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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

من أمسك لسانه أمن ندمه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

نائب يدعو احلكومة إىل »إلزام« التحالف الدويل بتطبيق االتفاقية السرتاتيجية
القانـونيـة الربملانيـة تتـوقـع متديـد »مهلـة« حسـم الدرجـات اخلاصـة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تش�هد وزارة الداخلي�ة عملي�ة هادئ�ة إلج�راء 
تغيريات عىل مس�توى القيادات األمنية، وهو ما 
وصفت�ه ب�«اإلج�راء الطبيعي« ضم�ن إجراءات 
التغيري الوظيفي، إال أن زيارات وتحركات الوزير 
تكش�ف عن تغيري يف عمل الوزارة، وتنسيق أكثر 
لضب�ط األمن. وقد وج�ه وزير الداخلیة ياس�ین 
طاھر الیارسي باعفاء قائ�د الرشطة االتحادية 
رائ�د ش�اكرجودت من منصب�ه وتكلی�ف اللواء 
الرك�ن جعفر البطاط لتس�ییر املنصب بدالً منه.  
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه أنه »تم إعفاء قائد الرشطة االتحادية 
الفريق رائد ش�اكر جودت م�ن منصبه وتكليف 
اللواء الركن جعفر البطاط لتس�يري املنصب بدالً 
منه”، مبينًة أنه »تم تكليف البطاط لتسيري أمور 
منص�ب قائ�د الرشط�ة االتحادية لح�ن اختيار 

قائداً جديداً وفق الضوابط القانونية واالدارية«.
وأوضح�ت ال�وزارة يف بيانها، أن الق�رار جاء »يف 
إطار حرص الوزارة ع�ىل القيام بتنفيذ إجراءات 
التدوي�ر الوظيف�ي وفق�ا للس�ياقات القانونية 
واإلداري�ة وبم�ا يع�زز مس�رية العم�ل األمن�ي 

والخدمي ويرتقي به إىل مستويات الطموح«.
وأم�س األربع�اء، وصل وفد رفيع م�ن الحكومة 
االتحادية برئاسة وزير الداخلية ياسن اليارسي 
اىل أربي�ل. وكان وزي�ر الداخلي�ة بحكومة إقليم 
كردس�تان ريرب أحمد قد أعلن ان وفدا رفيعا من 
وزارة الداخلية العراقية س�يزور العاصمة اربيل 
وس�يكون برئاسة وزير الداخلية العراقي ياسن 

اليارسي.
التفاصيل ص2

الداخلية جتري »تدوير وظيفي« لتغيري قيادات أمنية
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االستخبارات تعثر عىل »مواد تفجري« داخل مضافات لـ  »داعش« يف دياىل 
وفاة امني عام احتاد االدباء العراقيني ابراهيم اخلياط 
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 باملتاجرة بموضوع املتجاوزين 

من أبناء املحافظة سياسيًا

حمافظ بغداد 
ووزير التخطيـط يعلنـان عـن 

خطة املحافظة لعام 20١9

املنافذ تناقش إعفاء البعثات 
الدبلوماسية واملنظامت الدولية 

من الرسوم

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئي�س ال�وزراء الربيطان�ي بوريس جونس�ون، أمس 
األربع�اء، تمديد تعليق الربمل�ان لغاية 14 ترشي�ن األول، قبل 
أسبوعن عىل املوعد املقرر لخروج اململكة املتحدة من االتحاد 

األوروبي، ما أثار غضب النواب املعارضن لربيكست.
 وس�يعود الن�واب إىل لن�دن بع�د فرتة أط�ول مما دأب�وا عليه 
يف الس�نوات املاضي�ة، ما س�يعطي النواب املؤيدي�ن لالتحاد 
األوروب�ي وقت�ا أقل م�ن املتوقع إلفش�ال خطط جونس�ون 
املتعلقة بربيكس�ت، قب�ل املوعد املقرر لخ�روج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي يف 31 ترشين األول. 
وق�ال جونس�ون للصحافي�ن »س�نفعل ذل�ك يف 14 ترشين 

األول«. ومن املقرر أن يحرض جونس�ون قم�ة أخرية لالتحاد 
األوروبي بعد ثالثة أيام عىل جلس�ة الربملان. وقال جونس�ون 
»س�يكون هناك متس�ع من الوقت يف جانبي قمة 17 ترشين 
األول الحاس�مة، ومتس�ع م�ن الوقت يف الربمل�ان أمام نقاش 
الن�واب«. وتراجع الجنيه االس�رتليني بنس�بة 1 باملئة تقريبا 
مقابل الدوالر واليورو يف أعقاب األنباء. وش�دد مصدر يف مقر 
جونس�ون يف داونينغ سرتيت عىل أن مجلس العموم سيخرس 

فقط أربعة أيام نتيجة لذلك.
ويعود الربملان من عطلته الصيفية يف الثالث من أيلول. وُيعلق 
الربملان بحسب األعراف، بمناسبة املؤتمرات السنوية لألحزاب 
الرئيس�ية الثالثة. وم�ن املقرر أن ينته�ي املؤتمر األخري وهو 

لحزب املحافظن الحاكم، يف الثاني من ترشين األول.

        بغداد / المستقبل العراقي

فن�ّدت وزارة الرتبية، أم�س االربعاء، 
تقري�راً ملنظمة هيومن رايتس ووتش 
والذي تضمن حرم�ان االطفال الذين 
ينتم�ون ذويه�م اىل تنظي�م »داعش« 
االرهاب�ي م�ن التس�جيل يف امل�دارس 
الحكومي�ة. وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 
منه، إنه�ا »تنف�ي ماتداولته منظمة 
هيوم�ن رايتس ووت�ش والذي يقيض 
ينتم�ون  الذي�ن  االطف�ال  بحرم�ان 

ذويهم اىل عصاب�ات داعش االرهابية 
من التس�جيل يف املدارس الحكومية«، 
مبينة ان ال�وزارة تعمل ضمن قانون 
التعليم االلزامي وقانون نظام املدارس 
االبتدائية رقم 30 لس�نة 1978 والذي 
يب�ن يف فصل�ه الثان�ي ضم�ن املادة 
الس�ابعة ع�رش / اوال وثاني�ا ً قب�ول 
الطلب�ة يف امل�دارس ضم�ن اس�تمارة 
مقررة لذلك، واي وثيقة رس�مية تبن 
عم�ر الطالب واذا تع�ذر ذلك يف القرى 
واالرياف في�رتك االمر للجن�ة املؤلفة 
من مدير املدرس�ة ومعلم الصف االول 

ومخت�ار املحل�ة وطبيب املس�توصف 
الخ�اص باملنطق�ة لتحدي�د عمره اىل 
حن احضار الوثيقة الرسمية. وبينت 
ال�وزارة ان »مديري�ات الرتبي�ة الت�ي 
تعرضت لس�يطرة داعش االرهابي لم 
تص�در كتابا يمن�ع تس�جيل التالميذ 
م�ن الذين ق�د يكون ذويه�م ينتمون 
تمام�اً  االم�ر  بالعك�س  داع�ش،  اىل 
حيث توج�د مدارس داخ�ل مخيمات 

النازحن«.
واش�ارت اىل أن »الحكوم�ة العراقي�ة 
املتمثلة ب�وزارة الرتبي�ة وقعت خطة 

اليونيس�يف  م�ع  مش�رتكة  عم�ل 
ومنظم�ات   2019  /  2018 لعام�ن 
دولية اخرى م�ن اجل انخراط الطلبة 
بالتعلي�م وكذلك توفري بيئة جيدة لكل 
طف�ل« .  واضاف�ت ان »م�ن اه�داف 
وزارة الرتبية ه�و القضاء عىل الفكر 
املتطرف عن طريق احتضان االطفال 
وتس�جيلهم يف امل�دارس وتغيري الفكر 
ال�ذي نش�أ ذويه�م علي�ة وزجهم يف 
املجتم�ع ليكونو عن�ارص فعالة لبناء 

الوطن«.
التفاصيل ص2
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ختصيص »درجات وظيفية« للمكون املسيحي عىل مالك الداخلية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت وزارة الداخلية، أمس األربعاء، عن تخصيص درجات وظيفية ضمن مالك الوزارة للمكون املسيحي.
وذكر بيان ملكتب الوزير ان »وزير الداخلية ياسني طاهر اليارسي زار كنيسة القديس كريكور املنور لألرمن 

االرثوذكس وسط العاصمة بغداد، والتقى رئيس الطائفة يف العراق نيافة املطران )آفاك آسادوريان(«.
وأعرب اليارسي عن سعادته لهذه الزيارة ولقاء رئيس طائفة األرمن االرثوذكس، مؤكداً عىل أهمية تعميق 

أوارص املحبة واالخاء بني أبناء الشعب الواحد بمختلف أديانهم وقومياتهم.
وأوضح ان »املس�يحيني يف العراق مكون أس�ايس يف النس�يج املجتمعي وهم ركن رئي�س يف حضارة وثقافة 
الب�الد«، الفت�ًا إىل أن »التن�وع الذي يتميز ب�ه املجتمع هو أحد أس�باب قوة وصمود الش�عب العراقي بوجه 
التحديات«. وأضاف اليارسي أن »وزارة الداخلية هي العيون الساهرة ألجل أن ينعم املواطنون باألمن واألمان 
ويمارسون طقوسهم الدينية بكل حرية وسالم«، معلناً يف الوقت ذاته عن تخصيص درجات وظيفية ضمن 
م�الك الوزارة للمكون املس�يحي.  من جانبه، رحب نيافة املطران آفاك آس�ادوريان بزي�ارة وزير الداخلية، 

مثمناً هذه الزيارة التي تعكس عمق العالقة الوطنية واألخوية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تش�هد وزارة الداخلية عملي�ة هادئة إلجراء 
تغيريات عىل مستوى القيادات األمنية، وهو 
م�ا وصفت�ه ب�«اإلج�راء الطبيع�ي« ضمن 
إج�راءات التغي�ري الوظيف�ي، إال أن زيارات 
وتحركات الوزير تكش�ف عن تغيري يف عمل 

الوزارة، وتنسيق أكثر لضبط األمن.
وق�د وج�ه وزي�ر الداخلی�ة ياس�ین طاھر 
الی�ارسي باعف�اء قائد الرشط�ة االتحادية 
رائد شاكرجودت من منصبه وتكلیف اللواء 
الرك�ن جعفر البطاط لتس�ییر املنصب بدالً 

منه. 
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه أنه »تم إعف�اء قائد 
الرشطة االتحادية الفريق رائد شاكر جودت 
م�ن منصب�ه وتكليف الل�واء الرك�ن جعفر 
البطاط لتس�يري املنصب بدالً من�ه”، مبينًة 
أنه »تم تكليف البطاط لتسيري أمور منصب 
قائ�د الرشطة االتحادية لح�ني اختيار قائداً 

جديداً وفق الضوابط القانونية واالدارية«.
وأوضح�ت الوزارة يف بيانه�ا، أن القرار جاء 
»يف إط�ار حرص الوزارة ع�ىل القيام بتنفيذ 
إجراءات التدوير الوظيفي وفقا للس�ياقات 
القانونية واإلدارية وبما يعزز مسرية العمل 
األمن�ي والخدمي ويرتقي به إىل مس�تويات 

الطموح«.
وأم�س األربع�اء، وص�ل وف�د رفي�ع م�ن 

الحكومة االتحادية برئاس�ة وزير الداخلية 
ياسني اليارسي اىل أربيل.

وكان وزير الداخلية بحكومة إقليم كردستان 
ري�ر أحمد قد أعلن ان وفدا رفيعا من وزارة 
الداخلي�ة العراقية س�يزور العاصمة اربيل 
وس�يكون برئاس�ة وزير الداخلي�ة العراقي 

ياسني اليارسي.
ويبحث الوفجد املش�اكل التي ال تزال والني 
تواج�ه املواطنني األكراد فيما يتعلق بقضية 

االحوال املدنية.
وفيم�ا يتعل�ق بزي�ارة أخرى م�ن املقرر ان 
تقوم بها لجان من اقليم كردستان اىل بغداد، 

أش�ار أحمد، إىل ان »أربي�ل تنتظر من بغداد 
ان تجه�ز لجانها لكي نتحاور بش�كل جدي 
بش�أن القضاي�ا الخالفية العالق�ة«، مؤكدا 
»جاهزية لجان اقليم كردستان لزيارة بغداد 
يف أي وقت تكون الحكومة االتحادية جاهزة 

الستقبالنا«.

إىل ذل�ك، أكد املتحدث باس�م وزارة الداخلية 
س�عد مع�ن أن�ه س�يتم إع�ادة 45 ألف من 
املفصولني واملفسوخة عقودهم إىل الخدمة.

وقال معن يف مؤتمر صحفي بعد وصوله إىل 
إقليم كردس�تان مع وفد رفيع املستوى من 
الحكومة االتحادي�ة إن »الحكومة العراقية 
تركز ع�ىل قضية ضبط الحدود وخاصة مع 
الجارة سوريا، وهنالك خطة من قبل وزارة 
الداخلية لالس�تمرار بتدعيم امللف الحدودي، 
املعلوم�ات  تكنولوجي�ا  بكاف�ة  وتزويده�ا 

والتقنية الحديثة«.
املفصول�ني  واملنتس�بني  الضب�اط  وبش�ان 
أوض�ح أن«وزارة الداخلية أنجزت هذا امللف 
وه�ي اآلن بانتظ�ار وزارة املالي�ة بتخي�ص 
الدرجات املالية، وقريباً جداً سوف يصدر هذا 
املوض�وع، كما أن هنالك الكثري من الضباط 
س�واء يف املناط�ق املحررة أو عىل مس�توى 
ق�وات حرس حدود، حي�ث أن العدد يتجاوز 

45 ألف يف موضوع عودة املنتسبني«.
وحول أس�باب الهجمات األخرية عىل بعض 
املق�ار التابع�ة للحش�د الش�عبي أش�ار إىل 
أنه »س�يكون هنالك اجتماع ب�ني الوزيرين 
واالجتم�اع ه�ذا س�وف يك�ون في�ه تبادل 
الكث�ري من التفاصي�ل املتعلق�ة باألمن ألنه 
أمن العراق واحد س�واء يف إقليم كردس�تان 
الع�راق أو يف بغداد، وبالتايل تبادل املعلومات 
االس�تخبارية والتنسيق يف الجرائم الجنائية 

وغريها من التفاصيل«.  

الكشف عن خطة لـ«تدعيم احلدود« وتزويدها بالتكنولوجيا.. واإلعالن قريبًا عن إعادة )45( ألف من املفصولني واملفسوخة عقودهم

الداخلية جتري »تدوير وظيفي« لتغيري قيادات أمنية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاهة، أم�س االربع�اء، عن ضبط 
متهمني باالس�تيالء عىل أرض تعود ملكيتها للدولة 
فقي محافظة بابل، مش�رية اىل أن املتهمني بعد ان 
استوليا عىل االرض قاما بتقسيمها وبيعها كقطٍع 
س�كنيٍة للمواطنني، فضالً عن إنشاء محطة لغسل 

السيارات. 
وقال�ت الهيئة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »مكتب تحقيق الهيئة يف محافظة 
بابل تمكن من ضبط متهمني باالستيالء عىل أرض 

تعود ملكيتها للدولة، ُمبيِّنة أن االستيالء تم بتواطؤ 
مع عدد من موظفي بلدية الحلة.

وأوضحت الهيئة، أن »فريق عمٍل من مكتب تحقيق 
احني  بابل انتقل إىل العقار املتجاوز عليه برفقة مسَّ
من دائرة التس�جيل العق�اري ومديريَّتي التخطيط 
ن  العمرانيِّ وبلدية الحلة، وبعد البحث واملتابعة، تمكَّ
من ضبط املتهمني باالس�تيالء ع�ىل العقار«، الفتًة 
إىل أن »األرض تق�ع يف موق�ع متمي�ز بمركز مدينة 
الحلة، وتع�ود ملكيَّته�ا للبلدية، وتبلغ مس�احتها 
قراب�ة )3 دوانم و800 مرت(، وُتق�دَُّر قيمتها بأكثر 

من مليار دينار«.

النزاهة تضبط متهمني باالستيالء عىل أرض تابعة 
للدولة يف بابل 

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�ويف، أم�س االربعاء، امني ع�ام اتح�اد االدباء العراقي�ني ابراهيم 
الخياط اثر حادث سري يف محافظة دهوك عن 59 عاما. 

وقال مصدر، إن الخياط لقي مرصعه اثر حادث س�ري يف محافظة 
دهوك.

وعم�ل الخي�اط مدي�راً لإلع�الم يف وزارة الثقاف�ة ع�ام 2005، ثم 
عض�و املكت�ب التنفيذي لالتحاد الع�ام لألدباء والكت�اب يف العراق 
والناطق اإلعالمي باس�م االتحاد، ومن ث�م امينا عاما لالتحاد، وله 
دي�وان )جمهورية الرتقال(، واعتقل وس�جن النتمائه اىل خطوط 

املعارضة اليسارية ضد النظام السابق.

وفاة امني عام احتاد االدباء العراقيني 
ابراهيم اخلياط 
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الرتبية تفّند تقريرًا هليومن رايتس وتنفي حرمان »أطفال داعش«
 من املدارس احلكومية 

        بغداد / المستقبل العراقي

فن�ّدت وزارة الرتبية، أم�س االربعاء، تقريراً 
ملنظمة هيومن رايتس ووتش والذي تضمن 
حرم�ان االطف�ال الذين ينتم�ون ذويهم اىل 
تنظي�م »داعش« االرهابي من التس�جيل يف 
امل�دارس الحكومية. وقالت ال�وزارة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنها 

»تنف�ي ماتداولت�ه منظمة هيوم�ن رايتس 
ووتش والذي يقيض بحرمان االطفال الذين 
ينتمون ذويهم اىل عصابات داعش االرهابية 
من التس�جيل يف املدارس الحكومية«، مبينة 
ان ال�وزارة تعم�ل ضم�ن قان�ون التعلي�م 
االلزامي وقانون نظام املدارس االبتدائية رقم 
30 لس�نة 1978 والذي يبني يف فصله الثاني 
ضم�ن امل�ادة الس�ابعة ع�رش / اوال وثانيا 

ً قب�ول الطلب�ة يف امل�دارس ضمن اس�تمارة 
مق�ررة لذلك، واي وثيقة رس�مية تبني عمر 
الطال�ب واذا تع�ذر ذلك يف الق�رى واالرياف 
فيرتك االمر للجنة املؤلفة من مدير املدرس�ة 
ومعلم الصف االول ومخت�ار املحلة وطبيب 
املستوصف الخاص باملنطقة لتحديد عمره 
اىل ح�ني احض�ار الوثيقة الرس�مية. وبينت 
الوزارة ان »مديري�ات الرتبية التي تعرضت 

لس�يطرة داع�ش االرهابي لم تص�در كتابا 
يمنع تس�جيل التالميذ من الذي�ن قد يكون 
ذويه�م ينتم�ون اىل داع�ش، بالعكس االمر 
تماماً حي�ث توجد م�دارس داخل مخيمات 

النازحني«.
واش�ارت اىل أن »الحكومة العراقية املتمثلة 
ب�وزارة الرتبية وقعت خطة عمل مش�رتكة 
 2019  /  2018 لعام�ني  اليونيس�يف  م�ع 

ومنظم�ات دولي�ة اخرى من اج�ل انخراط 
الطلب�ة بالتعلي�م وكذلك توف�ري بيئة جيدة 
لكل طفل« .  واضافت ان »من اهداف وزارة 
الرتبي�ة ه�و القضاء ع�ىل الفك�ر املتطرف 
عن طريق احتضان االطفال وتس�جيلهم يف 
املدارس وتغيري الفكر الذي نشأ ذويهم علية 
وزجه�م يف املجتم�ع ليكونو عن�ارص فعالة 

لبناء الوطن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

حمل النائب عن ائتالف دولة القانون عبد الهادي موحان 
السعداوي، أمس االربعاء، رئيس الوزراء عادل عبد املهدي 
مس�ؤولية اس�تمرار بقاء القوات االجنبية داخل االرايض 
العراقي�ة، داعيا مجلس الن�واب الصدار توصية للحكومة 

بالزام التحالف الدويل بتطبيق االتفاقية السرتاتيجية. 
وقال السعداوي يف ترصيح صحفي إن »الرملان والحكومة 

يتحم�الن املس�ؤولية العلي�ا عن اس�تمرار بق�اء القوات 
االجنبي�ة داخ�ل اراضينا، وخاص�ة القائد الع�ام للقوات 
املس�لحة الذي مطالب بتحديد اعداد القوات االجنبية عىل 
اراضينا واماكن قواعدها واسباب وجودها بشكل واضح 

ودقيق«.
وأض�اف الس�عداوي، أن »االتفاقي�ة الترساتيجي�ة م�ع 
واشنطن لم ترش لوجود اي قواعد امريكية او اجنبية عىل 
اراضين�ا وال يت�م منح الحصانة الي جن�دي من التحالف 

ال�دويل داخ�ل بلدن�ا«، موضح�ا أن »هناك خم�س قواعد 
عس�كرية اجنبية والطريان الجوي غري مسيطر عليه من 

قبلنا بل من قبل التحالف الدويل«.
وتاب�ع، أن »هذا األمر يلزم مجلس النواب باصدار توصية 
للحكوم�ة بال�زام التحال�ف ال�دويل بتطبي�ق االتفاقي�ة 
الس�رتاتيجية مع العراق وبحال رفضهم فانه من املمكن 
ابالغهم ع�ر مجلس النواب بانهاء ه�ذه االتفاقية وبعد 

عام من هذا االبالغ تلغى االتفاقية بشكل نهائي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جناي�ات باب�ل، أم�س 
األربع�اء، حكماً بإع�دام 11 إرهابياً تابعني 
لتنظيم »داعش« ع�ن جريمة  تفجري جرس 
حيوي ش�مايل املحافظ�ة راح ضحيته عدد 

من عنارص القوات األمنية.  
وقال املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »الهيئ�ة األوىل يف محكمة جنايات 
باب�ل  نظ�رت قضي�ة 11 متهم�اً اعرتف�وا 
باالنتماء لتنظيم داعش اإلرهابي والعمل يف 

ما يسمى  والية الجنوب «.
وأض�اف، أن »اإلرهابي�ني اعرتفوا بش�نهم 
هجوم�ا أس�موه )غ�زوة الفاضلي�ة( عىل 
ج�رس  اس�رتاتيجي تاب�ع لناحي�ة ج�رف 
النرص شمايل املحافظة عام 2014 وانتهت 
بتفج�ريه بالكام�ل م�ا  أدى إىل استش�هاد 

ثالثة وجرح 19 من القوات االمنية املرابطة 
قربه «.

وأش�ار البيان، إىل أن »الخ�راء قدروا قيمة 
الج�رس بح�وايل 18 ملي�اراً«، الفت�اً إىل أن 
بجرائ�م  اعرتف�وا  بقيامه�م  »اإلرهابي�ني 

إرهابية أخرى يف أماكن وأوقات مختلفة «.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الن�واب،  مجل�س  رئاس�ة  اعلن�ت 
االربع�اء، ان الفص�ل الترشيع�ي الجدي�د 
س�يخصص لترشي�ع القوان�ني الخالفية، 
مبينة ان ترشيعها سيكون عر الية واحدة 
تعتمد عىل تغليب مصلحة الوطن والشعب 
وابعاد جمي�ع املصالح الفرعي�ة االخرى. 
وق�ال مكتب نائ�ب رئيس الرملان حس�ن 
الكعبي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ان »الكعبي اس�تقبل بمكتبه 
رئيس الهيئة العامة لتيار الحكمة الش�يخ 
حميد معلة الساعدي«. واكد الكعبي خالل 
البي�ان ان »الخط�ة الت�ي حددته�ا هيئ�ة 
رئاس�ة مجلس الن�واب واعض�اء املجلس 
املقبل�ة ه�و مناقش�ة جمي�ع  للمرحل�ة 
القوان�ني التي ل�م تجد طريقه�ا للترشيع 
والتي كانت تس�مى بالقوانني الخالفية«، 
مش�ريا اىل »وجود عزم ع�ىل تمريرها عر 
التفاه�م واالتفاق وتغليب مصلحة الوطن 
والش�عب العراقي«. واض�اف ان »ما يميز 
ال�دورة النيابي�ة الحالي�ة ه�و ان جمي�ع 
الن�واب وبغ�ض النظ�ر ع�ن انتماءاته�م 
متفق�ني عىل هدف واحد ه�و احداث نقلة 
نوعي�ة يف املنظومة الترشيعي�ة والرقابية 
وامل�يض قدم�ا بترشي�ع جمي�ع القوانني 
الت�ي تخدم مختلف رشائح البلد«، مش�ريا 
اىل ان »الفصل الترشيعي الجديد سيش�هد 
الخالفي�ة  دراس�ة مل�ا يع�رف بالقوان�ني 
التي ل�م تجد طريقها إىل الترشيع بس�بب 
وجود توجس�ات او اختالفات، وس�يصار 
اىل ترشيعه�ا ع�ر الية واح�دة تعتمد عىل 
تغليب مصلحة الوطن والش�عب والحفاظ 
عىل ثرواته وابعاد جميع املصالح الفرعية 
االخرى، ومن بني هذه القوانني هي قانون 
املناف�ذ  واردات  وقان�ون  والغ�از  النف�ط 

الحدودية وغريها من القوانني«.

نائب يدعو احلكومة إىل »إلزام« التحالف الدويل بتطبيق
 االتفاقية السرتاتيجية 

جنايات بابل حتكم باإلعدام عىل )١١( إرهابيًا من تنظيم »داعش« 

الكعبي: 
الفصل اجلديد سيخصص 

لترشيع القوانني اخلالفية 

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الجمهوري�ة بره�م 
صالح، م�ع أمني رس جه�از األمن 
اخ�ر  الش�طري  حمي�د  الوطن�ي 
االمنية والسياس�ية يف  التط�ورات 

البالد.
وذكر بيان رئايس تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان »رئيس 
الجمهورية اس�تقبل الش�طري يف 
قرص الس�الم ببغداد والوفد املرافق 

ل�ه، واك�د صال�ح رضورة تضافر 
الجهود لتحقيق األمن واإلس�تقرار 
املكتس�بات  ع�ىل  واملحافظ�ة 
املتحققة بعد دحر عصابات داعش 

اإلرهابية،
وثم�ن »الدور ال�ذي يقدم�ه افراد 
جه�از األم�ن الوطن�ي م�ن خالل 
املعلوم�ات األس�تخبارية واألمنية، 
فضالً عن أس�هامهم يف إس�تتباب 
ارواح  ع�ىل  والحف�اظ  األم�ن 

وممتلكات املواطنني.

رئيس اجلمهورية يؤكد عىل رضورة احلفاظ 
عىل املكتسبات األمنية املتحققة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة، أمس األربع�اء، ع�دم إمكانية 
الحكومة حسم ملف الدرجات الخاصة يف شهر ترشين االول، مبينة 

ان الحكومة ستلجئ اىل تسوية سياسية يف تمديد الفرتة املحددة.
وقال عضو اللجنة حسني العقابي يف ترصيح صحفي ان “الحكومة 
وخالل سنة كامل لم تفلح يف حسم اي وجبة من الدرجات الخاصة 

وما قدمته ال يرتقي اىل مستوى املسؤولية”.
واض�اف العقابي، ان “امام الحكومة ش�هر واحد من انقضاء فرتة 
التمدي�د الخاصة بحس�م الدرجات الخاصة والت�ي تتجاوز ال�400 

درجة وهذا غري ممكن اطالقا”.
وأوض�ح العقاب�ي ان “ال�رصاع الس�يايس ع�ىل املناص�ب وضعف 
الحكوم�ة يف الت�رصف بمفردها وقتيدم االس�ماء وحس�مها داخل 
الرملان سيبجرها يف نهاية املطاف اىل الغاء املهلة وتمديدها باتفاقية 

سياسية جديدة”.

القانونية الربملانية تتوقع متديد »مهلة« 
حسم الدرجات اخلاصة

        بغداد / المستقبل العراقي

توقعت لجنة االقتصاد واالستثمار 
غ�ري  عج�زاً  األربع�اء،  النيابي�ة، 
مسبوق يف موازنة عام 2020 بسبب 
عدم معرفة م�وارد العراق يف اقليم 
كردس�تان. وق�ال عض�و اللجن�ة، 
ري�اض التميمي، إن »م�ن املتوقع 
أن تش�هد موازنة العراق عجزا غري 
مسبوق العام املقبل، يف حال لم تتم 
إدارة املوارد الوطنية وحرصها بيد 

بغداد«.وتابع التميمي: »س�يصبح 
لدينا عجز يف موازن�ة 2020 بأكثر 
م�ن 72 تريلي�ون دين�ار )نحو 60 
ملي�ار دوالر(، يرجع ج�زء منه إىل 
عدم معرفة م�وارد العراق يف إقليم 
كردس�تان، س�واء النفط والغاز أو 

املنافذ والرضائب«.
وأضاف، أن »اإلقليم يأخذ أكثر من 
13 يف املائ�ة م�ن واردات املوازن�ة 
العامة دون أن يس�لم دوالراً واحداً 

حتى اآلن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا ائت�الف س�ائرون، أم�س 
األربع�اء، الحكومة اىل تش�كيل 
لجن�ة تفاوضية م�ن ال تصفري 
الكابين�ة  وحس�م  االزم�ات 
الوزاري�ة والدرج�ات الخاص�ة 

باالتفاق مع الكتل السياسية.
وق�ل النائب عن االئتالف رياض 
املس�عودي يف ترصي�ح صحفي 
ان “الحكوم�ة ملزمة بتش�كيل 
لجن�ة تفاوضية لتفصري جميع 
االزم�ات م�ع الكتل السياس�ية 

خالل ملرحلة املقبلة”.

املس�ع�����ودي،  واض����اف 
ان “االس�تمرار يف ع�دم حس�م 
الوزاري�ة،  الكابين�ة  انه�اء 
فض�ال ع�ن الدرج�ات الخاصة 
واق�رار القوان�ني املهم�ة يزي�د 
م�ن تعقي�د املش�هد الس�يايس 
وحال�ة االنقس�ام”. واوضح ان 
“مهام اللجنة ستكون يف وضع 
محدد النه�اء الدرجات الخاصة 
وتقديم االس�ماء خ�الل الفرتة 
املح�ددة باالضاف�ة اىل تس�مية 
القوانني املهمة يف دعم الرنامج 
الحكومي وانهاء ملف تس�مية 

وزيرا للرتبية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االستخبارات العس�كرية، أمس األربعاء، العثور عىل 
مواد تفجري داخل مضافات لإلرهابيني يف محافظة دياىل. 

وذكرت املديرية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه 
»بناًء عىل معلومات اس�تخبارية دقيقة أكدت وجود عدة مضافات 
لالرهابي�ني داهم�ت مفارز ش�عبة اس�تخبارات الفرقة الخامس�ة 
وباالش�رتاك م�ع اس�تخبارات الفوج الثان�ي لواء املش�اة 19 ثالث 
مضاف�ات للدواع�ش يف مناط�ق جنوب كنعان بقرى بن�ي زيد و ام 

الكطن وجميل خضري وتضبط بداخلها املواد التالية«.
وأضاف�ت أنه »تم العثور ع�ىل 200 اطالقة كالش�نكوف و4عبوات 
مختلفة األش�كال و6 صواعق تفجري و 5 س�بح تفجري و6حقائب 
ظهر للعتاد باإلضافة اىل أداة تفجري بالضغط وارزاق جافة ومالبس 

عسكرية ومواد طبية وافرشة«.
وأوضحت املديري�ة، أنه »تم تدمري املضاف�ات ومحتوياتها من قبل 

املفارز الهندسة التابعة للفرقة«.

بسبب ضبابية كردستان.. جلنة برملانية 
تتوقع عجزًا كبريًا بموازنة 2020

سائرون تدعو إىل »تصفري األزمات« 
عرب تشكيل جلنة تفاوضية

االستخبارات تعثر عىل »مواد تفجري« 
داخل مضافات لـ«داعش« يف دياىل 
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    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

اس�تقبل محاف�ظ كرب�اء املقدس�ة نصي�ف الخطابي رئي�س لجنة 
الثقافة واإلعام والس�ياحة واالثار وأعض�اء اللجنة وبحضور نائب 
رئيس مجلس املحافظة جنان الوزني ورئيس لجنة الس�ياحة واآلثار 

صفاء نرص الله« .
وتم مناقش�ة اه�م القضايا التي ته�م مدينة كرب�اء وخاصة وأنها 
تس�تقبل ش�هري محرم و صفر، ومناقشة عدد الس�كان الحقيقي 
للمدين�ة وكذلك عدد الزائرين م�ن مختلف البل�دان العاملية والعربية 

فضا عن زوار املحافظات العراقية«.
كما تمت مناقش�ة مواضي�ع املواقع الس�ياحية واألثري�ة يف كرباء 
وكيفية التعامل العمل عىل النهوض بها لتكون عىل اكمل االس�تعداد 

الستقبال السواح.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، ثامر الغضبان، 
ان الوزارة تنوي تش�ييد خط جديد لنقل النفط الخام املس�تخرج من 

حقول محافظة كركوك اىل الحدود الرتكية.
وج�اء ذلك خال مؤتمر صحفي عق�ده الغضبان مع نظريه الرتكي 

فاتح دونماز بمقر الوزارة.
وكان الوزي�ر الرتك�ي قد وصل اىل بغداد وألتق�ى رئيس الوزراء عادل 

عبد املهدي كما سيلتقي بوقت الحق وزير الكهرباء لؤي الخطيب.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد، رفع الكتل الكونكريتية عن 
موقعني جنوبي بغداد.

وذكر بيان لامانة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »بجهد 
مشرتك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امني بغداد والجهد الهنديس 
واآليل يف األمان�ة تم رف�ع الكتل الكونكريتية م�ن محيط محطة غاز 

السيدية ضمن منطقة السيدية واملنصوبة سنة 2006«.
وأضاف ان »املوقع اآلخر فتمثل برفع الكتل الكونكريتية عن املرابطة 
االمني�ة قرب جام�ع الصديق ضم�ن منطقة الس�يدية ايضاً لتبارش 

املاكات الخدمية يف بلدية الرشيد بحملة لتنظيف وتاهيل املوقعني .

    بغداد / المستقبل العراقي

 كش�فت مديرية التعليم املهني التابعة لوزارة الرتبية، عن زيادة عدد 
قبول طلبتها يف الكليات والجامعات الحكومية بنسبة ١0 %.

وذكر بيان للمكتب االعامي للمديرية تلقته »املستقبل العراقي«، ان 
»عدد قبول طلبتها يف الكليات والجامعات الحكومية ازداد بنسبة ١0 
% بعدما كانت محددة ب�١0 األوائل عىل العراق يف كل اختصاص ومن 

خريجي الدور االول حرصا وللعام الدرايس 20١9 -2020«.
وأض�اف ان »ه�ذه القف�زة ُتعد نوعي�ة يف مجال التعلي�م املهني من 
حيث قبول الطلبة يف الجامعات والكليات الحكومية ولكل اختصاص 
م�ن اختصاصات�ه«، الفتاً اىل »اهمية التكوين املهني لكس�ب املعرفة 
والخ�رة العلمية والعملية يف العديد م�ن امليادين الحرفية التي تخدم 

املجتمع .

حمافظ كربالء يناقش اهم قضايا املحافظة 
    بغداد / المستقبل العراقيمع رئيس جلنة الثقافة واالعالم

كشف مدير عام رشكة توزيع املنتجات النفطية 
كاظم مسري ياس�ني، عن إنتاجية اسطول هيأة 
انقل خ�ال النصف األول من عام 20١9، مؤكداً 

أنها بلغت 277 مليون م3.
وقال ياسني يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، 
إن »إنتاجي�ة أس�طول هي�أة النق�ل يف الرشكة 
للمش�تقات النفطية بلغت أكثر من 277 مليون 
م3 .ك�م خ�ال النص�ف األول من الع�ام الحايل 

20١9 والت�ي ت�م تحقيقها من خال ش�احنات 
الهيأة وأسطولها الناقل داخل محافظات الباد«.
وأضاف أن »حصص املحافظات من املش�تقات 
النفطية والتي يتم نقلها بواس�طة الش�احنات 
يتم عر مح�اور وخطوط للنقل تق�وم بتوزيع 

الكمي�ات الت�ي يتم نقلها اىل جمي�ع محافظات 
الع�راق وفق آلية وخطة مع�دة لهذا الغرض من 

قبل الجهات املختصة يف الرشكة«.
واكد أن »عملية نقل املنتجات النفطية وفق هذا 
الس�ياق يش�مل املنتجات البيضاء التي تش�مل 

البنزي�ن والنف�ط االبي�ض وزيت الغ�از وكذلك 
املنتجات الس�وداء التي تشمل ديزل، نفط خام، 
خلي�ط، نفث�ا إضاف�ًة اىل منتجات أخ�رى وقود 
الطائرات، الزي�وت، الهيدروليك، غاز معبأ وغاز 

سائل فل .

املنتجات النفطية: انتاجية أسطول النقل بلغت »277« مليون م3 خالل النصف األول من 2019

    بغداد / المستقبل العراقي

ناقشت هيأة املنافذ الحدودية، مشاريع وقرارات مهمة.
وذكر بيان لها تلقته »املستقبل العراقي«، انه »عقدت هيأة 
املناف�ذ الحدودية ام�س األربعاء اجتماعه�ا الثامن ملجلس 
الهي�أة والذي يضم ممث�ي الوزارات والهي�أت واملحافظات 
املعنية بعمل املنافذ الحدودية برئاسة كاظم محمد العقابي 
رئيس مجلس الهيأة وبحضور اغلبية اعضاء املجلس حيث 
رح�ب رئيس مجلس الهيأة الحض�ور أعضاء املجلس كذلك 
رحب سهام حسني يونس مدير عام هيئة الكمارك حيث تم 

مناقشة املواضيع الخاصة بجدول االعمال«.
وناق�ش االجتماع »ق�درات الفح�ص االش�عاعي يف املنافذ 
الحدودية، وقرار مجلس الوزراء رقم )274( لس�نة 20١9، 
ومحرض لجنة مرشوع اقامة س�احة تبادل تجاري يف منفذ 
عرعر الحدودي، وإعفاء البعثات الدبلوماس�ية واملنظمات 
الدولي�ة من الرس�وم الكمركية، واملش�اريع االس�تثمارية 
لهي�أة املناف�ذ الحدودية«.وأش�ار البي�ان اىل، ان »االجتماع 
تخلله مداخات ومناقش�ات وتبادل وجهات النظر املتعددة 
من قب�ل االعضاء حول جدول االعمال وت�م اعداد توصيات 

التخاذ القرارات الازمة بصددها .

    ذي قار / المستقبل العراقي

فاتح محاف�ظ ذي قار عادل الدخي�ي، وزارة التعليم العايل 
والبح�ث العلم�ي ع�ىل ش�مول الطال�ب »حس�ن محس�ن 
معيوث« االول عىل العراق يف نتائج الدراسة االعدادية ضمن 

قناة االبتعاث الدرايس يف الخارج.
وذك�ر الدخيي يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، عن« 
مفاتح�ة وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي عىل قبول 
ابتع�اث الطال�ب االول عىل العراق حس�ن محس�ن معيوث 
الكمال دراسته الجامعية يف اململكة املتحدة ضمن جامعاتها 

الرصينة يف التخصصات الطبية، ضمن اهتمامات املحافظة 
الحتضان الطاقات العلمية«.

واك�د عىل« اهمي�ة احتضان الطاقات العلمي�ة والعمل عىل 
دعمهم وزجهم يف جامعات الدول املعروفة دولياً ليكون لهم 

دوراً بارزاً يف خدمة العراق«.
واض�اف الدخيي ان« الظروف القاهرة التي رافقت حس�ن 
ل�ُه ليكون من  خ�ال مس�ريته الدراس�ية ومعدلُه ال�ذي أهَّ
الطلب�ة االوائ�ل يف الع�راق تدعونا ان نقدم الدع�م واملتابعة 
به�دف ضمان حصول�ه عىل جامعة تليق بمنج�زِه العلمي 

املتميز .

املنافذ تناقش إعفاء البعثات الدبلوماسية 
واملنظامت الدولية من الرسوم

حمافظ ذي قار يفاتح التعليم العايل البتعاث 
الطالب االول للدراسة يف اخلارج

وزير النفط: ننوي تشييد خط جديد 
لنقل خام كركوك اىل حدود تركيا

امانة بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية 
عن موقعني جنويب العاصمة

التعليم املهني: ارتفاع نسبة قبول طلبتنا 
يف اجلامعات احلكومية بنسبة »10« باملئة

    المستقبل العراقي/ الغانم

أعل�ن محافظ واس�ط، محمد جمي�ل املياحي، 
إيق�اف تعيين�ات يف محط�ة كهرب�اء الزبيدية 
تلقت�ه  بي�ان  يف  املياح�ي  املحافظة.وق�ال  يف 
»املس�تقبل العراقي«، انه«زرن�ا محطة كهرباء 
الزبيدية برفقة رئيس لجنة الخدمات يف مجلس 
املحافظ�ة، مه�دي يون�س عي�ال وقائد رشطة 

واس�ط اللواء عاء غري�ب هذا املنش�أ الوطني 
والحي�وي املهم ملحافظتنا وللوطن بش�كل عام 
واس�تمعنا إىل مظلومية ش�باب املنطقة بشكل 
خ�اص ومحافظتنا العزي�زة عموماً بخصوص 
ف�رص التعي�ني الت�ي تأت�ي اىل املحط�ة، وم�ا 
يستش�عرونه ش�بابنا م�ن ظلم وحي�ف وعدم 
تساوي الفرص نظراً لتدخل املحسوبية وأشياء 
أخ�رى فيها«.وأضاف »اتصلنا مب�ارشة بوزير 

الكهرب�اء واب�دى تعاونه الت�ام يف إحقاق الحق 
وتس�اوي الفرص وقرر ايق�اف هذه التعيينات 
وت�م االتفاق معه عىل تش�كيل لجنة مش�رتكة 
ب�ني املحافظة والوزارة، خاص�ة للنظر بفرص 
التعي�ني ومنحها ملس�تحقيها م�ع التأكيد عىل 
ان األولوية تكون ألهايل املنطقة«.وأكد املياحي 
أله�ايل الزبيدي�ة ان »حقوقه�م محفوظة وان 
مظلومياته�م يف اعينن�ا، ونعتره�ا مظلومي�ة 

ل�كل املحافظة، ول�ن نقف مكت�ويف األيدي ازاء 
أي حق يس�لب م�ن ابناءنا ب�أي طريقة كانت 
وتحت أي مسمى، وخال االيام القليلة القادمة 
ستس�معون اخب�ار طيب�ة به�ذا الخصوص«.
ودعا محافظ واس�ط االهايل »إىل املحافظة عىل 
ه�ذه املحط�ة التي تعتر رصح وطني نس�عى 
لتطويره�ا، كما نتمنى منه�م عدم التجمهر او 
التظاهر أمامه�ا، وان أي ارباك أو بلبلة تحدث، 

قد تؤثر سلباً عىل عملها، السيما ونحن مقبلون 
عىل دخول رشكة سيمنس األملانية لبناء محطة 
ثانوي�ة داخ�ل ه�ذه املحطة«.وثم�ن »الجهود 
املهندس�ني  م�ن  للش�باب  الكب�رية  اإلبداعي�ة 
والفني�ني العاملني يف هذه املحطة، ونش�د عىل 
أيدهم، وندعوهم إىل مضاعفة العمل للمساهمة 
بش�كل حقيقي وفاع�ل يف إنهاء معان�اة أهلنا 

جراء أزمة الكهرباء العصية منذ عقود .

بسبب املحسوبية حمافظ واسط يعلن إيقاف تعيينات الزبيدية ويوعز بتشكيل جلنة مشرتكة بني املحافظة والوزارة للتعيني

    ميسان / المستقبل العراقي

اعلنت رئاس�ة محكمة اس�تئناف ميس�ان االتحادية 
توقي�ف متهم�ني اثن�ني بتج�ارة املخ�درات م�ن قبل 
محكم�ة تحقيق قلع�ة صالح ضبط�ت بحوزتهم ١١ 

كغم من مادة الكرستال املخدرة.
وذكر بيان ص�ادر عن املركز اإلعامي ملجلس القضاء 
االعىل ورد ل�«املستقبل العراقي«، ان »محكمة تحقيق 
قلعة صالح التابعة لرئاسة محكمة استئناف ميسان 
االتحادي�ة وقف�ت اثنني م�ن املتهمني بتهم�ة تجارة 

املخدرات فيما صدقت اعرتافاتهم قضائياً«. 
ولف�ت البيان ان »املتهمني اعرتفا امام قايض محكمة 
تحقي�ق قلعة صال�ح بأنهما كانا يروم�ان نقل مادة 
الكرستال املخدرة البالغة كميتها ١١ كغم من االهوار 
وادخالها اىل محافظة بغداد لتس�ليمها اىل احد التجار 

لغرض توزيعها«.
واش�ار اىل ان »املحكمة اتخ�ذت االجراءات كافة بحق 
املتهم�ني وصدقت اعرتافاته�م قضائياً وف�ق احكام 
امل�ادة 28 من قانون املخ�درات واملؤثرات العقلية رقم 

50 لسنة 20١7 .

استئناف ميسان: توقيف متهمني 
اثنني يرومان إدخال »11« كغم 

من الكريستال لبغداد
    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن وزي�ر االعم�ار واالس�كان والبلديات العام�ة بنكني 
ريكاني اطفاء 95% من مبالغ رشاء قطع االرايض السكنية 
يف قصبة القوش التابعة ملحافظة نينوى الهالينا من الديانة 

املس�يحية حرصاً.و أكد الوزي�ر يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، أن »املجلس الوزاري للخدمات االجتماعية وافق 
عىل طلب االطفاء الذي تقدمت به الوزارة يف مسعى اليقاف 
هجرة اخوتنا من ابناء املكون املسيحي االصيل من القصبة 
وتش�جيع مفهوم التعايش السلمي يف بلدنا العزيز«. يذكر 

ان املجلس الوزاري للخدمات االجتماعية تش�كل برئاس�ة 
رئي�س مجلس ال�وزراء وعضوية وزير االعمار واالس�كان 
والبلديات العام�ة ووزراء )التخطي�ط واالتصاالت والعدل 
والنق�ل والهجرة واملهجرين( وبقية الجه�ات ذات العاقة 

لارتقاء بمستوى الخدمات املقدمة للمواطنني.

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د وزير الزراع�ة صالح الحس�ني ، 
ارتفاع نس�ب إنتاج الدج�اج والبيض 
خ�ال ف�رتة من�ع اس�ترياد الدواج�ن 

ومشتقاتها.

وقال الحسني يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »الطاق�ة 
التصميمية ملش�اريع الدجاج البياض 
القائمة وصل�ت اىل ١2 مليون دجاجة 
بياضة بعدما كانت قبل منع االسترياد 
بحدود 4 ملي�ون دجاجة بياضة واالن 

وصل اىل 8 مليون دجاجة بياضة وهذا 
كل�ه بجه�ود وزارة الزراع�ة والدع�م 

املقدم للمربني من قبل الوزارة«.
التصميمي�ة  »الطاق�ة  ان  واض�اف 
ملش�اريع اللح�م بلغ�ت اكث�ر من 55 
ملي�ون فرخ�ة قب�ل من�ع االس�ترياد 

وتش�كل نس�بة 25 % حيث وصلت اىل 
١85 ال�ف ط�ن س�نويا اما بع�د منع 
االس�ترياد وصلت النس�بة اىل اكثر من 
35% اي بح�دود ١١0 الف طن س�نويا 
وه�ذا ب�دوره ادى اىل تش�غيل االيادي 

العاملة وامتصاص البطالة .

    بغداد / المستقبل العراقي

قرر مرصف الرافدين، منح قروض للقضاة لغاية 60 مليون 
دينار ل�رشاء س�يارات حديثة ومن من�اىشء عاملية رصينة 

وبالتقس�يط .وقال املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي » نسخة منه، إن »ضمان القرض تقديم 
كفال�ة الق�ايض اضافة اىل موظ�ف مدني من دوائ�ر الدولة 
ويق�وم الفرع باتخ�اذ اإلجراءات األصولي�ة تجاه املقرتض 

والكفيل بما فيه ميء استمارة طلب القرض ونموذج تعهد 
املقرتض والكفيل وبرشط اليتجاوز مبلغ القس�ط والفائدة 
الشهري )50  % ( من راتب الكفيل«.وأشار إىل، أنه »يتم منح 

القرض بنسبة 80  %  من سعر السيارة املحدد .

وزير االعامر يعلن اطفاء »95« باملئة من مبالغ االرايض السكنية يف قصبة القوش للمسيحيني حرصًا

وزير الزراعة: ارتفاع نسب إنتاج الدجاج والبيض بعد منع االسترياد

الرافدين يمنح قروضًا للقضاة لرشاء سيارات بالتقسيط

حمافظ البرصة: لن نسمح باملتاجرة بموضوع 
املتجاوزين من أبناء املحافظة سياسيًا

اكد سعيه الستحصال املوافقات املالية آلالف املتطوعني واحملاضرين يف مديرية الرتبية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / المستقبل العراقي

اك�د رئيس اللجنة االمنية العلي�ا يف البرصة املحافظ 
اس�عد عبد االم�ري العيداني انه لن يس�مح الي جهة 
كان�ت باملتاج�رة بموض�وع املتجاوزي�ن م�ن ابناء 
الش�عب البرصي سياسياً، مش�رياً اىل ان حملة رفع 
التج�اوزات ال تش�مل العوائ�ل الفق�رية والحكومة 
املحلي�ة تح�رتم كرام�ة االنس�ان .وق�ال » العيداني 
خ�ال مؤتمر صحفي عقد يف قي�ادة رشطة البرصة 
بحضور القيادات االمني�ة ان حملة رفع التجاوزات 
ال تش�مل العوائل الفقرية ، مشرياً اىل ان هناك زيارة 
مرتقب�ة يف االي�ام املقبل�ة اىل العاصمة بغ�داد لعقد 
اجتماع مع رئيس ال�وزراء عادل عبد املهدي لغرض 
ايج�اد حلول كبدائل للمتجاوزين ع�ىل االماكن التي 
فيها مش�اريع تخدم ابناء الشعب البرصي .واضاف 
» محافظ البرصة انه سيبحث خال الزيارة املرتقبة 
اىل بغ�داد ولقائ�ه برئي�س الوزراء الس�يد عادل عبد 
امله�دي الية توزيع اكثر م�ن )١5( الف قطعة أرض 
س�كنية ، فضاً عن مناقش�ة اكمال مرشوع مدينة 
السياب الس�كنية التابع اىل وزارة االسكان واالعمار 
واالش�غال والبلدي�ات ، مبين�اً ان االرايض يج�ب ان 
ت�وزع عىل العوائ�ل املترضرة الذي�ن يحملون أوراق 
ثبوتية تؤكد انهم من سكنة البرصة حرصاً حيث يتم 
ذلك من خال التنسيق مع املجالس البلدية واملحلية 
والجهات املعنية ، مضيف�ًا انه يرحب بالوافدين من 
باقي املحافظات الذين يرغبون بالسكن يف املحافظة 
رشط ان يشرتي او يستأجر اي مواطن منزل اصويل 
وان ال يتج�اوزون عىل االرايض التي فيها مش�اريع 
بنى تحتي�ة تخدم الش�عب الب�رصي ».وعىل صعيد 
مختلف اكد محافظ البرصة عىل »وجود مساعي من 

قبل الحكومة املحلية بش�قيها الترشيعي والتنفيذي 
للمحارضي�ن  املالي�ة  املبال�غ  اس�تحصال  لغ�رض 
واملتطوع�ني يف تربية البرصة الذي�ن كان لديهم دور 
كبري يف سد النقص الحاصل يف بعض مدارس البرصة 
، مش�رياً اىل ان هناك تنسيق مع رئيس لجنة الرتبية 
والتعليم يف مجلس املحافظة الس�تحصال املوافقات 
الحكوم�ة  والت�ي ه�ي ضم�ن صاحي�ات  املالي�ة 
االتحادية .وق�ال العيداني يف بيان صحفي صدر عن 
مكتبه االعامي الخاص ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
خ�ال اجتماع مع املحارضي�ن واملتطوعني يف تربية 
الب�رصة بحض�ور رئيس لجن�ة الرتبي�ة والتعليم يف 
مجلس محافظة البرصة ام�ني منصور التميمي ان 
هناك س�عي من قب�ل مجلس املحافظ�ة واملحافظة 
من اجل اس�تحصال املوافقات وإيجاد ابواب رصف 

قانوني�ة للمبال�غ املالي�ة كمس�تحقات للمتطوعني 
واملحارضين يف مديرية تربية البرصة والبالغ عددهم 
متط�وع  و)6500(  مح�ارض   )4000( م�ن  اكث�ر 
.م�ن جهته« ق�ال رئيس لجن�ة الرتبي�ة والتعليم يف 
مجل�س محافظ�ة البرصة ام�ني منص�ور التميمي 
ان�ه تم اللق�اء م�ع املحارضين واملتطوع�ني لوضع 
الي�ة رصف مس�تحقات املحارضي�ن واملتطوع�ني 
بع�د مصادقة مجل�س محافظة الب�رصة عىل العدد 
الكي للمحارضين البال�غ عددهم )4500( محارض 
و)6500 ( متط�وع من مختل�ف الرشائح يف مديرية 
تربية الب�رصة، الفتاً اىل انه تم طرح موضوع رصف 
املنح�ة للمحارضي�ن وكذلك هناك اس�ماء لم تظهر 
اخ�رياً مع قوائ�م املحارضين وسنس�عى بمخاطبة 

وزارة املالية.

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

عق�د محاف�ظ بغ�داد ف�اح الجزائ�ري ووزي�ر 
التخطي�ط صباح نوري الدليمي موتمرا صحفيا، 
يف مبن�ى املحافظة إلعان خط�ة املحافظة للعام 

الجاري.
وقال الجزائري خال املؤتمر الذي عقده حرضه 
ع�دد م�ن اعض�اء مجل�س املحافظ�ة وال�كادر 
املتق�دم يف املحافظ�ة » ان خط�ة املحافظة لهذا 
العام متكاملة وراعت الكثافة الس�كانية وحجم 
الخدمات املقدمة وتضمنت الكثري من املش�اريع 
االسرتاتيجية املتوقفة والجديدة للنهوض بالواقع 
الخدمي الس�يما مش�اريع البنى التحتي�ة واملاء 
واملجاري واألكس�اء واملدارس فضا عن مرشوع 
تطوي�ر مداخ�ل بغداد بم�ا يتائم م�ع عاصمتنا 

الحبيبة«.
ولف�ت اىل »اس�تئناف العمل باملش�اريع املتوقفة 
وهناك نسب انجاز كبرية لقطاعات املاء والرصف 
الفضيلي�ة  ومستش�فيات  وامل�دارس  الصح�ي 
والنعمان والشعب والحرية اضافة اىل االعان عن 

١52 مدرسة ضمن خطة املحافظة لهذا العام«.
واض�اف ان » األي�ام املقبلة ستش�هد االعان عن 
املب�ارشة بمش�اريع مجاري ابو غري�ب والوحدة 
وس�بع الب�ور والنه�روان بع�د اكم�ال متطلبات 
االدراج واس�تحصال موافقة وزارت�ي التخطيط 
واملالية«، مبينا ان »مشاريع االكساء يف البلديات 
بح�دود 46ملي�ار يف كل م�ن ) ناحي�ة الزه�ور 
والوحدة وجرس دياىل وابو غريب والنرص والسام 

واللطيفية والتاجي والطارمية(«.
من جانبه اشار الوزير اىل ان » وزارة التخطيط يف 

تنسيق دائم واجتماعات متواصلة مع الحكومات 
املحلي�ة ومنه�ا محافظ�ة بغداد ل�ارساع باقرار 
الخطط للرشوع بتنفيذ املش�اريع«، مشريا اىل ان 
» األيام الس�ابقة ش�هدت اجتماعات مكثفة مع 
الس�يد املحافظ والك�وادر املتقدم�ة يف املحافظة 
والتخطيط إلنجاز خطة املحافظة واإلعان عنها 
حيث تضمنت مشاريع عدة السيما االسرتاتيجية 

منها«.
وع�ىل صعي�د منفص�ل اك�د محافظ بغ�داد عىل 
»تحديد موعد منتصف الش�هر لاعان عن قوائم 

املقبولني للتعيني عىل ماك الرتبية.
وناق�ش املحافظ خال ترؤس�ه اجتم�اع اللجنة 

املركزية الخاصة بالتعيينات اس�تمارة املفاضلة 
الخاصة بالتعيني، مؤكدا ان »هذه االستمارة هي 
متاحة للجميع لضمان شفافية عملية التعيني«.

واش�ار اىل ان »ع�دد الدرجات ه�و ١3 الف درجة 
موزع�ة عىل جميع مديريات تربية بغداد الس�تة 

بجانبي الكرخ والرصافة«.
وكان املحاف�ظ ق�د اعل�ن يف االول م�ن الش�هر 
الج�اري اطاق عملي�ة العد والف�رز يف مديريات 
تربي�ة بغ�داد وبحضور جميع الجه�ات الرقابية 
ولج�ان املحافظ�ة ووس�ائل االع�ام اضاف�ة اىل 
قيامه بزيارات ميدانية مفاجئة لجميع املديريات 

ملتابعتة شخصيا سري عملية الفرز.

حمافظ بغداد ووزير التخطيط يعلنان عن خطة 
املحافظة لعام 2019

أكد إعالن نتائج الرتبية سيكون منتصف الشهر املقبل
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) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
)رشاء مواد أولية العامل االكساء لبلديات االقضية والنواحي توزيع حسب النسب السكانية للوحدات االدارية(مناقصة )2/ بلديات   2019 (

العدد:4947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التاريخ :2019/8/28

  م/ ) متديد موعد غلق (  م/ ) متديد موعد غلق ( العدد:4861                                                                                                                             التاريخ: 2019/8/27 العدد:4824                                                                                                                             التاريخ: 2019/8/27

 اس�تنادا اىل كتابي قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3623 يف 2019/5/29(
وتوصيات لجنة التحريري عن اسباب عدم املشاركة يف االعالن وحسب الكتاب املرقم ق/10 يف 2019/8/21(.

يرس )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
)املغلقة( مرشوع )رشاء مواد أولية العمال االكس�اء لبلديات االقضية والنواحي توزيع حس�ب النس�ب السكانية 

للوحدات االدارية(
 - وبكلفة  تخمينية قدره)5.051.180.000( خمس�ة  مليار وواحد وخمس�ون مليون ومائة وثمانون  الف دينار 

عراقي .
 - ضمن الخطة التشغيلية لسنة 2019.

 - مدة التجهيز ) 90  يوم ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة    والصنف /  إنشائية  و) بعرض فني (

-  موقع املرشوع )عام(
  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلي�ة الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود الحكومية  
/ ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت املحيل 

ملحافظ�ة الب�رصة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد   -1
ويف حالة عدم امتالك الرشكة حس�ابات ختامية الخر س�نتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق 
ع�ام 2014 وذلك اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب وزارة التخطيط /دائ�رة العقود الحكومية العامة قس�م املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 .
معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع س�نوات يج�ب ان ال يقل ع�ن )3.535.826.000( ثالثة مليار   -2

وخمس�مائة وخمس�ة وثالثون مليون وثمانمائة وس�تة وعرشون الف دينار  عراقي .
متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية   -3
بمبلغ اليقل  عن مبلغ قدرة  )3.535.826.000( ثالثة مليار وخمسمائة وخمسة وثالثون مليون وثمانمائة وستة 

وعرشون الف دينار  عراقي .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:  •

الخربة والقدرة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة   -2
الفني�ة املدرج�ة أدن�اه:

املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 7( الس�بع الس�ابقة   -4
وبمبلغ اليقل عن )3.030.708.000( ثالثة مليار وثالثون مليون وسبعمائة وثمانية  الف دينار  عراقي .

لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنج�اح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األس�اليب والتكنولوجيا املس�تخدمة املش�ار اليها يف الفصل الس�ادس )متطلبات صاحب العمل( .
رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رس�م غري مس�رتد  ق�درة )200,000( مائت�ان  الف دينار عراق�ي اعتبارا من يوم الخمي�س   املصادف  29 

.  2019/8/
خامس�اً – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة أقس�امها واملتمثلة ب�

)1- رس�الة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

 3- تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورق�ة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االس�تمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
سادساً:- سيتم عقد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واإلحالة يف يوم الخميس   املصادف 2019/9/5   الساعة العارشة 

صباحاً
  سادس�ا - يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس   املصادف 2019/9/12 الس�اعة 2:00 ظهرا   حس�ب 
التوقي�ت املحيل ملدينة البرصة  وعىل العن�وان  : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة 

لجنة فتح العطاءات.
العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. 

سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس   املصادف 2019/9/12.
     العنوان : البرصة / املعقل / مبنى ديوان محافظة البرصة )الجديد( / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سابعاً- يجب أن يرافق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة )50.511.800(خمسون مليون وخمسمائة واحدى 
عرش الف وثمانمائة دينار عراقي 

  عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات 
ثامنا- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعاً-  يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
عارشاً  - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام  الرسمي الذي ييل يوم العطلة 

.
اح�د ع�رش- للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحس�ب 

مقتضي�ات املصلحة العامة و اليح�ق للمرشكني يف املناقص�ة املطالبة  بأي 
تعويض جراء ذلك

 basra.gov.iq الثاني عرش - املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

الحاق�ا بكتابنا ذي الع�دد )4470 
يف 2019/8/7( الخاص بإع��الن 
اول للمناقص��ة 1/ كهرباء انتاج 
طاقة 2019 مرشوع ) احتياجات 
مديرية انتاج الطاقة الكهربائية (

ن�ود ان نن�وه اىل تمديد موعد غلق 
املناقصة اعاله ليكون يوم األربعاء 
املصادف 2019/9/4 بدال من يوم 

االربعاء 2019/8/28. 

يف   4447( الع�دد  ذي  بكتابن�ا  الحاق�ا 
اول  بإع���الن  الخاص�ة   )2019/8/7
للمناقص���ة 7/ بلدي�ة  2019 مرشوع 
) انشاء البنى التحتية للمجمع السكني 
الخ�اص بموظفي مجل�س املحافظة ) 

مجمع الرحاب ( يف الكزيزة (
نود ان ننوه اىل تمديد موعد غلق املناقصة 
اع�اله ليك�ون ي�وم الثالث�اء املص�ادف 
2019/9/3 الساعة الثانية ظهراً بدال من 

يوم االربعاء املصادف 2019/8/28.

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين  (
)مرشوع تنظيف شعبتي الرباط واملعقل(مناقصة )1/ بلدية   2019 (

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول  (
)مرشوع تنفيذ البنى التحتية حلي االنتصار (مناقصة )46/ بلديات 2019 (

العدد:4945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التاريخ :2019/8/28

العدد:4946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        التاريخ :2019/8/28

    استنادا اىل كتابي قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة ذي العددين )1956 يف 2019/5/7(  و2241 يف 5/22/ 
2019 . محظر توصيات لجنة الدراسة والتحليل والتقييم الثانية ذي العدد 38  يف 2019/8/4. 

يبر )محافظة البرصة / قسبم العقود الحكومية ( دعبوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم 
)املغلقة( مرشوع )مرشوع تنظيف شعبتي الرباط واملعقل(

 - وبكلفبة  تخمينيبة قبدره)17.932.149.440( سببعة عرش مليار وتسبعمائة واثنان وثالثون مليون ومائة وتسبعة 
واربعبون  البف  واربعمائبة واربعبون دينبار عراقبي .
 - ضمن  برنامج  املوازنة التشغيلية لعام 2019.

 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .
-  موقع املرشوع )املركز(

  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثانية     والصنف /  إنشائية   / رشكات متخصصة  يف هذا املجال 
  أوالً-  سبيتم تنفيبذ العطباء من خبالل إجراءات العطاءات التنافسبية الوطنية التبي حددتها تعليمات تنفيبذ    العقود 

الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  / شبعبة 

اعالن املشاريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

القبدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلبة موثقبة تثببت قدرتبه عبىل القيبام باملتطلببات املاليبة اآلتيبة:  •
معدل االيراد السنوي عىل مدى اخر سبع سنوات يجب ان ال يقل عن )5.379.644.832( خمسة مليار وثالثمائة  أ - 

وتسعة وسبعون مليون وستمائة واربعة واربعون الف وثمانمائة واثنان وثالثون  دينار  عراقي .
متطلبات السبيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية بمبلغ اليقل  
عن مبلغ قدرة  )5.379.644.832( خمسبة مليار وثالثمائة وتسبعة وسببعون مليون وسبتمائة واربعة واربعون الف 

وثمانمائة واثنان وثالثون  دينار  عراقي .
الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سبنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسبب قانوني معتمد ويف  ب - 
حالة عدم امتالك الرشكة حسابات ختامية الخر سنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق عام 2014 
وذلبك اسبتنادا اىل ما جاء بكتباب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصبات والعقود ذي العدد 

18256/7/4 يف 2017/8/29 .
2- الخبرة والقبدرة الفنية: عىل مقدم العطاء أن يقدم دليباًل موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبيبة متطلبات الخرة الفنية 

املدرجة أدناه:
املشباركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسبنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل عن 
)5.379.644.832( خمسبة مليار وثالثمائة وتسبعة وسبعون مليون وسبتمائة واربعة واربعون الف وثمانمائة واثنان 

وثالثبون  دينبار  عراقبي .
لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، األساليب 

والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .
ت -  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن جدول الفعاليات ) القسم الخامس من الوثيقة القياسية( 

رابعباً- يمكبن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قببل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع 
رسبم غري مسبرتد  قدرة )250,000( مائتان  وخمسبون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد   املصادف  1 /2019/9  

.
خامسباً- سبيتم عقبد مؤتمر يف قاعة لجان الفتح واالحالبة يف يوم الخميس   املصادف 2019/9/12   السباعة العارشة 

صباحاً
  سادسباً -يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/9/19 الساعة 2:00 ظهرا     حسب التوقيت 
املحبيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسبمح بها(. العطاءات املتأخرة سبيتم رفضها. سبيتم فتح العطاءات 

فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/9/19.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 179.321.500 ( مائة وتسعة وسبعون مليون وثالثمائة 
وواحد وعرشون الف وخمسمائة  دينار عراقي. عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد 

تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً-  عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

)1- رسبالة العطباء وملحق العطباء 2- الجداول الكاملبة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسبم الراببع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

3-تفويبض تحريبري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطباء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة يف 
ورقة بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات املدرجة يف 

القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسبعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عارشا-  يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احد عرش -  اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسبمي الذي ييل يوم العطلة.

اثنا عرش-  للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسب مقتضيات 
املصلحبة العامبة و اليحبق للمرشكبني يف املناقصبة املطالببة  ببأي تعويبض جبراء ذلبك

ثالثة عرش -  العنوان املشار إليه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسم العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق 
القياسية

basra.gov.iq اربعة  عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
خمسة عرش – الزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن استنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة 

العقود الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .
سبتة عرش – سببب االعالن الثاني *تم تقديم كشف مسعر استنسباخ يف االعالن االول*لم يتم تقديم عمل مماثل حسب 
االعالن الفقرة ثالثا)2- أ ( يف االعالن االول*لم يتم تقديم عمل مماثل منجز مؤيد من جهة رسبمية حسبب فقرة االعالن 

ثالثبا )2-أ ( يف االعبالن االول *هويبة رشكة ارتوش من مكون اقليم كردسبتان 
مخالبف كتباب وزارة التخطيبط املرقبم )16074/5/4( يف 2019/7/8. *عدم 
تبوازن يف اغلبب فقرات الكشبف الفني املسبعر يف االعالن االول * لبم يتم تقديم 

سيولة  نقدية حسب فقرة االعالن ثالثا )1- ب( يف االعالن االول . 

    استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )3599 يف 2019/8/19(. 
ير )محافظة البرصة / قسم العقود الحكومية ( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخرة لتقديم عطاءاتهم 

)املغلقة( مرشوع )مرشوع تنفيذ البنى التحتية لحي االنتصار (
 - وبكلفة  تخمينية قدره)8.359.474.000( ثمانية مليار وثالثمائة وتسعة وخمسون مليون واربعمائة واربعة 

وسبعون الف دينار عراقي .
 - ضمن  برنامج  تنمية االقاليم  لعام 2019.

 - مدة التنفيذ ) 365  يوم ( .
  - الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الرابعة     والصنف /  إنشائية   / كهرباء / ميكانيك / كيمياوي  وبعرض 

فني  
-  موقع املرشوع )الهارثة(

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود 
الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.

  ثانيباً- يمكبن للمناقصني ذوي األهليبة الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قسبم العقود الحكومية  
/ شبعبة اعالن املشباريع( يف العنوان أدناه وذلك من  السباعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسبب التوقيت املحيل 

ملحافظة البرصة
   ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

القدرة املالية: عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:  •
الحسبابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد   - 1
ويف حالة عدم امتالك الرشكة حسبابات ختامية الخر سبنتني فيتم تقديم حساباتها الختامية للسنتني التي تسبق 
عبام 2014 وذلك اسبتنادا اىل ما جاء بكتباب وزارة التخطيط /دائبرة العقود الحكومية العامة قسبم املناقصات 

والعقود ذي العدد 18256/7/4 يف 2017/8/29 .
معدل االيراد السبنوي عىل مدى اخر سببع سبنوات يجب ان ال يقبل عن )6.269.606.000( سبتة مليار   -2

ومائتان وتسعة وستون مليون وستمائة وستة الف  دينار  عراقي .
متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية   -3
بمبلغ اليقل  عن مبلغ قدرة  )2.786.492.000( اثنان مليار وسببعمائة وستة وثمانون  مليون واربعمائة واثنان 

وتسعون الف  دينار  عراقي .
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخرة الفنية املدرجة أدناه:  •

2- الخبرة والقبدرة الفنيبة: عىل مقدم العطاء أن يقدم دليباًل موثقاً يوضح إمكانيته عبىل تلبية متطلبات الخرة 
الفنية املدرجة أدناه:

املشاركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 7( السبع السابقة وبمبلغ اليقل 
عن )5.015.685.000( خمسة مليار وخمسة عرش مليون وستمائة وخمسة وثمانون الف  دينار  عراقي .

لتنفيبذ عقبود مماثله ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنجباح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 
األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( .

ب -  توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن جدول الفعاليات ) القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعباً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغبة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* 
ودفع رسبم غري مسبرتد  قدرة )200,000( مائتان  الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد   املصادف  2019/9/1  

.
خامسباً- سبيتم عقد مؤتمبر يف قاعة لجان الفتبح واالحالة يف يوم الخميبس   املصادف 2019/9/12   السباعة 

العارشة صباحاً
  سادسباً -يجب تسبليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس  املصادف 2019/9/19 السباعة 2:00 ظهرا     حسبب 
التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح 

العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
     الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

     التاريخ : يوم الخميس املصادف 2019/9/19.
     العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات

سابعاً - يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 83.594.740( ثالثة وثمانون مليون وخمسمائة 
واربعة وتسبعون الف وسببعمائة واربعون دينار عراقي. عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ 

ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامناً-  عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة بب

)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2- الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم الرابع من الوثيقة 
القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .

3-تفويض تحريري ملمثل مقدم العطاء املخول بالتوقيع عىل العطاء.4- الوثائق املصادق عليها من الجهات املحددة 
يف ورقبة بيانات العطاء التي توكد اسبتمرارية أهلية مقدم العطاء  او وثائق التأهيل الالحق بموجب االسبتمارات 

املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
تاسعا - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

عارشا-  يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
احبد عبرش -  اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسبمية يكون  موعد الغلق يف يوم الدوام الرسبمي الذي ييل يوم 

العطلة.
اثنبا عبرش-  للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  وحسبب 

مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك
basra.gov.iq ثالثة عرش -  املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

-  العنوان املشبار إليبه أعاله*:جمهورية العراق/محافظة البرصة/قسبم 
العقود الحكومية/ شعبة بيع الوثائق القياسية

اربعبة  عرش – البزام الرشكات ببرشاء منتجبات وزارة الصناعبة واملعادن 
اسبتنادا اىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم 

االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 .

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة

املهندس
حممد طاهر نجم التميمي

النائب الفني ملحافظ البرصة
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ي�ر مجلس محافظة بغداد/ محافظة بغداد االعالن مش�اريع بناء مدارس ضمن 
ق���اط����ع م���ديرية ت��ربية )الرصافة الثالثة(املدرجة ادناه ضمن  يف املوازنة 
االستثمارية لسنة 2019 فعىل كافة  مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة تقديم 

عطاءاتهم لتنفيذ املشاريع ادناه وحسب الوثائق القياسية
عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل الوثائق الخاصة باملشاريع 
وجداول الكميات مراجعة محافظة بغداد الطابق الثامن / قسم العقود خالل اوقات 

الدوام الرسمي من الساعه8  صباحا ولغاية الساعة 2 ظهرا  .
يتضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )ش�هادة تأسيس, عقد تأسيس , محرض 
اجتماع , اجازة ممارسة مهنه, هوية تصنيف بدرجة خامسة انشائية نافذة صادرة 
من وزارة التخطيط , هوية غرفة تجارة  نافذه , ,تقديم اعمال مماثله مصدقة من 
الجهه املستفيده, تقديم مستمسكات املدير املفوض , تقديم مايؤيد حجب البطاقة 
التمويني�ة , تقدي�م براءة ذمة معنونه اىل محافظة بغداد ص�ادرة من الهيئة العامة 
للرضائب|)نس�خة اصلية(,وصل الرشاء النس�خة االصلية , يتم التوقيع والختم عىل 
كافة صفحات جداول الكميات من قبل الرشكة املتقدمه , تقديم جدول تقدم عمل , 
تكون مدة نفاذية العطاء 90 يوما , تقوم الرشكة بتثبيت عنوان متكامل ملكتبها مع 
ارقام الهواتف واملوقع االلكرتوني  الخاص بها  , يجب ان تكون االرقام مدونه رقما 
وكتابة وان تكون الكتابة واضحه وخالية من الحك والشطب ومقرتن بتوقيع مقدم 
العطاء , عىل الرشكات االجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصه تقديم شهادة تاسيس 
وكافة مستمسكاتها مرتجمة مصدقة من السفارة العراقية يف بلد التاسيس , تلتزم 
الرشك�ة بتقديم االس�عار النهائية  غري القابلة للتف�اوض , تقديم جميع العطاءات 

مختومه بالختم الحراري ملحافظة بغداد (
 بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل 
العنوان التايل ( محافظة بغداد / قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة 

لقاء مبلغ قدره )500.000( )خمسمائة  الف دينار عراقي ( لكل ناقصة 
 يتم تسليم العطاءات / اىل العنوان التايل محافظة بغداد / االستعالمات االلكرتونية 
/الطاب�ق االول يف الس�اعه 12 ظهرا  من التوقيت املحيل ملدين�ة بغداد يوم االحد 15 
/2019/9  والعط�اءات املتأخ�رة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد / قس�م العقود 

الساعه 12 ظهرا من يوم  15 /2019/9او اليوم الذي يليه  
يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عىل شكل) خطاب ضمان او صك مصدق 
او س�فتجة(  لكل مناقصة يف الجدول  صادر م�ن احد مصارف بغداد املعتمده لدى 

البنك املركزي .
ازاء كل مناقصة يف الجدول يستقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة  كافة الرسوم 

والرضائب املشار اليها يف القوانني واالنظمة والتعليمات العراقية
اذا صادف موعد غلق املناقصه عطلة رسمية فيكون موعد الغلق باليوم التايل

كل ما يخالف ماورد يف اعاله ال يعتد به
جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة

يس�تبعد أي عطاء لم ينظم حس�ب الوثيقة القياس�ية وبضمنها )السيولةالنقدية, 
االعمال املماثلة( 

)con .baghdad.iq( للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني
يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

املناقصات املعلنة حسب الجدول ادناه:.

حمافظة بغداد/ قسم العقود

محكمة بداءة  منديل
العدد/247/ب/2019

م/ اعالن بيع عقار
عطفا عىل الحكم الصادر من محكمة بداءة بلد روز  

بالعدد 247/ب/2019
ش�يوع  ازال�ة  املتضم�ن    2019/6/30 وامل�ؤرخ 
العق�ار 1556/11 مقاطع�ة 17 مرحب�ا  الواقع يف  
قضاء  بلدروز قرب  مدرس�ة بالل الصالح االبتدائية 
املوصوف ادن�اه  تق�رر وضعهباملزايدةالعلنية  ملدة 
ثالث�ني   يوما اعتب�ارا من اليوم الت�ايل  للنرش فعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكم�ة يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�را مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانونية وقدره10% من القيمة املقدرة 
والبالغة) 62000000( اثنان وستون  مليون دينار 
الغريه�ا ان لم يك�ن من الرشكاء وعن�د انتهاء املدة 
املذك�ورة  س�تجري االحالة القطعي�ة وفق االصول 
واذا صادف  يوم االحالة عطلة رس�مية  فس�يكون 
الي�وم الذي  يلي�ه موعدا  لذلك وعىل املش�رتي جلب 

شهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية
القايض

صالح سعد محفوظ
االوصاف

الدار بناء  قديم  يحتوي عىل غرفة استقبال 5يف4 يف  
مقدمة ال�دار  ويحتوي كذلك عىل غرفتني يف الداخل  
امامه�ن هول مغل�ق ويحتوي ع�ىل مرافق  صحية 

خارجية وان حالة البناء  متوسطة
القيم�ة املقدرة ه�ي اثنان وس�تون ملي�ون  دينار  

الغريها .
������������������������������������

لجنة تثبيت امللكية  / منديل
العدد 4/ت /م/2019

  اعالن قرار  تثبيت عائدية  عقار مجددا 
بتاريخ 2019/6/16  اص�درت لجنة تثبيت امللكية 
يف  من�ديل  قراره�ا  بتثبيت عائدية العق�ار  املرقم ) 

91(  بوياقي
(  باس�م طال�ب  التس�جيل املج�دد)  ط�ه معروف  
طاه�ر ( وعىل  من  لديه اعرتاض عىل القرار املذكور   
اقام�ة  الدعوى امام  املحاك�م  املختصة  خالل مدة 
ثالث�ني  يوم�ا م�ن  اليوم الت�ايل  لنرش ه�ذا االعالن 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 49 م�ن قانون التس�جيل 
العق�اري  رقم 43 لس�نة 1971  وعن�د  انتهاء املدة 
وع�دم ورود  اش�عار من  املحكم�ة  باقامة الدعوى  
لديها  خالل  املدة املذكور  سوف  تستكمل  اجراءات  

التسجيل   وفق  القانون
القايض   قحطان  خلف خالد

رئيس  لجنة  تثبيت امللكية   يف  منديل
������������������������������������

تنويه
كن�ا قد نرشنا يف جريده املس�تقبل العراقي بالعدد) 
1971 ( يف 28 / 8 / 2019 اع�الن مديري�ه زراع�ه 
صالح الدين وقد ورد سهوا يف اإلعالن) تعلن مديريه 
زراع�ه صالح الدين ع�ن تأجري املس�احات املدرجه 
تفاصيله�ا )للم�ره الثاني�ه ( خط�اء والصحي�ح) 

للمره االوىل ( لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 
العدد : 967 / ش / 2019 
التاريخ : 27 / 8 / 2019 

اعالن 
املدعي : ياسمني خضري مصلح 

املدعى عليه : لؤي عيل احمد 
اقام�ت املدعية ) ياس�مني خض�ري مصلح ( 
الدعوى الرشعية املرقمة بالعدد ) 967 / ش 
/ 2019 امام محكمة االحوال الش�خصية يف 
الخالص موض�وع الدعوى ) تفريق قضائي 
للهج�ر ( وق�د وردت ورق�ة تبليغ�ك بموعد 
املرافعة وحسب كتاب مركز رشطة الخالص 
املرق�م بالعدد ) 15156 ( يف 19 / 8 / 2019 
واستش�هاد مخت�ار منطق�ة ح�ي الن�ور / 
قضاء الخالص الس�يد / عبد الرحمن احمد 
خلف ( املؤرخ يف 21 / 8 / 2019 متضمنتني 
ارتحال�ك اىل جه�ة مجهول�ة – علي�ه تق�رر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني بموعد 
املرافع�ة املقرر يوم 9 / 9 / 2019 الس�اعة 
الثامنة والنصف صباحا وعند عدم حضورك 
او م�ن ينوب عنك فس�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

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

مديرية تنفيذ الكرادة 
العدد : 2079 / 2019 

التاريخ : 27 / 8 / 2019 
الدائن / ضياء عباس مطلوب 

اىل املنف�ذ علي�ه املدين / س�تار حس�ن عيل 
حمد 

م / 712 – ز / 27 – د / 5 
بالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ مرك�ز رشطة ح�ي املثنى 
وتاييد املجلس املحيل لحي املثنى انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس لدي�ك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
تقرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني للحضور 
اىل ه�ذه املديرية خالل ثالثة ايام اعتبارا من 
اليوم التايل للتبليغ وذلك لغرض تقديم كفيل 
وبعكسه سوف يصار اىل منع سفرك استنادا 

اىل املادة ) 30 ( من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل 

حيدر قاسم جعفر

رشكة نفط ذي قار / رشكة عامة اعالن دعوة عامة
ي�ر وزارة النف�ط / رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة )1009/19/74( الخاصة بتجهيز )مجمعات رؤوس ابار حقلية عدد2( 

)HDD(  )اعالن اول( 
1 � عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف هذه املناقصة  بتقديم املستمسكات املطلوبة ) شهادة تأسيس للرشكة 
املجهزة مصدقة ونافذة لعام 2019 من مس�جل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد التأس�يس ومحرض التأس�يس والنظام الداخيل وهوية غرفة التجارة 
واجازة ممارسة املهنة او هوية تصنيف املقاولني لرشكات املقاولة عىل ان ال يقل رأسمالها عن ملياري دينار عراقي او ما يعادلها ، كتاب عدم ممانعة 
يف االش�رتاك باملناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمجهزين العراقيني ، رقم الهوية الرضيبية للرشكات املس�جلة يف 
العراق ، حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب  حسب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء ، الحسابات الختامية واملوقف املايل )الكفاءة 
املالية ( مصادق عليها اصوليا من محاس�ب قانوني للس�نتني املاليتني االخريتني ، االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة للس�نوات الخمس�ة 
االخرية مع االيراد الس�نوي ، ش�هادة التأس�يس لفرع الرشكة االجنبية املس�جلة يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية املصدقة من الجهات 
املعنية يف الخارج ويلتزم املجهزين من املكاتب التجارية بتقديم الوثائق اعاله ما عدا الوثائق الخاصة  بتسجيل الرشكات ، جميع املواد املجهزة يجب ان 
تكون كما مثبتة يف القسم السادس ، جميع املناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء( اىل القسم التجاري يف مقر الرشكة / املجمع النفطي 

للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة وحسب ما جاء يف وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية :
2 � تقدم التأمينات عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتا فيها اسم ورقم املناقصة صادرة من مرصف عراقي متعمد حسب النرشة 

الصادرة من البنك املركزي العراقي
3 � يت�م تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي :  عىل ان ت�ودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات ال�رشاء املحلية )صندوق الفتح الخاص 
باللجنة( الكائن يف )املوقع الرئييس( لرشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي عىل ان تكون بنسختني مع قرص مدمج ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن 

ولغاية موعد غلق الصندوق املحدد للمناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
4 � املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت )الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم االحد 2019/9/22(  

5 � مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسارات املجهزين كاالتي : سيتم عقد املؤتمر يف )مقر رشكة نفط ذي قار /املجمع النفطي /هياة املشاريع 
(  يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االحد 2019/9/15(  

6 � زم�ان وم�كان يوم الفتح العلني للعطاءات : س�يتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد س�اعة الغلق املحددة بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليه�م قانون�ا للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / مقر لجنة فتح العطاءات اذا صادف يوم 

الغلق او يوم الرد عىل االستفسارات عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك
7 � الرشكة غري ملزمة بقبول  اوطأ العطاءات  ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن او اي مصاريف اخرى ترتتب من جراء املناقصة 

8 � يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني 
)Toc.oil.gov.iq(

9 � املستمسكات املطلوبة : حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث

اعالن ثاين
م/ اعادة اعالن مناقصة رقم )31( لسنة 2019  مديرية تربية )الرصافة الثالثة(

رقم    
المدة / الكلفةاسم المناقصةمناقصة

مبلغ التامينات التبويبيوم  
االولية

مناقصة 
رقم 

 )31(
لسنة 
2019

- هدم وإعادة بناء مدرسه 
18 صف ابتدائية النسيم 
باستثناء جناح الصفوف 

الحديثة اإلنشاء 4/32592 
وزيرية/مدينة الصدر

- هدم وإعادة بناء مدرسة 
االنبعاث االبتدائية 18 

صف على القطعة المرقمة 
1/3505 مدينة الصدر

- هدم واعادة بناء مدرسة 
االبتهاج االبتدائية 18 

صف على القطعة المرقمة 
4/31735 مدينة الصدر

- هدم واعادة بناء مدرسة 
السراج المنيراالبتدائية 18 
صف على القطعة المرقمة 
4/12645 وزيرية مدينة 

الصدر

 3,409,299,200

ثالثة مليار 
واربعمائة وتسعة 

مليون ومئتان وتسعة 
وتسعون ومائتان 

دينار عراقي

2202-210-1-4-5-1-49

35،000،000

خمسة وثالثون 
مليون دينار 

عراقي

املدير العام
عيل وارد محود

نوع الموازنة نفاذية العطاء ثمن الوثائق التامينات االولية  الكلفة التخمينية رقمها اسم المناقصة ت

االستثمارية 120 يوم
300$ ثالث 
مائة  دوالر 

فقط

 $)19400(
تسعة عشر الف 

واربعمائة دوالر ال 
غيرها

)1,940,000($ مليون 
وتسعمائة واربعون  الف دوالر 

ال غيرها
)1009/19/74(

تجهيز )مجمعات 
رؤوس ابار حقلية 

عدد2(
ت
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اىل / السادة مسامهي مرصف املرشق العريب االسالمي لالستثامر ) مسامهة خاصة ( املحرتمون 
م / اعالن دعوة اهليئة العامة للمرصف لالجتامع 

اس�تنادا الحكام املواد 87 / ثانيا و 88 / اوال من قانون الرشكات رقم 21 لس�نة 
1997 املع�دل وتنفي�ذا لقرار مجل�س ادارة املرصف الرقم 6 وامل�ؤرخ يف 20 / 5 / 
2019 يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للمرصف والذي س�يعقد يف 
الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم االح�د املواف�ق 29 / 9 / 2019 يف مقر املرصف 

الكائن يف بغداد – الكرادة – قاطع املسبح وذلك ملناقشة جدول االعمال االتي : 
1 – مناقشة تقرير مجلس ادارة املرصف عن نشاطها للسنتني املاليتني املنتهيتني 

يف 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2018 واتخاذ القرار الالزم بشانهما . 
2 – االط�الع ع�ى تقريري مراقبي الحس�ابات والحس�ابات الختامي�ة للرشكتني 
للس�نتني املاليت�ني املنتهيت�ني يف 31 / 12 / 2017 و 31 / 12 / 2018 واملصادقة 

عليها .
3 – تعيني مراقبي حسابات املرصف للسنة املالية 2019 .

4 – ابراء ذمة الس�ادة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن نش�اط املرصف للسنتني 
املاليتني 2017 و 2018 .

5 – استحصال موافقة الهيئة العامة للمرصف عى الرتخيص العضاء مجلس ادارة 
املرصف باالنتفاع من اي مصالح له ، مبارشة كانت او غري مبارشة يف صفقات او 
عق�ود تربم مع املرصف وفق�ا الحكام املادة 119 من قانون الرشكات وبما يحقق 

مصلحة املرصف .
6 – استحصال موافقة الهيئة العامة عى تاسيس اربع رشكات يملكهما املرصف 
بش�كل كامل ويكون نش�اط احداها للتجارة العامة والوكاالت التجارية املحدودة 

ونشاط الرشكات االخرى االستثمار العقاري والزراعي والصناعي .
7 – تعديل عقد تاس�يس الرشكة / املادة الرابعة بزيادة راس مال الرشكة بمقدار 

50 مليار دينار وفقا الحكام املادة 55 / اوال من قانون الرشكات .
راج�ني حضورك�م او من ين�وب عنكم من املس�اهمني بموجب ص�ك انابة او من 
الغري بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل مراعاة الحكام املادة 91 من قانون 
الرشكات ويف حالة عدم تحقق النصاب القانوني لالجتماع سيؤجل اىل نفس املكان 

والزمان من االسبوع الذي يليه واملوافق يوم االحد 6 / 10 / 2019 .

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب 

رشكة عامة
هياة املواد / قسم العقود واملشرتيات 

العدد :خ23091/1/126/1
التاريخ 1440هـ

املوافق : 2019/8/27

تنويه

ن�ود اعالمكم بانه تم تمدي�د موعد الغلق 
للطلبي�ة اع�اله لغاية يوم االح�د املوافق 
2019/9/1 بدال من 2019/8/18الساعة 
12:00 ظهرا ويف حالة مصادفة يوم الغلق 
عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد 

العطلة

اعالن 
ق�دم املواطن )عمار فرحان محم�د ( دعوة قضائية 
لتبدي�ل ) لق�ب ( وجعل�ه ) الكنان�ي ( ب�دال م�ن ) 
وحييل ( فم�ن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية 
خالل خمس�ة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام 
امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 
لس�نة 2016 املعدل عى ان يكون النرش باس�م مدير 

الجنسية املحرتم .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

������������������������������������������������
مديرية تنفيذ بلدروز

رقم االضبارة/2018/37
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ بلدروز/سهام  املدين فارس  عبد  النبي  
عب�ود العقار تسلس�ل 1/ 849م 14أمام منص�ور الواقع  
فيبلدروزالعائ�د للمدي�ن ف�ارس عبد النب�ي عبوداملحجوز 
لقاء طلب  الدائن فريال خليفة سلمانالبالغ)28000000( 
ثمانية وعرشون مليون دينارالغريهافعى الراغب بالرشاء 
مراجع�ة  ه�ذه املديري�ة  خالل مدة خمس�ة ع�رش يوما 
تبداء م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه  التامينات 
القانوني�ة ع�رشة  من املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
والداللي�ة ع�ى  التس�جيل  وان رس�م  الجنس�يةالعراقية 

املشرتي.
املنفذ العدل

ميعاد منصور حسني
املواصفات

1- موقع�ه ورقمه:-  دياىل /  بل�دروز  1/849/م14أمام 
منصور

2- جنسه ونوعه:- /قطعة  ارض  مشيدة عليها  مشتمل
3-حدوده واوصافه  :-   كما هو مؤرش يف خارطة االفراز

4-مش�تمالته:-  يحت�وي ع�ل  مطب�خ وه�ول وغرف�ة 
وصحيات

5-مساحته:-  145م2
6-- درجة العمران :- دون  الوسط

7-الشاغل:- اليوجد
8- القيم�ة املقدرة    :-   )  70000000(  س�بعون مليون 

دينار  الغريها
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4044 / ش5 / 2019 

التاريخ : 25 / 8 / 2019 
اىل / املدعى عليه / احمد هاشم قاسم 

م / اعالن 
اقام�ت املدعي�ة زوجت�ك ) ب�راء نعم�ة حس�ني ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة بالع�دد اع�اله ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
ومضمونه�ا تطل�ب فيه�ا نفق�ة ماضي�ة ومس�تمرة لها 
ولطفله�ا ولكون�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وع�دم توفر 
املعلومات عنك حسب كتاب مركز رشطة التحرير واشعار 
مختار منطقة التحرير قرية بستان الخشايل تقرر تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 8 / 9 / 2019 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال ماينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

احمد ابراهيم نصار

حسام حسني ويل 
ء . مدير عام رشكة مصايف اجلنوب /وكالة

ITEM REQ.ON DESCRIPTION PRICE

ـ1
468/2018/E

للمرة االولى 

 Air conditioning for lub
oil control room

المبلغ التخميني للمناقصة 
)155,000($ مائة وخمسة 
وخمسون الف دوالر امريكي 

فقط

 200.000
IQD

رئيس جملس االدارة 
صادق كاظم املشاط
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طه: حياة يف هوى القدس كامل ُبلاّ
          ناصر الرباط 

فّن�اٌن مرهف الحس ومس�كون بهوى الق�دس التي فقدها 
صغ�راً ول�م يتمّكن م�ن العودة إليه�ا. باحٌث ع�ن الجمال 
من خالل تجريد الحروف أو األلوان أو األش�كال الهندس�ية 
والتفتي�ش ع�ن مدلوالتها يف أعم�اق تمظهره�ا. متصّوٌف 
زاهٌد ومتأّمل يف تقاطعات القدر القاس�ية والبّتارة مع حياة 
اإلنسان ومآالته، خاصة اإلنسان املنفّي أو املغرتب طوعاً أو 

كراهية.
مفك�ٌر وناق�ٌد متمّكن م�ن تاري�خ الفن الحدي�ث بحركاته 
ونظريات�ه ومدارس�ه الفكري�ة وم�ن الحرك�ة الفني�ة يف 
فلس�طني والعالم العربي. مناضٌل بقلمه وريش�ته من أجل 
حق فلسطني يف الوجود وحق الفلسطينّيني يف أن يكون لهم 

وطن عىل أرض أجدادهم كما كل شعوب العالم.
ه�ذا هو كمال ُباّلطه الذي فقدناه فج�أة، وقبل األوان، يوم 
الس�ادس من آب/ أغس�طس امل�ايض، عندم�ا كان يراجع 
محت�وى كتاَبني عن فّن�ه وكتاباته مقّرر لهم�ا أن ُينرشا يف 

كانون الثاني/ يناير املقبل.
ُول�د ُباّلطه عام 1942، وع�اش طفولته وج�زءاً من صباه 
يف الق�دس قبل وبع�د النكبة. تش�ّبع من جمالي�ات املدينة 

ل. تعلّم  املقّدس�ة باملعاينة وعن طري�ق الدراس�ة والتأمُّ
رس�م األيقون�ات عىل يد الفن�ان خليل حلب�ي )1889 - 
1964(، وجال يف ح�واري املدينة وبني معابدها وأبنيتها 
الحجرية التي َتراك�م التاريخ طبقات عىل واجهاتها ويف 
مفاصله�ا. أذهلت�ه قّبة الصخ�رة، الت�ي كان يمكنه أن 
يراها من من�زل العائلة، بصفائه�ا الهنديس الذي يأرس 

النظر وال يرّسحه بعدها.
بقي ه�ذا االنطباع مع�ه لعقود طويلة ووّج�ه اهتمامه 
الفّن�ي الالحق بالتش�كيل الهن�ديس وبالق�درة الفائقة 
للبنية املضمرة عىل تفعيل األشكال العضوية واالنسيابية 
املبنية عليها كما هي قّبة الصخرة، ولكن أيضاً كما حال 

الخط العربي، وكذلك طبعاً كل األشكال الحية.
غادر كمال مدينته مكرَهاً إثر االحتالل اإلرسائييل الثاني 
ع�ام 1967. درس يف إيطالي�ا ويف واش�نطن، العاصم�ة 

األمركي�ة، وق�ى بقي�ة عم�ره منفي�اً، باملعن�ى العميق 
)اإلدوارد س�عيدي( للكلمة، ب�ني الواليات املتح�دة واملغرب 
وفرنس�ا وأملاني�ا التي ق�ى فيه�ا. َطَبعت ه�ذه التجربة 
ش�خصيته ومقاربته لفّنه بطابع إنساني عميق، رأى كمال 
م�ن خالل�ه العالم بعي�ون تنفذ إىل ل�ب األش�ياء وتجول يف 

أعماقها مفّتشًة عن املشرتك واملتقارب واملؤنسن.

وكذل�ك أّثرت هذه التجربة ع�ىل تموقع كمال يف العالم الذي 
كان له بمثابة بيت لإلنس�انية كبر، يحتويه ويحتوي أيضاً 
كل إخوت�ه وأخوات�ه الب�رش. وإن كان كل م�ا في�ه ُيذّكره 
بمدينت�ه الت�ي فقد، والتي س�كنت لي�س فق�ط يف ذاكرته 
ويف وجدان�ه ويف حيات�ه اليومية، ولكن أيض�اً يف كل ما أنتج 

وأبدع.
فالق�دس يف كل أعم�ال ُباّلطه ه�ي الحارضة الغائب�ة أبداً، 

امللهم�ة األوىل واملوئ�ل األخ�ر، محرّكة ذاك�رة الطفولة 
ونضال الش�باب وحكمة الكهولة. هي يف أعماله، ولكن 
يف ف�ؤاده أيض�اً، بوصلت�ه التي يتيه من خ�الل ترجرج 
إبرتها تحت وطأة املنفى يف كافة أرجاء املعمورة، ولكنه 
ال يحيد ع�ن الحنني إليها وعن التعبر عن هذا الحنني يف 
كّل ما كتب ورسم.وهو يف هذا يشبه إىل حد بعيد الكاتب 
اإليطايل إيتالو كالفينو، ابن البندقية، الذي كانت أعماله 
بمجمله�ا ولك�ن بش�كل خ�اص كتابه الصغ�ر »املدن 
الالمرئي�ة« أغنية حب ملدينته. ولك�ن حب كمال ملدينته 
أحّد وأشد إيالماً ألنه منفّي عنها ال يستطيع زيارتها أنى 
شاء كما كالفينو.بل إن القدس بالنسبة إىل كمال صليب 
غ�ر مرئي حمل�ه يف أعماقه واس�تخلص من�ه قطرات 
حن�ني صافية صبغ�ت عمله كلّه بعش�ق ووله. هذا هو 
أيض�اً حال تفاعله م�ع غرناطة وقرص الحم�راء فيها، 
جّن�ة عربية أخرى مفقودة، رأى كمال فيها مرآة فلس�طني 

وسابقتها عىل درب جلجلة الخسارات العربية.
دراسات كمال ُباّلطه أفضت به إىل االنتماء للتجريد يف تعبره 
الفني. ربما ألن التجريد يس�مح له بمقاربة ما يريد أن يعّب 
عنه م�ن دون أن يضطر لإلفصاح املؤلم. وربما ألن التجريد 
يس�اعده عىل تجاوز س�ذاجة الواقع أو قس�اوته والسب يف 

أغوار غر املمكن ولكن املأمول واملشتهى.
وربم�ا أيض�اً، وه�ذه ال� ربما ش�به مؤّك�دة، ألن�ه رأى يف 
التجريد حقيقة األش�ياء أو بنيتها الباطنة التي قى عمره 
يس�تلهمها فّناً أراده أكثر جماالً وتعبراً وتأّمالً من القشور 
الظاهرة وأعمق تأثراً. النفاذ إىل حقيقة األشياء كان املحرّك 
األول لفن كمال، ليس فقط ألنه كان باحثاً مثابراً، كما تبنّي 
كتابات�ه العديدة عن تاريخ الفن الفلس�طيني وعن حركات 
الف�ن الحديث واملعارص، بل ألن�ه كان أيضاً صوفياً حقيقياً 
ال يكتفي بمظاهر األشياء وإنما يروم منها أن تدلّه عىل لب 
كنهها الذي هو يف املحصلة واحد يجمع يف بوتقته كل الناس 

وكل املخلوقات وربما كل األشياء.
أي أن ف�ن ُباّلط�ه كان مدخلَه إىل إنس�انيته الش�املة التي 
صه�رت تفك�ره وش�ّكلت ش�خصيته وصاغ�ت فّنه عىل 
الرغ�م من أن ظروف حياته ومنف�اه وفقده لوطنه عىل يد 
»إرسائي�ل« كان يمكن لها أن تجعل منه حاقداً ومنغلقاً عىل 
هويته الوطنية الجريحة واملس�لوبة. ولكن�ه ترّفع عن تلك 
الضغائن وأبدع فّناً متسامحاً، رؤوفاً، محّباً، واألهم من ذلك 
كلّه، جميالً بعذوبة رائقة كالشعر الذي أحبه وقرأه وشّكله 
تجريداً يف أعمال مشرتكة مع شعراء كبار كمحمود درويش 

وأدونيس.

العدد )1972( الخميس  29  آب  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد 3776/ب2019/1
التاريخ : 2019/8/28

اىل املدعى عليه ) رس�ول محمد امني 
 )

اقام املدعي ) محم�د محمد ابراهيم 
حسن( الدعوى البدائية املرقمة اعاله  
والتي يطل�ب فيها )الحك�م بابطال 
قيدي املدعى عليه االول )ميثم مجيد 
محمد( واملدعى عليه الثاني ) رسول 
محمد ام�ني ( الواردين ع�ىل العقار 
املرق�م 3/12596 حي صدام وكافة 
القيود الس�ابقة واعتبار قيد مورث 
املدعي اعاله ثاب�ت الحكم ( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي 
الن�داء 4 محمد عليوي الزيادي عليه 
قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني يوميتني بموعد املرافعة 
املص�ادف يف يوم 2019/9/11 وعند 
عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

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

اىل الرشي�ك / وس�ام صال�ح مهدي 
والرشي�ك ش�يماء جمي�ل مط�رود 
اقتى حض�ورك  اىل مديري�ة بلدية 
النجف لغرض انج�از معاملة اجازة 
بن�اء للعق�ار الرق�م 49519/3 حي 
الن�داء خ�الل مدة ع�رشة اي�ام من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه يسقط 

حقك باملطالبة وفق القانون 
مقدم الطلب 

قائد عبدالسادة عبيد
������������������������������

مديرية االح�وال املدني�ة والجوازات 
واالقامة

يف النجف االرشف
 / املدني�ة  االح�وال  ش�ؤون  قس�م 

الواقعات
العدد7796 

التاريخ : 2019/8/27
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل 
املدع�ي )ج�واد محمد احم�د( الذي 
يطلب تبدي�ل لقبه وجعله )الظاملي(  
بدال من )الفراغ( فمن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
يف   24195 املرق�م  االداري  واالم�ر 

 2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغريباوي 
مدير الجنسية العام وكالة 

������������������������������
فقدان براءة ذمة

فقدت براءة الذمة الصادرة من الهيئة 
العام�ة للرضائ�ب ف�رع الكاظمي�ة 
 2016/9/21 يف   /14041 الع�دد 
بأسم )عباس نوري كاظم( من يعثر 

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

فقدان
فقدت اجازة مضخة زراعية الصادرة 
من مديري�ة املوارد املائي�ة الصادرة 
من محافظ�ة النجف املرقم 5144يف 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن    2006/6/20

تسليمها لجهة االصدار

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد : 1815/ش/2019
التاريخ 2019/8/28

اعالن
اىل املدعى عليه / ابراهيم نارص حسني

اقامت املدعية اس�يد احمد عب�د الرزاق 
الدعوى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة 
تطل�ب فيها الحك�م بالتفريق القضائي 
للهج�ر وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فقد 
قرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف موعد املرافع�ة املوافق 2019/9/10 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د عدم 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانون�ا 
فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر
������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب 
رقم االضبارة : 453/ت/2019

التاريخ : 2019/8/27
اىل املنفذ عليه / حسن هادي حمزة

لقد تحقق لهذه املديرية  
 ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للمادة 

)27( من قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ املش�خاب خ�الل خمس�ة عرش 
يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجبي وفق القانون
حس�ب كت�اب مديري�ة تنفي�ذ املناذرة 
بالعدد 653/ت/2019يف 2019/9/26 
واش�عار مختار حي املط�اط  / عدنان 
جالوي واملبلغ صباح مهدي انك مرتحل 

اىل جهة مجهولة 
املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمة العبودي 
اوصاف املحرر :

1  � قرار الحكم املرقم 496/ب/2011 
يف 2011/9/25 الص�ادر م�ن محكمة 

بداءة املناذرة 
������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب 
رقم االضبارة : 453/ت/2019

التاريخ : 2019/8/27
اىل املنفذ عليه / اشواق مهدي شاكر

لقد تحقق لهذه املديرية  
 ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للمادة 

)27( من قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ املش�خاب خ�الل خمس�ة عرش 
يوما تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجبي وفق القانون
حسب رشح املبلغ صباح مهدي واشعار 
املخت�ار املن�اذرة ح�ي املط�اط عدن�ان 

جالوي املحنه  
املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمة العبودي 
اوصاف املحرر :

1  � قرار الحكم املرقم 496/ب/2011 
يف 2011/9/25 الص�ادر م�ن محكمة 

بداءة املناذرة

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة 
التاريخ :2019/8/22

اعالن
اىل / املدعوة / سليمة حسني كاظم

ق�دم طالب حج�ة الوفاة عب�اس جياد 
كاط�ع طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم 
فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوة 
)س�ليمة حسني كاظم ( قررت املحكمة 
فعلي�ك  املحلي�ة  الصح�ف  يف  تبليغ�ك 
الحض�ور امامها خالل ع�رشة ايام من 
تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2019/2074

التاريخ : 2019/8/27
اىل املنف�ذ علي�ه / عم�ار ب�دوي تق�ي 

حسني 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خالل 
رشيف ورقتي التكليف بالحضور واشعار 
مختار منطق�ة النجف املركز مش�عان 

موازي الجبوري 
 ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة وليس لك 
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للمادة 

)27( من قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ النج�ف االرشف خ�الل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باج�راءات التنفيذ الجبي وفق 

القانون
املنفذ العدل 

نصر حسن عبد زيد الكالبي 
اوصاف املحرر :

قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 830/
املتضم�ن   2019/5/27 يف  ب2019/3 
ال�زام املدع�ى علي�ه  عمار ب�دوي تقي 
حس�ني بتأديت�ه مبل�غ مقداره س�بعة 
وثالث�ون ملي�ون دين�ار للمدع�ي وليد 
صليبي تقي حس�ني وتحميله الرس�وم 

واملصاريف 
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد/ 1476/ب/2019
التاريخ 2019/8/28

اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل /صادق مهدي جوير

اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املؤرخ 
2019/7/28 يف الدعوى البدائية املرقمة 
بتأديت�ك  بالزام�ك  1476/ب/2019 
مبلغ مقداره س�تة ماليني دينار عراقي 
للمدعي حسن سامي لطيف وملجهولية 
القائ�م  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار واختياري�ة 
املدع�و  الطاق�ة(  )م�زارع  منطق�ة 
)يعق�وب يوس�ف( فق�د تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني يوميتني بقرار الحكم 
الغيابي ولك حق االعرتاض واالس�تئناف 
والتمييز خالل املدة القانونية وبعكس�ه 
سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون 
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي
������������������������������

فقدان
فق�دت اجازة مضخة زراعي�ة الصادرة 
م�ن مديرية املوارد املائي�ة الصادرة من 
محافظ�ة النجف بأس�م ) حافظ جبار 
ش�خر(  املرقم 2563 يف  2006/4/19  

من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد : 1412/ب/2017

التاريخ :2019/8/22
اعالن

عطف�ا عىل الحك�م الصادر م�ن محكمة 
بداءة الس�ماوة بالع�دد 1412/ب/2019 
الدرج�ة  واملكتس�ب   2019/7/2 يف 
القطعي�ة املتضم�ن ازال�ة ش�يوع العقار 
املرق�م 243/10 مقاطع�ة  5 ام التل�ول 
والجالجة يف السماوة املوصوف ادناه بيعا 
باملزاي�دة العلنية ملدة ثالث�ني يوما اعتبارا 
م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن واذا صادف  
اليوم االخر عطلة رسمية فتكون املزايدة 
يف الي�وم التايل الذي يليه يف تمام الس�اعة 
الثاني�ة عرش ظهرا فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مستصحبني معهم 
التأمين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن 
القيمة املقدرة البالغ�ة )120,000,000( 
مائة  وعرشون مليون دينار بصك مصدق 
المر ه�ذه املحكمة م�ع تقدي�م البطاقة 
الوطني�ة او ش�هادة الجنس�ية العراقي�ة 

وستجري االحالة وفق االصول 
القايض

فليح حسن جاسم
االوصاف :

مح�الت  خمس�ة  عليه�ا  املش�يد  االرض 
الطاب�وق  م�ن  مبني�ه  وس�لم  وتوالي�ت 
واالسمنت ومس�قفه بالكونكريت املسلح 
درجه عمرانه جيده احد املحالت مس�تغل 
معم�ل املني�وم ب�ركات الس�جاد واالخ�ر 

محطة تحليه مياه 
الزه�راء وثالث�ة مح�الت خالي�ة  جن�س 

)RO( العقار ملك رصف

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد :2999/ب2019/2

التاريخ : 2019/8/27
اىل  /املدع�ى علي�ه / )ثام�ر عب�د االم�ر 

جب(
اقام املدعي )يارس خالد حس�ني( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي يطلب فيها 
الحكم ب� )تأديتك مبلغ مقداره 480000 
بموج�ب وص�ل االمان�ة املس�تحق ح�ني 
الطل�ب( ولثبوت مجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار 
مخت�ار ح�ي القاس�م / 7ب عيل ش�اكر 
ش�مرتي لذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 
2019/9/8 وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة بداءة املناذرة 
العدد : 545/ب/2018
التاريخ : 2019/7/29

اعالن مزايدة 
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلني�ة 
 33 مقاطع�ة   247/20 املرق�م  العق�ار 
الحرة فع�ىل الراغبني بال�رشاء الحضور 
اىل ه�ذه املحكم�ة خالل ثالث�ون يوم من 
الي�وم الت�ايل لن�رش االعالن مس�تصحبني 
معهم التأمين�ات القانوني�ة البالغة %10 
من القيمة املقدرة ويتحمل املشرتي اجور 

االعالن  والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

العقار عبارة عن عرصة فارغة مساحتها 
1 اول�ك و 78,60م2 تق�ع ع�ىل س�احة 
فارغة مقابل مدرس�ة الس�لوك القويم يف 
ناحي�ة الحرة وبواجه�ة 4 م ونزال 15 م 
ويف مؤخرة القطعة تتسع القطعة لتصبح 
بعرض 20 م وبعمق 8 م والقطعة فارغة 
وال يوجد فيها مشيدات القيمة التقديرية 
للقطع�ة )15,000,000( خمس�ة ع�رش 

مليون دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة : 2019/2021

التاريخ : 2019/8/21
اىل املنفذ عليه / حيدر صب كاظم 

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من خالل ورقتي 
التكلي�ف بالحض�ور ورشح  املبلغ واش�عار  
منطقة حي الغري /1  املختار كريم حسون 

الجنابي 
 ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه واس�تنادا للم�ادة )27( م�ن قان�ون 

التنفيذ
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ 
م�ن الي�وم التايل للن�رش ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ 

الجبي وفق القانون
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكمة بداءة الكوف�ة بالعدد 1008/
واملتضم�ن   2018/11/25 يف  ب2018/2 
ال�زام املدعى عليه حيدر صب كاظم بتأديته 
للمدعي ص�ادق جبار كاظ�م مبلغ مقداره 
اثن�ان واربعون ملي�ون ومائة واربعة  عرش 

الف دينار عراقي 

������������������������������
فقدان

فقدت اجازة مضخة زراعية الصادرة 
من مديري�ة املوارد املائي�ة الصادرة 
من محافظ�ة النجف املرق�م 6706 
عليه�ا  يعث�ر  م�ن    2006/8/6 يف 

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

اعالن
تعلن االمانة العامة للعتبة العلوية املقدسة 
ع�ن بي�ع امل�واد املس�تهلكة واملس�تخدمة 
من )اجه�زة كهربائية واث�اث مكتبي مواد 
مختلف�ة( وف�ق قان�ون بيع وايج�ار اموال 
الدول�ة املرق�م )21( لس�نة 2013 فعىل من 
يرغب باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
قس�م الش�ؤون القانونية يف العتبة العلوية 
املقدس�ة وذلك لالطالع ع�ىل تفاصيل املواد 
املذكورة اع�اله وخالل م�دة )15( يوم تبدأ 
م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش االع�الن بالجريدة 
القانونية  التأمين�ات  مس�تصحبني معه�م 
البالغ�ة )20%( من القيم�ة املقدرة بموجب 
صك مص�دق وس�تجري املزاي�دة يف مجمع 
املق�داد املخزن�ي ش�ارع )نج�ف � كربالء( 
عامود )235( التابع للعتبة العلوية املقدسة 
الس�اعة الع�ارشة صباح�ا من الي�وم التايل 
النتهاء مدة النرش ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اج�ور النرش واالع�الن واذا صادف 
يوم امل�زاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل 

اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي 

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

مديرية تنفيذ النجف االرشف
رقم االضبارة : 2012/631

التاريخ : 2019/8/27
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف تمام العقار تسلس�ل 3/3191 حي 
العروب�ة الواق�ع يف النجف العائ�د للمدين عبد الزهرة حس�ني 
عيل املحجوز لقاء طلب الدائن كاظم الزم فيض البالغ خمس�ة 
وخمس�ون ملي�ون دين�ار 55,000,000 مليون فع�ىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية عرشة 
م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : نجف يف حي العروبة 3/3191
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف 
4 � مش�تمالته : العق�ار يق�ع عىل ش�ارع فرعي وه�و مفرز 
اىل ثالث�ة اج�زاء بص�ورة غ�ر رس�مية الج�زء االول : ويتالف 
من س�احة امامي�ة ضمنها صحي�ات مبلط�ة كايش موزائيك 
واس�تقبال وكليدور ضمن�ه مطبخ وحمام وتواليت مش�رتكة 
وغرف�ة واح�دة ومكش�وفة وام�ام املكش�وفة كلي�دور صغر 
الس�قف م�ن الكونكري�ت املس�لح واالرضي�ة كايش موزائيك 
الج�دران بورك ومصبوغة ووجود س�قف ثانوي يف االس�تقبال 
وسلم يودي اىل الطابق االول ويحتوي عىل غرفة واحدة السقف 
كونكريت مس�لح كال الطابقني مؤسس ماء وكهرباء علما ان 

السلم مغلف كايش موزائيك 
الج�زء الثاني : يحتوي ع�ىل مطبخ وغرف�ة وصحيات وصالة 
الس�قف كونكري�ت مس�لح واالرضي�ة كايش ومجه�ز م�اء 

وكهرباء 
الج�زء الثالث : يحتوي عىل مس�احة امامي�ة ضمنها صحيات 
مس�قفات م�ن الطاب�وق والش�يلمان ومم�ر مبل�ط بالكايش 
ويحت�وي عىل كليدور صغر واس�تقبال وغرفتني الس�قف من 
الكونكري�ت املس�لح االرضية كايش موزائي�ك متهالك الجدران 

بورك مجهز ماء وكهرباء 
5 � مساحته :300م2

6 � درجة العمران : ثالثة اجزاء دون املتوسط
7 � الش�اغل الجزء االول : امرة ش�ناوة والجزء الثاني املرتهن 
احم�د كاظ�م عبد الحس�ني الجزء الثال�ث يش�غله انتظار عبد 
الحس�ن س�وادي وجميعهم يرغبون بالبقاء بع�د البيع بصفة 

مستأجرين 
8 � القيمة املقدرة : مائة وثمانية عرش مليون وخمسمائة الف 

دينار 118,500,000 دينار عراقي

فق�دان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة 
الكهرب�اء / الرشك�ة العام�ة لتوزيع 
كهرباء الجنوب/ فرع البرصة. بإس�م 
/ بيجاد إبراهيم اسماعيل، فمن يعثر 

عليها يسلمها اىل جهة اإلصدار. 
������������������������������

فقدان 
فقدت هوية الطالب ) حس�ني س�الم 
حس�ني ( الصادرة من املعه�د التقني 
االداري – ب�رصة قس�م املحاس�بة – 
فم�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة 

االصدار .
������������������������������

اعالن 
اىل املته�م الغائ�ب / الرشط�ي حي�در 

كريم كريدي جعفر ( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة 

البرصة واملنشات . 
العن�وان / محافظ�ة البرصة – قضاء 

الزبر 
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة ) 5 ( من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لغيابك عن 
مق�ر عمل�ك بتاري�خ 9 / 1 / 2009 
وملجهولية اقامتك اقتى تبليغك بهذا 
االعالن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة البرصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا من تاري�خ نرش ه�ذا االعالن يف 
صحيف�ة محلي�ة يومي�ة وتعليق�ه يف 
مح�ل اقامتك ومق�ر دائرت�ك وتجيب 
ع�ن التهم�ة املوجه ض�دك وعند عدم 
حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك 
غيابيا استنادا الحكام املواد ) 65 و 68 
و 69 ( م�ن قانون اص�ول املحاكمات 
الجزائية لق�وى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008 .
اللواء الحقوقي 

رئي�س محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
االوىل 

املنطقة الخامسة 
������������������������������

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

الديوانية  
 ق�دم املواطن )كاظم جاس�م محمد( 
طلباً ي�روم فيه تس�جيل لقبه وجعله 
)الجواسم( بدال من الفراغ واستناداً اىل 
احكام املاده )24( من قانون البطاقه 
الوطني�ه رق�م 3 لس�نه 2016 املعدل 
ولغ�رض نرش هذا االع�الن يف الجريدة 
الرس�مية فم�ن لدي�ه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل عرشة 

ايام من تاريخ النرش  .
 اللواء

نشات ابراهيم شالل
مدير ع�ام االحوال املدني�ة والجوازات 

واالقامة
������������������������������

اعالن
اىل الرشيك ) تيس�ر عب�د االمر ( عيل 
توجب علي�ك الحضور اىل مق�ر بلديه 
النج�ف لغ�رض اص�دار اج�ازه بناء 
للعق�ار املرق�م 5578 /1 حي القدس 
خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك 
طال�ب االج�ازه زعيل�ه عبد الس�اده 

محيسن
������������������������������

فقدان 
 فقدت مني ب�راءة الذمة الصادرة من 
الهيئ�ة العامة للرضائ�ب فرع النجف 
االرشف ذي الع�دد ) 14041 ( بتاريخ 
21 / 9 / 2016 واملعنون�ة اىل الهيئ�ة 
الكاظمي�ة  ف�رع  للرضائ�ب  العام�ة 
املقدس�ة بأس�م ) عباس نوري كاظم 
( / فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار



www.almustakbalpaper.net رأي9 العدد )1972( الخميس  29  آب  2019

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

دور املؤسسة الرتبوية يف حماربة الفساد
          د.عبد الواحد مشعل

 تعد وظيفة املؤسس�ة الرتبوية يف مكافحة 
الت�ي  الوظائ�ف األساس�ية  الفس�اد م�ن 
ينبغ�ي أن تأخ�ذ مداه�ا الرتب�وي ابت�داًء 
م�ن التعليم األس�ايس حتى التعلي�م العايل 
مرس�خة يف نف�وس الن�شء الجدي�د القيم 
الرتبوي�ة االيجابي�ة الت�ي تحارب الفس�اد 
بعده س�لوكاً منافيا لألخالق وقيم املجتمع 
العراق�ي، وكذل�ك بع�ده تحدي�اً صارخ�ا 
للمنظومة الرتبوية التي طاملا س�عت إليها 
املؤسس�ة الرتبوية العراقية خالل تاريخها 
الطويل، الت�ي عرفت من خالل�ه رصانتها 
املعرفي�ة واألخالقي�ة الت�ي تخرج�ت منها 
أجيال تحمل مبادئ األمان�ة واألخالق التي 
تصون اإلنس�ان وتجعله أكث�ر حرصا عىل 
ام�ن املجتم�ع وس�المته ومن هن�ا ينبغي 
إعطاء هذه املؤسسة دورا قياديا واهتماما 
كب�را يف بناء جي�ل يؤمن بالبن�اء والنزاهة 
والحرص ع�ىل املجتمع وتزاد ه�ذه املهمة 
اليوم أكثر من إي وقت مىض، وقد أصبحت 

آفة الفس�اد تهدد املجتم�ع بكامله وتعمل 
ع�ىل نخر بنائ�ه االجتماع�ي يف كل لحظة، 
وتعط�ل أي خطوة تجاه تنميت�ه وتقدمه، 
ف�ازدادت الفجوة ب�ن الفق�راء واألغنياء، 
وانتكس�ت القي�م األخالقية حت�ى أضحى 
الفس�اد حالة معاش�ة ال يخج�ل منها من 
يقوم بممارس�ته من املسؤولن بمواقعهم 
املختلف�ة ل�ذا ف�ان إعط�اء املؤسس�ة دور 
محاربة الفساد يمثل تطورا مميزا يف إنقاذ 
املجتم�ع م�ن رشوره وتداعيات�ه الخطرة 
عىل الفرد واملجتمع، وتزداد الحاجة اىل ذلك 
مع تزايد وعي املخططن الرتبوين بحاجة 
املجتمع العراقي لإلصالح السيما انه يعاني 
بش�كل غر مس�بوق من آفة الفساد، التي 
باتت تقلق املجتمع وتؤرقه، ونظرا النتشار 
الفس�اد يف مؤسس�ات املجتم�ع الرس�مية 
كافة، ينبغي التصدي لهذه الظاهرة بوضع 
آليات إجرائية يمكن أن تنتج عنها منظومة 
قي�م جدي�دة، تعم�ل ع�ىل إيجاد الوس�ائل 
األساس�ية الناجع�ة ملكافح�ة الفس�اد يف 
املجتم�ع، وملا كانت املؤسس�ة الرتبوية من 

الناحية االعتبارية وأهميتها الوطنية تحتل 
األولوية يف إطار بناء منظومة قيم ايجابية 
يف املجتم�ع، باس�تحضار القي�م االيجابية 
وصياغته�ا وتقديمه�ا اىل املجتم�ع بطرق 
فاعلة تكون مقبولة من قبل إفراد املجتمع 
ويمك�ن توصيلها للجي�ل الجديد بمنهجية 
حديث�ة، وه�ذه املحاول�ة يمك�ن أن تقود 
املؤسس�ة الرتبوي�ة اىل وضع إس�رتاتيجية 
تربوية وطنية تفعل فيها القيم االجتماعية 
االيجابي�ة الت�ي ترف�ض الفس�اد وتجعله 
سلوكا معيبا يف الوسط االجتماعي العراقي 
وعىل نطاق واس�ع، والس�يما ب�ن األجيال 
الجدي�دة الت�ي ينبغ�ي أن ترب�ى ع�ىل قيم 
أخالقي�ة تكون بمثابة مناعة ذاتية ضد كل 
إشكال الفساد. وتعمل أيضا عىل تعزيز قيم 

املواطنة.
آليات محاربة الفساد

عن�د وضع آلي�ات مكافحة الفس�اد ينبغي 
متج�ددة  الرتبوي�ة  العملي�ة  تك�ون  أن 
وتخاطب عق�ول أجيال الجديدة بلغتها من 
خالل وض�ع مناهج تربوية ترس�م مالمح 

املجتم�ع املدني ال�ذي يقوم ع�ىل القانون، 
وه�ذا األم�ر يتطلب وضع سياس�ة تربوية 
رصينة بالتع�اون مع مؤسس�ات املجتمع 
كاف�ة ، وه�ذا ال يتم إال وف�ق خطة تنموية 
تنه�ض باملجتمع وثقافته، ومع هذا يمكن 
للمؤسسة الرتبوية  العمل عىل وضع  آليات 
إجرائي�ة لتأس�يس ثقافة تحارب الفس�اد 
وتعده امرأ معيب�ا ال تقبله القيم الوضعية 
واإللهي�ة، ويمكن صياغة بعض املقرتحات 

يف هذا االتجاه وكما ييل:
1 - تق�وم املؤسس�ة الرتبوي�ة بتعزيز قيم 
الش�عور باملس�ؤولية لدى األجيال الجديدة 
وبن�اء ص�ورة ايجابي�ة ع�ن دور النزاه�ة 
ورضورة مس�اندتها من قب�ل املجتمع، أي 
خلق وعي ايجابي اتجاه دور الرقابة وتعليم 
التالمي�ذ رضورة ع�دم الس�كوت ع�ن أي 
ظاهرة تلحق رضرا باملجتمع )أي التخلص 

من مقولة: هذا األمر ال يخصني(.
2 - وضع مواد دراس�ية تدم�ج مع الرتبية 
الوطني�ة والديني�ة تع�زز القي�م االيجابية 
والحرضية يف السلوك، وتحارب كل السلوك 

القائم ع�ىل التعصب وال�والء القرابي الذي 
يمث�ل اح�د الوس�ائل الب�ارزة الدافع�ة  اىل 

الفساد يف املجتمع.
3 - تعزيز القيم الدينية واألخالقية، ورس�م 
ص�ورة ايجابي�ة عقالني�ة ل�دى الطلب�ة يف 
املراح�ل املختلفة ع�ن دوره�م االجتماعي 
واألخالق�ي ال�ذي يفرضه الدي�ن واألخالق 
والع�رف عليه�م يف محارب�ة كل مظاه�ر 
الفساد بطريقة أخالقية وبطريقة حرضية 
تعي�د للش�خصية العراقي�ة اعتباره�ا بعد 
تعرضه�ا لنكس�ات خطرة يف أثن�اء حقبة 

الحصار والحروب.
4 - بناء منظمة تربوية حديثة وإرساء قواعد 
منهجية جديدة يتمكن خاللها املعلم واملؤسسة 
الرتبوية من فهم  لغة األجيال الجديدة، املتأثرة 
بوسائل االتصال املختلفة والخروج من قفص 
الثقاف�ة املحلية اىل أط�ار الثقافة الوطنية من 
خ�الل بن�اء مفاهيم جدي�دة ترفض الس�لوك 
املنح�رف والعم�ل ع�ىل توعي�ة الش�باب بان 
أي اعت�داء عىل املمتل�كات العامة ه�و اعتداء 
شخيص عىل املواطن العراقي وحقوقه، وهذه 

القيم واملعاير ينبغي أن يشار لها ضمن  خطة 
تربوي�ة ناجح�ة تعتم�د عىل معاي�ر أخالقية 

يضعها تربويون ذو اختصاص عايل الدقة.
5 - العمل عىل اإلفادة من تجارب الدول األخرى 
يف مجال توظيف املؤسسة الرتبوية يف مكافحة 

الفساد يف مجتمعاتها.
6 - العمل عىل ربط برامج املؤسس�ة الرتبوية 
يف مكافحة الفس�اد بعمل املؤسس�ات األخرى 
بحيث يك�ون هن�اك تفاعل وت�وازن يف العمل 

بهذا الجانب.
7 - رضورة قيام وزارة الرتبية بتأسيس هيئة 
تربوي�ة ع�ىل مس�توى البل�د لوض�ع مرشوع 
وطن�ي تربوي يكاف�ح ويحارب الفس�اد بكل 

أنواعه وربط هذا املرشوع بربامج التنمية.
8 - تأس�يس دائ�رة إعالمي�ة تربوي�ة تك�ون 
مهمته�ا تدعيم القي�م االجتماعي�ة والرتبوية 
ع�ىل أن توض�ع سياس�ة إعالمي�ة م�ن قب�ل 
متخصص�ن باإلع�الم والرتبية وعل�م النفس 
واالجتم�اع واالنثروبولوجي�ا  بطريقة تحاكي 
ثقاف�ة املجتم�ع وفه�م املتغ�رات املؤث�رة يف 

الشخصية العراقية يف املرحلة الحالية.

تصعيب اهلجرة 
          تصعيب الهجرة 

ءقد يجد األجانب املوجودون يف الواليات املتحدة 
بش�كل قانوني أنفس�هم يف رحلة تعود بهم إىل 
بالدهم األصلي�ة، ومع مرور الوقت س�يصبح 
وجه الهج�رة األمركية أكثر »بياض�ًا« وثراء، 
وربما يكون هذا أوضح مثال يف رئاس�ة دونالد 

ترامب عىل سياسة »أمركا أوالً«.
وقاع�دة إدارة ترام�ب الجدي�دة، التي توس�ع 
تعري�ف »الع�بء الع�ام« مقص�ود به�ا دع�م 
االكتفاء الذاتي وسط غر املواطنن األمركين، 
ومنعهم من اس�تنزاف أموال دافعي الرضائب، 
بحس�ب قول مؤيدي الفكرة، والسياس�ة التي 
ُن�رشت يف األي�ام القليل�ة املاضي�ة، س�تجعل 
الحص�ول ع�ىل البطاقة الخ�رضاء أصعب عىل 
املهاجري�ن الرشعي�ن الذي�ن يحصل�ون ع�ىل 
إعانات، وستجعل دخول الواليات املتحدة أصالً 
أصعب أيضاً عىل منخفيض الدخل والتعليم من 

األجانب.
ويق�ول »جيم�س هوليفيل�د«، أس�تاذ العلوم 
السياس�ية يف جامعة س�اثرن ميثوديس�ت يف 
داالس والخب�ر يف الهج�رة: »العقلي�ة العامة 
لآلباء املؤسس�ن هي أن أمركا أرض الالجئن، 
بوس�ع املرء أن يأتي إليها ويب�دأ بداية جديدة، 
وم�ا نق�وم ب�ه اآلن ه�و أنن�ا ُنج�رّم الفقر يف 

األساس«، 
بالنسبة لكثرين من غر املواطنن املتواجدين 
بالفع�ل يف الوالي�ات املتح�دة قانونياً، توس�ع 
إذا  الت�ي  العام�ة  اإلعان�ات  فئ�ات  القاع�دة 
اس�تخدمت ق�د تقف ض�د مصلحة الش�خص 
املتق�دم للحص�ول ع�ىل اإلقام�ة الدائم�ة أي 

البطاق�ة الخ�رضاء، ومث�ل ه�ذه الصيغ من 
اإلعانات تتضمن املساعدات الطبية وكوبونات 
وبالنس�بة  املدع�وم،  واإلس�كان  الطع�ام 
للمهاجرين املحتملن الذين يتقدمون بطلبات 
لدخول الواليات املتحدة، س�يُخضع مس�ؤولو 
املتق�دم  وأص�ول وصح�ة  الهج�رة مه�ارات 
بالطل�ب للتقيي�م، وبالت�ايل تقيي�م قدرته عىل 
ع�دم االعتم�اد عىل املس�اعدات العام�ة، وهذا 
يمثل تحوالً إىل نظام قائم عىل االستحقاق بدالً 
م�ن النظام الحايل الذي يعطي أهمية للعالقات 

األرسية.
هذا النظام سيجعل الهجرة إىل الواليات املتحدة 
أصعب بشكل خاص أمام األشخاص من الدول 
منخفضة الدخول، والنظام الجديد الذي يطبق 
بدءاً م�ن يوم 15 أكتوبر لن يطبق بأثر رجعي، 
ول�ن يطب�ق ع�ىل األش�خاص الذي�ن يجددون 
بطاقاته�م الخ�رضاء، وه�و يس�تثني أيض�اً 
النس�اء الحوامل واألطف�ال والالجئن وطالبي 
اللج�وء واملهاجرين الذي�ن يخدمون يف الجيش 

األمركي.
وتوصل�ت دراس�ة لع�ام 2017 لألكاديمي�ات 
القومية للعلوم والهندس�ة والطب، أن الهجرة 
لها »تأثر إجمايل إيجابي عىل النمو االقتصادي 
ع�ىل املدى الطوي�ل يف الواليات املتح�دة«، لكن 
الدراس�ة أش�ارت إىل أن الفوائ�د ال تظهر إال يف 
الجيل الثان�ي، فاملهاجر من الجيل األول يكلف 
الحكوم�ة نح�و 1600 دوالر س�نوياً أكثر مما 
يكلف األمركي املولود يف البالد، لكن مس�اهمة 
الثان�ي م�ن املهاجري�ن يف االقتص�اد  الجي�ل 
األمركي تفوق مساهمة األمركين املولودين 

يف البالد.

الغرب يتهرب

إيطاليا.. اهنيار احللم الشعبوي 

          ساطع راجي

لعق�ود من الس�نن، قدمت ال�دول الغربية س�يال من 
النصائح والتوجيهات للدول العربية واالسالمية بهدف 
مح�ارصة التط�رف الدين�ي والقضاء ع�ىل التوجهات 
الديني�ة العنفي�ة ووصل االمر اىل ح�د التدخل من قبل 
الغرب يف السياس�ات الرتبوية واالعالمية واالجتماعية 
لدول عربية واس�المية، واتضح الحقا عدم جدوى تلك 
النصائ�ح والتدخالت بل انها جاءت بنتائج معاكس�ة 
واالخطر ان الدول الغربية نسيت نفسها وداوت الناس 

وهي عليل�ة، اذ تبن وجود مفاق�س عمالقة للتطرف 
والعن�ف الديني بالنس�ختن االس�المية واملس�يحية، 
واذا كان التطرف املس�يحي يالحق الجاليات املس�لمة 
ويضايقه�ا ويعت�دي عليه�ا، فإن التطرف االس�المي 

الغربي ساهم يف تحطيم مجتمعات ودول عربية.
لق�د ش�ارك االف املتطرف�ن االس�المين االوربين يف 
االعم�ال االجرامية لتنظي�م داعش االرهاب�ي، والدول 
االوربي�ة الي�وم تح�اول التنص�ل من مس�ؤولياتها يف 
مالحقة ومعاقبة هؤالء املجرمن الذين انضموا لتنظيم 
داع�ش االرهاب�ي يف الع�راق وس�وريا ع�ىل اراضيها، 

وهي تفع�ل كل يشء لتفادي اس�تالمهم ومقاضاتهم 
يف محاكمه�ا، وعادت اىل اس�اليب النفي عرب اس�قاط 
الجنس�ية عن مواطنيها املتورطن باإلرهاب يف الرشق 
االوس�ط، وتريد من دول املنطقة ويف مقدمتها العراق 
مقاض�اة ومعاقبة ه�ؤالء رغم ان الغ�رب بحكوماته 
ومؤسساته الش�عبية، لطاملا وجه االنتقادات لقوانن 
دول ال�رشق االوس�ط الخاص�ة بمكافح�ة االره�اب 
واالس�اليب التي تعتمدها االجه�زة االمنية والقضائية 
يف التعامل مع االرهابين، لكن هاهو الغرب اليوم يجد 

نفسه امام الحقائق القاسية فيتناىس انتقاداته.

تربر الحكومات الغربية تهربها من مقاضاة مواطنيها 
االرهابي�ن بذريع�ة اس�تغاللهم للثغ�رات القضائي�ة 
لإلفالت من العقاب ومن ثم عودتهم للش�وارع يف اوربا 
ليش�كلوا خطرا امنيا ومجتمعي�ا كبرا، لكن هذا ليس 
اال ج�زءا من الصورة، فمقاض�اة االرهابين االوربين 
يف اوطانهم تعني تحميل الحكومات هناك مسؤوليات 
عدي�دة، تب�دأ م�ن تجاهلها لب�ؤر تصني�ع التطرف يف 
بلدانها ثم الكشف عن خرائط تحرك وتنقل االرهابين 
االوربي�ن عرب الق�ارة وصوال اىل الرشق االوس�ط وما 
س�يمثله ذلك م�ن تهدي�د للعالقات الدولية والكش�ف 

عن التخادم والفس�اد اللذين س�محا آلالف االرهابين 
بالتنقل السهل بن البلدان بال اعرتاض.

كان�ت الحكوم�ات الغربي�ة تحم�ل حكوم�ات الدول 
االسالمية مسؤولية تطرف وعنف أفراد من مواطنيها، 
وحان الوقت لكي تتحمل الحكومات الغربية املسؤولية 
ع�ن تطرف وعن�ف مواطنيها حتى لو كانوا مس�لمن 
او من املتجنس�ن حديثا بجنس�ياتها، وان تأخذ بنظر 
االعتبار ان سهولة تجنيد ووصول مواطنيها املتطرفن 
اىل الرشق االوسط يرفع من مستوى اتهامها بالتورط 

يف تصنيع االرهاب او التهاون معه.

          إيشان ثارور

قرر رئيس الوزراء اإليطايل »جوزيبي 
كونت�ي« أن يس�تقيل ي�وم الثالث�اء 
امل�ايض، بدالً م�ن مواجه�ة تصويت 
بحج�ب الثق�ة، كان م�ن املرجح أن 
يخرسه. وقرار االس�تقالة أكد انهيار 
واح�دة من أكثر التجارب السياس�ية 
الحديث�ة إث�ارة لالهتم�ام يف أوروبا. 
وتمثل�ت التجرب�ة يف وص�ول تحالف 
ش�عبوي إىل الس�لطة قبل 14 ش�هراً 
فحس�ب، يف غم�رة صع�ود اإلحباط 
الحاكم�ة يف  املع�ارض للمؤسس�ات 
إيطاليا. لكن الش�قاق طال التحالف 
وأضع�ف قدرات�ه منذ البداي�ة. ويوم 
الثالثاء املايض، ألقى »كونتي« خطبة 

ناري�ة يف مجل�س الش�يوخ اإليط�ايل 
موجه�اً جانب�اً كب�راً م�ن حنقه إىل 
رئي�س  نائ�ب  س�الفيني«  »ماتي�و 
ال�وزراء من أقيص اليم�ن، الذي أدى 
انس�حاب دعم حزبه من الحكومة إىل 

األزمة الحالية.
و»س�الفيني« ال�ذي يش�غل منصب 
أكث�ر  ه�و  أيض�اً  داخلي�ة  وزي�ر 
الب�الد.  يف  ش�عبية  السياس�ين 
»الرابطة«  وتصاعدت ش�عبية حزبه 
اليمين�ي املتش�دد املناه�ض للهجرة 
ال�ذي كان ذات يوماً م�ا حزباً إقليمياً 
هامش�ياً، وبلغت ش�عبيته نحو %38 
يف اس�تطالعات ال�رأي، ويمث�ل كياناً 
مهم�اً يف ديمقراطي�ة الب�الد متعددة 
أف�ل  نفس�ه،  الوق�ت  ويف  األح�زاب. 

نجم ح�زب حركة »الخم�س نجوم« 
غ�ر املكتم�ل أيديولوجي�ا واملعارض 
للمؤسس�ات الحاكم�ة، وه�و أك�رب 
فصيل مف�رد يف الربمل�ان. و»كونتي« 
أس�تاذ قان�ون دون خربة سياس�ية 
كان مغم�وراً نس�بياً وج�اء ليق�ود 
الحكومة باعتباره شخصية محايدة 
»الخم�س  حرك�ة  إىل  أق�رب  لكن�ه 
نج�وم«. هاج�م »كونت�ي« يف كلمته 
التي ألقاها ي�وم الثالثاء املايض أمام 
مجلس الش�يوخ الذي ع�اد أعضاؤه 
م�ن عطلة لحض�ور جلس�ة طارئة، 
س�الفيني وزير الداخلية الذي »أظهر 
أنه يسعى ملصالحه ومصالح حزبه«. 
مرسحي�اً  طابع�اً  الكلم�ة  وحمل�ت 
سياس�يا، فمازال »س�الفيني« نائباً 

لكونت�ي وكان يجلس بج�وار رئيس 
الوزراء الذي توش�ك ف�رتة واليته عىل 
االنقض�اء، والذي انتقد »س�الفيني« 
بش�دة لتعريض�ه الب�الد إىل »منزل�ق 
ع�دم يقن س�يايس وعدم اس�تقرار 
م�ايل«. وحن هاجم »كونت�ي« نائبه 
الثقاف�ة  لتعريض�ه  »س�الفيني« 
العلمانية السياسية إليطاليا للخطر، 

سحب »سالفيني« مسبحته وقبلها.
واالضطراب�ات يف روم�ا تفاق�م عدم 
اليقن يف املفاوضات الحاسمة املقبلة 
بشأن ميزانية إيطاليا املثقلة بالديون، 
وبشأن املشكالت التي تنقلها إىل باقي 
أوروب�ا. وي�رى »أندري�ا مونتانينو« 
الباح�ث البارز غ�ر املقيم يف مجلس 
األطليس أن »توقيت هذه األزمة مثر 

للقلق. فه�ي تحدث يف منعطف حرج 
ألوروبا، وس�ط مخاطر حدوث ركود 
يف أملانيا وتشكيل املفوضية األوروبية 
الجديدة، وقد تساهم يف تدهور الثقة 

يف منطقة اليورو«.
وم�ا س�يحدث الحق�اً معق�د قلياًل. 
»س�رجيو  اإليط�ايل  فالرئي�س 
زعم�اء  م�ع  س�يجتمع  ماتاري�ال«، 
األح�زاب املختلف�ة ليبح�ث إمكانية 
تش�كيل ائتالف حكوم�ي جديد. وقد 
أو  ب�»كونت�ي«  االحتف�اظ  يخت�ار 
اختيار تكنوقراطي غر حزبي ليتوىل 
قيادة حكومة تس�ير أعمال قصرة 
األج�ل يمكنها أن تق�ر ميزانية. ومن 
البدائل أيضاً أن تحاول حركة الخمس 
نج�وم بناء ائتالف جدي�د مع الحزب 

»الديمقراطي« من يمن الوسط وهو 
التحال�ف ال�ذي ل�م يكن م�ن املمكن 
تخيله ذات يوم، لكنه قد يناس�ب كال 
الحزب�ن حالياً. وإذا فش�ل هذا، فقد 
تتم الدعوة إىل إجراء انتخابات مبكرة 

بحلول نهاية أكتوبر عىل األرجح.
وأشارت صحيفة »فايننشيال تايمز« 
إىل أن »سالفيني« ربما أساء التقدير. 
فقب�ل أس�بوعن ح�ن أعلن ق�راره 
باالنس�حاب من التحالف الش�عبوي 
»كان س�الفيني واثق�اً م�ن اإلرساع 
نحو إجراء انتخاب�ات مبكرة والفوز 
به�ا. واتضح أن األم�ور أكثر تعقيداً. 
خاضع�اً  لي�س  الزمن�ي  والج�دول 
لس�يطرته. وفكرة وجود تحالف بن 
خمس نج�وم والح�زب الديمقراطي 

م�ن يم�ن الوس�ط، وهم�ا الحزبان 
اللذان يتبادالن الكراهية، حظي بمزيد 
م�ن الزخم أكرب مما كان متوقعاً مما 
أثار احتمال إقصاء حزب الرابطة من 

السلطة لسنوات«.
»ماتيو رينزي« رئيس الوزراء اإليطايل 
الس�ابق وعضو مجلس الشيوخ عن 
الحزب »الديمقراطي«، قال يف تغريدة 
ع�ىل »توي�رت«: »فش�ل الي�وم الحلم 
الش�عبوي اإليط�ايل. الش�عبويون ال 
ينجحون إال أثناء الحمالت االنتخابية 
ويفش�لون يف الحكومة. يف 14 ش�هراً 
عرقلوا النم�و وعزلوا إيطاليا وخلقوا 
مناخاً من الكراهية وخرسوا«. وربما 
يكون األمر كذلك، لكن حتى اآلن، عىل 

ما يبدو لم يفز أحد آخر.
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مهني�اً: تس�مح ل�ك الظ�روف الي�وم لتتق�دم 
بم�روع جدي�د أو لتب�ارش خطة مهم�ة آمالً 

إنجازها رسيعاً وحصد نتائجها.
عاطفياً: ال تكن قاس�ياً ومتسلطاً عىل الريك 
وكن أكثر مرونة، وأنت عىل موعد مع تطورات 

كثرية يف العالقة تكون يف مصلحتكما.

مهنياً: يوم متقلب يمتحن ش�عبيتك ويحاسبك 
بحزم عىل أخطائك، وربما تقع ضحية أصحاب 

النيات السيئة.
عاطفياً: ال تقبل بأنصاف الحلول أو بالتسويات 
غري املقنعة م�ع الريك، فالتجارب الس�ابقة 

ليست مطمئنة معه.

مهنياً: يقوى نجمك مع انتقال القمر اىل برجك 
فتكون انطالقة جيدة تبر بنش�اطات ونتائج 
ناجحة رشط ان تكون منظما تتحّسن االوضاع 
بش�كل الفت.عاطفي�اً: الخالف�ات الدفين�ة قد 
تظهر إىل العلن مجدداً، عالج األمور مع الريك 

بروية وتفاهماً عىل ما يفيد مصلحتكما.

مهنياً: من غري املس�موح ارتكاب األخطاء ألّنك 
بذلك تعرّض نفس�ك لخس�ارة الفرص الثمينة 

املقبلة.
عاطفي�اً: تتج�اوز االختالف يف وجه�ات النظر 
م�ع الري�ك، وتجد عنده ما ال تج�ده عند أي 

شخص آخر.

مهني�اً: أجواء رائعة ومب�ّرة بالخري والتقدم، 
طباع�ك هادئ�ة ول�ن تس�مح بالتعام�ل معك 

بصورة مهينة أو تحط من قدرك.
عاطفياً: استمع إىل نصائح الريك واعمل بها، 
ف�إذا واظبت عىل م�ا أنت عليه تك�ون الخارس 

األكرب.

مهني�اً: تتاح أمامك حرية الت�رف كما تريد، 
وتف�اوض بمه�ارة، لك�ن ال تع�رّض نفس�ك 

للفضائح.
عاطفي�اً: ق�اوم الغ�رية بأس�اليب مجدية، وال 
تفش أرسارك ألش�خاص عرفته�م أخرياً ألنهم 

قد يستغلون وضعك.

مهنياً: تس�جل تقّدماً ملموس�اً، باس�تطاعتك 
املفاوض�ة والبح�ث يف التفاصي�ل، وتمي�ل إىل 

السفر أو تخّطط له.
عاطفي�اً: ما من يشء يه�ّدد العالقة بالريك، 
الصرب يؤّدي إىل تصويب البوصلة مجدداً وإعادة 

املياه إىل مجاريها الطبيعية.

مهني�اً: لن تواجه هذا اليوم منافس�اً قوّياً ولن 
تتعثر مس�اعيك الحثيثة، لذلك ثابر وال تتوّقف 

طويالً عند املطّبات.
عاطفياً: قرارات حاس�مة لك�ن إيجابية تجاه 
الري�ك، وتجد نفس�ك غري مضط�ر إىل تحديد 

مسار األمور يف املستقبل القريب.

مهني�اً: يتطلّ�ب منك الظ�رف دّق�ة ومرونة يف 
التعام�ل م�ع اآلخري�ن، ومنع�اً لحص�ول أي 
مواجه�ة أوخالف يف محي�ط العمل.عاطفياً: ال 
تحاول فرض إرادتك عىل الريك، بل تعامل مع 
الواقع بحنكة وتأقلم مع بعض الظروف، اللني 

أحياناً يؤدي إىل النتائج املرجوة.

مهنياً: كن متس�امحاً مع اآلخري�ن ألّن األدوار 
تتب�دل يوماً م�ا، فتنقل�ب األمور ض�دك وتجد 

نفسك مجرباً عىل تحّمل ردود الفعل.
عاطفي�اً: ال تتخّي�ل أن طيبة الري�ك تمنحك 
املجال لتس�تمّر يف الخطأ، فهو ق�ادر عىل قلب 

الطاولة عليك يف القريب العاجل.

مهني�اً: اعرتاضاتك غ�ري املربّرة تثري إش�مئزاز 
اآلخري�ن، وتبعدهم عن�ك يف وق�ت تحتاج فيه 
إىل أكرب دعم ممكن، لكنك رسعان ما تس�تدرك 
األمر.عاطفي�ًا: تمارس تّرف�ًا يف غري مكانه، 
لكّن تس�امح الري�ك يعفيك من دف�ع الثمن 

املستحق إزاء ذلك.

إىل  وتج�رب  العث�رات  بع�ض  تواج�ه  مهني�اً: 
مضاعفة الجهود لك�ي تنجح خطواتك، وتبدو 

استعداداتك ضئيلة ملواجهة العوائق.
عاطفياً: حاول أن تقّر املسافات مع الريك، 
فه�و قادر أن يمنحك االأم�ان الذي تحتاج إليه 

حالياً وحتى مستقبلياً.

العذراء

احلوت

القضاء عىل 20 ثورًا هاربًا يف فرنسا
ق�ي يف منطقة ميجي�ف يف جبال 
األلب الفرنس�ية اليوم عىل عرين 
ثوراً من نوع البيسون، بعدما فرّت 
م�ن املزرعة التي كان�ت تربى فيها 
م�ن دون التمكن من إعادتها، وفق 

ما أفادت السلطات املحلية.
هذه الحيوان�ات التي يراوح وزنها 
عموماً ب�ني 300 كيلوغرام و600، 
هرب�ت  بيس�ون،  صغ�ريا  وبينه�ا 
صب�اح األربع�اء يف ظ�روف ال تزال 
غامض�ة م�ن املزرع�ة الت�ي كانت 

تعيش فيها.
وأصدرت بلديتان محليتان الخميس 
قرارات لتقييد حركة املرور بس�بب 

حاالت الفرار هذه.
وحاولت السلطات املحلية من دون 
جدوى إع�ادة ه�ذه الحيوانات إىل 
حظائره�ا بمس�اعدة عن�ارص من 
املديرية الوطنية للصيد والحيوانات 

الربية.
وقال�ت املس�ؤولة يف منطق�ة أوت 
س�افوا يف األل�ب الفرنس�ية أورييل 

لوبورج�وا: »ال يمك�ن التعامل مع 
حيوانات بيسون كما لو أنها قطيع 

من األبقار«.
وأش�ارت إىل أن حيوانات البيس�ون 
بقيت »بعيدة نس�بياً ع�ن املناطق 
املأهولة، لكن ثمة شوارع مخصصة 
للمتنزهني لذا ثمة مخاطر حصول 

لقاءات غري مستحبة«.
ودفع هذا الوضع بالسلطات املحلية 
إىل اتخ�اذ قرار بالقض�اء عىل هذه 

الحيوانات الشاردة فجر اليوم.

مرشوبات ملن يعاين األرق
يحتاج أغلب الن�اس عادة إىل نحو 8 
ساعات يوميا من النوم الجيد، إال أن 
هناك بع�ض املنغص�ات التي يمكن 
أن تس�بب األرق لإلنس�ان، وبالت�ايل 
ال يس�تطيع التمتع بي�وم عمل جيد 

بعدد ساعات قليل من النوم.

وللتخلص من األرق هناك مروبات 
األعص�اب  تس�اعد ع�ىل اس�رتخاء 

والنوم منها:
حليب الكركم:

يمل�ك الكركم فوائد صحي�ة عديدة، 
ويوف�ر  االلتهاب�ات  يكاف�ح  ألن�ه 
إمدادات مضادات األكس�دة، ويمكن 
التواب�ل  م�ن  الن�وع  ه�ذا  اعتم�اد 
يف  واس�ع،  نط�اق  ع�ىل  املس�تخدم 

تحسني جودة النوم.
أيضا كوكتيل الحليب باملوز:

يس�اعد رشب الحلي�ب بامل�وز قب�ل 
الن�وم عىل اس�رتخاء العض�الت، ما 

يؤدي إىل نوم مريح يف الليل.
كذلك حليب القمر مع الكرز:

وهو عبارة عن عصري الكرز الحامض 
ويضاف إليه الحليب الفاتر.

كيف تتجنب الوجبات الرسيعة الغري مفيدة؟
 عندما يكون لدين�ا الوقت للتفكري فيما 
سناكل، واعداده عىل راحتنا فعىل االغلب 
أننا س�نتناول ما ه�و اكثر صحة. ولكن 
ع�ىل العك�س يف معظم االي�ام املزدحمة 
والجدول امليلء باملش�اغل، سنتضطر اىل 
مالئمة اي وجب�ة رسيعة بما يتالئم مع 

جدولنا الزمني.
الش�وكالتة،  البطاطس،  كي�س رقائ�ق 
البسكويت والحلوى والوجبات الرسيعة، 
وغريها من اغذي�ة رسيعة وضارة كيف 
تشغل بالك عنها وتتجنبها؟ اليك االفكار 

االتية:
1- ال تهمل وجبة افطارك

من املع�روف ان أهم وجب�ة خالل اليوم 

هي وجبة االفطار التي قد تكون مفتاح 
بش�كل  اس�تغللتها  ان  صح�ي،  لنه�ار 
صحي.اذا كان لديك يوم حافل فمن املهم 
جدا تن�اول وجبة افط�ار غنية بااللياف 
والربوت�ني  املعق�دة  والكربوهي�درات 
والده�ون املفي�دة، فهي س�تمأل معدتك 
بما هو مفيد، وس�تمدك بالطاقة وتزيد 

من احساسك بالشبع لفرتة اطول.
اذا م�ا كنت ع�ىل عجلة من أم�رك نهاراً 
وترى أنه ال وقت العداد الفطور التقليدي، 
فقد يكون بامكانك اعداده قبل بليلة، او 
اختيار وجبات رسيعة التحضري وصحية 
مث�ل وجب�ة م�ن الحلي�ب خايل الدس�م 
وحبوب االفطار الكاملة او الشوفان مع 

الفواكه املجففة واملكرسات.
2- كافح الجوع بوجبة خفيفة

ان تناولك لوجبات خيففة صحية طوال 
الج�وع  الي�وم سيس�اهم يف مكافح�ة 
املفاجىء واي شهوة مفاجئة للحلويات 
او االغذي�ة الت�ي قد تك�ون بديل رسيع 
لوجب�ة صحي�ة ملج�رد رفع مس�تويات 

طاقتك بشكل رسيع.
من ال�روري ان تهتم لنوعية الوجبات 
الخفيفة التي تاكل، فصحن من السلطة 
اليونانية س�يمدك بالربوت�ني من الجبنة 
وااللياف م�ن الخضار والطاقة من زيت 
الزيتون، او حبة فواكه رسيعة مع كوب 

من اللبن او الحليب خايل الدسم.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
x 6 عدد بيضة )طازجة(

x 6 عدد بطاطس )مقرة(
x 5 رشيحة عيش توست

x 2 عدد بطاطس )مقطعة شيبس(
x 1 كوب ماء

x 1 لرت لبن كامل الدسم
x 1 كوب كريمة لّباني

x 1 كوب سكر
x 1 معلقة كبرية فانيليا )سائلة(

الخطوات:
نس�لق البطاط�س مع اللبن ورش�ة امللح واملاء ثم نهرس�ها وهي س�اخنة يف 

السائل وال نصفي السائل، ونرتكها تربد.
نخفق البيض مع السكر ونضيفه تدريجيا اىل خليط البطاطس مع التقليب.

ندهن صينية فرن بالزبدة ونسخن الفرن عىل 180 مئوية.
نضع فتات الخبز يف الصينية ونسكب فوقها خليط البطاطس ثم نضع رشائح 
البطاطس فوقها وننثر فوقها الكريما السائلة ونخبزها يف الفرن الساخن ملدة 

20 دقيقة.

كيك البطاطس

؟؟هل تعلم
* صاح�ب فكرة بطولة كأس 
العال�م هو املحام�ي الفرنيس 

جول ريميه؟
* أول ه�دف يف كأس العال�م 
لوس�ني  الفرن�يس  أح�رزه 

لوران؟
هدف�ا  يح�رز  عرب�ي  أول   *
يف بطول�ة كأس العال�م ه�و 

املري عبد الرحمن فوزي؟
* أقيم�ت أول بطول�ة لكأس 
ع�ام  األوروغ�واي  يف  العال�م 

1930م؟
* توقفت بطولة كأس العالم 

يف عقد األربعينيات؟
* بيكنب�اور هوالفائز بكأس 
العالم لكرة القدم بأملانيا العبا 

ومدربا.
واألصف�ر  األبي�ض   *
واألس�ود  واألحم�ر  واألزرق 
ع�ىل الرتتي�ب ه�ي األحزم�ة 
الخمس�ة األساسية يف رياضة 

التايكوندو؟

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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الساملية يف امتحان صعب أمام 
القوة اجلوية بكأس حممد السادس

ليفاندوفسكي: أصبحنا غري متوقعني 
بفضل كوتينيو

             المستقبل العراقي/ متابعة

يدخ�ل فريق الس�املية الكويتي امتحانا صعبا أم�ام نظريه العراقي 
الق�وة الجوي�ة، وذلك عندم�ا يتواجه�ان اليوم الخميس عىل س�تاد 
كرب�اء، يف ذهاب دور ال� 32 من منافس�ات كأس محمد الس�ادس 
لألندية األبطال.وكان الساملية قد وصل أمس إىل النجف، وانتقل منها 

إىل كرباء، حيث ح�رص الجهاز الفني 
بقيادة املدرب الفرنيس الجزائري ميلود 
حم�دي، عىل إقامة تدريب خفيف، عىل 
أن يخ�وض الي�وم التدري�ب األس�ايس 
عىل ملع�ب املباراة.وخاض الس�ماوي 
معسكرا تدريبيا مبكرا يف يوليو/ تموز 
امل�ايض اس�تعدادا للبطول�ة العربية يف 
باكو، وخاض هناك عددا من املباريات 
الودية، كما خاض مواجهة أخرية قبل 
الس�فر إىل العراق، أم�ام فريق الكويت 
وانتهت بالتعادل بهدف ملثله.واس�تمر 

الس�املية يف تدعي�م صفوفه حتى ي�وم واحد فقط م�ن مغادرته إىل 
الع�راق، بالتعاقد م�ع األذربيجاني كمال مريزايي�ف، فيما يضم بني 
صفوفه 4 محرتفني آخرين هم األردني عدي الصيفي، والفلسطيني 
عدي الدباغ، والربازيليني فابيانو، وأليكس ليما. يف املقابل دخل القوة 
يف معس�كر تدريبي يف بريوت، وخ�اض 3 مباريات ودية، فاز يف اثنني 
منه�ا، وتعادل يف أخ�رى، قبل أن يع�ود إىل النجف.وأتم القوة الجوية 
الذي يشارك يف البطولة العربية بصفته 
تعاقدات�ه  املمت�از،  ال�دوري  وصي�ف 
بالاعب الس�وري زهري ميداني، بعدما 
خ�اض األخ�ري املباري�ات الودي�ة مع 

الفريق يف معسكر بريوت.
تحسني الصورة

ويتطل�ع الس�املية يف هذه املب�اراة إىل 
تحس�ني الص�ورة الباهتة الت�ي ظهر 
عليها يف النس�خة املاضية، عندما ودع 
املسابقة من الباب الضيق بالخسارة يف 

امللحق املؤهل وبنتائج ثقيلة.

             المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دث روب�رت ليفاندوفس�كي، مهاج�م باي�رن ميونخ، عن 
اإلضافة املتوقع�ة من زميله الربازييل فيلي�ب كوتينيو، املنضم 
حديًث�ا للنادي البافاري. وخال مقابلة مع صحيفة »ش�بورت 
بيل�د« األملاني�ة، امتدح ليفاندوفس�كي قدرة كوتيني�و الفائقة 
ع�ىل التمرير، مضيًفا: »بإمكانه أن يصب�ح مفتاًحا للمباريات 
املهم�ة، خاص�ًة يف دوري األبط�ال«. وأش�ار ال�دويل البولن�دي 
أيض�ا إىل اإلضاف�ة التكتيكي�ة التي قدمه�ا الربازي�يل، بقوله: 
»لقد أصبحنا فريًقا ال يمكن توقعه بس�ببه، وهذا يجعلنا أكثر 
خطورة، نظرًا لقدرته عىل شغل مركز صانع األلعاب، باإلضافة 
للع�ب عىل الجان�ب األيرس، ويف الجهة اليمن�ى عند الرضورة«. 
وأردف: »بإمكانن�ا أيًض�ا اللعب باعب ارت�كاز وحيد أو اثنني، 
باعب�ني خل�ف املهاج�م أو واحد، ما يعن�ي أننا لدين�ا خيارات 
عديدة يف الوقت الراهن«. وفيما يتعلق بصفقة الكرواتي إيفان 
برييس�يتش، قال ليفاندوفسكي: »أعتقد أن بإمكانه أن يصبح 
مفاجأة كبرية بالنسبة لنا، أنا متأكد من ذلك، فهو مميز بقدميه 

اليمنى واليرسى، وكذلك يف الرضبات الرأسية«. واستطرد: »إنه 
قوي جس�دًيا، ويستطيع املراوغة بشكل جيد.. إيفان قادر عىل 
مس�اعدتنا بش�كل فوري، ودفع باقي الاعب�ني لألمام«. ومن 
جهة أخرى، أش�اد ليفاندوفس�كي بتحركات فريقه الس�ابق، 
بوروسيا دورتموند، يف سوق االنتقاالت هذا الصيف، حيث قال: 
»أصبح لديهم اآلن قائمة كب�رية، لكن األمر ال يتعلق بالكم، بل 

بالجودة، ونحن بكل تأكيد نمتلك العبني ذوي جودة أعىل«.

مييس يتعرض 
النتكاسة جديدة 
ويغيب ملدة شهر

           المستقبل العراقي/ متابعة

تع�رض نج�م برش�لونة، ليوني�ل مييس، 
النتكاس�ة جدي�دة بخص�وص إصابته يف 
العضل�ة النعلي�ة لقدم�ه اليمن�ى، والتي 
تحرمه من اللعب منذ بداية املوسم الحايل، 
ليغيب عن املاعب ملدة ش�هر.ولم يشارك 
»الربغ�وث« يف م�ران فريق�ه الجماع�ي 
مجدًدا اليوم األربعاء، وشارك مرتني فقط 
يف مران الربس�ا منذ الخامس من الش�هر 
الجاري.ووفًقا إلذاعة »راك 1« الكتالونية، 
ف�إنَّ مي�يس ربم�ا تع�رض النتكاس�ة يف 
منطق�ة اإلصاب�ة أم�س الثاث�اء، أثن�اء 
مواصلت�ه عملية التعايف، لك�ن دون بيان 
رس�مي صادر حتى اآلن م�ن النادي بطل 
إس�بانيا. كان مييس يهدف لدخول قائمة 
فريقه للمرة األوىل هذا املوس�م؛ استعداًدا 
ملواجهة أوساس�ونا، يوم السبت بالجولة 

الثالثة من الليجا عىل ملعب السادار.
ويغيب عن صفوف الربسا كذلك املهاجمان 
األوروجوائ�ي لوي�س س�واريز والفرنيس 
عثم�ان ديمبييل. من ناحية أخرى، ش�هد 
مران برش�لونة غي�اب الهولندي فرينكي 
املجموع�ة؛ حي�ث ق�ام  يون�ج ع�ن  دي 
بتدريب�ات منف�ردة ع�ىل هام�ش املران.

يف املقاب�ل، ش�ارك يف امل�ران، العبو فريق 
الش�باب الحارس إيناك�ي بينا، وكارليس 
برييز، وأنسو فاتي اللذين شاركا ضد ريال 
بيتيس، يف الجولة املاضية.كان برش�لونة 
ق�د س�قط يف مبارات�ه األوىل بالليجا أمام 
أتلتي�ك بيلباو بهدف نظي�ف قبل أن يعود 
ويفوز عىل ري�ال بيتيس )5-2( يف مباراة 
تألق فيه�ا الوافد الجديد الفرنيس أنطوان 
جريزمان الذي سجل هدفني وصنع آخر.

عبد الواحد: الرشطة يتحدى 
عامل الوقت أمام الكويت

مدافع ليون يكشف رس 
رفضه آلرسنال

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال امل�درب املس�اعد بالجه�از الفني للرشط�ة العراقي، 
حس�ني عبد الواحد، إن فريقه بات منسجًما قبل مواجهة 
مضيف�ه الكويت الكويتي، لحس�اب ذهاب دور ال�32 من 

كأس محمد السادس لألندية العربية األبطال.
وأض�اف عبد الواحد: »لك�ن أكرب التحدي�ات التي واجهت 
فريقنا هو عامل الوقت، الذي لم يكن كافيا لإلعداد بسبب 
انتهاء املوس�م املايض يف وقت متأخ�ر.. إال أننا نراهن عىل 
خ�ربة فريقنا وقدرته عىل تج�اوز العقبات، والخروج من 

مباراة الذهاب بالفوز«.
وتابع: »الرشطة أيضا عانى من تأخر تأش�ريات الدخول، 
لاعب�ني صف�اء ه�ادي وفيص�ل جاس�م، لك�ن جمي�ع 
املتواجدي�ن يف صف�وف الفريق قادرون ع�ىل لعب مؤثر.. 
الرشط�ة بات يملك خ�ربة كبرية، ويحظ�ى بنجوم لديهم 

تجارب دولية سابقة«.
يش�ار إىل أن الرشطة توج بلقب الدوري العراقي يف املوسم 

املايض، تحت قيادة املدرب السابق نيبوشا يوفوفيتش.

بيليجريني يشيد بنجم آرسنال السابق
              المستقبل العراقي/ متابعة

عرب مانويل بيليجريني، مدرب وس�ت هام 
يونايتد، عن س�عادته بأداء جاك ويلش�ري 
خ�ال الفوز )2-0( عىل نيوبورت كاونتي، 
يف كأس الرابط�ة اإلنجليزي�ة لك�رة القدم، 

أمس الثاثاء.
وأبدى ثقة يف تحس�ن العب الوس�ط، الذي 

سجل هدفه األول مع الفريق.
وعانى ويلش�ري من اإلصابات يف موس�مه 
األول م�ع وس�ت ه�ام، بع�د انتقال�ه من 
آرسنال، ولم يشارك يف مباراة كاملة خال 

عام.
وخرج ويلش�ري يف الدقيق�ة 82 بعد أن قدم 

ما يكفي لتأهل وس�ت ه�ام، للدور الثالث 
يف كأس الرابطة، وس�جل هدفا قبل انتهاء 

الشوط األول.
وقال بليجرين�ي للصحفيني »يواصل جاك 
العمل اليومي ولعب املباريات، وس�يواصل 

التحسن«.
وأضاف »ال يمكن توق�ع أن يصبح يف قمة 
مس�تواه، بع�د املش�اركة يف دقائ�ق قليلة 
باملوس�م املايض، لكن األداء يف امللعب يشري 

إىل براعته«.
ويستعد وست هام، الذي جمع أربع نقاط 
من ثاث جوالت، ملواجهة ضيفه نورويتش 
س�يتي يف الدوري املمتاز يوم الس�بت، قبل 

فرتة التوقف الدولية.

إيسكو نزيل جديد يف مستشفى ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي ري�ال مدري�د، صب�اح الي�وم األربعاء، 
إصابة العب وسط الفريق إيسكو، لينضم إىل قائمة 

املُصابني داخل صفوف املرينجي.
وق�ال الن�ادي، خ�ال بي�ان رس�مي ع�ىل موقع�ه 

اإللكرتون�ي: »بع�د الفحوصات الطبي�ة التي خضع 
لها إيسكو اليوم، تم تش�خيصها بإصابة عضلية يف 

الفخذ األيمن، ويف انتظار التطورات«.
ولم يكش�ف النادي امللكي عن مدة غياب الاعب، أو 

موعد عودته للتدريبات مرة أخرى.
وانضم إيس�كو، لقائمة إصابات ري�ال مدريد، التي 

تض�م خامي�س رودريجيز، وأسينس�يو، وه�ازارد، 
وإبراهيم دياز، ورودريجو.

كان إيس�كو، قد ش�ارك كبديل يف االنتص�ار )1-3( 
يف افتتاح الليجا ضد س�يلتا فيجو، ثم أساس�ًيا ضد 
ريال بلد الوليد بالجولة الثانية، حيث تعادل املرينجي 

بهدف ملثله.

رس ختيل إنرت ميالن عن بند رشاء سانشيز
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، اليوم 
األربع�اء، عن تطور جديد يف املفاوضات 
بني إنرت ميان ومانشسرت يونايتد بشأن 
انتقال التشييل أليكس�يس سانشيز إىل 

»سان سريو«.
مريكات�و«  »كالتش�يو  ملوق�ع  ووفًق�ا 
اإليط�ايل، ف�إن االتف�اق ب�ني النادي�ني 

ت�م باألم�س ع�ىل أن ينتق�ل سانش�يز 
إىل إن�رت مي�ان ملدة موس�م عىل س�بيل 
اإلع�ارة دون أحقي�ة ال�رشاء، رغ�م أن 
املفاوضات كانت ت�دور حول وضع بند 
للبيع النهائي مقابل 15 مليون يورو يف 

الصيف املقبل.
وتعود صيغة االنتق�ال التي تم التوصل 
له�ا إىل رغب�ة إن�رت مي�ان يف تجنب أي 
ب�طء يف الصفقة، قبل أيام من غلق باب 

املريكاتو الصيفي.
كما أن مس�ؤويل إنرت مي�ان توصلوا إىل 
اتفاق ودي مع سانش�يز بأن يستمر يف 
»سان سريو« بعد نهاية املوسم الحايل.

وأشار املوقع اإليطايل إىل أن هناك جلسة 
جديدة س�تعقد بني النادي�ني يف يونيو/ 
حزيران املقبل، ملناقش�ة س�عر الاعب، 
الس�يما أن إبرام الصفق�ة يقدم خدمة 

جليلة إلنرت ميان واليونايتد.

نابويل يوجه إنذارًا 
إليكاردي

وكيل ديمبيل يكشف حقيقة إدراجه 
يف صفقة نيامر

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إيط�ايل، عن تطور 
جديد بش�أن مفاوضات ناب�ويل للحصول 
عىل خدم�ات األرجنتيني ماورو إيكاردي، 
مهاج�م إن�رت مي�ان.وكان ناب�ويل تقدم 
ي�ورو لض�م  ملي�ون  يبل�غ 65  بع�رض 
إي�كاردي، وواف�ق إنرت ميان ع�ىل رحيل 
الاعب.ووفًقا ملوقع »كالتشيو مريكاتو« 
اإليط�ايل، فإن غًدا هو املوعد النهائي الذي 
يضع�ه ناب�ويل، للحص�ول ع�ىل موافق�ة 
إيكاردي بش�أن االنتق�ال إىل صفوفه هذا 
املوسم.وأش�ار إىل أن نابويل ليس مستعًدا 
النتظار إيكاردي أكثر من ذلك، ال سيما أن 

املريكاتو يف إيطاليا ينتهي اإلثنني املقبل.

يذكر أن مس�ؤويل إنرت ميان أكدوا مؤخرًا 
حس�ابات  خ�ارج  ي�زال  ال  إي�كاردي  أن 
النادي يف املوس�م الحايل رغم حصوله عىل 

القميص رقم 7.

            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف م�وىس سيس�وكو، وكي�ل أعمال 
عثمان ديمبيل، مهاجم برشلونة، حقيقة 
إدراج األخري ضمن صفقة الربازييل نيمار 

دا سيلفا، العب باريس سان جريمان.
ترصيح�ات  خ�ال  سيس�وكو،  وق�ال 

لصحيف�ة »ليكي�ب« الفرنس�ية: »دخول 
ديمبيل يف صفقة نيمار؟ هذا ال يهمنا«.

إدارة  م�ع  جلس�ات  أي  عق�ده  ونف�ى 
برش�لونة أو باريس سان جريمان، خال 

الساعات املاضية، حول هذا األمر.
وكان وف�د م�ن البارس�ا ق�د س�افر إىل 
العاصمة الفرنسية باريس، أمس الثاثاء، 
للتفاوض ح�ول ضم نيمار، لك�ن لم يتم 
التوصل التف�اق نهائي مع إدارة البي إس 
ج�ي، حت�ى اآلن، رغم وجود تف�اؤل لدى 

الجانب الكتالوني.
وأشارت تقارير صحفية فرنسية مؤخرًا، 
إىل أن باريس سان جريمان طالب بإدراج 
ديمب�يل يف الصفق�ة، وأن إدارة برش�لونة 

تعمل حالًيا عىل إقناعه بالرحيل.
وكان سيس�وكو ق�د رصح مؤخ�رًا، بأن 
ديمبيل ال يفكر يف الرحي�ل عن البلوجرانا 

هذا الصيف.

               المستقبل العراقي/ متابعة

برر املدافع الدنماركي يف صفوف ليون، يواخيم أندرس�ن، 
رفضه االنتقال إىل آرسنال، هذا الصيف.

ورح�ل صاحب ال��23 عاًما ع�ن س�امبدوريا اإليطايل إىل 
ليون، خال فرتة االنتقاالت الجارية، رافًضا آرس�نال الذي 
عرض ضم�ه إىل جانب زميل�ه دينيس براي�ت، مقابل 43 

مليون جنيه إسرتليني.
وفضل برايت أيضا االنتقال إىل ليسرت سيتي.

ويف ه�ذا الصدد، قال أندرس�ن خ�ال ترصيح�ات نقلتها 
صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، إنه تجنب آرس�نال لعدم 
مش�اركته يف دوري األبطال، موضًح�ا: »كانت هناك أندية 
جيدة أرادت ضمي، لكن ليون كان الخيار األفضل بالنسبة 
يل«.وأض�اف: »أردت التطور كاعب، واملش�اركة يف دوري 
أبطال أوروب�ا، والتواجد يف الفرق الك�ربى التي تقاتل من 
أج�ل الفوز باأللق�اب، وبالت�ايل كان ليون الح�ل األفضل 

بالنسبة يل«.
وش�ارك أندرس�ن يف جمي�ع مباري�ات ليون الث�اث، التي 

خاضها الفريق هذا املوسم.

يوفنتوس يضع رشًطا لالستغناء 
عن بيانيتش

            المستقبل العراقي/ متابعة

وضع نادي يوفنتوس، رشًطا للموافقة 
عىل رحي�ل نجم�ه البوس�ني مرياليم 
بيانيتش، يف املريكاتو الصيفي الحايل.
مريكات�و«  »توت�و  صحيف�ة  وقال�ت 
اإليطالية، الي�وم األربعاء، إنه ال يوجد 
أي العب يف يوفنتوس غري قابل للبيع، 
باس�تثناء كريستيانو رونالدو.ويفكر 
يوفنت�وس يف إمكاني�ة بي�ع بيانيتش 
هذا الصيف؛ لحاجة الن�ادي إىل زيادة 
ميزانيته، لكن برشط أن يكون العرض 
املقدم بقيم�ة 80 مليون يورو.وتؤكد 
الصحيفة أن�ه رغم وجود أي�ام قليلة 
قبل غلق باب املريكاتو الصيفي بشكل 
رسمي، لكن هناك إمكانية بأن يرحل 

بيانيتش.وأوضحت أن هناك اتصاالت 
مس�تمرة ب�ني يوفنت�وس، وباري�س 
س�ان جريمان عىل الصفق�ة، بعد أن 
ظ�ل النادي�ان يتواصان لف�رتة حول 

بطاقت�ي باولو ديب�اال، وإيمري كان.
وأش�ارت إىل أنَّ هناك اتص�االت أيًضا 
من باي�رن ميون�خ بش�أن بيانيتش، 

لكنها أقل كثافة من سان جريمان.

نادال: منافيس هزم فيدرر
              المستقبل العراقي/ متابعة

أب�دى اإلس�باني رافائي�ل ن�ادال، املصنف الثان�ي عامليا بني 
العب�ي التن�س املحرتف�ني، رضاه ع�ن األداء ال�ذي قدمه يف 
مستهل مش�اركته ببطولة أمريكا املفتوحة، آخر البطوالت 
األربع الكربى )جراند سام(، حيث تغلب عىل األسرتايل جون 
ميلم�ان الذي أكد أنه »لم يكن خصما س�ها«.وعقب فوزه 

عىل منافسه بنتيجة 6-3 و6-2 و6-2، يف أول أدوار البطولة، 
قال نادال »أعتقد أنني قدمت أشياء جيدة يف املباراة، وأخرى 
ل�م تكن جيدة بالق�در ال�كايف، لكنني ال أس�تطيع أال أكون 
راضي�ا عما قدمته«.وأكد »أنا س�عيد.. كان�ت بداية جيدة«، 
واصف�ا ميلم�ان بأن�ه كان »منافس�ا خط�ريا«، مذكرا بأن 
الاعب األس�رتايل تمكن العام املايض من إقصاء السويرسي 

روجر فيدرر، من الدور الرابع للبطولة األمريكية.
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سالح الدمار الشامل باليد!سطور يف رجال املرور ...

عادل عبد الحقمنهل عبد األمير المرشدي 

يسعى املجتمع الدويل، جاهداً، إىل تخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل 
-وإن كان هذا الجهد يش�مل بعض الدول والحكومات دون غريها!- ولقد 
خاض�ت التحالفات العاملية حروباً ضد من يمتلك هذه األس�لحة أو حتى 
التي ش�ّكت بامتالكها لها. ولطاملا كانت هذه األس�لحة رسية، وتكون يف 
مخاب�ئ ال يعرفها مكانها إال أعىل الس�لطات واملتنفذي�ن، وإزاء هذا فإن 
حكومات تغرّيت، وسياس�ات تبّدلت، واألسلحة باقّية، رغم وجود خارطة 

طريق جديدة من اجل س�الم عاملي!
باملقاب�ل، فإن لدينا اآلن أس�لحة يف كل يد، إال أن املجتم�ع الدويل برمته ال 
يقود حملة ضدها.. لقد امتألت البيوت والجيوب واأليدي بهذه األس�لحة، 
وأقصد هنا بجه�از الهاتف النقال )املوبايل(. هذا الجهاز من مكتس�بات 
التط�ور والتكنولوجي�ا الحديث�ة، وه�و يف تط�ور مس�تمر ومتس�ارع، 
فالرشكات املنتجة تتنافس بش�دة يف التطوير والتحديث ما جعله من أهم 

رضوريات الحياة اليومية العامة والخاصة.
وبديهي فإن ال أحد يف العالم أجمع ضد التطور والحداثة وخصوصاً العلم 
والعل�وم والتكنولوجية، بيد إنه لكل إخرتاع ول�كل ظرف هنالك إيجابيات 
وس�لبيات ومن الطبيعي أن يس�تفاد م�ن االيجابيات باق�ى حد وكذلك 

االبتعاد عن السلبيات واجب رضوري.
ولكن لألس�ف، وخصوصاً يف مجتمعاتنا، فإن الس�لبيات وبش�كل خاص 
س�لبيات ه�ذا الجهاز هي الطاغي�ة يف األعم األغلب، إذ بتنا نرى الش�باب 
منشغلن لس�اعات طويلة يف ممارس�ة األلعاب ومتابعة مواقع التواصل 
االجتماع�ي والدخ�ول يف متاه�ات وترهات ال معنى وال نف�ع لها، بل هي 

رضٌر مع سبق اإلرصار والرتصد.
ه�ذا الواق�ع ينت�ج جي�اًل ال يعرف معن�ى وقدس�ية الوقت والحي�اة التي 
يعيش�ها، وكذل�ك، وعىل الصعي�د العائيل أو االجتماعي وحت�ى الوظيفي، 
ت�رى أن العائلة أو مجموعة األصدقاء أو األقارب أو مجموعة موظفن يف 
دائرٍة ما مجتمعن يف مكاٍن واحد ولكن كل واحٌد منهم يف عالم يختلف عن 
اآلخر وترى أن األطفال حتى الرضع منهم متمس�كن بهذا االخرتاع أش�د 
تمسكاً ليواكبوا ما يرون عليه كبارهم، فأصبح أيضاً بهذا ممزقاً لألوارص 
االجتماعية والعائلية ومعطالً ملصالح الناس والدولة والرضر يمتد ويتمدد 

وال يعارضه عارض ليصبح رضراً صحياً وفكرياً وحتى اخالقياً.
إن مس�ؤولية محاربة هذا الس�الح املدم�ر تقع يف املق�ام األول عىل عاتق 
العائل�ة ومنه�ا تنطلق إىل بقية أج�زاء املجتمع فرب العائل�ة هو املتحكم 
يف أموره�ا وش�ؤونها، وهو القادر عىل ف�رض القوانن البيتي�ة التي من 
شأنها أن تحد من خطر التطور السلبي وكذلك باقي أرباب املجتمع، فكل 
م�ن منطلق منصبه ووضعه ق�ادراً عىل أن يضع الحد املناس�ب يف أماكن 
مس�ؤولياتهم للقضاء أو عىل أقل تقدير لتجميد أس�لحة الدمار الش�امل 

هذه )انتبهوا لسالح الدمار الشامل الذي تحملونه(.

لق�د نوي�ت أن اكتب مق�ايل بعيدا ع�ن السياس�ة ودهاليزه�ا والغازها 
وباطنه�ا وظاهره�ا ونهيقه�ا ونعيقه�ا وصمتها وضجيجه�ا وزيفها 
وكذبه�ا ونفاقها ورشورها فوجدت أن افضل من يس�تحق الكتابة عنه 
لكي ينصف كما يستحق هو رشطي املرور الذي يقف تحت لهيب الشمس 
الحارق�ة قبل بدء ال�دوام حتى نهايت�ه ليكون مصداق�ا واضحا للعيان 
للدولة وحضورها الرسمي يف الشارع وما يواجه هذا الحضور النبيل من 
متاعب ومعاناة واشكاالت ال تعد وال تحى  من دون ان ننىس ان واحدة 
مما يعاني منها رجال املرور هي افرازات الساس�ة واشباه الساسة من 
بع�ض املس�عورين او اش�باه املس�ؤولن او الذين ال نعرف م�ن يكونوا 
والهم يعرفون انفس�هم غري انهم فوق القانون بال ثوابت وال اخالق وال 
قّيم وال ادب وال حياء . أكاد اجزم وانا عىل يقن من دون الرجوع للفقه 
او األس�تفتاء الرشعي إن الراتب الذي يتقاضاه رجل املرور حالل %100 
بغ�ض النظ�ر عن ما يقول اويقال م�ن قبل البعض هن�ا او هناك . وانا 
هنا اقصد بالدرجة األوىل هؤالء النبالء الواقفن طوال اليوم يف الس�احات 
والتقطعات يف صيف العراق الس�اخن وش�تائه البارد ليؤمنوا لنا حركة 
الس�ري وتنظيم املروريف بيئ�ة تفتقر اىل الضوابط املرورية ومس�تلزمات 
العمل التي تؤمن لهم نجاح عملهم من دون اش�كال او مش�اكل .  انهم 
يس�تحقون أوس�مة البطولة وش�هادة الش�كر والتقدير ألنهم مارسوا 
عمله�م طوال الس�نن املاضية خصوص�ا منذ س�قوط الصنم يف 2003 
حت�ى اآلن يف بيئة ال تمت بصلة لنظام م�روري او قوانن املرور املعمول 
بها يف دول العالم . ش�وارع ال تش�به الش�وارع مطبات وس�يطرات بال 
تخطيط او اشارات واالف مؤلفة من السيارات التي إكتضت بها شوارع 
املدن خصوص�ا العاصمة بغداد يقود بعضها صبيان طائش�ون واناس 
مأزومون الكثري منهم ال يعرف ان الس�ياقة فن وليس له ذوق والأخالق 
. رشطي املرور يمثل هيبة الدولة يف الش�ارع وعنوان حضورها الرسمي 
واحرتام�ه واألمتث�ال ألمره يعن�ي احرتاما للنف�س اوال و للقانون ثانيا 
واذا كان من ال يلتزم بتعليمات رجل املرور يس�تحق العقوبة املنصوص 
عليها قانونا فأن التجاوز عىل شخص رجل املرور او األعتداء عليه يمثل 
جريمة تس�تحق اقى العقوبان وأش�دها ألن األعت�داء عىل رجل املرور 
كم�ا حصل وألكثر من مرة يف مناط�ق متفرقة من بغداد هو إعتداء عىل 
هيب�ة الدولة وقوانينه�ا ومن يقوم بذلك مهما كان وصفه او اس�مه او 
انتمائ�ه او موقع�ه ينبغي ان ينال اّش�د العقاب ويك�ون عربة ملن يعترب 
ألنن�ا يف حال التهاون مع هكذا حاالت يعني اننا نمهد ألش�اعة الفوىض 
وقانون الغاب . اخريا وليس آخرا اقول تحية اجالل واكبار لرجال املرور 
فبهم وبحضورهم  بعد سقوط بغداد يف نيسان 2003 وعودتهم للشارع 
عرفن�ا ّوتيقنا ان هناك دولة واننا نعيش ام�ل الحياة فالنظام والقانون 

ارقى مصاديق الحياة .

دودة ضخمة تقطن فـي رأس
 صيني 30 عامًا

كش�ف األطباء عن الس�بب ال�ذي أرق رجال من مقاطع�ة جيانغتيش 
الصينية، وجعله يعاني من صداع أليم وأعراض الرصع حوايل 30 عاما 
من حيات�ه. وذكر موق�ع AsiaOne، أن الصيني ب�دأ يعاني من صداع 
م�ربح ع�ام 1989 )كان عمره آنذاك 29 عام�ا(. وتعرض ألول هجمة 
ملرض ال�رصع أثناء لعبه الورق عندما اهت�زت يداه وقدماه وخرجت 
رغوة من فمه وفقد وعيه. وعرض الرجل نفسه عىل األطباء خالل 30 
عاما، وتناول مختلف األدوية للعالج من األمراض التي أصابت دماغه، 

لكنه لم يلق السكينة طوال تلك املدة ولم يشف من األلم.
لكن زيارته األخرية لألطباء يف يوليو املايض، أثمرت إيجابا عىل صحته، 
بع�د أن طل�ب األخصائيون منه ص�ورة بالرنن املغناطي�ي لدماغه، 

اكتشفوا منها وجود دودة بطول 10 سنتيمرتات تعيش يف رأسه. 
وأجرى األطباء جراحة دقيقة للرجل، وأزالوا من رأس�ه الطفييل، الذي 

قدروا بأنه دخل هذه املنطقة من الجسد لدى رشبه مياها ملوثة.

يعل�م الجمي�ع أنه يجب وض�ع واق من 
أش�عة الش�مس للحماية من أرضارها، 
لكن بع�ض الخرباء يعتق�دون أن هناك 
طرقا أخ�رى يمكن م�ن خاللها حماية 
نفس�ك م�ن ه�ذه األرضار، بم�ا يف ذلك 
تناول بع�ض األطعمة. ويش�ري الخرباء 
إىل أن هن�اك بعض األطعمة تحتوي عىل 
مواد غذائية تس�اعد البرشة عىل إصالح 
وتجديد نفسها، ويتناقص عدد من املواد 
املضادة لألكسدة يف الدم عندما تتعرض 
البرشة ألش�عة الش�مس، لذلك من املهم 
التأكد من وجود هذه العنارص الغذائية 

بشكل ثابت يف نظامك الغذائي.
وتق�ول أماندا ف�ون ديم هاج�ن، أخصائية 
Glo Skin Beauty يف  الب�رشة يف مؤسس�ة 
اململكة املتحدة: »يف حن أن الس�لطة ليست 
بديال عن واقي الشمس، لكن بعض األطعمة 
عىل وجه الخصوص يمكن أن تضيف حماية 
داخلي�ة ض�د لس�عات الش�مس والتجاعيد 
ع�ىل املس�توى الخلوي«. وهن�اك الكثري من 
املكونات التي يمكن اس�تهالكها من الطعام 
الذي يحمل تأثريات وقائية مختلفة، وتتعلق 
معظم اآلليات بمضادات األكسدة واملركبات 

املضادة للشيخوخة يف األطعمة التي تكافح 
تلف الجل�د بطرق مختلف�ة. وفيما ييل أهم 
األطعم�ة الت�ي تقرتحه�ا أماندا ف�ون ديم 
هاج�ن، والت�ي تق�ول إنه�ا تس�اعد يف درء 

أرضار أشعة الشمس:
1-فط�ر Crimini : وه�و فط�ر بن�ي داكن 
صالح ل�ألكل، يحت�وي عىل واح�د من أعىل 
عنارص السيلينيوم، وهذه املعادن رضورية 
لصنع أحد مضادات األكس�دة األكثر فعالية 
يف الجسم، وهي »الغلوتاثيون بريوكسيديز« 
الت�ي تح�ارب املركب�ات الض�ارة املس�ماة 

الجذور الحرة التي تتشكل يف الجلد أثناء 
التعرض ألش�عة الش�مس. كما أن هذا 
الفطر يع�د مصدرا كب�ريا للفيتامينات 
»ب« وهي رضورية إلنشاء خاليا برشة 

جديدة ذات مظهر شبابي.
2-الرم�ان: يحت�وي الرمان عىل نس�بة 
عالي�ة م�ن مض�ادات األكس�دة ووجد 
العلماء أنه يقدم فوائد مضادة اللتهابات 
املغذي�ات  أن  أيض�ا  الجلد.واكتش�فوا 
املوج�ودة يف الرمان يمك�ن أن تقلل من 
ق�درة األش�عة ف�وق البنفس�جية عىل 
التس�بب بتلف خاليا الجلد. ويعمل زيت 
بذور الرمان ع�ىل الحماية من رسطان 
الجل�د بفضل حم�ض اإليالجي�ك، وهو أحد 
مضادات األكس�دة التي تحتوي عىل كميات 
كبرية من البوليمرات يف الرمان والتي وجدت 

األبحاث أنها تمنع نمو أورام الجلد.
3-الكرز: يعد الكرز أفضل مصدر للميالتونن 
املضاد لألكسدة، وهو هرمون يحمي البرشة 
من األش�عة ف�وق البنفس�جية، واكتش�ف 
الباحث�ون أن�ه يس�اعد عىل ترمي�م البرشة 
التي تحرقها الشمس ألنها تحفز نمو خاليا 

الجلد الجديدة.

أطعمة حتمي اجللد من أرضار أشعة الشمس

التحليل السيايس السليم؛ رشوط وأدوات
نــزار حيدر

يتس�اءل كث�رُيون، ه�ل تكف�ي حريَّة 
س�يايسٍّ  تحلي�ٍل  لصناع�ِة  التَّعب�ري 

سليم؟!.
بالتَّأكي�د ال، فحريَّة التَّعبري تخلُق الجو 
يايس،  املاُلئم لتهيئِة أَدوات التَّحليل السِّ
�ا التَّحليل بذات�ِه فبحاجٍة إىِل رُشوٍط  أَمَّ
ٍء ع�ىل  ع�دٍَّة ترتك�ز أَوَّالً وقب�ل كلِّ َشْ
ش�خصيَّة املحلِّل وفيما إِذا كان يتمتَّع 
بالق�ُدرات الذهنيَّ�ة واإلِرادة والرَّصي�د 
نُه م�ن أَن يكوَن  �خيص ال�ذي يمكِّ الشَّ
محلِّالً سياسّياً حقيقّياً ال يستنسخ وال 
يك�رِّر أم ال.    ه�ذا ال يقلِّل م�ن أَهميَّة 
حريَّ�ة التَّعبري أَبداً فهي حج�ر الزَّاوية 
يف النِّظام الديمقراط�ي كما أَنَّها حجر 
الزَّاوية يف صناعِة الوعي والرَّأي العام.

ليم  �يايس السَّ ا رشوط التَّحليل السِّ    أَمَّ
فهي؛ 

حيحة، فكيف سيكوُن  1/ املعلومة الصَّ
التَّحليُل إِذا اعتمَد ع�ىل املعلوماِت التي 
يف  اإلِليكرتونيَّ�ة  الجي�وش  تنرشه�ا 
وس�ائل التَّواص�ل اإلِجتماع�ي، أَو عىل 
معلومات األَحزاب والُكتل وامليليشيات 

املُتصاِرعة؟!.
   س�يكوُن كم�ا هو علي�ِه اآلن، بائس 

وساذج ومضلِّل، ال قيمَة لَُه من النَّاحية 
العلميَّة واملهنيَّة والواقعيَّة.

   أُنظر لبعض التَّحليالت السياسيَّة، كم 
مرَّة أَشعلت نريان الحرب الثَّالثة؟ وكم 
مرَّة أَشعلت الحُروب بن ُدول املنطقة؟ 
م�ن دوِن أَن يحص�َل شٌء منها طبعاً، 
ألَنَّه�ا يف كلِّ مرٍَّة تعتم�ُد عىل معلوماٍت 
تافهٍة، ُتحلِّبها بَشكٍل ُمتهاِفت! بل هي 
أَكاذي�ب وفربكات ال قيم�َة لها، ولذلك 
أَخف�ق املحلِّل�ون ]اإلِس�رتاتيجيُّون[ يف 
صياغِة تحليٍل سيايسٍّ سليٍم ومعقوٍل.

2/ الخلفيَّة السياسيَّة ]الثَّقافة والفكر 
�يايس  �يايس[ فإِذا كان املحلِّل السِّ السِّ
جاهٌل سياس�ّياً ل�م يق�رأ التَّاريخ ولَم 
لع عىل النظريَّات السياسيَّة، فكيف  يطَّ

ستكوُن تحليالتِه العبقريَّة؟!.
ل  3/ املُتابعة السياسيَّة، وهي التي تكمِّ
ة، فإِذا اعتمد املحلِّل  الخلفيَّة السياس�يَّ
راً طوباوّياً  عىل خلفيَّتِه فسيكوُن منظِّ
ال أَكثر، ال ُتالمس تحليالتِه الواقع، كما 
أَنَُّه إِذا اعتمد عىل املُتابعة اليوميَّة فقط 
فسيخطأ يف إِستنتاجاتِه، ألَنَّ كلَّ حدٍث 
س�يايسٍّ لَُه خلفيَّ�ة ال يمك�ن أَن ينزل 

ماء أَو ينُبت يف األَرض. علينا من السَّ
يايس  ٤/ الرُّؤية السياسيَّة، فاملحلِّل السِّ
ة سيكوُن  الذي ال يمتلك رؤيًة سياس�يَّ

كالببغ�اء يكرِّر ما يقول�ُه اآلخرون وال 
ُيب�دع، أَو أَنَُّه يق�دِّم تحليالً ِبال هدٍف أَو 
رس�الٍة.وُيخطئ من يتص�وَّر أَنَّ هناَك 
ون ِبال  يف ه�ذا العالَم محلِّلون سياس�يُّ

رسالٍة، إاِلَّ أَن يكوُنوا أَغبياء!.
٥/ اللُّغة السياسيَّة، وهي التي تختلف 
عن اللُّغة اإلِعالميَّة، ومن خالل املُتابعة 
يظه�ر بَش�كٍل واض�ٍح أَنَّ الكث�ري من 
املحلِّلن يخلُطون ب�ن اللُّغَتن، فاملادَّة 
الت�ي يقدِّمونها ال هي تحليٌل س�يايسٌّ 

. وال هي تقريٌر إِعالميٌّ
   وبه�ذا الخل�ط وع�دم التَّمييز يضيُع 

نتاجُهم.
د أَن يميل املحلِّل  ٦/ الحياديَّة، فبمج�رَّ

ٍة ما يفقد مصداقيَّته،  إىِل جهٍة سياس�يَّ
ألَنَُّه س�يبُذل ُجه�دُه إلِقح�ام التَّحليل 

حتى إِذا لم يعتِقد بِه!.
   طبع�اً م�ن دوِن أَن تعن�ي الحياديَّ�ة 
التخيلِّ عن الرِّس�الة التي تحدَّثنا عنها 

للتَّو.
اع�ات  �ديد ف�إِنَّ الرصِّ الشَّ    لألَس�ف 
السياس�يَّة والحزبيَّ�ة ت�رتك بضاللِها 
ن  عىل طبيعة إِنتاج املحلِّلن السياس�يِّ
بدرج�ٍة كب�ريٍة ولذلَك يصع�ب الوثوق 
�يايس  عليه�ا. إِنَّ إِفتق�ار التَّحليل السِّ
للَحياديَّة جعلُه عاجزاً عن ِصناعة رأٍي 

عامٍّ أَو حتَّى التَّأثري بِه.
٧/ حريَّ�ة التَّعب�ري، وه�و األَم�ُر الذي 
نفتقدُه يف ساحِتنا بَشكٍل واضٍح، إِذ أَنَّ 
وجوَد خطوٍط حمراء كثرية وإِنتش�ار 
يايس ُيفلرت  األَلغام يف حقِل التَّحليل السِّ
الكث�ري م�ن حياديَّ�ة وبالتَّ�ايل صدقيَّة 

يايس. املُحلِّل السِّ
ط الذي نادراً ما  �ي، وهو الرشَّ 8/ املُتلقِّ
يايس بنظِر اإلِعتبار،  يأُخذُه املُحلِّل السِّ
كما لو أَنَّ تاجراً يعرض بضاعتُه يف َغري 

وق املطلوبة.  السُّ
وط تأثرٌي     ول�كلِّ رشٍط من َه�ِذِه الرشُّ

ُمبارٌش عىل َجودة أَو رداءة التَّحليل.
�ديد فإِنَّ أَغلبيَّة املُحلِّلن     لألَس�ف الشَّ

السياس�يِّن عندنا يفتقُرون إىِل واحدٍة 
وط. أَو أَكثر من َهِذِه الرشُّ

   وبعضه�ا ُمش�رتٌك، فحريَّ�ة التَّعب�ري 
صعب�ٌة وال أَق�وُل غري موُج�ودة ولذلك 
فعندم�ا ُيِريُد أَن يحلِّل امل�رء حدثاً يجد 
نفس�ُه ُمحاطاً بخطوٍط حمراء كثريًة 
علي�ِه أَن يلتزم به�ا وال يتجاوزها، بل 
ويحرتمها، س�واًء كانت ]ُمقدَّس�ات[ 
مصنوعة أَو ]ق�ادة رضوريِّن[ أَو غري 
ذلك، ويِف كثرٍي من األَحيان َيُكوُن إِلتزامُه 

بها عىل حساِب قناعاتِه وُرؤيتِه.
   كما أَنَّ َغياب الحسِّ الوطني ُمش�رتٌك 
هاتِه إىِل  آخر، فاملحلِّل ع�ادًة يميُل بتوجُّ
طرٍف م�ن األَطراف س�واء الداخليَّة او 
اإلِقليميَّة ما يجعل من تحليلِه ُمنحازاً.

   وال يختل�فُ إِثن�ان ع�ىل أَنَّ الخالفات 
واإلِنقسامات السياسيَّة وغريها تركت 
�يايس  أَثراً كبرياً عىل رداءِة التَّحليل السِّ

عندنا.
   فضالً ع�ن أَنَّ حالة اإلِرباك والفوىض 
التي نعيش�ها هي األُخ�رى جعلت من 
يايس متقلِّباً وغري ُمستقر،  التَّحليل السِّ
وكأَنَّ املُحلِّ�ل يركب األَم�واج العاتيِة يف 
ن املحلِّل  ِعباب البح�ِر، إِذ نادراً ما يتمكَّ
�احة والحدث بَش�كٍل  م�ن ق�راءة السَّ

سليٍم وُمستقر.


