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بغداد وأربيل سيحالن «أزمة االستفتاء» يف منتدى دافوس
العراقي

ال يؤاخذ الرجل بجريرة ابنه
وال ابن بجريرة أبيه

محمد (صلى اهلل عليه و آله)
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص3

علي الدراجي

«الشـلـل» يـضـرب احلكـومـة األمـيـركـيـة

ص4

الربملان يلزم احلكومة بـ «رشوط» إجراء االنتخابات

رئيس اجلمهورية أصدر مرسوما باجراء االقرتاع يف  12أيار والعبادي تعهد بإعادة النازحني
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ص�وت مجل�س الن�واب ،أم�س االثنين،
لصال�ح ق�رار املحكمة االتحادي�ة باجراء
االنتخاب�ات العام�ة يف  12أي�ار املقب�ل،
فيما وض�ع رشوط�ا ً أم�ام الحكومة من
أجل تنفيذ االقتراع يف الوقت املحدد .وقال
املجلس يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نس�خة منه« ،بناء عىل ما عرضه مجلس
ال�وزراء وبالتنس�يق مع املفوضي�ة العليا
املس�تقلة لالنتخاب�ات فق�د ق�رر مجلس
النواب على تحديد  12أي�ار  2018موعدا
إلجراء انتخابات مجلس النواب» .واشرتط

املجلس لذلك التزام الحكومة بتوفري البيئة
اآلمنة إلجراء االنتخابات واعادة النازحني
ملناطقهم ،وان يك�ون التصويت إلكرتونيا ً
يف جمي�ع املناطق ،وألزم الربملان الحكومة
ب�أن ال تك�ون لألح�زاب الت�ي تخ�وض
االنتخاب�ات أجنح�ة مس�لحة ورضورة
حصر السلاح م�دة الدعاي�ة االنتخابية
وما بعده�ا لغاية نهاية ي�وم االقرتاع عدا
املؤسس�ات األمنية الرس�مية املختصة يف
وزارتي الدف�اع والداخلية .وال�زم الربملان
الحكوم�ة بزيادة اع�داد املراقبني املحليني
والدوليين ومؤسس�ات املجتم�ع املدن�ي
وم�ن االمم املتح�دة القي�ام باإلج�راءات

حمافظ بغداد :منع دخول الدجاج ومنتجاته اىل العاصمة
جزئي ويقترص عىل منفذ الراشدية

6

الالزم�ة لضم�ان املش�اركة الواس�عة يف
انتخابات ح�رة نزيهة وضمان مش�اركة
جمي�ع املواطنين يف االنتخابات من خالل
وض�ع الصناديق للنازحين يف محافظات
الن�زوح الداخلي ،وان يراق�ب مجل�س
النواب ومن خالل لجانه تنفيذ االلتزامات
الواردة وتقديمها وتس�ليم رئاسة املجلس
التقارير املتعلقة بذلك .ورسعان ما اصدر
رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مرسوما ً
جمهوري�ا ً حدد من خالله الثاني عرش من
ايار املقبل موعدا النتخابات مجلس النواب
يف دورته الرابعة.

التفاصيل ص3

وزير النفط يتوقع استقرار االسواق العاملية
نـهـايـة عـام 2018

2
عباس يدعو االحتاد األوريب إىل االعرتاف بدولة فلسطني
وعاصمتها القدس

صـولـة أمـنـيـة فـي الـجـنـوب عـلـى «الـمـخـدرات»
والـسـالح غـيـر الـمـرخـص
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
انطلق�ت ،أم�س االثنين ،عملي�ات أمنية
يف االط�راف املشتركة ملحافظتي البرصة
وميس�ان ملالحق�ة املطلوبين ون�زع
االس�لحة .وذك�ر بي�ان لقي�ادة عمليات
الرافدي�ن تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي»
نس�خة من�ه «نف�ذت قطعات عس�كرية

تابعة لقيادة عملي�ات الرافدين وقطعات
امنية من اقسام رشطة محافظة ميسان
وفوج الصقر التابع لقيادة رشطة واسط
وبارشاف الل�واء عيل ابراهيم دبعون قائد
العمليات يرافقه الل�واء ظافر املحمداوي
قائد رشطة ميس�ان وقطعات عس�كرية
تابع�ة لقيادة عملي�ات محافظة البرصة
واجب�ا أمني�ا مشتركا يف اط�راف ناحية

بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ا الرئيس الفلس�طيني محمود عب�اس ،أمس
اإلثنني ،دول االتحاد األوروبي إىل االعرتاف بالدولة
الفلسطينية ،وعاصتها مدينة القدس الرشقية.
وخالل مؤتمر صحفي مع املمثلة العليا للش�ؤون
الخارجي�ة والسياس�ة األمنية لالتح�اد األوروبي
فيديري�كا موغرين�ي ،أضاف عب�اس أن االعرتاف
بالدول�ة الفلس�طينية ل�ن يك�ون عقب�ة يف وجه
السلام .ومضى قائلا إن االعتراف بالدول�ة
الفلس�طينية س�يجعل لدى الش�عب الفلسطيني
الحافز واألمل بأنه يسير نحو حل سيايس إلقامة
دولت�ه الفلس�طينية .وتأت�ي دعوة عب�اس يف ظل

العزي�ر جن�وب محافظ�ة ميس�ان ويف
املناط�ق النائي�ة الواقع�ة ضم�ن الحدود
االدارية الفاصلة بين محافظتي البرصة
وميس�ان» .واض�اف «جاء ذل�ك ملالحقة
املطلوبني للقض�اء وتجار املخدرات ونزع
االسلحة وتفتيش االماكن والقرى لبسط
االمن وفرض القانون».

التفاصيل ص3

نائب يتحدث عن قيادة الواليات املتحدة لـ «محالت»هتدف إىل «إضعاف العراق»

العراق يتلقى دعوة حلضور مؤمتر «احلوار السوري» يف سوتيش

ص2

ص2

غض�ب يس�يطر على الفلس�طينيني من�ذ إعالن
الرئي�س األمريك�ي ،دونال�د ترامباعتب�ار القدس
(بش�قيها الرشق�ي والغرب�ي) عاصم�ة مزعومة
إلرسائيل .وأكد عباس التزامه باالتفاقيات املوقعة
م�ع إٍرسائي�ل ،ودعاه�ا يف املقابل إىل االلت�زام بها
قائلا« :ال يج�وز أن يك�ون ط�رف ملت�زم بتل�ك
االتفاقيات ،دون الطرف اآلخر».
كم�ا دعا إىل تطبيق ق�رارات مجل�س األمن الدويل
الخاصة بفلسطني.
بدوره�ا ،ج�ددت موغرين�ي اإلع�راب ع�ن التزام
االتح�اد األوروب�ي بح�ل الدولتين ،على أس�اس
املفاوضات بني الفلسطينيني واإلرسائيليني.
وتابعت بقولها« :نعمل مع الطرفني (الفلسطيني

واإلرسائيلي) للوصول إىل ح�ل واتفاق لقيام دولة
فلس�طينية» .وأردفت« :قطاع غ�زة عىل أجندتنا،
ويج�ب أن يك�ون تح�ت س�لطة واح�دة رشعية،
وس�نكون متواجدون عىل معرب رف�ح (الربي بني
غزة مرص) يف حال طلب منا ذلك».
ويعاني قرابة مليوني نس�مة من أوضاع معيشية
مرتدي�ة للغاي�ة يف غ�زة ،ج�راء حص�ار إرسائييل
مستمر للقطاع منذ أكثر من عرش سنوات.
وشددت موغريني عىل أن «االتحاد األوربي سيبقى
الداع�م األكرب للفلس�طينيني ،وسنس�تمر يف دعم
وكال�ة اإلغاثة (أون�روا) ،ليتمكن الفلس�طينيون
من الحصول عىل التعلي�م والصحة ،وغريهما من
الحقوق».

العراق يدفع بتعزيزات عسكرية إىل حدود سوريا بعد انسحاب «قسد» املفاجئ

االنـبـار :إعـادة حـوالـي  %70مـن النـازحـيـن الـى مـدينـة عـنـه

غجـر العـراق يدخلـون إىل املـدراس بعد سنـوات من احلرمـان
مفوضية شؤون الالجئني:
سامهنا بحصول آالف النازحني
العراقيني عىل وثائق رسمية
ص2

الرشوع بـ «محلة تربعات
عاملية» كبديـل عـن تقلـص
الدعم األمريكي لألونروا
ص4

الشـرطة النيجريية
حتـرر ( )4خمـطـوفيـن
غـربـيـيـن
ص4

ص2

ص2

ص2

فـيـنـجـر
يـفـتـح الـنـار عـلــى
سـانشيـز
ص10

جرائم آل سعود مستمرة يف اليمن)16(:ألف يمني توفوا بسبب إغالق مطار صنعاء

ص4
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ساعدتهم اليونسيف ومنظمات مدنية يف احلصول على تعليم

غجر العراق يدخلون إىل املدراس بعد سنوات من احلرمان

بغداد  /المستقبل العراقي

رغم ّ
أنه�م يحملون الجنس�يّة العراقيّة،
ّ
ّ
ويج�ب أن يتمتعوا بحق�وق املواطنة كافة،
إالّ ّ
أن الغج�ر الذين يس�كنون قري�ة الزهور
جنوب�ي العراق ،ال
يف محافظ�ة الديوانيّ�ة -
ّ
ّ
يتلقون التعليم من�ذ  14عاماً ،وال يحصلون
ّ
على الصحّ �ة املجانيّ�ة ،وال حت�ى ف�رص
الوظائ�ف الحكوميّ�ةّ ،
لكنه�م ه�ذه امل�رّة
ّ
تمكنوا بمس�اعدة ناشطني يف مجال حقوق
اإلنسان من تأس�يس مدرسة ألبنائهم ،وإن
كانت ليس�ت يف املس�توى املطل�وب ،إالّ ّ
أنها
ّ
ستوفر التعليم لـ 60طفالً تقريبا ً لم يدخلوا
ال هم وال الذين يكربونهم بـ 10س�نوات ّ
أي
مدرسة منذ والدتهم.
ينتم�ي الغج�ر اىل العائل�ة الهندواروبية
وه�م منتشرون يف مناط�ق عدة م�ن اروبا
الرشقية وخاص�ة رومانيا مضافا اىل العراق
وبعض البالد االخر من الرشق االوسط.
افتتح�ت مدرس�ة النخي�ل االبتدائيّ�ة يف
محافظ�ة الديوانيّة يف  16كان�ون األوّل من
ّ
منظم�ة األمم
ع�ام  2017ضمن مش�اريع
ّ
املتح�دة للطفولة «اليونيس�ف» من أجل ّ
زج
األطفال الغجر يف مقاعد التعليم بعد سنوات
م�ن ابتعادهم عنه�ا ،نتيجة ظ�روف أمنيّة
املجتمعي لهذه
واجتماعيّة تتعلّق بـ»النبذ»
ّ
الفئ�ة .محمّ د علي ،الذي يبلغ م�ن العمر 7
س�نوات ويس�كن يف قرية الغجر ،قال ملوقع
ّ
«سأتمكن من الذهاب
«املونيتور» األمريكي:
إىل املدرسة وتعلّم الحروف والقراءة والكتابة
مث�ل األطف�ال الذي�ن أش�اهدهم يف التلفاز،

وسأكون قادرا ً عىل قراءة الكلمات املوجودة
على املحال .أنا أتهجّ �ى الحروف اآلن ،وفرح
بذل�ك» .صار بإمكان األطفال الغجر يف قرية
الزه�ور الحص�ول عىل التعليم ال�ذي ُحرموا
من�ه طيل�ة  14عام�اً ،بع�د أن أنش�ئت لهم
مدرس�ة جديدة غري تلك الت�ي ُهدمت خالل
عام .2004
ّ
يتمكن األطفال الغجر يف قرية الزهور
ولم
منذ عام  2004م�ن الحصول عىل التعليم يف
املدارس ،فبعد عمليّة الهجوم عىل مدرستهم
الطينيّ�ة آنذاك ،حاولوا االنضمام إىل املدارس
الحكوميّة األخرىّ ،
لكنهم لم يستمرّوا بسبب
املضايقات االجتماعيّة التي تعرّضوا لها.
وقال�ت منار الزبي�دي ،وهي عضو فريق
«أن�ا إنس�ان» ال�ذي ب�دأ بحملة إع�ادة بناء
مدرس�ة لألطفال الغجر« ،يعي�ش يف القرية
 100طف�ل تتراوح أعماره�م بين  1و17
ّ
وس�يزج 30
عام�اًُ ،قب�ل منه�م  30تلميذاً،
آخرين الحقاً».
أضاف�ت «هن�اك أعم�ار ال يس�مح له�ا
بالدراس�ة ،وعدد هؤالء م�ن الذكور واإلناث
بلغ  25شخصاً ،ولكن أنىشء لهم مركز ملحو
األميّة بموافق�ة مديريّة الرتبية يف الديوانيّة،
ويديره معلّمون وأساتذة متطوّعون».
املدرس�ة التي أع�ادت الحي�اة إىل القرية
الغجريّ�ة انطلق�ت م�ن حملة على مواقع
االجتماعي قامت بها مجموعة من
التواصل
ّ
الناش�طني يف مج�ال حقوق اإلنس�ان تحت
ّ
لكن هذه املدرس�ة ال
ش�عار «الغجر برش»،
تش�به املدارس األخرى املوج�ودة يف العراق،
ّ
فهي ُ
املوقتة ،والتي
صنع�ت من الكرفان�ات

العراق يتلقى دعوة حلضور مؤمتر
«احلوار السوري» يف سوتيش
بغداد  /المستقبل العراقي
نق�ل الس�فري ال�رويس يف بغ�داد مكس�يم
مكس�يموف ،إىل وزير الخارجية العراقي إبراهيم
الجعفري دع�وة للعراق لحض�ور مؤتمر الحوار
الوطني الس�وري املزمع يف سوتيش نهاية الشهر
الجاري.
وورد يف بي�ان ل�وزارة الخارجي�ة الق�ول ،ان
الس�فري الرويس دعوة للع�راق من وزير خارجية
روس�يا سيرغي الفروف للمش�اركة يف اجتماع
الحوار الس�وري املزمع يف األي�ام املقبلة يف مدينة
سوتيش الروسية».
وم�ن املقرر أن ينعقد مؤتم�ر الحوار الوطني
الس�وري يف مدينة س�وتيش الروس�ية يومي 29
و 30م�ن يناي�ر الج�اري بحض�ور ممثلين عن
الحكومة السورية ومختلف أطياف املعارضة.

ذي قـار :اعتقـال جمموعة تـروج
لـ «الرايات البيضاء» يف الغراف
بغداد  /المستقبل العراقي

اعتقلت ق�وة أمنية ،أمس االثنين ،مجموعة
مكون�ة م�ن ثالث اش�خاص متورط�ة بالرتويج
لجماعة ما تس�مى الرايات البيضاء االرهابية يف
قضاء الغراف ،شمال مدينة النارصية.
وق�ال قائمق�ام القض�اء عب�ود ضي�دان ،ان
«االجه�زة االمنية رصدت وجود ش�عارات كتبت
عىل أحد مس�اجد القضاء تعل�ن وجود الجماعة،
وكذلك ش�عارات اخ�رى كالس�فيانيني قادمون
وغريها من الشعارات».
واض�اف ان�ه «وعلى الف�ور كلفن�ا الجهات
االس�تخبارية بمتابعة االش�خاص الذين يقفون
وراء هذه الشعارات ،وتم اعتقال احد املطلوبني،
ال�ذي اعرتف بوجود ش�خصني اخري�ن معه من
س�كنة القضاء».وأش�ار ضي�دان اىل «اعتق�ال
الش�خصني االخري�ن وتم�ت إحالته�م ملديري�ة
مكافح�ة االرهاب الكم�ال التحقيق�ات االخرى
معهم».يش�ار اىل ان عصابات ما تسمى {الرايات
البيض�اء} ه�ي مجموع�ة ارهابي�ة تتألف من 3
فصائ�ل وه�ي {انص�ار اإلسلام واحرار الس�نة
وانصار الس�نة} ،وقدرت وزارة الداخلية ،اعضاء
التنظيم بنحو  300ارهابي.

قد ال تصلح للتعلي�م واحتواء األطفال الذين
انتظروه�ا طويالً بس�بب ع�دم قدرتها عىل
مقاومة الحرارة واألتربة يف تلك املنطقة ،وال
ّ
حتى عىل تحمّ ل التالميذ لسنوات طويلة.
ويف هذا الس�ياق ،قال تحسني الزركاني،
ّ
ونظم
وه�و مُ داف�ع ع�ن حق�وق اإلنس�ان
حمل�ة لتعليم األطف�ال يف قري�ة الغجر «إنّ
االحتف�ال بش�مول قري�ة الزه�ور يف مدينة

الديوانيّة مدرس�ة ،أمر مبالغ فيه ،فالتعليم
العراقي ،وعىل الدولة
خدمة كفلها الدستور
ّ
العراقيّة القيام بواجبه�ا وإعطاء العراقيّني
حقوقهم».
وانتقد عدم بناء مدرس�ة ،ب�ل كرفانات،
ًّ
معتبرا ً املدرس�ة يف وضعه�ا الح�ايلّ
«حلا
ترقيعيّاً» ،وقال «كان األجدر باإلدارة املحليّة
ووزارة الرتبي�ة إدراج مرشوع بناء مدرس�ة

نظاميّة إس�وة بالق�رى واملناط�ق األخرى،
لضم�ان بق�اء التالميذ فيها وع�دم الترسّب
منها».
وقبل وضع الكرفانات وبدء عمل املدرسة
رسمي ،بادرت املجموعة التي روّجت
بشكل
ّ
لحمل�ة «الغجر بشر» بداية ع�ام  2017إىل
نص�ب خيام لألطف�ال يف القري�ة ،بالتعاون
م�ع «اليونيس�ف» ،وو ّزع�ت عليه�م بعض

وزير النفط يتوقع استقرار االسواق العاملية
نـهـايـة عـام 2018
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد وزي�ر النفط جبار اللعيب�ي ،أمس االثنني،
ان س�وق النفط العاملية تميض باالتجاه الصحيح
وتستقر مع انخفاض مخزونات الخام.
وق�ال اللـــــعيب�ي ،ان الس�وق تـــمضي
باملس�ار الصحيح متوقعا ان تس�تمر يف االسقرار

حتى نهاية عام .2018
ويأتي كالم وزير النف�ط يف وقت تخطط بغداد
لزي�ادة انتاجه�ا اليومي م�ن النف�ط اىل  5ماليني
برميل يف اليوم.
وكان وزي�ر الطاق�ة الس�عودي خال�د الفالح
ق�ال يوم ام�س االحد ،إن منتج�ي النفط العامليني
متفق�ون على رضورة مواصل�ة التعاون بش�أن

اإلنت�اج بعد انتهاء اتف�اق تخفيضات املعروض يف
نهاية العام الحايل.
جدير بالذك�ر ان العراق يعد ثاني أكرب منتج يف
منظمة البل�دان املصدرة للبرتول بعد الس�عودية،
ويه�دف اتف�اق تقليص املع�روض ،الذي يش�مل
بعض املصدرين غري األعضاء يف أوبك مثل روس�يا،
إىل دعم أسعار الخام.

نائب يتحدث عن قيادة الواليات املتحدة لـ «محالت»هتدف إىل «إضعاف العراق»
بغداد  /المستقبل العراقي
اته�م النائب فالح الخزعيل ،أمس
االثنين ،الوالي�ات املتح�دة بقي�ادة
حمالت تهدف لـ»إضع�اف العراق»،
داعي�ا القائد العام للقوات املس�لحة
للمصادق�ة على هيكل�ة وتعليمات
الحشد الشعبي.

وقال الخزعلي يف مؤتمر صحفي
مشترك عقده يف مبن�ى الربملان مع
ع�دد م�ن ن�واب التحال�ف الوطني،
«لوح�ظ مؤخ�را حملات إعالمي�ة
تس�تهدف الحش�د الش�عبي وه�ذه
الحملات تقوده�ا الوالي�ات املتحدة
األمريكي�ة صاحبة مشروع D.D.R
والذي يعني نزع السلاح والترسيح

وإع�ادة االندم�اج وال�ذي يه�دف
إلضعاف العراق».
وطال�ب الخزعلي القائ�د الع�ام
للق�وات املس�لحة «للمصادق�ة عىل
الهيكلة والتعليمات الخاصة بالحشد
الشعبي التابع لألمانة العامة لرئاسة
ال�وزراء» ،داعي�ا وزارة الخارجي�ة
اىل «تحم�ل مس�ؤوليتها بعدم تدخل

الواليات املتحدة األمريكية وأية دولة
تس�تهدف القوات األمني�ة بما فيها
الحشد الشعبي».
يذكر أن العديد من النواب وجهوا
يف أوقات س�ابقة اتهامات لواشنطن
بالتدخل يف شؤون العراق بخصوص
الحش�د الش�عبي ،وطالبوا الحكومة
العراقية بوضع حد لها.

العراق يدفع بتعزيزات عسكرية إىل حدود سوريا بعد انسحاب «قسد» املفاجئ
بغداد  /المستقبل العراقي

أعل�ن قي�ادي بالحش�د الش�عبي يف محافظ�ة
األنبار ،أمس االثنني ،عن وصول تعزيزات عسكرية
إىل الرشيط الحدودي العراقي السوري عىل خلفية
انس�حاب مفاج�ئ لق�وات س�وريا الديمقراطية
“قسد” من املناطق القريبة من الحدود.
ونقل�ت وكال�ة «املعلوم�ة» ع�ن القي�ادي يف

حش�د االنبار قطري العبيدي الق�ول إن “تعزيزات
عس�كرية م�ن الجيش والحش�د الش�عبي وبقية
صنوف االجهزة االمنية االخرى وصلت اىل الرشيط
الحدودي العراقي السوري وانترشت بشكل مكثف
على خلفية االنس�حاب املفاج�ئ لقوات س�وريا
الديمقراطي�ة التابعة لألك�راد دون معرفة دواعي
االنس�حاب”.وأضاف العبي�دي ان “القوات االمنية
عززت م�ن تواجدها عىل الرشي�ط الحدودي كون

قوات سوريا الديمقراطية كانت تتمركز يف مناطق
حدود دير الزور وصوال اىل منطقة القائم العراقية
غربي االنبار”.
وتابع ان “مناطق جنوب ش�مال س�وريا تضم
معاقل عصابات داع�ش االجرامية ما دعا القوات
االمني�ة اىل تكثي�ف تواجده�ا يف تل�ك املناطق ملنع
ح�االت التس�لل اىل االرايض العراقي�ة وتهديد امن
واستقرار املناطق الغربية للبالد”.

االنبار :إعادة حوايل  %70من النازحني اىل مدينة عنه
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مدي�ر رشط�ة قض�اء عن�ه
بمحافظ�ة األنب�ار العقي�د جمع�ة
الخليفاوي ،أمس االثنني ،عن إعادة %70

م�ن النازحني اىل املدين�ة .ونقلت وكالة
«السومرية نيوز» عن الخليفاوي القول
إن «اكثر من  15الف ارسة نازحة عادت
اىل مدين�ة عنه وناحية الريحانة التابعة
لها210( ،ك�م غرب الرم�ادي)» ،مبينا

أن «هؤالء النازحني يش�كلون  %70من
س�كان عنه» .وأض�اف الخليفاوي ،أن
«عودة النازحني تتم بانسيابية وتنسيق
بني القوات األمنية من الجيش والرشطة
والحكوم�ة املحلية باألنبار باإلضافة اىل

املجل�س املحلي وقائممقامي�ة قض�اء
عن�ه» .واك�د الخليف�اوي ،أن «هن�اك
تع�اون كبري بني س�كان عن�ه العائدين
م�ع الق�وات األمني�ة يف س�بيل حماية
مناطقهم والحفاظ عليها».

مفوضية شؤون الالجئني :سامهنا بحصول آالف النازحني العراقيني عىل وثائق رسمية
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�دت املفوضية الس�امية لألمم
املتح�دة لش�ؤون الالجئين ،أم�س
االثنين ،انه�ا س�اهمت بحص�ول
االف النازحين العراقيني عىل وثائق
رس�مية يحتاجونه�ا يف تلقيه�م
للخدمات العامة واملساعدات.
وذك�رت املفوضي�ة يف بي�ان،
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة
من�ه ،ان «أكثر م�ن  18600عراقي
محت�اج للوثائق الرس�مية من هذه
الخدم�ة فيم�ا اس�تفاد أكث�ر م�ن
 23300شخص اخر من املساعدات
القانوني�ة املتعلق�ة بالوثائق بدعم
من مفوضي�ة الالجئين ورشكائها
خالل العام .»2017
واضافت« ،خالل سنوات الرصاع
وس�يطرة الجماع�ات املتطرف�ة،
فق�د اآلالف من العراقيين وثائقهم

الرس�مية أو صدرت له�م وثائق لم
تعرتف به�ا الحكومة كم�ا وفقدت
العدي�د م�ن الس�جالت املدني�ة أو
دم�رت ،مم�ا ت�رك أش�خاصا ال
يتمتعون بالهوية القانونية الالزمة
إلع�ادة بن�اء حياته�م» ،مبينة انها
«تعم�ل م�ع املؤسس�ات الحكومية
املعنية ومع الشركاء ملعالجة هذه
السجالت» .ونقل البيان ،قول ممثل
املفوضي�ة برونو جي�دو يف العراق،
بأن «ه�ذه الوثائق تمثل الطريق اىل
عودة الحياة الطبيعية لهم» ،مشريا
اىل ان «ب�دون وثائ�ق رس�مية ،ق�د
يواجه العراقيون مشاكل متعددة يف
حياتهم اليومية مث�ل عدم امكانية
الوص�ول اىل الخدم�ات العام�ة بما
يف ذل�ك مزاي�ا الرعاي�ة االجتماعية
واالنتق�ال بش�كل آم�ن عبر نقاط
التفتي�ش وتأمني العمل وممارس�ة
حقوقهم».

املستلزمات الدراس�يّ ة ،إضافة إىل االستعانة
بمعلّمين متطوّعين لتقدي�م ال�دروس
التعليميّة إليهم.
الغجري ،بحسب ما ّ
ّ
فضل
وأش�ار محمّ د
تس�ميته ،وهو يبلغ من العم�ر  23عاماً ،إىل
ّ
أنه «يحسد األطفال الذين أتيحت لهم فرصة
ّ
الدراسة ،فهو ال يقرأ وال يكتب ّ
يتمكن
ألنه لم
ّ
«أتمنى
من الدراسة عندما كان طفالً» ،وقال
أن نأخذ ّ
كل حقوقنا كمواطنني عراقيّني ،فلنا
ّ
ح�ق يف الصحّ ة والتعلي�م والعملّ ،
لكن هذه
الحقوق ش�به ممنوعة علينا ،ونحن ال نجد
ما نأكله ،وأطفالنا يتسوّلون يف الشوارع».
تعليمي
لن يكون للمدرسة االبتدائيّة دور
ّ
فق�ط ،فهي س�تحاول ّ
زج األطفال الغجر يف
املجتم�ع أكثر وخلق حالة م�ن التواصل مع
األف�راد اآلخري�ن يف املناطق األخ�رى لكرس
الصورة النمطيّة عن هذه الفئة املجتمعيّة.
وبما ّ
أن الغج�ر محرومون من الوظائف
االجتماعي لهم،
الحكوميّة بس�بب الرف�ض
ّ
ّ
سيتمكن هؤالء
هناك سؤال لم يجب عنه :هل
األطفال بع�د التخرّج من املراح�ل االبتدائيّة
ّ
واملتوسطة واإلعداديّة من الدخول إىل املعاهد
والجامعات ،وإذا ما دخل�وا وتخرّجوا منها،
ّ
مؤسسات
فهل س�يجدون فرصا ً وظيفيّة يف
الدولة العراقيّة؟
وأخرياً ،شجّ ع وجود هذه املدرسة محمّ د
ّ
ّ
وتلقي
الغجري عىل ال�زواج إلنجاب األطفال
التعليم الذي ُحرم من�هّ ،
لكنه يبقى بانتظار
ّ
تمكنه من تحقيق
الحصول عىل فرصة عمل
ما يري�د ،فه�و ال يرغب يف تكوي�ن عائلة ال
حقوق لها يف الصحّ ة والتعليم والعمل.

اجلنايات حتكم باإلعدام
عىل إرهايب اشرتك بقتل ( )47مواطن ًا
يف سيطرة ومهية
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت محكم�ة جنايات دياىل حكما ً باإلعدام ش�نقا ً حتى
امل�وت بحق أحد عن�ارص تنظيم القاعدة اإلرهابي ش�ارك بعدة
عمليات ارهابية ابرزها قتل  47مواطنا يف عام .2006
وقال املتحدث الرس�مي ملجلس القض�اء االعىل القايض عبد
الس�تار بريقدار يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
إن «املته�م اشترك م�ع افراد من تنظي�م القاعدة خلال العام
 2006بنصب س�يطرة وهمية وقتل  47مواطنا يف منطقة بزايز
كنع�ان ـ طريق النه�روان» ،الفتا ً اىل ان «املتهم ش�ارك عنارص
تنظي�م القاعدة بع�دة عمليات ارهابية» .واش�ار بريقدار اىل ان
«ق�رار املحكمة باالعدام ش�نقا حتى املوت ص�در وفقا ً الحكام
املادة الرابعة  1/من قانون مكافحة االرهاب».

عودة أكثر من ( )200عائلة نازحة وافتتاح
مركز رشطة يف نواحي الطوز
بغداد  /المستقبل العراقي
ش�هدت ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوزخورماتو يف
صلاح الدين ،أمس االثنين ،عودة اكثر م�ن  200عائلة نازحة
كدفع�ة اوىل ،فيم�ا ت�م اعادة افتت�اح مركز للرشط�ة يف ناحية
{ينكجة} التابعة للقضاء.
وق�ال إعلام الحش�د الش�عبي ،يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «اكثر من  200عائلة يف س�ليمان بيك
عادت لس�كناها بإرشاف لجنة مشتركة من األجه�زة األمنية
والحشد بعد التأكد من سالمة موقف العائدين قضائيا».
واضاف انه «تم اعادة افتتاح مركز للرشطة يف ناحية ينكجة
التابعة للطوز « ،مبينا ان « االهايل ينتظرون إعادة افتتاح املركز
البلدي لعودة الخدمات اىل الناحية».
وكان الحشد الشعبي /محور الشمال أكد يف وقت سابق ،أن
األجواء مناسبة لعودة النازحني لقضاء طوزخرماتو ،مشريا اىل
ان هناك لجنة تعمل عىل تهيئة األجواء لعودة النازحني.

سلطات الفيليبني
تعتزم ترحيل «عالـم كيميائي» عراقي مرتبط
بـ «محاس الفلسطينية»
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت السلطات الفيليبينية ،أمس االثنني ،انها تعتزم ترحيل
عالم عراقي ينتمي لحركة «حماس» الفلسطينية ،وذلك الدانته
بمساعدة الحركة يف إطالق صواريخ عىل ارسائيل.
ونقل موقع قناة «الحرة» عن قائد الرشطة الفلبينية رونالد
ديلاروزا ،قول�ه يف مؤتمر صحفي ،إن األجه�زة األمنية تحتجز
العالم العراقي»طه محمد الجبوري» بعد أن أبلغتها الس�لطات
العراقية بوجوده عىل أراضيها».
وأض�اف أن «الجبوري اعرتف بأن�ه ينتمي اىل حركة حماس
وأن�ه عالِ�م كيميائي مهمت�ه تطوير التكنولوجي�ا الصاروخية
التي تعتمده�ا الحركة باطالق الصواريخ من مناطقها باتجاه
الجانب االرسائييل».
وأوضح ديلاروزا ،ان «توقيف الجبوري ج�رى لكونه مقيم
بصورة غري رشعية ولديه مش�اكل يف تأشيرة الدخول» ،مؤكدا
إنه سريحل إىل العراق.
وأش�ارت الرشطة الفيليبينية إىل أن الجبوري ،أمىض معظم
األوقات يف العاصمة مانيال واملناطق املجاورة ،حيث أكد للرشطة
انه لم يكن ينوي تنفيذ أي عمل «إرهابي» يف الفيلبني.
وكانت الرشطة الفيليبينية أعلنت يف وقت س�ابق ،أن العالم
العراق�ي «طه الجب�وري» وصل العام امل�ايض يف خضم املعارك
الت�ي خاضتها الق�وات الحكومية ضد مقاتلين موالني لتنظيم
داعش سيطروا عىل مدينة مراوي يف جنوب البالد.

الرافدين حيدد رشطا مقابل منح قرض ( )50مليون دينار ألصحاب الفنادق
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

قال مصرف الرافدي�ن ،أمس االثنين ،ان منح
قرض ( 50مليون دينار) ألصحاب الفنادق تكون
عرب وصول نسبة انجاز الفندق ( .»)%100
وذك�ر املكتب االعالمي للمصرف يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان من�ح
الق�روض ألصح�اب الفن�ادق تك�ون ألغراض
الرتمي�م والتأهيل للفندق ونس�بة انجازه 100
.« %
وأشار البيان اىل أن «فرتة إمهال القرض  3أشهر
ويتم التس�ديد لألقساط والفائدة بشكل شهري
بعد انتهاء مدة اإلمهال مبارشة.

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الثالثاء

العدد (  23 ) 1600كانون الثاني 2018

السنة السادسة

معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

www.almustakbalpaper.net

Issue No ( 1600 ) January 23 Tue 2018

ً
رئيس اجلمهورية أصدر مرسوما باجراء االقرتاع يف  12أيار والعبادي تعهد بإعادة النازحني

الربملان يلزم احلكومة بـ «رشوط» ترافق إجراء االنتخابات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

صوت مجلس النواب ،أم�س االثنني ،لصالح
ق�رار املحكمة االتحادية باج�راء االنتخابات
العام�ة يف  12أيار املقبل ،فيما وضع رشوطا ً
أم�ام الحكوم�ة من أج�ل تنفي�ذ االقرتاع يف
الوق�ت املحدد .وق�ال املجلس يف بي�ان تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه« ،بناء عىل
ما عرض�ه مجلس ال�وزراء وبالتنس�يق مع
املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة لالنتخابات فقد
قرر مجلس النواب عىل تحديد  12أيار 2018
موعدا إلجراء انتخابات مجلس النواب».
واشرتط املجلس لذلك التزام الحكومة بتوفري
البيئ�ة اآلمن�ة إلج�راء االنتخاب�ات واع�ادة
النازحين ملناطقه�م ،وان يك�ون التصويت
ً
إلكرتوني�ا يف جمي�ع املناطق ،وأل�زم الربملان
الحكومة بأن ال تكون لألحزاب التي تخوض
االنتخابات أجنحة مس�لحة ورضورة حرص
السلاح مدة الدعاية االنتخابي�ة وما بعدها
لغاي�ة نهاية ي�وم االقتراع عدا املؤسس�ات
األمنية الرس�مية املختص�ة يف وزارتي الدفاع
والداخلية.
والزم الربملان الحكومة بزيادة اعداد املراقبني
املحليني والدوليني ومؤسسات املجتمع املدني
ومن االمم املتحدة القيام باإلجراءات الالزمة
لضمان املش�اركة الواسعة يف انتخابات حرة
نزيه�ة وضمان مش�اركة جمي�ع املواطنني
يف االنتخاب�ات م�ن خلال وض�ع الصناديق
للنازحني يف محافظ�ات النزوح الداخيل ،وان
يراقب مجلس النواب ومن خالل لجانه تنفيذ
االلتزامات الواردة وتقديمها وتسليم رئاسة
املجلس التقارير املتعلقة بذلك.
ورسعان م�ا اصدر رئي�س الجمهورية فؤاد
معصوم مرس�وما ً جمهوريا ً حدد من خالله
الثان�ي عرش من ايار املقبل موعدا النتخابات
مجلس النواب يف دورته الرابعة.
وقال�ت الرئاس�ة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان�ه «إس�تنادا اىل
أح�كام املادتين ( )56و( - 73س�ابعاً) من
الدس�تور ،والبن�د (ثالثاً) من امل�ادة ( )7من
قان�ون انتخابات مجلس الن�واب رقم ()45
لس�نة  ،2013رس�منا بأن يحدد يوم السبت
املص�ادف الثاني عرش من ش�هر أيار لس�نة
 2018موعدا ً إلجراء انتخابات مجلس النواب
لدورته الرابعة».

وأضاف�ت الرئاس�ة ،أن «على الجه�ات ذات
العالق�ة تنفي�ذ ه�ذا املرس�وم م�ن تاري�خ
صدوره ،و ُينرش يف الجريدة الرسمية».
من جانب�ه ،أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي
للمدي�ر اإلقليم�ي لعملي�ات اللجن�ة الدولية
للصلي�ب األحم�ر يف الرشق االوس�ط روبرت
مارديني عىل عودة النازحني واالس�تعدادات
إلجراء االنتخابات يف وقتها.
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء يف بيان
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن

األخير اس�تقبل «املدي�ر اإلقليم�ي لعمليات
اللجن�ة الدولي�ة للصليب األحم�ر يف منطقة
الرشق االوسط روبرت مارديني».
وأض�اف البي�ان ،أن�ه «ج�رى خلال اللقاء
مناقش�ة الس�بل الكفيل�ة بتس�هيل مهم�ة
الصليب األحمر يف العراق ،حيث قدم مارديني
خطة عملهم لعام  2018لتقديم املس�اعدات
والخربات املطلوبة للعراق».
وأكد العبادي ،وفقا ً للبيان ،عىل «مسألة عودة
النازحني واالستعدادات لالنتخابات يف وقتها».

يف الغضون ،التقى مساعد االمني العام لالمم
املتحدة للشؤون السياسية مريوسالف نيشا
وبحضورممثل االمين العام لالمم املتحدة يف
الع�راق يان كوبيش والوفد املرافق له يف مقر
املفوضية رئيس واعض�اء مجلس املفوضني
يف مفوضي�ة االنتخاب�ات واس�تمع الوف�د
الزائر اىل اخر االس�تعدادات التي تعمل عليها
املفوضية الج�راء االس�تحقاقات االنتخابية
املقبل�ة واالطالع على الج�دول الزمني الذي
وضعته املفوضي�ة والتحديات التي تواجهها

وكيفية مس�اهمة االمم املتح�دة يف مواجهة
تلك التحديات وسبل تذليل الصعوبات.
واع�رب وفد االمم املتحدة ع�ن دعمه الكامل
ملفوضي�ة االنتخابات من خالل الخربات التي
تس�هم بها فضلا ع�ن املس�اهمة يف توفري
بيئة امن�ة الجراء االنتخابات مع التاكيد عىل
رضورة اجرائه�ا يف موعدها املحدد وحس�ب
االستحقاق الدستوري للعملية االنتخابية.
ودع�ا الوفد االممي اىل دع�م املفوضية العليا
املستقلة لالنتخابات وتسهيل مهمتها وتوفري

مس�تلزمات انجاحها مع االشادة بمفوضية
االنتخاب�ات الس�تخدامها التقني�ة الحديث�ة
يف االنتخاب�ات املقبل�ة وخاص�ة صن�دوق
االقتراع االلكرتوني وترسيع اعلان النتائج
الذي سيسهم بش�كل فعال يف ارسال رسائل
اطمئنان لالحزاب السياس�ية والناخبني عىل
نزاهة وشفافية االنتخابات.
ويذك�ر ان مفوضي�ة االنتخاب�ات تس�تقبل
العديد من الوفود الدولية واملحلية والس�فراء
للمشاركة يف مراقبة االنتخابات العراقية

تشكيل جلان من احلكومتني بشأن املنافذ احلدودية ورواتب املوظفني

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

بغداد وأربيل سيحالن «أزمة االستفتاء» يف منتدى دافوس

س�ينتقل نقاش أزمة االستفتاء الذي
أجري من ط�رف واحد من قبل إقليم
كردستان إىل منتدى «دافوس» الدويل،
إذ س�يجتمع رئيس�ا وزراء الع�راق
وإقليم كردستان هناك بعد أن أجريا
لقاء تمهيديا ً يف بغداد.
واك�د رئي�س وزراء اقليم كردس�تان
نيجريفان بارزاني انه س�يجتمع مع
رئيس الوزراء حي�در العبادي ووزير
النف�ط جب�ار اللعيب�ي على هامش
فعالي�ات املنتدى االقتص�ادي العاملي
يف (دافوس) ،مشيرا اىل رضورة عدم
تح�ول اقلي�م كردس�تان اىل س�احة
للهجوم عىل الدول املجاورة.
وق�ال بارزاني يف مؤتم�ره الصحفي
األس�بوعي« ،اننا أكدن�ا يف اجتماعنا
مع سيادة رئيس الوزراء العراقي عىل
رضورة حل الخالفات وفق الدستور،
وتم الحدي�ث مع بغداد عىل تش�كيل
ع�دة لج�ان بش�أن النف�ط ،املناف�ذ
الحدودية ،واملطارات ،وكان ألصدقاء
بغ�داد وأربيل دور كبير يف اجتماعي
األخري مع العبادي».
واض�اف ،انه س�يجتمع م�ع رئيس
ال�وزراء ،حي�در العب�ادي ووزي�ر
النف�ط عىل هامش فعالي�ات املنتدى
االقتصادي العاملي يف (دافوس)».
واعلن رئيس حكومة اقليم كردستان
أن حكوم�ة اقليم كردس�تان «تنتظر
حل بعض املس�ائل الفني�ة» من أجل
فتح مطارات اإلقليم ،فيما اعرب عن
أمله بأن يتم ذلك «بأقرب وقت».

وقال بارزاني «نحن ننتظر حل بعض
املس�ائل الفني�ة فق�ط بش�أن فت�ح
مطارات إقليم كردستان».
وعن خطوات إقليم كردس�تان بشأن
حل الخالفات مع الحكومة االتحادية،
قال نيجريف�ان بارزاني ،اننا «نخطو
خطوات إيجابية يف املس�ار الصحيح

لحل الخالفات مع بغداد وتم الحديث
م�ع بغ�داد عىل تش�كيل ع�دة لجان
بش�أن النف�ط ،املناف�ذ الحدودي�ة،
واملطارات».
وح�ول عالقات إقليم كردس�تان مع
ال�دول املج�اورة ،أف�اد بارزان�ي بأن
«إقلي�م كردس�تان يس�عى إىل تطور

العالق�ات االقتصادي�ة م�ع إي�ران
وتركي�ا» ،مؤك�دا ً أن «إي�ران وتركيا
دولت�ان مجاورت�ان لن�ا ونس�عى إىل
إقامة أفضل العالقات معهما».
واض�اف ،ان�ه «ينبغي أن ال نس�مح
بتح�ول إقليم كردس�تان إىل س�احة
للهج�وم على ال�دول املج�اورة ،وأن

نبقى عامالً رئيسيا ً لالستقرار واألمن
يف املنطقة».
ب�دوره ،أك�د ممث�ل حكوم�ة إقليم
كردس�تان لدى طهران ،ناظم الدباغ
أن زي�ارة رئي�س حكوم�ة اإلقلي�م
نيجريف�ان بارزان�ي اىل إي�ران كانت
«مميزة ومثمرة» فيما يخص العراق

واإلقليم وإيران.
ج�اءت ترصيحات الدب�اغ ،يف حديث
لوكالة «تس�نيم» اإليراني�ة ،وتطرق
م�ن خالله�ا إىل لق�اءات املس�ؤولني
الك�رد بحكوم�ة إقليم كردس�تان يف
طهران ،مضيف�ا انها «كانت لقاءات
ممي�زة ومثم�رة بالنس�بة للع�راق

مبشاركة قوات ثالث حمافظات ً
سعيا لبسط األمن

صولة أمنية يف اجلنوب عىل «املخدرات» والسالح غري املرخص
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
انطلق�ت ،أم�س االثنين ،عملي�ات أمني�ة يف
االطراف املشرتكة ملحافظتي البرصة وميسان
ملالحقة املطلوبني ونزع االسلحة.
وذك�ر بيان لقي�ادة عملي�ات الرافدي�ن تلقت
«املستقبل العراقي» نسخة منه «نفذت قطعات
عس�كرية تابع�ة لقي�ادة عملي�ات الرافدي�ن
وقطعات امنية من اقس�ام رشط�ة محافظة
ميس�ان وفوج الصق�ر التابع لقي�ادة رشطة
واس�ط وبارشاف الل�واء عيل ابراهي�م دبعون
قائد العمليات يرافق�ه اللواء ظافر املحمداوي
قائد رشطة ميس�ان وقطعات عسكرية تابعة
لقي�ادة عملي�ات محافظ�ة البصرة واجب�ا
أمنيا مشتركا يف اطراف ناحي�ة العزير جنوب
محافظة ميس�ان ويف املناط�ق النائية الواقعة
ضمن الحدود االدارية الفاصلة بني محافظتي
البرصة وميسان».

واضاف «جاء ذلك ملالحق�ة املطلوبني للقضاء
وتج�ار املخ�درات ون�زع االس�لحة وتفتي�ش
االماك�ن والق�رى لبس�ط االم�ن وف�رض
القانون».
ونقل البيان عن قائ�د عمليات الرافدين القول
ان «ه�ذا الواج�ب ج�اء نتيج�ة لخط�ة امنية
مس�بقة ولق�اءات تش�اورية مس�تمرة م�ع
قيادة عمليات البصرة لضبط الحدود االدارية
ومداهمة االهداف املش�تبه بها والقاء القبض
على املطلوبين واملتاجري�ن بامل�واد املخ�درة
والبحث عن االسلحة واملعدات التي من املمكن
ان تكون مخب�أة يف االماكن النائية ويف اطراف
القرى واملزارع «.
واش�ار اىل ان�ه « تم ضب�ط كمية م�ن االعتدة
واالس�لحة املتنوع�ة والقب�ض على ع�دد من
املشتبه بهم».
بدوره�ا ،أعلن�ت اللجن�ة األمني�ة يف مجل�س
محافظة البرصة احب�اط قوات حرس الحدود

محاولة لتهريب مخ�درات يف منطقة حدودية
قريبة من ش�ط العرب ،حيث ت�م ضبط كمية
من مادتي الحشيش والكرستال.
وقال رئيس اللجنة جبار الس�اعدي إن «قس�م
االس�تخبارات يف قيادة ق�وات حرس الحدود يف
املنطقة الرابعة أحب�ط محاولة لتهريب كمية
من املواد املخدرة ضمن قاطع مسؤولية آمرية
خفر الس�واحل» ،مبين�ا ً أن «كمين�ا ً تم نصبه
ً
وفق�ا ملعلومات
للمهربين يف منطقة حدودية
اس�تخبارية ،وأسفرت العملية عن ضبط كيلو
غرام من مادة (الحش�يش) ،و 50غم من مادة
(الكرستال) ،وأرشطة عقاقري مخدرة».
م�ن جانب�ه ،أف�اد مص�در أمن�ي يف محافظة
البصرة بأن مف�رزة من جهاز األم�ن الوطني
ضبط�ت قرب ميناء أم قرص خمس ش�احنات
محملة بشحنة مهربة من السجائر األجنبية.
وق�ال املص�در إن «مف�رزة م�ن جه�از األمن
الوطن�ي يف البصرة ضبطت خمس ش�احنات

محملة بشحنة من الس�جائر األجنبية املهربة
عرب ميناء أم قرص» ،مبينا ً أن «الش�احنات تم
ضبطها بعد مغادرتها امليناء».
ولف�ت املص�در الذي طلب عدم نرش اس�مه اىل
أن «الترصي�ح الجمرك�ي للش�حنة يفيد بأنها
تتكون من  800كارتون سجائر فقط ،ولكنها
يف الحقيق�ة تتأل�ف م�ن س�بعة آالف كارتون
لس�جائر من أنواع متعددة ،ما يعني أن معظم
الشحنة تم إخراجها بطريقة غري قانونية».
يذكر أن القوات األمني�ة يف البرصة تضبط من
حني آلخر شحنات من البضائع املستوردة عرب
املنافذ الحدودية الربي�ة والبحرية يف املحافظة
ملخالف�ات م�ن أبرزها التالع�ب أو التهرب من
الرس�وم الكمركي�ة ،أو تزوي�ر بلد املنش�أ ،أو
انتهاء فرتة صالحية البضاعة لالس�تهالك ،أو
شحنها بش�كل مخالف للضوابط ،كما تضبط
أحيان�ا ً بضائ�ع غير صالح�ة لالس�تهالك يف
األسواق املحلية ،ومنها أدوية وعالجات طبية.

واإلقليم وإيران» .وأضاف الدباغ ،انه
وخالل اللقاءات التي أجراها بارزاني
م�ع املس�ؤولني اإليرانيين ال س�يما
رئي�س الجمهوري�ة ،ورئيس مجلس
الشورى اإلسلامي ،ورئيس املجلس
األعلى لألمن القومي ،تم بحث تعزيز
العالق�ات مع إي�ران وجهوزية إيران
للتوسط بني أربيل وبغداد.
وأش�ار إىل ان «الوف�د الك�ردي ش�دد
خلال زيارته عىل الحفاظ عىل وحدة
األرايض العراقية والتبعية للدس�تور
العراق�ي ،كم�ا أعلن عن اس�تعداده
للتف�اوض م�ن أج�ل ح�ل كاف�ة
املشاكل».
وتابع بالق�ول إن «اللقاء الذي جمع
رئيس الوزراء حيدر العبادي ،ورئيس
حكوم�ة اإلقليم ،نيجرف�ان بارزاني،
قبل زي�ارة األخري إليران ،ش�كل أحد
األس�باب اإليجابي�ة لزي�ارة طهران
حيث كانت النقطة االيجابية للقاءات
طه�ران ،ه�ي الدع�وة اىل التفكير
يف املس�تقبل وع�دم ع�ودة مختل�ف
األطراف اىل املايض».
وفيم�ا يتعل�ق بشرط إلغ�اء نتائج
االس�تفتاء الذي وضعه العبادي ،من
أجل عودة العالقات بني اإلقليم وبغداد
اىل طبيعتها ،قال الدباغ»،عندما أعلنا
التزامن�ا بالدس�تور العراقي ووحدة
العراق فإن ذلك بمثابة إلغاء موضوع
االس�تفتاء وأي موض�وع آخر يؤدى
اىل االس�تقالل أو االنفص�ال ،كما أن
املحكمة الدس�تورية العليا قد أعلنت
أن االس�تفتاء هو غري قانوني ونحن
نحرتم هذا الرأي».
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تصاعد احتدام اخلالف بني ترامب ومعارضيه

«الشلل» يرضب احلكومة األمريكية

بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه الرئيس األمريك�ي دونال�د ترامب
انتق�ادات الذع�ة إىل معارضي�ه قبي�ل ب�دء
مس�عى آخر يف الكونغرس املنقس�م إلنهاء
خلاف بش�أن امليزانية قب�ل أن يحني موعد
ع�ودة مئ�ات آالف املوظفين الفدراليني إىل
العمل دون الحصول عىل رواتبهم.
وال ي�زال تأثير تعط�ل عم�ل الحكومة
ال�ذي بدأ منذ منتصف لي�ل الجمعة محدودا
باملجم�ل حيث تس�بب بإغلاق مواقع عىل
غرار تمث�ال الحرية يف نيوي�ورك الذي أقفل
أم�ام ال�زوار ،لك�ن يتوقع أن يش�تد تأثريه
يف ح�ال ل�م يتوص�ل أعض�اء الكونغرس إىل
اتفاق.
وتب�ادل الجمهوري�ون والديمقراطيون
االتهامات بشأن الطرف املسؤول عن الفشل
يف تمري�ر املوازن�ة بحلول املهل�ة النهائية يف
 20كان�ون الثاني ،أي بعد عام بالضبط من
تاريخ تسلم ترامب السلطة.
وكت�ب ترام�ب تغري�دة على صفحت�ه
بتويتر «إنه أمر عظيم أن ن�رى كم يحارب
الجمهوريون من أجل جيشنا وسالمتنا عىل
الحدود ،يف حين ال يري�د الديمقراطيون إال
تدفق املهاجرين غري الرشعيني إىل بلدنا دون
أي قيود».
وش�جع ترام�ب ق�ادة مجلس الش�يوخ
الجمهوريين على تفعي�ل ما يطل�ق عليه
«الخيار النووي» الذي يمكن بموجبه تغيري
قواع�د املجل�س للس�ماح بتمري�ر املوازنة
عبر غالبية ب�ـ 51صوت�ا للس�ماح بعودة
املؤسسات الفدرالية إىل العمل.
ويخىش ق�ادة املجلس من القيام بتحرك
م�ن هذا النوع ،حيث بإم�كان الحزب اآلخر
اس�تخدامه ضده�م كذل�ك عندم�ا يمتل�ك
األغلبية.
وق�ال ترام�ب عبر تويتر «يف ح�ال
اس�تمر الحال يف طريــــق مس�دود ،فعىل
الجمهوريين اللج�وء إىل  51باملئ�ة (الخيار
الن�ووي) والتصويت على ميزانية حقيقية
وبعيدة األمد».

واتهم مدير املوازنة يف البيت األبيض ميك
مولفاني بعض الديمقراطيني بأنهم يرغبون
بـ»حرم�ان الرئيس من االحتفال بالنرص يف
ذكرى تنصيبه» ،مرددا بذلك ترصيحات أدىل
بها ترامب قبل يوم.
وق�ال مولفان�ي عبر ش�بكة فوك�س
اإلخبارية «هناك ديمقراطيون ممن يريدون
أن يلقي الرئي�س خطاب حالة االتحاد أثناء
ش�لل» اإلدارات الفدرالي�ة ،يف إش�ارة إىل
الخط�اب التقليدي الذي س�يلقيه ترامب يف
 30كانون الثاني.
لكن املستش�ار الربملاني للبي�ت األبيض
مارك ش�ورت قال لش�بكة «ايه بي يس» إنه

الشـرطـة النيجـرييـة حتـرر
( )4خمطوفني غربيني

تم تحقيق تقدم ،فيما أكد مولفاني أن هناك
فرصة لعودة الحكومة إىل العمل.
ومس�اء الس�بت ،ح�دد زعي�م الغالبي�ة
الجمهوري�ة يف مجل�س الش�يوخ ميت�ش
ماكونيل جلسة تصويت رئيسية عىل امليزانية
الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش.
وق�ال يف بيان «أؤك�د لك�م أن التصويت
سيجريإال اذا كانت هناك رغبة بأن يتم قبل
ذلك».
وتش�كل مس�ألة الهجرة غير الرشعية
صلب الخالف بني الطرفني.
واته�م الديمقراطي�ون الجمهوريين
بتس�ميم فرص التوصل إىل اتفاق واالنحناء

أم�ام قاعدة ترام�ب الش�عبوية عرب رفض
تمويل برنامج يحمي من الرتحيل نحو 700
ألف مم�ن يس�مون «الحامل�ون» (دريمرز)
وه�م م�ن الش�باب والبالغني الذي�ن دخلوا
الواليات املتحدة بش�كل غير رشعي عندما
كانوا أطفاال.
واته�م ترام�ب الديمقراطيين بتجاهل
مصالح البالد األساسية قائال إنهم «قلقون
أكث�ر على املهاجري�ن غير الرشعيين من
قلقه�م على جيش�نا أو أمننا على حدودنا
الجنوبية املعرض�ة للخطر» ،فيما يتوقع أن
تزداد حدة تأثريات شلل إدارات الدولة.
ورغ�م اس�تمرار الخدم�ات الفدرالي�ة

األساس�ية واألنشطة العس�كرية ،إال أنه لن
يتم دفع رواتب القوات الفاعلة قبل التوصل
إىل اتفاق إلعادة عمل الحكومة.
وتعطل عمل اإلدارات الفدرالية األمريكية
أربع مرات منذ العام  ،1990كانت آخرها يف
 2013عندما بات أكثر من  800ألف موظف
حكومي يف حالة بطالة قرسية مؤقتة لتعذر
دفع رواتبهم.
وقال�ت املوظف�ة الفدرالي�ة نوي�ل جول
( 50عاما) «ال يمكننا س�وى الرتقب إنه أمر
مخيف».
وب�دا التوص�ل إىل اتف�اق أم�را مرجح�ا
بعد ظه�ر الجمع�ة عندما الح�ت مؤرشات

جرائم آل سعود مستمرة يف اليمن)16(:ألف يمني توفوا
بسبب إغالق مطار صنعاء
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
ذك�ر املتحدث باس�م والي�ة كادونا مخت�ار عليو لـ
فران�س برس «املح�ررون ال�ـ 4جميعا بصح�ة جيدة،
وتسلمت الس�فارتان األمريكية والكندية املحررين بعد
اإلفراج عنهم يف الس�اعة الخامس�ة صباح�ا ( 4.00ت
غ)».
وأضاف املس�ؤول النيجيري أن الس�لطات اعتقلت
ش�خصا يش�تبه بأن له صلة يف خطف الرعايا الغربيني،
مشريا يف الوقت ذاته إىل أن «عمليه التحرير تمت بفضل
جهود الرشطة التي نرشت وحدات خاصة بحثا عنهم يف
الغابات املحيطة بمكان خطفهم».
ورفض عليو الكش�ف عن تفاصي�ل عملية اإلفراج،
وق�ال «ال يمكنن�ي اآلن أن أؤك�د م�ا إذا كان�ت ج�رت
مفاوضات أو دفعت فدية» ،معلال ذلك بأنها «معلومات
رسية ال يمكن الكشف عنها» حاليا.
يذك�ر أن املحررين خطفوا ،بينم�ا كانوا يف طريقهم
إىل العاصم�ة الفدرالية أبوجا يف رحله عمل ،بالقرب من
والية كادونا املشهورة بعصابات الخطف.

كش�فت وزارة الصح�ة العام�ة
والس�كان أن نح�و  15ألف�ا ً و740
مريض�ا ً توف�وا إث�ر الحص�ار الذي
يفرضه العدوان على مطار صنعاء
عىل الرغم من أن اس�تخدامه يعترب
حقا ً إنسانيا ً لكل مدني.
ونقل�ت وكال�ة األنب�اء اليمني�ة
عن الناطق الرس�مي باس�م الوزارة
الدكت�ور عبدالحكي�م الكحالن�ي
تأكي�ده أن اس�تمرار إغلاق مطار
صنع�اء ال�دويل م�ن قب�ل تحال�ف
الع�دوان بقي�ادة الس�عودية يودي
بحي�اة اآلالف م�ن امل�رىض الذي�ن
بحاجة ماسة للس�فر لتلقي العالج
خارج اليمن.
وذكر الكحالني أن وزارة الصحة
س�تقف إىل جان�ب أق�ارب ه�ؤالء
الضحاي�ا يف رف�ع قضاي�ا باملحاكم
املحلي�ة والدولي�ة ألخ�ذ حقوقه�م
والتعويض�ات الالزم�ة م�ن كل من
تس�بب يف ه�ذه الجرائ�م بموج�ب
القوانني واملواثيق الدولية ،معتربا ً أن
إغلاق مطار صنع�اء جريمة حرب
مس�تمرة بح�ق امل�رىض املحتاجني
للس�فر للخ�ارج بالرغ�م م�ن كل
املناشدات اإلنسانية لفتح املطار.
وقال الناطق الرس�مي « ترصيح

الهيئ�ة العام�ة للطيران املدن�ي
واألرص�اد يؤك�د ماس�بق وأعلن�ت
عنه الوزارة عن حجم هذه املأس�اة
والجريمة ضد اإلنسانية».
وأضاف « لقد نبهت وزارة الصحة
مرارا ً ب�أن هناك مايقارب املائة ألف
مري�ض يمن�ي يحتاج�ون للس�فر

للخ�ارج لتلقي العالج ،ويتوىف منهم
نحو  32إىل  35مريضا ً يوميا بسبب
منعهم من السفر عرب مطار صنعاء
املغلق منذ سنة وستة شهور «.
وأك�د الدكتور الكحالن�ي أن من
يحت�اج للس�فر للخ�ارج يحتاج إىل
إسعاف خالل نصف ساعة أو ساعة

اىل الطائرة بينما السفر عرب مطاري
سيئون وعدن والذي يستغرق  18اىل
 24ساعة محفوف باملخاطر الطبية
واألمنية ،حيث أشارت هيئة الطريان
املدن�ي إىل أن حال�ة م�ن كل عشر
ح�االت توفيت يف طريقه�ا الربي إىل
تلك املطارات.

ب�أن ترامب ال�ذي يتفاخ�ر بأن�ه يتقن فن
التف�اوض ،اقترب م�ن التوص�ل إىل اتفاق
مع زعيم الديمقراطيني يف مجلس الش�يوخ
تشاك شومر عىل حماية «الحاملني».
لكن تأكد عدم تحقيق تقدم ملموس مع
فشل الجمهوريني يف الحصول عىل دعم كاف
من الديمقراطيني يف مجلس الشيوخ لتمديد
امليزانية ألربعة أس�ابيع إضافي�ة ريثما يتم
التوصل إىل تسوية نهائية.
والتأم الكونغرس يف جلس�ة نادرة حيث
كان على ق�ادة الطرفين ح�ل خالفاتهم�ا
ملنع استمرار الش�لل الحكومي ،لكنهم بدال
م�ن القيام بذل�ك ،تبادلوا االتهامات بش�أن
التعطيل.
ويمتلك الجمهوريون أغلبية مقعد واحد
يف مجل�س الش�يوخ .واحتاج�وا الجمع�ة
إىل ج�ذب بع�ض الديمقراطيين إىل صفهم
للحص�ول على أغلبية عظمى ب�ـ 60صوتا
لتمرير املوازنة ،إال أنهم كانوا ال زالوا بحاجة
إىل عرشة أصوات.
وكان لتمري�ر االج�راء يف الكونغرس أن
يمدد التمويل الفدرايل حتى  16شباط ويعيد
إج�ازة برنام�ج للتأمين الصح�ي لألطفال
الفقراء لس�ت س�نوات قادمة وه�و ما يعد
هدفا للديمقراطيني.
لكن�ه ال يتط�رق إىل أي اجراءات بش�أن
برنامج «داكا» (اختصار االجراءات املؤجلة
لألطفال الوافدين) لتسوية أوضاع الحاملني.
ويرص مس�ؤولو البيت األبيض عىل عدم
وجود رضورة إلصلاح «داكا» الذي تنقيض
مدته يف  5آذار.
ويف إشارة إىل حجم االستقطاب السيايس
الذي تعيش�ه الواليات املتحدة ،نزل ما يقدر
بمئ�ات اآلالف إىل ش�وارع م�دن رئيس�ية
بينه�ا لوس انجل�س ونيويورك وواش�نطن
لالحتجاج عىل الرئيس وسياس�اته والتعبري
عن الدعم لحقوق املرأة.
ورف�ع املتظاه�رون الفتات كت�ب عليها
ش�عارات على غ�رار «حارب�وا كالفتيات»
و»م�كان امل�رأة ه�و يف البي�ت األبي�ض»
و»انتخبتم مهرجا ،فتوقعوا سريكا».

فرنسا :توقيف شاب يشتبه بانه كان
خيطط لتنفيذ اعتداء إرهايب
بغداد  /المستقبل العراقي
اوقف يف العاصمة الفرنس�ية باريس شاب يف الثالثة
والثالثني من العمر ،ووجهت اليه تهمة التخطيط لتنفيذ
اعت�داء ومبايعة جماع�ة «داع�ش» الوهابية يف رشيط
مص�ور ،وفق ما افادت مص�ادر قضائية واخرى قريبة
من التحقيق.
زالشاب غري املعروف لدى االجهزة االمنية كان اعتقل
الثالث�اء يف منطقة نيم جنوب فرنس�ا من جانب االدارة
العامة لالمن الداخيل.وعثر عىل مواد يمكن اس�تخدامها
يف صن�ع متفج�رات لك�ن اي ه�دف مع�روف ل�م يت�م
تحديده ،بحس�ب املصادر املذكورة .وقال مصدر قريب
م�ن التحقيق «ان�ه اول اعت�داء تحبط�ه االدارة العامة
لالم�ن الداخيل منذ بداية العام».ووجهت اىل الش�اب يف
باري�س تهمة «االنتم�اء اىل عصابة ارهابي�ة اجرامية»
ووضع قيد التوقيف االحتياطي بحسب مصدر قضائي.
واض�اف املص�در «وف�ق العن�ارص االوىل للتحقيق ،كان
يخطط لتنفيذ عمل عنيف» .واوضح املصدر القريب من
التحقيق ان «التحقيق بدأ برصد قامت به االدارة العامة
لالمن الداخلي ملواقع التواص�ل االجتماعي حيث الحظ
عنارص الرشطة ان ش�خصا يقي�م يف منطقة نيم يعتزم
حيازة سالح مع ادالئه بترصيحات» تدل عىل تطرفه.
وخلال عملي�ات التفتي�ش« ،تم ضبط م�واد يمكن
اس�تخدامها يف صنع متفجرات وعبوة قد تكون ناسفة
اضافة اىل نظام تفجري».
وعث�ر ايضا على ارشط�ة فيديو عدة ت�م تصويرها
الصي�ف الفائت ومع نهاي�ة العام ،يعلن املش�تبه به يف
احدها مبايعته زعيم جماعة «داعش» الوهابية ابو بكر
البغدادي مع ظهور راية الجماعة التكفريية السوداء يف
الرشيط.

الرشوع بـ «محلة تربعات عاملية» كبديل عن تقلص الدعم األمريكي لألونروا
بغداد  /المستقبل العراقي
أطلق�ت وكالة غ�وث وتش�غيل الالجئني
الفلس�طينيني (أونروا) ،أمس االثنني ،حملة
عاملية لجمع تربع�ات مالية تدعم صندوقها
املايل ،عقب إعالن واش�نطن تجميد جزء من
الدعم الذي تقدمه للوكالة األممية.
وأعل�ن املف�وض الع�ام للوكال�ة ،بيير
كرينب�ول ،خلال مؤتم�ر صحف�ي عق�د يف
مدرس�ة «الرمال اإلعدادي�ة للبنات» ،بمدينة
غزة ،اطالق حمل�ة «الكرامة ال تقدر بثمن»،
لجم�ع التربع�ات املالي�ة العاجل�ة للوكال�ة
األممية.
وق�ال كرينب�ول «أي رشف كبير لن�ا يف
غزة ونح�ن نعلن عن حملة أون�روا العاملية،
الكرامة ال تقدر بثمن».
وأضاف «نطلق الحملة بس�بب التقليص
امل�ايل الدراماتيك�ي الذي قامت ب�ه الواليات
املتح�دة ،وهذه أزم�ة غري مس�بوقة ،وكان
ً
مفاجئا وضارًا».
قرارًا
وتاب�ع «هذه اللحظ�ات حرج�ة للغاية،
لذل�ك نح�ن نقوم به�ذه الحمل�ة ،ونقف إىل

جان�ب الالجئين الفلس�طينيني وبجان�ب
كرامتهم وحقوقهم».
ويف رسالة منه لالجئني الفلسطينيني قال
كرينب�ول فيه�ا «يف كل مكان نح�ن نقف إىل
جانبكم كشاهدين عىل قضيتكم التاريخية».
وطالب كرينبول «جميع الجهات واألشخاص
للتضام�ن والتربع لألون�روا ،ليبقوا الالجئني
الفلسطينيني أحياء».
وتاب�ع «كرام�ة الفلس�طينيني ال تق�در
بثم�ن ،دعون�ا نجع�ل ه�ذه الحمل�ة تنجح
ً
عنوانا كب ً
ريا للنجاح».
وتكون
وأكد أن مدارس أونروا ومراكزها الصحية
واإلغاثي�ة «س�تبقى مفتوح�ة وتس�تمر يف
تقدي�م خدماته�ا» ،مشيرا إىل أن ذلك «تح ٍد
كبير ،لكنه�ا قضية ملح�ة يج�ب أن نقوم
بها».
وتابع «أقول لكل الالجئني الفلس�طينيني
إن تفوي�ض أون�روا محمي م�ن هيئة األمم
املتحدة والجمعية العامة».
وأش�ار إىل أن «هن�اك احترام كبير يف
العال�م لعم�ل أون�روا ،وتضام�ن كبير مع
الالجئني الفلس�طينيني ،وبالذات مع الطلبة

الفلس�طينيني» .ولفت إىل أن س�بب تسمية
الحمل�ة به�ذا االس�م «يع�ود إىل أن الكرامة
تستحق ،وتعني الرشف واالحرتام».
وأردف «مل�دة  70عامً �ا عان�ى الالجئون
الفلس�طينيون م�ن غياب حقوقهم بس�بب
غياب الحق الس�يايس ،وه�م كبرش ال يمكن
ألي ش�خص أن يحرمه�م م�ن حقوقه�م
واحرتامهم ألنفسهم ،ويجب أن يتمتعوا بها
كأي شخص آخر».
وتق�دم «أون�روا» خدماته�ا لنح�و 5.9
ماليني فلس�طيني يف الضف�ة الغربية وغزة،
واألردن ولبنان وسوريا.
وأعلن�ت الخارجي�ة األمريكي�ة الثالث�اء
املايض ،أن واشنطن أرسلت  60مليون دوالر
إىل وكالة «أونروا» ،لتتمكن من االس�تمرار يف
عملها ،لكنها جمّ �دت مبلغ  65مليون دوالر
إضافية.
وحت�ى نهاي�ة  ،2014بلغ ع�دد الالجئني
الفلس�طينيني  5.9ماليين الج�ئ ،بحس�ب
الجه�از املرك�زي لإلحص�اء الفلس�طيني
(حكوم�ي) ،بينهم ح�وايل  5.3ماليني الجئ
مسجلون لدى الوكالة األممية.
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اعالن

بالنظر لنكول املستاجر تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية
اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون
بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية النجف
او اللجن�ة خالل ( )15خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل لنشر االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع
عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة ( )%200من القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة
يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة
عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف
املزايده وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها
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حمافظة ذي قار
العقود احلكومية

اىل  /كافة املقاولني والرشكات العراقية والعربية واالجنبية

متديد اعالن مناقصة ()7

الحاقا باالعالننا املرقم  2112يف  2017/12/28وملقتضيات املصلحة العامة والس�تكمال مستلزمات
التحلي�ل املتعلق�ة بمعايير التأهيل الخاصة بوثائ�ق املناقصة والتاحة اكرب فرص�ة ممكنة للرشكات
للتقدي�م على املناقصات لذى تقرر تمديد املناقصات املدرجة ادناه اىل نهاية الس�اعة ( )11ظهرا من
يوم االحد املصادف  2018/1/28اىل العنوان التايل محافظة ذي قار ـ قسم العقود الحكومية يف مقرها
الكائ�ن يف النارصية ـ االدارة املحلية ـ قرب مرصف الرش�يد ـ ف�رع ذي قار ( 535مبنى هيئة االعمار
سابقا)
لذا اقتىض التنويه
ت

مدة
العمل

المبلغ

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
 -1تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلديه مع صورة هوية األحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
وبطاقة السكن
 2ـ تب�دا م�دة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تاجر تس�ديد بدل االيج�ار وكافة املصاريف
خلال ( )30يوم م�ن صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحدده بالقانون وتعليماته
وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه
 3ـ يح�ق للبلدية فس�خ العقد يف حالة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مشروع للمصلحة العامة دون
الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ ال يجوز اس�تخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عوده كافة املش�يدات اىل البلدية بعد انتهاء
العقد
 5ـ عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتظمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل
املاجور
 6ـ االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء املاء والكهرباء والخدمات االخرى
 7ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية
ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ
املرقم  12078يف 2012/11/21
 8ـ تك�ون امان�ات دخول املزايده لش�اغلني العقار(  )%50من القيمة التقديري�ة تنفيذا لكتاب مكتب
السيد املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 9ـ عىل املتقدم عىل املوافقة االمنية قبل الدخول باملزايدة المالك املدينة القديمة اس�تنادا لكتاب الس�يد
محافظ النجف االرشف املرقم (س ش  )94يف 2015/11/15
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة م2

حانوت  /صيدلية  /حي العدالة امام
مستشفى الصدر

جزء من القطعة
3/102943

7100

30م2

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن نقابه
املهندسين رقم الهوية  103946االنتساب
 9/2/2003باس�م ( مفيد محمد حسين
محمد رضا ) عىل من يعثر عليها تسليمها
إىل جهة اإلصدار
إعالن
إىل الرشي�ك ( انتصار عب�د الكاظم ) تقرر
حضورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف االرشف
لغ�رض إكم�ال معامل�ة انج�از إج�ازة
بن�اء للعق�ار املرق�م (  3/66357الن�داء
) وبخالف�ه س�يتم إكم�ال إج�راءات منح
اإلجازة وبدون حضوركم
الرشيك
كريم كاظم جاسم
محكمة بداءة الرفاعي
رقم الدعوى /6 :ب2018/
اعــالن
املدعي /عيل طعيمه مبرييج
املدعى عليه /مشتاق جاسم محمد
بالنظر ملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك
بصحيفتين محليتني يف الدع�وى البدائية
املرقم�ة /6ب 2018/واملقام�ة م�ن قب�ل
املدعي عيل طعيمة مبرييج واملتضمنة تأدية
الدي�ن البالغ خمس�ة ماليني وخمس�مائة
الف دينار عليه اقتىض حضورك امام هذه
املحكم�ة او من ينوب عن�ك قانونا باملوعد
املحدد للمرافع�ة واملصادف 2018/1/28
وبعكس�ه س�تجرى املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا حسب االصول.
القايض
سلوان مجيد طعمه
محكمة بداءة الفجر
العدد /818 :ب2017/
اعـالن
اىل /املدع�ى علي�ه /عب�د االمير جاس�م
حسن/مجهول االقامة حاليا
ق�ررت محكم�ة ب�داءة الفج�ر بالدع�وى
البدائي�ة املرقم�ة /818ب 2017/واملؤرخ
يف  2018/1/21بتبليغ�ك بالحض�ور اىل
ه�ذه املحكم�ة صباح ي�وم 2018/1/31
الساعة التاس�عة صباحا بناءا عىل دعوى
املدعي عمار مراح غانم والذي يطلب فيها
باس�تحقاقه وتس�ليمه املركب�ة املرقم�ة
 623834بغ�داد ن�وع س�مند واملس�جلة
باس�مك واملضبوط�ة يف مرك�ز رشط�ة
الفج�ر وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ ومخت�اري منطقة
ان�وار الصدر االوىل يف واس�ط تقرر تبليغك
بصحيفتني محليتني.
القايض
عبد الله شالل شناوة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/1078 :
التاريخ 2018/1/22
اعالن
نظرا لعدم بلوغ ب�دل املزايدة لرشاء (تمام
العقار) تسلس�ل ( 3/27716حي الوفاء)
الكائ�ن يف (النجف) العائ�د للمدين (زهري
صال�ح ش�كري) البالغ�ة ( ) لقاء طلب
الدائن ( وس�ام اس�ماعيل ج�واد) البالغ (
س�تة وثمانون مليون دينار 86,000,000
ملي�ون)  %80من القيم�ة املقدرة لذا تقرر
تمدي�د املزايدة ملدة خمس�ة عرش يوما من
الي�وم التايل للنرش فعلى الراغب يف الرشاء
مراجعة ه�ذه املديرية خالل املدة املذكورة
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة
البالغ�ة  %10من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنس�ية العراقية وان رس�وم التس�جيل
والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة
 98من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :نج�ف ح�ي الوف�اء
 3/27716الدور الهندية
 2ـ جنسه ونوعه  :دار
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مشتمالته  :العقار يقع ركن عىل شارع
فرع�ي  10مرت واالخ�ر  3مرت وهو يحتوي
عىل س�احة امامية تحت�وي عىل صحيات
مشتركة وضمن الساحة حديقة االرضية
اش�تايكر عادي وممر م�ن الجهة اليرسى
للبي�ت ويمت�د اىل خل�ف البيت واس�تقبال
وغرفتين ن�وم احدهم�ا صغيرة والثانية
كبرية وصحيات وحم�ام وتواليت ومطبخ
االرضية كايش الجدران بناء بلوك والسقف
كونكري�ت (البناء الجاهز ال�دور الهنديه)
املطب�خ عل�و  1,5متر كايش فرف�وري
والباق�ي بورك مصب�وغ وكذلك الصحيات
على ه�ذا الش�كل وس�لم مغلق ي�ودي اىل
الطابق االول ويوجد مخزن بجانب الس�لم
ويحتوي الطاب�ق االول عىل غرفة والباقي
س�طح والس�طح مبلط باالش�تايكر وهو
البن�اء الجاه�ز للرشكة الهندي�ه والطابق
االريض مجهز ماء وكهرباء والطابق االول
مجهز فقط كهرباء
 5ـ مساحته 238 :م2
 6ـ درجة العمران  :متوسط
 7ـ الش�اغل  :زهري صالح شكري ويرغب
بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر
 8ـ القيمة املق�درة  172,250,000مليون
مائ�ة واثن�ان وس�بعون ملي�ون ومائتان
وخمسون الف دينار
 9ـ ب�دل املزايدة االخري  :ل�م يحصل راغب
بالرشاء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4321 :ب2017/3
التاريخ 2018/1/18 :
اىل  /املدعى عليه (محمد عادل عبيس)
اقامت عليك املدعية (ب�ان ضياء الدين جواد
وجماعته�ا) الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله
والتي يطلبون فيها الحك�م بإلزامك بتأديتك
لورثة املرحوم
(حس�ن حسين جواد) مبلغا قدره تسعون
مليون دينار بموج�ب الصك ( )0000005يف
 2017/7/1واملسحوب عىل مرصف االيالف
االسلامي ولثب�وت مجهولية مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار
جاب�ر محم�د الط�ريف مختار ح�ي الجامعة
 2/علي�ه قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة
املص�ادف يف ي�وم  2018/1/28وعن�د عدم
حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا
وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية
العدد /19 /ش2018/
التاريخ 2018/1/21 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /يارس عدنان فاضل
اقامت زوجت�ك املدعية (فاطمة يارس جليل)
الدعوى املرقم�ة /19ش 2018/تطلب فيها
نفقة ماضية ومس�تمرة له�ا وللطفل (زيد)
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار
ح�ي الزهراء وتبليغ مرك�ز رشطة الحيدرية
املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى علي�ه قررت
املحكم�ة تبليغك اعالنا بوج�وب الحضور يف
يوم املرافعة املصادف يوم  2018/2/5وعند
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غياب�ا وعلنا
حسب االصول
القايض
اثري عبد الحر جرب
اعالن
اىل املتهم الهارب (احسان عيل حسن)
احال�ك قايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة اىل
محكم�ة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة
املرق�م  18يف  2018/1/10غيابي�ا ألج�راء
محاكمت�ك بدعوى غري موج�زة وفق احكام
امل�ادة ( 28مخ�درات) من قان�ون العقوبات
ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك
عن طريق صحيفتني محليتين وتحديد يوم
 2018/3/25موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة
عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا
وعلنا وحسب االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

العدد 103/
التاريخ 2018/1/21

1

12,165,000,000

سنتين

اسم المشروع

الدائرة
المستفيدة

تجهيز ونصب
محولة ذاتية
 11/132/400ك
ف لمحطة كهرباء
الناصرية الحرارية
مع االعمال المدنيه
للموقع (محطة جنوب
الناصرية)

شبكات
جنوب
الغربي

الموقع

الناصرية

التأمينات
المطلوبة
بالدينار

 %2من
قيمة
الكشف
التخميني

التصنيف
على
االقل

كهربائية
ثالثة

سعر بالدينار
المناقصة

1,000,000
مليون دينار

حييى حممد باقر النارصي
حمافظ ذي قار

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 1 /

اعالن

بناء على الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 22
 2018 / 1 /لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 333
محلة عطيفيه بإس�م وزارة املالية مجددا ً باعتبار
حائ�زا ً له بصفة املال�ك للم�دة القانونية ولغرض
تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة تمهي�دا ً للتس�جيل وفق
احكام قانون التسجيل العقاري رقم (  ) 43لسنة
 1971قررن�ا اعالن هذا الطلب فعىل كل من يدعي
بوج�ود عالقة او حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار
تقدي�م ما لديه م�ن بينات اىل ه�ذه الدائرة خالل
مدة ثالثني يوما ً اعتب�ارا ً من اليوم التايل لنرش هذا
االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الساعة
الع�ارشة صباحا ً من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا
االعلان وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا ً يف الكش�ف
الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية

اعالن
اىل املتهم الهارب (عامر تركي عناد)
احال�ك ق�ايض محكم�ة تحقي�ق الرميثة اىل
محكم�ة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة
املرق�م  364يف  2017/12/26غيابيا ألجراء
محاكمت�ك بدعوى غري موج�زة وفق احكام
امل�ادة ( )443من قان�ون العقوب�ات ولعدم
حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك
عن طريق صحيفتني محليتين وتحديد يوم
 2018/3/18موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة
عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا
وعلنا وحسب االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
اعالن
اىل املتهم الهارب (ماجد حميد رايض)
احالك ق�ايض محكم�ة تحقيق الس�ماوة /
النزاه�ة اىل محكمة جناي�ات املثنى بموجب
ق�رار االحال�ة املرق�م  32يف 2017/12/28
غيابي�ا ألجراء محاكمتك بدعوى غري موجزة
وفق احكام املادة ( )307من قانون العقوبات
ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك
عن طريق صحيفتني محليتين وتحديد يوم
 2018/3/11موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة
عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك غيابيا
وعلنا وحسب االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1987 :ب2016/1
التاريخ 2018/1/22
اىل  /الش�خص الثال�ث ( فاكه�ه صال�ح
مهدي)
اق�ام طال�ب اع�ادة املحاكمة (رئي�س هيئة
التعلي�م التقن�ي اضافة لوظيفت�ه) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة /1987ب2016/1ض�د
املطل�وب اع�ادة املحاكم�ة ض�ده (رج�اء
صالح مه�دي) وال�ذي يطلب فيه�ا (الحكم
بتعدي�ل الحك�م الص�ادر بالع�دد 995668
الص�ادر من هيئ�ة دعاوى امللكي�ة يف النجف
) ل�ذا تق�رر ادخالك ش�خصا ثالث�ا اىل جانب
املطل�وب اع�ادة املحاكم�ة ضده�ا املذكورة
اعاله ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الكرخ
واش�عار مختار املجلس املحيل لحي الزهراء
علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا
بصحيفتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف
يف ي�وم  2018/1/28وعند عدم حضورك او
ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الك�رخ
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 278ش 2018 /
التاريخ 2018 / 1 / 22

اعالن

اىل املدعى عليه /حسان هادي قاسم
اقام�ت املدعية زينب م�وىس جعفر الدعوى
املرقمة اعاله تطالب فيها بالتفريق القضائي
وملجهول�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ ق�رر تبليغ�ك اعالن�ا ً يف صحيفتني
محليتني يوميتني للحض�ور امام املحكمة يف
ي�وم  2018 / 1 / 30ويف حالة عدم حضورك
او من ينوب عنك قانونا ً سوف تجري املرافعة
غيابا ً وعلنا ً وفق القانون

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1109 :ب2017/3
التاريخ 2018/1/22
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة
بازالة ش�يوع العقار املرق�م 25173/3
ح�ي امليلاد يف النج�ف علي�ه تعلن هذه
املحكمة ع�ن بيع العق�ار املذكور اعاله
واملبين�ة اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فعىل
الراغبين بالرشاء مراجعة هذه املحكمة
خلال (ثالث�ون يوم) م�ن الي�وم الثاني
لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات
القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة
النج�ف وص�ادر م�ن مصرف الرافدين
رق�م ( )7يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة
واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة عرش من
اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة
وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف  :العقار املرقم  25173/3حي
امليلاد يف النج�ف عبارة عن دار س�كنية
تقع عىل ش�ارع عام ( )30مرت ويحتوي
عىل ستة محالت مش�غولة جميعها عدا
املحل الثالث ف�ارغ املحالن االول والثاني
مش�غوالن من قبل املدعو حبيب صربي
ال�ذي يرغب بالبقاء باملحلين املذكورين
بصفة مس�تاجر بعد البيع باالضافة اىل
دارين مفرزة بصورة غري رس�مية الجزء
االول يتك�ون م�ن غرفت�ي ن�وم وصالة
ومطبخ وس�احة امامية ومش�غول من
قبل املدعية علياء حمود محسن وهي ال
ترغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة
مس�تاجرة اما الجزء الثان�ي يتكون من
اس�تقبال ومطبخ وصحيات ومش�غول
م�ن قب�ل املدعي�ة علياء حمود محس�ن
وه�ي ال ترغ�ب بالبق�اء يف العق�ار بعد
البي�ع بصف�ة مس�تاجرة وان العقار يف
جميع اج�زاءه مجهز بامل�اء والكهرباء
مبني من الطابوق مس�قف بالش�يلمان
وه�ي بطابق مبلط بالص�ب العادي غري
املس�لح درج�ة عمران�ه دون املتوس�ط
وان املس�احة الكلي�ة للعق�ار ه�ي 231
متر مرب�ع وان القيم�ة الكلي�ة للعقار
مبل�غ ( )323,400,000ثالثمائة وثالثة
وعرشون مليون واربعمائة الف دينار

القايض  /جابر عبد جابر

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ
2017/7/17لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل
 330مساحته  1اولك و  87مرت و  51سنتمرت
املحل�ة الرببريه بأس�م س�عدية طالب نعمه
حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق
احكام قانون التس�جيل العق�اري رقم ()43
لس�نة  1971قررن�ا اعلان ه�ذا الطلب فعىل
كل من يدعي بوج�ود عالقة او حقوق معينة
على هذا القرار تقديم ما لدي�ه من بيانات اىل
ه�ذه الدائرة خالل م�دة ثالثني يوم�ا اعتبارا
م�ن الي�وم التايل لنشر ه�ذا االعلان وكذلك
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
الحقوقي
عامر ثاني طاهر املحنه
وزارة الع�دل مديري�ة التس�جيل العق�اري
العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /2:تسجيل مجدد2018 /
التاريخ 2018/1/9
اعالن
قرار تثبيت عائديه عقار تسجيل مجدد
اص�درت لجن�ة تثبي�ت العائدي�ة قراره�ا
بتاري�خ  2018/1/9اس�تنادا ملحضر تثبيت
العائدية امل�ؤرخ يف  2018/1/9والذي يقيض
بتثبيت عائدية العق�ار املرقم ( )2917محلة
الرش�ادية جنس العقار ويف االضبارة املرقمة
( /2تس�جيل مجدد)2018 /بتسجيله باسم
طالب�ي التس�جيل املج�دد العراقيين (صدام
عل�وان س�اير وامنة يوس�ف كاظ�م ومحمد
واحمد وغدير وزهراء ونور اوالد وبنات حاتم
ص�دام) وفقا الحكام امل�ادة ( )49من قانون
التس�جيل العقاري رق�م ( )43لس�نة 1971
املع�دل لذا نعلن القرار اعاله بواس�طة نرشه
يف صحيفتين يوميتني فعىل من لديه اعرتاض
على القرار املذكور خالل م�دة االعالن البالغة
ثالث�ون يوم�ا من الي�وم الت�ايل لتاريخ نرشه
يف الصح�ف املحلي�ة تقدي�م اعرتاض�ه ل�دى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادية
بصفته�ا التمييزي�ة خالل امل�دة املذكورة ويف
حال�ة عدم ورود اش�عار من رئاس�ة محكمة
االس�تئناف بوقوع الطعن عىل القرار املذكور
لديها فسوف يكون القرار قد اكتسب الدرجة
القطعية وستبارش مديرية التسجيل العقاري
يف الكوفة بتس�جيل العقار وفقا لقرار تثبيت
العائدية وحسب االصول
القايض
محمد كامل كرماشة
رئيس لجنة تثبي�ت العائدية يف محكمة بداءة
الكوفة
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لغرض االستفادة منها وحماربة اجلفاف

اهليأة العامة للمياه اجلوفية تنجز حفر وفحص « »213بئر

المستقبل العراقي  /منى خضير عباس

تس�عى الهيأة العامة للمياه الجوفية من خالل
جه�ود كوادرها املوزعة عىل اغل�ب املحافظات
اىل حف�ر العدي�د من االبار املائي�ة لتوفري املياه
للمواطنين لغرض االس�تفادة من�ه يف مجاالت
الحياة املختلفة ومحارب�ة الجفاف يف عديد من
املناط�ق البعي�دة عن املي�اه الس�طحية والتي
تعاني من ش�حة املياه» .وق�ال مصدر اعالمي
يف الهيئة لـ»املس�تقبل العراقي» ،ان «عدد االبار
املنجزة خالل ش�هر كانون االول من عام 2017
( )118برئ باالضافة فحص ( )95برئ مع نصب
( )11طاقم وصيان�ة ( )3طاقم ضخ».واضاف
ان�ه «يف العاصم�ة بغ�داد تم انج�از حفر()11
بئر من اج�ل النه�وض بالواقع االروائي وس�د
احتياج�ات املحافظة للمي�اه وتأمني الحصص
املائي�ة للارايض الزراعية حيث ش�ملت مواقع
وقرى عدة منها برئ دائرة االصالح سجن كروبر
وبرئ البحوث البيطرية باالضافة اىل فحص ()32
ونصب ( )8طاقم ضخ»  .واوضح انه «ملعالجة
ش�حة املي�اه يف محافظ�ة ذي ق�ار وم�ن اجل
النه�وض بالواقع الزراع�ي للمحافظة وتأمني
توفير املياه لالس�تخدامات اليومية االخرى تم
انجاز حفر ( )72برئ ش�ملت مواقع وقرى عدة
منها اب�ار قرية ال ازي�رج وابار قري�ة الفرهة
باالضاف�ة اىل فح�ص ( )27بئر يف املحافظ�ة»
.وتاب�ع «اما يف محافظة ميس�ان فقد تم انجاز
ً
تلبي�ة الحتياج�ات املحافظة
حف�ر ( )10اب�ار
للمي�اه وتوفريه�ا للق�رى البعي�دة ع�ن املياه
السطحية وقضاء عىل ظاهرة شحة املياه منها
برئقرية البيضة وبئر قرية الصخرة باالضافة

اىل فحص ( )6اب�ار يف املحافظة» .واردف قائال
ان�ه «يف محافظة النجف االرشف تم انجاز حفر
( )5ابار لسد احتياجات املحافظة للمياه ودعم
النش�اط الريايض يف املحافظة منها برئ مديرية

زراعة النجف  /ش�عبة البستنة والغابات وبرئ
ملع�ب فريق االمل الريايض مع فحص ( )3ابار
فيه�ا ،باالضاف�ة اىل انجازحفر بئر جندل عبد
الحسني س�عدون يف محافظة الديوانية» .وقال

الصناعة تكشف عن خطة لعرض املصانع املدمرة عىل املستثمرين
بغداد /المستقبل العراقي
كش�ف وزير الصناعة واملعادن محمد شياع السوداني
ع�ن «خطة لعرض املصانع العراقي�ة التي دمرت إبان
الح�رب عىل تنظي�م داعش اإلرهابي عىل املس�تثمرين
يف مؤتمر الكوي�ت الدويل إلعادة اعم�ار العراق».وقال
الس�وداني يف بي�ان تلقت�ه طاملس�تقبل العراقي» ،إن
«الوزارة أعدت ملفا متكامال ومفصال بجميع املصانع
العراقية املترضرة واملدمرة وال سيما مصانع القطاعات

املهمة لعرضها عىل املس�تثمرين».واكد الس�وداني ان
«القط�اع الصناعي العراقي تعرض الرضار جس�يمة
يف املحافظ�ات التي خضعت لس�يطرة داعش بما فيها
مصاف نفطية ومعامل لإلنتاج االسمنت يف محافظات
صلاح الدي�ن ونين�وى واالنبار».وأوض�ح ان «العراق
يحتاج اىل نحو مئ�ة مليار دوالر امريكي إلعادة اعمار
البنى التحتية وقطاع االسكان فيه وهو يعول كثريا عىل
مؤتمر الكويت الدويل للحصول عىل منح واس�تثمارات
للمشاركة يف تأمني جزء كبري من ذلك املبلغ.

حمافظ بغداد :منع دخول الدجاج ومنتجاته اىل العاصمة جزئي ويقترص عىل منفذ الراشدية
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
أعلن محافظ بغداد عطوان العطواني ان
«حكومته منعت دخول الدجاج املستورد
ومنتجات�ه اىل العاصم�ة بغداد فقط عرب
الطريق املار بقضاء الراشدية».
وذكر مكتبه االعالمي ان «املحافظ أشار
اىل ان ق�رار املن�ع ج�اء بس�بب تع�رض
بعض حقول الدواجن يف قضاء الراشدية

النفط توقع عقد ًا مع رشكة اوريون االمريكية ملعاجلة الغاز يف حقل «عمالق»
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة النف�ط ان العراق وق�ع عقدا مع
رشكة اوريون االمريكية ملعالجة الغاز يف حقل
عمالق.وقال�ت وزارة النف�ط يف بي�ان بحس�ب
«رويترز» ،ان «وزارة النف�ط العراقي�ة وقعت
عقدا اتفقت فيه م�ع رشكة اوريون االمريكية
عىل معالجة الغاز املس�تخرج من حقل نهر بن
عم�ر النفطي العملاق» ،الفت�ا اىل ان «مذكرة
التفاه�م املوقع�ة يف بغ�داد بين ممثلي وزارة

النفط والرشكة األمريكية تتيح ببناء منش�آت
لتجمي�ع الغ�از م�ن الحق�ل الواق�ع يف جنوب
الع�راق وتحويل�ه إىل وقود قابل لالس�تخدام».
يذكر ان الحقل الذي تديره رشكة نفط البرصة
ينتج أكثر من  40أل�ف برميل يوميا من النفط
و 25ملي�ون ق�دم مكعبة من الغ�از الطبيعي.
ويش�ار اىل ان الع�راق مس�تمر يف ح�رق الغاز
املصاحب للخام يف حق�ول النفط نتيجة نقص
املنش�آت الخاصة بمعالجت�ه لتحويله إىل وقود
لالستهالك املحيل أو للتصدير.

مصنع األطراف الصناعية يستقبل قرابة «»6250

صحة كربالء :توزيع أكثر من « »900معينة طبية بني ذوي اإلحتياجات
اخلاصة ومركز تأهيل املعوقني
كربالء  /المستقبل العراقي
أفاد مدير مركز تأهيل املعوقني ومصنع األطراف الصناعية يف دائرة صحة
كربالء املقدس�ة  ،أخصائ�ي التأهيل الطبي وأم�راض املفاصل  ،الدكتور
خالد عدنان عبيد  ،إننا « قمنا خالل العام املنرصم بتوزيع (  ) 922معينة
طبية بني ذوي اإلحتياجات الخاصة وفقا ً لضوابط ح ّددتها وزارة الصحة
 ،وإعتمادا َ عىل ق�رارات اللجنة الطبية الخاصة بفحص ورصف املعينات
الطبي�ة للمُ عاقني واملؤلفة من اختصاصات (جراحة العظام والكس�ور ،
األطفال  ،املفاصل  ،الجملة العصبية والنفسية) «.
وبني يف ترصيح تلقته «املستقبل العراقي» ،إنه « تم توزيع (  ) 38كريس
كهربائ�ي للكب�ار  ،و(  ) 455ك�ريس متحرك لكبار والصغار الس�ن من
املعاقين  ،و(  ) 52حجل�ة ثابت�ة للكب�ار والصغار «  ،إضاف�ة إىل ( ) 68
عكازة مرفقية وإبطية  ،و(  ) 7أفرشة هوائية كهربائية  ،و(  ) 50كريس

توالي�ت ثابت للكبار  ،و(  ) 252طرف ومس�ند إىل جميع املعاقني ومنهم
القوات األمنية والحشد املقدس « .
وأض�اف إن « املعين�ات الطبي�ة مس�توردة من مناش�ئ عاملي�ة رصينة
ومتطورة  ،سبق وأن تعاقدت عليها الوزارة  ،فيما ّ
تكفل بتجهيزها قسم
الصيدلة واملستلزمات الطبية يف الدائرة « .
وتاب�ع عبيد إن « ع�دد مراجعي املركز خالل الفترة ذاتها بلغ ( ) 6248
مراجعا َ  ،من بينهم (  ) 271مُ راجعا َ من معوقي القوات األمنية والحشد
املق�دس و(  ) 295مراجع�ا َ م�ن العوائ�ل النازحة ملحافظ�ات (نينوى ،
األنب�ار  ،صالح الدين) «  ،موضحا َ إن « املركز يقدم لهم خدمات تأهيلية
ومعينات طبية أسوة بإخوانهم من أبناء املحافظة «  .وأردف إن « املركز
خص�ص خط�وط مجانية لنق�ل املعاقني م�ن محل س�كناهم إىل املركز
َ
غالبيتهم يعيش�ون دون
وبالعكس للتخفيف من معاناتهم  ،خاصة وإن
مستوى خط الفقر  ،كما إن « عو ُ
َقهم يمنعهم من العمل .

التجارة :جلنة الشؤون االقتصادية تقرر املوافقة عىل استرياد احلنطة
حلساب املطاحن األهلية إلنتاج الطحني الصفر
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التج�ارة ب�ان «لجن�ة الش�ؤون
االقتصادي�ة الوزاري�ة يف مجلس ال�وزراء التي
يرتأسها وزير التخطيط  /وزير التجارة وكالة
س�لمان الجميلي ق�ررت املوافق�ة على قيام
الرشكت�ان العامتان لتصنيع وتج�ارة الحبوب
يف الوزارة باس�ترياد الحنطة لحس�اب املطاحن
األهلية إلنتاج الطحني الصفر «.وأكدت الوزارة
يف بي�ان له�ا تلقته «املس�تقبل العراق�ي» ،بان

«اللجن�ة ق�ررت املوافقة عىل اس�ترياد الحنطة
لحس�اب املطاح�ن األهلي�ة وفق آلي�ة تعد من
قبل الرشكتني بالتنس�يق مع أصحاب املطاحن
رشيطة ضمان عدم ترسب الحنطة املس�توردة
إىل منافذ التسويق بالتنسيق مع وزارة الزراعة
عىل ان تتم مراجعة التجربة كل س�تة أش�هر»
.وبني بان «القرار يهدف إىل دعم القطاع الخاص
وتوفري األمن الغذائي للمواطن والنهوض بواقع
السياس�ة االقتصادية الس�ليمة وتوفري العملة
األجنبي�ة وتش�غيل األي�دي العامل�ة» .وأش�ار

املص�در انه «يف ارض كربالء املقدس�ة تم انجاز
حف�ر ( )3ابار يف موقع عدة من املحافظة منها
برئ ج�زرة مدخ�ل النجف مقابل املخ�ازن وبرئ
حديق�ة املعلمني م�ع فحص ( )3اب�ار ونصب

( )2طاقم ضخ يف املحافظة ،باالضافة اىل انجاز
حف�ر ( )2برئ يف محافظة بابل» .واش�ار اىل انه
«تحدي�ا ً للظ�روف االمنية الصعب�ة يف محافظة
صالح الدين فقد تم انجاز حفر ( )6ابارفيها من

اجل النهوض بالواقع االروائي وس�د احتياجات
املحافظة للمياه حيث ش�ملت مواقع ومناطق
ع�دة منها بئر جامعة تكريت /كلي�ة الحقوق
وبئر كلية الطب البيطري م�ع فحص ( )5ابار
يف املحافظ�ة  ،وانج�زت الهيأة حف�ر( )2برئ يف
محافظة دياىل  ،باالضافة اىل برئ هندسة امليدان
يف محافظ�ة االنبار».وبين ان�ه «يف محافظ�ة
املثنى تم انجاز حفر ( )4ابار يف مواقع مختلفة
م�ن املحافظة منها برئ رشكة نجمة الس�ماوة
باالضافة اىل نصب ( )3طاقم ضخ فيها ،واخريا ً
يف محافظ�ة واس�ط تم انجاز حف�ر برئ ابحاث
الدبوني»  .كما اكد املصدر االعالمي بان «قس�م
الدراس�ات والتحري�ات الهيدروجيولوجي�ة يف
الهي�أة العامة للمياه الجوفية مس�تمر يف عمل
دراس�ات متقدم�ة من اج�ل التع�رف عىل اهم
التط�ورات التي تطرأ عىل واق�ع املياه الجوفية
يف عموم العراق ،فقد قامت ش�عبة بنك وتحليل
املعلوم�ات باالس�تمراربتحديث قاع�دة بيانات
بنك املعلومات مع تزويد طلبة الدراس�ات العليا
باملعلوم�ات لالب�ار املحف�ورة ضم�ن مناط�ق
دراستهم اما ش�عبة نظم املعلومات الجغرافية
فقد قامت بمعالجة بيانات االبار لغرض رس�م
خرائط مناس�يب للمحافظات واع�داد خارطة
موقعية وتزويد طلبة الدراس�ات العليا ببيانات
االبار مع تحديث قاعدة بيانات محافظة املثنى
واملب�ارشة باعداد قاع�دة بيان�ات للمحافظات
االخ�رى» .واض�اف ان « ش�عبة الدراس�ات
والتحريات قامت باملتابعة الدورية واملس�تمرة
يف تحديث قراءات التذبذب البار املراقبة يف عموم
العراق ماعدا اقليم كردستان وكل من محافظة
(موصل – صالح الدين – دياىل – االنبار ).

البيان إىل أن «لجنة الشؤون االقتصادية عقدت
جلس�تها الثانية واتخذت ع�ددا من القرارات و
الت�ي ضيفت خالله�ا وزير النق�ل و مدير عام
مصرف الرش�يد ومدير ع�ام الرشك�ة العامة
لتصني�ع الحب�وب وبحض�ور أعضائها وزيري
الصناع�ة والزراع�ة ومحاف�ظ البن�ك املركزي
العراق�ي ورئي�س الهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار
واملستش�ار االقتصادي لرئيس الوزراء ورئيس
الدائ�رة القانوني�ة يف مكت�ب رئي�س ال�وزراء
ووكييل وزارتي املالية والتجارة .

اىل اإلصاب�ة بفايروس انفالون�زا الطيور
مؤك�دا ان الهدف م�ن هذا الق�رار لعدم
تع�رض الدج�اج املس�تورد ومش�تقاته
لالصاب�ة به�ذا الفاي�روس بحك�م قرب
املس�افة الت�ي تمر به�ا ش�احنات نقل
الدجاج م�ن الحقول املصاب�ة بالوباء يف
القض�اء « .واضاف ان «بإم�كان التجار
واملوردي�ن الدخ�ول اىل العاصم�ة ع�ن
طريق سيطرة النهروان جنوب العاصمة

بغداد للطري�ق الرابط بمحافظة دياىل «.
وأردف ان «املحافظ�ة والدوائ�ر الصحية
اتخذت جميع التدابري لتطويق هذا الوباء
واصفا إياه بانه ليس من النوع الخطري
مشريا ان قرار غلق طريق الراشدية امام
حم�والت الدجاج املس�تورد اجراء وقتي
وس�ينتهي بعد اجراء جميع الفحوصات
للتأك�د خلو القض�اء من الوباء بش�كل
تام.

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن

العدد 23:
التاريخ 2018/1/17:

بالنظ�ر لنك�ول املس�تأجر تعلن لجنة البيع وااليج�ار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء مزايدة اليجار س�احة وقوف
ومبيت السيارات املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية النجف ملدة ( سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال
الدول�ة رقم ( )21لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية النجف
او اللجنة خالل ( )15خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل من نرشها بالجريدة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة
( )%200وس�تجري املزايدة الس�اعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة
رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف املرتتبة عىل ذلك وتكون
مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة
الرشوط :
-1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة
ونوع املهنة حسب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه
يتم فسخ العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-4عىل املس�تاجر مراجع�ة البلدية لتنظيم عقد االيج�ار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكس�ه
يعترب ناكال وفق القانون
 5ـ يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
 6ـ يحق للبلدية فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خالل مدة  7س�بع ايام من تاريخ تبليغه
بذلك
 7ـ يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املاء
8ـ تقديم براءه ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 9ـ تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ()30
يف 2016/1/3
 10ـ للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخ�رى تضمن املصلحه العام�ة وحماية املال العام وقبل موعد املزاي�ده باعالن الحق بنفس
الصحيفه
 11ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم  12078يف 2012/11/21
 12ـ يف حال�ة احالة االرض لالس�تثمار او اقام�ة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار العقد
مفس�وخ رضائي�ا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العق�د لغرض املصلحة العامة اس�تنادا الحكام
القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 13ـ يتعهد املس�تاجر بتسيج الس�احة بس�ياج  B.R.Cالذي يعود للبلدية بعد انتهاء مدة العقد مع وقوف السيارات العائده
للبلديه مجانا وعدم وضع السكراب والعجالت املستهلكة فيها
 14ـ يتعهد املستاجر االلتزام بتوجيهات االجهزة االمنية واالستخبارات مع نصب كامريات مراقبة عىل املدخل الرئيس لدخول
وخروج العجالت حسب كتاب السيد معاون املحافظ للشؤون االمنية املرقم ( )44/27يف 2014/1/9

نوع الملك والموقع

الرقم القديم

الرقم الجديد

ساحة وقوف ومبيت السيارات /المركز
المدني الخاص بالدوائر شارع الجنسية
واالحوال المدنية

جزء من القطعة
2/18684

7062

المساحة
1950م2

7

اعالنات

العدد ( )1600الثالثاء  23كانون الثاني 2018

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 24:
التاريخ 2018/1/17:

اعالن

بالنظر لنكول املستأجرين تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف عن ايجار العقارات املبينة تفاصيلها
ادن�اه العائ�دة اىل بلدية النجف ملدة ( س�نة واحدة ) العائدة اىل بلدية النجف فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة
مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )15يوم مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ( )%200وستجري
املزاي�دة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من مدة النرش ويتحمل من ترس�و عليه
املزايدة كافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة
الرشوط :
-1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرق�م امللك البلدي القديم والجديد
ورقم القطعة ونوع املهنة حس�ب العقد ورقم هوية ممارس�ة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة
العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-4عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية
وبعكس�ه يعترب ناكال وفق القانون
 5ـ يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
 6ـ يح�ق للبلدية فس�خ العق�د لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خالل م�دة  3ثالثة ايام من
تاريخ تبليغه بذلك
 7ـ يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املاء
8ـ تقديم براءه ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة
السكن
 9ـ تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ
املرقم ( )30يف 2016/1/3
 10ـ للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحه العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايده باعالن الحق
بنفس الصحيفه
 11ـ على املتق�دم ان يك�ون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثب�ات ذلك بأية وثيق�ة حكومية او نقابية
ويتحم�ل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب الس�يد املحافظ املرقم
 12078يف 2012/11/21
 12ـ يتعهد املس�تاجر االلتزام بتوجيهات االجهزة االمنية واالس�تخبارات مع نصب كامريات مراقبة عىل املدخل
الرئي�س لدخ�ول وخروج العجالت حس�ب كتاب الس�يد مع�اون املحافظ للش�ؤون االمنية املرق�م ( )44/27يف
2014/1/9
نوع الملك والموقع

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة

كشك/قصابيه/حديقة الشعب

1

3115

6م2

كشك استنساخ /قرب مديرية التسجيل الدائم للمرور

جزء من القطعة 1/7952

6745

12م2

كشك /قصابيه/حديقة الشعب

34

3112

6م2

كشك  /لبيع العصائر /حي االنصار قرب المركز الصحي

جزء من القطعة 2/9240

7136

12م2

مكتب دفن /استعالمات الدفن

22

214

30م2

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد ـ الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ
العدد /1990 :ب2017/
التاريخ 2018/1/18
اىل االش�خاص الثالث�ة زين�ب كلزار وحس�يبة محمد
سعيد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ االسكندرية
رقم االضبارة 2018/26 :
التاريخ 2018/1/21
اىل  /املنفذ عليه
اركان عبد العزيز حسني الشمري
لقد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة االسكان
ب�ان املدي�ن اركان عب�د العزيز حسين الش�مري
يتخف�ى عن انضاره�م انك مجهول مح�ل االقامة
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن
اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من قانون
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية
تنفيذ االس�كندرية خالل خمس�ة عشر يوما تبدا
من اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
حسني محمد رسول االسدي
اوصاف املحرر :
ق�رار املحكم�ة املرق�م /420ب 2017/املضم�ن
الم�ر املدين اعاله بان ي�ودي اىل الدائن مبلغ قدره
 28,195,220دين�ار وتحميلك الرس�وم القانونية
واتعاب املحاماة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
شعبة البحث االجتماعي
العدد /94 :بحث2018/
التاريخ 2018/1/21
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /سيف رائد ناجي
اقام�ت املدعي�ة (خل�ود كاظم عب�اس) الدع�وى بالع�دد /94
بح�ث 2018/وموضوعه�ا تفري�ق قضائ�ي وملجهولي�ة محل
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار املختار النجف /
ح�ي العروبة (جمعة عب�د الله العنزي) ق�ررت املحكمة تبليغك
بخص�وص الدع�وى املرقم�ة اعلاه والحض�ور ام�ام الباحث
االجتماع�ي يف هذه املحكمة يوم االح�د املوافق  2018/1/28يف
حال عدم حضورك سوف يجري البحث االجتماعي بحقك غيابيا
وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية
العدد /29 :ش2018/
التاريخ 2018/1/22
اعالن
اىل املدعى عليه /احمد نجم عبد الله
اقام املدعى  /منى سعد محمود
الدعوى املرقم�ة /29ش2018/ض�دك طلب فيها
دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م بالنفقة له�ا والبنتها
فيروز وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار
مخت�ار منطق�ة محل�ة  957واملؤيد م�ن املجلس
البل�دي يف الزعفراني�ة علي�ه قررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين محليتين يوميتين
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة
 2018/1/31الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ميالد عبد علوان

تبليغ

اقام طالب تجديد القوة التنفيذية (امني بغداد اضافة
لوظيفت�ه) الدعوى املرقمة اعاله ضد املطلوب تجديد
الق�وة التنفيذي�ة ض�ده (ابراهيم محمود الش�ابندر
ورشكاءه) والت�ي يطلب فيها تجديد القوة التنفيذية
للق�رار املرقم /194ب 1974/والص�ادر من محكمة
بداءة الكرخ وقررت املحكمة ادخالكم اشخاص ثالثة
يف الدع�وى املرقمة اعلاه وملجهولية مح�ل اقامتكم
قررت املحكمة تبليغكم بصحيفتني محليتني يوميتني
بموع�د املرافع�ة املواف�ق  2018/2/7وعن�د ع�دم
حضوركم او ارس�ال م�ن ينوب عنكم س�وف تجري
املرافعه بحقكم غيابا وعلنا

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواطن (عبار كريم شبرم) طلبا اىل ه�ذه املديرية يطلب
فيه تبديل االسم وجعله (عمار) بدال من (عبار) وعمال باحكام
املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة  2016املعدل
تقرر نشر الطلب باح�دى الصحف املحلية فم�ن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل فرتة خمس�ة عرشة يوما من تاريخ
النرش وبعكسه ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

www.almustakbalpaper.net
وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة لصناعات النسيج واجللود
مصنع نسيج وحياكة واسط
الكلفة التخمينية 405000000دينار

تعلن الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود /مصنع نسيج وحياكة واسط احدى تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن
ع�ن اج�راء املناقصة العامة ( /تجهيز  150طن قطن ش�عر) للمرة االوىل واملدرجة ضمن تخصيصات املوازنة التش�غيلية لس�نة
 2018وبكلف�ة تخميني�ة مقدارها (  )405000000اربعمائة وخمس�ة مليون دينار عراقي فعىل الراغبني باالشتراك يف املناقصة
م�ن الشركات العراقية والعربية واالجنبية م�ن ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل الدوام الرس�مي يف مقر املصنع
يف محافظة واس�ط /الكوت القس�م التجاري وعىل ان تقدم عطاءاتهم حس�ب الوثائق القياس�ية وتوضع يف داخل ظروف مغلقة
ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة مس�تصحبني معهم البيانات
االتية :
 1ـ التامين�ات االولي�ة والبالغ�ة ( )12150000اثنا عشر مليون ومائة وخمس�ون الف دينار فقط والذي يمث�ل  %3من الكلفة
التخميني�ة بش�كل خطاب ضم�ان وصك مصدق او س�فتجة وتكون ناف�ذة لغاي�ة ( )2018/5/22ومعن�ون اىل الرشكة العامة
للصناعات النسيجية والجلدية  /مصنع نسيج الكوت
 2ـ براءة الذمة او عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود  /مصنع نسيج
وحياكة واسط وتكون بنسخته االصلية
 3ـ شهادة تاسيس الرشكة
 4ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية
علم�ا ان مبل�غ رشاء مس�تندات املناقصة البالغ ( 200000مائت�ي الف دينار) غري قابل للرد وان اخر موع�د لبيع وثائق املناقصة
س�يكون ( )2018/2/21وان يوم (الخميس) املصادف ( )2018/2/22هو موعد غلق املناقصة وس�يتم فتح العطاءات بش�كل
علني يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي
عط�اء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اج�ور النرش واالعالن وان جهة التعاقد غري ملزمة
بقبول اوطأ العطاءات
س�يتم عق�د مؤتم�ر خ�اص باإلجابة على استفس�ارات املش�اركني يف املناقص�ة عند الس�اعة (الع�ارشة) يف يوم االح�د املوافق
()2018/2/18
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاءات مستوفيا للمعايري املدرجة يف الرشوط العامة والخاصة باملناقصة والوثائق القياسية
العنوان االلكرتوني ملصنع نسيج وحياكة واسط
املوقع االلكرتوني للرشكة:
wasitcompany@gmail.com
jilood@sch.industry.gov.iq
07806736249
موبايل مدير تجارية املصنع
textile.jilood@yahoo.com
07805221203
موبايل م .املدير التجاري
www.sch.industry.gov.iq

محكمة بداءة الكرادة
العدد /387 :ب2014/

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد 9/
التاريخ 2018/1/4 /
اعالن
بناء على الطلب املقدم من قبل املس�تدعية
وفاء كامل عبي�د املتضمن نصبها قيما عىل
املفقود (عمار ياسين حسين) والذي فقد
بتاري�خ  2017/5/25ل�ذا ق�ررت املحكمة
النشر بصحيفتني محليتين بغية التحقيق
م�ن حياته يف حال كونه حي�ا عليه مراجعة
ه�ذه املحكمة خلال  30يوم لالس�تماع اىل
دفوعه خالل الفرتة اعاله وبعكس�ه س�وف
تصدر هذه املحكمة الحجة وفق القانون
القايض
نبيل عبد الله عبيد ياس

تنويه
اشارة اىل االعالن املنشور يف صحيفة املستقبل العدد  1558يف  2018/1/21ورد يف
اعالن تنفيذ جلوالء املرقم  9اس�م املدين خطاء والصحيح هواس�م الدائن عيل خلف
روضان

اعالن

التاريخ 2018/1/16

املدعى عليهم  1 /ـ عبد محسن جالب
 2ـ عيل قاسم كاظم
 3ـ نوريه محسن ثجيل
 4ـ ،ليىل حسني محمد
 5ـ عيل نعيم بندر
 6ـ عالء خريي جبري
اص�درت هذه املحكم�ة يف الدعوى املرقمة اعاله بتاري�خ  2015/12/30حكما غيابيا يقضي بابطال القيود
العقاري�ة املرقم�ة  330يف  1995/12/3جلد  54و  585يف  2009/4/29جلد  55و  496يف  2009/12/3جلد
 60و  76يف  2009/8/6جلد  60للعقار املرقم  2223 /1مقاطعة  4ددويه واملس�جلة باس�ماء املدعى عليهم (
عبد محس�ن جالب وعيل قاس�م كاظم ونوريه محسن ثجيل وليىل حسين محمد وعيل نعيم بندر وعالء خريي
جبري) واعادة تس�جيله باس�م امانة بغداد واالش�عار بذلك اىل مديرية التس�جيل العقاري املختصة لتاشريه يف
السجالت الرسمية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل املدعى عليهم الرسوم واملصاريف
واتعاب املحاماة وبالنظر ملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي وانتقالك
اىل جهة مجهولة عليه قررت هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد الك�رخ
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املحمودية
العدد /206 :ش2018/
التاريخ 2018/1/22
اعالن
اىل املدعى عليه /احمد نجم عبد الله
اقام املدعى  /منى سعد محمود
الدعوى املرقمة/ 206ش2018/ضدك طلب
فيه�ا دعوتك للمرافع�ة والحك�م بالتفريق
القضائ�ي للهجر وملجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب اش�عار مختار منطق�ة محلة 957
واملؤيد م�ن املجل�س البل�دي يف الزعفرانية
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة
صحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام
هذه املحكمة يف موعد املرافعة 2018/1/31
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك
او من ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ميالد عبد علوان

اعالن
اىل الرشيك  /عيل مانع عيدان
اقتضى حض�ورك اىل بلدية التاجي لغرض اس�تخراج اجازة البن�اء للقطعة املرقمة
 – 7516سبع البور
الرشيك
جعفر محمود عيل

اعالن للمرة االوىل
(جتهيز  150طن قطن شعر)

رقم املناقصة /1 :م/و ص ن  2018/للمرة االوىل
تاريخ الغلق 2018/2/22 :

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف البرصة
مكتب البحث االجتماعي
رقم البحث /61 /بحث2018/
التاريخ 2018/1/21
اعالن
اىل املدعى عليه  /اميد جمال اسماعيل
اقامت املدعيه (صبا عيل حسين) الدعوى املرقمة
/61بح�ث 2018/ض�دك تطل�ب فيه�ا الحك�م
بالتفري�ق القضائي للهجر وق�د لوحظ من الرشح
ال�واردة م�ن املجلي البل�دي ملنطقة مناوي باش�ا
والقائ�م بالتبلي�غ انك مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة
وغري معلومة عليه ق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني
يوميتين محليتين بالحضور صباح ي�وم /1/30
 2018ام�ام مكتب الباح�ث االجتماعي وعند عدم
حضورك س�وف يجري البح�ث االجتماعي بحقك
غيابيا وفق القانون
القايض
فالح حسن حصني
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /71 :ب2018/
التاريخ 2018/1/22
اىل  /املدع�ى عليه  /رشكة فيض االمني للمقاوالت
العامة
اعالن
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملصرف االقتص�اد
لالس�تثمار والتموي�ل /اضافة لوظيفت�ه الدعوى
البدائي�ة املرقمة /71ب 2018/ض�دك يطلب فيها
الحك�م بتاديت�ك له املبلغ ال�ذي بذمتك ل�ه والبالغ
( )150,000,000مائة وخمسون مليون دينار مع
الفائ�دة القانوني�ة البالغة  %5م�ن تاريخ املطالبة
وحت�ى وق�ت التادي�ة الفعلي�ة مع تحميل�ك كافة
الرس�وم واملصاري�ف واتعاب املحام�اة وملجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي وتاييد
املجل�س البل�دي ملنطقة ح�ي املهلب ق�ررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفتين محليتين
يوميتين للحضور يف موعد املرافع�ة املصادف يوم
 2018/1/31ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال
من ينبو عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك
غيابا وعلنا
القايض
محمد قاسم عبود

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة ملحافظة واسط
اعالن
بن�اء على الدعوى املقامة من قبل املدعي ( عادل داود س�لمان ) التي يطلب ( تبديل
لقبه ) من ( الزبيدي  /النداواة ) اىل ( الجش�عمي ) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها  15يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى
وفق احكام املادة (  ) 22من قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
بن�اء عىل الطل�ب املقدم من الس�يد ش�اكر محمد
حسن الذي يطلب فيه تبديل (اللقب) من (حلفي)
اىل (املرشفاوي) فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دى اقصاها خمس�ة عشر يوم
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق
اح�كام املادة  22من قان�ون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
محكمة بداءة البرصة
العدد /382 /ب2015/
التاريخ 2018/1/21
اعالن
املدعى /جميلة مجيد حسن
املدع�ى عليه�م  /فتنة فت�اح مصطف�ى وفهيمة
مجي�د مصطفى واحم�د وصبيح�ة وفهيمة اوالد
مال محمد وحياة عيل محمد ومال عبد الله محس�ن
وحسين وخديج�ة اوالد ملا عب�د الل�ه وصبيحة
وج�واد ويعق�وب اوالد ابراهي�م مصطف�ى وامني
وعبد السلام ورديف وحامد وعبد الحافظ ورجب
واس�ماعيل وس�ليمة وفهيمة اوالد ورش�يد الحاج
عزاوي ورازقية محم�د صالح وحمدان وعيل وعبد
الله ومس�عود اوالد امني رش�يد وامينة عبد الرزاق
الحاج وعبد الستار وعطية وبهية اوالد حميد مجيد
وهاش�مة محمود ومنعم وس�ليم وطالب وعدوية
اوالد ملا محم�د وم�وىس وعب�د الوه�اب وامينة
وصفي�ة اوالد عب�د ال�رزاق عبد اللطيف وس�ميعة
وفطومة اوالد حسن بركات وفطومة محمد حسني
وحسيبة وفائقة اوالد رؤوف السيد محمود وحسن
وكريم وشهود اوالد الحاج عيل وفائق رؤوف السيد
محم�ود ومهدي وعبد الل�ه وفاضل حميد وفضيلة
وكميلة اوالد مجيد حسني وبهية صالح لطيف
االش�خاص الثالث�ة  /احم�د وعامر وايم�ان اوالد
س�ليم مصطفى وبلقيس ف�ردوس وفائزة وبثينة
وام�ل ونعمان ومهند وهبة وياس�مني وهدى اوالد
منذر جميل وثرية رحيم رضا وقتيبة محمد ياسني
ومحم�د وعفاف وعلي�اء اوالد قتيب�ة محمد خليل
واس�ماعيل ومحمد ونارص وابراهيم وكريمة اوالد
فائق رؤوف ورش�يد وس�عاد وخريي�ة وهناء اوالد
حميد مجيد وكاظم وناظم وهاش�م وعادل وعبلة
وافتخار اوالد جواد حميد
رئيس ديوان الوقف السني /اضافة لوظيفته
تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلس�ل 5/74
ك�وت الحج�اج ومس�احته  1دون�م و 21اول�ك
و 25و 2االرض فقط مش�يد عليه�ا دور متجاوزة
تعود للغري قس�م منها مبني بالبل�وك ومنها مبني
بالطاب�وق ومنها مس�قف بالكونكريت املس�لح
ومنها مس�قف بالحديد والطاب�وق العكادة ومنها
مس�قف بالصفيح فمن له رغبة بالرشاء مراجعة
هذه املحكمة مع دفع التامينات القانونية البالغة
 %10م�ن القيم�ة املق�درة البالغة ثالث�ة مليارات
ومائتان وس�بعة وثالثون مليون وخمسمائة الف
دينار عن قيمة االرض وس�تجري املزايدة الس�اعة
الثاني�ة عرش م�ن ظهر اليوم الخام�س عرش ليوم
التايل لنرش االعالن ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني
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TENDER ANNOUNCEMENT

ﻟﻀﻤﺎﻥ

GARRAF OIL FIELD DEVELOPMENT PROJECT IN THI QAR

/ﻋﻁﺎءالملوح
ﻣﻧﺎﻗﺻﺔالوهاب
ﺇﻋﻼﻥ عبد
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ﺍﻟﻐﺭﺍﻑ ﺑﺫﻱ ﻗﺎﺭ
ﻣﺷﺭﻭﻉ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﺣﻘﻝ َ

PETRONAS Carigali Iraq Holding B.V. (PCIHBV) is engaged in the exploration, development and production operations for the Garraf Oil Field pursuant to a
Development and Production Service Contract (DPSC) with South Oil Company of the Republic of Iraq. PCIHBV, as the Operator of the Garraf Oil Field, hereby invites
prospective bidders with relevant experience and resources to participate in the following tender :
ﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﺭﻭﻧﺎﺱ ﻛﺎﺭﻳﺟﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ )ﺑﺗﺭﻭﻧﺎﺱ( ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻌﻣﻠﻳﺎﺕ ﺍﻻﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﻭﺍﻟﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺍﻹﻧﺗﺎﺝ ﻟﺣﻘﻝ ﺍﻟﻐ َﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻋﻘﺩ ﺧﺩﻣﺔ ﺗﻁﻭﻳﺭ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺣﻘﻝ ﺍﻟﻐ َﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ ﺍﻟﻣﺑﺭﻡ ﻣﻊ ﺷﺭﻛﺔ ﻧﻔﻁ ﺍﻟﺟﻧﻭﺏ ﻭﻫﻲ
ﺷﺭﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻣﻠﻛﻬﺎ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ .ﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﺭﻭﻧﺎﺱ ﻭﺑﺎﻋﺗﺑﺎﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﺍﻟ ُﻣ َ
ﺍﻟﻐﺭﺍﻑ ﺍﻟﻧﻔﻁﻲ ،ﺗﺩﻋﻭﺍ ﺍﻟﻣﺗﻌﻬﺩﻳﻥ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﻳﻥ ﻣﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ:
ﺷﻐِﻝ ﻟﺣﻘﻝ َ

ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻭﺳﻊ
ﻻﻋﻼﻧﻚ ﺍﻋﻠﻦ ﳲ

تطورت نظرية األجناس األدبية منذ أن وضع أرس�طو كتابه «فن الش�عر» ،وذلك بحكم تطور فن األدب أس�لوبا وأنواعا ،وبحكم ظهور
أنماط متجددة يف الكتابة الفنية وبروز فن القصة القصرية والسيرة الذاتية وفن اليوميات والرس�ائل .ولقد عمل الباحثون عىل تحيني
ضغطت من أجل تغيري مفهوم األدب يف حد ذاته.
والتي
مسألة األجناس األدبية لتواكب التغريات
ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
Tender
الجذرية & No.
املتتاليةﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ Title /
ﺭﻗﻡ

PCIHBV/2018/TS/2049
الدارس�ونﺍﻟﻔﻧﻲ ﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻁﻘﺔ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ
الت�يﻟﻠﺻﻳﺎﻧﺔ
الجه�ودﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻭﺗﻭﺭﻳﺩ ﺍﻻﻳﺩﻱ
ﺗﻭﻓﻳﺭ
بذله�ا
وبرغ�م كل
ﺑﺗﺭﻭﻧﺎﺱ ﻛﺎﺭﻳﺟﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺷﺭﻛﺔ
ﻟﺻﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻐﺭﺍﻑ
ﺣﻘﻝ
ﻣﻧﺷﺂﺕ
واملنظ�رون لتطوير ه�ذه النظري�ة فإنهم ظلوا

يدورون يف نفس فلك أرس�طو ،حتى أنهم ظهروا

PCIHBV/2018/TS/2049
PROVISION OF MANPOWER SUPPLY FOR MAJOR MAINTENANCE AND TECHNICAL
SUPPORT FOR POWER PLANT CONTROL SYSTEMS AT GARRAF CONTRACT AREA
)FACILITIES FOR PETRONAS CARIGALI IRAQ HOLDING B.V. (PCIHBV

بناه ﺍﻟﻌﻣﻝ :
ال�ذي ﻧﻁﺎﻕ
كم�ا ل�و أنه�م رهائن األس�اس األولﻣﻠﺧﺹ

صاحب ف�ن الش�عر؛ بل تأك�د أن حرك�ة اإلبداع
األدبي أرسع وأكثر مكرًا يف مسيرتها من متابعة
النقاد وترصداتهم للمنجزات األدبية.
ﺍﻟﺣﺻﺭ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻭﻳﺷﻣﻝ ﻧﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺳﺑﻳﻝ ﺍﻟﻣﺛﺎﻝ ﻻ
اً
أعمال أدبية
ولي�س غريبا أن يصنف بعض النقاد
مس�تعملني مصطلح�ات أرس�طو التقليدية من
ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻳﺟﺏ ﻳﻭﻓﺭ ﻣﻬﻧﺩﺳﻳﻥ ﻣﻌﺗﻣﺩﻳﻥ ﻟﺩﻳﻬﻡ ﺍﻟﻣﻌﺭﻓﻪ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻳﺔ ﻓﻲ ,ﻳﻛﻭﻧﻭﻥ ﻣﺩﺭﺑﻭﻥ ﺗﺩﺭﻳﺑﺎ ﻋﺎﻟﻳﺎ

نوع مأس�اة ،ملهاة ،تراجيدي�ا أو كوميديا ،طبعا
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ  ,ﺍﺳﺗﻛﺷﺎﻑ ﺍﻷﺧﻁﺎء ﻭﺇﺻﻼﺣﻬﺎ ﻭﺧﺩﻣﺔ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﺣﻁﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺑﻣﺎ
ﺑﺻﻭﺭﺓعالم
دخوله إىل
ما دش�ن
االعتبار
م�ع األخذ
ﻋﺎﻣﺔ ,ﻳﻛﻭﻥ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻣﺳﺅﻭﻻ ﻋﻥ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺑﺭﻣﺟﻳﺎﺕ.
ﺍﻷﺟﻬﺯﺓ
بعنيﺟﻣﻳﻊ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
س�بق
,ﻭﺍﻟﺗﻲمما
الكتاب
مختارات
األدب م�ن
منﺍﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻭﺩﻋﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻣﺻﻧﻌﺔ ﻟﻠﻣﻭﺍﺩ.
ذكرهﺑﺎﺋﻊ
ﻧﻅﺎﻡ ﺩﻋﻡ
ﺗﺗﻁﻠﺏ
ﻭﺿﻣﺎﻥ
ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ,
ﻣﺳﺅﻭﻻ هو
التصنيف
وسرية...إلخ،
ويوميات
ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻭﺍﻹﺷﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﺭﺋﻳﺳﻳﺔ
وبقيﻳﻛﻭﻥ
ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺃﻥ
ﻋﻠﻰ ﻣﻬﻧﺩﺱ
قصة ﻳﺟﺏ

ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ.
ﺍﻟﺳﻳﻁﺭﺓ
نفسه .تقومﻧﻅﺎﻡ
جوهرها
ﺍﻟﺑﺭﺍﻣﺞ يف
ﻣﻛﻭﻧﺎﺕاألدبية
األجناس
نظرية
ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ.
قس�منيﺷﺭﻭﻁ
عىل تقس�يم األدب .إىل ﺗﺄﻛﻳﺩ
مختلفني،
كبريين
أنواعه.ﻭﺍﻟﺗﻔﺗﻳﺵ ﺍﻷﺩﺍء.
النثر والشعر ،ولكل .قسم ﻭﻅﻳﻔﻳﺔ
ﻣﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ
ﺗﺩﻫﻭﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﻋﻠﻰ
.
حدود يقفون
أنفسهم كحرس
ونصب الدارسون
 ،ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.
ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﻳﻘﺩﻡ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺧﻼﻝ ﺿﻣﺎﻥ
.
يف املعاب�ر ي�ؤرشون لألدب�اء عبوره�م إىل ممالك
ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻛﺎﻟﻣﺎﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ.

نصوصهم .وال يعرتف حرس حدود األدب بالنص،
ويصرون اً
مثل عىل الهوية املدنية للنص ش�أنهم
السيايس .ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ /ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ )ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ(
شأن البوليس ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ
برأي�ي ،ليس للن�ص األدبي هوي�ة ،وال ينبغي أن
ﻣﻬﻧﺩﺱ ﺍﻭ ﻣﻬﻧﺩﺳﻳﻥ ﺧﺩﻣﺔ ﻣﻊ ﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺃﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ ﻓﻲ ﻣﺣﻁﺔ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء ،ﺃﻋﻣﺎﻝ

طاملا أنه باألساس نزف متفلت
جنس�ية
ﻭﺍﻟﺧﺩﻣﺔ.
تكون لهﺍﻟﺻﻳﺎﻧﺔ
ﻣﺣﻁﺎﺕويتخذ
ينضبط
يمكن له
للقياس،
ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ.
أن ﻓﻲ
ﺍﻟﺗﺣﻛﻡ
وال ﺃﻧﻅﻣﺔ
ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻓﻲ
ال يخضعﺧﺑﺭﺓ
مسبقا.
ﺍﻟﻌﺭﺹ ﻟﺩﻳﺔ ﻛﺣﺩ ﺍﺩﻧﻰ ﻟﻠﻣﺑﻠﻎ ﺍﻟﻣﺩﻓﻭﻉ  2ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻳﻧﺎﺭ ﻋﺭﺍﻗﻲ )ﺃﻭ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻟﻪ(.
مرشوطاﻣﻘﺩﻡ
لهشكالﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ


ﻣﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻳﺟﺏ ﻳﻘﺩﻡ ﺩﻟﻳﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺟﻳﻝ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﻟﺗﺳﺟﻳﻝ ﺷﺭﻛﺗﻪ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ
ﻭﻏﻳﺭﻫﺎ.

Tender Brief :
The scope of work shall include but not limited to the following :
 The Contractor to supply certified engineers who are well versed and
knowledgeable in, and who are highly trained to operate, maintain,
troubleshoot and service Power Plant Control Systems including all hardware
and software. Broadly, the CONTRACTOR shall be responsible for Major
Preventive Maintenance and assurance which require specialized system
vendor support and OEM support.
 The services Engineer shall be responsible for carrying out and supervising
major Preventive Maintenance for the PP CONTROL SYSTEMS software and

hardware components.
i.
Conformation of operations conditions.
ii.
Functional &performance Inspection
iii.
Performance Degradation on PP Control Systems Equipment
iv.
The Contractor shall perform services during Major PM Assurance
and etc.
 Emergency Call-Out Service and etc.
)Tender Requirement Mandatory / Minimum Qualifications (Gees of Criteria
 Service engineer (s) with experience in Power Plant Control Systems operation,
maintenance and service works.
 Company experience in Power Plant Control Systems.
 Bidder shall have minimum paid up IQD 2 Billion (or Equivalent).
 Bidder to provide evidence of registration or application for company
registration with Iraq Ministry of Trade (MOT) and etc.

ال يخض�ع األدب الحقيقي لربطة عنق ،وال يلتزم ح�رس حدود األدب الذين ل�م يفهموا ويبدو أنهم
بارت�داء بذل�ة مرشوطة ،فهو ليس م�ن مرتادي لن يفهموا أن نظريتهم بقدر ما هي مغدورة هي
أيضا معطلة؟.
الحفالت الخاصة!
لق�د كان األدب من�ذ العه�ود األوىل الت�ي ظهرت ولع�ل قصي�دة النث�ر ه�ي األش�د إرب�اكا لهؤالء
فيها األدبيات الفنية ،منذ نش�يد األنشاد وتعازيم الواقفني عند املعابر ليس لهم من شغل سوى ختم
الهن�ود الحمر ورق�اع الفراعنة مرورا بأوديس�ة تأشيرات العب�ور .وهي تربكه�م ألنها بال صنف
هوميروس ومعلقات الع�رب القدامى وصوال إىل وال جن�س ،وه�ي إن تكاثرت بش�كل ج�اد تهدد
النص املفتوح اآلن ،كان طريانا حرا يف س�ماء بال وجوده�م وبالتايل تقطع عليه�م خبزهم اليومي
الس�هل .إن قصيدة النثر هي التجيل األرقى لألدب
حدود وما زال كذلك.
ولق�د ظهرت أنم�اط جدي�دة يف الكتاب�ة ،وعمل يف تغرياته عرب التاريخ ،وهي الشكل الفني األعىل
وزراة اﻟﻌﺪل
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻌﺎﻣﺔأصحابه�ا على تطويرها م�ن الداخ�ل من حيث للكتاب�ة الفنية لس�بب واحد بس�يط :إنها جماع
N
TE
أس�اليب الكتابة نثرًا وش�عرًا ،إنها «النص» يف
األس�لوب والرتكيب وم�ن حيث اللغ�ة ودالالتها ،كلO W A
داﺋﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻏﻤﺎس
L -M
A
اﻋﻼنمن حيث توزيعها البصري يف البياض ،أجىل معانيه والنص كما هو عند جميع الشعوب،
ب�ل حتى
البياض هو يف ح�د ذاته كتابة .بل النص املكتوب واملعالج بشكل جمايل وإبداعي بما
اعتبار أن
على
ﻋﻘﺎرﻣﺠﺪدا
ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﻃﻠﺐ
دشن بعض الشعراء عوالم لم يكن يف انتظار أفق يجعل منه أثرًا فنيا عايل القيمة.
ذلك ٩
ﺑﺘﺎرﻳﺦ
ﺑﻨـﺎء ﻋﲆ اﻟﻄﻠـﺐ اﻤﻟﻘﺪم اﱃ
ما عمد إليه أبوللينري يج�د أصح�اب نظري�ة األجن�اس أنفس�هم أمام
اﻟﺪاﺋـﺮةومن
ﻫﺬﻩحدوثها.
الباحثني
١٥٧٥
)
ﺗﺴﻠﺴﻞ
اﻟﻌﻘﺎر
ﺗﻤﺎم
قصيدته البرصية « النافورة» .كما تجرأ بعض بع�ض الكتابات الحديثة عاجزي�ن عن تصنيفها
 ٢٠١٥/ ٤/ﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ يف
ﻣﺠﺪدا
(
ﻋﺒﺎس
دﺧﻦ
)ﻓﺮﺣﺎن
( ﻣﺤﻠﺔ اﻟﻐﺮب ﺑﺎاﺳﻢ الش�عراء عىل كتابة قصيدة يف شكل رسدي وخال فيس�ارعون إىل إلغائه�ا والرم�ي به�ا يف سلال
األوزان ﻟﻠﻤـﺪة
ﺑﺼﻔﺔ اﻤﻟﺎﻟﻚ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔمث�ل ما فعل س�ان مهمالته�م على اعتب�ار أنه�م ص�اروا يهمل�ون
لكنه�ا ش�عرية
ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﺣﺎﺋﺰا ﻟـﻪ م�ن
ﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ
ﺗﻤﻬﻴﺪا
اﻤﻟﺬﻛﻮرة
وﻟﻐـﺮض ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻤﻟﻠﻜﻴـﺔ
جان بيرس يف قصيدت�ه «أناباز» ،واألمر نفس�ه الكثري ،وس�يقوم اإلبداع على القليل القليل ،وهو
رﻗـﻢ )٤٣
(معاﻟﻌﻘﺎر
اﻟﺘﺴـﺠﻴﻞ
مصطلح أصحاب نظرية م�ا يدعو جدي�ا إىل التخلي عن نظري�ة األجناس
اس�تعارة
وﻓـﻖ اﺣـﻜﺎم ﻗﺎﻧـﻮن يف الرسد
بروت�ون رواية بش�كل األدبي�ة واالنكب�اب عىل دراس�ة األعم�ال األدبية
يكت�ب
األجن�اس) .أفل�م
ﻓﻌﲆ ﻛﻞ
اﻟﻄﻠـﺐ
( ﻟﺴـﻨﺔ  ١٩٧١ﻗﺮرﻧـﺎ اﻋﻼن ﻫﺬا
مارس�يل بروس�ت «من دونم�ا خلفي�ة مس�بقة ...فليس لإلب�داع األدبي
ﻣﻌﻴﻨﺔعمل
وألم يكن
ش�عري،
ﻋﲆ ﻫﺬا
ﺣﻘﻮق
ﻣﻦ ﻳﺪﻋﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻋﻼﻗـﺔ او
الزمن املفقود» شعريا نظري�ة ،وإن ح�دث أن ص�ارت له نظري�ة فتلك
و»البحث عن
اﻟﻌﻘـﺎر ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻳـﻪجهة
اﻟﺪاﺋﺮة
سوان» اﱃ ﻫـﺬﻩ
ﻣﻦ ﺑﻴﻨﺎت
ﺍﻻﻋﻼﻧﺎﺕ
شهادة وفاته.
اﻟﺘﺎﱄالكثري
اﻟﻴﻮمأدخل
وهو ما
ﻟﻨﴩ من االرتباك يف عملﺇﻳﻤﻴﻞ
أغلب�هﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣـﺪة ﺛﻼﺛﻦﻴ ﻳﻮﻣﺎيفاﻋﺘﺒﺎر

ﻫـﺬا اﻻﻋـﻼن وﻛﺬاﻟﻚ اﻟﺤﻀـﻮر ﰲ ﻣﻮﻗـﻊ اﻟﻌﻘﺎر ﰲ
اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﴍة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﱄ ﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة
ﻫﺬا اﻻﻋﻼن وذﻟﻚ ﻻﺛﺒﺎت ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺎ ﰲ اﻟﻜﺸﻒ
اﻟﺬي ﺳﻴﺠﺮي ﰲ اﻟﻴﻮم اﻤﻟﺬﻛﻮر ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض .

adel2008_201078@yahoo.com

وجـاسـوســة
غـيـرتـرود بل :مـسـتـشـرقـة وبـاحـثــة
0770071090
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ﺗﻌﻠﻳﻣﺎﺕ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ

INSTRUCTION TO TENDER

1. The Tender is scheduled as follows:
 .ﺇﻥ ﺍﻟﺗﻭﻗﻳﺗﺎﺕ ﺍﻟﻣﻧﻅﻣﺔ ﻟﺟﺩﻭﻝ ﺃﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻌﻁﺎء/ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺗﻛﻭﻥ ﻛﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﻼﺣﻆ داﺋﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻲ ﻏﻤﺎس
i.
Tender Announcement Date: 22 & 23 January 2018
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎء/ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ 23 &22 :ﻛﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﺛﺎﻧﻲ 2018
.i
ﻣﻄﺸﺮ ﻧﻌﻴﻢ
Tenderمصري ii.
دمشق،ﺻﺒﺮرغم الرصاع املضمر بني فيصل «املتحف الوطن�ي العراقي» وجمع اآلث�ار املنهوبة.
املنطقة .إذ وجدت غريترود فيه صالح لورنس نحو
 Fee Deadline : 01 February 2018تغيير
الهيمنة العثمانية.
.2018أثارتها شخصيتها وجرأتها.
صويلح ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﻬﺎء ﺍﻟﻌﻁﺎء 01 :ﺷﻬﺭ ﺷﺑﺎﻁ بعدما
خليل .ii
وقبل افتت�اح املتحف بأي�ام ،اتصل بها املل�ك واعدا ً
ّ
iii.
Bid
ش�بهClosing
: 21إىلDate
February
حظي�ت باهتم�ام رئي�س الحكوم�ة ال�دوق يف مطل�ع الق�رن 2018
تع�ذر اكتش�اف زعيم بن الحسني وآل سعود عىل حكم األماكن املق ّ
سة.
د
بعد
الجدي�د،
األيوب�ي
الدي�ن
الس�فر
قررت
العرشين،
كم�ا
.
2018
ﺷﺑﺎﻁ
ﺷﻬﺭ
21
:
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﻋﺭﺽ
ﺇﻏﻼﻕ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
.iii
اﻟﻌﺪد /٤ﺑﺤﺚ٢٠١٨/
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺪد /١٣٥٧/ش٢٠١٧/
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻻﻋﻠﻰ
كان أول م�ا فعلته الغوغاء ،إث�ر االحتالل األمريكي سالزبوري الذي دعاها لتناول الشاي معه يف شارع الجزي�رة العربي�ة بقصد كش�ف كن�وز الحضارات محّل�يّ
تذهب إىل املوعد ،إذ فارقت
لم
لكنها
بمفاجأة،
إياها
العرب،
ضد
تحاك
املؤامرات
كانت
اآلخر،
املقلب
عىل
العرب».
«لورن�س
باس�م
يش�تهر
وس�وف
،
2.
Strategy
رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﺑﻞ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ٢٠١٨/١/٢١
رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﺎﺑﻞ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ٢٠١٧/١٢/١٥
 .ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
ﻣﺤﻜﻤﺔوأحسّ
صبيحة اليوم نفسه ،إثر تناولها حفنة من
الحياة يف
دولة يف
اليهود
منﻓﻲ إذ
اﻻﺣﻮال�ت أن
غريت�رود قد أحب�ت العرب،
 Strategyكان�ت
: Competitiveإىل تقاليد
والتع�رّف عن كثب
الرمال،
الوطني «داونينغ» لالستماع إىل آرائها بحق املرأة يف االقرتاع .املدفون�ة تحت
«املتح�ف
محتويات
لبغ�داد  )2003(.iنه�ب
i.
Tender
Bidding
tender.
اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ
اﻻﺣﻮال
ظه�ر إىل العلن «وعد بلفور» بمنحﻣﺤﻜﻤﺔ
اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺗﻧﺎﻓﺳﻳﺔ
ﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
:
ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ
التح�رر م�ن القي�د العثمان�ي واس�تعادة فلس�طني ،كما اتفق الحليفان الربيطاني والفرنيس الحب�وب املنوّمة .كانت مفاج�أة امللك تمثاالً نصفيا ً
حقه�م
وجلس�ت
لغاتهم
األوس�ط« :تعلّمت
andالشرق
بل�دان
ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻱ.لم تجد اآلنس�ة غريترود نفس�ها يف املجتمع املخميل
ii.
Submission:
Separate
Envelope
for Technical
Commercial
املكان،
أمريكية إىل
ﻣﻐﻠﻑدوري�ة
وصلت
العراق�ي» .وحني
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻟﺗﻘﻧﻲ
ﻣﻧﻔﺻﻝ ﻟﻠﻣﻘﺗﺭﺡ
ﺗﻘﺩﻳﻡ:
.ii
اﻋﻼن
اﻋﻼن
املتح�ف خاويا ً
ﻣﻧﻔﺻﻝ .وقيمه السطحيّة ،فأدارت ظهرها لفكرة الزواج ،عدا بس�اقني ملتفتني تتدرب عىل احتساء القهوة وتأكل Proposal.
أمجادهم القديمة كأمة ،فش�جّ عت الرشيف حسني على تقاس�م ترك�ة املري�ض العثمان�ي (اتفاقي�ة يجسّ �د صورة غريترود بل ،فأم�ر بوضعه يف مدخل
تمثالﺍﻟﻣﻘﺗﺭﺡ
ﺳﻳﺗﻡ ﺗﻘﻳﻳﻡ
ﺍﻟﺗﻘﻳﻳﻡ:
كان .iii
ﺑﺷﻛﻝالرخام
نصفي من
إال من
)ﺣﺴﻨﻦﻴتخليدا ً
ﻓﻴﺼﻞ
اﱃ/اﻤﻟﺪﻋﻰ
ﻋﻠﻴﻪ)رﺣﻴﻢ ﻳﺎس
اﱃ/اﻤﻟﺪﻋﻰ
فيصل iii.
Evaluation:
The proposal will
be evaluated
ﻣﺤﻤﺪ(رسد مبهر ،كما لو أن آالن
لذكراه�ا.
ﻋﻠﻴﻪ املتح�ف
الحسني
ﺧﻀﺮﻴ( فطويت أحالم فيصل بن
س�ايكس بيكو)،
بمس�اعدة
عىل التمرّد ضد العثمانيني،
وابنه
البدو».
separately.مع مشايخ
يحم�ل اس�م «غريت�رود ب�ل /املدي�ر األول للمتحف بعض املغامرات الرومانسية ،إىل أن التحقت بالبعثة عيون الغنم
 .ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﺍﻟﻣﻬﺗﻣﻳﻥ ﺩﻓﻊ ﺭﺳﻭﻡ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻭﻋﺩ ﺃﻗﺻﺎﻩ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ
كن�وز التاريخ ،فما
الرمل عن
طبق�ات
غول�د
حصة
يحكم س�وريا بعدما
ﻣﺤﻜﻤـﺔ يف أن
ع�ن الواجهة،
اس�تبعدت3.ابن س�عود
لورنس ،فيما
payمهمة
theتكلّفها
الربيطانية
جعلت
الخربة
أثارها theهذه
الربيطانية يف
هذهﻣﻥاملرأة
ﺭﺳﻭﻡلكن من
العراقي».
اﻟﺸـﺨﺼﻴﺔ ﰲ
اﻻﺣـﻮال
اﺻـﺪرت
Interested
Bidders shall
الحكومةTender
Fee not
later
than
100.00بوخارست .هناكabove،
اﻟﺪﻋﻮى
ﻋﺒﻴـﺪ(
يزيحﺣﺎﺗﻢ
)ﻧـﺪى
فرنسا،اﻤﻟﺪﻋﻴﺔ
اﻗﺎﻣـﺖ
صارت منﻗـﺪ
الدبلوماسيةﺃﻣﺭﻳﻛﻲ )
املجهولةﻫﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﺩﻭﻻﺭ
ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺭﻓﻕ
ﻣﺟﻣﻭﻋﺔهيﻭﺍﺣﺩﺓ
الوطني ﺃﻋﻼﻩ.
يرت�دي زيّا ً بدويّ�اً ،أت�ى ملقابلة عمها إعداد تقارير استخباراتية عن األهمية االسرتاتيجية نظرا ً
ّ
قرن من اليوم له�ذه الخريطة املنكوبة،
الص�ارم بالعقي�دة الوهابية .لكنها فمنحت�ه بريطاني�ا حك�م
ه
لتمس�ك
رجل
مش�هد
الع�راق .هك�ذا رافقت�ه ح�دث قبل ٍ
ﻭﺍﻟﺗﻔﺎﺻﻳﻝ،
ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﻁﺭﻳﻘﺔ
ﻋﻠﻰ
ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ
ﻟﻼﺳﺗﺭﺩﺍﺩ.
ﻗﺎﺑﻝ
ﻏﻳﺭ
ﺍﻟﺩﻓﻊ
ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ(.
اليوم؟ ﺩﻭﻻﺭ
Tender Fee Dateline. The Fee for one set of RFQ Documents is United
/١٣٥٧
اﻤﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻐﻴﺎﺑﻲ
ﻗﺮار اﻟﺤﻜﻢ
اﻻﺳـﻜﻨﺪرﻳﺔ
مشابهة،اﻟﺤﻜﻢ
ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ
واﻟﺘﻲ
/٤ﺑﺤﺚ٢٠١٨/
اﻤﻟﺮﻗﻤﺔ
مس�اعدة الربيطانيني بالسالح للمنطقة العربية (وجود قناة الس�ويس ،واكتشاف س�تلتقي الحقا ً
ﻓﻲ وجد يف إعادة الس�فري .أتى طالبا ً
وبنس�خ متع ّددة من
بوقائع
اآلن
نعيش�ه
لتأس�يس
النهرين
بني
ما
بالد
إىل
«خاتون»
غريترود
املؤثرة،
بشخصيته
العزيز
عبد
ابنه
tender.iraq07@petronas.com.my
ﻟﻠﻣﺷﺎﺭﻛﺔ
ﺍﻫﺗﻣﺎﻣﻙ
ﺗﻘﺩﻳﻡ
ﻳﺭﺟﻰ
()1945
غولد
آالن
الربيطاني
الروائ�ي
States Dollars One Hundred (USD100.00). The Payment is non-refundable.
ٍ
واﻟﺬي ﻳﻘﴤ
ش٢٠١٧/يف ﰲ
غريت�رود بصالح الدين
ﺑﺘﺎرﻳﺦأم�ا حلم
اﻟﺨﺎرﺟﻲالعرب».
اﻟﻄﻼق «لورن�س
املس�تحيل
اﻟﺤﻜﻢال�ذي من
«اختراع البل�د
٢٠١٧/١٢/٧الع�راق
طرد آل دول�ة
الربيطانية بمس�اعدته
الحكومة
وتقن�ع
شخصيتها،
يف
صفة
من
أكثر
جمعت
هكذا
النفط).
الجزيرة
ش�به
يف
الرش�يد
آل
من
الحك�م
الس�تعادة
ﻁﺭﻳﻕ
ﻋﻥ
ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
ﺭﺳﻭﻡ
ﻣﻥ
ﻧﺳﺧﺔ
ﺗﻠﻘﻲ
ﺑﻌﺩ
ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ
ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ
ﻁﻠﺏ
ﻭﺛﻳﻘﺔ
ﺗﺻﺩﺭ
ﺍﻥ
ﻳﺟﺏ
.
طواها
الت�ي
االس�تثنائية
املرأة
ه�ذه
سيرة
كتابة
٢٠١٧/٢/٢٠
ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ
For Payment Method and Details, kindly submit your interest to participate
ﺑﺗﺭﻭﻧﺎﺱ
ﻣﻥ
ﺍﻟﻣﺿﻐﻭﻁ
ﺍﻟﻘﺭﺹ
ﺃﻭ
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ
ً
ه�ي األخرى بتأس�يس آخر ،فهو أمر مؤجل..
ستنش�غل
خترع» ،ثم
اﻟـﺰواج أن ُي
فيصل بصحبة
الرياض ،فيما سيزحف
من
الرش�يد
وجاسوسة
جهة،
من
أثرية
وباحثة
مسترشقة
فهي
سعود،
بن
الرحمن
عبد
هو
الرجل
هذا
كان
العربية.
املؤجل،
الدين
من
بعضا
الرسمي،
التاريخ
يف
النسيان
وﺑﻦﻴ
ﺑﻴﻨﻚ
اﻟﻮاﻗـﻊ
اﻟﺨﺎرﺟـﻲ
ﺑﺘﺼﺪﻳـﻖ
to tender.iraq07@petronas.com.my.
ﺑﻴﻨﻚ وﺑـﻦﻴ اﻤﻟﺪﻋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻳﺼـﺎدف ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺒﺤﺚ
وشهوانية
صارمة
أخرى.
جه ٍة
بريطانية
ﻭﻣﻠﺋﻪيجري يف تلك
ملعرفة م�ا
حماس�ة
ﺗﻘﺩﻳﻣﻪ مما
مرشوعه يف
ضمن
إىل الحياة،
وبمعنى آخر
غريترود ﺍﻟﻌﻁﺎء
ﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ
أثارﻓﻳﻬﺎ
ﻟﻠﻌﻁﺎء ﺑﻣﺎ
ﺍﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻥ
ﺍﻟﻣﺻﺭﻭﻓﺎﺕ
إعادته�ا ﻛﻝ
ﺳﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻬﺩ
.
4. RFQ/ITB document shall be
issued via
email
or CD
منby
PCIHBV
after receipt
٢٠١٥/٣/٢٢
ﺑﺘﺎرﻳﺦ
ﺻﻼل(
ﺣﺎﻛﻢ
)ﻧﻬﻰ
اﻤﻟﺪﻋﻴﺔ
ً
ﻓﻴﻬﺎ ﻳﻮم  ٢٠١٨/١/٢٨اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻨﺼﻒ
الرجال
النس�اءﺑﻪ ﻭﺗﺳﻠﻳﻣﻪ.
عن ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ
ﻭﺍﻟﺗﻭﺿﻳﺣﺎﺕ
إزال�ة الغموض
of a scanned copy of Tender
املنس�يات اللواتي لعبن الصح�راء البعي�دة ،خصوصا أنها س�بق أن اطلعت ومغامرة ،لطاملا انخرط�ت يف مجتمعFee.
ّ
تتحكم
التي
املحليّة
باألعراف
اللقاء toغري عابئة
عىل تاريخ
مجتمعاتهن.
دورا ً .مؤثرا ً يف
all costs
arising
from
or incidental
اإلمرباطوري�ة العثمانية .بعد ذلكthe
بهذه  5. The Bidders shall bearوﻤﻟﺠﻬﻮﻟﻴـﺔ ﻣﺤـﻞ اﻗﺎﻣﺘـﻚ ﺣﺴـﺐ ﴍح اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺻﺒﺎﺣـﺂ وﻤﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻚ ﺣﺴـﺐ اﺷـﻌﺎر
ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺳﻳﺭﺳﻭ ﺍﻟﻌﻁﺎء ﻋﻠﻳﻪ ﺭﺳﻭﻡ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﻁﺎء/ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ.
ﺳﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻬﺩ /
ّ
القدس أو دمشق أو
املغلقةof،س�واء يف
البيئات
«ب�ل يف الصحراء» التي العاص�ف باب�ن س�عود ،تعلم�ت اآلنس�ة ب�ل اللغة
ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴـﻎ وﻣﺨﺘـﺎر اﻤﻟﻨﻄﻘـﺔ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗـﺮرت ﻫﺬﻩ
preparation, clarification, finalization
and delivery
their Bid
Proposals.
يف روايت�ه الضخم�ة واملثرية ِ
ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﺎ ً
ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ
 .ﻟﺷﺭﻛﺔ ﺑﺗﺭﻭﻧﺎﺱ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻣﻧﺢ ًﺍﻟﻌﻁﺎء ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺗﻧﺎﻉ ﻋﻥ ﻣﻧﺣﻪ
ﻛﻣﺎأوالً
اﻤﻟﺨﺘـﺎر وﴍح اﻟﻘﺎﺋـﻢ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ اﻗﺘـﴣ ﺗﺒﻠﻴﻐﻚ
القاهرة.
ﻟﻬﺎ ،برفقة عمها
فارس
ﻟﺗﻘﺩﻳﺭﺍﺗﻬﺎبالد
وس�افرت إىل
العربية،
عن
العربية
إىل
أخيرا
ص�درت ع�ام  2012وانتقلت
6.
The
successful
bidder
will
bear
the
advertisement
fee
of
this
tender.
اﻤﻟﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﺒﻠﻐﻴﻚ ﺑﺼﺤﻴﻔﺘـﻦﻴ ﻣﺤﻠﻴﺘﻦﻴ ﻳﻮﻣﻴﺘﻦﻴ
ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎء ﺍﻟﻌﻁﺎء/ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻧﺫﺍﺭ ﺃﻭ ﺇﺑﺩﺍء ﺃﺳﺑﺎﺏ.
األعلى،
شاه
الذي صار س�فريا ً لبالده لدى شاه نرص الدين
«دار الجمل» (ترجمة ملى عمّار) يعود غولد إىل أواخر
ناقته�اtoيف7. PCIHBV reserves the right
تمتط�يaward
كان�ت or not
to award
الف�راتthis
at itsيفtender
sole
ﺑﺼﺤﻴﻔﺘـﻦﻴ ﻣﺤﻠﻴﺘـﻦﻴ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋـﺪم ﺣﻀﻮرك
ً
وﻟﻚ ﺣﻖ اﻻﻋﱰاض وﺧـﻼل ﻋﴩة اﻳﺎم ﻣﻦ اﻟﻴﻮم
ﺍﻹﻧﺟﻠﻳﺯﻳﺔ.
ﻣﻛﺗﻭﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
قلعةﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ
ﺍﻟﻣﺭﻓﻘﺔ
ﻭﺍﻟﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻣﻛﺎﺗﺑﺎﺕ
القرن ﻛﻝ
.
وسحر
صحراء شاسعة
بالد فارس .وانكبت على قراءة كل ما
قاج�ار ،ملك
«ويندسور».
وتحديدا ً إىل
عرش،
التاس�ع
discretion; as well as the right
غموضto
عىل cancel
مفتوحة the
tender without
prior notice.
ﺳـﻮف ﻳﺘـﻢ اﻟﺒﺤـﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋـﻲ ﺑﺤﻘـﻚ ﻏﻴﺎﺑﻴﺂ
ّ
األثري�ة ،تعرّفت إىل
املواق�ع
وكن�وزin.ويفbeأحد
وطبائع
الفارس�ية،
باللغة
ق
يتعل
«جامعة
يف
للت�و
دراس�تها
أنهت
ش�ابة
إىل
ّف
ر
 8. All communications and accompanyingاﻟﺘﺎﱄ ﻟﻠﻨﴩ وﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺣﻀﻮرك او ﻣﻦ ﻳﻨﻮب
material
shall
ﻟﻠﺑﺭﻳﺩالصحراء العربيةEnglish. ،
نتع� .ﻛﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻬﺩﻳﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺭﻏﺑﺔ ﻭﺍﻟﺫﻳﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﺳﺗﻔﺳﺎﺭﺍﺕ ﺑﺧﺻﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﻼﻥ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ
نحيل،
ثاقبتين ووجه
Announcement,زرقاوين
 pleaseش�اب بعينني
tender.iraq07@petronas.com.myوأحوال العبودية التي تعيش�ها املرأة يف ظل األعراف
وﻋﻠﻨﻴﺂ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن
وهي أول امرأة بريطانية تحصل عىل
أوكس�فورد»،
9.
If
you
have
further
enquiries
regarding
this
Tender
ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
ﻋﻨﻚ ﻳﺴﻘﻂ ﺣﻘﻚ ﰲ اﻻﻋﱰاض
إجازة جامعية يف التاريخ .هكذا نالت مباركة جاللة القبلي�ة .ثم انتهت إىل حاج�ة هذه املنطقة إىل زعيم كان اس�مه توم�اس إدوارد لورن�س .الحق�اً،
email tender.iraq07@petronas.com.my.
اﻟﻘﺎﺿﻲ
ّ
اﻟﻘﺎﺿﻲ
املخن�ث دورا ً كبيرا ً يف
امللكة فيكتوريا التي استقبلتها يف جناحها الخاص ،بمقام صالح الدين األيوبي لتوحيدها وتحريرها من س�يلعب ه�ذا الش�اب
ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﻳﺎس
ﻋﺎﻣﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﺟﺎﺳﻢ

حمافظة النجف االرشف
جلنة بيع واجيار امالك االدارة املحلية

اﻋﻼن
ﺗﻌﻠﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻻﻳﺠﺎر ﻤﻟﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد ﻋﻦ ﺗﺎﺟﺮﻴ اﻟﻜﺎﻓﱰﻳﺎ
اﻤﻟﻮﺻﻮﻓﺔ ﰲ ادﻧﺎﻩ ﻤﻟﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة اﻟﻌﺎﺋﺪة اﱃ ﻣﻘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺑﻐﺪاد وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن  ٢١ﻟﺴﻨﺔ  ٢٠١٣ﻓﻌﲆ اﻟﺮاﻏﺒﻦﻴ ﺑﺎﻻﺷﱰاك ﺑﺎﻤﻟﺰاﻳﺪة اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻤﻟﺪﻳﺮﻳﺔ اﻋﻼﻩ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﻋﻼن اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) ٣٠ﻳﻮم( ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم
اﻟﺜﺎﻧـﻲ ﻟﻨﴩ اﻻﻋﻼن ﰲ اﻟﺼﺤﻒ اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ ﻣﺴـﺘﻨﺼﺤﺒﻦﻴ ﻣﻌﻬﻢ اﻟﺘﺎﻣﻴﻨﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (٪٥٠ﻣـﻦ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻤﻟﻘﺪرة وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺳـﻮ ﻋﻠﻴﻪ
اﻤﻟﺰاﻳﺪة اﺟﻮر ﻧﴩ اﻻﻋﻼن واﻤﻟﺼﺎرﻳﻒ اﻻﺧﺮى اﻤﻟﱰﺗﺒﻪ ﻋﲆ ذﻟﻚ وﺳﺘﺠﺮي
اﻤﻟﺰاﻳﺪة اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻤﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ ) (١٠ﺻﺒﺎﺣﺂ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻻﺧﺮﻴ ﻤﻟﺪة اﻻﻋﻼن
ﰲ ﻣﻘﺮ اﻤﻟﺪﻳﺮﻳﺔ اﻋﻼﻩ وﻋﲆ اﻤﻟﺸـﱰﻛﻦﻴ ﰲ اﻤﻟﺰاﻳﺪة اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷـﻬﺎدة
ﺻﺤﻴﺔ وﺟﻠﺐ ﻫﻮﻳﺔ اﻻﺣﻮال اﻤﻟﺪﻧﻴﺔ وﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴـﻜﻦ واﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ
)اﺻﻞ+ﻣﺼﻮرة(
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﳌﻮﻗﻊ
ﻛﺎﻓﺘﺮﻳﺎ ﻓﻲ
ﻣﻘﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﻪ ﻣﺎﺀ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ

ﺭﻗﻤﻬﺎ
ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ
ﺍﻻﺭﺿﻲ ﻟﻠﻘﻄﻌﺔ
ﺍﳌﺮﻗﻤﺔ )(٣٤٥/٣٢٦
ﺑﺘﺎﻭﻳﻦ

ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ
)٧٥ﻡ(٢

ﺑﺪﻝ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
) (٦,٠٠٠,٠٠٠ﺳﺘﺔ
ﻣﻼﻳﲔ ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻋﺮﺍﻗﻲ

اﻟﻤﻬﻨﺪس
رﻋﺪ ﺧﻴﺮي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎء ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد

العدد 35:
التاريخ 2018/1/22:

اعالن

بالنظر لعدم تقدم راغب
تعلن لجنة بيع وايجار امالك االداره املحلية عن اجراء املزايدة العلنية لبيع مش�يدات العقار
املبين�ة تفاصيل�ه ادناه العائ�د اىل محافظة النجف االمالك وفقا الح�كام قانون بيع وايجار
ام�وال الدول�ة رقم (  )21لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزاي�دة مراجعة محافظة
اﻻوﻟﻰ
ﻟﻠﻤﺮة
ن٢٠١٨/
خالل ص
اللجنة/١م/و
اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
النج�ف االرشف رﻗﻢ
يوم م�ن اليوم التايل لنرش االعالن
عرش
خمس�ة
()15
االمالك او
اﻟﻐﻠﻖ٢٠١٨/٢/٢٢:
املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية
ﺗﺎرﻳﺦعىل الرشوط
يف اح�دى الصحف املحلية لالطالع
مصدق وفق�ا للقانون وكتاب محافظة
اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ :بموجب
القيمة التقديريه
صك دﻳﻨﺎر
٤٠٥٠٠٠٠٠
البالغ�ة ( )%100م�ن اﻟﻜﻠﻔﺔ
النج�ف االرشف االمالك املرقم  10624يف  2017/12/6وس�تجري املزايدة يف ديوان محافظة
اﻻوﻟﻰ
ﻟﻠﻤﺮة
اﻋﻼن
وعندﻋﻦمصادفة
النرش
مدة
النتهاء
التايل
اليوم
صباح
من
النجف االرشف الساعة الحادية عرشة
ﺗﻌﻠﻦ اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴـﻴﺞ واﻟﺠﻠﻮد/ﻣﺼﻠﻊ ﻧﺴـﻴﺞ وﺣﻴﺎﻛﺔ واﺳﻂ اﺣﺪى ﺗﺸـﻜﻴﻼت وزارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻤﻟﻌﺎدن
من ترسو
الرس�مي
ﺿﻤﻦايام
واﻤﻟﺪرﺟﺔمن
الذي يليه
لليوم
فيؤجل
رس�مية
عطلة
ويتحمل٢٠١٨
اﻟﺘﺸـﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ
العملاﻤﻟﻮازﻧﺔ
ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت
ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﱃ
ﺷـﻌﺮ(
ﻃﻦ ﻗﻄﻦ
)ﺗﺠﻬﻴﺰ ١٥٠
املزايدةاﻟﻌﺎﻣﺔ
يوماﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
اﺟﺮاء
اﻟﺮاﻏﺒﻦﻴ ﺑﺎﻻﺷـﱰاك ﰲ
يومﻓﻌﲆ
منﻋﺮاﻗﻲ
ايامدﻳﻨﺎر
ﻣﻠﻴـﻮن
وﺧﻤﺴـﺔ
ارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ
مدةﻓﻘﻂ
وتكوندﻳﻨﺎر(
)٤٠٥٠٠٠٠٠٠
املزايدةﻣﻘﺪارﻫـﺎ
وﺑﻜﻠﻔـﺔ ﺗﺨﻤﻴﻨﻴﺔ
اجرائها
خمسة
القرار
كرس
املصاريف
عليه
اﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ ﻣـﻦ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ واﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﱪة واﻻﺧﺘﺼﺎص ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﻄﺎءاﺗﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﺪوام اﻟﺮﺳـﻤﻲ ﰲ

احلسيني
محيدﻇﺮوف
عيلداﺧﲇ
ﻣﻘﺮ اﻤﻟﺼﻨﻊ ﰲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ واﺳﻂ /اﻟﻜﻮت اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺘﺠﺎري ﻋﲆ ﺗﻘﺪم ﻋﻄﺎءاﺗﻬﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ وﺗﻮﺿﻊ ﰲ

ﻣﻐﻠﻘﺔ وﻣﺨﺘﻮﻣﺔ وﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳـﻢ ﻣﻘﺪم اﻟﻌﻄﺎء وﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻻﻟﻜﱰوﻧﻲ ورﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ واﺳـﻢ ورﻗﻢ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
ﻣﻌﻬﻢ االرشف
ﻣﺴﺘﺼﺤﺒﻦﻴالنجف
قائممقام قضاء

اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﻴﺔ-:

ﻣﻦاللجنة
رئيس
اﻟﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﺎﻣﻴﻨـﺎت:اﻻوﻟﻴـﺔ واﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ ) (١٢١٥٠٠٠٠اﺛﻨﺎ ﻋﴩ ﻣﻠﻴﻮن وﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴـﻮن اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻓﻘﻂ واﻟـﺬي ﻳﻤﺜﻞ ٪٣
-١الشروط

اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﺧﻄﺎب ﺿﻤﺎن او ﺻﻚ ﻣﺼﺪق او ﺳـﻔﺘﺠﺔ وﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﺬة ﻟﻐﺎﻳﺔ ) ( ٢٠١٨/٥/٢٢وﻣﻌﻨﻮن اﱃ اﻟﴩﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
امالك ديوان املحافظة
ذمة
براءة
اﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔاملزايد
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎتيقدم
 -1ان
مناﻟﻜﻮت
ﻧﺴﻴﺞ
/ﻣﺼﻨﻊ
واﻟﺠﻠﺪﻳﺔ
الوطنية )
الجنسية او
ش�هادة
املدنية
االحوال
املزايد
-2-٢ان
(البطاقةﻧﺴﻴﺞ
واﻟﺠﻠﻮد/ﻣﺼﻨﻊ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﻴﺞ
معاﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﴩﻛﺔ
ﻣﻌﻨﻮن اﱃ
هويةﻟﻠﴬاﺋﺐ
من اﻟﻌﺎﻣﺔ
صورةاﻟﻬﻴﺌﺔ
ﻣﻤﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ
يقدماو ﻋﺪم
ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔ
بطاقةوﺗﻜﻮن
وﺣﻴﺎﻛﺔ واﺳﻂ
السكن
مع
 -٣ﺷﻬﺎدة ﺗﺎﺳﻴﺲ اﻟﴩﻛﺔ
اﻻﺻﻠﻴﺔباملزايدة تقديم امان�ات بصك مصدق بمبل�غ  %100من القيمة
االشتراك
 3ـ على م�ن يرغب
 -٤وﺻﻞ ﴍاء وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ
التقديريةﴍء ﻣﺴـﺘﻨﺪات اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ) (٢٠٠٠٠٠ﻣﺎﺋﺘﻲ اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻏﺮﻴ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺮد وان اﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺒﻴﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
ﻋﻠﻤﺂ ان ﻣﺒﻠﻎ
يومﺑﺸﻜﻞ
اﻟﻌﻄﺎءات
وﺳـﻴﺘﻢ ﻓﺘﺢ
ﻣﻮﻋﺪ ﻏﻠﻖ
)(٢٠١٨/٢/٢٢
اﻤﻟﺼﺎدف
)اﻟﺨﻤﻴﺲ(
)(٢٠١٧/٢/٢١وان ﻳﻮم
ﺳـﻴﻜﻮن
من تاريخ
مدة 30
اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔخالل
االنقاض
يقومﻫﻮبرفع
املزايدة ان
بعهدته
تحال
عىل املزايد الذي
4ـ
ﻋﻠﻨﻲ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮم اﻟﻐﻠﻖ اﻣﺎم ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﻄﺎءات واذا ﺻﺎدف ﻳﻮم اﻟﻔﺘﺢ ﻋﻄﻠﺔ رﺳـﻤﻴﺔ ﻓﻴﺆﺟﻞ اﱃ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ وﺳـﻮف ﻳﻬﻤﻞ
االحالة القطعية
اي ﻋﻄﺎء ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ  ,ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻮ ﻋﻠﻴﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ اﺟﻮر ﻧﴩ اﻻﻋﻼن وان ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻏﺮﻴ ﻣﻠﺰﻣﺔ
من ترس�و عليه املزايدة الغرامة التاخريية البالغة ( )100,000مائة الف دينار عن
يتحمل
5ـ
اﻟﻌﻄﺎءات
ﺑﻘﺒﻮل اوﻃﺄ
يوماﻻﺣـﺪ
الثالثني ﻳﻮم
مدةاﻟﻌـﺎﴍة ﰲ
اﻟﺴـﺎﻋﺔ
اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻨﺪ
اﻤﻟﺸـﺎﻛﺮﻳﻦ ﰲ
اﺳﺘﻔﺴـﺎرات
ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ
ﺧـﺎص
اﻤﻟﻮاﻓﻖ اليها يف
املش�ار
انتهاء
االنقاض بعد
رفع
ﻋـﲆ عملية
تاخر يف
حال
ﻣﻮﺗﻤـﺮ يف
ﻋﻘـﺪتاخري
ﺳـﻴﺘﻢيوم
كل
) (٢٠١٨/٢/١٨ﻣـﻊ ﻣﺮاﻋـﺎة ان ﻳﻜـﻮن ﻣﻘﺪم اﻟﻌﻄﺎءات ﻣﺴـﺘﻮﻓﻴﺂ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﺮﻴ اﻤﻟﺪرﺟـﺔ ﰲ اﻟﴩوط اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ
الفقرة 4
واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ

 6ـ عىل من ترسو عليه املزايده اجور الخدمة البالغة  %2من قيمة املزايدة

نوع الملك والموقع

الرقم

المساحة

ﻟﻀﻤﺎﻥ
 19اولك و
مقاطعة 8
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ 1/141
انقاض العقار /دار القائممقام /دور
ﻻﻋﻼﻧﻚ
ﺍﻭﺳﻊ
 87,50م2
قضاء الكوفة
الكوفة القديمة
ﺍﻋﻠﻦ ﳲ

9
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حجاب إيمي سمري غانم حيدث ضجة!
تس�ببت الفنانة إيمي سمري غانم يف
ضج�ة كبرية على مواق�ع التواصل،
بع�د نرشها صورة له�ا بالحجاب إىل
جانب ترسيبات أف�ادت إنها اعتزلت
الفن!
م�ا زاد م�ن تعقي�د األم�ور ،ه�و أن
إيم�ي س�مري غانم نشرت صورتها
بالعب�اءة والحج�اب م�ع إلغائه�ا
لخاصية التعليقات عىل حسابها عىل
انس�تقرام ،مما دفعت التخمينات يف
االنطالق بشكل يفوق الحد لتصل إىل
تداول أقاويل تفي�د بإنها يف طريقها
إلعالن اعتزالها الفن.
وبس�بب حالة الج�دل الكبيرة التي
خلفتها إيمي سمري غانم والشائعات
الت�ي طالته�ا ،خرج مقرب�ون منها
لنف�ي كل م�ا يتردد ع�ن ارتدائه�ا
للحجاب واعتزالها للفن ،مشريين إىل
أن هذه الصورة املثيرة للجدل تعود
لقيامه�ا بحمل�ة دعاي�ة لخ�د إنتاج
عب�اءات للمحجبات ،بحس�ب موقع
الدستور.
خبر اعت�زال إيم�ي س�مري غان�م
تس�بب يف أزمة ل�دى الجمهور ،فعىل
الرغ�م م�ن تلمي�ح البع�ض بأنه�ا
عىل أعق�اب اتخاذها ه�ذه الخطوة
بس�بب صورتها املفاجئ�ة بالحجاب
والعباءة ،أكد آخرون إنها يف طريقها
إىل بدء تصوير مسلس�لها الكوميدي
الجديد الذي يحمل اسم «وزة وبطة»،
ويش�اركها يف البطولة زوجها الفنان
حس�ن الرداد ووالدها الفنان القدير

حبر على ورق

ما حقيقة السعدون
ومتثاله ؟

سمري غانم.
وأب�دى محبو انزعاجهم من ش�ائعة
اعت�زال إيمي س�مري غان�م ،خاصة
وأن املنتج أحمد الس�بكي نرش صور

أبط�ال عم�ل مسلس�لها الرمضاني
املقبل «وزة وبطة» ،متس�ائلني كيف
إنه�ا س�تعتزل بع�د أي�ام قليلة من
توقيعها للعقد؟

وتط�ارد إيم�ي س�مري غان�م الكثري
م�ن الش�ائعات ،فم�رة بخص�وص
حملها كلم�ا زاد وزنها ،ومرة أخرى
بترسيب�ات تخ�ص توت�ر عالقته�ا

بزوجها حسن الرداد ،أو مشاكل بني
زوجه�ا ووالدته�ا الفنان�ة دالل عبد
العزيز ،ليت�م نفي كل ه�ذه األخبار
التي ال أساس لها من الصحة.

فرح اهلادي ترد عىل شائعة غريبة تعرضت هلا
بعد مرور أس�بوع واحد عىل زواجها من
الفن�ان عقيل الرئيسي ،فوجئت الفنانة
الكويتي�ة ف�رح الهادي بإطالق ش�ائعة
غريبة عنها.
فقد ترددت ش�ائعة تفي�د بحمل فرح يف
طفله�ا األول م�ن زوجها ،وه�و ما أثار
تعجبها بشدة ،ونفت صحة هذه األنباء
تماما ،حيث تس�ائلت كي�ف يحدث هذا

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

بعد اسبوع واحد من الزواج.
ف�رح قال�ت“ :م�اذا بكم ي�ا رف�اق .أنا
مريض�ة من�ذ يومين وصوتي يكش�ف
تعب�ي ..حرارتي مرتفعة ومريضة وأجد
البعض يقولون أن�تِ حامل ..ماذا بكم؟
صار يل أس�بوع فقط متزوج�ة ..عندما
أك�ون حام�ل س�أخربكم وس�أحتفل
معكم”.

العدد 14
التاريخ 2018/ 1/16:

اعالن

بالنظ�ر لنكول املس�تأجر تعلن لجنة البيع وااليج�ار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار املش�تل
املبينة تفاصيله ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21
لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )15خمسة عرش يوم من اليوم التايل
لنشر االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة ()%200
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري
املزايدة الحادية عرش يف ديوان بلدية النجف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
-1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله
-3يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة
ونوع املهنة حسب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه
يتم فسخ العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-4على املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيج�ار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكس�ه
يعتبرن�اكالوف�قالقان�ون
 5ـ يس�مح ملوظف البلدية بدخول املش�تل واالرشاف يوميا عىل نظافة املش�تل
-6يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
-7يح�ق للبلدية فس�خ العق�د لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خالل مدة  3ثالثة اي�ام من تاريخ تبليغه
بذلك
-8يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد املياه وحفر برئ للسقي
 9ـ يتعهد املستاجر بقبول كافة التوجيهات الصادرة من الجهات العليا بخصوص ترشيد استهالك املياه
 10ـ تثبيت حدود القطعة املؤجره من قبل مساح تنظيم املدن وبرفقة مساح القسم البلدي املعني وفق استمارة خاصة وال
يعتد باي تثبيت اخر ال ترتتب عىل ذلك التزامات قانونية
 11ـ يف حالة احالة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار العقد
مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بن�ود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة اس�تنادا الحكام
القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 12ـ يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظة ولكش�ف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكس�ه يتحلم
كافة التبعات القانونية وتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
 13ـ املشيدات عائده للبلدية
 14ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 15ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم  12078يف 2012/11/21
 16ـ للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخرى تضمن املصلحه العام�ة وحماية املال العام وقبل موع�د املزايده باعالن الحق بنفس
الصحيفه
-17تك�ون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العق�ار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم
( )30يف 2016/1/3
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة م2

مشتل حي الفرات

ـــــ

336

1200م2

مشتل حي الجهاد/شارع نجف كربالء

ـــــ

297

1800م2

وكان عقي�ل الرئيسي وف�رح اله�ادي
ق�د احتفلا بزفافهما ،مس�اء األحد 31
ديس�مرب ،يف حف�ل ضخم حضره عدد
كبري م�ن األه�ل واألصدق�اء ،وكان من
أب�رز الحض�ور الفنان�ة ش�وق الهادي،
ش�قيقة العروس ،والفنانة شيماء عيل،
شقيقة العريس ،كما حرصت اإلعالمية
الكويتية حليمة بولند عىل الحضور.

محكمة بداءة البرصة
العدد/1571:ب2017/
التاريخ2018/1/18 :
اعالن
اىل األش�خاص الثالثة  -1 /نوري�ة احمد طاهر  -2نوفل
احم�د طاهر  -3احمد نوري احم�د  -4اقبال عبدالزهرة
عباس
 -5طاهر احمد طاهر  -6دنيا عبود طاهر.
اق�ام املدعني (ضحى ن�وري احمد الفضلي ورشكائها)
الدعوى البدائية املرقمة /1571ب 2017/ضدكم يطلبوا
فيها الحكم بإزالة ش�يوع العقار تسلس�ل  516املرشاق
بيعا ً يف املزاد العلني وتوزيع ثمنه عىل الرشكاء ،وملجهولية
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د
املجل�س البل�دي ملنطقة التحس�ينية القديم�ة ومنطقة
الصبخة الكبرية .ق�ررت هذه املحكمة تبليغكم اعالنا ً يف
صحيفتني محليتني يوميتين للحضور يف موعد املرافعة
املص�ادف ي�وم  2018/1/30ويف حالة ع�دم حضوركم
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا ً فسوف تجري املرافعة
بحقكم غيابيا ً وعلناً.
القايض  /محمد قاسم عبود
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد/17 :ش2018/
التاريخ2018/1/18 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /هيثم كاظم اسماعيل
اقامت املدعية (غيداء عبدالوهاب باقر وكالئها املحاميان
كامل عبدالحسني العس�اف و عبدالله صالح الحميدي)
الدعوى املرقمة /17ش 2018/ضدك تطلب فيها الحكم
(بالتفري�ق للهج�ر) .وق�د لوحظ من الشرح الوارد من
املجل�س البلدي ملنطقة (ح�ي البتول) والقائ�م بالتبليغ
إن�ك مرتحل اىل جه�ة مجهولة وغري معلوم�ة .عليه قرر
تبليغك اعالنا ً بصحيفتني يوميتني محليتني مش�هورتني
بالحض�ور امام صباح ي�وم  2018/1/30امام محكمة
األحوال الش�خصية يف البرصة وعند عدم حضورك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وفق القانون.
القايض  /فالح حسن حصني
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 1097ب 2018 /
اعالن
اىل املدعى عليه  /حاتم يارس حسني
م  /تبليغ
بالحك�م الغياب�ي ق�ررت ه�ذه املحكمة بموج�ب قرار
الحك�م املرق�م  / 1097ب  2017 /وامل�ؤرخ / 12 / 28
 2017الزام�ك بتادية مبل�غ الدين املطالب ب�ه والبالغ (
 ) 25000000خمس�ة وعشرون ملي�ون دين�ار عراقي
للمدع�ي ( حم�ود خلاوي تكت�وك وبالنظ�ر ملجهولي�ة
مح�ل اقامت�ك يف الوقت الحارض ق�ررت املحكمة تبليغك
بق�رار الحكم اعاله بصحيفتين محليتني ويف حالة عدم
حض�ورك خالل امل�دة القانونية لالعتراض يكون القرار
مكتسب الدرجة القطعية .
القايض
عبيد صالح محيميد

سعدون شفيق سعيد

قب�ل التغيير كنت من رواد ش�ارع الس�عدون  ..ذلك الش�ارع
الذي اس�موني بأسمه عند والدتي عام  .. 1940والحقيقة انني
وطوال تجوايل يف ذلك الشارع كنت انظر لتمثال السعدون بعضا
من الوقت حتى س�نحت يل الفرص�ة ان اتصور لجانبه من قبل
احد املصورين املتجولني  ..واثناء تلك الوقفة قرأت ما كنت عىل
قاعدة التمثال  ..وحينها علمت بان صاحب هو (عبد املحس�ن
الس�عدون والذي ولد يف النارصية ع�ام  )1879وكان اول واخر
رئيس وزراء ينهي حياته بيده)
ثم علمت الحقا ملاذا اس�تحق ذلك التمثال الذي كان يستقر عند
مكانه يف تقاطع س�احة النرص يف بغ�داد  ..انه حاول ان يكون
صلبا بوجه االنكليز يف مفاوضات تعديل االتفاقيتني العسكرية
واملالية م�ع بريطانيا  ..لكن االنكليز رفض�وا بان يتوىل العراق
بنفسه مسؤولية االمن الداخيل والدفاع الخارجي  ..كما رفضوا
ان يتحمل العراق املسؤولية املالية بالكامل
ويف  20كان�ون الثاني قدم ثم الس�عدون اس�تقالته من الحكم
ع�ام  1926اثر خالفه مع املعارضة من جهة ومع الربيطانيني
من جهة اخرى  ..وقبل امللك استقالته
ث�م عاد لرئاس�ة الوزراء يف  19ايلول س�نة  1929اال انه جوبه
بمعارض�ة من االقلية يف مجل�س النواب الذي اتهموه بانه بات
يه�ادن االنكليز وعند ذلك تولدت اخر قناعة يف حياته حيث قرر
االنتح�ار يف  13ترشي�ن الثاني عام  1929بع�د ان كتب وصيته
وبذلك يك�ون اول رئيس وزراء ينهي حياته باالنتحار يف حكمة
!!
وال�ذي حدث بعد التغيري مبارشة ان تمثال الس�عدون قد رسق
اىل جه�ة مجهول�ة لفرتة من الزم�ن  ..كنت خالله�ا ارثي ذلك
االنس�ان الذي عادا االنكليز وح�اول الغاء معاهداتهم من اجل
الس�يادة الحقيقية للعراق  ..حتى اودى بنفسة لالنتحار وبعد
فرتة من الزمن اعيد تمثال شبيه للتمثال االول ولينتصب يف ذات
امل�كان  ..والحقيقة انن�ي حينما انظر لذلك التمثال اش�عر انه
لي�س لصاحبه  ..وانما لش�خص اخر اصبح�ت ال اعرفه  ..الن
ال�ذي تحدث به الناس عن ذلك االنس�ان لم يكن كل الحقيقة ..
وانم�ا البعض م�ن الحقيقة  ..وخاصة ذلك الق�ول القائل بانه
اراد ان يهادن االنكليز  ..وجاء باتفاقية ال تختلف عن االتفاقية
االوىل  ..حتى قبل عنه اس�تخدام القوة املفرطة بوجه الش�عب
ولم يس�تطع اس�تخدامها ضد الغزاة  ..وهكذا ضاعت حقيقة
الس�عدون كما ضاع تمثاله االول وحل محل�ه ذلك البديل الذي
يسمى بتمثال السعدون !!

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد  /الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البياع
العدد 14

اعالن
اىل  /املدع�و روي�د رش�يد مجيد الس�اكن ش�هداء
الس�يدية م  835ز  51د  7للطل�ب املق�دم من قبل
املس�تدعية س�ناء طالب س�ليمان لنصبه�ا قيمة
علي�ك ملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف الوق�ت الحارض
قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني محليتني
للحضور امام املحكمة اذا كنت داخل العراق خمسة
عشر يوم�ا واذا كنت خ�ارج العراق ثالث�ون يوما
وعند عدم حضورك سوف تتخذ املحكمة االجراءات
ضدك وفق االصول .
القايض
كفاح صادق رسن
فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسين
العراقيين باس�م ( رائد عبد الواح�د الزم) عىل من
يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الوزارية الص�ادرة من وزارة
الكهرب�اء مديرية كهرباء جنوب البرصة باس�م (
اثري جبار جار الله) عىل من يعثر عليها تس�ليمها
اىل جهة االصدار
تنويه
نشر يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 1598
ذكرت االسم سمريه نويه وحمادي خطا والصحيح
سمريه نويه حمادي لذا اقتىض التنويه
اعالن
اىل الشركاء عزت خضري جبار وطالب جواد كاظم
اقتضى حضورك�م اىل مق�ر بلديه التج�ف لغرض
اصدار اجازه البناء للعقار املرقم  3 / 86075حي
النداء وبخالفه سيتم اكمال اجراءات املعامله دون
حضوركم
اسم طالب االجازه
ختام عيل صاحب
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اليوم ..انطالق اجلولة الـ « »11من الدوري
الكروي املمتاز
بغداد /المستقبل العراقي
تنطل�ق ،الي�وم الثالث�اء  ،مباري�ات
الجولة الحادية عش�رة من المسابقة
الدوري الممتاز بكرة القدم .
ويلتقي فريقي الصناعات الكهربائية
وضيفه كربالء على ملعب الصناعة.
وتتواص�ل منافس�ات الجول�ة غ�دا
االربع�اء بإقام�ة  4مباري�ات ،حي�ث
يجم�ع ملع�ب المدين�ة الرياضية في
محافظة البصرة ديربي الجنوب الذي

يجمع الميناء وضيفه نفط الجنوب.
ويلتقي فريق�ي الزوراء وضيفه نفط
الوس�ط عل�ى ملعب الش�عب الدولي،
ويحتض�ن ملعب الصناعة لقاء النفط
والبح�ري ،وف�ي ملع�ب الميمون�ة
س�يكون لقاء اهل الدار نفط ميس�ان
وضيفه فري�ق الديوانية .وتس�تكمل
المباري�ات ي�وم الخمي�س بإقام�ة
مباراتين ،ففي المباراة االولى سيلتقي
الكهرباء وضيفه الق�وة الجوية على
ملع�ب التاج�ي  ،وفي الثاني�ة يتقابل

أحذروا الفوضى
جعفر العلوجي

فريقا امانة بغ�داد وزاخو على ملعب
االول.
وتختتم مباريات الجولة يوم الجمعة
المقب�ل بإقام�ة المباري�ات الثلاث
المتبقي�ة ،إذ يواج�ه فريق الش�رطة
ضيف�ه النج�ف ف�ي ملع�ب الش�عب
الدول�ي ،ويتواج�ه فريق�ا الحس�ين
وضيف�ه الطلب�ة على ملع�ب التاجي،
ويش�د فريق الح�دود الرح�ال صوب
محافظ�ة الس�ماوة لمالق�اة الفريق
السماوي.

فالفريدي :مييس «ممتع» ..ولن أنخدع باألرقام الثالثة
المستقبل العراقي  /متابعة
َّ
أكد إرنس�تو فالفي�ردي ،مدرب برش�لونة ،عقب الفوز
الكاس�ح ( )5-0عل�ى مضيفه ريال بيتي�س ،بالليجا أنَّ
فارق النقاط عن منافس�يه لن يجع�ل “البطولة مملة”
بالنسبة لهم ،وأنهم لن “يخاطروا بهذا الفارق”.
ويبتع�د برش�لونة ،المتصدر لليجا ب�ـ 54نقطة ،بفارق
 11نقط�ة عن أتلتيك�و مدريد (الوصي�ف) ،و 14نقطة
أم�ام فالنس�يا (الثال�ث) ،و 19نقطة أمام ري�ال مدريد
(الرابع).
وق�ال فالفي�ردي ،عقب مب�اراة بيتيس الت�ي احتضنها
ملع�ب “بينيتو فياماري�ن” ،إن فريقه ين�وي “مواصلة
االقتراب من لقب الليجا ،ومحاولة الفوز بالمباريات”.

إدارة الرشطة ترفض باإلمجاع
إستقالة بنيان
بغداد /المستقبل العراقي
رفض�ت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي الش�رطة االس�تقالة
الت�ي تقدم بها رئي�س النادي أياد بنيان بع�د ان وجد ان
الرياض�ة العراقية باتت تعيش ظ�روف “غير طبيعية”.
وأك�د الناط�ق االعالمي باس�م الهيئة اإلدارية تحس�ين
الياس�ري في بيان تلقته “المستقبل العراقي ان “جميع
أعض�اء الهيئ�ة اإلدارية للن�ادي رفضوا وبش�كل قاطع
االستقالة كونها تأتي في وقت يطمح الجميع من خالله
الى إيجاد االس�تقرار االداري للعودة بالنادي الى المسار
الصحيح”.وأش�ار الى ان “أس�باب رفض استقالة بنيان
كونه وضع حاالت االنقس�ام والتش�ضي واالبتعاد كليا
ع�ن ال�روح الرياضية الس�ائدة والمتعارف عليها س�ببا ً
الستقالته وهذا يتعارض مع النظرة التي تمتلكها الهيئة
اإلداري�ة عنه في قدرته على تجاوز تلكم الظروف وخلق
من�اخ اداري ناجح”.وبي�ن ان “إدارة الن�ادي س�تجتمع
م�ن اجل ثني بنيان ع�ن قراره من اجل إكمال المس�يرة
التي بدأها النادي منذ تس�لم الهيئة اإلدارية الحالية لدفة

قيادة النادي والتي بدأت ثمارها بجني الحصاد من خالل
النتائج اإليجابية التي حققتها فرق النادي”.وكان رئيس
نادي الش�رطة اياد بنيان قد اعلن ،ام�س االثنين ،تقديم
اس�تقالته م�ن منصفه” عازي�ا ً قراره “للظ�روف (غير
الطبيعية) التي تعيشها الرياضة العراقية ونجد تكريسا ً
متعمدا لحاالت االنقس�ام والتش�ضي واالبتعاد كليا ً عن
الروح الرياضية السائدة والمتعارف عليها.

االوملبية تطلب مجيع االحتادات االلتزام
بمواعيد لقاء جلنة اخلرباء
المستقبل العراقي  /رحيم الدراجي
طال�ب االمي�ن الع�ام للجن�ة االولمبية ،حيدر حس�ين
علي ،جميع االتحادات المركزية التي اعلنت مشاركتها
ف�ي دورة االلع�اب االس�يوية التي تحتضنه�ا عاصمة
اندونيس�يا جاكارتا مابين الـ  18من ش�هر اب لغاية 2
من ش�هر ايلول المقبلين ،بض�رورة االلتزام بالمواعيد
التي اعلنتها االمانة العامة الخاصة بلقاء لجنة الخبراء
وجم�ع مستمس�كات المش�اركين وبرنام�ج االع�داد
الفن�ي للرياضيي�ن ونتائجهم على المس�تويين العربي
واالسيوي.
وقال االمين العام  ،خالل االجتماع الذي عقده مع لجنة
الخبراء في اللجنة االولمبية :ان علينا ان اس�راع الزمن
واختزال الوقت الضيق المتبق�ي لدورة االلعاب .مؤكدا

ضرورة ان تس�ارع لجنة الخبراء بلقاءتها مع رؤس�اء
وممثل�ي االتحادات المركزي�ة التي اعلنت مش�اركتها
في دورة االلعاب االس�يوية لغرض تقديم لجنة الخبراء
تقري�را نهائي�ا ع�ن االتح�ادات الرياضية وم�ا تحققه
ف�ي تلك الدورة المهم�ة على طاولة المكت�ب التنفيذي
للجن�ة االولمبية .وأض�اف علي :ان اللجن�ة االولمبية
تضع ثقتها المطلقة بلجنة الخبراء التي لديها خبرة
وافي�ة لتاريخه�م الطويل برياضة االنج�از العالي،
وكان�ت بصم�ات خبرته�م واضح�ة في مش�اركة
اتحاداتن�ا المركزي�ة في الدورات االس�يوية االخيرة.
مبينا  :ان اللجنة االولمبية ستوفر كل الدعم واالسناد
للرياضيي�ن الذي�ن س�يتم االعتماد عليه�م في دورة
االلعاب االس�يوية التي نريد ان تكون المشاركة فيها
نوعية وليس�ت كمية وتحقيق االنجازات في س�ماء

هازارد يقف يف وجه رغبة كونتي
المستقبل العراقي  /متابعة
ع�ارض النج�م البلجيك�ي إيدي�ن
ه�ازارد ،صان�ع ألع�اب تشيلس�ي
اإلنجليزي ،الرغب�ة الملحة لمدربه
اإليطال�ي أنطوني�و كونتي.ويرغب
كونتي ،في ضم مهاجم جديد ،خالل
فترة االنتقاالت الش�توية الجارية،
لمساعدة ألفارو موراتا ،مع إمكانية
السماح للبلجيكي ميشي باتشواي،
بالرحيل على س�بيل اإلعارة.ويرى

هازارد ،أن تشيلسي ليس في حاجة
إلى إضافة جديدة في خط الهجوم،
خلال يناير/كان�ون ث�ان الجاري.
وقال هازارد ،في تصريحات نقلتها
صحيف�ة مت�رو “أعتق�د أن لدين�ا
اثنين من المهاجمين الجيدين جدا،
ألفارو وميش�ي”.وتابع نجم البلوز
“كما أنني استطيع اللعب كمهاجم،
لذلك أرى أن تشيلس�ي ليس بحاجة
لمهاج�م آخر”.وواص�ل “ك�رة
القدم بس�يطة ،الحفاظ على الكرة

عل�ى األرض ومحاول�ة اللعب
كم�ا فعلن�ا ،ألننا نه�در فرصا
كثيرة ،والجمه�ور يقول نحن
بحاج�ة لمهاج�م آخ�ر ،ولكن
ل�و كنا نح�رز األه�داف ،وكنا
أفضل هج�وم في الدوري ،فلن
يس�تطيع أحد أن يق�ول ذلك”.
وختم حديث�ه بقوله “األمر
يعتمد على شكل الفريق،
أعتق�د أنن�ا س�عداء مع
التشكيلة الحالية.

وأض�اف “تتبقى  18جول�ة ،لكن كل خط�وة في الدور
الثاني تقربنا خطوة أكبر نحو اللقب”.
وأش�ار إل�ى َّ
أنه�م تمكن�وا من “تس�جيل  5أه�داف في
الش�وط الثاني”؛ ألنهم تحلوا بـ”الصبر داخل الملعب”،
كما أبرز األداء الكبير للنجم األرجنتيني ليونيل ميس�ي،
مؤك ًدا َّ
بأنه شخص ًيا “يستمتع به”.
وأوضح َّ
أن ريال بيتيس استخدم “أسلوب الضغط العالي
ف�ي جمي�ع أنحاء الملع�ب” في بداي�ة اللق�اء ،وهو ما
“ص َّعب كثيرًا خروج الكرة م�ن الخلف” ،لكنهم “أداروا
المب�اراة بثب�ات وه�دوء” من خلال تقدي�م “كرتهم”
المعت�ادة.وأردف “مع مرور الوقت في الش�وط الثاني،
بدأت الثغرات تظهر ،وس�جلنا اله�دف األول ،ومنذ هذه
اللحظة سيطرنا تماما على اللقاء”.

بداي�ة أتط�رّق للمث�ل العراقي الذي يق�ول (الل�ي ماعندة جبير
يحطل�ة عمام�ة ويستش�ير) ..هذا م�ا عمل به أح�د من يطلق
ّف أحمق تجاوز
عليه�م قادة الرياضة العراقية حين ق�ام بتصر ٍ
من خالله كل األعراف والقيم والتقاليد والقانون متطاوالً على
م�ن يفوقونه مكان�ة وموقعا ً عندما ألغى كتابا ً س�بق أن صدر
ظنا ً منه بفعله ذلك ّ
من رئيس�ه المباش�ر ّ
بأنه سيمتلك المكانة
واإلحترام متناسيا ً ّ
أنه وبعمله الطائش ذاك فقد ما كان قد بقي
له من إحت�رام اآلخرين ،وإال كيف يضرب بعرض الحائط قرارا ً
س�بق أن أتخذ حس�ب الصالحيات الممنوح�ة للرئيس ..ونحن
إذ نتط�رّق له�ذا الموضوع الخطي�ر عقب اإلتص�االت الكثيرة
الت�ي تلقيناها من خالل الهاتف أو في جلس�اتنا م�ع العاملين
في الوس�ط الرياضي الذين أبدوا إس�تغرابهم لصمتنا عن هذه
القضية الحساس�ة والطارئة على مجتمعن�ا الرياضي العراقي
المعروف عنه اإلنضباط واألخالق واإلمتثال لألوامر التي تأتي
من األعلى ..س�كوتنا لم يأت إال ألننا لم نرغب بإثارة المش�كلة
وتركنا لمن تجاوز الفرصة لإلعتذار وهو ما تناهى لنا ووصلنا
وقلنا عس�ى أن يك�ون ذلك ولكنه لم يحدث وه�و ما أجبرنا أن
نخوض في األمر اليوم ..والمستغرب في الموضوع هو الصمت
المطبق الذي سيطر على المسؤول الكبير وهو من توجّ ب عليه
حاس�م لحفظ
قرار
نزع ثوب التواضع وعدم المواجهة وإتخاذ
ٍ
ٍ
هيبته ومكانته ومكانة المؤسس�ة التي يقودها وهو عنوانها
األبرز لك�ي ال يتكرر هكذا فعل أو عمل من آخرين س�يجدونها
فرصة مواتية لنهش المس�ؤول وإضعافه أكث�ر ليع ّم اإلنفالت
مفاصل رياضتنا ..وكان حريّا ً على المسؤول العمل على إيقاف
هذا الش�خص عند ح� ّده وإبعاده عن موقع المس�ؤولية ليكون
عبرة لغيره من المتجاوزين ب�كل عناوينهم ..أن الفوضى التي
عمّت الوس�ط الرياض�ي حاليا ً أصبحت ال تط�اق ،أفعال نراها
قد خرجت عن الس�يطرة ،وتسيّدت الساحة الرياضية وستعود
برياضتنا إلى المربّع األول وهي من ّ
كنا نتمنى لها أن تس�تعيد
ّ
قوي وحاس�م م�ن الدولة
بتدخ ٍل
عافيته�ا وه�و لن يك�ون إال
ٍ
لوضع ح ٍد للذين عاثتوا فس�ادا ً ب�كل أركان الرياضة العراقية..
وعلى من يتص ّدر المش�هد الرياضي أن يك�ون أكثر قو ًّة وحزم
وإال ليرفع الراية البيضاء ويحزم حقائبه ونخرج نحن لتوديعه
قائلين له (الله ومحمد وعلي وياك).

صاالت أسود الرافدين يكسبون ودية ماليزيا بخامسية
عدي صبار  /المنسق اإلعالمي
كس�ب منتخبنا الوطن�ي لكرة الصاالت
مبارات�ه الودي�ة امام منتخ�ب ماليزيا
بنتيجة خمس�ة اهداف لهدف واحد في
لقاء ق�وي بين الطرفين س�جل اهداف
المنتخ�ب الالعب�ون مصطف�ى بج�اي
وحس�ن دخي�ل وولي�د خال�د ( ثالث�ة
أهداف )  ،يأتي ذلك في إطار المعس�كر
الخارج�ي ال�ذي يقيم�ه المنتخ�ب
العراق�ي ف�ي العاصم�ة اللبناني�ة “
بي�روت “ضم�ن برنامج�ه اإلع�دادي
للمش�اركة ف�ي نهائي�ات كاس اس�يا
 ،الت�ي تقام ف�ي الصي�ن تايبي�ه بداية

الش�هر المقبل” .ظهر منتخبنا الوطني
بروح وأسلوب مغاير للشكل الذي ظهر
ب�ه ف�ي التصفي�ات  ،حيث بادر أس�ود
الرافدي�ن تحت قي�ادة المدرب الوطني
هيثم عباس بعيوي وجهازه المس�اعد
المتك�ون م�ن عب�د ال�رزاق اب�و الهيل
ووميض شامل ومدرب الحراس حسين
شالل  ،بتس�جيل الهدف األول في وقت
مبكر من بداية اللقاء  ،وجاء عن طريق
النجم مصطفى بجاي .وفرض منتخبنا
س�يطرته على مجريات الشوط األول،
بشكل يكاد يكون ش�به مطلق  ،إذ لوال
تس�رع الالعبي�ن في إضاع�ة الفرص ،
لكانت النتيجة تش�ير ال�ى نصف درزن

من األهداف  ،وانتهت مجريات هذا
الش�وط بهدف وحيد للعراق .ومع
إنطلاق الحص�ة الثاني�ة تمك�ن
فريقنا من تس�جيل الهدف الثاني
عن طري�ق ضربة حرة مباش�رة
 ،انب�رى له�ا الالعب حس�ن علي
دخيل  ،ليسكنها الشباك الماليزية
 .عاد بعدها منتخبنا للتقدم بواسطة
الهداف وليد خالد لتصبح النتيجة ثالثة
أهداف نظيفة  ،ثم تمكن العبو المنتخب
الماليزي من إحراز هدفهم الوحيد،
قبل أن يضيف وليد خالد الهدفين
الراب�ع والخام�س وب�ه إنتهت
المباراة .

ليفاندوفسكي يدخل تاريخ البايرن فينجر يفتح النار
المستقبل العراقي  /وكاالت
عىل سانشيز
حق�ق روبرت ليفاندوفس�كي ،مهاجم بايرن ميونخ
األلمان�ي ،رقمًا ممي ًزا بعد هدفيه في انتصار
فريقه عل�ى فيردر بريم�ن بنتيجة ،4-2
بالمب�اراة الت�ي جمعتهم�ا  ،ضم�ن
منافس�ات البوندس�ليجا.ووصل عدد
أه�داف ليفاندوفس�كي ل�ـً 94
هدف�ا
بعد  114مباراة في البوندس�ليجا مع
الفريق البافاري ،ليتخطى آريين روبن
( ،)93ويصب�ح أفضل ه�داف أجنبي
ف�ي تاريخ باي�رن ميون�خً ،
وفقا لما
نشره الموقع الرسمي للبوندسليجا.
وكان ليفاندوفس�كي ق�د حطم رقم
كالودي�و بي�زارو ،مهاج�م باي�رن
الس�ابق (ً 87
هدفا) ،في وقت س�ابق
من ه�ذا الموس�م ،ولكن يبق�ى األخير
أفضل ه�داف أجنب�ي في البوندس�ليجا
بش�كل عام برصي�د ً 191
هدف�ا ،مقابل
 168للدول�ي البولندي.وس�جل ليفا في
جميع المباري�ات الـ 9التي لعبها بايرن
على ملعبه هذا الموسم في البوندسليجا
وهو إنجاز غير مسبوق.

المستقبل العراقي  /متابعة
أك�د م�درب آرس�نال ،الفرنس�ي
آرس�ين فينج�ر ،أن نادي�ه قام
ب�كل م�ا ف�ي وس�عه م�ن أجل
إقناع مهاجم الفريق أليكس�يس
سانش�يز بالبق�اء ،إالّ أنه�م ل�م
يس�تطيعوا ،ليقرر النجم التش�يلي
االنتق�ال إل�ى مانشس�تر يونايتد.وق�ال
فينج�ر ،ف�ي تصريحات�ه الت�ي نقلته�ا صحيف�ة “آس”
اإلس�بانية“ :ال أتفهم أن يرغب الالعب في ترك آرسنال..
ولك�ن خلال  30عا ًم�ا قضيتها ف�ي عالم ك�رة القدم،
تعلم�ت كيف يعمل اإلنس�ان”.وأردف“ :لقد فعلنا كل
ما ف�ي أيدينا م�ن أج�ل االحتفاظ بأليكس�يس في
الفريق ..فعلنا كل ما نستطيع باألموال التي لدينا..
حتى مانشستر سيتي كان عليه االنسحاب ،وهذا
يلخص كل ش�يء.وقضى أليكس�يس سانشيز 3
سنوات ونصف مع فريق آرسنال ،وفي األشهر
الماضية ضغط الالعب من أجل أن يقوم النادي
اللندني بتجديد عقده وتحسين راتبه.

كريستيانو رونالدو يستعيد ثقة «الربنابيو»
المستقبل العراقي  /متابعة
تمكن نجم ريال مدريد ،كريستيانو رونالدو،
من هز الش�باك أخيرًا في الليجا اإلسبانية،
بتس�جيله لهدفي�ن ف�ي المب�اراة أم�ام
ديبورتيف�و الكورونيا ،ضم�ن الجولة 20
من المسابقة ،والتي انتهت بسبعة أهداف
مقابل هدف واحد.وأكدت صحيفة “آس”
المدريدية أن النجم البرتغالي استعاد ثقة
جماهير س�انتياجو برنابيو ،التي صفقت
له بعد تس�جيله للهدفين ،وكذلك في إحدى
محاوالته في الدقيقة .72وكان صاروخ ماديرا
قد صرح في الموسم الماضي ،أن ما يريده من

الجماهير هو “أالّ تطل�ق الجماهير الصافرات
ض�ده” أثن�اء المباري�ات ،كم�ا ق�ال لصحيفة
فران�س فوتبل “يزعجني فق�دان الذاكرة الذي
تعان�ي من�ه جماهي�ر ري�ال مدريد”.ونش�ر
رونال�دو بعد المباراة ،عبر حس�ابه الرس�مي
على موقع “تويتر” ،صورة له مع زمالئه أثناء
االحتف�ال بأحد األه�داف ،وكت�ب معها جملة
تش�جيعية “الفريق إل�ى األمام”.وبهدفيه في
المب�اراة  ،والنتيج�ة العريض�ة لري�ال مدريد،
أكد النج�م البرتغالي عودته وعودة كل الفريق
الملك�ي ف�ي الوقت المناس�ب ،وخاص�ة قبل
المواجهة الحاسمة أمام باريس سان جيرمان
في دوري أبطال أوروبا.

11

ا�سرتاحة

العدد ( )1600الثالثاء  23كانون الثاني 2018
www.almustakbalpaper.net

وص�ف خرباء الرباكين يف جامعة تس�مانيا أكرب
ثوران لربكان هاف�ر “ ”Havre Seamountتحت
امل�اء ،والذي حدث ع�ام .2012ويعترب الخرباء يف
مق�ال نرشت�ه مجل�ة  Science Advancesه�ذا
الث�وران بأن�ه األكبر يف التاريخ بحس�ب موقع
ساينس ألريت.ويف البداية ،لم يرصد العلماء ثوران
الربكان ،ولكنهم عثروا يف س�واحل نيوزيلندا عىل
جزيرة كبرية عائمة من الصخر الخفاف (صخر
بركان�ي مس�امي) ،تصل مس�احتها إىل  26ألف

أكرب كارثة حتت املاء
كيلومرت مربع ،ويصل س�مكها إىل  3.5مرت.وبعد
مضي ثالثة أش�هر عىل ث�وران البركان ،تفتتت
الكتل التي قذفها البركان إىل قطع من الصخور
بعضها ترسب يف قاع البحر والقسم اآلخر التحم
بس�واحل جزر تونغا ونيوزيلندا وأسرتاليا.صور
مذهلة تكشف تفاصيل عن تدفق الحمم الربكانية
تحت املاء صور مذهلة عن تدفق الحمم الربكانية
تحت املاء.وتمكن العلماء من تحديد مسار وقوة
النش�اط الربكاني بواس�طة جهاز غير مأهول

سودوكو
يعم�ل تحت امل�اء ،وكذلك حددوا موق�ع الربكان
حيث اكتش�فوا كالدي�را (بحيرة بركانية) ،عىل
عمق  1220مرتا ،قطره�ا  4.5كيلومرت ،تكونت
نتيج�ة ثوران الربكان .ويف قاع هذه البحرية وجد
الخرباء  14برئا ،كان البركان يقذف من خاللها
الحمم والرماد.ويعد هذا الثوران ،األكرب يف تاريخ
الرباكين تحت املاء ،حيث يق�در العلماء أنه كان
أقوى بـ  1.5مرة من ثوران بركان س�انت هيلني
األريض عام .1980

رجل آيل من سوبر ماركت
جرت إقالة “رجل آيل” يعمل يف سوبر ماركت يف
بريطانيا ،بعد أن فشل يف اجتياز “فرتة االختبار”
املهنية.وكان�ت جامع�ة هريي�وت وات طلب�ت
من متجر “مارغيوتا” األس�كتلندي اس�تخدام
وتجربة رجل آيل ،يدعى “فابيو” ،وفقا لصحيفة
“تليغراف.وتمت برمجة “فابيو” لتنفيذ العديد
من املهم�ات يف املتجر الرئيسي بمدينة إدنربه،
من بينها اس�تقبال الزبون بعبارة “مرحبا أيها
املميز” ومعانقته.وقال�ت إيلينا مارغيوتا ،التي

تدير سلس�لة من املحالت التجارية “مارغيوتا”
يف أس�كتلندا “كنا نعتقد أن الروبوتات ستكون
إضافة كبيرة للمتجر ..حتى نظهر للعمالء أننا
دائما نري�د أن نقدم لهم ش�يئا جديدا ومثريا”.
لك�ن يف غض�ون بضع�ة أي�ام فق�ط ،ت�م طرد
الروب�وت بعد فش�له عىل عدة مس�تويات ،من
بينها تقديم معلومات غري مفيدة ،حيث يسأله
بعض الزبائن عن بضائع معينة فيعطي أجوبة
عمومي�ة كأن يس�أله أحده�م يف أي رك�ن أجد

رشاب الجعة  ،فيجيب “إنها يف قس�م الكحول”.
كم�ا كان يبذل جهودا فائقة وغري موفقة لفهم
طلب�ات املتس�وقني بس�بب الضجي�ج املوجود
يف املتجر.وعق�د املتج�ر مقارنة بين املوظفني
البرشيني والروبوت ،فوج�د أن البرش نجحوا يف
ج�ذب  15زبونا لتجرب�ة اللح�وم ،بينما تمكن
“فابيو” من إقناع اثنني فقط بالتجريب.وقالت
إيلينا “لس�وء الحظ لم ينج�ح فابيو يف املهمة..
يبدو أن الناس تتجنبه”.

المتاهات

هل تعلم

؟؟

ه�ل تعلم:االفاعي تغير جلدها الذي يضي�ق عليها الن نمو
جسمها يفوق نمو جلودها فيصبح الجلد ضيقا عىل الجسم
 ،وتغري جلدها عدت مرات يف السنة وذلك حسبما نموها
ه�ل تعلم:عدد البيض التي تضعه ملكة النحل يوميا يرتاوح
بين 2000- 600بيض�ة وه�ذا العدد يختل�ف تبعا إلختالف
فصول السنة وقدرة امللكة عىل وضع البيض وعمرها
ه�ل تعلم:أرسع ن�وع البكرتيا مجهرية على اإلطالق ،تقفز
 50ضعف طولها يف قفزة واحدة ،مندفعة بواس�طة مروحة
تدور برسعة ماءة مرة يف الثانية الواحدة
ه�ل تعلم:أحد أن�واع الروبيان يمكن لبيض�ه املحافظة عىل
حيويت�ه ط�وال مائ�ة ع�ام بدون م�اء  . .ث�م يفقس عقب
س�قوط املطر ،وينمو ويضع بدوره البي�ض ،قبل أن تجف
مياه املطر
هل تعلم:الحرشة املسماة ( بخنفساء السجادة ) قد وضعت
يف زجاج�ة مغلقة  ،وبقيت فيها حي�ة دون طعام  .إذ كانت
تقت�ات يف ه�ذه املدة عىل جلدها الذي كان�ت تبدله من حني
آلخر
هل تعلم:الس�مكة التي تملك أسنانا اكثر من أي حيوان آخر
هي س�مكة القط�ة إذ لديها  3980س�نا ً اما الس�مكة التي
تملك اقل أسنانا فهي سمكة الكر كون وهذه السمكة تملك
سنني فقط

األدوية التي جيب جتنبها عىل متن الطائرة
ال شك أننا نعلم كلنا القواعد التي يجب اتباعها عند الصعود
عىل متن الطائرة وما هي األشياء التي يجب حملها واألمور
التي يج�ب تركها ،إال أن القضية هي ه�ل واجهت يوما ما
س�ؤاال حول األدوية التي يج�ب تناولها أو تجنبها عىل متن
الطائرة.
ووفق�ا ملا نق�ل تقرير لإلندبندن�ت عن صي�ديل يدعى نيال
ويت ،فإن تناول بعض األدوية قبل أو خالل رحلة عىل متن
الطائرة قد يعرض صحتك للخطر.
وفيما ييل بعض األدوية التي يجب االمتناع عن تناولها:
 -1بالرغ�م م�ن أن التعرض لنوبة قلبية على متن الطائرة
أم�ر ال يحدث دائما لكن�ه وارد ،فإنه ينصح بتجنب األدوية
التي تزيد من خطر اإلصابة بسكتة دماغية أو بنوبة قلبية،
الس�يما حبوب منع الحمل واألدوية التي تستهدف هرمون
اإلسرتوجني.
 -2يعج�ز ع�دد من املس�افرين عن النوم ،ألنهم يش�عرون

بع�دم االرتي�اح أو ألن الطائ�رة مكتظة ،لذل�ك يلجؤون إىل
الحب�وب املنومة .إال أن م�ا ال يعرفونه هو أن هذه الحبوب
تزي�د من خطر اإلصاب�ة بجلط�ة األوردة الدموية العميقة

طبق اليوم

الزبدة الفالحي يف املنزل

كما أنها تقلل مستويات األوكسجني يف الدم.
 -3يخت�ار بع�ض الن�اس مض�ادات الهيس�تامني بدال من
حبوب النوم ،لكن الصيديل نيال ويت قال إن هذه املضادات
ق�د تكون له�ا تأثريات عكس�ية ،مثل النش�اط املفروط أو
االكتئاب.
 -4الرحالت الجوي�ة من األمور التي يكرهها بعض الناس،
الشيء الذي يجعله�م قلقني وغري مرتاحني نفس�يا ،حيث
يختارون تناول الحبوب واألدوية املضادة للقلق .وذكر نيال
وي�ت أن هذا النوع م�ن األدوية يؤثر عىل ذاكرة الش�خص
ويجعله مدمنا عليها ،مشيرا إىل أن خلطها مع الكحول قد
يكون «أمرا خطريا» .وكانت دراسة سابقة وجدت أن تناول
األدوي�ة املض�ادة للقلق قد يجعل املس�تهلك يش�عر بمزيد
من االسترخاء النفيس ،لكنها س�تعود علي�ه بالرضر عىل
صحته وسلامته .ووجدت الدراسة نفسها أن بعض هؤالء
املستهلكني راودتهم رغبة مغادرة الطائرة خالل الرحلة.

كلمات متقاطعة

احلمل
مهنياً :توقع بعض االرتباك والفضائح ومعلومات تذهلك
وتجعلك تش�عر بخيبة أمل ،وتجنب قدر اإلمكان القرارات
العشوائية  .عاطفياً :الرشيك إىل جانبك فمّم تخاف؟ حاول
أن تس�تفيد من الوضع قدر املس�تطاع لتحقيق مكاس�ب
طال انتظارها

الثور
مهني�اً :كن واعيا ً لكل ما يج�ري حولك واجمع املعلومات
وح�اول أن تتوص�ل إىل نتائ�ج واضح�ة ،إنم�ا بعي�دا ً عن
االلتباس واملشكالت ع
اطفياً :عامل الرشيك بهدوء وعبرّ له عن أفكارك ونبهه إىل
رضورة الحذر من بعض املرتبصني بكما رشا ً

اجلوزاء
مهني�اً :حاول أال تدع اآلخري�ن يتدخلون يف عملك الخاص،
وادرس كل خط�وة جي�دا ً قب�ل اإلقدام عليه�ا .عاطفياً :ال
تبح�ث ع�ن أي ارتباط رسي�ع ،وعش م�ع الحبيب جمال
اللحظات وروعتها وفوران أحاسيسها .صحياً :خري األمور
الوسط ،طبق هذا القول عىل عملك وممارسة الرياضة

السرطان
مهنياً :تربح قضية او تكس�ب جائزة وتميل اىل مناقش�ة
ق�رض أو تمويل أو دعم أحد املش�اريع الكبرية .عاطفياً:
تس�وي األمور وتنج�ح وتقع يف الغرام وتص�ارح الرشيك
بنيات�ك وال تك�ون متملق�ا ً مع�ه .صحياً :تس�تعيد قوتك
ومركزك يف الساحة وتثبت وجودك

االسد
ّ
التش�نج يف عالقاتك واتصاالت�ك املهنية وقد
مهني�اً :بعض
يغي�ب إبتداء من اليوم محاور تحتاج اىل حضورك أو يتأخر
مستند رسمي تنتظره .عاطفياً :عليك أن تكون أكثر حذرا ً
يف خياراتك املقبلة ،وقد تظهر مطبّات يف وجه العالقة تدوم
بضعة أيام .صحياً :ال تمارس جهودا ً غري اعتيادية

العذراء
املقادير:
 1كيلو حليب طبيعي كامل الدسم
ماء بها مكعبات ثلج
خطوة بخطوة  ..طريقة تحضري عجينة الباف باسرتي يف املنزل
طريقة التحضري:
نحرض الحليب ،ونضعه يف زجاجة بالستيكية ،وتغطى بإحكام.
نرتك الحليب يف درجة حرارة الغرفة ملدة  24أو  36ساعة.
نرج زجاجة الحليب بقوة ملدة نصف ساعة حتى تبدأ تتكتل.
نفرغ محتويات الزجاجة يف بولة كبرية.
ونبلل أيدين�ا باملاء املثلج ،ونبدأ بتجميع القط�ع الزبدة املوجودة يف
البولة.
نشكلها عىل هيئة كرات متوسطة الحجم ،ونضعها يف املاء املثلج.
نكرر الخطوة “ ”5،6حتى انتهاء الكمية.
سيبصح لدينا سائل أشبه بالحليب ولكنه أخف يمكن استخدامه يف
عمل املعجنات املختلفة.
نحفظ الزبدة يف الثالجة أو الفريزر لحني االستخدام.
ويمكنن�ا أيض�ا ً إذابتها “قدحها” على نار هادئة لنس�تخرج منها
السمن البلدي.
أضيفي الزبدة الفالحي او السمن البلدي يف وصفاتك املختلفة.

مهنياً :من املمكن ان تبيع عقارا ً أو ّ
تفكر يف عملية بيع أو
ً
رشاء أو اس�تئجار مكان يف هذه االثن�اء .عاطفيا :تكمن
قوّت�ك يف رسع�ة البديهة والق�درة عىل إقن�اع الرشيك ،ما
يس�هل عليك تحقيق عالقة ناجحة جدا ً .صحياً :تس�تمد
من ثقتك بنفسك طاقة كبرية

امليزان
مهني�اً :ترتك تأثريا ً كبيرا ً عند الزمالء بس�بب قدرتك عىل
إقناع اآلخرين بوجهة نظرك عىل الرغم من بعض الثغرات
.عاطفياً :ال تغامر يف العالقة التي حققتها أخرياً ،فاألمور
قد تنعكس عليك سلبا ً فتدفع ثمن اندفاعك غري امل َّ
ربر .

العقرب
ّ
تحتل مركزا ً مهمّا ً وس�ط مجموع�ة أو طائفة أو
مهني�اً:
ّ
جمعية وتتمكن من فرض سلطتك أو اتخاذ إجراءات قد ال
يوافق عليها الجميع .عاطفياً :تعيد طرح بعض املس�ائل
عىل بس�اط البح�ث ،وتسترجع املايض وتحاول كش�ف
بعض الغموض ،فتتوصل إىل نتائج مرضية

القوس
مهني�اً :أن�ت يف بداي�ة الطريق نح�و النجاح ال تس�تعجل
وتمه�ل وكن متأني�ا ً يف اتخاذ أي قرار مهن�ي .عاطفياً :ال
تفقد حماس�تك املعهودة مع الرشي�ك ،وإال دخل الروتني
ً
.صحي�ا :عوامل التعرض لوعكة صحية
عىل خط العالقة
واردة يف أي لحظة

اجلدي
مهنياً :تواجه خالل هذا اليوم الكثري من املنافسني يف العمل،
فكن حذرأ ومس�تعدا .عاطفياً :الضغوط التي تتعرض لها
تجعلك تترصف بقس�وة مع الحبيب ،فك�ن حنونا ً ولطيفا ً
معه .صحي�اً :حاول التغل�ب عىل مش�اكلك الصحية وبدء
مرحلة جديدة من حياتك عنوانها الرشاقة والحيوية

الدلو
مهنياً :إذا أس�ند إلي�ك مهمة محددة علي�ك نفذها بصدق
وامان�ة ،فه�ذا يك�ون يف مصلحت�ك  .عاطفي�اً :معاملتك
الجي�دة للرشيك تك�ون لها انعكاس�ات ايجابية ،وتالحظ
ذلك عىل وجهه .صحياً :ال تهمل صحتك ،فهي كنز كبري ال
يقدر بثمن من أجل مستقبل صحي

احلوت
مهني�اً :ق�د ّ
تتلقى عروض�ا ً أو تعرف لق�اءات واعدة ج ًّدا
تك�ون بمثاب�ة حافز مه� ّم لتطوي�ر أدائك ولن تعاكس�ك
الظ�روف .عاطفياً :قد تواجه بع�ض الصعوبة يف العالقة
العاطفية وربّما تتعامل مع الرشيك بش ّدة أو جفاء ،فكن
ّ
متيق ًظا لهذا األمر.

زراعة وجه لنفس املريض للمرة الثانية

حقق جراحون فرنس�يون «معجزة طبية» جديدة ،بإجرائهم عملية
زرع وجه للمرة الثانية لنفس املريض.
وكان املري�ض ،الذي لم يتم الكش�ف عن اس�مه ،ق�د خضع لعملية
زراعة وجه قبل  7س�نوات ،إال أن جسمه رفض الزرع بصورة قوية
ومفاجئة .وأمىض املريض ،وهو يف األربعينيات من عمره ،ش�هرين
يف املستش�فى بدون وجه ،إذ وضع�ه األطباء يف غيبوبة بعد أن أزالوا
«الوجه األول» ،لحني العثور عىل متربع مناسب للوجه الثاني.
واس�تغرقت العملية يوما كامال ،ول�ن يتمكن األطباء من معرفة ما
إذا نجحت العملية أم ال ،قبل بضعة أسابيع.
يذكر أن عمليات زراعة الوجه نادرة جدا ،إذ أجريت  40عملية فقط
حتى اآلن ،وفق ما ذكر موقع «تلغراف».
ويتوج�ب عىل املرىض أن يس�تمروا بأخذ أدوية تثب�ط عمل الجهاز
املناعي ،كي ال ترفض أجسادهم «الجسم الدخيل».

ومن األع�راض الجانبية له�ذه األدوية ،أنها تجع�ل املرىض عرضة
لإلصابة بااللتهابات والرسطان.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1600
الثالثاء  23كانون الثاني 2018

ام�ضاءات

ام�ضاءات

احللقة الضائعة يف املسألة الكردية!

عن متويل احلمالت االنتخابية العراقية
والتجربتني املرصية والتونسية
آصف ملحم

أثار إجراء اس�تفتاء االس�تقالل في إقليم كردس�تان العراق ،في س�بتمبر
الفائت ،الكثير من المخاوف حول مس�تقبل الش�رق األوس�ط برمته؛ لما كان
سيتركه هذا األمر من آثار وانعكاسات على العالقة بين اإلثنيات المختلفة ،في
هذه المنطقة المضطربة أصالً .ولكن بدا لنا جميعا ً أن الموضوع قد تم حسمه
بعد س�يطرة القوات العراقية على كركوك ،وما تبع ذلك من اس�تقالة مسعود
البارزاني من منصبه كرئيس إلقليم كردستان ،في نهاية أكتوبر الماضي.إال أن
سيرورة األحداث وتطوراتها طرحت وتطرح جملة من التساؤالت المشروعة،
حول دور الالعبين الدوليين واإلقليميين في هذه المس�ألة .إذ يميل الكثير من
المراقبين إلى االعتقاد بأن إصرار البرزاني على إجراء االس�تفتاء في توقيته،
وتجاهله لجميع الدعوات بتأجيله ،ين ُّم عن ثقته بالدعم الغربي لهذه الخطوة.
وخطاب االس�تقالة نفس�ه ّ
أكد هذه الحقيقة؛ إذ توجّ �ه البرزاني إلى الواليات
ً
المتح�دة معاتبا ً لوقوفها متفرجة خالل أحداث كركوك ،ومنتقدا لها للس�ماح
باستخدام دبابات أبرامز ضد األكراد ،ومؤكدا ً أنه (لوال البيشمركة لما استطاع
الجيش العراقي االنتصار في معركة الموصل).
ف�ي الواق�ع ،تؤك�د األح�داث الجاري�ة ف�ي الش�مال الس�وري ،وتحديدا ً
النوايا األمريكية إلنش�اء وحدة عس�كرية قوامها ثالثون أل�ف جندي ،هدفها
حماية الحدود الس�ورية التركية ،وذلك بالعمل مع ما يس�مى (قوات س�وريا
الديمقراطي�ة) ،أن األيادي الخفية للوالي�ات المتحدة األمريكية كانت حاضرة
ف�ي التش�جيع عل�ى إج�راء اس�تفتاء االنفص�ال ،عل�ى الرغ�م م�ن البيانات
والتصريحات المعارضة ،التي صدرت عن المسؤولين األمريكيين على مختلف
المس�تويات .فالخبير في السياس�ة ف�ي األمريكية يعلم أن ه�ذه البيانات لم
تكن س�وى ذ ٌر للرماد في العيون واس�ترضا ٌء لبغداد ،كما أنه بإمكان الواليات
المتحدة التراجع عنها إذا تطلبت مصالحها الجيوسياسية هذا ،عالوة على ذلك
فلقد صدر العديد من التصريحات المؤيدة لالستفتاء من أطراف أقل فعالية في
صناع�ة القرار األمريك�ي .في الحقيقة،كان االهتمام األمريكي واإلس�رائيلي
بالمس�ألة الكردية يصعد ويهبط وفقا ً لألوضاع السياسية الراهنة في منطقة
الشرق األوسط ،إال أن خلفيات هذا (االهتمام) ليست نفسها عند الطرفين.
فم�ن المؤكد أن التركي�ز األمريكي عل�ى الموضوع الكردي تزايد بش�كل
مطرد منذ عام  ،1979بعد س�قوط الش�اه وقيام الثورة اإلسلامية اإليرانية؛
فلقد صدرت العديد من األبحاث والتقارير عن الوكالة المركزية لالستخبارات
األمريكية ،والتي جرى إزالة الس�رية عنها الحقاً ،حول آفاق استخدام القضية
ً
إضافة إل�ى ذلك ،فإنه
كعنصر ف�ي مواجهة امتداد الث�ورة اإليرانية.
الكردي�ة
ٍ
ومنذ عام  ،1991بدأ التعاون العس�كري والسياس�ي بي�ن اإلدارات األمريكية
المتعاقبة واألكراد بالتطور شيئا ً فشيئاً ،األمر الذي دفع باتجاه تشجيع أكراد
العراق على االنفصال عن الدولة األم ،العراق.
أما في إس�رائيل ،فعلى الرغم من أن العديد من المحللين والصحفيين نظر
إلى مواقف رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو ،وغيره من المسؤولين
اإلس�رائيليين ،الداعمة لالس�تفتاء ولقيام الدولة الكردية المس�تقلة ،على أنه
ن�وع م�ن (االزدراء) ورد االعتب�ار في مواجه�ة الرئيس الترك�ي رجب طيب
أردوغ�ان ،الذي يدع�م حركة حماس ،المصنف�ة إرهابية في إس�رائيل؛ إال أن
العالقات العسكرية والتجارية بين إسرائيل و األكراد تعود إلى الستينيات ،هذا
إضافة إلى وجود أكثر من  200ألفمن المهاجرين اليهود األكراد في إسرائيل.
وبعيدا ً عن التاريخ ،فإنالنش�اط العسكري األمريكي المتزايد في المناطق
الكردية الس�ورية والعراقية والدعمالكبير لقوات البيشمركة ولقوات سوريا
الديمقراطية (قس�د) يؤكد أن الواليات المتحدة األمريكية هي الداعم الرئيسي
لش�روع الدولة الكردية والمش�جع األكب�ر لألكراد على االنفص�ال عن دولهم
األم.إذ أن الدول�ة الكردية الموعودةس�تتحول إلى مركز نف�وذ قوي للواليات
ً
جديدة للمناورة والضغط بهدف
المتحدة؛األمر الذي سيمنحها آفاقا ً و خيارات
تغيير السياسات اإليرانية والروسية والصينية؛وهذا أصبح واضحا ً بعد صدور
االس�تراتيجية األمريكية لألمن القوميفي ديس�مبر الماضي .عالوة على ذلك،
فإن أحد اآلليات الجيوسياسية التقليدية لواشنطن للتأثير في مجرى األحداث
و القرارات السياس�ية للدول األخرى ،في كل مناطق العالم تقريباً،هي إنش�اء
مجموعة من بؤر التوتر والصراع تؤمن لها التدخل الدائم في سياسات الدولة
المعني�ة .في الواقع ،يدرك الجميع ،وعلى رأس�هم الوالي�ات المتحدة ،أن قيام
الدول�ة الكردية يحتاج إلى الكثير م�ن الوقت ،وتواجهه العديد من الصعوبات،
ً
خاصة في ظل االعتراض الش�ديد لجميع ال�دول المحيطة بالمناطق الكردية،
وه�ي غير مس�تعدة لمواجهة هذه ال�دول على اإلطالق .لذل�ك نراها قد رمت
الكرة في ملعب الشعب الكردي عند تشجيعها للكرد على إجراءاالستفتاء ،كما
أنه�ا تخلت عن القوات الكردية الموجودة ف�ي منطقة عفرين ،والتي تتعرض
إل�ى هجوم كبير من القوات التركية في هذه األيام؛ إذ تجيد الواليات المتحدة
اس�تثمار الملفات الجيوسياس�ية المختلفة من أجل تحقي�ق مصالحها فقط،
دون النظر إلى مصالح الدول األخرى.
وهك�ذا ،ف�إن هذه األح�داث والقرائ�ن جميعه�ا توحي بأن (وع�داً) غير
مكتوب ،هو بمثابة نسخة جديدة لـ (وعد بلفور المشؤوم) ،تم قطعه لألكراد
بدع�م قيام الدولة الكردية بع�د القضاء على داعش؛تحاول واش�نطن تنفيذه
من البوابة الس�ورية هذه المرة ،بعد فش�لها في العراق .إال أن الغرب مس�تعد
دائم�ا ً ألن يضرب بعرض الحائط أي وع�ود أو مواثيق أو عهود أو قوانين عند
الحاجة،وعلى األخوة األك�راد إدراك هذه الحقيقة جيداً ،وهذا (الوعد) ما زال
ً
ً
ضائعة في المس�ألة الكردية ،نأمل بأن تتكشف فصولها وتفاصيلها في
حلقة

قادم األيام!

خبير في مركز األوضاع االستراتيجة في موسكو

إياس الساموك

كـاريكـاتـير

فرقة غنائية نسائية تكرس اجلليد بني الكوريتني

وصل وف�د م�ن كوريا الش�مالية إل�ى كوريا
الجنوبي�ة ف�ي زي�ارة لتفق�د األماك�ن الت�ي
ستستضيف الفعاليات الثقافية لدورة األلعاب
األولمبية الش�توية التي تقام الش�هر القادم.
وت�رأس الوف�د رئيس�ة فرق�ة «مورانبون�غ»
الغنائي�ة ،وه�ي فرقة كورية ش�مالية جميع
أعضائها من الفتيات.
وتع�د فرق�ة «مورانبون�غ» من أش�هر الفرق
الغنائية في كوريا الشمالية ،وتحظى رئيستها
يون سونغ وول بشعبية وشهرة واسعتين.
وقد وافقت كوريا الش�مالية على إرسال وفد
إل�ى األلعاب األوليمبية ،بع�د محادثات ثنائية
رفيعة المس�توى بي�ن الكوريتين ،هي األولى
من نوعها منذ عامين.
واتفق�ت كوري�ا الجنوبية وكوريا الش�مالية
عل�ى أن تحمــــ�ل فرقهم�ا عل�م «كوري�ا
الموحدة» ف�ي دورة األلع�اب األولمـــــبية
الش�توية التي تستضـــيفها كوريا الجنوبية
الشهر المقبل.
كما اتفق الطرفان على تش�كيل فريق نسائي
مشترك في لعبة هوكي الجليد.
ويع�د هــــ�ذا الق�رار تقدم�ا ف�ي العالقات
الدبلوماس�ية بين البلدين بعد أشـــــهر من

التوتر حول برنامج األس�لــحة النــــووية
لكوريا الش�مالية.وظهر وفد كوريا الشمالية
عب�ر وس�ائل اإلعلام المحلي�ة أثن�اء عبوره
للحدود المحصنة بش�دة ،على متن حافلة قبل
وصوله إلى العاصمة الكورية الجنوبية سول.
وركب الوفد القطار محاطا بالمئات من رجال
الش�رطة ،وتوجهوا إلى مدينة غانينغ شرقي

البلاد .ورك�زت وس�ائل اإلعالم ف�ي كوريا
الجنوبية اهتمامها على يون سونغ وول.
وتع�د ي�ون وفرقته�ا الغنائي�ة المكون�ة من
 10عض�وات بمثاب�ة الوجه المش�رق لكوريا
الش�مالية .وتوص�ف بأنها النس�خة الكورية
لفرقة «س�بايس غيرلز» اإلنجليزية ،التي ذاع
صيتها في تسعينيات القرن الماضي.

أثرياء العالـم بازدياد؟ ملياردير كل يومني!
أفادت منظمة أوكس�فام ،في تقريها السنوي  ،بأن عدد
أصح�اب المليارات ارتفع بوتيرة غير مس�بوقة ،بمعدل
ملياردي�ر واحد كل يومين ،ف�ي الفترة بين آذار /مارس
 2016ومارس .2017
وذكرت أوكسفام ،وهي اتحاد دولي للمنظمات الخيرية
الت�ي ترك�ز على تخفي�ف ح ّدة الفق�ر في العال�م ،أن 1
بالمئة من س�كان العالم األكثر ث�راء حصدوا  82بالمئة
من الثروة العالمية العام الماضي.
وأش�ار تقري�ر أوكس�فام ،الذي حم�ل عن�وان «كافئوا
العم�ل ،ولي�س الث�روة» ،إلى أن نصف س�كان
ّ
األش�د فقرا ،والبالغ عدده�م  3.7مليار
العالم
نسمة ،لم يروا أي زيادة في ثرواتهم.
ومن�ذ ع�ام  ،2010تزاي�دت ث�روات أصح�اب
ّ
س�ت
الملي�ارات بمعدل  13بالمئة س�نويا ،أي
مرات أس�رع من زيادة أجور العم�ال العاديين
الذي�ن ل�م يتج�اوز متوس�ط زي�ادة أجورهم
السنوي  2بالمئة.
وفي غضون  4أيام فقط ،يمكن لمدير تنفيذي
بإحدى أكبر  5عالمات تجارية لألزياء العالمية،
أن يجن�ي ما تكس�به عاملة ف�ي بنغالدش في
قطاع صناعة المالبس طيلة حياتها.
وفي الواليات المتحدة األميركية ،يجني المدير
التنفي�ذي تقريبا خالل يوم واحد من العمل ،ما
يكس�به موظف عادي خالل س�نة كاملة ،وفق

تقرير أوكسفام.
ويح� ّدد هذا التقري�ر العوامل الرئيس�ية الت�ي تضاعف
مكافآت المس�اهمين ورؤس�اء الش�ركات على حساب
رواتب العمال وظروف حياتهم المعيشية.
ويش�مل ذل�ك ت�آكل حق�وق العم�ال والنف�وذ المفرط
للشركات الكبيرة على السياسات الحكومية والسياسات
القاسية للشركات الكبرى ،الرامية إلى تقليص التكاليف
لزيادة عائدات المساهمين لديها إلى أقصى ح ّد ممكن.
وقال�ت المديرة التنفيذي�ة لمنظمة أوكس�فام الدولية،

العراقـي

مؤي��د عب��د الزه��رة
س��كرتير التحري��ر

وين�ي بيانياما ،إن «الطفرة في ع�دد أصحاب المليارات
ليست دليال على ازدهار االقتصاد ،وإنما هي أحد أعراض
فشل النظام االقتصادي العالمي».
وأضافت« :يتعرض األش�خاص الذين يصنعون مالبسنا
ويجمّع�ون هواتفنا وينتجون طعامنا ،لالس�تغالل من
أج�ل ضم�ان اس�تمرار توفير س�لع رخيص�ة ،تتضخم
بفضله�ا أرب�اح المس�تثمرين م�ن ش�ركات وأصحاب
المليارات».
وأشار التقرير إلى أن النساء دائما ما يتلقين أجورا أدنى
م�ن أجور الرجال ،ويعمل�ن عادة في مهن أقل
ً
أمن�ا ،موضحا أن  9من أص�ل  10من أصحاب
المليارات هم من الرجال.
ودع�ت أوكس�فام الحكوم�ات إل�ى «ضم�ان
اقتص�اد يعمل من أجل الجميع ،من خالل الح ّد
من عائ�دات المس�اهمين وكبار المس�ؤولين
وضم�ان حص�ول جمي�ع العم�ال عل�ى الح ّد
األدن�ى م�ن الدخل ال�ذي يمكنهم م�ن العيش
حياة كريمة».
وأك�دت أوكس�فام عل�ى ض�رورة «القض�اء
عل�ى التف�اوت ف�ي األج�ور بي�ن الجنس�ين
وحماي�ة حق�وق النس�اء العامالت» ،مش�يرا
إلى أنه «حس�ب معدالت التغيير الحالية سوف
يستغرق سد الفجوة في األجور وفرص العمل
بين النساء والرجال  217عاما».

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

تص����در عن مؤسس����ة المس����تقبل العراقي����ة
للصحا ف����ة والطبا ع����ة والنش����ر

هاتف رئاسة التحرير

ّ
نظ�م قان�ون انتخاب�ات مجل�س النواب رق�م ( )45لس�نة ،2013
موضوع الدعاية االنتخابية في عشر مواد ،وهي ذات المواد الموجودة
في التعديل وفق التسريبات.
ّ
ولع�ل تموي�ل الحملة يع�د من الموضوع�ات المهم�ة التي تخص
الدعاي�ة االنتخابية ويرتكز عليها المعت�رك االنتخابي ،لكن الغريب أن
المش�رع العراقي ف�ي القانون المش�ار اليه اعاله لم يتن�اول التمويل
الذي يخص الدعاي�ة االنتخابية إال في مادة واحدة وهي والمادة ()29
منه بالنص (يحظر اإلنفاق عل�ى الدعاية االنتخابية من المال العام أو
م�ن موازنة ال�وزارات أو أموال الوقف أو من أم�وال الدعم الخارجي).
ويعتقد البعض ان ه�ذا النص ،يعد نصا ً عاما ً يمكن االلتفاف عليه باي
شكل ،كونه لم يضع ضابطا ً محددا ً لموضوع التمويل ،فقد تتم العملية
مصحوبة بضبابية ازاء مص�ادر االنفاق على الدعاية االنتخابية .وفي
هذا االطار ،سوف اس�تعرض تجربتين مهمتين في هذا المجال لمصر
وتون�س ،مح�اوالً التركي�ز على بعض من اح�كام الحمل�ة االنتخابية
وتمويلها ،كون الم�واد التي نظمتها كلتا الدولتين كثيرة جدا ً وبحاجة
إلى بحث مطوّل ،فيما اكتفى المش�رع العراقي كما قلنا س�ابقا ً بمادة
واح�دة فقط .ففي مصر حي�ث احال قانون انتخاب�ات مجلس النواب
موضوع تمويل الدعايات االنتخابية إلى قانون خاص يس�مى بقانون
تنظيم مباش�رة الحقوق السياس�ية بالرقم ( )45لس�نة  ،2014ولعل
الس�بب في ه�ذا التوجه اضف�اء نوع من االس�تقرار والش�رعية على
موضوعات تخص العملية االنتخابية ،ومن ضمنها الدعاية االنتخابية
لك�ي ال تتأثر م�ع كل تعليمات أو منش�ورات تصدر به�ذا الخصوص.
ويض�ع القانون المصري حدا ً إلنفاق الفرد على دعايته االنتخابية بــ
( )500الف جنيه مصري ،و ( )200الف جنيه مصري إذا ما تمت اعادة
االنتخاب�ات ،عل�ى ان يضاعف المبلغ ف�ي حال تواجد أكث�ر من ()15
مرش�حا ً في قائمة واحدة .كما عالج القانون ذاته حجم التبرعات التي
يتلقاها المرش�ح س�واء كانت نقدية ام عينية من أي ش�خص طبيعي
مص�ري أو ح�زب مصري ش�رط أن ال يزيد ذلك التب�رع عن ( )5%من
الحد المصرح به لالنفاق على الدعاية االنتخابية ،حيث يمنع زيادة تلك
التبرعات ،كما على المترش�ح أن يبلغ الجه�ة المختصة -وهي اللجنة
العليا لالنتخابات -بهوية الجهة المتبرعة ومقدار ما تبرعت به.
اضاف�ة الى ذل�ك ،فان قانون ممارس�ة الحقوق السياس�ية أوجب
على المرشح أن يفتح حسابا ً بالعملة المحلية في احد البنوك المحددة
رس�ميا ً يودع فيه اموال حملته االنتخابية والتبرعات والقيمة النقدية
للتبرعات العينية ،وعلى الجهة المودع لديها أن تبلغ الجهات المختصة
أوال باول بما تم ايداعه ،وكذلك يجب على المرش�ح أن يعطي اش�عارا ً
مستمرا ً بعمليات الصرف ،حيث ال يجوز االنفاق على الحملة من خارج
ذلك الحس�اب .وأكثر من ذلك ،فأن الواجب مفروض على اللجنة العليا
لالنتخابات المصرية مراجعة الحس�ابات الختامية للدعاية االنتخابية
للتأكد من وجود اي خرق .ورغم أن المش�رع التونسي لم يضع سقفا ً
موح�دا ً لتموي�ل الدعاي�ة االنتخابية ،واخض�ع ذلك إلى حج�م الدائرة
االنتخابي�ة ،لكن�ه ّ
فصل ف�ي القانون رقم ( )16لس�نة  2014عددا ً من
الم�واد التي تضبط ايقاع تلك العملي�ة لتالفي أي خرق قد يحصل ،فقد
الزم القانون فتح حساب مصرفي للمرشح ،ومنح محكمة المحاسبات
التونس�ية مهمة الرقاب�ة على مواد ومصارف كل (قائمة مرش�حة أو
مرش�ح أو حزب) ومخصصة للحملة االنتخابية ،وتكون هذه الرقابة
مس�تندية أو ميداني�ة أو ش�املة أو انتقائي�ة أو متزامن�ة م�ع الحملة
ووجوبي�ة لجميع المرش�حين والقوائم المترش�حة ،وأوجب القانون
التونس�ي اتخاذ االجراءات الكفيلة للتأكد من وجود حس�اب مصرفي
واح�د لتمويل العملية االنتخابيةَ ،
وف َ
�رض عقوبات مالية صارمة لمن
ال يودع حس�اب مالي خاص بالدعاية بع�د التنبيه عليه ،ولمن يتجاوز
سقف االنفاق وتكون العقوبة حسب كمية الزيادة.
وبالنظ�ر اللتزام�ات تمويل الدعاي�ة االنتخابية ف�ي كل من مصر
وتون�س فن�رى أن يقتفي المش�رع العراقي ،وه�و االن يناقش تعديل
قان�ون االنتخاب�ات لك�ي يواكب التج�ارب المتط�ورة وال يبقي الباب
مفتوح�ا ً امام التمويل غير الش�رعي للحملات ،او ان تصدر مفوضية
االنتخابات ضمن صالحياتها المنصوص عليها في قانونها رقم ()١١
لسنة  ، ٢٠٠٧وقانون انتخابات مجلس النواب نظاما ً للحملة االنتخابية
يثب�ت فيه موضوع االنفاق على الحملات وكميته ومعرفة مصادره،
علم�ا ان المفوضية وخالل االنتخابات الس�ابقة اص�درت هكذا نظام
فق�د ورد فيه نص ،يع ّد تكرارا لم�ا موجود في المادة ( )٢٩من قانون
االنتخاب�ات انفة الذكر ،وهو الوحيد الذي يتحدث عن موضوع االنفاق
على الحمالت.
كاتب في الشؤون القانونية

«املتحولون» يتصدر ترشيحات «جوائز»
أسوأ أفالم هوليوود
وص�ف القائمون عل�ى جوائ�ز «،»The Razzies
التي تكافئ أسوأ أفالم هوليوود ،عام  2017بأنه
عام «إعادة التدوير».
وقال المنظم�ون إن  87فيلما من أكثر  100فيلم
تحقيق�ا لإلي�رادات كان�ت إما أج�زاء جديدة من
أفلام قديم�ة أو إع�ادة إنت�اج ألفالم س�ابقة أو
«غشا للمشاهد».
ولذل�ك ن�ال العديد من ه�ذه األفالم ترش�يحات
المسابقة.
وبين األفالم المرشحة الجزء األحدث من سلسلة
(المتحول�ون) ،The Transformersوال�ذي ن�ال
ترش�يحات في جميع فئات المس�ابقة باستثناء
فئة «أسوأ ممثلة».
ومن بي�ن األفالم المرش�حة لجائزة أس�وأ فيلم
( 50ظلا أغم�ق)  Fifty Shades Darkerو(باي
ووتش)  Baywatchو(المومياء) .The Mummy
ورش�ح م�ارك والبي�رغ لجائ�زة «أس�وأ ممثل»
ومايكل باي لجائزة «أسوأ مخرج».
ومن أبرز الفئات فئة الدمج ،والتي نال فيها فيلم
(المتحولون) ترشيحا بسبب «دمج أي شخصين
أو أي روبوتين أو أي انفجارين».
ونال الترشيح في هذه الفئة كذلك الجزء األحدث

07801969233

07901463050
لالشتراك واإلعالن07709670606
07709670606

م�ن سلس�لة أفلام (قراصن�ة الكاريب�ي) للمثل
جون�ي ديب الذي انتق�د القائمون عل�ى الجوائز
أداءه بوصفه مكررا.
كما جاء فيلم ( 50ظال أغمق) ضمن الترشيحات
لكون�ه يدم�ج «أي ش�خصيتين أو أي لعبتي�ن
جنسيتين أو أي وضعين جنسيين».
ورش�ح ت�وم ك�روز وجون�ي ديب ،المرش�حان
السابقان لألوسكار ،لجائزة «أسوأ ممثل».
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