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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

إّن الّنفس جلوهرة ثمينة، من صانها رفعها 

ومن ابتذلها وضعها

ص2رئيس الربملان يتحدث عن »تنسيق عال« بني السلطات الثالث للقضاء عىل الفساد

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

جملس بابل: »داعـش« يعتمـد طريقـة »الذئـاب املنفـردة« يف جـرف النصـر

الرتبية تطلـق »13« ألـف درجـة وظيفيـة جديـدة يف بغداد

اليوم.. روحاين يف بغداد لـ »تعضيد« العالقات املتينة
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اك�د رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح ان 
الع�راق يق�ف اىل جان�ب اي�ران »يف االي�ام 
الصعب�ة« كم�ا وقف�ت اىل جان�ب العراق 
مكافح�ة  يف  خاص�ة  الصعب�ة  ايام�ه  يف 
التنظي�م االرهابي داعش. ويف ترصيح ادىل 
ب�ه ملجموعة م�ن الصحفي�ني العاملني يف 
وس�ائل االعالم االيرانية، قال ان العراق لن 
يك�ون جزءا من منظومة الحظر االمريكي 
احادي الجانب ضد ايران واضاف، »ال شك 
انن�ا س�نتاثر باج�راءات الحظ�ر لكننا لن 
نكون جزءا منها بالتاكيد«. واكد ان العراق 

س�يبذل قصارى جهده لخف�ض االرضار 
التي يلحقها الحظر بالشعب االيراني وقال، 
ان »العراق واملنطقة يتاثران بالحظر لكننا 
نس�عى م�ن اج�ل التقليل م�ن االذى الذي 
يطال الشعب االيراني بسبب ذلك«. واشار 
اىل وقوف الجمهورية االسالمية االيرانية اىل 
جانب الشعب العراقي يف عهد النضال ضد 
نظام صدام الدكتات�وري وكذلك يف الحرب 
ض�د التنظيم االرهاب�ي »داعش«، واضاف 
ان الع�راق ال ينبغ�ي ان يصب�ح مكانا الي 
عم�ل عدائي ض�د اي م�ن ال�دول الجارة. 
واعت�ر ان املنطق�ة بحاج�ة اىل منظومة 
اقتصادية وسياس�ية وامنية جديدة وقال 

ان مثل ه�ذه املنظومة لن تتبلور من دون 
اي�ران كما ان مكانة تركي�ا ودول املنطقة 
االخ�رى مهمة جدا يف ه�ذه املنظومة وان 
مكانة العراق املركزية تستوجب ان يكون 
يف قلب هذا املحور. واك�د الرئيس العراقي 
رف�ض ب�الده الي تهديد امني ض�د ايران 
واعت�ر امن اي�ران والعراق بانه مش�رك 
ومرابط وغري قابل للمساومة، وشدد عىل 
رضورة الحذر واليقظ�ة من قبل املنطقة، 
معت�را اللعب بورقة االره�اب امرا خطريا 
للغاي�ة م�ن ش�أنه ان تح�رق اصابع من 

يلعب بهذه النار.
التفاصيل ص2

املنتجات النفطية : 
وزير النفط  يفتتح حمطة تعبئة وقود 

الزعفرانية بعد إعادة تأهيلها

النقل اخلاص تبارش 
تنفيذ خطتها اخلدمية اخلاصة 

بزيارة سامراء املقدسة

عمليات البرصة توجه 
برفع مجيع الكتل الكونكريتية 

يف املحافظة
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بالتفاصيل.. مقرتحات رئيس جملس القضاء االعىل يف جلسة الربملان ملكافحة الفسادمحودي يدعو أحزاب املنطقة اىل الضغط لرفض اهليمنة وسياسة األمر الواقع
مفوضية االنتخابات تنظم مع االمم املتحدة ورشة عمل استخدام التكنولوجيا احلديثة

مورينيو
 يرفض »شيكًا مفتوحًا« 

لتدريب الصني
ص3 ص3 ص3

فاجعة يف إثيوبيا:حتطم طائرة عىل متنها أكثر من )150( شخصًا
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الخط�وط اإلثيوبية تحطم طائرة تابعة 
له�ا م�ن ط�راز »بوين�غ 737«، أم�س األحد، 
أثناء رحل�ة من أديس أباب�ا إىل نريوبي، يعتقد 
بأنه�ا كانت تقل 149 راكب�اً وثمانية من أفراد 
الطاق�م، ولم يعرف بعد س�بب الح�ادث، فيما 
قدم رئيس الوزراء اإلثيوب�ي آبي أحمد تعازيه 

لعائالت الضحايا.
وكتب مكتب رئيس ال�وزراء عىل صفحته عىل 

موقع توي�ر: »مكتب رئيس ال�وزراء بالنيابة 
ع�ن الحكوم�ة وش�عب إثيوبي�ا يعرب�ون عن 
خال�ص تعازيه�م ألرس الذين فق�دوا أرواحهم 
ع�ىل متن طائرة بوين�غ 737 التابعة للخطوط 
الجوية اإلثيوبية التي كانت يف رحلة مدرجة إىل 

نريوبي بكينيا صباح )األحد(«.
وأفادت الخطوط اإلثيوبي�ة يف بيان »نؤكد بأن 
رحلتن�ا املق�ررة إي ت�ي-302 من أدي�س أبابا 
إىل نريوب�ي تعرضت لحادث«. وأض�اف البيان 
»يعتقد بأن 149 راكبا وثمانية من أفراد الطاقم 

كانوا عىل متن الطائرة، لكننا اآلن بصدد التأكد 
من تفاصيل الئحة ركاب الرحلة«. 

وأضافت الخطوط ب�أن »عمليات بحث وإنقاذ 
تج�ري ولي�س لدين�ا معلومات مؤكدة بش�أن 

ناجني أو أي ضحايا محتملني«.
وأقلع�ت الطائ�رة عن�د الس�اعة 8.38 صباحا 
)06.38 غرينت�ش( م�ن مط�ار ب�ويل ال�دويل 
و«فقد االتصال« بها بعد ست دقائق وتحطمت 
بالقرب من بلدة بشوفتو، عىل بعد 50 كيلومرا 

جنوب رشق أديس أبابا.

حمافـظ بغداد يـؤكـد عـودة الثقـة 
بني املواطنني واحلكومة

احلشد يعلن تأمني أجواء وطرق سامراء مع اقرتاب ذروة 
3زيارة استشهاد اإلمام اهلادي »عليه السالم« 3

       بغداد / المستقبل العراقي

يعق�د مجل�س الن�واب، الي�وم االثن�ني، 
جلس�ته الثاني�ة م�ن فصل�ه الترشيعي 
الجدي�د، التمام الق�راءة األوىل ملش�اريع 
خمس�ة قوانني. وقال�ت الدائرة اإلعالمية 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  للمجل�س، 
العراقي« نس�خة منه، إن »الرملان يعقد 
الثاني�ة م�ن الفص�ل  )الي�وم( جلس�ته 
الترشيعي�ة  للس�نة  الثان�ي  الترشيع�ي 
االوىل بالدورة االنتخابية الرابعة برئاس�ة 
محم�د الحلب�ويس«. وأض�اف الدائرة أن 

»الجلس�ة ستش�هد إتمام الق�راءة األوىل 
مل�رشوع قان�ون الكس�ب غ�ري املرشوع 
)لجنة النزاه�ة، اللجنة القانونية، اللجنة 
املالية( )20 م�ادة(، وأيضا اتمام القراءة 
األول  التعدي�ل  قان�ون  مل�رشوع  األوىل 
لقان�ون هيئ�ة النزاهة رقم )30( لس�نة 
2011 )لجنة النزاه�ة، اللجنة القانونية، 
لجنة مؤسسات املجتمع املدني والتطوير 
الرملاني( )6 مواد(«. وتابعت »كما سيتم 
خالل الجلسة اتمام القراءة األوىل ملرشوع 
قان�ون تعديل قان�ون الغرام�ات الواردة 
بقان�ون العقوب�ات رق�م )111( لس�نة 

1969 املعدل والقوان�ني الخاصة األخرى 
رقم )6( لسنة 2008 )اللجنة القانونية( 
)2 م�ادة(، فض�ال ع�ن اتم�ام الق�راءة 
األوىل ملرشوع قان�ون معالجة التجاوزات 
واإلعم�ار،  الخدم�ات  )لجن�ة  الس�كنية 
اللجن�ة القانونية( )22 م�ادة(«. وبينت 
الدائرة، أن »الجلس�ة سيتم خاللها اتمام 
القراءة األوىل ملرشوع قانون التعديل األول 
لقان�ون الجنس�ية )لجنة األم�ن والدفاع 

اللجنة القانونية( )10 مادة(«.

التفاصيل ص2

اليوم.. الربملان يقرأ )5( مشاريع قوانني مهمة وال وجود 
إلكامل احلكومة يف الربنامج

معلنًا قرب توفير ٨ االف فرصة عمل

 صـبـاح الـبـزونـي:
 السنـة احلاليـة ستشهـد إحـالـة

 400 مرشوعًا للتنفيذ يف البرصة
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الرتبية تطلق )13( ألف درجة وظيفية جديدة يف بغداد
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن معاون محافظ بغداد لش�ؤون الرتبية صبار املس�اري، أمس األحد، أن الحكومة 
أطلقت 13 ألف درجة وظيفية جديدة يف بغداد.

وقال املس�اري، يف ترصيح صحفي، إنه »لدينا تعيين�ات وظيفية ضمن قطاع الرتبية 
يف محافظ�ة بغداد«، مش�راً إىل وج�ود )13(  ألف درجة وظيفي�ة بعد وضع ضوابط 
معينة لقبول املتقدمني عىل هذه الوظائف«. وأضاف أنه »كان من املؤمل أن يتم الفرز 
والتخصيص للدرجات الوظيفية قبل شهر من اآلن؛ ولكن حصل التأخر بسبب إتاحة 
الفرص�ة لعدد أكرب من املحارضين عىل العق�ود بالتقديم عىل الوظائف املقررة«. كما 
أك�د أن »بغ�داد تضم نحو 6 آالف م�ن املحارضين ضمن قطاع الرتبي�ة والذين قدموا 
خدم�ة كبرة جداً ملدارس العاصم�ة وخاصة يف أطراف بغداد والت�ي تعاني كثراً من 
نق�ص كبر يف الكوادر التدريس�ية« مبيناً أنه »من الصعب ال�زج بجميع املحارضين 

ضمن الوظائف الحكومية املتاحة عىل املالك الدائم .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اكد رئي�س الجمهورية برهم صالح ان 
الع�راق يقف اىل جانب اي�ران »يف االيام 
الصعب�ة« كما وقف�ت اىل جانب العراق 
يف ايام�ه الصعب�ة خاص�ة يف مكافحة 

التنظيم االرهابي داعش.
م�ن  ملجموع�ة  ب�ه  ادىل  ترصي�ح  ويف 
الصحفي�ني العاملني يف وس�ائل االعالم 
االيراني�ة، قال ان العراق لن يكون جزءا 
م�ن منظومة الحظ�ر االمركي احادي 
الجان�ب ض�د اي�ران واضاف، »ال ش�ك 
اننا س�نتاثر باجراءات الحظر لكننا لن 

نكون جزءا منها بالتاكيد«.
واكد ان العراق س�يبذل قصارى جهده 
لخف�ض االرضار الت�ي يلحقها الحظر 
بالش�عب االيران�ي وق�ال، ان »الع�راق 
واملنطقة يتاثران بالحظر لكننا نسعى 
من اج�ل التقليل م�ن االذى الذي يطال 

الشعب االيراني بسبب ذلك«.
واشار اىل وقوف الجمهورية االسالمية 
االيراني�ة اىل جان�ب الش�عب العراق�ي 
نظ�ام ص�دام  النض�ال ض�د  يف عه�د 
ض�د  الح�رب  يف  وكذل�ك  الدكتات�وري 
التنظيم االرهابي »داعش«، واضاف ان 
الع�راق ال ينبغي ان يصب�ح مكانا الي 

عمل عدائي ضد اي من الدول الجارة.
واعت�رب ان املنطقة بحاجة اىل منظومة 

اقتصادي�ة وسياس�ية وامني�ة جديدة 
وقال ان مثل ه�ذه املنظومة لن تتبلور 
م�ن دون اي�ران كم�ا ان مكان�ة تركيا 
ودول املنطق�ة االخ�رى مهم�ة جدا يف 
الع�راق  مكان�ة  وان  املنظوم�ة  ه�ذه 
املركزية تستوجب ان يكون يف قلب هذا 

املحور.
واكد الرئي�س العراقي رفض بالده الي 
تهديد امني ضد ايران واعترب امن ايران 
والع�راق بان�ه مش�رتك ومرتابط وغر 
قابل للمس�اومة، وش�دد ع�ىل رضورة 
الحذر واليقظة من قبل املنطقة، معتربا 
اللعب بورقة االرهاب امرا خطرا للغاية 
من ش�أنه ان تحرق اصاب�ع من يلعب 

بهذه النار.
وفيم�ا يتعل�ق بس�وريا، اعت�رب صالح 
ان م�ا مىض ع�ىل س�وريا كان جريمة 
رهيب�ة واك�د بان الع�راق يرح�ب باي 
عمل يطلب منه للمساعدة بحل قضية 
سوريا ومساعدة الشعب السوري وحل 

مشاكله.
واض�اف ان التنس�يقات جارية يف اعىل 
املس�تويات ب�ني الحكومت�ني العراقية 
والس�ورية والزي�ارات متبادلة بينهما. 
ض�د  العس�كرية  الح�رب  ب�ان  واك�د 
داع�ش س�تنتهي قريب�ا اال ان خط�ر 
داعش س�يبقى قائما وه�و االمر الذي 
يستوجب بذل املزيد من الجهود االمنية 

واالستخبارية يف هذا املجال.
ب�دوره، وجه وزي�ر الخارجية اإليراني 
محمد ج�واد ظريف ش�كره للحكومة 
العراقية عىل عدم »التزامها« بالعقوبات 

األمريكية ضد طهران.
وق�ال خالل مؤتم�ر صحف�ي يف بغداد 
مع نظ�ره العراقي محمد عيل الحكيم 
»نعت�ز بوقوف إيران إىل جانب العراق يف 
محاربة اإلره�اب«، مبين�اً أن »البلدين 
داعم�ان ألم�ن املنطقة ونحن س�عداء 

لوجود تقارب شديد بيننا«.
»أجرين�ا مباحث�ات تمهي�دا  وأض�اف 
إىل  روحان�ي  حس�ن  الرئي�س  لزي�ارة 
العراق، ووصلن�ا إىل تفاهمات عىل أمل 
أن يت�م اتخ�اذ ق�رار نهائي بش�أنها يف 
اجتم�اع روحان�ي ورئي�س الحكوم�ة 

العراقية عادل عبد املهدي«.
الخارجي�ة  وزي�ر  ق�ال  جهت�ه،  م�ن 
العراق�ي، محم�د عيل الحكي�م »بحثنا 
ملف�ات الزراع�ة والصناع�ة والصحة، 
باإلضافة إىل مس�ألة منح التأشرات يف 

أيام الزيارات«.
وأض�اف أن »تفاهمات أوس�ع س�يتم 
التوقيع عليها بحضور الرئيس اإليراني 

حسن روحاني«.
إىل ذلك، أكد الس�فر االيراني لدى بغداد 
ايرج مسجديان الرئيس حسن روحاني، 
سيلتقي خالل زيارته اىل العراق باملرجع 

الديني األعىل عيل السيستاني.
وكش�ف مس�جدي، يف ترصيح�ات ل�ه 
خالل مش�اركته بمراسم يوم »الشهيد 
العراق�ي« ع�ن ج�دول أعم�ال زي�ارة 
الرئي�س اإليران�ي حس�ن روحاني، إىل 
الع�راق، مبين�اً انه�ا ستس�تمر ثالث�ة 
اي�ام، واله�دف الرئي�ي للزي�ارة ه�و 
تعزي�ز العالقات بني البلدين يف املجاالت 
االقتصادي�ة والسياس�ية واالجتماعية 

والثقافية.
وأضاف ان »تعزي�ز التعاون هو املحور 
روحان�ي،  الرئي�س  لزي�ارة  الرئي�ي 
وس�يتم يف هذه الزيارة التش�اور حول 

قضايا مختلفة«.
وتاب�ع أن »روحان�ي، س�يناقش م�ع 
الخ�ط  تفعي�ل  العراقي�ني  املس�ؤولني 
الحديدي )خرمشهر – البرصة( إضافة 
لتطوي�ر امل�دن الصناعية والتأش�رات 
واتفاقي�ة 1975 والقضاي�ا الجمركية 

والصحية والعالج«.
»روحان�ي  ان  اىل  مس�جدي  وأش�ار 
س�يلتقي خالل ه�ذه الزي�ارة بنظره 
بره�م صال�ح، ورئي�س ال�وزراء عادل 
عبدامله�دي، باالضافة اىل أنه س�يلتقي 
باملرجع الديني األعىل عيل السيس�تاني 
ال�وزراء  س�يلتقي  كم�ا  النج�ف،  يف 
الذي�ن يرافق�ون روحان�ي بنظرائه�م 

العراقيني«.
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اليوم.. روحاين يف بغداد لـ »تعضيد« العالقات املتينة

اليوم.. الربملان يقرأ )5( مشاريع قوانني مهمة وال وجود إلكامل احلكومة يف الربنامج
        بغداد / المستقبل العراقي

يعقد مجل�س الن�واب، اليوم االثنني، جلس�ته 
الثاني�ة من فصل�ه الترشيعي الجدي�د، التمام 
القراءة األوىل ملش�اريع خمس�ة قوانني. وقالت 

الدائ�رة اإلعالمي�ة للمجل�س، يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »الربملان 
يعق�د )الي�وم( جلس�ته الثاني�ة م�ن الفص�ل 
االوىل  الترشيعي�ة  للس�نة  الثان�ي  الترشيع�ي 
بال�دورة االنتخابي�ة الرابع�ة برئاس�ة محم�د 

»الجلس�ة  أن  الدائ�رة  وأض�اف  الحلب�ويس«. 
ستش�هد إتمام الق�راءة األوىل مل�رشوع قانون 
الكس�ب غر امل�رشوع )لجنة النزاه�ة، اللجنة 
القانوني�ة، اللجنة املالية( )20 م�ادة(، وأيضا 
اتم�ام الق�راءة األوىل مل�رشوع قان�ون التعديل 

األول لقان�ون هيئ�ة النزاهة رقم )30( لس�نة 
2011 )لجنة النزاه�ة، اللجنة القانونية، لجنة 
مؤسس�ات املجتمع املدني والتطوير الربملاني( 
)6 مواد(«. وتابعت »كما س�يتم خالل الجلسة 
اتمام القراءة األوىل ملرشوع قانون تعديل قانون 

الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم )111( 
لس�نة 1969 املعدل والقوانني الخاصة األخرى 
رقم )6( لس�نة 2008 )اللجن�ة القانونية( )2 
مادة(، فضال عن اتم�ام القراءة األوىل ملرشوع 
قان�ون معالج�ة التج�اوزات الس�كنية )لجنة 

الخدم�ات واإلعم�ار، اللجن�ة القانوني�ة( )22 
م�ادة(«. وبين�ت الدائرة، أن »الجلس�ة س�يتم 
خالله�ا اتم�ام الق�راءة األوىل مل�رشوع قانون 
التعدي�ل األول لقان�ون الجنس�ية )لجنة األمن 

والدفاع اللجنة القانونية( )10 مادة(«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الربملان محمد الحلبويس، 
أمس األحد، وجود تنس�يق عايل بني 
الثالث لتوفر االمكانيات  السلطات 

للقضاء عىل الفساد.
ونقل�ت وكال�ة »الغ�د ب�رس« ع�ن 
الحلبويس القول إن »مجلس النواب 

عقد جلس�ته االوىل بحضور رؤساء 
مجل�س ال�وزراء والقض�اء وكانت 
كلم�ة لرئيس الجمهوري�ة للحديث 
ع�ن مكافح�ة افة الفس�اد«، مبينا 
ان »العراق بع�د االنتهاء واالنتصار 
ع�ىل داعش يس�عى لالنتص�ار عىل 

الفساد«.
النق�اش كان ج�دي  ان«  واض�اف 

لوضع الحلول للمعوقات التي تواجه 
الس�لطات التنفيذي�ة والترشيعي�ة 
االمكاني�ات  وتوف�ر  والقضائي�ة 
الالزم�ة له�م وتقلي�ل التداخ�ل يف 
اصالحيات«، مش�ددا عىل »رضورة 
حس�م مل�ف ادارة مل�ف ال�وكاالت 
يف الدول�ة واطالق يد هيئ�ة النزاهة 

والرقابة املالية ملكافحة الفساد«.

واك�د ان »هن�اك تنس�يق ع�ايل بني 
والتنفيذي�ة  الترشيعي�ة  الس�لطة 
والقضائية لتوف�ر كافة االمكانات 
للقض�اء عىل اف�ة الفس�اد ويكون 
دعم م�ن منظم�ات املجتمع املدني 
ال�ذي يطال�ب  العراق�ي  والش�ارع 

بكافة الفساد«.
وتاب�ع ان »آف�ة الفس�اد ه�ي التي 

مولت االرهاب وكان س�بب البطالة 
التي كانت مصدر لإلرهاب«، مؤكدا 
ان »مجلس النواب سيتخذ اجراءاته 
بحسب نظامه الداخيل بحق النواب 

املتغيبني«.
ولفت اىل ان »مكافحة الفساد يأتي 
من خالل ترشيع القوانني ، والقوانني 

تأتي من مجلس النواب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نظمت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
أم�س االحد، ورش�ة عم�ل مع االم�م املتحدة 
وفريق االيف�س حول اس�تخدام التكنولوجيا 
الحديث�ة. وذك�رت املفوضي�ة يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه انها »نظمت 
ورش�ة عمل التخطيط السرتاتيجي للسنوات 
املقبلة بالتنس�يق والتعاون مع االمم املتحدة 
وفريق املس�اعدة االنتخابي )ايفس( بحضور 
رئيس واعض�اء مجلس املفوضني ومس�اعد 
ممث�ل االم�ني العام لالم�م املتحدة للش�ؤون 
السياس�ية واالنتخابية السيدة اليس وال بول 
ورئي�س فريق االيف�س يف العراق الس�يدة آنا 
وكرتو فيس�كا واعضاء الفريقني ومش�اركة 

ع�دد م�ن الس�ادة امل�دراء العام�ني وم�دراء 
االقس�ام وع�دد م�ن املوظف�ني يف مفوضي�ة 
االنتخابات وتقام الورشة للمدة من 10 لغاية 

14 من شهر اذار الحايل يف السليمانية«. 
واضاف�ت، »افتتح الورش�ة رئي�س واعضاء 
املجل�س بكلم�ات ترحيبي�ة وتقديم الش�كر 
والتقدي�ر لبعثة االمم املتح�دة وفريق االيفس 
للتنس�يق الع�ايل القامة هذه الورش�ة املهمة 
وايضا كلمة الس�يدة اليس وال بول من االمم 

املتحدة وكلمة فريق االيفس«.
واردف�ت، »تضمنت محاور الورش�ة مقدمة 
وتس�ليط  الس�رتاتيجي  التخطي�ط  ح�ول 
الضوء ع�ن التحديات التي تواج�ه املفوضية 
واملب�اديء  والرس�الة  وصياغته�ا  والرؤي�ة 
التوجيهي�ة لها فض�ال عن اس�رتاتيجية بناء 

القدرات املؤسساتي واس�تخدام التكنولوجيا 
الحديثة يف االنتخاب�ات وتعزيز البنية التحتية 
للمفوضي�ة والتواص�ل م�ع رشكاء العملي�ة 
االنتخابية من االحزاب السياس�ية واملنظمات 
الفاعل�ة يف الش�ان االنتخاب�ي واملؤسس�ات 
االعالمي�ة والناخب�ني واالليات الت�ي تضعها 
املفوضية الس�تدامة هذا التواصل والتنس�يق 
مع تلك الرشائح املهمة، كما تتضمن فعاليات 
الورشة الخطة السرتاتيجية لالطار القانوني 
االنتخاب�ي والنزاعات االنتخابية والش�كاوى 
وقواعد الس�لوك وجوانب التن�وع االجتماعي 
يف عملي�ة التخطي�ط الس�رتاتيجي وضم�ان 
تطبيق هذه الخطة للس�نوات املقبلة يف عمل 
مفوضية االنتخابات مع الدروس املستخلصة 
النتخاب�ات مجلس النواب العراقي التي جرت 

يف 12 /5 /2018 واب�راز نقاط القوة وايجاد 
الحلول لنقاط الضعف التي حصلت وامكانية 
تجاوزها يف االس�تحقاقات االنتخابية املقبلة 
وس�يتم املصادقة ع�ىل الخطة الس�رتاتيجية 
للمفوضي�ة بعد االنتهاء من مناقش�ة جميع 

جوانبها للعمل بموجبها يف املستقبل«. 
ويذكر ان مفوضية االنتخابات ش�كلت لجنة 
التخطيط السرتاتيجي برئاسة رئيس مجلس 
املفوض�ني وعدد من اعضاء املجلس وعدد من 
امل�دراء العام�ني واملوظفني م�ن ذوي الخربة 
واالختص�اص وعقدت عدد م�ن االجتماعات 
مع االم�م املتح�دة وفريق االيف�س ووضعت 
مجموعة من املقرتح�ات وايجاد اليات حلول 
للصعوبات التي تواج�ه عملها وتحقيق اكرب 

قدر ممكن من الشفافية يف عملها.

رئيس الربملان يتحدث عن »تنسيق عاٍل« بني السلطات الثالث للقضاء عىل الفساد

مفوضية االنتخابات تنظم مع االمم املتحدة ورشة عمل استخدام التكنولوجيا احلديثة

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس املجلس األعىل اإلس�المي همام 
حم�ودي، أم�س األحد، أح�زاب املنطقة اىل 
الضغط ع�ىل حكوماتهم ورف�ض الهيمنة 
وسياس�ة األم�ر الواقع. وق�ال حمودي يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إنه »عىل االحزاب واملؤسس�ات باملنطقة إىل 
رسم سلمها واس�تقرارها وتشكيل ضغط 
عىل حكوماتها لتبني حوار التسويات الذي 
يحف�ظ أمن الجمي�ع، ورفض كل اش�كال 
الهيمن�ة وسياس�ة األم�ر الواق�ع«.  ودعا 
رئي�س ال�وزراء اىل »االعتم�اد عىل الحش�د 
الش�عبي إلنجاز مش�اريع االعم�ار والبناء 
و الزراع�ة واالس�كان , بروحي�ة معطاءة 
ومبدعة وش�جاعة كفي�ٌل باختصار الزمن 
وإنج�اح الربنام�ج الحكوم�ي« . وطال�ب 
القوى السياس�ية ب�«وضع مصالح البالد 
والشعب فوق املصالح والرصاعات الحزبية 
والفئوية وتغير مسار التعامل مع شؤون 

وقضايا البالد بعد كل هذه التضحيات التي 
قدمها الش�عب، ومغادرة لعبة املحاصصة 
املقيت�ة وتغليب املصال�ح الوطنية«.  ودعا 
الحكومة ومجلس النواب واالحزاب و القوى 
السياسية اىل ان »يكونوا جميعاً يف مستوى 
املس�ؤولية و ان يعملوا ب�كل جد واخالص 
لبناء عراق قوي مزدهٍر يتمتع ابناؤه باألمن 
و الرخ�اء واالس�تقرار و يتعاون�وا النجاح 
الربنامج الحكومي، والتخيل عن الخطابات 
والش�عارات الفضفاض�ة«.  ون�وه اىل ان 
»مرحلة ما بعد االنتصار تختلف عما قبلها 
لذل�ك يجب اع�ادة ترتيب تواج�د الحضور 
العسكري االجنبي يف البالد من ناحية العدد 
واملهام بما ينس�جم م�ع مصالح العراق و 
بما يحفظ له س�يادته و استقاله«.  وجدد 
الدعوة للحكومة و مجلس النواب و القوى 
الوطني�ة اىل أن »تضع مصلحة العراق فوق 
كل اعتبار ، و التمس�ك بالدس�تور العراقي 
الذي يرفض جع�ل العراق منطلقاً لالعتداء 

اىل أًي من دول الجوار«.

محودي يدعو أحزاب املنطقة اىل الضغط لرفض اهليمنة وسياسة األمر الواقع

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم رئيس مجلس القض�اء االعىل فائق زيدان، 
أمس االح�د، املقرتحات التي طرحها يف جلس�ة 
الربملان التي عقدت ام�س، فيما اكد املجلس ان 
ابرزها الخاص بمكافحة الفس�اد.وقال املجلس 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه ان 
»رئيس مجلس القضاء األعىل فائق زيدان حرض 
جلس�ة مجلس الن�واب مع رئي�س الجمهورية 
افتت�اح  بمناس�بة  ال�وزراء  مجل�س  ورئي�س 
الفصل الترشيعي الثاني ومناقش�ة إسرتاتيجية 
مكافحة الفس�اد«، مبينا ان »زيدان ترأس وفدا 
قضائيا ضم رئيي جه�از االدعاء العام وهيئة 
اإلرشاف القضائ�ي ورئي�س محكمة اس�تئناف 
بغ�داد الرصافة ورئيس اس�تئناف بغداد الكرخ 
االتحادية«.وأضاف املجل�س أن »رئيس مجلس 
القضاء األعىل ط�رح مقرتح املجلس بخصوص 
يتلخ�ص  ال�ذي  الفس�اد  مكافح�ة  موض�وع 
ب��رضورة إعادة النظ�ر بقانون هي�أة النزاهة 

رق�م 30 لس�نة 2011 الس�يما امل�واد املتعلق�ة 
بتعريف جريمة الفس�اد واختيار التحقيق فيها 
وحف�ظ االخب�ارات وجع�ل اختص�اص قض�اء 
النزاه�ة بالقضاي�ا الكربى وان يت�م النص عىل 
أن تخت�ص الهيئ�ة بقضاي�ا الفس�اد الك�ربى 
والهام�ة أو ما يش�كل ظاهرة فس�اد وان يرتك 
تقدير كون القضي�ة هامة من عدمه للقضاء«.

وتابع انه »قدم مقرتحا بإعادة النظر يف صياغة 
التعليم�ات والنصوص الخاص�ة بتنفيذ العقود 
الحكومية، إذ أن عددا كبرا من القضايا الفساد 
املنظ�ورة تتعل�ق يهدر املال العام بس�بب عقود 
املناقصات كون التعليم�ات النافذة مكت���وبة 
بطريقة تفتح باب االجتهاد والذي يفتح بدوره 
باب الفس�اد، وإعادة النظ�ر يف اآلليات واملعاير 
التي عىل أساسها يتم اختيار الدرجات الخاصة 
يف الوظ����يف�ة العام�ة الخت����ي�ار عنارص 
العق�ود  تدقي�ق  ورضورة   ، وكف�وءة  نزيه�ة 
الحكوم���ي�ة من قبل ديوان الرقابة املالية قبل 

تنفيذها كإجراء وقائي ملنع وقوع الفساد«.

بالتفاصيل.. مقرتحات رئيس جملس القضاء االعىل يف جلسة الربملان ملكافحة الفساد

جملس بابل: »داعش« يعتمد طريقة »الذئاب املنفردة« يف جرف النرصاالمن الوطني يقبض عىل امرأة تقدم الدعم واملعلومات لـ »داعش« يف صالح الدين
        بغداد / المستقبل العراقي

القت قوة من جهاز االمن الوطني يف محافظة 
صالح الدين، أمس االحد، عىل امرأة داعش�ية 
مهمتها جمع املعلوم�ات وتقديمها للعنارص 

اإلرهابية.
وذك�ر جه�از االم�ن الوطن�ي يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، أن »قوة من 
جه�از االمن الوطني يف محافظة صالح الدين 

وبناًء عىل معلومات استخبارية القت القبض 
عىل امرأة داعش�ية تعمل يف الدعم اللوجستي 
وتقوم بجمع املعلوم�ات وتقديمها للعنارص 

اإلرهابية«.
واض�اف أن »عملية القبض تمت بعد محاولة 
االرهابي�ة الدخول اىل ناحية االس�حاقي هرباً 
من مالحق�ة القوات االمنية«، مش�را اىل انه 
»ت�م تس�ليمها اىل الجه�ات املختص�ة التخاذ 

االجراءات القانونية الالزمة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر مجلس محافظة بابل، أمس األحد، من 
ان تنظي�م “داعش” اإلجرامي يعتمد طريقة 
“الذئاب املنفردة” يف شن هجماته وعملياته 
اإلرهابي�ة يف ناحي�ة ج�رف الن�رص ش�مايل 
املحافظة، فيم�ا اقرتح تحويل آمرية الفرقة 
17 من قيادة عمليات بغداد اىل قيادة عمليات 
الفرات األوس�ط. ونقلت وكال�ة »املعلومة« 

عن عضو املجل�س احمد الغرباوي القول إن 
“مايجري حالي�ا يف ناحية جرف النرص هي 
هجمات عىل طريقة الذئاب املنفردة لتنظيم 
داع�ش اإلجرام�ي”، مس�تدركا أن “ق�وات 
الحشد الشعبي والجيش تسيطر عىل الناحية 
بش�كل تام”. وأضاف الغرباوي، أن “جميع 
العنارص املتسلل من داعش تاتي من منطقة 
الف�راغ بني قياداتي عملي�ات بغداد والفرات 

األوسط بني شمال بابل وجنوب بغداد”.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1864( االثنين  11  آذار  2019 حمليات3

 

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت أمانة بغداد ، املبارشة بتنفيذ معرب لخدمة )6000( قطعة 
سكنية بمنطقة الثعالبة رشقي بغداد.

وذك�رت االمانة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، أن »دائرة 
بلدية الش�عب قامت بتنفيذ معرب بعرض )12( مرت يربط منطقة 
ح�ي أور بمنطقة الثعالبة ضمن مدينة الش�عب رشق بغداد عىل 

قناة الرشطة بعد استحصال املوافقات االمنية«.
وب�ني أن�ه »س�يخدم أه�ايل املنطقتني وسيس�هل عملي�ة دخول 
الش�احنات املحمل�ة بم�واد البن�اء اىل منطقة الثعالبة ملس�اعدة 
اصحاب االرايض التي لم يتم تش�ييدها بسبب صعوبة النقل لعدم 
وجود مدخ�ل للمنطقة«.وأضاف أن »الدائ�رة اكملت مد االنابيب 
الكب�رة وف�رش املع�رب بمادة الس�بيس وس�تقوم بصب املس�ار 

بالكونكريت املسلح ونصب السياج .

   بغداد / المستقبل العراقي

أطلق م�رف الرافدين، وجبة جديدة من س�لفة موظفي دوائر 
الدول�ة التي تراوحت مابني الخمس�ة والع�رشة ماليني دينار عن 

طريق بطاقة املاسرت كارد الدولية.
وقال املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انه »تم رصف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر 
الدول�ة ألكثر م�ن 2600 موظف الذي�ن تم توط�ني رواتبهم لدى 

املرف وحصلوا عىل البطاقة االلكرتونية«.
وأوضح البيان ان »رصف تلك السلفة تم عن طريق بصمة الزبون 
ثم ابالغ املوظف عرب إرساله رسالة نصية تخطره بمنحه السلفة 
وذل�ك بعد ان اس�تكمل كاف�ة اإلج�راءات القانونية ملنح�ه اياها 
ورصفه�ا عن طري�ق أدوات الدفع االلكرتوني والت�ي تمت تعبئة 

الرصيد املايل اليها .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العام�ة الدارة النقل الخاص 
، مبارشتها بتنفي�ذ خطة نقل زائري مدينة 
س�امراء املقدس�ة إلحياء ذكرى استش�هاد 
االم�ام اله�ادي علي�ه الس�الم .وق�ال مدير 
عام الرشكة عبد العظيم الس�اعدي يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراقي« ان�ه » بتوجيه 
وزير النقل  عبد الله لعيبي إنطلقت مواكب 
النقل الخاص صوب مدينة سامراء املقدسة 
لتت�وزع عىل مرآئ�ب وس�احات محافظات 
ص�الح الدي�ن وبغ�داد ومدين�ه الكاظمي�ة 
وكرب�الء املقدس�ة والنج�ف االرشف ودياىل 
إلس�تئناف عملي�ات نق�ل الزائري�ن الكرام 
م�ن محافظاته�م اىل مركز مدينة س�امراء 
وبالعك�س« .وأض�اف ان » الرشك�ة هيأت 
ومن خالل غرفة عملياتها الخاصة بالزيارة 
باج�ات التعريف وقوائ�م املركبات للتعريف 
بالس�ائقني ومركباته�م ولتس�هيل مه�ام 
التعريف للقوات االمنية .يذكر ان الرشكة قد 
حشدت آالف املركبات يف مختلف املحافظات 

الستيعاب الزخم املتوقع .

   بغداد / المستقبل العراقي

انجزت هيئ�ة رعاية ذوي االعاق�ة واالحتياجات 
الخاص�ة يف وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
، معام�الت املواطنني الذين قدم�وا طلباتهم من 
خ�الل االنرتنت للش�مول بفق�رات القانون رقم 
)38( لس�نة 2013 فيم�ا يخ�ص )رات�ب املعني 
املتفرغ، واج�ازة التفرغ الوظيف�ي، واالعفاءات 
الرضيبية والكمركية، وتخفيض تذاكر الس�فر( 
وغرها من االمتيازات التي من ش�أنها ان تكفل 
حق املس�تفيد وتضمن له الحياة الكريمة«.وافاد 
بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي« ان » ذلك جاء 
بتوجي�ه من النائ�ب االداري لرئي�س الهيئة عيل 
محمد الحلو ومتابعة مبارشة من قبل مدير عام 
الدائرة االدارية واملالية والقانونية الحقوقي عادل 
حاش�وش الركاب�ي ومدير عام دائ�رة التخطيط 
واملتابعة إس�ماعيل موىس جعف�ر ».واضاف انه 
»ق�د تمت متابعة اس�تكمال االج�راءات االدارية 
يف مقر الهيئة الس�ابق/ بناية الصحة والسالمة 
املهني�ة الواقع مقابل دائرة الكهرباء، كما ارشف 
النائب الفني لرئيس الهيئ�ة عصام عبد اللطيف 
وبمتابعة ميدانية ملدير عام دائرة التأهيل ياسني 
كاظ�م خلف عىل »اس�تقبال عدد م�ن املواطنني 
الراغب�ني يف تزويدهم بكتب تأيي�د تخص العديد 
م�ن دوائ�ر الوزارات الت�ي تدخل يف إط�ار تقديم 
الخدمات لذوي االعاق�ة ومنها الخطوط الجوية 
العراقية لغرض تخفيض أس�عار تذاكر الس�فر 
وحس�ب ماجاء يف القانون املذك�ور آنفا، املعني 
ب�وزارة النق�ل )املادة 15/ س�ابعا/ ج�(، فضال 
عن منح تأييد اىل وزارة التعليم العايل لتخصيص 
مقع�د درايس واح�د يف كل إختص�اص للقب�ول 
يف الدراس�ات العليا وحس�ب املادة )15/ ثالثا / 
ج�(«.يض�اف اىل ذل�ك تأيي�د اىل وزارة الصح�ة 
لعم�ل االط�راف الصناعي�ة، حيث ب�ذل موظفو 
الهيئة جهودا اس�تثنائية لغرض انجاز املعامالت 

بالرسعة املمكنة.

النقل اخلاص تبارش بتنفيذ 
خطتها اخلدمية اخلاصة 

بزيارة سامراء املقدسة

العمل: انجاز معامالت 
املواطنني املتقدمني للشمول 
بامتيازات قانون ذوي االعاقة

    البصرة / المستقبل العراقي

وجه�ت قيادة عمليات البرة، برفع جميع الكتل الكونكريتية يف 
املحافظة«.

وقال قائد عمليات البرة الفريق الركن قاسم نزال يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »وبحس�ب توجيهات رئي�س الوزراء 
ع�ادل عبد امله�دي تم توجيه الق�وات االمنية برف�ع جميع الكتل 

الكونكريتية يف املحافظة«.
ه�ذا ووج�ه رئيس ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي برف�ع الصبات 
الكونكريتية من العاصمة بغداد وجميع املحافظات ضمن حملة 

فتح الشوارع املغلقة ورفع التجاوزات عىل حرمة الطريق .

عمليات البرصة توجه برفع مجيع 
الكتل الكونكريتية يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل مديرية الطران يف الحش�د الش�عبي عملية املس�ح 
الج�وي ضمن خط�ة تأمني زيارة اإلمام ع�يل الهادي )عليه 

السالم( يف سامراء«.
وذكر بيان العالم الحش�د تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 

من�ه، ان�ه »وضم�ن الخط�ة املوضوعة م�ن قب�ل معاونية 
العمليات املركزية للحش�د الش�عبي الخاصة بتأمني ذكرى 
زيارة استش�هاد اإلمام الهادي )عليه الس�الم( يف س�امراء 
رشع�ت مديري�ة ط�ران الحش�د باملس�ح الج�وي وتأمني 

مساحة ٧0 كم من مدينة سامراء وأطرافها«.
وأضاف انه »تم مس�ح وتأم�ني منطقة تل الذهب والس�يد 

غريب ومدرسة سيد جاسم فضال عن اطراف مدينة سامراء 
من الخروقات األمنية«.

وأش�ار اىل، أن »قوات اللواء األول يف الحش�د الشعبي شددت 
من إجراءاته�ا لتأمني طريق الدجيل – س�امراء للزائرين«.

وأض�اف البي�ان، أن »قوات اللواء تواص�ل إجراءاتها األمنية 
لتأمني الزائرين املتوجهني اىل سامراء إلحياء الزيارة .

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح وزير النفط، ثام�ر الغضبان، محطة 
تعبئ�ة وق�ود الزعفراني�ة ببغ�داد، بحضور 
مدي�ر عام رشكة توزيع املنتج�ات النفطية، 
كاظم مس�ر ياسني، والكوادر املتقدمة فيها 
ومدير املجل�س البلدي للزعفرانية، وذلك بعد 
عملية تطوير ش�املة لهذه املحط�ة« مبيناً 
»أهمية املرشوع لخدمة أه�ايل الزعفرانية«.

وق�ال مدير عام رشكة التوزي�ع يف بيان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، أن »املحطة قد أنجزت 
وفق مواصفات فنية عالية وبإرشاف مبارش 
من قبل الكوادر الهندس�ية يف رشكة التوزيع 
وخصصت لغرض تجهيز املواطنني بمنتجات 
النف�ط األبي�ض والبنزي�ن وال�كاز وتحتوي 
املحطة عىل 10 مضخات لتجهيز البنزين، و4 
مضخات لتجهيز النفط األبيض ومثلها لزيت 
الغاز«.وأش�ار اىل »توجه�ات الوزارة ورشكة 

التوزيع مس�تقبالً بإضافة منتوجي البنزين 
ع�ايل األوكتني ومنظوم�ة LPG اىل املحطة«.

وأض�اف مس�ر »ب�أن إفتتاح ه�ذه املحطة 
جاء س�عياً من وزارة النفط ورشكة التوزيع 
لتقديم أفضل الخدمات للمواطنني ولتخفيف 
الزخ�م ع�ىل املحط�ات األخرى املوج�ودة يف 
نفس املنطق�ة« مؤكداً بأن »ال�وزارة عازمة 
ع�ىل فتح وتأهي�ل محطات جدي�دة يف بغداد 
وباق�ي املحافظات من بينه�ا مدينة املوصل 

الت�ي تش�هد حمل�ة واس�عة إلع�ادة تأهيل 
محطاته�ا بعد تحريرها م�ن زمر اإلرهاب«.

يذك�ر أن رشكة التوزيع ق�د أفتتحت يف وقٍت 
س�ابٍق خالل العام امل�ايض عدد من محطات 
التعبئ�ة بع�د تأهيله�ا يف بغداد لي�س آخرها 
محطة البي�اع الحكومية واملحط�ة النهضة 
األهلي�ة، ع�الوًة عىل مضيه�ا ُقدم�اً إلفتتاح 
محطات أخرى يف بغداد واملحافظات وحسب 

الخطة املوضوعة بهذا الصدد.

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�د املجلس التنس�يقي العراقي الس�عودي، اجتماعاً يف 
بغداد لبحث سبعة ملفات اقتصاية مهمة، أبرزها تطوير 
منفذي عرعر وجميمة وإنش�اء املدين�ة الرياضية املهداة 

من السعودية.
وق�ال املجل�س يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي« ، إن 
»اجتماعا عقد يف قر الضيافة حرضه املنس�ق الوطني 
لفري�ق املجلس التنس�يقي األم�ني العام ملجل�س الوزراء 
مه�دي العالق، وممثلو الجه�ات ذات العالقة من الهيئات 

العام�ة للجم�ارك، والرضائ�ب، واملناف�ذ، وع�ن الجانب 
الس�عودي األم�ني العام ملجلس التنس�يق الس�عودي عبد 
الرحم�ن بن احم�د الحرب�ي وممثلني ع�ن وزارة التجارة 
واالس�تثمار، والهيئة الس�عودية للمواصفات واملقاييس 

والجودة«.
وأضاف البيان أن »األمني العام ملجلس الوزراء اس�تعرض 
اتفاقي�ة تطوي�ر املنفذي�ن الحدودي�ني عرع�ر وجميمة، 
ومرشوع االرواء يف محافظة املثنى، فضال عن االتفاق عىل 

انشاء املدينة الرياضية التي تربع بها امللك السعودي«.
وأش�ار إىل أن »االجتماع ش�هد نقاش�ا حول اهم مذكرات 

التفاهم املزم�ع توقيعها مع اململكة العربية الس�عودية، 
واالجراءات الس�ابقة ملذك�رات التفاهم املنج�زة، واليات 
متابعته�ا، وصوال لتوقيعه�ا يف االجتماع املش�رتك املقرر 

عقده يف بغداد يف نيسان املقبل«.
وتابع البي�ان أن »املجتمعون بحثوا عملية حر الس�لع 
من اجل دراسة اعفائها من الجمارك والرضائب، واعتماد 
شهادات املصادقة وتحديد الجهات املسؤولة عن قطاعات 
الطاق�ة والنق�ل والزراع�ة لتس�هيل اص�دار الش�هادات 
الخاصة بمشاريعها، وتحديد أولويات املجلس التنسيقي 

لالعوام 2019 – 2020 .

    بغداد / المستقبل العراقي

اتفقت جمهورية الع�راق وجمهورية ايران 
االس�المية عىل تش�كيل لجان مشرتكة من 
الطرف�ني لوض�ع صيغ�ة اتف�اق للقضاي�ا 
املطروحة بني البلدين لغرض توقيع مذكرات 
تفاهم اثن�اء زيارة الرئيس االيراني حس�ن 

روحاني اىل بغداد االسبوع املقبل.
ج�اء ذل�ك خ�الل املباحث�ات الت�ي جرت يف 
طه�ران بني وزي�ر التج�ارة العراقي محمد 
وزي�ر  االيران�ي  ونظ�ره  العان�ي  هاش�م 
الصناع�ة والتجارة واملناجم س�يد رحماني 
وفيها تمت مناقش�ة عدد من القضايا التي 
تخص تطوير وتفعيل العالقات االقتصادية 
والتجاري�ة وزيادة حجم التبادل التجاري يف 

ضوء الرغبة املتبادلة بني الحانبني«.
وزي�ر التج�ارة محمد هاش�م العان�ي اثنى 
يف بداية اللق�اء عىل املس�اعدة التي قدمتها 
ملواجه�ة  للع�راق  االس�المية  الجمهوري�ة 
االره�اب الداعيش وتحقيق الن�ر النهائي 
ع�ىل العصاب�ات االرهابي�ة ، مؤك�دا رغبة 
حكومة الع�راق يف االنفتاح عىل جميع دول 
الجوار لتحقيق اعىل درجات التعاون الثنائي 
وحل املش�اكل العالقة واالنطالق بالعالقات 

اىل مستويات متقدمة .
واش�ار اىل ان املباحثات مع الجانب االيراني 
للبضائ�ع  الجمركي�ة  التس�عرة  تناول�ت 
االيراني�ة خاص�ة وان الع�راق ق�رر توحيد 
التعرفة الجمركية بعد الس�ادس والعرشين 
من ش�باط امل�ايض ، فضال ع�ن التطرق اىل 

مس�ألة الس�يطرة النوعي�ة لفح�ص املواد 
الداخلة اىل العراق .

واكد عىل اهمية التواصل مع وزارة التخطيط 
املخت�ربي  الفح�ص  اج�راءات  للنق�اش يف 
خاصة وان العراق يعتمد فحوصات رشكات 

عاملية لديها خربات متقدمة يف هذا املجال .
العان�ي اوض�ح ب�ان الطرف�ني اتفق�ا عىل 
تش�كيل لج�ان مش�رتكة لبح�ث القضاي�ا 
املطروح�ة بهدف التوصل اىل اتفاق يؤدي اىل 
توقيع مذكرات تفاهم مش�رتكة يف مجاالت 
مختلفة وأن لجانا عراقية مختلفة ستدرس 
موض�وع  يف  االيران�ي  الجان�ب  ماطرح�ه 
واالزدواج  الجمرك�ي  التع�اون  اتفاقي�ة 
الرضيبي ورفع الفي�زا بني الجانبني لغرض 

وضع االتفاق بصيغته النهائية.

كما نوه اىل اهمية تحقيق رشاكات حقيقية 
ب�ني القط�اع الخ�اص العراق�ي وااليران�ي 
لزي�ادة التب�ادل التجاري واقامة مش�اريع 
اس�تثمارية مشرتكة خاصة يف املناطق التي 
تعرض�ت لالرهاب واقامة م�دن صناعية يف 

الحدود املشرتكة .
وقال العاني ان االجتماع مع رحماني تناول 
قضاي�ا ذات االهتم�ام املش�رتك ابرزها حل 
املشاكل املتعلقة يف املنافذ الحدودية وتنشيط 

ساحات التبادل التجاري بني البلدين .
الجدي�ر بالذك�ر ان حجم التب�ادل التجاري 
الح�ايل بني اي�ران والع�راق يبل�غ قرابة 13 
ملي�ار دوالر، وم�ن املتوقع ان ي�زداد اىل 20 
مليار دوالر يف املس�تقبل نظ�را لتوفر االرادة 

لدى الجانبني لتنمية العالقات.

احلشد يعلن تأمني أجواء وطرق سامراء مع اقرتاب ذروة زيارة استشهاد اإلمام اهلادي »عليه السالم«

املنتجات النفطية : وزير النفط  يفتتح حمطة تعبئة وقود الزعفرانية بعد إعادة تأهيلها

اجتامع عراقي ـ سعودي ببغداد لبحث »7« ملفات أبرزها عرعر واملدينة الرياضية املهداة

وزير التجارة يبحث مع نظريه االيراين االستعدادات لزيارة روحاين وتوقيع مذكرات تفاهم

     الغانم/ المستقبل العراقي

زار محاف�ظ واس�ط محمد جمي�ل املياحي 
، مق�ر فرع توزيع كهرباء واس�ط التابع اىل 
الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع كهرباء الوس�ط ، 
وجرى خ�الل الزي�ارة لقاء مدراء االقس�ام 
وعدد من مسؤويل الفروع ، اذ قدم املياحي يف 

بداية اللقاء التهاني اىل املهندس حسني جبار 
بمناس�بة تس�نمه مهام ادارة ف�رع توزيع 
واسط والذي بدوره قدم نبذه مخترة عن 
اعمال الفرع واهم املش�اكل واملعوقات التي 
تواج�ه عمل فروع الدائرة« .م�ن جانبه اكد 
محافظ واس�ط ع�ىل »اهمية ط�ي صفحة 
املايض واالنطالق وفق خطة عملية مدروسة 

لتقلي�ل الع�وارض الفنية وف�ك االختناقات 
ومراجعة االخفاقات التي تعرضت لها شبكة 
التوزيع خالل موسم الصيف املايض والعمل 
عىل تالفيه�ا ». وكذلك اهمي�ة متابعة عمل 
ورش�ة تصليح مكونات الشبكة الكهربائية 
ونس�بة نجاح اعمالها خاص�ة فيما يخص 
اصالح املح�والت واعادتها للخدم�ة، مؤكدا 

عىل »اهمية حمالت رفع التجاوزات وترشيد 
اس�تهالك الطاقة من قب�ل املواطنني بهدف 
االس�تفادة من الطاقة املجهزة للمحافظة«.

وايضا »اهمية االس�تجابة الرسيعة من قبل 
فرق الصيانة لش�كاوى املواطن�ني ومتابعة 
انجازها م�ع رضورة االهتمام بعمل صيانة 

االنارة وزيادة األحمال.

حمافظ واسط يؤكد عىل االستفادة من الطاقة الكهربائية بتقليل العوارض ورفع التجاوزات

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئة الكمارك، اعادة اصدار 8 حاويات انابيب بالس�تيكية 
مخالفة يف ام قر شمايل بمحافظة البرة.

وقالت الهيئة يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »مفارزها 
تمكن�ت من اعادة )8 ( حاويات  حجم )40 (قدم جاءت عىل متن 
الباخرة ) أكس�ربيس ( محملة بأنابيب بالس�تيكية مخالفة ذات 

منشأ أماراتي«.
واضافت ان »االرس�اليات وردت بدون اوراق رس�مية و اس�تنادا 
لذلك اتخذت اللجان الجمركية يف املنفذ االجراءات القانونية بحقها 

وسيلت بالسيل الجمركي واعادت اصدارها اىل جهة القدوم«.
وكان�ت الهيئ�ة قد اعلنت يف وقت س�ابق عن اعادة  ارس�الية من 
م�ادة ص�در الدج�اج املجم�د يف منف�ذ ام ق�ر الجنوب�ي لعدم 
صالحيتها لالستهالك البرشي يف سلسلة من اجراءاتها االحرتازية 
التي تنفذه�ا مراكزها الجمركية للحد من دخ�ول املواد املخالفة 

للرشوط الصحية و املواصفات القياسية املعتمدة .

   كربالء / المستقبل العراقي 

أعلنت املالكات الهندس�ية والفنية يف العتبة الحس�ينية املقدسة، 
املنفذة ملرشوع توس�عة ابواب العتبة عن تقدم االعمال العمرانية 

يف باب قبلة االمام الحسني عليه السالم ».
وباب القبلة هو أكرب بوابات الصحن الحس�يني الرشيف ويقع يف 

الجهة الجنوبية منه.
وقال املهندس املرشف عىل املرشوع س�الم سعدون يف بيان العالم 
العتبة »تواصل الكوادر الهندسية والفنية العمل بمرشوع توسعة 
الب�اب، وهو امل�رشوع االخر لتوس�عة ابواب الصحن الحس�يني 
الرشيف«.واض�اف »تم إكم�ال الجزء الكونكريت�ي للباب ليصبح 
االن بع�رض 10 امت�ار بع�د ان كان 3 امت�ار ونص�ف حيث تمت 
املبارشة بالتوس�عة من خارج الباب ن�زوال اىل الداخل وقد وصلت 
نس�بة االنج�از اىل ٧5%«.وتاب�ع »تم�ت املحافظ�ة ع�ىل الطراز 
االس�المي من خالل اس�تخدام الكايش الكربالئي املعرق واملطعم 
بالذهب، وخط اآلي�ات القرآنية الكريمة والزخارف االس�المية«.

وكانت العتبة الحس�ينية املقدس�ة قد نفذت اعمال توسعة ابواب 
السالم والشهداء والزينبية والسلطانية.

الكامرك تعيد اصدار »8« حاويات 
انابيب بالستيكية خمالفة يف ام قرص

توسعة أكرب بوابات العتبة احلسينية 
ملنع اإلكتظاظ يف ركضة طويريج

امانة بغداد تعلن املبارشة بتنفيذ معرب 
خيدم »6« آالف قطعة سكنية رشقي بغداد

الرافدين يطلق وجبة جديدة 
من السلف ملوظفي الدولة

    البصرة / المستقبل العراقي 

أعلن رئيس مجلس الب�رة صباح البزوني أن 
الس�نة الحالية ستش�هد إحال�ة 400 مرشوعاً 
للتنفيذ يف البرة من شانها أن تؤدي إىل تقليل 
نس�ب البطال�ة وذلك بع�د ان تم إحال�ة مائتي 

مرشوع يف وقت سابق.
كم�ا اش�ار البزوني عق�ب اجتماع م�ع ممثيل 
منظم�ات املجتمع املدن�ي إىل توفر فرص عمل 

للعاطل�ني تص�ل اىل 3 آالف فرص�ة يف مديري�ة 
البلدي�ات وال�رشكات النفطي�ة ومثلها س�يتم 
توفره�ا خ�الل الش�هر املقب�ل ألف�ني منها يف 
مديري�ة تربية الب�رة وباقي العدد س�يكون 
ضم�ن دوائر أخ�رى، منوها يف الوق�ت ذاته إىل 
ق�رب انط�الق دورت�ني لتدري�ب العاطلني عن 

العمل لتأهيلهم للعمل يف الرشكات النفطية.
وأك�د البزون�ي عىل تش�جيع حكوم�ة البرة 
للقطاع الخاص بغية النهوض به بما يس�هم يف 

سحب جزء من البطالة بمحافظة البرة.
وتابع بأنه وخالل شهري نيسان وأيار املقلبني 
سيكون هناك فارق يف أعداد الدرجات الوظيفية 
املتوف�رة يف الب�رة والتي قد تص�ل إىل 8 آالف 
درجة المتص�اص البطالة، منوها إىل اش�رتاط 
مجل�س البرة ع�ىل املحافظ اس�عد العيداني 
ب�ان ي�درج بندا ضم�ن العقود الت�ي توقع مع 
الرشكات النفطية يلزم تلك الرشكات بان تكون 

العمالة فيها برية حرياً.

معلنًا قرب توفري ٨ االف فرصة عمل

 صباح البزوين: السنة احلالية ستشهد إحالة
 400 مرشوعًا للتنفيذ يف البرصة

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اك�د محافظ بغ�داد ف�الح الجزائري ع�ىل عودة 
الثقة ب�ني املواطنني والحكوم�ة .جاء ذلك خالل 
افتتاحه مرشوع مجاري ج�رس دياىل املركزي«.

وذك�ر مكتب�ه االعالم�ي ان »املحاف�ظ يف كلم�ة 
القاها خ�الل افتتاح املرشوع واصفا اياه باملهم 

والحي�وي واملل�ح للمنطقة موضح�ا بأنه تأخر 
كث�را ولك�ن بهمة ك�وادر املحافظ�ة املتمثلة يف 
دائ�رة مج�اري بغ�داد وبالتع�اون م�ع اعضاء 
املجلس فضال عن حرصنا الدائم ألكمال متطلبات 
الجه�ة املنفذة واحتي�اج املنطقة ألكم�ال البنى 
التحتي�ة والفوقية فيها«.واضاف »الجزائري كنا 
س�اعني يف اكمال ه�ذا املرشوع وق�د تحقق ذلك 

وهو باكورة لعملن�ا يف املحافظة بأن يتم افتتاح 
مرشوع كبر يف هذه املنطقة وان حضورنا اليوم 
لرف�ع الكاهل عن اهلها مش�را اىل اهمية اكمال 
املش�اريع االخ�رى فيه�ا وخصوصا األكس�اء«.

واختتم املحافظ حديث�ه مثنيا ومثمنا دور مدير 
وكادر دائ�رة مج�اري محافظة بغ�داد يف تقديم 

االفضل والتخطيط الصحيح ألنشاء املشاريع.

خالل افتتاحه مشروع جماري جسر دياىل املركزي االسرتاتيجي

حمافظ بغداد يؤكد عودة الثقة 
بني املواطنني واحلكومة
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وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع ميسان

اىل / كافة الرشكات واملكاتب املتخصصة الراغبني باالشرتاك باملناقصة 
م / مناقصة  رقم )2019/1( خدمات وتنظيف مواقع فرع ميسان )اعالن اول( 

1 � ي�ر رشكة توزيع املنتجات النفطية /هياة توزيع الجنوب / فرع ميس�ان دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني 
وذوي الخ�رة من اصحاب ال�ركات واملكاتب املتخصص�ة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخ�اص بمناقصة )خدمات 

تنظيف مواقع فرع ميسان(
2 � تتوفر لدى )رشكة توزيع املنتجات النفطية ، هياة توزيع الجنوب  /فرع ميس�ان( التخصيصات املالية ضمن 

املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات )خدمات تنظيف مواقع فرع ميسان(
3 � بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء الوثائق القياسية لعطاء مناقصة )2019/1( خدمات وتنظيف مواقع 
فرع ميسان ( باللغة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل رشكة توزيع /فرع ميسان/ الشعبة القانونية وبعد دفع 
قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة )150,000( مائة وخمسون الف دينار بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف 

الحصول عىل املزيد  من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله 
4� تسلم العطاءات اىل مقر رشكة توزيع املنتجات / فرع ميسان / استعالمات الفرع / صندوق تقديم العطاءات  
/ العمارة / منطقة الشبانة مقابل جر الجمهورية قبل الساعة )12( ظهرا من يوم غلق املناقصة يوم )االربعاء( 
املصادف 2019/3/20 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف مقر الفرع / الطابق االول قاعة االجتماعات بعد الساعة )12( ظهرا من يوم الغلق 

املذكور
5 � س�يعقد مؤتمر خاص لالجابة عن استفس�ارات املقاولني يف تمام الساعة التاس�عة صباحا من يوم )االربعاء(  
املصادف 2019/3/13 وذلك يف  نفس مقر الفرع الواقع يف العمارة / منطقة الشبانة / مقابل جر الجمهورية اذا 
صادف موعد انعقاد املؤتمر او موعد الغلق عطلة رس�مية فان موعد غلق املناقصة  حس�ب الحال سيكون يف اليوم 

الذي ييل العطلة وبتمام الساعة املحددة يف التاريخ االساس لعقد املؤتمر وساعة غلق املناقصة
6 � يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء )صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي 
معتمد  من البنك املركزي العراقي( وبمبلغ ) 5,520,000( خمسة ماليني وخمسمائة وعرون الف دينار نافذ ملدة 

)28( يوم بعد مدة نفاذ العطاءات املحددة ب� ) 120( يوم بعد تاريخ الغلق
7 � ان الركة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 

8 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن واملصاريف االخرى
9 � يف حالة فش�ل مقدم العطاء الفائز يف تقديم ضمان حس�ن االداء او توقيع العقد سوف يرتتب عنه الغاء االحالة 

ومصادره ضمان العطاء دون حاجة اىل حكم قضائي
10 � الكلفة التخمينية للمروع ) 276,000,000( مائتان وستة وسبعون مليون دينار ال غريها
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12 � تقدم الحسابات الختامية الخر سنتني تسبق عام 2014 كونها سنة بدء االزمة املالية

اعالن متديد مزايدة
تعل�ن عمادة كلية الرتبية / جامعة القادس�ية  ع�ن اجراء مزايدة علنية لتأجري االكش�اك والنادي الطالبي 
املدرجة  تفاصيلها ادناه للعام الدرايس 2018 � 2019 باملزايدة العلنية وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة  
رقم )21( لسنة  2013 فعىل الراغبني بااليجار مراجعة وحدة الحسابات لالطالع عىل الروط مستصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وبصك مصدق مع جنس�ية وش�هادة الجنس�ية 
وبطاقة سكن وبطاقة تموينية وبراءة ذمة من الرضيبة واجازة صحية وعدم محكومية والترصيح االمني 
وملدة  خمس�ة عر يوما تبدأ من اليوم التايل لنر االعالن يف الجريدة الرس�مية وس�تجري املزايدة يف قاعة 
الش�يخ الوائيل الساعة التاسعة صباحا واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون  موعد املزايدة يف اليوم 

الذي يليه ويتحمل من  ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة %2 

جامعة القادسية / كلية الرتبية

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ 
رقم الدعوى : 607 / ش / 2019 

التاريخ : 3 / 3 / 2019 
اىل / املدعى عليه ) احمد محمد نعمان ( 

م / اعالن 
اقام�ت املدعي�ة ) مع�ايل عم�اد احم�د ( الدعوى 
الرعية املرقم�ة اعاله تطالبك فيه�ا ) بالتفريق 
للخ�الف ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب ماجاء 
ب�رح املبل�غ القضائي ع�ىل ورقة التبلي�غ تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ويف حالة 
ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك قانون�ا يف موعد 
املرافع�ة املواف�ق 13 / 3 / 2019 فس�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

سالم عبد سلمان الجاسم 

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

فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن وزارة الثقافة / 
الدائرة االدارية بأسم / اشواق كريم حسني – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

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

ورد س�هوا بجري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 
فيه�ا  املنش�ور   17/12/2018 بتاري�خ   1806
إع�الن محكم�ة جنايات القادس�ية رق�م الدعوى 
623/ج/2018 خطأ والصحي�ح 623/ج/2017 

لذا اقتىض التنويه

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

اىل الري�ك ) جاس�م محمد ون�اس ( توجب عليك 
الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف لغ�رض اصدار 
اجازه بن�اء للعقار املرق�م 3/70161  حي النداء 
خ�الل عره ايام وبخالفه س�تتم االجراءات دون 

حضورك  
طالب االجازه أحمد عبد حميدان

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

فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة املوارد 
املائي�ة / الهيئ�ة العام�ة لصيانة مش�اريع الري 
والبزل . بأس�م ) ايناس عبدالدائم محمد ( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

�������������������������������������
وزارة العدل 

دائرة الكاتب العدل يف الزبري
العدد / 3341

التاريخ 2019/3/6
اعالن

سبق وان سري اليك االنذار املرقم 2623 سجل 14 يف 
2019/2/24 املتضمن حضورك يف دائرة التسجيل 
العق�اري يف الزب�ري الكم�ال اجراءات نق�ل ملكية 
العق�ار تسلس�ل 1971/ 383 الك�وت وتس�جيله 
بأس�م املنذر عادل حمود برج�س وكيلته املحامية 
ايمان عب�د الله ابراهيم  وملجهولي�ة محل اقامتك  
تق�رر تبليغ�ك بذل�ك عن طري�ق الن�ر بصحيفة 
يومي�ة واحدة للغ�رض اعاله حس�ب كتاب مركز 
رشطة العرب املرقم 2059 يف 2019/2/26 املعزز 
بتأييد املجل�س البلدي املحيل لقض�اء الزبري لكون 
االنذار اعيد غري مبلغ لكونك مجهول محل االقامة

حسني جاسم 
الكاتب العدل يف الزبري

الرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية / املنطقة اجلنوبية
شبكات شامل البرصة

مناقصة رقم )1( لسنة 2019
تعلن مديرية شبكات ش�مال البرصة احدى الوحدات 
التنظيمي�ة التابع�ة اىل الرك�ة العامة لنق�ل الطاقة 
الكهربائي�ة / املنطقة الجنوبية. ع�ن اجراء مناقصة 
للنق�ل الجماع�ي ملوظف�ي ش�بكات ش�مال البرصة 
وش�بكات جنوب البرصة، وف�ق الروط واملواصفات 
املوجودة لدى قس�م التجهيز واملخ�ازن. فعىل املكاتب 
والراغب�ني  ح�رصاً  بالنق�ل  املخصص�ة  وال�ركات 
باملشاركة الحضور اىل مقر الشبكة الكائن يف النجيبية 
لغرض القطع ودفع مبلغ )100000 مائة ألف دينار( 
تأمين�ات غري قابلة للرد من أمان�ة الصندوق يف موعد 
أقصاه نهاية الدوام الرس�مي ليوم 2019/3/20 ويف 
حال كان اليوم املذكور عطلة رس�مية تنتقل اىل اليوم 
ال�ذي يليه، علماً ان الكلف�ة التخمينية للمناقصة هي 
)492168000( اربعمائ�ة واثن�ان وتس�عون مليون 
ومائ�ة وثماني�ة وس�تون ألف دين�ار س�نوياً بمعدل 
)41014000( واحد واربعون مليون وأربعة عر ألف 

دينار شهرياً.

فقدان
فق�د الصكني املرقم�ني )2086647( 
يف 2019/2/25 بمبل�غ ) 160،312( 
مائة وس�تون ال�ف وثالثمائ�ة واثنا 
يف   )2086649  ( و  دين�ار  ع�ر 
 )118،750( بمبل�غ    2019/2/25
مائ�ة وثمانية عر الف وس�بعمائة 
وخمسون دينار الصادران من رشكة 
التأمني الوطنية واملعنونني اىل ) جريدة 
املس�تقبل العراق�ي( ع�ىل م�ن يعثر 
عليهن تس�ليمهن اىل مقر الجريدة او 

اىل جهة االصدار .

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد : 805 / 2004 
التاريخ : 10 / 3 / 2019 

ورقة تكليف باحلضور 
اىل / محمد س�لطان عيل – الس�اكن يف شارع فلسطني محلة 418 

د 32 / 99 .
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار مركز رشطة القاهرة بالعدد 
2070 يف 7 / 3 / 2019 وتايي�د املجل�س البل�دي لقاطع الرصافة 
ان�ك مجهول محل االقامة لذا تقرر تبليغ املوما اليه املذكور هويته 
اعاله بالحضور اىل هذه املديرية خالل سبعة ايام اعتبارا من اليوم 
التايل للتبليغ وذل�ك لغرض االطالع عىل قرار املنفذ العدل بتاريخ 5 
/ 3 / 2019 املتضم�ن رف�ع الحجز عن العقار املرقم 8 / 1590 م 
داودي البطال الحكم الغيابي وبامكان املترضر لقرار هذه املديرية 
الطع�ن خالل س�بعة ايام اعتب�ارا من الي�وم التايل ام�ام املحاكم 

املختصة .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد  /6/ب/2019
التاريخ 2019/3/5

اعالن 
اىل / املدع�ى عليه�ا الثالث�ة / دالل مهج�ر 

خلف
اق�ام املدع�ي نعي�م مهج�ر خل�ف الدعوى 
البدائية املرقم�ة 6/ب/2019 ضدك والذي 
يطل�ب فيه ازال�ة ش�يوع العقار تسلس�ل 
2178/137 )الرباط الكبري( قسمة ان كان 
قابال للقس�مة او بيعا وتوزيع صايف الثمن 
ب�ني ال�ركاء كل حس�ب حصت�ه ولتعذر 
تبليغ�ك ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
رشح مبل�غ هذه املحكم�ة واملجلس البلدي 
ملنطق�ة ح�ي الحس�ني الرابعة علي�ه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم 
املرافع�ة املواف�ق 2019/3/19 وعن�د عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

فقدان
فقدت الهوية الوزاري�ة الصادرة من وزارة 
النف�ط رشك�ة تعبئة الغاز / ف�رع البرصة 
بأسم ) عبد الحسني جبري جميل( من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد : 23/ش/2019

التاريخ 2019/3/4
اعالن

اىل / املدعى عليه / منتظر حسني علوان
اص�درت ه�ذه املحكم�ة بتاري�خ 2019/2/10 
وبع�دد االضب�ارة 32/ش/2019 حكم�ا تضمن 
اوال الزامك بتأديتك نفقة ماضية للمدعية زهراء 
حمي�د عبد الزه�رة مبلغ  مقداره تس�عون الف 
دينار ش�هريا وملدة س�نة س�ابقة لتاريخ اقامة 
الدع�وى يف 2019/8/1 وثاني�ا الزام�ك بتأديت�ه 
نفقة مس�تمرة للمدعية مبلغ مقداره مائه الف 
دينار ش�هريا واعتباره من تاريخ اقامة الدعوى 
يف 2019/1/18 ثالث�ا الزام�ك بتأديت�ه  نفق�ة 
مس�تمرة البنتك الق�ارصة مالك مبلغ�ا مقداره 
مائ�ة ال�ف دين�ار ش�هريا واعتب�ارا م�ن تاريخ 
2019/1/8 وتخويل والدتها املدعية بأس�تالمها 
ولتع�ذر تبليغ�ك بالحكم ملجهولي�ة محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ عليه قررت املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني 
ولك حق االعرتاض والتميز حسب املادة القانونية 
وعلي�ه يعتر القرار مكتس�ب الدرج�ة القطعية 

وفقا للقانون
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

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

ورد يف اع�الن محكم�ة ب�داءة الس�ماوة الع�دد 
التاريخ 2019/3/5املنش�ور  2352/ب/2018  
بصحيف�ة املس�تقبل العراقي بالع�دد / 1863 يف 
2019/3/10 وصحيفة الع�راق االخبارية العدد 
/ 802 يف 2019/3/10  ازال�ة ش�يوع العق�ار 
املرقم 23 قشلة يف السماوة خطأ والصحيح ازالة 
ش�يوع العقار املرقم 236 قش�لة يف السماوة لذا 

اقتىض التنويه

ء / حيدر عبد اجلبار عبد اهلل
مدير هيأة توزيع اجلنوب

قاسم مطرش قاسم 
وكيل مدير هياة توزيع اجلنوب 

مدير فرع ميسان

املنفذ العدل 
حنان فاضل حسني

مدير شبكات شامل البرصة
املهندس/ داعي عبدالكريم صايف

مبلغ التأمينات القيمة التقديرية المساحة  الموقع الصنف نوع العقار

2650000مليونين  وستمائة وخمسون 
الف دينار ال غيرها

13,250,000 ثالثة عشر 
مليون ومائتان وخمسون الف 

دينار 
12,78 مقابل قاعة الشيخ 

الوائلي
استنساخ وقرطاسية 

هدايا
كشك رقم 

)1(

3670000 ثالثة ماليين وستمائة وسبعون 
الف دينار ال غيرها 

18,350,000 ثمانية عشر 
مليون وثالثمائة  وخمسون الف 

دينار 
10,35 قرب المولدة 

الكهربائية
حلويات ـ 
واكسوارات

كشك رقم 
 )2(

2650000
مليونين وستمائة وخمسون الف دينار ال 

غيرها 

13,250,000 ثالثة عشر 
مليون ومائتان وخمسون الف 

دينار 
10,35 قرب المولدة 

الكهربائية
استنساخ وهدايا 

وقرطاسية 
كشك رقم 

 )3(

3000000 ثالثة ماليين دينار ال غيرها  15,000,000 خمسة عشر 
مليون دينار ال غيرها 10,49 مقابل قسم 

الرياضيات
حلويات ـ 

واكسوارات 
كشك رقم 

)4(

3000000 ثالثة ماليين دينار ال غيرها  15,000,000 خمسة عشر 
مليون دينار ال غيرها 10,59 مقابل قسم 

الرياضيات
استنساخ وقرطاسية  

هدايا
كشك رقم 

 )5(

2350000 مليونين وثالثمائة وخمسون 
الف دينار ال غيرها 

11,750,000 احدى عشر 
مليون وسبعمائة وخمسون الف 

دينار
12,6 مقابل قسم 

الفيزياء
حلويات ـ 

واكسوارات 
كشك رقم 

 )6(

1500000 مليون وخمسمائة الف دينار 
ال غيرها 

7,500,000 سبعة ماليين 
وخمسمائة الف دينار  18,9 مقابل قسم 

الكيمياء
مزدوج حلويات ـ 
هدايا واستنساخ 

كشك رقم 
 )7(

9680000 تسعة ماليين وستمائة وثمانون 
الف دينار ال غيرها 

48,400,000 ثمانية واربعون 
مليون  واربعمائة الف دينار  564,25 كلية التربية النادي  

الطالبي
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振华石油控股有限公司 
China ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

Announcements for Provision of 3 1/2" Tubing 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender No: 010/PC/19 
Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, Ministry of 
Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration 
and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq. 
 
Tender Title: Provision of Provision of 3 1/2" tubing  

Tender No.: 010/PC/19 

Tender Information:  

China ZhenHua Oil Co., Ltd. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with China ZhenHua Oil Co., Ltd.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date, to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign 
Bidding Documents Purchase Request. 
 
Step One: Scope of Work:  

To seek a Contractor to Provision of 3 1/2" tubing, and the specification is 80SS, EUE, 6.45mm, 9.3ppf, 9.5-10.0m, 
API, TM0177-2005 Method A in Solution A. 
 

Step Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD100 to purchase ITB documents before 11:30 

AM on/before 15th-March-2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 

 

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

4:00 PM on 25th  March 2019 based on the ITB documents . 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to China ZhenHua Oil Co., Ltd. EBS Project, 

Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender. Bidder's Proposals shall consist of: 

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

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

C. and Original bid bond with 1% of total bidding price . 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the project name and tender number should be clearly on the 
envelop. 

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

C&P Dept. before the date of 22-March-2019 by Email: baoxiaofang@ebspetroleum.com /cp@ebspetroleum.com 

/wangshaoyu@ebspetroleum.com , for the purpose of answering as soon as possible before the bidding date. 

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

振华石油控股有限公司 
China ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

Announcements for Provision of T-wall and Watch Tower for S1 Camp 
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 

Tender No: 009/PC/19 
Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, Ministry of 
Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration 
and development, production and surface engineering construction are carried out in Iraq. 
 
Tender Title: Provision of Provision of T-wall and Watch Tower for S1 Camp  

Tender No.: 009/PC/19 

Tender Information:  

China ZhenHua Oil Co., Ltd. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with China ZhenHua Oil Co., Ltd.\ C&P Dept, 
starting from this announcement date, to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign 
Bidding Documents Purchase Request. 
 
Step One: Scope of Work:  

To seek at least Four Contractors to share all the whole work to Provision of T-wall and Watch Tower for S1 Camp, 
including the manufacture, delivery and installation of all required T-wall and Watch Tower. 
 

Step Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD100 to purchase ITB documents before 11:30 

AM on/before 15th-March-2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 

 

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

4:00 PM on 25th  March 2019 based on the ITB documents . 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to China ZhenHua Oil Co., Ltd. EBS Project, 

Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender. Bidder's Proposals shall consist of: 

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

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

C. and Original bid bond with 1% of total bidding price . 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes, and shall be submitted 
strictly in accordance with the ITB documents and the project name and tender number should be clearly on the 
envelop. 

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

C&P Dept. before the date of 22-March-2019 by Email: baoxiaofang@ebspetroleum.com /cp@ebspetroleum.com 

/wangshaoyu@ebspetroleum.com , for the purpose of answering as soon as possible before the bidding date. 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح النجف
العدد : 2614/ج2018/2

التاريخ 2019/2/21
اىل / املتهم الهارب / عيل محمد عراك

حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة 2614/
ج2018/2 والخاص�ة باملش�تكي )خالد عبد 
صبي�ح(  وف�ق امل�ادة 1/459 م�ن قان�ون 
العقوب�ات  وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى  عليه 
بوج�وب  اعالن�ا  تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 
2019/4/11 وعن�د ع�دم حضورك س�وف 
حس�ب  وعلن�ا  غيابي�ا  محاكمت�ك  تج�ري 

االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح النجف
العدد : 543/ج2019/3

التاريخ 2019/2/24
اىل / املتهم الهارب / محمود فاضل نجم

حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة 543/
)حي�در  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2019/3 
كاظ�م ه�ادي  (  وف�ق امل�ادة 1/459 م�ن 
قانون العقوب�ات  وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى  
عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 
2019/3/31 وعن�د ع�دم حضورك س�وف 
حس�ب  وعلن�ا  غيابي�ا  محاكمت�ك  تج�ري 

االصول 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح النجف
العدد : 355/ج/2019
التاريخ 2019/2/13

اىل / املتهم الهارب / عبد الرضا عبد الحسن 
طرفة

حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة 355/
)حي�در  باملش�تكي  والخاص�ة  ج/2019 
موح�ان عباس(  وفق امل�ادة )2/295(  من 
قانون العقوب�ات  وملجهولية محل اقامتكم 
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى  
عليه ق�ررت املحكمة تبليغكم اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 
2019/2/19 وعن�د ع�دم حضورك س�وف 
حس�ب  وعلن�ا  غيابي�ا  محاكمت�ك  تج�ري 

االصول 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح النجف
العدد : 352/ج/2019
التاريخ 2019/2/12

اىل / املتهم الهارب / مرتىض رسول ابراهيم
حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة 352/

ج/2019 والخاصة باملشتكيان ) وليد جهاد 
حميد / حمزة قاس�م س�لمان( وف�ق املادة 
)446(  م�ن قان�ون العقوب�ات  وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك�م حس�ب االش�عار املرف�ق يف 
ثناي�ا ه�ذه الدع�وى  عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغك�م اعالنا بوج�وب الحض�ور يف موعد 
املحاكمة املصادف ي�وم 2019/3/19 وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا 

وعلنا حسب االصول 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح النجف
العدد : 349/ج2019/1

التاريخ 2019/3/10
اىل / املتهم الهارب / احمد لطيف ظاهر

حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة 349/
)ف�ارس  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2019/1 
عن�اد مجب�اس وجماعته(  وف�ق املادة 229 
م�ن قان�ون العقوب�ات  وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه 
الدع�وى  عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
حض�ورك  ع�دم  وعن�د   2019/4/22 ي�وم 
س�وف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب 

االصول 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح النجف
العدد : 222/ج2019/2

التاريخ 2019/1/30
اىل / املتهم الهارب / نبيل جواد كاظم

حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة 222/
)س�مري  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2019/2 
مهن�ه ه�ادي(  وفق امل�ادة )457(  عقوبات  
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب االش�عار 
املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه الدعوى  علي�ه قررت 
املحكم�ة تبليغك اعالنا بوج�وب الحضور يف 
موعد املحاكم�ة املصادف يوم 2019/3/20 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح النجف
العدد : 86/ج2019/2

التاريخ 2019/2/4
اىل / املته�م اله�ارب / مه�دي محم�د ع�يل 

انظاري
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 86/

)الح�ق  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2019/2 
العام(  وفق امل�ادة 5/10 من قانون االحوال 
الش�خصية   وملجهولية محل اقامتك حسب 
االش�عار املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى  عليه 
بوج�وب  اعالن�ا  تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 
2019/3/20 وعن�د ع�دم حضورك س�وف 
حس�ب  وعلن�ا  غيابي�ا  محاكمت�ك  تج�ري 

االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عيل
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح النجف
العدد : 74/ج2018/3
التاريخ 2019/2/12

اىل / املتهم الهارب / عمار عبود طاهر
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة 74/

ج2019/3 والخاص�ة باملش�تكي )زاهر عبد 
الصاح�ب مهدي(  وف�ق امل�ادة 1/459 من 
قانون العقوب�ات  وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى  
عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 
2019/3/27 وعن�د ع�دم حضورك س�وف 
حس�ب  وعلن�ا  غيابي�ا  محاكمت�ك  تج�ري 

االصول 
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح الكوفة
العدد : 115/ج/2019
التاريخ 2019/3/10

اىل / املتهم الهارب مجهول محل االقامة / اسد فارس عيل الشمري
اعالن غيابي

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 115/ج/2019 واملش�تكي فيها مرتىض حيدر صالح 
وف�ق اح�كام املادة 1/23 مرور وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار املرفق 
يف اضب�ارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املواف�ق 2019/4/11 ويف حالة عدم 

حضورك  تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح الكوفة
العدد : 284/ج/2019
التاريخ 2019/2/18

اىل / املتهم الهارب مجهول محل االقامة / حسن صاحب درويش املحنه
اعالن غيابي

حي�ث انك متهم بالدعوى املرقمة 284/ج/2019 واملش�تكية فيه�ا جديجة جواد عبد 
مسلم  وفق احكام املادة 384 ق ع وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار املختار املرفق 
يف اضب�ارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املواف�ق 2019/3/21 ويف حالة عدم 

حضورك  تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد : 832/ش/2018

التاريخ 2019/3/6
اعالن

اىل املدعى عليه / منتظر حسني علوان
اص�درت هذه املحكمة بتاري�خ 2018/11/8 حكما تضمن بألزام�ك بتأديتك للمدعية 
زه�راء حميد عبد الزه�رة اثاثها الزوجي�ة والبالغ ) 18,50,000( ق�رارا غيابيا بحقك 
معل�ق عىل النكول واليمني عند االعرتاض لتعذر تبليغك حس�ب اش�عار املختار واملرفق 
بالدع�وى وملجهولي�ة محل اقامتك عليه ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميتني رس�ميتني ول�ك حق االعرتاض والتمي�ز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه يعترب 

القرار مكتسب الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد
�����������������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 5067/ش2014/1

التاريخ 2019/1/15
اعالن 

اىل  /املدعى عليها / رنا خليل عباس
 2017/11/16 يف  5067/ش2017/1  املرقم�ة  بالدع�وى  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
وقد ص�در القرار بحقك غيابي�ا واملتضمن تصديق الطالق الرجعي م�ن املدعي )ماجد 
كاظ�م خليل(  وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
حي القادس�ية / النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه يكتسب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح الكوفة
العدد : 199/ج/2019
التاريخ 2019/2/24

اىل / املتهم الهارب مجهول محل االقامة / حسني عيل حسني البو يحيى
اعالن غيابي

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 199/ج/2019 واملشتكية فيها سكينه جعفر عزيز 
فرج النعمه وفق احكام املادة 1/456/أ ق ع  وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار 
املخت�ار املرفق يف اضبارة الدعوى تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 2019/3/24 

ويف حالة عدم حضورك  تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح الكوفة
العدد : 251/ج/2019
التاريخ 2019/2/11

اىل / املتهم الهارب مجهول محل االقامة / محمد عبد املهدي محمد
اعالن غيابي

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 251/ج/2019 واملش�تكي فيها عيل حردان حس�ن  
وفق احكام املادة 457 ق ع وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار املرفق يف 
اضب�ارة الدعوى تق�رر تبليغك بموعد املحاكمة املواف�ق 2019/3/17 ويف حالة عدم 

حضورك  تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنايات النجف
العدد : 2019/209

التاريخ 2019/3/3
اعالن 

اىل املتهم الهارب / مرتىض كاظم ساجت الغزايل
اقت�ىض حضوركم امام ه�ذه املحكمة الجراء  محاكمتك  حول التهمة املس�ندة اليك 
وف�ق  احكام امل�ادة 1/406/أ من قان�ون العقوبات وملجهولية مح�ل اقامتك  تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا يف محل اقامت�ك ومركز رشط�ة الرضوية وهذه املحكم�ة بالحضور 

امامها صباح يوم 2019/11/3
الرئيس 

حليم نعمة حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح العباسية 
العدد : 91/ج/2019
التاريخ 2019/2/24

اعالن 
اىل املتهم الهارب : عيل جليل عباس كاظم الرشيفي

بن�اءا عىل الش�كوى املقامة ضدك من قبل املش�تكية ش�هالء س�لمان كاظم ولتعذر 
تبليغ�ك ملجهولية اقامتك قررت املحكمة تبليغك اعالنا عن طريق صحيفتني محليتني 
بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة يف ي�وم املحاكمة املص�ادف 2019/3/25 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق 
احكام املادة 384 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 املعدل وحسب االصول

القايض
جواد عبد الكاظم مجيد

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة  جنح الكوفة

العدد : 251/ج/2019
التاريخ 2019/2/11

اىل / املتهم الهارب مجهول محل االقامة /عيل حردان حسن
اعالن غيابي

حيث انك مش�تكي بالدعوى املرقم�ة 251/ج/2019 واملتهم فيها محمد عبد املهدي 
محم�د وفق اح�كام املادة 457 ق ع  وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
املرف�ق يف اضب�ارة الدعوى تقرر تبليغ�ك بموعد املحاكمة املواف�ق 2019/3/17 ويف 

حالة عدم حضورك  تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح الكوفة
العدد : 249/ج/2019
التاريخ 2019/2/11

اىل / املتهم الهارب مجهول محل االقامة / حسن عيل شاكر رمزي
اعالن غيابي

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة 249/ج/2019 واملش�تكي فيها اركان عبد الكاظم 
مايش  وفق احكام املادة 1/413 ق ع وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار 
املرف�ق يف اضب�ارة الدعوى تقرر تبليغ�ك بموعد املحاكمة املواف�ق 2019/3/17 ويف 

حالة عدم حضورك  تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود

العدد : 1185
التاريخ 2019/3/10
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العدد )1864( االثنين  11  آذار  2019
اعالنات6

اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

اعالن مزايدة
تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املس�احات املدرجة تفاصيلها ادناه وفق احكام 
القانون ) 35 لسنة 1983( وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لسنة 2013 / املعدل 
( فعىل الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر مديرية زراعة صالح الدين الساعة )10( صباحا 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وس�تجري املزايدة يوم الواحد والثالثني اعتبارا 

من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

اعالن
مناقصة رقم 2019/1

تعلن رئاس�ة  محكمة اس�تئناف النجف االتحادية عن اج�راء مناقصة عامة لتنظيف بناية رئاس�ة محكمة 
اس�تئناف النجف االتحادية وبكلفة تخمينية )16500000( فقط س�تة عرش مليون وخمس�مائة الف دينار 
عراقي الغري شهريا وعىل املوازنة الجارية لعام 2019 فعىل الراغبني باالشرتاك يف هذه املناقصة من الرشكات 
واملكاتب مراجعة رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية  / قسم الشؤون املالية / وحدة العقود الكائن 
يف محافظة النجف االرشف / شارع كوفة � نجف للحصول عىل وثائق املناقصة )املواصفات والرشوط( لقاء 
مبلغ قدره  ) 100000( فقط مائة الف دينار غري قابل للرد وتقديم العطاءات علما ان مدة تقديم العطاء هو 
) 15( خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن ويف حال مصادفة اليوم االخري عطلة رسمية فيكون 
اليوم الذي يليه من ايام العمل هو اليوم االخري ولغاية انتهاء الدوام الرسمي وان يتم تقديم العطاءات بظرف 

مغلق ومختوم ومثبت عليه اسم مقدم العطاء وعنوانه واسم ورقم املناقصة
مستصحبني معهم البيانات االتية :

1 � براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب لس�نة 2018 نافذة ومعنونة اىل رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية مع صورة من الهوية الرضيبية 

2 � تقديم  تأمينات اولية بمبلغ ) 4455000( فقط اربعة ماليني واربعمائة وخمس�ة وخمس�ون الف دينار 
عراقي ال غري بصورة صك مصدق او خطاب ضمان نافذ ملدة )3( اشهر ألمر رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
3 � عقد تأسيس الرشكة مع شهادة التأسيس والنظام الداخيل للرشكة

4 � وصل رشاء وثائق املناقصة ) الرشوط واملواصفات (
5 � قائمة باالعمال املماثلة املنفذة من قبل الرشكة او املكتب ومصادق عليها من قبل الجهة املستفيدة

6 � هوي�ة غرفة التج�ارة نافذة لغاية عام 2019 واجازة ممارس�ة املهنة وكافة املستمس�كات الصادرة من 
الجهات الرسمية بالنسبة للمكاتب

� علم�ا ان موع�د فت�ح العطاءات هو ي�وم العمل التايل الخر يوم م�ن موعد قبول العطاءات يف تمام الس�اعة 
العارشة صباحا يف مقر رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية وعلنا

 �  ان رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وان هذه املناقصة تخضع 
اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة وجميع القوانني والتعليمات النافذة

� يتحمل من ترس�و عليه املناقصة كافة املصاريف واالجور بما فيها اجور النرش واالعالن وبموجب القوانني 
والتعليمات النافذة

� عىل املناقصني التقيد بتنفيذ جميع فقرات رشوط االعالن
مالحظة / لغرض اي استفس�ار عن املناقصة مراجعة رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية / قس�م 

الشؤون املالية / وحدة العقود او زيارة املوقع االلكرتوني لرئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
Hjc.naac2008@yahoo.com

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : قسم االمالك والعقارات
اعالن رقم  )2978( 

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص  عن اجراء مزايدة علنية لتأجري 
الخطوط املدرجة ادناه يف محافظة )بغداد(  يف اليوم )الثالثني( تبدأ اعتبارا 
من تاريخ اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة 
املرقم )21( لسنة 2013 املعدل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من 
قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابلة للرد فعىل الراغبني 
الحضور يف الساعة العارشة يف مقر الرشكة اعاله وان يقدم املزايد كتاب 
يؤي�د براءة ذمته م�ن الرضيبة معنون اىل )الرشك�ة العامة الدارة النقل 
الخاص ( وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية او البطاقة الوطنية  
املوحدة وبطاقة السكن ) النس�خة االصلية ( ودفع التأمينات القانونية 
البالغ�ة 20%  كذلك يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة بنس�بة 
2% كذلك ويتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد علما اذا صادف 

موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل

مدة االيجار سنة واحدة يدفع عىل شكل قسط واحد

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة 
اىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك 
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )30( يوم تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى 
الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغب�ون بالدخ�ول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة 
استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم 
التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )30( يوم يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة 

عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

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

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

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف والصناعات 
بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

5 �  يلزم مستأجر الفقرة )1( من االعالن ) موقع لصب كشك عليه ( بتنفيذ كشف البلدية البلدية البالغ ) 2,500,000 دينار (  علما 
انه يمكن الحصول عىل نسخة من الكشف من شعبة الواردات يف بلدية الكوفة

فقدان
املرقم�ة  الس�يارة  اوراق  فق�دت 
31824/ بغ�داد حمل مرس�يدس 
اك�رتوس حوضي�ة وق�ود ابي�ض 

2004 رقم الشايص 
)WDB9341611K903853(

ع�ىل  ع�يل(  مغ�ري  )ع�الء  بأس�م 
من يعث�ر عليه�ا تس�ليمها لجهة 

االصدار

فقدان 
فقدت اوراق الس�يارة املرقمة ) 
93127( بغداد اسم املالك / عيل 
صالل عبد الزه�رة راس قاطرة 
حوضي�ة وق�ود مودي�ل 1982 
ص�ادرة من مديرية مرور بغداد  
عىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فقدت مني املستمس�كات املدرجة 
محم�د  )هش�ام  باس�م  ادن�اه 

حطحوط(:
وزارة  م�ن  ص�ادرة  -هوي�ة 

الكهرباء.
-بطاقة املاسرت كارد.

-اجازة السوق. 
الرجاء من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن وزارة 
الكهرباء باس�م )لؤي يونس عبود( معاون 
رئي�س مهندس�ني الرجاء من يعث�ر عليها 

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

فقدان
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن وزارة 
الكهرب�اء باس�م )ازه�ار نزه�ت حمي�د( 
الرج�اء م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.

فقدان وثيقة
 37  �  000191978 املرقم�ة  الوثيق�ة  فق�دت 
الصادرة من املديرية العامة لرتبية املثنى املعنونة 
اىل اعدادية الزهراء للدراس�ات االس�المية بأسم 
)لورا حس�ني عبد الكاظم(  ع�ىل من يعثر عليها 

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

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت الوثيقة املرقمة 00163622 � 29  بتاريخ 
2018/11/28 الص�ادرة م�ن مدرس�ة الزم�رد 
االبتدائي�ة للبن�ات معنون�ة اىل مدرس�ة الخ�ري 
االبتدائي�ة للبنات بأس�م )يض حمي�د عالج( من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

فقدان
فق�دت هوية غرفة تجارة /مدير مفوض مكتب 
بأس�م ) س�يف منصور ف�ارس( عىل م�ن يعثر 

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

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي العدد 1844 يف 
11/شباط / 2019 اعالن محكمة بداءة البرصة 
بالع�دد 1992/ب/2018 بمبلغ  212,500,000 
مائتان واثنا عرش مليون وخمس�مائة الف دينار 
خطأ والصحيح 235,500,000 مئتان وخمس�ة 
وثالثون مليون وخمس�مائة الف دينار ال غريها 

لذا اقتىض التنويه

القايض
مسلم متعب مدب

رئيس حمكمة استئناف النجف االحتادية

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف االرض تخمين مساحة مقاطعة قطعة ت
زراعية 75دونم 900 دينار 22/الحصى والكوز 14 1
زراعية 800 دينار 50دونم 9/الجزيرة 1 2
زراعية 800 دينار 50دونم 9/الجزيرة 1 3
زراعية 800 دينار 50دونم 9/الجزيرة 1 4
زراعية 800 دينار 50دونم 9/الجزيرة 1 5
زراعية 800 دينار 50دونم 9/الجزيرة 1 6
زراعية 800 دينار 50دونم 9/الجزيرة 1 7
زراعية 800 دينار 50دونم 9/الجزيرة 1 8
زراعية 800 دينار 46دونم 50/ صديرة البو عجيل  19 9
زراعية 800 دينار 40 دونم 9/ الجزيرة 1 10
زراعية 500 دينار 50دونم 24/ حليوات 70 11
زراعية 2100 دينار 140دونم 24/ حليوات 70 12
زراعية 1800 دينار 50دونم 24/ حليوات 70 13
زراعية 1200 دينار 37دونم 56 / تبه جرمك سفلى 1/4 14
زراعية 900 دينار 120دونم 40 / سياح الجل 1 15
زراعية 4800 دينار 8,5 دونم 7 / المدورة والخرجة  5 16

زراعية 4800 دينار 8,5 دونم 7 / المدورة والخرجة  5 17

زراعية 4800 دينار 8,5 دونم 7 / المدورة والخرجة   5 18
زراعية 1000 ونم 70 دونم 48/المعيبدي 12 19
زراعية 800 دونم  90 دونم 69/ تل هويش 24 20
زراعية 1000 دونم 244 دونم 42/الحديد 18 21
زراعية 800 دونم  72 دونم 42/الحديد 18 22

زراعية 1000 دونم 728 دونم 72/الناعمة  93 23

زراعية 1000 دونم 716 دونم 69 /تل كصيبة  27 24
زراعية 1000 دونم 528 دونم 69 /تل كصيبة  27 25

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

قرب محكمة الكوفة )2*3(م 5 موقع لنصب كشك عليه  1

سوق ميثم التمار  )2,5*5(م 625/53ـ 624/51  حوانيت 2

سوق المتنبي )2,5*5(م 673/6 حانوت 3

دور معمل االسمنت )2,5*5(م 636/1 ـ 637/2 ـ 641/6  حوانيت 4

عمارة البلدية / شارع السكة )3*3(م 58/75 ـ 71/92 حوانيت  5

شارع السكة )6*2,15(م  114/ )1/50( حانوت 6

شارع السكة 72م2 150أ/132 حانوت 7

مجاور سياج المستشفى  )2*0,6( م 184/25 حانوت 8

مجاور سياج المستشفى 02,51*0,5 م 206/2 حانوت 9

مجاور علوة االسماك )3*4( م 327/5 حانوت 10

شارع الكورنيش )3*4( م + 185 م2 2أ/377 كشك 11

شارع الكورنيش )3*4( م + 135 م2 378/2 كشك 12

شارع الكورنيش )3*4( م + 168 م2 381/11 كشك 13

شارع الكورنيش )3*4( م + 175 م2 384/5 كشك 14

العدد /55
التاريخ 2019/3/6

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد: 2978
التاريخ  2019/3/3 م

عبد العظيم عبد القهار جاسم
املدير العام /وكالة

المالحظات  التأمينات اسم العقار ت

1,562,000 مليون دينار  خطوط جسر ديالى / جصان  1

1,304,000 مليون دينار  خط البلديات / جميلة 2

1,522,000 مليون دينار  نهاية خط النهروان 3
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يونس حممود: الكرة العراقية متر 
بأسوأ حاالهتا واملواهب تذهب هباء

              المستقبل العراقي/ متابعة

رأى نجم املنتخب العراقي لكرة القدم س�ابقا يونس 
محمود، ، ان الكرة العراقية تمر بأسوأ حاالتها.

وق�ال محمود يف حوار لصحيف�ة الرشق القطرية ان 
»الك�رة العراقية تمر بأس�وأ حاالته�ا وفرتاتها، فقد 
ابتالنا الله باالحتالل االمريكي ومن ضمن مس�اويء 
ه�ذا االحتالل ان الحاكم العس�كري بريمري تحكم يف 
قوانني الرياضة والغى العديد من القوانني التي كانت 
موجودة والغى دور اللجنة االوملبية، ولهذا فالرياضة 
العراقي�ة تراجعت بالكامل وليس ك�رة القدم فقط، 

ومؤخ�را ب�دأت الدول�ة تبس�ط يدها ع�ى االمور يف 
العراق ونتمن�ى ان تكون هناك قوانني تنظم الحركة 
الرياضية يف العراق الس�يما انه�ا تعانى من الدخالء 
حاليا«.واضاف ان »مشكلتنا ان اتحاد الكرة العراقي 
ال يح�ب ان يق�رتب اح�د م�ن االتحاد وكأن�ه ملكية 
خاصة لهم، وهم مس�تفيدون من اس�تمرار الوضع 
عى م�ا هو عليه، ول�م يحبوا ان يح�دث اي تطوير، 
وكل املنظومة خاطئة، فاملس�ؤولون يف االتحاد حاليا 
يفكرون ماديا وكيف يس�تفيدون ماليا، ولم يحاولوا 
تطوير منظوم�ة كرة القدم وما يح�دث حاليا خطأ 

فادح«.

برشلونة يكشف عن تشخيص 
إصابة ديمبيل

حكيم شاكر: وضعنًا تكتيكًا مناسبًا للقاء الوصل 
ولن أكشف عن اخلطط

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن نادي برش�لونة، تش�خيص حالة الفرن�ي عثمان 
ديمب�ي، مهاج�م البلوجرانا، بع�د اإلصاب�ة التي تعرض 
يف مب�اراة راي�و فاليكان�و، ضمن الجول�ة 27 من الدوري 

اإلسباني عى ملعب كامب نو.
وق�ال البارس�ا يف بي�ان رس�مي، إن الفحوص�ات الت�ي 
أجراه�ا الالعب أثبتت أنه ُيعاني من إجهاد يف أوتار الركبة 

اليرسى.
ول�م يح�دد البيان موق�ف مش�اركة الجن�اح الفرني يف 
مب�اراة ليون بإي�اب الدور ثمن النهائي م�ن دوري أبطال 

أوروبا، املقرر لها األربعاء املقبل.
وأش�ار البيان إىل أن مشاركة الالعب يف املباراة من عدمها، 

ستتحدد خالل األيام املقبلة.
واش�تكى ديمبي من آالم عقب املش�اركة يف مواجهة رايو 

فاليكانو، رغم أنه نزل بديال يف الشوط الثاني.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اكد م�درب فريق ال�زوراء لكرة الق�دم حكيم 
ش�اكر، الي�وم ,ان�ه وض�ع التكتيك املناس�ب 
للقاء فري�ق الوصل االمارات�ي، ضمن الجولة 
الثانية من دوري ابطال اس�يا.وقال ش�اكر يف 

املؤتم�ر الصحفي للمب�اراة ان »فريقنا جاهز 
للمباراة ونسعى لتحقيق النقاط الثالث والتي 
س�تضعنا يف وض�ع جيد للمنافس�ة«.واضاف 
»وضعنا تكتيكا مناسبا للمباراة، ولن نكشف 
عن خططن�ا«، مبينا ان »الجماه�ري العراقية 
وس�يكون  والتحفي�ز،  بالتش�جيع  معروف�ة 

للجماهري دورا ايجابيا يف مباراة اليوم«.
م�ن جانبه، قال العب فري�ق الزوراء احمد 

فاضل يف املؤتمر الصحفي ان »فريقنا جاهز 
للمب�اراة ونس�عى لتحقي�ق نتيج�ة ايجابية 

يف ارضنا إلس�عاد الجماه�ري العراقية وتكون 
انطالقتنا لألدوار القادمة«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اس�تعاد بايرن ميونخ، س�الحني بارزين، 
قبل موقع�ة ليفرب�ول عى ملع�ب أليانز 
أرينا، األربع�اء املقبل، يف إياب ثمن نهائي 
دوري أبط�ال أوروبا.وبحس�ب ما ذكرته 
صحيف�ة »بيلد« عرب حس�ابها عى موقع 
»توي�رت«، الي�وم األح�د، فإنَّ 
الظهري النمساوي دافيد 
أالبا، عاد للمش�اركة 
يف التدريبات، بعدما 
غاب ع�ن مواجهة 

فولفس�بورج، الس�بت.ولم ُيشارك الدويل 
النمس�اوي يف املباراة، الت�ي انتهت بفوز 
البايرن )6-0(، يف إطار منافسات الجولة 
ال�25 من الدوري األملاني؛ بسبب اإلصابة.

وم�ع عودت�ه للتدريب�ات، فإنَّ مش�اركة 
أالب�ا أم�ام الري�دز، زادت بنس�بة كبرية؛ 
حيث ب�ات لديه يومني آخرين الس�تعادة 
جاهزيته البدنية قبل املباراة املرتقبة.كما 
شهدت التدريبات أيًضا، مشاركة الفرني 
كينجس�ي كوم�ان، يف أجزاء منه�ا، ليبدأ 
خط�وة جديدة للع�ودة إىل  املالع�ب، بعد 

غيابه يف آخر أسبوعني بسبب اإلصابة.

بايرن ميونخ يستعيد سالحني 
قبل موقعة ليفربول

          المستقبل العراقي/ وكاالت

أكد يوان بي�كايل وكيل العبي كرة القدم 
وصدي�ق الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و، 
أن ه�ذا األخري رفض “ش�يكا مفتوحا” 
لتدريب منتخ�ب الصني، وذل�ك الرتباط 
اسمه بالعودة مجددا لإلرشاف عى ريال 

مدريد.
وق�ال بي�كايل: “التقي�ت موريني�و لتناول 
وجب�ة اإلفطار يف فندق بالق�رب من منزله، 
وأخربن�ي أنه تلق�ى عرضا من الص�ني لتويل 
مس�ؤولية تدريب املنتخب الوطني، وعرضوا 

عليه شيكا مفتوحا”.
وتابع بي�كايل: “لقد أخربن�ي )مورينيو( أن 
عمره اآلن 54 عاما، ويريد أن يعمل خمس 
س�نوات أخ�رى يف أوروب�ا، وعندم�ا يبلغ 

ال�60 عاما سيتوجه إىل الصني”.
ويربز اس�م مورينيو لتدري�ب ريال مدريد 
خلف�ا لألرجنتين�ي س�انتياغو س�والري، 
املتوقع�ة إقالت�ه خالل األي�ام املقبل�ة، بس�بب النتائج 
الس�لبية التي تكبدها الريال مؤخ�را، حيث تبخرت آمال 
الفريق يف املنافس�ة عى لقبي كأس ملك إس�بانيا ودوري 

أبطال أوروبا يف غضون أسبوع واحد.

مورينيو يرفض 
»شيكا مفتوحا« 
لتدريب الصني

             بغداد/ المستقبل العراقي

تع�رض منتخبن�ا العراقي بك�رة القدم الش�اطئية، اليوم ، اىل خس�ارة 
قاس�ية امام نظ�ريه العماني يف الجولة الثانية م�ن مباريات املجموعة 
الرابع�ة ل�كأس آس�يا املؤهل�ة اىل كأس العالم 20١٩. وجاءت خس�ارة 
الفري�ق العراقي امام نظريه العماني بواقع س�تة اهداف مقابل ثالثة، 
ليفش�ل الفريق العراقي بالتأهل اىل الدور الثاني. وكان الفريق العراقي 
قد خ�رس امام نظريه االيران�ي )5-2(، يوم الجمعة امل�ايض، يف املباراة 
الت�ي اقيمت بينهم�ا ضمن الجولة األوىل من املنافس�ات، الجارية حاليا 

يف تايالند.

خسارة قاسية ملنتخبنا الوطني 
امام عامن ببطولة آسيا الشاطئية

            المستقبل العراقي / متابعة
 

حقق مانشسرت سيتي فوزاً هاماً عى واتفورد 
بثالثي�ة مقابل هدف، يف املب�اراة التي جمعت 
بينهما ضمن الجولة 2٩ من الدوري اإلنجليزي 

املمتاز. شوط املباراة األول 
الس�لبي  بالتعادل  انته�ى 
وس�ط العديد من الفرص 
سيتي  ملانشسرت  الضائعة 
بشتى الطرق، خاصًة من 

رحيم ستريلينج.
ويبدو أن بي�ب جوارديوال 

عنف رحيم بني ش�وطي اللقاء، ليدخل النجم 
اإلنجليزي ويس�جل ثالثية خالل أقل من ربع 
س�اعة، يف الدقائ�ق 46 و 50 و 5٩، قب�ل أن 
يسجل البديل ديلوفيو هدف الضيوف الوحيد 
يف الدقيق�ة 66 بع�د دخول�ه. ه�ذه النتيجة 
يحافظ مانشس�رت سيتي 
ويوس�ع  الص�دارة  ع�ى 
الف�ارق إىل 4 نق�اط م�ع 
 74 برصي�د  ليفرب�ول 
نقطة، بينما يتوقف رصيد 
واتف�ورد عند 43 نقطة يف 

املركز الثامن.

هاتريك ستريلينج يقود مانشسرت سيتي للفوز 
عىل واتفورد يف الربيمريليج

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3767/ب١/20١8

التاريخ 3/6/20١٩
اىل املدعى عليها )افراح قنري عيىس( 

اصدرت هذه املحكم�ة قرارهاا املرقم 3767/
واملتضم�ن   20١٩/١/2٩ يف  ب١/20١8  
الحك�م ب�� )ابط�ال القيدين املرقم�ني ١07/

تم�وز /١٩٩6 مجلد 7٩4 والقيد املرقم ١65 / 
ك2003/١ مجلد 67٩ واملس�جل باس�م افراح 
قنرب عي�ىس وابقاء وض�ع القانوني الصحيح 
املرق�م 77/ تم�وز/20١2 مجل�د ١5  للقي�د 
واملس�جل باسم حس�ن عي محمد ورد دعوى 
املدعي بخصوص ابطال  القيد 200/ نيسان / 
١٩٩3 مجلد 558 كونه قيدا صحيحا ( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار ناحي�ة الرضوية 
حي قرى بح�ر النجف فاهم كاظم الكالبي لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك ح�ق الطعن عى القرار 
املذكور خ�الل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور 

درجة البتات وفق االصول
القايض

عي حميد الحيدري
������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : ١202/ش5/20١٩ 

التاريخ ١0/3/20١٩
اعالن

اىل املدعى عليه ) ماجد هاشم جابر( 
اقامت املدعية ) م�روه عالء خضري ( الدعوى 
بالعدد ١202/ش20١٩/5 امام هذه املحكمة 
تطل�ب فيه�ا تأييد حضان�ة االطف�ال كل من 
) فاطم�ة وهب�ه وهاش�م(  وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائم التبليغ  واش�عار 
مختار منطق�ة حي الزهراء / النجف االرشف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك موض�وع الدع�وى 
وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعليك الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
20١٩/3/١7 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمه الحار
������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف االرشف
العدد : حجة وفاة

التاريخ 3/6/20١٩
اىل املدعو / صفاء مغشغش لعيوس

اعالن
قدم طال�ب حجة الوفاة صبيح�ة خلف نعيثل 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بح�ق املدع�و صفاء مغش�غش 
لعي�وس ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف 
املحلي�ة فعلي�ك الحضور امامه�ا خالل عرشة 
اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة  جنح النجف
العدد : 620/ج2/20١٩

التاريخ ١0/3/20١٩
اعالن

اىل / املتهم الهارب / جاسم محمد عبادي 
حي�ث انك مته�م يف الدع�وى املرقمة 620/

)احم�د  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2/20١٩ 
ناجح عزيز(  وفق املادة ١/45٩ من قانون 
العقوب�ات  وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى  عليه 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب 
الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم 
20١٩/4/١8 وعن�د ع�دم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول 
القايض

عدنان كريم عبد عي
������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

النج�ف  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
االرشف

العدد : حجة وفاة
التاريخ 2/24/20١٩

اىل املدعو / زهراء حسن عي
اعالن

قدم طالب حجة الوف�اة بتول محمد نارص 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وفاة بح�ق املدعو زهراء حس�ن عي  
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصحف املحلية 
فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاريخ نرش االع�الن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد : 400/ش/20١٩ 

التاريخ 2/28/20١٩
اعالن

اىل املدعى عليه ) باسم يحيى سلمان(
اقام�ت املدعي�ة )هيف�اء جمي�ل فرح�ان( 
الدع�وى الرشعية املرقمة اع�اله لدى هذه 
املحكم�ة تطالبك فيه�ا ) تصدي�ق طالقها 
من�ك( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ م�ن قب�ل املف�وض 
طارق حس�ن موزان يف مركز رشطة املعقل 
وتأيي�د املجلس البلدي ملنطقة املعقل املؤرخ 
20١٩/١/2١ ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني ويف 
حال�ة عدم حضورك فانه س�وف يتم اجراء 
املرافع�ة بحق�ك غيابيا وف�ق القانون علما 
ان موع�د املرافع�ة يص�ادف 3/20/20١٩ 

الساعة التاسعة صباحا مع فائق التقدير
القايض

نوري قادر حنون املالكي

محكمة بداءة البرصة 
العدد : ١437/ب/20١8

التاريخ ١7/2/20١٩
اعالن

املدعي / سحر خالص عي املرشي
املدعى عليه / صالح خالص عي املرشي

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العق�ار 
تسلس�ل ١/2١4 البلوش ومساحته ١3٩ 
م2 و4سم وهو عبارة عن دار سكن ركن 
تقع يف منطقة البكر واالحرار وهو مؤلف 
من جزئني بصورة غري رسمية الجزء االول 
مؤلف م�ن هول وغرفتني من�ام ومطبخ 
وحمام مع وجود بعض التحسينات وانه 
مش�غول من قبل احالم محمد امني  امام 
الج�زء الثان�ي مؤلف من ه�ول وغرفتني 
من�ام صغريت�ني وحم�ام ومطب�خ وانه 
مش�غول م�ن عائل�ة فريد وليد محس�ن 
وان البن�اء عم�وم العق�ار م�ن الطابوق 
القديم  ومس�قف بالش�يلمان وان البناء 
منخفض عن مس�توى الش�ارع فمن له 
رغب�ة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع 
دفع التامينات القانونية البالغة ١0% من 
القيم�ة املقدرة مائة وخمس�ة وعرشون 
مليون ومائة الف دينار وستجري املزايدة 
الس�اعة الثاني�ة ع�رش م�ن ظه�ر اليوم 
الخامس ع�رش ليوم الت�ايل لنرش االعالن 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة  
القايض

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

مجلس القضاء االعى
الب�رصة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد / ١4/ب/20١٩
التاريخ ١0/3/20١٩

اعالن
اىل / املدع�ى عليه�م / م�زروع عبد الله 
امل�زروع 2 � محمد عبد الله 3 � س�ليمان 

عبد الله 
4 � فهد عبد الله 5 � ابراهيم عبد الله

اص�درت ه�ذه املحكم�ة  قراره�ا املرقم 
 20١٩/2/28 وامل�ؤرخ  ١4/ب/20١٩ 
حكما غيابيا يقيض الحكم بالزام املدعى 
عليه�م مزروع عبد الله امل�زروع ومحمد 
عبد الله وسليمان عبد الله وفهد عبد الله  
وابراهيم عبد الله بتأديته للمدعي حمود 
عي جاس�م مبلغا ق�دره س�تة وثالثون 
ملي�ون واربعمائ�ة وخمس�ة ع�رش الف 
وثمانمائ�ة واربع�ة وس�بعون دينار عن 
قيمة املش�يدات املوجودة العقار تسلسل 
١07/8 بريه�ة واملزال ش�يوعه بموجب 
الدع�وى البدائية املرقمة 347/ب/20١8 
ولتعذر تبليغك�م ملجهولية محل اقامتكم 
حسب رشح مبلغ هذه املحكمة واملجلس 
البلدي ملنطقة بريهة والكزارة عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغكم اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولكم ح�ق االعرتاض 
واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية 
وبعكسه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون

)تنويه(
س�بق واعلن�ت  مديري�ة )ش�باب 
ورياضة البرصة (  عن اجراء مزايدة 
علنية لتأجري الس�احة الخماسية 
عى القطع�ة املرقم�ة ١75/604 
الصويل�ح وبس�بب وج�ود موانع 
قانونية احالة دون اكمال اجراءات 
املزاي�دة يف 20١٩/3/3 ت�م تأجيل 
اجراء املزايدة لتاريخ ١٩/3/20١٩ 
من يوم الثالثاء الس�اعة العارشة 
صباح�ا يف مقر مديرية  الش�باب 

والرياضة يف البرصة

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي 

اعالن
اىل / رشك�ة االس�وى للتج�ارة العامة / املدير املف�وض / مصطفى محمد 

قدوري / اضافة لوظيفته 
قدم الس�يد مدير عام الرشكة العامة النتاج الطاق�ة الكهربائية / املنطقة 

الجنوبية / اضافة لوظيفته 
االن�ذار املرق�م 25٩2 س�جل ١3 يف 20١٩/١/30 يتضم�ن حض�ور املدي�ر 
املفوض او من ينوب عنه قانونا امام اللجنة املشكلة يف مقر رشكتنا الكائن 
يف محافظ�ة الب�رصة /  ق�رب تقاط�ع الطويس�ة لغرض تقدي�م دفوعكم 
التحريري�ة فيما يخص عقد املناقصة رقم ) ١247/١8/2/5 أس( الصادر 
بالع�دد ) ١37١8( يف 20١6/١0/3 لتجهي�ز الرشكة ب�� ) ١872( طن من 

)Corrosion مادة
)Inhibitor Vanadium  وبمبل�غ ق�درة  )86١١200$(  ثماني�ة مالي�ني  
وستمائة واحد عرش الف ومئتا دوالر ولعدم قيامكم بتجهيز املادة املطلوبة 
بالكام�ل وانتهاء مدة العقد وصدور امر اداري بس�حب العمل فأن رشكتنا 
ماضية يف اتخاذ االجراءات القانونية ضدكم ومنها مفاتحة وزارة التخطيط 
لطلب ادراج رشكتكم بالقائمة الس�وداء استنادا اىل )الفقرة ٩ / البند ثانيا 
/ الضوابط رق�م 20( امللحقة بتعليمات تنفيذ العق�ود الحكومية رقم )2( 
لس�نة 20١4 ولدى ارس�ال اوراق التبليغ بواس�طة الكاتب العدل يف الكرادة  
اتض�ح ان�ك مجهول مح�ل االقامة وحس�ب رشح املبل�غ القضائي ورشح 
املجلس البلدي ملنطقة حي بابل / بغداد لذا تقرر تبليغكم بواسطة الصحف 
اليومية اس�تنادا اىل قانون التبليغ�ات القضائية والعدلية وبناءا عى الطلب 

زود بهذا االعالن 

www.moj.gov.iq 
E- mail:senior_iraq@moj.gov.iq

العدد  :5467
السجل / 28

التاريخ : 3/5/20١٩

الكاتب العدل 
قيص مخيس  املنصوري



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1864
 االثنين 11 آذار 2019

العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 

للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كارثة اسمها الشهرة الدبلوماسية واجلاسوسية
نجوى بركات  ماجد عبد الغفار الحسناوي

مذه�ٌل هو ع�دد املدّونات واملواقع الت�ي ال تعلّمك كيف تصب�ح كاتباً، بل كيف 
تصري مبارشة كاتبا ناجحا ومش�هورا، يبيع آالف النسخ، وينعم بثروٍة مريحٍة 
تبي�ح له إنجاز ما يريد، كأن يج�ول يف العالم، حيث يتهافت القرّاء من مختلف 
البل�دان عىل ق�راءة أعماله املرتجم�ة إىل معظم اللغات. ه�ذا كلّه مطروح عىل 
الش�بكة العنكبوتية م�ن خالل عدٍد معّي من الخط�وات ال أكثر، فأنت يمكنك 
أن تتعلّ�م كتابة رواي�ة أو مرسحية أو أّي نّص أدبي من دون امتالك أّية خلفية 
أدبية أو ثقافية، يف سبعة أيام، أو من خالل تنفيذ سبع نقاط معّينة، أو باألخذ 
بس�بع نصائح تضع�ك عىل الطريق الصحي�ح، أي عىل درب النج�اح الذي هو 
هنا حرصيا درب الش�هرة وذيعان الصيت، فالش�هرة وما يرافقها من صخب 
وقرع عىل الطبول باتت هي املرام، يف حي ال يقلق الكاتُب الشاّب سوى لكيفية 
ترش�يحه لنيل الجوائز، وذلك قبل أن تشغله أية مسائل إبداعية، تحّدد مستوى 

عمله أو مقدرته عىل إنجاز عمٍل يستحق النرش أصال.
عام 1938، بلغت مرسحية »رجال وفرئان« للكاتب األمريكي، جون ش�تاينبك 
)نوب�ل لآلداب 1962(، مس�توًى من الش�هرة جذب إليها يف أثن�اء جولتها عىل 
املس�ارح أعدادا متزايدة من املش�اهدين، يف حي جعل كبار املمثلي يتنازعون 
عىل تجسيد أدوار شخصياتها، إال أن كاتبها، البالغ يومها 36 عاما، عاش أسوأ 
لحظات حياته، إذ اس�تبّد به القلق، ففقد كل راحة ومتعة، عندما ش�عر بتبّدل 
س�لوك اآلخرين حياله، وأدرك أن عليه من اآلن فصاعدا أن يحافظ عىل سمعته 
كاتبا. هكذا راح يشّكك بقدرته عىل تأليف كتاب »حقيقي« من جديد: »هذا من 
أكرب مخاويف عىل اإلطالق. أنا أعمل عليه، لكنني ال أس�تطيع قول يشء. ثّمة ما 

تسّمم بداخيل«.
م�ن جانبه، روى الكات�ب املرسحي األمريكي املعروف، تيني�ي وليامز، مؤلّف 
مرسحي�ات ناجح�ة كثرية تحّول�ت إىل أفالم س�ينمائية معروف�ة )وهو كاتب 
قصص قصرية وشاعر(، تجربته مع النجاح يف كتاٍب سماه »كارثة الشهرة«. 
يف عمل�ه هذا، يروي وليامز الس�نوات األوىل التي كان فيه�ا مغمورا، ثّم تحّوله 
فجأة إىل نجم مش�هور، مع نرش نّصه املرسحّي »حظرية الوحوش الزجاجية« 
)1944( الذي يس�توحي حياته الشخصية وخلفيته األرسّية، حيث األب مدمن 
كح�ول مس�تبّد، واألخت تعاني من الفصام واألم هس�تريية. بع�د ذلك، توالت 
النجاح�ات مع ص�دور أعماله األخرى، »عربة اس�مها الرغبة )1947(، »قطة 
عىل س�قف صفيح ساخن« )1955(، و«طائر الش�باب الجميل«)1959(.غري 
أنه، الحقا، حاول تبّني أس�لوب جديد لم يحظ بإعج�اب الجمهور الذي تحّول 

ميُله إىل األعمال الكوميدية الخفيفة.
يف كتاب�ه »كارثة الش�هرة«، يقول: »إن الكتابة هي النش�اط اإلنس�اني األكثر 
وح�دة. وم�ع ذلك، فإني، يف كل مرة ألتقي كاتبا ش�ابا من أولئ�ك الذين أصبح 
كتابهم األول عىل رأس قائمة املبيعات، أو اسُتقبلت مرسحيتهم األوىل بحماسة 
كبرية، ونجحت يف برودواي، يتهيَّأ يل أني أملح من خلفه حشد معجبيه، مريديه 
ورفاق�ه املس�تقبليي. وبما أني م�ا زلت أحوي ما يكفي من اإلنس�انية، فإني 
أش�عر تقريبا برغب�ة يف البكاء، وأنا أفّك�ر بما ينتظ�ره. ألن الكتابة هي فعال 
املهنة األكثر وحدًة، وألنها يجب أن تكون هكذا، فهي حي تصبح سلوى عاّمة، 
فإن املؤلٍّف الشاب، هذه املوهبة الجديدة، يصبح غرض تدمري عنيد منذ لحظة 

والدته كفّنان«.

الدبلوماسية ما هي إال عيون وآذان تبثها بعض الحكومات 
عن�د بعض وعملها يتس�م دائم�اً بطابع التس�رت والكتمان 
ف�ال يجب اغف�ال نظري�ة مراقبة ال�دول عن كثب لس�لوك 
الدبلوماسيي املعتمدين لديها وعىل االخص طائفة امللحقي 
العسكريي وال توجد دولة تحرتم نفسها ترىض بأن يشتغل 
الدبلوم�ايس املعتم�د لديها بأعمال التجس�س ف�إذا حامت 
الش�كوك حوله تحفظ�ت منه وضاعفت م�ن مراقبته وإذا 
ثبت تجسس�ه فإنه�ا ال تملك غري االحتجاج ش�ديد اللهجة 
وط�رده م�ن اراضيها وق�د تحصل نكس�ة يف العالقات بي 
البلدين وتزداد العالقة س�وء ح�ي تعامل هذه الدولة باملثل 
ويطرد احد دبلوماس�يها من ارايض الدولة االخرى وحرصاً 
عىل كرامة التمثيل الدبلومايس تجتهد الدول يف عدم اقتحام 
بعثاتها الدبلوماسية يف االعمال غري املرشوعة ويختار جهاز 
املخاب�رات عادة الرجال املؤهل�ي للمغامرات وبعد تدريبهم 
وتنمية حاس�ة الش�م فيهم يطلقهم نح�و مناطق صيدهم 
وبخالف هذه االجهزة املخابراتية توجد رشكات متخصصة 
يف جمع املعلومات الرسية ذات تجارة رابحة ولكن نشاطها 
محيل وهنا اصطلح بتس�ميته بالطابور الخامس اي تجنيد 
إح�دى ال�دول اف�راد ليس�توطنوا دول�ة اخرى ويتجنس�وا 
بجنسيتها ثم يصبحون عمالء للدولة املوفدة دون ان تحوم 
حولهم الشكوك واتسع هذا التعبري فشمل مروجي االشاعات 
ومثريي الفتن والحروب النفسية وتدبري املؤامرات يف سبيل 
تحقيق اهدافها وحي يمارس احد العمالء مثل هذه الجرائم 
فإنه يدرك احتمال الفش�ل والثمن الذي سوف يكلفه حياته 
وقد تستعي هذه االجهزة بإحدى النساء الفاتنات يف وضع 
كم�ي للدبلومايس  الش�اب ال�ذي يقع يف حباله�ا ويصبح 
فريسة يف يد املخابرات االجنبية واعضاء البعثة الدبلوماسية 
ملزمون بعدم االدالء بأي ترصيح يف اي وسط يوجدون فيه 
ويظل التزام الدبلومايس بكتمان االرسار التي تمس س�يادة 
دولته وأش�خاصها قائماً حتى بع�د اعتزاله وال يجوز نرش 
مقال او كتاب او تزويد الصحافة بمعلومات وقد يرتتب عىل 
افش�اء االرسار بمصال�ح بلده او اثارة ال�رأي العام وهناك 
اسلوب علمي تكنولوجي يف خدمة التجسس يجب أن يعمل 
له الدبلومايس الف حس�اب مثل تس�جيل الصوت والتنصت 
عىل ش�بكات الالسلكي والتصوير بعيد املدى كل هذا اصبح 
يتم بسهولة بواسطة اجهزة الكرتونية عىل درجة عالية من 

الحساسية والدقة املتناهية. 

فائدة غري متوقعة للسمنة
يب�دو أن ال�وزن الزائد ال يزي�د من خطر 
اإلصابة بمرض الس�كري وأمراض القلب 
واألوعية الدموية وحس�ب، ب�ل يمكن أن 
يحمي أصحابه من املوت بس�بب الجلطة 
الدماغي�ة. ويقول زولي�و ليو من جامعة 
كاليفورنيا يف لوس أنجلوس: »قبل بعض 
الوق�ت، الح�ظ زمالؤن�ا أن ال�وزن الزائد 
يزيد م�ن احتمال بق�اء املصاب بأمراض 
القل�ب والكىل الش�ديدة عىل قي�د الحياة. 
لذلك قررنا التحق�ق من وجود عالقة بي 
السمنة والجلطة الدماغية«. ووجد أطباء 
أوروبي�ون وأمريكي�ون يف الفرتة األخرية 

بع�ض اإليجابيات لل�وزن الزائ�د، فمثال، يبقى 
الذين يعانون منه عىل قيد الحياة عند إصابتهم 
بأم�راض معدية خط�رية. كما أنهم يعيش�ون 
فرتة أط�ول بعد تش�خيص إصابته�م بقصور 

القل�ب مقارنة باآلخرين. وتوص�ل الدكتور ليو 
وفريق�ه العلم�ي إىل أن ما يش�به ه�ذا يحصل 
عند اإلصاب�ة بالجلطة الدماغي�ة. لذلك، قرروا 
متابعة الحالة الصحية لنحو ألف ش�خص من 
س�كان كاليفورني�ا، أصيبوا قبل ف�رتة بنزيف 

دماغي حاد. وقس�م الباحثون املشرتكي 
يف ه�ذه الدراس�ة إىل خم�س مجموعات 
وفق مس�توى الس�منة، وتابعوا تطورات 
حالته�م الصحي�ة خ�الل ثالث�ة أش�هر. 
واتض�ح من نتائج هذه املتابعة أن الوزن 
الزائ�د يؤث�ر إيجابي�ا يف الحال�ة الصحية 
للمص�اب. فق�د تب�ي أن الوفي�ات ب�ي 
األش�خاص األكثر بدانة انخفضت بنسبة 
62%، مقارن�ة بالذي�ن أصيب�وا بالجلطة 
الدماغي�ة وال يعان�ون من ال�وزن الزائد. 
ونفس ال�يء لوحظ بي الذي�ن يعانون 
من ال�وزن الزائد بدرج�ات مختلفة. كما 
الحظ الباحث�ون أن املصابي الذين يعانون من 
النحاف�ة لم يتعافوا من آث�ار الجلطة الدماغية 
مقارنة بأصحاب الوزن املعتدل، ولكن الباحثي 

لم يتمكنزت من تحديد سبب ذلك.

أرسع اهلواتف أداءًا يف العالـم
ن�رش موق�ع »Antutu« املتخص�ص بتقيي�م أداء 
األجهزة الذكية قائم�ة جديدة بالهواتف التي أبدت 
أك�رب رسع�ة يف التعام�ل م�ع البيان�ات. ويف رأس 
 ،»Xiaomi« 9« من إنتاج Mi« القائمة، جاء هاتف
والذي حصل عىل 371 849 نقطة ضمن تصنيفات 
 »855 Snapdragon« واملزود بمعال�ج ،»Antutu«

وذاك�رة وص�ول عش�وائي 12 غيغاباي�ت. وح�ل 
هات�ف »Pro GT Z5« ثانيا م�ن »Lenovo«، والذي 
ج�اء بنفس معال�ج الهات�ف األول ونف�س ذاكرة 
الوصول العش�وائي، وحصل ع�ىل 353 469 نقطة 
يف تصنيف�ات املوق�ع. أم�ا املرتبة الثالث�ة فاحتلها 
هاتف »Nubia Red Magic Mars«، املزود بمعالج 

»Snapdragon 845«، وال�ذي حصل عىل 320 763 
نقط�ة. كم�ا ش�ملت القائمة ع�ددا م�ن الهواتف 
 Honor»و »Pro 20 Huawei Mate« :املميزة أبرزها
 Honor Magic»و »X 20 Huawei Mate»و »V20
 Xiaomi Black»و  »ASUS ROG Phone»و  »2

.»Pro 8 Xiaomi Mi»و »Shark

»قليلو التدخني« معرضون خلطر املوت بنسبة خميفة
اكتش�ف أطباء مستشفى كليفالند األمريكي أنه حتى الذين يدخنون 
س�جائر قليلة، هم أكثر عرضة للموت بنسبة 72% مقارنة بالذين لم 

يدخنوا أبدا.
وقرر أطباء املستشفى التحقق من املخاطر التي يتعرض لها »قليلو« 
التدخي )األش�خاص الذين يدخنون بي 15-50 سيجارة يف الشهر(. 
وأظه�رت نتائ�ج الدراس�ة أن هؤالء يمك�ن أن يتعرض�وا إىل عواقب 
وخيم�ة ع�ىل الرغم م�ن أنه�م يدخنون قلي�ال. ويق�ول املرشف عىل 
الدراسة: »هؤالء أكثر عرضة لخطر املوت بنسبة 72% مقارنة بالذين 

لم يدخنوا أبدا«.
لذل�ك، ينص�ح األطباء كل من يرغ�ب بالحفاظ ع�ىل صحته بالتخيل 

نهائيا عن تدخي جميع أنواع السجائر مهما كانت كميتها.

تعزية
نتقدم بخالص العزاء واملواساة 
اىل االخ والزميل العزيز )محمد 
بوف�اة  وذل�ك  لعيب�ي(  خل�ف 
امل�غ�فور ل��ها ) شق�يق�ت�ه(  
سائلي املوىل عز وجل ان يتغم

الفقي�دة بواس�ع رحمت�ه  jjد 
ومغفرته وان يس�كنها فسيح 
جنات�ه وان يلهم اهلها وذويها 

الصرب والسلوان.

اسرة تحرير المستقبل العراقي

اكتش�ف العلماء مرك�زا جديدا لأللم 
يف الدماغ ق�د يتمكنون من »إيقافه« 
لتخفيف األلم الناتج عن حساس�ية 

األعصاب املزمنة.
ويع�د األل�م العصب�ي أح�د أصع�ب 
أن�واع األلم املس�تمر يف الع�الج، ألن 
معظم مس�كنات األلم ال تس�تهدف 
املس�تقبالت الصحيح�ة ل�ه، وبذلك 
تك�ون أخ�ف ملس�ة مؤمل�ة للغاي�ة 
بالنس�بة لألش�خاص الذين يعانون 
م�ن ه�ذه الحال�ة. وبع�د إصاب�ات 
األعص�اب، تتوقف أدمغة وأجس�ام 
بع�ض الناس ع�ن التواصل بش�كل 
يف  العلم�اء  واكتش�ف  مناس�ب، 
مستشفى بوس�طن لألطفال حلقة 

دماغية عادة ما تميز بي اإلحس�اس باأللم 
وأحاس�يس اللمس األخرى، ولكنها تتعطل 

بعد إصابة األعصاب.
ويأمل العلماء أن تؤدي نتائج الدراسة التي 
توصلوا إليها إىل فت�ح زاوية جديدة للعالج، 
ويمكن أن تس�اهم يف تفس�ري كيف تساعد 
تقني�ات العق�ل والجس�د الن�اس يف بعض 

األحيان يف إدارة آالمهم.

والنظ�ام العصب�ي ه�و عب�ارة عن ش�بكة 
معق�دة من التواصل املس�تمر م�ع بعضها 
البع�ض، والرضر الذي يلح�ق بأي جزء من 
ه�ذا النظام يمكن أن يجعل اإلش�ارات التي 

تسري عربه تتدهور.
ويمكن أن يؤدي ه�ذا التلف، الذي قد يكون 
س�ببه اإلصاب�ة بف�ريوس نق�ص املناع�ة 
البرشي�ة أو القوباء املنطقي�ة أو الرسطان، 
عىل سبيل املثال ال الحرص، إىل رسائل شعور 

مزعج�ة، حيث قد يش�عر املصابون 
مث�ال، بالحرق أو الوخز دون س�بب 

مبارش أو واضح.
ويمكن لألدوية املض�ادة لاللتهابات 
ومض�ادات االكتئاب أن تجلب بعض 
الراحة عن طريق إزالة بعض الضغط 
من األعص�اب، وقد تك�ون العقاقري 
لبع�ض  مفي�دة  للنوب�ات  املض�ادة 
الناس، ولكن بالنسبة للكثريين، فإن 
آالم األعصاب قد تكون »عنيدة« كما 

هي »خطرية«.
واكتشف العلماء نظام اتصال يعمل 
بمثابة مكرب للص�وت للحصول عىل 
املعلومات الحسية، ويمكن ملجموعة 
صغرية من الخاليا العصبية يف الدماغ 
تلق�ي معلومات حس�ية من بقية الجس�م، 
ورفع مس�توى »الص�وت« لتلك اإلش�ارات 
وإرسالها مرة أخرى إىل مكان اللمس، ولكن 

بكثافة أكرب.
وتنتقل اإلش�ارات عرب الحبل الشوكي الذي 
يق�وم ببع�ض التفس�ري لنظامن�ا الحي، 
ويتم تسليم اإلش�ارات مع إحدى رسالتي: 

ببساطة »اللمس« أو »األلم«.

اكتشاف خيلص املاليني من آالم األعصاب املزمنة

نرشت مجل�ة »Tonic« نصائح لألخصائيي يف 
مجال طب األعصاب عن كيفية تحس�ي عمل 

الدماغ بواسطة طرق متاحة لكل شخص.
ومن تلك املمارس�ات التي تس�اعد عىل تحسي 

عمل الدماغ:
- القيلولة

نادرا ما تش�ري الدراس�ات العلمي�ة إىل أن النوم 

يف ف�رتة النه�ار يؤث�ر إيجابي�ا يف عم�ل الدماغ 
ووظائف�ه، إال أن عالم النف�س، مايكل بريوز، 
يق�ول إن قيلولة ملدة 25 دقيقة يف اليوم، تكفي 

لتحسي القدرات املعرفية والتعليمية.
- تناول القهوة

يع�زز الكافي�ي الق�درة عىل الرتكيز ويحس�ن 
الذاك�رة. وقد بين�ت نتائج دراس�ات أجريت يف 

أملاني�ا، أن تن�اول 200 ملغ�م م�ن الكافيي يف 
اليوم )كوب من القهوة( يحفز اآلليات اللفظية 
ويساعد الش�خص عىل رسعة اختيار الكلمات 

املطلوبة.
- ممارسة الجنس

تحس�ن العالقة الجنس�ية الوظائ�ف املعرفية 
للدماغ، وهذا يؤدي إىل تعزيز الذاكرة وتحس�ي 
القدرة عىل التفكري املجرد. ويربط العلماء هذه 
النتيج�ة بالتفري�غ العاطفي وتحس�ن الدورة 

الدموية يف الدماغ.
- التخيل عن تناول الكحول

جميع الدراسات العلمية التي أجريت تؤكد عىل 
أن تناول املرشوبات الكحولية بانتظام وخاصة 
اإلفراط يف تناولها، يزيد من خطر االضطرابات 
املعرفية. لذلك، ف�إن التخيل عن تناول الكحول 

بصورة منتظمة مفيد جدا للدماغ.
- التخيل عن االعتماد عىل األجهزة الذكية

تس�بب األجه�زة اإللكرتوني�ة املعارصة كس�ل 
الدم�اغ، وتجعله يتخىل عن حف�ظ املعلومات. 
لذل�ك ينصح األطباء ب�رضورة تذكر املعلومات 
املهم�ة عىل األق�ل، وع�دم االعتماد ع�ىل هذه 
األجه�زة لحفظها، مثل أرق�ام هواتف األقرباء 
واألصدقاء وزمالء العمل وكذلك كلمات املرور.

مخس ممارسات لتحسني عمل الدماغ


