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اإلمام احلسني )عليه السالم(
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ص2رئيس اركان اجليش يتحدث عن الوضع األمني يف نينوى: هادئ وال يوجد هتديد عسكري

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

القضـاء يصـدق اعتـرافـات متهـم انتحـل صفـة »ضابـط كبيـر« فـي رئـاسـة الـوزراء

النائب االول لرئيس الربملان يبحث اهم التعديالت عىل قانون انتخابات جمالس املحافظات

جلسة برملانية لـ »إكامل« احلكومة: التمرير بالتوافق أم األغلبية؟
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يعق�د الربمل�ان، الي�وم الثالث�اء، جلس�ة 
برملاني�ة من أج�ل إكم�ال التصويت عىل 
الكابنية الوزارية لرئيس مجلس الوزراء 
عادل عبد املهدي، إال أن الجلسة يبدو أنها 
س�تكون عاصفة، إذ لم يتوّصل إىل اتفاق 
بني الكتل السياسّية حّتى ليل االثنني عىل 
املرش�حني، وخاّص�ة لل�وزارات األمنية، 
األمر الذي يضع خيار التصويت باألغلبية 
أق�وى من خيار التصوي�ت بالتوافق كما 
ج�رت الع�ادة. واعلن�ت رئاس�ة مجلس 
ع�ىل  التصوي�ت  تضم�ني  ع�ن  الن�واب 

اس�تكمال التش�كيلة الوزارية يف جلس�ة 
ي�وم الثالث�اء، وقال�ت الرئاس�ة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »جدول اعمال جلسة يوم الثالثاء رقم 
)16( تضم�ن اس�تكمال التصوي�ت عىل 
التش�كيلة الوزارية«، مبينة ان »الجلسة 

تبدأ الساحة الواحدة ظهرا«.
تأجي�ل  إىل  الربمل�ان  واضط�رت رئاس�ة 
عقده�ا  مق�رراً  كان  الت�ي  الجلس�ة 
أم�س االثنني بس�بب الخالف ب�ني الكتل 
لل�وزارات،  املرش�حني  ع�ىل  السياس�ية 
وهو ما جعل رئاس�ة الربملان منح الكتل 
إىل  للتوّص�ل   )24( فرص�ة  السياس�ية 

اتفاق بشأن املرش�حني. وأكد النائب عن 
تحالف الفتح فاض�ل الفتالوي أن رئيس 
الوزراء عادل عبد املهدي سيحرض جلسة 
الثالث�اء لتقدي�م ثم�ان وزراء للتصويت 
عليها وإكم�ال الكابين�ة الوزارية. وقال 
الفت�الوي يف ترصيح صحف�ي إن »اغلب 
الكتل السياس�ية وصلت إىل اتفاق بشأن 
الذي�ن  الش�اغرة  لل�وزارات  املرش�حني 
س�يطرحهم عب�د املهدي يف جلس�ة يوم 
الثالثاء”، الفت�ا إىل إن “عبد املهدي عازم 
عىل إكمال الكابينة الوزارية وعدم تأجيل 

أي وزارة”.
التفاصيل ص2
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الرئيس السوري جيري »تغيري وزاري كبري« استعدادًا 
لــ »املصاحلة الوطنية« 

      بغداد / المستقبل العراقي

أص�در الرئيس الس�وري بش�ار األس�د، أمس 
اإلثنني، مرسوماً ترشيعياً يشمل تعديالً وزارياً 
لثمان�ي حقائ�ب معظمه�ا خدمي�ة، وف�ق ما 

ذكرت وكالة األنباء الرسمية “سانا”.
وش�مل التعدي�ل 9 حقائب، عىل رأس�ها وزارة 
الداخلية بتعيني اللواء محم�د خالد الرحمون، 
باإلضافة لوزارة املوارد املائية بتعيني املهندس 
حس�ني عرن�وس، ووزارة التج�ارة الداخلي�ة 
وحماية املس�تهلك من خ�الل املهندس عاطف 
ن�داف، ووزارة الس�ياحة بتعي�ني محمد رامي 
رض�وان، ووزارة الرتبي�ة الت�ي تقلدها موفق 

العزب، ووزارة التعليم العايل بتعيني بسام بشري 
إبراهي�م، ووزارة األش�غال العامة واإلس�كان 
الت�ي س�يقودها س�هيل محم�د عبداللطيف، 
ووزارة االتص�االت والتقنية بتعيني إياد محمد 
بتعي�ني  الصناع�ة  وزارة  الخطي�ب، وختاًم�ا 
محمد مع�دن جدبة. وكان التعدي�ل األبرز هو 
إعفاء اللواء محمد الش�عار من وزارة الداخلية 
وتعي�ني اللواء الرحمون ب�داًل عنه، حيث كانت 
مصادر مقربة قد أك�دت وجود تعديل من هذا 
النوع، إال أن املص�ادر ذاتها تحدثت عن تعديل 
سيش�مل وزارة الخارجية وإعف�اء وليد املعلم 
من هذا املنصب؛ ألسباب صحية، وترجيح اسم 
بشار الجعفري املندوب السوري الدائم يف األمم 

املتح�دة لهذا املنص�ب، إال أن حقيبة الخارجية 
بقيت عىل حالها. وأصدر األسد مراسيم ملحقة 
بإلغاء وزارة املصالحة الوطنية وتأسيس هيئة 
املصالحة الوطنية وتعيني الوزير الس�ابق عيل 
حيدر رئيس�اً للهيئ�ة، ويتبع مب�ارشة لرئيس 
ال�وزراء، كما أعفى الرئيس الس�وري محافظ 
دمش�ق برش مازن الصبان م�ن منصبه وعني 
أن�ور العلبي ب�داًل عنه. وتأتي ه�ذه التغيريات 
بالتزامن مع اس�تعداد الرئيس الس�وري لفتح 
صفح�ة جدي�دة مع املعارض�ة، وذل�ك بعد أن 
حّق�ق تقدم�اً عس�كرياً س�يطر بموجبه عىل 
غالبّية األرايض التي كان واقعة تحت س�يطرة 

الجماعات املسلحة.

عمليات بغداد ترفع »1700« كتلة كونكريتية 
من شارع أبو نؤاس

نفط البرصة: اكامل »65« باملئة من الضفة اجلديدة 
3يف حمطة عزل الطوبة 3

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية امل�رور العامة، أمس االثنني، 
ع�ن موافق�ة رئي�س ال�وزراء ع�ىل ه�ذه 
مقرتح�ات لتخفيف الزخم امل�روري، مبينة 
ان م�ن بينها تغيري اوقات الدوام الرس�مي. 
وقال مدير الس�يطرة واملخاب�رة يف املديرية 
العميد حيدر رش�يد القص�اب يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه ان »رئيس 
ال�وزراء وافق عىل ع�دة مقرتح�ات لتغيري 
الزخ�م امل�روري«، مبينا ان »م�ن بني هذه 
املقرتح�ات هو تغي�ري اوقات بداي�ة الدوام 

الرسمي وبش�كل متفاوت كأن يكون دوام 
قس�م من ال�وزارات والدوائر يف الس�اعة ٧ 
صباح�ا وقس�م اخ�ر يف الس�اعة ٨صباحا 
والقسم االخر الس�اعة 9صباحا«. واضاف 
ان »املقرتح الثاني هو ان يكون بداية الدوام 
واملعاه�د  والكلي�ات  للجامع�ات  الرس�مي 
املتواج�دة يف م�كان واحد بش�كل متفاوت 
كأن يكون قس�م منها يف الساعة ٨ صباحا 
والقسم االخر يكون يف الساعة 9صباحا هذا 
باالضافة اىل تغيري موعد العطلة االسبوعية 
عىل س�بيل املثال جعل عطل�ة البعض منها 
)الخميس والجمعة( والبعض االخر جعلها 

)الجمع�ة والس�بت( او )الس�بت واالح�د( 
وذل�ك لتخفيف الزخ�م الحاص�ل يف الطرق 
ويف دخ�ول الط�الب اىل مداخ�ل الجامع�ات 
والكليات واملعاهد«. وتابع انه »سيتم تقليل 
السيطرات االمنية وجعل اماكنها بعيدة عن 
مقرتبات الجسور والتقاطعات وعن مناطق 
الزخم املروري مع دراس�ة امكانية استبدال 
بعض الس�يطرات بدوريات امنية متحركة 
للمراقبة واملعالجة االنية للحوادث االمنية«، 
مشريا اىل »االس�تمرار يف عملية فتح الطرق 

الرئيسية املهمة املغلقة .
التفاصيل ص2

رئيس الوزراء يوافق عىل مقرتحات »ختفيف الزحامات« 
وتغيري اوقات الدوام
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رئاسة الربملان تتوصل إىل اتفاق لتثبيت مجيع عقود العاملني يف وزارة الكهرباء
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت هيئة رئاس�ة مجلس النواب، أم�س االثنني، التوصل التفاق لتثبيت 
املوظفني العاملني بصفة عقد يف وزارة الكهرباء.

وقال النائب االول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، بإنه »بعد بذل جهود استثنائية من قبل 
هيئة رئاسة مجلس النواب، وباالتفاق مع وزارة املالية واملداولة مع وزارة 
الكهرباء، انتهت باتخاذ قرار ادراج تثبيت جميع املوظفني العاملني بصفة 

عقد يف وزارة الكهرباء، ضمن املوازنة العامة االتحادية لعام ٢٠١٩«.
واش�ار اىل ان »ال�دور الكب�ر الذي بذل م�ن العاملني عىل مدى الس�نوات 
املاضي�ة مح�ل تقدير، وإلنص�اف جهوده�م وحثهم عىل تقدي�م االفضل 
للمس�تقبل وتحس�ني واقع الطاقة الكهربائية التي تش�كل َعّصب الحياة 

يف العراق«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يعقد الربملان، اليوم الثالثاء، جلس�ة برملانية 
م�ن أج�ل إكم�ال التصوي�ت ع�ىل الكابنية 
الوزارية لرئي�س مجلس ال�وزراء عادل عبد 
امله�دي، إال أن الجلس�ة يب�دو أنها س�تكون 
عاصف�ة، إذ ل�م يتوّصل إىل اتف�اق بني الكتل 
السياس�ّية حّتى ليل االثنني عىل املرش�حني، 
وخاّص�ة للوزارات األمني�ة، األمر الذي يضع 
خي�ار التصوي�ت باألغلبية أقوى م�ن خيار 

التصويت بالتوافق كما جرت العادة.
واعلنت رئاس�ة مجلس الن�واب عن تضمني 
التصويت عىل اس�تكمال التش�كيلة الوزارية 
يف جلسة يوم الثالثاء، وقالت الرئاسة يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»جدول اعمال جلس�ة يوم الثالثاء رقم )١6( 
تضم�ن اس�تكمال التصويت عىل التش�كيلة 
الوزارية«، مبينة ان »الجلس�ة تبدأ الس�احة 

الواحدة ظهرا«.
واضطرت رئاس�ة الربملان إىل تأجيل الجلسة 
التي كان مقرراً عقدها أمس االثنني بس�بب 
الخالف بني الكتل السياس�ية عىل املرشحني 
للوزارات، وهو ما جعل رئاس�ة الربملان منح 
الكت�ل السياس�ية فرص�ة )٢4( للتوّصل إىل 

اتفاق بشأن املرشحني.
وأكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتالوي 
أن رئيس الوزراء عادل عبد املهدي س�يحرض 
جلسة الثالثاء لتقديم ثمان وزراء للتصويت 

عليها وإكمال الكابينة الوزارية.
وق�ال الفتالوي يف ترصيح صحفي إن »اغلب 
الكت�ل السياس�ية وصل�ت إىل اتفاق بش�أن 

املرشحني للوزارات الشاغرة الذين سيطرحهم 
عبد املهدي يف جلس�ة ي�وم الثالثاء”، الفتا إىل 
إن “عب�د املهدي ع�ازم عىل إكم�ال الكابينة 

الوزارية وعدم تأجيل أي وزارة”.
وأضاف أن “املرشح الذي سيتم رفضه خالل 
التصوي�ت يف الربمل�ان س�يتم تقديم مرش�ح 
بديل عن�ه”، مبينا إن “رئيس ال�وزراء إكمل 
جميع اإلج�راءات القانونية وخاطب هيئتي 
النزاه�ة واملس�اءلة والعدالة لتدقيق أس�ماء 

املرشحني”.
وب�ني أن “الفتح الزال م�رصا عىل منح فالح 
طرح�ه  وس�يتم  الداخلي�ة  وزارة  الفي�اض 
للتصويت بعد عدم التوصل التفاق مع تحالف 
سائرون بهذا الش�أن”، مبينا إن “التصويت 
س�يكون الفيص�ل يف تمري�ر الفي�اض م�ن 

عدمه”.
بدوره، كش�ف النائ�ب عن املح�ور الوطني 
فالح العيس�اوي عن تقديم ٢8 اس�م مرشح 
لحقيب�ة الدف�اع اىل رئي�س مجل�س الوزراء 

عادل عبد املهدي.
ان  العيس�اوي يف ترصي�ح صحف�ي  وق�ال 
»جلس�ة الثالثاء س�تتضمن تمرير مرش�ح 
وزارة الدفاع بش�كل مؤكد«، مرجحا ان »يتم 
تمرير املرش�ح ال�ذي يقدمه رئي�س الربملان 
محم�د الحلب�ويس بع�د ان ت�م تخويل�ه من 
نواب املكون لتقديم من يراه مناس�با لشغل 

املنصب«.
واضاف ان »هنالك تسعة اسماء تم تقديمها 
م�ن الحلبويس بعد تخويله م�ن 67 نائبا من 
املكون منها ثالثة من قيادات جهاز مكافحة 
االرهاب وقس�م من املكون الس�ني واملكون 

الكردي«، الفتا اىل انها »ال تعتمد عىل اس�اس 
مكون بل الكفاءة والخربة«.

وتاب�ع العيس�اوي ان »هنالك اس�ماء اخرى 
قدم�ت من اياد عالوي منها س�ليم الجبوري 
وصالح الجبوري وغرها حيث وصل مجموع 
االس�ماء التي قدمت بمجله�ا اىل عبد املهدي 

٢8 اس�ما وعلي�ه اختي�ار احده�ا«، متوقعا 
ان »تك�ون االولوي�ة وتحص�ل املوافق�ة عىل 

االسماء التي رشحها رئيس الربملان«.
واكد العيساوي ان »الوزارات الثمانية املتبقية 
سيقدمها جميعا عبد املهدي بجلسة الثالثاء 
وهنال�ك تواف�ق مكتمل عىل خم�س وزارات 

منها وس�تمرر بدون مش�اكل«، موضحا ان 
»الثالث�ة املتبقي�ة فنعتق�د ان س�يناريو ما 
حصل بجلس�ة التصويت ع�ىل اختيار رئيس 
الجمه����وري�ة س�يتكرر معه�ا من خالل 
ط�رح اس�ماء اكث�ر من مرش�ح ل�كل منها 
وترك الخيار العضاء الربملان لحسم مايرونه 

مناسبا«.
وم�ا زال عبد املهدي يواج�ه عقبات كبرة يف 
تمرير املرش�حني، وقد طالبت كتلة اإلصالح 
واالعم�ار رئي�س ال�وزراء عادل عب�د املهدي 
بتقدي�م الس�ر الذاتية للمرش�حني الثمانية 

قبل 48 ساعة من طرحهم للتصويت.
وقال رئيس تحالف س�ائرون حسن العاقويل 
مبن�ى  يف  عق�ده  صحف�ي  مؤتم�ر  خ�الل 
الربمل�ان بحض�ور اعض�اء تحال�ف االصالح 
واالعم�ار “نطال�ب رئيس الحكوم�ة تقديم 
السر الذاتية للمرش�حني قبل 48 ساعة من 
جلس�ة التصويت عىل ما تبق�ى من الكابينة 

الوزارية”.
وأض�اف العاق�ويل، أن “الكثر م�ن األعضاء 
لم يطلعوا باملرة الس�ابقة عىل السر الذاتية 
للمرش�حني اال يف يوم جلس�ة  التصويت عىل 

املرشحني لشغل املناصب الوزارية”.
وأعل�ن رئي�س كتلة املح�ور الربملاني�ة أحمد 
الجب�وري ع�ن رف�ض كتلت�ه التصويت عىل 

وزيري الداخلية والدفاع.
وق�ال الجب�وري يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن “كتلته لن تصوت 
ع�ىل وزي�ري الدف�اع والداخلية بس�بب عدم 
معرفة االس�ماء لحد ه�ذه اللحظة”، مؤكدا 
رفضه “سياسة االمر الواقع والتي تمارسها 

بعض الجهات”.
وأضاف أن “حقيبتي وزارة الدفاع والداخلية 
هما اس�تحقاق وطني”، مش�را إىل “حرصه 
مهني�ة  ش�خصيات  تقدي�م  ع�ىل  الش�ديد 
لوزارتي الدفاع والداخلية بعيدة عن األحزاب 

السياسية«.

اتفاق بني الكتل السياسية على مترير )5( وزراء.. واخلالف على الدفاع والداخلية مستمر.. وتوقعات بـ »يوم عاصف«

جلسة برملانية لـ »إكامل« احلكومة: التمرير بالتوافق أم األغلبية؟

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة امل�رور العام�ة، أم�س 
االثن�ني، عن موافقة رئي�س الوزراء عىل 
هذه مقرتحات لتخفيف الزخم املروري، 
مبين�ة ان من بينها تغي�ر اوقات الدوام 

الرسمي. وقال مدير السيطرة واملخابرة 
يف املديرية العميد حيدر رش�يد القصاب 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه ان »رئي�س الوزراء واف�ق عىل عدة 
مقرتحات لتغير الزخم املروري«، مبينا 
ان »م�ن بني هذه املقرتح�ات هو تغير 

اوق�ات بداي�ة الدوام الرس�مي وبش�كل 
متف�اوت كأن يك�ون دوام قس�م م�ن 
ال�وزارات والدوائر يف الس�اعة 7 صباحا 
وقس�م اخر يف الساعة 8صباحا والقسم 
االخ�ر الس�اعة ٩صباح�ا«. واضاف ان 
»املق�رتح الثان�ي ه�و ان يك�ون بداي�ة 

ال�دوام الرس�مي للجامع�ات والكلي�ات 
واملعاهد املتواجدة يف مكان واحد بش�كل 
متفاوت كأن يكون قسم منها يف الساعة 
8 صباحا والقسم االخر يكون يف الساعة 
٩صباح�ا هذا باالضاف�ة اىل تغير موعد 
العطلة االسبوعية عىل سبيل املثال جعل 

عطلة البعض منها )الخميس والجمعة( 
والبعض االخر جعلها )الجمعة والسبت( 
او )السبت واالحد( وذلك لتخفيف الزخم 
الحاص�ل يف الطرق ويف دخول الطالب اىل 
الجامعات والكلي�ات واملعاهد«.  مداخل 
وتاب�ع ان�ه »س�يتم تقلي�ل الس�يطرات 

ع�ن  بعي�دة  اماكنه�ا  وجع�ل  االمني�ة 
مقرتب�ات الجس�ور والتقاطع�ات وعن 
مناطق الزخم املروري مع دراسة امكانية 
اس�تبدال بع�ض الس�يطرات بدوري�ات 
امنية متحركة للمراقبة واملعالجة االنية 
للحوادث االمنية«، مشرا اىل »االستمرار 

يف عملية فت�ح الطرق الرئيس�ية املهمة 
املغلقة ومنها الطريق الذي يربط ساحة 
دمشق بس�احة ١4 تموز وساحة عمار 
بن يارس وبالعكس حي�ث يعترب رشيان 
حي�وي يربط جان�ب الك�رخ بالرصافة 

وبالعكس«.

رئيس الوزراء يوافق عىل مقرتحات »ختفيف الزحامات« وتغيري اوقات الدوام

        بغداد / المستقبل العراقي

تراس عضو هيئة رئاسة مجلس النواب حسن 
كريم الكعبي اجتماع اللجنة القانونية النيابية 
التي اس�تضافت اعض�اء مجل�س املفوضية 
العلي�ا لالنتخاب�ات، أم�س االثنني، ملناقش�ة 

ودراس�ة التعدي�الت ع�ىل قان�ون انتخاب�ات 
مجالس املحافظات واالقضية رقم )١٢( لسنة 
٢٠١8 . وش�دد النائ�ب االول لرئي�س مجلس 
النواب حس�ن كريم الكعبي عىل اهمية حسم  
بع�ض امللف�ات قبل ال�روع باالس�تعدادات 
النتخاب�ات مجال�س املحافظ�ات، من خالل 

بنود القانون نفسه، ومنها انهاء ملف النزوح 
بشكل نهائي وسجالت الناخبني وعدد املقاعد 
واليات الرتشيح. وتابع »عىل املفوضية العليا 
لالنتخابات االستفادة من تجارب االنتخابات 
الس�ابقة لتجاوز اي مشكلة تعرتضهم وعدم 
تكرارها«، مؤكدا عىل عدم الس�ماح ألي جهة 

بالتدخ�ل يف صلب عمل املفوضي�ة التي يجب 
ان تعمل باس�تقاللية تامة وبأرشاف من قبل 
الس�لطة التريعية«. وناقش االجتماع كافة 
بن�ود القانون واج�راء تعديالت ع�ىل البعض 
منها وبما يتناس�ب واملرحلة الحالية وضمان 

انسيابية اتمام االنتخابات ورصانتها.

النائب االول لرئيس الربملان يبحث اهم التعديالت عىل قانون انتخابات 
جمالس املحافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س اركان الجيش الفريق 
أول رك�ن عثم�ان الغانمي، أمس 
االثنني، ان الوضع يف نينوى هادئ 
ومس�يطر عليه، مش�را اىل انه ال 

يوجد تهديد عسكري.
ونقلت وكالة السومرية نيوز« عن 
الغانمي خالل زيارته اىل محافظة 
ممس�وكة  »املوص�ل  ان  كرب�الء 
»القطع�ات  ان  مبين�ا  بق�وة«، 
العس�كرية تقوم بواجبها بش�كل 

م�ع  تنس�يق  وهن�اك  صحي�ح 
القطعات الجانبية«.

واضاف ان »هن�اك بعض الحاالت 
البس�يطة التي تح�دث يف املوصل، 
وتم التطرق لها ومعالجتها وقسم 
منه�ا يف ط�ور املعالجة«، مش�را 
اىل ان�ه »كوضع أمن�ي فهو هادئ 
مس�يطر علي�ه واليوج�د تهدي�د 

عسكري حاليا عىل نينوى«.
العراقي�ة  »الح�دود  ان  وتابع�ت 
الس�ورية معروف�ة للجمي�ع هي 
مرسح واح�د متداخ�ل«، الفتا اىل 

ان »الح�دود ممس�وكة بق�وة من 
قطع�ات الجيش وقطعات الحدود 
والتنس�يق  الش�عبي  والحش�د 

مستمر بني القوات«.
واك�دت ان »هن�اك اس�ناد ج�وي 
موج�ودة  واملدفعي�ة  موج�ود 

وموضع دفاعي متكامل«.
الص�دري  التي�ار  زعي�م  واعت�رب 
تري�ن   ٢٠ يف  الص�در،  مقت�دى 
الثان�ي الح�ايل، أن مدين�ة املوصل 
يف خطر، مؤك�داً أن خاليا اإلرهاب 

تنشط.

رئيس اركان اجليش يتحدث عن الوضع األمني يف نينوى: 
هادئ وال يوجد هتديد عسكري

        بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
أعلن مجل�س القض�اء األعىل، أمس 
االثن�ني، أن محكم�ة تحقي�ق الكرخ 
يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف الكرخ 
مته�م  أق�وال  صدق�ت  االتحادي�ة 
بانتحال صفة ضابط كبر يف رئاسة 
الوزراء ق�ام بإلغاء أوامر عس�كرية 

ومنح إجازات ملنتسبني.
تلق�ت  بي�ان  يف  املجل�س  وق�ال 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
إن »محكم�ة تحقي�ق الكرخ صّدقت 

قضائيا اعرتافات متهم انتحل صفة 
مقدم ركن يف رئاسة الوزراء ومرافق 
السكرتر الش�خيص لرئيس الوزراء 

ويرتدي الزي العسكري«.
وأض�اف أن »املتهم أق�دم عىل أفعال 
متع�ددة منه�ا االتص�ال ع�ىل قادة 
الجيش وأمراء األلوية والقيام بإلغاء 
أوام�ر نقل منتس�بني وضباط ومنح 
إجازات«. وتابع، أن »املحكمة اتخذت 
إجراءاته�ا وفق�ا للقرار ١6٠ لس�نة 
١٩83، وه�ي بصدد إحال�ة املتهم إىل 
محكمة املوضوع لينال جزاءه وفقا 

للقانون«.

القضاء يصدق اعرتافات متهم انتحل صفة
 »ضابط كبري« يف رئاسة الوزراء

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف معاون محافظ صالح الدين سعد 
القي�ي، أم�س االثن�ني، عن ت�رضر ٢٠٠ 
من�زل يف قض�اء الرق�اط بالكامل جراء 
الس�يول التي تع�رض لها القض�اء، فيما 
اش�اد ب�دور الحش�د الش�عبي وعش�ائر 

الجنوب يف مساعدة املترضرين.
ونقل�ت وكال�ة »املعلوم�ة« ع�ن القي�ي 
الق�ول إن “مس�اعدات الحش�د الش�عبي 

وعش�ائر الجن�وب كان�ت ح�ارضة بقوة 
خالل أزمة السيول التي تعرض لها قضاء 
الرق�اط خالل االي�ام املاضية”، مش�را 
إىل أن “وقفتهم م�ع ابناء املحافظة كانت 

مرفة للغاية”.
وأضاف القيي، “أننا ش�اهدنا قيام ابناء 
عش�ائر الجنوب والحش�د الش�عبي وهو 
يوصولون بانفسهم املساعدات االنسانية 
واالغاثي�ة اىل العوائل وااله�ايل املترضرين 

من السيول”.

        بغداد / المستقبل العراقي

نظمت وزارة البيش�مركة، أم�س األثنني، 
التحال�ف  ق�وات  م�ع  مش�رتكاً  مؤتم�راً 
الدويل، حول مس�ألة االصالح�ات يف وزارة 

البيشمركة.
وق�ال الكولوني�ل وي�ل ديف�ز املستش�ار 
العس�كري الربيطان�ي وممث�ل التحال�ف 
ال�دويل خ�الل املؤتمر، ان عملي�ة االصالح 
عملي�ة س�هلة وطبيعية والت�ي تقوم بها 
جي�وش العال�م بش�كل دوري، ورضوري 
جدا ان تقوم الجيوش العس�كرية باجراء 
تغيرات يف هيكليتها من الناحية العسكرية 

واالقتصادية.
واض�اف ديفز، ان االس�باب التي تدعو اىل 
اج�راء االصالحات ه�ي ان يك�ون لقوات 
البيشمركة دور كبر يف مواجهة العدو وان 
تك�ون من الناحية السياس�ية مؤسس�ة، 
اضاف�ة اىل تقيي�م القوات العس�كرية من 

حيث امكاناتها يف دحر العدو.
واوضح املستش�ار العس�كري الربيطاني، 
ان العملية التي تقوم بها قوات البيشمركة 

س�يكون لها تاثره�ا من الناحي�ة املالية 
واالقتصادية.

م�ن جانب�ه ق�ال كري�م س�نجاري وزير 
املؤتم�ر  خ�الل  بالوكال�ة  البيش�مركة 
الصحف�ي املش�رتك، ان لجن�ة ب�ني وزارة 
البيش�مركة وبريطانيا عق�دت حتى االن 
35 اجتماع�ا ح�ول االصالح�ات يف وزارة 

البيشمركة.
االص�الح،  نق�اط  اح�دى  ان  واض�اف، 
تاس�يس مديرية خاصة لالصالح يف وزارة 
البيشمركة، لالس�تمرار يف مراقبة األلوية 
او اي تقص�ر او اهمال عس�كري وحلها، 
مش�را اىل انه تم حتى االن تنفيذ خمس�ة 
مش�اريع وادراج ثمانية مش�اريع اخرى 
مع مديريات وزارة البيش�مركة يف برنامج 

عمل الوزارة .
واكد س�نجاري، عدم وجود اي مش�كالت 
امام عملية االصالح يف وزارة البيش�مركة 
ومن املقرر ان ترس�ل هولندا مطلع العام 
املقب�ل مستش�ارين عس�كرييني اىل اقليم 
كردستان للمشاركة يف عملية االصالحات 

بوزارة البيشمركة.

حمافظة صالح الدين تشيد بدور احلشد وعشائر اجلنوب 
بمساعدة مترضري السيول

البيشمركة تعيد »إصالح نفسها« بمساعدة 
التحالف الدويل

        بغداد / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق نين�وى 
املختص�ة بقضاي�ا اإلره�اب، أمس 
االثن�ني، اعرتافات إرهابي منتس�ب 
اىل فرقة اإلع�دام الخاصة يف تنظيم 

داعش اإلرهابي.

وقال املركز اإلعالمي ملجلس القضاء 
األع�ىل يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إن »محكمة 
تحقي�ق نين�وى صدق�ت اعرتافات 
إرهاب�ي يعم�ل يف فرق�ة االعدامات 
الخاص�ة التابع�ة اىل تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي يف منطقة باب الطوس يف 

املوصل«.
الي�ه  اوكل�ت  ان »املته�م  واض�اف 
املواطن�ني  رؤوس  قط�ع  مهم�ة 
مم�ن يس�ميهم التنظي�م االرهابي 
)املرتدي�ن( بالس�يف«، الفت�ا اىل ان 
يم�ارس جرائم�ه  كان  »االرهاب�ي 
امام املارة قرب س�وق الخرضاوات 

يف باب الطوس باملحافظة«.
واش�ار اىل ان »املدان اعرتف بقيامه 
باالنتماء اىل تنظي�م داعش وقيامه 
باملش�اركة يف ع�دد م�ن العملي�ات 
للتنظيم  اللوجس�تي  الدعم  وتقديم 
اضاف�ة اىل واجب�ه الرئي�ي بقطع 
االعدام�ات  وتنفي�ذ  ال�رؤوس 

بالسيف«.
وتابع ان »اعرتافاته صدقت قضائيا 
وفقا الح�كام املادة ١/4 من قانون 
مكافحة االرهاب رقم )١3( لس�نة 
احال�ة  بص�دد  واملحكم�ة   ،٢٠٠5
القضية عىل محكمة املوضوع لينال 

جزاءه العادل«.

تصديق اعرتافات إرهايب مسؤول عن »عمليات النحر« بتنظيم »داعش« يف نينوى
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   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عملي�ات بغداد، أمس االثنني، ع�ن رفع 1700 كتلة 
كونكريتية يف شارع أبو نؤاس وسط العاصمة.

وقالت القيادة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»يواصل الجهد الهنديس يف قيادة عمليات بغداد تهيئة فتح طريق 

شارع أبو نؤاس باتجاه فندق بابل ومنطقة الجادرية«.
واضافت ان »العمل متواصل )24( ساعة لرفع الكتل الكونكريتية 
البالغ عددها )1700( كتلة وبعد انجاز هذا العمل ستكون ثماره 
واضح�ة يف تخفي�ف الزخ�م املروري ع�ى مناطق الك�رادة داخل 

وخارج وجامعتي النهرين وبغداد«.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت امانة بغداد، عن مواصلة حمالتها 
إلع�ادة تأهي�ل الطرق واملناف�ذ املؤدية اىل 

املنطقة الخرضاء تمهيدا الفتتاحها.
وذك�رت مديرية العالقات واالعالم يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»مالكات دوائر املنطقة الخرضاء وطريق 
املطار ومركز الكرخ واملش�اريع والكرادة 
واملتنزهات والتشجري تواصل الليل بالنهار 
إلكم�ال اعمال التأهيل للط�رق املؤدية اىل 
املنطقة الخ�رضاء تمهيدا الفتتاحها امام 

حركة املركبات«.
واضافت ان »اهم املنافذ التي تعمل امانة 
بغداد ع�ى تأهيلها مداخل نف�ق الزيتون 
والطريق املمتد من ساحة دمشق باتجاه 
الج�ر املعلق وجميع املداخ�ل املؤدية اىل 

ساحة الجندي املجهول«.
وبين�ت ان »اعمال التأهي�ل تتضمن رفع 
االج�زاء  وترقي�ع  واالنق�اض  النفاي�ات 
املت�رضرة من الش�وارع وصيان�ة الحفر 
واملطبات واعمال تسليك خطوط ترصيف 
مياه االمطار والس�واقي الجانبية يف نفق 
الزيتون واعم�ال تأهيل وادام�ة الحدائق 
وزراعة نباتات متعددة االصناف واالنواع.

أمانة بغداد: مستمرون بإعادة 
تأهيل الطرق املؤدية للمنطقة 

اخلرضاء متهيدًا الفتتاحها

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البنك املرك�زي العراقي، أم�س االثنني، أن حج�م االيرادات 
العراقي�ة لعام 2017 بلغ أكثر من 38 مليار دوالر، مبيناً أن حجم 

الصادرات لنفس العام بلغ أكثر من 57 مليار دوالر.
وذكر البنك يف إحصائية رس�مية له أن »حج�م اإليرادات العراقية 
لع�ام 2017 بلغ أكثر من 38.766 ملي�ار دوالر«، مبيناً أن »هذه 
االيرادات ارتفعت ع�ن ما كانت يف عام 2016 التي بلغت 34.208 
مليار دوالر، فيما ارتفعت االيرادات لعام 2015 اىل 48.010 مليار 

دوالر«.
وأض�اف البن�ك، أن »حجم الص�ادرات لعام 2017 بل�غ 57.559 
ملي�ار دوالر، مرتفع�ة عن عام 2016 الذي بلغ�ت فيه الصادرات 
48.298 مليار دوالر، فيما ارتفعت هذه الصادرات لعام 2015 اىل 

51.328 مليار دوالر«.
يذك�ر ان العراق يعتمد بنس�بة 90 باملئة ع�ى صادراته النفطية 
لتموي�ل موازنته العامة والتي غالبا م�ا تتاثر بارتفاع وانخفاض 

اسعار النفط العاملية.

املركزي يعلن حجم ايرادات 
العراق وصادراته لعام 2017

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املفتش الع�ام ل�وزارة الرتبية ع�ي كاظم 
حميد الش�كري، ع�ن منع هدر أكثر م�ن ملياري 

دينار من تدقيق طباعة الكتب يف بغداد.
وقال الشكري يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
وق�دره  مبل�غ  ه�در  بمن�ع  ق�ام  »املكت�ب  إن 
ع�ن  عراق�ي  دين�ار  ملي�ار   )2،471،867،669(

متابعة تدقيق طباعة الكتب يف بغداد«.
واض�اف ان »هذه املبالغ تم منع هدرها من خالل 
متابع�ة وتدقيق طباعة الكت�ب املنهجية الخاصة 
باملديري�ات العام�ة للرتبي�ة يف بغ�داد م�ن خالل 

التوصية بطباعة الكتب عى وفق الحاجة الفعلية 
لنقص الكتب يف مخازن املديريات وليس عى وفق 

اعداد الطلبة كما معمول يف السابق«.
واش�ار اىل ان »املكت�ب حصل ع�ى موافقة معايل 
الوزير عى توجيه قس�م العقود يف الوزارة لغرض 
متابع�ة تقاري�ر التجهي�ز لغ�رض ح�ث املطابع 
املتلكئة يف التجهيز لغ�رض توفري الكتب املنهجية 
ضمن السقف املحدد لها ليتم توزيعها عى طلبتنا 

االعزاء«.
واكد انه »يتاب�ع اعمال املديري�ات العامة للرتبية 
يف بغ�داد واملحافظات به�دف االرتق�اء بعمل تلك 

املديريات.

مفتشية الرتبية متنع هدر أكثر من ملياري دينار من تدقيق طباعة الكتب يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التج�ارة، عن قيام دائرة 
التخطي�ط واملتابعة يف ال�وزارة بالغاء 
55 وكالة غذائية وطحني خالل ش�هر 
تم�وز امل�ايض وذل�ك بس�بب مخالفة 

وكالئها للضوابط والتعليمات.

وذكر بي�ان ملدير عام الدائ�رة، ابتهال 
»املس�تقبل  تلق�ت  صاب�ط،  هاش�م 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »الدائ�رة 
قام�ت خالل الش�هر ذات�ه بتدوير55 
وكال�ة ومن�ح وكالت�ني باالضاف�ة اىل 
تس�جيل )9254( طفل حديثي الوالدة 
وتس�جيل جديد ل� )48000( فرد كما 

تم ش�طب )13640( ف�رد و طفل من 
البطاق�ة التمويني�ة بس�بب الوفاة او 

السفر« .
تس�جيل   « ان  البي�ان  واض�اف 
بغ�داد  يف  عائل�ة   )5718720(
واملحافظات وكذلك حجب )726133( 
ف�رد ». وش�دد ع�ى جمي�ع الدوائ�ر 

الحكومية وغري الحكومية ذات العالقة 
واملواطن�ني كافة »برضورة االبالغ عن 
حاالت الوفاة والس�فر ليتسنى للدائرة 
شطبهم من البطاقة التموينية حسب 
الضواب�ط والتعليم�ات وذل�ك حفاظا 
عى املال العام والحد من التالعب الذي 

قد يحصل بهذا الجانب.

التجارة تلغي »55« وكالة غذائية وطحني بسبب خمالفتهم الضوابط والتعليامت

   الغانم / المستقبل العراقي

للصناع�ات  العام�ة  الرشك�ة  س�وقت 
املطاطية واالط�ارات احدى رشكات وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن انتاجها م�ن اطارات 

ديوانية اىل امانة بغداد«.
واوضح الناطق الرسمي للوزارة عبدالواحد 
علوان الش�مري يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة من�ه،ان الرشكة جهزت 
بلدي�ة املنصور التابعة المان�ة بغداد بعدد 
)50( اطار م�ن اطارات ديوانية باالحجام 

)1200- 20( و )1200 – 24( ».
واك�د ان »هذه االطارات تف�وق االطارات 
الصيني�ة والهندي�ة وااليراني�ة وتناف�س 
االط�ارات الرتكي�ة والكوري�ة فه�ي م�ن 
اىل  الش�بكي وتمت�از بخضوعه�ا  الن�وع 

للتقيي�س  املرك�زي  الجه�از  فحوص�ات 
مراح�ل  جمي�ع  يف  النوعي�ة  والس�يطرة 
االنت�اج ومواصفاته�ا العاملي�ة من رشكة 
ب�رييل االيطالي�ة اضاف�ة اىل انه�ا صالحة 
لالس�تخدام يف الط�رق الوع�رة وبمختلف 
الظ�روف الجوي�ة واملناخي�ة فض�ال ع�ن 
املرتفع�ة  الح�رارة  لدرج�ات  تحمله�ا 
واملنخفض�ة واالحم�ال العالية مع ضمان 

ملدة ثالثة اشهر«.
 وابدى الش�مري اس�تعداد الرشكة وتوفر 
االمكاني�ة لديه�ا لتجهي�ز دوائ�ر الدول�ة 
الخ�اص واملواطن�ني بحاجتها  والقط�اع 
م�ن االط�ارات مختلفة االن�واع واالحجام 
بشكل فوري وباسعار تنافسية من خالل 
منافذه�ا للبيع املبارش يف بغداد والديوانية 

والنجف االرشف.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، عن اس�تمرار تشكيالتها يف تقديم 
الدعم اللوجس�تي واملادي ألهايل املحافظات ومخيمات 
النازحني املت�رضرة جراء االمطار والس�يول، إىل جانب 
تجهي�ز محافظت�ي نينوى وص�الح الدين باملش�تقات 

النفطية واملستلزمات الرضورية.
وقال مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية التابعة 
لل�وزارة كاظ�م مس�ريان، يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »م�الكات ال�رشكات ب�ارشت بتجهي�ز 

كميات كبرية من املش�تقات النفطية الهايل املحافظات 
املت�رضرة ومخيم�ات النازحني، الس�يما يف محافظتي 
نين�وى وص�الح الدين، حيث ت�م تجهيز كمي�ة ) 10 ( 
االف ل�رت م�ن النفط االبي�ض املجاني اله�ايل محافظة 
ص�الح الدين املترضرة ج�راء االمطار والس�يول فضال 
عن كميات من السالت الغذائية واالغطية واملستلزمات 

االخرى الرضورية«.
واش�ار اىل ان »الرشكة ومن خ�الل فروعها يف محافظة 
نين�وى جهزت املواطنني بكمي�ة 20 الف لرت من النفط 
االبيض و26 الف لرت من زيت الغاز مجانا وتوفري كميات 

من املس�تلزمات االخرى من اغطية ومالبس لالطفال ، 
وباالضاف�ة اىل ذلك تم تجهيز النف�ط االبيض ملخيمات 
النازحني يف القاط�ع الجنوبي من مدينة املوصل بكمية 
72 ال�ف لرت ملخيم القي�ارة و7 االف لرت ملخي�م النمرود 

و24 الف لرت ملخيم حمام العليل«.
وزاد املدير العام ان »فرع الرشكة يف محافظة ميس�ان 
جه�ز مديرية املجاري يف املحافظة 72 الف لرت من مادة 
زي�ت الغ�از )الكاز( دعم�ا منه�ا لتهيئة االس�تعدادت 
للتقلي�ل م�ن ارضار الس�يول واالمط�ار الغزي�رة التي 

تشهدها البالد.

الصناعات املطاطية جتهز امانة بغداد بانتاجها من اطارات »ديوانية« باحجام خمتلفة

املنتجات النفطية تعلن جتهيز املدن املترضرة من السيول باملشتقات واملستلزمات الرضورية

     بغداد / المستقبل العراقي

حص�ل مدي�ر عام الرشك�ه العام�ه ملوانئ الع�راق عزيز 
هاش�م العبي�دي ، عى عضوية املجلس االستش�اري من 

كليةالنقل البحري والتكنلوجيا« .
وق�ال العبي�دي يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
ه�ذا املجلس ج�اء لتوطيد و تعزيز التع�اون بني الرشكة 
و الكلية باعتباره�ا الجهة املعتمدة من املنظمة البحرية 
الدولية لتخريج الضباط واملهندس�ني البحريني يف الرشق 

االوس�ط.واضاف ان »هذا املجلس ضم نخبة متميزة من 
خ�راء الصناع�ة والتعليم يف مج�ال النق�ل البحري كما 
انه يه�دف اىل تطوير وتحديث املناهج ووس�ائل التعليم 
والتدري�ب البح�ري بما يتناس�ب مع التط�ور الريع يف 
صناعة النقل البحري بحيث يظل خريج الكلية قادراً عى 

املنافسة يف سوق العمل محلياً واقليمياً ودولياً .
يذك�ر ان ه�ذه العضوية تع�د انجاز كبري ل�وزارة النقل 
العراقية يف حضور وفعالية احدى تش�كيالتها يف املحافل 

واملنظمات االقليمية و الدولية.

املوانئ العراقية حتصل عىل عضوية املجلس االستشاري من كلية النقل البحري املعتمدة عامليًا

   بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزير املوارد املائي�ة، جمال العاديل، ان الوض�ع املائي جيد يف 
البالد وسيول الجهة الرشقة مسيطر عليها بشكل تام.

ونق�ل بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي »، عن العاديل قوله 
خالل ترؤس�ه االجتماع الطارئ لخلية االزمة املش�كلة لدرء خطر 
الفيضان بحضور املسؤولني يف الوزارة املعنيني بالشأن املائي، انه 
»تمت مناقشة الوضع املائي الحايل وموجة السيول التي أجتاحت 

محافظات العراق مؤخراً«.
ووجه العاديل ب�«تشكيل غرفة عمليات مركزية يف كافة محافظات 
العراق وتوزيع املسؤوليات عى املدراء العامني وتواجدهم ميدانياً 
وتأمني كاف�ة االمكانيات والدع�م اآليل والهنديس للس�يطرة عى 
اي ح�االت ق�د تحدث نتيج�ة الس�يول«.مؤكداً أن »الوضع املائي 
مطمنئ، والسيول التي وردت من الجهة الرشقية للعراق مسيطر 
عليها وبدأت باالنحس�ار ووجهت لخزنها يف هور الش�ويجة ومن 

ثم ترصيفها اىل نهر دجلة من فتحتي النشامة وام الجري .

   بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير التج�ارة محمد هاش�م العاني، بتش�كيل خلية أزمة 
ترتب�ط بالخلي�ة املركزي�ة ملس�اعدة العوائل املت�رضرة من جراء 

السيول.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، أن »وزير 
التج�ارة محمد هاش�م العاني وجه بتش�كيل خلي�ة ازمة ترتبط 
بالخلي�ة املركزي�ة ملس�اعدة العوائل املترضرة من جراء الس�يول 

بمحافظة صالح الدين و تجهيز املفردات الغذائية الغاثتهم«.
وأضاف البي�ان أن »العاني وجه باس�تنفار جميع كوادر وجهود 
رشكات ومفاص�ل وزارة التج�ارة للمس�اعدة بانق�اذ العوائ�ل 

املحارصة جراء السيول يف قضاء الرشقاط شمايل صالح الدين«.
واش�ار البيان إىل أن »وفدا م�ن وزارة التجارة عى عدد من القرى 
واملناط�ق يف املحافظ�ات الجنوبي�ة التي تعرضت للس�يول رفقة 

ممثي مكتب رئيس الوزراء والوزارات.

املوارد املائية: الوضع املائي جيد 
وسيول اجلهة الرشقية مسيطر عليها

وزير التجارة يوجه بتشكيل خلية 
أزمة ملساعدة مترضري السيول

عمليات بغداد ترفع »1700« كتلة 
كونكريتية من شارع أبو نؤاس

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد مدير عام رشكة الخط�وط الجوية العراقية مريان 
فري�د ، انته�اء اعم�ال الفح�ص والصيانة م�ن النوع 
الثقي�ل )C2( عى طائرة YI-ASJ/800-B737  والتي 
ش�ملت تفكيك اج�زاء الطائرة من الخ�ارج وفحصها 
باالجه�زة الحديثة واجهزة االش�عة عالي�ة الدقة التي 
تس�تخدم لألماكن التي يصعب الوصول اليها لكش�ف 
االرضار ومعالجتها حسب املواصفات املطابقة لرشوط 

الس�المة، فضالًعن فحص وصيان�ة أجزاء الطائرة من 
الداخل«.

واض�اف مدي�ر عام الرشك�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »مدة هذه االعمال استغرقت 
س�بعة عرش يوماً وانجزت بأياٍد عراقي�ة والتي تندرج 
ضم�ن توجيهات وزير النقل عبد الل�ه لعيبي برضورة 
اج�راء الفحص الدوري عى اس�طول الرشكة يف مركز 
الصيانة العاملي الذي ساهم اىل حد كبري يف توفري مبالغ 

مالية كبرية عند اجرائها خارج البلد.

اخلطوط اجلوية العراقية تنهي اعامل الفحص 
B737-800/YI-ASJ الثقيل لطائرة

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلنت رشكة نفط البرصة، إكمال 65% من الضفة الجديدة 
يف محط�ة ع�زل الطوبة.وذك�رت الرشك�ة يف بي�ان تلقت�ه 
»املستقبل العراقي«، إن »هيأة املشاريع واألقسام املساندة 
له�ا يف الرشكة، س�تكمل إنهاء املرحل�ة الثالثة من مرشوع 
نص�ب الضف�ة الجدي�دة يف محطة ع�زل الطوب�ة املتمثلة 
ببن�اء الهيكل الحديدي عى ارتف�اع 13 مرتاً«.واوضح مدير 
امل�رشوع جالل طعم�ة إن »العمل تم املب�ارشة به يف أواخر 
ع�ام 2016 بنصب الضفة الجدي�دة يف محطة عزل الطوبة 

بق�درة إنتاجية 40 أل�ف برميل يومياً، ومن دواعي إنش�اء 
ه�ذه الضفة هو إضاف�ة آبار جديدة للمحطة، وس�تضاف 
مس�تقبال ضفة أخ�رى ملعالج�ة النفط الرط�ب يف املحطة 
ذاتها وهي اآلن يف طور استكمال مخططاتها من قبل قسم 
التصاميم«.ومن جانبه أش�ار مس�ؤول موقع محطة عزل 
الطوب�ة حيدر جواد كاظم، بحس�ب البي�ان إىل أن »الضفة 
القديمة تعم�ل بقدرة إنتاجية 50 ألف برمي�ل يومياً، وبعد 
اس�تكمال وعمل الضفة الجديدة ستكون قدرة املحطة 90 
ألف برمي�ل يوميا، باعتبار ان هن�اك 8 آبار جديدة أضيفت 

للمحطة، بعضها يعمل بطريقة املضخات الغاطسة.

نفط البرصة: اكامل »65« باملئة من الضفة 
اجلديدة يف حمطة عزل الطوبة

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، عن رصف 
روات�ب موظفي بع�ض مديريات 

الرتبية يف بغداد واملحافظات .

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«، 
نسخة منه، إن »املرصف قام بدفع 
روات�ب موظفي بع�ض مديريات 
واملحافظ�ات  بغ�داد  يف  الرتبي�ة 

الذين ت�م توط�ني رواتبه�م لدى 
املرصف«.

وأض�اف البي�ان أن »ال�رصف تم 
ع�ن طري�ق اح�دى ادوات الدفع 

االلكرتوني.

الرافدين يعلن رصف رواتب بعض مديريات الرتبية
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مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 1109/ب /2018
التاريخ  2018/11/26

اعالن
اىل الش�خص الثال�ث / وازره اصغ�ر 

عيل 
بتاريخ 2018/8/7 اقام املدعي سيناء 
ضي�اء صال�ح ض�د الدع�وى البدائية 
طل�ب  1109/ب/2018  املرقم�ة 
الحكم فيها ازالة شيوع العقار املرقم 
6/29م7 الس�هيلية وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب رشح  القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار واختياري�ة منطقة 
النجف / الجديدة الثانية املدعو س�عد 
عب�د ال�رزاق االبراهيم�ي فق�د تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني للحض�ور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2018/12/2 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�الك من ين�وب عنك 
قانون�ا او تقديم�ك ملع�ذرة مرشوعة 
فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية  يف النجف

العدد : حجة وفاة  
التاريخ  2018/11/25

اىل املدعو / حسني حيدر عبد الله 
ق�دم طالب حجة الوف�اة املدعو حيدر 
عب�د الله موىس طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدعو حس�ني حي�در عبد الل�ه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية 
فعليك الحض�ور  امامها خالل عرشة  
ايام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر الطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4100/ب2018/2
التاريخ 2018/11/26

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / ابراهي�م  فيص�ل 

كعيد
اقام املدع�ي املدير املفوض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاونية اضاف�ة لوظيفته 
الدع�وى املرقم�ة اعاله ض�دك والذي 
يطلب فيه�ا الحكم بالزام�ك واملدعى 
علي�ه الثان�ي ام�ر حازم عبد مس�لم 
بتأديتكم�ا ل�ه وبالتكاف�ل والتضامن 
مبلغ قدره 1054 $ عن  القرض املؤرخ 
2017/4/19  ونظ�را ملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف 
محكمة بداءة الكوفة واش�عار مختار  
ح�ي هانئ بن ع�روة  املختار حس�ن 
محس�ن الش�مري ل�ذا تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة 2018/12/4 التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك  س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته
�������������������������������

امانة بغداد 
دائرة العقارات / الشعبة القانونية 

العدد : 18294 
التاريخ : 22 / 11 / 2018 

اىل / السيد ) جمعة ورور عباس ( 
( عل�وة   6 ( مس�تاجر مكت�ب رق�م 

جميلة 
م / انذار 

س�بق وان احيل املكتب اعاله بعهدتك 
بموجب قرار االحالة املرقم 25 / 2016 
للف�رة من 8 / 6 / 2016 ولغاية 7 / 
6 / 2025 وببدل ايجار س�نوي قدره 
) 000 ، 000 ، 20 ( ع�رشون ملي�ون 
دينار ونظ�را لع�دم مراجعتك لغرض 
اس�تالم املكت�ب وتنظي�م عق�د ايجار 
اصولي�ا مخالفا بذل�ك رشوط االعالن 
واالحال�ة ل�ذا تق�رر ان�ذارك ملراجعة 
دائرتنا الس�تالم املاجور وتنظيم عقد 
ايج�ار وخ�الل م�دة اقصاه�ا ) 7 ( 
س�بعة ايام من تاريخ تبليغك باالنذار 
وبخالف�ه س�تتخذ بحقك االج�راءات 

القانونية وبضمنها فسخ العقد .
املنذر 

مدير عام دائرة العقارات / وكالة

اعالن 
قدم املدعي ) سفيان محمد خاشع 
( طلبا ي�روم فيه تبديل اس�مه من  
) س�فيان ( اىل ) س�يف ( واستنادا 
الحكام املادة 22 من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 تقرر 
ن�رش طلب�ه يف الجري�دة الرس�مية 
فم�ن له ح�ق االعراض ع�ىل طلبه 
يف الجري�دة الرس�مية فم�ن له حق 
مراجع�ة  الطل�ب  ع�ىل  االع�راض 
املديرية خالل 15 خمس�ة عرش يوم 
من تاريخ النرش وبعكس�ه سينظر 

يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف دي�اىل 
االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1889 / ب2 / 2018 

التاريخ : 19 / 11 / 2018 
اعالن تبليغ غيابي 

اىل املدع�ى عليه / عادل طه محمود 
ابراهيم 

اقام علي�ك املدعي : وزي�ر الداخلية 
اضاف�ة لوظيفت�ه بواس�طة وكيله 
العقي�د ) حميد حس�ني س�كران ( 
 1889 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
مح�ل  وملجهولي�ة   2018  / ب2   /
 ( املخت�ار  اف�ادة  حس�ب  اقامت�ك 
ناه�ض محمود رشقي ( يف محكمة 
ب�داءة املقدادية بالعدد 853 يف 18 / 
11 / 2018 ومرفق�ه اف�ادة اصلية 
واملتضمن�ة بان املدع�ى عليه اعاله 
ق�د ارتح�ل اىل جه�ة مجهول�ة منذ 
ع�ام 2015 تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني عىل 
موع�د املرافع�ة املواف�ق  9 / 12 / 
2018 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
ح�ال عدم حض�ورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون . 
القايض 

لطيف خليل ابراهيم 
�����������������������������

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
كنعان 

م / اعالن مفقود 
اسم املفقود ) عباس فاضل عيىس( 
قدم�ت   2018  /  11  /  8 بتاري�خ 
املدعوة زوجته ) اشواق عبد الباقي 
حمي�د ( تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة 
عليك لكونك خرج�ت بتاريخ 1 / 1 
/ 2018 ولم تع�د لحد االن لذا تقرر 
تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة 
ع�دم حضورك س�وف تنصب قيمة 

عليك الدارة شؤونك .
القايض 

فالح حسن محمود 
�����������������������������

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2018/3276
إعالن

اىل / املنف�ذ علي�ه /  زاه�ر ن�ارص 
ابراهيم

لقد تحقق له�ذه املديرية من كتاب 
مركز رشطة الزبيدية بالعدد 4407 
مجه�ول  ان�ك   2018/11/14 يف 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( 
م�ن قان�ون التنفيذ تقري�ر تبليغك 
اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ 
الك�وت خ�الل خمس�ة ع�رش يوما 
تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
اوصاف املحرر

عق�د ال�زواج الصادر م�ن محكمة 
االحوال الشخصية يف الكوت بالعدد 

925/ 2017 يف 2017/3/9
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

السماوة
العدد : 303

التاريخ 2018/11/27

اعالن
تعل�ن مديرية تنفيذ الس�ماوة عن ايجار كش�ك 
استنس�اخ الواقع ضمن مجمع  الدوائر العدلية 
مديرية تنفيذ الس�ماوة مدة خمس�ة عرش يوما 
تب�دأ  املدة من الي�وم الثاني للنرش فعىل الراغبني 
بايجار الكشك تقديم عروضهم اىل هذه املديرية 

خالل فرة النرش بالصحف املحلية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3067/ب2018/4

التاريخ  2018/11/26
اىل املدعى عليه نزار كاظم كريم 

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرقم 3067/
واملتضم�ن   2018/8/19 يف  ب2018/4  
الحك�م بال�زام املدعى عليه�م كل من عباس 
هادي جياشه وكريم حسن جرب ونزار كاظم 
كريم بالتكاف�ل والتضامن  بينه�م بتأديتهم 
للمدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة  CHF اضافة لوظيفته مبلغ قدره  
3330 $ ثالث�ة االف وثالثمائة وثالثون دوالر 
امرك�ي  عن املتبقي من مبلغ القرض ومبلغ 
ق�دره ثالثمائ�ة وثالث�ون دوالر امريكي عن 
الغرامات التاخرية املفروضة عىل التاخر عن 
التس�ديد واملحس�وبة من تاريخ االستحقاق 
يف 2017/9/6  ولغاي�ة تاري�خ اقام�ة هذه 
اتفاقي�ة  بموج�ب   2018/8/2 يف  الدع�وى 
الق�رض والكفالة املؤرخ�ة يف 2017/1/26 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة البرصة 
واش�عار مختار املجلس البل�دي ملنطقة حي 
الحسني 2 موىس لفته لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني 
ول�ك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذك�ور خالل 
امل�دة املقررة بكاف�ة طرق الطع�ن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 4100/ب2018/2
التاريخ  2018/11/26

اعالن
اىل املدعى عليه / امر حازم عبد مسلم

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان 
التعاوني�ة اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة 
اع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م 
بالزام�ك واملدعى علي�ه االول ابراهيم فيصل 
كعي�د بتأديتكم�ا ل�ه وبالتكاف�ل والتضامن 
مبل�غ ق�دره 1054 $ ع�ن  الق�رض امل�ؤرخ 
2017/4/19  ونظ�را ملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة 
الكوفة واش�عار مختار  ح�ي هانئ بن عروة  
املخت�ار عبد الحس�ن مظلوم الش�حماني لذا 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
 2018/12/4 املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك  سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/2753

التاريخ 2018/11/26
اىل املنفذ عليه / صفاء عباس عيل 

لقد تحقق له�ذه املديرية من خال رشح  
املبل�غ القضائي لهذه املديرية واش�عار 
مخت�ار االنص�ار /5 ب ياس�ني عي�دان 
الس�المي  ان�ك مجه�ول مح�ل االقامة 
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ واستنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
النج�ف  تنفي�ذ  مديري�ة  يف  بالحض�ور 
خالل خمس�ة عرش يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية  
بحض�ورك  ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر :

الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  ق�رار 
5706/ش2018/5  بالع�دد  بالنج�ف 
الزامك�ي  واملتضم�ن   2018/9/10 يف 
بتمك�ني الدائ�ن ك�رار حميد ن�ارص من 
مشاهدة ولده كيان وحسب قرار الحكم 

املنفذ بالعدد اعاله
 ���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة

العدد : 1620
التاريخ 2018/11/22

اىل سيف عباس فاضل الطريف
اعالن

قب�ل  م�ن  املق�دم  الطل�ب  ع�ىل  بن�اءا 
املس�تدعية والدت�ك زين�ب عب�د الكاظم 
م�وىس واملتضم�ن اصدار حج�ة فقدان 
وملجهولية محل اقامتك ومصرك حسب 
ما ه�و ثاب�ت يف الطلب املق�دم من قبل 
والدك اعاله لذا تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني رس�ميتني  وعند عدم حضورك 
القانوني�ة بحق�ك  االج�راءات  س�تتخذ 

اصوليا
القايض

ستار مالك الفتالوي

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة ( 

جلنة البيع واجيار اموال الدولة 

اعالن للمرة االوىل 
تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اجراء املزايدة 
العلنية االوىل   يف تمام الساعة )9( من صباح يوم )الثالثاء( 
املص�ادف 2019/1/8 لبي�ع مواد فائض�ة وراكدة واجهزة 
كهربائية واث�اث ومواد اخرى ومواد احتياطية للس�يارات 
مستهلكة ومعادة    فعىل الراغبني االشراك باملزايدة العلنية 
الحض�ور بامل�كان والزم�ان املحددين مس�تصحبني معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة  )6,750,000( دين�ار فقط 
)س�تة ماليني وسبعمائة وخمسون الف دينار فقط(  وعىل 
املش�رك باملزايدة جلب نس�خة مصورة م�ن هوية االحوال 
املدنية او البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن     ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة  اجور ن�رش االعالن والداللية وان ترفع 
املواد خالل )15( يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخالف 
ذلك يتحم�ل املزايد غرامة قرده�ا )25,000( دينار عن كل 

يوم تاخر 
مالحظة : اذا صادف يوم الغلق عطلة رس�مية يكون موعد 

الغلق يف اليوم التايل

املنفذ العدل االول
جعفر حسني دخيل أل شرب 

مديرية تنفيذ الساموة

العدد 35
التاريخ   /   /1440هـ

املوافق 2018/11/25م

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب/وكالة
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وزارة الكهرباء
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / اجلنوب

اىل: كافة الراغبني يف املشاركة
اعالن املناقصة املحلية املرقمة 2018/17

)تنفيذ خط الساموة الغازية – الساموة القديمة 132 ك.ف(
1. ي�ر املديرية العامة لنق�ل الطاقة الكهربائية / الجنوب دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم للعمل الخاص ) تنفيذ خط السماوة الغازية – السماوة القديمة 132 ك.ف (
2. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة املحلية لهذا املرشوع والتي سوف تنرش يف الصحف 

الوطنية وكذلك يف املوقع االلكرتوني وزارة الكهرباء / املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب 
    )www.moelc.gov.iq(

3. سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة باالشرتاك 
بها كما محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدولة املؤهلة(.

4. ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )املديرية العامة لنقل الطاقة 
الكهربائية / الجنوب - قس�م الش�ؤون التجارية شعبة املناقصات املحلية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية 

ظهراً يف التوقيت املحيل يف محافظة البرصة وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات:
E-mail:south_transmission@hotmail.com

5. متطلبات التأهيل املطلوبة: - 
أ - معدل االيراد السنوي )حسب الرشوط يف الوثائق القياسية املذكورة يف القسم الثالث )املعايري والتأهيل((.

الحد األدنى ملعدل اإليرادات السنوية إيرادات مقدم العطاء محسوباً من الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال املنفذة 
للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )3( الثالثة.

ب - متطلبات السيولة النقدية: عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية.
ج - املش�اركة بصفة مقاول ، او إدارة عقود ، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس�نوات )3( الثالثة الس�ابقة لتنفيذ 
عق�ود مماثلة ألعمال هذا العق�د وتم إنجازها بنجاح بالكام�ل. ويعني باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األس�اليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس متطلبات صاحب العمل.
- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء املحليني.

6. بإم�كان مقدم�ي العطاء املهتم�ني رشاء الوثائق للعطاء باللغ�ة )العربية( بعد تقديم ط�اب تحريري اىل العنوان 
املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )500000 خمسمائة ألف دينار(.

7. يتم تسليم العطاءات اىل العنوان اآلتي )املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب( وخالل فرتة اإلعالن او 
لحني موعد الغلق يف املوعد املحدد ( الساعة الثانية عرش ظهراً بتوقيت محافظة البرصة املحيل التاريخ )2018/12/9( 
املصادف االحد ( والتقديم بالربيد االلكرتوني )غري مسموح( وإذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية فباليوم الذي يليه. 
العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العن�وان اآلت�ي )املديرية العام�ة لنقل الطاقة الكهربائي�ة / الجنوب( يف نفس يوم الغلق او الي�وم الذي يليه( كل 
العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان( نافذ ملدة )28( يوم 
بعد تاريخ نفاذ العطاء )وهذا يعني 28+ 90 يوم( وبمبلغ )1% من الكلفة التخمينية البالغة )1450000000( مليار 

واربعمائة وخمسون مليون دينار عراقي( وبفرتة تنفيذ مدتها 120 يوم. 
8. يجب تقديم العطاء حسب الوثائق املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة /االتحادية

محكمة الجنايات املختصة بقضايا النزاهة 
العدد : 567/ج2017/1 

التاريخ 2017/7/2
تشكلت محكمة الجنايات املختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 2017/7/2 
برئاس�ة القايض الس�يد جمعة عبد داود وعضوية القاضيني الس�يدين 
محمود رحيم ثابت وجليل صالح  خلف املأذونني قضاء باس�م الش�عب 

واصدار القرار االتي :
املته�م / عقي�ل عالء ضياء همييل /وكبلة املحام�ي املنتدب عبد الهادي 

صالح 
احال السيد قايض محكمة التحقيق املختصة بقضايا النزاهة وبموجب 
ق�رار االحال�ة املرق�م 936 يف 2016/11/2 املته�م عقي�ل ع�الء ضياء 
همي�يل عىل هذه املحكم�ة هاربا الجراء محاكمت�ه بدعوى غري موجزة 
وفق القرار 160 لس�نة 1983 املعدل ويف اليوم املعني للمحاكمة تشكلت 
املحكمة بحضور نائب املدعي العام السيد فالح حسن ولم يحرض املتهم 
رغ�م تبلغه بصحيفتني محليتني يوميت�ني االوىل صحيفة الكلمة  الحرة 
بعدده�ا الصادر برق�م 1316 يف 2017/3/2 والثاني�ة صحيفة املوقف 
الراب�ع بعددها الصادر برق�م 1325 يف 2017/3/2 وانتدبت له املحكمة 
املحامي عبد الهادي صالح للدفاع عن املتهم ومؤرش باملحاكمة الغيابية 
والعلني�ة تل�ت املحكمة قرار االحالة علنا كما تلت افادة املش�تكية رؤى 
جدع�ان علوان وثم تلت اقوال الش�هود حس�ما للدع�وى وبدون تاخري 
استنادا للمادة 172 االصولية كما تلت محكمة كافة محارض ومستندات 
الدع�وى ووجهت املحكمة التهمة للمتهم وفق احكام القرار 160/ثانيا 
/1 لس�نة 1983 املعدل بالقرار 703 لس�نة 1983 سجلت اجابته  عنها 
باالن�كار كون�ه هارب ثم اس�تمعت  املحكمة اىل مطالع�ة االدعاء العام 
والئح�ة وكيل الدف�اع وافهم ختام املحاكمة واختل�ت املحكمة للمداولة 

التدقيق واصدرت قرارها االتي :
من س�ري التحقي�ق االبتدائ�ي والقضائ�ي واملحاكم�ة الجاري�ة غيابيا 
وعلن�ا تبني  للمحكم�ة ان وقائع الدعوى الش�خص يف ع�ام 2013 قام 
املته�م الهارب عقي�ل عالء ضياء همييل باس�تغالل وظيفته عندما كان 
يعم�ل منتس�ب يف حماية الش�خصيات واخذ مبلغ س�بعة ماليني دينار 
م�ن املش�تكية رؤى جدعان عل�وان مقابل مس�اعدتها يف معاملة املائة 
رات�ب وقد تأيدت هذه الوقائع باقوال املش�تكية الت�ي ايدت قيام املتهم 
بمس�اومتها لغرض اكمال اج�راءات معاملة املائة راتب واس�تلم منها 
مبلغ س�بعة مالي�ني دينار دون ان يكمل املعاملة وانها تطلب الش�كوى 
ض�د املتهم اله�ارب كما تع�ززت باقوال  الش�هود امني ش�اكر محمود 
ومحمد فالح حس�ن وعاصف جدعان علوان ورعد ارحيم جاس�م الذين 
ايدوا استالم املتهم للمبلغ من املشتكية كونه يعمل حماية ملدير املرصف 
كاظم ناش�ور والتحقيق االداري من قبل مديرية حماية املنش�ات الذي 
اوىص بتوقي�ف املتهم واحالته اىل املحاكم لذا فان االدلة بوصفها املتقدم 

واملتمثلة باقوال املشتكية 
القايض

جمعة عبد داود
رئيس الهيئة

مجلس القضاء االعىل
بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

الرصافة /االتحادية
محكم�ة الجنايات املختص�ة بقضايا 

النزاهة 
العدد : 567/ج2017/1 

التاريخ 2017/7/2
وقرين�ة  االداري   والتحقي�ق  ش�هود 
ه�روب املتهم كافية ومقنعه لتجريمه 
عن التهمة املوجهه اليه قررت املحكمة 
تجريم املتهم الهارب عقيل عالء ضياء 
همي�يل غيابيا وفق الق�رار 160/ثانيا 
لسنة 1983  املعدل بالقرار 703 لسنة 
1983 وتحدي�د عقوبت�ه بمقتضاه�ا 
وصدر القرار باالتفاق اس�تنادا للمواد 
149 و 18/أ االصولي�ة غيابي�ا قاب�ال 
لالع�رتاض والتميي�ز وافه�م علن�ا يف 

2017/7/2
القايض

جمعة عبد داود
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة /االتحادية

محكمة الجنايات املختصة بقضايا النزاهة 
العدد : 567/ج2017/1 

التاريخ 2017/7/2
تش�كلت محكمة الجناي�ات املختصة بقضاي�ا النزاهة 
بتاري�خ 2017/5/18 برئاس�ة القايض الس�يد جمعة 
عبد داود وعضوية كل من السيدين محمود رحيم ثابت 
وجلي�ل صالح خل�ف املأذونني القضاء باس�م الش�عب 

واصدرت القرار االتي:
املج�رم اله�ارب / عقي�ل عالء ضي�اء همي�يل / وكيله 

املحامي املنتدب عبد الهادي صالح 
� الحك�م غيابيا ع�ىل املجرم الهارب عقي�ل عالء ضياء 
همي�يل بالس�جن مل�دة ع�رش س�نوات وبغرام�ة مالية 
مقداره�ا خمس�ة االف دينار اس�تنادا الح�كام القرار 
160/ثانيا /1 لس�نة 1983 املعدل بالقرار 703 لس�نة 
1983 وعند عدم دفعه الغرامة حبسه بسيطا ملدة شهر 

واحد  تنفذ بالتعاقب مع العقوبة االصلية
� اص�دار امر قب�ض وتحري بحق املحك�وم عليه اعاله 
وف�ق احكام الق�رار 160/ثانيا /1 لس�نة 1983 املعدل 
بالق�رار 703 لس�نة 1983 واج�راء التفتي�ش االصويل 

بحقه للقبض عليه 
� االحتفاظ للمش�تكية بحق املطالب�ة بالتعويض امام 
املحاك�م املدني�ة بع�د اكتس�اب  ق�رار االحال�ة الدرجة 

القطعية 
� تاييد الحجز الواقع عىل االموال املنقولة وغري املنقولة 

العائدة للمحكوم الهارب اعاله 
� احتساب اتعاب محاماة للمحامي املنتدب عبد الهادي 
صال�ح مبلغا ق�دره ثالث�ون الف دينار تس�تحصل من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
� ينرش القرار بصحيفتني محليتني يوميتني 

ص�در الق�رار باالتفاق اس�تنادا الح�كام امل�واد 182/أ 
و149 االصولية ح�كام غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز 

وافهم علنا يف 7/2/ 2017
القايض 

جمعة  عبد داود 
رئيس الهيئة

اعالن
اىل الرشيك ) عادل جاس�م كاظم سلمان 
( توج�ب علي�ك الحضور اىل مق�ر بلديه 
النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار 
املرق�م 41693 /3 ح�ي الوف�اء خ�الل 
عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم االجراءات 

دون حضورك  
طالب االجازه حليمه فاضل عباس

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 13069 

التاريخ 26 / 11 / 2018 

اعالن فقدان املدعو ) باسم حممد جايل (   
بتاري�خ 24 / 9 / 2007 فقد امل��دع���و باس�م محم�د جايل ف������ي 
منطق�ة املش�������اهدة ولم يعثر عليه لحد االن ول�م يصل منه اي خرب 
يفي�د ببقائ�ه حياً او م������وته وبتاري�خ 3 / 4 / 2018 قدمت املدعوة 
فضيله رمل جايل طلباً تطلب فيه نصبها قيمة عىل املفقود زوجها باس�م 
محم�د جايل وعىل اوالده القارصين كل م�ن احمد تولد 2006 وذلك الدارة 
ش�ؤونه واملحافظة عىل امواله استناداً الحكام املادة 87 من قانون رعاية 
القارصي�ن رقم 78 لس�نة 1980 املعدل عليه فقد ق�ررت املحكمة االعالن 
ع�ن حالة الفقدان يف صحيفتني محليتني وعىل كل من لديه معلومات عن 
املفقود اعاله الحضور اىل هذه املحكمة وخالل ثالثة ايام من تاريخ النرش 

لالدالء بتلك املعلومات   
القايض / طارق رواد عباس

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد2646/ ب/2018

اىل املدعى عليه / محمد فاضل حمود
م / اعالن 

أق�ام املدعونرعد جعفر عباس ورشكاءه   يف 
الدع�وى املرقمة  اع�اله والت�ي يطلب فيها 
دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م بالزام�ك بدفع 
اج�ر مثل عن مس�احة 2000 م من القطعة 
املرقم�ة 497/3 م38 الخاجي�ة وملجهولي�ة 
مح�ل إقامتك  تق�رر تبليغكاعالنا بواس�طة 
إم��ام  بالحض�ور  محليت�ني  صحيفت�ني 
ه�ذه املحكمة ع�ىل موعد املرافع�ة  املوافق  
2018/12/4 الس�اعة الع�ارشة صباحا ويف 
حال عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا  
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفقا للقانون   
القايض

مرتىض ال شغيدل
������������������������������������

م / اعالن 
تعل�ن جمعية العمال التعاونية لالس�كان يف 
واسط عن بيع ارض زراعية ) طابو  زراعي( 
يف قضاء النعمانية مس�احتها 36 دونم تقع 
ع�ىل الطري�ق العام مب�ارشا ب�ني النعمانية 
والزبيدي�ة ق�رب رضي�ح املتنب�ي والواقعة 
ع�ىل القطع�ة املرقم�ة 2/2 م22 الخريط�ة 

واالفتاح 
فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة مقر الجمعية 
الكائ�ن يف مركز الك�وت / محل�ة الحيدرية 
بالق�رب من مديري�ة تنفيذ الك�وت ) لكون 
عائدي�ة االرض للجمعي�ة املذكورة وصاحبة 

حق الترصف بها ( 
ولالستفسار  عن ذلك االتصال عىل الرقم 

 07822005759
07723510514

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

 فقد مني سند العقار املرقم 13426 /3 حي 
صدام باسم ) كاظم شهيد رايض كاظم ( عىل 

من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 846 / ش / 2018 
التاريخ : 26 / 11 / 2018 

اعالن 
اىل املدع�ى علي�ه / ع�يل هاش�م محم�د – 

مجهول محل االقامة . 
اقامت املدعية س�عاد عب�اس احمد الدعوى 
املرقم�ة 846 / ش / 2018 والت�ي تطل�ب 
فيه�ا التفري�ق لل�رضر بينها وب�ني املدعى 
عليه عيل هاش�م محمد قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك  تق�رر  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
بصحيفتني محليتني لغ�رض حضورك بيوم 
املرافع�ة املصادف 2 / 12 / 2018 ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول . 
القايض 

محمد صالل حمزة
������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية يف ابي الخصيب 

العدد: 1701/ش/2018
التاريخ: 2018/11/21 

اعالن 
اىل املدعى عليه / احمد وحيد رشم

اقامت املدعية أس�ماء زيدان حطاب الدعوى 
الرشعي�ة املرقمة أعاله ام�ام هذه املحكمة 
تطل�ب فيه�ا الحك�م بإلزامك بدف�ع مؤجل 
مهره�ا البال�غ مليون�ي دين�ار، ومجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب كت�اب مركز رشطة 
بالط الش�هداء وتأييد املجلس البلدي ملنطقة 
الخ�رض يف بغ�داد. علي�ه ق�ررت املحكم�ة 
تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة صباح 
يوم للمرافعة يف 2018/12/4 ويف حالة عدم 
الحض�ور او م�ن ين�وب عنك قانوناً س�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابياً وعلن�اً وفق 

القانون.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

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

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 709 / ش / 2018 

التاريخ : 25 / 11 / 2018 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه / وس�ام عن�اد حس�ني – 
مجهول محل االقامة 

للدع�وى املقامة من قب�ل املدعية احالم عيل 
حس�ني واملدع�ى عليه وس�ام عناد حس�ني 
فق�د اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 13 / 11 
/ 2018 حكم�ا غيابيا بالع�دد 709 / ش / 
2018 والق�ايض بالحكم بالتفريق القضائي 
للرضر بني املدعية احالم عيل حسني واملدعى 
عليه وس�ام عناد حسني واعتبارا من تاريخ 
هذا القرار واعتب�ار طالقا رجعيا وملجهولية 
محل اقامت�ك فقد تقرر تبليغك بقرار الحكم 
اعاله بواسطة صحيفتني محليتني ولك حق 
االعرتاض والتمييز خالل ثالثون يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ الن�رش يف الصحف 
املحلي�ة وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار 

الدرجة القطعية .
القايض 

محمد صالل حمزة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 740 / ش / 2018 

التاريخ : 25 / 11 / 2018 
اعالن 

اىل املدع�ى عليه / فالح صال�ح محمد – مجهول 
محل االقامة . 

للدعوى املقامة من قبل املدعية نضال سعدي عيل 
واملدعى عليه فالح صالح محمد فقد اصدرت هذه 
املحكم�ة بتاري�خ 13 / 11 / 2018 حكما غيابيا 
بالع�دد 740 / ش / 2018 والقايض بالحكم اوال 
– تصديق الزواج الحاصل خارج املحكمة بتاريخ 
1 / 7 / 2010 الحاصل بني املدعية نضال سعدي 
ع�يل واملدعى علي�ه فالح صالح محم�د عىل مهر 
معجل�ه مليونني دين�ار مقب�وض ومؤجله ثالثة 
ماليني دينار يس�تحق عند اق�رب االجلني ثانيا – 
ثبوت نس�ب االطفال كل م�ن رهف وعبد الرحمن 
م�ن صلب والدهم املدعى عليه فالح صالح محمد 
وم�ن رحم املدعي�ة والدته�م نضال س�عدي عيل 
املولودي�ن يف قضاء بلد كل من رهف تولد 1 / 7 / 
2012 عراقية الجنسية ومسلمة الديانة وجنسها 
انث�ى وعبد الرحم�ن تول�د 1 / 5 / 2015 عراقي 
الجنس�ية مسلم الديانة وجنس�ه ذكر وملجهولية 
محل اقامتك فقد تقرر تبليغك بقرار الحكم اعاله 
بواس�طة صحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض 
والتمييز خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاريخ النرش يف الصحف املحلية وبعكس�ه سوف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية . 
القايض 

محمد صالل حمزة 

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 775 / ش / 2018 
التاريخ : 26 / 11 / 2018 

اعالن 
اىل املدع�ى عليه / قيص حبي�ب دخيل – مجهول 

محل االقامة 
اقام�ت املدعية زمن ع�يل احمد الدع�وى املرقمة 
775 / ش / 2018 والت�ي تطل�ب فيه�ا التفريق 
عن�ك للهجر وملجهولية مح�ل اقامتك قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك بصحيفتني واس�عتي االنتش�ار 
لغ�رض حضورك بيوم املرافع�ة املصادف 2 / 12 
/ 2018 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وفق 

االصول . 
القايض 

محمد صالل حمزة

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 

العدد : 523 / ش / 2018 
التاريخ : 26 / 11 / 2018 

اعالن 
املدعية / وفاء عبد الحسني كاظم 

املدع�ى علي�ه / الس�يد مدي�ر رعاي�ة القارصين 
اضافة اىل وظيفته 

الشخص الثالث / سمراء خليل ابراهيم 
اقامت املدعية الدعوى الرشعية املرقمة 523 / ش 
/ 2018 املتضمنة وف�اة مفقود زوجها زياد عبد 
الخالق فاضل وعند ارس�ال ورق�ة التبليغ لغرض 
تبلي�غ الش�خص الثال�ث اعي�دت الين�ا مرشوحا 
عليه�ا بموج�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة الخالص 
2018 ومرفق�ة   /  11  /  25 يف   19006 بالع�دد 
اشعار مختار منطقة الغربية عباس محمد حميد 
واملتضم�ن ارتحالك اىل جه�ة مجهولة وملجهولية 
محل اقامت�ك تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
بموعد املرافعة املصادف 2 / 12 / 2018 الساعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

عدي فاضل احمد

وزارة الكهرباء
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / اجلنوب

اىل: كافة الراغبني يف املشاركة
اعالن املناقصة املحلية املرقمة 2018/18

)تنفيذ قواعد أبراج خطي حمطة املستشفى الرتكي وحمطة املدينة الرياضية(
1. ي�ر املديرية العامة لنق�ل الطاقة الكهربائية / الجنوب دعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 

عطاءاتهم للعمل الخاص ) تنفيذ قواعد أبراج خطي محطة املستشفى الرتكي ومحطة املدينة الرياضية (.
2. ان وثيقة الدعوة لتقديم العطاء التي تتبع اإلعالن عن املناقصة املحلية لهذا املرشوع والتي سوف تنرش يف الصحف 

الوطنية وكذلك يف املوقع االلكرتوني وزارة الكهرباء / املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب
    )www.moelc.gov.iq(

3. سيتم العمل وفق اآللية املعتمدة للمناقصات العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة باالشرتاك 
بها كما محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة عن األمم املتحدة )الخاصة بتعريف الدولة املؤهلة(.

4. ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال )املديرية العامة لنقل الطاقة 
الكهربائية / الجنوب - قس�م الش�ؤون التجارية - ش�عبة املناقصات( املحلية من الس�اعة الثامن�ة صباحاً وحتى 

الثانية ظهراً يف التوقيت املحيل يف محافظة البرصة وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات:
E-mail:south_transmission@hotmail.com

5. متطلبات التأهيل املطلوبة: - 
أ - معدل االيراد السنوي )حسب الرشوط يف الوثائق القياسية املذكورة يف القسم الثالث )املعايري والتأهيل((.

الحد األدنى ملعدل اإليرادات السنوية إيرادات مقدم العطاء محسوباً من الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال املنفذة 
للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )3( الثالثة.

ب - متطلبات السيولة النقدية: عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية.
ج - املش�اركة بصفة مقاول ، او إدارة عقود ، او كمقاول ثانوي يف )1( عقد وللس�نوات )3( الثالثة الس�ابقة لتنفيذ 
عق�ود مماثلة ألعمال هذا العق�د وتم إنجازها بنجاح بالكام�ل. ويعني باملماثلة حجم العمل، تعقيداته، األس�اليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس متطلبات صاحب العمل.
- ال تخضع العطاءات إلعطاء األفضلية ملقدمي العطاء املحليني.

6. بإم�كان مقدم�ي العطاء املهتم�ني رشاء الوثائق للعطاء باللغ�ة )العربية( بعد تقديم ط�اب تحريري اىل العنوان 
املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000 مائتان وخمسون ألف دينار(.

7. يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان اآلت�ي )املديري�ة العامة لنق�ل الطاقة الكهربائي�ة / الجن�وب( وخالل فرتة 
اإلع�الن او لحني موعد الغلق يف املوعد املحدد ( الس�اعة الثانية عرش ظهراً بتوقي�ت محافظة البرصة املحيل التاريخ 
)2018/12/11( املص�ادف الثالث�اء ( والتقدي�م بالربيد االلكرتوني )غري مس�موح( وإذا صادف ي�وم الغلق عطلة 
رس�مية فباليوم الذي يليه. العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان اآلتي )املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية / الجنوب( يف نفس يوم الغلق 
او الي�وم ال�ذي يلي�ه( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العطاء )عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب 
ضم�ان( نافذ ملدة )28( ي�وم بعد تاريخ نفاذ العطاء )وهذا يعني 28+ 90 ي�وم( وبمبلغ )1% من الكلفة التخمينية 

البالغة )655000000( ستمائة وخمسة وخمسون مليون دينار عراقي( وبفرتة تنفيذ مدتها 60 يوم. 
8. يجب تقديم العطاء حسب الوثائق املوجودة بالقرص املدمج املرفق.

املدير العام / وكالة
م/ زياد عيل فاضل

املدير العام / وكالة
م/ زياد عيل فاضل
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اىل ماذا انتهى االستعامر؟

»ماتيس« واملهاجرون

          نادية عصام حرحش

تس�تقبلك جنوب افريقيا بمطار عاصمتها 
كيب تاون الكبري. يعيد اىل الذهن مطار دبي 
الدويل ملن انتظر ساعات طويلة عند طابور 
فح�ص الج�وازات الالمتناهي ليس�تقبلهم 
يف حال�ة دبي رج�ل اماراتي ب�ارد األعصاب 
ال يك�رث، ويف حال�ة جن�وب افريقيا رجل 
مبتس�م. من اللحظة االوىل تبدأ املفارقة بني 
م�ا هو ابي�ض واس�ود هناك. ت�كاد ال ترى 
م�ن الل�ون األبي�ض اال القلي�ل والكثري من 

املسافرين.
تظهر أمامك املدينة وكأنك يف اَي مكان اخر 
من العالم الحديث، الفتات عظيمة ملاركات 
تجارية، دعاي�ات لهواتف نقال�ة وعمارات 
تبدو ش�اهقة. ال تكاد تكر ع�ن كيلومرات 
معدودة حتى تبدأ العشوائيات بالظهور عىل 
األطراف الجانبية من وراء الشوارع الكبرية. 
بهذه اللحظة يتغري املشهد ليصبح حقيقة 

يتعايش معها الجميع بتناغم.

اسياد وعبيد
بيض وسود

العنرصي�ة تأخ�ذ ش�كال واضح�ا تح�دده 
األل�وان، ال يمكن التغ�ايض عنها وال يمكن 

عدم رؤيتها.
فض�اء شاس�ع مكون م�ن طبيع�ة خالبة. 
مس�احات واس�عة تتس�ع الكون.. وتحرش 
ابناء املكان يف عش�وائيات قذرة. عىل امتداد 
الب�رص يأخ�ذ مش�هد البي�وت بالتحس�ن. 
تتض�ارب يف مخيلت�ي أش�كاال ألش�خاص 
يش�كل مانديال أيقون�ة لهم. ب�ني مظهره 
الغرب�ي امللبس وذلك األفريقي. كيف نصبح 
عبيدا طواعية للغ�زو الغربي لكل مكنونات 

ومكونات االخر.
ال يختلف املشهد عن كل ما عرفناه ورأيناه 
وعشناه من استعمار يتأصل يف بالد الرشق. 
ولكن هنا تشعر بتناغم غريب. هدوء محدق 
يش�عرك بغم يغل�ف عىل قلبك من�ذ اللحظة 
االوىل الت�ي تعي فيها ان هن�اك ما هو ليس 

بطبيعي.

يأخذ الزنجي دوره بحرفية وهدوء وقبول. 
وكأن عقودا من االستعباد تأصلت يف عروقه 
وص�ارت التبعي�ة والخنوع تج�ري بعروقه 

مع الدم.
حال�ة تش�به ب�كل تفاصيلها حالن�ا اال من 
األبي�ض واألس�ود  األل�وان. هن�ا  وض�وح 

واضح.
خري الب�الد يف معظمه يملكه البيض. ويكاد 
املش�هد يتك�رر ومأت�م تش�اهد فيلم�ا من 
الخمس�ينات. رج�ل ابي�ض يمل�ك مزرع�ة 
يديره�ا جيش من الس�ود. يف ه�ذه الحالة 
ت�رى املزرع�ة يتخلله�ا غابة وش�الل مياه 
يتدفق من جبل ال يحتاج املالك ان يش�ريه، 

وان يستطيع ان أراد.
الس�ائق ابي�ض، الح�ارس ابي�ض، الطباخ 
والحريف وعامل التنظيف والبس�تاني اسود. 
ووجوهه�م  ألوانه�م  يف  مرع�ب  س�كوت 
املتدفق�ة بالحياة. ح�رص بالغ تكاد تخىش 
ان تكرس كأس�ا لكي�ال يتم تحمي�ل العامل 
الزنج�ي مس�ؤولية إهمال�ك.  ابتس�امة ال 

تفرق وجوهه�م. اإلنجليزية هي لغة البالد 
وال ت�كاد تفهم كي�ف تخ�رج الكلمات. كل 
م�ا تراه يف ه�ذا املكان دخيل علي�ه. اال من 
أهل�ه الذي�ن ال يعرفون ع�ن وجودهم االم ا 
تش�كل يف وعيهم عىل مدار العقود الطويلة 

… العبودية.
ال أس�تطيع اال ان اتس�اءل م�ا ال�ذي ت�ك 
تحريره يف جن�وب افريقيا؟ تب�دو حياتهم 
ش�بيهة بحياتن�ا. يب�دو املودي�ل ال�ذي يتم 
تطبيق�ه متناس�قا مع ما حص�ل معنا من 

سلطة وطنية تخفف عبء االحتالل.
هل بالفعل ينقسم الوجود يف تكوينه األصيل 

اىل اسياد وعبيد؟
اىل م�اذا انته�ى نظ�ام ابارتهاي�د يف جنوب 
افريقي�ا؟ ه�ل بجلوس اس�ود ع�ىل كريس 

الحكم يتم تبييض سواد الظلم الحالك؟
يف بالدن�ا ترى الفقر، يف م�رص مثال تزعجك 
الفوىض والعش�وائيات وقلة حيلة الشعب، 
ولكن ال ترى عبودية. ال ترى طمس ومسخ 
لإلنسانية. يس�تطيع االنسان عندنا التعبري 

ع�ن غضبه ع�ن إحباط�ه عن خوف�ه. هنا 
يخرس وجدانك الصمت.

لم يكن عىل م�ا يبدو صدفة مقارنتي لكيب 
ت�اون ودب�ي يف اللحظ�ات االوىل، فامل�ول يف 
كي�ب ت�اون بعد ذل�ك امل�رور الطوي�ل بني 
األحي�اء الفق�رية، يحت�ل مكان�ا رائعا عىل 
امليناء وس�ط املدينة املجددة. ش�عرت انني 
بدبي م�رة اخرى، هذه املرة ل�م يكن عبثا، 
بريب�ريي، ل�وي فيت�ون، ف�ريزايش، مون�ت 
بلون، ماي�كل كورس، لونش�ومب، وغريها 
م�ن املح�الت الباهظ�ة تتزي�ن يف امل�ول … 
أس�عار باهظة بطريقة خيالية، او طبيعية 
ملحالت كتلك، فتقف مجددا امام اإلمربيالية 
بحلتها الجدي�دة … اختالط لأللوان، يصبح 
فيها األسود املقتدر اقل سوادا ويزداد بؤس 

الفقري
وكما يف جنوب افريقيا، اعطى انتهاء النظام 
الكولوني�ايل الرشعي�ة للنظ�ام  العن�رصي 
املحيل، يمك�ن االقراب من املش�هد بالنظر 
اىل الحال�ة الفلس�طينية، فجل�وس جس�م 

فلسطيني يف هيئة سلطة اختارها الشعب، 
ال يعن�ي بال�رورة مصلحة هذا الش�عب. 
وكم�ا الرشعية لها وج�وه يتحمل نتائجها 
الش�عب الذي اخت�ار، يتوقف التش�بيه هنا 
مع الحالة الفلس�طينية ألن اختيار الشعب 
الفلس�طيني ج�رى مل�رة واحدة ل�م تتكرر، 
وال يب�دو انه�ا س�تتكرر. فنظ�ام الرشعية 
الفلسطينية أوجد جسما ترشيعيا أصدر ما 
يقل ع�ن مئة ترشيع، ورئي�س رشعي عىل 
حس�ب الرشعي�ة الدولية من جه�ة ولكنه 
اس�تفرد بإصدار ما يزيد يضاعف هذا العدد 
من الق�رار يف خالل فرة تعدت رشعيته من 

ناحية اختيار الشعب.
من ناحي�ة نرى انته�اء األنظمة املس�تبدة 
س�واء كانت استعمارية او مجرد عنرصية، 
ولكن تحرر الش�عوب يبقى محصورا بفئة 
تزداد غنى عىل حس�اب االنسان املسحوق، 
وفئة اس�تعمارية مهما غرين�ا او بدلنا من 
تعريفها، رأس�مالية الطابع تتحكم وتحكم 

كل يشء.

          فرانك بروني

لو أن أي عضو آخر يف إدارة ترامب س�عى إىل تربير 
ق�راره إرس�ال آالف الجنود إىل الح�دود من خالل 
التحدث عن تهديد الثوار املكسيكيني قبل أكثر من 
قرن من الزمن، لكان من املمكن التغايض عن ذلك. 
فاملبالغ�ة والهس�ترييا لغة س�ائدة له�ذه اإلدارة، 
لك�ن وزير الدفاع جيم ماتيس، الذي أش�ار مؤخراً 
إىل ه�ذا املوض�وع، كان م�ن املف�رض أن يتحدث 

لغ�ة أفضل. فق�د كان معروفا عنه أن�ه رجل أكثر 
عقالني�ة – ليس مجرد الرج�ل العاقل والناضج يف 
اإلدارة، ولكن أيضاً الضم�ري واملصد أمام الكارثة. 
لكن، يبدو أن مكروهاً وقع للجنرال ماتيس. فقبل 
أسبوعني، س�افر إىل أقىص جنوب تكساس لزيارة 
أولئك الجنود. كانت الزيارة ش�يئا جيداً ورضوريا. 
فرامب، ورغم كل م�ا يقوله من أنه يقّدر الجيش 
ويدعمه، إال أنه ال يبذل جهدا لالختالط بالعسكريني 
أو تكريمه�م. وقد كان ذلك ه�دف ماتيس النبيل. 

فقد كان يحاول طمأنتهم بأنه إذا فاتهم االحتفال 
بعيد الش�كر هذا العام، فإن ذلك سيكون من أجل 
يشء مهم يس�تحق التضحية. ولك�ن فعل ذلك لم 
يكن ممكن�ا دون االنخراط يف الخداع، ذلك أن دعم 

ترامب يتطلب ذلك.
ويف حالة ماتيس، كان األمر يتطلب »بانتش�و فيا« 
ال�ذي كان ثائ�راً مكس�يكياً قام رفق�ة مئات من 
أتباعه املس�لحني بمهاجمة بلدة أمريكية حدودية، 
فأح�رق منازلها وقتل س�كانها، قب�ل أن يراجع 

إىل املكس�يك، حي�ث أمر الرئي�س األمريكي وودرو 
ويلس�ون بمالحقت�ه. ماتيس ع�اد إىل هذا الفصل 
من التاريخ يف ترصيحات للصحافيني يف طريقه إىل 
املكس�يك.  وقال: »أعتق�ُد أن العديد منكم يعلمون 
أن الرئي�س ويلس�ون ق�ام قبل 100 س�نة – أكثر 
بقليل من 100 سنة – بإرسال الجيش األمريكي إىل 
الحدود الجنوبية الغربية«، مضيفا »التهديد وقتئذ 
كان هو جن�ود الثائر بانتش�و فيا الذين يش�نون 
غارات عرب الحدود ع�ىل أرايض الواليات املتحدة – 

نيومكسيكو أو املكسيك الجديدة – يف 1916«. أمر 
مث�ري لالهتمام ولكنه غ�ري ذي صلة باملوضوع. إذ 
ال يوجد بانتش�و فيا يف قافلة املهاجرين املتوجهني 
شماال عرب املكس�يك. وترامب نفسه اعرف بذلك. 
صحي�ح أنه ل�م يق�ل ذلك رصاح�ة، ولك�ن األمر 
بدهي يف صمت�ه املطبق تقريبا ح�ول الوضع منذ 
االنتخاب�ات النصفية. وقد تعمد ترامب اس�تخدام 
هذه الصور التي تنط�وي عىل كثري من املبالغة يف 

محاول�ة إلث�ارة قاعدت�ه.

اعالن 
تدعو رشك�ة الرباق للتصاميم 
واالستش�ارات املحدودة كافة 
الدائنني ممن لديهم مطالبات 
بموج�ب عق�ود موقع�ة م�ع 
الرشك�ة اىل االتص�ال بن�ا عىل 
العنوان الربي�دي املدون ادناه 
لبيان تفاصيل املطالبة وخالل 
ش�هر واح�د م�ن تاريخ نرش 

االعالن .
املدير املفوض 

AL-buraq1@yahoo.com

اعالن
يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 

الديوانية  
 ق�دم املواط�ن )حبيب عذاب ع�يل( طلباً 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )الساعدي( 
بدال من الفراغ واستناداً اىل احكام املاده 
)24( م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 
3 لس�نه 2016 املع�دل ولغرض نرش هذا 
االع�الن يف الجري�دة الرس�مية فمن لديه 
حق االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام
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اعالن
يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 

الديوانية  
 قدم املواطن )فاضل لفته حمادي( طلباً 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )الشيباني( 
بدال من الفراغ واستناداً اىل احكام املاده 
)24( م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 
3 لس�نه 2016 املع�دل ولغرض نرش هذا 
االع�الن يف الجري�دة الرس�مية فمن لديه 
حق االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام
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اعالن
يف  املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  مديري�ة 

الديوانية  
 قدم املواطن )ماجد نعمه رسحان( طلباً 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )العطوي( 
بدال من الفراغ واستناداً اىل احكام املاده 
)24( م�ن قان�ون البطاقهالوطنيه رقم 
3 لس�نه 2016 املع�دل ولغرض نرش هذا 
االع�الن يف الجري�دة الرس�مية فمن لديه 
حق االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش  .
 اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام
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محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد/ 8684

التاريخ/ 2018/11/26
م/ نرش اعالن

قدمت املستدعية )بسمة صباح الطيف ( 
طلباً اىل ه�ذه املحكمة تطلب فيه اصدار 
حج�ة حج�ر وقيمومة لزوجه�ا املفقود 
)محمد عواد صالح( والذي فقد يف تاريخ 
2014/9/19 وعلي�ه واس�تناداً لقانون 
رعاية القارصين ق�ررت املحكمة نرشه 
يف صحيفتني محليتني لغرض التثبت من 

حياة املفقود.
القايض

احمد إبراهيم رمضان

مجلس القضاء االعىل 
دي�اىل  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 4947 / ش3 / 2018 
التاريخ : 26 / 11 / 2018 

اىل / املدع�ى علي�ه ) حس�ني مط�رش 
عزيز مهيدي الزيدي ( 

م / اعالن 
الدع�وى الرشعية  ملقتضي�ات حس�م 
املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعية 
) بلقي�س عب�د الل�ه محم�ود ( والتي 
موضوعها ) تصدي�ق طالق خارجي ( 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار 
مبلغ مركز رشطة املفرق – عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
املرافع�ة  يوميت�ني محليت�ني بموع�د 
املواف�ق 10 / 12 / 2018 ويف حال�ة 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول . 
القايض 

مصطفى حفظي رزوقي 
�������������������������������

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة 
 2018/7/3 يف   75/29000147661
الصادرة من متوس�طة الش�هيد عادل 
واملعنون�ة اىل ثانوي�ة املثن�ى باس�م ) 
محمد عادل رزاق( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء االعىل 
االنب�ار  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الفلوجة 
العدد : 2241 / ش / 2018 
التاريخ : 21 / 11 / 2018 

اىل / املدعى عليه / احمد جمال عيل 
م / اعالن 

اقام�ت املدعي�ة ) رويده رع�د ثامر ( 
 / املرقم�ة 2241  الرشعي�ة  الدع�وى 
ش / 2018 علي�ك والت�ي تطلب فيها 
تصديق ال�زواج الخارجي بينها وبينك 
وحي�ث ق�د تاييد للمحكم�ة من رشح 
القائم بالتبليغ ان املدعى عليه املذكور 
اعاله مجهول مح�ل االقامة ومرتحل 
اىل جه�ة مجهول�ة علي�ه ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغك يف صحيفتني محليتني 
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف يوم 
موع�د املرافع�ة يف 14 / 11 / 2018 
يف الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عن�ك قانونا يف موع�د املرافعة 3 / 12 
/ 2018 س�يتم اج�راء املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض

�������������������������������
فقدان

فقدت من�ي ب�راءة الذمة الص�ادرة من 
الهيئ�ة العام�ة للرائ�ب ف�رع النجف 
بتاري�خ   20761 الع�دد  ذي  االرشف 
2014/9/8  واملعنونة  اىل الهيئة العامة 
للرائب فرع العشار باسم مرزوك عبد 
الواح�د عب�د الله فع�ىل من يعث�ر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب الرشط�ي مك�ي جعف�ر 

معتوق
املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 

واملنشأت
العن�وان / محافظ�ة الب�رصة � 5 ميل قرب 

كراج العشار 
بما انك متهم وفق املادة 5 من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لغيابك  عن مق�ر عملك بتاريخ 
2011/4/6 ولح�د االن   وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك اقت�ى تبليغك بهذا االع�الن عىل ان 
تحر امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ نرش ه�ذا االعالن يف صحيفة 
محلي�ة يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر 
دائرت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوج�ه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابيا  اس�تنادا ألحكام املواد  65 و 68 و 69 
من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 
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فقدان

فق�د وصل تأمينات  ص�ادر من غرفة تجارة 
الب�رصة  بمبل�غ 250 ال�ف دين�ار للمواطن 
عب�اس رحي�م لفت�ه املدير  املف�وض لرشكة 
انوار املرتى للتجارة العامة من يعثر عليها 

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

  اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ضمد مؤيد 
جميل الذي يطلب فيه تبديل اسمه من ) ضمد 
( اىل ) عالء( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدى اقصاها خمسة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة
�������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب الرشطي فالح جواد حس�ني 

صالح
املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة
العنوان / محافظة بغداد  � حي الزهور

بما انك متهم وفق املادة 5 من ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 لغيابك  عن مق�ر عملك بتاريخ 
2017/1/8 ولح�د االن   وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك اقت�ى تبليغك بهذا االع�الن عىل ان 
تحر امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامس�ة البرصة خالل مدة ثالثون 
يوما من تاريخ نرش ه�ذا االعالن يف صحيفة 
محلي�ة يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر 
دائرت�ك وتجي�ب ع�ن التهم�ة املوج�ه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابيا  اس�تنادا ألحكام املواد  65 و 68 و 69 
من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

  اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد فالح محسن 
ي�رس الذي يطل�ب في�ه تبديل االس�م املجرد 
واللق�ب م�ن ) فالح/الطري�م ( اىل ) فالح /

املنصوري( فمن لديه اعراض مراجعة هذه 
املديرية خالل مدى اقصاها خمسة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب 
وف�ق اح�كام امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدي�ر االح�وال املدني�ة والج�وازات واالقامة 

العامة
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة 22600/3  ميسان
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة  4 جزي�رة 

النجف
الجن�س دار مف�رزة  ثالث�ة دور بصورة غري 

رسمية  
النوع ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 260م2
وصال�ة  واس�تقبال  غرفت�ني   : املش�تمالت 

ومطبخ وصحيات سقوفه شيلمان
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل راهن خارجي

مقدار املبيع حصته يف العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 
االوىل باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله 
العائ�د للراهن حصة / ع�يل كاظم عيل لقاء 
طلب الدائن املرته�ن مرصف الرافدين /فرع 
مس�لم بن عقيل البال�غ 24,120,000 اربعة 
وعرشون مليون ومائ�ة وعرشون الف دينار 
فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه 
الدائرة  خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لتاري�خ ن�رش هذا االع�الن مس�تصحبا معه  
تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
والبالغ�ة 60000000 س�تون ملي�ون دينار  
وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري
مالح�ظ دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 

االوىل
�������������������������������������

اعالن
تعل�ن اللجن�ة املش�كلة م�ن االمان�ة العامة 
للم�زارات الش�يعية  الرشيف�ة لبي�ع امل�واد 
الفائض�ة يف م�زارات النج�ف االرشف كاف�ة 
الس�اعة   2018/12/4 ي�وم  اجرائه�ا  ع�ن 
التاس�عة صباح�ا يف مزار ميث�م التمار رض 
فعىل الراغبني باملشاركة الحضور قبل موعد 
املزايدة اىل مزار ميثم التمار رض مستصحبني 
معهم املستمسكات الشخصية ولالطالع عىل 
اوصاف امل�واد واقيامها ويتحمل من ترس�و 
علي�ه املزايدة اج�ور االع�الن  البالغة 2% من 

القيمة الكلية للمواد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الدجيل
رقم االضبارة : 448/ب/2018

التاريخ 2018/11/26
اىل املنفذ عليه 

حسن رايض طعيطع 
لقد تحقق لهذه املديرية الدجيل  من  انك مجهول 
مح�ل االقام�ة ولي�س لك موط�ن دائ�م ام مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن ارج�اء التبليغ عليه  واس�تنادا 
للمادة 27 من قانون    التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الدجيل خالل خمس�ة 
عرش يوم�ا تبدا م�ن الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل  

حميد دليل حبر
اوصاف املحرر :

وص�ل امان�ة بمبلغ ق�دره 5,983,000 خمس�ة  
مالي�ني وتس�عمائة وثالثة وثمانون ال�ف دينار ال 

غريها

�������������������������������������
محكم ةبداءة البرصة 

العدد : 382/ب/2015
التاريخ 2018/11/26

اعالن
املدعي جميلة مجيد حسن

املدعى عليهم فتنة فتاح مصطفى وفهيمة مجيد 
مصطف�ى واحم�د وصبيح�ة وفهيم�ة اوالد م�ال 
محم�د وحياة ع�يل محمد ومال عبد الله محس�ن  
وحس�ني وخديج�ة اوالد م�ال عبد الل�ه وصبيحة 
وج�واد ويعق�وب اوالد ابراهي�م مصطفى وامني 
وعبد الس�الم ورديف وحامد وعبد الحافظ ورجب 
واس�ماعيل وس�ليمة وفهيمة اوالد ورشيد الحاج 
ع�زاوي ورازقي�ة محم�د صال�ح  وحم�دان وعيل 
وعبد الله ومس�عود اوالد امني رش�يد وامينة عبد 
ال�زراق الحاج وعبد الس�تار وعطي�ة وبهية اوالد 
مجيد وهاش�مة محم�ود ومنعم وس�ليم وطالب 
وعدوي�ة  اوالد م�ال محمد وموىس وعب�د الوهاب 
وامين�ة وصفي�ة اوالد عب�د ال�رزاق عب�د اللطيف 
وس�ميعة وفطومة اوالد حس�ن بركات وفطومة 
رؤوف  اوالد  وفائق�ة  وحس�يبة  حس�ني  محم�د 
الس�يد محمود وحسن وكريم وشهود اوالد الحاج 
عيل حس�ني  وحس�يبة وفائقة اوالد رؤوف السيد 
محمود وحس�ن وكريم وش�هود اوالد الحاج عيل 
وفائ�ق روؤف الس�يد محم�ود ومه�دي وعبد الله 
وفاضل حميد وفضيلة وكميلة اوالد مجيد حسني 

وبهية صالح لطيف 
االش�خاص الثالث�ة /   احمد وعام�ر وايمان اوالد 
سليم مصطفى وبلقيس وفردوس وفائزة وبثينة 
وامل ونعمان ومهند وهبه وياس�مني وهدى اوالد 
من�ذر جمي�ل وثري�ة رحيم رض�ا وقتيب�ة محمد 
ياس�ني ومحمد وعفاف وعلياء اوالد قتيبة محمد 
خليل واسماعيل ومحمد ونارص وابراهيم وكريمة 
اوالد فائق رؤوف ورش�يد وس�عاد وخريية وهناء 
اوالد حمي�د مجيد وكاظم وناظم وهاش�م وعادل 

رئيس ديوان الوقف السني / اضافة لوظيفته 
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 5/74 
كوت الحجاج ومس�احته 1 دون�م و21 اولك و25 
دور متج�اوزة  عليه�ا  االرض فق�ط مش�يد  م2 
تعود للغري قس�م منها مبني بالبلوك ومنها مبني 
بالطاب�وق ومنه�ا مس�قف بالكونكريت املس�لح 
ومنها مس�قف بالحديد والطابوق العكادة  ومنها 
مس�قف بالصفيح فمن له رغبة بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة مع دفع التامينات القانونية البالغة  
10%  م�ن القيمة املق�درة  البالغة ثالث�ة مليارات 
ومائة وخمسة ماليني ومائة وثمانية وستون الف 
دين�ار عن قيم�ة االرض فقط وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثاني�ة عرش م�ن ظهر الي�وم الخامس 
ع�رش ليوم الت�ايل لنرش االعالن ويتحمل املش�ري 

اجور املناداة
القايض

علوان بربوت البزوني
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النفط يسعى لرد االعتبار أمام اهلالل 
السعودي

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د مدرب النفط حس�ن أحمد، أن مهم�ة العودة أمام 
اله�ال الس�عودي يف بطولة كأس زايد لألندية، ليس�ت 
مس�تحيلة، وأن فريق�ه ل�ن يستس�لم حت�ى صاف�رة 

الختام.
وق�ال أحم�د يف ترصيح صحف�ي »النفط وص�ل أربيل 
بوقت مبكر من أجل إكمال اإلعداد ملباراة إياب دور 16، 
وبارشن�ا التدريبات بصفوف مكتمل�ة، وباندفاع عايل، 

من أجل تحقيق نتيجة جيدة«.

وبني »البعض يحاول للتقليل من ش�أن النفط، وبرغم 
اعرتافنا بصعوبة املهمة، لكن كرة القدم لعبة املفاجآت 
واملتغريات، وهدفنا هو الفوز واستعادة الصورة الطيبة 

للنفط، بعد أن اهتزت يف مباراة الذهاب«.
وأش�ار »الهال فري�ق كبري ويضم نخبة م�ن الاعبني 
املميزي�ن، لكنن�ا عازمون عىل رد الدي�ن عىل األقل عىل 

مستوى النتيجة، وليس من أجل التأهل«.
يشار إىل أن املباراة س�تقام يوم 30 من الشهر الجاري 

يف ملعب فرانسو حريري يف مدينة أربيل.
وانتهى لقاء الذهاب بفوز الهال برباعية نظيفة.

إنييستا: مورينيو زرع الكراهية بني العبي 
ريال مدريد وبرشلونة

            المستقبل العراقي/ وكاالت

برش�لونة  نج�م  إنييس�تا،  أندري�س  ي�رى 
السابق، أن جوزيه مورينيو، املدرب السابق 
لريال مدريد، كان سببا يف العداوة بني العبي 
قطب�ي إس�بانيا.ونقلت صحيف�ة »مون�دو 
ديبورتيفو« ترصيحات أسطورة البلوجرانا، 
يف ح�وار أج�راه م�ع برنامج »س�الفادوز« 
الياباني، أش�ار خاله إىل أن املدرب الربتغايل 

أفس�د العاق�ة بني العب�ي الفريق�ني يف تلك 
الفرتة.وقال إنييس�تا: »مورينيو كان العامل 
كب�رية  أرضار  يف  تس�بب  وه�ذا  الرئي�ي، 
ملنتخب إسبانيا«.وتابع: »األمر تجاوز حدود 
التطرف، لم يعد هناك التنافس املعتاد، رأيت 
الكراهي�ة، هو زرع تلك األش�ياء، وكان أمرا 
ال يطاق«.وحول رحيل جولني لوبيتيجي عن 
تدريب إس�بانيا، واصل: »بع�د رحيل املدرب 
قب�ل أول مباراة بكأس العال�م لم يكن األمر 

إيجابيا من الناحي�ة الرياضية، ألن كل يشء 
يبدأ بصورة س�يئة يف الغالب ينتهي بش�كل 
يسء«.كما تحدث ذو ال�34 عاما عن الفيديو 
الذي انت�ر مؤخرا له خال طفولته، وأبدى 
خاله تأييد ريال مدريد، وعلق مازحا: »وأنا 
صغري كنت ألعب أللباسيتي، وخضنا مباراة 
أم�ام برش�لونة وخرسنا فيها ب��7 أهداف، 
حينها دخلت يف نوبة غضب، وقررت تشجيع 

الريال«.

        المستقبل العراقي / وكاالت

يعق�د ن�ارص الخليف�ي، رئيس باريس س�ان 
جريم�ان، اجتماًع�ا م�ع أدريان رابي�و، العب 
وس�ط الفري�ق، وفريوني�ك، والدت�ه ووكيل�ة 
أعمال، لحسم مستقبله مع الفريق خال الفرتة 
املقبلة.ومن املق�رر أن ينتهي عقد رابيو مع بي 
إس جي، بنهاية املوسم الجاري، وترغب العديد 

من األندية يف التعاقد معه، أبرزها برشلونة.
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« اإلس�بانية، فإن 
رئي�س النادي الباريي قرر عق�د االجتماع هذا 
األسبوع، الذي يعد آخر محاولة للنادي الفرني 

مع رابيو، من أجل إقناعه بالتجديد.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن االتص�االت بني وكيل 

الاعب والنادي، يف الفرتة األخرية لم تكن مرضية، 
حي�ث ق�رر أنت�ريو هنريك�ي، املدي�ر الري�ايض 
لباري�س، التوق�ف والب�دء يف البحث ع�ن أندية 
مهتمة برائه لاستفادة ببيعه عىل األقل، بدالً 
م�ن رحيل�ه باملجان.وتابع�ت أن االجتماع الذي 
س�يعقد خال األيام القليلة املقبلة، كان مقرًرا 
له أن يكون األس�بوع املايض، إال أنه تم تأخريه 

لعدة أيام.
ونوهت الصحيفة إىل أن برشلونة يخىش ظهور 
رئي�س الن�ادي الباري�ي، خوًفا م�ن قدرته يف 
النهاي�ة ع�ىل إقناع الاع�ب بالبق�اء، من خال 

عرض راتب ضخم.

برشلونة يراقب حماولة سان جريمان األخرية

            المستقبل العراقي / متابعة
 

نج�م  رونال�دو  كريس�تيانو  أراد 
يوفنتوس اإليطايل، املشاركة يف حملة 
النس�اء،  تعنيف  مكافح�ة ظاه�رة 
فخ�رج إىل امللع�ب يف مب�اراة فريقه 
األخرية مع سبال، واضعاً خطا أحمر 
عىل خده، مثل�ه مثل باقي الاعبني، 
املش�جعني  بع�ض  فع�ل  رد  أن  إال 
كان عنيف�ا تج�اه النج�م الربتغايل.

وتزامن�ا مع الي�وم العاملي ملناهضة 
العن�ف ض�د امل�رأة، وال�ذي حددت�ه 
األمم املتح�دة يف الخامس والعرين 
من هذا الش�هر، خاض نجوم الكرة 
اإليطالي�ة نهاية األس�بوع مباريات 
»الكالتش�يو« وع�ىل أح�د خدودهم 
خ�ط مرس�وم بأحم�ر الش�فاه، يف 
مس�اندتهم  تؤك�د  رمزي�ة  حرك�ة 
املتخ�ذة ملكافحة  الدولي�ة  للجه�ود 
العنف ضد املرأة.كريستيانو رونالدو 
كان م�ن ب�ني ه�ؤالء املتضامني مع 
املرأة، غري أنه وعكس زماءه حصد 
انتقادات واس�عة من قبل املشجعني 
ورواد مواق�ع التواص�ل االجتماعي.

والسبب يعود اىل أن نجم ريال مدريد 
الس�ابق يواج�ه تحقيق�ا حالي�ا يف 

الوالي�ات املتحدة بس�بب 
تهم�ة االغتص�اب. وذلك 

األمريكية  أعلن�ت  أن  بع�د 
كثرين�ا مايورغ�ا أن املت�وج 

بجائ�زة أفض�ل العب ك�رة قدم يف 
العالم خمس مرات، قد اغتصبها 

يف غرف�ة يف أح�د فن�ادق الس 
فيغ�اس يف عام 2009.وكانت 

ش�بيغل«  »دي�ر  صحيف�ة 
األملانية قد كش�فت عىل أن 

رونال�دو دف�ع مبلغ 375 
ألف دوالر أمريكي للفتاة 

يف  س�كوتها،  مقاب�ل 
املقابل نفى كريستيانو 
جمي�ع  رونال�دو 
مراهن�ا  االتهام�ات 
التحقيق�ات  ع�ىل 

ع�ن  للكش�ف 
براءته، »فالحقيقة 

ما..  يوما  س�تظهر 
الذين  وس�ريى ه�ؤالء 

ويري�دون  ينتقدونن�ي 
تحوي�ل حياتي إىل س�ريك«، 
رونالدو  كريس�تيانو  يق�ول 
يف ح�وار مع مجل�ة »فرانس 

فوتبول« الشهر املايض.

كريستيانو رونالدو يناهض 
العنف ضد املرأة من قفص االهتام

            بغداد/ المستقبل العراقي

املدي�ر  فالف�ريدي،  إرنس�تو  أعل�ن 
فريق�ه  قائم�ة  لربش�لونة،  الفن�ي 
التي ستس�افر إىل هولن�دا، من أجل 
مواجه�ة آيندهوف�ن، ي�وم األربعاء 
املقب�ل، يف دور املجموع�ات ب�دوري 

أبطال أوروبا.
وش�هدت القائم�ة غي�اب الح�ارس 
ياس�رب سيليس�ن، آرثر ميلو، لويس 
سواريز، س�ريجي روبريتو ورافينيا 
لإلصابة، بينما عاد إيفان راكيتيتش 
وفيليب كوتينيو، لقائمة الفريق من 

جديد بعد تعافيهما من اإلصابة.

وجاءت قائمة البلوجرانا كاآلتي:
ت�ري ش�تيجني، نيلس�ون س�يميدو، 
جريارد بيكيه، راكيتيتش، س�ريجيو 
س�واريز،  ديني�س  بوس�كيتس، 
ليوني�ل مي�ي، عثم�ان  كوتيني�و، 
ديمبيل، مالك�وم، لينجليت، جوردي 
ألبا، منري الحدادي، فيدال، أومتيتي، 
كارليس ألينيا، مرياندا، ريكي بويج، 
تشومي برانداريز، جوكني إيزكييتا، 

إيناكي بينيا.
ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب 
املجموع�ة الثاني�ة برصي�د 10 
نق�اط، بف�ارق 3 نق�اط ع�ن 
الوصيف إنرت ميان، وخلفهما 

توتنه�ام برصي�د 4 نق�اط، وأخريا 
آيندهوف�ن متذيل الرتتي�ب برصيد 

نقطة واحدة.

غيابات مؤثرة يف قائمة برشلونة 
             بغداد/ المستقبل العراقيملواجهة آيندهوفن

 
يس�تعد الحارس املخرضم جيانلويجي بوفون، لحراس�ة 
مرمى باريس س�ان جريمان، يف مباراته أمام ليفربول، 

األربعاء املقبل، يف دوري أبطال أوروبا.
وذكر الحساب الرس�مي لبطولة دوري أبطال أوروبا، 
عرب موق�ع التواصل االجتماعي »توي�رت«، أن بوفون 

ينتظر رقًما تاريخيا أمام ليفربول.
وأش�ار إىل أن�ه حال تمكن بوف�ون من الخروج 
بش�باك نظيف�ة يف املباراة، فإنه س�يصبح 
ثال�ث ح�ارس يف التاري�خ يحاف�ظ ع�ىل 
نظافة ش�باكه يف 50 مب�اراة بالبطولة. 
وخ�اض بوفون م�ن قب�ل 118 مباراة 
ب�دوري األبطال، وحاف�ظ عىل نظافة 

شباكه يف 49 منها.

يش�ار إىل أن الهولن�دي أدوي�ن ف�ان دي�ر س�ار، ح�ارس مرمى 
مانشس�رت يونايتد األسبق، وإيكر كاسياس، حارس ريال مدريد 
السابق وبورتو الحايل، هما من تمكنا من الوصول إىل 50 مباراة 

بشباك نظيفة يف دوري األبطال من قبل.

بوفون عىل أعتاب رقم تارخيي أمام ليفربول

           بغداد/ المستقبل العراقي
 

وضع نادي مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي، 
خطة بديلة تحسًبا لرحيل مدربه اإلسباني 
بيب جوارديوال عن السماوي، خال الفرتة 

»مانشس�رت  صحيف�ة  املقبلة.وأش�ارت 
إيفينين�ج«، أن مانشس�رت س�يتي وض�ع 
خط�ة بديلة، حال رحي�ل جوارديوال، وهي 
االعتماد عىل مايكل أرتيتا، يف تويل مسئولية 

الرجل األول يف ملعب االتحاد. 
وكان بيب جوارديوال، قد أكد يف ترصيحات 
س�ابقة، بأن�ه يفك�ر يف تدري�ب منتخبات 
خ�ال مس�ريته الكروي�ة، مم�ا ق�د يمهد 

لرحيله عن مانشسرت سيتي. وتعتمد إدارة 
الس�يتي عىل ترصيحات جواردي�وال، الذي 
أشاد سابًقا بمايكل أرتيتا وأكد أنه يستحق 
األفض�ل دائًم�ا، وأن�ه صاح�ب الفض�ل يف 

املوسم األسطوري األخري للسيتي.
وتمكنت إدارة مانشس�رت سيتي من إقناع 
بيب جوارديوال بتوقيع عقد ملدة موس�مني 

يف مايو/آيار املايض حتى عام 2021.

مانشسرت سيتي يضع خطته حتسبًا 
لرحيل جوارديوال

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن�ت لجنة املس�ابقات يف اتحاد ك�رة القدم 
الاعبني املحرومني للجولة التاسعة من دوري 

الكرة 
وذك�ر بيان التح�اد الك�رة اليوم ان�ه صدرت 

القائم�ة، الي�وم يف ح�ني تنطل�ق منافس�ات 
الجولة ي�وم غد اذ ش�هدت القائمة غياب 11 

العبا عن مباريات الجولة التاسعة ».
واض�اف » والاعب�ون ه�م كل م�ن }احم�د 
فرحان واملح�رتف الكامرون�ي ديديه تاال من 
فريق امليناء، وس�امال س�عيد وعباس قاسم 

من الزوراء، وعمار عيل م�ن الكهرباء، وعدي 
ش�هاب من الك�رخ، ووائل عبد الحس�ني من 
البح�ري، وف�راس زامل م�ن نف�ط الجنوب، 
وش�هاب رزاق م�ن فري�ق الحس�ني، واحم�د 
عي�ى من نفط الوس�ط، ومنتظ�ر عادل من 

فريق الحدود{.

اعالن قائمة الالعبني املحرومني من اجلولة التاسعة لدوري الكرة

سوالري ليس زيدان!!

وقفة..

سالم المناصير - لندن 

هل سيسري سنتياغو سوالري عىل خطى 
رفيق الدرب زين الدين زيدان؟، سؤال طرحته جماهري ريال مدريد بعد أن 
أخت�ري األول مدرب�ًا للفريق امللكي خلفاً لجول�ني لوبيتيغي املُقال، البعض 

أعتمد الجواب بالطبع كما صّدرته إدارة مدريد!.
ولكني أختلف يف ذلك، ألن شخصية سوالري لن تكون بثقل زيدان، الشخص 
ال�ذي يعل�م كلَّ الخفايا والتفاصيل، فهو لعب دور املس�اعد يف عهد كارلو 
أنش�لوتي وساهم مساهمة فعالة يف إنتزاع الكأس األوروبية العارشة كما 
أن “زيزو” كان يملك أوراق التأثري املعنوي عىل األسماء الكبرية يف النادي، 
فليس من الس�هل أن تدي�ر غرفة مابس ري�ال مدريد والت�ي تتهم غالباً 

بالتمرد وعدم الطاعة ولنا يف حقبة رافا بنيتيز خري مثال وشاهد!.
النقطة األهم أن زيدان أختار التوقيت املناس�ب للرحيل ألنه عرف مسبقاً 
أن هدافه األول كريس�تيانو رونالدو سيغادر ولن يتم التعويض، فالرئيس 
فلورنتينو برييز بات مشغوالً بأنشاء امللعب الجديد أكثر من تدعيم الفريق 
بالصفقات الكبرية وطاملا النادي يواصل تس�ّيده للقارة األوروبية فلماذا 
ن�رصف وندفع لاعبني ال يس�تحقون هذه األرقام الفلكي�ة )هذا ما قاله 

برييز قبل موسمني(!!.
قد يتس�اءل الكثري، ملاذا س�والري وافق عىل تويل املهم�ة رغم أن الواقع ال 
يش�ري إىل نس�خ التجربة من جديد؟، الجواب: الرفض سيحرمه مستقباً 
م�ن رشف التدريب، وحتى اإلدارة يف بي�ان إعفاء لوبيتيغي كانت رصيحًة 
عندم�ا بّررت الق�رار بجملة: لدينا كوكب�ة من النجوم ومركزنا تاس�ع!، 
وكأنه�ا تقول ما يهمنا أن نكون يف املنافس�ة بني الثاثة أو األربعة األوائل 

وليس رضورياً لقب الليغا ما دمنا لم نرصف املايني!!.
التوقيع مع سوالري لثاثة مواسم لم يكن قراراً غري مدروس كما يصّوره 
البع�ض، ف�االدارة أرادت أن تفه�م الاعب�ني والجماه�ري وحت�ى اإلعام 
رضورة التعام�ل مع ش�خص يملك الحرية والقرار لثاثة مواس�م وربما 
أكثر، ولكنها يف نفس الوقت لن ترتدد يف إقالته بعد س�تة أشهر، لوبيتيغي 
لم يس�تمر س�وى أس�ابيع رغم أن ضحى بمنتخب الوطن من أجل فريق 

العاصمة!!.
أخر س�طر: ان كانت املنافس�ة عىل الليغا باتت صعبة، فهل يفعلها ريال 
س�والري وينتزع اللقب األوروبي الرابع عىل التوايل؟، يف وجود “بنزيمة” و 

“بيل” ال أظن ذلك!!.
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

أمل الياسري ماجد عبد الغفار الحسناوي
ل�م يجد الش�عب العراق�ي كلمة مناس�بة، لرشح ما يش�عر به أزاء 
تش�كيل الحكومة، حي�ث لم تكتم�ل اىل الي�وم كابينته�ا الوزارية، 
وأعتق�د أن أوراق الخيب�ة تمزقه�م، م�ع م�ا عانوه وعاش�وه من 
س�وء وترٍد لألمن والخدمات، طيلة ال� )15( س�نة من عمر التجربة 
الديمقراطي�ة الفتية كما يقولون، واألس�باب ه�و عدم اإلتفاق عىل 
مرشحي الوزارات الثمان املتبقية، والجلسات تعقد فقط إلقرار مزيد 
م�ن اإلمتي�ازات للربملانيني، بغض النظر عن كونه�ا معقولة أو غري 
معقولة، فهل س�تتكمل الحكومة وتكون مقبولة؟ كان املفرتض أن 
الحكومة القادمة، عند تشكيلها سيكون الوضع فيها وردياً ومثالياً، 
ألننا كن�ا نتوقع حكومة لدولة واحدة، لكن القوى السياس�ية عادة 
ملا كانت عليه، وما زال�ت تنتهج طريقتها املحاصصاتية، يف نواياها 
لتش�كيل الحكومة، لتتكون دويالت متداخلة، وكأنهم يفكرون بأن 
الحكومة ومناصبها الس�يادية، ما هي إال ش�كل من أشكال الجنة، 
ويف طريق عادل عبد املهدي هناك مصالح، تشق طريقها بني الواقع 
واملس�تحيل، فهال تمعن  الرئيس عبد املهدي من هذه املصالح، وأين 
س�يصب واردها ويذهب صادرها؟! أس�ئلة تطرح عىل مكتب السيد 
عبد املهدي، وهو يخوض غمار تشكيل حكومته، والتي من املفرتض 
إكتمالها يف األيام القالئل القادمة منها: هل يستطيع منع التدخالت 
الحزبية، للقوى السياس�ية الفاعلة يف املش�هد السيايس، عرب إقرار 
قان�ون األحزاب العراقي�ة؟ وهل س�يكون الكالم طوي�اًل، ومرتهالً 
ح�ول الهيئات املس�تقلة، واملناصب والحلقات الزائ�دة يف تنظيمات 
الحكومة؟ هل سيتم فعالً الفصل بني السلطات الثالث: )الترشيعية، 
والتنفيذي�ة، والقضائي�ة(؟ وهل س�يبقى الحراك الس�يايس بحالة 
إختناق، أم يتحول إلخرتاق، نتيج�ة التدافع يف الرصاعات الداخلية؟   
هناك مواضع البد من اإلشارة اليها، يف خضم أسئلة الشعب أبرزها: 
هل سيتم منع إستغالل التالعب بإيرادات املنافذ الحدودية، ووضعها 
تح�ت ت�رصف الدول�ة املركزية؟ وهل س�يطبق قان�ون املحافظات 
ومناقش�ة الصالحيات بني اإلقليم واملركز، وقضاي�ا الكرد العالقة؟ 
هل سيحاسب الفاسدون، وامللطخون بدماء األبرياء، ويقول القضاء 
كلمته الفصل بحقهم؟ هل سيتمكن عبد املهدي من تسوية امللفات 
العالق�ة، م�ع دول الجوار اإلقليم�ي والعربي؟ هل س�يتم التعاطي 
بش�فافية مع معطيات وتراكم�ات الحكومات املتعاقبة الفاش�لة، 
حتى أوصلت البلد لحافة اإلنهيار؟ كيف س�يتم التعاطي مع قضايا 
الشعوب اإليرانية، والفلسطينية، والسورية، واليمنية، والبحرينية، 
والس�عودية، واللبنانية، أم أن املواقف س�يتم تس�ويفها وفقاً ملبدأ: 
)الصالة مع عيل أتم، واللقمة مع معاوية أدس�م(، أم أن التجاذبات 
الداخلي�ة والتداعي�ات اإلقليمية، س�تكون هي الح�ارضة لتوضيح 
املواقف، أم أن الحبل سيرتك عىل الغارب؟ هل ستتعامل حكومة عبد 
املهدي مع قضايا الحشد املقدس، وملف املياه، وسلمية التظاهرات، 
وحقوق اإلنسان، والخدمات، والعشائر، بالطريقة التي يتمناها كل 

عراقي غيور؟ أسئلة ربما تختنق أو أنها قد تحرتق!

الجه�از االداري ه�و الج�زء امله�م يف وج�ود الدول�ة املادي 
وخاصة عندما يكون نهج الدولة وطنيا يحظى هذا الجهاز 
رعاي�ة خاص�ة وهنا يب�دأ حكم املواطن ع�ىل صحة تطبيق 
الش�عارات املرفوع�ة وهذه الش�عارات ال يمك�ن تطبيقها 
دون وج�ود جهاز كفوء يلب�ي طموحات الجماهري وتأثريه 
ع�ىل الحكومة وهذا يتطل�ب وقتا دون ش�ك ويمكن القول 
دخل�ت عىل ه�ذا الجهاز عنارص كثرية ال عم�ل حقيقي لها 
ووج�ود عدد فائض عن الحاجة وقد تركت آثار س�لبية عىل 
صعيد عالقة املواطن بالحكومة وش�عوره ازائها فالتضخم 
الوظيفي ادى اىل تداخل االعمال وتعقيد املعامالت وتأخريها 
وبالتايل حصاد مشاعر سلبية لدى املواطنني ازاء الدولة كذلك 
االنتف�اع الغري مرشوع واصبح البحث عن وظيفة مع تزايد 
الخريج�ني الباحثني عن العمل ووضع االختصاصات يف غري 
محلها وهذه االمراض التي اصابت الجهاز الوظيفي ليست 
ولي�دة اليوم مثل تضخمه وتخلفه يف االس�اليب والوس�ائل 
واستهالكه لنفقات كثرية ونزوعه عىل التعايل عىل املواطنني 
واالبتعاد عن مصالحهم واس�اليب العجرفة التي يمارس�ها 
املوظ�ف يف تعاملهم اليوم�ي يجب ان تنته�ي وحان الوقت 
بتحويل العالقة ب�ني املواطن والجه�از الحكومي اىل عالقة 
ايجابي�ة قائمة عىل الثق�ة ووضع الجه�از الوظيفي تحت 
الرقابة الش�عبية وتش�كيل رأي عام ضاغط وكشف تعرية 
العن�ارص املعرقل�ة ألنه�ا ادوات ضارة وتخريبي�ة فالرقابة 
الصحفي�ة ه�ي اهم وس�ائل الرقابة الش�عبية لك�ن هناك 
بعض التش�نجات يف الجهاز الحكومي من اهداف الصحافة 
وم�ن واجب وس�ائل االع�الم تس�ليط الضوء ع�ىل جوانب 
التخل�ف والضع�ف يف الجه�از الحكومي فظاه�رة الروتني 
املزعج�ة ترجع يف اغلب اس�بابها اىل صف�ة التضخم وهناك 
طاقات كثرية وراء مناضد الوظيفة ال ش�غل حقيقي سوى 
تفريق او تأش�ري كتاب او حفظه وملعالجة توجيه الطاقات 
الفائض�ة اىل املش�اريع االنتاجي�ة الت�ي تس�هم يف التنمية 
والتقدم لن�رش الوعي الديمقراطي يف اجهزة الدولة وتعميق 
الش�عور باملس�ؤولية ومحارب�ة نزعة االس�تعالء وتصفية 
مظاهر االنحراف والفس�اد والرشوة واملحسوبيات وتطعيم 
الجهاز الوظيفي بالعنارص الوطنية والكفوءة لتكن االجهزة 
الوظيفية يف خدمة الش�عب والجماهري ال مجال لالس�تعالء 
والروتني وهذا يضع اساس�ا ملعالجة هادف�ة لواقع الجهاز 

االداري ووضعه عىل الطريق الصائب .

واقع اجلهاز االداري ومستقبله
هل ختتنق حكومة عبد املهدي 

أم حترتق؟!

اس�تطاع ث�الث ط�الب م�ن جامع�ة األنبار 
العراقية والجامعة العراقية وجامعة نينوى، 
الف�وز باملرك�ز األول يف التصفي�ات النهائية 
ملس�ابقة »هواوي« العاملية لتقنية املعلومات 
واالتص�االت الت�ي أقيمت يف الص�ني. وقد تم 
اختيار الفائزين بعد ثالثة ش�هور من الجهد 
املُضن�ي يف الج�والت التأهيلية التي ش�هدت 
مش�اركة 10 دول م�ن املنطق�ة. ووزع�ت 
الجوائ�ز عليهم خ�الل حفل تكري�م ورعاية 
مواه�ب تقني�ة املعلومات واالتص�االت الذي 
أٌقي�م يف مدين�ة ش�ينزن.  بل�غ ع�دد الطالب 
م�ن  املس�ابقة  يف  للمش�اركة  املتقدم�ني 
منطق�ة ال�رشق األوس�ط 14748 طالًبا تم 
اختي�ار 4915 منهم للمش�اركة يف الجوالت 
التمهيدية. ونج�ح 214 طالًبا يف الوصول إىل 
مرحل�ة التصفيات النهائية حيث س�افر 39 
طالًب�ا من 13 فريًقا إىل الصني للمش�اركة يف 

مرحلة التصفيات العاملية. 
انطلقت مسابقة تقنية املعلومات واالتصاالت 
بالتعاون مع 17 وزارة يف 10 دول، وشاركت 
املس�ابقة يف ح�ني  226 كلي�ة وجامع�ة يف 
ساهمت 65 كلية وجامعة يف إطالق معارض 
»ه�واوي« املتنقلة. وتمك�ن 950 طالباً آخر 

من الحصول عىل ش�هادة »مس�اعد شبكات 
معتم�د« بعد اجتي�از االختب�ار الخاص بها. 
وأُتيح�ت للف�رق الثالث�ة عرش الت�ي تأهلت 
للتصفيات النهائية فرصة متميزة للتعلم من 
الخرباء الرواد يف تقنية املعلومات واالتصاالت 
لدى ه�واوي يف رحل�ة مدفوع�ة النفقات إىل 

مقر رشكة »هواوي« بالصني. 
الفري�ق العراق�ي يف�وز بجائ�زة األكاديمية 

املتميزة للجامعة العراقية
وقد فاز الفريق العراق�ي بجائزة األكاديمية 
املتمي�زة للجامعة العراقي�ة وجائزة املرشف 
املتميز للس�يد عم�ر الجبوري م�ن الجامعة 
العراقي�ة. أما الجائ�زة الثانية فق�د فاز بها 
فريقان م�ن لبن�ان والبحري�ن، بينما فازت 
بالجائ�زة الثالث�ة ثالث�ة ف�رق م�ن األردن، 
السعودية وباكستان. وفازت الفرق السبعة 

املتبقي�ة بجائ�زة التميز تقديراً ملش�اركتهم 
الرائع�ة. كما فاز 3 مرشفني و11 مؤسس�ة 
املتمي�ز«  »امل�رشف  بجوائ�ز  أكاديمي�ة 

و«األكاديمية األفضل«. 
ش�ديدة  اختب�ارات  اجت�ازوا  املش�اركون 

االنتقائية
واجتاز جميع املش�اركني اختبارات ش�ديدة 
وكان  الوطن�ي.  املس�توى  ع�ىل  االنتقائي�ة 
مخت�ربات  يف  س�ابقاً  عمل�وا  املش�اركون 
حقيقية، وواجهوا عدداً من أصعب التحديات 
يف ه�ذه الصناع�ة والتي ترتبط بالحوس�بة 
الس�حابية، التبدي�ل، التوجي�ه، باإلضافة إىل 
الحلول والتقنيات الرئيسية األخرى يف مجال 
واملرتبط�ة  واالتص�االت  املعلوم�ات  تقني�ة 
بالتح�ول الرقم�ي. وق�د ش�ارك املؤهل�ون 
للتصفي�ات النهائي�ة يف مس�ابقة اس�تمرت 
ع�ىل مدار ي�وم كام�ل، كما حرضوا ورش�ة 
عم�ل خاصة بالتقنية أعده�ا خرباء عامليون 
يف مج�ال تقنية املعلوم�ات واالتصاالت، كما 
وح�رضوا مناقش�ة للجنة رفيعة املس�توى 
تضم كبار املوفدين من دول الرشق األوس�ط 
إىل الصني. وقال تش�ارلز يانغ، رئيس رشكة 
ه�واوي ال�رشق األوس�ط: »إن إع�داد فريق 

م�ن املواهب عالية املس�توى يف مجال تقنية 
املعلوم�ات واالتص�االت أصب�ح أح�د عوامل 
النج�اح للحكومات التي تس�عى للتحول إىل 
االقتص�ادات القائمة ع�ىل املعرفة. وباعتبار 
»هواوي« من الرشكات الرائدة عاملياً يف مجال 
االبت�كار، فدائ������ماً ما يمثل نقل املعرفة 
أحد الركائز األساسية يف منظومتها القيمية. 
وأضفن�ا إىل ه�ذا إلتزامن�ا بدع�م حكوم�ات 
املنطقة يف مس�ريتها لتحقيق أهداف رؤيتها 
الوطنية، فإننا نفخر بمسابقة مهارات تقنية 
املعلوم�ات واالتصاالت وب�كل ما حققته من 
إنجازات عىل مدار الش�هور الس�تة املاضية. 
وأضاف تش�ارلز: »أثبتت املساب�������قة - 
بما ال يدع مجاالً للش�ك - أن املواهب الشابة 
يف املن�������طقة لديهم قدرات تؤهلهم ألن 
يصبحوا خرباء عاملي�ني. ونحن اليوم نكرس 
أنفس�نا للتعاون بش�كل أوثق مع الطالب يف 
املنط������قة لتأهيل الجيل القادم من قادة 

تقنية املعلومات بشكل أفضل«.  
أخ�ريا، كان الفت�ا حض�ور حف�ل التكري�م 
لفيف م�ن كبار ممثيل س�فارات وقنصليات 
الدول املش�اركة يف مسابقة تقنية املعلومات 

واالتصاالت 2018.

وج�دت دراس�ة جديدة أن عوام�ل الخطر الوراثية نفس�ها التي 
تجعل بعض األش�خاص أكثر عرضة للكوليس�رتول املرتفع، قد 

تزيد من مخاطر مرض ألزهايمر أيضا.
وم�ع ع�دم معرف�ة أس�باب م�رض ألزهايم�ر، يعم�ل العلماء 
يف جامع�ات واش�نطن وس�انت لوي�س وكاليفورني�ا يف س�ان 
فرانسيس�كو، عىل إجراء أكرب دراسة للحمض النووي حتى اآلن، 

بحثا عن عوامل خطر املربمجة مسبقا.
وق�ال العلم�اء: »لقد عرفن�ا بالفع�ل أن أحد الجين�ات املرتبطة 
بمخاطر اإلصابة بمرض ألزهايمر ينطوي عىل جزيئات تش�ارك 
يف حركة الكوليسرتول عرب الجسم«، وهذا ما يؤكد أن العالقة بني 

الكوليسرتول وألزهايمر قد تكون أقوى مما كان يعتقد سابقا.
ومن خالل التحليل الجيني الجديد، اكتش�ف العلماء أن مجموعة 
صغ�رية من الجين�ات، ترتبط بمخاطر مرتفع�ة لكل من مرض 

ألزهايمر وأمراض القلب.

الكوليسرتول يمنع مرض ألزهايمر؟الفريق العراقي حيصد املركز األول يف مسابقة تقنية املعلومات واالتصاالت 2018

هتنئة مبارك الدكتواره

اىل ) رشك�ة  التهان�ي والتربي�كات  نتق�دم باجم�ل 
املشاريع النفطية( مديرا ومنتسبني لحصول الرشكة 
ع�ىل ) درع التمي�ز ( يف معرض بغداد ال�دويل بدورته 
ال��)45( متمن�ني لكادر الرشك�ة املزيد م�ن النجاح 

والتألق ربخدمة العراق العزيز وشعبه الكريم.
علي الدراجي

رئيس مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر
 رئيس التحرير

بدرج�ة االمتياز حصل الباحث ) س�ند فؤاد محمد( 
ع�ىل ش�هادة الدكتوراه م�ن جامعة بغ�داد / كلية 
الفن�ون الجميل�ة قس�م التصميم الف�رع الطباعي 
بدرج�ة امتي�از عن اطروحت�ه املوس�ومة ) التغيري 
الجم�ايل ومس�تويات تحقي�ق البني�ة االيقاعي�ة يف 
التصميم الكرافيكي( وبهذه املناسبة العطرة نتقدم 
باجم�ل التهاني والتربيكات للدكتور ) س�ند( متنني 

له دوام النجاح واملوفقية  .

اكتشاف بروتني خطري يف عيون البرش
اكتشف علماء جامعة كاليفورنيا يف سان 
دييغو، قدرة بروتينات »الربيون« املسببة 
لألمراض العصبية التنكسية، عىل الرتاكم 

يف العني.
أن ه�ذه   Science Alert ويفي�د موق�ع 
الربوتين�ات تنتقل إىل الن�اس عرب عمليات 

زرع قرنيات مصابة.
ال�«بريون« هي جزيئات بروتينية تس�بب 
الع�دوى أو جس�يم بروتين�ي ُمْع�ٍد، وهي 
بروتين�ات ذات بنية مش�وهة، قادرة عىل 
 PrP تحفيز األغش�ية الطبيعية لربوتينات
إىل »بريون�ات«، نتيج�ة لذلك يب�دأ تفاعل 

متسلس�ل، ينتج عن�ه تراكم جزيئات ش�اذة، 
لرتتبط فيما بينها مش�كلة لويحات األميلويد، 
والت�ي بدوره�ا ترتاك�م يف األنس�جة وتس�بب 
تلفه�ا، فمث�ال م�رض »كروتزفيل�د جاكوب« 

)االعتالل الدماغي اإلس�فنجي( يتسبب يف تلف 
قرشة نصفي الكرة الدماغية وأجزاء أخرى من 

الدماغ، ما يؤدي إىل موت املصاب.
بعض أمراض ال�«بري�ون« تكون وراثية، مثل 
األرق العائ�يل املمي�ت، ولكن يمك�ن أن يصاب 

الن�اس بأمراض ال�«بري�ون« جراء تناول 
لح�م حيوان مري�ض، أو بواس�طة أدوات 

العمليات الجراحية.
وقد وضح العلماء أن ال�«بريونات« يمكن 
أن ترتاك�م يف عي�ون األش�خاص املصابني 
باعت�الل دماغ�ي إس�فنجي، دون ظهور 
أع�راض ملحوظة، وعندم�ا درس األطباء 
امل�رض،  به�ذا  املتوف�ني  امل�رىض  عي�ون 
اكتشفوا أن ال�«بريون« منترش يف شبكية 
العني والقرنية، والعصب البرصي، وبياض 

العني )الصلبة( والعدسة.
ووفقا للخرباء، يصل ال�«بريون« إىل العني 
م�ن الدماغ، من خالل العص�ب البرصي، أو قد 
يحص�ل العكس عند اس�تخدام أدوات جراحية 
ملوثة، لذل�ك ينصحون برضورة اتخاذ التدابري 

الالزمة ملنع حدوث ذلك.

أطباء يستخرجون رصاصة بقيت يف صدر رجل 30 سنة!
نج�ح أطباء من مدينة نالتش�يك، عاصمة 
قربدي�ن بلق�ار الروس�ية، بإج�راء عملية 
جراحية معقدة اس�تخرجوا فيها رصاصة 

بقيت 30 سنة يف صدر رجل.
وق�ال الطبي�ب »أندري�ه توتوك�ف« أح�د 
املرشفني األساس�يني عىل العملية: »جاءنا 

م�ن  يش�تكي  وكان  م�دة  من�ذ  املري�ض 
آالم يف الص�در وخصوص�ا أثن�اء الحركة، 
وبعد إج�راء الفحوص�ات الالزمة والصور 
الش�عاعية، اكتش�فنا وجود جسم غريب 
يف تجوي�ف الص�در األيمن، فقررن�ا إجراء 

عملية جراحية الستئصاله«.

وعن�د اس�تئصال الجس�م تب�ني أن�ه كان 
رصاص�ة من س�الح ن�اري، وبعد س�ؤال 
املري�ض عن مصدرها تب�ني أنه أصيب بها 
منذ 30 س�نة، وأكد أنها لم تضايقه طوال 
تل�ك الس�نوات، حت�ى ب�دأ مؤخرا يش�عر 

باآلالم.


