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»اإلمام الكاظم )عليه السالم(«

ال تصلح املسألة 
إال في ثالثة في دم منقطع أو غرم مثقل

 أو حاجة مدقعة

ص3إمجاع عراقي عىل »جلم« اردوغان بعد تطاوله عىل احلشد الشعبي

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4فرنسا تدير ظهرها لألحزاب التقليدية

بيونغيـانغ تقـرع طبـول احلـرب جمـددا وهتـدد بإغـراق حاملـة طـائـرات أمريكيـة

املـواطـن تدعـو بارزانـي لالعتـذار:أحد نوابكـم أسـاء لرمـز وطنـي

عملية نوعية إلنقاذ أطفال املوصل من »داعش«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�ادت القوات األمني�ة عملية نوعّية 
إلط�اق س�راح مجموعة م�ن األطفال 
ف�ي إط�راف منطق�ة الزنجيل�ي بأيمن 
الموصل كانت ق�د احتجزتهم عصابات 
دروع�اً  لتتخذه�م  اإلرهابي�ة،  داع�ش 
بش�رية، وفيما استمرت عمليات البحث 
إلنقاذ الس�بايا اإليزيديات من الموصل، 
أطاحت القوات األمنية بقادة من تنظيم 

»داعش« اإلرهابي.
»الق�وات  إن  أمن�ي  مص�در  وروى 
العراقية قد حررت األطفال المحتجزين 

وأنق�ذت ثاث منهم بع�د ان قيدتهم تلك 
العصاب�ات حت�ى توفي طف�ل من جراء 
تعذي�ب تل�ك العصابات«.وأش�ار الى ان 
»التحقيقات األولية مع األطفال الناجين 
أف�ادت بان أس�باب احتجازه�م من قبل 
عصابات داعش اإلرهابية جاءت بسبب 
مخالفتهم لما تسمى باألوامر الشرعية 

التي تصدرها تلك العصابات«.
وق�د ح�ررت الق�وات األمني�ة ايضاً 
طفلة ايزيدية اختطفها وس�باها تنظيم 
»داعش« ث�م باعها في س�وق الجواري 

عام 2014، حسبما افاد ضابط عراقي.
واختط�ف عناص�ر »داع�ش« أفراح 

دخي�ل ل�دى اقتحامه�م قري�ة كوج�و 
الواقع�ة جنوب بل�دة س�نجار، المعقل 
الرئيس�ي لألقلية االيزيدية شمال الباد، 

مع والدتها وأخواتها.
وق�ال الفري�ق رائ�د ش�اكر ج�ودت 
قائد الش�رطة االتحادي�ة »حررنا طفلة 
ايزيدي�ة كانت مختطفة ل�دى الدواعش 
ف�ي ح�ي التن�ك ول�م ت�دل بمعلوم�ات 
س�وى أن اس�مها أفراح دخيل وهي في 
الحادية عشرة من عمرها واحلناها الى 
المحكم�ة المختص�ة في حم�ام العليل 

لضمان حقوقها وحمايتها«.
التفاصيل ص3

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

تس�تعد القوات المش�تركة النطاق 
عملية عس�كرية كبرى لتطهير ماتبقى 
م�ن مناطق غرب�ي االنبار،الس�يما بعد 
استش�هاد واصابة عدداً م�ن الجنود اثر 
الرطبة.وق�ال  ل�«داع�ش« ف�ي  كمي�ن 
المتحدث باس�م مقاتلي عش�ائر االنبار 

غسان العيثاوي ان »ماحدث للجنود في 
الرطبة كان كمين لجنود اثناء نزولهم من 
الواجب«، مضيفاً »قبل اس�بوع انطلقت 
عملي�ة لتطهير بعض الق�رى والمناطق 
غربي االنبار«. وأشار العيثاوي«ستنطلق 
قريب�اً عملية عس�كرية كبي�رة لتحرير 
مناط�ق اعال�ي الف�رات وغرب�ي االنبار 
»م�ازال  )راوه،عنه،القائم«،مضيف�ا 

المناط�ق  تل�ك  عل�ى  يس�يطر  داع�ش 
الصحراوية«.وبش�أن  وال���مس�احات 
الس�ر وراء عدم انطاق تلك العملية اكد 
العيث�اوي،ان »المس�احات الت�ي اليزال 
داعش يس�يطر عليها ف�ي االنبار كبيرة 
جداً وتمد الى س�وريا واالردن وبحاجة 

الى تحشيد كبير«.
التفاصيل ص3

املعارضة الربيطانية 
تعلن خططها لالنتخابات املبكرة: 

سنقطع الطريق عىل »ماي«

مؤسسات »انقاذ طوعية«
للمهاجرين متهمـة بالتورط 

يف االجتار بالبرش

وزيرة الصحة والبيئة
 تناقـش استـالم مستشفـى برطلـة 

امليدانية والقرض االملاين

جريزمان »عالمة النرص« 
ومـيسـي يصنـع التـاريـخ

يف اجلولة 33

عملية أمنية يف االنبار للقضاء عىل ما تبقى 
من عنارص »داعش«

رحلة البحث إلنقاذ »السبايا« اإليزيديات مستمرة.. والقوات األمنية تصفي جمددا قادة يف التنظيم اإلرهابي
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السيد الصدر يدعو املجتمع الدويل اىل التعاون إلهناء الطائفية التي احرقت »االخرض واليابس«التجارة: رصف مستحقات الفالحني املسوقني للحنطة بعد اسبوع من استالم املحصول
العبادي يناقش مع املسؤولني يف وزارة الكهرباء مرشوع تزويد املواطنني بالكهرباء ملدة 24 ساعة  الربملان يدرس الغاء مكاتب املفتشني العموميني يف الوزارات

وزير النقل يزف برشى افتتاح 
املسارات اجلوية املارة عرب االجواء العراقية 

 بعد توقفها عام 2014

البرصة تعلن عن مساع لتجهيز مركز املحافظة 
بطاقة اضافية من الكهرباء 

»جمزرة أفغانستان« تطيح بمسؤولني عسكريني كبار
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرئاس�ة األفغانية اس�تقالة وزير 
الدفاع ورئيس هيئ�ة األركان، أمس االثنين، 
بعد هجوم نفذه مسلحون من حركة طالبان 
أوقع أكثر من 140 قتيا في قاعدة عسكرية 

شمالي الباد.
وأفاد مكتب الرئاسة في بيان أن »الرئيس 

أش�رف غن�ي قب�ل اس�تقالة وزي�ر الدف�اع 
ورئيس األركان«، بع�د المجزرة التي وقعت 
الجمعة في مزار ش�ريف، كبرى مدن شمال 

أفغانستان.
وج�اء في تغري�دة للقصر الرئاس�ي عبر 
حس�ابه على »تويتر«: »استقال وزير الدفاع 
عبد الل�ه حبيبي ورئي�س أركان الجيش قدم 

شاه شاهيم بأثر فوري«.

وق�ال ش�اه حس�ين مرتض�وي القائ�م 
بأعمال المتحدث باسم غني ل�«رويترز«، إن 
اس�تقالة المس�ؤولين جاءت بسبب الهجوم 

الذي وقع يوم الجمعة.
وذك�ر مس�ؤول بالمدينة يوم الس�بت أن 
الهجوم أسفر عن مقتل 140 جنديا على األقل 
وإصابة كثيرين، وقال مسؤولون آخرون إن 

عدد القتلى ربما يكون أكبر.
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وزيرة الصحة والبيئة تناقش استالم مستشفى برطلة امليدانية والقرض االملاين العامر املناطق املحررة
       بغداد / سعاد التميمي

 ناقش�ت الس�يدة وزيرة الصح�ة والبيئة 
الدكت�ورة عديلة حمود حس�ن م�ع الدكتور 
حازم الجمييل الوكي�ل الفني للوزارة االليات 
الخاصة باس�تالم الوزارة ملستش�فى برطلة 
امليداني سعة 50 رسيرا من منظمة سامورتن 
ب�ورس االمريكية بعد انتهاء فرتة تش�غيلها 
من قبل املنظم�ة وتقديمها الخدمات الطبية 
والعالجي�ة الكث�ر م�ن 1300 ش�خصا م�ن 

النازحن واملقاتلن .
 وجرى خالل اللقاء الذي حرضه الدكتور 
هيث�م املياح�ي املنس�ق العام ب�ن منظمات 
املجتمع املدن�ي الدولية والحكوم�ة والتاكيد 
ع�ى اهمية اس�تمرارية املستش�فى بتقديم 
خدماتها الصحية ورفده�ا باحتياجاتها من 
املالكات الطبي�ة والصحية الكفوءة واالدوية 

واملستلزمات الطبية .
 كم�ا تناول اللقاء متابعة املش�اريع التي 
سيتم تنفيذها ضمن اتفاقية القرض االملاني 

العادة اعمار وتاهيل املؤسس�ات الصحية يف 
املناطقاملح�ررة . كما  اكدت الدكتورة عديلة 
حمود عى الدور املحوري الذي يؤديه مجلس 
النواب يف اس�ناد جهود الوزارة لالرتقاء باداء 

املؤسسات الصحية يف عموم البالد 
الدكت�ور  لقائه�ا  خ�الل  واش�ارت   
بيس�تونزنكنة عضو لجنة الخدمات النيابية 
يف  الترشيعي�ة  للس�لطة  الكب�ر  ال�دور  اىل 
االرتق�اء بالواق�ع الصح�ي م�ن خالل س�ن 
واقرار وترشيع القوانن التي من شانها منح 
الوزارة املرونة والنس�يابية يف تنفيذ خططها 
وبرامجه�ا الرامي�ة اىل االرتق�اء بالخدم�ات 
الصحية وايصالها بصورة مثى اىل املواطنن 
 وج�رى خ�الل اللق�اء تقدي�م التهنئ�ة 
واملباركات ملناسبة تجديد ثقة مجلس النواب 
بادائه�ا ومناقش�ة جه�ود ال�وزارة لالرتقاء 
باداء املؤسسات الصحية يف محافظة كركوك 
وتلبية احتياجاتها من االدوية واملس�تلزمات 
الطبية وامل�الكات الطبي�ة والصحية الكفؤة 
ودعم مراكز غسل الكى والكلية الصناعية..

         بغداد / المستقبل العراقي

زّف وزي�ر  النق�ل الكابن كاظم فنجان 
الحمام�ي، الي�وم االثنن، ب�رشى افتتاح 
املس�ارات الجوي�ة الجدي�دة امل�ارة ع�ر 
األج�واء العراقّية وألول م�رة منذ توقفها 
 FAA منظم�ة  م�ن  بق�رار   ٢01٤ ع�ام 
االمريكي�ة، مبينا إن الخمي�س القادم ٢٧ 
/٤/ ٢01٧ سيش�هد اس�رتجاع الحرك�ة 
الجوي�ة للطائرات األجنبي�ة، فيما باركت 
لجنة الخدم�ات الرملانية كل الجهود التي 
اثم�رت عن ه�ذا االنج�از العراق�ي والذي 
س�يعود بالفائ�دة عى الع�راق والعراقين 

اجمع.
وقال وزير  النقل يف بيان صحفي »من 
نع�م الله علين�ا ان كتب لن�ا النرص املؤزر 
يف معظ�م املح�اور القتالي�ة والتعمري�ة 
والتش�غيلية«، موضحا«يس�عدنا ان نزف 
لك�م ب�رشى افتت�اح املس�ارات الجوي�ة 
الجدي�دة امل�ارة ع�ر أجواءن�ا وألول مرة 
من�ذ توقفها ع�ام ٢01٤ بق�رار ظالم من 
منظم�ة FAA االمريكي�ة، والت�ي اعترت 
أجواءن�ا م�ن املحرمات الدولي�ة الخطرة 
الح�رب«. مناط�ق  صم�ن   وصنفته�ا 
وأش�ار الحمام�ي إىل أن�ه »بفض�ل الل�ه 
وبجهود العاملن يف الرقابة الجوية عادت 
أنش�طتنا اىل س�ابق عهده�ا«، مبين�ا أنه 
»سوف يكون يوم الخميس القادم املوافق 
٢٧ /٤/ ٢01٧ هو املوعد املقرر السرتجاع 
الحركة الجوية للطائرات األجنبية العابرة 

فوق سماء العراق«.

وأردف وزي�ر النق�ل  »بهذه املناس�بة 
ال�ذي  الحف�ل  ملش�اركتنا  ندعوك�م 
س�نقيمه يف الس�اعة العارشة من صباح 
ي�وم الثالث�اء الخام�س والعرشي�ن م�ن 
 الش�هر الج�اري يف مط�ار بغ�داد ال�دويل 
ع�ى صعيد متص�ل، اعلنت عض�وة لجنة 
الخدم�ات الرملاني�ة صب�اح التميمي عن 
افتتاح املسارات الجوية املارة عر االجواء 
العراقية بعد توقفها عام ٢01٤، مش�رة 
اىل أن القرار سيعيد نشاط الرقابة الجوية 

اىل سابق عهدها.
وقالت التميمي يف بيان إنه »تم افتتاح 
االج�واء  امل�ارة ع�ر  الجوي�ة  املس�ارات 
 ،»٢01٤ ع�ام  توقفه�ا  بع�د  العراقي�ة 
مؤك�دة ان »الخمي�س الق�ادم املص�ادف 
٢01٧/٤/٢٧ ه�و املوعد املق�رر الفتتاح 
مسارات جوية جديدة للطائرات األجنبية 

العابرة فوق سماء العراق«.
»تابع�ت  أنه�ا  التميم�ي  وأضاف�ت 
املوضوع وألكثر من عامن الن القرار كان 
مجحف بحق الع�راق والعراقين«، مبينة 
ان »هذا القرار س�وف يعيد نشاط الرقابة 

الجوية اىل سابق عهدها«.
وأوضح�ت أن »الخمي�س الق�ادم هو 
املوع�د املق�رر الفتت�اح مس�ارات جوي�ة 
جدي�دة للطائ�رات االجنبية العاب�رة فوة 

سماء العراق«. 
وبارك�ت التميم�ي »كل الجه�ود التي 
اثمرت ع�ن هذا االنج�از العراق�ي والذي 
س�يعود بالفائدة عى الع�راق والعراقين 

اجمع«.

اخلدمات الربملانية باركت كل اجلهود.. وأكدت أن اإلجناز سيعود بالفائدة على العراق والعراقيني

 وزير النقل يزف برشى افتتاح املسارات اجلوية املارة عرب االجواء العراقية بعد توقفها عام 2014

        بغداد / المستقبل العراقي

س�لم قائد رشطة النج�ف العمي�د الحقوقي محمد 
عب�د الواحد الالم�ي، أمس االثن�ن، مهامه بع�د انتهاء 
عمل�ه يف املحافظة، معرباً عن ش�كره لكل من دعمه يف 
حف�ظ أمن املحافظة. وقال إعالم رشطة النجف يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »قائد رشطة 
محافظ�ة النجف العمي�د الحقوقي محم�د عبد الواحد 
الالمي وجه ش�كره اىل جميع من ساهم يف إنجاح عمله 
طيلة توليه مهام عمله خالل سنة وثالثة أشهر«. ونقل 
البيان عن الالمي قوله، »أوجه شكري وتقدير اىل جميع 
مراج�ع الدي�ن ومحافظة النج�ف ومجل�س املحافظة 
واللجن�ة األمنية يف املجلس والعش�ائر وجميع املواطنن 
وكل م�ن س�اندنا«. وأض�اف، »أقدم ش�كري وتقديري 
اىل جمي�ع ضباط املديرية واملنتس�بن وقس�م اإلعالم يف 

املديرية ملا بذلوه من جهود يف إنجاح عملنا«. 

       بغداد / المستقبل العراقي

دون�ت محكمة تحقيق البياع يف بغداد أقوال متهمن 
باالعتداء عى طفلن بالرضب، وقررت توقيفهما.

وقال�ت ق�ايض املحكمة اح�الم هالل يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »املحكمة دونت 
اقوال متهمن اثنن باالعتداء رضباً عى طفلن إحداهما 

أنثى يف بغداد«.
أعم�ام  أن »املتهم�ن وهم�ا م�ن  وتابع�ت ه�الل 
الضحيت�ن، أق�را بأنهم�ا قام�ا بفعلتهما تح�ت تأثر 
املس�كر«، الفتة إىل أن »التصوير الذي انترش يف وس�ائل 

االعالم جاء بالتناوب من الضحيتن بأمر املتهمن«.
وأشارت إىل أن »املحكمة اتخذت االجراءات القانونية 
بح�ق املتهم�ن وق�ررت توقفيهم�ا بن�اء عى ش�كوى 
مقدمة ضدهما«.ويف السياق نفسه، قال وزير الداخلية 
قاسم االعرجي ان حادثة الطفلة املعنفة بنن وشقيقها 
والتي تعرضت اىل تعذيب وحيش من قبل اقاربها ال تمت 

لالنسانية وقيم احرتام حقوق االنسان والطفل بصلة.
ووع�د وزي�ر الداخلي�ة ان »ال�وزارة س�وف تتخ�ذ 
االج�راءات القانونية الالزمة بحق هؤالء وكل الذين عى 
ش�اكلتهم ووفق�اً للقوانن النافذة مؤك�دا عى رضورة 
االهتم�ام بالطفولة يف العراق وتقديم كل ما من ش�أنه 

ان يدعم االطفال«.

قائد رشطة النجف يسلم مهامه 
ويشكر من دعمه يف حفظ األمن

حمكمة البياع: توقيف متهمني 
برضب طفلني يف بغداد

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا عض�و يف التحال�ف الوطني 
واملجلس االسالمي االعى رئيس اقليم 
كردستان وكتلته النيابية يف بغداد، اىل 
تقديم اعتذار رسمي بسبب تجاوزات 
الديمقراط�ي  الح�زب  ع�ن  نائ�ب 
الكردستاني »البارتي«، طالت رئيس 
التحال�ف الوطن�ي عم�ار الحكي�م.
وقال عضو التحالف فادي الش�مري 
ان »ترصيح�ات النائ�ب ع�ن الحزب 
الكردس�تاني شيخوان  الديمقراطي 
عبد الله تقرتب من لغة الشارع منها 
اىل لغة السياس�ة والخطاب املتزن«، 

مس�تنكرا »ادع�اءات النائب املذكور 
عى رئي�س التحال�ف الوطني عمار 
الحكيم بخصوص رأي تقدم به حول 

معارضته انفصال كردستان«.
واضاف الشمري انه »عى رئيس 
اقلي�م كردس�تان مس�عود بارزان�ي 
وكتلته النيابية تقديم اعتذار رسمي 
لتجاوزات النائ�ب، والتي تعدى فيها 
عى زعيم اكر تحالف سيايس وقائد 
تاريخ�ي له مواقف�ه يف حفظ وحدة 
العراق والدفاع ع�ن مظلومية الكرد 

ابان النظام السابق«
واوض�ح الش�مري »كان االج�در 
يراج�ع  ان  ش�يخوان  النائ�ب  ع�ى 

نص املقابل�ة التلفزيونية التي دافع 
الحكي�م فيه�ا ع�ن وح�دة الع�راق 
ورضورة حفظ مكوناته وتماسكها، 
وان م�ن تط�رق ملوض�وع اع�رتاف 
ارسائي�ل بالدولة الكردي�ة املزعومة 

هو مقدم الرنامج«.
وتاب�ع »انن�ا نؤكد ع�ى موقفنا 
الداع�م لوح�دة الع�راق، واعتزازن�ا 
باالخوة الكردي�ة العربية، وان الكرد 
ج�زء اليتج�زأ م�ن التع�دد العراقي 
للحفاظ  الجميل، ونس�عى جاهدين 
عى هذا املك�ون وباقي الوان الطيف 

بما يخدم املصلحة الوطنية«.
الح�زب  ع�ن  النائ�ب  وكان 

الديمقراطي الكردس�تاني، شاخوان 
عب�د الل�ه، انتقد ترصيح�ات رئيس 
التحالف الوطني عمار الحكيم حول 
الكردي�ة واع�رتاف ارسائيل  الدول�ة 
به�ا، مبديا اس�تغرابه م�ن ترصيح 
ان  تف�رتض  ش�خصية  م�ن  ص�در 
تحم�ل بع�دا وطنيا ورؤي�ة للتعامل 
السيايس داخل العراق بحسب قوله، 
وفيم�ا اته�م الحكيم بتقدي�م دعاية 
مجاني�ة وايجابية اىل تل ابيب، تمنى 
ان تك�ون ترصيحات رئيس التحالف 
مجرد دعاية انتخابية مبكرة ال تعر 
عن نواي�اه الحقيقية تج�اه الكرد، 

بحسب وصفه.

       بغداد / المستقبل العراقي

مجل�س  رئي�س  الس�يد  ت�رأس 
العب�ادي  حي�در  الدكت�ور  ال�وزراء 
اجتماع�ا موس�عا م�ع املس�ؤولن يف 
وزارة الكهرب�اء بحض�ور املختص�ن 
يف وزارتي النف�ط واملالية والقطاعات 

انت�اج  معوق�ات  ملناقش�ة  االخ�رى 
وتوزي�ع الطاق�ة الكهربائي�ة لصيف 
م�رشوع  االجتم�اع  .وناق�ش   ٢01٧
تزوي�د املواطن�ن بالكهرب�اء ملدة ٢٤ 
س�اعة م�ن خ�الل الع�دادات الذكية 
والت�ي ثب�ت نجاحه�ا عن�د تطبيقها 
يف ع�دد من مناط�ق العاصم�ة بغداد 

ومراح�ل انجاز هذا امل�رشوع يف بقية 
واملحافظات.وتم  العاصم�ة  مناط�ق 
خالل االجتماع كذلك مناقش�ة موقف 
الصيانات الس�نوية للوحدات الغازية 
والحراري�ة والغ�از املجه�ز للوحدات 
الغازي�ة وكمي�ات زيت الغ�از املجهز 
املخصص�ة  املبال�غ  وموق�ف  حالي�ا 

الغراض الصيانات للوحدات االنتاجية 
والتأهيل اضافة اىل معالجة الوحدات 
الفني�ة  املش�اكل  بس�بب  املتوقف�ة 
.وصدرت خالل االجتماع مجموعة من 
التوجيهات التي تساهم بمعالجة عدد 
من املش�اكل يف املنظوم�ة الكهربائية 

لتنعكس ايجابا يف خدمة املواطنن.

       بغداد / المستقبل العراقي

دعا زعيم التيار الصدري الس�يد مقتدى الصدر، 
أمس االثنن، املجتمع الدويل اىل التوحد من اجل انهاء 
»الهجم�ة االرهابية املقيتة«، الفت�ا اىل ان الطائفية 
»احرقت االخ�رض واليابس«.وقال الصدر يف رد عى 
سؤال ورده من مجموعة من اهايل سوريا، وتضمن 
)ال يخفى عى سماحتكم ما تمر به مدننا يف سوريا 
م�ن دمار وويالت، وقد الحظن�ا باالونة االخرة من 
استهداف املبارش للمدنين العزل وخصوصاً النساء 
واالطف�ال من قبل التطرف واالره�اب املمنهج فما 
ه�و تعليقكم عى تلك االفعال(، إن »االرهاب ال دين 
له وال قلب له وال ضمر له... انما هم مسخ منزوعوا 

الرحمة والقلب واالنسانية والدين«.واضاف الصدر 
ان  »االرهابين يس�تهدفون كل االدي�ان بال تفرقة 
وكل االق�وام ب�ال رادع وال واع�ز قد حجب�ت عنهم 
الرحم�ة االلهية والنفح�ات الرحماني�ة فهم ليس 
كاالنع�ام ب�ل كالوحوش الضارية الت�ي ال عقل لها 
وال هم لها س�وى االنقضاض عى الفريسة«.وتابع 
الص�در، »يظن�ون انهم يحس�نون صنعاً أال س�اء 
ما يصنع�ون... أال لعن�ة الله عليه�م وعى فكرهم 
وعقيدته�م وع�ى افعالهم فه�م قوم فاس�قون«، 
موضحا »تباً لهم وألس�يادهم )الثالوث املشؤوم(«. 
واكد الصدر »ونس�أل الله ان يمن عى بلداننا اجمع 
بالخالص منهم والس�يما س�وريا الحبيبة وعراقنا 
الجريح�ة  واليم�ن  الصاب�رة  والبحري�ن  الحبي�ب 

وباكس�تان املظلوم�ة وافغانس�تان املجاهدة وكل 
ش�ر من هذه االرض«، الفتا اىل ان »الجميع اكتووا 
بناره�م حتى من يؤازره�م بالخف�اء، فالحمد لله 
الذي جعل بأس�هم بينهم اللهم فاخرجنا من بينهم 
س�املن غانمن ليعود االعتدال والسالم واالنسانية 
لرب�وع العالم لُتعبد خر عبادة وتطاع خر طاعة«.
ودع�ا الصدر املجتمع ال�دويل اىل »التوح�د من اجل 
انهاء هذه الهجمة االرهابية املقيتة، وعى الجميع 
التع�اون م�ن اج�ل انه�اء الطائفية الت�ي احرقت 
االخ�رض والياب�س والت�ي ه�م الحاضن�ة الكرى 
لالرهاب«، مشددا عى ان »تظافر الجهود سينتج ال 
محالة تعزيز السالم وابعاد االرهاب واال فات االوان 

وضاعت الفرص«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية رشطة ميس�ان، أم�س االثنن، إلقاء القبض عى عدد 
م�ن املتهمن بقضايا جنائية مختلفة، من بينه�ا القتل العمد والرشوع 
بالقتل. وقال قائد رشطة املحافظة، العميد نزار الساعدي، يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »أقس�ام رشط�ة املحافظة نفذت 
حملة واس�عة ش�ملت مرك�ز واقضية ونواح�ي املحافظ�ة تمكنت من 
خالله�ا من إلقاء القبض عى ٢٧ متهما يف مناطق متفرقة باملحافظة«، 
مبيناً ان »مفارز قسم رشطة مكافحة اإلجرام تمكنت من إلقاء القبض 
عى ثالثة متهمن مطلوبن وفق املادة 1٤ مخدرات، ومتهم اخر مطلوب 
وفق املادة ٤06 القتل العمد، وإلقاء القبض عى متهمن اثنن مطلوبن 
وفق املادة ٤05 رشوع بالقتل«. واضاف، ان »مفارز قس�م رشطة البلدة 
ألقت القبض عى ثمانية متهمن، س�تة منهم مطلوبن وفق املادة ٤06 
القت�ل العم�د، واثنن آخرين وف�ق م�واد قانونية مختلف�ة، الفتا اىل ان 
»مفارز قسمي رشطة قضاء املجر الكبر وعيل الغربي تمكنت من إلقاء 
القب�ض عى س�ت متهمن وفق م�واد قانونية مختلف�ة«. وتابع، »كما 
وتمكنت مفارز قس�م رشطة حطن والسيطرات والطرق الخارجية من 
إلقاء القبض عى ثالث متهمن وفق مواد قانونية مختلفة«، مس�تطردا 
ان »مفارز رشطة البلدة بالتعاون قوة من فوج املهمات الخاصة ورسية 
سوات تمكنت من إلقاء القبض عى طريف مشاجرة حدثت عى اثر وجود 
إط�الق نار حيث ت�م توجيه ق�وة بمرافقة مدير القس�م وتطويق محل 
الح�ادث وتمكنت من إلقاء القبض عى طريف املش�اجرة والبالغ عددهم 
أربعة«. واش�ار اىل ان »جميع املتهمن ت�م التحقيق معهم وعرضوا عى 

القضاء الذي قرر توقيفهم وفق املواد القانونية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت اللجن�ة القانوني�ة النيابية، أم�س االثنن،عن عزم 
الرمل�ان التوجه نح�و الغاء مكاتب املفتش�ن العمومين وطي 
الش�أن.وقالت عض�و  بذل�ك  قان�ون  صفحتها،ع�ر ترشي�ع 
اللجنة ابتس�ام اله�اليل ان »مكاتب املفتش�ن العمومين حلقة 
زائ�دة وتعم�ل االن ع�ى قرارات ب�ول بريمر وال تعم�ل بقانون 
اىل االن«،مش�رة اىل ان »املفتش�ن لديه�م امتي�ازات كبرة من 
س�يارات وحماي�ات س�يتم الغائها«.واضافتان »هن�اك قانون 
يلغ�ي تلك املكات�ب ويتم التوج�ه بعدها لتفعيل االدع�اء العام 
والنزاهة والرقابة املايل املختصة بش�ان مالية الوزارات وبالتايل 
التوج�د الحاجة لتلك املكاتب«.وبش�أن مصر موظفي مكاتب 
املفتش�ن اكد الهاليل،انه »س�يتم تنس�يبهم اىل ال�وزارات التي 
تخت�ص مكاتبه�م فيها«.من جهت�ه، اكد عضو لجن�ة النزاهة 
النيابي�ة محم�د ك�ون،ان اللجنة قدم�ت قانوناً يلغ�ي مكاتب 
املفتشن العمومين يف الوزارات والهيئات لعدم وجود أي انجاز 
لهم منذ تأس�يس تلك املكاتب. وقال كون ان »هذا القانون يأتي 
مكمالً لورق�ة االصالح الس�يايس التي صوت عليه�ا الرملان«.

واضاف«يجب ان تكون مكاتب مكافحة الفساد مرتبطة بهيئة 
النزاهة حتى تتمكن من تقديم عملها بشكل كامل«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحش�د الش�عبي، أم�س االثنن، عن إحب�اط محاولة 
تس�لل ل�«داعش« ومقتل أربعة انتحارين شمايل صالح الدين، 
موضح�ا أن اإلرهابي�ن حاولوا الدخول اىل قض�اء بيجي. وقال 
إعالم الحش�د يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
قوات الحشد الشعبي اللواء ٢9 وبناء عى معلومات استخبارية 
دقيق�ة تمكن�ت من مح�ارصة وقت�ل أربعة انتحاري�ن تابعن 
لتنظيم داعش اإلجرامي قرب قضاء بيجي شمال صالح الدين«. 
وأض�اف أن »اإلرهابين كان�وا يرومون الدخول اىل قضاء بيجي 
واس�تهداف القطعات العس�كرية املتواجدة هناك«. وكان مدير 
رشطة بيجي العقيد الركن س�عد نف�وس الحمد أعلن، الجمعة 
)٢1 نيس�ان ٢01٧(، مقت�ل انتحارين اثنن من »داعش« بصد 

هجوم للتنظيم استهدف مدينة بيجي.

رشطة ميسان تعتقل 27 شخصًا بينهم 
متهمون بـ »القتل العمد«

الربملان يدرس الغاء مكاتب املفتشني 
العموميني يف الوزارات

احلشد الشعبي حيبط حماولة تسلل لـ »داعش« 
ويقتل انتحاريني بصالح الدين

السيد الصدر يدعو املجتمع الدويل اىل التعاون إلهناء الطائفية التي احرقت »االخرض واليابس«

العبادي يناقش مع املسؤولني يف وزارة الكهرباء مرشوع تزويد املواطنني بالكهرباء 
ملدة 24 ساعة من خالل العدادات الذكية 

املواطن تدعو بارزاين لالعتذار:أحد نوابكم أساء لرمز وطني
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     بغداد / المستقبل العراقي

وجه مرصف الرافدين وزارات ودوائر الدولة املشمولة بسلفة العرش رواتب تزويد فروع 
املرصف يف بغداد واملحافظات بأس�ماء موظفيها الذين تقدموا بطلبات منحهم السلفة 

مع كافة مستمسكاتهم.
ودعا املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه »املوظفني 
اىل ع�دم مراجعة الف�روع املخصصة لغرض رصف الس�لفة اال بعد االتص�ال بممثلهم 

بالوزارة او الدائرة املعنية«.
وأش�ار اىل ان »امل�رصف قام بتوزيع االس�تمارة املجانية عىل دوائ�ر الدولة لغرض ملئ 

املعلومات املتعلقة بطالب السلفة«.
وطالب املرصف بعض الدوائر الذين تقدم موظفيها بطلب السلفة عن طريق االستمارة 
االلكرتونية ارس�ال اس�ماءهم عن طري�ق االقراص املدمجة اىل ف�روع املرصف لغرض 

استكمال منحهم السلفة«.

الرافدين: منح سلفة العرشة رواتب تكون عرب إرسال الوزارات أسامء موظفيها اىل فروعنا

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ق�ادت الق�وات األمني�ة عملي�ة نوعّي�ة 
إلط�الق س�راح مجموعة م�ن األطفال في 
إط�راف منطق�ة الزنجيلي بأيم�ن الموصل 
داع�ش  عصاب�ات  احتجزته�م  ق�د  كان�ت 
اإلرهابي�ة، لتتخذهم دروعاً بش�رية، وفيما 
اس�تمرت عملي�ات البح�ث إلنقاذ الس�بايا 
اإليزيدي�ات م�ن الموصل، أطاح�ت القوات 
األمنية بقادة من تنظيم »داعش« اإلرهابي.

وروى مص�در أمني إن »القوات العراقية 
ق�د ح�ررت األطف�ال المحتجزي�ن وأنقذت 
ث�الث منهم بع�د ان قيدتهم تل�ك العصابات 
حت�ى توف�ي طفل م�ن ج�راء تعذي�ب تلك 
»التحقيق�ات  ان  ال�ى  العصابات«.وأش�ار 
األولي�ة م�ع األطف�ال الناجين أف�ادت بان 
أس�باب احتجازهم من قبل عصابات داعش 
اإلرهابي�ة ج�اءت بس�بب مخالفته�م لم�ا 
تس�مى باألوامر الشرعية التي تصدرها تلك 

العصابات«.
وقد ح�ررت القوات األمني�ة ايضاً طفلة 
ايزيدية اختطفها وس�باها تنظيم »داعش« 
ثم باعه�ا في س�وق الجواري ع�ام 2014، 

حسبما افاد ضابط عراقي.
أف�راح  »داع�ش«  عناص�ر  واختط�ف 
دخيل ل�دى اقتحامهم قري�ة كوجو الواقعة 
الرئيس�ي  جن�وب بل�دة س�نجار، المعق�ل 
لألقلية االيزيدية ش�مال الب�الد، مع والدتها 

وأخواتها.
وق�ال الفري�ق رائد ش�اكر ج�ودت قائد 
الش�رطة االتحادية »حررنا طفل�ة ايزيدية 
كانت مختطفة لدى الدواعش في حي التنك 
ولم تدل بمعلومات س�وى أن اس�مها أفراح 
دخي�ل وهي في الحادية عش�رة من عمرها 
واحلناها الى المحكمة المختصة في حمام 

العليل لضمان حقوقها وحمايتها«.
وبثت قوات الش�رطة االتحادية ش�ريط 

فيدي�و قصيرا يظه�ر الفتاة التي ب�دا عليها 
الخوف وهي ترتدي الحج�اب، فيما يحاول 
ضباط الجيش تقديم الطعام لها وطمأنتها، 

لكنها لم تنطق بكلمة.
وقال اللواء جعف�ر البطاط رئيس أركان 
الش�رطة االتحادية »ليع�رف العالم همجية 
ه�ؤالء الوحوش الذي�ن يختطفون األطفال 

ويبعدونهم عن عائالتهم«.

واك�دت النائب�ة األيزيدي�ة في�ان دخيل 
التي س�اعدت في تس�ليط انظار العالم على 
المج�ازر التي اقترفها »داع�ش« أن الطفلة 
تحررت بعد تزويد القوات األمنية معلومات 
عنها.واوضح�ت »اختطفه�ا الدواع�ش مع 
أمها وأخواتها خالل اجتياح القرية في 15 اب 
2014 وكان�ت تبلغ ثمانية اعوام، ونقلوهن 

الى تلعفر وباعوهن الى الموصل«.

اعتبرت منظمة األمم المتحدة ان الجرائم 
ترقى الى مس�توى ابادة جماعية بحق هذه 
األقلي�ة الدينية التي يعتب�ر التنظيم أفرادها 

»كفارا من عبدة الشيطان«.
وقالت دخيل ان »داع�ش قام ببيع اثنين 
م�ن الش�قيقات ف�ي الرق�ة الس�ورية، اما 
األم واألخت�ان األخريان فأنق�ذن من خالل 
ش�رائهن م�ن الدواع�ش ونقلن ال�ى مخيم 

لالجئي�ن قب�ل ان يش�ملهن برنام�ج أعادة 
تأهيل الناجيات في المانيا«.

وقري�ة كوج�و مس�قط راس الناش�طة 
في حقوق االنس�ان نادية مراد التي منحت 

جائزة.
ول�م يبق م�ن أقارب أف�راح ف�ي العراق 
سوى والدها وهو يعاني من مشاكل صحية، 
وأحد ابناء عمومتها الذي توجه الس�تالمها 

من القوات األمنية.
وعث�رت الق�وات األمني�ة على عش�رات 
المقاب�ر الجماعية بعد اس�تعادة الس�يطرة 

على سنجار والمناطق المجاورة.
واس�تعادة الق�وات العراقي�ة العديد من 
قراهم من س�يطرة تنظيم »داعش« ، لكنها 
الت�زال غير امن�ة وتحت�اج الى اع�ادة بناء 

بسبب الدمار الذي لحق بها.
على الصعيد العمليات العس�كرية، قتلت 
قوات الشرطة االتحادية سبعة من إرهابيي 
عصاب�ات داع�ش أجان�ب الجنس�ية بينهم 
القي�ادي المدع�و }اب�و ياس�ين الروس�ي{ 
مسؤول مايسمى بالتخطيط العسكري في 

الجانب االيمن لمدينة الموصل.
وق�ال قائد الش�رطة الفريق رائد ش�اكر 
جودت في بيان تلقت »المس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »الش�رطة االتحادية فتحت 
مم�رات بع�د تأمينها من االلغ�ام واالفخاخ 
الموص�ل  م�ن  المدنيي�ن  اج�الء  به�دف 

القديمة«.
ولم يفّوت رئيس الوزراء حيدر العبادي، 
ف�ي ه�ذه األثن�اء، الفرص�ة المت�داح دور 
القوات األمنية أثناء لقائه نظيره االسترالي 

في بغداد.
وبحث العب�ادي، مع نظيره االس�ترالي 
مالك�وم تيرنبول تعزيز التعاون الثنائي بين 
البلدين في مختلف المجاالت وس�ير معركة 

تحرير الموصل واالوضاع في المنطقة.
واك�د العب�ادي »اهمي�ة الدع�م الدول�ي 
للع�راق واس�تمراره للقض�اء النهائي على 
االره�اب، مبين�ا ان قواتنا ف�ي الوقت الذي 
تح�رر المناط�ق فانها قام�ت بتأمين زيارة 
مليونية في بغداد بمناسبة استشهاد االمام 

موسى بن جعفر عليه السالم.
م�ن جهت�ه اكد تيرنب�ول اس�تمرار دعم 
بالده للعراق في مجاالت التدريب واالسناد 

للقضاء على داعش.

      بغداد / المستقبل العراقي 

الترك�ي  الرئي�س  تهّج�م  أث�ار 
رج�ب طي�ب اردوغان، ال�ذي نّصب 
نفسه س�لطاناً على تركيا باستفتاء 
م�زّور، على الحش�د الش�عبي ردود 
فع�ل غاضبة من ساس�ة والمجتمع 

العراقي بكافة أطيافه ومشاربه.
الخارجية  وق�د اس�تدعت وزارة 
الس�فير التركي في بغداد لتس�ليمه 
مذكرة رسمية بخصوص تصريحات 
اردوغان، فيما رف�ض مكتب رئيس 
اتهام�ات  العب�ادي  ال�وزراء حي�در 
اردوغ�ان وعده�ا تدخالً في الش�أن 
العراق�ي” مؤك�دا ان “الع�راق دولة 
ذات س�يادة وقانون الحشد الشعبي 
جعل�ه ق�وة تابع�ة للدول�ة العراقية 
وتحت سيطرتها، وهذه القوة تدين 
بال�والء للعراق وش�عبه وليس ألية 
دولة اخرى وتتبع اوامر القائد العام 

للقوات المسلحة”.
ودعا التحال�ف الوطني الحكومة 
الى لجم جمي�ع التدخالت الخارجية 

في شؤون العراق الداخلية.
ان  بي�ان  ف�ي  التحال�ف  وذك�ر 
“على حكومت�ه الموق�رة اتخاذ كل 
ما من ش�انه حفظ استقالل العراق 
وسيادته، ولجم التدخالت الخارجية 
والدف�اع  الداخلي�ة،  ش�ؤونه  ف�ي 
ع�ن كرامة ش�عبه وقواته الباس�لة 

وحشده المقدس”.
وأض�اف البي�ان ان “التصريحات 
التركي�ة تش�كل تدخ�ال س�افراً في 
الش�ؤون الداخلي�ة العراقي�ة، حيث 
اته�م الرئي�س الترك�ي رج�ب طيب 
اردوغ�ان ف�ي مقابل�ة تلفزيوني�ة، 
البطل�ة،  الش�عبي  الحش�د  ق�وات 
بأنه�ا منظم�ة إرهابي�ة”، مؤكدا ان 
“التحال�ف الوطن�ي يس�تهجن مثل 
ه�ذه التصريح�ات، وِف�ي مثل هذه 

الظروف الحساسة”.

واك�د ان “الحش�د الش�عبي ه�و 
الش�رعية  االس�تجابة  خالص�ة 
والوطني�ة، لن�داء الوطن والش�عب 
التط�رف  ازاء  المق�دس  والواج�ب 
واالره�اب والطائفية. وان الحش�د 
بكاف�ة تالوين�ه ه�و ش�رف األم�ة 

وعزها ورمز مقاومتها«.
الحش�د  »مواق�ف  ان  وتاب�ع 
البطولي�ة ومعاركه المتواصلة، ضد 
عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة، وعلى 
ط�ول االرض العراقي�ة، عب�رت عن 
أجلى صور التالحم الش�عبي، وأروع 
مالحم الصمود والتآزر الميداني بين 
مختلف الطوائف واألقوام العراقية، 

وهي تواجه التحديات المشتركة«.
وع�د األمي�ن الع�ام لمنظمة بدر 
ه�ادي العامري تصريح�ات الرئيس 
الترك�ي رجب طي�ب اردوغان تجاه 
الحشد الشعبي “تغطية على حمايته 
لإلرهابيين، داعيا ال�ى قطع التبادل 

التجاري مع تركيا من أجل إذاللها.
وقال العامري “نحن ال نس�تغرب 
ه�ذه التصريح�ات غير المس�ؤولة 
من اردوغان، كونه شخصا معروفا 
بتصريحاته النارية وغير المسؤولة 
حتى تجاه دول أوروبا”، الفتا الى أن 
“تلك التصريحات وبكل صراحة هي 

تغطية على حمايته لالرهابيين”.

وأض�اف العام�ري، أن “األت�راك 
ساهموا مساهمة كبيرة في دعمهم 
لإلرهاب، باإلضاف�ة الى أن حجتهم 
اليوم ف�ي محاربتهم اإلرهاب كذب، 
حيث هناك دعم وإس�ناد م�ن تركيا 
ل�كل العمليات اإلرهابي�ة في العراق 
وس�وريا”، مبينا “نحن نفتخر، فقد 
دافعن�ا ع�ن ش�عبنا أم�ام مجاميع 
إرهابية متطرفة حاقدة على الشعب 

العراقي بكل مكوناته”.
وتاب�ع العام�ري أن “ف�ي الوقت 
ال�ذي أدين به ه�ذا التصريح، أعاتب 
عتب�ا كبي�را الحكومة عل�ى ضعفها 
الذي ش�جع اردوغان عل�ى مثل تلك 

التصريحات”، مش�يرا ال�ى أن “ذلك 
الضع�ف س�اهم أيضا في اس�تمرار 
تواج�د القوات التركي�ة المحتلة في 
بعش�يقة رغ�م تحريره�ا م�ن قبل 
الجيش والشرطة ومكافحة اإلرهاب 
والحشد الشعبي بعد أن اّدعوا األتراك 
أن تواجد قواتهم جاء لتواجد داعش 

هناك”.
واعتبر العام�ري، “اصرار تواجد 
هذه القوات في بعش�يقة داللة على 
أن لهم أطماعا ف�ي األرض العراقية 
وهذا احتالل واضح وصريح”، داعيا 
الحكوم�ة العراقي�ة ال�ى أن “تتخ�ذ 
موقفا أكثر شجاعة وأكثر قوة وهو 

قطع كل التبادل التجاري مع تركيا، 
فأن�ه إذا ت�م اتخ�اذ مثل ه�ذا القرار 

سيتم إذالل تركيا واردوغان”.
بدوره، أكد األمي�ن العام لحركة 
عصائب أه�ل الحق قي�س الخزعلي 
أن اتهام�ات الرئيس التركي للحش�د 
الش�عبي دليل على اعتدال�ه وانهزام 

الجماعات اإلرهابية.
وذك�ر الخزعل�ي ف�ي تغري�دات 
عل�ى صفحت�ه ف موق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي )تويت�ر(، إن “اتهامات 
اردوغان للحشد الش�عبي باالرهاب 
دليل على اعتداله ودليل على انكسار 
راع�ي االره�اب وانه�زام جماعاته 

اإلرهابية”.
“اتهامات  أن  الخزعل�ي،  وأضاف 
اردوغ�ان للحش�د الش�عبي يص�دق 
عليه�ا، اذا اتتك مذمتي م�ن ارهابي 

فهي الشهادة لي باني معتدل”.
وق�د اس�تنكرت جماع�ة علم�اء 
العراق برئاس�ة الشيخ الدكتور خالد 
الم�ال اإلس�اءة األخي�رة الردوغ�ان 
للحش�د الش�عبي مطالبة برد إعتبار 
للدم�اء العراقي�ة الزكية الت�ي بذلها 
األبطال في الحش�د الش�عبي دفاعاً 

عن االرض والعرض والكرامة.
وجاء في بي�ان أصدرته الجماعة 
رداً على تصريحات أردوغان األخيرة 
بحق الحشد الشعبي، أنه تصريح غير 
مس�ؤول ويفتقد الى الدقة واللياقة 
فض�ال عن كونه تدخال غير مبرر في 
الش�أن الداخل�ي لدولة ذات س�يادة 
تقاتل اإلره�اب نيابة ع�ن المنطقة 

والعالم بأسره.
ودع�ا البيان الحكوم�ة العراقية، 
للرد بشكل مناسب على التصريحات 
الن الحش�د تش�كيل أمن�ي رس�مي 
فالحشد يستند الى تشريع دستوري 
ويرتب�ط بالحكوم�ة ويعم�ل وف�ق 
القواني�ن العراقية المرعية وبالتالي 
فان اإلساءة له هي إساءة للمنظومة 

األمنية الحكومية أجمع.
تركي�ا  دع�ا  الجماع�ة  بي�ان 
ومثيالته�ا م�ن ال�دول الت�ي تهاجم 
الحش�د الش�عبي الى أن تض�ع يدها 
بأيدي العراقيين لمقاتلة التنظيمات 
المض�ي ف�ي  اإلرهابي�ة ب�دالً ع�ن 
إطالق التصريحات الغريبة المسيئة 

للعراقيين وتضحياتهم ودمائهم.
وأختت�م بي�ان الجماع�ة بتوجيه 
التحي�ة ال�ى الس�واعد العراقية من 
الحش�د  وأبط�ال  األمني�ة  الق�وات 
ملحم�ة  صنع�وا  الذي�ن  الش�عبي 
اإلنتصار الوطني على داعش وقوى 

الشر والظالم والتخلف.

رحلة البحث إلنقاذ »السبايا« اإليزيديات مستمرة.. والقوات األمنية تصفي جمددًا قادة يف التنظيم اإلرهابي

عملية نوعية إلنقاذ أطفال املوصل من »داعش«

اخلارجية استدعت السفري.. والتحالف الوطين طالب بإجراءات رادعة.. وعلماء العراق دعت إىل رد االعتبار

إمجاع عراقي عىل »جلم« اردوغان بعد تطاوله عىل احلشد الشعبي

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

تس�تعد القوات المشتركة النطالق عملية 
عس�كرية كبرى لتطهير ماتبقى من مناطق 
غربي االنبار،الس�يما بعد استشهاد واصابة 
عدداً م�ن الجنود اث�ر كمي�ن ل�«داعش« في 

الرطبة.
وق�ال المتح�دث باس�م مقاتلي عش�ائر 
االنبار غس�ان العيثاوي ان »ماحدث للجنود 
في الرطبة كان كمين لجنود اثناء نزولهم من 
الواجب«، مضيفاً »قبل اسبوع انطلقت عملية 
لتطهير بعض القرى والمناطق غربي االنبار«. 
عملي�ة  قريب�اً  العيثاوي«س�تنطلق  وأش�ار 
عسكرية كبيرة لتحرير مناطق اعالي الفرات 
وغرب�ي االنب�ار )راوه،عنه،القائم«،مضيفا 
»م�ازال داع�ش يس�يطر على تل�ك المناطق 

والمساحات الصحراوية«.
وبش�أن الس�ر وراء ع�دم انط�الق تل�ك 
العملي�ة اك�د العيثاوي،ان »المس�احات التي 

اليزال داعش يسيطر عليها في االنبار كبيرة 
ج�داً وتمد الى س�وريا واالردن وبحاجة الى 

تحشيد كبير«.
وتوق�ع العيث�اوي،ان »تش�ارك الق�وات 
االمريكي�ة المتواجدة في قاعدة عين االس�د 
ف�ي العملية من خالل الدع�م الجوي المكثف 

وتقديم االستشارة«.
ب�دوره، أعل�ن الحش�د الش�عبي مقتل 3 
عناصر من داعش بينهم س�وريان في عملية 
أمنية بمحافظة االنبار، مشيدا بالدعم الكبير 
م�ن قب�ل طي�ران الجي�ش والق�وة الجوي�ة 

لعملياته في المحافظة.
وق�ال إع�الم الحش�د ف�ي بي�ان، تلق�ت 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، ان »قوة من 
اللواء 19 اش�تبكت مع مفرزة تابعة لتنظيم 
داعش في مفرق عكاش�ات غ�رب االنبار ما 
أس�فر عن مقت�ل 3 عناص�ر م�ن التنظيم«, 
الفتا إلى أن »قواتن�ا قتلت كل من عمر أحمد 
اليسوف الملقب ابو خطاب, وعباس موسى 

الملقب أبو حمزة، وهما سوريان«.
وتواصل قوات الحش�د الش�عبي والقوات 
األمنية عملياتها العس�كرية لتحرير مناطق 
عدة في محافظة االنبار يتواجد فيها عناصر 
تنظي�م داع�ش، فيما يق�دم طي�ران الجيش 

والقوة الجوية الدعم الكبير لتلك القوات.
ف�ي الغض�ون، طال�ب قائممق�ام قضاء 
الرطب�ة باألنب�ار عم�اد الدليم�ي الحكوم�ة 
المركزي�ة بتعزي�ز الق�وات المتواج�دة ف�ي 
القضاء، داعي�ا الى قبول تطوع أبناء المدينة 

باألجهزة األمنية والحشد.
وق�ال الدليم�ي ان�ه »يطال�ب الحكوم�ة 
المركزي�ة والجهات المعني�ة بتعزيز القوات 
المتواج�دة ف�ي الرطب�ة، )310 ك�م غ�رب 
الرمادي(، باألسلحة والعتاد واآلليات وقوات 

إضافية«.
المركزي�ة  الحكوم�ة  الدليم�ي  ودع�ا 
والجه�ات المعني�ة ال�ى »قبول تط�وع أبناء 
الرطب�ة باألجهزة األمنية والحش�د، وإصدار 

األوام�ر اإلدارية للمتطوعين منهم بالحش�د 
الذين يقاتلون بالرطبة«.

يذك�ر أن مدين�ة الرطب�ة تس�يطر عليها 
القوات األمنية والعشائر، فيما تشهد المدينة 
بي�ن الحي�ن واألخر هجمات م�ن قبل تنظيم 

»داعش«، وغالبا ما يتم صد تلك الهجمات.
إلى ذلك، أعلن آمر ف�وج صقور الصحراء 
ش�اكر  األنب�ار  ف�ي  العش�ائري  بالحش�د 
الريش�اوي عن مقتل عنصرين من »داعش« 

واسر اثنين آخرين عربي غرب الرطبة.
وقال الريشاوي إن »قوة من فوج صقور 
الصحراء بالحش�د العش�ائري اش�تبكت مع 
عناصر تنظيم داعش ف�ي منطقة الكيلو 25 
ضمن قضاء الرطبة، غربي محافظة األنبار«، 
مبينا أن »اثنين من أبناء العشائر بالفوج قتال 

وأصيب اثنين آخرين بجروح«.
وأض�اف الريش�اوي، أن »الق�وة تمكنت 
من قتل اثنين من عناصر داعش واس�ر اثنين 

آخرين عرب الجنسية خالل المواجهات«.

قائممقام الرطبة طالب بقبول تطوع أبناء املدينة.. وكمني بـ »عكاشات« يطيح بعناصر من التنظيم

عملية أمنية يف االنبار للقضاء عىل ما تبقى من عنارص »داعش«
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         بغداد / المستقبل العراقي

تبدأ االثنني املقب�ل معركة الدورة الثانية 
م�ن االنتخاب�ات الرئاس�ية الفرنس�ية بني 
إيمانوي�ل ماك�رون املؤيد ألوروب�ا وزعيمة 
اليمني املتطرف مارين لوبن املعادية للعوملة، 
مرشحان عىل طريف نقيض ال يجمع بينهما 
س�وى تأكيد كل منهما أنه يجسد القطيعة 

مع »نظام السلطة«.
حافل�ة  انتخابي�ة  حمل�ة  خت�ام  ويف 
باملفاج�آت اس�تمرت ع�دة أش�هر، تص�در 
الوس�طي إيمانوي�ل ماك�رون )39 عام�ا( 
نتائ�ج ال�دورة األوىل حاص�دا 23.86% م�ن 
األص�وات، فيما حلت زعيم�ة حزب الجبهة 
الوطني�ة مارين لوبن )48 عام�ا( يف املرتبة 
الثانية بحصولها عىل 21.43% من األصوات، 
محققة نتيجة تاريخية لهذا الحزب وصلت 
إىل س�بعة ماليني صوت، بحسب نتائج شبه 

نهائية.
وس�يطر الفرح ع�ىل أنصار املرش�حني 
لق�ر اإلليزيه عن�د صدور النتائ�ج. وقال 
كانت�ان، وهو ش�اب مؤي�د ملاك�رون، »إننا 
نعي�ش لحظ�ة تاريخية مع مرش�ح خارج 
أخ�را عن نظام الحزبني، مرش�ح س�يجدد 

الطبقة السياسية، وهذا نبأ سار ألوروبا«.
من جهته، قال الناش�ط يف حزب الجبهة 
الوطني�ة ألدريكإيفي�زار يف إينان-بوم�ون، 
معقل مارين لوبن يف شمال فرنسا، »مضت 
س�نوات وأن�ا أنتظ�ر ذل�ك، س�نوات وه�م 
يحقروننا وينعتونن�ا بالنازيني، لكن الناس 

أبروا الحقيقة أخرا«.
ش�هدت  الت�ي  األوىل  الجول�ة  وأفض�ت 
مش�اركة كثيفة ناهزت 80% وس�ط تدابر 
أمنية مشددة عىل خلفية املخاطر اإلرهابية، 
إىل خ�روج الحزب�ني التقليدي�ني الكبري�ن 
اليميني واليس�اري من السباق، للمرة األوىل 

منذ قيام الجمهورية الخامسة عام 1958.
وس�جل املحافظ فرنس�وا فيون هزيمة 
مذل�ة بعدما وجه�ت إليه التهم�ة يف قضية 

وظائف وهمية انعكس�ت عىل حملته، وحل 
يف املرتب�ة الثالثة مع 19.94% من األصوات، 
متنافس�ا مع زعيم اليس�ار الراديكايل جان 
لوك ميالنش�ون. أما االش�راكي بنوا آمون، 
فوصف بنفسه نتيجته بأنها »كارثة«، إذ لم 

يجمع سوى 6.35% من األصوات.

وعكس�ت عناوي�ن الصحف الفرنس�ية 
صدمة هذه الدورة األوىل راس�مة التحديات 
املقبل�ة، فكتب�ت »ل�و فيغ�ارو« اليميني�ة 
»الرضب�ة القاضي�ة لليم�ني«، فيما نرشت 
اليس�ارية ع�ىل صفحته�ا  »ليبراس�يون« 
األوىل ص�ورة ماك�رون م�ع عن�وان »ع�ىل 

مس�افة عتبة«. أما »لومانيتيه« الشيوعية، 
فاختارت نرش صورة ملارين لوبن تعرضها 

كلمة »أبدا«!
ويب�دو إيمانويل ماك�رون يف موقع جيد 
للف�وز يف ال�دورة الثانية بعدما دعا القس�م 
األك�ر م�ن الطبقة السياس�ية الفرنس�ية 

س�واء من اليمني أو من اليسار إىل »تشكيل 
س�د« بوج�ه اليم�ني املتط�رف، كم�ا أعلن 
فرنس�وا فيون وبنوا آمون أنهما سيصوتان 

لصالحه.
وهن�أ الرئي�س املنتهي�ة واليته فرنس�وا 
هوالن�د ال�ذي ل�م يرش�ح لوالي�ة ثانية، يف 

س�ابقة أخرى يف هذه االنتخابات الخارجة 
ع�ن األنم�اط املعروف�ة حت�ى اآلن، وزيره 
السابق لالقتصاد الذي استقال من الحكومة 
يف آب 2016 لتأس�يس حركت�ه »إىل األمام!« 
واالنطالق يف السباق الرئايس، محددا موقعه 

»ال من اليمني وال من اليسار«.
وط�رح املرش�حان م�ن اآلن القضيت�ان 
الجوهريتان يف الدورة الثانية من االنتخابات، 

وهما أوروبا والعوملة.
وأكد ماكرون أمام أنصاره املتجمعني يف 
جن�وب باريس أنه س�يحمل »صوت األمل« 
لفرنس�ا و«ألوروب�ا«، مؤك�دا عزمه عىل أن 
يك�ون »رئي�س الوطني�ني يف مواج�ه خطر 
القومي�ني«. وحظي املرش�ح املؤيد لالتحاد 
األوروب�ي بدع�م كبر من رئي�س املفوضية 
وحكوم�ة  يونك�ر  كل�ود  ج�ان  األوروبي�ة 

املستشارة األملانية أنغيال مركل.
وس�جل الي�ورو ارتفاع�ا كبرا يف آس�يا 

مقابل الدوالر والني.
من جهتها، قالت لوبن إن »الرهان الكبر 
يف ه�ذه االنتخابات هو العوملة العش�وائية 
التي تشكل خطرا عىل حضارتنا«. وأضافت 
متوجه�ة إىل أنصاره�ا »إم�ا أن نكم�ل عىل 
طري�ق اإلزال�ة التام�ة للضواب�ط، وإما أن 
تختاروا فرنس�ا«، طارحة نفس�ها عىل أنها 

»مرشحة الشعب«.
وتدع�و لوب�ن إىل الخ�روج م�ن الي�ورو 
وتعتزم يف حال فوزها طرح مس�ألة انتماء 
فرنس�ا إىل االتح�اد األوروب�ي يف اس�تفتاء 

شعبي.
وتب�دأ من�ذ االثن�ني املقب�ل املعرك�ة بني 
بحس�ب  ماك�رون  وس�يبارش  املرش�حني. 
تش�مل  سياس�ية«  »محادث�ات  أوس�اطه 
مفاوض�ات مع قس�م من اليمني واليس�ار، 
لضمان الحصول عىل دعم واسع والتحضر 

عىل األرجح لحكومة انفتاح.
ففي ظل االنتخابات الرئاسية، ستشكل 
االنتخاب�ات الترشيعي�ة املق�ررة يف 11 و18 

حزيران دورة ثالثة حاسمة.

»الفتى« ماكرون.. ولوبن »املتطرفة« يتسابقان إىل اإلليزيه

فـرنـسـا تـديـر ظـهـرهـا لـألحـزاب الـتـقـلـيـديـة

بيونغيانغ تقرع طبول احلرب جمددًا وهتدد بإغراق حاملة طائرات أمريكية

        بغداد / المستقبل العراقي

تأمل أحزاب املعارضة الريطانية 
م�ن خالل جملة من السياس�ات أن 
تس�اعد يف حرم�ان رئيس�ة الوزراء 
الريطاني�ة تريزا م�اي من تحقيق 

فوز كاسح يف انتخابات حزيران.
وقد تعهد حزب العمال الريطاني 
املع�ارض باس�تحداث أربع عطالت 
رس�مية جدي�دة س�عيا لتوحيد بلد 
بع�د  عميق�ة  انقس�امات  يعان�ي 
االس�تفتاء الذي أيد خروج بريطانيا 
م�ن االتح�اد األوروب�ي، بينما كرر 
الديمقراطيني األح�رار الذي  ح�زب 
ح�ل يف املرك�ز الراب�ع يف االنتخابات 
املاضية، رسالته ومفادها أنه املمثل 
الالئ�ق الوحي�د للمعارضة لحكومة 
وصفها بأنها تسعى لخروج صعب 
ح�ني  يف  األوروب�ي،  االتح�اد  م�ن 
ق�ال ح�زب االس�تقالل الريطان�ي 
إن�ه  األوروب�ي  لالتح�اد  املع�ارض 
س�يحظر النق�اب. وتش�ر بع�ض 
اس�تطالعات ال�رأي إىل تق�دم ماي 
بأكث�ر م�ن 20 نقط�ة مئوي�ة قبل 
انتخابات 8 حزيران ومن املمكن أن 
تعيد االنتخابات املبكرة التي فاجأت 
الساس�ة الريطانيني، رسم املشهد 
الس�يايس بعد أن كش�ف االستفتاء 
ال�ذي أي�د االنس�حاب م�ن االتحاد 
األوروب�ي ع�ن تصدع�ات عميق�ة 

اس�كتلندا  صوت�ت  إذ  بريطاني�ا  يف 
وأيرلندا الش�مالية لصالح البقاء يف 
االتح�اد بينم�ا أيدت إنكل�را وويلز 

الخروج منه.
ويتوقع بعض املعلقني أن يسحق 
ح�زب املحافظ�ني منافس�ه ح�زب 
العم�ال ال�ذي يميل لليس�ار وتفوز 
ماي التي تولت رئاس�ة الوزراء بعد 
قليل من تصوي�ت بريطانيا لصالح 
الخروج من االتحاد يف حزيران العام 
املايض مما سيعطيها حرية حركة يف 
املحادثات. وقال زعيم حزب العمال 
جرمي كوربني إن بريطانيا تش�هد 
انقساما نادرا أكر من أي وقت مىض 
بسبب »السياس�ات املرضة واملثرة 
لالنقس�امات التي تطبقها حكومة 
املحافظ�ني«، معلنا خططه إلضافة 
أربع عطالت رسمية إضافة جديدة. 
وطغت ع�ىل نرت�ه تريحاته عن 
تعليق الرضبات الجوية عىل سوريا 
وأت�اح للمحافظ�ني فرص�ة أخ�رى 
لرديد عبارتهم االنتخابية الرئيسية 
وهي أن م�اي هي الفرصة الوحيدة 

من أجل قيادة »قوية ومستقرة«.
األح�رار  الديمقراطي�ون  وق�ال 
ثاني�ا  اس�تفتاء  س�يجرون  إنه�م 
م�ن  لالنس�حاب  اتف�اق  أي  ع�ىل 
االتح�اد األوروبي بينم�ا نفى حزب 
االس�تقالل ميل�ه لليم�ني بمقرحه 

حظر النقاب.

املعارضة الربيطانية تعلن خططها لالنتخابات املبكرة: 
سنقطع الطريق عىل »ماي«

       بغداد / المستقبل العراقي

أفاد م�دع ايط�ايل أن الق�وارب التي تس�اعد 
املهاجري�ن يف البحر املتوس�ط والتابعة ملنظمات 
غر حكومية عىل اتص�ال مبارش بمهربي البرش 

يف ليبيا.
وكانت وكال�ة فرونتيك�س األوروبية ملراقبة 
الحدود اعت�رت مؤخرا أن املجموع�ات اإلغاثية 
العامل�ة قبال�ة الس�واحل الليبي�ة، تق�دم ما قد 
يرق�ى إىل خدمات »تاك�ي« لتوصيل املهاجرين 

إىل أوروبا.
وتضم املنظمات غر الحكومية الناش�طة يف 
مج�ال االنقاذ مجموعات عريق�ة مثل أطباء بال 
حدود وأنق�ذوا األطف�ال إضاف�ة إىل مجموعات 
أصغر وحديثة العهد مثل محطة إغاثة املهاجرين 
البحرية املعروفة باس�م م�واس والتي تتخذ من 

جزيرة مالطا مقرا لها.
ورفض�ت جمي�ع تل�ك املنظم�ات االدعاءات 
بوج�ود تواط�ؤ بحكم األم�ر الواق�ع بينها وبني 
مهرب�ي الب�رش واعترته�ا اف�راءات ال أس�اس 
له�ا ضد ف�رق تطوعية مهمته�ا الوحيدة تتمثل 

باإلنقاذ من الغرق بسبب تقاعس حكومات دول 
االتح�اد األوروبي عن القيام بهذا العمل بش�كل 

فاعل.
وتفيد املفوضية العلي�ا لالجئني بأن أكثر من 
أل�ف مهاجر غرق�وا يف البحر بني ليبي�ا وايطاليا 
من�ذ بداية العام فيما تم انقاذ نحو 37 ألفا نقلوا 

إىل مراكز ايواء عىل األرايض االيطالية.
ويف لق�اء أجرت�ه مع�ه صحيف�ة ال س�تامبا 
االيطالية، قال املدعي كارميلوزوكارو الذي يتخذ 
من جزيرة صقلية مقرا له »لدينا دليل عىل وجود 
اتص�االت مبارشة ب�ني منظمات غ�ر حكومية 

محددة ومهربي البرش يف ليبيا«.

وأضاف »ال نعلم إن كان بإمكاننا وبأي طريقة 
استخدام هذا الدليل يف املحكمة، إال أننا متأكدون 
مم�ا نق�ول. إن االتص�االت الواردة م�ن ليبيا إىل 
بعض املنظمات غ�ر الحكومية واملصابيح التي 
تنر الطري�ق لقوارب هذه املنظم�ات والقوارب 
الت�ي تطفئ فج�أة أجه�زة تحدي�د املواقع عىل 

متنها هي جميعها حقائق مؤكدة«.
ويق�ود زوكارو فريق�ا مكون�ا م�ن خمس�ة 
مدع�ني تتمث�ل مهمته�م يف التحقي�ق يف جميع 
الزواي�ا القانونية ألزمة الهج�رة من التهريب إىل 
اس�تغالل العمال املهاجرين يف امل�زارع االيطالية 

وغرها.
وذك�رت ال س�تامبا أن املدع�ني ينظ�رون يف 
مس�ألة إن كانت بعض املنظمات غر الحكومية 
املش�اركة يف عملي�ات االنق�اذ يت�م تمويلها من 
قبل املهربني أنفسهم لضمان وصول األشخاص 

الذين يهربونهم إىل ايطاليا.
اس  او  اس  وه�ي  املنظم�ات  إح�دى  أن  إال 
ميديتراني أكدت األس�بوع املايض أنها لم تتصل 
بق�ارب يحمل مهاجرين بواس�طة مهربني »أبدا 

وال حتى مرة واحدة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت القوة الصاروخي�ة اليمنية 
ان ص�اروخ قاه�ر M2 ال�ذي أعلن�ت 

ع�ن اطالقه االح�د اس�تهدف تجمعا 
الج�وف ق�د  للمرتزق�ة يف محافظ�ة 
اس�تهدف اجتماع�ا رفيع�ا لقي�ادات 

عسكرية للمرتزقة يف مجمع الجوف.

وقالت الق�وة الصاروخية إن قتىل 
وجرحى من قادة املرتزقة س�قطوا يف 

الرضبة الباليستية.
فيما اعلن مصدر عسكري يف وقت 

الحق ان الحصيلة املتوفرة حتى الثانية 
من صباح االثنني للرضبة الباليس�تية 
ع�ىل مركز قي�ادة املرتزق�ة يف الجوف 

بلغت 47 بني قتيل وجريح.

وعرف من ب�ني القتىل القيادي بدر 
الحبي�ي، وم�ن بني الجرح�ى أصيب 
بج�روح  الواي�ي  إبراهي�م  القي�ادي 

خطرة.

القوة الصاروخية اليمنية تستهدف اجتامعًا لقيادات املرتزقة السعودية

مؤسسات »انقاذ طوعية«للمهاجرين متهمة بالتورط
 يف االجتار بالبرش

       بغداد / المستقبل العراقي

قالت كوريا الشمالية إنها مستعدة إلغراق حاملة 
طائرات أمركية إلظهار قوتها العسكرية، يف ما يبدو 
اس�تعراضا للقوة وتحد لتهدي�دات الرئيس األمركي 

دونالد ترامب.
وج�اء التهدي�د يف وق�ت انضم�ت فيه س�فينتان 
تابعت�ان للبحرية الياباني�ة إىل مجموعة قتالية تضم 
حامل�ة الطائ�رات األمركي�ة كارل فينس�ون بهدف 

إجراء تدريبات يف غرب املحيط الهادئ.
وأمر ترامب املجموع�ة القتالية باإلبحار إىل املياه 
الواقعة قبالة ش�به الجزيرة الكوري�ة ردا عىل التوتر 
املتصاعد بس�بب االختب�ارات النووي�ة والصاروخية 
الكوري�ة الش�مالية وتهديداته�ا بمهاجم�ة الواليات 

املتحدة وحلفائها اآلسيويني.
ول�م تح�دد الوالي�ات املتح�دة موق�ع املجموع�ة 
القتالي�ة م�ع اقرابها من املنطقة. وق�ال مايك بنس 
نائ�ب ترام�ب إن املجموعة س�تصل يف غض�ون أيام، 

لكنه لم يكشف أي تفاصيل.
وواصلت بيونغيان�غ نرة التحدي. وقالت رودونغ 
س�ينمون صحيفة ح�زب العم�ال الحاك�م يف كوريا 
الش�مالية يف تعليق »قواتنا الثورية مس�تعدة للقتال 

وإغ�راق حامل�ة الطائ�رات األمركي�ة الت�ي تعم�ل 
بالطاقة النووية برضبة واحدة«.

وشبهت الصحيفة حاملة الطائرات بأنها »حيوان 
ضخ�م« وقالت إن توجيه رضبة لها س�يعطي »مثاال 

عمليا إلظهار قوة جيشنا«.
ون�رشت الصحيفة التعليق ع�ىل صفحتها الثالثة 
بعد مقال عىل صفحتني بش�أن تفقد الزعيم الكوري 

الشمايل كيم جونغ أون مزرعة خنازير.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خالل زيارة 
لليونان إنه يوجد حاليا ما يكفي من استعراض للقوة 

ومواجهات ودعا إىل الهدوء.
ونقل بيان للخارجية الصينية عن وانغ قوله« إننا 

بحاجة إلصدار أصوات هادئة وعقالنية.«
واعتقلت كوريا الش�مالية رجال أمركيا من أصل 
كوري يف الخمس�ينات من العمر يوم الجمعة لرتفع 
إجمايل عدد األمركي�ني املحتجزين لدى بيونغيانغ إىل 

ثالثة مما يزيد التوتر بني الجانبني.
وقال تش�ان مو بار رئي�س الجامعة إن توني كيم 
كان موجودا يف كوريا الش�مالية منذ ش�هر لتدريس 

املحاسبة يف جامعة بيونغيانغ للعلوم والتكنولوجيا.
واعتقلت الس�لطات الكورية الش�مالية الرجل يف 

مطار بيونغيانغ الدويل أثناء مغادرته البالد.

وتحيي كوريا الشمالية اليوم الثالثاء ذكرى مرور 
85 عاما عىل إنش�اء الجيش الشعبي الكوري. ودأبت 
كوريا الش�مالية عىل إحياء املناسبات املهمة باختبار 

الصواريخ.
وأج�رت كوري�ا الش�مالية خمس تج�ارب نووية 
بينها اثنتان العام املايض وتعمل عىل تطوير صواريخ 
ق�ادرة عىل حم�ل رؤوس نووي�ة ويمكنه�ا الوصول 

للواليات املتحدة.
ونف�ذت بيونغيان�غ أيضا سلس�لة م�ن اختبارات 
الصواريخ الباليستية يف تحد لعقوبات األمم املتحدة.

وربما يكون تصاع�د الخطر الصاروخي والنووي 
لكوري�ا الش�مالية أخطر تح�د أمني يواج�ه الرئيس 
األمرك�ي دونالد ترام�ب الذي س�بق وأن توعد بمنع 
بيونغيان�غ م�ن امتالك الق�درة ع�ىل رضب الواليات 
املتح�دة بص�اروخ ن�ووي. وق�ال إن كل الخي�ارات 
مطروح�ة ع�ىل الطاول�ة بم�ا يف ذلك توجي�ه رضبة 

عسكرية.
وتق�ول كوري�ا الش�مالية إن برنامجه�ا النووي 
يه�دف إىل الدفاع عن النفس وهددت الواليات املتحدة 
بش�ن هجوم نووي ردا ع�ىل أي ع�دوان. كما هددت 
أيض�ا بتدم�ر األخرض والياب�س يف كوري�ا الجنوبية 

واليابان.

وق�ال وزير الدفاع األمركي جيم�س ماتيس قبل 
أي�ام، إن التريح�ات الكوري�ة الش�مالية األخ�رة 
مستفزة، لكن تبني يف املايض أنها جوفاء ويجب عدم 

الوثوق بها.
وأض�اف يف مؤتمر صحفي بت�ل أبيب قبل أن تهدد 
كوريا الش�مالية برضب حاملة الطائ�رات األمركية 
»اعتدن�ا جميع�ا س�ماع كلماته�م ولم يثب�ت صدق 

كلماتهم«.
ويعكس اس�تعراض اليابان لقوتها البحرية قلقا 
متزاي�دا م�ن أن تقصفه�ا كوريا الش�مالية برؤوس 

حربية نووية أو كيمياوية.
ويح�ث بعض نواب الحزب الحاكم باليابان رئيس 
ال�وزراء ش�ينزو آب�ي عىل امت�الك أس�لحة هجومية 
يمكنه�ا رضب ق�درات كوريا الش�مالية الصاروخية 

قبل أي هجوم وشيك.
والبحري�ة اليابانية ثاني أكر بحرية يف آس�يا بعد 

الصني وتتكون يف األغلب من مدمرات.
اليابانيت�ان  الحربيت�ان  الس�فينتان  وغ�ادرت 
الجمع�ة  ي�وم  الياب�ان  غ�رب  ساميدارواش�يجارا 

لالنضمام إىل كارل فينسون.
وقالت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية يف بيان 
إن املدمرتني »ستمارس�ان مجموعة من التكتيكات« 

مع املجموعة الهجومية األمركية.
ولم تحدد الق�وات اليابانية املكان الذي س�تجرى 
فيه التدريب�ات، لكن املدمرتني يمكن أن تصال بحلول 
نهاية األحد إىل منطقة تبعد 2500 كيلومر إىل الجنوب 

من اليابان لتدخالن منطقة مياه رشقي الفلبني.
وقال مصدر عىل دراية بالخطة إن املدمرتني يمكن 
أن تصال إىل املياه قبالة ش�به الجزيرة الكورية خالل 
ثالث�ة أيام. وس�رافق الس�فينتان اليابانيت�ان كارل 
فينسون شماال حتى بحر الصني الرشقي عىل األقل.

ويقول مس�ؤولون أمركيون وكوريون جنوبيون 
منذ أسابيع إن كوريا الشمالية قد تجري قريبا تجربة 
نووي�ة أخرى وه�و أمر حذرت من�ه الواليات املتحدة 

والصني ودول أخرى.
ووضع�ت كوري�ا الجنوبية قواته�ا يف حالة تأهب 
قص�وى، بينم�ا تع�ارض الص�ني حلي�ف بيونغيانغ 
الرئي�ي الوحيد برامج األس�لحة الكورية الش�مالية 
ودعت إىل الهدوء، فيما دعت الواليات املتحدة بكني إىل 

بذل املزيد للمساعدة يف نزع فتيل التوتر.
وأش�اد ترامب الخميس املايض بالجهود الصينية 
لكب�ح جماح تهديد بيونغيانغ بعد أن حذرت وس�ائل 
اإلعالم الكورية الشمالية الواليات املتحدة من »رضبة 

وقائية فائقة القوة«.
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ي�ر قس�م العقود العامة يف وزارة التج�ارة دعوة الرشكات املؤهلة من ذوي الخربة من الرشكات )املنتجة  واملنفذة اللتزاماتها التعاقدية ( للمش�اركة يف مناقصة 
تجهيز مادة الحنطة بكمي��������ة )50000( طن )خمسون ألف طن ( ±5% كحد أدنى من مادة الحنطة من املناشئ ) أمريكي / كندي / اسرتايل( عىل ان تكون 
االصناف كاالتي / بالنس�بة للمنش�أ الكندي : حنطة كندية صلبة حمراء ربيعية او ش�توية  / بالنسبة للمنشأ االمريكي : حنطة امريكية  صلبة  حمراء ربيعية او 
شتوية  /بالنسبة للمنشأ االسرتايل : حنطة اسرتالية صلبة وحسب املواصفات املعتمدة ل��دى الرشكة العام���ة لتجارة الحبوب والكمية النهائية ستكون حسب 

خيار املشرتي وان يكون الدفع بطريق��ة )اعتماد مستندي ( مع مالحظة ماياتي :
- ع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االستفس�ار ع�رب الربيد االلكرتوني لوزارة التجارة /مكتب الوزير/ قس�م العقود 

العامة عىل العنوانني التاليني 
)  high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq  (  خ�الل ف�رتة االع�الن م�ن الس�اعة 8:00صباحا« بتوقيت العراق/ بغداد ولغاية الس�اعة 2:30 ظهرا« 

بتوقيت العراق/ بغداد . 
- متطلبات التأهيل املطلوبة :-

تقديم تأمينات أولية بموجب خطاب ضمان Bid Bond  أو صك مصدق او س�فتجة )عىل أن يرد الصك او الس�فتجة  طي كتاب رس�مي من الرشكة مقدمة العطاء 
ويرفق مع العطاء ويذكر فيه إن الصك او السفتجة هو تأمينات أولية تخص املناقصة( لصالح الرشكة العامة لتجارة الحبوب صادرة من أي مرصف عراقي داخل 
بغداد معتمد من البنك املركزي العراقي بنس�بة 1%من مبلغ العطاء ويتم ذكر اس�م و رقم املناقصة يف التأمينات املقدمة عىل أن تكون التأمينات األولية ناف�ذة ملدة 

)35( ي�وم ابتدأ« من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات
 يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

 أوال : بالنسبة للرشكات العراقية /
-يقدم العطاء موقع ومختوم )النسخة األصلية( .
-إرفاق وصل رشاء املناقصة ) النسخة األصلية (.

-ذكر العنوان الكامل للرشكة ) رقم الهاتف , الربيد االلكرتوني , النقاط الدالة لس�كن املدير املفوض للرشكة ( الغراض املراس�الت ضمن املواعيد املحددة يف رشوط 
املناقصة عىل أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله .

-هوية األحوال املدنية .
- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .

-  بطاقة سكن .
- هوية غرفة التجارة للتجار نافذة .

-  شهادة تأسيس /عقد تأسيس/ النظام الداخيل للرشكة / مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تسجيل الرشكات يف وزارة التجارة .
-  الحسابات الختامية للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني و مختومة من قبل نقابة املحاسبني واملدققني العراقيني للسنتني األخريتني  .

-  قائمة باإلعمال التجارية املماثلة مثل بوليصة شحن ,اعتمادات مرصفية ....الخ معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية  .
- ثانياً : بالنسبة للرشكات العربية واألجنبية :

- يقدم العطاء موقع ومختوم ) النسخة األصلية( .
- إرفاق وصل رشاء املناقصة ) النسخة األصلية (.

- ذكر العنوان الكامل للرشكة ) رقم الهاتف , الربيد االلكرتوني , النقاط الدالة لس�كن املدير املفوض للرشكة ( الغراض املراس�الت ضمن املواعيد املحددة يف رشوط 
املناقصة عىل أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله .

-  ش�هادة تأس�يس الرشكة/مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه يف بلد التأس�يس مع نس�خة مرتجمة باللغة العربية لشهادة تأسيس الرشكات من 
مكتب اوجهة معتمدة ومختصة  /عقد تأسيس/ النظام الداخيل للرشكة /مصدقة قانون���������اً   

- الحسابات الختامية للرشكة للسنتني األخريتني مصدقة من قبل محاسب قانوني .
- قائمة باإلعمال التجارية املماثلة مثل بوليصة شحن ,اعتمادات مرصفية ....الخ معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية  .

- ثالثاً : رشوط عامة 
- يجب أن يقدم ممثل الرشكة تخويل رس�مي باملراجعة ) موقع ومختوم بختم الرشكة ( و مصدق رس�ميا من قبل السفارة العراقية يف بلد الرشكة بالنسبة ملمثيل 

الرشكات األجنبية.
- تقدم الرشكة ما يثبت بان لديها تعامل باسترياد وتصدير الحنطة وتكون مستمرة بنشاطها التخصيص للسنتني األخريتني.

-  تقدم الرشكات ما يثبت كونها منتجة بتأييد من السفارة العراقية يف بلدانها 
- تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نرش االعالن .

- بأم�كان مقدم�ي العط�اء املهتم�ني رشاء رشوط املناقصة تقديم طلب تحري�ري اىل العنوان املح�دد يف رشوط املناقصة  بعد دفع قيم�ة رشوط املناقصة البالغة 
)500000( دينار )خمسمائة ألف دينار( غري قابلة للرد 

- يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي )مكتب الس�يد الوزير/ قس�م العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن يف املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل /  قاطع 
مبنى السيد الوزير (يف موعد اقصاه

 ))الساعة:00 10 )صباحا«( بتوقيت بغداد من يوم االحد املصادف   7 /  5 /2017  وتكون الع�روض نافذة لل�رد  لغ�اي�ة   11 / 5 /2017
 ويقدم العطاء يف ظرف مغلق موقع ومختوم مثبت عليه اسم ورقم املناقصة ويتم وضعه يف صندوق العطاءات يف مقر الوزارة / قسم العقود العامة  وأن العطاءات 
املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) مكتب الوزير /قس�م العقود العامة يف 

مقر الوزارة الكائن يف املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل (ليوم االحد املصادف  7 / 5 /2017 الساعة 10:00 صباحا« 
 - وسوف يستبعد أي عطاء غري مستويف للرشوط أعاله وان الوزارة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات  
-   إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يف العراق, فيعترب اليوم التايل موعدا« لغلق املناقص����ة.

www.mot.gov.iq  و   www.iraqitic.com: املوقع االلكرتوني -

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابه املهندسني 
فرع النج�ف بالعدد 10٩77٦ باس�م حيدر صرب 

كاظم عطيه 

اعالن
اىل الرشي�ك محم�د عيل تق�ي محم�د الرشيك يف 
العق�ار املرق�م 2120/2 ح�ي الحس�ني علي�ك 
الحض�ور اىل بلدي�ه النجف لغرض اص�دار إجازة 
البن�اء وخالل م�ده عرشه ايام وبخالفه س�يتم 
اص�دار اج�ازة دون حض�ورك / طال�ب االجازه 

سلوى جابر هادي

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1٤17 
اعالن تس�جيل مكائن ابدان الس�يارات  لم يذكر 

اسم سنان يف االعالن

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1٤22 
وصحيف�ه ال�رشق بالع�دد 252٤ اع�الن تنفي�ذ 
النج�ف والخاص بالعق�ار 77350/3حي النرص 
ذك�ر اس�م الدائ�ن محس�ن محم�د مط�ر خطأ 
والصحيح محسن عبد مطر و ذكر سلم يؤدي اىل 
البيتونه والسطح خطا والصحيح سلما يؤدي اىل 

البيتونه والسطح

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1٤0٤ 
اع�الن التس�جيل العق�اري يف املثنى رق�م العقار 
٤7/20٦0ذك�ر مبل�غ 1200 خط�أ والصحي�ح 

12000000اثنى عرش مليون

تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1٤0٤ 
اعالن التس�جيل العقاري املثنى رقم العقار 15٤ 
القش�له ذكر مبلغ 177000000خطا والصحيح 

بعد عباره مرصف الرافدين ٦0000مليون

محكمة االحوال الشخصية يف الحمزة الغربي
العدد/3/قيمومة /2017

اعالن
اىل املفقود/ كرار حمزة عبد السادة

قدمت شقيقتك املدعوة )وسن حمزة عبد السادة 
( طلب�ا اىل هذة املحكمة تروم في�ه نصبها قيمة 
علي�ك كونك فق�دت بتاري�خ 201٤/8/1٤وعدم 
عودت�ك لحد االن لذا قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني استنادا الحكام املادة )87( 
م�ن قان�ون رعاي�ة القارصي�ن الناف�ذ ولك حق 
مراجعة ه�ذة املحكمة عند تبليغ�ك بهذا االعالن 

خالل املدة القانونية
القايض
حيدر عيل منشد

محكمة االحوال الشخصية يف الحمزة الغربي
العدد/٤/قيمومة /2017

اعالن
اىل املفقود/ حيدر حمزة عبد السادة

قدمت شقيقتك املدعوة )وسن حمزة عبد السادة 
( طلب�ا اىل هذة املحكمة تروم في�ه نصبها قيمة 
علي�ك كونك فق�دت بتاري�خ 201٤/8/1٤وعدم 
عودت�ك لحد االن لذا قررت املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني استنادا الحكام املادة )87( 
م�ن قان�ون رعاي�ة القارصي�ن الناف�ذ ولك حق 
مراجعة ه�ذة املحكمة عند تبليغ�ك بهذا االعالن 

خالل املدة القانونية
القايض حيدر عيل منشد

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/ بال

                                        

اعالن
فق�د الش�خص املدعو )مرتىض جاس�م مهدور( 
املبينة صورته اع�اله بتاريخ 201٤/10/2٦بعد 
/ املس�يب  الكائن�ه يف منطق�ة  داره  مغادرت�ه 

ج�رف النرص ولم يعد يعد لح�د االن وكان يرتدي 
رسوال وتيرشت اسود واخرض وهو وسط القامة 
وابيض البرشة وخايل من العالمات الفارقة فعىل 
من يعثر عليه مراجعة هذة املحكمة خالل ثالثون 
يوما من ثان�ي يوم النرش بالصح�ف املحلية ويف 
حالة العكس سوف تقوم هذة املحكمة بتنصيب 
والدته املدعوة )نوال محس�ن حسني( قيمة عليه 
لغ�رض ادارة ش�وؤنه واملحافظ�ة عليه�ا وعىل 
اوالدة القارصي�ن كل من عبدالل�ه وعبد الرحمن 

واحمد وابراهيم 
القايض
امري موىس حميد

محكمة االحوال الشخصية يف الحلة
العدد/22٩٦/ش/2017
التاريخ/20/٤/2017

اعالن
اىل املدعى عليه / عيل فاضل مهدي

اقامت املدعية )ريام احمد عبود(الدعوى املرقمة 
اعاله تطلب دعوتك للمرافع�ه والحكم بالتفريق 
للهج�ر اكثر من س�نتني وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح مختار حي املاشطة يف الحلة السيد 
احمد  ناجي لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور يف الس�اعه التاسعه من صباح 
ي�وم 2017/٤/27وعن�د ع�دم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعه بحقك غيابيا 

وعلنا ووفق القانون
القايض
حسن حسني جواد الحمريي

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكرخ/االدارة

العدد/1٤25/ش/2017
التاريخ/ 18/٤/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ عبد الكريم محمود مصطفى

اص�درت ه�ذة املحكمة قراره�ا املرق�م 1٤25/
ش/2017يف 2017/3/30املتضم�ن منه الحكم 
بتأيي�د حضانة املدعية )دي�م عيل محمد( للطفل 
)ع�يل عب�د الكري�م محم�ود (لغ�رض مراجع�ة 
كاف�ة دوائ�ر الدولة الرس�مية وش�به الرس�مية 
استش�ناء مراجعة مديرية الج�وازات وملجهولية 
القضائ�ي  املبل�غ  اقامت�ك حس�ب رشح  مح�ل 
وتايي�د املجلس البلدي له ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني وعن�د عدم حضورك او من 
ينوب عن�ك قانونا لالعرتاض والطع�ن التمييزي 
س�وف يكتس�ب الق�رار الدرج�ة القطعي�ة وفق 

االصول شهر واحد من ثاني يوم النرش
القايض
صهب اديب مرجان

اعالن
قدم املدعي ) مصطفى شنان حسني ( طلبا يروم 
في�ه تبدي�ل لقبه من ) الجنابي ( اىل ) الحس�يني 
( فم�ن لديه اعرتاض ع�ىل الدعوى مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها ) خمس�ة عرش يوم ( 
وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق احكام املادة 
22 من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 201٦
اللواء 
مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة جنح يثرب 
رقم الدعوى 30 / ج / 201٤ 

م / تبليغ 
املشتكي / الحق العام 

املتهم / عزيز مصلح حسني عيل الحشماوي 
احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق صالح الدين 
املختص�ة بالنظر بقضايا النزاه�ة بموجب قرار 
االحال�ة املرقم 8 / احال�ة / 201٤ واملؤرخ يف 23 
/ 1 / 201٤ اىل ه�ذه املحكمة الجراء محاكمتك 
بدعوى غ�ري موجزة وفق احكام امل�ادة 3٤1 ق . 
ع وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب ماجاء بورقة 
التكلي�ف بالحضور ال�واردة بكتاب مركز رشطة 
يث�رب بالع�دد 823 يف 11 / ٤ / 2017 وتايي�د 
املختار كامل هادي حسني – عليه قررت املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وتعيني 
ي�وم 28 / 5 / 2017 موع�دا للمحاكم�ة وعليك 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف املوع�د املذكور 
ويف حال�ة تبلغ�ك وع�دم حضورك س�وف تجري 

املحاكمة بحقك وفق االصول .
القايض 
عامر رشيد حمادي 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة جنح يثرب 
رقم الدعوى 3 / ج / 201٦ 

م / تبليغ 
املشتكي / الحق العام 

املتهم / عزيز مصلح حسني عيل الحشماوي 
احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق صالح الدين 
املختص�ة بالنظر بقضايا النزاه�ة بموجب قرار 
االحال�ة املرقم 52/ احالة / 201٤ واملؤرخ يف 22 
/ 5 / 201٤ اىل ه�ذه املحكمة الجراء محاكمتك 
بدعوى غ�ري موجزة وفق احكام امل�ادة 3٤1 ق . 
ع وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب ماجاء بورقة 
التكلي�ف بالحضور ال�واردة بكتاب مركز رشطة 
يثرب بالعدد 825يف 11 / ٤ / 2017 وتاييد املختار 
كامل هادي حسني – عليه قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني وتعيني يوم 28 / 5 
/ 2017 موعدا للمحاكم�ة وعليك الحضور امام 
هذه املحكم�ة يف املوعد املذك�ور ويف حالة تبلغك 
وعدم حضورك س�وف تج�ري املحاكم�ة بحقك 

وفق االصول .
القايض 
عامر رشيد حمادي

مديرية تنفيذ الهاشمية
رقم االضبارة  37/ت/2017

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الهاشمية العقار 731/٩5/م 
الهاش�مية  يف  الواق�ع  والهاش�مية  37الرشف�ة 
العائ�د للمدي�ن )ليث كاظ�م جاس�م ( املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائنة )س�جى كاظم ع�يل ( البالغ 
)15/٤10/000( دين�ار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة هذة املديرية خالل مدة ثالثون يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10%من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية 

عىل املشرتي
املنفذ العدل
امري جاسم محمد علوش

املواصفات
/731/٩5م  ورقمه/الهاش�مية  موقع�ه   /1

37الرشفة والهاشمية
2/جنسه ونوعه/عرصه /ملك رصف

3/ح�دودة واوصاف�ه/ يقع يف ح�ي ٩5خايل من 
الشواغل

٤/مش�تمالتة/ ال يوج�د          5/مس�احته/ 
200م2                 ٦/الشاغل/اليوجد

7/القيمة املقدرة/ )1٦/000/000( ستة عرش 
مليون دينار

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/ بال

اعالن
فقد الش�خص املدعو )عامر خالد محمد ( املبينة 
صورته اعاله بتاريخ 201٤/8/28بعد مغادرته 
داره الكائنه يف منطقة املس�يب /حي االمري ولم 
يعد يعد لحد االن وكان يرتدي دشداش�ه س�وداء 
وهو متوس�ط القامة واس�مر البرشة وخايل من 
العالم�ات الفارقة فعىل من يعث�ر عليه مراجعة 
ه�ذة املحكمة خ�الل ثالثون يوما م�ن ثاني يوم 
النرش بالصحف املحلية ويف حالة العكس س�وف 
تقوم هذة املحكمة بتنصيب زوجته املدعوة )امل 
س�ند راش�د( قيم�ة عليه لغ�رض ادارة ش�وؤنه 
واملحافظة عليها وع�ىل اوالدة القارصين كل من 

عبدالله وعبد الرحمن واحمد وابراهيم 
القايض
امري موىس حميد

اعالن
قدم املدعي ) عبد العباس ش�نان حس�ني ( طلبا 
ي�روم في�ه تبدي�ل لقب�ه م�ن ) الجناب�ي ( اىل ) 
الحس�يني ( فم�ن لدي�ه اع�رتاض ع�ىل الدعوى 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها ) خمسة 
عرش يوم ( وبعكس�ه سوف ينظر بالدعوى وفق 
احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

) 3 ( لسنة 201٦ .
اللواء 
مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة 

مديرية تنفيذ املحاويل
رقم االضبارة /3٦/خ/201٦

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ املحاويل س�هام املدين ف 
العق�ار تسلس�ل 50/٦م 2٦حيدري�ة الواق�ع يف 
قض�اء املحاوي�ل العائ�د للمدي�ن )باس�م كريم 
عزي�ز( املحجوز لقاء طل�ب الدائن )طارق خلفه 
عم�ران ( البال�غ )18/000/000( ثمانية عرش 
مليون دينار فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة هذة 
املديري�ة خالل مدة ثالث�ون يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغة 10%من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
التس�جيل والداللي�ة ع�ىل  العراقي�ة وان رس�م 

املشرتي
املنفذ العدل
ختام رشيف محمد الربيعي

االوصاف
1/موقعه ورقم�ه/ 50/٦م 2٦الحيدرية ناحية 

االمام قضاء املحاويل
2/جنسه ونوعه/ ارض زراعية

3/حدودة  و واوصاف�ه/ يقع العقار عىل طريق 
ناحي�ة جبل�ه )امل�رشوع(يف ناحية االم�ام قرب 

معمل بلوك بركات الصادق
٤/مشتمالته/ يحتوي عىل عدد من املنشاءات ال 

تعود للمدين واشجار نخيل ودور سكنية
5/مساحته/ 1٩ م و 10 اولك و 8٦دونم

٦/الش�اغل/ املدي�ن لحصت�ه         7/ درج�ة 
العمران/ جيدة

8/القيم�ة املق�درة/ )75/000/000( خمس�ة 
وسبعون مليون دينار ال غريها

اعالن
اىل الرشيكة / حليمة فالح عيل

 اقت�ىض حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي الس�تخراج 
اجازة بناء للعقار1/102٩3سبع البور

الرشيكة 
ميسون رشيد فياض

اعالن
اىل الرشيكة / فوزية احمد حميد 

اقت�ىض حضورك اىل بلدية التاج�ي الجراء اجازة 
بناء للعقار 3057 – سبع البور .

الرشيك 
مجيد حميد خلف 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة تحقيق بلد 
مكتب التحقيق القضائي 

العدد ٦83 
اىل / املديرية العامة للتعليم املهني 

املوضوع / فقدان 
حرض مكتبنا املخرب ) كريم قاس�م سالم ( والذي 
طلب االخبار عن حادث فقدان الوثيقة الدراسية 
املرقم�ة 108030 بالع�دد 58 يف 17 / 2 / 201٤ 
والص�ادرة من اعدادي�ة بلد املهني�ة واملعنونة اىل 
الكلي�ة الرتبوي�ة املفتوح�ة العائ�دة ل�ه وقد تم 
تدوين اقوال�ه ابتدائيا وقضائيا افاد بانه لم يعثر 
عليه�ا رغم البحث والتح�ري وان الحادث قضاءا 
وقدرا ولدي عرض االوراق التحقيقية عىل الس�يد 
قايض التحقيق تقرر تعميم االوصاف واشعاركم 

بالحادث . التخاذ مايلزم مع التقدير .
املرفقات 

نسخة مصدقة من االوراق التحقيقية 
املحقق القضائي 
منتظر فاضل عبد الحسني 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة جنح يثرب 
رقم الدعوى 1 / ج / 201٦ 

م / تبليغ 
املشتكي / الحق العام 

املتهم / احمد مجباس عيل حسني الحشماوي 
احالك السيد قايض محكمة تحقيق صالح الدين 
املختصة بالنظر بقضاي�ا النزاهة بموجب قرار 
االحالة املرق�م 38/ احالة / 201٤ واملؤرخ يف 8 
/ ٤ / 201٤ اىل ه�ذه املحكمة الجراء محاكمتك 
بدع�وى غري موج�زة وفق اح�كام امل�ادة 3٤1 
ق . ع وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب ماجاء 
بورقة التكليف بالحض�ور الواردة بكتاب مركز 
رشط�ة يث�رب بالع�دد 82٦يف 11 / ٤ / 2017 
وتاييد املختار كامل هادي حسني – عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
وتعي�ني ي�وم 28 / 5 / 2017 موعدا للمحاكمة 
وعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكم�ة يف املوعد 
املذك�ور ويف حالة تبلغك وعدم حضورك س�وف 

تجري املحاكمة بحقك وفق االصول .
القايض 
عامر رشيد حمادي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد 72 / ش / 2017 

م / تبليغ 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغ املدعى عليه ) نارص 
جاس�م محمد ( بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف الدع�وى املرقم�ة 72 / ش / 2017 واملقامة 
م�ن قبل زوجته املدعي�ة ) فريال مزهر مجبل ( 
بموع�د املرافعة املصادف ي�وم 25 / ٤ / 2017 
املتضمنة دع�وى تفريق للهجر وملجهولية محل 
اقفامت�ه قرر نرش التبلي�غ بجريدتني محليتني . 
للتفضل باالطالع واتخ�اذ مايلزم من قبلكم مع 

التقدير .
القايض 
حردان خليفة جاسم 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد 223 

م / نرش فقدان
قررت ه�ذه املحكمة نرش فقدان املدعو ) منهل 
مزه�ر خليف�ة ( ال�ذي فق�د يف محافظة صالح 
الدي�ن بتاري�خ 28 / 5 / 2015 ولم يعرف يشء 
عن مصريه لحد االن وعىل من يعثر عليه وتتوفر 
لديه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف 
قضاء بلد – ناحية االس�حاقي – العكس�ة – او 
مركز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم 

التايل لنرش االعالن .
القايض  حردان خليفة جاسم 

اعالن دعوة دائنني 
ان�ي املصف�ي حس�ن ربي�ع القرغ�ويل لرشك�ة 
العربي�ة للطباع�ة وانت�اج الكارت�ون محدودة 
املس�ؤولية ادع�و كل م�ن ل�ه ح�ق او دين عىل 
الرشك�ة مراجعت�ي ع�ىل العن�وان الت�ايل بغداد 

ساحة كهرمانة خلف بدالة العلوية 
املصفي املحامي 
حسن ربيع القرغويل

وزارة التجارة
اعادة اعالنقسم العقود العامة

Re-ADVERTISEMENT FOR SECOND TIME)للمرة الثانية(

MOT /WHEAT/1/2017 : رقم املناقصة
رقم التبويب   : 33 املوازنة اجلارية

تاريخ اإلعالن:    25/ 4  / 2017

MINISITRY  OF TRADE 
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT

TENDER NO:- MOT /WHEAT/1/2017
CLASSIFICATION NO. : 33  CURRENT BUDGET
DATE: 25 /  04 /2017

Iraqi Ministry Of Trade( MOT ), General Contracts, Department, is pleased to invite the qualified and experienced  producers who fulfilled their contractual obligations 
to participate in a tender for purchasing the quantity of (50,000) mt ±5% in minimum of wheat from origins ( USA/CANADA/AUSTRALIA). Wheat kinds for  USA , CANADA 
, AUSTRALIA  origins should be as the following;-  
-  For Canadian origin : Canada Hard Red Spring Wheat (CWRS) or Canada Hard Red winter Wheat( CWRW ) .
For USA origin : American Hard Red Spring Wheat (HRS/ DNS) or hard red winter wheat ( HRW )
For Australian origin : Australian Hard Wheat (AH).
according to the specifications adopted by Grain Board Of Iraq , and the final quantity will be specified by the buyer . Payment will be effected by LC.  
The following should be noted :
 -The qualified companies who want to obtain additional information should contact (General Contracts, Department) via it’s official e-mails ( high_mot@yahoo.com & 
g.contracts@mot.gov.iq ) during the  official working days of tender period from 08:00 Am -14:30 Pm Iraq /BLT 
- The requisite qualification requirements:
• Offers must be accompanied by a bid bond  or a certified check or bill of exchange provided that check or bill of exchange should be submitted attached to an official 
letter issued by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention that the submitted check or bill of exchange is a bond related to the said tender) 
issued through any Iraqi bank ( inside Baghdad ) depended by central bank of Iraq  that mention the name & number of  the above tender  at the rate of  1% of the bid’s 
value issued by the bidder only in favor of Grain Board Of Iraq. Bid bond  must be valid for (35 days) starting from offers validities’ expiry date .
Document Required From Iraqi Companies
- offer should be  signed & stamped ( original copy )  .
- purchase bill of tender ( original copy )  .
- mention the full details of the company address  ( phone no . e-    mail address – indicative points of the home address for the  company’s commissioner director 
provided that the company should notify the contracting party  of any change in it’s address within 7 days of the date of change.    
- Id .
- Habitation  Card .
- A letter of no objection from the  state authority of taxes.
- Valid Trade Chamber ID .
- Incorporation Certificate/ Foundation Contract / The Company’s Internal System Certified   Recently By Companies Recorder Directorate In Ministry Of Trade . 
- Final  financial statement for the last two years authenticated by an  auditor  and certified by the Iraqi accountants and auditors union.
-  List of  the same trade  dealing such as bill of lading , L/C …etc  supported by confirmation  of  the concerned contracting parties .
Document Required From Arabic And Foreign Companies  
- Offer should be  signed & stamped ( original copy )  . 
- Purchase bill of tender ( original copy )  .
- Mention the full details of the company address  ( phone no . –      e-mail address – indicative points of the home address for the  company’s commissioner director) 
provided that the company should notify the contracting party  change in it’s address within 7 days of the date of change.   
-  incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation in addition to a translated copy to Arabic issued by a legal 
translation office or specialized & adopted section  / foundation contract / the company’s internal system , legally certified
- final financial statement for the last two years certified by an auditor .
- list of  the same trade  dealing such as bill of lading , L/C …etc  
supported by confirmation of  the concerned contracting parties .                            
General conditions : 
- representative of a company  should  present officially  certified authorization  for their representation ( signed and stamped by the company’s stamp) and regarding 
the representative of foreign companies , it should be officially  certified   authorization by Iraqi embassy in the country of the company  .
- the bidders has to submit  a proof  of its previous  dealing with export & import  wheat and is continuing its specialized activity for the last two years.
- A document approves that the company is producer for WHEAT   regularly certified by the Iraqi embassy in company’s country .   
-  the winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs    
-bidders who are willing to participate  in this tender , they have to visit the General Contracts Department in the head quarter of Ministry Of Trade/ located in Baghdad 
, Al-Mansour – near Baghdad International Fair, and submit an official letter to obtain this tender’s conditions against  nonrefundable  amount of              500 000  Iraqi 
diners.
 -The bids to be delivered to the following address (General Contracts, Department at the Ministry Of Trade / Minister’s Office section in Al-Mansor  City nearby Bagh-
dad International Fair ) at the specified date (10:00 AM BLT ON   07/05 /2017 ) and offers valid to reply up to 11 /05 /2017
 Bidder to submit full detailed offer as per the fourth (4th ) part of the standard bids documents in a closed envelope sealed with the stamp of the company’s’name, and 
marked with the tender no.& name. These offers must be put in the tenders  box  in the head quarter of MOT/ General Contracts Department   
Late bids will be rejected , and bids will be opened in attendance of bidders or their official representatives who are willing to attend this process  at the following ad-
dress (General Contracts, Department at the Ministry Of Trade / Minister’s Office section in Al-Mansor  City nearby Baghdad International Fair ) at the specified date 
(10:00 AM BLT ON 07/05/2017).
Note :
- Any offers received without one of the above mentioned terms and conditions will be  neglected, Ministry  of Trade is un obliged to accept the lower prices.
- If  the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq, then the closing date will be  on the next day .
Website :   WWW.IRAQITIC.COM  &  WWW.MOT.GOV.IQ مدير قسم العقود العامة 

يف وزارة التجارة
Acting   Manager  Of  General Contracts Department

 Ministry Of Trade



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

التجارة: رصف مستحقات 
الفالحني املسوقني للحنطة 

بعد اسبوع من استالم املحصول
وزير النفط يبحث مع السفري الياباين القضايا ذات االهتامم املشرتك يف قطاع النفط والغاز

أوعز باإلسراع يف إجراءات فرز 1000 دومن من األراضي يف البصرة

صحة الكرخ ترسل فريق إىل طبابة احلشد الشعبي للمشاركة بعمليات نينوى وصالح الدين

سوق العراق لالوراق يسجل زيادة يف عدد الرشكات املسامهة وانخفاضًا يف مؤرشاته

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة لتج�ارة 
الحب�وب اح�دى تش�كيالت وزارة التج�ارة 
هيث�م جميل الخش�ايل عىل »الت�زام رشكته 
ملحص�ول  املس�وقني  مس�تحقات  ب�رف 
الحنطة هذا املوس�م بعد اسبوع من تسليم 
املحص�ول اىل مواق�ع الرشك�ة الت�ي فتحت 
ابوابها منتصف هذا الشهر«. وقال الخشايل 
الجلس�ة )١٢( الجتم�اع  تروؤس�ة  خ�الل 
اللجنة العليا للتسويق بحسب بيان للوزارة 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »توجيهات 
صدرت اىل القسم املايل باتخاذ الالزم وتامني 
املس�تحقات املالية للفالحني واملس�وقني« . 
واضاف »نحتاج اىل النظ�ر اىل انظمة العمل 
يف العال�م لنتعل�م منه�م اهم االس�س التي 
يتبعوه�ا يف تطوي�ر الي�ات العم�ل وخدمة 
اوطانهم الس�يما فيما يخ�ص التخطيط يف 
االس�تخدام االمثل لالرض يف الزراعة«.وبني 
الخش�ايل خالل مناقش�ته الكميات املتوقع 
تس�ويقها خ�الل هذا املوس�م وف�ق املبالغ 
املخصص�ة وفق موازنة ٢٠١٧، ان »الجميع 
ينطر اىل املوسم التسويقي بالكم من الحنطة 
التي سيتم تسويقها لكن الحقيقة التي البد 
م�ن االلتفات لها نحن نحت�اج النوع وليس 
الك�م فما الفائ�دة من انتاج وف�ر للحنطة 
التحمل النوع الذي يمكن ان يحقق لنا انتاج 
طحني مناسب ، مش�را اىل الحاجة لتوجيه 
الفالح لالنتاح الجي�د والنوعية املتميزة بدال 
الكمية«.واش�ار اىل »رضورة التنسيق العايل 
ماب�ني فروع الرشكة و دوائر وزارة التجارة 
او الزراعة من اجل اشرتاك الجميع يف حملة 
التسويق الكربى التي ستشهدها مدن البالد 
يف مهمة وطنية شعارها تامني قوت الشعب 
»توجيه�ات  ان  انس�انية«.واوضح  مهم�ة 
وزير التجارة تشدد عىل رضورة ابداء كامل 
املس�اعدة للفالح�ني واملزارع�ني وتس�هيل 
مهامهم يف تسويق محصول الحنطة بشكل 
شفاف يتيح لهم املشاركة الواسعة يف تلبية 
حاج�ة البالد اىل الحبوب يف ظل االزمة املالية 
التي تش�هدها البالد وتحت�اج اىل تظافر كل 
الجه�ود لتوف�ر الغ�ذاء اىل ابناء ش�عبنا«. 
وش�دد ع�ىل رضورة ان تاخذ اللجن�ة العليا 
للتس�ويق دورها يف املتابع�ة والتدقيق وحل 
االشكاليات االنيه بشكل رسيع مع مالحظة 
النوعي�ات ومطابقته�ا للضواب�ط العراقية 
من خ�الل عمليات الفح�ص املختربي الذي 
يتحمل املسؤولية كاملة يف تحديد النوعيات 

وفق االليات القانونية.

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

قام وزي�ر النقل كاظم فنجان الحمامي 
والوف�د املرافق له بعدة زي�ارات ميدانيا 
الربي�ة  للعاصم�ة  زيارت�ه  خ�الل 

بلغراد«. 
تلقت�ه  ال�وزارة  إلع�الم  بي�ان  وأف�اد 
»املس�تقبل العراق�ي« ب�ان »الحمام�ي  
قام بزيارة أكاديمية يف مدينة فرشاتس 
الربية وه�ي أكرب وأق�دم كلية جوية 
رصبي�ه للطران لدراس�ة الواقع الفعيل 
من اجل ايجاد فرص مناس�بة وبأسعار 
زهيدة لدراسة الطران للشباب العراقي 
وتدريب الكادر الجوي العراقي للحصول 
 )PPL( عىل اج�ازة بالط�ران الخ�اص
F/(واج�ازة طي�ار خ�ط نق�ل ج�وي

ATPL( وهذه االكاديمية هي فرع ألكرب 
مؤسس�ه يف جمهوريتي رصبيا والجبل 
الطياري�ن والخدمات  األس�ود لتدري�ب 
الجويةSMATSA ث�م زيارة فرعها يف يف 
مطار نيكوال تيس�ال يف بلغ�راد واالطالع 
ع�ىل خدمات الس�يطرة الجوي�ة وغرف 
عمليات السابلة الجوية لكل من رصبيا 
والجبل االسود والطران العايل للبوسنة 

والهرسك يف هذا املطار«.
واضاف البيان »كما زار الحمامي والوفد 
املرافق ل�ه مبن�ى الس�فارة العراقية يف 
بلغراد. وكان يف إستقباله والوفد املرافق 
له الس�فر قاسم عس�كر حسن وكادر 
الس�فارة ، إذ رحب السفر بالوفد الزائر 
واثن�ى عىل جهودهم يف عقد اتفاقية مع 
الحكومة الربية ح�ول خدمات النقل 

الجوي بني البلدين«.

وتابع انه »من جانب اخر، التقى الوزير 
خالل هذه الزيارة بعدد من ابناء الجالية 
العراقي�ة املقيم�ني يف رصبيا واطلع عىل 
احوالهم، ومنهم رئيس الجالية الش�اعر 

صب�اح الزبي�دي و فالح كب�ة واخرين.. 
كذلك ت�م االس�تماع اىل بعض املش�اكل 
التي تواجه بعض املس�تخدمني املحليني 
العاملني يف السفارة حيث قاموا بتقديم 

طلبات ملس�اعدتهم يف حل هذه املشاكل 
وت�م اس�تالم الطلب�ات من قب�ل الوزير 
واوعدهم وبرحابة صدر عىل مساعدتهم 
ذات  املس�ؤولة  الجه�ات  ل�دى  بحله�ا 

العالقة«.
كما زار وزير النقل مجموعة من معاهد 
تدري�ب الطياري�ن واملراقب�ني الجوي�ني 
بلغ�راد،  الربي�ة  العاصم�ة  وس�ط 

وتباح�ث مع وكيل وزارة النقل الربية 
ح�ول إمكانية تدري�ب وتأهي�ل الطلبة 
العراقي�ني يف تل�ك املعاهد وفق�ا ملعاير 

املنظمات الجوية العاملية«.
واوضح الحمامي ان »وزارة النقل تسعى 
لخل�ق جي�ل م�ن الطياري�ن واملراقبني 
يف  واملتدرب�ني  املتخصص�ني  الجوي�ني 
االكاديمي�ات املرموق�ة، الفت�ا: انه بعد 
االطالع عىل واقع املراك�ز الربية تبني 
ان التدريب والدراس�ة النظرية والعملية 
يجري باعىل املستويات ووفقا للمعاير 

املطلوبة«.
وشدد عىل ان »تكاليف الدراسة والتدريب 
ادن�ى باربعة مرات قياس�ا بتكاليفها يف 
البلدان اإلسكندنافية مع ضمان الجودة 

والكفاءة والتأهيل املرموق«.
من جانب آخ�ر »اعلنت وزارة النقل عن 
»نجاح خطتها يف نقل الزائرين املتوجهني 
الداء مراس�م زيارة االمام الكاظم عليه 

السالم يف ذكرى استشهاده«.
وذكر بيان للوزارة انه » بتوفيق من الله 
عز وجل واكرام�ا وحفظا لزائري االمام 
الكاظم عليه الس�الم نعل�ن نجاح خطة 
وزارة النق�ل يف نق�ل الزائرين املتوجهني 

الداء مراسم الزيارة«.
واض�اف ان » تحقي�ق ه�ذا النجاح جاء 
لجمي�ع  مس�تفيضة  دراس�ة  نتيج�ة 
الزيارات الس�ابقة واجتماعات متكررة 
واس�تعدادات مس�بقة تم عىل اساسها 
تهيئ�ة العدي�د م�ن وس�ائل النق�ل بلغ 
مجموعها 3٠٠٠ مركبة مختلفة االنواع 
واالحج�ام و٢٠٠ حافل�ة ذات الطاب�ق 
والطابقني و١٠٠ شاحنة، اضافة للدور 

الكب�ر للقط�ارات التي بل�غ عددها ١١ 
قطارا، وال ننىس الجهد الكبر الذي بذله 
العاملون يف تشكيالت الوزارة وبالتعاون 

مع الجهات الحكومية االخرى«.
وتابع البي�ان » وعىل الرغ�م من ذلك اال 
انن�ا ال ننفي حصول بع�ض االختناقات 
يف بع�ض املحاور والت�ي تمت معالجتها 

فوراً من خالل غرفة العمليات«.
وخت�م بالق�ول » ال يس�عنا يف الخت�ام 
اال تقديم ش�كرنا لجميع املش�اركني يف 
انجاح هذه الزيارة املباركة متمنني لهم 
دوام املوفقي�ة والنجاح لخدمة هذا البلد 

االمن«.
وكان وزي�ر النق�ل قد وج�ه ببقاء جهد 
ال�وزارة يف نق�ل زائ�ري االم�ام الكاظم 
»علي�ه الس�الم«  عام�ال حت�ى نهاي�ة 
مراس�يم الزي�ارة وع�ودة الزائري�ن اىل 

مناطق سكناهم«.
يف  »العامل�ني  ان  اىل  الحمام�ي  واش�ار 
تشكيالت الوزارة واصلوا الليل مع النهار 

من اجل نقل الزائرين«.
غرف�ة  ش�كلت  النق�ل  وزارة  وكان�ت 
عمليات خاصة بنق�ل الزائرين تضمنت 
تنس�يق جهود تش�كيالت الوزارة، حيث 
ت�م تهيئ�ة ١١ قط�ار واكثر م�ن 3٠٠٠ 
مركب�ة مختلفة االنواع واالحجام و١95 
حافل�ة ذات الطاب�ق والطابق�ني و١٠٠ 

شاحنة«.
املقدس�ة  الكاظمي�ة  مدين�ة  ان  يذك�ر 
اس�تقبلت اكث�ر من س�ت مالي�ني زائر 
م�ن جميع انح�اء الع�راق والعالم الداء 
مراس�يم زيارة ذكرى استش�هاد االمام 

الكاظم عليه السالم.

وزير النقل جيري زيارات يف بلغراد ويتباحث بشأن تدريب وتأهيل الطلبة العراقيني
الوزارة أعلنت جناح خطتها يف نقل زائري اإلمام الكاظم »عليه السالم«

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير النف�ط جبار اللعيبي مع ،الس�فر الياباني 
القضايا ذات االهتمام املشرتك يف قطاع النفط والغاز«.

واف�اد بيان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»اللعيبي اس�تقبل الس�فر الياباني لدى بغداد )فوميو 
إي�واي (، والوف�د املرافق ل�ه وجرى خ�الل اللقاء بحث 
التع�اون الثنائ�ي  والقضاي�ا ذات االهتمام املش�رتك يف 

قطاع صناعة النفط والغاز« .

 واك�د اللعيب�ي عىل ان »الوزارة تتطل�ع لتطوير العالقة  
مع ال�رشكات النفطية اليابانية مضيف�ا :لدينا  خطط  
طموحة واس�رتاتيجية للمرحلة املقبلة للنهوض بواقع 
القطاع النفطي العراقي ، ان الوزارة تحرص عىل توفر 
البيئة املناسبة لعمل الرشكات  النفطية العاملية العاملة 
يف العراق« . من جانبه اكد السفر الياباني ان »حكومة 
بالده تسعى لتعزيز التعاون املشرتك مع العراق يف كافة 

املجاالت  السيما  يف قطاع النفط والغاز«.
م�ن جانب آخ�ر اوعز وزير النفط باس�تكمال اجراءات  

الف�رز ملس�احة ١٠٠٠ دون�م م�ن االرايض يف محافظة 
البرة خالل الش�هرالجاري وذلك بهدف طرح انش�اء 

مجمعات سكنية للعاملني يف رشكة نفط الجنوب« .
ج�اء ذلك خ�الل اجتماع عق�ده الوزير م�ع مدير عام 
رشكة نفط الجنوب ورؤس�اء الهيئ�ات والدوائر ، معلنا 
عن طرح هذا املرشوع لالس�تثمار خالل الفرتة القريبة 
املقبل�ة«  .كذل�ك اوع�ز اللعيبي بحس�م عملي�ة توزيع  
أرايض منطق�ة ش�ط العرب عىل منتس�بي رشكة نفط 

الجنوب خالل الشهر الحايل .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت دائرة صح�ة بغ�داد / الكرخ عن 
»إرس�الها فري�ق طبي وصح�ي متكامل 
من اختصاص�ات طبية وتمريضية فضال 
عن أطباء تخدير وأشعة إىل طبابة الحشد 
الش�عبي الي�وم للعم�ل يف املستش�فيات 
امليدانية يف تكريت واملش�اركة يف عمليات 
تحري�ر نين�وى وص�الح الدين وملس�اندة 

الش�عبي  والحش�د  املس�لحة  الق�وات 
املق�دس يف معركته ضد اإلره�اب مؤكدة 
يف الوق�ت ذاته ع�ىل أهمي�ة تقديم أفضل 
الخدم�ات الطبي�ة والصحي�ة والعالجية 
لهم«.وق�ال مدي�ر ع�ام الدائرة جاس�ب 
لطيف الحجامي يف بيان تلقته »املستقبل 
العراق�ي« ان�ه » بغي�ة تحقي�ق أفض�ل 
الخدم�ات الطبي�ة والصحي�ة وتقديمها 
لقوات الحشد الش�عبي وبشكل متواصل 

قامت دائرتنا بإرسال فريق طبي متكامل 
ومن اختصاص ) جراحة عامة وكس�ور 
وباطني�ة وأطباء تخدير وأش�عة ( فضال 
ع�ن ع�دد م�ن امل�الكات التمريضي�ة اىل 
املستش�فيات امليدانية يف محافظة صالح 
الدين واىل حدود محافظة نينوى للمساندة 
ق�وات الحش�د الش�عبي وتقدي�م أفضل 
الخدم�ات الطبي�ة والصحي�ة والعالجية 
ومش�اركتهم يف تحرير محافظتي نينوى 

وصالح الدين« .واش�ار البيان اىل ان »هذا 
الفريق الطب�ي ليس األول من نوعه حيث 
أن الدائرة أرسلت يف وقتا سابق املساندات 
الطبية من فرق طبية وس�يارات إسعاف 
وم�ن مؤسس�اتها الصحية كاف�ة وإنها 
متواصلة يف مس�اندة و مش�اركة القوات 
األمنية والعسكرية وقوات الحشد الشعبي 
املق�دس يف معركت�ه املتواصل�ة لتحقيق 

النر والقضاء عىل اإلرهاب.

   بغداد / المستقبل العراقي

سجل س�وق العراق لالوراق املالية ارتفاعا يف عدد 
ال�رشكات املس�اهمة يف الس�وق خالل االس�بوع 
املايض ليس�جل ايض�ا انخفاضا يف حج�م وقيمة 
االس�هم املتداولة«.وق�ال املدير التنفيذي للس�وق 
طه أحم�د عبد الس�الم يف بيان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، أن »س�وق العراق ل�الوراق املالية نظم 
خالل االسبوع املنتهي يف ٢٠ نيسان ٢٠١٧ خمس 
جلسات للتداول يف السوق النظامي واربع جلسات 
يف الس�وق الثاني ليصبح عدد الرشكات املدرجة يف 
الس�وق )98( رشكة مس�اهمة »بعد ادراج اسهم 
مرف جيهان لالس�تثمار والتمويل االس�المي« 

، منه�ا )٧١( رشك�ة مدرجة يف الس�وق النظامي و)٢٧( 
رشك�ة مدرجة يف الس�وق الثاني ».وبني عبد الس�الم أنه 
»خ�الل جلس�ات االس�بوع امل�ايض تداولت اس�هم )44( 
رشك�ة يف الس�وق النظام�ي ورشكتان يف الس�وق الثاني 
فاصبح عدد الرشكات املتوقفة عن التداول لعدم التزامها 
بتقديم االفصاح الس�نوي والفصيل للهيئة والسوق )١5( 

رشكة ».وعن مؤرشات السوق بني عبد السالم انه »خالل 
االس�بوع املايض بل�غ ححجم الت�داول )3( مليار س�هم 
مقابل )١3( مليار س�هم لالس�بوع ال�ذي قبله لينخفض 
بنس�بة )٧6.١6%( ، فيم�ا بلغ�ت قيمة االس�هم املتداولة 
لالس�بوع امل�ايض )٢( ملي�ار دين�ار مقاب�ل )١٢( مليار 
دينار لالس�بوع الذي قبله لينخفض بنسبة )%8٠.٢١(«.

وع�ن عدد الصفق�ات املنفذة لالس�بوع امل�ايض بني انها 

بلغ�ت )١354( صفق�ة مقاب�ل )٢٠٢٧( صفق�ة 
  6٠ ISX لالس�بوع الذي قبله ليقفل مؤرش السوق
يف أخر جلس�ة من االس�بوع ب� )65٧.4١( نقطة 
بنس�بة )١.5٧%(ع�ن اغالق�ه لالس�بوع امل�ايض 
عندم�ا اغل�ق ع�ىل )66٧.9١( نقطة«.وبالنس�بة 
ملؤرشات تداول املستثمرين غر العراقيني يف سوق 
الع�راق ل�الوراق املالية أوض�ح أن »عدد االس�هم 
املش�رتاة من املس�تثمرين غرالعراقيني لالسبوع 
امل�ايض بلغ )٢4( مليون س�هم لتنخفض قياس�ا 
باالس�بوع الذي قبله بنسبة )58.٢9%(، اما قيمة 
تلك االس�هم فبلغت قيمتها )43( مليون دينار من 
خالل تنفيذ )٢8( صفقه عىل اس�هم )٧( رشكات 
لرتتفع بدورها قياسا باالسبوع الذي قبله بنسبة 
)٢3.84%( ».ام�ا ع�دد االس�هم املباعة من املس�تثمرين 
غر العراقيني لالس�بوع املايض فبلغ )١83( مليون سهم 
منخفضا بنس�بة )٧5.٠8%( قياس�ا باالسبوع الذي قبله 
وبلغت قيمة تلك االس�هم )١9٠( ملي�ون دينار من خالل 
تنفيذ )٧4( صفقة عىل اسهم )5( رشكات لتنخفض هي 

االخرى بنسبة )٧٢.3١%( قياسا باالسبوع الذي قبله.
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البرصة تعلن عن مساع لتجهيز مركز املحافظة 
بطاقة اضافية من الكهرباء

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن�ت حكومة الب�رة املحلية ، عن 
مساع لتجهيز مركز املحافظة بطاقة 
اضافي�ة م�ن الكهرب�اء ع�رب الخ�ط 
االيران�ي، لتص�ل اىل 6٠٠ ميجاواط«.

وقال محافظ البرة ماجد النراوي 
يف  عق�ده  صح�ايف  مؤتم�ر  خ�الل   ،
دي�وان املحافظة، بع�د اجتماع له مع 
محافظ خوزستان االيرانية غالم رضا 
رشيعت�ي، إن »البرة يت�م تزويدها 
باكثر م�ن 4٠٠ ميج�اواط من الخط 
االيران�ي ع�رب محافظة خوزس�تان، 
وطلبنا من محافظه�ا طاقة اضافية 

تصل اىل ٢٠٠ ميجاواط ليصل املجموع نحو 6٠٠ ميجاواط«.وأضاف أن »هذه 
الطاقة س�تخصص اىل مركز مدينة البرة فقط، مبينا ان تلك املس�اعي تأتي 
لتعوي�ض مافقدته البرة من خ�روج اكثر من 6٢٠ ميج�اواط لهذا الصيف 
بس�بب خ�روج بارجات الكهرب�اء الرتكية وعدد م�ن محط�ات التوليد«.وبني 
النراوي انه سيلتقي بوزير الكهرباء الستحصال املوافقات بذلك الشأن بعدما 
وعد محافظ خوزس�تان بمتابعة طل�ب البرة لرفدها بالطاق�ة االضافية«.

يذكر أن مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية يف البرة تحسني زكي، كشف عن  
دخول الخط اإليراني إىل العمل لرفد املحافظة بالطاقة الكهربائية، فيما أوضح 
بأن معدل تجهيز املواطنني بالتيار خالل صيف هذا العام سيكون بواقع )١٧-

١8(، ساعة، موضحا أن إنتاج الطاقة يف املحافظة يصل إىل ٢5٠٠ ميجاواط.

املنافذ احلدودية: أكثر من 30 ألف عريب وأجنبي 
شاركوا بزيارة االمام الكاظم »عليه السالم«

احلج متدد موسم العمرة حتى شهر متوز املقبل

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مديري�ة املناف�د الحدوي�ة يف وزارة الداخلي�ة، دخول أكثر م�ن 3٠ ألف 
عرب�ي وأجنبي اىل العراق للمش�اركة بزيارة ذكرى أستش�هاد األم�ام الكاظم 
عليه الس�الم«.وقال مدير عام املديرية اللواء سامي السوداني يف بيان له تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »3٠ ألفاً و88 زائ�راً ن العرب واالجانب 
شاركوا يف الزيارة ودخولوا عرب منافذ الشيب والشالمجة والسفوان وزرباطية 

ومطاري النجف والبرة الدوليني الداء مراسيم الزيارة.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العليا للحج والعمرة عن تمديد موس�م العمرة حتى نهاية ش�هر 
ش�وال )تموز املقبل(«.ونقل بيان للهيأة تلقت » املستقبل العراقي« نسخة منه، 
عن رئيس الهيأة خالد العطية قوله ان »تمديد موسم العمرة الحايل ليشمل شهر 
ش�وال هي س�ابقة س�تتيح الفرصة امام اكرب عدد من املواطنني الراغبني بأداء 
مناس�ك العمرة املفردة لهذا العام«.ودعا العطية »املواطنني الراغبني بالتسجيل 
ع�ىل العمرة لش�هر ش�وال اىل مراجع�ة مكات�ب الهيئ�ة يف بغ�داد واملحافظات 
وال�رشكات املجازة م�ن قبلها حرا واختي�ار الربامج املناس�بة لهم«.يذكر ان 
السلطات السعودية مددت موسم العمرة الحايل وحددت يوم ١5 شوال ١438 ه� 

املوافق ٢٠١٧/٧/١٠ من هذا العام كآخر موعد لدخول املعتمرين اىل أراضيها.

رشكة التوزيع جتهز أول حمطة تعبئة وقود يف الساحل األيمن للموصل باملشتقات النفطية
    بغداد / المستقبل العراقي

جهزت رشكة توزي�ع املنتجات النفطية 
محط�ة املأم�ون الحكومي�ة يف س�احل 
املوصل األيمن ب� )36( ألف لرت من منتوج 
البنزي�ن م�ن مس�تودع ال�دورة الجديد 
بواس�طة س�يارات هيأة النق�ل التابعة 
اىل رشك�ة التوزي�ع .ج�اء ذل�ك بتوجيه 
من وزير النفط املهن�دس جبار اللعيبي  
وبإيعاز مبارش من وكيل الوزارة لشؤون 
التوزيع األس�تاذ معتص�م أكرم . بدوره 
بني مدي�ر عام رشكة التوزي�ع املهندس 

ع�يل عب�د الكري�م املوس�وي ان املحطة 
إسُتلَِمْت من القوات األمنية وتحديداً من 
جهاز مكافحة اإلرهاب- الفرقة الذهبية، 
الفت�ًا اىل ان املحط�ة املذك�ورة ه�ي أول 
محطة يتم تش�غيلها يف الس�احل األيمن 
م�ن املوصل وخضع�ت ألعم�ال التأهيل 
والصيان�ة واإلدام�ة إلعادته�ا للخدم�ة 
بالرسع�ة املمكن�ة لتتمك�ن املحطة من 
توفر املشتقات النفطية دعماً للنازحني 
كمرحلة أولية لإلس�تفادة منها، كما أكد 
ان الرشك�ة عمل�ت جاهدة ع�ىل افتتاح 
العديد م�ن املنافذ التوزيعي�ة يف املناطق 

املحررة م�ن املوصل بعد إع�ادة تأهيلها 
حيث بلغ عدد املنافذ  املؤهلة )46( منفذ 
منه�ا ١6 محطة حكومي�ة و٢9 محطة 
أهلي�ة وس�احة نف�ط واح�دة ، وال تزال 
الجهود مس�تمرة إلفتت�اح باقي املنافذ . 
من جانبه ذكر وكيل املدير العام املهندس 
وسام صاحب ان » محطة تعبئة املأمون 
الحكومي�ة من أوائ�ل املناف�ذ التوزيعية 
الت�ي ع�ادت اىل الخدم�ة بع�د تطه�ر 
املنطقة من عصابات داعش اإلرهابي« ، 
مؤكدا ان الرشكة عىل إطالع يومي بواقع 
س�ر العمليات ، كم�ا إن مناف�ذ توزيع 

الت�ي  املواق�ع  أوىل  النفطي�ة  املنتج�ات 
تبارش رشكتنا بتفقدها بعد تحرير املدن 
من تلك العصابات لغرض إجراء عمليات 
التأهيل وتجهيزها بالوق�ود الالزم فيما 
أوض�ح إن الرشك�ة إفتتح�ت الكثر من 
املحط�ات يف املناطق املحررة من الجانب 
األي�رس لخدم�ة املواطن�ني وإلس�تيعاب 
ضغ�ط الن�زوح والعملي�ات العس�كرية 
ع�الوًة ع�ىل إن العملي�ة متواصلة لحني 
إنته�اء   تلك العمليات وع�ودة الحياة اىل 
وضعها الطبيعي لتعود املنافذ اىل عملها 
السابق خدمة للمواطنني. يذكر أن رشكة 

التوزيع من أوائل املؤسسات التي دخلت 
اىل س�احل املوص�ل االيرس بع�د التحرير 
لتوف�ر احتياجات الناس لع�ودة الحياة 
اىل وضعه�ا الطبيعي فيما كانت املواكبة 
ميدانية من خالل مالكات الرشكة الذين 
يواصل�ون جهودهم ليالً نه�اراً من اجل 
تأهيل  منافذ التوزيع يف كل األحياء التي 
تتح�رر حي�ث بلغ�ت املحط�ات التي تم 
إفتتاحه�ا يف الجانب األي�رس 6 محطات 
تجهز املواطنني بإحتياجاتهم من الوقود 
فيما توج�د 4 محطات أخرى قيد أكمال 

اإلجراءات الرسمية تمهيدا إلفتتاحها .
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بنلاءا عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسلان / االملاك  املرقم 7551 يف 
2017/4/2 تاجري االماك املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والبالغ 
عددها )2( ملك اسلتنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 
2013. فعلىل من يرغب االشلراك باملزايدة العلنية مراجعلة مديرية بلديات 
ميسلان – سلكرتري اللجنة وخال ملدة 30 يوما تبدأ من اليلوم التايل لنرش 
االعان مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة 
وسلتجري املزايدة خال الدوام الرسلمي ملن اليوم االخري ملن مدة االعان 
ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل الغربي ويتحمل من ترسلوا 

عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

لحصلول كرس قلرار والحاقا باعاننلا )87 يف 2017/3/6(تعلن لجنة البيع 
وااليجلار يف مديرية بلديات ميسلان عن تاجري االملاك املدرجة مواصفاتها 
ادنلاه والعائلدة اىل مديرية بلدية املجر الكبري وملدة سلنة واحلدة وباملزايدة 
العلنية اسلتنادا لقانون بيع  وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسلنة 2013. 
فعىل من يرغب االشلراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – 
سكرتري اللجنة وخال سبعة ايام تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان مستصحبا 
معه تأمينات قانونية ال تقل عن 20 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل 
مدته وستجري املزايدة خال الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعان 
ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترسوا 
عليله املزايدة اجور النرش واجلور اللجنة اضافة اىل اجور الخدمة البالغة %2 

من مبلغ االحالة والداللية  واية اجور قانونية اخرى.

اعالن
إىل / مسامهي رشكة احلارث العربية للتحويل املايل مسامهة خاصة

م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة 
اسلتنادا الحكام املادتني 86 / 87 من قانون الرشكات رقم 21 لسلنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 
االدارة يف 16 / 3 / 2016 ، يرس دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سليعقد يف السلاعة العارشة 
من صباح يوم الخميس 11 / 5 / 2017 يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد الكرادة عرصات الهندية ملناقشة 

جدول االعمال التايل .
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليه .

2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات حول امليزانية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة 
عليه .

3 – مناقشة الحسابات الختامية للرشكة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها .
4 – مناقشة ابراءذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف31 / 12 / 2016 واملصادقة 

عليها .
5 – مناقشة تعيني مراقب حسابات لعام 2017  وتحديد اجوره واملصادقة عليها .

6 – مناقشة تعديل نشاط الرشكة إىل مرصف اسامي بدال من التحويل املايل واملصادقة عليه .
أ - مناقشة تعديل املادة ) اوال ( من عقد التاسيس املتضمن االسم التجاري للرشكة واملصادقة عليه .

ب - مناقشة تعديل املادة ) ثالثا ( من عقد التاسيس املتضمن نشاط الرشكة واملصادقة عليها .
ج – مناقشة تعديل املادة ) خامسا ( من عقد التاسيس واملصادقة عليه .

7 – مناقشلة زيادة راسلمال الرشكة من ) 45 ( مليار دينار إىل ) 100 ( مليار دينار وذلك بطرح اسلهم 
مقدارها ) 55 ( مليار دينار / سلهم وفقا الحكام املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات رقم 21 لسلنة 

1997 املعدل وتعديل املادة ) رابعا ( من عقد التاسيس . 
راجني الحضور اصالة او انابة احد املسلاهمني بموجب سلند انابة او توكيل الغري بموجب وكالة صادرة 
ملن كاتلب عدل مع مراعاة احكام امللادة 91 من القانون اعاه ويف حالة علدم حصول النصاب القانوني 

فيؤجل االجتماع إىل يوم 18 / 5 / 2017 فيذلك الزمان واملكان اعاه .

اعالن
إىل / مسامهي مرصف عرب العراق لالستثامر ) م . خ ( 

استنادا الحكام قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املؤرخ يف 
3 / 4 / 2017 ، يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سيعقد يف الساعة العارشة من 
يلوم الخميس املصادف 25 / 5 / 2017 يف مقر الرشكة الكائن يف الكرادة – االدارة العامة – الفرع 
الرئييس – بغداد – العلوية – مقابل بدالة العلوية محلة 903 شارع 99 مبنى 192 / 222 ملناقشة 

جدول االعمال التايل :
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها .

2 – مناقشلة تقرير مراقب الحسلابات حول امليزانية للسلنة املالية املنتهيلة يف 31 / 12 / 2016 
واملصادقة عليها .

3 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها .
4 – تعيني مراقبي حسابات للمرصف لعام 2017 وتحديد اجوره حسب ضوابط مجلس املهنة .

5 – االطاع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2016 واملصادقة عليها .
6 – مناقشة توزيع مقسوم االرباح لسنة 2016 والبالغة ) 000 ، 000 ، 000 ، 9 ( تسعة مليارات 

دينار .
7 – مناقشة شطب ديون مشكوك يف تحصيلها بمبلغ ) 000 ، 000 ، 492 ( دينار لتعذر استحصالها 

من رصيد مخصص االئتمان النقدي ) مخصص ديون مشكوك يف تحصيلها ( .
8 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافاتهم للسنة املالية املنتهية 2016 .

راجلني الحضور اصالة او انابة او وكالة الغري بموجب صلك انابة او الغري بموجب وكالة مصدقة 
ملن كاتلب العدل مع مراعاة احلكام املادة 91 من القانون اعلاه ، ويف حالة عدم حصول النصاب 
القانونلي يؤجلل االجتماع ليوم الخميس املصلادف 1 / 6 / 2017 فيذلك الزملان واملكان املعينني 

اعاه .

اعالن دعوة اهليئة العامة لرشكة الرابطة املالية للتحويل املايل م . خ 
استنادا الحكام املواد 87 ثانيا من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 
1997 املعدل وبطلب ممن يحمل اكثر من 10 % من اسهم الرشكة 
تقرر دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة الذي سيعقد 
يف بغلداد يف النادي اللبناني يف بغلداد صباح يوم االحد املصادف يف 
14 / 5 / 2017 السلاعة العلارشة صباحا وذلك ملناقشلة جدول 

االعمال االتي:
- انتخاب خمسة اعضاء اصليني ومثلهم احتياط لعضوية مجلس 

االدارة .
- تعديل املادة الخامسة من عقد التاسيس .

راجلني حضوركم او من ينوب عنكم بموجب صك انابة او وكالة 
مصدقلة من كاتب العدل مع مراعلاة احكام املادة 91 من قانون 
الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل ويف حالة عدم تحقق النصاب 
القانوني لاجتماع فيؤجل إىل نفس املكان والزمان من االسلبوع 

الذي يليه .. مع التقدير

حرضات السيدات والسادة املسامهني املحرتمني 
رشكة دار البستان للمقاوالت واالستثامرات العقارية املسامهة خاصة بغداد  

م / دعوة اجتامع اهليئة العامة للرشكة 
اسلتناداً اىل احكام امللادة 87 ثانياً من قانون الرشكات رقم 
21 لسلنة 1997 املعلدل وعطفلاً عىل قرار مجللس االدارة 
بتاريلخ 2017/2/25 يرسنلا دعوتكلم لحضلور اجتماع 
الهيئة العامة للرشكة والذي سيعقد يف مقر الرشكة الكائن 
يف البنايلة املرقملة 1/62 ط3 يف بغداد – الكاظمية – محلة 
415 شلارع 16 وذللك يف تمام السلاعة العارشة من صباح 
يلوم االحد املصلادف 2017/5/21 للنظر يف جدول االعمال 

التايل :- 
1- مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاط الرشكة للسنة 

املنتهية يف 2016/12/31 واملصادقة عليه 
2- مناقشة الحسابات الختامية وتقرير مراقب الحسابات 
حولها للسنة املنتهية يف 2016/12/31 واملصادقة عليهما 

3- مناقشة مقسوم االرباح واتخاذ القرار بشأنها
4- ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة 

5- تعيني مراقب حسابات لتدقيق حسابات الرشكة للسنة 
املالية 2017 وتحديد اجوره 

ويف حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل االجتماع اىل يوم االحد 
التلايل املصلادف 2017/5/28 ويف نفلس الزملان واملكان 
املشلار اليهما اعاه ويف حالة تعلذر حضوركم يرجى انابة 
غريكم من املسلاهمني بموجب صلك االنابة او توكيل الغري 
بموجب وكالة مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز شلهادة 
االسلهم التلي تمثلونها اصالة وانابة ووكاللة عىل ان تودع 
االنابلات يف مقر الرشكة قبل ثاثة ايام عىل االقل من املوعد 
املحدد النعقاد االجتماع استناداً الحكام املادة 91 من قانون 

الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل

دائرة الكاتب العدل يف الكرخ 
العدد 7596 
اعادة اعان 

املنلذر / املحامي سلعد محمد عيل الوكيلل عن عيل عماد هاشلم بموجب الوكالة 
املرقمة بالعدد 14700 س 74 والصادر من كاتب عدل الكرخ املسائي . 

عنوانه / بغداد / البياع 
املنذر اليه / ياسني جليل رجب 

عنوانه / بغداد م 631 ز 2 بناية 1 . سبق يل ان سريت اليكم االنذار بواسطة السيد 
الكاتب العدل يف الكرخ املسلائي بالعدد 5511 سلجل 28 بتاريخ 22 / 3 / 2017 . 
والذي يقيض – سبق وان استاجرت املخزن التاجري املشيد عىل القطعة 7 / 5256 
مقاطعة 20 داودي بموجب العقد الشفوي بمبلغ االيجار 000 ، 600 ستمائة الف 
دينار يدفع يف 15 من كل شلهر وعليه ولعدم رغبت موكيل بتجديد العقد الشلفوي 
معلك عليله انذرك بتخلية العقار ) املخزن التاجري ( ملدة اقصاها 14 / 4 / 2017 
وتسلليمه خاليا من الشلواغل وعند ذهاب املبلغ القضائي علىل عنوانكم املثبت يف 
االنذار اتضح بانك مجهول محل االقامة وحسب رشح القائم بالتبليغ – لذا اقتىض 

تبليغك بواسطة الصحف املحلية .
كاتب العدل 
احمد محمد محسن

دائرة الكاتب العدل / 
اعان تسجيل مكائن

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل السيد حيدر حسني سبعواملورخ يف 
2017/4/18املتضملن طلب تسلجيل املكائن ملعمل طابوق البشلائر  والعائدة له 

واملنصوبه
حاليلا يف ديلاىل/ بعقوبة/كنعان/رقم القطعلة 1/24م13/ ابلو طيورواملدرجه 

اوصافها يف ادناه فعىل من 
لله عاقة بها وبادواتها املوصوفة ان يراجع   الطلرق القانونية الثبات ذلك وابراز 

استشهاد لهذه الدائرة 
 بغية ايقاف التسجيل خال مدة خمسة عرش  يوما من اليوم التايل  لتاريخ النرش 

ويعترب التسجيل متاخر
 لحني حسلم الدعوى واالعراض ملدة سلبعة ايام لدى املحكمةاملختصه وبعكسله 

سيتم تسجيل املكائن
وادواتها باسلم طالب التسجيل وفقا لقانون الكتاب العدول رقم)33(لسنة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل0
الكاتب العدل
محمد محمود   داود

االوصاف
1-    هوبر عدد)1( صنع محل

2-    حزام ناقل )عدد1( صنع محيل
3-    خباط اريض عدد)1( صنع محيل

4-    خباط علوي) فاكيوم( عدد)1(   صنع محيل
5- الكاصوصة عدد)1( صنع محيل

6-    قاطعة لبن كر) الدفة(  صنع محيل
kv )750( 7-   مولد كهرباء كر بلر امريكي املنشاء

رئيس جملس االدارة 
امحد ناجح عبد الزهرة

رئيس جملس االدارة 
حسن نارص جعفر

ميشال سالـم  
نائب رئيس املجلس

رئيس جملس االدارة
عبد اللطيف عيل حممد

بدل االيجار المساحة)م2(المقاطعةرقمهنوع العقارتالبلدية
السابق

بدل التقدير 
الجديد

علي 
الغربي

كراج غسل 1
مق 39 152/2وتشحيم

300545000550000م2النجيدية

مق 39 1162/1مطعم2
82.75310000400000م2النجيدية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالناعالن
العدد: 139 

التاريخ: 2017/4/20
العدد: 142 

التاريخ: 2017/4/20

القيمة التقديرية لمدة سنة واحدةالمساحةرقمه وموقعهنوع العقارت

ساحة وقوف 1
السيارات

 2332/1
3050000 ثالثمائة وخمسون الف دينار200م2العيداوية
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تعلن مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية عن 
االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه  فعىل الراغبني  يف االشرتاك باملزايدة العلنية  
مراجعة مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف  وخالل مدة سبعة ايام من 
تاريخ النرش يف احدى الصحف املحلية وس�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم االخري من املدة املذكورة مستصحبني معهم التامينات البالغة 
20% م�ن ب�دل التقدير وبصك مصدق واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية 
فالي�وم الذي يليه موع�دا للمزايدة وعىل املزايد جلب ب�راءة ذمة من الرضيبة 
و هوية االحوال املدنية +بطاقة الس�كن مصورات + اصلية واليجوز ملوظفي 
االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترس�و 
علي�ه االحالة اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى علما بان تس�ديد بدل 
االيج�ار صفقة واحدة وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكس�ه يعترب 

ناكال
بدل التقديرمساحتهاموقعهرقمهاسم العقارت

عبد الوهاب 1
المشاط

1/جزء 
من تسلسل 
172/1505

حي 
6000000ستة ماليين دينار22.40م2السعد

عبد الوهاب 2
المشاط

2/جزء 
من تسلسل 
172/1505

حي 
4800000 اربعة ماليين وثمنمائة الف 18م2السعد

دينار

عبد الوهاب 3
المشاط

3/جزء 
من تسلسل 
172/1505

حي 
8400000 ثمانية ماليين واربعمائة الف 38م2السعد

دينار

عبد الوهاب 4
المشاط

5/جزء 
من تسلسل 
172/1505

حي 
3600000 ثالثة ماليين وستمائة الف 12م2السعد

دينار

عبد الوهاب 5
المشاط

6و7/جزء 
من تسلسل 
172/1505

حي 
8400000 ثمانية ماليين واربعمائة  الف 45م2السعد

دينار

عبد الوهاب 6
المشاط

8/جزء 
من تسلسل 
172/1505

حي 
4300000 اربعة ماليين وثالثمائة الف 24.20م2السعد

دينار

عبد الوهاب 7
المشاط

9و10/جزء 
من تسلسل 
172/1505

حي 
8400000 ثمانية ماليين واربعمائة  الف 43م2السعد

دينار

مديرية الوقف الشيعي في النجف االشرف

تعل�ن مديرية الزراعة يف محافظة بغ�داد الكرخ / لجنة تاجري 
االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلني�ة ع�ن ن�رش اع�الن تاج�ري 
املس�احة املبين�ة اوصافها ادناه باملزاي�دة العلنية  وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل والقانون 
35 لس�نة 1983  والق�رار 44 لس�نة 1987 يف الي�وم الثالث�ني 
م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن يف الصحيفة او ي�وم العمل الذي 
يلي�ه  يف حال مصادفة املوعد عطلة رس�مية وس�تكون املزايدة 
يف الس�اعة العارشة صباحا يف مقر ش�عبة زراعة اللطيفية ... 
للتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا لالطالع عىل الرشوط وتقديم 
املستمس�كات املطلوبة ودفع التامينات القانونية البالغة %20 
من القيمة التقديرية من بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترسو 

عليه  املزايدة اجور نرش االعالن 

رقم رقم القطعة
المقاطعة

المساحة 
المشيدات  المواصفاتبالدونم

والمغروسات

بدل االيجار 
السنوي المقدر 
للدونم الواحد /
دينار عراقي

1/7203/15
6اللطيفية

زراعية 
مستصلحة 

جزئيا
4800 دينارخالية

مدير الزراعة في محافظة بغداد /الكرخ

مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ
اعالن رقم 68 لسنة  2017

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 

تعل�ن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علني�ة لتأجري االمالك املبينة يف ادناه 
والعائ�دة اىل مديري�ة بلدي�ة العم�ارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة مراجعة 
س�كرتري اللجنة يف مق�ر بلدية العمارة خالل فرتة )30( ثالث�ون يوما تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال تقل عن )100 
%( م�ن القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا يف 
اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة واذا 
صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو 
عليه املزاي�دة اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال 
املدنية وبطاقة السكن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( 
ع�رشة ايام من تاري�خ املصادقة الكمال اجراءات التعاق�د االصويل وبخالفه يتحمل 

االجراءات القانونية.

م ر مهندسين
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العمارة
ر اللجنة

نوع الملك ت
مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعورقمه

425000اربعمائة وخمسة 7.5م2خلف كراج الفورتاتكشك رقم 1289
سنة واحدةوعشرون الف دينار

500.000خمسمائة الف 7.5م2خلف كراج الفورتاتكشك رقم 2301
سنة واحدةدينار

1500.000 مليون 9م2حي الحسين العصريكشك رقم 3351
سنة واحدةوخمسمائة الف دينار

خلف سوق حي الحسين كشك رقم 4352
سنة واحدة600.000 ستمائة الف دينار9م2العصري

425000 اربعمائة وخمسة 9م2حي المعلمين الجديدكشك رقم 5497
سنة واحدةوعشرون الف دينار

خلف سوق حي الحسين كشك رقم 6380
سنة واحدة600.000 ستمائة الف دينار6م2العصري

خلف سوق حي الحسين كشك رقم 7394
سنة واحدة600.000 ستمائة الف دينار6م2العصري

خلف سوق حي الحسين كشك رقم 8411
سنة واحدة600.000 ستمائة الف دينار6م2العصري

خلف سوق حي الحسين كشك رقم 9413
سنة واحدة600.000 ستمائة الف دينار6م2العصري

خلف سوق حي الحسين كشك رقم 10419
سنة واحدة600.000 ستمائة الف دينار6م2العصري

خلف سوق حي الحسين كشك رقم 11376
سنة واحدة600.000 ستمائة الف دينار6م2العصري

خلف سوق حي الحسين كشك رقم 12362
سنة واحدة600.000 ستمائة الف دينار6م2العصري

خلف سوق حي الحسين كشك رقم 13364
سنة واحدة600.000 ستمائة الف دينار6م2العصري

خلف سوق حي الحسين كشك رقم 14365
سنة واحدة600.000 ستمائة الف دينار6م2العصري

خلف سوق حي الحسين كشك رقم 15373
سنة واحدة600.000 ستمائة الف دينار6م2العصري

خلف سوق حي الحسين كشك رقم 16378
سنة واحدة600.000 ستمائة الف دينار6م2العصري

رشوط التاجري :
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاج�ة اليه وخالل فقرة التاج�ي راو عند انتهاء العقد 

املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

ديوان الوقف الشيعي
مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف

اعالن ثاينشعبة االموال املوقوفة

العدد:4/1/3   2667
التاريخ :2017/4/19

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة بعقوبة
العدد:891/ب2016/3
التاريخ 2017/4/18

اعالن
تنفيذا  للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى اعاله والقايض بازالة ش�يوع العقار املوصوف ادناه بيعا والعائد للس�يدة ) خريية ش�اكر 
عب�د اللطي�ف ( ورشكائها والكتس�اب  القرار الدرجة القطعي�ة تقرر االعالن عن بيعه يف الصحف املحلية )ملدة خمس�ة عرش يوما ( اعتبارا من 
الي�وم الت�ايل للنرش فعىل  من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة  املقدرة له البالغة 
384.000.000 ثالثمائة واربعة وثمانون مليون دينار بصك مصدق لحساب هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري االحالة القطعية بعهدة 

الراغب االخري بعد الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشرتي
القايض

االوصاف :
1-ان  العقار املرقم 82 مقاطعة 61 هويدر مس�احته )1دونم و4اولك( يقع يف منطقة الهويدر منطقة الدوزة قرب الس�وق عبارة عن بس�تان  
مغروسة باشجار النخيل والحمضيات وجزء منه مشيد عليه ثالث دور سكنية مشغولة من قبل املدعية واوالدها الدار االول مشيد من الطابوق 
واالس�منت ومسقف بالكونكريت املس�لح ويتكون من طابقني وتبلغ مساحته 250مرت و 8 سم ومشغول من قبل مهند حقي اسماعيل والدار 
الثانية تتكون من طابقني غرفة نوم وصالة ومطبخ  وصحيات ومش�يد بالطابوق واالس�منت ومس�قف بالكونكريت ومجهز باملاء والكهرباء 
وتبل�غ مس�احته 440 م�رت ومش�غول من قبل املدعية وال�دار الثالثة تتكون م�ن طابق واحد يحت�وي عىل غرفتني نوم وصال�ة وهول ومطبخ 
وصحيات ومش�يد بالطابوق واالس�منت والسقف من الكونكريت املسلح ومشغول من قبل امجد حقي اسماعيل وان الشاغلني للعقار يرغبون 

بالبقاء فيه بصفة مستاجرين 
2-قيمة الدار االوىل بناءا ) 90.000.000( تسعون مليون دينار

3-قيمة الدار الثانية بناءا ) 70.000.000( سبعون مليون دينار
4-قيمة الدار الثالثة بناءا )50.000.000( خمسون مليون دينار

5-قيمة العقار ارضا ) 174.000.000( مائة واربعة وسبعون مليون دينار
6-القيمة الكلية للعقار ارضا وبناءا ) 384.000.000( ثالثمائة واربعة وثمانون مليون دينار

العدد: 18375
التاريخ 2017/4/24  اعالن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد 1192 

م / نرش فقدان
قدم�ت املدع�وة مارس�ني دنان ع�ي طلب�ا إىل هذه 
املحكمة يدعي فيه فقدان زوجها بشار حسن احمد 
ع�ي االحبابي وال�ذي فقد يف محافظ�ة صالح الدين 
– قض�اء بل�د – بتاري�خ 15 / 6 / 2014 بعد ان تم 
اختطاف�ه من قبل مجموعة ارهابي�ة ولم يعرف اي 
يشء عن مصريه لحد االن وهو من س�كنة محافظة 
ص�الح الدين – قضاء س�امراء – الجبريية الثانية – 
فعىل من لديه معلومات عنه االتصال بذويه او بهذه 

املحكمة او باي مركز للرشطة .
القايض 
احمد حميد حسان 

دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي 
العدد: 11015

التاريخ: 2017/4/23
سجل / 56

اعالن 
اىل السيدة / ناجحة عمران عي 

قدم املن�ذر املحامي / عباس كامل صايف الوكيل عن محمد قاس�م 
خض�ري اإلن�ذار املرق�م 6986 س�جل 35 يف 2017/3/8 املتضم�ن 
تحويل ملكية العقار املرقم 26/318 الخليلية والحضور امام دائرة 
التس�جيل العقاري يف البرصة لهذا الغرض حيث أنى اش�رتيت منك 
العق�ار عاله بموجب مكاتبة الصادرة من مكتب عقارات أبو حكم 
وقد استلمت مني املبلغ نقداً وقدره )خمسمائة وخمسة وعرشون 
مليون دينار( ولدى ارسال أوراق اإلنذار اىل كاتب عدل الدير. اعيدت 
الينا غري مبلغة حس�ب هامش مركز رشطة الدير ومجلس بلدي/ 
املختار كونها مجهولة اإلقامة، لذا تقرر تبليغك بواس�طة الصحف 
اليومية استناداً اىل قانون التبليغات القضائية العدلية واعتباراً عىل 

طلبه زود بهذا اإلعالن بتاريخ 2017/4/23.
الكاتب العدل / جبار فخري محل االسدي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد / حجر وقيمومة / 2017 
م / اعالن

قدمت املدعوة ) خوله محمد نجم ( طلبا إىل هذه املحكمة 
تطلب فيه نصبها قيمة عىل ولدها ) عز الدين خالد محمد 
اليعرف  االن  ولحد   2014  /  10  /  18 بتاريخ  لفقدانه   )
او معلومات  اعرتاض  لديه  ام ميتا فمن  مصريه حيا كان 
تفيد حياته او مماته الحضور امام هذه املحكمة من اليوم 
التايل للنرش لتقديم اعرتاضه واعالمنا وبخالفه سوف تنظر 

املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض  فائق مشعل صالح

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد/390/ش/2017
التاريخ 2017/3/20

اعالن
اىل/املدعى عليه : تحسني تركي عي

/390 املرقمة  الدعوى  يف  قرارها  املحكمة  هذه  اصدرت 
)الحكم  واملتضمن   2017/3/30 بتاريخ  وذلك  ش/2017 
)فاتن هادي  املدعيه  بينك وبني  للهجر  القضائي  بالتفريق 
مختار  اشعار  حسب  اقامتك  محل  وملجهولية  جالب( 
بقرار  تبليغك  املحكمة  هذه  قررت  لذا  )القشلة(  منطقة 
الحكم اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
االعرتاض عىل القرار اعاله خالل عرشة ايام تبدا من اليوم 

التايل لتاريخ تبليغك بمضمون القرار.
القايض لطيف مهنه علو النرصاوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد فقدان /2017

التاريخ 2017/4/19
اعالن

اىل املدعو /امل عبيس عبد
املحكمة  هذه  اىل  طلبا  مهدي   صالح  غصون  املدعو  قدم 
مفقود  كونك  بحقك  فقدان  حجة  اص��دار  فيه  ي��روم 
وملجهولية محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه سيتم اتخاذ االجراءات القانونية وفق 

االصول
القايض
حسني عباس

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الخرض

رقم االضبارة 2012/10
التاريخ 2017/4/11

اعالن
الكفيل  اىل  العائد  الطابوق  املعمل  الخرض  تنفيذ  تبيع مديرية 
عي خلف رايض حصته 50% والواقع يف قضاء الخرض والعائد 
الدائن خالد عبد االمري  الكفيل اعاله واملحجوز لقاء طلب  اىل 
وعرشون  واثنان  ستمائة   622800 التقدير  قيمته  البالغ 
مراجعة  بالرشاء  الراغب  فعىل  دينار    الف  وثمانمائة  مليون 
التايل  اليوم  من  تبدا  يوما  ثالثون  مدة  خالل  املديرية  هذه 
القانونية عرشة من  التامينات  لنرش االعالن مستصحبا معه 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
منفذ العدل االول
جعفر حسني ال شرب

اوصاف املعمل:
1-كاصوصه الطابوق مع كافة محتوياته

2-مخزن مبني من الطابوق ومسقف بمادة الشيلمان
3-مكتب أداره املرشوع

4-عربة حديد لنقل عدد/43 عربه
5-صهريج مجمع الوقود سعة 36000 لرت

6-خزان ماء

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحرض

رقم االضبارة/2014/125
التاريخ /2017/4/17

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الخرض سهام العقار تسلسل 8 مقاطعة 
وناس  باني  حبيب  للمدين  العائد  الخرض  يف  الواقع  /2الباب 
لقاء طلب الدائن نارص حسني سعد البالغ  51875000 دينار 
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني 
التامينات  معه  مستصحبا  للنرش  التايل  اليوم  من  تبدا  يوما 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل االول
جعفر حسني ال شرب

املواصفات :
1-موقعه ورقمه : سهام يف العقار/ 8 مقاطعة /2الباب

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية
3-مشتمالته : خايل من الشواغل
4-مساحته : 18دونم و 17 اولك

5-الشاغل : حبيب باني وناس
5-القيمة املقدرة : 45000000 خمسة واربعون مليون دينار

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 174 /ب/2012

إعالن 
 24 املرقم  العقار  عىل  بالضم  راغب  وجود  لعدم  بالنظر 
أبي  بداءة  محكمة  تبيع  عليه  العرب  فجة   37 مقاطعة 
الخصيب العقار املرقم أعاله وذلك يف تمام الساعة الثانية 
عرش من ظهر اليوم )15( الخامس عرش من اليوم التايل 
يف  الحضور  بالرشاء  رغبة  له  فمن  اإلعالن.  هذا  لنرش 
ديوان هذه املحكمة مستصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة وبصك مصدق إن لم يكن 
رشيكا وان أجور املنادي عىل املشرتي كما مبينة أوصافه 

أدناه.   
القايض / اياد احمد سعيد الساري

األوصاف:     
العقار املرقم أعاله عبارة عن بستان تسقى سيحا بمياه 
املد مساحته 26 دونم و7 أولك نوع العقار وقف صحيح 
اىل  املؤدي  الرئييس  الشارع  عىل  يقع  العقار  وان  ذري، 
عليه  مشيد  العقار  وان  الداخي.  الخصيب  ابي  البرصة 
التجارية  املحالت  من  وعدد  السكنية  الدور  من  عدد 
مشغولة من قبل الغري شيدت تجاوزاً، قدرة قيمة الدونم 
الواحد من االرض مبلغ مقداره مائة مليون دينار فتكون 
 2628000000 مقداره  مبلغ  للعقار  العمومية  القيمة 

مليار دينار. وان مبلغ الضم 70% من القيمة املقدرة.

محكمة جنح البرصة 
العدد: 1177/ج1 /2016

التاريخ: 2017/3/30
إعالن 

إىل املتهم الهارب / جنان صالح مهدي
وكونكي  والعنوان  اإلقامة  مجهولة  انكي  تبني  حيث 
مطلوبة أمام هذه املحكمة يف القضية املرقمة 1177/ج1 
/2016 وفق أحكام املادة )459 من قانون العقوبات(. 
فقد اقتىض تبلغك بصحيفتني محليتني وبالحضور أمام 
هذه املحكمة صباح يوم املحاكمة املوافق   2017/5/10 
لتجيبي عن التهمة املوجهة إليكي وبخالفه سوف تجرى 

محاكمتك غيابا وفق للقانون.
القايض / فيصل سلمان عطار   

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/956  
إعالن

املدين  حصة  تسلسل  العقار  الكوت  تنفيذ  مديرية  تبيع 
يف العقار املرقم  2 / 76م 37 ام هليل الواقع يف الكوت 
طلب  لقاء  املحجوز  غضيب  هادي  فالح  للمدين  العائد 
دينار  مليون  عرشون  البالغ  كمر   غبيش  جبار  الدائن 
مدة  خالل  املديرية  هذه  مراجعة  بالرشاء  الراغب  فعىل 
ثالثون  يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
املقدرة  القيمة  املائة من  القانونية عرشة من  التأمينات 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه  / كوت / قرب سيطرة بوابة واسط 
رقمة 76/2 م37 ام هليل 

بالواسطة  تسقى  زراعية  ارض   / ونوعه  جنسة   -2
مملوكة لوزارة املالية وحق الترصف للمدين ورشكاءه    
3- حدوده واوصافه / خايل من املشيدات واملغروسات  

4- مساحته / 30دونم 
5- الشاغل  / الرشكاء 

املدين  حصة  من  املباعة  السهام   / املقدرة  القيمة   -6
عرشون  قدره  بمبلغ  1045م2  يعادل  بما  1045سهم 

مليون دينار 
املنفذ العدل

عي طالب عزيز الجليي  

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/865  
إعالن

حصة  تسلسل  العقار  الكوت  تنفيذ  مديرية  تبيع 
هليل  ام   37 76م   /  2 املرقم   العقار  يف  املدين 
هادي  صالح  للمدين  العائد  الكوت  يف  الواقع 
غبيش  جبار  الدائن  طلب  لقاء  املحجوز  غضيب 
الراغب  فعىل  دينار  مليون  عرشون  البالغ  كمر  
ثالثون   مدة  املديرية خالل  مراجعة هذه  بالرشاء 
يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
القيمة  من  املائة  من  عرشة  القانونية  التأمينات 
رسم  وان  العراقية  الجنسية  وشهادة  املقدرة 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه  / كوت / قرب سيطرة بوابة 
واسط رقمة 76/2 م37 ام هليل 

2- جنسة ونوعه / ارض زراعية تسقى بالواسطة 
للمدين  الترصف  وحق  املالية  لوزارة  مملوكة 

ورشكاءه    
املشيدات  من  خايل   / واوصافه  ح��دوده   -3

واملغروسات  
4- مساحته / 30دونم 
5- الشاغل  / الرشكاء 

حصة  من  املباعة  السهام   / املقدرة  القيمة   -6
املدين 1045سهم بما يعادل 1045م2 بمبلغ قدره 

عرشون مليون دينار 
املنفذ العدل

عي طالب عزيز الجليي   

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة

العدد 133 / ش / 2017 
اعالن

- مجهول  ابراهيم  املدعى عليه / جالل جليل  إىل 
محل االقامة حاليا

الدعوى  عي  بهاء  زهراء  املدعية  زوجتك  اقامت 
لدى هذه املحكمة طالبة الحكم بالنفقة وبالنظر 
بصحيفتني  تبليغك  تقرر  اقامتك  محل  ملجهولية 
امام هذه املحكمة صباح يوم  محليتني للحضور 
عدم  حال  ويف   2017  /  5  /  7 املوافق  املرافعة 
حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض سالم روضان املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة

العدد 88/ ش / 2017 
اعالن

- مجهول  ابراهيم  املدعى عليه / جالل جليل  إىل 
محل االقامة حاليا

الدعوى  عي  بهاء  زهراء  املدعية  زوجتك  اقامت 
لدى هذه املحكمة طالبة الحكم باالثاث الزوجية 
تبليغك  تقرر  اقامتك  محل  ملجهولية  وبالنظر 
بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم املرافعة املوافق 7 / 5 / 2017 ويف حال 
ستجري  قانونا  عنك  ينوب  من  او  حضورك  عدم 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
سالم روضان املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 1767/ش2017/1

التاريخ 2017/4/20
اعالن

اىل املدعى عليها /مهدي خرسو محمد
املحكمة  هذه  اصدرت   2017/3/7 بتاريخ 
 ( والذي  1767/ش2017/1  بالعدد  ا  قرارها 
عدنان  مريم   ( املدعية  حضانة  بتاييد  يقيض 
فاضل ( لطفليها )محمود ومحمد(من مطلقها 
) مهدي خرسو محمد( وقد صدر  عليه  املدعى 
اقامتك  محل  وملجهولية  بحقك   غيابيا  القرار 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي 
بالقرار  تبليغك  املحكمة  قررت  /النجف  النداء 
حق  ولك  يوميتني  محليتني  صحيفتني  بواسطة 
االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية 

وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
غيث جبار ابو نارصية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1030/ب2017/5

التاريخ 2017/4/23
اعالن

اىل املدعى عليه )فخري محمد يعقوب(
اقام املدعي )جواد مريان جبار ( الدعوى البدائية 
فيها  يطلب  الذي  1030/ب2017/5  املرقمة 
الحكم بابطال قيد العقار املرقم 3/20490 حي 
حسب  اقامتك  محل  مجهولية  ولثبوت  النرص 
رشح املبلغ القضائي يارس جبار محسن واشعار 
مختار حي الريموك /2 كاظم هاشم محمد لذا 
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة يف 2017/4/30 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
غيابيا  بحقك  املرافعة  تجري  قانونا سوف  عنك 

وعلنا وفق االصول
القايض
عي عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 575/ب2016/1
التاريخ 2017/1/18

اعالن
املحكمة  هذه  من  الصادر  القرار  عىل  بناءا 
الخاص بازالة شيوع العقار تسلسل )2/1145 
حي االمري ( يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
اوصافه  واملبينة  اعاله  املذكور  العقار  بيع  عن 
مراجعة  بالرشاء  الراغبني  فعىل  ادناه  وقيمته 
هذه املحكمة خالل ) 30( يوما من اليوم الثاني  
لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية 
صك  بموجب   املقدرة  القيمة  من   %10 البالغة 
مصدق  المر محكمة بداءة النجف  وصادر من 
وستجري  النجف  يف   )7( رقم  الرافدين  مرصف 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخري من االعالن يف املحكمة وعىل املشرتي جلب 
هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض

االوصاف : العقار املرقم 2/1145 حي االمري يف 
عىل  يقع  سكن  دار  عن  عبارة  االرشف  النجف 
وبواجهة    ) الحويل  )الشارع  مرت   100 شارع 
22 مرت ونزال 30م مفرز اىل جزئني بصورة غري 
محالت  اربعة  عىل  يحتوي  االول  العقار  رسمية 
يف واجهة العقار وجميع املحالت متخذة لتصليح 
السيارات ويتالف من طارمة مبلطةة من الكايش 
وساحة امامية بمساحة 5×8 مرت ومدخل وممر 
ومطبخ  نوم  وغرفة  واستقبال  وصالة  صغري 
ومجموعة صحية ومكشوفة يف الطابق االريض 
غرف  ثالث  عىل  فيحتوي  العلوي  الطابق  يف  اما 
من  بناء  وان  صحية  ومجموعة  وكليدور  نوم 
ومجهز  املسلح  بالكونكريت  ومسقف  الطابوق 
باملاء والكهرباء ودرجة عمرانه وسط ومشغول 
من قبل املدعى عليه /2 عزيز مهدي وهو يرغب 
بالبقاء  بعد البيع بصفة مستاجر وكذلك توجد 
تتالف  الجزء  هذا  يف  االربعة  املحالت  فوق  شقة 
من صالة وغرفة نوم ومطبخ ومجموعة صحية 
املدعو   2/ عليه  املدعى  ابن  قبل  من  ومشغول 
فيحتوي  الثاني  الجزء  اما  مهدي  عزيز  مثنى 
مسقف  منه  جزء  امامية  وساحة  طارمة  عىل 
واستقبال  نوم  وغرفة  ومدخل   مفتوح  واالخر 
الطابق  يف  صحية  ومجموعة  ومطبخ  وصالة 
االريض  اما يف الطابق العلوي يحتوي عىل غرفة 
الطابوق   من  الجزء  هذا  بناء  وان  وصالة  نوم 
ومسقف بالكونكريت املسلح وهو مشغول من 
يرغب  وهو  مهدي  عارف   3/ عليه  املدعى  قبل 
بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستاجر وان 
املقدرة  والقيمة  660م2  الكلية  العقار  مساحة 
عرش  واربعة  مليار   )1.014.000.000( مبلغ 

مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد :523/ب2017/3
التاريخ 2017/4/23

اعالن
اىل املدعى عليها ) ناهد عباس محسن (

/523 املرقم  القرار  املحكمة  هذه  اص��درت 
الحكم  واملتضمن   2017/3/6 يف  ب2017/3 
الرضا  عبد  ) هدي فالح  عليهما  املدعى   بالزام  
التضامن  و  بالتكافل  محسن   عباس  وناهد 
امريكي  دوالر  ستمائة  مقداره  مبلغ  بتادية 
واربعمائة  الف  وعرشة  سبعمائة  مايعادل 
االسكان  ملؤسسة  املفوض  املدير  للمدعي  دينار 
ملجهولية  ونظرا   ) لوظيفته  اضافة  التعاونية 
محل اقامتك حسب ماجاء برشح القائم بالتبليغ 
محلة  مختار  واشعار  الكوت  بداءة  محكمة  يف 
تبليغك  تقرر  لذا  الكوت  قضاء  يف   150/ داموك 
بصحيفتني  اعالنا  املذكور  الغيابي  الحكم  بقرار 
القرار  عىل  الطعن   حق  ولك  يوميتني  محليتني 
املذكور خالل املدة املقررة قانونا وبعكسه سوف 

يكتسب القرار درجة البتات وفق االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 564/ب2017/3
التاريخ 2017/4/20

اعالن
املحكمة  هذه  من  الصادر  القرار  عىل  بناءا 
الخاص بازالة شيوع العقار تسلسل ) 4/6150 
حي االنصار (  يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة  
اوصافه  واملبينة  اعاله  املذكور  العقار  بيع  عن 
مراجعة  بالرشاء  الراغبني  فعىل  ادناه  وقيمته 
الثاني  اليوم  من  يوما   30 خالل  املحكمة  هذه 
لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية 
صك  بموجب  املقدرة  القيمة  من   %10 البالغة 
من  وصادر  النجف  بداءة  محكمة  المر  مصدق 
وستجري  النجف  يف   )7( رقم  الرافدين  مرصف 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخري من االعالن يف املحكمة وعىل املشرتي جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض

االوصاف:
النجف  يف  االنصار  حي   2/6150 املرقم  العقار 
مرت   12 عام  شارع  عىل  يقع  دار  عن  عبارة 
عىل  ويحتوي  مرت   9 وبواجهة  فرعي   4 وشارع 
وبمساحة  بالشتايكر  مبلطة  امامية  ساحة 
وكليدور  نوم  واستقبال وغرفة  9×4 مرت وهول 
الطابق االريض  اما  صغري ومطبخ وصحيات يف 
يف الطابق العلوي يحتوي عىل غرفة واحدة فقط 
ومجهز   القديم  بالكايش  ومبلط  الوسط  وان 
 12/ املدعي  قبل  من  ومشغول  والكهرباء  باملاء 
فاضل كاظم مع افراد عائلته وهو يرغب بالبقاء 
ان  علما  مستاجر  بصفة  البيع  بعد  العقار  يف 
مساحة العقار الكلية 135م2 وان القيمة املقدرة 
مليون  وثمانون  اثنان   )82.500.000( بمبلغ 

وخمسمائة الف دينار فقط الغريها.

تنويه
سقط سهوا يف اعالن محكمة بداءة مدينة الصدر 
  13/4/2017 التاريخ  346/ب/2017  العدد 
العراقي  املستقبل  ج��ري��دة  يف  املنشور 
بالعدد)1425( يف 18/4/2017  وجريدة الرشق 
بالعدد )2527( يف 18/4/2017  التابع اىل رشكة 
عليه/  املدعى  اىل  هو:  الخطأ  الوطنية   التأمني 
لؤي جبار حسن والصحيح هو: اىل املدعى عليه 

/ لؤي صبار حسن  لذا اقتىض التنويه.

اعالن
يروم  طلبا  هاشم(  اليق  )احمد  املواطن  قدم 
الفراغ  بدال من  لقبه وجعله)بهيه(  فيه تسجيل 
واستنادا اىل احكام املادة 24 من قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل ولغرض نرش 
حق  لديه  فمن  الرسمية  الجريدة  يف  االعالن  هذا 
االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام 

من تاريخ النرش.
اللواء مهدي نعمة الوائي
مدير الجنسية العام

فقدان هوية
الكهرباء   الصادرة من وزارة  الهوية  فقدت مني 
، العائدة يل انا املوظف » حكمت ثجيل عديو  » ، 
املرقمة     ) 69367251 ( ، فعىل من يعثر عليها 
 07710906366 الرقم   عىل  االتصال  يرجى 
 - ميسان  محافظة   / الحايل  السكن  .العنوان 

ناحية عي الرشقي / حي رمضان

فقدان
 818545 املرقمة  الوديعة  وصل  مني  فقد 
للسيارة 35761 بأسم ) مشعل عي عبد الهادي ( 
والصادرة من منفذ  سفوان بتاريخ 2017/3/8 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
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العدد )1427( الثالثاء  25  نيسان  2017
املبعث النبوي9

قصة اإلرساء واملعراج
ب�دأ النب�ي )صىل الل�ه عليه وآله وس�لم( 
رحلت�ه الفضائي�ة م�ن بي�ت »أُّم هاني« 
أُخ�ت اإلمام عيل )عليه الصاة والس�ام( 
]1[ إىل بي�ت املق�دس يف فلس�طني، والّذي 
يس�ّمى املس�جد األقىص، وتفّقد بيت لحم 
مس�قط رأس السّيد املسيح )عليه الصاة 
والسام( ومنازل األنبياء وآثارهم، وصىّل 
عند كّل محراب ركعتني. ثّم بدأ يف القس�م 
الثاني م�ن رحلته، املعراج إىل الس�ماوات 
العىل، فش�اهد النجوم والكواكب، واّطلع 
ع�ىل نظ�ام العالم العل�وي، وتح�ّدث مع 
ع�ىل  واطل�ع  واملائك�ة،  األنبي�اء  أرواح 
مراك�ز الرحمة والع�ذاب � الجّنة والنار � 
ورأى درج�ات أه�ل الجّن�ة، و تعرّف عىل 
أرسار الوج�ود و رم�وز الطبيع�ة، ووقف 
عىل س�عة الك�ون وآث�ار الق�درة اإللهية 
املطلقة، ثّم واصل رحلته حتى بلغ س�درة 
بالعظم�ة  مرسبل�ة  فوجده�ا  املنته�ى، 
املتناهي�ة والجال العظي�م. وهنا كان قد 
انتهى برنامج الرحل�ة، فأُمر بالعودة من 
حي�ث أت�ى، فم�ّر يف طري�ق عودت�ه، عىل 
بيت املق�دس ثانية، ثّم توج�ه نحو مّكة، 
ماّراً ع�ىل قافلٍة تجاري�ٍة خاّصة بقريش، 
وبعرٌي لهم قد ضّل يف البيداء يبحثون عنه، 
ورشب م�ن مائهم، ث�ّم ترّجل عن مركبته 
الفضائي�ة � الرباق � يف بيت أُّم هاني، قبل 
طل�وع الفج�ر. فأخربها بما ح�دث، كما 
كش�ف عنه يف أندية قري�ش صباح نفس 
تلك الليل�ة. إالّ أّن قريش�اً كعادتها كّذبته 
وأنكرته، عىل أساس عدم استطاعة النبي 
)ص�ىل الله عليه وآله وس�لم( القيام بذلك 
يف ليلة واح�دة، وطلبوا منه أن يصف بيت 
املق�دس، فوصفه النبي )ص�ىل الله عليه 
وآله وسلم( وصفاً شاماً، مع ما شاهده 
يف الطري�ق، وخاص�ة ع�ري قري�ش، التي 
أك�د لهم بأّنها اآلن يف موق�ع التنعيم، فلم 
تمض لحظات حت�ى طلعت عليهم العري، 
فحّدثهم أبو س�فيان بكّل م�ا أخربهم به 
الرس�ول م�ن ضي�اع بعريه�م يف الطريق 
والبحث عنه]2[. وقد اختلفت األقوال عن 
وقت حدوث اإلرساء واملعراج، فاّدعى »ابن 
هش�ام و ابن إس�حاق« اّنه وقع يف السنة 
الع�ارشة م�ن البعث�ة الرشيف�ة، وذه�ب 
امل�َؤّرخ »البيهق�ي« اّن�ه حدث يف الس�نة 
الثاني�ة ع�رشة منه�ا، بينما ق�ال آخرون 
إّنه وقع يف أوائ�ل البعثة، يف حني أّن فريقاً 
رابعاً أكد وقوعه يف أواس�طها.وربما يقال 
يف الجمع بني هذه األقوال اّنه كان لرسول 
اللّه مع�ارج متع�ّددة. وهن�اك اعتقاد أّن 

املع�راج الذي فرضت فيه الصاة وقع بعد 
وفاة أبي طالب )عليه الصاة والسام( يف 
الس�نة 10 من البعثة. والذين تصّوروا أّن 
املع�راج وقع قبل هذه الس�نة مخطئون، 
الَّن النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( كان 
محصوراً يف ش�عب أبي طال�ب منذ عام 8 
وحتى 10، فلم يكن املس�لمون مستعّدين 
لوض�ع التكاليف عليهم. وأّما س�نوات ما 
قبل الحصار، فع�اوة عىل ضغوط قريش 
ع�ىل املس�لمني، والت�ي كانت مانع�اً من 
فرض الصاة عليهم، فإّن املس�لمني كانوا 
قلّة، ولم يكن نور اإليمان وأُصول اإلسام 
قد ترسخت بعد يف قلوب ذلك العدد القليل، 
ول�ذا يس�تبعد أن يكون�وا قد كلّف�وا بأمٍر 

زائٍد مثل الص�اة يف مثل تلك الظروف. أّما 
ما ورد يف بع�ض األخب�ار والروايات، بأّن 
اإلم�ام علّياً )عليه الصاة والس�ام( صىّل 
مع الرس�ول )صىل الله عليه وآله وسلم( 
قب�ل البعثة بثاث س�نوات، فلي�س املراد 
منها الصاة املكتوبة، بل كانت عبارة عن 
عبادٍة خاص�ٍة غري مح�ّددة، أو كان املراد 
منه�ا الصل�وات املندوبة والعب�ادات غري 

الواجبة ]3[.
وأّما بالنسبة ملا قيل وذكر عن معراج النبي 
)صىل الله عليه وآله وس�لم( جسمانياً أو 
روحانياً، فقد قيل فيه الكثري، بالرغم من 
أّن القرآن الكريم واألحاديث النبوية تؤَّكد 
أّن ذلك حدث جسمانياً، إالّ أّن بعض اآلراء 

ت�رى أّن ذلك وق�ع روحاني�اً، أي أّن روح 
النبي )صىل الله عليه وآله وس�لم( طافت 
يف تلك العوالم ثّم عادت إىل جس�ده )صىل 
الله عليه وآله وس�لم( مرّة أُخرى، وذهب 
آخرون إىل أّن كّل ذلك حدث يف عالم الرَؤيا، 
ورَوي�ا األنبي�اء صادق�ة]4[. وربم�ا دّل 
تكذيب قري�ش وانزعاجها واس�تنكارها 
لحدي�ث الرس�ول )ص�ىل الله علي�ه وآله 
وس�لم( عىل أّنذلك حدث جس�مانياً. وإذا 
كان امل�راد م�ن املع�راج الروحان�ي ه�و 
التفك�ري يف عظم�ة الح�ّق وس�عة الخلق 
والتدب�ري يف مخلوق�ات اللّ�ه ومصنوعاته 
ومش�اهدة جمال�ه وجاله، فا ش�ّك أّن 
ذلك ليس م�ن خصائص رس�ولنا األكرم 

)ص�ىل الله عليه وآله وس�لم( بل إّن كثرياً 
من األنبياء واألولياء امتلكوا هذه املرتبة ، 
بينما أعتربه القرآن الكريُم من خصائصه 
)ص�ىل الله علي�ه وآله وس�لم( ونوع من 
االمتياز الخاّص به. كما أّن حالة التفكري 
يف عظم�ة الخالق واالس�تغراق يف التوجه 
إلي�ه، كان�ت تتكرر للرس�ول »ص�ىل الله 
عليه وآله وس�لم« يف كّل لليلة، وليس ليلة 

بعينها كما جرى وحدث يف املعراج.
القوان�ني  ف�إّن  الحدي�ث،  العل�م  يف  أّم�ا 
الطبيعية والعلمي�ة الحالية ال تتاءم مع 
معراج النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( 

وذلك لألسباب التالية:
1. إّن االبتعاد عن األرض يتطلب التخلّص 

من جاذبيتها، أي إبطال مفعولها، والنبي 
)صىل الله عليه وآله وسلم( كان قد خرج 
ع�ن محي�ط الجاذبي�ة وأصب�ح يف حالة 
انع�دام ال�وزن، فكي�ف تمك�ن أن يطوى 
هذه املس�افات بدون الوس�ائل واألدوات 
الازمة، وعدم توافر الغطاء الواقي، الذي 
يصون الجسم من التبعثر والذوبان بفعل 

الرسعة الهائلة؟
2. وكيف تمكن من العيش والحياة يف أعايل 

الجو بدون وجود أوكسجني؟
3. وكي�ف تمك�ن أن يص�ون نفس�ه م�ن 

األشعة الفضائية واألحجار السماوية؟
4. وإذا كان اإلنس�ان يعي�ش تحت ضغط 
معني من الهواء ال يوجد يف الطبقات العليا 

من الجو، فكيف حافظ عىل حياته هناك؟
5. ال يستطيع أّي جسم أن يتحرّك برسعة 
تفوق رسعة النور، التي هي 30 ألف كم يف 
الثانية، فكيف اس�تطاع النبي السري بتلك 
الرسع�ة الهائلة ويرجع إىل األرض س�الَم 

الجسم؟!
والج�واب ع�ىل ذل�ك س�هل ويس�ري، فإّن 
الب�رش اس�تطاع بأدوات�ه وآالت�ه العلمية 
والتكنولوجية أن يعالج مشكات عديدة يف 
مجال ارتياد الفضاء، مثل مشكلة األشعة 
الفضائية وانع�دام الغاز ال�ازم للتنفس، 
كم�ا أّن العلم�اء يخّطط�ون للعي�ش عىل 
سطح الكواكب كالقمر واملريخ، وبذا فإّن 
العلم يؤَّكد س�هولة ارتي�اد الفضاء وعدم 
اس�تحالته، فإذا كان الب�رش يف إمكانه أن 
يق�وم بذل�ك ع�ن طري�ق األدوات واآلالت 
العلمي�ة، ف�إّن األنبي�اء يمكنه�م فعلَه�ا 
بواسطة قدرة اللّه سبحانه و تعاىل وفعله. 
فالنبي )صىل الله عليه وآله وس�لم( عرج 
بعناية وقدرة اللّ�ه الذي خلق الوجود كلّه، 
وأق�ام هذا النظ�ام البدي�ع. فجميع العلل 
رة للّه  الطبيعية واملوانع الخارجية مس�خَّ
تع�اىل وخاضعة إلرادت�ه، ومطيعة ألمره. 
وكأّن النب�ي )صىل الله عليه وآله وس�لم( 
يخ�رب البرشية وحت�ى الّذين يعيش�ون يف 
ه�ذا الق�رن: إّنن�ي فعلت ه�ذا ب�دون أّية 
وس�يلة، وإّن رّب�ي قد م�ّن ع�يّل وعرّفني 
عىل نظ�ام الس�ماوات واألرض، وأطلعني 
بقدرته وعنايته عىل أرسار الوجود و رموز 

الكون.
وقال اإلمام موىس الكاظ�م )عليه الصاة 
والس�ام( يف ذل�ك: »إّن اللّه يوَصف بمكان 
وال يجري عليه زمان، ولكّنه عّز وجّل أراَد 
أن يرشف به مائكته وس�كان س�ماواته، 
ويكرمهم بمش�اهدته، ويريه من عجائب 
عظمت�ه ما يخ�رب به بعد هبوط�ه، وليس 
ذلك عىل ما يقوله املشبِّهون ، سبحان اللّه 

تعاىل عّما يصفون«]5[.
____________

الهوامش :
]1[ مجمع البيان : 6|395 ، السرية النبوية 

.396|1 :
]2[ بحار األنوار : 18|283 و 410.
]3[ يراجع يف ذلك الكايف : 3|482.

]4[ نقل العاّمة الطربيس يف تفسري مجمع 
البيان إجماع علماء الشيعة عىل جسمانية 

املعراج : 6|395.
]5[ عل�ل الرشائع :55 ، البحار : 18|347 ؛ 

تفسري الربهان : 2|400.

ليلة اإلرساء واملعراج

االرساء واملعراج  وحدة االنبياء والرساالت يف الدعوة

بدأ اس�تعداد املس�لمني يف مختلف دول العالم الس�تقبال 
ش�هر رمضان الكريم واالحتفال باملناسبات الدينية التي 
تحفل بها الشهور املباركة التى تسبق شهر الصوم، حيث 
أن هذه الش�هور نحتفل فيها بمناس�بات دينية عظيمة 
تزخ�ر بها الس�رية النبوي�ة العط�رة، تأتي ليل�ة اإلرساء 
واملعراج عىل رأس اللياىل املباركة التي ورد ذكرها بالقرآن 
الكري�م واألحاديث النبوية، ليلة اإلرساء واملعراج هى ليلة 
مبارك�ة تحم�ل بني طياته�ا معجزات إلهي�ة ال يمكن أن 
تحدث إال ملن اصطف�اه رب العزة من البرش لريى ما رأى 

نبي الرحمة ىف هذه الليلة
 ع�ودة النبي صل الله عليه وله وس�لم من الطائف حزينا 
ومهموم�ا وذل�ك م�ا الق�اه م�ن أذى ومحارب�ة لدعوته 
للدخول يف دين الله، وس�بقها أيضا تجارب مريرة مر بها 
املصطفى صلوات الله وس�امه عليه إذ فقد س�نده عمه 
أبو طالب وال�ذي كان يدافع عنه ضد أذى املرشكني كفار 
قريش وتزامن مع وفاته وفاة رفيقة دربه السيدة خديجة 
ريض الله عنها، ونظ�را ملكانة الحبيب عند ربه وما ميزه 
به عن س�ائر األنبياء واملرسلني أرسله الله يف رحلة يرسى 

بها عن نفسه وتكون تعزية له عما القاه من أذى.

رحلة اإلرساء واملعراج
اإلرساء ورد بالقرآن الكريم يف س�ورة اإلرساء والتى 
ذك�ر فيها أن النبي قد أرسى به من املس�جد الحرام 
وص�وال للمس�جد األق�ىص يف مدينة الق�دس، رحلة 
تس�تغرق حواىل ع�ام من أج�ل القيام به�ا قام بها 
النبي صل الله عليه وس�لم يف ليلة واحدة ذهب فيها 
للمسجد األقىص ثم رجع، أما املعراج فرغم أنه لم ترد 
آيات قرآنية رصيحة دالة عىل حدوثه إال أن األحاديث 
النبوي�ة قد ورد يف العديد منه�ا، واملعراج هو صعود 
الحبيب للس�موات الس�بع والتي تم فرض الصلوات 
الخمس عىل املسلمني أثناء وجوده بها.اختلفت آراء 
العلم�اء يف تحديد العام الذى حدثت فيه ليلة اإلرساء 
واملعراج فق�د ذكر البعض أنها قد حدثت قبل هجرة 
النب�ي صل الله عليه وس�لم، ومنهم م�ن رجح أنها 
حدثت قبل هجرة الحبيب من مكة إىل املدينة بخمس 
س�نوات، كماا اختلفت اآلراء حول الشهر الذي شهد 
ه�ذه الليلة فمنهم من ذكر أنها حدثت يف ربيع األول 
والبع�ض األخ�ر رأى أنه�ا حدثت يف ش�هر رمضان 

وآخرين يرون أنها قد حدثت يف شوال.

الحم�د لله رب العاملني والصاة والس�ام 
عىل رسوله االمني وبعد.......

قال الله تعاىل« سبحان الذي ارسى بعبده 
ليا من املسجد الحرام اىل املسجد االقىص 
الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو 

السميع البصري«}اإلرساء:1{ .
إن حادثة االرساء واملعراج هي من أعظم 
االح�داث الت�ي حصل�ت لس�يدنا محمد 
علي�ه الصاة والس�ام ولن اتح�دث هنا 
عن القص�ة وتفصياتها فه�ي معروفة 
معلوم�ة ل�دى الجميع ول�ن اتحدث عن 
تفس�ري االيات فهي أيضا سهلة املنال ملن 
أراد ان يعرفها ولكن سنتحدث اليوم عن 
بع�ض الدروس املس�تفادة م�ن الحادثة 

فنقول وبالله التوفيق:
1- وحدة األنبياء والرس�االت يف الدعوة » 
واذ أخذ الله ميث�اق النبيني ملا اتيتكم من 
كتاب وحكمة ثم جاءكم رس�ول مصدق 
ملا معكم لتؤمنن به ولتنرصنه« ال عمران 
81 وفيه�ا يظهر اماة الرس�ول باالنبياء 
اي خت�م الرس�االت باالس�ام وان ام�ام 
الرس�ل هو محمد عليه الصاة والس�ام 
وهو دليل ايضا عىل قيادة االمم فاالسام 
هو الدين الخاتم وهو الدين الخالد االمام 
لكل الديان�ات ومحمد ه�و النبي الخاتم 
وهو امام الرس�ل واالنبياء جميعا عليهم 
السام وعىل نبينا افضل الصاة والسام

2- تعري�ف بقدرة الله تع�اىل » وما يعلم 
جنود ربك اال هو«وق�د راى النبي الكريم 
البيت املعمور يف الس�ماء الس�ابعة« فاذا 
ه�و يدخله س�بعون ال�ف مل�ك كل يوم 
اذا خرج�وا منه ل�م يعودوا الي�ه اخر ما 

عليهم«
3- تعري�ف بق�در النب�ي الكري�م علي�ه 
الصاة والس�ام وكأن لسان الحال يقول 
ان كان اهل االرض ال يعرفون قدرك فان 
اهل الس�ماء قد عرفوا ق�درك فانت امام 

املرسلني وانت حبيب رب العاملني.
4- كان�ت الحادث�ة ايناس�ا لرس�ول الله 
بعدم�ا لق�ي م�ن العن�ت م�ن املرشكني 
واذاه�م وهذا يظهر جلي�ا يف دعائه عليه 
الس�ام اذ يف�وض االمر اىل الل�ه ويتوكل 
علي�ه ح�ق الت�وكل بعدم�ا اس�تنفد كل 
وس�يلة ممكن�ة اليص�ال دعوت�ه للناس 
والدع�اء عندما ذهب يدعو ثقيفا » اللهم 
الي�ك اش�كو ضع�ف قوتي وقل�ة حيلتي 
وهواني ع�ىل الناس ...............« الدعاء 
املع�روف ف�كان االرساء واملعراج رياضة 
روحي�ة يج�دد فيه�ا رس�ول الل�ه عليه 
الص�اة والس�ام عزمه ويت�زود للمهمة 

الكربى التي كلفه الله بها.
5- كان االرساء واملع�راج محنة واختبارا 
لاصحاب » وما جعلنا الرؤيا التي اريناك 
االفتنة« وكم ط�كان موقف الصديق ابو 

بكر عظيما ولقب بسببه بالصديق عندما 
اجءته قري�ش يقولون ل�ه ) ان صاحبك 
يقول ان�ه ارسي به اىل بيت املقدس وعاد 
يف ليل�ة واح�دة( فم�ا كان م�ن الصديق 
اال ان ق�ال )ان كان ق�د ق�ال فقد صدق( 
دون بحث او استقصاء وتلك هي مواقف 
الرج�ال املؤمنني حقا اما اش�باه الرجال 
الذي�ن تعب�ث بثقتهم وايامانهم نس�ائم 

الصباح واملس�اء فماذا تنتظر منهم عند 
اعاص�ري الفت�ن وهذا ما ابت�يل به الصف 
املسلم لفقد املحن واملحكات التي تكشف 

معادن الرجال.
6- فيه�ا داللة اىل مكان�ة املوقع القدس 
عند الله فه�ي األرض املباركة التي تعترب 
مق�اس ع�ز األم�ة او ذله�ا ف�ان كانت 
كان�ت  وان  اع�زة  فاملس�لمون  مح�ررة 

مغتصبة محتلة فاملسلمن اذلة وهذا عىل 
مر العصور اإلسامية وهي ارض الحرش 

والرباط وارض الجهاد اىل يوم الدين.
7- يف الحادث�ة داللة ع�ىل انتقال القيادة 
لألم�ة اىل محم�د وأتباع�ه اىل ي�وم الدين 
وقد س�لم بذل�ك كل أانبياء الله وس�لموا 
الراي�ة للقائد الجديد عليها أفضل الصاة 

والسام~

يف ذكرى اإلرساء 
واملعراج

حسين ناصر جبر

س����رى بعبده ليا والن�دى جذُل
                                             والليل تغفو عىل أنسامه املقُل

مالت به الريح تعدو مثل س��ابحة
                                        عن مسجد حُرم مفتاحه األم��ل

إىل فلسطني حيث القدس شاخصة
                                             يف مسجد بوركت آفاق�ه األَُوُل

فكان هذا ابتداء الفتح إذ صدحت
                                              أنوار أحمد يف أرجائها زح��ل

وكان معراج�����ه عنوان رفعت��ه
                                          وتراً تدانى قري��با ض�ّمه األزل

من كان يشبهه إذ صار مجلس����ه
                                        بقاب قوسني أو أدنى وما وصلوا

جربيل يخىش احرتاقا لو يزيد خطًى
                                        واملصطفى سائر نحو العا عجل

لوج���ه احم��د هذا الخلق منفطر
                                           وذي النبوات واآلي�ات والرس�ل

لواله ما كانت الدني���ا وما وجدت
                                           ولن يك�ون لها ماض ومقت�بل

ٍ وكان يوم قىض أوىص أبا حسن 
                                           خليفة للورى، نعم الفتى البدل

هذا لعمري ميث�������اق تعاه������دُه
                                        من يوم مياده حتى قىض األجل
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      المستقبل العراقي/ متابعة

الثالث�ة  الجول�ة  ع�ر حقائ�ق ش�هدتها 
والثالثني من الليجا، والتي كان أبرز نتائجها 
ف�وز برش�لونة ب�”كالس�يكو األرض” عىل 
حس�اب غريمه ريال مدري�د 3-2 يف معقل 

األخري، سانتياجو برنابيو، وهي كالتايل:
1- مييس 500 هدف

أح�رز األرجنتيني ليوني�ل مييس 500 هدف 
بقميص برش�لونة، وذل�ك بع�د “الثنائية” 
التي س�جلها يف ريال مدريد بع�د غياب دام 
عن التس�جيل يف الكالسيكو لست مباريات، 
لكنه ع�اد ليتأل�ق، والهدف الثان�ي له كان 

حاسًما، حيث قاد فريقه لقمة الليجا.
2- جريزمان عالمة النرص

راه�ن أتلتيك�و مدري�د مجددا ع�ىل دفاعه 
واالعتم�اد عىل نجم�ه األس�ايس، الفرنيس 
أنط�وان جريزمان، الذي س�جل هدفه رقم 
100 يف الليجا أمام إس�بانيول، ومرة أخرى، 

منح فريقه النقاط الثالثة.
أتلتيك�و مدري�د لم يخ�ر هذا املوس�م أي 

مباراة يف الليجا سجل فيها الفرنيس.
3- هنريكي يهز الشباك

تأخ�ر الربازي�ي هنريكي، ال�ذي تعاقد مع 
إش�بيلية ه�ذا املوس�م، يف افتت�اح س�جله 
التهديفي مع الفري�ق األندليس، لكنه نجح 
وبثنائي�ة يف قيادت�ه للف�وز ع�ىل غرناط�ة 
ومواصل�ة ال�رصاع من أجل احت�الل املركز 

الثالث يف الليجا.
4- باكامبو يتألق

قاد الفرنيس الكونغويل، س�يدريك باكامبو، 
فريقه فياريال النتصار ثمني عىل ليجانيس 

2-1 بعد تسجيله ثنائية للفريق.
وتع�د هذه الجول�ة الثالثة توالًي�ا لباكامبو 
التي يس�جل فيها ل�”الغواصات الصفراء”، 
وقد كان حاسًما يف ثنائيته “املثرية للجدل”، 

حيث جاء هدفه الثاني باليد.
5- جوزيه مهاجم املوسم

س�جل الربازي�ي ويليام جوزي�ه هدفه رقم 
12 يف الليج�ا، ليتف�وق ع�ىل مواطنه نيمار 

العب برش�لونة )9 أه�داف(، وذل�ك بعدما 
س�جل هدف الفوز لفريقه ريال سوسييداد 

عىل ديبورتيف�و الكورونيا، ليواصل الرصاع 
عىل املركز الخام�س املؤهل مبارشة لدوري 

أوروب�ا. كم�ا أن�ه أكثر م�ن س�جل أهدافا 
بالرأس.

6- فلوريس يسقط للمرة األوىل
بخس�ارة إس�بانيول به�دف أم�ام أتلتيكو، 
تتوق�ف أرق�ام كيك�ي سانش�يز فلوريس، 
ال�ذي حق�ق أكث�ر م�ن مج�د أوروب�ي مع 
الفري�ق  أم�ام  الروخيبالنك�وس كم�درب، 
املدريدي، حيث لم يسبق له مطلًقا أن خر 
يف مواجهة أتلتيكو كمدرب، وها هو يخر 

يف ثامن مواجهة أمامه، بهدف لجريزمان.
7- ماالجا يضمن البقاء

بانتصارات�ه الثالث�ة يف آخ�ر أرب�ع جوالت، 
عىل سبورتنج وبرش�لونة وفالنسيا، ضمن 

ماالجا البقاء يف األضواء.
نج�ح ماالجا يف الفوز عىل فالنس�يا بثنائية 
نظيفة، ليواص�ل اس�تفاقته، وينهي كذلك 
سلس�لة النتائج اإليجابية ل�”الخفافيش”، 

والتي امتدت ألربع مباريات متتالية.
8- بيتيس يتفوق عىل نفسه

ضمن ريال بيتيس البقاء يف األضواء بفوزه 
خ�ارج قواع�ده أمام س�يلتا فيج�و بهدف 
نظي�ف، وهو االنتص�ار الثاني ل�ه توالًيا يف 
الليجا، للمرة األوىل هذا املوسم، بعد الفوز يف 

الجولة املاضية عىل إيبار بثنائية نظيفة.
9- أالفيس فريق الرقم 11

تعادل فريق املدرب األرجنتيني ماوريس�يو 
بوكيتينو وفاز وخر يف 11 مباراة، ويحتل 

املركز ال�11 يف جدول الرتتيب.
وبات أالفيس، بعد التعادل أمام الس باملاس 

بهدف ملثله، أكثر فرق الليجا تعاداًل.
10- بواتينج يتألق

س�جل الغاني كيفن برن�س بواتينج هدفه 
الع�ارش م�ع الس بامل�اس يف أول مواس�مه 
بالليجا، ليصبح أفضل الهدافني يف موسمهم 
األول باملس�ابقة، إىل جان�ب رسخي�و ليون 

ووسام بن يدر.

عشر حقائق شهدتها اجلولة

وزير الشباب والرياضة يطلع عىل التحضريات النهائية الفتتاح ملعب ميسان الدويل
              بغداد/ المستقبل العراقي

 اطلع وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان 
عل�ى التحضي�رات النهائية الفتتاح ملعب ميس�ان 
الدول�ي 30 ال�ف متف�رج، وذلك خ�الل زيارته الى 

الملع�ب لمش�اهدة اخر مراحل العم�ل قبل االنجاز 
الرس�مي، اذ تج�ول ف�ي منش�آت الملعب مش�يدا 
بدور مهندس�ي ال�وزارة وس�عيهم الج�اد النجاز 
العمل بافض�ل صورة”.واضاف بيان للوزارة تلقت 
“المستقبل العراقي” نسخة منه، كما تجول الوزير 

في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان، وشارك 
المواطنين حياتهم اليومية خالل زيارته الى اسواق 
مدين�ة االصال�ة والك�رم العامرة باهله�ا الطيبين 
الذي�ن يش�يدون ب�دور وزارة الش�باب والرياض�ة 
والوزي�ر عبطان ف�ي اكمال ملعب ميس�ان الدولي 

ووضعه في خدمة رياضيي وشباب المحافظة”.
 واش�ار “ورح�ب مواطنو ميس�ان بقدوم الس�يد 
الوزي�ر، ش�اكرين اهتمام�ه ومتابعته المس�تمرة 
النج�از ملع�ب ميس�ان وبقي�ة المنش�آت التابعة 

للوزارة.

غازي فهد مدربا لنادي امليناء الريايض
              البصرة/ المستقبل العراقي

عق�دت الهيئ�ة اإلداري�ة المؤقت�ة لنادي 
الميناء الرياضي مؤتمر صحفي في فندق 
من�اوي باش�ا وس�ط البص�رة قدمت من 
خالل�ه المدرب الجديد غازي فهد و الكادر 
المرافق له الذي تسلم مهمة تدريب النادي 

خالل الموسم الكروي الحالي.
وق�ال فه�د خ�الل مؤتم�ر صحف�ي ‘انه 
ت�رك انطب�اع جي�د ل�دى الفري�ق خ�الل 
تدربي�ه بالفترة القصي�رة التي دربهم بها 
س�ابقا و اض�اف انه يس�عى ال�ى تحقيق 
نتائ�ج متقدم�ة وتحقي�ق لق�ب الدوري 
وذل�ك بتع�اون وتظاف�ر جمي�ع الجهود 
م�ن الالعبين وال�كادر التدريب�ي والهيئة 

اإلدارية للنادي.
من جهته قال مدرب حراس المرمى الجديد 

عام�ر عب�د الوه�اب ان الح�ارس الجدير 
باللعب س�يكون ه�و الحارس االساس�ي 
للمين�اء بغض النظر عن االس�م و اضاف 
ان�ه يع�رف تفاصي�ل كثير لن�ادي الميناء 
و ال�دوري الممت�از موضح�ا ان الفت�رة 
المتبقي�ة لل�دوري قصي�رة و س�يحاولن 
تقديم افضل السبل النجاح مسيرة الفريق 

بمساعدة المدرب غازي فهد.
وق�ال االمين المالي لنادي الميناء حس�ن 
مول�ى ان فه�د و ال�كادر المس�اعد م�ن 
المدربي�ن االكف�اء ول�ه عدة تج�ارب مع 
اندي�ة خليجي�ة ومحلية وق�د حقق معها 
نتائ�ج متقدم�ة للفرق الت�ي قادها خالل 

مهمة التدريب.
يش�ار ان المدرب غازي فه�د مثل الميناء 
كالعب و مدرب في فترات س�ابقة و الذي 
جاء خلفا للمدرب الروماني ايوان مارين.

الناشئني والشباب يف جمموعتني متوازنتني ببطولة آسيا
              بغداد/ المستقبل العراقي

ج�رت ف�ي مق�ر االتحاد اآلس�يوي 
لك�رة الق�دم بالعاصم�ة الماليزي�ة 
كوااللمبور س�حب قرع�ة تصفيات 
بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً 

.2018
وأوقع�ت القرع�ة منتخبن�ا حام�ل 
اللقب ضم�ن المجموعة الرابعة إلى 

جانب الهند وفلسطين ونيبال.
وف�ي المقاب�ل ج�اءت المجموع�ة 
األولى قوي�ة ومثي�رة، حيث ضمت 
واألردن  والس�عودية  أوزبكس�تان 

والبحرين وسريالنكا.
ويش�ارك في التصفيات 45 منتخباً، 
منطقتي�ن  عل�ى  تقس�يمها  ت�م 
جغرافيتي�ن: غ�رب آس�يا )الغ�رب 

 23 وتض�م  والجن�وب(  والوس�ط 
)الش�رق  آس�يا  وش�رق  منتخب�اً، 
وآسيان( وتضم 22 منتخباً، وبحيث 
جرى تقس�يم الفرق في كل منطقة 
عل�ى 5 مجموعات.وت�م م�ن خالل 
القرعة توزيع المنتخبات على خمس 
مجموع�ات تضم خمس�ة منتخبات 
ف�ي كل منه�ا، وخم�س مجموعات 

تضم أربعة منتخبات في كل منها.
ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز 
األول ف�ي كل مجموع�ة، إلى جانب 
أفضل خمسة منتخبات تحصل على 
المركز الثاني في المجموعات العشر، 
وتج�ري التصفيات خالل الفترة من 
16 إلى 25 أيلول/س�بتمبر المقبل”.

وأوقعت قرعة بطولة آس�يا للشباب 
تحت 19 عاماً 2018 منتخب اليابان 

حامل اللقب في المجموعة التاسعة 
وس�نغافورة  تايالن�د  جان�ب  إل�ى 
يلعب منتخب  المقابل  ومنغوليا.في 
الس�عودية وصيف حامل اللقب في 
المجموع�ة الرابعة الت�ي تضم أيضاً 
اليم�ن وتركمانس�تان والهن�د. في 
حي�ن ج�اءت المجموع�ة العاش�رة 
قوية بعدما ضمت أس�تراليا وكوريا 
الشمالية وهونغ كونغ وجزر شمال 
التصفي�ات  ف�ي  ماريانا.ويش�ارك 
43 منتخب�اً، ج�رى تقس�يمها على 
منطقتي�ن جغرافيتي�ن: غرب آس�يا 
)الغرب والوس�ط والجنوب( وتضم 
22 منتخباً، وش�رق آس�يا )الش�رق 
وآسيان( وتضم 21 منتخباً، وبحيث 
تم تقسيم الفرق في كل منطقة على 

5 مجموعات.

اآلسيوي يعتمد احلكم الشاب
حممد طارق ضمن قائمة املوهوبني

مانشسرت يونايتد يساند 
ابراهيموفيتش يف حمنته

              بغداد/ المستقبل العراقي

الق�دم  لك�رة  االس�يوي  االتح�اد  اعتم�د 
الحك�م الش�اب محمد ط�ارق احمد ضمن 
قائمة الموهوبي�ن في القارة بعد اجتيازه 
االختبارات التي جرت له مع نخبة من اهل 
الصفارة “.وكان محمد طارق ضمن افضل 

س�بعة ح�كام موهوبي�ن في الق�ارة بعد 
اجتيازهم بنج�اح االختب�ارات ال12 التي 
اقيمت له�م “.وطالب رئيس لجنة الحكام 
ف�ي االتح�اد االس�يوي الس�يد شمس�ول 
بضرورة تس�مية الحكم محمد طارق في 
مباراة رس�مية ف�ي ال�دوري المحلي من 

اجل ارسال مقوم اسيوي لمتابعته.

              المستقبل العراقي/ متابعة

إبراهيموفيتش،  الس�ويدي زالت�ان  تعرض 
مهاجم فريق مانشس�تر يونايتد اإلنجليزي 
إلصابة خطي�رة ، أمام أندرلخ�ت البلجيكي 
ف�ي إي�اب رب�ع نهائ�ي ال�دوري األوروبي.

ووفًقا للتقارير الطبية األولية فإن المهاجم 
السويدي س�وف يغيب طوياًل عن المالعب، 
وم�ن الممك�ن أن تص�ل فت�رة غياب�ه ع�ن 
ممارسة كرة القدم لتسعة أشهر كاملة.ومن 

المرجح أال يقوم مانشس�تر يونايتد بتمديد 
عقد الالعب مع الفريق بس�بب اإلصابة، إال 
أن صحيف�ة “ميرور” البريطاني�ة أكدت أن 
النادي س�يتكفل بعالج الالع�ب طوال فترة 
إصابته على الرغ�م من أن عقده مع الفريق 
الحالي.وأك�دت  الموس�م  بنهاي�ة  ينته�ي 
الصحيفة، أن مانشستر يونايتد سيجعل كل 
األدوات واألطق�م الطبي�ة ف�ي النادي تحت 
خدمة المهاجم السويدي لحين عودته للعب 

كرة القدم مرة أخرى.

أيمن جاسم: املدرب األجنبي جيب ان يضيف للعداء العراقي لكي نحقق أرقامًا وميداليات لبلدنا
             حاوره: أحمد عبدالكريم حميد

تح�دث َعّداء ن�ادي “الجي�ش” َوبطل العرب بس�باقات 
ع�ن   400 يف  َو4  100م  يف   4 َوالتتاب�ع  400م،  200م، 
تحقيق�ه امليدالية الذهبية يف ُبطول�ة العراق لألندية التي 
اقيم�ت مؤخراً ببغداد وَعن لعبة الس�احة َوامليدان فضالً 
ع�ن مواضي�ع أُخ�رى خ�ص بها صحيف�ة “املُس�تقبل 
العراق�ي” يف ه�ذا الحوار الصحف�ي ال�ذي تطالعونه يف 

السطور االتية.
* كي�ف تصف لن�ا تحقيقكم للميدالية الذهبية لس�باق 

التتابع 4 يف 100م بُبطولة أندية العراق؟
- ُبطول�ة ه�ذا املوس�م كان�ت رائع�ة، بالرّغم ِم�ن قلة 
الُبط�والت َواملُش�اركات يف الع�راق. اذ تنظ�م ُبطوليتني 
لألندية َوللضاحية. نحن نبحث عن ُمشاركات َوُبطوالت 
أكثر يف املوس�م الواحد لكي يبقى الَعّداء بُمستواه العايل. 
َوكما تعرفون اذا ُكّل ُبطولة ُتقام لس�تة أشهر قد يخفق 
الَع�ّداء أو يصيب�ه املل�ل َواأللع�اب الفردية تعتم�د َعىَل 
املجهود الفردي للريايض. حني يعد الَعّداء نفس�ه لس�تة 
أش�هر يش�عر ان إعداده روتيني َومم�ل َوينتظر طويالً 
للُمش�اركة األّوىل. َوبم�ا يخ�ص الُبط�والت الخارجي�ة 
يف الوق�ت الح�ايل قليلة َوالَع�ّداء الدويل يأخ�ذ فرصته يف 
الُبطوالت التي ُتقام خ�ارج العراق، لكن الريايض املحي 
يحت�اج ملُس�ابقات كثرية لكي ُيظهر نفس�ه َوُمس�تواه 

للجميع َواالحتكاك مع بقية العّدائني ُيطور إمكاناته.
ه�ذه  يف  َوالعّدائ�ني  األندي�ة  ُمش�اركة  ت�رى  كي�ف   *

الُبطولة؟
- كانت ُمش�اركة األندية يف السنوات السابقة أكثر َولكن 
بسبب التقشف َواألعمال العسكرية ضد اإلرهاب وَغياب 

الدعم قلت ُمش�اركة األندية َورياضييه�ا. َوالَعّدائون لم 
يش�اركوا يف هذه الُبطولة بس�بب عدم ُمشاركة األندية 

التي يلعبون لها.
* ه�ذا املوس�م ظف�ر ناديك�م – “الجي�ش” – بجمي�ع 

ُمسابقات ألعاب القوى، ما السبب؟
- حقق نادينا األلقاب بهذا املوسم َوحسمنا لقب العراق 
لألندي�ة قبل انتهاء الُبطولة َعىَل عكس املواس�م املاضية 
التي ش�هدت ُمنافس�ة قوي�ة ب�ني “الجي�ش” َوالغريم 
التقلي�دي “الرط�ة”. َوكان درع الُبطول�ة يف املوس�م 
امل�ايض ِمن نصي�ب “الرطة”، لكن هذا املوس�م اللقب 
عس�كري َوبامتياز َواملُنافس�ة ب�ني النادي�ني العريقني 

رشيفة َوقوية.
* كيف ستكون اإلستعدادات للمحافل الدولية؟

- هذا املوس�م توجد ُمس�ابقات دولية كث�رية َوقد اعتذر 
إّتحادن�ا ع�ن املُش�اركة يف بع�ض منها بس�بب الوضع 
املايل للبلد. َويخطط اإلّتحاد للُمش�اركة يف ُبطولة العرب 
َوُبطول�ة التضام�ن اإلس�المي فضاُل عن ُبطولتي آس�يا 

َوالعالم.
* ظه�رت معلوم�ة يف وس�ائل اإلع�الم بتوج�ه اإلّتحاد 

للتعاقد مع ُمدربني أجانب، ما تعليقك؟
- نعم، قرأت هذا الخرب يف الصحف َواملواقع. َولكن إىل اآلن 

لم يؤكد إّتحاد اللعبة هذه املعلومات.
* يف السابق كانت لديكم تجربة مع ُمدربني عرب، برأيك، 

اللعبة بحاجة للمدارس التدريبية األخرى؟
- صحيح. طبعاً الريايض العراقي اليوم بحاجة للُمدربني 
الذي�ن يمتلك�ون خ�ربة َوطرق عاملي�ة ِمن أج�ل تطوير 

إمكاناته�م، َواملُ�درب العراقي لم يق�رص يف تأدية واجبه 
م�ع الِعبيه. َوكما تعرفون، العال�م تطور كثرياً يف املجال 
الري�ايض َولي�س فقط لعبة الس�احة َواملي�دان. َواملُدرب 
األجنبي يجب ان يضيف للَعّداء العراقي لكي نستفاد منه 

يف الُبطوالت الدولية َونحقق أرقام َوميداليات للعراق.
* الحظنا عودة تدريبات رياضيي ألعاب القوى يف ملعب 

الرمادي بعد أحداث 2014؟
- الرم�ادي خاضت حرب ملُدة ثالث س�نوات تقريباً وَعند 
عودتنا توجهنا نح�ن الرياضيون إلزالة مخلفات الحرب 
َوالدم�ار يف ملع�ب الرم�ادي َوبدأن�ا بإج�راء التدريبات. 
َوبالحقيق�ة رياضة األنبار تعاني ِمن اهمال املس�ؤولني 
الرياضيني َوالسياسيني منذ عام 2003 َوإىل اآلن صاحبها 
ع�دم اس�تقرار للمدينة. بدأنا ع�ام 2017 بإع�داد جيل 
جديد للعبة يف األنبار بارشايف الش�خيص، َوكما الحظتم، 
حقق رياضيو األنبار عدداً ِمن امليداليات يف ُبطولة العراق 
لألندية َوكلهم ش�بان يافعني يمك�ن ان يقدموا الكثري يف 

املُستقبل.
* يش�كو رياضي�و األنب�ار ِم�ن غي�اب ملع�ب نظامي 

يساعدهم َعىَل اجراء التدريبات، ما رأيك؟
- الِعبون�ا يجرون تدريباتهم َعىَل ملع�ب “الرمادي” َوال 
توج�د مجاالت ل�الركاض َوامللع�ب ترابي َونح�ن نعاني 
كثرياً ِمن االرضيات الرتابية التي ال تتطابق مع االرضيات 
الت�ي تقام عليها ُمنافس�ات الُبطوالت َواملُس�ابقات. َوال 
تمتلك األنبار ملعباً نظامي�ًا لُكرَة القدم فكيف يمكن ان 
نجري تدريباتن�ا باألركاض القصرية َوالطويلة؟! تكلمنا 
َوناش�دنا جمي�ع الجه�ات السياس�ية َوالرياضية َولكن 
اذانه�م ال تس�مع َوال يفك�رون بدعم ش�باب َورياضيي 

األنبار.

نادال ُيتوج بلقب
مونت كارلو للمرة 
العارشة يف تارخيه

                المستقبل العراقي/ متابعة

فاز اإلسباني رافاييل نادال ، على 
مواطنه ألبرت راموس، في نهائي مونت 

كارلو لتنس األساتذة ذات األلف 
نقطة، ليت�وج باللقب 

العاش����رة  للمرة 
مس����يرته. في 
وتمك�ن ن���ادال، 

لمصن��������ف  ا
السابع عالمًيا، وحامل 

اللق�����ب، م�ن اإلطاح�ة 
برام�وس المصنف ال��24 عالمًيا، 

و6-3   ،6-1 بنتيج�ة  دقيق�ة   76 ف�ي 
ليحص�د بذل�ك لقب�ه رق�م 50 على 
المالع�ب الترابية، وال�70 بش�كل 
عام.وتع�د ه�ذه المواجه�ة الثالثة 

بين ن�ادال ورام�وس، وانته�ت جميعها 
لصالح رافا.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد 343/ب/2015
التاريخ 2017/4/17

اعالن
بالنظ�ر لعدم وجود راغب  بالضم عىل العقار املرقم 234/1 مقاطعة 2 مهيجران 
وبلد س�المة عليه تبي�ع محكمة بداءة ابي الخصيب العق�ار املرقم اعاله وذلك يف 
تمام الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الخامس عرش من اليوم التايل لنرش هذا 
االع�الن فمن له الرغبة بالرشاء الحضور يف ديوان هذه املحكمة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة وبصك مص�دق ان لم يكن 

رشيكا وان اجور املنادي عىل املشرتي وكما مبينة اوصافه ادناه
القايض
اياد امحد سعيد الساري

االوصاف :
العقار املرقم اعاله عبارة عن بس�تان تس�قى س�يحا بمياه املد مساحته دونم و 
5 اول�ك نوع�ه نصفها ملك رصف والنص�ف االخر وقف صحي�ح خريي غري ذري 
وان العق�ار  يقع  عىل ش�ارع فرعي مبلط وان العقار  مش�يد عليه خمس�ة دور 
س�كنية مش�غولة من قبل الرشكاء وانها مختلفة املس�احة والبناء وهناك علوة 
لتصنيع االبواب والش�بابيك الحديدية اما بقية العقار مغروس بعدد من اش�جار 
النخي�ل مختلفة االن�واع واالعمار ق�درت قيمة الدون�م الواحد م�ن االرض مبلغ 
مقداره تس�عون مليون دين�ار فتكون قيمة االرض  مبل�غ 109080000 مليون 
دينار فتكون القيمة العمومية للعقار ارضا ومشيدات مبلغ 441080000 مليون 

دينار وان قيمة الضم 70% من القيمة املقدرة

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد 35/انابة/2016
التاريخ 2017/4/17

اعالن
بالنظ�ر لعدم وجود راغب  بالضم عىل العقار املرق�م 1/187مقاطعة 30 مناوي 
لج�م  عليه تبي�ع محكمة بداءة اب�ي الخصيب العقار املرقم اع�اله وذلك يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش من ظه�ر اليوم الخامس ع�رش من اليوم الت�ايل لنرش هذا 
االع�الن فمن له الرغبة بالرشاء الحضور يف ديوان هذه املحكمة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة وبصك مص�دق ان لم يكن 

رشيكا وان اجور املنادي عىل املشرتي وكما مبينة اوصافه ادناه
القايض
اياد امحد سعيد الساري

االوصاف :
العقار املرقم اعاله عبارة عن بس�تان تس�قى س�يحا بمياه املد مساحته 2دونم 
و 5 اول�ك نوع العقار نصفه  مل�ك رصف والنصف االخر وقف صحيح خريي غري 
ذري وان العقار  يقع داخل القرية و عىل ش�ارع فرعي مبلط وان العقار  مش�يد 
علي�ه دارين يع�ودان للمدعو ) جرب كاظم عباس (وان العق�ار مغروس بعدد من 
اش�جار النخيل  مختلفة االن�واع واالعمار قدرت قيمة الدون�م الواحد من االرض 
مبلغ مقداره مائة مليون دينار فتكون قيمة االرض  مبلغ مقداره 220000000 
مليون دينار فتكون القيمة العمومية للعقار ارضا ومشيدات مبلغ 452500000 

مليون دينار وان مبلغ الضم 70% من القيمة املقدرة

فقدان
فق�دت الهوية )عظم عاج( الصادرة من رشكة 
توزيع املنتجات/ هي�اة توزيع بغداد والخاصة 
باملوظف )فرحان خضري كمر( راجني من يعثر 

عليها تسليمها ملصدرها.

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد /2380

التاريخ 2017/4/19
اعالن

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل السيدة )سيناء 
فاض�ل وحيد ( حول تنصيبها قيمة مؤقتة عىل 
زوجه�ا املفق�ود )فائ�ض ايوب امل�اس ( وعىل 
اوالده�ا القارصين  منه )امن�ه وغفران ورقية 
(وان زوجها فقد بتاريخ 2016/3/24 وطلبت 
االع�الن ع�ن فقدانه ع�ىل من يع�رف يشء عن 
حيات�ه او مماته او مص�ريه مراجعة املحكمة 
لالخب�ار خ�الل م�دة 15 يوم م�ن تاري�خ هذا 
االعالن وبعكس�ه س�وف يتم تنصي�ب زوجته 
الس�يدة ) س�يناء فاضل وحي�د ( قيمة مؤقته 

عليه وعىل اوالده القارصين اعاله 
القايض فاضل حسني خضري 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 425/ب/2017
التاريخ 2017/4/23

اعالن
اىل املدعى عليها االوىل / ندوة عيل احسان 

املدعى عليها الثانية /ميس�ون عبد الجبار عبد 
الرزاق

اق�ام امدع�ي ظاه�ر خل�ف محس�ن الدعوى 
املرقم�ة 425/ب/2017 ام�ام ه�ذه املحكمة 
ضدك�م يطلب فيها الحك�م بالزامك بعدم نفاذ 
ترصفكم ببيع حصصك�م يف العقار العائد لكم 
بالعقار تسلسل 2/26 مقاطعة 29 الرباضعية 
اىل املدعى عليه الثالث عصام عيل صينخ ولتعذر 
تبليغك  ملجهولية محل اقامتكما وحسب رشح 
القائ�م بالتبليغ  وتايي�د املجلس البلدي ملنطقة 
الكرادة الرشقية قررت ه�ذه املحكم تبليغكما 
اعالنا يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
يف موع�د املرافعة املصادف ي�وم 2017/4/30 
ويف حال�ة عدم حضوركما او ارس�ال من ينوب 
عنكما قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقكما 

غيابا وعلنا 
القايض علوان بربوت البزوني

فقدان وصل
11329/بتاري�خ  املرق�م  الوص�ل  فق�د 
2014/1/14 ع�ن امان�ات ض�م املح�ل املرقم 
7/17 ب�راق يف الس�وق الكب�ري بأس�م املواطن 
عب�ود محم�د عبد النب�ي والصادر م�ن الوقف 
الشيعي يف النجف االرشف فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان وصل
فقد الوصل املرق�م 11496/والص�ادر بتاريخ 
2014/2/5 ع�ن امانات ب�دل ضم املحل املرقم 
1/17 يف الس�وق الكب�ري بأس�م املواط�ن عب�د 
الس�تار حات�م س�تار والتاب�ع ملديري�ة الوقف 
الشيعي يف النجف االرشف فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2017/4515
التاريخ 2017/4/23

اعالن
قدم�ت املس�تدعية )س�ارة صال�ح محم�ود ( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة يطل�ب فيه�ا اصدار 
ب�دران   ( املفق�ود  لزوجه�ا  حج�ر وقيموم�ة 
مصل�ح محم�ود ( وال�ذي فق�د 2015/3/11 
عليه واس�تنادا لقانون رعاية القارصين قررت 
املحكم�ة ن�رشه بصحيفت�ني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض
قيرص عباس رشيد

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2017/4513
التاريخ 2017/4/23

اعالن
قدمت املستدعية )منى كروم مصلح ( طلب اىل 
هذه املحكمة يطلب فيها اصدار حجر وقيمومة 
لزوجها املفقود ) س�فيان سعد مصلح ( والذي 
فقد 2015/3/11 عليه واستنادا لقانون رعاية 
القارصين ق�ررت املحكمة ن�رشه بصحيفتني 

محليتني لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض قيرص عباس رشيد

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2017/4514
التاريخ 2017/4/23

اعالن
قدم�ت املس�تدعية )جيه�ان ب�دران مصلح ( 
طلب اىل هذه املحكمة يطلب فيها اصدار حجر 
وقيمومة لزوجها املفقود ) س�يف سعد مصلح 
( وال�ذي فق�د 2015/3/11 علي�ه واس�تنادا 
لقانون رعاية القارصين قررت املحكمة نرشه 
بصحيفت�ني محليتني لغ�رض التثبت من حياة 

املفقود
القايض قيرص عباس رشيد

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2017/4408
التاريخ 2017/4/18

اعالن
قدم�ت املس�تدعية )قادس�ية حم�د محمود ( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة يطل�ب فيه�ا اصدار 
حج�ر وقيموم�ة لزوجه�ا املفق�ود ) صكب�ان 
ابراهي�م محم�ود ( والذي فق�د 2015/3/12 
عليه واس�تنادا لقانون رعاية القارصين قررت 
املحكم�ة ن�رشه بصحيفت�ني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض قيرص عباس رشيد

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
دار القضاء يف سامراء 

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2017/4556
التاريخ 2017/4/24

اعالن
قدمت املس�تدعية )ش�يماء رسح�ان ضبعان( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكم�ة يطل�ب فيه�ا اصدار 
حج�ر وقيموم�ة لزوجه�ا املفق�ود ) بره�ان 
بدران مصل�ح ( والذي فقد 2015/3/11 عليه 
واس�تنادا لقان�ون رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت 
املحكم�ة ن�رشه بصحيفت�ني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض
قيرص عباس رشيد

جمعية املثنى التعاونية لالسكان
اعالن

تعل�ن جمعي�ة املثن�ى التعاونية لالس�كان عن 
اج�راء املزاي�دة العلني�ة لتاج�ري مح�الت عدد 
)5( يف عم�ارات ح�ي الرس�الة فع�ىل الراغبني 
باالشرتاك باملزايدة مراجعة مقر الجمعية لدفع 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 20% من القيمة 
املقدرة وس�تجري املزايدة بع�د )15( يوما من 
ترش االع�الن يف الجري�دة بالعمارات الس�كنية 
الساعة الرابعة عرصا ويتحمل من ترسو عليه 
املزايدة اج�ور نرش االعالن والداللية البالغة %2 

واي مصاريف اخرى
حيدر محمد عيىس
رئيس مجلس االدارة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الهندية
العدد 208/ب/2017
التاريخ 2017/4/23

املدعي/رحيم غازي عباس 
املدع�ى عليه /يوس�ف عب�د الكريم حس�ني /

مجهول محل االقامة حاليا
اق�ام املدعي ) رحي�م غازي عب�اس ( الدعوى 
املرقمة اع�اله والتي يطالب�ك بموجبها ابطال 
عق�د البيع االبتدائ�ي امل�ؤرخ يف 2015/1/31 
واعادة الحال اىل ماه�و عليه قبل البيع واعادة 
املبلغ البالغ عرشة ماليني دينار وملجهولية محل 
اقامت�ك فقد تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني عىل موعد املرافعة واملصادف 
ي�وم 2017/4/30 الس�اعة التاس�عة  صباحا 
ولع�دم حضورك او من ينوب عن�ك قانونا فقد 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض
غني كاظم املؤمن

مكتب تحقيق ميسان 
اىل /املتهم الهارب عدي ستار نافل السهريي

م/اعالن
قررت محكمة جنح النزاهة يف ميس�ان تبليغك 
بواسطة النرش يف صحيفتني محليتني بالحضور 
ام�ام هذه املحكمة ) محكم�ة جنح النزاهة يف 
ميس�ان ( لغرض اجراء محاكمتك وفق احكام 
املادة 330 عقوبات يف القضية الجزائية املرقمة 
)6/ج ن/2017( وخالل مدة ش�هر من تاريخ 
اخر نرش يف الصحف وعند عدم حضورك سوف 
تس�ري املحكم�ة باج�راءات املحاكم�ة غيابي�ا 
بحق�ك اس�تنادا الحكام امل�ادة 143 من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد 2386
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2015/12/20 لتس�جيل تم�ام العق�ار املرقم 
58 محلة البلوش يف الكوفة اىل طالب التس�جيل 
املج�دد ) محمد س�عيد كريم نجم  ( لتس�جيله 
مج�ددا باس�مه بصفت�ه املال�ك الحائ�ز للمدة 
القانوني�ة ولغرض تثبيت امللكي�ة املذكورة لها 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل 
العق�اري) 43( لس�نة 1971 قررن�ا اعالن هذا 
الطل�ب فع�ىل كل من يدع�ي بوج�ود عالقة او 
حق�وق معينة عىل ه�ذا العقار تقدي�م مالديه 
من بيان�ات اىل هذه الدائرة خ�الل مدة ثالثون 
يوما اعتبارا من الي�وم التايل النرش هذا االعالن  
وكذل�ك الحضور اىل موق�ع العقار يف الس�اعة 
العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف 

الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير
ء/عبد الباقر جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد 2385
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطل�ب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2016/7/31 لتسجيل تمام العقار املرقم )21(
محل�ة )البلوش( يف الكوفة اىل طالب التس�جيل 
املجدد ) عبد عيل عبد  ( لتسجيله مجددا باسمه 
بصفته املالك الحائز للم�دة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذك�ورة لها تمهيدا للتس�جيل 
وف�ق احكام قانون التس�جيل العق�اري ) 43( 
لس�نة 1971 قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل 
م�ن يدعي بوجود عالق�ة او حقوق معينة عىل 
هذا العق�ار تقديم مالديه م�ن بيانات اىل هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم 
الت�ايل النرش هذا االع�الن  وكذل�ك الحضور اىل 
موقع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من 
اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوق�ه موقعي�ا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير
ء/عبد الباقر جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة /18

تاريخ 2017/4/18
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفي�ذ النجف العقار التسلس�ل 
3/88271 جزي�رة النج�ف الواق�ع يف النج�ف 
العائ�د للمدي�ن  س�عد ج�دوع املدي�ر املفوض 
ملجموعة الش�افعي اضاف�ة لوظيفته املحجوز 
لق�اء طل�ب الدائن محمد رس�ول عب�د الكريم 
البال�غ 49.527.000 تس�عة واربع�ون مليون 
وخمس�مائة وس�بعة وع�رشون دين�ار  فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة ثالثني يوم�ا تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية 
العراقية وان رس�م التس�جيل والنرش والداللية 

عىل املشرتي 
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف مجمع بيتي الس�كني 

3/88271 يف جزيرة النجف
املرف�ق يف  الس�ند  : حي�ث  2-جنس�ه ونوع�ه 

االضبارة عرصة
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تمالته : العقار يقع داخل مجمع بيتي 
الس�كني وعىل ش�ارع 20م وهو اليحتوي عىل 
اب�واب ويتال�ف م�ن س�احة امامي�ة وطارمة 
ومطب�خ ومدخل صغري وبجانب�ه تواليت فقط 
وغرفة اس�تقبال وغرفة ن�وم وحمام وكليدور 
وس�لم كونكريتي داخل الكليدور جميع ارضية 
البي�ت غ�ري مبلط�ة وهي م�ن الرم�ل جدران 
املطب�خ والحمام والتواليت س�رياميك اما بقية 
الجدران غري ملبوخة  )طابوق ( الس�قوف من 
الكونكريت املسلح وهذا يخص الطابق االريض 
ام�ا الطابق االول يحتوي ع�ىل غرفة عدد اثنان 
وكلي�دور وحمام فق�ط والباقي س�طح فقط 
جدران الحمام سرياميك اما بقية الجدران  غري 
ملبوخة ) طابوق ( والس�قف م�ن الكونكريت  

املسلح والعقار غري مجهز باملاء والكهرباء 
5-مس�احته : حيث الس�ند املرفق يف االضبارة 

200م2
6-درجة العمران : قيد االنشاء

7-الشاغل : اليوجد
دين�ار  ملي�ون  س�تون   : املق�درة  8-القيم�ة 

60.000.000 مليون

فقدان سند
فقد مني س�ند العق�ار املرق�م 3/58381 حي 
النداء بأس�م ) باسم حس�ني عبود ( فعىل  من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار 

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف النجف

اعالن تسجيل
بناء ع�ىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل 
)اوراس غالب محمد ( واملؤرخ يف 2017/4/19 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل املكائ�ن العائ�دة له 
واملنس�وبة حاليا يف     واملدرجة اوصافها ادناه 
فعىل من ل�ه عالقة بها وادواته�ا املوصوفة ان 
يراج�ع الط�رق القانوني�ة الثبات ذل�ك وابراز 
استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التس�جيل  
خ�الل مدة خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل 
لتاري�خ الن�رش ويعترب التس�جيل متاخر لحني 
حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام لدى 
املحكم�ة املختصة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل 
املكائ�ن وادواتها بأس�م طالب التس�جيل وفقا 
لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لس�نة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوصاف : معمل حدادة الروايس 
كرت كهربائي  1100.000
مزرف عمودي   600.000

ماكنة لحيم   300.000
ماكنة لحيم  300.000

كورسة متحركة  300.000
كورسى متحركة  300.000

كورسة ثابتة     200.000
دريل متحرك   150.000
دريل متحرك    150.000

2250.000    KV 62 مولدة

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف النجف

اعالن تسجيل
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة من 
قب�ل )رحيم ع�ز الدين حمي�د 50% - جالل عز 
الدي�ن حمي�د 50% (ح�دادة الف�ؤاد واملؤرخ يف 
2017/4/19 املتضم�ن طلب تس�جيل املكائن 
الحرف�ني  يف   حالي�ا  واملنس�وبة  ل�ه  العائ�دة 
واملدرجة اوصافها ادناه فعىل من له عالقة بها 
وادواته�ا املوصوفة ان يراجع الطرق القانونية 
الثبات ذلك وابراز استش�هاد لهذه الدائرة بغية 
ايقاف التس�جيل  خالل مدة خمسة عرش يوما 
من اليوم التايل لتاريخ النرش ويعترب التس�جيل 
متاخ�ر لحني حس�م الدعوى واالع�رتاض ملدة 
س�بعة ايام ل�دى املحكمة املختصة وبعكس�ه 
س�يتم تس�جيل املكائن وادواتها بأس�م طالب 
التس�جيل وفقا لقانون الكت�اب العدول رقم ) 

32( لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوصاف : معمل حدادة الفؤاد 
ماكنة لحيم   انكليزي   300.000
ماكنة لحيم  انكليزي   300.000

كرت كهربائي   محيل 600.000
دريل عمودي كهربائي محيل     800.000

دريل يدوي  عدد اثنان  150.000
كورسة ثانية  150.000

كورسة طيارية   150.000

مجلس القضاءاالعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 1657/ب/2017
التاريخ 2017/4/18 

اعالن
املدع�ي /ثام�ر احريز ج�رب /وكيل�ه املحامي 

صفاء الوجيه
املدعى عليهم /1-حسن عبد الرحمن حسن

2-روب�رت داود كوركيس /وكيله املحامي اياد 
العواد

3-اندريوس داود كوركيس 
تبي�ع محكم�ة ب�داءة البرصة العقار تسلس�ل 
و  678م2  ومس�احته  الف�ريس   16/126
37 س�م يق�ع يف منطق�ة الفريس عىل ش�ارع 
عري�ض متف�رع  م�ن ش�ارع مستش�فى ابن 
غ�زوان  مقابل عمارة مكس�مول وهو ش�ارع 
س�كني تجاري تجاري وانه متكون من حديقة 
امامية  وكراج وهول واستقبال  وغرفتني منام 
وطارمة وحمام  البناء من الطابوق ومس�قف 
بالكونكريت املسلح درجة عمرانه قديمة فمن 
له رغبة بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة ودفع 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة للعق�ار والبالغ�ة ملياري�ن وخمس�ة 
وثمانون مليون ومائة وعرشة الف دينار بصك 
مصدق المر ه�ذه املحكمة وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثاني�ة عرش من ظهر الي�وم الثالثني 

التايل للنرش  واجور املناداة عىل املشرتي
القايض 
علوان بربوت البزوني

اعالن
رقم االخطار : 2016/186

من/محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

اىل /املته�م اله�ارب ) املف�وض مهن�د محمود 
لعيبي( املنس�وب اىل مديري�ة رشطة محافظة 

البرصة
ملا كنت متهم�ا وفق املادة /5 م�ن ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008  ولغياب�ك عن مق�ر عملك من 
تاريخ 2012/10/1 ولحد االن واملادة 35/ من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 الختالسك املسدس 
الحكوم�ي )GUX274( ن�وع كل�وك مع كافة 

ملحقاته مع ) 30( اطالقه من نوعه.
وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االم�ن الداخيل الخامس�ة بالب�رصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف 
مح�ل اقامتك وتجيب  عن التهمة  املوجة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز اموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء القبض 
علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة والزام املواطنني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة 69/اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة الفاو
العدد 14/ب/2017

التاريخ 2017/4/18
اعالن

اىل املدعى عليه مبارك صنكور مبارك 
اق�ام املدعي س�لطان جاس�ب غال�ب الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  14/ب/2017  بالع�دد  البدائي�ة 
املحكم�ة يطل�ب فيه�ا تمليك�ه العق�ار املرقم 
1760م6 الف�او وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف 
الوقت الحارض حسب كتاب مركز رشطة الفاو 
بالع�دد 3828 يف 2017/4/6 ورشح املجل�س 
البل�دي لقضاء الف�او عليه تق�رر تبليغك نرشا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة صباح 
ي�وم 2017/4/30 ويف حال�ة ع�دم  حض�ورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وحسب االصول
القايض احمد سعيد طعمه

فقدان هوية وباج
الص�ادرة م�ن دائرة االص�الح العراقية بأس�م 
) يع�رب ناجح عبد الزه�رة ( يف 2017/3/23 
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان وثيقة مدرسية 
الصادرة من مدرس�ة ثورة العرشين االبتدائية 
رق�م الوثيق�ة )453460( بتاريخ 2014/3/5 
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

تنويه
سقط سهوا باالعالن الخاص بالتعيني بمديرية 
زراع�ة النج�ف ضمن حرك�ة م�الك ) 2016( 
يف صحيف�ة املس�تقبل الع�دد /1426 بتاري�خ 
2017/4/19 الفق�رة 6/4 م�ن اع�الن وكذلك 
الفق�رة )ب( اضاف�ة تصحي�ح كلم�ة العنوان 

الوظيفي بدال من الدرجة الوظيفية

محكمة بداءة البدير
العدد 70/ب/2017

اعالن
يف  70/ب/2017  الق�رار  الكتس�اب  بالنظ�ر 
املحكم�ة  ه�ذه  م�ن  الص�ادر   2017/3/29
الدرجة القطعية واملتضمن ازالة شيوع العقار 
املرقم 1049/11 م4 البدير مساحته 463م25 
سنتمرت بيعا عليه ستبيع هذه املحكمة العقار 
املذك�ور اعاله واملبينة اوصاف�ه ادناه باملزايدة 
العلني�ة بعد م�رور ثالثني يوم م�ن تاريخ نرش 
هذا االعالن وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري 
من�ه فعىل الراغبني  بال�رشاء الحضور اىل هذه 
املحكم�ة يف املوع�د املحدد اعاله مس�تصحبني 
معهم تامينات قانونية بنسبة 10% من القيمة 
املق�درة لغري الرشكاء ويتحمل املش�رتي اجور 

النرش والداللية
القايض
كاظم عبد الهادي عيفان 

املواصفات والقيمة املقدرة /
1-العق�ار املرق�م 1049/11م4 البدي�ر عبارة 
عن عرصة خالية م�ن البناء يف الوقت الحارض 
يقع يف مركز ناحية البدير ويقع عىل ش�ارعني 

فرعيني ) ركن ( مساحته 463م25 سنتمرت 
2-القيمة املقدرة ثالثون مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة البدير 
لجنة تثبيت امللكية العقارية

العدد/2/مجدد/2017
التاريخ 2017/4/12

اعالن
بناءا ع�ىل صدور ق�رار تثبيت العائدي�ة لتمام 
العق�ار املرق�م 1154/البدير املتضم�ن تثبيت 
امللكي�ة اىل حميد عب�اس مه�دي بموجب قرار 
تثبيت العائدية املؤرخ 2017/4/9 الصادر من 
لجنة تثبيت امللكية واس�تنادا الحكام املادة 49 
من قانون التسجيل العقار رقم 43 لسنة 1971 
املعدل نعل�ن هذا القرار م�دة ثالثني يوما وعىل 
م�ن لديه اعرتاض ع�ىل القرار املذك�ور الطعن 
فيه لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادسية 
االتحادي�ة اعتب�ارا من الي�وم الت�ايل لنرش هذا 
االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار من 
رئاسة محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن عىل 
القرار لديها خالل املدة املذكورة س�تبارش هذه 
اللجنة بالتس�جيل وفقا لق�رار تثبيت العائدية 

والقانون
القايض
كاظم عبد الهادي  عيفان

فقدان
فق�دت مني هوية كلية الرتبي�ة البنات جامعة 
البرصة بأس�م )حل�وه كاظم مط�ر ( املرقمة 
268 فع�ىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف القرنة
العدد 2070

التاريخ 2017/3/13
اعالن

قدم�ت املدع�وة  هناء ج�رب عبد الحس�ن طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيه تنصيبه�ا قيمة 
مؤقتة عىل زوجه�ا املفقود املدعو )صربي عبد 
الحسني عاتي ( وعىل اوالده القارصين كل من 
) فاطمة وزينب وزهراء وكرار ورقية ( ولكونه 
تم فقدانه بتاريخ 2016/1/24 فعىل من توفر 
لدي�ه معلوم�ات او لديه اعرتاض ع�ىل نصبها 
قيم�ة مؤقت�ة مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خالل 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ االع�الن يف صحيفتني 

محليتني يوميتني 
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة 
العدد 393/ب/2016
التاريخ 2017/4/16

اعالن
اىل املدعى عليها سلمى فريح بكال

اصدرت هذه املحكمة قرار الحكم املرقم 393/
الحك�م  املتضم�ن   2017/3/29 يف  ب/2017 
بالزامك بتاديتك للمدعي رياض عاش�ور كاظم 
مبل�غ وق�دره خمس�ة وثمانون ملي�ون دينار 
وملجهولي�ة  مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي وتايي�د املجلس البل�دي ملنطقة حي 
الحس�ني 2 عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك�م 
ح�ق االع�رتاض واالس�تئناف  والتميي�ز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه سوف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية
القايض
محمد قاسم عبود

محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد
العدد 170/ش/2017
التاريخ 2017/4/19

نرش 
اىل املدعى عليه /احمد رشيد حميد

قامت املدعية سايل س�هيل نجم دعوى رشعية 
ض�دك بالع�دد 170/ش/2017 تطل�ب فيه�ا 
الحضان�ة الطف�ال له�ا كل م�ن ره�ف و وائل  
وملجهولية اقامتك حس�ب كت�اب مركز رشطة 
بني س�عد بالعدد وتاييد مختار قرية الرس�ول 
قررت  املحكمة تبليغ�ك بالحضور بصحيفتني 
ي�وم  املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د  محليت�ني 
2017/5/2 بالحضور او ارسال من ينوب عنك 
قانون�ا وبخالفه س�وف تجري بحق�ك املرافعة 

غيابيا 
القايض
منذر خالد خضري

فقدان
هوي�ة املوظف )عبد الرضا عطي�ه صالح (من 
وزارة الكهرب�اء املديرية العام�ة النتاج الطاقة 
الكهربائي�ة يف الجن�وب فع�ىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت من�ي هوية املوظ�ف فؤاد ج�واد كاظم 
الوزاري�ة م�ن وزارة الكهرباء املديري�ة العامة 
لتوزيع كهرباء الجنوب مديرية توزيع البرصة 
فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف جلوالء
العدد 630/ش/2013
التاريخ 2017/4/13

اعالن
اىل املدعى /أ –ج- احمد جمال محمد عيل

بتاري�خ 2013/12/22 اصدرت هذه املحكمة 
والق�ايض  630/ش/2013  املرق�م  قراره�ا 
بتصدي�ق الط�الق الخارجي الواق�ع بينك وبني 
املدعية بؤنر نبيل  شكر بتاريخ 2013/11/24 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب كت�اب مركز 
رشط�ة جلوالء املرق�م ق739/12/2 واش�عار 
مخت�ار محلة الجماهري يف جل�والء عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا خالل م�دة اقصاها ثالث�ون يوما 
من تاريخ الن�رش لالعرتاض عىل احكم الغيابي 
سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وحسب 

القانون
القايض
اسماعيل ابراهيم اسماعيل

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من نقابة املهندسني 
يف البرصة فرع هندس�ة برتوكيمياويات بأسم 
) ميث�م عقيل محس�ن ( فعىل م�ن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي هوية غرفة التجارة بأس�م ) عيل 
بخي�ت فض�ل امل�وىل ( فع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت مني هوية غرفة التجارة بأس�م ) مازن 
اقبال س�اجت ( فعىل من يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب
العدد 113/ش/2017
التاريخ 2017/4/19

اعالن
اىل املدع�ى عليها /نعيمة عبد ال�رزاق علوان /

هبهب/حي القادسية
اق�ام املدع�ي محم�د حس�ني جاس�م الدعوى 
طال�ب  113/ش/2017  املرقم�ة  الرشعي�ة 
تصدي�ق الط�الق الخارج�ي وملجهولي�ة محل 
اش�عار مخت�ار هبه�ب / اقامتك�ي حس�ب 

ح�ي القادس�ية قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور بموعد 
املرافعة املص�ادف 2017/4/30 ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك�ي قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وفق�ا 

الحكام املادة 21 من قانون املرافعات املدنية
القايض
فالح حسن محمود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
رقم الدعوى 2330/ش/2017

التاريخ 2017/4/20
اعالن

اقام املدعي�ه عرفاة عبيد عيل الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 2330/ش/2017 ض�دك يطلب فيها 
بتايي�د حضانة القارص س�لطان فالح حس�ن  
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب ماورد برشح 
القائ�م بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي ملنطقة 
الطويس�ة لذا تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 2017/5/4 للمرافعة وبعكس�ه 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد 198/ب/2017
التاريخ 2017/4/19

اعالن
اىل املدع�ى عليه احمد داخل ع�ودة اقام املدعي 
ع�يل حس�ني ع�يل الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 
198/ب/2017 ل�دى ه�ذه املحكم�ة يطالبك 
فيه�ا بالزام�ك بتادي�ة مبل�غ مق�داره مائ�ة 
واثن�ي ع�رش ملي�ون دينار ع�ن الص�ك املرقم 
199632882 يف 2012/2/26 والص�ك املرق�م 
72721278 وقد عني ي�وم 2017/5/3 موعدا 
للمرافع�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب  
رشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي يف 
منطقة حي الصادق/ الباقر/ الحكيم يف قضاء 
الخ�رض انتقالك اىل جهة مجهول�ة قرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ويف حالة عدم 
حض�ورك اىل املرافع�ة فانه س�وف يت�م اجراء 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد
العدد 156/ش/2017
التاريخ 2017/4/19

اىل املدعى عليه /احمد رشيد حميد
قامت املدعية سايل س�هيل نجم دعوى رشعية 
ضدك بالعدد 156/ش/2017 تروم فيها نفقة 
لها والطفالها ولكون مجهول اقامتك  حس�ب 
كت�اب مركز رشطة بني س�عد وتايي�د مختار 
قرية الرسول قررت  املحكمة تبليغك بالحضور 
بصحيفتني محليتني بموع�د املرافعة املصادف 
او ارس�ال م�ن  ي�وم 2017/5/2 بالحض�ور 
ينوب عنك قانونا وبخالفه سوف تجري بحقك 

املرافعة غيابيا 
القايض
منذر خالد خضري

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
العدد 541/ب2017/1
التاريخ 2017/4/19

اعالن
اىل املدعى عليه /عزيز ابراهيم يحيى 

اق�ام املدعي هادي عب�د عيل الدع�وى البدائية 
املرقم�ة   541/ب2017/1 والذي يطالبك فيها 
باجر مثل اتعاب محاماة عن ترافعة يف الدعوى 
البدائية 542/ب2000/2 والدعوى االستئنافية  
100/ه�س/2005 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب كت�اب مرك�ز رشط�ة كنع�ان بالع�دد 
ق23371/9 يف 2017/4/1 وتاييد مختار قرية  
سيس�بانة الرئيس�ية الجانب االيم�ن يف ناحية 
كنع�ان املدع�و قيص خلي�ل ابراهي�م واملصدق 
من قب�ل املجلس البل�دي لناحية كنع�ان تقرر 
تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني بالحضور 
اىل محكم�ة ب�داءة بعقوبة ي�وم 2017/4/30 
التاس�عة صباح�ا  ويف حال�ة ع�دم  الس�اعة 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول
القايض يارس لطيف كاظم

اعالن
رقم االخطار : 2016/182

من/محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
بالبرصة

اىل /املته�م اله�ارب ) الرشط�ي صبحي جليل 
غان�م( املنس�وب اىل مديرية رشط�ة محافظة 

البرصة
ملا كنت متهم�ا وفق املادة /5 م�ن ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008  ولغياب�ك عن مق�ر عملك من 
تاريخ 2015/3/8 ولح�د االن واملادة 35/ من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 الختالسك املسدس 
الحكوم�ي )GKN421( ن�وع كل�وك مع كافة 

ملحقاته مع ) 120( اطالقه من نوعه.
وبما ان مح�ل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك 
بهذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى 
االم�ن الداخيل الخامس�ة بالب�رصة خالل مدة 
ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف 
مح�ل اقامتك وتجيب  عن التهمة  املوجة ضدك 
وعن�د عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا وتحجز اموالك املنقول�ة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء القبض 
علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة 
حكومي�ة والزام املواطنني الذين يعلمون بمحل 
اختفائ�ك باخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا 
للم�ادة 69/اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف النجف

اعالن تسجيل
بن�اء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة من 
قب�ل )ه�ادي خضري محم�د  135كل�م –فالح 
حس�ن كاظم 72كلم( واملؤرخ يف 2017/4/19 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل املكائ�ن العائ�دة له 
واملنس�وبة حاليا يف    واملدرجة اوصافها ادناه 
فعىل من ل�ه عالقة بها وادواته�ا املوصوفة ان 
يراج�ع الط�رق القانوني�ة الثبات ذل�ك وابراز 
استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التس�جيل  
خ�الل مدة خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل 
لتاري�خ الن�رش ويعترب التس�جيل متاخر لحني 
حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام لدى 
املحكم�ة املختصة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل 
املكائ�ن وادواتها بأس�م طالب التس�جيل وفقا 
لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لس�نة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوصاف : معمل بالستك فالح 
قمع تغذية   بلغاري 200.000

ماكنة حقن عدد 4 بلغاري  800.000
ثرامة   محلية 400.000

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف النجف

اعالن تسجيل
بناء ع�ىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل 
)قتي�ة نوري طويس ( واملؤرخ يف 2017/4/20 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل املكائ�ن العائ�دة له 
واملنسوبة حاليا يف  الحرفني  واملدرجة اوصافها 
ادناه فعىل من له عالقة بها وادواتها املوصوفة 
ان يراج�ع الطرق القانونية الثب�ات ذلك وابراز 
استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التس�جيل  
خ�الل مدة خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل 
لتاري�خ الن�رش ويعترب التس�جيل متاخر لحني 
حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام لدى 
املحكم�ة املختصة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل 
املكائ�ن وادواتها بأس�م طالب التس�جيل وفقا 
لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لس�نة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوصاف : معمل حدادة ابو مناف 
* ماكن�ة لحيم ع�دد اثن�ان  160 امبري ياباني 

400.000
*فرن عمودي ياباني    300.000

*ماكنة لحيم ياباني 450 امبري    600.000
*كرت 15 حصان محيل  200.000
*دريل كهربائي    املاني 200.000

*دريل يدوي  املاني     400.000
*كورسة طيارية عدد اثنان املاني    400.000

*كورسة ثابتة ياباني      250.000
*مقص يدوي كهربائي محيل   250.000

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف النجف

اعالن تسجيل
بناء ع�ىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل 
)صم�د فاضل عيل ( وامل�ؤرخ يف 2017/4/19 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل املكائ�ن العائ�دة له 
واملنس�وبة حالي�ا يف  طري�ق نج�ف –كرب�الء 
واملدرجة اوصافها ادناه فعىل من له عالقة بها 
وادواته�ا املوصوفة ان يراجع الطرق القانونية 
الثبات ذلك وابراز استش�هاد لهذه الدائرة بغية 
ايقاف التس�جيل  خالل مدة خمسة عرش يوما 
من اليوم التايل لتاريخ النرش ويعترب التس�جيل 
متاخ�ر لحني حس�م الدعوى واالع�رتاض ملدة 
س�بعة ايام ل�دى املحكمة املختصة وبعكس�ه 
س�يتم تس�جيل املكائن وادواتها بأس�م طالب 
التس�جيل وفقا لقانون الكت�اب العدول رقم ) 

32( لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوصاف : معمل جص بحر النجف
1-فرن كهربائي صنع محيل    15مليون

2-هوبر صنع –صنع محيل   5مليون
3-طاحونة – صنع محيل 5 مليون

4-هزاز –صنع محيل  6 مليون
5-حزام ناقل –صنع محيل  3 مليون

6-منفاخ  صنع محيل 9 مليون
7-مول�دة كهربائية     KV300  امريكي الصنع    

16 مليون

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف النجف

اعالن تسجيل
بناء ع�ىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من قبل 
)حسن صاحب عناد( واملؤرخ يف 2017/4/19 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل املكائ�ن العائ�دة له 
واملنسوبة حاليا يف  الحرفني واملدرجة اوصافها 
ادناه فعىل من له عالقة بها وادواتها املوصوفة 
ان يراج�ع الطرق القانونية الثب�ات ذلك وابراز 
استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التس�جيل  
خ�الل مدة خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل 
لتاري�خ الن�رش ويعترب التس�جيل متاخر لحني 
حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام لدى 
املحكم�ة املختصة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل 
املكائ�ن وادواتها بأس�م طالب التس�جيل وفقا 
لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لس�نة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوصاف : معمل حدادة ابو دعاء 
*كرت قريص    700.000

*ماكنة لحيم ولدن   300.000
*ماكنة لحيم ولدن  300.000
*ماكنة لحيم ولدن   300.000

*دريل عمودي  1 صيني 300.000
*كورسة ثانية  1 صيني   300.000

*كورسة يدوية     300.000
*بريس لثني  الحديد  300.000

*بريس لقص الحديد محيل  300.000
*رولة تقويس محيل   300.000

*مولدة KV 150 محلية   4750.000
*ماكنة لحيم  نقطة    600.000
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تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 
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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

القارص املتزوج بأذن املحكمة بني احلامية 
احلامية القانونية لألحداثالقانونية واملسؤولية املدنية

القاضي عماد عبد اللهالقاضي ناصر عمران

بالرغم من ان الحدث ال تكون لديه العقلية المناسبة لمعرفة خطورة 
الجرائ�م واثرها على المجتمع اال ان افعال�ه المخالفة للقانون اخضعها 
المش�رع للعقوبات المناس�بة لعمره وغاية المش�رع ف�ي ذلك اصالحه 
واعادة تأهيله ف�ي المجتمع وقد عنت االتفاقيات الدولية لالمم المتحدة 
بحماي�ة الطف�ل الحدث وذلك في إط�ار االهتمام الدول�ي بحقوق الطفل 
بصف�ة عام�ة، خاص�ة وأن حالة األح�داث تمثل ف�ي الغالب مس�ؤولية 

المجتمع الذي دفع الطفل إلى الجريمة.
وترتيب�اً على ذلك، فإن األمم المتحدة قد أصدرت عدة وثائق حقوقية 
اتخذت من الحدث موضوعاً لها، ألزمت بمقتضاها الدول األعضاء بحماية 

النشء وإتباع سياسات علمية لمواجهة الجوانب النفسية لألحداث .
وفي العراق، فان المتتبع لقانون االحداث العراقي المرقم 76 لس�نة 
1983 يج�د انه اش�ار الى العديد من االمور المهم�ة التي تعالج موضوع 

الحدث من الناحية الجزائية ومن الناحية المدنية.
والحدث هو من اتم التاس�عة من عمره ولم يتم الثامنة عشر ويهدف 
القان�ون المذكور ال�ى الحد من ظاهرة جنوح االح�داث من خالل وقاية 
الحدث من الجنوح واعادة تكييفيه في المجتمع واعتمد القانون المذكور 
االكتش�اف المبك�ر للحدث المع�رض للجن�وح لمعالجته قب�ل ان يجنح 
ومس�ؤولية الولي عن اخالل�ه بواجباته تجاه الصغي�ر او الحدث وكذلك 
انتزاع السلطة االبوية اذا اقتضت ذلك مصلحة الصغير او الحدث ومعالجة 
الحدث الجانح وفق اس�س علمية ومن منظور انساني والرعاية الالحقة 
للحدث كوسيلة لالندماج في المجتمع والوقاية من العود وقد انشأت في 
هذا الخصوص دور المالحظين ومدارس التأهيل وفق أنظمة خاصة بها 
ويكون لمحكمة األحداث حق اإلشراف عليها كما اشار القانون المذكور 
الى مكتب دراسة الشخصية والذي يرتبط بمحكمة األحداث ويتكون من 
طبي�ب مختص وكذلك اختصاصي بالتحليل النفس�ي وعدد من الباحثين 
االجتماعيي�ن ويتولى المكتب المذكور اجراء الفحص الطبي والنفس�ي 
والبح�ث االجتماعي بطلب من محكمة التحقي�ق او محكمة االحداث او 
اي جه�ة اخرى وكذلك يقوم بدراس�ة حالة الحدث االجتماعية ودراس�ة 
البيئ�ة التي يعيش فيها وبيان مدى عالقته�ا بالجريمة المرتكبة ويقوم 
باع�داد تقرير مفص�ل عن حالة الح�دث البدني���ة والعقلية والنفس�ية 
واالجتماعي�ة واألس�باب الت�ي دفعت�ه ال�ى ارت�كاب الجريم�ة والتدبير 

المقترح لمعالجته.
 كذلك اوجد المش�رع العراقي ف�ي القانون حماي�ة قانونية للصغير 
تتمث�ل في حالتي الضم او االقرار لمجهول النس�ب حيث اش�ار في حالة 
الض�م يتوجب  عل�ى الزوجين تقديم طلب لضم الصغي�ر يتيم االبوين او 
مجهول النس�ب وعلى المحكم��������ة ان تتحق�ق من انهما عراقيان 
ومعروفان بحسن السيرة وقادران على اعالة الصغير وإلزامهما بااليصاء 
ل�ه بحصة اقل وارث لتركت������هما على ان التتجاوز ثلث التركة .ومن 
خالل كل ما تقدم نجد ان المش�رع اوجد حماي��������ة قانونية للحدث 
تتمث�ل في ضمانات قانونية بطريق�ة التعامل معه  من الناحية الجزائية 

وكذلك المحافظة علي حقوقه في حالة الضم من الناحية المدنية .

دأب المش�رعون باختالف مشاربهم الفكرية والسياسية على ايجاد معايير 
مهمة إزاء صياغة التش�ريعات القانونية لتكون اساس�اً في تحديد المس�ؤولية 
المدنية والجزائية، ويعتبر معيار الس�ن القانوني من المعايير المهمة الذي على 
اساس�ه ابتنت النص�وص القانونية احكامه�ا وهو مرحلة عمرية حس�ابية لم 
ت�أت من فراغ وانما ضمن اس�س معتمدة مرتبطة بالبيئ�ة والنظام االجتماعي 
ولذلك اختلف المش�رعون في تحديد السن العمري للمسؤولية وبالتالي االهلية 
الالزمة للقيام بالتصرفات القانونية. فالمش�رع العراقي نص على تحديد س�ن 
الرش�د وهو الس�ن القانوني في الم�ادة )106( من القان�ون المدني رقم )40( 
لس�نة 1950 المعدل )س�ن الرش�د هي ثماني عشر س�نة كاملة ( والمادة )93( 
منه اعتبرت كل شخص اهال للتعاقد مالم يقرر القانون عدم اهليته او يحد منها 
والصغي�ر المأذون في التصرفات الداخلة تحت االذن بمنزلة البالغ س�ن الرش�د 
حسب المادة )99( واحكام االذن حسب المادة )98( مدني اشترطت : ان يكون 
م�ن قبل الولي وبترخيص من المحكمة ويس�لم مال مقدر على س�بيل التجربة 
ف�ي العم�ل التجاري باذن مطلق او مقيد على ان يك�ون الصغير المميز قد اكمل 
الخامس�ة عش�رة من العم�ر. كما أن للمحكمة إص�دار اإلذن عن�د امتناع الولي 
ع�ن االذن المادة )101/1 ( مدني. ان ما تم ذكره ه�ي صور للحماية القانونية 
الخاص�ة بتأهيل الصغير المميز الذي اكمل الخامس�ة عش�ر واصبح على ابواب 
مرحلة س�ن الرش�د وهذا التأهيل هو المرحل�ة األخيرة للقاصر الذي س�بقتها 
مراحل متعددة تبتدئ من س�ن التمييز س�بع س�نوات كامل�ة )97 /2( واعتبار 
تصرفات الصغير غير مميز باطلة المادة )96 ( وحتى مرحلة الصغير المميز ما 
قبل بلوغ سن الرشد، ان هذه المرحلة العمرية محكومة بأطر الحماية القانونية 
لتصرف�ات القاصر التي تنصب على تحقيق المصلح�ة المطلقة له ووقايته من 
الض�رر عبر خلق وضع قانوني س�اند وداع�م لمصلحة الصغي�ر كل ذلك ضمن 
أهلية معينة، فاألهلية : هي صالحية الشخص ليكون له حقوق وعليه التزامات، 
وهي تنقس�م إلى أهلية وج�وب وأهلية أداء، ويعرف الفقه�اء أهلية الوجوب ) 
أنها صالحية الش�خص لوجوب الحقوق المش�روعة له وعليه ( أما أهلية األداء 
فهي )صالحية الشخص الستعمال الحقوق التي يتمتع بها( وبهذا فهي تختلف 
ع�ن أهلية الوجوب، ألن أهلية الوجوب ه�ي لثبوت الحقوق له وعليه، أما أهلية 
األداء فه�ي صالحيته الس�تعمال الحقوق التي يتمتع بها.و المس�ؤولية تقترن 
بتصرفات البالغ س�ن الرش�د وهو المب�دأ العام بمعنى -كم�ا ذكرنا- صالحيته 
ف�ي اجراء التصرفات جميعها س�واء اكانت نافعة ام ض�ارة او دائرة بين النفع 
والضرر، اال ان قانون رعاية القاصرين رقم )78 ( لسنة 1980 قد جاء في المادة 
)3/ أوالً/ أ( في الشق الثاني منه بحالة جديدة وهي كما جاء بالنص )… ويعتبر 
من أكمل الخامسة عشرة وتزوج بإذن من المحكمة كامل األهلية..( وعليه فان 
من اكمل خمسة عشر عاما وتزوج باذن المحكمة يصبح كامل االهلية استثناًء 
من معيار الس�ن القانوني س�ن الرش�د المحدد بإكمال الثامنة عشرة من العمر 
ويك�ون بمواجهة المس�ؤولية المدنية وخارجا عن الحماي�ة القانونية للقاصر 
وال تنطبق عليه احكام قانون رعاية القاصرين وان منحته جواز االهلية الكاملة 
الت�ي يتمتع بها اقرانه البالغين س�ن الرش�د طبق�ا للقانون المدن�ي، بيد ان ما 
ذكرناه لم يجد في التطبيق القضائي طريقا واضحاً فقد اختطت محاكم التمييز 
رؤية جدي�دة متماهية بين الحصول على الحماي�ة القانونية الكاملة لتصرفات 
من أكمل الخامس�ة عش�ر وتزوج بأذن المحكمة والمس�ؤولية المدنية التي تم 
اختصارها بالقضايا الخاصة باألحوال الشخصية مثاله ما جاء بالقرار التمييزي 
لمحكمة اس�تئناف بغداد/الرصافة بصفتها التمييزي�ة والمرقم 1609 /ه�.أ./ 
2000 ف�ي 6/9/2000 الذي قضى فيه )…. أن المميز )آ( في الخامس�ة عش�ر 
من عمره يعتبر بالغاً فيما يتعلق باألحوال الش�خصية، أما فيما يتعلق بالقضايا 
المالية والتجارية فإنه يعتبر ما زال قاصراً …(. ونرى أن هذه الرؤية وهي محل 
تقدي�ر لم تك�ن تطبيقا لرؤية المش�رع الواضحة ومخالفة لنص�وص القوانين 
الناف�ذة وهي اجتهاد في مورد النص الذي كان صريحاً وواضحاً فقانون رعاية 
القاصرين الصادر ع�ام 1980 هو قانون خاص للقانون المدني العام و الصادر 
عام 1950 وطبقا للقاعدة القانونية )الخاص يقيد العام( تكون االهلية الكاملة 
للقاصر الذي اكمل الخامس�ة عشر وتزوج بأذن المحكمة في التصرفات جميعا 
بما فيها التصرفات الدائرة بين النفع والضرر والتصرفات الضارة هذا من جانب 
وم�ن جانب اخ�ر ان ما ذهبت اليه رؤي�ة القرار التمييزي يتع�ارض مع مرحلة 
التأهيل الخاصة بالتصرفات المحكوم�ة بأذن المحكمة بمقدار معين من المال 
وبترخيص من الولي وبدونه احيانا في االعمال التجارية اضافة الى ان اعتباره 
بالغ�ا في ما يتعلق بقضايا األحوال الش�خصية ال يقيه فهن�اك تصرفات ضارة 
ض�ررا محضا متعلق�ة الجوانب المالي�ة المرتبطة باألحوال الش�خصية مثالها 
مق�دار المخالعة في الطالق الخلعي والتنازل عن االث�اث الزوجية والهبات بين 
الزوجين وذلك ال يس�تقيم مع رؤي�ة القرار التمييزي الت�ي حافظت على مظلة 
الحماي�ة القانوني�ة على حس�اب المس�ؤولية المدنية. ان مناقش�ة نص المادة 
ورؤيتن�ا اليها ومالحظاتنا عليها باعتبارها انته�اكا للحماية القانونية للقاصر 
المتزوج الذي اكمل س�ن الخامسة عشرة شيء والتطبيق القانوني للنص شيء 
اخر، ونرى ان المش�رع في صياغة ه�ذه المادة كان متأث�راً باالتفاقية الدولية 
الخاصة بالتوصية بالرضا والس�ن الدنيا وتسجيل عقد الزواج عام 1965 والتي 
تضمنت هذه التوصية ثالثة مبادئ أهمها ما أورده المبدأ الثاني الذي حدد س�ن 
الخامسة عشرة سنا دنيا للزواج ولم يتطرق إلى جنس المتزوج. إن رؤية األهلية 
الكاملة في التصرفات القانونية المطلقة للقاصر الذي تزوج بأذن المحكمة هي 
اقرب للتطبيق القانوني ونرى إما أن يكون هناك تدخل تشريعي إلعادة الحماية 
القانوني�ة للقاص�ر المتزوج او ان تك�ون هناك رؤية جدي�دة تطبيقية قضائية 

تعتبره بمواجهة المسؤولية المدنية.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

المستقبل العراقي / مهدي السبهان 
             

يعتم�د الن�ص البص�ري ف�ي قراءت�ه على 
االدراك الحسي للمتلقي واشتغاله البصري 
الص�ورة  بي�ان  ف�ي  الفس�لجي  الث�راء  ذا 
وإمكانية الفهم مما يثير الجدل في الوسط 
التش�كيل  مع�ارض  وخصوص�ا  الثقاف�ي 
متعددت الخط�اب ويصبح للتاويل حضورا 
عند أبواب المؤسسات الثقافية في المدينة 
وعل�ى وجه الخص�وص جمعي�ة الفنانيين 
التش�كيليين العراقيي�ن فرع البص�رة التي 
أقامت معرض الربيع للفن التش�كيلي على 
قاع�ة الفنان محم�د مهر الدين ف�ي الثاني 

والعش�رين من نيس�ان بمش�اركة خمسة 
عش�ر فنان�ا تناغم�ت أعمالهم ف�ي خطها 
الموضوعية  الوح�دة  اإلبداع�ي وتناس�قة 
بصيغ�ة تدويني�ة وتوثي�ق م�ا يح�دث في 
تضاري�س المدين�ة واالنتقائي�ة ف�ي رصد 
األماك�ن التي  لها ص�ور في خي�ال الفنان 
المب�دع عبر زم�ن ما وإع�ادة صياغتها في 
بن�اء تكوين�ي تنس�جم فيه عناص�ر العمل 
الفني باس�تحضار المغيب او المهمش من 
خالل الطوبوفيليا الباشالرية محبة المكان 
ف�ي نس�يج ص�وري مبتك�ر ضمن النس�ق 
البنائ�ي ال�ذي تمكن فيه الفن�ان من أدواته 
وإحالة المبنى بطريقة مفعمة اإلحس�اس 

إل�ى منظوم�ة الجمال الت�ي اكتن�زت بتلك 
المضامين الفكرية المس�تقرة بذات الفنان 
وذاكرته الصورية التي نس�جت ما فيها من 
مش�اهد بالفع�ل إل�ى صورة أخ�رى تحمل 
تاوي�الت ال ح�دود له�ا بحدس�ية الصورة 
المتخيل�ة والمنتجة وأن كان التش�ظي في 
كينونت�ه لتل�ك األعم�ال الفني�ة وتناظرها 
بحس�ب التجربة والفعل التقن�ي في األداء 
وأن المش�ترك الجمالي هو الصفة السائدة 
للمنج�زات الفني�ة قي�د الع�رض وعند هذا 
المنحنى الفكري ال�ذي يوغلنا في متاهات 
الم�دارس التش�كيلية وتصني�ف م�ا منتج 
بالواقعية بحسب المتلقي إذا ما سلمنا بأنها 

تنقل الواقع والطبيعة بعمل فني طبق األصل 
وأن صح ذلك في أعمال بعض الفنانيين من 
خالل الس�ياق الواقعي للمس�احات اللونية 
وتدرجاته�ا إال أن المش�هد البص�ري ف�ي 
دراسته قد يتجه باتجاه آخر للفنان ذاته او 
لمشارك بمعزل عما ذكرنا وسياقات العمل 
الفن�ي هي التي حكمت عل�ى هذه التجربة 
باالختالف في بنائيتها وسجلت حضورا في 
أروقة االنطباع عند أبواب مونية المشرعة 
بالحياة واقتربت أكث�ر وربما اوغلت بعض 
األعمال بتحررها اللوني وضربات الفرشاة 
الس�ريعة واالخت�زال الخطي واالحس�اس 
البص�ري المتنامي ال�ذي يص�ور االنطباع 

الكل�ي بطريق�ة توح�ي للمتلق�ي برؤي�ة 
الج�زء م�ن الكل كمس�ار انطباع�ي يعرفه 
المش�تغلين في حقول التشكيل وهو إتقان 
في بناء الصورة ومهارة اإلشهار والحرفية 
العالي�ة في تنفي�ذ الفعل التقن�ي مما جعل 
األعمال الفنية بمستوى رفيع يمنح المتعة 
والدهش�ة للمتلقي لذلك ماتم عرضه المس 
شغاف القلوب واحال المتلقي إلى استعادة 
الص�ورة المتراكم�ة في الخي�ال عن أمكنة 
المدين�ة وبالتالي خلق حوار مفتوح ما بين 
المتلقي والعم�ل الفني ومث�ل هكذا أعمال 
ل�م تكن مش�روعا لإلعجاب فحس�ب وإنما 

تحتاج إلى مزيد من التأمل.

مــعـرض الــربــيــع لــلــفــن الــتــشــكــيــلــي 

طلب تعيين

تحية نقولها من القلب لمن يعمل من اجل العراق وشعب العراق .. كلمات تعجز عن الوصف من خالل ماشاهدناه عن قرب من خالل مراجعتنا 
إلى  موقع مديرية تس�جيل الحس�ينية ، لمس�نا عمال دؤوبا وتعاون كبير مع المراجعين في انجاز معامالتهم وتجاوز الروتين والجميع يعمل 
دون ملل.. تحية إلى جميع منتسبي الموقع من ضباط ومراتب واخص بالذكر ) العقيد قتيبة طارق عبد الوهاب ( مدير تسجيل موقع الحسينية 
لما يبديه من توجيهات انس�انية تخص كل المراجعين .. بارك الله بكل الخيرين الش�رفاء الذين يبذلون قصارى جهدهم خدمة لعراقنا العظيم 

عراق الحضارة واالنسانية .
حسن شلوش الماجدي

شكر وتقدير

الفنان حسن فالحالفنان رائد حسنالفنان حامد سعيد


