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«أربعة رشوط» للحوار مع كردستان

املعارضة الكردية دعت إىل تشكيل «حكومة مؤقتة» للتفاوض مع بغداد ..والعبادي يريد «مجيع األحزاب» على الطاولة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
كشف نائب مقرب من رئيس مجلس الوزراء
حي�در العبادي ،أمس االثنني ،عن اربع نقاط
وضعها العبادي لفتح التفاوض بني الحكومة
واالقليم ،الفتا ً إىل أن العبادي اشرتط حضور
جميع الكتل والفصائ�ل والكردية إىل طاولة
الحوار يف بغداد ،جاء ذلك فيما ش�ددتا حركة
التغيير والجماعة اإلسلامية على ان اقليم
كردس�تان يمر بمرحل�ة عصيب�ة ،داعيتان
األطراف السياسية إىل تشكيل حكومة مؤقتة
يف اإلقليم من أجل التفاوض مع بغداد.
وقال جاس�م محمد جعف�ر البياتي ،املقرب

من رئيس ال�وزراء ،إن «رئيس الوزراء حيدر
العب�ادي ال يري�د أن تأت�ي مجموع�ة معينة
م�ن الكرد للتف�اوض حول اقليم كردس�تان
بل يحرض ضمن الوفد ك�ل الفصائل والكتل
الكردس�تانية ش�املة التغير والجماع�ة
االسلامية واالتح�اد الوطني الكردس�تاني
بكاف�ة اطياف�ه» ،مؤك�دا أن «التعطيل يأتي
من الك�رد وليس م�ن رئيس ال�وزراء حيدر
العبادي».
وأشار البياتي إىل أن «العبادي حدد اربع نقاط
سياس�ية لفتح اف�اق التف�اوض ،االوىل هي
اقرار اقليم كردس�تان حكوم�ة وبرملان بان
االس�تفتاء ملغى وبقرار املحكمة االتحادية

حمافظ البرصة يطمئـن أهالـي القبلـة:
ماضون إلهناء مرشوعكم املتكامل

االخري حول ع�دم الذهاب اىل االنفـــصال»،
مبين�ا أن «النقطة الثانية هي فس�ح املجال
لتطبي�ق القوانين االتحادي�ة داخ�ل االقليم
بالنسبة للمنافذ واملطارات».
ونقل�ت وكال�ة «الغ�د ب�رس» ع�ن البيات�ي
الق�ول أن «النقطة الثالثة ه�ي عودة برملان
االقلي�م م�رة اخ�رى بكامل اطياف�ه وعودة
ال�وزراء بع�د طرده�م م�ن قب�ل الح�زب
الديمقراط�ي الكردس�تاني» ،مش�ددا على
أن ه�ذا الفع�ل «مخال�ف للديمقراطية ومن
واجب�ات الحكوم�ة االتحادي�ة الحفاظ عىل
الديمقراطية يف االقاليم».

التفاصيل ص3

حمافظ بغداد :نضع نصب اعيننا دعم قطاع
الرياضة وتطوير القدرات الشبابية
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االحتاد األوريب يضع حجر األساس لـ «الوحدة الدفاعية»

عمليات غرب االنبار مستمرة :القوات األمنية
عىل مشارف راوه
المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أك�د مصدر عس�كري يف محافظ�ة األنبار بأن
قطع�ات الفرق�ة الس�ابعة حررت س�ت قرى
من “داع�ش” غربي املحافظ�ة ،وفيما أفادت
معلوم�ات بقي�ام الطائ�رات العراقي�ة بإلقاء
آالف املنشورات فوق مدينة راوة تدعو أهاليها
إىل البقاء يف منازلهم ،اك�د وزير الهجرة نزوح

قراب�ة  17ال�ف ش�خص م�ن اقضي�ة القائم
وعن�ة وراوة منذ انطالق العمليات العس�كرية
الستعادتها .وقال مصدر عسكري أن «قطعات
الجيش من الفرقة السابعة تمكنت من تحرير
ق�رى (البيض�ة والبوبية والجعربي�ة والصمه
وميلييل والرومية) ،غرب مدينة راوه (230كم
غرب الرم�ادي)” .وأضاف املص�در الذي طلب
عدم الكش�ف عن اس�مه ،أن “قطعات الجيش

بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت  23دولة م�ن أصل  28دولة عضو باالتحاد
األوروبي ،أمس االثنني ،التزامها بتعاون أمني بعيد
املدى ،ما يؤسس إلقامة «اتحاد دفاعي أوروبي».
ووقع وزراء دفاع وخارجية الدول الثالث وعرشين
 )017إش�عارا بعزمه�م إقامة «التع�اون الهيكيل
الدائ�م» يف األمن والدفاع (بيس�كو  ،)Pescoوالذي
يتي�ح للدول التعاون بش�كل أوثق لبن�اء القدرات
العسكرية.وأشادت منس�قة السياسة الخارجية
األوروبي�ة فيديريك�ا موغريين�ي بالخط�وة،

بالفرقة السابعة حررت تلك القرى بعد هروب
عنارص داعش منها يف عمق الصحراء” .مشريا
اىل أن “تل�ك القطع�ات العس�كرية وصل�ت اىل
مش�ارف راوه تمهيدا لتحريرها من داعش”.
وأش�ار املص�در إىل قي�ام الطائ�رات العراقي�ة
بإلق�اء آالف املنش�ورات ف�وق مدين�ة تدع�و
أهاليها إىل البقاء يف منازلهم.

التفاصيل ص3

احلكيم يشدد عىل إجراء االنتخابات يف موعدها لبدء مرحلة اخلدمات

الفريق الغانمي 2018 :هو عام إعادة وبناء اجليش العراقي

ص2

ص2

ووصفتها «باللحظة التاريخية للدفاع األوروبي».
وقالت «هذه بداية عمل مشرتك 23 ،دولة تتشارك
يف القدرات والخطوات التشغيلية ،هذا أمر عظيم».
كما أش�اد به�ا وزي�ر الخارجية األملان�ي زيغمار
غابريي�ل ووصفه�ا ب�ـ «نقل�ة نوعي�ة يف التطور
األوروب�ي» .وق�ال غابريي�ل «هذه خط�وة كبرية
يف اتج�اه االس�تقاللية وتدعيم السياس�ة األمنية
والدفاعية لالتحاد األوروبي».
من جانبه�ا ،قالت وزيرة الدف�اع األملانية أورزوال
ف�ون دي�ر الين إن�ه م�ن امله�م أن تب�دأ أوروبا يف
الوق�وف عىل قدميه�ا عندما يتعل�ق األمر باألمن

والدف�اع« ،خاصة بعد انتخ�اب الرئيس األمريكي
(دونالد ترام�ب)» .وأضافت أن�ه «إذا وقعت أزمة
يف منطقتن�ا ،يتعين أن يك�ون لدينا الق�درة عىل
التحرك».
ويشري القرار إىل تحرك أوروبا باتجاه اكتفاء ذاتي
يف مج�ال الدفاع وليس االعتماد عىل حلف ش�مال
األطليس (ناتو) .ويش�ار إىل أن املشاركة يف الكيان
جدي�د طواعية للدول األعض�اء باالتحاد .وال تزال
إيرلن�دا والربتغال ومالطا يف مرحل�ة اتخاذ القرار
باالنضمام من عدمه .وليس من املتوقع أن تشارك
فيه الدنمارك وبريطانيا.

السيد اخلامنئي يشكر العراق حكومة وشعبا عىل تأمني مسرية االربعني وخدمة الزائرين
املحكمة االحتادية :حتديد يوم « »20من الشهر احلايل موعدا للنظر يف دعاوى االستفتاء

اليوم..الربملان يعتزم التصويت عىل اربعة مشاريع قوانني
«ابتكار من اجل التنمية»
برعاية زين العراق وبالتعاون مع
الربنامج االنامئي لألمم املتحدة
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بوتني يتجه لإلعالن عن
ترشحه النتخابات الرئاسة
الروسية عام 2018
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البحرين جتد هتمة
جـديـدة لـمـعـارضـيـهـا:
«التخابر مع قطر»
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يناقش أزمة السكن وبابل عاصمة للثقافة وإجيار األراضي الزراعية

اليوم ..الربملان يعتزم التصويت عىل اربعة مشاريع قوانني

بغداد  /المستقبل العراقي

عىل توصيات لجنة املرحلني واملهجرين
واملغرتبين بخصوص اع�ادة النازحني
اىل مناطقهم ،والتصويت عىل انضمام
االعضاء املرشحني اىل لجنة املخطوفني
واملشكلة باالمر املرقم (.»)159
وتاب�ع املص�در ،أن «ج�دول اعمال
الجلس�ة يتضمن ايض�ا التصويت عىل
انضم�ام االعضاء املرش�حني اىل لجنة
معالجة أزمة السكن يف العراق واملشكلة
باالمر املرق�م ( ،)196والق�راءة االوىل
ملرشوع قانون تصدي�ق أتفاقية االمم
املتح�دة بش�أن الش�فافية يف التحكيم
التعاه�دي بين املس�تثمرين والدول،
والقراءة االوىل ملقترح قانون التعديل
االول لقانون املختارين رقم ( )13لسنة
 ،2011والق�راءة األوىل ملرشوع قانون
التعديل الس�ادس لقانون التنفيذ رقم
( )45لسنة .»1980
واوض�ح املص�در ،أن «الج�دول
يتضم�ن ايض�ا الق�راءة االوىل ملقرتح
قان�ون الهيئ�ة الوطني�ة لحماي�ة
التعايش الس�لمي ،وتقرير ومناقش�ة
مقترح قانون باب�ل عاصم�ة العراق
الحضاري�ة ،وتقرير النش�اط الفصيل
للجنة االمن والدفاع».ورفعت رئاس�ة
مجل�س الن�واب ،الثالث�اء  31ترشين
االول جلس�ة املجلس الـ 29إىل اش�عار
اخر ،فيما بني مصدر نيابي أن الجلسة
ش�هدت رف�ض التصوي�ت مبدئيا ً عىل
مقرتح قان�ون تعديل قانون انتخابات
مجلس النواب.

يس�تأنف مجلس النواب جلس�اته،
الي�وم الثالث�اء ،من فصل�ه الترشيعي
الحايل ،للتصويت عىل عدد من مشاريع
القوانني.
وق�ال مص�در برملاني ب�أن مجلس
الن�واب س�يعقد الثالث�اء جلس�ته
االعتيادي�ة ،فيم�ا اش�ار اىل ان جدول
اعمال الجلس�ة تضم�ن التصويت عىل
اربعة مشاريع قوانني.
وق�ال املص�در إن «مجل�س النواب
سيعقد (اليوم) الثالثاء جلسته الـ،»30
الفت�ا اىل ان «ج�دول اعم�ال الجلس�ة
يتضمن التصويت عىل مرشوع قانون
تصدي�ق اتفاقية التش�جيع والحماية
املتبادل�ة لالس�تثمارات بين حكوم�ة
جمهورية العراق وحكومة الجمهورية
االسلامية االيراني�ة ،والتصوي�ت عىل
مشروع قان�ون تعديل قان�ون نقابة
املحاس�بني واملدققني ،والتصويت عىل
مرشوع قانون التعديل الثاني لقانون
البنك املركزي العراق�ي الصادر باالمر
رق�م ( )56لس�نة  2004ع�ن س�لطة
االئتالف املؤقتة (املنحلة)».
واض�اف املص�در الذي طل�ب عدم
الكش�ف ع�ن اس�مه ،أن «الجلس�ة
تتضمن التصويت م�ن حيث املبدأ عىل
مرشوع قانون ايجار األرايض الزراعية،
والتصويت عىل صيغة قرار بخصوص
االزمة املائية يف الس�ماوة ،والتصويت

الفريق الغانمي 2018 :هو عام إعادة
وبناء اجليش العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس أرك�ان الجيش الفري�ق أول الركن
عثم�ان الغانمي ،أمس االثنني ،إن عام  2018هو
عام إعادة وبناء الجيش العراقي حسب توجيهات
القائد العام للقوات املسلحة.
وذكر بي�ان ل�وزارة الدفاع تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ان «الغانمي ،ترأس االثنني
مؤتم�ر املفتش�ية العس�كرية الخ�اص بتدريب
أفواج الحراسة والحماية».
واض�اف ان «رئي�س أرك�ان الجي�ش اوع�ز
لكاف�ة الدوائ�ر واملديري�ات بتهيئ�ة املتطلب�ات
واملس�تلزمات الرضورية من أج�ل أنجاح الخطة
الخاصة باملفتشية العسكرية حول تدريب أفواج
الحراس�ة والحماية وتوفري كافة األمور اإلدارية
واللوجستية لذلك».

األحرار الربملانية
تعتزم تقديم مقرتح إلخراج القوات
األمريكية من العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت النائب عن كتلة االحرار زينب الطائي،
أم�س االثنني ،عن عزم كتلته�ا تقديم مقرتح اىل
رئاس�ة الربمل�ان إلخ�راج الق�وات األمريكية من
العراق.
وقالت الطائي إن «األحرار النيابية ال تس�مح
ببقاء او تواجد القوات األمريكية تحت أي ذريعة
داخ�ل البالد» ،موضحة ان «رسايا السلام كانت
تنس�حب اثناء العملي�ات االمنية يف ح�ال تواجد
القوات االمريكية فيها».
واضافت الطائي ان «القوات االمنية والحش�د
الشعبي قادرة عىل مس�ك األرض وتحقيق األمن
يف عموم املناطق املحررة» ،مؤكدة «اننا ال نسمح
بق�اء األمريك�ان داخل البالد مطلقا ،س�يما وان
وجودهم يعد احتالالً للبالد».
ً
وأش�ارت اىل ان كتلته�ا «س�تقدم مقرتحا إىل
رئاس�ة الربمل�ان للمطالب�ةالحكوم�ة االتحادية
بإخراج القوات األمريكية من البالد».

احلكيم يشدد عىل إجراء االنتخابات يف موعدها
لبدء مرحلة اخلدمات
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تقبل رئيس التحالف الوطني الس�يد عمار
الحكيم بمكتبه يف بغداد وفدا ودبلوماسيا نرويجيا
برئاس�ة ممثل ممثل وزارة الخارجي�ة النرويجية
كنوت لني ،مشددا عىل اهمية إجراء االنتخابات يف
موعدها املحدد لفتح مرحلة جديدة.
وبحس�ب بي�ان تلق�ت «املس�تقبل العراق�ي»
نس�خة منه« ،بحث (الحكيم) مع الوفد النرويجي
العالق�ات الثنائي�ة بني البلدين وس�بل مس�اهمة

النروي�ج يف إع�ادة اعمار الع�راق وامل�دن املحررة
من داعش وم�دن املحررين املضحين» ،مؤكدا أن
مواجهة اإلرهاب ليست معركة العراقيني وحدهم
لكنهم قاتلوا نيابة عن العالم ودحروا اإلرهاب الذي
يهدد الجميع.وأشار الحكيم وفق البيان إىل «نجاح
العراق يف تخطي تحدي الوحدة الوطنية واالنتصار
عىل هذه التحدي�ات» ،مبينا ان «املكون الكردي يف
العراق كان وما يزال وسيبقى رشيكا أساسيا وان
جميع املشاكل قابلة للحل اذا ما توفرت إرادة الحل
عرب األطر الدستورية والقانونية».

وشدد عىل «إجراء االنتخابات يف موعدها املحدد
لفت�ح مرحل�ة جديدة أساس�ها تقدي�م الخدمات
وتحويل التحديات إىل فرص ،فضال عن بناء أفضل
العالق�ات م�ع دول العالم واملنطق�ة» ،الفتا اىل أن
«تي�ار الحكم�ة الوطني تيار منفت�ح عىل الجميع
وان مصلح�ة العراق هي األس�اس يف عالقاته مع
دول الج�وار وحض�ور امل�رأة والش�باب يف املؤتمر
الع�ام للتي�ار وإعطاء الش�باب فرص�ة يف خدمة
أبناء شعبهم عرب تسنمهم مواقع قيادية يف الدولة
العراقية».

اخلارجية الربملانية تتحدث عن زيارة وفد ملجلس الشورى السعودي
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف رئي�س لجن�ة العالق�ات
الخارجي�ة النيابي�ة عب�د الب�اري
زيباري ،أم�س االثنين ،أن وفدا من
اللجن�ة س�يزور اململك�ة العربي�ة
الس�عودية للق�اء مجلس الش�ورى
السعودي بناء عىل طلب من الجانب

الس�عودي ،مبينا أن الزيارة ستبحث
زي�ادة التعاون بني الربمل�ان العراقي
ومجلس الشورى السعودي.
ونقل�ت وكال�ة «الغد ب�رس» عن
زيب�اري الق�ول إنه «بن�اء عىل طلب
رسمي من الجانب السعودي سيزور
وف�د من لجن�ة العالق�ات الخارجية
(الي�وم) الثالث�اء اململك�ة العربي�ة

الس�عودية» ،مبينا أن�ه «داخل لجنة
العالق�ات الخارجي�ة توج�د لج�ان
خاصة م�ع دول عديدة منها اململكة
العربي�ة الس�عودية وتش�مل ه�ذه
اللجنة اعضاء من لجان اخرى ايضا».
وأكد أن «الهدف االسايس من الزيارة
زي�ادة التعاون بني الربمل�ان العراقي
ومجلس الشورى السعودي» ،مشريا

اىل انه «سيتم بحث االليات الترشيعية
ومواجهة تحدي�ات املنطقة ،خاصة
خطر االرهاب والتط�رق اىل رضورة
مكافحة الفكر املتشدد اينما كان».
واض�اف «ب�دون ش�ك س�يكون
رضورة للتش�جيع على الجان�ب
االقتص�ادي واالس�تثماري بين
البلدين».

عمليات بغداد تعيد فتح طريقني رئيسيني شامل غريب العاصمة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،أمس االثنني ،إعادة
فتح طريقني رئيســـيني شمال غربي العاصمة.

وقال�ت القـــي�ادة يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العــــراقي» نس�خة من�ه« ،أعيـــد فتح طريق
الحري�ة األوىل والــــش�ارع الرئيس�ــــي الذي
يؤدي للحرية الثانية».وأضافت« ،تم رفع الحواجز

الكونكريتية التي تغلق الطريقني».
وكانت أمان�ة بغداد أعلنت ،الي�وم االثنني ،عن
إعادة فتح ش�ارع مجمع الكلي�ات بمنطقة الباب
املعظم وسط لتخفيف الزخم املروري.

رئيس الربملان يغادر اىل واشنطن يف «زيارة رسمية» تستغرق أيام
بغداد  /المستقبل العراقي
غادر رئيس مجلس النواب سليم
الجب�وري ،الي�وم االثنين ،العاصمة
بغداد متوجه�ا اىل الوالي�ات املتحدة

االمريكية يف زيارة رس�مية تستغرق
عدة أيام.
وذكر بيان ملكتب الجبوري تلقت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه
انه «م�ن املقرر ان يلتق�ي الجبوري

برئيس مجلس النواب االمريكي بول
راي�ان ومس�ؤويل االدارة االمريكي�ة
لبحث االوض�اع يف الع�راق واملنطقة
والقضاي�ا ذات االهتمام املشترك».
وأض�اف البيان «كما س�يلقي رئيس

مجلس النواب ع�دد من املحارضات
يف املعاه�د ومراكز البحث االمريكية،
أللقاء الضوء عىل االوضاع السياسية
يف العراق والتحدي�ات التي تهدد أمن
واستقرار املنطقة».

اليونان تعد بتسهيل إجراءات منح «الفيزا» للعراقـيني الراغبني بزيارهتا
بغداد  /المستقبل العراقي
وعدت اليونان بتسهيل إجراءات منح سمات
الدخول «الفيزا» للعراقـيني الراغبني بزيارتها .
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت «املستقبل
العراق�ي» نس�خة من�ه ان «وزي�ر الخارجي�ة
ّ
الجعف�ري تس�لم نس�خة م�ن أوراق
ابراهي�م
اعتماد ليونايدس بي كونتوفونيس�يوس سفري
اليونان الجديد لدى بغداد ،وجرى بحث العالقات
الثنائيَّ�ة بني بغ�داد وأثيناُ ،
وس� ُبل تعزيزها بما
يخدم مصالح الشعبني الصديقني».
ّ
ّ
الجعفري للس�فري املوفقية،
«تمنى
واضاف
والنج�اح يف مها ِّم عمله ببغداد ،مُ بديا ً اس�تعداد
ِّ
ك�ل الدع�م للبعث�ة
وزارة الخارجيَّ�ة لتقدي�م
الدبلوماس�يَّة؛ لزيادة حجم التعاون ،والتنسيق
بني البلدين».
وأك�د الجعفري بحس�ب البي�ان َّ
أن «العراق
انتصر يف حربه ض ّد عصابات داعش اإلرهابيَّة،
ّ
تحقق بوقوف ال�دول الصديقة
وه�ذا االنتصار
إىل جانبه» ،مُ شيرا ً إىل «رضورة اس�تمرار دعم

املُجت َمع الدويلِّ ،واملساهمة يف إعادة إعمار ال ُبنى
التحتيَّة للمُ ُدن العراقـيَّة».
ودع�ا إىل «أهمِّـيَّ�ة تس�هيل من�ح س�مات
الدخ�ول «الفيزا» للعراقـ ِّيين الراغبني يف زيارة
أثين�ا ،ورضورة دع�م االتفاقـيَّات بين البلدين
يف املج�االت كاف�ة ،وعق�د اجتماع�ات لجن�ة
الصداق�ة الربملانيَّة ،وغرف التجارة بني البلدين،
واالستمرار بعقد اجتماعات مُ نتدى الحضارات
العريقة».
م�ن جانـــب�هّ ،
أك�د ليــــوناي�دس ب�ي
كونتوفونيس�يوس س�فري اليونان الجديد لدى
بغ�داد « ح�رص بالده على االرتقاء بمُ س�توى
العالق�ات ،وتعميق التعاون املُ
َ
شترك بما يخدم
العراق�ي
مصلح�ة البلدي�ن» ،مُ هنئ�ا ً الش�عب
َّ
باالنتصارات التي حققها يف حربه ض ّد عصابات
داعش اإلرهابيَّة».
وبني َّ
أن» من أولويَّات عمله تسهيل إجراءات
من�ح س�مات الدخ�ول «الفي�زا» للعراقـ ِّيين
الراغبين يف زيارة اليونان؛ ملا لها من أثر كبري يف
تعميق العالقات الثنائيَّة».

السيد اخلامنئي يشكر
العراق حكومة وشعب ًا عىل تأمني مسرية
االربعني وخدمة الزائرين
بغداد  /المستقبل العراقي
تقدم قائد الثورة االسلامية يف ايران اية الله العظمى السيد
علي الخامنئي بالش�كر إىل الع�راق حكومة وش�عبا ً عىل تأمني
مسرية االربعني وخدمة الزائرين.
وذك�ر الس�يد الخامنئ�ي ل�دى لقائ�ه ع�دد من مس�ؤولني
والناش�طني يف املج�ال الثق�ايف يف محافظت�ي ق�م و آذربيجان
الرشقية ان «مسيرة األربعني دليل عىل انتش�ار روحيّة الكفاح
والجه�اد يف س�بيل الله واالس�تعداد للش�هادة يف أرج�اء العالم
اإلسالمي».
واضاف ان «مش�اركة هذا الحش�د الهائل من مختلف نقاط
العال�م م�ع وجود التهدي�دات اإلرهابي�ة ظاه�رة عظيمة تربز
ّ
وتوفر الجهوزيّة
تنامي فكر الكفاح يف س�بيل الله بش�كل كبري
العامّ ة والشاملة يف هذا ّ
النهج».
أمّ
وتاب�ع « نتق� ّدم من حكوم�ة العراق التي ن�ت مقتضيات
اقامة مسرية األربعني العظيمة ،من الشعب العراقي العزيز الذي
استضاف زوّار اإلمام الحسني {ع} بهذا اإلخالص وهذا رّ
السور،
ومن الش�باب العراقي املناضل والحشد الشعبي والعاملني عىل
توفري األمن يف هذه املراس�م ومن مس�ؤويل العتب�ات يف النجف
ّ
بالشكر من أعماق القلب».
وكربالء

املحكمة االحتادية:
حتديد يوم ( )20من الشهر احلايل موعد ًا
للنظر يف دعاوى االستفتاء
بغداد  /المستقبل العراقي
حددت املحكم�ة االتحادية العليا يوم  20من الش�هر الحايل
موعدا ً للنظر يف دعاوى اس�تفتاء اقليم كردس�تان ،مؤكدة أنها
بانتظار اعادة ورقة التبليغ.
وق�ال املتح�دث الرس�مي إي�اس الس�اموك يف بي�ان تلق�ت
«املستقبل العراقي» نس�خة منه ،إن «املحكمة االتحادية العليا
حددت ي�وم  2017 /11 /20موعدا ً للنظ�ر يف الدعاوى االربعة
املقامة من املدعني ضد املدعي عليهم من املس�ؤولني عن عملية
االستفتاء يف اقليم كردستان».
وتابع أن «املحكمة اشعرت ممثلية اقليم كردستان يف بغداد
الجراء عملية التبليغ واعادة ورقة التبليغ مبلغة وفق القانون،
وأكدت عىل ذلك ملرتني وبانتظار اعادة التبليغ لتسنى للمحكمة
البت بدستورية أو عدم دستورية االستفتاء».

تواقيع برملانية الحتساب
اخلدمة العسكرية ألغراض الرتفيع
والعالوة والتقاعد
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف النائب عن كتلة األحرار غزوان الشباني ،أمس االثنني،
عن جمع تواقيع نيابية الحتس�اب الخدمة العسكرية للموظف
ألغراض الرتفيع والعالوة والتقاعد.
وقال الشباني يف بيان تلقت «املستقبل العراقي» نسخة منه،
«انن�ا بصدد جم�ع تواقيع داخل قبه مجلس النواب الحتس�اب
الخدم�ة العس�كرية للموظفني الذي�ن لم تحتس�ب لهم خدمة
تقاعدية ممن تم تعيينهم بعد العام .»٢٠٠٦
وأكد الش�باني رضورة «تضمني قانون الخدمة املدنية الذي
م�ن املق�رر التصويت عليه خالل الجلس�ات املقبلة الحتس�اب
الخدم�ة العس�كرية للمــــوظ�ف ألغراض العلاوة والرتفيع
والتقاعد اس�وة بأقرانه�م الذين تم احتس�اب الخدمة لهم قبل
عام .»٢٠٠٦

الرافدين يمنح قروضا تشغيلية لتوسيع املدارس ورياض األطفال االهلية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعلن مرصف الرافدين ،أمس االثنني ،عن منح قروض لتوسيع
عمل املدارس األهلية ورياض االطفال ،مشيرا اىل ان ذلك يش�مل
كافة املراحل».
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للمرصف يف بي�ان تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،انه «بغية تقديم الدع�م للمدارس األهلية
ورياض األطفال واملس�اهمة يف تهيئة البيئة الرتبوية ،تقرر منح
قروض تشغيلية لتطوير تلك املدارس».
واض�اف املصرف ان «ري�اض األطف�ال خص�ص له�ا مبلغ
 ٢٥ملي�ون دينار وامل�دارس االبتدائية منح له�ا  ٥٠مليون دينار
واملدارس املتوسطة والثانوية منح لها  ٧٥مليون دينار.
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الرصد الزلزالي وجه حتذيرات يف حال تكرار احلالة ..واملساعدات واملواساة تتواىل على بغداد

زلزال و 100هزة ارتدادية يف عموم العراق 542 :عراقيا بني مصاب وقتيل
المستقبل العراقي  /فرح حمادي

فيم�ا وقعت هزة أرضي�ة جديدة عىل الحدود
العراقي�ة االيراني�ة ،أم�س االثنين ،أعلن يف
بغداد عن وقوع  100هزة ارتدادية يف مختلف
مناط�ق الع�راق خالل الس�اعات االخرية إثر
الزل�زال الذي رضبه أم�س موضحة ان 542
عراقي�ا قتلوا واصيبوا نتيجة لذلك فيما بدأت
تركيا بإرس�ال مس�اعدات عاجلة إىل العراق
ووجه العبادي بمراقبة اوضاع السدود.
وأعلن قس�م الرص�د الزلزايل يف هيئ�ة االنواء
الجوية العراقية عن وقوع  100هزة ارتدادية
بعد زلزال الليلة األحد.
وقالت مديرة القس�م ه�دى عباس يف مؤتمر
صحايف ان املرصد س�جل وق�وع حدوث هزة
ارضية عىل الحدود العراقية االيرانية بمقدار
 7.2على مقياس ريخرت ،الفت�ة إىل ان الهزة
تبع�د عن الحدود العراقي�ة بمقدار  6كم من
جهة قضاء خانقين وعن بغداد بحوايل 200
كم.
وقال�ت إن الزل�زال س�بب ارضارا ً مادي�ة
وبرشي�ة إضافة إىل حاالت ذعر ،فيما طالبت
املواطنني كافة باالبتعاد عن االبنية واالسالك
الكهربائي�ة عن�د ح�دوث اي�ة ه�زة أرضية.
واكدت وق�وع  100هزة ارتدادي�ة حتى االن
بع�د ه�زة األحد ،موضح�ة ان ه�ذه الهزات
تراوحت قوتها بين 2و 4درجة عىل مقياس
ريخرت الذي يتشكل من  9درجات.
وأعلنت وزارة الصحة العراقية ان الخس�ائر
البرشي�ة الناتج�ة ع�ن الزل�زال بلغ�ت 542
قتيال ومصابا حيث تويف  7اشخاص يف اقليم
كردس�تان وأصي�ب  535آخ�رون يف جمي�ع
املحافظات التي تأثرت به.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة سيف
الب�در إن االصاب�ات بلغ�ت  321ش�خصا يف
محافظ�ات اقلي�م كردس�تان و  170حال�ة
يف محافظت�ي دي�اىل و 44حال�ة يف كرك�وك
الش�ماليتني بس�بب الهلع والخوف وارتفاع
بضغط الدم.
وأش�ار إىل ّ
أن ال�وزارة اس�تنفرت جمي�ع
مؤسس�اتها وتتاب�ع املوق�ف بالتواصل مع
مؤسسات الصحة يف بغداد واملحافظات.
كما أعلنت جمعية الهالل األحمر العراقية ان
فرق اإلغاثة التابعة لها سجلت أرضارا ً كبرية
يف املمتلك�ات الخاصة والعام�ة يف املدن التي
شهدت الهزة األرضية وخصوصا يف محافظة

الس�ليمانية ،مشيرة إىل ّ
أن ف�رق اإلغاث�ة
ب�ارشت عملها من�ذ ليلة األحد وس�اعدت يف
إخالء املواطنني ونقل الجرحى.
وعىل الجانب االيراني ،فقد أش�ارت وس�ائل
اإلعالم اإليرانية الرسمية إىل أن أكثر من 211
شخصا ً لقوا مرصعهم وأصيب  2554آخرون
يف املناطق الحدودية مع العراق جراء الزلزال،
موضحة ان  141ش�خصا ً قتلوا وأصيب أكثر
من  1600شخص يف مدينة كرماشان.
ويف تركي�ا اكد رئيس ال�وزراء بن عيل يلدريم
وقوف بالده بكل إمكانياتها إىل جانب العراق
فيما ارسل الهالل االحمر الرتكي.
وق�ال يلدريم يف بيان إن تركيا تقف إىل جانب
س�كان العراق الش�قيق بكل إمكانياتها وقد
ب�دأت فعل ًيا بالتح�رك من أج�ل تلبية جميع
احتياجاتهم وأرس�لت أول قافلة مس�اعدات
إنس�انية عاجلة .وشدد عىل وقوف تركيا مع

العراقيين ب�كل إمكانياتها موضح�ا ً «بدأنا
التح�رك من أج�ل تلبي�ة جمي�ع احتياجات
الش�عب العراق�ي الش�قيق من مس�تلزمات
طبي�ة وم�واد غذائي�ة ،وأرس�لنا موك�ب
املساعدات األول».
وق�د أرس�لت جمعية الهالل األحم�ر الرتكية
 10شاحنات تحمل مساعدات إىل املترضرين
من الزلزال يف ش�مال العراق .وقال مدير فرع
الجمعية يف والية أدن�ة جنوب تركيا رمضان
صايغييل إن املس�اعدات تش�مل  560خيمة
وألفي رسير وألف بطانية و 1100مدفأة.
إىل ذل�ك ،ترأس رئيس ال�وزراء حيدر العبادي
اجتماع�ا ً للجنة الوطنية العلي�ا للمياه تمت
خالل�ه مناقش�ة تأثير الزلزال عىل الس�دود
املائي�ة ،وق� ّدم دراس�ة كامل�ة ع�ن ه�ذه
التأثيرات ،حي�ث ت�م التأكيد على ان وضع
الس�دود آمن وال يوجد خطر عليها ،ووجهت

اللجنة باالس�تمرار بمراقبة س�د دربندخان
لضمان سالمة بناه االساسية.
كم�ا ج�رت مناقش�ة وض�ع الخزي�ن املائي
والسياس�ة املائي�ة للمرحلة املقبل�ة إضافة
إىل مناقش�ة االستراتيجية االروائية للخطة
الزراعي�ة والتجاوزات املائي�ة واهمية اتخاذ
املزي�د م�ن االج�راءات اليقافه�ا مل�ا لها من
تأثير س�لبي على الحص�ص املائي�ة لبقية
املحافظات.
ومن جانبه ،أفاد وزير املوارد املائية العراقي
حس�ن الجنابي ان س�د حمرين شمال رشق
بغ�داد بحالة جيدة فيما تأثر س�د دربندخان
ق�رب الس�ليمانية ش�مال الع�راق باله�زة
وانهارت بعض املنازل املجاورة له.
وأوض�ح يف ترصي�ح صح�ايف «لق�د حدث�ت
انزالقات يف الجبل املجاور ملنشأ سد دربندخان
وس�قطت بعض احجار وانقاض يف املس�يل

املائي للس�د وانهارت بعض املنازل املجاورة
له» .واوضح ان «س�د دربندخان اقرب منشأ
ملرك�ز اله�زة االرضي�ة ولس�نا متأكدين من
حجم االنزالقات بس�بب الظالم لكن املطمنئ
ان س�د حمرين وهو اس�فل س�د دربندخان
بوضع جيد».
وأك�د الوزي�ر سلامة س�د املوص�ل« :اتصل
ب�ي قب�ل دقيقة مدير س�د املوص�ل وقد قام
م�ع ك�وادر الس�د وبمرافق�ة اعض�اء فيلق
املهندسين االمريكي بتفتيش جس�م الس�د
ونف�ق التحش�ية ومراقبة املتحسس�ات وال
يوج�د يشء مثري للش�ك بكل الق�راءات التي
سجلت وال يف املناطق التي تمت معاينتها.
وأوضح أن «كمية الخزين يف س�د دربندخان
الذي يقع يف اعايل نهر ديإىل يبلغ حاليا حوإىل
 1.5مليار مرت مكعب (بحدود  %55من السعة
التخزينية)» .وأش�ار إىل ّ
أنه عىل النهر نفسه

وإىل االس�فل من دربندخان يقع سد حمرين
وفي�ه فراغ خزني يبلغ ح�وايل  1.6مليار مرت
مكع�ب ف�اذا اخ�ذ املواطن�ون حذره�م فإن
املوج�ة الفيضانية ،ان حدث�ت يف حال انهيار
دربندخان ال س�امح الله يمكن استيعابها يف
سد حمرين.».
ومن جهته�ا ،بلغت ادارة قض�اء دربندخان
س�كان مناط�ق اس�فل س�د املدين�ة باخالء
مساكنها بشكل فوري.
وقال رحم�ن خاني مدير س�د دربندخان إن
الس�د قد تأثر بالزلزال الذي رضب املنطقة و
اكد ان هنالك تشققات سطحية فيه .وأشار
إىل ّ
أن�ه اليمك�ن االن تقدي�ر حج�م االرضار
الناجمة من الزلزال بس�بب العتمة وانقطاع
الكهرباء يف السد لكنه تم ابالغ السكان الذين
يقطنون اطراف نهر سيروان برتك أماكنهم
تحسبا ً ألي طارئ.
وق�د وج�ه وزي�ر الداخلي�ة العراقي قاس�م
االعرج�ي اجه�زة الدفاع املدني باالس�تنفار
تحس� ًبا ألي ح�االت طارئ�ة ق�د تنت�ج ع�ن
ارت�دادات زلزالية .كما وضعت وزارة الصحة
جمي�ع اجهزته�ا يف ح�ال اس�تنفار مع نقل
املئات من املصابني إىل املستشفيات يف عموم
البالد.
وقال�ت وزارة الداخلي�ة يف بي�ان إن وزيره�ا
وجه فرق الدفاع املدني باس�تنفار واالنتشار
بالش�وارع ملس�اعدة املواطنين ج�راء الهزة
االرضية وتحس ًبا ألي طارئ او احتمال وقوع
هزات اخرى.
وه�ذا ُيع�د اقوى زل�زال مر عىل الع�راق منذ
عقود طويلة.
وتوالت املواساة عىل بغداد من عدد من الدول.
واعربت بعثة الوالي�ات املتحدة يف العراق عن
«حزنها الشديد» إزاء وقوع جرحى وخسائر
بسبب الهزة االرضية.
وقال�ت البعث�ة يف بي�ان تلق�ت «املس�تقبل
العراقي» نسخة منه« ،نشعر بالحزن الشديد
إزاء وقوع جرحى وخسائر مأسوية باالرواح
نجم�ت ع�ن اله�زة االرضي�ة الت�ي حدث�ت
ي�وم األح�د يف املنطقة الحدودي�ة العراقية –
اإليرانية».
واعرب�ت البعث�ة« ،ع�ن تعازيه�ا لألرس عىل
جانبي الحدود الذين ترضروا بهذه املأساة»،
مؤك�دة بالقول «نق�ف إىل جان�ب أصدقائنا
العراقيني خالل هذه الفرتة العصيبة متمنني
الشفاء العاجل للجرحى».

املعارضة الكردية دعت إىل تشكيل «حكومة مؤقتة» للتفاوض مع بغداد ..والعبادي يريد «مجيع األحزاب» على الطاولة

«أربعة رشوط» للحوار مع كردستان

المستقبل العراقي  /عادل الالمي
كش�ف نائب مق�رب من رئي�س مجلس
ال�وزراء حي�در العب�ادي ،أم�س االثنني،
ع�ن اربع نق�اط وضعها العب�ادي لفتح
التفاوض بني الحكومة واالقليم ،الفتا ً إىل
أن العبادي اشترط حضور جميع الكتل
والفصائ�ل والكردي�ة إىل طاول�ة الحوار
يف بغ�داد ،ج�اء ذل�ك فيما ش�ددتا حركة
التغيري والجماعة اإلسالمية عىل ان اقليم
كردس�تان يمر بمرحلة عصيبة ،داعيتان
األطراف السياس�ية إىل تش�كيل حكومة
مؤقت�ة يف اإلقليم من أج�ل التفاوض مع
بغداد.
وقال جاسم محمد جعفر البياتي ،املقرب
من رئي�س ال�وزراء ،إن «رئي�س الوزراء
حي�در العبادي ال يري�د أن تأتي مجموعة
معين�ة من الك�رد للتفاوض ح�ول اقليم
كردس�تان ب�ل يحضر ضم�ن الوفد كل
الفصائ�ل والكتل الكردس�تانية ش�املة
التغير والجماع�ة االسلامية واالتح�اد
الوطن�ي الكردس�تاني بكاف�ة اطيافه»،
مؤكدا أن «التعطيل يأتي من الكرد وليس
من رئيس الوزراء حيدر العبادي».
وأش�ار البياتي إىل أن «العبادي حدد اربع
نقاط سياس�ية لفت�ح اف�اق التفاوض،
االوىل هي اقرار اقليم كردس�تان حكومة
وبرمل�ان ب�ان االس�تفتاء ملغ�ى وبقرار
املحكم�ة االتحادي�ة االخير ح�ول عدم
الذه�اب اىل االنفـــص�ال» ،مبين�ا أن
«النقطة الثانية هي فسح املجال لتطبيق
القوانني االتحادية داخل االقليم بالنسبة
للمنافذ واملطارات».

ونقل�ت وكال�ة «الغد برس» ع�ن البياتي
القول أن «النقطة الثالثة هي عودة برملان
االقليم مرة اخ�رى بكامل اطيافه وعودة
ال�وزراء بع�د طرده�م م�ن قب�ل الحزب
الديمقراطي الكردس�تاني» ،مشددا عىل
أن هذا الفعل «مخالف للديمقراطية ومن
واجبات الحكومة االتحادية الحفاظ عىل
الديمقراطية يف االقاليم».

كم�ا بين أن «النقط�ة الرابع�ة الب�د ان
يكون الوفد املتفاوض يمثل الكرد بكامل
أطيافهم وليس جهة دون اخرى».
وأوضح أن «هذه النقاط االربعة يعرقلها
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني وليس
االط�راف اخ�رى والب�د ان يك�ون هنالك
ضغوط�ات دولية كردي�ة اقليمية محلية
إلتمام النقاط االربعة لبدء التفاوض».

ورأى أن «هنالك اتجاه كردي قوي بإقرار
رفض االس�تفتاء ونتائجه واملوافقة عىل
قرار املحكمة االتحادي�ة» ،وفيما بني أنه
«توج�د ضغوطات على الربمل�ان بالرغم
م�ن مح�اوالت الح�زب الديمقراط�ي
الكردستاني عدم العودة» ،أكد أن «االخوة
الك�رد توصل�وا اىل قناع�ة كامل�ة بانه ال
يمك�ن التفاوض م�ن دون ك�ل االطراف

الكردية ويحاولون ملها للمجيء اىل بغداد
بوفد جامع لها».
وأش�ار إىل أن «الديمقراطي الكردستاني
ال ي�زال ال يق�ر بان�ه ق�د خسر املعركة
وادخل كردستان يف مأزق وعليه االعرتاف
ليعلم الجمي�ع بان الذي حصل كان خطأ
والخاطئ ال بد ان يتحمل تبعات خطأه»،
مبين�ا أن «تغيير مس�عود اىل نيجرف�ان

ال يح�ل القضي�ة بهذا الش�كل وال بد من
موافق�ة برملان االقليم علي�ه بينما يعترب
الربملان مشلول حاليا».
واضاف أن «االقليم ل�ن يحصل عىل اكثر
من حق�ه الطبيعي ان ك�ان  14او  12او
 %13م�ن املوازن�ة ،بالت�ايل الربملان مرص
عىل ان يعط�ي الكل حقه وليس ان يظلم
البرصة عىل االقليم ول�ن نعطي اكثر من

«داعش» حيتجز ( )300أسرة يف القضاء ..واجليش يلقي منشورات تدعو إىل االبتعاد عن التنظيم اإلرهابي

عمليات غرب االنبار مستمرة :القوات األمنية عىل مشارف راوه

المستقبل العراقي  /نهاد فالح
أكد مصدر عسكري يف محافظة األنبار بأن قطعات
الفرق�ة الس�ابعة حررت س�ت قرى م�ن “داعش”
غرب�ي املحافظ�ة ،وفيما أف�ادت معلوم�ات بقيام
الطائ�رات العراقي�ة بإلق�اء آالف املنش�ورات فوق
مدين�ة راوة تدع�و أهاليه�ا إىل البق�اء يف منازلهم،
اك�د وزير الهجرة نزوح قرابة  17الف ش�خص من
اقضي�ة القائم وعن�ة وراوة منذ انطلاق العمليات
العسكرية الستعادتها.
وق�ال مص�در عس�كري أن «قطع�ات الجيش من
الفرقة الس�ابعة تمكنت من تحري�ر قرى (البيضة
والبوبي�ة والجعربية والصمه وميليلي والرومية)،
غرب مدينة راوه (230كم غرب الرمادي)”.
وأضاف املصدر الذي طلب عدم الكش�ف عن اسمه،
أن “قطع�ات الجيش بالفرقة الس�ابعة حررت تلك

الق�رى بعد ه�روب عن�ارص داعش منه�ا يف عمق
الصحراء” .مشيرا اىل أن “تلك القطعات العسكرية
وصل�ت اىل مش�ارف راوه تمهي�دا لتحريره�ا من
داعش”.
وأش�ار املصدر إىل قي�ام الطائ�رات العراقية بإلقاء
آالف املنشورات فوق مدينة تدعو أهاليها إىل البقاء
يف منازلهم.
وق�ال املص�در إن «الطيران العراق�ي ألق�ى آالف
املنش�ورات فوق مدينة راوة التي تعترب آخر معاقل
التنظيم يف البالد».
وأض�اف املص�در أن «املنش�ورات تدع�و املواطنني
إىل رضورة البق�اء يف منازله�م ،وع�دم الخروج إىل
الش�وارع ،وذل�ك تجنب�ا ً لقي�ام داع�ش باتخاذهم
دروع�ا ً برشية أمام نريان الجيش العراقي والغارات
الجوية».
وبدوره ،أشار مس�ؤول محيل إىل وجود  300أرسة

ال ت�زال يف قضاء راوة غرب البلاد ،تعذر مغادرتهم
خ�ارج القض�اء نتيج�ة الحص�ار ال�ذي يفرض�ه
داعش.
وأك�د عضو مجلس األنب�ار فرحان محمد أن «نحو
 300أرسة ال زال�ت تح�ت قبض�ة داع�ش يف قضاء
راوة ،منعه�م التنظي�م من الخ�روج» ،موضحا ً أن
«معظم ه�ؤالء العالقني من كبار الس�ن والنس�اء
واألطفال».
يف غضون ذلك ،اكد وزير الهجرة واملهجرين جاسم
محم�د الجاف ن�زوح قراب�ة  17الف ش�خص من
اقضي�ة القائم وعن�ة وراوة منذ انطلاق العمليات
العسكرية الستعادتها.
وق�ال الجاف ،يف بي�ان تلقت «املس�تقبل العراقي»
نس�خة منه ،إن «عدد النزاحني بل�غ  16872نازحا
وان الفرق التي شكلتها الوزارة إلجالء ونقل العوائل
النازحة من اقضية القائم وعنة وراوة مس�تمرة يف

عملها» .واض�اف ،ان «فرق ال�وزارة قامت باجالء
ونق�ل ( )4.045نازحا اىل مخيم�ي العامرية وعنة
و( )8.716نازح�ا اىل مخيم�ات املدينة الس�ياحية
والخالدي�ة فضلا ع�ن اجلاء ( )3.495نازح�ا اىل
مخيم الكيلو  ،18فيما اس�تقبل مخيما املدرج وتل
الجرابيع التابع�ان ملحافظة نين�وى ( )616نازحا
من قضاء القائم وناحية حصيبة».
واش�ار الج�اف ،اىل ان ه�ذه االرس ح�ال دخوله�ا
مخيمات ال�وزارة ت�وزع عليها مس�اعدات اغاثية
عاجل�ة متمثل�ة بالعيني�ة والغذائي�ة والصحي�ة
واملنزلية.
جدير بالذكر ان القوات االمنية سيطرت عىل معظم
االج�زاء الغربية من محافظة االنب�ار ومن املتوقع
ان تس�كتمل خلال االي�ام املقبلة اس�تعادة قضاء
راوة من س�يطرة تنظيم داع�ش بعد اكثر من ثالث
سنوات من وقوعها بيد داعش.

الحق».بدورهم�ا ،أكدت�ا حرك�ة التغيري
والجماعة اإلسلامية ان اقليم كردستان
يم�ر بمرحلة عصيب�ة نتيجة السياس�ة
الخاطئ�ة للمس�ؤولني يف كردس�تان،
داعيتان األطراف السياس�ية إىل تش�كيل
حكومة مؤقتة يف اإلقليم.
وق�ال بي�ان مشترك للتغيير والجماعة
االسلامية عق�ب انته�اء اجتماعهما ان
«حرك�ة التغيير والجماع�ة االسلامية
عقدتا اجتماعا مشتركا وموسعا ً يف مقر
املكتب الس�يايس للجماعة االسلامية يف
الس�ليمانية» ،مشيرا ً إىل أن «االجتم�اع
تطرق اىل التطورات والتغيريات السياسية
الحاصل�ة يف العراق واالقليم م�ع التأكيد
عىل ان املرحلة الحالية لإلقليم حرجة جدا
بسبب أخطاء املسؤولني يف كردستان».
وش�ددت التغيير والجماعة االسلامية،
املعروفت�ان بمعارضتهم�ا لبارزان�ي
والحك�م العائيل يف إقليم كردس�تان ،عىل
«رضورة ان يتم التعامل بمس�ؤولية مع
املرحل�ة الحالي�ة مع التأكي�د عىل اعطاء
االهمية األوىل لحقوق املواطنني ورضورة
ان تتفق األطراف السياس�ية عىل تشكيل
حكوم�ة مؤقت�ة على ان يك�ون واجبها
الرئيسي ادارة ح�وار ناجح م�ع حكومة
املرك�ز م�ع تحسين األوضاع املعيش�ية
للمواطنين وتأمين روات�ب املوظفين
واالس�تعداد لالنتخاب�ات املقبلة بش�كل
نزيه وشفاف».
وتب�ادل الطرفني بحس�ب البي�ان «اآلراء
ح�ول زي�ارة وف�د حكوم�ة كردس�تان
إىل األط�راف السياس�ية الرئيس�ية يف
كردستان».
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بغداد  /المستقبل العراقي

صـنـعـاء تـتـظـاهر :ال إلغـالق مـنـافـذ الـيـمـن

شهد شارع الستني الجنوبي أمام مكتب
األم�م املتح�دة بالعاصم�ة صنع�اء ،أم�س
االثنين ،مسرية جماهريية كبرى دعا إليها
املجل�س السي�ايس األعلى للتندي�د بتصعيد
الع�دوان السعودي األمريك�ي لحصاره عىل
اليم�ن وإغلاق كاف�ة املناف�ذ للجمهوري�ة
اليمنية.
وب�دأت املسيرة الت�ي امت�دت بط�ول
ش�ارع الستين وحم�ل املشارك�ون فيه�ا
أعالم الجمهورية اليمني�ة والالفتات املنددة
بتصعي�د الع�دوان وجرائم�ه بح�ق الشعب
اليمن�ي وإغلاق املناف�ذ الربي�ة والبحري�ة
والجوي�ة لليمن ،بدأت بالسلام الجمهوري
وآيات من الذكر الحكيم.
كم�ا حم�ل املشاركون شع�ارات الحرية
املن�ددة بالسياس�ة األمريكي�ة يف املنطق�ة،
وكت�ب أح�د املتظاهري�ن الفتة كت�ب عليها
«الحصار يقتل الشعب اليمني».
وردد املشاركون يف املسرية هتافات منها
(ه�ذا الحصار الظال�م والعامل كل�ه نائم)،
و(املجاعة والحصار صنعها حلف األرشار)،
و(اخس�أ يا قرن الشيط�ان لن يخرس شعب
اإليم�ان )،و(ل�ن نقبل ه�ذا الحصار يسقط
حل�ف االستعمار)(،م�ن يف مجل�س األم�م
بالدوالر باعوا األمم) ،و(مجلس األمن اللعني
يحمي كل املجرمين) ،و(للقوة الصاروخية
باقة إجالل وتحي�ة) ( ،قل للتصنيع الحربي
بارك جهودكم ربي).
وألق�ى رئي�س املجلس السي�ايس األعىل
اليمني صالح الصماد كلمة أكد فيها عىل أن
استمرارهم يف الع�دوان والحصار سيفرض
علينا تطوير قدراتنا لردع العدوان.
ونص�ح الرئي�س الصماد ق�وى العدوان
بوق�ف الح�رب ورف�ع الحصار ،مشيرا إىل
أن النظ�ام السعودي لديه خل�ل يف سياسته
ونظرته لآلخرين يف مختلف بلدان املنطقة.
وأك�د أن وحدة الشع�ب والقيادة ستهزم
مؤام�رات األع�داء ،مطمئنا شعبن�ا أن لدينا
مس�ارات وخيارات يف البر والبحر وليحصل

ما حصل إن استمر العدوان والحصار.
كما أكد لدول العدوان أن إقدامهم عىل أي
خط�وات للتضييق عىل الشع�ب يمنحنا حق
اتخاذ كافة التدابري إليقاف العدوان ،الفتا إىل
أن العدوان أوصد كل أب�واب السالم والحوار
وه�ذا يحتم علين�ا توحيد الجه�ود للحفاظ

البحرين جتد هتمة جديدة ملعارضيها:
«التخابر مع قطر»
بغداد  /المستقبل العراقي
استثم�ار لألزم�ة الخليجي�ة م�ع قط�ر ،استغل�ت
يف
ٍ
سلط�ات البحرين املوق�ف وأصدرت نياب�ة املنامة حكما ً
على زعيم املعارضة الشيخ عيل سلم�ان بتهمة «التخابر
بي�ان إن «الشي�خ سلمان
م�ع قط�ر» .وقال�ت النيابة يف
ٍ
ومساعديه حسن سلطان وعيل مهدي عيل سيمثالن يف 27
ترشي�ن الثاني أمام املحكمة الجنائي�ة الكربى» ،مضيفة
أنهم «سيحاكمون بتهم عدة ،بينها خصوصا ً التخابر مع
دولة قطر من أجل القي�ام بأعمال عدائية داخل البحرين
واإلرضار بمركزه�ا الحرب�ي والسي�ايس واالقتص�ادي
ومصالحه�ا القومي�ة والني�ل م�ن هيبته�ا واعتبارها يف
الخ�ارج» .ولفت البي�ان إىل أن «النياب�ة العامة استدعت
الشيخ سلم�ان وقامت باستجوابه ومواجهته باألدلة» يف
ض�وء تحقيقات تجريها حيال اتص�االت تقول إنها جرت
بني سلم�ان ومسؤولني من قط�ر قبيل ب�دء التظاهرات
ع�ام  .2011وباإلضافة إىل التهم�ة األخرية الصادرة بحق
الشي�خ سلم�ان ومساعديه ،ف�إن السلط�ات البحرينية
تتهمه�م أيض�ا ً بـ«قبول مبال�غ مالية من دول�ة أجنبية
(قطر) مقابل إمدادها بأرسار عسكرية ومعلومات تتعلق
باألوضاع الداخلية بالبالد ،وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة
ومغرض�ة يف الخ�ارج م�ن شأنها إضع�اف الثق�ة املالية
باململك�ة والنيل من هيب�ة اململكة واعتباره�ا»ُ .يذكر أن
الشي�خ سلمان كان قد أوقف يف ع�ام  ،2014وحكم عليه
يف تم�وز  2015بالسجن ألربعة أع�وام بعدما أدين بتهمة
«التحري�ض» على «بغض طائف�ة من الن�اس» و«إهانة
وزارة الداخلي�ة» .وقررت محكم�ة االستئناف زيادة املدة
إىل تسعة أعوام بعدما أدانته أيضا ً بتهمة «الرتويج لتغيري
النظ�ام بالقوة» ،قبل أن تقرر محكم�ة التمييز يف خطوة
نادرة خفض العقوبة إىل أربع سنوات.

على الجبه�ة الداخلية.أم�ا بي�ان املسيرة
فقد أك�د عىل أن عملي�ات التصعي�د والقتل
وتشدي�د الحص�ار ل�ن ترهب ول�ن تخضع
الشعب اليمني بل تزيده عزيمة عىل تصعيد
مواجهة العدوان.وش�دد عىل أهمية تماسك
الجبهة الداخلية يف مواجهة العدوان ورفض

أي مس�اس بها ،ورف�ض أي مساع لخلخلة
الوضع الداخيل.
وأدان بيان الحشود املليونية قرار العدوان
إغلاق املناف�ذ الربي�ة والبحري�ة والجوية،
بالتزام�ن مع تصعيد لقت�ل الشعب اليمني،
كم�ا أدان صمت املجتمع الدويل تجاه جرائم

العدوان.وش�دد على أن الشع�ب اليمن�ي
سيواص�ل صم�وده وثبات�ه باعتب�اره حق
كفلت�ه كاف�ة الرشائع السماوي�ة والرشائع
الوضعية.
كم�ا أدان بي�ان املسيرة دع�م الع�دوان
للجماعات اإلرهابي�ة يف اليمن ،مشيدا بدور

وقعت عقوداً مبلياري دوالر لشراء طائرات حربية

اإلمـارات تدخـل سبـاق التسليـح اخلليجـي

بغداد  /المستقبل العراقي

دخلت اإلمارات يف سباق التسلح املحموم يف دول
الخليج ،إذ قال مسؤول يف وزارة الدفاع اإلماراتية،
أم�س االثنين ،إن بالده رفع�ت قيم�ة صفقاتها
العسكري�ة إىل  9.79ملي�ار دره�م ( 2.67ملي�ار
دوالر) يف ثاني أيام معرض دبي العاملي للطريان.
وأضاف اللواء ركن طيار إسحاق البلويش رئيس
اإلدارة التنفيذي�ة للصناع�ات وتطوي�ر الق�درات
الدفاعي�ة بال�وزارة ،يف ترصيح�ات صحفي�ة عىل
هام�ش املعرض ،إن إجم�ايل الصفقات موزع بني
 1.77ملي�ار دوالر باليوم األول و 892مليون دوالر
يف اليوم الثان�ي .ويتوزع عدد الصفقات بواقع 12
صفقة يف اليوم األول وثماني يف الثاني.
وتتوزع الصفق�ات املوقعة مع رشكات عاملية،
بني تقديم خدم�ات فنية وإدارية ودعم لوجسيتي
للطائ�رات العامودية ،وخدم�ات وصيانة وإسناد

لوجست�ي لطائ�رات االستطلاع ،ورشاء مكمالت
قناب�ل ( )3-Pوتأهليها عىل طائ�رات املرياج (- 9
 )2000وطائرات البالك هوك وصفقات أخرى.
وكان�ت الق�وات املسلح�ة اإلماراتي�ة ،وقع�ت
صفقة م�ع رشك�ة «لوكهي�د مارت�ن» األمريكية
للصناع�ات العسكرية بقيم�ة  1.63مليار دوالر،
لتحديث  80مقاتلة من طراز «إف »16-إضافة إىل
توريد قطع الغيار ومعدات الدعم الفني.
وانطلقت فعاليات معرض دبي للطريان ،2017
الذي يعد األكرب من نوعه يف الرشق األوسط األحد يف
نسخته الـ  12بحضور نحو  1200عارضا من 63
دولة .وسجل اليوم األول من معرض دبي للطريان،
تسارع�ا ً يف قيم�ة طلبيات وعق�ود إىل  19.3مليار
دوالر ،وس�ط ارتف�اع وتيرة االتفاق�ات التجارية
والعسكرية .وتسعى اإلمارات اىل قدراتها الدفاعية
جويا وبريا عرب صفقات تسلح ضخمة.
وقال متابع�ون ان اإلم�ارات حريصة عىل عىل

تطوي�ر منظومتها العسكري�ة بشكل يتماىش مع
التحدي�ات اإلقليمية .واإلم�ارات عضو يف التحالف
العسك�ري الذي تقوده السعودي�ة يف اليمن والذي
تسبّب�ب بمقت�ل عدد كبري من املدنيين ،فضالً عن
تسببه بمجاع�ة .ووقعت رشكة طيران اإلمارات
عق�دا لرشاء أربعني طائرة من طراز «بيونغ -787
 10دريمالين�ر» بقيمة  15.1ملي�ار دوالر بحسب
قائمة األسعار ،وفق�ا ملا أعلن رئيس مجلس ادارة
املجموعة الشيخ احمد بن سعيد آل مكتوم.
وتع�د الرشكة التي تتخذ من دبي مقرا لها أكرب
زبون لطائرات «بوين�غ  »777وتمتلك  165طائرة
منها .وقد تقدمت بطلب مؤكد لرشاء  164اخرى.
وطيران اإلمارات أكرب رشك�ة جوية يف الرشق
األوسط ،ه�ي أكرب زبائن طائ�رات «ايرباص» من
ط�راز «سوبرجامبو إي�ه  »380الت�ي تمتلك منها
حالي�ا مئة طائ�رة وقدمت طلبا مؤك�دا للحصول
عىل  46أخرى.

استسالم أكثر من « 20داعيش» يف حلب للسلطات السورية

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن متحدث باسم املركز الرويس
للمصالح�ة يف سوري�ا ،ألكسن�در
بوتيانيخين ،أمس االثنين ،أن أكثر
من  20مسلحا م�ن تنظيم «داعش»
استسلم�وا للسلط�ات السوري�ة،
شمال محافظة حلب.
وق�ال بوتيانيخين للصحفيين:

«نح�ن موج�ودون يف نقط�ة عب�ور
يف منطق�ة الشي�خ طه ،حي�ث نظم
انسح�اب املسلحين ،وأعض�اء
التنظيم�ات املسلح�ة غير الرشعية
بتعداد بلغ  25شخصا من أجل النظر
يف مشاركته�م يف األعم�ال القتالي�ة
والعفو عنهم».
ت�م إخ�راج املسلحين بمرافق�ة
العسكريين السوريين والرشط�ة

العسكري�ة ،وأدى التق�دم الرسي�ع
للق�وات السورية بدعم م�ن القوات
الجوية الفضائي�ة الروسية إىل حالة
ذعر يف صفوف اإلرهابيني وهروبهم
الجماعي.
وقال أحد وسطاء العملية الشيخ
أحم�د« :بقي�ت عائالتهم هن�اك ،يف
املنطقة الت�ي أتوا منه�ا ،لقد جاؤوا
إىل هنا م�ن أجل الحصول عىل وثائق

إلضفاء الرشعية ،ثم العودة».
وينف�ي املسلح�ون عالقته�م
بالتنظي�م ،وروى أحدهم يدعى عبد
اللطي�ف أن�ه عم�ل قب�ل الح�رب يف
مؤسس�ة حكومية.وق�ال« :عندم�ا
جاء مسلحو تنظيم «داعش» ،هربت
إىل دي�ر ال�زور ،لكنه�م كان�وا هناك
أيضا ،اآلن ،عندما تم طردهم ،أود أن
أعود ألتلقى راتبا مرة أخرى».

الجي�ش اليمني واللج�ان الشعبية ،وبالدور
الذي تقوم به الق�وة الصاروخية يف التصدي
للعدوان.
وأك�د املحتش�دون تأييد الشع�ب اليمني
لخط�وات الجيش واللج�ان الشعبية والقوة
الصاروخي�ة يف مواجه�ة تصعي�د الع�دوان
ويدعو املكونات اليمينية لرفد الجبهات.
وعربوا عن تقديريه�م للمواقف املرشفة
لسلطنة عمان والتي كان أخرها فتح املنافذ
الربية يف مواجهة الحص�ار ،وكذلك املواقف
الح�رة يف العالم ويف مقدمته�ا موقف حزب
الله.
م�ن جهتهم أك�د املشارك�ون يف املسرية
رفضه�م لتصعيد الع�دوان وإغالقه للمنافذ
الربية والبحرية والجوية لليمن ،مستنكرين
الجرائم التي يرتكبه�ا العدوان بحق الشعب
اليمن�ي يف العاصم�ة صنع�اء ومختل�ف
املحافظات.
وش�ددوا عىل أن خي�ار الشع�ب اليمني
وهو الصمود يف وج�ه العدوان حتى تحقيق
النصر ،داعين الجي�ش واللج�ان الشعبية
إىل ال�رد عىل مج�ازر الع�دوان ،حتى تحقيق
النصر ،رافضني الوصاي�ة والتبعية ألي من
دول العالم.
كم�ا حيوا الق�وة الصاروخي�ة ،مباركني
رضب�ة برك�ان على مط�ار امللك خال�د بن
عبدالعزي�ز يف الري�اض ،داعين ملزي�د م�ن
الرضب�ات املماثل�ة الت�ي تسته�دف العمق
السعودي.
هذا وأك�د املشاركون يف املسرية الحاشدة
أن اليم�ن لن يخضع أو يستكني أو يستسلم
للع�دوان وأدواته�م املرتزق�ة يف الداخ�ل
وسيثبت�ون ثب�وت الجبال مهم�ا كان حجم
التضحي�ات يف سبي�ل نيل الحري�ة والكرامة
واالستقلال.ويف ظ�ل استم�رار الع�دوان
والحص�ار أكد املشاركون على رضورة رفد
جبه�ات القت�ال بامل�ال والرج�ال والسالح،
مشددين عىل أهمية تالحم وتماسك الجبهة
الداخلي�ة والت�ي يسع�ى ويح�اول العدوان
زعزعتها والنيل منها وتمزيق الصف الداخيل
مرات عديدة دون جدوى.

«القاعدة» وتنظيم «داعش» ..قتال قريب
يف سيناء املرصية
بغداد  /المستقبل العراقي
توع�دت جماع�ة «جن�د اإلسلام» التابع�ة لتنظيم
القاعدة تنظيم «داع�ش» يف سيناء بـ»االستئصال» بعد
أن تبن�ت املسؤولي�ة ع�ن عملية تم تنفيذه�ا يف ترشين
األول ضد عنارص التنظيم يف والية سيناء املرصية.
ونشرت الجماعة املتطرفة تسجيلا صوتيا عنوانه
«بي�ان عملية أمني�ة لدفع صي�ال خ�وارج البغدادي يف
سين�اء» قال�ت فيه إنه�ا «استهدفت خ�وارج البغدادي
العتداءاته�م املتكررة عىل املسلمني يف سيناء وحصارهم
لقطاع غزة وغدرهم بإخوانهم يف الجماعة».
ودعت «جند اإلسلام» عنارص «داع�ش» إىل التوبة،
واالنشقاق عن تنظيم البغ�دادي الذي «فرق املسلمني»،
ألنهم استباحوا دماء املسلمني املعصومة وأعراضهم بال
سند أو دليل رشعي.
وهددت الجماع�ة التنظيم بقولها «إننا قادرون عىل
استئص�ال هذه الفرق�ة يف سيناء إن ل�م ترتدع وترجع
ع�ن غيه�ا وضالله�ا وتذع�ن لشرع الل�ه وليس رشع
البغدادي».
وتع�د «جن�د اإلسلام» ،م�ن أخط�ر الجماع�ات
والتنظيم�ات املسلحة ،إذ تمتل�ك أسلحة ثقيلة متطورة
ومنها الـ»آر بي جي�ه» ،ومضادات للطائرات والدبابات
ومدافع الغران�وف ،وتمركز هذا التنظيم يف جبل الحالل
وجب�ال املهدية .يذكر أن أول ظهور فعيل لجماعة «جند
اإلسالم» اإلرهابية ك�ان يف  27ترشين األول عام ،2012
عندما نرشت فيديو البيان التأسييس لها ،وتبنت بعدها
عددا ً من العملي�ات النوعية ضد الجيش والرشطة ،كان
أبرزه�ا تفجريات مبنى املخاب�رات الحربية برفح يف 11
أيلول  ،2013والذي أسفر عن استشهاد  6جنود وإصابة
 17آخرين.

بوتني يتجه لإلعالن عن ترشحه النتخابات الرئاسة الروسية عام 2018
بغداد  /المستقبل العراقي
ذك�رت صحيف�ة «إر ب�ي ك�ا» الروسي�ة ،أمس
اإلثنني ،أن الرئيس ال�رويس ،فالديمري بوتني ،حسم
موقف�ه من الرتشح لوالية رئاسي�ة رابعة ،ويجري
بحث كيفية وموعد إعالن خوضه سباق االنتخابات
الرئاسية املقرر إجراؤها يف  18آذار املقبل.
ونقل�ت الصحيف�ة ع�ن مص�ادر مقرب�ة م�ن
الكرملني قوله�ا ،إن السيناريو األسايس يقتيض أن
يعل�ن بوتني عن ترشحه بعد تدشني مجلس االتحاد
(الشي�وخ) الرويس ،حملة االنتخاب�ات الرئاسية يف
كانون األول املقبل.
وأرجع�ت املصادر تأني بوتين يف إعالن ترشحه
إىل ثقة الكرملني يف ف�وزه وتخطيطه إلجراء حملة
انتخابية قصرية.
ويناق�ش الكرملين أيض�ا كيفي�ة اإلعلان عن
ترش�ح بوتين ،وق�د يت�م ذل�ك ردا عىل س�ؤال أحد
العمال أثناء زياراته إىل األقاليم ،أو من خالل تنظيم
فعالي�ة خاصة كربى بمشارك�ة شخصيات عامة،
وفق الصحيفة.
وأوضح�ت املص�ادر أن الكرملين يدعم خوض
بوتني سباق االنتخابات كمرشح مستقل بعيدا عن

حزب «روسيا املوحدة» الحاكم ،ولكن بوتني نفسه
لم يحسم موقفه من هذه املسألة بعد.
ّ
وتذك�ر «إر ب�ي كا» بأن إعلان املرشحني األوفر
حظ�ا لرتشحهم بعد إطالق الحمل�ة االنتخابية هو
سيناريو تقلي�دي يف روسيا مثلما حدث عند ترشح
بوتين عام  2004ودميتري مدفيديف عام ،2008
باستثن�اء انتخابات ع�ام  ،2012إذ أعلن مدفيديف
عن ق�راره ع�دم الرتشح ودع�ا إىل ترشي�ح بوتني
مبكرا يف أيلول .2011
وظ�ل بوتين يته�رب م�ن اإلجابة ع�ن األسئلة
ح�ول ترشحه ،فقد أكد عىل هامش قمة «بريكس»
يف أيل�ول امل�ايض ،أن «م�ن يرغ�ب يف املشارك�ة يف
االنتخاب�ات الرئاسي�ة املقبلة يف روسي�ا االتحادية،
سيعلن ذلك يف املواعيد التي يحددها القانون».
ولم يب�دأ أي مرشح محتم�ل للرئاسة الروسية
حملت�ه بع�د ،باستثن�اء املرشحة «ض�د الجميع»،
اإلعالمية كسينيا سوبتش�اك ،التي أجرت عددا من
املقابالت واملؤتمرات الصحافية .إال أنها أثارت جدال
واسع�ا يف روسي�ا بعد قولها إن شب�ه جزيرة القرم
«أوكران�ي» وإن ضمها من قب�ل روسيا عام 2014
«انته�اك للقان�ون ال�دويل» ،وإعالنها ع�ن تأييدها
للعقوبات الغربية املفروضة عىل موسكو.

5

اعالنات

العدد ( )1553الثالثاء  14تشرين الثاني 2017

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 1070:
التاريخ 2017/11/13:

اعالن

بالنظ�ر لع�دم تقدم راغ�ب تعلن لجنة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية اليج�ار العقارات املبينة
تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لسنة  2013فعىل
من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )15خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف
املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا
للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم
االخري من مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فتؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه
املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة
الرشوط :
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ منة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من صدور االحالة مع
تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل
املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستأجر مع كافة تفاصيل املاجور
 6ـ االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى
 7ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة
بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم (  )12078يف 2012/11/21
 8ـ تك�ون امان�ات دخ�ول املزايدة لش�اغلني العق�ار ( )%50من القيم�ة التقديرية تنفي�ذا لكاتب مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم ( )30يف
2016/1/3
 9ـ عىل املتقدم الحصول عىل املوافقة االمنية قبل الدخول باملزايدة المالك املدينة القديمة اس�تنادا لكتاب الس�يد محافظ النجف االرشف
املرقم ( س ش  )94يف 2015/11/15
 10ـ للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن الحق بنفس الصحيفة
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة م2

حانوت لبيع المواد الغذائية /محيط المشراق

44

5312

10م2

حانوت لبيع المواد الغذائية /محيط المشراق

45

5313

10م2

حانوت لبيع المواد الغذائية /محيط المشراق

41

5309

10م2

www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 1071:
التاريخ 2017/11/13:

اعالن

بالنظ�ر لع�دم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية اليجار العقارات
املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( سنة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( )21
لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )15خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل
لنشر االعلان يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة
يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فتؤجل
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام
من يوم اجرائها
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة
الرشوط :
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من صدور
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار
او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل املاجور
 6ـ االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى
 7ـ على املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعلي�ه اثبات ذلك باية وثيقة حكومي�ة او نقابية ويتحمل قانونيا
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم (  )12078يف 2012/11/21
 8ـ تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم ()30
يف 2016/1/3
 9ـ للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخ�رى تضمن املصلح�ة العامة وحماي�ة املال العام وقب�ل موعد املزايدة باعلان الحق بنفس
الصحيفة
 10ـ على املتق�دم الحصول على املوافقة االمنية قبل الدخول باملزايدة المالك املدينة القديمة اس�تنادا لكتاب الس�يد محافظ
النجف االرشف املرقم ( س ش  )94يف 2015/11/15
نوع الملك والموقع واالستعمال
حانوت كماليات /حي االنصار الجديد

الرقم القديم
19

الرقم الجديد
4765

المساحة م2
15م2

حانوت لبيع المواد الغذائية /محيط المشراق

18

5358

10م2

حانوت غذائية حي االنصار الجديد

50

4796

15م2

حانوت لبيع اللحوم /محيط المشراق

17

5285

10م2

حانوت لبيع المياه /محيط المشراق

23

5291

6م2

جزء من القطعة 1/7952

6908

4,5م2

حانوت استنساخ /محيط المشراق

58

5326

6م2

حانوت مقهى  /محيط المشراق
كشك لبيع الفواكة والخضر  /حي الحرفين قرب جامع الحسين في حي
االنصار
حانوت اجهزة كهربائية /شارع الرابطة

13

5281

10م2

29

5638

9م2

موقف لبيع الفواكة والخضر  /علوة المخضرات حي السالم

14

6398

18م2

حانوت حاسبات  /شارع الرابطة

28

5637

9م2

كازينو /حي االنصار

1

3623

()65,85م2

حانوت صالة العاب /سرداب عمارة الميدان

7

5484

81م2

حانوت أدوات  /الحي الصناعي

34/1/2441

4424

36م2

حانوت كهربائي  /الحي الصناعي

42

4192

50م2

حانوت فيتر الحي الصناعي

34

4184

50م2

كشك فواكة وخضر /ضمن المنطقة الخضراء حي الوفاء
حانوت غذائية  /حي االنصار القديم
حانوت غذائية  /حي االنصار القديم
كشك منزلية  /داخل خان المخضر القديم
حانوت غذائية  /محيط المشراق

جزء من 3/102766
2جزء من 2/9238
 3جزء من القطعة 2/9238
 20أ
18

6849
5270
5271
3405
5286

4,5م2
15م2
15م2
()2,759م2
10م2

حانوت حداد  /الحي الصناعي

27

4177

50م2

حانوت مخزن /محيط المشراق

20

5288

10م2

حانوت أدوات  /الحي الصناعي

83

4233

50م2

حانوت مخزن /محيط المشراق

21

5289

10م2

حانوت فيتر الحي الصناعي

32

4182

50م2

حانوت فيتر الحي الصناعي

22

4548

24م2

حانوت أدوات  /الحي الصناعي

30

4556

24م2

حانوت الكهربائي  /الحي الصناعي

43

4569

24م2

حانوت حداد  /الحي الصناعي

54/1/2441

4444

36م2

حانوت فيتر الحي الصناعي

95/1/2441

4485

36م2

جزء من 2/18678

7053

()351,5م2

حانوت ادوات الحي الصناعي

47/1/2441

4437

36م2

حانوت ادوات الحي الصناعي

102/1/2441

4492

36م2

حانوت لبيع المياه  /محيط المشراق
حانوت غذائية  /محيط المشراق
حانوت غذائية  /محيط المشراق
حانوت غذائية  /محيط المشراق
حانوت استنساخ /محيط المشراق
حانوت لبيع اللحوم /محيط المشراق
كشك مواد زراعية  /حي النور
كشك لبيع السمك  /حي االسكان قرب رصيف الشارع الفاصل بين حي
االسكان واالشتراكي
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم

23
47
19
56
58
17
جزء من القطعة 2/9169

5291
5315
5359
5324
5326
5285
3346

10م2
10م2
10م2
10م2
10م2
10م2
12م2

/25أ

4861

11م2

حانوت ادوات الحي الصناعي

128/1/2441

4518

36م2

حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم

/26أ
11

4862
3402

11م2
11م2

فقدان هويه
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن وزارة الكهرباء
املديرية العامة ألنتاج الوسط بأسم(فراس كاظم
طاهر) من يعثر عليها تسليمها اىل جهه االصدار
فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة العدل بالرقم
(  ) 27617باس�م (أس�عد حليحل خضري ) فمن
يعثر عليها االتصال عىل الرقم ()07830907860
 .او تسليمها ملصدرها .
فقدان هوية
فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة العدل بالرقم
(بال ) باس�م (ناجي عبد الس�ادة رشهان ) فمن
يعثر عليها االتصال عىل الرقم ()07825814414
 .او تسليمها ملصدرها .
فقدان
فقد مني الوصل املرقم ( )11474يف 2014/1/27
الص�ادر م�ن مديرية الوق�ف الش�يعي يف النجف
االرشف بمبل�غ ( )640،000فق�ط س�تمائة
واربعون الف دينار باس�م ( عالء طاهر هارون )
عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الخرض
رقم االضبارة 2017/47 :
التاريخ 2017/11/13
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الخضر العق�ار تسلس�ل
646/18م  3الواق�ع يف الخضر العائ�د للمدي�ن
بي�ادر عب�اس نعمه املحج�وز لقاء طل�ب الدائن
نارص حمزة عباس البالغ  35000000دينار فعىل
الراغ�ب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة
ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا
مع�ه التامين�ات القانونية عرشة م�ن املائة من
القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
جعفر حسني أل شرب
املواصفات :
 1ـ موقع�ه ورقم�ه  :الخضر  646/18م 3
الخرض
 2ـ جنسه ونوعه  :عقار من دار سكن
 3ـ حدوده واوصافه :
 4ـ مشتمالته  :دار سكن تتكون من طابقني
 5ـ مساحته 378، 12 :م2
 6ـ درجة العمران :
 7ـ الشاغل  :عباس نعمة عوره
 8ـالقيمة املقدرة 96499200 :

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /790 :ش2017/
التاريخ 2017/11/13 :
اىل املدع�ى عليه /جاس�م محمد حمي�د مجهول محل
االقامة
اعالن
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد /790ش 2017/يف
 2017/10/30والقايض بتمديد حضانة املدعية رساب
علي عزيز لولدها (محمد جاس�م محم�د) وملجهولية
محل اقامتك تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتني ويف حالة ع�دم حضورك خالل عرشة ايام من
تاري�خ تبليغك يس�قط حق�ك باالعرتاض على الحكم
الغيابي وان قرار الحكم يكتس�ب الدرجة القطعية بعد
ثالثني يوما من تاريخ تبلغك
القايض كفاح بطاح الظاملي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /789 :ش2017/
التاريخ 2017/11/13 :
اىل املدع�ى عليه /جاس�م محمد حمي�د مجهول محل
االقامة
اعالن
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد /789ش2017/
يف  2017/10/30والق�ايض بتايي�د حضان�ة املدعي�ة
رساب علي عزي�ز ألوالده�ا كل م�ن (علي وفاطم�ة
الزهراء اوالد جاس�م محمد) وملجهولي�ة محل اقامتك
تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني ويف
حالة عدم حضورك خالل عرشة ايام من تاريخ تبليغك
يس�قط حقك باالعرتاض عىل الحكم الغيابي وان قرار
الحكم يكتس�ب الدرجة القطعية بع�د ثالثني يوما من
تاريخ تبلغك
القايض كفاح بطاح الظاملي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1393 :ب2017/1
التاريخ 2017/11/12
اعالن
اىل املدعى عليه /حيدر صرب كاظم
بتاريخ  2017/10/18اقام املدعي صادق جبار كاظم
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة /1393ب 2017/1طل�ب
فيه�ا بتاديتك مبل�غ مق�داره اربعة واربع�ون مليون
دين�ار عراق�ي بموج�ب العقد املبرم واملرق�م  133يف
 2014/9/25وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار واختياري�ة منطقة
قض�اء النج�ف املدعو (كريم حس�ون الجناب�ي) فقد
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتين محليتين يوميتني
للحض�ور امام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق
 2017/11/22الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم
حضورك او ارس�الك من ينوب عن�ك قانونا او تقديمك
ملعذرة مرشوعة فس�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض اسعد هاشم الخفاجي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/2429 /
التاريخ 2017/10/31
اىل املنفذ عليه /حسن هادي عبد
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خلال رشح املبلغ
القضائي لهذه املديرية واش�عار مختار حي االنصار
 5/يف النجف ياسين عباس انك مجهول محل االقامة
وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27م�ن قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف
خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدا من الي�وم التايل للنرش
ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية بإج�راءات التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة النجف بالعدد /1983ب2017/2
يف  2017/6/21واملتضم�ن الزام�ك بتادي�ة مبل�غ
 12,432,000ملي�ون اثنان عرش ملي�ون واربعمائة
واثن�ان وثالثون الف للدائن عادل خضري عباس املبلغ
الذي استلمته من الدائن بموجب مقاولة البيع املؤرخة
يف  2013/4/5وتحميل�ك كاف�ة الرس�وم واملصاريف
واتعاب املحاماة مبلغ خمسمائة الف دينار
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/1775 /
التاريخ 2017/11/13
اىل املنفذ عليه 1ـ اثري عبد الرضا عبيد
 2ـ امجد حميد جميل
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خلال رشح املبلغ
القضائي لهذه املديرية واش�عار مختار حي املعلمني
يف الكوفة عباس حسن مختار حي املعلمني يف النجف
حس�ام س�لطان انك مجهول محل االقامة وليس لك
موط�ن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ
علي�ه واس�تنادا للمادة  27م�ن قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل
خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك
ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر
قرار محكم�ة بداءة النجف بالعدد /37ب 2016/3يف
 2016/10/27واعلن الزامكم بتادية مبلغ بالتكافل
والتضام�ن ق�درة اربع�ة وس�تون ملي�ون دين�ار اىل
الدائ�ن املدير املفوض ملرصف الخليج التجاري اضافة
لوظيفته بموجب خطاب الضمان الصادر من مرصف
الخلي�ج التج�اري بتاري�خ  2017/8/20وتحميل�ك
الرس�وم واملصاريف منها اتع�اب املحاماة مبلغ قدرة
خمسمائة الف دينار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/1776 /
التاريخ 2017/11/13
اىل املنفذ عليه 1ـ اثري عبد الرضا عبيد
 2ـ امجد حميد جميل
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خلال رشح املبلغ
القضائي لهذه املديرية واش�عار مختار حي املعلمني
يف الكوفة عباس حسن مختار حي املعلمني يف النجف
حس�ام س�لطان انك مجهول محل االقامة وليس لك
موط�ن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ
علي�ه واس�تنادا للمادة  27م�ن قان�ون التنفيذ تقرر
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل
خمس�ة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك
ستبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر
قرار محكم�ة بداءة النجف بالعدد /38ب 2016/3يف
 2016/3/15واملتضم�ن الزامكم بتادية مبلغ قدرة
خمسة وعرشون مليون وثالثمائة الف دينار بالتكافل
والتضام�ن للدائ�ن املدي�ر املفوض ملصرف الخليج
التج�اري اضاف�ة لوظيفت�ه وه�و مجم�وع املبالغ
املرتتبة بذمتكم عن عق�د خطاب الضمان وتحميلكم
كافة الرسوم واملصاريف ومنها مبلغ خمسمائة الف
دينار اتعاب محاماة
وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري
العدد 17193 :
التاريخ 2017/11/12
اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس
ت

رقم
العقار

اسم
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قاسم عباس
جعفر

تنفي�ذا الحكام امل�ادة ( )1من امل�ادة  50مكرره من
قانون التسجيل العقاري رقم  1971املعدل فقد تقرر
االعالن ع�ن مبارشة التس�جيل باجراءات التس�جيل
املج�دد للعقارات املبنية اعاله وف�ق احكام املادة 45
م�ن القان�ون املذكور فعىل م�ن يدعي امللكي�ة او اي
حقوق عقارية يف هذه العقارات املذكورة اعاله تقديم
ما لديه من بيان�ات اىل هذه الدائرة خالل ثالثني يوما
من تاريخ النشر االعالن والحض�ور يف موقع العقار
الس�اعة العارشة من صباح اليوم الت�ايل النتهاء مدة
االعلان وذلك الثبات ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات
عند اجراء الكش�ف املوقعي عىل العقار من قبل لجنة
تثبي�ت امللكية وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة
حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض
مدير التسجيل العقاري يف النجف االرشف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /56 :ب2017/2
التاريخ 2017/11/6
اعالن
بن�اء عىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة
شيوع العقار تسلسل ( 3/32307حي العروبة) يف
النجف تعن هذه املحكم�ة عن بيع العقار املذكور
اعاله واملبينة اوصافة وقيمته ادناه فعىل الراغبني
بالشراء مراجعة هذه املحكمة خالل  15يوما من
اليوم التايل لنرش اعالن مستصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيمة املقدرة بموجب
صك مص�دق المر محكم�ة بداءة النج�ف وصادر
من مرصف الرافدين رقم ( )7يف النجف وس�تجري
املزايدة واإلحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم
االخري من االعالن يف املحكمة وعىل املشتري جلب
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:
العق�ار املرق�م  3/32307حي العروب�ة يف النجف
عب�ارة عن دار يقع عىل ش�ارع  10متر الخدمي
لش�ارع ك�راج بغداد وان�ه مف�رز اىل ثالثة محالت
بص�ورة غري رس�مية املحل االول عب�ارة عن محل
حدادة باس�م حدادي�ة املهدي لالبواب والش�بابيك
واملحجرات اما املحل الثاني عبارة عن محل حالقة
باس�م حالق�ة باب�ل اما املح�ل الثالث فه�و متخذ
للضماد الصحي بأس�م املضمد الصحي املجاز وان
واجهة املحلات  10مرت وان جميع املحالت مغلقة
اثن�اء الكش�ف ولم يت�م التثبت من ش�اغليها وان
القيم�ة املقدرة للعق�ار مبل�غ ( )295,000,000
مائتان وخمس�ة وتس�عون مليون دين�ار فقط ال
غريها
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3537 :ب2017/5
التاريخ 2017/11/13
اىل املدعى عليها /فخرية ظاهر نذير
اق�ام املدع�ي الس�يد مدير بلدي�ة النج�ف اضافة
لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعلاه ضدك
والذي يطلب فيها الحكم بابطال قيد العقار املرقم
 3/17730ح�ي النصر ولثب�وت مجهولي�ة محل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي ثامر موىس
عباس واشعار مختار حي امليالد عليه قررت هذه
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني يوميتني بموعد
املرافعة املصادف يف يوم  2017/11/19وعند عدم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1727 :ج2017/2
التاريخ 2017/11/7
اعالن
اىل املتهم الهارب
محمد توفيق نور
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة (/1727
ج )2017/2والخاص�ة باملش�تكي احم�د هاش�م
محم�ود وفق امل�ادة ( )433من قان�ون العقوبات
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف
ثناي�ا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك
اعالن�ا بواس�طة صحيفتين يوميتين محليتين
بوجوب الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم
 2017/12/26وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد /1132 :ب2016/1
التاريخ 2017/11/13
اعالن
عطفا عىل الحكم الصادر من هذه املحكمة بالعدد
/1132ب 2016/1يف  2016/10/27واملتضم�ن
الحكم بازالة الشيوع السيارة املرقمة /21351/أ)
خصويص ن�وع هونداي س�وناتا رص�ايص اللون
مودي�ل  2011بيع�ا باملزاي�دة العلني�ة وتوزي�ع
ص�ايف الثمن عىل الرشكاء كل حس�ب اس�تحقاقه
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة واملوص�وف ادن�اه
ق�ررت هذه املحكم�ة االعالن عن بيعه�ا باملزايدة
العلنية بصحيفتني محليتني يوميتني وملدة عرشة
ايام م�ن اليوم التايل لتاري�خ النرش فعىل الراغبني
بالشراء مراجعة ه�ذه املحكمة يف تمام الس�اعة
الثاني�ة عرش ظهرا مس�تصحبني معهم التامينات
القانوني�ة البالغة  %10من القيم�ة املقدرة البالغة
عشرة ماليني دين�ار ان ل�م يكونوا م�ن الرشكاء
عند انتهاء املدة املذكورة س�تجري املزايدة العلنية
وفق االصول مع العلم ان الدفع نقدا والداللية عىل
املشتري واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية
فيكون يوم الثاني موعدا لذلك
القايض
اسعد هاشم الخفاجي
االوصاف :
سيارة نوع هونداي سوناتا موديل  2011رصايص
اللون رقمها /21351أ خصويص
القيمة املقدرة  /عرشة ماليني دينار
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دعا إىل زيادة مستوى عملها يف العراق

وزير التخطيط يبحث مع اهلجرة الدولية عودة النازحني واملهاجرين وتوفري فرص عمل هلم
بغداد /المستقبل العراقي

اس�قبل وزي�ر التخطي�ط س�لمان
الجميلي يف مكتب�ه بمق�ر ال�وزارة
رئيس بعثة املنظمة الدولية للهجرة
التابع�ة لالم�م املتح�دة جيرارد
وي�ت والوف�د املرافق ل�ه الذي ضم
مدي�ر مكتب بغ�داد ومدي�ر مكتب
اربي�ل ومس�ؤولة برام�ج النزوح
واخرين».
وافاد بيان للوزارة ورد لـ»املستقبل
العراق�ي» ،انه «جرى خلال اللقاء
بح�ث ع�دد م�ن القضاي�ا وامللفات
املتعلقة بواقع النازحني واملهاجرين
العراقيين داخ�ل وخ�ارج العراق ،
ودع�ا الجميلي «املنظم�ة الدولي�ة
للهجرة إىل زيادة مس�توى عملها يف
العراق  ..مش�يدا يف الوقت عينه بما
قدمته املمنظمة م�ن دعم ملموس
للحكومة العراقية يف مواجهة ملف
النازحني الذي يعد واحد من امللفات
املهم�ة اذ يتطلب الكثري من الجهود
واالم�وال لتأمين متطلب�ات الحياة
االساسية لهؤالء املواطنني «.
واع�رب ع�ن «اس�تعداد ال�وزارة
والحكوم�ة العراقي�ة للتع�اون مع
املنظمة عىل اعىل املستويات من اجل
الوصول إىل وضع الربامج املناس�بة
لتشجيع عودة النازحني السيما بعد
تحرير جمي�ع االرايض العراقية من
احتالل داعش البغيض».
واض�اف الجمييل ان «الع�راق لديه
مش�كلة مع النازحين واملهاجرين
وهي مشكلة مزدوجة فهناك نزوح
داخلي وهج�رة خارجي�ة ويف كال
الحالتين فانه�ا تمثل تحدي�ا كبريا

وخطريا للتنمية فضال عما يواجهه
النازحون واملهاجرون من صعوبات

حمافظ بغداد :نضع نصب اعيننا دعم قطاع الرياضة
وتطوير القدرات الشبابية
المستقبل العراقي  /طالب ضاحي
اك�د محاف�ظ بغ�داد عطوان
العطواني ان «قطاع الرياضة
والشباب يحتل اهتماما كبريا
م�ن قب�ل محافظ�ة بغ�داد ،
وش�عورا منا بان الشباب هو
الرافد االسايس للمجتمع لهذا
نجد ان من الرضوري ان تنما
قدراته بالشكل الصحيح».
العطوان�ي وبحس�ب مكتب�ه
االعالم�ي قال « نض�ع نصب
اعينن�ا دع�م قط�اع الرياضة
وتطوي�ر الق�درات الش�بابية
من خلال دع�م اهتماماتهم
والتوعوي�ة
الرياضي�ة
والفكري�ة  ،مؤك�دا ان تطوير
الق�درات الرياضي�ة ل�دى
الش�باب ستس�هم باملحصلة
بتطويرمداركهم «.
واش�ار اىل ان «الوضع املايل الذي يمر به البلد قد اربك الكثري من املرافق
والقطاع�ات املهمة مما خلف تركة ثقيلة باالضافة اىل ماكانت عليه يف
الفرتات الس�ابقة من اهمال وتراج�ع بتقديم الدعم الالزم لهذا القطاع
الحيوي واملهم وباقي القطاعات التي تالمس حياة املواطن البغدادي».
واوض�ح « ان مراك�ز الش�باب يف العاصم�ة تعمل االن بش�كل صحيح
ومنظ�م خصوص�ا بع�د تطبي�ق قانون ف�ك االرتب�اط  ،مس�تدركا ً ان
املحافظ�ة تتطل�ع لتطويرهذا القط�اع من خالل فتح باب االس�تثمار
واقامة املراكز الرياضية واملالعب.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تكشف عن خطة
شهر ترشين الثاين لتجهيز املولدات السكنية بالوقود
بغداد  /المسختقبل العراقي
بتوجي�ه مبارش من قب�ل معايل وزير النف�ط املهندس جب�ار اللعيبي ومتابعة
الس�يد وكيل الوزارة لش�ؤون التوزيع قررت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية
تجهيز فروع الرشكة يف محافظات (بغداد – بابل – الديوانية – املثنى – كربالء
املقدسة – النجف األرشف -صالح الدين – البرصة – ميسان – ذي قار – دياىل
– كركوك – واسط ) بحصة شهر ترشين الثاني الجاري من منتوج زيت الغاز
ألغراض املولدات السكنية وبكمية ( )5لرت لكل  kvaمقابل ثمن .
رصح بذل�ك مديرعام رشكة توزي�ع املنتجات النفطية املهندس كاظم مسير
ياسين وكش�ف عن الكميات املجهزة من منتوج زيت الغ�از للمولدات العائدة
لدوائ�ر الدول�ة يف نفس املحافظ�ات املذكورة حي�ث تم تجهيزه�ا بكمية ()5
لرت لكل  kvaوبالس�عر الرس�مي مضيفا ً بأنه تم أيض�ا ً تجهيز مولدات القطاع
الخ�اص واملختل�ط لتل�ك املحافظات بكمي�ة ( )5لرت لكل  kvaم�ن زيت الغاز
بالسعر التجاري البالغ ( )700دينار /لرت.
ويف ذات الس�ياق أوضح املديرالعام بأن األقضية والنواحي املحررة يف محافظة
األنبار أيضا ً تم تجهيزها بكمية ( )15لرت لكل  kvaمن مادة زيت الغاز للمولدات
الس�كنية يف املناط�ق التي ال تجهز بالكهرب�اء الوطني�ة  ،و( )10لرت لكل kva
للمولدات الس�كنية يف املناطق التي تجهزبمعدل ( )15س�اعة كهرباء وطنية ،
و( )5لرتلكل  kvaللمولدات الس�كنية يف املناطق التي تجهزبمعدل ( )20ساعة
كهرب�اء وطني�ة  ،أما املولدات العائدة اىل دوائر الدول�ة يف محافظة األنبار فيتم
تجهيزه�ا بـ ( )10لرت لكل  kvaمن املنتوج وحس�ب الضوابط كما يتم تجهيز
مولدات دوائر الدولة التي توجد فيها كهرباء وطنية حسب ساعات القطع .
يذك�ر إن رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية تعد خط�ة ش�هرية لتجهيز كافة
املحافظات بحصصها من املشتقات النفطية وحسب حاجة كل محافظة كما
س�بق وإن زادت حصص بعض املحافظات حس�ب الظروف التي تستجد فيها
مما يصب ذلك كله يف مصلحة املواطنني .

وع�دم توف�ر املتطلب�ات الحياتي�ة
الالزمة «.

مش�ددا على ان «الع�راق حري�ص
على ابنائ�ه الذي�ن هاج�روا نتيجة

لظروف قاه�رة  ،وهذا االمر يتطلب
م�ن الجميع العم�ل عىل وقف هذه

الهجرة من خالل معالجة االس�باب
فليس من الس�هولة ان يستمر هذا

حمافظ البرصة يطمئن أهايل القبلة :ماضون إلهناء مرشوعكم املتكامل
البصرة  /المستقبل العراقي
التق�ى محافظ البرصة أس�عد عبداالمير العيداني،
ظهر بمكتبه الرسمي يف ديوان املحافظة ،جمعا ً من
أه�ايل منطقة القبل�ة مركز مدينة البصرة ،وتناول
ه�ذا اللق�اء بحث العديد م�ن القضاي�ا ذات العالقة
باملل�ف الخدم�ي وكان محوره�ا « مشروع القبلة
املتكام�ل « ال�ذي ط�ال أمده».واف�اد بي�ان لديوان
املحافظة تلقته «املس�تقبل العراقي» ،ان «العيداني
ويف مستهل حديثه رحب بالحضور وتواجدهم  ،وهذا
إن دل عىل يشء فإنما يدل عىل الحرص واملس�ؤولية
امللق�اة عىل عات�ق الجميع أفرادا ومؤسس�ات ،وعن
املش�اكل التي صاحبت مشروع القبلة الخدمي «.وقال
محاف�ظ البرصة» لق�د اعرتى هذا املشروع العديد من
عالمات االستفهام والغموض والتلكؤ وتواطئ من قبل

بعض «الفاس�دين»  ،وهذه الترصفات واإلجراءات غري
املحسوبة جعل الرشكة املنفذة تتلكأ يف عملها ألكثر من
أربع س�نوات خلت ،ودفع األهايل من س�كان هذا الحي
رضيبة أخطاء اآلخري�ن طيلة هذه األعوام املنرصمة».

ولكنن�ي أود أن أطمئنك�م ب�أن العم�ل س�يعود من
جديد وف�ق ضوابط وآلي�ات جدي�دة صارمة ونحن
من نضعها ،وقد أب�دت الجهة املنفذة موافقتها عىل
هذه الرشوط واآلليات ،وس�يتم توقيع الرشكة التي
ستنفذ املرشوع عىل حزمة من التعهدات التي تقيض
باكتم�ال الحي تل�و اآلخر ،ونأمل م�ن أهلنا يف هذه
املنطق�ة ذات الكثافة الس�كانية العالي�ة أن تتحىل
بروح التعاون مع الجهات ذات العالقة عند الرشوع
بالعمل مج�ددا ،وختم « العيداني» حديثه بالقول« :
سأسلك كل طريق إلنهاء مشكلة القبلة».
م�ن جانبهم عرب األهايل عن س�عادتهم بلقاء رئيس
الحكوم�ة التنفيذي�ة معتربي�ن هذا اللق�اء «ببارقة
أمل» من أجل إنهاء هذا امللف الخدمي الش�ائك ،وأعربوا
عن اس�تعدادهم للتعاون مع جميع الجهات املعنية من
أجل إنجاز مرشوعهم املتكامل.

الكهرباء تستنفر مالكاهتا وتؤكد استقرار وضع منظومة الكهرباء وعدم تأثرها بالزلزال
بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه وزير الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي
«باستنفار مالكات الوزارة الهندسية والفنية
والس�اندة االخرى ،للتدخل يف حال حدوث اي
عارض فني يف محطات انتاج الطاقة وخطوط
النقل وش�بكات التوزيع ،ج�راء الزلزال الذي
رضب معظ�م محافظات البالد ي�وم األحد».
إعل�ن ذل�ك املتح�دث الرس�مي باس�م وزارة
الكهرباء مصعب املدرس ،وااف يف بيان تلقته
«املستقبل العراقي» ،ان « وزير الكهرباء ،وجه
باستنفار مالكات الوزارة يف مديريات التوزيع
العامة يف بغ�داد واملحافظات إلعادة املغذيات
الت�ي ق�د تتوق�ف نتيج�ة الزل�زال ،اىل جانب
اس�تنفار امللاكات العامل�ة يف مديريات نقل
الطاقة الكهربائي�ة ومديريات االنتاج ،فضال
عن إس�ناد دوائر امانة بغداد والدوائر البلدية
يف املحافظات ،ومنح االولوية لتجهيز الطاقة
الكهربائية اىل الدوائر الخدمية واملستشفيات،
يف ح�ال تعرض البالد لزالزل قد يكون تأثريها

اكرب السامح الله».وأضاف ،نناشد املواطنني
بتوخ�ي الحيط�ة والح�ذر م�ن التعام�ل مع
ش�بكات توزيع الطاق�ة الكهربائية ،واللجوء
اىل فرق الصيانة يف حال حدوث عوارض فنية
وقطوع�ات من اج�ل الحفاظ على حياتهم،
مهيب�ا ً به�م باالتص�ال الف�وري بقطاع�ات
الصيان�ة وحس�ب املواق�ع الجغرافي�ة ،أو
االتص�ال بأرق�ام الش�كاوى لإلخب�ار عن أي
عارض فني بس�بب هذه الظروف ،ليتس�نى
لفرق الصيانة اتخاذ الالزم».
وأش�ار امل�درس ،اىل أن «ارق�ام الش�كاوى،
للمديري�ة العامة لتوزيع كهرب�اء الكرخ هو
( ،)١٥٧واملديري�ة العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء
الرصافة هو ( ،)١٥٨واملديرية العامة لتوزيع
كهرب�اء الص�در ( ،)١٠١٢واملديريات العامة
للتوزي�ع يف املحافظ�ات ه�و ( .»)١٥٩نّ
وبّي�
امل�درس ،أن «امللاكات الهندس�ية والفني�ة
العاملة يف مديريات نقل الطاقة الكهربائية قد
كثفت جهودها بمراقبة خطوط نقل الطاقة،
والكش�ف عن االبراج من أج�ل تاليف أية حالة

انفص�ال ألحد الخط�وط ،فضالً ع�ن اصالح
العوارض الفنية يف حال حدوثها ،مش�دداً ،أن
املالكات الهندس�ية والفنية يف مديريات انتاج
الطاق�ة الكهربائي�ة تبذل الجه�ود املتواصلة

للحفاظ عىل محطات التوليد لضمان ديمومة
عمله�ا» .مؤك�داً ،ان منظوم�ة الكهرب�اء
الوطنية تعمل بشكل منتظم ولم تتأثر بزلزال
يوم ااالحد.

هيئة املنافذ احلدودية تضبط
 ١٨٩٠٠حبة خمدرة معدة للتهريب
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية ،منفذ
س�فوان ،ع�ن ضب�ط  ١٨٩٠٠حب�ة
مخ�درة مع�دة للتهريب إذ ل�م يتمكن
املهرب�ون من ادخاله�ا إىل البلد نتيجة
اإلجراءات املش�ددة املتبعة داخل املنفذ
املذكور.

النزي�ف البشري للث�روة البرشي�ة
العراقية ول�دى البل�د االمكانية الن
يعيش جمي�ع ابنائ�ه بكرامة فوق
ارضه».
واوض�ح الجميلي ان «ارض العراق
تض�م اع�رق الحض�ارات وبالت�ايل
كانت ه�ذه االرض واىل وقت قريب
جاذبة ملوج�ات الهجرة من مختلف
بق�اع العال�م ولكن من�ذ اربعينيات
القرن املايض اختل�ف االمر واصبح
الع�راق يعان�ي من الهجرة بس�بب
الحروب واملشاكل التي واجهها االمر
ال�ذي اثر عىل نس�يجه االجتماعي ،
مشريا إىل ان «الحكومة تبذل جهودا
كبريا م�ن اجل املحافظ�ة عىل هذا
النسيج والتنوع املوجود يف املجتمع
العراقي».
واكد ان «الع�راق يمتلك القدرة عىل
اس�تيعاب جميع ابنائه املهاجرين
والنازحني ولك�ن هذا يتطلب املزيد
من الجهود  ..داعيا املنظمة الدولية
للهج�رة إىل العمل عىل توفري فرص
عمل مناس�بة للعائدي�ن فضال عن
التأمين الصح�ي لتش�جيعهم عىل
العودة الطوعية إىل البلد ومناطقهم
م�ن جانب�ه اع�رب رئي�س البعث�ة
الدولي�ة ملنظم�ة الهج�رة جريارد
وي�ت ع�ن تقدي�ره الع�ايل لجه�ود
الحكومة العراقي�ة يف التصدي مللف
النازحين والنجاحات التي تحققت
يف ه�ذا الجانب  ..مبين�ا ان املنظمة
تدع�م هذه الجه�ود يف ه�ذا املجال
لتحقيق حلم العودة لهؤالء النازحني
واملهاجرين  ..كما ان املنظمة تسعى
من اجل توفري فرص عمل مناس�بة
لهم .

وزير النفط :انتاج
كركوك « »420الف برميل
يومي ًا ونسعى للمليون

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير النفط جبار اللعيبي ،عن سعي
الوزارة يف زيادة انتاج حقول نفط كركوك
إىل ملي�ون برمي�ل يف الي�وم ،الفت�ا إىل أن
انتاجها يبلغ  420الف برميل يوميا.وقال
اللعيبي يف مؤتمر صحفي عقده يف كركوك
إن «الوزارة تس�عى يف زيادة انتاج حقول
نف�ط كركوك إىل ملي�ون برميل يف اليوم»،
الفتا إىل أن «انتاج املحافظة يبلغ يف الوقت
الح�ايل  420الف برمي�ل يوميا».وأضاف،
«كم�ا نس�عى لجعل قط�اع النفط افضل
من ما كان عليه يف الس�نوات الس�ابقة»،
الفت�ا إىل «اإليعاز برضورة توزيع االرايض
على املنتس�بني حس�ب اهمي�ة االحتياج
للموظ�ف ،وتحسين ظ�روف املنتس�بني
وخلق بيئة جيدة للعمل».وأش�ار اللعيبي،
إىل أن « الخاطفين طالبوا اهايل اثنني من
املخطوفني فدية ،ونح�ن يف الوزارة نتابع
املوض�وع ع�ن كثب م�ن اج�ل تحريرهم
بالتع�اون مع محافظ كرك�وك واالجهزة
االمنية».ووصل وزيرالنفط ،يف وقت سابق
من يوم امس  ،إىل محافظة كركوك.

«ابتكار من اجل التنمية» برعاية زين العراق وبالتعاون مع الربنامج االمنائي لألمم املتحدة

يف خطوة لبناء قدرات الشباب يف جمال ريادة االعامل ودعم املشاريع الناشئة
بغداد  /المستقبل العراقي
يف إط�ار استراتيجيتها املبني�ة على
الرشاكة مع الش�باب العراقي وتقديم
كل ما هو متاح لدعم افكار ومشاريع
الش�باب بتوفير له�م االحتياج�ات
لتطوير حياتهم وتواصلهم مع العالم،
وقع�ت زي�ن الع�راق إح�دى رشكات
مجموع�ة زي�ن الرائ�دة يف خدم�ات
االتصاالت والبيانات املتنقلة يف منطقة
الرشق االوس�ط وش�مال افريقيا مع
الربنام�ج االنمائ�ي لألم�م املتح�دة
 UNDPمذك�رة تفاهم م�ن اجل دعم
برنام�ج ومش�اريع (ابت�كار من أجل
التنمي�ة) ل�رواد األعمال من الش�باب
العراقيني.
ابت�كار م�ن اج�ل التنمي�ة ه�و اح�د
مش�اريع الربنام�ج االنمائ�ي لألم�م

املتح�دة وال�ذي اطلق يف ع�ام .2015
يهدف اىل تعزي�ز دور ريادة االعمال يف
داخل مجتمع الشباب وتوسيع امكانية

استثمار االفكار واملهارات وتطويرها
للخروج بمش�اريع ريادية قادرة عىل
ان توفر فرص عمل للش�باب وتحقق

احد اهداف التنمية املس�تدامة ،يعمل
املشروع على تطوي�ر مه�ارات رواد
االعم�ال الش�باب وتعريفهم باألدوات
وااللي�ات التي تس�اعدهم على اقامة
مشاريعهم ورشكاتهم الخاصة.
ويذك�ر الرئي�س التنفي�ذي لزي�ن
العراق علي الزاهد «ان ه�ذه املبادرة
الت�ي تس�اهم بش�كل كبير يف دع�م
الش�باب العراق�ي يف مختل�ف ميادين
االبت�كار وري�ادة االعمال ألنن�ا نؤمن
ب�دور الش�باب يف بن�اء ه�ذا الوط�ن
ومساهمتهم الفعلية بتأمني مستقبل
مرشق للعراق».
ويضي�ف الزاهد «نح�ن يف زين العراق
نساهم من خالل برامجنا للمسؤولية
املجتمعية التي تعترب خطوة يف االتجاه
الصحي�ح يف دع�م وتطوي�ر الق�درات
الش�ابة وتعزي�ز الق�درات وإيج�اد

وس�ائل التواص�ل املالئمة له�م ،االمر
الذي جعل زين الع�راق الرشيك االمثل
لهؤالء الش�باب للتعبري عن امكاناتهم
من خلال هذا املشروع باالتفاق مع
الربنامج االنمائي لألمم املتحدة».
زي�ن العراق وعلى الس�نة الثالثة عىل
التوايل ترعى فعاليات مرشوع (ابتكار
م�ن اج�ل التنمي�ة) يف كل م�ن بغداد
والسليمانية والبرصة عىل التوايل والتي
س�تناقش املش�اريع الريادية للشباب
واختي�ار افض�ل االف�كار واملش�اريع
الخاص�ة باملش�اركني ،والت�ي تعكس
امكاني�ة القطاع الخ�اص يف أن يلعب
دورا ً حاس�ما ً وأساس�يا ً بدعم برنامج
التنمي�ة يف العراق كما ه�و الحال مع
رشكة زي�ن باعتبارها رشيك فاعل يف
احداث التغيير يف املجتمع وخصوصا
لرشيحة الشباب.
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 1072:
التاريخ 2017/11/13:

اعالن

بالنظ�ر لع�دم تقدم راغب تعلن لجنة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظ�ة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار
العقارات املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( س�نة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال
الدولة رقم (  )21لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )15خمس�ة
عرش يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  %200من القيمة املقدرة بموجب ص�ك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم
( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزاي�دة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عرشة من صب�اح اليوم االخري من مدة النرش
وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة
مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها
رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة
الرشوط :
 1ـ تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد م�ن ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة
السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل ( )30يوم من
صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفة يعترب ناكال بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل
انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ عىل املستاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االسم التجاري واملستاجر مع كافة تفاصيل املاجور
 6ـ االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى
 7ـ على املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثب�ات ذلك باية وثيقة حكومي�ة او نقابية ويتحمل
قانوني�ا وقضائيا صح�ة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم (  )12078يف
2017/11/21
 8ـ تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب السيد املحافظ املرقم
( )30يف 2016/1/3
 9ـ عىل املتقدم الحصول عىل املوافقة االمنية قبل الدخول باملزايدة المالك املدينة القديمة استنادا لكتاب السيد محافظ
النجف االرشف املرقم ( س ش  )94يف 2015/11/15
 10ـ للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن الحق بنفس
الصحيفة
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة م2

كشك ادوات جزء من القطعة /7934الحي الصناعي

10

6679

6م2

كشك حداد /بين حي االمير والصناعي

16

5937

12م2

كشك كهربائي سيارات /بين حي االمير والصناعي

65

5972

12م2

حانوت منزلية  /حي االنصار الجديد

9

4755

15م2

كشك عدد يدوية /جزء من القطعة / 4807الحي الصناعي

4

3341

12م2

كشك ادوات جزء من القطعة /4807الحي الصناعي

5

5749

12م2

كشك ادوات جزء من القطعة /4807الحي الصناعي

6

5748

12م2

كشك ادوات جزء من القطعة /4807الحي الصناعي

8

5745

12م2

كشك ادوات جزء من القطعة /4807الحي الصناعي

9

5753

12م2

6727

4,5م2

حانوت حالقة  /عروبة المرحلين

18

4660

16م2

حانوت حالقة  /عروبة المرحلين

19

4661

16م2

حانوت غذائية /حي الحسين

12

4632

16م2

حانوت قصابية /حي الحسين

21

4641

16م2

حانوت لبيع المالبس  /عروبة المرحلين

9

4651

16م2

حانوت غذائية /حي الوفاء الثاني

13

4719

16م2

حانوت مقهى /حي الغدير

16

4735

16م2

حانوت غذائية  /حي الفارس

جزء من التصميم 603

6189

18م2

مخزن غذائية  /جزيرة النجف الجنوبية

جزء من القطعة 1/7946

6609

2000م2

حانوت ثرم لحم  /حي االنصار الجديد

32

4778

15م2

حانوت كماليات /حي االنصار الجديد

58

4804

15م2

حانوت منزلية  /حي االنصار الجديد

67

4813

1,5م2

حانوت لبيع االكسسوارات والموبايالت /داخل بناية الشركة االفريقية

3

5599

1,5م2

حانوت اجهزة كهربائية /داخل بناية الشركة االفريقية

5

5601

7,5م2

حانوت تصليح ساعات /داخل بناية الشركة االفريقية

8

5604

5,4م2

حانوت خياطة شارع زين العابدين /سوق الكتب

9

5395

7,5م2

كشك غذائية /قرب المستشفى االماني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف
العدد 2017/1030 :
التاريخ 2017/11/7
اعالن
اىل املتهمني الهاربني  /احالم محسن نارص وقيس
محسن نارص
اقتضى حضوركم�ا امام ه�ذه املحكم�ة الجراء
محاكمتكما حول التهمة املسندة اليكما وفق املادة
/1/406أ 47 /و 49عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل
اقامتكما تقرر تبليغكم�ا اعالنا يف محل اقامتكما
وش�عبة الوفاء ملكافح�ة االجرام وه�ذه املحكمة
بالحضور امامها صباح يوم 2018/5/7
الرئيس
حليم نعمة حسني
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنايات النجف
العدد 2017/1031 :
التاريخ 2017/11/7
اعالن
اىل املته�م اله�ارب  /رش�يد عب�د الحمي�د كاظم
السعيدي
اقتضى حضورك�م ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء
محاكمت�ك حول التهمة املس�ندة اليك وفق املادة
 47/1/452و  48و 49عقوب�ات وملجهولية محل
اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وشعبة
الوفاء ملكافحة االج�رام وهذه املحكمة بالحضور
امامها صباح يوم 2018/5/7
الرئيس
حليم نعمة حسني
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1356 :ج2017/2
التاريخ 2017/11/5
اعالن
اىل املتهم الهارب
نبيل عماد حاتم
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة (/1356
ج )2017/2والخاص�ة باملش�تكي حي�در رحي�م
طاه�ر وس�الم عب�د الله س�لمان وعب�اس تركي
جاس�م وف�ق امل�ادة ( )299من قان�ون العقوبات
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف
ثناي�ا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك
اعالن�ا بواس�طة صحيفتين يوميتين محليتين
بوجوب الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم
 2017/12/26وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1690 :ج2017/1
التاريخ 2017/10/30
اعالن
اىل املتهم الهارب
محمد يوسف حمزة
حي�ث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقم�ة (/1690
ج )2017/1والخاص�ة باملش�تكي حيدر ناظم
رضا وفق احكام القسم  1/23من قانون املرور
رقم  86لس�نة  2004وملجهولية محل اقامتك
حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى
علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بواس�طة
صحيفتني يوميتني محليتين بوجوب الحضور
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2017/12/13
وعن�د ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك
غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حسن عبد االمري جرب
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /516 :ب2017/
التاريخ 2017/11/12
اىل املطلوب اعدام الحكم ضده الخامس
حيدر عبود سلمان
اعالن
اقام طالب اعدام الحكم احمد حسني عيل الدعوى
البدائية املرقمة /516ب 2017/املتضمنة طلبه
باعدام الحكم املرق�م /19ب 2013/واملتضمن
ازال�ة ش�يوع العقار املرق�م 1/49املقاطعة 22
الحيرة وبالنظر ملجهولية محل اقامتك حس�ب
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د مخت�ار املنطقة
قاب�ل كاظم زبال�ة الرماح�ي والذي اس�تمعت
املحكم�ة اىل اقوال�ه واملؤيد م�ن املجلس املحيل
لناحي�ة الحرية وكتاب دائرة التخطيط واملتابعة
ف�رع تموي�ن النج�ف وكتاب مكت�ب معلومات
الحرية عليه قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا
بصحيفتني رسميتني يوميتني محليتني واسعتي
االنتش�ار للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد
املرافع�ة املص�ادف  2017/11/22الس�اعة
الثامنة صباحا ويف حال عدم حضورك او ارسال
م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي الشمري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /1330 :ج2017/2
التاريخ 2017/11/5
اعالن
اىل املتهم الهارب
حميد رشيد كاظم
حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة (/1330
ج )2017/2والخاص�ة باملش�تكي احم�د صب�ار
كاظ�م وفق املادة ( )1/459من قانون العقوبات
وملجهولية محل اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف
ثناي�ا هذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكمة تبليغك
اعالن�ا بواس�طة صحيفتين يوميتين محليتين
بوجوب الحضور يف موع�د املحاكمة املصادف يوم
 2017/12/26وعند عدم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل
فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية والصادرة من تربية
االنب�ار بأس�م  /عباس حامد س�طام فم�ن يعثر
عليها تسليمها إىل جهة االصدار .
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الضلوعية
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية
العدد  /حجة حجر وقيمومة 2017 /
م  /اعالن
قدمت املدعوة ( ضويه عوده خلف ) طلبا اىل هذه
املحكم�ة تطل�ب فيه نصبه�ا قيمة على زوجها (
رميض شلال خزع�ل ) لفقدانه بتاري�خ / 3 / 8
 2015ولحد االن ال يعرف مصريه حيا كان ام ميتا
فم�ن لدي�ه اعتراض او معلومات تفي�د حياته او
مماته الحضور امام هذه املحكمة من اليوم التايل
للنرش لتقدي�م اعرتاضه واعالمنا وبخالفه س�وف
تنظر املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض
فائق مشعل صالح
رئاسة استئناف بغداد الرصافة االتحادية
محكمة بداءة الكرادة
م  /تبليغ
تق�رر تبليغك�م بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف
الدعوى املرقم�ة /3496ب 2017/املقامة ضدكم
من قبل املدع�ي مناف عبدالجبار س�لمان بتاريخ
 2017/10/28وبخالفه س�يتم اتخ�اذ االجراءات
القانونية بحقكم .

www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 1074:
التاريخ 2017/11/13:

اعالن

بالنظ�ر لعدم تقدم راغب تعلن لجن�ة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية
اليجار العقارات املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( س�نة واحدة ) وفقا الحكام قانون
بي�ع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لس�نة  2013فعىل من يرغب االشتراك باملزاي�دة مراجعة بلدية النجف
او اللجن�ة خالل ( )15خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل لنرش االعلان يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل
الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق
وفق�ا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف
الس�اعة الحادية عشرة من صباح الي�وم االخري من مدة النرش وعن�د مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية
فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة
كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
 1ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية
وبطاقة السكن
 2ـ تبدأ مدة العقد من تاريخ االحوال القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل
( )30ي�وم من ص�دور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املح�ددة بالقانون وتعليماته وبخالفة
يعترب ناكال بالتزامه
 3ـ يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون
الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
 4ـ اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 5ـ عىل املس�تاجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االس�م التجاري واملس�تاجر مع كافة تفاصيل
املاجور
 6ـ االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى
 7ـ على املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باي�ة وثيقة حكومية او نقابية
ويتحم�ل قانوني�ا وقضائيا صحة بياناتها تنفي�ذا لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ
املرقم (  )12078يف 2012/11/21
 8ـ تك�ون امانات دخول املزايدة الش�اغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب الس�يد
املحافظ املرقم ( )30يف 2016/1/3
 9ـ للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية امل�ال العام وقبل موعد املزايدة باعالن
الحق بنفس الصحيفة
نوع الملك والموقع واالستعمال
حانوت مخزن /محيط المشراق
حانوت لبيع الحلويات /محيط العمارة
حانوت لبيع الحلويات /محيط العمارة
حانوت غذائية  /محيط العمارة
حانوت غذائية  /محيط المشراق
كشك كماليات مالبس  /حديقة الشعب
كشك كماليات مالبس  /حديقة الشعب
كشك مواد غذائية /حديقة الشعب
كشك مواد غذائية /حي االنصار
حانوت حالقة  /حي الغدير
كشك ماكوالت جاهزة  /حي الثورة قرب المجزرة
حانوت ادوات /الحي الصناعي
حانوت ادوات /الحي الصناعي خلف االعدادية
حانوت حداد  /الحي الصناعي خلف االعدادية

الرقم القديم
21
15
27
28
57
21
22
27
3
18
جزء من القطعة 2/18602
69/1/2441
40
1

حانوت الكهربائي /الحي الصناعي خلف االعدادية

8

4534

حانوت ادوات /الحي الصناعي خلف االعدادية

41

4567

حانوت حداد  /الحي الصناعي خلف االعدادية
حانوت فيتر  /الحي الصناعي خلف االعدادية
حانوت ادوات  /الحي الصناعي
حانوت الكهربائي  /الحي الصناعي
حانوت حداد  /الحي الصناعي
حانوت ادوات  /الحي الصناعي
حانوت ادوات  /الحي الصناعي خلف االعدادية

44
45
25
24
21
77
18

4570
4571
4175
4174
4171
4227
4544

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2017/791 :
التاريخ 2017/10/29
اعالن
نظ�را لوج�ود ضم على ب�دل املزاي�دة االخير البالغ
 100,900,000مائ�ة ملي�ون وتس�عمائة الف دينار
للعقار العائد للمدين نداء عيل محمد حسن لقاء طلب
الدائن سالم وعيل اوالد رائد عبد الهادي وجنان محمد
حس�ون اضافة لرتكة مورثهم رائد عبد الهادي البالغ
 47,499,995دينار عليه تقرر فتح املزايدة ملدة ثالثة
ايام ابتداء من اليوم التايل للنرش فعىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املديرية مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانونية البالغة عشرة من املائة من القيمة املقدرة
وش�هادة الجنس�ية العراقية خالل املدة املذكورة وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :
 1ـ موقعه ورقمه  :نجف حي النرص 3/71207
 2ـ جنسه ونوعه  :عرصة
 3ـ حدوده واوصافه  :بلدية النجف
 4ـ مش�تمالته  :العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي 10
مرت وهو مف�رز اىل دار وعرصة اوال :العرصة تحتوي
عىل اساس كونكريت مسلح وال تحتوي عىل اي يشء
اخر
ال�دار  :ويتال�ف من س�احة امامية مبلط�ة بالكايش
املوزائي�ك املتهال�ك ومدخ�ل صغري بظمن�ه صحيات
مشتركة ج�دران املدخ�ل والصحي�ات سيراميك
وارضي�ات الصحي�ات سيراميك اما ارضي�ة املدخل
كايش موزائيك وصالة مفتوحة عىل الكليدور ومطبخ
وصحيات داخلية مشتركة ويوجد باب من الكليدور
اىل املم�ر وتوج�د مكش�وفة خل�ف املطب�خ والحمام
جدران املطبخ والصحيات سرياميك وارضية التواليت
والحمام املشرتكة سرياميك وارضية بقية الدار كايش
موزاييك وهزارة لعلو  1مرت سيراميك والباقي بورك
السقف من الكونكريت املسلح ملبوخ بالبورك وقسم
غير ملبوخ ويوجد مطبخ يصن�ف مطبخ حار داخل
املطبخ الرئييس وه�ذا الطابق مجهز باملاء والكهرباء
ويوجد س�لم موزاييك معل�ق ي�ؤدي اىل الطابق االول
ويوجد هزاره لعلو الس�لم سيراميك ويتالف الطابق
االول م�ن غرف�ة نوم واحدة وصالة صغرية وس�طح
الس�قف من الطابوق والش�يلمان ارضية الغرفة من
السيراميك ام�ا الصال�ة اس�منت الج�دران ملبوخة
بالبورك مع السقف وهذا الطابق مجهز ماء وكهرباء
وس�لم كونكريت مس�لح يؤدي اىل البيتونة والسطح
وس�قف البيتونة من الطابوق والش�يلمان والسطح
مبلط بالطابوق الفرش
 5ـ مساحته 200:م2
 6ـ درجة العمران  :متوسط
 7ـ الش�اغل  :جنان محمد حسون وال ترغب بالبقاء
بعد البيع
 8ـالقيم�ة املق�درة  :مائ�ة واربعة واربع�ون مليون
( 144,000,000مليون)
 9ـ الب�دل بع�د الض�م  :مائة وس�تة ملي�ون دينار (
)106,000,000

اعالن دعوة دائنني
اني املصفياء املحامية س�عاد فاض�ل ابراهيم لرشكة
الغيال للمقاوالت و التجارة العامة املحدودة ادعو كل
م�ن له حق او دين عىل الرشكة مرجعتي عىل العنوان
الت�ايل بغ�داد املنص�ور ش�ارع  ١٤رمض�ان مج�اور
مرطبات الفقمه
املصفية املحامية
سعاد فاضل ابراهيم
اعالن دعوة دائنني
ان�ي املصف�ي املحامي عيل حسين حم�ودي لرشكة
ش�مس اوركيد للتجارة العامة املحدودة ادعو كل من
له حق او دين عىل الرشكة مرجعتي عىل العنوان التايل
بغداد الحرية م  ٤١٨ز  ٥د ٧
املصفي املحامي
عيل حسني حمودي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الصويرة
العدد  / 835ش 2017 /
اعالن
اىل  /املدع�ى عليه ( س�الم عطي�وي مهدي ) مجهول
محل االقامة .
س�بق لهذه املحكمة وان اصدرت الق�رار املرقم 835
 /ش  2017 /يف  2017 / 10 / 17املتضم�ن الزام�ك
بتادي�ة املدعي�ة ( نورة كاطع محم�د ) نفقة ماضية
مبلغا مقداره خمس�ة وس�بعون الف دينار ش�هريا
وملدة س�نة س�ابقة لتاريخ اقامة الدع�وى / 8 / 23
 2017والزامك بنفقة مستمرة للمدعية مبلغا مقداره
مائة وخمسة وعرشون الف دينار واعتبارا من تاريخ
اقام�ة هذه الدع�وى يف  2017 / 8 / 23ولحني زوال
اس�باب فرضه�ا والزامك بتادية مبلغ�ا مقداره مائة
وخمسون الف نفقة مستمرة للطفل قهار تولد / 18
 2013 / 8من تاريخ اقامة الدعوى يف 2017 / 8 / 23
ولحني زوال اس�بابها – عليه اقتىض تبليغك بواسطة
الصح�ف املحلي�ة ويف حالة عدم الحض�ور خالل املدة
القانونية سيكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
عيل غافل وايل
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد  / 1010ش 2017 /
اىل  /املدعى عليه ( يوسف عبد مخلف )
م  /تبليغ بالحضور
بن�اء على الدع�وى املرقم�ة  / 1010ش 2017 /
واملقام�ة يف محكم�ة االحوال الش�خصية يف الخالدية
م�ن قب�ل املدعية ( زه�راء ابراهيم صال�ح ) واملدعى
عليه ( يوس�ف عبد مخل�ف ) وملجهولية محل اقامته
تق�رر تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتين محليتني
لغ�رض الحضور بموعد املرافعة املصادف / 11 / 27
 2017ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا ووفق االصول .
القايض
محمد مطلب عبد

الرقم الجديد
5289
5355
5367
5368
5325
3099
3100
3105
3347
4737
6776
4459
4566
4527

المساحة م2
10م2
10م2
10م2
10م2
10م2
6م2
6م2
6م2
12م2
16م2
9م2
26م2
24م2
24م2
24م2
24م2
24م2
24م2
50م2
50م2
50م2
50م2
24م2

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد  / 829ش 2017 /
اىل  /املدعى عليه ( نعيم عبد الحسني خليل )
م  /قرار حكم غيابي
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها بالعدد اعلاه يف 10 / 8
 2017 /واملتضم�ن الحكم بالتفريق للهجر بني املدعية (
هناء محمد رمضان ) واملدعى عليه ( نعيم عبد الحسين
خلي�ل ) وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة
النرش بصحيفتني محليتين ولك حق االعرتاض والتمييز
خلال امل�دة القانوني�ة البالغ�ة ثالث�ون يوم�ا وبخالفه
يكتسب القرار بحقك الدرجة القطعية .
القايض محمد مطلب عبد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد  /905ش 2017 /
اىل  /املدعى عليه ( رائد خلف محمد )
م  /قرار حكم غيابي
اص�درت هذه املحكمة قرارها بالع�دد اعاله يف 11 / 13
 2017 /واملتضم�ن الحكم بالتفري�ق للهجر بني املدعية
( س�ماح عبد س�اجر ) واملدعى عليه ( رائد خلف محمد
) وملجهولي�ة محل اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة النرش
بصحيفتين محليتني ولك حق االعتراض والتمييز خالل
امل�دة القانوني�ة البالغ�ة ثالث�ون يوما وبخالفه س�وف
يكتسب القرار بحقك الدرجة القطعية .
القايض محمد مطلب عبد
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخالدية
العدد  /809ش 2017 /
اىل  /املدعى عليه ( مجيد حميد اسماعيل )
م  /قرار حكم غيابي
اص�درت هذه املحكمة قرارها بالع�دد اعاله يف 11 / 12
 2017 /واملتضم�ن الحك�م واملتضمن الحك�م بالتفريق
للهجر بني املدعية ( س�اره احم�د محمد ) واملدعى عليه
( مجيد حميد اس�ماعيل ) وملجهولية محل اقامتك تقرر
تبليغك بواس�طة النشر بصحيفتني محليتين ولك حق
االعتراض والتمييز خالل املدة القانوني�ة البالغة ثالثون
يوم�ا وبخالفه س�وف يكتس�ب الق�رار بحق�ك الدرجة
القطعية .
القايض محمد مطلب عبد
رئاسة محكمة جنايات البرصة الهيئة االوىل
العدد/844 :ج2017/
التاريخ2017/11/12 :
إعالن
إىل املتهم الهارب /محمد عبد الكريم عبد األحمد
حيث تبين إنك مجهول مح�ل اإلقامة والعن�وان وكونك
مطل�وب أمام هذه املحكمة يف القضية الجزائية /844ج
ه�ـ 2017/1وف�ق أح�كام امل�ادة ( )275م�ن قان�ون
العقوب�ات .فق�د اقتضى تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني
يوميتين بالحض�ور أم�ام ه�ذه املحكم�ة صب�اح يوم
املحاكم�ة املواف�ق  2017/12/24لتجي�ب ع�ن التهمة
املوجه�ة اليك ،وبخالفه س�تجرى محاكمتك غيابيا ً وفقا
القانون.
القايض  /حسن فاضل ياسني – رئيس املحكمة

8

اعالنات

العدد ( )1553الثالثاء  14تشرين الثاني 2017

وزارة الدفاع
لجنة االستثمار
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وزارة الدفاع
لجنة االستثمار

فرصة استثمارية

تعلن لجنة االس�تثمار يف وزارة الدفاع عن توفر فرصة اس�تثمارية عىل القطعة املرقم�ة 20091/4م 11مزرعة حمدي العائدة
ملكيتها اىل جمعية بناء املساكن للضباط وحسب التفاصيل املبينة ازاءها واستنادا لقانون االستثمار الرقم ( )13لسنة 2006
وتعديالته وبما ال يتعارض مع التصميم االسايس ملدينة بغداد

فرصة استثمارية

تعل�ن لجنة االس�تثمار يف وزارة الدفاع عن توفر فرصة اس�تثمارية على القطعة املرقمة  11/147الهبن�ة العائدة ملكيتها اىل
جمعية بناء املساكن للضباط وحسب التفاصيل املبينة ازاءها واستنادا لقانون االستثمار الرقم ( )13لسنة  2006وتعديالته
وبما ال يتعارض مع التصميم االسايس ملدينة بغداد

ت

رقم القطعة والمقاطعة

المساحة

الفرصة االستثمارية

ت

1

20091/4م 11مزرعة
حمدي

ما يقارب  20دونم من المساحة الكلية البالغة
( 41دونم و 13اولك و  50م )2وحسب تقرير
الخبراء

مشروع استثماري لغير
االغراض السكنية

1

رقم القطعة والمقاطعة
 11/147الهبنة

الفرصة االستثمارية

المساحة
1دونم و 10اولك و 18.4م2

فرصة استثمارية عامة

وعىل الرشكات واملس�تثمرين الراغبني باالس�تثمار مراجعة جمعية بناء املس�اكن للضباط الكائنة يف بغداد  /زيونة  /ش�ارع
الربيعي مقابل جامع الربيعي للحصول عىل كش�ف املواصفات العامة مقابل مبلغ قدره ( )150,000فقد مائة وخمسون الف
دين�ار غري قابل للرد ليتم بعدها تقديم العروض الفنية والتجارية مرفقا بها كافة املستمس�كات الثبوتية وبواقع ( )10نس�خ
وبظرف مغلق واحد خالل مدة اقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم  2018/1/4لغرض دراستها من قبل اللجنة املذكورة اعاله
واختيار العرض املناس�ب وبالتنس�يق مع هيئة استثمار بغداد ويتحمل من يتم قبول طلبه تكاليف نرش االعالن وكافة الرسوم
واملصاريف االخرى اضافة اىل استحصال كافة املوافقات االصولية من الجهات ذات العالقة النشاء املرشوع
املستمسكات املطلوبة
 1ـ كافة التصاميم واملخططات الخاصة باملرشوع مصادقة من الجهات املعنية
 2ـ اجازة الرشكة مسجلة يف دائرة مسجل الرشكات يف بغداد
 3ـ تحاسب رضيبي الخر سنة وبراءة ذمة مصادقة اصوليا
 4ـ كتاب يؤيد عدم تسجيل الرشكة يف القائمة السوداء
 5ـ االعمال املماثلة
 6ـ املستمسكات الثبوتية

وعىل الرشكات واملس�تثمرين الراغبني باالس�تثمار مراجعة جمعية بناء املس�اكن للضباط الكائنة يف بغداد  /زيونة  /ش�ارع
الربيعي مقابل جامع الربيعي للحصول عىل كش�ف املواصفات العامة مقابل مبلغ قدره ( )150,000فقد مائة وخمسون الف
دين�ار غري قابل للرد ليتم بعدها تقديم العروض الفنية والتجارية مرفقا بها كافة املستمس�كات الثبوتية وبواقع ( )10نس�خ
وبظرف مغلق واحد خالل مدة اقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم  2018/1/4لغرض دراستها من قبل اللجنة املذكورة اعاله
واختيار العرض املناس�ب وبالتنس�يق مع هيئة استثمار بغداد ويتحمل من يتم قبول طلبه تكاليف نرش االعالن وكافة الرسوم
واملصاريف االخرى اضافة اىل استحصال كافة املوافقات االصولية من الجهات ذات العالقة النشاء املرشوع
املستمسكات املطلوبة
 1ـ كافة التصاميم واملخططات الخاصة باملرشوع مصادقة من الجهات املعنية
 2ـ اجازة الرشكة مسجلة يف دائرة مسجل الرشكات يف بغداد
 3ـ تحاسب رضيبي الخر سنة وبراءة ذمة مصادقة اصوليا
 4ـ كتاب يؤيد عدم تسجيل الرشكة يف القائمة السوداء
 5ـ االعمال املماثلة
 6ـ املستمسكات الثبوتية

وزارة الدفاع
لجنة االستثمار

وزارة الدفاع
لجنة االستثمار

رئيس لجنة االستثمار في وزارة الدفاع

فرصة استثمارية

تعلن لجنة االستثمار يف وزارة الدفاع عن توفر فرصة استثمارية عىل القطعة املرقمة ( 75/23و  76/23و  12/25م 21السالم
) العائدة ملكيتها اىل جمعية بناء املس�اكن للضباط وحس�ب التفاصيل املبينة ازاءها واس�تنادا لقانون االستثمار الرقم ()13
لسنة  2006وتعديالته وبما ال يتعارض مع التصميم االسايس ملدينة بغداد

ت

رقم القطعة والمقاطعة

المساحة

1

75/23م 21السالم
 76/23م 21السالم
 12/25م 21السالم

149دونم و  14اولك و 64م2
 90دونم و 2اولك و  50.20م2
 47دونم و  15اولك و 62,50م2

الفرصة االستثمارية
مجمعات سكنية عمودية
نموذجية

وعىل الرشكات واملس�تثمرين الراغبني باالس�تثمار مراجعة جمعية بناء املس�اكن للضباط الكائنة يف بغداد  /زيونة  /ش�ارع
الربيعي مقابل جامع الربيعي للحصول عىل كش�ف املواصفات العامة مقابل مبلغ قدره ( )150,000فقد مائة وخمسون الف
دين�ار غري قابل للرد ليتم بعدها تقديم العروض الفنية والتجارية مرفقا بها كافة املستمس�كات الثبوتية وبواقع ( )10نس�خ
وبظرف مغلق واحد خالل مدة اقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم  2018/1/4لغرض دراستها من قبل اللجنة املذكورة اعاله
واختيار العرض املناس�ب وبالتنس�يق مع هيئة استثمار بغداد ويتحمل من يتم قبول طلبه تكاليف نرش االعالن وكافة الرسوم
واملصاريف االخرى اضافة اىل استحصال كافة املوافقات االصولية من الجهات ذات العالقة النشاء املرشوع
املستمسكات املطلوبة
 1ـ كافة التصاميم واملخططات الخاصة باملرشوع مصادقة من الجهات املعنية
 2ـ اجازة الرشكة مسجلة يف دائرة مسجل الرشكات يف بغداد
 3ـ تحاسب رضيبي الخر سنة وبراءة ذمة مصادقة اصوليا
 4ـ كتاب يؤيد عدم تسجيل الرشكة يف القائمة السوداء
 5ـ االعمال املماثلة
 6ـ املستمسكات الثبوتية

رئيس لجنة االستثمار في وزارة الدفاع

الشركة العامة إلدارة النقل الخاص
القسم :قسم االمالك والعقارات

اعالن رقم ()19359
بالنظر لعدم حصول راغب

تعل�ن الرشكة العامة إلدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري الخطوط واملش�يدات
املدرج�ة ادن�اه يف محافظة (الديوانية) يف الي�وم (الخامس عرش) تبدا اعتب�ارا من اليوم التايل
لنشر االعلان وفقا لقانون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم ( )21لس�نة  2013والرشوط التي
يمك�ن الحصول عليها من قس�م الرشك�ة اعاله لقاء مبلغ ( )5000دينار غير قابلة للرد فعىل
الراغبني الحضور يف الس�اعة الحادية عرش يف قس�م الرشكة يف محافظة الديوانية عىل ان يقدم
املزاي�د كتاب يؤيد براءه ذمته م�ن الرضيبة معنون اىل (الرشكة العام�ة الدارة النقل الخاص)
وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او (البطاقة الوطنية املوحدة) وبطاقة السكن (النسخ
االصلي�ة) وبدف�ع التامينات القانوني�ة البالغة  %20مرضوبا يف عدد س�نني العقد بصك مصدق
وكذل�ك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني العقد ويف حال�ة مصادفة موعد املزايدة عطلة
رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل
ت

اسم العقار

التامينات

مدة االيجار

1

خطوط مراب الشنافية 4/خطوط

 2,912,700مليون دينار

سنة واحدة

2

خطوط ساحة نفر  1/خط

 1,263,500مليون دينار

سنة واحدة

3

دورة مياه في مرأب قضاء الشامية

 304,020مليون دينار

سنتان

4

محل رقم ( )7في مرأب الحمزة الشرقي

 144,000الف دينار

سنتان

ويدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة

المهندس
قيس سلمان هاشم الميالي
المدير العام وكالة

رئيس لجنة االستثمار في وزارة الدفاع

فرصة استثمارية

تعلن لجنة االس�تثمار يف وزارة الدفاع عن توفر فرصة اس�تثمارية عىل القطعة املرقم�ة 20876/4م 11مزرعة حمدي العائدة
ملكيتها اىل جمعية بناء املساكن للضباط وحسب التفاصيل املبينة ازاءها واستنادا لقانون االستثمار الرقم ( )13لسنة 2006
وتعديالته وبما ال يتعارض مع التصميم االسايس ملدينة بغداد

ت
1

رقم القطعة والمقاطعة

المساحة

جزء من القطعة
20876/4م 11مزرعة
حمدي

973م2

الفرصة االستثمارية
انشاء موقف سيارات نموذجي متعدد الطوابق
او اي مشروع اخر على ان ال يتعارض مع
التصميم االساسي لمدينة بغداد

وعىل الرشكات واملس�تثمرين الراغبني باالس�تثمار مراجعة جمعية بناء املس�اكن للضباط الكائنة يف بغداد  /زيونة  /ش�ارع
الربيعي مقابل جامع الربيعي للحصول عىل كش�ف املواصفات العامة مقابل مبلغ قدره ( )150,000فقد مائة وخمسون الف
دين�ار غري قابل للرد ليتم بعدها تقديم العروض الفنية والتجارية مرفقا بها كافة املستمس�كات الثبوتية وبواقع ( )10نس�خ
وبظرف مغلق واحد خالل مدة اقصاها نهاية الدوام الرسمي ليوم  2018/1/4لغرض دراستها من قبل اللجنة املذكورة اعاله
واختيار العرض املناس�ب وبالتنس�يق مع هيئة استثمار بغداد ويتحمل من يتم قبول طلبه تكاليف نرش االعالن وكافة الرسوم
واملصاريف االخرى اضافة اىل استحصال كافة املوافقات االصولية من الجهات ذات العالقة النشاء املرشوع
املستمسكات املطلوبة
 1ـ كافة التصاميم واملخططات الخاصة باملرشوع مصادقة من الجهات املعنية
 2ـ اجازة الرشكة مسجلة يف دائرة مسجل الرشكات يف بغداد
 3ـ تحاسب رضيبي الخر سنة وبراءة ذمة مصادقة اصوليا
 4ـ كتاب يؤيد عدم تسجيل الرشكة يف القائمة السوداء
 5ـ االعمال املماثلة
 6ـ املستمسكات الثبوتية

رئيس لجنة االستثمار في وزارة الدفاع

مديرية الزراعة يف محافظة بغداد
/الرصافة
قسم الثروة الحيوانية
اىل /املواطنة
(صربية عبد اللطيف حسن)
انذار
ملجهولية عنوان السكن الحايل ولتاشري
اج��ازة م�شروع دج��اج اللحم بالرقم
 4640يف  1980/10/29و ت ح 1701/
واملنشا عىل القطعة  25/1مقاطعة /14
الصمدية وبواقع قاعة واحدة وبطاقة
( )13000ثالثة عرش الف فروج لحم
باسمك ولكونه مهدم حاليا لذا ننذرك
بمراجعة مقر مديريتنا الكائن قرب
ساحة الفردوس خالل شهر واحد اعتبارا
من تاريخ النرش يف الصحيفة الرسمية
وبخالفة تلغى اجازة املرشوع بموجب
الضوابط والتعليمات
مدير الزراعة يف محافظة بغداد /
الرصافة

فقدان
فق�دت من�ي وص�والت االمان�ة الصادرة
م�ن مديرية بلدية الرميثة وحس�ب كتاب
مكت�ب التحقي�ق القضائ�ي يف الرميث�ة
املرقم  50107يف  2017/11/13واملدرجه
تفاصيلها ادناه

ت االسم تاريخ الوصل رقم الوصل المبلغ العائدة
200000 520732 2012/2/13
بلدية
سعيد كامل
402000 448836 2015/4/29
1
الرميثة
اسماعيل
438000 450954 2016/8/17
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد /318 :ب2017/
التاريخ 2017/11/13
اعالن
تبي�ع محكمة بداءة املش�خاب الس�يارة املرقمة
/39880نج�ف خص�ويص ن�وع كي�ا س�بورتج
رصايص فيض اللون موديل  2012واملزال شيوعها
بيعا بموجب ق�رار الحكم املرقم /318ب2017/
الصادر بتاريخ  2017/7/31واملكتس�ب الدرجة
القطعي�ة فعىل الراغبين يف الشراء الحضور اىل
ديوان هذه املحكمة يف يوم املزايدة الساعة الثانية
عشر ظه�را يف الي�وم الخامس عرش م�ن اليوم
التايل للنرش يف صحيفتني محليتني مس�تصحبني
معهم املستمسكات والتامينات القانونية البالغة
 %10من القيمة املقدرة للس�يارة واملستمسكات
القانوني�ة للس�يارة وهي خمس�ة عشر مليون
دينار
املواصفات :
س�يارة خص�ويص نوع كي�ا س�بورتج رصايص
فيض الل�ون مودي�ل  2012صالحة لالس�تعمال
وخالية من العيوب
 2ـ بمح�رك حج�م  2000وبحرك�ة جيدة بقدرة
اربع اسطوانات
القايض
عيل لفته جادر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /427 :ب2010/
التاريخ 2017/11/12
اعالن تمديد مزايدة
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية العقار املرقم
 3/60مقاطعة  38الحرية فعىل الراغبني بالرشاء
الحض�ور اىل ه�ذه املحكم�ة خالل مدة خمس�ة
عرش يوما التايل لنرش االعالن مستصحبني معهم
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة  %10م�ن القيمة
املقدرة ويتحمل املشرتي اجور االعالن
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
االوصاف /
القطع�ة عب�ارة ع�ن ارض زراعية مس�احتها 4
دون�م و 6اول�ك و  78,50متر مربع قس�م منها
م�زروع باش�جار العن�ب وفيها ح�وايل  15نخلة
مثمرة وبعض فس�ائل النخيل وتقع عىل الطريق
الراب�ط كوفة -غم�اس القيم�ة التقديرية لتمام
االرض ( )106,000,000مائ�ة وس�تة ماليين
دينار عراقي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة2017/2440 :
اىل املنفذ عليه /محمد نوري جاسم
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن خالل رشح املبلغ
القضائ�ي له�ذه املديرية واش�عار مخت�ار حي
الزهراء يف النجف عباس شهيد انك مجهول محل
االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ()27
من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما
تبدا م�ن الي�وم التايل للنشر ملب�ارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك
س�تبارش هذه املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي
وفق القانون
املنفذ العدل  /احمد مسافر عبد الحسين الخالدي
اوصاف املحرر:
قرار محكمة االحوال الشخصية يف النجف بالعدد
/2590ش 2017/2يف  2017/7/31واملتضم�ن
الزامك بتادية نفقة مستمرة لولدك عيل مقدارها
ثالثمائة وس�تون الف دينار ش�هريا واعتبار من
 2017/4/4ولحين زواله�ا وتخوي�ل والدت�ه
الدائنه س�ارة كاظ�م مراد باس�تالمها وتحميلك
كاف�ة الرس�وم واملصاريف ومنه�ا مبلغ مقداره
خمسة االف دينار اتعاب محاماة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة صالح
الدين
قسم شؤون االحوال املدنية
العدد 2280 /
التاريخ 2017/10/4 /
بن�اءا على الطلب املق�دم من الس�يد (عيل حبيب
محمد حسين) الذي يطلب تس�جيل لقبه وجعله
(عامري) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها ( )10ايام وفق احكام املادة 22
من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد  1551الصادر
يف  2017 / 11 / 12يف االعلان الخ�اص بالعق�ار املرقم
 2 / 18235حي املعلمني والخاص بمديرية تنفيذ النجف
 ،حي�ث ورد يف حقل ش�اغل العقار  /الفق�رة  – 7الجزء
االول  /اليوجد واليرغب بالبقاء بعد البيع .
الجزء الثاني  /محمد صالح يوسف خطأ والصحيح هو
– الج�زء االول  /اليوج�د والجزء الثان�ي  /محمد صالح
يوس�ف واليرغ�ب بالبقاء بعد البيع بصفة مس�تاجر لذا
اقتىض التنويه .
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اعالنات

العدد ( )1553الثالثاء  14تشرين الثاني 2017

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

العدد 1075:
التاريخ 2017/11/13:

اعالن

بالنظ�ر لعدم تقدم راغب تعلن لجن�ة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية
اليجار العقاراملبينة تفاصيله ادناه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( س�نة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم (  )21لسنة  2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة
خلال ( )15خمس�ة عرش يوم من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف احدى الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط
املطلوب�ة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا
للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة
الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم
الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار
خمسة ايام من يوم اجرائها

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
-1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجلة
-3يتعهد املستأجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد
ورقم القطعة ونوع املهنة حسب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة
العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-4على املس�تاجر مراجعة البلدي�ة لتنظيم عقد االيج�ار وتصديقه خلال  30يوم من تاري�خ ورود االحالة
القطعية وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
-5يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية مراعات
التقاليد االجتماعية ومكانه مدينة النجف االرشف وبعدم استخدام اي غرض ينايف ذلك.
-6يحق للبلدية فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خالل مدة  3ثالثة ايام من
تاريخ تبليغه بذلك
-7يتعهد املس�تاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترش�يد املياه وحفر
برئ للسقي
 8ـ يح�ق للبلدية فس�خ العق�د يف االحالة االخالل او ع�دم تنفيذ اي فقرة من فقرات العق�د وتؤول االعمال
املنفذة اىل البلدية دون املطالبة باي تعويض
 9ـ ال يجوز استعمال املتنزة الي غرض اخر (غري متنزة ترفيهي) وبعكسه يتم فسخ العقد دون الحاجة اىل
انذار ومصادرة االعمال املنفذة وال يحق له املطالبة باي تعويض
 10ـ يتعهد املستأجر بالحفاظ عىل املتنزه وادواته ومشيداته وتسليمها صالحة للعمل بعد انتهاء مدة العقد
كذلك الحفاظ عىل نظافة املتنزه
 11ـ تثبي�ت حدود القطعة املؤجرة من قبل مس�اح تنظيم املدن وبرفقة مس�اح القس�م البلدي املعني وفق
استمارة خاصة وال يعتد باي تثبيت اخر وال ترتتب عىل ذلك التزامات قانونية
 12ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية
ويتحم�ل قانونيا وقضائي�ا صحة بياناتها تنفيذا لكت�اب محافظة النجف االرشف /مكتب الس�يد املحافظ
املرقم  12078يف 2012/11/21
 13ـ يف حالة احالة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد
واعتبار العقد مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة
العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
نوع الملك والموقع واالستعمال

الرقم القديم

الرقم الجديد

المساحة م2

متنزة شارع كوفة ـ نجف مقابل
العمارات السكنية

جزء من القطعة 2/18023

323

900م2

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب(ش.ع)
مصفى ذي قار /العدد14 :

م/إعــالن للمرة الثالثة

تعلن رشكة مصايف الجنوب (رشكه عامة )عن إجراء املزايدة العلنية لبيع مواد
احتياطية تابعة لوحدة  EDRيف تمام الس�اعة التاسعة من صباح يوم االربعاء
املص�ادف  2017/11/29يف مصفى ذي قار فعىل الراغبني االشتراك باملزايدة
العلني�ة الحضور بامل�كان والزمان املحددين مس�تصحبني معه�م التأمينات
القانوني�ة البالغة  %30من القيمة املقدرة البالغة  914950تس�عمائة واربعة
عرش الف وتسعمائة وخمسون دينار فقط الغريها بصك مصدق ألمر الرشكة
م�ع جلب هوية األحوال املدنية والبطاق�ة التموينية وتأييد من املجلس البلدي
مصدق نس�خة اصلية ومصورة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أجور خدمة
بنس�بة  %2على إن يتم رفع امل�واد خالل 15يوما من تاري�خ اإلحالة القطعية
وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية واملالية عن كل يوم تأخري.

مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
حسام حسني ويل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة املعقل
العدد /22 /ب2016/
التاريخ 2017/11/13
اعالن
تبي�ع محكمة ب�داءة املعق�ل باملزاي�دة العلنية العق�ار املرقم
 275/2086الرب�اط الكبير جن�س العق�ار ارض ال�دار م�ع
ابنيتها نوعه ملك رصف مس�احتها  2اولك و 5مرت مربع وهو
عبارة عن دار س�كن قديمة البناء من الطابوق تقع يف ش�ارع
امليث�اق مقابل مرك�ز رشطة الهادي والدار مقس�مة بطريقة
غير رس�مية اىل قس�مني القس�م االول يتألف م�ن محل لبيع
املواد الغذائي�ة ومرفق صحي خارجي وطارمة من االس�منت
واس�تقبال وهول وغرف�ة منام واحدة وحم�ام ومطبخ ودرج
م�ن الطابوق وبيتون�ه وان ارضي�ة الدار مع ال�كايش العادي
ومسقفة بالكونكريت مش�غولة من قبل الرشكاء والذي ابدوا
رغبته�م البقاء يف العقار بصيفة مس�تاجرين فمن له الرغبة
بالشراء الحضور امام هذه املحكم�ة يف بناية قرص العدالة يف
تمام الس�اعة  12م�ن ظهر اليوم الخامس عشر التايل لنرش
هذا االعالن مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة
 %10م�ن قيمة العقار املقدرة البالغة (  )172,000,000مائة
واثنان وسبعون مليون دينار
القايض
شاكر محمود حمود

www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

اعالن

بالنظر لعدم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة
تفاصيله�ا ادن�اه العائدة اىل بلدية النجف وملدة ( س�نة واح�دة ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (  )21لس�نة
 2013فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل ( )15خمسة عرش يوم من اليوم التايل لنرش االعالن
يف اح�دى الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغ�ة  %200من القيمة املقدرة
بموج�ب صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف
الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم االخري من مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من
ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها.

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم
رئيس اللجنة

الرشوط :
-1يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة
-2اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجلة
-3يتعهد املستاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة ونوع
املهنة حسب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ
العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
-4عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل  30يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكس�ه يعترب
ناكال وفق القانون
-5يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية
-6يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة  3ثالثة ايام من تاريخ تبليغه بذلك
-7يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد املياه وحفر برئ للسقي
 8ـ يف حالة احالة االرض لالستثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فسخ العقد واعتبار العقد مفسوخ
رضائي�ا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة اس�تنادا الح�كام القانون املدني
باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
 9ـ عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا
صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم  12078يف 2012/11/21
 -10تكون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار ( )%50من القيمة التقديرية تنفيذا لكاتب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ()30
يف 2016/1/3
 11ـ تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 12ـ للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخ�رى تضم�ن املصلح�ة العام�ة وحماية املال الع�ام وقبل موع�د املزايدة باعلان الحق بنفس
الصحيفة
نوع الملك والموقع واالستعمال
مكتب دفن /استعماالت الدفن
مكتب دفن /استعماالت الدفن
مكتب دفن /استعماالت الدفن
مكتب دفن /استعماالت الدفن
مكتب دفن /استعماالت الدفن
مكتب دفن /استعماالت الدفن
مكتب دفن /استعماالت الدفن
مكتب دفن /استعماالت الدفن
مكتب دفن /استعماالت الدفن
مكتب دفن /استعماالت الدفن
مكتب دفن /استعماالت الدفن
كشك مخضر /حي الرافدين قرب جامع الصاحب
كشك استنساخ /حي السعد خلف دائرة المرور
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت كماليات  /حي االنصار القديم
حانوت منزلية /خارج خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم
حانوت منزلية /داخل خان المخضر القديم

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 3298ش 2017 /
التاريخ 2017 / 11 / 13

اعالن

املدعي  /حازم طاهر فليح
املدعى عليه  /حسن حازم طاهر
اصــــ�درت مــحـكمـــ�ة االحـــــوال الش�خصية
فــــ�ي الكاظمي�ة حكمــــ�ا ً غيابيا ً بحق�ك بالــرقم
 / 3298ش  2017 /وال�ذي يقضي اس�قاط النفق�ة
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالنرش يف صحيفتني
محليتني وعدم اعرتاضك على القرار الصادر بحقك ضمن
املدة القانونية البالغة ثالثون يوما ً اعتبارا ً من تاريخ النرش
فسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض  /فارس شبيب الزم

فقدان
فقدت رخص�ة التجوال عدد ( )2املرقمتني
 1868/1189والص�ادر من كمرك املنطقة
الجنوبية
رشكة برتوجين�ا الصينية م�ن يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار

جمهورية العراق  /مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد  / 3108ش 2017 /
التاريخ 2017 / 11 / 13

فقدان
فقدت هوية الطالبة زهراء امني محي الدين
الص�ادرة من الجامع�ة التقني�ة الجنوبية
قسم املكائن واملعدات فرع التربيد
من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اىل املدع�ى علي�ه  /عماد عب�د الله عبد الوهاب  /يس�كن
منطقة الكاظمية عطيفية الجرس
اق�ام املدعي جم�ال احمد حسين الدع�وى املرقمة اعاله
يطال�ب فيه�ا بتصحيح الخط�أ املادي بالقس�ام الرشعي
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ قرر
تبليغ�ك اعالن�ا ً يف صحيفتين محليتني يوميتين للحضور
امام هذه املحكمة يف يوم  2017 / 11 / 30ويف حالة عدم
حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا ً س�وف تجري املرافعة
غيابيا ً وعلنا ً وفق القانون

فقدان
فق�دت نقابة املهندسين العراقيني باس�م
كاظم محمد طاهر رقم االنتس�اب 43622
بتاريخ 1985/10/27

العدد 1073:
التاريخ 2017/11/13:

اعالن

القايض  /فارس شبيب الزم

الرقم القديم
83
75
5
57
50
28
73
88
118
62
40
جزء من 2/18602
5
 37أ
 38أ
 39أ
11
47
/44أ
/46أ
2
3
7

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

الرقم الجديد
275
267
197
249
242
220
265
280
6638
254
232
6910
7575
4872
4874
4875
4827
3929
4880
4882
3392
3394
3398

اعالن

المساحة م2
30م2
30م2
30م2
30م2
30م2
30م2
30م2
30م2
30م2
30م2
30م2
9م2
12م2
11م2
11م2
11م2
12م2
17م2
17,5م2
17,5م2
12م2
12م2
12م2

العدد382 :
التاريخ2017 /11 /12 :

لعدم حصول راغب والحاقا باعالننا ( 262يف )2017 /6 /7
تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات ميس�ان عن
تأجير االمالك املدرجة مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طيا
والبالغ عددها ( )6ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال
الدولة املرقم ( )21لس�نة  .2013فعىل من يرغب االشتراك
باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري
اللجن�ة وخلال مدة  15يوما تب�دأ من الي�وم التايل لصدور
االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن % 25
من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرسمي
م�ن اليوم االخري من مدة االعلان ويكون مكان اجراءها يف
مقر مديرية بلدية العزير ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة
اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
القيمة التقديرية
سنويا

ت

نوع
العقار

1

كشك

جزء من القطعة
/75العزير

9م2

2

كشك

جزء من القطعة
/145العزير

9م2

 300000ثالثمائة
الف دينار

3

كشك

جزء من القطعة
/145العزير

9م2

 200000مئتان
الف دينار

4

حانوت

جزء من القطعة
/143العزير

9م2

 300000ثالثمائة
الف دينار

5

كشك

جزء من القطعة
/75العزير

9م2

 200000مئتان
الف دينار

6

كازينو

جزء من القطعة
/143العزير

9م2

 900000تسعمائة
الف دينار

رقمه وموقعة

المساحة

 200000مئتان
الف دينار

املهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

 10رياضة
العدد ( )1553الثالثاء  14تشرين الثاني 2017
www.almustakbalpaper.net
www.almustakbalpaper.net

قصي منري لـ

 :أنا ضد وجود املدرب األجنيب واالحتاد يتحمل انتكاسة املونديال

العمل مع الديوانية كان صعبا والعروض املقدمة ال تتوافر فيها عوامل النجاح
حاوره :أحمد عبدالكريم حميد

تح ّد َث نجم ُ
الكرَة العراقية وَاملُدرب الش�اب قيص
ُ
منير عن مسيرته التدريبي�ة األوّىل وَع�ن الكرَة
العراقي�ة يف ح�وار صحف�ي خ�ص ب�ه صحيفة
(املُس�تقبل العراقي) الذي تطالعونه يف الس�طور
االتية.
* بالب�دء تح� ّدث لنا عن رحلتك م�ع “الديوانية”
وَعن التأهل إىل الدوري املُمتاز؟
 كم�ا تعرفون ان العمل يف العراق ش�اق وَمتعبوَاملهمّة كانت صعبة وَال سيما اننا لعبنا يف دوري
الدرجة األوّىل .دوري األوّىل دوري للمظاليم وَهذه
املقول�ة تنطبق ُكليا ً َعليه بس�بب ع�دم االهتمام
وَضع�ف التغطي�ة اإلعالمية وَغي�اب األمور التي
ُتس�هم يف إنج�اح ه�ذا ال�دوري غير متواف�رة،
َل� املُدرب و ََع ىَ
لك�ن يتحتم َع ىَ
ّ
الالعبني ان نعمل
َل� ِ
ُ
ّ
وَم�ا عملناه م�ع “الديوانية” يف امل�دة التي مرّت
العبين وَتعاملنا مع
علين�ا يف الس�ابق حني كن�ا ِ
العبي «األحمر
مُ دربني اس�تطعنا ان نطبقها َعلىَ ِ
الديوان�ي» وَكذلك التعامل م�ع الجُ مهور وَاإلدارة
وَه�ذه األمور هي التي انجح�ت مَ همتنا يف احراز
لق�ب دوري الدرج�ة األوّىل ،غير إن صادفتن�ا
مش�اكل كثرية مِ ن ناحية الدع�م املادي وَاملعنوي
َ
وح ّت�ى متطلبات التدريب لم تك�ن موجودة ال يف
ن�ادي “الديواني�ة” وَال يف دوري الدرج�ة األوّىل.
وَاستطعنا مِ ن خالل عالقاتنا وَاالخوة املتواجدين
يف الديواني�ة ان نوفر وَلو الجزء البس�يط وَاألهم
الذي كنا بحاجة إليه.
* أل�م يتم تقديم عروضا ً لقي�ادة أحد األندية بعد
نجاحك مع “الديوانية”؟
 يف الحقيق�ة توج�د عروض لكن املش�كلة هذهالع�روض ال تتوافر فيها عوام�ل النجاح وَالفقرة
الت�ي يتك�ئ عليها الجمي�ع هي التقش�ف وَعدم
وج�ود األم�وال وَأغلبية األندي�ة تعان�ي مِ ن هذا
األم�ر .نحتاج يف املُ ّدة املُقبل�ة ان نتغلب َعلىَ هذه
العقبة وَتوافر األموال أهم عامل لنجاح الرياضة
العراقية.
* َه�ل س�تبقى تعم�ل مُ درب�ا ً أوّل أم مُ مك�ن ان
نشاهدك مُ ساعدا ً ألحد املُدربني؟
 بالتأكيد ،عندما تعمل مُ دربا ً أوّل يجب ان تسريبه�ذا النه�ج ،لك�ن بوج�ود مُ دربني كب�ار وَذوي

* َه�ل مِ ن املُمكن ان ُنش�اهد قيص منري يعمل يف
قطر؟
 مُ مكن ،لكن اليوم كتدريب نحتاج للتثقيف أكثرمِ ن ناحية الدورات التدريبية ،وَالحمد لله ،انهيت
املُش�اركة بدورة «بي» اآلسيوية وَمِ ن أجل العمل
خ�ارج العراق املُدرب يحتاج ل�دورات كهذه لكي
تكون جوازا ً للعم�ل ُهناك وَليس كما موجود ُهنا
بس�هولة يعمل املُ�درب َح ّتى لو لم يملك ش�هادة
تدريبية.

مُ ستوى عا ٍل يمكن ان نتعلم منهم وَيف ُكرَة القدم
ُك ّل ي�وم يف تط�ور وَتقدم ش�يئاُ جدي�داً .بوضعنا
الح�ايل نحتاج لكثري مِ ن املُدربين الذين يمتلكون
الخربة وَاملس�تلزمات الت�ي تط�ور إمكاناتنا .إن
شاء الله ،يف املُستقبل ان وجدت هذه املواصفات
ملُدربين اكف�اء فال يوج�د ما يمنعني مِ �ن العمل
معهم.

سلس�لة تحقيق اإلنتصارات وَبها يسري مُ نتخبنا
بالطريق الصحيح وَتنتظرنا ُبطوالت مهمّة .لنكن
واقعين ،لعبن�ا مُ باريات ُدون ضغوط فش�اهدنا
الفري�ق يقدم ،لكن َهل ستس�تمر ه�ذه النتائج
وَيلعب مُ نتخبن�ا بإريحية اذا كان تحت الضغط؟
و ّ
َاتمن�ى ان يحقق فريقنا الوطني النتائج الجيّدة
سواء كان تحت الضغوط أو مِ ن دونها.

* كيف تابعت مُ نتخبنا الوطني تحت قيادة باسم
قاسم؟
 اذا نحس�ب النتائ�ج وَالنس�ب بالتأكي�د األمورّ
سارت َعلىَ ما يرام وَالنتائج جيّدةّ ،
نتمنى يف
لكن
املُستقبل القريب ان تكون النتائج جيّدة وَتستمر

* برأي�ك ،مَ ن يتحمل ابتعاد مُ نتخبنا عن مونديال
روسيا 2018؟
 الناس املعنيون بأمور ُالكرَة العراقية وَاملُنتخب،
وَبالدرجة األوّىلّ ،
اإلتحاد يتحمل هذا اإلخفاق النه
َعلىَ رأس اله�رم القيادي الكروي و َُه َو املس�ؤول

َعلىَ التخطيط ملسيرة املُنتخب�ات و ََح ّتى الدوري
العام وَبالتأكيد هم املسؤولون.
العبينا املُغرتبني مع مُ نتخبنا
* كيف ترى ف�رص ِ
الوطني حالياً؟
العبينا املغرتبني موج�ودة مع املُنتخب
 فرص�ة ِالالعب ال�ذي بمقدوره
ع�ن
نبحث
وَالي�وم نحن
ِ
ان يقدم مُ س�توى مع املُنتخب وَالعبونا املغرتبون
ّ
ونتمنى ّ
العب ينضم إىل املُنتخب يكون
اضافوا
أي ِ
إضافة قويّة.
* نع�ود ب�ك إىل ال�دوري القط�ري يف وقتكم كان
يزخ�ر بوجود نج�وم مُ نتخبنا الوطن�ي ،حاليا ً لم

املنتخبان العراقي والسوري يتعادالن ودي ًا يف كربالء
المستقبل العراقي /متابعة
في مب�اراة ودي�ة ناجح�ة بي�ن المنتخ�ب الوطني
العراقي ونظيره الس�وري ،حضرها جمهور حاشد
في ملعب كربالء الدولي ،قدم المنتخب الوطني اداءا

متميزا رغ�م كثرة ضي�اع الفرص.وتمكن المنتخب
الس�وري من تس�جيل هدف التقدم عن طريق العبه
المخضرم فراس الخطيب بتس�ديده رائعة اس�كنها
في ش�باك الحارس فهد طالب.وقبل انتهاء الش�وط
االول عادل المنتخب العراقي ليس�جل هدف التعادل

ع�ن طريق المهاجم عالء عبد الزهرة وس�ط ارتباك
الدف�اع الس�وري ال�ذي اس�هم بادخ�ال الك�رة الى
الشباك.وس�يطر المنتخ�ب الوطن�ي في الش�وط
الثان�ي على مجريات المب�اراة اال ان جميع فرصه
ضاعت  ،من دون استثمارها بشكل جيد.

نابويل يرفض االستسالم يف صفقة من برشلونة

المستقبل العراقي /متابعة
يس�تمر نادي نابولي اإليطالي في العب برش�لونة اإلسباني ،مستغلين قلة مش�اركاته مع الفريق الكتالوني خالل الموسم الجاري.وذكرت
صحيفة “كوريري ديللو س�بورت” أن دينيس س�واريز يعاني من الجلوس على مقاعد بدالء برش�لونة ،حتى بعد تغيير المدرب وقدوم
إرنستو فالفيردي.ولم يشارك دينيس سواريز ،سوى في  2245دقيقة مع النادي الكتالوني خالل موسمين1788 ،
دقيقة في الموسم الماضي و 457فقط خالل الموسم الحالي ،وسجل هدفين رفقة الفريق الكتالوني.وأوضحت
الصحيفة ،أن نابولي س�بق وراقب الالعب اإلسباني ،حينما كان في صفوف فياريال ورغبوا في التعاقد معه،
ّ
لكنه فضل االنضمام إلى برش�لونة.ويحاول الفريق اإليطالي ،اس�تغالل قلة دقائق اللعب ورغبة
دينيس س�واريز في المش�اركة بنهائي�ات كأس العالم إلقناعه باالنضم�ام إليهم.وكان
نابول�ي ،قد حاول التعاقد مع الالعب مع انطالق الموس�م الجاري ،لكن برش�لونة
رفض التفريط فيه ،كما ّ
أن دينيس أعلن رغبته في االستمرار والقتال للحصول
على مركز أساسي رفقة البلوجرانا.

املؤرشات األولية تؤكد جاهزية
نجم ريال مدريد للديريب
المستقبل العراقي /متابعة
يخوض نادي ريال مدريد ،اختبارًا صع ًبا،
ً
ضيفا ثقيلاً
الس�بت المقبل ،عندما يحل
على مضيفه األتلتيكو ،في إطار الجولة
ال�ـ  12م�ن عم�ر ال�دوري اإلس�باني.
وأك�دت تقاري�ر صحفي�ة ،جاهزي�ة
اإلسباني إيسكو ،نجم فريق ريال مدريد،
لخوض ديربي العاصمة.وذكرت صحيفة
“ماركا” ،أن إيسكو سيعود لمقر تدريبات
ري�ال مدري�د صب�اح اليوم ،للكش�ف عن
مدى إصابته وتحديد موقفه من المباريات
المقبل�ة ،إال أن المؤش�رات األولي�ة تؤك�د
جاهزية الالع�ب للديربي.وأش�ارت الصحيفة
إلى أن إصابة إيس�كو ليس�ت بالخطي�رة ،لكن االتحاد
اإلس�باني رفض المخاطرة بالالعب ومشاركته في مباراة روسيا
الودي�ة ،ولذلك فض�ل عودته إلى ريال مدريد.وقال الموقع الرس�مي
للمنتخب اإلس�باني ،إن إيسكو غادر أمس األحد ،معسكر الفريق ،عقب
الكدم�ة التي تعرض لها في ودية الماتادور أمام كوس�تاريكا ،مما يعني
غياب�ه عن مباراة الغد أمام روس�يا.وأفاد موقع المنتخب ،أن الجهاز الطبي
لريال مدريد ،سيقرر العالج الذي يجب أن يخضع له الالعب إيسكو.

نعد نرى اال النزر القليل ،ما السبب؟
 حالي�ا ً موجود س�عد ناط�ق وَربني س�والقا يفاملُ ّدة الس�ابقة كان�ت مُ نتخباتنا تش�ارك بقوّة يف
الالعب مع مُ نتخب بالده وَيف
ال ُبطوالت وَما يقدمه ِ
ذاك الوق�ت يتم التعاقد معه .يف املرحلة الس�ابقة
ش�هدت تراجع�ا ً يف نتائ�ج مُ نتخبن�ا وُمس�توى
الالعبني أيضاً .وَبالتأكيد األندية املحرتفة تنظر إىل
ِ
الالعب الذي يق ّدم وَيخدم هذا النادي يف املُسابقات
ِ
وَيش�غل املراكز التي تعاني مِ ن الضعف ،وَبرأيي،
العبون بهذه املواصفات التي يمكن
اآلن ال يوجد ِ
ان توصلهم للعب يف قطر وَيف غريها مِ ن الدوريات
املُتقدمة يف منطقتنا.

* أخيراًَ ،هل وج�ود املُدربني الع�رب وَاألجانب يف
دورينا سيقلل فرص العمل للمُ درب املحيل؟
 أنا ضد وجود املُدرب األجنبي وَلنكن واقعني ُنحن
لعبنا يف الخارج مع األندية وَمع املُنتخبات املُدرب
األجنب�ي ال يعرف خبايا الدوري العراقي وَالوضع
العام بالبلد فيه الكثري مِ ن املش�اكل وَاالرهاصات
التي تكون عقبة أمام النجاح .املُدرب املحيل أفضل
ّ
الالعبني
بفضل درايته وَمعرفته للدوري وَطبيعة
ِ
ُ
وَكيفية التعامل م�ع اإلدارات اما املدرب األجنبي
يأت�ي إىل الع�راق وَيتعامل وفقا ً ملب�ادئ االحرتاف
ح�ن إىل اآلن لم نصل إىل مرحل�ة االحرتاف ُ
و ََن ُ
بك ّل
أش�كاله مِ ن ناحي�ة البنى التحتي�ة ،التعامل مع
الالعبني ،اإلدارات ،الجُ مهور وَالصحافة وَاإلعالم.
ِ
وَهذه املسببات قد تسهم يف فشل املُدرب األجنبي
الن األجواء غري صحية بالنسبة ُ
لكرَة القدم.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد /2348 :ب2017/
التاريخ 2017/11/13
اىل املدع�ى عليه كامل جبار حسين /املدير
املف�وض لرشكة فج�ر الجن�وب للمقاوالت
والتج�ارة العام�ة واالتص�االت املح�دودة
اضافة لوظيفته
اص�درت هذه املحكمة ق�رار الحكم املرقم
/2348ب 2017/يف  2017/11/8ض�دك
واملتضم�ن الحك�م بالزامك بتاديت�ك مبلغا
مق�داره خمس�ة وس�بعون ملي�ون دينار
عراقي م�ع الفائ�دة القانوني�ة البالغة %5
م�ن قيمة املبلغ اعتبارا م�ن تاريخ املطالبة
القضائي�ة يف  2017/9/10ولحين التادية
الفعلي�ة ولتع�ذر تبليغ�ك ملجهولي�ة مح�ل
اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد
املجلس البل�دي ملنطقة ياسين خريبط لذا
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتين محليتني
يوميتين ولك ح�ق االعرتاض واالس�تئناف
والتميي�ز خلال امل�دة القانونية وبعكس�ه
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض محمد نزار هاشم البعاج
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/11/13
اعالن مفقود
اسم املفقود يحيى اكرم لطيف
بتاري�خ  2017/11/13قدم�ت امك املدعو
سمرية محمد حسني تطلب فيه نصبها قيم
عليك لكون�ك خرجت بتاري�خ 2005/7/7
ول�م تع�د لح�د االن ل�ذا تق�رر تبليغك�م
بالصح�ف املحلية ويف حالة ع�دم حضورك
خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل من
تاريخ النرش س�وف تنصب امك قيمة عليك
الدارة شؤونك
القايض مؤيد محمود الشمري
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3537 :ب2017/5
التاريخ 2017/11/13
اىل املدعى عليها /رسيعة حسن عبد الله
اقام املدعي السيد مدير بلدية النجف اضافة
لوظيفت�ه الدع�وى البدائي�ة املرقمة اعاله
ض�دك والذي يطلب فيها الحكم بابطال قيد
العقار املرقم  3/17730حي النرص ولثبوت
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائي ثامر موىس عباس واشعار مختار
حي امليالد عليه قررت هذه املحكمة تبليغك
اعالنا بصحيفتني يوميتين بموعد املرافعة
املص�ادف يف يوم  2017/11/19وعند عدم
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض عيل عبد الرضا حسن

فقدان
فق�دت ش�هادة تكيي�ل للس�يارة املرقم�ة 58101
سليمانية ملالكها كوميانياي اضواء الرباق والصادرة
م�ن رشكة توزي�ع املنتوجات النفطي�ة هيئة توزيع
الجنوب من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
فقدان
فقدت هوية الطال�ب الصادرة من الجامعة النفطية
الجنوبية  /قس�م املكائن واملعدات فرع التربيد باسم
(محمد عبد عيل شبر) من يعثر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد :بال
التاريخ 2017/11/12
اىل املدعو ثاير طه اسماعيل
اعالن
بن�اءا عىل الطلب املقدم من قبل الس�يدة (لغم مهدي
حسين( والتي موضوعها نصبها وصية عىل الطفلة
الق�ارصة امنة ثاير طه نول�د  2003وملجهولية محل
اقامتك وحس�ب كتاب مركز رشط�ة التحرير املرقم
 14620يف  2017/11/12واش�عار مخت�ار منطق�ة
التحرير (خالد خضري حمزة ) بتاريخ 2017/11/8
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك بصحيفتني رس�ميتني
محليتين بالحضور اىل هذه املحكمة وتدوين اقوالك
ام�ام املوظف املختص خالل ( )7اي�ام تبدا من اليوم
التايل لتبليغك وبعكسه ستصدر الحجة وفق القانون
القايض راغب سلمان عيدان
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1873 :ب2017/3
التاريخ 2017/11/13
اعالن
بن�اء عىل الق�رار الص�ادر من هذه املحكم�ة بإزالة
ش�يوع العقار تسلس�ل ( 3/4986ح�ي العروبة) يف
النج�ف تعلن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار املذكور
اعلاه واملبينة اوصافة وقيمت�ه ادناه فعىل الراغبني
بالشراء مراجع�ة هذه املحكمة خلال  30يوما من
اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة البالغ�ة  %10من القيم�ة املقدرة بموجب
ص�ك مصدق المر محكمة ب�داءة النجف وصادر من
مرصف الرافدين رقم ( )7يف النجف وستجري املزايدة
واإلحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من
االعالن يف املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال
املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف:
العقار املرقم  3/4986حي العروبة يف النجف عبارة
ع�ن دار مف�رزة اىل ثالثة اجزاء بصورة غري رس�مية
تقع عىل ش�ارع  30مرت وبواجهة  10مرت وان الجزء
االول يحت�وي على مراف�ق صحية وحمام وس�احة
امامي�ة صغرية ومطبخ وغرفتي نوم ومش�غول من
قب�ل املدعى عليه /ه سلام عباس عب�د وهو يرغب
بالبق�اء يف العق�ار بع�د البي�ع بصفة مس�تأجر اما
الج�زء الثاني يحت�وي عىل مرر بع�رض مرت وبطول
 5متر وصحي�ات ومطب�خ وغرفتي نوم ومش�غول
م�ن قبل املدع�ي علي�ه  3 /رعد عباس عب�د وهو ال
يرغ�ب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر
ام�ا الج�زء الثالث يحت�وي عىل مطب�خ وصحيات يف
الس�احة االمامية للدار ومس�احتها  3×4مرت وغرفة
نوم واحدة ومشغول من قبل املدعى عليه  4 /بهلول
عب�اس عبد وهو يرغب يف البق�اء يف العقار بعد البيع
بصف�ة مس�تاجر وان بناء العقار يف اج�زاءه الثالثة
من الطابوق ومس�قف بالش�يلمان ومبلط بالكايش
القديم وان درجة عمرانه دون الوس�ط ومجهز باملاء
والكهرب�اء وان القيم�ة املق�درة للعق�ار مبلغ قدره
( )105,000,000مائ�ة وخمس�ة ماليني دينار فقط
ال غريها
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اىل السادة
مناقصة دولية رقم ( )12لسنة  2017جتهيز مادة مانع اجنماد وقود الطائرات () FSII
يرس وزارة الدفاع  /املديرية العامة للعقود واملبيعات بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم
عطاءاتهم لتجهيز (مادة مانع انجماد وقود الطائرات ( ) FSIIمع مالحظة ما يأتي :
 1ـ على مقدم�ي العطاء املؤهلين والراغبني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتص�ال باملديرية العامة
للعقود واملبيعات من الس�اعة ( 900اىل الس�اعة  )1500وعىل االيميل Modd.g.Contracts@ucidn.iraqi-
 mod.orghاو املوبايل ( )07902783136وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات
 2ـ متطلبات التاهيل املطلوبة  :تجهيز مادة مانع انجماد وقود الطائرات () FSII
 3ـ بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري
(كتاب رس�مي) معنون اىل وزارة الدفاع  /املديرية االعام�ة للعقود واملبيعات وبعد دفع قيمة البيع البالغة (
)100,000مائ�ةال�فدين�ارعراق�ي
 4ـ يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ( وزارة الدفاع  /بغداد  /قرب جرس الجمهورية (املنطقة الدولية
) يف املوع�د املحدد ( لغاية الس�اعة  1400من ي�وم الخميس املص�ادف  ) 2017/11/23العطاءات املتاخرة
سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات يف حضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني يف الحضور يف العنوان
االتي  ( :وزارة الدفاع  /بغداد  /قرب جرس الجمهورية (املنطقة الدولية) يف الساعة  1400من يوم الخميس
املصادف 2017/11/23
 5ـ اعالن املناقصة للفرتة من يوم الخميس املصادف  2017 /11/9ولغاية الساعة  1400من يوم الخميس
املصادف 2017/11/23
 6ـ تبلغ الكلفة التخمينية (  )$ 1,800,000مليون وثمنمائة الف دوالر
 7ـ املنشأ  :امريكا /اوربا /بريطانيا
 8ـ فرتة التجهيز (  )90يوم
 9ـ تقديم التامينات االولية بنس�بة ( )%3من الكلفة التخمينية عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان او
سفتجة صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي
 10ـ تقديم التامينات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمان حس�ن تنفيذ للعقد بنس�بة ( )%5من قيمة العقد
بعد التبلغ بكتاب االحالة وقبل توقيع العقد وان ال يكون خطاب الضمان مرشوط ويدفع حني الطلب صادر
م�ن مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي بالنس�بة للشركات العراقية والرشكات
االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق ومرصف معتمد لدى املرصف العراقي للتجارة ( ) TBIبالنسبة للرشكات
االجنبية التي ليس لها تمثيل يف العراق
 11ـ ان يكون الطرف الثاني كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب
بالنس�بة للشركات املحلية والشركات االجنبية التي لديه�ا تمثيل يف العراق عىل ان يك�ون معنون اىل وزارة
الدفاع مع تاييد منحه الهوية الرضيبة والرقم الرضيبي
 12ـ تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية والرشكات االجنبية
التي لديها تمثيل يف العراق
 13ـ يتم استيفاء رسم الطابع بنسبة ( )0,003عرشة االف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم ()11
لسنة 2015
 14ـ تقدم الرشكات العراقية واالجنبية البيانات املالية لها الخر سنتني كحد ادنى وتلتزم الرشكات العراقية
والشركات االجنبي�ة الت�ي لديها تمثي�ل يف العراق بجل�ب كتاب من نقابة املحاس�بني واملدققين او جمعية
املحاس�بني يؤيد سلامة املوقف القانوني للمحاس�ب الذي يقدم الحس�ابات الختامية ضمن اوراق الرشكة
الخر سنتني مالية
 15ـ تدوين اسعار فقرات استمارات العطاءات ( القسم الرابع والقسم السادس)

ومبلغه االجمايل باملداد
 16ـ يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن السعر املدون رقما وكما يعول عىل سعر الوحدة يف
حالة عدم صحة مبلغ الفقرة
 17ـ معايري التأهيل :
أ ـ عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز
ب ـ رسعة التجهيز
ج ـ دقة املواصفات وكفاءة االنتاج
د ـ االسعار التنافسية
 18ـ تلتزم الرشكة بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتاييد جهات التعاقد املعنية
 19ـ يف حال�ة تحقق ديون بذم�ة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الدي�ون بموجب قانون تحصيل
الديون الحكومية العراقي رقم ( )56لسنة 1977
 20ـ العقد خاضع لجميع القوانني النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم ( )113لسنة  1982وتعديالته
وتعليماته
 21ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة
 22ـ ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها
 23ـ يف حال�ة اشتراك اكثر من مناقص يف تقديم عط�اء واحدج لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية
تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
 24ـ يف حال�ة الغ�اء املناقصة فس�وف يتم اعادة ثم�ن رشاء الوثائق الخاصة باملناقص�ة فقد دون تعويض
مقدمي العطاءات
 25ـ ال يجوز ملدير مفوض الكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة
 26ـ ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 27ـ يف حال�ة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رس�مية فيكون تاريخ الغلق الي�وم الذي ييل العطلة والذي يكون
فيه دوام رسمي
 28ـ صن�دوق العط�اءات مفتوح طيلة فرتة االعالن وخالل ايام الدوام الرس�مي ( من الس�اعة  900ولغاية
الساعة )1400
 29ـ يف حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق القياسية للمناقصة
بكافة اقسامها فسيتم استبعاد العطاء
 30ـ تقوم الرشكة باالطالع عىل الوثائق القــياس�ية املرفــق�ة مع املناقــصة ( )85وثيقة باللغة العربية
م�ع ترجمته�ا باللغة االنكليزية بموجب كت�اب وازرة التخطيط الع�دد  27131يف  2016/12/22مع قرص
()CD
الغراض توضيحية
 31ـ للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع االلكرتوني لوازرة الدفاع
WWW.mod.mil.iq
لالجابة عىل استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
مكتب املفتش العام:
Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.org

املديرية العامة للعقود واملبيعات

اعادة اعالن مناقصة

وزارة الصحة  /البيئة-الرشكة العامة للتسويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيامديا)
اىل  /رشكات التامني العاملة يف العراق كافة واملجازة من قبل وزارة املالية

م /مناقصة عامة للتامني ضد خطر الحريق ملخازن الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية يف بغداد واملحافظات
 1ـ يرس (وزارة الصحة  /البيئة ـ الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية  /كيماديا)
دع�وة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص (التامني ضد خطر الحريق) وبكلفة تخمينية تبلغ (
 )250656488مائتان وخمسون مليونا وستمائة وستة وخمسون الف واربعمائة وثمان وثمانون دينار عراقي سنويا
 2ـ تتوفر لدى (وزارة الصحة  /البيئة ـ الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا)
التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات  /التامني ضد خطر الحريق)
 3ـ بإم�كان مقدم�ي العط�اء الراغبني يف رشاء وثائ�ق العطاء باللغة (العربية) بع�د تقديم طلب تحري�ري اىل (وزارة الصحة  /البيئة
الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية (كيماديا) بغ�داد  /باب املعظم وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املستردةالبالغ�ة(  1000000ملي�ون دينار عراقي) بام�كان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل مزيد م�ن املعلومات عىل العنوان املبني يف
اعاله .
 4ـ تس�لم العطاءات اىل العنوان االتي ( وزارة الصحة  /البيئة ـ الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية (كيماديا) بغداد
ـ باب املعظم (الطابق الخامس) لجنة اس�تالم وفتح العطاءات  /يف او قبل موعد غلق العطاءات (يوم االربعاء املوافق 2017/12/13
)وس�وف ترفض العطاءات املتاخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي
( وزارة الصحة  /البيئة ـ الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية (كيماديا) بغداد ـ باب املعظم (الطابق الخامس) يف
الزمان والتاريخ /الس�اعة الثانية عرشة ظهرا من يوم /االربعاء املوافق  2017/12/13يجب ان تتضمن العطاءات ضمان للعطاء /
خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق  /وبمبلغ ( )2600000مليونان وستمائة الف دينار عراقي فقط
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منمنمات بغدادية

ام�ضاءات

خطاطو بغداد يف النصف االول
من القرن العرشين

طالباين يف اربعينيته ..
احلشد نحو اهلدف
طارق حرب

ف�ي سلسلة تراث بغداد كانت لنا محاضرة عن خطاطي بغداد في
النص�ف االول من القرن العشرين فإذا ك�ان خطاطو بغداد في العهد
العباس�ي ه�م شيوخ الخ�ط وأئمته عل�ى مستوى العال�م االسالمي
ككل وهم الثالث�ة العظام الوزير ابن مقلة وابن البواب علي بن هالل
البغدادي وقبلة الكتاب المستعصمي فإن بغداد في النصف االول من
الق�رن العشرين ع�دد من الخطاطين وان كان�وا ال يصلون في رفعة
الخ�ط الى امثالهم ف�ي تركيا حيث كانت الط�رق الصوفية في تركيا
وراء ق�درات الخطاطين االتراك الفائقة فإن الخطاطين ببغداد يأتون
بالمرتب�ة المتقدمة ايض�ا في فن الخط فلقد شه�دت بغداد عددا من
الخطاطي�ن هاشم محمد البغدادي والح�اج محمد علي صابر والمال
عل�ي بن دروش بن شلال الفضلي البغدادي والملا عارف الشيخلي
ومحمد أمين يمنى ومحمد صبري الهاللي والسيد اسماعيل الفرضي
ومصطف�ى اب�و طبرة وعب�د الكريم رفعت ومه�دي الجبوري وعبد
الغن�ي عبد العزي�ز اما الخط�اط هاشم محمد البغ�دادي فقد وصفه
فق�ال ان�ه نابغة الزمان ت�اج بغ�داد وسراجها الوه�اج زينة السلف
والخل�ف عميد الخط العربي خادم القرآن الكريم استاذ الجيل ورافع
لواء فن الخط العربي هو ابو راقم هاشم بن محمد بن الحاج درباس
القيس�ي البغدادي المولود ف�ي محلة خان الوند ببغ�داد سنة ١٩١٧
وكان والده يعمل في علوة المخضرات ببغداد واخذ الخط في صباه
عن الخط�اط المال عارف الشيخلي وكان يستوع�ب فن الخط بذكاء
عجي�ب ويقلد خطوط شيخه ثم انتقل الى الخطاط الحاج علي صابر
ومض�ى يراجع الشيخ الفضلي الذي ك�ان يدرس علوم القرآن واللغة
والعروض واصول الخط في جامع الفضل حتى منحه االجازة بالخط
العرب�ي سنة  ١٩٤٣ولفقرة اشتغل عامال في وزارة الدفاع وفي سنة
 ١٩٣٧عم�ل كمستخدم في مديرية المساحة وفي سنة  ١٩٤٤سافر
الى مصر وانتسب الى معهد تحسين الخطوط بالقاهرة وحاز الدرجة
االول�ى بامتياز واجازة الخطاط المص�ري الشهير سيد ابراهيم وفي
سن�ة  ١٩٤٦افتت�ح في بغداد مكت�ب الخط العربي ف�ي محلة السنك
ببغداد وساف�ر الى تركيا والتقى بشيخ الخطاطي�ن في العالم حامد
االمدي الذي أجازه مرتين وأعج�ب بخطوطه ولكنه استمر خطاطا
قي مديري�ة المساحة ببغداد من سنة  ٣٧الى سنة  ٦٠واختير رئيسا
لفرع الخط العربي والزخرفة في معهد الفنون الجميلة ببغداد وكان
يرى مح�اوالت تجديد الحرف العربي او تطوي�ره او اختزاله خططا
موجهة ضد اللغة العربي�ة والخط العربي وكان قد هيأه الله لخدمة
الخط العربي وجماله واالبداع فيه وتأثر هاشم الخطاط بالخطاطين
االتراك وكان يعتبرهم المث�ل االعلى في هذا الفن وتأثر بالخطاطين
القدم�اء لذلك سمى ابن�ه راقم لما يكن�ه للخطاط راق�م ولكنه بقي
محافظا على القواعد البغدادية وهو الخطاط الوحيد الذي يمزج بين
القاعدي�ن التركي�ة والبغدادية واصدر هاش�م الخطاط مجموعة في
خط الرقعة ومجموعة ف�ي قواعد الخط العربي ومن آثاره مصحف
االوق�اف الذي تم طبعه ببغ�داد تحت اشرافه وق�د اشرف على طبع
المصح�ف في المانيا حيث بقي لمدة سنتين ومن آثاره السطور في
جامع العسافي في االعظمي�ة وجامع صالح افندي وجامع حسيبة
الباچه چي وسطر كتبه على جامع ابي حنيفة وجامع عادلة خاتون
وجامع الشاوي وجامع سعد بن ابي وقاص مجاور المتحف وجامع
الوزي�ر وجامع االزبك وجامع  ١٤رمضان وجامع الشيخ عبد القادر
الگيالني وجوامع كثي�رة في بغداد وزخرفة الدينار العراقي والعملة
التونسية والمغربية والليبية والسودانية وكان هاشم الخطاط خبيرا
ترج�ع اليه المحاك�م في فحص الخط�وط والتواقيع وقد عرض في
مكتب�ه بعض الحلي والحلية عند الخطاطي�ن كالمعلقة عند الشعراء
حي�ث تتضمن صفات النبي كم�ا وصفها االمام علي وتعتبر عند اهل
الخط مقياسا للكفاءة واللياقة وقد كتب عشر حليات مذهبة مزخرفة
ببراع�ة تام�ة وقد ارسله�ا الى تركي�ا لتذهيبه�ا ومكتبته ف�ي بيته
تحتوي على نم�اذج قيمة لروائع الخطاطين كم�ا زين بيته بسطور
زاهية عل�ى الجدران وكان على صلة بجمي�ع خطاطي تركيا وايران
ومصر والشام وكان يته�ادى مع الخطاطين الحبر والورق واالقالم
وم�ن تالمذة هاشم الخطاط مهدي الجبوري وصادق الدوري وغالب
صب�ري الخطاط وسلمان ابراهيم الخط�اط والحاج صابر االعظمي
وغيرهم كثيرين ولكنه منح االجازة لخطاط واحد فقط هو الخطاط
عبد الغني عبد العزيز الذي نال االجازة بكفاءة وكانت وفاته يوم ٣٠
نيسان ١٩٧٣
وق�د كان هاشم الخطاط اعظم خطاط انجبته بغداد في تاريخها
الحديث وهو مدرسة بغدادية للخط .

حسين فوزي
قليل من الناس يعرفون ان جالل طالباني كان يحظى بتقدير خاص من
الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .واقل من القليل يعرفون انه كان يحرص
بروحه المرحة وابتسامته الدمثة في تقديم نفسه «الكردي القومي العربي
جلال طالباني» .أمن منذ وقت مبك�ر بالترابط العضوي بين ضمان حقوق
المواطنين العراقيين في الحي�اة الكريمة وبين فرص تحقيق طموح الكرد
في تقرير مصيرهم ،وع َّد بوعي كامل ان قانون الحكم الذاتي خطوة كبيرة
نحو «الحلم الكردستاني» ،دون ان ينسى الشعار الذي رفعه منذ عام ،1975
بع�د اتفاقية الجزائر بين النظام العراقي وشاه إيران« ،ثورة الجبل من اجل
الديمقراطية في العراق ضمانة حقوق الكرد».
قلي�ل يعرف�ون ان الواليات المتح�دة األميركية اعترض�ت على انتخاب
جلال طالباني رئيسا ً للجمهورية كون�ه «موا ٍل إليران» ،أو كما وصفه احد
السياسيين ممن ُدرسوا في مدارس الطائفيين «عميل إيراني».
وم�ن قرا عما جرى بعد خلع النظام الشمولي يعرف ان طالباني وحده
م�ن أصر على مشارك�ة القوى السياسية التي لم تش�ارك في مؤتمر لندن،
الغطاء «السياسي العراقي» لغزو العراق وخلع النظام الشمولي ،للمشاركة
ف�ي مجل�س الحك�م .فتمت دع�وة الح�زب الشيوع�ي العراق�ي والوطني
الديمقراطي (الجادرجي) والحركة العربية أالشتراكية واظن حزب الدعوة،
لالنضمام إلى مجلس الحكم.
وليس هناك سوى قلة «بقي» يعرف أن طالباني برغم من ان السليمانية
في ظل سلطة االتحاد الوطني الكردستاني «فرخت» عشرات الملياردريين،
ومث�ات المليونيريين ،ظلت له قناع�ات يسارية واضحة اقرب ما تكون إلى
تجربة الصين الماوي�ة لحقتها فيما بعد متغيرات التجربة الصينية بحالتها
الراهن�ة .لك�ن الش�يء الوحيد ال�ذي ال يفهم�ه البعيدون عنه كم�ا يفهمه
المقرب�ون ،حرص�ه العجي�ب عل�ى التعامل ب�ود زائد مع م�ن يختلف معه
ويعارض�ه ،حد يغيض المقربي�ن منه وحسدهم ،عدا رج�ل يتسم برصانة
غي�ر عادية ه�و د .فؤاد معصوم ،ال�ذي طالما وجد في ه�ذا السلوك تعبير
ع�ن «أحترام اآلخ�ر» .رحل مام جلال والبعض يأخذ علي�ه قوله «كركوك
قدس الكرد» دون ان يعرف هؤالء ان القدس بموجب القرارات األممية فيها
الشطر األكبر عربي ،ويضم كل مقدسات األديان الثالث.
رحل مام جلال ،ولم يتمكن مع األسف ،نتيجة مضاربات المحاصصة،
ان يرسي مؤسسة رئاسة للدولة العراقية في قانون واضح ،وهو ما يناضل
من اجل تحقيقة د .معصوم «قدر أإلمكان في بحر احتقان تحاصصي.
لك�ن ال�ذي سيظ�ل دائما ً مخل�دا ً في ذهن اجي�ال ألسياسيي�ن ان جالل
حسام الدين نور الله نوري طالباني ،أمن بالدور الكبير لإلسالم في مسيرة
اإلنسانية،وام�ن بالدور الكبير للحركة القومي�ة العربية في مسار التاريخ
المعاص�ر ،وام�ن بالتحالف بي�ن حركة التح�رر الوطني العرب�ي والحركة
ألكردي�ة وامن بنب�ذ ألطائفية فكث ٌر م�ن مساعديه من غي�ر طائفته ،بل ان
مسؤول ام�ن السليمانية وكل مناطق سلطتها شيعي ،تفاجأ بعضويته في
وفد زار لبن�ان الراحل رفيق الحريري ،وهو يطرح «انطباعاته» عن الوضع
الطائفي في لبنان .وداعا ً مام جالل ...وستظل رمزا ً لألخوة العربية الكردية
واحترام اآلخر والطموح بدولة عراقية اتحادية ديمقراطية.

كـاريكـاتـير

االكتئاب يدفع اآلباء إىل إيذاء أطفاهلم
كشف�ت دراسة سويدية حديث�ة أن ثلث اآلباء الجدد
الذين يعانون من االكتئاب فكروا في إيذاء أنفسهم أو
أطفاله�م ،مشيرة إلى أن االكتئاب الذي يعقب عملية
ميالد الطفل لدى الرجال ال يتم الكشف عنه وال عالج
له ،ف�ي الوقت الذي يترددون في�ه لطلب المساعدة،
ليظل نحو  83بالمئة من الذكور المصابين باالكتئاب
صامتي�ن بش�أن معاناته�م
ف�ي األشه�ر التي تل�ي والدة
طفلهم..وأش�ار الباحثون من
جامع�ة “لوند” السويدية ،إلى
أن ع�دم وج�ود ط�رق حالية
معني�ة بفح�ص االكتئاب بين
الرج�ال ،يجع�ل االكتئاب أكثر
شيوع�ا بين الرج�ال أكثر مما
كان معتقدا.
وأك�دوا أن العدي�د م�ن اآلباء
ال يحصل�ون عل�ى المساع�دة
الالزم�ة التي يحتاجونها وفي
حال عدم الكشف عن االكتئاب
بي�ن اآلب�اء واألمه�ات حديثا،
يعان�ي أطفاله�م بدوره�م
من نوب�ات اكتئ�اب نتيجة أن
أولياء أموره�م أقل حساسية

كالشنيكوف تطور سالحها الريايض
تنوي شرك�ة كالشنيكوف إطالق اإلنت�اج الصناعي
لبندقية «بي »7--7الرياضي�ة المطورة عام ..2018
أعل�ن ذل�ك مدي�ر المشاري�ع الرياضي�ة ف�ي شركة
«كالشنيك�وف» وبط�ل العالم في رياض�ة البياتلون
إيفان تشيريزوف.
وق�ال  :إن الشركة تبيع أسلحته�ا الخاصة للمدارس
الرياضي�ة ومنتخبات البياتلون ف�ي مختلف البلدان.
ويج�ري العمل حاليا حسب تشيريزوف على تصميم
بندقية «بي »7--7التي يتوقع
أن يبدأ إنتاجها الصناعي العام
المقبل.
وأوض�ح أن باإلمك�ان ضب�ط
النم�وذج الجديد م�ن البندقية
الرياضي�ة وفق�ا للمواصفات
البدني�ة الشخصي�ة للرياضي.
وتمت أيض�ا مراع�اة المظهر
الخارج�ي الممي�ز للبندقي�ة
لتعجب الرياضيين المشاركين
ف�ي المسابق�ات الدولي�ة
والدورات األولمبية الشتوية.
وق�ال تشيري�زوف إن غالبية
الم�دارس الرياضي�ة ف�ي
روسي�ا تستخ�دم البندقي�ات

الحتياجاتهم ،خاصة الرضع مع الميل إلى البكاء في
الكثير من األحيان.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة “إيليا بسوني” ،أستاذ
عل�م النفس التنم�وي في جامعة “لون�د” السويدية
قائل�ة “ال ينطوي االكتئاب فقط عل�ى معاناة كبيرة
للوالدين ،بل يشكل خطرا كبيرا على الطفل”.

المصنوعة في شركة «كالشينك�وف» الروسية .أما
المنتخ�ب الروسي في البياتل�ون فيستخدم بندقيات
«كالشينكوف» بنسبة 30%
يذك�ر أن البياتل�ون هو ن�وع من الرياض�ة الشتوية
األولمبية يقضي بالتزل�ج على الثلج لمسافة طويلة
وإطالق النيران من البندقية في آن واحد.
ويتمت�ع البياتل�ون بشعبي�ة كبي�رة في بل�دان مثل
النرويج وفرنسا والسويد وروسيا وفنلندا وغيرها.

شـيـبـوب ..تـوقـف!..
ضياء الحجار
عندم�ا اسست اللبن�ة االول�ى لثقافة
االطفال فى العراق والمتمثلة فى مجلة
مجلت�ى كاانت االه�داف التى وضعت
لها هى غرس القيم التربويةاالخالقية
والوطني�ة للمجتم�ع العراق�ى ف�ى
نف�وس وعق�ول أطفال�ه وناشئت�ه
وب�ث روح المحب�ة والتع�اون بينه�م
بالتأكي�د عل�ى مب�دأ العم�ل الجماعى
ونب�ذ الفردي�ة االنانيةف�ى السل�وك
والتصرفات والتصدى بذلك لمنظومة
أخالقي�ة غريب�ة ال تتناس�ب وطبيعة
الجتم�ع العراق�ى الصي�ل و المحافظ
والتى ب�دأت فى عق�د الستينات بغزو
عق�ول الناشئة واالطف�ا ل العراقيين
كان�ت تبث وبشكل مستت�ر ولئيم من
خلال سلسلة كانت تتزاي�د باضطراد
و بشك�ل ملفت من مطوع�ات أجنبية
مترجمة لمجلات القصص المصورة
(الكوميك�س ) والت�ى كانت ت�رد الى
العراق م�ن الخارج كمجلات بونانزا
وسوبرم�ان وط�رزان وسبايدرم�ان
وباتم�ان والعملاق ولول�و ..ال�خ

وكان�ت هذه المطبوع�ات مع ما كان
يدعمهاويناغمه�ا من أفلام الرسوم
المتحركة التى كانت تعرض دائما ً من
عل�ى شاش�ات السينم�ا والتلفزيون .
تص�ب كلها فى خانة التمجيد للبطولة

العراقـي

الفردي�ة والبط�ل ( االجنب�ى والغربى
تحديدا ً )الذى ال يقهر.!!.ومنذ الشهور
االولى م�ن عمر مجلت�ى أى فى العام
(  )1970ق�دم رس�ام مجلت�ى الراحل
عص�ام الجب�ورى وكات�ب السيناريو

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

الهزلى كاظم صالح شخصية شيبوب
باالتفاق م�ع رئي�س التحريرإبراهيم
السعيد ف�ى صفحات خفيفة ضاحكة
أري�د منه�ا السخري�ة م�ن البطوالت
الفردي�ة ( الخارق�ة خصوص�ا ً )

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

لشخصيات الكوميكس وأفالم الرسوم
المتحركة الغربية سوبرمان وطرزان
وباتم�ان وسباي�در مان ..ال�خ وعلى
طريقة دون كيش�وت بادعاء البطولة
الف�ارغ وال�ذى ينتهى بصاحب�ه دائما

هاتف رئاسة التحرير

07801969233

07901463050
لالشتراك واإلعالن07709670606
07709670606

ال�ى م�ازق ومشاكل طريف�ة ساخرة
 ..وبع�د عام من ظه�ور شيبوب على
صفحات مجلتى غ�ادر الرسام عصام
وه�و رس�ام شيب�وب االول الع�راق
فكلفن�ى رئيس التحرير برسم حلقات
شيب�وب  .وه�ذا ما كان فق�د الزمنى
شيب�وب والزمته منذ الع�ام ()1971
وحت�ى تقاع�د ى من ثقاف�ة االطفال
قب�ل سنتي�ن وني�ف وشيب�وب بذل�ك
يكون الشخصي�ة الكارتونية العراقية
االطول عمرا ً من بين باقى شخصيات
مجلت�ى والمزمار التى ظهر معها منذ
اع�داد مجلتى االول�ى والت�ى إختفت
بع�د ظهورها بوق�ت قصير.!..وخالل
ك�ل تلك العقود الطويل�ة كان همى ان
ال ينقط�ع شيب�وب وان ال يتوقف عن
اللقاء باصدق�اءه ومحبيه .فحتى مع
تلكوء مسي�رة ثقافة االطفل العراقية
ومطبوعاتها التى إحتضنت شيبوب ..
نتيجة الحروب واالزمات والحصارات
الت�ى م�رت بالع�راق ل�م يتوق�ف عن
اللق�اء باصدق�اءه ومحبي�ه فنشرت
مغامرات�ه التى كن�ت أكتبها وأرسمها
بنفس�ى فى ع�دد من مجلات أطفال

عربي�ة ومحلية كمجلة لون�ا االردنية
ومجلة فكرة الخليجية ومجلة حبيبى
البغدادي�ة .وخلال عق�ود أيض�ا ً من
المالزم�ة مع شيبوب فهمته وفهمنى
حضر بحضورى وغ�اب بغيابى طلب
منى م�رة أن أخرجه من القالب الدون
كيشوت�ى .ففعل�ت وأضف�ت ل�ه بعدا ً
بطوليا ً اخر وان كان ال يخرجه كليا ً من
إط�اره الزمنى والمعن�وى الذى ظهر
في�ه منذ البداية شيب�وب االن متوقف
كلي�ا ً مع تقاع�دى الوظيف�ى والتعثر
واالحتج�اب شبه الذائ�م لمطبوعا ت
دار ثقافة االطفال وضالة كم المطبوع
منه�ا ..واليوم شيبوب يكاد ان يختنق
لط�ول بق�اءه محبوس�ا ً بي�ن الوانى
واوراق�ى وال تلوموننى فق�د حاولت
إخراجه ليرى الن�ور وليرى أصدقاءه
ومحبيه عدة مح�اوالت ولو من خالل
كت�اب على شكل البوم منفصل .ولكن
الطروف غير مواتية كما يبدو شيبوب
سيتوقف نهائيا ً ويختفى اال من ذاكرة
اصدقاءه ومحبيه  ..أدناه بض أغلفة
مجالت يظهرفيها شيبوب ومن فترات
مختلفة
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