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مذكرات إلقاء قبض كردية تثري «سخرية» مسؤولني وبرملانيني
العراقي

أشبه النّاس بأنبياء اهلل أقولهم للحقّ
وأصبرهم على العمل
«االمام علي بن أبي طالب (عليه السالم)»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص3

تركيا ترفع موازنة الدفاع :هل هناك حرب قادمة؟

علي الدراجي

اختيار القائمة «ب» إلدارة انتخابات 2018
ص4

ً
الربملان يرفع احلصانة عن « »12نائبا بسبب «االستفتاء» ..ويصوت على سنة «عدم رسوب» ..ويعترب جلوالء منكوبة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
ص�وت مجل�س الن�واب يف جلس�ته
االعتيادي�ة الثامنة والعرشي�ن التي عقدت
برئاسة سليم الجبوري وبحضور  176نائبا،
أمس االثنني ،على االعضاء الجدد ملفوضية
االنتخابات املستقلة وانجز التصويت عىل 4
قرارات نيابية.
ويف مس�تهل الجلسة صوت املجلس عىل
ق�رار نيابي مق�دم من لجن�ة التعليم العايل
يتضمن الغاء ترقني قي�د الطلبة املرقنني يف
الدراس�ة االولية للكليات واملعاهد باستثناء
ح�االت الغ�ش واعتبار ه�ذه الس�نة عدم

رس�وب والس�ماح باداء االمتحان التكمييل
لهذه السنة .وصوت املجلس عىل قرار نيابي
مقدم من  84نائبا باعادة الس�نة الدراسية
للعام الحايل لطلبة مرحلة الدراسة االعدادية
الغراض تحسني املعدل.
كما ت�م التصويت عىل قرار نيابي مقدم
من  85نائبا يتضم�ن اعتبار ناحية جلوالء
ناحي�ة منكوب�ة بع�د ان قام�ت عصابات
داع�ش االرهابي�ة والعصاب�ات االجرامي�ة
بهدم منازل وقرى عديدة.
كم�ا انج�ز املجل�س املوافقة على قرار
نياب�ي بتوس�عة خط�ة القب�ول وتأجي�ل
الدراس�ة العلي�ا اىل الس�نة املقبل�ة يف حال

ع�دم توف�ر املس�تلزمات املادي�ة والبرشية
والكوادر مع شمول فئة الشهداء خصوصا
ان بعض الجامعات وس�عت والبعض االخر
لم توس�ع الس�يما ان اعم�ام وزارة التعليم
الع�ايل والبحث العلمي اش�ار اىل انه يف حال
توفر امللاك التدرييس واملس�تلزمات املادية
والبرشية ووجود متقدمني للدراس�ة يكون
الحد االعىل يف توسعة خطة القبول يوافق 2
لقناة القبول العام و 4لقناة القبول الخاص.
وصوت املجلس باالقرتاع الرسي عىل اعضاء
مجل�س املفوضين يف املفوضيـــ�ة العليا
املستقلة لالنتخابات.

التفاصيل ص3

القضاء يراعي الطفل الصغري ويمنح احلضانة لألصلح بني األبوين املنفصلني

ص3

املانيا متهد لبيع ثالث غواصات حربية إلرسائيل
بغداد  /المستقبل العراقي

ق�ال ش�تيفن زايب�رت المتحدث باس�م
الحكومة األلمانية في مؤتمر أمس االثنين،
إن برلين أقرت بيع ثالث غواصات من صنع
ش�ركة تيس�ن كروب إل�ى إس�رائيل وإنها
س�توفر الدع�م الم�ادي للصفق�ة .وأضاف
زايب�رت أن ألمانيا س�تقدم دعما ماليا يصل
إلى  540مليون يورو للمس�اعدة في تمويل

الصفقة ،وه�و ما يوازي نح�و ثلث القيمة
اإلجمالية المقدرة لها.
وجذب االتفاق الذي تقدر قيمته أقل من
ملياري دوالر األنظار بسبب فضيحة فساد
تتعل�ق بمحامي رئيس الوزراء اإلس�رائيلي
بنيامين نتنياهو الشخصي الذي يمثل أيضا
وكيل ش�ركة تيس�ن كروب للنظم البحرية
في إسرائيل.
تجدر اإلشارة إلى أن ألمانيا تدعم صفقة

توري�د غواص�ات إلس�رائيل ،والت�ي تق�در
قيمتها بنحو  1.5مليار يورو.
وق�ال متح�دث باس�م الحكوم�ة ف�ي
تصريح�ات لوكال�ة األنب�اء األلماني�ة إن
التحقيق�ات بتهم�ة الفس�اد في إس�رائيل
حول ه�ذه الصفقة ،كانت ضم�ن المحاور
المطروح�ة ف�ي المفاوض�ات ،مضيف�ا أن
الحكوم�ة األلماني�ة راعت «كاف�ة وجهات
النظر المتعلقة بهذا األمر في االتفاق».

االتفاق بني العراق والسعودية يضمن فتح منافذ وموانئ وطرق بني البلدين

احلكيم يدعو املجتمع الدويل إىل دعـم «وحـدة العـراق»

السيد الصدر يشدد يف األردن عىل أمهية التصدي للتطرف وتعزيز قيم التسامح

مصدر مقرب من العبادي يرد عىل تيلرسون :ال حيق ألحد التدخل بالشأن العراقي
رئيس جملس
الـقـضـاء االعـلـى يلتقـي
مستشار االمن الوطني
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الوكيل االداري لوزارة النقل
يرأس اجتامع جلنة تأهيل وإنشاء
املطارات يف الوزارة
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العالـم لن حيتاج النفط يف عام  ..2050فامذا نحن فاعلون؟
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تأمني طريق بري للحجاج وتنمية االستثمارات الزراعية وتأمني شراكة بني القطاعني العام واخلاص

االتفاق بني العراق والسعودية يضمن فتح منافذ وموانئ وطرق بني البلدين
بغداد  /المستقبل العراقي

منطقة تب�ادل تجاري بين البلدين» ،موضحة
ان�ه «ت�م اإلعالن ع�ن إع�ادة تش�غيل خطوط
الطيران م�ن الس�عودية إىل الع�راق ،وافتتاح
قنصلية للمملكة العربية الس�عودية يف العراق.
إضافة إىل افتتاح مكتب تابع لرشكة (طاقة) يف
العراق ،وإعادة افتتاح مكتب رشكة (سابك) يف
الع�راق ،كما اتفق الجانبان عىل حصول رشكة
(س�الك) الس�عودية عىل رخصة لالستثمار يف
الع�راق يف املج�ال الزراعي من هيئة اس�تثمار
األنب�ار يف الع�راق ،فضال عن اس�تفادة اململكة
العربية السعودية من املدن االقتصادية املتاحة
يف العراق لتكون مصدرا ً زراعيا ً وصناعيا ً تسهم
يف تعزي�ز االس�تثمار الزراع�ي لتحقي�ق األمن
الغذائي للبلدين».
واشارت الصحيفة اىل ان «البلدين اتفقا ايضا
عىل مشاركة الس�عودية يف املعارض يف العراق،
ومنه�ا معرض بغداد ال�دويل ،ومعرض البرصة
للنف�ط والغ�از املتخص�ص ،إضاف�ة إىل إقامة
منت�دى األعمال واالس�تثمار الذي يجمع رجال
األعمال السعوديني بنظرائهم العراقيني» ،الفتة
اىل ان «الطرفني ناقش�ا أولوي�ات عمل املجلس
خلال العامين املقبلين ،وحوكم�ة أعمال�ه،
وتش�كيل فريق عم�ل من الطرفني لدراس�تها،
كم�ا اتفقا عىل عقد االجتم�اع الثاني للمجلس
يف بغ�داد بحض�ور ال�وزراء وكبار املس�ؤولني
بالبلدين».
واعلن مكتب رئيس ال�وزراء حيدر العبادي
ان العراق والس�عودية وقعا رس�ميا تأس�يس
املجلس التنس�يقي بني البلدين ،وجاء ذلك بعد
زيارة العبادي اىل السعودية امس ،ضمن جولة
اقليمية شملت ايضا مرص واالردن.

دخل�ت العالق�ات الس�عودية العراقي�ة
مرحلة جدي�دة من التعاون والتنس�يق ،بعدما
وق�ع البلدان محرض إنش�اء مجلس التنس�يق
الس�عودي العراق�ي ،وانعق�اد االجتم�اع األول
للمجلس.
واتفق العراق والس�عودية على فتح منافذ
حدودي�ة وتطوي�ر موان�ئ وط�رق ،وتنمي�ة
االس�تثمارات الزراعية ،والرشاك�ة بني القطاع
الخاص ،ومراجع�ة اتفاقية للتعاون الجمركي
بني البلدين ،ودراسة منطقة تبادل تجاري.
وت�م االتف�اق على تنمي�ة الرشاك�ة بين
القط�اع الخ�اص يف البلدين ،وإتاح�ة الفرصة
لرج�ال األعمال للتعرف على ُ
الفرص التجارية
ّ
وتبن�ي الوس�ائل الفعالة التي
واالس�تثمارية،
تسهم يف مساعدتهم عىل استغاللها ،إضافة إىل
تشجيع تبادل الخربات الفنية والتقنية والبحث
العلمي بني البلدين.
واك�دت ان «الجان�ب الس�عودي س�يدرس
إمكاني�ة التع�اون يف تأهي�ل طري�ق جميم�ة
– س�ماوة ،واس�تكمال تنفي�ذ طري�ق الح�ج
البري يف محافظ�ة األنب�ار ،ودراس�ة الجدوى
الفنية واالقتصادية ملشروع الربط الكهربائي
الس�عودي العراق�ي ،اضافة اىل دراس�ة تنفيذ
املنافذ الجمركية ،ما سيسهم يف تسهيل التبادل
التجاري بني البلدين».
وتابعت ان «البلدين توصال اىل اتفاق بش�أن
فتح املنافذ الحدودي�ة وتطوير املوانئ والطرق
واملناط�ق الحدودي�ة ،واالتف�اق على مراجعة
اتفاقية للتعاون الجمركي بني البلدين ،ودراسة

احلكيم يدعو املجتمع الدويل إىل دعم «وحدة العراق»

وزير الداخلية يوعز بزيادة منتسبي رشطة
كركوك ودعمهم لوجستي ًا

بغداد  /المستقبل العراقي

أوع�ز وزير الداخلي�ة قاس�م األعرجي ،أمس
االثنين ،بزيادة عدد منتس�بي رشط�ة محافظة
كرك�وك وتقدي�م الدع�م اللوجس�تي له�ا .وقال
الناطق باس�م الوزارة العميد س�عد معن يف بيان
تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه ان األعرجي
«عقد اجتماعا ً مهما ً يف مقر قيادة رشطة كركوك
بحض�ور كبار ضباط الوزارة ملناقش�ة متطلبات
واحتياج�ات رشط�ة املحافظ�ة والنه�وض بها
وجعلها متكاملة بكافة النواحي» .وأضاف معن
ان «وزي�ر الداخلي�ة أوعز بتقدي�م الدعم لرشطة
كرك�وك من امل�وارد البرشي�ة واآللي�ات واالمور
التقني�ة وتمكينه�ا من أجل ان تك�ون عىل أكمل
وج�ه بما ينعك�س إيجاب�ا ً عىل الوق�ع األمني يف
املحافظة».ولفت مع�ن اىل ان «عدد أفراد رشطة
كرك�وك يقترب حالي�ا م�ن  11ال�ف منتس�ب
وس�يعمل الوزي�ر عىل تأمين املوافق�ات لزيادة
الكادر البشري من خالل توفري التخصيص املايل
للتطوع بما يعزز عمل قيادة رشطة كركوك».

مصدر مقرب من العبادي يرد عىل تيلرسون:
ال حيق ألحد التدخل بالشأن العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي

أعرب مصدر مق�رب من رئيس الوزراء حيدر
العبادي عن اس�تغرابه من الترصيحات املنسوبة
لوزي�ر الخارجي�ة االمريك�ي ريك�س تريلس�ون
حول الحش�د الشعبي .وبينّ املصدر ان «املقاتلني
يف صفوف هيئة الحش�د الش�عبي ه�م عراقيون
وطنيون قدم�وا التضحيات الجس�ام للدفاع عن
بالدهم وع�ن الش�عب العراقي وه�م يخضعون
للقي�ادة العراقي�ة حس�ب القانون ال�ذي رشعه
مجلس النواب» .وق�ال املصدر «بانه ال يحق الي
جه�ة التدخل يف الش�أن العراق�ي وتقرير ما عىل
العراقيين فعل�ه» .وأك�د ان «العراقيين هم من
يقات�ل عىل االرض العراقي�ة وال وجود ألي قوات
مقاتل�ة اجنبي�ة يف العراق» .واوض�ح املصدر ان
«تواج�د ق�وات التحالف ال�دويل يف الع�راق او أي
دول�ة اخرى هو تواجد باع�داد محدودة الغراض
التدريب وتقديم الدعم اللوجستي والجوي وليس
للقتال عىل االرض العراقية».

بغداد  /المستقبل العراقي
اش�اد الس�يد عم�ار الحكي�م رئي�س التحالف
الوطني بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية يف
الحفاظ عىل وح�دة العراق ،مبينا ان هذه الجهود
تص�ب يف خدمة الجمي�ع بما فيهم اه�ايل كركوك
وش�عبنا يف كردس�تان ،داعيا املجتمع الدويل لدعم

وحدة العراق كونه عامل اساس الستقرار املنطقة
وتحقيق االستقرار والتنمية.
السيد الحكيم وخالل اس�تقباله سفري االتحاد
االورب�ي لدى بغ�داد رامون بليكوا اع�رب عن امله
بتطوي�ر العالقات بني االتحاد االوربي والعراق بما
يضم�ن مصالح الجميع كون الع�راق بلد محوري
فيما تم مناقش�ة تطورات ازمة االستفتاء  ،مؤكدا

س�ماحته عىل اعتماد الدس�تور والقانون لضمان
حقرق الجميع وتجاوز االشكاليات .
من جهته اش�اد الس�فري بدور س�ماحة السيد
الحكي�م ومبادراته ،ع�ادا العراق ركيزة اساس�ية
لالتح�اد االورب�ي  ،مبديا اعجابه واعج�اب العالم
باالنتص�ارات التي حققه�ا العراقيون ضد داعش
االرهابي.

رئيس جملس القضاء االعىل يلتقي
مستشار االمن الوطني

السيد الصدر يشدد يف األردن عىل أمهية التصدي للتطرف وتعزيز قيم التسامح
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد العاهل األردن�ي امللك عبدالله
الثان�ي خلال اس�تقباله يف عمّ �ان
زعي�م التيار الصدري الس�يد مقتدى
الصدر عىل أهمية تغليب لغة الحوار
للحفاظ عىل وحدة وسلامة األرايض
العراقية ،وبما ينسجم مع الدستور،
مشيرا إىل أن املنطق�ة ال تحتمل أي
ن�زاع جديد يك�ون املس�تفيد الوحيد
منه العصابات اإلرهابية.
واس�تقبل امللك عبدالله الثاني ،يف
قرص الحسينية ،أمس االثنني ،زعيم
التيار الصدري العراقي السيد مقتدى

الصدر ،يف اجتماع تناول مس�تجدات
األوضاع عىل الساحة العراقية.
وق�ال بي�ان للدي�وان امللك�ي
الهاش�مي إن ت�م التأكي�د ،خلال
اللق�اء ،الذي حضره األمري عىل بن
الحسين واألمير غازي ب�ن محمد،
كبير مستش�اري املل�ك للش�ؤون
الدينية والثقافية ،املبعوث الشخيص
للملك ،على أهمية توس�يع التعاون
االقتص�ادي والتج�اري ،وبما يخدم
املصالح املشتركة للبلدين والشعبني
الش�قيقني .ولف�ت عاه�ل األردن
إىل أن االنتص�ارات الت�ي حققه�ا
الجيش العراق�ي عىل عصابة داعش

اإلرهابية ،تشكل قاعدة صلبة لتعزيز
أمن واس�تقرار العراق والحفاظ عىل
وحدة أراضيه.
وأض�اف البي�ان أن املل�ك ج�دد
التأكي�د على دع�م األردن للجه�ود
املستهدفة تحقيق املصالحة الوطنية
العراقية ،وتحقيق الوفاق بني جميع
الفصائل السياس�ية ،وصوال إىل بناء
ع�راق أمن ومس�تقر وموح�د ،يلبي
تطلع�ات جمي�ع مكون�ات الش�عب
العراقي باملستقبل األفضل.
كم�ا اش�اد مل�ك األردن بال�دور
املهم للتيار الصدري وسماحة السيد
مقتدى الصدر يف العملية السياسية،

ونهج�ه الوطن�ي والعروب�ي ،الفت�ا
إىل التط�ور اإليجاب�ي الذي تش�هده
عالقات العراق مع أشقائه العرب.
وج�رى التأكيد ،خالل اللقاء ،عىل
أهمية التص�دي للتط�رف ورضورة
تعزي�ز قي�م التس�امح واالعت�دال،
حي�ث أك�د الس�يد مقت�دى الص�در
أهمي�ة دور األردن به�ذا الخصوص
باعتباره يش�كل نموذج�ا متميزا يف
االعت�دال باملنطق�ة .وأعرب الس�يد
مقت�دى الصدر عن تقدي�ره ملواقف
األردن ،بقيادة املل�ك عبدالله الثاني،
الداعم�ة لوحدة العراق واس�تقراره
وازدهاره.

نيجرفان بارزاين ينتظر «جواب» من بغداد ويلمح إىل قبول مقرتح «حكومة االنقاذ»
بغداد  /المستقبل العراقي

اك�د رئي�س حكوم�ة اقلي�م كردس�تان نجريفان
بارزاني ،أمس االثنني ،عىل رغبة االقليم بحل مشاكله
مع بغداد عرب الحوار ،وفيما أشار إىل انه لم يتم تحديد
موع�د معين لذه�اب الوف�د الكردس�تاني اىل بغداد،

ملّح إىل قبول مقرتح تش�كيل حكوم�ة انقاذ وطني يف
كردستان.وقال نيجريفان بارزاني ،يف ترصيح صحفي
نقلته وس�ائل اإلعلام الكردي�ة ،ان «االقليم يريد حل
جميع املش�اكل م�ع الحكومة االتحادي�ة عرب الحوار
ووفق الدستور ونحن بانتظار الجواب من بغداد ،ولم
يتم تحديد موعد معني لذهاب الوفد الكردس�تاني اىل

بغداد» .واضاف ،ان اكثر من  150الف نازح قد تركوا
ديارهم يف كركوك وناحي�ة طوزخورماتو بعد هجوم
الحشد الش�عبي عىل املنطقة .وحول رواتب موظفي
االقليم ،قال نيجرفان« ،ربما ستظهر بعض املشاكل،
لك�ن س�يتم حاله�ا يف أق�رب وق�ت وس�نبدأ بتوزيع
الرواتب» ،حسب تعبريه.

ال انتخابات يف إقليم كردستان لـ «عدم وجود مرشحني»
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ال هندرين محمد رئي�س مفوضية
االنتخابات يف إقليم كردستان العراق ،أمس
اإلثنني ،إن االنتخابات الرئاسية والربملانية

لن تجري كما هو مزمع يف األول من ترشين
الثان�ي؛ إذ أن األحزاب السياس�ية لم تقدم
مرشحني.وأضاف من العاصمة اإلقليمية
أربيل أن اللجنة االنتخابية سرتفع األمر إىل
الربملان لتحديد موعد جديد .وانتهت املهلة

املحددة للتقدم بمرشحني األسبوع املايض
وجرى تمديدها حتى اإلثنني.
م�ن جهت�ه ،رصح نائ�ب الرئي�س
العراقي إياد عالوي بأن استفتاء انفصال
إقليم كردستان ،الذي جرى يف شهر أيلول

املايض« ،أصبح من املايض»  .وقال عالوي،
خالل استقباله املمثل الخاص لألمني العام
لألمم املتحدة يف الع�راق يان كوبيتش ،إن
«الدستور هو الحاكم لألوضاع يف املناطق
املختلف عليها».

الفروف أكد احرتام بالده لوحدة وسيادة العراق

وزير اخلارجية لنظريه الرويس :نأمل رؤية بوتني يف بغداد قريب ًا

بغداد  /المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الخارجي�ة إبراهي�م الجعف�ري ،أم�س االثنني ،أن
العملي�ات العس�كرية يف محافظة كركوك ته�دف إىل فرض األمن
فيها ،وفيما اشار إىل رفض كافة الدول لالستفتاء الكردي ،اعرب
عن أمله برؤية الرئيس الرويس فالديمري بوتني يف بغداد قريبا.
وقال الجعفري خالل بدء مباحثاته مع نظريه الرويس سريغي
الفروف إن “العمليات العس�كرية التي شهدتها محافظة كركوك
مؤخرا كانت تهدف إىل فرض األمن فيها” ،مشيرا إىل أن “كركوك
تمثل قلب العراق النابص والعصب االقتصادي”.
وأض�اف الجعف�ري ،أن “كاف�ة دول العال�م وقف�ت إىل جانب
العراق ضد االس�تفتاء بما فيها مجلس األم�ن الدويل” ،مؤكدا أن
“االستفتاء الذي اجري الشهر املايض مخالف للدستور العراقي”.
واع�رب الجعفري عن أمله برؤية الرئيس الرويس فالديمري بوتني
يف الع�راق قريبا ،مشيرا إىل أن “كل رؤس�اء العال�م تقاطروا عىل
بغداد فكيف يمكن لدولة مثل روسيا التأخر”.
بدوره ،أكد وزير الخارجية الرويس أن روس�يا تحرتم س�يادة
ووحدة أرايض العراق ،وتدعو لتس�وية جميع املشاكل عرب الحوار

بمشاركة املجموعات العرقية والطائفية والسياسية كافة.
وقال الفروف خالل مؤتمر صحف�ي مع نظريه العراقي «نود
أن نؤكد مجددا عىل التزامنا باحرتام سيادة ووحدة أرايض العراق،
وااللتزام برضورة تس�وية كافة املش�اكل الت�ي تظهر عرب حوار
وطني ش�امل بمش�اركة كافة املجموع�ات العرقي�ة والطائفية
والسياسية مع أخذ مصالحها بعني االعتبار».
والتقى وزير الخارجية الرويس سيرغي الفروف يف موس�كو
نظيره العراقي إبراهيم الجعفري ،ليبحث معه أزمة كردس�تان
العراق ومحاربة «داعش» والتسوية يف سوريا.
وقبيل بدء زيارة الجعفري إىل موسكو ،ذكرت وزارة الخارجية
الروس�ية بأن روس�يا أكدت ،بعد إجراء االس�تفتاء حول انفصال
كردس�تان الع�راق ،يف  25م�ن الش�هر املايض ،تمس�كها بوحدة
األرايض العراقي�ة ودعوته�ا إىل بغ�داد وأربي�ل «للبحث عن حلول
مقبولة لدى كال الطرفني عرب حوار مسؤول بناء».
وكان الف�روف أش�ار س�ابقا إىل أن لروس�يا عالق�ات طويلة
األمد ،بم�ا يف ذلك عالقات اقتصادية ،مع كردس�تان العراق ،لكن
اتصاالته�ا م�ع اإلقلي�م ال تعقده�ا موس�كو إال بعلم الس�لطات
االتحادية العراقية وبموافقتها.

بغداد  /المستقبل العراقي
استقبل القايض فائق زيدان رئيس مجلس القضاء االعىل يف
مكتبه أمس االثنني فالح الفياض مستشار األمن الوطني.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس
القضاء األعىل يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
إن «القايض فائق زيدان رئيس مجلس القضاء األعىل اس�تقبل
اليوم االثنين يف مكتبه ببغداد مستش�ار األمن الوطني الس�يد
فال�ح الفياض» .وأضاف بريقدار أن «القايض زيدان ناقش مع
ضيف�ه خالل اللقاء دور القضاء يف مكافحة الفس�اد واإلرهاب
وبناء الدولة وفق األسس الدستورية».

رئيس الوزراء يستكمل جولته اإلقليمية
اإلربعاء يف زيارة إىل تركيا
بغداد  /المستقبل العراقي

يعتزم رئيس ال�وزراء حيدر العبادي زيارة العاصمة الرتكية
أنق�رة ،األربعاء املقب�ل بتاريخ  25ترشي�ن األول الجاري .وقال
السفري الرتكي يف بغداد فاتح يلدز العبادي ،سيزور تركيا لبحث
خطوات مشتركة محتملة ضد حكومة إقليم كردس�تان عقب
إجرائه استفتاء عىل االستقالل الشهر املايض.
واض�اف يل�دز ان العبادي ونظيره الرتكي بن علي يلدريم
س�يبحثان أيضا قضايا األمن واالس�تقرار والسلام باملنطقة.
ّ
ف�إن «العبادي
وبحس�ب مصادر يف رئاس�ة ال�وزراء الرتكي�ة،
س�يلتقي نظريه الرتكي ب�ن عيل يلدريم ،بمقر رئاس�ة الوزراء
بقرص جنقايا يف أنقرة».ومن املقرر أن يتناول يلدريم والعبادي
خالل لقائهما« ،كيفية تعزيز العالقات الثنائية بش�كل يساهم
يف إحالل األمن والسالم واالستقرار يف املنطقة» .كما سيتباحث
الطرفان «التطورات التي أعقبت االس�تفتاء الباطل الذي أجرته
إدارة اقلي�م ش�مال العراق ،إضافة إىل الخطوات املشتركة التي
ستقدم عليها أنقرة وبغداد خالل املرحلة القادمة».

وزير اخلارجية األمريكي يف بغداد
بـ «زيارة مفاجئة»
بغداد  /المستقبل العراقي
وص�ل وزير الخارجي�ة األمريكي ريكس تيلرس�ون إىل العاصمة
العراقية بغداد ،مس�اء أمس االثنني ،يف زي�ارة مفاجئة للقاء رئييس
الجمهوري�ة والحكومة .وتعد زيارة وزي�ر الخارجية مفاجئة ،إذ لم
يس�بق للحكومتني العراقية واألمريكية اإلعالن عنها مسبقاً ،كما أن
اإلعلام يتح ّدث عنها .ويزور تيلرس�ون املنطقة يف محاولة للوصول
إىل ح�ل لألزم�ة الخليجي�ة ،والتي يبدو أن�ه يأس من حلّه�ا ،إذ أعلن
يف زيارت�ه إىل قط�ر أن طريق الح�وار ما يزال ش�ائك .والتقى رئيس
الوزراء حيدر العبادي تلريسون يف العاصمة السعودية الرياض أثناء
توقيع اتفاقات مع الس�عودية ،وجلس تيلرس�ون عىل طاولة واحدة
مع العبادي وملك الس�عودية س�لمان بن عبد العزيز .وقالت مصادر
سياس�ية أن تيلرس�ون س�يلتقي العبادي ،ورئيس الجمهورية فؤاد
معص�وم ،الفت�ة إىل أن زيارت�ه تأتي للدفع من أجل ح�وار بني بغداد
وأربي�ل الت�ي أجرت اس�تفتاء حظي برف�ض إقليم�ي ودويل.وقالت
املصادر ايضا ً أن تيلرس�ون س�يبحث عن الدع�م األمريكي للعراق يف
حرب�ه على داعش التي أوش�كت على النهاية ،الس�يما وأن القوات
األمني�ة تنتظ�ر س�اعة الصف�ر لتحرير م�دن االنب�ار املتبقية تحت
سيطرة التنظيم اإلرهابي.

الرافدين يطلق سلفة ( )3ماليني دينار للمتقاعدين
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن مصرف الرافدين عن إطالق س�لف املتقاعدي�ن والبالغة ثالثة
ماليني دينار عرب فروعه يف بغداد واملحافظات.
وق�ال املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة من�ه« ،تق�رر من�ح املتقاعدي�ن وم�ن حاملي أدوات الدفع
االلكرتون�ي (البطاق�ة الذكي�ة) املفعلة حصرا ً س�لفة قدرها ثالثة
ماليين دينار وفق ضواب�ط ورشوط من بينها تقدي�م كفيل ضامن
موظ�ف مدني م�ن موظفي دوائ�ر الدولة التقل خدمته عن الس�نة
والتقبل الكفاالت املتقابلة».
وأوضح البيان ان «مبلغ القسط الشهري للسلفة تبلغ  92الف دينار
وبفائدة  ٧باملئة سنويا تحتسب عىل أساس القسط املتناقص وتسدد
بأقساط ثابتة مع اقساط السلفة».
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اختيار القائمة «ب» إلدارة انتخابات 2018

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

لقناة القبول الخاص.وصوت املجلس
باالقرتاع الرسي على اعضاء مجلس
املفوضين يف املفوضيـــ�ة العلي�ا
املستقلة لالنتخابات.
وحصل�ت القائم�ة (ب�اء) على
تصويت  152نائبا من اصل 172نائبا ً
مش�اركا ً يف اختي�ار القوائ�م االربع�ة
املرش�حة وضم�ت القائم�ة الفائ�زة
كل من «رياض غ�ازي فارس البدران
وأحمد رحيم بشارة املذخوري ومعتمد
نعمة عبد املحسن ورزكار حمه محي
الدين وغس�ان فرحان حمي�د وكريم
محمود شبيب التميمي وسعيد محمد
أمين ومع�ن عب�د حنت�وش وح�ازم
الرديني».
واعل�ن لجب�وري احال�ة اعض�اء
مفوضي�ة االنتخاب�ات الحالي�ة على
التقاعد بنا ًء عىل القوانني النافذة.
وص�وت املجل�س على اضاف�ة
عضوين مسيحي وتركماني احدهما
ام�راة اىل مجل�س املفوضين عىل ان
اليحق لهما التصويت.
وتل�ت اللجن�ة القانوني�ة تقري�را ً
بخص�وص الن�واب املش�اركني
باس�تفتـــاء اقليم كردس�تان اكدت
في�ه على ان اللجن�ة عق�دت ع�دة
اجتماعات بالتنسيق مع لجنة شؤون
االعضاء للتدقيق والتحري وفقا لالدلة
الت�ي تع�د مخالف�ة مل�واد دس�تورية
ولالم�ر الوالئ�ي للمحكم�ة االتحادية
العليا  ،مشيرة اىل ان االسماء شملت
كل م�ن الن�واب فيان دخي�ل ،وعادل
ن�وري ،وس�الم جمع�ة ،واش�واق
الجاف ،وعرفات كرم ،وشاخوان عبد
الل�ه ،ونجيبة نجي�ب ،ومثن�ى امني،
وعبد العزيز حس�ن ،وارب�ز عبد الله،
واردالن نور الدين ،وسريوان عبد الله،
ورسحان احمد ،وريناس جانو.
واوصت اللجنة باحالة املومأ اليهم
اىل القض�اء ورف�ع الحصان�ة عنه�م
ومنعهم من حضور جلس�ات مجلس
الن�واب لحين ص�دور ام�ر قضائ�ي
بحقهم .بعدها تقرر رفع الجلس�ة اىل
يوم االثنني املقبل.

صوت مجلس النواب يف جلسته
االعتيادي�ة الثامنة والعرشين التي
عق�دت برئاس�ة س�ليم الجبوري
وبحضور  176نائبا ،أمس االثنني،
على االعض�اء الج�دد ملفوضي�ة
االنتخاب�ات املس�تقلة وانج�ز
التصويت عىل  4قرارات نيابية.
ويف مس�تهل الجلس�ة ص�وت
املجل�س على ق�رار نياب�ي مقدم
م�ن لجن�ة التعليم الع�ايل يتضمن
الغاء ترقين قيد الطلبة املرقنني يف
الدراس�ة االولية للكليات واملعاهد
باس�تثناء ح�االت الغ�ش واعتبار
هذه الس�نة عدم رسوب والسماح
ب�اداء االمتح�ان التكميلي له�ذه
السنة.
وصوت املجلس عىل قرار نيابي
مق�دم من  84نائبا باعادة الس�نة
الدراس�ية للع�ام الح�ايل لطلب�ة
مرحلة الدراسة االعدادية الغراض
تحسني املعدل.
كما تم التصويت عىل قرار نيابي
مق�دم من  85نائبا يتضمن اعتبار
ناحية جلوالء ناحي�ة منكوبة بعد
ان قامت عصابات داعش االرهابية
والعصابات االجرامية بهدم منازل
وقرى عديدة.
كم�ا انج�ز املجل�س املوافق�ة
على ق�رار نياب�ي بتوس�عة خطة
القبول وتأجيل الدراس�ة العليا اىل
الس�نة املقبل�ة يف حال ع�دم توفر
املس�تلزمات املادي�ة والبرشي�ة
والكوادر مع ش�مول فئة الشهداء
خصوص�ا ان بع�ض الجامع�ات
وس�عت والبعض االخر لم توس�ع
الس�يما ان اعم�ام وزارة التعلي�م
الع�ايل والبح�ث العلم�ي اش�ار اىل
انه يف ح�ال توفر امللاك التدرييس
واملس�تلزمات املادي�ة والبرشي�ة
ووج�ود متقدمني للدراس�ة يكون
الحد االعىل يف توسعة خطة القبول
يواف�ق  2لقن�اة القب�ول العام و4

ً
«وساما» لرفضهم خمططات االنفصال
نواب عدوها

مذكرات إلقاء قبض كردية تثري «سخرية» مسؤولني وبرملانيني

المستقبل العراقي  /فرح حمادي

أث�ارت مذك�رات إلق�اء قب�ض
ّ
بح�ق
أصدرته�ا الس�لطات الكردي�ة
 11ش�خصيّة يف الحكومة ويف الحشد
الش�عبي س�خرية املس�ؤولني ،فيما
ع ّده�ا بع�ض الن�واب وس�اما ً على
صدره�م كونه�م رفض�وا االنفصال
ومخططاته .وس�جلت رئاسة املدعي
الع�ام يف اقلي�م كردس�تان دع�وى
قضائي�ة ض�د  11سياس�يا عراقي�اً.
وجاء نص الكتاب املعنون إىل محكمة
تحقيق أربيل بتاريخ :2017/10/16
«اس�تنا ًد إىل امل�ادة (األوىل) الفق�رة
(األوىل) وامل�ادة (الثاني�ة) الفق�رة
(االوىل) من قان�ون املدعي العام رقم
( )159لس�نة ( )1979وباالس�تناد
اىل املعلوم�ات الت�ي حصلن�ا عليه�ا،
نطلب من حرضتكم اتخاذ اإلجراءات
القانوني�ة ض�د األش�خاص ال�واردة
أس�مائهم أدناه بحسب املادة ()226
م�ن قان�ون العقوب�ات العراقي رقم
( )111لس�نة  ،1969باالس�تناد اىل
ق�رار املجل�س الوطني يف كردس�تان
رق�م ( )35يف  ،1993/7/3ويرج�ى
تبلغنا بالنتائ�ج» .وجاءت يف القائمة
أس�ماء الن�واب د .اس�كندر وت�وت،
وحس�ن ت�وران ،وحن�ان الفتلاوي،
وحنني قدو ،وريان كلداني ،وس�مرية
املوس�وي ،وعبداالرحم�ن اللوي�زي،
ومحم�د الكرب�ويل ،ومحم�د تمي�م،
ومق�رر الربملان ني�ازي أوغلو ،فضالً
عن أمين عصائب أهل الحق الش�يخ
قيس الخزعيل .ور ّدت حركة عصائب

أه�ل الح�ق بالق�ول أن قائم�ة أوامر
القبض الكردستانية «غري رشعية».
وق�ال املتح�دث باس�م الحرك�ة
نعي�م العب�ودي إن «البيان الذي صدر
ع�ن إقلي�م كردس�تان ال قيم�ة ل�ه
وال يس�اوي الحبر الذي كت�ب فيه».

وأض�اف العب�ودي أن «محكمة اربيل
اصبحت فاقدة للرشعية ،وهذا البيان
يعك�س التخبط الواضح لدى حكومة
كردس�تان غير الرشعي�ة يف التعامل
مع امللفات والش�خصيات الوطنية»،
مشيرا ً اىل أن «الوثيق�ة غري صحيحة

م�ن الجان�ب القانون�ي والجان�ب
السيايس ،وهي تعكس حالة التخبط
والعشوائية يف إقليم كردستان».
بدوره ،عد النائب إس�كندر وتوت
أن هذه القائمة «ال قيمة لها».
وق�ال وت�وت إن «ه�ذه الوثيق�ة

تعتبر وس�ام رشف ل�كل األس�ماء
الت�ي وقف�ت ض�د عمي�ل صهيون�ي
حاول تقس�يم الع�راق وتجزئته وهو
مس�عود بارزاني» .وأضاف وتوت أن
«جميع األسماء التي أدرجت معروفة
بمواقفه�ا الوطني�ة تجاه م�ا يفعله

مس�عود ومجموعته» ،الفت�ا اىل «أننا
ليس ض�د األكراد ولك�ن ضد جماعة
مسعود ،ومسعود الشخص الذي أراد
أن يفت�ت وح�دة الع�راق» .وتابع أن
«اآلالف مم�ن صدرت بحقه�م أوامر
إلق�اء قبض م�ن الحكوم�ة املركزية

نساء تنازلن عن أوالدهن بسبب ضعف احلالة املادية

القضاء يراعي الطفل الصغري ويمنح احلضانة لألصلح بني األبوين املنفصلني
المستقبل العراقي  /إيناس جبار
رأى املشرع أن ح�ق حضان�ة الطفل يثبت
لالم يف حال وق�وع الفرقة بني الزوجني ،معلال
ذل�ك بأنها أكثر الن�اس حنوا علي�ه وترفقا به
وس�هرا عىل راحته ،كم�ا أن حاجات الطفل يف
بداية حياته ال يستطيع غريها القيام بها.
لك�ن املشرع العراقي س�لك أيض�ا ً اتجاها
جدي�دا يف امل�ادة ( )57م�ن قان�ون األح�وال
الش�خصية وه�و انه جعل الحضان�ة بمراعاة
مصلح�ة الصغير قب�ل أي اعتب�ار آخ�ر،
فالحضان�ة مقررة لالم ابت�داء ثم لألب وإن لم
يوج�دا فقد ترك املرشع أمر تحديد القائم بأمر
الحضان�ة مل�ن تخت�اره املحكمة م�ع مراعاة
مصلحة الصغري .وقال قايض محكمة األحوال
الش�خصية يف الكرادة احمد جاسب الساعدي
«عند حصول النزاع بين األم واالب املنفصلني
الس�يما يف حالة زواج كل منهما فان املحكمة
هي من تقيّم من األصلح لحضانته ،بعد التأكد

م�ن توف�ر الس�كن املناس�ب والحال�ة املادية
للطرف الحاضن والحال�ة االجتماعية فحينها
تقرر املحكمة مصلحة املحضون أين تقع».
وأضاف الس�اعدي يف حدي�ث إىل «القضاء»
أن «املحاكم تس�تقبل الكثير من قضايا النزاع
حول حضانة األطفال ،لكن يبقى الرأي األخري
للمحكم�ة التي تختار الط�رف الذي يكون هو
األنسب لتنشئته اجتماعياً».
أما يف حالة وفاة الطرفني يوضح الساعدي
أن «هذه الحاالت نادرة عىل الرغم من وجودها
بس�بب ظرف البالد لكن القان�ون عالجها بأن
هن�اك أقارب من الدرجة األوىل والثانية هم من
يتولون حضانة الطف�ل ،أما إذا ثبت للمحكمة
ع�دم وجود حاضن قريب ي�ودع الطفل يف دور
الدولة» .وي�رى قايض األحوال الش�خصية أن
«ح�االت التنازع عىل حضانة األطفال كثرية يف
املحاكم ،وهي مرتابطة مع كثرة حاالت الطالق
والوفاة لكن حل هذه املش�كلة يقع عىل عاتق
املحكمة التي ت�وكل حضانة الطفل إىل الطرف

الذي يملك سكنا وظرفا مناسبا».
وعلى الرغ�م م�ن الن�زاع إال أن الس�اعدي
يذك�ر أن «املحاك�م تش�هد كثيرا م�ن حاالت
تنازل األم أو األب عن الحضانة بس�بب ضعف
الحال�ة االقتصادي�ة والوض�ع امل�ادي ولي�س
رغبة بالتخيل عن الطفل» ،مستش�هدا بإحدى
الدعاوى املنظورة أمامه ألم تنازلت عن حضانة
أطفالها الثالث كونها ال تملك مكانا للسكن أو
أي مدخول يوفر لهم ابسط سبل الحياة.
وأف�اد ب�أن «املحاك�م عالجت أيض�ا ً حالة
وقوع رضر عىل املحضون الطفل من أي طرف
م�ن األزواج املنفصلني أو من قبل أزواجهم ،إذ
يحق للطرف اآلخر تقدي�م ما يثبت عدم أهلية
الحاضن ،وللمحكم�ة أن تتأكد وتتثبت قبل أن
تصدر قرارها بع�دم صالحية الطرف الحاضن
وتمنح حق الحضانة لآلخر».
من جانبه يرى القايض كاظم عبد جاسم
الزي�دي أن «الحضان�ة مهم�ة خطيرة ألنه�ا
تتضمن مسؤولية حفظ إنسان يف دور التكوين

والنش�وء وه�و يف أش�د الحاج�ة إىل الرعاي�ة
والعناي�ة» .وأض�اف الزي�دي إىل «القضاء» أن
«الحاضن يلعب دورا كبيرا يف حياة املحضون
لذل�ك وضع املرشع العراق�ي رشوطا للحاضن
وه�ي البل�وغ والعق�ل واألمانة والق�درة عىل
تربية املحضون واالم هي األحق بحضانة الولد
وتربيت�ه حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم
يترضر املحضون من ذلك وال تسقط حضانتها
بزواجها من أجنبي».
ويف حال�ة فقدانه�ا اح�د الشروط يؤك�د
الزي�دي أن «الحضان�ة تنتق�ل إىل األب إال إذا
اقتض�ت مصلحة الصغري خلاف ذلك وعندها
تنتق�ل الحضان�ة إىل م�ن تخت�اره محكم�ة
األح�وال الش�خصية مم�ا يقتضي النظ�ر إىل
مصلحة املحضون يف ضم�ه إىل أحد أقارب أمه
أو أبي�ه بالدرج�ة األوىل وأن مصلحة املحضون
هي أهم ما يجب النظر إليه يف دعوى الحضانة
الن الحضانة ت�دور وجودا وعدما مع مصلحة
الصغري املحضون».

ولي�س م�ن قب�ل اقلي�م او محافظة
موج�ودون يف اربي�ل» ،مشيرا اىل أن
«هذه الوثيقة ليس لها قيمة».
أم�ا النائب ع�ن املكون الش�بكي
حنني القدو فعد أوام�ر إلقاء القبض
الص�ادرة بحق�ه م�ن قب�ل إقلي�م
كردستان «رشف ووسام» له.
وقال القدو يف بيان «رشف ووسام
كبري أنه ظهر اس�مي ضمن االسماء
الوطنية الالمعة ،ال�ذي صدر بحقهم
أم�ر إلق�اء القبض من قبل الس�لطة
غري الرشعية املتآمرة عىل العراق».
واض�اف «يل رشف كبير يف الدفاع
عن وح�دة العراق والدفاع عن س�هل
نين�وى والدف�اع ع�ن املظلومين من
أبن�اء القومي�ة الش�بكة وع�ن أبناء
املناط�ق املتج�اوز عليه�ا» ،مبينا ً أن
«ه�ذا األمر تعبري واض�ح عن اخفاق
وفشل مس�عود بارزاني يف التآمر عىل
وحدة العراق».
م�ن جانبها ،علق�ت النائبة حنان
الفتلاوي على أوام�ر إلق�اء القبض
الصادرة بحقه�ا بالقول «أضحكتني
كثيراً» .وقال�ت الفتالوي يف منش�ور
له�ا على فيس�بوك« ،أضحكتن�ي
كثرياً ..قض�اء كردس�تان يصدر أمر
إلق�اء قب�ض بحق�ي و 10آخرين ،ال
أفه�م الكردي�ة لكن يب�دو أن تهمتي
ه�ي (الكف�ر بهب�ل كردس�تان!!)».
واضافت «(كاكا مس�عود حتى هاي
م�ا دبرته�ا) ..يب�دو أن�ك ال تعلم انه
قبل اص�دار أمر بحق نائب يجب رفع
الحصان�ة عن�ه ،أم�ر إلق�اء قبضكم
املسيس هو وسام رشف يل».
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تركيا ترفع موازنة الدفاع :هل هناك حرب قادمة؟

بغداد  /المستقبل العراقي

رفع�ت الحكوم�ة الرتكي�ة م�ن ميزانية
مصاريف الدف�اع واألمن للعام املقبل 2018
بزي�ادة بلغ�ت  %31ع�ن  ،2017يف محاولة
لدع�م رؤي�ة الرئي�س الرتك�ي رج�ب طيب
أردوغ�ان يف تحقي�ق نقل�ة كبرى ونوعي�ة
بالصناع�ات الدفاعية املحلية التي ش�هدت
ثورة الفتة خالل السنوات األخرية.
كم�ا تأت�ي ه�ذه الخط�وة يف الوق�ت
الت�ي تتزايد في�ه التحديات األمني�ة يف دول
الجوار ال س�يما س�وريا التي وسع الجيش
الرتك�ي عملياته داخله�ا مع بدأ انتش�اره
يف محافظ�ة إدل�ب ،والع�راق الت�ي يخوض
فيه�ا الجيش الرتك�ي حربا جوية واس�عة
ضد «ح�زب العمال الكردس�تاني» ،ويف ظل
تلويح املس�ؤولني األت�راك بإمكانية اللجوء
إىل التدخ�ل العس�كري فيما يتعل�ق باألزمة
املتصاع�دة عقب اس�تفتاء انفص�ال إقليم
كردستان.
وبالتزام�ن مع تزاي�د ه�ذه التهديدات،
تتصاع�د الخالف�ات بين أنق�رة وحلفائها
الغربيين ال س�يما م�ع واش�نطن ودول
«االتحاد األوروبي» ،األمر الذي بدأ يظهر عىل
ش�كل تقليص للتعاون العسكري مع تركيا
وإلغاء صفقات أس�لحة كان مق�ررا بيعها
للجيش الرتكي .وت�رى أنقرة يف هذه األزمة
دافعا لها من أجل تعزيز وتطوير صناعاتها
الدفاعي�ة املحلية التي ش�هدت تطورا الفتا
خالل السنوات األخرية يف ظل التوجه القائم
للرئيس الرتكي بجعل الجيش يعتمد بنسبة
كبرية جدا عىل الصناعات العسكرية املحلية
بحل�ول ع�ام  2023ال�ذي يص�ادف مئوية
تأسيس الجمهورية الرتكية.
وحسب امليزانية املخصصة لعام ،2018
ش�هدت ميزانية ق�وات ال�درك (الجندرمة)
الرتكي�ة (تتب�ع ل�وزارة الداخلي�ة) ،زي�ادة
بنس�بة  %42ث�م وزارة الدف�اع  ،%41بينما
بلغ�ت ميزانية الدفاع واألم�ن الرتكية للعام
املقب�ل  84.6مليارات ليرة تركية (نحو 23
ملي�ار دوالر) .س�ترصف  40.4ملي�ارات
ليرة (نحو  9ملي�ارات دوالر) لوزارة الدفاع
و 27.8مليارات لرية (نحو  7.5مليار دوالر)
ملديرية األمن 13.3 ،مليارات لرية (نحن 3.5

ملي�ار دوالر) لقي�ادة ال�درك (الجندرمة) و
 2.3ماليني ليرة (نح�و  627مليون دوالر)
لجهاز االستخبارات الرتكية.
كما خصصت مبالغ من امليزانية لقيادة
خف�ر الس�واحل ومستش�ارية الصناع�ات
الدفاعي�ة واألمان�ة العامة لألم�ن القومي،
ومستشارية األمن والنظام العام.
وبداية الش�هر الجاري ،أعلنت الحكومة
الرتكي�ة نيته�ا ف�رض إج�راءات رضيبي�ة
جديدة مع بداي�ة العام املقبل ،من املقرر أن
تضي�ف قراب�ة  8ملي�ارات دوالر إىل إيرادات
الدولة ،وس�ط تأكيدات غري رسمية بأن هذا
املبلغ س�وف يخصص للجي�ش الرتكي عرب
بوابة تعزيز الصناعات الدفاعية املحلية.

الـ  CIAتبدأ تنفيـذ اسرتاتيجية
ترامب «اخلطرية» يف افغانستان
بغداد  /المستقبل العراقي

وقال وزير املالي�ة الرتكي «ناجي إقبال»
إن إجراءات رضيبية جديدة يف إطار برنامج
اقتص�ادي مدت�ه ثلاث س�نوات س�يضيف
ما بين  27مليارا إىل  28ملي�ار لرية ( 7.5ـ
 7.8ملي�ارات دوالر) إىل إي�رادات امليزاني�ة
العام املقبل ،مضيفا« :اإلجراءات الرضيبية
الجدي�دة ته�دف إىل اتخاذ موق�ف قوي ضد
املخاطر السياسية واالقتصادية».
وكان «أردوغ�ان» أش�ار إىل أن جه�ود
ح�زب «العدال�ة والتنمية» الحاك�م يف البالد
من�ذ  15عام�ا يف دعم الصناع�ات الدفاعية
املحلية جعلت الجيش الرتكي يعتمد بنس�بة
 %90على املنتج�ات العس�كرية املحلي�ة،
وق�ال قبل أي�ام إن «تركيا تمكنت من ش�ل

«بريكست» يصيب ترييزا ماي بـ «االضطراب» وجيعلها
تفقد الثقة بسياسيي بريطانيا

بغداد  /المستقبل العراقي

أف�ادت صحيف�ة «نيوي�ورك تايم�ز» ب�أن وكال�ة
االس�تخبارات املركزية األمريكية توسع نطاق عملياتها
بأفغانس�تان ،م�ا يتواف�ق م�ع استراتيجية الرئي�س
األمريكي دونالد ترامب الجديدة.
وبحس�ب الصحيف�ة ،ف�إن وكال�ة االس�تخبارات
املركزي�ة ال�ـ CIAحولت مح�ور اهتمامه�ا من املهمة
الرئيسة التقليدية املتمثلة يف مواجهة تنظيم «القاعدة»
إىل العمليات ضد حركة «طالبان».
وأشارت الصحيفة ،مس�تندة إىل شهادات مسؤولني
سابقني يف الوكالة ،إىل تكثيف مشاركة موظفي الـCIA
يف العملي�ات القتالية الرسية يف اآلونة األخرية ،من بينها
مداهمات ليلية عىل مواقع ملس�لحي «طالبان» والبحث
عن مصنعي العبوات الناسفة.
وترس�ل الوكال�ة مجموع�ة صغيرة ،مكون�ة عادة
م�ن موظفيه�ا واملتعاقدين م�ن ذوي الخبرات ،للعمل
مع الق�وات األفغانية عىل مطاردة مس�لحي «طالبان»
وتصفيتهم.
ورجح�ت الصحيفة أن يكون هذا التحول انعكاس�ا
النخ�راط ال�ـ CIAيف استراتيجية الرئي�س األمريك�ي
الجديدة بش�أن أفغانستان ،التي س�بق أن أعلن ترامب
عنها يف شهر أغسطس/آب املايض.
ورف�ض حين�ذاك ترام�ب الكش�ف ع�ن الجوان�ب
العس�كرية لهذه االستراتيجية ،لكنه أعل�ن عن زيادة
عدد العسكريني األمريكيني يف أفغانستان بـ 3آالف فرد،
ليتجاوز عددهم اإلجمايل هناك  14ألف عسكري.

حرك�ة املنظمات اإلرهابي�ة يف البالد بفضل
اإلنجازات التي حققتها يف مجال الصناعات
الدفاعية والتكنولوجية».
وقال ،السبت« :لقد قطعنا شوطا طويال
يف مج�ال الصناعات الدفاعية ،وسياس�ات
تطويره�ا آت�ت أكله�ا .حالي�ا يمكنن�ا أن
نس�تمر يف مكافح�ة اإلره�اب دون الحاجة
ألحد» ،ولف�ت إىل أن تركيا تصن�ع الدبابات
والطائرات وطائرات بدون طيار والصواريخ
املوجه�ة واملداف�ع واملروحي�ات واألقم�ار
الصناعية واألس�لحة الفردية كالرشاشات
واملسدسات.
وش�دد على أن بلاده ماضي�ة قدما يف
مج�ال الصناعات الدفاعي�ة ،بهدف التقليل

من اعتمادها عىل الخارج يف هذا املجال.
وكش�ف رئيس الوزراء «بن عيل يلدريم»
قب�ل أيام ع�ن أن حكومت�ه قدمت مرشوع
قرار إىل الربملان بشأن تأسيس وكالة فضاء
محلي�ة ،وذلك لالس�تفادة منه�ا يف مجاالت
ع�دة بينه�ا التنمي�ة واألمن الوطن�ي ،الفتا
إىل أن بلاده ط�ورت قدراته�ا بالصناع�ات
الدفاعية وتشارك فعليا يف تصنيع أجزاء من
طائ�رات «إف ـ  »35الهجومي�ة التي تصنع
من قبل دول حلف شمال األطليس (الناتو).
واعترب أن بالده وصلت إىل مكانة تتنافس
فيها مع الدول املتطورة بصناعة طائرات من
دون طيار وخاصة من الناحيتني التكتيكية
والعملي�ة ،مشيرا إىل أنه س�يجرى تصنيع

قال�ت صحيف�ة فرانكفورت�ر
ألجماينه تسايتونغ األملانية إن رئيس
املفوضية األوروبية جان كلود يونكر
قال ملستشاريه بعد تناول العشاء مع
رئيسة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي
األس�بوع امل�ايض إنه�ا «مضطربة»
وتبدو عىل عينيها آثار عدم النوم.
وق�ال تقرير مراس�ل الصحيفة،
الذي أثارت رواية رسبها عن عش�اء
يونكر مع ماي يف نيس�ان انزعاجا يف
لندن ،إن يونكر يعتقد أنها تعاني من
املعارك بش�أن خ�روج بريطانيا من
االتحاد األوروبي مع وزراء من حزب
املحافظني إذ طلبت من االتحاد توفري

مجال أكرب لها للمناورة يف الداخل.
ولم يرد تعليق ف�وري من مكتب
يونكر الذي من عادت�ه عدم التعليق
عىل تقارير عن اللقاءات.
وقال�ت الصحيف�ة إن م�اي التي
سافرت لحضور عش�اء يف بروكسل
م�ع يونك�ر االثنني امل�ايض قبل قمة
االتح�اد ب�دت له «قلق�ة ومضطربة
ومصابة بخيبة أمل وال يمكنها الثقة
يف أحد» .وأضافت الصحيفة أن ماي،
كما فعلت عىل العشاء يوم الخميس
م�ع زعماء الدول األعض�اء باالتحاد
األوروبي ،طلبت مساعدتها يف التغلب
عىل االنقسامات يف بريطانيا .وتابعت
«أش�ارت إىل أن الصدي�ق والع�دو يف
الوطن يتآمر عليها إلسقاطها .قالت

ماي إنه ليس أمامها مجال للمناورة.
يجب أن يهيئ األوروبيون ذلك لها».
وقال�ت الصحيف�ة إن يونكر أبلغ
زملاءه يف وق�ت الحق «وج�ه ماي
ومظهرها قاال الكثير .لديها هاالت
تحت العينني .تبدو كش�خص يعجز
ع�ن الن�وم تمام�ا» .وواف�ق ق�ادة
االتحاد األوروب�ي يف قمتهم الجمعة
عىل بدء االستعدادات للمرحلة املقبلة
من املفاوضات ح�ول اتفاق للتجارة
بع�د خ�روج بريطاني�ا م�ن التكتل
واتف�اق انتقايل .ومن املقرر أن تطلع
م�اي الربملان الربيطان�ي االثنني عىل
نتائج القمة .وكانت صورة لرئيس�ة
الحكوم�ة الربيطاني�ة تريي�زا م�اي
وهي تجلس الجمعة وحيدة مطأطأة

الرأس عىل طاولة كبرية خالل القمة
األوروبية املنعقدة يف بروكسل ،أثارت
شهية ش�بكات التواصل االجتماعي
وقسم من وسائل اإلعالم الربيطانية.
ويف ه�ذه الصورة ،تب�دو ترييزا ماي
جالس�ة وحيدة عىل طاولة ،تنظر إىل
األس�فل ش�اردة الذهن .وهي كانت
بالفعل تنتظر وصول رئيس املجلس
األوروب�ي دونال�د توس�ك ملحادثات
معه .ورسعان ما ربط رواد التواصل
االجتماع�ي بني هذه الص�ورة وبني
الوضع الس�يايس الذي يواجه ترييزا
م�اي بع�د أن تلق�ت صفع�ة خلال
االنتخاب�ات الترشيعي�ة املبك�رة يف
يونيو/حزيران وبعد تعثر مفاوضات
بريكست.

 1000قتيل يف معارك مراوي الفلبينية

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزير الدفاع الفلبيني ،أمس االثنني ،انتهاء
 5أش�هر من املعارك ضد تنظيم داعش اإلرهابي يف
جنوب البالد .وأوض�ح دلفني لورنزانا للصحفيني،
عىل هامش اجتماع أمن�ي إقليمي يف مدينة كالرك
بش�مال الفيليبين «نعل�م انته�اء كل العملي�ات

القتالي�ة يف م�راوي» ،حي�ث قت�ل أكث�ر م�ن ألف
شخص يف املواجهات.
وتش�ن فصائل متش�ددة يف جنوب الفلبني منذ
س�بعينيات القرن امل�ايض قت�اال للمطالبة بحكم
ذات�ي أودى بحي�اة أكث�ر من  100ألف ش�خص يف
منطق�ة (ميندان�او) الجنوبية ،الت�ي تضم مدينة
(مراوي).وكان�ت منطقة ميندان�او تتمتع بحكم

ذات�ي يف أجزاء م�ن الجنوب من�ذ أن وقعت جبهة
(م�ورو) للتحرير الوطني اتفاقا مع مانيال يف عام
 ،1996إال أن االتفـــــاقية فش�لت مع استمرار
العن�ف والتم�رد .وكــــ�ان تنظيم داع�ش ،دعا
املقاتلين املوالين لفك�ره املتش�دد إىل التوجه إىل
الفلبني يف يوني�و  ،2016يف حال كانوا غري قادرين
عىل التوجه إىل سوريا.

مروحي�ات بالتعاون مع رشكة «توس�اش»
الرتكية و«لوكهيد مارتن» األمريكية.
وفيما يخص دع�م الصناعات الدفاعية،
قال «يلدري�م إن ميزانية البح�ث والتطوير
يف مج�ايل الصناعات الدفاعي�ة والطريان يف
تركي�ا بلغت خالل العام املايض مليار دوالر،
وإن ص�ادرات بالده يف مجال الطريان بلغت
ملياري دوالر ،وق�ال« :يف الوقت الذي كانت
تركي�ا تعمل يف  2002عىل  66مرشوعا حول
الصناع�ات الدفاعي�ة ،تعم�ل اآلن عىل 543
مرشوعا تبلغ ميزانيتها  60مليار دوالر».
ويف تط�ور الف�ت ،كش�ف وزي�ر الدفاع
الرتك�ي «نورالدي�ن جاني�كيل» ،أن بلاده
تواصل تطوير منظومة صواريخ باليس�تية
بإمكاناته�ا الوطني�ة ،معرب�ا ع�ن ثقت�ه
ب�أن بلاده س�تغدو بين ال�دول املصنع�ة
لتكنولوجيا الصناعات الباليس�تية وأنظمة
الدفاع الجوية .وذكر الوزير أن تركيا صنعت
طائرات مسرية ودبابات ومروحيات وسفنا
حربية بإمكاناته�ا املحلية ،وأن رشاء تركيا
ملنظوم�ة الدف�اع الجوي�ة الروس�ية «إس-
 ،»400ج�اء لتلبي�ة احتياجاته�ا املتعلق�ة
بالدفاع الجوي.
وق�ال «نائل كورت» املدي�ر العام لرشكة
(إف إن إس إس) الت�ي صنعت أحدث دبابة
تركية ب�دأ تصديرها للخ�ارج ،إن رشكتهم
أنتج�ت أكثر من ألفي مجنزرة تس�تخدمها
القوات املسلحة الرتكية.
كم�ا تق�ول تركي�ا إن�ا تحولت م�ن بلد
مس�تورد إىل مصن�ع ومص�در للمروحيات
العس�كرية ،بفض�ل مروحي�ة «أت�اك»
الهجومية ،فيما كش�ف «أردوغان» س�ابقا
ع�ن أن بالده تعتزم صناعة حاملة طائرات
يف املرحلة املقبلة.
ودع�ا «أردوغان» م�رارا إىل جع�ل تركيا
من كبار مصدري كل يشء يف العتاد الحربي
م�ن البن�ادق إىل الطائ�رات املقاتل�ة ،وقال
«أردوغان» يف مؤتمر للصناعات الدفاعية يف
إسطنبول هذا الشهر «ما دام هناك معتدون
يف العالم فس�يتعني علينا أن نكون جاهزين
للدف�اع» ،مؤك�دا أن «هدفن�ا ه�و تخليص
صناع�ات الدفاع بالكامل م�ن االعتماد عىل
الخ�ارج بحلول ع�ام  ،»2023م�ع الذكرى
املئوية لتأسيس الجمهورية الرتكية.

سوريا :الرقة غري حمررة
حتى يدخلها اجليش
بغداد  /المستقبل العراقي
ذك�ر وزير اإلعلام الس�وري محمد رام�ز ترجمان ،إن
الحكوم�ة الس�ورية ال تعتبر أي أرض مح�ررة إال بدخول
قوات الجيش العربي الس�وري إليه�ا ،ورفع العلم الوطني
فوق مبانيها.
ورصح ترجم�ان ،يف مقابل�ة خاص�ة م�ع وكال�ة
«نوفوس�تي» الروس�ية لألنب�اء ،ب�أن م�ا ح�دث يف الرقة
وخروج تنظيم «داعش» اإلرهاب�ي منها أمر إيجابي ،لكن
من الرضوري أن تدخل القوات السورية املدينة وذلك بغض
النظر عمن كان فيها ،تحت ما يس�مى تنظيم «داعش» أم
أية منظمة أو كتلة أخرى.
وأضاف ترجمان أن دمش�ق ال تعتبر أي مدينة محررة
إال بدخ�ول الجيش العربي الس�وري ،ورف�ع العلم الوطني
فوقها ،وهذا ينطبق عىل أي بقعة جغرافية يف سوريا.
هذا ورصح ترجمان أن هناك من يحاول رسقة االنتصار
يف الرقة ،عرب ما يتم طرحه من أن الس�عودية أو أمريكا أو
غريها ستقوم بإعادة إعمار الرقة أو أي مكان آخر ،خارج
إرادة الدولة السورية.
كما وصف دخول القوات العس�كرية الرتكية إىل مدينة
إدل�ب ،والتواج�د العس�كري األمريك�ي يف التن�ف وبعض
املناط�ق الحدودية ،بأنه «عدوان س�افر» ينتهك الس�يادة
السورية والرشعية الدولية وقرارات األمم املتحدة.
وأضاف أنه يحق للحكومة السورية الرد عليه بالطريقة
املناسبة ،مشريا إىل أن دخول الوحدات الرتكية إىل إدلب كان
خ�ارج إطار اتفاق أس�تانا وبالتايل هو خ�ارج علم الدولة
السورية.

العالـم لن حيتاج النفط يف عام  ..2050فامذا نحن فاعلون؟
عادل عبد المهدي
رس�م باحث�ون م�ن جامع�ة
«س�تانفورد» وغريه�ا خارط�ة طريق
ل�ـ 139بل�دا ً لالنتقال للطاق�ة املتجددة
بحل�ول  .2050وس�يلبى %94.7م�ن
الطل�ب ال�كيل باالعتم�اد على الطاقة
الشمسية والرياح ،والباقي عىل الطاقة
الهيدرولي�ة (املي�اه) والجيوانريج�ي
(ح�رارة االرض) .محققين اه�داف
مؤتمر باريس للمن�اخ بخفض الحرارة
 1.5درجة .وتشري «بلومربك» ان التلوث
قتل  9مليون فرد عام  ،2015ومعظمهم
يف افريقي�ا واس�يا ،وخسر العالم 4.6
ترلي�ون دوالر .اله�دف توفير الكهرباء
عبر الطاقة املتج�ددة ،وايض�ا ً تحديث
وس�ائل النق�ل ،باس�تخدام الس�يارات
الكهربائي�ة والهيدروجين للطائ�رات
وتوفير متطلب�ات التدفئ�ة والصناعة
وغريها ..وس�ينتهي ،حس�ب الدراسة،
عرص الطاق�ة التقليدي�ة او االحفورية
(النف�ط ،الغ�از والفح�م) والنووي�ة.

وس�يقلل االعتماد عىل الطاقة املتجددة
الطل�ب العامل�ي على الطاق�ة بنس�بة
 ،%12.65مقارن�ة بالتقليدية.س�تحتل
الطاق�ة الشمس�ية  ،%57.55والري�اح
 ،%37.44والهيدرولي�ة وجيوانريج�ي
 ،%4.67بح�دود  .2050ام�ا االن فم�ا
زالت الطاقة التقليدية والبيوفيول (من
النب�ات) والنووي تش�كل ح�وايل ،%95
مقابل حوايل  %5فقط للطاقة املتجددة.
البل�دان االق�رب ل�ـ %100م�ن الطاقة
املتج�ددة ،ه�ي :طاجكس�تان (،)%76
باراغ�واي ( ،)%58.9النرويج ()%35.8
السويد ( ،)%20.7كوستاريكا ()%19.1
س�ويرسا ( ،)%19جورجي�ا (،)%18.7
مونتونيكرو او الجبل االس�ود ()%18.4
وايس�لندا ( ،)%17.3وتق�ع اربعة منها
اليوم ضمن فهرست Economic Forum
« Worldااليكونومي�ك ف�ورم» الول
( )10دول توفر طاقة امنة ومس�تدامة
وممكن�ة وه�ي بالرتتي�ب س�ويرسا،
النرويج ،الس�ويد ،الدنيمارك ،فرنس�ا،
النمسا ،اس�بانيا ،كولومبيا ،نيوزيالند،

واالرغواي .ينتقد البعض الدراسة ،ألنها
ستقود لفقدان  27مليون فرصة عمل يف
الطاقة التقليدي�ة والنووية ،ويأتي الرد
ان الطاق�ة املتجددة س�توفر  52مليون
فرص�ة عمل يف كاف�ة مجاالتها .وهناك
ش�كوك ان الوالي�ات املتح�دة والصني،
كعمالقني اقتصاديني واكرب مس�تهلكي
الطاق�ة ،ال يبذالن الجه�د الكايف يف هذه
املج�االت .فه�ل س�يكون الع�راق جزءا ً
من البلدان الـ 139ام س�ينتمي ملعسكر
التخلف والفقر والتبعية؟ وهل سيستغل
املتبقي م�ن ثرواته يف الطاق�ة املتجددة
كالش�مس الت�ي يمتل�ك مزاي�ا فيه�ا
ايضاً ،وبقية اش�كال الطاقة املتجددة..
ام س�نعيش يومن�ا فق�ط ،دون النظر
ملس�تقبلنا ومس�تقبل اجيالنا القادمة.
فس�لفنا بنى باآلجر الج�دران العريضة
الغ�راض العزل الح�راري ،وحفر اعظم
منظوم�ات الس�تخدام طاق�ة االرض
للشتاء والصيف (منظومات الرساديب،
االقبي�ة والقنوات) ،واس�تخدم مصائد
اله�واء البارد ،واس�تفاد من غاز امليثان

املوج�ود يف روث الحيوان�ات وحولها اىل
«مطال» او «جلة» يس�تخدمها كوقود،
بينم�ا ما زلنا نح�رق الغ�از يوميا ً امام
اعيننا ،الخ .يمثل املنحى العام للدراسة
تطلع�ات واقعي�ة يج�ب اخذه�ا باعىل
درج�ات الجدي�ة .فرغ�م ان الطاق�ة
املتج�ددة ال تمث�ل االن س�وى اق�ل من
 ،%5لك�ن الكوارث التي يس�ببها التلوث
واالنحب�اس الح�راري ،ووج�ود النفط
والغ�از بي�د بل�دان معين�ة ،والعوام�ل
االنسانية والسياسية والجيوبوليتيكية
س�تضغط كله�ا باتجاه�ات الطاق�ة
املتج�ددة .وم�ن االم�ور العاجل�ة التي
يمكن التفكير بها ملواكب�ة التطورات:
تخصيص نس�بة من الواردات النفطية
لتطوير الطاقة املتجددة ..انش�اء فروع
متط�ورة يف الجامع�ات متخصص�ة
باملوض�وع ..العم�ل بجد لح�ل معضلة
الكهرب�اء ،واالس�تخدام الفوضوي لها،
وزي�ادة الط�رق النتاجها عبر الطاقة
املتج�ددة ..تش�جيع الع�زل الح�راري
والبن�اء تح�ت االرض (الرسادي�ب)

او اس�تقدام اله�واء املعت�دل (البئر
الكن�دي) ..االس�تثمار يف بن�اء معام�ل
لالل�واح الشمس�ية وطواحين اله�واء
وامل�اء لتوفريها بنوعي�ات جيدة وكلف
مش�جعة ..تطوير انتاج الغاز والتوسع
يف استخدامه ..التقليل من ارضار التلوث
واالنبعاث�ات عبر تقني�ات املرش�حات
لتقليل نسبة الكاربون ،الخ .لقد برهنت
التكنولوجيا بانه�ا من العوامل االهم يف
صنع اح�داث التاريخ واملس�تقبل .لهذا
ق�د ال تتحقق مع�دالت  %100يف ،2050
فتتأخ�ر عق�ودا ً او س�نوات ،والعك�س
صحيح فق�د تتحقق قبل ه�ذا التاريخ
ايض�اً .فال ِعلم اخفى دائم�ا ً مفاجئات.
وك�م م�ن م�رة اس�تهزئنا بتطورات�ه،
واذا به يفاجئن�ا بمنجزاته ،لندفع ثمن
تخلفنا وجهلنا عم�ا يحيط بنا ..ومثال
النفط الصخري واثره يف انهيار اس�عار
النفط ،خري مث�ال ..فتواريخ مثل هذه
االنجازات باتت قريبة جداً ،وما لم نعمل
بج�د ،فسيس�تمر اعتمادنا على النفط
والدولة الريعية وعقلها القاتل املدمر.
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اعالنات

العدد ( )1543الثالثاء  24تشرين األول 2017

وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود
واملبيعات

فقدان
فق�د مني س�ند العقار املرق�م 8039/2ح�ي االنصار
باس�م حاتم كاظم دخان عىل من يعثر عليه تس�ليمه
اىل جهة االصدار
فقدان
فق�دت الهوي�ة الصادرة م�ن رشكة توزي�ع املنتجات
النفطي�ة  /هيئة توزيع الجنوب بإس�م  /س�عد جبار
عليوي  ,فمن يعثر عليها يسلمها اىل جهة االصدار .
جمعية  6كانون التعاونية االستهالكية
اعالن
تعلن جمعية  6كانون التعاونية االستهالكية عن تاجري
املحلات (  ) 14 – 9 – 8العائ�دة لها وباملزايدة العلنية
وفق نظ�ام بيع وتاجري ام�وال وعق�ارات التنظيمات
التعاونية فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف
مق�ر الجمعية الكائنة يف حي االمين  2 /قرب محطة
الوق�ود ويف تم�ام الس�اعة الع�ارشة من صب�اح يوم
الخميس املصادف  2017 / 11 / 9مستصحبني معهم
التامينات القانونية البالغة  % 20من القيمة التقديرية
وعلى من ترس�و عليه املزاي�دة يتحمل اج�ور الداللية
واالعالن البالغة  % 2واي مصاريف اخرى .
ستار جبار حسني
رئيس مجلس االدارة
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد  / 851ب 2017 /
اعالن
اىل املدعى عليه  /خالد نصيف جاسم
اق�ام املدعي ( بشير عادل خل�ف ) الدع�وى البدائية
املرقم�ة اعاله يطل�ب فيها الزامك باع�ادة الحال بينك
وبينه بخصوص العقد املربم بينكما عن رشاء السيارة
املرقمة  12544واسط والزامك بتسديد مبلغ اثنا عرش
ال�ف دوالر امريكي وملجهولية مح�ل اقامتك يف الوقت
الح�ارض ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني
محليتين بالحض�ور امام هذه املحكمة ي�وم املرافعة
املص�ادف  2017 / 10 / 30وبخالف�ه س�وف تج�ري
املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض
عبيد صالح محيميد

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعادة اعالن مناقصة دولية رقم ( )7لسنة 2017
جتهيزات طيارين ومهندسني وفنيني

اىل :السادة
جتهيزات طيارين ومهندسني وفنيني

يرس (وزارة الدفاع /املديرية العامة للعقود واملبيعات) دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني
وذوي الخبرة لتقدي�م عطاءاتهم لتجهي�ز (تجهيزات طيارين ومهندسين وفنيني) مع
مالحظة ماياتي:
-1عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال
باملديري�ة العام�ة للعقود واملبيعات من الس�اعة(  900اىل الس�اعة  )1500عىل االيميل
 Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.orgاو املوباي�ل ()07902783136وكم�ا
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
-2متطلبات التاهيل املطلوبة  ( :تجهيزات طيارين ومهندسني وفنيني) .
-3بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري ( كتاب
رسمي ) معنون اىل وزارة الدفاع /املديرية العامة للعقود واملبيعات وبعد دفع قيمة البيع
للوثائق البالغة () 100.000مائة الف دينار .
-4يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ( وزارة الدفاع /بغداد /قرب جرس الجمهورية
(املنطق�ة الدولي�ة )) يف املوعد املحدد ( لغاية الس�اعة  1400من ي�وم الثالثاء املصادف
 )2017/11/7العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي
العط�اءات او ممثليه�م الراغبين بالحضور يف العن�وان االتي ( وزارة الدف�اع /بغداد/
ق�رب جرس الجمهورية (املنطقة الدولية ) يف الس�اعة  1400م�ن يوم الثالثاء املصادف
)2017/11/7
-5اعلان املناقص�ة للفرتة من ي�وم االربعاء املص�ادف  2017/10/18ولغاية الس�اعة
( )1400من يوم الثالثاء املصادف .2017/11/7
-6تبل�غ الكلفة التخميني�ة ( ) 2.425.205.000ملياران واربعمائة وخمس�ة وعرشون
مليون ومائتان وخمس�ة الف دينار عراقي بالنسبة اىل التعامل مع الرشكات املحلية او
( )$2.051.780مليونان وواحد وخمس�ون الف وس�بعمائة وثمانون دوالر بالنسبة اىل
التعام�ل م�ع الرشكات االجنبية عىل ان يتم االخذ بنظر االعتب�ار ايصال املواد اىل مخازن
الجهة املستفيدة يف بغداد.
-7املنش�أ  :بريطانيا /امريكا /فرنس�ا /اليابان /كوريا /اوكرانيا /تركيا /س�ويرسا /
ايطاليا /املانيا
-8فرتة التجهيز  )90( :يوم
-9تق�دم التامين�ات االولية بنس�بة ( )%3من الكلفة التخمينية عىل ش�كل صك مصدق
او خطاب ضمان او س�فتجة صادرة من مصرف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك
املركزي العراقي .
-10تقديم التامينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة ()%5
من قيمة العقد بعد التبلغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد وان اليكون خطاب الضمان
مشروط ويدف�ع حني الطلب صادر م�ن مرصف حكومي او مصرف معتمد لدى البنك
املركزي العراقي بالنس�بة للشركات العراقية والرشكات االجنبية الت�ي لديها تمثيل يف
العراق ومرصف معتمد لدى املرصف العراقي للتجارة ( )TBIبالنسبة للرشكات االجنبية
التي ليس لها تمثيل يف العراق.
-11ان يقدم الطرف الثاني كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة
العامة للرضائب للرشكات املحلية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق عىل ان
يكون معنون اىل وزارة الدفاع مع تاييد منحه الهوية الرضيبية والرقم الرضيبي .
-12تقدي�م براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية
والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق.
 -13يتم اس�تيفاء رس�م الطابع بنس�بة (  )0.003ثالثة باالف من قيمة العقد وبعملة
العق�د وفق قانون رس�م الطابع رقم ( )71لس�نة  2012ووفقا لالصول والرس�م العديل
البال�غ ( )0.001واح�د باالف من قيمة العقد عىل ان اليزيد ع�ن (  )10.000عرشة االف
دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم ()11لسنة .2015
-14تقدم الرشكات العراقية واالجنبية البيانات املالية لها الخر سنتني كحد ادنى وتلتزم
الرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق بجلب كتاب من نقابة
تنويه
نرش يف صحيفه املستقبل بالعدد  1528االعالن الخاص
بالعق�ار  93986/3مجم�ع بيتي والخ�اص بمديريه
تنفيذ النجف ذكر ان العقار يقع عىل شارع فرعي 90م
خطا والصحيح ش�ارع فرعي 10م كماذكر ان العقار
يحتوي عىل باب رئييس خطا والصحيح ال يحتوي عىل
باب رئيسي الطابق االول ارضيته هو س�قف الطابق
االول كذلك ارضيه الطابق االريض غري مبلطه
لذا اقتىض التنويه

www.almustakbalpaper.net

تنويه
س�قط س�هوا يف اعالن مديرية تنفيذ البياع املنشور
يف جري�دة الرشق الع�دد  2643يف 2017 / 10 / 19
وجريدة املس�تقبل العراقي العدد  1540يف 10 / 19
 2017 /اسم الطفلة ( نرمني ) والصحيح الطفلة (
نرجس ) لذا اقتىض التنويه .
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العزيزية
رقم االضبارة  / 74خ 2017 /
اعالن
ملقتضي�ات االضب�ارة التنفيذي�ة املرقم�ة اعلاه
والخاص�ة بالدائ�ن بشير عب�اس عطي�ة واملدي�ن
عبدالل�ه مهدي س�اير تبي�ع املديرية العق�ار املرقم
ادن�اه والعائد للمدينين لقاء الدي�ن املرتتب بذمته
والبال�غ  7,005,000س�بعة ماليني وخمس�ة االف
دينار مع رسم التحصيل بواسطة النرش يف الصحف
املحلي�ة خلال ثالثون يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل
للتبليغ وعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية عرشة باملئة
من القيمة املقدرة للعقار واملستمس�كات املطلوبة
خالل املدة املذكورة وفق املادة  /93اوال واملادة 100
من قانون التنفيذ
املواصفات
 – 1موقعه ورقمه  /الدبوني  720/2م32
 – 2جنسه ونوعه  /عبارة عن دار سكنية
 – 3ح�دوده واوصاف�ه  /بن�اء قديم مش�تمل عىل
غرفتني وصالة ومطبخ وحمام وملحقاتها
 – 4مساحته  1000 /مرت
 – 5القيم�ة املقدرة لحصة املدي�ن 55,000,000 /
خمسة وخمسون مليون دينار
املنفذ العدل
حيدر رحيم صكبان
محكمة بداءة البرصة
العدد /2087ب2017/
تنويه
نرش يف جريدة الرشق العدد  2642وجريدة املستقبل
 1539يف  2017/10/18اعلان محكم�ة ب�داءة
البصرة الع�دد /2087ب 2017/ونشر اىل املدعى
علي�ه  /حيدر قاس�م هاش�م خط�أ (والصحيح اىل
املدع�ى علي�ه  /حي�در قادر هاش�م) ،ل�ذا اقتىض
التنويه.
فقدان
فق�دت من�ي الوثيق�ه املرقم�ه 25_ 00190066
الع�دد 21الص�ادره م�ن مدرس�ة ابراهي�م الخليل
بتاري�خ  2017/8/5املعنون�ه اىل هيئ�ة الحش�د
الشعبي بآسم سمري عالء رايض

املحاس�بني واملدققني او جمعية املحاسبني يؤيد سالمة املوقف القانوني للمحاسب الذي
يقدم الحسابات الختامية ضمن اوراق الرشكات الخر سنتني مالية.
 -15تدوين اسعار فقرات استمارات العطاءات(القسم الرابع والقسم السادس ) ومبلغه
االجمايل باملداد.
 -16يعول عىل الس�عر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن الس�عر املدون رقما كما يعول
عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -17معايري التأهيل :
-1عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز
-2رسعة التجهيز
-3دقة املواصفات وكفاءة االنتاج
 -4االسعار التنافسية
 -18تلت�زم الرشكة بتقديم قائم�ة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتأييد جهات التعاقد
املعنية.
 -19يف حالة تحقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الديون بموجب
قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم ( )56لسنة .1977
 -20العق�د خاضع لجميع القوانني النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم ()113
لسنة  1982وتعديالته وتعليماته.
 -21يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة.
 -22اليج�وز ملقدم العطاء ش�طب او حك اي بند من بنود وثائ�ق املناقصة او اجراء اي
تعديل عليها.
 -23يف حال�ة اشتراك اكث�ر م�ن مناق�ص يف تقديم عط�اء واح�د لتنفيذ العق�د تكون
مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املشاركة مصادق عليه
اصوليا مع العطاء.
 -24يف حالة الغاء املناقصة من قبل الجهة التعاقدية فسوف يتم اعادة ثمن رشاء الوثائق
الخاصة باملناقصة فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
 -25اليج�وز ملدي�ر مف�وض الكثر م�ن رشكة تقديم اكث�ر من عطاء واح�د يف املناقصة
الواحدة.
 -26يكون موعد انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة الساعة(
 1300من يوم االحد املصادف .)2017/10/29
 -27ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات.
 -28يف حال�ة مصادف�ة تاريخ الغلق عطلة رس�مية فيكون تاريخ الغل�ق اليوم الذي ييل
العطلة والذي يكون فيه دوام رسمي.
 -29صن�دوق العطاءات مفت�وح طيلة فرتة االعلان وخالل ايام الدوام الرس�مي (من
الساعة  900ولغاية الساعة .)1400
 -30يف حال�ة ع�دم التزام مقدم�ي العطاءات بم�ا تتطلبه الوثائق القياس�ية للمناقصة
بكافة اقسامها فسيتم استبعاد العطاء.
-31تقوم الرشكة باالطالع عىل الوثائق القياسية املرفقة مع املناقصة ( )96وثيقة باللغة
العربي�ة مع ترجمتها باللغة االنكليزية بموجب كتاب وزارة التخطيط العدد 27131 :يف
 2016/12/22وامالء الوثائق املطلوبة وختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة املقدمة
للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء.
-32للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الدفاع :
WWW.mod.mil.iq
لالجابة عن استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني :
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
مكتب املفتش العام:
Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.rg
املديرية العامة للعقود واملبيعات

محكمة جنح قضايا النزاهة يف البرصة
العدد/34 :ج /نزاهة2017/
التاريخ2017/9/12 :
إعالن حكم غيابي
إىل املدانة الهاربة  /ميسم فيصل عبدالوهاب.
أص�درت محكمة جنح قضاي�ا النزاهة يف البرصة قرارها
املرق�م /34ج /نزاه�ة 2017/يف  2017/9/12املتضمن
الحكم عىل املدانة (ميسم فيصل عبدالوهاب).
حكم�ت املحكم�ة بالحبس البس�يط ملدة (س�نة واحدة)
اس�تنادا ً ألح�كام املادة  331م�ن قان�ون العقوبات رقم
 111لس�نة  1969املع�دل وذلك لثب�وت ارتكابها بتاريخ
 2011/7/31عم�دا ً ما يخالف واجب�ات وظيفتها  ،كما
حكم�ت املحكمة عىل املدانة ميس�م فيص�ل عبدالوهاب
بالحبس البسيط ملدة (سنة واحدة) وذلك لثبوت ارتكابها
ما يخالف واجبات وظيفته�ا بتاريخ  2011/8/4وتنفذ
العقوبت�ان الواردت�ان أعلاه بالتعاقب اس�تنادا ً ألحكام
املادة /143أ من قانون العقوبات ،واالحتفاظ للمشتكي
كل من صالح مهدي س�ماري ومصرف الرافدين ودائرة
الهجرة واملهجرين يف البصرة بالحق يف مراجعة املحاكم
املدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتس�اب القرار الدرجة
القطعية ،لم تحكم املحكمة للمش�تكي (حمادي جاس�م
عب�ود ) بالتعوي�ض لتنازله ع�ن الش�كوى والتعويض،
تقدي�ر اتع�اب محام�اة للمحامي�ة املنت�دب (رفق�ة
املحم�داوي) مبلغ�ا ً ق�دره ثالث�ون الف دين�ار تدفع لها
من خزينة الدولة بعد اكتس�اب القرار الدرجة القطعية،
إص�دار ام�ر قبض بحق املدان�ة املذكورة اعاله وإش�عار
املديري�ة العام�ة لرشط�ة محافظ�ة البصرة ومكت�ب
التس�جيل الجنائ�ي لتعميم ه�ذا القرار اس�تنادا ً ألحكام
امل�واد ( /143ج و/149ج و /182أ و  ) 243م�ن قانون
أصول املحاكم�ات الجزائية رقم  23لس�نة  1971املعدل
وافه�م علنا ً يف  2017/9/12لك ح�ق االعرتاض عىل هذا
القرار بعد تبليغك به عن طريق اإلعالن والنرش ،ويف حالة
ع�دم االعرتاض يعترب الحكم بمثابة الحكم الوجاهي بعد
مرور ثالثة أشهر من نرش اإلعالن.
القايض  /طالب صباح صيوان
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
السجل 1605 :
م  /نرش مفقود

مل�ا ج�اء بطلب املس�تدعية ( ش�ذى ذاكر محم�ود ) بان
زوجه�ا ( يارس فواز محمد مصلح الش�جريي ) امللصقة
صورت�ه اعلاه فق�د بتاري�خ  2014 / 1 / 25يف قضاء
الفلوجة اثناء س�يطرة املس�لحني عىل تل�ك املنطقة بعد
عودت�ه من عمله كونه يعمل يف س�لك الرشطة ولم يتبني
يشء منه لحد االن فم�ن لديه معلومات عنه الحضور إىل
ه�ذه املحكمة خالل مدة خمس�ة عرش يوم�ا من تاريخ
االعالن .
القايض محمد جميل الفياض

اعالن
أقامت املدعية ( نديمه عباس عبد ) دعوى قضائية لتبديل
اس�مها وجعله (س�اره) بدال من (نديمه) فمن لديه حق
االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة عرش يوما ً
من تاريخ النرش وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدعوى وفق
اح�كام املاده ( )22م�ن قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3
لسنه . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام
اعالن
ق�دم املواطن (اس�ماعيل كاني هاش�م ) طلب�أ يروم فيه
تسجيل لقبه وجعله ( االيدامي ) بدال من الفراغ واستنادا ً
اىل اح�كام امل�اده  24من قانون البطاق�ه الوطنيه رقم 3
لس�نه  2016املعدل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف الجريدة
الرس�ميه فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة 2017/1242 :
2017/707
التاريخ 2017/10/19
اعالن
اىل املدين /كريم عباس خضري
اص�درت ه�ذه املديرية مذك�رة اخبار بالقضي�ة لألموال
الغير املنقول�ة لغ�رض تبلغ�ك بالحج�ز التنفي�ذي عىل
الس�يارة املرقمة /1668أ مثنى نوع باص العائدة لك ورد
جواب م�ن مركز رشطة الح�ي الجمه�وري املرقم7144
يف  2017/10/10وإش�عار مخت�ار املنطق�ة مرتح�ل اىل
جهة مجهولة علي�ه تقرر تبليغك بالصح�ف املحلية مدة
ثالثة ايام تبدأ امل�دة من اليوم الثاني للنرش ويف حالة عدم
الحض�ور اىل املديرية س�وف تقوم املديرية ببيع الس�يارة
اعلاه وف�ق القانون لق�اء طلب الدائن هان�ي عيل مايش
والبالغ  2221000مليونان ومائتان وواحد وعرشين الف
دينار
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /551 :ج2017/
التاريخ2017/8/23 :
اىل  /املتهم الهارب ناظم رياح عبد عيل مطر
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة /551ج2017/
واملش�تكية فيه�ا غيداء عيل حمزة س�لمان وف�ق احكام
امل�ادة  1/413عقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامت�ك تقرر
تبليغ�ك للحضور ام�ام ه�ذه املحكمة بموع�د املحاكمة
املواف�ق  2017/9/24ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري
املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض محمد عبد السجاد عبود

اعالن

العدد2540 :
التاريخ2017/9/28 :

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديري�ة بلديات واس�ط عن تأجري
االملاك املدرج�ة اوصافها يف ادناه والعائ�دة اىل مديرية بلدية بدرة
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل
الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجع�ة مديرية بلدية بدرة
خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف
اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ( )% 30من
القيمة التقديرية بصك مصدق اونقدا ولكامل مدة االيجار وستجري
املزاي�دة يف الي�وم االخير من م�دة االعلان يف مقرمديري�ة البلدية
واسط اعاله يف تمام الساعة (العارشة صباحا) ويتحمل من ترسو
عليه املزاي�دة اجور النرش واالعالن وكاف�ة 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

ساحة لبيع المواد
االنشائية

70

5100م2

ثالث
سنوات

حي
الحسين

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن

تعلن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري
االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية بدرة
وف�ق قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم ( )21لس�نة .2013
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية
بدرة خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف
الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة
( )% 30م�ن القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة
االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر
مديرية اعاله يف تمام الس�اعة (الع�ارشة صباحا) ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى
وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم
االلت�زام بكاف�ة التعليمات والضوابط الصادرة م�ن البلدية بهذا
الصدد.
املهندس

عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

ت
1

نوع الملك
عرصة لبيع
الزهور

رقم الملك

مساحته

مدة االيجار

108

32.397م2

سنة واحدة

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /9 :ج2017/
التاريخ2017/10/22 :
اىل  /املته�م اله�ارب  /علي ج�واد كاظم
عنكويش
حيث انك مته�م بالدع�وى املرقمة اعاله
املش�تكي فيه�ا الح�ق الع�ام على وفق
احكام امل�ادة  267من قان�ون العقوبات
النافذ ولتعذر القبض عليك حس�ب ما هو
ثابت بمحارض التحري املرفقة باالضبارة
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بوجوب
الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املص�ادف
يوم  2017/11/30وعن�د عدم حضورك
سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا وفقا
للقانون
القايض محمد كريم جابر

الموقع
حي
الزهراء

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف االرشف
العدد 17 :
التاريخ 2017/10/3
اعالن
بتاري�خ  2107/11/5س�تقوم لجن�ة
االرايض واالس�تيالء االوىل يف محافظ�ة
النج�ف االرشف بتثبيت عائدي�ة القطعة
 136مقاطع�ة  / 55مالحة الش�بانات/
قض�اء املن�اذرة وفق�ا لقان�ون االصالح
الزراعي رقم  117لسنة  1970وتعليماته
وعىل م�ن لديه ادع�اء بح�ق الترصف او
اعتراض الحض�ور يف الزم�ان وامل�كان
املحددين باالعالن وبخالفه ستقوم اللجنة
باجراءاتها غيابيا لذا اقتىض التنويه
املشاور القانوني
عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االول

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /6397 :ش2017/4
التاريخ2017/10/23 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /رائد سهر حمود
اقام�ت املدعي�ة (ام�ل حسين كري�م)
الدعوى بالع�دد /6397ش 2017/4امام
ه�ذه املحكم�ة والت�ي يطل�ب في�ه ضم
حضان�ة االطفال كل من (اس�عد وامجد)
وملجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة
النرص  /النجف ق�ررت املحكمة تبليغكم
بخصوص الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا
بواس�طة صحيفتين محليتين يوميتني
وعليك�م الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق ي�وم
 2017/11/8الس�اعة التاس�عة صباحا
ويف حال�ة ع�دم حضوركم او ارس�ال من
ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض احمد عبد االمري هليل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /2514 :ب2017/4
التاريخ2017/10/22 :
اىل  /املدع�ى عليها ( ش�ذى عب�د الوهاب
محمد)
اقام املدعي (نج�اح نعمه يارس) الدعوى
البدائية املرقمة /2514ب 2017/4والذي
يطلب فيها الحكم بتسجيل العقار املرقم
 3/ 8090حي صدام بأس�م املدعي نجاح
نعمه يارس يف السجالت الرسمية ولثبوت
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ
القضائي يف محكمة بداءة البياع واش�عار
املجلس البلدي لقاطع الرشيد مجلس حي
الجه�اد املحيل عليه ق�ررت هذه املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين محليتين
يوميتني بموعد املرافع�ة املصادف يف يوم
 2017/10/31وعن�د ع�دم حض�ورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5646 :ش2017/4
التاريخ 2017/10/23:
اعالن
اىل  /املدعى عليها  /نهلة جواد كاظم
اقام املدعي (جميل جواد كاظم) الدعوى
بالع�دد /5646ش 2017/4ام�ام ه�ذه
املحكم�ة والتي تطل�ب تبليغها بالحضور
اىل محكمة االحوال الش�خصية يف النجف
وملجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة
املزارع الهرموش  /النجف قررت املحكمة
تبليغك�م بخص�وص الدع�وى وبموع�د
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفتين
محليتني يوميتين وعليكم الحضور امام
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافع�ة القادم
املواف�ق ي�وم  2017/11/9الس�اعة
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضوركم
او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا س�وف
تجري املرافع�ة بحقكم غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض احمد عبد االمري هليل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /3531 :ب2017/2
التاريخ2017/10/23 :
اىل  /املدعى عليه ( فاضل عبد الله بدر)
اق�ام املدع�ون (س�لمان م�وىس محم�د
وجماعت�ه) الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة
/3531ب 2017/2وال�ذي يطل�ب فيه�ا
الحك�م بإبط�ال القي�د املرقم  71ش�باط
 1997مجل�د  796والخ�اص بالعق�ار
املرق�م  3/10427حي صدام واعتبار قيد
م�ورث املدعني اعاله بالعدد  114ش�باط
 1989مجل�د  383ثاب�ت الحكم) ولثبوت
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ
القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي الريموك
املختار اس�عد طالب الزي�ادي عليه قررت
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف
يف  2017/11/1وعن�د ع�دم حضورك او
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
طالل سلمان مهدي
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النقل اخلاص تعلن نصب حاسبة مركزية يف مرآب قضاء الفلوجة يف االنبار

الوكيل االداري لوزارة النقل يرأس اجتامع جلنة تأهيل وإنشاء املطارات يف الوزارة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ت�رأس الوكي�ل االداري ل�وزارة النقل
احمد عبد ايوب ،لجنة انش�اء وتأهيل
املط�ارات ملناقش�ة تأهي�ل مطارات (
املوص�ل  ,الك�وت  ,البتريه) باس�لوب
التشغيل املشرتك» .
وقال ايوب يف بيان العالم الوزارة تلقت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،أن
«اللجن�ة تش�كلت تنفي�ذا ً لتوجيهات
وزي�ر النق�ل كاظم فنج�ان الحمامي
والتي تض�م اعض�اء متخصصني من
املنشأة العامة للطريان املدني والرشكة
العامة لتنفيذ املشاريع».
وبين الوكي�ل ان «املنش�أة س�تتكفل
باقتراح رشكات عاملي�ة رصين�ة ذات
خربات وكفاءة عالية يف مجال أنش�اء
وتش�غيل وأدارة املطارات ألستحصال
موافقة الوزي�ر عليها وتوجيه دعوات
مبارشة اليها على أن ال تقل عن ثالث
رشكات».
وأك�د ان «املنش�أة العام�ة للطيران
املدن�ي س�تقوم بأع�داد املتطلب�ات
االساس�ية لتأهي�ل املط�ارات الثالث�ة
من قبل لجنة فرعية يتم تش�كيلها يف
املنشأة باالضافة اىل املواصفات الفنية
وأي�ة التزام�ات اخ�رى كونه�ا جه�ة
االختصاص».
من جانب آخر قام�ت الرشكة العامة
ألدارة النقل الخاص ،حاسبة مركزية يف
مرآب قضاء الفلوجة بمحافظة االنبار
لغرض تنظيم العمل الكرتونيا».
وقال مدي�ر عام الرشكة قي�س امليايل
ان «ادخال النظم االلكرتونية للعمل يف
املرائب التابعة للرشكة يسهم بتعظيم
وارداتن�ا وزي�ادة االرب�اح الس�نوية،

ويضف�ي طابع�ا ً حضاري�ا ً على أداء
املوظفني ،مبينا ان «هذا االنجاز ينظم

البنك املركزي يوجه املصارف بتطبيق
شبكة محاية املستخدم

س�ياقات العم�ل ومن ش�أنه تحجيم
حاالت الفساد يف كراجات املدينة».

وأض�اف املي�ايل ان «الرشكة س�ارعت
بتش�غيل خ�ط (موصل ـ اربي�ل) بعد

تحري�ر املدينة م�ن عصاب�ات داعش
اإلجرامي�ة ،مؤك�داً :ان افتت�اح الخط

حقق للرشك�ة زيادة يف االرباح اضافة
اىل عكس صورة طيب�ة عن اداء وزارة

وزير الكهرباء يلتقي السفري الربيطاين يف العراق
بغداد  /المسختقبل العراقي

تن�اول اللقاء حجم الدمار ال�ذي تعرضت له املحافظات التي
احتلت من قبل العصاب�ات االرهابية والتحديات التي تواجه
ال�وزارة الع�ادة اعم�ار تلك املناط�ق ,واستراتيجية الوزارة
الناجح�ة يف تطبيق مرشوع الرشاك�ة مع القطاع الخاص يف
عقود (الخدمة والجباية) التي طبقت يف مناطق بغداد والذي
تس�عى من خاللها على حصر الضائعات والس�يطرة عىل
الهدر يف الطاقة وزيادة ساعات التجهيز يف املناطق املشمولة
بهذا املرشوع ,اضافة اىل نجاح تطبيق مفهوم الرتش�يد مما
ادى اىل تقليل حجم االستهالك» .

التقى الس�يد وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي ,سعادة
السفري الربيطاني يف العراق فرانك بيكر بمكتبة يف مقر الوزارة
بمناس�بة انتهاء مهام عمل�ه يف بغداد».وذكر بي�ان للوزارة
تلقت�ه «املس�تقبل العراق�ي» ،ان الفهداوي رحب بالس�فري
الربيطاني ,مشيرا ً بذات الوقت عىل عمق العالقة بني العراق
وبريطانيا وافاق التعاون املشرتك الجهد الكبرية الذي قدمته
الرشكات الربيطانية العامل�ة يف البالد».واضاف البيان «كما

برعاية العطواين ..حمافظة بغداد وبالتعاون مع دائرة السينام تقيـم مهرجان التعزية احلسيني الثالث
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

بغداد /المستقبل العراقي
وج�ه البنك املرك�زي العراقي كافة املصارف العراقية بضرورة اعتماد معايري
ش�بكة حماية املس�تخدم واملعتمدة من قبل رشكة سويفت العاملية قبل نهاية
العام .« 2017
وبين مدي�ر املكتب اإلعالمي للبن�ك املركزي العراقي أيرس جب�ار يف بيان تلقت
«املس�تقبل العراقي» ،ان « مطالبة البنك املركزي هذه جاءت كجُ زء من التزام
القطاع املرصيف العراقي بتطبيق املعايري الدولية يف مجال التحويالت املالية» .
واوضح ان « معايري شبكة حماية املستخدم والبالغة ستة عرش معيارا ً ممكن
تلخيصه�ا برضورة تقييد الدخول اىل االنرتنيت وفصل االنظمة الحساس�ة عن
البيئ�ة العام�ة لتكنولوجي�ا املعلومات وايض�ا تخفيف الهجم�ات االلكرتونية
ونقاط الضعف».
وتاب�ع « ومن املعايير االخرى هو الحدس االمني للحماي�ة من الدخول ملواقع
االنرتنيت والتخزين ومنع كش�ف كلمات املرور اآلمن وإدارة االرقام التعريفية
املرصفية والفصل بني االمتيازات فضال عن كش�ف الفعاليات املشبوهة داخل
النظ�ام أو تس�جيل عدد العملي�ات ووضع خطط من أجل االس�تجابة لحاالت
مختلفة (أخطاء وحوادث) ومشاركة املعلومات.

التجارة تعلن تنوع مشاركات الرشكات املساهة
يف دورة معرض بغداد احلالية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن وزير التجارة وكالة س�لمان الجمييل عن «ارتفاع حجم وتنوع مس�توى
ً
املس�اهمة بفعاليات الدورة  44وصل�ت اىل  688رشكة باالضافة اىل
الشركات
ً
املشاركات الكبرية لـ  18دولة منها تشارك الول مرة بعد انقطاع لسنوات وهي
السعودية واسبانيا وايطاليا وس�وريا واخرى وسعت حجم مشاركاتها فضال
عن املشاركات املحلية لرشكات القطاع الخاص والعام».
واش�ار الجميلي يف بيان للوزارة ورد لـ»املس�تقبل العراق�ي» ،اىل ان «فعاليات
هذا املعرض هذا العام تش�هد فعاليات اقتصادية واسعة واقامة ورشات عمل
ومؤتم�رات لعقد رشاكات حقيقية بني القطاع الخاص العراقي ومثيله يف دول
العال�م االخرى فضال عن االس�تفادة من الخربات العربي�ة والدولية يف مجاالت
االعم�ار والبناء واالتص�االت والتجارة والصناعه والزراع�ة فضال عن امكانية
دخول الرشكات والدول يف مش�اريع اس�تثمارية مع القط�اع الخاص العراقي
يف املحافظ�ات املح�ررة الت�ي تعاني من وج�ود البنى التحتي�ة نتيجة االرضار
والتخريب الذي الحقته الجماعات االرهابية» .الفتا اىل «مشاركة اململكة العربية
الس�عودية والول مرة بثقل كبري من خلال رشكات كبرية جدا تطمح للدخول
يف الس�وق العراقي�ة وعقد رشاكات م�ع القطاع الخاص العراق�ي بعد انقطاع
طوي�ل جدا عن التعاملات االقتصادية».واوضح الجميلي «منهجية الحكومة
العراقي�ة القائمة عىل االنفتاح االقتص�ادي عىل الجميع ومنح القطاع الخاص
العراق�ي الفرصة والتحرر من القي�ود التي كانت مفروضة عليه بغية ان يأخذ
دوره يف ان يكون العب اس�ايس يف تنمي�ة وتطوير االقتصاد العراقي من خالل
مشاريع استثمارية كبرية تأتي بالرشاكة مع الرشكات العربية والدولية».واكد
بان «فعاليات الدورة تس�تمر لعرشة ايام وتشهد انش�طة تجارية واقتصادية
وافتتاح معارض للصور وايام للدول املش�اركة وهو مفت�وح للعائلة العراقية
لتمارس طقوسها االجتماعية يف ظل االمكانات التي يوفرها املعرض.

ض�د الظل�م والع�دوان واالس�تبداد وهذا
م�ا تحقق يف وقوف الش�عب العراقي ضد
البع�ث س�ابقا ً وض�د داع�ش اإلرهاب�ي
اليوم الن�ه ُي ْؤمِ ن بان هذه الثورة هي من
حافظ�ة عىل الحق�وق الرشعي�ة لألمة».
واضاف «ومن هذه املدرس�ة الحسينيـة
املحمدي�ة وإيمان�ا ً بواجبن�ا الرشع�ي
واالخالقي» نس�عى لبذل الجه�د وتقديم
الخدم�ة البناء محافظة بغ�داد من خالل
الحص�ول على ج�زء م�ن اس�تحقاقات

أقي�م برعاي�ة محاف�ظ بغ�داد عط�وان
العطوان�ي مهرج�ان التعزية الحس�يني
الدويل الثالث وبالتعاون مع دائرة السينما
واملسرح وعلى قاع�ة املسرح الوطن�ي
وبحض�ور ع�دد كبري م�ن الش�خصيات
السياس�ية واالجتماعي�ة .وأك�د محافظ
بغداد خالل كلمت�ه عىل هامش املهرجان
ان «الث�ورة الحس�ينيـة منهج�ا ً للوقوف

املحافظ�ة ضم�ن الح�دود اإلدارية وعىل
الرغم من ش�حة االمكانات املادية وقرص
املدة».واوضح ان «املحافظة تحتاج املزيد
من الدعم من الحكومة االتحادية يف تنفيذ
ما وعدت به من مشاريع خدمية أساسية
تمس حي�اة املواطن البغ�دادي» ،مطالبا ً
رئيس الوزراء باإلرساع يف دعم مش�اريع
املحافظ�ة االساس�ية م�ن خلال رصف
االس�تحقاقات املالي�ة لغ�رض إنجازه�ا
بأرسع وقت ممكن.

مفتش الصحة يناقش تقديم اخلدمات واالرتقاء بالواقع الصحي يف كركوك

كركوك /المستقبل العراقي

ناقش املفتش العام ل�وزارة الصحة احمد
رحيم الس�اعدي مع ،الك�وادر الصحية يف
كرك�وك تقديم الخدمات واالرتقاء بالواقع
الصحي».واف�اد بي�ان تلقت�ه «املس�تقبل
العراقي» ،ان «الساعدي زار برفقة معاونه
ومدراء االقس�ام دائرة املفتش العام دائرة

صحة كركوك ومستشفى آزادي التعليمي
لالطالع عىل سري العمل والخدمات الطبية
والصحية والعالجية والوقائية يف الدائرة».
واض�اف انه «وعىل هامش الزيارة تم عقد
اجتماعا موس�عا يف مركز الدائرة بحضور
معاون مدير العام حسني ابراهيم ومدراء
االقس�ام والش�عب ،نوقش خالله الس�بل
الكفيلة يف تقديم افض�ل الخدمات وتذليل

املعوقات لالرتقاء بالواقع الصحي ولغرض
االطمئن�ان عىل وضع القط�اع الصحي يف
املحافظة».واك�د املفت�ش الع�ام بحس�ب
البي�ان على «رضورة التع�اون وتكثي�ف
الجه�ود لتحسين الخدم�ات الصحي�ة
واالبتع�اد ع�ن ب�ث االش�اعات الطائفي�ة
وس�يتم محاس�بة املخالفني وف�ق قانون
انضباط موظفي الدولة.

حمافظ واسط يؤكد عدم السامح ألي زائر بدخول منافذ املحافظة دون فيزا السفر

المستقبل العراقي /الغانم

اك�د محافظ واس�ط محمود عبد الرض�ا مال طالل انه
اليت�م الس�ماح ألي زائر بالدخول م�ن املنافذ الحدودية
للمحافظة اال بعد حصوله عىل فيزا الس�فر الرس�مية.

وافاد مصدر اعالمي يف املحافظة لـ»املستقبل العراقي»،
ان « ملا طلال ق�ال خلال تفق�ده منف�ذ زرباطي�ة
وبصحبت�ه عض�و مجل�س وصف�ي الب�دري ومعاون
املحاف�ظ لش�ؤون الخدمات نبيل ش�مه ولقاءه بإدارة
املنف�ذ ،أنه» البد م�ن العمل واالهتم�ام الكبري يف عملية

التنظيم واالستحضارات واإلعدادات الستقبال الزائرين
املتوجهين م�ن املنفذ ص�وب العتب�ات املقدس�ة ألداء
مراسيم الزيارة االربعنية لإلمام الحسني عليه السالم».
فيما راف�ق املحافظ قائم مقام بدرة جعفر عبد الجبار
محمد ومدير النقل الخاص يف واسط رياض الغراوي.

النقل امام انظار املواطنني ومس�ؤويل
املحافظة.

ذي قار تبحث مع الصحة
والكهرباء مشاريع املحافظة
ذي قار  /المستقبل العراقي
التقى محافظ ذي ق�ار يحيى النارصي٬
وزيري الصح�ة والكهرباء خلال زيارته
لبغداد ملتابعة املشاريع التي وافقت عليها
رئاس�ة الوزراء موخرا وم�ن بينها اكمال
تنفي�ذ  27مشروع بنى تحتي�ة متلكىء
يف قطاع�ات الرتبية والصح�ة والكهرباء
والبلدي�ات باالضاف�ة اىل احال�ة عدد من
املشاريع اىل قطاع االستثمار».
وق�ال يحي�ى الن�ارصي يف بي�ان لدي�وان
املحافظة تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان
«زيارة وفد ذي قار للعاصمة بغداد ملتابعة
املش�اريع التي وافق عليها رئيس الوزراء
حيدر العبادي خالل زيارته لذي قار مؤخرا
الستكمال عدد من املشاريع االسرتاتيجية
واملهمة يف مجال البنى التحتية» ٬مبينا ان
«الزي�ارة تضمنت عقد اجتماعات مكثفة
مع وزير الكهرباء بحضور وكالء الوزارة
واملدراء العامني لتخصيص محولة بسعة
 400ك�ي يف باالضافة اىل محوالت متنقلة
للمحافظة لفك االختناقات عىل الش�بكة
الوطنية خالل موسم الصيف املقبل»٬
واض�اف الن�ارصي ان «الزي�ارة ش�ملت
لق�اء مع وزي�رة الصحة حول اس�تكمال
مستش�فى الوالدة يف الش�طرة ٬و رسعة
انج�از مستش�فى النارصي�ة الع�ام
( املستش�فى الرتك�ي )٬واس�تكمال
مستش�فى الجبايش والذي وصل انجازة
.»٪٧٥مبينا ان «موافقات هذه املشاريع
الوزارية املهمة بالنس�بة ملواطني ذي قار
وصل�ت من رئاس�ة ال�وزراء اىل الوزارات
املختص�ة وكذل�ك وزارة املالي�ة وننتظ�ر
قريب�ا اطلاق االم�وال املخصص�ة لها».
وكان�ت محافظ�ة ذي ق�ار اعلن�ت يف
الخمي�س ١٤/٩/٢٠١٧ع�ن اس�تحصال
موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي عىل
تخصيص اكثر من  30مليار دينار الكمال
تنفي�ذ  27مشروع بنى تحتي�ة متلكىء
يف ع�دة قطاع�ات ابرزه�ا موافقت�ه عىل
تخصي�ص مبلغ  1ملي�ار اىل مركز القلب
بالنارصي�ة ٬وتخصيص مبل�غ  16مليار
ملستشفى الوالدة يف الشطرة.

وزير النفط يتفقد مستشفى االمراض الرسطانية ويوعز برشاء جهاز الكشف املبكر
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزير النفط جب�ار عيل اللعيبي عىل
«رضورة تكات�ف جميع الجهات املعنية
من أج�ل األرتق�اء بالخدم�ات الصحية
املقدمة للمواطنين والتقليل من معاناة
املرىض وعائلته�م وخصوصا للمصابني
باالم�راض الرسطانية م�ن خالل توفري
األدوية واملس�تلزمات الطبية الرضورية
«.وقال اللعيبي خالل تفقده للمستشفى
التخصصي باالم�راض الرسطاني�ة يف
محافظ�ة البرصة بحس�ب بي�ان تلقته
«املس�تقبل العراق�ي» ،أن�ه «ق�د اوع�ز
بتخصي�ص  100ملي�ون دينار ش�هريا
منحة مالية من مبلغ املنافع االجتماعية

للعقود النفطية وذلك لتغطية أحتياجات
املستش�فى م�ن االدوية واملس�تلزمات
الطبية الرضوري�ة» .واضاف انه «وبعد
أن اطلع على مرافق وأقس�ام وردهات
املستشفى  ،أوعز برشاء جهاز الفحص
املبك�ر لالم�راض الرسطاني�ة وجه�از
تصفي�ة وتحلية املي�اه  ،فضال عن عن
تخصي�ص مبل�غ(  ) 25ملي�ون دين�ار
لتغطي�ة نفق�ات أصلاح جه�از تحليل
فريوس�ات ال�دم  ،فضلا ع�ن تغطي�ة
نفق�ات بع�ض االجه�زة واملس�تلزمات
الرضورية االخ�رى يف ردهات العمليات
وغريه�ا» .م�ن جانب�ه اش�اد مدي�ر
املستش�فى علي العيداني بدع�م وزارة
النف�ط ووزيرها ورشكة نف�ط البرصة

والعاملني فيها للمستش�فى وحرصهم
على متابع�ة أحتياجاته�ا م�ن خلال
توفري الدعم امل�ايل الالزم ورشاء االجهزة
واملس�تلزمات واالدوي�ة الرضورية التي
يحتاجها املرىض مم�ا خفف الكثري من
معاناة املرىض وعوائلهم» .
واض�اف مدي�ر املستش�فى أن وزي�ر
النف�ط قد اوعز بتلبي�ة كافة احتياجات
املستش�فى حرص�ا من�ه على توفير
الرعاي�ة الصحي�ة املناس�بة ملرضان�ا
وسلامة مواطنينا االع�زاء .وكان وزير
النف�ط ق�د زار املستش�فى التخصيص
ومستشفى االطفال مرات عديدة لتقديم
الدعم املادي من اجل االرتقاء بالخدمات
املقدمة للمواطنني .
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وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود
واملبيعات

مناقصة عامة رقم ( )11لسنة 2017
جتهيز نضائد خمتلفة

اىل :السادة
مناقصة عامة رقم ( )11لسنة 2017
جتهيز نضائد خمتلفة

يسر (وزارة الدفاع /املديرية العامة للعقود واملبيع�ات) دعوة مقدمي العطاءات
املؤهلين وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهي�ز (نضائد مختلفة) مع مالحظة
ماياتي:
-1عىل مقدمي العط�اءات املؤهلني والراغبني يف الحص�ول عىل معلومات اضافية
االتص�ال (املديري�ة العام�ة للعق�ود واملبيع�ات م�ن الس�اعة(  900اىل الس�اعة
 )1500على االيمي�ل  Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.orgاو املوباي�ل
()07902783136وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
-2متطلبات التاهيل املطلوبة  ( :تجهيز نضائد مختلفة) .
-3بام�كان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري
( كتاب رس�مي ) معنون اىل وزارة الدفاع /املديرية العامة للعقود واملبيعات وبعد
دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )100.000مائة الف دينار .
-4يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي :بغداد  /وزارة الدفاع /املنطقة الدولية
لغاية الساعة ( )1400من يوم االثنني املصادف . )2017/11/6العطاءات املتاخرة
س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم
الراغبين بالحضور يف العنوان االتي  :بغداد /املنطقة الدولية يف الس�اعة()1400
من يوم االثنني املصادف .2017/11/6
-5اعالن املناقصة للفرتة من يوم الثالثاء املصادف  2017/10/17ولغاية الساعة
( )1400من يوم االثنني املصادف .2017/11/6
-6تبل�غ الكلف�ة التخميني�ة ( ) 504.745.000دينار خمس�مائة واربعة مليون
وسبعمائة وخمسة واربعون الف دينار .
-7املنشأ  :كوريا
-8فرتة التجهيز  )120( :يوم
-9تق�دم التامين�ات االولية بنس�بة ( )%3م�ن الكلفة التخمينية عىل ش�كل صك
مص�دق او خط�اب ضمان او س�فتجة ص�ادرة من مرصف حكوم�ي او مرصف
معتمد لدى البنك املركزي العراقي .
-10تقدم التأمينات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة
( )%5م�ن قيم�ة العقد بعد التبلغ بكت�اب االحالة وقبل توقي�ع العقد وان اليكون
خطاب الضمان مرشوط ويدفع حني الطلب صادر من مرصف حكومي او مرصف
معتمد لدى البنك املركزي العراقي بالنسبة للرشكات العراقية والرشكات االجنبية
التي لديها تمثي�ل يف العراق ومرصف معتمد لدى املرصف العراقي للتجارة ()TBI
بالنسبة للرشكات االجنبية التي ليس لها تمثيل يف العراق.
-11ان يق�دم الطرف الثاني كت�اب عدم املمانعة من االشتراك يف املناقصة صادر
م�ن الهيئة العامة للرضائب عىل ان يكون معنون اىل وزارة الدفاع مع تاييد منحه
الهوية الرضيبية والرقم الرضيبي بالنس�بة للرشكات العراقية والرشكات العربية
واالجنبي�ة الت�ي لديها تمثيل يف الع�راق عىل ان يكون معن�ون اىل وزارة الدفاع مع
تاييد منحه الهوية الرضيبية والرقم الرضيبي .
-12تقدي�م براءة ذمة صادرة م�ن دائرة التقاعد والضم�ان االجتماعي للرشكات
العراقية والرشكات العربية و االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق.
-13يتم استيفاء رسم الطابع بنسبة (  )0.003ثالثة باالف من قيمة العقد وبعملة
العق�د وفق قانون رس�م الطابع رقم ( )71لس�نة  2012ووفقا لالصول والرس�م
الع�ديل البالغ ( )0.001واحد باالف من قيمة العق�د عىل ان اليزيد عن ( )10.000
عرشة االف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم ()11لسنة .2015
-14تقدم الرشكة البيانات املالية الخر سنتني كحد ادنى مع جلب كتاب من نقابة
املحاسبني واملدققني او جمعية املحاسبني يؤيد سالمة املوقف القانوني للمحاسب
الذي يقدم الحسابات الختامية ضمن اوراق الرشكات الخر سنتني مالية.
مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

 -15يعول عىل الس�عر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن الس�عر املدون رقما كما
يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
 -16معايري التأهيل :
ا-عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز
ب-رسعة التجهيز
ج-دقة املواصفات وكفاءة االنتاج
د-االسعار التنافسية
 -17تلت�زم الرشك�ة بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنج�زة معززة بتاييد جهات
التعاقد املعنية.
 -18يف حال�ة تحقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الديون
بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم ( )56لسنة .1977
 -19العقد خاضع لجميع القوانني العراقية بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم
( )113لسنة  1982وتعديالته وتعليماته.
 -20يتحم�ل من ترس�و علي�ه املناقص�ة اجور النشر واالعالن الخ�ر اعالن عن
املناقصة.
 -21اليجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء
اي تعديل عليها.
-22تدوين اس�عار فقرات اس�تمارات العطاء ( القس�م الرابع والقسم السادس )
ومبلغه االجمايل باملداد.
 -23يف حال�ة اشتراك اكثر من مناقص يف تقديم عط�اء واحد لتنفيذ العقد تكون
مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املشاركة مصادق
عليه اصوليا مع العطاء.
 -24يف حالة الغاء املناقصة فسوف يتم اعادة ثمن رشاء الوثائق الخاصة باملناقصة
فقط دون تعويض مقدمي العطاء.
 -25اليج�وز ملدي�ر مف�وض الكث�ر م�ن رشك�ة تقديم عط�اء واح�د يف املناقصة
الواحدة.
 -26يكون موعد انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفس�ارات املشاركني يف املناقصة
الساعة ( 1300من يوم الخميس املصادف .)2017/10/26
 -27الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات.
 -28يف حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رس�مية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي
ييل العطلة والذي يكون فيه دوام رسمي.
 -29صن�دوق العطاءات مفتوح طيل�ة فرتة االعالن وخالل الدوام الرس�مي (من
الس�اعة 900ولغايةالس�اعة.)1400
 -30يف حال�ة ع�دم التزام مقدمي العط�اءات بما تتطلبه وثائ�ق املناقصة بكافة
اقسامها فسيتم استبعاد العطاء.
-31تقوم الرشكة باالطلاع عىل الوثائق املرفقة مع املناقصة ( )80وثيقة باللغة
العربية بموجب كتاب وزارة التخطيط العدد  27131يف  2016/12/22مع قرص(
 ) CDالغراض توضيحية .
-32للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الدفاع :
WWW.mod.mil.iq
لالجابة عن استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني :
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
مكتب املفتش العام:
Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.rg
املديرية العامة للعقود واملبيعات

العدد2735 :
التاريخ2017/10/4 :

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن بيع االمالك (للمرة االوىل ) املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية بدرة وفق قانون بيع وايجار
ام�وال الدول�ة رقم ( )21لس�نة  .2013فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة مديري�ة بلدية بدرة خالل فرتة  30يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرشها يف
الصحف اليومية مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة
االعالن يف مقر 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 وفق املادة ( )15من قانون بيع وايجار اموال الدولة
رقم  21لس�نة  2013والتي تنص (يجري االعالن عن بيع الدور او الش�قق او االرايض الس�كنية العائدة اىل الدولة بما فيها اموال الدولة العائدة لدواوين االوقاف اىل
منتس�بي الدولة والقطاع العام املتزوجني الذين ال يمكلون هم او ازواجهم او اوالدهم القارصين دارا او ش�قة او ارضا س�كنية عىل وجه االستقالل ولم يكونوا قد
حصلوا عىل وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعية التعاونية.
الرشوط:
-1يجري البيع بني منتسبي الوزارة الواحدة مع اعطاء االسبقية ملنتسبي الدائرة التي تعود لها الدور او الشقق او االرايض السكنية لها اوال.
فاذا لم يتقدم لها احد من منتسبي الوزارة او الدائرة املعنية او بقى قسم منها فتعلن مجددا للبيع ملنتسبي الدوائر عامة.
-3ويف حالة عدم حصول راغب بالرشاء منها او بقى قسم منهم فتعلن مجددا للبيع اىل املواطنني كافة ممن تتوفر فيهم رشوط التمليك.
املستمسكات املطلوبة-:
تعهد خطي وفق قرار  120لسنة  1982وحسب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض السكنية الصادرة من مجلس الوزراء.
مستمسكات للزوج او الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.
بيان استفادة.
تأمينات  % 5من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالشغال العامة.
تأمينات  % 50بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة.
املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
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رقم الملك
 1002/1م 3نهير وقيراوي
 1003/1م 3نهير وقيراوي
 1126/1م 3نهير وقيراوي
 1127/1م 3نهير وقيراوي
 1086/1م 3نهير وقيراوي

مساحته
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2

 1120/1م 3نهير وقيراوي
 1121/1م 3نهير وقيراوي
 1008/1م 3نهير وقيراوي
 1132/1م 3نهير وقيراوي
 1083/1م 3نهير وقيراوي
 1134/1م 3نهير وقيراوي
 1005/1م 3نهير وقيراوي
 1016/1م 3نهير وقيراوي
 141/1م 3نهير وقيراوي
 1118/1م 3نهير وقيراوي
 1082/1م 3نهير وقيراوي
 996/1م 3نهير وقيراوي
 1087/1م 3نهير وقيراوي
 1088/1م 3نهير وقيراوي
 1014/1م 3نهير وقيراوي
 226/1م 3نهير وقيراوي
 1128/1م 3نهير وقيراوي
 1104/1م 3نهير وقيراوي
 1089/1م 3نهير وقيراوي
 1091/1م 3نهير وقيراوي
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رقم الملك
 1114/1م 3نهير وقيراوي
 1116/1م 3نهير وقيراوي
 1006/1م 3نهير وقيراوي
 1112/1م 3نهير وقيراوي
 1119/1م 3نهير وقيراوي
 1125/1م 3نهير وقيراوي
 1017/1م 3نهير وقيراوي
 1018/1م 3نهير وقيراوي
 1130/1م 3نهير وقيراوي
 1015/1م 3نهير وقيراوي
 1115/1م 3نهير وقيراوي
 1117/1م 3نهير وقيراوي
 1113/1م 3نهير وقيراوي
 992/1م 3نهير وقيراوي
 991/1م 3نهير وقيراوي
 1131/1م 3نهير وقيراوي
 1133/1م 3نهير وقيراوي
 1011/1م 3نهير وقيراوي
 1122/1م 3نهير وقيراوي
 1123/1م 3نهير وقيراوي
 410/1م 3نهير وقيراوي
 872/1م 3نهير وقيراوي
 1129/1م 3نهير وقيراوي
 1070/1م 3نهير وقيراوي
 1084/1م 3نهير وقيراوي
 1090/1م 3نهير وقيراوي
 1096/1م 3نهير وقيراوي

مساحته
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /6588 :ش2017/5
التاريخ2017/10/23 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /طارق حسني شاهر
اقام�ت املدعي�ة (رباب علي عب�اس) الدع�وى بالع�دد /6588
ش 2017/5ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب في�ه زيادة نفقة
البنها (س�جاد) وملجهولي�ة محل اقامتكم وحس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار منطقة الجدي�ده ج /النج�ف قررت
املحكم�ة تبليغك�م بخص�وص الدع�وى وبموعد املرافع�ة اعالنا
بواس�طة صحيفتين محليتني يوميتين وعليكم الحض�ور امام
هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2017/10/31
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضوركم او ارسال من
ينوب عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك�م غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عامر طعمه الحار
فقدان
فق�دت هوي�ة الطالب الص�ادرة من معه�د التدري�ب النفطي يف
البرصة ـ قسم الكهرباء بأسم (امني فالح قاسم) من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي الخميس  2017/10/19العدد
( )1540اعالن بداءة البرصة /2517ب 2017/ذكر اس�م املدعى
عليه ش�هاب نجم عبد الله الرحم�ن عطية عبود خطأ والصحيح
(شهاب نجم عبد الله) لذا اقتىض التنويه
فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية الصادرة من مدرسة الشعب للبنني
باس�م الطالب (منتظر محمد حسين) واملرقمة  063486بالعدد
 41بتاريخ  2014/7/6واملعنونة اىل وزارة الدفاع من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار
محكمة بداءة الزبري
العدد /216ب2017/
اعالن
اىل املدعى عليه  /عادل عبد الله طاهر /شغله ـ موظف  /يسكن
النارصية ـ االصالح
اق�ام املدعي عيل مطلك غماش الدع�وى املرقمة /216ب2017/
ام�ام هذه املحكمة وال�ذي يطلب فيها الزام�ك بدفع مبلغ قدره
واح�د وخمس�ون مليون وس�تمائة ال�ف دينار ع�ن رشاء قطع
غيار للس�يارات االملاني�ة وعند اجراء تبليغك فق�د وردت التباليغ
مرشوحا عليها من قب�ل القائم بالتبليغ يف مركز رشطة االصالح
بان�ك مرتحل اىل محافظة بغ�داد ولم يعرف يف اي�ة منطقة منها
واملؤيد من املجلس البلدي يف منطقة الكردي وكذلك ورود االجابة
م�ن قبل مركز رشطة املربد بانك مرتحل اىل جهة مجهولة واملؤيد
من مختار منطقة حي السلام واملجلس البل�دي ولكون عنوانك
املثبت يف السجالت الرسميه وهميا لذا قررت املحكمة تبليغك عن
طريق النشر يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام هذه
املحكمة صباح يوم املرافعة يف  2017/10/29الس�اعة التاسعه
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا
او ابدائ�ك معذرة مرشوعة فس�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا
وفق القانون
القايض االول
مصطفى شاكر عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /2905 :ش2017/1
التاريخ 2017/10/23
اعالن
اىل املدعى عليه /حيدر سامي سعيد
بناء على الدعوى املرقمة اعاله واملقامة
ام�ام ه�ذه املحكم�ة م�ن قب�ل املدعية
اش�واق محمد كيطان ولثبوت مجهولية
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ
ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا يف
صحيفتني محليتني يوميتني بالحضور اىل
هذه املحكمة صباح يوم 2017/10/31
وعند عدم الحضور او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا س�تقوم املحكم�ة باملرافعة
غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض
صباح حبيب حسني
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة 2/
اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة 993/2071
املح�ة او رقم واس�م املقاطع�ة  :الرباط
الكبري
الجنس ارض الدار مع ابنيتها
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  :م 2اولك 6/
املش�تمالت  :اس�تقبال وه�ول وغرفتان
تحتان�ي ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي
وغرفت�ان حمام ومرف�ق صحي فوقاني
ويحتوي العقار عىل حسينية يف الطابق
االول
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :املالك
مقدار املبيع  :تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف
البصرة  2 /باملزاي�دة العلني�ة للعق�ار
املوص�وف اعلاه العائد للراه�ن فهيمة
خليف�ة ابراهيم لقاء طلب الدائن املرتهن
مرصف الصناعي البالغ ()50,000,000
خمس�ون ملي�ون دين�ار عراق�ي فعلى
الراغب يف االشتراك فيه�ا مراجعة هذه
الدائرة خالل ( )30يوما اعتبارا من اليوم
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا
معه التامينات قانوني�ة نقدية او كفالة
مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن  %10م�ن القيمة
املقدرة للمبيع البالغة ()350,000,000
ثالثمائة وخمسون مليون دينار عراقي
فق�د وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة
( )12ظهرا من اليوم االخري
مالحظة  /مدير دائرة التسجيل العقاري
يف البرصة 2/
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة 2017/1689 :
التاريخ 2017/10/23:
اىل املنفذ عليه  /املدين  /قيص اسماعيل
علوان
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من اش�عار
مخت�ار قرية ب�اب ال�درب املص�دق من
املجل�س املحيل انك مجهول محل االقامة
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة
 27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ بعقوب�ة
خالل خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم
التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
جاسم محمد سلطان
اوصاف املحرر :
مذكرة االخبار بالتنفيذ
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املعقل
رقم االضبارة /21 :خ2017/
التاريخ2017/10/22 :
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املعقل العقار تسلسل
 268/1م  39الواق�ع ك�وت الفرنك�ي
العائ�د للمدي�ن (ميث�م حم�زة ه�ادي)
املدي�ر املف�وض املحج�وز لق�اء طل�ب
الدائ�ن زين العابدين ش�لتاغ عبود البالغ
600000000دين�ار لرشكة كوفان فعىل
الراغب بالشراء مراجعة ه�ذه املديرية
خلال م�دة ثالثني يوم�ا تبدا م�ن اليوم
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقم�ه  :مقابل بنزين طاقة
االندلس 268/1م39
 2ـ جنسه ونوعه  :ارض الدار مع ابنيه
 3ـ حدوده واوصافه  :دار بناء مكون من
طابقني وحدوده ش�مال رشقي 267/1
وش�مال الغرب�ي طريق�ان والجن�وب
الغربي  269/1الجنوب الرشقي الجنوب
الرشقي  274/1و273/1
 4ـ مش�تمالته  :مطبخ وصالة استقبال
وثلاث غرف ن�وم وحمام ع�دد  2وثالث
غرف منام الطابق الثاني وحمام وصالة
اطفال
 5ـ مس�احته مس�احة االرض الكلي�ة
 5968م2
 6ـ درجة العمران  :جيدة
 7ـ الشاغل  :فارغ
 8ـ القيم�ة املق�درة 600000000 :
ستمائة مليون دينار عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد /1494 :ش2017/
التاريخ2017/10/18 :
اعالن
اىل  /املدعى عليه عبد الله جابر خفيف
اصدرت هذه املحكمة ق�رار الحكم بالعدد
اعلاه يف  2017/9/13املتضم�ن الحك�م
بتصدي�ق زواجك من املدعي�ة نهاية كاطع
ده�ش الواق�ع خ�ارج املحكم�ة بتاري�خ
 2013/7/18عىل مهر معجله خمس�مائة
ال�ف دينار مقبوض ومؤجل�ه مليون دينار
ب�اق بذمة ال�زوج يس�تحق عن�د املطالبة
واملسيرة وثبوت نس�ب الق�ارصة فاطمة
تول�د  2004/7/16محل والدتها محافظة
البصرة ناحية س�فوان وتصدي�ق الطالق
الواق�ع بينكم�ا بتاري�خ 2017/7/3
واعتب�اره طالق�ا رجعي�ا واقع�ا بغي�اب
املدعية وللم�رة االوىل ولدى تبليغك بموجب
كتاب مركز رشطة س�فوان بالعدد 10595
يف  2017/10/17تبين ان�ك مرتح�ل اىل
جه�ة مجهولة عليه قررت املحكمة تبليغك
بصحيفتني محليتني ويف حال عدم الحضور
وتقديم االعرتاض خالل عرشة ايام س�وف
يكتسب القرار اعاله الدرجة القطعية
القايض
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة 2/
اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة 1318/2219
املح�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة  :الرب�اط
الكبري
الجنس ارض الدار مع ابنيتها
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  :م 31,30/2اولك 1/
املش�تمالت  :اس�تقبال وه�ول و 3غ�رف
ومطبخ وحمام ومرفق صحي
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :املالك
مقدار املبيع  :تمام العقار
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف البرصة
 2 /باملزايدة العلنية للعقار املوصوف اعاله
العائد للراهن عبد الش�هيد عزيز عويف لقاء
طل�ب الدائ�ن املرته�ن مصرف الصناعي
البال�غ ( )25,000,000خمس�ة وعرشون
ملي�ون دين�ار عراق�ي فعلى الراغ�ب يف
االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل
( )30يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ
نرش هذا االعالن مستصحبا معه التامينات
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل
ع�ن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة
( )50,000,000خمس�ون ملي�ون دين�ار
عراقي
فقد وان املزايدة س�تجري يف الساعة ()12
ظهرا من اليوم االخري
مالحظة  /مدير دائرة التسجيل العقاري يف
البرصة 2/
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة 2/
اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة 369/88
املح�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة  :الرب�اط
الكبري
الجنس االرض الدار مع ابنيتها
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  :م 38,38 2اولك 2/
املش�تمالت  :اس�تقبال وه�ول وغرفت�ان
ومطب�خ وحم�ام ومرفق صح�ي تحتاني
وغرفت�ان ومطبخ وحم�ام ومرفق صحي
وتحتوي الطابق االول عىل شقة تتكون من
غرفتان ومطبخ وحمام ومرفق صحي
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :املالك
مقدار املبيع  :تمام العقار
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف البرصة
الثاني�ة باملزايدة العلنية العق�ار املوصوف
اعاله العائد للراهن عاش�ور خلف حسين
لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الصناعي
البال�غ ( )49,000,000تس�عة واربع�ون
ملي�ون دين�ار عراق�ي فعلى الراغ�ب يف
االشتراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل
( )30يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ
نرش هذا االعالن مستصحبا معه التامينات
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل
ع�ن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة
( )350,000,000ثالثمائ�ة وخمس�ون
مليون دينار عراقي
فقد وان املزايدة س�تجري يف الساعة ()12
ظهرا من اليوم االخري
مالحظة  /مدير دائرة التسجيل العقاري يف
البرصة 2/
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا
بناء على الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة
بتاريخ  2017/10/2لتسجيل تمام العقار
تسلس�ل  94محل�ة الرش�يدية ل�ه بأس�م
ابراهي�م يوس�ف فنج�ان مج�ددا باعتبار
حائ�زا ل�ه بصف�ة املال�ك للم�دة القانونية
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا
للتس�جيل وف�ق اح�كام قانون التس�جيل
العقاري رقم  93لس�نة  1971قررنا اعالن
هذا الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عالقة
او حق�وق معينة على هذا العق�ار تقديم
ما لديه م�ن بيانات اىل ه�ذه الدائرة خالل
م�دة ثالثين يوما اعتب�ارا من الي�وم التايل
لنشر هذا االعالن وكذلك الحضور يف موقع
العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم
التايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف
اليوم املذكور لهذا الغرض
املالحظ
نجم عبد الله حسني
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
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قصة قصرية ..ماسح البلورات
د .حمد حاجي /تونس
مقر ما ..وتقف س�يارتكم
.تصور وأنت خارج من ٍ
عند اش�ارة المرور ..وترى صبي�ا بعمرك ..يهرع
نحوكم ..يمسح بلور السيارة ..ويقرع على زجاج
نافذتها ..وتلتفت إليك أمك :ال تبدد نقودك  ..هؤالء
الصبيان من األمس ..وانت يا بنيتي تخصين الغد..
وان ألحح�ت  ..فلي�س بإمكانه�ا غي�ر أن تش�يح
بوجهها عنك  :ال شيء يا بنيَّتي ال شيء !..
َ
العرب�ة ،وقلتُ
ُ
ُ
ركبت
خرج�ت من الفص�ل،
هكذا
َّ
وبترف
للس�ائق األس�ود (ع ّم عي�اض) ا ِنطل�ق،..
ٍ
ُ
ُ
وجدت نفس�ي
لفف�ت نفس�ي ف�ي مئ�زر داف�ئ،
ُ
البنت أفضل منه ،عندما
مس�رورة َفي حا ِل ال تج ُد
ُّ
تك�ون مع ذاتها ،وتراودها اللعب الجميلة وال ُّدمى
،واألخيل�ة العميق�ة واالنهماك في لع�ب الهواتف
الخلوي�ة تق�رِّب منه�ا ما تح�ب ،وتدع م�اال تو ُّد،
مشغولة ولكن سعيدة مسرورة.
َّ
أتذكر كل أوقات مرحي مس�اء اآلحاد مع الخالَّن ،
وتلك َّ
ُ
وكررت
النوادر مع أبناء الجيران واألصدقاء،
بعض األغاني بصوت خفيض..
ها إني أرددها اآلن مازال�ت مضحكة حتى وقتنا،
لذل�ك ال غراب�ة أن أُك�رر َّ
الضحك م�ن القلب مرات
ومرات..
مرات
أخرى  .وأحزن
ِ
ِ
علي
بينم�ا كانت َهبّات الرِّيح الش�مالية تش�وِّش َّ
أفكاري في بعض األحي�ان ،وأحيانا ً كانت تصفع
وجهي ناث�رات الثلج الباردة ،وتملأ أثوابي حتى
ِّ
ِّ
مهب الرِّياح ،أو تمر فوق رأسي
كالشراع في
يبدو
صافعة قاسية قويَّةَ.
العرب�ة تتمايل تته�ادى ،تهدهد األوص�ال ..تريح
األعصاب ..ويأتي ال ُّدوار ُّ
والنعاس..
ُ
ش�عرت ب�أن هناك من
قصي
فجأة وفي منعطف
ِّ

ُ
فرأيته رجالً  ..قامته
يجرُّني من معطف�ي ،التفت
الحق ُته حقيقةَ
ْ
طويلة ،في مالبس�ه الفضفاضة ،
برعبي فحس�ب  ..في قامة ع ِّم�ي عياض ،متورِّد
َّ
إلي مثل ُج َّثة
وجهه أبي�ض
كالثلج ،وكان يتطل�ع َّ
نازلة من عمق َّ
السماء ،لكن هلعي بلغ أش َّده عندما
ُ
رأيت الرَّجل كالم ِّيت يفتح فمه وتخرج منه رائحة
الخمر كالقبر الرَّهيبة ...
 آه ،أنتِ هنا بين أحضاني  ..هنا بين أذرعي عميقانام�ي وأخيرا ً ! وصلت لك ،م�ن العربة! أنا بحاجة
إلي�ك ..وانهم�ك يقرصن�ي م�ن ص�دري ويهمهم
..كأنه يقضم َّ
تفاحتين.
 ال تقولي ألحد..وهاتي محفظتك..َّ
ألف�ك روح�ي أو إلس�تردا ِد
ل�م أفع�ل أي ش�يء
محفظت�ي ،فق�ط قم�ت بتوبيخ�ي ،اآلن خ�ذي
ح�ذاءك ،بهت�ت ح َّد الم�وت ،على الرغ�م من أنني

َ
ُ
ش�جاعة م�ع أترابي وبحضور م�ن هم أكبر
كنت
َ
مني عم�را ،ومتميزة بكامل صف�ات الرجولة في
َّ
ُ
أصبحت
الش�كل والمظهر ،أما و في تلك اللَّحظة،
مث�ل العديدات المهزوم�ات ،اللاَّ تي ف�ي مواجهة
َّ
يرتابهن الخوف ،ويعانين الفشل.
الرُّعب
ُ
لبست سروالي ..
ُ
وقفلت أزرار سترتي على عجل ..
ُ
ُ
وطمرت نفسي
وقذفت محفظتي من على كاهلي،
في ُجبني..
بل وفي خالل أقل من تسع دقائق ُ
كنت أمام مدخل
َ
خائفة ،وبال محفظة،
بيتي
ذهبت إلى عمق البيت ،توجهت إلى غرفتي ،دخلتُ
ُ
بيت االستحمام ...
كانت ليلتي كئيبة ومرعبة ،في صباح اليوم التالي
وعل�ى مائدة الفطور قالت لي أمي( :أنت ش�احبة

اليوم ،بنيَّتي)،
أطرق�ت ِّ
ُ
أفك ُر أخالها تس�ألني ع�ن المحفظة ولم
أقل ألحد ما حدث لي ،وأين ُ
كنت ،وماذا كان ينوي
القيام بي؟
 ..ما حدث خلَّف أثرا ً عميقا ً في نفسي ،وبدأت أُقلل
من مقوالتي َّ
الش�هيرة ألمي( :كيف تجرئين؟ هل
تدركين من الذي يق�ف أمامك؟ أنا ..ابنتك رجل)..
َّ
ُ
أصبحت أكثر رغبة في معرفة
لكنني حين أتحدث
تفاصيل الموضوع وما حصل لجسدي ..
ُّ
و األهم أن شبح سارق المحافظ لم يعد للظهور،
ول�م أكن أمن�ي النفس اال  :يب�دو َّ
أن المحفظة قد
كتفي ابنته ،وفي جمي�ع األحوال ما عاد
ناس�بت
ْ
ُيس َمع عن حوادث خطف المحافظ او المؤخرات.
أص َّر بعض أصدقائي حين ح َّدثتهم عن أن َّ
السارق
الم ِّيت م�ازال يظهر بهيأته في أماكن مختلفة من
القرية .وجاءت األخب�ار ُتص ِّدقني  ،أن أحدهم من
البؤساء شاهد بعينيه ش�بحا ً محدودبا قادما ً من
خلف أحد المنازل ،لكن هذا البائس لم يقبض على
َّ
الشبح ،بدالً من ذلك تبعه إلى ممشى القبو المؤدي
للجسر ،كان يمضي ويدور..
توق�ف فجأة ثم التفت إليه وش�تمه :ه�ل ما َ
زلت
َّ
تترصدني أال تخاف األشباح ُ ..ع ْد؟،
وه َّز من أمامه حجرا ضخما ،أضخم من أي قبضة
حي( .ال)....
حي أو يمكن أن يتحمَّلها كائن ِّ
بشر ِّ
لم يكن بوس�ع البائس إال أن يطلق ساقيه عائداً...
وترك الشبح يعبر الجسر..
 هو ذاك يا ماما ..ذاك الذي وقف بإشارة المرور..المحدودبَّ ..
الشبح..
يس�ير دائم�ا باتج�اه الجس�ر ينتظ�ر أخري�ات
ُّ
َّ
لـــيلف َّ
بالظالم !
هن
ويمسح مؤخراتهن كما البلور..

«شياطني يف حرضة امللكوت»

«السلطة اجلديدة»

ص�در حديث�ا عن دار فضاءات للنش�ر والتوزي�ع في عمّان كت�اب فكري بعنوان
“شياطين في حضرة الملكوت” للكاتب سامر حيدر المجالي.
يقع الكتاب في مئة وثمان وتسعين صفحة من القطع المتوسط ،ويحتوي على
أحد عش�ر مقاال يجمعها خيط ناظ�م ذو رؤية تنتمي إلى زمن ما بعد الفلس�فة
التأويلية التي وضع أسس�ها أعالم كبار مثل هوسرل وهايدغر .تناقش المقاالت
قضايا الوجود ،وتدنو من مفاهيم الزمن والخلود ،وتنهل خالل ذلك من معطيات
العل�م التجريب�ي وفيزي�اء الكم ،وتس�تخدم األدب في بعض محطاتها لتش�كيل
حال�ة متكامل�ة تخاط�ب المطل�ق الحاضر ف�ي كل نبض�ة من نبض�ات الكتاب.
تقت�رب لغة الكاتب في معظم المقاالت من لغ�ة المتصوفين ،لكنها تنثر حباتها
انطالق�ا من زمن كتابتها ،أي القرن الحادي والعش�رين ،بكل فتوحاته المعرفية
والتكنولوجي�ة .وتب�دو أفكاره�ا أقرب م�ا تكون إلى ت�داع حر ،يبح�ر في ثنايا
الوج�ود غير قي�د ،ويرصد تجلياته فاتحا المجال لمزيد م�ن التأمل الذي ال يحده
سقف إال سقف الدهشة والرغبة بالمزيد.

جديد المفكر اليس�اري ريجيس دوبري كتاب بعنوان «الس�لطة
الجدي�دة» يحاول في�ه فهم ظاهرة ماكرون التي عكس�ت تحوال
عميقا في الحياة السياسية ،مشفوعا بتحول تحتي مخفي قوامه
عبادة تتستر خلف الثقافة الجديدة المنتصرة والمتمثلة في العالم
الرقمي والتس�ويق وعلم اإلدارة وما إلى ذلك من مظاهر حديثة.
وف�ي رأي�ه أنه تحت أثر مس�تجدات جي�ل تندرج فرنس�ا الديانة
الكاثوليكي�ة والجمهورية ف�ي الرواج العالم�ي لحضارة تولدت
ع�ن البروتس�تنتية الجديدة م�ن غوتنبرغ إلى غوغ�ل ومن لوثر
إل�ى ريكور ومن التقديس إل�ى العالمة ومن المعن�ى إلى الرمز،
مرورا بالس�وق والمالية والش�فافية وكذلك باألخالق والتعددية
والش�عور ،وكلها تعك�س ثورة جديدة ف�ي األف�كار والعادات..
يحاول دوبري في هذا الكتاب القيم أن يتوقف عند تلك المحطات
الهامة ليحلل ترابطها بعضها ببعض.

يف غفلة من الدخان
عادل قاسم  ...من العراق
َ
الدخان،
ظلك ف�ي غفل ٍة م�ن
يتع�رى
ِ
َ
َ
ليس�تأنف الرحي�ل لمناف�ي الم�دن
َ
الطائ�رة،
آس�فا ً عل�ى جس�دكِ
لي�س ِ
المُ كوَّر
ُ
الزه�ور
كنحل� ٍة غبي�ة ،تبح�ث ع�ن
ِ

ف�ي الحرائ�ق  ،كان علي�ه فق�ط أن
َ
يله�ث ويتم� َّد َد حتى يب�دو واحدا ً من
المخلوقات
ِ
األس�طورية ،ليتس�نى له االنس�جام
الحيتان التي
قلق من
ِ
مع محيط ِه بلا ٍ
الرغب�ات لدى البش�ر ،يغذي
تص�اد ُر
ِ
جنحيه اللذين

هيثم حسين
كثي�را ما يتك�رّر توصي�ف الكتابة ض ّد
التيّ�ار أثناء الحديث عن اجتياح تيّارات
أدبيّ�ة أو ثقافيّة مرحلية ما ،أو س�يادة
ّ
وتوجه�ات تنح�و ب�األدب
سياس�ات
والفك�ر ه�ذا المنح�ى أو ذاك ،ويكون
التيّار بالعادة قويّا لدرجة ّ
أنه قد يجرف
مع�ه كثيري�ن ممّ �ن ينس�اقون وراء
ضجيج�ه أو يذعنون لقوّته وس�طوته
ً
أملأ ف�ي إطال�ة أعماره�م
فيتبع�ون
االفتراضية ،أو في إعادة التجديد إليهم،
أو الحظوة ببعض البريق المأمول.
هناك موج�ات متج ّددة تكتس�ح عالم
األدب بي�ن الحي�ن واآلخر ،وق�د تلعب
الجوائ�ز دورا في تس�ييد موجة أدبية
على حساب أخريات ،أو تأجيجها ودفع

الظلال ،كان
اخترعهم�ا ف�ي غاب� ِة
ِ
ُ
َي
األش�جار
رتج�ف لكن ُه غي ُر آب ٍه بهذه
ِ
َ
َ
تحت
الكثيف�ة الت�ي تئن كلم�ا تخفى
بقوائم
أغصا ِنه�ا الكثي�ر ِة الش�بيهة
ِ
ُ
بهرواتهم
س�س
األبق�ار ،فيه�رع ال َع
ِ
الناري�ة ،وعيو ِنه�م الجاحظ�ة ،التي
َ
صورا ً
ُ
تلق�ط ُ
تخ�رج م�ن
محاجرها لِ
ِ

ً
تت َّ
رملية َ
شك ُل على أديمِها
َ
ُ
ُ
الظلال الغريب�ة ،وألن العاصفة التي
أَ َ
حرق ْ
َ
األوه�ام كانت تذرو
زرائ�ب
�ت
ِ
الرم�ال ف�ي قل�ب الخديعة ،عن� َد َ
ذاك
ِ
َ
أيق َ
�دىَّ ،
�ن َّ
س ً
أن ُدعا َء ُه لم ْيذهبْ ُ
وأن
ً
لِع َّم ِة س�ندبا َد قداس�ة أكثرَم�ن َبق َر ٍة
هندوسيَّة.

الـكـتـابـة ضـد الـتـيـار

األدباء للهاث وراءها ،أمالً في الحصول
ّ
توفرها أو
على بعض االمتي�ازات التي
ّ
التحصل عليها حين
المنافع التي يمكن
تلبية نداء الموجة غير المعلن.
َم�ن يخت�ار الكتاب�ة ض� ّد التيّ�ار؟ هل
يفترض َ
بمن يمضي مس�تقلاّ بذاته أن
ّ
الخاص به أم ّ
ّ
أنه باختياره
يشكل تيّاره
ً
ً
دربه متح ّديا التيّار ،ومنعتقا من إهابه،
يمنحه هام�ش التحرّر واالس�تقالليّة
ّ
ويمكنه من صياغة عالمه بعيدا ً عن ّ
أي
فروض أو إمالءات؟
ّ
الس�يري “الكتابة والحياة”
ف�ي كتابه
اخت�ار الروائي والباح�ث العراقي علي
الش�وك ( )1930الكتاب�ة ض� ّد التي�ار،
وال�ذي يصف�ه متأس�فا ً بأن�ه أصب�ح
كاس�حاً ،وحتى ض� ّد بعض المش�اعر
الصديق�ةّ ،
وأن�ه ق�د يج�رح مش�اعر
أش�خاص لديه�م قناع�ة
راس�خة قد يعتقدون ّ
أنه
ّ
لكن�ه يكت�ب ما
يه ّزه�ا،
يس�مّ يها باعترافات�ه عن
قناعته الشخصية ،وإيمانا
ّ
ب�أن االعتب�ارات لم
من�ه
أهمّ
ي�ة ف�ي ما
تع�د له�ا
القيامي
يصف�ه بعالمن�ا
ّ
ه�ذا ،وينوّه كذل�ك إلى ّ
أن
م�ا يكتمه أكثر بكثير ممّ ا
يبوح به.
افتت�ح الش�وك س�يرته
بالتأكي�د عل�ى أن الرواية
كان�ت هاجس�ه األكب�ر
ط�وال حياته ،وعلى مدى
عالقت�ه بالكتاب�ة .وأن�ه
حي�ن اتخذ ق�راره في أن

يصبح كاتبا ،لم ّ
يفكر في كتابة أي شيء
س�وى الرواية ،وأن الكتابة عنده كانت
تعني القصة أو الرواية .وتراه مراجعا
حقبة يتداخل فيها التاريخ الش�خصي
بتاري�خ بلاده والعالم م�ن حوله ،وال
س�يما أنه تنق�ل بي�ن عدد م�ن المدن
في الش�رق والغ�رب وعاصر كثيرا من
األحداث الهامة والش�خصيات الفاعلة
ّ
يستشف القارئ من
المؤثرة .يمكن أن
اعتراف الش�وك وتأكي�ده على قول ما
أي اعتبار ّ
يؤمن به بعيدا عن ّ
أنه يواجه
بعض َمن هادنهم في مراحل س�ابقة،
ّ
أنه يواجه التيّار ويكتب ض ّده ،ال يبتغي

فقدان
فقدت من�ي الهوي�ة الص�ادرة من
وزارة الكهرباء باسم (هيثم خضري
عب�اس) الرج�اء م�ن يعث�ر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار.
ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة
االوىل
اعالن بيع عقار
التس�جيل او رق�م القطع�ة
 /11849/1م62
املح�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة :
ارايض الصبخ
الجنس :االرض املش�يد عليها املحل
لتصليح كهرباء سيارات
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة :
املشتمالت  :املحل املشيد عليه واملتخذ
لتصليح السيارات الكهربائية
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :املالك
مقدار املبيع  :تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري
يف البصرة االوىل باملزاي�دة العلني�ة
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن
صادق عيىس عبيد لقاء طلب الدائن
املرته�ن مصرف الصناع�ي البالغ
( )31,000,000واح�د وثالث�ون
مليون دين�ار عراقي فعلى الراغب
يف االشتراك فيه�ا مراجع�ة ه�ذه
الدائ�رة خالل ( )30يوما اعتبارا من
اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن
مس�تصحبا معه التامينات قانونية
نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل
عن  %10م�ن القيمة املقدرة للمبيع
البالغ�ة ( )31,000,000واح�د
وثالثون مليون دينار عراقي
فقد وان املزايدة ستجري يف الساعة
( )12ظهرا من اليوم االخري
الحقوقي
دريد سامي كشكول
مالحظة  /دائرة التسجيل العقاري
يف البرصة االوىل
ـــــــــــــــــــــــــ
فقدان وثيقة
فقدت الوثيق�ة الخامس التطبيقي
واملرقم�ة( 00039804ـ )25
الص�ادرة م�ن ثانوي�ة الكرام�ة
للبن�ات ذي الع�دد ( )63بتاري�خ
 2017/9/13واملعنون�ة اىل اعدادية
امن�ة الصدر املركزية للبنات بأس�م
 /زينب عايد عب�اس فعىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــ
فقدان وثيقة
فق�دت الوثيق�ة املدرس�ية املرقمة
( )881252والص�ادرة م�ن
اعدادي�ة الخورنق املس�ائية بتاريخ
 2009/10/27واملعنون�ة اىل /
جامعة الكوفة  /كلية االداب بأس�م
(مهند قاس�م نعمة) فعىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
ـــــــــــــــــــــــــ
فقدان وثيقة
املرقم�ة
الوثيق�ة
فق�دت
(00062401ـ  )25والص�ادرة م�ن
مدرس�ة امليامني االبتدائي�ة بتاريخ
 2017/10/15واملعنون�ة اىل تربية
محافظة كربالء املقدس�ة مدرس�ة
الفضيلة باسم (محمد عيل مخلص
عب�د الجليل) فعىل م�ن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح
الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف
سامراء
العدد2017/9192 :
التاريخ2017/10/23 :
اعالن
ق��دم املستدعي (مدحت فارس
احمد) طلب اىل هذه املحكمة يطلب
فيه اصدار حجر وقيمومة لولده
املخطوف (عبد ال��رزاق مدحت
فارس) والذي فقد  2014/8/5عليه
واستنادا لقانون رعاية القارصين
قررت املحكمة نرشه بصحيفتني
محليتني لغرض التثبت من حياة
املفقود
القايض مثنى احمد مصطفى
ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح
الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف
سامراء
العدد2017/9125 :
التاريخ 2017/10/22:
اعالن
قدمت املستدعية (هند املان روكان)
طلب اىل هذه املحكمة يطلب فيه
اص��دار حجر وقيمومة لزوجها
املفقود (محمد محمود حبيب) والذي
فقد  2014/9/3عليه واستنادا
لقانون رعاية القارصين قررت
املحكمة نرشه بصحيفتني محليتني
لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض مثنى احمد مصطفى
ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات
واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات
واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون
االحوال املدنية
اعالن
قدم املواطن عباس محمد عبد
عيل طلبا اىل هذه املديرية يطلب
فيه تسجيل اللقب يف قيده وجعله
(الكرعاوي) وعمال باحكام املادة
( )24من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة  2016املعدل تقرر نرش
الطلب باحدى الصحف املحلية فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ
النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب
حسب االصول
اللواء مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنيه والجوازات
واالقامة /وكالة
ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات
واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات
واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون
االحوال املدنية
اعالن
ق��دم املواطن قاسم محمد عبد
عيل طلبا اىل هذه املديرية يطلب
فيه تسجيل اللقب يف قيده وجعله
(الكرعاوي) وعمال باحكام املادة
( )24من قانون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة  2016املعدل تقرر نرش
الطلب باحدى الصحف املحلية فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ
النرش وبعكسه سوف ننظر يف الطلب
حسب االصول
اللواء مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنيه والجوازات
واالقامة /وكالة

مديرية الوقف الشيعي في محافظة بغداد
اعالن

امتي�ازات ش�لل التيّ�ارات والموجات،
وتك�ون إش�ارته المثيرة عمّ �ا يكتمه،
ّ
وكأن�ي به يتفادى الخ�وض في جراح
َ
التاري�خ ،ويؤث�ر ع�دم تجري�ح من قد
يق�رأ في طيّات كلماته وبين س�طوره
نقدا لش�خصه أو دوره ف�ي مرحلة ما
من تاريخ�ه المتقاطع م�ع الكاتب .ال
يخف�ى ّ
أن الكتاب�ة ض� ّد التيّ�ار تحتاج
ق�وّة وجرأة وصم�ودا وقناعة وإيمانا
من صاحبه�ا الذي يمعن في التش�بّث
بحرّيت�ه واس�تقالليّته ،وال يرض�ى
باالنصي�اع ّ
ألي ف�رض أو التقولب في
إطار ّ
أي تيّار جارف.

تعلن ادارة وقف القيمومجي عن اجراء مزايدة علنية للمحالت املدرجة ادناه فعىل الراغبني
االشتراك يف املزايدة بعد عرشة ايام من النرش واذا صادفت عطلة رس�مية فاليوم الذي يليه
يف الس�اعة التاس�عة صباحا يف مقر مديرية الوقف الشيعي يف محافظة بغداد الكائن يف حي
جميلة شارع حسينية االنصار مستصحبني معهم املستمسكات القانونية  -1هوية االحوال
املدنية -2بطاقة السكن والتامينات القانونية البالغة  %20من قيمة االيجار
ت

نوع
الملك

رقم الملك

مساحة
الملك

بدل السنوية

كتابة

المالحظات

1

دكان

10/61

6م2

2.500.000

مليونان
وخمسمائة الف
دينار

مشغول

2

دكان

10/67

7.5م2

2.600.000

مليونان وستمائة
الف دينار

مشغول

3

دكان

/63أ10/

3م2

2.500.000

مليونان
وخمسمائة الف
دينار

مشغول

4

دكان

10/8

4م2

1.400.000

مليون واربعمائة
الف دينار

مشغول

5

دكان

2أ11/

5م2

1.400.000

مليون واربعمائة
الف دينار

مشغول

6

دكان

10/65

3م2

2.300.000

مليونان وثالثمائة
الف دينار

مشغول

7

دكان

11/10

5م2

1.400.000

مليون واربعمائة
الف دينار

مشغول

8

دكان

11/67

4م2

2.400.000

مليونين واربعمائة
الف دينار

مشغول

9

دكان

2أ11/

18م2

2.750.000

مليونان وسبعمائة
وخمسون الف

مشغول

10

دكان

11/4 ،3

10م2

1.900.000

مليون وتسعمائة
الف دينار

مشغول

11

دكان

11/59

3م2

1.400.000

مليون واربعمائة
الف دينار

مشغول

12

دكان

11/6

5م2

1.400.000

مليون واربعمائة
الف دينار

مشغول

9

اعالنات
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وزارة الدفاع
الباخرة ابن خلدون

اعالن

تعلن وزارة الدفاع عن توفر فرصة استثمارية
الستغالل (السفينة ابن خلدون) املبينة اوصافها
ومواصفاته�ا ل�دى اكاديمية الخلي�ج العربي
للدراسات البحرية يف البرصة كمرشوع سياحي
وفق قانون االستثمار العراقي الرقم  13لسنة
 2006وتعديالته وانظمته وتعليماته.
فعىل الراغبني من الرشكات املحلية او االجنبية
االشخاص بالتقديم مراجعة االكاديمية اعاله
– معاوني�ة االدارة وامليرة لغرض االطالع عىل
تفاصيل املرشوع ومتطلبات والرشوط املطلوبة
للمشروع مقاب�ل مبل�غ ق�دره () 100.000
مائة الف دينار غري قابلة للرد وبموجب وصل
محاس�بة علما بان اخر موع�د للتقديم نهاية
الدوام الرسمي ليوم .2017/11/17
وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانئ العراق

www.almustakbalpaper.net

وزارة الدفاع
معمل اخلياطة العسكري

يرس وزارة الدفاع ان تعلن عن فرصة استثمارية لتجهيز
معمل الخياطة العس�كري وفق قانون االستثمار رقم
( )13لسنة  2006وتعديالته وحسب البيانات التالية:
-1يقع املعمل يف بغداد شارع الشيخ عمر .
-2تجهي�ز معمل خياطة متكامل من املناش�ئ التالية
(يابان�ي –املان�ي –امريك�ي –ايطايل) النت�اج البدالت
والتجهيزات العسكرية االخرى.
-3يتعهد املستثمر بانتاج كافة التجهيزات العسكرية
واالنتاج خاضع للفحص.
فعىل الراغبين بالتقدي�م مراجعة مديري�ة الحوانيت
العس�كرية قس�م الحس�ابات الكائن يف مط�ار املثنى
/الب�اب الش�مايل لالطلاع على الشروط واملتطلبات
للمشروع مقابل مبلغ ق�دره (  )100.000مائة الف
دين�ار غري قابل�ة للرد وبموجب وصل محاس�بة علما
ب�ان اخر موع�د للتقديم نهاي�ة الدوام الرس�مي ليوم
.2017/11/17
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

انذار

اىل /رشكة ريام الدولية
السيد فاضل صادق رشك
بالنظ�ر لرتت�ب مبال�غ بذمتك�م لرشكتن�ا والبالغ�ة
( )9.140.000تسعة ماليني ومائة واربعون الف دينار
نظري رس�و ( الزورق ش�ارك ) يف مين�اء املعقل للفرتة
من  2015/4/1ولغاية تاريخ نرش هذا االعالن ولعدم
قيامكم باملراجعة وتسديد املستحقات املالية لرشكتنا
وملجهولية محل اقامتكم عليه ننذركم بوجوب قيامكم
بتس�ديد املبلغ اعاله وخالل فرتة التتج�اوز (10ايام)
م�ن نرش ه�ذا االعالن كم�ا ان الرشكة العام�ة ملوانئ
العراق غري مسؤولة عن حماية الزورق او اي ارضار قد
تلحق به وبخالف ذلك سنتخذ بحقكم كافة االجراءات
القانونية كما ان الرشكة العامة ملوانئ العراق تحتفظ
بحقها عن املبالغ املرتتبة بعد هذا االعالن

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة
للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة

اعالن

العدد368 :
التاريخ2017/10/15 :

بن�اء على ماج�اء بكت�اب مديرية بلدي�ات ميس�ان /لجن�ة التقدير املرق�م ( 272يف
 )2017/10/8تاجير االملاك املدرج�ة مواصفاته�ا يف القائمة املرفق�ة طيا والبالغ
عددها ( )11ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لسنة .2013
فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – سكرتري
اللجن�ة وخالل ()30ثالث�ون يوم تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا معه
تأمين�ات قانوني�ة ال تقل عن  % 25من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام
الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية
امليمونة ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية
املهندس
اخرى.

صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

قائمة تقدير امالك بلدية امليمونة واملراد تاجريها وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21لسنة 2013
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

نوع الملك
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت
حانوت

موقعه ورقمه
السوق32/
السوق33/
السوق68/
السوق172/
السوق173/
السوق226/
السوق228/
السوق311/
السوق327/
السوق334/
السوق201/

مساحته
15م2
50م2
15م2
15م2
15م2
15م2
15م2
15م2
15م2
15م2
15م2

مدة االيجار
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات
ثالث سنوات

القيمة التقديرية السنوية رقما
500000
1000000
500000
750000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000

اعالن مزايدة

القيمة التقديرية كتابة
خمسمائة الف دينار
مليون دينار
خمسمائة الف دينار
سبعمائة وخمسون الف دينار
خمسمائة الف دينار
خمسمائة الف دينار
خمسمائة الف دينار
خمسمائة الف دينار
خمسمائة الف دينار
خمسمائة الف دينار
خمسمائة الف دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد /3760 :ش2017/1
التاريخ 2017/10/:11
اعالن
اىل املدعى عليه /صدام نارص حسني
اقامت املدعية ناهدة حسني عيل الدعوى
املرقمة /3760ش 2017/1وموضوعها
الزام املدعي علي�ه بالتفريق للهجر امام
محكمة االح�وال الش�خصية يف بعقوبة
ولكون�ك مجهول�ة مح�ل االقام�ة تقرر
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتين محليتين
عىل موعد املرافعة املوافق 2017/11/6
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق
االصول
القايض
راغب سلمان عيدان
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
اعالن طلب تسجيل عقار مجددا
الرقم 6785:
التاريخ2017/10/19 :
اعالن طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة
بتاري�خ  2017/10/18لتس�جيل تم�ام
العقار تسلس�ل  793محل�ة الجمهورية
بأس�م عب�د الواحد عبد الرحمن يوس�ف
مج�ددا باعتب�ار حائ�زا له بصف�ة املالك
للم�دة القانونية ولغ�رض تثبيت امللكية
املذكورة تمهي�دا للتس�جيل وفق احكام
قانون التس�جيل العقاري رقم  43لسنة
 1971قررن�ا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل
من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة
عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات
اىل ه�ذه الدائ�رة خالل م�دة ثالثني يوما
اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا االعالن
وكذل�ك الحض�ور يف موق�ع العق�ار يف
الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل
النته�اء م�دة هذا االعلان وذل�ك الثبات
حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري
يف اليوم املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الزبري
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف البصرة
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد /3904 :ش2017/
التاريخ2017/10/22 :
اعالن
اىل املدعى عليها (نهضة حسني صبار)
اق�ام املدع�ي علي عب�د االمير خضير
الدعوى الرشعية املرقمة اعاله لدى هذه
املحكم�ة يطالبك فيه�ا بتصديق الطالق
الواق�ع خ�ارج املحكمة بين املدعي عيل
عبد االمري خضري واملدع�ى عليها نهضة
حسين صب�ار بتاري�خ 2017/9/19
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبليغ يف مرك�ز رشطة الجهاد
وتاييد املجلس البلدي ملنطقة حي الجهاد
املؤرخ  2017/10/10لذا قررت املحكمة
تبليغ�ك بصحيفتين محليتين يوميتني
رس�ميتني ويف حالة ع�دم حضورك فانه
س�وف يتم اجراء املرافع�ة بحقك غيابيا
وف�ق القان�ون علم�ا ان موع�د املرافعة
يصادف  2017/11/2الس�اعة التاسعة
صباحا
القايض
نوري قادر حنون املالكي
محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
العدد /321 :ش2017/
التاريخ 2017/10/23:
اعالن
اىل املدعى عليها /زمن فالح عبد الحسن
اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف
الف�او الدع�وى الرشعي�ة املرقمة /321
ش 2017/يف  2017/10/2املقام�ة من
قبل املدعي محمد عبد الرس�ول زبال ضد
املدع�ى عليه�ا زم�ن فالح عبد الحسين
واملتضم�ن الحك�م بتصدي�ق الطلاق
الخارج�ي امل�ؤرخ يف  2017/8/27الذي
اوقع�ه املدعي ام�ام رجل الدين الش�يخ
عيل بن رج�ب وملجهولية محل اقامتك يف
الوقت الحارض حسب كتاب مركز رشطة
الفاو بالع�دد  11113يف 2017/10/22
ورشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجلس
املحلي يف قضاء الف�او لذا تق�رر تبليغك
نشرا بواس�طة صحيفتين محليتين
لغ�رض تبليغ�ك بمضمون ق�رار الحكم
اعاله ولكي حق االعرتاض والتمييز عليه
ضمن املدة القانونية
القايض
معتز صالح الحسن
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف البرصة 2/
اعالن بيع عقار
التسجيل او رقم القطعة 6790/2071
املح�ة او رقم واس�م املقاطع�ة  :الرباط
الكبري
الجنس االرض الدار مع ابنيتها
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  :م/ 2ـ 50،اولك 1/
املش�تمالت  :اس�تقبال وه�ول وغرف�ة
واحدة ومطبخ وحمام ومرفق صحي
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :املالك
مقدار املبيع  :تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف
البصرة  2/باملزاي�دة العلني�ة العق�ار
املوصوف اعاله العائ�د للراهن غانم عبد
الزهرة عدنان لقاء طل�ب الدائن املرتهن
مرصف الصناعي البالغ ()10,000,000
عرشة مليون دين�ار عراقي فعىل الراغب
يف االشتراك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة
خالل ( )30يوما اعتب�ارا من اليوم التايل
لتاري�خ نرش ه�ذا االعلان مس�تصحبا
معه التامينات قانوني�ة نقدية او كفالة
مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن  %10م�ن القيمة
املق�درة للمبيع البالغ�ة ()70,000,000
سبعون مليون دينار عراقي
فقد وان املزايدة ستجري يف الساعة ()12
ظهرا من اليوم االخري
مالحظة  /مدير دائرة التسجيل العقاري
يف البرصة 2/
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الشباب حتتفي خبرجيي مشروع تطبيق وتكرم رؤساء اجلامعات

عبطان :الوزارة ستبارش باعامر املنشآت الرياضية يف املناطق املحررة وتواصل دعم الشباب
بغداد /المستقبل العرافي

احتف�ت دائ�رة الرعاي�ة العلمي�ة يف
وزارة الش�باب والرياض�ة ،بتخ�رج
ال�دورة االوىل م�ن مشروع تطبي�ق
ال�ذي اطلقت�ه وزارة الش�باب
والرياض�ة بحض�ور وزير الش�باب
والرياض�ة عب�د الحسين عبط�ان
ورئيس الجامع�ة التكنولوجية أمني
دواي ثام�ر وعدد من ممثيل رؤس�اء
الجامعات واالساتذة وطلبة الكليات
م�ن خريجي مشروع تطبيق فضال
عن موظفي ال�وزارة وذلك عىل قاعة
االحتفاالت املركزية يف دائرة العالقات
والتعاون الدويل».
واك�د وزي�ر الش�باب والرياضة عبد
الحسين عبط�ان خلال كلمت�ه يف
بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» ،ان
«ال�وزارة اهتمت يف املجال الش�بابي
بش�كل كبري جدا فضال عن اهتماها
بالجانب الريايض الذي تمثل باملنشآت
الرياضي�ة ومل�ف رفع الحظ�ر الذي
بدأت ثماره تقطف اليوم» .
واض�اف عبط�ان ان «دوائ�ر الوزارة
تعمل جميعها يف خدمة الشباب منها
من يق�وم بأعداد الدورات التطويرية
ومنها من يعلم الفنون ومنها من يقوم
عىل م�زج العلم باملعرف�ة كمرشوع
تطبي�ق ال�ذي يعتبر من املش�اريع
املهمة والحيوية ،وان تواصل الوزارة
بمش�اريعها قي�د االنج�از ،وتوق�ف
اغل�ب مش�اريع الحكوم�ة ،جعلن�ا
يف املقدم�ة يف توفري البيئ�ة الخصبة
لطلبتن�ا االع�زاء يف الناحي�ة العملية
يف البن�اء واالعم�ار وليك�ون الطالب
قريب من الواقع واكتس�اب الخربات

يف مج�االت الهندس�ة يف الكهرب�اء
وامليكانيك والبن�اء والزراعة وغريها
الكثير والس�يما بعد اطلاع الطلبة

والخريجين م�ن كلي�ات الهندس�ة
والزراع�ة واالدارة على منش�اتها
الرياضية قيد االنجاز».

واوض�ح ان «الوزارة س�تبارش خالل
الش�هرين املقبلني باعمار املنش�ات
الرياضي�ة يف املناط�ق املح�ررة م�ن

عصابات داعش».
م�ن جانبه اش�ار مدي�ر ع�ام دائرة
الرعاية العلمية احمد سعد عليوي اىل

نجوم آسيا وافريقيا يف مباراة خريية عىل ملعب الشعب الدويل
بغداد /المستقبل العراقي
اعرب وزير الشباب والرياضة عبد الحسين
عبط�ان ع�ن “ترحيب�ه ودعم�ه بمب�ادرة
الالعبي�ن الدوليي�ن عم�اد محمد ونش�أت
اك�رم إلقام�ة مب�اراة خيري�ة ف�ي ملع�ب
الش�عب الدولي دعم�ا ً لمرضى الس�رطان

المستقبل العراقي /متابعة

بحضور ع�دد من نج�وم الكرة االس�يوية
واالفريقية”.
وأف�اد بي�ان لمكتب�ه ،تلق�ت “المس�تقبل
العراق�ي” نس�خة من�ه  ،ان” عبط�ان اكد
خالل اس�تقباله النج�م الدولي عماد محمد
ان الوزارة س�تدعم هذه المبادرة االنسانية
بجمي�ع تفاصيلها بالتنس�يق م�ع االتحاد

العراقي المركزي لكرة القدم”.
واض�اف عبط�ان ان” حض�ور النج�وم
الدوليين العرب وغيرهم الى بغداد سيعطي
المبادرة االنس�انية لدعم مرضى السرطان
بع�دا كبي�را ومؤثرا فضالً ع�ن نقل صورة
حقيقية عن العاصم�ة بغداد في ملف رفع
الحظر عنها في المرحلة المقبلة”.

وبدوره اش�اد الكابتن عماد محمد بتعاون
الوزي�ر م�ن اج�ل انج�اح ه�ذه المب�ادرة
االنسانية التي س�يذهب ريعها الى مرضى
الس�رطان م�ن اج�ل دعمه�م ،مبين�ا ان”
المب�اراة س�تكون بين أصدقائ�ه واصدقاء
الكابتن نش�أت اكرم فضالً عن حضور عد ًد
من الالعبين الدوليين العرب وغيرهم.

خطوة جديدة من برشلونة حلسم صفقة كوتينيو

يحاول نادي برش�لونة اإلس�باني ،بش�تى الطرق ،تعزيز
صفوف الفريق الكتالوني ،بضم البرازيلي فيليب كوتينيو،
صانع ألعاب ليفربول اإلنجليزي.
وذك�رت صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و” ،أن روب�رت
فيرناندي�ز ،الس�كرتير الفن�ي لن�ادي بر ش�لو نة ،
ظهر ف�ي ملعب ويمبلي ،مس�اء
أم�س األحد ،لمتابع�ة مباراة

توتنهام وليفربول في الدوري اإلنجليزي.
وأوضح�ت الصحيفة ،أن زي�ارة فيرنانديز ،تأتي لمتابعة
كوتيني�و ،وتجديد المفاوضات مع الريدز بش�أن التعاقد
مع الالعب.
ونوه�ت الصحيف�ة ،أن يورجن كلوب ،م�درب ليفربول،
ال يمان�ع التخل�ي ع�ن الالعب ،ف�ي ظل تمس�ك كوتينيو
بالرحيل إلى برشلونة ،وتراجع مستوى الريدز في الفترة
األخيرة.
وكانت التقارير الصحفية ،قد أكدت أن برش�لونة سيقدم

ً
عرضا أول ًي�ا بقيمة  80مليون يورو ،باإلضافة إلى 30
ملي�ون يورو كمتغي�رات ،كم�ا أن البلوجرانا ال يمانع
زيادة الع�رض بعد ذلك ،إلقناع ليفرب�ول بالتخلي عن
النجم البرازيلي.
وكان فيلي�ب كوتيني�و ،قد طل�ب م�ن إدارة ليفربول،
الس�ماح برحيله ،خالل الميركاتو الصيفي الماضي،
وق�دم برش�لونة أكثر من ع�رض ،لكن
الري�دز أك�د وقته�ا أن البرازيلي
ليس للبيع.

مبايب يتفوق عىل خيسوس وديمبيل
المستقبل العراقي /متابعة
اقتنص الفرنسي كيليان مبابي ،نجم نادي باريس سان جيرمان ،جائزة
الفتى الذهبي لعام .“ ،2017
وأعلن�ت صحيف�ة “توتو س�بورت” ،التي تمن�ح الجائزة كل ع�ام ،تفوق
مباب�ي ،على مواطنه عثم�ان ديمبلي ،نجم برش�لونة ،واإلنجليزي
ماركوس راش�فورد ،العب مانشس�تر يونايت�د ،والبرازيلي
جابرييل خيس�وس ،مهاجم مانشستر سيتي ،حيث
جاءوا في المراكز الثان�ي والثالث والرابع
على الترتيب ،فيما جاء اإليطالي
جيانلويجـــي دوناروما،
حــــ�ارس مرم�ى
ميالن ،فــي المركز
الخامس.
ونشرت الصحيفة ،في عددها
الورقي ،فوز مبابي بجائزة الفتي الذهبي لعام
.2017وانضم مبابي إلى باريس سان جيرمان
الفرنس�ي على س�بيل اإلعارة من موناكو ،مع
خيار أحقية الش�راء مقابل  180مليون يورو،
ليصبح وقتها ثاني أغلى العب في العالم ،عقب
البرازيل�ي نيمار دا س�يلفا ،ال�ذي انضم للنادي
الباريسي مقابل  222مليون يورو.وبات مبابي،
أصغر العب في التاريخ يترش�ح للجائزة ،وذلك
ً
ببلوغ�ه ً 18
متفوقا بس�تة أيام
عاما و 9أش�هر
فقط ع�ن النجم اإلنجليزي ماي�كل أوين ،عندما
ترشح لها بقميص ليفربول عام .1998

ان «مشاركة اكثر من  5000طالب يف
املرحلة االوىل من املرشوع يعد نجاحا
كبيرا لهذا املرشوع الحي�وي واملهم،

ونطم�ح بمش�اركة املزي�د وذلك من
خالل دراس�ة اعدت الطلاق املرحلة
الثاني�ة م�ن املرشوع خلال النصف
االول من ش�هر ترشين الثاني املقبل
بمش�اركة الطلب�ة الخريجين م�ن
جامعات العراق كافة وطلبة املراحل
املنتهية والسيما الكليات املتخصصة
يف الهندس�ة والزراع�ة بالتنس�يق
م�ع رؤس�اء الجامع�ات الحكومي�ة
واالهلية».
واع�رب الطال�ب لطي�ف صبر ع�ن
فرحت�ه الكبيرة باملش�اركة يف ه�ذا
املرشوع معربا عن ش�كره وتقديره
نيابة عن زمالئه من خريجي وطلبة
الجامع�ات العراقي�ة املش�اركني يف
املرشوع ،مشيدا بدور الوزارة يف توفري
املعلومات التي استفادوا منها كثريا يف
مجال هندس�ة البناء واالعمار فضال
عن توفر االجواء الهندسية والتعرف
عىل واجبات وحقوق املهندس املقيم
وق�راءة واع�داد الخرائط االنش�ائية
التي من خاللها اكتس�ب مع زمالئه
الخربة العملية يف البناء واالعمار».
وش�هدت االحتفالي�ة ع�رض فل�م
فيدي�وي م�ن اع�داد دائ�رة الرعاية
العلمي�ة ،لخ�ص عم�ل املشروع
وأهداف�ه فضلا ع�ن دور دائ�رة
املهن�دس املقيم يف رشح الي�ه العمل
للطلبة املشاركني».
ويف الخت�ام وزع وزي�ر الش�باب
والرياضة الدروع التقديرية لرؤساء
الجامعات واالساتذة مثمنا دورهم يف
املساهمة يف حضور الطلبة ومن كافة
املحافظات ،فيما قدم الطلبة ،الدروع
التقديرية لألس�اتذة ودوائر املهندس
املقيم يف املشاريع الرياضية.

منتخب سوريا يرحب بمواجهة العراق
يف كربالء
بغداد /المستقبل العراقي

أكد أمين عام االتحاد الس�وري ،محمد مازن دكوري ،أن منتخب بالده س�يحضر إلى
العراق من أجل مواجهة أس�ود الرافدين في مباراة تجريبية كرنفالية ،في الثالث
عشر من الشهر المقبل ،على ملعب كربالء الدولي.
وقال دكوري في تصريح اطلعت عليه “المس�تقبل العراقي” ،انه” من دواعي
الش�رف واألخوة أن يحضر منتخبن�ا إلى العراق لنس�جل حضورنا التاريخي
ومساهمتنا برفع الحظر عن الكرة العراقية”.
وأضاف أن” مدرب المنتخب السوري أيمن الحكيم وجه الدعوة لجميع العبي
المنتخب الذين خاضوا المباراة األخيرة امام أس�تراليا ،لخوض اللقاء” ،مبينا
ان” اتحاده سيرسل خطابا لتأكيد حضوره إلى المباراة”.
وأش�ار إلى أن “المس�اهمة برفع الحظر عن الكرة العراقية واجب وطني علينا
جميعا العمل على تحقيقه” ،مبينا أن “العالقة التي تربط االتحادين وثيقة جدا،
ولن نتردد في اللعب في أي مكان يختار الجانب العراقي.

معاناة كريستيانو رونالدو
تزداد يف الليجا
المستقبل العراقي  /متابعة
يواج�ه البرتغال�ي كريس�تيانو رونالدو ،نج�م ريال
مدريد ،بع�ض الصعوبات ،التي ت�زداد فداحتها مع
الوق�ت ،في نس�خة الموس�م الجاري م�ن بطولة
الدوري اإلسباني.
وأوضحت صحيفة ماركا أن رونالدو لم يسجل
س�وى هدف وحيد في الليجا ،بعد مرو تسع
مراحل منها.
وأش�ارت الصحيف�ة إل�ى أن رونالدو لم
يش�ارك منذ بداية المسابقة ،على خلفية
عقوب�ة اإليق�اف التي فرض�ت عليه ،بعد
طرده أم�ام برش�لونة في كأس الس�وبر
اإلسباني.
ولكن ورغم ذلك ،لعب رونالدو  5مباريات في
الدوري اإلس�باني ،ولم يسجل سوى هدف وحيد
في مرمى خيتافي قبل أسبوع.
ولم ينجح صاحب القميص رقم  ،7في التس�جل في مرمى بيتيس وأالفيس
واس�بانيول وإيبار ،حيث قام بالعديد من المحاوالت أمام األخير في المباراة
التي أقيمت أمس األحد ،ولكن دون جدوى.
ونج�ح حارس مرمى إيبار في التصدي لتس�ديدتين من قدم رونالدو ،ليخرج
ً
محبطا ،بعدما فش�ل م�رة أخرى في تقليص فارق
األخي�ر من ملعب المباراة
األهداف مع ليونيل ميس�ي ،نجم برش�لونة ،الذي تجمد رصيده عند  11هدفا
خالل الجولتين الماضيين.
وعل�ى النقيض ،يس�ير رونالدو بخط�ى ثابتة في دوري أبط�ال أوروبا ،حيث
يقدم أفضل مس�توياته ووصل معدل تهديفه إل�ى أكثر من هدف واحد في كل
مباراة.
ويترب�ع الالع�ب البرتغالي على ص�دارة هدافي البطول�ة األوروبية ،برصيد 4
أه�داف ،بواقع هدفين في مرمى أبويل نيقوس�يا ،وهدف في مرمى بوروس�يا
دورتموند ،وآخر في شباك توتنهام.
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ذكاء اصطناعي لعظام قوية

هواوي تطلق هاتفها
«مات برو »10

أفرزت مح�اوالت العلماء االس�تفادة م�ن الذكاء االصطناع�ي يف الطب
تغلغلا تكنولوجيا كبيرا يف هذا القط�اع بلغ حد التوقعات باالس�تغناء
الت�ام عن البرش داخل قاع�ات الفحص وخارجها وبات م�ن املنتظر أن
تحج�ز الروبوت�ات مكانا داخل جس�م اإلنس�ان ،حيث كش�فت أبحاث
حديث�ة أن البشر على موعد قري�ب مع حقن ذكي�ة تش�حنهم بالقوة
وتعال�ج ما تلف من عضالته�م.و أفادت أبحاث جدي�دة أنه خالل الـ20
عاما القادمة س�يكون بإمكان البرش ّ
تلقي حقن ذكاء اصطناعي بهدف
إصالح وتعزي�ز العضالت والعظام وحتى الخاليا التالفة..وش�هد مجاال
ال�ذكاء االصطناع�ي والواقع املع�زز خالل الس�نوات األخيرة تطورات
كبيرة ورسيعة ومتنامية تعد بإحداث ثورة “حقيقية” يف قطاع الرعاية
الصحية وعالج األمراض الجس�دية للبرش ،مما يبرش بإمكانية معالجة
آالم العظ�ام والعضالت وتحسين القدرات العقلية بمس�اعدة روبوتات
نانوي�ة فائقة الصغر عرب حقن قائمة على تقنيات الذكاء االصطناعي.
ووفقا ملصادر إعالمية تحدث املخرتع جون ماكنمارا عن توقعات رشكة
“آي بي إم” املتخصصة يف الربمجيات حول مس�تقبل الذكاء االصطناعي
وإمكانية اندماج التكنولوجيا البيولوجية والنانوية لحقن البرش.

أعلنت رشكة هواوي عن إطالق الهاتف الذكي “مات برو
 ”10الجديد من الفئة الفاخرة..وتساير الرشكة الصينية
يف هاتفه�ا الجديد االتج�اه نحو الشاش�ات الكبرية ذات
الحواف الصغيرة .وت�روّج لهاتفها الفاخ�ر الجديد من
خالل فتحة عدس�ة  f1.6كحد أقىص ،م�ع ذاكرة داخلية
بس�عة  128غيغابايت لتخزين الص�ور والتطبيقات مع
ذاك�رة وص�ول عش�وائي بس�عة  6غيغابايت.ويتضمن
الهات�ف إىل جان�ب املعالج ثمان�ي الن�وى الجديدة وحدة
معالجة عصبية “أن بي يو” ،لتشغيل الشبكات العصبية
الخاصة بالذكاء االصطناع�ي عىل غرار ما قدمته رشكة
أب�ل يف هاتف آيفون الجديد .ومن أمثل�ة التطبيقات التي
تعتمد عىل هذه التقنية خاصية التعرف عىل الصور.

هل تعلم

«مسبح الشيطان» !!

يتواف�د املئ�ات إىل «مس�بح
الشيطان» س�نويا خالل موسم
الجفاف عند شلاالت فيكتوريا
يف زامبي�ا ،لالس�تمتاع بمغامرة
ً
تشويقا يف العالم.
األكثر
ووفق�ا مل�ا نرشته صحيف�ة «ذا
الصن» الربيطاني�ة ،فإن ارتفاع
الشلاالت يص�ل إىل  100متر،
مما يجعله من أكرب الشلاالت يف
العالم.
وأف�ادت الصحيف�ة بأن الش�لل
الذي يدعى «مس�بح الشيطان»

أطل�ق عليه ه�ذا االس�م املخيف
لكون�ه يطل عىل منظ�ر مهول ،
حي�ث يرتف�ع بنح�و  110أمتار
ع�ن س�طح البحر..وتعترب هذه
املنطق�ة م�ن أخط�ر األماك�ن
الس�ياحية يف العال�م و يتواف�د
إليها محبي اﻹثارة واملتعة ،الذين
ال يخشون الغرق.
وذك�رت الصحيف�ة الربيطانية،
بأن العدي�د من الس�ائحني لقي
حتفه�م يف ه�ذا املس�بح أثن�اء
استحمامهم.

احلمل

بدون تعليق

اجلوزاء

الثور

السرطان

؟؟

ه�ل تعلم ّ
أنه س�يموت  101ش�خصا ً خالل ال�ـ 60ثانية
القادمة ،وسيولد  216طفالً.
هل تعلم ّ
أن شبك ّية العني تحتوي عىل نحو  90مليون خل ّية
حس ّية مسؤولة عن التقاط ّ
الصور وتمييز األلوان.
ه�ل تعلم ّ
أن مجموع البحريات املوج�ودة يف كندا وحدها
يزيد ع�ن عدد البحيرات املوجودة يف جمي�ع دول العالم
مجتمعة.
ّ
هل تعلم أن الفلفل الحار يحتوي عىل أعىل نسبة ممكنة
ً
مقارنة بجميع الخضراوات والفواكه
من فيتامين يس
األخرى.
ً
ّ
ّ
هل تعلم أن األرض هي الكوكب الوحيد حاليا الذي يمكن
أن توجد املياه يف شكل سائل عىل سطحه.
الصين العظيم هو ّ
هل تعلم ّ
أن س�ور ّ
التحف�ة البرش ّية
الوحيدة التي يمكن رؤيتها من سطح القمر.
هل تعلم ّ
أن اس�بانيا تعترب أكثر دول�ة تحتوي عىل لغات
متداولة يف العالم.
ّ
يتحكم بالش�قّ
ه�ل تعلم ّ
أن الج�زي األيمن م�ن ال ّدماغ
األيرس من الجسم ،والعكس صحيح.
ه�ل تعل�م ّ
أن صح�راء أنتاريكتيكا هي أكبر صحراء يف
العالم.
ّ
ّ
هل تعلم أن أوّل من كسا الكعبة هو تبع اآلخر اليماني.

االسد

العذراء

ً
عملا جامعيا ً تن�ال عىل أثره
مهني�اً :تنهي
ً
عالمة عالية تستحق عليها تنويها وتهنئة.
عاطفياً :ال تكن مرتددا ً يف ما يتعلق باالهتمام
بالرشي�ك ،فه�و ملاذك األخير يف امللمّ�ات
ً
واملصاعب.صحي�ا :علي�ك بمأبريل�ة بع�ض
التمارين الرياضية لتحريك الدورة الدموية.

مهني�اً :تب�دأ ه�ذا الي�وم بإج�راء تغييرات
إيجابية وتصحيحات مادية ،وتسعى لتطوير
معارفك العلمية.
عاطفي�اً :يح�اول الرشيك إس�عادك بش�تى
الوس�ائل ،وتظهر له بدورك االهتمام الكايف،
وتقدم له الكثري من الهدايا القيمة.

مهني�اً :ض�ع نفس�ك يف الواجه�ة واظه�ر
ل�كل املراقبني م�ا أنت قادر علي�ه حني تقرر
ً
النرص.عاطفي�ا قد تتلق�ى دعما ً من الحبيب
أو تس�تفيد من وضع جيد له .يكون مزاجك
رائق�ا ً وتبدو أكثر انفتاح�ا ً وقدرة عىل تبادل
الرأي.

ّ
وتخف الضغوط
مهنياً :تس�تعيد حماس�تك
ويصب�ح اللق�اء أس�هل من الس�ابق ،تتمتع
بثق�ة عالي�ة بالنف�س وتقرر إدخ�ال تعديل
مناس�ب على حيات�ك ،فتتخذ ه�ذه األخرية
طابعا ً مختلفا ً جميالً ومميزاً.

ّ
بتحس�ن ملموس،
مهني�اً :تبشر األوض�اع
ذلك لغياب املعاكس�ات الرئيس�ة ،تفسح لك
الظروف يف املجال إلنجاح مس�اعيك وإلثبات
الحضور وتستعيد شهيّتك عىل الحياة.
عاطفي�اً :يدعوك الرشي�ك إىل أن تتخىل قليالً
عن موقفك العدائي تجاه بعض األمور

مهني�اً :تتيح ل�ك الظروف التعبري بس�هولة
وطالقة ع�ن مختلف آرائك وم�ن دون حرج
أوإرباك.
عاطفياً :أفكارك واضحة وأسلوبك مسالم ال
يخفي تحديات وال استفزازات ،وهذا ما يثري
إعجاب الرشيك.

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

مهنياًّ :
خفف النمط وال تبادر اىل يشء وانتبه
من حرق املراح�ل أو من خيبة وتراجع ،إيّاك
واالصطدام بأحدهم .
عاطفي�اً :تنع�م بنهاي�ة ي�وم س�عيد بعدما
أمضي�ت أوقات�ا ً مس�لية برفق�ة األصدق�اء
والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت

مهني�اً :ع�د إىل صواب�ك يف ما يتعل�ق ببعض
األم�ور املهنية ،ال تفق�د اتزانك وال تحاول أن
تف�رض هيمنت�ك على اآلخرين ،ك�ن عاقالً،
وادرس األمور بهدوء .عاطفياً :ال تزال النجم
املحب�وب الذي يرغ�ب الجمي�ع يف أن يكونوا
معه يف الحفالت الحلوة .

طب

رشائح السوسيس
بالفلفل امللون

ق ال
يوم

..

املقادير:
رشائح سوسيس
فلفل الوان مقطع
بصل مقطع
فلفل حار مقطع
ملح
فلفل اسود مطوحون
زيت
طريقة التحضري:
س�خني الزيت يف مقلاة عىل نار متوس�طة ثم
ضعي البصل ليتحمر.
ضع�ل الفلفل االل�وان و قلبي برف�ق حتى يذبل
قليال.
ضع�ي السوس�يس يف املقلاة و قلب�ي برفق ثم
غط�ي املقالة و اضيفي القليل من املاء من حني
الخر حتى ينضج املزيج.
قدمي السوسيس مع املكرونة الحارة بالثوم.

مهنياً :تجد نفس�ك يف موق�ع الرابح ويتضح
لك أن�ك حققت انتصارات متع�ددة ،وهذا ما
يزيدك حماسة وثقة بالنفس .
عاطفياً :أنت قليل الصرب وقايس القلب وتميل
ّ
والتوت�ر أينما حللت .وهذا
إىل إث�ارة العدائية
ما يسبب إحراجا ً للرشيك معظم األحيان .

مهني�اً :قد تت�اح لك فرصة اس�تثنائية لقلب
األم�ور ملصلحت�ك ،فتب�دو الش�ؤون املهنية
مهم�ة جداً.عاطفي�اً :يمنح�ك الح�ظ قدرة
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج ،وإذا
كنت عازبا ً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك
وقد تقع يف شباكه بجنون .

نوكيا تطرح هاتف ًا جديد ًا

طرحت رشكة  HMD Globalاملالكة لحقوق
بي�ع عالمة نوكيا هاتفا جدي�دا بمواصفات
قادرة عىل املنافسة يف سوق الهواتف الذكية.
أهم ما يمي�ز “نوكيا ”-7الجديد هو الهيكل
الخارجي األنيق املصن�وع من الزجاج املتني
واملحاط بهيكل من األلومينيوم.
زود الهات�ف بشاش�ة بمق�اس  5.2بوص�ة
بدق�ة ع�رض (،Full HD (1920/1080
ومعال�ج Qualcomm Snapdragon
 630ثمان�ي الن�وى ال�ذي يعترب م�ن أفضل
املعالجات املطروحة حاليا..النسخة العادية
من الهاتف مزودة بذاكرة وصول عش�وائي
بحجم  4غيغابايت وذاكرة داخلية  64قابلة

للتوس�يع ،أما النسخة األكثر تطورا فزودت
بذاك�رة وص�ول عش�وائي  6غيغ�ا باي�ت،
وذاكرة داخلية  64غيغابايت قابلة للتوسيع
باس�تخدام بطاقات ذاكرة خارجية من نوع
.microSD
ومن أهم ميزات الهاتف التي قد تلفت عشاق
أجهزة نوكيا ،هي الكامريا الخلفية املزدوجة
الت�ي أتت بدق�ة  16ميغابكس�ل ،واألمامية
التي جاءت بدقة  5ميغابكسل.
يعمل هذا الهاتف بنظام تشغيل “ Android
 ”7.1.1 Nougatوبطارية بسعة  3000مييل
أمبير ويح�وي على منفذ للش�حن “ USB
 ”Type-Cوماسح لبصمات األصابع.

التلوث سبب ماليني الوفيات

أظهرت دراس�ة دولية كبرية أن التلوث يقتل ماليني األشخاص يف مختلف أنحاء
العالم مشيرة إىل أن غالبية الوفيات تكون ناجمة عن أمراض يس�ببها التلوث
مثل أمراض القلب والس�كتات ورسطان الرئة.وأش�ارت الدراس�ة إىل أن غالبية
الوفي�ات الناجم�ة عن التل�وث ،أي نح�و  92باملئة ،تق�ع يف ال�دول الفقرية أو
متوس�طة الدخل.وأضافت أن التلوث مرتب�ط بنحو ربع العدد اإلجمايل للوفيات
يف دول تنم�و فيها الصناع�ة برسعة مثل الهند وباكس�تان والصني وبنغالدش
ومدغشقر.وتقاس�مت الهن�د والصني نص�ف وفيات العالم ج�راء التلوث وقال
فيليب الندريغان وهو أس�تاذ يف كلية أيكان للطب يف ماونت س�ايناي بالواليات
املتحدة وشارك يف الدراسة «إن التلوث أكثر بكثري من مجرد تحد بيئي .إنه خطر
شديد ومنترش يؤثر عىل أوجه عديدة من صحة البرش».وقالت الدراسة إن التلوث
له عالقة بنحو تسعة ماليني حالة وفاة يف عام .2015وأضافت أن الهواء امللوث
ألسباب مختلفة من وسائل املواصالت واإلنتاج الصناعي إىل النريان املستخدمة
يف التدفئة كان السبب األكرب يف الوفيات إذ أسفر عن نحو  6.5مليون حالة وفاة.
وجاءت املياه امللوثة يف املرتبة الثانية لتس�ببها يف نرش أمراض الجهاز الهضمي
والعدوى الطفيلية مما أدى إىل وفاة  1.8مليون شخص.

مهني�اً :ل�ن تتر ّدد يف توجي�ه املالحظ�ات
الجارحة ،تش�ت ّد الضغ�وط وربّما تضطر إىل
إهمال عمل�ك واالهتمام بأحد أف�راد العائلة
أوالقيام بورشة تصليحات مكلفة .
عاطفي�اً :ترك�ز على العالق�ات االجتماعية
وخصوصا ً مع أشخاص من املحيط نفسه

مهني�اً :بري�ق أم�ل يط�ل من خل�ف حجاب
االنتظ�ار ،ك�ن واثق�ا ب�أن ال يشء يقدر عىل
الحط م�ن املعنوي�ات املرتفع�ة مهما حاول
أصحاب النيات السيئة إيقاعك يف رشكهم .
عاطفياً :تحتاج إىل رضا الرشيك ال س�يما أنك
مرحلة حاسمة يف حياتك معه .

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد 1543
الثالثاء  24تشرين االول 2017

منمنمات بغدادية

ام�ضاءات

أمري بغداد الويص عىل العرش
عبد االله وثالث زجيات

احكام اختيار املحافظ اجلديد
«كركوك انموذج ًا»
طارق حرب

في سلس�لة ت�راث بغدادي كانت لن�ا محاضرة عن زواج االمي�ر عبداالله من
ثالث�ة زوجات قبل ان يتم قتله مع العائلة المالكة صبيحة يوم  ١٤/٧/١٩٥٨عند
االطاح�ة بالنظ�ام الملك�ي واعالن الجمهوري�ة فقد تزوج من ملك فيضي س�نة
١٩٣٦ومن فائزة طرابلس�ي سنة  ١٩٤٨ومن هيام الحبيب ابنة شيخ ربيعة سنة
 ١٩٥٥واالمير عبد االله االبن الوحيد للملك علي اخر ملك للحجاز بعد والده الملك
حسين والذي غادر الحجاز سنة  ١٩٢٦وجاء الى بغداد ألخيه االصغر الملك فيصل
االول فالملك حس�ين ذريته على وعبدالله ملك الردن وفيصل ملك العراق واالمير
زي�د اب�ن التركية التي تزوجها بعد وف�اة زوجته واالمير عبد االل�ه ابن عم الملك
غ�ازي اب�ن الملك فيصل االول وش�قيق زوجته الملكة عالية وخ�ال الملك فيصل
الثان�ي الذي قتل معه في نفس اليوم بما يس�مى بمجزرة قص�ر الرحاب الملكي
ول�م ينجب االمير ذرية على الرغم م�ن زيجاته الثالث وكان االمير مغرما بتناول
اللبن العراقي المس�مى روبة وكان يميل الى اراء نوري باش�ا الس�عيد ويحترمه
ولم يتزوج اية شريفة من االشراف كعادة االشراف مثله في تلك الفترة ربما النه
لم يجد من تناس�به او ليس على درجة الجمال التي يتطلبها في الزوجة وان كان
يفضل المرأة السمراء وقد رشحوا له االميرة مقبولة اخت الملك طالل عمة الملك
حس�ين ملك االردن ولكن لم تحصل القس�مة وكذلك سار في مشروع زواجه من
نس�رين ابنة احد مدراء الشرطة الكرد لكن لم يتم هذا المشروع وفي سنة ١٩٣٦
وعندما كان االمير في االسكندرية مصر تولى احد اصدقائه الذي كان يدرس معه
ف�ي كلية فكتوريا تعريفه على ملك فيضي وحصلت الخطبة وجاءت مع اختها
ال�ى بغداد بع�د اكمال اجراءات عقد الزواج وتبعها ابوها وانها حيث تم االحتفال
في قصر الزهور الملكي حتى مقتل الملك غازي زوج شقيقته الملكة عالية سنة
 ١٩٣٩حي�ث انتقلوا الى قصر الرح�اب الملكي وضجرت الزوجة من رتابة الحياة
ف�ي بغ�داد وارتدائها العباءة البغدادي�ة وانعدام مجاالت اللهو ف�ي بغداد عما هو
موجود في مصر كاصطحاب الزوج زوجته الى الس�ينما لهذا حصلت المش�اكل
بينهما وحصل الطالق س�نة  ١٩٤٠وفي سنة  ١٩٤٨تعرف االمير في ارقى فنادق
االس�كندرية على زوجته الثانية فائزة طرابلسي وكانت عراب التعارف المطربة
الش�هيرة ام كلث�وم وتم اجراء عق�د الزواج في الس�فارة العراقية ف�ي القاهرة
وركبوا الطائرة الى بغداد حيث تمت الحفلة في بغداد ولم يس�تمر الزواج طويال
حيث حصل الطالق كونها كانت تريده معها دائما بينما هو مشغول بامور الدولة
كون�ه كان يم�ارس عمله ملكا عل�ى العراق من�ذ مقتل الملك غازي س�نة ١٩٣٩
والزوجة الثالثة التي تزوج منها هي هيام محمد الحبيب امير ربيعة اذ ش�اهدها
االمير مرة واحدة في قصر الرحاب حيث كانت حرم الشيخ ربيعة صديقة للعائلة
المالكة النساء منها وكانت نساء هذه العائلة تذهب الى الكوت حيث قصر شيخ
ربيعة وفي س�نة  ١٩٥٥ذهب الش�ريف حس�ين زوج اخت االمير عبد االله بديعة
ورئيس الديوان الملكي لخطبة ابنة الشيخ هيام وحصلت الموافقة على الزواج
عل�ى الرغم من ان الش�يخ يميل ال�ى زواج ابنته من ابن عمها الش�يخ قيس لكن
القس�مة والنصيب لعبا دورهما في الزواج واس�تمرت الحي�اة الزوجية حتى ١٤
تم�وز  ١٩٥٨وحصول مج�زرة قصر الرحاب التي قتل فيه�ا االمير ولكن االميرة
هيام لم تقتل لكنها اصيبت بس�اقها وسقطت في احد السواقي ونجت من القتل
باعجوبة وهكذا كانت قبيلة ربيعة العشيرة الوحيدة التي صاهرت العائلة المالكة
وكان شيخ الكويت قد حضر الى بغداد ليشهد خطبة االميرة ربيعة .

هالة كريم

كـاريكـاتـير

هولندا تدور النفايات لتعبيد الطرق!
ط�ور خب�راء هولندي�ون وس�ائل جدي�دة تعتمد على
تدوير النفايات الس�تغاللها ف�ي تعبيد طرقات البالد..
على مدى الس�نوات األخيرة اعتبرت هولندا واحدة من
ال�دول الرائدة في مج�ال تدوير النفاي�ات والمخلفات
الصناعية ،والتي اس�تغلتها لتصنيع العديد من األشياء

المفي�دة كإط�ارات الس�يارات وبع�ض قط�ع األثاث
المنزلي ،وبالتالي س�اهمت بش�كل كبير في الحد من
التلوث الصناعي والحفاظ على الموارد البيئية .واليوم،
وباس�تعمال فكرة هي األولى من نوعها ،قرر الخبراء
في شركتي « »CirTecو» »KNN Celluloseالهولنديتين
االعتماد عل�ى الس�يليولوز الناجم
عن إع�ادة تدوير المنادي�ل الورقية
واألوراق المس�تعملة لتطوير مواد
خاصة تس�تخدم في تعبي�د الطرق
ف�ي البالد.وتعليقا على المش�روع
قال الخبراء« :نجحنا اليوم بتطبيق
تل�ك الفكرة لتعبيد طريق لمس�افة
 1كلم ،مخص�ص لحركة الدراجات
الهوائي�ة .نأم�ل ب�أن تس�اهم تلك
الطريق�ة في التقليل من اس�تخدام
الم�واد النفطي�ة الض�ارة بالبيئ�ة.
نعم�ل عل�ى تطوي�ر إمكانياتن�ا،
وأصبحنا الي�وم قادرين على إعادة
تدوير مخلف�ات المنادي�ل الورقية
التي تس�تهلكها المنازل لتصنيع ما
يزيد ع�ن  400كل�غ م�ن الحبيبات
المس�تعملة ف�ي تعبي�د الطرقات،
بخواصها الصديقة للبيئة».

«

مرت نحو ستة أيام على رد محكمة القضاء االداري الطعن المقدم من السيد
نج�م الدين كري�م على قرار اقالته من منصب محاف�ظ كركوك وفق قرار اتخذه
مجل�س الن�واب باقتراح من رئيس مجل�س الوزراء تطبيقاً الح�كام المادة (/7
ثامن�اً) من قانون المحافظات غي�ر المنتظمة في إقليم رقم ( )21لس�نة 2008
المعدل.
بموجب القانون ذاته ،ف�أن على مجلس المحافظة أن يختار محافظاً جديدا ً
خالل مدة ( )15يوماً من تاريخ صدور حكم القضاء ،وبالتالي فأن امام المجلس
مهل�ة ال تتخطى ( )10ايام ،وذلك باالغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ،وهي
اغلبي�ة (النص�ف )1 +م�ن مجموع اعض�اء المجلس س�واء م�ن الحاضرين أو
الغائبين.
وبعد اختيار المحافظ يعرض الموضوع على رئاسة الجمهورية حيث يصدر
الرئيس مرس�وماً جمهوري�اً بذلك التعيين خالل ( )15يوم�اً من تاريخ االنتخاب
وفق احكام البند (س�ابعاً) من المادة ( )73من الدس�تور والبندين (أوالً و ثانياً)
م�ن الم�ادة ( )26من قانون المحافظ�ات المعدل ،وبنا ًء عل�ى ما عرضه مجلس
المحافظ�ة المعن�ي بالموضوع وهو كركوك ،على أن ينفذ المرس�وم من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية وهي الوقائع العراقية التي تصدر عن وزارة العدل.
ووضع قانون ( )21ش�روط عامة في من يتولى منصب المحافظ وهي بأن
يكون عراقيا كامل االهلية اتم الثالثين س�نة من عمره عند الترش�يح ،وحاصالً
عل�ى الجامعية أو م�ا يعادلها (بخالف مجلس المحافظ�ة أن يكتفي العضو فيه
بشهادة االعدادية أو ما يعادلها) ،وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية
او جنحة مخلة بالشرف ،ومن ابناء المحافظة بموجب سجل االحوال المدنية او
مقيما فيها بش�كل مستمر لمدة ال تقل عن عشر سنوات على ان ال تكون اقامته
فيها الغراض التغيير الديمغرافي.
وفيم�ا يمن�ع القانون أن يك�ون المحاف�ظ من اف�راد القوات المس�لحة او
المؤسس�ات االمنية عند ترشحه ،حظر المش�مولين باحكام واجراءات اجتثاث
البع�ث او اي قانون اخر يحل محله ،ويمنع ايضاً من اثرى بش�كل غير مش�روع
على حساب الوطن او المال العام بحكم قضائي بات.
ويمك�ن أن يحص�ل الترش�يح بموحب الم�ادة ( /26ثانياً) م�ن القانون من
مجل�س المحافظ�ة أو خارجها ،ولدين�ا العديد من المحافظين ه�و نواب تركوا
مقعده�م وتم تعيينه�م محافظين اخرهم محمد الحلبوس�ي النائ�ب عن اتحاد
القوى العراقية الذي اصبح محافظاً لالنبار.
وبالتالي فأن اختيار المحافظ س�واء لكركوك أو غيرها ال يخضع العتبارات
طائفي�ة أو قومي�ة وفق�اً للقانون أنما لش�روط معين�ة واتف�اق داخل مجلس
المحافظ�ة بما يحقق النص�اب المطلوب وهذا يعني ال يوجد ما يفرض أن يكون
محاف�ظ كرك�وك ك�ردي أو عرب�ي أو تركماني ،فق�د تتفق الكتل على ش�خص
مس�يحي توفرت فيه ش�روط الترش�يح ،والحديث عن وجوب أن يكون من فئة
معينة هو ال غراض سياس�ية ال يمت للقانون بصلة ،لكن المحاصصة السياسية
والحزبية هي التي جعلت من المحافظات على حد سواء يجري تقاسم المناصب
فيها على اسس فئوية وبالتالي جاء منصب محافظ كركوك لشخص من المكون
الكردي طيلة الس�نوات الماضي�ة مقابل منح منصب نائبه لش�خص من مكون
العربي اما التركمان فلشخص منهم منصب رئيس مجلس المحافظة.

مرشوب شائع «يقي» من مرض السكري

أظهرت دراسة دنماركية حديثة ،وجود فائدة في استهالك القهوة،
ورجحت أن يكون مش�روب الب�ن عامل وقاية م�ن اإلصابة بداء
الس�كري .وأضحى السكري إحدى المش�كالت الصحية المؤرقة
في العالم ،وينجم في الغالب عن النمط الغذائي غير الصحي وقلة
النشاط البدني .ويشاع في الغالب أن القهوة مضرة بالصحة ،كما
ينصح الخب�راء بالتقليل منها قدر اإلمكان ،لكن ذلك غير صحيح،
وفق ما نقلت «بولد سكاي».
وبحسب الدراسة ،فإن مادة «الكافيستول» الموجودة في القهوة
تساعد على الوقاية من السكري «النوع الثاني» كما تساعد الخاليا
على االش�تغال بش�كل أفضل ،وتحس�ن مستوى األنس�ولين في
الجسم.واعتمدت الدراسة على تجارب مخبرية ،وأخذت عينة من
 47فأرا وقس�متها إلى مجموعتين ،ووج�دت في نهاية المطاف،
أن الفئران التي جرى تزويدها بمادة الكافيس�تول كان مس�توى
الغليكوز أقل في دمها بعد مضي عدة أسابيع.

كيف تتحكم بأحالمك أثناء النوم؟
من منا ال يحلم بأش�ياء وأحداث غريب�ة أثناء النوم،
ولكن هل سبق وفكرت بإمكانية الدخول إلى األحالم
والتحكم بها؟
ويبدو أن دراس�ة جديدة توصل�ت إلى طريقة مكونة
من  3حيل للس�يطرة على األحالم ،حيث وجدت عبر
الجمع بين التقنيات المختلفة أن المشاركين تمكنوا
من ذلك ،دون وجود أي آثار س�لبية
على نوعية النوم.
وش�مل البحث الذي ق�اده الدكتور
دنهولم آس�بي م�ن جامع�ة أديليد،
 47مش�اركا قام�وا باختب�ار 3
تقنيات واضحة.وتتضمن التجارب
اختب�ار الواقع ،حيث يق�وم الحالم
بفحص بيئت�ه عدة مرات في اليوم،
ونم�ط الن�وم المتقط�ع ،وكذل�ك
تحري�ض األحلام الصافي�ة (وهي
الت�ي ي�درك صاحبه�ا حقيق�ة أنها
حل�م) ( ،)MILDال�ذي يتضم�ن
االس�تيقاظ بعد  5ساعات من النوم
وتذكير نفسك أنك تحلم قبل العودة
إل�ى الن�وم .وطل�ب الباحث�ون من
المشاركين أن يتخيلوا أنفسهم في
حلم صاف كجزء من خدعة ،MILD

وتكري�ر عب�ارة« :في الم�رة القادمة س�أتذكر أنني
أحلم»ُ .
وكررت الحيل على مدى أس�بوع كامل ،ثم مر
أسبوع دون ممارسة هذه الحيل على اإلطالق.
وكشفت النتائج أن استخدام مزيج من الحيل الثالث،
أدى إل�ى ارتف�اع مع�دالت النجاح ف�ي الوصول إلى
الحلم الصافي.

» توثق زيارة وزير الداخلية قاسم االعرجي ملحافظة كركوك
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