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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

 إّنا الّدنيا ِشرك وقع فيه

 من ال يعرفه

ص2نائبة جتمع »110« توقيع برملاين إلصدار قرار يعالج »ازمة البطالة« لدى الشباب 

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

اهليئة السياسية لتحالف االصالح واالعامر تدعو اىل االرساع بإكامل الكابينة احلكومية

االحتاد والديمقراطي يوقعان اتفاق تشكيل »احلكومةالتاسعة«لإلقليم

الربملان ينظم »التوزيع العادل« للوظائف احلكومية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ص�وت الربمل�ان، أمس االحد، يف جلس�ته 
السادس�ة عرش م�ن الفص�ل الترشيعي 
الثان�ي ع�ى قان�ون امل�رور، فض�ًا عن 
املنت�ج  لحماي�ة  ق�رار  ع�ى  التصوي�ت 
الوطن�ي م�ن الدواجن واألس�ماك، فيما 
اس�تجواب  يف  صاحيات�ه  ع�ن  تح�ّدث 
املسؤولني يف الحكومة.  وشهدت الجلسة 
التي عقدت برئاس�ة حسن كريم الكعبي 
الن�واب  مجل�س  لرئي�س  االول  النائ�ب 
التصوي�ت ع�ى  نائ�ب،  وبحض�ور171 
مرشوع قان�ون املرور وقراري�ن نيابيني 

بشان حماية املنتج الوطني من الدواجن 
الوظيفية  الدرج�ات  واالس�ماك وتوزيع 
لاختصاصات يف املدارس بوزارة الرتبية. 
املجل�س  انج�ز  الجلس�ة  مس�تهل  ويف 
التصوي�ت ع�ى م�رشوع قان�ون املرور 
واملق�دم من لجنة االم�ن والدفاع لغرض 
تنظي�م احكام م�رور املركب�ات وتحديد 
الجهات املس�ؤولة عن تسجيلها وتحديد 
رشوط املتانة واالمان فيها وبيان رشوط 
منح اجازة السوق وتحديد فئاتها واعادة 
النظ�ر يف العقوبات والغرامات املفروضة 
ع�ى مخالفة اح�كام قانون امل�رور بما 
ينس�جم مع جس�امة املخالف�ة والواقع 

االقتص�ادي وتحديد الجه�ات التي تملك 
صاحية فرض الغرامة.

الكعب�ي ع�ى  اخ�ر ش�دد  م�ن جان�ب 
دع�م االلي�ات والدس�تورية والقانوني�ة 
والوسائل املتاحة ألعضاء مجلس النواب 
لاس�تجوابات م�ع اح�رتام العاق�ة مع 
ان ال تك�ون  التنفيذي�ة رشط  الس�لطة 
عى حس�اب الدور الرقاب�ي والترشيعي 
للمجلس. بعدها انجز املجلس التصويت 
عى ق�رار نيابي لحماية املنت�ج الوطني 

من الدواجن واالسماك نص عى االتي:

التفاصيل ص2

التعليم توجه بتوزيع اللجان
 االمتحانية يف اجلامعات بحسب التخصصات 

العلمية وتوحيد االسئلة

عمليات بغداد : 
رفع »332« كتلة كونكريتيـة 

خالل األسبوع املايض

النقل تستجيب ملناشدة 
موظفي االجور اليومية بمطار 

البرصة الدويل

صوت على قرار حلماية املنتج احمللي.. ومرر قانون »املرور«.. وشدد على صالحياته يف استجواب املسؤولني
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الداخلية: القبض عىل اثنني يعمالن بديوان اجلند التابع لـ »داعش« يف ايمن املوصل الزراعة الربملانية تقرر منع استرياد املنتجات احليوانية بالكامل
رئيس الربملان يتحدث عن تدخله إلطالق رساح متهمني لدى القوات األمنية

ريـال مدريد 
يـضـع شـروطـه لـضـم 

نـيـمـار
ص3 ص3 ص3

رسيالنكا تطرد »200« داعية إسالمي بعد اعتداءات عيد الفصح
      بغداد / المستقبل العراقي

طردت رسيانكا 600 أجنبّيا، بينهم 200 رجل 
دين إس�امي، منذ اعت�داءات عيد الفصح التي 
تبناه�ا تنظيم »داع�ش«، واتهمت الس�لطات 
جماع�ة إرهابية محلي�ة تابعة له�ذا التنظيم 
بتنفيذها. وقال وزير الداخلية فاجريا أبيواردينا 
إن الدع�اة اإلس�اميني دخل�وا الب�اد بش�كل 
قانون�ي، لكن تب�نّي، بعد العملي�ة األمنية التي 
تلت االعتداءات، أنه�م تجاوزوا املدة املحددة يف 
تأش�ريات الدخول، ما استدعى فرض غرامات 

مالية ضدهم، ثم طردهم من الجزيرة. ولم يعلن 
وزير الداخلية عن جنسيات املرحلنّي من الباد، 
لكن الرشطة أكدت أن العديد من االجانب الذين 
تجاوزوا الوقت املسموح به يف تأشريات الدخول 
منذ هجمات الفصح ه�م من بنغادش والهند 
واملالديف وباكستان. وأكد الوزير أن الحكومة 
تعمل عى تعديل نظام منح تأش�ريات الدخول 
بس�بب مخاوف من أن يدفع رجال دين أجانب 
سكاناً إىل التطرف، وتكرار هجمات 21 نيسان 
االنتحارية، التي استهدفت ثاث كنائس وثاثة 
فنادق. واتهمت الس�لطات الرسيانكية داعية 

إس�امي محيل بأنه العقل املبدر لهجمات عيد 
الفصح التي أس�فرت عن مقتل 257 ش�خصاً 
وإصاب�ة نح�و 500. وُعرف عنه أنه س�افر إىل 
الهن�د املج�اورة وتواصل م�ع إرهابيني هناك. 
ومن�ذ ذلك الحني، فرضت حال�ة الطوارئ، كما 
ألغت الكنيس�ة الكاثوليكي�ة القداديس العامة 
يف الجزيرة الواقعة جنوب آس�يا، خشية وقوع 
مزيد من الهجمات االنتحارية. وتابع مسيحيو 
رسيان�كا الكاثولي�ك لألس�بوع الثان�ي ع�ى 
الت�وايل قداس األح�د يف منازلهم عرب شاش�ات 

التلفزيون.

عبد املهدي يؤكد عىل إيالء احلكومة أمهية كبرية 
لتجاوز البريوقراطية املعطلة للخدمات

وزير النفط: العراق لن يتخذ قرارا فرديا 
3لتعويض النفط اإليراين 3

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الص�ني، أم�س األح�د، أن العراق 
أصبح أكرب مورديها من النفط والرشيك 
التجاري االول بميزان وصل إىل 30 مليار 
دوالر، فيما كش�فت عن خطط لتس�هيل 

منح سمات الدخول إىل العراقيني.
وقال الس�فري الصيني الذي بارش مهمته 
يف العراق الشهر املايض »تشانغ تاو«،إن 
الصيني�ة تط�ورت  العراقي�ة  العاق�ات 
ف��ي ال�س�نوات األخ�ي��رة ب�ش��ك�ل 
م��م��ت���از منذ أن ش�هد العام 2015 

اقامة عاقات الرشاكة االسرتاتيجية عى 
املس�توى الس�يايس تأكيًدا عى االهتمام 
البالغ م�ن قبل قيادة البلدين عى تطوير 
العاقات الثنائية يف اش�ارة إىل توقيعهما 
منذ ذلك العام خال زيارة رئيس الوزراء 
السابق حيدر العبادي للصني عى خمس 
للتع�اون  اتفاقي�ات ومذك�رات تفاه�م 
االقتص�ادي والتكنولوج�ي والعس�كري 

والدبلومايس والنفط والطاقة.
الصعي�د  أّن�ه ع�ى  إىل  الس�فري  وأش�ار 
االقتصادي، ف�إن تع�اون البلدين يف هذا 
املجال يحافظ عى زخ�م جيد، منوها إىل 

ان حج�م التب�ادل التجاري ب�ني البلدين 
ي�زداد ويتطور كثريا س�نويا وبنسبة 10 
باملئة، حي�ث تجاوز التب�ادل االقتصادي 

30 مليار دوالر ف�ي ال�ع�ام امل�اض�ي.
وأوض�ح أن الص�ني تعت�رب االن اك�ب��ر 
ش��ري�ك ت�ج�اري ل�ل�ع�راق وك�ذل�ك 
يعترب ال�ع�راق ثان�ي اكرب م�ورد نفطي 
للصني وراب�ع اكرب رشيك تجاري للصني 
يف الرشق االوس�ط. وأكد الس�فري وجود 
خطط لتوس�يع منح تأش�ريات الدخول 

للعراقيني إىل باده.
 التفاصيل ص2

الصني: العراق ثاين أكرب موردينا للنفط ونعتزم القيام 
بمشاريع جديدة مع بغداد

البزوين: دور عامل العراق 
كبري وعىل البـرملان تشـريع 

قوانني حتميهم
ص3
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التعليم متنح خيارا للطلبة إلكامل »البكالويورس«خالل ثالث سنوات
     بغداد / المستقبل العراقي 

ح�ددت وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي، الس�اعات 
الدراس�ية ملرحل�ة البكالوري�وس تمهيدا للعم�ل بنظام 
املق�ررات ابت�داء م�ن الع�ام ال�درايس )2019 – 2020( 
وللمرحلة االوىل حرصا، مبينة امكانية منح كورس اضايف 
)صيفا( الكمال مرحلة البكالوريوس بثالثة اعوام. وقال 
مستشار الوزارة محس�ن الفريجي، يف ترصيح صحفي 
إن “نظ�ام املقررات املرتقب تطبيقه خالل العام الدرايس 
املقبل )2019 – 2020( وللمرحلة االوىل ملختلف الكليات 
والتخصصات العلمية واالنسانية وللدراستني الصباحية 
واملس�ائية، يع�د م�ن االنظم�ة املتقدم�ة عاملي�ا، مؤكدا 
انه س�يحدث انتقال�ة علمية يف عالم املعرف�ة”. واضاف 

الفريج�ي، ان “النظ�ام يه�دف لتطوير الجان�ب املعريف 
ليواك�ب اخر املس�تجدات ع�ى الس�احة العلمية لجميع 
االختصاص�ات متمثل�ة بالتقني�ات املع�ارصة واملق�رر 
الدرايس لتقديم املعرفة بشكل تراتبي”، منوها بأن “نظام 
املقررات الدرايس، سيعتمد عى مقررات اختيارية واخرى 
اجبارية تحددها اللجان املختصة بالقسم”. واوضح، أن 
“الكليات البالغة مدة الدراسة فيها اربعة اعوام، حدد لها 
132 ساعة، اما س�اعات الدراسة للكليات ذات الخمسة 
اع�وام وهي: طب االس�نان والصيدلة، فح�ددت ب� 180 
س�اعة، بينما حددت 205 ساعات دراسية للكليات التي 
تك�ون مرحلة البكالوريوس فيها س�تة اعوام، وتش�مل 
كليات الطب، وبش�أن املعاهد التي تكون مدة دراس�تها 

عامني، فحددت لها 72 ساعة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

صوت الربملان، أمس االحد، يف جلسته 
السادسة عرش من الفصل الترشيعي 
الثاني ع�ى قانون امل�رور، فضالً عن 
التصوي�ت عى ق�رار لحماي�ة املنتج 
الوطني من الدواجن واألس�ماك، فيما 
تح�ّدث ع�ن صالحياته يف اس�تجواب 

املسؤولني يف الحكومة. 
وشهدت الجلسة التي عقدت برئاسة 
حس�ن كري�م الكعب�ي النائ�ب االول 
لرئيس مجل�س النواب وبحضور171 
نائب، التصويت ع�ى مرشوع قانون 
بش�ان  نيابي�ني  وقراري�ن  امل�رور 
حماي�ة املنت�ج الوطني م�ن الدواجن 
واالسماك وتوزيع الدرجات الوظيفية 
ب�وزارة  امل�دارس  يف  لالختصاص�ات 
الرتبي�ة. ويف مس�تهل الجلس�ة انجز 

م�رشوع  ع�ى  التصوي�ت  املجل�س 
قانون املرور واملق�دم من لجنة االمن 
والدف�اع لغرض تنظي�م احكام مرور 
املركب�ات وتحديد الجهات املس�ؤولة 
عن تس�جيلها وتحدي�د رشوط املتانة 
واالمان فيها وبيان رشوط منح اجازة 
الس�وق وتحديد فئاتها واعادة النظر 
يف العقوب�ات والغرام�ات املفروض�ة 
عى مخالف�ة احكام قانون املرور بما 
ينسجم مع جسامة املخالفة والواقع 
االقتصادي وتحديد الجهات التي تملك 

صالحية فرض الغرامة.
م�ن جان�ب اخ�ر ش�دد الكعب�ي عى 
دعم االليات والدس�تورية والقانونية 
املتاح�ة ألعض�اء مجلس  والوس�ائل 
اح�رتام  م�ع  لالس�تجوابات  الن�واب 
العالقة مع الس�لطة التنفيذية رشط 
ان ال تكون عى حساب الدور الرقابي 

والترشيع�ي للمجل�س. بعده�ا انجز 
املجل�س التصوي�ت ع�ى ق�رار نيابي 
لحماي�ة املنتج الوطني م�ن الدواجن 
واالس�ماك نص ع�ى االت�ي }لحماية 
املنت�ج الوطن�ي ملن�ع اغراق الس�وق 
املحلية ومنع استرياد الدواجن وبيض 
املائ�دة واالس�ماك الحي�ة واملجم�دة 
وامل�ربدة من اجل االعتم�اد عى املنتج 
املحيل دعما للمشاريع الوطنية تلتزم 
الجه�ات ذات العالق�ة التنس�يق م�ع 
سلطات اقليم كردستان واملحافظات 
غري املنتظمة يف اقليم من اجل تش�ديد 
الرقاب�ة ع�ى املناف�ذ الحدودية وعدم 
الخص�وص  به�ذا  اج�ازة  أي  من�ح 
وبخالفه تتحمل الجهات املشارة اليها 
اعاله التعويض القانوني واملايل{. كما 
ات�م املجلس التصويت عى قرار نيابي 
يخ�ص توزيع الدرج�ات الوظيفية يف 

وزارة الرتبية نص عى االتي }1. الغاء 
التميي�ز بني مراك�ز امل�دن واالقضية 
خ�الل  م�ن  والقصب�ات  والنواح�ي 
الغاء توزيع الدرج�ات الوظيفية عى 
اساس النسب بني املركز واالطراف 2. 
ي�وزع الدرجات الوظيفي�ة املبني عى 
حاجة املدارس لس�د الشواغر ونقص 
امل�الكات ع�ى ابن�اء نف�س املناط�ق 
وتكون االولوية للمحارضين 3.توزيع 
الدرج�ات ب�ني االختصاصات حس�ب 
احتياجات املدارس التي فيها الشواغر 

لتحقيق العدالة بني االختصاصات{. 
وس�ّمت ع�دداً م�ن اللج�ان الربملانية 
نواب�اً كرؤس�اء له�ا، فيما اس�تمرت 
الخالف�ات بش�أن ه�ذه القضّية بني 
األحزاب السياس�ية. بعدها تقرر عقد 
الجلس�ة القادم�ة يوم الس�بت املقبل 
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صوت على قرار حلماية املنتج احمللي.. ومرر قانون »املرور«.. وشدد على صالحياته يف استجواب املسؤولني

كشفت عن تسهيالت جديدة ملنح التأشرية لغرض التجارة والسياحة

الربملان ُينّظم »التوزيع العادل« للوظائف احلكومية

الصني: العراق ثاين أكرب موردينا للنفط ونعتزم القيام بمشاريع جديدة مع بغداد
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الصني، أمس األح�د، أن العراق أصبح 
أك�رب مورديها من النف�ط والرشيك التجاري 
االول بميزان وص�ل إىل 30 مليار دوالر، فيما 
كش�فت عن خط�ط لتس�هيل منح س�مات 

الدخول إىل العراقيني.
وق�ال الس�فري الصين�ي الذي ب�ارش مهمته 
يف الع�راق الش�هر املايض »تش�انغ ت�او«،إن 
العالق�ات العراقي�ة الصيني�ة تط�ورت ف�ي 
ال�سنوات األخ�ي�رة ب�ش�ك�ل م��م��ت��از 

من�ذ أن ش�هد الع�ام 2015 اقام�ة عالقات 
الرشاكة االسرتاتيجية عى املستوى السيايس 
تأكيًدا ع�ى االهتمام البالغ م��ن قبل قيادة 
البلدي�ن ع�ى تطوي�ر العالق�ات الثنائي�ة يف 
اش�ارة إىل توقيعهم�ا من�ذ ذلك الع�ام خالل 
زي�ارة رئيس الوزراء الس�ابق حيدر العبادي 
للصني عى خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم 
للتعاون االقتصادي والتكنولوجي والعسكري 

والدبلومايس والنفط والطاقة.
وأشار السفري إىل أّنه عى الصعيد االقتصادي، 
ف��إن تع�اون البلدين يف هذا املج�ال يحافظ 

ع�ى زخم جي�د، منوها إىل ان حج�م التبادل 
التجاري ب�ني البلدين ي��زداد ويتطور كثريا 
س�نويا وبنس�بة 10 باملئ�ة، حي�ث تج�اوز 
التب�ادل االقتص�ادي 30 ملي�ار دوالر ف��ي 

ال�ع�ام امل�اض�ي.
وأوضح أن الصني تعترب االن اك�ب�ر ش�ري�ك 
ت�ج�اري ل�ل�ع�راق وك�ذل�ك يعترب ال�ع�راق 
ثاني اكرب م��ورد نفطي للصني وراب�ع اكرب 

رشيك تجاري للصني يف الرشق االوسط. 
وأك�د الس�فري وجود خط�ط لتوس�يع منح 
تأش�ريات الدخول للعراقي�ني إىل بالده قائال 

انه كانت هناك مش�اكل حول هذا االمر لكن 
الس�فارة تق�وم حالي�ا عى تس�هيل منحها 
للعراقيني، الفت�ًا إىل ان »النظ�ام االلكرتوني 
التأش�ريات يواج�ه بع�ض  للحص�ول ع�ى 
املشاكل وقد عالجنا تلك املشكلة، ونعمل االن 
عى منح تاش�ريات ال��دخ��ول إىل ال�ص�ني 
ف��ي القنصلي�ة ال�ع�ام��ة بمدين�ة أربيل، 
وقمنا بانفاق 5 ماليني يوان للقنصلية العامة 
يف اربيل«. وبني الس�فري إىل أّن بالده ستطلق 
م��ش��اري��ع ج��دي��دة ب�ع�د ت��ح��ول 
ال�س��ف�ارة الصينية إىل مكانها ال�ج�دي�د 

وس�ت�وس�ع عمليات منح التاشريات، حيث 
تمنح الس�فارة حاليا قرابة 20 الف تاش�رية 
س�نويا معظمها لرجال االع�م�ال والطلبة، 
وهي تس�عى خ�الل الفرتات املقبل�ة لتفعيل 

التأشرية السياحية .
واوض�ح الس�فري ت�او  أّن ب�الده قدم�ت يف 
الس�نوات االخرية مس�اعدات مالي�ة بقيمة 
200 ملي�ون يوان )ح�وايل 80 مليون دوالر( 
إىل العراق كما انها تقدم مساعدات اخرى إىل 

العراق عن طريق االمم املتحدة«.
يش�ار إىل أّن الع�راق والص�ني احتف�ال العام 

امل�ايض بالذك�رى الس�تني القام�ة العالقات 
الدبلوماسية بينهما ويف الوقت الحايل تتشعب 
أوجه هذه العالقات وتشمل مجاالت عدة من 
أهمها، مج�ال النفط والطاقة بش�كل عام، 
فالصني تحت�اج إىل البرتول كثريا، وهي ثاني 
أكرب دولة مس�تهلكة للنفط يف العالم وتعتمد 
بش�كل كب�ري عى ال�رشق األوس�ط كمصدر 
له�ذه الطاق�ة والهمي�ة الع�راق كأحد أهم 
مص�ادر النفط يف العالم، ل�ذا يعمل الطرفان 
ع�ى زيادة املرشوعات واالس�تثمارات يف هذا 

املجال.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئي�س مجلس الن�واب، أمس 
االح�د، براءت�ه م�ن كل املتورط�ني 
بال�دم العراق�ي، فيما فن�د الحديث 
عن تدخله الخراج متهمني بقضايا 
)املتهم�ني(  انه�م  اىل  الفت�ا  قت�ل، 

رسق�ة،  لقضي�ة  معتقل�ني  كان�وا 
وت�م تس�فريهم بمذك�رة قضائية 
وليس بأمر من�ي.  وقال الحلبويس 
يف مؤتم�ر صح�ايف عق�ده بالنجف 
عوائ�ل  وازور  التكف�ل  »جئ�ت 
الش�هداء، وانا لكل العراقيني، واتربأ 
م�ن كل مت�ورط بال�دم العراقي«، 

مؤكدا »ماضون يف حلحلة مش�اكل 
البلد واكمال الكابينة الوزارية«.

وبش�أن موض�وع تدخل�ه الخ�راج 
بحس�ب  قت�ل،  بقضاي�ا  متهم�ني 
ن�واب، أوض�ح الحلب�ويس، »انه�م 
كانوا معتقلني لقضية رسقة وليس 
قت�ل، وس�لطات األنب�ار تبحث عن 

الصيادي�ن«،  بقت�ل  به�م  املش�تبه 
الفت�ا اىل أن »املعتقل�ني نقلوهم من 
النجف اىل االنبار«. وأكد الحلبويس، 
»نعم كانوا متهمني بقضية جنائية 
ولي�س ارهابية، والدلي�ل اعتقلوا يف 
مرك�ز مكافحة إج�رام، كما انه تم 
تس�فريهم بمذك�رة قضائية وليس 

بأمر مني«. يش�ار اىل أن النائب عيل 
البديري، اتهم يف وقت س�ابق رئيس 
محم�د  العراق�ي  الن�واب  مجل�س 
الحلبويس، بأنه أطلق رساح عدد من 
املتهمني بتنفي�ذ »عملية إرهابية«، 
ذهب ضحيتها عدد من املواطنني يف 

محافظة األنبار.

        بغداد / المستقبل العراقي

وقع نيجريف�ان بارزاني نائ�ب رئيس الحزب 
الديمقراط�ي الكردس�تان وكورست رس�ول 
ع�يل نائ�ب الس�كرتريالعام لالتح�اد الوطني 
الكردس�تاني، أم�س األح�د، يف مق�ر املكتب 
السيايس لالتحاد بالسليمانية، اتفاق تشكيل 
الكابين�ة الوزاري�ة التاس�عة لحكوم�ة اقليم 

كردستان. وقال وسائل إعالم كردية إنه “فور 
وصول وفد الديمقراطي الكردستاني اىل مبنى 
املكتب السيايس عقد البارزاني وعيل، اجتماعا 
ثنائيا مغلقا لبحث اللمسات االخرية لتشكيل 

الحكومة، ومن ثم جرت مراسم التوقيع”.
يذكر أن وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وص�ل صب�اح أم�س اىل الس�ليمانية، وعق�د 
اجتماع�ا م�ع وف�د حرك�ة التغي�ري لبح�ث 

موقفهم النهائي من تش�كيل الحكومة ، بعد 
مطالبة االتحاد بأس�تحداث منصب نائب ثان 

لرئيس االقليم.
من جهته اعلن املتحدث باس�م حركة التغيري 
ش�ورش حاجي وخ�الل مؤتم�ر صحفي ان 
حرك�ة التغيري ت�رى من ال�روري ان تعمل 
جمي�ع االطراف معا م�ن الحفاظ عى تجربة 
االقليم، ولن تكون هناك اية مش�كلة لتشكيل 

او  منص�ب  اضي�ف  اذا  القادم�ة  الحكوم�ة 
منصبني.

إىل ذلك أكد املتحدث بأسم الحزب الديمقراطي 
محمود محمد انهم توصل�وا اىل اتفاق نهائي 
م�ع حرك�ة التغي�ري فيم�ا يتعل�ق بتش�كيل 
الكابين�ة الوزارية القادمة ، ومن الغد س�نبدأ 
بالخطوات الفعلية  بتشكيل الحكومة، منوها 

اىل اعالنها يف اقرب وقت ممكن.

رئيس الربملان يتحدث عن تدخله إلطالق رساح متهمني لدى القوات األمنية

االحتاد والديمقراطي يوقعان اتفاق تشكيل »احلكومةالتاسعة«لإلقليم

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت النائبة ع�ن كتلة النه�ج الوطني 
سهام العقييل، أمس األحد، عن جمع 110 
توقيعا برملانيا إلصدار قرار بمعالجة ازمة 
البطالة للشباب. وقالت العقييل يف مؤتمر 
صحف�ي عقدت�ه يف مجل�س الن�واب، إن 
»هن�اك قرارا نيابيا ملعالج�ة ازمة البطالة 
لرشيحة الشباب عرب اصدار قوانني تسهم 
بالح�د من هذه الظاه�رة ». واضافت انه 
»ت�م تقدي�م طلب�ا موقع�ا من قب�ل 110 
نائب اىل رئاسة مجلس النواب«، مبينة ان 

»نسبة العاطلني عن العمل يف البالد بحسب 
االحصاءات الحكومية الرسمية وصلت اىل 
22.6% واحد اهم اسباب هذه البطالة هو 
مزاحمة الوافدين االجانب للعامل العراقي 
بالعم�ل يف القط�اع الخ�اص والقطاعات 
االخ�رى«. كم�ا طالبت ب��«رضورة الزام 
ال�رشكات العامل�ة يف الع�راق يف قطاعات 
واالس�تثمار  واالعم�ار  والطاق�ة  النف�ط 
والخ�اص بتحديد نس�بة ال تق�ل عن %80 
لتش�غيل العمالة العراقية كرشط اس�اس 
ملن�ح رخصة العم�ل او التعاق�د او تجديد 

التعاقد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تعه�د النائب االول لرئي�س مجلس النواب 
حس�ن كريم الكعبي، أمس االحد، بإعادة 
النظ�ر يف اس�تقطاع نس�بة م�ن روات�ب 
املتقاعدي�ن عن�د وفاته�م، وغريه�ا م�ن 
املالحظ�ات الت�ي طرحه�ا مجموع�ة من 

املتقاعدين.
وذك�ر املكت�ب االعالم�ي للكعب�ي يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
االخ�ري »اس�تقبل يف مكتبه ببغ�داد رئيس 
جمعي�ة املتقاعدين ع�ن محافظة كربالء 
والوفد املرافق له، لالستماع اىل مالحظاتهم 

ومطالبهم«.
وق�ال الكعبي، بحس�ب البي�ان، ان »عدم 
ش�عور رشيح�ة املتقاعدي�ن باالنص�اف 
ه�و ما يدفعه�م اىل طلب تعدي�ل القوانني 
والق�رارات والتعليمات الت�ي اغلبها نراها 
مجحفة بحقهم وما يتقاضوه من مرتبات 
هي جزء بسيط من الحقوق التي يجب ان 

توفرها لهم الدولة جزاء ما قدموه لها«.
وق�دم الوف�د ع�ددا م�ن املطال�ب لعموم 
املتقاعدين، »ومنها انهاء تعليمات توزيع 
الرواتب التقاعدية كل شهرين وجعلها كل 

ش�هر خاصة بعد اعتماد اليات الكرتونية 
رسيعة ومريحة )الكي كارد(«، مش�ريين 
اىل ان »م�دة 60 ي�وم صعبة ع�ى املتقاعد 
وعائلته، وعدم تأخري التوزيع ملدة قد تصل 

اىل اسبوع واكثر«.
وطالب�وا ب�«إلغ�اء الق�رارات والتعليمات 
املتعلقة باس�تقطاع جزء كب�ري من راتب 
املتقاعد بعد الوفاة والذي اثر عى املستوى 
املعييش للمس�تفيدين من ذويه وشمولهم 
بمكاف�اة نهاية الخدمة، وايضا ش�مولهم 
بكاف�ة االمتي�ازات التي منح�ت للمحالني 
ع�ى التقاعد حديث�ا واملوظفني مثل قطع 
االرايض والزي�ادة يف الروات�ب التقاعدي�ة 

والسلف«.
ودع�ا الوف�د اىل »ح�ث م�رصف الرش�يد 
بالرافدي�ن  اس�وة  الق�روض  من�ح  ع�ى 

للمتقاعدين«.
من جان���ب�ه، وعد الكعب�ي بالعمل عى 
دراس�ة هذه الطلب�ات بش����كل رسيع 
وتنفي�ذ الت�ي تتطل�ب جان�ب ترشيع�ي 
الع����الق�ة  ذات  الجه�ات  ومفاتح�ة 
البقي�ة منه�ا، خاص�ة وان  لتن����في�ذ 
اغلبها طلبات مرشوعة وكفيلة بتحس�ني 

اوضاع هذه الرشيحة املهمة.

الكعبي يعد بإعادة النظر يف االستقطاع من رواتب 
املتقاعدين املتوفني 

نائبة جتمع )110( توقيع برملاين إلصدار قرار
 يعالج »ازمة البطالة« لدى الشباب 

        بغداد / المستقبل العراقي

االص�الح  لتحال�ف  السياس�ية  الهيئ�ة  عق�دت 
واالعمار اجتماعها الدوري وقد بحث املجتمعون 
امللف�ات املدرج�ة عى ج�دول االجتم�اع ، وكانت 
مس�تجدات االوضاع السياسية عى رأس امللفات 
الت�ي تم�ت مناقش�تها بش�كل مس�تفيض، واذ 
بإكم�ال  االرساع  اىل  السياس�ية  الهيئ�ة  دع�ت 
الكابين�ة الحكومية فإنها ش�ددت ع�ى  جدولة 
االنج�ازات الحكومي�ة يف تقارير ش�فافة ليطلع 
عليه�ا الجميع ، كما دعا املجتمعون الحكومة اىل 
االرساع بتنفيذ الربنام�ج الحكومي وامليض قدما 
بتقديم الخدمات ومكافحة الفساد والقضاء عى 
البطال�ة ، مؤكدين عى رضورة مش�اركة جميع 
الق�وى واملكون�ات بالق�رار الس�يايس العراق�ي 
وه�ي اهم بكثري من الرشاك�ة يف االدوار واملواقع 
، وأهمية اسناد مسؤولية املناصب الحكومية اىل 
ش�خصيات كفوءة بعيدا عن انتمائها الس�يايس 

والطائف�ي فالدولة اكرب من الجميع ، مش�ددين 
ع�ى امليض بق�وة باملرشوع االصالح�ي للتحالف 
واملساهمة الفاعلة يف خلق االستقرار السيايس يف 
الع�راق والدفع باتجاه النهوض بالواقع الخدمي 
والتنموي يف البالد ، اىل ذلك ش�دد تحالف سائرون 
تمس�كه وبق�وة بتحالف االصالح وان�ه خيارهم 
االس�رتاتيجي ، م�ن جه�ة اخ�رى اك�دت الهيئة 
السياس�ية اعتزاز العراقيني باملك�ون الرتكماني 
مؤكدي�ن رضورة ضم�ان تمثيل�ه يف الحكوم�ة 
ومش�اركته يف بن�اء الع�راق ، أمني�ا اس�تعرض 
املجتمع�ون تط�ورات االوض�اع االمني�ة يف البالد 
ورضورة ايجاد الحلول املناسبة لإلرهابني العرب 

واالجانب املودعني يف السجون العراقية .
كما اكدت الهيئة السياس�ية عى رضورة احرتام 
القان�ون وااللتزام بالضوابط االدارية وعربت عن 
رفضها الش�ديد االس�تمرار بمنع السيد د.عباس 
الحمداني  م�ن مزاولة مهام�ه عضوا يف مجلس 

محافظة بغداد . 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الداخلية، أمس االحد، القاء القبض 
عى اثنني من عنارص داعش االرهابي كانا يعمالن 
بدي�وان الجند يف الس�احل االيمن ملدين�ة املوصل. 
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان«مديرية 
رشطة ام الربيعني التابع�ة لقيادة رشطة نينوى 

وبالتع�اون مع مديرية إس�تخبارات وأمن نينوى 
وبن�آًء عى مذكرات قب�ض قضائية تلقي القبض 
عى إثنني من عنارص عصاب�ات داعش اإلرهابية 
والل�ذان كان�ا يعمالن بصفة مقاتل فيما يس�مى 
بديوان الجند خالل فرتة سيطرة عصابات داعش 
اإلرهابية عى مدينة املوص�ل«. واضافت، انه«تم 
القب�ض عليهم�ا يف منطق�ة ) حي الرس�الة ( يف 

الجانب األيمن ملدينة املوصل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت عملي�ات الجزي�رة، أمس االح�د، مقتل 
يف  مضاف�ات   5 وتدم�ري  »ارهابي�ني«  ثماني�ة 
الصحراء غربي االنبار، مبينة ان العملة ماتزال 

متواصلة. 
وقال قائد عمليات الجزيرة اللواء الركن قاس�م 

املحم�دي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، »انطلقت عملية واس�عة لتفتيش 
مناط�ق الجزي�رة غ�رب الع�راق اش�رتكت بها 
قيادة عمليات الجزي�رة متمثلة بقوات الجيش 
والحشد العش�ائري املس�ندين بطريان الجيش 
والقوة الجوية وط�ريان التحالف وبلتعاون مع 

قيادتي نينوى وصالح الدين«.

اهليئة السياسية لتحالف االصالح واالعامر تدعو اىل 
االرساع بإكامل الكابينة احلكومية

الداخلية: القبض عىل اثنني يعمالن بديوان اجلند التابع 
لـ »داعش« يف ايمن املوصل 

عمليات اجلزيرة تعلن مقتل »ارهابيني« وتدمري )5( مضافات يف صحراء االنبار
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   بغداد / المستقبل العراقي

طالب عضو مجلس املفوضني يف املفوضية العليا لالنتخابات 
حازم الرديني بتثبيت املوظفني العقود وتنفيذ قرار الربملان 
بهذا الش�أن الذي مرر فقرة تثبيتهم يف موازنة العام 2019 

الجاري.
وق�ال الرديني يف ترصيح للمربد إن هذا األمر تم مناقش�ته 
مع اللجنة القانونية قبل أيام مبينا إن اللجنة قررت توجيه 
كتب رس�مية إىل وزارة املالية لغرض تنفيذ الفقرة الخاصة 

بتثبيت هؤالء العقود عىل املالك الدائم.
وأوضح الرديني ان وزارة املالية إىل أالن لم توفر التخصيصات 
الالزمة لتثبيتهم وان الربملان س�يعمل عىل توجيه الحكومة 
لتوفري التخصيصات الالزم�ة لتثبيت كافة العقود الذين تم 

وضع نص خاص بهم بموازنة عام 2019.
يذكر ان مجلس النواب صوت باإلجماع عىل مرشوع قانون 
املوازن�ة العامة للبالد للعام الجاري يف 24 من ش�هر كانون 
الثاني املايض وكانت تتضمن فقرات عدة بينها تثبيت عقود 

موظفي املفوضية والكهرباء.

   بغداد / المستقبل العراقي

اوع�ز وزير النقل عبد الله لعيبي ، بتش�كيل لجن�ة وزارية للنظر 
بمناشدة موظفي االجور اليومية يف مطار البرصة الدويل .

وذكرت وزارة النقل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
ان »الوزير وجه بتش�كيل لجنة للنظ�ر بطلبات االجور اليومية يف 
مطار البرصة والوقوف عىل املشكالت التي يعانون منها واالرساع 

بايجاد حلول مناسبة لها«.
واض�اف وزي�ر النقل بحس�ب البي�ان، ان »الوزارة وتش�كيالتها 
تقي�م جهوده�م املبذولة طوال فرته عمله�م يف الخطوط الجوية 

العراقية«.
واش�ار اللعيبي اىل اننا«ومن موقع املسؤولية نعمل جاهدين عىل 
ايج�اد حلول حقيقية النصاف هذه الرشيح�ة ومنحهم الحقوق 

املرشوعة لهم وفق القانون.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد، اع�داد خطة لتطوير 
واكس�اء ع�رشة قطاعات وارب�ع محالت 
سكنية بمدينة الصدر رشقي العاصمة«.

وقال�ت االمان�ة يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«،  إن »م�الكات دائرة املش�اريع 
احد تش�كيالت امانة بغداد، اس�تحصلت 
ع�رشة  الكس�اء  االصولي�ة  املوافق�ات 
قطاع�ات وارب�ع مح�الت س�كنية م�ن 
املوازن�ة التش�غيلية ضمن خط�ة الدائرة 
له�ذا الع�ام، وبصدد االنته�اء من مرحلة 
االعالن الختيار الرشكات املناس�بة لتنفيذ 

اعمال االكساء ».
واضافت ان »املحالت الس�كنية املشمولة 
منطق�ة   ٥٣٧( ه�ي  االكس�اء  باعم�ال 
جميل�ة  منطق�ة  و٥22و٥24  الحبيبي�ة 
و٥1٦(، والقطاعات املش�مولة ايضا هي 
بلدي�ة  ضم�ن  و٥٥أ(  )42و4٥و4٦و19 
و)٧٥و٧٦و٧٧و٦0و٧٦(  االوىل  الص�در 
ضم�ن بلدي�ة الص�در الثاني�ة فضال عن 
الس�تينية  الش�وارع  م�ن  ع�دد  اكس�اء 

باملدينة.

   المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

وجه محافظ كربالء عقيل الطريحي،اليوم 
بتزويد فرع توزيع الكهرباء ب�٥0 محولة 

كهربائية«.
وق�ال مكتب�ه، ان«الطريح�ي اجتمع مع 
مديرين الدوائر الخدمية يف كربالء، مضيفا 
ان«محاف�ظ كرب�الء وجه بتزوي�د توزيع 
الكهرب�اء ب)٥0( محولة كهربائية دعما 

للجهد املبذول من قبل منتسبي الفرع«. 
يذك�ر ان املحافظ�ة قد تعرض�ت اىل رياح 
قوي�ة صنفت من الدرج�ة االوىل عىل راي 
خ�رباء االن�واء الجوي�ة وبلغ�ت رسعتها 
)100كم بالس�اعة( تسببت يف قلع اعمدة 
الكهرب�اء وس�قوط مح�والت كهربائي�ة 
واسالك وقابلوات معلقة وارضار كبرية يف 
الكهرب�اء، وتمكنت مالكات الكهرباء بعد 
تش�كيل غرفة عملي�ات وتواصل االعمال 
ليال ونهارا من اعادة الكهرباء اىل وضعها 
الطبيع�ي وبنس�بة وصل�ت اىل اكث�ر من 
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أمانة بغداد تعلن 
خطة الكساء وتطوير 

مدينة الصدر

حمافظ كربالء يوجه 
بتزويد فرع توزيع 

الكهرباء بـ »50« حمولة

    البصرة / المستقبل العراقي

صدق�ت محكم�ة تحقي�ق البرصة اعرتاف�ات ثالث�ة متهمني عن 
جريمة »تسليب« سيارة هونداي صالون تعود لفتيات كن يقدنها 

يف منطقة الجنينة يف املحافظة«.
وذك�ر املرك�ز االعالم�ي ملجل�س القض�اء االع�ىل يف بي�ان ورد 
ل�«املستقبل العراقي«، أن »الفتيات الثالث كن يتجولن يف السيارة 
ظهرا لغرض تعلم القيادة وعند احد ش�وارع منطقة الجنينة قام 
ش�خصان يقودان دراجة نارية بإشهار مسدساتهم عىل الفتيات 

وأنزلوهن من السيارة«.
وأضاف، أن »املتهمني اخذوا السيارة والذوا بالفرار وتركوا العجلة 
يف منطقة الكزيزة بعد رسقة الهواتف النقالة والحقائب النسائية 

التي تعود للفتيات«.
واش�ار البيان إىل ان »املتهمني اعرتفوا أيضا امام قايض التحقيق 
برسقة حقيبة نس�ائية لتعود لفتاة يف املنطقة نفسها بعد إشهار 
السالح عليها والتي تحتوي بداخلها هاتفا نقاال مع مبلغ مايل«.

وتاب�ع أن »املحكمة صدق�ت اقوالهم وتم اتخ�اذ االجراءات كافة 
بحقهم وفقا ألحكام املادة 444/اوال ورابعا من قانون العقوبات 

العراقي.

حتقيق البرصة تصدق اعرتافات 
متهمني بتسليب سيارة من فتيات

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن رئيس لجن�ة الزراعة واملي�اه واالهوار النيابية س�الم 
الش�مري، ان لجنته قررت منع اس�ترياد املنتجات الحيوانية 
بالكامل، حفاظاً عىل املنتج الوطني«.وقال الش�مري يف بيان 

تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »حفاظا عىل املنتج 
املح�ي ق�ررت لجنة الزراع�ة واملياه وااله�وار النيابية وعرب 
قرار نيابي منع اس�ترياد املنتجات الحيوانية وبش�كل كامل، 
وسيعرض القرار للتصويت يف الجلسة املقبلة ملجلس النواب 
بعد ان تم اعداده م�ن قبل اللجنة وكذلك اللجنة القانونية«.

وأض�اف ان »اللجنة أكملت منذ ثالثة اي�ام القرار بعد ان تم 
جمع اكثر من 100 توقيع ملنع استرياد بيض املائدة والدجاج 
الحي واملجمد واألس�ماك الحية واملجمدة لتفعيل إنتاج املواد 
الغذائي�ة والزراعية املحلية والحد من البطالة وتفعيل جميع 

املنشآت واملصانع الزراعية واملعنية باملنتجات الحيوانية.

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح وزي�ر الزراع�ة صال�ح الحس�ني، 
م�رشوع الري املط�ري املعل�ق واالريض يف 
محافظة واس�ط.وذكر الحس�ني بحس�ب 
بي�ان ملكتب�ه االعالم�ي ورد ل�«املس�تقبل 

العراق�ي«، ان«النهوض بالقط�اع الزراعي 
وافتتاح املشاريع يؤدي اىل سد حاجة السوق 
م�ن املنتجات املحلية والقضاء عىل البطالة 
».وبني ان »الواقع الحايل واملس�تقبي للبالد 
من حيث املياه التكفي للزراعة لذلك ندعو 
املزارعني والفالحني اىل استخدام منظومات 

ال�ري الحديث�ة من اجل ترش�يد اس�تهالك 
املياه وان انشاء هكذا مشاريع استثمارية 
بمنظومات ال�ري املط�ري املعلق واالريض 
يع�د االول من نوعه يف الع�راق حيث يعتمد 
عىل مياه االمطار واملياه الجوفية لس�قي 
املحاصيل«.واشار اىل ان« املرشوع يتضمن 

زراعة شتالت واكرب محطة لرتبية وتسمني 
العج�ول يف الع�راق ومناح�ل« . واوض�ح 
الحسني، ان »نمو وتطوير القطاع الزراعي 
يف البلد كفيل يف نمو القطاعات االخرى مثل 
الصناعة وغريه�ا من القطاع�ات االخرى 

التي تسهم يف النهوض باملنتج املحي.

    بغداد / المستقبل العراقي

يواص�ل الجهد الهنديس يف قي�ادة عمليات بغداد برفع الكتل 
الكونكريتية من العاصمة بغداد وتحويلها إىل املحيط األمني 

للعاصمة«.

وبني اعالم عمليات بغداد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه انه »بلغ مجم�وع ما تم رفعه خالل األس�بوع 

املايض )٣٣2( كتلة كونكريتية ».
واض�اف البي�ان ان الكت�ل رفع�ت م�ن مناط�ق »م�رصف 
الرافدين يف ناحية الوحدة، مؤسس�ة الش�هداء السياس�يني 

يف الك�رادة، محي�ط مدينة الكاظمية املقدس�ة، ش�ارع ٥2 
مدرس�ة املستنرص، جامعتي االمام الكاظم واالمام الصادق 
)ع(، مؤسس�ة الس�جناء السياس�يني يف ش�ارع الصناعة، 
دائ�رة صيانة كهرباء الرصافة، مرصف كردس�تان العراق، 

والتسجيل العقاري يف الرصافة الثانية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية 
باس�م عبدالزم�ان، توقيع مذك�رة تفاهم 
مش�رتكة مع وزير الصح�ة لنقل صالحية 
مراك�ز التأهي�ل الطب�ي رس�مياً اىل وزارة 
العمل، حي�ث جرى التوقيع يف دار الضيافة 
التابع�ة لألمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء.

وب�ني عبدالزم�ان، يف بيان صحف�ي تلقته 

العم�ل  »وزارة  ان  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
وضمن سرتاتيجيتها يف خدمة ذوي االعاقة 
نق�ل  اىل  س�عت  الخاص�ة  واالحتياج�ات 
مراك�ز تاهي�ل املعاقني م�ن وزارة الصحة 
يف خط�وة ته�دف اىل توف�ري حي�اة كريمة 
لهذه الرشيحة، ع�ادا تلك الخطوة انتصارا 
تاريخي�ا ل�ذوي االعاقة ومنطلق�ا حقيقيا 
نحو دمجهم يف املجتمع.واضاف ان »مراكز 
التأهيل س�تكون اداري�ا وفنيا ضمن مالك 

هيئ�ة ذوي االعاق�ة واالحتياجات الخاصة 
وف�ق قان�ون الهيئة  رقم ٣8 لس�نة 201٣ 
مش�ريا اىل ان ع�دد املراك�ز الت�ي ت�م نقل 
صالحياته�ا اىل وزارة العم�ل 11 مرك�زا يف 
بغ�داد واملحافظ�ات وان العم�ل باملراك�ز 
سيس�تمر وف�ق م�ا ه�و علي�ه م�ن حيث 
تزويده باالدوية واملس�تلزمات الرضورية 
لضمان اس�تمرارية تقديم الخدمات فيها.

الوزي�ر اك�د ان »املرحل�ة املقبلة ستش�هد 

تغي�ريات ايجابي�ة كب�رية يف دع�م وخدمة 
االحتياج�ات  وذوي  املعاق�ني  رشيح�ة 
الخاصة وس�تكون هنالك خطط مدروسة 
تواكب االتفاقيات الدولية وتنس�جم معها 
وان وزارة العمل والشؤون االجتماعية هي 
الجهة الرسمية املس�ؤولة عن رعاية هذه 
الرشيح�ة وان نقل صالحية مراكز التأهيل 
الطبي كانت احد ركائز السرتاتيجية املعدة 

لتمكني املعاقني ودعمهم.

   بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزي�ر التعليم العايل قيص الس�هيل، 
بتوزيع اللج�ان االمتحاني�ة يف الجامعات 
كافة بحسب التخصصات العلمية لدراسة 
املناهج وتوحيدها من ناحية االسئلة ملواد 
املراح�ل املنتهي�ة املش�مولة باالمتحانات 

الوزارية )االمتحان التقويمي(.

»املس�تقبل  تلقت�ه  ملكتب�ه  بي�ان  وذك�ر 
العراق�ي« ، ان�ه« ت�م تحديد موع�د ثابت 
 ،2019-٦-9 يف  التقويمي�ة  لالمتحان�ات 
ويت�م تحدي�د الج�دول م�ن قب�ل اللجان 
الجامع�ات  ب�ني  املش�رتكة  االمتحاني�ة 
وتثبيت مواعيد االمتحانات وكذلك االتفاق 
ع�ىل مواعيد ارس�ال نماذج االس�ئلة وبما 

يغطي مفردات املنهج.

   ذي قار / المستقبل العراقي

اعل�ن النائ�ب االول ملحافظ ذي ق�ار عادل 
الدخيي، أن نسبة تسويق محصول الحنطة 
يف سايلوي النارصية والرفاعي وصلت اىل 40 
الف طن منذ فتح باب التس�ويق يف الرشكة 
العام�ة إلنتاج الحب�وب .واوض�ح الدخيي 
يف بي�ان ملكتب�ه االعالمي تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة من�ه، ان »كمي�ة حصاد 
مادة الحنطة يف عموم املحافظة كبرية جداً 
وبلغت نسبة استالم املحصول من املزارعني 
اىل 40 ال�ف ط�ن قابل�ة للزيادة.وب�ني ،ان« 
اللجنة الزراعية العلي�ا يف املحافظة وجهت 
برضورة تكثيف الجهود والتعاون املس�تمر 
الس�تقبال كافة كمي�ات الحنط�ة املتوفرة 

لدى املزارعني وايداعها يف مخازن الرشكة.

التعليم توجه بتوزيع اللجان االمتحانية يف اجلامعات 
بحسب التخصصات العلمية وتوحيد االسئلة

ذي قار تعلن ارتفاع نسب تسويق 
احلنطة يف املحافظة

الزراعة الربملانية تقرر منع استرياد املنتجات احليوانية بالكامل

وزير الزراعة يفتتح مرشوع الري املطري يف واسط

عمليات بغداد : رفع »332« كتلة كونكريتية خالل األسبوع املايض

وزيرا العمل والصحة يوقعان مذكرة تفاهم لنقل صالحية مراكز التأهيل الطبي رسميًا إىل وزارة العمل

     بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزي�ر الكهرباء لؤي الخطيب، م�ع عدد من الرشكات 
املتخصص�ة بصناع�ة الكهرباء يف فرنس�ا، س�بل تضمينها 
بخارطة الطريق التي وضعتها الوزارة لتطوير قطاع الطاقة 

الكهربائية يف العراق«.

جاء ذلك خالل زيارة الخطيب، للعاصمة الفرنسية باريس، 
ضم�ن الوف�د الحكومي برئاس�ة رئيس الوزراء ع�ادل عبد 

املهدي.
وذكر بيان ملكتبه، تلقته، »املستقبل العراقي«، ان« الخطيب 
التقى ممثي رشكات )ش�نايدر، وتوت�ال، وجنرال الكرتيك/

فرع فرنس�ا(، وبحث معهم س�بل التعاون املشرتك، واتاحة 

الفرص�ة له�م لتضمينهم بخارط�ة الطريق الت�ي وضعتها 
وزارة الكهرب�اء لتطوي�ر قط�اع الطاق�ة يف الع�راق، فضالً 
عن الحديث عن مش�اريع الغ�از والكهرباء التي تقع يف هذا 

اإلطار«.
ومن جهتهم، فقد ابدت الرشكات استعدادها العايل للدخول 

يف هذا املجال، واالسهام بتطوير قطاع الكهرباء يف البالد.

وزير الكهرباء يبحث مع رشكات الطاقة الفرنسية تضمينها بخارطة تطوير الكهرباء يف العراق

   بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س ال�وزراء ع�ادل عبد امله�دي، ع�ىل إي�الء الحكومة 
أهمي�ة كبرية لتج�اوز البريوقراطية املعطل�ة لتقديم الخدمات 

للمواطنني.
وذكر بي�ان ملكتبه تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان عبد املهدي 
بني خ�الل اس�تقباله النائب الس�ابق عبد اله�ادي الحكيم، ان 
املتابع�ة املس�تمرة رضورية لقط�ف ثمار الخط�ط الصحيحة 
بحيث يتلم�س املواطن نتائجها،« مؤك�داً ان »فرقاً متخصصة 
ت�م تكليفها بمتابعة تنفي�ذ الربنامج الحكوم�ي وفق الجداول 
الزمني�ة وم�ؤرشات االداء املنش�ورة في�ه، وان عملي�ة املتابعة 
مس�تمرة وتتم لتشخيص التقدم والتباطؤ بشكل مبكر واتخاذ 
االجراءات الكفيلة ملعالجة اي خلل من أجل تحقيق النتائج وفق 

الخطط املوضوعة«.
وأضاف »اننا نجني ثمار سياس�تنا يف تحويل العقبات اىل فرص 
، من خالل رس�م خطط دقيقة ومتابع�ة تنفيذها لحني تحقق 
النتائج« مشرياً، عىل سبيل املثال، اىل عملية ادارة ملف درء خطر 
الفيضانات والس�يول والتي تمت بدقة عالي�ة وخطوات واثقة 
س�اهمت يف حفظ االرواح واملمتلكات اىل حد كبري إضافة لخزن 
كميات هائلة من املياه للمس�تقبل ، وكذلك يف استالم محصول 
الحنطة وجمعها يف ساحات خزن اعدت من الكتل الكونكريتية 
التي كانت تغلق الش�وارع وتعيق حرك�ة املواطنني وتفصل بني 

مناطق العاصمة بغداد«.
وجرى خالل اللقاء مناقش�ة نتائج الزي�ارات الخارجية املهمة 
التي قام بها رئيس الوزراء، واخرها اىل املانيا وفرنس�ا وشملت 
توقي�ع اتفاقات ورشاكات اس�رتاتيجية وخدمي�ة ، منها اتفاق 

خارطة طريق لتحسني واقع الكهرباء.
وكذلك مناقش�ة الخطط والخطوات التي نفذتها الحكومة ضد 
الفساد، ومنها اجراءات املجلس االعىل ملكافحة الفساد، إضافة 

مللف تقديم الخدمات االساسية للمواطنني بحسب أولوياتها .

عبد املهدي يؤكد
 عىل إيالء احلكومة أمهية كبرية لتجاوز 

البريوقراطية املعطلة للخدمات

الرديني يطالب بتثبيت موظفي العقود يف 
مفوضية االنتخابات

النقل تستجيب ملناشدة موظفي االجور 
اليومية بمطار البرصة الدويل

    بغداد / المستقبل العراقي

أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير 
النفط ثامر الغضبان، التزام العراق باتفاق 
املنتج�ني يف منظم�ة )اوب�ك( واملتحالف�ني 
معه�ا من خ�ارج املنظمة بقيادة روس�يا، 

الذي تم يف كانون االول 2018«.
وق�ال الغضب�ان بعد وصول�ه اىل العاصمة 
يح�رتم  »الع�راق  ان  الدوح�ة،  القطري�ة 
اتفاق خف�ض االنت�اج ويلتزم ب�ه اىل أبعد 
م�ن ذلك، النه يه�دف اىل إع�ادة التوازن اىل 
السوق النفطية العاملية التي شهدت خالل 
الس�نوات املاضية تذبذب�اً وتراجعاً كبرياً يف 

األسعار«.

وأشاد »باالتفاق الذي أدى اىل إيقاف تدهور 
أسعار النفط وإعادة الثقة للسوق العاملية 
ودعم أس�عار النف�ط اىل أكثر من ٧0 دوالراً 
للربميل بع�د ان تراجع�ت اىل دون األربعني 

دوالراً«.
وأكد ان »العراق ال يتخذ قراراً فردياً بزيادة 
اإلم�دادات  يف  النق�ص  لتعوي�ض  االنت�اج 
النفطية مهما كانت االس�باب، النه يحرتم 
الق�رار الجماع�ي للمنظم�ة التي تس�عى 
اىل تعزي�ز وحدته�ا وقوتها وتماس�كها يف 
االس�واق العاملي�ة وتعم�ل ع�ىل اس�تقرار 
االس�واق النفطية العاملي�ة والحصول عىل 
اسعار منصفة للمنتجني واملستهلكني عىل 
حد س�واء« يف اش�ارة اىل تقليص صادرات 

النفط االيراني بسبب العقوبات االمريكية.
وأك�د الغضب�ان، ان »املنتج�ني يف منظم�ة 
اوب�ك واملتحالف�ني معها م�ن خارجها هم 
وحدهم م�ن يتخذ قرار الزي�ادة او خفض 
االنتاج وفق دراسة ومراجعة معمقة لواقع 
الحاجة الفعلية للس�وق العاملية والظروف 

والتحديات املحيطة بها«.
وبني، ان »اللجنة الوزارية للمراقبة س�وف 
تعقد اجتماعه�ا يف الرياض بتاريخ 19 من 
آيار الجاري بمشاركة العراق لبحث أوضاع 
الس�وق واالس�تماع اىل تقري�ر اللجن�ة من 
اجل رف�ع التوصيات الالزم�ة اىل االجتماع 
ال�وزاري ال�ذي يعق�د يف فيينا خالل ش�هر 

حزيران التخاذ القرار املناسب .

وزير النفط: العراق لن يتخذ قرارًا فرديًا لتعويض النفط اإليراين

    البصرة/ المستقبل العراقي

اكد رئيس مجلس محافظة البرصة الحقوقي 
صباح حس�ن البزوني عىل ال�دور الكبري الذي 
يقدم�ه عمال العراق يف عملية بناء البالد، جاء 
ذلك بمناس�بة اليوم العاملي لعيد العمال.وقال 
البزون�ي للمرك�ز االعالمي« نتق�دم بالتهاني 
والتربي�كات ل�كل العم�ال يف العال�م وأخ�ص 
بالذكر عمال الع�راق الرشيحة الكادحة الذين 

بذل�وا كل حياتهم بالكفاح واملثابرة والنهوض 
بالواق�ع االقتص�ادي والحض�اري والعمراني 
للبل�د، الفت�ا اىل ان العم�ال هم الس�واعد التي 
تنه�ض بهم األم�م وبهم تقف البالد ش�امخة 
وبتفانيهم تس�تمر الحي�اة وهم صن�اع البلد 
ومهن�ديس األعم�ار، وه�م االي�ادي العامل�ه 
والعط�اء الدائم.مؤكدا عىل ال�دور الكبري الذي 
يقدم�ه عم�ال الع�راق يف اع�ادة بن�اء البالد، 
داعيا يف الوقت نفس�ه مجلس النواب لترشيع 

القوانني التي تضمن الحياة الكريمة لرشيحة 
محافظ�ة  مجل�س  رئي�س  العمال.واختت�م 
البرصة الحقوقي صباح حسن البزوني حديثه 
بالق�ول« انت�م تصنع�ون لنا الحي�اة بأيديكم 
البيضاء وأفكاركم املخلصة ونفوسكم الطيبة 
الت�ي ال ت�رىض بال�ذل، نفوس تقت�ات عىل ما 
تحص�ل علي�ه بع�رق جبينه�ا الطاه�ر دمتم 
مخلص�ني لعملك�م ولبلدك�م ومل�ا تؤمنون به 

ودامت أيامكم سعادة وفرح.

البزوين: دور عامل العراق كبري وعىل الربملان 
ترشيع قوانني حتميهم
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جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1012 / 2019  
التاريخ 5 / 5 / 2019  

اىل املنفذ عليه / مصطفى رشيد جميد يسكن االعظمية م 316 ز 23 
د 14 قرب جامع العساف  

لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار مركز رشطة الصليخ 
املرق�م 669 يف 2 / 5 / 2019 وتأيي�د املجل�س املحيل لحي 
الشماسية انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه استناداً للمادة 
)27( م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالناً بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ من 
اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / جهاد عبد الكريم نوري 
قرار محكمة بداءة االعظمية املرقم 1565 / ب / 2018 يف 
28 / 11 / 2018 واملتضم�ن الزامك بتأدية للمدعية مبلغ 
ق�دره 7,241,000 ميل�ون دين�ار كبدالت ايجار وتس�ديد 

اجور املحاماة البالغة 500,000 الف دينار

اخطار 
من / محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية 

اىل / املتهم�ني الهاربني ) ش م اركان عبد الله محمد خلف ( 
الساكن / مجهول االقامة . 

اقتىض حضورك امام ه�ذه املحكمة خالل مدة ) 30 ( يوما 
من تاريخ نرشه اذا كنت داخل العراق او خارجه لالجابة عن 
الجريمة املسندة اليك وفق املادة ) 5 ( ق ع د املعدل وبعكسه 
سوف تتخذ االجراءات القانونية ضدك وتطبق بحقك احكام 

املادة 69 ق أ د املتضمنة ماييل : 
1 – الحكم عليك بالعقوبة املقرر لجريمتك .

2 – اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليك 
اينما وجدت .

3 – الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك .
4 – حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .

لواء الرشطة الحقوقي 
حسن حسني احمد 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية .
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محكمة  بداءة بلدروز
العدد/383/ب/2018

اعالن  بيع سيارة
عطفا ع�ى الحكم الصادر من محكمه ب�داءة بلدروزبالعدد 
ازال�ة  املتضم�ن   383/ب/2018وامل�ورخ2018/12/27 
شيوع الس�يارة املرقمة33973/دياىل /خصوصياملوصوفة 
ادن�اه   تقرر  وضعها  يف املزايدة  العلنية  ملدة خمس�ة عرش  
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم التايل  للنرش فع�ى الراغبني بالرشاء 
الحضور يف هذه املحكمة يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية وقدره )10%( من 
القيمة املقدرة والبالغة )6720000( ستة ماليني وسبعمائة 
وعرشونال�ف ديناران لم يكن  من الرشكاء وعند انتهاء املدة 
املذكورة س�تجري االحالة القطعية وف�ق االصول مع العلم 
ان الدف�ع  مقدم�ا والداللي�ة عى املش�ري  واذا صادف يوم 
االحال�ة عطلة رس�مية يكون الي�وم ال�ذي  يليهموعدا لذلك 
وعى املش�ري ان  يستصحب مع ش�هادة الجنسية وهوية 

االحوال املدنية
القايض

صالح سعيد محمود
االوصاف

العجلة جيدة ولكن  يزجد فيها بعض النواقص وكذلك يوجد 
فيه�ا  بع�ض العيوب ع�ى بدن الس�يارة  كتعدي�ل يف الباب 

االمامي اضافة اىل تبديل بعض اجزائها 
القيم�ة املقدرة بمبل�غ مق�داره)6720000( س�تة ماليني 

وسبعمائة  وعرشون الف دينار
ثاني�ا:-  اقدرالقيمةالعجلة املوصوفه اعاله بمبلغ مقداره ) 

1560000( مليون وخمسمائة وستون الف دينار.
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دائرة كاتب عدل بعقوبة/
العدد13884/ السجل/ 70

اعالن تبليغ أنذار
املنذور/ اىل/س�مريه حبيب عب�د الرضا العن�وان/ بغداد / 

الدباس م42ز  52 د 36
بواسطة السيد كاتب عدل بعقوبة املحرم

تب�ني م�ن رشح القائ�م بالتبلي�غ وحس�ب اش�عار املختار 
وبموج�ب كتاب دائرة الكاتب الع�دل  يف الكاظمية 1433 يف 
2019/4/10  وحس�ب كت�اب مركز رشط�ة الحرية 2556 
يف 2019/4/15 بانكيارتحلت�ي اىل جهة مجهولةعلية تقرر 
تبليغكيبواسطة صحيفتني محليتني  باالنذار املسري من قبل  
عطا الله محمد سعيد وكيله املحامي ياسني طه علوانوالذي 

جاء  فيه
االنذار

سبق  ملوكيل وان باع   العقار  املرقم 419/9م 15 عينه رمال 
ع�ى بدل بيع   ق�دره )300000(ثالثة ملي�ون دينار عراقي   
بموج�ب  عقد بيع ورشاء يف تاري�خ 2003/11/20  يضاف 
اليه�ا مبلغ)2000000(  مليونني دين�ار عراقي  اىل املرصف 
العق�اري  وعلي�ه  انذرك�ي  بالحض�ور اىل دائرة التس�جيل 
العق�اري يف  بعقوب�ة يف تاري�خ 2019/5/20 واملص�ادف 
ي�وم االثن�ني قب�ل انتهاء ال�دوام الرس�مي  بتقري�ر االرض 
وتحويلها باسمي وبخالفة ذلك سوف اضطر باقامة دعوى 
ضدكواحملك كافة املسؤوليات القانونية واجور  املحاماة يف 

املحكمة املختصة  وقد اعذر من انذر.
املنذر    /عطا الله محمد سعيد/ وكيله املحامي  ياسني طه 

علوان/ بموجب الوكاله 11780 يف 2019/1/17 الكرادة
الكاتب العدل/  نجلة كامل  مصطفى
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مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة كنعان 

العدد : 130 / ب / 2019 
التاريخ : 5 / 5 / 2019 

اىل / املدعى عليه / غظنفر عبد الله جاسم 
اعالن 

بناءا عى الدعوى املرقمة اعاله واملقامة امام هذه املحكمة 
من قبل املدعية ) حس�ن محمود علوان ( عى املدعى عليه ) 
غظنفر عبد الله جاس�م ( والذي موضوعها املطالبة باعادة 
مبل�غ م�ع الغرام�ات التاخريي�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب اش�عار مختار املرفق بكتاب مركز رشطة الخالص 
بالع�دد 7669 يف 22 / 4 / 2019 ل�ذا قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني يوميتني محليت�ني للحضور اىل ه�ذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 9 / 5 / 2019 وعن�د عدم الحضور او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

 مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة :  2019/50

التاريخ 2019/5/2
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف االرشف العقار تسلسل 27507/3 
الواقع يف الوفاء العائد للمدين عالوي حس�ن مناتي املحجوز 
لقاء طلب الدائن حيدر مالك نعمة  البالغ خمس�ة وعرشون 
ملي�ون فعى الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة ثالثني يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة  عرشة م�ن املائة من القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى 

املشري املنفذ العدل 
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي 

املواصفات  :
1 �  موقعه ورقمه : 27507/3 حي الوفاء

2 � جنسه ونوعه : دار
3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف 

4 � مش�تمالته : يق�ع يف دور الهندي�ة ع�ى ش�ارع 10 مر 
يحت�وي ع�ى ممر من ال�كايش وحديقة صغ�رية وصحيات 
امامية وطارمة مس�قفة واس�تقبال ومطبخ وغرفة وممر 
ثان�ي ومكش�وفة وطابق العل�وي يحتوي غرفة ع�دد اثنان 
وغرف�ة صغرية وصحيات وحمام مش�رك س�طح الدار من 
الكايش واالس�منت وسقف الدار كونكريت  مسلح واالرضية 

من الكايش وهو مبني بالبناء الجاهز لرشكة الهندية 
5 � مساحته : 1,45 مر 

6 �  درجة العمران : متوسطة
7 � الشاغل : زيد عالوي حسن 

8 � القيمة املقدرة : 102,750,000 مليون دينار 
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة فقدان 
التاريخ 2019/5/5

اىل  /املدعوة  / نجالء صاحب عبد الرسول
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الفقدان  س�لمة عباس محس�ن طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار  حجة فقدان  بحقك كونك 
مفقود وملجهولية محل اقامتك وفق اش�عار مختار منطقة 
املدع�وة  ) نج�الء صاح�ب عبد الرس�ول (  ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية فعلي�ك الحض�ور امامها خالل 
ع�رشة ايام م�ن تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة : 14/خ/2018

التاريخ 2019/4/28
اعالن

نظرا لوجود ضم عى بدل املزايدة االخري البالغ 65,000,000 
دين�ارا للعقار العائ�د للمدين  عدنان غاف�ل  عيل لقاء طلب 
الدائن صاح�ب نعمة عبيد البال�غ 485,000,000 اربعمائة 
وخمس�ة وثمانون مليون دينار عليه تقرر فتح املزايدة ملدة 
ثالث�ة ايام ابتداء من اليوم التايل للنرش فعى الراغب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية  خالل املدة املذكورة وان رس�م التس�جيل والداللية 

عى املشري 
املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمة العبودي 
املواصفات : 

: املش�خاب رقم�ه 982/ال�راي يف  1 � موقع�ه ورقم�ه 
املشخاب

2 � جنسه ونوعه : عقار مشيد عليه محالت وخان
3 � ح�دوده واوصاف�ه : 300 م2 حصة املدين فيه  2 س�هم  

من مجموع 8 سهم  
4 � مش�تمالته : مح�الت ع�دد 5 خارجية وخ�ان يف الداخل 

يحتوي عى غرفتني عدد 2 
5 � مساحة : 300م2

7  � الشاغل : 
8 � القيمة املقدرة : 80,000,000 ثمانون مليون دينار

9 � البدل بعد الضم : 80,000,000 ثمانون مليون دينار 
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وزارة العدل 
مديرية  التسجيل العقاري يف الرميثة

دائرة التسجيل العقاري يف املثنى
اعالن

 طلب تسجيل عقار مجددا
بناءا عى الطلب املقدم  اىل هذه الدائرة بتاريخ 2019/4/28 
لتس�جيل تمام العقار تسلسل ) 476( محلة )غربي( سهما 
من 63 س�هام ورث�ة / عبد حس�ني محمد مج�ددا باعتبار 
حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية  ولغرض تثبيت امللكية 
املذك�ورة   تمهيدا للتس�جيل وفق  احكام قانون التس�جيل 
العقاري )43( لس�نة 1971 املعدل قررن�ا اعالن هذا الطلب 
فعى  كل م�ن يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عى هذا 
العقار تقديم ما لديه اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثون يوما 
اعتبارا م�ن اليوم التايل لن�رش هذا االع�الن وكذلك الحضور 
يف موقع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم التايل 
النته�اء م�دة هذا االع�الن وذلك الثب�ات حقوق�ه موقعيا يف 

الكشف الذي يجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
مدير

 دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

جملس حمافظة النجف االرشف
اعالن بيع مواد  للمرة الثالثة 

يعلن مجلس محافظة النجف االرشف عن بيع سيارات 
تالفه مس�تهلكة غ�ري قابلة للتس�جيل )ادوات( وذلك 
وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 
لس�نة 2013 فعى الراغبني باالشراك باملزايدة العلنية 
مراجع�ة الدائرة القانونية يف مجل�س املحافظة خالل 
فرة اقصاها خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
لنرش االعالن وتنتهي عند الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
من اليوم الخامس ع�رش لغرض االطالع عى تفاصيل 
امل�واد املزم�ع بيعه�ا واعداده�ا وال�رشوط الخاص�ة 
باملزاي�دة مس�تصحبني معهم املتسمس�كات الثبوتية 
وكذل�ك التأمينات القانوني�ة البالغة ) 20%( من املبلغ 
االجم�ايل بموجب صك مصدق عى ان يس�تكمل باقي 
املبلغ عند رس�و املزايدة وس�تجري املزايدة يف الساعة 
الع�ارشة صباح�ا من الي�وم الت�ايل لي�وم نهاية فرة 
االعالن ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش 
واالعالن واملناداة وباقي املصاريف االخرى عى ان يتم 
رف�ع املواد خالل ف�رة اقصاها )15( ي�وم من تاريخ 
رس�و املزايدة وبخالفه يتحم�ل غرامة تأخريية قدرها 

)50(  خمسون الف دينار عن كل يوم تأخري
رئيس جملس املحافظة

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من كلية بغ�داد للعلوم 
االقتصادي�ة بأس�م / محم�د لفتة عب�د – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
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محكمة  بداءة بلدروز
العدد/421/ب/2018

اعالن  بيع سيارة
عطف�ا ع�ى الحك�م الص�ادر م�ن محكم�ه ب�داءة 
بلدروزبالعدد 421/ب/2018واملورخ2018/12/31 
املتضمن  ازالة ش�يوع السيارة املرقمة40792/دياىل 
/فح�ص مؤقتاملوصوف�ة ادن�اه   تق�رر  وضعها  يف 
املزايدة  العلنية  ملدة خمس�ة ع�رش  يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل  للن�رش فعى الراغبني بال�رشاء الحضور 
يف ه�ذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانوني�ة وق�دره 
)10%( م�ن القيم�ة املق�درة والبالغ�ة )1560000( 
مليون وخمس�مائة وستون الف ديناران لم يكن  من 
ال�رشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة س�تجري االحالة 
القطعي�ة وف�ق االصول م�ع العلم ان الدف�ع  مقدما 
والداللية عى املشري  واذا صادف يوم االحالة عطلة 
رس�مية يك�ون الي�وم ال�ذي  يليهموع�دا لذلك وعى 
املشري ان  يس�تصحب مع شهادة الجنسية وهوية 

االحوال املدنية
القايض

صالح سعيد محمود
االوصاف

اوال:- نوع العجلة /  دايو برنس
ثانيا:- العجلة محركها  يعمل دون الوسط  /  الهيكل 

العام للعجلة دون الوسط
وأطاراتها  دون الوسط ووجود صداء يف  هيكلها 

ثالثا القيم�ة املقدرة للعجلة  املوصوفة اعاله  بمبمغ 
مقداره)1560000( مليون وخمسمائة الف دينار

ثاني�ا:-  اقدرالقيمةالعجل�ة املوصوفه اع�اله بمبلغ 
مق�داره ) 1560000( مليون وخمس�مائة وس�تون 

الف دينار.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2007/ب2019/4

التاريخ : 2019/4/29
اىل / املدعى عليه ) رائد عبد الكريم كتاب( 

اقام املدع�ي ) ن�ادر ابراهيم عبد الحس�ني( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي يطلب فيه�ا الحكم 
ب�� )الزام�ك بتأديتك ل�ه مبلغا مق�داره ثالثة ماليني 
دين�ار عراق�ي بموج�ب الكمبيالة املرق�م 27312 يف 
2018/9/4  املصدقة من كاتب عدل النجف( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واشعار مختار حي الريموك 1 عباس يحيى الكرعاوي 
لذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2019/5/8 وعند عدم حضورك او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
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فقدان
فق�د مني الوص�ل الصادر م�ن بلديه النج�ف املرقم 
1517475 باس�م ) احمد حسن محمد عيل ( عى من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
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فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة من نقابة املهندس�ني 
العراقية فرع النجف االرشف بأسم )عيل فالح حميد( 

فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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فقدان
فقدت مني ب�راءة الذمة الصادرة م�ن الهيئة العامة 
للرضائ�ب ف�رع النج�ف االرشف ذي الع�دد 21695 
بتاري�خ 2017/12/11 املعنون�ة اىل مديري�ة الوقف 
الش�يعي يف النج�ف االرشف بأس�م ) رشك�ة انش�اء 
املستقبل للمقاوالت ( من يعثر عليها تسليمها لجهة 

االصدار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/1025

التاريخ 2019/4/15
اىل املنفذ عليه  / رزاق تركي جبار

لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من خالل ورق�ة التكليف 
بالحضور واش�عار مختار منطقة حي القاس�م / 5 
نعيم حس�ون الخاقاني يف 2019/4/10 انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة  
27 م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفيذ النجف االرشف خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 

املنفذ العدل 
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف النج�ف بالعدد 
418/ش2019/3 يف 2019/2/27 املتضم�ن نفق�ة 
مس�تمرة لالوالد رقي�ة واحمد مبلغ ق�دره 270000 
مائتان وس�بعون الف دينار لكل واحد منهم واعتبارا 

من تاريخ اقامة الدعوى يف 2019/1/10
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فقدان 
فق�د وصل وديعة املرقم 3145779 يف 1 / 2 / 2019 
والصادرة من كمرك س�فوان بأس�م / عطيه مناحي 
اجحي�ش – فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل جه�ة 

االصدار.
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فقدان
فق�دت مني هوي�ه التنميه الصناعي�ه معمل الثوره 
البدان الس�يارات رقم االجازه 15741 باسم ) عباس 
مهدي جرب ورشكاوءه ( عى من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

وزارة الصناعة واملعادن
اعالن للمرة الثانية 

مناقصة رقم )1( لسنة 2019
 تعل�ن الدائ�رة االداري�ة واملالي�ة يف وزارة الصناعة واملعادن 
ع�ن مناقصة تنظيف بناية مركز ال�وزارة  واالبنية  امللحقة 
به�ا فع�ى الراغبني من اصح�اب الخ�ربة واالختصاص من 
الرشكات واملكاتب املس�جلة رس�ميا مراجعة مركز الوزارة 
الكائ�ن يف منطق�ة الباب الرشقي /ش�ارع النض�ال/ قرب 
محطة وق�ود الكيالني لرشاء الوثائق القياس�ية للمناقصة 
لق�اء مبلغ قدره ) 75,000( خمس�ة وس�بعون  الف دينار 
غ�ري قابل للرد وان اخر موعد لتقديم العطاءات يف يوم االحد 
املوافق 2019/5/19 يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا بتوقيت 
بغ�داد ويف حال�ة مصادفة ي�وم الغلق عطلة رس�مية يكون 
الغلق يوم العمل الذي يليه الساعة الثانية عرش ظهرا ويكون 
التقديم عى املناقصة يف مقر الوزارة بظرفني احدهما عطاء 
تج�اري مختوم وموق�ع مكتوب عليه رقم واس�م املناقصة 
ومسعر مرافق معه التأمينات االولية البالغة )1,765,000( 
مليون وسبعمائة وخمسة وستون الف دينار ووصل الرشاء 
وكافة املستمسكات االصولية والسجل التجاري للرشكة او 
املكتب والظرف االخر يحتوي عى العطاء الفني غري املسعر 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور الن�رش واالعالن 
وال�وزارة غري ملزم�ة بقبول اوطأ العط�اءات علما ان قيمة 
الكلفة التخمينية ) 176,240,815( مائة وس�تة وس�بعون 
مليون ومئتان واربعون الف وثمانمائة وخمسة عرش دينار 

سنويا

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 652 / 2017  
التاريخ 2 / 5 / 2019  

اعــالن
لعدم وجود راغب بالرشاء العقار تسلس�ل 3 / 2318 م 21 الس�الم الكائن يف 
الحري�ة الدولعي محلة 434 زقاق 8 دار 2 العائد للمدين عيل عباس س�لمان 
املحج�وز لقاء طلب الدائن عامر رش�يد كامل البال�غ 316,210,000 مليون 
دين�ار لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوماً م�ن اليوم التايل للنرش 
فع�ى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل املدة املذكورة مس�تصحباً 
معه التأمينات القانونية البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عى املش�ري وذلك استناداً 

للمادة 98 من قانون التنفيذ
املواصفات :-

املنفذ العدل / ثامر امحد حسني  
1- موقع�ه ورقم�ه :-  3 / 2318 م 21 الس�الم الحري�ة الدولعي محلة 434 

زقاق 8 دار 2
2- جنسه ونوعه :- دار سكن

3- حدوده واوصافه :- الدار مكونة من طابقني االول هول وغرفة اس�تقبال 
ومطبخ وحمام ومرافق صحية والطابق الثاني غرفتني نوم ومطبخ السقوف 
من العكادة ) ش�يلمان ( االرضية من الكايش املوزائيك وهناك طرمه امامية 

وحديقة جانبية  
4- مشتمالته :-  

 5- مساحته :- 150 م2
 6 - درجة العمران :- دون الوسط

 7- الشاغل :- شقيق املدين يرغب بالبقاء كمستأجر بعد البيع
8- القيم�����ة املق�درة لعم���وم العق������ار ) 135,000,000 ( مليون 

دينار حص���ة املدين م���ن العقار  ) 21,220,000 ( مليون دينار

 )2019/12(
)امانة بغداد / دائرة املشاريع(

� ي�ر  )امان�ة بغداد /دائرة املش�اريع(  دعوة جميع الراغبني  م�ن ذوي الخربة واالختصاص لتقديم عطاءاته�م الخاصة بمناقصة  اعمال 
تطوير القطاعات

)  75+76+77+60+67( ضمن دائرة بلدية الصدر )الثانية( حيث تتوفر التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية )املوازنة التش�غيلية / 
صيانة مباني خدمية 331213(  وبكلفة تخمينية مقدارها ) 4,292,500,000( اربعة مليارات ومائتان واثنان وتسعون مليون وخمسمائة 
ال�ف دينار عراق�ي فقط وبأمكان الراغبني برشاء وثائق املناقصة مراجعة مقر )ديوان امانة بغداد / الطابق االول / قس�م العقود العامة / 
الكائن قرب ساحة الخالني ( يف اوقات الدوام الرسمي لغرض الحصول عى وثائق املناقصة بعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسردة والبالغة 

)200,000( مئتا الف دينار مع مراعاة ما ييل : 
1 � يلتزم املتقدم بأن يتضمن عطاءه تأمينات اولية عى شكل خطاب  ضمان او صك مصدق بمبلغ ) 42,925,000( اثنان واربعون مليون 

وتسعمائة وخمسة وعرشون الف دينار عراقي فقط والذي يشكل نسبة )1%( من مبلغ الكلفة التخمينية للمناقصة 
2 � تقديم )هوية تصنيف املقاولني /انشائية /الدرجة الخامسة( 

3 �  تقدي�م براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب /قس�م الرشكات نافذة ومجددة وحس�ب النم�وذج املعتمد معنونة اىل امانة بغداد 
لعام 2019 

4 � يلت�زم مق�دم العط�اء بتقديم عطاءه وفق ما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها بعد دراس�تها واالطالع عليها وبخالفه س�يتم 
استبعاد عطاءه 

5 � يلتزم مقدم العطاء بمىء القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية وحس�ب  قرص ال� )CD( الذي يتم اس�تالمه وتقديمه ورقيا بعد ختمه 
بالختم الحي الخاص بالرشكة

6 � تقديم الوثائق القياسية بكافة اقسامها ورقيا عى شكل ملفات )سبايرول( مع الوثائق املكونة للعطاء بعد ختمها بالختم الحي الخاص 
بمقدم العطاء

7 � تقديم نس�خة من املستمس�كات الخاصة باملدير املفوض ) بطاقة السكن � هوية االحوال املدنية � شهادة الجنسية العراقية( مع جميع 
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عيد العامل والعدالة االجتامعية
          محمد صادق جراد

 عان�ت الطبقة العاملة يف العالم من 
مرحلة طويلة من الظلم االجتماعي، 
ث�ورات  انط�اق  ام�ام  م�ا جعلن�ا 
كث�رة،  واعتصام�ات  وارضاب�ات 
رفع�ت م�ن خالها ه�ذه الرشيحة 
املهم�ة مطالبها وقدم�ت الكثر من 
التضحيات النه�اء فرتة مظلمة من 
الظل�م والس�يطرة. وعندم�ا نتكلم 
ع�ن حقوق العم�ال والث�ورات التي 
ش�هدها التاري�خ ال ب�د م�ن القول 

بان الس�لم األهيل للمجتمعات يتأثر 
س�لبيا بالظلم االجتماع�ي الذي قد 
تتع�رض له أي رشيح�ة من رشائح 
املجتم�ع الن الظل�م لطامل�ا أدى اىل 
ثورات وانتفاضات قد تصل اىل درجة 
الح�روب الداخلي�ة وم�ن اج�ل هذا 
س�عت املنظمات الدولي�ة واملجتمع 
الدويل بصورة عامة اىل سن القوانني 
واالتفاقي�ات الت�ي ته�دف اىل ن�رش 
العدالة االجتماعية خدمة للسام يف 

العالم . 
ه�ذا م�ن جان�ب وم�ن جان�ب آخر 

البد م�ن اإلش�ارة اىل حقيقة مهمة 
ال�دول  بع�ض  ان  وه�ي  للغاي�ة 
تس�عى لتحقي�ق التق�دم والتنمي�ة 
األم�ن  حس�اب  ع�ى  االقتصادي�ة 
االجتماع�ي وع�ى حس�اب تحقيق 
العدال�ة االجتماعية ليك�ون العمال 
هم الضحي�ة األوىل عندم�ا يكونون 
اداة للتقدم االقتصادي وال يحصلون 
باملقابل عى مقومات العيش الكريم 
وعندم�ا تغي�ب املس�اندة النقابي�ة 
واملهنية لهم ليعملوا ساعات طويلة 
ويقدم�وا جه�دا كب�را مقاب�ل اجر 

بسيط وبدون ضمان اجتماعي لهم 
وملس�تقبل عائاتهم , ولذلك البد من 
إيجاد توازن ب�ني التقدم االقتصادي 
والتق�دم االجتماعي لضم�ان عدالة 
اجتماعي�ة تضم�ن الس�لم العاملي. 
من اجل كل هذا كان ال بد من وضع 
القوانني الدولية وتطويرها وضمان 
تطبيقه�ا م�ن اج�ل حماي�ة ه�ذه 
الطبق�ة املظلوم�ة من خ�ال وضع 
املعاي�ر يف مج�ال حق�وق العم�ال 
للقوان�ني  قانوني�ا  س�قفا  ليض�ع 
الوطني�ة الخاص�ة بحق�وق العمال 

بحي�ث ال يج�وز تج�اوزه م�ن قبل 
الجمي�ع كحظ�ر االس�تغال وعمل 
األطفال ورفع األجور بما يتناس�ب 
وتحس�ني  املعيش�ة  مس�توى  م�ع 
ظ�روف العم�ل بم�ا يضم�ن كرامة 
العام�ل إضاف�ة اىل رضورة ضم�ان 

مستقبل تقاعدي مناسب . 
ولق�د ب�رزت العدي�د م�ن املنظمات 
التي تعنى بشؤون العمال واملطالبة 
بحقوقه�م كمنظمة العم�ل الدولية 
الت�ي تهتم بوضع وتحقي�ق املبادئ 
العمال والسعي  األساس�ية لحقوق 

إليجاد فرص عمل مناس�بة للرجال 
والنس�اء تضمن لهم دخا مناس�با 
باإلضاف�ة إىل دع�م وتوس�يع نظام 
كالتام�ني  االجتماعي�ة  الحماي�ة 
الصحي واالجتماع�ي. وبالرغم من 
اهتم�ام املنظمات الدولية بمس�الة 
حق�وق العمال عى املس�توى الدويل 
اال ان تل�ك املنظم�ات وعى رأس�ها 
تمتل�ك  ال  مازال�ت  املتح�دة  األم�م 
اآللي�ات الازم�ة لتطبي�ق القوانني 
الخاصة به�ذا الجانب وفرضها عى 
األنظم�ة والحكوم�ات األم�ر ال�ذي 

يجعل العمال يعتمدون عى أنفسهم 
وعى نقاباتهم يف املطالبة بحقوقهم 

التي هي ضمن حقوق اإلنسان .
املهم هنا اننا يف العراق البد ان نستثمر 
الحالة الديمقراطية الجديدة باتجاه 
مواكب�ة القوانني الدولي�ة والتفاعل 
معه�ا من اج�ل ان نضم�ن للطبقة 
العامل�ة يف الع�راق أفض�ل الظروف 
التي نص�ت عليها القوان�ني الدولية 
واقرها املجتم�ع الدويل ومن اجل ان 
نحقق العدال�ة االجتماعية لرشيحة 

مهمة من رشائح املجتمع العراقي.

الثناء يليق بالعراق
          حسن العاشور

ال ادري ملاذا حرض اثن�ان يف ذاكرتي وانا اقرأ يف 
أوراق السياس�ة املعارصة، األول هو ترشش�ل 
ال�ذي قاد بريطاني�ا يف اصعب حقب�ة فانقذها 
بحكمته ودهائه من السقوط تحت جزم االملان 
العس�كرية، ولكن يف اول انتخابات بعد الحرب 
العاملية الثانية س�قط هو ب�إرادة الربيطانيني، 
فق�ال يومها: االنجليز يعرف�ون اني قائد حرب 
وليس س�يايس، وه�م يريدون بن�اء دولة ال ان 
يخوض�وا حرب م�ن جديد، وه�ذا كام حكيم، 
يحفظ له كرامته كقائد حرب، ويحرتم يف الوقت 
نفسه إرادة ش�عبه يف اختيار قائد سيايس، اما 
الثاني فهو ش�ارل دي غول، الذي قاد املقاومة 
يف تحري�ر فرنس�ا من االحت�ال األملاني، ولكنه 
اخفق يف السياس�ة أيضا، فتعرض الحتجاجات 
قرر عى اثرها اجراء اس�تفتاء ج�اءت نتيجته 
مخيبة بالنسبة اليه فاستقال عى الفور، وتويف 
بعد س�نة ونصف تقريبا، تاركا وصية تفيد أالّ 
يحرَض جنازَتُه رؤساء وال وزراء وال سياسيون، 
وأالّ ُيحَفَر عى قربه إالّ: ش�ارل ديغول 1890-

1970، وكأنه يعتذر من ش�عبه الذي استفتاه، 
ليموت ويدفن كاحدهم.

ان الش�عب دائم�ا ع�ى حق، ان نص�ب الحاكم 
او اس�قطه، الن املنطق يقول ان إرادة الش�عب 
تقوم عى ما يش�به منظوم�ة مجتمعية عامة 
نج�د تفصياته�ا عى صعي�د الفك�ر والثقافة 
والسياسة، وان بدت فولكلورية، اال انها عميقة 
تامس جذور حضارة قد ال نعي تفاصيلها، اال 
اننا نش�عر به�ا ونحس حتم�ا بامتداداتها عى 
صعي�د حياتنا اليومية، وعى س�بيل املثال، انك 
ق�د تجد عامل�ا او مفكرا او مثقف�ا عراقيا، من 
االه�وار أو املدينة أو الصح�راء، يعيش يف بؤرة 
م�ن بؤر التم�دن العامل�ي الغرب�ي او الرشقي، 
ولكن�ك عندما تق�رتب منه كثرا تكتش�ف فيه 

ذل�ك الف�اح او الب�دوي أو ابن املحل�ة املدنية، 
فهو لم ينفصل عن ينابي�ع حضارته القديمة، 
التي تتمظهر بمصاديق واقعية، اعتقد ان هذه 
الخاصية وحدها هي التي تجعلك تصف انسانا 
ما بانه اصي�ل، فتحرتم علمه وفكره وثقافته، 
حت�ى وان اختلفت مع�ه، والعك�س بالعكس، 
كن�ت ق�د ب�دأت ب�ا ادري، واآلن ان�ا ادري ان 
االنسان األصيل هو الذي يحرتم شعبه ووطنه، 
ويق�ر لهم بص�واب ما ذهب�وا الي�ه، حتى وان 
كان ما ذهبوا الي�ه يحكم بخطأه، فان كنت ال 
ترى لش�عبك فضا عليك، عليك ان تعيد ترتيب 
اف�كارك م�رة وأخ�رى وثالث�ة اىل ان ت�رى ذلك 
الفضل، وان لم تره فثق ان منظومتك الفكرية 

عى اسوء حال.
انا اآلن عى يقني بان هذه الش�جون هي صدى 
الم كلمة غبية جرحت مش�اعر شعب، صدرت 
ع�ن اح�دى ممث�ات ه�ذا الش�عب يف الربملان، 
عندما انطلق�ت تحدث باريحي�ة امام جمهور 
لبناني عريض بان شعبها الذي تمثله متخلف، 
هي وحدها اللينينية املاركس�ية املتطورة، التي 
لم تصل اىل الربملان بربكة ماركس وال بكرامات 
لين�ني، او بدعوات القديس�ة روزا لوكس�مربغ 
وانم�ا وصل�ت باص�وات أولئ�ك ال�ذي نعتتهم 
بالتخل�ف، والعجي�ب انها تتكلم ع�ن الجنوب، 
ربما النها لم تس�مع بالسيد الحبوبي ولم تقرا 
قصائد الس�ياب أو عريان او كاظم إس�ماعيل 
كاطع، وكثرين غرهم ومن قامات شامخة ال 
تعد وال تحىص. بدون ش�ك ان الشعب اللبناني 
شعب طيب، يزخر بالنخب الفكرية والثقافية، 
وقد عشت يف لبنان قرابة العرش سنوات تأكدت 
فيه�ا ب�ان اللبناني�ني، وبالخص�وص املثقفني 
منهم، ينظرون اىل العراق نظرة اكبار، حتى ان 
احدهم عندما شاهد عرضا ملرسحية االغتصاب 
لجواد االسدي، قال يل: ال اعلم ما الذي سنقدمه 
نحن بعد ه�ذه املرسحية، فقلت له انتم قدمتم 

كثرا من الروائع ولديكم قمم فنية يف هذا الفن 
وغره، ولكن عى الرغم من طيبة اللبنانيني اال 
ان س�يدة مثقفة لبنانية، م�ن دون ان تتقصد 
اية إس�اءة، قالت يل م�رة: ان وطنية العراقيني 
واعتزازه�م بتاريخهم تص�ل اىل حد الوثنية، لم 
يغضبن�ي كامها، ب�ل انني وج�دت فيه مدحا 
بما يشبه الذم، فالوطنية مهما كانت اوصافها 
ليس�ت تهم�ة، وال يخج�ل منها اح�د، فدبجت 
تعقيب�ي عليها بالحدي�ث الرشيف: حب الوطن 
من االيمان، واضفت قائا اني اجد يف اللبنانيني 
كث�را من الصف�ات والعادات الحمي�دة، ولكن 
اكث�ر ما اح�ب فيهم انه�م يذهب�ون نهاية كل 
أس�بوع اىل قراهم الجميل�ة يف البقاع والجنوب 
والش�مال ويأت�ون محملني بالزيت�ون والزعرت 
والكش�ك، يتحدث�ون بلهج�ة تل�ك الق�رى عن 
املقاومني الذين يقارعون االحتال الصهيوني، 
يسطرون ماحم تفخرون بها ونفخر بها نحن 
العراقي�ني، النها تش�كل ارثا مش�رتكا مرشفا 
يفخر به العرب واملسلمون، فا تستكثري عى 
العراق�ي ان يعتز بوطن يقف عى كنز حضاري 
يجد فيه آثار خطوات عيل عليه السام، الخليفة 
الحاكم وهو يطرق أبواب الفقراء حاما قوتهم 
عى ظهره، وطن أس�س عليه املسلمون األوائل 
م�ن الصحاب�ة والتابعني مدن الع�راق العربي، 
يوم اقام اجدادنا بقبائلهم الس�بعة عس�كرهم 
الذي س�طر ملحمة القادس�ية يف عهد الخليفة 
عمر ب�ن الخط�اب ريض الله عنه، ه�ل احدثك 
بم�ا تعرفينه كما اعرفه ان�ا تماما، عن كرباء 
والحس�ني والعباس عليهما الس�ام، عن بغداد 
والكاظ�م والج�واد عليهما الس�ام، تبس�مت 
وقال�ت ثق انني اعتز بالعراق كما تعتز به انت، 
قلت لها وثقي انني اعتز بلبنان كما تعتزين به 
ان�ت، وان االحادي�ث يف هذا الخص�وص كثرة، 
تس�تذكر بف�رح، فبم�اذا يس�تذكر حديثك عن 

العراق ايتها النائب، بل النائبة.

»صفقة القرن« ولعبة التخمني
          جيمس زغبي

أعتقد أن هنري كيس�ينجر ه�و الذي وصف 
 – العربي�ة  املفاوض�ات  إدارة  يف  نهج�ه 
اإلرسائيلي�ة بأنه بمثابة خل�ق الوهم بوجود 
زخ�م للتعويض ع�ن نقص الزخ�م. لم يكن 
اله�دف ه�و التوصل لنتيج�ة، ب�ل باألحرى 
اإلبقاء عى كل املش�اركني يف ه�ذه العملية، 
والتمس�ك بقاع�دة أن األجي�ال املتعاقبة من 
الدبلوماس�يني األمركيني ه�م الذين »قادوا« 
عملية سام أكثر من الحرص عى إقامة سام 
عادل ودائم. لعقود من الزمان، كان ما يقوله 
الفلس�طينيون هو »كل العملية، ال س�ام«. 
ويب�دو أن إدارة ترام�ب ق�د اتخ�ذت خطوة 
أخرى إىل األمام يف هذا النهج. بدالً من إضاعة 
الوق�ت يف محاولة خلق تص�ور للمفاوضات 
بني الحكومة اإلرسائيلية املتعنتة أيديولوجيا 
والس�لطة الفلس�طينية الضعيفة واملعطلة، 
وع�د فريق ترامب بالقيام بالعمل بأنفس�هم 

م�ن خ�ال تجمي�ع »صفق�ة الق�رن«.
ونح�ن ننتظ�ر كش�ف النق�اب ع�ن ه�ذه 
»الصفق�ة« منذ ما يقرب من عامني وقيل لنا 
ع�ى فرتات منتظم�ة إنها س�تخرج إىل النور 
»يف غض�ون أس�ابيع أو ش�هور«. وكما أرى، 
فإن الفري�ق املؤلف من كوش�نر وجرينبات 
وفريدم�ان ربم�ا توص�ل إىل طريق�ة لوضع 
»برهان الخلف« )هي برهنة أساس�ها إثبات 
صح�ة املطل�وب بإبط�ال نقيضه أو فس�اد 
املطلوب بإثبات نقيضه(. لحكمة كيس�نجر 
من خ�ال خلق وهم التوص�ل إىل صفقة من 

أجل تعويض عدم وجود صفقة.
يف خ�ال العام�ني املاضيني، من أج�ل زيادة 
التش�ويق والرتقب فيما يتعل�ق بالضبط بما 
قد تتضمنه الصفق�ة، كانت هناك ترسيبات 
م�ن مصادر »رس�مية« )عربي�ة وإرسائيلية 

وأمركي�ة(. وكان فري�ق ترامب ينفي بحياء 
مصطنع كل من هذه الترسيبات مع ماحظة 
تحذيرية بأن جهودهم ظلت عما قيد التقدم 
ولن يتم الكش�ف عنها إال عن�د اكتمالها ويف 
الوقت املناسب. ونظراً ألن معظم الترسيبات 
قد أش�ارت إىل مقرتحات غ�ر مقبولة تماماً 
للفلسطينيني، فقد أرفق فريق ترامب إنكاره 
بتحذي�ر مفاده أنه يجب عى الفلس�طينيني 
أال يرفضوا »الصفق�ة« حتى يرونها – ووعد 
بأنها ستتضمن مقرتحات من شأنها تحسني 

حياتهم. 
وهكذا فإننا لدينا أس�ئلة وفرة حول ما الذي 
تنط�وي عليه الصفق�ة. وق�د أصبحت لعبة 
التخمني، يف ح�د ذاتها، صناعة من نوع ما – 
تقريب�اً مثل التحقيقات الاهوتية يف العصور 
الوسطى. وهذا يقودني ألن أسأل »ماذا لو لم 

تكن هناك صفقة القرن؟«. 
وم�ا يغذي س�خريتي هو حقيق�ة أنه خال 
نفس فرتة العام�ني، بينما كان من املفرتض 
إدارة  كان�ت  »الصفق�ة«،  إع�داد  يت�م  أن�ه 
ترامب وحكوم�ة نتنياهو مش�غولني للغاية 
يف اتخ�اذ خط�وات لتوضيح نواياه�م تجاه 

الفلسطينيني.
فقد ق�ام ترامب، عى حد تعب�ره، »بإخراج 
القدس م�ن طاول�ة املفاوض�ات« من خال 
وم�ن  إلرسائي�ل.  عاصم�ًة  به�ا  االع�رتاف 
خ�ال إغ�اق القنصلي�ة األمركي�ة ورفض 
تقدي�م املس�اعدات األمركي�ة للمؤسس�ات 
الفلس�طينية يف القدس الرشقية، فقد وضع 
ترام�ب ه�ذا املجتم�ع الفلس�طيني األس�ر 
بالكامل تحت السيطرة اإلرسائيلية. وباملثل، 
فقد حاولت إدارة ترامب إبعاد قضية الاجئني 
الفلس�طينيني »ع�ن طاولة التف�اوض« من 
خال تعليق كل مس�اعدات األونروا وتوضيح 
أنهم ال يعت�ربون أحفاد ه�ؤالء الذين أُجربوا 

عى النفي عام 1948 الجئني.
الوق�ت نفس�ه، وم�ن خ�ال صمته�ا،  ويف 
قبل�ت إدارة ترام�ب اإلج�راءات اإلرسائيلي�ة 
أحادية الجانب التي حددت مس�بقاً مستقبل 
األرايض والحق�وق الفلس�طينية. وتوس�عت 
املستوطنات اإلرسائيلية، وتم إضفاء الرشعية 
عى البؤر االس�تيطانية غر القانونية، بينما 
تس�ارعت عمليات الهدم اإلرسائيلية للمنازل 
واألرايض  امل�وارد  واس�تغال  الفلس�طينية 
الفلس�طينية بمعدل ينذر بالخطر. أضف إىل 
ذل�ك قي�ام اإلدارة: بتعليق كافة املس�اعدات 
الفلس�طينية، وقبول »قان�ون دولة القومية 
اليهودية«، واتخاذ إجراءات لحماية إرسائيل 
م�ن املحكم�ة الجنائي�ة الدولي�ة، والجه�ود 
املبذولة لتجريم دعم حركة مقاطعة إرسائيل 
–وكلها ساهمت يف تعزيز العجز الفلسطيني 
وش�عور إرسائيل باإلفات من العقاب. ومع 
وض�ع كل ه�ذا يف االعتب�ار، أق�رتح أنه يجب 
أن تنتهي لعبة التخم�ني. حتى لو كان هناك 
»صفقة القرن« )وما زلت غر واثق بشأن هذا 
السؤال(، يمكننا أن نتأكد بأنه لن يكون هناك: 
إنهاء احتال األرايض التي تم االستياء عليها 
يف ح�رب 1967، أو خلق س�يادة فلس�طينية 
حقيقية وس�يطرة عى أراضيهم ومواردهم، 
أو إعط�اء الفلس�طينيني الفرص�ة للتج�ارة 
بحرية وبشكل مستقل مع العالم الخارجي، 
أو االعرتاف بحقوق الاجئني الفلس�طينيني، 
أو القي�ام ب�أي يشء إلعادة توحي�د املناطق 
الت�ي يطل�ق عليه�ا اآلن »الق�دس الرشقية« 
تحت الس�يطرة الفلس�طينية. وأخ�راً، فإن 
»التلمي�ح« ب�أن الصفقة س�تغدق املال عى 
الفلسطينيني »لجعل حياتهم أفضل« هو أمر 
مهني بقدر م�ا هو با فائدة. ونصيحتي هي 
أن نتوقف ع�ن اللعب ونرتك مجموعة ترامب 

تمارس لعبة الخداع بنفسها.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد / 349/ب/2018
التاريخ : 2019/4/21

اعان مزايدة 
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار 
املرقم 30 مقاطعة 34 الحرة فعى الراغبني  
بال�رشاء الحضور اىل ه�ذه املحكمة  خال 
مدة ثاثون يوم من اليوم التايل لنرش االعان 
مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة ويتحمل 

املشرتي اجور االعان 
القايض

ظاهر عباس الفتاوي
االوصاف /

القطع�ة عب�ارة ع�ن بس�تان مس�احته 5 
دون�م 10 اول�ك 75 م�رت مرب�ع االرض بور 
مرتوك�ة يف الوقت الحارض وتق�ع عى نهر 
البديري�ة ارض القطع�ة مزروعة باش�جار 
النخيل فيها حوايل 50 نخلة و200 فس�يلة 
وبعض اش�جار التني والخرضوات االخرى 
قيمة املغروسات ) 6250000( ستة مايني 
ومائتان وخمس�ون الف دينار قيمة االرض 
) 35490000( خمس�ة وثاث�ون ملي�ون 
واربعمائ�ة وتس�عون الف دين�ار والقيمة 
واح�د    )41740000  ( للقطع�ة  الكلي�ة 
واربع�ون مليون وس�بعمائة واربعون الف 

دينار
�����������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة كنعان 
العدد : 71 / ب / 2019 
التاريخ : 5 / 5 / 2019 

اعان 
تنفيذا للقرار الص�ادر من هذه املحكمة يف 
الدعوى اعاه والقايض بازالة شيوع قطعة 
االرض املوصوفة ادناه بيعا والعائدة للسيد 
) احم�د عب�د الواحد محمود ( والكتس�اب 
الق�رار الدرجة القطعية تق�رر االعان عن 
بيع�ه يف الصحف املحلية مل�دة ثاثون يوما 
اعتب�ارا من اليوم التايل للن�رش فعى من له 
الرغب�ة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة 10 % بصك 
مصدق لحس�اب هذه املحكم�ة ان لم يكن 
رشيكا وس�تجري االحال�ة القطعية بعهدة 
الراغ�ب االخ�ر بع�د الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا من يوم املزايدة وان رس�وم التسجيل 

عى املشرتي .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة 
االوصاف :

1 – قيم�ة العقار ) 000000 15 ( خمس�ة 
عرش مليون دينار .

2 – العقار املرقم ) 1 / 1149 م 3 ابو غرب 
يق�ع يف كنعان – حي الصديق / مس�احته 

250 م2 عبارة عن قطعة ارض خالية .

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 1402 / ش / 2018 

التاريخ : 28 / 4 / 2019 
اىل / املدعى عليها / زينب عسكر سعيد 

م / تبليغ 
اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
املقدادية قرار الحك�م املرقم 1402 / ش / 
2018 يف 9 / 12 / 2018 الق�ايض بانه�اء 
حضانتك الطفالك كل من ) زياد تولد 2005 
ومصطف�ى 2007 وبن�ني 2011 ( وض�م 
حضانتهم لوالده�م املدعي ) عماد محمود 
واملصاري�ف  الرس�وم  وتحميل�ك   ) ه�زاع 
واتع�اب املحاماة وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وكتاب مركز 
رشط�ة املقدادية بالع�دد 313 يف 17 / 4 / 
2019 واش�عار مختار حي التاميم املصدق 
م�ن املجلس املحيل لقض�اء املقدادية قررت 
املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يومية 
ويف حالة عدم اتباعك طرق الطعن القانونية 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة  استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة  النجف 
العدد : 4104/ب2018/4 

التاريخ : 2019/4/30
اىل / املدعى عليه ) عاء حسني عيل( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 4104/
واملتضم�ن   2018/12/6 يف  ب2018/4  
م�ن  كل  عليهم�ا  املدع�ى  بال�زام  الحك�م 
عاء حس�ني عيل وعيل محمد عبد الس�تار 
بتأديته�م  بينهم�ا  والتكاف�ل  بالتضام�ن 
للمدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
CHF

أضاف�ة لوظيفت�ه مبل�غ ق�دره )$3154( 
ثاثة االف ومائة واربعة وخمس�ون  دوالر 
امريك�ي وبواقع الف�ان وتس�عمائة دوالر 
امريك�ي ع�ن املتبق�ي م�ن مبل�غ القرض 
ومبلغ قدره مائتان واربعة وخمسون دوالر 
امريكي ع�ن الغرامات التأخرية املفروضة 
عى التأخ�ر عن التس�ديد واملحس�وبة من 
تاريخ االستحقاق يف 2018/2/19  ولغاية 
تاريخ اقامة  هذه الدعوى يف 2018/11/1 
بموجب اتفاقي�ة القرض والكفالة املؤرخة 
2017/10/19 ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف 
محكمة بداءة البياع واشعار املجلس املحيل 
لح�ي الجهاد لذا تقرر تبليغك اعانا بالقرار 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  املذك�ور 
ولك ح�ق الطعن عى الق�رار املذكور خال 
املدة املقررة بكافة ط�رق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 4239
التاريخ 2019/5/2

بن�اء ع�ى الدع�وة املقام�ة م�ن قب�ل 
الوكي�ل ) ش�بيب ضائع ش�بيب(  الذي 
يروم تبديل لقب موكله )قاس�م ضائع 
ش�بيب(  وجعل�ه )الش�مري(  بدل من 
)الناي�يل( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�ال م�ده اقصاه�ا 
خمسة عرش يوم وبعسكه  سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195  يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 4217
التاريخ 2019/4/30

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي 
) رع�د هات�ف حمي�د(  ال�ذي يطل�ب 
تس�جيل لقب�ه وجعل�ه ) الحل�و(  بدال 
)ف�راغ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خال مده اقصاها عرشة 
ايام وبعسكه  سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 24 من 
قان�ون البطاقة الوطنية  رقم 3 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرقم 24195  يف 

 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 4102
التاريخ 2019/4/28

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي 
) محم�د هات�ف حمي�د(  ال�ذي يطلب 
تس�جيل لقب�ه وجعل�ه ) الحل�و(  بدال 
)ف�راغ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خال مده اقصاها عرشة 
ايام وبعسكه  سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة 24 من 
قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالم�ر االداري املرقم 24195  يف 

 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 4238
التاريخ 2019/5/2

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املواطن 
) ش�بيب ضائ�ع ش�بيب(  ال�ذي يروم 
تبديل لقبه  وجعله )الشمري(  بدل من 
)الناي�يل( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�ال م�ده اقصاه�ا 
خمسة عرش يوم وبعسكه  سوف تنظر 
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام 
امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195  يف 2016/6/12 
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������

�تنويه 

سقط سهوا اعان للمرة الثانية االعان 
الصادر من جامعة املثنى مزايدة علنية 
لتأج�ر كش�ك / كلي�ة الطب املنش�ور 
بصحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 
ل�ذا   2019/5/2 وبتاري�خ     )1896(

اقتىض التنويه

فقدان وصل قبض
فق�د وص�ل القب�ض املرق�م 1441489 يف 
2017/10/26 امانات محل رقم 4 س�وق 
الس�مك املبل�غ 435000 فق�ط اربعمائ�ة 
وخمس�ة وثاث�ون دين�ار بأس�م ) عباس 
مه�دي خليل ( الص�ادر من مديري�ة بلدية 
الس�ماوة  م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه لجهة 

االصدار
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 
العدد / 268/ش/2019

التاريخ 2019/4/15
اعان

اىل / املدعى عليه / نزار اسماعيل خلف
بن�اء ع�ى اقام�ه الدع�وى بالع�دد 268/

ش/2019 من قبل املدعية ) ازهار جاس�م 
محمد( ض�د املدعى عليه ) نزار اس�ماعيل 
خلف( لغ�رض حض�ورك  وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح  القائم بالتبليغ واشعار  
املخت�ار املرف�ق بالدعوى  ق�ررت املحكمة 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  تبليغ�ك 
بالحضور ام�ام هذه املحكم�ة صباح يوم 
2019/5/9 ويف حالة عدم حضورك او من 
ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل 
العدد / 1433/ش/2019

التاريخ 2019/4/29
اعان

اىل املدعى عليه / رعد نشمي سلمان 
اقام�ت املدعية ارساء احم�د صابر الدعوى 
لدى  املرقم�ة 1433/ش/2019  الرشعي�ة 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه�ا الحك�م له�ا 
بتصدي�ق الط�اق الخلع�ي الواق�ع خارج 
املحكم�ة ام�ام رج�ل الدي�ن عم�اد كري�م 
البطاط بتاري�خ 2019/3/5 وقد عني يوم 
2019/5/15 موع�د للمرافع�ة امام هذه 
املحكم�ة ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ  وتأييد املجلس البلدي 
انتقال�ك اىل جه�ة مجهول�ة تق�رر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة عدم 
حض�ورك  اىل املرافعة يف املوعد املذكور فأنه 

سوف يتم اجراء املرافعة غيابيا بحقك 
القايض 

قحطان عدنان الياسني 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد : 6120

التاريخ : 2019/5/5
اعان فقدان

قدمت السيدة زينب عبد الحسني حميد 
طلبا اىل هذه املحكم�ة  يتضمن طلبها 
بنصبه�ا قيم�ة مؤقت�ة عى ش�قيقها 
حمي�د عب�د الحس�ني حميد ال�ذي فقد 
بتاريخ 1998/4/30 اثناء خروجه من 
داره يف منطق�ة جرف النداف وحس�ب 
االوراق التحقيقية فعى املفقود او  من 
يع�رف عن مص�ره يشء او من  تتوفر 
لدي�ه معلوم�ات عن مص�ره مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة او اق�رب مركز رشطة 
خال مدة عرشة ايام اعتبارا من تاريخ 
النرش وبعكس�ه س�وف تنظر املحكمة  

بالطلب املقدم وفق القانون
القايض

رابح عبد الكريم 
�����������������������������������

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

االتحادية 
محكمة بداءة البرصة  
العدد : 572/ب/2019

التاريخ 2019/5/2
اعان

اىل  /املدع�ى علي�ه / س�عد محم�ود 
سعود

اق�ام املدع�ي ) ال�ويص ع�ى م�رصف 
اضاف�ة  لاس�تثمار  ال�دويل  الب�رصة  
لوظيفت�ه( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 
572/ب/2019 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
ضدك والذي يطل�ب فيه الحكم بالزامك 
بتس�ديد املبل�غ والبال�غ ) ثمانية عرش 
مليون وس�بعمائة  وتس�عة عرش الف 
وتس�عمائة وع�رشة ( دين�ار عراق�ي 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م  بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي 
ملنطق�ة الرباضعية عليه تق�رر تبليغك 
اعان�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم املرافعة املوافق 2019/5/13 وعند 
عدم حضورك  او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

محمد نزار هاشم البعاج
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امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

عزيزي برج الحم�ل،روح الفريق التي تتمتع بها واضحة 
اليوم ألنك تضع االحتياجات أوالً، وهذا ما يالحظه زمالؤك. 
إذا استمريت هكذا، فسوف يعتربونك القوة الدافعة. اعتن 

بأرستك أيًضا، فاآلن وقت مناسب لحل النزاعات

عزي�زي ب�رج امليزان،س�يتم إعادة بح�ث وتقيي�م أراءك 
أو أعمالك بش�كل من األش�كال. اذا لم تكن األمور تس�ر 
عىل ما يرام، قد تميل إىل إرجاع الس�بب إىل خطأ صدر من 

اآلخرين أو كنتيجة للظروف الحالية.

عزي�زي ب�رج الثور، الي�وم يمكن�ك زراعة الب�ذور لبداية 
جدي�دة، كم�ا يمكنك اآلن إج�راء بعض التغي�ر يف حياتك 
املهنية. إال أن نجاحك س�وف يؤدي إىل غرة اآلخرين منك، 

فال تجعل ذلك يصيبك بالغرور.

عزيزي ب�رج العقرب،أن�ت حالًي�ا تتعامل م�ع النزاعات 
والخصوم�ات بش�كل عدوان�ي وبدون داع�ي، مما يخلق 
لك معارضني وحت�ى أعداء. انتقد نفس�ك وحاول انتهاج 

أسلوب أكثر عقالنية

عزيزي برج الجوزاء، أنت اآلن متفق مع ذاتك بشكل كامل، 
وتش�عر بالتناغ�م التام يف عمل�ك ويف حياتك الش�خصية 
أيًض�ا. يؤثر ذلك عىل اآلخرين مل�ا لك من عالقات قوية مع 

رشيك حياتك والعائلة

عزي�زي ب�رج الق�وس، العديد من األش�ياء ال تس�ر كما 
ينبغ�ي، فتواجه عراقيل أينما توجه�ت ويبدو أن الجميع 
يعم�ل ضدك. حاول أن ترتيث أمام تلك الظروف التي يبدو 

أنها مناوئة وتعامل معها كونها تحديات.

عزي�زي ب�رج الرسطان، أنت متفق مع ذات�ك، فأنت واثق 
بنفس�ك وتظهر س�الًما داخلًيا واضًحا، كم�ا أنك مفعًما 
بالحيوية والحم�اس، ونتيجة لهدوئك الخارجي، يش�عر 

جميع من حولك بالراحة يف وجودك.

عزيزي برج الجدي،يبدو أن كل يشء يعمل تلقائًيا، وُتحل 
املصاعب مب�ارشًة بمج�رد توليك إياها. لكن لألس�ف لن 
يس�تمر ه�ذا الوضع دائًم�ا، لذا يج�ب أن تنتفع من هذه 

الفرتة انتفاع كيل.

عزيزي برج األسد، سوف تواجه اليوم بعض املواقف التي 
س�تختربك إىل أقىص حد، وم�ن املهم أن ال تفق�د الثقة يف 
قدرات�ك. أنت تملك الق�درة عىل تغير ه�ذه الظروف. إذا 

كنت تواجه مشكالت يف العمل كذلك

عزيزي برج الدلو،توقفت األشياء دون سبب واضح، وعىل 
الرغ�م من أنك ل�م ترغب يف تغير املس�ار وأردت أن تلتزم 
بالج�دول املوض�وع، يج�ب اآلن أن تأخذ مس�ار تحوييل 

مختلف لتجنب العقبات

عزيزي ب�رج الع�ذراء،ادًرا ما تمر بمثل ه�ذه الحالة من 
الوضوح والهدوء التي تمر بها اليوم. س�وف يساعدك هذا 
عىل تس�وية خالفات قديمة مع زم�الء العمل أو األقارب. 

فوق هذا

عزي�زي برج الحوت،كل يشء س�هل يف الوقت الحايل وأنت 
تس�تمتع حًقا باألم�ور التي تقوم بها. س�وف ترتك أيًضا 
ورائك أثر من الجاذبية اإليجابية. ال تتعجب عندما يقرتب 

منك من هم حولك ويبوحون لك بأفكارهم.

احلوتالعذراء

التخلص من اإلجهاد وتنقية اجلسم من السموم
يتعرّض الجسم بش�كل يومي إىل امللوثات 
البيئي�ة وذل�ك لع�دة عوام�ل، م�ن بينها 
الضغوط اليومية واتباع نظام غذائي غر 
س�ليم، والش�عور بالتعب واإلجهاد، ربما 

تؤدي لإلصابة بأمراض مختلفة.
ونصح األطب�اء وفقاً ملوق�ع »دييل هيلث 
بوست«، بإجراء عملية تنقية الجسم من 
الس�موم مرة واح�دة عىل األق�ل يف العام 

ليستعيد الجسم نشاطه وحيويته.
وأكد األطباء أن�ه يجب االمتناع عن تناول 
بعض األطعم�ة قبل بدء عملي�ة التنقية، 
كاالمتن�اع أو التقلي�ل من تن�اول اللحوم 
الحم�راء أو البيض�اء أو األس�ماك أثن�اء 
العملي�ة، كم�ا يج�ب التوق�ف تماماً عن 
واألطعم�ة  األلب�ان  منتج�ات  اس�تهالك 

املصّنعة والسكريات.

وح�دد العلم�اء 6 خط�وات تنفذ بش�كل 
يوم�ي مل�دة 3 أي�ام لتنقي�ة الجس�م من 

السموم، وهي:
 1- رشب كوب�ني من امل�اء مضاف إليهما 
عص�ر ليمون�ة كامل�ة، وتناولهم�ا عىل 
معدة خاوي�ة صباحاً؛ حيث يس�اعد ذلك 
يف هضم طع�ام اإلفطار وتنقية الكبد من 

السموم.

مؤرخ »يكتشف« بيت شكسبري
خلصت دراس�ة جدي�دة إىل تحديد املن�زل الذي 
كان شكس�بر يقي�م في�ه يف لن�دن بينما كان 

يكتب »روميو وجولييت«.
وكان من املعروف يف الس�ابق أن شكسبر كان 
يقي�م بالقرب موقع محطة ليفربول س�رتيت، 
رشق�ي لندن، ب�ني 1597 و1598.ولكن املؤرخ 
املرسحي جيفري مارش اطل�ع عىل العديد من 
الوثائق الرس�مية التاريخية للتوصل إىل املوقع 
بالتحديد.وتش�ر األدل�ة إىل أن شكس�بر كان 

يقي�م يف ما يعرف حاليا برقم 35 ش�ارع غريت 
س�انت هيل�ني، وه�و اآلن مبنى يض�م مكاتب 
بالقرب من كنيسة سانت هيلني، رشقي لندن.

وبعد نح�و عرشة أع�وام من البحث، اكتش�ف 
مارش أنه يف تس�عينيات القرن الس�ادس عرش 
كان شكسبر مستأجرا يف عقار تملكه »رشكة 
بائع�ي الجلود«، وهي الرابطة التي كانت تنظم 
بي�ع الجلود يف الع�ر اإلليزابيثي.وقال مارش 
إن م�ن املرج�ح أن بيت شكس�بر كان من بني 

عدد من املنازل املطلة عىل ساحة كنيسة سانت 
هيلني.وق�ال م�ارش، وه�و أيضا مدير قس�م 
امل�رسح يف متح�ف فيكتوري�ا وأل�ربت املرموق 
يف لن�دن، إن »امل�كان الذي كان شكس�بر يقيم 
فيه يزودنا بفه�م أكرب للمصادر التي ألهمته يف 
أعمال�ه وحياته«.وأضاف »بع�د عدة أعوام من 
هجرته من س�رتاتفورد أبون أيف�ون إىل لندن، 
كان يقي�م يف واحدة م�ن أكثر املناط�ق ثراء يف 

لندن.

سودوكو

؟؟هل تعلم
يعيش أكثر من 85% من سكان العالم يف النصف 

األكثر جفافاً من الكرة األرضية. 
تس�تهلك الزراعة أكث�ر من 70% من إس�تهالك 
املياه العذبة عاملي�ًا، وقد تصل إىل 90% يف بعض 

الدول رسيعة النمو. 
م�ن أجل صناعة 1 ط�ن من الحدي�د نحتاج إىل 

300 طن من املاء. 
نح�ن أيًضا كبرش نخرس )237 مل( من املاء كل 

يوم عندما نتنفس بني شهيق وزفر. 
هل تعلم عن املاء وأسمائه يف القرآن الكريم : ماء 
السلس�بيل، الصديد، املغيض، املاء الّطهور، ماء 
املهل، املاء الدافق، ماء األرض، ماء الرشب، املاء 
األّجاج، املاء غر اآلسن، املاء املهني، املاء املبارك، 
املاء الحمي�م، املاء املنهمر، املاء املس�كوب، ماء 
الغور، ماء املعني، م�اء الفرات، ماء الغدق، ماء 
الثج�اج، ماء الرساب، ماء مدين، ماء الينابيع و 

األنهار.

المتاهات

ملرضى الغدة الدرقية .. احذروا هذه االطعمة
للغذاء دور أس�ايس وفعال يف املحافظة عىل صحة مرىض 
الغدة الدرقي�ة وحمايتهم من املضاعفات الخطرة، التي 

قد ترتتب عىل تناولهم األطعمة املمنوعة.
هذه الغدة والتي تأخذ ش�كل الفراشة أسفل العنق، هي 
املس�ؤولة عن إنت�اج الهرمونات، وتنظي�م معدل األيض 
يف الجس�م وكذل�ك وظائ�ف القل�ب والجه�از الهضمي، 
واملحافظ�ة ع�ىل العض�الت، ونم�و امل�خ، باإلضاف�ة إىل 

الحفاظ عىل صحة العظام.
وبحس�ب ما جاء يف موقع »دي�يل هيلث«، خلصت العديد 
م�ن الدراس�ات إىل وجود بعض األطعم�ة التي يجب عىل 
م�رىض الغ�دة الدرقية بش�كل عام تجنبه�ا حفاظا عىل 

صحتهم ومنعا لتفاقم مشكلتهم.
السكر

إذا كنت تعاني من مشكلة يف الغدة الدرقية، سواء قصور 
بها أو فرط نش�اط، فاحرص عىل االنتباه إىل مس�تويات 
الس�كر يف دمك، فإن تن�اول وجبة خفيف�ة من األطعمة 

الس�كرية بش�كل يومي يمك�ن أن يؤدي إىل زي�ادة إفراز 
البنكرياس ما يؤدي إىل مقاومة األنسولني، ويرتتب عليه 
تلف الغدة الدرقية نتيجة انخفاض مس�تويات الهرمون 

الذي تفرزه.

األطعمة املقلية
يعد هذا النوع من األطعمة املش�بعة بالدهون خطرا عىل 
صحة مرىض الغدة الدرقية، حيث تؤثر عىل نش�اط الغدة 
وإفرازاته�ا، كم�ا تقلل من قدرة الجس�م عىل امتصاص 
الهرمون�ات الدرقي�ة األم�ر ال�ذي يرتت�ب علي�ه خلل يف 

وظائفها.
الصويا

يج�ب توخ�ي الح�ذر عن�د التفك�ر يف تن�اول الصوي�ا 
ومنتجاته�ا خاصة ألولئ�ك الذين يعانون م�ن خمول أو 
قصور يف الغ�دة الدرقية حيث تقل�ل الصويا من مفعول 
أدوية الغدة. ل�ذا ينصح بتناول الصويا إذا لزم األمر، بعد 

4 ساعات عىل األقل من تناول دواء الغدة الدرقية.
الخرضاوات الكرنبية

وتش�تمل ه�ذه الخ�رضاوات ع�ىل ال�ربوكيل والكرن�ب 
وامللف�وف والقرنبي�ط واللفت وغرها م�ن الخرضاوات 

التي ال ينصح مرىض الغدة الدرقية بتناولها.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير:
x 3 معلقة كبرة زبدة

x 3 كوب حليب كامل الدسم
x 3 معلقة كبرة دقيق

x 2 كوب جبنة شيدر )مبشورة(
x 1 كيس مكرونة )مسلوقة ألدينتى(

½ x كوب كريمة لّباني
½ x كوب جبنة موزريال

½ x كوب جبنة بارميزان
الخطوات:

تذوب الزبدة يف إناء ونضيف الدقيق ونقلب عىل نار متوس�طة حتى ينضج 
الدقيق ويصبح بلون ذهبي.

نضي�ف الحليب بش�كل تدريجي مع التقليب املس�تمر ث�م نضيف الكريما 
وامللح والفلفل ونقلب حتى يغلظ القوام.

نرفع البشاميل من عىل النار ونضيف كوب ونصف من كمية الجبن الشيدر 
وربع كوب من الجبن البارميجان وربع كوب من الجبن املوتزريال ونقلب.

نضيف املكرونة ونقلب.
نض�ع الخلي�ط يف صيني�ة بايركس وننثر ع�ىل الوجه بقية كمي�ة األجبان 

الشيدر والبارميجان واملوتزريال.
تطه�ى يف فرن س�اخن عىل درجة 180 مئوية مل�دة 15 دقيقة حتى يصبح 

لونها ذهبي ويقدم بالهنا والشفا.

ماك اند تشيز
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الغيابات تقصم ظهر الزوراء يف مواجهة 
ذوب آهن االيراين

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�يواجه نادي الزوراء، ضيف�ه ذوب آهن االيراني عىل 
ملع�ب كربالء الدويل ضم�ن لقاءات الجولة الخامس�ة 
من دور املجموعات بدور أبطال آس�يا، الثالثاء.املباراة 
ستكون حاسمة بالنسبة للنوارس، حيث يسعى الفريق 
اىل انعاش آماله يف املنافس�ة عىل احدى بطاقات التأهل 
اىل الدور املقبل من البطولة.وقال عضو الهيئة االدارية 
للنادي عبد الرحمن رشيد يف حديث للمستقبل العراقي 

، إن »نادي الزوراء، س�يفتقد لخدم�ات ثالثة العبني يف 
مباراته امام ذوب آهن االيراني، حيث س�يغيب الالعب 
حس�ني جويد بس�بب االصابة، فيما س�يغيب الالعبني 
صف�اء ه�ادي ومصطف�ى محم�د بس�بب البطاقات 
امللونة«.وعن مدى جاهزية الحارس جالل حس�ن، أكد 
رش�يد أن »الحارس جالل حسن سيتواجد منذ الدقيقة 
االوىل يف املباراة، بعدما تدرب بش�كل مكثف خالل االيام 
املاضي�ة وبالتايل هو االن عىل اتم الجاهزية«، منوهاً إىل 

أن »جميع الالعبني االخرين، جاهزون للمواجهة«.

التعليم تعد العبي األنيق بدفعة مالية قريبًا

مورينيو يضع رشطًا للموافقة 
عىل تدريب روما

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وض�ع الربتغ�ايل جوزي�ه موريني�و، 
ملانشس�ر  الس�ابق  الفن�ي  املدي�ر 
يونايتد، رشًطا من أجل املوافقة عىل 

عرض تدريب روما يف املوسم املقبل.
ووفًقا لصحيفة »ليكيب« الفرنسية، 
فإن روما عرض ع�ىل مورينيو عقًدا 
مدت�ه 3 س�نوات، كي يك�ون مدرب 

الذئاب الجديد خلًفا لإليطايل كالوديو 
رانيريي، املدير الفني املؤقت.

امل�درب  أن  إىل  الصحيف�ة  وأش�ارت 
الربتغايل لن يوافق ع�ىل قيادة روما، 
إال إذا تأه�ل الفري�ق للمش�اركة يف 

دوري أبطال أوروبا باملوسم املقبل.
وأوضحت أن موريني�و يحظى أيًضا 
باهتم�ام م�ن قب�ل باري�س س�ان 
جريم�ان وإنر مي�الن، ولكن األخري 

اإليط�ايل  التعاق�د م�ع  ق�د يفض�ل 
أنطونيو كونتي، املدير الفني السابق 

لتشيليس.
يذك�ر أن روم�ا يحت�ل حالًي�ا املركز 
الخام�س بج�دول ترتي�ب ال�دوري 
اإليط�ايل برصي�د 58 بف�ارق نقط�ة 
واح�دة ع�ن أتاالنت�ا صاح�ب املركز 
الراب�ع واملؤهل للمش�اركة يف دوري 

األبطال.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

حث�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي، 
العب�ي الفري�ق الطالبي ع�ىل الركي�ز أكثر يف 
املباريات املقبلة اثن�اء لقائه بإدارة النادي مع 
العب�ي الفري�ق األني�ق، فيما وع�دت بمنحهم 
دفع�ة مالية قريباً.وذكر الن�ادي يف بيان تلقت 
الس�ومرية نيوز، نس�خة من�ه، أن »ممثالً من 

ال�وزارة التق�ى إدارة الن�ادي والعب�ي الفريق 
وال�كادر التدريب�ي، وأك�د أن الدفع�ة املالي�ة 
ستطلق خالل األيام القليلة املقبلة«.وأضاف، أن 
»الوزارة تحث الالعبني عىل بذل الجهود وتقديم 
املس�تويات الفني�ة امللبية للطم�وح وتحقيق 
نتائ�ج إيجابي�ة يف املباريات املقبل�ة«، مطالباً 
الالعب�ني ب�«الركيز عىل بطول�ة كأس العراق 
كونه�ا تعد فرص�ة للع�ودة ملنص�ات التتويج 

كما أنها تمنح الفائز 
باللق�ب فرصة تمثيل 

البل�د يف البطولة العربية 
لألندية«.يش�ار إىل أن فري�ق 

الطلب�ة يواصل تحضرياته ملالقاة ضيفه امليناء 
يوم الخمي�س املقبل ضمن الجولة السادس�ة 
والعرشي�ن لل�دوري املمت�از يف تم�ام العارشة 

مساَء وعىل ملعب الشعب الدويل ببغداد.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعلن ن�ادي بايرن ميون�خ األملاني اليوم ، 
عن عدم تجديد عقد نجمه الفرنيس فرانك 
ريب�ريي، والذي ينتهي مع نهاية املوس�م 
الح�ايل، لريحل عن صف�وف البافاري بعد 

12 عاما من إرتداء قميص الفريق.
وانضم ريبريي إىل النج�م الهولندي أريني 
روبن، والذي أعلن بايرن ميونخ يف السابق 
ع�دم تجديد عقده مع الن�ادي، حيث أكد 
النادي البافاري أنه سيقيم مباراة وداعية 

للنجم�ني ىف الع�ام املقبل. وق�ال ريبريي 
بعد إعالن العم�الق األملانى رحيله بنهاية 
املوس�م الحاىل:«ال�وداع لن يكون س�هل، 
ولك�ن ال يج�ب أن نن�ى م�ا حققته مع 
النادي، لقد فزنا بالكث�ري، عندما أتيت إىل 

بايرن ميونخ، قد أصبح الحلم حقيقة«.
م�ن جانب�ه ق�ال كارل هاين�ز رومنيجه 
املدي�ر التنفيذي لباي�رن ميونخ:«ريبريي 
وروب�ن العبان رائعان، والن�ادي يجب أن 
يش�كرهم عىل كل ماقدموا للفريق خالل 

فرة تواجدهم، سيكون وداعا عاطفيا«.

رسميًا.. بايرن ميونخ يعلن هناية 
مشوار ريبريي مع الفريق

            المستقبل العراقي/ وكاالت

وض�ع نادي ري�ال مدري�د رشوط�ه للموافقة ع�ىل ضم العب 
الوس�ط الربازييل الدويل نيمار يف ف�رة االنتقاالت الصيفية 
الحالي�ة وه�و ما دف�ع الالعب التخ�اذ ق�رار بالبقاء يف 
صفوف باريس سان جريمانرئيس ريال مدريد الحايل 
فلورنتينو بريي�ز الحظ تراج�ع أداء الالعب وكثرة 
إصاباته مع باريس س�ان جريمان وهو ما دفعه 
لعدم الجنون لضم الالعب مثلما كان يف السابق. 
واش�رط رئيس ري�ال مدري�د موافقة باريس 
س�ان جريمان عىل بيع نيمار بمقابل أقل من 
200 مليون يورو م�ن أجل املوافقة عىل ضم 
الالعب الربازييل نيمار.فلورنتينو برييز أخرب 
وكيل نيمار أنه ليس مستعد لدفع 37 مليون 
يورو كراتب سنوي لالعب مثلما يدفع النادي 
البارييس يف الوقت الحايل حيث اش�رط عىل 
الالعب املوافقة عىل فكرة تخفيض راتبه إذا 
أراد الع�ودة للع�ب يف الدوري اإلس�باني من 
جديد وهو الطل�ب الذي قوبل بالرفض من 
قبل الالع�ب. وال يمانع رئيس ريال مدريد 
دفع أكثر م�ن 200 مليون يورو لباريس 
سان جريمان للتعاقد مع كيليان مبابي 
وه�و األمر الذي يرف�ض القيام به من 

أجل نيمار يف الوقت الحايل.

ريال مدريد يضع رشوطه 
لضم نيامر

        المستقبل العراقي / وكاالت

فق�د مانشس�ر يونايت�د األم�ل يف الحلول ب�ني املراكز 
األربع�ة االوىل يف الدوري اإلنجليزي املمتاز هذا املوس�م 
والتأهل إىل دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل، بتعادله 
مع مضيفه هيديرس�فيلد تاون 1-1 ، ضمن الجولة 

السابعة والثالثني وقبل األخرية.

وس�جل س�كوت ماكتوميناي هدف مانشس�ر يونايتد يف 
الدقيقة الثامنة، فيما أحرز أيزاك مبينزا هدف هيديرسفيلد 
يف الدقيق�ة 60.ويه�ذه النتيج�ة ارتفع رصيد مانشس�ر 
يونايت�د إىل 66 نقطة يف املركز الس�ادس، بف�ارق 4 نقاط 
وراء توتنهام صاحب املركز الرابع، فيما رفع هيديرسفيلد 
تاون رصيده إىل 15 نقطة يف املركز األخري، علما بأنه هبط 

يف وقت مبكر إىل الدرجة األوىل )تشامبيونشيب(.

رسميًا.. مانشسرت يونايتد يغيب عن دوري األبطال

             المستقبل العراقي / متابعة
 

تعرض األرجنتيني م�اورو إيكاردي، 
مهاج�م إنر ميالن اإليط�ايل، لهجوم 
قوي من قب�ل مجموعة كورفا نورد، 
املؤي�دة للنريات�زوري، ع�ىل خلفي�ة 
أزم�ات الالع�ب يف األش�هر األخ�رية.

وذك�ر موقع »كالتش�يو مريكاتو«، 
طالب�وا  املجموع�ة  مش�جعي  أن 
إيكاردي بالرحيل عن صفوف إنر، 
بالرغم م�ن امتالكه لصفات فنية 
مميزة.وقال�ت جماه�ري الكورفا: 
»إيكاردي لديه الكثري من الصفات 
الفنية لكن املشكلة تكمن يف عقلية 
وموقف الالعب، كان لديه الفرصة 
لجعل األم�ور يف نصابها الصحيح 
لكن�ه لم يأخذ تل�ك الفرصة، عليه 
الن�ادي«.وكان  ع�ن  يرح�ل  أن 
إي�كاردي غاب ع�ن الفريق ألكثر 
من شهر، عىل خلفية قرار النادي 
بتجري�ده من ش�ارة القي�ادة يف 
ش�هر فرباي�ر/ ش�باط امل�ايض، 
ومنحه�ا لس�مري هاندانوفيتش، 

حارس النرياتزوري.

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أكد كارلو أنش�يلوتي، املدي�ر الفني لنابويل، 
أن فريقه مهت�م بالتعاقد مع نجم توتنهام 

هوتسبري، بجانب العب اَيندهوفن.
وق�ال أنش�يلوتي ، »: »نح�ن نقي�م موقف 
كريان تريبري )توتنه�ام( وهريفينج لوزانو 
)اَيندهوف�ن(، لكنن�ي ال أح�ب الحديث عن 

أولئك الذين يلعبون يف مكان اَخر«.
املس�تقبيل يف مرحل�ة  »الفري�ق  وأض�اف: 

اإلع�داد بالفعل، يج�ب أال نكون يف عجلة 
م�ن أمرن�ا، ال يهمن�ي حت�ى أن أك�ون 
مديرًا، فسيس�تغرق ذل�ك بعض الوقت، 

لكنني أريد فقط أن أكون مدرًبا«.
وتاب�ع: »نحن نري�د أن ننهي املوس�م 
بش�كل جي�د، الفري�ق يعط�ي حالًيا 
إش�ارت إيجابي�ة جيدة. إنه�ا مباراة 
مهم�ة حيث أننا نري�د البقاء باملركز 
الثاني بج�دول الرتيب، وأيًضا نريد 

أن نصل إىل 80 نقطة«.

أنشيلويت يسعى بقوة لضم نجم توتنهام..

مجاهري إنرت ميالن تطالب 
إيكاردي بالرحيل

            المستقبل العراقي/ وكاالت

إن  الي�وم  إيط�ايل،  تقري�ر صحف�ي  ق�ال 
يوفنت�وس أبدى اس�تعداده للس�ماح ألحد 
نجوم�ه بالرحي�ل عن صف�وف الفريق، يف 
الف�رة املقبلة.وذكرت صحيف�ة »الجازيتا 
الربتغ�ايل  تجرب�ة  أن  س�بورت«،  ديلل�و 
جواو كانس�يلو، الظهري األيم�ن لليويف، قد 
تنته�ي بعد موس�م واحد فقط ل�ه برفقة 

البيانكونريي.وأضافت أن كانس�يلو أظهر 
صعوبات كب�رية يف الدف�اع وارتكب العديد 
من األخطاء الفادحة، الت�ي كلفت الفريق 
كثريًا، خاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأش�ارت الصحيفة إىل أن عالقة كانس�يلو 
بمدرب�ه ماس�يميليانو أليج�ري، متوت�رة 
الت�ي  التعليم�ات  كل  أن  خاص�ة  أيًض�ا، 
يوجهه�ا املدرب اإليط�ايل لالعب من خارج 
تنف�ذ.  وال  ج�دوى  دون  تب�دو  الخط�وط 

وختم�ت ب�أن الي�ويف سيس�مح برحيل 
كانسيلو بقيمة تراوح ما بني 50 إىل 60 
مليون يورو، بعدما انضم للفريق قادًما 
م�ن فالنس�يا الصي�ف امل�ايض، مقابل 
40 ملي�ون يورو، مش�رية إىل أن الخيار 

األكث�ر احتم�ااًل بالنس�بة لالعب هو 
االنضمام ملانشس�ر س�يتي، الذي 

يبحث باس�تمرار عن التعاقد 
مع مدافعني.

يـوفـنـتـوس يـفـتـح البـاب أمـام رحـيـل 
          المستقبل العراقي/ وكاالتنـجـمـه البـرتـغـالـي

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزي�ة ع�ن 
تحضري نادي برشلونة اإلسباني أول عروضه 
من أجل التعاقد مع املهاجم الفرنيس لنادي 
أرس�نال اإلنجليزي، خالل س�وق االنتقاالت 

الصيفية املقبلة، لتعزيز خط هجوم الفريق 
ىف املوسم املقبل.وفقا لصحيفة »إكسربيس« 
اإلنجليزي�ة، ف�إن نادي برش�لونة يس�تعد 
لتقديم مبلغ 70 مليون إس�رليني، من أجل 
الحص�ول ع�ىل خدم�ات املهاج�م الفرنيس 
ألكس�ندر الكازي�ت م�ن ن�ادي أرس�نال ىف 

املريكاتو الصيفى املقبل. أضافت الصحيفة 
أن مس�ئويل البارسا راقبوا املهاجم الفرنيس 
عن قرب خالل مواجهة الجانرز األخرية ضد 
فالنس�يا فىي ذهاب نصف نهائ�ي الدوري 
األوروبي، والتى ش�هدت تس�جيل الكازيت 

هدفني من ثالثية أرسنال.

رسميًا.. دورمتوند يضم ألكاسري بشكل هنائي من برشلونة

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة إنجليزية، عن دخ�ول ناديي 
مانشس�ر يونايتد وتشيليس سباق التعاقد مع النجم 
الكولومب�ي جيمس رورديجيز الع�ب بايرن ميونخ 
األملاني، الذى س�يعود إىل ن�ادي ريال مدريد الصيف 
املقب�ل، بع�د نهاية ف�رة إعارته.وكان�ت صحيفة 
»ماركا« اإلس�بانية، اليوم قد أك�دت عىل أن بايرن 
ميون�خ األملاني حس�م موقفه، بع�دم رشاء عقد 
النجم الكولومبي جيم�س رودريجيز مقابل 42 

ملي�ون ي�ورو، وبالتايل س�وف يعود إىل ري�ال مدريد مع 
نهاية املوسم الجاري.ذكرت صحيفة »صن« اإلنجليزية، 
أن النج�م الكولومب�ي يع�د هدف�ا للعدي�د م�ن أندي�ة 
الربيمريلي�ج ىف املريكات�و الصيف�ى املقب�ل، ىف ظل رغبة 
ري�ال مدري�د ىف بيع العب�ه، الذي ال يدخ�ل ضمن خطط 
املدرب الفرنيس زين الدين زيدان ىف املوسم املقبل.أضافت 
الصحيفة أن كال من مانشسر يونايتد وتشيليس انضما 
إىل نادي أرسنال، ىف رصاع الحصول عىل خدمات جيمس 
رورديجي�ز ىف االنتق�االت الصيفية املقبل�ة، خاصة وأن 

صفقة الالعب ستكون بقيمة 36 مليون إسرليني.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�فت تقاري�ر صحفية إنجليزي�ة عن تقديم 
نادي مانشس�ر يونايتد عرضا جديدا، لحارسه 
اإلس�بانى ديفيد دي خيا من أجل تجديد عقده، 

والذى ينتهي مع النادي ىف صيف عام 2020.
ف�إن  اإلنجليزي�ة،  »ص�ن«  لصحيف�ة  وفق�ا 
مانشس�ر يونايتد قدم عرض�ا لتجديد عقد دي 

خيا مقابل حصوله عىل راتبا أس�بوعيا يصل إىل 
350 أل�ف إس�رليني، مع منحه أس�بوعا واحدا 
لل�رد عىل ه�ذا الع�رض. أضاف�ت الصحيفة أن 
إدارة اليونايت�د ترغب ىف معرف�ة القرار النهائي 
للحارس اإلس�باني صاحب ال��28 عاما، حول 
عملية تجديد عقده قبل نهاية املوس�م الجاري، 
من أجل دخول سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة 

لضم حارس مرمى جديد.

رصاع إنجليزي قوي عىل ضم رودرجييز ىف الصيف

مانشسرت يونايتد يقدم عرضًا جديدًا 
لتجديد عقد دي خيا
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الصحافة.. من التعذيب اىل التهميش مسؤولية الوزير وتغييب احلقيقة

ابتكار حبة دواء تتمدد يف املعدة
ابتك�ر العلم�اء حبة فري�دة يكرب 
حجمها يف املعدة، ما يعني ش�غل 
حّي�ز مع�ن م�ن املعدة م�ن دون 
تدخ�ل جراحي عند ع�اج حاالت 

السمنة املفرطة.
هذه الحبوب الفريدة تضاعف من 
فرص التغلب عىل السمنة ويجب 
تناولها مع كمي�ة وفرية من املاء 

قبل 20 دقيقة من الطعام.
وعند وصول الحب�ة إىل املعدة يبدأ 
حجمه�ا يك�رب ليحت�ل ربع حجم 
املعدة تقريبا، ما يؤدي إىل ش�عور 

الشخص بالشبع رسيعا.
هذه الحبوب تس�تخدم م�رة واحدة فقط 
ومفعوله�ا ال يس�تمر طوي�ا، لذلك يجب 

تناوله�ا فقط قبل تن�اول الطعام بعرشين 
دقيقة. ش�ارك يف اختبار ه�ذه الحبوب يف 
املستشفيات 223 متطوعا كانوا يتناولون 

ثاث حبوب قب�ل اإلفطار والغداء 
والعشاء.

أخرى  وباملقارن�ة مع مجموع�ة 
م�ن 200 ش�خص تنال�وا حبوبا 
أن  اتض�ح  للس�كر،  مش�ابهة 
الذي�ن تناولوا الحب�وب الحقيقية 
انخفض حجم طعامه�م بمقدار 
أنه�م  أي  حراري�ة  س�عرة   300
حصل�وا ع�ىل فرص�ة لتخفي�ض 

وزنهم بنسبة %5.
ه�ذه  أن  االختب�ارات  وأظه�رت 
الحب�وب الت�ي تصن�ع م�ن مواد 
نباتي�ة س�اعدت ع�ىل تخفي�ض 
الوزن عند 59% من املش�ركن فيها، حيث 

فقد هؤالء بحدود 10 كغم من وزنهم.

كشف غموض »هاالت« الشعاب املرجانية املضيئة
كش�ف باحث�ون بع�ض األرسار الكامن�ة 
وراء »ه�االت« الرمال املحيطة بالش�عاب 
املرجانية، وم�ا قد تعنيه بالنس�بة لصحة 
الش�عاب املح�ارصة، بع�د مس�ح اس�تمر 
ع�رشات الس�نن. وباإلم�كان ماحظة ما 
يس�مى ب� »الهاالت« من الفضاء بواسطة 
ص�ور األقم�ار الصناعية، بفض�ل ألوانها 

املضيئة، وهي عبارة عن حلقات من الرمال 
العارية التي تقع بن الطحالب واألعش�اب 
البحري�ة التي تحيط بالش�عاب املرجانية. 
وافرضت نظريات الس�تينيات أن الهاالت 
تتش�كل بواس�طة كائنات جائع�ة تعيش 
يف الش�عاب املرجاني�ة، لتجن�ب التع�رض 
للحيوان�ات املفرس�ة يف املي�اه املفتوحة. 

وعىل الرغم م�ن أن الباحثن اقرحوا هذه 
النظري�ة قبل 60 عاما، إال أنهم لم يتمكنوا 
حت�ى اآلن م�ن توثي�ق الظاهرة، م�ا دفع، 
إليزابيث مادين، أس�تاذة مساعدة يف معهد 
هاواي لعلم األحي�اء البحرية وفريقها، إىل 
إعداد سلسلة من الكامريات املحيطة بشعب 

مرجانية بجزيرة هريون يف أسراليا.

حتديد هوية ملكة مرص املجهولةابتكار عقار يمهد لنهاية »اإليدز« 
توصل باحث�ون بريطانيون إىل ابتكار عقاقري جديدة مضادة لفريوس 
»اإلي�دز« ق�د تكون تمهي�دا للقضاء علي�ه، يف إطار املس�اعي العلمية 

املستمرة لوضع نهاية لهذا املرض الخطري.
وذك�رت صحيفة »غارديان« الربيطاني�ة أن التجارب التي أجريت عىل 
أل�ف مص�اب بهذا املرض يف مختل�ف أنحاء أوروب�ا، توصلت إىل مضاد 
يمنع نمو الفريوس، أو يجعله يتباطأ، وهذه خطوة قد تمهد الكتشاف 

آخر يجعل نهاية لهذا املرض املعدي الخطري.
كذلك خلصت الدراس�ة إىل أن العقاقري التي تم التوصل إليها قادرة عىل 

منع انتقال الفريوس عن طريق الجنس.
ه�ذا وق�د أثبتت إحصائي�ات س�نة 2017 أن ما يقرب م�ن 40 مليون 
شخص حول العالم مصابون بفريوس نقص املناعة البرشية )اإليدز(، 

وأن 21.7 مليون منهم فقط يتلقون العاج املضاد للفريوسات.

توص�ل علماء املرصي�ات بجامع�ة كيبيك الكندي�ة إىل اس�تنتاج مفاده، 
بأن�ه قبل أن يعتيل ت�وت عنخ آمون العرش حكمت ش�قيقتاه معا مرص 
القديم�ة. ويفيد موق�ع Phys.org، بأن الباحثن حلل�وا الرموز املوجودة 
عىل قرب اكتش�ف عام 1922، واعتق�دوا أنها تعود مللكة حكمت مرص قبل  
ت�وت عنخ آمون. اتضح للباحثن من فك الرموز بأن القرب ليس لنفرتيتي 
كما كان يعتقد سابقا، بل البنتيها من زوجها الفرعون أخناتون - مرييت 
آتون ونفرنفرو آتون تاشريي، اللتن حكمتا مرص تحت اسم واحد. ووفقا 
للخرباء اس�تولت البنتان عىل الس�لطة بعد وفاة أخنات�ون الذي حكم 17 
س�نة وتويف خال عام�ي 1334-1336 قبل املي�اد، حينها كان عمر توت 
عنخ آمون 4-5 سنوات لذلك لم يكن قادرا عىل حكم الباد. ويذكر أنه كان 
إلخناتون س�ت بنات هن- مرييت آتون، مكت آت�ون، عنخس إن با آتون، 
نفرنفرو آتون تاش�ريي، نفرنف�رو رع و س�تب إن رع. وقد اعتقد بعض 
علماء املرصيات سابقا بأنه كانت للفرعون أخناتون عاقات جنسية مع 
عدد من بناته من أجل والدة طفل ذكر ألن نفرتيتي لم تضع مولودا ذكرا، 

وال تزال هذه الفرضية موضع نقاش بن علماء املرصيات إىل اآلن.

لفت ثقب أس�ود يق�ع عىل بعد نح�و 8 آالف 
س�نة ضوئي�ة، أنظ�ار علم�اء الفلك بس�بب 

طبيعته الغريبة املتذبذبة.
والحظ العلماء الثقب األسود الذي ُيطلق عليه 
اس�م »Cygni V404«، وه�و يخ�رج س�حبا 
فائقة الرسعة م�ن البازما بطريقة لم يرها 

أحد من قبل.
كم�ا الح�ظ العلم�اء أن حزم الثقب األس�ود 
تتاب�ع  يف  البازم�ا  تطل�ق   »Cygni  V404«
رسيع، ووصف العلماء هذه الظاهرة الغريبة 

ب�«تذبذب قمة الدوران الغزيل«.
ون�رشت الدراس�ة التي أجراه�ا املركز الدويل 
لبح�وث علم الفل�ك الرادي�وي )ICRAR(، يف 

.»Nature« أسراليا، يف مجلة
وعث�ر علماء الفلك عىل ح�زم متذبذبة بعنف 
م�ن جزيئ�ات تخ�رج م�ن الثق�ب األس�ود، 
ويعتقدون أن هذه الحركة الرسيعة بش�كل 
غري عادي قد تح�دث ألن الثقل القوي للثقب 

األسود يفسد الفضاء من حوله.
ورأى العلماء من قبل حزما تتدفق من الثقب 
األسود، لكنهم لم يروا أبدا حزما تتمايل بذات 
الق�در م�ن رسع�ة »Cygni V404«، والت�ي 
شوهدت وهي تتذبذب عىل مدى فرات زمنية 

مدته�ا بضع دقائق فقط. ويعتقد العلماء أن 
حزم الدوران املتذبذبة ناتجة عن املحاذاة غري 
الصحيحة بن قرص الراكم الناتج عن مادة 

النجم والثقب األسود.
وتس�ببت اإلش�عاعات الش�ديدة يف أن الجزء 
الداخ�يل من قرص الراك�م »ينتفخ يف هيكل 
عىل ش�كل معجن�ات الدونات«، مم�ا أدى إىل 

دوران�ه املتذب�ذب وإطاق امل�واد يف اتجاهات 
مختلفة ألنه يغري االتجاه.

وق�ال جيمس ميل�ر جونز األس�تاذ بجامعة 
كورتن يف أس�راليا واملؤلف الرئييس للدراسة 
يف بي�ان: »هذا واحد من أكث�ر أنظمة الثقوب 
الس�وداء االس�تثنائية الت�ي واجهته�ا ع�ىل 

اإلطاق.«

رصد ثقب أسود »غري عادي« يف ظاهرة لـم يسبق له مثيل
وس�ائل  مس�تخدمو  ت�داول 
االجتماع�ي مقط�ع  التواص�ل 
فيدي�و رص�د انش�غال عريس 
أثن�اء زفاف�ه بهاتف�ه النق�ال، 
 »PUBG« بلعب�ة  واندماج�ه 
الشهرية، تاركا عروسه لوحدها 

دون أي اهتمام.
ووثق الفيدي�و نظرات العروس 
إىل عريسها والتي تحمل عامات 
استغراب وتساؤل، يف حن كان 
منهم�كا باللعب، ول�م ينظر إىل 
الحضور أو إىل ش�خص قدم له 

هدية بمناسبة زواجه.
جدير بالذكر أن العديد من الدول 
أصدرت ق�رارا يمنع اس�تخدام 
 Player Unknown>s لعب�ة 
اإللكروني�ة،   Battlegrounds
 PUBG �التي تعرف اختصارا ب

»بوبجي«.
وصدرت لعب�ة PUBG أوال ع�ام 2017، عىل 
 »XBox One« حواس�يب »ويندوز« وأجه�زة

ثم منصة »PlayStation 4« الحقا.
أم�ا الح�دث الفاص�ل ال�ذي »فجر« ش�عبية 

اللعبة، فهو إطاقها عام 2018 عىل الهواتف 
الذكية بنظامي »iOS« وأندرويد.

وتع�د لعب�ة PUBG إح�دى أش�هر األلع�اب 
حاليا عىل املس�توى العاملي، حي�ث يزيد عدد 
مس�تخدمي نس�خة املوبايل م�ن اللعبة عن 

200 مليون العب ش�هريا، و30 مليون العب 
نش�ط يوميا، وبإضاف�ة عدد العبي نس�خة 
الحاس�وب وكذلك أجهزة إك�س بوك����س 
وبايستيش�ن، ف�إن إجم�ايل ع�دد الاعب�ن 

يتجاوز 500 مليون العب.

 »PUBG« عريس يتجاهل عروسه يف حفل الزفاف بسبب الـ

ماجد الحسناوي عادل عبد الحق
يحتف�ل الصحافي�ون يف الثال�ث من آي�ار من كل ع�ام باليوم العامل�ي لحرية 

الصحافة.
الصحاف�ة هذه املهنة التي عان�ت ما عانت طوال فرة عمله�ا التي تجاوزت 
املائ�ة الع�ام يف مختلف دول العالم وتحت ظل مختل�ف الحكومات التي كانت 
تضع ه�ذه املهنة تحت مطارقه�ا، فلم تكن للصحاف�ة والصحافين الحرية 
الكامل�ة يف الحصول ع�ىل املعلومة او حتى يف ايصاله�ا او طرحها، فاختلفت 

مستويات الحريات من دولة اىل اخرى ومن حكومة اىل اخرى.
ويف الع�راق، عان�ت الصحافة وعان�ى الصحافيون كأقرانه�م يف مختلف دول 
العال�م، إال ان املعان�اة يف الع�راق تختلف.. فبعد تس�لط الحكوم�ات املختلفة 
الت�ي حكمت العراق طول القرن املايض وحتى بداية هذا القرن عىل الصحافة 
والصحافي�ن فأعدم�ت ونف�ت وسيس�ت االق�ام والصحف لتلمي�ع صورة 
الحكومة والثورة والقائد واملسؤول فأصبحت تحت ظل كل هذا صحافة ميتة 

رسيرياً بعد ما قدمت من الضحايا لألنظمة الحاكمة.
وبع�د التغيري الذي حدث يف العراق نهض�ت الصحافة من تحت الركام ونهض 
الصحافي�ون من رسي�ر املوت اىل عال�م الديمقراطية التي لطامل�ا حلموا بها، 
فانت�رشت الصحف برسعة وبش�كل كبري وجميل، وأطل�ق الصحافيون عنان 
اقامهم وكتبوا كل يشء يف كل يشء ، ومارس�وا مهنتهم عىل اصولها يف النقد 
وتش�خيص االخطاء وحتى توجيه االتهام اىل مفاصل الفساد وغريه كسلطة 

رابعة.
وبع�د التغي�ري وتنفس الصعداء اصطدموا هذه امل�رة بالتهميش، فبعد كل ما 
قدم�ه الصحافيون من تضحيات جس�يمة ط�وال اكثر من س�تة عرش عاماً 
)عم�ر التغيري( يف خط�وط الن�ار االوىل بمقارعة االرهاب وتصديهم للفس�اد 
والفاس�دين وحتى مقارعة من لم يكن يريد التغيري، فنزفوا دمائهم اىل جانب 
اخوتهم يف القوات املس�لحة وكان منهم الشهداء والجرحى كما نزفوا دمائهم 
بعمليات االس�تهداف وجرائم االغتيال ليسطروا أروع صور التضحية والفداء 

لوطنهم ومهنتهم.
وكان االق�ى من ذل�ك كله ه�و التهميش له�ذه الدماء وه�ذه التضحيات، 

واألحياء منهم عادوا ألرسة املوت ليموتوا رسيرياً من جديد.
ف�ا حكوم�ة تتبناهم وتضم�ن حقوقهم وال مؤسس�ات ترعاه�م، والنقابة 
املدافع الوحيد لهذه املهنة وهوالء املمتهنون بها تصطدم هي االخرى بالوعود 
دون تنفيذ فلطاملا داعت بالحقوق وخاطبت الجهات الرس�مية حتى اصابها 

امللل بكثرة الوعود تلو الوعود والتي ما زالت حرباً عىل ورق.
وبعد كل هذه السنن والتضحيات ما زال الصحايف العراقي يعاني األمرين ، فا 

راتب تقاعدي محرم وال مس�تقبل مضمون له يف مهنته )صاحبة الجالة(.
م�ع ان�ه يف كل مناس�بة صحافي�ة تنطلق الوع�ود واألغرب من ذل�ك فأن كل 
الجه�ات التنفيذية والترشيعية وصاحبة املس�ؤولية تطال�ب بضمان حقوق 
الصح�ايف وضم�ان حرية العمل الصحايف ، والس�ؤال هنا تطالب�ون من وانتم 

املرشعون والتنفيذيون ؟!
اضمنوه�م كالعمال املضمون�ن يف وزارة العمل أو أرعوه�م يف وزارة الثقافة 
او هيئ�ة اإلعام، لديكم الكث�ري لتنصفوهم فاعملوا ع�ىل ذلك )كفى تهميش 

وأنصفوهم(.

بعد تفيش ظاه�رة بيع املناصب ول�كل درجة وظيفية 
س�عراً انتقل�ت هذه الظاهرة اىل اقس�ام دوائ�ر الدولة 
وخاصة الفاعلة منها كمدير القسم املايل او الرقابي او 
اإلداري ون�رى الكث��������ري من املس�ؤولن يف دوائر 
الدول�ة فاش�لن ال يميزون ب�ن املوظ�ف النفعي الذي 
يعمل بقدر املنفعة الشخصية وبن املوظف الذي يعمل 
ألج�ل دائرته بع�ض املوظفن يلهث�ون وراء مدير عام 
اذا نص�ب يف هيئة فعالة يف وزارة م�ا ذات تخصيصات 
مالية فينتقل ه�ذا املوظ�������ف من دائرته االصلية 
اىل دائ�رة املدي�ر الع�ام املنص�ب وخاص�ة اذا كان هذا 
املدير عليه الش�بهات فيكون هذا املوظف النفعي كاتم 
ارساره ويت�درب يف ح�رة ه�ذا املدي�ر عىل الكس�ب 
غ�ري املرشوع ويف حال�ة تبديل وتغيري ه�ذا املدير العام 
ونقله اىل دائرة غري فعالة وعديمة التخصيصات املالية 
فاملوظ�ف النفعي ينه�ي تنس�يبه ويع���������ود اىل 
دائرته االصلية فيعمل كاالخطبوط لكسب ود مسؤوله 
املبارش يف دائرته االصلي�ة ليقدمه اىل معاون مدير عام 
لل�رصف كأن�ه بطل ويعم�ل بحرص وه�ؤالء يعرفونه 
جي�داً ال تهمه مصلحة الدائرة بق�در مصلحته النفعية 
وكيفي�ة االس�تفادة ول������������ذا ينبغي كش�ف 
هؤالء وفضحهم لكن املس�ؤول يصدقه�م بما يقولون 
ومن مس�ؤولية الوزي�ر معالجة هذه االم�ور بالطرق 

التالية :
1. تش�كيل لجنة للرصف من مدراء االقس�ام يف الهيئة 
ذو كفاءة ونزاهة وليس رصف التخصيصات املالية بيد 
مع�اون مدير عام ال�رصف والتداول مع وكيل القس�م 

املايل. 
2. االيعاز اىل املدراء العامين يف هيئات الوزارة بتصنيف 

املوظف النفعي عن غريه وعدم اعطاءه مسؤوليات. 
3. ه�ل يعل�م مع�اون مدي�ر ع�ام ال�رصف يشء ع�ن 
املعام�ات الوهمية وأصبح حتى تنظي�م الصك بقيمة 

وليس كل من نفخ يف البوق صياداً. 
4. تغيري مدراء االقسام كل سنتن عىل االقل. 

5. تشكيل رقابة فعالة يف مفاصل الهيئات. 
أن يت������هي�أ ل�كل  للفس�اد  وم�ن يت�����ص�دى 
االحتم�االت الن الفس�اد اصب�ح ثقاف�ة ويح�ارب من 

يتحدى الفاسدين. 


