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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

إذا مـطـر الـّتـحـاسد نـبـتـت 

الـّتـفـاسـد

ص2مكافحة اإلرهاب يكشف عن تنسيق إقليمي وعاملي لتعقب مصادر متويل اإلرهاب

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس اجلمهورية: العراق حريص عىل اقامة عالقات متوازنة بني إيران وأمريكا 

الربملان يدرج املفصولني واملفسوخة عقودهم عىل جدول جلسته املقبلة 

إقليم كردستان: مرشح »وحيد« للرئاسة!
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت رئاس�ة اقليم كردس�تان، أمس األحد، 
عن فتح باب الرتش�يح لرئاسة االقليم، حيث 
يتوق�ع تق���ديم رئي�س حكومته نجريفان 
خ�ال  للمن�����ص�ب  ترش�حه  بارزان�ي 

الساعات املقبلة.
وعقدت رئاسة اقليم كردستان أمس اجتماعا 
يف مقر الربمل�ان بمدينة أربيل عاصمة االقليم 
اجتماعا، أعلنت خاله عن فتح باب الرتشح 
ملنصب رئيس اإلقليم والذي يس�تمر إىل ثاثة 
ايام وينتهي عند الس�اعة الحادية عرشة من 

يوم الخميس املقبل.

ويشرتط قانون رئاسة االقليم الجديد املعدل 
ع�ى املرش�ح اال يق�ل عم�ره ع�ن 40 عاما 
وان يك�ون م�ن مواطن�ي كردس�تان العراق 
ومقيماً فيه ويتمت�ع بجميع الحقوق املدنية 
والسياس�ية، وبع�د يوم�ن من إغ�اق باب 
الرتش�ح يت�م إع�ان أس�ماء املرتش�حن أي 
الجمع�ة املق����ب�ل ليت�م بعد ذل�ك انتخاب 

الربملان الحدهم.
الراغب�ون  القان�ون، يق�وم  وبحس�ب ه�ذا 
ال�رشوط  فيه�م  تتوف�ر  والذي�ن  بالرتش�ح 
بالتس�جيل خال م�دة ثاثة أي�ام من تاريخ 
فت�ح باب الرتش�ح االح�د وتقدي�م طلباتهم 
وس�ريهم الذاتي�ة إىل رئاس�ة الربمل�ان الت�ي 

ستعلن أسماء املرتش�حن الذين تتوفر فيهم 
الرشوط القانونية املطلوبة خال مدة يومن 
من يوم إغاق باب الرتش�ح، ويمكن ألي من 
املتقدم�ن بطلبات الرتش�ح االع�رتاض عى 
عدم إعان اسمه خال مدة يومن من تاريخ 
إعان أسماء املرشحن أمام محكمة التمييز 
الت�ي تق�وم بدوره�ا بالب�ت يف الطعن خال 

يومن ويكون حكمها قطعياً.
ويت�م انتخاب رئيس اإلقلي�م بتصويت علني 
وبأص�وات األغلبية املطلق�ة ألعضاء الربملان 
خ�ال ثاث�ة أي�ام م�ن ي�وم إص�دار القرار 

القطعي بشأن الطعون.
التفاصيل ص2

الزراعة تفتتح 
»مرشوع متكني« ملكافحة 

التصحر يف الديوانية

السكك احلديد ترفع 
»11« معربًا غري نظامي يف 

منطقة سكك احللة

جملس الوزراء يصدر
 توضيحًا بشأن مرشوع جنوب 

العراق املتكامل
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احلكيم يستعرض مـع أميـر الكـويـت التطـورات السياسيـة فـي املنطقـةالرتبية: نحو مليوين طالب سيؤدون امتحاناهتم النهائية للمراحل املنتهية
عبد الصمد يرصد »مؤرشات خطرية« عىل »بعض املرشحني« إلدارة السفارات

رئيس سانتوس 
يطـالب نيمـار باللعـب 

يف ريال مدريد
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احلرس الثوري: القوات األمريكية يف مرمى الصواريخ اإليرانية
      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د قائد القوة الجوفضائية يف الحرس الثوري 
اإليران�ي أمري حاجي زادة، أم�س األحد، أن أي 
تح�رك أمريكي ضد إي�ران س�يقابل برضبات 

مبارشة.
وق�ال زادة إن »الق�وات األمريكي�ة يف املنطقة 
تقع بالكامل يف مرمى الصواريخ اإليرانية، وأي 
تح�رك حقيقي للق�وات األمريكية ض�د إيران 
س�يقابل برضب�ات مب�ارشة، كما أن الس�فن 
الحربية األمريكية هدف س�هل لنا وصواريخنا 
ق�ادرة ع�ى تدمريه�ا«، وذل�ك وفق�ا لوكال�ة 

»إيسنا« اإليرانية.

وأضاف زادة »حاملة الطائرات األمريكية التي 
تمتلك عى متنها 40 ل�� 50 مقاتلة حربية و6 
آالف عن�ر كانت يف الس�ابق تهديد لنا واليوم 
أصبحت فرصة«، مؤك�دا »التموضع األمريكي 
بكل أش�كاله يف املنطقة كان يف السابق تهديدا 

لنا واليوم أصبح فرصة«.
وكان قائ�د الح�رس الث�وري اإليران�ي الل�واء 
حسن سامي، قال إن الواليات املتحدة ال تملك 
القدرة أو الجرأة عى شن حرب عى إيران، وإن 

حامات الطائرات األمريكية ليست محصنة.
ووفقا ملا نقلته وكالة »فارس« اإليرانية لألنباء، 
فقد حرض سامي صباح اليوم األحد، اجتماعا 
مغلقا يف مجلس الشورى )الربملان(، حيث قدم 

تقريرا بشأن برامجه يف الفرتة املقبلة.
وقد أرس�لت الواليات املتح�دة يف األيام األخرية 
حامل�ة الطائ�رات أبراهام لنكول�ن إىل الرشق 
األوس�ط، باإلضافة إىل قاذف�ات من طراز بي-

52، كما قررت يف وقت الحق إرس�ال الس�فينة 
الحربية أرلنغتون إىل املنطقة.

وجاء ذلك بعدم�ا تحدثت اإلدارة األمريكية عن 
خط���ط إيرانية محتملة لش�ن هجمات عى 
أه�داف أمريك����ية يف املنطق�ة. ووف����قا 
لواش�نطن، ف�إن الهجم�ات ربم�ا تس�تهدف 
مصال�ح أمريكية يف ب�اب املن�دب، ويف كل من 
الع�راق والكويت، فضا عن اس�تهداف قواعد 

ودبلوماسين.

حمافظ البرصة يعلن إطالق االستامرة االلكرتونية اخلاصة 
بالتعيينات يف دائرة العمل والشؤون االجتامعية

هيأة املنافذ تعلن عن اتفاق عراقي - كويتي عىل بناء 
3منفذ سفوان احلدودي 3

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مستش�ار األم�ن الوطن�ي فالح 
الفياض، أمس األحد، أن وزير الخارجية 
األمريك�ي ماي�ك بومبي�و ج�اء إىل بغداد 
ليق�دم عام�ات اطمئن�ان بع�دم القيام 
بعم�ل عس�كري ض�د إي�ران، فيم�ا أكد 
أن الع�راق يك�ون ج�زاء م�ن العقوبات 
األمريكي�ة ضد إي�ران. وق�ال الفياض يف 
تري�ح اوردت�ه وكالة االنب�اء اإليرانية 
الرس�مية “إرن�ا” إن “الحكومة العراقية 
كان�ت واضح�ة من�ذ االي�ام االوىل ألزمة 

العقوب�ات، انن�ا ض�د ه�ذه العقوب�ات 
املفروضة عيل الجمهورية االسامية ولم 
نكن جزء منه�ا ابدا، بل نح�ن ملتزمون 
بالتعام�ل م�ع الجمهوري�ة االس�امية، 
والسياس�ية  االقتصادي�ة  والرواب�ط 
والديني�ة والثقافي�ة واالجتماعي�ة ب�ن 
الش�عبن العراق�ي وااليران�ي اليمكن ان 

تنتهي بقرار وتبدأ بقرار”.
ب�ن  “الرواب�ط  أن  الفي�اض،  وأض�اف 
الش�عبن هي روابط تاريخي�ة وجودية، 
وه�ذه االزم�ة برأي�ي س�تعمق الروابط 
بن البلدين بش�كل اكرب وبشكل جذري، 

ولي�س العك�س”. وفيم�ا يتعل�ق بزيارة 
وزير الخارجية االمريكي مايك بومبيو ايل 
بغداد، اكد الفياض ان “االمريكان قلقون 
م�ن احتمال ردود افع�ال ايرانية وجاءوا 
ايل بغ�داد لكي يقدموا عامات االطمئنان 

لعدم نيتهم القيام بعمل عسكري”.
وأكد الفي�اض، أن “ العراق يقوم بدوره 
يف هذه القضية بش�كل كامل ومنس�جم 
م�ع خصوصياته وعاقات�ه املتميزة مع 
الجمهورية االس�امية ومع حرصه عيل 

تجنيب املنطقة ازمات حادة”.
التفاصيل ص2

مستشار األمن الوطني: بومبيو قدم عالمات اطمئنان 
لعدم القيام بعمل عسكري ضد إيران

ديوان حمافظة البرصة
 يبارش بتحويل موظفي األجور اليومية 

إىل عقود حسب قرار جملس الوزراء
ص3
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الرتبية: نحو مليوين طالٍب سيؤدون امتحاناهتم النهائية للمراحل املنتهية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أمس األحد، مش�اركة  نحو مليون�ي طالب يف االمتحان�ات النهائية 
للمراح�ل املنتهي�ة كافة للع�ام ال�درايس 2018 – 2019. وقالت الوزارة يف بي�ان إن “هناك 
825,824  تلميذاً من كال الجنسني سيؤدون امتحاناتهم النهائية للمرحلة االبتدائية يف ال�14 
من ش�هر أيار الجاري، فيما س�يخوض نح�و 676,799 طالباً وطالبًة للمرحلة املتوس�طة 
يف ال��11 من حزي�ران املقب�ل امتحاناته�م العامة”. وأض�اف أن “عدد الذين س�يلتحقون 
باالمتحان�ات النهائية للدور األول لهذا العام بالنس�بة للدراس�ة اإلعدادي�ة للفرعني االدبي 
والعلمي والخارجي وكذلك خارج القطر 465,409 طالباً من كال الجنس�ني والذي س�يبدأ يف 
ال�27 من ش�هر حزيران املقبل أيضاً”. ووجهت الوزارة “مدراء املراكز االمتحانية يف جميع 
املديريات التابعة لها برضورة االلتزام بالتعليمات لتاليف الوقوع يف اخطاء تنعكس سلبا عىل 
العملي�ة االمتحانية والتي تتعلق بواجبات مدير املرك�ز االمتحاني واملراقب املرشف وكيفية 

التعامل مع املغلفات واستالمها والية التعامل مع الدفاتر األمتحاني”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت رئاس�ة اقليم كردستان، أمس 
األحد، عن فتح باب الرتش�يح لرئاسة 
االقلي�م، حي�ث يتوقع تقدي�م رئيس 
حكومت�ه نجريفان بارزاني ترش�حه 

للمنصب خالل الساعات املقبلة.
وعقدت رئاس�ة اقليم كردستان أمس 
اجتماع�ا يف مقر الربملان بمدينة أربيل 
عاصمة االقليم اجتماعا، أعلنت خالله 
عن فت�ح باب الرتش�ح ملنصب رئيس 
اإلقلي�م والذي يس�تمر إىل ثالث�ة ايام 
وينته�ي عند الس�اعة الحادية عرشة 

من يوم الخميس املقبل.
ويشرتط قانون رئاسة االقليم الجديد 
املع�دل ع�ىل املرش�ح اال يق�ل عمره 
عن 40 عاما وان يك�ون من مواطني 
كردستان العراق ومقيماً فيه ويتمتع 
بجمي�ع الحقوق املدنية والسياس�ية، 
وبعد يوم�ني من إغالق باب الرتش�ح 
أي  املرتش�حني  أس�ماء  إع�الن  يت�م 
الجمع�ة املقبل ليتم بع�د ذلك انتخاب 

الربملان الحدهم.
وبحسب هذا القانون، يقوم الراغبون 

بالرتشح والذين تتوفر فيهم الرشوط 
بالتس�جيل خالل مدة ثالث�ة أيام من 
تاريخ فتح باب الرتشح االحد وتقديم 
طلباتهم وس�ريهم الذاتية إىل رئاس�ة 
الربملان التي ستعلن أسماء املرتشحني 
الذين تتوف�ر فيهم الرشوط القانونية 
املطلوب�ة خالل م�دة يوم�ني من يوم 
إغ�الق باب الرتش�ح، ويمكن ألي من 
املتقدمني بطلبات الرتش�ح االعرتاض 
عىل عدم إعالن اسمه خالل مدة يومني 
من تاريخ إعالن أسماء املرشحني أمام 
محكم�ة التميي�ز التي تق�وم بدورها 
بالبت يف الطعن خ�الل يومني ويكون 

حكمها قطعياً.
ويتم انتخ�اب رئيس اإلقليم بتصويت 
علن�ي وبأص�وات األغلبي�ة املطلق�ة 
ألعض�اء الربملان خالل ثالث�ة أيام من 
ي�وم إص�دار الق�رار القطعي بش�أن 
الطعون ويف حال لم يحصل أي مرشح 
عىل األغلبية املطلقة تتم إعادة عملية 
ب�ني  املنافس�ة  لتنح�ر  التصوي�ت 
املرَش�َحني، اللذين حصال عىل أكثرية 
األص�وات، ومن يح�رز أي منهما عىل 
األكثرية يف امل�رة الثانية يصبح رئيس 

اإلقليم، وإذا كان هناك مرش�ح واحد 
فقط للمنصب سيتم إجراء التصويت 
العلن�ي ويصب�ح رئيس�ا لإلقلي�م إذا 
حصل عىل أغلبية األصوات يف الربملان.

بالصالحي�ات  الرئي�س  وس�يتمتع 
قان�ون  يف  ال�واردة  والواج����ب�ات 
رئاس�ة إقليم كردس�تان العراق لحني 
املصادق�ة عىل دس�تور االقليم الدائم، 
وس�يتمتع الرئيس خالل هذه الفرتة 
بصالحيات تمثيل مواطني كردستان 
الداخ�ي  الصعيدي�ن  ع�ىل  الع�راق 
والخارجي ويتحدث بإسمهم وينسق 
ب�ني الس�لطات االتحادية وس�لطات 

اإلقليم.
وبع�د انتخ�اب رئي�س اإلقلي�م يقدم 
الحزب الديمقراطي بزعامة مس�عود 
بارزاني الفائز يف االنتخابات الربملانية 
ايل�ول   30 يف  ج�رت  الت�ي  لالقلي�م 
املايض، اس�م مرش�حه ملنصب رئيس 
ال�وزراء، رئي�س جه�از أم�ن االقليم 
مرسور بارزان�ي، إىل رئاس�ة الربملان 
ليقوم رئيس اإلقليم بعد ذلك بتكليفه 

بتشكيل الحكومة خالل 30 يوماً. 
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني 

ق�د أعلن مؤخ�را عن ترش�يح رئيس 
الحكوم�ة نجريفان بارزاني لرئاس�ة 
االقليم ومرسور بارزاني رئيس جهاز 
االمن الوطني لرئاسة حكومة االقليم. 
يش�ار إىل أّن نجريفان بارزاني هو ابن 
ادري�س االخ الراحل ملس�عود بارزاني 
اما مرسور فهو نجل مس�عود ويتوىل 
حاليا رئاس�ة جهاز االمن واملخابرات 

يف االقليم.
وكان�ت نتائ�ج االنتخاب�ات الربملانية 
يف االقلي�م قد أظه�رت حصول الحزب 
ع�ىل  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
45 مقع�داً وح�زب االتح�اد الوطن�ي 
الكردس�تاني عىل 21 مقع�داً وحركة 
التغي�ري عىل 12 مقع�داً وحراك الجيل 
والجماع�ة  مقاع�د   8 ع�ىل  الجدي�د 
اإلس�المية عىل 7 مقاعد وقائمة نحو 
اإلصالح عىل 5 مقاعد وتحالف العر 
)رسدم( ع�ىل مقع�د واح�د وقائم�ة 
آزادي ع�ىل مقع�د واح�د، اضاف�ة إىل 
مقاعد كوت�ا االقليات، وهي خمس�ة 
للمس�يحيني ومثله�ا للرتكم�ان.. من 
مجموع مقاع�د برملان االقليم البالغة 

111 مقعدا.

الكردستاني رشح جنريفان للرئاسة.. ومسرور للحكومة.. واألحزاب مل »تسجل اعرتاضات« على »الطبخة«

إقليم كردستان: مرشح »وحيد« للرئاسة!

رئيس اجلمهورية: العراق حريص عىل اقامة عالقات متوازنة بني إيران وأمريكا 
        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة برهم صال�ح، أمس 
األحد، حرص العراق عىل إقامة عالقات تعاون 
متوازن�ة بني إي�ران وأم�ريكا، فيما ش�دد عىل 
أهمية تبن�ي الحوار الجاد والبن�اء لحل جميع 

املش�اكل. وذكرت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان 
»صالح استقبل اليوم، يف قر السالم ، سفراء 
بريطانيا واملانيا وفرنسا يف بغداد، وجرى خالل 
اللقاء اس�تعراض تطور العالق�ات بني العراق 
ودول االتحاد االوربي وس�بل استمرار التعاون 

يف جمي�ع املج�االت، اىل جان�ب بح�ث تطورات 
االوض�اع يف املنطق�ة يف ظ�ل التوت�ر الحايل بني 
والجمهوري�ة  االمريكي�ة  املتح�دة  الوالي�ات 

االسالمية االيرانية«.
وش�دد صالح خ�الل اللق�اء، »ح�رص العراق 
عىل اقامة عالقات تع�اون متوازنة مع جريانه 

واشقائه واصدقائه بما يف ذلك الواليات املتحدة 
وايران، وبما يعزز األمن واالستقرار واالزدهار 
االقتص�ادي يف املنطق�ة والعال�م«، موضحاً ان 
»حواراتن�ا م�ع دول الج�وار والبل�دان العربية 
واالقليمي�ة واالوربي�ة تصب يف ه�ذا االتجاه«.

وأش�ار إىل »أهمي�ة تبني الحوار الج�اد والبناء 

لح�ل جميع املش�اكل وتغليب املش�رتكات عىل 
الخالف�ات، والنأي ع�ن سياس�ة املحاور«.من 
جانبه�م، أكد س�فراء ال�دول االوربي�ة الثالث 
ارتياحه�م لتطور العالقات مع العراق وس�عي 
دوله�م لرتس�يخ وزي�ادة التع�اون، مش�يدين 
بالسياس�ة الخارجية املتوازنة للع�راق والدور 

الذي يلعبه يف محيطه العربي واالقليمي. وجدد 
الس�فراء »رغبة دوله�م يف املس�اهمة بإعمار 
العراق، واغتنام فرص االستثمار امام الرشكات 
االوربي�ة املتطلع�ة للعمل يف البالد«، مش�ريين 
اىل »تطاب�ق وجهات النظر ب�ني الجانبني حول 

األزمة يف املنطقة واهمية نزع فتيلها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الوطن�ي  كش�ف مستش�ار األم�ن 
فال�ح الفي�اض، أم�س األح�د، أن 
وزي�ر الخارجي�ة األمريك�ي ماي�ك 
ليق�دم  بغ�داد  إىل  ج�اء  بومبي�و 
عالمات اطمئنان بعدم القيام بعمل 
عس�كري ضد إي�ران، فيم�ا أكد أن 

العراق يك�ون جزاء م�ن العقوبات 
األمريكي�ة ضد إيران. وقال الفياض 
يف تري�ح اوردت�ه وكال�ة االنب�اء 
إن  “إرن�ا”  الرس�مية  اإليراني�ة 
“الحكومة العراقي�ة كانت واضحة 
منذ االي�ام االوىل ألزم�ة العقوبات، 
اننا ضد ه�ذه العقوبات املفروضة 
عي الجمهورية االسالمية ولم نكن 

جزء منه�ا ابدا، بل نح�ن ملتزمون 
بالتعامل مع الجمهورية االسالمية، 
والرواب�ط االقتصادية والسياس�ية 
والدينية والثقافية واالجتماعية بني 
الش�عبني العراقي وااليراني اليمكن 

ان تنتهي بقرار وتبدأ بقرار”.
“الرواب�ط  أن  الفي�اض،  وأض�اف 
بني الش�عبني هي رواب�ط تاريخية 

برأي�ي  االزم�ة  وه�ذه  وجودي�ة، 
البلدي�ن  ب�ني  الرواب�ط  س�تعمق 
بشكل اكرب وبش�كل جذري، وليس 
العكس”. وفيما يتعلق بزيارة وزير 
الخارجية االمريكي مايك بومبيو ايل 
بغداد، اكد الفي�اض ان “االمريكان 
قلق�ون م�ن احتم�ال ردود افع�ال 
ايرانية وجاءوا ايل بغداد لكي يقدموا 

عالم�ات االطمئن�ان لع�دم نيته�م 
القيام بعمل عسكري”.

وأك�د الفي�اض، أن “ الع�راق يقوم 
بدوره يف هذه القضية بشكل كامل 
ومنسجم مع خصوصياته وعالقاته 
املتميزة مع الجمهورية االس�المية 
ومع حرص�ه عي تجني�ب املنطقة 

ازمات حادة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د املتح�دث باس�م مجل�س النواب ش�اكر 
حام�د، أمس االح�د، ان الدعوى الت�ي رفعها 
رئي�س الوزراء ع�ادل عبد امله�دي عىل رئيس 
الربملان محمد الحلبويس سياق طبيعي، مبينا 

انها ليست لخصومة شخصية. 

وقال حامد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان »مات������ناقلت�ه وس�ائل 
اإلعالم والتواص�ل اإلجتماعي ح�ول الدعوى 
املقام�ة من قب�ل رئيس مجلس ال�وزراء عىل 
رئي�س مجلس الن�واب بش�أن قان������ون 
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لحقوق اإلنس�ان 
هي س�ياٌق طبيعٌي وليس�ت دعوى لخصومة 

ش�خصية بين����هم�ا«، مبينا انه�ا »دعوى 
قضائي�ة عىل رئي�س مجلس الن�واب إضافًة 
لوظيفت�ه وه�و ماُيَع�رَُف قانون�اً )الصف�ة 

املعنوية(«.
واض�اف أن »القانون أجاز ل�كل طرف إقامة 
دعاوٰى للطع�ن بال������قوانني املرشعة من 
قبل املجلس سواء بدورته الحالية أو الدورات 

الس�ابقة إذا وجد أٌي منهما أن هناك إش�كاالً 
مثلم�ا  الصالحي�ات،  يف  تداخ�اًل  أو  قانوني�اً 
أجاز القانون الح�َق لل�����مواطنني بتقديم 
الطعون عىل قرار أو قانون وفقاً للدس�تور«، 
مش�ريا اىل ان »املحكمة اإلتحادية هي الجهُة 
املخول�ُة للحك�م ب�ني الس�لطتني الترشيعية 

والتنفيذية، بأحقية الدعاوى او بطالنها«.

مستشار األمن الوطني: بومبيو قدم عالمات اطمئنان لعدم القيام بعمل عسكري ضد إيران

الربملان عن دعوى عبد املهدي عىل احللبويس: ليست خصومة شخصية 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مجلس النواب العراقي، أمس االحد، 
ع�ن ادراج املفس�وخة عقوده�م ضم�ن 

جلسة الربملان القادمة.
وق�ال املجل�س يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »مجلس النواب 
العراق�ي ق�د وض�ع موض�وع املفصولني 

واملفس�وخة عقوده�م عىل ج�دول اعمال 
جلس�ته القادم�ة، الت�ي س�تعقد الثالثاء 

املقبل«.
اقام�ه  ق�د  كان  اعتصام�ا  ان  اىل  يش�ار 
املترضري�ن م�ن املفصولني واملفس�وخة 
عقوده�م يف س�احة التحرير منذ اش�هر، 
مطالب�ني باعادتهم او ايجاد حلول عاجلة 

لقضيتهم. 

        بغداد / المستقبل العراقي

وصل رئيس تحالف االصالح عمار الحكيم، 
أمس االح�د، اىل الكويت والتقى امري البالد 

صباح االحمد الجابر الصباح. 
تلق�ت  بي�ان  يف  الحكي�م  مكت�ب  وق�ال 
»املستقبل العراقي« نسخة منه إن »رئيس 
تحال�ف االص�الح واالعمار عم�ار الحكيم 
وص�الىل دولة الكوي�ت الش�قيقة والتقى 
أم�ري البالد الش�يخ صباح األحم�د الجابر 

الصباح«. 
وأوض�ح البي�ان أن الحكي�م »بحث خالل 
اللقاء س�بل تعزيز العالق�ات الثنائية بني 
البلدي�ن الش�قيقني واس�تعرض تطورات 
املش�هد الس�يايس يف املنطق�ة والعال�م«، 

مؤك�دا أن »الع�راق اليوم يش�هد انفتاحا 
غ�ري مس�بوق يف عالقاته م�ع دول العالم 
واملنطق�ة تل�ك العالق�ات القائم�ة ع�ىل 
أس�اس املصال�ح املش�رتكة، وتربطه مع 
دولة الكويت الش�قيقة عالقات متميزة يف 

جميع املجاالت«.
وكش�ف رئيس تيار الحكم�ة ان الطرفان 
»بحثا العالقات الثنائية بني البلد والشعبني 
الشقيقني وسبل تطويرها، وتعزيزها، عىل 
املستويات السياسية واالقتصادية كافة«.

وتابع »تم استعراض التطورات السياسية 
يف املنطقة والعالم مع الجانب الكويتي«.

يش�ار اىل ان زيارة الحكي�م تاتي يف الوقت 
الذي عقد فيه مدير املكتب االمني االمريكي 

يف العراق لقاء مع رئيس اركان الجيش.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس كتلة ائتالف دول�ة القانون 
النياب�ي خل�ف عب�د الصمد، أم�س األحد، 
ع�ىل  خط�رية”  “م�ؤرشات  وج�ود  ع�ن 
بعض االسماء املرش�حة إلدارة السفارات 

العراقية.
وق�ال عب�د الصم�د يف ب����ي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه 
“لدينا مؤرشات خطرية عىل بعض االسماء 

املرشحة الدارة ال����سفارات العراقية”.
“إذا  أن�ه  الص�����م�د  عب�د  وأض�اف 
اق�رت تلك االس�ماء س�����تش�م رائحة 
البع���ث عىل بع�د اميال م�ن ال���وزارة 

)الخارج��ية(”.
وكان نواب كتل سياس�ية مختلفة طالبوا 
يف وق�ت س�ابق، وزارة الخارجي�ة بابعاد 
“ش�خصيات بعثية” تدير سفارات العراق 
ذوي  تعي�ني  وج�وب  مؤك�دا  بالخ�ارج، 

الشهداء بدال عنهم.

احلكيم يستعرض مع أمري الكويت التطورات 
السياسية يف املنطقة

الربملان يدرج املفصولني واملفسوخة عقودهم 
عىل جدول جلسته املقبلة 

عبد الصمد يرصد »مؤرشات خطرية« عىل »بعض 
املرشحني« إلدارة السفارات

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الق�وات االمني�ة، أمس االح�د، عن تمكنها م�ن القاء 
القب�ض ع�ىل عن�ر ينتم�ي لتنظي�م داعش وضب�ط ثالثة 
اوكار تحتوي عىل عبوات ناس�فة تابعة للتنظيم يف محافظة 

كركوك.
وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم وزراة الداخلية، سعد معن 
وتلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان مفارز استخبارات 
الرشط�ة االتحادي�ة، العاملة ضم�ن وكالة االس�تخبارات يف 
وزارة الداخلي�ة، تمك�ن من القاء القبض ع�ىل احد االهاربني 
يف منطق�ة بنجا عي ضمن محافظة كركوك والذي كان يعمل 
سابقا بما يسمى والية كركوك التابعة لتنظيم داعش، مشريا 

اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية بحقه واحالته للقضاء.
واش�ار البي�ان، ان مفارز االس�تخبارات قام�ت بضبط ثالثة 
اوكار تابعة لتنظيم داعش يف وادي زغيتون وقرية الس�ماكة 
بكركوك، موضحا أن االوكار كانت تحتوي عىل عبوات ناسفة 
وتجهيزات عسكرية وقنابل هاون ومنشورات تابعة للتنظيم، 
حي�ث ق�ام الجه�د الهن�ديس به�دم االوكار وات�الف العبوات 

الناسفة وقنابل الهاون دون خسائر تذكر.

        بغداد / المستقبل العراقي

يف  املوص�ل  جن�ح  محكم�ة  أص�درت 
محافظ�ة نين�وى، أم�س االح�د، قرارا 
يق�ي باإلفراج ع�ن الناش�طة املدنية 
رسور الحسني، وإلغاء التهمة املوجهة 
اليه�ا بش�أن رف�ع الجث�ث م�ن املدينة 

القديمة باملوصل. 
يذكر أن رسور الحسيني اتهمت من قبل 
محاف�ظ نينوى املقال نوف�ل العاكوب، 
بقيامه�ا م�ع فريقها بحمل�ة تطوعية 
لرفع الجثث من انقاض مدينة املوصل، 

دون استحصال املوافقات الالزمة.
وكان نقيب املحامني العراقيني قد اوعز 

بتش�كيل فري�ق للدف�اع عن الناش�طة 
املدني�ة رسور الحس�ني، وحرض عضو 
مجلس نقابة املحامني العراقيني حسن 
الزهريي، وعددا م�ن محامي محافظة 
نين�وى، للدف�اع عنه�ا يف محكمة جنح 
نينوى، حيث تم اسقاط التهمة املوجهة 

اليها واطلق رساحها.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية مكافحة االرهاب، االحد، 
ع�ن تنس�يق إقليم�ي وعامل�ي لتعق�ب 

مصادر تمويل التنظيمات اإلرهابية.
وقال املستشار االعالمي لجهاز مكافحة 
االرهاب صالح النعماني، يف بيان  ان »ما 
تبقى من التظيمات اإلرهابية ىف العراق، 
مج�رد »مجاميع صغ�رية« أو مايطلق 

اإلره�اب«، فالتنظيمات  عليها »فل�ول 
اإلرهابي�ة الكب�رية انته�ت وانهزمت يف 

العراق«.
وأضاف النعمان�ي، أن »جهاز مكافحة 
اإلره�اب يف الع�راق، يعم�ل ع�ىل رصد 
التنظيم�ات  وتف���كي�ك  »الفل�ول«، 
والشبكات اإلرهابية«، مبينا ان »الجهاز 
يعمل من خالل االس�تخبارات الخاصة، 
والكث�ري م�ن الجهود الفني�ة والبرشية 

عىل تفكيك بقايا التنظيم، الذي يتحصن 
فيه�ا داخل الع�راق، خاصة بعد أن فقد 

السيطرة عىل مداخل وحدود املدن«.
واوض�ح، أن »الجه�از يعم�ل من خالل 
األجه�زة النوعي�ة يف املحي�ط االقليمي 
والعاملي ملتابعة تمويل اإلرهاب، ورؤس 
األم�وال التي توظف االره�اب، واألفراد 
الذي�ن يقم�ون بالت�ربع للتنظيم، تحت 

مسمى األعمال الخريية والتربعات«.

القوات االمنية تلقي القبض عىل منتم لـ »داعش« 
وتضبط )3( اوكار للتنظيم يف كركوك

القضاء يسقط التهم عن الناشطة املوصلية رسور احلسيني ويفرج عنها

مكافحة اإلرهاب يكشف عن تنسيق إقليمي وعاملي لتعقب مصادر متويل اإلرهاب
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشك�ة العامة للنقل الربي احدى تش�كيالت وزارة النقل 
عن »نقل س�ت�ة أالف طن من الرز املكي�س اىل مخ�ازن الرشك�ة 

العام�ة لتج�ارة املواد الغذائي�ة ».
واوضح�ت الرشك�ة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه 
»انس�جاماً م�ع تطلعات وزير النقل عبد الل�ه لعيبي تم نقل أكثر 
)891 ، 6( طن من مادة الرز املكيس بواقع )172( نقلة بعد رسو 
الباخ�رة )East Ayutthaya( يف مين�اء أم قرص الجنوبي وم�ازال 
العم�ل مس�تمراً لحني اإلنته�اء من نقل حمولته�ا البالغ�ة أكثر 

من ) 30 ( ألف طن ».
يذك�ر إن »الباخ�رة )East Ayutthaya ( ه�ي أح�دى ثالث بواخر 
وصلت اىل منطق�ة األدالء قبل أي�ام عند موانئ البرصة بانتظ�ار 
رس�وهن يف مين��اء أم قرص الجنوبي لنق�ل حمولته�ن من مادة 

الرز املكيس عىل متن شاحن�ات النقل الب�ري .

   بغداد / المستقبل العراقي

انج�زت املالكات الهندس�ية والفني�ة يف دائرة توزي�ع كهرباء ذي 
ق�ار التابعة للرشكة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب, اعمال نصب 
مح�والت مختلف�ة الس�عات يف فض�اء الجباي�س بمحافظة ذي 

قار«.
وتضمنت االعمال بحسب بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، »نص�ب )6( محوالت س�عة) ٤00ك.ف (, اىل جانب 
نصب )٥( محوالت س�عة )2٥0 ك. ف(,  وتش�ييد ش�بكة ضغط 

عايل )11 ك.ف(بطول )2706( مرت ».
اضاف�ة اىل نص�ب )٤٤( عمود ضغ�ط عايل, ش�ملت مناطق) ابو 
صوباط ، الصباغية ، الحي العس�كري ، الك�رة ، الحدادين ، ام 

بزون ، الغميجة ، الحاج ساري ، العمايرة ، ال معرب(.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الزراعة ، عن افتتاح مرشوع 
مبادرة تمكني املخصص ملكافحة التصحر 
بتموي�ل م�ن البن�ك املرك�زي العراقي يف 

محافظة الديوانية.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان«وزي�ر الزراعة  
صالح الحسني وبحضور محافظ ورئيس 
مجل�س محافظ�ة الديوانية ومستش�ار 
محاف�ظ البن�ك املرك�زي افتت�ح مرشوع 

تمكني ملكافحة التصحر يف الديوانية«.
واضاف وزير الزراعة ان« الهدف من هذه 
املش�اريع ه�و ملكافحة التصح�ر وزحف 
الرم�ال ون�رش النبات�ات دائم�ة الخرضة 
وتحس�ني البيىة بما يؤدي اىل ايجاد مناخ 
مالئ�م لالعمال الزراعية فضال عن حماية 

املناطق السكنية«.
واشار الحسني اىل »ميض الوزارة بعملها 
الهادف اىل رفع مستويات االنتاج الزراعي 

بشقيه النباتي والحيواني .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة املناف�ذ الحدودية، عن اتفاق 
عراق�ي - كويتي عىل بناء منفذ س�فوان 
الح�دودي وتوف�ر البن�ى التحتي�ة لعمل 

املنفذ.
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي«، نسخة منه، إن »اللجنة الوزارية 
العليا املشرتكة العراقية /الكويتية عقدت 
اجتماعها الس�ابع أمس، يف دولة الكويت 
وقد ترأس الوف�د العراقي وزير الخارجية 
وبمش�اركة ع�دد م�ن رؤس�اء الهيئ�ات 
والوكالء ومثل هيئة املنافذ رئيسها كاظم 

محمد بريسم العقابي«.
وأضاف�ت، أن »الجانب�ني )فيم�ا يخ�ص 
املناف�ذ( عىل قيام الجان�ب الكويتي ببناء 
منفذ سفوان كمنحة وتوفر البنى التحتية 
الالزمة لعمل املنفذ، وسيتم توقيع مذكره 
التفاهم ب�ني الطرفني والت�ي توضح من 
خاللها تحديد التزام�ات الجانب العراقي 
والجان�ب الكويتي املتعلقة بعمل املنفذ«.ا 
اتف�اق عراق�ي - كويت�ي عىل بن�اء منفذ 

سفوان الحدودي وتوفر البنى التحتية.

الزراعة تفتتح »مرشوع 
متكني« ملكافحة 

التصحر يف الديوانية

هيأة املنافذ تعلن عن اتفاق 
عراقي - كويتي عىل بناء منفذ 

سفوان احلدودي

    البصرة/ المستقبل العراقي

أصدر رئيس اللجنة املسؤولة عن تحويل موظفي األجور اليومية 
إىل موظفي عقود »معني الحسن«، واملكلفة بأمر محافظ البرصة 
املهندس »أس�عد عبد األمر العيدانّي«، كتاب�ًا يقيض بتنفيذ قرار 
رق�م )12( الصادر عن مجلس ال�وزراء وتكييف أوضاع املوظفني 

مع الثابتني وإعطاءهم حقوقهم.
وقال الحس�ن خالل ترصيح صحايفّ خص بِه إع�الم الديوان، إنُه 
“أصدرن�ا كتاب تحويل موظفي االجور اليومية اىل موظفي عقود 
حس�ب قرار رقم 12 الصادر عن مجلس الوزراء، ويش�مل القرار 
املتعينني قبل عام 2019، وس�نعد قاعدة بيان�ات كاملة ألغراض 
التحويل وحسب الشهادات الدراسّية والتخصصات األكاديمّية”.

وتابع » الحسن«، إنه “سنفاتح وزارة املالية لغرض توفر االعتماد 
املايلّ، إلكمال إجراءات التحويل وتخصيص الرواتب الالزمة”.

ديوان حمافظة البرصة يبارش بتحويل موظفي 
األجور اليومية إىل عقود حسب قرار جملس الوزراء

   بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس ال�وزراء دعم وإس�ناد وزارة النفط بإجراءاتها 
يف توقي�ع عقد جن�وب العراق املتكامل وبم�ا يحقق أهدافه 

املتوخاة.
وذك�ر بيان لألمانة العامة ملجلس الوزراء تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »ذلك يأتي بعد إطالع املجلس عىل املفاوضات 
الجاري�ة ب�ني وزارة النف�ط ورشكتي اكس�ون موبل وبرتو 

جاينا بشأن املرشوع«.
وبني ان »قرار املجلس جاء بناًء عىل ما عرضه رئيس مجلس 
الوزراء بشكل طاريء خالل جلسة اجتماع مجلس الوزراء، 
وألهمية املرشوع بصفته من املشاريع العمالقة والفريدة .

   ذي قار / المستقبل العراقي

أكد رئي�س مجلس محافظ�ة ذي املهندس 
رحيم الخاقاني، تس�ليم أكثر من 18 مليار 
دينار إىل الفالح�ني واملزارعني بواقع 1300 
صك، مشراً إىل »فتح منفذ يف قضاء اإلصالح 
لغرض اس�تيعاب الكميات الكبرة املسوقة 

وتخفيف الزخم عن سايلو النارصية«.
وقال الخاقاني عىل هامش زيارته لس�ايلو 
النارصي�ة، إن »محافظ�ة ذي قار س�جلت 

سابقة هي األوىل من نوعها وهي التوقعات 
بوصول تسويق الحنطة ألكثر من 2٥0 ألف 
طن، ونأمل أن تستمر يف السنوات املقبلة«.

اوضح أن »س�ايلوات املحافظ�ة يمكنها أن 
تس�توعب ه�ذه الكمي�ات لكن عىل ش�كل 
دفع�ات متقطعة، وبس�بب وق�ت الحصاد 
تم فت�ح منفذين األول يف يف مطار الرفاعي، 
إلس�تيعاب  اإلص�الح  قض�اء  يف  والثان�ي 
الكمي�ات املوج�ودة يف القض�اء واملناط�ق 
للقريب�ة منه لتخفي�ف الزخم عىل س�ايلو 

النارصية«.
وأش�ار إىل أن »س�ايلو النارصي�ة يتس�لّم 
يومياً أربعة آالف طن من الحنطة، والطاقة 

االستيعابية له تبلغ ٥0 ألف طن«.
وبني الخاقاني ان »الزيارة تضمنت اإلطالع 
ع�ىل عمليات س�ر التس�ويق وانس�يابيته 
واملش�اكل الت�ي تواجهه�ا، وهن�اك رسعة 
يف إنج�از املعام�الت هذا املوس�م وتس�ليم 
الصك�وك واملبالغ بأرسع وق�ت، وهذا األمر 
التج�ارة  ووزارة  الس�ايلو  إلدارة  يحس�ب 

والحكومة املحلية واإلتحادية يف عدم تأخر 
الفالح�ني  مس�تحقات  ورصف  املعام�الت 
واملزارع�ني«. وطال�ب الحكوم�ة اإلتحادية 
ب�«االهتم�ام بالجانب الزراع�ي وتطويره 
م�ن خالل توف�ر الحص�ص املائي�ة ودعم 
حنط�ة  خصوص�ًا  واملزارع�ني،  الفالح�ني 
هذا املوس�م من النوعيات الجيدة، ونس�بة 
الركوبة ب�دأت تنخفض، لذلك يحدونا األمل 
بأن تس�تمر بتوزي�ع كمي�ات الحنطة عىل 

املطاحن لغرض توزيعها عىل املواطنني .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشك�ة العام�ة للس�كك الحدي�د العراقي�ة احدى 
تش�كيالت وزارة النق�ل ازال�ة )11( مع�رب غ�ر نظامي يف 

منطقة سكك الحلة .
وقال�ت الرشك�ة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، انه 

»بتوجي�ه من وزير النقل عبد الله لعيبي بتطبيق املادة 1٥٤ 
م�ن ق�رار مجلس ال�وزراء بازال�ة التجاوزات ع�ىل االرايض 
اس�تنفرت الكوادر الهندس�ية والفنية ملنطقة س�كك الحلة 
جهوده�ا بازالة )11( معرباً غر نظامي بني محطتي قطار 

الحلة والهاشمية الواقعة ضمن حدود املنطقة ».
واضاف�ت انه »تم ف�رض قوة القانون ع�ىل املتجاوزين عىل 

محرمات الس�كك وتوجيه اإلنذارات لهم-من اجل انسيابية 
سر القطارات وتقليل الحوادث« .

يذك�ر ان منطق�ة الحلة ب�ارشت مؤخرا بتش�غيل مفاصل 
س�كك الحلة وصيانة خطوط السكك لرفع كفائتها وتأهيل 
اعمال مرشوع حلة محاويل لتأمني رسعة قطارات البضائع 

واملسافرين.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت امانة بغداد ،عن تنفي�ذ حملة الزالة 
بمنطق�ة  ش�ارعاً   16 ضم�ن  التج�اوزات 

االعظمية ».

ل�«املكس�تقبل  ورد  لالمان�ة  بي�ان  واف�اد 
العراقي«، ان »مالكات دائرة بلدية االعظمية 
بالتنس�يق مع مديرية حراسات وامن امانة 
بغ�داد وبالتعاون مع قي�ادة عمليات بغداد 
نفذت حملة الزالة التجاوزات يف 16 ش�ارعاً 

ضمن مناطق االعظمية والكرة والوزيرية 
والدلفية وكذلك ضمن محلتي )301 و302( 

. «
واضاف ان »الحملة شملت مسقفات املحال 
التجارية واالكشاك واللوحات االعالنية غر 

املرخص�ة ورافقته�ا اعم�ال الغ�اء محاور 
لجم�ع النفاي�ات وغس�ل وط�الء االرصفة 
وادامة الحدائق والجزرات الوسطية وزراعة 
ش�تالت جديدة وفتح االنسدادات يف شبكات 

ترصيف مياه الرصف الصحي واالمطار.

   النجف / المستقبل العراقي

تفق�د محافظ النج�ف األرشف لؤي اليارسي مش�تل بلدية 
الكوفة الواقع عىل ضفاف نهر الفرات)ش�ط الكوفة( حيث 

التق�ى خالل جولت�ه بكوادر بلدي�ة الكوفة املس�ؤولني عن 
املشتل ».

ووج�ه اليارسي بتأهيل ضفة نهر الفرات الواقعة بعد قرص 
الضياف�ة ومش�تل بلدية الكوف�ة وجعلها متنفس�ا للعوائل 

النجفية«.اليارسي أكد يف حديثه انه: عىل املس�ؤولني النزول 
للمي�دان والبح�ث ع�ن ف�رص االرتق�اء بالخدم�ة املقدمة 
للمواطنني وتطوير جمالية املدنية وتنمية األماكن السياحية 

والرتفيهية.

جملس الوزراء يصدر توضيحًا بشأن مرشوع جنوب العراق املتكامل

ذي قار تسلم »١٨« مليار دينار ملسوقي احلنطة وتفتتح منفذًا جديدًا الستيعاب الكميات

السكك احلديد ترفع »١١« معربًا غري نظامي يف منطقة سكك احللة

امانة بغداد تعلن ازالة جتاوزات يف »١6« شارعًا يف االعظمية

حمافظ النجف يوجه بتأهيل ضفاف هنر الفرات يف الكوفة

     بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مديريَّ�ة تحقي�ق هي�أة النزاهة يف 
محافظ�ة نينوى عن ضبط س�ت معامالت 
رصف س�لٍف بأكث�ر من ٤8 ملي�ار دينار يف 
ديوان املحافظة، ُمبيِّنًة أنها مرصفٌة لغرض 
ة  توزيعه�ا بني لجان تنفي�ذ األعمال الخاصَّ

بإعادة االستقرار لعام 2018.
»املس�تقبل  تلقت�ه  للنزاه�ة  بي�ان  وذك�ر 
مع�رض  ويف  »املديريَّ�ة،  ان  العراق�ي«، 

حديثه�ا عن تفاصي�ل عمليَّ�ة الضبط التي 
�رٍة قضائيٍَّة، أوضحت أن  ت بموجب ُمذكَّ تمَّ
ِخَذت ملتابعة األموال التي  إجراءاته�ا، التي اتُّ
تمَّ رصفها قبل إقالة محافظ نينوى السابق، 
أفضت إىل ضبط ست معامالت رصف سلٍف 
إىل لجان اس�تالم املبالغ يف دي�وان املحافظة 
�ة باملوازنة التش�غيليَّة بنس�بة )30(  خاصَّ
باملائة، مش�رًة إىل أن مبالغ الس�لف البالغة 
)٤8,077,12٥,0000( ملي�ار ديناٍر لم تتم 
تس�ويتها لغاية يوم تنفي�ذ عمليَّة الضبط، 

فض�اًل عن عدم وجود أيَّة مبالغ نقديٍَّة منها 
يف دي�وان املحافظة«.وأض�اف إنَّ »تحرِّيات 
املديري�ة األوليَّ�ة ق�ادت إىل ضب�ط عضوين 
م�ن أعضاء لجن�ة االس�تالم ت�مَّ عرضهما 
صحب�ة املُ�ربزات الجرميَّ�ة املضبوطة عىل 
�ة الت�ي ق�رَّرت  الهي�أة التحقيقيَّ�ة املُختصَّ
توقيفهما، استناداً إىل أحكام املادَّة 31٥ من 
قانون العقوبات«.ُيَشاُر إىل أنَّ هيأة النزاهة 
كش�فت يف الثان�ي والعرشي�ن من نيس�ان 
املايض ع�ن مصر األموال التي تمَّ س�حبها 

قبل إقال�ة محافظ نينوى الس�ابق، مؤكدة 
قيامها بتأليف فريٍق تحقيقيٍّ عايل املستوى؛ 
للتقصِّ والتحرِّي عن معلوماٍت حول قيامه 
صة إلعادة  بسحب مبالغ من األموال املُخصَّ
االس�تقرار يف املحافظ�ة، ُمبيِّن�ًة أنها بصدد 
متابع�ة املبالغ التي تمَّ ضب�ط أوليَّاتها التي 
ملي�ار  ال��)76,000,000,000(  ناه�زت 
ديناٍر، وذلك بعد ضبط 1٤ مسؤوالً وموظفاً 
يف دي�وان محافظ�ة نين�وى وأكث�ر من 1٥ 

مليار ديناٍر كانت بعهدتهم.

النزاهة تضبط سلفًا بأكثر من »4٨« مليار دينار لـم تتم تسويتها يف ديوان حمافظة نينوى

   ديالى / المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة رشطة دياىل ضبط ش�احنتني يف الس�يطرات 
االمنية مخالفتني للضوابط القانونية يف دياىل.

وقالت الناطق باس�م القيادة العقيد غال�ب العطية يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »س�يطرة الناي وس�يطرة 
الشهيد محمد مطرش التابعتان اىل قسم شؤون السيطرات  
تمكنت�ا من ضبط ش�احنتني االوىل  محمل�ة بكميات كبرة 
م�ن املواد الطبية غر معرفة جمرَكي�ًا الثانية تحمل اطنان 
م�ن خرائط االجه�زة الكهربائي�ة العاطلة«، مبين�ا انه«تم 
اتخاذ االجراءات القانونية وتسليم الشاحنتني مع سائقيها 

اىل الجهات املختصة« .
واض�اف ان »قي�ادة رشط�ة دياىل تكث�ف م�ن جهودها يف 
الس�يطرات االمنية خصوصاً الخطة االمنية الخاصة بشهر 
رمضان من خالل اليقظة والتفتيش الدقيق للشاحنات ملنع 

عبور السلع والبضائع الغر معرفة كجمرَكياً .

   بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف وكيل وزارة الصناعة واملعادن وكالة محمد عيل ذياب عن 
ان ال�وزارة وجهت جميع التش�كيالت التابعة له�ا باعداد ووضع 

خطط تسويقية لتصدير املنتجات.
واوضح وكيل الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، بأن »هذا التوجيه جاء اس�تنادا لقرار هيئة الرأي يف الوزارة 
واملتضم�ن قي�ام التش�كيالت العام�ة املرتبطة بال�وزارة بتقديم 
دراسة جدوى اىل دائرة التخطيط حول امكانية تصدير منتجاتها 
وتقدي�م خدماتها من خالل تحرك ادارتها للحصول عىل مزيد من 
العقود والعمل عىل اس�تخدام اساليب حديثة يف التسويق وتأهيل 

كادر اقسام التسويق من خالل زجهم يف دورات علمية ».
واش�ار اىل ان »هذه الخطط س�يجري مناقش�تها ضمن سلسلة 
اجتماع�ات متعاقبة س�يتم عقده�ا يف مركز ال�وزارة وبحضور 

السادة املدراء العامني ومدراء التسويق يف الرشكات .

ضبط شاحنتني خمالفتني 
للضوابط القانونية يف دياىل

الصناعة توجه رشكاهتا بوضع 
خطط تسويقية لتصدير منتجاهتا

النقل الربي تعلن نقل »6« آالف طن من الرز املكيـس 
اىل خمـازن رشكـة جتـارة املواد الغذائيـة

مالكات توزيع كهرباء اجلنوب تنجز اعامل نصب عدد 
من املحوالت يف قضاء اجلبايش بمحافظة ذي قار     بغداد / المستقبل العراقي

تصاعدت وترة حملة تس�ويق الحنط�ة املحلية وامتالء 
س�احات الخ�زن نتيج�ة تس�ويق الفالح�ني واملزارعني 
كمي�ات كبرة م�ن الحنطة مع تواصل حملة التس�ويق 
ولغ�رض معالج�ة الخزي�ن الكب�ر م�ن الحنط�ة بارش 
قس�م التس�ويق يف الرشكة باعداد خطة متكاملة لتنفيذ 
حملة مناقلة للحنطة املس�تلمة باتج�اة املواقع التي لم 
تبارش االس�تالم لالن والتي تملك طاقات خزنية يمكنها 

استيعاب هذه الكميات« .
اكد ذلك مدير عام الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب نعيم 

محس�ن جرب وق�ال يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان�ه »بارشن�ا اوال بحملة املناقلة م�ن محافظات الكوت 
و النج�ف والعم�ارة والديوانية باتجاه مح�اور بغداد و 

والبرصة و كركوك والسليمانية و دهوك واربيل« . 
وكشف جرب ان »هذة الحملة تاتي لتامني طاقات خزنية 
يمكن من خالله�ا فك االختناقات يف بع�ض املراكز التي 
تعان�ي من زخم ش�ديد يف التس�ويق و تحت�اج اىل تعزيز 
طاق�ات خزنية يمكن ان يس�توعب طوابر الش�احنات 
التي تنتظر دورها بالتس�ليم وفق الخطط الزراعية ومن 

اجل عدم تاخر الفالحني و املزارعني باالستالم« . 
وب�ني ان »حمل�ة املناقل�ه الت�ي بارشن�ا بها م�ن خالل 

اس�تخدام اس�طول نقل وزارة التجارة حسب توجيهات 
الوزير باتجاه املحافظات التي لم تبدأ التس�ويق شهدت 
فك االختناقات ووفرت مس�احات كبرة للخزن واستالم 

الكميات بانسيابية عالية وبدون اي توقف« . 
وأش�ار اىل ان »س�ايلو النجف واصل اليوم عملية مناقلة 
الحنطة درجة اوىل باتجاة س�ايلو الدورة وبلغت الكمية 
الت�ي ت�م مناقلته�ا اكثر م�ن )2027( ط�ن ، فيما كان 
موق�ف مناقلة الحنط�ة من فرع الديواني�ة لغاية نهاية 

دوام اليوم 10/٥ كاالتي 
تم انجاز مناقلة )٥000 ( طن خان ضاري بالكامل.

وتم انجاز مناقلة )٥000 ( طن اىل مجمع حبوب التاجي 

بالكام�ل. وبلغ�ت الكمي�ة التي ت�م مناقلتها اىل س�ايلو 
ال�دورة )298٥( ط�ن .وكذلك ايضا ت�م مناقلة اكثر من 

10000طن من الكوت للمحاور التي تحتاج حبوب
وكان مدي�ر ع�ام الرشك�ة ق�د ش�كل فري�ق عم�ل من 
قس�مي النقل والتس�ويق لتنفيذ خطة املناقله بالرعة 

القصوى.
وعىل نفس الصعيد اكد جرب بان سايلو خان بني سعد يف 
محافظة دياىل اس�تلم اول كميات الحنطة املس�وقة هذا 
املوسم وهناك مؤرشات ايجابية لنجاح خطة التسويق يف 
محافظة دياىل نتيجة جهود مشرتكة تبذل من الحكومة 

املحلية ومالكات الوزارة املعنية يف خطة التسويق .

جتارة احلبوب تنفذ محلة ملناقلة احلنطة املسوقة المتصاص زخم التسويق يف مراكز االستالم واخلزن

    البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ البرصة اس�عد عب�د االمر 
العيداني عن اطالق االس�تمارة االلكرتونية 
الخاص�ة بالتعيين�ات ع�ىل م�الك مديرية 
العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة يف البرصة، 
مش�راً اىل ان التقدي�م س�يكون وحس�ب 
االع�الن ع�ىل املوق�ع االلكرتون�ي الخاص 

بديوان محافظة البرصة.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صدر ع�ن مكتبه 
ل�«املس�تقبل  ورد  الخ�اص  االعالم�ي 
االس�تمارة  اط�الق  »ت�م  ان�ه  العراق�ي«، 
االلكرتونية الخاص�ة بالتعيينات عىل مالك 
مديري�ة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة يف 
البرصة ، مبيناً اىل ان عدد الدرجات الوظيفية 

املتوفرة هي )101( درجة وظيفية وبواقع 
للصح�ة  الوطن�ي  للمرك�ز  درج�ات   )٤(
والس�المة املهنية و )7٥( درج�ة وظيفية 
لهيئة ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة و 
)22( درجة وظيفية لدائرة العمل والتدريب 

املهني« .
من جانب�ه  اوضح معاون محافظ البرصة 
للشؤون اإلدارية معني الحسن انه »بناًء عىل 
حركة املالك والحذف واالستحداث املتوفرة  
يف مديري�ة العمل والش�ؤون االجتماعية و 
بعد توق�ف التعيينات يف الس�نوات املاضية 
ت�م جمع تلك الدرج�ات الوظيفية بمتابعة 
محافظ البرصة واملعنيني لحركة املالك مع 
الدوائ�ر املعنية ووزارة املالية ووزارة العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة  ، موضحاً ان »الية 

التقدي�م الخاص�ة بالتعي�ني س�تكون من 
خ�الل املوق�ع االلكرتوني الخ�اص بديوان 

املحافظة« .
ان  الب�رصة  محاف�ظ  مع�اون  واض�اف 
»التقدي�م س�يكون م�ن الس�اعة الثامن�ة 
صباحاً اىل الساعة الثالثة مساًء بعد انتهاء 
الدوام الرس�مي ، الفت�اً اىل ان فرتة التقديم 
س�تكون )20( يوماً من تاريخ نرش االعالن 
 31/٥/2019 ولغاي�ة   12/٥/2019 م�ن 
حس�ب تعليمات قانون املوازن�ة االتحادية 
، للع�ام الح�ايل ، مبين�اً ان اعض�اء اللجنة 
تتكون من محس�ن عبد الصمد عبيد مدير 
دائرة العمل والشؤون االجتماعية واعضاء 
يف دائرة الش�ؤون املالية واإلدارية وقسمي 

القانونية والحسابات يف ديوان املحافظة .

حمافظ البرصة يعلن إطالق االستامرة االلكرتونية اخلاصة بالتعيينات يف دائرة العمل والشؤون االجتامعية
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )54( الصادر يف  29 /2019/4 
تعلن اللجنة اع�اه عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه  والعائدة 
ملكيتها اىل مديرية بلدية  ربيعة وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريقة املزايدة العلنية  فعلى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية بلدية ربيعة وخال 
مدة )30(  يوم تبدأ من اليوم التايل لنشر االعان  بالصحف مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم 
االخري من مدة االعان   ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نشر االعان 
و املصاريف اخرى  على ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االجيار والرسوم االخرى 
وابرام العقد خال مدة ثاثون يوم من تاريخ  تصديق قرار االحالة وخبافه يعترب 
املستاجر ناكا ويعاد االعان عن تأجر امللك وعلى حساب الناكل وحتمله فرق 
البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتب�ة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته 
وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة جمددا وس�تكون املزايدة يف مبنى حمافظة 

نينوى )قاعة احلدباء(
ماحظة:  مدة االجيار سنة واحدة فقط 

تدفع التأمينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة مبوجب صك مصدق 
او نقدا بأسم مديرية بلدية ربيعة

العقارات 
1 / تأجري علوة املخض�رات يف ربيعة على جزء من القطعة املرقمة 2966/5 

م66 السعدة ومبساحة 68175 م2
2 / تأجري علوة االغنام على جزء من القطعة املرقمة 2966/5 م66 الس�عدة 

ومبساحة  7500 م2
احلقوقي

عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

اعالن
تعل�ن الرشك�ة العام�ة  لصناعات النس�يج والجل�ود /مصنع 
النس�يجية / حلة ع�ن ايجار املح�ات املبينة اوصافه�ا ادناه 
والعائدة اىل معمل نس�يج الحلة للمرة الثاني�ة باملزايدة العلنية 
وفق�ا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013 املع�دل فع�ى الراغبني بااليجار الحض�ور يف مقر مصنع 
النس�يجية الكائن يف مدين�ة الحلة يوم 2019/5/28 الس�اعة 
الع�ارشة صباحا مس�تصحبني معهم  املستمس�كات املطلوبة 
)هوية االحوال املدنية او البطاقة املوحدة ( والتأمينات القانونية 
الت�ي تمثل )20%( من القيمة التقديري�ة وان  مدة كرس القرار 
)خمس�ة ايام( من تاريخ املزايدة بضمنها يوم املزايدة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان بنسبة )%2( 
مع التقدير

لغرض االطاع  يمكنكم االتصال عى االيميل 
Email: jilood@scli.industry .gov.iq

jilood@yahoo.com
Orvist:www@scli.industry.gov.iq

وزارة الكهرباء
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة

اعالن مناقصات
تعل�ن الرشكة العامة النت�اج الطاقة الكهربائية يف املنطق�ة الجنوبية احدى تش�كيات وزارة الكهرباء  عن 
اعان املناقصة  كما يف الجدول ادناه وذلك حسب الرشوط واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها من 

مقر املديرية العامة / قسم الشؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويسة
فعى اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املسجلني بصورة رسمية الراغبني باملشاركة تقديم عطائهم 
حس�ب الوثائق القياس�ية ويوضع العطاء يف ظرف واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم 
الرشك�ة والعنوان الكامل مع ذك�ر الربيد االلكرتوني عى ان تكتب محتوي�ات كل االغلفة وان يكون العطاء 
مطبوع وليس كتابة يد ويكون ش�اما التأمينات االولية عى شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من 
مرصف عراقي معتمد بمبلغ قدره ) 4,851,000( فقط اربعة مايني وثمانمائة وواحد وخمسون الف دينار  
عراقي   عى ان تستكمل اىل )5%( عند االحالة وقبل توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للرشوط 
ولن يتم استام اي عطاء بعد تاريخ غلق املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور نرش االعان علما  بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني  لوزارة الكهرباء 

www.moelc.gov.iq
ولاجابة عى االستفسارات مراسلتنا عى الربيد االلكرتوني 

12_trad.dept.mgr@moelc.gov.iq

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاجري االماك املدرج�ة اوصافها يف ادناه والعائة اىل مديرية بلدية الزبيدية وفق 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعى الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الزبيدية خال 
فرتة )30( ثاثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان يف مقر مديرية  البلدية اعاه يف تمام 
الس�اعة )العارشة صباحا ( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعان وكافة املصاريف االخرى وعى املس�تأجر جلب هوية 

االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف  
رقم االضبارة / 1317 /2018

التاريخ 2019/5/12
اىل / املنفذ عليه / احمد كاظم منخي

لقد تحقق لهذه املديرية من رشح املبلغ 
القضائي لتنفيذ الكاظمية وكذلك مركز 
رشط�ة الكاظمي�ة  ان�ك مجه�ول محل 
االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه 
واستنادا  للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك اعانا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ النج�ف االرشف  خ�ال خمس�ة 
عرش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعامات التنفيذي�ة بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكابي
اوصاف املحرر : 

ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
يف  /ش/2003   2365 بالع�دد  النج�ف 
2003/12/13 واملتضمن الزامك بتأدية 
مبل�غ نفق�ة 125,000 مائ�ة وخمس�ة 
وعرشون الف مس�تمرة لاطفال وكذلك 
ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
يف  2709/ش/2003  بالع�دد  النج�ف 
2004/7/24 واملتضمن تأدية مبلغ مهر 
مؤجل للدائنة ازهار هادي سالم والبالغ 
ثاثة مايني وتس�عمائة واثن�ا واربعون 

الف وسبعمائة وتسعة وعرشون دينار

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : حجة وفاة 
التاريخ 2019/5/6

اىل  /املدعوة  / نبأ فاح حسن
اعان

ق�دم طالب حجة الوفاة  فاح حس�ن 
محمد طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار  حجة وفاة بحق املدعوة ) 
نبأ فاح حسن محمد العوادي(  قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامه�ا خال عرشة 
ايام من تاريخ ن�رش االعان وبخافه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد : 2019/416 
التاريخ 2019/5/5

نرش فقدان
قدم�ت املدع�وة ) هند حس�ن احمد( 
طل�ب نصبه�ا قيم�ة عى )ع�اء عبد 
الباس�ط محم�د( الذي فق�ط بتاريخ 
2014/6/14 ول�م يت�م العث�ور عليه 
تق�رر ن�رشه يف صحيفت�ني محليتني 
رس�ميتني ومن لدي�ه معلوم�ات عن 
املفق�ود الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة 
خال عرشة ايام من تاريخ االعان ويف 
حالة عدم حضورك س�وف يتم نصب 

زوجتك قيما عليك وحسب االصول
القايض

فائق مشعل صالح 
�������������������������������

فقدان 
فق�دت اجازة عمل ص�ادرة من وزارة 
العمل بأسم / ماركريت مكواير ماينه 
– الجنسية – كينيا – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

اعان
اىل املتهم الهارب   )حسام جبري ذهب( 

احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموج�ب ق�رار 
 2019/5/2 يف   2019/283 الرق�م  االحال�ة 
غيابيا الجراء محاكمت�ك بدعوى غري موجزة 
وف�ق احكام املادة 441 م�ن قانون العقوبات 
ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
عن طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد يوم 
2019/7/8 موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شال
رئيس محكمة جنايات املثنى

�������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : 3319/ش2019/1
التاريخ 2019/5/9

اعان
اىل  /املدعى عليه / جميل شباوي محمد

اقامت املدعية ) فاطمة نعمه ثعبان( الدعوى 
بالعدد 3319/ش2019/1 امام هذه املحكمة 
تطل�ب فيه�ا تأيي�د حضانة االطف�ال كل من 
)أي�ات وكرار ونرجس اوالد جميل ش�باوي( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك ح�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار حي الرشطة /النجف 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع الدعوى 
وبموع�د املرافعة  اعانا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعلي�ك الحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافع�ة القادم املوافق يوم 
2019/5/20 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول 
القايض

عامر حسني حمزة

�������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 

العدد : 376/ش/2019
التاريخ 2019/5/12

اعان
اىل / املدعى عليه / خالد جبار ابو عطره

/376 بالع�دد  الدع�وى  اقام�ه  ع�ى  بن�اء 
ش/2019 م�ن قب�ل املدعي�ة )اعتب�ار راهي 
وايل( ض�د املدع�ى علي�ه ) خال�د جب�ار اب�و 
عط�ره( لغ�رض حض�ورك وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
املختار املرفق بالدعوى قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني  بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2019/5/26 ويف 
حالة عدم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول 
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعى
رئاشة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد : 210/ش/2019

التاريخ 2019/5/9
اعان

اىل املفق�ود / حس�ن مزه�ر معيب�د حم�ود 
الريشاوي

اقام�ت والدتك املدعوه )زه�ره باني حمود( 
الدع�وى الرشعية لدى ه�ذه املحكمة بالعدد 
210/ش/2019 والت�ي يطل�ب فيه�ا الحكم 
باع�ان فقدان�ك ولكونك غري مع�روف محل 
االقام�ة حالي�ا علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعان�ا 
وبصحيفتني محليت�ني ويف حالة علمك او من 
لدي�ه معلومات عنك  مراجع�ة هذه املحكمة 
خال فرتة التأجيل اىل موعد املرافعة املصادف 
ي�وم 2019/5/29 وبعس�كه س�وف تميض 
املحكمة بالنظر الدع�وى واصدار القرار فيها 

وفق القانون
القايض

ميثم عبد عيل كاظم 

�������������������������������
اعان

اىل املتهم الهارب   )امري مجيد حمودي( 
احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموج�ب ق�رار 
االحال�ة الرق�م 2019/249 يف 2019/4/15 
غيابيا الجراء محاكمت�ك بدعوى غري موجزة 
وفق احكام املادة الرابعة من قانون مكافحة 
االره�اب ولعدم حض�ورك اىل ه�ذه املحكمة 
تق�رر تبليغك عن طري�ق صحيفتني محليتني 
وتحديد ي�وم 2019/6/23 موعدا للمحاكمة 
ويف حالة عدم حضورك سيتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شال
رئيس محكمة جنايات املثنى

�������������������������������
اعان

اىل املتهم الهارب   )عامر سفوح شناوة( 
احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى بموج�ب ق�رار 
االحال�ة الرق�م 2019/282 يف 2019/4/30 
غيابيا الجراء محاكمت�ك بدعوى غري موجزة 
وفق اح�كام امل�ادة 28 من قان�ون املخدرات 
العقلي�ة  رق�م 50 لس�نة 2017   واملؤث�رات 
ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
عن طري�ق صحيفتني محليت�ني وتحديد يوم 
2019/7/7 موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شال
رئيس محكمة جنايات املثنى

الموقع مدة االيجار مساحته م2 رقم الملك نوع الملك ت
واجهة الكراج سنة واحدة  12.5 60 حانوت   1
واجهة الكراج سنة واحدة 12.5 61 حانوت   2
واجهة الكراج سنة واحدة  15 62 حانوت   3
واجهة الكراج سنة واحدة 12.5 65 حانوت   4
واجهة الكراج سنة واحدة 12.5 66 حانوت   5
واجهة الكراج سنة واحدة 12.5 70 حانوت   6
واجهة الكراج سنة واحدة 12.5 71 حانوت   7

السوق العصري سنة واحدة 16 75 حانوت   8

السوق العصري سنة واحدة 16 76 حانوت   9

السوق العصري سنة واحدة 16 77 حانوت   10
السوق العصري سنة واحدة 16 78 حانوت   11

السوق العصري سنة واحدة 16 79 حانوت   12

السوق العصري سنة واحدة 16 80 حانوت   13

السوق العصري سنة واحدة 16 81 حانوت   14
السوق العصري سنة واحدة 294 121 ساحة وقوف   15
السوق العصري سنة واحدة 12 132 حانوت   16

مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية  سنة واحدة 500 201 ساحة بيع مواد انشائية   17
مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية  سنة واحدة 500 202 ساحة بيع مواد انشائية   18

مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية  سنة واحدة 300 1330/2 قطعة ارض   19
مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية سنة واحدة 300 1115/2 قطعة ارض   20
مدخل الزبيدية من جهة الشحيمية سنة واحدة 300 1326/2 قطعة ارض 21

املهندس 
حممد عبد االمري احللفي

املدير العام وكالة

مبلغ التندر المالحظات المبلغ التخميني تاريخ الغلق اسم 
المحطة المواد رقم المناقصة ت

 75,000
خمس 

وسبعون  
الف 

اعالن 
جديد

161,700,000

مائة وواحد 
وستون مليون  
وسبعمائة الف 

دينار

27/5/2019
محطة 
كهرباء 
الهارثة

تأجير 
خطوط 
لنقل 

منتسبين 
المناوبين
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العدد 1355
التاريخ 2019/5/5

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة يف 
النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات 
العدد : 4535

التاريخ 2019/5/12
اعالن

قدمت املواطنة  )سلمى عباس حمود( التي تروم 
تبديل اس�مها وجعله )سحر( بدل من )سلمى( 
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
مده اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام 
امل�ادة )22( من قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 
2 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 يف 

 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

فقدت هوية الطالب )مصطفى عدنان عبد( من 
معه�د التدري�ب النفطي برصة قس�م التصفية 
اختص�اص تحلي�الت من يعثر عليها تس�ليمها 

لجهة االصدار 
�������������������������������������������

فقدان
 فقدت ش�هادة كيل صادرة من الرشكة العامة 
لتوزي�ع املنتوج�ات النفطية والعائدة للس�يارة 
مارس�يدس اك�رتوس املرقم�ة 193044 اربيل 

حمل رقم الشايص 
WDB934223IL543100

بأس�م ) حسني عبد االله ناجي( من يعثر عليها 
تسليمها لجهة االصدار

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

 فقدت ش�هادة كيل صادرة من الرشكة العامة 
لتوزي�ع املنتوج�ات النفطية والعائدة للس�يارة 
مارس�يدس اك�رتوس الل�ون ابي�ض و املرقمة 

77322 اربيل رقم الشايص 
WDB93424IIL542354

بأس�م ) جه�اد مغ�ر ع�ي( م�ن يعث�ر عليها 
تسليمها لجهة االصدار

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخي االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2018/499
مقتبس حكم غيابي

1 �  اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن الداخي 
االوىل املنطقة الخامسة

2  �اسم املتهم الغائب املطرود  )املفوض جاسم 
حسني دويل حمود(  

3 � رقم الدعوى 2018/499
4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  2016/5/6

5 �تاريخ الحكم 2018/6/3
6 � املادة القانونية )5(  من ق ع درقم 14 لسنة 

2008 املعدل  
7  �  خالص�ة الحك�م :  الحب�س الش�ديد مل�دة 
)خمس س�نوات( وفق احكام املادة 5 من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 املعدل  وبداللة املواد  61/

اوال و69/اوال م�ن ق ا د رق�م 17 لس�نة 2008 
لغيابه م�ن تاري�خ 2016/5/6 ولغيابه طرده 
من الخدمة بتاريخ 2017/2/27 بموجب االمر 
االداري الصادر من مديرية ادارة املوارد البرشية 

/ التقاعد املرقم 18328 يف 2017/2/28  
8  � ط�رده م�ن الخدمة يف ق�وى االمن الداخي 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املع�دل بع�د اكتس�اب الحكم 
الدرج�ة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
9 � اعط�اء املوفظ�ني العموميني صالحية القاء 
القب�ض عليه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر 
بحق�ه وال�زام املواطن�ني باالخب�ار ع�ن مح�ل 
اختفائه استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا وثالثا  

من ق  أ د  رقم 17 لسنة 2008  
10 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة والغ�ر منقول�ة  
اس�تنادا الحكام املادة 69 / رابعا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008  
11 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب 
) جبار عاتي جرب( البالغة )25,000(  خمس�ة 
وعرشين الف دينار  عراقي ترصف له من خزينة 

ادلولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة 60/ سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 
71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 

2018/6/3
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عي
رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل

املنطقة الخامسة

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف االرشف 

العدد / 6
التاريخ 2019/4/17

اعالن
االرايض  لجن�ة  س�تقوم   2019/5/26 بتاري�خ 
واالستيالء االوىل يف محافظة النجف االرشف بتثبيت 
عائدي�ة القطع�ة 4 مقاطعة 25/ عي�ون الرحبة / 
قض�اء النجف وفق�ا لقانون االص�الح الزراعي رقم 
117 لس�نة 1970 وتعليماته�م وعىل من لديه ادعاء 
بح�ق الت�رصف او اع�رتاض الحض�ور يف الزم�ان 
وامل�كان املحددين باالعالن وبخالفه س�تقوم اللجنة 

باجراءاتها لذا اقتىض التنويه
املشار والقانوني 

عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 

العدد : 268/ش/2019
التاريخ 2019/4/15

اعالن
اىل  /املدعى عليه / نزار اسماعيل خلف

بن�اء عىل اقامه الدعوى بالعدد 268/ش/2019 من 
قبل املدعيه )ازهار جاس�م محمد( ضد املدعى عليه 
) نزار اس�ماعيل خلف( لغرض حضورك وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
املخت�ار املرف�ق بالدع�وى ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني بالحضور امام هذه 
املحكم�ة صب�اح ي�وم 2019/5/19 ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ 2019/4/11
اىل  /املدعوة  / كحالء حميد عباس 

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  حميد عباس حس�ني طلبا 
اىل ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار  حجة وفاة 
بح�ق املدعوة ) كحالء حميد عباس(  قررت املحكمة 
تبليغك يف الصح�ف املحلية فعلي�ك الحضور امامها 
خ�الل عرشة اي�ام من تاريخ نرش االع�الن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 79/ت/2019

التاريخ 2019/5/12
اعالن

اس�تنادا الحكام املادة 71 من قان�ون التنفيذ وبناءا 
عىل طلب الدائن حس�ني عباس م�رزه تبيع مديرية 
تنفي�ذ الكوفة املواد املدرجة ادناه والعائدة اىل املدين 
عقيل سالم ماجد فعىل الراغب برشاء املواد الحضور 
باملكان والزمان املذك�وران ادنها وخالل عرشة ايام 
م�ن  يوم الت�ايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة بصك 
مص�دق وهوي�ة االح�وال املدنية ويتحمل املش�رتي 

اجور التسجيل والداللية 
املواد 

1 �  عجانه كهربائية ماطورها عاطل
2 � سخان ماء صغر عاطل 

3 � قناني غاز عدد 3
4 � ميز حديد 2*1 مرت

5 � صورة عدد 2 لسيد مقتدى الصدر 
6 � مغسلة ماء صغرة

7 � مصباح كهربائي عدد2
8 � مفرغة هواء عاطلة 

9 � ميز خشب عدد 1 1*1
10 � واقية دخان فوق التنور

11 � مطفأ حريق عاطلة
12 � تنور مبني من الطابوق والجص عدد2

13 � جام خانه 1*3 مرت
14 � دبة ماء ارو

15  � كماشة خرب )ماشه(
16 � بريمز تنور

امل�كان مح�ل مخبز مس�تخرج م�ن العق�ار املرقم 
1910 الرش�ادية الزمان الس�اعة الرابعة عرصا من 
اليوم االخر من االعالن القيمة املقدرة لكل املواد هي 
345,750 ثالثمائة وخمسة واربعون الف وسبعمائة 

وخمسون دينار ال غرها
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

اعالن 
طالب حجة القيمومة ) كريم كيتي محمد ( بلدروز 

 .
ق�دم املس�تدعي كريم كيتي محمد طلب�ا يطلب فيه 
نصبه قيما عىل ش�قيقه املفق�ود احمد كيتي محمد 
وذلك لع�دم معرفة حياته من ممات�ه – عليه قررت 
نرش هذا االعالن يف الصح�ف املحلية وخالل مدة 15 
خمس�ة عرش يوما من اليوم الت�ايل للنرش فمن لديه 
اع�رتاض مراجع�ة هذه املحكمة وبعكس�ه س�وف 
تقوم املحكمة بنصب املس�تدعي املذك�ور قيما عىل 

املفقود .
القايض 

صالح سعيد محمود

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

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

دار القضاء يف الضلوعية
محكمة األحوال الشخصية يف الضلوعية

العدد: 80/ش/2019
التاريخ :2019/5/6 

اىل/ املدعى عليها ايمان احمد رحيم
م/ تبليغ

اق�ام املدع�ي )فائ�ق حس�ن عل�و( الدع�وى 
الرشعي�ة املرقم�ة 80/ش/2019 طالب فيها 
اثبات زواجه منك بتاريخ 2004/4/15 واثبات 
نس�ب الطفلة )رغد( تول�د 2005 منك وتثبيت 
طالقه من�ك وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
كتاب مركز رشطة الضلوعي�ة الحردانية 823 
يف 2019/5/4 واش�عار املخت�ار ق�رر تبليغ�ك 
بواسطة صحيفتني محليتني واسعتي االنتشار 
عىل موحد املرافعة املصادف 2019/5/23 ويف 
حال ع�دم حضورك او حضور م�ن ينوب عنك 
قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابياً وفق 

القانون.
القايض 

احمد حميد حسان  
��������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ) عبد الوهاب فاضل عطيه ( توجب 
علي�ك الحضور اىل مق�ر بلدي�ه النجف لفرض 
اص�دار أجازه بن�اء للعقار املرق�م 81910 /3 
ح�ي امليالد خ�الل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك
 طالب االجازه عي يوسف خرباط

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

 اىل ال�رشكاء ) ام�ر طاه�ر جب�ار وليىل جبار 
جاس�م وهند عدن�ان دح�ام ( توج�ب عليكم 
الحض�ور اىل مقر بلديه النج�ف لغرض اصدار 
اجازه بن�اء للعق�ار 30628 /3 حي الجامعه 
خ�الل عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم االجراءات 

دون حضورك  
طالب االجازه نجم صبيح عي

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

اىل الرشي�ك ) من�ذر جل�وب يون�س ( توج�ب 
علي�ك الحضور اىل مق�ر بلدي�ه النجف لغرض 
اصدار اج�ازه بناء للعقار املرق�م 40444 / 3 
حي الوف�اء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك 
طالب االجازه صالح عبد املهدي فليح

مجلس القضاء االعىل 
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد : 446 
التاريخ : 7 / 5 / 2019 

اعالن فقدان 
قدم السيد نوري محمود حمد اىل هذه املحكمة 
بتنصيب نفس�ه قيما عىل ابن�ه ) عبد الرحمن 
نوري محم�ود ( وذلك لفقدان�ه نتيجة خطفه 
م�ن قبل مجاميع مس�لحة بتاري�خ 10 / 9 / 
2015 فمن لديه االعرتاض الحضور امام هذه 
املحكمة خالل سبعة ايام من اليوم التايل للنرش 
لتقديم اعرتاضه واعالمنا وبخالفه سوف تنظر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض 

عي يوسف رايض 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
العدد : 293 / ش / 2019 
التاريخ : 12 / 5 / 2019 

اىل / املدعى عليه : عمر عي جميل 
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 
قرارها املرق�م 293 / ش / 2019 يف 10 / 3 / 
2019 والقايض الحكم بصحة وتصديق الطالق 
الواق�ع م�ن املدعي علي�ه ) عمر ع�ي جميل ( 
ع�ىل زوجته املدعي�ة ) رسى عدن�ان مدحت ( 
وملجهولية محل اقامتك واشعار مختار منطقة 
املقدادية حي اش�ور وكت�اب مركز رشطة مني 
الدي�ن بالع�دد 1706 يف 14 / 3 / 2019 والذي 
يؤي�د ارتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة وعليه قرر 
تبليغكم بالحكم الغياب�ي بصحيفتني يوميتني 
محليت�ني بق�رار الحك�م اع�اله ويف حالة عدم 
االعرتاض واتباع طرق الطعن القانوني س�وف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية حسب القانون 

.
القايض 

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

اىل / رشكة الوكن للمقاوالت العامة املحدودة / 
مديرها املفوض ) عبد الرزاق شكر محسن ( 

تحية طيبة ... 
تنس�ب حضورك�م اىل رئاس�ة جامع�ة دياىل – 
قسم االعمار واملش�اريع لغرض ملئ استمارة 
بناي�ة  انش�اء  بم�رشوع  الخاص�ة  التس�وية 
االقسام الداخلية – بناية رقم ) 1 ( وفقا لقرار 
مجلس الوزراء رقم 432 لس�نة 2015 ويف حال 
عدم حضوركم او ارس�ال مخوال قانونيا عنكم 
خ�الل مدة اقصاها 30 يوم م�ن تاريخ االعالن 
اعاله سوف تجري االجراءات القانونية بحقكم 

غيابيا ووفقا للقانون .
مع االحرتام .. 

رئاسة جامعة دياىل 
قسم االعمار واملشاريع

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 754 / ب1 / 2019 

التاريخ : 8 / 5 / 2019 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / ناطق محمد حسن 
اق�ام علي�ك املدعي ص�ادق جواد كاظ�م امام 
ه�ذه املحكمة الدعوى البدائي�ة بالعدد اعاله ، 
طل�ب فيها الحكم بتس�ديد املبلغ ال�ذي بذمتك 
والبال�غ 000 ، 000 ، 16 ملي�ون دينار عراقي 
عن قرار الدع�وى الجزائية املرقمة 139 / ج / 
2019 الصادر فيها قرار بتاريخ 3 / 3 / 2019 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ املبلغ املف�وض مه�دي ابراهيم نجم 
يف 28 / 4 / 2019 يف مرك�ز رشط�ة التحري�ر 
بكتابهم املرقم 7323 يف 29 / 4 / 2019 قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني 
محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف الس�اعة التاس�عة من صباح يوم 19 / 5 / 
2019 ويف حال تبلغك وعدم الحضور او ارسال 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة ابي صيدا 
العدد : 46 / ب / 2019 
التاريخ : 8 / 5 / 2019 

اعالن 
اىل / املدع�ى عليها ) أوربط�ة ادبيس خليفة ( 

مجهولة محل االقامة . 
اقام املدعيني ) رائد وليد س�بع ومحمد س�عيد 
 2019  / ب   /  46 املرقم�ة  الدع�وى   ) س�بع 
ل�دى هذه املحكمة والتي يطلب�ون فيها تمليك 
العق�ار 9 / 1017 م 16 اب�و عرابيد وملجهولية 
مح�ل اقامتها حس�ب اش�عار املخت�ار ورشح 
القائم بالتبليغ قرر تبليغهما نرشا بصحيفتني 
محليتني يوميتني لغ�رض الحضور صباح يوم 
املرافع�ة املص�ادف 20 / 5 / 2019 وبعكس�ه 
س�تجري املرافع�ة بحقه�ا غيابا وعلن�ا وفقا 

للقانون .
القايض 

سعد جزاع حسني 
��������������������������������������

فقدان 
فقدت الهوي�ة املرقم�ة 20002 والصادرة 
من رشكة اسياس�يل بأس�م / ع�ي زيدان 
خل�ف – عىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة لتأجر االمالك املدرجة تفاصيلها ادن�اه والعائدة اىل بلدية 
)الكوفة( وملدة )حس�ب ما مؤرش ازاءها ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة 
مم�ن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوف�ة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لن�رش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة 
يح�ق له�م دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما ج�اء بالقانون انفا وكتاب 
محاف�ظ النج�ف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف الي�وم التايل النتهاء  مدة االع�الن البالغة )30( يوما يف 
الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

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

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

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصح�اب الحرف والصناعات بجلب 
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

5  � يلتزم مستاجر مشتل لبيع الزهور الوارد يف الفقرة )1( من االعالن تنفيذ كشف البلدية البالغ )17,051,000( دينار والذي يتم الحصول عليه 
من البلدية

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

سنة واحدة حي ميسان على القطعة المرقمة  
3/102545 )45*45(م ـ / ـ  مشتل لبيع الزهور  1

سنة واحدة عمارة البلدية  )3*3(م 70/91 ـ 73/94 حوانيت 2

سنة واحدة شارع السكة  )5,6*13(م 104/2 ـ 105/5 شقق  
3

سنة واحدة مجاور سياج المستشفى )1,6*0,6(م 182/27 حانوت 4

سنة واحدة واجهة مخزن البلدية  )3*4(م 507/)63/5( حانوت 5

سنة واحدة خلف ملعب الكوفة 360م2 894/11 ـ 895/12 معارض 6

سنة واحدة واجهة الكراج الموحد )16*11,5(م 285/6 مخزن 7

سنة واحدة العالوي الشعبية  )6*4(م 313/5 ـ 4 /314 ـ 315/3 حوانيت 8

سنة واحدة قرب دائرة الكهرباء )20*30(م بال /321 ساحة وقوف ومبيت 
السيارات

 
9

سنة واحدة خلف مدرسة بنت الهدى )37,5*35(م بال /304 ساحة وقوف ومبيت 
السيارات

 
10

سنة واحدة حي ميسان على القطعة /3/14265 )3*4(م 722/25 ـ 713/16 حوانيت 11

سنة واحدة حي ميسان على القطعة /3/31409 )3*4(م 755/1 حانوت 12

سنة واحدة الكورنيش )16*14,5(م بال /371 كازينو 13

العدد /98
التاريخ 2019/5/12

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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امليزاناحلمل

العقربالثور

القوساجلوزاء

اجلديالسرطان

الدلواالسد

تحمل هذه الفرته نجاحا وتطورا وتهتم ملرحله أو ملرشوع 
جديد اليومان مناس�بان وتش�تد الظروف يف هذه الفرته 

وتلقي عيل كاهلك مسؤليات كبريه لكن الخطأممنوع

فرتة قليلة الحظ وعديمة الجدوى فال ترتبط باملواعيد وال 
تبارش باملشارع باس�تطاعتك الرتاجع استرش الزمالء اذا 
لزم االمر من اسوا ايام الشهر تفضل االبتعاد عن األضواء 

اسرتح وأعد تقيم وضعك دون اتخاذ خطوه

فرتة متنوعة الحظوظ ويجب االبتعاد عن الوقوع ىف حرية 
من امورك تتم املصالحة والتسويات مع جهات عدة وربما 
تقرر انت والرشيك االرتب�اط .. مربوك تفرح لزوال هم او 

انفراج عاطفى انها فرتة مناسبة للمصالحات

تق�وى العالق�ات وتك�ون الش�عبية ىف تق�دم ملموس قد 
تتلقى أشخاص مثريين ألهتمامك و تتلقى الدعم املطلوب 
ادعوك إىل تكرار املحاوالت السابقة وعدم األستسالم تميل 

إىل ممارسة هواية جديدة

تبح�ث عن م�الذ آمن وقد تش�عر ببعض التع�ب والحزن 
التنتقد اق�رب الناس اليك فرته ضاغطه ومتعبه نفس�يا 
بس�بب كث�رة املتاعب وتزام�ن الواجب�ات واالعمال هناك 

ضغوط شخصيه وسفر تنشغل باملسائل العائلية

تصالح م�ع أخصامك وأحبائك تحرك نح�و أهدافك وكرر 
املح�اوالت وال تستس�لم ك�ن مرصاً ع�ى إيج�اد الحلول 
واالجوبة ، إبحث عن الهدوء وال تبالغ يف التفاؤل والرهان 

عى األرتجاليه حرض كالمك و عملك جيداً 

تصب�ح االج�واء اكث�ر ايجابي�ة وتجداوب�ا مع�ك وتالقى 
اعمالك صدا طيب ويدفعك حدسك لزيارة مهمة او تعارف 
او ترطيب لالجواء نظم االقس�اط وال تسمح لها بالرتاكم 

فكر بمنطق

ال تته�رب م�ن املس�ؤليات وان كث�رت نظ�م وقت�ك جيدا 
ك�ى تتف�ادى اى تقص�ري ف�رتة مرهقة ومتعب�ة ال ترتدد 
باستش�ارة الطبيب وال تنىس االس�رتاحة باك�ر اىل عملك 

وتكيف مع الجديد والطارئ

تعالج استحقاقا ماليا ال تترسع بتوظيف االموال بل دقق 
بالتفاصيل تطم�ن خواطرك وتتحس�ن املعنويات تفائل 
بالخري باكر اىل عملك وق�م بانهاء اعمالك عى اكمل وجه 

ال تهدر وقتك بداية ايجابية

الج�أ ايل الواقعية واملنط�ق اذا اردت النجاح والدعم ناقش 
بهدوء وثبات ال تسلط عليك االضواء برغم من املسئوليات 
امللقاة عيل عاطقك تناقش موضوع تمويل او قرض او قد 

تحصل عيل التسوية التي تحلم بها

تحق�ق انتص�ارا وتظه�ر مزاي�ا رائع�ة تلف�ت انتظ�ار 
الجميع ملواهبك ولش�كلك وعطائك وترصفاتك تس�تغلها 
باس�تطاعتك التوص�ل ايل حل�ول جيدة ومرضية اس�عي 

للمصالحة وكرر املحاوالت

الوقت غري مناسب عى االطالق ملخالفه التعليمات استرش 
اه�ل االختصاص التخال�ف االرش�ادات والتعيلمات هزه 

الفرته فاالجواء متوتره.

احلوتالعذراء

»أفخاذ دجاج« تقتل زوجًا ببشاعة
تس�ببت بضع�ة أفخ�اذ دج�اج بمقتل رجل 
صيني ببش�اعة يف ش�قته عقب عودته من 
اجتم�اع عمل، بحس�ب ما نق�ل موقع ميل 

أونالين عن وسائل إعالم صينية.
إذ عق�ب عودة الزوج وو شوتش�ون دخل يف 
جدل عنيف م�ع زوجته عندم�ا دخل بيدين 
فارغت�ن، حيث كان�ت طلبت من�ه يف وقت 
سابق أن يشرتي »بضعة أفخاذ دجاج« أثناء 

عودته.
ويب�دو أن الزوج ن�ي ذلك، فاندل�ع الجدل 
بينهما، فم�ا كان من الزوجة إال أن توجهت 
إىل املطب�خ وعادت تحمل س�كينا مخصص 
لتقطيع الفاكهة، لكنها قامت بطعن الرجل 

حتى املوت.
وأفادت تقارير صحفية أن الحادثة وقعت يف 
شقة الزوجن بمنطقة لوجيانغ يف مقاطعة 

أنه�وي الصيني�ة يف الثالث عرش م�ن أبريل 
الجاري.

وقال أق�ارب الضحي�ة إن زوجت�ه أصبحت 
مدللة كثريا وحادة امل�زاج بعد الزواج، وأنها 
كانت ترضب�ه بينما لم يك�ن يبادرها باملثل 
ع�ى اإلطالق.وأفاد الجريان أيض�ا أن الجدل 
ب�ن الزوج�ن، ولديهم�ا ول�د صغ�ري وابنة 

صغرية، كان ممارسة شبه يومية.

»السجائر االلكرتونية« ملوثة بيكترييًا
الس�جائر  أن  جدي�دة  دراس�ة  أك�دت 
اإللكرتوني�ة قد تك�ون ملوث�ة بالبكترييا 
والفطري�ات املرتبط�ة بأم�راض الرئ�ة.

 75 اخت�ربوا  الذي�ن  الباحث�ون  ووج�د 
جه�ازا اس�تخدم كل منه�ا مل�رة واح�دة 
وعلب الس�وائل املس�تخدمة يف الس�جائر 
اإللكرتونية، عالمات خلل ضار يف ما يزيد 
ع�ن ربع ه�ذه املنتج�ات، تقريبا.كما تم 
اكتش�اف الغلوكان، وهو جزيء س�كري 

موجود يف معظ�م الفطريات، يف 81% من 
املنتجات.ويق�ول الباحث�ون إن التعرض 
للس�موم مرتبط بمجموعة من املشكالت 
الصحي�ة مث�ل الربو وانخف�اض وظائف 
م�ن  فري�ق  وااللتهاب�ات.ودرس  الرئ�ة 
كلية الصح�ة العامة بجامع�ة هارفارد، 
الس�جائر اإللكرتوني�ة لبع�ض العالمات 
التجارية األكثر مبيعا يف الواليات املتحدة، 
املنش�أ«  داخ�يل  »س�م  وج�ود  وح�ددوا 

جرثومي من بكترييا سلبية الغرام، تملك 
طبق�ة خارجي�ة صلبة تجعله�ا مقاومة 
بش�كل خاص للمض�ادات الحيوية.وقال 
الربوفيس�ور، ديفي�د كريس�تيان، ال�ذي 
ق�اد الفري�ق: »لق�د ثبت أن الس�م داخيل 
املنش�أ الجرثوم�ي الس�لبي املحمول جوا 
والغلوكان املشتق من الفطريات، يسببان 
تأثريات تنفسية حادة ومزمنة يف الظروف 

املهنية والبيئية«.

سودوكو

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م ان الغ�دة الت�ي تف�رز الس�كر او 

االنسولن هي غدة البنكرياس.
هل تعلم ان الغدة الدرقية مسئولة عن عملية 

االيض والتمثيل الغذائي.
آخ�ر حاس�ة يفقد اإلنس�ان قب�ل موته هي 

حاسة السمع.
هل تعلم ان اضطراب هرمونات الغدة الدرقية 

يؤثر عى النوم والنمووالعرق الزائد .
هل تعلم عن الصحة واالعشاب

لي�س  او ش�اي االعش�اب  الريجي�م  ش�اي 
بالطريق�ة الفعال�ة من اجل انق�اص الوزن 
وانم�ا الحل االمثل ه�و التماري�ن الرياضية 

والنظام الغذائي املتكامل.
الزعفران عى الرغم من ارتفاع تكلفته املادية 

اال انه مضاد لالكتئاب .

المتاهات

التامرين حتميكم من الزهايمر
أظهرت دراس�ة أمريكية حديثة، أن جلس�ة واحدة فقط 
م�ن التمرينات مدتها 30 دقيقة، زادت من نش�اط دوائر 
الدماغ املرتبطة بالذاكرة لدى كبار السن، ما يحميهم من 

خطر اإلصابة بالزهايمر.
الدراس�ة أجراها باحثون بجامع�ة »مريالند« األمريكية، 
 Journal of ون�رشوا نتائجها يف العدد األخري م�ن دورية
 the International Neuropsychological Society

العلمية.
وللوص�ول إىل نتائ�ج الدراس�ة، ق�ام الباحث�ون بقياس 
نش�اط الدماغ باس�تخدام الرنن املغناطي�ي الوظيفي 
للمشاركن األصحاء الذين ترتاوح أعمارهم بن 55 و85 

عاماً.
وطلب الفريق من املش�اركن أيضاً القيام بمهام متعلقة 
بالذاكرة تتضمن تحديد األس�ماء الشهرية واألسماء غري 

الشهرية.
وحس�ب الدراس�ة، تقوم عملية تذكر األس�ماء الشهرية 

عى تنش�يط الشبكة العصبية املتعلقة بالذاكرة الداللية، 
والتي ُيع�رف بأنها تتدهور بمرور الوقت بس�بب تراجع 

الذاكرة لدى كبار السن.
وتم إجراء تلك االختبارات بعد 30 دقيقة من جلسة تمرين 

مكثف�ة عى دراجة تمري�ن، ثم أجروا نف�س االختبارات 
لك�ن يف ي�وم الراح�ة الذي لم يق�م فيه املش�اركون بأية 

تمارين رياضية.
ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية عملت عى تنشيط 
الدماغ يف 4 مناطق قرشية يف املخ مس�ؤولة عن الذاكرة، 
وكان أبرزه�ا منطقة »الحصن«- الت�ي تعمل عى دمج 
املعلوم�ات واس�تعادتها وق�ت الحاج�ة- مقارنة بوقت 

الراحة.
وأش�ار الباحث�ون إىل أن منطق�ة الحص�ن تنكمش مع 
تق�دم العمر وتتعرض منطقة الدماغ للربوتينات الضارة 

التي تقود لإلصابة بمرض الزهايمر.
وقال كارس�ون سميث، قائد فريق البحث: »لقد تبننّ من 
دراس�ات سابقة أن التمارين املنتظمة يمكن أن تزيد من 
حجم الحص�ن، إال أن دراس�تنا توفر معلوم�ات جديدة 
تفيد بأن التمرينات املكثفة لها القدرة عى التأثري يف هذه 

املنطقة املهمة من الدماغ«.

جد الفرق بين الصورتينكلمات متقاطعة طبق اليوم

املقادير
x 2 عدد ليمونة

x 2 عدد فص ثوم مهروس
x 1 معلقة صغرية ملح )او حسب الرغبة(

x 1 معلقة صغرية كمون
x 1 كيلو سمك )رسدين(

x 1 كوب دقيق
x 1 معلقة صغرية فلفل اسود مطحون )او حسب الرغبة(

x 1 كوب زيت قيل
x 1 معلقة كبرية بقدونس طازج )مفروم(

الخطوات
هنض�ف الرسدين و نتبله بامللح و الث�وم و الفلفل و الكمون 

والليمون و نسيبه ملدة نصف ساعة
هنغم�س الرسدين يف الدقيق ثم نقلي�ه يف الزيت من الجهتن 
حتى يحمر لونه ثم يوضع يف طبق التقديم بعد تزينه برشائح 

الليمون و البقدونس

الرسدين املقيل
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القوة اجلوية يتقدم بشكوى رسمية 
ضد أربيل

              المستقبل العراقي/ متابعة

تقدم�ت إدارة نادي القوة الجوية، بش�كوى رس�مية ضد 
ن�ادي أربيل لدى االتح�اد العراقي لكرة الق�دم بعد املباراة 
الت�ي جمعت الفريقني عىل ملعب فرانس�وا حريري ضمن 
منافس�ات االس�بوع الس�ابع من املرحلة الثاني�ة للدوري 
العراق�ي املمتاز لك�رة القدم.وتعادل الفريقان س�لبياً من 
دون أهداف يف املباراة التي أقيمت يف أربيل ضمن منافسات 

األسبوع السابع من املرحلة الثانية للدوري العراقي املمتاز.
وقال املدير االعالمي لنادي القوة الجوية حسام الدراجي يف 
حديث ل� الس�ومرية ني�وز، إن »إدارة ن�ادي القوة الجوية 
تقدمت بش�كوى رس�مية ضد نادي أربيل بعد املباراة التي 
أقيمت بني الفريقني أمس األول«.وأوضح، أن »نادي أربيل 
أرشك العبني غري مس�جلني يف االتحاد العراقي لكرة القدم، 
حيث تعاقد معهم أربيل يف السابع عرش من نيسان املايض، 

حيث شاركوا مع الفريق يف الدوري الكردستاني«.

كونتي جاهز لتسلم قيادة 
إنرت ميالن

جلنة االنضباط تصدر مجلة من القرارات املهمة

نجم ليسرت يشعل الرصاع بني عاملقة إنجلرتا

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ق�ال تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، الي�وم ، إن امل�درب اإليطايل 
أنطونيو كونتي، املدير الفني السابق لتشيليس، بات جاهزا 

لقيادة فريق انرت ميالن، يف املوسم املقبل.
وأوضحت صحيفة »ال ريبوبليكا« اإليطالية، أن إنرت ميالن، 
عىل أعتاب التعاقد رسميا مع كونتي، لتدريب الفريق خلًفا 

للوتشيانو سباليتي، مدرب النرياتزوري الحايل.

وأضاف�ت أن م�درب يوفنتوس وتش�يليس الس�ابق أصبح 
جاهزًا لكي يحل محل سباليتي، بداية من املوسم الجديد.

وأوضحت أن س�تيفن تش�انج، رئيس اإلنرت، أعطى الضوء 
األخ�ر لبيب�ي ماروت�ا، املدي�ر التنفيذي للن�ادي، بوضع 
الرتوش األخرية ع�ىل الصفقة، والتعاقد مع املدرب للتفوق 

عىل ميالن ويوفنتوس.
وختمت الصحيفة بأن كونتي وافق عىل عقد ملدة 3 سنوات، 

فيما سيحصل عىل حوايل 9 ماليني يورو يف املوسم الواحد.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

اصدرت لجنة االنضباط يف االتحاد العراقي لكرة 
القدم، جملة من القرارات املهمة بش�أن االحداث 
التي رافقت مباريات الجولة املاضية من الدوري 

املمتاز ودوري الدرجة االوىل.
وذكر بيان التحاد الكرة تلقت املس�تقبل العراقي 
، أن »اللجنة قررت حرمان الالعب حس�ني جابر 
م�ن فريق عف�ك 3 مباري�ات لتج�اوزه بألفاظ 
غ�ري الئقة عىل حكم مب�اراة فريق�ه امام فريق 

القاس�م وكذل�ك حرم�ان م�رشف فري�ق اربيل 
كوفند عب�د الخالق من مرافق�ة فريقه ملباراتني 
بناء ع�ىل تقرير حكم مباراة اربي�ل والصناعات 
الكهربائية«.واوض�ح أن »اللجن�ة 4قررت ايضاً 
حرمان العبي فريق س�وق الشيوخ )عيل كريم - 

- احمد نعيم - ازهر نعيم - س�تار جبار 
عمار داخل - احمد لفتة( لنهاية املوس�م الحايل، 
وتقرر اقامة ثالث مباريات لفريق سوق الشيوخ 
ب�دون جمه�ور واقامة ث�الث مباري�ات لفريق 

النارصية بدون جمهور«.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

خ�اض مدافع ليس�رت س�يتي، مباراته 
األخرية بقمي�ص فريقه ، ، قبل الرحيل 
املنتظر يف نهاية املوسم.ووفًقا لصحيفة 
»ذا ص�ن« الربيطانية، ف�إن اإلنجليزي 

هاري ماجواير، سريحل عن الثعالب يف 
الصيف املقبل، بمقاب�ل ضخم قد يصل 
إىل 64 ملي�ون جنيه إس�رتليني.وتعترب 
وتوتنه�ام  يونايت�د  مانشس�رت  أندي�ة 
وآرس�نال أبرز املهتمني بضم ماجواير، 
باإلضاف�ة إىل تش�يليس »إذا تمك�ن من 

تعليق قرار حظره«.ويسعى مانشسرت 
يونايتد لتدعيم خط دفاعه، بعد موسم 
متواض�ع للغاية يف جميع املس�ابقات، 
ووج�ود رغب�ة ل�دى أكثر م�ن العب يف 
الرحيل أبرزهم إيري�ك باييل وماركوس 
روخو.أما آرس�نال فيس�عى ه�و اآلخر 

للتعاق�د م�ع مداف�ع دويل كب�ري، بع�د 
التقاري�ر التي أش�ارت إىل أن موس�تايف 
س�ريحل يف الصي�ف املقب�ل. توتنه�ام 
أيًض�ا يخىش من اس�تغالل مانشس�رت 
يونايت�د لتفعيل الرشط الجزائي يف عقد 
مدافع�ه ألديرفيل�د، وبالت�ايل خس�ارة 

الع�ب دويل كب�ري دون تعويضه.أم�ا 
تش�يليس فهدف�ه األول ه�و تعلي�ق 
قرار الفيفا بحرمانه من التعاقدات 
لفرتتي قيد، ومن ثم تدعيم فريقه 
بالعب�ني كب�ار، حيث س�بق وأن 

أبدى اهتمامه بضم ماجواير.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

ديلل�و  “الجازيت�ا  صحيف�ة  أف�ادت 
سبورت” اإليطالية، إنَّ جيجي بوفون 
حارس مرمى باريس س�ان جريمان 
الفرن�يس يرفض االعت�زال بعد نهاية 
املوس�م الحايل، مهما كان موقفه من 

االستمرار مع النادي البارييس.

بوف�ون  إن  الصحيف�ة  وأوضح�ت 
س�يعقد جلس�ة مع ممث�يل البي اس 
جي لتحديد موقفه من تمديد التعاقد 
وإذا لم يصل إىل اتفاق فإنه س�يوافق 
ع�ىل أحد العروض املقدمة له من قبل 
األندية املتأهلة للمشاركة يف النسخة 
أبط�ال  دوري  بطول�ة  م�ن  املقبل�ة 

أوروبا.

بوفون يرفض اهناء مسريته 
الكروية

         المستقبل العراقي/ وكاالت

يأمل خوس�يه كارلوس رئيس 
ن�ادي س�انتوس الربازي�يل أن 
ينض�م مواطن�ه نيم�ار العب 
الفري�ق الس�ابق اىل صف�وف 

ريال مدريد.
خوسيه كارلوس هو الرجل 
املعروف بالربازيل باالنتماء 
اىل ري�ال مدري�د وه�و م�ن 
العب�ه  رحي�ل  يف  س�اهم 
غ�وس  رودريغ�و  الش�اب 
لري�ال مدري�د مقابل 45 

مليون يورو.
يف  ق�ال  كارل�وس 
صحافي�ة  ترصيح�ات 
ع�ن نيم�ار: »ذهاب�ه إىل 
ريال مدريد س�وف يكون 
أمر خ�اص بالنس�بة يل، 
بالتأكي�د أريد ذلك لكوني 
م�ن أنصار ري�ال مدريد، 
النادي يس�تطيع أن  هذا 
يمنح الالعبني الكثري من 
االنج�ازات وه�و امل�كان 
بحج�م  لالع�ب  املث�ايل 
نيمار«.وتابع ترصيحاته: 
» لطاملا ما كان س�انتوس 
هو املنافس لريال مدريد عىل 
م�ر التاري�خ، خاص�ة يف حقبة 
ألفري�دو دي س�تيفانو وكانت هناك 
عالقات قوي�ة دائما بني ريال مدريد 

وبيننا«.

رئيس سانتوس 
يطالب نيامر باللعب 

يف ريال مدريد

        المستقبل العراقي / وكاالت

أك�د تقري�ر صحف�ي بريطاني، 
الي�وم ، أن مانشس�رت يونايت�د 
ح�دد س�عر انتقال�ه نجم�ه إىل 
صف�وف آرس�نال يف املريكات�و 

الصيفي املقبل.
»م�ريور«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
اليونايت�د  ف�إن  الربيطاني�ة، 
س�يوافق ع�ىل انتق�ال مدافعه 
اإليفواري إريك باييل إىل آرس�نال، 
األخ�ري دف�ع 30 ملي�ون  إذا قب�ل 

إسرتليني كقيمة للصفقة.
وال يع�د باي�يل ضم�ن اهتمام�ات النرويجي أويل 
جون�ار سولس�كاير، املدي�ر الفني 
ملانشس�رت يونايت�د، خالل املوس�م 
املقبل بجانب عدد آخر من الالعبني 
دارمي�ان  ماتي�و  مث�ل  اآلخري�ن 

وأنطونيو فالنسيا.
وفشل باييل يف احتالل مقعد أسايس 
يف تش�كيل اليونايتد خالل املوس�م 
الح�ايل، الس�يما بعد تعرض�ه لعدد 
من اإلصابات التي انتهت موس�مه 

مبكرًا.

مانشسرت يونايتد حيدد سعر انتقال نجمه 
إىل آرسنال

            المستقبل العراقي / متابعة
 

أبدى اإلسباني رافاييل نادال، أسفه لعدم تمكنه من الفوز 
ببطولة مدريد املفتوحة، لكنه تقبل يف الوقت ذاته الهزيمة 
أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، يف نصف النهائي.

وق�ال ن�ادال، عقب الخس�ارة أم�ام تسيتس�يباس الليلة 
املاضية )4-6(، و)6-2(، و)3-6(: »لم أقدم مباراة جيدة. 

لقد كافحت، لكني قمت بأشياء لم يكن عيل فعلها«.
وتابع »لم أظهر بأفضل مستوياتي، مستوى الخصم كان 

أفضل وعندم�ا يحدث هذا يجب أن أخ�ر. كنت أعلم 
جي�ًدا ماذا عيل أن أفعل ولكنني ل�م أتمكن من فعله«.

وأض�اف »التنس خس�ارة وفوز. لقد ف�زت كثريًا خالل 
العدي�د من الس�نوات وهذا الع�ام لم يكن األم�ر كذلك، 
رغم أنني اقرتبت من الفوز. تقبل األش�ياء ال يعني عدم 
محاولة التغيري. لقد تقبلت االنتصارات بش�كل طبيعي، 
وس�وف أفعل نف�س األمر مع الهزيم�ة«. ومع ذلك أبدى 
نادال أسفه لعدم تمكنه من الفوز باللقب أمام »جمهور 

من الصعب وصفه«، عىل حد تعبريه.

نادال بعد اهلزيمة يف مدريد: قمت بأشياء 
لـم يكن عيل فعلها

             بغداد/ المستقبل العراقي

دخ�ل امل�درب األرجنتين�ي دييجو بابلو س�يميوني 
املدي�ر الفن�ي لفري�ق أتلتيك�و مدريد االس�باني يف 
رصاع رشس م�ع القط�ري ن�ارص الخليفي رئيس 
ن�ادي باريس س�ان جريمان الفرن�يس عىل صفقة 
جدي�دة . و أكدت صحيفة مريور الربيطانية دخول 

الن�ادي الباري�يس يف رصاع م�ع نظريه االس�باني 
م�ن أجل الحصول عىل توقي�ع املحرتف الربازييل يف 
صفوف إيفرتون اإلنجليزي ريتشارلسون. و يسعى 
األتليت�ي والب�ي اس جي لضم ريتشارلس�ون الذي 
قدم موس�ما مميزا رفقة التوفيز يف الجوديس�ون 

ب�ارك عىل مس�توى ال�دوري اإلنجلي�زي هذا 
املوسم .

رصاع قوي بني سان جريمان واتلتيكو مدريد 
عىل ضم نجم إيفرتون

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت تقاري�ر صحفية عن اجتم�اع رسي بني 
نادي يوفنتوس اإليطايل ووكيل التشييل أليسكيس 
سانشيز، نجم مانشسرت يونايتد اإلنجليزي، لبحث 
انتق�ال األخري إىل »الش�ياطني الحمر« يف املوس�م 
املقبل.وكانت العديد من التقارير قد كش�فت عن 
رغب�ة النرويج�ي أويل جونار سولس�كاير، املدير 
الفني لفريق مانشس�رت يونايت�د، يف التخلص من 
سانش�يز يف الصيف املقب�ل، يف ظل ع�دم قناعته 

بقدراته. وأكد وقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل أن 
فابيو باراتييس، املدير الريايض لنادي يوفنتوس، 
عقد جلس�ة مع فريناندو فيليتشيفيتش، وكيل 

الالعب التشييل، للتحدث عن انتقاله يف املوسم 
املقبل.

يأتي ذلك يف ظل الجولة التي يقوم بها وكيل 
الالعب التش�ييل يف ال�دول األوروبية للبحث 
عن ن�اٍد جديد لالعب، وس�ط اهتمام بعض 

األندي�ة اإليطالي�ة األخ�رى عىل رأس�ها إنرت 
ميالن.

اجتامع رسي يقرب سانشيز من يوفنتوس

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

أتَّخذ األرجنتين�ي ليونيل مييس، نجم وقائد 
برشلونة، قراًرا غاضًبا، ضد 3 العبني بالفريق 
الكتالون�ي، بحس�ب تقري�ر صحفي إس�باني، 

اليوم.
وقالت صحيفة »س�بورت« اإلسبانية، إنَّ مييس 
طل�ب م�ن إدارة برش�لونة بي�ع الثالثي 

فيلي�ب كوتيني�و، وصامويل أومتيت�ي، وإيفان 
راكيتيت�ش، يف املريكات�و الصيف�ي املقب�ل. ولم 
يقدم كوتينيو، املس�توى املنتظ�ر عقب قدومه 
إىل »كام�ب نو« من ليفربول يف املوس�م املايض، 
لذلك قد ينتقل إىل باريس سان جريمان، أو يعود 
إىل الربيمريلي�ج من بوابة الريدز، أو مانشس�رت 

يونايتد.
وجاء طلب الربغوث إلدارة البارس�ا بعد خسارة 

الفري�ق أم�ام ليفرب�ول )0-4(، وتوديع بطولة 
دوري أبط�ال أوروبا يف املوس�م الحايل من الدور 
نصف النهائي. أما راكيتيتش فكان االسم األكثر 
إث�ارة يف اختيارات مييس، حيث يعترب واحدا من 
ركائز التش�كيل األس�ايس للبارس�ا يف املواس�م 
األربع�ة األخ�رية، لك�ن تراجع مس�توى النجم 
الكروات�ي خالل األش�هر األخرية، كان الس�بب 

وراء املطالبة برحيله.

             بغداد/ المستقبل العراقي
 

كش�ف تقرير صحف�ي إنجليزي، عن خط�وة جديدة اتخذها 
البلجيك�ي إيدين هازارد العب تش�يليس، ُتقربه من صفوف 

ريال مدريد، خالل سوق االنتقاالت الصيفية املقبل.
وبحس�ب صحيفة »دي�يل إكس�ربيس« اإلنجليزي�ة، فإن 
هازارد بالفعل اختار املنطقة التي سيعيش فيها يف مدريد، 
وهي منطق�ة ألكوبينداس، التي تقع يف ش�مال العاصمة 

اإلسبانية، حيث سيكون قريًبا من كريم بنزيما ورافائيل فاران 
وسريجيو راموس ومارسيلو.

ُيذك�ر أن ريال مدريد ل�م يتوصل حتى اآلن إىل اتف�اق مع إدارة 
تش�يليس، من أجل ض�م هازارد، حيث متوق�ع أن تتم الصفقة 
مقاب�ل 100 مليون جنيه إس�رتليني.ورفض هازارد، محاوالت 
تش�يليس لتجدي�د عقده، حيث لم يتبق له س�وى 12 ش�هرًا يف 
عقده الحايل مع البلوز،  وكانت تنوي إدارة النادي، منحه عقًدا 

جديًدا ليكون صاحب أكرب راتب يف تاريخ الربيمريليج.

مييس يطلب بيع ثالثي برشلونة

خطوة جديدة تقرب هازارد من ريال مدريد
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ام�ضاءات ام�ضاءات

»مرسيدس« تبدأ بإنتاج »سيارهتا الصامتة«
أعلنت رشك�ة مرس�يدس أنها بدأت 
 »EQ« لس�يارة  التج�اري  باإلنت�اج 
الكهربائية يف مدينة بريمن األملانية.

وس�تأتي ه�ذه الس�يارة بمحركات 
ضجي�ج  أي  تص�در  ال  كهربائي�ة 
تقريبا، ما دفع الخرباء إىل تس�ميتها 
ب�«الس�يارة الصامتة« التي ستوفر 
لل�ركاب  الراح�ة  م�ن  ق�در  أك�رب 
واالس�تمتاع بالقي�ادة، وتقل�ل م�ن 
ظاه�رة التل�وث الس�معي التي بات 
يعاني منه أغلب سكان املدن الكربى 

واملكتظة بالسكان.
 وس�تتميز بهي�كل أني�ق مصن�وع 

م�ن الحدي�د واأللومينيوم، ش�بيه بهياكل 
س�يارات »GLC« التي أنتجتها مرس�يدس 

يف العام�ن األخريي�ن، بط�ول 474 س�م، 
وعرض 188 سم، وارتفاع 162 سم، مزود 
بمحاور عجالت تبعد عن بعضها 287 سم، 

وصن�دوق أمتعة خلفي بس�عة 500 
لرت. وس�تزود بمحرك�ن كهربائين 
بعزم 480 حصانا، قادرين عىل زيادة 
تسارعها من 0 إىل 100 كلم/ساعة يف 
غض�ون 5.1 ثانية، والوصول بها إىل 
رسعة 180 كلم/س�اعة، وبطاريات 
تكفيه�ا لتقط�ع مس�افة 470 كلم 

بالشحنة الواحدة.
األن��ظم�ة  بأح�دث  وس�ت����أتي 
 ،»MBUX« كنظ�ام  التكنولوجي�ة، 
وبشاشتن تعمالن باللمس بمقاس 
10.25 بوص�ة، باإلضاف�ة إىل أنظمة 
القي�ادة،  قم�رة  يف  اله�واء  لتنقي�ة 
للتحك�م  متط�ورة  إلكرتوني�ة  وأنظم�ة 

بالرسعة والحركة عىل الطرقات.

هندي يلقى حتفه بعدما عض ثعبانًا!
وقع يف والي�ة كجرات الهندي�����ة حادث 
غري�ب من نوع�ه، حي�����ث قام مس�ن 
هندي بعض ثعبان س�ام وأكل قطعة منه 
ب�����عدما هاجم���ه، وت���ويف عل��ى 

إثر ذلك. 
وذكرت صحيفة »Times Now«، أن الحادث 
وقع ي�وم الس�بت 4 مايو الج�اري عندما 

كان باراف�������ات غاال باريا، البالغ من 
العمر 70 عاما، يعمل يف مزرعته وهاجمه 
الث������عبان فج�أة وع������ضه فقام 

املسن بعض الثعبان أيضا.
وأمس�ك املس�ن الثعب�ان، وه�و يف حال�ة 
غضب، وعضه وقطع ج�زءا منه، وبعدها 

سقط بارافات مغميا عليه.

املستش�فى  إىل  الع������ج�وز  ونق�ل 
الحكوم�ي يف مدين�ة لون�اواردا يف ش�مال 
والية كجرات، لك�نه تويف بعد عدة ساعات 

فقط.
يذكر أن هذه ليس�ت حالة الوفاة املسجلة 
الوحيدة، التي يموت فيها ش�خص بسبب 

تناوله قطعة من ثعبان حي يف الهند.

ماليني الناس سيحرمون من تطبيق 
واتس آب!

ثغرة برجمية هتدد ماليني حواسب 
»Dell« باالخرتاق!

تتوق�ف رشكة واتس آب اململوكة لفيس�بوك عن دعم أنظمة تش�غيل 
ويندوز عىل الهواتف الذكية اعتبارا من 31 ديسمرب 2019.

كم�ا ل�ن يتمكن مالي�ن املس�تخدمن للهوات�ف الذكي�ة يف العالم من 
اس�تخدام تطبي�ق واتس آب ألن الرشك�ة أعلنت أنها س�تخفض دعم 
خدماته�ا عىل عدد من هوات�ف آيفون وأندرويد القديم�ة بعد أقل من 
سنتن. وسيحرم املستخدمن الذين ال يزالون يمتلكون أجهزة هواتف 
ذكي�ة قديمة من اس�تخدام وات�س آب، ألن الرشكة تق�وم بتحديثات 

جديدة.
وكان�ت »واتس آب« قد أنهت يف وقت س�ابق دعمه�ا ألجهزة الهواتف 
 Nokia Series 40 operating systemو Nokia Symbian S60:الذكية

.BlackBerry 10و BlackBerry OSو

حّذر خ�رباء يف أمن املعلومات م�ن وجود ثغرة إلكرتوني�ة يف برمجيات 
حواسب »Dell«، تساعد عىل اخرتاق هذه الحواسب.

وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن الثغرة موجودة يف األداة املساعدة الخاصة 
»Dell SupportAssist« التي تثبت عىل حواسب »Dell« العاملة بأنظمة 
ويندوز، وم�ن خالل هذه الثغرة يمكن لقراصن�ة اإلنرتنت الوصول إىل 

الكثري من الحواسب والتحكم بها وببياناتها عن بعد.
 Dell« لخ�داع »JavaScript« ويس�تغل قراصن�ة اإلنرتن�ت برمجي�ات
SupportAssist«، وج�ذب املس�تخدمن إىل صفح�ات إنرتن�ت وهمية 

مليئة بالفريوسات التي تستخدم يف اخرتاق الحواسب.
م�ن جانبها اعرتف�ت رشكة »Dell« بوج�ود هذه الثغ�رة، وأكدت أنها 
أطلق�ت تحديث�ات جدي�دة لربمجياته�ا، وتنص�ح جميع مس�تخدمي 

حواسبها بتحميلها كي ال يكونوا عرضة الخرتاق أجهزتهم.

أك�د تقري�ر املنرب ال�دويل للعلوم 
التن�وع  والسياس�ات يف مج�ال 
البيولوجي والنظم اإليكولوجية، 
أن نحو مليون نوع من النباتات 
لخط�ر  مع�رض  والحيوان�ات 
النش�اط  بس�بب  االنق�راض 
البرشي الجائر. ويسبب تسارع 
معدالت انقراض أنواع كثرية من 
الكائنات الحية، وفق�ا للتقرير، 
عواق�ب وخيم�ة ع�ىل البرشي�ة 
جمع�اء. حيث أن نش�اط البرش 
يف الوق�ت الحايل يهدد الحيوانات 
املرات  أكث�ر بمئ�ات  والنبات�ات 
الس�نوات  يف  علي�ه  كان  مم�ا 
ال�� 10 املاضي�ة. وح�دد مؤلفو 
العوام�ل  أه�م  5 م�ن  التقري�ر 
الت�ي تؤثر س�لبا ع�ىل الطبيعة: 
تغ�ري املن�اخ واألن�واع املجتاحة 
والحيوان�ات  النبات�ات  ه�ي   (

املدخلة إىل بيئات معي������نة وانترش بش�كل 
مفرط وغري مرغوب في�ه( والتغ�����ريات يف 
استخدام اليابسة والبحار واالستغالل املبارش 
للكائنات الحية والتلوث البيئي. وينوه الخرباء 

ب�أن اإلنس�ان يمكنه الحف�اظ ع�ىل الطبيعة 
واس�تعادته عافيته�ا ع�رب تغي�ريات جذري�ة 
تحويلي�ة يتم من خالله�ا إع�ادة ترتيب نظم 
الحياة البرشية يف مجال االقتصاد والتكنولوجيا 
والتنمي�ة االجتماعية.وعمل ع�ىل هذا التقرير 

145 عامل�ا من 50 دولة ويتك�ون من 1.8 ألف 
صفحة. تم�ت املوافقة علي�ه يف اجتماع املنرب 
الدويل يف مقر اليونس�كو يف فرنس�ا. واختزلت 
منه نس�خة مخترصة تض�م 39 صفحة فقط 

تم تجميعها للقادة السياسين يف العالم.

االنقراض هيدد مليون نبات وحيوان!
اكتش�ف علم�اء م�ن جامع�ة 
مدينة آن آربر بوالية ميش�يغان 
العادية  الدبابري  أن  األمريكي�ة، 
التي تعيش ضمن مس�تعمرات 

تمتلك مقدرات خاصة.
 Biology« مجل�ة  ون�رشت 
Letters« نتائج دراس�ة لعلماء 
أمريكي�ن جديدة ع�ن الدبابري 
يوم األربع�اء 8 ماي�و الجاري. 
وتوصل الباحثون إىل أن الدبابري 
الورقي�ة الت�ي تعي�ش يف خاليا 
تتكون من عرشات األفراد قادرة 
اس�تدالالت  إىل  الوص�ول  ع�ىل 
منطقي�ة بس�يطة عن�د البحث 

عن الطعام.
وقال�ت عاملة األحي�اء إليزابيت 
إن  نق�ول  ال  »إنن�ا  تيبيت�س: 
خاصي�ة  تس�تخدم  الدباب�ري 
االستنباط الكامل، لكنها كانت 
قريبة ج�دا من ه�ذا األمر. ألن 

الدبابري اس�تخدمت العالق�ات املنطقية التي 
عرفتها واكتشفتها من قبل«.

وأكدت أن هذا االكتشاف، »يشري إىل أن تطور 

الس�لوكيات املعقدة ال يعتمد بالرضورة عىل 
حج�م الدماغ، ولكن عىل بنية املجتمع )خاليا 
الدباب�ري(«. تج�در اإلش�ارة إىل أن�ه يف أوائ�ل 
القرن الح�ادي والعرشين، اكتش�فت العاملة 

إليزابيت وزمالؤه�ا، أن الدبابري لديها القدرة 
عىل التع�����رف عىل وجوه الدبابري األخرى 
م�ن نف�س الخالي�ا وتتذكره�ا وتميزها عن 

الدبابري الغريبة.

علامء األحياء: الدبابري »تفكر« بمنطق!

االجتار بالبرش
القاضي عبدالستار بيرقدار

يعد االتجار بالبرش من أقدم املمارس�ات البرشية ذات الس�معة الس�يئة 
واألث�ر البالغ عىل اإلنس�انية التي ال تزال قائم�ة إىل عرصنا هذا, فبعد أن 
كان�ت تقترص ع�ىل تجارة الرقي�ق الذين يتم بيعهم يف س�وق النخاس�ة 
بع�د أرسهم يف الحروب أو بعد بخطفهم من ذويه�م، تطورت اآلن – بعد 
أن ألغ�ي وُجرِّم ال�ّرق- وأصبح�ت ذات أبعاد وصور كث�رية، ُيمتهن فيها 
اإلنسان )النساء واألطفال عىل الخصوص(، وُيستغل، وُيذل، بشتى أنواع 
الترصفات واملمارسات، وُيتعامل به كبضاعة منزوعة اإلنسانية، من قبل 
مجموعات إجرامية منظمة تنش�ط بشكل رّسي يف مختلف أنحاء العالم، 
فال تقف عند حدود دولة ما بل تتعداها لتنفث س�مومها وآثارها السلبية 
الجس�يمة فيها فظاهرة االتجار بالبرش اذن هي ظاهرة دولية ال تقترص 
عىل دولة معين�ة.. إنما تمتد لتتخطى الحدود الجغرافية وتش�مل العديد 
من الدول مع اخت�الف يف أنماطها وصورها طبقاً لرؤية كل دولة ملفهوم 

هذه الظاهرة ومدى احرتامها لحقوق اإلنس�ان..
االّتج�ار بالب�رش أو االتجار باألش�خاص هو بي�ع ورشاء البرش، بخاصة 
والنس�اء واألطف�ال ذك�ور وإناث، وما يتعلق بهذا النش�اط من أنش�طة 
مكملة، بغرض االستغالل من قبل املّتجر أو من قبل غريه. هذا االستغالل 
قد يشمل: السخرة، االسرتقاق الجنيس، االستغالل الجنيس بهدف الربح، 
الزواج باإلكراه، س�لب األعضاء الجس�دية. قد يح�دث االتجار بالبرش يف 
دول�ة واحدة أو بن أكثر من دولة، وال يتضمن االتجار بالبرش بالرضورة 
نق�ل الضحية م�ن مكان آلخر. ويع�د االتجار بالب�رش يف املواثيق الدولية 
جريم�ة ض�د الف�رد؛ العتدائه ع�ىل حق الضحي�ة يف االنتق�ال عن طريق 
اإلكراه وبس�بب ما يتضمنه من استغالل يهدف للربح. وقد بادر املرشع 
العراق�ي العام 2012 إىل إصدار قانون مكافحة اإلتجار بالبرش رقم )28( 
لس�نة 2012 اس�تجابة ملصادقة العراق عىل اتفاقية األمم املتحدة لحظر 
اإلتجار باألشخاص واستغالل بغاء اآلخرين التي صادقت عليها الجمعية 
العامة لألمم املتحدة بالقرار 317 يف 2-كانون األول-1949 واتفاقية األمم 
املتح�دة ملكافحة الجريمة عرب الوطنية والربوتوكولن امللحقن بها والتي 
اعتمدت من قبل الجمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها )25/55( يف 15/

ترشين الثاني 2000، وبروتوكول بالريمو، حيث ورد يف األس�باب املوجبة 
لقان�ون مكافح�ة االتج�ار بالبرش )ه�ذا القان�ون رشع ملكافحة جرائم 
االتج�ار بالبرش والحد منها ومعالجة آثاره�ا ومعاقبة مرتكبيها لكونها 
تشكل خطورة بالغة عىل الفرد واملجتمع، وتمثل إهانة لكرامة اإلنسان(. 
وملكافح�ة ه�ذه الجريمة نج�د رضورة تطوي�ر الترشيع�ات والقوانن 
ذات الصل�ة بمكافحة االتج�ار بالبرش، ووضع عقوب�ات رادعة لكل من 
تثبت صلته بهذه الجريمة وتحس�ن الظ�روف املجتمعية بتوفري التعليم 
ومكافح�ة البطالة وتوف�ري الدعم الحكوم�ي للفئات الفق�رية ، وتفعيل 
نظم الضمان االجتماعي ووضع برامج تربوية لتعريف املجتمع بجريمة 
االتجار بالبرش والي�ات مكافحتها, وتفعيل دور منظمات املجتمع املدني 
يف مكافحة جريمة االتج�ار بالبرش، والتأكيد عىل الرشاكة املجتمعية مع 
الجهات الرس�مية, والتنس�يق مع الدول ذات الحدود املش�رتكة من اجل 

ضبط الحدود للنجاح يف مكافحة هذه الجريمة.

البريوقراطية
عادل عبد الحق

الربيروقراطي�ة مصطل�ح وض�ع يف زمٍن م�ا، وهي كلم�ة مكونة من 
ش�قن تعني برتجمتها )قوة املكتب أو س�لطة املكت�ب(/ وتفاصيلها 
مكونة من نظام إداري محبك بتقس�يم السلطات والصالحيات بشكل 
موس�ع، وه�و األمر ال�ذي يجع�ل املراجع�ات معقدة وممل�ة يف أغلب 
الدوائر الحكومية، ولكن بتقدم الزمن والتطور التكنولوجي املتس�ارع 
بشكل كبري ومميز ومفيد صارت الحاجة إليها معدمة، خاّصة يف زمن 
الحكوم�ات االلكرتونية والعومل�ة، إذ أصبح ال وج�ود للبريوقراطية يف 
ال�دول املتقدمة واملتطورة التي وضعت ه�ذِه املصطلحات والعمل بها 

عىل رفوف التاريخ او حتى املتاحف.
ويف العراق لم نس�تطع التخلص م�ن البريوقراطية والعمل بنظامها يف 
اغل�ب دوائر الدولة رغم التغي�ري الذي حصل ورغ�م توجه الحكومات 
املتعاقبة عىل العمل بالحكومة االلكرتونية ورغم التطور الذي يشهده 

العراق أيضا بشكل متسارع وملموس.
اال أن بعض الدوائر، أو أغلبها، مرصة بشكل مزعج عىل تعدد املرجعيات 
وتض�ارب الصالحيات االدارية ف�رتى املعاملة تدور ب�ن الدوائر وعىل 
الرف�وف ويف أدراج املوظفن لوقت طويل وطويل جداً يف بعض االحيان 

من أجل توقيٍع ما من موظف أو هامٍش ما من مسؤول.
ف�رتى املراجع�ن وه�م األغلبي�ة الغالب�ة م�ن املواطن�ن البس�طاء، 
يس�تنزفون وقته�م وأموالهم من أج�ل معاملة ال تس�تنزف من وقت 
الدوائر إال س�اعات معدودة أو أياماً قليلة بوج�ود هذا الكم الكبري من 
املوظفن يف الدوائر، فال نرى أي دائرة تعاني من النقص باملوظفن بل 

عىل العكس تماماً.
وهذا بحد ذاته من املف�رتض أن يكون إيجابياً برسعة إنجاز املعامالت 
وعدم تأخره�ا، ولكن رغم هذا الرتهل الوظيف�ي والذي من املمكن أن 
يجعل الدوائر تعمل عىل مدار االربعة وعرشون س�اعة إال إن املعامالت 

ما زالت تتأخر بال مسوغ وال مربر.
إذن، فالعراق يعاني من »الرتهل الوظيفي والفساد اإلداري واملحسوبية 
والبريوقراطي�ة« ما يجعل العراقيون يف أس�وء حاالته�م عند مراجعة 
دائ�رٍة ما أو وزارٍة م�ا إلنجاز معاملٍة ما. ويف الوقت نفس�ه ال نرى أي 
أث�ر للبريوقراطية وال أي أثر لإلداريات املقيتة عندما يراجع أش�خاص 

معينون أسعفتهم عالقاتهم أو أسعفتهم أشياء أُخرى؟!
ال ُنري�د االنتقال من حاٍل اىل حال برسعة الضوء، وال ُنريد التخلص من 
نظام اىل نظام آخر بلمح البرص رغم إن السنوات الكثرية املاضية كفيلة 
بذل�ك. وال ُنريد أن ُتَش�كل لجن�ة تنبثق منها لجان متع�ددة ومتفرعة 
ملعالجة أم�ٍر ما، بل ُنري�د التخلص من االزع�اج والبريوقراطية، وهذا 
ليس باليشء املستحيل وال الصعب عىل العراقين فنحن يف القرن الواحد 
والعرشين، وأيضا نحن مواكبون للتطور الحكومي والتكنولوجي عىل 

أحسن صورة وبأرسع الطرق.
ولي�س هنالك ما نش�كو من نقص�ه موجود يف ال�دول املتقدمة وليس 
عندن�ا، فلنفعل فعل غرينا ونض�ع البريوقراطية عىل رف التاريخ دون 
الرجوع أو النظر إليها مرًة أُخرى. )انزعوا البريوقراطية من دوائرنا(.


