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اإلمام احلسني )عليه السالم(

قال عليه السالم

 لرجل اغتاب عنده رجالً: »يا هذا ُكفَّ عن الغيبِة 

فإّنها إداُم كالِب الّنار«.

ص2عبداملهدي: نعّول عىل املجلس األعىل ملكافحة الفساد حلفظ املال العام

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االحتاد والديمقراطي يضعان »اللمسات األخرية« عىل اتفاق تشكيل حكومة كردستان

تعاون بني بغداد ودمشق ملواجهة حتديات احلرب اإللكرتونية والشائعات

اجليش األمريكي يف العراق: هل يطرده الربملان أم »حيدد« وجوده؟
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يب�دو أن الربمل�ان انقس�م بش�أن تواجد 
القوات األمريكية عىل األرايض العراق بعد 
أن كان قدد ح�دداً موقفاً واضحاً يطالب 
بس�حب جمي�ع الق�وات م�ن أراضي�ه، 
وتسليم املعسكرات والقوات التي تديرها 

واشنطن يف العراق إىل القوات العراقّية.
ويأتي ذل�ك، بع�د أن ترّسب�ت معلومات 
تفي�د بممارس�ة الس�فارة األمريكية يف 
بغداد ضغوطاً عىل القوى السياس�ية من 
أجل ع�دم تمرير قانون يطالب بس�حب 

القوات األمريكية من العراق.

وأعلن رئي�س الربملان محم�د الحلبويس 
عن تس�لمه مقرتحاً تبناه ن�واب بهدف 
تحدي�د مهام الوج�ود االمريكي وتوقيت 

بقائهم يف البالد وليس طردهم.
وق�ال الحلبويس يف ترصي�ح اوردته قناة 
“كردس�تان 24”، إن�ه “ل�م يتس�لم أي 
مقرتح م�ن قبل الربملاني�ن يهدف لطرد 

القوات االمريكية من العراق”.
وأضاف الحلب�ويس، “املقرتح الذي تبناه 
بعض النواب وتس�لمته رئاس�ة الربملان 
بالفع�ل يه�دف لتحدي�د مه�ام وج�ود 
االمريكين وطبيعة عملهم ومدة بقائهم 
يف الع�راق”. بدوره�ا، أك�دت النائبة عن 

تحالف االص�الح واالعم�ار يرسى رجب 
أكدت عزم الربملان ترشيع قانون يحد من 

التواجد االمريكي يف العراق.
وقال�ت رجب إن »الربملان عازم يف الفصل 
الترشيع�ي املقب�ل ع�ىل ترشي�ع قانون 
بخص�وص التواج�د االمريك�ي والقوات 
أن  اىل  مش�رية  الع�راق«،  يف  االجنبي�ة 
»الواج�ب الوطني والرشع�ي والقانوني 
يحت�م ع�ىل اعض�اء مجل�س الن�واب ان 
يقف�وا وقف�ة جادة تج�اه ه�ذا التواجد 
ورف�ض الترصيحات االمريكية املس�يئة 

لسيادة العراق«.
التفاصيل ص2

نقل »25« ألف مسافر
عرب سكك احلديد بني البرصة 

وبغداد خالل شهر

املالية تدعو الوزارات املحافظات 
واهليئات املستقلـة اىل مراجعتهـا 

لتسلم نسخة من املوازنة

رشكة نفط البرصة 
متنح لكل مريض بالفقاع الوالدي 

»5« ماليني دينار

البيت التشريعي ينقسم بشأن قانون »القوات األجنبية«.. وواشنطن تلعب بأوراق »التنظيمات اإلرهابية« لبقاء قواتها

ص7

ص2

ص2

ص2ص2

ص2

جملس نينوى يعلن وجود )1500( لغام ارضيا باملنطقة القديمة ويدعو إىل مساعدة دوليةقائد عمليات اجلزيرة: حدودنا ستكون مقربة ملن حياول اخرتاقها
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اجلوية يفتقد مخسة 
العبني يف لقاء 

باختاكور األوزبكي
ص3 ص3 ص3

رئاسة اجلزائر.. بوتفليقة يرشح نفسه لوالية خامسة 
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن ح�زب »جبهة التحري�ر الوطني« الحاكم 
الرئي�س  الس�بت، ترش�يح  بالجزائ�ر، أم�س 
عب�د العزيز بوتفليقة رس�ميا لوالية خامس�ة 
يف انتخاب�ات الرئاس�ة املق�ررة يف 18 نيس�ان 

القادم.  
وأعلن املنسق العام للحملة االنتخابية للرئيس 
بوتفليق�ة، مع�اذ بوش�ارب، يف خط�اب أم�ام 
اآلالف م�ن قي�ادات ومناض�ي الح�زب، خالل 

مهرج�ان ش�عبي نظ�م بالقاع�ة البيضوي�ة 
باملجمع الريايض 5 يوليو بالعاصمة الجزائر. 

التحري�ر  جبه�ة  أن  »أُعل�ن  بوش�ارب  وق�ال 
الوطني رّش�حت املجاهد عبد العزيز بوتفليقة 
لالنتخابات الرئاس�ية القادم�ة تقديرا لحكمة 
خيارات�ه وتثمين�ا لإلنج�ازات الكب�رية تح�ت 
قيادت�ه«، مضيف�ا »ه�ذا مطلبك�م وقرارك�م 
الصائب والحكيم بكل حرية وسيادة ومن أجل 
مصلح�ة الجزائر ندعوكم من اآلن لالس�تعداد 
لخ�وض الحمل�ة االنتخابي�ة القوي�ة لصال�ح 

مرشحنا«. وجاء إعالن الحزب الحاكم بعد أيام 
م�ن إعالن أح�زاب االئتالف ترش�يح بوتفليقة 

لوالية خامسة يف انتخابات 18 أبريل القادم.
إىل ذل�ك، قالت وزارة الداخلي�ة إنها تلقت 200 
طلب ترش�ح بينهم عب�د العزي�ز بلعيد رئيس 
»ح�زب جبه�ة املس�تقبل«، الذي ترش�ح عام 
2014، كم�ا أعلن�ت حركتا »مجتمع الس�لم«، 
ترش�ح  اإلس�الميتان  الوطن�ي«  و«البن�اء 
رئيس�يهما عىل التوايل عبد الرزاق مقري وعبد 

القادر بن قرينة.

حمافظ بغداد يعلن عن استجابة رسيعة لنداء االستغاثة 
الذي وجهه السعاف مناطق جنوب بغداد

عبد املهدي لوزيرة اجليوش الفرنسية: االوضاع 
2الطبيعية تعود بالتدريج إىل العراق 3

لقد ظهرت الثورة االس�المية 
االيرانية يف ظروف كان يتمنى 
ابن�اء الش�عب عنده�ا بل�وغ 
بفع�ل  واالس�تقالل  الحري�ة 
االمتع�اض ومظاه�ر التبعية 
االجنبي�ة والحكم الدكتاتوري 
الداخ�ي ومقارع�ة الدين من 
قبل الحكام املس�تبدين وانواع 
الحرمان الجائر يف كافة ارجاء 
البالد واضحى الدين االسالمي 
الحنيف بعد تجس�يده الثورة 
عىل يد س�ماحة االمام الراحل 
)ق�دس س����ره ( مهن�دس 
الث�ورة املبارك�ة الدافع لهذه 

حي�ث  الك�ربى  االنتفاض�ة 
ل�واء  تح�ت  الجمي�ع  انض�م 
قيادة الثورة الحكيمة الباسلة 

الفريدة لتحط�م ركائز حكما 
جائ�را وتض�ع دعائ�م ه�ذه 
الثورة الفتي�ة . كما ان الثورة 

ه�ى االلي�ة االجتماعي�ة التي 
تحص�ل ع�ىل انق�اض انظمة 
تحق�ق  ال  فاش�لة  سياس�ية 
غاي�ات واهداف البل�دان . من 
الذك�رى  ف�ان  املنطل�ق  ه�ذا 
االس�المية  للث�ورة  االربع�ن 
اي موع�د نضوجه�ا وبلوغها 
الف�رتة الت�ي يج�ب بموجبها 
العمل عىل تعريف مكتسباتها 
وانجازاته�ا القيم�ة وتقيي�م 
والضع�ف  الق�وة  مواط�ن 

واالزمات التى تواجهها .

التفاصيل ص4

الثورة االسالمية املباركة يف عامها االربعني

رئيس جملس حمافظة البرصة 
يـدعـو هـيـــأة الـمـنــافــذ 
الـى تــشـديــد االجـــراءات
 ملنع دخول حمصول الطامطم 

ص3لـلـمـحـافـظــة
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العراقي
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الرشيد يصدر تعليامت جديدة ملنح السلف للموظفني
     بغداد / المستقبل العراقي 

اصدر مرصف الرشيد، أمس السبت، تعليمات جديدة ملنح السلف 
للموظفني، مبينا ان ذلك يش�مل حاميل بطاقة املاسرت كارد ممن 
اكم�ل توطني رواتبه�م. وقال املكتب االعالم�ي للمرصف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »مبلغ س�لفة نخيل 
حدد ب�١٠ عرشة مليون دينار او ٥ خمس�ة مليون دينار حس�ب 
ح�دود الراتب لكل موظف«. واض�اف ان »التعليمات تضمنت ان 
يكون طالب الس�لفة موظف عىل املالك الدائم ولديه خدمة سنة 
واح�دة وبفائدة )٨%( ملدة )٥( س�نوات تس�دد بأقس�اط وفوائد 
متس�اويه«، داعيا »الراغبني اىل التقديم مراجعة اقرب فرع ملحل 
س�كنه او دائرته وملئ اس�تمارة يف ذلك الف�رع بغض النظر عن 

وجود او عدم وجود حساب لدائرته يف ذلك الفرع.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يبدو أن الربملان انقس�م بشأن تواجد 
القوات األمريكية عىل األرايض العراق 
بعد أن كان قدد ح�دداً موقفاً واضحاً 
يطال�ب بس�حب جمي�ع الق�وات من 
أراضيه، وتسليم املعسكرات والقوات 
الت�ي تديرها واش�نطن يف الع�راق إىل 

القوات العراقّية.
ويأتي ذلك، بع�د أن ترّسبت معلومات 
تفيد بممارس�ة السفارة األمريكية يف 
بغداد ضغوطاً عىل القوى السياس�ية 
م�ن أجل ع�دم تمرير قان�ون يطالب 
بسحب القوات األمريكية من العراق.

وأعلن رئيس الربملان محمد الحلبويس 
عن تسلمه مقرتحاً تبناه نواب بهدف 
تحديد مهام الوجود االمريكي وتوقيت 

بقائهم يف البالد وليس طردهم.
وق�ال الحلب�ويس يف ترصي�ح اوردته 
قناة “كردس�تان 24”، إنه “لم يتسلم 
أي مق�رتح من قب�ل الربملانيني يهدف 

لطرد القوات االمريكية من العراق”.
الذي  الحلب�ويس، “املق�رتح  وأض�اف 
تبناه بعض النواب وتس�لمته رئاسة 
الربمل�ان بالفعل يه�دف لتحديد مهام 

االمريكي�ني وطبيع�ة عملهم  وج�ود 
ومدة بقائهم يف العراق”.

بدوره�ا، أك�دت النائب�ة ع�ن تحالف 
االصالح واالعم�ار يرسى رجب أكدت 
ع�زم الربملان ترشيع قان�ون يحد من 

التواجد االمريكي يف العراق.
وقال�ت رج�ب إن »الربمل�ان ع�ازم يف 
الفصل الترشيع�ي املقبل عىل ترشيع 
قانون بخص�وص التواج�د االمريكي 
والقوات االجنبية يف العراق«، مش�رية 
الوطن�ي والرشع�ي  أن »الواج�ب  اىل 
والقانوني يحتم ع�ىل اعضاء مجلس 
الن�واب ان يقف�وا وقفة ج�ادة تجاه 
ه�ذا التواج�د ورف�ض الترصيح�ات 

االمريكية املسيئة لسيادة العراق«.
وأك�دت رج�ب، »ع�زم الربمل�ان ع�ىل 
التصوي�ت ع�ىل القان�ون«، مبين�ا أن 
»الحكومة العراقية مرصة عىل تنفيذ 
امل�ادة الثامن�ة من الدس�تور العراقي 
التي تنص عىل مراعاة العراق لحس�ن 
الج�وار والتزام�ه باح�رتام الش�ؤون 
الداخلي�ة للدول كاف�ة، يف الوقت ذاته 
نرف�ض تدخ�ل اي دول�ة يف الش�ؤون 
العراقية«. وتابعت، أن »ترصيح ترامب 
محاولة لزعزعة امن العراق واملنطقة، 

خصوص�ا ان اس�تقرار الع�راق يعني 
اس�تقرار املنطق�ة برمته�ا، ومجلس 
الن�واب يرف�ض اي تدخ�ل خارجي«. 

لك�ن ع�ىل العكس م�ن الحدي�ث عن 
»التحيي�د«، فإن لجنة األم�ن والدفاع 
أعلن�ت ع�ن جم�ع 7٠ توقيع�ا حي�اً 

ألعضاء الربملان إلخراج جميع القوات 
األجنبية من البالد. وقال عضو اللجنة 
مه�دي تق�ي يف ترصي�ح صحفي إن 

“لجن�ة األم�ن النيابي�ة تمكن�ت من 
جم�ع 7٠ توقيعا حيا ألعضاء مجلس 
النواب للتصويت عىل مس�ودة قانون 
إخراج القوات األجنبية من البالد وعىل 
رأسها القوات األمريكية”، الفتا إىل إن 
“مجلس النواب سيحاس�ب الحكومة 
إذ ل�م تعل�ن موقفه�ا الرس�مي م�ن 

التواجد األمريكي املنفلت يف البالد”.
وأض�اف أن “رئاس�ة أركان الجي�ش 
أبلغت لجنة األمن النيابية أنها سرتسل 
تقري�را مفص�ال ع�ن ع�دد القواع�د 
األمريكي�ة وحج�م الق�وات املتواج�د 
فيها خالل اليوم�ني القادمني”، مبينا 
النيابي�ة س�تعمل  األم�ن  أن “لجن�ة 
عىل اس�تجواب رئي�س أركان الجيش 
الفري�ق أول رك�ن عثم�ان الغانم�ي 
والقائد العام للقوات املس�لحة رئيس 
ال�وزراء عادل عبد املهدي يف حال عدم 
تزويده�ا بجميع املعلوم�ات املتعلقة 

بالقوات األمريكية”.
ويف الوقت ال�ذي اعترب فيه النائب عن 
تحالف الفتح محمد كريم البلداوي أن 
التواج�د األمريكي يف األرايض العراقية 
»يهدد« األم�ن العراقي، ح�ذر النائب 
ع�ن تحالف البن�اء محم�د كريم من 

وج�ود مح�اوالت أمريكي�ة لتنش�يط 
جماع�ات “النقش�بندية” و”ح�راس 
الدي�ن” وبقايا ح�زب البعث املنحل يف 

محافظتي األنبار وصالح الدين.
وق�ال كري�م يف ترصي�ح صحف�ي إن 
“عودة نشاط الخاليا النائمة ملجرمي 
داع�ش والنقش�بندية وانص�ار الدين 
وبقاي�ا تنظي�م البع�ث يف محافظتي 
االنبار وصالح الدين حصل بعد قرارات 
بانسحاب قوات الحش�د الشعبي من 
تل�ك املناط�ق”, مبينا ان “انس�حاب 
قوات الحش�د ج�اء بضغ�ط امريكي 

وسياسيني محليني”.
وأشار إىل أن “هذه الجماعات املتطرفة 
واإلجرامية بدأت تتحرك بش�كل شبه 
علني وبوجود القوات األمريكية وهذا 
دليل دامغ عىل ان من يدعم هؤالء هم 

االمريكان “.
ولف�ت كري�م إىل أن “األمريكيني بدأوا 
من�ذ م�دة بمح�اوالت تكبي�ل الجهد 
أن  مبين�ا  واالمن�ي”،  االس�تخباري 
“هناك عمل منظم يستهدف االجهزة 
االمني�ة م�ن عدم فس�ح املج�ال لهم 
من التح�رك يف متابعة الخاليا النائمة  

وعدم تزويدهم بالتقنيات الحديثة”.

البيت التشريعي ينقسم بشأن قانون »القوات األجنبية«.. وواشنطن تلعب بأوراق »التنظيمات اإلرهابية« لبقاء قواتها

اجليش األمريكي يف العراق: هل يطرده الربملان أم »حيدد« وجوده؟

االحتاد والديمقراطي يضعان »اللمسات األخرية« عىل اتفاق تشكيل حكومة كردستان
حزب طالباني رشح )4( شخصيات ملنصب حمافظ كركوك و)2( لرئاسة برملان اإلقليم

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف االتح�اد الوطني الكردس�تاني، أمس 
السبت، عن تفاصيل اجتماع االتحاد الوطني 
الكردس�تاني واتفاق�ه الجدي�د م�ع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني. وقال املتحدث باسم 
االتحاد الوطني الكردس�تاني، س�عدي أحمد 
ب�ريه، يف مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع 
للمكتب الس�يايس لحزبه يف الس�ليمانية، إن 

»االجتم�اع ناق�ش مس�ودة االتف�اق الثنائي 
والتي تتضمن ادارة قضايا املالية واالقتصادية 
والتجاري�ة يف اقليم كردس�تان بش�كل يخدم 
ش�عب كردس�تان«، مش�ريا اىل ان�ه »تحدثنا 
ايض�ا ع�ن ان االعتماد ع�ىل النفط فقط غري 
كاف ويجب ان تقوم الحكومة املقبلة لإلقليم 
بتفعيل باقي املصادر والثروات وكذلك تفعيل 
القطاع الصناعي والقطاع الخاص«. وأضاف 
أن »االجتماع بحث مس�الة قوات البيشمركة 

والوضع االمني يف املسودة مع رضورة عىل ان 
تكون البيشمركة قوة وطنية وقومية موحدة 
بعيدة عن التدخالت الحزبية ويجب ان تكون 
تحركات�ه العس�كرية وف�ق اوام�ر الربمل�ان 
االقلي�م«. وب�ني ب�ريه أن »ق�وات االس�ايش 
والرشطة يجب ان تتعامل مع املواطنني بعيدا 
عن االنتماء الحزبي، ووفق ما يمليه القانون 
يف اقلي�م كردس�تان«. وتاب�ع أن »العالق�ات 
م�ع الع�راق ودول الج�وار والعال�م يجب ان 

»االتف�اق  ان  اىل  ولف�ت  متوازن�ة«.  تك�ون 
الثنائ�ي تضمن مس�ألة كرك�وك وهي مهمة 
جدا بالنس�بة للحزبني«، مبينا أن »املحافظة 
تعي�ش حالة غ�ري مرغ�وب فيه�ا ويجب ان 
تت�م معالجته�ا«. وأوض�ح ب�ريه، أن حزب�ه 
والديمقراط�ي الكردس�تاني »س�تنتهي من 
اعداد تلك املسودة بش�كل نهائي اما االحد او 
بعد االثنني«. يف الجانب ذاته، افادت معلومات 
موثوقة ان االتحاد الوطني الكردستاني حسم 

أمره يف ترشيح أربعة اشخاص من القياديني 
يف صفوف�ه ملنصب محافظ كركوك. وتش�ري 
املعلوم�ات املرسب�ة ان االتح�اد الوطني قرر 
ترشيح أربعة ش�خصيات من الحزب ملنصب 
محاف�ظ كركوك وه�م كل م�ن: رزكار عيل، 
وآسو مامند، ورفعت عبدالله، وخالد شواني. 
وبحس�ب املعل��وم�ات ف�إن س�يتم اختيار 
احدهم للمنص�ب خالل االجتماع�ات املقبلة 
مع الحزب الديمقراطي الكردس�تاني، وقبل 

موعد عقد جلس�ة مجلس محافظة كركوك. 
وتفيد املعلومات ان االتحاد الوطني قد رشح 
ايضا كل من بيك�رد طالباني، وريواس فائق 
ملنص�ب رئيس برمل�ان اقليم كردس�تان الذي 
يراه من استحقاقه. وكان الحزبان الرئيسان 
يف اقليم كردس�تان قد اتفقا االسبوع املايض 
ع�ىل عقد جلس�ة برملان كردس�تان ومجلس 
محافظة كركوك يف يوم ١٨ من ش�هر شباط 

الجاري.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل 
عبدامله�دي ع�ىل ان الحكوم�ة تعّول 
كث�ريا ع�ىل املجل�س األع�ىل ملكافحة 
الفس�اد يف خدم�ة الدول�ة واملجتمع 
وحفظ املال الع�ام والعمل وفق عمل 
مؤسس�اتي محك�م  ، وانها تس�تمع 

لجمي�ع اآلراء لتش�كيل املجلس وهي 
تكم�ل بعضها واصبح�ت نمط حياة 
نتفاع�ل مع���ه ب�كل إيجابية . جاء 
ذل�ك خالل ترؤس�ه اجتم�اع املجلس 
األع�ىل ملكافح�ة الفس�اد ، مؤكدا ان 
مهم�ة املجل�س ه�ي التنس�يق ب�ني 
الرقابي�ة لترسي�ع الجهود  الهيئ�ات 
واختص�ار الوق�ت م�ن اج�ل تحقيق 

األه�داف،  وال يتضم�ن عمل املجلس 
اي�ة نفق�ات او هي�اكل اضافي�ة بل 
يعتم�د عىل عمل املؤسس�ات القائمة 
وامكاناتها.وج�رى خ�الل االجتم�اع 
بحث العديد من امللفات املعروضة من 
الجهات الرقابي�ة والقضائية واتخاذ 
القرارات الالزمة بش�أنها ،  اىل جانب 

تحديد آليات عمل املفتشني العامني.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  العراقي�ة،  االتص�االت  وزارة  أعلن�ت 
الس�بت، ع�ن فتح ب�اب التعاون مع س�وريا 
يف مج�ال االتص�االت وتكنولوجي�ا املعلومات 
املتمثل�ة  اإللكرتوني�ة  التحدي�ات  ومواجه�ة 

بالحرب اإللكرتونية والشائعات.
ونقل�ت صحيف�ة »الصب�اح« الرس�مية، عن 
وكيل الش�ؤون الفنية بالوزارة، أمري البياتي، 

التع�اون  ب�اب  فتح�ت  »ال�وزارة  إن  قول�ه 
االتصاالت�ي املش�رتك م�ع س�وريا م�ن أجل 
املتمثل�ة  اإللكرتوني�ة  التحدي�ات  مواجه�ة 
بالح�رب اإللكرتوني�ة والش�ائعات، الس�يما 
أن الع�راق وس�وريا تعرض�ا خالل الس�نوات 
القليل�ة املاضي�ة لجرائ�م عصاب�ات اإلرهاب 
وما اس�تخدمته ه�ذه العصاب�ات من حرب 
إلكرتوني�ة لبث الش�ائعات وتوظيف وس�ائل 
االتصال الحديثة والشبكة املعلوماتية لتمرير 

جرائمها التخريبية والحرب الفكرية«.
أن  الصحيف�ة،  بحس�ب  البيات�ي،  وأض�اف 
»البلدان ش�هدا نف�س الظروف التي عاش�ها 
الس�تغالل  نس�عى  لذل�ك  مجتمعاهم�ا، 

التكنولوجيا يف مجال مكافحة ذلك«.
وتابع أن »الوزارة ستعمل من خالل إمكانياتها 
به�ذا التع�اون ع�ىل إدخ�ال س�عات إضافية 
لإلنرتنت م�ن خالل نقطة البوكم�ال والقائم 
املش�رتكة ب�ني الع�راق وس�وريا، باإلضاف�ة  

للس�عات الداخل�ة عرب دول الج�وار من إيران 
واألردن وتركيا لتكون ش�بكة اإلنرتنت قادرة 
ع�ىل تغطي�ة احتياجات جميع املس�تخدمني 

ولزيادة رسعة وجودة الخدمة«.
مشرياً إىل أن »الوزارة تعمل عىل تبادل الخربات 
مج�ال  يف  املتخصص�ة  الس�ورية  العراقي�ة 
االتص�االت وتكنولوجيا املعلومات بالتنس�يق 
مع وزارة االتصاالت السورية لتنفيذ مشاريع 

مشرتكة بهذا الصدد«.

عبداملهدي: نعّول عىل املجلس األعىل ملكافحة الفساد حلفظ املال العام

تعاون بني بغداد ودمشق ملواجهة حتديات احلرب اإللكرتونية والشائعات

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا حصيلة 
األح�كام الدس�تورية الص�ادرة عنها خالل 
الس�نوات املاضي�ة، الفتة إىل أن قس�م كبري 
وامل�رأة  العام�ة  بالحري�ات  يتعل�ق  منه�ا 
والطفول�ة وحق�وق اإلنس�ان، فيم�ا أكدت 
اقب�االً كبرياً ع�ىل جناحها يف مع�رض بغداد 
الدويل للكتاب. وقال املتحدث الرسمي إياس 
الساموك يف ترصيحات صحافية عىل هامش 
مشاركة املحكمة االتحادية العليا يف معرض 
بغ�داد الدويل للكت�اب، إن »املحكمة أصدرت 
من�ذ تش�كيلها ع�ام 2٠٠٥، أكث�ر م�ن ألف 
حكم دستوري نتيجة دعاوى أقيمت أمامها 
للطع�ن بع�دم دس�تورية قوان�ني وأنظم�ة 
ناف�ذة، تطبيق�اً الختصاصه�ا املنصوص يف 
الدستور«. وتابع الساموك، أن »هناك أحكام 
أخرى تتعلق باختصاص املحكمة يف تفس�ري 
نص�وص الدس�تور وبقي�ة االختصاص�ات 
املنص�وص عليها يف القوان�ني«، موضحاً أن 

»«هذه األح�كام يتم عرضه�ا جميعها اآلن 
يف معرض بغداد ال�دويل للكاتب ضمن جناح 
املحكمة عىل ش�كل مجلدات«. وأشار، إىل أن 
»تل�ك األح�كام متنوعة ويف جمي�ع املجاالت 
منه�ا م�ا يتعل�ق يف مج�ال تعزي�ز حق�وق 
امل�رأة، حق�وق األرسة والطفول�ة، وضمان 
حقوق املكونات، والحريات العامة، وحقوق 
اإلنس�ان، كما أن املحكمة عززت دس�تورية 
آلية وضع قانون املوازنة، وحفظ املال العام، 
فضالً عن س�المة وحدة الع�راق وأراضيه«. 
وأورد الس�اموك، أن »ع�دداً م�ن الكتب يتم 
عرضه�ا أيض�اً يف جناح املحكم�ة االتحادية 
العليا، ومن ضمنها الطبعة األخرية من كتاب 
القضاء يف العراق للق�ايض مدحت املحمود، 
ومطبوع�ات تتعلق بالقضاء الدس�توري يف 
العراق وتجارب أخرى عربية ودولية«. وبني 
أن »جن�اح املحكمة يش�هد إقب�االً كبرياً من 
املعنيني بالش�أن القانوني، القتناء مجموعة 
م�ن األح�كام الت�ي ت�م أعدادها عىل ش�كل 

ملفات مطبوعة توزع مجاناً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد قائ�د عملي�ات الجزيرة الل�واء الركن 
قاس�م محمد صال�ح، أمس الس�بت، بأن 
حدود العراق امنة وسوف تكون مقربة ملن 

يحاول اخرتاقها واملساس بأمنها.
وذكر بيان لوزارة الدفاع، تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، ان » قائد عمليات 
الجزيرة اللواء الركن قاسم محمد صالح، 
تفقد اليوم قاطع مس�ؤولية لواء املش�اة 

اآليل الثاني والثالثون الفرقة الثامنة«.
واك�د صال�ح، بحس�ب البي�ان، ع�ىل ان 
»حدودن العراق امنة وسوف تكون مقربة 

مل�ن يح�اول اخرتاقها واملس�اس بأمنها«، 
مش�يداً ب� »الضباط واملنتسبني وبدورهم 
الح�دود  ع�ىل  يرابط�ون  وه�م  البط�ويل 
العراقية - الس�ورية لتأمني البالد وحماية 

الحدود عىل أكمل وجه بهمة وارصار«. 
ووج�ه قائ�د العملي�ات ب�� »االس�تمرار 
بالتحكيم�ات والتحصني لجمي�ع النقاط 
بما يؤمن الحماي�ة للمقاتلني من األمطار 
واألج�واء الباردة وخاص�ة ونحن يف فصل 
الش�تاء«، مؤكداً عىل »اخ�ذ أقىص درجات 
الحيط�ة والحذر وعدم الغفل�ة وأن تكون 
املتابع�ة م�ن قبل جمي�ع األمري�ن وبكل 

املستويات«.

قائد عمليات اجلزيرة: حدودنا ستكون مقربة ملن حياول اخرتاقها

املحكمة االحتادية تعلن اصدار أكثر من الف حكم دستوري 
منذ تأسيسها      

جملس نينوى يعلن وجود )1500( لغاًم ارضيًا باملنطقة 
القديمة ويدعو إىل مساعدة دولية

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مجلس محافظ�ة نينوى، 
أمس الس�بت، عن وجود أكثر من 
١٥٠٠ لغ�م ل�م يرف�ع حت�ى أالن، 
مبين�ا ان جهود الحش�د الش�عبي 
األمني�ة مس�تمرة لكن  والق�وات 

األمر بحاجة إىل جهود دولية.
ونقلت وكالة »املعلومة« عن عضو 
املجل�س خلف الحدي�دي القول إن 
“القوات األمنية والحش�د الشعبي 
مستمرين برفع األلغام واملخلفات 

الحربية عن إحي�اء مدينة املوصل 
خاصة بالجانب األيمن”.

وأض�اف أن “هناك أكثر من ١٥٠٠ 
لغم ل�م ترفع يف املنطق�ة القديمة 
فض�ال ع�ن كمي�ات كب�رية م�ن 
املخلفات الحربية”، مش�ريا اىل ان 
“االم�ر بحاج�ة اىل جه�ود دولي�ة 

لرفعها”.
واوضح ان “املجلس خاطب وملرات 
عديدة الحكوم�ة املركزية للتعاقد 
م�ع رشكات عاملي�ة متخصص�ة 

برفع األلغام”.

        البصرة / المستقبل العراقي

اعت�رب رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د 
املهدي، أم�س الس�بت، أن االوضاع 
الطبيعي�ة تعود بالتدري�ج يف ارجاء 
تمس�ك  االمني�ة  والق�وات  الب�الد 
باملبادرة، فيما اكدت وزيرة الجيوش 
الفرنس�ية دع�م بالدها الس�تقرار 
الع�راق والس�عي ملواصل�ة جه�ود 

مالحقة االرهاب.
وق�ال مكت�ب عب�د امله�دي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »رئي�س مجل�س ال�وزراء 
عادل عب�د املهدي اس�تقبل بمكتبه 

الرس�مي وزيرة الجيوش الفرنسية 
فلورنس ب�اريل، وجرى بحث تطوير 
التع�اون ب�ني البلدين ودع�م جهود 
اس�تقرار الع�راق ومحارب�ة بقاي�ا 

داعش، واالوضاع يف املنطقة«.
واع�رب عبد املهدي، بحس�ب البيان 
العراقية  عن اعتزازه ب�«العالق�ات 
الفرنسية وشكره ملساندتها العراق 
يف محاربة داع�ش وللتعاون األمني 
واالس�تخباري واالنس�اني وشؤون 
»االوض�اع  ان  مؤك�دا  النازح�ني«، 
الطبيعي�ة تعود بالتدري�ج يف ارجاء 
الب�الد وان الق�وات االمنية تمس�ك 
االقليم�ي  التع�اون  وان  باملب�ادرة 

وال�دويل عامل مه�م يف القضاء عىل 
داع�ش ال�ذي يش�كل خط�را ع�ىل 

الجميع«.
ودع�ا عبد امله�دي اىل »تركيز الدعم 
والتع�اون يف املرحل�ة املقبل�ة ع�ىل 
املجاالت االقتصادية وإعمار العراق 
واس�تقراره«، مرحب�ا ب�«الزيارات 
املتبادلة لكبار املس�ؤولني يف البلدين 

لتحقيق ذلك«.
من جهته�ا ذكرت وزي�رة الجيوش 
الفرنسية ان »فرنسا تنظر باحرتام 
وتقدير للدور املح�وري الذي يتميز 
به الع�راق وعالقات�ه املتوازنة وأثر 

ذلك يف حل مشاكل املنطقة«.

عبد املهدي لوزيرة اجليوش الفرنسية: االوضاع الطبيعية تعود بالتدريج إىل العراق
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت امانة بغداد املبارشة بتطوي�ر مقرتبات مرسح املنصور يف 
ساحة االحتفاالت«.

وذك�ر بيان ملديري�ة العالقات واالع�الم لالمانة تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ، ان »امانة بغداد اطلقت حملة كربى العادة 
تأهي�ل وتطوير مقرتبات م�رسح املنصور يف س�احة االحتفاالت 
عرب رفع النفايات واالنقاض واالعمال الزراعية وصيانة الشوارع 

املحيطة والقالب الجانبي«.
واض�اف ان »الدوائ�ر الت�ي تش�ارك به�ذه الحملة ه�ي بلديات 
) الش�علة والكاظمي�ة واالعظمي�ة والك�رادة ودوائ�ر املتنزهات 
والتش�جري والوحدات االنتاجية وبلدية املنطقة الخرضاء وطريق 
املطار وقس�م الط�رق الرسيعة( النج�از االعم�ال يف ارسع وقت 

ممكن .

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة نف�ط البرصة، ان مجلس إدارته�ا قرر منح مرىض 
الفقاع الوالدي مس�اعدات مالية تبلغ 5 ماليني دينار لكل مريض 
ومليون�ني ونص�ف املليون ل�كل عائلة. وذكرت الرشك�ة،  يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراق�ي«، ان »مديرعام الرشكة إحس�ان عبد 
الجبار وجه بتشكيل فريق عمل من القسم الطبي وشعبة اإلعالم 
لالط�الع عىل أحوال املرىض البالغ عدده�م يف املحافظة )11( أحد 
عرش مريضاً يرتكز معظمهم يف مناطق املدينة والهوير والخاص، 
ورف�ع تقري�ر بذلك«.واضاف البي�ان، ان »الفقاع ال�والدي يعترب 
م�ن األمراض الوراثية املس�تعصية الفتاكة يبدأ من الجلد لينتهي 
بالعظ�م إىل أن يتم حصول ضمور يف العض�الت الطويلة بما فيها 
العضالت املسؤولة عن عملية البلع وال يوجد عالج شاٍف له بشكل 

نهائي، حسب البيان.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط، أن العراق ضمن لجنة 
مراقبة إنتاج »أوبك +«، مؤكدة املش�اركة 
يف اجتم�اع باك�و املقب�ل »ع�ىل مس�توى 

رفيع« بهدف دعم أسعار النفط«.
 وق�ال املتح�دث الرس�مي باس�م الوزارة 
لوكال�ة  ترصي�ح  يف  جه�اد،  عاص�م 
»س�بوتنيك« الروس�ية، ردا ع�ىل س�ؤال 
حول تش�كيل لجنة مراقبة إنت�اج »أوبك 
+«، إن »الع�راق انض�م إىل لجن�ة املراقبة 
وبالتأكي�د الع�راق يم�ارس دوره ضمن 
ه�ذه اللجنة باعتب�اره أحد ال�رشكاء أو 
املنتج�ني الرئيس�ني. وبالتأكيد س�يكون 
هن�اك اجتماع قادم يش�ارك في�ه العراق 

عىل مستوى رفيع ربما وزير النفط«. 
وأض�اف أن »الع�راق يس�عى إلنجاح دور 
هذه اللجنة وبما سينعكس عىل تطورات 
الس�وق العاملية وأسعار النفط… وبالتايل 
س�يكون هن�اك فعالية للع�راق إىل جانب 
بقي�ة األعض�اء«. وردا ع�ىل س�ؤال حول 

مشاركة بغداد يف االجتماع املقبل«.
 أوضح أن »العراق سيش�ارك لدعم أعمال 
ه�ذه اللجن�ة وبم�ا يحقق أهداف�ه يف ما 
يخص مراقبة اإلنتاج والس�وق النفطية، 
هذا ينعكس عىل استقرار السوق النفطية 

ودعم استقرار النفط.

العراق ينضم للجنة 
مراقبة إنتاج »أوبك +«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة للس�كك الحديد العراقية، نقل قرابة ال� 25 
ألف مسافر خالل شهر كانون الثاني املايض.

وذكر بيان للرشكة، تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »دقة املواعيد 
وانتظام الرحالت اس�همت يف زيادة عدد املس�افرين عىل خطوط 
نقل الس�كك الحديدي�ة والتي  تنطل�ق رحالتها من بغ�داد يوميا 
وبواقع رحلتني يف الس�اعة 7 و8 مس�اًء، بينما تنطلق القطارات 
م�ن محطة قطار البرصة بواقع رحلتني ايضا الس�اعة 7,30 و 9 

مساًء«.
واش�ارالبيان اىل ان »ذل�ك يعود لتحس�ن واقع الخدم�ات املقدمة 

. )DMU(للمسافرين من خالل شبكة قطاراتها الحديثة

نقل »25« ألف مسافر عرب سكك احلديد 
بني البرصة وبغداد خالل شهر

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين اعادة افتتاح فرعه يف ناحية البغدادي بقضاء 
هيت يف محافظة االنبار لتقديم خدماته املرصفية للزبائن .

وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ، ان�ه » تم افتتاح ف�رع املرصف يف البغ�دادي بحضور 
ممثل�ني ع�ن املرصف وع�دد من املس�ؤولني وش�يوخ العش�ائر يف 

املحافظة بعد عودة االستقرار األمني للمحافظة ».
وأش�ار إىل إن » افتتاح الفرع سيسهم بشكل كبري يف إنعاش الحركة 
االقتصادية مما س�يخفف كث�ريا عن أعباء املوظف�ني واملتقاعدين 
واملواطن�ني يف املحافظ�ة كما انه س�يوفر الس�يولة النقدية وتنفيذ 

كافة املعامالت املالية األخرى .

الرافدين يعلن اعادة افتتاح 
    بغداد / المستقبل العراقيفرعه يف ناحية البغدادي

اعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة / قس�م البح�ث 
والتح�ري، ع�ن إحصائية بينت م�ن خاللها مجمل 

املخالفات لشهر »كانون الثاني   2019 .
وقال�ت الهيأة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 

ان« املخالف�ات بلغت )129( مخالفة،  منها تهريب 
مخدرات عدد)12( مع مخالفة اجازة استرياد )48( 
، وأوامر القاء القبض عىل مطلوبني )36( باالضافة 
اىل )32( دعاوى كمركية مع أموال مهربة عدد )1(، 
جاء ذلك بالتنس�يق مع الجهات الرقابية ملحاس�بة 

املخالفني«.

وأوضح�ت أن« املخالف�ات املذك�ورة تن�درج تحت 
مس�ميات متع�ددة »تزوي�ر إجازة االس�ترياد، عدم 
وج�ود عالم�ات تجاري�ة، تج�اوز الكمي�ة والوزن 
وتزوي�ر الوص�والت باإلضاف�ة إىل بضاع�ة منتهية 
الصالحي�ة«، وقد ت�م أتخ�اذ اإلج�راءات القانونية 

األصولية بحقها.

    بغداد / المستقبل العراقي

دعت وزارة املالية، ممثيل الوزارات، والجهات الغري مرتبطة بالوزارة اىل مراجعة الوزارة 
إلستالم نسخة من قانون املوازنه املعدل واملصادق عليه«.وذكرت الوزارة يف بيان تلقته 

»املس�تقبل العراقي«، ان »وزارة املالية يف الحكوم�ة االتحادية، تدعوا ممثيل الوزارات، 
املحافظ�ات ومجالس�ها، والجهات الغ�ري مرتبطة ب�وزارة، اىل مراجع�ة وزارة املالية 
إلستالم نسخة من قانون املوازنه املعدل واملصادق عليه«.ولفتت اىل ان »تعليمات تنفيذ 

القانون من دائرة املوازنه، بدأً من يوم االثنني املقبل واأليام التي تليه من األسبوع .

هيأة املنافذ تعلن عن إحصائية املخالفات لشهر كانون الثاين

املالية تدعو الوزارات واملحافظات واهليئات املستقلة اىل مراجعتها لتسلم نسخة من املوازنة

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الزراعة، صالح الحس�ني، ومدير 
عملي�ات قي�ادة ق�وات الرشط�ة االتحادية، 
الل�واء إي�اد حمي�د حس�ني، حماي�ة املنتج 
املح�يل عرب التش�ديد عىل املناف�ذ الحدودية، 
بعدم دخ�ول املحاصيل الزراعي�ة واملنتجات 

الحيوانية املمنوعة من االسترياد اىل البالد«.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 

العراق�ي«، أن »الحس�ني، اس�تقبل بمكتبه 
الرس�مي يف ال�وزارة، الل�واء الحقوق�ي اياد 
حميد حس�ني، مدي�ر عمليات قي�ادة قوات 
الرشط�ة االتحادية  ممثال ع�ن الفريق رائد 

جودت قائد الرشطة االتحادية،.
وأوض�ح البيان أن »زي�ارة اللواء جاءت بناء 
ع�ىل طلب الوزير من الق�وات االمنية بكافة 
صنوفه�ا وباالخص الرشط�ة االتحادية من 
اج�ل التعاون م�ع ال�وزارة لغ�رض حماية 

ع�ىل  التش�ديد  خ�الل  م�ن  املح�يل  املنت�ج 
املناف�ذ الحدودي�ة بع�دم دخ�ول املحاصيل 
والخ�رض  واملنتج�ات الحيوانية واالس�مدة 
وكافة املس�تلزمات الزراعي�ة اىل داخل البالد 
واملمنوعة من االس�ترياد واملوف�رة محليا ما 
لم  تكن  مرفقة  بإجازات رس�مية وشهادة 
استرياد من مناشئ عاملية  معتمدة، وااللتزام 
بم�ا تقوم به ال�وزارة يف حماية املنتج املحيل 
وحس�ب الروزنام�ة الزراعية م�ن اجل دعم 

الفالحني واملزارعني ،فضال عن زيادة االنتاج 
الزراعي كما ونوعا«.

االتحادي�ة،  الرشط�ة  قائ�د  ممث�ل  واك�د 
»اس�تعداد قوات�ه اىل التع�اون يف مس�اعدة 
ال�وزارة يف حماية املنتج الزراعي املحيل ومن 
كاف�ة املنافذ الحدودية وخاصة بعد حصوله 
عىل قوائم املحاصيل املمنوعة من االسترياد«، 
مش�ددا عىل أن »حماية الحدود باتت  الزمة 
من اج�ل حماية املنتج الوطني بش�كل عام 

واملستهلك العراقي بشكل خاص«.
م�ن جهت�ه، اع�رب وزي�ر الزراع�ة صال�ح 
الحس�ني، ع�ن »ش�كره وتقدي�ره لقي�ادة 
الرشط�ة االتحادي�ة عىل رسعة االس�تجابة 
وابداء التعاون لدعوة الوزارة بهذا االتجاه«، 
واصفا هذه االس�تجابة   ب�«بادرة خري من 
التع�اون املس�تقبيل البن�اء بني ال�وزارة من 
جان�ب والق�وات االتحادي�ة واالمنية وهيئة 

املنافذ الحدودية من جانب اخر.

   بغداد / المستقبل العراقي

زار السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم 
صال�ح، جناح املحكمة االتحادي�ة العليا يف 
معرض بغ�داد للكتاب الدويل، وأش�اد بدور 

القضاء الدستوري يف العراق.
وق�ال املتحدث الرس�مي للمحكم�ة إياس 
الس�اموك إن »رئيس الجمهوري�ة الدكتور 
بره�م صالح زار جن�اح املحكمة االتحادية 

العليا يف معرض بغداد الدويل للكتاب«.
ع�ىل  »القائم�ني  أن  الس�اموك  وأض�اف 
الجناح رحبوا بزيارة الدكتور برهم صالح، 
ومنح�وه درع املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا 
تثميناً لدوره«.وأش�ار إىل أن »السيد رئيس 
الجمهورية أعرب عن سعادته بزيارة جناح 
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، وأش�اد ب�دور 
القض�اء الدس�توري يف الع�راق يف ترس�يخ 

أحكام الدستور والقانون«.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة عن »اس�تمرار مالكات 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب باستالم وتفريغ 
الحنط�ة املحلي�ة والكندي�ة الواردة ع�رب ميناء 
ام ق�رص ».واض�اف مدير ع�ام الرشك�ة نعيم 
املكصويص يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
ان »س�ايلو ال�دورة اس�تلم كمي�ة اكث�ر من ) 
654( طن�ا بمجموع 16 ش�احنة فيما انجزت 

مطحن�ة الفج�ر االهلي�ة مقررها م�ن الحصة 
وذلك بتصفري كميتها املخصصة حيث تجاوزت 
الكمية املجهزة ال�)99( طنا ».كما اشار البيان 
اىل »اس�تمرار مالكات ف�رع الرشك�ة يف االنبار 
باس�تالم الحنطة املحلي�ة والكندية حيث بلغت 
كمية الحنطة املحلية د/1 )169( طنا والحنطة 
الكندية بكمية )183( طنا فضال عن اس�تمرار 
تجهي�ز املطاح�ن بالحنطة املخصص�ة بكمية 

)133( طنا دعما بمفردات البطاقة التموينية.

رئيس اجلمهورية يزور جناح املحكمة االحتادية 
يف معرض الكتاب ويشيد بدورها

حبوب التجارة مستمرة باستالم وتفريغ احلنطة 
املحلية واملستوردة يف سايلو الدورة واالنبار

الزراعة  تبحث مع الرشطة االحتادية محاية املنتج املحيل عرب التشديد عىل املنافذ احلدودية

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مفتش�ية  �وزارة الزراعة، عن إيقاف 
ه�در باملال العام واس�رتجاع أكث�ر من 21 

مليار دينار يف عام 2018.
وقال�ت املفت�ش الع�ام لل�وزارة ملي�اء داود 
كاظ�م يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، 
يف  والتدقي�ق  الرقاب�ة  أعم�ال  »نتائ�ج  إن 
مكتبها لس�نة 2018 أس�فرت ع�ن إيقاف 

اله�در باملال العام واس�رتجاع م�ا مقداره 
وع�رشون  واح�د   )21,581,229,604(
مليار وخمس�مائة وواحد وثمانون مليون 
ومائتان وتس�عة وعرشون ألف وس�تمائة 

وأربعة دينار«.
واضافت، أن »نتائج أعمال التدقيق والرقابة 
االس�تباقية ع�ىل العقود واملناقص�ات التي 
ابرمته�ا ال�وزارة لس�نة 2018 أثمرت عن 
إيق�اف الهدر بامل�ال العام بمبل�غ اكثر من 

)6,200,027,000( س�تة ملي�ار ومائتان 
مليون وسبعة وعرشون الف دينار وايقاف 
تل�ك العق�ود بن�اًء ع�ىل توصي�ات املكت�ب 

بذلك«.
واوضحت كاظم أن »التحقيقات اإلدارية التي 
أجرتها الف�رق التحقيقية يف مكتب املفتش 
العام لوزارة الزراعة أس�فرت عن التوصية 
باس�رتجاع مبلغ )2,971,346,438( اثنان 
مليار وتس�عمائة وواحد وس�بعون مليون 

وثالثمائ�ة وس�تة واربع�ون ال�ف وثالثون 
دين�ار واع�ادة ه�ذه املبال�غ اىل الخزين�ة 
العام�ة«. وأش�ارت يف البي�ان إىل أن »نتائج 
متابعة اس�تحصال ب�دالت اإليجار لألرايض 
الزراعية يف عموم العراق لسنة 2018 وكذلك 
ق�رارت لجان التضمني أدت إىل اس�تحصال 
مبلغ )12,409,856,166( اثنا عرش مليار 
واربعمائة وتسعة مليون وثمانمائة وستة 
وخمسون الف ومائة وستة وستون دينار.

الزراعة تعلن مقدار اهلدر واملبالغ التي اسرتجعتها مفتشية الوزارة

   بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير التعلي�م العايل والبح�ث العلمي قيص الس�هيل 
بتعيني مينا رغيد خريجة كلية االداب / قس�م اللغة العربية 

األوىل عىل جامعة املوصل للعام الدرايس 2017/ 2018 .
وذكر بيان ملكتبه تلقته »املس�تقبل العراق�ي« ، انه« ايمانا 
بحج�م وطبيعة املس�ؤولية التي تنهض به�ا وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي من رعاية أرسها التدريسية وأبنائها 
الطلب�ة وإدامة زخ�م احتضانهم والحفاظ ع�ىل حقوقهم 
وتوفري كامل الس�بل لديمومة مس�ريهم يف املشوار البحثي 
واألكاديم�ي وجه الس�هيل بتعيني مينا رغي�د خريجة كلية 
االداب / قسم اللغة العربية األوىل عىل جامعة املوصل للعام 

الدرايس 2017/ 2018«. 
وش�دد عىل » رضورة االلتفات إىل طبيعة الظروف التي يمر 
به�ا طلبة املحافظات املح�ررة ومنها مدينة املوصل وتوفري 
املس�تلزمات الرضوري�ة التي تؤم�ن اإلفادة م�ن الطاقات 
العلمي�ة للطلب�ة املتفوق�ني س�يما م�ن ذوي االحتياج�ات 

الخاصة ». 
وكان وزي�ر التعلي�م العايل قد اطلع عىل مناش�دة الخريجة 
املتفوق�ة مينا رغيد وه�ي تطالب فيها الحف�اظ بحقها يف 
التعي�ني عىل مالك جامعة املوصل كونها من املكفوفني وقد 
اعرتضت اللجنة الطبية يف وزارة الصحة عىل تعيينها ورغم 
ذلك امر الس�هيل باعادة تعيينها وحل االشكال الحاصل مع 

وزارة الصحة نتيجة اعرتاضهم عىل قرار التعيني.

وزير التعليم يوجه بتعيني 
االوىل عىل جامعة املوصل

أمانة بغداد تعلن املبارشة بتطوير 
مقرتبات مرسح املنصور

رشكة نفط البرصة متنح لكل مريض 
بالفقاع الوالدي »5« ماليني دينار

    البصرة / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس مجل�س محافظة البرصة 
صب�اح حس�ن البزوني، هي�أة املنافذ 
الحدودية والكمارك بتشديد إجراءاتها 
ملنع دخ�ول محص�ول الطماطم الذي 

يدخل بطرق غري قانونية
وق�ال البزون�ي يف ترصي�ح صحف�ي، 

تش�دد  ان  عليه�ا  الزراع�ة  وزارة  ان 
إجراءاتها ايضا ملنع دخول الطماطم، 
مشريا اىل ان املحصول متوفر حاليا يف 
البرصة ويغطي جميع مناطق العراق 
وبأس�عار مناسبة مبينا يف ذات الوقت 
ان املجل�س سريس�ل كت�اب اىل هيئة 
املناف�ذ والكم�ارك والزراعة ورئاس�ة 
ال�وزراء يدع�و من خالل�ه اىل رضورة 

ضبط املناف�ذ الحدودية يف ملف دخول 
محصول الطماطم.

وكان املئات من مزارعي الطماطم قد 
قطعوا الطريق املؤدي لحقول الرميلة 
الجنوبي�ة قرب جرس س�فوان جنوب 
غرب محافظة البرصة، احتجاجاً عىل 
دخول محص�ول الطماط�م مع توفر 

املنتج املحيل يف مزارعهم.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اطل�ق محاف�ظ بغداد ف�الح الجزائ�ري يوم 
امس نداء اس�تغاثة لتطويق ازمة تلوث نهر 
دياىل اذ استجاب وبش�كل رسيع الجهد االيل 
المانة بغداد ومحافظة واسط  باالضافة اىل 
الجهد الخاص بمحافظة بغداد ومديرية ماء 
محافظة بغداد والدوائر الخدمية االخرى ». 

واكد مكتبه االعالمي »  انه تمت االس�تجابة 
لنداء االغاثة ال�ذي وجهه يوم امس محافظ 
بغ�داد املهن�دس ف�الح الجزائري الس�عاف 
االه�ايل يف قض�اء املدائ�ن والنه�روان وحي 
الوحدة وجرس دياىل اذ تم اليوم استنفار 133 
حوضية تابعة المانة بغداد ومحافظة بغداد 
ومحافظ�ة واس�ط ومديرية م�اء محافظة 
بغداد اليصال املاء اىل االهايل ، مؤكدا ان امانة 
بغداد وجهة بتهيئة جميع )ش�معات ( ملئ 

املياه يف منطقتي الرستمية والزعفرانية ».
واش�ار البيان اىل ان » محاف�ظ بغداد متابع 

وبش�كل مبارش وباهتمام كب�ري للجهد االيل 
املوج�ه  وان يوم غد سيش�هد انطالق خطة 
عم�ل مكثف�ة اذ م�ن املؤمل وص�ول الجهد 
الهن�ديس لقي�ادة عملي�ات بغداد والحش�د 

الشعبي والجهد الخاص باملنتوجات النفطية 
املتألف 5 حوضيات كبرية )صهريج( س�عة 
36000 ال�ف ل�رت فض�ال عن الجهد املرس�ل 
م�ن مديرية ماء محافظة دي�اىل والبالغ 15 

حوضي�ة ال�ذي س�يتم ارس�الها اىل ناحي�ة 
النهروان ».

واهاب السيد املحافظ » بوزارة املوارد املائية 
االرساع بايص�ال االطالق�ات املائي�ة الالزمة 
ملعالجة التلوث يف نهر دياىل حيث لم تصل اىل 
ح�د االن تلك االطالقات املؤم�ل وصولها من 

سدة سامراء ملعالجة االزمة ».
إىل ذلك، اوعز محاف�ظ بغداد ورئيس اللجنة 
االمني�ة العلي�ا يف العاصمة ف�الح الجزائري 
بفتح تحقيق عاجل بحادثة اغتيال شخصني 
يف ح�ي الوح�دة منطقة الش�اخات وتكثيف 
الجه�د أالس�تخباري ملالحقة باق�ي الجناة 
والقاء القبض عليه�م وتقديمهم اىل العدالة 

بأرسع وقت ممكن .
وذكر مكتبه االعالمي ع�ن الجزائري قوله ، 
خالل اجتماع عاجل عقده مع اللجنة األمنية  
بمجل�س محافظ�ة بغداد وبحض�ور رئيس 
اللجن�ة محمد الجوي�رباوي وعدد من القادة 
األمنيني ان« عىل الجمي�ع االلتزام بالقانون 

وعدم استخدام العنف واللجوء اىل القانون يف 
ح�ل جميع الخالفات ، موضح�ا ان الحادثة 
وقعت ي�وم الثالثاء وراح ضحيتها اثنان من 
االبرياء الكسبة وبحسب التقرير الذي وردنا 
من قيادة رشطة محافظة بغداد الذي اظهر 
ان من قام بهذه الجريمة تس�عة اش�خاص 
ت�م القاء القبض ع�ىل اثنني منه�م والبحث 

جار أللقاء القبض عىل باقي الجناة ».
تتخ�ذ  ان  رضورة  ع�ىل  املحاف�ظ«  وش�دد 
قيادة عمليات بغ�داد والقوات االمنية تدابري 
وإج�راءات عاجل�ة ورسيع�ة للوق�وف عىل 
االس�باب الت�ي ادت اىل وقوع ه�ذه الحادثة 

والحد من تكرار مثل هذه الجرائم ».
وأش�ار اىل ، انن�ا« وجهن�ا باج�راء تحقي�ق 
عاجل وفوري مع الجن�اة من الذين تمكنت 
قواتن�ا االمنية بالقاء القبض عليهم للتعرف 
عىل خيوط الجريم�ة والتوصل اىل معلومات 
ع�ن اماكن تواجد باقي الجن�اة الفارين من 

العدالة .

رئيس جملس حمافظة البرصة يدعو هيأة املنافذ اىل تشديد االجراءات 
ملنع دخول حمصول الطامطم للمحافظة

حمافظ بغداد يعلن عن استجابة رسيعة لنداء االستغاثة الذي وجهه السعاف مناطق جنوب بغداد
أوعز بفتح حتقيق عاجل ومالحقة املتورطني حبادث اغتيال شخصني يف حي الوحدة
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حوار افرتايض بني »عاميل« و »كندي«
يف الذكلرى السلنوية الثانيلة على 
وقلوع الحادثة املشلؤومة واملتمثلة 
بالهجلوم اإلرهابي الذي اسلتهدف 
مسجداً يف مقاطعة »كيبك« الكندية، 
حيلث تم إطلاق النار على املدنيني 
 » ليِ داخل مكان العبادة، يقول »العاميِ
مخاطباً مواطنلاً كندّياً: »هل تتذكر 
هلذه الحادثة يلا صلاح؟«، فتأتيه 
اإلجابة: »وكيف يل أن أنسلاها وهي 
غدت وصملَة علاٍر ُتَدنِّلس التاريخ 
»الكنلدي« عموملاً و«الكيبكوازي« 
خصوصاً ونقطة سلوداء عى جبني 
املسلكية االجتماعية يف هذه البقاع 

الشاسعة؟«.
تابعلت  «: ولعللك  لليِ »العاميِ يتابلع 
األخبار واملعلوملات التي تم تداولها 
ذ الهجلوم القذر  حول جنسلية ُمَنفِّ
واللذي أودى بحيلاة علدة مواطنني 

وإصابة آخرين.
يقلول »الكنلدي«: نعم بلكل تأكيد، 
واملصيبلة  الكلرى  الّطاّملة  وهنلا 
العظمى والكارثة الفدائحّية، بعد أن 
ذ هو فرنيس كندي... يا  تبنينَّ أن املَُنفِّ

للَهْول.
ملن  أزيلدك  ودعنلي   :» لليِ »العاميِ
ل ل  لذ ل كما ُنقيِ الشلعر بيتاً، أن املَُنفِّ

كان طالباً جامعّيلاً ويدرس يف كلية 
العلوم االجتماعية. وعليه، نقطتان 
لذ ال بأس  مهمتلان تتعلقلان باملَُنفِّ

بالتوقف عندهما يا صاح:
أوالهما: جنسليته وانتملاؤه، فهو 
فرنليس كندي ملن باد الغلرب وال 
عاقة له بديننا اإلسامي ورشيعتنا 

السمحاء الرّاقة.
ثانيتهملا: وضعيتله العلمية، والتي 
لر أنه طالب جامعلي ويف كلية  ُتظهيِ
ملن  وحيلث  االجتماعيلة،  العللوم 
املتوقع أن تكون رشيحة الجامعيِّني 
تمثل طبقًة راقية يف الفكر والحضارة 
وتقبُّل الرأي اآلخر، ال سيما أنها عى 
احتكاك دائم مع ميدان من االختاف 
والطروحلات  الفكريلة  اآلراء  يف 
املتنوعة من اإلشكاليات والنظريات 
العلميلة. ولعلله ملن أهلم صفات 
املتعللم واملثقف حضاريلة التعامل 
ملع الطرف اآلخلر املتبايلن معه يف 

اآلراء واملختلف معه يف التوجهات.
لف على ذللك، مجلال الكليلة  وأَضيِ
املنتملي إليها، العللوم االجتماعية، 
لع أن علومها ومجاالتها  والتي ُيَتوَقنَّ
ذات طابلع ُمعاَماتلي ملع النظري 
انتماءاته  اإلنسلاني على اختلاف 

ب توجهاته. وَتَشعُّ
أطلرق  أن  بعلد   » لليِ »العاميِ يتابلع 
»الكنلدي« برأسله خجلًا: لكلن يا 
صاح، لسنا من الّشلّماتني، وال هذا 
َدْيَدُننا، ومسللكيتنا املَُطّرزة بأخاق 
رفيعة وقيم نبيلة بريئة وبعيدة عن 
الشلماتة وشلبيهاتها من الصفات 
الغلري محملودة. إال أننلي أسلألك، 
باللله عليك، هل سلمعَت أن »حزب 
الله« نعلت »كندا« أو الدولة الكندية 

باإلرهاب؟
»الكنلدي«: طبعاً ال، أبداً لم أسلمع 

ذلك.
«: طبيعي أن ال تسمع ذلك،  ليِ »العاميِ
ألن »الحزب« للم يقلها، ألن منهجه 
حلقٌّ ومسللكيته عادللة وال ينعلت 
اآلخرين ل حتى ملع اختافه معهم 
بلاآلراء بلل وظلمهم لله ل بصفات 
كذائية ملجرد أن فلرداً منهم قد أزله 
الشيطان وسلك الهاوية وظهر منه 
ملا ظهر من أعملال دنيئة. ولكن يا 
صاح، أليلس من املعيب أن نقرأ ل يف 
محله ل أن »كندا« تصنف »حزب الله« 
كل»منظمة إرهابيلة«؟ أليس ل من 
املفرتض ل أن بلدكم يحرتم اإلنسان 
املتواجلد على أراضيكلم وُيؤّمن له 

سلبل العيلش الكريلم ويفسلح له 
املجلال ملمارسلة طقوسله الدينية 
على اختلاف تجلياتهلا؟ دولتكلم 
مدرسلة  شلعائر  بإحيلاء  تسلمح 
عظيملة عابلرة للتاريلخ واألزمان 
وهادية لألجيلال والذراري واملتمثلة 
بعاشلوراء وكربلاء الحسلني)ع(، 
أال تلدري أن »حزب اللله« يتخذ من 
شلعارات ل هذه الحادثة التاريخية 
يف  بهلا  يهتلدي  برّاقلة  عناويلن  ل 
مسلريته املباركة؟ هل ُيعَقل أن َمْن 
يحامي عن أرضله ورشفه وكرامته 
وأهله وسلكان شعبه ل عى اختاف 
طوائفهم وتعدد مذاهبهم ل يوَصف 
بهذا النعت الظالم؟ ما هذا التناقض 
الذي يعيشله ُصّناع القرار يف بلدكم 

يا صاح؟
»الكنلدي«: معلك حلق يف كل كلمة 
تقولهلا، وتنطلق بعني الصلواب يف 
كل ملا تتوجه إليه، وللم ترتك ثغرة 
للدفلاع علن أهلل الحكلم يف بللدي 
وطريقتهلم بالتعاملل ملع بعلض 

الشعوب الخارجية.
ر سلبل العيش  لل«: بللٌد ُيوَفِّ »العاميِ
الكريلم ملواطنيله بلل وللمقيمني ل 
عموملاً ل على أرضله، ويف املقابلل 

يصدر قراراً تعّسلفياً ويسلك مساراً 
ظاملاً بحق ثلة مؤمنة ذي قضية حقة 
تتواجد يف إحدى بقاع هذه املعمورة، 

كيف تصف هذه املعادلة؟
ة، غريبة، عجيبة،  »الكندي«: ُمَحلريِّ

. مقيتة... وما شئَت َفَعرِّ
ل«: علدة احتماالت ُتطَرح يف  »العاميِ

الَبنْي:
املَُزينَّلف  التضليلل  وراء  االنجلرار  ل 

والتظهري الكاذب.
ل انعلدام البصلرية لدرجلة مازمة 

الّسفاهة إن لم يكن أدنى من ذلك.
ل َغلَبلة العنرص امللادي الفاني عى 
القيلم األخاقية الباقية بسلمعتها 

الطيبة وثمارها األخروية.
الّشليطاني،  للجلار  االنصيلاع  ل 
والصريورة كجندي ينفذ أمر سيده 
دون الجلرأة على التملرد وإظهلار 

كلمة الحق.
بكافة األحوال، ويف ختام هذا الحوار 
يا صاح، سلأضع بني َيَدْيك ل وأيدي 
القراء الكرام ل هذه املقارنة، وأترك 

لكم التعليق.
يف مقاطعة »كيبك« )كندا(، مواطٌن 
فرنليس كنلدي غربي غري إسلامي 
يهجم على جماعة مدنيِّلني ُعزنَّل يف 

مكان عبادة ويطلق عليهم الرصاص 
ويقتل منهم ويجرح آخرين.

ويف بللدة »قلارة« )سلوريا(، تقول 
األخلت »ملاري مجد« وهلي راهبة 
ملن »تشليل«: »يف لحظلة تحريلر 
قارة كنا مجتمعني داخل الكنيسلة 
الصغرية« »سمعنا نداء شباب حزب 
اللّه يبرشوننا بانتصارهم وتحريرنا 
بفضلل نعمة اللّله«، وتقلول أيضا 
»هذا مؤثر جدا أن نراهم يشلكرون 
الرب ويحمدونه قبل كل يشء« »بدا 
يل شلباب حلزب اللّه مثلل املائكة« 
»إنهلم مائكلة أتلوا ليخدملوا اللّه 
ويخدموا كل فرد منلا دون مقابل« 
»ال أجد كاما معرا لكي أعر عنهم 
سلوى أنهم مائكة«، ويقلول األب 
»دانيلال ملاس« وهلو راهلب ملن 
»بلجيلكا«: »الصورة السللبية التي 
حصللت عليها ملن أوروبا بشلكل 
علام تغلريت تماملا بعدملا ملسلُت 
حقيقلة حزب اللّه اللذي دافع عنا« 
»فهلم لم يقنعوني فقلط بالكلمات 
بلل باألفعال« »وبإسللوبهم املحبب 
اللذي جمع بيننلا يف تللك اللحظات 
الصعبة«. وتقلول »األم كلري« وهي 
راهبلة ملن »فرنسلا«: »أصدقاؤنا 

يف حلزب اللّله لديهلم إحلرتام كبري 
للكنيسة« »ال يدخلون الكنيسة أبدا 
دون أن يطلبلوا منلا اإلذن« »عندما 
كنت أطلب منهم أن يرتكوا السلاح 
يف الخلارج أمام الباب لم يكن لديهم 
أيلة مشلكلة وكانوا دائما يسلألون 
»هلم  ال«  أو  الدخلول  يمكنهلم  إذا 
ليسوا أشلخاص يدخلون ويأخذون 
كل يشء« »كانلوا محرتملني معنلا 
جلدا« »للم يكن لدينلا أبدا أبلدا أبدا 
أية مشلكلة رغم أنه توجلد يف الدير 
فتيات كثلريات« )تم نقلل الرتجمة 
كملا وردت دون تعديلل، وللمزيلد 
ُيراَجع برناملج »مائكة األرض« يف 

موقع قناة »املنار«(.
إذاً أيها »الكندي«، عمٌل إرهابيٌّ بات 
معلوماً َمن املسؤول عنه، و«مائكٌة 
ل،  َفَتأَمنَّ إنسلينٌَّة« عرفلت هويتهلم، 
ن االصطفاف.  التفكر وأَْحسيِ ب  أَْسهيِ

واعلم أنه جاء يف كتاب الله تعاىل:
لن َبْعلديِ  ]َولََقلْد َكَتْبَنلا يفيِ الزنَُّبلوريِ ميِ
َبلاديَِي  عيِ َيريُِثَهلا  اأْلَْرَض  أَننَّ  الذِّْكلريِ 

اليُِحوَن[. الصنَّ

أبو تراب كرار العاملي

الثورة االسالمية املباركة يف عامها االربعني
لقلد ظهرت الثلورة االسلامية االيرانية 
يف ظلروف كان يتمنلى ابنلاء الشلعب 
عندهلا بلوغ الحرية واالسلتقال بفعل 
االمتعلاض ومظاهلر التبعيلة االجنبية 
والحكلم الدكتاتلوري الداخل ومقارعة 
الدين من قبل الحكام املسلتبدين وانواع 
الحرملان الجائلر يف كافة ارجلاء الباد 
واضحلى الديلن االسلامي الحنيف بعد 
تجسليده الثورة عى يد سلماحة االمام 
الراحل )قلدس رسه ( مهنلدس الثورة 
املباركلة الدافع لهذه االنتفاضة الكرى 
حيلث انضم الجميلع تحت للواء قيادة 
الثورة الحكيمة الباسلة الفريدة لتحطم 
ركائلز حكما جائرا وتضلع دعائم هذه 
الثلورة الفتية . كما ان الثورة هى االلية 
االجتماعيلة التلي تحصل على انقاض 
انظمة سياسلية فاشلة ال تحقق غايات 
واهلداف البلدان . من هلذا املنطلق فان 
الذكلرى االربعلني للثورة االسلامية اي 
موعد نضوجها وبلوغها الفرتة التي يجب 
بموجبها العمل عى تعريف مكتسباتها 
وانجازاتها القيمة وتقييم مواطن القوة 
والضعلف واالزملات التلى تواجهها .ان 
االولويات واملنهجيات ذات الصلة بتقديم 
مكتسلبات وانجازات الثورة االسلامية 
االيرانيلة املباركلة على ملدى االربعني 
عاما البد ان تستند اىل مفاهيم مفصلية 
الوطنيلة  ايلران ومصالحهلا  كصملود 
.ان الطاقات والقلدرات وتلقي الدروس 
من مواطلن الضعف وتحسلني واعاده 
بنلاء وتأهيلل طاقات البلاد والحكومة 
االيرانيلة هلي من جمللة املبلادى التي 
تحقلق املصاللح الوطنيلة للبلاد . كما 
يف  النملو  ونسلبة  التاليلة  االولويلات 
مختللف القطاعلات والرقلي والتطلور 
املذهل ومظاهر التقدم الباهر للباد عى 
مدى هذه السلنوات الزاهلرة يدفعنا اىل 
رسد االولويات والتطرق اىل نسلبة النمو 
ومؤرشاتله يف مختللف القطاعلات عى 

الوجه التايل : 

اولويات انجازات الثورة االسالمية على 
ضوء المصالح االقتصادية :

ان تطويلر  االملن الوظيفلي وتعديلل 
االقتصلادي وامللرصيف وتعديل  النظلام 
نظلام املوازنة وتطوير اقتصلاد النظام 
البرتوليلة  غلري  والصلادرات  والنقلل 
االملوال  رؤوس  اسلتقطاب  وزيلادة 
مسلرية  نحلو  واالنطلاق  والتقنيلات 
الزراعلة املسلتدامة واالهتملام باالملن 
وازالة الحرمان وكذلك السلعي املتواصل 
ملكافحة الفسلاد االقتصلادي واالرتقاء 
بالدخلل القوملي للفرد هي ملن جملة 
اولويلات الثورة يف الحقلل االقتصادي . 
لو القينا نظرة عى ملف النظام املرصيف 
يف القطلاع االقتصلادي خلال االربعني 
سلنة االخرية ناحظ تطوير هذا النظام 
يف البنلى التقنية املرصفية والتخصصية 
والعمليات املرصفيلة والتنموية وادوات 
العمليلات املرصفيلة بصلورة ملحوظة 
.كما ان تشلغيل السوق املرصيف بالعملة 
االيرانية وادارة السيولة النقدية والنظام 
النقدي يف املصارف يف فرتات قصرية االجل 

وتوجيه املصادر ووضع سياسات خاصة 
باالقتصلاد املقلاوم وتعديلل وتحديلث 
القوانني النقدية وتوجيله املصادر نحو 
النشلاطات االنتاجيلة وتنظيم السلوق 
غلري النقدي ونسلبة التضخم وصلت اىل 
نسلبة باهرة وقابلة لاهتمام عى مدى 

40 عاما.

القطاع الزراعي ونسبة النمو 
بلغلت النسلبة املئويلة للنملو اىل اكثلر 
ملن 369% يف انتاج املحاصيلل الزراعية 
اي ملن 26 مليلون طن علام 1979 اىل 
122 مليلون طلن علام 2017 م وكملا 
ازدادت نسلبة منتجات البستنة اىل اكثر 
من 541% وكلذا الحال بالنسلبة للثورة 
السلمكية عى سلبيل املثال التي وصلت 
اىل نسلبة تربو عى 3400% وايضا ازداد 
انتاج القمح والحليب والدواجن بنسلبة 

240% و310% و1325% عى التوايل .

قطاع االتصاالت :
وصلت القيمة املضافة لقطاع االتصاالت 
بنلاء على احصائيلات وبيانلات البنلك 
املركزي ملن 30 مليار ريال   عام 1979 
م اىل 176591 مليار ريال  عام 2017  م 
وقد تغريت مكانة ايران من حيث مؤرش 
النمو يف البنى التحتية لقطاع االتصاالت 

ملن املركلز 138 اىل 59 .

قطاع الصحة والسالمة :
بلغ مؤرش الخدمات الصحية والعاجية 
نسبة تفوق 90% والسبب يف ذلك فاعلية 

والعاجيلة  الصحيلة  القنلوات  نظلام 
وتطويرهلا يف اقىص بقاع البلاد وكلما 
والعاجلي  الصحلي  الوضلع  تحسلن 
تحسلنت نسلبة االمل بالحيلاة مما بلغ 
تحسن نسبة االمل بالحياة من 56 عاما 
علام 1979 م اىل 76 عاما  عام 2018 م 

.

القطاع الرياضي :
الحصلول على 16 ميداليلة ذهبيلة يف 
املسلابقات الخاصة باللدورات الثمانية 
لالعلاب وفيما بعلد الثورة االسلامية 
والحصلول اىل مراكلز مرموقلة من بني 
اللدول يف معظلم املباريلات الرياضيلة 
العاملية ومنها املصارعة الحرة الرومانية 
ورفلع االثقال وكرة الطائرة وكرة القدم 
الصلاالت  يف  القلدم  وكلرة  الشلاطئية 
والكثري من االلعاب الفردية والجماعية 

ونحوها.

قطاع الرخاء والضمان االجتماعي :
وصلت انابيب شلبكة تمديلدات الغاز يف 
الباد اىل 345 كيلو مرتا  وازدادت نسلبة 
التغطية االجتماعية ملؤسسلات التأمني 
والضملان االجتماعي حيلث وصلت من 
26% علام 1979 اىل 70% عام 2017 اي 

56 مليون شلخص من نفوس الباد 

ايجــــــــــــــــاز :
ينبغلي التطلرق اىل بعلض االصاحلات 
والتعليلم  الرتبيلة  بلوزارات  الخاصلة 

االقتصاديلة  والشلؤون  واالتصلاالت 
واملاليلة والصحلة والعلاج والتدريلب 
الطبلي والتعلاون  والعملل  والثقافلة 
واالرشلاد االسلامي والداخليلة واالمن 
والزراعة والدفاع والخارجية والشلباب 
االنسلانية  والرياضلة والنفط والطاقة 
كاالهتمام بمضاعفة املستوى التعليمي 
واعداد التاميذ وكذلك الطلبة الجامعيني 
االتصلاالت  وتأهيلهلم وتعزيلز طاقلة 
وتقانلة املعلوملات لانطاق يف مسلرية 
الحكوملة  وتطويلر  املعلريف  االقتصلاد 
االلكرتونيلة وتوفري االجواء لاسلتعانة 
بالتقنيلات الحديثة من اجلل  مكافحة 
الفساد عى ارض الواقع وتنفيذ مشاريع 

مختلفلة كملرشوع طبيلب 

اولويات السياسة الخارجية :
ان الحفلاظ عى اسلتقال البلاد وعدم 
التبعية لقوى الرشق والغرب والتعاطي 
الشامل مع العالم ولعب دور فاعل وبناء 
يف املنطقلة ومضاعفة القلدرة الدفاعية 
للباد وللجاهزية ملواجهة اي اعتداء من 

جملة اولويات السياسة الخارجية .
بهلذا الشلأن فقلد عمللت الجمهورية 
االسلامية االيرانية من خال االستعانة 
بالطاقات الخاصلة يف هذا املجال صون 
االملن الوطنلي وسلامة االرايض حيث 
يف منطقلة  امنلا  البللدان  اكثلر  باتلت 
الرشق املتوترة .كملا عملت عى صيانة 
املكتسلبات الوطنيلة السليما يف الحقل 
النلووي وتعزيز محلور املقاومة ودعم 

الشلعوب املضطهلدة السليما الشلعب 
الفلسطيني املظلوم تجاه كيان القدس 
املحتل وتقديم مبادرات عديدة للتحالف 
ونرش السلام العامللي واالرتقاء بمكانة 
البلاد كبللد يدعو اىل السلام والتعايش 

السلمي .

اولويات السياسة الداخلية :
االهتمام بمختلف انلواع التنوع اللغوي 
والقوملي والدينلي والعرقلي واملذهبي 
واالجتماعلي وتطوير النشلاط الحزبي 
واالسلتعانة برشيحة النسلاء والشباب 
يف مختلف الحقلول االجتماعية يف كافة 
االداري  الحقلل  البلاد السليما  ارجلاء 
ومواجهة الفساد االجتماعي واالخاقي 
والتصدي لعمليات االسلتعانة االدواتية 
ومكافحلة  املجلاالت  شلتى  يف  بامللرأة 
التمييلز والحرملان من خلال التوزيع 
العلدل للثلروة واالمكانيلات والطاقات 

والفرص املتاحة.

اولويات العلم والتعليم والثقافة :
تضاعفت مكانة ايران يف مؤرشات التعليم 
يف اعوام مابعد الثورة شيئا فشيئا حيث 
كانت نسلبة املتعلمني علام 1979 %37 
لتصلل اىل 85% عام 2017 بحيث احتلت 
املرتبلة 60 من بني 189 دوللة وازدادت 
نسلبة املتعلمني من 7 سلنوات فصاعدا 
من 48/8 % اىل 88/2% وكذلك عدد طاب 
الجامعلات 30 ضعفلا ويف حقلل الرتاث 
الثقايف ؤازداد عدد السلواح من 500 الف 

سائح عام 1979 اىل 5 مايني سائح عام 
2018 اي اكثلر ملن 1000 ضعف ولكن 
من حيث املؤرش العامللي لابداع برعاية 
املنظمة العاملية للملكية الفكرية احرزت 
ايلران املرتبلة 65 عى مسلتوى العالم . 
ملن جانلب اخر البلد القول بلان تعزيز 
القيم االخاقية القائمة عى الطموحات 
االديلان  ودعائلم  السلامية  االنسلانية 
االلهية السليما الدين االسامي الحنيف 
وتدعيم االبداعات الثقافية وزيادة انتاج 
العلم لدى الباحثني من الناحيتني الكمية 
والنوعيلة هلي ملن جمللة االولويلات 

الخاصة بالحقل الثقايف.

اولويات البيئة :
بذللت مسلاعي وجهود كبلرية ملواجهة 
تلوث البيئة والعمل على ادارة النفايات 
واالدارة الشلاملة املتناسلقة واملمنهجة 
للمصادر الحيوية كالهواء واملياه والرتبة 
والتنلوع البيئلي القائملة على طاقات 
وقابليلات البلاد وتعزيز الدبلوماسلية 
وتعزيلز  انشلاء  خلال  ملن  البيئيلة 
املؤسسلات االقليمية الخاصة بمواجهة 
التلوث البيئي والعوالق الرتابية وامللوثات 
املائيلة. االرسة لغرض تدعيم مسلتوى 
الصحلة العاملة على صعيلد املجتملع 
ومتابعلة الخطلط ذات العاقة بتطوير 
فلرص العملل ودعلم انتلاج واشلاعة 
النتاجلات الثقافيلة والفنيلة والوطنية 
ودعم الحقوق املهنيلة واالمن الوظيفي 
للقائملني على الثقافة والفلن يف الباد 
ومراعلاة حقوق املواطنة وانتهاج اليات 
وتنفيذ برامج توطيد التماسلك الوطني 
وتعزيلز الرقابلة املعلوماتيلة يف االجواء 
السليرانية ومضاعفلة جاهزيلة انواع 
الدفاع السيراني يف الباد واقامة تواصل 
فاعل وبناء مع السلطة القضائية وبذل 
جهود ومساعي جمة لارتقاء بمستوى 
التنفيذيلة  السللطتني  بلني  التعلاون 
والقضائية وصياغة دبلوماسية دفاعية 
قائملة على عاقلات التعلاون االمنلي 
والعسلكري االقليمي وتقليص مستوى 
التهديدات واملخاطر وفق االسرتاتيجيات 
الدبلوماسلية وغري العسلكرية .كتنفيذ 
خطلة العملل املشلرتكة يف اتفلاق فينا 
واالرشاف عى االلتلزام بحقوق ايران يف 
هلذا االتفاق والسلعي لتحسلني صورة 
ايلران لدى اللرأي العام العامللي وزيادة 
ومختللف  والنسلاء  الشلباب  حصلة 
القوميلات يف ادارة الرياضلة وخفلض 
تكاليلف الصحة علر زيادة االسلتثمار 
يف املجلال الريلايض وتحسلني مصلادر 
الرتبلة وامليلاه وتفلادي تلأكل الرتبلة 
وكذلك تحقيق اهداف البيئة ودعم انتاج 
الصناعات املنجمية واستكمال مسلسل 
االنتاج وتطوير صناعة البناء والتشلييد 
وبذل جهلود متواصلة لخفض السلكن 
يف البيوت الهامشلية واملتهالكة وتطوير 
اسطول خطوط الطريان يف الباد وكذلك 
تطوير حقلول النفط والغاز املشلرتكة 
والسعي نحو تحسلني استهاك الطاقة 
بلدءا باملحطات وانتهلاءا بالبيوت ودور 

السكن .
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دائرة الكتاب العدول 
دائرة الكاتب العدل يف الكرخ  

اعالن
نموذج الكاتب العدل الكرخ        

العدد العمومي 5164  
التاريخ 7 / 2  / 2019 

اعالن
بواسطة السيد الكاتب العدل يف الكرخ املحرتم 

املن�ذر / مؤيد حميد رش�يد الوكي�ل عن املنذر االء مه�دي صالح بموجب 
الوكالة الصادرة من دائرة الكاتب العدل يف الكرخ بالعدد العمومي 18221 

سجل 92 يف 30 / 6 / 2016  
املنذر اليه / عبد اللطيف حميد احمد 

عنوانه ) حي الجامعة محلة 635 بناية 82 شارع 24 ( 
س�بق يل ان س�رت اليكم االنذار بواس�طة الس�يد الكاتب العدل يف الكرخ 
الصباحي بالعدد 4350 الكرخ الصباحي سجل 22 بتاريخ 3 / 2 / 2019 

والذي يقيض /  
س�بق وان اس�تأجرتم ج�زء من العقار املش�يد عىل القطع�ة املرقمة 7 / 
367 مقاطعة 20 الداودي من موكلتي بعقد ايجار ش�فوي شهري وببدل 
ايج�ار يدفع ويس�تحق يف اليوم االول من كل ش�هر بواق�ع ) 500,000 ( 
خمس�مائة الف دينار ش�هرياً الغراض تجارية واملتخذ من قبلكم مكتب 
الحج والعمرة والسفر والسياحة ولعدم رغبة موكلتي يف اشغالكم للجزء 
املس�تأجر من قبلك�م يف العقار اعاله موضوع االنذار ولس�بق مطالبتكم 
بتس�ليم الجزء املش�غول منكم رض�اءاً والمتناعكم عن االس�تجابة عليه 
ننذركم بتس�ليم الجزء املس�تأجر منك�م خالياً من الش�واغل وخالل مدة 
اقصاه�ا يوم االح�د املص�ادف 2019/3/3 وبخالف ذلك س�يتم مراجعة 
املحاك�م املختصة ومقاضاتكم وفق االصول وطلب الزامكم وفق القانون 
بالتخلية مع االحتفاظ بمخاصمتكم قضائياً وبدعوى مستقلة للمطالبة 
بب�دالت االيجار غر املدفوعة واملرتتبة بذمتكم والربعة اش�هر ت1 , ت2 , 
ك1 من عام 2018 وش�هر ك2 من عام 2019 مع تحميلكم كافة الرسوم 
واملصاري�ف القضائي�ة . وعند ذهاب املبلغ عىل عنوانك�م املثبت يف االنذار 
اتضح بأنك مجهول محل االقامة وحسب رشح القائم بالتبليغ لذا اقتىض 

تبليغك بواسطة الصحف املحلية 
كاتب عدل الكرخ 

غصون منذر صالح 
������������������������������������������������������������

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد 2597 / 2018
التاريخ 7 / 2 / 2019  

اعالن
الدائن / مصطفى محمد عباس

املدين / جميله فرج سعد وفاطمة كزار حسني ومروه محمد عباس
تبي�ع مديرية تنفيذ الكاظمية الس�يارة العائدة للمدين محمد عباس عبد 
الحس�ن مورث املدنيني املدرجة اوصافها ادناه لقاء دين الدائن مصطفى 
محم�د عباس البال�غ 10,300,000 مليون دينار فع�ىل الراغبني بالرشاء 
الحضور اىل معرض ) ابو آية ( لبيع ورشاء الس�يارات الواقع يف الكاظمية 
/ الجك�وك يف تم�ام الس�اعة الثانية بع�د الظهر لليوم الع�ارش من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 10% القيمة 

التقديرية 
االوصاف :-

املنفذ العدل / حنان فاضل حسني 
السيارة املرقمة / 124639 بغداد / خ / توسان هونداي موديل 2012 

اوصافها / الس�يارة بصورة عامة جيدة وش�غاله اثناء الكش�ف وزجاج 
الس�يارة واملصابي�ح والبك اليتات جي�دة وتحتوي عىل اطار س�بر فقط 
والتحتوي عىل جك وداخل الس�يارة جيد والتربيد ش�غال والجاملغ االيمن 

االمامي مبدل  
القيمة املقدرة ) 17,000,000 ( سبعة عرش مليون دينار 

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

فق�دت الهوي�ة الوزارية الصادرة من وزارة الكهرباء – مديرية مش�اريع 
انتاج الطاقة الكهرباؤئية  بأسم / رياض معيرب كريت – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
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فقدان
فق�دت مني براءة الذمة الصادرة من الهيئة العامة للرضائب فرع النجف 
االرشف ذي العدد ) 20408( بتاري�خ 2017/11/19 واملعنونة اىل الهيئة 
العامة للرضائب فرع الكوفة املقدسة بأسم )عالء حيدر رحيم( فعىل من 

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

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن ) احمد عبد الكاظم طارش( طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه 
تبدي�ل اللقب وجعله ) العبيدي( بدال من ) البغدادي( وعمال باحكام املادة 
) 22( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر نرش 
الطلب باحدى الصح�ف املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل فرتة خمس�ة عرشة يوما من تاريخ النرشوبعكس�ه سوف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 268 / ش / 2019  

التاريخ 7 / 2 / 2019  
اعالن

اىل املدعى عليه / يوسف نجاح حسن           
اقامت املدعية وفاء حس�ني جرجاك الدعوى املرقمة اعاله تطالبك 
فيها بتأييد حضانتها لطفلتها ملك وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ قرر تبليغ�ك اعالن�اً يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف يوم 17 / 2 / 2019 ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون 
القايض / طارق رواد عباس      
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فقدان 

فق�د الوصل الصادر من بلدية النعماني�ة املرقم 997653 يف 10 / 
10 / 2017 بمبلغ 180000 مائة وثمانون الف دينار بأسم / عيل 
حس�ني كري�م – حانوت رقم 245 – فعىل من يعثر عليه تس�ليمه 

لجهة االصدار .
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 433 / ش4 / 2019 

التاريخ : 6 / 2 / 2019 
اىل / املدعى عليه / حيدر ابراهيم محمد عيل 

م / اعالن 
اقام�ت املدعي�ة زوجت�ك ) نج�وى نارص عب�د الكري�م ( الدعوى 
الرشعية املرقمة بالعدد اعاله امام محكمة االحوال الش�خصية يف 
بعقوب�ة ومضمونها تفريق للهج�ر ولكونك مجهول محل االقامة 
وع�دم توف�ر املعلومات عن�ك تقرر تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم 17 / 2 / 
2019 ويف حالة عدم حضورك او ماينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا ووفق القانون واالصول .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4350 / ش5 / 2018 

التاريخ : 7 / 2 / 2019 
اىل / املدعى عليه / حسام فالح ابراهيم 

م / اعالن 
بتاري�خ 26 / 12 / 2018 اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رار الحكم 
بالعدد 4350 / ش5 / 2018 واملتضمن التفريق بينك وبني زوجتك 
املدعية براء محمود محمد ولكونك مجهولة محل االقامة وحسب 
اش�عار مختار منطقة حي املصطفى وكتاب مركز رشطة املفرق 
تق�رر تبليغك بالحكم الغيابي الصادر بحقك بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني حكم�ا غيابيا وعلن�ا ووفق االصول ول�ك حق االعرتاض 

ضمن املدة القانونية .
القايض 

احمد ابراهيم نصار 
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 322/ب2019/4

التاريخ 2019/2/7
اىل / املدعى عليه )يارس مزهر مجيد(

اقام املدعي )مازن محس�ن جواد( الدع�وى البدائية املرقمة اعاله 
والت�ي يطل�ب فيه�ا الحك�م )بتأديتك ل�ه مبلغا مق�داره  مليون 
وسبعمائة وثمانية وس�بعون الف دينارعراقي بموجب الكمبيالة 
املرقمة 5434واملؤرخة  يف 2018/4/29( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الجهاد 
نوري عبد الهادي النويني عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف يوم 2/18/ 2019 وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة  بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

اعالن 
طالب حجة القيمومة ) حميدة كامل خلف ( بلدروز 

قدم�ت املس�تدعية ) حميدة كام�ل خلف طلبا تطل�ب فيه نصبها 
قفيمة عىل ولدها املفقود ) حسن عدنان عبد ( وذلك لعدم معرفة 
حيات�ه م�ن ممات�ه – عليه ق�ررت نرش ه�ذا االع�الن يف الصحف 
املحلية وخالل مدة ) 15 ( خمسة عرش يوما من اليوم التايل للنرش 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املحكمة وبعكس�ه س�وف تقوم 

املحكمة بنصب املستدعية املذكورة قيمة عىل املفقود .
القايض 

عيل سلمان ابراهيم 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة االحوال الشخصية يف بلدروز 

العدد : 80 / ش / 2018 
التاريخ : 4 / 2 / 2019 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / تحسني ويل نجرس / مجهول محل االقامة 

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف بلدروز قرارها املرقم 80 / 
ش / 2018 يف 4 / 2 / 2019 ال�ذي يقيض باثبات نس�ب الطفلني 
كل م�ن ) ماريا تول�د 10 / 1 / 2014 وريم تولد 11 / 6 / 2015 
( حكم�ا غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز ويحق لك االعرتاض عليه 
خ�الل املدة القانوني�ة ونظرا ملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بالق�رار اع�اله بواس�طة صحيفت�ني محليتني وبعكس�ه س�وف 

تستكمل املحكمة اجراءاتها القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

عيل طالب خسباك 
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محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد : 3797 / ش / 2018 

التاريخ : 3 / 2 / 2019 
اعالن للمدعي عليها ) ميادة ش�بوط فهد ( اصدرت هذه املحكمة 
بتاري�خ 25 / 11 / 2018 بحق�ك الق�رار الغياب�ي اع�اله يقيض 
الحك�م تصديق الطالق الخارجي وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي ملنطقة الرباط الصغر 
ل�ذا تقرر نرش اع�الن تبليغك يف صحيفتني يوميت�ني محليتني ولك 
حق االعرتاض خ�الل املدة القانونية عرشة اي�ام من تاريخ النرش 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

وسام عبد الحسن عيل 
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اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد ) ماجد اصغر محمد تقي ( الذي 
يطلب فيه تبديل اللقب من ) النواب مرزا ( اىل ) املرزا ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 

22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
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وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة

رقم االضبارة : 2019/35
التاريخ 2019/2/5

اىل / املنفذ عليه / رابح مناضل كريم
لق�د تحقق هذه املديرية من  ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك 
موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور 
يف مديري�ة تنفي�ذ املناذرة خ�الل خمس عرش يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفبذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق 
القانون وحسب رشح مختار حي النداء كريم عبد زيد العيساوي

املنفذ العدل 
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي

اوصاف املحرر :
 5270 بالع�دد  النج�ف  يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  ق�رار 

ش2018/4  2018/9/27

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد ) مازن اصغر محمد تقي ( الذي 
يطلب فيه تبديل اللقب من ) النواب مرزا ( اىل ) املرزا ( فمن لديه 
اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق احكام املادة 

22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
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رشكة الصناعات االلكرتونية 

اعالن 
ي�ر رشك�ة الصناع�ات االلكرتوني�ة ان تعل�ن عن توف�ر فرصة 
اس�تثمارية مغرية تش�مل ارض يف منطقة ال�داوودي املرقمة 3 / 
6537 – يتحم�ل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور النرش واالعالن 

ورسوم الداللية وملدة اسبوع من تاريخ نرش االعالن .
وملزي�د من املعلوم�ات عىل الراغب�ني مراجعة مق�ر ادارة الرشكة 
مبارشة او االتصال عن طريق الهاتف او الربيد االلكرتوني للرشكة 

واملدونة يف ادناه :
 Email:eiciraq@yahoo.com

موبايل : 07733543404 
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مجلس القضاء االعىل
راسة محكمة استئناف النجف االتحادية

مكمة االحوال الشخصية يف العباسية
مكتب البحث االجتماعي

العدد : / 35/بحث/2019 
التاريخ : 2019/2/7

 اعالن
اىل املدعى عليه / لؤي رؤوف فليح

بناء عىل اقامة الدعوى بالعدد 35/بحث/2019 من قبل املدعية ) 
ن�ور صباح عباس(  ضد املدعى علي�ه ) لؤي رؤوف فليح( لغرض 
حض�ورك وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عاراملختار املرفق بالدعوى قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بالحضور يف مكتب البح�ث االجتماعي يف هذه 
املحكمة للمش�اركة يف حل االشكاالت التي تواجه حياتكم االرسية  

صباح يوم 2019/2/21 مع التقدير 
القايض

اثر عبد الحر جرب

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي

اعالن
ادن�اه االنذار املس�ر من قبل دائرتنا بواس�طة دائرة الكاتب الع�دل يف الباب الرشقي املحرتم 

بالعدد 31507 يف 2018/12/2 واملوجه اىل املحامي )رعد عبد الكاظم فالح( 
العن�وان : بغ�داد الجدي�دة / م 770 ز6 د2 وملجهولية محل االقامة تق�رر نرشه يف الصحف 

املحلية 
جهة انذار

اش�ارة اىل انذارك�م املرقم )21694( يف 2018/8/13 واملس�ر من قبل كات�ب العدل يف الباب 
الرشقي نود االجابة بما ييل :

ان املعام�الت الت�ي تم اس�تحصال املوافقات االصولية عىل رصفها واملش�ار اليه�ا يف االنذار 
اعاله وهي املعامالت املس�توفية ل�رشوط الرصف اما املعامالت التي يدع�ي املنذر عائديتها 
له فهي معامالت الس�نوات الس�ابقة لعام�ي 2013 / 2014 والتي ل�م تحصل املوافقة عىل 
رصفها لكونها غر مس�توفية لرشوط الرصف مع العرض بأنه تم اضافتها ضمن املعامالت 
املس�توفية لرشوط الرصف الحقا بعد اكمال اجراءات رصفها عليه فان االنذار اعاله الس�ند 

له من القانون
مع التقدير

بموجب الوكالة املرقمة ق/17447/8
يف 2018/11/26
والصادرة من امانة بغداد
H25216  واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة
بغداد / ساحة الخالني

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار
اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مجرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجر االمالك املبينة يف 
ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتر اللجنة 
يف مق�ر بلدي�ة العمارة خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة )100%( من القيم�ة التقديري�ة وينادى للمزايدة يف الس�اعة 
الع�ارشة والنص�ف صباحا يف اليوم الت�ايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ الن�رش وعىل قاعة مديرية 
بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يك�ون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية 
وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ 

املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجر :
يس�لم املل�ك اىل البلدي�ة عند الحاجة الي�ه وخالل فرتة التأج�ر او عند انتهاء العق�د دون املطالبة 

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدري�ة ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية 
ملدة )اثنان س�نة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او 
اللجن�ة خ�الل )30( ثالثون يوما من الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة )200%( من القيمة املقدرة بموبج صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري 
يف بلدية الحيدرية الس�اعة التاس�عة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من 

ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مندة كر القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم 
العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او رشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكمة 
ووفقا لرشوط العقد املربم

4 � ال يجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 � عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل امل�أجور تتضمن االسم التجاري واملستأجر مع كافة تفاصيل املأجور 

6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها 

تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21 
8 � تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3

BRC 9 � املساحة املستحدثة يكون سياجها من مادة  بدون مشيدات
10 � يلتزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كربالء الشارع الرئييس يعمل واجهة من مادة K-spane  بطول 4م

11 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ رقم 6782 يف 2018/5/20 
12 � جلب املوافقة االمنية بخصوص ساحة املوايش من قبل املزايدين الذين يسكنون داخل وخارج املحافظة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد / 35/ب/2017
التاريخ 2019/1/22

اعالن مزايدة 
تبيع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية العق�ار املرقم 181 مقاطعة 
26 الح�رة فع�ىل الراغبني بال�رشاء الحضور اىل ه�ذه املحكمة يف 
الي�وم الثالثون من الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

القطعة عبارة عن بستان مساحتة 23 اولك يقع عىل  نهر البديرية 
وتحيطها االرايض الزراعية من جميع جهاتها االرض بور مرتوكة 
يحت�وي ع�ىل مجموعة من اش�جار النخيل تق�در بحوايل عرشون 
نخلة وبعض الفس�ائل قيمة  املغروسات   200000 ( مائتان الف 
دين�ار وقيم�ة االرض  )3800000(     ثالث�ة ماليني وثمنمائة الف 

دينار والقيمة الكلية للقطعة ) 4.000.000( اربعة ماليني دينار
������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد / 36/ب/2017
التاريخ 2019/1/28

اعالن مزايدة
نقص تقرير الخبر 

تبيع هذه املحكم�ة باملزايدة العلنية العق�ار املرقم 191 مقاطعة 
26 الح�رة فع�ىل الراغبني بال�رشاء الحضور اىل ه�ذه املحكمة يف 
الي�وم الثالثون من الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة الباغل�ة 10% م�ن القيمة املق�درة ويتحمل 

املشرتي اجور االعالن 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف /

القطعة عبارة عن بستان مساحتة 1 دونم و22 اولك  يقع بالقرب 
من  نه�ر البديرية وتحيطه�ا االرايض الزراعية من جميع جهاتها 
االرض ب�ور مرتوك�ة يحت�وي عىل مجموع�ة من اش�جار النخيل 
تق�در بحوايل ع�رشون نخلة وبعض الفس�ائل قيمة املغروس�ات 
)1200000( مليون ومائتي الف دينار  وقيمة االرض )9400000( 
تس�عة مالي�ني واربعمائة ال�ف دين�ار والقيمة الكلي�ة للقطعة )  

10600000( عرشة ماليني وستمائة الف دينار

العدد العمومي 3447
السجل 18

التاريخ 2019/2/3

امني بغداد / اضاف ة لوظيفته
وكيله املحامي / امحد مظهر بادي

العدد : 5299
التاريخ : 2019/2/5

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات  750.000سبعمائة وخمسون
الف دينار 7,5م2 خلف كراج الفورتات كشك رقم 283 1

3 سنوات  2.450.000 مليونان واربعمائة
وخمسون الف دينار 16م2  حي الحسن العسكري جزء من

العقار 2407/118 كشك رقم 2 2

3 سنوات  1.050.000 مليون وخمسون
الف دينار 15م2  حي المعلمين القديم/ مجاور

القسم البلدي كشك رقم1 3

3 سنوات  1.050.000 مليون وخمسون
الف دينار 15م2  حي المعلمين القديم/ مجاور

القسم البلدي كشك رقم2 4

3 سنوات  1.050.000 مليون وخمسون
الف دينار 15م2  حي المعلمين القديم/ مجاور

القسم البلدي كشك رقم 3 5

3 سنوات  1.050.000 مليون وخمسون
الف دينار 15م2  حي المعلمين القديم/ مجاور

القسم البلدي كشك رقم  4 6

3 سنوات  1.050.000 مليون وخمسون
الف دينار 15م2  حي المعلمين القديم/ مجاور

القسم البلدي كشك رقم5 7

3 سنوات  1.050.000 مليون وخمسون
الف دينار 15م2  حي المعلمين القديم/ مجاور

القسم البلدي كشك رقم 6 8

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

العدد : 2
التاريخ 2019/2/6

مدة التأجير المساحةم2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

سنة واحدة 1225 م2 4 ساحة لبيع االشجار والزهور  ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر

سنة واحدة 800م2 8 ساحة البيع المباشر للسيرات ـ منطقة الحي الصناعي 

سنة واحدة 600 م2 28 ساحة استغاللها مشتل ـ الشارع الحولي 

سنة واحدة 600 م2 49 ساحة لبيع الزهور ـ مقابل حي السالم 

سنة واحدة 15 م2 725 كشك مؤقت  ـالشارع العام ـ الجانب االيسر

سنة واحدة 83,20 م2 8 محل شارع المدخل ـ قرب مصرف الرافدين ـ فرع الحيدرية

سنة واحدة 14م2 1173 محل شارع المدخل ـ قرب مصرف الرافدين ـ فرع الحيدرية 

سنة واحدة 9,60 م2 1174 محل شارع المدخل ـ قرب مصرف الرافدين ـ فرع الحيدرية

سنة واحدة 28,20م2 1175 محل شارع المدخل ـ قرب مصرف الرافدين ـ فرع الحيدرية

سنة واحدة 2,5×3م2 274 كشك حديد ـ الشارع العام ـ نجف كربالء ـ الجانب االيسر

سنة واحدة 15م2 681 ـ 682 كشك مؤقت مقابل حي 17 ربيع االول

سنة واحدة 4م2 1201 كشك حديد مؤقت ـ طريق نجف كربالء ـ الجانب االيمن

سنة واحدة 75م2 86 مخزن لالدوات االحتياطية ـ الجانب االيسر ـ الحي الصناعي 

سنة واحدة 600 م2 86 ساحة لبيع المواشي ـ قرب المحطة الوسطية

سنة واحدة 15 م2 1202 ـ 1203 كشك مؤقت ـ خلف علوة االسماك

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1843( االحد  10  شباط  2019 اعالنات6

حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزايدة 
العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية( 
وملدة تأجري )س�نة واحدة( وفقا الح�كام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوب�ة  مراجعة بلدية العباس�ية او اللجنة خالل )15( ي�وم تبدء من اليوم 
الت�ايل لن�رش االعالن يف اح�دى الصح�ف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني 
للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن %50 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما 
ج�اء بالقانون انفا وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوم يف الساعة 
)الحادية ع�رشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 

عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صور )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة 

تأييد سكن + سشهادة الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل مدة )30 يوما( م�ن تاريخ تصديق 

قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية لتنظي�م عقد االيجار خالل امل�دة املقررة 

قانونا
4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 
10881 يف 2014/9/28 يل�زم اصح�اب الح�رف والصناع�ات بجل�ب الهوية 
النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي 

تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار املبينة تفاصيلها 
ادن�اه العائد اىل بلدية الحيدرية ملدة )اثنان س�نة( وفق�ا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزاي�دة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خ�الل )30( ثالثون يوما من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة )200%( ومن القيمة املقدرة بموبج صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( 
يف 2016/1/3 وس�تجري يف بلدية الحيدرية الس�اعة التاس�عة  م�ن صباح اليوم التايل النته�اء مدة النرش وعند 
مصادف�ة ي�وم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مندة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة 

السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( 
ي�وم من ص�دور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقان�ون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال 

بالتزامه
3 � يح�ق للبلدية فس�خ العقد يف حال�ة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او رشوع للمصلح�ة العامة دون 

الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكمة ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 � ع�ىل املس�تاجر وض�ع لوحة تعريفية عىل امل�أجور تتضمن االس�م التجاري واملس�تأجر م�ع كافة تفاصيل 
املأجور 

6 � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى 
7 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باي وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل 
قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( 

يف 2012/11/21 
8 � تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب السيد املحافظ املرقم 

)30( يف 2016/1/3
BRC9 � الساحة املستحدثة يكون سياجها من مادة  بدون مشيدات

10 � يلتزم املس�تاجر لالمالك الواقعة يف واجهة ش�ارع النجف � كربالء الش�ارع الرئييس يعمل واجهة من مادة 
K-spane
 بطول 4م

11 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ رقم 
6782 يف 2018/5/20

العدد : 1
التاريخ 2019/2/6

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية رئيس اللجنة

العدد /29
التاريخ 2019/2/3

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

الشارع العام 2041م2 6/14 م46 ساحة بيع الفواكة والخضر 1

مدة التأجير المساحةم2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

اثنان سنة 15 م2 745 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر

اثنان سنة 24م2 238 ـ 618 ـ 637 كشك مؤقت ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزة الحيدرية

اثنان سنة 15 م2 683 كشك مؤقت ـ مقابل فرن الصمون ـ حي 17 ربيع االول

اثنان سنة 15 م2 17 كشك مؤقت ـ خلف المصرف

اثنان سنة 15 م2 202 كشك حديد ـ امام علوة االسماك

اثنان سنة 15 م2 735 ـ 737 ـ 738 كشك مؤقت ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر

اثنان سنة 55م2 1168 مخزن مواد غذائية ـ سوق شعبي مجاور متنزة الحيدرية

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

 
Announcements for Provision of Human Resource Service (Local Employee) Project 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender No: 026/SC/18 3rd announcement 

 
Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil 
Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are carried 
out in Iraq. 
 
Tender Title: Provision of Human Resource Service (Local Employee) Project 

Tender No.: 026/SC/18 3rd announcement 

Tender Information:  

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

To seek a company who must have authorized certification of provide human resource service which issued by Ministry of 

Labor with qualified professional experience can carry out Human Resource Service (Local Employee) for EBS project. 

Participant shall have ability to recruit and manage various levels of local employees who will work for EBS project. 

Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

11:30 AM on 17th Feb 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 

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

4:00 PM on 24th Feb 2019 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in English language to China ZhenHua Oil Co., Ltd. EBS Project, 

Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender.  

Bidders Proposals shall consist of: 

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

B. commercial proposal  

C. and 1% bid bond. 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 

strictly in accordance with the ITB documents and the project name and tender number should be clearly on the 

envelop. 

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

C&P Dept. before the date of 22nd February 2019 by Email: wuchenshen@ebspetroleum.com /  

baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@zhenhuuoil.com / ebscp@zhenhuaoil.com, for the purpose of 

answering as soon as possible before the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

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

 
Announcements for Provision of Human Resource Service (Watchman) Project 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender No: 027/SC/18 2nd announcement 

 
Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil 
Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are carried 
out in Iraq. 
 
Tender Title: Provision of Human Resource Service (Local Employee) Project 

Tender No.: 027/SC/18 2nd announcement 

Tender Information:  

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

To seek a company who have the qualified professional experience and can carry out Human Resource Service 

(Watchman). Participant shall have ability to recruit and manage locally employee watchman who will be responsible to 

monitor the conditions of well site and report any incident/abnormal condition. 

Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

11:30 AM on 17th Feb 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 

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

4:00 PM on 24th Feb 2019 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in English language to China ZhenHua Oil Co., Ltd. EBS Project, 

Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender.  

Bidders Proposals shall consist of: 

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

B. commercial proposal  

C. and 1% bid bond. 

3. The above requirements should be in three different stamped and sealed envelopes and shall be submitted 

strictly in accordance with the ITB documents and the project name and tender number should be clearly on the 

envelop. 

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

C&P Dept. before the date of 22nd February 2019 by Email: wuchenshen@ebspetroleum.com /  

baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@zhenhuuoil.com / ebscp@zhenhuaoil.com, for the purpose of 

answering as soon as possible before the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة7

www.almustakbalpaper.net

العدد )1843( االحد  10  شباط  2019
www.almustakbalpaper.net

اجلوية يفتقد مخسة العبني يف لقاء 
باختاكور األوزبكي

              المستقبل العراقي/ متابعة

يفتقيد فريق القوة الجوية خمسية العبين، يف مباراة 
باختاكور األوزبكي للدور التمهيدي الثاني مللحق ابطال 
اسيا يوم الثالثاء املقبل.وذكر بيان العالم الجوية تلقت 
جريدة املسيتقبل  العراقي نسخة منه اليوم ان« قائمة 
فرييق القيوة الجوية تضم 21 العباً ملبياراة باختاكور، 
وهم كل من محمد كاصد وامجد رحيم وعبدالله فيصل 
وسامح سعيد وحسن محسن واحمد عبد الرضا وسعد 
ناطق وعدنيان محمد وعيل بهجيت ومصطفى محمد 
معن والسيورين مؤيد العجيان وزاهر ميداني ومحمد 

عيل عبيود وكرار عييل بيري وإبراهيم باييش ومحمد 
قاسيم واحمد عبد االمري وعيل يوسيف وعماد محسن 
وحميادي احميد والوافيد الجدييد النيجيريي ولييام«. 
واضاف » وسييفتقد الفريق إىل خدميات الالعبن فهد 
طاليب وامجد رايض بسيبب اإليقاف اآلسييوي ، بينما 
سيغيب عيل حصني بسبب االصابة التي لحقت به مع 
املنتخب الوطني يف نهائيات آسيا 2019 ».وتابع » فيما 
حرمت الوعكة الصحية الالعب كرار نبيل من االلتحاق 
بوفد الفريق إىل العاصمة األوزبكية طشقند، وسيغيب 
الالعب فهيد كريم لتأخر وصول الفيزا، بسيبب اصدار 

الالعب إىل جواز سفر جديد ».

خطر ثنائي هيدد مانشسرت سيتي 
يف موقعة تشيليس

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يواجه مانشسير سييتي خطيرا مزدوجا، خيالل مباراته 
املقبلية ضد تشييليس، األحد املقبيل، يف الجولية الي26 من 
الربيمريليج.وذكيرت صحيفة »صن« الربيطانية، أن تعاقد 
البلوز مع األرجنتيني جونزالو هيجواين عىل سبيل اإلعارة 
حتى نهاية املوسيم، أنهى أزمة نجم الفريق إيدين هازارد، 
اليذي كان يلعيب يف مركز قلب الهجوم الذي ال يناسيبه، أو 
يتخيل عن موقعه كجناح أيرس ألداء دور املهاجم الوهمي.

وأوضحت الصحيفة أن مباراة تشيليس وهيديرسفيلد تاون 

أثبتت حالة االنسيجام بن هيازارد وهيجواين سيواء عىل 
مسيتوى التحركات أو التمريرات بن الالعبن.وأشارت إىل 
أن هازارد مرر الكرة لهيجواين 21 مرة ضد هيديرسيفيلد، 
أكثر من معدله ألي العب آخر يف املوسيم الحايل.وتوقعت أن 
اسيتمرار الربط بن هيجواين وهازارد يف مباراة مانشسر 
سييتي، غيًدا األحد، ضمين منافسيات الجولة اليي26 من 
الربيمريليج، سيشيكل خطيًرا عىل مرمى السييتيزينز، إذا 
لم ينجح فرناندينيو يف التصدي لهما.وكان هازارد يفشيل 
يف االنسجام مع اإلسيباني ألفارو موراتا، مهاجم تشيليس 

املعار إىل أتلتيكو مدريد.

            بغداد / المستقبل العراقي

تنطليق، الييوم االحيد، مبارييات الجولية 16 مين 
منافسيات دوري الكيرة املمتاز بإقامية 5 مباريات 

عىل مالعب بغداد واملحافظات.
وتربز مباراة املتصدر الرشطة مع ضيفه النجف عىل 
ملعب الشيعب اليدويل ، حيث يسيعى فيها الرشطة 
اىل مواصلية سلسيلة نتائجيه االيجابيية، ومواصلة 

الصدارة ، يف حن يسيعى النجف لتعويض الخسارة 
اميام الحدود يف الجولية املاضيية ، يف حن يحتضن 
ملعيب الفيحياء مبياراة اصحياب اليدار امليناء مع 
القيادم من بغداد فريق الحيدود ، بينما يقابل فريق 

الكرخ عىل ملعبه القادم من الشمال فريق اربيل..
ويف بقيية مبارييات الييوم، يالقيي البحيري فرييق 
الديوانيية عىل ملعيب الزبري، ويواجه نفط الوسيط 

فريق الحسن عىل ملعب النجف الدويل.

وتقيام، ييوم االثنين، 4 مبارييات، حيث يسيتقبل 
الكهربياء، املنتيش بفوزه عيىل النفط، فريق الطلبة 
الذي يسيعى لتعوييض التعادل يف الجولة السيابقة 
اميام الصناعيات الكهربائيية عيىل ملعيب التاجي 
.. وعيىل ملعب السيماوة يسيعى اصحاب اليدار اىل 
اسيتثمار عاميل االرض والجمهور ، عندما يستقبل 
فريق امانة بغداد الذي يسيعى اىل تعويض خسارته 
اميام الرشطة يف الدور السيابق.. ويف بقية مباريات 

الجولية يسيتقبل فريق نفيط الجنيوب الصناعات 
الكهربائيية عيىل ملعب الفيحاء، بينميا يالقي نفط 

ميسان فريق النفط عىل ملعب امليمونة.
وكانت لجنة املسابقات قررت، يف وقت سابق، تأجيل 
لقاء القمة بن الزوراء والقوة الجوية اىل اشعار اخر 
بسيبب ارتباط االخري بمباراتيه يف االدوار التأهيلية 
لدوري ابطال اسييا، عندما يواجيه فريق باختاكور 

االوزبكي .

اليوم ..انطالق اجلولة »16« من منافسات دوري الكرة املمتاز
بإقامة »5« مباريات

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لحصول حالة نكول بالتأجري ...

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تاجري االمالك املدرجة 
اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية البشيائر وفق قانون بيع وايجار 
اميوال الدولية رقم )21( لسينة 2013 فعيىل الراغبن باالشيراك يف املزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلدية البشيائر خالل فرة )15( خمسية عرش يوما 
تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبن معهم التامينات 
القانونية البالغة )%30( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام السياعة 
)العارشة صباحا( وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية 
ويتم االلتيزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة مين البلدية بهذا الصدد 
عيىل ان يتحميل الناكل فرق البدلين ومصاريف اعادة املزايدة  يسيتوىف ذلك 
مين تأميناته فان لم تكفي فمن امواليه االخرى وفق قانون تحصيل الديون 

الحكومية رقم 56 لسنة 1977

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية

دار القضاء يف مدينة الصدر
محكمة بداءة مدينة الصدر

العدد : 604/ب/2016
التاريخ : 2019/2/4

اعالن
اىل املدعى عليها /احالم سعيد موىس

اقيام املدعي /امين بغداد /اضافية لوظيفته الدعوى 
البدائية املرقمة 604/ب/2016 املطالب بها ابطال قيد 
تسيجيل العقار املرقم 117/13  م19 شيماعية وكرع  
من اسم املدعى عليه واعادة تسجيله بأسم امانة بغداد 
وقد اعيدت ورقة التبليغ مرشوحا عليها بانك مجهول 
االقامة لذا تقرر تبليغك بصحيفتن محليتن للحضور 
امام املحكمية يوم املرافعة املوافيق 2019/2/17 ويف 
حالية عدم حضورك او ارسيال من ينيوب عنك قانونا 
وبعكسيه سيتجري املرافعة بحقك غيابييا وعلنا وفق 

القانون

العدد /222
التاريخ 2019/1/17

الموقع  مدة
االيجار

 مساحة
الملك م2 رقم الملك  نوع

الملك ت

البشائر
 ثالثة عشر
 سنة بنظام
المساطحة

42,22
  على جزء من

 القطعة 2387/1 م5
 سليمانية

 ارضية
 ملعب

خماسي
1

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 533/ب2019/4

التاريخ 2019/2/6
اىل / املدعى عليه )احمد جبار محسن( 

اقيام املدعي )عيل عبياس غانم(  الدعوى البدائيية املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها الحكم )بتأديتك له مبلغا مقداره  1.280.000  
دينيار بموجيب وصل االمانة امليؤرخ يف    2012/5/31( ولثبوت 
مجهوليية محل اقامتيك حسيب رشح املبلغ القضائي واشيعار 
مختيار حيي العروبية /2  املدعو عميار عبد الحسين العامري 
علييه      قررت هذه املحكمية تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2/14/ 2019 
وعند عدم حضورك او ارسيال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة  بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/386

التاريخ 2019/2/7
اىل / املنفذ عليه / عقيل حميد عيل

لقد تحقق هذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي واشيعار 
مختار املنطقة تبن بيأن املدين مرتحل اىل جهة غري معلومة انك 
مجهيول محل االقامة وليس لك موطين دائم او مؤقت او مختار 
يمكين اجيراء التبلييغ عليه واسيتنادا للميادة )27( مين قانون 
التنفييذ تقيرر تبليغك اعالنيا بالحضور يف مديريية تنفيذ النجف 
خيالل خمس عيرش يوميا تبدا مين اليوم التيايل للنيرش ملبارشة 
املعاميالت التنفبذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك سيتبارش 

هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

كرار عماد كايت
اوصاف املحرر  :

حسيب قيرار محكمة االحوال الشيخصية يف الحير بالعدد 160/
ش/2014 يف 2014/5/4 قيررت املحكمية باليزام املدعيى عليه 
)عقييل حميد عييل( بتأديته للمدعية ابتهال مهيدي كاظم نفقة 
ماضية بواقع ثالثون الف دينار شهريا وملدة ثمانية اشهر سابقة 
القامة الدعوى يف 2014/4/2 ونفقة مسيتمرة بواقع خمسيون 
الف دينار شيهريا اعتبارا من تارييخ اقامة الدعوى اعاله ثانيا ي 
اليزام املدعى عليه عقيل حميد عيل بتأديته الوالده كل من عذراء 
وحيدر وعيل نفقة مسيتمرة بواقع خمسيون الف دينار شيهريا 

ولكل واحد منهم واعتبارا من تاريخ اقامة الدعوى اعاله
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة

التاريخ : 2018/11/19
اىل / صابرين فاضل جواد

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة وحيدة رسول شاكر طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اسيتصدار حجة وفياة بحق املدعيوة )صابرين فاضل 
جواد( قيررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور 
امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه سييتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف النجف / 2
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 2/4419
املحلة او رقم واسم املقاطعة : االنصار 2 حدود بلدية النجف

الجنس دار
النوع ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة 120م2
املشيتمالت : دار تحتوي عىل غرفة واستقبال وكليدور ومطبخ 
ومجموعية صحية وغرفية واحيدة يف الطابق الثاني مسيقف 

بالشيلمان
املزروعات او املغروسات 

واردات املبيع السنوية 
الشاغل

مقدار املبيع : 65000000خمسة وستون مليون دينار
سيتبيع دائرة التسيجيل العقاري يف النجف/2 باملزايدة العلنية 
العقيار املوصيوف اعياله العائد للراهن راسيم شياكر حسين 
لقياء طلب الدائين املرتهن قيص نيارص عبد الحسين البالغ ) 
20000000( عيرشون مليون دينار فعىل الراغب يف االشيراك 
فيهيا مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوميا اعتبارا من اليوم 
التايل  لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية 
نقديية او كفالية مرصفية ال تقل عن 10% مين القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة 65000000 خمسية وسيتون مليون دينار وان 

املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
مدير  دائرة التسجيل العقاري يف النجف/2

وزارة العدل
 دائرة التنفيذ

مديرية تفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 6/خ/2017

التاريخ 2019/2/6
اعالن

تبييع مديريية تنفييذ الرميثة سيهام املديين العقار تسلسيل 
75 الغربيي الواقيع يف الرميثية والعائد للمديين ادريس عباس 
عبداملحجوز لقاء طلب الدائن مانع يايل دليل البالغ 44500.000 
اربعية واربعيون مليون وخمسيمائة الف دينار فعيىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل خمسة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مسيتصحبا معه التامينات القانونية عرشة 
مين املائة من القيمة املقدرة وشيهادة الجنسيية العراقية وان 
رسيم التسيجيل والداللية عىل املشيري وتم هذا االعالن لعدم 

بلوغ قيمة املزايدة مبلغ 80% وفق احكام املادة 1/98 
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
املواصفات :

1 ي موقعه ورقمه : 75 الغربي ي الرميثة 
2  يجنسه ونوعه :دار سكن 

3 ي حدوده واوصافه : يقع عىل الشارع الرئييس
4 ي مشتمالته : غرفتن واسيتقبال وهول وكليدور حمام عدد 

اثنان مطبخ مفرز بصورة غري رسمية وحديقة غرفة وهول 
5 ي مساحته : سهام املدين 49.01مر 

6 ي درجة العمران :  بناء قديم
7 ي الشاغل : 

8 ي القيمة املقدرة سهام املدين 59.027,777 تسعة وخمسون 
ملييون وسيبعة وعيرشون اليف دينيار وسيبعمائة وسيبعو 

وسبعون دينار

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية

)رشكة عامة(
هيأة توزيع بغداد

انذار
صيادر بمقتىض امليادة الثالةث من قانيون تحصيل الديون 

الحكومية رقم 56 لسنة 1977 
اىل / املدين )ستار حيدر ثامر(

معلوميات  مكتيب  د52  ز49    556 م  ي  /بغيداد  يسيكن 
الرافدين

حييث انك ليم تسيدد املبليغ وقيدره )1.000.000( مليون 
دينيار الصادر اسيتنادا اىل االمير االداري املرقيم 17469 يف 
2018/6/7 لذلك ندعوك بهذا اىل تسديده خالل )10( عرشة 
ايام مين تاريخ تبلغك باالنذار واال سيوف نتخذ قرار بحجز 
اموالك املنقولة وفقا للمادة الخامسية مين قانون تحصيل 

الديون الحكومية املرقم 56 لسنة 1977
املوظف املخول

صباح حسن حافظ
مدير هيأة توزيع بغداد



اتقدم باس�مي ومنتس�بي مؤسس�ة املستقبل 
العراق�ي للصحافة والنرش )جريدة املس�تقبل 
العراقي ووكالة انباء املستقبل( بأحر التعازي 
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اب�ن ش�قيقه املغفور له  ان ش�اء الله الش�اب 
)عمار نوري الرساج(، س�ائلني العيل القدير ان 
يتغم�د الفقيد بواس�ع رحمت�ه وان يلهم ذويه 

ومحبيه الصرب والسلوان.
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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

العرص الذهبي لنقابة الصحفيني 
العراقيني

الزهراء )ع(.. عبقرية الرتبية 
النبوية

رئيس مؤسسة املستقبل العراقي يعزي
 الزميل عدنان الرساج رئيس املركز العراقي

 للتنمية االعالمية بوفاة ابن شقيقه

نــزار حيدر سمير السعد
١/ لق�د حمل�ت اآلي�ة }َوإِنَّ�َك لََعَلٰ ُخُل�ٍق َعِظي�ٍم{ يف طيَّاتها 
وجوهرِها كلَّ فلسفة علوم التَّنمية البرشيَّة التي بات اإلِنسان 
ر لها ويحدِّد أُسس�ها ويرس�م معاملها ويتعلَّمها  املُعارص ُينظِّ
وُيعلِّمها ويدرس�ها وُيدرِّسها بشكٍل واس�ٍع من أَجل تحقيِق 
ق التَّنمية املُس�تدامة والتقدُّم والرُّقيِّ  املبادئ الثَّالثة التي تحقِّ

والتي هي ]النَّجاح واإلِنجاز واإلنتاجيَّة[.
٢/ ُمشكلتنا أَنَّنا حرصنا مفهوم اآلية بِعدَّة مناقبيَّات تصوَّرنا 
دق والوفاء  أَنَّه�ا هي املعنيَّة باآلي�ِة الكريمِة، منها مث�اًل الصِّ
جاعة! وغفلنا عن أَنَّ األَخالق ال تعني هذه املُصطلحات  والشَّ
ي كلَّ مناحي  فق�ط وإِنَّما هَي أَوس�ُع بكثرٍي جّداً، فه�ي تغطِّ
الحياة ِبدءاً من اإلِنسان – الفرد وإِنتهاءاً باإلِنسان – املُجتمع 
قنا النَّظ�ر يف املفهوم  ُم�روراً باملجتم�ِع – املُجتم�ع! َفلَ�و دقَّ
الرِّس�ايل والقرآن�ي للُمصطلح ]األَخالق[ النتبهن�ا إىِل أَنَُّه كما 

! واسٌع جّداً وشامٌل جّداً!. ذكرُت للتوِّ
اه�رة فاطمة  ٣/ ولق�د ربَّ�ى رس�وُل الل�ه )ص( إِبنت�ُه الطَّ
الزَّه�راء )ع( بهج�ة قلبُه )ص( ع�ل كلِّ املنُظومة األَخالقيَّة 
ز  �ماء ونصَّ عليها الق�رآن الكريم! فلم يركِّ عتها السَّ التي رشَّ
)ص( ع�ل خص�اٍل دون أُخرى كما أَنَُّه لم يهت�مَّ بُعمٍر محدٍَّد 
من مراحل حياِتها ويتجاهل مراحَل أُخرى! أَبداً، ولذلَك يمكُن 
القول بحقٍّ أَنَّ الزَّهراء البتول سيِّدة نساء العالَمني من األَوَّلني 
بي�ة النَّبويَّة التي لم  واآلِخري�ن )ع( هي نم�وذج عبقريَّة التَّ

تفرِّط يف يشٍء ُقالمَة ُظفٍر!.
بية عندنا فتربُز يف ثالٍث؛ ا ُمشكلة التَّ ٤/ أَمَّ

ًة يف مراحلِهم العمريَّة  ل؛ عدم ُمراعاة نفسيَّة األَبناء خاصَّ األَوَّ
م نفسيَّتهم وتكرِّس عندُهم الُعقد  األُوىل، فنتعامل بطُرٍق تحطِّ
النفس�يَّة التي يشبُّون وتشبُّ معُهم! لنلِمسها يف شخصيَّتِهم 
ويِف طريقة تفكريِهم ويِف سلوكيَّاتِهم ويف طريقِة تعاملِهم مَع 
اآلَخري�ن عندما يكربُون ويصبُحوَن ُج�زءاً من املنُظومِة التي 

تنشط وتؤَثِّر وُربما تقود املُجتمع بطريقٍة أَو بأُخرى!.
الثَّاني؛ إِستصغار األَبناء، فنتجاهلُهم ألَنَّهم ِصغار وال ُنراقب 
حديثنا وس�لوكيَّاتنا أَمامُهم ألَنَّهم بعدُهم صغار ال يفهموَن 
شيئاً، ونقمعُهم وال نفسح لُهم املجال للتَّعبري عن شخصيَّتِهم 
ونمنعُه�م من الحديِث يف مجالِس الكباِر ألَنَّهم بعدُهم صغار! 
وهكذا، فبينما يتصوَّر الوالَدين أَنَّ أَبناءُهم ِصغاراً ال يفهُمون 
ريقة من  ش�يئاً تكون شخصيَّتُهم قد تقَولَبت يف ظلِّ هذِه الطَّ

التَّفكري! وعندما ينتبه اآلباء لهم يكوُن الوقُت قد فاَت!.
ثالثاً؛ وألَنَّهم صغاٌر ال يفهُموَن شيئاً، مهما كربُوا! لذلَك ينبغي 
ر بالنِّياب�ة عنُهم ونختار  أَن ُنع�نيِّ أَنفس�نا وكالَء عنُهم، نفكِّ
امللب�س بالنِّياب�ِة عنُهم ونغ�ريِّ ونبدِّل ترسيحة ش�عرُهم كما 
نحبُّ ال كم�ا يحبُّوَن ونختار اإلِختص�اص العلمي والجامعة 
داقات  وكلَّ يشٍء بالنِّياب�ِة عنُهم، حتَّى الح�بُّ والبغُض والصَّ
والعداوات نحُن الذين نحدِّدها ومختارها نيابًة عنهم! وهكذا 
حتى لقد أَلغينا شخصيَّتهم وأَحللنا بدالً عنها شخصيَّة أُخرى 
ه�ي إِّما من املايض أَو من جيٍل قديٍم ال يس�توعب أَبداً حاجة 
الجي�ِل الجديِد وتطلُّعاتِه وطريقِة فهمِه لألُمور مهما تقمَّص 

شخصيَّتُه وحاوَل أَن يضَع نفسُه مكانُه!.
٥/ إِذا أَردنا أَن نوقَف هذا اإلِنهيار املُتسارع يف مجتمِعنا، وعل 
ُمختل�ِف األَصعدِة، يلزمنا أَن نهت�مَّ أَوَّالً وقبَل كلِّ يشٍء بتبيِة 
وتعلي�ِم أَطفالِن�ا وهم يف بداي�ِة أَعمارِهم لنبن�ي جيالً يتمتَّع 
ًة، فال  �ٍة نفس�يٍَّة جيِّدٍة ال يحم�ل يف داخلِه ُعَقداً نفس�يَّ بصحَّ
يًَّة لنبني  يكفي أَن ُنغذِّيه أَفضل وأَحس�ن وأَكثر األَطعمة صحِّ
تِهم  أَجس�امُهم وعضالتُهم فقط ب�ل ينبغي اإلِهتم�ام بصحَّ
يًَّة عن بناِء األَجساِم  النفسيَّة كذلك! فالبناُء النَّفيس ال يِقلُّ أَهمِّ

.! وكمالِها! بل هَو أَهمُّ
ة وس�المة أَيَّ ُمجتمٍع تتمُّ من  يق�وُل الُعلم�اء أَنَّ قياس صحَّ
خالِل معرفة عدد األَطبَّاء النفس�انيِّني فكلَّما زاَد عددُهم كان 
ٍة[  ٌ عل أَنَّ�ُه مجتمٌع يتمتَّع بحالٍة صحيَّة ]نفس�يَّ ذل�ك ُمؤرَشِّ

جيِّدة!.
بيب النَّفيس  �ا املجتمُع الذي يخجُل فيِه امل�رُء من زيارِة الطَّ أَمَّ
ٌ عل الجُن�وِن والَخَبل، مثَل  ُمعت�رباً مثَل ه�ذِه الزِّيارة ُم�ؤرَشِّ

ُمجتمِعنا، فذلك دليٌل عل أَنَُّه ُمجتمٌع مريٌض!.
وم�ن عالماِت مرض�ِه َكث�رة الخُصوم�ات والعصبيَّة وضيق 

الق يوماً بعَد آَخر!. در وتزايد حاالت الطَّ الصَّ
ص الِحوار املُبارش الذي أَجرتُه إِذاعة ]األَمل[ من املُثنَّى  *ملخَّ

يف ِذكرى إِستشهاد الصدِّيقة الزَّهراء )ع(.

عقود من الس�نني والحضور املتمي�ز وعل أكثر من صعيد ، ويف ميادين 
التح�دي والعط�اء كان�ت مس�رية نقاب�ة الصحفي�ني العراقي�ني التي 
ش�هدت نهوضا كب�ريا ، وبعض الكبوات يف العق�ود املاضية وعانت من 
تحدي�ات ومصاعب وضغوط سياس�ية وإقتصادي�ة وكانت يف كل ذلك 
مالذا للصحفيني املبدعني واألحرار والش�جعان ، ومنذ تأسيسها املجيد 
وه�ي ترتقي لتكون عالمة مميزة م�ن عالمات الكربياء العراقي ، فهي 
خالدة وباقية رغم تغريات الزمن وتبدل حكومات وظهور أفكار ونشوء 
حركات وتجمعات حيث بقيت سيدة املوقف والساحة واإلختيار ، حتى 
وصلت عرصها الحايل الذي يجدر بي أن أس�ميه العرص الذهبي لنقابة 
الصحفيني ، وس�أرشح لكم أسباب تأكيدي عل ذلك وحريص يف الكتابة 
عنه والتباهي والتفاخر به اآلن وغدا ويف كل وقت. بعد العام ٢00٣ ومع 
تعدد اإلستقطاب وما واجهته نقابة الصحفبني من محاوالت لتحجيمها 
وإضعافها وتأس�يس كيانات هزيلة مدفوعة الثمن من جهات تناهض 
وح�دة الع�راق وعروبته  ف�أن نقابتنا صم�دت وآثرت البق�اء قوية يف 
امليدان وجمعت ش�مل الصحفيني يف مختل�ف املحافظات ، وكان نقيب 
الصحفيني العراقيني األس�تاذ مؤيد الالمي يف مستوى التحدي حني قرر 
أن يتف�رغ بالكامل لخدمة الجهد الصحف�ي واإلعالمي العراقي ويرفع 
من ش�أنه ويقوده اىل العاملية بعد أن حظي بثقة العرب وفاز برئاس�ة 
إتحاد الصحفي�ني العرب الذي مقره القاهرة وعضوية مكتب رئاس�ة 
أتح�اد الصحفي�ني ال�دويل ، وحرض مؤتمرات�ه اإلس�تثنائية يف عواصم 
القرار األوربي وس�جل للعراق وجوده الذي يليق به وبشعبه وحضارته 
الفكرية وتضحياته من أجل أمة العرب واإلنس�انية جمعاء ومواجهته 
للتحديات الجس�يمة والصعبة وخروجه زعيما ظافرا منترصا شجاعا 
قويا مؤيدا عزيزا جامعا للشمل ومزدهيا بالفرح واإلنتصار عل الظالم 
. حظ�ي الصحفي�ون واإلعالميون يف ه�ذه الفتة الذهبي�ة بأمتيازات 
عديدة تتعلق بالسكن من خالل تأمني أرايض لهم يف مختلف املحافظات 
، ودعم أرس الشهداء منهم وعالج الجرحى واملرىض وتقديم املنح املالية 
وعق�د الندوات وال�ورش لتطوير مهاراتهم وقدراتهم ومش�اركاتهم يف 
فعالي�ات خارجية وتأمني رحالت جوية للمش�اركة يف دعم نش�اطات 
وطني�ة ورياضي�ة يف الخ�ارج ، وكان من أهم املنج�زات ترشيع قانون 
حماي�ة الصحفيني ومنع اإلعتداءات عليهم من أي جهة كانت ومراقبة 
ظروف عمله�م وإرشاف عل عالج املرىض والعم�ل عل ترشيع قوانني 
الحماي�ة له�م وتمكينهم من الوص�ول إىل املعلومة بكل يرس وس�هولة 
إضافة اىل كل ما من  ش�أنه أن يضمن لهم العمل يف ظروف مالئمة ، ما 
جعل نقابة الصحفيني العراقيني أقوى مؤسسة  صحفية عربية مؤثرة 

ولها حضور دويل بارز .
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