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رئيس الوزراء يزور بكني نهاية الشهر اجلاري لتعزيز «احلزام والطريق» ..ورسم خطط الشراكة السرتاتيجية

العراق يسعى إىل استرياد «ثورة اقتصادية» من الصني
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

قيادي تركامين يعلن إبالغ
وفد كردي بـ «انتهاء مرحلة فرض
ص3
االرادة» يف كركوك

الدفاع تتحدث عن ضباط
حمالني اىل املحاكم العسكرية:
ص2
متورطون بملفات فساد

يتح�رّك الع�راق إىل مديّ�ات أوس�ع م�ن االتحاد
األوروب�ي والوالي�ات األمريكي�ة املتح�دة ،وذلك
لالس�تفادة من خربات ال�دول املتطوّرة إلنش�اء
مش�اريع يف الع�راق وتطوي�ر اقتص�اده .وتأتي
زي�ارة رئيس ال�وزراء املرتبق�ة إىل الصني يف هذا
الس�ياق من أجل االس�تفادة من خربة الصني يف
الطفرة االقتصادية الرسيعة.
وأص�درت وزارة الخارجي�ة بيان�ا ً أوضحت فيه
زي�ارة رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي ،إىل
جمهورية الصني الش�عبية املقررة نهاية ش�هر
أيلول الحايل.
وج�اء يف البيان الذي تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ّ
أن “دائرة اس�يا واستراليا يف وزارة
الخارجي�ة نظم�ت األربع�اء امل�ايض ،اجتماع�ا ً
تش�اوريا ً لعدد من ممثيل الوزارات واملؤسس�ات
العراقي�ة” .وذكرت الخارجي�ة يف بيانها انه “تم
خالل االجتماع مناقشة ما تم التوصل اليه بشأن
مذك�رات التفاه�م واالتفاقيات الت�ي من املؤمل
توقيعها خالل زيارة رئيس الوزراء اىل جمهورية
الصني الش�عبية نهاية الشهر الجاري فضال عن
القضايا التي يود الجانب العراقي مناقشتها مع
الجانب الصيني خالل الزيارة”.
بدوره ،علق الس�فري الصيني لدى بغداد تش�انغ
تاو عىل زي�ارة رئيس الحكومة عادل عبد املهدي
املقررة إىل الصني.
وقال تاو ،إن «الجانب الصيني يويل اهتماما ً بالغا ً
لتطوي�ر العالقات مع الع�راق ويتطلع إىل انتهاز
الفرصة السانحة .

التفاصيل ص2

جملس الوزراء يقر آليات ختص موظفي «العقود» ويوافق عىل تطوير مداخل بغداد

مكافحة اإلرهاب يدعو املفسوخة عقودهم إىل مراجعته للنظر بإعادهتم للخدمة

ص2

ص2

الداخلية تتخذ «تدابري احرتازية» حول مواكب العزاء
ومكافحة املتفجرات تصدر إرشادات للزائرين

المستقبل العراقي  /نهاد فالح

العراق يدعو اجلامعة العربية إىل إعادة عضوية سوريا
بغداد  /المستقبل العراقي

دعا س�فري العراق لدى الجامعة العربي�ة أحمد نايف الدليمي،
أمس األح�د ،إىل إعادة عضوية س�وريا بالجامعة ،فيما طالب
السوريني واليمنيني والليبيني بتجاوز الخالفات والحوار إلحالل
األم�ن واالس�تقرار ببالدهم .ج�اء ذلك خالل كلم�ة افتتاحية
للدليم�ي ألعم�ال الدورة ال�ـ( )152العادية ملجل�س الجامعة
العربي�ة يف مقرها بالقاهرة ،حيث يترأس العراق أعمال هذه
الدورة التي تعقد عىل مس�توى املندوبني الدائمني .ومن املقرر
أن يرفع املندوبون الدائمون مرشوع جدول األعمال ومشاريع
الق�رارات إىل اجتماع�ات ال�دورة  152على مس�توى وزراء
الخارجي�ة الع�رب ،يوم الثالثاء ،برئاس�ة محم�د عيل الحكيم
وزير خارجية جمهورية الع�راق .وأضاف الدليمي أن املنطقة
العربية تواجه اليوم تحديات متسارعة تتطلب إعادة النظر يف

البرصة تعلن موافقة
وزير النفط عىل تقسيط مبلغ إضافة
منظومة الغاز للسيارات
ص3

طريقة التعاطي مع هذه التحديات ملواجهة األخطار واألزمات
التي تشهدها بعض الدول العربية ،مشددا عىل رضورة تجنب
سياس�ات التصعيد والتدخالت الخارجي�ة والعمل عىل تحقيق
التطلع�ات املرشوع�ة لش�عوب املنطق�ة .واس�تطرد بالقول:
«العراق س�بق وعان�ى من الجماع�ات اإلرهابي�ة التي دمرت
مدن�ا كثيرة يف البالد ،ولك�ن تمكن الجي�ش العراقي من دحر
اإلره�اب ،ما أتاح الرشوع يف البدء بإع�ادة إعمار هذه املدن»،
داعي�ا اىل تضافر الجه�ود العربية من أج�ل مكافحة اإلرهاب
والجرائ�م املنظمة والعاب�رة للحدود والتصدي لذلك سياس�يا
وإعالمي�ا وثقافيا ،مؤكدا أهمية دع�م العراق يف إعادة اإلعمار
بعد االنتص�ار الكبري عىل تنظي�م «داعش» .وأك�د أن القضية
الفلس�طينية تظل قضية العرب املركزية ،داعيا املجتمع الدويل
إىل رضورة تحمل مس�ؤولياته من أجل إنهاء االحتالل وإقامة
الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.

حمافظ بغداد يوجه
بتسخري اجلهد اآليل والتخصيص
للمشاركة يف زيارة عاشوراء
ص3

ش�دد وزي�ر الداخلي�ة ياسين طاه�ر
اليارسي عىل اتخ�اذ التدابري االحرتازية
ح�ول مجال�س ومواك�ب الع�زاء يف
بغ�داد ،فيما أص�درت مديرية مكافحة
املتفج�رات إرش�ادات للزائري�ن الذي�ن
سيش�اركون يف إحياء ذكرى استشهاد
اإلمام الحسني (عليه السالم).
وقال املكتب االعالمي لوزير الداخلية يف
بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه ،إن «وزير الداخلية ياسين طاهر
الي�ارسي عق�د اجتماع�ا ً بمقر رشطة
بغ�داد بحض�ور قائ�د الرشط�ة الل�واء

مجالس ومواكب العزاء الحسينية».
ووجه الي�ارسي ،ب «مضاعفة الجهود
األمنية يف العاصمة بغداد» ،مشددا ً عىل
«رضورة توفري األجواء املالئمة ملمارسة
الشعائر وضمان سالمة الزائرين».
بدوره�ا ،أص�درت مديري�ة مكافح�ة
املتفج�رات إرش�ادات للزائري�ن ال�ذي
سيش�اركون يف إحياء ذكرى استشهاد
اإلم�ام الحسين (علي�ه السلام) ،من
بينه�ا ع�دم االقتراب م�ن األجس�ام
الغريب�ة ،وع�دم مل�س أو تحري�ك مواد
البن�اء أو القط�ع الكونكريتي�ة «املثرية
للش�ك» .وق�ال املديرية يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه« ،إىل

صالح مه�دي ومدير عام امل�رور اللواء
زهري الخفاحي وعدد من كبار الضباط
والقادة األمنيني».
وأض�اف املكت�ب أن «الي�ارسي تاب�ع
اإلج�راءات األمني�ة الخاص�ة بالخط�ة
األمني�ة لتأمين الش�عائر الحس�ينية
يف ش�هر مح�رم الح�رام ،واطل�ع على
اإلج�راءات األمني�ة املتخ�ذة يف مختلف
قواطع املسؤولية».
وأكد اليارسي ،بحس�ب الببي�ان« ،عىل
التنس�يق والتعاون مع قي�ادة عمليات
بغداد لضمان عدم حدوث أي خرق أمني
يف العاصمة» ،موع�زا ً إىل كافة القواطع
ب»تش�ديد التدابير االحرتازي�ة ح�ول

الزائ�ر الكري�م ..للحفاظ عىل سلامتك
وسلامة عائلتك وتفوي�ت الفرصة عىل
املجاميع اإلرهابية من ضعفاء النفوس
علي�ك اتباع اإلرش�ادات التالية :التحرك
أو تقترب أو تح�اول إزال�ة األجس�ام
الغريبة كونها قد تكون متفجرات ،أبعد
أملواطنين وامنعهم من التجمع يف حالة
حدوث انفجار ،عدم االقرتاب أو ملس أو
تحريك مواد البناء أو القطع الكونكريتية
التي تثري الشك» .ومن ضمن اإلرشادات
أيضاً ،بحسب البيان« :عدم االقرتاب من
مناطق رم�ي النفايات التي تكون قرب
الشارع العام.

التفاصيل ص2

احلشـد الشعبـي يعثـر عىل مقبـرة مجـاعيـة فـي األنبـار

جلنة برملانية :موازنة  2020ستتضمن تعيني الطلبة األوائل عىل الكليات واجلامعات

وزير النقل يشكل غرفة عمليات لتفويج زائري العارش من حمرم احلرام
التعليم حتدد
احلدود الدنيا للقبول يف الدراسة
املسائية للعام املقبل
ص3

راموس يطرق
أبواب التاريخ أمام
جزر فارو
ص7

ص3

ص2

ص3

جلنة برملانية :موازنة  2020ستتضمن تعيني الطلبة األوائل عىل الكليات واجلامعات
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

كش�فت لجنة التعليم العايل النيابية ،أمس األحد ،أن املوازنة املالية للعام املقبل ستتضمن تعيني
الطلبة األوائل عىل الكليات والجامعات.
وقال�ت عضو لجن�ة التعليم ايناس املكصويص يف ترصيح صحف�ي إن «القانون  67لعام 2017
ن�ص عىل تعيني الطلبة األوائل يف الكليات والجامعات عىل املالك الدائم يف الوزارات والهيئات غري
املرتبطة بوزارة».
وأشارت املكصويص إىل أنه «من خالل التواصل مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ومديرية
امل�وارد البرشي�ة يف ال�وزارة ت�م االتفاق على تفعيل فق�رات القان�ون الخاصة بتعيين الطلبة
األوائل».
وبينت أن «القانون رشع منذ الدورة الس�ابقة اال أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى اآلن» ،مضيفة
أن «اللجنة تؤكد دائما ً أن من أولوياتها االهتمام باالستاذ والطالب واملؤسسة التعليمية ،وحملة
الشهادات العليا ومشاركة الطلبة والباحثني باملؤتمرات الدولية».
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رئيس الوزراء يزور بكني نهاية الشهر اجلاري لتعزيز «احلزام والطريق» ..ورسم خطط الشراكة السرتاتيجية

العراق يسعى إىل استرياد «ثورة اقتصادية» من الصني
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

يتحرّك الع�راق إىل مديّات أوس�ع من االتح�اد األوروبي
والواليات األمريكية املتحدة ،وذلك لالستفادة من خربات
ال�دول املتط�وّرة إلنش�اء مش�اريع يف الع�راق وتطوير
اقتصاده .وتأتي زيارة رئيس الوزراء املرتبقة إىل الصني
يف هذا الس�ياق من أجل االس�تفادة من خبرة الصني يف
الطفرة االقتصادية الرسيعة.
وأص�درت وزارة الخارجي�ة بيان�ا ً أوضح�ت في�ه زيارة
رئي�س الوزراء ع�ادل عبد امله�دي ،إىل جمهورية الصني
الشعبية املقررة نهاية شهر أيلول الحايل.
وجاء يف البيان الذي تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
منه ّ
أن “دائرة اسيا واسرتاليا يف وزارة الخارجية نظمت
ً
اجتماع�ا تش�اوريا ً لعدد م�ن ممثيل
األربع�اء امل�ايض،
الوزارات واملؤسسات العراقية”.
وذك�رت الخارجي�ة يف بيانه�ا ان�ه “تم خلال االجتماع
مناقش�ة ما ت�م التوصل اليه بش�أن مذك�رات التفاهم
واالتفاقي�ات التي من املؤمل توقيعها خالل زيارة رئيس
ال�وزراء اىل جمهوري�ة الصين الش�عبية نهاية الش�هر
الج�اري فضال عن القضاي�ا التي يود الجان�ب العراقي
مناقشتها مع الجانب الصيني خالل الزيارة”.
ب�دوره ،عل�ق الس�فري الصيني ل�دى بغداد تش�انغ تاو
على زيارة رئيس الحكومة ع�ادل عبد املهدي املقررة إىل
الصني.
وق�ال ت�او ،إن «الجان�ب الصين�ي ي�ويل اهتمام�ا ً بالغا ً

لتطوي�ر العالقات مع العراق ويتطلع إىل انتهاز الفرصة
الس�انحة لزيارة رئيس ال�وزراء املرتقبة لب�ذل الجهود

املشتركة ي�دا ً بيد م�ع الجان�ب العراقي وذل�ك من أجل
توطــــيد وتعميق الثقة السياس�ية املتبادلة الصينية

العراقية بشكل متزايد».
وأع�رب الس�فري ،عن أمل�ه بأن «تس�هم زي�ارة رئيس
ال�وزراء عادل عبد امله�دي باالرتقاء بمس�توى التعاون
املتب�ادل املنفع�ة يف مختل�ف املجاالت وتعزي�ز التواصل
اإلنس�اني والثقايف بين البلدين الصديقين يف إطار بناء
(الحزام والطريق) ،والتش�ارك يف رس�م خطط املستقبل
لعالقات الرشاكة السرتاتيجية الصينية العراقية».
إىل ذل�ك ،توقع عض�و مجلس األعمال الوطن�ي العراقي
غدي�ر العطار ان تك�ون زيارة رئيس ال�وزراء إىل الصني
تمهيدا لثورة إقتصادية مرتقبة يف العراق.
وقال العطار يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه إن «زي�ارة رئيس ال�وزراء عادل امله�دي إىل الصني
نهاية الش�هر الج�اري مهمة ج ًدا لالقتص�اد العراقي»،
متوق ًع�ا «تأس�يس مش�اريع كبرى مع الصين تكون
إنطالقة لثورة إقتصادية مرتقبة يف العراق».
واض�اف العط�ار انه «م�ن املرج�ح اتفاق عب�د املهدي
م�ع الشركات الصيني�ة عىل مش�اريع الطرق وس�كك
الحديد وتأس�يس طرق دولية جديدة تربط العراق بدول
الجوار ،فضالً عن أنش�اء م�دن صناعية كربى يف جميع
املحافظات».
ودع�ا العطار «رئيس ال�وزراء إىل التباحث مع الرشكات
الصينية املتخصصة بالبناء العامودي للس�كن من أجل
ادخالها للعراق للرشوع بمشاريع سكنية عامودية لحل
ً
مبينا أن «الصني من الدول األوائل يف حل
أزمة الس�كن»،
أزمة السكن عن طريق البناء العامودي».

الداخلية تتخذ «تدابري احرتازية» حول مواكب العزاء ..ومكافحة املتفجرات تصدر إرشادات للزائرين
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
ش�دد وزي�ر الداخلي�ة ياسين طاه�ر
الي�ارسي عىل اتخ�اذ التدابير االحرتازية
ح�ول مجال�س ومواكب الع�زاء يف بغداد،
فيما أص�درت مديرية مكافحة املتفجرات
إرش�ادات للزائرين الذين سيش�اركون يف
إحي�اء ذكرى استش�هاد اإلمام الحسين
(عليه السالم).
وقال املكت�ب االعالمي لوزي�ر الداخلية يف
بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،إن «وزي�ر الداخلي�ة ياسين طاهر

ألول مرة منذ سنوات:
بغداد خارج قائمـة أسـوأ
( )10مدن بالعالـم
بغداد  /المستقبل العراقي
أظهر مؤرش االيكونوميست الربيطاني
لس�نة  ،2019خروج العاصمة بغداد،
من قائمة اسوأ  ١٠مدن يف العالم ألول
مرة منذ سنوات .وبحسب املؤرش ،فقد
اختيرت العاصمة الس�ورية دمش�ق
كأسوأ مدينة للعيش واإلقامة يف العالم،
إىل جان�ب ع� ّدة م�دن أخ�رى ،يف حني
اختريت العاصمة النمس�اوية «فيينا»
كأفضل مدينة للعيش يف العالم ،وذلك
بحس�ب مؤرش املعيش�ة العاملي الذي
تع� ّده وح�دة االس�تخبارات يف مجلة
«إيكونوميس�ت» .وتفوق�ت «فيين�ا»
عىل مدينة «ملبورن» األسترالية التي
كانت تصدرت القائمة لس�بع سنوات
عىل التوايل ،كما جاءت يف املرتبة الثالثة
مدينة «س�يدني» األسترالية أيضاً ،إذ
يقيّ�م مؤرش ال»إيكونوميس�ت» 150
م�ن م�دن العال�م حس�ب  30عنرصا ً
مختلفا تس�تخدم للتوص�ل إىل تقييم
يتراوح من الصفر إىل ال  .100وتعترب
املدن العشر التالية بحس�ب ترتيبها،
فيينا (النمسا) – ملبورن (أسرتاليا) –
سيدني (أسرتاليا) – أوساكا (اليابان)
– كالغاري (كن�دا) – فانكوفر (كندا)
– تورونتو (كندا) – طوكيو (اليابان)
– كوبنهاغ�ن (الدنم�ارك) – أدلي�د
(أستراليا) ،األفضل للعيش واإلقامة
يف العال�م .يف حين جاءت ه�ذه املدن
بحس�ب الرتتي�ب من األس�وأ إىل األقل
سوءا ً للعيش واإلقامة يف العالم ،دمشق
(س�وريا) – الغ�وس (نيجرييا) – دكا
(بنغالدي�ش) – طرابل�س (ليبي�ا) –
كراتيش (باكستان) – بورت مورسبي
(باب�وا غيني�ا الجدي�دة) – ه�اراري
(زيمباب�وي) – دواال (الكاميرون)
– الجزائ�ر (العاصم�ة) – كاراكاس
(فنزويال).

اليارسي عقد اجتماعا ً بمقر رشطة بغداد
بحضور قائد الرشطة اللواء صالح مهدي
ومدير ع�ام املرور اللواء زهير الخفاحي
وعدد من كبار الضباط والقادة األمنيني».
وأض�اف املكت�ب أن «الي�ارسي تاب�ع
اإلجراءات األمنية الخاصة بالخطة األمنية
لتأمني الش�عائر الحسينية يف شهر محرم
الح�رام ،واطل�ع على اإلج�راءات األمنية
املتخذة يف مختلف قواطع املسؤولية».
وأك�د الي�ارسي ،بحس�ب الببي�ان« ،عىل
التنس�يق والتع�اون م�ع قي�ادة عمليات
بغداد لضمان ع�دم حدوث أي خرق أمني

يف العاصم�ة» ،موع�زا ً إىل كاف�ة القواطع
ب»تش�ديد التدابير االحرتازي�ة ح�ول
مجالس ومواكب العزاء الحسينية».
ووج�ه الي�ارسي ،ب «مضاعف�ة الجهود
األمني�ة يف العاصمة بغداد» ،مش�ددا ً عىل
«رضورة توفري األجواء املالئمة ملمارس�ة
الشعائر وضمان سالمة الزائرين».
بدوره�ا ،أص�درت مديري�ة مكافح�ة
املتفج�رات إرش�ادات للزائري�ن ال�ذي
سيش�اركون يف إحي�اء ذكرى استش�هاد
اإلمام الحسين (عليه السالم) ،من بينها
عدم االقرتاب من األجسام الغريبة ،وعدم

مل�س أو تحري�ك م�واد البن�اء أو القط�ع
الكونكريتية «املثرية للشك» .وقال املديرية
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه« ،إىل الزائ�ر الكري�م ..للحف�اظ عىل
سالمتك وسالمة عائلتك وتفويت الفرصة
على املجامي�ع اإلرهابي�ة م�ن ضعف�اء
النف�وس عليك اتب�اع اإلرش�ادات التالية:
التحرك أو تقرتب أو تحاول إزالة األجسام
الغريب�ة كونها قد تك�ون متفجرات ،أبعد
أملواطنين وامنعهم من التجم�ع يف حالة
ح�دوث انفجار ،عدم االقتراب أو ملس أو
تحريك مواد البناء أو القطع الكونكريتية

التي تثري الش�ك» .ومن ضمن اإلرش�ادات
أيضاً ،بحس�ب البيان« :عدم االقرتاب من
مناط�ق رم�ي النفايات الت�ي تكون قرب
الش�ارع العام ،ع�دم االقتراب أو ملس أو
تحريك جثث الحيوانات النافقة امللقاة عىل
جان�ب الطري�ق ألنها قد تك�ون مفخخة،
ع�دم االقرتاب م�ن أي جس�م غريب يثري
الفضول عند املواطن» .ويف سياق متصل،
دعت مديرية مكافحة املتفجرات سائقي
حافلات النق�ل إىل «التأكد م�ن عدم ترك
الراك�ب أكياس�ا ً بع�د نزوله م�ن العجلة
وتفتيشها بدقة».

جملس الوزراء يقر آليات ختص موظفي «العقود» ويوافق عىل تطوير مداخل بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
عقد مجلس الوزراء جلس�ته االعتيادية ،أمس االحد ،برئاسة
رئي�س مجلس ال�وزراء عادل عبد املهدي ،حي�ث أقر املجلس
آليات ملعالجة العاملني بصيغة عقد يف املؤسس�ات الحكومية
كافة.
كم�ا تمت املوافق�ة عىل مشروع قانون مجل�س التمريض
العراق�ي .ووافق مجل�س الوزراء عىل تطوي�ر مداخل مدينة
بغداد.
وخ�وّل املجلــــــس وزي�ر النفط صالحية اإلس�تثناء من
تعليم�ات تنفي�ذ العق�ود الحكومية رقم ( )2لس�نة ، 2014
وتعليمات تنفي�ذ املوازنة العامة االتحــــــــادية للس�نة
املالية  ، 2019 /فيما يخص رشاء وتوفري الوقود ( الكاز أويل

) اىل وزارة الكهرباء.
واقر مجلس الوزراء اتفاقية قرض بني وزارة املالية االتحادية
وبنك س�تاندروجارترد وبن�ك دويجة االملان�ي لغرض تمويل
مشروع إنش�اء محطات ثانوي�ة ( )132ك.ف ع�دد (، )13
وتجهيز محوالت قدرة جهد عايل عدد ( )35مع رشكة سيمنز
االملانية لصال�ح وزارة الكهرباء،كما اق�ر اتفاقية قرض بني
وزارة املالي�ة االتحادي�ة وبن�ك س�تاندروجارترد بضمان�ة
مؤسسة ضمان الصادرات الفرنسية (  ) BPIلتمويل مرشوع
الصيان�ة املتعدد ( املرحلة الثالث�ة ) مع رشكة  GEاالمريكية
لصالح وزارة الكهرباء.
واق�ر املجلس توصي�ة املجلس الوزاري للطاقة بش�أن العقد
االط�اري لربط ش�بكة جمهوري�ة العراق مع ش�بكة الربط
الكهربائي الخليجي .

وشهدت الجلسة اقرار توصية املجلس الوزاري للطاقة بشأن
خطاب ضمان دفع مستحقات رشكة النخبة.
وواف�ق مجلس الوزراء عىل توصي�ة املجلس الوزاري للطاقة
بشأن توسعة محطة كهرباء بسماية.
كما وافق املجلس عىل مشروع قانون التعديل االول لقانون
مكاف�أة أعض�اء الهيئات التدريس�ية والتعليمي�ة رقم ()12
لسنة .2012
وق�رر مجلس ال�وزراء ايالء مس�ؤولية املجمعات الس�كنية
املنجزة من دائرة االسكان التابعة اىل وزارة اإلعمار واالسكان
اىل املحافظات .
وت�م اقرار توصي�ة املجلس ال�وزاري للخدم�ات االجتماعية
بش�أن اس�تثناء رشكة املقاولة واالش�غال عند تجديد هوية
التصنيف ملدة سنتني فقط من تأريخ صدور هذا القرار.

وزير النفط يوعز بتأمني الوقود وتغطية كافة احتياجات املواطنني واملواكب احلسينية
بغداد  /المستقبل العراقي
اوعز نائ�ب رئيس الوزراء لش�ؤون الطاقة
وزي�ر النفط ثامر عب�اس الغضبان بتامني
جمي�ع احتياج�ات املواك�ب الحس�ينية
واملواطنين والدوائ�ر الخدمي�ة واملخاب�ز
واالف�ران م�ن الوق�ود يف محافظ�ة كربالء
املقدسة ومحافظات ومدن الفرات االوسط
خالل زيارة العارش من محرم (عاش�وراء)
 ،ج�اء ذل�ك خالل ترؤس�ه اجتماع�ا لغرفة

عمليات الوزارة الخاصة بالزيارة .
واك�د الوزي�ر ان رشك�ة توزي�ع املنتجات
النفطي�ة قام�ت بتامين خزي�ن يغط�ي
احتياج�ات الزيارة املليونية يف مس�تودعات
املحافظة والعمل عىل مدار الساعة للوقوف
عىل احتياجات الهيئات واملواكب الحسينية
واملخاب�ز واالف�ران م�ن اس�طوانات الغاز
الس�ائل الخاص بالطبخ  ،فضال عن تامني
احتياج�ات املركب�ات الت�ي تنق�ل الزائرين
م�ن واىل محافظ�ة كربلاء املقدس�ة الداء

مراس�م الزيارة م�ن وقود البنزي�ن والكاز،
م�ن خالل محطات تعبئة الوقود التي تعمل
على مدار الس�اعة  ،او من خلال املحطات
الجوال�ة واملتواج�دة يف س�احات وق�وف
املركب�ات التابعة للجه�د الحكومي الخاص
بنقل الزائرين  .باالضافة اىل تس�خري اليات
تش�كيالت وزارة النفط لنق�ل الزائرين من
واىل محافظة كربالء ضمن الجهد الحكومي
للنق�ل .كم�ا وجه الس�يد الوزي�ر برضورة
تامني الوقود الالزم لتش�غيل محطات توليد

الطاقة الكهربائي�ة يف املحافظة خالل فرتة
الزي�ارة الت�ي تمتد لع�دة ايام.وق�ال وكيل
الوزارة لش�ؤون التوزيع كري�م حطاب ان
التنس�يق مس�تمر م�ع الحكوم�ة املحلية
وغرفة العمليات الرئيس�ة يف املحافظة التي
تمثل الجهد الحكومي واالمني للوقوف عىل
احتياجات املحافظ�ة واملحافظات املجاورة
م�ن الوق�ود واملش�اركة يف عملي�ات نق�ل
الزائرين السيما خالل اليومني املقبلني الذين
يمثالن ذروة الزيارة املليونية.

مكافحة اإلرهاب يدعو املفسوخة عقودهم إىل مراجعته للنظر بإعادهتم للخدمة
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا جهاز مكافحة االره�اب ،أمس األحد،
الضب�اط واملراتب املفس�وخة عقودهم اىل
مراجعة أكاديمية الجهاز للنظر يف اعادتهم
اىل الخدمة.
وج�اء يف بي�ان للجه�از تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه أن اللجن�ة املركزية
الخاص�ة باس�تقبال الضب�اط واملرات�ب
املفسوخة عقودهم تدعو منتسبي الجهاز
«من الضباط واملراتب من (ذوي الش�هداء

اىل الدرج�ة الرابعة داخ�ل واملهجرين قرسا
من محافظاته�م والجرح�ى) اىل مراجعة
اكاديمي�ة جه�از مكافحة اإلره�اب لاليام
التالي�ة (االحد ،االثنين ،الثالثاء) املصادف
( )١٧ ،١٦ ،١٥أيل�ول  ٢٠١٩الغراض اجراء
الفحصين الطبي والبدني م�ن قبل اللجنة
بغية النظر يف اعادتهم اىل الخدمة».
وقدم الجهاز مجموعة مالحظات للمعنيني
باألمر ،وهي:
 - 1جلب املستمس�كات االصولية الخاصة
مع جلب نس�خ ملونة لكافة املستمسكات

االصولية مع  4صور حديثة.
 -2يج�ب جل�ب مالب�س رياضي�ة وحذاء
ري�ايض لغ�رض اج�راء اختب�ار اللياق�ة
البدنية.
 -3جل�ب م�ا يثبت صحة كون�ه من (ذوي
الشهداء واملهجرين قرسا من محافظاتهم
والجرحى).
 -4يجب عىل كافة املفس�وخة عقودهم ان
يلتزموا بالقيافة املناس�بة حني مراجعتهم
لالكاديمية مع حلق ش�عر ال�رأس والذقن
وفقا للسياقات العسكرية املتبعة.

 -5ه�ذه الدع�وة ال تش�مل الذي�ن راجعوا
الجه�از يف الفترة الس�ابقة وفش�لوا يف
الفحصين البدن�ي والطب�ي وكذل�ك الذين
اتموا الفحصني البدني والطبي.
 -6ع�دم اس�تصحاب الهوات�ف امل�زودة
بكامريات.
 - 7تش�مل ه�ذه الدع�وة كافة منتس�بي
جهازن�ا ممن لم يحرضوا س�ابقا بس�بب
ظروفه�م الخاص�ة مم�ن هم مش�مولون
بالضوابط الخاص�ة باعادتهم ومن جميع
األحرف.
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الدفاع تتحدث عن ضباط حمالني اىل املحاكم
العسكرية :متورطون بملفات فساد
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة الدف�اع ،أم�س االحد،
تورط الضباط والق�ادة املحلني إىل
املحاكم العس�كرية بملفات فساد
ً
فضلا ع�ن تلكؤ يف
م�ايل وإداري،
تنفيذ مشاريع الوزارة.
وقال املتحدث باس�م الوزارة اللواء
تحسين الخفاج�ي يف ترصي�ح
صحف�ي إن «وزي�ر الدف�اع نجاح
الش�مري كل�ف املفت�ش الع�ام
يف ال�وزارة بإج�راء تحقيق�ات
بش�أن املش�اريع املتلكئ�ة الت�ي
أرشته�ا تقارير عن نس�ب اإلنجاز
الحكوم�ي» .وبين أن «معطي�ات
التحقيقات انتهت بإحالة عدد من
الضباط إىل املحاكم العسكرية».
وأض�اف الخفاج�ي ان «اللج�ان

التحقيقية دونت أقوال كل املتهمني
قبل إحالتهم إىل املحاكم العسكرية
املختص�ة للتأك�د م�ن عملي�ات
تلكؤ املش�اريع ووجود فس�اد مايل
وإداري» ،مشيرا اىل أن «الضب�اط
أعدادهم كبرية».
وأش�ار اىل ان «اإلدارة الجدي�دة
ل�وزارة الدف�اع بصدد فت�ح العديد
م�ن ملف�ات الفس�اد واملتعلق�ة
بالتجهي�ز والتس�ليح وبمختل�ف
القضايا ملكافحة عمليات الفس�اد
يف املؤسسة العسكرية».
وكان وزير الدفاع نجاح الش�مري
ق�د أح�ال يف وقت س�ابق ،عدد من
القي�ادات العس�كرية إىل املحاك�م
بناء على تقاري�ر حكومية أرشت
وجود ح�االت تالعب وفس�اد مايل
وإداري.

قيادي تركامين يعلن إبالغ وفد كردي بـ «انتهاء
مرحلة فرض االرادة» يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف القي�ادي الرتكماني فوزي اك�رم ترزي ،أمس االح�د ،عن تفاصيل
االجتماع بني الوفد الكردي املشترك مع االطراف الرتكمانية قبل عدة ايام،
مبين�ا ان الرتكم�ان ابلغو االك�راد بانتهاء مرحلة ف�رض االرادات وعليهم
العودة التفاق  % 32لكل طرف.
وقال ترزي يف ترصيح صحفي ان “االطراف الرتكمانية ابلغت الوفد الكردي
بانته�اء مرحل�ة ف�رض االرادات وعليهم الع�ودة اىل الديمقراطي�ة وادارة
املحافظة بالتوافق السيايس خالل اجتماع عقد بني الطرفني يف بغداد”.
واضاف ان “الرتكمان طالبوا االكراد بمنصب املحافظ كاستحقاق مكوناتي
فضال عن تقاسم السلطة بني االطراف الرتكمانية والكردية والعربية وفق
نسبة  %32فيما تتسلم االطراف املسيحية  %4من ادارة املحافظة”.
واوضح ترزي ان “الحكوم�ة االتحادية هي من تفرق واخفقت يف تحقيق
مس�حتقات املكون الرتكماني خالل السنوات املاضية وحاليا فيما تسعى
وبكل طاقتها اىل تحقيق مطاليب االكراد عىل حساب املكونات االخرى”.

احلشد الشعبي يعثر عىل عىل مقربة
مجاعية يف األنبار
بغداد  /المستقبل العراقي
عث�رت ق�وة م�ن هيئ�ة الحش�د
الش�عبي ،أمس األح�د ،عىل مقربة
جماعي�ة تضم رف�ات  15مجهول
الهوي�ة يف قض�اء القائ�م غ�رب
االنبار .وقالت الهيئة يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه
إن “قوة م�ن مديرية أمن الحش�د

الش�عبي ضم�ن قاط�ع عملي�ات
االنب�ار عث�رت ،اليوم ،على مقربة
جماعية ففي قضاء القائم بالقرب
من الحدود العراقية السورية”.
وأضاف أن“ ،املقربة تضم رفات 15
مفق�ودا من مجه�ويل الهوية ،وتم
املحافظ�ة عىل معالم املقربة بهدف
التعرف عىل هوية الرفات بالتنسيق
مع الجهات املختصة”.

اجليش الكويتي ينفي وجود «أزمة» مع العراق
ويصف العالقات بأهنا «ودية ومتجذرة»
بغداد  /المستقبل العراقي
نفت رئاسة أركان الجيش الكويتي ،أمس األحد ،صحة ترصيحات متداولة
يف صفح�ات بمواق�ع التواصل االجتماعي منس�وبة للنائ�ب األول لرئیس
ال�وزراء ووزیر الدفاع الكويتي نارص صباح األحمد الصباح بش�أن وجود
أزمة بین العراق والكویت.
وبحس�ب وكالة األنباء الكويتية الرس�مية «كونا» ،فقد نقل بیان صحفي
أصدرت�ه رئاس�ة أركان الجي�ش الكويتي ع�ن وزير الدف�اع نارص صباح
األحم�د الصباح ،تأكي�ده «عمق العالق�ات الودیة واملتجذرة بی�ن البلدین
الشقیقین واستمرار تعاونھما يف جمیع املجاالت السیما ما یتعلق منھا يف
املجال العسكري وحرص الطرفین عىل تعزیزھا وتطویرھا».
ولفتت رئاسة األركان ،إىل «احتفاظھا بحقھا القانوني ضد مروجي األخبار
والش�ائعات غی�ر الصحیحة بھدف زرع بذور الفتنة والتفرقة والتش�كیك
بعمق العالقات األخویة بین البلدین الشقیقین».

جنايات دياىل حتكم باإلعدام واملؤبد
ملدانني اثنني بجرائم إرهابية
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت محكم�ة جناي�ات دياىل،
أمس االحد ،أحكاما باإلعدام شنقا ً
حت�ى امل�وت والس�جن املؤبد بحق
مدانين اثنني عن جرائم إرهابية يف
مناطق مختلفة من املحافظة.
وق�ال املرك�ز االعالم�ي ملجل�س
القض�اء األعلى يف بي�ان تلق�ت
«املستقبل العراقي» نسخة منه إن
«الهيئة االوىل ملحكمة جنايات دياىل
نظرت قضية مدان اعرتف باالنتماء
إلحدى الفصائل االرهابية املسلحة

وحيازة أس�لحة وم�واد متفجرة يف
ناحي�ة كنعان منطقة شميس�ات،
وأصدرت حكما باإلعدام ضده».
وأش�ار املركز إىل أن «الهيئة الثانية
ملحكم�ة جناي�ات دي�اىل قض�ت
بالس�جن املؤب�د على م�دان آخ�ر
ع�ن جريمة وضع عب�وة الصقة يف
س�يارة احد املواطنني تم كش�فها
ولم تنفج�ر يف منطقة هبهب قرية
العامرية» .وتابع أن «االحكام بحق
املدانين تأت�ي وفقا ً ألح�كام املادة
الرابع�ة  1/م�ن قان�ون مكافحة
اإلرهاب رقم  13لسنة .»2005
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حمافظ بغداد يوجه بتسخري اجلهد اآليل
والتخصيص للمشاركة يف زيارة عاشوراء

البرصة تعلن موافقة وزير النفط عىل تقسيط
مبلغ إضافة منظومة الغاز للسيارات
البصرة  /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي /طالب ضاحي
ّ
وجه محاف�ظ بغداد فالح الجزائري كوادر
الجه�د اآليل والتخصصي باملش�اركة يف
خدمة زائري كربالء املقدس�ة واالسهام يف
احياء الش�عائر الحس�ينية وذكرى واقعة
الطف االليمة».
محافظ بغ�داد ويف س�ياق توجيهاته ،اكد
على رضورة اس�تنفار الجه�د اآليل التابع
ملحافظ�ة بغ�داد ،وارس�اله اىل محافظ�ة
كربالء املقدسة ،للمساهمة بنقل الزائرين،
فضال ع�ن ارشاك الجه�د اآليل التخصيص
ملديري�ة مج�اري محافظة بغ�داد ،معززة
بكوادر فنية وهندس�ية للمشاركة بالجهد
الخدمي ،وانجاح الزيارة املليونية باالضافة
اىل مش�اركة الدوائ�ر الخدمي�ة االخ�رى
التابعة للمحافظة بجهدها االيل والبرشي.
محافظة بغ�داد اوضحت يف بي�ان لها ،ان
مديرية املجاري نسقت عملها مع مديرية
مجاري محافظة كربالء ،وسيكون ضمن
قاط�ع مس�ؤولية االوىل العم�ل بمناط�ق

www.almustakbalpaper.net

ش�ارع الوائيل وب�اب بغداد وميث�م التمار
وح�ي االم�ام العب�اس ،مؤك�دة ان جه�د
املديرية ش�ارك فور وصول�ه بتنفيذ حملة

كهرباء الرصافة تعلن استمرار
محالت صيانة اإلنارة يف االعظمية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت الرشكة العامة لتوزي�ع كهرباء بغداد عن اس�تمرار فرع
الرصافة بصيانة االنارة يف االعظمية».
وافاد بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،انه «تنفيذا لتوجيهات مدير
عام الرشك�ة العامة لتوزيع كهرباء بغ�داد احمد طالب الحبوبي
بإظه�ار بغداد بأبهى صورة وبمتابعة مدي�ر فرع توزيع كهرباء
الرصاف�ة علي عبد النبي الس�اعدي و مس�ؤول قط�اع الرصافة
الشمايل مصطفى خوام «.
أنجزت امللاكات الهندس�ية والفني�ة التابعة لصيان�ة االعظمية
وبإرشاف مس�ؤول الصيانة عامر محمد حملة لصيانة وتنظيف
مع�دات اإلن�ارة تضمن�ت تبدي�ل املصابي�ح املعطوب�ة وتنظيف
براكيتات اإلن�ارة للمحلات ( )312،314،316،318وكذلك محلة
 320والشارع الخدمي  17وكافة األزقة التابعة للمحالت أعاله».
واض�اف «فضال عن تس�ليك التغذية الكهربائي�ة لقواطع اإلنارة
داخ�ل املحط�ات الصندوقي�ة ،والحملة مس�تمرة لحين تحقيق
أهدافها.

حمافظ ذي قار يعلن إحالة مرشوع صيانة
وتأهيل واكساء طريق الفجر ـ آل بدير
ذي قار  /المستقبل العراقي
أعلن محافظ ذي قار ع�ادل الدخييل ،عن «إحالة مرشوع صيانة
وتأهي�ل واكس�اء طري�ق الفج�ر ـ آل بدي�ر بكلفة تع�دت املليار
دينار».
وقال الدخييل يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» ،نسخة منه ،ان
« 14كم من طريق (الفجر ـ آل بدير) أحيل إىل رشكة آشور العامة
للمقاوالت االنش�ائية إحدى الشركات التابعة لتش�كيالت وزارة
االعمار واإلس�كان ،لتأهيله بكلفة مقداره�ا مليارا ً و 189مليونا ً
و 198ألف دينار وبمدة تنفيذ ( )٢٠٠يوم».
وأض�اف ان «الرشك�ة س�ترشع بأعم�ال تهيئ�ة املوق�ع ،تمهيدا ً
للمبارشة الفعلية عند اس�تكمال اجراءات توقي�ع العقد يف االيام
املقبل�ة» ،مشيرا ً إىل «األهمي�ة البالغة له�ذا الطري�ق الرابط بني
محافظت�ي ذي ق�ار وميس�ان ومناط�ق ش�مال املحافظ�ة مع
محافظ�ة الديوانية ومنه�ا إىل الطريق ال�دويل الرسيع يف الحفاظ
عىل أرواح سالكيه بعد تسببه بحوادث مميتة .

السمنت تعلن حتقيق « »135باملئة من خطة
املبيعات يف معمل سمنت الكوفة خالل متوز
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الرشك�ة العامة للس�منت العراقية اح�دى رشكات وزارة
الصناع�ة واملع�ادن عن تحقيق طف�رة إنتاجية ونس�بة مبيعات
يف معمل س�منت الكوفة التابع لها بلغ�ت ( %)135ضمن الخطة
اإلنتاجية والتسويقية للمعمل خالل شهر تموز املايض».
واك�د مدير عام الرشكة حسين محس�ن الخفاج�ي يف بيان ورد
لـ»املس�تقبل العراقي» ،عىل ان «الخطط املرسومة واملعدة لزيادة
اإلنتاج والتس�ويق تسير بانس�يابية وأعىل مما مخطط له رغم
املنافسة الكبرية مع معامل القطاع الخاص  ،الفتا اىل أن ما تحقق
م�ن طفرة يف االنتاج والتس�ويق يف معمل س�منت الكوفة لش�هر
تموز املايض يعد انجاز غري مسبوق من خالل بيع جميع الكميات
املنتجة من السمنت املقاوم والبالغة ( )92ألف طن وبسعر ()65
أل�ف دينار للط�ن الواحد حيث يعترب هذا الس�عر تنافيس قياس�ا ً
بأسعار باقي املواد اإلنشائية».
واش�ار الخفاجي اىل أن «القطع والتجهيز ملادة السمنت يف املعمل
املذك�ور مس�تمر عىل م�دار أيام االس�بوع وحتى يف أي�ام العطل
الرس�مية لتأمني كافة الطلبات مبارشة لزبائن الرشكة والوصول
اىل تحققات أعىل من الخطة التسويقية  ،مؤكدا «استمرار أعمال
الصيانة والتأهيل للمعمل لتحقيق أعىل املستويات اإلنتاجية وبأقل
الكل�ف وبأجود املواصفات والتي تح�رص الرشكة عىل ديمومتها
من خالل الفحوصات الدورية املختربية وامليدانية بالتنس�يق مع
الجه�از املركزي للتقييس والس�يطرة النوعية والرشكات العاملية
الفاحصة ملعايري الجودة والنوعية».
يذك�ر أن آخر أعمال الصيانة التي جرت يف معمل س�منت الكوفة
تضمنت تحوير منظومة تهييج الس�منت للسايلو الثالثة وفصل
املاكين�ة رقم ( )5عن ( )6بوضع مفتاح خاص لغلق وفتح الهواء
وفتح كل بوابات تجهيز الس�منت يف قس�م التعبئة بجهود كوادر
املعمل الذاتية .

تنظي�ف وتس�ليك للمج�اري والخط�وط
الناقل�ة لتل�ك املناطق وان العمل مس�تمر
لحني انتهاء مراسم الزيارة املباركة.

اعلن�ت رشك�ة تعبئ�ة الغ�از ف�رع البرصة
ع�ن «موافقة نائب رئيس الوزراء لش�ؤون
الطاقة وزير النف�ط عىل املقرتح املقدم من
قب�ل مدير عام رشكة تعبئ�ة الغاز عيل عبد
الكريم املوس�وي عىل تقسيط مبلغ اضافة
منظومة الغاز للسيارات».
وذكر قس�م االعالم يف الرشك�ة ببيان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،ان «مقرتح التقسيط
ملنظومة السيارات والبالغ ()500خمسمائة
الف دينار  ،ليكون ( )50خمسني ألف دينار
لكل شهر  ،يس�دد بأقساط متساوية ()10
أشهر».
واض�اف « ج�اء ذاك دعم�ا وتش�جيعا
للمواطن الس�تخدام الغاز الس�ائل  LPGيف
مركباته�م بص�ورة مزدوجة م�ع البنزين،
أس�وة بدول العالم ،واالس�تفادة من املزايا
الكبرية (االقتصادية والفنية والبيئة ) التي
يوفرها وقود الغاز».
واوضح البيان «س�تكون الفئات املش�مولة

بعملية التقس�يط كالتايل «موظفو القطاع
النفط�ي كافه ويمك�ن له ان يكف�ل ()10
عشرة اش�خاص م�ن غير املوظفين/.
وموظف�و القط�اع الع�ام عموم�ا بكفالة

موق�ع عمل�ه ول�ه ان يكف�ل ش�خص اخر
م�ن غري املوظفني.الفتا اىل انه س�يتم قريبا
ش�مول املواطنني من حاميل بطاقات الكي
كارد .

وزير النقل يشكل غرفة عمليات لتفويج زائري العارش من حمرم احلرام
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه وزير النقل عبدالله لعيبي بتش�كيل
غرفة عمليات  ,لنق�ل زائرين العارش من
محرم الحرام بمناس�بة ذكرى استشهاد
االمام الحسني (عليه السالم).
وق�ال لعيب�ي يف بي�ان لل�وزارة ورد
لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان «ال�وزارة

وتش�كيالتها املعني�ة حش�دت كاف�ة
امكانياته�ا م�ن آلي�ات وك�وادر خدم�ة
لزائ�ري كربلاء املقدس�ة وتماش�يا مع
الجه�د الحكومي لتقديم افضل الخدمات
للزائرين الكرام».
وتاب�ع ان «جه�د الرشك�ة العام�ة لنقل
املس�افرين والوفود س�يكون عىل محور
بغ�داد حي�ث جهزت الرشك�ة قرابة 175

حافل�ة منها  150طابقني وطابق واحد (
نقل داخيل ) و  25حافلة س�ياحي خدمة
للزائرين الكرام «.
واض�اف ان «الرشك�ة العام�ة للس�كك
الحديد س�تبارش م�ن اليوم بتس�يري 10
قطارات من بغ�داد باتجاه مدينة كربالء
تنطلق من ثالثة محاور اﻻول -من بغداد
واىل محافظة كربالء املقدسة وبالعكس،

كمرك طريبيل يسجل ايراد ًا باكثر
من مليار دينار ليوم واحد
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت هيئ�ة الكم�ارك العام�ة ،تس�جيل اكث�ر
م�ن ملي�ار دينار ليوم الس�بت يف كم�رك طريبيل
الح�دودي  .وقال الهيئة يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه،ان «اس�تمرار التزاي�د يف
مع�دالت االي�رادات املتحقق�ة يف اغل�ب مراكزها
الجمركي�ة يأت�ي كنتيج�ة طبيعية للجه�ود التي

والثاني -من البرصة اىل كربالء املقدس�ة
وبالعك�س مرورا باملحافظ�ات الجنوبية
(النارصي�ة -الس�ماوة-الحلة) وكذل�ك
ينطل�ق قطار من محافظ�ة الديوانية اىل
مدينة كربالء».
واشار لعيبي اىل ان «جهد الرشكة العامة
للنق�ل الخ�اص س�تؤمن قراب�ة  40الف
مركب�ة مختلفة األحج�ام قابلة للزيادة ،

زراعة كربالء تعلن انتاج اكثر من « »12مليون بيضة
مائدة من مشاريع انتاج الدواجن

تبذله�ا كوادره�ا العاملة يف املراك�ز الجمركية «.
واضافت ،ان «ايراداتها املتحققة تدخل يف حساب
وزارة املالي�ة لدى البن�ك املرك�زي العراقي والذي
يخضع لتدقيق دي�وان الرقابة املالية وبهذا تكون
مقد سجلت اعىل ايراد يرفد املوازنة العامة للدولة
بع�د االيرادات النفطية رغ�م التحديات واملعوقات
والنقص الحاد باع�داد املوظفني املؤهلني وانعدام
أدنى متطلبات ووسائل واجهزة العمل الجمركي.

المستقبل العراقي  /غازي مزهر الميالي
أعلن�ت وزارة الزراع�ة وم�ن خالل مديري�ة زراعة كربالء املقدس�ة
ع�ن «انتاج اكثر من ( )12مليون بيضة مائدة عن طريق مش�اريع
الدواجن العاملة يف املحافظة خالل الفرتة الواقعة من منتصف تموز
وحتى منتص�ف آب املايض».حيث تم انتاج هذه الكميات من بيض
املائ�دة عن طريق ( )7مش�اريع تعمل بنظ�ام االقفاص منترشة يف
عموم املحافظة تم انش�ائها عن طريق املبادرة الزراعية وبدعم من

وزارة الزراع�ة ،اذ تبل�غ عدد االفراخ الداخلة يف هذه املش�اريع اكثر
من ( )603370دجاجة منه�ا ( )494370دجاجة يف مرحلة االنتاج
و( )109000دجاج�ة يف مرحلة الرتبية ،حي�ث تبلغ معدالت االنتاج
السنوية لهذه املشاريع اكثر من ( )150مليون بيضة مائدة».يذكر
ان مش�اريع انت�اج الدواجن يف كربالء اس�تطاعت ان تحقق نجاحا
كبريا يف س�د جزء كبري من حاجة الس�وق املحلية م�ن بيض املائدة
ولح�وم الدواج�ن خالل العام الح�ايل من خالل دع�م وزارة الزراعة
ألصحاب مشاريع الدواجن باالعالف واللقاحات والقروض امليرسة.

صحة الكرخ تنظم محلة للتربع بالدم تزامن ًا مع انطالق خطة االسناد الطبي اخلاصة بزيارة عاشوراء
بغداد  /المستقبل العراقي
نظم قس�م االمور الفنية – شعبة خدمات نقل الدم حملة
للتبرع يف ال�دم تزامنا م�ع انطالق خطة االس�ناد الطبي
الخاصة بذكرى استش�هاد االمام الحسني (عليه السالم)
لتعزيز الرصيد االستراتيجي من ال�دم يف مراكز التربع و
توفري االصناف النادرة ملرىض الثالسيميا و الهيموفياليا و
امراض الدم االخرى».
وبني مدير ش�عبة خدمات نقل الدم بكرتيولوجي رضغام

فه�د يف بي�ان ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،ان�ه «اجرى
مس�توصف الحوراء الخريي يف الكاظمي�ة حملة بالتربع
بال�دم حي�ث ت�م جم�ع ( )١٠٠قنين�ة دم م�ن مختل�ف
االصن�اف مضيفا ان الهدف من هذه الحمالت هو لتامني
االحتياج�ات الالزمة من اكياس ال�دم و االصناف النادرة
من الدم تحسبا الي طارىء «.
و كذل�ك تامني مرصف الدم بالفصائل النادرة من اصناف
الدم و تعزيز الرصيد االستراتيجي لل�دم يف مراكز التربع
و توفير رصي�د كايف م�ن قناني ال�دم لالصن�اف النادرة

حتقيق الكرخ تصدق اعرتافات متهم ابتز
فتاة الكرتوني ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
صدقت محكمة تحقيق الكرخ يف رئاسة
اس�تئناف بغداد الك�رخ االتحادية أقوال
متهم ع�ن جريم�ة االبت�زاز االلكرتوني
الحدى النساء.
وأش�ار بيان صادر عن املرك�ز االعالمي
ملجلس القضاء تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه ،إىل أن «املته�م اعرتف أمام
ق�ايض التحقيق بانه تع�رف عىل احدى

النس�اء عىل مواقع التواصل االجتماعي
ومن ثم ق�ام بتصويرها وابتزازها بنرش
صوره�ا ومقاطع الفيدي�و يف حال عدم
دفعها املطلوب منها».
وأض�اف البي�ان أنه�ا «ابلغ�ت الق�وات
االمنية وب�ارشاف مبارش من قبل قايض
التحقيق تم نصب كمين والقي القبض
على املتهم ال�ذي صدق�ت اقوال�ه وفقا
ألحكام امل�ادة  430من قانون العقوبات
العراق .

حددت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي تحدد الحدود الدنيا
للقبول يف الدراس�ة املسائية يف الكليات واملعاهد للعام الدرايس
املقبل .2020 – 2019
وبينت الوزارة هذه الحدود ،كاألتي:
 - 1القب�ول يف كلي�ات التمري�ض وكلي�ات التقني�ة الطبي�ة
والصحية برشط ان ال يزيد الفارق عىل  10درجات عن القبول
املركزي (الصباحي).

للم�رىض الراقدين يف املستش�فيات و مرىض الثالس�يميا
و الهيموفيالي�ا و امراض الدم االخ�رى حيث تالقي هذه
الحملات اقب�ال كبري م�ن املواطنني نظرا للوع�ي الثقايف
و االحس�اس باملس�ؤولية م�ن اج�ل مس�اعدة املرىض و
املحتاجني لقناني الدم».
و اكد فهد ان «الدائرة و مؤسس�اتها الصحية ال تستقطع
اي مبال�غ مالي�ة من املتربعين نهائيا كم�ا ادعته احدى
القنوات الفضائية بل ان كافة الخدمات املقدمة للمتربعني
تكون مجانا .

الرافدين يصدر بيان ًا حول قروض رشاء
وحدات سكنية يف جممع بسامية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د مصرف الرافدي�ن ،اس�تمرار فروعه
بمنح ق�روض لرشاء وحدات س�كنية من
مجم�ع بس�ماية الس�كني يف بغداد.وقال
املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،إن
«الفروع املخصصة ملنح قروض بس�ماية
ه�ي (الباب الرشق�ي ،الف�ردوس ،األمني،
املس�تنرص ،حي الزهراء ،الخلف�اء ،براثا،

التعليم حتدد احلدود الدنيا للقبول يف الدراسة
املسائية للعام املقبل
بغداد  /المستقبل العراقي

 750منها على محور الحس�ينية و500
اخ�رى على محور باب�ل تك�ون مهمتها
النقل خارج القطوعات االمنية» .
واض�اف ان «هناك جهد س�اند احتياطي
للرشك�ة العام�ة للنقل البري يتألف من
( ) ٥٢الي�ة مختلفة بني ش�احنات كبرية
وعجالت كابسرت متوسطة الحجم فضال
عن السيارات الخدمية .

 -2القبول يف كليات الهندسة بمعدل ال يقل عن .%70
 -3القبول يف كليات التقنية الهندسية بمعدل ال يقل عن .%68
 -4القبول يف كليات العلوم والقانون بمعدل ال يقل عن .%65
 -5القب�ول يف كليات الزراعة بمعدل ال يقل عن  %60وبفارق ال
يزيد عىل  5درجات عن القبول املركزي (الصباحي).
 -6بقية االختصاصات ان ال يقل عن .%60
ونوهت وزارة التعليم اىل «تخفيض االجور بنسبة  %50للطالب
االول على القس�م وبنس�بة  %30للطال�ب الثاني عىل القس�م
وبنسبة  %20للطالب الثالث.

القرص األبيض ،الحي العربي ،حي العامل)،
مشريا اىل انه لوحظ يف اآلونة االخرية وجود
زخم كبري لبعض ه�ذه الفروع يف التقديم
عىل الوحدة السكنية لبسماية فيما الفروع
االخرى تشهد اقباال متواضعا.ودعا البيان
املواطنني ،إىل «ع�دم الرتكيز عىل فرع دون
اخ�ر يف التقديم عىل الوحدة الس�كنية وان
الف�روع التي تم تحديدها تخضع جميعها
لنفس الشروط والضوابط يف عملية املنح
وال تختلف عن فرع آلخر .

وزير التجارة والسفري الرتكي
يبحثان تطوير العالقات
االقتصادية الثنائية بني البلدين
بغداد  /المستقبل العراقي
بحث وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني  ،مع
السفري الرتكي فاتح يلدز تطوير العالقات االقتصادية
الثنائية وزيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين.
واك�د الوزير العاني خالل اللقاء ،بحس�ب بيان تلقته
«املس�تقبل العراقي» ،عىل «ح�رص العراق عىل تنفيذ
الربنامج الحكومي والسير يف سياسة تجارية جديدة
لالنفتاح عىل االسواق العاملية والعربية لتبادل الخربات
والدخول يف اتفاقات تخدم املصالح املشرتكة».
ب�دوره ،لف�ت الس�فري فاتح يل�دز إىل اهمي�ة تطوير
العالقات وتفعيلها يف الجانب االقتصادي
واكد عىل « اهمي�ة ملتقى اللجنة املشتركة العراقية
الرتكية والتي ستعقد قريبا ً وبمشاركة رجال االعمال
م�ن كال البلدي�ن ك�ون الع�راق يمتل�ك ارض خصبة
تش�جع املس�تثمرين للدخول اىل الس�وق الع�راق وان
امللتقى يض�م جميع املجاالت االقتصادي�ة والتجارية
والزراعية والصناعية اىل غريها من املجاالت .
والجدير بالذكر س�بق وان تم افتت�اح منتدى االعمال
العراقي-الرتكي يف حزيران املنرصم وتوقيع االتفاقية
للغرف التجارية من كال البلدين بشأن التبادل التجاري
وبحضور وزير التجارة الدكتور محمد هاش�م العاني
ونظريه الرتكي.

وزير النفط :العراق ملتزم باتفاق خفض االنتاج
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د نائب رئي�س ال�وزراء لش�ؤون الطاقة وزي�ر النفط
العراقي ،ثامر الغضبان ،قبيل مغادرته بغداد ،للمش�اركة
يف املنتدى العاملي للطاق�ة واملجلس الوزاري ألوبك «العراق
ملت�زم باتف�اق خف�ض اإلنت�اج ،وإجم�ايل إنت�اج العراق
س�يكون خالل فرتة األيام املقبلة أقل مما تم إنتاجه خالل
األشهر املاضية».
وأض�اف الغضبان أن العراق «اضطر لرفع اإلنتاج بس�بب
أش�هر الصيف لزي�ادة االس�تهالك املحيل لتغطي�ة الوقود
ملحطات توليد الطاقة الكهربائية».وتابع الغضبان «العراق

س�يبدأ بخفض اإلنت�اج الذي ت�م االتفاق علي�ه يف كانون
الثان�ي ع�ام  ،2018اعتب�ارا م�ن هذه األي�ام وخاصة يف
ترشين األول املقبل ،حيث س�تبدأ فعاليات صيانة املصايف،
باإلضافة إىل انخفاض االستهالك املحيل».
ولف�ت الغضب�ان إىل «وج�ود مباحث�ات جدي�ة وصلت إىل
مراحل متقدمة بني الحكوم�ة االتحادية وحكومة اإلقليم
ح�ول تنظيم اإلنت�اج والتصدير يف اإلقليم وبالتنس�يق مع
الحكومة االتحادية ونأمل أن نتوصل إىل سياسات وخطط
موحدة ...وهذا سوف يس�اعدنا بأن يلتزم العراق بحصته
حس�ب ما ه�و متفق عليه ضم�ن االتفاق م�ع دول أوبك
وخارجها ،وصوالً إىل االلتزام الكامل .

4

ﺍﻟﻌﺪﺩ ) (1979ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  9ﺃﻳﻠﻮﻝ 2019
www.almustakbalpaper.net
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ﻡ ) /ﲤﺪﻳﺪ (

اﻟﺤﺎﻗـﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﻨـﺎ ذي اﻟﻌـﺪد ) ٤٦٩١ﰲ
 (٢٠١٩/٨/٢١واﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺈﻋـــﻼن اول
ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼـــﺔ  /١٧ﻛﻬﺮﺑـﺎء ﺗﻮزﻳﻊ ٢٠١٩/
ﻣﴩوع )اﻧﺸـﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺳﻌﺔ )(٣١٫٥×٢
ام ﰲ اي ١١/٣٣ك.ف ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻤﻟﻮاد اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﻋﺪد) (٣ﰲ ﺷﻂ
اﻟﻌﺮب واﻟﺰﺑﺮﻴ واﻤﻟﺪﻳﻨﺔ (
ﻧﻮد ان ﻧﻨﻮﻩ اﱃ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
اﻋـﻼﻩ ﻟﻴﻜـﻮن ﻳـﻮم اﻟﺜﻼﺛـﺎء اﻤﻟﺼـﺎدف
 ٢٠١٩/٩/٣اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮا ً ﺑﺪﻻً ﻣﻦ
ﻳـﻮم اﻻرﺑﻌـﺎء اﻤﻟﺼـﺎدف .٢٠١٩/٨/٢٨
ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ
ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﳌﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﴫﺓ

ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﴫﺓ  /ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ /ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
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ﻡ ) /ﲤﺪﻳﺪ (

اﻟﺤﺎﻗـﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﻨـﺎ ذوات اﻻﻋـﺪاد ) ٤٧٥٢ﰲ
 ٢٠١٩/٨/٢٥و ٤٧٥١ﰲ  ٢٠١٩/٨/٢٥و ٤٧٤٣
ﰲ  ٢٠١٩/٨/٢٥و ٤٧٤٨ﰲ  ٢٠١٩/٨/٢٥و٤٧٤٦
ﰲ  ٢٠١٩/٨/٢٥و ٤٧٤٩ﰲ ٢٠١٩/٨/٢٥
واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻋــﻼن اول ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼـﺎت  /٣ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻧﻘﻞ  ٢٠١٩و / ٤ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻧﻘﻞ  ٢٠١٩و ٥/ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻧﻘﻞ  ٢٠١٩و /٦ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻧﻘﻞ  ٢٠١٩و/٧ﻛﻬﺮﺑﺎء
ﻧﻘﻞ  ٢٠١٩و ٩ﻛﻬﺮﺑﺎء ﻧﻘﻞ  . ٢٠١٩ﻧﻮد ان ﻧﻨﻮﻩ
اﱃ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺎت اﻋﻼﻩ ﻟﻴﻜﻮن ﻳﻮم
اﻻﺛﻨـﻦﻴ اﻤﻟﺼﺎدف  ٢٠١٩/٩/١٦اﻟﺴـﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻇﻬﺮا ً ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﻳﻮم اﻻﺛﻨﻦﻴ اﻤﻟﺼﺎدف ٢٠١٩/٩/٩
.اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻇﻬﺮا ً
.
ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ
ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﳌﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﴫﺓ

ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﴫﺓ  /ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﳊﻜﻮﻣﻴﺔ /ﺷﻌﺒﺔ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ
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ﻡ ) /ﲤﺪﻳﺪ (

اﻟﺤﺎﻗـﺎ ﺑﻜﺘﺎﺑﻨـﺎ ذي اﻟﻌـﺪد ) ٤٦٨٣ﰲ
 (٢٠١٩/٨/٢١واﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑﺈﻋـــﻼن
ﺛﺎﻧـﻲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺼـــﺔ  /٢ﺑﻠﺪﻳﺔ ٢٠١٩/
ﻣـﴩوع ) ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺷـﻌﺒﺘﻲ اﻟﻌﺸـﺎر
واﻟﺨﻠﻴـﺞاﻟﻌﺮﺑـﻲ(
ﻧـﻮد ان ﻧﻨـﻮﻩ اﱃ ﺗﻤﺪﻳـﺪ ﻣﻮﻋـﺪ ﻏﻠﻖ
اﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ اﻋـﻼﻩ ﻟﻴﻜﻮن ﻳـﻮم اﻻرﺑﻌﺎء
اﻤﻟﺼﺎدف  ٢٠١٩/٩/١٨اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻇﻬﺮا ً ﺑـﺪﻻً ﻣﻦ ﻳﻮم اﻻرﺑﻌـﺎء اﻤﻟﺼﺎدف
. ٢٠١٩/٩/١١
ﺍﳌﻬﻨﺪﺱ

ﳏﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﻧﺠﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﳌﺤﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﴫﺓ

اعالن
ق�دم املواط�ن ( حيدر حمزه جمي�ل ) دعوة قضائية لتبدي�ل ( لقب ) وجعله (
الكرع�اوي ) بدال م�ن ( النعيمي ) فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية
خالل خمس�ة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية
بطلبه اس�تنادا اىل اح�كام املادة (  ) 22من قانون البطاق�ة الوطنية رقم ( ) 3
لسنة  2016املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير الجنسية املحرتم .
اللواء الحقوقي
نشأة ابراهيم الخفاجي
املدير العام  /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
ق�دم املواطن ( محم�د حمزه جميل ) دعوة قضائية لتبدي�ل ( لقب ) وجعله (
الكريع�اوي ) ب�دال من ( النعيم�ي ) فمن لديه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية
خالل خمس�ة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية
بطلبه اس�تنادا اىل اح�كام املادة (  ) 22من قانون البطاق�ة الوطنية رقم ( ) 3
لسنة  2016املعدل عىل ان يكون النرش باسم مدير الجنسية املحرتم .
اللواء الحقوقي
نشأة ابراهيم الخفاجي
املدير العام  /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة بلدروز
العدد  / 251 :ب 2019 /
التاريخ 2019 / 9 / 3 :
م  /اعالن بيع عقار
عطف�ا على الحكم الصادر من محكم�ة بداءة بلدروز بالع�دد  / 251ب  2019 /وامل�ؤرخ / 7 / 11
 2019املتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم  7 / 159مقاطعة  25نهر محمود والبرتة الواقع يف قضاء
بلدروز ش�ارع الكماليات واملوصوف ادناه تقرر وضعه يف املزايدة العلنية ملدة ثالثون يوما اعتبارا من
اليوم التايل للنرش فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف هذه املحكمة يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية وقدره  % 10م�ن القيمة املقدرة والبالغ�ة ( / 000 / 000
 ) 190مائة وتسعون مليون دينار الغريها ان لم يكن من الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري
االحالة القطعية وفق االصول مع العلم ان الدفع مقدما والداللية عىل املشرتي واذا صادف يوم االحالة
عطلة رس�مية يكون اليوم الذي يليه موعدا لذلك وعىل املشتري ان يس�تصحب معه شهادة الجنسية
وهوية االحوال املدنية .
القايض
صالح سعيد محمود
االوصاف :
 ان العقار عبارة عن دار سكن مساحتها (  ) 158م 2ملك رصف ويف الواجهة االمامية للدار محالتعدد (  ) 2بابعاد  4 * 3م 2تقع يف بلدروز – شارع الكماليات وهو شارع تجاري .
 تحت�وي ال�دار املوصوفة اعاله على غرفة نوم  5 * 4م وهول  5 * 4م واس�تقبال  5 * 4م ومطبخوصحي�ات داخلي�ة – اما الطابق االول يحت�وي عىل غرفتي نوم بابع�اد  5 * 4م 2مبنية من الطابوق
ومسقفة بالشيلمان ( عكادة ) واالرضية مبلطة بالكايش وغري مشغولة وقت اجراء الكشف .
 حالة البناء  :دون الوسط . -قيمة العقار مبلغ مقداره (  ) 190 / 000 / 000مائة وتسعون مليون دينار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اىل الرشيك  /منهل عمار كاظم
اقتضى حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراي /ف�رع النجف االرشف
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك (جواهر رضا حمريي)
بالقطع�ة املرقمة ( )51960/3ح�ي النداء رقم املقاطع�ة ( )4جزيرة
النج�ف خلال مدة اقصاها خمس�ة عشر يوم داخل العراق وش�هر
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف
االعرتاض مستقبال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف هبهب
محكمة بداءة هبهب
العدد  / 18 :اعرتاضية  /ب 2017 /
التاريخ 2019 / 9 / 4 :
م  /اعالن
تنفيذا لقرار هذه املحكمة بالعدد  / 18اعرتاضية  /ب  2017 /واملتضمن ازالة
ش�يوع العقار املرقم  1696مقاطعة  28البريات والذي هو عبارة عن دار سكن
بيعا عن طريق املزايدة والكتس�اب قرار الحكم الدرج�ة القطعية تقرر االعالن
ع�ن بيعها يف صحيفتني محليتني ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل للنرش
فعلى الراغب يف الشراء الحضور اىل هذه املحكمة مس�تصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  % 10من القيم�ة التقديرية والبالغ�ة ( ) 55 / 000 / 000
خمس�ة وخمس�ون مليون دينار اذا لم يكن رشيكا وستجري االحالة القطعية
بعهدة الراغب االخري بعد الساعة الثانية عرش من يوم املزايدة ويتحمل املشرتي
اجور االعالن ورسوم التسجيل .
القايض
غازي جليل عبد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة الخالص
العدد  / 282 :ب 2019 /
التاريخ 2019 / 9 / 8 :
اعالن
املدعي  :عيل عزيز علوان
املدعى عليه  :محمد نايف محمد
اق�ام املدعي  /عيل عزيز علوان الدعوى املرقمة بالعدد  / 282ب  2019 /امام
محكمة بداءة الخالص موضوع الدعوى ( اعادة حال العجلة نوع النرتا  /طراز
 / 1994لونه�ا اس�ود كحيل تحمل لوحة التس�جيل املرقم�ة  – 38906دياىل /
فح�ص مؤقت اىل ماكان�ت عليه قبل التعاقد ) وق�د وردت ورقة تبليغك بموعد
املرافعة وحس�ب كت�اب مركز رشطة الحاتمي�ة املرقم بالع�دد (  725يف / 23
 ) 2019 / 6واستش�هاد مختار منطقة الحاتمية الس�يد  /قاسم عبد اللطيف
محم�د جواد الحيايل متضمنتني ارتحالك اىل جهة مجهولة – عليه تقرر تبليغك
بواس�طة صحيفتني محليتني بموعد املرافعة املقرر يوم  2019 / 9 / 25وعند
ع�دم حض�ورك او من ينوب عنك فس�تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
القانون .
القايض
عدنان حسني عيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن دعوة دائنني
نحن املصفيان املحاميان عالء الدين هاش�م نارص ومروة حميد جاسم لرشكة
الحس�ان للنقل الع�ام محدودة املس�ؤولية – ادعو كل من له ح�ق او دين عىل
الرشكة مراجعتي عىل العنوان التايل – بغداد – املنصور – حي دراغ م – 603 /
شارع  17عمارة  1شقة . 49
املصفيان املحاميان
عالء الدين هاشم نارص ومروة حميد جاسم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد /3167 :ش2019/
التاريخ 2019/9/8
اىل املدعى عليه  /رسول حسن دخينة
اقامت املدعية حنان حسن سعد الدعوى املرقمة اعاله والتي طلب فيها دعوتك
للمرافع�ة والحك�م باثب�ات الحضانة وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار
مخت�ار محلة دور العمال واملرفق بكتاب مرك�ز رشطة الخلود بالعدد 10099
يف  2019/7/24تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني رسميتني يوميتني
للحض�ور امام هذه املحكمة بتاريخ  2019/9/16الس�اعة التاس�عة صباحا
وعند عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وحسب االصول
القايض
رائد كامل اليارسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواط�ن ( احم�د مظفر عبد الحسين) طلبا اىل هذه املديري�ة يطلب فيه
تس�جيل اللق�ب وجعل�ه ( الجنابي) وعملا باحكام امل�ادة ( )24م�ن قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016املع�دل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف
املحلية فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خلال عرشة ايام من تاريخ
النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
نشات ابراهيم الخفاجي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة  /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيك  /سعد مناحي خليوي
اقتضى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان العراي /ف�رع النج�ف االرشف وذلك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشي�كك (كمال عبويس محم�د) بالقطعة
املرقم�ة ( )59929/3حي النداء رقم املقاطع�ة ( )4جزيرة النجف خالل مدة
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ نرش
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
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اعالنات

العدد ( )1979االثنين  9آيلول 2019

اعالن مناقصة عامة
(استريادية)
(الول مرة)
املناقصة املرقمة (/4م/ص ن ش ـ )2019/3
جتهيز وتنصيب وتشغيل معمل النتاج البلوك املقرنص املعزول حراريا والكريستون واالنرتلوك وبمختلف االحجام
واالشكال والقياسات
من جتهيزات املوازنة التشغيلية لعام 2019

يرس (الرشكة العامة للصناعات االنشائية احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن) بدعوة مقدمي
العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم (تجهيز وتنصيب وتش�غيل معمل النتاج البلوك
املقرنص املعزول حراريا والكريستون واالنرتلوك وبمختلف االحجام واالشكال والقياسات )
من تخصيصات املوازنة التشغيلية لعام  2019/مع مالحظة ما يأتي:
 1ـ عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية مراجعة مقر (الرشكة
العامة للصناعات االنشائية ) يوميا من الساعة  8صباحا لغاية الساعة  2ظهرا ما عدا ايام الجمع
والعط�ل الرس�مية لغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا من ي�وم االحد املص�ادف  2019/9/29وكما
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
 2ـ بام�كان مقدمي العطاءات املهتمين رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان
املح�دد يف ورق�ة بيانات الع�اطء وبعد دفع قيمة البي�ع للوثائق البالغ ( )200ال�ف دينار غري قابلة
للرد
 3ـ يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي (الرشكة العامة للصناعات االنشائية /صندوق العطاءات
يف االستعالمات الخارجية  /وبعد تأييد لجنة الفتح يف الرشكة)
يف مق�ر الكائ�ن بغداد ـ ح�ي بابل (محلة / 931زقاق /27بناية رقم  )2طريق معس�كر الرش�يد ـ
مج�اور الرشكة العامة لصناعة الزيوت النباتية يف (موعد اقصاه الس�اعة الثانية عرش ظهرا ليوم
االحد املصادف  )2019/9/29والذي يعترب موعد غلق املناقصة وان العطاءات املتأخرة عن هذا املوعد
س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف
العن�وان االت�ي ( يف قاعة االجتماع�ات  /الطابق االريض يف مقر الرشكة) يف الزم�ان والتاريخ (بعد
الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم االحد املصادف )2019/9/29
علما ان الكلفة التخمينية ( )1,300,000000دينار عراقي او ما يعادله بالدوالر االمريكي حس�ب
نرش البنك املركزي يف يوم فتح املناقصة
 4ـ ان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن

املهندس
صالح عبد اهلادي يوسف
املدير العام وكالة
ورئيس جملس االدارة

E-mail:info@scci-gov.iq
Sccicom2012@yahoo.com
موبايل 07830112210 :
بيان اكتتاب
رشكة الرسبال للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة

استنادا اىل قانون الرشكات رقم  21لسنة  1997املعدل وقرار الهيئة العامة بجلستها املنعقدة بتاريخ
 2019 / 8 / 27واملتضم�ن زيادة راس مال الرشكة وفق احكام املادة (  ) 55اوال من قانون الرشكات
ليصبح راس مال الرشكة (  ) 51 00000000خمس�ة مليار ومائة مليون دينار بدال من ( 0000000
 ) 503خمس�ة مليار وثالثون دينار أي باصدار اسهم جديدة مقداره (  ) 7 0000000سبعون مليون
سهم لذا يرس مجلس االدارة دعوة املساهمني والجمهور الكريم لالكتتاب باالسهم املطروحة البالغة (
 ) 7 0000000سبعون مليون سهم وفق التفاصيل االتية :
 – 1نص عقد الرشكة
عقد تاسيس
رشكة الرسبال للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة
راسمالها (  ) 503 0000000خمسة مليار وثالثون مليون دينار .
املادة االوىل  :اسم الرشكة  :رشكة الرسبال للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة .
املادة الثانية  :مركز الرشكة  :العراق – بغداد ولها وبعد موافقة البنك املركزي العراقي القيام باالتي:
*فتح فرع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية .
* نقل املركز الرئيس او أي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .
*غلق او دمج أي فرع تابع لها .
املادة الثالثة  :غرض الرشكة وطبيعة العمل :
املس�اهمة يف دعم وانماء االقتصاد الوطني من خالل ممارس�ة اعمال التوس�ط ببيع ورشاء العمالت
االجنبية بما يحقق اهداف وخطط التنمية القومية .
عىل الرشكة ممارس�ة نشاطها يف مكان الئق وامن داخل العراق ويجب ان تتوفر يف املكان املستلزمات
ومنها الخزنة الحديدية وااللة فحص العملة املزورة .
على الرشك�ة توفري اىل تس�جيل لكل عملية بي�ع او رشاء العمالت تكون ذات رشيطين الرشيط االول
يعط�ى للزبون والرشيط الثاني تحتفظ به الرشك�ة لغرض التدقيق واملراجعة من قبل املديرية العامة
ملراقبة الصريفة واالئتمان .
ولها يف سبيل تحقيق انشطتها القيام بما ييل :
 – 1التوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .
 – 2اجراء معامالت وبيع ورشاء العمالت لحسابها الخاص وبما اليتجاوز راسمالها واحتياطياتها .
 – 3قب�ول االمان�ات بالدينار العراق�ي او العمالت االجنبية من زبائن الرشك�ة لغرض ورشاء العمالت
االجنبية يف حاالت معينة يحددها صاحب االمانة عىل ان يتم فتح س�جالت بهذه االمانات وفق النظام
املحاسبي املوحد مع تقديم كشف يومي بها للمديرية العامة ملراقبة الرصفة واالئتمان .
 – 4فتح حسابات بالعمالت املحلية واالجنبية باسم الرشكة لدى املصارف املجازة داخل العراق .
 – 5استيفاء العموالت بالدينار العراقي عن التوسط يف عمليات البيع والرشاء بمقدار اليزيد عن ( / 1
 ) % 4من مبالغ عمليات الرشاء و (  ) % 2 / 1عن مبالغ عمليات البيع .
 – 6مسك الحسابات الفرعية السماء رشكات التوسط االخرى املجازة لغرض اجراء عمليات املقاصة
بشان معامالت بيع ورشاء العملة واستيفاء العمالت عنها وفق النسب املذكورة يف الفقرة (  ) 5اعاله
وتكون هذه العموالت لصالح الرشكة املاسكة لهذه الحسابات .
 – 7الحصول عىل تسهيالت ائتمانية من الجهاز املرصيف العراقي حرصا بما اليزيد عن (  ) % 50خمسون
من املائة من راسمالها واحتياطياتها لغرض توفري السيولة النقدية لتنفيذ اغراض الرشكة.
اليجوز للرشكة القيام بما ييل :
 – 1فتح حسابات لديها للمتعاملني معها باي من شكل من االشكال .
 – 2من�ح ق�روض للزبائ�ن او غريه�م او أي ن�وع من االن�واع التس�هيالت االئتمانية املب�ارشة وغري
املبارشة.
 – 3اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بالعملة املحلية او االجنبية .
 – 4خصم االوراق التجارية .
 – 5املضاربة الغري املرشوعة بالعمالت االجنبية باي طريقة او وس�يلة كانت بما يف ذلك اش�اعة وقائع
غير صحيحة او مزاع�م كذابة او القيام باعمال بش�انها احداث بلبلة يف التعام�ل بالعمالت االجنبية
تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها .
 – 6اجراء عمليات الوساطة يف بيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اساس الدفع باالجل .
 – 7أي اعم�ال تتع�ارض مع احكام قانون البن�ك املركزي وقانون املصارف وقانون مكافحة غس�يل
االموال وتمويل االرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها .
 – 8الحص�ول عىل التس�هيالت االئتمانية بص�ورة مبارشة او غري مبارشة من خ�ارج الجهاز املرصيف
العراق�ي كم�ا اليج�وز لها تج�اوز مطلوباتها على نس�بة (  ) % 50خمس�ون باملائة من راس�مالها
واحتياطياتها .
رابعا  :راس مال الرشكة
راسمال الرشكة (  ) 503 0000000خمسة مليار وثالثون مليون دينار مقسمة اىل ( 503 0000000
) خمسة مليار وثالثون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .
 – 2عدد االسهم املطروحة لالكتتاب (  ) 7 0000000سبعون مليون سهم .
 – 3قيمة السهم الواحد دينار واحد .
 – 4مكان االكتتاب :
مرصف عرب العراق لالستثمار – مساهمة خاصة الفرع الرئييس .
مرصف عرب العراق لالستثمار – مساهمة خاصة فرع الشورجة .
 – 5مدة االكتتاب التقل عن  30يوما والتزيد عن  60يوما اعتبارا من . 2019 / 9 / 16
 – 6تكون الخمس�ة عرش يوم االوىل من االكتتاب للمس�اهمني والخمس�ة عرش يوما الثانية للجمهور
واملساهمني الغري مكتتبني يف الخمسة عرش يوم االوىل .
 – 1يكون االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة  41من قانون الرشكات .

املدير املفوض
عيل عبد الرمحن منغر

www.almustakbalpaper.net

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم  :قسم االمالك والعقارات

العدد 11982 :
التاريخ 2019/9/2 :

اعالن رقم ()11982

تعل�ن الرشك�ة العامة الدارة النقل الخ�اص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املش�يدات
املدرج�ة ادن�اه يف محافظة (صالح الدي�ن) يف اليوم (الثالثني) تب�دأ اعتبارا من تاريخ
الي�وم الت�ايل لنرش االعالن وفق�ا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة
 2013املعدل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله لقاء مبلغ
( )5000دينار غري قابلة للرد فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم
الرشك�ة يف محافظ�ة (صالح الدين) على ان يقدم املزايد كتاب يؤيد ب�راءة ذمته من
الرضيب�ة معن�ون اىل (الرشكة العام�ة الدارة النق�ل الخاص) وهوية االح�وال املدنية
وش�هادة الجنس�ية او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة الس�كن (النس�خة االصلية)
ويدف�ع التأمين�ات القانونية البالغ�ة  %20مرضوبا يف عدد س�نني العقد بصك مصدق
وكذلك يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور خدمة بنس�بة  %2وكذلك يتحمل الناكل
فرق البدلني يف عدد س�نني العق�د علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة رس�مية تجري
املزايدة يف اليوم التايل
ت
1
2
3

اسم العقار
محل رقم ( )2في مرأب سامراء
كشك رقم ( )1في مرأب سامراء
االكشاك رقم ( )7/6في مرأب سامراء

التأمينات
 220,000الف دينار
 132,000الف دينار
 120,000الف دينار

مدة االيجار سنتان  ..يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

تنويه
نشر يف صحيف�ة املس�تقبل
العراق�ي بالع�دد ( )1978يف
 2019/9/8اعلان مديري�ة
تنفي�ذ الرميث�ة رق�م االضبارة
 2019/613التاريـــــــــخ
 2019/9/5حيث سقط سهوا
كلم�ة (س�هام) ل�ذا اقتضى
التنويه

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة
الص�ادرة م�ن بلدي�ة
املنصور باس�م  /حسن
علي كريم – فم�ن يعثر
عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار .

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمـة بداءة البصـرة
العدد/1770:ب2019/
التاريخ2019/9/5 :

اعالن

اىل املدعى عليه  /وحيــد عبد السادة عريبـي.
اق�ام املدعـي مدير بلدي�ة البرصة -إضاف�ة لوظيفته
الدعوى البدائية املرقمة /1770ب 2019/ضدك والذي
يطل�ب في�ه تعويض ع�ن ف�وات املنفعة للمس�اطحة
املرقمة ( )1521لسنة  1981والتي قدرتها لجنة فوات
املنفعة بمبلغ خمسة وسبعون مليون دينار.
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك عليه تق�رر تبليغ�ك اعالنا ً
بصحيفتين محليتني يوميتين بالحض�ور امام هذه
املحكم�ة صباح ي�وم املرافع�ة املواف�ق 2019/9/23
وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا ً
وبعكسه سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا ً وفق
األصول.
القايض
علوان بربوت البزوين

المالحظات

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام /وكالة
رئيس جملس االدارة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية
مكتب البحث االجتماعي
العدد  / 157 :بحث 2019 /
التاريخ 2019 / 9 / 8 :
اعالن
املدعية  :زينب علوان حسني
املدعى عليه  :عيل يامني هاني
اقام�ت املدعي�ة الدع�وى املرقم�ة اعاله ل�دى هذه
املحكمة تطلب فيه الحكم بالتفريق ولكونك مجهول
محل االقامة لذا تقرر تبليغك بالحضور امام مكتب
البح�ث االجتماعي يف هذه املحكمة من خالل النرش
يف صحيفتني محليتني يوميتني يف الس�اعة التاسعة
م�ن صب�اح ي�وم  2019 / 9 / 19ويف حال�ة ع�دم
حضورك سوف تتم الجلسة غيابيا بحقك .
القايض
فرقد يوسف طاهر
قايض محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د وصل قبض امانات الص�ادر من بلدية البرصة
املرق�م  458402بمبل�غ (  ) 540000ال�ف مؤرخ يف
 – 2014 / 4 / 6فم�ن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة
االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د وصل قبض امانات الص�ادر من بلدية البرصة
املرق�م  646032م�ؤرخ يف  2014 / 4 / 23بمبلغ (
 ) 540000الف دينار باس�م  /حيدر عبد الس�ادة –
فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د وصل قبض امانات الص�ادر من بلدية البرصة
املرق�م  458198م�ؤرخ يف  2004 / 4 / 9بمبل�غ (
 ) 540 / 000الف دينار باس�م  /نارص داود كعيد –
فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ( عبد الحسني عبد
الق�ادر جابر ) الذي يطلب في�ه تبديل ( اللقب ) من
( املنص�وري ) اىل ( املوس�وي ) فم�ن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة
عشر يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف
الطل�ب وف�ق احكام امل�ادة  22من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة . 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
قدم املدعي ( س�تار حسين علي ) دع�وة قضائية
لتبديل اس�م ابنته من ( ريم�اس ) اىل ( مريم ) فمن
لديه اعتراض مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة
عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف تنظر
هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام املادة ( ) 22
من قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لس�نة 2016
املع�دل على ان يكون النرش باس�م مدير الجنس�ية
املحرتم .
اللواء الحقوقي
نشأة ابراهيم الخفاجي
املدير العام  /وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من نقابة املهندسين
العراقي�ة ف�رع النج�ف االرشف يف ٢٠١٩ / ٨ /٢٢
بأس�م ( حس�ام غلاب جاه�ل )  /فعىل م�ن يعثر
عليها تس�ليمها اىل مديرية االحوال املدنية يف النجف
االرشف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من نقابة املهندسين
العراقيين /ف�رع النج�ف رقم االنتس�اب 190205
بأس�م  /احمد طال�ب مدلول فعىل م�ن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت مني ش�هادة تكييل والعائدة للسيارة املرقمة
 71928هـ بغداد بأس�م حس�ن ياسني حسني نوع
مرس�يدس فعىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار.

اعالن
اىل الرشي�ك ( فؤاد مرتضى موىس)
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان
الكائ�ن يف حي الغدير يف النجف وذلك
لتثبيت اق�رارك باملوافق�ة عىل قيام
الرشيك�ة ( علي طالب عب�د الهادي
وزهراء كاظ�م عبد الله) بالبناء عىل
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة
( )3/42553ح�ي الغ�ري يف النجف
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه
قرض االسكان وخالل مده اقصاها
خمس�ة عشر يوم�ا داخ�ل العراق
وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش
االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك
يف االعرتاض مستقبال
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى /2222 :ج2019/
التاريخ 2019/9/3 :
اعالن
اىل املته�م الهارب  /علي محمد عيل
جوحي
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف
الوق�ت الح�ارض ولكون�ك مته�م يف
القضية املرقمة /2222جنح2019/
وف�ق اح�كام امل�ادة (/1/456أ)
عقوبات فقد تق�رر تبليغك باالعالن
ع�ن طري�ق صحيفتين محليتين
للحضور امام ه�ذه املحكمة يف يوم
 2019/10/6ويف حال عدم حضورك
سوف تجري املحاكمة بحقك غيابيا
وحسب االصول
القايض
مرتظى كاظم ال شغيدل
ــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من
نقاب�ة املهندسين العراقيين /فرع
النج�ف رق�م االنتس�اب 168575 /
بأس�م  /حي�در جاس�م محمد فعىل
م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها اىل جهة
االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فق�د من�ي الدفتر الخروجية
املرق�م  32485/ 1060 /خ
يف  2018/8/1العائ�د لرق�م
الس�يارة / 383986اربي�ل خ
والص�ادرة من مديرية كمارك
املنطق�ة الوس�طى بأس�م /
احم�د عبد الله مجيد فعىل من
يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد /404 /ب2018/
التاريخ 2019/9/5
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه�ا  /فاطم�ة عبد
موىس
اقامت املدعية رسمية صاحب كاظم
الدع�وى املرقم�ة /404ب2019/
ض�دك ام�ام ه�ذه املحكم�ة طالبة
الحكم فيها عليك بتسديدك ما بذمتك
من اجر مثل سهامها يف العقار املرقم
 17/3مقاطع�ة  2املش�خاب مبلغا
قدره مليونان وسبعمائة الف دينار
له�ا وملجهولية محل اقامتك حس�ب
ما جاء برشح املبلغ القضائي واقوال
الشخص الثالث املختار مجيد حميد
عزيز املدونة ام�ام هذه املحكمة لذا
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني
محليتني يوميتني رسميتني للحضور
الس�اعة الثامن�ة م�ن ي�وم املرافعة
املصادف  2019/9/18او ارسال من
ينوب عنك قانونا وبخالفه س�تجري
املرافعة بحقك وفق القانون
القايض
عدي فاهم محسن
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /782 :ب2019/
التاريخ 2019/9/4
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه  /االء حاك�م
هاشم
بتاريخ  2019/4/7اقام املدعي زيد
هادي علوان ض�دك الدعوى البدائية
املرقم�ة /782ب 2019/طلب فيها
ازالة شيوع العقار املرقم 1/30و52
م 21اب�و الجواري�ر يف العباس�ية
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح
القائ�م بالتبلي�غ واشش�عار مختار
واختياري�ة منطق�ة ح�ي ميس�ان
فقد ق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليتين يوميتين للحض�ور ام�ام
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة
املواف�ق  2019/10/22الس�اعة
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك
او ارس�الك من ين�وب عنك قانونا او
تقديم�ك ملع�ذرة مرشوعة فس�وف
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا
وفق القانون
القايض
حسني ابراهيم وايل الشافعي

6

اعالنات

العدد ( )1979االثنين  9آيلول 2019

جلنة البيع واالجيار

www.almustakbalpaper.net
العدد  /374 /ب اعرتاض2017/
التاريخ 2019/9/8 :

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف النجف االحتادية
حمكمة بداءة العباسية

الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين نكول عقد مساطحة ( 2019/8/28 )83

تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجير االرض التجارية املرقمة  13/522برطل�ة القدمية والعائدة
ملكيتها اىل مديرية بلدية برطلة والبالغ مساحتها (297/9م )2مئتان وسبعة وتسعون وتسعة
س�نتمرت مربع عقد مساطحة ملدة ثالثة عشر سنة على ان تكون مدة التشيد العمارة سنتان
وستة اش�هر وهي من ضمن مدة العقد االصلي الثالثة عشر س�نة النشاء العمارة التجارية
وعلى املس�تاجر تقديم املخططات املعمارية اخلاصة بالعمارة واليت تشمل املخططات االفقية
للعمارة مع الواجهات واملقاطع وخمططات امللجأ وغرفة الكهرباء يف حالة مشوهلا بهما ومبقياس
رسم مناسب وفق الشروط واليت ميكن االطالع عليها لدى البلدية او سكرتري اللجنة على ان
يدفع بدل االجيار دفعة واحدة بداية كل س�نة وان يعاد تقدير بدل االجيار كل مخسة سنوات
وليس حلق املساطح االعرتاض على جلنة التقدير عند تقديرها لبدل االجيار لكل مخس سنوات
وتكون املساطحة وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ( )2013املعدل والقرار ( )1521لسنة
( )1981وللبلدية احلق بأجراء الكش�ف على العمارة اي وقت شاأت لالطالع على واقع
العمارة على ان تكون املساطحة باملزايدة العلنية ويكون البناء بأشراف مهندس من قبل البلدية
تؤول كافة املش�يدات اىل مديرية بلدية برطلة بعد انتهاء العقد بدون نواقص وحبالة جيدة مع
االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تش�يدها ويف حالة وجود نواقص يف البناية ملا كان
عليهما عند االنتهاء من تشيدها فعلى املساطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه
النواقص فس�تكمل من تأميناته فان مل تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام
والقوانني املرعية بذلك ومبا خيدم مصلحة البلدية فعلى الراغبني باملساطحة مراجعة مديرية بلدية
برطلة وخالل مدة ( )15يوم تبدأ من اليوم التايل لنشر االعالن بالصحف مستصحبني معهم
التأمينات القانونية على ان ال تقل عن ( )%50من القيمة املقدرة وس�تجري املازيدة يف اليوم
االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نش�ر االعالن
واملصاريف االخرى على ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االجيار والرس�وم االخرى وابرام العقد
خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار االحالة وخبالفه يعترب املستأجر ناكال وفق احكام
املادة ( )11فقرة ثانيا من قانون بيع واجيار اموال الدولة املرقم ( )21لسنة ( )2013املعدل
ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعلى حس�اب الن�اكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف
االخرى املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايد علما
انه كافة الشروط املطلوبة باملساطحة ستقرأ على املزايدين يوم املزايدة
احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

العدد05831613 :
التاريخ 2019/5/21

مرصف الرافدين
االدارة العامة
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين جميد جرب سلامن عنوانه م  544ز 95د 126
الكفيل  /وليد جرب سلامن عنوانه  /م 325ز  30د54

انذار

بالنظ�ر لع�دم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمت�ك بالتكافل
والتضام�ن م�ع الكفيل اعلاه عن (التس�هيالت) املمنوح ل�ك والبالغ
( )8001953دين�ار (ثماني�ة ملي�ون وواح�د الف وتس�عمائة وثالثة
وخمس�ون دينار عدا الفوائد واملصاريف) وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا
واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56
لس�نة  1977للصالحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون
اعاله ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املشار اليه اعاله مع الفوائد
املرتتبة عليه خالل عرشة اي�ام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار
وبعكسه فسوف تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة
الخامس�ة الفقرة ( )1من القانون املذكور وذلك بوضع اش�ارة الحجز
التنفي�ذي على اموالكم املنقول�ة والغري املنقولة وذل�ك لتحصيل مبلغ
الدين ولقد اعذر من انذر
مع التقدير

نضال حييى مجعة
عـ  /مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

العدد 26711613 :
التاريخ 2019/7/28 :

مرصف الرافدين
االدارة العامة
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين كاظم جوي يوسف عنوانه م  721ز 2د 8
اىل الكفيل  /غازي جواد عبيد عنوانه  /م 762ز  15د5
الكفيل عباس عبد املنعم حنتوش عنوانه الصويرة حي الوحدة
الكفيل عبد اجلبار ياسني طه م 741ز 19د7

انذار

بالنظر لعدم قيامك بتس�ديد مبلغ الدين املستحق بذمتك بالتكافل والتضامن
مع الكفيل اعاله عن (السلفة) املمنوح لك والبالغ ( )3958986دينار (ثالثة
مليون وتس�عمائة وثمانية وخمس�ون الف وتسعمائة وس�تة وثمانون عدا
الفوائد واملصاريف) وامللزمني بدفعه اىل مرصفنا واستنادا اىل املادة الثالثة من
قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977للصالحية املمنوحة لنا
بموجب امل�ادة الثانية من القانون اعاله ننذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين
املش�ار اليه اعاله مع الفوائد املرتتبة عليه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم
التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فس�وف تتخذ االج�راءات القانونية الالزمة
وفق�ا الحكام املادة الخامس�ة الفقرة ( )1من القان�ون املذكور وذلك بوضع
اش�ارة الحجز التنفيذي عىل اموالكم املنقولة والغير املنقولة وذلك لتحصيل
مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر
مع التقدير
نضال حييى مجعة
عـ  /مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الحي
العدد/382 :ب2019/
التاريخ 2019/9/3 :
اىل املدعى عليه  /انتصار جاسم كريم
تبليغ
اقام املدعي ( عيل كامل فرهود)
لدى هذه املحكمة الدعوى البدائية املرقمة اعاله طالبا
فيه�ا دعوتك للمرافعة والزام�ك بتأديتك له مبلغ ثالثة
ماليني ومائتي وخمس�ون الف دين�ار عراقي وبالنظر
ملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب الرشطة واشعار
املختار ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا عن طريق النرش
يف صحيفتين محليتين لغ�رض الحضور ام�ام هذه
املحكمة يوم املرافعة املواف�ق  2019/9/11ويف حالة
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
عبد كاظم كريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل املته�م الغائ�ب ( /ش.م عباس نج�م عبد ابو اللول
املوايش
مح�ل العم�ل  /قس�م مكافح�ة متفج�رات النج�ف
االرشف
العن�وان  /النجف االرشف  /حي الجامعة  /رقم الدار
3/ 28573
بما انك متهم وفق املادة  /5/من قانون عقوبات قوى
االمن الداخيل رقم  14لس�نة  2008وملجهولية اقامتك
اقتضى تبليغك بواس�طة هذا االعالن على ان تحرض
ام�ام محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي االوىل  /املنطقة
الرابع�ة خالل م�دة اقصاه�ا ثالثون ي�وم اعتبارا من
تاري�خ تعليق هذا االعلان يف محل اقامتك وتجيب عن
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ( 65و  68و
 )69من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن
الداخيل
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنايات واسط ـ الهيئة الجنائية االوىل
العدد /564:ج2019/
التاريخ 2019/9/2
اىل املتهم الهارب  /كرار اعطيه مجيد الدريعي
اعالن
بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الحارض
ولكون�ك مته�م يف القضية املرقمة اعلاه وفق احكام
امل�ادة /444رابع�ا ق .ع فق�د تقرر تبليغ�ك باالعالن
عن طري�ق صحيفتني محليتني بالحض�ور امام هذه
املحكم�ة يف  2019/11/2ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
سوف تجري املحاكمة غيابيا حسب االصول
القايض
محمد حنظل عزيز الشمري
رئيس محكمة جنايات واسط  /الهيئة االوىل

اعالن

اىل /االشخاص الثالثة  /حسب القائمة املرفقة باالعالن
بن�اءا على الدعوى املقامة م�ن قبل املدع�ي ( معد عظيم ب�رق) ضد املدعى عليه�م (عيل هادي
برق وفاطمة وابتس�ام بنات عظيم برق ومها برق حس�ن وحليمة وحيدر اوالد هادي برق) بانه
اشرتى من املدعى عليهم تمام سهامهم بالقطعة املرقمة 58م 21العباسية  /الخدية ببدل قدره
خمس�ون الف دينار س�لمت لهم نقدا بموجب مقاولة البيع املؤرخة يف  2019/9/19والمتناعهم
ع�ن نقل امللكية طلب دعوتهم للمرافعة والحكم له بتمليك س�هامهم واص�درت املحكمة قرارها
يف  2017/12/25بتملي�ك املدع�ي س�هامهم املدع�ى عليه�م والعتراض املدع�ى عليه�م وقرار
املحكمة بادخالكم اش�خاصا ثالثة املدرجة اس�مائكم بالقائمة املرفقة باالعالن ولتعذر تبليغكم
وحس�ب االش�عار املختار يف املنطقة الخدية وام ش�باب املدعو ( مزهر وادي) بانكم مرتحلني اىل
جه�ة مجهولة عليه قررت املحكمة تبليغكم بصحيفيت�ن محليتني يوميتني والحضور امام هذه
املحكمة صباح يوم  2019/9/16الس�اعة التاسعة صباحا ويف حال عدم حضوركم او من ينوب
عنكم قانونا ستجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفقا للقانون
القايض
منترص عبد احلسني دخيل
اشعار
اىل مختار منطقة الخدية اشهد واؤيد بأن االسماء املدرجه ادناه مرتحلني عن منطقتي يف الوقت
الحارض وعليه وقعت هذا االشعار االسماء :
 / 1سلمان ذياب وحيوح
/47رايض فرهود ذياب
 / 24محسن عبادي فرهود
 / 2علوان فرهود ذياب
/48عبد االمري فرهود ذياب
 /25عيل خطار صكبان
 / 3غنية عبادي ذياب
/49جميلة فرهود ذياب
 /26هناء خطار صكبان
 / 4افراح عبادي ذياب
/50عليه فرهود ذياب
 /27سعد عباس منون
/51رحمه فرهود ذياب
 / 5محمد عبادي ذياب
 / 28احمد عبادي فرهود
/52جاسم منون ذياب
 / 6صبيحة جاسم منون
 /29سليمة خطار صكبان
/53شهيد جاسم منون
 / 7نجيحة جاسم منون
 /30حسن عبادي فرهود
 /54محمد جاسم منون
 /8فليحة جاسم منون
/31حسني عبادي فرهود
 /55حسن جاسم منون
 /9حسن عبادي ذياب
 /32غنيمة عبادي فرهود
 /56حيدر جاسم منون
 /10محسن عبادي ذياب
 /33محمد عبادي فرهود
 /57سعد جاسم منون
 / 11حسني عبادي ذياب
 /34رحيم عباس منون
 /58عقيل جاسم منون
 / 12احمد عبادي ذياب
 /35ستار عباس منون
 /59حمزة جاسم منون
 / 13حيدر عبادي ذياب
 /36عامر خطار صكبان
 /60رجيحة جاسم منون
 / 14سماح عباس منون
/37خضري عباس منون
 /61صربية منون ذياب
 /15ندى عباس منون
 /38فاضل عباس منون
 /62ناظم خطار صكبان
منون
 /16سكينة عباس
 /39مهدي عباس منون
 /63حميدة خطار صكبان
 / 17هاني عباس منون
 /40وحيدة عذاب جبار
 /64حيدر عبادي فرهود
منون
 / 18حسني عباس
منون
عباس
/41نجمة
 /65رحبه خطار صكبان
منون
 /19رحمه عباس
منون
عباس
/42رخية
 /66حميد خطار صكبان
منون
/20مسلم عباس
منون
عباس
رواء
/43
 /67كاظم خطار صكبان
صكبان
 / 21غانم خطار
منون
عباس
حسن
/44
 /68عيل عباس منون
صكبان
 /22سالم خطار
 /45محمد عباس منون
 /69يارس منون ذياب
 / 23افراح عبادي فرهود
 /70خطار صكبان خنياب
/46نارص عباس منون
مرصف الرافدين
االدارة العامة
القسم القانوين
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين /عبد الرسول عباس عبود عنوانه ساحة االندلس م  912ز 12د 3
الكفيل  /هادي حسني حممد عنوانه م  /الصدر  /م 561ز  49د5

العدد 10361613 :
التاريخ 2019/4/10 :

انذار
نظ�را لعدم قيامكم بتس�ديد مبلغ الدين املس�تحق بذمتكم بالتكاف�ل والتضامن مع
الكفيل اعاله عن (تس�هيالت) املمن�وح للمدين والبال�غ ( )13097000دينار (ثالثة
عرش مليون وسبعة وتسعون الف دينار عدا الفوائد واملصاريف) وامللزمني بدفعه اىل
مرصفنا واستنادا اىل املادة الثالثة من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة
 1977فاني وحس�ب الصالحية املمنوحة لنا بموجب املادة الثانية من القانون اعاله
انذركم بوجوب تس�ديد مبلغ الدين املش�ار اليه اعاله م�ع الفوائد املرتتبة عليه خالل
عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل لتبلغكم باالنذار وبعكس�ه فسوف تتخذ االجراءات
القانونية الالزمة وفقا الحكام املادة الخامسة الفقرة ( )1من القانون املذكور وذلك
بوضع اش�ارة الحجز التنفي�ذي عىل اموالكم املنقولة والغير املنقولة وذلك لتحصيل
مبلغ الدين ولقد اعذر من انذر
مع التقدير
نضال حييى مجعة
عـ  /مديرة شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

املديرية العامة لرتبية واسط
شعبة العقود

العدد 39702 :
التاريخ 2019/9/8 :

اعالن

يرس وزارة الرتبية  /املديرية العامة لرتبية واس�ط /ش�عبة العقود عن اعالن املناقصة العامة (كما موضح تفاصيلها يف الجدول
الت�ايل ) ضم�ن مش�اريع املوازنة الجارية لعام  2019ووفقا لوثيقة العطاء القياس�ية تجهيز الس�لع فعىل م�ن يجد لديه القدرة
والكفاءة من اصحاب الرشكات للقطاع العام والخاص او هوية غرفة التجارة التي ال تقل عن الدرجة الخامس�ة نافذة مراجعة
املديرية العامة لرتبية واس�ط  /ش�عبة العقود الواقعة يف منطقة الهورة لغرض رشاء مس�تندات املناقصة اعتبارا من اخر نرش
لالعالن لقاء مبلغ ( )75000خمس�ة وس�بعون الف دينار عراقي غري قابل للرد وتقديم التأمينات االولية بنس�بة ( )%1من مبلغ
العط�اء بش�كل صك مصدق او خطاب ضمان ناف�ذ ملدة ( )120مائة وعرشون يوما من تاريخ غل�ق املناقصة ومدة نفاذ العطاء
( )90تس�عون يوما من تاريخ غلق املناقصة بحيث تحفظ املس�تندات واملستمس�كات الخاصة باملناقصة عىل ش�كل عرض فني
واخر تجاري داخل غالف مغلق ومختوم يكتب عليه اس�م ورقم املناقصة واس�م الرشكة الراغبة باالشرتاك بشكل واضح وتوضع
يف صندوق العطاءات لدى سكرتارية شعبة العقود يف املديرية اعاله ويتم تسليم العطاءات قبل الساعة الثانية عرشة صباحا من
يوم (االربعاء) املصادف ( 2019/9/18وهو تاريخ غلق املناقصة ) ( وال يقبل اي عذر بش�أن التأخري) ويتحمل من ترس�و عليه
املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة
ت

1

رقم المناقصة

مناقصة
عامة رقم
(/9ج)2019/

اسم المناقصة

تجهيز سبورات
الكترونية مع
ملحقاتها عدد
( )250وجهاز
عارض بيانات
)(data show
مع ملحقاته عدد
()50

درجة
التصنيف
المطلوبة

الخامسة
كحد ادنى

املوقع الرسمي ملديرية تربية واسط Wasitedu.com :

اىل الرشيك  /بتول عالوي حسني
اقتضى حضورك اىل صندوق االس�كان
العراق�ي  /فرع النج�ف االرشف وذلك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة على قي�ام
رشيكك (اسماء احمد مهدي) بالقطعة
املرقم�ة  )58781/3رقم املقاطعة ()4
جزيرة النجف
خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من
تاري�خ نشر االعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال

مكان تسليم المواد ومن
ثم توزع مع الربط
الكامل داخل كل مدرسة

مدة
التجهيز

تجلب كافة المواد مع
اجور النقل والتحميل
والتفريغ الى مخازن
التجهيزات المدرسية في
الكوت ومن ثم توزع
مع الربط الكامل داخل
المدارس ( 55مدرسة
لقضاء الكوت مع
قضاء بدرة وناحية
شيخ سعد وناحية واسط
) 14(+مدرسة لقضاء
الحي)  22(+مدرسة
لقضاء العزيزية)
33(+مدرسة لقضاء
الصويرة)5(+مدرسة
لقضاء النعمانية)

60يوم

مبلغ الكلفة
التخمينية

745,250,000
سبعمائة وخمسة
واربعون
مليون ومائتان
وخمسون الف
دينار عراقي

منعم صادق عابدي
املدير العام
Email:wassiteducation@yahoo.com

اىل الرشيك  /ايمان جبار وناس
اقتضى حض�ورك اىل مق�ر بلدية
النج�ف االرشف لغ�رض اص�دار
اجازة البناء للعقار املرقم 60135
ح�ي الن�داء رق�م املقاطع�ة ()4
جزي�رة النجف خالل عشرة ايام
وبخالفة س�تتم االج�راءات دون
حضوركم
طالب االجازة
عبد الحسن عزوز عبد الحسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى /2296 :ج2019/
التاريخ 2019/9/3 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /احمد صالح كبس�ول يعقوب
الجوراني /كاسب/كوت الزهراء
بالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض
ولكون�ك مته�م يف القضي�ة املرقم�ة /2296
جن�ح 2019/وف�ق احكام امل�ادة (/24ثالثا من
قان�ون االس�لحة) عقوب�ات فق�د تق�رر تبليغك
باالعلان عن طريق صحيفتني محليتني للحضور
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف ي�وم  2019/10/6ويف
حال عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك
غيابيا وحسب االصول
القايض
جمال فاضل خلف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
رقم الدعوى /2293 :ج2019/
التاريخ 2019/9/3 :
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /علي كري�م ن�ارص حسين
الربيعي/كوت/حي الحوراء
بالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض
ولكون�ك مته�م يف القضي�ة املرقم�ة /2293
جنح 2019/وفق اح�كام املادة ( )432عقوبات
فقد تقرر تبليغك باالعلان عن طريق صحيفتني
محليتين للحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف يوم
 2019/10/6ويف ح�ال ع�دم حض�ورك س�وف
تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض
جمال فاضل خلف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد/2241 :ج2019/
التاريخ 2019/9/3 :
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /حيدر ه�ادي خميس مطري
الحمداني ـ يسكن كوت ـ السالم
بالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض
ولكون�ك مته�م يف القضي�ة املرقم�ة /2241
جن�ح 2019/وف�ق اح�كام امل�ادة ()1/459
عقوب�ات فقد تق�رر تبليغك باالعلان عن طريق
صحيفتين محليتني للحضور امام هذه املحكمة
يف يوم  2019/10/6ويف حال عدم حضورك سوف
تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض
محمد نوري عواد الطائي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الحي
العدد/335 :ب2019/
التاريخ 2019/9/8
اىل املدعى عليها  /انعام عكار جاسم
تبليغ
اقام املدعي ( خري الله عناد عيل)
لدى هذه املحكمة الدعوى البدائية املرقمة اعاله
طالب�ا فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة والزام�ك بتمليك
العقار املرقم  5565/1م 12الغريباوية وبالنظر
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب كت�اب مكت�ب
التحقي�ق القضائ�ي يف الح�ي واش�عار مخت�ار
املنطقة ق�ررت املحكمة تبليغك اعالنا عن طريق
النرش يف صحيفتني محليتني لغرض الحضور امام
هذه املحكم�ة يوم املرافعة املوافق 2019/9/15
ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابا وعلنا
وفق القانون
القايض
عبد كاظم كريم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة جنح الكوت
العدد /2357 :ج2019/
التاريخ 2019/9/3 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /بلقيس شنور عثمان جاري
بالنظر ملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت الحارض
ولكون�ك مته�م يف القضي�ة املرقم�ة /2357
جن�ح 2019/وف�ق اح�كام امل�ادة ()1/459
عقوب�ات فقد تق�رر تبليغك باالعلان عن طريق
صحيفتين محليتني للحضور امام هذه املحكمة
يف يوم  2019/10/6ويف حال عدم حضورك سوف
تجري املحاكمة بحقك غيابيا وحسب االصول
القايض
مرتظى كاظم ال شغيدل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي
القضية املرقمة 2018/768 :
مقتبس حكم غيابي
 1ـ اس�م املحكم�ة  :محكمة قوى االمن الداخلي االوىل املنطقة
الخامسة
 2ـ اسم املتهم الغائب  :الرشطي باسل صايف نجم عبد الله
 3ـ رقم الدعوى 2018/768 :
 4ـ تاريخ ارتكاب الجريمة  :عام 2014
 5ـ تاريخ الحكم 2018/7/29 :
 6ـ املادة القانوية ( )34من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
 7ـ خالص�ة الحكم  :تبديل مادة االحال�ة من املادة ( )34من ق
ع رق�م  14لس�نة  2008املعدل اىل امل�ادة ( )37من ق ع رقم 14
لس�نة  2008كونها االكثر انطباقا مع فع�ل املتهم بداللة املادة
 2/2من ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل باحكام املادة  31من
ق أ د رقم  17لسنة 2008
 8ـ عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفو رقم  27لسنة 2016
لعدم قيامه بتسديد املبالغ املرتتبة بذمته
 9ـ الحبس ملدة (ثالث س�نوات) وفق احكام املادة ( )37من ق
ع د رقم  14لسنة  2008وذلك الهمالك بتسبب بحصول ارضار
يف العجلة الحكومية املرقمة  818نوع شفر بيك اب قمارة عام
2014
 10ـ تضمين�ه مبلغ مقداره ( )795,000س�بعمائة وخمس�ة
وتس�عون ال�ف دينار وف�ق امل�ادة  37ثانيا م�ن ق ع د رقم 14
لسنة  2008عن قيمة االرضار التي حصلت بالعجلة الحكومية
املرقمة اعاله تستحصل منه بالطرق التنفيذية
 11ـ طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام
امل�ادة /41ثانيا من ق ع د رقم  14لس�نة  2008بعد اكتس�اب
الحك�م الدرج�ة القطعية بدالل�ة املادة /89اوال م�ن ق أ د رقم
 17لسنة 2008
 12ـ اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القاء القبض عليه
اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة /69ثانيا وثالثا من ق
أ د رقم  17لسنة 2008
 13ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة
 /69رابعا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 14ـ تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب (جبار عاتي جرب)
البالغة ( )25,000خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رارا غيابي�ا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة / 60
سادسا من ق أ د رقم  17لسنة  2008قابال لالعرتاض والتمييز
اس�تنادا الحكام املادة /71اوال وثانيا من نفس القانون وافهم
علنا بتاريخ 2018/7/29
العميد الحقوقي
مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

 7رياضة
العدد ( )1979االثنين  9أيلول 2019

تقرير :شاكر والصفقات يشعالن الرصاع بني الزوراء والرشطة

راموس يطرق
أبواب التاريخ
أمام جزر فارو

المستقبل العراقي /متابعة
حدد االتحاد العراقي لكرة القدم ،يوم
الس�بت املقبل ،موعدا إلقام�ة مباراة
كأس الس�وبر بني حامل لقب الدوري
نادي الرشطة ،والفائز بالكأس ،فريق
الزوراء ،وذلك بملعب الشعب.
ويعد اللقب مهما بالنس�بة للفريقني،
فال�زوراء ال�ذي اعت�اد على حص�د
األلق�اب يريد بداية مميزة يف املوس�م
الح�ايل ،بينم�ا الرشطة ال�ذي يعيش
فرتة استقرار يأمل يف مواصلة التوهج
والتأكيد عىل أنه يعيش فرتة ذهبية.
االستقرار الفني
الزوراء ،تمس�ك باملدرب حكيم شاكر
على رأس الجه�از الفن�ي م�ن أج�ل
الحفاظ عىل توازن الفريق واستقراره
بعد أن قاده يف املوسم املايض.
ويحظى الزوراء وفقا لذلك باس�تقرار
فن�ي ،رغم اس�تقالة املدرب املس�اعد
صفاء عدنان لخالف مع حكيم شاكر

فيما غادر مدرب حراس املرمى عامر
عبد الوهاب إىل اإلمارات.
بينم�ا الرشط�ة املت�وج بال�دوري،
ل�م يتمك�ن م�ن الحفاظ على مدربه
املونتنيج�ري نيبوش�ا ،ال�ذي تعاق�د
م�ع الصفاقسي التونسي ،م�ا أجرب

شبح قضايا الفيفا هيدد
احتاد جدة من جديد

اإلدارة على البح�ث عن م�درب بديل
فوقع االختيار عىل الرصبي ألكس�ندر
التيش.
وبالتايل س�عى املدرب لبدء االس�تعداد
يف وق�ت مبكر م�ن أج�ل التعرف عىل
الفريق وتحضريه بوقت مبكر.

المستقبل العراقي /متابعة
يس�تعد املداف�ع املخضرم سيرجيو
رام�وس ،ملعادل�ة رقمين قياس�يني
م�ع منتخب إس�بانيا ،عندم�ا يواجه
جزر ف�ارو يف تصفي�ات بطولة كأس
أم�م أوروبا لكرة الق�دم  ،2020اليوم
األحد.
وبمجرد دخول قائد ريال مدريد أرض
امللع�ب اليوم س�يعادل الرقم القيايس
املحيل واألوروبي لزميله الس�ابق إيكر
كاسياس بخوض املباراة الدولية رقم
.167
وس�تقام املب�اراة يف س�تاد املولينون
بمدينة خيخون والتي شهدت وصول
رام�وس للمباراة املئوي�ة مع منتخب
بلاده قب�ل س�نوات ،ويب�دو املدافع
املثير للج�دل يف حال�ة جي�دة بعد أن
ه�ز الش�باك  4م�رات يف  5مباري�ات
بالتصفيات األوروبية.
وذكرت صحيفة (م�اركا) أن راموس
بحاج�ة إىل  17مب�اراة ليع�ادل رق�م
املصري أحم�د حس�ن كأكث�ر العب
خوضا للمباريات الدولية يف العالم.
كم�ا يأم�ل رام�وس يف تحقي�ق رقم
قي�ايس آخ�ر ولك�ن على مس�توى
األهداف الدولية.
ودخ�ل رام�وس قائم�ة أكث�ر عرشة
العبني تس�جيال لألهداف مع املنتخب
اإلس�باني برصيد  21هدفا ،ويفصله
هدف واح�د ع�ن األرجنتين�ي دانييل
ألربتو باساريال كأكثر مدافع تسجيال
لألهداف مع منتخب بالده.
ورام�وس ( 33عام�ا) ه�و الالع�ب
الوحيد املتبقي من تش�كيلة إس�بانيا
الفائ�زة ببطولة أوروب�ا  2008عندما
وضع�ت ح�دا النتظ�ار دام  44عام�ا
من أجل تحقي�ق لقب كان بداية فرتة
ذهبية من الهيمنة عىل املستوى الدويل
ش�هدت أيضا إحراز لقب كأس العالم
 2010وبطولة أوروبا .2012
وجددت إس�بانيا الدم�اء بعد الخروج
املبك�ر من كأس العالم  2014و2018
ومش�اركة محبطة يف بطول�ة أوروبا
 2012لكن راموس حافظ عىل مكانه
حتى بعد أن قرر جريار بيكيه رشيكه
يف قلب الدفاع لسنوات طويلة االعتزال
دوليا.

هشام حممد :زاخو يسابق الوقت
من أجل االستعداد للدوري
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة
يبدو أن شبح القضايا الخارجية ضد اتحاد جدة ،يطل برأسه
من جديد ،ليه�دد النادي بعد أن بدأ يتنف�س الصعداء.وحرك
اإليفواري س�يكو س�انوجو املياه الراكدة باإلعالن عن عزمه
التوجه إىل االتحاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) لشكوى االتحاد،
بعدم�ا ف�ك االرتب�اط بينه�م يف األي�ام األخرية.واكتفى نادي
االتحاد بإصدار بيان حول القضية أكد فيه إحالة األمر برمته
إىل الشؤون القانونية بالنادي لدراسته ،من أجل الوقوف عىل
تداعياته.مصادر خاصة ل أكدت أنه يف حال توجه سانوجو إىل
الفيفا ،فإنه من املمكن أن يحصل عىل قيمة عقده كامال مع
االتحاد ،بس�بب عدم قيده يف القائمة املحلية للفريق ،خاصة
أن عق�د الالعب مع النادي ينص على أحقيته بالحصول عىل
قيم�ة العقد يف حال خروجه م�ن القائمة.وأضاف املصدر أن
الح�ارس الربازييل جروه�ي ومواطنه جون�اس ،من املمكن
أن يحص�ل كل منهما عىل قيمة عق�ده كامال ،يف حال تقدما
بشكوى للفيفا لعدم قيدهما يف القائمة املحلية للفريق أيضا.
تجدر اإلش�ارة إىل أن ن�ادي اتحاد جدة قي�د جروهي فقط يف
قائمة الفريق يف بطولة محمد السادس لألندية األبطال ،وهو
األمر ال�ذي ال ينطبق عىل س�انوجو وجوناس.وكانت قضايا
الالعبين واملدربين األجانب املقدم�ة للفيفا ض�د النادي ،قد
أرهقت االتحاد ماليا يف السنوات األخرية ،كما تسببت يف منعه
من قيد العبيه يف بعض األحيان ،إىل جانب خصم  3نقاط من
رصيده يف الدوري املحيل.

َّ
أكد هش�ام محمد ،املدرب املساعد لفريق زاخوَّ ،
أن فريقه
يصارع الزمن من أجل إكمال التحضريات للموسم املقبل.
وق�ال محمد يف ترصيحات ل« :إع�داد الفريق جاء متأخرًا
ك�ون صفوفه اكتملت قبل أي�ام؛ ألن الفريق خاض دوري
َ
يحظ براحة كافية».
التأهيل ،ولم
وأوض�ح «ج�اءت فرتة اإلعداد بش�كل مضغ�وط ،ما دفع
الجه�از الفني ال�ذي يقوده امل�درب الليبي عب�د الحفيظ
أربيش ،للسباق مع الزمن من أجل التحضري املناسب».
وأض�اف «الفريق خاض مباراة تجريبي�ة أوىل مع املوصل
قبل تجمع الالعبني بشكل تام ،لكنه سيخوض اليوم ودية
أخرى بصفوف مكتملة أمام نفط الوسط الذي يعسكر يف
أربيل لتكون املباراة محطة مهمة الختبار الالعبني».
وأوض�ح «زاخ�و بحاجة ملباراتين عىل أقل تقدي�ر لزيادة
انس�جام الالعبني قبل انطالقة الدوري ،خاصة وأن املدرب
الليب�ي تجربته هي األوىل يف ال�دوري العراقي ،ويحتاج إىل
الوقت ليضيف ملساته عىل الفريق».
يذكر أن زاخو سيفتتح مشواره يف الدوري املمتاز بمالقاة
فريق امليناء يف مدينة البرصة.

مبايب هدف زيدان األول بالصيف املقبل
المستقبل العراقي /متابعة
قال تقري�ر صحفي ،إن ري�ال مدريد ،س�يبذل كل ما
يف وس�عه من أجل التعاقد م�ع الدويل الفرنيس كيليان
مبابي ،نجم باريس س�ان جريمان ،يف الصيف املقبل.
وبحس�ب صحيفة «س�بورت» اإلس�بانية ،فإن ريال

مدريد قرر التحرك صوب كيليان مبابي ،بعدما فش�ل
يف التعاقد مع الربازييل نيمار هذا الصيف.وأش�ارت إىل
أن رغبة ريال مدريد يف التعاقد مع مبابي الفائز بكأس
العالم  ،2018تعني أنه كان دائمًا املرشح الثاني خلف
لربشلونة يف الرصاع عىل نيمار.وقرر زين الدين زيدان،
املدير الفن�ي للريال ،جعل مبابي هدفه األول يف صيف

المستقبل العراقي /متابعة
اقرتب فريجيل فان دايك ،مدافع ليفربول،
م�ن تجدي�د عقده م�ع الري�دز ،من أجل

المستقبل العراقي /متابعة
تزايد الجدل حول مس�تقبل ليونيل مييس
مع برش�لونة ،بعد أن أكد جوسيب ماريا
بارتوميو ،رئيس النادي ،وجود بند يف عقد
الربغ�وث األرجنتيني يمكنه م�ن الرحيل
الصيف املقبل ،وعدم االنتظار حتى نهاية
عقده يف صي�ف  .2021من جانبها قالت
صحيفة «موندو ديبورتيفو» ،إن الكشف
ع�ن وج�ود ه�ذا البند ل�م يغير الخطط
املس�تقبلية لربشلونة بشأن مييس .وكان
برش�لونة ينوي تقديم اقرتاح لتمديد عقد
مييس دون وضع أي رشوط أو بنود تمنحه
الحق يف الرحيل ،حيث يرغب البارسا يف أن
يكون العقد الجديد مدى الحياة .ويحتفظ
بارتوميو ،بتلك الفك�رة منذ فرتة طويلة،
وق�د رصح يف لقاء تلفزيوني مؤخرا أنه ال
داعي للتعجل فيما يخ�ص التفاوض مع
ميسي ألنه أثب�ت التزامه ووالئ�ه للنادي
مرات عديدة.وترب�ط بارتوميو وخورخي
مييس ،والد النجم األرجنتيني ،عالقة ودية

المستقبل العراقي /متابعة
دع�ا ال�دويل اإلنجلي�زي رحيم سترلينج ،نجم مانشستر
س�يتي ،املجتم�ع إىل «االس�تيقاظ» وإدراك أن العب�ي كرة
الق�دم بشر ي�ؤدون وظائفه�م فق�ط ،يف ظ�ل اس�تمرار
تعرضه�م لإلي�ذاء العرقي.وتع�رض الثنائ�ي اإلنجلي�زي
ماركوس راش�فورد وتامي إبراه�ام ،لهجوم عنرصي عرب
ش�بكات التواصل االجتماعي ،بعد إه�دار ركالت جزاء هذا
املوس�م ،كما تعرض البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنرت
ميالن ،لهتافات عنرصية من قبل مش�جعي كالياري خالل
مب�اراة بالدوري اإليطايل األس�بوع املايض.وقال سترلينج
يف ترصيحات لشبكة «سكاي س�بورتس»« :من السهل أن
نق�ول ما يمكن أن يح�دث بعد ذلك ،لكن هن�اك الكثري من
الن�اس وراء الشاش�ات ،هؤالء هم الذين يش�عرون بخيبة
األمل ،ويمكنهم االبتعاد بس�بب أش�ياء مث�ل هذه».وأبدى
سترلينج اندهاش�ه من هذه األزمة ،قائًل�اً « :نحن يف عام
 ،2019ومازلنا نتحدث عن هذا األمر».وأوضح« :ال أستطيع
أن أقول إن ّ
لدي الحل إليقافها ،لكن كمجتمع يجب أن نتحد
لتخفيفها».وتابع« :يحتاج األش�خاص الذين يفعلون ذلك

انضم العب وسط القوة الجوية فهد كريم إىل الديوانية ،يف
فرتة االنتقاالت الجارية.
وقال م�درب الديوانية ص�ادق س�عدون إن كريم إضافة
مهم�ة للفريق قبل انطالق الدوري ،مل�ا يمتلكه من خربة

إىل االس�تيقاظ وإدراك أن التمييز بني ش�خص وآخر أمر ال
يحب أن يواجهه أي فرد».وأكمل« :نحن بحاجة إىل أن ننمو
كمجتم�ع ،وأن ن�درك أننا فقط هنا نق�وم بوظائفنا ،نحن
بشر ولدينا مش�اعر».وأتم« :إنه موضوع حس�اس ،لكني
ال أس�تطيع أن أخربك بأنني حصلت على اإلجابة الدقيقة،
ولك�ن كمجتمع ،علينا أن نفعل ما هو أفضل ونقدر بعضنا
البعض أكثر».

إصابة سيميدو تثري القلق يف برشلونة
المستقبل العراقي /متابعة
أث�ارت إصابة الربتغايل نيلس�ون س�يميدو ،يف مب�اراة منتخب
بالده أمام رصبيا يف تصفيات أمم
أوروبا أمس الس�بت ،قلق الجهاز
الفني لربشلونة.وفشل سيميدو يف
الخروج عىل قدميه ،وغادر امللعب
عىل نقالة وكانت املؤرشات توضح
أن�ه يعان�ي م�ن أل�م ش�ديد ،بعد
تعرضه لتدخ�ل قوي من الرصبي
ألكسندر كوالروف.
وبحس�ب صحيف�ة «م�اركا»
اإلس�بانية ،فق�د أث�ار مش�هد
خروج الالعب الربتغايل من امللعب

قلق الجه�از الفني لربش�لونة ،الذي يخىش أن تك�ون اإلصابة
خطرية.لك�ن وعق�ب املب�اراة ،قلل االتح�اد الربتغ�ايل ومدرب
الفري�ق فرناندو س�انتوس من القلق ،حيث ت�م عرض الالعب
على الطاق�م الطبي ال�ذي أكد أن
سيميدو تعرض لكدمة يف الكاحل،
ومازال قيد التقييم.
ومع ذلك ،ينتظر برشلونة معرفة
نتائ�ج التقيي�م الجدي�د ،من أجل
تحديد موقفه من خ�وض مباراة
فالنسيا يف الليجا.
وم�ن املنتظر أن يواجه برش�لونة
نظريه فالنسيا ،يف الجولة الرابعة
من الليجا يوم  14سبتمرب  /أيلول
الجاري.

واندا :إعارة إيكاردي جمرد
وقفة للتفكري
المستقبل العراقي /متابعة

فهد كريم إىل الديوانية
المستقبل العراقي /متابعة

للغاية وهما عىل اتصال دائم ،كما يحرص
رئي�س البارس�ا على االعتن�اء بجمي�ع
متطلبات قائد الفريق الكتالوني .ويعرف
مييس ووالده نوايا النادي ،لكنهما ليس�ا
يف عجلة م�ن أمرهما للجل�وس والتحدث

ع�ن عقد جديد ،خاص�ة وأن العقد الحايل
ممتد حت�ى  30يونيو  /حزي�ران ،2021
عىل الرغ�م من أنه تم االتفاق بالفعل منذ
فرتة على الب�دء يف الحديث ع�ن التجديد
خالل األشهر املقبلة.

سرتلينج يطالب بمواجهة العنرصية

 ،2020حتى قبل العب خط وس�ط مانشسرت يونايتد،
بول بوجبا.وتشير التقاري�ر يف إس�بانيا إىل أن زيدان
أقنع مواطنه بالقدوم إىل الربنابيو ،ويبدو أن مشجعي
ري�ال مدري�د يحرصون على ذلك ً
أيضا ،حي�ث هتفوا
باس�م مبابي يف احتفالية تقديم هازارد.وينتهي عقد
مبابي ،مع سان جريمان يف عام .2022

فان دايك يوافق عىل متديد عقده
مواصل�ة مسيرة النجاح الت�ي بدأها مع
الفري�ق يف يناي�ر /كان�ون الثان�ي قب�ل
املايض.
وبحس�ب صحيفة «مريور» الربيطانية،
فإن ليفرب�ول ينوي تمديد عقد
ف�ان دايك ال�ذي ينته�ي بعد 4
مواس�م ،ملوس�مني آخرين مع
زيادة راتب�ه إىل  200ألف جنيه
إسترليني أس�بوع ًيا ب�دلاً م�ن
 125ألف إسرتليني.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن فان
داي�ك ،واف�ق بالفعل على تلك
الخطوة.
وفاز فان دايك ،مؤخرًا بجائزة
أفض�ل الع�ب يف أوروب�ا ،كم�ا
تواجد بالقائمة النهائية لجائزة
األفضل من الفيفا.
وس�اهم ف�ان داي�ك يف تأه�ل
الري�دز لنهائ�ي دوري األبطال
عامين متتاليين ،وف�از بلقب
النسخة األخرية ،كما توج ً
أيضا
بلقب السوبر األوروبي.

برشلونة يستعد لربط مييس مدى احلياة

جيدة جراء املش�اركات الدولية مع فريقه الس�ابق القوة
الجوية.وبني أن الالعب س�يلتحق بمعسكر الفريق املقام
حاليا يف السليمانية ،لالنخراط بالتدريبات اليومية.
يشار إىل أن فهد كريم سبق وأن اتفق مع نادي الصناعات
الكهربائي�ة على االنتق�ال إلي�ه ،قب�ل أن يتج�ه لفري�ق
الديوانية.

أملح�ت وان�دا ن�ارا ،زوج�ة ووكيل�ة
أعم�ال م�اورو إي�كاردي ،املهاج�م
ً
حديثا لصفوف باريس س�ان
املنتقل
جريم�ان الفرنيس ،إىل إمكانية عودة
ماوريت�و لصف�وف إنتر ميلان يف
الفرتة املقبلة.
ً
ووفق�ا ملوقع «كالتش�يو مريكاتو»،
فإن وان�دا تعتقد بأن وضع إيكاردي
م�ع النريات�زوري لي�س عب�ارة عن
«طالق» ،بعد رحيله يف فرتة االنتقاالت
الصيفية للنادي الفرنيس.
وقال�ت وان�دا يف ترصيح�ات أبرزها
املوق�ع اإليط�ايل« :العالق�ة ليس�ت

طالق بين ماورو وإنتر ،إنها وقفة
للتفكري بني الزوجني املرتبطني ،إنرت
كان يحتاج إىل بيع إيكاردي ،بينما لم
يفكر ماورو يف مغادرة النادي أبدا».
يش�ار إىل أن إي�كاردي انضم لس�ان
جريم�ان ،على س�بيل اإلع�ارة ملدة
ً
مجانا ،مع وجود خيار
موسم واحد
جعل الصفقة دائمة من قبل الجانب
البارييس بقيم�ة  70مليون يورو يف
نهاية املوسم.
ورح�ل ماوريت�و ع�ن صف�وف
النريات�زوري بعدم�ا رصح بيب�ي
ماروتا وإداري النادي ،بأن إيكاردي
خرج من حس�ابات الفري�ق تمامً ا،
وسط إرصار من اإلنرت عىل بيعه.

أرقام نادال تصطدم بطموح ميدفيديف يف هنائي أمريكا املفتوحة
المستقبل العراقي /متابعة
ُيس�دل الس�تار عىل منافس�ات فردي الرجال يف بطولة
أمريكا املفتوحة ،عندما يواجه اإلس�باني رافاييل نادال،
ال�رويس داني�ل ميدفيديف.ويع�د الثنائي ،األكث�ر ً
تألقا
عىل املالع�ب الصلبة يف أمريكا الش�مالية ه�ذا الصيف،
حيث توج ن�ادال بلقب مونرتيال لألس�اتذة ،بينما توج
ميدفيديف بلقب سينسيناتي لألساتذة ،ووصل إىل نهائي
بطولتي مونرتيال ،وواش�نطن.كما ُيع�د الثنائي األكثر
ً
تحقيقا لالنتصارات هذا املوسم ،حيث حقق الرويس 50

انتصارًا مقابل  46لإلس�باني ويف املرك�ز الثالث يتواجد
النجم السويرسي روجر فيدرر بـ 43انتصارًا مقابل 41
انتصارًا لديوكوفيتش.وتعد مباراة اليوم ،تكرارًا لنهائي
مونرتيال الشهر املايض ،والذي حسمه نادال بعد خسارة
 3أشواط فقط ،ليتوج حينها بلقبه الخامس يف البطولة.
وق�ال ميدفيديف عن مواجهة ن�ادال« :من الصعب عند
التح�دث عن رافا إيجاد الكلمات .هو أحد أعظم األبطال
يف تاري�خ اللعب�ة .ه�و ماكينة ووح�ش يف أرض امللعب.
الطاقة الت�ي يظهرها مذهلة ،وأنا أواجهه يف أول نهائي
يل يف بطوالت الجراند سالم .هو أمر رائع أعيشه».ويرى

البع�ض ،أن ميدفيديف أق�رب الالعبني بعي ًدا عن الثالثي
الكبير (ن�ادال ،وفي�درر ،وديوكوفيت�ش) ،الق�ادر عىل
التتوي�ج بلق�ب يف الجراند سلام.لكن الالع�ب ،قلل من
حظوظه يف أمريكا املفتوحة ،قبل انطالقها بالقول ،بأنه
لم يس�بق وأن وصل لربع نهائ�ي بالبطوالت الكربى من
ً
محققا
قبل ،إال أنه تمكن من الوصول للمباراة النهائية،
على مالعب أمريكا الش�مالية هذا الصي�ف  20انتصارًا
مقابل تعرضه لهزيمتني.ويأمل ميدفيديف يف أن يصبح
خام�س العب من�ذ  2009يتوج بلقب�ه األول يف الجراند
سلام ،بعد خوان مارتن ديل بوت�رو يف أمريكا املفتوحة

 ،2009وآن�دي م�وراي يف أمريكا ً
أيض�ا  ،2012ومارين
س�يليتش يف نف�س البطول�ة  ،2014وس�تان فافرينكا
يف أستراليا املفتوح�ة ع�ام .2014وعلى الرغ�م من أن
تس�ديدات ميدفيديف ذات االرتف�اع املنخفض والرسعة
القليلة ،أزعجت الكثري من الالعبني هذا املوس�م ،إال أنها
كانت مثالية بالنس�بة ألس�لوب لعب نادال يف مونرتيال.
ويف الوق�ت الذي حصل فيه اإلس�باني يف تلك املباراة عىل
الكثري من النقاط املجانية عىل إرس�اله ،يعد ميدفيديف
من أبرز الالعبني حال ًيا يف اس�تقبال اإلرسال ،وسيسعى
لتفادي تلك األخطاء يف صدام اليوم.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  1979االثنين  9أيلول 2019

إصبع على الجرح

امـضـاءات

منهل عبد األمير المرشدي

عادل عبد الحق

يا سيادة الرئيس..

جشع الرمحاء!

بعد ان طال األمد وكثر الجدل حول اس�باب ومس�ببات التأخري الحاصل
بحسم موضوع بعض الوزارات وعدم وجود الرد الفاعل عىل التجاوزات
الت�ي يتع�رض لها الع�راق من قب�ل امري�كا وارسائي�ل وتركياواألقليم
يف الش�مال وبعدم�ا دخل�ت الكوي�ت على الخط م�ع غي�اب الخطاب
الحكوم�ي املوحد وبع�د ان تعددت اآلراء وتباينت ال�رؤى حول طبيعة
العم�ل الحكومي ومدى نجاح الحكومة حتى اآلن اوفش�لها ومس�احة
الصإلحبات الني تتمتع بها أو تلك التي ينبغي ان تمنح لها وبينما يجد
البع�ض نفس�ه مصابا بالدوار وه�و يتابع لعبة ج�ر الحبل بني اقطاب
العملي�ة السياس�ية والذي نتمنى لهذا الحبل ان يكون كش�عرة معاويه
بني الفرقاء العر اقيني فاني وجدتها اقرب للعبة ( الختيله )وقد اعياني
التع�ب والب�ؤس والقلق فاستريح واكتف�ي بالتمني لعيل ان�ال احدى
الحس�نيني يف الحصول عىل أجر واحد يف اجتهاد خاطئ اوأصيب فاكون
من الفائزين بدبل أجر عىل وزن فالفل حيدر دبل  ..وألن األمر يبدو صعبا
وش�ائك بل إن مصري كل من يلج الخوض بمستنقع السياسة يف العراق
مفقود  ..مفقود  ..مفقود فقد ارتأيت الرتيث وضبط النفس واملهادنة
املؤقته مع السياسني الذين أثبتوا قدرتهم الفائقة عىل املجاهرة بالعداء
واألقص�اء والتدمري والتزوير واأللغاء عمال مني بمبدأ التقيه  .خطابي
يمكن وصفه باملخترص موجها لدولة رئيس الوزراء متكئا يف كالمي عىل
حصانة الديموقراطية و ( حرية ) الصحافة وقانون حماية الصحفيني
فأق�ول  ..دول�ة الرئي�س إل اري�د ان ابال�غ يف التمني فيتهمن�ي البعض
باملثالي�ه فليس من الع�دل أن أطلب منكم يف زم�ن الوطنيني املعارضني
املقاومين املعاندين األقتداء بوصية األمام عيل عليه السلإم لواليه عىل
مصر الصحاب�ي مالك األشتر ( رض ) وهو يذك�رّه ان الناس صنفان
ام�ا اخ لك يف الدي�ن او نظري لك يف الخلق فال بأس ان تعمل عىل اس�اس
األقربون اوىل باملعروف ولكن إل ان يستحوذوا عىل كل يشء بدأ من الباب
وإنتهاءا باملحراب  .أناش�دك دول�ة الرئيس رغم إني أدرك ما يحيط بكم
ان ت�ويل األم�ر ملن يع�رف إن رأس الحكم�ة مخافة الله والعدل أس�اس
الحك�م وخري العدل األنصاف يف الرعية فمن املعيب ان نرى مهندس�ا او
طبيبا اومحامبا يحتار يف قوت عياله فيما يغدوا ( ابو الداطيل ) أو بائع
الش�عر بنات وزيرا أو وكيال اومديرا عام ألنه سيحرق دائرته ومعيته
وبالده�ن الح�ر ..آلجل ان إل اطيل فاخترص واقول ي�ا دولة الرئيس هذا
ال�ذي ذكرت وقبله وبعده نريد منك الكهرب�اء فمنها يأتي القهر والداء
وأألم�ن واألمان فلم يعد للناس طاقة للصرب على البالء أما وحدة البالد
والعباد فهي عماد الكربياء ونحن نقر ونعرتف إن املهمة ليس�ت س�هلة
يف الوقوف بوج�ه أمريكا ومواجهة ارسائيل وتحدي الغطرس�ة الرتكية
والخروج من عصا الطاعة الكوردية ..
يف الخت�ام نريد وطنا واحدا قويا ودولة قويه مهابة وإن تعددت األقاليم
فنق�دس نش�يدا وطنيا واحدا نحفظ�ه من زاخو اىل الف�او ونردده معا
وعلم�ا واحدا يمث�ل العراق ويعلوا عىل كل ما س�واه من رايات األحزاب
واألقالي�م والكت�ل ومواطنا ح�را كريما يعتز بعراقيت�ه قبل قوميته أو
مذهبه والله املعني..

عندم�ا تتح�ول مهنة الطب من مهمة إنس�انية س�امية إىل
تجارة ،وعندما يصبح املريض سلعة ربحية تقع بني سندان
الطبي�ب ومطرق�ة الصيدالن�ي ،فالبد ان نقرأ على املجتمع
السلام ،وننعى أنفسنا بشدة ،ونس�لم أمرنا إىل لله عىس أن
يشملنا برحمته من جشع املتاجرين باآلم الناس وأمراضهم
وأرواحهم».
ال بد من اإلش�ارة إىل أن الحديث هنا قطعا ً ليس شامالً ،فما
زال هن�اك أألطباء وأصحاب الصيدلي�ات الرشفاء ،وما زالوا
يمارس�ون مهنتهم عىل أنها مهنة رحيمة ،تطوّرت لتساعد
الناس عىل تجاوز آالمهم وليس للمتاجرة بها.
إن م�ا يحدث أالن يف عي�ادات األطباء وبني أروقة الصيدليات
بالتعامل املادي البحت الخايل من اإلنس�انية والرأفة لهو أمر
يستلزم الوقوف بشدة وقسوة أمامه ومحاربته أشد محاربة
للقض�اء عليه تمام�ا ً وإس�تئصاله من املجتم�ع ،فاملريض
الذي يراج�ع طبيبا ً مختصا ً علي�ه أن يحمل يف جيوبه مئات
اآلالف من الدنانري حتى يستطيع مسايرة الحال ،وإال فعليه
الجل�وس يف بيت�ه وانتظ�ار امل�وت أو أن تس�وء حالته ،فهو
أي املري�ض -يعان�ي كل املرارة بني ش�ظف العيش وس�وءالحالة املادية وبني عدم توافر العالج الالزم يف املستش�فيات
والصيدليات الحكومية وبني جشع (ألال أطباء).
وم�ن يراج�ع مرغم�ا ً طالبا ً الش�فاء أو التخل�ص من آالمه
املربح�ة التي أملّت به ،فعليه بعد الطبيب أن يراجع الصيدلية
الخاصة للطبيب فالرموز والشفرة التي يكتب وصفته فيها
ال تحله�ا حتى أعتى أجه�زة املخابرات الدولي�ة وال يفهمها
علم�اء الرياضي�ات الجهاب�ذة وال يقرأها إال ه�و وصاحب
الصيدلية املتعامل معه!
ناهي�ك عن أن (ألال أطباء) توس�عوا بش�كل أكبر ،فما عاد
للعيادات الخاصة املردود املادي املرتجى لطمعهم وجشعهم
فراحوا يفتحون املجمعات الطبية املتكاملة (عيادة الطبيب
وصيدلية ومخترب للتحاليل وأشعة ومفراس ودوبلر وسونار
ورنني مغناطييس  ..الخ ) لضمان استنزاف ما يملك املريض
املراج�ع من مال ليزداد هما ً وغما ً فوق مرضه عمالً بمقولة
الخليفة العبايس هارون الرش�يد عندما تكلم مع الس�حابة
ُ
حيث ش�ئتِ ف�أن خراجكِ س�يعود يل)
وق�ال لها (أمط�ري
ولس�ان حال التاج�ر الطبيب يقول للمري�ض (اذهب حيث
شئت باملجمع فان أرباحك ستنزل يف جيبي).
إن تعامل هؤالء املتاجرون مع املرىض الذين نأسف بشدة عىل
كونهم أطباء ذوو إختصاص وعلم وتحت قسم أقسموه عىل
نفس�هم أمام الله عند تخرجهم ،يس�توجب وقفة حقيقية
جادة من قب�ل الغيارى يف مفاصل الدولة املختصة بالش�أن
وحتى االس�تعانة بغري املختصة والنقابات املس�ؤولة عنهم
وكذلك من قبل الرشفاء من أصحاب املهنة اإلنسانية.
إن األطباء وأصحاب الصيادلة الرشفاء الغيارى موجودون،
ولك�ن لألس�ف ال يس�تطيعون ف�رض أنفس�هم أم�ام امل�د
املخيف لهؤالء الجشعني وحتى أنهم يتعرضون للمضايقات
والتحجيم وتصل إىل التهديد يف بعض األحيان.
إن م�ا حدث قبل أيام يف مستش�فى النعمان باالعظمية من
قبل مدير عام صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الس�اعدي
حي�ث إس�تجاب ملناش�دة هامة تخ�ص إح�دى الراقدات يف
مستش�فى العلوية بش�كل رسيع وفوري وإرساله الكوادر
الطبي�ة املختص�ة وس�يارات اإلس�عاف املجه�زة بم�ا يلزم
وحضوره ش�خصيا لإلرشاف عىل حالة املريضة ومتابعتها
بش�كل مب�ارش وخاص م�ع جمي�ع األطب�اء املوجودين يف
املستش�فى واملرافقني للحال�ة من مستش�فى العلوية لهو
مدع�اة فخ�ر واعت�زاز وإنموذجا مث�ال ُيقتدى ب�ه وهنالك
الكثري من ه�ؤالء الرشفاء واملتفانني بخدمة املرىض وتقديم
كل ما يستطيعون لدرء معاناتهم.
امل�رىض ،وخصوصا ً أصح�اب الدخل املح�دود وأصحاب ألال
دخل والفقراء واملساكني وممن ابتلوا اشد ابتالء باألمراض،
يناش�دون وبش�دة كل الجه�ات املختص�ة والرشف�اء م�ن
املس�ؤولني وأصحاب اإلنس�انية ممن هم يف مركز القرار أن
يضعوا حدا ً نهائيا ً للمتاجرين بأرواح الناس وآالمهم (نبحث
عن اإلنسانية فحاربوا ألال إنسانيني).

القاضي عبدالستار بيرقدار
الش�ائعة هي خرب أو مجموع�ة أخبار
زائف�ة تنترش يف املجتمع بش�كل رسيع
ُ
وتت�داول بين العام�ة ظن�ا ً منهم عىل
صحته�ا .دائما ً ما تك�ون هذه األخبار
ش�يقة ومثيرة لفض�ول املجتم�ع
ً
عادة
والباحثني وتفتقر هذه الشائعات
إىل املص�در املوثوق الذي يحمل أدلة عىل
صحة األخبار .وتمثل هذه الش�ائعات
ُجزءا ً كبريا ً م�ن املعلومات التي نتعامل
معها.
وإلث�ارة الش�ائعات أه�داف وم�آرب,
تتن�وع ه�ذه األه�داف تماش�يا ً م�ع
مبتغي�ات مثرييها ,فمنها ما هو ربحي
(مادي) ومن الشائعات ما تكون خلفه
ً
وعادة ما تحصل هذه
أهداف سياسية,
الش�ائعات يف الح�روب أو يف الح�االت
األمنية غري االعتيادية وتهدف إىل إرباك
الطرف املعني باإلشاعة ,وأسباب ترديد
الش�ائعات يع�ود إىل انع�دام املعلومات
ون�درة األخب�ار بالنس�بة للجمهور لذا

كـاريكـاتـير

من الرضوري تزوي�د الجمهور بجميع
األخب�ار التفصيلي�ة والدقيق�ة املمكنة
حتى يك�ون عىل بينة مم�ا يدور حوله
م�ن أح�داث وأعم�ال تؤثر على حياته
ومس�تقبله كم�ا أن الش�ائعات تنترش
بصورة أكرب يف املُجتمعات غري املُتعلمة
أو غير الواعية ,وذلك لس�هولة انطالء
األكاذي�ب عليه�م ,وقلم�ا ُيس�أل ع�ن
مصدر لتوثيق ما ُيتداول من معلومات,
فاملجتم�ع الجاهل يك�ون بيئة خصبة
ومناس�بة إلراجة الش�ائعات ويف نفس
اإلطار نجد أن انتشار وسائل االتصاالت
الحديث�ة ُتع�د س�ببا هام�ا يف انتش�ار
الش�ائعات فهي تقوم بنشر كم هائل
جدا ً م�ن املعلومات يف وقت يسير جدا ً
وبكل يرس وسهولة.
قان�ون العقوبات العراق�ي املرقم 111
لس�نة  1969املع�دل ع�د الش�ائعات
الكاذب�ة م�ن الجرائم الخطرة املاس�ة
بأمن الدول�ة وعاقب عليها حيث نصت
امل�ادة  179الفق�رة اوال من�ه على ان
(يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل عرش

شــائــعــة

س�نني م�ن اذاع عم�دا يف زم�ن الحرب
اخب�ارا او بيان�ات او ش�ائعات كاذب�ة
او مغرض�ة او عم�د اىل دعاي�ة مثيرة
وكان م�ن ش�أن ذل�ك الح�اق الضرر
باالستعدادات الحربية للدفاع عن البالد
او بالعمليات الحربية للقوات املس�لحة
او اث�ارة الفزع بني الن�اس او اضعاف
الروح املعنوية يف االمة).
ونص�ت الفق�رة الثاني�ة (على ان
تك�ون العقوب�ة الس�جن املؤق�ت اذا

صدفـة
زكريا القيصر

عدنان أبوزيد

مسامات األلم
من
ِ
َتندلع القصيدة لتحط َم
ماتبقى من أم ٍل،
َّ
ُ
صلب عىل
حرف منها ُي
كل
ٍ
جدران الوداع،
ِ
َ
حيث القيامة َتهوى عىل عاتقي،
ُكلَّما صبَّ
الشع ُر من رأيس..
ِ
هاه َو وج ُه السماء
البرَ ّاق ذلك القم ُر
لؤلؤ
الذي يشب ُه قطعة من
ٍ
يضمحل لون ُه ويتضا َءل حتى
يشحب وينكدر،
عند القصيدةِ.
َ
شيئا ً َفشيئا ً َترتسم يل لوحة
يف قم ٍة البؤس والقزازة
شياط ٌ
ني بؤساء
املطر
تحت وابل من
ِ
يرقصون حتى يشت ّد الرصاخ
من حناجرهم الصاخبة.
ها أنا أعتق الكلمات وأوقدها
إن�ذار أو
من جديدٍ ،دون س�ابق
ٍ
حتى
دمع ٍة..
أجوب ذاكرتي وأفرتش رشاشف
املرارة كل ليل ٍة..

انتقل عرص الخرب النقيل ،من الصحافة التقليدية،
اىل وس�ائل التواصل االجتماع�ي ،وأصبح ُيبث من
موقع الحدث
ً
عرب املوبايل ،صوتا ً
وص�ورة ،من دون الحاجة اىل
ّ
متخصص.
مراسل
هذا التطور ،أنهى خصوصية الصحيفة يف التفرد،
اال يف الن�ادر القليل ،كما اختزلت رسعة االرس�ال
والنرش ،الزمن ،وباتت االخبار تنرش عىل مس�توى
واحد من الوقت تقريبا.
الصحافة الغربية ،التي ُتموّل نفس�ها ،يف الغالب،
من عائدات انتاجها ،ادركت هذا التحول املفصيل،
فس�عت اىل جذب القراء والحفاظ عىل مس�تويات
االهتمام ،باعتماد التقارير الخاصة ،والتحقيقات
املبتكرة ،والعمود الصحايف ،وهي نوافذ
تنسجم مع التطورات الجديدة ،ما دفع الصحافة
الغربية اىل االعتماد عليه�ا ،ان الصحيفة الرقمية
او الورقي�ة مهما بذلت الجه�د يف الخرب ،فأنها لن
تتفوق كثريا فيه ،لعدم قدرتها عىل تحقيق التميّز،
بحكم انتشاره اللحظي عرب التقنيات الحديثة.
أصبح العمود الصحايف ،وهو املس�احة الحرة التي
ّ
الكت�اب بنافذة محددة ال
تضعه�ا الصحيفة أمام
تتجاوز بضعة سنتيمرتات ،سمة مهمة للصحف،
لكي تتمّ يز.
وق�د حرصت الصح�ف الغربي�ة ،عىل ابراز اس�م

أن�ت وح�دك ،أن�ت وح�دك م�ن
يحتلني
َ
بك فقط تتباهى األسطر
وتعلو صيحات القصيدة
َ
بي مثل
أنت الذي
عصفت ّ
زوبعة عىل بقايا رما ٍد هامد.
أنت وحدك من تستحق
َ
أرتل إليك أملي،
أن
صدفة ليتها لم تصدفْ
ٌ
ُ
أصبحت أسري عينيك
ها قد
فبعثرني كيفما تشاء،
ها أنا وحي ٌد بني دقائق االنتظار
وكؤوس الخمر وسكرات املوت.

العراقـي

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

تص���در عن مؤسس���ة المس���تقبل العراقي���ة
للصحاف���ة والطباع���ة والنش���ر

ارتك�ب الجريمة بنتيج�ة االتصال مع
دول�ة أجنبية ف�إذا كانت ه�ذه الدولة
معادية كانت العقوبة الس�جن املؤبد)
ويف امل�ادة  180م�ن قان�ون العقوبات
العراقي ( يعاق�ب بالحبس كل مواطن
اذاع عم�دا يف الخارج اخب�ارا او بيانات
او ش�ائعات كاذب�ة او مغرض�ة ح�ول
االوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن
ذل�ك اضعاف الثق�ة املالي�ة بالدولة او
الني�ل من مركزها ال�دويل او بارش بأية
طريقة كانت نشاطا من شأنه االرضار
باملصال�ح الوطني�ة ،وتك�ون العقوبة
الس�جن مدة ال تزيد عىل س�بع سنوات
اذا وقعت الجريم�ة زمن الحرب) كذلك
املادة ( )304من قانون العقوبات والتي
ج�اءت تح�ت عن�وان الجرائم املاس�ة
باالقتصاد الوطني والثقة املالية للدولة
فنص�ت عىل ما يلي ( :يعاقب بالحبس
م�دة ال تزي�د على س�نتني وبغرامة ال
تزي�د عىل مائتي دينار او بإحدى هاتني
العقوبتين كل م�ن اذاع بطريق�ة م�ن
طرق العالنية وقائ�ع ملفقة او مزاعم

كاذبة وه�و يعلم بتلفيقه�ا او بكذبها
وكان م�ن ش�ان ذلك إح�داث هبوط يف
اوراق النق�د الوطن�ي او أضعاف الثقة
يف نقد الدولة او سنداتها او اية سندات
أخرى ذات عالقة باالقتصاد الوطني او
الثقة املالية العامة).
وملواجهة خطر الشائعات سواء الحسية
او النفس�ية يج�ب عىل الدول�ة عرض
الحقائق عىل أوس�ع مدى ،وأن تستغل
وس�ائل االعالم يف تقديم أكثر ما يمكن
من األنب�اء ،مع ح�ذف التفاصيل التي
ق�د ينتفع منها الع�دو ,ألن الناس تريد
الحقائ�ق فإذا لم يس�تطيعوا الحصول
عليه�ا فإنه�م يتقبل�ون الش�ائعات
والتأك�د م�ن مصدر املعلوم�ة او الخرب
خصوصا ً مع األخبار الحساسة واملهمة
 ,كم�ا للتوعي�ة  ,ومحارب�ة الصفحات
واملنتديات التي تنرش ( تنس�خ وتلصق
) أخبار بال مصادر  ,واعتماد الشفافية
والنزاه�ة يف تناول األح�داث بما يضيق
الخن�اق على مروج�ي الش�ائعات
واالصطياد يف املاء العكر.

تـأريـخ العمــود الصحـافــي

الكات�ب وصورته ،ك�ي تؤكد للجمه�ورّ ،
ان الرأي
يعّب�رّ عن وجهة نظ�ر كاتبه ،حصرا ،وان مهمة
الصحيفة ايصاله اىل الجمهور.
ويف أسلوب مماثل ،رشعت صحف غربية يف الرتكيز
على التحقيق الصحايف الذي ال تس�تطيعه مواقع
التواص�ل والرتاس�ل الف�وري ،بانتق�اء املواضيع
الثرية املضمون ،والتي تحلّل الظواهر وتستقيص
ما وراء االخبار.
عىل ه�ذا النح�و ،تحاف�ظ الصح�ف الغربية عىل
الق�راء ،لكنه�ا يف ذات الوق�ت ،تق�ف على خ�ط
املواجهة النها تطرح
آراء ووجه�ات نظ�ر ،لتصبح س�احة ص�دام بني
األيديولوجي�ات ،على الرغم من ح�رص االعمدة
والتحاليل والتقارير عىل
النصوص االحرتافية ،الخالية من اللغة املسيئة او
ّ
املبطنة منها.
االتهامات ،حتى
يف العام  ،1801بدأت صحيفة «نيويورك بوس�ت»
عىل يد ألكس�اندر هاملت�ون منصته�ا التي أعلن
منه�ا الحزب الفيدرايل وجه�ات نظره ،بما يف ذلك
الهجم�ات عىل الخص�وم ويف مقدمته�م ،توماس
جيفرسون.
كان دي�دن الصحاف�ة األمريكي�ة املبك�رة ،ه�و
التح�زب ،ويمك�ن الق�ول ان األحزاب السياس�ية
هي التي أسست الصحافة اليومية ،يف وقت مبكر
من القرن التاس�ع عرش .وبم�رور الزمن تحررت
الصحف من سطوة األحزاب ،نحو االستقاللية.

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

ولك�ي تتخلص اكثر من هيمنة األدلجة ،اكتش�ف
طالب طب ش�اب يدعى بنيامني داي يف ثالثينيات
القرن التاسع عرش أنه إذا أنتج صحيفة رخيصة،
فإن املزيد من الناس سوف يشرتونها ،وهذا يعني
ف�رض املزيد من الرس�وم للحصول على إعالنات
العملاء ،و كان�ت صحيف�ة Day’s New York
 Sunأول جري�دة نجح�ت يف االبتعاد ع�ن التمويل
الحزبي.
ومنذ ذل�ك الوقت ،باتت فكرة الحي�اد هي الهدف
والوس�يلة ،كم�ا كان العم�ود اليوم�ي والتحلي�ل
والتحقي�ق الخ�اص ،هو الذي يمي�ز صحيفة عن
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أخرى ،ويربز هويتها.
ّ
وأس�س ه�وراس غريلي ،يف الع�ام  1841لفكرة
فص�ل التقاري�ر اإلخبارية عن التحقي�ق و كتابة
ال�رأي ،يف صحيف�ة «نيوي�ورك تريبي�ون» ومنح
للرأي صفحته الخاصة ،وجعل من تحقيق الواقع
االستطالعي« ،املانشيت الرئييس» اليومي.
و أطل�ق غرييل ،أيض�ا فكرة املق�ال «»Editorial
وهو العمود الذي يقدم رأي املؤسس�ة يف االحداث،
عىل رغم الحياد الذي تلتزمه الصحيفة.
ّ
وبحل�ول أوائ�ل الق�رن العرشي�نّ ،
الكتاب
تمت�ع
بمس�احات اوس�ع يف الصحف ،واب�رزت الصحف
صوره�م ،لإلش�ارة إىل القراّء بأن ه�ذا هو رأيهم،
وليس تقريرًا إخبار ًيا.
عىل هذا النحو ،اكتسحت أعمدة الصحف الشهرية،
عالم النجومية ،مثل الشاعرة الهزلية فرانكلني ب
آدمز يف صحيفة «نيويورك تريبيون» يف عرشينيات
القرن العرشين ،و «إل إتش مينكني» يف الثالثينيات
واألربعينيات .ووصل عدد قراء «وولرت ونجل» الذي
نشر عموده يف الصحيفة من  1920حتى ،1960
إىل نحو  50مليون شخص يف اليوم .واستمر هذه
االهتمام الش�عبي بأعمدة كتاب مثل جورج ويل،
وتوماس فريدمان ،وجيل كولينز.
س�وف تصمد الصحافة التقليدية ،إذا ما حافظت
على العم�ق يف البحث عمّ �ا وراء الخبر ،بالعمود
والتحقيق والتحليل ،مهمّ شة االخبار ،التي سوف
تختص بها وسائل التواصل الفوري.
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