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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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االحتاد األوريب يشن هجوما مضادا عىل ترامب

علي الدراجي
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القوات األمنية تعود إىل «الصحراء» للقضاء عىل خاليا «داعش»

محلة على حدود سوريا واألردن ..ومداهمات داخل املدن لضبط «السالح املنفلت» وفرض األمن
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
أطلقت قيادة عمليات األنبار عمليتي تفتيش
واس�عتني يف الصح�راء الغربي�ة وجن�وب
بحيرة الثرثار وصوالً إىل الحدود الدولية مع
سوريا واألردن ،فيما أكدت أن هدف العملية
ه�و إلقاء القب�ض عىل العن�ارص اإلرهابية
ومداهم�ة أوكاره�م ومخاب�ئ أس�لحتهم
واعتدتهم يف هذه املناطق.
وذك�رت القيادة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه« ،بالس�اعة 530
من يوم الس�بت 23حزي�ران  2018رشعت
قيادة عمليات األنبار بتنفيذ عملية واس�عة

لتفتي�ش أجزاء كبرية من الصحراء الغربية،
جنوب غرب قضاء الرطبة وصوال إىل الحدود
الدولية مع سوريا واألردن».
وأض�اف البي�ان ،أن «العملي�ة التي يرشف
عليه�ا قائد عملي�ات األنب�ار الل�واء الركن
محم�ود خلف عبد العزيز الفالحي ،وبتنفيذ
من تش�كيالت الفرق�ة االوىل بقي�ادة اللواء
الركن س�تار جبار كاظم ،ش�ارك فيها قائد
الفرق�ة ول�واء مغاوي�ر قي�ادة العملي�ات
وقطع�ات تابع�ة إىل قي�ادة ق�وات الح�دود
وقيادة رشطة االنبار والحشد العشائري».
وأوضح ان «هدف العملية الواسعة هذه هو
إلقاء القبض والبحث والتحري عن العنارص

اإلرهابي�ة التي تتخ�ذ من ودي�ان الصحراء
ومناطقه�ا الوع�رة مخاب�ئ له�ا لتنفي�ذ
عملي�ات إرهابي�ة أو التس�لل عبر الحدود
الدولي�ة وصوال اىل مراك�ز املدن او مهاجمة
نق�اط الجي�ش والرشط�ة وق�وات الحدود
املنتشرة عىل طول الخط ال�دويل الرسيع او
الرشيط الحدودي مع سوريا».
وتابع البي�ان ،ان «عملية التفتيش والبحث
تنفذ بشكل دقيق ومحكم وبثالث صفحات
وبعدة محاور وتس�تمر  72ساعة وبإسناد
م�ن طيران الجي�ش وطيران التحال�ف
الدويل».

التفاصيل ص3

التمديد للربملان يعمق االنقسام السيايس :كتل تؤيد وأخرى تعارض بشدة

ص3

رئيس وزراء اثيوبيا ينجو من حماولة اغتيال يف مسرية مؤيدة
بغداد  /المستقبل العراقي

أس�فر انفج�ار وق�ع خلال مسيرة مؤيدة
لرئي�س ال�وزراء اإلثيوبي الجدي�د أبي أحمد،
أم�س الس�بت ،ع�ن س�قوط  83مصابا عىل
األقل دون وقوع قتلى .ونقلت «رويرتز» عن
فيتس�وم أريج�ا مدير مكتب رئي�س الوزراء
قوله إن هجوم أديس أبابا أس�فر عن سقوط
 83مصابا عىل األقل وال قتىل .وكان أبي أحمد
قد ق�ال يف كلم�ة تلفزيونية عق�ب االنفجار
ال�ذي وقع بع�د دقائق من انتهائ�ه من إلقاء
خطاب يف ميدان ميسكل بالعاصمة اإلثيوبية
أديس أبابا «أصي�ب عدد قليل من اإلثيوبيني،

وهن�اك ع�دد قلي�ل فق�دوا أرواحه�م» ،وفق
م�ا نقل�ت «رويترز» .وأض�اف أب�ي واصفا
ما ح�دث بأن�ه «محاولة غير ناجحة لقوى
ال تري�د أن ت�رى إثيوبي�ا متح�دة» .ونقل�ت
«أسوشيتد برس» عن أبي قوله« :إن الهجوم
رخيص وغري مقبول .الحب يفوز دائما .قتل
اآلخري�ن هو الهزيمة .بالنس�بة ألولئك الذين
حاولوا تقس�يمنا ،أري�د أن أقول لكم إنكم لم
تنجحوا» .من جهته أوضح س�يوم تيشومي
عض�و اللجنة املنظمة للتجم�ع «كانت قنبلة
يدوية .حاول أحدهم إلقاءها عىل املنصة التي
يوجد فيه�ا رئيس الوزراء» .ونرش فيتس�وم
أريجا مدير مكتب رئيس الوزراء تغريدة عىل

تويتر قال فيها« :بعض م�ن امتألت قلوبهم
بالكراهية شنوا هجوما بقنبلة .السيد رئيس
الوزراء أبي بخري .منفذو الهجوم س�يمثلون
أم�ام العدالة» .وأظهرت تس�جيالت مصوّرة
رئي�س ال�وزراء أبي أحمد وه�و يغادر موقع
الحادث برفقة حراسه ،وفق ما ذكرت وكالة
«أسوش�يتد برس» .وكان أب�ي أحمد يخطب
أمام حش�ود حملوا الفتات كتب عليها «حب
واح�د  ..إثيوبي�ا واح�دة» .وقال أحم�د أمام
عرشات اآلالف م�ن مؤيديه إن «التغيري قادم
إلثيوبيا ،وال عودة للوراء .عىل مدى املائة عام
املاضية ،ألحق�ت الكراهية أرضارا هائلة بنا.
نحن بحاجة إىل املزيد من اإلصالحات».

اتفاق بني العراق وايران عىل فتح منافذ حدودية «جديدة» بني البلدين
الرتبية تلغي امتحان االسالمية للسادس وتصدر عقوبات بحق املتسببني بترسيب االسئلة
وزير التعليم يناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصفية مفاعل متوز

لبنان فـي الفـراغ :ال مـوعد إلعـالن التشكيلـة احلكوميـة
وزير الداخلية يتعهد
بالكشـف عـن منفـذي عمليـة
اغتيال مدير جوازات بابل
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احملافظة نفت ترحيل بعض العوائل من سكنة احملافظة

حمافظ البرصة يوجه كتاب رسمي
ملجلس املحافظة يمنع اعطاء بطاقة السكن للوافدين
اجلدد من املحافظات االخرى
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ممثل العتبة العلوية املقدسة يقدم شهادة «شكر وتقدير» اىل نائب حمافظ البرصة رضغام االجودي
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الرتبية تلغي امتحان االسالمية للسادس وتصدر عقوبات
بحق املتسببني بترسيب االسئلة
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طائرات ( )F16تستهدف اجتامع ًا لقيادات «داعش»
داخل سوريا وتقتل ()45إرهابي ًا

بغداد  /المستقبل العراقي
اصدرت وزارة الرتبية ،أمس الس�بت،
ق�رارا بالغ�اء امتح�ان مادة االسلامية
للصف الس�ادس االعدادي وتحديد موعد
جدي�د لهذه امل�ادة ،،فيما أص�درت قرارا ً
يخص العقوبات بحق املتسببني بترسيب
اسئلة االمتحانات ،والذي توعدت الوزارة
الرتبية باحالة املخالفني للقضاء وفقه.
واص�درت وزارة الرتبي�ة ق�رارات
وتعليم�ات بش�أن ذلك مع ج�دول جديد
المتحانات الصف السادس االعدادي.
وتنشر وكال�ة «املس�تقبل العراقي»،
الق�رار الخ�اص بالعقوبات للمتس�ببني
بترسي�ب اس�ئلة االمتحان�ات ،وال�ذي
توع�دت وزارة الرتبية باحال�ة املخالفني
للقضاء وفقه.
وادن�اه ن�ص الق�رار الخاص بش�أن
املتسببني بترسيب اسئلة االمتحانات:
استنادا اىل احكام الفقرة (ا) من املادة
الثانية واالربعني من الدستور.
القرار  132الصادر سنة 1996
اوال  -1-يعاق�ب بالحبس مدة ال تقل
ع�ن س�نة ،كل من رسب او افشى او ذاع
او ت�داول بص�ورة غري مرشوعة اس�ئلة
االمتحانات املدرس�ية النهائية او اس�ئلة
االمتحانات العامة.
 -2وتك�ون العقوب�ة الس�جن مدة ال
تزيد عىل س�بع س�نوات ،اذا كان مرتكب
الجريمة عض�وا يف لج�ان االمتحانات او
من واضعي اس�ئلتها او مكلفا بنقلها او
بالحفاظ عليه�ا او بتهيئتها او بتغليفها
او برتجمتها.

 -3وتكـ�ون العقـوب�ة الحبس مـدة
ال تزي�د على س�نة اذا كان�ت الجريم�ة
املنصوص عليه�ا يف الفقرتني (1و )2من
هذا البند قد نشات عن تقصري او اهمال.
ثاني�ا  – 1-يعاق�ب بالحب�س م�دة ال
تقل عن س�نة وال تزيد عىل ثالث س�نوات
كل من س�اعد عىل الغ�ش يف االمتحانات
املدرس�ية النهائية او االمتحانات العامة
او سه ّـل القيام به.
 -2ال ترسي احكام الفقرة ( )1من هذا
البند عىل الطالب الذين يرتكبون الغش يف
داخل القاعة االمتحانية ،وترتكب بحقهم
احكام االنظمة املدرسية.
ثالث�ا  -يعاقب بالس�جن م�دة ال تزيد
عىل س�بع سنوات كل من تالعب بالدفاتر

الرشطة االحتادية
تعتقل ( )3كينيات مشتبه هبن
شامل كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي

او االوراق املس�تخدمة يف االجاب�ة على
اسئلة االمتحانات املدرسية واالمتحانات
العامة او بالس�جالت املدرس�ية الخاصة
بدرجاته�ا ،كتبدي�ل اغلفته�ا او الكتابة
فيها او سحب اوراق منها او اضافة اوراق
اليها او تحريف درجاتها او استبدالها.
رابع�ا  -تعتبر الجرائ�م العمدي�ة
املنص�وص عليه�ا يف ه�ذا الق�رار مخلة
بالرشف.
خامس�ا  -تس�تثنى النس�اء م�ن
اج�راءات التوقي�ف والحج�ز خلال مدة
التحقيق واملحاكمة يف القضايا التي يحلن
به�ا بموج�ب هذا الق�رار ،وتقب�ل منهن
الكف�االت اىل حني صدور قرارات قضائية
باتة يف قضاياهن.

رشطة دياىل:
اعتقال ثالثة مطلوبني هاربني
منذ  10سنوات

وزير الداخلية يتعهد بالكشف عن منفذي عملية اغتيال
مدير جوازات بابل

اعل�ن قائد رشطة دياىل اللواء فيصل العبادي،
السبت ،عن اعتقال ثالثة مطلوبني قرب بعقوبة،
فيم�ا بني أنهم كانوا مطلوبين للقضاء وهاربني
ألكثر من  10سنوات.
وقال العب�ادي ،إن «مف�ارز امنية من رشطة
دي�اىل اعتقلت ثالث�ة مطلوبني بقضاي�ا ارهابية
أمض�وا أكث�ر من  10س�نوات هاربين من وجه
العدالة قرب بعقوبة».
واضاف العبادي ،أن «القيادة ماضية يف حسم
مل�ف املطلوبني للقض�اء واعتقاله�م وتقديمهم
للقض�اء لينالوا جزائهم العادل» ،داعيا املطلوبني
اىل «تسليم أنفسهم للقوى االمنية».
وكان�ت االجه�زة االمني�ة يف دي�اىل اعتقل�ت
العشرات من املطلوبين للقضاء خالل االش�هر
املاضية يف مناطق متفرقة من املحافظة.

رشط�ة املحافظة كاف�ة ،فانه يؤك�د أن التحقيق
ال�ذي أمر ب�ه ال يزال مس�تمرا من�ذ اللحظة األوىل
لالستشهاد».
واض�اف ان «التحقيق سيس�تمر لحني كش�ف
االي�ادي االثم�ة ال�ذي اعت�ادت الغ�در والهزيم�ة
واالقتص�اص منهم عرب تقديمه�م للقضاء لينالوا
جزائه�م الع�ادل بم�ا اقرتفت�ه ايديهم م�ن جرم
شنيع».
الجدي�ر بالذكر ان «مص�درا امنيا كان قد اعلن
عن قيام مسلحني مجهولني بإغتيال مدير جوازات
محافظ�ة بابل العقيد صفاء حس�ن ،بع�د انتهاء
الدوام وتوجهه اىل منزله».

تعه�د وزير الداخلية قاس�م االعرج�ي بالعمل
للكش�ف عن منفذي عملية اغتي�ال مدير جوازات
محافظة بابل ،العقيد صفاء حس�ن ،واالقتصاص
منهم.
وق�ال املتح�دث بإس�م وزارة الداخلي�ة الل�واء
س�عد معن ،يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،أنه «يف الوقت ال�ذي يتقدم فيه وزير
الداخلية بخالص آيات العزاء واملواساة باستشهاد
العقيد صفاء جاس�م عبيد مدير السفر والجنسية
يف محافظ�ة بابل لذوي الفقيد ورفاقه ومنتس�بي

اتفاق بني العراق وايران عىل فتح منافذ حدودية «جديدة» بني البلدين
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الداخلي�ة االيراني�ة
عن اتفاق م�ع العراق عىل فتح منافذ
حدودي�ة جدي�دة بني البلدي�ن ،فضال
ع�ن اع�ادة فت�ح منافذ مغلق�ة أمام
الزوار االيرانييني .وذكرت وكالة انباء
«ف�ارس» ،ان وزارة الداخلية االيرانية

بغداد  /المستقبل العراقي

اتفق�ت مع املس�ؤولني العراقيني عىل
فت�ح املناف�ذ الحدودي�ة لتنق�ل زوار
اربعينية االمام الحسني قبل شهر واحد
من مراس�م الزيارة ،كما ت�م االتفاق
عىل فتح منافذ حدودية جديدة .ووفق
االتف�اق الناج�ز خلال الع�ام الحايل
بين اي�ران والعراق س�يتم فتح منفذ
خرسوي الحدودي غرب�ي ايران ،كما

قدم مقرتح بفتح منفذ س�ومار ايضا
يف ح�ال زي�ادة ع�دد زوار االربعيني�ة
ومن اجل تس�هيل تدفقهم اىل االرايض
العراقي�ة .وعلى ه�ذا االس�اس فإن
منفذي شلامجة وجذاب�ة الحدوديني
يف محافظة خوزس�تان جنوب غربي
اي�ران ،ومنفذي مه�ران وخرسوي يف
محافظتي ايالم وكرمانشاه ،ستفتح

ابوابه�ا الس�تقبال زوار االربعيني�ة
خالل العام الحايل ويف حال زيادة عدد
الزوار س�يتم فتح منفذ سومار ايضا
حيث س�تبلغ ع�دد املناف�ذ الحدودية
مع العراق خمس�ة .ويشار اىل ان عدد
املناف�ذ الحدودي�ة م�ع الع�راق كانت
ثالثة خالل موسم زيارة االربعينية يف
العام املايض.

وزير التعليم يناقش مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تصفية مفاعل متوز
بغداد  /المستقبل العراقي
ناقش وزي�ر التعليم العايل والبحث العلمي والعلوم
والتكنلوجي�ا عب�د ال�رزاق العيسى م�ع املدي�ر العام
للوكال�ة الدولي�ة للطاق�ة الذري�ة يوكيا أمان�و ،أمس
السبت ،تصفية مفاعل تموز ،فيما أكد أمانو استعداد
الوكال�ة للتعاون م�ع العراق بش�أن تصفية مخلفات
مفاعل تموز وإنشاء مركز صحي متخصص ألمراض
الرسطان.وقال�ت وزارة التعلي�م الع�ايل يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة منه ،إن «وزي�ر التعليم
الع�ايل والبح�ث العلم�ي والعل�وم والتكنولوجي�ا عبد
ال�رزاق العيسى التق�ى املدير الع�ام للوكال�ة الدولية

للطاق�ة الذرية يوكي�ا أمانو يف فيينا ،وناقش�ا اآلليات
واملعالج�ات املنفذة م�ن الخرباء العراقيين يف تصفية
مفاعل تموز ضمن س�ياق التزام�ات العراق الدولية».
وأض�اف البي�ان أن «العيىس اس�تعرض خلال اللقاء
إجراءات املؤسس�ات العراقية املعني�ة يف وزارة التعليم
العايل والعل�وم والتكنولوجيا بش�أن تصفية مخلفات
مفاعل تموز والخطوات املتبعة والتوقيتات املرس�ومة
لربنامج املعالج�ة ،ودعا الوكالة الدولي�ة إىل مزيد من
الدع�م للع�راق يف مجال توظي�ف التكنولوجيا النووية
يف االحتياج�ات الطبي�ة وإنش�اء مرك�ز صحي خاص
ملعالج�ة أمراض الرسط�ان يف العراق».وأش�ار البيان،
إىل أن «مدير ع�ام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا

اعتقال ( )4عنارص من «داعش» أحدهم كان يعمل ضمن
«الرشطة اإلسالمية» يف املوصل
أعلنت وزارة الداخلية ،أمس الس�بت،
اعتق�ال  4عن�ارص م�ن تنظي�م داع�ش
اإلرهابي يف قضاء تلعفر
غرب�ي مدين�ة املوص�ل،
فيم�ا أش�ارت إىل أن أحد
الدواع�ش املعتقلني كان
يعم�ل ضمن ما تس�مى
«الرشط�ة اإلسلامية».
وق�ال الناط�ق باس�م
الداخلي�ة ،الل�واء س�عد
مع�ن ،يف بـــي�ان تلقت
«املستـــقبل العراقي»،
إن «مكت�ب مكــافح�ة
إج�رام تلعــف�ر التاب�ع
ملديـــري�ة مكـــافحة

اعلن�ت قي�ادة العملي�ات املشتركة،
أمس الس�بت ،ان طائ�رات  F16العراقية
اس�تهدفت اجتماع�ا ً لقي�ادات «داعش»
داخل س�وريا ،مشيرا اىل انه�ا قتلت 45
إرهابياً.
وقالت القيادة يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نس�خة منه ،ان «طائرات F16
العراقي�ة نف�ذت رضب�ة جوي�ة موفقة
اس�تهدفت خالله�ا اجتم�اع لقي�ادات
داع�ش يف  3أوكار للعصاب�ات اإلرهابي�ة
وهي عبارة عن منازل يربطها خندق مع
بعضه�م البعض يف منطق�ة هجني داخل

بغداد  /المستقبل العراقي

أفادت قيادة الرشطة االتحادية ،أمس السبت،
باعتقال  3نس�اء كينيات الجنس�ية مشتبه بهن
شمال كركوك.
وقال قائد الرشطة الفريق رائد شاكر جودت،
يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «قوات الل�واء الثامن عرش الفرقة الخامس�ة
تمكن�ت من إلقاء القبض عىل  3نس�اء مش�تبه
بهن كينيات الجنس�ية يف س�يطرة مدخل شوان
الجنوب�ي متوجه�ات م�ن محافظ�ة اربي�ل إىل
محافظة كركوك».
وأش�ار إىل أن «ق�وات الل�واء املغاوي�ر الرابع
الفرق�ة السادس�ة فجرت عبوة ناس�فة يف قرية
بابوجان يف كركوك اثناء تفتيش القرية».
وتاب�ع جودت ،أن «قوة من مقر الفرقة االلية
اثناء تفتيش مجمع الشهيد وقرية املرة يف كركوك
عثرت عىل عبوتني ناسفتني.

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

االرايض الس�ورية» ،مبين�ة ان «العملي�ة
اس�فرت حس�ب املعلومات االستخبارية
ع�ن تدمري االه�داف بالكام�ل وقتل نحو
 45إرهابيا».واضاف�ت القي�ادة ان «م�ن
بني القتىل املرشف عىل ملف وزير الحرب
 نائب وزير الحرب  -عس�كري الجزيرة أح�د أم�راء اإلعالم  -ناق�ل بريد املجرماب�و بكر البغ�دادي  -واح�د أعضاء لجنة
املفوضة  -قائد رشطة داعش  -وارهابي
آخ�ر يعد من أه�م القيادات اي�ام تنظيم
القاع�دة» ،مشيرة اىل ان «العملية نفذت
وفقا الوامر القائد العام للقوات املس�لحة
حي�در العب�ادي ،وبحس�ب معلوم�ات
اس�تخباراتية دقيقة من خلي�ة الصقور

إجرام نين�وى ألقى القب�ض عىل إرهابي
بحوزت�ه اس�تمارة خاصة به الس�تقبال
الوافدين الجدد لداعش عام  2015وفيها
صورته الش�خصية» .وأض�اف معن ،ان

«اإلرهاب�ي اعترف ان�ه يعم�ل ضمن ما
تس�مى (الرشطة االسلامية) وبنا ًء عىل
اعرتافاته تم القبض عىل ثالث عنارص من
داعش حملوا السلاح وأطلق�وا عددا ً من
الصــــــواريخ ضد قواتنا
األمنية يف (س�نجار)» ،مبينا ً
ان «اإلرهابيين ت�م القب�ض
عليهم يف قض�اء تلعفر غرب
مدين�ة املوصل» .ه�ذا وأفاد
الناطق باس�م مرك�ز اإلعالم
األمني ،العميد يحيى رسول،
يف وقت س�ابق اليوم ،بضبط
معم�ل لتدريع العجالت و12
صاروخا خالل عملية تفتيش
ملنـــــطقة املقالع والقرى
املحصورة من تقاطع القيارة
إىل سيطرة الرباري يف نينوى.

أمانو أكد اس�تعدادهم إىل بذل أقصى درجات التعاون
مع العراق فيما يتعلق بتصفية مخلفات مفاعل تموز
وإنش�اء مركز صحي متخصص ألمراض الرسطان».
ويف س�ياق متصل ،تابع البيان ،أن «وزير التعليم العايل
والعلوم والتكنولوجيا عقد اجتماعا مع مسؤويل قسم
التع�اون التقني يف الوكالة الدولي�ة وبحثوا اإلجراءات
العملي�ة الخاصة بتصفية املخلف�ات يف موقع مفاعل
تم�وز واتفقوا عىل التحاق عدد م�ن الخرباء العراقيني
يف برنام�ج تنس�يقي يف مق�ر الوكالة الدولي�ة يف فينا
خالل االسبوعني املقبلني يعقبه زيارة الخرباء الدوليني
إىل بغ�داد ملتابع�ة تنفي�ذ الخط�ة العلمي�ة املشتركة
واإلجراءات الخاصة باملفاعل».

االس�تخبارية ،وبتنس�يق وإرشاف قيادة
العمليات املشرتكة».
واكدت القيادة ان «هذه العملية تعترب
من العمليات األخ�رى التي قصمت ظهر
عصاب�ات داع�ش ووجهت له�م صفعة
جدي�دة بع�د أن الحقه�م صق�ور الج�و
االبطال ليدك مضاجعهم».
يذك�ر ان طائ�رات ال�ـ F16العراقي�ة
نف�ذت الكث�ر م�ن م�رة رضب�ات جوية
اس�تهدف مق�رات مهمة تابع�ة لتنظيم
«داع�ش» داخل س�وريا ،حيث اس�فرت
تل�ك الرضبات عن قت�ل ق�ادة بارزين يف
التنظيم كان�وا يخططون لتنفيذ عمليات
«إرهابية».

ممثل العتبة العلوية املقدسة يقدم
شهادة «شكر وتقدير» اىل نائب حمافظ البرصة
رضغام عارف االجودي

البصرة  /المستقبل العراقي
ألتقى نائب محافظ البرصة الدكتور رضغام عارف االجودي
بمكتبة الرسمي يف ديوان محافظة البرصة ممثل العتبة العلوية
املقدس�ة «قس�م الش�ؤون الدينية» دار القرأن الكريم حيث تم
أثناء اللقاء تقديم ش�هادة (ش�كر وتقدير) اىل النائب االجودي
تثمين�ا» للجهود املبذولة يف املس�اهمة بأنجاح عدد من املحافل
القرءانية التي أقامتها العتبة العلوية املقدس�ة «قسم الشؤون
الديني�ة» دار الق�رأن الكريم بمناس�بة والدات االئم�ة االطهار
خالل ش�هر رجب االصب لع�ام 1439هجري والت�ي أجريت يف
عدة محافظات (البرصة  ،ذي قار ،ميسان  ،بغداد).

عمليات بغداد تعلن اعتقـال متهم
متورط باإلنتامء لعصابات خطف
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد ،أمس السبت ،اعتقال متهم متورط
باإلنتم�اء لعصاب�ات خطف رشق�ي العاصمة ،يق�وم بإختطاف
أصح�اب العجالت وبي�ع عجالتهم .وقال الناطق باس�م عمليات
بغداد ،اللواء سعد معن ،يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
منه ،إن «اس�تخبارات الرشط�ة االتحادية العامل�ة ضمن وكالة
االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة الداخلية تمكنت
م�ن إلق�اء القبض عىل متهم رشق�ي العاصمة بغ�داد» .وأوضح
مع�ن ،أن «املته�م مت�ورط بارتباط�ه بعصاب�ات الخطف حيث
يتكل�ف ببيع عجالت املخطوفين ،كما أنه مته�م أيضا بعمليات
اختطاف أصحاب العجالت» ،مؤك�دا ً «اتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة بحقه» .وتعتقل القوات األمنية بني فرتة وأخرى عصابات
مختصة بالرسقة والخطف والتس�ليب ومتهمني بجرائم جنائية
مختلفة يف عدد من مناطق العاصمة بغداد.

الداخلية تضبط عدد ًا من موظفي «رشكة خاصة» متلبسني
بمعامالت مرورية غري اصولية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت مفتشية وزارة الداخلية ،أمس
الس�بت ،ع�ن ضب�ط عدد م�ن موظفي
رشك�ة م�دار دجل�ة متلبسين برتويج
معامالت مرورية غري اصولية.
وقال�ت املفتش�ية يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إن «
املف�رزة الخاصة بمكت�ب املفتش العام
ل�وزارة الداخلية يف مديرية املرور العامة
تمكنت من القبض عىل عدد من موظفي
رشك�ة م�دار دجل�ة متلبسين برتويج
معامالت مروري�ة ملركبات دون حضور
أصحابها األصليني مقابل املال».
واضاف�ت ان «عملي�ة الضب�ط تمت
نتيج�ة ملتابعة املف�رزة الخاصة بمكتب

تفتي�ش املرور ألعم�ال موقع تس�جيل
املركب�ات يف الكاظمي�ة ،فق�د ضبط�ت
املفرزة التفتيش�ية بحوزة موظفني من
رشكة مدار دجل�ة املتعاقدة مع مديرية
املرور واملس�ؤولة عن سحب استمارات
تس�جيل العجالت عدد من املستمسكات
العائ�دة ملواطنين يروم�ون س�حب
استمارات دون حضورهم مقابل مبالغ
مالية تدفع ألولئك املوظفني».
وتابع�ت ان «املف�رزة التفتيش�ية
نظم�ت محظر ضب�ط باملستمس�كات
واالس�تمارات ودونت اف�ادات املوظفني
وعرضته�ا أم�ام القض�اء للب�ت
بقضيتهم».
واضاف�ت ان «مف�ارز مكتب املفتش
الع�ام يف مديري�ة امل�رور ضبط�ت 3

معقبني متلبسين برتوي�ج معامالت ال
تعود لهم بصلة قانونية خالفا للضوابط
والتعليم�ات مقابل املال ،حيث تم ضبط
اثنين منهم يف موقع تس�جيل التاجيات
والثالث يف موقع الكاظمية املروري».
وأك�دت ان «املف�ارز الضابط نظمت
مح�ارض ضبط اصولي�ة ودونت افادات
املعقبين وس�لمتهم اىل مراك�ز الرشطة
املختص�ة بغي�ة اس�تكمال االج�راءات
القانونية الالزمة بحقهم».
يذكر أن مفارز مكتب املفتش العام يف
مديرية املرور تكثف جوالتها التفتيشية
ومتابعاتها للمواقع املروية ملنع أي حالة
اس�تغالل أو فس�اد تحدث هنا أو هناك،
وكثري ما نتج ع�ن هذه املتابعات ضبط
مرتشني ومعقبني.

مرصف الرافدين يوافق عىل منح «قرض البناء»للمواطنني برشوط خمففة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

وافق مرصف الرافدين ،أمس السبت ،عىل منح قرض
البناء للمواطنني «للهيكل املسقف» بمبلغ  50مليون
دينار برشط ان ال تقل مساحة االرض عن  50مرتا.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمصرف يف بي�ان تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان�ه «لغ�رض
التخفيف عن كاهل املواطنني وتبسيط إجراءات منح
الق�رض ،تقرر قبول الهيكل املس�قف للطابق الثاني
واالختص�ار عىل منحه الدفعة الثاني�ة والثالثة فقط
من القرض».
وأضاف البيان ،ان «القرض سيكون بمبلغ  50مليون
دينار ولقطعة ارض ال تقل مساحتها عن50مرتا».
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محلة على حدود سوريا واألردن ..ومداهمات داخل املدن لضبط «السالح املنفلت» وفرض األمن

القوات األمنية تعود إىل «الصحراء» للقضاء عىل خاليا «داعش»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أطلقت قيادة عمليات األنبار عمليتي تفتيش
واسعتني يف الصحراء الغربية وجنوب بحرية
الثرثار وصوالً إىل الحدود الدولية مع س�وريا
واألردن ،فيما أكدت أن هدف العملية هو إلقاء
القبض على العن�ارص اإلرهابي�ة ومداهمة
أوكاره�م ومخاب�ئ أس�لحتهم واعتدتهم يف
هذه املناطق.
وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه« ،بالس�اعة  530من
يوم الس�بت 23حزيران  2018رشعت قيادة
عمليات األنبار بتنفيذ عملية واسعة لتفتيش
أج�زاء كبرية م�ن الصح�راء الغربية ،جنوب
غرب قضاء الرطبة وصوال إىل الحدود الدولية
مع سوريا واألردن».
وأضاف البيان ،أن «العملية التي يرشف عليها
قائد عمليات األنبار اللواء الركن محمود خلف
عبد العزيز الفالحي ،وبتنفيذ من تش�كيالت
الفرقة االوىل بقيادة اللواء الركن س�تار جبار
كاظم ،شارك فيها قائد الفرقة ولواء مغاوير
قي�ادة العمليات وقطع�ات تابع�ة إىل قيادة
قوات الحدود وقيادة رشطة االنبار والحش�د
العشائري».
وأوضح ان «هدف العملية الواسعة هذه هو
إلقاء القبض والبحث والتحري عن العنارص
اإلرهابي�ة الت�ي تتخذ م�ن ودي�ان الصحراء
ومناطقها الوعرة مخابئ لها لتنفيذ عمليات
إرهابية أو التسلل عرب الحدود الدولية وصوال
اىل مراك�ز امل�دن او مهاجمة نق�اط الجيش
والرشطة وقوات الح�دود املنترشة عىل طول
الخط الدويل الرسيع او الرشيط الحدودي مع
سوريا».
وتاب�ع البيان ،ان «عملي�ة التفتيش والبحث
تنفذ بش�كل دقيق ومحكم وبثالث صفحات
وبعدة محاور وتس�تمر  72س�اعة وبإسناد
من طريان الجيش وطريان التحالف الدويل».
وعلى صعي�د متص�ل ،أض�اف البي�ان ،ان
«تش�كيالت م�ن الفرق�ة الع�ارشة وبنفس
التوقي�ت ،رشع�ت بتنفي�ذ عملي�ة تفتي�ش
واس�عة جن�وب بحيرة الثرث�ار وص�وال اىل
الح�دود الفاصلة مع قي�ادة عمليات الفرات
األوس�ط» ،مبين�ا ً ان «ه�ذه العملي�ة الت�ي
ترشف عليه�ا قيادة عملي�ات األنبار وتنفيذ
م�ن قي�ادة الفرقة الع�ارشة بقي�ادة العميد

الركن عيل مش�چل ،يشرتك فيها قائد الفرقة
وآمرا اللوائني  40و.»41
ولف�ت إىل أن «اله�دف من ه�ذه العملية هو
إلقاء القبض عىل العنارص اإلرهابية ومداهمة
أوكاره�م ومخاب�ئ أس�لحتهم وأعتدتهم يف
ه�ذه املناط�ق» ،مشيرا ً إىل ان «العملية تتم
بصفحتني وبعدة محاور وتس�تمر 48ساعة

وبإسناد طريان الجيش ومشاركة من الحشد
العشائري يف االنبار.
وقد عثرت القوات األمنية عىل كميات ضخمة
م�ن امل�واد الش�ديدة التفجير يف محافظ�ة
االنبار.
وق�ال الناطق باس�م مرك�ز اإلعلام األمني
العمي�د يحي�ى رس�ول يف بي�ان ان “القوات

األمني�ة يف قي�ادة عملي�ات االنب�ار ،تمكنت
وخالل معالجة العبوات الناسفة من تقاطع
السالم إىل محطة قطار الفالحات من العثور
على  50جليكان يحتوي مادة  C4و 32عبوة
ناسفة محلية الصنع”.
وارش رسول اىل “العثورعىل حقلني لاللغام يف
منطق�ة الزنكورة ،وعىل حقل آخر يف منطقة

الكيلو  ،35يف حني استقبلت  13عائلة نازحة
قادمة من صحراء الرطبة تم ايؤائها يف مخيم
الكليو .”18
بدوره ،اكد رئيس ال�وزراء حيدر العبادي ان
التحدي املقبل اقتصادي وكيفية ادارة املوارد
املالية بش�كل سليم ،فيما اش�ار اىل ان هناك
جماع�ات اس�تغلت الح�رب على «داعش»

لخزن السالح من اجل تهديد الدولة.
وق�ال العب�ادي خلال مح�ارضة القاه�ا يف
جامعة الدفاع للدراس�ات العسكرية  /كلية
الدف�اع الوطن�ي والتي حملت عن�وان ( دور
السلطة التنفيذية يف اعادة بناء وادارة الدولة
) ،ان «املؤسسة العسكرية قائمة عىل اساس
مصلح�ة وحماية املواطنني» ،مبينا ان «البلد
تعرّض اىل تح ٍد كبري ووجودي وارادوا تمزيقه
وق�د واجهنا ه�ذا التح�دي وانترصن�ا عليه
بوحدة ابناء شعبنا».
واض�اف العبادي ان «املؤسس�ة العس�كرية
نجحت نجاحا كبريا يف حربها عىل داعش ويف
كس�ب ثقة املواطن الذي بدأ يش�عر ان هذه
املؤسس�ة لخدمته وحمايته» ،مشيرا اىل ان
«اغلب املعلوم�ات عن العصاب�ات االرهابية
جاءتنا من املواطنني».
واكد العب�ادي ان «التح�دي املقبل اقتصادي
وكيفي�ة ادارة امل�وارد املالية بش�كل س�ليم
لتقديم افض�ل الخدمات وتحفي�ز االقتصاد
وتوفير ف�رص العمل وهذا يحت�اج اىل االمن
الذي يعد من االساسيات لتحفيز االقتصاد»،
الفت�ا اىل «اهمية احرتام حقوق االنس�ان من
قب�ل القوات االمنية بالرغ�م من الضغوطات
الت�ي تتع�رض له�ا وكيفي�ة التعام�ل بين
املواطنني والقوات يف نقاط التفتيش فحماية
املواطنين ه�ي االس�اس اضاف�ة اىل اهمية
احرتام املواطنني للقانون».
وتابع انه «اليوجد فس�اد مسموح به وفساد
غير مس�موح ب�ه وعلين�ا جميع�ا ان نقف
ض�ده» ،مش�ددا على «حصر السلاح بيد
الدولة».
واشار العبادي اىل ان «هناك جماعات استغلت
الح�رب عىل داع�ش لخزن السلاح من اجل
تهديد الدول�ة وان يكونوا اقوى منها ويبتزوا
املواطنين وهذا االمر لن نس�مح ب�ه وهناك
تخطي�ط عال وحكمة للوق�وف بوجه هؤالء
وحرص هذا السالح» ،موضحا ان «هناك من
املواطنني من امتلك سلاحا بهدف الدفاع عن
نفس�ه يف وق�ت مىض وه�ؤالء يختلفون عن
تلك الجماعات».
ولف�ت العب�ادي اىل انه «لن يك�ون هناك اي
سلاح خ�ارج اط�ار الدول�ة» ،مضيف�ا ان
«الوض�ع االقليم�ي للعراق قد تحس�ن حاليا
وتح�ول م�ن ان الكل ض�ده اىل ان الكل يريد
عالقات معه».

توقعت حدوث تغيريات كثرية يف النتائج

تقيص احلقائق الربملانية تبحث عن أدلة عن املتسببني «بتحطيم» أجهزة عد األصوات االنتخابية
المستقبل العراقي  /فرح حمادي
اكدت لجنة تقيص الحقائق الربملانية
بخروقات االنتخاباتان حادثة تحطم
اجه�زة الع�د والف�رز الي�وم كان�ت
«مفتعل�ة» ،مبين�ة ان الحادثة تقف
خلفها ايادي خفية هي نفس�ها التي
احرقت مخازن الرصافة ،فيما اشار
اىل ان لدين�ا ص�ور تثب�ت ان الرفوف
كانت مثبتة بشكل جيد.
وق�ال رئي�س اللجن�ة النائ�ب عادل
ن�وري ان «املزوري�ن ج�ن جنونه�م
بعد ق�رار املحكمة االتحادي�ة بتاييد
ماذهب اليه مجلس النواب من خيار
العد والفرز اليدوي لكشف التزوير»،
مبين�ا ان «املزوري�ن وبع�د ان قاموا
بح�رق مخ�ازن الرصاف�ة وضغطوا
بكل ق�وة لثن�ي املحكم�ة االتحادية
ع�ن تأييد ق�رار الربملان ع�ادوا اليوم
لتحطيم اجهزة العد االلكرتوني».
واض�اف ن�وري ،ان «ماحص�ل ه�و
بفع�ل فاع�ل ،ونتوق�ع ان يس�تمر
املزورين بافعاله�م الخفاء تزويرهم
ولن يكتفوا بما حصل» ،مش�ددا عىل
«اهمية اتخاذ اجراءات من الحكومة
بح�ق املتورطين بحري�ق الرصاف�ة
مم�ن القي القب�ض عليه�م ليكونوا
عربة لغريهم».
ولفت نوري ،اىل ان «هنالك ادلة لدينا
وص�ور تم تزويدنا به�ا من موظفني
باملفوضي�ة تفي�د بان الرف�وف التي
كان�ت عليه�ا االجهزة مثبتة بش�كل
جيد جدا» ،معتبرا ان «ماحصل كان
عمل مدبر خلفه ايادي خفية».

وقب�ل ذل�ك ،توقع�ت لجن�ة تقصي
الحقائ�ق الربملانية ح�دوث تغيريات
كثيرة يف نتائ�ج انتخاب�ات مجل�س
النواب التي جرت الش�هر املايض بما
يؤث�ر عىل تسلس�ل اللوائ�ح الفائزة،
فيما اعتبرت بعثة االم�م املتحدة ان
عملية إعادة العد والفرز س�تزيد ثقة
الناخبني يف العملية االنتخابية ،وتعزز
نزاهته�ا وتعمل على تحقيق العدالة

االنتخابية وتساهم يف إضفاء رشعية
عىل نتائج االنتخابات.
وتوقع رئيس لجن�ة تقيص الحقائق
الخاص�ة يف مل�ف تزوي�ر االنتخابات
عادل نوري توقع أن يؤدي العد والفرز
الي�دوي إىل تغيري نتائ�ج االنتخابات،
بما يؤثر عىل تسلس�ل بعض اللوائح
الفائزة».
واض�اف ،ان «أن هن�اك تخوفا ً كبريا

أبدته بع�ض اللوائ�ح االنتخابية من
ق�رار املحكم�ة االتحادي�ة ،ونخشى
أن يتح�ول ه�ذا التخ�وف إىل ضغوط
تمارس�ها هذه األطراف عىل القضاء
املكلف بإعادة الع ّد والفرز».
ونق�ل التقرير عن الناطق الس�يايس
باسم التيار الصدري جعفر املوسوي
قول�ه ،إن «ضب�ط النفس ال�ذي دعا
إلي�ه الص�در موج�ه إىل كل الق�وى

السياس�ية ولجميع العراقيني وليس
ألتباع التيار الصدري فحس�ب ،وعىل
رغ�م ع�دم قناعتن�ا بق�رار املحكمة
االتحادي�ة ،إال أن ه�ذا ال يعن�ي أنن�ا
نرفض قراراتها».
وكان الصدر دعا األطراف السياسية
كاف�ة إىل ضب�ط النف�س والخضوع
إىل القان�ون يف م�ا يخ�ص إع�ادة
الف�رز اليدويين لنتائ�ج االنتخابات

الترشيعية العراقية.
ويشمل تعديل قانون االنتخابات الذي
أقره الربملان ،انتداب قضاة لإلرشاف
عىل عملي�ات العد والف�رز اليدويني،
بدال من مجلس مفوضية االنتخابات،
ولم تحدد الجهات القضائية املختصة
بعملية إعادة تدقيق نتائج االنتخابات
امل�دة الت�ي سيس�تغرقها عملها قبل
أن تق�وم بإعلان النتائ�ج األخيرة

قوى هددت بتقديم طعون إىل احملكمة االحتادية

التمديد للربملان يعمق االنقسام السيايس :كتل تؤيد وأخرى تعارض بشدة
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أث�ارت الق�راءة األوىل لقان�ون تمدي�د عم�ر
الربملان أنقساما ً سياس�يا ً يف الوسط السيايس
الذي يعاني من انقس�ام أصالً نتيجة للفوىض
الت�ي خلّفته�ا االنتخابات الربمل�ان التي جرت
يف  12أي�ار املايض ،وفيما أكدت كتل سياس�ية
أن قان�ون التمديد ال يخال�ف القوانني املتبعة،
شككت قوى سياسية أخرى بالنوايا التي تقف
وراء التمدي�د .وأك�د النائب عن اتح�اد القوى
صلاح الجب�وري أن جلس�ة مجل�س الن�واب
املفتوحة التي ش�هدت ترشي�ع قانون التعديل
الثال�ث لالنتخابات ستس�تمر لحين مطابقة
نتائج االنتخابات ،مشريا إىل أن األسبوع املقبل
سيشهد التصويت عىل التمديد لعمر الربملان.
وقال الجبوري�إن “املحكمة االتحادية رشعنت
الجلس�ة املفتوح�ة الت�ي رشع م�ن خالله�ا

الربمل�ان قان�ون التعدي�ل الثال�ث لالنتخابات،
وبالتايل فإن الجلس�ة املفتوحة س�وف تستمر
لحين مطابق�ة نتائج االنتخاب�ات ،بما يف ذلك
تمديد عمر الربملان”.
وأض�اف “صحي�ح أن الدس�تور العراقي حدد
عمر الربملان بأربع س�نوات تقويمية ،لكنه لم
يح�دد ما إذا كان هناك تمديد أم ال ،بينما نحن
اليوم حي�ال وضع غري طبيع�ي يتعلق بنتائج
االنتخابات”.
وأوضح الجبوري أن “األسبوع املقبل سيشهد
التصوي�ت على التمدي�د لعمر الربمل�ان لحني
مطابقة النتائج ألننا لس�نا مطمئنني للنتائج،
وهو ما يعني احتمال إعادة االنتخابات بسبب
الخروقات الواسعة يف عدة مناطق من العراق”.
بدوره ،كش�ف النائ�ب عن التحال�ف الوطني
عام�ر الفايز ع�ن تحول عمل مجل�س النواب
بع�د إق�رار قان�ون تمدي�د عمل�ه اىل ترصيف

إعمال ابتدا ًء من ش�هر تم�وز املقبل ,مبينا أن
ترشيع القانون جاء من اجل عدم حدوث فراغ
دستوري يف البالد.
وق�ال الفاي�ز إن “قانون تمدي�د عمل مجلس
الن�واب س�يحول املجل�س إىل برمل�ان ترصيف
إعم�ال ابتدا ًء من ي�وم األول من تم�وز املقبل
عىل غرار الحكوم�ة لحني املصادقة عىل نتائج
االنتخاب�ات” .وأض�اف ،أن “ترشي�ع القانون
مهم لعدم احداث فراغ دس�توري كون مجلس
النواب اهم س�لطة ترشيعية ال يمكن إيقافها
مطلق�ا” ،مبين�ا أن “الربمل�ان س�يجتمع يف
األوق�ات الرضوري�ة ملحاس�بة الحكوم�ة أو
إق�رار قوانين لحين انتهاء م�ن عملي�ة العد
والفرز اليدوي التي ستس�تغرق  15يوما ومن
ث�م املصادقة عىل نتائ�ج االنتخاب�ات” .وكان
القيادي بتحال�ف الفتح النائب رحيم الدراجي
أكد أن التعديل الرابع لقانون انتخابات مجلس

الن�واب رقم ( )٤٥الذي ين�ص عىل تمديد عمل
الربملان س�يمرر نهاية االسبوع الحايل ،مشريا
إىل أن القان�ون س�ينتهي بع�د املصادق�ة عىل
نتائج االنتخابات.
يف غضون ذلك ،عد تيار الحكمة برئاسة السيد
عمار الحكيم تمديد عمل مجلس النواب “خرقا
دس�توريا” ال يمكن التمايش مع�ه ،مؤكدا أنه
سيتم الطعن به أمام املحكمة االتحادية.
وقال رئيس الكتلة النيابية للتيار النائب حبيب
الط�ريف إن “تمدي�د عمل مجل�س النواب خرق
دس�توري وال يمكن للمحكمة االتحادية العليا
ان تسمح به” ،متسائال عن “السند الدستوري
الذي اعتمد عليه الربملان يف تمديد عمله”.
وأض�اف الطريف“ ،أننا يف كتلة الحكمة ال يمكن
ان نتم�اىش مع هذا الخرق ألن�ه قد يجر أمور
س�يئة” ،مؤكدا ع�زم كتلته “الطع�ن بقانون
التمديد بعد إكمال إجراءاته”.

والنهائي�ة ،إال أن خبراء يؤكدون أن
تل�ك العملية ربم�ا تتطلب أس�ابيع،
ما لم تطع�ن اللوائح مجددا ً بالنتائج
التي ستفرزها النتائج الجديدة.
واش�ار التقري�ر اىل ان «بعث�ة األم�م
املتح�دة يف الع�راق مس�تعدة لتقديم
املس�اعدات الالزمة ،وأف�ادت يف بيان
بأن املمثل الخاص لألمني العام لألمم
املتح�دة يف الع�راق ي�ان كوبيش عىل
ثق�ة ب�أن مجل�س القضاة س�يضع
طرق إع�ادة الفرز ،الت�ي تمكنه من
االطلاع عىل سير العمل ب�أرسع ما
يمكن وبطريقة شفافة بالكامل».
واعتبر البي�ان ،أن «عملي�ة إع�ادة
الفرز ستزيد ثقة الناخبني يف العملية
االنتخابية ،وتعزز نزاهتها وتعمل عىل
تحقيق العدالة االنتخابية وتساهم يف
إضفاء رشعية عىل نتائج االنتخابات،
وان الحك�م الذي صدر ع�ن املحكمة
االتحادي�ة العليا ،سيس�مح بتعجيل
املصادق�ة عىل النتائ�ج النهائية التي
م�ن ش�أنها أن تفضي إىل ترسي�ع
عقد جلس�ة الربملان املقبل وتش�كيل
الحكومة املقبلة.
ونق�ل البيان عن كوبيت�ش قوله ،إنه
يدع�و جمي�ع الفاعلني السياس�يني
ومؤيديه�م إىل احترام القان�ون
ومواصل�ة االلت�زام بح�ل أي نزاعات
انتخابي�ة بطريق� ٍة س�لمية ،وأن
يفصل�وا يف الش�كاوى الت�ي يمك�ن
التحق�ق م�ن صحته�ا م�ن خلال
قن�وات وآلي�ات قانوني�ة مناس�بة،
دعما ً للعملية االنتخابية والسياس�ية
والديموقراطية يف العراق.
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فرض عشرات الرسوم اإلضافية على املنتجات األمريكية

االحتاد األوريب يشن هجوم ًا مضاد ًا عىل ترامب
بغداد  /المستقبل العراقي

أطلق االتحاد األوروبي هجومه
المض�اد في نزاع�ه التج�اري مع
الرئي�س األميرك�ي دونالد ترامب،
عبر فرض رسوم جمركية إضافية
على عش�رات المنتجات األميركية
مثل الويسكي والجينز والدراجات
النارية.
وه�ذه الرس�وم الجدي�دة التي
دخلت رسميا حيز التنفيذ منتصف
لي�ل الخمي�س الجمع�ة بتوقي�ت
بروكس�ل ،هي رد األوروبيين على
فرض ترامب رسوما جمركية تبلغ
نس�بتها  25بالمئ�ة عل�ى الفوالذ
و 10بالمئ�ة عل�ى األلمني�وم على
وارداتها من معظم دول العالم بما
في ذلك على حلفائها.
وقال�ت المفوض�ة األوروبي�ة
للتج�ارة سيس�يليا مالمس�تروم
خالل األس�بوع الجاري إن “القرار
األح�ادي وغي�ر المب�رر للواليات
المتحدة” بفرض رس�وم جمركية
“ال يترك لنا أي خيار آخر”.
وأضاف�ت ان�ه “ال يمكن انتهاك
قواعد التجارة العالمية من دون رد
فعل من جانبنا” ،موضحة انه “إذا
ألغ�ت الواليات المتحدة رس�ومها
الجمركية” فس�يتم “أيض�ا إلغاء”
اإلجراءات األوروبية.
وقبل االتحاد األوروبي ،فرضت
المكسيك التي ش�ملتها اإلجراءات
األميركي�ة أيضا ،رس�وما ردا على
واشنطن بينما تنوي كندا أن تحذو
حذوها في بداية تموز.
وفي ه�ذه األجواء التي تتس�م
بالتوت�ر بي�ن الصي�ن والوالي�ات
المتح�دة ،ب�دأت ترتس�م مالم�ح
حرب تجارية.
وم�ا يزيد من احتم�ال حدوثها
ه�و أن دونالد ترام�ب ينوي فرض
رس�وم على الس�يارات األجنبية أيضا ،ما سيلحق
ضررا بالشركات اليابانية واألميركية.
وقال روبرت بيركفيس�ت الخبي�ر االقتصادي
ف�ي مص�رف “اس اي ب�ي” الس�ويدي “لدينا هنا
حرب تجارية ،حرب تجارية تتكثف”.
وأكد رئي�س المفوضية األوروبي�ة جان كلود
يونك�ر أن األوروبيي�ن يري�دون أن يك�ون ردهم
“واضحا ومكافئا” ف�ي مواجهة القرار األميركي
الذي “يتحدى كل منطق”.
وتطبق الرسوم التي يفرضها االتحاد األوروبي
على الئحة طويلة من السلع المنتجة في الواليات
المتحدة مثل مواد زراعية (األرز والذرة والتبغ)...
ومنتج�ات م�ن الحدي�د الصلب وآلي�ات (دراجات

نارية وسفن )...والنسيج.
وقال نائب رئي�س المفوضية األوروبية يركي
كاتاين�ن “إذا اخترن�ا منتج�ات مث�ل (الدراج�ات
الناري�ة) هارل�ي ديفيدس�ون وزب�دة ال�كاكاو
والويس�كي ،فلوج�ود بدائ�ل له�ا ف�ي الس�وق
(األوروبي�ة)” .وأض�اف “ال نري�د أن نفعل ش�يئا
يمكن أن يضر بالمستهلكين”.
وتابع كاتاينن أن “هذه المنتجات س�يكون لها
سياسيا أيضا بعد رمزي كبير”.
وق�د أم�ل األوروبي�ون لفت�رة طويل�ة أن يتم
إعفاؤه�م م�ن اإلج�راءات العقابي�ة الت�ي أعلنها
ترام�ب ف�ي م�ارس .لك�ن بع�د إعفائه�م مرتين
مؤقتا ومح�اوالت إلجراء مناقش�ات تجارية مع
واش�نطن ،تم تطبيق هذه اإلجراءات على االتحاد

الشورى اإليراين ينتقد
«الصمت الغريب» جتاه انتهاك حقوق
االنسان يف اليمن والبحرين

األوروبي في األول من حزيران.
وفي هذا اإلطار ،تقدم األوروبيون بشكوى إلى
منظمة التجارة العالمية .وهم ينوون أيضا فرض
إج�راءات توصف بـ”اإلنقاذية” لحماية س�وقهم
للفوالذ واأللمنيوم التي لن تجد منفذا لها بعد اآلن
إلى الواليات المتحدة.
وتع�ادل إجراءات الرد التي طبق�ت اعتبارا من
الجمع�ة عل�ى المنتج�ات األميركية ،ف�ي قيمتها
األض�رار التي نجمت ع�ن الق�رار األميركي حول
الص�ادرات األوروبية من الف�والذ واأللمنيوم إلى
الوالي�ات المتحدة ،أي ما مجموع�ه  6.4مليارات
يورو في .2017
وسيحصل االتحاد األوروبي حقوقه من السلع
األميركية أوال بقيم�ة  2.8مليار دوالر .أما المبلغ

المتبق�ي لتحقيق التوازن وهو  3.6مليارات يورو
فس�يتم تحصيله خالل ثالثة أع�وام أي بعد الفوز
المحتم�ل لألوروبيين في ش�كواهم أمام منظمة
التجارة العالمية.
وتشهد العالقات بين ضفتي األطلسي توترا منذ
انتخاب دونالد ترامب رئيسا بسبب خالفات حول
ع�دد من القضايا الكبرى مث�ل اتفاق باريس حول
المناخ ونقل الس�فارة األميركية في إسرائيل من
تل أبيب إلى القدس واالتفاق النووي اإليراني...
وتصــــــاع�د التوتر في العالقات خصوصا
بع�د القم�ة األخي�رة لمجموعة ال�دول الصناعية
السبع الكبرى ،عندما انس�حب الرئيس األميركي
فجأة من البيان المش�ترك وش�تم مضيفه الكندي
جاستن ترودو.

اليونان تودع «أزمة الديون»
بعد اتفاق مع الدائنني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزراء مالية منطقة اليورو انتهاء أزمة ديون اليونان
اثر توصلهم إلى اتفاق واسع النطاق يضع حدا لثماني سنوات
من األزمة والتقشف وخطط اإلنقاذ للبالد.
وأبرم هذا االتفاق الذي يش�مل تخفيف�ا كبيرا لمرة أخيرة
لدي�ون أثين�ا بعد اجتماع اس�تمر أكثر من س�ت س�اعات في
لوكس�مبورغ .وس�يتيح االتف�اق ألثينا الخروج م�ن وصاية
دائنيها في الموعد المقرر في  20آب المقبل ،كما س�يتيح لها
بأن تموّل نفسها في األسواق بعد سنوات من االنكماش الحاد
وثالث برامج مس�اعدات.وقال المفوض األوروبي للش�ؤون
االقتصادي�ة بي�ار موسكوفيس�ي إن “أزم�ة اليون�ان تنتهي
هنا ،ه�ذه الليلة .لقد وصلنا أخيرا إلى نهاي�ة النفق الذي كان
طويلا جدا وصعبا .إنه�ا لحظة تاريخية” .م�ن جهته ،رحب
وزي�ر المالية اليونان�ي يوكليد تس�اكالوتوس باالتفاق قائال
“أنا مس�رور” مضيفا “يجب أن نحرص على أن يشعر الشعب
اليوناني بنتائج ملموسة”.
وبحس�ب عدة مص�ادر فانه ج�رى تمدي�د المحادثات الن
ألماني�ا أبدت معارض�ة في اللحظ�ة األخي�رة لتخفيف ديون
اليونان وه�و اإلجراء ال�ذي تعتبره الجه�ات الدائنة ضروريا
لضمان مصداقيتها في األسواق المالية.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن “المفاوضات
كان�ت صعب�ة ،فلنعترف بذل�ك لكنني اعتبر أن مش�كلة الدين
اليوناني أصبحت اآلن خلفنا” .ووافق األوروبيون على تمديد
اس�تحقاق تس�ديد قس�م كبير من دي�ون اليونان لمدة عش�ر
س�نوات ،رغم أن مس�تواه يبقى األعلى في االتحاد األوروبي
( 180بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي) ما سيتيح لليونانيين
أال يبدؤوا بتسديد قسم من الديون سوى اعتبارا من  2032بدال
من  2022كما كان قائما حتى اآلن .كما اتفق الوزراء على دفع
آخر شريحة من المساعدة وتبلغ  15مليار يورو مقابل  88من
اإلصالحات التي أنجزتها اليونان في األسابيع الماضية .ومن
أصل ه�ذا المبلغ ،فان  5.5مليار مخصصة لخدمة الدين و9.5
مليار “لش�بكة أمان مالية” وأكثر من  24مليار يورو لألشهر
الـ 22التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.
وبضغ�ط م�ن ألمانيا ،س�تبقى بع�ض إج�راءات تخفيف
الديون مش�روطة بمواصلة آخر اإلصالحات وبعضها سيمتد
على عدة أش�هر .لكن أثينا س�تكون اعتب�ارا من خروجها من
برنامج المس�اعدات في آب وحتى الع�ام  2022تحت مراقبة
مش�ددة من جانب األوروبيين ،وس�تكون اش�د حتى من تلك
التي فرضت على البرتغال وقبرص وايرلندا.
وشدد موسكوفيسي على القول إن “إطار المراقبة هذا لما
بعد الخ�روج من البرنامج كان ضروريا لك�ن لن يكون هناك
ف�ي أي من األح�وال أي برنام�ج مقنع” .وأعل�ن األوروبيون
أيضا أنهم سيستعرضون وضع الدين اليوناني في  2032وان
يتفق�وا إذا لزم األمر عل�ى إجراءات تخفيف جدي�دة .وأعلنت
المديرة العام�ة لصندوق النقد الدولي كريس�تين الغارد التي
كانت حاضرة في لوكسمبورغ أن الصندوق الذي شارك ماليا
في أول برنامجين يونانيين ،لن يشارك في الثالث لكنه سيبقى
ضالع�ا في مراقبة ما بعد برنام�ج الخروج .وحصلت اليونان
خالل ثماني س�نوات على مساعدات تزيد عن  273مليار يورو
من دائنيه�ا ،منطقة الي�ورو وصندوق النق�د الدولي ،وزعت
على ثالثة برامج مس�اعدات .في المقاب�ل ،اضطر اليونانيون
إلى تطبيق مئات اإلصالحات التي غالبا ما كانت مؤلمة ،وكان
هدفها بش�كل أساس�ي تصحيح المالية العامة .وبلغ إجمالي
الناتج الداخلي  1.4بالمئة عام  .2017ومن المتوقع أن يرتفع
إل�ى  1.9بالمئة هذه الس�نة و 2.3بالمئة الس�نة المقبلة .كما
بات�ت اليونان تس�جل فائضا في الميزانية بنس�بة  0.8بالمئة
بعد عجز بلغ  15.1بالمئة عام .2009

روسيا :مسلحو سوريا ينتجون «األسلحة الكيميائية» بمعدات غربية
بغداد  /المستقبل العراقي
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية
الروس�ية ماريا زاخاروفا إن المسلحين
في س�وريا أنتجوا األس�لحة الكيميائية
باس�تخدام معدات ،مصنوع�ة في بلدان

أوروبا الغربية .وصرحت زاخاروفا خالل
مؤتمر مش�ترك بين وزارت�ي الخارجية
والدف�اع الروس�يتين بش�أن التحقي�ق
ف�ي اس�تخدام األس�لحة الكيميائية في
س�وريا :هناك مواد تس�تحق أن نتحدث
عنها ونراها اليوم.وخاصة على يساركم

ويمينك�م ،هن�اك تل�ك المع�دات التي تم
الحدي�ث عنه�ا من�ذ بضعة أي�ام… وأود
أن أق�ول إن ما تش�اهدونه هي المعدات،
الت�ي اس�تخدمت م�ن قب�ل المس�لحين
واإلرهابيي�ن .وت�م العث�ور عليه�ا ف�ي
مدينة دوم�ا” .ولفتت االنتباه إلى أن تلك

المع�دات مهنية من وجه�ة نظر الخبراء
وتصنع في أوروبا.
وأعربت زاخاروفا عن استعداد روسيا
لتقديم األدلة حول اس�تخدام المسلحين
للمع�دات األوروبي�ة في إنتاج األس�لحة
الكيميائية.

وكان الغرب قد اتهم دمشق بالهجوم
الكميائ�ي على مدينة دوم�ا في الغوطة
الشرقية ،مطلع نيسان.
ونف�ت موس�كو المعلوم�ات ح�ول
قنابل الكلور ،التي زعم الغرب أن الجيش
السوري أسقطها على المدينة.

لبنان يف الفراغ :ال موعد إلعالن التشكيلة احلكومية
بغداد  /المستقبل العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د المس�اعد الخ�اص لرئي�س مجل�س الش�ورى
االسلامي في الشؤون الدولية حس�ين امير عبداللهيان
ب�ان امي�ركا ال تلت�زم باي م�ن التعهدات الدولي�ة ،فيما
انتقد الصمت الغربي تج�اه االنتهاك الصارخ والممنهج
لحقوق االنس�ان في اليمن والبحرين .وخالل استقباله
ف�ي طه�ران مس�اعدة وزي�ر الخارجي�ة السويس�ري
باسكالة بريسول قال عبداللهيان ،ان اميركا وبخروجها
احادي الجانب م�ن االتفاق الن�ووي وقرارها بالخروج
من مجلس حقوق االنس�ان قد اثبتت مرة اخرى بانها ال
تلتزم باي من التعهدات الدولية.
وانتق�د المس�اعد الخ�اص لرئيس مجلس الش�ورى
االسلامي ،امي�ركا وق�ال ان الجمهوري�ة االسلامية
االيراني�ة تنتظر االن مس�توى وكيفي�ة رد اوروبا على
نك�ث العهد من جانب اميركا تج�اه االتفاق النووي وان
مجلس الش�ورى االسلامي يرصد بدقة ق�رارات ونهج
اوروب�ا في هذه المرحل�ة .ولفت الى اوض�اع المنطقة
قائلا ،ان الجمهوري�ة االسلامية االيراني�ة اك�دت منذ
البداية على طريق الحل الس�لمي الزمتي سوريا واليمن
واعتبرت تدخلات اميركا وبعض حلفائه�ا بانها مخلة
بام�ن واس�تقرار المنطق�ة .وانتق�د عبداللهيان ضمت
الغ�رب تج�اه االنته�اك الص�ارخ والممنه�ج لحق�وق
االنس�ان ف�ي اليم�ن والبحري�ن واض�اف ان اس�تمرار
الحرب والعدوان الس�عودي ضد اليمن وحدوث الكارثة
االنس�انية في اليمن والقمع واالنته�اك المنظم لحقوق
االنسان في البحرين الي جانب صمت الغرب واالوساط
المدافعة عن حقوق االنس�ان ،قد ادت الي تصعيد االزمة
االنس�انية في اجزاء مهمة بالمنطقة .ونوه عبداللهيان
ال�ي نج�اح العراق وس�وريا ولبن�ان في دح�ر االرهاب
الوهابي ،معتبرا س�لوكيات الكيان الصهيوني المتهورة
واالس�تفزازية عنص�را مهم�ا ف�ي اس�تمرار حالة عدم
االستقرار في المنطقة والسعي الحياء االرهاب.

قال رئيس ال�وزراء اللبناني المكلف
س�عد الحريري إنه يوش�ك على تشكيل
حكوم�ة جدي�دة وس�يعقد المزي�د من
المحادث�ات مع األحزاب الرئيس�ية في
البالد.
وق�ال المانحون األجان�ب إن لبنان،
الذي أجرى انتخابات برلمانية في أيار،
يحتاج لتشكيل حكومة سريعا للحفاظ
عل�ى الثقة وبدء العمل على اإلصالحات
لمساعدة االقتصاد المتداعي.
وحذر وزير المالية علي حسن خليل
م�ن أن لبنان ال يحقق إنجازات س�ريعة
بما يكفي في ما يتعلق بتشكيل مجلس
ال�وزراء الجدي�د وقال إنه لم ي�ر تقدما
جادا في األمر.
وق�ال الحري�ري بع�د اجتم�اع م�ع
الرئي�س ميش�ال ع�ون “صرن�ا كتي�ر
قريبين عل�ى المعادلة األخي�رة ...بقى
شوية مشاورات هو موضوع كل فريق
سياس�ي ش�و الحجم إللي بده ياخده...
فإن ش�اء الله واصلي�ن” ،لكنه لم يحدد
إطارا زمنيا للخطوة.
وعقد الحريري اجتماعات مع نواب
بشأن تش�كيل الحكومة االئتالفية فيما
ظهرت بعض الخالفات بش�أن الحقائب
الوزارية.
وم�ن المتوق�ع أن تش�مل الحكومة
الجدي�دة مث�ل س�ابقتها ممثلي�ن ع�ن
كل الطوائ�ف اللبناني�ة بموج�ب نظام
المحاصصة السياسية.
وتدير حكومة تس�يير أعمال شؤون
البالد من�ذ انتخابات أي�ار .وحققحزب
الله وحلفاؤه السياس�يون أكبر نس�بة
من األصوات في االنتخابات.
وقال الحريري في وقت سابق خالل

مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة
األلمانية أنغيلا ميركل التي تزور بالده
إن لبن�ان ملت�زم بتطبي�ق اإلصالح�ات
المطلوبة.
وفي تطور آخر طلب الرئيس اللبناني
م�ن ميركل ،المس�اعدة في دعم موقف
بالده الداعي لعودة النازحين السوريين
تدريجيا إلى المناطق اآلمنة في سوريا.
وج�اء ذلك أثناء اس�تقبال عون لميركل

في قصر الرئاسة شرق بيروت.
وشدد “على ضرورة الفصل بين هذه
العودة والحل السياسي لألزمة السورية
الذي قد يتأخر التوصل إليه”.
واستشهد بتجربة بالده في “األزمة
القبرصي�ة التي لم تح�ل بعد رغم مرور
أكث�ر م�ن  40س�نة عليه�ا ،والقضي�ة
الفلس�طينية التي مضى عليها  70عاما
وهي تنتظر الحل السياسي”.

وأش�ار عون إل�ى أن “لبن�ان تحمل
الكثي�ر نتيج�ة الن�زوح الس�وري على
مختلف األصعدة ،ورقم النازحين قارب
ملي�ون و 800ألف ،ولم يع�د في قدرتنا
تحمل المزيد”.
وقدم الرئيس اللبناني شكره لميركل
عل�ى الدعم الذي تقدم�ه بالدها للقوات
المسلحة اللبنانية.
وأب�دت مي�ركل رغب�ة بالده�ا ف�ي

االس�تمرار ف�ي مس�اعدة لبن�ان ف�ي
مختلف المج�االت لمواجهة الصعوبات
والتحديات التي تنتظره.
كما أك�دت مواصل�ة ألماني�ا تقديم
الدع�م اإلنس�اني للبن�ان والمس�اعدة
أيض�ا ف�ي تخفي�ف معان�اة النازحي�ن
السوريين.
وأعربت عن تفهمها للموقف اللبناني
حيال النازحين السوريين.
ولفتت إل�ى أنها ناقش�ت أوضاعهم
مع مسؤولين في األمم المتحدة لمعرفة
الظروف التي تعرقل عودتهم.
وأضافت أن بالدها س�تعمل من أجل
المس�اعدة في هذا المجال ،مع قناعتها
ب�أن الحل السياس�ي يس�اهم كثيرا في
اإلسراع بإنهاء هذا الملف.
ووف�ق المفوضي�ة العلي�ا لش�ؤون
الالجئي�ن التابع�ة لألمم المتح�دة ،بلغ
عدد الالجئين الس�وريين في لبنان 997
ألف الج�ئ حت�ى نهاية تش�رين الثاني
 ،2017إضافة إلى الجئين سوريين غير
مسجلين لدى المفوضية.
ونش�بت أزم�ة بي�ن بي�روت واألمم
المتحدة ،إذ أعلنت بيروت إيقاف طلبات
اإلقام�ة المقدم�ة لصال�ح مفوضي�ة
الالجئي�ن ،متهم�ة إياه�ا بتخوي�ف
السوريين من العودة لبالدهم.
وأنه�ت مي�ركل زي�ارة رس�مية إلى
بيروت ،اس�تمرت يومين التقت خاللها
ع�ون ورئي�س مجل�س الن�واب نبي�ه
ب�ري ورئي�س الحكومة المكلف س�عد
الحريري.
وزيارة ميركل للبنان هي الثانية منذ
تس�لمها الس�لطة بعد زي�ارة أولى في
 ،2007كم�ا زار الرئيس األلماني فرانك
فالت�ر ش�تاينماير ،لبنان نهاي�ة كانون
الثاني .2018
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مديري�ة بلدي�ة الزبيدية خالل فرتة ( )15خمس�ة عشر يوما تبدأ م�ن اليوم التايل
لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ()% 30
من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف
اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة (العارشة
صباح�ا) ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش واالعلان وكافة املصاريف
االخ�رى وعىل املس�تأجر جلب هوية االح�وال املدنية مصورة واصلي�ة ويتم االلتزام
بكاف�ة التعليمات والضوابط الصادرة م�ن البلدية بهذا الصدد عىل ان يتحمل الناكل
فرق البدلني ..
الرشوط  :تحديد القطعة بس�ياج ( )BRCمع وضع بوسترات جمالية عىل السياج
ويحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل القطعة او مخالفة االستعمال وتؤول
جميع املش�يدات اىل البلدية يف حالة انته�اء العقد مع االلتزام بالرشوط التي تضعها
البلدية
املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
ت

نوع
امللك

رقم امللك

مساحه
امللك

مدة
االيجار

املوقع

1

قطعة
ارض

1330/2م12
الطويل الغربي

300م3

سنة
واحدة

مدخل املدينة من
جهة الشحيمية

2

قطعة
ارض

1514/2م12
الطويل الغربي

300م3

سنة
واحدة

مدخل املدينة من
جهة الشحيمية

3

قطعة
ارض

1115/2م12
الطويل الغربي

300م3

سنة
واحدة

مدخل املدينة من
جهة الشحيمية

4

قطعة
ارض

1520/2م12
الطويل الغربي

300م3

سنة
واحدة

مدخل املدينة من
جهة الشحيمية

5

قطعة
ارض

 1512/2م12
الطويل الغربي

300م3

سنة
واحدة

مدخل املدينة من
جهة الشحيمية

6

قطعة
ارض

1486/2م12
الطويل الغربي

300م3

سنة
واحدة

مدخل املدينة من
جهة الشحيمية

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن

العدد240 :
التاريخ2018 /6 /12 :

لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا املرقم ( )156يف  2018/4/16تعلن لجنة البيع وااليجار
يف مديري�ة بلديات ميس�ان ع�ن ( )3ملك املدرجة مواصفات�ه ادناه العائ�د اىل مديرية بلدية
الكميت باملزايدة العلنية اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة 2013
املع�دل فعىل من يرغب االشتراك باملزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدية كميت او س�كرتري
اللجنة وخالل مدة  15يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية
ال تقل عن  % 20من القيمة املقدرة لكامل مدته وس�تجري املزايدة الساعة العارشة والنصف
صباحا خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر
مديرية بلدية الكميت ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واالعالن واجور اللجان %2
واي�ة اجور قانونية اخ�رى واذا صادف يوم املزاد العلني عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي
يليه من ايام العمل الرسمي
ت

نوع
العقار

رقمه
وموقعة

مدة
االيجار

مساحته

1

كشك

5

3سنوات

6م2

2

كشك

6

3سنوات

6م2

3

كشك

7

3سنوات

6م2

تنويه
اش�ارة اىل االعالن املنش�ور يف صحيفة املس�تقبل
العراق�ي الع�دد  1689يف  2018/6/7ورد يف اعالن
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف بعقوب�ة كلم�ة
تقري�ق خط�اء والصحيح ه�و تفريق وورد اس�م
القايض زينب سلمان محمد خطاء والصحيح هو
زينب سلمان نجم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني الهويه الصادره من نقابه املهندسين
ف�رع النج�ف باس�م ( ليث نصير كاظ�م جدي )
اختص�اص كهرب�اء رقم االنتس�اب  196229عىل
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت من�ي هوية الطالبة ( بنني وف�اء عبد الله )
الصف الرابع قس�م الرياضيات صادرة من جامعة
الكوف�ة كلية الرتبي�ة للبنات عىل م�ن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة النعمانية
العدد  / 324 /ب 2018 /
اعالن
اىل املدعى عليه  /حسني صالح عبيد
بالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار
ح�ي الجمهورية الرشقي�ة يف النعماني�ة وتصديق
قائممقامي�ة قضاء النعمانية – عليه تقرر تبليغك
بالحضور امام هذه املحكمة بصحيفتني محليتني
يوميتين بالدع�وى املرقم�ة اعلاه واملقام�ة من
قب�ل املدع�ي ( عدي جاس�م محم�د ) والتي موعد
مرافعته�ا ي�وم  2018 / 6 / 28التاس�عة صباحا
ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا
وفق االصول مع التقدير .
القايض
فرقد يوسف طاهر

بدل التقدير السنوي
السابق

التقدير السنوي
الحالي

 452000اربعمائة
واثنان وخمسون الف
دينار
 452000اربعمائة
واثنان وخمسون الف
دينار
 452000اربعمائة
واثنان وخمسون الف
دينار

460000
اربعمائه وستون
الف دينار
460000
اربعمائه وستون
الف دينار
500000
خمسمائة الف
دينار

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2018 / 280
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الس�ماوة س�هام املدينات س�مرية
جاسم محمد وحوراء عبد االمري حميد
العقار تسلسل  125 / 35م  5ام التلول والجالجة الواقع
يف الس�ماوة العائ�د للمدين اعلاه املحج�وز لقاء طلب
الدائ�ن حيدر عب�د الله رحيم البال�غ ثمانية عرش مليون
دينار فعلى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل
مدة ثالثين يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
مع�ه التامينات القانوني�ة عرشة من املائ�ة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل االول
جعفر حسني دخيل ال شرب
املواصفات :
 – 1موقعه ورقمه  125 / 35 :م  5ام التلول والجالجة /
سماوة – حي الشهداء الثاني قرب شارع املدارس .
 – 2جنسه ونوعه  :دار سكنية كاملة  /ملك رصف .
 – 3حدوده واوصافه ...........................
 – 4مشتمالته  :يتكون من هول واستقبال وغرفتني نوم
ومطبخ ومجموعه صحية ومس�احة البناء العقار 140
مرت وطابق واحد
 – 5مساحته  200 :مرت مربع .
 – 6درجة العمران  :جيدة
 – 7الش�اغل  :عائل�ة املدين�ات س�مرية جاس�م محمد
وحوراء عبد االمري حميد .
 – 8القيم�ة املقدرة  ) 60 / 5 00000 ( :س�تون مليون
وخمسمائة الف دينار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة جنح شط العرب
العدد/144:ج2018/
التاريخ2018/6/20 :
اىل املتهم  /مصطفى قاسم بلوي البومشيح
م /تبليغ
لع�دم حض�ورك ام�ام محكمة جنح ش�ط الع�رب رغم
تبليغ�ك بموعد املحاكم�ة إلجراء محاكمت�ك عن التهمة
املسندة اليك وفق احكام املادة  456من قانون العقوبات
وبخصوص الدع�وى الجزائية املرقم�ة /144ج2018/
واملقام�ة ض�دك من قب�ل املش�تكي (عبدالواح�د طاهر
مح�ي) ولتعذر تنفيذ امر القب�ض الصادر عليك لهروبك
اىل جه�ة مجهول�ة ،عليه قررت املحكمة تعيني الس�اعة
التاس�عة صباحا ً م�ن ي�وم  2018/8/8موع�دا ً إلجراء
محاكمتك ويف حال عدم حضورك سوف تجري املحاكمة
بحقك غيابياً.
قايض محكمة جنح شط العرب

رئاسة محكمة جنايات البرصة الهيئة األوىل
العدد/66 :ج ن2018/
التاريخ2018/6/21 :
إعالن
إىل املتهم الهارب /حامد نارص احمد
حي�ث تبني إنك مجهول محل اإلقامة والعنوان وكونك
مطل�وب أم�ام ه�ذه املحكم�ة يف القضي�ة الجزائية
/66ج ن ه�ـ 2018/1وف�ق أح�كام امل�ادة ()315
من قان�ون .فقد اقتىض تبليغك بواس�طة صحيفتني
يوميتين بالحضور أم�ام هذه املحكم�ة صباح يوم
املحاكم�ة املواف�ق  2018/8/26لتجي�ب عن التهمة
املوجه�ة اليك ،وبخالفه س�تجرى محاكمت�ك غيابيا ً
وفقا القانون.
القايض  /جميل صبيح غزي
رئيس املحكمة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك ( ابتس�ام رزاق مجه�ول ) توج�ب عليك
الحض�ور اىل مقر بلديه النج�ف لغرض اصدار اجازه
بن�اء للعقار املرق�م  3/ 84032حي الن�داء وبخالفه
ستتم اإلجراءات دون حضورك
اسم طالب االجازه احمد عبيس خليوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت من هوية باس�م الطالبة ( مس�ار حسام فريد
) الصف الرابع قس�م الرياضي�ات صادرة من جامعة
الكوف�ة كلي�ة الرتبي�ة للبن�ات على من يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة جنح االسكندرية
العدد /431 :ج2018/
التاريخ 2018/6/21
اىل املشتكي هاشم شاكر ناعور الربيعي
اعالن
ملقتضيات حسم الدعوى الجزائية املرقمة اعاله تقرر
تبليغك عن طري�ق النرش يف صحيفتني محليتني بغية
حضورك ام�ام هذه املحكم�ة صباح ي�وم املحاكمة
املص�ادف  2018/6/28بخصوص الش�كوى املقامة
م�ن قبلك ض�د املته�م (حات�م كري�م مع�روف كمر
الزي�دي) ويف حال�ة عدم حضورك او م�ن ينوب عنك
قانونا سوف تجري املحاكمة بحقك غيابا وعلنا وفق
االصول
القايض
نهاد جواد كاظم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية األحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4394 :
التاريخ 2018/6/21
بن�اء على الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املس�تدعي
(احم�د كاظم عس�كر) ال�ذي يطلب تبدي�ل لقبه من
(الدهيم�اوي) اىل (الش�افعي) فم�ن لدي�ه اعتراض
مراجعة هذه املديرية خلال مده اقصاها ( 15يوم)
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
اح�كام املادة ( )22من قان�ون البطاقة الوطنية رقم
 3لسنة 2016
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية األحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 4307 :
التاريخ 2018/6/20:
ق�دم املواط�ن (نعمان جاس�م محم�د) طلبا لغرض
تبدي�ل لقبه وجعله (العبديل) بدال م�ن (الوائيل) فمن
لدي�ه اعتراض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خلال مدة
اقصاها (خمس�ة عرش يوم ) وبعكس�ه سوف تنظر
ه�ذه املديرية يف الدعوى وف�ق احكام املادة ( )22من
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة املقدادية
العدد /229 :ب2018/
التاريخ 2018/6/21
اعالن
اىل املدعى عليه  /عمر عيل رحمن شاهني
اقام املدعي محمد حمزة غ�زال امام هذه املحكمة الدعوى
املرقم�ة /229ب 2018/والتي يطلب فيها الحكم بتس�ديد
املبال�غ البال�غ اربع�ة عرش ملي�ون دين�ار وملجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وكت�اب مركز رشطة
محم�د س�كران بالع�دد  3448يف  2018/6/13واش�عار
مخت�ار منطق�ة قرية نهر البس�تان واملصدق م�ن املجلس
املحيل لقضاء بعقوبة والذي يؤيد ارتحالك اىل جهة مجهولة
ق�ررت املحكمة تبليغك نشرا بصحيفتني محليتني يوميتني
بالحض�ور يف موعد املرافع�ة املوافق  2018/7/1الس�اعة
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب عنك
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
خضري عباس التميمي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة بعقوبة
العدد /279 :ب2018/2
التاريخ 2018/6/6
اعالن
تنفي�ذا للق�رار الصادر من هذه املحكم�ة يف الدعوى اعاله
والقايض بإزالة ش�يوع العقار املوصوف ادناه بيعا والعائد
للس�يده (ايم�ان جمي�ل حم�ادي) ورشكائها والكتس�اب
الق�رار الدرجة القطعية تقرر االعالن ع�ن بيعه يف الصحف
املحلي�ة (مل�دة ثالثون يوم�ا) اعتبارا من الي�وم التايل للنرش
فعىل من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانوني�ة البالغة ( )%10م�ن القيمة املقدرة له
البالغ�ة ( 110,000,000مائة وعشرة مليون دينار) بصك
مصدق لحس�اب هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري
االحال�ة القطعية بعهدة الراغب االخري بعد الس�اعة الثانية
عرش ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل
عىل املشرتي
القايض
مهدي قدوري كريم
االوصاف :
 1ـ ان العقار املرقم  3747/2مقاطعة  27كاطون مساحته
(2,95م )2تق�ع يف بعقوبة ح�ي املعلمني مح�اذاة الطريق
املؤي�د اىل (ثانوية العدناني�ة) عبارة ع�ن طابقني مفرزات
بصورة غري رس�مية اضافة اىل محل مش�يد ضم�ن العقار
وال�دار عبارة عن طابقين االول يتكون من كراج وصحيات
خارجي�ة وكلي�دور واس�تقبال وه�ول وغرف�ة ومطب�خ
وصحيات مش�يد من الطابوق مزود باملاء والكهرباء مبلط
بالكايش ومس�قف (عكادة) مش�غول من قبل مستأجر وال
يرغ�ب بالبقاء بالعق�ار بعد بيع�ه باملزاد العلن�ي والطابق
الثاني غري مشغول ومس�تقل باب وبدرج خارجي منفصل
عن باب الطابق االول
 / 2قيمة العقار ارضا ( )100,000,000مائة مليون دينار
 / 3قيمة العقار بناءا ( )10,000,000عرشة مليون دينار
 / 4القيم�ة الكلية للعق�ار ( )110,000,000مائة وعرشة
مليون دينار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2249:ب2018/4
التاريخ2018/6/21 :
اىل  /املدعى عليه (محمد حمزة جابر)
اقام املدعي (رايض محمد حس�ن) الدعوى البدائية املرقمة
اعلاه ضدك والتي يطلب فيها الزامك بتأديتك مبلغ مقداره
( )10,000,000عشرة ماليني دينار الذي يمثل املتبقي من
اص�ل الدي�ن ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي واش�عار مختار ح�ي االنصار  4/كامل عبد
الحسين الوائيل واملبلغ ثامر موىس عباس عليه قررت هذه
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املص�ادف يف ي�وم  2018/7/4وعند عدم حضورك
او أرسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /3811:ش2018/7
التاريخ2018/6/21 :
اىل  /املدعى عليها (صفاء عباس عيل)
اق�ام املدعي (كرار حمي�د نارص) الدع�وى املرقمة /3811
ش 2018/7امام هذه املحكمة والذي يطلب فيها مطاوعة
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك وحس�ب رشح املبل�غ القضائي
واش�عار مخت�ار حي االنص�ار  /النجف لذا تق�رر تبليغكي
بواس�طة صحيفتين يوميتني محليتني رس�ميتني فعليكي
الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق يوم
 7،2018/2الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركي
سوف تجري املرافعة بحقكي غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عامر طعمة الحار

العدد2057 :
التاريخ2018/6/14 :

العدد2051 :
التاريخ2018/6/14 :

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجير االمالك املدرجة
اوصافه�ا يف ادن�اه والعائدة اىل مديري�ة بلدية الزبيدية وفق قان�ون بيع وايجار
اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية
مراجعة مديرية بلدية الزبيدية خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل
لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة (30
 )%م�ن القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري
من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الس�اعة (العارشة صباحا)
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعلان وكافة املصاريف االخرى
وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مص�ورة واصلية ويتم االلتزام بكافة
التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
ت

نوع
الملك

رقم الملك

مساحته

1

كشك

97

9م2

1494/2

300م2

1510/2

300م2

1518/2

300م2

1119/2

300م2

830/2

308م2

831/2

363م2

8

حانوت

32

16م2

9

حانوت

39

16م2

10

حانوت

52

18,5م2

11

حانوت

55

12م2

2
3
4
5
6
7

قطعة
ارض
قطعة
ارض
قطعة
ارض
قطعة
ارض
قطعة
ارض
قطعة
ارض

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

مدة
االيجار
ثالث
سنوات
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة
سنة
واحدة

اعالن

الموقع
قرب منتدى الشباب
مدخل المدينة من جهة
الشحيمية
مدخل المدينة من جهة
الشحيمية
مدخل المدينة من جهة
الشحيمية
مدخل المدينة من جهة
الشحيمية
مدخل المدينة من جهة
الشحيمية
مدخل المدينة من جهة
الشحيمية
واجهة الكراج
السوق العصري
واجهة الكراج
واجهة الكراج

العدد2058 :
التاريخ2018/6/14 :

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجير االمالك املدرجة
اوصافه�ا يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الش�حيمية وفق قانون بيع وايجار
اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية
مراجع�ة مديرية بلدية الش�حيمية خالل فرتة ( )30ثالثون يوم�ا تبدأ من اليوم
التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة
( )% 30م�ن القيم�ة التقديرية بص�ك مصدق او نقدا وس�تجري املزايدة يف اليوم
االخير م�ن مدة االعالن يف مقر مديري�ة البلدية اعاله يف تمام الس�اعة (العارشة
صباحا) ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف
االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام
بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

ت

نوع الملك

رقم
الملك

مساحته

مدة
االيجار

الموقع

1

محل تجاري

32

40م2

سنة
واحدة

مركز
الناحية

2

محل تجاري

33

40م2

سنة
واحدة

مركز
الناحية

3

ساحة لبيع
الفواكة
والخضر

44

21اولك
و40م2

سنة
واحدة

مركز
الناحية

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن

العدد2049 :
التاريخ2018/6/14 :

بالنظر لعدم حصول راغب
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك
املدرج�ة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديري�ة بلدية تاج الدين وفق
امل�ادة ( )12الفق�رة (ثالث�ا أ) من قانون بيع وايج�ار اموال الدولة
رقم ( )21لس�نة  .2013فعلى الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية
مراجع�ة مديري�ة بلدية ت�اج الدين خلال فرتة ( )15خمس�ة عرش
يوما تبدأ من اليوم التايل من صدور هذا االعالن مس�تصحبني معهم
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة ( )% 30م�ن القيم�ة التقديري�ة بصك
مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري
من مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة (العارشة
صباحا) ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة
املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة
واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية
بهذا الصدد
املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

ت

نوع الملك

رقم
الملك

مساحة
الملك

مدة االيجار

الموقع

1

محل تجاري

78

100م2

ثالث سنوات

المزرعة

6

حمليات

العدد ( )1696االحد  24حزيران 2018

www.almustakbalpaper.net

احملافظة نفت ترحيل بعض العوائل من سكنة احملافظة

ضبط عجلة حمملة باجلبن يف ميناء
ام قرص خمالفة لضوابط الرسوم

حمافظ البرصة يوجه كتاب رسمي ملجلس املحافظة يمنع اعطاء بطاقة
السكن للوافدين اجلدد من املحافظات االخرى
البصرة  /المستقبل العراقي

الجي�وش اإللكرتوني�ة خلق فتنة بين األطراف
السياس�ية واإلجتماعية وبني شخص املحافظ
أسعد العيداني».
وكش�ف محاف�ظ البصرة اس�عد العيدان�ي يف
اص�ل الخرب بحس�ب البيان ع�ن «توجيه كتاب
رس�مي اىل مجل�س محافظ�ة البصرة يقيض
بإلغاء بطاقة الس�كن للوافدين من املحافظات
العراقية اىل محافظة البرصة  .وقال « العيداني
ان هناك قرار س�ابق اصدره مجلس املحافظة

نرشت وس�ائل التواصل أخب�ار كاذبة تدعي أن
محاف�ظ البصرة أس�عد العيداني يص�در أمرا
برتحيل بعض العوائل من سكنة املحافظات.
واف�اد بي�ان للمحافظ�ة تلقت�ه «املس�تقبل
العراق�ي» ان «ه�ذا الخبر ال صح�ة ل�ه وعار
ع�ن الصحة والرتوي�ج لهذا الخرب تق�ف ورائه
جي�وش الكرتونية مدفوعة الثمن وأهداف هذه

الس�ابق يف عام  ٢٠١١يس�مح لرئاسة املجلس
بإعطاء موافقات بنقل بطاقة السكن للوافدين
م�ن املحافظ�ات العراقية االخ�رى اىل البرصة .
واضاف « العيداني انه ارس�ل كتابا ً رس�ميا ً اىل
مجل�س املحافظة يقيض بإلغاء ق�رار املجلس
السابق النه تسبب بكثافة سكانية بالتجاوزات
فضالً عن انتش�ار الجرائ�م املختلفة التي بلغت
اكثر من  %٩٠حيث ان هذه اإلحصائية مسجلة
لدى اغلب مراكز رشطة البرصة .

الكهرباء تعلن استثناء املراكز االمتحانية والكليات
واملعاهد من القطع املربمج
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة الكهرباء ،عن اس�تثناء املراكز
االمتحانية لطلبة السادس اإلعدادي ،وطلبة
الكليات واملعاهد ،من القطع املربمج.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة ورد لـ»املس�تقبل
العراقي» ،ان «وزير الكهرباء قاس�م محمد

الفهداوي ،وجه باستثناء املراكز االمتحانية
لطلبة الس�ادس اإلعدادي ،وطلب�ة الكليات
واملعاه�د ،م�ن القط�ع املربمج ،م�ن خالل
حرف الحمل الصباحي».
واضاف البيان انه «تم التنس�يق مع وزارتي
الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي وهيئة
املعاهد ،لتحديد مواقع املراكز االمتحانية يف

العاصمة بغداد واملحافظات».
وتاب�ع ان «مديري�ات توزي�ع الطاق�ة
الكهربائي�ة ق�د بلغ�ت بالتوجي�ه والعم�ل
ب�ه ،م�ن اجل توفير اج�واء مناس�بة ألداء
االمتحان�ات الوزاري�ة (ال�دور االول) لطلبة
الس�ادس اإلع�دادي واالمتحان�ات النهائية
لطلبة الكليات واملعاهد.

«أوبك» تتوصل إىل اتفاق لزيادة انتاج النفط اعتبار ًا من متوز املقبل

التعليم تناقش مع النمسا
عقد مذكرة تفاهم علمي
وملف الزماالت الدراسية

بغداد  /المستقبل العراقي
أفاد مص�در يف أوبك ،ان املنظمة اتفقت عىل
زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا
من تموز ،وذلك لدول املنظمة واملنتجني غري
األعضاء.
وقال�ت مصادر أخ�رى يف أوب�ك إن «الزيادة
الحقيقية س�تكون أقل ألن ع�دة دول تنتج
أقل م�ن حصصها يف اآلونة األخرية س�تجد
صعوبة يف العودة إىل حصصها الكاملة بينما
لن ُيسمح للمنتجني اآلخرين بسد الفجوة».
واتف�ق وزراء املنظم�ة من حي�ث املبدأ عىل
الوصول بمستوى االلتزام باتفاق اإلنتاج إىل
 %100من جديد.
وقالت الس�عودية وروس�يا غير العضو يف
أوبك إن زيادة يف اإلنتاج بنحو مليون برميل

بغداد  /المستقبل العراقي
ناق�ش وزي�ر التعليم الع�ايل والبحث
العلمي ،عبد ال�رزاق العيىس ،ونظريه
النمس�اوي ،ياكوب كاستيل ،يف فيينا
متطلبات توقيع مذكرة تفاهم علمي
وأكاديمي بني البلدين وملف الزماالت
الدراسية للطلبة العراقيني.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة التعلي�م
تلقته»املستقبل العراقي» ،ان العيىس
وكاس�تيل «ألتقيا عىل هامش اجتماع
االمم املتحدة للجنة الفضاء الخارجي
وبحثا مسارات املنح الدراسية للطلبة
العراقيين يف النمس�ا والحص�ول عىل
الشهادات العليا املاجستري والدكتوراه
والس�يما للمناطق الت�ي ترضرت من
عصابات داعش».
وناقش الطرفان «سبل توقيع مذكرة
تفاه�م بني البلدي�ن لتطوي�ر التبادل
الثق�ايف واألكاديمي فيما ت�م االتفاق
على عق�د لق�اء يف منتص�ف ترشين
الثان�ي املقب�ل م�ن العام الح�ايل بني
املختصني من الوزارتين لوضع رؤية
استراتيجية تنظ�م تطوي�ر التعاون
األكاديمي وتحقق الفائدة من الخربات
النمس�اوية يف مجال الطاقة النظيفة
واالختصاصات الهندسية املختلفة.

يومي�ا ،أو ما يعادل نح�و  %1من اإلمدادات
العاملية ،أصبحت مقرتحا شبه متوافق عليه

للمجموعة وحلفائها.
وتجتم�ع املنظم�ة يف فيين�ا وس�ط دعوات

من الواليات املتح�دة والصني والهند لتهدئة
أس�عار الخام والحيلولة دون حدوث نقص
يرض باالقتصاد العاملي.
وتحت�اج أوب�ك نظري�ا إىل موافق�ة جمي�ع
األعض�اء من أج�ل إب�رام اتف�اق ،لكنها يف
امل�ايض أق�رت اتفاق�ات ب�دون إي�ران التي
انتقدت فكرة زيادة اإلمدادات يف الوقت الذي
تواجه فيه عقوبات من الواليات املتحدة.
وقال وزي�ر النفط اإليراني بيج�ن زنغنه يف
ترصيح�ات للصحافيين بع�د اجتم�اع مع
وزير الطاقة الس�عودي خال�د الفالح قبيل
مباحثات أوبك «نحن نعد شيئا».
وق�ال الفال�ح إن «أغلبي�ة املنتجين أوصوا
بزي�ادة اإلنتاج بمقدار ملي�ون برميل يوميا
بشكل تدريجي وعىل أس�اس تناسبي وفقا
للحصص املقررة.

اك�د وزي�ر النف�ط جب�ار اللعيب�ي ،ان دول
اعض�اء منظم�ة اوب�ك اتفق�ت على زيادة
االنتاج النفطي ،معتربا ان قرارها سيس�هم
يف اس�تقرار االس�واق العاملية النفطية.وقال
اللعيب�ي يف ترصيح له بع�د اختتام االجتماع
الوزاري الرابع للمنتجني من اوبك وخارجها،
إن «الزيادة املقررة تش�كل مانسبته %1من
اإلم�دادات العاملية م�ن النفط الخ�ام ،وبما
يعادل م�ن  800-700الف برميل باليوم بعد

افادت هيأة املناف�ذ الحدودية ،بضبط عجلة محملة بمادة الجبن
يف ميناء ام قرص ،مخالفة لضوابط الرسوم.
وقالت الهيأة يف بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،إن «قسم البحث
والتح�ري يف منفد ميناء أم قرص الش�مايل ،ضب�ط عجلة محملة
بمادة الجبن بعد هروب س�ائقها ،دون استيفاء الرسم الجمركي
القانوني ،مبينة ان القس�م وجد فرقا ً يف الوزن حيث كان املرصح
به من قبل لجنة الكشف يف معاونية جمرك ام قرص الشمايل هو 9
أطنان بينما الوزن الحقيقي  16طنا وتم دفع رسم حماية املنتج
املحيل للمادة  %10واملفرتض ان تكون النسبة الحقيقية .%20
واش�ارت اىل اتخ�اذ االج�راءات القانونية وع�رض املوضوع امام
قايض التحقيق.

الوقف الشيعي يعلن مشاركة مئات الطلبة يف أداء
االمتحانات الوزارية يف مدارس التعليم الديني
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس
أعلن�ت دائ�رة التعلي�م الدين�ي والدراس�ات اإلسلامية يف الوقف
الشيعي  ,عن توجّ ه أكثر من الف و ٤٠٠طالب وطالبة اىل املراكز
اإلمتحانية ألداء االمتحانات النهائية للدراس�ة اإلعدادية للمراحل
املنتهية يف مدارس التعليم الديني التابعة للديوان الدور األول للعام
الدرايس (.»)2018-2017
وقال مدي�ر اإلعالم والعالقات العامة بالدي�وان حيدر جلوخان يف
حديث لـ»املستقبل العراقي» ,ان «مدير عام دائرة التعليم الديني
والدراسات اإلسالمية عيل شرب اطلع عىل سري العملية اإلمتحانية
وعىل نماذج األس�ئلة املقدمة للطلب�ة ،خالل زيارة تفقدية أجرها
لع�دد م�ن املراكز اإلمتحاني�ة يف العاصمة بغداد منه�ا مركز رقم
واحد للبنني يف مدينة الكاظمية املقدس�ة ومركز رقم اثنني للبنات
يف منطقة الكريعات».
وأكد شبر ان «دائرة التعليم أنهت كافة االستعدادات اللوجستية
والتحضيرات ق�د اكتملت قب�ل عطلة عي�د الفطر املب�ارك ،وت ّم
تهيئ�ة جميع املراكز اإلمتحانية وتوجي�ه مدراء املراكز والقاعات
اإلمتحاني�ة ،وت� ّم توزي�ع املرشفين املتابعين واملراقبين وف�ق
التعليمات واألنظمة الوزارية .

االتصاالت تعلن تقديم وقت قطع االنرتنت
الكوت  :تسجيل هزة أرضية دون
اىل السادسة صباح ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة االتصاالت ،عن تقدي�م وقت قطع
االنرتن�ت اىل الس�اعة السادس�ة صباحا حس�ب
طلب وزارة الرتبية.
وقال املستش�ار اإلعالمي لوزير االتصاالت حازم
محمد عيل يف بيان تلقته «املستقبل العراقي» ،ان
«وزارة االتص�االت تعلن للمؤسس�ات الحكومية

واملواطنين الكرام عن ايقاف بث خدمة االنرتنت
من الس�اعة السادس�ة صباح�ا ً لغاية الس�اعة
الثامن�ة صباحا ً بدالً من الس�ابعة صباحا ً لغاية
الس�اعة التاس�عة صباحا ً اعتبارا ً من يوم األحد
املصادف .»24/6/2018
واضاف عيل ان هذا التعديل يأتي «بحس�ب طلب
وزارة الرتبية» ،مبينا انه «س�يكون توقف خدمة
االنرتنت أليام االمتحانات حرصاً.

وزير النفط :قرار اوبك بزيادة االنتاج سيسهم باستقرار االسواق العاملية
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

ال�زام املنتجني بالعودة اىل نس�ب التخفيض
املقررة يف االتفاق الس�ابق عند مليون و800
ال�ف برميل ،بعد ان ش�هدت الفترة املاضية
تج�اوز بع�ض املنتجين لنس�ب التخفيض
والتي زادت عن 100%مما ولد حاجة السوق
لتعزيزها بكميات جديدة بعد العودة اىل نسبة
االلتزام».وتوقع وزير النفط ،ان «يسهم هذا
القرار يف أستقرار االسواق النفطية العاملية».
من جهته ،قال املتحدث بإسم الوزارة عاصم
جه�اد إن «االجتماع ال�وزاري ملنظمة الدول
املصدرة للنفط اوب�ك كان قد قرر يف اجتماع

الجمع�ة عىل الت�زام الدول االعضاء بنس�بة
 %100من نس�بة التخفيض ،وه�ذا ال يعني
اضاف�ة كمية مليون برمي�ل جديدة اضافية
على مس�توى التخفي�ض الس�ابق ملجموع
الدول املنتجة املقررة وهو عند مليون و800
الف برميل باليوم بل س�يكون التعويض من
العودة اىل االلت�زام بنس�بة .»%100واضاف
جهاد ،ان «قرار املنظمة قد عرض يف اجتماع
املنتجين الرابع اليوم الس�بت وال�ذي يضم
املنتجين من داخ�ل منظمة ال�دول املصدرة
اوب�ك وخارجها» ،مشيرا اىل ان «هذا القرار

مرقد االمام احلسني «عليه السالم» يشهد انطالق مهرجان ثقايف
بمشاركة « »12دولة لتخليد بطوالت احلشد
كربالء  /المستقبل العراقي
انطلقت فعالي�ات مهرجان ملب�ون الثقايف الذي
تقيمه االمانة العامة للعتبة الحس�ينية املقدس�ة
بالتع�اون مع املركز العامل�ي للثقافة والفنون يف
العراق بحضور رسمي واكاديمي.
وقال مس�ؤول اللجنة االعالمية للمهرجان حسني
النعم�ة يف بيان تلقت�ه «املس�تقبل العراقي»« ،ان
املهرج�ان يس�تمر ل�ـ  6ايام ويتضمن مس�ابقة
ملبون للفنون الصحفية واالدبية والفنية».
واض�اف ان مش�اركات املهرجان تج�اوزت 350
مش�اركة من  12دولة من بينها مشاركات عربية
واجنبية فضال عن العراقية.
وأش�ار اىل ان م�ا يميز مس�ابقة مهرجان ملبون
له�ذا الع�ام ه�و انه�ا جمع�ت االدب والصحافة
والفنون لتوثيق انتصارات العراقيني عىل ارهابيي

داعش ,مشريا اىل اللجنة العليا للمهرجان انتخبت
لجان تقيي�م متخصصة لكل جن�س ادبي و فني
وصحايف مشارك يف املسابقة».

واش�ار النعم�ة اىل ,ان « املس�ابقة تش�مل ثالث�ة
محاور اولها االدبية ,حيث شملت القصة القصرية
والنص املرسح�ي والش�عر الش�عبي والعمودي،
وثانيه�ا صحافية تتضم�ن التقري�ر التلفزيوني
والتقرير الصحايف واملقال والتصوير الفوتوغرايف,
واخرى فنية وتتضمن رس�م تشكييل وكاريكاتري
ونحت وتصميم رقمي وخط وزخرفة.
واوض�ح ان الغرض من املهرج�ان هو توثيق كل
ما جرى من تضحيات وبطوالت يف تحرير املناطق
املغتصبة من قبل العصاب�ات اإلرهابية ،واملواقف
اإلنس�انية التي س�جلتها الق�وات األمنية وابطال
الحشد الشعبي.
ويع�رض املع�رض وثائ�ق واس�لحة وحواس�يب
حصل�ت عليه�ا ق�وات ل�واء علي االكبر وفرقة
العباس القتالية خلال املعارك ضد تنظيم داعش
االرهابي.

س�يعطي مزي�دا م�ن الثق�ة للمس�تهلكني،
ويع�زز من وح�دة وقوة املنظم�ة واملنتجني
م�ن خارجها يف تحقيق التوازن واالس�تقرار
املطلوب لالسواق النفطية العاملية».واتفقت
منظم�ة البلدان املص�درة للبترول (أوبك)،
ام�س الجمعة ،عىل زيادة متواضعة يف إنتاج
النفط اعتبارا من تموز املقبل بعد أن أقنعت
السعودية ،أكرب منتج يف املنظمة ،منافستها
إيران بالتعاون وسط دعوات من مستهلكني
كب�ار للمس�اعدة يف خف�ض أس�عار الخام
وتجنب حدوث نقص يف املعروض.

وقوع خسائر

الغانم  /المستقبل العراقي
رضب�ت هزة أرضية ،يف الس�اعة الثالثة وأرب�ع دقائق فجر أمس
الس�بت ،مدين�ة الك�وت مرك�ز محافظ�ة واس�ط ،دون حصول
خسائر برشية أو مادية.
واصدرت الهيئة العامة لألنواء الجوية والرصد الزلزايل بيانا بشأن
تل�ك اله�زة االرضية حي�ث اوضحت في�ه ان مراصده�ا الزلزالية
سجلت حدوث الهزة عىل بعد  10كم جنوب غرب الكوت وقد بلغت
قوته�ا  3.7درج�ة عىل مقياس ريخرت ،وقد ش�عر به�ا املواطنني
شعورا ً قويا ً يف املنطقة املذكورة واملناطق املحيطة بها.
واضاف�ت الهيئ�ة يف بيانها انه ولم يرد حص�ول اية ارضار مادية
او برشية.

اطالق كميات جديدة من املياه يف هنر
العطشان باملثنى

الدفاع تنفي عودة املفسوخة
عقودهم إىل اخلدمة
بغداد  /المستقبل العراقي
نفت وزارة الدف�اع ،األنباء التي
تحدث�ت عن ع�ودة املفس�وخة
ً
متوعدة
عقوده�م إىل الخدم�ة،
باتخ�اذ التدابير القانوني�ة
والرادع�ة بح�ق كل م�ن ينرش
أخب�ارا ً «مضلل�ة تمس س�معة
وأمن البلد».
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان
تلقته»املس�تقبل العراقي» ،إنها
«تنفي م�ا تناقلته بعض مواقع
التواصل االجتماعي ،حول عودة
املفسوخة عقودهم إىل الخدمة،
وتؤك�د أن موقعه�ا الرس�مي
ه�و
https://mod.mil.iq

املوق�ع الوحيد ال�ذي تنرش فيه
األخبار الخاصة بمنتسبيها».
وأض�اف البي�ان ،أن «ال�وزارة
تح�ذر كل من يقوم باس�تغالل
مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي
ونشر أخب�ار كاذب�ة وملفق�ة
تنس�ب إليها ،وتؤكد أنها سوف
تقوم باتخ�اذ التدابري القانونية
والرادع�ة لكل من ينشر أخبارا ً
مظلل�ة تم�س س�معة وأم�ن
البل�د ،وتح�ذر الذي�ن يقف�ون
وراء هذه األنب�اء الكاذبة بأنها
س�وف تالحقهم وتقتص منهم
ليكونوا عربة لكل من يمس أمن
وسالمة البلد وستقاضيهم وفق
القانون.

المثنى  /المستقبل العراقي
أعلنت مديري�ة املوارد املائية يف املثنى ،ع�ن اطالق كميات جديدة
م�ن املياه يف نه�ر العطش�ان يف املحافظة ،م�ن محافظة النجف
بمق�دار  10متر مكعب يف الثاني�ة ،وذلك لتغطي�ة حاجة فالحي
النهر وأصحاب البساتني التي تعتمد عىل النهر.
وقال مدير إعالم املديري�ة أحمد االعرجي يف ترصيح اطلعت عليه
طاملس�تقبل العراقي» ،إن « إطالق ه�ذه الكميات جاء بعد إجراء
عدة اتصاالت مع الوزارة ومديرية املوارد املائية يف النجف».
واشار إىل أن « الحصة الجديدة التي أطلقت من ناظم (ابو عرشة)
يف النجف س�تصل خالل األيام املقبلة وس�يتم االس�تفادة منها يف
أرواء البساتني واالرايض الداخلة ضمن الخطة الزراعية.

www.almustakbalpaper.net
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Gazprom Neft Badra B.V.
 ﻓﻲ.ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ
ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Gazprom Neft Badra B.V./ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲ
Tender announcement

 ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ،ﺗﻌﻠﻥ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the Badra
Contract Area, announces

1082 ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ
ﺗﺭﻛﻳﺏ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻣﻳﺎﻩ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻭﻭﺣﺩ ﺍﻟﺣﺭﻕ ﺍﻷﻓﻘﻳﺔ ﻓﻲ ﻭﺣﺩﺓ ﺍﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍﻟﻣﺭﻛﺯﻳﺔ
ﻳﻣﻛﻥ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻟﻠﻛﻳﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻭﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ ﻭﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻟﺩﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻳﺳﻣﺢ
. ﺃﻭ ﺑﻠﺩ ﺗﺳﺟﻳﻠﻬﺎ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻟﺧﺩﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ/ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻭﺍﻧﻳﻥ ﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻭ
:ﻳﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺑﻲ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻥ ﺷﺭﻭﻁ ﺍﻟﺗﺄﻫﻳﻝ ﺍﻟﺗﺎﻟﻳﺔ
 )ﻣﺋﺔ ﺃﻟﻑ( ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺭﻳﻛﻲ؛100000  ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺣﺻﻭﻝ ﻭﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻳﺔ ﺑﻣﺑﻠﻎ ﻗﺩﺭﻫﺎ(؛Lumps Sum EPC)  ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻭﻣﺳﺗﻌﺩﺓ ﻷﺩﺍء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻋﻘﺩ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻘﻁﻭﻉ ﻳﺷﻣﻝ ﺍﻟﻬﻧﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯ ﻭﺍﻟﻧﺑﺎء ﻭﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ؛EPC  ﺗﺅﻛﺩ ﻗﺩﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊISO 9001  ﺃﻥ ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻭﻋﻳﺔ ﻣﻥ ﻻ ﺗﻘﻝ ﻋﻥ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺷﺭﻭﻋﻳﻥ ﺃﻭ ﺃﻛﺛﺭ؛EPC  ﻳُﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﻣﻠﻙ ﺧﺑﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺁﻻﺕ ﺗﺷﻛﻳﻝ، ﺁﻻﺕ ﻟﺣﺎﻡ، ﺳﻘﺎﻻﺕ، ﻳُﺗﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﺑﺣﻭﺫﺗﻬﺎ ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺄﺩﺍء ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻳﺔ )ﻣﺻﻧﻊ ﺧﻠﻁ ﻛﺗﻝ ﺳﻼﺳﻝ، ﺭﺍﻓﻌﺎﺕ، ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺍﺧﺗﺑﺎﺭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﻣﻌﺩﺍﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ، ﻣﻌﺩﺍﺕ ﻓﺣﺹ ﻏﻳﺭ ﻣﺗﻠﻑ، ﺿﺎﻏﻁﺎﺕ، ﻣﻭﻟﺩﺍﺕ ﺩﻳﺯﻝ، ﺁﻻﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﻋﺯﻝ،ﺃﻧﺎﺑﻳﺏ
 ﺃﺟﻬﺯﺓ ﺭﻓﻊ(؛،ﻫﻳﺩﺭﻭﻟﻳﻛﻳﺔ
 ﻳُﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺧﻁﺔ ﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ؛ ﻳُﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﺩﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺧﻁﺔ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﻫﻧﺩﺳﻳﺔ؛؛MS ProjectP  ﺃﻭPrimavera P6  ﻳُﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺅﻛﺩ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻗﺩﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺗﺧﺩﺍﻡ(؛OHSAS 18000  ﺃﻭISO 14000)  ﻳُﺗﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻟﻠﺷﺭﻛﺔ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺻﺣﺔ ﻭﺍﻟﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻳﺋﺔ. ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺑﻝ ﺍﻟﺷﺭﻭﻁ ﺍﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺇﻟﻐﺎء ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺽ ﺟﻣﻳﻊ، ﻭﻟﻠﻣﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ ﻗﺑﻭﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﻋﻁﺎء.ﻳﺟﺏ ﺃﻥ ﺗﺗﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺗﻁﻠﺑﺎﺕ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ
 ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻗﺑﻝ ﻣﻧﺢ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﺗﺣﻣﻝ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺗﺟﺎﻩ ﺃﻳﺔ ﺷﺭﻛﺔ ﺃﻭ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻘﺩﻣﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﺑﻼﻍ ﻣﻘﺩﻣﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻋﻥ،ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ
.ﺃﺳﺑﺎﺏ ﺫﻟﻙ
ﺗﺣﺻﻝ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﺭﺍﻏﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺷﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺳﺗﻧﺩﺍﺕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻭﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻳﺔ ﻟﺗﺄﻛﻳﺩ ﺍﻟﻣﻌﺎﻳﻳﺭ
 ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ﻭﺍﻟﻔﺎﻛﺱ ﻭﺍﻻﺳﻡ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ ﻟﺷﺧﺹ، ﻳﺣﺗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻡ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻛﺎﻣﻝ، ﻣﻭﻗﻊ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺷﺧﺹ ﺍﻟﻣﻔﻭﺽ،ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﺃﻋﻼﻩ
 ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ-  ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ.ﺍﻻﺗﺻﺎﻝ ﻭﻋﻧﻭﺍﻥ ﺑﺭﻳﺩﻩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ
 ﻭﺗﺭﺳﻝ ﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻣﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ.Tenders-Services@gazpromneft-badra.com ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻧﻭﺍﻥ
.ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺗﺄﺧﻳﺭ ﺑﻌﺩ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻁﻠﺏ ﺧﻁﻲ ﻛﻣﺎ ﺫﻛﺭ ﺃﻋﻼﻩ
(3:00+  ﺗﻭﻗﻳﺕ ﻏﺭﻳﻧﻳﺗﺵ/  ﻣﺳﺎءﺍ )ﺑﺎﻟﺗﻭﻗﻳﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻲ5  ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ،2018  ﺗﻣﻭﺯ16 ﺍﻟﻣﻭﻋﺩ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﻌﻁﺎءﺍﺕ ﻫﻭ
ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻟﻣﺷﺗﺭﻳﺎﺕ

7

Tender #1082
INSTALLATION OF PRODUCED WATER TREATMENT AND HORIZONTAL COMBUSTION UNIT AT CPF
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by nature
to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification criteria:
Bidder has to be able to obtain and to provide required by Company Bid Bond in the amount of
$100,000.00 (one hundred thousand) US Dollars;
Bidder is capable and ready to perform the work on Lumps Sum EPC (engineering, procurement,
construction and commissioning) Contract ;
Bidder has quality management certificate by ISO 9001, where it is stated that BIDDER is able to carry
out EPC project;
Bidder is expected to have an experience as an EPC Contractor of minimum 2 and more projects ;
Bidder expected to have special equipment required to perform the work available in Republic of Iraq
(Batching Plant, Scaffoldings, Welding Machines, Pipe Bending Machine, Insulation equipment & tools,
diesel generators, compressors, NDT equipment, E&I testing equipment, winches, chain blocks, lifting
gears);
Bidder is expected to provide Project Execution Plan;
Bidder is expected to provide Engineering Execution Plan;
Bidder is expected to confirm ability to use Primavera P6 or MS Project
Bidder is expected to have HSE Certification. Bidder's HSE system certified according to ISO 14000 or
OHSAS 18000 certificates;
Bidder shall accept the key terms and conditions of the Draft Contract.













Bids must conform to the requirements of the Tender Documentation. The Operator reserves the right to accept or
reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of contract, without
incurring any liability towards any bidder or bidders, or any obligations to inform any bidder or bidders of the grounds
for such actions.
Companies interested in participating in above-mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation after
submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and containing
full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his e-mail address.
Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department by email to
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any
responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted above.
Deadline for bids submissions for above-mentioned tender is July 16, 2018, 5:00 P.M. (UTC/GMT+3:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department

Gazprom Neft Badra B.V.
 ﻓﻲ.ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ

Gazprom Neft Badra B.V./ﻏﺎﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻔﺕ ﺑﺩﺭﺍ ﺑﻲ ﻓﻲ
Tender announcement

ﺍﻠﻤﻘﺎﻮﻞ ﺍﻠﻤﻨﻔﺫ ﻟﻌﻘﺩ ﺘﻃﻮﻳﺮ ﻭﺇﻧﺗﺎﺝ ﺤﻘﻞ ﺑﺩﺭﺓ، ﻔﻲ.ﺘﻗﻭﻡ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺭﻭﻡ ﻧﻳﻔﺕ ﺑﺩﺭﺓ ﺑﻲ

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Development and Production Service Contract for the Badra
Contract Area, announces

ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ

Tender #1087
CORPORATE TRAVEL AND BOOKING SERVICES

1087 ﺑﺈﻋﻼﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻗﺻﺔ ﺭﻗﻡ
ﺗﻘﺩﻳﻡ ﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺳﻔﺭ ﻭﺍﻟﺣﺟﺯ
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻟﻠﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ ﻭﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ
. ﺃﻭ ﺑﻠﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺃﺩﺍء ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ/ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭ
:ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺃﻥ ﺗﻠﺒﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻻﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 )ﺧﻤﺴﺔ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺍﻟﻒ( ﺩﻭﻻﺭ ﺍﻣﺮﻳﻜﻲ؛25000  ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ،  ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ24  ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻭﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ،  ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ- .ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻳﺎﻡ ﻋﻄﻼﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﻭﺍﻟﻌﻄﻼﺕ ﺍﻟﺮﺳﻴﻤﺔ
 ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻄﻮﻁ/  ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻁﻴﺮﺍﻥ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭﻓﻼﻱ ﺩﺑﻲ ﻭ. ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﺔ
 ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻭﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ.(ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ) ﺍﺳﺘﺤﺼﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺷﻨﻐﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
 ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ،  ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺣﻘﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ
 ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻴﺰﺓ ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻨﻘﻞ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.()ﻣﺜﻞ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺩﺑﻲ
. ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻌﻄﺎء ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻐﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻭﺭﻓﺾ ﺟﻤﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻗﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺭﻓﺾ ﺃﻱ ﻋﻄﺎء.ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ
 ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺃﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻱ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻭ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻳﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺑﻼﻍ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻋﻦ،ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ
.ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺫﻟﻚ
ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻣﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
 ﺍﻻﺳﻢ،  ﺍﻟﻔﺎﻛﺲ،  ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ،  ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ، ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻔﻮﺽ ﻭﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ،ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺃﻋﻼﻩ
 ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ ﻔﻲ \ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ.ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ
 ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺇﻟﻰ
.ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﺧﻄﻲ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﺃﻋﻼﻩ
.(3:00+  ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻏﺮﻳﻨﻴﺘﺶ/  ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ )ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ3  ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ،2018  ﺗﻤﻮﺯ11 ﺍﻟﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻄﺎءﺍﺕ ﻫﻮ
 \ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ. ﻔﻲ.ﺸﺮﻜﺔ ﻏﺍﺯﺑﺮﻭﻡ ﻧﻴﻔﺖ ﺑﺪﺭﺓ ﺑﻲ

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by nature
to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification
criteria:
-

Bidders shall provide Bid Bonds from one of the specified banks in the amount of 25,000 USD;
Bidders shall have the relevant experience, a Call-center and a dedicated travel coordinator on
24/7 basis, including weekends and holidays, available;
Bidders offering special price agreements/arrangements with Emirates Airlines, Fly Dubai and/or
Iraqi Airways shall have a competitive advantage;
Bidders shall be able to provide visa support services for Iraqi and foreign citizens on territory of
Iraq (for visas to Russia, UAE, Iran, Schengen states etc.);
Bidders shall have the ability to provide services on territory of the Republic of Iraq, bidders
having physical presence in Iraq shall have a competitive advantage;
Bidder offering special arrangements for VIP transfers/Meet & Greet service in key locations
(such as Baghdad and Dubai) shall have a competitive advantage;
Bidder must accept the Draft Contract and Company's Payment Terms.

Bids must conform to the requirements of the Tender Documentation. The Operator reserves the right to accept
or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of contract,
without incurring any liability towards any bidder or bidders, or any obligations to inform any bidder or bidders of
the grounds for such actions.
Companies interested in participating in above-mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation
after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and
containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his email address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department
by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. The Tender Documentation shall be sent by e-mail
without any responsibility for loss or late arrival after submission of a written application as noted above.
Deadline for bids submissions for above-mentioned tender is July 11, 2018, 3:00 P.M. (UTC/GMT+3:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department
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اعالنات

محافظة صالح الدين
دائرة صحة صالح الدين
مكتب املدير العام
شعبة العقود
العدد 771
التاريخ 2018 / 4 / 30
اعالن
اعالن مناقصة عامة رقم ( )5لسنة 2018
لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية (ادوية)

تعل�ن دائ�رة صحة صالح الدين عن اجراء مناقصة عامة رقم( )5لس�نة  2018لتجهيز دائرة صحة صالح
الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية (ادوية)
وحسب الكشف التخميني املعد من قبل الدائرة علما ان مبلغ الكشف التخميني هو ( )249446250مائتان
وتسعة واربعون مليون واربعمائة وستة واربعون الف ومائتان وخمسون دينار عراقي فقط الغري وبفرتة
تجهي�ز ( )90تس�عون يوما ويكون خاضعا للتعليمات والقوانني الناف�ذة الخاصة ووفق املادة  / 3اوال من
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم( )2لسنة 2014ووفق الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط
بما يناس�ب موضوع املناقص�ة ومن ضمن تخصيصات الدائرة (املوازنة التش�غيلية) وعىل التبويب (1 – 2
–  )12 – 3والتعليمات الخاصة بتجهيز االدوية واملس�تلزمات واالجهزة الطبية (ادوية) والقوانني املرشعة
فعلى الراغبني باالشتراك باملناقصة من رشكات ومكاتب ومذاخر متخصصة بتجهيز االدوية ومس�جلة
ل�دى وزارة الصحة مراجعة دائرة صحة صالح الدين  /ش�عبة العقود مق�رر لجنة فتح العطاءات لغرض
رشاء مس�تندات املناقصة لقاء مبلغ قدره ( 150.000مائة وخمس�ون الف دينار) عراقي فقط غري قابل
لل�رد اال يف حال�ة الغاء املناقص�ة وان اخر موعد لغلق املناقصة هوالس�اعة (الثانية عشر) ظهرا ً من يوم
(االثنين ) املص�ادف () 2018 / 5 / 21واليقب�ل اي اي عط�اء يرد بع�د هذا املوعد على ان عىل ان يوضع
العط�اء يف صندوق فتح العطاءات مقابل وصل اس�تالم من مقرر لجنة فت�ح العطاءات علما انه يتم اجراء
محارضة يوم االثنني املصادف ( )2018 / 5 / 14يف ش�عبة العقود لالجابة عىل االستفس�ارات املقدمة من
قب�ل املقاولين ويكون فتح العط�اءات يف نفس يوم غلق املناقص�ة يف مقر ديوان الدائ�رة واذا صادف يوم
الغل�ق عطلة رس�مية فيتم الغل�ق يف اليوم التايل وان الدائرة غري ملزمة بقب�ول اوطأ العطاءات ويتحمل من
ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الخر اعالن للمناقصة مع تقديم تامينات اولية بش�كل
ص�ك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ  %2من الكلفة التخمينية وتقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة
للرضائب معنونة اىل دائرة صحة صالح الدين عىل ان ترفق املستمسكات املطلوبة ويكون العطاء نافذا ملدة
( )120يوما من تاريخ غلق املناقصة ولالستفسار عن معلومات اكثر االتصال عىل الربيد االلكرتوني لشعبة
العقود يف دائرة صحة صالح الدين
CONT.dep.salahaddin@gmail.com
الصيدالني
عمر صباح شفيق
املدير العام

محافظة صالح الدين
دائرة صحة صالح الدين
مكتب املدير العام
شعبة العقود
العدد 772
التاريخ 2018 / 4 / 30
اعالن
اعالن مناقصة عامة رقم ( )6لسنة 2018
لتجهيز دائرة صحة صالح الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية (مستلزمات طبية)

تعل�ن دائ�رة صحة صالح الدين عن اجراء مناقصة عامة رقم( )6لس�نة  2018لتجهيز دائرة صحة صالح
الدين باالدوية واالجهزة واملستلزمات الطبية (مستلزمات طبية)
وحسب الكشف التخميني املعد من قبل الدائرة علما ان مبلغ الكشف التخميني هو ( )249405000مائتان
وتس�عة واربع�ون مليون واربعمائة وخمس�ة الف دين�ار عراقي فقط الغري وبفرتة تجهيز ( )90تس�عون
يوم�ا ويك�ون خاضعا للتعليمات والقوانني النافذة الخاصة ووفق املادة  / 3اوال من تعليمات تنفيذ العقود
الحكومية رقم( )2لس�نة 2014ووفق الوثائق القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط بما يناسب موضوع
املناقصة ومن ضمن تخصيصات الدائرة (املوازنة التشغيلية) وعىل التبويب ( )2-9 – 3 – 1 – 2والتعليمات
الخاصة بتجهيز االدوية واملستلزمات واالجهزة الطبية (مستلزمات طبية) والقوانني املرشعة فعىل الراغبني
باالشرتاك باملناقصة من رشكات ومكاتب ومذاخر متخصصة بتجهيز االدوية ومسجلة لدى وزارة الصحة
مراجع�ة دائ�رة صحة صالح الدين  /ش�عبة العقود مق�رر لجنة فتح العطاءات لغرض رشاء مس�تندات
املناقص�ة لق�اء مبلغ قدره ( 150.000مائة وخمس�ون الف دينار) عراقي فقط غير قابل للرد اال يف حالة
الغاء املناقصة وان اخر موعد لغلق املناقصة هوالساعة (الثانية عرش) ظهرا ً من يوم (االربعاء ) املصادف
() 2018 / 5 / 23واليقب�ل اي اي عط�اء ي�رد بعد هذا املوعد عىل ان عىل ان يوضع العطاء يف صندوق فتح
العط�اءات مقابل وصل اس�تالم من مق�رر لجنة فتح العطاءات علما انه يتم اج�راء محارضة يوم االربعاء
املصادف ( )2018 / 5 / 16يف ش�عبة العقود لالجابة عىل االستفس�ارات املقدمة من قبل املقاولني ويكون
فت�ح العطاءات يف نفس يوم غلق املناقصة يف مقر ديوان الدائرة واذا صادف يوم الغلق عطلة رس�مية فيتم
الغل�ق يف اليوم التايل وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور
نرش االعالن يف الصحف الخر اعالن للمناقصة مع تقديم تامينات اولية بشكل صك مصدق او خطاب ضمان
بمبل�غ  %2من الكلف�ة التخمينية وتقديم براءة ذمة ص�ادرة من الهيئة العامة للرضائ�ب معنونة اىل دائرة
صح�ة صلاح الدين عىل ان ترفق املستمس�كات املطلوبة ويكون العطاء نافذا مل�دة ( )120يوما من تاريخ
غلق املناقصة ولالستفسار عن معلومات اكثر االتصال عىل الربيد االلكرتوني لشعبة العقود يف دائرة صحة
صالح الدين
CONT.dep.salahaddin@gmail.com
الصيدالني
عمر صباح شفيق
املدير العام
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /727:ب2018/3
التاريخ2018/6/21 :
اىل  /املدعى عليه (صالح عبد املهدي صايف املدير املفوض لرشكة تنمية الرشق للمقاوالت اضافة لوظيفته)
اق�ام املدع�ي (املدير املفوض ملرصف االقتصاد اضافة لوظيفته) الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك واملتضمنة مطالبته بدفع مبلغ عموالت خطابات ضمان
البالغة واحد وثمانون مليون وثمنمائة واربعة واربعون الف ومائة وتس�عة وس�تون دينار ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار مختار مزارع الطاقة
يف الكوفة (يعقوب يوس�ف الخلف) ورشح املبلغ القضائي قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة يف يوم 2018/7/4
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

www.almustakbalpaper.net

اعادة اعالن مناقصة
العراق  /وزارة الكهرباء
املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية /املنطقة الوسطى
العدد  :بال
التاريخ 2018/6/21
اىل  /الرشكات املسجلة رسميا داخل العراق او خارجه ومن ذوي الخربة واالختصاص
اعادة اعالن املناقصة املحلية  2018/3والخاصة بنقل منتسبي مقر البلدية

 1ـ يسر (املديرية العام�ة لنقل الطاقة الكهربائية  /املنطقة الوس�طى) بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلين وذي الخربة لتقديم
عطاءاته�م للعم�ل الخ�اص (املناقصة املحلي�ة  2018/3والخاص�ة بنقل منتس�بي مقر املديري�ة ) وبكلفة تخميني�ة مقدارها
( 156,870,000دينار ) مائة وس�تة وخمس�ون مليون وثمان مائة وس�بعون الف دينار (لس�تة اش�هر) وعىل حس�اب املوازنة
(التشغيلية)
 2ـ بأم�كان مقدم�ي العطاء الراغبين يف الرشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد تقديم طل�ب تحريري اىل (املديرية العامة لنقل
الطاقة الكهربائية /املنطقة الوس�طى /قس�م الشؤون التجارية) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتدة البالغة (100,000
دينار) مائة الف دينار بإمكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف ادناه.
 3ـ تسلم العطاءات اىل العنوان االتي ( مقر املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية /املنطقة الوسطى  /بغداد منطقة الوزيرية ـ
شارع صفي الدين الحيل ـ محلة  309ـ زقاق  14ـ رقم القطعة  ) 482/3يف املوعد املحدد قبل الساعة  12:00ظهرا ليوم (الثالثاء)
املوافق 2018/7/3
وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان
االتي (مقر املديرية اعاله ) يف الزمان والتاريخ يوم (االربعاء) املوافق 2018/7/4
يج�ب ان تتضم�ن العطاءات ضمان للعطاء من مرصف معتمد وبمبلغ ( )%1من الكلفة التخمينية لس�تة اش�هر ()1,568,700
دينار مليون وخمسمائة وثمان وستون الف وسبعمائة دينار
 4ـ ان اعداد الخطوط واملنتسبني قابلة للزيادة او النقصان
 5ـ متطلب�ات التأهي�ل املطلوبة  :عىل الراغبني تقدي�م عطاءاتهم بعرضني فني وتجاري يوضع�ان يف ظرفني منفصلني (موقعني
ومختومني ) للمناقصة املذكورة اعاله والتي يمكن الحصول عىل كمياتها ومواصفاتها ورشوطها من قس�م الشؤون التجارية يف
مقر املديرية العامة لنقل الطاقة الكهربائية  /املنطقة الوس�طى عىل ان يرفق مع العطاء كافة الوثائق املطلوبة يف ورقة بيانات
العطاء وبضمنها خطاب ضمان (التامينات االولية ) البالغة ( )%1من مبلغ الكلفة التخمينية املعلنة وتوضع جميعا داخل ظرف
مغل�ق ومخت�وم ومؤرش عليه رق�م املناقصة وموعد الغلق وعن�وان الرشكة ويوضع يف صندوق املناقص�ات وتكون طريقة الدفع
(بالدينار العراقي )
عدي عواد كاظم
املدير العام

رئاسة جامعة االنبار
شعبة العقود الحكومية
تمديد إعالن مناقصة

تعل�ن جامعة االنب�ار عن تمديد مدة اإلعالن ع�ن املناقصتني (رقم 5
لسنة  2018مرشوع تأهيل قاعة املؤتمرات يف املوقع الجامعي  ،ورقم
 6لس�نة  2018مشروع تأهيل القاعات الدراس�ية لبناية الهندس�ة
امليكانيكية والكيمياوية) ليكون وفقا لآلتي:
 -1آخ�ر موعد للحصول على العطاءات نهاية الدوام الرس�مي ليوم
الثالثاء املوافق .2018/6/26
 -2آخر موعد لتقديم العطاءات الس�اعة الثانية عرش بتوقيت بغداد
من يوم االربعاء املوافق .2018 /6/ 27
 -3املوقع االلكرتوني للجامعة:
(.)/http://www.uoanbar.edu.iq
 -4الربيد االلكرتوني لشعبة العقود الحكومية:
(.)gov.contracts@uoanbar.edu.iq
ا.د .خالد بتال النجم
رئيس جامعة االنبار

اعالن
رشكة الهالل الصناعية

تعلن رشك�ة الهالل الصناعية ع�ن اجراء مزاي�دة علنية لتاجري
العقاري�ن املرقمين  143 / 161و  144 / 161كم�ب س�ارة
وبمساحة تقريبية  6300مرت مربع وذلك يف تمام الساعة العارشة
من صباح يوم االحد املوافق  2018 / 7 / 1يف مقر الرشكة الكائن
يف الزعفراني�ة – ش�ارع الشركات – فعىل الراغبني باملش�اركة
الحض�ور يف املكان والزمان املحددين اعاله مس�تصحبني معهم
التامينات القانونية البالغة  % 20من قيمة التخمني ويتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور االعلان والداللية وملزيد من املعلومات
مراجعة قسم العالقات الصناعية يف مقر الرشكة .
مالحظة :
تق�دم العطاءات يف ظروف مغلقة يف مق�ر الرشكة يف الزعفرانية
بعد االطالع عىل تفاصيل املوقعني .
املدير املفوض
السيد مالحظ التسجيل العقاري يف
غماس املحرتم..
املع�روض:
يوج�د لدين�ا دار س�كن واقع�ة يف غماس
 /الشرق والعائ�دة ملورثن�ا املرحوم (عبد
العظي�م مه�دي) واننا نروم تس�جيلها يف
مالحظي�ة التس�جيل العق�اري يف غماس
حيث انن�ا حائ�زون عليها حي�ازة هادئة
منذ اكثر من خمس�ة وعرشون سنة واننا
مس�تعدون لدف�ع الرس�وم القانونية مع
التقدير
طالبي التسجيل املجدد
 1ـ غنيه سالم منصور
 2ـ منصور عبد العظيم
 3ـ مهدي عبد العظيم
 4ـ حمزة عبد العظيم
 5ـ محمد عبد العظيم

 6ـ رقية عبد العظيم
 7ـ رباب عبد العظيم
 8ـ سكينة عبد العظيم
 9ـ فاطمة هاشم منصور
 10ـ احمد عبد الله عبد العظيم
 11ـ مصطفى عبد الله عبد العظيم
 12ـ حنني عبد الله عبد العظيم
 13ـ مكية عبد الواحد عباده
 14ـ مهند كاظم عبد العظيم
 15ـ مؤيد كاظم عبد العظيم
 16ـ حسن كاظم عبد العظيم
 17ـ زمن كاظم عبد العظيم
 18ـ علياء كاظم عبد العظيم
 19ـ بيداء كاظم عبد العظيم
 20ـ دعاء كاظم عبد العظيم
 21ـ وفاء كاظم عبد العظيم
 22ـ بنني كاظم عبد العظيم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /2228:ب2018/ 3
التاريخ2018/6/21 :
اىل  /املدعى عليها (صفاء عباس عيل)
اق�ام املدع�ي (ك�رار حميد ن�ارص) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة اعلاه ض�دك واملتضمن�ة
مطالبت�ه بمبل�غ عشرون ملي�ون دين�ار
عراق�ي ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك
حس�ب اش�عار مختار منطقة حي االنصار
(ياسين عيدان عبد السلامي) ورشح املبلغ
القضائ�ي ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك
اعالنا بصحيفتين محليتني يوميتني بموعد
املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2018/7/2وعند
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا
وفق االصول
القايض خالد جابر عبيد
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /1675:ب2018/ 5
التاريخ2018/6/21 :
اىل  /املدعى عليه (داود سلمان جرب)
اقام املدعي (مكي س�لمان جبر وجماعته)
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعلاه ض�دك
واملتضمن�ة مطالبته�م بأج�ر مث�ل العق�ار
تسلس�ل  359/3188حي الس�عد للفرتة من
 2017/6/12لغاي�ة تاري�خ اقام�ة الدعوى
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب
اش�عار مختار منطق�ة حي الس�عد (كريم
ظاه�ر ) ورشح املبل�غ القضائ�ي ابراهي�م
محمد كاظ�م قررت هذه املحكم�ة تبليغك
اعالنا بصحيفتين محليتني يوميتني بموعد
املرافع�ة املصادف يف ي�وم  2018/7/1وعند
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا
وفق االصول
القايض عيل عبد الرضا حسن
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /104:ب2018/ 3
التاريخ2018/6/14 :
اعالن
بناءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة
بإزالة ش�يوع العق�ار املرق�م  1/2364حي
الصناعي يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة
عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه
وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة
هذه املحكمة خالل (خمسة عرش) يوما من
اليوم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبا معه
التأمين�ات القانونية البالغة  %10من القيمة
املق�درة بموجب صك مص�دق ألمر محكمة
بداءة النج�ف وصادر من مصرف الرافدين
رقم ( )7يف النجف وستجري املزايدة واالحالة
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري من
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشتري جلب
هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :
العق�ار املرق�م  1/2364ح�ي الصناع�ي يف
النج�ف عبارة ع�ن كراج ومح�ل صغري يقع
عىل شارع بعرض  20مرت مقدمته عبارة عن
طارمة بثالث دنك املحل مغلق لحظة الكشف
والك�راج بفن�ر واح�د يحتوي على صحيات
عدد اثنان مبني من الطابوق القديم مسقف
بالشيلمان تتوسطه دنكة حديدية (شلمان)
تتوس�طه فتحة بمساحة مرتين مربع مبلط
باإلسمنت غري املسلح (صب عادي) والكراج
فارغ لحظة الكش�ف وغري مش�غول من احد
ودرجة عمرانه دون الوسط علما ان املساحة
الكلي�ة للعق�ار  150مرت وان القيم�ة الكلية
للعقار مبل�غ ( )110,000,000مائة وعرشة
مليون دينار فقط ال غريها
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الثامن من شهر شوال

فـاجـعـة هـدم قـبـور أئـمـة الـبـقـيـع « عليهم السالم»

بس�م الله الرحمن الرحي�م وصىل الله عىل
محمد وآله الطاهرين
عظ�م الل�ه اج�ر موالن�ا صاح�ب العرص
والزمان ارواحنا له الفداء ونعزي مراجعنا
الكرام وشيعة اهل البيت واالمة االسالمية
جمع�اء به�ذا املص�اب الجلل وه�و تهديم
ارضحة اهل البيت صلوات الله تعاىل عليهم
اجمعين يف بقي�ع الغرق�د ه�ذه الجريمة
الش�نعاء التي اقدمت عليه�ا زمر التكفري
والضاللة خوارج العرص الذين مألوا االرض
جهال وتخلفا وقتال وترشيدا
•جريمة آل سعود :
الوهابي�ة وكم�ا ه�و مع�روف ق�د ورثوا
الحقد الدفني ضد الحضارة االسلامية من
اسالفهم الطغاة والخوارج الجهالء فكانوا
املث�ال الص�ادق للجه�ل والظلم والفس�اد
فقاموا بتهديم قبور بقيع الغرقد مرتني،
األوىل عام 1220هـ
كان�ت الجريم�ة الت�ي التنىس ،عن�د قيام
الدولة الس�عودية األوىل حيث قام آل سعود
ب�أول ه�دم للبقيع وذل�ك ع�ام  1220هـ
وعندما س�قطت الدولة عىل يد العثمانيني
أعاد املسلمون بناءها عىل أحسن هيئة من
تربعات املس�لمني ،فبنيت القبب واملساجد
بش�كل فني رائع حيث عادت هذه القبور
املقدس�ة محط رحال املؤمنين بعد أن وىل
خط الوهابيني لحني من الوقت.
الثانية :عام 1344هـ
استوىل آل سعود عىل ّ
مكة املكرّمة واملدينة
املنوّرة وضواحيهما عام  1344هـ ،وقاموا
يف اليوم الثامن من ش�وال بهدم قبور أئمة
البقيع (عليهم السالم)وهم:
• اإلمام الحسن املجتبى ابن أمري املؤمنني.
• واإلمام عيل بن الحسني زين العابدين.
• واإلمام محمد بن عيل الباقر ابنه.
• واإلمام جعفر الص�ادق ابن اإلمام الباقر
(عليهم السالم).
مقبرة البقيع على عهد رس�ول الله صىل
الله عليه وآله
ق�ال الس�مهودي :ويف الكبير واألوس�ط
بس�ند فيه روح بن صالح ّ
وثقة ابن حباب،
والحاكم.
وعن أن�س بن مالك قال :مل�ا ماتت فاطمة
بن�ت أس�د (ع) ،دخ�ل عليه�ا رس�ول الله
(صلي الله عليه وآله) فجلس عند رأس�ها
فقال :رحم�ك الله يا أمي بع�د أمي .وذكر
ثن�اءه عليها وتكفينها بربده ،إىل ان قال«:
فلم�ا بلغوا اللحد حفره رس�ول الله (صىل
الل�ه عليه وآله) بيده وأخ�رج ترابه بيده،
فلما فرغ دخل رس�ول الله (صىل الله عليه
وآل�ه) فاضطج�ع فيه ث�م قال :الل�ه الذي
يحي�ي ويميت وه�و حي ال يم�وت ،إغفر
ألمي فاطم ة بنت أس�د (ع) ووس�ع عليها
مدخلها بحق نبيك واألنبياء الذين من قبيل؛
فإنك أرحم الراحمني.
وقال السمهودي أيضاً :توفيت صفية بنت
عبداملطل�ب فدفن�ت يف آخ�ر الزق�اق الذي
يخرج إىل البقيع.
قال املجليس يف البحار :وفيها ـ أي يف س�نة
حجة الوداع ـ تويف ابراهيم ابن رس�ول الله
(صلى الله علي�ه وآله) .ول�د يف ذي الحجة
من سنة ثمان وتويف يف ربيع األول من هذه
السنة ،ودفن بالبقيع.
ق�ال الس�مهودي يف وفاء الوف�اء ص 893
ج :2وع�ن قدام�ة ،ق�ال :دفن رس�ول الله
(صيل الله عليه وآله) ابراهيم ابنه إىل جنب
«عثم�ان بن مظعون» وقبره حذاء زاوية
دار عقي�ل بن أبي طالب (عليهما السلام)
من ناحية دار «محمد بن زيد».
قباب البقيع قبل الجريمة
كان�ت يف االبقي�ع قب�ل الجريمة الش�نعاء
التي ق�ام بها الوهابية العدي�د من القباب
الش�امخة ألهل البي�ت صلوات الل�ه تعاىل
عليه وكانت مزارا ملاليني املسلمن حتى انها
كانت تس�مى بجنة البقي�ع او جنة الغرقد
ومن القباب الشامخة التي كانت فيها
-1قب�ة األئم�ة األربعة(عليه�م السلام)
وتزار فاطمة الزهراء(سلام الله عليها) يف
بقعتهم حيث من املحتمل أنها دفنت هناك،
فال بأس بزيارة الصديقة الطاهرة(سلام
الل�ه عليه�ا) يف البقي�ع ،ويف املس�جد ،ويف
بيتها وذلك لخف�اء القرب الرشيف ،وإخفاء
قربها (سلام الله عليها) ليبقى سندا ً عىل
مظلوميتها طول التاريخ.
 وكان يف نف�س تلك القب�ة مدفن العباسع ّم النبي(صىل الله عليه وآله وسلم).
 -2وكانت خ�ارج القبة بفاصلة قليلة ٌ
قبة
مبني�ة تعرف ببي�ت األح�زان ،حيث كانت
الزهراء (سلام الله عليه�ا) تخرج إىل ذلك
املكان وتبكي عىل أبيها.
-3وكانت تش�تمل مقربة البقيع عىل قباب

كثيرة ،مث�ل أزواج النب�ي وأوالده وبناته
ومرضعته(صلى الل�ه علي�ه وآله وس�لم)
«حليمة السعدية»
 -4وكان�ت هناك قبة «فاطمة بنت أس�د»
(سلام الل�ه عليه�ا) وال�دة اإلم�ام أمير
املؤمنني (عليه السالم)،
 -5وقبة أم البنني (سالم الله عليها) زوجة
اإلمام أمري املؤمنني(عليه السلام) وقبتها
قرب قبة عمات النبي (صىل الله عليه وآله
وسلم)،
 -6وكان�ت أيض�ا ً قبة «جابر ب�ن عبد الله
األنص�اري» وغريه�م مم�ا ه�و مذكور يف
التاريخ.
وصف البقيع بعد جريمة الوهابية
وصف البقيع «عون بن هاشم» حني هجم
الوهابيون عىل الطائف بقوله:
(رأيت الدم فيها يجري كالنهر بني النخيل،
وبقيت س�نتني عندم�ا أرى امل�اء الجارية
أظنها والله حمراء.
ووصف البقيع الرحالة السويرسي (لويس
بورخات) بقوله:
(ه�ي عب�ارة عن مرب�ع كبري تبلغ س�عته
مئات من الخطوات ،مح�اط بجدار يتصل
م�ن الجه�ة الجنوبي�ة بضاحي�ة البل�دة،
وبس�اتني النخي�ل األخرى .وتب�دوا املقربة
حقرية جدا ً ال تليق بقدس�ية الش�خصيات
املدفون�ة فيه�ا .وقد تك�ون أق�ذر وأتعس
م�ن أية مقبرة موجودة يف امل�دن الرشقية
األخ�رى الت�ي تضاه�ي املدينة املن�ورة يف
حجمه�ا ،فه�ي تخل�وا من أي قرب مش�يد
تشييدا ً مناس�باً ،وتنرش القبور فيها وهي
أكوام غري منتظمة من الرتاب يحد كل منها
عدد من األحجار املوضوعة فوقها ( )..وقد
ّخرب الوهابيون قبورهم وعبثوا بها).
تخطيط الوهابية لهدم البقيع
بعد استفتا ًء علماء املدينة بيد قايض قضاة
الوهابيني «س�ليمان بن بليهد» (لعنة الله
عليه) والتهديد والرتهيب وقع العلماء عىل
جواب ُنوّه عنه يف االس�تفتاء بحُ رمة البناء
على القب�ور ،تأييدا ً ل�رأي الجماع�ة التي
كتبت االستفتاء.

فنشرت جري�دة أم الق�رى
بعدده�ا  69يف  / 17ش�وّال
 1344ه�ـ نص االس�تفتاء
وجواب�ه ـ وكأن الج�واب
ق�د أع� ّد تأكيدا ً على تهديم
القبور.
واعتربت الحكومة السعودية
ّ
مبررا ً مرشوع�ا ً لهدم
ذل�ك
قب�ور الصحاب�ة والتابعني
ليقدم�وا إهان�ة له�م وآلل
الرس�ول (صلى الل�ه عليه
وآله) .
املناطق واآلثار املقدسة التي
طالتها جريمة الوهابية
اوال -املدينة املنورة
تس�ارعت ق�وى الشرك
والوهابيّ�ة إىل هدم قبور آل
الرس�ول (صلى الل�ه عليه
وآل�ه) يف الثامن من ش�وّال
م�ن نفس الس�نة ـ أي عام
 1344ه�ـ ـ فه ّدم�وا قبور
األئمة األطهار والصحابة يف
البقيع ،وس�وّوها باألرض،
محاس�نها،
وش�وّهوا
وتركوه�ا معرض�ا ً لوط�ئ
األقدام  ،ودوس الكالب والدواب..
كما أنه�م أرادوا هدم قبة الرس�ول األكرم
(صىل الل�ه عليه وآله وس�لم) لكن تظاهر
املس�لمون يف الهن�د ومرص ولع�ل غريهما
أيض�اً ،أوقفهم عن ذل�ك يف قصة معروفة،
وه�م ّ
يحن�ون إىل ذل�ك إىل اآلن ،حت�ى أن
عاملهم (بن باز) ال يزور مس�جد الرس�ول
(صىل الله عليه وآله وس�لم) قائالً :ما دام
هذا الصنم (أي قبة الرسول صىل الله عليه
وآله وسلم) هناك ال أزوره ،لكن الزمان م ّر
عليه وال يأبه بكالمه أحد.
وكان مم�ن قتل يف هذه الهجمة التاريخية
املش�هورة الت�ي ت�دل على همجيتها عىل
البعد البعيد للوهابية عن اإلسالم ووجههم
املزري واملشوه لإلسلام ـ الشيخ الزواوي
مفتي الش�افعية وجماعة من بني ش�يبة

(سدنة الكعبة).
وكانوا قد بدأوا يف تهديم املش�اهد والقبور
واآلث�ار اإلسلامية يف مك�ة واملدين�ة
وغريهما..
ثانيا -مكة املكرمة
يف مكة ُدم�رت مقربة املعلى ،والبيت الذي
ولد فيه الرسول (صىل الله عليه وآله) .
ثالثا -كربالء املقدسة
كما قاموا بفعلة ش�نيعة يف سنة 1216هـ
(1801م) باالعت�داء على مبان�ي مدين�ة
كربالء ،فه ّدموا املساجد واألسواق ،والكثري
م�ن البي�وت الرتاثي�ة املحيط�ة باملرقدين
وعبث�وا باملراق�د املقدس�ة وهدموا س�ور
املدينة.
االدل�ة على ج�واز بن�اء القب�ور وج�واز
زيارتها
القرآن -عىل جواز بناء القبور و وزيارتها
ل�و تتبعن�ا الق�رآن الكريم ـ كمس�لمني ـ

لرأين�ا ّ
أن الق�رآن الكري�م
ّ
يعظ�م املؤمنين ويكرّمهم
بالبناء عىل قبورهم ـ حيث
كان ه�ذا األمر ش�ائعا ً بني
ُ
األم�م الت�ي س�بقت ظهور
ّ
اإلسلام ـ فيحدثن�ا القرآن
الكري�م ع�ن أه�ل الكه�ف
حينما اكتشف أمرهم ـ بعد
ثالثمائة وتسع سنني ـ بعد
انتشار التوحيد وتغلّبه عىل
الكفر .
وم�ع ذل�ك ن�رى انقس�ام
الناس إىل قسمني:
قس�م يقول ( :اب ُْن�وا َعلَي ِْهم
ُب ْن َي ً
ان�ا ) تخلي�دا ً لذكراه�م
ـ وه�ؤالء ه�م الكاف�رون
ـ بينم�ا ن�رى املؤمنين ـ
(القس�م الثان�ي) الت�ي
انترصت إرادتهم فيما بعد ـ
يدعون إىل بناء املس�جد عىل
الكهف ،ك�ي يك�ون مركزا ً
لعب�ادة الل�ه تع�اىل ،بجوار
قب�ور أُولئك الذي�ن رفضوا
عبادة غري الله.
قال تعاىل َ :
(ق َ
ال َّالذ َ
ِين َغلَ ُبوا
َعَل�ىَ أَمْ رهِ � ْم لَ َن َّت ِخ َ
ً
�ذ َّن َعلَي ِْهم مَّ ْس ِ�جدا) (
ِ
الكهف).21 :
قال تع�اىل :ـ واتخ�ذوا من مق�ام إبراهيم
مصىل ( ..البقرة ).125
وقال عزوج�ل :ـ اب ُْنوا َعلَيْه�م ُب ْن َيانا ً َ
...ق َ
ال
ِ
ِي�ن َغلَ ُب�وا َعلىَ أَمْ رهِ � ْم لَ َن َّت ِخ َ
َّالذ َ
�ذ َّن َعلَي ِْهم
ِ
ً
مَّ ْس ِجدا ( .الكهف).21 :
وورد يف زي�ارة اإلم�ام الحسين(عليه
السالم)( :ويف قلب من يهواك قربك) .
الس�نة النبوي�ة عىل ج�واز بن�اء القبور و
وزيارتها
وهن�اك احادي�ث رشيف�ة كثيرة وردت يف
فضل زي�ارة القب�ور والتربك باولي�اء الله
تعاىل منها:ـ
ـ م�ن أت�ى قبر أخيه ث�م وضع ي�ده عىل
القرب وقرأ (إنا أنزلناه سبع مرات أمن يوم

الفزع األكرب)
ـ ،وإذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة
القبور.
ـ جاور القبور َت َعتربْ...
االجماع
فق�د قامت اجماعات املس�لمني عىل جواز
البناء على القبور عىل مختل�ف طوائفهم
ولم يخالف يف ذل�ك اال الوهابية لعنهم الله
تعاىل وهذا قبور املس�لمني شاهدة عىل ذلك
فهذا قبر ابي حنيفة وقبر الكيالني وقرب
احم�د بن حنبل وغريه ش�اهده عىل جواز
االمر عند ابناء العامة وكذلك انتش�ار قبور
االولياء والصاحين والعظماء يف كل ارجاء
املعمورة لس�نني متمادية ولم يسمع املنع
اال بعد ان جاء الوهابية لعنهم الله
مبني
أل�م تكن قب�ور الش�هداء والصحابة
ّ
عليها؟
أل�م تكن ه�ذه األماك�ن م�زارات تاريخية
ّ
موثق�ة ألصحابها ; مثل مكان :مولد النبي
(صلى الل�ه علي�ه وآل�ه) ،ومول�د فاطمة
الزه�راء (عليه�ا السلام) ،وقرب ح�وّاء أُم
البشر والقبّ�ة التي علي�ه ،أين قبر حوّاء
اليوم؟ ألم يكن وج�وده تحفة نادرة؟ يدل
على موضع م�وت أوّل ام�رأة يف البرشية؟
أين مس�جد حمزة يف املدينة؟ ومزاره الذي
كان؟ أين ...؟ وأين...
فف�ي املدينة املن�ورة هنال�ك بقعة رشيفة
طاهرة ه�ي البقيع .قرب املس�جد النبوي
الرشيف ومرقد الرسول األعظم (صىل الله
عليه وآله) .
وفيها مراقد األئمة األربعة املعصومني من
أهل بيت النبوّة والرس�الة (عليهم السالم)
عليه�ا قب�ب وأرضح�ة ومعالم ت�دل عىل
قدسيتهم.
وق�د كانت على هذه القبور قب�اب وبناء،
وكان لها صح�ن وحرم ،فكانت عظيمة يف
أعني الناس ،ش�امخة يف قلوب املسلمني...
محفوظة ُحرمتها وكرامتها ،وكان الناس
يتوافدون عىل هذه البقعة املقدسة لزيارة
املدفونني فيها ـ عمالً بالس�نة اإلسلامية

من اس�تحباب زيارة القبور وخاصة قبور
ذرية رسول الله وأولياء الله تعاىل.
اه�م االرضحة والقب�ور يف مقبرة البقيع
هي :
 -1اإلمام الحسن املجتبى (عليه السالم)
 -2اإلمام زين العابدين(عليه السالم)
 -3اإلمام محمد الباقر (عليه السالم)
 -4اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم)
 -5فاطم�ة الزهراء بنت رس�ول الله(صىل
الل�ه عليه وآل�ه ) عىل احتم�ال فإن قربها
مجهول
 -6إبراهيم بن رس�ول الله (صىل الله عليه
وآله)
 -7العباس بن عبد املطلب عم رس�ول الله
(صىل الله عليه وآله)
 -8محمد بن الحنفية بن عيل بن أبي طالب
(عليه السالم)
 -9الحسن بن الحسن (عليه السالم)
 -10عقيل بن أبي طالب أخو أمري املؤمنني
(عليه السالم)
 -11عب�د الل�ه ب�ن جعف�ر بن أب�ي طالب
(عليه السالم)
 -12إس�ماعيل ب�ن اإلمام الص�ادق (عليه
السالم)
 -13محس�ن الس�قط اب�ن اإلم�ام أمير
املؤمنني (عليه السلام) على احتمال فإن
قربه مجهول
 -14محمد بن زيد بن عيل بن الحسين بن
أبي طالب (عليه السالم)
 -15الحسين ب�ن عيل بن الحسين (عليه
السالم)
 -16الحسن بن جعفر (عليه السالم)
 -17عب�د الله  /من أحفاد اإلمام الحس�ن
املجتبى (عليه السالم)
 -18محمد النفس الزكية  /عىل قول
 -19بع�ض أوالد اإلم�ام الس�جاد (علي�ه
السالم)
 -20بع�ض أوالد اإلم�ام الباق�ر (علي�ه
السالم)
 -21بع�ض أوالد اإلم�ام الص�ادق (علي�ه
السالم)
 -22بع�ض أوالد اإلم�ام الكاظ�م (علي�ه
السالم)
 -23فاطم�ة بنت أس�د والدة اإلم�ام أمري
املؤمنني (عليه السالم)
 -24فاطم�ة أم البنين زوج�ة اإلمام أمري
املؤمنني (عليه السالم)
 -25رقية بنت رس�ول الله (صىل الله عليه
وآله)
 -26زينب بنت رسول الله (صىل الله عليه
وآله)
 -27أم كلث�وم بنت رس�ول الله (صىل الله
عليه وآله)
 -28صفي�ة بنت عبد املطلب عمة رس�ول
الله (صىل الله عليه وآله)
 -29عاتك�ة بنت عبد املطلب عمة رس�ول
الله (صىل الله عليه وآله)
 -30جمان�ة بنت عبد املطلب عمة رس�ول
الله (صىل الله عليه وآله)  /عىل قول
 -31زينب بنت اإلم�ام أمري املؤمنني(عليه
السالم)
 -32أم س�لمة زوجة رسول الله (صىل الله
عليه وآله)
 -33ماري�ة القبطي�ة زوج�ة رس�ول الله
(صىل الله عليه وآله)
 -34أم حبيبة زوجة رسول الله (صىل الله
عليه وآله)
 -35زين�ب زوجة رس�ول الله (صلى الله
عليه وآله)
 -36صفية زوجة رس�ول الل�ه (صىل الله
عليه وآله)
 -37ميمونة زوجة رس�ول الله (صىل الله
عليه وآله)
 -38ريحان�ة زوجة رس�ول الله (صىل الله
عليه وآله)
 -39س�ودة زوجة رس�ول الل�ه (صىل الله
عليه وآله)
 -40جويرية زوجة رس�ول الله (صىل الله
عليه وآله)
 -41عائش�ة زوجة رس�ول الله (صىل الله
عليه وآله)
 -42حفص�ة زوجة رس�ول الله (صىل الله
عليه وآله)
 -43حليمة الس�عدية مرضعة رسول الله
(صىل الله عليه وآله)
 -44عثمان بن مظعون
 -45مقداد بن األسود  /عىل قول
 -46جابر بن عبد الله األنصاري
 -47مالك األشرت  /عىل قول
 -48عبد الله بن مسعود
 -49بعض شهداء أحد
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ليفربول يتحرك رسمي ًا القتناص
نجم ريال مدريد
المستقبل العراقي  /متابعة

تح�رك نادي ليفربول اإلنجليزي ،لتعزيز صفوفه من
ريال مدريد اإلسباني ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية
المقبلة.
وأك�دت صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و” ،أن الفريق
ً
عرضا رسم ًيا ،لضم ماركو أسينسيو،
اإلنجليزي قدم
نجم ريال مدريد.

كوبر يدافع عن نجوم الفراعنة
المستقبل العراقي /وكاالت

ً
عرضا
وأوضح�ت الصحيف�ة ،أن إدارة الريدز ،قدمت
رس�م ًيا للفريق الملكي ،لضم أسينس�يو ،مقابل 180
مليون يورو.
وتابعت أن إدارة الملكي ستفكر في العرض المقدم،
م�ن إدارة الري�دز ،لض�م الالع�ب ،البالغ م�ن العمر
 22عامً ا.ولع�ب أسينس�يو 53 ،مباراة م�ن أصل 62
مواجه�ة ،تح�ت قيادة الفرنس�ي زين الدي�ن زيدان،
المدير الفني السابق لريال مدريد.

ق�ال األرجنتيني هيكتور كوبر ،مدرب منتخ�ب مصر ،إنه يتمنى الحفاظ على
هي�كل الفريق الحالي ،رغ�م وداع كأس العالم لكرة القدم من
دور المجموعات.
وودعت مصر ،التي تشارك في النهائيات ،للمرة الثالثة في
تاريخه�ا ،البطولة من دور المجموعات ،عقب هزيمتها
أمام أوروجواي وروسيا المستضيفة.
وس�تلتقي مص�ر م�ع الس�عودية ،ف�ي الجول�ة الثالثة
بمنافس�ات المجموعة األولى ،في مباراة تحصيل حاصل
بعد وداع الفريقين للبطولة.

لوكاكو يزاحم رونالدو
عىل احلذاء الذهبي

نادي الرشطة يعلق نشاطاته الرياضية
المستقبل العراقي /متابعة
قررت الهيئ�ة االدارية لنادي الش�رطة الرياضي، ،
ايقاف نش�اطات النادي االداري�ة والفنية لمدة 72
ساعة
وقالت االدارة الش�رطاوية في بيان انه “نثمن فيه
ال�دور الكبير والمؤثر لجمهورن�ا الرياضي الكريم
ومؤازرته فرق النادي في السراء والضراء وتحمله
معان�اة الس�فر والترح�ال ال�ى كل مالعبن�ا ف�ي
محافظاتن�ا العزي�زة أمالً في تحقي�ق حلمنا االهم
في احراز درع الدوري الكروي وهو المبتغى األهم

الدارتنا التي عملت وسعت ووفرت كل ما من شأنه
تحقيق حلم جمهورنا بعد ان اس�تقطبت مجموعة
م�ن ابرز الالعبين ومالك تدريبي أجنبي ومعس�كر
خارجي ومستلزمات التدريب بكل تفاصيلها فضالً
ع�ن المكافآت المجزية وبذلك فق�د انجزت االدارة
عملها بالشكل األمثل وبشهادة الجميع”.
واضافت انه “لم يقتصر دعمنا لفريق القدم فحسب
ب�ل كل ف�رق الن�ادي البال�غ عدده�ا  16فريق وتم
تجهيزه�م بأحدث التجهي�زات الرياضية فضالً عن
المخصصات والمعسكرات سواء داخليا ً او خارجيا ً
وبالتال�ي تحصلت كل فرقنا على المراتب من االول

احتاد الكرة يعاقب عدنان درجال
بغداد /المستقبل العراقي
عقدت لجنة االنضباط في اتحاد الكرة العراقي،
اليوم الخميس ،اجتماعا رس�ميا لها لمناقش�ة
االحداث على جدول اعمالها.
وقال�ت اللجن�ة ف�ي بي�ان ورد انه�ا اتخ�ذت
القرارات التالية:
 -١حرم�ان عدنان درج�ال من مزاول�ة العمل
االداري لمدة خمس س�نوات وف�ق المادة -٧٩
 ٢١-٨٠من الئحة العقوبات.
 -٢اقامة المب�اراة المقبلة لنادي القوة الجوية
دون جمه�ور وتغريم�ه مبلغا ق�دره  ٥مليون
دينار عن قيمة االض�رار التي احدثها جمهوره
ف�ي مب�اراة البح�ري عل�ى ان تدفع خلال ١٥

يوم�اً -٣.حرمان م�درب نادي الح�دود مظفر
جب�ار مب�اراة واح�دة م�ن مرافق�ة فريقه او
الجلوس في المنطقة الفنية.
 -٤حرم�ان مدرب فري�ق نفط الجن�وب عادل
ناص�ر م�ن مرافق�ة فريق�ه لثلاث مباري�ات
متتالية وعدم جلوسه في المنطقة الفنية.
 -٥حرم�ان  ٧اش�خاص م�ن رابطة مش�جعي
نادي الديواني�ة لضلوعهم في احداث الش�غب
ومحاولته�م اث�ارة العن�ف في مب�اراة فريقم
ام�ام الس�ماوة ولنهاية الموس�م وه�م حيدر
حمي�د نعم�ة (رئي�س الرابط�ة) ومهند عالء
كاظ�م ومحم�د مصطف�ى الك�وردي وعل�ي
جاس�م الك�وردي وغزوان فيص�ل ومجتبى
هاشم وحسنين رحيم الحميداوي.

ماتيتش قلق من مواجهة الربازيل
المستقبل العراقي  /متابعة
ش�دد نيماني�ا ماتيت�ش ،العب وس�ط صربيا ،عل�ى صعوبة
المواجه�ة التي س�تجمع منتخب بلاده م�ع البرازيل ،في
الجول�ة األخيرة م�ن دور المجموعات ب�كأس العالم في
روسيا.
وق�ال ماتيت�ش ،ف�ي تصريح�ات لصحيف�ة “جلوبو
س�بورت” البرازيلي�ة“ :األم�ر صعب للغاي�ة ،ألننا
س�نواجه البرازيل ،هو واحد م�ن أفضل الفرق في
العال�م ،لذا س�يكون األم�ر صع ًبا ،لك�ن في كرة
القدم ،كل شيء ممكن”.
وأض�اف“ :لدينا الوقت للتفكي�ر ،نحن نعرف
صفاته�م ،ال يمكنهم إخفاء أي ش�يء ،ألننا
نعرفهم جي ًدا ،بالطبع ه�م يعرفوننا ً
أيضا،
كما أق�ول س�يكون األم�ر صع ًب�ا ،لديهم
قدرات فردية جيدة ،كم�ا أن لديهم واحد
م�ن أفض�ل الالعبين ف�ي العال�م ،وهو
نيمار ،لكننا نعرف صفاتنا وقدراتنا”.

نجم ريال مدريد يطلب الرحيل
واإلدارة تقابله بالرفض!
المستقبل العراقي  /وكاالت
يس�عى نادي ريال مدريد في الفترة الحالية إلى الحفاظ
عل�ى العبيه بع�د رحيل المدرب الفرنس�ي زي�ن الدين
زيدان والتعاقد مع مدرب منتخب إس�بانيا الس�ابق، ،
جولين لوبيتيغي.كش�فت تقارير صحافية إس�بانية
إلى أن النجم الكرواتي الشاب ماتيو كوفازيتش طلب
من ريال مدريد السماح له بالرحيل عن الفريق ،لكن
اإلدارة قابلته بالرفض القاطع.
ووفقا ً لكادينا كوبي اإلس�بانية فإن العب الوس�ط
الكرواتي يري�د الرحيل عن بط�ل أوروبا للحصول
على دقائق أكثر ،خاصة أنه لم يكن ضمن الخيارات
األساس�ية من�ذ وصول�ه قادم�ا ً من إنت�ر ميالن
لوجود أسماء مميزة في خط الوسط ،على غرار
مواطنه لوكا مودريتش واأللماني توني كروس
وكذلك البرازيلي كاسيميرو.
ُيذك�ر أن بع�ض التقاري�ر تش�ير إل�ى رغب�ة
يوفنت�وس اإليطال�ي في ضم الالع�ب المميز
إضاف�ة إلى ن�ادي ميالن وحتى فريق ش�الكه
األلماني.

بغداد /المستقبل العراقي

ً
فضلا عن عدد
ال�ى الثالث في البط�والت المحلية
م�ن االنجازات الخارجية ومنها على س�بيل المثال
ال الحص�ر ،كرة اليد ثالث عربيا ً وس�ابع آس�يويا ً ،
الجودو ثالث عربياً ،التايكواندو رابع آسيوياً” .
وبين�ت انه “وبعد جهود مضنية تمت برعاية وزير
الداخلي�ة فق�د انجز االتف�اق االهم للش�روع ببناء
مالع�ب المدين�ة الرياضية لك�رة الق�دم (التدريب
واللع�ب) وم�ن المؤمل اكماله�ا نهاية ه�ذا العام
بأذن�ه تعالى ،فضالً ع�ن حصولنا على قطعة أرض
تقدر بـ  22دونماً ،تم تس�جيلها بأسم النادي الول
مرة منذ تأسيسه عام .“ 1932

سجل البلجيكي روميلو لوكاكو ،هدفين لمنتخب
بلاده في مرمى نظيره التونس�ي ،خالل الش�وط
األول م�ن المباراة التي تجمعهما ضمن منافس�ات
دور المجموع�ات لبطول�ة كأس العال�م 2018
بروسيا.
وتس�اوى لوكاكو صاحب ال�ـ 4أهداف حتى اآلن
في البطولة ،مع البرتغالي كريس�تيانو رونالدو،
ف�ي ص�دارة قائم�ة هداف�ي النس�خة الحالي�ة
للمونديال ،ليش�تد الص�راع على جائ�زة الحذاء
الذهبي.

بنفيكا يتعاقد مع مدافع أرجنتيني

كابايريو جيني ثامر كارثة كرواتيا
المستقبل العراقي /وكاالت

بغداد /المستقبل العراقي
تعاقد نادي بنفيكا البرتغالي ،مع المدافع األرجنتيني كريس�تيان ليما الذي لعب المواسم األربعة
الماضي�ة بين صف�وف أتليتيكو بيلجران�و المحلي.ووصل الالعب للش�بونة ،أمس
الجمع�ة ،وخضع الي�وم للفحص الطبي قب�ل أن يوقع العق�د ،وفقا لما
أعلن�ه النادي البرتغالي عبر موقعه على اإلنترنت.وعقب اإلعالن عن
الصفقة ،قال المداف�ع األرجنتيني البالغ من العمر  27عاما “إنني
ممتن له�ذه الفرصة” ،مضيفا أن انضمام�ه لبنفيكا يمثل “قفزة
غاية في األهمية” في مسيرته االحترافية.

كش�فت تقارير صحفية ،عن تغييرات
محتمل�ة ف�ي تش�كيلة المنتخ�ب
األرجنتين�ي ،اس�تعدا ًدا لمواجهة
نيجيريا ،بالجولة األخيرة من دور
المجموع�ات ببطولة كأس العالم
في روسيا.
وذك�رت ش�بكة “ ،”TyCأن

رسمي ًا ..روما يعلن تعاقده مع جوهرة هولندا

خورخ�ي س�امباولي ،المدي�ر الفن�ي
لألرجنتي�ن ،قرر ب�دء مب�اراة نيجيريا
بناهول جوزمان ،حارسا
أساس�يا ،ب�دال م�ن
ويل�ي كابايي�رو،
ح�رس
ال�ذي
عري�ن التانج�و في
مواجهتي أيس�لندا
وكرواتيا.

بغداد /المستقبل العراقي
أعلن نادي روما اإليطالي عن تعاقده رس�ميا مع الجناح الهولندي ،جاس�تن كلويفرت ،نجل
مهاجم برش�لونة اإلس�باني األس�بق باتريك كلويفرت ،قادما من أياك�س الهولندي مقابل
 17.25مليون يورو.وجاء في بيان “الروس�ونيري” “أتم نادي روما صفقة انتقال جاستن
كلويفرت .يعلن النادي عن الحصول بصفة نهائية على الحقوق الرياضية لالعب الهولندي
القادم من أياكس مقابل  17.25مليون يورو ،باإلضافة للمتغيرات التي تصل إلى 1.5
مليون يورو”.كما كش�ف الن�ادي اإليطالي أنه في حالة بيع الالعب مس�تقبال
ألني ناد آخر ،فإن النادي الهولندي س�يحصل على “نس�بة  10%من قيمة
الصفقة في حالة تخطيها  25مليون يورو،

سيميوين غاضب بعد السقوط املدوي للتانجو
بغداد /المستقبل العراقي
قال األرجنتيني دييجو س�يميوني ،مدرب أتلتيكو مدريد،
إن األرجنتي�ن ب�دت تائهة أم�س الخميس خلال مباراة
كرواتيا بنهائيات كأس العالم.ومنيت األرجنتين بهزيمة
ثقيلة  0 3-أمام كرواتيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة
بالنهائيات المقامة في روس�يا وتواجه احتمال خروج مبكر
كارث�ي م�ن البطولة.ولم يرد المتحدث باس�م س�يميوني وال
مس�ؤول االتصاالت ف�ي أتلتيكو على طلب لرويت�رز للتحقق من
التس�جيل الصوتي.وأمكن س�ماع الالعب الدولي السابق يقول“ :ما
يح�دث للفري�ق اآلن هو ما ح�دث لألرجنتين في الس�نوات األربع األخيرة
المخزي�ة ،فوضى وغي�اب القي�ادة من الالعبي�ن والمدربي�ن والمديرين،
الفريق تائه”

رصبيا تطالب بمعاقبة
نجمي سويرسا
المستقبل العراقي  /وكاالت
كش�فت تقارير صحفية عن أن صربيا طالبت االتحاد الدولي
لك�رة القدم “فيف�ا” ،بفرض عقوبات عل�ى العبي منتخب
سويس�را ،عق�ب مب�اراة الفريقي�ن أم�س ،بمنافس�ات
المجموعة الخامسة بكأس العالم.
ً
ووفق�ا لما ورد ف�ي صحيفة “جلوبو س�بورت” ،فإن
االتح�اد الصربي طالب بفرض عقوب�ة على جرانيت
تش�اكا وش�يردان ش�اكيري ،بعدما س�جال هدفين
لمنتخب سويسرا واحتفال بإش�ارات سياسية ضد
صربيا.
وأش�ارت إل�ى أن االتح�اد الصربي يتوق�ع إيقاف
تشاكا وش�اكيري مباراتين ،بعدما مراجعة لوائح
الفيفا في هذا الصدد.

روسيا حتكم قبضتها عىل املونديال
ومتنع «اهلوليغينز»؟
المستقبل العراقي  /وكاالت
خط�ة أمني�ة مُ حكم�ة منع�ت
“الهوليغين�ز” م�ن المش�اركة
ف�ي بطول�ة كأس العال�م ،م�رورا ً
بالس�احات والش�وارع وصوالً إلى
المالعب.
قب�ل بداي�ة موندي�ال  ،2018كان
هن�اك تخ�وف كبي�ر م�ن مش�كلة
“الهوليغينز” الروس الذين س�بقوا
أن ه�ددوا الجماهي�ر اإلنكليزي�ة
الت�ي س�تحضر إل�ى روس�يا .لكن
م�ع الوصول إل�ى اليوم الس�ادس
م�ن بطول�ة كأس العال�م ،يب�دو

وخصوص�ا ً
المش�اغبين
أن
ع�ن
غائب�ون
“الهوليغين�ز”
الس�مع تمام�اً .وبحس�ب التقارير
الصحافية الروس�ية ،فإن منظمي
كأس العال�م حظ�روا دخ�ول
المشجعين المشاغبين وخصوصا ً
“الهوليغين�ز” إل�ى المالع�ب ،كما
وطلب�وا منهم االبتع�اد من عناصر
الش�رطة ،ف�ي وقت ُفرض�ت على
بي�وت كثي�ر منه�م حراس�ة أمنية
مُ ش�ددة ك�ي ال يخرج�وا ويثي�روا
الشغب ويعيقوا تحركات الجماهير
واألج�واء االحتفالي�ة وخصوص�ا ً
الجماهير اإلنكليزية.
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«رسقة بيانات املرضى» تالحق غوغل
دفع�ت املخاوف من احت�كار ومتاجرة غوغل
ببيان�ات ماليني امل�رىض يف اململك�ة املتحدة،
مجموعة مختصة إىل تش�كيل لجنة مستقلة
للتحقي�ق يف كيفي�ة وص�ول غوغ�ل إىل هذه
البيانات واستخدامها يف املستقبل.
ودعت مجموعة ( )DeepMindإلدارة بيانات
م�رىض خدم�ة الصح�ة الوطني�ة باململكة،
إىل تش�كيل لجنة مس�تقلة ملعالجة املخاوف
املتعلقة بكيفية استثمار هذه املعلومات من

فنان «يدفن» نفسه حي ًا!
دفن فنان أسرتايل نفسه وهو عىل قيد الحياة
داخل صندوق تحت جزء من طريق مزدحم
يف عاصمة والية تسمانيا.
وتأتي هذه الخطوة يف إطار مشاركته يف ما
يعرف بمهرج�ان الفنون املظلمة الذي يقام
يف الوالي�ة ،حيث قام ،ماي�ك بار ( 73عاما)،
ليل�ة الخمي�س  14يوني�و الج�اري ،بدف�ن
نفس�ه يف ش�ارع ماك�واري يف هوب�ارت ،يف
إطار عمل فني يحمل عنوان «Underneath
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2018/156 :
التاريخ 2018/6/21 :
اعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف تم�ام العقار
تسلس�ل  3/89578الواق�ع يف النجف حي
العروب�ة العائ�د للمدي�ن حي�در وف�راس
ومرتىض وعلاء اضافة اىل ترك�ة مورثهم
راس�م ش�هيد املحج�وز لقاء طل�ب الدائن
بت�ول ج�واد نعم�ه البال�غ 18,500,000
ثمانية عرش مليون وخمس�مائة الف دينار
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية
خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدأ من اليوم التايل
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي
مش�تمالته  /العقار يقع شارع  10م وهو
مفرز اىل جزئني بصورة غري رسمية
الج�زء االول  :ويتأل�ف من س�احة امامية
مبلطة باالش�تايكر متهالك بضمنها حمام
وتوالي�ت منع�زل الس�قف م�ن الطاب�وق
والش�يلمان ث�م كلي�دور وغرف ن�وم عدد
 3ومكش�وفة صغيرة ومطب�خ الس�قف
من الطاب�وق والش�يلمان الج�دران بورك
ومصبوغة وسلم يؤدي اىل السطح ومجهز
م�اء وكهرباء ويبلغ مس�احة ه�ذا الجزء
150م2
الج�زء الثان�ي  :كان مغلق اثناء الكش�ف
وعىل لس�ان ش�اغل الجزء االول يتألف من
مم�ر وغرف�ة واح�دة وصحيات مشتركة
الس�قف من الطابوق والشيلمان ويحتوي
عىل حديقة وارضية الجزئني من االس�منت
علما ان الجزء الثان�ي مجهز ماء وكهرباء
وتبلغ مس�احة هذا الجزء  50م 2ويشغله
حيدر راسم
املنفذ العدل
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقمه  :النجف ـ حي العروبة
3/89578
 2ـ جنسه ونوعه  :عرصة عليها بناء
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مساحته 200 :م2
 5ـ درجة العمران  :دون الوسط
 6ـ الش�اغل  :الج�زء االول مالي�ة هات�ف
وترغب بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر
 7ـ القيم�ة املقدرة  77,500,000 :س�بعة
وس�بعون ملي�ون ونص�ف امللي�ون دين�ار
عراقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مديرية تنفيذ الرصافة
العدد /202 :خ2017/
التاريخ 2018/6/21
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرصاف�ة العق�ار
تسلس�ل 270م 7نجي�ب باش�ا الواق�ع يف
ح�ي املغرب العائ�د للمدين�ة نزهت مهدي
عجينة املحجوز لقاء طلب الدائنني (صالح
واسماعيل ونضال اوالد خرض احمد) البالغ
 240000000ملي�ون دينار فعلى الراغب
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل ثالثني
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة البالغة عرشة
باملئة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية
العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل
املشرتي
املواصفات :
 1ـ موق�ع العق�ار ورقمه  :ح�ي املغرب م
 304 /ز 21د29رق�م  7/270محلة نجيب
باشا
 2ـ جنسه ونوعه  :دار
 3ـ حدوده واوصافه  :كما مثبت يف صورة
القيد والخارطة
 4ـ مش�تمالته  :العق�ار عب�ارة ع�ن دار
يتك�ون م�ن طابقين االريض يحتوي عىل
استقبال ومطبخ وحمام وغرفتني نوم عدد
اثنني وصالة
الطاب�ق العل�وي يحت�وي عىل غرف�ة نوم
وحم�ام والدار يحتوي على كراج وحديقة
امامي�ة وخلفي�ة والبن�اء م�ن الطاب�وق
واملسلح
 5ـ مساحته  :املساحة الكلية 791,84م2
 6ـ درجة العمران  :وسط
 7ـ الشاغل  :ال يوجد شاغل
 8ـ القيم�ة املق�درة 950,000,000 :
تسعمائة وخمسون مليون دينار
املنفذ العدل  /صفا عبد املنعم محمد

.»the Bitumen – the Artist
وس�يقيض بار  72س�اعة يف التأمل والرسم
والصيام وقراءة كتاب «»The Fatal Shore
ل�ـ « ،»Robert Hughesوس�يتم إخراج�ه
م�ن مدفنه ،ي�وم األحد  17يونيو ،الس�اعة
التاسعة مساء بالتوقيت املحيل.
واستعدادا لهذه العملية ،تم إغالق قسم من
شارع ماكواري ،وإنشاء حفرة فيه ،وضعت
بداخله�ا حاوي�ة فوالذية ،وه�ي عبارة عن
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 5123/19 :
املحلة او رقم واس�م املقاطع�ة  18 :علوة
الفحل
النوع  :ملك رصف
الجنس  :دار مفرز منه عرصة عليها بناء
رقم الباب:
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة 350 :م2
املش�تمالت  :الدار االوىل تحتوي عىل غرفة
ن�وم وهول واس�تقبال ومطبخ وصحيات
وثالث غرف نوم فوقاني مسلح
والدار املش�تمل غرف�ة ومطبخ وصحيات
من الشيلمان
املزروعات او املغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل :
مق�دار املبيع  :حص�ة املدين�ة ميعاد عبد
االمير كريم من ال�دار الطابقين وبداللة
املرصف املرتهن قيمتها ()227,000,000
دين�ار مائتان وس�بعة وعشرون مليون
دينار من القيم�ة العمومية للعقار الكلية
والبالغة ( )407,000,000دينار اربعمائة
وسبعة مليون دينار فقط
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
باملزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف اعاله
العائ�د للراه�ن  /ميعاد عب�د االمري كريم
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن  /مصرف
الرافدي�ن ف�رع مس�لم ب�ن عقي�ل البالغ
 536,664,300دينار خمس�مائة وس�تة
وثالثون مليون وس�تمائة واربعة وستون
ال�ف وثالثمائ�ة دين�ارا فعلى الراغ�ب يف
االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل
( )30يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ
نرش هذا االعالن مستصحبا معه تأمينات
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل
عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة
اعلاه دين�ارا وان املزاي�دة س�تجري يف
الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
ــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /664 :ب2018/1
التاريخ 2018/6/13
اعالن
اىل املدعى عليه�م  1 :ـ بدرية محمد جواد
واملدرجة أسمائهم ادناه :
بتاريخ  2018/4/25اقام املدعية س�يناء
ضي�اء صال�ح وجماعته�ا ض�د الدع�وى
البدائي�ة املرقم�ة /664ب 2018/طلب�و
الحكم فيها اثبات حق املفارسة يف القطعة
املرقم�ة /116مقاطع�ة  24البوح�داري
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ واشعار مختار واختيارية
منطقة ح�ي العامري�ة املدعو س�عد عبد
الرزاق االبراهيمي وحس�ب الكتب كل من
كت�اب معلوم�ات النجف املرق�م  2995يف
 2018/6/10وكت�اب املرك�ز التموين�ي
املرقم ب  862813يف  2018/6/5وكتاب
املجل�س املحلي املرق�م 2019/1/1يف
 2018/6/4فق�د تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا
بصحيفتين محليتين يوميتين للحضور
امام هذه املحكمة ام�ام هذه املحكمة يف
موع�د املرافعة املوافق الس�اعة التاس�عة
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�الك
م�ن ينوب عن�ك قانون�ا او تقديمك ملعذرة
مرشوع�ة فس�وف تجري املرافع�ة بحقك
غيابيا وعلنا وفق القانون
 2ـ محمد حسن صالح مهدي
 3ـ رجاء صالح مهدي
 4ـ عبد العظيم صالح مهدي
 5ـ فاكهة صالح مهدي
 6ـ نادرة صالح مهدي
 7ـ عبد املهدي صالح مهدي
القايض
احمد كاظم املوسوي
ــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك  /ماهر خرض نعناع
اقتىض حضورك اىل بلدي�ة التاجي لغرض
اس�تخراج اج�ازة بن�اء للقطع�ة املرقمة
 – 6179سبع البور .
الرشيك  /محمد حسن محسن

قبل محركات البحث.
ويف تقريره�ا الس�نوي لع�ام  ،2018أوصت
اللجنة املس�تقلة ،التي أنشأتها رشكة للذكاء
الصناع�ي اشترتها غوغ�ل قبل  4س�نوات،
أن تك�ون الرشك�ة أكثر ش�فافة بش�أن هذا
القضية.وترتكز مخاوف اللجنة حول عروض
رشك�ة غوغ�ل ،الت�ي تح�اول إغ�راء خدمة
الصح�ة الوطنية من أجل اس�تخدام بياناتها
يف تحقي�ق أرب�اح تجاري�ة تس�تند إىل ط�رق

سودوكو

ربما تك�ون غري مناس�بة.وتناولت اللجنة يف
تقريره�ا إمكانية وص�ول الرشكة إىل بيانات
املرىض ب�دون موافقتهم ،أو حت�ى أدنى علم
منهم ،وفق تقرير نرشه موقع قناة «سكاي
ني�وز» ،الس�بت.ويف الع�ام امل�ايض ،كش�ف
تحقيق أجرته القناة بش�أن مشاركة بيانات
املرىض م�ع ( )DeepMindأن بيانات مرىض
خدمة الصح�ة الوطنية قد خضع�ت للتبادل
عىل أساس قانوني غري صحيح.

صندوق تم بناؤه من قبل فريق من «Dark
 »Mofoالتابع ملهرجان الفنون املظلمة ،بعد
أن انس�حب املصنع�ون األصليون للصندوق
بعد اكتشافهم أن بار سيدفن نفسه بداخله
تحت الطريق.
ووفق�ا ملنظم�ي « ،»Dark Mofoفإن إقامة
الفن�ان تح�ت األرض تأت�ي «ردا عىل العنف
االس�تبدادي يف الق�رن العرشي�ن بجمي�ع
أشكاله».

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة بداءة الخالص
العدد  / 52ب 2015 /
اعالن
بالنظ�ر لحص�ول الض�م م�ن قب�ل طالب
الض�م ناه�ض ياسين اس�ماعيل بمبل�غ
(  ) 210 ، 000 ، 000مائت�ان وعشرة
ماليين دينار عن بي�ع العق�ار املرقم / 1
 198مقاطعة  57عليبات تقرراالعالن عن
بيع العقار اعاله مل�دة ثالثة ايام من اليوم
التايل للنرش الساعة الثانية عرش ظهرا ويف
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية
يك�ون يف اليوم التايل للمزايدة وعىل الراغب
بالرشاء ايداع تامينات قانونية بنس�بة 10
 %من بدل البيع اذا لم يكن رشيكا .
االوصاف :
 – 1ن�وع امللك  :ملك رصف رقمه 198 / 1
م  57عليبات .
 – 2جنسه  /دار سكن .
 – 3االوص�اف  :دار س�كن يحت�وي على
طابقني يحتوي االول عىل هول واس�تقبال
وطعام وغرفة نوم وحمام ومرافق صحية
مع مخ�زن ويحت�وي الطاب�ق الثاني عىل
ثلاث غرف نوم ومخزن م�ع صحيات وان
ال�دار مبني من م�ادة الطابوق ومس�قف
بالش�يلمان ( ع�كادة ) ومكس�و بالكايش
ويحت�وي عىل حديق�ة فيها اش�جار نخل
عدد  11نخلة واشجار اخرى .
 – 4الش�اغل الحايل للعقار  /املدعى عليها
فردوس مجيد ذنون .
 – 5القيمة التقديرية للعقار ( 00000000
 ) 21مائت�ان وعرشة ملي�ون دينار عراقي
قيمة االرض والبناء .
القايض
عدنان حسني عيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف صلاح الدين
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد  / 108ش 2018 /
تش�كلت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
االس�حاقي بتاري�خ  2018 / 6 / 12م�ن
قاضيه�ا الس�يد ح�ردان خليف�ه جاس�م
املاذون بالقضاء باس�م الش�عب واصدرت
قرارها التايل :
املدعية  :وسن حسني عناد  /االسحاقي
املدع�ى علي�ه  :قحطان فرح�ان عيىس /
االسحاقي
القرار :
الدع�اء املدعية ان املدع�ى عليه هو زوجي
الداخ�ل ب�ي رشع�ا وقانون�ا وق�د طلقني
بتاري�خ  2017 / 6 / 11بالق�رار بالع�دد
 / 82ش  2017 /بتاري�خ 2017 / 6 / 11
وبحضانت�ي اوالدي كل م�ن عناد تولد / 1
 2014 / 10وحم�د تول�د 2015 / 10 / 1
– علي�ه اطل�ب دعوت�ه للمرافع�ة وعنه�ا
الحك�م بتاييد الحضانة وتحميله الرس�وم
واملصاري�ف وللمرافع�ة الغيابي�ة العلنية
والطلاع املحكمة عىل ص�ورة قيد االحوال
املدني�ة الخاص�ة باملدعي�ة بالع�دد 1445
يف  2018 / 6 / 6والص�ادرة م�ن دائ�رة
اح�وال االس�حاقي املتضمن تاشير طالق
املدعية من املدعى عليه وللبينه الشخصية
املس�تمعة ضبط يف محرض جلسة يوم / 5
 2018 / 6واملؤلفة من الش�اهدين كل من
حس�ام فرحان عيىس وس�لمان عناد عيل
واملؤي�دة لالدع�اء – عليه ق�ررت املحكمة
الحك�م بتايي�د الحضانة للمدعية ( وس�ن
حسين عناد ) البنائه�ا القارصين كل من
عن�اد تول�د  2014 / 10 / 1وحمد تولد 1
 2015 / 10 /م�ن طليقه�ا املدعى عليه (
قحط�ان فرحان عيسى ) لغرض مراجعة
كاف�ة الدوائر الرس�مية وش�به الرس�مية
ويف كل مايتعل�ق بمعامالت املحضون دون
الس�فر خارج الع�راق اال بموافق�ة والده
املدعى عليه وتحميل املدعى عليه املصاريف
والرس�وم وصدر الق�رار اس�تنادا الحكام
امل�واد  15 / 2 / 1 / 57اح�وال ش�خصية
واملواد  22و  76اثبات واملواد  156و  161و
 166و  203و  300مرافعات مدنية حكما
غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز وافهم علنا
يف . 2018 / 6 / 12
القايض
حردان خليفة جاسم

وزارة الداخليه
الدائرة القانونيه
محكمة قوى األمن الداخيل
املنطقة الرابعة
مقتبس حكم غيابي
 -1اس�م املحكم�ة  :محكمة ق�وى االمن الداخلي املنطقة
الرابعة
 -2اسم املشتكي  :الحق العام
 -3اس�م امل�دان الغائ�ب  :ش م علي يارس رسحان س�الم
القرييش
 -4القضيه املرقمه 2016/843 :
 -5تاريخ الحكم 2016/12/26 :
 -6خالص�ه الحكم  :حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخيل
املنطق�ة الرابع�ة على ش .م ( علي يارس رسحان س�الم
القرييش ) بالس�جن ملدة ( خمس س�نوات وش�هر واحد )
وف�ق أح�كام امل�ادة ( /35أوال ) م�ن (ق-ع-د) رقم ()14
لس�نه  2008وبدالل�ه امل�واد ( /61أوال )و( /69أوال )م�ن
(ق-ا-د)رق�م ()17لس�نه  2008بدالله امل�ادة ( )2/2من
(ق-ع)رق�م ( )111لس�نه  1969املع�دل (القانون األصلح
للمتهم ) (اختالس املسدس املوصوف ادناه )
 -7تضمينه مبلغ قدره ()1,500,000مليون وخمس�مائة
ال�ف دين�ار عراقي ع�ن قيمه املس�دس نوع كل�وك املرقم
( )261م�ع ملحقات�ه وفق احكام امل�ادة ( /35ثانيا ) من
(ق-ع-د) رقم ()14لس�نه  2008عىل ان يس�تحصل املبلغ
وفق احكام القانون (وقت الحادث )
 -8ط�رده م�ن الخدمه يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا اىل
اح�كام امل�ادة ( /38اوال /أ /ج ) من (ق-ع -د) رقم ()14
لس�نه  2008املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعيه
بدالل�ه امل�ادة ( /89أوال ) م�ن (ق-ا -د) رقم ()17لس�نه
2008
 -9أعطاء املوظفني العموميني صالحيه القاء القبض عليه
أينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه وإل�زام املواطنني
باإلخب�ار عن محل اخفاءه اس�تنادا اىل أحكام املادة (/69
ثانيا وثالثا ) من (ق-ا-د) رقم ( )17لسنه 2008
 -10حجز امواله املنقوله والغري منقوله استنادا اىل أحكام
املادة (/69رابعا) من (ق-ا-د)رقم ( )17لسنه 2008
 -11اعتب�ار الجريمه من الجرائم املخلة بالرشف اس�تنادا
اىل أحكام املادة (/21أ )6 /من (ق -ع) رقم ( )111لس�نه
 1969املعدل
 -12قرار غيابيا صادرا باتفاق اآلراء استنادا األحكام املادة
( / 60سادسا ) من (ق-ا -د ) رقم ( )17لسنه  2008قابال
لالعرتاض اس�تنادا إلح�كام املادتني ( /71ثاني�ا )و(/74
اوال) من نفس القانون وافهم بتاريخ 2016/12/26
العقيد الحقوقي
حمزة عناد بشاري
رئيس املحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخليه
الدائرة القانونيه
محكمة قوى األمن الداخيل
املنطقة الرابعة
مقتبس حكم غيابي
 -1اس�م املحكم�ة  :محكمة ق�وى االمن الداخلي املنطقة
الرابعة
 -2اسم املشتكي  :الحق العام
 -3اس�م امل�دان الغائب  :ش .م حيدر جه�اد غضبان عليج
الربيعي  /مطرود من الخدمه
 -4القضيه املرقمه 2016/878 :
 -5تاريخ الحكم 2016/12/25 :
 -6امل�ادة القانونيه ( /35اوال وثاني�ا ) من ق.ع.د رقم 14
لسنه 2008
 -7خالص�ه الحكم  :حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخيل
املنطق�ة الرابع�ة عىل امل�دان الغائ�ب ش .م ( حيدر جهاد
غضب�ان عليج الربيعي  /مطرود من الخدمه ) بالس�جن
مل�دة ( خمس س�نوات وش�هر واح�د ) وفق أح�كام املادة
( /35أوال ) من (ق-ع-د) رقم ( )14لس�نه  2008وبدالله
امل�واد ( /61أوال )و( /69أوال )م�ن (ق-ا-د)رق�م ()17
لس�نه 2008بدالله امل�ادة ( )2/2من ق.ع رقم 111لس�نه
 1969املعدل (القانون االصلح للمتهم ) (اختالس املسدس
املوصوف ادناه )
 -8تضمينه مبلغ ق�دره ()3,000,000ثالثه ماليني دينار
عراقي عن قيمه املس�دس نوع كل�وك املرقم ( )KEH481
مع ملحقاته وفق احكام املادة ( /35ثانيا ) من (ق-ع-د)
رقم ()14لسنه  2008عىل ان يستحصل املبلغ وفق احكام
القانون (وقت الحادث)
 -9ط�رده م�ن الخدمه يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا اىل
اح�كام امل�ادة ( /38اوال /أ /ج ) من (ق-ع -د) رقم ()14
لس�نه  2008املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعيه
بدالل�ه امل�ادة ( /89أوال ) م�ن (ق-ا -د) رقم ()17لس�نه
2008
 -10أعطاء املوظفني العموميني صالحيه القاء القبض عليه
أينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه وإل�زام املواطنني
باإلخب�ار عن محل اخفاءه اس�تنادا اىل أحكام املادة (/69
ثانيا وثالثا ) من (ق-ا-د) رقم ( )17لسنه 2008
 -11حجز امواله املنقوله والغري منقوله استنادا اىل أحكام
املادة (/69رابعا) من (ق-ا-د)رقم ( )17لسنه 2008
 -12اعتب�ار الجريمه من الجرائم املخلة بالرشف اس�تنادا
اىل أحكام املادة (/21أ )6 /من (ق -ع) رقم ( )111لس�نه
 1969املعدل
 -13حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة
( /60سادس�ا ) من (ق/أ/د) رقم ))17لسنه  2008قابال
لالعرتاض والتميز اس�تنادا الحكام املادة ( /71ثانيا و/74
اوال ) من نفس القانون وافهم بتاريخ 2016/12/25
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة

وزارة الداخليه
الدائرة القانونيه
محكمة قوى األمن الداخيل
املنطقة الرابعة
مقتبس حكم غيابي
 -1اس�م املحكم�ة  :محكمة ق�وى االمن الداخلي املنطقة
الرابعة
 -2اسم املشتكي  :الحق العام
 -3اس�م املدان الغائب  :ش .م عيل اسماعيل عيىس عمران
 /مطرود من الخدمه
 -4القضيه املرقمه 2016/891 :
 -5تاريخ الحكم 2016/12/26 :
 -6خالص�ه الحكم  :حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخيل
املنطق�ة الرابعة عىل املدان الغائب ش .م ( عيل اس�ماعيل
عيسى عم�ران  /مطرود م�ن الخدمه ) بالس�جن ملدة (
خمس سنوات وش�هر واحد ) وفق أحكام املادة ( /35أوال
) من (ق-ع-د) رقم ( )14لسنه  2008وبدالله املواد (/61
أوال )و( /69أوال )من (ق-ا-د)رقم ()17لسنه 2008بدالله
املادة ( )2/2من ق.ع رقم 111لسنه  1969املعدل (القانون
االصلح للمتهم ) (اختالس املسدس املوصوف ادناه )
 -7تضمينه مبلغ قدره ()1,520,000مليون وخمس�مائة
وعرشون ال�ف دينار عراقي عن قيمه املس�دس نوع كلوك
املرقم (  )FXH378م�ع ملحقاته م�ع اصفاد حديديه
ع�دد ( )1وف�ق احكام امل�ادة ( /35ثانيا ) م�ن (ق-ع-د)
رقم ()14لسنه  2008عىل ان يستحصل املبلغ وفق احكام
القانون (وقت الحادث)
 -8ط�رده م�ن الخدمه يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا اىل
اح�كام امل�ادة ( /38اوال /أ /ج ) من (ق-ع -د) رقم ()14
لس�نه  2008املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعيه
بدالل�ه امل�ادة ( /89أوال ) م�ن (ق-ا -د) رقم ()17لس�نه
2008
 -9أعطاء املوظفني العموميني صالحيه القاء القبض عليه
أينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه وإل�زام املواطنني
باإلخب�ار عن محل اخفاءه اس�تنادا اىل أحكام املادة (/69
ثانيا وثالثا ) من (ق-ا-د) رقم ( )17لسنه 2008
 -10حجز امواله املنقوله والغري منقوله استنادا اىل أحكام
املادة (/69رابعا) من (ق-ا-د)رقم ( )17لسنه 2008
 -11اعتب�ار الجريمه من الجرائم املخلة بالرشف اس�تنادا
اىل أحكام املادة (/21أ )6 /من (ق -ع) رقم ( )111لس�نه
 1969املعدل
 -12حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة
( /60سادس�ا ) من (ق/أ/د) رقم ()17لسنه  2008قابال
لالعرتاض والتميز اس�تنادا الحكام املادة ( /71ثانيا و/74
اوال ) من نفس القانون وافهم بتاريخ 2016/12/26
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخليه
الدائرة القانونيه
محكمة قوى األمن الداخيل
املنطقة الرابعة
مقتبس حكم غيابي
 -1اس�م املحكم�ة  :محكمة ق�وى االمن الداخلي املنطقة
الرابعة
 -2اسم املشتكي  :الحق العام
 -3اس�م املدان الغائب  :ش .م عباس كريم صعيصع ثابت
الغريباوي  /مطرود من الخدمه
 -4القضيه املرقمه 2016/884 :
 -5تاريخ الحكم 2016/12/25 :
 -6امل�ادة القانوني�ه /35(:اوال وثانيا )م�ن ق.ع درقم 14
لسنه 2008
 -7خالص�ه الحكم  :حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخيل
املنطق�ة الرابع�ة عىل امل�دان الغائ�ب ش .م ( عباس كريم
صعيص�ع ثاب�ت الغريب�اوي  /مط�رود م�ن الخدم�ه )
بالس�جن ملدة ( خمس سنوات وش�هر واحد ) وفق أحكام
امل�ادة ( /35أوال ) م�ن (ق-ع-د) رقم ( )14لس�نه 2008
وبدالل�ه امل�واد ( /61أوال )و( /69أوال )م�ن (ق-ا-د)رقم
()17لسنه (2008اختالس املسدس املوصوف ادناه )
 -8تضمينه مبلغ قدره ()5,000,000خمسه ماليني دينار
عراقي عن قيمه املسدس نوع كلوك املرقم (GNW890
) م�ع ملحقات�ه وف�ق اح�كام امل�ادة ( /35ثاني�ا ) م�ن
(ق-ع-د) رقم ()14لس�نه  2008عىل ان يستحصل املبلغ
وفق احكام القانون (وقت الحادث)
 -9ط�رده م�ن الخدمه يف ق�وى االمن الداخيل اس�تنادا اىل
اح�كام امل�ادة ( /38اوال /أ /ج ) من (ق-ع -د) رقم ()14
لس�نه  2008املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعيه
بدالل�ه امل�ادة ( /89أوال ) م�ن (ق-ا -د) رقم ()17لس�نه
2008
 -10أعطاء املوظفني العموميني صالحيه القاء القبض عليه
أينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه وإل�زام املواطنني
باإلخب�ار عن محل اخفاءه اس�تنادا اىل أحكام املادة (/69
ثانيا وثالثا ) من (ق-ا-د) رقم ( )17لسنه 2008
 -11حجز امواله املنقوله والغري منقوله استنادا اىل أحكام
املادة (/69رابعا) من (ق-ا-د)رقم ( )17لسنه 2008
 -12اعتب�ار الجريمه من الجرائم املخلة بالرشف اس�تنادا
اىل أحكام املادة (/21أ )6 /من (ق -ع) رقم ( )111لس�نه
 1969املعدل
 -13حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة
( /60سادس�ا ) من (ق/أ/د) رقم ()17لسنه  2008قابال
لالعرتاض والتميز اس�تنادا الحكام املادة ( /71ثانيا و/74
اوال ) من نفس القانون وافهم بتاريخ 2016/12/25
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة

وزارة الداخليه
الدائرة القانونيه
محكمة قوى األمن الداخيل
املنطقة الرابعة
مقتبس حكم غيابي
 -1اسم املحكمة  :محكمة قوى
االمن الداخيل املنطقة الرابعة
 -2اسم املشتكي  :الحق العام
 -3اس�م املدان الغائب  :املفوض
عبد الحسن كاطع محمد
 -4القضي�ه املرقم�ه :
2016/894
 -5تاري�خ الحك�م :
2016/12/26
 -6خالص�ه الحك�م  :حكم�ت
محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلي
املنطقة الرابع�ة عىل املفوض (
عب�د الحس�ن كاطع محم�د )
بالس�جن ملدة ( خمس س�نوات
وشهر واحد ) وفق أحكام املادة
( /35أوال ) م�ن (ق-ع-د) رقم
( )14لس�نه  2008وبدالل�ه
امل�واد ( /61أوال )و(/69
أوال )م�ن (ق-ا-د)رق�م ()17
لس�نه (2008اختالس املسدس
املوصوف ادناه )
 -7تضمين�ه مبل�غ ق�دره
()5,000,000خمس�ه ماليين
دينار عراقي عن قيمه املس�دس
نوع كلوك املرقم (
 )GZV900م�ع ملحقات�ه وفق
اح�كام امل�ادة ( /35ثانيا ) من
(ق-ع-د) رقم ()14لسنه 2008
على ان يس�تحصل املبل�غ وفق
احكام القانون (وقت الحادث)
 -8ط�رده من الخدم�ه يف قوى
االمن الداخيل استنادا اىل احكام
امل�ادة ( /38اوال /أ /ج ) م�ن
(ق-ع -د) رق�م ( )14لس�نه
 2008املع�دل بع�د اكتس�اب
الحكم الدرج�ة القطعيه بدالله
املادة ( /89أوال ) من (ق-ا -د)
رقم ()17لسنه 2008
 -9أعط�اء املوظفني العموميني
صالحي�ه الق�اء القب�ض علي�ه
أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر
بحقه وإلزام املواطنني باإلخبار
ع�ن محل اخف�اءه اس�تنادا اىل
أح�كام امل�ادة ( /69ثانيا وثالثا
) من (ق-ا-د) رقم ( )17لس�نه
2008
 -10حجز امواله املنقوله والغري
منقوله اس�تنادا اىل أحكام املادة
(/69رابع�ا) م�ن (ق-ا-د)رقم
( )17لسنه 2008
 -11اعتب�ار الجريم�ه م�ن
الجرائم املخلة بالرشف اس�تنادا
اىل أحكام امل�ادة (/21أ )6 /من
(ق -ع) رقم ( )111لسنه 1969
املعدل
 -12حكما غيابيا صادرا باتفاق
االراء اس�تنادا الح�كام امل�ادة
( /60سادس�ا ) م�ن (ق/أ/د)
رق�م ()17لس�نه  2008قابلا
لالعتراض والتمي�ز اس�تنادا
الح�كام املادة ( /71ثانيا و/74
اوال ) من نف�س القانون وافهم
بتاريخ 2016/12/26
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس املحكمة
ـــــــــــــــــــــــــ
مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء على الطل�ب املق�دم م�ن
الس�يد  /صادق باقر محس�ن.
ال�ذي يطلب في�ه تبدي�ل اللقب
من (املوس�وي) اىل (اليارسي)،
م�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديري�ة خلال م�دة أقصاه�ا
خمس�ة عشر يوم�ا ً وبعكس�ه
س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف
الطلب وفق احكام املادة  22من
قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3
لسنة .2016
اللواء  /هيثم فاضل الغرباوي
مدير األح�وال املدنية والجوازات
واإلقامة العامة

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1696
االحد  24حزيران 2018

ام�ضاءات

م�ساحة للر�أي

االنتخابات ..قرار «املحكمة
االحتادية» واحلل

اركان العرف الدويل
الحقوقي ماجد الحسناوي
العرف الدويل هو مجموعة القواعد القانونية التي نشأت
يف املجتم�ع باتباع ال�دول لها امدا ً طويا ً حتى اس�تقرت
واعتقاد الدول أن ه�ذه القواعد ملزمة لها قانوناً ،ولقد
حددت امل�ادة ( )38من النظام األس�ايس ملحكمة العدل
الدولي�ة يف فقرتها ثاني�ا ً املصدر الثان�ي للقانون الدويل
أي (الع�ادات الدولي�ة املعتبرة بمــــــثاب�ة قان�ون
دل علي�ه تواتر االس�تعمال) وللعرف ال�دويل ركنني هما
م�ادي ومعنوي فارك�ن املادي عب�ارة عن تك�رار اتباع
الدول لقاعدة ما يف امر من األمور الدولية بش�كل مطرد
وثابت خالل فترة من الزمن وأن يحظى بنس�ب عاملية
وأن الترصف�ات الت�ي تصدر عن هيئ�ات قانونية تتمتع
باختصاص�ات ذات طابـــــــــ�ع دويل وهما نوعان
األول هيئات حكومية تتمثل بالسلطات الثالث من حيث
النش�اط الدويل فالعالقات الخارجية هي من اختصاص
الس�لطة التنفيذي�ة لتـــحدي�د مواق�ف الدول�ة يف م�ا
ج�رت عليه من الترصفات يف ش�ؤونها الدولية والوثائق
الرسمية الصادرة عنهـــــــا واملراســـــــــــالت
الدبلوماس�ية والتعليم�ات املوجه�ة للدبلوماس�يني
والقناصل وكبار الضباط من ذوي الرتب العالية.
اما الس�لطة الترشيعية يربز دورها يف انها تضع قوانني
ذات صبغ�ة دولي�ة احيان�ا ً وبتكرار ه�ذه النصوص يف
أنظمة مختلفة يتكون الركن املادي للعرف.
ام�ا الس�لطة القضائية فيتجلى أثرها يف االح�كام التي
تصدره�ا وتثبت فيه�ا اقدام بعض األع�راف الدولية اما
النوع الثان�ي فيكــــــــــــــم�ن يف هيئات دولية
بم�ا تربم�ه يف معاه�دات دولي�ة والهيئ�ات التحكيمية
واملحاك�م الدولية وإن الع�ادة تثبت تكرار الترصف اكثر
من مرة واحدة.
اما الركن املعنوي فهو ان يكون عند اش�خاص القانون
الدويل السري عىل مقتىض النظام الذي جرت العادة عليه
واج�ب قانونا ً وهذا يرس�م الخ�ط الفاصل بين العرف
الدويل والعــــــــــــادة وأن القـــــــيام بعمل او
امتناعا ً عن عمل إال إذا اس�تفيد منها اعتقاد الدولة انها
ملزم�ة بالترصف عىل هذه الصورة ،إن قــــــــواعد
الع�رف الدويل عاملية يف مدى تطبيقه�ا وملزمة لجماعة
ال�دول انها قواعد قابلة للنمو والتطور وتتس�م باملرونة
لحد ما.

عادل عبد المهدي

كـاريكـاتـير

الكوفة تشهد انطالق مهرجان السفري الثقايف الثامن بمشاركة عربية واسعة
النجف االرشف  /فراس الكربايس
ش�هدت مدينة الكوف�ة يف محافظة النجف
االرشف ،انطالق فعاليات مهرجان الس�فري
الثق�ايف الثامن يف مصىل الس�فري مس�لم بن
عقي�ل وحم�ل املهرجان يف نس�خته الثامنة
ش�عار (مس�لم ب�ن عقي�ل مله�م األجي�ال
يف تحقي�ق اآلم�ال) ،ال�ذي تقيم�ه أمان�ة
مس�جد الكوفة املعظم واملزارات امللحقة به
بمشاركة عربية واسعة.
وش�هد حفل االفتتاح حض�ور رئيس ديوان
الوق�ف الش�يعي س�ماحة الس�يد علاء
املوس�وي و املدي�ر الع�ام لدائ�رة العتب�ات
املقدس�ة وامل�زارات الرشيفة الس�يد موىس
تقي الخلخايل واالمني الع�ام للعتبة العلوية
املقدس�ة واالمين الع�ام للعتب�ة الكاظمية
املقدس�ة وممثلي مكات�ب مراج�ع الدي�ن
وش�خصيّات علمائيّ�ة وحوزويّ�ة وثقافيّة
وأكاديميّ�ة م�ن داخ�ل وخ�ارج الع�راق،
ّ
ً
ممثلني م�ن الحكومة املحلّية يف
فضلا عن
محافظة النجف األرشف .وقال أمني مسجد
الكوفة املعظم السيد محمد مجيد املوسوي
يف كلمته ،ان «يوم الخامس من شوال أصبح

نقطة مضيئة يف سجل تاريخ مدينة الكوفة
الذي أسميناه بيوم الكوفة وهذا ما اعتمده
مجل�س محافظة النج�ف األرشف بعد ذلك
رس�مياً» .واضاف املوس�وي ،ان «مهرجان
الس�فري الثقايف يدخ�ل عامه الثام�ن بنتاج
ثق�ايف ث�ر تحق�ق من خلال طباع�ة واح ٍد
وخمسين كتاب�ا تنوع�ت موضوعاته�ا يف
تاريخ مس�جد الكوف�ة املعظ�م وتخطيطه
وتاريخ أه�ل البيت فيها منذ أن رشفها أمري
املؤمنين بجعلها العاصمة االسلامية االوىل

اكتشاف عالج جديد لداء السكري
من النوع األول
اكتش�فت مجموعة من العلماء األمريكيني ،أن لقاحات  BCGقد تكون
العالج املطلوب لداء السكري من النوع األول.
وقالت صحيفة «ديىل ميل» الربيطانية ،إن الدراس�ة األمريكية أثبتت أن
اللقاح ،الذي يس�تخدم للوقاية من اإلصابة بالس�ل ،يخفض مستويات
السكر يف الدم لدى مستخدميه.
وتبني أن نس�بة الس�كر يف دم الذين تلقوا هذا اللقاح ،اقرتبت بعد ثالث
س�نوات من اللقاح من مستوياتها لدى األشخاص الذين ال يعانون من
مرض السكري.
وتشير أبحاث س�ابقة إىل أن اللق�اح املذك�ور يولد مواد تمن�ع الخاليا
املناعي�ة من مهاجمة أنس�جة الجس�م ،حي�ث من املع�روف أن مرض
الس�كر من الن�وع األول يظهر عندما تتع�رض البنكرياس للهجوم مما
يمنعها من إنتاج اإلنسولني.
ويضي�ف البحث أن اللقاح قد يزيد أيضا من امتصاص الخاليا للغلوكوز
مما يتسبب يف انخفاض مستويات السكر يف الدم.

خارج الجزيرة العربية ،ودراس�ة مجتمعها
قديما وخالل حك�م أمري املؤمنني وصوالً اىل
هذا الوق�ت حيث كان�ت هذه الكت�ب نتاج
جائزته�ا يف التألي�ف أو التحقي�ق أو بحوثا
مجموع�ة» .وج�دد امين املس�جد املعظ�م
دعوت�ه للباحثين والكت�اب واملحققني من
داخ�ل الع�راق وخارج�ه لإلس�هام يف إعادة
كتابه التاريخ الذي ظل�م أهل الحق والهدى
(عليه�م السلام) ق�ال تع�اىل ( و ََذ ِّك� ْر َفإِ َّن
الذ ْكر َٰى َت َ
ِّ
نف ُع الْمُ ْؤمِ ِن َ
ني) ،معربا ً عن ش�كره

وتقدي�ره اىل اللج�ان املش�اركة يف االرشاف
والتحكيم يف الفقرات كافة.
من جهته ،دعا رئيس ديوان الوقف الشيعي
س�ماحة الس�يد علاء املوس�وي يف كلمته،
الباحثين واملؤرخين اىل التص�دي لألقلام
الصفراء التي تصف مدينة الكوفة بالغادرة
متناسين محبة آل البيت (عليهم السلام)
لها ،ومقاومتها الطغاة عىل مر التاريخ.
ودع�ا املوس�وي الباحثين واملؤرخين اىل
التصدي لألقالم الصفراء التي تحط من قيمة

ه�ذه املدينة التي يحبها آل البيت (علس�هم
السلام) واصفا مدين�ة الكوف�ة بالظاهرة
الحضارية يف تاريخ الثقافة االسالمية عامه
والع�راق خاصة حي�ث أنها عكس�ت تحوالً
جدي�دا ً اذ اصبح الع�راق دار هج�رة العرب
وقاعدة حضارية اسالمية جديدة.
وعلى هامش حفل االفتتاح ت�م تكريم احد
الشخصيات الكوفية الرتبوية.
والقى الشاعر الشيخ الدكتور نبيل الحلباوي
ام�ام الجمع�ة والجماع�ة يف مرقد الس�يدة
رقية بس�وريا قصيدة بالشعر الفصيح حبا ً
وعرفان�ا ً لصاحب الذكرى مس�لم بن عقيل
وعظمة مدين�ة الكوفة الت�ي مثلت النرصة
واملحب�ة آلل البيت رغم عداء الس�لطات لها
عىل مدى التاريخ.
كما ش�هد املهرجان افتتاح معارض للصور
الفوتوغرافي�ة والخ�ط العرب�ي ومكتب�ة
متخصصة تضم كتب ودراس�ات عن مدينة
الكوفة .وستس�تمر فعاليات املهرجان ملدة
ثالثة أيام تتخللها جلسات بحثية عن اإلمام
املهدي وقرآنية واعالن نتائج مسابقة مسلم
بن عقيل لإلبداع الفكري إضافة اىل جلسات
للشعر الشعبي والفصيح.

خدمة مميزة يف ايفون اثناء الطوارئ
بالتحدي�د إىل نظ�ام «رابي�د أس
أو أس» ،الذي س�يمرره تلقائيا
إىل س�لطات الط�وارئ املحلي�ة
ومراكز االستجابة.
وهذا يساعد س�يارات اإلسعاف
والف�رق الطبي�ة للوص�ول إىل
املس�تخدم خلال دقائ�ق م�ن
املكامل�ة ،م�ا سيس�اعد يف إنقاذ
حياة  10آالف ش�خص س�نويا،
وف�ق تقدي�رات الس�لطات
االتحادية األمريكية.
وس�تكون املي�زة الجديدة جزءا
م�ن التحدي�ث ( ،)12 iOSالذي
يكش�ف عنه يف وق�ت الحق هذا
العام.

م�ن املتوق�ع أن يضي�ف هاتف
رشك�ة «أب�ل» ،آيف�ون ،مي�زة
جدي�دة تس�اعد أولئ�ك ،الذي�ن
يعان�ون م�ن ظ�روف صعب�ة،
وفق م�ا أوردت مجل�ة «التايم»
األمريكية ،الثالثاء.وذكرت املجلة
أن آيف�ون سريس�ل موقع�ه إىل
مراكز االس�تجابة عندما يتصل
املس�تخدم ،ال�ذي يم�ر بظروف
صعبة برقم الطوارئ (.)911
وج�اءت ه�ذه الخط�وة نتيجة
تع�اون بين «أب�ل» ورشك�ة
«.»startup RapidSOS
وحس�ب املجل�ة األمريكية ،فإن
هاتف آيف�ون سريس�ل موقعه

يق�ول البع�ض ان القرار مس�يس ،ويقول اخرون انه دس�توري،
وبغ�ض النظر عن قناعاتنا لكننا جميعا ً ملزمون به .نرى رضورة
ش�كر املحكم�ة الجتهاده�ا ،فالق�رار يلبي رضورة الكش�ف عن
التزوي�ر ،لكن�ه يحمي ايضا ً االص�وات الصحيح�ة ،ويفتح املجال
للبدء باالستحقاقات الدستورية.
 -1القرار بـ 18صفحة ..الـ 9االوىل لعرض القضية ..و 6صفحات
ملناقشة مواد التعديل ..والـ 3االخرية لقرار الحكم النهائي .وضعنا
النصوص االساسية باالسود املائل ،وهذا نصه بعد حذف االحاالت
لالختصار«[ :من كل ما تقدم قرر الحكم بـ :اوالً -عدم دس�تورية
نص املادة ( )3من قانون التعديل الثالث ..واش�عار مجلس النواب
التخاذ ما يلزم ..واش�عار املفوضي�ة العليا بمكوناتها يف املادة ()3
م�ن قانونها ..ومراعاة ذلك عند ممارس�ة صالحيتها يف املادة ()8
من قانونها عند النظر يف الشكاوى الواردة ..ويف املخالفات الواردة
يف التقارير الرسمية املرفوعة عن املخالفات ،وكذلك إشعار (الهيئة
القضائي�ة لالنتخابات) بم�ا ورد يف قرار الحكم ه�ذا ملراعاته عند
ممارس�ة صالحياتها ومهامها املنصوص عليه�ا يف املادة ( )4من
قانون التعديل الثالث واملادة (/8ثالثاُ) من قانون املفوضية ،وذلك
بالغاء االصوات يف املراكز االنتخابية يف عموم العراق وخارجه التي
رفعت او سرتفع بشأنها الشكاوى ،او ما ورد ذكره من مخالفات
يف التقاري�ر الرس�مية ذات العالق�ة اذا ثب�ت وج�ود مخالف�ات يف
الحص�ول عىل تلك االصوات كالتزوير وغيره من اوجه املخالفات
املؤث�رة يف حري�ة االنتخاب�ات ويف ح�رف ارادة الناخ�ب ،وذلك بعد
اج�راء عملي�ة العد والفرز الي�دوي املنصوص عليه�ا يف املادة ()1
م�ن قان�ون التعديل الثالث بالنس�بة له�ذه االص�وات فقط دون
غريه�ا وعدم املس�اس باصوات املقرتعين التي تحصلت بش�كل
قانوني س�ليم ودون اي مخالفات ولم ترد بشأنها شكاوى او يرد
ذكرها يف التقارير الرس�مية ذات العالقة باملخالفات ،ودون وجود
حاجة الجراء عملية العد والفرز يدويا عليها س�واء تحصلت هذه
االصوات داخل العراق او خارجه ..احرتاما ً الرادة الناخب وحقوقه
يف املش�اركة يف الشؤون العامة وعدم اهدار صوته الذي جاء دونما
اي�ة مخالف�ة ..ثاني�اً -رد الطع�ون ال�واردة ..املتعلق�ة بالجوانب
االجرائية يف اصدار القانون او يف نفاذه وكذلك الطعون الواردة عىل
م�واده لالس�باب املبينة ازاء كل طعن او مادة وذلك لعدم اس�تناد
هذه الطعون عىل س�ند من الدستور .ثالثاً -صدر قرار الحكم باتا ً
وملزما ً للسلطات كافة.]»..
 -2بموجبه ،سيش�مل العد والف�رز فقط املحط�ات واملراكز التي
اثريت او س�تتثار حولها الشكاوى املس�تندة الدلة قانونية معتربة
خالل املهلة القانونية ،مما سيعني ان  %90-85من النتائج (-280
 297مقعداً) صحيحة .وان املبدأ الذي اعتمدته «االتحادية» شامل
يخ�ص االنتخابات العامة والخاصة والنازحني ويف الخارج ،ويبدو
ذل�ك واضح�ا ً يف الصفحة ( )14-13ونصه« :اما بالنس�بة للنتائج
الت�ي ش�ابتها املخالف�ات كالتزوير وغيره والتي رفعت بش�أنها
الشكاوى اىل املفوضية وفق احكام املادة ( )8من قانون املفوضية
او تلك املخالفات التي وردت يف التقارير الرسمية والتي تستند عىل
ادلة قانونية معتربة ،فيمكن ارجاء اعالن نتائجها لحني البت فيها
سلبا ً او ايجابا ً وذلك بهدف السري ببقية مراحل العملية االنتخابية
بش�كل قانوني وش�فاف واعلان النتائ�ج النهائية وارس�الها اىل
املحكم�ة االتحادية العلي�ا للمصادق�ة عليها بع�د التحقق ووفق
اختصاصها املنصوص عليه يف املادة (/93سابعاً) من الدستور»..
وهو ما ذهب اليه بيان املمثل االممي الس�يد «كوبيش» منوها ً عن
ثقته بان «مجلس القضاة سيضع طرائق اعادة الفرز التي تمكنه
من االضطالع بالعمل بارسع ما يمكن وبطريقة شفافة بالكامل،
من ش�أنها زي�ادة ثقة الجمه�ور يف العملي�ة االنتخابي�ة وتعزيز
نزاهته�ا وتحقيق العدالة االنتخابية واملس�اهمة يف رشعية نتائج
االنتخابات .وسيسمح ذلك بتعجيل املصادقة عىل النتائج النهائية
التي من ش�أنها ان ُتفيض اىل ترسيع التئ�ام مجلس النواب املقبل
وتشكيل الحكومة املقبلة».
 -3وبانتظ�ار بقي�ة النتائج يمكن السير قدما ً بتصدي�ق النتائج
الصحيحة ( 297-280نائب) والبدء بالعد التنازيل لالس�تحقاقات
الدس�تورية ..ففي جميع الدورات الس�ابقة انعقد مجلس النواب
واس�تكمل واجبات�ه دون ان يك�ون بكامل اعداده ،س�واء لتغيب
البع�ض او لع�دم الجم�ع بين النياب�ة والوظيفة الس�ابقة لحني
االستقالة ،او بسبب اجراءات شكلية.

اجلرعة املفيدة من القهوة للقلب
اكتش�ف علماء من جامعة هاينريش هاينة ،يف دوس�لدورف بأملانيا ،أن
تناول القهوة بصورة منتظمة يساعد يف تحسني وظائف مصادر الطاقة
يف الجسم ويحمي القلب واألوعية الدموية من التلف.
ويفيد موقع  MedicalXpressبأن الباحثني اكتشفوا أن املفعول الوقائي
للقهوة يصل إىل أعىل مس�توياته عن�د دخول كمية الكافيني املوجودة يف
أربع فناجني من القهوة إىل الجسم يف اليوم الواحد.
وتحس�ن القهوة وظائف الخاليا البطانية املوجودة يف الس�طح الداخيل
لألوعي�ة الدموي�ة ،بتأثري م�ن بروتين  p27الذي تحتوي�ه ،حيث يقوم
بدور أس�ايس يف كبح دورة الخاليا وإطال�ة عمرها .كما تبني أن بروتني
 p27موج�ود يف ميتوكوندري�ا (مصنع الطاقة يف الجس�م) جميع أنواع
الخاليا األساس�ية للقلب واألوعية الدموي�ة .ويحمي هذا الربوتني خاليا
عضلة القلب من املوت ويسبب تحول األرومات الليفية (خاليا األنسجة
الرابط�ة) إىل خالي�ا محتوي�ة على ألياف مقلص�ة .وأك�د الباحثون أن
الكافيني يحفز وصول الربوتني  p27إىل امليتوكوندريا ،ما خفض خطورة
تلف قلب الفرئان املخربية املسنة والتي تعاني من السمنة.

مادة غذائية يف كل بيت تقي من الرسطان
كشف علماء من جامعة برشلونة عن نتائج
دراسة تظهر دورا هاما للزيتون يف مكافحة
مرض الرسطان .وأش�ار العلماء إىل أن دور
الزيت�ون يف علاج الرسطان ال يق�در بثمن،
وأكدوا أن إضافة الزيتون إىل النظام الغذائي
لإلنس�ان يرفع من وقاية الجسم ضد تطور

العراقـي

جري���دة المس���تقبل العراق���ي

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

رسطان�ي القول�ون والثدي ،وأش�اروا إىل أن
قشرة الزيت�ون ه�ي األكث�ر فائدة.والحظ
الباحث�ون أن «قشرة الزيت�ون تتكون من
 %80م�ن حم�ض زي�ت الزيت�ون (حم�ض
دهني-أوميغ�ا )9-القادر عىل تدمري الخاليا
الرسطانية وتأخري تطور الورم الرسطاني».

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

كما تدل النتائج عىل أن الزيتون يحتوي عىل
جمي�ع املواد والفيتامين�ات التي يحتاج لها
اإلنس�ان تقريبا ،وهو مصدر هام لفيتامني
 Eال�ذي يؤث�ر إيجابي�ا يف وظائ�ف الدم�اغ
والرئتين ،ويس�اعد عىل إنتاج كري�ات الدم
الحمراء.
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