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     المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن الربملان، أمس األح�د، يف عن تأجيل انعقاد 
جلس�ة الربملان العراقي االس�تثنائية للتصويت 
عىل تشكيلة عالوي الحكومية إىل االربعاء املقبل 
بسبب الخالفات بني الكتل، فيما أشار األكراد إىل 

تنازالت قدمها لهم املكلف لهم«.
ويف تط�ور مفاجئ، أعلن حس�ن الكعبي النائب 
االول لرئي�س الربملان العراق�ي املنتمي لتحالف 
س�ائرون بقيادة مقتدى الصدر عن تأجيل عقد 
الجلس�ة االس�تثنائية للربمل�ان املق�ررة االثنني 
اىل االربع�اء املقبل ملنح الثقة لتش�كيلة حكومة 
املكل�ف محم�د عالوي. وق�ال الكعب�ي، يف بيان 
مقتضب، إن »جلس�ة مجلس النواب ملنح الثقة 
لحكوم�ة محم�د توفي�ق ع�الوي س�تعقد يوم 
االربعاء املقبل« بدال من االثنني، وذلك الستمرار 
املفاوضات بينه وبني مختلف الكتل السياس�ية 
الضاغطة باتجاه الحصول عىل حقائب وزارية 

يف حكومته التي يقول انها لن تكون حزبية.
واث�ر ذلك دع�ا رئيس الربملان محم�د الحلبويس 
رئاس�ة الربمل�ان الت�ي تض�م اضافة ل�ه نائبيه 
االول الش�يعي الكعب�ي والثاني الكردي بش�ر 
ح�داد اىل االنعق�اد اليوم لبح�ث قانونية انعقاد 
الجلسة االستثنائية بموعدها الجديد والقضايا 
الت�ي س�تتصدى لها ومنه�ا التصوي�ت بالثقة 
ع�ىل حكومة عالوي. م�ن جهتهم، أك�د األكراد 
أن ع�الوي قد اب�����دى مرونة وتن�ازالت ازاء 
مطالبه�م م�ن حكومت�ه خ�الل آخ�ر اجتماع 
عقده معه وفد اقليم كردستان املفاوض خالل 

الساعات االخرة.
التفاصيل ص2

تأجيل جديد للتصويت عىل احلكومة اجلديدة
اليوم .. الربملان يعقد اجتماعًا لبحث الربنامج احلكومي وسري املرشحني.. وتسريبات عن تقديم عالوي »تنازالت« لألحزاب الكردية حمافظ البرصة: 

سنوزع الفي قطعة ارض عىل منتسبي 
الرتبية الشهر املقبل

حمافظ بغداد يتفقد ناحية الرشيد 
ويلتقي وجهاءها ويتخذ حزمة قرارات 

لتحسني واقع اخلدمات

وزيرة الرتبية تدين بشدة 
اجلريمة البشعة التي تعرضت هلا التلميذة 

»فواطم عالء« من النارصية

ص2

ص3

ص3

بسبب »كورونا«.. إيطاليا »تعزل بلدات« وتعلق فعاليات كرنفال البندقية

نائب كردي: سلطات كردستان متنع املواطنني من التظاهر 
القايض املحمود يؤكد حرص املحكمة االحتادية عىل تعزيز دور املرأة
العتبة احلسينية حتدد موعد افتتاح اكرب مصنع لألدوية عىل مستوى العراق

الصحة العاملية تطمئن العراقيني: »كورونا« سينتهي
 بأجواء الصيف احلارة   

ص2

ص2

ص8 ص8 ص3

النقل تعلن
 ادراج »3« مرائب ضمن خطة تنمية 

االقاليم يف نينوى

رشطة نجدة بغداد تنقذ
 امرأة حاولت االنتحار وتضبط 

سيارات مطلوبة

بالتفاصيل.. البيان اخلتامي الجتامع 
األمانة العامة واملكتب الدائم الحتـاد 

الصحفيني العرب بالقاهرة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الحكوم�ة اإليطالي�ة إغ�الق 11 بل�دة غالبيتها يف 
منطقة لومبارديا، بعد اكتشاف 79 حالة إصابة بفروس 

»كورونا« املستجد، تويف اثنان منهم.
ورصح رئي�س الوزراء اإليط�ايل، جوزيبي كونتي، بأنه تم 
إغالق املناط�ق التي تعترب بؤرا للف�روس، ومنع الدخول 

إليها أو الخروج منها إال بتصاريح خاصة.
كما أعلن كونتي إقفال الرشكات واملدارس يف تلك املناطق 
وإلغ�اء األنش�طة العام�ة م�ن مهرجانات ومس�ابقات 

رياضية ورحالت مدرسية وغرها.
وقال�ت الحكوم�ة اإليطالي�ة إنه�ا س�تكون مج�ربة عىل 
ع�زل البلدات التي تعترب مركز تف�ي فروس »كورونا«، 
مجموعت�ني  يس�تهدف  ال�ذي  اإلج�راء،  ه�ذا  وس�يحد 

منفصلت�ني م�ن الف�روس ت�م تحديدهم�ا يف منطقت�ي 
لومباردي وفينيتو شمايل البالد، من حركة عرشات اآلالف 
من األش�خاص الذين يعيشون يف هذه املناطق. ويعد هذا 
ج�زء من إجراءات االس�تجابة الطارئة التي أعلنها رئيس 
الوزراء جوزيبي كونتي، بعد أن ترأس اجتماعا استثنائيا 
للحكوم�ة يف مقر وكالة الحماية املدنية اإليطالية، ويقول 
كونت�ي إن »الهدف ه�و حماية صحة الش�عب اإليطايل«. 
من جهته، أعلن لوكا زايا، رئيس منطقة فينيتو يف شمال 
رشقي إيطاليا أنه س�يتم تعليق فعاليات كرنفال البندقية 
- فينس�يا، بس�بب تفي فروس »كورونا« شمال البالد. 
جدير بالذكر أن حاكم منطقة لومبارديا اإليطالية، أتيليو 
فونتانا، أكد أن عدد ح�االت اإلصابة الجديدة ب�«كورونا« 
باملنطقة، ارتفع إىل 89 حالة، مشرا إىل أن ذلك يرفع العدد 

اإلجمايل للحاالت يف البالد، إىل أكثر من 100.

      بغداد / المستقبل العراقي

فندت منظمة الصح�ة العاملية، أمس 
االحد، من مخاط�ر الفايروس القاتل 
»كورنا« عىل الع�راق، مؤكدة بانه لن 
يس�تطيع مقاومة األج�واء الحارة يف 
البالد خالل موس�م الصيف، مش�يدة 
بإج�راءات الحكومة العراقية بش�أن 

مواجهة فروس كورونا.
وقال ممث�ل املنظمة يف الع�راق أدهم 
إس�ماعيل يف ترصيح�ات صحفية إن 
»الع�راق اس�تجاب بش�كل مث�ايل يف 

التعام�ل م�ع فروس كورون�ا ونجح 
يف اج�الء الطلب�ة العراقيني من مدينة 
ووهان الصينية بش�كل رسيع للغاية 
وتمكن من عزله�م ملدة 14 يوما ومن 
ثم اخالء س�بيلهم بعد التاكد من عدم 

اصابتهم«.
وأكد إسماعيل أن »العراق يمتلك كافة 
املصابني  املعدات الرضوري�ة لفحص 
املط�ارات  اىل  القادم�ني  بالكورون�ا 
واملنافذ الحدودي�ة بعد تزويد املنظمة 
بتلك املعدات، فضال عن نرش اكثر من 
100 الف بوسرت دعائي من اجل اتوعية 

املواط�ن”، مبينا ان “االج�واء الحارة 
للعراق يف الصيف املقبل س�تقيض عىل 
فرصة انتش�اره اال ان العراق مطالب 
بابقاء االجراءات الوقائية ملنع انتشار 
الفروس«. وأوضح أن »اغالق الحدود 
م�ع اي�ران سيس�تمر ملدة ثالث�ة ايام 
لحني انعقاد االجتم�اع الثالثي صباح 
اليوم ب�ني املنظمة ووزارت�ي الصحة 
االيراني�ة والعراقية لتحديد االجراءات 
الجدي�دة مع تفي امل�رض يف الجانب 
»االجتم�اع  أن  وتاب�ع  االيران�ي«. 
سيناقش االليات الجديدة سيما ايران 

والع�راق تس�تعدان القام�ة زي�ارات 
مليونية خ�الل الش�هرين املقبلني ما 
يزيد م�ن خط�ورة انتش�ار االمراض 
بش�كل رسي�ع يف ح�ال ع�دم اتخ�اذ 
االجراءات االلزمة”، مبينا ان “الحرب 
ع�ىل داع�ش والحص�ار دمرت�ا البنى 
التحتية الصحية للعراق و نتعاون مع 
الع�راق العادته االول يف مجال الصحة 
يف الرشق االوسط بسبب خربة االطباء 

العراقيني املمتازة«.
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حمافظ البرصة: سنوزع الفي قطعة ارض عىل منتسبي الرتبية الشهر املقبل
     البصرة / صفاء الفريجي

أعلن�ت الحكومة املحلية يف البرصة، أنها س�توزع ألفي قطعة 
ارض س�كنية ملنتسبي الرتبية خالل ش�هر آذار املقبل، مبينة 
بأن »مساحة القطعة الواحدة ستكون 250 مرتاً لكل قطعة، 

وذلك يف قضاء شط العرب«.
وقال محافظ البرصة اس�عد العيداني يف ترصيح صحفي انه 
»وج�ه مدير تربية الب�رصة ومدير بلدية ش�ط العرب ومدير 
التس�جيل العقاري بإكمال كافة اإلج�راءات الخاصة بتوزيع 
القطع الس�كنية عىل املعلمن واملدرس�ن ومنتس�بي مديرية 

الرتبي يف املحافظة«.
واض�اف ان »ألفن قطعة ارض س�كنية س�توزع ملنتس�بن 

الرتبية خالل شهر آذار املقبل.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن الربمل�ان، أم�س األح�د، يف ع�ن تأجيل 
انعقاد جلس�ة الربملان العراقي االس�تثنائية 
للتصويت عىل تش�كيلة عالوي الحكومية إىل 
االربعاء املقبل بس�بب الخالف�ات بن الكتل، 
فيم�ا أش�ار األك�راد إىل تن�ازالت قدمها لهم 

املكلف لهم«.
ويف تط�ور مفاج�ئ، أعل�ن حس�ن الكعب�ي 
النائ�ب االول لرئيس الربملان العراقي املنتمي 
لتحالف س�ائرون بقيادة مقتدى الصدر عن 
تأجي�ل عق�د الجلس�ة االس�تثنائية للربملان 
املق�ررة االثنن اىل االربع�اء املقبل ملنح الثقة 

لتشكيلة حكومة املكلف محمد عالوي.
وق�ال الكعبي، يف بيان مقتضب، إن »جلس�ة 
مجل�س النواب ملن�ح الثق�ة لحكومة محمد 
توفيق عالوي س�تعقد يوم االربع�اء املقبل« 
بدال من االثنن، وذلك الس�تمرار املفاوضات 
بينه وبن مختلف الكتل السياسية الضاغطة 
باتج�اه الحص�ول ع�ىل حقائ�ب وزارية يف 

حكومته التي يقول انها لن تكون حزبية.
واثر ذلك دعا رئيس الربملان محمد الحلبويس 
رئاس�ة الربملان التي تضم اضاف�ة له نائبيه 
الك�ردي  والثان�ي  الكعب�ي  الش�يعي  االول 
بش�ر حداد اىل االنعقاد اليوم لبحث قانونية 
انعقاد الجلسة االستثنائية بموعدها الجديد 
والقضايا التي ستتصدى لها ومنها التصويت 

بالثقة عىل حكومة عالوي.
م�ن جهته�م، أكد األك�راد أن ع�الوي قد اب�دى مرونة 
وتنازالت ازاء مطالبهم من حكومته خالل آخر اجتماع 
عق�ده مع�ه وف�د اقلي�م كردس�تان املف�اوض خالل 

الساعات االخرة.
ويف ح�ال اتفق عالوي مع األك�راد وقبلوا بحصتهم من 
ال�وزارات ووافق�وا عىل اس�ماء الش�خصيات الكردية 

التي رش�حها يف التش�كيلة الحكومية فإنه سيكون قد 
ضمن حصوله عىل ثقة الربملان وامكانية انعقاد جلسة 

الربملان االستثنائية االربعاء.
وأك�د عض�و الوفد الك�ردي ضياء بط�رس أن »عالوي 
أب�دى مرونة وتنازل عن قضية اختي�ار الوزراء األكراد 
م�ن قبله حرصا بعد أن كان يف االجتماع الس�ابق يرص 
عىل اختيار الوزراء بنفسه«، مشرا اىل أنه وافق شفهيا 
كذلك عىل اختيار ممثل إلقليم كردس�تان داخل مجلس 

الوزراء العراقي وذلك مراعاة لوضع اإلقليم.
وأض�اف أن املكلف طرح بعض األس�ماء الكردية التي 
اختارها يف تشكيلته الحكومية بشكل ودي قبل طرحها 
ع�ىل الربملان، منوه�ا اىل ان بعضها جيدة ولكن الربملان 

هو املعني أخرا باملوافقة عليها.
وأوضح ان اجتماع اخر س�يعقد يف وقت الحق بن وفد 
القوى الكردية التي تمتلك 46 نائباً يف الربملان من اصل 

329 نائبا.

ومن املقرر ان يس�تكمل ع�الوي اجتماعاته 
م�ع الن�واب الذي�ن يمثل�ون مختل�ف الكتل 
م�ع  اجتماع�ا  س�يعقد  حي�ث  السياس�ية 
مجموع�ة منهم لع�رض برنام�ج حكومته 

عليهم.
وال ي�زال الخ�الف قائم�ا بن اتح�اد القوى 
الس�نية وعالوي حول حصتهم يف تش�كيلته 
الحكومي�ة االم�ر الذي م�ازال رئي�س كتلة 
االتح�اد رئي�س الربمل�ان محم�د الحلبويس 
يرفض الدعوة النعقاد الجلس�ة االستثنائية 
لع�دم وص�ول اس�ماء ال�وزراء املرش�حن 
وبرنامج الحكومة اىل رئاسة الربملان، مشددا 
ع�ىل ان ذلك يجب ان يتم قبل 48 س�اعة من 
انعق�اد الجلس�ة بحس�ب النظ�ام الداخ�ي 

للربملان وهو امر لم يحصل لحد االن.
وبالرتاف�ق م�ع ذل�ك، أعل�ن تحال�ف الفتح 
بزعامة هادي العام�ري اليوم دعمه لعالوي 

ومشاركته يف الجلسة االستثنائية.
واك�د التحال�ف ول�ه 48 مقع�دا يف الربمل�ان 
العراق�ي وه�و اح�د تحالفن مع س�ائرون 
بقيادة مقتدى الصدر، رشحا عالوي لتشكيل 
الحكومة الجديدة. وأش�ار اىل انه س�يصوت 

لصالح منح الثقة لحكومة عالوي.
وكان ع�الوي قد دعا االربعاء املايض مجلس 
النواب اىل عقد جلسة استثنائية اليوم االثنن 
للتصويت عىل منح الثقة لحكومته االنتقالية 
املقبل�ة لكن مواق�ف متناقض�ة ظهرت من 
انعقاد الجلس�ة بن رئي�س الربملان محم�د الحلبويس 
ونائبه االول حس�ن الكعبي، حيث يرفض االول الدعوة 
لعقدها االثنن، فيما يرص الثاني عىل انعقادها ملمحا 

اىل امكانية ترؤسه للجلسة بدال عن رئيس الربملان.
وال ي�زال ع�الوي يواجه اعرتاضات واس�عة من القوى 
السياس�ية الكردية والسنية فضالً عن الحراك الشعبي 

الذي يطالب بشخصية مستقلة غر حزبية.

      بغداد / المستقبل العراقي

فن�دت منظمة الصحة العاملي�ة، أمس االحد، من مخاط�ر الفايروس القاتل 
»كورن�ا« ع�ىل العراق، مؤكدة بانه لن يس�تطيع مقاومة األج�واء الحارة يف 
الب�الد خالل موس�م الصيف، مش�يدة بإج�راءات الحكومة العراقية بش�أن 

مواجهة فروس كورونا.
وق�ال ممث�ل املنظم�ة يف العراق أدهم إس�ماعيل يف ترصيح�ات صحفية إن 
»العراق استجاب بشكل مثايل يف التعامل مع فروس كورونا ونجح يف اجالء 

الطلبة العراقين من مدينة ووهان الصينية بشكل رسيع للغاية وتمكن من 
عزلهم ملدة 14 يوما ومن ثم اخالء سبيلهم بعد التاكد من عدم اصابتهم«.

وأكد إس�ماعيل أن »العراق يمتلك كافة املعدات الرضورية لفحص املصابن 
بالكورون�ا القادمن اىل املطارات واملنافذ الحدودي�ة بعد تزويد املنظمة بتلك 
املع�دات، فضال عن نرش اكثر من 100 الف بوس�رت دعائ�ي من اجل اتوعية 
املواط�ن”، مبينا ان “االج�واء الحارة للعراق يف الصيف املقبل س�تقيض عىل 
فرصة انتش�اره اال ان العراق مطالب بابقاء االجراءات الوقائية ملنع انتشار 
الف�روس«. وأوض�ح أن »اغالق الحدود مع ايران سيس�تمر مل�دة ثالثة ايام 

لح�ن انعق�اد االجتماع الثالثي صب�اح اليوم بن املنظم�ة ووزارتي الصحة 
االيراني�ة والعراقي�ة لتحديد االجراءات الجديدة م�ع تفيش املرض يف الجانب 
االيراني«. وتابع أن »االجتماع سيناقش االليات الجديدة سيما ايران والعراق 
تستعدان القامة زيارات مليونية خالل الشهرين املقبلن ما يزيد من خطورة 
انتش�ار االمراض بشكل رسيع يف حال عدم اتخاذ االجراءات االلزمة”، مبينا 
ان “الح�رب عىل داع�ش والحصار دمرت�ا البنى التحتية الصحي�ة للعراق و 
نتعاون مع العراق العادته االول يف مجال الصحة يف الرشق االوس�ط بس�بب 

خربة االطباء العراقين املمتازة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئيس الجمهورية برهم صال�ح، أمس األحد، عىل 
رضورة تطوي�ر كفاءة موظف�ي الخدمة العامة وتهيئة 
ف�رص عم�ل للعاطلن، مؤك�داً أهمية إتاح�ة »الفرص 

املتساوية« يف التعين أمام العراقين. 

وقال املكتب اإلعالمي لرئاس�ة الجمهورية يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »رئيس الجمهورية 
برهم صالح استقبل، اليوم األحد، رئيس مجلس الخدمة 

االتحادي محمود محمد عبد والوفد املرافق له«.
وأك�د صالح، وفقاً للبيان، »أهمية أن يلعب املجلس دوراً 
أساس�ياً يف رف�ع مس�توى الوظيفة العام�ة وتطويرها 

وإتاح�ة الف�رص املتس�اوية يف التعين أم�ام العراقين 
بم�ا يحقق العدال�ة االجتماعية، وضمان مبدأ املس�اواة 

للمؤهلن إلشغالها«.
وش�دد ع�ىل »رضورة تطوي�ر الجه�از اإلداري، ورف�ع 
مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي 
الخدمة العامة والعمل عىل تحقيق اإلصالح املؤسس�اتي 

وتهيئة فرص عمل للعاطلن، وتوفر الرعاية االجتماعية 
املالئمة لهم بالتنسيق مع الجهات املختصة«.

م�ن جانبه، اس�تعرض رئيس وأعض�اء مجلس الخدمة 
»الخطوات التي حققها املجلس يف االرتقاء بواقع الهيكل 
الوظيف�ي للدول�ة بما ينس�جم والتطور الذي يش�هده 

العالم يف مجاالت العمل واالقتصاد«.

اليوم .. الربملان يعقد اجتماعًا لبحث الربنامج احلكومي وسري املرشحني.. وتسريبات عن تقديم عالوي »تنازالت« لألحزاب الكردية

تأجيل جديد للتصويت عىل احلكومة اجلديدة
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الصحة العاملية تطمئن العراقيني: »كورونا« سينتهي بأجواء الصيف احلارة   

رئيس اجلمهورية يؤكد عىل أمهية إتاحة »الفرص املتساوية« يف التعيني أمام العراقيني

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس املحكمة االتحادية العليا 
مدحت املحمود، أمس االحد، حرص 
املحكم�ة عىل تعزي�ز دور امل�رأة يف 
املج�االت كاف�ة وذل�ك م�ن خ�الل 
االحكام التي تصدرها. وقال املحمود 
يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه، ان »املحكمة االتحادية 
التهان�ي  بأس�مى  تتق�دم  العلي�ا 

الذك�رى  بمناس�بة  والتربي�كات 
التاسعة لتأسيس منتدى االعالميات 
العراقي�ات«. وأض�اف أن »املحكمة 
االتحادي�ة العليا تؤّكد حرصها عىل 
تعزيز دور املرأة يف مختلف املجاالت 
واالجتماعية  والثقافية  السياس�ية 
من خ�الل االح�كام الت�ي تصدرها 
يف هذا املج�ال«، متمني�ًا ل�«منتدى 
التوفي�ق  العراقي�ات  االعالم�ات 

والنجاحات الصاعدة«.

القايض املحمود يؤّكد حرص املحكمة 
االحتادية عىل تعزيز دور املرأة

        بغداد / المستقبل العراقي

عد النائ�ب عن كتل�ة صادق�ون النيابية 
ثامر ذيبان، أمس األحد، األصوات املطالبة 
“تش�جيعا”  األمريكي�ة  الق�وات  ببق�اء 
لإلره�اب، مؤك�دا أن قرار الربمل�ان ملزم 
للجمي�ع وال يح�ق ألي جه�ة االع�رتاض 

عليه او رفضه.
إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  ذيب�ان  وق�ال 
“املوض�وع ال يخ�ص الق�وات األمريكية 
فقط وانما القوات األجنبية برمتها لوجود 
تجاوز عىل سيادة البالد”، مبينا انه “يجب 
ع�ىل الجميع احرتام ق�رار مجلس النواب 
وال يح�ق ألي جه�ة سياس�ية االعرتاض 

وم�ن يعرتض يحاول يش�جع لإلرهابين 
عىل القيام بعملياتهم اإلجرامية”.

ولف�ت ذيب�ان إىل أن “األص�وات املطالبة 
ببقاء االمركان هي إحدى أسباب رشعنة 
املحتل وتوس�عته يف العراق”، مشددا عىل 
رضورة “الوقوف ضد األصوات التي تريد 

توسعة املحتل ومجابهتها قانونيا”.

وكان النائب عن تحالف س�ائرون جمال 
فاخ�ر أك�د يف ترصي�ح س�ابق أن اخراج 
القوات األمركية من العراق المناص منه 
واليمكن العدول عنه، الفتا اىل ان الحكومة 
الجدي�دة ملزمة بتنفيذ هذا القرار س�واء 
وضعت�ه يف برنامجه�ا الحكوم�ي او ل�م 

تدرجه.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس كتلة الس�ند الوطني، النائب أحمد األس�دي، 
أن م�ن أولويات املوازنة لع�ام 2020 تخصيص األموال 
إلعادة املفس�وخة عقودهم من ابناء الحش�د الشعبي، 
الفتا االش�رتاط عىل رئيس الوزراء املكلف محمد عالوي 

بعدم املساس بالحشد أو أضعافه.
وقال األس�دي يف ترصيح صحفي، إن »الحشد الشعبي 
هو صمام األمان للش�عب العراقي ونقط�ة القوة التي 
تحفظ مس�تقبل هذا الش�عب والعملي�ة الديمقراطية 

واس�تمرارها«، مبينا أن »الحش�د الش�عبي هو وصية 
الش�هداء ولن نرتكها لذلك س�نبقى داعمن للحش�د ما 

حيينا«.
وبش�أن إعادة املفس�وخة عقوه�م من ابناء الحش�د، 
أوضح األس�دي أنه »ُمنذ اليوم األول من أحداث ترشين 
األول امل�ايض، ب�ارشت بالضغط داخل مجل�س النّواب 
إلع�ادة جميع املفس�وخة عقودهم من الحش�د اس�وة 
بالدف�اع والداخلي�ة وص�والً اىل اص�دار االم�ر الديواني 

بإعادة 99 ألف و400 من املفسوخة عقودهم«.
ونوه رئيس كتلة السند الوطني، إىل »املتابعة مع اللجنة 

املالية ووزارة املالي�ة واالمر متوقف عىل إطالق املوازنة 
املالية للع�ام 2020 بتضمن التخصيصات املالية لهذه 
االعداد«، الفتاً اىل »عدم ترك هذا االمر وسنتواصل بشكل 
دائ�م م�ع الجه�ات املعنية يف األش�هر املقبل�ة من أجل 
إعادة املفسوخة عقودهم وتخصيص األموال الالزمة يف 

موازنة 2020«.
وأكد: »االشرتاط عىل رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق 
ع�الوي بان الح���ش�د يمثل اله���واء الذي نتنفس�ه 
واملاء الذي نرشبه وال نقبل املس�اس ب�ه او اضعافه او 

التخي عنه ابداً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ترأس وزير الداخلية الدكتور ياس�ن 
طاهر الي�ارسي، أمس األحد، اجتماع 
هيأة رأي الوزارة رقم )1( لسنة 2020 

بحضور وكالء الوزارة االعضاء.
وجرى خالل االجتماع متابعة مراحل 
تنفي�ذ ق�رارات هيأة ال�رأي لالجتماع 
الس�ابق، ومناقش�ة عدد من القضايا 
واتخاذ القرارات التي تسهم يف تطوير 
عم�ل ال�وزارة ع�ىل املس�توى األمني 
والخدم�ي واإلداري ومختلف مفاصل 

العمل األخرى.
وتطرق وزير الداخلية، خالل االجتماع، 
إىل فقرات املوازنة االستثمارية للوزارة 
للعام 2020، موعزاً بدراسة واإلرساع 
بتفعي�ل م�رشوع الفي�زا االلكرتونية 

للمسافرين كافة.
كما ش�دد ع�ىل أهمية تعزي�ز قدرات 
قي�ادة قوات ح�رس الحدود ومس�ك 
قاطع املسؤولية بن العراق وسوريا، 
موجهاً بتجهي�ز قيادة قوات الرشطة 

االتحادية بعجالت حديثة.

نائب عن املطالبات ببقاء القوات األمريكية: تشجع عىل اإلرهاب 

السند الوطني: من أولويات موازنة 2020 إعادة مجيع املفسوخة 
عقودهم من ابناء احلشد 

وزير الداخلية ويوعز 
باإلرساع يف انجاز مرشوع 

الفيزا االلكرتونية 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف النائب ع�ن االتحاد اإلس�المي امن بك�ر، أمس االح�د، عن رفض 
س�لطات إقليم كردس�تان منح املتظاهرين إجازة للتظاهر, مش�را اىل ان 

املتظاهرين طالبوا بإصالح اإلدارة املركزية وكذلك سوء الخدمات.
وق�ال بك�ر يف ترصي�ح صحف�ي إن “مئ�ات م�ن املواطن�ن يف محافظ�ة 
الس�ليمانية نظموا تظاه�رة مركزية طالبوا فيها اص�الح اإلدارة املركزية 
ورف�ض هيمنة األحزاب الرئيس�ية يف إدارة اإلقليم وأيضا رفعوا ش�عارات 

تندد باهمال القطاع الخدمي يف عموم اإلقليم”.
وأضاف ان “الس�لطات يف محافظ�ة أربيل رفضت منح االج�ازة للتظاهر 
كما حدثت يف الس�ليمانية”، مؤكدا ان “الس�لطات الكردي�ة لم ولن تمنح 
أي إجازة للتظاهر خش�ية من توس�عها وكما يحدث يف بغداد واملحافظات 

األخرى”.
وكانت مدينة الس�ليمانية شهدت تظاهرات شعبية تنديدا بالفساد وسوء 
اإلدارة باالقليم وذلك اس�تجابة لدعوات حراك الجيل الجديد الذي يرتأس�ه 

املعارض الكردي البارز شاسوار عبد الله.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة النزاهة، اليوم االح�د، عن مجمل أوامر القبض واالس�تقدام 
التي صدرت بحق وزراء ومن هم بدرجتهم ونواب وذوي الدرجات الخاصة 
الس�ابقن والحالين، خالل ش�هر كانون الثاني امل�ايض. وقالت الهيئة يف 
بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، انه »تم اصدار 90 أمر قبض 
واس�تقدام بحق 86 من ذوي الدرجات الخاصة خالل الشهر املايض، بينها 
9 أوامر قبض و81 أمر اس�تقدام«. وبينت ان »من بن املش�مولن بأوامر 
االستقدام 3 وزراء سابقن ومن هم بدرجتهم، و3 نواب سابقن، و6 وكالء 
وزارة حاليِّ�ن وس�ابقن، باإلضافة إىل 5 محافظن س�ابقن، و20 مديراً 
عام�اً حالياً وس�ابقاً، و40 من أعض�اء مجالس املحافظ�ات«. واوضحت 
ان�ه »تمَّ إصدار أوامر قبٍض بح�ق 3 محافظن، و4 مديرين عامن حاليِّن 
وس�ابقن، وش�خصن من أعضاء مجالس املحافظ�ات«. وتابعت الهيئة 
بأن »املش�مولن بأوامر القبض واالس�تقدام يعمل�ون يف وزارات الثقافة، 
والصحة، والتعليم العايل والبح�ث العلمي، والكهرباء، والدفاع، والصناعة 
واملعادن، والبلديات واألش�غال، والنقل، إضافة إىل مجليس النواب والوزراء 

واإلدارات املحلية للمحافظات ومجالس املحافظات«.

        البصرة / المستقبل العراقي

صدق�ت محكمة تحقي�ق البرصة الثالثة، اعرتاف�ات متهمن اثنن برسقة 
احد املواطنن يف منطقة العش�ار والذي كان بحوزته مبلغاً قدره اربعمائة 

مليون دينار خاصة برواتب املتقاعدين.
وقال مجلس القضاء االعىل يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، إن »املَُتَهمن 
قاما مع متهم�ن اثنن هاربن برسقة املبلغ الخ�اص برواتب املتقاعدين 
من صاحب مكتب صرفة بعد ان س�حبه من مرصف الرافدين وتوجه به 
اىل مكتبه يف منطقة العشار حيث اعرتضت طريقه مجموعة مسلحة التي 

تنكرت بالزي العسكري واستولت عىل املبلغ تحت تهديد السالح«.
وأض�اف أن »املتهم�ن اعرتفوا رصاحة بإش�رتاكهم بالحادث مع متهمن 
آخرين أحدهم رشطي يعمل يف مرصف الرافدين قام بتزويدهم باملعلومات«، 
مش�راً اىل أن »كش�ف الداللة للمتهمن جاء مطابق العرتافاتهم التي أدلوا 
بها للمحكم�ة الفتاً اىل ان املحكمة صدقت أقوالهم اس�تناداً ألحكام املادة 

442 من قانون العقوبات العراقي .

نائب كردي: سلطات كردستان متنع
 املواطنني من التظاهر 

النزاهة تعلن صدور )٩0( أمر قبض واستقدام 
بحق مسؤولني خالل الشهر املايض

حمكمة حتقيق البرصة تصدق اعرتافات 
متهمني برسقة رواتب املتقاعدين

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د تي�ار الحكم�ة، أم�س االحد، 
أن تمري�ر حكومة رئي�س الوزراء 
املكل�ف محمد توفيق ع�الوي بات 
أم�را رضوري�ا، فيم�ا دع�ا القوى 
الكردية والسنية اىل االقتداء ب�”األخ 
األك�رب”. وق�ال النائب ع�ن التيار 
جاسم البخاتي يف ترصيح صحفي 
إن »عملية تمرير الحكومة بات امر 
رضوري ما دامت الحكومة ستعمل 
عىل تهيئة األجواء املستقرة والعمل 

عىل اعداد انتخابات مبكرة«.
الق�وى  “بع�ض  البخات�ي  ودع�ا 

السياس�ية م�ن املكون�ن الكردي 
والس�ني امل�رصة ع�ىل التمثي�ل يف 
الحكوم�ة املقبل�ة إىل ع�دم فرض 
شخصيات محددة امتثاال بما فعله 
اخيه�م الكب�ر املكون الش�يعي”، 
مبينا أن “اغلب القوى السياس�ية 
الشيعية أعلنت استعدادها لحضور 
جلس�ة التصويت متى م�ا تحدده 

رئاسة املجلس”.
وكان مجل�س الن�واب ق�رر تأجيل 
عقد جلس�ة من�ح الثق�ة لحكومة 
رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق 
عالوي اىل يوم األربعاء املقبل بعدما 

كانت مقررة غدا االثنن.

احلكمة عن مترير احلكومة: بات أمرًا رضوريًا
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    بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد وزير الداخلية، ياس�ن طاه�ر اليارسي، عىل 
البطاق�ة  ع�ىل  الحص�ول  آلي�ات  تس�هيل  رضورة 

الوطنية.

وذك�ر بيان ع�ن مكتب الي�ارسي تلقته »املس�تقبل 
العراقي« ان االخري »اجرى جولة تفقدية زار خاللها 
عمل مديرية أحوال الكرخ والتقى خالل جولته بعدد 
م�ن الضباط واملنتس�بن العاملن«، موع�زاً بتقديم 
»أفضل الخدمات وتبسيط اإلجراءات اإلدارية املتبعة 

لإلرساع بإنجاز معامالت املواطنن«.
وأوض�ح البي�ان أن »وزي�ر الداخلية اس�تمع خالل 
جولت�ه التفقدي�ة إىل طلب�ات املواطن�ن املراجع�ن 
واس�تمع إىل املش�كالت التي يعانون منه�ا، موجهاً 
بح�ل تلك املش�كالت وفق األط�ر القانونية بالرسعة 

املمكنة«.
وش�دد الوزير، وفق�اً للبيان، عىل رضورة »تس�هيل 
آلي�ات الحصول عىل البطاقة الوطني�ة«، مؤكداً عىل 
»أهمي�ة تقليص حلق�ات الروتن الزائ�دة والتعامل 

بكل مودة واحرتام مع املراجعن.

وزير الداخلية يشدد عىل رضورة تسهيل آليات احلصول عىل البطاقة الوطنية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعرب�ت وزارة الرتبي�ة، ع�ن اس�فها وحزنها 
الشديدين ملا تعرضت له التلميذة فواطم عالء 
حسن بمحافظة ذي قار من عملية اغتصاب 
وقت�ل بش�عة.وقال املكتب اإلعالم�ي لوزارة 
الرتبية يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«،أن 

»وزيرة الرتبية س�ها خليل الع�ي بك وكوادر 
ال�وزارة تلقوا بأس�ف وحزن م�ا تعرضت له 
الفقي�دة ) فواط�م ع�الء حس�ن( التلمي�ذة 
يف الص�ف الثال�ث االبتدائي يف مدرس�ة منديل 
االبتدائية للبنات الواقعة يف حي سومر بمركز 
قض�اء النارصية من عملية بش�عة يندى لها 
جبن اإلنسانية حيث اغتصبت وقتلت وهي يف 

طريق عودتها للمنزل بعد ادائها االمتحان«.
واض�اف البيان انه »فيما أدانت الوزيرة هذه 
الجريمة البش�عة طالبت الجه�ات املختصة 

بانزال اقىص العقوبات بحق الجاني«.
وتؤكد الوزارة أن األجهزة األمنية تمكنت من 
القاء القب�ض عىل الجاني وهو االن يف قبضة 

العدالة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة ع�ن مواصلة مالكات الرشك�ة العامة لتجارة 
الحب�وب بمناقلة ال�رز املحي واملس�تورد والش�لب اىل جانب تجهيز 

املطاحن بخلطات الحنطة املعتمدة .
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشكة حس�نن مه�دي عل�وان يف بي�ان ورد 
»املستقبل العراقي«، بان »فرع الديوانية قام بمناقلة كمية )٢٠٨٠( 
طنا من الرز املحي إىل سايلو الوائلية يف نينوى فيما تم مناقلة كمية 
) ٩٩٥٠ ( طن�ا ش�لب اىل ف�رع املثنى لغ�رض تصنيع�ه يف املجارش 
األهلية و اس�تالم كمي�ة ) ٦٤٠ ( طنا حنطة محلية محولة من فرع 

صالح الدين« .
مضيف�ا بان فرع بابل مس�تمرة كذلك باس�تالم ال�رز املحي بنوعيه 
العنرب والياسمن واملصنع يف املجارش االهلية اىل جانب ماتم تصنيعه 
يف مجرش�ة الحلة الحكوميه واملصنع ضم�ن املواصفات التصنيعية 

العراقية املعتمده حيث بلغت الكمية املستلمة )٢٤٨٩(«.
واش�ار علوان بان »سايلو النارصية جهز مطحنة سومر الحكومية 
بكمية اكثر من )٢٤٩( طنا من الحصة الثانية لرفد مفردات البطاقة 
التموينية كم�ا تم تجهيز املطاحن االهلية بكمي�ة تجاوزت ) ٥7٦( 
طنا فضال عن مواصلة استالم الحنطة املحلية الدرجة االوىل واملحولة 
م�ن مجمع س�امراء حيث بلغ�ت الكمية املس�تلمة )٤٥71( طنا اىل 

جانب استمرار تجهيز وكالء املواد الغذائية بالرز«.
مشريا كذلك اىل قيام صومعة الطوز بمناقلة كمية اكثر من )1٨٣٦( 
طن�ا اىل ف�رع دياىل فيما ت�م تفريغ كمي�ة اكثر م�ن )٤٣1( طنا رز 
فيتنام�ي وارد م�ن ميناء ام قرص م�ن الباخ�رة UNlTY اضافة اىل 

تجهيز مطحنة رسمد ستار بكمية تجاوزت)1٥٤( طنا .
كاش�فا بانه تم�ت املب�ارشة بتجهي�ز وكالء قضائي الط�وز وامريل 
واالط�راف بالحص�ة الثاني�ة /٢٠٢٠ مل�ادة ال�رز وحس�ب الكش�ف 

والقطوعات الواردة من فرع الغذائية يف صالح الدين.

وزيرة الرتبية تدين بشدة اجلريمة البشعة التي تعرضت 
هلا التلميذة »فواطم عالء« من النارصية

حبوب التجارة تعلن استمرارها بمناقلة الرز املحيل 
واملستورد وجتهيز املطاحن باحلنطة املخلوطة

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

وج�ه محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة نصيف 
جاس�م الخطاب�ي ،بتنفيذ حمل�ة تنظيف 
واس�عة تش�مل داخ�ل وخ�ارج امل�دن يف 

الجمحافظة«.
مرك�ز  ع�ىل  الخطاب�ي  جول�ة  وخ�الل 
املحافظة وتوجيه�ه مديرية بلدية كربالء 
باعادة تأهيل ش�ارع الهنيدية الرابط بن 
ش�ارع حي النقيب وش�ارع ح�ي البلدية 
تقوم مديري�ة بلدية كرب�الء بأعمال رفع 
الكتل الكونكريتي�ة وبعض املواد املرتوكة 

للمبارشة بعملية اكساءه وتنظيف النهر
ومن خ�الل الجولة وبمتابع�ة مدير بلدية 
كربالء عبري س�ليم ن�ارص بالقيام بحملة 
تنظي�ف الش�ارع املقاب�ل ملديري�ة زراعة 
كربالء تقوم مديري�ة بلدية كربالء بحملة 
تنظيف مكثفة للمنطقة واعمال تس�وية 
الكت�ل الرتابية والتي س�تكون مس�احات 

خرضاء«.
وتقوم مديرية بلدية كربالء بحملة تنظيف 
لش�ارع كربالء حسينية وش�ملت الحملة 
اعمال تنظي�ف ورفع االنقاض واملخلفات 

واعمال تسوية لكتف نهر الحسينية.

حمافظ كربالء يوجه بتنفيذ محلة تنظيف واسعة 
داخل وخارج املدن

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    المستقبل العراقي/ علياء حمود الكناني

أعلنت العتبة الحسينية املقدسة، عن مواصلة االعمال 
يف مصن�ع االدوي�ة، يف محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة، 
مبينة أن ش�هر اب من العام الجاري سيشهد مراسم 

افتتاحه.
وقال مدير املرشوع الدكتور حيدر البهاديل يف ترصيح 
للموق�ع الرس�مي، إن »االعمال مس�تمرة يف مرشوع 
مصن�ع االدوية، وبوترية متصاع�دة، وبجهود مكثفة 
»، مبين�ا أن »اله�دف من املرشوع ه�و توفري االدوية 
املج�ازة واملفحوص�ة بأح�دث التقني�ات للمواطنن، 
والتقلي�ل من رحالت العناء خ�ارج العراق للبحث عن 

العالجات«.
وأوض�ح أن »نس�بة اإلنجاز يف بن�اء الهيكل الخارجي 
للم�رشوع بلغ�ت ٩٠%، ام�ا التفاصي�ل الت�ي تخص 
عل�م املعامل، وتكنولوجيا صناعة الدواء التي تش�مل 
تكنولوجي�ا الكهرب�اء، واالرضية، والتربيد، س�يرشع 
بتنفيذه�ا خالل الف�رتة املقبلة«، الفت�ا اىل »أننا نعمل 

بشكل جاد الفتتاحه يف شهر اب/ أغسطس املقبل«.
وأض�اف أن »املصنع ه�و من مِنش�أ )إيطايل-املاني-
هن�دي( وخاضع للمعاي�ري العاملية لصناع�ة االدوية 
)G.M.p(، ويعد األكرب يف الع�راق بعد اكتمال مراحله 
الخمس�ة وملا س�يتضمن من خطوط إنتاجية أهمها 
خط انتاج )Ampoule and Vial( والتي ستصنع ألول 

مرة داخل العراق«.
تبل�غ مس�احته  وال�ذي  االدوي�ة  أن مصن�ع  يذك�ر 
)٢٠,٠٠٠م٢(، يق�ع ع�ىل الطري�ق الراب�ط بن مركز 

محافظة كربالء )1٠كم( ومحافظة النجف األرشف.

العتبة احلسينية حتدد 
موعد افتتاح اكرب مصنع 

لألدوية عىل مستوى العراق

    المستقبل العراقي / االء علي

تفق�د معاون مدي�ر عام رشكة الفاروق العامة ،احدى تش�كيالت 
وزارة االعمار واالس�كان والبلديات واالش�غال العامة محمد فواز 
املطل�ك، م�رشوع الهيئة العام�ة للمباني ، برفقة مدير املش�اريع 
م�وىس حميد كاطع , ومدير االداريه، حيث اطلع عىل س�ري العمل 
واخر ماتوصلت اليه املالكات الهندس�يه العامله فيه مثمًن جميع 
الجه�ود املبذول�ة والت�ي تس�اهم يف تقدي�م هذا امل�رشوع ».يذكر 
ان امل�رشوع يتأل�ف م�ن بنايت�ن , االوىل مكونة من ث�الث طوابق 
مخصصة ملكتب املدير العام وقاعة كبرية لالجتماعات , اما البناية 
الثانية فهي مؤلفة من خمس�ة طوابق لالقسام الهندسية والفنية 
باالضاف�ة اىل ال�رسداب الذي ُخصص لالقس�ام االدارية والخدمية 
االخرى ».ويتضمن العمل تغليف البناية بواجهة حديثة مستوحاة 
م�ن تراث العم�ارة العراق�ي االصيل يتم تعش�يقه بحج�ر باعذرا 
والزج�اج العاكس الحديث , وتطبي�ق االرضيات باملرمر مع هيكل 
حدي�دي , وتجهي�ز البنايات باملصاع�د الكهربائي�ة , ومنظومات 
التكيف والسقوف الثانوية , هذا واعلن السيد املعاون خالل اطالعه 
ع�ىل س�ري العم�ل يف املرشوع ع�ن اس�تمرار وترية العم�ل املكثف 
للوصول اىل نتيجة تليق بس�معة الرشكة , وان الرشكة عازمة عىل 

تنفيذ العمل وفق ماهو مخطط له باحدث املواصفات الفنية .

معاون مديـر عـام رشكـة الفـاروق 
يتفقد مرشوع اهليئة العامة للمباين

    المستقبل العراقي / عمار السامر 

بدأت يف دائرة عقارات الدولة، أمس األحد، بإجراءات تمليك سندات 
الطابو للمواطنن الفائزين بقرعة ال� ٥٠٠٠ قطعة أرض سكنية، 
ضم�ن املب�ادرة الت�ي أطلقه�ا محافظ الب�رصة املهندس أس�عد 
عبداالمري العيداني مؤخراً. وقال معاون مدير دائرة عقارات الدولة 
يف الب�رصة »ماهر حميد حس�ن«: »تم نرش جدول عىل تسلس�ل 
االحرف االبجدية ملراجعة املواطنن الذي ظهرت اس�مائهم ضمن 
الوجبة االوىل لتس�هيل االجراءات للمس�تفيدين«، وب�دأت الدائرة 
ب�اول اجراء لها وهي مخاطبة مديريت�ي البلدية والبلديات، بعدم 
اس�تفادة االش�خاص الذين ظهرت اس�مائهم بالقرعة، وحسب 
مس�قط الرأس، إلكمال عملية تس�جيل قطع االرايض بأسمائهم 
وحس�ب املس�تفيدين«، ون�وه لوج�ود بعض الصعوبات بس�بب 
الزخم الكبري الذي  يف�وق امكانيات الدائرة املحدودة،  ناهيك عن 
قل�ة الكادر للموظفن الذي  اليتناس�ب وحجم املراجعن، وبالتايل 
ال يمك�ن امتص�اص هكذا زخ�م من املواطن�ن من هن�ا.. ندعو 
الجهات املعنية، تنظي�م املراجعة فقط، لكي يتم إكمال املعامالت 
وتس�هيل االجراءات للمواطن ».  من جانبه�م، عرب املواطنن عن 
ش�كرهم وامتنانه�م له�ذه االلتفات�ة الكريمة، من قب�ل رئيس 
الحكومة املحلية، مطالب�ن يف الوقت ذاته،  الجهات ذات العالقة، 
التدخ�ل لتخفيف الكثري من اإلجراءات الروتينية، التي تثقل كاهل 
املواطنن،  وعىل وجه الخصوص النس�اء وكبار الس�ن، إضافة إىل 

رضورة  زيادة الكوادر يف الدائرة ليستوعب  كثافة املراجعن.

    بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت أمانة بغ�داد األخب�ار التي تداولته�ا بعض مواق�ع التواصل 
االجتماع�ي ع�ن اطالق درج�ات وظيفي�ة وتعيينات ع�ىل مالكها 
تح�ت عنوان ) مرشوع بغدادنا(«.وأكدت أمانة بغداد يف بيان تلقت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه ، ان »املوضوع عاٍر عن الصحة.

    بغداد / المستقبل العراقي

وقعت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات العامة عقودا لالرشاف 
عىل ثالثة مش�اريع خدمية يف محافظة نين�وى، اثناء زيارة مدير 
عام املركز الوطني لالستشارات الهندسية حسن ِمدِّب للمحافظة 
ولقائه االس�تاذ نجم الجبوري«.وذكر املرك�ز االعالمي للوزارة يف 
بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »العق�د االول تضمن اعادة 
تأهيل وتطوير مستش�فى خاص بأمراض الدم بس�عة 7٠ رسيرا 
وعق�د مستش�فى تلعفر بس�عة 1٠٠ رسي�ر فيما تضم�ن العقد 
الثالث اعادة تأهيل وتطوير مبنى محافظة نينوى ودار الضيافة« 
.وع�ىل هامش زيارت�ه للمحافظة اجرى مدير ع�ام املركز ودائرة 
االعم�ار الهن�ديس وكال�ة جولة ميداني�ة اطلع فيه�ا عىل مجمل 
مش�اريع ال�وزارة يف مختل�ف احي�اء ومناطق املحافظ�ة لتقييم 

االرضار ووضع املعالجات والحلول الهندسية املستقبلية لها.

عقارات البرصة تبارش بتمليـك سنـدات )٥( آالف 
قطعة أرض سكنية وزعها املحافظ عىل املستحقني

أمانة بغداد تنفي إطالق درجات وظيفية 
وتعيينات بعنوان »مرشوع بغدادنا«

االعامر توقع عقود االرشاف عىل ثالثة 
مشاريع خدمية يف نينوى

    ديالى / المستقبل العراقي

أعل�ن محافظ دياىل، مثن�ى التميمي، انه اص�در امرا باغالق جميع املناف�ذ الحدودية يف 
املحافظة أمام التبادل التجاري ملدة ثالثة ايام ابتداًء من اليوم االثنن«.

وذكر بيان صحفي صادر عن املحافظة، تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »املحافظ مثنى 
التميمي عقد اجتماعاً موس�عاً مع خلية االزمة يف دياىل لدراس�ة سبل الوقاية من مرض 
كورونا«.واض�اف ان »االجتماع قرر اغالق مع�ربي منديل واملنذرية امام التبادل التجاري 
مل�دة ثالثة ايام ابتداء من اليوم االثنن إلعط�اء مجال اكرب امام الجهات املختصة التخاذ 
كافة سبل مواجهة مرض كورونا مع افساح املجال امام الوافدين من العراقين بالدخول 
مع اتخاذ كافة االجراءات الطبية والفحوصات الالزمة«.واشار اىل انه »تقرر انشاء اثنن 

من املراكز الطبية يف معربي املنذرية ومنديل من اجل فحص كل الداخلن عرب املعربين.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أوضح�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلمي، أسباب تعليق االمتحان التقويمي 
يف  النهائي�ة  للدراس�ات  )ال�وزاري( 

الجامعات.
وقال مدير عام جه�از اإلرشاف والتقويم 
يف ال�وزارة نبي�ل األعرج�ي يف ب�ن تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، »هناك 
تباي�ن يف دوام الكلي�ات واألقس�ام داخ�ل 
الجامع�ة الواحدة، الفت�اً إىل أن واحدة من 

التقويم�ي وج�ود  االمتح�ان  أساس�يات 
ل�كل  موح�د  نهائ�ي  امتحان�ي  ج�دول 

الجامعات والكليات«.
وأضاف، أن »موافقة وزي�ر التعليم العايل 
ع�ىل تعلي�ق االمتح�ان التقويمي يش�مل 
ه�ذا الع�ام فقط«.وأش�ار إىل أن »الوزارة 
موح�داً  ج�دوالً  تط�رح  أن  تس�تطيع  ال 
الجامع�ات  جمي�ع  طلب�ة  المتحان�ات 
واألقس�ام، مبيناً أن الجامعات تعمل عىل 
إكمال املنهج بفرتة 1٥ أس�بوعاً للكورس 

األول و1٥ اسبوعاً للكورس الثاني .

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعلنت بلدية النارصية، توفري ٢٠ ألف قطعة أرض لتوزيعها بن املس�تحقن«.أعلنت بلدية 
النارصية، توفري ٢٠ ألف قطعة أرض لتوزيعها بن املستحقن«.وقال مدير بلدية النارصية 
قحط�ان عدن�ان يف ترصيح لوكال�ة األنباء العراقي�ة )واع(، إن »البلدية س�رتوج معامالت 
توزيع األرايض لجميع رشائح املجتمع«، الفتاً إىل أنه »بالنس�بة للمعامالت السابقة ،سيتم 
تدقيقها بش�كل كامل وحس�ب ع�دد النقاط«.وأوضح أن »البلدية تعم�ل اآلن عىل مراجعة 
وتدقي�ق املعامالت الس�ابقة وتس�لم املعام�الت الالحقة«، مش�رياً إىل أنه »س�تتم املبارشة 
بتوزي�ع قطع األرايض خالل فرتة محددة«.وكان مجل�س الوزراء وافق عىل توزيع األرايض 
الواقعة داخل التصميم األساس املصدق للمدن بن الرشائح املشمولة بموجب خطة تعدها 
كل محافظة ويصادق عليها وزير اإلعمار واإلس�كان والبلديات.ونص قرار مجلس الوزراء 
عىل رضورة تسلم خطط املحافظات خالل عرشة أيام، وبعكسه يعد مصادقاً عليها بسعر 
٢٥٠ دين�اراً للم�رت الواحد، وتؤلف لجان يف كل محافظة برئاس�ة املحافظ أو رئيس الوحدة 

اإلدارية، ومديرية البلدية، ومدير األمالك يف البلدية املعنية ألغراض التوزيع.

اعتبارًا من اليوم.. حمافظ دياىل يصدر امرًا بغلق املنافذ 
احلدودية أمام التبادل التجاري لثالثة ايام

التعليم توضح قرار تعليق االمتحان التقويمي

بلدية النارصية تعلن توفري »20« ألف قطعة 
أرض لتوزيعها بني املستحقني

وزير املوارد املائية يرأس 
أجتامعا للجنة العليا للفيضان

    بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس وزير امل�وارد املائية جم�ال العاديل أجتم�اع اللجنة العلي�ا للفيضان 
بحض�ور الخرباء واملديرين العامن يف الوزارة وتش�كيالتها وممثي الجهات 
الحكومي�ة من هيئة املستش�ارين ومجلس الوزراء وال�وزارات ذات العالقة 

املائ�ي  املوق�ف  ملناقش�ة 
الحايل والنظرة املستقبلية 
االحرتازي�ة  واالج�راءات 
اتخاذه�ا  يتطل�ب  الت�ي 
يف ح�ال ح�دوث موج�ات 
فيضاني�ة والتوقعات التي 
ق�د تحصل».واف�اد بي�ان 
ل�«املس�تقبل  ورد  للوزارة 
انه »يف مستهل  العراقي«، 
الوزي�ر  اوض�ح  اللق�اء 
جه�ود ال�وزارة بتحقي�ق 
تنفي�ذ  يف  نوعي�ة  طف�رة 

الخط�ة الزراعية للعام امل�ايض والحايل حيث تم زراعة م�ا يقارب ٦ مليون 
دونم للموس�م الش�توي املايض و ٥ مليون دونم للحنطة وتحقيق االكتفاء 
الذات�ي لهذا املحصول والتطرق اىل اجراءات ال�وزارة للعام املايض ونجاحها 
يف تج�اوز ازمة الس�يول التي اجتاح�ت البالد وحماية حق�ول النفط وفتح 
هور املصندك لحماية االرايض الزراعية واملمتلكات الهايل محافظتي واسط 
وميس�ان«.كما ش�مل االجتماع تقديم اس�تعراض للموقف املائي املتحقق 
وااليرادات املائية لحويض نهري دجلة والفرات وتأثري السدود املنشأ من قبل 
الجارة تركيا وكيفية االس�تفادة من الفراغات الخزنية الس�تيعاب املوجات 
الفيضانية حال ورودها بعد ذوبان الثلوج.كما تم تقديم أس�تطالع لس�داد 
االنهر الرئيس�ية واالجراءات االحرتازية التي يتطلب اتخاذها يف حال حدوث 
اي ط�ارئ كأعمال كري االنهر وتقوية الس�داد واعمال التكس�ية الحجرية 
لالنه�ر الرئيس�ية ومناط�ق االهوار واالج�راءات املتخذة من قب�ل الوزارات 
والجهات االمنية والحش�د الشعبي ومسؤويل غرفة العمليات يف املحافظات 

كافة.

حمافظ بغداد يتفقد ناحية الرشيد ويلتقي وجهاءها 
ويتخذ حزمة قرارات لتحسني واقع اخلدمات

    بغداد / طالب ضاحي

تفقد محافظ بغداد محمد العطا، 
بغ�داد  جنوب�ي  الرش�يد  ناحي�ة 
برفقة عضو مجلس النواب حسن 
ش�ويرد الحمدان�ي والتق�ى بعدد 
من وجهاء الناحية مستمعا ألبرز 

احتياجاتهم«.
»ناحي�ة  ان  اىل  العط�ا،  وأش�ار 
الرش�يد عان�ت اإلهم�ال يف الفرتة 
املاضية رغ�م تقديمها التضحيات 
مؤك�دا  النازح�ن«،  واس�تيعابها 
»تمت مناقشة مش�اكل الكهرباء 
يف الناحي�ة واتخذن�ا إج�راء به�ا، 

باالضاف�ة اىل موضوع ف�رز االرايض من اجل 
توزيعه�ا وكذلك املبارشة بمش�اريع إكس�اء 

الش�وارع بعد اكتمال ش�بكة املجاري بنسبة 
٩٨% وبن�اء مدرس�ة يف كويري�ش وتصحيح 
وض�ع مناس�يب امل�اء يف الش�بكة املحلي�ة، 

وكان هن�اك مقرتح لربط املنطقة 
تم�ت  ايض�ا  الرسي�ع  بالطري�ق 

مناقشته«.
عضو مجلس النواب حسن شويرد 
الحمداني من جانبه، نّوه بالقول 
»زرن�ا برفق�ة املحاف�ظ مناط�ق 
ناحي�ة الرش�يد املرتامي�ة وهناك 
رؤية إلكس�اء ٢٥ كل�م يف املرحلة 
االوىل، وهن�اك ايض�ا مرشوع بناء 
٤ او ٥ م�دارس يف مرك�ز الناحية، 
وبمس�اعدة الس�يد محافظ بغداد 
اكملنا كل االجراءات الفنية لتنفيذ 
مرشوع البطاقة املوحدة يف ناحية 
الرش�يد، كم�ا تم�ت املوافقة عىل 
تزويد املنطقة بسبع محوالت مبدئيا لتحسن 

خدمة الكهرباء .

النقل تعلن ادراج »3« مرائب ضمن خطة 
تنمية االقاليم يف نينوى

    المستقبل العراقي / زهراء علي

اعلن�ت وزارة النق�ل العراقي�ة عن 
ش�مول ث�الث مرائ�ب يف محافظة 
مش�اريع  خط�ة  ضم�ن  نين�وى 
الت�ي  الخط�ة  بحس�ب  التنمي�ة 
وضعته�ا املحافظ�ة ملوازنة تنمية 

األقاليم للعام الحايل .
ورد  بي�ان  يف  ال�وزارة  وبين�ت 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »الرشكة 
العامة الدارة النقل الخاص اكملت 
كافة االجراءات ملفاتحة والتنسيق 
م�ع الحكوم�ة املحلي�ة يف نين�وى 
والتصامي�م  الدراس�ات  ألع�داد 
والكش�وفات ألع�ادة تأهيل مرآب 
 ٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠ بمبل�غ  القي�ارة 

مليون واعادة تأهيل مرآب الكوير 
ملي�ون   1٥٠،٠٠٠،٠٠٠ بمبل�غ 
وانشاء مرآب متكامل يف تل عبطة 

بمبلغ ٣٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مليون«.
وذك�رت ان »ه�ذه التخصيص�ات 
خط�ة  ضم�ن  املش�اريع  له�ذه 
املحافظ�ة  يف  التنمي�ة  مش�اربع 
مش�رياً اىل حاجة تل�ك النواحي اىل 
قط�اع النق�ل الخ�اص وماتقدمة 
م�ن خدم�ات اىل املواطن�ن ،يذكر 
ان وزارة النق�ل تس�عى اىل تأهي�ل 
البن�ى التحتية لعم�وم املرائب من 
خ�الل رفد خططها االس�رتاتيجية 
قب�ل  م�ن  مالي�ة  بمخصص�ات 
الحكوم�ات املحلية او التمويل من 

مخصصاتها الذاتية .
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حمافظة نينوى
قسم العقود

20/ 2020 B م/ اعالن مناقصة عامة رقم
يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

جتهيز اجهزة طبية ومولدة كهربائية KVA270 يف ناحية تل عبطة
) ضمن تخصيص�ات الخطة االس�تثمارية  االضافية لعام 2019 
ملحافظ�ة نين�وى(  وبكلف�ة تخميني�ة )213,250,000 دين�ار ( 
)مائتان وثالثة عرش مليون ومائتان وخمس�ون الف وس�بعمائة  

دينار عراقي وبمدة تنفيذ )180( يوم .
ع�ى مقدمي العط�اءات من الرشكات الراغب�ن بدخول املناقصة 
مراجع�ة قس�م العقود يف دي�وان املحافظة )خالل اوق�ات الدوام 
الرس�مي وابت�داءا م�ن تاريخ نرش االع�الن ولغاية نهاي�ة الدوام 
الرسمي ليوم 2020/3/2( للحصول عى نسخة من الوثائق لقاء 
مبلغ مقطوع قدره 150,000 دينار فقط ) مائة وخمس�ون الف 

دينار ( غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قب�ل صاحب العطاء او م�ن يخوله, بظرف 
مغل�ق ومختوم ويكت�ب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء 
وعنوانه ويودع يف صندوق العطاءات املوجود يف قسم العقود مرفقا 
معه الوثائق واملستمسكات املذكورة يف الصفحة رقم )2( علما ان 
تاريخ الغلق يوم املوافق 2020/3/3 الس�اعة الثانية عرش ظهرا 

وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يك�ون مؤتمر م�ا قبل الغلق يف الس�اعة العارشة م�ن صباح يوم 
االحد املوافق 2020/2/23 لالجابة عى االستفس�ارات يف العنوان 

املذكور يف وثيقة العطاء
مع التقدير

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )29(  والصادر يف 2020/2/4 
تعلن اللجن�ة اعاله عن تأجري العقارات املدرج�ه تفاصيلها يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية حمام العليل  وفقا الحكام القانون 
)21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية . فعى الراغبن بااليجار 
مراجع�ة مديرية بلدية  حمام العليل  وخالل مدة )ثالثون يوم ( تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن  بالصحف مستصحبن معهم التامينات 
القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم 
االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش 
االع�الن واملصاريف االخرى عى ان يقوم  بتس�ديد باقي بدل االيجار 
والرس�وم االخرى واب�رام العقد خالل مدة )ثالثون ي�وم( من تاريخ  
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن 
تأجر امللك وعى حساب الناكل وتحمله فرق البدلن وكافة املصاريف 
االخرى املرتتبة عى ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له 
بالدخ�ول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه 
يعد املس�تاجر ن�اكال وتطبق بحقه االج�راءات القانوني�ة املقتضاة 

وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية حمام العليل .
مالحظة /  مدة االيجار سنة واحدة فقط .

وزارة االعامر واالسكان البلديات العامة
رشكة الفاروق العامة للمقاوالت االنشائية

اعالن مزايدةقسم الشؤون القانونية شعبة العقود 
تعل�ن رشكة الف�اروق العامة للمقاوالت االنش�ائية احدى تش�كيالت وزارة االعمار واالس�كان عن 
بي�ع املواد املدرج�ه تفاصيلها ادناه يف معمل )ص�ب االنابيب /الغزالية ( ي�وم )االربعاء(  املصادف 
2020/3/4 الس�اعة الحادية عرش صباحا بموجب قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 
2013 فعى الراغبن بالرشاء مراجعة قس�م الش�ؤون املالية البداء رغبتهم بالرشاء عى ان يودع كل 
منهم التامينات القانونية البالغة )500,000( خمس�مائة الف دينار )عى شكل صك مصدق( وكما 
مبن ادناه قبل االشرتاك باملزايدة  والحضور يف الزمان واملكان املعينن وبعكسه ال يحق له االشرتاك 
باملزايدة وعى املش�رتي رفع املواد خالل س�بعة اي�ام من تاريخ االحالة القطعية وبعكس�ه تفرض 
غرام�ة تأخريي�ة قدره�ا )5000 خمس�ة االف دينار ( عى كل ي�وم تأخري وملدة ثالث�ون يوم بعدها 
يعت�رب ناكال ويحق للدائرة الترصف باملادة ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور االعالن والخدمة 

واملصاريف االخرى بنسبة 2% علما ان عنوان الرشكة عى شبكة االنرتنيت :
Farouqco1@Farouq.moch.gov.iq

  Farouqco2@Farouq.moch.gov.iq او

املدير العام

م / غلق اكتتاب 
يعلن مرصف الثقة الدويل االسالمي 
عن غلق االكتتاب العام يف زيادة راس 
م�ال رشكة املب�ذال للتوس�ط ببيع 
ورشاء العم�الت االجنبي�ة املحدودة 
وذل�ك نهاية ال�دوام الرس�مي ليوم 
الخميس املصادف 20 / 2 / 2020 
حيث ت�م االكتتاب بكامل االس�هم 
املطروحة لالكتتاب والبالغة ) 000 
/ 000 / 1 مليون سهم ( خالل فرتة 

ثالثون يوما .. مع التقدير 
حسن عامر كاظم 
معاون املدير املفوض

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعى
بغداد/الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 

العدد 125 / ش / 2020  
التاريخ 20 / 2 / 2020  

اعالن
اىل املدعى عليه / نعمه عبود محمد

اقام�ت املدعي�ة ايم�ان عباس ضاح�ي الدعوى 
املرقمة اع�اله امام هذه املحكم�ة تطالبك فيها 
الحك�م بتأيي�د حضانته�ا لالطف�ال م�ن رقي�ة 
وحس�ن و فاطم�ة ملراجع�ة الدوائر الرس�مية 
وملجهولية مح�ل اقامتك و حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتأييد املجل�س املحيل لذا ق�رر تبليغك 
اعالن�ًا بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة يوم املرافع�ة املصادف 2 / 
3 / 2020 الس�اعة التاس�عة صباح�اً ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً س�تجري 

املرافعة بحقك غيابياً وعلناً و وفق االصول  

القايض / فارس شبيب الزم

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 173 / 2020  
التاريخ 23 / 2 / 2020  

اىل املنفذ عليه / حامد جميد خضري الساكن يف الكاظمية م 415 
ز 28 د 45 

لق�د تحق�ق لهذه املديري�ة من كت�اب مركز رشطة 
الكاظمي�ة املرق�م 512 يف 20 / 1 / 2020 وتأيي�د 
قائممقامية قضاء الكاظمية ) املختار ( انك مجهول 
مح�ل االقامة ولي�س لك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه استناداً للمادة )27( 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالناً بالحضور يف 
مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمسة عرش يوماً تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر :-

املنفذ العدل / ثامر امحد حسني
قرار محكم�ة بداءة الكاظمية املرق�م 1855 / ب / 
2019 يف 26  / 11 / 2019 املتضم�ن الزام�ك بتأدية 
مبل�غ ) 40,100,000 ( ملي�ون دين�ار اىل دائ�ن زيد 

محمد جاسم محمد

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

محكمة بداءة الكرخ
العدد 4861 / ب / 2019 
التاريخ 17 / 2 / 2020  

اعالن
املدعي / قيص حسن عيل وكيله املحامي صادق كريم القييس  

املدعى عليه / ليث نبيل خالد
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م 4861 / ب / 2019 يف 22 / 12 / 2019 
يقيض فيه الحكم بفسخ عقد االيجار املؤرخ يف 15 / 6 / 2019 املتضمن استئجار 
املدعى عليه لجزء من العقار املشيد عى القطعة 417 / 1887 كرادة مريم املتخذ 
عيادة وتحميلك الرسوم واملصاريف القضائية واتعاب محاماة وكيل املدعي مبلغ 
قدره خمس�مائة الف دينار وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
املؤيد من الجهة الرس�مية تقرر تبليغ�ك بصحيفتن محليتن بقرار الحكم اعاله 
ول�ك ح�ق الطعن به وفق الطرق املق�ررة قانوناً وخالل املدة القانونية وبعكس�ه 

سيكتسب الحكم الدرجة القطعية وفق االصول

القايض / استربق محادي عزاوي

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 62 / ش1 / 2020 
التاريخ : 10 / 2 / 2020 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / مصطفى كمال منصور 

م / تبليغ 
اقامت املدعية زوجتك ) مها جواد كاظم ( الدعوى الرشعية 
بالع�دد اعاله ومضمونه�ا طلبها تصدي�ق الطالق الخلعي 
الخارج�ي الواقع بينكما بتاريخ 30 / 12 / 2019 ولكونك 
مجهول محل االقامة وحس�ب كت�اب مركز رشطة املفرق 
بالع�دد 1150 يف 25 / 1 / 2020 وتايي�د مخت�ار قض�اء 
بعقوبة / قري�ة دور الزراعة االوىل تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم 3 / 3 / 2020 ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك غيابي�ا ووفق 

القانون واالصول .
القايض 

وميض عادل عبد القادر

فقدان 
فقد مني دفرت خروجية كمركي رقم الس�يارة / 
124537 – س�ليمانية – حمل مرس�يدس تريلة 
مودي�ل 2008 رقم الدف�رت 219 / 32695 يف 13 
/ 8 / 2018 بأس�م / س�ه ربه حمه أمن – فمن 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .
����������������������������������������

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) يون�س نعم�ه جاس�م موىس ( 
دع�وة قضائي�ة لتغيري اللقب م�ن ) البهاديل ( اىل 
) املوس�وي ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل خمس�ة ع�رش يوما م�ن تاريخ 
النرش وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية بطلبه 
استنادا اىل احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء الحقوقي 

نشأة ابراهيم الخفاجي 
املدير العام / وكالة 

التأمينات المواد ت

500,000 خمسمائة الف دينار  مرجل بخاري نفطي عدد /1 1

400,000 اربعمائة الف دينار  مرجل بخاري نفطي عدد /1 2

750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار مرجل بخاري نفطي كبير عدد /1 3

75,000 خمسة وسبعون الف دينار  خزان ماء عدد /1 4

50,000 خمسون الف دينار  انابيب ماء للتوزيع 5

100,000 مائة الف دينار خزان وقود عدد /1 6

رقم القطعة وان المقاطعة 
11 حمام العليل  نوع العقار ورقمه ت

22/1 كازينو البادية وكازينو العوائل ومنتزه أ 
بمساحة 4320م2  1

973/17 سوق مسقف أ ب ج د بمساحة 1000م2 2
1174/9 دكان 4 من المرافق الصحية المحورة  3

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات نينوى

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

العدد : 4547
التاريخ : 2020/2/19
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )25(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 
30( يوم ثالثون يوم�ا تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة م�ع الترصيح االمني 
للمش�رتك باملزاي�دة وتجري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية 
املوص�ل الواقع يف ح�ي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا 
للي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 
اج�ور نرش االع�الن واجور خدم�ة بنس�بة )2%( من بدل 

االيجار 
1 � الدكاك�ني املرقم�ة ) 401و458و449و448و461و4
60و407و542و540و495و425و423و421و419و41

7( الواقعة يف س�وق الربكة يف منطق�ة البورصة عىل جزء 
من القطعة املرقمة )179( محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث 

سنوات

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 910

التاريخ :  2020/2/20
اعالن

اىل املدعى عليه / فالح حسن عباس
اقامت املدعية ) بدور عالء عزيز ( الدعوى بالعدد 910/ش2020/1 
ام�ام ه�ذه املحكمة تطلب فيه�ا نفقة ماضية ومس�تمرة للمدعية  
والطف�ل ) منس�ه( وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مختار محلة ش�قق حي الس�الم / النجف قررت 
املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة القادم املوافق يوم 2020/3/5 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا  

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 330/ش2020/5

التاريخ :  2020/2/23
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل عبد الحسن حمزه
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 330/ش2020/5 يف 
2020/2/12  غيابيا بحقك والقايض بتأييد حضانة املدعية ) زهراء 
محمد حس�ن محمد عيل( للطفل ) مه�دي( وملجهولية محل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي املكرمة / النجف 
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عامر طعمه الحار
��������������������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 278

التاريخ :2020/2/18 
م/ نرش فقدان

للطل�ب املقدم من قبل املدعوة )كوثر حس�ني س�الم( التي تروم فيه 
نصبه�ا قيم�ة عىل ابنها املفق�ود )ضياء كامل طام�ي مهنا( قررت 
ه�ذه املحكمة نرش فق�دان املدعو )ضياء كامل طام�ي مهنا( الذي 
فق�د يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن بتاري�خ 2016/2/11 ول�م يعرف 
مص�ريه لحد االن وعىل من يعث�ر عليه وتتوفر لدي�ه معلومات عنه 
االتصال بذويه الساكنني يف محافظة صالح الدين/ ناحية االسحاقي 
او مركز رشطة االسحاقي خالل شهر من اليوم التايل لنرش اإلعالن. 

 القايض 
يعرب عيل جاسم

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

فقد مني س�ند العقار املرق�م ) 5185/2( حي الزهراء والصادر من 
دائ�رة التس�جيل العقاري يف النجف االرشف بأس�م ) نضال حس�ني 

علوان( / فعىل من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
��������������������������������������������������������

فقدان
فق�دت وصوالت االمانة الصادرة من مديرية بلدية الرميثة وحس�ب 
يف   3472 الرميث�ة  قض�اء  يف  القضائ�ي  التحقي�ق  مكت�ب  كت�اب 

2020/2/20 ومن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 432/ 2020

التاريخ : 2020/2/20 
اىل  /املنفذ عليه / عالء رعد طاهر

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبل�غ القضائي وكذلك 
مختار قضاء الكوفة املختار حس�ن محس�ن الش�كري انك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ  عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة التنفيذ النجف االرشف خالل خمس�ة 
عرش يوم�ا تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
بالع�دد 8199/ النج�ف  املح�رر: ق�رار محكم�ة ب�داءة  اوص�اف 

ش2019/5 يف 2019/12/22 واملتضم�ن الزام�ك بتأدية اىل الدائنة 
نجود حاكم جاسم نفقة ماضية مبلغ خمسة وثمانون الف  شهريا 
ونفقة مس�تمرة لها مائة وعرشون الف ونفقة مس�تمرة البنه عبد 

الله مائة الف شهريا 
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد / 169/بحث/2020

التاريخ / 2020/2/23
اعالن

اىل املدعى عليه / مهدي عبد االمري هادي
اقامت املدعيه ) فاطمة جبار عبد( الدعوى املرقمة اعاله  امام  هذه 
املحكم�ة تطلب فيها تأييد حضانة للطفل�ني القارصين ) رقية تولد 
2010 وزي�د تولد 2013(  وملجهولية محل اقامت�ك فقد قرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور ام�ام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2020/3/15 الس�اعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض

حميد جخم علوان
��������������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول

دائرة الكاتب العدل يف النجف االرشف
العدد / 339

التاريخ 2020/2/19
اعالن
انذار 

بواسطة الكاتب العدل يف النجف االرشف
وج�ه الس�يد )نب�أ ابراهيم غال�ب( وكيلة املحام�ي مصطفى مجيد 
الك�ويف بموج�ب وكالت�ه العامة والص�ادرة  من كاتب ع�دل النجف 
االن�ذار املرق�م بالعدد العم�وم ) 4554( يف 2020/2/16 ويف س�جل 
االنذارات ) 339( اىل الس�يد ) ناظم شنان جابر شرب( عنوانه النجف 

حي املكرمة  جهة االنذار / 
س�بق وان قمت برشاء السيارة املرقمة )27837 أ انبار( نوع تويوتا 
كراون موديل 1997 لون ازرق من موكيل ) نبأ ابراهيم غالب( بمبلغ 
س�بعة االف وخمس�مائة دوالر امريكي بموجب عقد البيع والرشاء 
الصادر م�ن مكتب ميثم التمار )ع( لبيع ورشاء الس�يارات  بتاريخ 
2019/8/1 ول�م تقم بتس�ديد ما بذمتك اىل موكيل  ل�ذا عليه اطلب 
من�ك تس�ديد املبلغ خ�الل فرتة س�بعة ايام وبخالفه س�وف تتحمل 
كاف�ة التبع�ات القانونية س�وف اق�وم بمراجعة الدوائ�ر املختصة 
ارس�ل االنذار بيد مبلغ دائرتنا الس�يد ) كاظم مسلم كاظم( لغرض 
تبليغ�ك واعي�د الينا مرشوح�ا عليه بانه كان يس�كن ضمن منطقة 
ح�ي املكرمة وارتح�ل اىل جهة مجهولة وبدون علم املختار الس�يد ) 
عباس عبد الحس�ن ذياب ( لذا قررنا النرش بالصحيفتني الرسميتني 
لغ�رض تبليغك باالن�ذار ويعترب التبليغ نافذ م�ن تاريخ النرش وملدة 

سبعة ايام 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ 
العدد : 1123 / ش / 2020 

التاريخ : 18 / 2 / 2020 
اىل / املدعى عليه ) احمد احمد سلمان ( 

م / اعالن 
اقامت املدعية ) رش�ا رياض احمد ( الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
والذي طلب فيها الحكم ) بالتفريق ( وملجهولية محل اقامتك حسب 
ماجاء برشح املبلغ القضائي تق�رر تبليغك بصحيفتني يوميتني ويف 
حالة عدم حضورك موعد املرافعة املوافق 4 / 3 / 2020 او من ينوب 

عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

سعد عيدان جرب 
��������������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الخالص 
العدد : 803 / 2018 

التاريخ : 23 / 2 / 2020 
اعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الخال�ص الس�يارة املرقم�ة 84105 ي بغداد 
خصويص نوع هونداي توس�ان ستيش�ن اللون ابيض موديل 2013 
العائدة اىل املدين ) محمد سعد عبد العزيز ( لقاء دين الدائنة ) سمية 
عدن�ان ن�ارص ( والبالغ 30900000 ثالثون مليون وتس�عمائة الف 
دينار – فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه تامينات مقدارها 10 % عرشة 
باملائ�ة م�ن القيمة التقديرية اس�تنادا اىل امل�ادة 71 ثالثا من قانون 

التنفيذ .
املواصفات :

1 – سيارة نوع هونداي توسان موديل 2013 اللون ابيض .
2 – القيمة التقديرية : 17000000 سبعة عرش مليون دينار .

املنفذ العدل 
جواد كاظم حسن

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

اىل الرشيك / فوزيه ساحت فياض 
اقت�ى حضورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي الكائ�ن يف البرصة 
– ك�وت الحجاج – مجم�ع وزارة االعمار واالس�كان – تقاطع حي 
الرس�الة وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قي�ام الرشيك ) ماجد 
كاظ�م رحيم ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 1 / 
1146 مقاطعة 62 / ارايض الصبخ لغرض تس�ليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها ) 15 ( يوما داخل العراق وش�هرا خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبال .
��������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة شط العرب 
العدد : 29 / ب / 2020 

التاريخ : 11 / 2 / 2020 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه االول ) صال�ح منصور س�هر ( بناءا ع�ىل الدعوى 
البدائي�ة املقام�ة من قبل املدعي ) وزير املالي�ة اضافة اىل وظيفته ( 
موضوعها ابط�ال قيد 31 مقاطعة 27 االكوات نظرا ملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي لربيهة 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني مش�هورتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املص�ادف 1 / 3 / 
2020 الس�اعة العارشة صباحا ويف حال عدم حضورك سوف تجري 

املرافعة غيابيا بحقك .
القايض 

��������������������������������������������������������
اىل  الرشيك / بهاء هادي ذياب 

اقت�ى حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف االرشف  
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة ع�ىل  قيام رشي�كك )رزيقه حمزه 
ناج�ي(  بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 3/56165 
ح�ي النداء رقم املقاطعة )4( جزيرة النجف  لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه س�وف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة أم قرص

العدد  : 5 / ب / 2020 
التأريخ  16 / 2 / 2020

إىل املدعي عليه الثاني / رائد عيل باهض
تنفي�ذا لق�رار هذه املحكم�ة املتخ�ذ يف ي�وم 13 / 2 / 2020 تقرر 
تبليغك عن طريق  صحيفتني محليتني يوميتني رسميتني  بالحضور 
أم�ام هذه املحكم�ة بتاري�خ  4 / 3 / 2020  يف الدعوى املقامة من 
قب�ل املدعو فاض�ل عباس اس�ماعيل والتي موضوعها تس�ديد دين 
ويف حال�ة عدم حض�ورك  تعترب متبلغاً ويتم اص�دار القرار غيابياً يف 

الدعوى مع التقدير  . 
القايض االول  

أسامة داخل سلمان
��������������������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب

العدد  : 162 / ب / 2019 
التأريخ  11 / 2 / 2020

اإلعالن
إىل املدعي عليه  ) حس�ني عبد املهدي عبدالواحد  ( بناءاً عىل الدعوى 
البدائي�ة املقام�ة من قب�ل املدعي ) مصطفى س�عد طاه�ر ( تقرر 
تبليغ�ك بالحكم الغيابي الصادر من هذه املحكمة بتاريخ 19 / 1 / 
2020 واملتضمن بإلزام املدعي عليه ) حس�ني عبدالهادي عبدالواحد 
( بتأيدت�ه للمدع�ي مصطفى س�عد طاهر مبلغ مقداره خمس�ون 
ملي�ون دينارعراقي وتحميل املدعي عليه كافة الرس�وم واملصاريف 
صدر الحكم استناداً للمواد 383 و 118 من قانون اإلثبات و 55 و56 
و156 و 161 و177 و185 و302 مرافعات مدنية حكما غيابياً بحق 
املدع�ي عليه معلقاً عىل املضاهاة والنكول عن اليمني عند االعرتاض 
قاب�اًل لالعرتاض واالس�تئناف والتمييز ويف حال ع�دم اعرتاضك عىل 
الحكم الغيابي أو الطعن به استنافاً أو التمييز ضمن العدد القانونية 

سوف يكتسب الدرجة القطعية .
القايض 

أياد أحمد الساري
��������������������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة

العدد  : 1959 
التأريخ  17 / 2 / 2020

اإلعالن
إىل السيدة ) مياده خالد جدوع(

قدم الس�يد  ) مهدي ش�بوط مطلك ( طلباً إىل هذه املحكمة يتضمن 
تنصيبه ويص مؤقت عىل اوالد ش�قيقه ) صباح ش�بوط مطلك ( كل 
م�ن ) محمد وع�يل وزينب ( وملجهولية محل إقامتك وحس�ب رشح 
القائم  بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي  ) حي العباس ( كونك مرتحلة 
اىل جهة مجهولة تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
بالحضور أمام هذه املحكمة يف الساعة التاسعة صباح يوم 3 / 3/ 

2020  ويف حال عدم حضورك ستصدر الحجة  وفقاً للقانون . 
القايض 

جاسم محمد املوسوي
��������������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوية الطالب ) حس�ن حام�د مظلوم ( الص�ادرة من املعهد 
التقن�ي اداري برصة قس�م تقني�ات ادارة املواد – فم�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
��������������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظف ) مثن�ى محمد مجي�د ( الصادرة م�ن وزارة 
الكهرب�اء – مديري�ة توزي�ع كهرب�اء الب�رصة – فمن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الوجيهية 
العدد : 99 / ب / 2019 

التاريخ : 18 / 2 / 2020 
اعالن 

نظرا الكتس�اب الحكم الصادر عن ه�ذه املحكمة بالعدد 99 / ب / 
2019 وتاري�خ 29 / 12 / 2019 الدرج�ة القطعي�ة واملتضمن ازالة 
شيوع السيارة املرقمة ) 42282 ( دياىل / خصويص نوع دايو برنس 
صالون / موديل 1995 / بيضاء اللون والنتهاء اجراء وضع اليد قرر 
االع�الن عن بيعها باملزايدة العلنية وعىل الراغب بالرشاء الحضور اىل 
هذه املحكمة خالل مدة النرش البالغة ثالثون يوما مس�تصحبا معه 
التامينات القانونية البالغة 10 % من القيمة التقديرية البالغة ) 000 
، 000 ، 2 ( مليوني دينار وس�تجري املزايدة يف تمام الس�اعة الثانية 
عرش من اليوم االخري للنرش واذا صادف اليوم االخري عطلة رس�مية 
يك�ون اليوم ال�ذي يليه موع�دا للمزايدة ويتحمل املش�رتي رس�وم 

التسجيل والداللية .
القايض 

حسني يارس عويد 
االوصاف : 

س�يارة دايو برنس بيضاء اللون وهي بحالة دون الوسط توجد فيها 
ارضار وكدمات وصدأ ومحركها ذو اربعة اس�طوانات موديل 1995 

ومصباح االنارة الجانبي االيمن االمامي مكسور .
��������������������������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة

العدد  : 880 / ش / 2020 
التأريخ  23 / 2 / 2020

إعالن
املدعي عليه : حسني حسن بكري / بموجب واليته الجربية عىل 

القارصة ابنته رباب حسني حسن ) سورية الجنسية(
أقام املدعي  ) جمعة حسن يوسف ( ضدك الدعوى الرشعية املرقمة 
بالع�دد اعاله والتي يطلب فيها الحك�م بتصديق الطالق وقد لوحظ 
م�ن خالل ورقة التبليغ والرشح الوارد م�ن املجلس البلدي ملنطقة ) 
ح�ي الخليج العربي ( أنك مرتحل إىل جه�ة  مجهولية وغري معلومة 
، علي�ه تقرر تبليغ�ك بموعد املرافعة  بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
أمام هذه املحكمة صباح يوم 12 / 3/ 2020 امام محكمة االحوال 
الش�خصية يف البرصة وعد عدم حضورك او من يمثلك قانوناً س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون . 
القايض 

راغب محمد حسن املظفر
��������������������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ � مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة 1325 /1326 / 1327 / 2019 

التأريخ / 13 / 2 / 2020
إىل / املنفذ عليه 

املدين / رشوق عبداالمري عبود
أن�ك مجهول العنوان حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ لقد تحقق لهذه 
املديرية من رشح املجلس البلدي يف منطقة الساعي أنك مجهول محل 
االقامة وليس لك موطن دائم أو مؤقت أو مختار يمكن اجراء التبليغ 
علي�ه اس�تناداُ للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالناً 
بالحضور يف مديرية التنفيذ يف البرصة  خالل خمسة عرش يوماً تبدأ 
من يوم التايل للنرش بمبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بالجراءات التنفيذ الجربي فوق 
القان�ون أنك مدين�ة إىل الدائن املحامي ) حم�ود عبدالكاظم دخيل ( 
مبلغ قدره 496310 فقط اربعمائة وس�تة وتس�عون الف وثلثمائه 

وعرشة دينار .
املنفذ العدل

فردوس حسني 
اوصاف  املحر :  

 قرارمحكمة  االحوال الشخصية يف املعقل   .
1748  / ش / 25  / 3 /  2018

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )32(
تعل�ن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية 
وفق قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف 
املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خ�الل ) 15( خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من الي�وم التايل 
لنرش االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف مق�ر مديرية بلدي�ة املوصل الواقع يف ح�ي املثنى يف 
الس�اعة العارشة صباحا للي�وم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اج�ور نرش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � املح�الت املرقم�ة ) 1او2او3او4او5او6او7او8او
9او10او11 أ( ع�ىل ج�زء من القطع�ة املرقمة )179( 
محلة الشيخ فتحي ضمن دكاكني البورصة / الجمعية 

التعاونية سابقا وملدة ثالث سنوات

العدد  : 74 
التاريخ : 2020/2/12

العدد : 607
التاريخ : 2020/2/12

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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نبذ العنف وبناء دولة القانون واملؤسسات
           صادق كاظم

يظ�ل العنف واحداً من الثوابت التاريخية 
امللتصقة بالعراق قديما وحديثا من خالل 
حج�م الحوادث الدموية الضخمة املمتدة 
عىل ط�ول مس�احات زمني�ة ضخمة لم 
تع�رف الب�الد خاللها هدوءا او ِس�لما إلاّ 
خالل فرتات زمنية قصرية جدا. إشكالية 
العنف الدموي وممارسته سلوكيا سواء 
م�ن الفراد او الحاكم�ن يظل واحدا من 
الش�كاليات الت�ي تالحق الب�الد واهلها 
من دون وجود تفس�ري او سبب يربر هذا 
الرتاكم العنف�ي الهائل املتجمع يف العراق 
او يس�مح بايقافه واستبداله بسلوكيات 
بديل�ة تجعل من الس�تقرار بديال ناجحا 
لع�ادة بناء نفس�ية وس�لوكية املواطن 
العراق�ي ص�وب س�لوكيات تبتع�د ع�ن 

العنف.
املتواصل�ة  ودورته�ا  العن�ف  دوام�ة 
والعص�ور  الف�رتات  طيل�ة  واملتالحق�ة 
تركت بالتأكيد اثرها يف الس�لوك العراقي 
بش�كل رواس�ب نفس�ية عنفي�ة كان�ت 
تنتظ�ر الوق�ت املناس�ب لتس�كب ه�ذا 
العن�ف ص�ورا دموي�ة مؤمل�ة وخط�رية 
تمثل�ت يف مش�اهد تاريخي�ة مروعة من 
اعمال الس�حل والتقطيع والحرق للجثث 
يف معظ�م الحي�ان كم�ا حص�ل لألرسة 
املالكة صبيحة يوم الرابع عرش من تموز 
م�ن الع�ام 1958 والتي تعرضت لبش�ع 
عملية تمثي�ل وابادة يف التاريخ عندما لم 
تنجح الس�لوكية املس�املة للمل�ك الراحل 
فيص�ل الثان�ي يف تجني�ب األرسة املالكة 
ملص�ري لم يك�ن يتخيله ابس�ط املواطنن 
حين�ذاك، نظ�را لخلو س�جل األرسة من 

اية ممارسات او سلوكيات عنيفة تجاه 
خصومها باستثناء اعدام العقداء الربعة 
خ�الل اح�داث مايس م�ن الع�ام 1941 
والت�ي ج�اءت ردا عىل محاول�ة النقالب 
التي قام بها ه�ؤلء الضباط الذين كانوا 
يدي�رون املش�هد الس�يايس والعس�كري 
وقته�ا، فض�ال ع�ن الطبيع�ة الدموي�ة 
لحكام نظ�ام البعث املباد الذين تفننوا يف 
ارتكاب الوسائل العنفية الجرامية تجاه 
ابناء الشعب العراقي من خالل استخدام 
الس�لحة الكيمياوية لبادة س�كان املدن 
او جل�ب آلت ف�رم الجس�اد وتقطيعها 
يف الس�جون واملعتقالت الرسي�ة و كذلك 
نق�ل الم�راض املعدي�ة الفتاكة كالس�ل 
والطاعون والجرب اىل اجس�اد املعتقلن 
املعارضن وهي ترصفات تكشف العقلية 
الجرامي�ة الس�لوكية لنظ�ام ل يفكر إلاّ 

بإب�ادة خصومه والقضاء عليهم بش�كل 
نهائي. هذا الس�لوك العنفي الذي تزدحم 
به صفحات كت�ب التاريخ قديما وحديثا 
واملمت�دة عرب اكثر من 5000 س�نة تقف 
عدة اس�باب وراء اشاعته واعمامه، فهو 
تارة مس�لط عىل العراق شعبا وارضا من 
قبل غزاة اجانب تدفقوا عىل ارض العراق؛ 
نظ�را لخصوبة ارض�ه وموقعه الجغرايف 
املتميز ال�ذي يربط قارتي اوروبا واس�يا 
وص�ول اىل الهن�د كطري�ق مخترص وهو 
ما يف�رساّ تعاقب ه�ذه الق�وام الغازية 
تاريخيا عىل ارض العراق وقيامها بسكب 
عنف هائل عىل الش�عب العراقي من اجل 
ارغام�ه واخضاعه وهو م�ا جعله يتأثر 
بموجات العنف تلك التي تحولت اىل سلوك 
مالص�ق له، فضال ع�ن أناّ موجات الغزو 
تلك ادت اىل تدم�ري العديد من الحضارات 

واملدن التي كانت موجودة آنذاك وتعرض 
س�كانها اىل البادة مم�ا جعل هذا التأثري 
تلقائي�ا  ويرتاج�ع  ينح�رس  الحض�اري 
لصال�ح املوجات البدوي�ة التي وجدت يف 
تخوم املدن وحافاته�ا الصحراوية مالذا 
آمن�ا لها يجعلها تم�ارس أعمال الرسقة 
والنه�ب والس�طو ضد س�كان املدن مما 
حرم امل�دن يف العراق ومنذ تلك الفرتة من 
فرصة كبرية للتمدن والتطوير والتحضاّ 
بعيدا ع�ن مفاهيم البداوة وقيمها املبنية 
ع�ىل العنف والس�الح ورف�ض الحتكام 
اىل القان�ون والنظ�ام. يحم�ل الدكت�ور 
ع�ي الوردي ال�ذي يعد من اش�هر علماء 
الجتم�اع لي�س يف الع�راق فحس�ب ب�ل 
يف املنطق�ة، الحت�الل العثمان�ي الرتكي 
املس�ؤولية عن تراجع املدنية والحضارة 
يف العراق امام موجات البداوة التي غلبت 

ع�ىل الرايض يف الع�راق، ح�ن انش�غلت 
بجمع الضائب وتركت المور عىل حالها 
م�ن دون ان تس�عى اىل محارب�ة الجهل 
واألمية والتخلاّف ومحاربة الفقر وفرض 
النظام والقانون الذي كان سيسهم حتما 
يف تطوير املجتم�ع وتمدنه بدل من حالة 
الف�وىض الت�ي اش�اعتها تلك الس�لطات 
واس�همت يف تعمي�ق الب�داوة يف املجتمع 
العراق�ي والتي فرضت قيمه�ا عليه بن 
مد وجزر واعاقت تطور املجتمع العراقي 
وتقدم�ه، وكان�ت حتم�ا ستس�هم – لو 
أرادت - يف التخلص ولو تدريجيا من قيم 
وروح الب�داوة التي ت�روج لثقافة العنف 
والنتقام والس�الح التي تركت بصماتها 
وتأثرياتها السيئة والسلبية عىل املجتمع 

العراقي طوال الفرتات الالحقة.
ثقاف�ة  ع�ن  والتخ�ي  العن�ف  نب�ذ  إناّ 

الس�الح وحلاّ الم�ور عن طري�ق العنف 
الخ�رى  الس�لمية  الحل�ول  دون  فق�ط 
الت�ي يتم اللج�وء اليها تحتاج اىل اس�س 
ومقومات يتم من خالله�ا ترميم الوعي 
الجمعي من خالل بن�اء الدولة والقانون 
واملؤسس�ات وتعميمه�ا كحالة مرجعية 
راس�خة يتم الحت�كام اليه�ا، فضال عن 
رضورة ان يعم�ل قادة الب�الد وزعماؤها 
عىل إش�اعة هذه القيم وترس�يخها عرب 
اللت�زام بالقان�ون واحرتام مؤسس�اته 
م�ن دون التج�اوز علي�ه او تجاهل�ه او 
فرض قوانينهم وس�لطتهم الفوقية عىل 
القانون واملجتمع، مثلما يحصل يف الدول 
املتقدمة التي يلتزم افراد شعبها بالنظام 
والقانون ويعملون ع�ىل احرتامهما بدءا 
من أرفع مس�ؤول ونزول اىل أقل مواطن 

يف الشارع.

إعــادة الثـقــة بـالـعـمـلـيــة السيــاسيــة

اجلراد.. خطر جديد برشق أفريقيا

           عباس الصباغ 

كان�ت النس�بة املتواضعة لنتائ�ج النتخابات 
الربملاني�ة األخرية أصدق مؤرش عىل تدني ثقة 
الشارع العراقي بالعملية السياسية املتعثرة، 
وه�ي الت�ي أعطاه�ا صوت�ه ع�رب صنادي�ق 
الق�رتاع. وه�ذه النس�بة دلت ع�ىل تصويت 
حقيق�ي بالرف�ض لها كونه�ا  أحبطت آماله 
يف تحقي�ق عي�ش كريم وس�عيد، وقد أصابت 
املرجعية الرشيدة كبد الحقيقة حن اشرتطت 
بأْن تحظى أي�ة حكومة عراقية مقبلة برىض 
وثق�ة الش�ارع العراق�ي ك�رشط لتمرير أية 
كابينة وزارية وعدم الكتفاء بقبولها برملانيا  
وكم�ا وصفت املرجعية مرحلة ما بعد الحراك 
الحتجاج�ي بأناّه�ا ل�ن تك�ون مش�ابهة مل�ا 
قبلها، ومن أجىل مصاديق عدم التش�ابه، كما 
ُيفرتض، هو أناّ العملية السياسية القادمة ل 
يكف�ي فقط أنها س�تفرزها صناديق القرتاع 
يف النتخابات التي باتت املطلب الس�رتاتيجي 
وامللحاّ للش�ارع العراقي، التي  يجب أن تكون 
نزيه�ة وخالية م�ن الش�وائب واألخطاء التي 
شابت النتخابات السابقة بنسخها املتعددة، 
وإناّما يجب أن تكون ناتجة عن اقتناع شعبي 
وجماه�ريي )ولي�س حزبيا( لها،  ل�ذا يتعناّ 
عىل أياّ�ة حكومة مقبلة، ومهما كان ش�كلها 
وطبيعته�ا الدس�تورية، يف ح�ال توليها زمام 
األم�ور، أن تق�وم، أول، بإعادة ثقة الش�ارع 
بالعملي�ة السياس�ية، وذلك من خ�الل إعادة 
ترميم العقد الجتماعي العراقي الذي تعراّض 
للتشويه املستمر منذ تأسيس الدولة العراقية 

املعارصة )1921( حتى اآلن.  

ومن ضمن آليات إع�ادة الثقة تأهيُل العملية 
السياس�ية م�ن جدي�د، وع�ىل أس�س دولتية 
املحاصص�ة  منه�ج  ع�ن  بعي�دة  صحيح�ة 
والتواف�ق التش�اركي، وهو ما س�باّب الخراب 
الش�مويل باس�ترشاء الفس�اد امل�ايل واإلداري 
يف جمي�ع مفاص�ل الدول�ة العراقي�ة الفتية، 
ليكون ذلك أحد مخرجات الحراك الحتجاجي 

السلمي ومن ثمار تضحيات شهدائه. 
لم يحَظ املش�هد السوس�يولوجي/ السيايس 
العراق�ي، طيلة عمر الدولة العراقية الحديثة، 
العق�د  بتفعي�ل حقيق�ي وفاع�ل ملقارب�ات 
م  الجتماع�ي، ال�ذي ه�و اآللي�ات الت�ي تنظِّ
حياة الن�اس داخ�ل املجتمع والدول�ة وتقنِّن 
عالق�ة األفراد م�ع الدولة وفق أس�س دولتية 
ومجتمعي�ة صحيح�ة لتخلُّ ب�أياّ طرف من 
أط�راف تلك العالقة، كم�ا معمول به يف الدول 
املدنية.  ومن يس�تقرئ تاريخ العراق املعارص 
يرى أن هناك خلال كبريا جدا يف طبيعة العالقة 
بن طريف العقد الجتماعي العراقي اس�تغرق 
ذلك فرتة أغلب عمر الدولة العراقية املعارصة 
التي تأسست ألكثر من مرة عىل أسس دولتية 
/ حكوماتي�ة خاطئة. وط�وال هذه العقود � 

قبل وبعد التغيري النيساني � 
الس�لطات،  ب�ن  متبادل�ة  الثق�ة  تك�ن  ل�م 
ة، وبن الشارع العراقي بألوان  بأشكالها كافاّ
ة! ول أبالغ إن قل�ت لم تكن هناك  طيف�ه كافاّ
ثق�ة متبادلة بينهم�ا أساس�ا، إذ طاملا كانت 
هناك فجوة كب�رية بينهما، وهما طرفا العقد 
الجتماعي الذي يقناّن أطراف العالقة حس�ب 
أن تل�ك  الصادق�ة، بدلي�ل  املواطني�ة  أوارص 
الس�لطات كانت تتعامل مع الشارع العراقي 

تعامال بوليسيا قائما عىل الحديد والنار وإيالء 
املؤسسات األمنية والستخبارية األولوية عىل 
بقي�ة القطاع�ات، فضال عن تكمي�م األفواه 
ومص�ادرة حري�ة التعب�ري، واملؤس�ف ل�ه أن 
يس�تمر ع�دم الثقة ب�ن الطرف�ن )املجتمع 
األه�ي واملجتمع الس�يايس( حتى بعد التغيري 
أول عملي�ة سياس�ية  النيس�اني وتأس�يس 
منتخب�ة انتخابا ديمقراطيا ح�را، فقد تدنت 
مناس�يب انعدام الثقة أكثر من قبل، بس�بب 
أخطاء التأس�يس الدولتي األخري الذي  تسباّب 
يف مفاص�ل  الش�مويل  الفس�اد  اس�ترشاء  يف 
�ة، والنح�دار املريع يف  الدول�ة العراقي�ة كافاّ
مس�توى الفقر والخدمات لعم�وم املواطنن، 
وهو ما أداّى إىل الحباط وانعدام ثقة الش�ارع 
العراق�ي نهائي�ا بعمليت�ه السياس�ية ما أداّى 
إىل الحتق�ان الجماهريي ال�ذي تمخض عنه 
الح�راك الحتجاجي الترشيني املس�تمر حتى 
اآلن، لذا عىل أياّة كابينة وزارية مقبلة تتش�كل 
وفق النتائج التي ستتولد عنها مخرجات هذا 
الح�راك، أن تض�ع ضمن أولوي�ات برنامجها 
الحكومي إعادة ثقة الشارع العراقي بالعملية 
السياسية، وأن تطرح يف هذا السياق برنامجا 
حكوميا قابال للتحقيق بحس�ب خطة زمنية 
معين�ة يضعها خرباء تكنوق�راط مختصون، 
لتحظ�ى تلك العملي�ة بمرشوعي�ة ومقبولية 
مفق�ودة من زم�ان بعيد، وليس ع�ن طريق 
وعود ش�عاراتية رومانسية أو مخملية تتبخر 
مع الزم�ن، أو تلك التي تبق�ى حربا عىل ورق 
كالربام�ج الحكومي�ة الس�ابقة الت�ي كانت 
تس�تفتح ديباجاتها بعبارات السن والسوف 

من دون تحقيق نتائج ملموسة تذكر.

           ماكس بيراك

الج�راد  ح�رشات  م�ن  ملي�ارات 
أش�عة  يف أرساب هائل�ة تحج�ب 
الش�مس كم�ا ل�و أنه�ا نقمة من 
الل�ه تهدد جن�وب إثيوبي�ا وأجزاء 
مج�اورة م�ن كيني�ا يف أع�داد لم 
يش�هدها أح�د منذ عق�ود. وهذه 
الحرشات تفقس وتكرب يف مناطق 
خ�ارج نط�اق س�يطرة الحكومة 
يف اليم�ن والصوم�ال ث�م تصل إىل 
مرحلة النضوج فتهاجر إىل الغرب 
يف  الخ�ضاء  املناط�ق  إىل  لتص�ل 
أفريقيا. وس�قوط أمط�ار يف غري 
موس�مها بس�بب تغ�ري املن�اخ يف 
املحي�ط الهن�دي جعل م�ن رشق 
أفريقيا وليمة للج�راد. وهذا ينذر 
بأزم�ة إنس�انية كب�رية تل�وح يف 
األفق. والجراد يس�تطيع أن يهلك 
الح�رث وال�زرع وي�رتك األس�واق 
خاوية عىل عروش�ها واملاشية بال 
ق�وت. ويف رشق أفريقي�ا، هن�اك 
نحو 19 مليون شخص يواجهون 
بالفع�ل مس�تويات مرتفع�ة من 

انعدام األمن الغذائي.
وي�رى »بيي�ه مولت�و« الخبري يف 
مكافحة اآلف�ات بمنظمة األغذية 
والزراع�ة التابع�ة لألم�م املتحدة 
)فاو( يف العاصمة اإلثيوبية أديس 
أبابا أن ل مفر من »محاولة قتلها 
جميعاً«. وذك�ر »بييه« أن تصاعد 
ع�دد كب�ري من الج�راد يف ش�مال 
إثيوبي�ا ع�ام 1954 أت�ى عىل كل 
أخ�ض يف ش�مال الب�الد وتس�بب 
هذا- مع م�ا صاحبه من جفاف- 

يف مجاع�ة امت�دت عام�اً. ورغ�م 
مازال�ت  التكنولوج�ي،  التحس�ن 
ضعيف�ة.  الحماي�ة  احتم�الت 
فمئ�ات من أرساب هذه الحرشات 
األرايض  يف  بيضه�ا  م�ن  تفق�س 
الرملية لليمن والسهول الساحلية 
للصوم�ال م�ن دون أي س�يطرة 
تقريب�اً عليه�ا. ول تمتل�ك إثيوبيا 
إل ث�الث طائرات قادرة عىل العمل 
ل�رش املبي�دات الحرشي�ة ول�دى 
كيني�ا منه�ا خم�س. ويف الوق�ت 
نفس�ه، تقرتب أك�رب األرساب كل 
يوم إىل منطقة س�لة خب�ز إثيوبيا 
يف األخ�دود األفريقي العظيم حيث 
تلتهم أرساب أصغر بعض الحقول 

هناك.
وأعلنت األمم املتحدة أنها يف حاجة 
إىل 76 ملي�ون دولر ع�ىل الف�ور 
لتعزي�ز عملية رش املبيدات. وذكر 
كو دونجيو املدير العام ل »فاو« يف 
إفادة صحفية أن التمويل مطلوب 
اآلن بالفع�ل ألن توافر األموال بعد 
ذلك سيكون بال نفع. ومن املرجح 
أن تكون إثيوبيا هي األكثر تضراً 
من الوباء الذي بدأ يف يونيو املايض 
لكنه يصل إىل مرحلة خطرية اآلن. 
صحيح أن هناك تقارير عن أرساب 
أصغ�ر  وأرساب  كيني�ا  يف  هائل�ة 
والس�ودان  وأريرتي�ا  جيبوت�ي  يف 
والصومال، لكن إثيوبيا هي الدولة 
الوحيدة التي من املتوقع أن يهبط 
عليه�ا ج�راد يف قم�ة نضجه عىل 
الحقول. وحذرت األمم املتحدة من 
أن الج�راد انتقل إىل أوغندا يف األيام 
القليل�ة املاضي�ة وربم�ا ينتقل إىل 

جنوب السودان.
وأدت سنوات من الجفاف إىل اعتماد 
واس�ع النط�اق ع�ىل املس�اعدات 
الغذائي�ة يف املنطقة وأدت األمطار 
إىل فيضان�ات مدم�رة.  املفاجئ�ة 
وخفف موسم مطري طويل بشكل 
غ�ري معت�اد بعض الضغ�وط عىل 
إمدادات الغ�ذاء، لكنه قدم ظروفاً 
مثالي�ة لتكاث�ر الج�راد. وحال�ف 
الحظ مزارع�ي جن�وب إثيوبيا يف 
أن أكرب أرساب الجراد لم تظهر إل 
يف يناير بعد موس�م الحصاد. لكن 
هن�اك اآلن بذور جدي�دة من الذرة 
والقم�ح يف الرتب�ة، وهن�اك أيضاً 

مئات املليارات من بيض الجراد.
والظرف املناخي غري املعتاد سببه 
ظاهرة ش�بيهة بظاهرة »النينو« 
يف املحي�ط الهندي تحدث كل عرش 
س�نوات لكن الدراسات تظهر أنها 
أصبحت أكث�ر توات�راً وأيضاً أكثر 
ق�وة. والظاهرة تؤدي إىل س�قوط 
أفريقي�ا  أمط�ار غزي�رة يف رشق 
التي شهدت ثمانية أعاصري قبالة 
س�واحلها العام املايض وجفاف يف 
أس�رتاليا فاقم من حرائق الغابات 
هن�اك. وم�ن املتوق�ع أن يس�تمر 
املط�ر حت�ى يوني�و ع�ىل األقل ما 
األرساب  له�ذه  الطري�ق  يمه�د 
املحص�ول  تلته�م  أن  املتحف�زة 
الق�ادم. وذكر »هايف إليما« املزارع 
من جنوب إثيوبي�ا أنه »يف ثقافتنا 
نحتفي بالجراد ألنه بشري بوصول 
املط�ر لكنن�ا نعل�م أن الح�رشات 
إذا بقي�ت أط�ول من ف�رتة املطر، 
فإنها س�تأكل كل يشء وسيعضنا 

الجوع«.
ويؤك�د زيب�دوس س�التو، مدي�ر 
قس�م حماي�ة النبات�ات يف وزارة 
الزراعة األثيوبي�ة، أن موارد البالد 
الحكوم�ة  تش�جع  كافي�ة.  غ�ري 
األثيوبي�ة ع�ىل وس�ائل املكافحة 
التقليدي�ة مث�ل تخوي�ف الج�راد 
بأصوات الطلقات النارية وإشعال 
الن�ريان ومط�اردة املزارعن لهم. 
وتض�ع الحكوم�ة أيض�ا مراقبن 
عىل التالل العالية ملراقبة األرساب 
وإرسال رسائل نصية للمسؤولن 
اإلقليمي�ن بش�أن تحركه�ا لكن 
املبيدات الحرشية مثل املالثيون هي 
الوحي�دة لقتل األرساب.  الطريقة 
رش  الطي�ارون  يس�تطيع  ول 
الح�رشات باملبي�دات إل وهي عىل 
األرض. ألن الج�راد من ذوات الدم 
البارد وأفضل وقت لرشه باملبيدات 
هو الس�اعات املبكرة من الصباح. 
لكن لس�وء الحظ تعرق�ل األمطار 
يف وق�ت مبكر م�ن الصباح عملية 
رش املبي�دات ول يص�ل الطيارون 
إىل اإلرساب إل بعد أن تكون حلقت 
يف الهواء لتنترش عرب أميال كثرية. 
والحكومة األثيوبية واألمم املتحدة 
يف حاجة ماس�ة ملزيد من التمويل 
الكابويس  ملن�ع وق�وع الحتم�ال 
وه�و أن تجتاح الحرشات الحقول 
وتلتهم األخض واليابس. والجراد 
يمكن�ه قط�ع 100 مي�ل يف اليوم 
بمس�اعدة الرياح، وهذا يعني أنها 
عىل مقرب�ة من مس�احات هائلة 
من امل�زارع التي تغ�ذي ثاني أكثر 

دول القارة سكاناً.

رشكة العقيق 
للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 

راسامهلا ) 000 ، 000 ، 000 ، 5 ( مخسة مليارات دينار .
بيان اكتتاب 

اىل / الس�ادة الجمه�ور الكريم ومس�اهمي رشك�ة العقيق للتوس�ط ببيع ورشاء العم�الت الجنبية 
املحدودة راسمالها ) 000 ، 000 ، 000 ، 5 ( خمسة مليارات دينار .

اس�تنادا اىل قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل واس�تنادا اىل قرار اجتماع الهيئة العامة 
املنعقد بتاريخ 19 / 1 / 2020 واملتضمن زيادة راس املال لرشكة العقيق للتوسط ببيع ورشاء العمالت 
الجنبية املحدودة من ) 000 ، 000 ، 000 ، 5 ( خمس�ة مليارات دينار عراقي اىل ) 000 ، 000 ، 005 
، 5 ( خمسة مليارات وخمسة مالين دينار اي بطرح اسهم قدرها ) 000 ، 000 ، 5 ( خمسة مالين 
دينار / س�هم لالكتتاب العام وفق احكام املادة ) 55 / اول ( من قانون الرشكات مع مراعاة املادة ) 
55 ( اول وثالثا من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لس�نة 1997 املعدل لذا ندعو املس�اهمن والجمهور 
لالكتتاب بالسهم املطروحة والبالغة ) 000 ، 000 ، 5 ( خمسة مالين دينار / سهم وفق احكام املادة 

) 55 / اول ( من قانون الرشكات وفق التفاصيل التالية :
1 – نص العقد / 

املادة الوىل : اسم الرشكة : رشكة العقيق للتوسط ببيع ورشاء العمالت الجنبية املحدودة .
امل�ادة الثانية : مركز الرشكة : العراق – بغداد ولها بعد موافقة البنك املركزي العراقي القيام بالت�ي: 

-فتح فروع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية .
-نق�ل املرك�ز الرئي�ي او اي م�ن فروعه�ا اىل م�كان اخ�ر داخ�ل الع�راق .

-غلق او دمج اي فرع تابع لها .
املادة الثالثة : 

-املساهمة يف دعم وانماء القتصاد الوطني من خالل ممارسة اعمال التوسط يف بيع ورشاء العمالت 
الجنبية بما يحقق اهداف وخطط التنمية القومية . 

-عىل الرشكة ممارسة نشاطها يف مكان لئق وامن داخل العراق ويجب ان تتوفر يف مكان املستلزمات 
ومنها الخزنة الحديدية والة فحص العملة املزورة .

وللرشكة يف سبيل تحقيق نشاطها القيام بما يأتي : 
1 – التوسط ببيع ورشاء العمالت الجنبية عدا املسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .

2 – اج�راء معام�الت وبي�ع ورشاء املعام�الت الجنبية لحس�ابها الخ�اص بما ليتجاوز راس�مالها 
واحتياطاتها .

3 – فتح الحسابات بالعمالت املحلية والجنبية باسم الرشكة لدى مصارف مجازة داخل العراق .
4 – اس�تيفاء العمولت بالدينار العراقي عن التوس�ط يف عمليات البيع والرشاء بمقدار ليزيد عىل ) 1 

/ 4 ( من املائة من مبالغ عمليات الرشاء و ) 1 / 2 ( من املائة عن مبالغ عمليات البيع .
5 – قب�ول المان�ات بالدين�ار العراقي او العم�الت الجنبية من زبائن الرشكة لغ�رض رشاء العمالت 
الجنبية يف حالت معينة يحددها صاحب المانة عىل ان يتم فتح سجالت بهذه المانات وفق النظام 

املحاسبي املوحد مع تقديم كشف يومي بها للمديرية العامة ملراقبة الصريفة والئتمان .
6 – مس�ك حسابات فرعية باسماء رشكات التوس�ط الخرى املجازة لغرض اجراء عمليات املقاصة 
بش�ان معامالت بيع ورشاء العملة واس�تيفاء العمولت عنها وفق النس�ب املذك�ورة يف الفقرة ) 5 ( 

اعاله وتكون هذه العمولت لصالح الرشكة املاسكة لهذه الحسابات .
ليجوز للرشكة القيام بما يي :

1 – فتح الحس�ابات لديها للمتعاملن معها باي ش�كل من الش�كال .
2 – منح القروض لزبائن او غريهم او اي نوع من النواع التسهيالت الئتمانية املبارشة وغري املبارشة 

.
3 – اصدار الكفالت او فتح العتمادات بجميع انواعها بالعملة املحلية او الجنبية .

4 – خص�م الوراق التجاري�ة .
5 – املضاربة غري املرشوعة بالعمالت الجنبية باي طريقة او وس�يلة كانت بما يف ذلك اش�اعة وقائع 
غ�ري صحيح�ة او مزاعم كاذبة او القيام باعمال بش�انها احداث بلبلة يف التعام�ل بالعمالت الجنبية 

تؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها .
6 – اجراء عمليات الوساطة يف بيع ورشاء العمالت الجنبية عىل اساس دفع الجل .

7 – اي اعم�ال تتع�ارض م�ع احكام قانون البنك املرك�زي وقانون املصارف وقانون مكافحة غس�ل 
الموال وتمويل الرهاب والتعليمات الصادرة بموجبها . 

8 – الحص�ول ع�ىل تس�هيالت ائتمانية بص�ورة مبارشة او غري مب�ارشة من خ�ارج الجهاز املرصيف 
العراق�ي كم�ا ليجوز لها ان تتجاوز مطلوباتها عىل نس�بة 50 % خمس�ون من املائة من راس�مالها 

واحتياطاتها.
املادة الرابعة : راس مال الرشكة : 

راس مال الرشكة ) 000 ، 000 ، 005 ، 5 دينار ( خمس�ة مليارات وخمس�ة مالين دينار مقسم اىل ) 
000 ، 000 ، 005 ، 5 س�هم ( خمس�ة مليارات وخمسة مالين سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

2 – عدد السهم املطروحة ) 000 ، 000 ، 5 ( خمسة مالين دينار / سهم . 
3 – سعر السهم الواحد دينار واحد .

4 – مكان الكتتاب : 
-الفرع الرئيي / مرصف الثقة الدويل الس�المي يف بغداد – الكرادة – حي الوحدة م / 906 ش�ارع / 

38 – نهاية شارع 62 – ساحة عبد القادر الجزائري 
-الفرع الثاني / فرع الكرادة . 

5 – م�دة الكتت�اب وبدايت�ه : 
-لتقل عن ثالثن يوم ول تزيد عن س�تن يوم وس�وف يتم غلق الكتتاب عند الكتتاب بكامل السهم 

بعد مرور ) 30 ( يوم من تاريخ الكتتاب . 
-تكون ثالثون يوم الوىل للجمهور وثالثون يوم الثانية للمس�اهمن وفق احكام املادة ) 55 ( اول من 

قانون الرشكات .
-تاري�خ الكتت�اب : 25 / 2 / 2020 .

-يتم الكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة ) 41 ( من قانون الرشكات .

املدير املفوض 
عدنان مجعة عبد اهلل



             المستقبل العراقي/ متابعة

اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، 
ان ال�وزارة حريص�ة ع�ى دع�م االندي�ة 
واالتح�ادات واملمثلي�ات الرياضية، كونها 
تس�هم يف خدمة الرياض�ة العراقية.وذكر 
بيان عن مكتب ري�اض، أن الوزير »حرض 
رفقة محافظ كركوك راكان س�عيد، دورة 
ف�ن االدارة واملخاطب�ات الرس�مية الت�ي 
اقامته�ا دائ�رة العالقات والتع�اون الدويل 
بالتع�اون  الهيئ�ات واملنظم�ات  - قس�م 
مع مديرية ش�باب ورياض�ة كركوك وعى 
قاعة نادي غاز الشمال يف مدينة كركوك«.

واكد الوي�زر بحس�ب البيان، ع�ى »الغاء 
عقد اس�تثمار نادي الثورة الريايض، مبينا 
ع�ى رضورة ايجاد حل حقيق�ي وجذري 
واعتماد عقد جديد بصيغة رياضية، والغاء 

العقد السابق بسبب التلكؤ وعدم األلتزام، 
فضال ع�ن ان يكون القرار بالتش�اور مع 
»موازن�ة  ان  كركوك«.واض�اف  محاف�ظ 
العام الحايل ستتضمن رصف منح لألندية 

الرياضي�ة من خ�الل لج�ان مختصة«، 
مشيدا ب�«الدورة املقامة يف مدينة كركوك 
لألندية واملمثلي�ات الرياضية واالتحادات 

للعمل وفق معاير حديثة«.

رياضة7
العدد )2090( االثنين  24  شباط  2020

أمحد عباس يعلن توفري مجيع 
مستلزمات اإلعداد ملنتخب الناشئني

شبح انتهاء املوسم 
يطارد هازارد

              المستقبل العراقي/ متابعة

اك�د رئيس اللجنة املكلفة بش�ؤون االتح�اد العراقي لكرة 
القدم أحم�د عباس، دعم�ه الكبري للمنتخب�ات الوطنية، 
وتذلي�ل العقبات كافة التي تواجه مس�رية االس�تعدادات 

للبطوالت املقرر املشاركة بها.
وق�ال عباس، خ�الل اجتماع�ه الخاص بم�درب منتخب 
الناش�ئني عم�اد محم�د، واملدي�ر االداري محم�د ن�ارص 
ش�كرون بحس�ب بيان إلعالم االتحاد ان »اللجنة ستعمل 
عى توفري جميع متطلبات انجاح مهمة منتخب الناشئني 
خالل الفرتة املقبلة، واالس�تعداد لبطولة غرب اسيا املقرر 

ان تقام يف السعودية، وتوفري االعداد املناسب واملثايل«.
واض�اف عب�اس ان »االولوي�ة يف الوقت الح�ايل هي دعم 
املنتخبات الوطنية، ومتابعة كل االمور الخاصة، خصوصا 
ان منتخب�ات الفئات العمرية تحت�اج اىل االهتمام والدعم 
من اج�ل بناء قاعدة للفئ�ات العمرية من اجل مس�تقبل 

الكرة العراقية«.

نور صربي: عوديت اىل املنتخب اغلقت متامًا

مريتنز تنترص عىل وانج يف بطولة قطر

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د ح�ارس مرمى ن�ادي النج�ف ونجم 
املنتخ�ب الوطن�ي س�ابقاً ن�ور ص�ري، 
أن موض�وع عودت�ه اىل املنتخ�ب اغل�ق 
تمام�اً وال انوي الع�ودة مجدداً، كاش�فاً 
ع�ن افضل املهاجمني املحلي�ني والعامليني 
الذي�ن واجهه�م يف مس�ريته.ويف س�ؤال 
حول نجم املنتخب املعتزل يونس محمود 
ودخول�ه معرتك االتح�اد والعمل االداري، 
أك�د ص�ري أن »يونس محمود مس�تمر 
يف تطوير نفس�ه بكل مجاالت الحياة من 
أج�ل مواجه�ة التحديات املقبل�ة والعمل 
االداري غ�ري س�هل ولكن يون�س محمود 
وبقي�ة االصدق�اء م�ن املمك�ن ان تكون 
لديه�م بصمة واي ش�خص لدي�ه القدرة 

عى التغيري ويرى انه بإمكانه ترك بصمة 
بالتغي�ري فليدخل اىل العمل االداري«.وقال 
ص�ري أن »عدنان حمد }م�درب الفئات 
العمرية واملنتخب السابق{ صاحب فضل 
كبري عيّل وعى هذا الجيل ورؤيته هي التي 
اظهرت ه�ذا الجيل الري�ايض الذي حقق 
انجازات كبرية للكرة العراقية ومن يلعب 
مع عدنان حمد يعرف قيمته الحقيقية«، 
مش�رياً إىل أن »جليل زي�دان له فضل كبري 
عيّل يف تدريبي كحارس مرمى ويف تطوير 
عم�يل الري�ايض وبال�ذات يف جزئي�ة صد 
ركالت الجزاء«.وبني صري أن »إبن النجم 
يحارب يف العراق وواجهنا حروب كبرية يف 
مسريتنا الرياضية وما زلت اقاتل بمفردي 
ع�ى جمي�ع املج�االت الرياضي�ة وهناك 
عدي�د م�ن املح�اوالت لتهمي�ي لدرج�ة 

إن�ه يف ي�وم من االي�ام رفعوا إس�مي من 
توزيع قطع سكنية لالعبني«.واكد أنه »يف 
مبارياتي املئة االتحاد العراقي لم يتعامل 
معي بش�كل صحيح وكان�ت طريقة غري 
حضارية يف التعامل وما حصل عبارة عن 
تهميش«، مبيناً أنه »اجرونا عى االعتزال 
وانا اعتزلت مكرهاً يف املنتخب«، مشرياً إىل 
أن »نجومنا مهضومني من ناحية التكريم 
اثناء االعتزال س�واء يف االجيال الس�ابقة 
هج�ر  »ن�ادي  أن  الحالية«.واض�اف  او 
الس�عودي احتفلوا بي 3 مرات رغم لعبي 
يف صفوفهم ملوس�م واحد، ويف اول مباراة 
يل م�ع الن�ادي رفض كابت�ن هجر فيصل 
الجمعان الذي يلع�ب مع النادي منذ أكثر 
م�ن 6 س�نوات ان يدخ�ل اىل امللعب وقال 
}ل�ن ان�زل اىل ارض امللعب كقائ�د للنادي 

ونور ص�ري عى ارض امللعب{ كنوع من 
االح�رتام والتقدير«.وأك�د أن »كث�ري  من 
مدربي الحراس يشرتون ادواتهم الخاصة 
لتدريب الحراس لديهم وهذه مس�ؤولية 
االتحاد اذا منتخب والنادي اذا بالدوري«، 
مبين�اً أن »افض�ل نادي مح�يل مثلته هم 
ناديي الزوراء ونفط الوسط النني حققت 
الق�اب معهم«.ولف�ت اىل ان »عيل رحيمة 
وباس�م عباس وحيدر عبد االمري وجاسم 
غالم ه�م افضل من لعب�ت اىل جانبهم يف 
خط الدفاع«، مؤك�داً أن افضل املهاجمني 
الذي�ن واجههم هم »ع�الء كاظم ويونس 
محم�ود واحم�د مناج�د واحم�د ص�الح 
وحم�ادي ع�ى املس�توى املح�يل ويارس 
القحطاني وبدر املطوع واس�ماعيل مطر 

عى املستوى العربي«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تهلت العب�ة التن�س البلجيكية إلي�ي مريتنز حملة 
الدف�اع ع�ن لقبها ببطولة قط�ر املفتوح�ة بفوزها عى 
الصيني�ة كيانج وان�ج 6 / 1 و6 / 2 الي�وم األحد يف أوىل 

مباريات الدور األول للبطولة.
وتأهلت مريتنز حاملة اللقب واملصنفة السادس�ة عرشة 
للبطولة إىل الدور الثاني )دور الستة عرش( بعد التغلب عى 
منافس�تها الصينية يف مباراة استغرقت 63 دقيقة فقط.
وتلتق�ي مريتنز يف ال�دور الثاني الفائزة م�ن املباراة بني 

الروس�ية أنس�تازيا بافليوتشنكوفا 
العب�ة  بوتينتس�يفا  ويولي�ا 
واللت�ني  كازاخس�تان 
يلتقي�ان اليوم أيضا يف 

الدور األول للبطولة.

أربيل حتتضن بطولة اندية العراق للجودو
              المستقبل العراقي/ متابعة

ينظ�م االتح�اد العراقي املرك�زي للجودو برئاس�ة عدي 
الربيعي بطولة أندية العراق املفتوحة للشباب واملتقدمني 
يف مدينة أربيل بكردستان العراق للفرتة من 12 لغاية 14 

آذار املقبل.
وق�ال أمني عام االتحاد فراس حم�زة يف بيان إن »عملية 

تحكي�م نزاالت البطولة ستش�هد تطبي�ق جميع فقرات 
القان�ون ال�دويل«، مبين�ا ان »ثمانية أوزان ستش�ارك يف 
البطول�ة ع�ى النحو التايل - 55 كغ�م ، - 60 كغم ، - 66 
كغ�م ، - 73 كغ�م ، - 81 كغم ، - 90 كغم ، - 100 كغم ، 

+ 100 كغم«.
ولفت حمزة اىل ان »املشاركة ألي نادي ستكون من خالل 
كتاب رس�مي م�ن ادارة النادي معن�ون اىل االتحاد يضم 

الكادر االداري والتدريبي والالعبني ، موضحا ان مشاركة 
أي نادي س�وف ل�ن تقل عن النصف + 1 م�ن الالعبني«، 
متمني�ا لجمي�ع االندي�ة »املش�اركة الفعال�ة وتقدي�م 
املس�تويات الفنية التي تنم عن حرص الالعبني واملدربني 

وادارات األندية يف الحفاظ عى ديمومة اللعبة.«.
ومن جانبه أك�د عضو االتحاد املرك�زي للعبة عيل نظار 
األم�ني الع�ام لالتح�اد الفرع�ي يف النج�ف، ان »اتحاده 

سيش�ارك بس�تة أندية هي كل م�ن النج�ف والتضامن 
النجفي واملش�خاب والكرار والخورنق والكوفة«، مشددا 
ع�ى رضورة »تعام�ل الالعب�ني ب�كل دق�ة وتفان�ي مع 
نزاالت البطولة لتحقيق نتائ�ج تليق بالجودو النجفية«، 
مستدركا ان »أنديته أعدت العدة لهذه البطولة من خالل 
املعس�كر الداخيل ال�ذي أقامت�ه جميعها تحض�ريا لتلك 

البطولة«.

بايرن ميونخ يستعيد اجلوكر أمام تشيليس
              المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تعاد بايرن ميونخ أحد أسلحته قبل يومني عى 
مباراته املرتقبة ضد تشيلي يف معقله »ستامفورد 
بري�دج«، الثالثاء املقبل، وذل�ك يف ذهاب دور ال�16 
بدوري أبط�ال أوروب�ا. وأعلن الن�ادي األملاني عر 
موقعه اإللكرتوني، عودة العب الوس�ط اإلس�باني 
خايف مارتينيز للمش�اركة يف التدريب�ات الجماعية 
للفريق. واس�تقبل العبو الباي�رن زميلهم برتحاب 

ش�ديد وقام�وا بالتصفيق له ف�ور االنضمام إليهم 
داخ�ل ملع�ب التدريب�ات، وذل�ك بعد غياب�ه حوايل 
صاح�ب  وكان  عض�يل.  تم�زق  بس�بب  ش�هرين 
ال��31 عاًما قد تع�رض لإلصابة خالل مش�اركته 
ض�د فولفس�بورج، يف املباراة الت�ي أقيمت يوم 21 
منافس�ات  ضم�ن  امل�ايض  أول  ديس�مر/كانون 
البوندس�ليجا. وشارك مارتينيز ملدة ساعة يف املران 
الجماع�ي، إىل جان�ب قيام�ه بالرك�ض وتدريبات 
بالكرة، كج�زء م�ن برنامجه التأهييل، الس�تعادة 

كامل لياقته البدنية خ�الل األيام املقبلة.
ويعد مارتينيز أحد أبرز الالعبني يف قائمة 
باي�رن، لقدرته عى لع�ب دور »الجوكر« 
متع�دد املراك�ز، إذ يمن�ح م�درب الفريق 

البافاري خي�ارات عدي�دة، لالعتماد عليه 
يف وس�ط امللع�ب أو قلب الدف�اع حال وجود 

غيابات.ولعب مارتينيز كقلب دفاع قبل تعرضه 
لإلصابة، وذل�ك تعويًضا لغي�اب الثنائي نيكالس 

سويل ولوكاس هرينانديز يف نهاية العام املايض.

نجم مانشسرت يونايتد عىل طاولة 
إنرت ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي بريطان�ي، أن إنرت 
ميالن يرغب يف ضم أحد العبي مانشس�رت 

يونايتد خالل املريكاتو الصيفي املقبل.
ووفًقا لصحيفة »مريور« الريطانية، فإن 
إن�رت ميالن يق�رتب من خس�ارة خدمات 

الوت�ارو  األرجنتين�ي  مهاجم�ه 
مارتينيز خالل الصيف املقبل.

وس�بق أن أش�ارت تقارير إسبانية 
ال�رشط  أن برش�لونة س�يدفع  إىل 
الجزائ�ي يف عقد الوت�ارو مع إنرت، 

واملقدر ب�111 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة الريطانية أن 
مس�ؤويل إنرت يرغب�ون يف تعويض 
الوت�ارو، بالتعاق�د م�ع الفرن�ي 
أنتوني مارسيال، مهاجم مانشسرت 

يونايتد.
وقال�ت »م�ريور« إن قائمة أهداف 

إنرت تض�م أيًضا بيري إيمريي�ك أوباميانج 
)آرس�نال(، وتيمو فرينر )اليبزيج(، بينما 
يظل ض�م أنطوان جريزمان )برش�لونة( 

هو حلم النرياتزوري.
يذك�ر أن عق�د مارس�يال مع مانشس�رت 
يونايت�د يمت�د حت�ى صي�ف 2024، م�ع 

إمكانية التجديد ملوسم آخر.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أص�در نادي ريال مدريد، بياًنا رس�مًيا حول اإلصابة التي 
تع�رض لها البلجيكي إيدين هازارد، خالل مباراة ليفانتي 

أمس السبت، ضمن منافسات الجولة ال�25 من الليجا.
وق�ال الن�ادي يف البي�ان الرس�مي، ال�ذي ن�رشه املوق�ع 
اإللكرتون�ي: »بعدما خضع ه�ازارد للفحوص�ات الطبية 
الي�وم، ت�م تش�خيص إصابته بش�ق يف عظمة الش�ظية 

اليمنى، ويف انتظار التطورات«.
وخ�رج هازارد م�ن أرض امللع�ب وهو يش�عر باأللم بعد 
التحام�ه م�ع خورخي مريام�ون العب ليفانت�ي، ووضع 

ضمادة عى قدمه أثناء جلوسه عى مقاعد البدالء.
وتلقى ريال مدريد الخس�ارة به�دف دون رد، ليرتاجع إىل 
املرك�ز الثاني بفارق نقطتني عن املتصدر برش�لونة، قبل 

لقاء الكالسيكو يف الجولة املقبلة.
وأك�دت الصحف اإلس�بانية أن هازارد س�يغيب عى األقل 

ملدة شهرين.
 أم�ا صحيفة »م�اركا« فقالت إن موس�م ه�ازارد انتهى 

تقريبا.

رضبة موجعة لربشلونة قبل مواجهة نابويل
              المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى الجه�از الفن�ي لرش�لونة رضبة 
موجعة، بإصابة سريجي روبريتو، الظهري 
األيمن للفريق، قبل املواجهة املرتقبة ضد 
ناب�ويل الثالثاء املقبل، بذه�اب دور ال�16 

لدوري أبطال أوروبا.
وبحس�ب املوق�ع الرس�مي للن�ادي، فإن 
س�ريجي روبريت�و، ُيعان�ي م�ن إصاب�ة 
عضلي�ة يف الفخ�ذ األيمن، وس�يغيب ملدة 

ترتاوح بني أسبوعني و3 أسابيع.
وقرر كيكي سيتني املدير الفني لرشلونة، 

الت�ي  القائم�ة  م�ن  روبريت�و  اس�تبعاد 
املب�اراة،  إيطالي�ا لخ�وض  إىل  ستس�افر 

الثالثاء املقبل.
وبه�ذه اإلصابة، ينض�م روبريتو، لقائمة 
اإلصاب�ات الت�ي تض�م لوي�س س�واريز، 

وعثمان ديمبيل، وجوردي ألبا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

سخط المبارد عىل الفار يتصدر صحف إنجلرتا
            المستقبل العراقي/ متابعة

اهتمت الصحف اإلنجليزية ، باالنتقاد الالذع من فرانك 
المبارد، م�درب تش�يلي، لتقنية الفار، بس�بب عدم 
إش�هار البطاقة الحمراء يف وجه لو سيلسو، متوسط 

ميدان توتنهام هوتسبري.
واع�رتض مدرب البلوز، عى عدم طرد العب الس�بريز 
بع�د تدخله العنيف عى س�يزار أزبلكويت�ا، يف مباراة 
األم�س الت�ي حس�مها تش�يلي بنتيج�ة )2-1( يف 

الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وعنون�ت صحيفة »دييل إكس�ريس«: »المب�ارد ينتقد خطأ 
مضح�كا آخر م�ن الفار«، وذل�ك يف إش�ارة إىل غضب مدرب 
تش�يلي، من عدم حصول لو سيلسو، عى البطاقة الحمراء 

يف مباراة األمس.
أم�ا صحيفة »إندبندنت« فكتبت: »الف�ار ليس جيدا بما فيه 
الكفاية«، وذلك يف إش�ارة إىل ترصيحات المبارد عقب مباراة 
توتنهام.وبدوره�ا عنون�ت صحيف�ة »دييل مي�ل«: »غضب 
ش�ديد من ه�زل الفار«.واتفق�ت صحيف�ة »تيليجراف« مع 
»إندبندن�ت« بعن�وان: »المب�ارد ينتقد عدم الج�ودة الكافية 

للفار يف نزاع البطاقة الحمراء«.

وزير الشباب: موازنة 2020 ستتضمن رصف 
منح لألندية الرياضية

مدرب الكهرباء: نخشى عىل العبينا من اإلرهاق البدين
             المستقبل العراقي/ متابعة

ع�ررَّ عباس عطي�ة، م�درب الكهرباء، 
ع�ن تأث�ر العب�ي فريق�ه بدنًيا، 
والقوة  ال�زوراء،  بمواجه�ة 
الجولت�ني  يف  الجوي�ة، 
بال�دوري  املقبلت�ني 

العراقي.
يف  عطي�ة  وق�ال 
»الفري�ق  ترصيح�ات: 
ضغ�ط  م�ن  س�يعاني 
الكبرية فبعد  املباري�ات 
أم�ام  بدني�ة  مب�اراة 
انته�ت  الرشط�ة والت�ي 
بالتعادل )3-3( س�تكون 
الثالث�ة  الجول�ة  مبارات�ي 
ال�زوراء  أم�ام  والرابع�ة 

والقوة الجوية«.
املواجهات  »ه�ذه  وأض�اف 
لجه�د  الالعب�ني  س�يعرض 
الت�ي  القرع�ة  بدن�ي ج�راء 

م�ع  متعاقب�ة  بمواجه�ات  وضعتن�ا 
األندية الجماهريية«.

وأثن�ى عطي�ة، ع�ى أداء العبي�ه أمام 
الرشطة، مؤكًدا أن الفريق كان يستحق 
النقاط الث�الث، لكننا خرجن�ا بنقطة 

التعادل رغم تقدمنا يف 3 مرات.

وأش�ار إىل أن »الرشط�ة فري�ق كب�ري 
ويمل�ك أدوات مميزة والتعادل ليس�ت 
نتيجة س�يئة لكننا وفق املعطيات كنا 
نمن�ي النفس بالنق�اط الثالث خاصة 
وأن فريقن�ا خ�ر املب�اراة األوىل م�ن 

الدوري«.
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أكرم السيابعلي هادي الركابي

لس�ت حزينا او متشائما ولكن اشد ما يدمي قلبي هو ذلك الشعور القديم 
ال�ذي يؤملني كلم�ا تذكرته، بتجدد املاس�اة وظلم االطه�ار وضياع بوصلة 
الح�ق بني الناس يف كل زمان ومكان، فالكثري ال يميز االخرض من اليابس، 
وال الح�ق من الباطل؛ فاكثره�م عمي البصرية ال ليش اال لس�بب واحد ان 
الح�رام قد مخ�ر بطون الق�وم فجف فيها الهض�م، ولم يع�ودوا يفكروا، 
فمخ�رت عقوله�م ايضا… واصب�ح كل يشء جائزا بل واجب�ا عند اكثرهم 
حرام�ا. تم�ر س�نون الفاجع�ة برسع�ة كانها تحم�ل معه�ا كل ذكريات 
وتجليات ماس�اة عيل اب�ن ابي طالب يف غصبه لحقه ت�ارة، واخرى لجهل 
الناس به، حتى س�لمان وابا ذر عاشا املحنة معنا، فنحن قوم فقدنا زمام 
املبادرة منذ ذلك الحني. اتكلم عنك يا رفيق الصالحني، وعن مأساتك اكتب، 
اهك�ذا يكرم القوم س�ادتهم ومضحيهم، اش�ائك تمزقت وتناثرت اس�وة 
بجدك الحس�ني، اخوتك وابناء اخوتك ذابت اجس�ادهم يف احواض التيزاب، 
حتى الس�بعني واس�يته بها برجال�ك مرتني، مرة اخوت�ك وثانية من رفاق 
الدرب ومن اممتهم بصاتك؛ اسوة بعرص كرباء القايس، بابك، قربك، بيتك 
يحرق كبيت عيل يوم انقاب القوم، س�يدي ما يحصل؟ ها اخربتنا، كانك 
تواس�يهم يف كل يشء، حتى اعدائكم متش�ابيهن يف الصف�ات، القوم ابناء 
القوم، منهم من يفعل ومنهم من يش�مت ويتفرج ويهلل، جلهم من ابناء 
النواصب والبعثيني، وابناء االموال السحت والحرام، وابناء )من ال اب له(. 
اجزم انك تحمل الكثري من االالم يف قلبك املتعب بعد ان تحملت القضية 60 
عاما، وعتابك لنا عتاب يوسف لقومه؛ ومحمد لقريشه، واملسيح لتامذته 
االثن�ا عرش، ها اخربتنا م�ا يف قلبك من عتب، لنخربك نح�ن ما يف قلوبنا، 
دعن�ا نخربك اوال، لقد جار الزمن علينا، وامرنا اصبح بيد جهلتنا، وتمزقنا 
واصبحنا طرائق شددا، الرسقة واملوجون والنفاق والغيبة من اخاق القوم 
وما اكثرهم، نقتل بعضنا البعض، ذهبت الوحدة والدولة والنرص الذي كان 
مرتقبا، مع تناثر اشائك عىل رضيح عيل, كانك تتوسل به وتقول له سيدي 
انى لهذه االش�اء ان تكون اال ضمانة لحفظ هذا الشعب املسكني، والسري 

به اىل بر االمان، فعيل ابن ابي طالب لم ولن يرد احدا يوما.
أبا صادق الحكيم؛ مر الس�بعة عرش عاما بدونك، وبدون ان ينحقق هدفك 
ال�ذي ناضل�ت م�ن اجله، ع�راق واحد تع�ددي يعيش فيه الجميع بس�ام 
وام�ان، دولتك التي بنيتها لم يحققها من بعدك اح�دا، فتواىل عليها واحدا 
واحد، وعاثوا فيها فس�ادا كأنهم ينظرون اىل غيابك انه فرصة واي فرصة. 
فقتلوك مرة ثانية ابناء الفس�اد وسارقي الثورات وراكبي موجات التغيري 
بل القادمون من الخلف.. وما اكثرهم. قلوبنا ال تزال تنتظر املنقذ، وعيوننا 
تص�وب نحو ث�رى عيل، ش�هداؤنا يندبون لي�ا ونهارا، فش�ماتة العدو ال 
تحتم�ل، كاني بك ترفع يدك نحو رضي�ح عيل…لتذكره جداه الم توعدني 
بانك سرتفق بش�عبي املظلوم.. اسالك بفاطمة ومحمد… اال رفقت بهم… 

اقسم عليك بما تركته فوق قبتك… ان ال تنساهم… والسام.

إن فكرة الش�هادة بحد ذاتها مؤملة. ولكن م�ن أي جانب؟ فحينما يفارقك 
القري�ب ليح�ل يف الجان�ب اآلخر من الحياة املس�تمرة، وتبتع�د الرؤية من 
عيني�ك لش�خص كريم، حبيب حمي�م، صديق قريب. هذا ه�و األلم بعينه 
والح�رسة ذاتها عىل فقدان أي ش�خص بعدما تنفصان يف عوالم مختلفة؛ 

عالم املوت وعالم الحياة.
لك�ن ملن س�تبقى األفضلي�ة؟ أي منكما س�ُيمنح جوزا س�فٍر متنقل بني 
العوالم؟ من يس�تطيع أن يس�افر من عالم دني لعالم عاٍل وبالعكس؟ إن 
ه�ذه الفكرة و)الخصوصية( التي نتحدث عنها هي ليس�ت من هرطقات 
فلسفية وأالعيب لغوية ال، وإنما هي )ميزة الرسمدية( التي ُتمنح لشخص 

دون غريه.
ميزٌة يستحقها من صابر وصرب، وآمن بإن النفس ملك للجميع! ال لنفسه. 
فتخيل معي؛ هذا االستعداد السايكلوجي املنضبط واملصاحب باإلرصار أن 
يكون لإلنس�ان قدرة عىل ح�زم أمتعته نحو لقاء الله س�بحانه. لذا يقول 
الش�يخ املفيد يف “أوائل املقاالت” ص 114 )إن الش�هادة منزلة يس�تحقها 
من صرب عىل نرصة دين الله تعاىل صربا قاده إىل سفك دمه وخروج نفسه 
دون الوهن منه يف طاعته تعاىل، وهي التي يكون صاحبها يوم القيامة من 

شهداء الله وأمنائه وممن ارتفع قدره عند الله وعظم محل(.
لم تكن فكرة الشهادة والشهيد صورة عبطية، أو توهمية يصنعها اإلنسان 
لتربير عمله املنخرط تحت مسمى )املوت(، الشهادة والشهيد هي ديمومة 
أزلية للفكرة. أي فكرة تس�تحق أن تدوم تأتي الش�هادة لتزيد من عمرها. 
ال يمكن للفكرة ان تحيى س�نيناً طويلًة دون ش�هيد. فهذا الحسني بن عيل 
)ع( أل�ف عام ونيف وهو ما زال فكرة يجول يف مخيال األحرار ويطارد كل 
ظالم. لوال الشهادة والشهيد يف كرباء، ملا كان لاحرار قبلًة يقصدونها وملا 
جع�ل الله أفئدة تهوي إليه. لقد ربط أم�ري املؤمنني عيل بن أبي طالب )ع( 
الش�هادة بأنها: الجهاد باب من ابواب الجنة. ولعل الجنة هنا هي ليس�ت 
من باب االس�تحقاق واملكافأة فقط وانما دالل�ة رمزية عىل فكرة الخلود. 
فب�اب الجنة خالدة ال فناء لها، والش�هيد ال فناء لفكرت�ه التي ضحى من 

أجلها. ومنها ينطلق نحو تشييد أسس الحضارة.
الفكرة تحيى مادام هنالك جسد يترضج يف الدماء. أي فكرة نضالية؛ كانت 
أو جهادية، مليٌة أو نحليٌة، سماوية أو برشية. أي يشء يتطلب الخلود كان 

لشهيدها الدور األكرب يف ديمومتها وبناء قواعدها الشعبية.
“كلم�ة الحق يف حرضة الس�لطان الجائ�ر أو ]الظالم[”. ه�ي أيضا فكرة 
رسمدية كان الش�هداء هم من أسسوها ورسموا طريقها الطويل. شهداء 
الع�راق عرب األزمنة كانوا وقوداً للفكرة التي ضحوا من أجلها، فالس�جون 
واملقاب�ر الجماعية واألجس�اد الطرية التي ذاب�ت يف الدهاليز املظلمة، هي 
من قدمت سيناريو انهيار الطغاة. وعلموا املجتمع البرشي قاعدة »الفداُء 

من أجِل البقاء«.

رشطة نجدة بغداد تنقذ امرأة حاولت االنتحار وتضبط سيارات مطلوبة
منظمة ودق االنسانية توزع مساعدات عىل العوائل املتعففة أطلقت محلة ضد التسول.. وضبط سيارات ودراجات نارية تهدد حياة املواطنني

بغداد / المستقبل العراقي

تمكنت دوريات نجدة ال�دورة من إنقاذ فتاة 
حاولت االنتحار من أعىل جرس الجادرية، جاء 
ذلك خال تجوال مساعد قاطع نجدة الدورة 
ضمن املنطقة املذكورة أعاه وش�اهد الفتاة 
وبصحبتها بطفلة وهي تحاول االنتحار. وتم 

التوجه لها وانقاذها  
كما تمكنت دوري�ات رشطة نجدة بغداد من 
ضبط ع�دد من الس�يارات املطلوب�ة )عليها 

إش�ارة حج�ز( ضم�ن مناط�ق متفرقة من 
العاصم�ة بغداد ع�دد 1٢ وايضا القبض عىل 
عدد من حاميل األسلحة النارية الغري مرخصة 
عدد ٢. وجاء ذلك خال إجراء ممارسة أمنية 
ادت إىل ضبط العجات واالسلحة وتم تسليم 

املطلوبني إىل مراكز الرشطة.
إىل ذل�ك، بارشت مديرية رشط�ة نجدة بغداد 
وب�أرشاف مبارش من قبل مدي�ر نجدة بغداد 
العمي�د عيل كري�م بحملة للحد م�ن ظاهرة 
التسول والتي انترشت يف االونة االخرية حيث 

تمكن�ت دوريات نجدة بغداد من القبض عىل 
11٧ متسوال يف عموم العاصمة بغداد 

وايض�ا حمل�ة ل�كل م�ن يخال�ف التعليمات 
الق�����انوني�ة ويع�رض حي�اة املواطن�ني 
للخط�ر حيث تم ضب�ط عدد من الس�يارات 
وعددها ٥٥ والدراجات وعددها  ٢16 مخالفة 
للقان�ون وايض�ا القب�ض ع�ىل مخموري�ن  
 61 وعدده�م  امل����ارة  س�بيل  يعرتض�ون 
شخصتم وتم تسليم املطلوبني واملخالفني إىل 

الجهات املختصة. 

بالتفاصيل.. البيان اخلتامي الجتامع األمانة العامة واملكتب الدائم الحتاد الصحفيني العرب بالقاهرة
بغداد / المستقبل العراقي

احتضن�ت القاه�رة يوم�ي الس�بت واألح�د ٢٢-٢3 فرباير ٢0٢0 
م أعم�ال اجتماع�ات األمانة العامة واملكتب الدائ�م لاتحاد العام 
للصحفي�ني العرب بمقر االتحاد برئاس�ة مؤي�د الامي وحضور 
أعضاء األمانة العامة وأعضاء املكتب الدائم يف االتحاد، وش�ارك يف 
االجتماعات رئيس لجنة الحريات ، ومستشار االتحاد كما حرضها 
رئي�س االتح�اد ال�دويل للصحفيني يون�س مجاه�د و األمني املايل 
لاتحاد ال�دويل جيم بو ملحة ، وتضمن ج�دول أعمال اجتماعات 
األمانة العامة واملكتب الدائم قضايا تنظيمية و مهنية وسياسية. 
وبالنظر إىل الظروف الدقيقة التي تمر بها األمة العربية خصوصا 
ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تتعرض إىل مؤامرات خطرية 
فقد اتفق الحارضون وباإلجماع عيل إطاق اسم » فلسطني » عيل 

اجتماعات هذه الدورة . 
وبعد املداوالت املس�تفيضة التي ميزت أش�غال هذه الدورة ، التي 
عكست عمق وعي التنظيمات املهنية الصحفية العربية باألوضاع 
الدقيق�ة والصعبة التي تجتازه�ا األمة العربية وبم�ا تتعرض له 
الحري�ات العام�ة خصوصا حرية الصحاف�ة والتعبري والنرش من 

مؤامرات . 
وبعد أن صادق األعضاء باإلجماع عىل تنظيم املؤتمر املقبل لاتحاد 
بالعاصم�ة اللبنانية بريوت خال األس�بوع األول من ش�هر ابريل 

/ نيس�ان � املقب�ل . وبع�د ان وافق الح�ارضون وباإلجماع أيضا 
ع�ىل قبول عضوية نقابة الصحفي�ني الجيبوتيني ، وبعد أن رحب 
املجتمع�ون بعودة نقابة الصحفيني األردني�ني إىل بيتهم االتحاد ، 

تم االتفاق عىل إصدار البيان العام التايل:
إن الظ�روف العصيب�ة التي تم�ر بها األمة العربي�ة والتي يميزها 
تنام�ي مختل�ف مظاهر الف�وىض والتش�تت والح�روب وتعميق 
الرصاع�ات العربي�ة عربي�ة وباس�تمرار تراجع م�ؤرشات حرية 
الصحافة والتعبري وباقي تجليات حقوق اإلنس�ان مما يستوجب 
املراهن�ة ع�ىل تكثي�ف أش�كال النض�ال املهن�ي ملواجه�ة ه�ذه 

التحديات.
واالتح�اد الع�ام الذي كان وس�يظل ىف طليعة التنظيم�ات املهنية 
العربية للتصدي ملختلف املؤامرات وفيا لدوره ىف مواجهة كل هذه 
املخاط�ر والتحدي�ات ، فانه يح�ث الزميات والزم�اء الصحفيني 
الع�رب ع�ىل رضورة مواصلة التعبئ�ة والقيام بأدواره�م املهنية 
إلحب�اط كل هذه املؤامرات ويعرب االتحاد عن اس�تعداده للتعاون 
والتحال�ف م�ع كل التنظيم�ات املهنية و الحقوقي�ة العربية التي 
تؤمن بمبادئ الدفاع عن حقوق اإلنس�ان والديمقراطية وس�يادة 
الحري�ات خصوصا حرية الصحاف�ة والتعبري والنرش ، و منارصة 
مصال�ح األم�ة العربي�ة والنض�ال من اج�ل تحقيق قي�م العدالة 

االجتماعية واملساواة والديمقراطية وحقوق اإلنسان.
وبع�د النقاش�ات املس�تفيضة التي مي�زت أعمال ه�ذا االجتماع 

ىف جمي�ع املوضوع�ات املطروح�ة فيم�ا يتعلق بالقضاي�ا املهنية 
واألحداث املختلفة التي تحيط باألمة العربية وعىل األخص قضية 
» صفق�ة العار صفقة القرن » اتفق الحارضون عل إصدار البيان 

التايل: 
إن االتحاد العام للصحفيني العرب يجدد استنكاره وإدانته ملؤامرة 
الق�رن التي أعلنها الرئيس األمريكي ترامب تحت مس�مى صفقة 
الق�رن والتي تمث�ل اعتداًء صارخ�ا عىل حقوق الفلس�طينيني ىف 
دياره�م وأماكهم وحرياتهم ، وما تضمنته من رشعية الغتصاب 
إرسائيل لألرايض الفلسطينية خافا لكل القوانني والرشائع الدولية 
وقواعد ومبادئ السلم العاملي ، ومشاركة عملية للعدوان والجرائم 
الت�ي يرتكبه�ا املحت�ل الصهيوني يف حق الش�عب الفلس�طيني ، 
ويؤك�د االتحاد أن اإلدارة األمريكي�ة و بالنظر إىل خطورة املواقف 
الت�ي أعلنتها بانحياز تام ومطلق لفائ�دة العدو االرسئييل ، فإنها 
بذل�ك جردت نفس�ها م�ن جمي�ع مواصف�ات ورشوط التحكيم 
والوساطة ألنها ال يمكن أن تكون حكما وخصما ىف نفس الوقت. 
ويدعو املكتب الدائم النقابات والنخب العربية إىل توعية الجماهري 
العربي�ة بمخاطر هذه الصفقة عىل القضية الفلس�طينية ، وعىل 
الوط�ن العربي، والتي تمنح القدس لاحتال اإلرسائييل كعاصمة 
موح�دة وتثبت رشعية احتاله لألرايض الفلس�طينية ، وال وجود 
أصا ملس�مى دولة فلسطينية عىل ارض الواقع يف هذه الصفقة ، 
وتمثل هذه الصفقة أيضا اعتداء عىل الحدود املرصية والس�ورية 

واللبناني�ة واألردنية ، ويثمن االتحاد عالي�ا ردود الفعل االيجابية 
واملؤث�رة التي عرب عنها الرشفاء من ش�عوب األم�ة العربية ودول 
العالم . ويهيب االتحاد العام للصحفيني العرب بجميع التنظيمات 
اإلعامية ىف الوطن العربي لوضع برامج ضمن أنش�طتها ملواجهة 
هذا املرشوع الصهيوني والحرص عىل تكثيف الرس�ائل والدعوات 
الت�ي ته�دف إىل التص�دي للتطبي�ع ال�ذي يمثل اخرتاق�ا للصمود 

الشعبي واملهني.
كما يناش�د االتحاد زم�اءه ىف النقابات واالتح�ادات والجمعيات 
الصحفي�ة إىل فت�ح مج�االت واط�ر التع�اون م�ع الصحفي�ني 
الفلس�طينيني وإس�نادهم والتنس�يق معهم فيم�ا يواجهونه من 
اعت�داء س�افر ع�يل حقوقه�م والتضيي�ق عليهم ويؤك�د االتحاد 
تمسكه بوحدة وسيادة الدول العربية وبرفض التجزئة واالنفصال 
والتدخ�ات الخارجي�ة . يع�رب االتحاد ع�ن إدانت�ه وتجريمه ألي 
اعتداء عىل الصحفيني ويس�تنكر ما يتعرض له الصحفيون يف كل 
من اليمن ، والعراق ، ولبنان ، ويدين االتحاد استهداف الصحفيني 

السوريني خال العدوان الرتكي عىل سورية .
يطال�ب االتحاد الحكوم�ات العربية ب�رضورة التعاطي مع مهنة 
الصحاف�ة ىف ض�وء التط�ورات واملس�تجدات الحديث�ة وبرضورة 
مراجع�ة الترشيعات الس�البة للحريات وإص�دار ترشيعات تمنح 
املمارس�ة اإلعامية العربية قدرا أوسع وآفاقا أرحب من الحريات 
. ويع�رب االتح�اد ع�ن تضامن�ه املطل�ق م�ع اتح�اد الصحفي�ني 

الس�ودانيني جراء الرضب املبارش لحري�ة التنظيم النقابي ويدعو 
إىل تنس�يق الجه�ود م�ع االتحاد ال�دويل للصحفيني به�دف إيجاد 
الحلول الكفيلة بدعم الصحفيني الس�ودانيني وحقهم املرشوع ىف 
اختي�ار ممثليهم .. عزم االتحاد خال مؤتمره القادم عيل متابعة 

القضايا املطروحة بما يخدم مهنة الصحافة والصحفيني.
إن حرية الصحافة والتعبري تتعرض لها الدول العربية خال هذه 
الظروف التي هي أبش�ع مظاهر االس�تهداف والتضييق ، ويتمثل 
ذلك ىف اعتقال الصحفيني وسجنهم واستخدام القضاء الستصدار 
قرارات إداناتهم ، واىل القتل العمد ناهيك عن األشكال االخرى من 

التضييق والتمييز التي تحد من هذه الحرية .
وبذل�ك يجدد االتح�اد إدانت�ه الش�ديدة لجميع هذه املمارس�ات 
املتخلفة ، ويلح ىف املطالبة برضورة اإلطاق الفوري لرساح جميع 
الصحفي�ني املعتقلني وإىل تفعيل مبدأ ع�دم اإلفات من العقاب ىف 
حق مقرتيف جرائم قت�ل الصحفيني ، واىل تحصني حرية الصحافة 
بضمانات قانونية قوية لتتمكن وسائل اإلعام من القيام بدورها 
ىف املراقب�ة ونرش األخب�ار واملعلومات ، واحتض�ان النقاش العام 
ىف مختل�ف القضاي�ا املصريية الت�ي تهم الش�عوب العربية وتوفر 
الرتبة املناس�بة الس�تنبات جيل جديد من اإلصاحات السياس�ية 
واالجتماعي�ة واالقتصادية ، ولن يتأتي ذلك إالّ عرب إعادة النظر ىف 
الترشيع�ات املنظمة لحرية الصحافة والتعب�ري لتكون خالية من 

العقوبات السالبة للحرية .

عقد برئاسة مؤيد الالمي وحضور أعضاء األمانة العامة وأعضاء املكتب الدائم يف االحتاد


