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الرتكامن يرفضون القوات الكردية يف كركوك وطوزخرماتو
العراقي

إ ّن النّفس جلوهرة ثمينة ،من صانها
رفعها ومن ابتذلها وضعها
«االمام علي بن أبي طالب (عليه السالم)»
رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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علي الدراجي

«متهور» يقود املنطقة إىل الدمار
بن سلامن..
ّ

العراق يتجهز «لالحتفال الكبري» بالنرص الكامل

ص4

مع اقرتاب حترير «راوه» ..احلكومة تعتزم إطالق استعراض عسكري واحتفاالت يف الساحات العامة ببغداد واحملافظات
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
بالتزام�ن مع اقرتاب النصر الكامل عىل
تنظيم «داعش» وإنهاء وجوده يف األرايض
العراقيّة ّ
كافة ،كشفت مصادر يف األمانة
العامة ملجلس الوزراء عن بدء تحضريات
حكومي�ة واسع�ة يف بغ�داد وباقي مدن
ومحافظ�ات البلاد الحتف�االت واسعة،
بمناسبة تحرير كام�ل األرايض العراقية
من سيط�رة تنظيم «داع�ش» اإلرهابي،
بعد  43شهرا ً من معارك خاضتها القوّات
األمنية بجميع صنوفها.
ويتزام�ن ه�ذا التحضير م�ع تحقي�ق

القوات األمنية تقدما واضحا ً يف املحورين
الغرب�ي والجنوب�ي من مدين�ة راوة عىل
نهر الفرات ،آخر معاقل تنظيم «داعش»
يف الع�راق ،حي�ث أعلن جن�رال عسكري
ع�ن تحري�ر الق�وات العراقي�ة مناط�ق
الخور والباللية وجزانية والحسانية من
مدينة راوة ،والوصول إىل مشارف شارع
الكورني�ش يف املدينة على الكتف األيمن
لنهر الفرات.وأوعزت الحكومة العراقية،
بحسب املص�ادر ،بالتحضير الحتفاالت
واسعة تكون بغداد املركز فيها ،فضال عن
باقي املحافظات ،بمناسبة تحرير كامل
امل�دن العراقية ،يف رسالة واضحة إىل دول

وزير النقل يفتتح اعامل جملس األعامل
الربيطاين العراقي يف ديب

العالم إىل أن الع�راق شهد تعافيا ً واضحا ً
يف العامني األخريين رغم الخسائر املادية
الكبري الت�ي تكبدها ،والتي قدرها رئيس
مجلس ال�وزراء حي�در العب�ادي بحوايل
 100ملي�ار دوالر .ووفقا ً للمصادر ،فإن
الحكومة تعتزم تنظيم استعراض لقوات
الجيش وباق�ي التشكيالت املسلحة ،من
بينه�ا الحش�د الشعبي وق�وات العشائر
وس�ط العاصم�ة يف ساح�ة التحرير ،أو
ساح�ة الف�ردوس ،إذ تق�ول املصادر أن
ق�رار تنظي�م االستع�راض العسكري لم
يتم االتفاق عليه إىل اآلن.

التفاصيل ص3

حمافظ بغداد :ال يمكنني الرتاجع عن وعود
تنفيذ مشاريع العاصمة

6

2

لبنان جيري «اتصاالت دولية» إلعادة احلريري إىل بريوت

بالتفاصيل ..كيف دامهت القوات األمنية «مضافة لداعش»
يف خارصة بغداد
المستقبل العراقي  /محمد سامي
كش�ف مجل�س القضاء االعىل ع�ن تفاصيل
مداهم�ة اح�دى اكبر مضاف�ات االرهابيني
يف قض�اء اب�و غريب غربي العاصم�ة بغداد.
وبحس�ب صحيف�ة القض�اء الص�ادرة ع�ن
املجل�س ،ف�ان «املحكم�ة تلقت إخب�ارا عن
وج�ود مضاف�ة يف منطقة أبي غري�ب إليواء

اإلرهابيين فص�در ام�ر قب�ض م�ن قايض
التحقي�ق بح�ق اح�د املتهمين باستضاف�ة
اإلرهابيين ،وتشكل�ت مف�رزة مكون�ة م�ن
مجموعة منتسبني اىل احد تشكيالت األجهزة
االمنية بقيادة ضاب�ط واتجهوا صوب تنفيذ
ام�ر القب�ض» .واضاف�ت انه «ح�ال وصول
املف�رزة اىل دار املتهم ب�دأت األوامر باالنتشار
حول الدار واالستعداد لعملية االقتحام ،اال ان

بغداد  /المستقبل العراقي

أف�ادت الوكال�ة الوطني�ة اللبناني�ة لإلعالم أمس
األح�د بأن وزير الخارجي�ة اللبناني جربان باسيل
أجرى خالل األيام املاضية سلسلة اتصاالت دولية
طالب فيها بمساعدة لبنان من أجل تأمني العودة
الرسيع�ة لرئي�س الحكوم�ة سع�د الحريري من
السعودية إىل بالده.
وذكرت الوكالة الرسمية أن هذه االتصاالت جاءت
«يف إطار الحملة الدبلوماسي�ة التي أطلقها لبنان
لشرح مالبس�ات استقال�ة الحريري م�ن خارج

املفرزة واجهت إطالقا كثيفا للعيارات النارية
م�ن داخل بيت املتهم وحصل�ت مواجهة بني
املتهمين وأف�راد املفرزة ،واستم�ر االشتباك
بني الطرفني ح�وايل  15دقيقة وراح ضحيته
ضابط املفرزة وأح�د املنتسبني الذين سقطا
شهيدين حتى تمكنت املفرزة من دخول الدار
التي تمرتس فيها االرهابيون».

التفاصيل ص3

السفري األمريكي لرئيس اجلمهورية :واشنطن تشجع دعم االستقرار يف العراق

نائب حيذر من «مؤامرة» ضد احلشد الشعبي يقودها بارزاين وواشنطن
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ص2

لبن�ان والظ�روف امللتبس�ة التي حصل�ت فيها».
وطالب باسي�ل يف اتصاالته ب�وزراء خارجية عدد
من ال�دول ومسؤولين دوليني «بمساع�دة لبنان
م�ن أجل تأمني العودة الرسيع�ة لرئيس الحكومة
إىل بلده توفيرا للظروف السياسي�ة والدستورية
والشخصي�ة التي تسم�ح له باتخاذ الق�رار الذي
يراه مناسبا».
ونقل�ت الوكالة عن الوزير القول إن بالده ملتزمة
ب�ـ «ميثاق جامع�ة الدول العربي�ة الذي ال يرىض
من خالل�ه لبنان أن يتم التدخ�ل يف شأن أي دولة
عربي�ة ،وم�ن ب�اب األوىل ع�دم االعت�داء عليه�ا،

تماما كم�ا يطالب بعدم التدخل بشؤونه الداخلية
واالعتداء عىل حريته وسيادته واستقالله وكرامته
ووحدته».
ولم يع�د رئيس ال�وزراء سعد الحري�ري إىل لبنان
منذ أن أعلن استقالته من منصبه يف كلمة متلفزة
نقلته�ا قن�اة العربية م�ن السعودية قب�ل ثمانية
أي�ام .وانتشرت شائع�ات من�ذ ذل�ك الحين بأن
الرياض احتجزته رغما عن�ه .ويشهد لبنان أزمة
داخلي�ة منذ إعالن الحريري استقالته بهذا الشكل
املفاجئ .ورفضت القيادة السياسية يف لبنان البت
باالستقالة قبل عودته إىل لبنان.

املحكمة االحتادية العليا :قيام جلنة من جملس النواب برتشيح اعضاء مفوضية االنتخابات ال خيالف الدستور
العدل متتدح منظومة كامريات املراقبة :عززت مستوى االمن وحقوق االنسان يف السجون

مقابر «داعش» اجلامعية ..ذكرى البشاعة يف املناطق املحررة
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احباط حماولة لتهريب «كمية
كبرية» من العقاقري املخدرة
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القوات األمنية عثرت على مقربة تضم ( )400جثة قرب احلوجية

مقابر «داعش» اجلامعية ..ذكرى البشاعة يف املناطق املحررة
بغداد  /المستقبل العراقي

اإلرهاب�ي من�ي يف اآلون�ة االخيرة
بانتكاس�ات وخرس معظ�م االرايض
التي كان يسيطر عليها.
وخلال تق� ّدم الق�وات األمني�ة
العراقي�ة يف معركته�ا ض�د التنظيم
عثرت عىل عشرات املقابر الجماعية
الت�ي تضم مئ�ات الجث�ث يف مناطق
عراقية مختلفة.
وقال آم�ر الل�واء  60بالفرقة 20
يف الجي�ش العراق�ي مرتضى عباس
اللعيبي ان قواته «استدلت عىل موقع
املقاب�ر الجماعي�ة من خلال شاهد
عيان» ،مؤكدا ان «املوقع يبعد شمال
مركز الحويجة  3كلم».
م�ن جهت�ه ،ق�ال الشاه�د سعد
عب�اس النعيم�ي وه�و راع�ي اغنام
«كنت يف زم�ن داعش خلال سنوات
االحتالل الثالث اشاهد عنارص داعش
يأت�ون بمركب�ات ويقوم�ون بانزال
املعتقلني واطالق النار عليهم ورميهم
عىل االرض او نحرهم».
واكد ان البكارة كانت «تضم خمس
مقابر جماعية ملعتقلني لدى داعش»،
قائلا ان «بعض ضحاي�ا داعش كان
التنظيم يطلق النار عليهم او ينحرهم
او يضعهم يف حراقات نفطية».
ويف  4آب  2017أعل�ن مسؤول�ون
العث�ور عىل مقبرة جماعي�ة اخرى
تضم رفات  40رجال اعدمهم التنظيم
املتط�رف «عام  2015اب�ان سيطرته
عىل الرمادي».

عث�ر على العدي�د م�ن املقاب�ر
الجماعي�ة التي تضم «م�ا ال يقل عن
 »400جثة بالقرب من الحويجة التي
تمت استعادته�ا من تنظيم «داعش»
يف بداي�ة ترشي�ن االول ،بحس�ب م�ا
اعلن السبت محافظ كركوك بالوكالة
راكان سعيد.
وقال راك�ان ،الذي تسل�م منصبه
بعد اقال�ة املحافظ الك�ردي لكركوك
التي استعادتها القوات االتحادية من
ايدي الق�وات الكردية« ،اننا نقف االن
يف موقع قاعدة البكارة التي كانت احد
مقرات القوات االمريكية والتي جعلها
داعش موقعا لتنفيذ االعدامات».
وتق�ع البك�ارة على بع�د ثالث�ة
كيلومرتات جنوب غرب الحويجة.
واضاف راك�ان «انظ�روا لبشاعة
االرهاب الذي اعدم ما ال يقل عن 400
مغ�دور بينهم ببدالت االعدام الحمراء
واخرون بزي مدني».
ويف الع�ام  2014سيط�ر تنظي�م
«داع�ش» على نح�و ثل�ث مساح�ة
الع�راق ونص�ف مساح�ة سوري�ا
املجاورة واعل�ن قيام دولة «الخالفة»
املزعومة.
وارتك�ب التنظيم اعم�اال إرهابية
مروعة يف املناطق التي كانت خاضعة
لسيطرته ،تضمنت اعدامات جماعية
وقط�ع رؤوس .غير ان التنظي�م

وزير النقل يفتتح اعامل جملس األعامل
الربيطاين العراقي يف ديب

السفري األمريكي لرئيس اجلمهورية :واشنطن تشجع
دعم االستقرار يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا رئي�س الجمهوري�ة فؤاد معص�وم ،أمس
األحد ،األطراف السياسية كافة إىل دعم «انتصارات»
الق�وات العراقية من خالل إنه�اء املشاكل العالقة
السيم�ا بني الحكوم�ة االتحادي�ة وحكومة إقليم
كردست�ان ،فيما أكد السفير األمريكي لدى بغداد
دوغالس سيليمان أن الواليات املتحدة تشجع عىل
ب�دء حوار ينه�ي الخالف�ات ويدع�م االستقرار يف
العراق.
وقال�ت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بي�ان تلق�ت
«املستقب�ل العراق�ي» نسخ�ة من�ه ،إن معص�وم

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د وزي�ر النقل كاظ�م فنج�ان الحمامي،
امس األح�د ،يف كلمته االفتتاحية ملجلس االعمال
الربيطاني العراقي الذي يعقد أعماله يف دبي ،عىل
اهمي�ة تنشيط قط�اع النقل وزي�ادة فرص بناء
القدرات العراقية.
وقال الحمامي ،إن العراق اليوم يسري بخطى
واثق�ة نح�و البن�اء واألعم�ار بعد القض�اء عىل
التنظيم�ات اإلجرامية وعودة االستق�رار للعديد
من مناطقه ،ودعا الحمامي الرشكات الربيطانية
إىل زي�ادة استثماراته�ا يف الع�راق بالنظر ملوقعه
الجغ�رايف وأهميته يف املنطق�ة ،وأشار الحمامي،
أن قط�اع النق�ل يف العراق يوفر فرص�ا مهمة يف
كاف�ة جوانب�ه ،مستعرضا العديد م�ن املشاريع
االسرتاتيجية التي تعكف الوزارة النجازها .فيما
قدم شكره الكبري للقيمني لهذا املجلس.
م�ن جانبها عبرت رئي�س مجل�س االعمال
العراق�ي الربيطان�ي ( ) lBBCالبارون�ة ايم�ا
نيلس�ون ،ع�ن سعادتها بانعق�اد املجلس مبينة
بع�د عدة لقاءات مع املسؤولني يف العراق بدء من
رئيس ال�وزراء الدكتور العب�ادي والسادة وزراء
ال�وزارات الخدمي�ة استطيع ان أؤك�د أن العراق
الي�وم ق�وة جاذب�ة لالستثم�ارات وبإمكانه أن
يكون سوقا للعديد من األعمال واملشاريع.

«استقب�ل يف قرص السالم ببغداد السفري األمريكي
لدى الع�راق دوغالس سيليمان» ،مبينة أنه «جرى
خلال اللقاء بح�ث العالقات الثنائية بين البلدين
وسب�ل تعزيزه�ا ،فضال ع�ن مناقش�ة التطورات
السياسية واألمنية واألزمة بني بغداد وأربيل».
وأك�د معصوم ،وفق�ا للبي�ان ،أن «االنتصارات
الت�ي تحققها الق�وات األمنية ض�د اإلرهاب تأتي
بفعل تالحم العراقيني وإرصارهم عىل العيش تحت
ظل الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي».
ودعا األطراف السياسية جميعا إىل «دعم هذه
االنتص�ارات من خالل إنهاء املشاك�ل العالقة بني
كاف�ة األط�راف السياسي�ة السيم�ا املشاكل بني

الحكومة االتحادية وحكومة اإلقليم والبدء بحوار
بناء لح�ل األزمة الراهنة والحفاظ عىل املكتسبات
الوطنية» .من جانبه ،ثمن سيليمان «االنتصارات
الت�ي يحققها الع�راق ض�د اإلره�اب» ،مؤكدا أن
بلاده «تشج�ع جميع األط�راف السياسي�ة لبدء
حوار ينه�ي الخالفات القائمة ويدع�م االستقرار
األمني والسيايس يف العراق».
وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني
وج�ه ،أم�س السب�ت ،رسال�ة شفهي�ة إىل رئيس
ال�وزراء حي�در العب�ادي دع�اه فيه�ا إىل الع�ودة
للمحادث�ات لحل النزاع�ات ،مخاطبا إي�اه قائال:
«الحرب تعني الدمار فقط».

نائب حيذر من «مؤامرة» ضد احلشد الشعبي يقودها بارزاين وواشنطن
بغداد  /المستقبل العراقي
حذر عضو اللجنة االمنية النيابية
اسكندر وتوت ،أمس االحد ،من وجود
مؤامرة ض�د قوات الحش�د الشعبي
يقودها مسعود برزاني واالمريكان،
رافض�ا انش�اء قاع�دة عسكري�ة يف
القائ�م ،مؤكدا انه سيتم بحث صحة
االنباء عن انشاء قاعدة امريكية مع
العلميات املشرتكة.
ونقلت وكالة الغد برس عن وتوت

القول ان «اللجن�ة االمنية يف الربملان
ترف�ض انش�اء قاع�دة امريكي�ة يف
القائ�م الن�ه يج�ب اخ�ذ موافق�ة
الحكومة العراقية» ،مؤكدا انه «عىل
الحكوم�ة ان تاخ�ذ ق�رار بمنع تلك
القاعدة ملا لها من تاثري عىل التنسيق
بينا وبني سوريا يف محاربة داعش».
واضاف ان «لجن�ة االمن النيابية
ستبح�ث م�ع العملي�ات املشرتك�ة
ملعرف�ة مدى صحة ه�ذه املعلومات
وكلجن�ة ام�ن ودفاع نرف�ض وجود

القاعدة رف�ض قاطع».وحذر وتوت
قائال «يوجد تامر عىل الحشد الشعبي
من مسعود الربزاني واالمريكان وهذا
واضح وعىل الحشد الشعبي ان يكون
حذر ويهئ نفسة ملواجهة اي طارئ
يف املنطقة» ،مبيننا انه «ونعلم بهذه
املؤام�رة ولي�س بالجدي�دة ونشات
من�ذ تاسيس الحشد الشعبي يف حني
الحشد الشعبي ق�دم مئات الشهداء
«وق�د كش�ف موقع «ديبك�ا» التابع
للموساد اإلرسائييل ،أمس األحد ،عن

قي�ام الواليات املتحدة بإنشاء قاعدة
عسكرية جدي�دة بالقرب من قضاء
القائم غربي األنب�ار ،لغرض تطهري
املنطقة من الدواعش.
واض�اف املوق�ع ان «الق�ادة
العسكريني األمريك�ان وضعوا أيضا
يف حساباتهم احتمالية االشتباك مع
فصائل من الحشد الشعبي والقوات
األخ�رى العامل�ة يف املنطق�ة والت�ي
شارك�ت يف تحري�ر القائ�م وتشارك
حاليا يف تحرير قضاء راوة».

العدل متتدح منظومة كامريات املراقبة :عززت مستوى االمن وحقوق االنسان يف السجون
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�دت وزارة الع�دل ،أمس االح�د ،ان منظومة
كاميرات املراقبة ع�ززت مست�وى االمن وحقوق
االنسان يف السجون العراقية.
وقال اعالم وزارة العدل يف بيان تلقت «املستقبل
العراقي» نسخة منه ،ان «انجاز منظومة كامريات
املراقبة ،رفع مستوى االجراءات االمنية واإلجرائية
يف عموم الوزارة» ،مؤكدة ان «نصب هذه املنظومة

يف دائرة االصلاح العراقية عزز من تطبيق معايري
حقوق االنسان».
واض�اف ،ان «انج�از ه�ذا املشروع الحيوي،
حقق تواصلا بني املقر املسيط�ر يف مركز الوزارة
مع السج�ون يف بغداد واملحافظ�ات ،وبما يضمن
التعامل االيجابي مع مختل�ف الحاالت والسيطرة
عليه�ا دون تفاقمه�ا» ،مبينا ان «وج�ود املراقبة
بالكامريات وعىل مساحة املرت الواحد فند ادعاءات
الجه�ات املغرضة بوجود انتهاكات لحقوق النزالء

داخ�ل سجون دائ�رة االصالح العراقي�ة» ،بحسب
تعبريه.
وتابع ان «التعاون بين املركز املسيطر يف مقر
الوزارة واملركز الفرع�ي يف دائرة االصالح العراقية
باإلضاف�ة اىل وجود مقر داخل ك�ل قسم سجني،
ساه�م بمنع حدوث اي خرق أمن�ي ،خالل الفرتة
املاضي�ة ،االم�ر ال�ذي حظ�ي بإش�ادة الجه�ات
الرقابية الخارجية والداخلية املعنية بملف حقوق
االنسان».

أمنية البرصة :احباط حماولة لتهريب «كمية كبرية» من العقاقري املخدرة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت اللجن�ة األمني�ة يف مجل�س
محافظ�ة البصرة ،أم�س األح�د ،ع�ن
إحب�اط ق�وات ح�رس الح�دود محاولة
لتهريب أكثر من  100كغم من العقاقري
املخ�درة ،وإلق�اء القب�ض على أح�د
املشاركني بتهريبها يف منطقة حدودية.
وونقل�ت وكالة «السومرية نوز» عن
رئيس اللجنة جب�ار الساعدي القول إن
«قوة من قوات حرس الحدود يف املنطقة
الرابع�ة نف�ذت عملي�ة أمني�ة نوعية يف
منطق�ة خضر امل�اي أدت اىل احب�اط
محاول�ة تهريب أكثر م�ن  100كغم من
العقاقير املخ�درة» ،مبين�ا ً أن «العملية
تضمن�ت القاء القبض عىل أحد املتهمني
بتهري�ب امل�واد املخ�درة ،وه�و عراقي
الجنسية».
ولفت الساعدي اىل أن «املخدرات عىل
األرجح كانت يف طريقها اىل دولة الكويت

عن�د ضبطه�ا» ،مضيف�ا ً أن «الق�وات
األمني�ة سبق وأن ضبط�ت كميات غري
قليلة من املواد املخدرة ،لكن الكمية التي
ضبطها اليوم تعد األكرب من نوعها».
يذك�ر أن البرصة تنترش فيها ظاهرة
اإلدم�ان على العقاقري الطبي�ة املخدرة
من�ذ منتص�ف التسعينات ،أم�ا ظاهرة
تعاط�ي املخ�درات النباتي�ة ،وبخاصة
مادة (الحشيش) ،فإنه�ا نشأت بشكل
مح�دود بع�د ع�ام  ،2008ث�م أعقبتها
ظاه�رة تعاط�ي م�ادة (الكرست�ال)
املخ�درة ،ومعظم كمي�ات املخدرات يتم
تهريبها م�ن الخارج ،ولك�ن يف ( 4ايار
 )2016ضبط�ت قوة من قسم مكافحة
اإلج�را يف قضاء شط الع�رب أول معمل
يف املحافظ�ة إلنتاج م�ادة (الكرستال)،
وألق�ت القبض عىل أربع�ة من العاملني
فيه واملسؤولني عن�ه ،وال يكاد يمر يوم
إال وت�م القبض عىل متعاطني ومروجني
لتلك املادة.

املحكمة االحتادية العليا:
قيام جلنة من جملس النواب برتشيح اعضاء
مفوضية االنتخابات ال خيالف الدستور
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت املحكمة االتحادية العليا قرارا ً بخصوص قيام لجنة
م�ن مجلس الن�واب برتشيح اعضاء املفوضي�ة العليا املستقلة
لالنتخابات ،مؤكدة أن ذلك ال يتعارض مع الدستور.
وق�ال املتح�دث الرسم�ي إي�اس السام�وك إن «املحكم�ة
االتحادي�ة العليا عقدت جلستها ونظرت يف دعوى الطعن بعدم
دستورية املادة ( /3ثانياً) من الفصل الثالث لقانون املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات والطلب بالغائها».
وأضاف أن «الطعن انصب عىل قيام لجنة من مجلس النواب
برتشيح اعضاء مجلس املفوضني بداعي أن ذلك يشكل مخالفة
الحكام الدستور العراقي»
وزاد أن «املحكم�ة وج�دت يف قراره�ا الص�ادر بتاري�خ
( )2017/11/7بالرق�م ( /88اتحادي�ة )2017 /أن اللجن�ة
املشكل�ة من مجلس النواب التي تول�ت ترشيح اعضاء مجلس
املفوضني ،قد نصت عليها املادة ( /9ثانياً) من قانون املفوضية
املستقل�ة لالنتخاب�ات ،وأن قيامه�ا برتشحيه�م ك�ان ايف�ا ًء
بالتزاماتها املنصوص عليها يف القانون املذكور».
وتابع ان «الطاعن استند إىل أن اعضاء املفوضية من اصحاب
الدرجات الخاصة التي يلزم أن يرشحهم مجلس الوزراء».
واوض�ح أن «قرار املحكمة ذك�ر ان هذا الرتشيح ال يتقاطع
مع احكام الدستور؛ ألن املرشحني ليسوا من اصحاب الدرجات
الخاص�ة أو وكلاء الوزارة ،وانم�ا يتمتع�ون بامتيازاتهم دون
الدرج�ة املذك�ورة ،وبنا ًء عليه وجدت املحكم�ة أن الدعوى غري
مؤسسة عىل سند من الدستور فقررت ردها».

احلشد الشعبي يعلن تفكيك ( )38عبوة
ناسفة غرب املوصل
بغداد  /المستقبل العراقي

تمكنت مفارز هندسة مي�دان الحشد الشعبي ،أمس األحد،
م�ن تفكيك  38عب�وة ناسفة بقض�اء الحمدانية غ�رب مدينة
املوصل.
وقال إعالم الحشد الشعبي يف بيان تلقت «املستقبل العراقي»
نسخة منه إن «فريق مكافحة املتفجرات التابع لهندسة ميدان
الحش�د الشعب�ي تمكن ،الي�وم األحد ،من معالج�ة ورفع نحو
ثم�ان وثالثني عبوة ناسفة من طرق ومن�ازل قريتي كرمليس
وبطناية التابعتني لقضاء الحمدانية غرب املوصل».
وأض�اف البيان أن «مف�ارز هندسة مي�دان الحشد بارشت
بعملي�ات تطهير القض�اء م�ن مخلف�ات عصاب�ات داع�ش
االرهابية».
يذك�ر أن الجهد الهنديس التابع لل�واء  50يف الحشد الشعبي
تمكن بتاري�خ الخامس من ترشين الثاني  2017من إزالة نحو
 35عبوة و  8مساطر تفخيخ يف قضاء الحمدانية.

اإلعالم احلريب :سقوط طائرة هليكوبرت
يف واسط ومرصع طاقمها
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت خلية اإلعالم الحرب�ي ،أمس األحد ،عن تحطم طائرة
هليكوبتر نوع « »17 mروسية الصن�ع ومقتل طاقمها املؤلف
من سبعة أشخاص أثناء طلعة تدريبية يف محافظة واسط.
وذك�ر بيان للخلية ،تلقت «املستقب�ل العراقي» نسخة منه،
أن جمي�ع أفراد طاقم الطائرة والبالغ عددهم  7أشخاص ،لقوا
مرصعهم إثر سقوطها أثناء طلعة تدريبية.
وأفاد مصدر أمني ،أن «الطائرة املروحية التابعة إىل أكاديمية
طريان الجيش ،تعرضت لخلل فني تسبب بسقوطها يف منطقة
الشويج�ة رشق مدينة الكوت ،ما أدى إىل مقتل  3ضباط بينهم
معلم تدريب برتبة مقدم واثنين من الضباط الطلبة» ،وفق ما
نقلته وكالة «نينا».

الرتبية تصدر قرارا ينقذ طلبة الصفوف غري املنتهية اصحاب «الدرجة احلرجة» من الرسوب
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن�ت وزارة الرتبي�ة ،أم�س االحد ،ع�ن اصدارها ق�رارا بشأن طلبة
الصف�وف غري املنتهي�ة من اصحاب «الدرجة الحرج�ة» ،فيما اشارت اىل
انها ستضيف درجة للراسبني بمادة واحدة والحاصلني فيها عىل .%49
وقال وزير الرتبية محمد اقبال خالل مؤتمر صحايف عقده بالوزارة ان
«هيئة الرأي يف الوزارة عقدت اجتماعا مهما واتخذت عدة قرارات ملعالجة
الكثير م�ن القضاي�ا التي تخص الطلاب» ،مبين�ا ان «ال�وزارة ال تتخذ
قراراتها من خالل استف�زاز السياسيني والشخصيات العامة التي تظهر
بوسائل االعالم ،بل تكون بدراسة ودقة».واضاف اقبال ان «الوزارة قررت
اضاف�ة درجة لطلبة الصفوف غير املنتهية من اصحاب الدرجة الحرجة
( ،)%49والذي نجاحه متوقف عىل ذلك» ،مشريا اىل ان «هذا االجراء يدفع
الطالب اىل عدم اعادة السنة الدراسية».
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مع اقرتاب حترير «راوه» ..احلكومة تعتزم إطالق استعراض عسكري واحتفاالت يف الساحات العامة ببغداد واحملافظات

العراق يتجهز «لالحتفال الكبري» بالنرص الكامل

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

بالتزامن مع اقرتاب النرص الكامل عىل تنظيم
«داعش» وإنهاء وجوده يف األرايض العراقيّة
ّ
كاف�ة ،كشف�ت مص�ادر يف األمان�ة العام�ة
ملجلس الوزراء عن ب�دء تحضريات حكومية
واسع�ة يف بغ�داد وباق�ي م�دن ومحافظات
البلاد الحتف�االت واسعة ،بمناسب�ة تحرير
كام�ل األرايض العراقية م�ن سيطرة تنظيم
«داعش» اإلرهابي ،بعد  43شهرا ً من معارك
خاضتها القوّات األمنية بجميع صنوفها.
ويتزامن ه�ذا التحضري مع تحقي�ق القوات
األمني�ة تقدم�ا واضحا ً يف املحوري�ن الغربي
والجنوب�ي من مدينة راوة على نهر الفرات،
آخ�ر معاقل تنظيم «داعش» يف العراق ،حيث
أعل�ن جن�رال عسك�ري عن تحري�ر القوات
العراقي�ة مناط�ق الخور والباللي�ة وجزانية
والحساني�ة م�ن مدين�ة راوة ،والوصول إىل
مش�ارف ش�ارع الكورني�ش يف املدين�ة عىل
الكتف األيمن لنهر الفرات.
وأوعزت الحكومة العراقية ،بحسب املصادر،
بالتحضير الحتف�االت واسعة تك�ون بغداد
املرك�ز فيه�ا ،فضال ع�ن باق�ي املحافظات،
بمناسب�ة تحري�ر كام�ل امل�دن العراقية ،يف
رسال�ة واضحة إىل دول العال�م إىل أن العراق
شهد تعافيا ً واضحا ً يف العامني األخريين رغم
الخسائ�ر املادية الكبري الت�ي تكبدها ،والتي
قدرها رئيس مجلس ال�وزراء حيدر العبادي
بحوايل  100مليار دوالر.
ووفقا ً للمصادر ،فإن الحكومة تعتزم تنظيم
استعراض لقوات الجيش وباقي التشكيالت
املسلحة ،م�ن بينها الحش�د الشعبي وقوات
العشائر وس�ط العاصمة يف ساحة التحرير،
أو ساحة الفردوس ،إذ تقول املصادر أن قرار
تنظيم االستعراض العسكري لم يتم االتفاق
عليه إىل اآلن.
وأك�دت املص�ادر أن الحكوم�ة تعت�زم نرش
شاشات يف الساح�ات الرئيسية ّ
لبث األغاني
ً
فضلا ع�ن التفكري باعتب�ار يوم
الوطنيّ�ة،
االحتفاالت عطلة.
وتسبب احتالل تنظيم «داعش» ملدن عراقية،
يف حزيران عام  ،2014يف مقتل نحو  200ألف
عراقي مدني ،فضال عن خسائر مالية فاقت
املائ�ة ملي�ار دوالر ،بحس�ب رئي�س الوزراء
العراق�ي ،حي�ث شم�ل الدم�ار  43مدين�ة
عراقي�ة ،بينه�ا  10م�دن كبيرة ،كاملوص�ل
وتكري�ت والفلوجة والرم�ادي وهيت ،بينما
م�ا زال مصري اآلالف من املختطفني مجهوال
حتى اآلن ،حيث تج�اوز عددهم أكثر من 11

ألف شخ�ص ت�م اختطافهم عىل ي�د تنظيم
«داعش».
يف ه�ذه األثناء ،قال العقيد الركن محمد عبد
الرحمن ،من قيادة عمليات البادية والجزيرة،
إن «القوات العراقية قد تحتاج بني يومني إىل
ثالثة لتحرير مدينة راوة»،
وأض�اف أن «املدين�ة ال يوج�د به�ا أكثر من
 300مسل�ح من داعش ،لك�ن هناك عائالت
يحتجزهم ونح�اول أن نحقق تحريرا نظيفا

باملدينة».
وأك�د عب�د الرحم�ن أن «تحري�ر راوة يعني
انته�اء احتالل داعش للم�دن العراقية ،لكن
هناك مساحات يف الصحراء تأكد لنا وجوده
فيه�ا ،ل�ذا ستكون هن�اك حملة كبيرة من
الجي�ش بعد ذل�ك بالتزامن م�ع حملة إغالق
الح�دود ،الت�ي سرتتب�ط بمجري�ات املعارك
الحالية يف مدينة البوكمال السورية».
باملقاب�ل ،اك�دت اللجن�ة املركزي�ة لتعويض

املترضرين جراء العمليات الحربية واالخطاء
العسكري�ة والعملي�ات اإلرهابي�ة يف األمانة
العام�ة ملجل�س ال�وزراء استلام أكث�ر من
أل�ف معامل�ة خاص�ة باملواطنين املترضرة
ممتلكاتهم يف محافظة االنبار.
وذكر بي�ان لألمانة العام�ة تلقت «املستقبل
العراقي» نسخ�ة منه ،ان «اللجن�ة املركزية
استلم�ت  1050معاملة خاص�ة باملواطنني
املتضررة ممتلكاته�م نتيج�ة العملي�ات

اإلرهابي�ة واالخط�اء العسكري�ة م�ن أهايل
محافظة االنب�ار» ،مبين�ا ان «اللجنة قامت
بتوزي�ع هذه املعامالت على فرق التدقيق يف
اللجنة لغرض تدقيقها اوليا وتهيئتها للنظر
فيها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة املركزية
إلصدار القرار النهائي بشأنها».
واكد ان «هناك توجيه من قبل األمانة العامة
ملجل�س ال�وزراء ورئي�س اللجن�ة املركزي�ة
لتعوي�ض املترضري�ن بضرورة اإلرساع يف

انج�از معامالت املتضررة ممتلكاتهم لرفع
ج�زء من الرضر الذي لحق باملواطنني نتيجة
العمليات اإلرهابية واالخطاء العسكرية».
و َدعت «اللجنة املركزية لتعويض املترضرين،
املواطنين املتضررة ممتلكاته�م نتيج�ة
العملي�ات االرهابي�ة يف املحافظ�ات املحررة
اىل مراجع�ة اللجان الفرعي�ة لغرض ترويج
املعاملات التعويضية ع�ن الرضر الذي لحق
بهم».

اتهمت «األمن الكردي» باختطاف موظفني بنفط الشمال وطالبت احلكومة بالتدخل إلطالق سراحهم

الرتكامن يرفضون القوات الكردية يف كركوك وطوزخرماتو :ستعيد التوتر بني املكونات
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

رف�ض تركم�ان ،أم�س األحد ،ق�دوم أل
القوات الكردية ،التي ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟلقوات
االﺗﺤﺎﻳﺔ ،إﻰﻟ مدينت�ي ط�وز خرمات�و
وﻛﺮﻛﻮك ،محذري�ن م�ن أن ذل�ك سيعي�د
االحتق�ان إليهم�ا ،ومطالبين بإطلاق
موظفني يف رشكة نفط الشمال اختطفهم
األم�ن الكردي.وقالت الهيئ�ة اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ
الرتكماني�ة يف العراق ،الت�ي تضم ممثلني
عن القوى واملنظمات الرتكمانية ،يف بيان
تلقت «املستقب�ل العراق�ي» نسخة منه،
«أﺛﺮﻴت ﻲﻓ اآلوﻧﺔ األﺧﺮﻴة شائع�ات ﺣﻮل
ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي
على ق�دوم اﻟﻔﻮج اﻟﺮﺋﺎﻲﺳ اﻟﺘﺎبع لرﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻰﻟ مدينت�ي ﻃﻮز ﺧﻮرﻣﺎﺗﻮ
وﻛﺮﻛﻮك ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻮزراء اﻟﻜﺮد».
وأشارت إىل أن�ه «ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻘﻮات
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ جنوب العراق وﻏﺮﺑﻪ».
وأك�دت «إنن�ا نرفض ق�دوم ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮات
إﻰﻟ ط�وز خرمات�و وﻛﺮﻛﻮك ،ألنه�ا ﺳﻮف
ﺗﻌﻴﺪ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ إىل هذه اﻤﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﻦﻴ
اﻟﻜﺮد واﻟﺮﺘﻛﻤﺎن».
وأوضح�ت أن «ﺳﺤﺐ اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺮﺘﻛﻤﺎﻧﻲ
إﻰﻟ ﺧﺎرج الطوز أوﺟﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻤأﻧﻴﻨﺔ
واألﻣﻦ ﻟﺪى اﻤﻟﻜﻮﻧﺎت األﺧﺮى ،وﻗﺪوم
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮات ﺳﻮف ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺤﺸﺪ ﺛﺎﻧﻴﺔ إﻰﻟ
داﺧﻞ الط�وز ،وﻣﻦ اﻤﻟﻤﻜﻦ أن يتسبب ذلك
ﺑﺘﻌﻘﻴﺪ األﻣﻮر ،ورﺑﻤﺎ يجعلها أﻛﺜﺮ ﺳﻮ ًءا»،
فيما دعت رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء  -ان ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ

اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ﺻﺤﻴﺤﺔ  -إىل الرتي�ث يف إرسال
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮات ،مشددة عىل أن ﺣﻀﻮرها ﻲﻓ
الطوز ﻳﻌﻴﺪ اﻻﺣﺘﻘﺎن.
ويف جان�ب منفص�ل ،اتهم�ت التنسيقية
ً
«أﻃﺮاف�ا ﻛﺮدﻳﺔ» ﻟﻢ ﺗﺴمّ ه�ا بخط�ف
موظف�ي رشكة نف�ط الشم�ال ،وهددت

ب�ـ»اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ وردود اﻟﻔﻌﻞ» يف ح�ال عدم
اإلﻓﺮاج عنهم .وطالبت الحكومة بمعرفة
ﻣﺼﺮﻴ اﻤﻟﺨﺘﻄﻔﻦﻴ م�ن موظف�ي رشك�ة
نف�ط الشم�ال ،الذين كانوا ق�د اختطفوا
(السب�ت)» ،فيم�ا أك�دت أن «ﻫﺆﻻء
املختطفني ﺗﻢ اﺧﺘﻄﺎﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻃﺮاف

ﻛﺮدﻳﺔ وﻲﻓ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺮك اﻟﺒﻴﺸﻤﺮك�ة
واألﺳﺎﻳﺶ (األم�ن الك�ردي) ،ﻛﻤﺎ إن
اﻻﺧﺘﻄﺎف ﺷﻤﻞ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻮﻇﻔﻦﻴ ع�دة ﻣﻦ
ﻋﺮب ﻛﺮﻛﻮك أﻳضاً ،وﻗﺪ ﻳﺘﻜﺮر ذلك».
ودع�ت اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ اﻟﺮﺘﻛﻤﺎﻧﻴﺔ إىل «اإلﻓﺮاج
ً
جميع�ا ،وﻋﺪم اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ»،
ﻋﻦ اﻤﻟﺨﺘﻄﻔﻦﻴ

مح�ذرة يف الوق�ت ذاته م�ن أن «اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ
ورد اﻟﻔﻌﻞ ﺳﻮف ﻟﻦ ﻳﻜﻮن�ا ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ
ﺗﻠﻚ األﻃﺮاف اﻟﻜﺮدﻳﺔ» .على الصعي�د
نفس�ه ،بح�ث رئيس الجبه�ة الرتكمانية
النائب أرشد الصالحي برفقة نائبه النائب
حسن ت�وران م�ع قائد عملي�ات كركوك

اللواء عيل فاضل ،يف مقر القيادة يف مدينة
كرك�وك ،التط�ورات األمني�ة يف املحافظة
وضب�ط األم�ن فيها بع�د إع�ادة قطعات
الجي�ش العراق�ي إىل مواقعه�ا السابقة.
وأك�د الصالحي وت�وران أن إعادة الجيش
العراق�ي إىل مدين�ة كرك�وك له�ا أهمي�ة

قدمت الدعم لعناصر التنظيم اإلرهابي وحكم على على أصحابها بـ»اإلعدام ً
شنقا»

بالتفاصيل ..كيف دامهت القوات األمنية «مضافة لداعش» يف خارصة بغداد
المستقبل العراقي  /محمد سامي
كش�ف مجلس القضاء االعىل عن تفاصيل مداهمة
احدى اكرب مضافات االرهابيني يف قضاء ابو غريب
غربي العاصم�ة بغداد.وبحس�ب صحيفة القضاء
الص�ادرة عن املجلس ،ف�ان «املحكمة تلقت إخبارا
ع�ن وج�ود مضاف�ة يف منطق�ة أبي غري�ب إليواء
اإلرهابيين فصدر ام�ر قبض من ق�ايض التحقيق
بحق احد املتهمني باستضافة اإلرهابيني ،وتشكلت
مف�رزة مكون�ة م�ن مجموع�ة منتسبين اىل احد
تشكيلات األجهزة االمنية بقي�ادة ضابط واتجهوا
ص�وب تنفي�ذ ام�ر القب�ض» .واضافت ان�ه «حال
وص�ول املفرزة اىل دار املتهم بدأت األوامر باالنتشار
حول الدار واالستعداد لعملية االقتحام ،اال ان املفرزة
واجه�ت إطالقا كثيف�ا للعي�ارات النارية من داخل

بيت املته�م وحصلت مواجهة بين املتهمني وأفراد
املف�رزة ،واستمر االشتباك بين الطرفني حوايل 15
دقيقة وراح ضحيته ضابط املفرزة وأحد املنتسبني
الذي�ن سقط�ا شهيدين حت�ى تمكن�ت املفرزة من
دخول الدار التي تمرتس فيها االرهابيون».
وبينت ان «املفرزة االمنية فوجئت عند دخولها الدار
ومحاولة التغلغل من غرفة اىل اخرى اللقاء القبض
على اإلرهابيني بأحدهم وهو يرتدي حزاما ناسفا،
لكن املفرزة بخربتها حاولت تحييده خارجا وتمت
السيط�رة على االنفج�ار ،بعدها تم�ت محارصة
املتهمين يف احدى غرف ال�دار ومنعهم من الهروب
وت�م الق�اء القب�ض على البقية وعدده�م خمسة
بينهم املتهم املطلوب مع والده صاحب الدار».
واكدت ان «املتهمني اعرتفوا بانهم كانوا يستخدمون
البيت كمضافة الستقبال وايواء وتهيئة االنتحاريني

الذين ين�وون ان يقوم�وا بعملي�ات ارهابية داخل
بغ�داد بعد ان يأتوا متسللني م�ن املناطق التي كان
يحتلها تنظيم داعش االرهابي».
واش�ارت اىل ان «املتهمين اعرتف�وا ام�ام ق�ايض
التحقي�ق بان وظيفتهم هي تقديم طعام والرشاب
اىل االرهابيين باالضافة اىل قيامه�م بالعمل كدليل
اليصاله�م اىل االماكن املستهدف�ة لتنفيذ عملياتهم
االرهابي�ة ،واملتهمين االخرين مم�ن القي القبض
عليه�م يف الدار تم التحقي�ق معهم من قبل القايض
وبحضور نائ�ب املدعي العام باالضاف�ة اىل انتداب
مح�ام لهم م�ن قبل املحكم�ة ،واعرتف�وا بدورهم
ايض�ا باالنتماء اىل تنظيم داع�ش االرهابي ،الفتني
اىل انهم قاموا بمواجهة املف�رزة القابضة بالسالح
باالضاف�ة اىل القيام بعمليات ارهابية اخرى تتوزع
بين تفجري وقتل وتهجري كان الغرض منها زعزعة

االم�ن واالستق�رار يف البالد».واوضح�ت ان�ه «ت�م
العثور عىل مقاطع فيدي�و وصور ورسائل تكشف
قيامهم بعملي�ات ارهابية داخ�ل الهواتف الجوالة
الت�ي بحوزته�م بعد ان تم�ت اف�راغ هواتفهم من
قب�ل الجه�ات التحقيقي�ة وب�ارشاف مب�ارش من
ق�ايض التحقيق الذي دون ايضا اقوال افراد املفرزة
القابض�ة بصف�ة شه�ود وأق�وال املدعين بالحق
الشخيص».وتابع�ت ان «محكم�ة التحقيق احالت
املتهمين اىل محكم�ة الجنايات املركزي�ة املختصة
بنظر قضايا االرهاب وحك�م عليهم وفق محاكمة
علني�ة باالعدام شنقا حتى املوت وفق املادة الرابعة
 ١/وبدالل�ة املادة الثاني�ة ١/و ٣و ٥و ٧من قانون
مكافح�ة االٍرهاب وتحدي�د عقوبته�م بمقتضاها
وبم�ا ينسجم مع خطورة وبشاع�ة الفعل املرتكب
من قبلهم».

كبرية ،وستساهم يف القضاء عىل اإلرهاب
بشكل عام بعد الدمار الذي ألحقه بجميع
أه�ايل كرك�وك .من جانب�ه ،أش�ار اللواء
عيل فاض�ل إىل أن هدف الجي�ش العراقي
هو حماي�ة الجميع وطمأنة األهايل إىل أن
األوضاع األمنية ستكون عىل ما يرام ،وأن
جه�ود الجي�ش مستم�رة يف القضاء عىل
اإلره�اب والخارجني عن القان�ون ،الذين
يزعزعون أمن املحافظة واستقرارها.
وتبعد مدينة طوز خورماتو مركز القضاء،
الذي تقطنه غالبية من الرتكمان الشيعة
ً
كيلومرتا إىل
مع ع�رب وأكرا ،مساف�ة 80
الجن�وب من مدينة كرك�وك ،وتتبع إدارياً
محافظ�ة صلاح الدي�ن ( 120كم شمال
غ�رب بغداد) ،ويبلغ عدد سكانها  25ألف
نسم�ة .ويف األسبوع املايض ،قال عبد الله
علي�اوي مستشار الرئي�س العراقي فؤاد
معصوم إن رئيس ال�وزراء حيدر العبادي
وافق عىل إرسال «ق�وة كردية» إىل قضاء
طوزخورماتو يف محافظة صالح الدين.
وأش�ار علي�اوي يف ترصي�ح صح�ايف إىل
أن «موافق�ة العب�ادي جاءت بع�د تقديم
وزيرين كرديني طل ًبا رسم ًيا إليه يتضمن
تأمين قوة كردية يف قضاء طوزخورماتو
م�ن أجل املحافظ�ة عىل حي�اة املواطنني
وعودتهم إىل القضاء» ..وأوضح أن «عد ًدا
من جنود لواء رئاسة الجمهورية (أكراد)
سيتوجّ ه�ون إىل قضاء طوزخورماتو بعد
أربعيني�ة اإلم�ام الحسين» الت�ي انتهت
الخميس املايض.
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يسعى إىل حروب مباشرة وبالوكالة بدعم من الرئيس األمريكي

بغداد  /المستقبل العراقي

«متهور» يقود املنطقة إىل الدمار
بن سلامن..
ّ

قالت مجلة اإليكونومست الربيطانية،
إن التطورات املتسارعة يف اململكة العربية
السعودية ،وخاصة فيما يتعلّق بعمليات
اإلصلاح التي يجريه�ا ويل العه�د األمري
محمد بن س�لمان ،أم�ور إيجابية ،لكنها
ّ
ّ
الشاب املتهوّر سيدمّ ر
حذرت من أن «هذا
املنطقة».
واعتربت املجل�ة أن بعض اإلصالحات
األخرية؛ مثل منح امل�رأة يف اململكة مزيدا ً
م�ن الحق�وق ،وتقلي�ص دور الرشط�ة
الدينية ،تمثل «أم�ورا ً إيجابية» يف مملكة
كان التغيري فيها يجري ببطء.
لكنها أعربت أيضا ً عن الخشية من أن
محمد بن سلمان ( 32عاماً) ،سيؤدي إىل
تدمري املنطقة؛ بعدما أقدم عىل خطوات،
يجن
خصوصا ً عىل الصعيد الخارجي ،لم
ِ
من ورائها سوى مزيد من الخسائر ،منذ
ظهوره عىل الساحة قبل أكثر من عامني،
عندما توىل والده سلمان عرش البالد.
وتق�ول املجل�ة إن بن س�لمان اعتقل
العرشات م�ن األمراء واألثري�اء والوزراء
واملس�ؤولني السابقني والحاليني ،يف إطار
حملة ملكافحة الفساد ،وأيضا ً لجمع نحو
 800ملي�ار دوالر أمريك�ي م�ن األصول
الت�ي ُ
جمّ دت م�ن تلك الش�خصيات .كما
ً
أن الس�عودية اتهمت إيران علنا بالوقوف
وراء الص�اروخ ال�ذي أطلقت�ه جماع�ة
الحوثي اليمنية باتجاه الرياض.
االضطراب�ات يف الداخ�ل الس�عودي
والتهديدات بالحرب يف الخارج تثري القلق
ّ
يع�د أكرب مصدر للنف�ط يف العالم،
يف بلد
ويمثل االقتصاد العربي األكرب ،إضافة إىل
أنه يضم أقدس األماكن اإلسالمية.
ما يج�ري ،وفقا ً للمجل�ة ،هو انقالب
قصر ،أو ربم�ا انقلاب ،فلق�د ق�ام بن
س�لمان بكبح جماح معارضيه ،وأصبح
الرج�ل الق�وي يف اململك�ة من�ذ امللك عبد
العزي�ز بن س�عود ،ال�ذي ّ
أس�س الدولة
الس�عودية ،وربما كان يمكن تفسري ذلك
بأن�ه محاولة لإلصالح�ات العميقة التي
يحت�اج أن ينفذها ،لك�ن الخطر يكمن يف
الديكتاتورية التي س�تقود بلدا ً آخر نحو
الفشل.
إن اإلصالح�ات الت�ي ن�ادى به�ا ب�ن
سلمان فيما يتعلق باالقتصاد السعودي،
ورضورة البح�ث ع�ن بدائ�ل للنف�ط،
وأيضا ً منح امل�رأة الس�عودية العديد من
حقوقه�ا ،ومكافحة الفس�اد ،باإلضافة
إىل الس�يطرة عىل التيار الديني املتش�دد،
كل هذه اإلصالح�ات موضع ترحيب من
العال�م ،ولكن الطريق�ة التي تجري فيها

السعودية تعلق رسمي ًا ألول مرة عىل خطف احلريري
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقال رئيس الوزراء اللبناني س�عد
الحريري الس�بت املايض ،بش�كل مفاجئ
خالل وجوده بالسعودية ،ولم يعد منذ ذلك
الوقت ،ما أثار تكهنات باحتجازه ووضعه
قيد اإلقامة الجربية يف السعودية.
وأعل�ن القائ�م بأعم�ال الس�فارة
السعودية يف لبنان وليد البخاري أن رئيس
الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد يقرر
عدم الع�ودة إىل لبنان ،قائال :أن وجوده يف
اململكة «بإرادته» عىل حد زعمه.

حزب املحافظني الربيطاين يقرتب
من إقالة ترييزا ماي
بغداد  /المستقبل العراقي
قال�ت صحيفة صن�داي تايم�ز إن  40نائبا بالربملان
الربيطان�ي من ح�زب املحافظني الذي تتزعمه رئيس�ة
الوزراء ترييزا ماي وافقوا عىل التوقيع عىل رسالة تعلن
ع�دم الثق�ة يف ماي.ويقل هذا بثمانية ع�ن العدد الالزم
إلج�راء انتخابات على زعامة الحزب وه�ي اآللية التي
يمكن بها عزل ماي من رئاسة الحزب واستبدالها بزعيم
آخر.وتواج�ه م�اي صعوبة يف الحفاظ عىل س�لطتها يف
حزبه�ا منذ االنتخابات املبك�رة التي جرت يف الثامن من
حزي�ران والت�ي دعت إليه�ا معتقدة إنها س�تفوز فيها
بف�ارق كبير ولكنها بدال م�ن ذلك أس�فرت عن فقدها
أغلبيتها يف الربملان.وتعاني حكومة ماي من انقسامات
بش�أن كيفية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي كما
أنها ترضرت من عدة فضائح طالت وزراء .ولم تستطع
حكومة ماي تأكيد س�لطتها عىل وضع سيايس تسوده
الف�وىض ويضعف موقف لندن يف محادثات الخروج من
االتحاد األوروبي.

ونف�ى البخاري ،خالل اس�تقباله وفدا ً
عش�ائرياً ،أن يك�ون رئي�س الحكوم�ة
اللبنانية سعد الحريري يف اإلقامة الجربية،
الفتا ً إىل أن «وجود الحريري (يف السعودية)
هو بإرادت�ه يف الس�عودية ،وليس بإقامة
جربية» عىل ح�د قوله.وبحس�ب قوله أن
ع�ودة الحريري «رهن به ش�خصيا ً وربما
يقرر عدم العودة ألس�باب أمنية وخش�ية
تعرض�ه الغتيال».وقال الرئي�س اللبناني
ميش�ال ع�ون إن كل م�ا ص�در أو يمكن
أن يص�در عن س�عد الحري�ري «ال يعكس
الحقيق�ة» بس�بب غم�وض وضع�ه منذ

أعلن االس�تقالة م�ن رئاس�ة وزراء البالد
األس�بوع املايض.وج�اء يف بيان صادر عن
مكت�ب عون أن أي موق�ف أو تحرك يقوم
به الحريري «ه�و نتيجة الوضع الغامض
وامللتبس الذي يعيشه الرئيس الحريري يف
السعودية وبالتايل ال يمكن االعتداد به».
واس�تقال رئيس الوزراء اللبناني سعد
الحريري الس�بت املايض ،بش�كل مفاجئ
خالل وجوده بالسعودية ،ولم يعد منذ ذلك
الوقت ،ما أثار تكهنات باحتجازه ووضعه
قيد اإلقامة الجربية يف السعودية.
واته�م ح�زب الل�ه الري�اض باحتجاز

الحري�ري وإجب�اره على االس�تقالة من
أج�ل زعزع�ة االس�تقرار يف لبنان.ودع�ا
الرئيس اللبناني ميشال عون ،يوم السبت،
السعودية إىل توضيح األسباب التي تحول
دون عودة رئيس الوزراء املس�تقيل س�عد
الحريري إىل بريوت.
وقال مس�ؤول لبناني رفيع املس�توى،
يوم الس�بت  11نوفمرب /ترشي�ن الثاني،
لوكال�ة فرانس برس ،إن الرئيس ميش�ال
عون قال لسفراء أجانب إن رئيس الوزراء
املستقيل س�عد الحريري «مخطوفا» لدى
السعودية ،ويجب أن تكون له حصانة.

جهانغريي :عىل االحتاد االوريب فتح «صفحة خاصة»
للتعاون مع ايران
بغداد  /المستقبل العراقي
اك�د النائ�ب االول للرئي�س االيران�ي اس�حاق
جهانغيري ،خلال اس�تقباله مف�وض الزراع�ة
والتنمية القروي�ة يف االتحاد االوروبي فيل هوغان
بطه�ران ،انه ينبغي لالتح�اد فتح صفحة خاصة
للتع�اون مع اي�ران .ووص�ف جهانغيري ،خالل
اس�تقباله هوغان يف طهران ،التعاون االقتصادي
بين ايران واالتح�اد االوروبي بان�ه يمتد اىل ماض
بعيد .واض�اف ،ان معظم الرشكات االوروبية ذات
الوجاه�ة ش�اركت بفاعلية يف مختل�ف قطاعات
االقتصاد االيراني كالطاقة والصناعة والزراعة.
وتاب�ع :ان االتح�اد االوروب�ي كان الرشي�ك
التج�اري الرئييس مع ايران كم�ا ان بعض البلدان
االعض�اء بهذا االتح�اد كانت تح�وز لوحدها عىل
املرتبتين االوىل والثانية يف هذا املجال اال ان الحظر
ادى اىل خف�ض حجم التبادل والتعاون االقتصادي

بني الجانبني بشدة لكن االقتصاد االيراني استمر يف
مسيرته التنموية .ونوه اىل ان التوصل اىل االتفاق
الن�ووي وتنفيذه وط�د مرة اخ�رى العالقات بني
الجانبني حيث ان التعاون االقتصادي بني الجانبني
شهد ارتفاعا خالل عامي  2016و .2017
ولف�ت اىل ان اي�ران ترغب يف توطي�د العالقات
مع االتحاد االوروبي نظ�را لوجود مجاالت تعاون
عديدة وطاقات كبرية يف مجاالت الطاقة والصناعة
والزراعة والخدم�ات ،موضحا انه باالمكان تنفيذ
مش�اريع مشتركة تبلغ قيمتها عرشات مليارات
ال�دوالرات حي�ث ان امله�م توفر رغبة ج�ادة لكال
الجانبني يف تنفيذ االتفاقات.
وانتق�د اث�ارة االجواء الت�ي تمارس�ها امريكا
الس�يما رئيس�ها ترام�ب ح�ول االتف�اق النووي
ووض�ع العقبات على توطيد العالق�ات بني ايران
واالتحاد االوروبي.
ون�وه اىل ان ترامب كان قد بدأ باثارة الضجيج

ضد االتفاق النووي قبل ان يتبوأ منصب الرئاس�ة
كما ان حظ�را احاديا ماتزال اميركا تفرضه عىل
ايران .واعترب جوهر االتف�اق النووي يوفر اجواء
مناسبة للتعاون بني الجانبني اال ان ترامب انتهكه
حالي�ا وان طه�ران تتوق�ع من االتح�اد االوروبي
مجابه�ة االط�راف الت�ي تنته�ك االتف�اق النووي
بحزم وان مواقف موغريني وبعض رؤساء البلدان
االوروبية تصب يف هذا السياق ومواجهة ترامب.
واع�رب عن امله بان يش�جع االتحاد االوروبي
رشكات�ه للتع�اون مع اي�ران ودعمها رغ�م اثارة
ترامب للضجيج.
ولف�ت اىل ان اي�ران تمتل�ك طاقات واس�عة يف
القطاعات الزراعية وتربية املوايش وصيد االسماك
والصناع�ات التحويلي�ة للتع�اون م�ع االتح�اد
االوروب�ي وان طه�ران تدع�م الح�وار واالتفاقات
الناج�زة بني مفوض الزراع�ة والتنمية القروية يف
االتحاد االوروبي ووزير الجهاد الزراعي االيراني.

كل ه�ذه املتغيرات أمر يثير القلق ،كما
تقول املجلة.
وتتاب�ع اإليكونومس�ت« :بع�ض
طموح�ات بن س�لمان يقوده�ا التهوّر،
ّ
ش�كل تحالف�ا ً لحرب ض�د جماعة
فلقد
الحوثي يف اليمن ،وبع�د عامني لم تحقق
الح�رب أهدافه�ا ،وخلق كارثة إنس�انية
كبرية .كما س�عى إىل عزل قطر املجاورة
والغنية ،ما أدى إىل تدمري مجلس التعاون
الخليجي».
ومؤخ�را ً يدفع األمري الش�اب باتجاه
ّ
ش�ن حرب ضد حزب الل�ه ،بعد أن فرض
على رئي�س الحكوم�ة اللبناني�ة تقديم
اس�تقالته من الري�اض ،وإىل اآلن ال أحد
يع�رف إن كان�ت الحرب عىل ح�زب الله
ستندلع قريباً.
مص�در القل�ق اآلخ�ر الذي يثيره بن
سلمان هو االقتصاد؛ فلقد أعلن عن نيته
التح�وّل من اعتماد اململكة عىل النفط إىل
تنويع مصادر الدخل ،وس�عى إىل اجتذاب
املس�تثمرين ،وأعل�ن الش�هر املايض عن
إنشاء مدينة نيوم.
لكن بعد مرور ّ
أقل من أس�بوعني عىل
ه�ذا الحدث ال�ذي احتضنه فن�دق الريتز
كارتلون بالرياض ،احتضن نفس الفندق
العشرات م�ن األثرياء ،بينه�م الوليد بن
طلال ،ولك�ن ه�ذه امل�رة كمحتجزين،
حي�ث ت�م إخلاء الفن�دق بأكمل�ه ،وهو
أم�ر بات يثير الريبة والخ�وف يف نفوس
املستثمرين.
كان على ب�ن س�لمان ،تق�ول املجلة
الربيطاني�ة ،أن يمن�ح إصالحات�ه املزيد
م�ن الرشعية من خالل مزيد من النقاش
والتش�اور ،وأن يمنح املعارضة مساحة،
ال كما هو الحال؛ حيث بدأت كل األصوات
املعارضة تختفي.
يتوقع الكثريون أن تؤدي هذه األعمال
ّ
املته�ورة الت�ي يق�وم بها بن س�لمان إىل
س�قوط البي�ت الس�عودي ،وه�و أمر إن
حص�ل فإن�ه س�يؤدي إىل نشر الفوىض
وتفتي�ت البل�د والتداف�ع للحص�ول عىل
ثروت�ه ،كم�ان أن إيران لن تك�ون بعيدة
وستتدخل ،باإلضافة إىل ظهور املتطرفني،
وهو أمر سيستدعي تدخل األجنبي.
وتخت�م املجل�ة تقريره�ا بالق�ول إن
العال�م يأم�ل يف أن تنج�ح إصالحات بن
س�لمان ،ولك�ن أوالً يج�ب أن يتوق�ف
الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،عن دفع
بن س�لمان ملزيد من التهوّر ،وعىل الغرب
أن ينصح بن س�لمان بضرورة الترصّ ف
ّ
وتجن�ب التصعيد مع إي�ران ،وأن
بح�ذر
يمنح الحياة السياس�ية داخل السعودية
مزيدا ً من الحرية.

اخلارجية اإليرانية ترد عىل البحرين:
عهد االهتامات الصبيانية وىل
بغداد  /المستقبل العراقي
ذكر املتحدث باسم الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي
أم�س األحد إن املس�ؤولني يف البحري�ن يوجهون أصابع
االته�ام زورا ً اىل طهران بعد كل ح�ادث يقع يف بالدهم،
مشيرا ً إىل أن�ه «عليه�م أن يعلموا بإن عه�د االتهامات
الصبيانية قد وىل».
ورف�ض قاس�مي يف ترصيح ل�ه «املزاع�م واملواقف
الس�خيفة والتي ال أساس لها للمسؤولني البحرينيني يف
اتهام إيران بالضلوع يف حادث انفجار خط أنبوب النفط
يف بالدهم».وأض�اف «يبدو أن اليشء الوحيد الذي تعلمه
املس�ؤولون البحرينيون ليقولون�ه بعد وقوع كل حادث
يف بالده�م هو اتهام إي�ران ،عليهم أن يعلم�وا بأن عهد
مثل هذا الكالم الفارغ والكاذب والتملص من املسؤولية
واالتهامات الصبيانية قد وىل».
وبحس�ب املتحدث باس�م الخارجي�ة اإليرانية «لقد
أرصينا وأكدنا دائما بإننا نعترب أمن واس�تقرار جرياننا
من أمننا واستقرارنا ونحن ملتزمون بذلك».

بيونغ يانغ :ترامب يريد «احلرب النووية»
بغداد  /المستقبل العراقي
وص�ل الرئي�س األمريكي دونال�د ترامب
إىل هان�وي يف وقت انتقدت كوريا الش�مالية
جولته اآلس�يوية التي اعتربت أنها تهدف إىل
«تأجي�ج الحرب» مشيرة إىل أنها س�ترسع
تحركها من أجل استكمال الردع النووي.
وانتقد ترامب كوريا الش�مالية مرارا كما
دع�ا دول املنطق�ة إىل التص�دي للتهدي�دات
الكوري�ة الش�مالية الت�ي أثارت قلق�ا دوليا
جراء االختب�ارات النووية والصاروخية التي
أجرتها خالل األشهر األخرية.
وح�ذر قادة العال�م املجتمعين يف مدينة
دانان�غ املنتجعي�ة يف فيتنام م�ن أن منطقة
آس�يا واملحيط الهادئ «ال يمك�ن أن تحتجز
رهينة لتخيالت منحرفة يمتلكها ديكتاتور»
يف إشارة إىل زعيم نظام كوريا الشمالية كيم
جونغ-أون.
م�ن جهته�ا ،وصف�ت بيونغيان�غ جولة
ترامب اآلس�يوية بأنه�ا ته�دف إىل «تأجيج
الح�رب الفتع�ال مواجهة م�ن اجل تخليص
جمهورية كوريا الش�عبية الديمقراطية من

قدرة الردع الن�ووي الدفاعي» ،يف أول تعليق
ملسؤول كوري شمايل عىل رحلة ترامب.
وتصاعدت حدة التوترات بش�أن برنامج
كوري�ا الش�مالية التس�لحي خالل األش�هر
األخيرة يف وق�ت أج�رت بيونغيان�غ تجربة
نووية سادسة هي األكرب حتى اآلن ،وجربت
صواري�خ بإم�كان بعضه�ا بل�وغ األرايض
األمريكية.
وهيمن�ت كوري�ا الش�مالية على زيارة
ترام�ب الت�ي حملت�ه إىل الياب�ان وكوري�ا
الجنوبية والصني وفيتنام.
ويف خطاب أمام الربملان الكوري الجنوبي
األربع�اء ،حذر ترامب بيون�غ يانغ من مغبة
«التقليل من ش�أن» الواليات املتحدة عارضا
عىل كيم «طريقا نحو مستقبل أفضل بكثري»
إذا تخىل عن طموحاته النووية.
وردت كوريا الشمالية السبت حيث نقلت
وكال�ة األنباء الرس�مية عن متحدث باس�م
وزارة الخارجية قوله إن تحذيرات ترامب «ال
تخيفنا أبدا وال توقف «.
وأش�ار البيان إىل أن التهدي�دات «تدفعنا
إىل ترسيع الجهود لتحقيق القضية العظمى

املتمثلة باس�تكمال ق�وة الدول�ة النووية»،
معتربا أن جولة ترامب يف املنطقة هي عبارة
عن «رحلة لألعمال التجارية».
واعتربت إعادة رس�م العالقات التجارية
بني الواليات املتحدة ومنطقة آس�يا واملحيط
اله�ادئ يف قل�ب رس�الة ترام�ب إىل املنطقة
بهدف تحقيق شعاره «أمريكا أوال».
واتهم الرئيس املنطقة باس�تغالل سخاء
الوالي�ات املتحدة يف اتفاق�ات تجارية مبنية
عىل قواعد معين�ة يف حني تعيد دولها تنظيم
اقتصاداته�ا عبر إعان�ات «غير عادل�ة»
وأس�واق محمية.ولكن يتوقع أن تبقى هذه
التحذيرات حبيس�ة األدراج مع سعي ترامب
إىل اس�تخدام ثق�ل بلاده االقتص�ادي لعقد
اتفاقات تجارية ثنائية ،وهو الذي انس�حب
يف كان�ون الثاني/يناير من اتفاقية الرشاكة
عبر املحي�ط اله�ادئ ،الت�ي ش�كلت حجر
األساس يف جهود أوباما للتقارب مع آسيا.
وتوقعت فيتن�ام قبل انس�حاب الواليات
املتح�دة أن تكس�ب الكثير م�ن االتف�اق
ال�ذي يفتح الس�وق األمريك�ي الضخم أمام
منتجاتها زهيدة الكلفة.

5

اعالنات

العدد ( )1552االثنين  13تشرين الثاني 2017

وزارة النفط
رشكة مصايف الشامل (ش.ع )/مصفى الصمود

اعالن

تعلن رشكة مصايف الشمال (ش.ع ) احدى تشكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة املدرجة تفاصيلها ادناه فعىل الراغبني باالشرتاك ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف
ادناه مراجعة موقع رشكة مصايف الشمال الكائن يف (محافظة صالح الدين /تكريت ) مقابل قرص الثقافة والفنون الستالم نسخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة للمناقصة
مقابل مبلغ قدره ( )50,000فقط خمس�ون الف دينار عراقي للمناقصة املرقمة (  ) 97170010غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة او تغيري اس�لوب تنفيذها عىل ان يتم تس�ليم
العطاء بظرف مغلق يف او قبل الس�اعة الواحدة بعد الظهر ليوم االثنني املوافق  2017/12/4ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية او حظر للتجوال من قبل الجهات الرس�مية يف
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بحضور املختصني.
ت

رقم المناقصة

الموضوع

الهوية المطلوبة

عدد مرات االعالن

الكلفة التخمينية

مدة التجهيز

نوع الموازنة

1

97170010

تجهيز انابيب
وملحقات الفرن
المرقم H-4301

 1ـ هوية الغرف التجارية او
الشركات او المكاتب المتخصصة
 2ـ اوراق تاسيس الشركة

للمرة االولى

( )$ 175.000فقط مائة
وخمسة وسبعون الف
دوالر امريكي

حسب معايير
الترجيح المرفقة مع
وثائق المناقصة

استشارية

اوال  :املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء :
 1ـ الرشكات العراقية  :الهوية املطلوبة مصورة (ملون)
نافذة لعام  2017ووثائق التسجيل من ضمنها شهادة التاسيس او اجازة ممارسة املهنة عىل ان تربز الهوية االصلية عند بدء االشرتاك
 2ـ الرشكات االجنبية  :الوثائق املقدمة من قبل الرشكات االجنبية مصدقة من قبل وزارة الخارجية والسفارة العراقية يف البلد املجهز ويف حال تقديم العروض من قبل الرشكات الوكيلة
يتوجب ان يكون التخويل مصدقا من قبل الرشكة املصنعة ويكون مؤيدا من قبل السفارة العراقية يف بلد املصنع وعىل ممثل الرشكة تقديم ما يؤدي تخويله لرشاء وثائق الطلبية .
 -3تقديم تأمينات اولية ( )%1من قيمة العطاء بمبلغ ((  1750 $فقط الف وسبعمائة وخمسون دوالر لالشرتاك يف املناقصة املرقمة (  ) 97170010وبنفس اسم مقدم العطاء او وكيلة
اومخوله الرس�مي برشط عدم ميض اكثر من ثالثة ش�هور عىل صدور الوثائق عىل ش�كل صك مصدق ممغنط صادرة من مرصف حكومي حرصا او خطاب ضمان صادر من مرصف
حكومي او اي مرصف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي ووزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة
-4براءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام ( 2017مصورة ملون ) بأسم الرشكة او املكتب حرصا باستثناء الرشكات االجنبية التي ليس لديها تمثيل يف العراق
 5ـ الوكالة او التخويل او وثائق التفويض املعتمدة برشط عدم امليض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدورها بالنسبة للعطاءات املقدمة بغري اسم املدير املفوض
 6ـ وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل)
 7ـ تقديم ظرف منفصل يتضمن (وثائق الرشكة ) مصورة ملون اضافة اىل ظرف منفصل للعرض الفني والتجاري (نسخة اصلية  +نسخة مصورة)
ثانيا  :تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة جزء اليتجزا من العقد :
 1ـ يتم توقيع العقد عند االحالة من قبل املدير املفوض او مدير املكتب
 2ـ ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل مجهز اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه
 3ـ عىل مقدم العطاء تثبيت االسعار رقما وكتابة يف فقرات جدول املواصفات خالية من الحك والشطب وبشكل واضح موقعه ومختومه عىل جميع صفحات العطاء من قبل املتقدم
 4ـ يجب تصديق شهادة املنشأ من الجهات العراقية املختصة يف بلد املنشأ
 5ـ يكون فحص البضائع من قبل رشكة  BUREAAU VERTISالفرنسية او اي رشكة فحص معتمدة يف العراق للمناقصة اعاله
 6ـ يتم دفع املستحقات املالية استنادا اىل النسب التي سيتم اختيارها حسب معايري الرتجيح
 7ـ العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977والقوانني العراقية النافذة
 8ـ يف حالة اشرتاك رشكات اجنبية فيجب ان تكون الوكاالت التجارية وطنية لرشكات عراقية مسجلة يف العراق وفق القانون العراقي
 9ـ تجري عملية فتح العطاءات ودراستها وتحليلها وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014والضوابط امللحقة بها والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح
 10ـ يلتزم من تحال بعهدة املناقصة بتقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة ( )%5من مبلغ االحالة قبل توقيع العقد عىل شكل خطاب ضمان صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد
من قبل البنك املركزي العراقي ووزارة النفط باستثناء املصارف املشار اليها يف وثائق املناقصة
 11ـ عىل املتقدم تثبيت اس�مه وعنوانه التجاري وعنوان س�كنه الدقيق وارقام هواتفه وبريده االلكرتوني الرس�مي املعتمد وبش�كل دقيق وواضح مع ارفاق صوره من مستمس�كاته
الشخصية
 12ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار
 13ـ يكون تغليف وتعبئة املواد املتعاقد حسب املواصفات املعتمدة للتغليف والتعبئة ويتحمل املجهز كافة االرضار التي تتعرض لها املواد من جراء عملية النقل او التغليف والتعبئة
 14ـ ال يعترب الظرف االمني يف العراق سبب للتنصل من االلتزامات التعاقدية ويمكن اخذه بنظر االعتبار لتمديد مدة العقد
 15ـ يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
 16ـ يلتزم مقدم العطاء بالرشوط املطلوبة يف جدول املواصفات
 17ـ يتم احتساب الغرامات التاخريية حسب املعادلة املثبته يف الفقرة رقم ( )32من الرشوط الخاصة
 18ـ ال يمكن قبول اي طلبات تتعلق بتغيري املواصفات او املنايشء او االعداد بعد توقيع العقد وال ينظر بهكذا طلبات
 19ـ اللجنة (اهمال اي عطاء يف حالة وجود االخطاء يف االسعار او الحك او الشطب او التصحيح او التعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ االسعار يف املنافسة
 20ـ يكون القطع واالشرتاك عىل املناقصة يف كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) عدا يوم الخميس والعطل الرسمية ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر
 21ـ ال يتم تسوية املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب ولكافة الرشكات العراقية واالجنبية
 22ـ يعترب العطاء نافذة ملدة  120يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ عىل ذلك
 23ـ بامكان كافة املشتركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف موقع رشكة مصايف الش�مال الكائن يف محافظة صالح الدين /مقابل قرص الثقافة والفنون يف
تمام الساعة التاسعة صباحا لليوم التايل لغلق املناقصة
 24ـ لرشكتنا الحق يف الغاء املناقصة اعاله يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية
 25ـ لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة اعاله يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك
 26ـ لالطالع عىل جداول املواصفات والكميات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
WWW.NRC.OIL.GOV.IQ
او مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني التايل nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة

وزارة النفط
رشكة مصايف الشامل /مصفى الصمود

اعادة اعالن مناقصة عامة حملية

تعلن رشكة مصايف الشمال (مصفى الصمود ) احدى تشكيالت وزارة النفط عن اعادة اعالن املناقصة املبينة تفاصيلها ادناه فعىل الراغبني باالشرتاك من الرشكات واملكاتب
املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة مقر رشكتنا الكائن يف محافظة صالح الدين (تكريت) قرب س�يطرة االنواء الس�تالم نس�خة من
جدول املواصفات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ قدره ( )50,000فقط خمس�ون الف دينار عراقي غري قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة عىل ان يتم تس�ليم العطاء يف
مقر رشكتنا املذكور بظرف مغلق يف او قبل الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الثالثاء املصادف  2017/11/28ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية او حظر للتجوال من
قبل الجهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر علما انه سيتم عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة
العارشة من صباح يوم االثنني املصادف  2017/11/20يف نفس مكان القطع
ت

1

رقم
المناقصة

2017/9
ميزانية
تشغيلية

الموضوع

عدد مرات االعالن

عدد
مرات
االعالن

تاجير
معدات
خدمات
بلدية لمدة
( )90يوم

 1ـ هوية الغرف
التجارية او الشركات او
المكاتب المتخصصة
 2ـ اوراق تاسيس
الشركة

الثانية

الهوية
المطلوبة

هوية
شركة
او مكتب
متخصص

تفاصيل ونوع المعدات المطلوبة يكون
التقديم على المناقصة الواحدة بكافة
معداتها باعتبارها مناقصة واحدة

ساعات
العمل
باليوم
الواحد

العدد
المطلوب

الكلفة التخمينية
للمعدة الواحدة لليوم
الواحد

 1ـ ساحبة زراعية مع عربة قالب

8ساعات

3

125,000

 2ـحفار مزدوج لتحميل النفايات

8ساعات

1

350,000

 3ـ حوضية ماء من ( 10.000الى
)16.000

8ساعات

مبلغ التامينات االولية
بالدينار
( )750,000سبعمائة
وخمسون الف دينار
عراقي

1
1

125,000

اوال  :املستمسكات املطلوب ارفاقها مع العطاء :
 1ـ هوية الرشكة او املكتب املتخصص نافذة لعام  2017مع ارفاق شهادة تاسيس مع وجوب ابراز الهوية االصلية عند القطع
 2ـ تأمينات اولية بنس�بة ( )%1من الكلفة التخمينية نافذ ملدة س�تة اش�هر باسم مقدم العطاء عىل شكل صك مصدق ممغنط او خطكاب ضمان صادر من مرصف حكومي
او مرصف معتمد من قبل البنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال وحسب املبلغ املبني يف اعاله
 3ـ براءة ذمة من رضيبة الدخل نافذة لعام ( 2017مصورة ملون ) بأسم الرشكة او املكتب حرصا
 4ـ تقديم وكالة او التخويل برشط عدم امليض اكثر من ثالثة اشهر عىل صدورها بالنسبة للعطاءات املقدمة بغري اسم املدير املفوض
 5ـ تقديم ظرف منفصل يتضمن (وثائق الرشكة ) (هوية الرشكة  +ش�هادة تاس�يس الرشكة  +املستمس�كات االصولية للمدير املفوض) باالضافة اىل ظرف منفصل للعرض
الفني والتجاري مع الوثائق املطلوبة يف االعالن
 6ـ وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل) مع تقديم اعمال مماثلة
ثانيا  :تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة جزء اليتجزا من العقد :
 1ـ يتم توقيع العقد عند االحالة من قبل املدير املفوض او مدير املكتب
 2ـ يكون التسعري بالدينار العراقي ويتم تثبيت االسعار رقما وكتابة (طباعة الكرتونية ) او باملداد عىل جداول الكميات املرفقة خالية من الحك والشطب وختمها ومصادقتها
عىل جميع الصفحات من قبل الرشكة مقدمة العطاء
 3ـ يعترب العطاء نافذ ملدة ( )90يوم من تاريخ غلق املناقصة
 4ـ يكون دفع املستحقات املالية للمناقصة بموجب جداول مواظبة نهاية كل شهر
 5ـ يجب ان تكون املعدات ذات كفاءة عالية وبحالة جيدة جدا وتتوفر فيها كافة رشوط السلامة واملتانة وان تكون مس�جلة لدى دوائر املرور العامة باس�م مقدم العطاء او
تقديم وكالة حديثة صادرة من الجهات املختصة
 6ـ يجب ان ال يكون مالك املعدة او السيارة املؤجرة من موظفي الدولة ويتم تقديم تعهد بذلك
 7ـ ان رشكتنا غري ملزمة بتجهيز املعدات والسيارات بمادة الوقود وسيتم خصم اجور اليوم الذي تخلف فيه املتعهد عن العمل مع فرض غرامة تعادل اجرة ذلك اليوم
 8ـ يتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم القانونية وان الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار
 9ـ تقديم وثيقة او مستمسك يؤيد حجب البطاقة التموينية
 10ـ ال يجوز بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه
 11ـ العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لسنة  1977والقوانني العراقية النافذة
 12ـ يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لسنة  2014والضوابط امللحقة بها والوثائق القياسية
 13ـ يلتزم من تحال بعهدة املناقصة بتقديم كفالة حسن التنفيذ بنسبة ( )%5من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شكل خطاب ضمان
صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي المر رشكة مصايف الشمال
 14ـيتم احتساب الغرامات التاخريية وفق املعادلة (مبلغ العقد االصيل  -+اي تغيري يف املبلغ) × = %15غرامة اليوم الواحد
مدة العقد االصلية  -+اي تغيري يف املدة

 15ـ عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل واضح ودقيق
 16ـ يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
 17ـا ن املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة  2014والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح املرفقة طيا
 18ـ لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية يف حال وجود اسباب تستدعي ذلك
 19ـيلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة يف جدول املواصفات والرشوط الخاصة املرفقة مع الوثائق القياسية
 20ـ للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االسعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ االسعار
 21ـ يكون القطع واالشرتاك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع (ايام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا
 22ـ بامكان كافة املشرتكني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الساعة التاسعة صباح من يوم االربعاء املصادف 2017/11/29
 23ـ لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية
WWW.NRC.OIL.GOV.IQ
قاسم عبد الرمحن حسني
nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq
االلكرتوني
الربيد
عىل
مراسلتنا
يرجى
املناقصة
 24ـ لالستفسار عن
املدير العام وكالة
رئيس جملس االدارة

www.almustakbalpaper.net
فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من الجامعة
اإلسلامية قس�م اللغة االنكليزية بأسم
الطال�ب (علي حسين عب�د العظي�م)
على من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة
االصدار
تنويه
ورد س�هوا يف اإلعلان املرق�م  43072يف
 2017/11/2رقم القطعه خطا والرقم
الصحيح هو  2334/118نهر دجله
مديريه بلديه العماره
اعالن
اىل الرشي�ك رتيه عياذه ش�مران توجب
علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النجف
لغرض اصدار اجازه اليناء للعفار املرقم
48124/3ح�ي الن�داء وبخالفه س�تتم
االح�راءات دون حض�ورك اس�م طال�ب
االجازه محمد كريم محمد
اعالن
اىل الرشيك احس�ان حسني مهدي توجب
علي�ك الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه النجف
لغرض اصدار اجازه البناء للعقار املرقم
91811/3ح�ي الن�داء وبخالفه س�تتم
االج�راءات دون حض�ورك اس�م طال�ب
االجازه بدر جواد كاظم
اعالن
إىل الرشيك�ه امال محم�ود احمد اقتيض
حض�ورج إىل بلديةالتاجي إلجراء إجازة
بن�اء على العق�ار املرقم  16747س�بع
البور الرشيك هاشم أحمد عبد الزهره
اعالن
قدم املدعي ( كاظم فاضل وناس ) طلبا
يروم في�ه تبديل لقب من ( الس�عيدي )
إىل ( الرشيف�ي ) فمن لديه اعرتاض عىل
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه
س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة
 22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3
لسنة . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة
اعالن
ق�دم املدع�ي ( مغيض حسين عباس )
طلبا يروم فيه تبديل اس�م من ( مغيض
) إىل ( مفضي ) فم�ن لديه اعرتاض عىل
الدع�وى مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل
مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه
س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة
 22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 3
لسنة . 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام  /وكالة
وزارة الداخلية
مديرية رشطة محافظة صالح الدين
قسم رشطة الدجيل
مركز رشطة الفدعوس
الشهابي ( سابقا )
م  /نرش فقدان مواطنني

تنفيذا لقرار قايض تحقيق الدجيل املؤرخ
يف  2017 / 4 / 26واملتضمن نرش فقدان
املواطنين ( عب�د الرحمن علي محمود
حبي�ب التميمي ) واملدعو ( حسين عبد
الرحمن عيل محمود التميمي ) يف جريدة
راجني نرشهما وتزويد ذويهما بنس�خة
من الجريدة مع التقدير
املرفقات :
نسخة من قرار قايض تحقيق الدجيل
العقيد
ضابط املركز
فقدان
فق�دت اجازة ف�رن املرقمة  644بأس�م
عبد التاج منصور عيال فمن يعثر عليها
االتصال عىل الرقم 07830562446
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة الصويرة
العدد/435/ب2017/
التاريخ2017/11/5/
اعالن
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة باملزاي�دة العلنية
العق�ار املرق�م  2/107الحس�ينية
املوصوف�ة تفاصيل�ه يف ادن�اه فعلى
الراغبين بالشراء الحضور ام�ام هذه
املحكمة خالل ثالثون يوما تبدأ من اليوم
التايل للنرش بالصحافة املحلية الس�اعة
الثاني�ة عرش ظهرا مس�تصحبني معهم
التامينات البالغة  %10من القيمة املقدرة
ويتحمل املشرتي الداللية والنرش
القايض
عبيد صالح محيميد
املواصفات
*رقم العقار  2 / 107/الحسينية .
*مساحته 1/أولك و83م2
*املش�تمالت /دار مف�رزة اىل جزئين
بص�ورة غري رس�مية مش�غولة من قبل
الشركاء الج�زء االول يحتوي يف الطابق
االريض عىل ممر جانبي واستقبال وصالة
وغرفة نوم ومطبخ وصحيات مع وجود
محل والطاب�ق االول يحتوي عىل بيتونة
وغرفة نوم مشيد من الطابوق ومسقف
بالكونكريت واالرضي�ة مبلطة بالكايش
درجة العمران متوس�ط والج�زء الثاني
مكون م�ن طابقين االريض يتكون من
طارمه ومطبخ واستقبال وصحيات مع
درج خارج�ي والطاب�ق االريض يحتوي
عىل غرفة نوم عدد( )2وان البناء مش�يد
م�ن الطاب�وق ومس�قف بالكونكري�ت
ومبلط بالكايش درجة العمران متوسط
*القيم�ة التقديري�ة )105000000( /
مائة وخمسة مليون دينار

جمهورية العراق وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة
رقم االضبارة 2016 / 434 /
التاريخ2017/11/5/
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الصوي�رة العق�ار
تسلس�ل س�هام املدي�ن يف العق�ار املرقم
8/5م 25الغراوي�ة الواق�ع يف الصوي�رة
العائ�د للمدي�ن عم�اد محم�ود حس�ن
املحج�وز لقاء طلب الدائن حكمت مخلف
عيل البالغ 75000000خمس�ة وسبعون
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ
من الي�وم الت�ايل للنرش مس�تصحبا معه
التامينات القانونية عشرة من املائة من
القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
مالك مال الله حياوي
املواصفات:
-1موقع�ه ورقمه/الصوي�رة 8/5م25
الغراوية
--2جنسه ونوعه /بستان
-3ح�دوده واوصاف�ه  /بج�دة الش�مال
الرشقي نهر دجلة
-4مش�تمالته /دور س�كن بواقع  80دار
من جهة نهر دجلة
-5مساحته1250/م
-6القيمة املق�درة( 40000000/اربعون
مليون دينار ال غريها )
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة  / 14ت خ 2016 /
اعالن
نظ�را لوجود ضم عىل ب�دل املزايدة االخري
البالغ  18250ثمانية عرش مليون ومائتي
وخمسون الف دينار للعقار العائد للمدين
عيل عبد الحسين محمد لقاء طلب الدائن
فاضل عب�اس ابراهيم البالغ 40000000
اربع�ون ملي�ون دينار – علي�ه تقرر فتح
املزايدة ملدة خمس�ة عرش ي�وم ابتداء من
اليوم الت�ايل للنرش فعلى الراغب بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املديرية مس�تصحبا معه
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة عرشة من
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية
العراقي�ة خالل امل�دة املذكورة وان رس�م
التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
املواصفات :
 – 1موقع�ه ورقم�ه  :قض�اء بل�د ق�رب
محط�ة وقود ام القرى رقم القطعة / 20
 3م  12شمس وجيزة .
 – 2جنس�ه ونوع�ه  :بس�تان مملوك�ة
للدولة.
 – 3ح�دوده واوصاف�ه  :حص�ة الغ�رب
بس�تان م�ن حص�ة الشرق ش�ارع عام
م�ن جهة الجنوب س�كة حدي�د من جهة
الجنوب بزنه ويف الغرب بستان .
 – 4مشتمالته :
 – 5مساحته  10 :دونم  12أولك املساحة
الكلية للعقار .
 – 6درج�ة العم�ران  :ارض زراعي�ة
مغروسة فيها بعض االشجار .
 – 7الش�اغل  :املدي�ن علي عبد الحسين
محمد
 – 8القيم�ة املقدرة  5000000 :خمس�ة
ماليني دينار .
 – 9البدل بعد الضم  40000000 :اربعون
مليون دينار .
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  / 910ش 2017 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه  /طاهر حسني حياوي
اقامت املدعية علياء عيل حسين الدعوى
املرقم�ة اعاله امام ه�ذه املحكمة تطلب
فيه�ا التفري�ق ولثب�وت مجهولي�ة محل
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ لذا
تقرر تبليغك بالنرش يف صحيفتني يوميتني
محليتين بالحضور امام هذه املحكمة يف
جلس�ة املرافعة املوافق 2017 / 11 / 20
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم
حض�ورك تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وفق القانون .
القايض
عيل غافل وايل
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة
العدد 2017 / 797
اىل  /املدين ( عيل حميد حسني )
م  /تبليغ بواسطة النرش
ملجهولية محل اقامتك قررت هذه املديرية
تبليغك بالحجز التنفيذي بواس�طة النرش
بالصحف املحلية عىل قيد السيارة املرقمة
(  28653أ ) واس�ط خص�ويص ن�وع
شيفروليت اوبرتا موديل  2011لون ابيض
واملسجلة باس�مك لقاء دين الدائن محمد
محمود عب�د الله ووج�ب حضورك خالل
عرشة ايام من اليوم التايل للنرش لتس�ديد
الدين املرتت�ب بذمتك وبعكس�ه يصار اىل
االس�تمرار باالجراءات التنفيذية استنادا
الحكام املادة  87من قانون التنفيذ .
املنفذ العدل
مالك مال الله حياوي
جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صلاح الدين
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد
العدد/492/ش2017/
التاريخ2017/11/12/
اعالن
اىل املدع�ى عليه�ا /اخلاص عدن�ان عبد
الحسني – مجهولة محل االقامة
اقام املدعي سالم عبد الكاظم عبد الحسني
الدع�وى املرقم�ة /492ش 2017/والتي
يطل�ب فيه�ا تأيي�د حضانة على اوالده
وعلي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة وملجهولية
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني
محليتين لغرض حضورك بي�وم املرافعة
املص�ادف  2017/11/15الويف حالة عدم
حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ه محكم�ه اس�تئناف واس�ط
االتحاديه
محكمة بداءة بدرة
العدد  / 49ب2009 /
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن
ه�ذه املحكم�ة بالع�دد /49ب2009/
يف  2009/12/ 30واملتضم�ن ازال�ة
ش�يوع العق�ار املرق�م  3/33مقاطعة
 3نهير وقيراوي وتوزيع ص�ايف ثمنه
بين الشركاء كال حس�ب س�هامة
فقد تق�رر االعالن ع�ن بيع�ه باملزايدة
العلني�ة خالل ثالثون يوم�ا اعتبارا من
الي�وم الت�ايل للنشر يف الصح�ف فعىل
الراغبني بالرشاء مراجعة هذة املحكمة
مستصحبني معهم التامينات القانونية
 %10مالم يكونوا من الرشكاء وس�وف
تج�ري املزايدة يف اليوم االخري الس�اعة
الثاني�ة عرش ظه�را واذا ص�ادف اليوم
االخري عطله رسميه فيكون اليوم التايل
موع�دا ً للمزاي�ده ويتحم�ل من ترس�و
عليه املزايده اجور االعالن واملناداة...
مواصفات العقار
جن�س العقار  /ارايض زراعية تس�قئ
سيحا
نوع العقار مملوكه للدوله
املس�احة 91 /س�م83,مرت و9اول�ك
و1063دونم
القيم�ة التقديري�ة للعق�ار /
( )478,792,759اربعمائ�ة وثماني�ة
وس�بعون ملي�ون وس�بعمائة واثن�ان
وتس�عون ال�ف وس�بعمائة وتس�عة
وخمسني دينار
القايض
ياسني خضري الدريعي
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف واس�ط
االتحادية
محكمة االحوال الشخصيه يف الكوت
العدد /1879ش 2017/
اىل املدعى عليه  /غالب عيل خريالله
أقام�ت املدعي�ة س�عدية زاي�ر حسين
الدعوى املرقمة أعاله والتي تطلب فيها
دعوتك للمرافعة والحكم بتفريق للهجر
وملجهولية محل إقامتك حس�ب إشعار
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف ذات
السالس�ل بالع�دد  2017 / 3544عليه
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني
رس�ميتني للحضور امام هذة املحكمة
يف صب�اح يوم  2017/11/17الس�اعة
تاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حضورك
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض
صابر جماغ سلمان
محكم�ة األح�وال الش�خصية اب�ي
الخصيب
العدد/1403 :ش2017/
التاريخ2017/10/30 :
اعالن
اىل املدعى عليه  /مؤيد عزيز لطيف
اقام�ت املدعي�ة زين�ب كاظ�م جمي�ل
الدعوى املرقم�ة أعاله والتي تطلب بها
اثب�ات زواجه�ا الواقع خ�ارج املحكمة
ام�ام رج�ل الدي�ن الش�يخ مصطف�ى
ج�واد بتاري�خ  2009/8/6على مه�ر
معجل�ه مليونا دين�ار مع غرف�ة منام
مقبوض ومؤجله مليونا دينار يستحق
عن�د املطالب�ة حال ك�ون املدعية ارملة
وانت مت�زوج ،وملجهولية محل اقامتك
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ املثبت يف
كتاب مركز رشطة ابي الخصيب ورشح
مختار املنطقة واملجل�س البلدي يف ابي
الخصي�ب .عليه تقرر تبليغك بواس�طة
النشر بصحيفتين محليتين يوميتني
بالحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة صباح
يوم املرافعة يف  2017/11/22ويف حالة
ع�دم الحضور او من ين�وب عنه قانونا ً
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا ً
وعلنا ً وفق القانون.
القايض  /وسام عبدالحسن عيل
محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد/1161/ب2017/
اىل/املدع�ى عليهم كل م�ن -1 :جميله
خي�ون ج�واد  -2-زين�ب غال�ب عب�د
مرشف  -3-عيل غالب عبد مرشف -4-
ص�ادق غالب عبد مرشف  -5-حسين
غال�ب عب�د مشرف –اضاف�ة لرتك�ة
مورثهم غالب عبد مرشف
م /اعالن
نظرا ملجهولية مح�ل اقامتكم لذا تقرر
تبليغك�م بق�رار الحكم املرق�م /1161
ب 2017/الق�ايض بفق�رة الحكمية (
قرر الحكم بتمليك املدعي كاظم حمادي
حنظل عموم العقار تسلسل 121/567
نجاده وتس�جيله باس�مه على وجهه
االس�تقالل يف س�جالت دائرة التسجيل
العقاري املختصة بعد اكتس�اب القرار
الدرج�ة القطعية حكم�ا غيابيا معلقا
عىل االستكتاب والنكول عن اليمني عند
االعتراض قابلا لالعتراض والتمييز)
ويف ح�ال ع�دم االعتراض على القرار
اعاله فان القرار سوف يكتسب الدرجة
القطعية وفقا للقانون .
القايض
عادل هالل عبد
محكم�ة األح�وال الش�خصية يف
النارصية
العدد/5967 :ش2017/
إىل/املدعى عليه  /حسني داخل يارس
م /تبليغ
أقام�ت املدعي�ة رشوق ثام�ر طعم�ة
الدع�وى الرشعية املرقم�ة أعاله والتي
تطلب فيه�ا تصديق ال�زواج الخارجي
وبالنظر ملجهولية محل إقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغك
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور
أم�ام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة
 2017/11/19الساعة التاسعة صباحا
وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب
عنك قانونا سوف تجرى املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض أنمار عبد العزيز محمد
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خالل حضوره اجتماع يف وزارة التخطيط

حمافظ بغداد :ال يمكنني الرتاجع عن وعود تنفيذ مشاريع العاصمة
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي

املش�اريع بمش�اريع تفرضه�ا
الحاج�ة والت�ي يمك�ن إنجازه�ا
يف ه�ذا الع�ام وان تك�ون هنال�ك
حري�ة يف اختي�ار هذه املش�اريع
وتم تقديم مجموعة من املشاريع
املس�تمرة والتي لم ت�رد يف قائمة
وزارة التخطيط «.
حي�ث طال�ب العطوان�ي ادراجها
ضم�ن الق�رار  ٨٩مضيف�ا ان كل
هذه املش�اريع تبق�ى عاجزة عن
تغري معالم بغداد وسنبقى نطالب
وزارة التخطيط بإدخال املشاريع
املهم�ة والت�ي حصل�ت موافق�ة
رئي�س الوزراء عىل ادخالها ضمن
مشاريع موازنة عام .« ٢٠١٧
كما أوضح العطواني انه «سيعود
اىل رئي�س ال�وزراء إلحاطته علما
بما حص�ل خالل الفترة املاضية
من�ذ موافقت�ه على ادخ�ال هذه
املش�اريع الجدي�دة والت�ي كانت
تتم�اىش مع مطال�ب املتظاهرين
وحاج�ة العاصمة له�ا مرادفا ان
لجنة الحش�د الوطني التي شكلت
بموافقته التزال ل�م تتلقى الدعم
املايل لتنطل�ق باعمالها املخصصة
لناحية الجرس وقضاء الحس�ينية
« .وكان العطواني قد عقد اجتماع
مع لجنة القرار النيابي ١٦٠لدعم
املش�اريع الخدمي�ة يف العاصم�ة
بغداد ودعاه�ا اىل رضورة التدخل
العاج�ل لح�ل مش�كلة رصف
التخصيص�ات املالي�ة له�ذه
املش�اريع الت�ي وبس�بب تأخرها
وبحس�ب الس�يد العطواني بدأت
حكوم�ة بغداد املحلي�ة تفقد ثقة
أبناء العاصمة بها.

حضر محاف�ظ بغ�داد عط�وان
العطواني االجتماع املنعقد يف وزارة
التخطي�ط ضم ممثلي التخطيط
واللجن�ة املالي�ة النيابي�ة والكادر
املتق�دم يف التخطي�ط واملحافظة
ملناقش�ة تأخر رصف املستحقات
املالي�ة للمش�اريع التس�عة التي
وافق مجلس الوزراء عىل تنفيذها
مطلع شهر أيلول املايض.
وذك�ر مكتب�ه االعالم�ي ان
«العطوان�ي طال�ب املجتمعين
بضرورة اإلرساع بصرف ه�ذه
األموال ،مشريا اىل انه «وعد سكان
أط�راف العاصمة بتحقي�ق نقلة
نوعي�ة على صعي�د الخدم�ات يف
مناطقه�م مؤكدا ان�ه اليمكن ان
يرتاجع عن وعده».
وأض�اف ان « املحاف�ظ دخ�ل
بنق�اش طوي�ل ح�ول أولوي�ات
املش�اريع الواج�ب تنفيذها خالل
املدة املتبقية م�ن هذا العام لكون
املشاريع التي التي أوردتها وزارة
التخطيط ليس�ت باملهم�ة والتي
ت�م اختيارها م�ن ع�دد كبري من
املش�اريع التي يعتربها العطواني
باملهمة والحاكمة».
وطال�ب العطوان�ي « بإطلاق
التخصيص�ات الالزم�ة مل�ا تبقى
من ه�ذا العام بم�ا ُي ْؤمِ �ن إنجاز
هذه املشاريع حتى ينعم املواطن
البغ�دادي بالخدمة الحقيقية عند
إنجازها «.
وق�د انته�ى االجتم�اع بتوصيات
أهمه�ا ان يت�م اس�تبدال ه�ذه

وزير النقل يشيد بجهود حمافظ واسط يف مراسيم
زيارة األربعينية

امانة بغداد تطلق محلة يف اطار استعداداهتا ملوسم الشتاء
بغداد  /المستقبل العراقي
اطلق�ت امان�ة بغ�داد اكبر حمل�ة لتنظي�ف الخطوط
الناقل�ة ملياه الصرف الصحي واالمط�ار وذلك يف اطار
استعداداتها ملوسم الشتاء.
وذك�رت مديري�ة العالق�ات واإلعلام يف بي�ان تلقت�ه
«املس�تقبل العراق�ي» ،ان» توجيه�ات مركزية صدرت
اىل الدوائ�ر البلدية والفنية إلطالق اكبر حملة لتنظيف

وتس�ليك الخط�وط الناقل�ة ملي�اه الصرف الصح�ي
واالمطار لضمان عملها بطاقتها القصوى طوال موسم
الشتاء «.
واضافت ان» التوجيهات تشمل ايضا اصالح التخسفات
يف عم�وم مناطق بغ�داد باالعتماد عىل الجه�ود الذاتية
للدوائ�ر البلدية والفنية واعادة ادخالها الخدمة الفعلية
لضمان نقل مياه الرصف الصحي واالمطار اىل القنوات
املخصصة لها».

واش�ارت اىل ان» حملات التنظي�ف والتهيئة س�تكون
بواقع نوبتي عمل يوميا صباحية ومس�ائية بإستخدام
الجهدي�ن اآليل والبشري لضم�ان رسعة انج�از العمل
وكذلك تعويض اغطي�ة املنهوالت التي تعرضت للرسقة
او التلف.ودعت امانة بغداد املواطنني الكرام اىل التعاون
مع مالكاته�ا يف اكمال االعمال املناط�ة بها وعدم رمي
االجس�ام الثقيلة او الزيوت يف مشبكات ترصيف مياه
الرصف الصحي واالمطار.

الرافدين يضع رشط ًا
ملنح سلف املتزوجني

سوق االوراق املالية يتداول « »24مليار سهم بقيمة « »13مليار دينار
المستقبل العراقي /الغانم
أش�اد وزير النقل كاظ�م فنجان الحمام�ي بجهود املتميزة ملحافظة واس�ط،
ممثل�ة بمحافظه�ا محمود عبد الرضا ملا طالل ،التي بذل�ت يف عمليات نقل
زائ�ري اإلمام الحسين عليه السلام يف األربعينية ،وذلك يف لقاء ت�م بينهما يف
مدينة كربالء املقدسة.
أثنى الوزير عىل جهود املحافظ ،يف متابعته الدقيقة لعملية إرجاع الزائرين من
أبناء املحافظة ،وتهيئة أكثر من ( )500مركبة كبرية قامت بنقلهم مجانا ،عىل
طريقني :أم الهوى  -النعمانية – الكوت ،و :عون  -العزيزية – الصويرة ،مؤكدا
عىل أن حكومة واسط املحلية كانت بحق مميزة خالل الزيارة األربعينية .

وزير النفط :اتفاق مبدئي عىل تصدير النفط
من حقول كركوك اىل ايران

بغداد  /المستقبل العراقي
تداول سوق العراق لالوراق املالية 24
مليار سهم وبقيمة تجاوزت الـ 13
ملي�ار دينار خالل االس�بوع املايض
بعدد صفقات بلغ .« 1284
وق�ال املدي�ر التنفيذي للس�وق طه
أحم�د عب�د السلام يف بي�ان ورد
لـ»املس�تقبل العراقي» ،أن «س�وق
الع�راق للاوراق املالي�ة تداول�ت
خلال جلس�ات االس�بوع امل�ايض
اس�هم ( )45رشك�ة يف الس�وق
النظام�ي و( )5رشكات يف الس�وق
الثاني ليبلغ ع�دد الرشكات املدرجة
يف الس�وق ( )101رشكة مساهمة،
منها ( )72رشكة مدرجة يف السوق
النظام�ي و( )29رشك�ة مدرجة يف
السوق الثاني» .
وبني عبد السالم انه «قد اصبح عدد
الرشكات املتوقفة عن التداول لعدم
التزامه�ا بتقديم االفصاح الس�نوي
والفصلي للهيئ�ة والس�وق ()24
رشكة  ،بعد قرار هيئة االوراق املالية
ايق�اف التداول عىل اس�هم الرشكة

العراقية النتاج البذور لعدم لتزامها
بتعليمات االفصاح املايل «.
واك�د أن «ع�دد االس�هم املتداول�ة
لالسبوع املايض بلغ ( )24.066مليار
سهم مقابل ( )24.811مليار سهم
لالسبوع الذي قبله منخفضا بنسبة
( ،)%3.00فيم�ا فيم�ا بلغ�ت قيمة
االس�هم املتداولة ه�ذه ()13.851
مليار دينار مقابل ( )14.883مليار
دينار لالس�بوع الذي قبله منخفضا
هو االخر بنسبة (.»)%6.93
أم�ا ع�ن ع�دد الصفق�ات املنف�ذة
لالسبوع املايض بني عبد السالم انه
بلغ ( )1284صفقة مقابل ()1394
صفقة لالس�بوع ال�ذي قبله ليقفل
م�ؤرش الس�وق  60 ISXيف أخ�ر
جلس�ة من االس�بوع بـ ()555.60
نقط�ة منخفضا بنس�بة ()%1.79
ع�ن اغالق�ه لالس�بوع ال�ذي قبله
عندما اغلق عىل ( )565.72نقطة.
وبالنسبة ملؤرشات تداول املستثمرين
غري العراقيني يف سوق العراق لالوراق
املالي�ة بين عب�د السلام أن «ع�دد
االس�هم املشتراة من املس�تثمرين

بغداد  /المستقبل العراقي

غريالعراقيين بلغ لالس�بوع املايض
( )542مليون س�هم مرتفعا بنسبة
( )%87.75قياس�ا باالس�بوع الذي
قبله  ، .وبقيمة بلغت ( )426مليون
دينار من خالل تنفيذ ( )178صفقه
على اس�هم ( )7رشكات منخفضة
بنسبة (.»)%21,42
ام�ا ع�دد االس�هم املباع�ة م�ن

املستثمرين غري العراقيني لالسبوع
املايض بلغ ( )1مليار س�هم مرتفعا
بنسبة ( )%354,91قياسا باالسبوع
ال�ذي قبل�ه وبقيم�ة بلغ�ت ()601
مليون دينار من خالل تنفيذ ()176
صفق�ة على اس�هم ( )3رشكات
مرتفعا بنس�بة ( )%395.45قياسا
باالسبوع الذي قبله.

وضع مرصف الرافدين ،رشطا ملنح سلفة
املتزوجني ،فيما اشار اىل ان نسبة الفائدة
للسلفة تبلغ .%7
وقال املكت�ب االعالمي للمصرف يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» ،نس�خة منه،
ان «س�لف ال�زواج ملوظفي دوائ�ر الدولة
التي أطلقها املرصف تتضمن تقديم كفيل
موظ�ف مدني التق�ل خدمته عن س�نة،
مشيرا اىل انه «يج�ب ان يكون عىل املالك
الدائم».
واضاف املكتب ان «نس�بة الفائدة لسلفة
الثالث�ة ماليين دينار للمتزوجين تبلغ ٧
باملئ�ة يت�م احتس�ابها بطريقة القس�ط
املتناق�ص الثابت ،مش�ددا على رضورة
«مراعاة عدم تجاوز االستقطاع  ٥٠باملئة
م�ن الراتب الكيل بالنس�بة ملوظفي دوائر
الدولة».
وكان الرافدي�ن ،ق�د أطلق س�لف الزواج
ملوظفي دوائر الدول�ة بواقع ثالثة ماليني
دينار ،وفيما بني ان ذلك يشمل ملن يتزوج
الول مرة حرصا ،اش�ار اىل ان مدة تسديد
السلفة ثالث سنوات.

العراق والصني يبحثان امهية تنفيذ مشاريع املدن الصناعية وتنظيم دخول العاملة االجنبية
بغداد  /المسختقبل العراقي
اعلن وزير النفط عن توقيع اتفاق مبدئي بني العراق وإيران عىل قيام العراق
بتصدي�ر النف�ط من حقول كرك�وك اىل اي�ران بمعدل م�ن  60-30الف برميل
بالي�وم قابلة للزيادة عن طريق الحوضيات لحني االنتهاء من مد أنبوب نفطي
لهذا الغرض.
وقال وزير النفط جبار عيل اللعيبي يف بيان للوزارة تلقته «املستقبل العراقي»،
ان «محرض االجتماع الذي وقعته رشكة تس�ويق النفط العراقية «سومو» مع
الجانب اإليراني يف بغداد
ين�ص عىل قيام الجانب العراق�ي بنقل الكميات املذكورة عرب الش�احنات اىل
النقط�ة الحدود املشتركة بين البلدين ق�رب محافظة كرمنش�اه فيما يقوم
الجان�ب اإليراني بتس�ليم نفس الكمي�ات واملواصفات عرب الحدود املشتركة
يف جن�وب العراق».وأض�اف اللعيبي ان «هذه االتفاق يس�هم يف اضافة منفذ
تصدي�ري جدي�د للع�راق يس�هم يف ترصي�ف نفط كرك�وك وتحقي�ق جدوى
اقتصادية للعراق فضال عن تعزيز العالقات االقتصادية مع دول الجوار» .الفتا
اىل ان «االتفاق االويل سيعقبه التوقيع خالل الفرتة القريبة القادمة عىل العقد
النهائ�ي مع الجانب اإليراني بعد االتفاق عىل بعض القضايا الفنية والتنفيذية
 ،مؤك�دا عىل ان «العراق حريص عىل تعزيزالعالقات مع دول الجوار  ،وتخطط
الحكوم�ة والوزارة عىل إقامة مش�اريع نفطية ستراتيجية تع�زز من افاق
التعاون الثنائي مع كل من تركيا واألردن والكويت والسعودية وسوريا  ،فضال
عن الدول العربية والصديقة .

بغداد  /المستقبل العراقي
بحث وزي�ر العمل وزير الصناعة وكالة
محمد ش�ياع الس�وداني مع مستش�ار
السفارة الصينية اهمية تنفيذ مشاريع
املدن الصناعي�ة وتنظيم دخول العمالة
االجنبية اىل العراق».
وناق�ش الجانبان بحس�ب بيان تلقته
«املس�تقبل العراق�ي»« ،س�بل تعزي�ز
التعاون الصناعي والفرص االستثمارية
املتاح�ة يف املج�ال الصناع�ي ،اذ أب�دى
الوزي�ر ح�رص الحكوم�ة واهتمامه�ا
بالتعاون مع الجانب الصيني يف تطوير
مختلف القطاع�ات الصناعية وخاصة
املعني�ة بمش�اريع امل�دن الصناعي�ة،
مؤك�دا على «توج�ه وزارة الصناع�ة
نحو االس�تثمار مع الشركات االجنبية
الرصين�ة لغرض اكمال مش�اريع املدن
الصناعي�ة بعد ان حققت نس�ب انجاز
مناس�بة يف تنفيذها ضمن تخصيصات
الخطة االس�تثمارية لالعوام الس�ابقة
والت�ي توقفت بس�بب الضائق�ة املالية

التي يمر بها البلد».
واوضح الوزير «اهمي�ة اطالع الجانب
الصيني عىل تفاصيل انش�اء مش�اريع
امل�دن الصناعي�ة الهميته�ا الكبيرة يف
تنفيذ املشاريع التي تخدم البلد وتساهم
يف خل�ق فرص عم�ل للحد م�ن البطالة
ودعم االقتصاد الوطني ،معربا عن أمله
ب�أن تكون ه�ذه املب�ادرات اكثر جدية
وان ترتجم على ارض الواقع لتوس�يع

فرص التع�اون الصناعي بني الرشكات
العراقي�ة ونظرياته�ا الصيني�ة لتع�ود
باملنفعة عىل البلدين وتصب يف مصلحة
شعبيهما».
م�ن جانب�ه اك�د مستش�ار الس�فارة
الصيني�ة ح�رص بلاده على تعزي�ز
العالقات الثنائية والتعاون الصناعي مع
العراق ،مبديا رغب�ة الرشكات الصينية
يف العم�ل بالعراق واالس�هام يف حمالت

البناء واالعمار الجارية فيه ،مشيرا اىل
ان «الصني لديها خربة وتجربة كبرية يف
مجال انش�اء املدن الصناعي�ة إذ نفذت
ما يق�ارب  100مدين�ة صناعية مؤكدا
يف الوق�ت نفس�ه اس�تعداد الشركات
الصيني�ة املتخصصة للتعاون مع وزارة
الصناعة لتنفيذ العديد من املش�اريع اىل
جان�ب تبادل الخبرات ونق�ل التجارب
وتنمية املوارد البرشية».
كم�ا تط�رق املستش�ار اىل «موض�وع
العمالة الصينية يف الع�راق داعيا وزارة
العمل اىل اعادة النظر يف مبالغ الرس�وم
الخاص�ة بمن�ح اج�ازة العم�ل للعمال
الصينيني».
وبهذا الصدد بني الس�وداني ان «وزارة
العمل منح�ت اجازة العم�ل للعديد من
العمال�ة الوافدة من الخبراء والعاملني
ضم�ن العق�ود االس�تثمارية املص�ادق
عليه�ا من قبل مجلس ال�وزراء بالقرار
رق�م  80لس�نة  ،2013وق�د ح�ددت
الس�بل املمك�ن اعتماده�ا م�ن اج�ل
تبسيط االجراءات الخاصة بعمل جميع

الرشكات االستثمارية من دون استثناء
وتذليل الصعوبات الت�ي تواجههم ،مع
عدم جواز تش�غيل اي عام�ل اجنبي لم
يحصل عىل اجازة عمل من قبل الوزارة
بموج�ب املادة /23/م�ن قانون العمل
رقم  71لسنة .»1987
وبني ان «ال�وزارة منحت  1400اجازة
عم�ل للرشكات الصينية رغ�م ان العدد
الحقيق�ي للعاملين الصينيين يتعدى
ذلك  ،وان هذه الرسوم ما هي اال تدابري
وقائية للح�د من املخاط�ر االجتماعية
يف س�وق العمل  .ودعا الوزير الرشكات
الصيني�ة اىل تزوي�د ال�وزارة بقوائ�م
اس�ماء العمال�ة الواف�دة ،م�ع وجوب
تش�غيل عمالة عراقية بنسبة  %50من
العدد الكيل للعمالة املطلوبة وتسجيلهم
يف دائ�رة التقاعد والضم�ان االجتماعي
للعم�ال وتوجي�ه اصح�اب املش�اريع
االستثمارية القائمة فعليا بالتعاون مع
الفرق التفتيش�ية والسماح لها بدخول
املواقع وتثبي�ت واقع حال حركة العمل
يف كل مرشوع.
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العدد 211 :
التاريخ 2017/11/12

إعالن

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء املزايدة العلنية لتأجري
االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائد إىل بلدية (الكوفة) وملدة (حسب ما مؤرش ازاءها)
وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم  21لسنة  .2013فعىل من يرغب باالشرتاك
باملزاي�دة ممن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية الكوف�ة أو اللجنة خالل ()30
يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات
القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين
يرغبون بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب
ص�ك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا إىل ما جاء بالقان�ون أنفا وكتاب محافظة
النجف /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم األخري
م�ن م�دة اإلعالن البالغ�ة ( )30يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباح�ا) يف ديوان (بلدية
الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزاي�دة يف اليوم الذي يليه
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الرشوط املطلوبة:
 1ـ عىل املس�تأجر جل�ب صورة (هوية األح�وال املدنية  +بطاقة الس�كن أو مضبطة تأييد
سكن +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ على املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل مدة (  )30يوما من تاري�خ تصديق قرار اإلحالة
لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
 4ـ استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف /مكتب املحافظ املرقم  10881يف 2014/9/28
يلزم أصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند
الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
ت

جنس الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

حوانيت

-8-7-2-1
11-10-9

()4×6م

العالوي الشعبية

سنة واحدة

2

حانوت لبيع االلبان

بال

()4×6م

العالوي الشعبية

سنة واحدة

3

حانوت لبيع التمور
واالعالف

بال

()4×6م

العالوي الشعبية

سنة واحدة

4

مساحة من االرض
النشاء معرض لبيع
الزيوت عليها

4-3-2-1

()11×9
م

علي جزء من القطعة المرقمة
 3/102545حي ميسان /مقابل
المحطة الوسطية

ثالث
سنوات

وزارة الزراعة
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم  85لسنة 2017

تعل�ن مديرية الزراع�ة يف محافظة بغداد الرصافة  /لجنة تاجير االرايض الزراعية
باملزاي�دة العلنية ع�ن نرش اعالن تاجري املس�احات املبينة اوصافه�ا ادناه يف قضاء
املدائ�ن ناحي�ة /الوحدة باملزايدة العلنية وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم
 21لس�نة  2013املعدل والقانون  35لسنة  1983يف اليوم الواحد والثالثني من اليوم
التايل لنرش االعالن عنها يف الصحيفة او يوم العمل الذي يليه يف حال مصادفة املوعد
عطلة رس�مية وستكون املزايدة يف الساعة العارشة صباحا يف مقر مديريتنا الكائن
يف س�احة الف�ردوس و للتفاصي�ل مراجعة اللجنة لالطالع على الرشوط وتقديم
املستمس�كات املطلوبة ودفع التأمينات القانونية البالغة  %20من القيمة التقديرية
من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف
الواردة بالقانون اعاله
رقم القطعة

المقاطعة

المساحة /دونم

المواصفات

المحدثات
والمغروسات

بدل االيجار /دونم

1/1028

/20عبرته

15,16

مستصلحة
جزئيا

التوجد

4800

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

وزارة الزراعة
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم  86لسنة 2017

تعل�ن مديرية الزراع�ة يف محافظة بغ�داد الرصافة  /لجنة تاجير االرايض الزراعية
باملزايدة العلنية عن نرش اعالن تاجري املساحات املبينة اوصافها ادناه يف قضاء املدائن
/ناحي�ة الوح�دة باملزاي�دة العلنية وفق قانون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رقم 21
لسنة  2013املعدل والقانون  35لسنة  1983يف اليوم الواحد والثالثني من اليوم التايل
لنرش االعالن عنها يف الصحيفة او يوم العمل الذي يليه يف حال مصادفة املوعد عطلة
رسمية وستكون املزايدة يف الساعة العارشة صباحا يف مقر مديريتنا الكائن يف ساحة
الفردوس وللتفاصيل مراجعة اللجنة لالطالع عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات
املطلوب�ة ودفع التامينات القانونية البالغة  %20من القيمة التقديرية من بدل االيجار
املقدر ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف الواردة بالقانون
اعاله
رقم
القطعة

رقم المقاطعة

المقاطعة

المساحة
بالدونم

المواصفات

المحدثات
والمغروسات

بدل االيجار
/دونم

1

1/ 42757

/3النهروان

5

غير مستصلحة كليا

ال توجد

3500

2

2/6226

/ 4حميضة

20

مستصلحة كليا

ال توجد

6400

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

محكمة بداءة النارصية
 /العدد /63 :ب2015/
إعـالن
س�تبيع محكمة بداءة النارصية وعن طريق
املزاي�دة العلني�ة العق�ار تسلس�ل 67/118
مقاطع�ة  44زاوي�ة يف النارصي�ة وخلال
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش وإذا
ص�ادف اليوم الثالث�ون عطلة رس�مية ففي
اليوم الذي يليه ويف تمام الساعة الثانية عرش
ظهرا يف قاعة محكم�ة البداءة فعىل الراغبني
بالشراء الحضور يف امل�كان والزمان املعينني
مس�تصحبني معه�م التأمين�ات القانوني�ة
بنس�بة  %10بصك مصدق مع رس�م تسجيل
العقار بنس�بة  %3والنقبل املبالغ النقدية إن
ل�م يكونوا من الرشكاء علم�ا إن الداللية عىل
املشرتي .
القايض
حسني عبد حاتم
األوصاف:
-1العقار مف�رز بصورة غري رس�مية اىل دار
ومش�تمل وش�قة يجمعها باب واح�د والدار
مؤلفة من استقبال وغرفتني ومطبخ وحمام
ومراف�ق صحية مبن�ي بالطابوق ومس�قف
بالش�يلمان اما املشتمل مالصق للدار ومؤلف
م�ن هول وغرف�ة وحمام ومراف�ق صحية يف
الطاب�ق االريض وصال�ة وغرف�ة يف الطاب�ق
الثان�ي وغير مش�غول م�ن احد مبن�ي من
الطاب�وق ومس�قف بالش�يلمان اما الش�قة
فيمك�ن الوصول اليها عن طريق س�لم حديد
يقع يف الحديقة ومؤلفة من اس�تقبال وثالثة
غرف ومطبخ وكلدور وحمام ومرافق صحية
مبني من الطابوق ومسقف بالشيلمان .
-2املساحة  440 :م .
-3القيمة املقدرة للعق�ار ارضا وبناءا بمبلغ
ثالثمائة وثالثون مليون دينار فقط
-4علما ان الدار مشغول من قبل املدعى عليه
الثاني ويرغب بالبقاء مس�تأجرا للعقار بعد
البيع .
محكمة بداءة سوق الشيوخ
العدد/1325 /ب2017/
اىل /املدع�ى علي�ه /مظف�ر جاس�ب ضيول
–الس�اكن س�وق الش�يوخ-محلة الدجني2/
مجهول محل االقامة حاليا
اعالن
بن�اءا عىل الدع�وى البدائي�ة املرقمة /1325
ب 2017/املقامة من قبل املدعي جبار حمود
ش�يحان والذي يطلبك فيها مبلغا قدره ثالثة
عشر مليون دين�ار ونظ�را ملجهولي�ة محل
اقامتك حس�ب اشعار مختار منطقة الحسن
العس�كري –املختار س�الم مكي جاس�م لذا
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتين محليتني
بموعد املرافعة ي�وم  2017/11/21ويف حال
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا
فان املرافعة سوف تجرى بحقك غيابيا وفقا
للقانون واالصول.
القايض
عادل هالل عبد
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ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة
جلنة البيع واالجيار

العدد43071 :
التاريخ2017/11/2 :

اعالن

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم  21لسنة 2013
تعل�ن مديرية بلدية العم�ارة عن اجراء مزاي�دة علنية لتأجري االملاك املبينة يف ادناه
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة مراجعة سكرتري
اللجن�ة يف مقر بلدي�ة العمارة خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تب�دأ من اليوم التايل لنرش
االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن ( )% 100من القيمة
التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء
امل�دة اعاله من تاري�خ النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا صادف يوم املزايدة
عطلة رس�مية يكون موعده�ا اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور
النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
ويك�ون عليه مراجعة مديرية بلدي�ة العمارة خالل فرتة ( )10عشرة ايام من تاريخ
املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة
ر اللجنة

ت

نوع الملك ورقمه

الموقع

المساحة

القيمة التقديرية

مدة التأجير

1

كازينو رقم  11جزء من
العقار  537/3قادرية

شارع
دجلة

2112م2

 16.000.000ستة
عشرمليون دينار

سنة واحدة

2

كازينو رقم  10جزء من
العقار  537/3قادرية

شارع
دجلة

2342م2

 14.000.000اربعة
عشرمليون دينار

سنة واحدة

3

كازينو رقم  12جزء من
العقار  537/3قادرية

شارع
دجلة

4675م2

 14.000.000اربعة
عشرمليون دينار

سنة واحدة

رشوط التأجري
يس�لم امللك اىل البلدي�ة عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجير او عند انتهاء العقد دون
املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة
مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

العدد381 :
التاريخ2017 /11 /12 :

اعالن

لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا ( 235يف  )2017 /206تعلن لجنة البيع وااليجار
يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا
والبال�غ عددها ( )3ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة
 .2013فعلى من يرغب االشتراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان –
س�كرتري اللجنة وخالل مدة  15يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن مس�تصحبا
مع�ه تأمين�ات قانونية ال تق�ل عن  % 25من القيم�ة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل
الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية
بلدية الكحالء ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اج�ور النرش واجور اللجنة واية اجور
قانونية اخرى.
مساحة

القيمة التقديرية سنويا

ت

نوع العقار

رقمة وموقعة

1

كشك

جزء من القطعة 33185/5

 60000ستون الف دينار

2

كشك

جزء من القطعة 3318/5

 60000ستون الف دينار

3

كشك

جزء من القطعة 3318/5

 60000ستون الف دينار
املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مديرية زراعة صالح الدين

اعالن مزايدة

تعل�ن مديري�ة زراعة صالح الدين عن تاجري املس�احات املدرجة تفاصيلها ادناه
وف�ق احكام القانون  35لس�نة  1983وقانون بيع وإيج�ار اموال الدولة رقم 21
لس�نة  2013املعدل فعىل الراغبين بالتأجري الحضور اىل مق�ر املديرية الكائن يف
صالح الدين  /تكريت الساعة ( )10صباحا مصطحبني معهم التامينات القانونية
البالغ�ة  %20م�ن القيمة التقديرية ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة مصاريف
واجور النرش وس�تجري املزايدة يوم الثالثني اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن
يف الصحيفة الرسمية
ت

القطعة

المقاطعة

المساحة بالدونم

التخمين بالدينار

اوصاف االرض

1

38

 38الرصاصي

 100دونم

 1100دينار

زراعية

2

70

 36شمال الدور

 80دونم

 1000دينار

زراعية

3

432

 32تل البنات

 35دونم

 700دينار

زراعية

4

38

 138الرصاصي

 53دونم

 800دينار

زراعية

5

151

 168الحدادية

 200دونم

 800دينار

زراعية

6

24

 12البوطعمة

 3دونم

 800دينار

صحراوية

7

32

 13م الحجاج والجيسات

 13دونم

 700دينار

صحراوية

8

14

 22الحصى والكوز

 495دونم

 800دينار

زراعية

8

ثقافية

العدد ( )1552االثنين  13تشرين الثاني 2017
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ثالث قصص قصرية جد ًا «وحدة املوضوع» السندباد

د.حمد حاجي/تونس

 - 1الهروب غربا
ُّ
أحب..عند
ل�م أسطع التوق�ف ع�ن التفكير بم�ن
طرف البحيرة جلست أص ُّر بأسناني..
ك�ان هناك صوت زخات م�ن الماء..أخرج الفرس
رأسه المغطى بالزنابق المائية
واختلس النظر إلي  ..قال  :غادر..
وق�ف طائ�ر الن�ورس عل�ى س�اق واح�دة وأخذ
يراقبني ..وقال :طرْ ..سافر
سبحت عابرا األزهار ،والزنابق،والفرس ،وأفراخ
الضف�ادع ،والصخور الساقطة م�ن القلعة ،حتى
غمرني الماء..
عيني وج�دت القردة فاغ�رة أفواهها
لما فتح�ت
ّ
تحدق بي.

على الضفة األخرى..
 - 2ومن الجوع ما..
برزت أوتار رقبتي على تجويف النحر..ثالثة أيام،
لم أذق طعاما،
رابع يوم ،وهي تقدم لي الغداء بنفسها تقول لي :
وجدت لك العروس  ،جميلة وممتلئة كالبطة..
وأنا أنظر إلى القطعة الكبيرة من اللحم ..قلت :لن
أتزوجها!
سقط ُّ
فكـــها :ماذا تقصد ،سوف تفعل ما نريد..
ُ
أبعدت الطبق شيئا قليال بالقرب مني..
إل�ي شزرا :ومن تكون حت�ى ال تتزوجها؟
نظرت
َّ
كل ْ
ْ
..كل..
ُ
ليلته�ا ،دفعته�ا؛ طار ال�ى زاوية الغرف�ة مزغردا
طاق�م أسنانها و اهت�ز راقصا ف�ي يديها شعرها
االصطناعي.

حجر الندى

 - 3ما أحلى الرجوع
آخر زقاق م�ن قريتنا ،حين رأيته�ا تجر صغارها
عرفتها..
وضع�ت قدم�ي على دواس�ة السرع�ة  ،وبجنون
تجاوزتها..
م�ررت بميدان الس�وق ،كالعناك�ب البشرية على
المخابز يصطفون في طابور..
ُ
ق�دت سي�ارة الرول�س روي�س بي�ن الجوامي�س
المتبخترة ومررت بحقول األرز والقصب العالي..
عل�ى جانب الطريق هن�اك صبي صغي�ر قد ركب
الجاموسة وهو نصف عار
َّ
وظ�ل يسابقني يصيح
عندما رآن�ي حرَّك قبضته
بمرح ..
 أن�ا أيض�ا أشع�ر بالغرب�ة  ..لن أعود إل�ى هناكأبدا..

طبنجة مريي

ص�در حديثا ً ع�ن منشورات المتوس�ط ـ إيطاليا ،كت�اب شعري جديد
للشاعر والمترجم الفلسطين�ي األردني تحسين الخطيب ،حمل عنوان
“حجر الندى”.
وال يخفى على قارئ «حجر الندى» لتحسين الخطيب ،اضطالع الشاعر
بحقل الترجمة التي تأخذ قسطا وافرًا من حياته ،ذلك أن جملة الخطيب
الشعرية ،جملة تتخلّص وفق عملية بنائية صارمة وجادة.
المترج�م صاح�ب الخب�رة يذهب إل�ى نح�و التكثيف بحنك�ة ودهاء،
ويوظ�ف جملت ُه الشعري�ة ببالغة ملحوظة في إيصا ِل م�ا يبدو لوهل ٍة
ُ
شخص ًي�اّ ،
تحاول
األمر ينطوي على أبع�اد عموميّة،
لكن ُه في حقيق�ة
ِ
َ
مالمس�ة المفاهي�م المجرّدة ،مث�ل الح�بّ أو الم�رأة وغيرهما.جملة
ُ
تحسي�ن الخطيب الشعري�ة قصيرة ،الوق�ت الذي تستهلك�ه هو أثناء
ُ
تحتاج
كتابتها ،رغم أنها تعتبر زف�راتٍ شعرية كثيفة ومستقيمة ،وال
إال أن ُتكتب كمن يفرغ حمال ثقيال عن كاهله.

صدرت المجموعة القصصية
الثانية بعنوان (طبنجة ميري)
لألديب  :السيد شليل
ع�ن دار اآلده�م للطباع�ة
والنشر.
وتضم المجموع�ة ستة عشر
قصة قصيرة  ،ت�دور عوالمها
حول تجارة الموبيليا
وع�ن آالم وآم�ال المواط�ن
البسيط  ،ولقد صدرت للكاتب
مجموع�ة قصصي�ة أول�ى
بعن�وان (الرائح�ة ) ع�ن دار
اإلسالم للطباعة والنشر.

اإلبداع الشعري عند الشاعر ..رجب الشيخ
بقلم  /عدي العبادي
يعد اإلب�داع جان�ب مهم وحي�وي في
المنتج الشعري وهو االرتقاء بالضربة
واختالفه عن الصورة الشعرية بقوته
حي�ث ان هن�اك ص�ور شعري�ة عادية
لكن تظل صور لما تحملها من صفات
وهن�اك اب�داع  .و ه�و م�ا يتج�وز به
الكات�ب نقس�ه و اإلب�داع الفاصل بين
الشاعر الع�ادي و الشاعر الكبير فنزار
القباني و بدر شاك�ر السياب كالمهما
من جيل الخمسينيات و كتبا ألعمودي
و الح�ر لكن ب�در شاعر كبي�ر و تعلق
قصائ�ده في الذاك�رة العربي�ة  .و يعد
من الرواد وصاحب الفضل في التجديد
بعد ان كسر الشعر العمودي الذي كان
مهيم�ن الى الذائقة لعق�ود طويلة اما
ن�زار القبان�ي فهو شاعر فق�ط و مع
ان له قصائ�د جميلة وصلت الى طبقة
الشباب و لست هنا في صدد المقارنة
لك�ن أحبب�ت ان اوض�ح الف�رق بي�ن
تجربتين من نف�س الجيل فكلك شاعر
اسلوب�ه الممي�ز جمه�وره وم�ن اجل

فهم االبداع في نصوص الشاعر رجب
الشيخ الذي يقول في احد نصوصه:
دعيني
أرسمك
بشغف مختلف …
علني أمسك بأول خيط
ضوء …
وأول نظرة أعجاب أسجلها
ضمن دفاتر أشعاري.. .
وأول قصيدة
عشق أزلي ترافقني

رحل�ة أصابع�ي
اللعوب…
تمر على جسد الزال طريا
نديا …شهيا..
لم تطأه نسمة ريح ساخنة
مجموع�ة أطروح�ات تتس�م بروع�ة
االنبث�اق و ق�د ب�رع الشاع�ر باختزال
شع�ري فكان اشتغال�ه بالتأويل تاركا
للمتلق�ي عملية االشتب�اك مع النص و
فك شفرة لمعرفة ما يريد الشاعر قوله
فالمتلقي المرسل له المعني بالخطاب

و له�ذا يسعى الى بناء عالقة بين نصه
و الذائق�ة ونالحظ انه جع�ل الخطاب
مفتوح حيث كانت صور عدة و تشبيه
حداثوي بقوله علني أمسك بأول خيط
و مع انه لم يحدد هوية أي الخاطب
لفتح باب الفضول لدينا
لوركا
ُ
َ
أن الموت ظل الحياة
حينما شع َر
َ
ٌ
أغنية
الحياة
أن
اال االنتظار

في
طوابير القداسة ِ
ِ
الصور ترسم ُ
أصوات ٍخفيضة
غرناطة تفتش عن آثار
تنام مع السلفادور دالي
عند معترك (الخطوط الوهمية)
بسريالة الوجود ….
ب�وح ع�ن مكنون�ة خاص�ة و إيضاح
إرهاصات عاشها الشاعر رجب الشيخ
و ترجمها شعرا على أوراقه و شاركناه
المنج�ز بسبب وج�ود جوانب جمالية
في سياق�ات كتاباته حيث يضع حوار
مفتوح ذو جوان�ب ابداعية على سياق
ن�ص م�ع مف�ردات متنوع�ة ان ه�ذه
االستع�ارات ه�ي م�ن سم�ات الشعر
فالشعر يصيب�ك بالدهشة عند سماعه
أو االطلاع علي�ه و معرف�ة إمكاني�ة
سحره و له فرسان جسدوا اإلبداع في
إعماله�م الت�ي ظلت على ط�ول الزمن
شاهدة لم يكت�ف الشاعر بكل الوصف
الذي طرحه و ما يعتقد به اتجاه عالمه
رؤيت�ه للواقع بل اس�رد واقعية تنتمي
لما يريده مطل علينا بوعيه الفكري.

(تصوف اللغة وإنكماش احلضور)

يف ديوان «شهوة ميت» للشاعر رياض جواد كشكول
قراءة ورؤية  /ثامر الخفاجي
قال تعالى في كتابه العزيز :
ُك ُّ ْ
ْت وَإ ِ َّن َما ُتو ََّفو َ
ْن
س َذا ِئ َق ُة الْ َم�و ِ
�ل َنف ٍ
أُ ُجور َُك ْم َي ْو َم الْ ِق َي َ
ام ِة
الع�رب ف�ي شعرهم هذا الف�ن الرفيع
ال�ذي ك�ان مست�ودع أسراره�م
وشجونه�م وآماله�م واالمه�م وم�ا
جادت به قريحتهم من مأثور حكمهم
 .فكان للموت في اشعارهم مفهوما ال
يبتعد كثيرا عن مفهوم السماء فكانوا
يرون في قضية الموت القضاء الذي ال
يرد وناموسا نافذا حيث يجرد اإلنسان
في�ه من جاه�ه وماله عن�د رقدته في
رمسه فكان لشعراء العرب وحكمائهم
مفهوما ق�د يبتعد أو يقت�رب كثيرا أو
قليال عن بعضهم البعض  .ومن روائع
حكم�ة الم�وت الحقيق�ة الت�ي يتفق
عليه�ا الجميع ما قال�ه كعب بن زهير
في رائعت�ه التي انشده�ا أمام حضرة
الرس�ول الكري�م صلى الل�ه عليه وآله
وسل�م ( بانت سعاد ) إذ يقول كل إبن
أنثى وإن طالت سالمته
يوما على آلة الحدباء محمول
فمشكلة الموت قديمة قدم الحضارات
والديان�ات  ..والس�ؤال ال�ذي يطرح
نفسه  ،هل ك�ان للشاعر رياض جواد
كشك�ول مفهوم�ا آخ�ر للم�وت ف�ي
عن�وان اخت�اره شاعرنا ليبق�ي الباب
مواربا أمام القاريء لعله يجد إجابات
لس�ؤاالت كثي�رة أم أن عقل�ه الباطني

استحضره�ا ليستكهن�ه األجوب�ة
لالسئل�ة الت�ي املته�ا علي�ة غريزت�ه
الروحية واالنفعالي�ة ليختار عنوان (
شهوة مي�ت ) عتبة أول�ى للولوج إلى
عالمه  .والسؤال األهم الذي يتبادر إلى
الذهن ونحن نتطلع إلى العنوان هو :
ه�ل ه�ذه الشهوة ه�ي أمني�ة يتطلع
لتحقيقه�ا شاعرنا في الم�وت أم هو
زه�د يروم م�ن وراءه الف�وز باالخره
وأن الحي�اة ل�م تع�د تعن�ي ل�ه شيئا .
القاريء اللبي�ب يستطيع ان يستظهر
مفه�وم الم�وت ل�دى الشاع�ر رياض
جواد كشك�ول ورؤيته عندم�ا نقرأ (
اإله�داء ص ) 5واع�ده العتب�ه الثانية
الت�ي نستطيع من خالله�ا أن لنظرية
الشاعر ورؤيته للموت حيث يتساءل :
حتى باتت شهوتي
للموت أقرب وإن اللهو يتعب
يا أمي
ما شهوة الموت
والموت شهوة
ثم يوغل الشاعر رياض جواد كشكول
في ترصين رؤيته ف�ي نصه الذي كان
عنوان�ا للديوان ( شهوة ميت ص) 16
حيث يقول :
قم من ثراك إلى الثريا
انزع الكفن المعتق شهوة
إستمن قبرك ...
قد الجدار  ..غلق األبواب  ..قلها
هيت لك
ما مات عندك رمح تغنى

ساعة نشوة
الموت ال يستشعر الكافور
لقد كان الشاعر يمتلك واعيا كافيا وهو
يرسل تلميحات�ه الشديدة السرية ترك
لوع�ي المتلقي أن يستشف كلمة السر
لسستكنه أبعاد الفكرة التي تجلت في
نصوص الشاعر وكأنه يستمع لواعظ
أخذت من�ه الحياة ثمنا باهضا لتمنحه
ه�ذه الفلسف�ة التي توشح�ت بلباس
الحكم�ة الت�ي تقرؤه�ا ف�ي كثير من
نصوص الديوان حي�ث يقول في نص
( صدفة ص: ) 36
يا أبتي
ما الفرق بين الموت الحياة
يا أبتي
ما الفرق بين النوم والسبات
ماذا جرى يا والدي في زحمة الغياب
قل كل ما يلهمني

بين الثواب والعقاب
ل�و تأملن�ا ه�ذا الن�ص جي�دا لج�ذب
انتباهنا تساؤل الشاعر في حواره مع
أبي�ه الذي تتمثل في�ه الحكمة وقدرته
عل�ى التميي�ز بي�ن المتناقض�ات التي
يخوض معتركها الشاعر والتي حاول
فيها بطريق�ة ذكية أن يشرك القاريء
في اإلجابة عنها يستوقفنا في تساؤل
األول تقدي�م الموت على الحياة عندما
يقول  :مالفرق بين الموت والحياة ولم
يقل بين الحياه والموت من باب تقديم
الحالة المرئية على الحالة الغيبية وهي
الحال�ة المعتادة في الحديث بتقديم ما
هو واق�ع على ما يتوقع حدوثه  ،فهل
ي�رى الشاع�ر ري�اض ج�واد كشكول
أن الموت ه�و الحقيقة الت�ي يتمناها
سواء من باب الزهد من الحياة أو باب
أن الم�وت أمنية للخلاص من متاعب

الحياة كما يرى أب�و العالء المعري أن
الحياة دار شقاء وعذاب والموت راحة
للجسد من تعب دائ�م  ،بل هو الحركة
الت�ي ترفع عنه أثقال الحياة ومتاعبها
أم أن شاعرن�ا أراد أن يبدد الخوف من
شبح الم�وت بالزهد م�ن الحياة وهل
إستطاع أن يمزج بين الحياة والموت.
العال�م في نظ�ر الشاعر يعي�ش أزمة
أساسها أخالقي وهذه األزمة قد تدفع
باإلنس�ان إلى االعتكاف الذي قد يودي
به إل�ى االختن�اق إيمانا من�ه األخالق
عماد الحياة وبغيابها يصبح كل شيء
ب�ورا إذ يق�ول ف�ي نص ( ظلال في
الزوايا ص: )121
بع�د حين سين�ادي ال�روح م�ن فوق
األعالي
هذه شرذم�ة تغتال أوجاع�ي وأحالم
الليالي
لي�س من ح�ق الشظاي�ا أن تنوح على
موت الحقيقة
ماثالت بين أوراق التزلف
والتكل�ف والوص�ول آلخ�ر الج�رح
المثخن بالحديد بالصديد
وبالخيانة
فالشاعر ري�اض ج�واد كشكول رغم
إحساس�ه التراجي�دي بالم�وت كونه
نهاي�ة حيات�ه إال أن ه�ذا اإلحس�اس
يستف�زه الكتش�اف مجاهي�ل كثي�رة
واضاءته�ا ل�ه لتتول�د لدي�ه إمكاني�ة
معرفة م�ا يحيط ب�ه ومعرف�ة الذات
لتجاوز هذا اإلحساس .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف
البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف
البرصة
مكتب البحث االجتماعي
رقم البحث /1884 /
بحث2017/
التاريخ 2017/11/12
اعالن
اىل املدعى عليه  /هيثم كاظم
اسماعيل
اقامت املدعية غيداء عبد الوهاب
باق�ر الدع�وى املرقم�ة /1884
بح�ث 2017 /ض�دك تطل�ب
فيه�ا الحك�م بالتفري�ق للهجر
وقد لوح�ظ من الشرح الواردة
من املجلس البل�دي ملنطقة حي
البت�ول والقائ�م بالتبلي�غ ان�ك
مرتح�ل اىل جه�ة مجهولة وغري
معلوم�ة عليه قرر تبليغك اعالنا
بصحيفتين يوميتين محليتني
مشهورتين بالحض�ور صب�اح
يوم  2017/11/19امام مكتب
الباح�ث االجتماع�ي وعند عدم
حضورك س�وف يج�ري البحث
االجتماع�ي بحق�ك غيابيا وفق
القانون
القايض
فالح حسن حصني
ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف
ابي صيدا
اعالن
ق�دم السيد كام�ل صادق حسن
طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة يطلب
في�ه نصب�ه قيم�ا على ول�ده
علي كامل ص�ادق حس�ن الذي
اختطف بتاريخ 2014/11/17
وان�ه م�ن موالي�د  1981وك�ان
يرتدي تراكسوت رصايص اللون
وانه من سكنة ناحية ابي صيدا
قري�ة زهيرات وان اوصاف�ه
متوس�ط القامة وجسمه وسط
شعره اسود ابي�ض البنيه ومن
لدي�ه اي معلومة عن�ه مراجعه
ه�ذه املحكم�ة واي محكمة او
مرك�ز رشط�ة الخبار ع�ن ذلك
وبعكسه س�وف ينظر يف الطلب
حسب القانون
القايض
سعد جزاع حسني
ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف
بعقوبة
العدد /4338 /ش2017/3
التاريخ 2017/11/8
اىل املدعى عليه /عيل يوسف
عبود
اعالن
اقام�ت املدعي�ة ميسرة رشيد
صع�ب الدع�وى املرقم�ة
بالع�دد اعلاه ام�ام محكم�ة
االح�وال الشخصي�ة يف بعقوبة
وموضوعه�ا تفري�ق للهج�ر
ولكون�ك مجهول مح�ل االقامة
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني
محليتني بموعد املرافعة املوافق
 2017/11/21الساعة التاسعة
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك
او ارسال من ين�وب عنك قانونا
ستجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا ووفق االصول
القايض
صباح حبيب حسني
ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف
البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2708 /ب2017/
التاريخ 2017/11/7
اىل املدعى عليها /نرجس عبد
االمري سلمان
اق�ام املدعي هيث�م سالم مزعل
الدعوى البدائية املرقمة /2709
ب 2017/ض�دك يطل�ب فيه�ا
الحكم بالزامك باعادة بدل املبيع
البال�غ خمس�ون ملي�ون دينار
وتحميل�ك الرس�وم واملصاريف
واتع�اب املحام�اة وملجهولي�ة
مح�ل اقامتك حسب رشح املبلغ
القضائي له�ذه املحكمة وتاييد
املجل�س البل�دي ملنطق�ة ملحق
االنصار  /كربالء املقدسة قررت
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا يف
صحيفتين محليتين يوميتين
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة
املصادف يوم  2017/11/20ويف
حالة عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك قانونا فسوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف
البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2709 /ب2017/
التاريخ 2017/11/7
اىل املدعى عليها /نرجس عبد
االمري سلمان
اق�ام املدعي هيث�م سالم مزعل
الدعوى البدائية املرقمة /2709
ب 2017/ض�دك يطل�ب فيه�ا
الحك�م بالزام�ك بمبل�غ ف�رق
البلدي�ن وهو عب�ارة عن الفرق
عن قيمة العقار املعينة يف التعهد
وقيمت�ه عن�د النك�ول وال�ذي
يق�دره بمبل�غ (مائ�ة مليون)
دين�ار وتحميل�ك الرس�وم
واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة
وملجهولي�ة محل اقامتك حسب
رشح املبل�غ القضائ�ي له�ذه
املحكمة وتايي�د املجلس البلدي
ملنطقة ملحق االنصار  /كربالء
املقدس�ة قررت ه�ذه املحكمة
تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفتين
محليتين يوميتين للحضور يف
موع�د املرافع�ة املص�ادف يوم
 2017/11/20ويف حال�ة عدم
حض�ورك او ارسال م�ن ينوب
عن�ك قانون�ا فس�وف تج�ري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض
محمد نزار هاشم البعاج
ـــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة 2017/1256 /
التاريخ 2017/11/12
اىل املنفذ عليه
 1ـ املدين :املدير املفوض لرشكة
عرب الرشق اضافة لوظيفته
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من
رشح مبلغ محكمة بداءة عمان
انك مجهول محل االقامة وليس
ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت او
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه
واستنادا للم�ادة  27من قانون
التنفي�ذ تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ
البصرة خلال خمس�ة عشر
يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعاملات التنفيذي�ة
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم
حضورك ستبارش هذه املديرية
بإج�راءات التنفيذ الجربي وفق
القان�ون انك مدي�ن مبلغ قدره
( 318,304,960فقط ثالثمائة
وثمانية عرش مليون وثالثمائة
واربعة االف وتسعمائة وستون
دينار الغريه�ا )اىل الدائن املدير
املف�وض لرشك�ة االعض�اد
للحراسات والحمايات املحدودة
 /اضافة لوظيفته
املنفذ العدل
ضاري صباح حسني
اوصاف املحرر :
محكمة ب�داءة البصرة /307
ب2017/
2017/3/22
ـــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل
االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف
بعقوبة
العدد /3346 /ش2017/3
التاريخ 2017/11/5
اىل املدعى عليه/
مسعد خلف عيل
اعالن
اقام�ت املدعي�ة عائ�دة بج�اي
سه�ر الدع�وى املرقم�ة بالعدد
اعلاه ام�ام محكم�ة االحوال
الشخصي�ة يف بعقوب�ة
وموضوعه�ا الحك�م بالتفريق
للهج�ر ولكونك مجه�ول محل
االقام�ة تقرر تبليغ�ك بواسطة
صحيفتين محليتين بموع�د
املرافعة املوافق 2017/11/19
الساع�ة التاسع�ة صباح�ا ويف
حال�ة عدم حض�ورك او ارسال
من ينوب عن�ك قانونا ستجري
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا
ووفق االصول
القايض
صالح حبيب حسني

9

اعالنات

العدد ( )1552االثنين  13تشرين الثاني 2017
www.almustakbalpaper.net

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن

العدد2816 :
التاريخ2017/10/17 :

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط (للمرة االوىل) بيع االمالك املدرجة اوصافها ادناه والعائدة اىل مديرية
بلدي�ة البش�ائر وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم ()21لس�نة  2013فعلى الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية
مراجعة مديرية بلدية البش�ائر خالل فرتة ( )30ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مس�تصحبني
معه�م التأمين�ات القانونية البالغ�ة ( )%50من القيمة القيم�ة التقديرية بصك مصدق او نقدا وس�تجري 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 املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات
والضواب�ط الص�ادرة من البلدية بهذا الصدد وفق املادة ( )15من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013لذا
اقتضى التنويه التي تنص (يجري االعالن عن بيع الدور او الش�قق او االرايض الس�كنية العائ�دة اىل الدولة بما فيها اموال
الدول�ة العائ�دة لدواوين االوقاف اىل منتس�بي الدولة والقطاع العام املتزوجني الذين ال يمكل�ون هم او ازواجهم او اوالدهم
القارصين دارا او شقة او ارضا سكنية عىل وجه االستقالل ولم يكونوا قد حصلوا عىل وحدة سكنية او قطعة ارض سكنية
من الدولة او الجمعية التعاونية.
يجري البيع بني منتس�بي الوزارة الواحدة مع اعطاء االس�بقية ملنتس�بي 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.
ويف حال�ة ع�دم حص�ول راغب بالرشاء منها او بقى قس�م منها فتعلن مج�ددا للبيع اىل املواطنني كاف�ة ممن تتوفر فيهم
رشوط التمليك.
املستمسكات املطلوبة-:
تعهد خطي وفق قرار  120لس�نة  1982وحس�ب التعليمات الخاصة بتوزيع قطع االرايض الس�كنية الصادرة من مجلس
الوزراء.
املستمسكات للزوج او الزوجة او حجة اعالة اذا كان اعزب.
بيان عدم استفادة.
تأمينات  % 5من القيمة التقديرية بالنسبة ملوظفي وزارة البلديات واالسكان واالشغال العامة.
تأمينات  % 50بالنسبة ملوظفي الوزارات االخرى واملواطنني عامة.

املهندس
عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

رقم الملك
577/1م 15سليمانية
581/1م 15سليمانية
 587/1م15سليمانية
 677/1م 15سليمانية
 702/1م 15سليمانية
 582/1م 15سليمانية
 584/1م 15سليمانية
 586/1م 15سليمانية
 588/1م 15سليمانية
 670/1م 15سليمانية
 673/1م 15سليمانية
 679/1م 15سليمانية
 594/1م 15سليمانية
 596/1م 15سليمانية
 597/1م 15سليمانية
 598/1م 15سليمانية
 599/1م 15سليمانية
 668/1م 15سليمانية
 669/1م 15سليمانية
 672/1م 15سليمانية
 675/1م 15سليمانية
 681/1م 15سليمانية
 699/1م 15سليمانية
 1134/1م 15سليمانية
 1135/1م 15سليمانية

نوع الملك
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية
قطعة ارض سكنية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

اعالن

الموقع
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر
ناحية البشائر

مساحته
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
200م2
420م2
420م2

العدد280 :
التاريخ2017 /11 /12 :

بناء عىل م�ا جاء بكاتب مديرية بلديات ميس�ان  /لجنة
التقدي�ر املرق�م ( 11يف  )2017/10/17تاجير االملاك
املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها
( )1ملك استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم
( )21لس�نة  .2013فعلى م�ن يرغب االشتراك باملزايدة
العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة
وخلال مدة  30يوما تبدأ من الي�وم التايل لصدور االعالن
مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية ال تق�ل عن  % 25من
القيم�ة املقدرة لبدل االيجار لكام�ل مدته بموجب صدق
مصدك وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم
االخير من م�دة االعالن ويك�ون مكان اجراءه�ا يف مقر
مديري�ة بلدية الكحالء ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة
اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
ت نوع العقار
1

علوة
االسماك

مساحته

رقمها

القيمة التقديرية
سنويا

مدة
االيجار

140250

2/23

8000000
ثمانية ماليين
دينار

 11سنة

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/1979 /
التاريخ 2017/10/30
اعالن
اس�تنادا للم�ادة  71قان�ون التنفي�ذ وبن�اءا على طلب
الدائنة س�ارة س�عد ناجي تبي�ع مديري�ة تنفيذ النجف
الس�يارة املرقمة 13449أ نج�ف خصويص بيجو 405
املدرج�ة اوصافها ادناه العائد للمدي�ن ذو الفقار حيدر
طال�ب فعىل الراغب بالرشاء الحض�ور يف املكان والزمان
املذكورين ادناه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل
للنرش يف الصحف مس�تصحبا مع�ه التأمينات القانونية
البالغ�ة  %10عشرة باملئ�ة م�ن القيم�ة املق�درة بصك
مص�دق مع هوية االحوال املدنية وان رس�وم التس�جيل
والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
نصري حسني عبد زيد الكالبي
املواصفات :
 1ـ ن�وع الس�يارة 13449:أنجف خص�ويص بيجو 405
بيضاء اللون
 2ـ املواصف�ات  :الس�يارة ذات الون ابيض وهي ايرانية
املنش�أ وذات ب�دن بحال�ة جي�دة ع�دا طعج�ة صغرية
خلف الس�يارة اس�فل البكاليت االيمن واالطارات بحالة
متوس�طة املصابي�ح االمامي�ة الخلفية جيدة وش�غالة
جمي�ع زجاج الس�يارة بحالة جي�دة والغرف�ة الداخلية
للس�يارة بضمنها الكش�نات بحالة متوس�طة واملحرك
شغال ناقل الحركة من النوع العادي
 3ـ م�كان مع�رض غض�ن الزيتون يف مع�ارض النجف
الحديدة (الحويل)
 4ـ موعد املزايدة الس�اعة الرابعة عرصا من اليوم االخري
لإلعالن يف الصحف
 5ـ القيمة املقدرة للس�يارة  6250000ستمائة ومائتان
وخمسون الف دينار
 6ـ تقدم تأمينات القانونية بصك مصدق
 7ـ تس�ديد رس�م التحصي�ل  %3من القيم�ة التي ترىس
عليها املزايدة
مالحظة  :تنرش يف صحيفتني يوميتني واسعة االنتشار

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد 6390 /
التاريخ 2017/10/25
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اء على الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ
 2017/8/14لتسجيل تمام العقار تسلسل ()1152
محلة الرصاي باسم العراقية (سندس عباس رسول)
مج�ددا باعتبار حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق
اح�كام قان�ون التس�جيل العقاري رقم ( )43لس�نة
 1971املع�دل قررن�ا اعالن هذا الطل�ب فعىل كل من
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار
تقديم م�ا لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة
ثالثين يوما من اليوم التايل لنشر هذا االعالن وكذلك
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا
م�ن اليوم التايل النتهاء ومدة هذا االعالن وذلك الثبات
حقوق�ه موقعي�ا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض
القايض
محمد كامل كرماشة
فقدان وصل
فقد من�ي وصل االمان�ات املرق�م  741896والصادر
م�ن مديرية بلدي�ة النارصية ومبلغ�ه  379500الف
دينار باسم /عبد الحسني خلف خالد فمن يعثر عليه
تسليمه ملصدره .
فقدان وثيقة
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية الص�ادرة من املديرية
العام�ة للتعليم املهني/اعدادية الزعفرانية الصناعية
بالع�دد  423يف  2004/4/18واملعنون�ة اىل مديري�ة
تربي�ة ذي ق�ار باس�م /محمود عبد الحسين علوان
فمن يعثر عليها تسليمها ملصدرها .

فقدان هوية
فق�دت من�ي الهوي�ة املرقم�ة 08354585
والص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء – املديري�ة
العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائي�ة /محطة
كهرب�اء النارصي�ة باس�م /منتظ�ر محم�د
شبيب فمن يعثر عليها تسليمها ملصدرها
مديرية بلديات واسط  /لجنة البيع وااليجار
تنوية
الحاق�ا باعالنن�ا  2511يف 2017/9/24
بتاري�خ
املنش�وريف جري�دة املس�تقبل
 2017/10/4بن�اء على املكامل�ة الهاتفي�ة
من قبل الس�يد املحافظ تق�رر تاجيل مزايدة
اعلان تاجريمج�زرة م�وايش الح�ي املزم�ع
اقامتها اليوم (االحد)املصادف 2017/11/5
م�دة ( )15ي�وم اىل ي�وم االثنين املواف�ق
(.... )2017/11/20
لذا اقتىض التنوية
مديرية بلديات واسط  /لجنة البيع وااليجار
تنوية
الحاق�ا باعالنن�ا  2534يف 2017/9/28
بتاري�خ
املنش�وريف جري�دة املس�تقبل
 2017/10/16حيث ورد خطا يف ت 1/رقم
املل�ك لقطع�ة  292/2م  12الطوي�ل الغربي
والصحي�ح  492/2م  12الطوي�ل الغرب�ي
العائدة اىل مديرية بلدية الزبيدية
لذا اقتىض التنوية
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /346:ب2017/
التاريخ 2017/11/5
اىل  /املدعى عليهم ( /امني واحس�ان ومحمد
وش�هناز اوالد ماج�د حسين وحس�ن س�يار
جاسم)
تبليغ
اص�درت هذه املحكمة بتاري�خ 2017/8/20
قراره�ا املرق�م /346ب 2017/واملتضم�ن
ازالة ش�يوع حق التصرف يف القطعة املرقمة
( )77مقاطع�ة ( )17الحيرة وتوزي�ع ص�ايف
الثم�ن عىل الشركاء كل حس�ب اس�تحقاقه
وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مختار املنطقة املؤيد
م�ن املجل�س البلدي وكت�اب املرك�ز التمويني
يف املحافظ�ة ومكت�ب معلوم�ات املنطق�ة لذا
اقتىض تبليغكم بصحيفتني رسميتني محليتني
يوميتني واسعتي االنتشار ولكم حق االعرتاض
عىل الحكم الغيابي خالل عرشة ايام من تاريخ
نرش هذا االعالن وبخالفة تنتهي الفرتة املحددة
لالعرتاض عىل الحكم الغيابي .
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /6694:ش2017/7
التاريخ 2017/11/2
اىل املدعى عليه  /حيدر محمد شالكه
اقامت املدعية س�ندس جاس�م محمد الدعوى
بالعدد /6694ش 2017/7امام هذه املحكمة
والت�ي تطل�ب فيها نفق�ة ماضية ومس�تمرة
له�ا ونفق�ات مس�تمرة لالطف�ال كل�ب م�ن
(مريم ومروة ويوس�ف ومصطفى ومرتىض )
وملجهولية محل اقامتكم وحسب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مختار حي الن�داء  /النجف
ق�ررت املحكم�ة تبليغكم بخص�وص الدعوى
وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني
محليتين يوميتني وعليكم الحضور امام هذه
املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم
 2017/11/20الس�اعة التاس�عة صباحا ويف
حالة عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحقك�م غيابا
وعلنا وفق االصول .
القايض
حسني عباس سمني
اعالن
اىل املدعى عليه  /اركان حمزة كاظم
اقام عليك املدعي (تركي عبدا الزهرة حصيني)
دع�وة وطلب دعوت�ك مع املدعى علي�ه الثاني
السيد وزير العدل اضافة لوظيفته
والحك�م بأبطال قيد العقار املس�جل باس�مك
والقي�د /83ت 2002/2محلة  -960والخاص
بالعق�ار املرق�م  70276ح�ي امليلاد واعتبار
قي�ده ثاب�ت الحك�م ولثب�وت مجهولية محل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار
مختار منطق�ة حي الرشط�ة ( تبوك) هادي
طاهر االس�دي عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك
اعالنا بصحيفتني محليتني واس�عتي االنتشار
بموعد املرافعة املص�ادف يوم 2017/11/19
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك
او ارس�ال م�ن ينبو عنك قانونا س�وف تجري
املرافعة بصفتك غيابيا وعلنا وفق االصول
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /487:ب2017/
التاريخ 2017/11/7
اىل  /املدعى عليهم ( /امني واحس�ان ومحمد
وش�هناز اوالد ماج�د حسين وجوي�د وزكية
وجلثوم�ة اوالد عكيلي ش�بيب ومحس�ن
ومحمود اوالد زغري عكييل )
اعالن
اق�ام املدعي�ان ( احس�ان علاء ميري وعبد
الحلي�م عبد االمير) الدع�وى البدائية املرقمة
/487ب 2017/املتضمن�ة طلبه ازالة ش�يوع
العقار املرقم  3/126مقاطعة  17الحرية
وبالنظر ملجهولية محل اقامتكم حسب رشح
القائم بالتبليغ واش�عار مختار املنطقة املؤيد
م�ن املجلس البل�دي لناحي�ة الحيرة وكتاب
دائ�رة التخطيط واملتابعة ف�رع تموين النجف
وكتاب مكت�ب معلومات الحيرة عليه قررت
هذه املحكمة تبليغكم بصحيفتني رس�ميتني
محليتين واس�عتي االنتش�ار للحض�ور امام
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املص�ادف
 2017/11/16الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ويف
حال عدم حضوركم او ارسال من ينوب عنكم
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك�م غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1818 /ب2017/5
التاريخ 2017/11/12
اعالن
بناء على القرار الصادر من ه�ذه املحكمة
بازال�ة ش�يوع العقار تسلس�ل ( 1/1801
الح�ي الصناع�ي ) يف النج�ف تعل�ن ه�ذه
املحكم�ة ع�ن بي�ع العق�ار املذك�ور اعاله
واملبينه اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني
بالرشاء مراجع�ة هذه املحكمة خالل ()30
يوما من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا
معه التامين�ات القانوني�ة البالغة  %10من
القيم�ة املق�درة بموجب ص�ك مصدق ألمر
محكمة ب�داءة النجف وص�ادر من مرصف
الرافدي�ن رق�م ( )7يف النج�ف وس�تجري
املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من
الي�وم االخري م�ن االعلان يف املحكمة وعىل
املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة
الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف /
العق�ار املرق�م  1/1801الح�ي الصناع�ي
يف النج�ف عبارة عن بناية تقع عىل ش�ارع
عام  30مرت وانها ركن وتحتوي عىل س�بعة
محلات املحل االول متخذ مطعم ومس�تغل
من قبل املس�تاجر حميد جاسم محمد وهو
يرغ�ب بالبق�اء يف املح�ل بعد البي�ع بصفة
مس�تاجر واملحلات الثاني والثال�ث مغلفة
اثناء الكشف اما املحل الرابع متخذ للحدادة
ومس�تغل من قبل املس�تاجر محمد س�هام
غ�ازي وه�و يرغ�ب بالبق�اء يف املح�ل بعد
البي�ع بصفة مس�تأجر اما املح�ل الخامس
متخ�ذ لبي�ع كمالي�ات الس�يارات واالدوات
وهو مس�تاجر من قب�ل املدعو مجيد مهدي
نصيب وه�و يرغ�ب يف البق�اء يف املحل بعد
البي�ع بصفة مس�تأجر اما املحل الس�ادس
مغلق اثناء الكش�ف اما املحل السابع متخذ
للدوشمة ومس�تغل من قبل املستاجر سعد
حاتم حس�اني وهو يرغ�ب بالبقاء يف املحل
بعد البيع بصفة مس�تاجر وان بناء املحالت
جميع�ا من الطابوق ومس�قف بالش�يلمان
وان درجة عمرانه دون الوس�ط وان القيمة
املقدرة للعقار مبلغ قدره ()284,650,000
مائت�ان واربع�ة وثمانون مليون وس�تمائة
وخمسون الف دينار فقط الغريها
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون اإلدارية واملالية
مديرية االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة
يف
النجف االرشف
قسم اقامة النجف االرشف
العدد 3512 :
التاريخ 2017/8/9
اىل  /مركز رشطة الغري ( التحقيق)
صحة صدور
كتابك�م املرق�م (املفق�ودات  )13708 /يف
 2017/08/08نؤي�د لك�م صح�ة ص�دور
(هوي�ة االقام�ة) املرقم�ة ()0011385
والعائدة للمدعوة (ربيعة عيل جربان ) ليبية
الجنس�ية الصادرة بتاري�خ 2016/02/04
الناف�ذة لغاي�ة  2018/12/09للتفض�ل
بالعلم ..
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /344:ب2017/
التاريخ 2017/11/5
اىل  /املدعى عليهم ( /امني واحسان واحمد
ومحم�د وش�هناز اوالد ماجد حسين وعبد
نور كاظم إبراهيم )
تبليغ
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2017/8/20
ق�راراه املرق�م /344ب 2017/واملتضم�ن
ازالة شيوع حق الترصف يف القطعة املرقمة
( )75مقاطع�ة ( )17الحيرة وتوزيع صايف
الثمن عىل الرشكاء كل حس�ب اس�تحقاقه
وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة
املؤي�د م�ن املجل�س البل�دي وكت�اب املركز
التموين�ي يف املحافظ�ة ومكت�ب معلومات
املنطق�ة ل�ذا اقتضى تبليغك�م بصحيفتني
رس�ميتني محليتين يوميتين واس�عتي
االنتش�ار ولكم ح�ق االعرتاض على الحكم
الغياب�ي خالل عشرة ايام م�ن تاريخ نرش
هذا االعالن وبخالف�ه تنتهي الفرتة املحدده
لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
اعالن
اىل املدعى عليه /عيل حسني حيدر
تنويه
صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 1545
تاري�خ الخمي�س  2017/10/26ورد يف
االعالن الس�ابق بتاريخ  /26ترشين االول/
 2017الخ�اص بتبليغ موع�د املرافعة خطأ
يف رق�م الدعوى حيث ورد في�ه رقم الدعوى
/2472ب 2017/2خطأ والصحيح /2472
ب 2016/2لذا اقتىض التنويه
اعالن
اىل املتهم الهارب ( يحيى صبار نعمة)
احالكم قايض محكمة تحقيق الس�ماوة اىل
محكمة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة
املرق�م  604يف  2017/10/15غيابيا الجراء
محاكمتك بدعوى غري موج�زة وفق احكام
امل�ادة ( )422م�ن قانون العقوب�ات ولعدم
حض�ورك اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغك
عن طريق صحيفتين محليتني وتحديد يوم
 2017/12/24موع�دا للمحاكمة ويف حالة
عدم حضورك سيتم اجراء محاكمتك غيابيا
وعلنا وحسب االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ( حنان غاوي عباس)
احالك�م ق�ايض محكم�ة تحقي�ق النزاهة
يف املثن�ى اىل محكم�ة جناي�ات املثن�ى
بموج�ب قرار االحالة املرق�م  2017 /22يف
 2017/10/22غيابي�ا الج�راء محاكمت�ك
بدعوى غري موجزة وفق احكام املادة ()316
من قانون العقوبات ولعدم حضورك اىل هذه
املحكمة تق�رر تبليغك عن طريق صحيفتني
محليتني وتحديد يوم  2017/12/25موعدا
للمحاكم�ة ويف حال�ة عدم حضورك س�يتم
اج�راء محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا وحس�ب
االصول
الرئيس
عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة
رقم اإلضبارة 2014/258 :
التاريخ 2017/11/12
اعالن
املدين  /غيث مزهره عليوي
تق�رر تبليغ�ك وفق احكام امل�ادة  87قانون
التنفيذ العراقي املرقم  45لسنة  1980حول
حجز االموال الغري منقول�ة العقار املرقم (
 )34مقاطعة ( )22الطرب لقاء دين الدائن (
عيل ثامر حرب) البالغ ( )32319000اثنان
وثالثون مليون وثالثمائة وتسعة عرش الف
دينار فيجب عليكم اداء املبلغ املذكور اعاله
خلال عرشة اي�ام من الي�وم الت�ايل لتاريخ
النرش وال فان االموال املحجوزة ستباع وفقا
الحكام القانون
منفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة
رقم اإلضبارة /77 :خ2017/
التاريخ 2017/8/27
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ البرصة العقار تسلس�ل
 860/2090الرب�اط الكبري يف حي االصدقاء
العائد للمدين جبار شنيش�ل بناي املحجوز
لقاء طلب الدائن مرتىض كامل مفتن البالغ
( )103515000دين�ار مائ�ة وثالثة مليون
وخمسمائة وخمس�ة عرش الف دينار فعىل
الراغ�ب بالشراء مراجع�ة ه�ذه املديري�ة
خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ م�ن اليوم التايل
للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
فردوس حسني شاوي
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  860/2090 :الرب�اط
الكبري
 2ـ جنس�ه ونوعه  :ارض ال�دار مع ابنيتها
ملك رصف
 3ـ ح�دوده اوصاف�ه  :يق�ع منطق�ة حي
االصدقاء قرب جامع العباس
 4ـ مش�تمالته  :استقبال هول وثالث غرف
ومطبخ وحمام ومرفق صحي
تحتاني وثالث غرف وه�ول وحمام ومرفق
صحي فوقاني
 5ـ مساحته م 2اولك 2
 6ـ درجة العمران  :جيدة
 7ـالشاغل  :املدين جبار شنيشل بناي
 8ـالقيم�ة املق�درة  130,000,000 :دينار
مئة وثالثون مليون دينار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /6420 :ش2017/1
التاريخ 20917/11/6
اعالن
اىل املدعى عليه  /فاضل محمد باقر مهدي
اق�ام املدعين كل م�ن (علي محم�د حبيب
وفلاح حس�ن محمد عيل) الدع�وى بالعدد
/6420ش 2017/1ام�ام ه�ذه املحكم�ة
وموضوعه�ا طل�ب ابط�ال حج�ة التولي�ه
املرقمة ( )2013/3وملجهولية محل اقامتكم
وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار
حي الغدير  /النجف قررت املحكمة تبليغك
بخص�وص الدع�وى بموعد املرافع�ة اعالنا
بواس�طة صحيفتين محليتين يوميتني و
عليك الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد
املرافعة الق�ادم املوافق يوم 2017/11/21
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عامر حسني حمزة

اعالن
تعل�ن الرشك�ة العراقي�ة النت�اج
وتس�ويق املنتج�ات الزراعية عن
بي�ع مول�دة كهربائي�ة موجودة
يف مشروع انتاج بي�ض املائدة يف
الصويرة الثانية نوع بريكنز (250
 ) KV /جدي�دة غير مس�تخدمة
باملزاي�دة العلني�ة ي�وم الثالث�اء
 2017/11/28فعلى الراغبين
بالرشاء مشاهدة املولدة املذكورة
اعلاه مراجع�ة ادارة املرشوع يف
الصوي�رة الثاني�ة الطري�ق العام
بغ�داد الصويرة وعلى ان يتحمل
املشرتي اجور االعالن والداللية
املدير املفوض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 9447 :
التاريخ 2017/11/7
اعالن
ق�دم املس�تدعي عب�اس لطي�ف س�الم طلب اىل
هذه املحكمة يطلب في�ه اصدار حجر وقيمومة
لولده املفق�ود خضري عباس لطي�ف والذي فقد
 2014/8/12علي�ه واس�تنادا لقان�ون رعاي�ة
القارصي�ن ق�ررت املحكم�ة نشره بصحيفتني
محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض
قيرص عباس رشيد
فقدان
فق�دت هوية املوظف باس�م (معن عاش�ور عبد
داخ�ل) العن�وان الوظيفي مع�اون قضائي رقم
الهوي�ة  430818يف  2015/4/6الص�ادرة م�ن
وزارة الع�دل دائ�رة االصلاح العراقي�ة من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان وثيقة
فقدت الوثيقة املرقمة  172267يف 2017/9/30
باس�م (ابتسام عادل زيدان) الصادر من اعدادية
الزه�راء للبن�ات واملعن�ون اىل اعدادية الس�ماوة
للبنات من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
تنويه
ورد س�هوا يف اعلان مديري�ة االح�وال املدني�ة
والج�وازات واالقام�ة يف املثن�ى الخ�اص بطل�ب
املواط�ن (زاه�ي عب�د ي�ارس حم�ود) املنش�ور
يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  1518يف
/14ايل�ول 2017 /خلال مدة عشرة ايام خطأ
والصحيح هو خالل خمسة عرش يوما لذا اقتىض
التنويه
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
دار القضاء يف هبهب
محكمة األحوال الشخصية يف هبهب
العدد /354 :ش2017/
التاريخ 2017/11/9
اعالن
اىل املدعى عليه /جاس�م حميد جاسم  /هبهب/
العامرية
اقام�ت املدعي�ة صالح�ة عزي�ز محم�د الدعوى
الرشعي�ة املرقم�ة / 354ش 2017/تطل�ب
فيه�ا التفري�ق للهجر م�ن املدعى عليه جاس�م
حميد جاس�م عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك
بصحيفتني محليتين يوميتني للحض�ور بموعد
املرافعة املص�ادف  2017/11/23ويف حالة عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وفقا الحكام املادة
 21من قانون املرافعات املدنية
القايض
فالح حسن محمود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /6 /انابة 2017 /
التاريخ 2017/11/8
اعالن
تبي�ع محكم�ة ب�داءة املعق�ل باملزاي�دة العلنية
العق�ار املرق�م  1/105م 1الجبيل�ة وه�و عبارة
عن دار س�كن تقع يف منطق�ة الجبيلة (القرية)
بداخل ش�ارع فرعي ضيق وان مس�الحة العقار
 1,53,89مائ�ة وثالثة وخمس�ون مرتا وتس�عة
وثمان�ون س�نتيمرتا وهو مؤلف م�ن ثالثة غرف
ن�وم وحمامين ومطبخني اضافة لوج�ود غرفة
ومخ�زن يف الطاب�ق الثان�ي وان الش�اغل يرغب
بالبق�اء بالعقار بصفة مس�تاجر فم�ن له رغبة
بالشراء الحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف بناية
قرص القضاء يف تمام الس�اعة  12من ظهر اليوم
الثالثين الت�ايل لنرش ه�ذا االعالن مس�تصحبني
معهم التامينات القانونية البالغة  %10من قيمة
العث�ار املق�درة البالغ�ة س�تة وتس�عون مليون
ومائتان وخمسون الف دينار
القايض
عالء حسني صيهود
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد /493 /ش 2017 /
التاريخ 2017/11/12
اىل املدعى عليه /مهند يوسف كريم
تبليغ
اقام�ت املدعي�ة مي�س رايض عب�اس الدع�وى
املرقم�ة /493ش 2017/والت�ي تطالبك باثبات
نس�ب ولده�ا (يوس�ف تول�د )2016/11/26
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار مختار
ح�ي التامي�م التاب�ع لقض�اء املقدادي�ة واملرفق
ط�ي كتاب مركز رشطة املقدادي�ة املرقم  339يف
 2017/7/12قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني
محليتين بالحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف
 2017/11/26ويف حالة عدم حضورك او حضور
من ينوب عنك سوف تتم املرافعة بحقك غيابيا
القايض
عيل يوسف رايض
لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن
بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدي�ة امل�ؤرخ يف
 2017/9/25الص�ادر م�ن لجنة تثبي�ت امللكية
يف الزبير حول تثبيت عائدي�ة تمام العقار 1676
/الك�وت باس�م خديجة جاس�م نارص اس�تنادا
الح�كام امل�ادة  49من قان�ون  43لس�نة 1981
وق�د تقرر اعالن هذا القرار مدة ثالثني يوما وعىل
من لديه اعرتاض على القرار املذكور الطعن فيه
لدى رئاس�ة محكمة االستئناف اعتبارا من اليوم
التايل لنرش هذا االعالن وعند انتهاء املدة املذكورة
وعدم ورود اشعار من رئاسية االستئناف بوقوع
الطعن عىل القرار لديها خالل املده اعاله ستبادر
مالحظية التس�جيل العقاري يف الزبري بالتسجيل
وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد (جمعة لطيف
حنت�وش) ال�ذي يطل�ب في�ه تبدي�ل اللق�ب من
( املريان�ي ) اىل ( الدراج�ي) م�ن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدى اقصاها خمسة
عرش يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف
الطلب وفق احكام امل�ادة  22من قانون البطاقة
الوطنية رقم  3لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة
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أكد ان االسود قادرون على أن جيتازوا مجيع املعرقالت

قاسم يعد بتحقيق نتيجة اجيابية بمباراة اليوم ..واملدرب السوري :سنكون أول املسامهني يف رفع احلظر

بغداد /المستقبل العراقي

بعد وصوله اىل مواقع بعيدة يف تصفيات
كاس العال�م ،ويج�ب ان نرك�ز للمباراة
بش�كل جيد كون هذه املباراة هي ايضا
ستكون تحضريية لبطولة غرب اسيا».
وبع�ث قاس�م رس�ائل اطمئن�ان اىل
الجماهري العراقية بان» االسود قادرون
على ان يجت�ازوا جمي�ع املعرقلات،
وس�تقدم كل ماعنده�ا من اج�ل افراح
الجماهري بالرغم من ان هناك الكثري من
الالعبني سيغيبون عن بطولة غرب اسيا
لعدة اس�باب ،ونعول عىل اغلب الالعبني
املتواجدين معنا االن يف كربالء املقدس�ة،
لكن مباراة تجريبي�ة واحدة التكفي بل

أكد مدرب املنتخب الوطني باس�م قاسم
انه يس�عى اىل تحقيق هدفني من مباراة
اليوم م�ع املنتخ�ب الس�وري االول هو
تحقيق نتيجة ايجابية تليق باسم الكرة
العراقي�ة وايضاح الص�ورة اكثر لبعض
الالعبني ،والثاني تحسني موقع املنتخب
يف تصنيف (الفيفا)».
وبني يف مؤتمر صحايف تابعته «املستقبل
العراق�ي» ،يف محافظة كربالء املقدس�ة
ان « مباراة اليوم س�تكون امام املنتخب
السوري الذي يعد من املنتخبات الكبرية

نحتاج عىل اقل تقدير ملباراتني تجريبيتني
من اجل انسجام الالعبني الجدد».
واردف قاس�م» س�بق وان فاتحنا اتحاد
الك�رة بتوفير مباري�ات تجريبي�ة غري
مباراة س�وريا ونام�ل يف االي�ام القليلة
املقبلة ان يؤمنوا لنا مباراة تجريبية قبل
الدخ�ول يف بطول�ة غرب اس�يا .واختتم
قاس�م حديثه « بعثنا قائم�ة اىل بطولة
غرب اس�يا تض�م  36العبا م�ن اجل ان
نعوض غياب املحرتفني».
م�ن جانب�ه قال امل�درب الس�وري ايمن
الحكي�م خلال املؤتم�ر ان» فريق�ه
س�يكون اول املس�اهمني يف رفع الحظر

ع�ن املالع�ب العراقي�ة يف رس�الة تأكيد
عىل عم�ق العالقة بني البلدي�ن  ،منوها
اىل ان « بالده س�تختار املالعب العراقية
ارض�ا مفرتض�ة ملنتخبه�ا يف البطول�ة
املقبل�ة يف حال رفع الحظ�ر عن املالعب
العراقية مل�ا تقدمه الجماهير العراقية
لنا من دعم ومس�اندة ،فضال عىل البنى
التحتية الت�ي نفتخر بها» .واوضح ان «
غي�اب الالعب عمر خريبني ع�ن املباراة
جاء بس�بب وجود مباراة مهمة لفريقه
الهالل الس�وري اذ س�محنا له بالتواجد
معهم ،ام�ا عن الالعب املغترب غابريل
السومة الذي يلعب يف الدوري النرويجي

فقد وجهنا له الدعوة الرس�مية ورفض
االنخراط مع املنتخب».
م�ن جهته ابدى الالعب الس�وري فراس
الخطيب سعادته وشكره جميع للشعب
العراق�ي عىل الحفاوة واالس�تقبال التي
لقيها الوفد السوري ما ان حطت رحاله
يف النج�ف االرشف وص�وال اىل محافظة
كربالء املقدسة .
وعىل صعيد متصل ،تحدث قائد املنتخب
ً
قائلا ان «
الوطن�ي علاء عبد الزه�رة
مباراة اليوم مهمة كونها مدرجة ضمن
مباريات رفع الحظ�ر ،وعىل الجميع ان
يس�اندنا ،وحضور الجماهري يشء مهم

منتخب العراق للصاالت يبلغ هنائيات آسيا
بغداد /المستقبل العراقي
َّ
تأه�ل منتخ�ب الع�راق لك�رة الص�االت،
إل�ى نهائي�ات كأس آس�يا ،بع�د تعادل�ه مع
الس�عودية ( )5-5ام�س األح�د ،ف�ي آخ�ر
مبارياته بتصفيات كأس آس�يا الجارية ،في
العاصمة التايالندية بانكوك.
وم َّر منتخب العراق بظ�روف عصيبة؛ حيث

المستقبل العراقي /متابعة

تأخر في النتيجة ( )3-5إلى وقت متأخر من
المباراة ،قبل أن يضغط ما أثمر عن تسجيله
هدفين في الدقيقة األخيرة.
وق�ال هيثم بعي�وي مدرب منتخ�ب الفريق
في تصريحات لموقع كورة الرياضي تابعته
“المس�تقبل العراق�ي”َّ ،
إن التأهل للنهائيات
لم يكن ً
هينا بعد الظروف التي مر بها الفريق
قبل الوصول لبانكوك؛ حيث عانينا من ضعف

اإلعداد ،وهذا ما َّ
أثر علينا في التصفيات.
وأش�ار “المنتخبات الخليجية اهتمت بشكل
كبير بمنتخبات الصاالت ودخلت بمعسكرات
طويلة ،ووضعت برام�ج إعداد جيدة أثمرت
عن ه�ذا التط�ور الملح�وظ في المس�توى
الفني لمنتخبات الخليج التي نافس�ت بقوة
في التصفيات”.
وبي�ن “المنتخ�ب العراق�ي بحاج�ة إلعداد

تري شتيجن هيدد مكانة نوير

يهدد األلماني مارك أندريه تير شتيجن ،حارس مرمى
برشلونة اإلسباني ،مشاركة مواطنه مانويل نوير،
حامي عرين بايرن ميونخ ،أساس�يا مع المانشافت
في نهائي�ات كأس العال�م بروس�يا .2018وذكرت
صحيف�ة “م�اركا” اإلس�بانية أن ش�تيجن يعي�ش
أفض�ل مواس�مه عل�ى اإلطالق مع
برش�لونة ونجح في التألق مع

الفريق في مباريات كبيرة خالل الموس�م الجاري،
أهمها أمام أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو وديبورتيفو
أالفيس.وأوضح�ت الصحيفة أن حارس برش�لونة
إثبت أحقيته بالدفاع عن مرمى ألمانيا ،ولم يهدر أي
فرصة إلظهار قدراته ،وأن ما بدا مستحيال في وقت
سابق وهو إمكانية إزاحة نوير من مكانه األساسي
في المنتخب ،بات اآلن ممكنا.وأش�ارت إلى أن نوير
عاد من اإلصابة في أغس�طس /آب الماضي ليعاني
من إصابة جديدة ستبعده حتى نهاية العام الجاري

مثال�ي للنهائي�ات ،وال يمك�ن أن يبقى على
هذا الحال .س�نواجه منتخبات على مستوى
متطور ف�ي لعبة كرة الص�االت ،وفريقنا
بحاج�ة لخ�وض ع�دد كبي�ر م�ن
المباريات التجريبية.
يذكر َّ
أن نهائيات آسيا ستقام
في فبراير/ش�باط من العام
المقبل في الصين.

عل�ى أق�ل تقدي.وأكدت الصحيف�ة أن يواخيم لوف
مدرب ألمانيا ،ينتظر عودة نوير ،وس�يمنح الثنائي
وقت�ا لمراقبة مدى تطورهما وتقييم مس�توى كل
ح�ارس ،لتحديد األساس�ي منهما ف�ي مونديال
روس�يا .وكان ش�تيجن الحارس األساسي
لمنتخ�ب ألمانيا ف�ي بطول�ة كأس العالم
للقارات الصي�ف الماضي ،والتي حققها
المانش�افت بعد التغلب على تشيلي في
النهائي.

موراتا :كررنا مع كوستاريكا ما فعلناه بإيطاليا
المستقبل العراقي  /متابعة

أب�رز ألفارو مورات�ا ،األداء الجيد ال�ذي ُيقدمه منتخب إس�بانيا بمبارياته األخيرة بعد الخماس�ية
النظيفة التي اكتس�ح بها كوس�تاريكا ،في مباراة ودية ،ضمن االس�تعدادات لمونديال 2018
في روسيا.وقال مهاجم تشيلسي ،في تصريحات لمحطة “تليسينكو” عقب المباراة التي
أقيمت في ملعب “ال روس�اليدا” بمدينة ماالج�ا“ :يبدو من المباريات األخيرة أننا نجعل
الخص�وم يظهرون بش�كل أضعف مما هم عليه .حدث هذا م�ع إيطاليا ،وأعتقد أنه تكرر
اليوم مع كوستاريكا”.
وأضاف “هذا الفريق عندما يلعب يمنح شعورًا بالسعادة”.وكانت إسبانيا ،فازت على إيطاليا
( )3-0في آخر جوالت التصفيات المؤهلة للمونديال.وعن تس�جيله ً
هدفا من خماس�ية أمس،
وكذلك تس�جيله مؤخرًا في العديد من مباريات المنتخب ،قال “األمر جيد ج ًدا”.وتابع “سنحت
لي فرصة لتسجيل هدف آخر ،لكن الكرة لم تدخل الشباك .من الفخر اللعب مع المنتخب ،لكن
يجب مواصل العمل حتى أتمكن من الذهاب للمونديال.

ثنائي أفريقي مرشح لتعويض سانشيز يف آرسنال
المستقبل العراقي  /متابعة

وضع آرسين فينجر ،المدير الفني لنادي آرسنال اإلنجليزي ،خطتين بديلتين ،تحسبا لرحيل التشيلي أليكسيس
سانش�يز ،الع�ب الفري�ق ،عن قلع�ة اإلمارات.وذكرت صحيف�ة “ذا صن” البريطاني�ة أن إدارة آرس�نال تعلم أن
سانشيز بات قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق سواء في يناير  /كانون الثاني المقبل إلى مانشستر سيتي ،أو
بنهاية الموسم الجاري مع انتهاء عقده.وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال يخطط للتعاقد مع ويلفريد زاها ،جناح
كريس�تال باالس المطلوب في توتنهام اإلنجليزي ،مقابل  35مليون إس�ترليني ،خالل يناير  /كانون الثاني المقبل،
ليكون خليفة سانش�يز.وأوضحت الصحيفة أن الجانرز يراقبون الجزائري ياس�ين براهيمي ،العب بورتو البرتغالي،
حال فش�لوا في ضم زاها.وانضم سانش�يز لصفوف آرسنال في  2014قادما من برش�لونة اإلسباني ،وساهم في فوز
فريقه ببطولة كأس االتحاد االنجليزي مرتين والدرع الخيرية  3مرات.وعرض آرس�نال على سانش�يز زيادة راتبه إلى 250
ألف إسترليني في األسبوع للموافقة على تجديد عقده ،لكن الالعب رفض.

وااله�م ان يك�ون االنضب�اط والتنظيم
يف اعلى املس�تويات».واضاف « ام�ا عن
ع�دم دعوت�ي يف الفرتة املاضي�ة فيبقى
ال�راي االول واالخري بيد امللاك التدريبي
وس�اكون ره�ن االش�ارة للتشرف يف
ارت�داء فانيلة الوطني متى ما يحتاجني
املنتخ�ب ،ام�ا ع�ن س�د ف�راغ املهاجم
الس�ابق يون�س محمود فلدين�ا طاقات
ش�بابية عالية وقدم�وا مباريات جميلة
باش�ادة الكابت�ن باس�م قاس�م ال�ذي
اعطى الفرصة للمهاجم الش�باب ايمن
حسين ،ونامل ان يخدم الكرة العراقية
يف املستقبل».وش�هد فن�دق الب�ارون يف

محافظ�ة كربالء املقدس�ة صباح امس
االحد املؤتمرين الفني والصحفي ملباراة
العراق وسوريا الودية اذ تم تثبيت الوان
املنتخبني يف املؤتمر االول فضال عىل االمور
اللوجس�تية االخرى.ويخ�وض املنتخب
الوطني بكرة القدم يف الساعة السادسة
من مس�اء اليوم االثنني مباراته الدولية
الودية امام نظريه املنتخب السوري عىل
ملعب كربلاء االوملبي وس�يقود املباراة
طاقم تحكيم�ي اردني مؤلف من محمد
حس�ن عرف�ة حكم�ا للوس�ط وفيصل
ش�عري وعبد الرحمن عقل والعراقي عيل
صباح حكما رابعا.

ريال مدريد حيدد سعر بيل
المستقبل العراقي /متابعة
حدد ريال مدريد اإلسباني السعر المطلوب ألجل التخلي عن الويلزي جاريث بيل ،العب الفريق،
الذي يعاني من اإلصابات المتكررة في قلعة “سانتياجو برنابيو”.
وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية ّ
أن ريال مدريد مس�تعد للتخلي عن بيل في س�وق
ّ
ولكنه لن يقبل برحيل الالعب بمبل�غ أقل من  85مليون
االنتق�االت الصيفية المقبل�ة،
إس�ترليني.وأوضحت الصحيفة ّ
أن أندية الدوري اإلنجليزي ،وعلى رأس�ها مانشس�تر
يونايتد ،ترغب في التعاقد مع بيل ،إال ّ
أن األزمة بين الملكي والش�ياطين الحمر بس�بب
صفقة دي خيا ،قد تعرقل إتمام الصفقة.
وأك�دت الصحيفة ّ
أن تشيلس�ي وتوتنهام يضعان بيل ضمن األس�ماء المقترح التعاقد
معها.ولم يشارك بيل منذ  26سبتمبر /أيلول الماضي في أي مباراة ،بعد تعرضه إلصابة
في لقاء بوروس�يا دورتموند بدوري أبطال أوروبا ،بعدما بعدما س�جل هدفا وصنع آخر
لكريستيانو رونالدو ،في المباراة التي انتهت بفوز الملكي بنتيجة .3-1
وعان�ى بيل من تكرار اإلصابات خالل الموس�م الماضي ،إذ بدأت في في نوفمبر /تش�رين
األول الماضي ليغيب عن المالعب  3أشهر ثم تعرض ألخرى في السمانة أثناء مباراة
باي�رن ميون�خ األلماني ،في ذهاب رب�ع نهائي دوري أبط�ال أوروبا ،قبل أن
تتج�دد أمام برش�لونة في الكالس�يكو ،أبريل /نيس�ان الماضي ،ليعود
الالعب في الش�وط الثاني من نهائي التشامبيونزليج أمام يوفنتوس
اإليطالي في يونيو /حزيران.

مونديال روسيا يشهد إنجاز ًا
عربيا غري مسبوق
المستقبل العراقي  /متابعة
سيشهد مونديال روسيا لكرة القدم ،المقرَّر الصيف المقبل،
إنجا ًزا عرب ًيا غير مس�بوق ،في تاري�خ بطوالت كأس العالم
على مدار تاريخها.
وس�يكون المونديال الروس�ي ،هو أول بطولة لكأس العالم
تشهد مشاركة  4منتخبات عربية ،وهي السعودية ،ومصر،
وتونس ،والمغرب.
وكان�ت أكب�ر مش�اركة للمنتخب�ات العربية ف�ي بطولتي
 ،1986و ،1998حيث مونديال  1986بالمكس�يك مشاركة
 3منتخبات عربية ،هي الجزائر ،والعراق ،والمغرب.
وخس�ر المنتخ�ب العراقي ،أم�ام المكس�يك ،وباراجواي،
وبلجي�كا ،وو َّدع من ال�دور األول ،كم�ا َّ
أن منتخب الجزائر،
خس�ر أمام البرازيل ،وإسبانيا ،وتعادل مع إيرلندا الشمالية،
وودع من الدور األول ً
أيضا.
وتص�در منتخ�ب المغ�رب ،مجموعته في تل�ك البطولة ،بعد
التع�ادل مع بولندا ،وإنجلترا ،والفوز على البرتغال ( )3-1قبل
الخروج على يد ألمانيا في الدور الثاني.
وفي مونديال  1998بفرنس�ا ،شاركت  3منتخبات ،هي السعودية،
والمغ�رب ،وتون�س ،وو َّدع منتخب المغ�رب من ال�دور األول بعد
التعادل مع النرويج ،والفوز على أسكتلندا بثالثية ،والخسارة أمام
البرازيل بنفس النتيجة.
وو َّدع منتخ�ب تون�س ،من ال�دور األول ،بعدما تعادل م�ع رومانيا،
وخس�ر أم�ام إنجلترا ،وكولومبي�ا ،كما ودع منتخب الس�عودية من
الدور األول ً
أيضا بعد الخس�ارة أمام فرنس�ا ،والدنمارك ،كما تعادل مع
جنوب أفريقيا.
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احلرمان من النوم يغري رؤيتنا

 180مليون هاتف معرض لالخرتاق

أظهرت دراس�ة حديث�ة أن الحرمان من النوم يوق�ف خاليا الدماغ عن
التفاعل بش�كل صحيح ،ويؤثر عىل كيفية رؤية األش�خاص للعالم من
حولهم..ويكش�ف البح�ث الجديد ،الذي تناول مس�ألة اآلث�ار الخطرية
على القيادة أثناء التعب ،أن أجزاء من الدماغ توقف نفس�ها عن العمل
للحصول عىل الراحة عىل الرغم من أن الشخص ما يزال مستيقظا..وقد
أوضح مس�ح ألدمغ�ة املحرومني من النوم ،من قب�ل العلماء يف جامعة
كاليفورنيا ل�وس أنجلوس ( ،)UCLAألول مرة ،أن التعب يعطل رسعة
خالي�ا الدماغ يف التفاع�ل ويمنع الذكريات من الرتميز بش�كل صحيح،
كما أنه يسبب هفوات مؤقتة يف الذاكرة والرؤية..وقال الدكتور إسحاق
فراي�د ،أس�تاذ جراحة املخ واألعص�اب يف جامعة كاليفورني�ا ،إن تأثري
الحرمان من النوم قد يمنع الش�خص املتعب من مالحظة وجود مشاة
أمام الس�يارة ،وأضاف أن “تجويع الجسم للنوم يحرم الخاليا العصبية
من القدرة عىل العمل بشكل صحيح”.
وتاب�ع قائال إن “هذا ما يمه�د الطريق أمام الفش�ل اإلدراكي يف كيفية
تصورن�ا وردن�ا عىل العالم من حولن�ا ،حيث أن رؤية املش�اة تتباطأ يف
دماغ الشخص املتعب ،إذ يستغرق الدماغ وقتا أطول إلدراك ما يرى”.

ح�ذرت رشكة أمن س�يرباني من أن  180ملي�ون هاتف ذكي تتعرض
لخطر تش�فري بعض الرس�ائل النصية واملكاملات م�ن قبل القراصنة،
جراء خطأ بسيط يف الرتميز يف ما ال يقل عن  685تطبيقا..وعلق مدير
أبحاث األمن الس�يرباني يف رشك�ة «أبثوريتي» ،الخمي�س  9نوفمرب،
قائلا إن مطورين قام�وا عن طريق الخطأ برتميز اعتمادات تس�مح
بالدخ�ول إىل رس�ائل نصية ومكاملات وخدمات أخ�رى تقدمها رشكة
تويليو..وأشار الخرباء إىل أن هذا الخطأ يوفر وثائق التفويض الالزمة
للحص�ول على الخدمات الت�ي تقدمها رشك�ة تويلي�و ،وهي منصة
اتصاالت س�حابية تس�مح ملط�وري الربامج بإجراء وتلق�ي املكاملات
الهاتفية وإرس�ال رسائل نصية واستبقالها برمجيا من خالل واجهة
برمجة التطبيقات لخدمة الويب خاصتها.ويمكن للقراصنة الوصول
إىل تل�ك البيانات من خالل مراجعة التعليمات الربمجية يف التطبيقات،
ثم الوصول إىل البيانات املرسلة عرب تلك الخدمات.وتتطلب الثغرة ثالث
خطوات لتنفيذها وهي االستطالع واالستغالل والتدفق ،بحيث يمكن
للقراصنة البحث أوال عن التطبيقات التي تستعمل تويليو.

هل تعلم

قطط «قاتلة»

تحقق الرشطة اليابانية يف محاولة
قتل س�يدة مس�نة ،قد يكون قط
ش�ارد س�ببها .حس�ب ما أفادت
وسائل اإلعالم اليابانية.
وكانت ابنة مايوكو ماتس�وموتو
ق�د عث�رت على والدته�ا مغطاة
بالدماء ،االثنين ،يف منزلها الواقع
يف منطقة جبلية يف جنوب اليابان،
مع نحو  20خدش�ا على وجهها.
وفقا لوكالة الصحافة الفرنس�ية.
وأخربت االبنة إذاعة «آر كاي كاي»
املحلي�ة« :عندم�ا عثرن�ا عليه�ا..
كان�ت الدماء تغط�ي وجهها .ولم
أدرك ما حصل».
وتلق�ت مايوك�و ماتس�وموتو،
البالغ�ة من العم�ر  82عاما ،التي
تعج�ز عن ال�كالم عناي�ة طارئة،

عىل م�ا أفادت وكالة أنباء «كيودو
نيوز».
ونظ�را لخطورة ه�ذه اإلصابات،
فتحت الرشطة تحقيقا يف فرضية
محاولة قتل ،وفق «آر كاي كاي».
وبع�د أن تأك�دت م�ن أن أح�دا لم
يدخ�ل عنوة إىل املن�زل ،رجحت أن
تكون الجروح ناجمة عن خدوش
قطط ،بحسب قناة «ان تي يف».
فراح�ت الرشط�ة تراق�ب القطط
الشاردة يف محيط املنزل ،ووجدت
ما يظن أنه دم�اء برشية عىل أحد
القط�ط ،وفق ما ج�اء يف صحيفة
«نيشينيبون شيمبون».
وتقوم الرشطة حاليا بتحليل هذه
العينات الدموية ،بحس�ب ش�بكة
«ان اتش كاي».

احلمل

بدون تعليق

الثور

اجلوزاء

السرطان

؟؟

مس�امري الحديد ال تصلح يف تثبيت خشب البلوط وذلك
بس�بب امل�ادة الكيماوية املوج�ودة يف الخش�ب والتي
تتسبب يف صدأ املسامري.
ش�جرة املانغ�روف  ،وه�ي ش�جرة اس�توائية  ،تع�د
واحدة من األنواع القليل�ة التي يمكن أن تنمو يف املياه
املالحة.
أن أطول فرتة قضاها شخص يف حالة قبض لألمعاء «
إمساك « كانت 102يوماً.
أن النمر األمريكي املرقط يصطاد فرائسه من األسماك
بكفة ذي الرباثن.
أن دودة الحري�ر ليس�ت دودة وإنم�ا ه�ي يرقان�ة
الفراشة.
أن هنال�ك نوع�ا من الجلي�د ال ينصهر ب�ل يتبخر  ،إنه
الجليد الجاف.
أن األطفال البدينني يف س�ن املدرس�ة يأكل�ون أقل من
أقرانهم النحيلني.
أن الفيلة ال تستطيع القفز.
أن أكل لح�اء الرم�ان يس�اعد يف القض�اء على الدودة
الرشيطية ويوقف اإلسهال.
أن حاسة الذوق لدى الفراش توجد يف أرجلها الخلفية.

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.

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 .عاطفيا ً ق�د تتلقى 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.
عاطفياً :انقالب ملصلحتك

ّ
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

ق ال
يوم

املكرونة بالسجق
اإليطايل و املوزاريلال

..

املقادير:
 1كيس مكرونة  ،مسلوقة
 2/1كيلو سجق ايطايل
 2كوب جبن موزاريال مبشور
 2ملعقة صغرية زيت زيتون
 1كوب بصل مقطع
 1علبة صلصة طماطم
طريقة التحضري:
س�خني الف�رن عىل درج�ة ح�رارة  180درجة
مئوية.
يف مقالة كبيرة عىل نار س�خني الزيت عىل نار
متوس�طة ثم ضعي الس�جق و البص�ل و قلبي
حتى يتغري لونه.
اضيف�ي ص�وص الطماطم ثم اتركيه�ا ملدة 10
دقائق مع التقليب بإنتظام.
ضع�ي املكرون�ة يف صيني�ة تس�تحدم يف الفرن
ث�م ضع�ي الس�جق عليه�ا و ريش علي�ة جبن
املوزاريلال.
ضعي الصينية يف الف�رن ملدة  20دقيقة و حتى
تذوب الجبن.
تقدم ساخنة.

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 ج�داً .عاطفي�اً :يمنحك الح�ظ قدرة
مهمة عىل تحقيق التق�ارب مع الزوج ،وإذا
كنت عازبا ً يكون الحب يف مقدمة اهتماماتك
وقد تقع يف شباكه بجنون .

تقدم «مرعب» للروبوتات

حققت تكنولوجي�ا الروبوتات تقدما واضحا،
خاص�ة فيم�ا يتعل�ق ب�أداء امله�ام البرشية
األساس�ية.ويظهر الروب�وت “”ANYmal
يف مختبر أنظم�ة الروبوت�ات (Robotics
 ،)Systems Labيف رشيط الفيديو وهو يقوم
بطل�ب املصع�د الكهربائ�ي .ويأت�ي الروبوت
ال�ذي كان قيد التطوير ألكثر من عام ،بأربعة
أرجل.ويواصل املخترب عملية البحث يف كيفية
اس�تخدام أرجل الروب�وت ،من خلال القيام
بمه�ام بس�يطة للغاي�ة .ويف الس�ابق ،أتق�ن
“ ”ANYmalتسلق األدراج ببطء.وأصدر مركز
الروبوت�ات وامليكاترونيك�س يف أملانيا مؤخرا،

النس�خة التجريبية م�ن الروب�وت “،”David
وه�و يقوم بثقب كتلة من الخرس�انة.واخترب

املرك�ز أيض�ا الروبوت�ات الت�ي تعمل بش�كل
تعاوني مع البرش .ويف س�بتمرب املايض ،عمل
الروبوت  ،Rollin’ Justinمع رائد وكالة ESA
يف الفضاء.ويف حني أن الروبوتات تثبت نفسها
يف املهام امليكانيكية التي تتطلب قدرا من الدقة
والتك�رار ،يق�ول الباحثون إنها قد تس�تغرق
 40عام�ا قب�ل أن تنج�ح يف التحدي�ات األكثر
تعقيدا..وأوضح�ت دراس�ة أجرته�ا جامع�ة
أكس�فورد وجامع�ة يي�ل ،اس�تنادا إىل أفكار
أكثر م�ن  300خبري يف الذكاء االصطناعي ،أن
الروبوتات س�تتمكن من إنج�از جميع املهام
البرشية بحلول عام .2053

تكنولوجيا جديدة تشتم رائحة املرض!
يمك�ن أن تك�ون حاس�ة الش�م والتنف�س مفت�اح اختب�ارات التش�خيص
الطبياألرخ�ص واألكثر دقة ،بما يف ذلك الكش�ف عن املالريا والرسطان ومرض
باركنسون.
ويعم�ل فري�ق معه�د ( )Technion-Israelللتكنولوجيا عىل اختب�ار التنفس
القادر عىل كش�ف ما يصل إىل  17مرضا .ويف الوقت نفس�ه ،يقوم فريق بحث
يف الوالي�ات املتحدة باختب�ار األجهزة عرب تحديد البصمات التنفس�ية للمالريا
يف مالوي بأفريقيا..وتس�تخدم التكنولوجيا املتطورة أس�لوب مقارنة املركبات
الكيميائي�ة املوج�ودة يف النفس الصح�ي ،مع املركبات املوجودة لدى ش�خص
مص�اب بم�رض معني..وعلى الرغ�م م�ن أن أيا م�ن اإلصدارين لي�س جاهزا
لالس�تخدام الرسيري ،إال أن العلماء يأمل�ون بأن يكون اختبار التنفيس جاهزا
عما قريب لالستخدام البرشي ،بطريقة آمنة وأرخص بكثري.
وبعد فرتة طويلة من اكتشاف أن األمراض تتميز بروائح خاصة ،يقوم العلماء
اآلن باس�تخدام تكنولوجي�ا «رائح�ة» األمراض التي يعجز األن�ف البرشي عن
كش�فها..ويقول مط�ورو « »Na-Noseإنه قادر عىل ش�م رائحة األمراض بما
يف ذل�ك أنواع من الرسطان ،والتصلب املتعدد وباركنس�ون .وحتى اآلن ،ثبت أن
التكنولوجيا الحديثة دقيقة يف الكشف عن األمراض بنسبة .%86

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  .عاطفياً:
تركز على العالقات االجتماعي�ة 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 1552
االثنين  13تشرين الثاني 2017

م�ساحة للر�أي

ام�ضاءات

السلطة التقديرية ملحكمة املوضوع

التبليغ القضائي ودوره يف حسم الدعوى املدنية
القاضي إياد محسن ضمد

غالبا م�ا تتضمن القوانين العقابية نصوصا تعطي لمحاكم
الموضوع صالحية تقدير األدل�ة وترجيح بعضها على البعض
كذلك صالحية تحديد عقوبة الم�دان سواء بالعقوبات المقيدة
للحري�ة؛ الحب�س او السج�ن ،او العقوبات ال�واردة على الذمة
المالي�ة كالغرام�ة واختي�ار األنس�ب منه�ا فاغل�ب النصوص
تتضمن حدا اعلى وحدا ادنى للعقوبة واغلبها تتضمن نصوصا
تخييري�ة للقاضي بي�ن العقوبة المقيدة للحري�ة او الغرامة او
بكليهم�ا وهذا الفضاء القانون�ي المفتوح واالفق الواسع الذي
يضع�ه المشرع بين ي�دي محكمة الموض�وع يسمى بالسلطة
التقديرية للمحكمة.
وهذه السلطة هي حالة ذهنية ذاتية نابعة من ضمير القاضي
النق�ي وتفكي�ره المنطقي والتي يكش�ف بواسطتها الحقيقة
م�ن خالل تقديره لألدلة المطروحة ف�ي الدعوى والحكم على
اساسها وبمعن�ى آخر هي الحرية المتروكة للقاضي بمقتضى
القانون الختيار ما يراه اكثر عدالة بين مجموعة خيارات على
مست�وى تقدير األدلة وتحديد العقوب�ة اال ان على المحكمة ان
تفهم أهمية هذه السلطة وخطورتها وتنزلها منزلها الصحيح
بما يحق�ق العدالة كونها تكليفا ً ومسؤولي�ة يجب استخدامها
االستخدام القانوني االمثل لتحقيق غاية المشرع ،ورغم اتساع
مساحة هذه السلطة فانها ليست مطلقة النها محددة بالحدود
الدنيا والعليا الت�ي يفرضها النص القانوني وهي كذلك تخضع
لرقابة محاكم التمييز.
من هنا نفهم لماذا تصدر محاكم الموضوع أحكاما ال تصل
ال�ى الح�د االعلى للعقوبة وتن�زل بعقوبة االع�دام الى السجن
المؤب�د او المؤقت وتنزل بعقوبة السج�ن المؤقت الى الحبس
وكذل�ك نفهم لم�اذا تأخذ المحكم�ة بالظروف الت�ي تدعو الى
التخفيف او الرأفة بالمتهم او التشديد معه ،ليس ذلك فحسب بل
ان للمحكمة ان تنزل بالعقوبة من حدها االعلى ومن ثم تقضي
بإيقاف تنفيذ العقوبة عند الحكم بجناية او جنحة بالحبس مدة
ال تزي�د عن سنة اذا رأت من ظ�روف الدعوى والمتهم وماضيه
ما يبعث على االعتقاد انه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة.
ومثل ه�ذه السلط�ات التقديرية نصت عليه�ا المواد 131
و 132و 144م�ن قان�ون العقوبات العراقي ه�ذه الصالحيات
والسلطات التقديرية ما هي إال اقرار من المشرع بأنه غير قادر
على االحاطة بظروف كل قضية ومالبساتها وظروف كل متهم
وانه في احيان كثيرة ال يستطيع ان يضع عقوبات محددة سلفا
ب�دون حدود عليا ودنيا وحي�ث ان القاضي هو االقرب للواقعة
الجرمي�ة وهو المطلع على اشخاصه�ا وظروفها ومالبساتها
وبن�ا ًء على ذل�ك فهو االق�در على تحدي�د العقوب�ات ومراعاة
الظروف اكانت مخففة او مشددة.
النظ�م القانوني�ة الت�ي وسع�ت م�ن السلط�ات التقديرية
لمحاك�م الموض�وع ه�ي الت�ي أخ�ذت بمذه�ب اإلثب�ات الحر
وباعتق�ادي م�ن ضمنه�ا النظ�ام القانون�ي العراق�ي ممثلا
بقانون�ي العقوب�ات واألص�ول الجزائية فالمواد م�ن  214الى
 220األصولية تعطي السلط�ات التقديرية للمحكمة في تقدير
قيمة االعتراف والشه�ادة وكافة محاضر التحقيق ومستنداته
وم�ن ثم بناء قناعتها وإصدار حكمها ان كان المتهم قد ارتكب
الفع�ل المنسوب اليه والعقوبة المناسب�ة بحسب ادلة الدعوى
وظروفه�ا إال أن ه�ذه السلط�ات ليس�ت مطلقة انم�ا قيدتها
الم�ادة  212بع�دم ج�واز استناد الحك�م الى دلي�ل او ورقة لم
يط�رح للمناقشة ولم يشر اليه ف�ي الجلسة وعدم جواز الحكم
بن�ا ًء عل�ى العلم الشخص�ي للقاضي ومثل ه�ذه المادة تشكل
قيدا عل�ى السلطة التقــــــديري�ة للمحكمة وتتيح لمحكمة
التميي�ز نقض القرارات المستندة ال�ى السلطة التقديرية وهي
قي�د على هذه السلطة ،فقد يكون الحك�م المبني على السلطة
التقديري�ة للقاضي مبني�ا على احساس خاط�ئ او دليل خادع
وطالم�ا ان محكم�ة التميي�ز تمتلك صالحيات نق�ض األحكام
فانه م�ن العدالة أن تمتلك صالحيات تقييد السلطات التقديرية
لمحاك�م الموضوع ونقض القرارات المــــستندة لها متى ما
كان�ت مجافية للعدال�ة والمنطق ما يعن�ي ان المشرع العراقي
أعطى السلط�ات التقديرية الواسع�ة لمحاكـــــم الموضوع
إال أنه�ا سلطات مقننة بحدود ما نص علي�ه القانون وما تراه
محكمة التمييز مناسبا.

القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي
م�ن المبادئ األساسية في تحقيق العدالة تمكين المواطن من الحصول
على حقه بأسرع وقت ممكن وبأيسر السبل وحيث إن للزمن دورا مهما في
حس�م الدعوى بأقصر وقت واقل جهد وادنى نفق�ات ودون هدر أو تجاوز
لضمانات التقاضي واحترام حقوق الدفاع واختصار الزمن في إجراء تبليغ
األوراق القضائية العامل الهام في سرعه حسم الدعوى المدنية.
ومن أهم األسباب التي تؤدي إلى تأخير الفصل في الدعوى هي إجراءات
التبليغ القضائي وقد حددتها المواد ( )28 13-من قانون المرافعات المدنية
رقم  83لسنة  1969المعدل.
والتبلي�غ القضائي هو إجراء شكل�ي الغرض منه أن يلحق شخصا علم
بمضم�ون تبلي�غ يوجه إليه من قب�ل المحكمة وبالتالي فان�ه يلزم أن يقع
صحيح�ا ليحقق الهدف منه ويعتبر التبليغ باطال إذا ما شابه عيب أو نقص
جوه�ري يخل بصحت�ه أو يفوت الغاية منه ومن الض�روري التأكيد أن يتم
تنظي�م ورقة التبليغ بشكل صحيح ونج�د من الضروري أن يتضمن التبليغ
اس�م المدعى عليه ورقم الدعوى مع تبليغ المستمسكات للمدعى عليه وأن
المحاكم وعلى رأسها محكمة التمييز االتحادية وبما لها من الوالية العامة
له�ا حق الرقابة على حس�ن تطبيق القوانين وبالتالي له�ا نقض الحكم إذا
ش�اب التبليغ ف�ي الدعوى عيب أو نق�ص جوهري يخل بصحت�ه أو يفوت
الغاي�ة من�ه مع ض�رورة أن يتم تبلي�غ األشخاص الذين يكون�ون مخولين
بالتبليغ.
ولمواجه�ة تأخر إجراءات التبليغات القضائية وما يؤدي ذلك إلى تأخر
حسم الدع�اوى المدنية فقد اتخذ المشرع عدة إج�راءات لتبسيط إجراءات
التبليغ�ات القضائية وحيث أن التبلي�غ هو األساس األول في إقامة الدعوى
فيج�ب االهتم�ام بتنظيم التبليغ من حيث ذكر رق�م الدعوى وتشكيل قسم
للتبليغ�ات القضائية في مركز كل منطق�ة استئنافية يرتبط بمكتب رئيس
محكم�ة االستئن�اف كم�ا ان التبليغ�ات القضائي�ة تجري من قب�ل مبلغي
الشرط�ة ومن الضروري ان يكون من يقوم باجراء التبليغ القضائي عارفا
بقواعد التبليغ القضائي المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية من
حي�ث تبليغ الموظف في الدوائر الرسمي�ة وكيفية تبليغ ذوي المهن الحرة
وم�ا هو اإلجراء المتبع في حالة االمتناع عن التبليغ وكيفية تبليغ الوكالء
وتبليغ السجن�اء وكيفية تبليغ العسكريين ومنتسب�ي قوى االمن الداخلي
وتبليغ المؤسسات الرسمية وتبليغ الشركات التجارية التجارية او المدنية
والشركات االجنبية.
وللقاض�ي دور فع�ال في االسراع بإجراء التبليغ�ات القضائية لضمان
حس�م الدعاوى المدنية ومنها على القاضي عدم قبول عريضة الدعوى من
دون التثبت م�ن العنوان الكامل لطرفي الدع�وى وتكليف الخصوم بتقديم
اللوائح والمستندات قبل موعد المرافعة والتأكيد على تطبيق احكام القرار
 699بح�ق من يتسبب في تأخير حسم الدعوى لع�دم قيامه باجراء التبليغ
وكذل�ك تطبيق أحكام المادة  62من قان�ون المرافعات المدنية التي تقضي
بان�ه ال يجوز تأجيل الدعوى إال لسبب مش�روع وال يجوز التأجيل اكثر من
م�رة للسبب ذاته وض�رورة ادخال من يقوم بالتبلي�غ القضائي في دورات
قانونية لضمان التطبيق السليم ألحكام القانون.

كـاريكـاتـير

صدور عدد شهري جديد من «القضاء»
بغداد JAMC /
ص�در ع�ن المركز اإلعالم�ي لمجل�س القضاء
األعلى عدد شهري جدي�د من صحيفة القضاء،
واحت�وى الع�دد عل�ى مقابلتين م�ع اثنين من
أخط�ر إرهابي�ي «داع�ش» ،أحدهم�ا بلجيك�ي
الجنسية.
كما ض�م موضوعات وقصص أخ�رى وأعمدة
للسادة القضاة ،وجاءت افتتاحية العدد للقاضي
عبد الستار بيرقدار بعنوان «الرأي العام».
أبرز عناوين العدد :
* أب�و حم�زة البلجيكيّ ..
شك�ل كابوسا ً ألوربا
ودعا من الموصل لضرب فرنسا
* «أمي�ر قاط�ع أب�و غري�ب» ي�روي عش�رات
العمليات اإلرهابية أبرزها تفجير الشورجة
* داران للقض�اء ف�ي البياع لمواجه�ة الكثافة
السكانية وتنوّع الجرائم
* محكمة في ديالى تطمئن حول مصير الطفلة
المرميّة
* رج�ل يبي�ع زوجت�ه «لتسدي�د مصاري�ف
الزواج»!
* مدي�ر ع�ام المعه�د القضائ�ي :تمحيص في
اختيار القضاة وتطوير على المناهج
* خطابات الضمان لم تسلم من التزوير

عــماد عــبد الرزاق
االس��ــــدي،الرجل
ال��ذي أنيـط��ت ب��ه
مهم��ة النـق��ل ف��ي
محور الــهندية فلم
يغمض له جفن حتى
ف��از م��ع مجموعته
بالنج��اح والتوفي��ق
واالداء المتميز رغم
مـرض��ه وتـــده��ور
حالته الصحية.

نشاط فني جلامعة الطريق إىل كربالء للفن املعارص

المستقبل العراقي  /البصرة  /مهدي السبهان
حي�ن يقت�رن الفك�ر م�ع الف�ن ويشرأب م�ن رسالة
السم�اء ال لألدلج�ة المعهودة بل ه�و المسار الطبيعي
في حركة االسفار لذلك الفنان الذي يعتقد بالمصداقية

ضمن اليقي�ن المطلق بتلك الحرك�ة وانتقاالتها االربع
الت�ي ب�دأت في سفره�ا األول بصف�اء ال�ذات للفنان
المش�ارك الذي يبث خطابه المعل�ن في النص البصري
أو المسرحي الذي يدون مأساة كربالء .
حيث.قدم�ت جماعة الطريق إلى كربالء للفن المعاصر

الفنان علي شريف

العراقـي

الت�ي تشكلت ف�ي نهاية أكتوب�ر من ه�ذا العام عرض
مسرحي بعنوان (قراءة في كربالء الجرح )على مسرح
كلية الفنون الجميلة جامعة البصرة والعمل من إخراج
هش�ام شبر وألحان الدكت�ور عدنان خلف فيما تجملت
قاع�ة داكير بأعم�ال تشكيلي�ة استنطق فيه�ا الفنان

التشكيل�ي ذات�ه ليتيح له�ا كشف المضامي�ن الفكرية
والجماليةالت�ي يجسده�ا النص البص�ري المنتج من
الخي�ال الخص�ب للفن�ان وتراكمي�ة الص�ورة المعبرة
وصياغته�ا بحلية أخرى أو اإلشهار ع�ن كشف جديد.
ان األعم�ال الفني�ة األكثر شه�رة هي م�ا توافق فيها

الفنان ناصر سماري
مؤي��د عب��د الزه��رة
س��كرتير التحري��ر

جر ي ��دة المس ��تقبل العرا ق ��ي

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

الشك�ل مع المضم�ون وأصبحت المدالي�ل مؤثرة لدى
المتلقي فتحققت اإلثارة والدهشة وفي األعمال الفنية
الت�ي شاركت في معرض الطري�ق الى كربالء لها فعل
جمالي مثي�ر والبعض تميز بأسلوب المعاصرة واألداء
الحرفي وخصوصية التجربة .

الفنان نورس

هاتف رئاسة التحرير
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07901463050
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07709670606
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