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»االمام احلسني)عليه السالم(«

ال افلح قوم
 اشـتـروا مـرضـاة املـخلـوق 
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ص4 وثيقة معدلة حلامس تقر بحدود 1967 لكنها ترفض االعرتاف بإرسائيل

الـقـوى الـثـوريـة الـبـحـريـنـيـة تنـدد بـاعـتـقـال النسـاء
األمم املتحدة تبدي قلقها من الغارات الرتكية وتدعو الحرتام سيادة العراق

النائب املرشدي يكشف عن اتفاق يف القانونية لدمج انتخابات املحافظات والربملان
رئيس الوزراء يوجه خطابا للمكونات: العراق عىل أعتاب مرحلة جديدة

فتح »حماور جديدة« يف معركة املوصل
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د مص�در امن�ي مس�ؤول ان القوات 
المس�لحة العراقية بدأت بفتح محور جديد 
ف�ي الجان�ب األيمن م�ن مدين�ة الموصل، 
وفيم�ا أعلن�ت قي�ادة الش�رطة االتحادية 
مقت�ل 30 ارهابيا وتدمير12 هدفا متحركا 
بقص�ف  الطائ�رات  لمقاوم�ة  وموضع�ا 
للطائرات المس�يرة، ُعِث�َر على وثائق تثبت 
ت�وّرط الس�عودية بدع�م تنظي�م »داعش« 
اإلرهابي بش�كل مباشر.وقال مصدر أمني 
)جه�از  مش�تركة  عس�كرية  قطع�ات  ان 
مكافح�ة اإلره�اب، والش�رطة االتحادية، 

والرد الس�ريع، والفرقة المدرعة التاسعة( 
توجهت ال�ى منطقة بادوش غ�رب مدينة 
الموصل لفتح محور قتال جديد ضد تنظيم 
»داعش« يهدف الى تحرير احياء )17 تموز 
والرفاع�ي ومش�يرفة والهرم�ات وحاوي 
الكنيس�ة( غرب�ي المدينة.بدوره�ا، أعلنت 
قيادة الش�رطة االتحادية مقتل 30 ارهابيا 
وتدمير12 هدفا متحركا وموضعا لمقاومة 
الطائ�رات بقصف للطائرات المس�يرة في 
محي�ط الجام�ع النوري بس�احل الموصل 
األيمن.وقال قائد القوات الفريق رائد شاكر 
جودت في بيان تلقت »المستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »قطع�ات م�ن الش�رطة 

االتحادية تندفع باتجاه المنطقة المحيطة 
بجامع النوري من محور باب جديد وقضيب 
البان تحت غطاء من القصف الصاروخي«.

وأض�اف ج�ودت، أن »طائراتن�ا المس�يرة 
تستهدف ثكنات للدواعش قريبا من المنارة 
الحدباء وتقت�ل 30 ارهابيا وتدمر12 هدفا 
متح�ركا وموضع�ا لمقاوم�ة الطائرات«.

وقد أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى 
ب�أن م�ا يس�مى ب�«المس�ؤول األمني عن 
ري�ف تلعفر« في تنظيم »داعش« قتل جراء 

قصف جوي غرب مدينة الموصل.

التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

خ�ال اجتماع مغل�ق عقد في الكنيس�ة 
البطرس�ية ف�ي العاصم�ة المصري�ة، وقع 
كل م�ن طريرك األقب�اط األرثوذك�س البابا 
تواض�روس الثان�ي، وباب�ا الكاثولي�ك البابا 
فرنس�يس على بي�ان أنهى خاف�ا بين أكبر 
كنيس�تين ف�ي العال�م بش�أن إع�ادة »س�ر 

المعمودية«.
ونشر المتحدث الرس�مي باسم الكنيسة 
صفحت�ه  عل�ى  األرثوذكس�ية،  القبطي�ة 
الرسمية على موقع »فيسبوك« نص البيان، 
ال�ذي احت�وى عل�ى 12 بن�دا، موقع�ا م�ن 

تواضروس وفرنسيس.وجاء في البند ال�11 
من البيان أنه »نسعى جاهدين بضمير صالح 
نحو ع�دم إعادة س�ر المعمودي�ة الممارس 
في كنيستينا للش�خص الذي يريد االنضمام 
للكنيس�ة األخ�رى، حس�ب تعالي�م الكت�اب 
المقدس وإيمان المجامع المسكونية الثاث 

في نيقية والقسطنطينية وأفسس«.
وتتم معمودية األطف�ال أو الكبار اقتداء 
بمعمودية المس�يح ف�ي نه�ر األردن، إال أن 
معمودية الكنيس�ة األرثوذكسية تختلف عن 

الكاثوليكية.
ففي الكنيسة األرثوذكسية يغطس اآلباء 
الكهنة في كل كنيسة األطفال، بشكل كامل، 

3 م�رات، داخل إناء ممتلئ بالم�اء، مرددين 
»األب واالب�ن وال�روح الق�دس«، ث�م تتل�ى 

الصلوات.
أما الكنيسة الكاثوليكية فتكتفي بسكب 

الماء على الرأس، ثم تتلى الصلوات.
ولم يعت�رف البابا الراحل ش�نودة الثالث 
وكان  الكاثوليكي�ة،  المعمودي�ة  بطق�وس 
يشترط تكرار »سر المعمودية« للراغبين في 

االنضمام إليها من الكنيسة الكاثوليكية.
يذكر أن بابا الفاتيكان بدأ زيارة للقاهرة، 
تس�تغرق يومين، والتقى فيها بالرئيس عبد 
الفتاح السيس�ي، والبابا تواضروس الثاني، 

واإلمام األكبر أحمد الطيب شيخ األزهر.

فرنسيس وتوارضوس ينهيان خالف »أكرب كنيستني« يف العالـم

مقتل 30 ارهابيا وتدمري12 هدفا متحركا.. ووثائق جديدة تثبت تورط قطر والسعودية بدعم »داعش«

احلشد الشعبي ينتهي من »احلرض« وينطلق إىل احلدود السورية

وزير النقل يبحث مع نظريه 
اليوناين سبل افتتاح خط طريان 

مبارش بني بغداد واثينا

حمافظ البرصة يتابع سري العمل 
بمشاريع البنى التحتيـة فـي عـدد 

من مناطق مركز املحافظة
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وزيرة الصحة والبيئة تبحث  مع رئيس جامعة ميسان سبل االرتقاء بالواقع الصحي
       بغداد / سعاد التميمي

الصح�ة  وزي�رة  الس�يدة  وصل�ت 
والبيئ�ة الدكتورة  عديلة حمود حس�ن 
اىل محافظ�ة ميس�ان لاط�اع امليداني 
املبارش ع�ى الواقع الصح�ي للمحافظة 
ومس�توى الخدمات الصحية املقدمة اىل 

ابناء ميسان الكرام .
وس�تقوم الس�يدة الوزي�رة بلقاءات 
مع املسؤولن يف املحافظة من تنظيمات 
ووجه�اء عش�ائر ومنظم�ات مجتم�ع 
مدني اضافة اىل قيامها بزيارات تفقدية 
اىل املؤسس�ات الصحي�ة واملش�اريع قيد 
االنج�از م�ن بينه�ا مستش�فى الطف�ل 
والوالدة س�عة 260 رسيرا ومستش�فى 
يف  وكان  رسي�را   100 س�عة  الكح�اء 
اس�تقبال الس�يدة الوزيرة الدكتور  عيل 

العاق مدير عام دائرة صحة ميسان
و أك�دت عديلة حمود حس�ن اهمية 
الرشاك�ة الفاعلة والعمل ب�روح الفريق 

الواح�د والذي س�يجني ثم�اره املواطن 
بخدمات صحية وكفوءة واش�ارت خال 
لقاءه�ا الدكت�ور ع�يل الش�اوي رئيس 
جامع�ة ميس�ان رضورة تعزيز التعاون 
والتنس�يق املش�رك بن وزارتي الصحة 
والتعليم العايل وجامعاتها وبما يسهم يف 
رفد مؤسس�اتنا الصحية بماكات طبية 

وصحية تس�هم يف تطوير وتعزيز الواقع 
الصحي يف عموم الباد 

 وحرض اللق�اء الدكتور زامل ش�ياع 
العريب�ي الوكيل االداري ل�وزارة الصحة 
والدكتور مكي قاس�م مدي�ر عام الدائرة 
حمي�د  احم�د  والصيدالن�ي  االداري�ة 
مدي�ر الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوية 

واملس�تلزمات الطبي�ة يف مرك�ز الوزارة 
والدكت�ور عيل الع�اق مدير ع�ام دائرة 
صحة ميس�ان والدكتور صاح الزهريي 
عمي�د كلي�ة الصيدل�ة بجامعة ميس�ان 
وع�دد م�ن مديري أقس�ام دائ�رة صحة 
ميسان وشاطرت السيدة وزيرة الصحة 
والبيئ�ة طلب�ة كلي�ة الصيدل�ة بجامعة 
ميس�ان افراحه�م بحفل التخ�رج الذي 
ش�هدت وقائعه القاعة الرئيسة يف فندق 

كورمك وسط محافظة ميسان . 
 وباركت الس�يدة الوزي�رة للصيادلة 
الخريجن اكمال الدراسة وتفوقهم فيها 
متمنية توظيف ماتعلموه خال سنوات 
الدراس�ة يف تقدي�م الخدم�ات الصحي�ة 

الكفوءةالبناء شعبنا العزيز .
التهان�ي  تب�ادل  ذل�ك  بع�د  ج�رى 
واملباركات مع الطلب�ة وذويهم والتقاط 
الص�ور التذكارية معه�م بحضور عميد 
كلي�ة الصيدل�ة بجامعة ميس�ان صاح 
الوكي�ل  العريب�ي  الزه�ريي و د. زام�ل 

االداري لل�وزارة وأوضح�ت حمود الدور 
البارز واملحوري لرشيحة الشباب يف بناء 
عراقنا الحبيب وتحقيق نرصه وازدهاره 
. واشارت يف كلمة لها يف الندوة التكريمية 
التي اقامها تجمع شباب السام العراقي 
يف محافظ�ة ميس�ان بحض�ور النائ�ب 
خال�د االس�دي رئي�س الكتل�ه النيابي�ة 
لحزب الدعوة اىل الس�عي الجاد واملخلص 
ل�وزارة الصحة الع�داد خط�ط وبرامج 
صحية تهدف اىل تقدي�م خدمات وقائية 
وطبية وعاجية كفوءة اىل جميع رشائح 
املجتمع العراقي السيما رشيحة الشباب 
باعتبارهم دعامة اساسية يف حاظر البلد 

ومستقبله . 
والظ�روف  التحدي�ات  ان  اىل   الفت�ة 
االس�تثنائية الت�ي تواج�ه عم�ل الوزارة 
متمثلة بقلة التخصيصات املالية والحرب 
املصريية ض�د عصابات داعش االرهابية 
ل�ن تزيدنا اال عزم�ا يف تعزي�ز الخدمات 

الصحية املقدمة البناء شعبنا الكريم.

         بغداد / المستقبل العراقي

الش�عبي  الحش�د  ق�وات  ب�دأت 
املكثف�ة  العس�كرية  اس�تعداداتها 
املقبل�ة باملوصل  لخ�وض معركته�ا 
والت�ي م�ن املتوق�ع ان تك�ون نح�و 
بع�د  والق�ريوان  البع�اج  مدينت�ي 
استعادتها لقضاء الحرض، فيما نفى 
الحش�د ان تكون الضغوط الخارجية 
وراء تأخ�ر اقتح�ام تلعف�ر، اك�د يف 
الوق�ت ذاته اس�تمرار الدع�م الركي 

لداعش باملوصل.
وقال القيادي يف الحش�د الش�عبي 
كري�م النوري لوكالة فارس االيرانية، 
ان »تحري�ر ق�وات الحش�د الش�عبي 
لقضاء الحرض خال 48 ساعة وانقاذ 
العوائل املحارصة داخله هو خس�ارة 
ك�رى لزمر داع�ش االرهابي�ة كونه 
كان مرتكزا لهم والرابط الرئيس بن 
خطوط امدادهم من سوريا اىل املوصل 
واالنب�ار وص�اح الدي�ن وبالعك�س 
وبالت�ايل قط�ع كل ه�ذه الخط�وط 
وتضيي�ق الخن�اق علي�ه اضاف�ة اىل 
احتوائه ع�ى العديد م�ن مقراتهم«.
الش�عبي  الحش�د  »معرك�ة  وتاب�ع 
الس�ورية  الح�دود  اىل  االن  س�تنتقل 
لتحرير املناطق الحدودية وتأمينها »، 
مضيفا »بعد تحرير البعاج والقريوان 
الواقعت�ان غرب املوص�ل عى الحدود 
مع سوريا سنكون فتحنا خط كامل 
نح�و س�وريا واكملنا س�يطرتنا عى 

اه�م طرق امداد داع�ش ومحارصته 
يف املوص�ل لتكون املعرك�ة داخلية«.

وزاد القيادي يف الحشد الشعبي  »بعد 
تحرير هذه املناطق س�تبقى الحدود 
مع س�وريا غري مؤمنة بش�كل كامل 
عى اعتبار ان داعش تستغل الوديان 
واالنفاق ومناطق اخ�رى لعبورها«، 
املناطق الحدودية  مستطردا »تحرير 
غرب املوصل هو سلسلة من معاركنا 
املس�تمرة نح�و قط�ع كل ام�دادات 
الس�ورية  الح�دود  وتأم�ن  داع�ش 

بالكامل«.
ولف�ت الن�وري اىل »العث�ور ع�ى 
اس�لحة حديث�ة من س�اح القناص 
وسيارات واعتدة اخرى ليست محلية 
الصن�ع خ�ال مع�ارك املوص�ل مما 
يؤكد استمرار الدعم االقليمي السيما 
تركي�ا الت�ي فتح�ت ابوابه�ا لداعش 
وال�دويل ايضا لهذه الزم�ر االرهابية 

لعرقلة حسم عمليات التحرير«.
وحول تأخ�ر اقتحام مركز مدينة 
تلعفر غ�رب املوصل، نفى القيادي يف 
الحشد ان »تكون الضغوط االقليمية 
والدولي�ة والت�ي الزالت مس�تمرة اىل 
االن وراء انط�اق املعرك�ة كونها لم 
تع�د تؤثر بش�كل كبري كما الس�ابق 
واستمرار معارك الحشد غرب املوصل 
دلي�ل عى ذل�ك«، مش�ريا اىل »تحرير 
تلعفر امر متوقف عى تقدير املوقف 
العس�كري وأمر القائد العام للقوات 

املسلحة حيدر العبادي«.

إلكمال السيطرة على »أهم طرق« امداد »داعش«

احلشد الشعبي ينتهي من »احلرض« وينطلق إىل احلدود السورية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعرب�ت األمم املتح�دة عن قلقها م�ن الرضبات 
الجوي�ة الت�ي ش�نتها الق�وات الركية، ع�ى جبل 

سنجار، داعية تركيا الحرام السيادة العراقية.
وقال املتحدث الرس�مي باسم األمن العام لألمم 
املتح�دة س�تيفان ديوجاري�ك، يف مؤتم�ر صحفي، 
ان املنظمة الدولية تش�عر بالقلق م�ن هذا الحادث 

وتعرب عن تعازيها ألرس الضحايا.
واض�اف ديوجاري�ك إن االم�م املتح�دة تتفه�م 
اهتمام الدول األعضاء بالقضايا األمنية، مس�تدركا 
انه�ا تذكرها بتعهداتها يف إطار ميثاق املنظمة الذي 
يطالبها باالح�رام الكامل ملبادئ الس�يادة ووحدة 
األرايض وع�دم التدخ�ل يف الش�ؤون الداخلية للدول 

األخرى.
ودع�ا ديوجاري�ك حكومت�ي تركيا والع�راق إىل 
إجراء مش�اورات حول جميع املواضي�ع، التي تثري 

االهتمام والقلق املشركن.

       بغداد / المستقبل العراقي

طال�ب النائ�ب عن كتل�ة املواطن محم�د اللكاش 
بايق�اف تنفيذ قان�ون العفو الع�ام رداً عى تفجري يف 
منطق�ة الك�رادة وس�ط بغداد.وأكد الل�كاش يف بيان 
صدر عن املكتب االعامي تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه »أننا يف الوقت الذي حذرنا سابقا من اقرار 
ه�ذا القان�ون وتنفيذه مال�م يتحقق االم�ن بالعراق 
والي�وم الحكومة تتحمل مس�ؤولية رشعية وقانونية 
ودس�تورية بالحفاظ عى حي�اة املواط�ن العراقي«.
حماي�ة  ع�ن  املس�ؤولة  االمني�ة  »االجه�زة  وحم�ل 
الك�رادة ويجب ان يس�ود مب�دأ العق�اب والثواب مع 
هذه االجهزة« مش�دداً عى ان »يك�ون أمن العاصمة 
منوط بجهة امنية واحدة حتى نس�تطيع ان نحملها 
املس�ؤولية ال ان يرتب�ط بجه�ات متعددة«.وش�هدت 
منطقة الكرادة مس�اء أمس الجمعة انفجار س�يارة 
مفخخة يقودها انتح�اري عى قاطع مرور الرصافة 

واسفر عن استشهاد واصابة تسعة أشخاص.

األمم املتحدة تبدي قلقها
 من الغارات الرتكية وتدعو الحرتام 

سيادة العراق

ردًا عىل تفجريات الكرادة.. نائب يطالب 
       بغداد / المستقبل العراقيبإيقاف تنفيذ »العفو«

أعل�ن مدير ش�ؤون املختطف�ن الك�رد اإليزيدي�ن يف اربيل 
حس�ن قائدي، أمس الس�بت،عن تحرير أكثر من 3 آالف كردي 

إزيدي مختطف لدى تنظيم داعش حتى اآلن.
وقال قائدي يف مؤتمر صحفي عقد يف محافظة اربيل،إنه »تم 
تحرير 36 كردياً إزيدياً من قبضة تنظيم داعش الليلة املاضية«، 

مضيفاً أن »املحررين هم 5 رجال و5 سيدات و26 طفاً«.
وتابع أنه »ت�م تأمن كافة احتياج�ات املحررين وجميعهم 
من أهايل س�نجار«، موضح�اً أن »تحرير ال�� 36 جاء بناء عى 
خطة محكمة بالتعاون مع القوات األمنية والبيش�مركة وعدد 

من املتطوعن يف مناطق محيطة باملوصل«.
وأك�د قائ�دي »تحرير قرابة 3 آالف ك�ردي إزيدي من قبضة 
داع�ش حت�ى اآلن«، مش�رياً إىل أن »هناك 3400 ك�ردي إزيدي 
ال يزال�ون بقبض�ة داع�ش وس�نواصل جهودنا لتحري�ر بقية 

املختطفن«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزار التخطي�ط يف حكوم�ة إقليم كردس�تان، أمس 
السبت، عن ارتفاع نفوس اإلقليم بنسبة 30% بسبب النازحن، 
وفيما طالبت الحكومة بمس�اعدة كردستان، أكدت أن 50% من 
النازحن محرومن من التعليم.وقال وزير التخطيط يف حكومة 
كردس�تان عيل السندي خال املؤتمر األول إلعداد خطة التنمية 
الخمس�ية لألعوام 2018- 2022 الذي يعقد يف أربيل، إن »إقليم 
كردس�تان يمر بظروف صعبة منها الح�رب عى تنظيم داعش 
التي أدت إىل اس�تنزاف الطاقات البرشية حيث قدمت كردستان 
أكث�ر من 1700 ش�هيد و10 آالف جريح«.وأضاف الس�ندي أن 
»اإلقليم بعدد سكانه الذي يقارب خمسة ماين نسمة استقبل 
مليون و800 ألف شخص خال السنوات الثاث املاضية مما زاد 
عدد الس�كان بنس�بة 30%، منها مليون و550 ألف من نازحي 
املحافظات و250 ألف من الس�ورين«.وتابع أن »األزمة املالية 
التي يمر بها اإلقليم أدت إىل ضغط كبري عى مؤسسات الحكومة 
ويف كل القطاع�ات«، مبين�ا أن »اس�تقبال مستش�فيات أربيل 
وبمقدار 150 إىل 200 ش�خص ب�ن جريح ومراجع من نازحي 
ح�رب تحرير املوصل أدت إىل حرمان الكثري من مواطني اإلقليم 
من الخدمات الصحية اليومية«. وأشار السندي إىل أن »50% من 
أطفال النازحن العراقين والاجئن السورين الذين هم يف سن 
التعلي�م محرومن من التعليم بس�بب قلة اإلمكانيات«، مطالبا 
الحكوم�ة االتحادية ب�«زيادة املس�اعدات خدم�ة ألهل العراق 

أينما كانوا وخاصة النازحن لحن عودتهم ملناطقهم«.

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن نائب رئيس مجلس محافظة واسط تركي الغنيماوي، 
أمس السبت،رفض الحكومة املحلية استقبال السفري الركي.

وقال الغنيماوي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، ان »ه�ذا املوقف جاء باعتب�ار ان تركي�ا صاحبة مواقف 
عدائي�ة تج�اه العراق وكذل�ك الترصيح�ات االخرية لرئيس�ها 
ارودغ�ان الذي تطاول عى الحش�د الش�عبي واعتباره منظمة 
ارهابي�ة وهو الذي س�اهم وبش�كل كبري يف القض�اء عى زمر 
االرهابي�ن من داع�ش وصيانه ت�راب هذا الوطن واملقدس�ات 
بدمائه�م الطاهرة«. واضاف أن »له�ا مواقف عدائية كثرية مع 
العراق منها أيضا دخول اإلرهاب عر ارضيها  اىل العراق ناهيك 
ع�ن تقديم الدعم واملس�اعدات له�م وكذلك تطاولهم املس�تمر 
ع�ى األرايض العراقية وخصوصا يف ش�مال الباد اخرها قصف 
قضاء س�نجار«. وبن أن »الحكومة املحلية بشقيها الترشيعي 
والتنفيذي لن تس�مح بدخول ارض املحافظة من هم متلطخن 

بدماء األبرياء«.

مديرية يف اإلقليم تعلن حترير 3 االف 
أيزيدي من »داعش«

ختطيط كردستان تكشف عن زيادة نفوس 
اإلقليم وتطلب من احلكومة مساعدهتا

واسط ترفض استقبال السفري الرتكي: 
بالده عدائية

       بغداد / المستقبل العراقي

نف�ى عض�و اللجن�ة القانوني�ة 
يك�ون  أن  املرش�دي  النيابي�ة ع�يل 
هناك فراغ دس�توري يف ح�ال إقالة 
مفوضي�ة االنتخابات، فيما كش�ف 
ع�ن وج�ود اتف�اق يف لجنت�ه ع�ى 
مق�رح لدم�ج انتخاب�ات مجال�س 
املحافظ�ات م�ع انتخاب�ات مجلس 
النواب.وقال املرشدي إن »املفوضية 
ليست مستقلة كما يتم التعبري عنها 
وُسيس�ت بالس�ابق عندما تشكلت 
م�ن الكيان�ات السياس�ية«، مؤكدا 
أن�ه »حتى الجه�ة التي اس�تجوبت 
املفوضية يوجد بها من يمثلها يف هذه 

املفوضية، ونستغرب من الحديث عن 
ان املفوضية غري مستقلة فالجميع 
يعلم بذلك«.وأضاف املرشدي، أن »ال 

وجود لفراغ دس�توري يف حال اقالة 
املفوضي�ة باعتبار ان االنتخابات لن 
تجري خال هذه االيام«، الفتا اىل أن 
»التصويت عى عدم القناعة بأجوبة 
املفوضية ال يعن�ي أن كل من صوت 
لذلك سيصوت عى اقالتها«.وكشف 
املرش�دي ع�ن »وج�ود اتف�اق عى 
مقرح داخل اللجن�ة القانونية قبل 
يومن ب�أن تدمج انتخابات مجالس 
املحافظ�ات م�ع انتخاب�ات مجلس 

النواب يف املرحلة املقبلة«.
وبش�أن موقف »كتل�ة بدر« التي 
ينتم�ي له�ا النائ�ب م�ن مفوضية 
االنتخاب�ات، أش�ار املرش�دي اىل أن 
»موق�ف الكتل�ة واضح من�ذ البداية 

العملي�ة  ت�دار  ان  نرف�ض  ونح�ن 
االنتخابي�ة به�ذه املفوضي�ة ألنن�ا 
له�ذه  القانوني�ة  امل�دد  نح�رم 
املفوضي�ة«.وكان النائب عن ائتاف 
أب�و  القان�ون رس�ول رايض  دول�ة 
حس�نة ع�زا، ام�س االول األربع�اء 
)26 نيس�ان 2017(، التصويت عى 
ع�دم القناع�ة بأجوب�ة املفوضي�ة 
العلي�ا املس�تقلة لانتخاب�ات خال 
اس�تجوابها يف الرملان إىل عدم إيجاد 
أجوبة »شافية« لألسئلة التي ُطرحت 
باإلضاف�ة إىل تأثريات سياس�ية من 
كت�ل عى نوابها، محذرا من أن إقالة 
املفوضي�ة يف الوقت الحايل س�تدخل 

الحكومة يف فراغ دستوري.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت النائبة عن كتل�ة األحرار 
النيابي�ة، أمس الس�بت، تس�ليم 51 
توقيعاً إىل رئاس�ة مجلس النواب من 
أج�ل إص�دار ق�رار بمفاتح�ة وزارة 

الربي�ة بش�أن »الدخ�ول الش�امل« 
لطلب�ة املراح�ل املنتهية للدراس�تن 

املتوسطة واإلعدادية.
وقالت الغراب�ي، »جمعنا تواقيع 
51 نائب�اً وت�م تس�ليمها إىل رئاس�ة 
الرملان إلصدار قرار بمفاتحة وزارة 

الربية للدخول الشامل لطلبة املراحل 
املنتهية املتوسطة واإلعدادية«.

»رئاس�ة  أن  الغراب�ي  وأضاف�ت 
مجلس النواب قامت بتحويل الطلب 
إىل لجن�ة الربي�ة النيابي�ة بصفتها 

اللجنة املعنية لدراسته«.

الربية اس�تبعدت،  وكانت وزارة 
الصف�وف  طلب�ة  من�ح  الجمع�ة، 
املنتهية دخوال ش�اما للمش�اركة يف 
االمتحان�ات الوزارية، عازية س�بب 
ذلك إىل »ضيق الوقت« واألزمة املالية 

»الخانقة« التي تمر بها.

       بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة الزراعة النيابية، أمس السبت،عن 
الزراعي�ة  املحاصي�ل  اس�عار  ارتف�اع  اس�باب 
والخ�رضوات يف عم�وم مناط�ق العراق،مح�ذرة 

ضعاف النفوس من التاعب بقوت املواطنن.
وقال رئيس اللجنة ف�رات التميمي ان »العراق 
يعد اكر س�وق بالنس�بة اىل دول الج�وار من اجل 
توري�د منتجاتها وبالتايل فهن�اك تأثريات خارجية 
بش�أن ارتفاع اس�عار املحاصيل الزراعية وغريها 

ام�ام  مفتوح�ا  العراق�ي  الس�وق  ع�ى  لابق�اء 
منتجاته�ا بعد التوجه نحو منع سياس�ة االغراق 
العشوائي«،مضيفا كما ان »هناك تأثريات داخلية 
من خ�ال اس�تغال ضع�اف النف�وس والتاعب 
باالس�عار«.واضاف التميمي�ان »الرمل�ان ص�وت 
مؤخ�را ع�ى ق�رار حماي�ة املنت�ج املح�يل والزام 
ال�وزارات به«،مضيفا ان »القرار تب�ن ان القيمة 
له حيث ان هناك قوانن س�ابقة مرشعة لم تطبق 
ع�ى ارض الواق�ع منه�ا قانون حماية املس�تهلك 
وقانون التعرفة الكمركية«.واش�ار اىل ان »اسعار 

)الطماط�م( والخ�رضوات ش�هدت ارتفاعا كبريا 
يف الس�وق املحيل بس�بب تاعب ضع�اف النفوس 
والفاس�دين باالس�عار اضافة اىل ترضر املزارعن 
من االسعار القليلة بس�بب االموال التي ينفقونها 
عى عمليات االنتاج فضا عن الس�يطرات وغريها 
التي تعرقل عملي�ة نقل املنتجات التي تعد رسيعة 
التلف«.وش�هدت الس�وق العراقية مؤخرا ارتفاعا 
كب�رياً باس�عار املنتج�ات الزراعي�ة والخرضوات 
وخاصة محصول »الطماطم«،مما تسبب باستياء 

شعبي كبري وانطاق حملة ملقاطعتها.

الزراعة الربملانية تكشف اسباب ارتفاع أسعار اخلرضوات وحتذر من التالعب
 بقوت املواطنني

51 نائبًا يرفعون تواقيعهم لرئاسة الربملان ملفاحتة الرتبية بشأن »الدخول الشامل«

النائب املرشدي يكشف عن اتفاق يف القانونية لدمج انتخابات 
املحافظات والربملان
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     بغداد / المستقبل العراقي

اصدر مرصف الرافدين، أمس الس�بت، بيانا جديدا بشأن منح قروض السيارات، فيما 
وج�ه فروع�ه املخصصة بمنح تلك القروض بعدم اس�تالم اي تأييد اال من خالل املرور 

حرصا.
وقال املرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه انه »وجه فروعه املخصصة 
بمنح قروض الس�يارات بوضع اشارة الحجز عىل املركبات الغري مسجلة اال عن طريق 
مديرية املرور العامة \ مركز تكنولوجيا املعلومات كونه املختص بوضع اشارة الحجز 

عىل املركبات غري املسجلة«.
ودعا املرصف اىل »استالم الكتب التي تتعلق بهذا املوضوع بالربيد الرسمي حرصا«.

يذكر ان مرصف الرافدين قرر منح قروضا لرشاء الس�يارات تصل إىل 30 مليون دينار، 
موضح�اً أن رشوط الحص�ول عىل ه�ذا القرض هو أن ال يتجاوز املبلغ 90% من س�عر 

املركبة أو اآللية وبمدة تسديد خمس سنوات.

الرافدين يعلن منح قروض لرشاء السيارات

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د مص�در امن�ي مس�ؤول ان القوات 
المس�لحة العراقية بدأت بفتح محور جديد 
ف�ي الجان�ب األيمن م�ن مدين�ة الموصل، 
وفيم�ا أعلن�ت قي�ادة الش�رطة االتحادية 
مقت�ل 30 ارهابيا وتدمير12 هدفا متحركا 
بقص�ف  الطائ�رات  لمقاوم�ة  وموضع�ا 
للطائرات المس�يرة، ُعِثَر عل�ى وثائق تثبت 
ت�وّرط الس�عودية بدع�م تنظي�م »داعش« 

اإلرهابي بشكل مباشر.
وقال مصدر أمني ان قطعات عس�كرية 
اإلره�اب،  مكافح�ة  )جه�از  مش�تركة 
الس�ريع،  وال�رد  االتحادي�ة،  والش�رطة 
والفرق�ة المدرع�ة التاس�عة( توجهت الى 
منطق�ة بادوش غرب مدينة الموصل لفتح 
مح�ور قت�ال جديد ض�د تنظي�م »داعش« 
يهدف الى تحرير احياء )17 تموز والرفاعي 
ومش�يرفة والهرم�ات وحاوي الكنيس�ة( 

غربي المدينة.
بدورها، أعلنت قيادة الشرطة االتحادية 
مقت�ل 30 ارهابيا وتدمير12 هدفا متحركا 
بقص�ف  الطائ�رات  لمقاوم�ة  وموضع�ا 
للطائ�رات المس�يرة ف�ي محي�ط الجامع 

النوري بساحل الموصل األيمن.
وق�ال قائد الق�وات الفريق رائد ش�اكر 
جودت في بيان تلقت »المستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »قطع�ات م�ن الش�رطة 
االتحادية تندفع باتجاه المنطقة المحيطة 
بجام�ع الن�وري م�ن مح�ور ب�اب جدي�د 
وقضي�ب الب�ان تح�ت غطاء م�ن القصف 

الصاروخي«.
وأضاف جودت، أن »طائراتنا المس�يرة 
تستهدف ثكنات للدواعش قريبا من المنارة 
الحدباء وتقت�ل 30 ارهابيا وتدمر12 هدفا 

متحركا وموضعا لمقاومة الطائرات«.
وق�د أف�اد مص�در محلي ف�ي محافظة 
نينوى بأن ما يس�مى ب�«المسؤول األمني 
عن ري�ف تلعفر« في تنظي�م »داعش« قتل 

جراء قصف جوي غرب مدينة الموصل.

وقال المصدر إن »قصفاً جوياً استهدف 
مضاف�ة ف�ي أط�راف قض�اء تلعف�ر غرب 
الموصل أسفر عن مقتل أبو جابر الروسي 

المسؤول األمني عن ريف تلعفر في تنظيم 
داعش والذي يعد من المقربين جدا من أمير 
تلعف�ر«. وأضاف المصدر ال�ذي طلب عدم 

الكش�ف عن اس�مه، أن »القص�ف أدى إلى 
مقتل العديد من مرافقي الروسي«، مشيراً 
إلى أن »الروسي جاء من الرقة السورية قبل 

أكثر م�ن عام ويعد من القي�ادات الميدانية 
المهمة في تنظيم داعش«.

في غضون ذلك، كش�فت وثيقة مسربة 

من الس�فارة القطرية في واش�نطن بست 
صفح�ات مرس�لة ال�ى وزي�ر الخارجي�ة 
القط�ري محمد بن عب�د الرحم�ن آل ثاني 
بتاري�خ 26 تش�رين االول ع�ام 2016 عن 
دعم نائب ولي العهد الس�عودي مح�مد بن 
س�لمان وولي عهد ام�ارة ابو ظبي مح�مد 
بن زايد لبعض القي�ادات البارزة لعصابات 

فرع القاعدة في جزيرة العرب.
وذك�ر موقع البديل المص�ري إن “نائب 
وزي�ر الخزانة األمريكية لش�ؤون اإلرهاب 
األمي�ر  ب�أن  أف�اد  المالي�ة  والمعلوم�ات 
الس�عودي محم�د بن س�لمان وول�ي عهد 
أبوظب�ي مح�مد بن زايد كان�ا على تواصل 
دائم باليمنيين )علي أبكر الحسن وعبدالله 
فيص�ل األه�دل( المدرجي�ن ضم�ن قائمة 
العقوب�ات األمريكي�ة، لعالقتهم�ا الوثيقة 

بتنظيم القاعدة!”.
واض�اف أن “الوثيقة تضمنت معلومات 
تفصيلية عن نش�اطات كال من عبدالله بن 
فيص�ل األه�دل وعل�ي أبكر الحس�ن لدعم 
تنظيمي القاعدة وداعش، والتمويل المباشر 
الذي قدمه رئيس االس�تخبارات السعودية 
خال�د بن علي ب�ن عبدالله الحمي�دان لعلي 
أبكر، وذلك لش�راء عت�اد مجهول وتقديمه 

إلى داعش«.
وأعرب نائ�ب الوزي�ر األمريكي مؤخرا 
عن قلقه من أن يقوم  ولي العهد السعودي 
مح�م�د ب�ن س�لمان بأعم�ال م�ع تنظيم 
القاع�دة والجماع�ات المتطرف�ة األخ�رى 
دون التنس�يق م�ع األمري�كان، كما أعرب 
نائ�ب الوزير عن اس�تياء الواليات المتحدة 
األمريكية بش�أن تمدد وتوسع القاعدة في 

اليمن والدول المجاورة. 
وتخ�وض الق�وات العراقية المش�تركة 
عمليات عسكرية واسعة النطاق الستعادة 
مدين�ة الموصل من تنظي�م »داعش«، فيما 
أعلن القائ�د العام للقوات المس�لحة حيدر 
العبادي، في )19 شباط 2017(، عن انطالق 
صفح�ة جدي�دة م�ن عملي�ات »قادمون يا 

نينوى« لتحرير الجانب األيمن للمدينة.

      المستقبل العراقي / فرح حمادي

صوت مجلس النواب في جلس�ته 
عق�دت  الت�ي  الثالثي�ن  االعتيادي�ة 
برئاس�ة س�ليم الجب�وري وبحضور 
175 نائبا، أمس السبت، قانون تعديل 
قان�ون مفوضي�ة حق�وق االنس�ان 
التش�ريعي الحالي  وتمدي�د الفص�ل 

لمدة شهر.
وف�ي مس�تهل الجلس�ة اس�تنكر 
الجبوري باس�م المجلس اس�تهداف 
منطقة الك�رادة بعملية ارهابية التي 
تدل�ل عل�ى خس�ة ودن�اءة االرهاب 
وداعمي�ه داعيا االجه�زة االمنية الى 
الحيط�ة واتخ�اذ االج�راءات االمنية 

لحماية المدنيين.
وصوت المجل�س بالموافقة على 
الحال�ي  التش�ريعي  الفص�ل  تمدي�د 
لمدة ش�هر واحد بعد انته�اء الفصل 
التش�ريعي الحال�ي اليوم بن�اء على 
طل�ب رئيس مجلس الن�واب من اجل 
انجاز المهم�ات التش�ريعية المهمة 

والرقابية الخاصة باالستجوابات.
واعلن الرئيس الجبوري عن اتفاق 
هيئ�ة رئاس�ة المجلس عل�ى تحديد 
يوم 11-5 المقبل موعدا الس�تجواب 
الس�يد وزي�ر الزراع�ة بع�د ان كان 
مق�ررا، مش�يرا الى ان ع�دم حضور 
الوزير المس�تجوب سيمنح الفرصة 
إلتم�ام االس�تجواب الغياب�ي، داعيا 
النائبة المس�تجوبة الى تقديم االدلة 
واالس�انيد اوفي حال ع�دم تقديمها 
س�يعتبر طلب االس�تجواب مسحوبا 

من قبل النائب المستجوب.
ق�رار  عل�ى  المجل�س  وص�وت 
نياب�ي بالزام وزارة الكهرباء بش�راء 
الصناع�ة  وزارة  م�ن  أحتياجاته�ا 
ومنتجات ش�ركاتها دعما لالقتصاد 
الوطن�ي وتش�غيل االي�دي العامل�ة 

الم�ال  والمحافظ�ة عل�ى  العراقي�ة 
العام.كم�ا انجز المجل�س التصويت 
عل�ى مقت�رح قان�ون تعدي�ل قانون 
المفوضي�ة العلي�ا لحقوق االنس�ان 
رقم )53( لس�نة 2008 والمقدم من 
لجنتي حق�وق االنس�ان والقانونية 
االم�م  مكت�ب  دور  بي�ان  لغ�رض 
المتحدة لحقوق االنس�ان في العراق 
الختيار المرش�حين لعضوية مجلس 
بالرقاب�ة  والمتمث�ل  المفوضي�ن 

وتقديم المشورة والدعم الفني.
بالتصوي�ت  المجل�س  وباش�ر 
على مش�روع قانون اص�الح النزالء 
والمودعين والمقدم من لجان العمل 
والش�ؤون االجتماعي�ة والقانوني�ة 

واالمن والدفاع وحقوق االنسان.

وت�ال النائ�ب حاكم الزامل�ي بيانا 
اس�تنكر فيه تعرض جنود وش�رطة 
الح�دود ف�ي الرم�ادي ال�ى عمليات 
ارهابي�ة عل�ى ي�د عصاب�ات داعش 
االجرام�ي، مبين�ا ان اللجن�ة قام�ت 
بش�ان  تحقيقي�ة  لجن�ة  بتش�كيل 
الموضوع وس�يتم احالة المقصرين 
من المسؤولين االمنيين الى المحاكم 
والقضاء العس�كري، داعي�ا الى منع 
ن�زول او التح�اق الجنود ومنتس�بي 
ش�رطة الحدود م�ن ه�ذه المناطق 
اال م�ن خالل ارتال عس�كرية مؤمنة 
الج�وي لمالحقة  الجهد  واس�تخدام 
عصاب�ات داعش في صح�راء االنبار 
وتعزيز القوات الماسكة لملف االنبار 
والعمل عل�ى تحرير كام�ل االراضي 

التي مازال�ت تحت س�يطرة التنظيم 
االرهاب�ي مطالب�ا الجه�ات الرقابية 
متابعة موجود الوحدات فيها لوجود 
اعداد كبيرة م�ن الفضائيين وضعف 

التسليح.
والق�ى النائ�ب علي الع�الق بيانا 
باسم لجنة االوقاف والشؤون الدينية 
اشار فيه الى تحقيق العراق إلنجازات 
واالدب  العل�م  ميادي�ن  ف�ي  مهم�ة 
االنتص�ارات  جان�ب  ال�ى  والفن�ون 
العس�كرية، منوه�ا ال�ى ان الق�راء 
العراقيين حققوا انجازات مهمة في 
مس�ابقات الق�ران الكري�م العالمية 
خصوص�ا بع�د 2003 الت�ي ش�هدت 
نهض�ة قرأنية كبيرة، الفت�ا الى دعم 
المرجعية والمدارس الدينية ودواوين 

االوقاف لهذا النش�اط الديني، مقدما 
التهان�ي لتحقيق المرات�ب المتقدمة 
ف�ي المس�ابقة القرآنية ف�ي طهران 
حص�ل  حي�ث  دول�ة   83 بمش�اركة 
العراق على المرك�ز الثاني في تالوة 
القرأن الكريم والمركز الثالث عالميا 
ف�ي حف�ظ الق�ران والمرك�ز الثالث 
عالميا في حف�ظ القران للمكفوفين 
والمرك�ز الثالث عالميا لتالوة القرأن 

الكريم للمكفوفين.
وهنأ النائب علي ش�ريف المالكي 
في بيان بأسم لجنة السياحة واالثار 
ابناء الشعب العراقي بتحرير المدينة 
االثاري�ة في الحضر من براثن تنظيم 
داع�ش االرهابي واالنتص�ارات التي 
داعي�ا  االمني�ة،  الق�وات  تحققه�ا 

منظم�ة اليونس�كو ال�ى وقفة جادة 
لدعم وتأهيل المدن والمواقع االثارية 
العراقي�ة بتكثيف  الحكومة  مطالب�ا 
جهودها ووضع خطة انقاذية عاجلة 
لحماية االثار من التهريب وتس�ليط 
الض�وء على الجرائ�م الت�ي اقترفها 
الت�راث  بح�ق  االرهاب�ي  التنظي�م 

والموروث الحضاري للعراق.
م�ن جهة أخ�رى، أنج�ز المجلس 
القراءة األول�ى لمقترح قانون إتحاد 
الناشرين العراقين والمقدم من لجان 
مؤسسات المجتمع المدني والثقافة 
واألع�الم والقانوني�ة وال�ذي ج�اء 
ألهمية الدور الذي يقوم به الناشرون 
العراقيين من نش�ر للثقافة والعلوم 
والفن�ون وكونهم يش�كلون قطاعا 

ثقافيا وصناعيا واسعا، فقد بات من 
الضروري تنظيمهم في إتحاد يجمع 
ش�ملهم ويوح�د رؤاه�م بم�ا يخدم 
هذه الش�ريحة المهم�ة ويدافع عن 
حقوقها وينمي عملها وعمال بالمادة 

)22( ثالثا من الدستور العراقي .
وق�ررت هيئ�ة الرئاس�ة تاجي�ل 
قراءة كل من تقرير ومناقشة مقترح 
قان�ون حماية التنوع ومن�ع التمييز 
والمقدم من لجنتي حقوق االنس�ان 
واالوقاف والش�ؤون الدينية وتقرير 
ومناقش�ة مش�روع قان�ون التعديل 
االول لقان�ون االث�ار والت�راث رق�م 
)55( لسنة 2002 والمقدم من لجان 
السياحة واالثار واالوقاف والشؤون 
الدينية والثقاف�ة واالعالم بناءا على 

طلب اللجان المختصة.
وارج�أت هيئ�ة الرئاس�ة ق�راءة 
تقري�ر ومناقش�ة مش�روع قان�ون 
ض�م المعه�د القضائي الى الس�لطة 
اللجن�ة  م�ن  والمق�دم  القضائي�ة 
القانوني�ة الى جلس�ة مقبلة لغرض 
اتخاذ قرار بش�ان المضي بتش�ريعه 
م�ن عدمه، أضافة ال�ى تأجيل تقرير 
ومناقش�ة مش�روع قان�ون التعديل 
غي�ر  المحافظ�ات  لقان�ون  الثال�ث 
المنتظمة في أقليم رقم )21( لس�نة 
2008 والمقدم من الجنتين القانونية 
واألقاليم والمحافظات غير المنتظمة 

في أقليم .
ونوه الس�يد رئي�س المجلس الى 
ض�رورة ايج�اد الي�ة للحف�اظ على 
الس�يدات  القانوني لحضور  النصاب 
والسادة النواب في الجلسات القادمة 
م�ن أجل انج�از التش�ريعات المهمة 
انتخاب�ات مجال�س  قان�ون  ومنه�ا 

المحافظات .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم 

األحد 2017/4/30.
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فتح »حماور جديدة« يف معركة املوصل

مدد فصله التشريعي لشهر إلجناز املهمات التشريعية والرقابية اخلاصة باالستجوابات

الربملان يصوت عىل تعديل قانون مفوضية حقوق االنسان ويلزم الكهرباء برشاء منتوج الصناعة

      المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن العراق 
عل�ى أعت�اب مرحل�ة جديدة رغ�م التحديات 

الكبيرة والمستمرة«.
وق�ال العبادي خالل كلمت�ه في مهرجان 
الوح�دة الوطني�ة ال�ذي اقي�م تح�ت ش�عار 
»انتصارن�ا العظي�م طريقنا نحو الس�الم«، 
»ونحن نتهيءالعالن النص�ر الكبير فان من 
اكبر اولوياتنا بناء الس�الم والحياة الكريمة 
لمواطنين�ا فه�ذا الوط�ن لجمي�ع العراقيين 

بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم«.
واضاف العب�ادي ان »ابطالن�ا يخوضون 
المع�ارك ويحقق�ون انتص�ارات وهي حرب 

ليس�ت س�هلة ولكن البعض يح�اول احباط 
معنوي�ات مقاتلين�ا من خالل تبني�ه اكاذيب 
العدو الن لديهم خالفات مع الحكومة وادعو 
ه�ؤالء لت�رك ابطالن�ا الش�جعان ومواجهة 

الحكومة«.
وتساءل العبادي الى أين أوصلت النزاعات 
البل�د، ولم�اذا يحاول البع�ض االنتقاص من 

قواتنا البطلة؟«.
وتابع ان المعارك الت�ي يخوضها ابطالنا 
في القوات المس�لحة اصبحت دروس�ا ينظر 
له�ا العالم باعجاب ويت�م تدوينها في الكتب 

لدراستها«.
وبّي�ن العب�ادي ان التن�وع ف�ي بلدنا قوة 
ولي�س ضعف�ا« مش�يرا ال�ى »أهمي�ة البدء 

بصفح�ة من الوحدة العراقي�ة من اجل بلدنا 
ومواطنين�ا«. وأس�تطرد بالق�ول »مازال�ت 
التحدي�ات كبي�رة أمامن�ا رغ�م االنج�ازات 
التي تحققت وتوح�د العراقيين في محاربة 
اإلره�اب«، متهما »البع�ض بمحاولة تثبيط 
المعلومات واستخدام األساليب والمعلومات 
المضلل�ة من اجل ذلك« الفت�ا الى ان »داعش 
ينشر أكاذيبه في مواقع التواصل االجتماعي 

وبعض الساسة يتبنون الدفاع عنها«.
وقال »أوج�ه خطابي الى أبن�اء الموصل 
بأن ال يستس�لموا لألش�اعات وأؤكد لهم ان 
ي�وم التحرير بات قريباً« مؤكدا »هناك حملة 
تحاول االيقاع بين العرب الكرد واقول للكرد 
انت�م عراقي�ون م�ن الدرج�ة االول�ى كبقية 

المواطنين«.
وأضاف العبادي »أخاطب أخوتي الشيعة 
واق�ول لهم اننا جميعا يج�ب ان نحكم البالد 
واالرهاب يكفر الجميع، وأخاطب أهل السنة 
وقول لهم ان جمي�ع العراقيين قاتلوا معكم 
من اجل تحري�ر االرض من دنس داعش لكن 
هن�اك اصواتا نش�از مازال�ت تح�اول إثارة 
النع�رات، واقول للصابئة وبقية االقليات اننا 

جميعا ابناء هذا الوطن«.
واختتم كلمت�ه بالقول »أهال�ي المناطق 
المح�ررة يرفض�ون ع�ودة م�ن تع�اون مع 
االرهابيي�ن الى مناطقهم، ونس�عى لتطهير 
مؤسس�ات الدول�ة والعم�ل السياس�ي م�ن 

الممارسات الخاطئة«.

كشف عن سياسيني يتبنون أكاذيب تنظيم »داعش«

رئيس الوزراء يوجه خطابًا للمكونات: العراق عىل أعتاب مرحلة جديدة
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         بغداد / المستقبل العراقي

الجنوب�ي  الك�وري  الجيش�ان  أعل�ن 
واألمريكي إن كوريا الش�مالية أجرت تجربة 
ع�ى إط�اق ص�اروخ باليس�تي متحدي�ة 
تحذي�رات م�ن الوالي�ات املتح�دة والص�ن 
حليفتها الرئيس�ية التي تحاول منذ سنوات 

كبح برامجها لألسلحة.
وق�ال مس�ؤولون أمريكي�ون وكوريون 
جنوبي�ون إن التجرب�ة الت�ي أجري�ت م�ن 
منطقة ش�مايل العاصمة الكورية الشمالية 
بيونغيانغ فشلت عى ما يبدو فيما سيكون 
راب�ع تجربة غ�ري ناجحة لكوريا الش�مالية 

إلطاق صواريخ منذ آذار.
وجاءت التجربة الصاروخية بعد ساعات 
فقط م�ن تحذير وزي�ر الخارجية األمريكي 
ريكستيلرس�ون مجل�س األم�ن ال�دويل من 
أن التقاع�س ع�ن الحد م�ن برام�ج كوريا 
الش�مالية النووية والصاروخية قد يؤدي إىل 

»عواقب كارثية«.
وقال مس�ؤولون أمريكيون رشيطة عدم 
نرش أس�مائهم إن من املحتمل أن الصاروخ 
متوس�ط املدى وُيعرف باس�م كي�ه إن-17 
ويب�دو أن�ه تحط�م يف غض�ون دقائ�ق من 

إطاقه.
كوري�ا  إن  الجنوبي�ة  كوري�ا  وقال�ت 
الشمالية تلعب بالنار وحذرتها من عقوبات 

أشد رصامة من قبل األمم املتحدة.
إن  الجنوب�ي  الك�وري  الجي�ش  وق�ال 
الصاروخ الذي أُطلق من منطقة بوكتشانغ 
وصل إىل ارتفاع بلغ 71 كيلومرتا قبل تحطمه 
بع�د بضع دقائ�ق من انطاق�ه. وأضاف أن 
عملية اإلطاق تمثل خرق�ا واضحا لقرارات 
األم�م املتح�دة وح�ذر كوريا الش�مالية من 

الترسع.
وق�ال الرئي�س دونالد ترام�ب يف تغريدة 
ع�ى توي�رت بع�د إط�اق كوري�ا الش�مالية 
الص�اروخ إن »كوريا الش�مالية ل�م تحرتم 
رغب�ات الص�ن ورئيس�ها املح�رتم للغاي�ة 

عندم�ا أطلق�ت صاروخ�ا اليوم رغ�م عدم 
نجاحه. يشء سيئ«. وقال مسؤول أمريكي 
إن إدارة ترامب قد ترد عى التجربة باإلرساع 
بخططه�ا لفرض عقوب�ات أمريكية جديدة 
عى بيونغيانغ تشمل إجراءات محتملة ضد 

كيانات كورية شمالية وصينية محددة.
وأضاف املسؤول الذي تحدث رشيطة عدم 
نرش اس�مه أنه مع تحرك كوريا الشمالية يف 
تح�د للضغوط من الواليات املتحدة والصن، 
ق�د تجري واش�نطن أيضا تدريب�ات بحرية 

جديدة وترس�ل مزيدا من السفن والطائرات 
إىل املنطقة كاستعراض للقوة.

وقال املسؤول عن احتمال فرض عقوبات 
جديدة من جانب واحد عى كوريا الش�مالية 

»إنه أمر محتمل ويشء يمكن التعجيل به«.
ن�وع  الص�اروخ  إط�اق  أن  وأض�اف 
م�ن »االس�تفزاز« ال�ذي كان متوقع�ا قب�ل 
االنتخابات التي تش�هدها كوريا الجنوبية يف 
التاس�ع من أيار وأن ترامب قد يستغل هذه 
التجربة للضغط عى الصن بش�كل أكرب كي 

تبذل جهدا أكرب لكبح جماح كوريا الشمالية.
إذا أج�رت  إن�ه  وق�ال املس�ؤول األمريك�ي 
كوريا الش�مالية تجربة عى إطاق صاروخ 
باليستي عابر للقارات مثلما هددت من قبل 
فإن واش�نطن س�تعترب ذلك تط�ورا أخطر، 
مشريا إىل أن ذلك قد يؤدي إىل رد أمريكي أكثر 
رصامة. وتشعر إدارة الرئيس دونالد ترامب 
بقلق بش�كل خ�اص من نش�اط بيونغيانغ 
لتطوير صاروخ مزود برأس نووي قادر عى 
رضب الوالي�ات املتح�دة. وتتابع واش�نطن 

أيضا عن كثب احتمال إجراء كوريا الشمالية 
تجربة نووية سادسة.

وقال املسؤول إن عقوبات جديدة قد يتم 
فرضها خال األيام املقبلة وربما تطال عددا 
من الكيانات التي قامت الحكومة األمريكية 
بفحصها بالفع�ل من أجل تطبيق مثل هذه 
اإلج�راءات يف الوقت الذي تواصل فيه اإلدارة 

األمريكية إعداد حزمة عقوبات أوسع.
وق�ال املس�ؤول إن األه�داف قد تش�مل 
مؤسس�ات مالية ورشكات واجهة يف كوريا 

الش�مالية باإلضاف�ة إىل الصن وه�و ما قد 
يثري غضب بكن.

وعى الرغم من إش�ادة ترام�ب بالرئيس 
الصين�ي يش ج�ن بين�غ إلش�ارته إىل زيادة 
التعاون بش�أن قضية كوريا الشمالية، قال 
املس�ؤول إن بكن مازال »عليها وضع حدود 
واضحة« مع كوريا الشمالية بشأن برامجها 
النووي�ة والصاروخي�ة. وق�ال املس�ؤول إن 
الخي�ارات العس�كرية الت�ي يج�ري بحثها 
تشمل استعراض القوة األمريكية يف املنطقة 
بهدف ردع كوريا الشمالية وطمأنة الجنوب 

حليفة الواليات املتحدة .
ولك�ن ذلك ال يصل إىل حد توجيه رضبات 
عس�كرية أمريكية وقائية والتي قد تنطوي 
عى خط�ر قي�ام كوري�ا الش�مالية بعملية 
انتق�ام ضخم�ة وس�قوط ع�دد كب�ري م�ن 
الضحاي�ا يف اليابان وكوري�ا الجنوبية وبن 

القوات األمريكية يف البلدين.
التجرب�ة  الياب�ان  أدان�ت  طوكي�و،  ويف 
الت�ي أجرتها كوريا الش�مالية بوصفها غري 
مقبول�ة تمام�ا وتمثل خرقا لق�رارات األمم 
املتح�دة. وقال يوش�يهيدي س�وجا املتحدث 
باس�م الحكوم�ة الياباني�ة إنه ع�ى اتصال 
برئيس الوزراء شينزو آبي املسافر إىل أوروبا 
وإن املس�ؤولن يجمع�ون معلومات بش�أن 

التجربة الصاروخية.
ويف سول، قال متحدث باسم مون جاي-

إن املرش�ح األوف�ر حظا للف�وز يف انتخابات 
الرئاس�ة بكوري�ا الجنوبي�ة إن م�ون يعترب 
أح�دث مح�اوالت كوري�ا الش�مالية إلطاق 

صاروخ »تدريبا ال طائل منه«.
وق�ال املتح�دث باس�م م�ون يف بي�ان يف 
إشارة إىل الزعيم الكوري الشمايل »نحث من 
جدي�د نظام كيم جون�غ أون عى الكف فورا 
عن األعمال االس�تفزازية الطائشة واختيار 
طريق التعاون مع املجتمع الدويل بما يف ذلك 

التخيل عن الربنامج النووي.
وأضاف »هذا هو الس�بيل إلنقاذ نفس�ه 

وليس سبيا لتدمري الذات«.

متجاوزة حتذير حليفتها الصني

كوريا الشاملية تتحدى أمريكا بـ »الصواريخ البالستية«

وثيقة معدلة حلامس تقر بحدود 1967 لكنها ترفض االعرتاف بإرسائيل

        بغداد / المستقبل العراقي

وصل أوائل عنارص مش�اة البحرية األمريكية »املارينز« 
وعددهم ح�وايل 30، أمس الس�بت، إىل قاعدة عس�كرية يف 
والي�ة هلمند التي تس�يطر حركة طالبان عى قس�م منها 
بجنوب أفغانس�تان، وذلك ألول مرة منذ انس�حاب القوات 

األمريكية منها عام 2014.
وشارك قائد القوات األمريكية واألطلسية يف أفغانستان 
الجنرال جون نيكولسون، يف حفل أقيم بمناسبة عودة قوة 
النخب�ة هذه التي يتوقع وص�ول 300 من عنارصها خال 

األسابيع املقبلة، وفق الحلف األطليس. 

        بغداد / المستقبل العراقي

أغقل�ت س�لطات مط�ار أبها جن�وب غرب الس�عودية 
مدرج الطائرات بعد اعان حالة الطوارئ إثر تعرض طائرة 

لانزالق أثناء هبوطها.
وج�اء أن الهيئ�ة العامة للط�ريان املدني يف الس�عودية 
أف�ادت يف بي�ان نرشته عى موقعها يف »توي�رت« بأن طائرة 
تج�اوزت نهاية املدرج يف مط�ار أبها أثن�اء هبوطها، دون 
وق�وع إصابات بن الركاب، وذكرت أنها بصدد التقيص عن 

الحقائق.
ووفق�ا للبي�ان ف�إن إغ�اق امل�درج أدى إىل تأخر بعض 
الرحات بس�بب إج�راءات الصيان�ة والتأكد م�ن جاهزية 

املدرج الستئناف الرحات.
ومطار أبها، هو مطار داخيل تأس�س عام 1977، ويقع 

يف مدينة أبها التابعة ملنطقة عسري جنوبي اململكة.

املارينز يعودون إىل »هلمند« 
األفغانية

حـرس احلـدود االيـرانـي: 
سنثأر لدماء شهدائنا 

إغالق مطار سعودي واعالن
 حالة الطوارئ

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد قائد قوات ح�رس الحدود االيرانية العميد قاس�م 
رضائي، عى ان قواته س�تثأر لدماء ش�هدائنا بالتاكيد ولن 

تسمح بان تذهب هدرا.
ويف ترصي�ح ادىل ب�ه للصحفي�ن ع�ى هامش تش�ييع 
جثام�ن 6 من ش�هداء ح�رس الحدود يف ح�ادث مريجاوة 
االرهابي، قال العميد رضائي، ان العماء يجري التغرير بهم 
من قبل دول االستكبار والدول التي تحمل الفكر التكفريي 

ومن املؤكد ان التكفريين يعملون خافا لاوامر االلهية.
واش�ار قائد ق�وات حرس الح�دود االيراني�ة اىل اوضاع 
العماء واالرهابين يف الدول الجارة اليران وقال، انه اذا كان 
العم�اء واالرهابيون يصولون ويجول�ون يف بعض املناطق 
وكذلك يف دول مثل س�وريا والعراق وباكستان وافغانستان 

فان فرصتهم قد انتهت.
واض�اف، م�ن املؤكد انن�ا س�نثأر لدماء ش�هدائنا ولن 
نس�مح بان تذهب هدرا الن دماء الش�هداء ملهمة لجميع 

رشائح املجتمع.
واك�د قائ�د ق�وات ح�رس الح�دود ان اهايل سيس�تان 
وبلوجستان شيعة وسنة قد تمكنوا بوحدتهم من النهوض 

باملحافظة وجعلها سندا للثورة.

       بغداد / المستقبل العراقي

نددت قوى ثوري�ة معارضة يف البحرين بتكرار 
النظ�ام الخليفي اعت�داءه عى النس�اء وذلك بعد 
اعتق�ال املواطنة نجاح حبيب من بل�دة نويدرات، 
والت�ي أك�دت عائلته�ا بأنه�ا تعرض�ت لل�رب 
والتح�رش الجن�يس أثناء التحقي�ق معها يف مركز 
رشط�ة املح�رق، قبل تحويلها إىل س�جن النس�اء 
بمدين�ة عي�ى حي�ث ُوجه�ت له�ا سلس�لة من 
االتهام�ات تتعلق باألحداث السياس�ية الجارية يف 

الباد.
كم�ا أقدم�ت الق�وات الخليفي�ة ع�ى اعتقال 

زوجة الش�يخ عبد الزهراء الكربابادي وش�قيقته 
بع�د اقتح�ام من�زل األرسة يف بلدة الدي�ه وانتهاك 

حرمته.
وق�ال تيار الوف�اء اإلس�امي بأن�ه “ال حرمة 
للنس�اء يف نظ�ام ال يح�رتم الدي�ن” يف إش�ارة إىل 
التعدي�ات املمنهجة التي يقوم بها الخليفيون ضد 
ش�عائر املواطن�ن األصلين وعقائده�م عى مدى 
سنوات، إضافة إىل استهدافه لعلماء الدين وفرضه 

قوانن تخالف املعتقدات الدينية.
وب�دوره، ق�ال إئت�اف ش�باب 14 فرباير بأن 
النظ�ام “تجاوز الخطوط الُحم�ر” يف تعدياته عى 
النس�اء بعد التهدي�دات التي تعرضت لها الس�يدة 

نج�اح والضغ�ط عليها من أج�ل تجنيدها لصالح 
األجهزة الخليفية، وتعمده التعدي عليها وتهديدها 

باالغتصاب والقتل بعد رفضها ذلك.
وح�ّذر اإلئتاف يف بيان الحاك�م الخليفي حمد 
عي�ى “م�ن عواقب ه�ذا التم�ادي”، وق�ال بأن 
الش�عب البحران�ي “لن يق�ف متفرج�ا عى هذه 
الجرائ�م املش�ينة”، وأك�د ع�ى ح�ق الدف�اع عن 
األعراض “بشتى وسائل الدفاع املقدس واملقاومة 

الحسينية” بحسب تعبري البيان.
التظاه�رات  م�ن  سلس�لة  انطلق�ت  وق�د 
واالحتجاجات يف مختلف املناطق تنديداً باستهداف 

النساء والتعدي عليهن.

        بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس امل�رصي عبد الفتاح 
الس�ييس، إن�ه ظ�ل ي�ؤدي الصلوات 
الخمس يف املس�جد ملدة تزيد عن 30 
عاما دون أن يس�مح ألحد من أبنائه 

بمشاركته أو دخول املسجد.
مش�اركته  خ�ال  ذل�ك  ج�اء 
بفعالي�ات اليوم الثان�ي، من املؤتمر 
الدوري الثالث للشباب باإلسماعيلية، 
وأشار السييس إىل أن هذا ليس تقليا 
منهم ولكن خوفا عليهم، ألنه ال يعلم 

بطبيعة األفكار املوجودة يف املسجد.
وأضاف السييس أن اإلسام ليس 
ب�ه إك�راه أو خ�راب أو قت�ل، وعى 

الجميع التأمل يف ذلك.

السييس: صليت 30 عامًا يف املساجد ومنعت أوالدي منها

القوى الثورية البحرينية تندد باعتقال النساء

       بغداد / المستقبل العراقي

تتجه حرك�ة حماس يف وثيقته�ا املعدلة 
الت�ي تكش�ف عنه�ا االثن�ن يف الدوحة نحو 
االعت�دال ال�ذي يمك�ن أن يمه�د، بحس�ب 
مس�ؤولن ومحللن، لقبولها دوليا ال س�يما 
بن�د اعرتافها بح�دود ع�ام1967 وتوصيف 

الرصاع مع إرسائيل بأنه سيايس ال ديني.
والوثيقة وهي من 41 بندا وكانت موضع 
نقاش�ات اس�تمرت نحو أربع س�نوات قبل 
أن تحظى بموافقة كل مؤسس�ات الحركة، 
وه�ي تعرب، بحس�ب قي�ادي يف حماس، عن 

»حماس الجديدة«.
وشدد القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه 
ع�ى أن »املس�الة الرئيس�ية يف الوثيقة هي 
أن حم�اس تقبل رس�ميا بدولة عى األرايض 
الت�ي احتلت ع�ام 67 )قطاع غ�زة والضفة 
الغربي�ة والقدس( لكنها ال تع�رتف بالكيان 

الصهيوني«.
ويدع�و ميثاق حم�اس ال�ذي صدر رسا 
بعد عام من تأس�يس الحرك�ة يف عام 1987 
لتدمري دولة إرسائيل وإقامة دولة عى كافة 

تراب فلسطن التاريخية.
وتقول الوثيقة إن »إقامة دولة فلسطينية 
مستقلة كاملة الس�يادة وعاصمتها القدس 
عى خط�وط الرابع من حزي�ران 1967 مع 
ع�ودة الاجئن والنازح�ن إىل منازلهم التي 
اخرج�وا منها ه�ي صيغة توافقي�ة وطنية 

مشرتكة«.
وكان مؤسس حماس الشيخ احمد ياسن 
الذي اغتالته إرسائيل عام 2004 أش�ار مرارا 
إىل أن حركت�ه ال تمان�ع بدول�ة يف حدود عام 
67، لكن ه�ذه املرة األوىل الت�ي تنص عليها 
وثيق�ة ملزمة لكاف�ة مكون�ات حماس بما 

فيها الجناح العسكري.
وق�ال قيادي يف حم�اس أن إقرار حماس 
بصيغ�ة هذه الدولة »ال يعني التنازل عن أي 
من الحقوق الفلس�طينية، وهذا ما ورد نصا 
يف الوثيقة«، داعيا املجتمع الدويل ل�«التقاط 
الوثيق�ة التاريخية التي تفت�ح الباب لحوار 
علني مع حماس كأهم وأكرب قوة سياس�ية 
منظم�ة ولديه�ا املرونة والوس�طية يف حن 

يتجه العالم نحو التطرف«.
وتقي�م بع�ض دول العال�م منها روس�يا 

وتركيا والن�روج وقطر عاقات مع حماس. 
ووص�ف أحم�د يوس�ف القيادي املحس�وب 
عى التي�ار املعتدل يف حم�اس الوثيقة بأنها 
»تحول حقيقي باتجاه الوس�طية واالعتدال 
ونه�ج الصواب لتك�ون حم�اس بمنأى من 
والعنرصي�ة«  الس�امية  بمع�اداة  االته�ام 
ويتاب�ع » الوثيقة تتيح التعام�ل مع اليهود 
الذي�ن يعيش�ون خارج فلس�طن وال عاقة 

لهم باالحتال«.
وتفرق الوثيقة ب�ن اليهود »كأهل كتاب 
واليهودية كديانة م�ن ناحية وبن االحتال 
واملرشوع الصهيوني م�ن جهة أخرى وترى 
أن ال�رصاع م�ع امل�رشوع الصهيون�ي ليس 
رصاعا مع اليهود بس�بب ديانتهم« مضيفة 
»س�تواجه حماس كل من يحاول أن يعتدي 
عى الش�عب الفلسطيني أو يغتصب حقوقه 
أو يحت�ل أرضه ب�رصف النظر ع�ن دينه أو 

قوميته أو هويته«.
املكت�ب  عض�و  الزه�ار  محم�ود  وب�ن 
الس�يايس لحم�اس أن الوثيق�ة »عبارة عن 
اآللي�ات للمرحل�ة القادم�ة وال تغي�ري ع�ى 

املبادئ«.

ويقول املحلل حمزة أبو شنب أن حماس 
»تريد إع�ادة صياغ�ة بعض املفاهي�م التي 
ال�دويل  املجتم�ع  وكان  ميثاقه�ا  يف  وردت 
يحاس�بها عليه�ا، هذا ت�وازن ب�ن التكتيك 

واالسرتاتيجي«.
وتؤكد الوثيقة انه »ال يمكن ألي س�ام يف 
فلس�طن أن يقوم عى أس�اس ظلم الشعب 
الفلسطيني، وان أي تسويات تقوم عى هذا 
األساس لن تؤدي إىل السام وستظل املقاومة 

والجهاد لتحرير فلسطن حقا مرشوعا«.
وتعت�رب الوثيقة أن الرصاع م�ع إرسائيل 

قائم عى أسس سياسية وليست دينية.
يف الش�أن الداخيل تدع�و الوثيقة لرشاكة 
سياس�ية مع منظم�ة التحرير عى أس�اس 

املواطنة وليس عى أساس الدين.
ويؤكد يوس�ف أن تجربة حم�اس بإدارة 
غ�زة لع�رش س�نوات »علمتن�ا ع�دم التفرد 
بالحك�م كم�ا فعل�ت فت�ح، ع�ى الجمي�ع 

املشاركة يف تحمل املسؤولية«.
وأوض�ح أن »ح�ق الش�عب يف ممارس�ة 
كافة أش�كال املقاومة ولي�س فقط النضال 
العس�كري ض�د االحت�ال يفت�ح الطري�ق 

لرشاكة مع الكل الفلسطيني«. وعى العكس 
ي�رى محللون أن الوثيقة ق�د تباعد بن فتح 

وحماس.
ويق�ول املحل�ل الس�يايس يف قط�اع غزة 
مخيمر أبوس�عدة، إن »السلطة تنظر بخوف 
م�ن االعتدال الذي تبديه حماس ومتوجس�ة 
م�ن هذه الخط�وات تجاه املجتم�ع الدويل« 
يف  س�وداوية«  »أكث�ر  مس�تقبا  متوقع�ا 

العاقات بينهما.
واتخ�ذت حكوم�ة التواف�ق العدي�د م�ن 
اإلج�راءات مث�ل اقتطاع نح�و 30 باملئة من 
رواتب موظفي السلطة يف القطاع وعدم دفع 
ثمن كهرباء القط�اع إلرسائيل، ترى حماس 

أنها تستهدفها.
وتوق�ع أبو ش�نب م�ن جهت�ه أن تكون 
العاقة بن فت�ح وحماس مقبلة عى »مزيد 
م�ن التوتر الن فت�ح تخىش م�ن أن حماس 

تسعى الن تكون بديا لها«.
ول�م ت�رش الوثيق�ة إىل جماع�ة اإلخوان 
املس�لمن م�ا س�يفتح بحس�ب أبو س�عدة 
الباب أمام »عاق�ة أفضل مع مرص والعرب 

واملجتمع الدويل«.

تنص الوثيقة عى أن »حماس هي حركة 
تحرر ومقاومة وطنية فلس�طينية إسامية 
هدفه�ا تحرير فلس�طن ومواجهة املرشوع 
الصهيوني مرجعيتها اإلس�ام يف منطلقاتها 

وأهدافها السامية«.
ويق�ول مس�ؤول يف حم�اس إن قي�ادة 
االتص�االت  م�ن  العدي�د  أج�رت  الحرك�ة 
واللقاءات »االستكشافية« مع جهات عربية 

ودولية بشأن الوثيقة.
ويشري املصدر ذاته إىل أن املكتب السيايس 
الجدي�د لحم�اس واملرجح أن يعل�ن يف أيار/

مايو برئاس�ة إس�ماعيل هنية ستكون أوىل 
مهامه إجراء لقاءات واتصاالت مع األحزاب 
والق�ادة الع�رب واملجتمع ال�دول الطاعهم 

عى الوثيقة.
وتوقع أبو س�عدة صعوبة تقبل املجتمع 
الدويل لحماس أو شطبها عن قوائم اإلرهاب 
»م�ا ل�م تعل�ن حم�اس قبوله�ا علن�ا بحل 

الدولتن واالعرتاف بإرسائيل علنا«.
حت�ى مع ذلك يرى أن الوثيقة ستش�جع 
بع�ض الدول العربية واألوروبية وغريها عى 

»إقامة عاقات علنية مع حماس«.
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تعلن ) محافظة النجف االرشف/هيئة االعمار ( عن اجراء املناقصة العامة الوطنية ملش�اريع ) قرية النور)مظلوم( يف بحر النجف االرشف 
املوصوفة يف الجدول املشاريع املرافق ربطا( واملدرجة ضمن تخصيصات )مجلس محافظة النجف االرشف حسابات قرية النور حسب االمر 
رقم )102 لس�نة 2016 واالمر رقم 105 لس�نة 2016(وحسب الكلفة التخمينية واملدة  املؤرشة امام كل مرشوع فعىل الراغبني باالشرتاك  يف 
املناقصة من الرشكات  واملقاولني املصنفني العراقيني من ذوي الخربة واالختصاص  تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام الرسمي اىل العنوان 

التايل
)محافظة النجف االرشف-هيئة االعمار –لجنة فتح العطاءات ( عىل ان تقدم عطاءاتهم يف داخل ظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم 

مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم املناقصة وتسلسل املرشوع مستصحبني معهم البيانات االتية :
1-التامينات االولية والبالغة )حس�ب املذكور يف جدول املش�اريع املرافق ربطا ( بشكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ لغاية ) 

120 يوم من تاريخ غلق املناقصة (
2-براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب

3-شهادة تاسيس الرشكة
4-هوية تسجيل وتصنيف املقاولني )حسب املذكور يف جدول املشاريع املرافق ربطا(

5-وصل رشاء وثائق املناقصة بمبلغ ) حسب املذكور يف جدول املشاريع املرافق ربطا (غري قابل للرد

مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه:
1-حجم االيرادات السنوية )سنوات الخمسة السابقة(

2- حجم االرباح السنوية املتحققة للمشاريع ) للسنوات الخمسة السابقة (
3-الكفاءة املالية للمناقصني ) رأس املال ، السيولة النقدية –كشف حساب (

4-وثائق مؤهالت الكادر الفني واالداري
5-وثائق الخربات الخاصة ملقدمي العطاء )االعمال املماثلة (

6-وثائق االليات واملعدات التخصصية املطلوبة

اعالن رقم )2( لعام 2017 ملشاريع جملس املحافظة 
مشاريع قرية النور )مظلوم (لعام 2017

التفاصيلاملادة ت

بناية هيئة االعمار/صندوق بيع العطاءاتمكان بيع العطاءات1

يوم االحد موافق 2017/4/30تاريخ بيع العطاءات2

بناية هيئة االعمار /قاعة االجتماعاتمكان عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املقاولني3

الساعة )11 احلادية عشر صباحا(من يوم االربعاء املوافق 2017/5/10موعد عقد املؤمتر اخلاص باالجابة على استفسارات املقاولني4

بناية هيئة االعمار/جلنة فتح العطاءاتمكان استالم العطاءات5

قبل الساعة )الثانية عشر ظهرا ( بتوقيت محافظة النجف االشرف وحسب املبني ازاء كل مشروع في جدول املشاريعاخر موعد الستالم العطاءات )الغلق(6

بناية هيئة االعمار /جلنة فتح العطاءاتمكان فتح العطاءات7

موعد فتح العطاءات8
بعد الساعة )الثانية عشر ظهرا( بشكل علني وفي نفس يوم غلق املناقصة امام من يحضر من مقدمي العطاءات واذا صادف يوم 

الفتح عطلة رسمية فيؤجل الى اليوم الذي يليه وسوف يهمل اي عطاء يتم تقدميه بعد موعد غلق املناقصة

العراق –محافظة النجف االشرف-حي الفرات –مجمع الدوائر احلكومية –بناية –هيئة االعمارعنوان هيئة اعمار  محافظة النجف9

البريد االلكتروني ) contrats_section@yahoo.com( او زيارة موقعنا على االنترنت )www.najafprojeet.com(للمزيد من املعلومات اتصل بنا على10

يتحمل من ترسو عليه  املناقصة اجور النشر واالعالن وان جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطا العطاءاتاملالحظات

ديوان حمافظة النجف االرشف
اعالن رقم )2( لعام 2017 ملشاريع جملس املحافظةهيئة االعامر

املوضوع /مشاريع قرية النور )مظلوم( لعام 2017

العدد/1696
التاريخ 2017/4/27

اسم املشروعالتبويبت
اسلوب 
التنفيذ

املوقع

اخر موعد 
الستالم 

العطاءات 
قبل الساعة 

)الواحدة 
ظهرا( ليوم

اقل درجة 
تصنيف 
مطلوبة

اقصى 
مدة 

التنفيذ 
يوم

مبلغ 
رسم 

العطاء/
دينار )غير 

قابل 
للرد(

اقل مبلغ 
التامينات 

االولية 
املطلوبة 
لدخول 

املناقصة /دينار

مبلغ الكشف 
التخميني /
دينار عراقي

نبذة مختصرة عن العمل

1

مجلس 
احملافظة/امر 
رقم )105( 
لسنة 2016/
حساب قرية 

النور

مد شبكة 
املاء الصافي 
لقرية النور 
)ملحق احلي 

الثاني ( بطول 
85.2كم)اعادة 

اعالن(

مناقصة 
وطنية 

عامة

النجف 
االشرف 

قرية النور 
)مظلوم(
في بحر 
النجف

اخلميس 
2017/5/18

انشائية 
سابعة او 
كهربائية 

سابعة

200200.00025.000.0001.724.025.000

)جتهيز  مواد واجور عمل تنفيذ خطوط انابب املاء الصافي باقطار مختلفة 
) 110 ملم . 160 ملم . 225 ملم( باستخدام انابيب بولي اثلني مع كافة  
امللحقات من )تقاسيم  وعكوس واقفال ومخاريط وكوبلرات...الخ( شامال 

السعر احلفر لالعماق املطلوبة والدفن بالتراب النظيف على ان تكون 
جميع املواد اجملهزة من النوع اجليد والناجح بالفحص  اخملتبري وبطول كلي 
للشبكة )85.2كم( وكل مايتطلبه العمل  وحسب الكشف التخميني 

لقرية النور ملحق احلي الثاني )مظلوم( في بحر النجف االشرف

2

مجلس 
احملافظة/امر 
رقم )105( 
لسنة 2016/
حساب قرية 

النور

مد شبكة 
املاء الصافي 
لقرية النور 
)املتجاوزين( 

بطول 16.05كم 
)اعادة اعالن(

مناقصة 
وطنية 

عامة

النجف 
االشرف 

قرية النور 
) مظلوم 
(في بحر 

النجف

اخلميس 
2017/5/18

انشائية 
عاشرة او 
كهربائية 

عاشرة

120100.0007.000.000331.800.000

)جتهيز  مواد واجور عمل تنفيذ خطوط انابب املاء الصافي باقطار مختلفة 
) 110 ملم . 160 ملم . 225 ملم( باستخدام انابيب بولي اثلني مع كافة  
امللحقات من )تقاسيم  وعكوس واقفال ومخاريط وكوبلرات...الخ( شامال 

السعر احلفر لالعماق املطلوبة والدفن بالتراب النظيف على ان تكون 
جميع املواد اجملهزة من النوع اجليد والناجح بالفحص  اخملتبري وبطول كلي 

للشبكة )16كم( وكل مايتطلبه العمل  وحسب الكشف التخميني 
لقرية النور املتجاوزين في )مظلوم( في بحر النجف االشرف

لؤي جواد حسني اليارسي
حمافظ النجف االرشف
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االعامر اهلنديس تنظم محلة 
للتربع بالدم دعاًم للقوات 

االمنية واحلشد الشعبي

حمافظ البرصة يتابع سري العمل بمشاريع البنى التحتية يف عدد من مناطق مركز املحافظة

الزراعة تعلن إطالق مستحقات وجبة جديدة من مسوقي حمصول احلنطة لعام 2016

التجارة تتخذ اجراءات عاجلة لتشغيل وجتهيز مطاحن املوصل باحلبوب

   المستقبل العراقي / جاسم كريم الطائي

تتواص�ل دائرة االعم�ار الهن�ديس أحدى 
واإلس�كان  األعم�ار  وزارة  تش�كيالت 
الوطني�ة  بالحمل�ة  العام�ة  والبلدي�ات 
للت�رع بال�دم دعم�اً للق�وات االمني�ة يف 
مكافحة االرهاب باالضافة ألنقاذ املرىض 
واملصابني من العمليات االرهابية يف بغداد 

وعموم العراق.
وقال�ت مدير عام دائ�رة األعمار الهنديس 
أحالم س�عيد جواد يف حديث ل�«املستقبل 
العراقي«، أن »الدائرة مستمرة بمشاركتها 
بالحملة الوطنية االنس�انية للترع بالدم 
وبالتنس�يق مع املرك�ز الوطني لنقل الدم 
التاب�ع ل�وزارة الصح�ة  دائ�رة العمليات 
الطبي�ة والخدم�ات املتخصص�ة  لغرض 
أنقاذ املصابني والجرحى من ابناء شعبنا 
العراقي والقوات املسلحة الذين يعرضون 
لألعم�ال اإلرهابي�ة وامل�رىض والراقدي�ن 
يف املستش�فيات كاف�ة ال س�يما الحاالت 
الطارئة واملزمن�ة والتي ال تجد من يترع 
لها للحاجة املاس�ة واملتك�ررة وعىل مدى 

الحياة« .
مباركة الش�عب العراقي االنتصارات التي 
حققته�ا قواتن�ا االمني�ة كافة والحش�د 
الداع�ي يف  الش�عبي يف دح�ر اإلره�اب 
محافظ�ة نين�وى داعي�ة الل�ه ع�ز وجل 
ان يع�م األم�ن وألم�ان يف عم�وم عراقنا 

الحبيب.
فيما اش�ار مدير شعبة العالقات واالعالم 
حام�د عب�د النبي كاظ�م ان »من منطلق 
الح�س الوطني واالنس�اني ش�ارك )96( 
من منتسبي الدائرة بالترع بالدم معرين 
ع�ن فرحته�م له�ذه الخط�وة العظيمة 
راجني الله عز وجل الشفاء العاجل لكافة 

املرىض والسالمة لكل العراقيني« .
وأك�د مدي�ر ش�عبة العالق�ات واالع�الم 
ان مش�اركة الدائ�رة به�ذه الحمل�ة هي 
ال�)29(ضمن مش�اركات عديد يف االعوام 
الس�ابقة  .مبينا ان منتسبي الدائرة عرو 
عن فرحتهم من خالل هذا الحملة والذين 
اكدو ان الذي نقدمه من ترعات بالدم هو 
مس�اهمة يف دعم قواتنا العس�كرية وهو 
اق�ل يشء ممك�ن ان يقدم له�م . متمنني 
الن�ر امل�ؤزر والقري�ب ع�ىل عصاب�ات 

داعش االجرامية  .

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

التق�ى وزي�ر النقل كاظ�م فنج�ان الحمامي، 
بوزير البنى التحتية والنقل والشبكات اليوناني 
كريس�توس س�بريتزيس، وج�رى التباحث يف 
تأصيل التع�اون بني البلدين بم�ا يطور قطاع 

النقل خصوصا يف العراق«.
واف�اد بيان الع�الم ال�وزارة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ان�ه »يف بداي�ة اللقاء 
أش�اد الحمام�ي بعم�ق العالق�ات التاريخية 
الت�ي جمعت بني الع�راق واليونان س�واء عىل 
املستوى الرس�مي أو الش�عبي، مؤكدا عىل أن 
»الحضارت�ني العراقية واليوناني�ة وما بينهما 
من روابط وثيقة قد أس�همتا بصورة فاعلة يف 
الرتاث االنس�اني للبرشية جمعاء، مشددا عىل 
»تطلع�ه لتعزي�ز التعاون ب�ني البلدين يف كافة 
املجاالت، بما يف ذلك النقل وتطوير واقع املوانئ 
العراقي�ة باالس�تفادة م�ن الخ�رة اليوناني�ة 

الكبرية يف مجاالت النقل والتجارة البحرية«.
 واوضح الحمامي بحس�ب البيان أن »مساعي 
الوزارة اليوم تنصب لرفع الحظر عن الخطوط 
ان�ه »م�ن رشوط  العراقي�ة، مبين�ا  الجوي�ة 
العالق�ات املتين�ة تواص�ل األف�راد والرشكات 
وتنقله�ا بحري�ة تامة، داعيا س�يادته إىل فتح 
خط ط�ريان مبارش بني بغ�داد واثينا، وتفعيل 
االتفاقي�ة املوقعة بني الع�راق واليونان يف عام 

.»2009
اليونان�ي ع�ن  الوزي�ر   م�ن جانب�ه، أع�رب 
»س�عادته به�ذه الزي�ارة، مؤك�دا: أن العراق 
الي�وم يق�ف وقف�ة مرشف�ة لتخلي�ص العالم 
م�ن املتطرف�ني، موضح�ا: أن ب�الده ترح�ب 
بتعزي�ز التعاون وتب�ادل الخرات م�ع العراق 
يف العدي�د من املجاالت، وبم�ا يعود بالنفع عىل 

البلدين، ويساعدهما عىل مواجهة أية تحديات 
اقتصادية قد تواجههما.

 واشار سبريتزيس: أن اليونان مستعدة إلعادة 
افتت�اح خط الطريان بما يحق�ق رغبة البلدين 

يف تطوير العالقات ويس�هل حركة املسافرين، 
داعي�ا إىل اإلرساع لتحقي�ق اجتماع للمختصني 

للرشوع بذل�ك. كما بحث وزير النقل مع وزير 
الش�ؤون البحرية والسياس�ة الداخلية السيد 

باناغوتس كورومبلس توقيع عدة اتفاقيات يف 
املجال البحري، تتضمن تاهيل املوانئ العراقية 
وتدري�ب البح�ارة والعامل�ني فيه�ا اضافة اىل 

اصالح السفن والبواخر العراقية«.
واش�ار الحمام�ي اىل ان�ه »تم عرض مس�ودة 
اتفاقية بني الطرفني وجرى دراس�تها والبحث 

بشأنها والحقا سيتم التوقيع عليها.
وب�ني ان »الزي�ارة لليون�ان مهم�ة م�ن حيث 

االمكانيات املتقدمة لقطاع النقل البحري.
من جانبه عر كورومبلس عن سعادته الكبرية 
بزي�ارة الحمامي واصفا انه�ا جاءت يف الوقت 
املناس�ب، مبين�ا ان الع�راق واليون�ان يملكان 

عمقا حضاريا وطاقات برشية خالقة.
مش�يدا بمهنية الوزير وثقافته العالية، الفتا: 
انه س�يعمل اىل تذليل كافة الصعوبات ويسعى 
شخصيا اليجاد الس�بل الكفيلة بتطوير قطاع 

النقل البحري يف العراق«.
من جان�ب آخر »اس�تقبل مدير ع�ام الرشكة 
العامة ملوانئ العراق رياض س�وادي، س�عادة 
الس�فري الجيكي يف العراق السيد يان فيجيتال، 
وجرى الحديث يف كيفية التعاون املش�رتك بني 

الجانب الجيكي وموانئ العراق«.
ث�م اج�رى بعده�ا جول�ة ميداني�ة ملينائي ام 
والتقي�ا مدي�ري  والجنوب�ي  الش�مايل  ق�ر 
امليناءي�ن واطلعا عىل واق�ع العمل والرشكات 
املتعاقدة مع املوانئ بعقود التش�غيل املش�رتك 
وقدم�ا رشحا مفصال عىل كيفية العمل بعقود 
الرشاكة مع القطاع الخ�اص باعتباره رشيك 
حقيق�ي للنه�وض وتطوير موانئن�ا ومواردنا 
به�ذه التجرب�ة الناجح�ة وبدورهم�ا رحب�ا 

بارشاك الرشكات الجيكية يف اعمال املوانئ.
من جانبه، تمنى فيجيتال ايجاد فرص ورشاكة 

لرشكاتهم للعمل يف قطاع املوانئ العراقية.

وزير النقل يبحث مع نظريه اليوناين سبل افتتاح خط طريان مبارش بني بغداد واثينا
حبث تطوير جمالي البحر واملوانيء العراقية

    البصرة / المستقبل العراقي

تابع محافظ البرة ماجد النراوي سري 
العمل يف عدد من مش�اريع البنى التحتية 
محافظ�ة  مرك�ز  مناط�ق  يف  املتكامل�ة 
البرة.وذك�ر بيان ملكتبه االعالمي تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي«، نس�خة من�ه، ان 
»املحافظ بني قرب اكتمال العمل يف طريق 
منطق�ة الراضعي�ة الذي ينف�ذ من قبل 
رشكة كوث�ران االيرانية واملؤدي اىل قضاء 
اب�ي الخصي�ب جن�وب املحافظة«.وقال 
النراوي يف تريح�ات صحفية : انهم 
ش�كلوا فريق عمل إلزالة كافة التجاوزات 
والتعارض�ات ع�ىل الطريق من ش�بكات 

املج�اري وخطوط الكهرب�اء واالتصاالت 
فضال عن انابيب املاء والتي كانت سبب يف 

تأخر االنجاز، مشريا اىل ان »الرشكة تعمل 
بكف�أة عالية وضمن املواصفات املطلوبة 

، مبين�ا ان االي�ام املقبلة ستش�هد انجاز 
العمل بش�كل نهائي.واش�ار املحافظ اىل 
ان »الطرق االخرى ستش�هد اعمار ايضاً 
كطريق مستشفى التعليمي وكلية الطب 
والطرق الفرعي�ة املرتبطة بها فضال عن 
منطقة بريهة.واوض�ح ان »املحافظة لم 
تستلم حتى االن مس�تحقاتها املالية من 
الحكومة االتحادية، ورغم التقش�ف املايل 
الذي تمر به البرة اال ان العمل مس�تمر 
يف اعم�ار املناط�ق ، فإضاف�ة للعم�ل يف 
منطق�ة الراضعية العمل مس�تم يف حي 
الحس�ني ) الحياني�ة ( ومنطقة الصبخة 
وخمس�ة ميل واالصمعي وصبخة العرب 

وغريها من املناطق .

   بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت وزارة الزراع�ة دفع�ة جديدة من مس�تحقات 
الفالح�ني املس�وقني ملحصول الحنط�ة إىل رشكة مابني 

النهرين العامة للبذور لعام 2016 ».
وذكر قس�م العالقات واإلعالم والتع�اون الدويل يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن »إط�الق مس�تحقات 

تل�ك الوجبة جاءت بعد اكتم�ال تدقيقها من قبل ديوان 
الرقابة املالية ».

وأض�اف إن »املس�وقني املطلقة مس�تحقاتهم كانوا قد 
س�وقوا محصولهم من الحنط�ة إىل موقع جرف النداف 

التابع للرشكة آنفا«.
الفت�ا إىل »ربط قوائم بأس�ماء الفالح�ني الذين أطلقت 
مس�تحقاتهم لغرض مراجعتهم املوقع املذكور الستالم 

مس�تحقاتهم املالية .يش�ار إىل إن »وزارة الزراعة تقوم 
بجه�د اس�تثنائي وبمتابعة ش�خصية من قبل الس�يد 
الوزي�ر بغي�ة اإلرساع ب�رف مس�تحقات الفالحني ، 
حي�ث أثمرت تل�ك الجهود إىل اإلعالن ع�ن إطالق العديد 
من الدفعات التي تم اس�تالمها من قبل مستحقيها بعد 
جملة من اإلج�راءات الهادفة إىل تحقي�ق العدالة وعدم 

الغبن أو التالعب باملال العام .

   بغداد/ المستقبل العراقي

»اتخ�اذ  ع�ن  التج�ارة  وزارة  اعلن�ت 
وتجهي�ز  لتش�غيل  عاجل�ة  اج�راءات 
مطاحن نينوى املحررة بالحبوب لغرض 
انت�اج الطح�ني لتوزيعه ع�ىل العوائل 

ضمن مفردات البطاقة التموينية« .
اك�د ذلك مع�اون مدي�ر ع�ام الرشكة 
العامة لتصنيع الحبوب رئيس وفد خلية 
االزمة جاس�م محمد العامري واضاف 
يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«،بان 
تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة سلمان 
الجمي�ي ت�م اتخ�اذ اج�راءات عاجلة 
لتش�غيل وتجهي�ز مطاح�ن محافظة 
نين�وى املح�ررة بالحبوب خ�الل االيام 

القادمة« .
مضيف�اً ب�ان »اتفاقا تم بعد التنس�يق 
املش�رتك بني رشكتي تج�ارة وتصنيع 
الحبوب الرس�ال فريق فني من قس�م 

الس�يطرة النوعي�ة يف تج�ارة الحبوب 
س�يقوم باج�راء الفحص االش�عاعي 
والبيئي عىل املطاحن يف املناطق املحررة 
والصالح�ة للعم�ل الدخاله�ا العملي�ة 

االنتاجية بارسع وقت .
 واشار اىل ان »اتصاال جرى مع مديري 
عامني رشكتي تجارة وتصنيع الحبوب 
للتنس�يق واالتفاق عىل اتخاذ اجراءات 
املطاح�ن  بتش�غيل  لل�رشوع  عاجل�ة 
اله�ايل  خدم�ة  باالنت�اج  واملب�ارشة 
املحافظ�ة وتجهيز العوائ�ل يف املناطق 
املح�ررة ومخيم�ات النازح�ني بم�ادة 

الطحني« .
من جانب اخر اشار العامري اىل »زيارة 
وفد خلية االزم�ة لدوائر وزارة التجارة 
يف نين�وى واللق�اء بمدرائه�ا لتنس�يق 
الجه�ود يف توف�ري وايص�ال مف�ردات 
البطاق�ة التمويني�ة للعوائل يف املناطق 

املحررة ومخيمات النازحني

مبين�اً ب�ان »توجيهات عاجل�ة لتوفري 
الحب�وب اىل املطاحن املحررة يف املوصل 
لغرض مبارشتها باالنتاج واملس�اهمة 
يف توف�ري م�ادة الطح�ني لتل�ك العوائل 
, مش�رياً بان�ه »تم االس�تماع اىل  رشح 
ع�ن االلي�ة املتبعة يف توف�ري خزين من 

امل�واد الغذايية يغط�ي الحاجة الفعلية 
لعدة اش�هر واعتماد اجراءات مبسطة 
يف تجهيز العوائ�ل النازحة املتواجدة يف 
مخيم�ات النزوح والتاكي�د عىل تقديم 
كافة التس�هيالت الالزم�ة لتجهيز تلك 

العوائل .
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البلديات تطلق 9 مليارات دينار كمبلغ 
»احلل الدائم« ملرشوع ماء النهروان

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشف الوكيل الفني لوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة جابر عبد خاجي 
الحس�اني عن »اطالق مبلغ تس�عة مليارات دينار لتنفي�ذ الحل الدائم ملرشوع 
ماء النهروان يف بغداد«.واش��ار الوكيل الفني اثناء اجتماع موسع مع الرشكة 
املنفذة ومدير عام دائرة امل�اء بحس�ب بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، اىل أن 
»مجل�س الوزراء خص�ص املبالغ الالزمة الكمال تنفيذ م�رشوع ماء النهروان 
ضمن تخصيصات تنفيذ مشاريع البنى التحتي�ة , مؤكداً عىل »رضورة تقديم 
الرشك�ة برنامج عمل يتضمن االرساع بتنفيذ املرشوع لغرض وضعه يف خدمة 
املواطنني«.ودع�ا الوكيل الفني اىل »انهاء التجاوزات عىل ش�بكات املاء الناقلة 
من قبل املزارعني , الفت�اً أن الوزارة تس�عى اىل اكمال املشاريع املتوقفة بسبب 
االزم�ة املالية من خ�الل تخصيصات املوازنة او الق�روض امليرسة التي منحت 

للعراق.

بابل تفتح أكرب معمل إلنتاج الزيوت 
النباتية يف العراق

حمافظ واسط يبحث استئناف تنفيذ مرشوع 
جماري قضاء احلي

   بابل / المستقبل العراقي

افتتح�ت محافظ�ة بابل،أكر معمل النت�اج الزيوت النباتي�ة يف العراق بطاقة 
إنتاجية تصل إىل 1600 طن ك�مرحلة اوىل«.

وق�ال رئي�س مجلس ادارة املعمل محمد حس�ني عي يف تري�ح اطلعت عليه 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن »محافظة بابل ش�هدت افتتاح أك�ر معمل للزيوت 
النباتي�ة يف الع�راق بكلفة بلغت 125 ملي�ون دوالر وبطاق�ة انتاجية تصل إىل 

1600 طم كمرحلة اوىل«.
وأضاف عي، أن »العالمة املس�جلة عىل العلبة س�تحمل اسم )الدار( ، مبينا أن 
»ادارة املعم�ل فاتحت وزارة التجارة من اجل تس�جيلة واالعتماد عليه لتجهيز 

املواطنني من مادة الزيت يف البطاقة التموينية.

   المستقبل العراقي/ الغانم

بح�ث محافظ واس�ط مال�ك خلف وادي ، م�ع مدير عام املجاري س�بل إعادة 
اس�تئناف العم�ل يف مرشوع مج�اري قضاء الحي واآلليات التي س�يتم عرها 
إعادة إحالة تنفيذه من قبل الرشكة الصينية ، وبحضور مدراء األقسام املعنية 
بالوزارة«.واف�اد مصدر اعالمي يف مكتبه ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » الوادي 
قال انه ، التقى خالل زيارته لديوان الوزارة ، مدير عام املجاري الخبري املهندس 
فاضل محمد كاظم وبحث معه أهم الخطوات الالزمة إلعادة اس�تئناف العمل 
بمرشوع مجاري الحي ، ضمن عملية إعادة إحالته إىل الرشكة الصينية العاملة 

يف واسط، بعد ان شهد توقف من قبل الرشكة املنفذة السابقة« .
وأوضح بأن�ه« ناقش ابرز مراحل تنفيذ األعمال املتضمنة مد الخطوط الناقلة 
للمج�اري ونصب ثماني�ة محطات رفع وانجاز األعم�ال الفنية األخرى ، الفتا 
إىل إن » املحافظة تس�عى جاهدة بالتنسيق مع الوزارات املعنية ألجل استئناف 
العم�ل يف ه�ذا املرشوع الحيوي باإلضاف�ة للعديد من مش�اريع املاء واملجاري 

والصحة والكهرباء وغريها ،بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنني .

أيام قالئل تفصل عن عقد مؤمتر النانوتكنولوجي بالتعاون بني رشكة توزيع  املنتجات النفطية ومركز بحوث النانو
    بغداد / المستقبل العراقي

تج�ري خالل ه�ذه األيام وضع اللمس�ات األخرية 
إلقام�ة مؤتم�ر النان�و تكنولوج�ي الذي س�يعقد 
بالتع�اون بني رشك�ة توزي�ع املنتج�ات النفطية 
ومركز بحوث  النان�و تكنلوجي واملواد املتقدمة يف 
الجامع�ة التكنلوجية يف بغداد لبحث أهم التقنيات 
النانوي�ة الت�ي تخدم مج�ال النفط والغ�از والذي 
س�يقام يف الثال�ث والراب�ع م�ن الش�هر الج�اري 
وال�ذي يعتر م�ن أهم املؤتمرات التي س�تقام عىل 
املس�توى العاملي والعلمي كونه يعتر سابقة األوىل 

م�ن نوعه�ا بإس�تخدام التقنية النانوي�ة الحديثة 
يف مج�ال الصناع�ة النفطي�ة . رصح بذل�ك مدير 
ع�ام الرشكة املهندس ع�ي عبد الكريم املوس�وي 
مضيف�ا ً: املؤتم�ر س�يبحث كذل�ك س�بل تطوي�ر 
العوامل املساعدة النانوية يف مجاالت النفط والغاز 
وال�ذي يهدف إلنتاج وق�ود ذو مواصف�ات مثالية 
وتطوي�ر كفاءة زي�وت املحركات الت�ي تعمل عىل 
وقود الديزل والكازول�ني وكذلك العمل عىل تطوير 
و إنت�اج حف�ارات لآلبار النفطي�ة ذات مواصفات 
عالية باس�تخدام تقنيات النان�و تكنولوجي والتي 
تعمل عىل  تطوير متحسس�ات نانوكهروإجهادية 

وضوئي�ة ق�ادرة ع�ىل كش�ف الغ�ازات يف اآلبار و 
تقني�ات النانو يف مج�ال صناعة حماي�ة األنابيب 
واملعدات فهو يدخل  أيضاً يف مجال حماية الخزانات 

واالنابيب الناقلة للنفط والغاز . 
وأك�د املوس�وي بأنه ت�م يف اآلونة األخ�رية تكثيف 
اإلجتماع�ات الخاص�ة  باملؤتم�ر من قب�ل أعضاء 
اللجن�ة املكونة بني رشكة التوزي�ع ومركز بحوث 
النانو لوضع اللمس�ات األخرية عىل املؤتمر املذكور 
ومناقش�ة اإلج�راءات والبح�وث املقدم�ة لغرض 
مناقش�تها ودراس�تها بم�ا يخدم صناع�ة النفط 
وبالت�ايل تع�ود الفائ�دة ع�ىل أف�راد املجتمع.ومن 

الجدير بالذكر  إنه تم  عقد إجتماعات عديدة للجنة 
التحضريي�ة عق�د أحده�ا يف مقر رشك�ة التوزيع 
برئاس�ة مدير عام الرشكة  املهندس عي املوسوي 
وبحض�ور الدكتور خالد عجمي مدير مركز بحوث 
النان�و تكنولوجي خالل ش�هر آذار امل�ايض والذي 
تم  خالله اإلتف�اق عىل أن يكون هذا املؤتمر دورياً 
و س�يفيض اىل توقيع مذكرة تفاهم مس�تقبالً بني 
الطرف�ني فيما يخ�ص التعاون املش�رتك يف مجال 
التطور التكنولوجي ليكون مفتاحا ومدخال مهما 
اىل آف�اق مس�تقبلية واس�عة يف مج�ال الصناعات 

النفطية .
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)ب�دء التحقيق�ات يف قضي�ة التزايد غري املربر بال�واردات يف الس�وق العراقية ملنتج 
)الشاش الطبي /مختلف القياسات(

اس�تنادا ألحكام قانون حماية املنتجات العراقية رقم )11( لسنة 2010 وتعليمات 
تنفي�ذه رقم )1( لس�نة 2011 قرر الس�يد وزي�ر الصناعة واملع�ادن املوافقة لبدء 
التحقيق�ات م�ن قبل الجه�ة املختص�ة ) دائرة التطوي�ر والتنظي�م الصناعي ( يف 
الشكوى املقدمة من قبل الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود وفق التفاصيل 

االتية :-
1-الجهة املشتكية : الرشكة العامة لصناعات النسيج والجلود

2-املنتج املستورد املشتكي عليه: )الشاش الطبي /مختلف القياسات(
3-اسم املنتج املحيل املطلوب حمايته  : )الشاش الطبي /مختلف القياسات(

4- الجهة املختصة: دائرة التطوير والتنظيم الصناعي يف وزارة الصناعة واملعادن.
5- رقم البند الكمركي الخاص باملنتج املستورد املشتكى عليه : )30059022(.

6-نوع املمارس�ة الضارة يف التجارة الدولية : تزايد غري مربر بالواردات يف االس�واق 
العراقية من منتج )الشاش الطبي /مختلف القياسات(

7-رشكات الدولة املوردة للس�لعة املش�تكى عليها : رشكات ذات جنسية )الصني ، 
تركيا ، الهند (

8-االس�اس الوارد يف طلب الش�كوى : وجود زيادة غري مربرة يف اس�تريادات منتج 
)الشاش الطبي /مختلف القياسات( املنافس ملنتج الرشكة الشاكية املحيل وحصول 

رضر جسيم للرشكة الشاكية جراء هذا التزايد
9-تس�مح دائ�رة التطوير والتنظيم الصناع�ي لالطراف املعنية بالش�كوى بتقديم 
طلب�ات رس�مية للدائرة لبي�ان اراءها ووجه�ات نظرها او تقدي�م معلومات حول 
الش�كوى وكذل�ك تقديم طلبات لعق�د اجتماعات م�ع االطراف املعنية بالش�كوى 
واالط�راف ذات املصلح�ة خالل مدة ثالث�ني يوما من تاريخ  اخر ن�رش لهذا االعالن 

والذي يعد تاريخ بدء التحقيقات
10-تق�دم الطلبات املذك�ورة يف الفقرة )9( من هذا االعالن بحضور ممثل رس�مي 
للجهة املعنية بالش�كوى وتقديم الوثائق الرس�مية التي تثبت صفته الرسمية امام 

الجهة املختصة وفق االتي :
أ-وثائق اثبات شخصية ) هوية االحوال املدنية (

ب-وكالة رس�مية مصدقة م�ن كاتب عدل بالنس�بة ملمثل الش�خصية املعنوية او 
الطبيعية 

11-وثائق تسجيل رسمية للجهات الطبيعية واملعنوية  ملمارسة املهنة.
)تكون املراجعة واالستفسار عىل العنوان االتي: مقر وزارة الصناعة واملعادن الطابق 
الس�ادس/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي / قس�م حماية املنتجات العراقية او 

.)p_protect@industry.gov.iq( الربيد االلكرتوني

تعل�ن مديرية الوقف الش�يعي يف النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية عن االمالك 
املدرجة اوصافها يف ادناه  فعىل الراغبني  يف االش�رتاك باملزايدة العلنية  مراجعة مديرية 
الوق�ف الش�يعي يف النج�ف االرشف  وخالل مدة س�بعة ايام من تاري�خ النرش يف احدى 
الصحف املحلية وس�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخري من املدة 
املذكورة مس�تصحبني معهم التامينات البالغة 20% من بدل التقدير وبصك مصدق واذا 
ص�ادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فالي�وم الذي يليه موعدا للمزاي�دة وعىل املزايد جلب 
ب�راءة ذم�ة من الرضيبة و هوي�ة االحوال املدنية +بطاقة الس�كن مص�ورات + اصلية 
واليجوز ملوظفي االوقاف واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من 
ترسو عليه االحالة اجور النرش والداللية واملصاريف االخرى علما بان تسديد بدل االيجار 

صفقة واحدة وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال

تنويه
اش�ارة اىل االع�الن املنش�ور يف صحيفت�ي 
املس�تقبل الع�دد 1428 وصحيف�ة الرشق 
الع�دد2530 يف 2017/4/26ورد يف اع�الن 
تنفيذ جلوالء املرقم 36/ت/2016تسلس�ل 
العقار 829/141م8 وادي العوس�ج خطاء 

والصحيح
ه�و تسلس�ل العق�ار 928/141م8 وادي 

العوسج0

تنويه
صحيف�ة  يف  املنش�ور  االع�الن  اىل  اش�ارة 
املس�تقبل العدد1428 يف 2017/4/25 ورد 
اسم محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبه  
املرق�م541/ب2017/1 خط�اء والصحيح 
هو محكم�ة ب�داءة بعقوبة املرق�م 541/

ب2017/1

محكمة االحوال الشخصية يف بني سعد 
العدد/2224

م/ نرش مفقود
تقدم�ت  املواطن�ة / خالدة احميد حس�ن 
بطلب اىل محكمتن�ا لغرض  تنصيبها قيمة  
ع�ىل املفقود طال�ب نوار ط�الك  الذي فقد 
بتاري�خ 2015/7/17 ل�ذا تق�رر تبليغ�ك 
بواسطة الصحف املحلية  بوجوب حضورك 
ام�ا محكمتنا خالل عرشة ايام  ويعترب هذا 
التبلي�غ قانونيا وعند ع�دم حضورك خالل 
الف�رتة  املذك�ورة  س�وف  تمن�ح صاحب�ة 

الطلب حق ان تكون  قيمة عليك
واصدار حجة قيمومة لها 0 مع التقدير0

القايض
منذر خالد خضري

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة / 1211 / 2017 

اعالن
اىل املنف�ذ عليه / قحطان عدنان هاش�م / 

مجهول محل االقامة .
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن رشح القائم 
بالتبلي�غ يف ه�ذه املديري�ة وتايي�د املجلس 
املح�يل لح�ي الس�يدية انك مجه�ول محل 
االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او موقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ البياع 
خالل خمس�ة ع�رش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم 
الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون .
اوصاف املحرر :

نفذت الدائنة دعاء س�عد نوري قرار الحكم 
الصادر من محكمة االحوال الش�خصية يف 
البي�اع الع�دد 2145 / ش / 2017 يف 27 / 
3 / 2017 واملتضم�ن ال�زام املدين قحطان 
عدنان هاش�م بتادية نفقة ماضية للدائنة 
ملدة س�نة واحدة وبواقع خمس�ة وسبعون 
ال�ف دينار ش�هريا ونفقة مس�تمرة بواقع 
تس�عون ال�ف دينار ش�هريا واعتب�ارا من 
تاريخ االدع�اء يف 14 / 2 / 2017 وبصورة 
مستمرة ونفقة للطفل عبد الله تولد 2006 
مقدارها خمسة وسبعون الف دينار شهريا 

اعتبارا من تاريخ االدعاء .
املنفذ العدل 
شيماء فاضل حسني 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد / الكرخ 

االتحادية
دار القضاء يف الطارمية 

محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الطارمية 
والتاجي 

العدد 371 / ش / 2017 
املدعية / فضيله عباس احمد
املفقود / محمد طه محمد 

املوضوع / نرش 
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املقامة 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 371 / ش / 
2017 ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
يف صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
امامه�ا يف موع�د املرافع�ة ي�وم 10 / 5 / 
2017  الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وسوف 

يتم الحكم بوفاتك وفقا للقانون.
القايض
حسني مجباس حسني 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف بغداد / الرصافة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

العدد / بال 
اعالن

قدم املدعو / س�عيد ش�اه محم�د دار اوه 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة بنصب�ه قيما عىل 
ش�قيقه اس�ماعيل ش�اه محم�د دار اوه 
لفقدان�ه من�ذ 1 / 7 / 1997 وعائلت�ه – 
زوجت�ه اله�ام ابراهي�م واوالده رامي وذو 
الفق�ار ولحد االن اليعرف مصريه حيا كان 
ام ميتا فم�ن لديه اع�رتاض الحضور امام 
هذه املحكمة من اليوم التايل للنرش لتقديم 
اعرتاض�ه واعالمن�ا وبخالفه س�وف تنظر 

املحكمة يف طلب وفق القانون .
القايض
سالم روضان املوسوي 

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

االتحادية 
دار القضاء يف الضلوعية 

محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 
العدد 39 / ش / 2017 

اىل / املدعى عليه / قيص حسني ساير 
م / تبليغ

اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
الضلوعية حكما غيابيا يف الدعوى الرشعية 
 /  3  /  28 يف   2017  / ش   /  39 املرقم�ة 
2017 واملتضمن التفريق للهجر بينك وبني 
زوجت�ك املدعي�ة وف�اء رجب عب�د الرحمن 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح مختار 
ناحي�ة الضلوعية / مرك�ز الناحية وكتاب 
مركز رشطة الضلوعية الشمايل املرقم 881 
يف 17 / 4 / 2017 تق�رر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني واس�عتي االنتشار ويف 
حال عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

سوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية .
القايض
فائق مشعل صالح 

محافظة دياىل
قسم الشؤون القانونية

اىل/ الس�يد س�الم غ�ازي ابراهي�م/ املدير 
املفوض لرشكة 

طريق العبارة
م/ حضور

بالنظر ملجهولية محل س�كناكم وبناء عىل 
ماجاءباالمر االداري املرقم بالعدد 18389يف 

2016/10/23
تق�رر حضورك�م اىل دي�وان محافظة دياىل 
/قسم الش�ؤون القانونية المور تحقيقية 
تخص رشكتكم وخالل مدة عرشة ايام من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف وسيتم 
اتخاذ كاف�ة االجراءات القانوينة بحقكم يف 

حالة عدم الحضور0
مثنى عيل مهدي
محافظ دياىل

تنويه
سقط سهوا من اعالن مديرية تنفيذ البياع 
املنشور يف جريدة الرشق وجريدة املستقبل 
العراقي الصادرتني بتاريخ 27 / 4 / 2017 
مع اتع�اب املحاماة البالغة ) 000 / 500 ( 

خمسمائة الف دينار لذا اقتىض التنويه .

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد / الكرخ 

االتحادية
دار القضاء يف الطارمية 

محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الطارمية 
والتاجي 

العدد 214 / ش / 2017 
املدعي / هادي عبد الكاظم احمد 

املدعى عليه / حسني عبد الكاظم احمد 
املوضوع / نرش 

ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املقامة 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 214 / ش / 
2017 من قب�ل املدعي هادي عب�د الكاظم 
احم�د وال�ذي يطل�ب فيه�ا ابطال قس�ام 
ونظرا ملجهولي�ة محل اقامة املدعى عليه ) 
حس�ني عبد الكاظم احمد ( تقرر تبليغك يف 
صحيفتني محليتني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة يوم 4 / 5 
/ 2017 الس�اعة الثامن�ة صباحا ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون .
القايض
احمد عبد الرزاق جاسم 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغ�داد / الكرخ 

االتحادية
دار القضاء يف الطارمية 

محكم�ة االح�وال الش�خصية يف الطارمية 
والتاجي 

العدد 426 / ش / 2017 
املدعية / كوثر عبد محسن
املفقود / باسم محمد عيل 

املوضوع / نرش 
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املقامة 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة بالع�دد 426 / ش / 
2017 ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
يف صحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور 
امامها يف موعد املرافعة يوم 9 / 5 / 2017  
الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك ستجري 
املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وس�وف يتم 

الحكم بوفاتك وفقا للقانون.
القايض
احمد عبد الرزاق جاسم 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة استئناف بغداد / الرصافة 

االتحادية 
الهيئة االستئنافية االوىل 

العدد 661 / س1 / 2017 
اىل / املس�تانف عليه االول ) محمد حس�ني 

هاشم ( 
م / اعالن

للطعن االستئنايف املقدم من قبل املستانف ) 
مدير بلدية الوحدة – اضافة لوظيفته ( 

ع�ىل الحك�م البدائ�ي الصادر م�ن محكمة 
املرق�م 500 / ب / 2016  املدائ�ن  ب�داءة 
يف 28 / 2 / 2017 الق�ايض ب�رد دع�وى 
املدعي املس�تانف اعاله وتحميله الرس�وم 
واملصاريف وملجهولية محل اقامتك حسبما 
تاي�د له�ذه املحكم�ة م�ن املجل�س املحيل 
املخت�ص قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحضور 
امامه�ا ع�ىل جلس�ة املرافع�ة يف الدع�وى 
االس�تئنافية املرقمة اعاله املوافق يوم 8 / 
5 / 2017 ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك حضورا وعلنا وفق القانون .
القايض

سعد جريان التميمي 
رئيس الهيأة االستئنافية االوىل 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الخالص 

العدد 332 / ش / 2017 
املدعي / صباح جواد خميس 

املدعى عليه / اهواز عمران موىس 
اعالن

اقام املدعي اعاله الدعوى الرشعية املرقمة 
الدع�وى  موض�وع   2017  / ش   /  332
اس�قاط وصاية املدعى عليها اهواز عمران 
م�وىس م�ن االطف�ال القارصي�ن كل من ) 
زين�ب وحيدر وش�يماء( اوالد املرحوم فؤاد 
صباح ج�واد وعن�د ارس�ال ورق�ة التبليغ 
لغرض تبليغك بموع�د املرافعة اعيدت الينا 
ورق�ة التبليغ بموجب كت�اب مركز رشطة 
الغالبي�ة بالع�دد 2732 يف 16 / 4 / 2017 
ومرفقة ورقة تبليغ واش�عار مختار ناحية 
هبه�ب املدعو عب�اس حاتم عيل الس�عدي 
جه�ة  إىل  ارتحل�ت  ق�د  عليه�ا  مرشوح�ا 
مجهول�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تقرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة 
املصادف 14 / 5 / 2017 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض

عيل منشد خلف 

فقدان
فق�دت هوية صادرة من جامع�ة الرافدين 
االهلي�ة – كلي�ة طب االس�نان ص�ف االول 
بأسم الطالبة ) ناز صادق فرج ( فمن يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة االصدار .

استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف 
ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة 
مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )30( ثالثون يوما 
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التأمينات القانونية البالغة 
ان ال تق�ل ع�ن )25 %( م�ن القيمة التقديري�ة وينادى للمزايدة يف الس�اعة 
الع�ارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش 
وع�ىل قاعة مديري�ة بلدية العم�ارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية 
يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش 
وكاف�ة املصاريف املرتتب�ة عىل ذلك مع جلب هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة 
اي�ام من تاريخ املصادفة الكمال اج�راءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل 

االجراءات القانونية.

رشوط التاجري :
يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخ�الل فقرة التاجي راو عند انتهاء 

العقد املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

بدل التقديرمساحتهاموقعهرقمهاسم العقارت

5.400.000 خمسة ماليني واربعمائة الف دينار16.5م2فندق البراق1جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل1

5.400.000 خمسة ماليني واربعمائة الف دينار17م2فندق البراق2جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل2

5.400.000 خمسة ماليني واربعمائة الف دينار17م2فندق البراق3جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل3

5.400.000 خمسة ماليني واربعمائة الف دينار17م2فندق البراق4جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل4

5.400.000 خمسة ماليني واربعمائة الف دينار20م2فندق البراق5جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل5

5.400.000 خمسة ماليني واربعمائة الف دينار21م2فندق البراق6جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل6

4.200.000اربعة ماليني ومئتان الف دينار9م2فندق البراق7جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل7

5.400.000 خمسة ماليني واربعمائة الف دينار21.8م2فندق البراق8جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل8

5.400.000 خمسة ماليني واربعمائة الف دينار21م2فندق البراق9جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل9

4.200.000اربعة ماليني ومئتان الف دينار12م2فندق البراق10جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل10

2.400.000 مليونان واربعمائة الف دينار7م2فندق البراق11جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل11

2.400.000 مليونان واربعمائة الف دينار7م2فندق البراق12جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل12

2.400.000 مليونان واربعمائة الف دينار13م2فندق البراق13جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل13

2.400.000 مليونان واربعمائة الف دينار9م2فندق البراق14جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل14

2.400.000 مليونان واربعمائة الف دينار9م2فندق البراق15جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل15

2.400.000 مليونان واربعمائة الف دينار15م2فندق البراق16جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل16

2.400.000 مليونان واربعمائة الف دينار15م2فندق البراق17جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل17

2.400.000 مليونان واربعمائة الف دينار15م2فندق البراق18جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل18

5.400.000 خمسة ماليني واربعمائة الف دينار15م2فندق البراق19جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل19

5.400.000 خمسة ماليني واربعمائة الف دينار15م2فندق البراق20جزء من تسلسل 1234/13 مقاطعة 18 علوة الفحلمحل20

ديوان الوقف الشيعي
مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف

شعبة االموال املوقوفة

وزارة الصناعة واملعادن
دائرة التطوير والتنظيم الصناعي

قسم محاية املنتجات العراقية

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

اعالن
العدد: 18376

التاريخ 2017/4/24

اعالن
رقم )83/ ت( لسنة 2017

اعالن ثاين
العدد:3/1/4  2821

التاريخ :2017/4/24

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

3سنوات700.000سبعمائة الف دينار9م2حي المعلمين القديمكشك رقم 171ب1

3سنوات700.000سبعمائة الف دينار9م2حي المعلمين القديمكشك رقم 171ج2

750.000سبعمائة وخمسون الف 9م2ابو رمانهكشك رقم 3209
3سنواتدينار

750.000سبعمائة وخمسون الف 9م2ابو رمانهكشك رقم 4198
3سنواتدينار

750.000سبعمائة وخمسون الف 9م2ابو رمانهكشك رقم 5199
3سنواتدينار

3سنوات700.000سبعمائة الف دينار9م2حي المعلمين القديمكشك رقم 6157

3سنوات700.000سبعمائة الف دينار9م2حي المعلمين القديمكشك رقم 7162

3سنوات700.000سبعمائة الف دينار9م2حي المعلمين القديمكشك رقم 8163

3سنوات700.000سبعمائة الف دينار9م2حي المعلمين القديمكشك رقم 9165

3سنوات700.000سبعمائة الف دينار9م2حي المعلمين القديمكشك رقم 10168

3سنوات700.000سبعمائة الف دينار9م2حي المعلمين القديمكشك رقم 11170
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اىل/الرشيك/بتول رحيم سلمان
تق�رر حضورك�م اىل مق�ر بلدي�ة النجف 
لغرض الس�ر باج�راءات انج�از معاملة 
اجازة البناء للقطع�ة املرقمة 3/69757 
حي امليالد وخالفه سيتم السر باالجراءات 
الخاص�ة باملعاملة بدون حضوركم خالل 

عرشة ايام من تاريخ النرش
مديرية بلدية النجف االرشف

تبليغ
تقرر حضور املواطن�ة امل محمد خضر 
اىل مق�ر  بلدي�ة النج�ف لغ�رض اكم�ال 
اج�راءات معاملة اجازة بن�اء عىل العقار 
املرق�م 3/52988 الن�داء وخالفه س�يتم 
اكم�ال اج�راءات ب�دون حضوركم خالل 

عرشة ايام من تاريخ صدور الجريدة

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل /الزبر

اعالن تسجيل
بناء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
من قبل )حميد جاس�م وغر( واملؤرخ يف 
2017/4/16 املتضم�ن تس�جيل املكائن 
العائ�دة ل�ه واملنس�وبة حالي�ا يف  اركيل 
الش�مايل   واملدرج�ة اوصافها ادناه فعىل 
م�ن ل�ه عالق�ة به�ا وادواته�ا املوصوفة 
ان يراج�ع الط�رق القانوني�ة الثبات ذلك 
وابراز استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف 
التس�جيل  خالل مدة خمس�ة عرش يوما 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ الن�رش ويعترب 
التس�جيل متاخ�ر لح�ن حس�م الدعوى 
واالعرتاض ملدة س�بعة ايام لدى املحكمة 
املختصة وبعكس�ه سيتم تسجيل املكائن 
وادواته�ا بأس�م طال�ب التس�جيل وفقا 
لقان�ون الكتاب العدول رقم ) 32( لس�نة 

1998 وتعطى له شهادة التسجيل
االوصاف : 

1-ماكنة طالء قري عدد)8( صنع محيل
2-ماكنة ماستك عدد)1( صنع محيل

3-ماكنة فالنكوت عدد )2( صنع محيل
4-مول�د كهرباء ن�وع كيا تجمي�ع بقوة 

)AKV30( صنع محيل

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل /الزبر

اعالن تسجيل
بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة من 
قبل )اسعد محيس�ن حميدي( واملؤرخ يف 
2017/4/16 املتضم�ن تس�جيل املكائن 
العائ�دة ل�ه واملنس�وبة حالي�ا يف  اركيل 
الش�مايل   واملدرج�ة اوصافها ادناه فعىل 
م�ن ل�ه عالق�ة به�ا وادواته�ا املوصوفة 
ان يراج�ع الط�رق القانوني�ة الثبات ذلك 
وابراز استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف 
التس�جيل  خالل مدة خمس�ة عرش يوما 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ الن�رش ويعترب 
التس�جيل متاخ�ر لح�ن حس�م الدعوى 
واالعرتاض ملدة س�بعة ايام لدى املحكمة 
املختصة وبعكس�ه سيتم تسجيل املكائن 
وادواته�ا بأس�م طال�ب التس�جيل وفقا 
لقان�ون الكتاب العدول رقم ) 32( لس�نة 

1998 وتعطى له شهادة التسجيل
االوصاف : 

1-ماكنة طالء قري عدد)7( صنع محيل
2-ماكنة ماستك عدد)1( صنع محيل

3-ماكنة فالنكوت عدد )2( صنع محيل

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل /الزبر

اعالن تسجيل
بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة من 
قبل )رحيم محيس�ن حمي�دي( واملؤرخ يف 
2017/4/16 املتضم�ن تس�جيل املكائ�ن 
العائدة له واملنسوبة حاليا يف  اركيل الشمايل   
واملدرجة اوصافها ادناه فعىل من له عالقة 
به�ا وادواته�ا املوصوف�ة ان يراجع الطرق 
القانونية الثبات ذلك وابراز استشهاد لهذه 
الدائ�رة بغي�ة ايقاف التس�جيل  خالل مدة 
خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل لتاريخ 
النرش ويعترب التسجيل متاخر لحن حسم 
الدع�وى واالع�رتاض ملدة س�بعة ايام لدى 
املحكمة املختصة وبعكس�ه سيتم تسجيل 
املكائ�ن وادواته�ا بأس�م طالب التس�جيل 
وفق�ا لقانون الكت�اب العدول رق�م ) 32( 

لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل
االوصاف : 

1-ماكنة طالء قري عدد)7( صنع محيل
2-ماكنة ماستك عدد)1( صنع محيل

3-ماكنة فالنكوت عدد )2( صنع محيل

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل /الزبر

اعالن تسجيل
بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة من 
قبل )احمد محيس�ن حمي�دي( واملؤرخ يف 
2017/4/16 املتضم�ن تس�جيل املكائ�ن 
العائدة له واملنسوبة حاليا يف  اركيل الشمايل   
واملدرجة اوصافها ادناه فعىل من له عالقة 
به�ا وادواته�ا املوصوف�ة ان يراجع الطرق 
القانونية الثبات ذلك وابراز استشهاد لهذه 
الدائ�رة بغي�ة ايقاف التس�جيل  خالل مدة 
خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل لتاريخ 
النرش ويعترب التسجيل متاخر لحن حسم 
الدع�وى واالع�رتاض ملدة س�بعة ايام لدى 
املحكمة املختصة وبعكس�ه سيتم تسجيل 
املكائ�ن وادواته�ا بأس�م طالب التس�جيل 
وفق�ا لقانون الكت�اب العدول رق�م ) 32( 

لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل
االوصاف : 

1-ماكنة طالء قري عدد)7( صنع محيل
2-ماكنة ماستك عدد)1( صنع محيل

3-ماكنة فالنكوت عدد )1( صنع محيل

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل /الزبر

اعالن تسجيل
بناء عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائرة من 
قب�ل )ورثة عيل ع�ودة عطي�ة( واملؤرخ يف 
2017/4/27 املتضم�ن تس�جيل املكائ�ن 
العائدة له واملنسوبة حاليا يف  اركيل الشمايل   
واملدرجة اوصافها ادناه فعىل من له عالقة 
به�ا وادواته�ا املوصوف�ة ان يراجع الطرق 
القانونية الثبات ذلك وابراز استشهاد لهذه 
الدائ�رة بغي�ة ايقاف التس�جيل  خالل مدة 
خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل لتاريخ 
النرش ويعترب التسجيل متاخر لحن حسم 
الدع�وى واالع�رتاض ملدة س�بعة ايام لدى 
املحكمة املختصة وبعكس�ه سيتم تسجيل 
املكائ�ن وادواته�ا بأس�م طالب التس�جيل 
وفق�ا لقانون الكت�اب العدول رق�م ) 32( 

لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل
االوصاف : 

1-هوبر سعة 1 طن صنع محيل
2-مناح هواء حراري صنع محيل

3-فرن دوار حراري )بوجة( صنع محيل
4-مولد كهرب�اء تجميع محيل محرك كراز 

)KV150( القدرة
5-حزام ناقل بطول 5 م صنع محيل

6-هوبر سعة 1 طن صنع محيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد 140/ج/2017
التاريخ 2017/4/17

اعالن
اىل/املحك�وم اله�ارب : ) مرتىض عيل 
عبي�د مطيل�ب العب�ودي اس�م االم /

فليحة شدهان(
حكم�ت عليك هذه املحكم�ة باالعدام 
ش�نقا حتى امل�وت وفق اح�كام املادة 
1/406/أ من قانون العقوبات  بداللة 
املواد 47 و 48و49 منه وبداللة القرار 

رقم 3/اوال /4 لسنة 2004.
وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بصحيفتن محليتن لتس�ليم نفس�ك 
اىل ه�ذه املحكم�ة ا واىل اق�رب مرك�ز 

رشطة
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد 159/ج/2017
التاريخ 2017/4/23

اعالن
اىل/املحك�وم اله�ارب : ) خالد عدنان 
حمي�د العكي�يل اس�م والدت�ه /ريمه 

عمران(
املحكم�ة  علي�ك ه�ذه  :حكم�ت  اوال 
بالس�جن مل�دة خمس�ة ع�رش س�نة 

استنادا الحكام املادة 289 عقوبات
ثانيا : تنفي�ذ العقوبة اعاله بالتعاقب 
م�ع محكوميت�ه يف القضي�ة املرقم�ة 

145/ج/2017 يف 2017/4/23
وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بصحيفتن محليتن لتس�ليم نفس�ك 
اىل ه�ذه املحكم�ة او اىل اق�رب مركز 

رشطة
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد 112/ج/2017
التاريخ 2017/4/10

اعالن
اىل/املحك�وم اله�ارب : ) جبار عكاب 

خالوي اسم والدته /جواهر شهد(
حكمت عليك هذه املحكمة بالس�جن 
م�دى الحي�اة اس�تنادا الح�كام املادة 
1/440و2و3و4  من قانون العقوبات  
لس�نة 1980  الق�رار 1631  وبدالل�ة 

واالمر رقم 7 القسم 3 لسنة 2003.
وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك 
بصحيفتن محليتن لتس�ليم نفس�ك 
اىل ه�ذه املحكم�ة او اىل اق�رب مركز 

رشطة
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد 125/ج/2017
التاريخ 2017/4/11

اعالن
اىل/املحك�وم اله�ارب : ) ط�ارق جندي 

عيدان اسم والدته /غنية كريم(
حكمت علي�ك هذه املحكمة بالس�جن 
املؤبد وفق امل�ادة الرابعة /1 من قانون 
مكافحة االرهاب رقم 13 لس�نة 2005  
وبدالل�ة امل�ادة الثاني�ة /1و2و3و7و8 

منه
وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
بصحيفتن محليتن لتس�ليم نفسك اىل 

هذه املحكمة او اىل اقرب مركز رشطة
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
)محكمة جنح كربالء(
العدد 803/ج/2017
التاريخ 2017/4/25

اعالن
اىل املته�م اله�ارب /غان�م لفت�ه عب�د 

حسن
اسم االم /تحنون حسن

تاريخ التولد /1955
بالنظ�ر ملجهولية مح�ل اقامتك وتعذر 
تنفيذ ام�ر القبض الصادر بحقك  وفقا 
الحكام املادة )459( عقوبات يف القضية  
املقامة ضدك من قبل املش�تكي )مازن 
عب�د الحس�ن دان�ك ( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن  محليت�ن 
للحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 
التاسعة صباحا  الساعة   2017/5/30
وبخالفه س�يتم جراء محاكمتك غيابيا 

وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد 147/ج/2017
التاريخ 2017/4/23

اعالن
اىل/املحكوم�ن الهارب�ن : ) رائد راتب 
هاش�م وتكلي�ف راتب هاش�م الجربي 
اس�م والدتهم�ا /رضيه ع�ذاب وفراس 
جندي هاشم اسم والدته /ملكة طوش 
ومحم�د ثجيل ضي�دان اس�م والدته /

هاشمية حسن(
حكمت عليكم هذه املحكمة بالس�جن 
م�دى الحي�اة اس�تنادا الح�كام امل�ادة 
1/440و2و3و4  م�ن قانون العقوبات  
وبداللة القرار 1631 لسنة 1980 واالمر 

رقم 7 القسم 3 لسنة 2003.
وملجهولية محل اقامتكم تقرر تبليغكم 
بصحيفتن محليتن لتس�ليم انفس�كم 
اىل ه�ذه املحكم�ة او اىل اق�رب مرك�ز 

رشطة
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

اعالن 
بالنظر حلصول كرس قرار

تعلن مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية عن االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه  فعىل الراغبن  يف االشرتاك 
باملزاي�دة العلني�ة  مراجعة مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف  وخالل مدة س�بعة ايام من تاريخ الن�رش يف احدى الصحف املحلية 
وستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم االخر من املدة املذكورة مستصحبن معهم التامينات البالغة 20% من بدل التقدير 
وبص�ك مصدق واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فاليوم الذي يليه موع�دا للمزايدة وعىل املزايد جلب براءة ذمة من الرضيبة و هوية 
االحوال املدنية +بطاقة السكن 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 االيجار صفقة واح�دة وخالل ثالثون يوما من تاريخ 

االحالة وبعكسه يعترب ناكال

بدل التقديرمساحتهاموقعهرقمهاسم العقارت

حمادي 1
11557500 احد عشر مليون وخمسمائة 405م2براق 421الشمرتي

وسبعة وخمسون الف وخمسمائة دينار

حمادي 2
23069000 ثالثة وعشرون مليون وتسعة 9م2مشراق90الشمرتي

وستون الف دينار

حمادي 3
28819000 ثمانية وعشرون مليون 18م2براق54الشمرتي

وثمنمائة وتسعة عشر الف دينار
 المشاور القانوني االقدم
سالم حسين عبد الخفاجي
مدير الوقف الشيعي في محافظة النجف االشرف

ديوان الوقف الشيعي
مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف

شعبة االموال املوقوفة

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم: قسم االمالك والعقارات

مديرية بلديات ميسان
اعالنجلنة البيع واالجيار

العدد:4/1/3  2890
التاريخ :2017/4/26

العدد: 10101 
التاريخ: 2017/4/18

العدد: 109 
التاريخ: 2017/3/29 

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية )ك�ر قرار(لتأجر االمالك املدرجة 
تفاصيله�ا ادن�اه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة تاجر)حس�ب مامؤرش ازاءها( وفقا إلح�كام قانون بيع وإيجار أموال 
الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الكوفة( 
أو اللجن�ة خ�الل )7( ايام تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات  القانونية  
البالغة 200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء املس�تأجرين الشاغلن للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  
وكت�اب محافظ�ة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف الي�وم األخر من  مدة 
اإلعالن البالغة )7( ايام يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

الدكتور
حسن علي فاضل المحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس لجنة البيع واإليجار الثانية

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املستأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(

2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم 
األخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف/ مكتب املحافظ  املرق�م  10881 يف 2014/9/28 يل�زم أصحاب الحرف 

والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.
5- عىل مس�تاجر س�احة وق�وف ومبيت الس�يارات الواقعة خل�ف محكمة الكوفة جل�ب املوافقة االمني�ة كرشط لدخول 

املزايدة
6-عىل مستاجر الحانوت )سكلة سابقا( الواردة يف الفقرة )2( من االعالن تنفيذ كشف البلدية البالغ )6.000.000( دينار

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

ساحة وقوف ومبيت 1
خلف محكمة الكوفة/على )16×100(مبالالسيارات

القطعة المرقمة 13/602

المركز المدني)3×4(م2جحانوت )سكلة سابقا(2

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

العدد : 72
التاريخ 2017/4/23 إعالن

اعالن رقم )10101(
تعل�ن الرشكة العامة الدارة النق�ل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجر الخطوط و املش�يدات ادناه يف 
محافظ�ة )ذي قار( يف اليوم )الثالثن( تبدأ اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن وفقا لقانون بيع وايجار 
اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله لقاء 

مبل�غ )5000( دين�ار غ�ر قابل�ة لل�رد.
فعىل الراغبن الحضور يف الساعة الحادية عرش يف مقر الرشكة يف محافظة )ذي قار( عىل ان يقدم املزايد 
كت�اب يؤيد ب�راءة ذمته من الرضيب�ة معنون اىل )الرشكة العام�ة الدارة النقل الخ�اص( وهوية االحوال 
املدنية وش�هادة الجنس�ية ) البطاقة الوطنية املوحدة( وبطاقة السكن )النسخ االصلية( ودفع التأمينات 
القانونية البالغة 20 % مرضوبا يف عدد س�نن العقد بصك مصدق اجور خدمة بنس�بة 2 % عىل من ترسو 
عليه املزايدة وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلن يف عدد س�نن العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة 

رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.
مالحظاتالتأميناتاسم العقارت

3.800.000 مليون خطوط ساحة البطحاء/2 خط1
دينار

يلتزم من ترسو عليه 195.000 الف دينارمحل رقم 176 في مراب الناصرية المواحد2
المزايدة باعمال الصيانة 

الدورية 157.200 الف دينارمحل رقم 16 في مراب الشطرة3

مدة االيجار سنتان عدا الفقرة )1( ملدة سنة واحدة ..يدفع بدل االيجار قسط واحد لكل سنة 

المهندس
ميثاق طالب اسماعيل العلياوي
المدير العام وكالة

بناءا عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /لجنة اعادة التقدير ذي العدد 
2 يف 2017/3/26   تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن 
تاجر االمالك املدرجة مواصفاتها ادناه وملدة 3 ثالثة س�نوات  والبالغ عددها 
)1( ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. 
فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – 
سكرتر اللجنة وخالل مدة 30 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا 
مع�ه تأمين�ات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة 
خالل الدوام الرسمي من اليوم االخر من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف 
مقر مديرية بلدية املرشح ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور 

اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

القيمة التقديرية سنوياالمساحةرقمهنوع الملك

4100000 اربعة ماليين ومائة الف 1500م3/142ساحة بيع الغاز
دينار

المهندس
صالح فالح حبيب
مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد 119/ج/2017
التاريخ 2017/4/11

اعالن
اىل/املحكوم الهارب : ) عيل صاحب 
خيون العبودي اسم والدته /فضيلة 

كاظم(
حكمت عليك هذه املحكمة بالسجن 
مل�دة خمس�ة عرش س�نة اس�تنادا 

الحكام املادة 289 عقوبات  
تق�رر  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
تبليغك بصحيفتن محليتن لتسليم 
نفسك اىل هذه املحكمة او اىل اقرب 

مركز رشطة
القايض / رئيس محكمة جنايات كرب�الء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء 

االتحادية
محكمة جنايات كربالء
العدد 114/ج/2017
التاريخ 2017/4/6

اعالن
اىل/املحكوم الهارب : ) رعد داود مري 

دبات اسم والدته /نسيه جفات(
حكمت عليك هذه املحكمة بالس�جن 
ملدة خمسة عرش سنة استنادا الحكام 
املادة 442/اوال من قانون العقوبات  
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتن محليتن لتس�ليم نفسك 
اىل ه�ذه املحكم�ة او اىل اقرب مركز 

رشطة
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة جنايات كربالء
العدد 118/ج/2017
التاريخ 2017/4/9

اعالن
اىل/املحك�وم الهارب : ) حمزة عناد كاظم هادي الجربي 

اسم والدته /هاشمية عيدان(
اوال:حكم�ت علي�ك ه�ذه املحكمة بالس�جن ملدة س�بع 
سنوات وذلك اس�تنادا الحكام املادة 444/ثانيا عقوبات 

بداللة املواد 47و48و49 منه عن التهمة االوىل 
 ثانيا : حكمت عليك هذه املحكمة بالس�جن ملدة خمسة 
عرش سنة وذلك استنادا الحكام املادة 443/خامسا/31  
عقوب�ات بداللة امل�واد 47و48و49 من�ه والقرار 1631 

لسنة 1980 واالمر رقم 7 القسم 3 لسنة 2003
ثالثا : حكمت عليك هذه املحكمة بالس�جن مدى الحياة 
وذل�ك اس�تنادا الح�كام امل�ادة 443/خامس�ا  عقوبات 
بداللة املواد 47و48و49 منه والقرار 1631 لسنة 1980 

واالمر رقم 7 القسم 3 لسنة 2003
سادس�ا: تنفيذ املحكوميات اعاله بالتعاقب وكذلك تنفذ 
بالتعاق�ب م�ع العقوبات الص�ادرة يف ادلع�وى املرقمة 

108/ج/2017
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ن 
محليتن لتس�ليم نفس�ك اىل هذه املحكم�ة او اىل اقرب 

مركز رشطة
القايض
رئيس محكمة جنايات كربالء
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والدة أقـمـار الـهـدايـة وأنـوار الـواليـة
الثالث والرابع واخلامس من شعبان

تمّي�ز يوم الثال�ث والراب�ع والخامس من 
ش�عبان املعظ�م ب�والدة رج�اٍل كانوا من 
التأري�خ عظمائه�ا ومن اإلس�ام أبطاله 
م�ن س�الة س�ّيد املرس�لني وم�ن صلب 
س�ّيد الوصيني أولهم سّيدهم بدمه أُرخت 
البطول�ة، وبمواقفه ص�ح إعوجاج الدين 
وبقائ�ه غضاً طرياً وهو س�ّيد الش�هداء 
الحس�ني بن عيل عليهما الس�ام وثانيهم 
رج�ٌل ع�رف باإليث�ار وتمّيز بالش�جاعة 
وبالصمود العقائدي العظيم واشتهر كونه 
ب�اب الحوائج وهو أبو الفضل العباس بن 

أمري املؤمنني عليهما السام.
وثالثهم ع�رف بالعبادة وجم�ال اإلمامة، 
كان دأب�ه التهّج�د والدعاء وبجس�د تمّيز 
بثفناٍت ع�رف به�ا وروح متعلّقًة باملحل 
األعىل وهو إمام املسلمني وسّيد الساجدين 
وزي�ن العابدين عيل بن الحس�ني عليهما 

السام.
 

الثالث من ش�عبان إنبثاق النور الحسيني 
العظيم

مولده:
ولد باملدينة يف الثالث من ش�عبان يف سنة 
ث�اث أو أرب�ع م�ن الهج�رة وكان�ت مدة 
حمل�ه س�تة أش�هر. وملا ولد ج�ي ء به إىل 
رس�ول الله صىل  الله  عليه  وآله فاستبرش 
ب�ه وأذن يف أذنه اليمن�ى وأقام يف اليرسى 
فلم�ا كان اليوم الس�ابع س�ماه حس�يناً 
وع�ق عنه بكب�ش وأمر فاطم�ة أن تحلق 
رأس�ه وتتص�دق بوزن ش�عره فضة كما 
فعلت بأخيه الحس�ن فامتثل�ت ما أمرها 

به.
كان أشبه الناس برسول الله صىل الله عليه 
وآله، ربع�ة ليس بالطوي�ل وال بالقصري، 
واس�ع الجبني، كث اللحية، واسع الصدر، 
عظي�م املنكب�ني، ضخ�م العظ�ام، رحب 
الكفني والقدمني، رجل الش�عر، متماسك 

البدن، أبيض مرشب بحمرة.
نشأ يف ظل جده الرسول األعظم صىل الله 
علي�ه وآله، ف�كان هو الذي يت�وىل تربيته 

ورعايته.

شهادته:
قت�ل علي�ه  الس�ام ش�هيداً يف كرباء من 
أرض الع�راق ع�ارش املحرم س�نة 61 من 
الهجرة بع�د الظهر مظلوماً ظمآن صابراً 
محتس�باً. وكان عمره عليه  الس�ام يوم 
قتل 56 سنة. عاش منها مع جده رسول 
الله صىل الله  عليه  وآله ست سنني أو سبع 
س�نني وش�هوراً، وقال املفيد سبع سنني 
ومع أبيه أمري املؤمنني 37 سنة. ومع أبيه 
بعد وفاة جده صىل الله  عليه  وآله30 سنة 

إال أش�هراً وم�ع أخيه الحس�ن 47 س�نة، 
ومع أخيه بعد وفاة أبيه نحو عرش سنني، 
وبقي بعد وفاة أخيه الحسن عليه السام 
إىل وقت مقتله عرش سنني. الزم أباه أمري 
املؤمن�ني عليه الس�ام وحرض مدرس�ته 
الك�رى م�ا يناهز رب�ع قرن. إش�رك يف 
ح�روب ثاث م�ع أبي�ه: الجم�ل، صفني، 

النهروان.

إمامته:
عاش عليه الس�ام مع جده س�ت سنني 
وأش�هراً وق�د كم�ل عمره خمس س�نني 
ومدة خافته خمس س�نني وأشهر يف آخر 

ملك معاوية وأول ملك يزيد.

ألقابه:
وأما ألقابه عليه الس�ام فكثرية: الرش�يد 
والطي�ب والويف والس�يد والزك�ي واملبارك 
والسبط وسيد شباب أهل الجنة والشهيد 
واملظل�وم الش�هيد الس�عيد وأفضل ثقات 
الله وذو النس�ب العيل واإلمام الريض وأبو 
عبدالله الحسني ومنبع األمة وشافع األمة 
وعرة كل مؤم�ن ومؤمنة وأطيب العرق ، 
واملقت�ول بكرباء وابن عيل املرتىض وزين 
ومفخ�ر  املتوكل�ني  ورساج  املجتهدي�ن 
أئمة املهتدين وبضعة كبد س�يد املرسلني 

ونورالع�رة الفاطمي�ة ورساج األنس�اب 
العلوية ورشف غرس األحس�اب الرضوية 
،وأك�رم العر وأزهر الب�در ومعظم مكرم 
موقر منظف مظهر وأجمل الخلق وأطيب 

العرق ومجتبى امللك الغالب.
زوجاته:

وأم�ا زوجات�ه عليهن رض�وان الله تعاىل؛ 
لي�ىل أو ب�رة بنت أب�ي عروة بن مس�عود 
الثقفي أم عيل األكر، وشهربانويه )شاه 
زنان( بن�ت كرسى يزدج�رد ملك الفرس 
أم الس�جاد وع�يل األوس�ط، الرب�اب بنت 
أم�رئ القيس بن عدي أم محمد وعبدالله، 
وقضاعي�ة أم جعف�ر وأم اس�حاق بن�ت 

طلحة ب�ن عبيدالله التميم�ي، أم فاطمة 
رض�وان الل�ه عليه�ن جميعا مل�ا لهن من 

مآثر بعد مقتله.

أوالده:
وأم�ا أبن�اؤه علي�ه الس�ام ع�يل األك�ر 
الش�هيد وع�يل اإلم�ام وهو عيل األوس�ط 
وع�يل األصغر ومحم�د وعبدالله الش�هيد 
من الرب�اب وجعفر، وبناته س�كينة بنت 
أم الرباب وفاطمة وزينب ورقية، وأعقب 
الحس�ني عليه الس�ام من إبن واحد وهو 
زين العابدي�ن وإبنتني عليهم رضوان الله 
تع�اىل، ويف )كش�ف الغمة( قي�ل: كان له 

عليه الس�ام س�ت بنني وث�اث بنات عيل 
األكر الش�هيد معه يف كرباء واإلمام زين 
العابدي�ن وعيل األصغر ومحم�د وعبدالله 
الش�هيد مع�ه وجعف�ر وزينب وس�كينة 
عبدالعزي�ز  الحاف�ظ  وق�ال  وفاطم�ة 
الجناب�ذي: ولد للحس�ني بن ع�يل بن أبي 
طالب عليهم الس�ام س�تة منه�م أربعة 
ذك�ور وإبنت�ان كم�ا مذك�ور آنف�ا وقال 

الزهري: ما رأيت هاشميا أفضل منه.

تواضعه:
مّر عليه  الس�ام بمس�اكني وهم يأكلون 
ك�رساً عىل كس�اء فس�لّم عليه�م فدعوه 

إىل طعامه�م، فجل�س معه�م وق�ال لوال 
أن�ه صدقة ألكل�ت معكم، ثم ق�ال قوموا 
إىل من�زيل فأطعمه�م وكس�اهم وأمر لهم 

بدراهم. 
وروى اب�ن عس�اكر يف تاريخ دمش�ق أنه 
علي�ه  الس�ام م�ّر بمس�اكني يأكل�ون يف 
الصفة فقال�وا الغداء فنزل وق�ال إّن الله 
ال يح�ّب املتكّرين فتغذى ث�م قال لهم قد 
أجبتكم فأجيبون�ي قالوا نعم فمىض بهم 
إىل منزله وقال للرّباب خادمته أخرجي ما 

كنت تّدخرين.

حلمه:
جنى غام له جناي�ة توجب العقاب فأمر 
برضب�ه فقال يا موالي والكاظمني الغيظ 
ق�ال خلّوا عنه ، فقال ي�ا موالي والعافني 
ع�ن الن�اس قال ق�د عفوت عن�ك، قال يا 
موالي والله يحب املحس�نني قال أنت حّر 

لوجه الله ولك ضعف ما كنت أعطيك.

فصاحته و باغته:
رب�ي الحس�ني عليه  الس�ام بني رس�ول 
الل�ه صىل الله  عليه  وآل�ه، أفصح من نطق 
بالّض�اد، وأم�ري املؤمن�ني عليه  الس�ام، 
الذي كان كامه بع�د كام النبي صىل الله 
 علي�ه  وآله ف�وق كام املخلوق ودون كام 
الخالق، وفاطمة الزه�راء التي تفرغ عن 
لسان أبيها صىل الله  عليه  وآله، فا غرو إن 
كان أفص�ح الفصحاء وأبل�غ البلغاء وهو 
الذي كان يخطب يوم عاشوراء وقد اشتّد 
الخطب وعظم الباء وضاق األمر وترادفت 
األهوال فل�م يزعزعه ذلك وال اضطرب وال 
تغرّي وخطب يف جموع أهل الكوفة بجنان 
قوّي وقلب ثابت ولس�ان طلق ينحدر منه 
الكام كالّسيل فلم يسمع متكلّم قّط قبله 
وال بعده أبلغ يف منطق منه وهو الذي قال 
في�ه عدّوه وخصمه يف ذل�ك اليوم: ويلكم 
كلموه فإنه إب�ن أبيه والله لو وقف فيكم 

هكذا يوماً جديداً ملا انقطع وملا حرص.

الحسني قدوة العاملني:
وكان الحس�ني بن عيل عليه السام زاهداً 
يف الدني�ا يف صغ�ره ويف ك�ره، ي�أكل مع 
أم�ري املؤمن�ني م�ن طعام�ه املخصوص 
)وهو الخبز اليابس جداً واللبن الحامض( 
ويش�اركه يف الع�رس والضي�ق والص�ر، 
وصات�ه كصات�ه وقد جع�ل الل�ه تعاىل 
الحس�ن والحس�ني عليهما الس�ام قدوة 
للناس وأس�وة لكن ف�ّرق يف إرادتهما كي 
يقت�دي الن�اس بأيهما ش�اءوا ول�و كانا 
ع�ىل طريق�ة واح�دة لع�رس ع�ىل الناس 

إتباعهما.

والدة مجال العبادة وسيد السادة
اإلمام عيل بن احلسني عليهام السالم

والدته عليه السام:
ولد إمامنا زين العابدين عيل بن الحسني بن عيل بن 
أبي طالب عليهم الس�ام عام 38ه�، أّمه املكرمة 
ش�هربانو بنت يزدجر بن ش�هريار ب�ن پرويز بن 
هرمز بن انوشريوان ملك الُفرس، وقيل شاه زنان 

كما قال شيخنا الحر العاميل يف ارجوزته:
وأُمه ذات العا وامل�ج�د

شاه زنان بنت يزدج��ر
وهو ابن شهريار ابن كس�رى

ذو سؤدد ليس يخاف كرسى

ألقابه ونقش خاتمه )ع(
أم�ا كن�اه وألقاب�ه علي�ه الس�ام فأش�هرها أبو 
الحس�ن وأبو محمد الباقر وألقابه املشهورة زين 
العابدي�ن وس�يد الس�اجدين والعابدي�ن والزكي 
واألمني والسجاد وذو الثفنات، وكان نقش خاتمه 
»الحم�د لله العيل« وعىل رواية اإلم�ام الباقر عليه 
السام:  »العزة لله« وعىل رواية موالنا أبو الحسن 
موىس الكاظم عليه الس�ام: »خزي وش�قي قاتل 

الحسني بن عيل عليه السام«.
روى ابن بابويه عن اإلمام الباقر عليه الس�ام انه 
قال: »ان أبي عيل بن الحس�ني عليه السام ما ذكر 
نعمة الله عليه إال س�جد، وال قرأ آية من كتاب الله 
عز وجل فيها س�جود إال سجد، وال دفع الله تعاىل 
عند س�وء يخش�اه أو كيد كايد إال سجد، وال فرغ 
من صاة مفروضة إال سجد، وال وفق إلصاح بني 
اثنني إال سجد، وكان أثر السجود يف جميع مواضع 

سجوده فسمي السجاد لذلك«.
 

الثفنات يف اللغة:
وقال عليه السام أيضا: »كان ألبي عليه السام يف 
موضع السجود آثار ناثئة وكان يقطعها يف السنة 
مرتني يف كل مرة خمس ثفنات، فسمي ذا الثفنات 

لذلك«.
ق�ال أهل اللغ�ة ان الثفنة مفرد ثفن�ات البعري أي 
املوض�ع ال�ذي يم�س األرض م�ن البعري فيش�تد 
ويغلظ، فيعلم حينئذ ان جبهة زين العابدين عليه 
الس�ام وكّفى يديه وركبتيه ظه�رت فيها ثفنات 
من كثرت السجود فكانت تقطع يف السنة مرتني.

وروي أيض�اً ان الزه�ري إذا ح�دث ع�ن ع�يل بن 
الحس�ني عليه الس�ام قال: حدثني زين العابدين 
عيل بن الحس�ني، فقال له س�فيان بن عيينة: ولم 
تقول له زين العابدين؟ قال: ألني س�معت س�عيد 
بن املس�يب يحدث ع�ن ابن عباس ان رس�ول الله 

ص�ىل الل�ه عليه وآل�ه ق�ال: إذا كان ي�وم القيامة 
ين�ادي منادي أين زين العابدي�ن؟ فكأني أنظر إىل 
ولدي عيل بن الحسني بن عيل بن أبي طالب يخطر 

بني الصفوف.

مكارم أخاقه عليه السام:
األول: روى الش�يخ املفي�د وغريه ان�ه: وقف عىل 
عيل بن الحس�ني عليه الس�ام رجل م�ن أهل بيته 
فأس�معه وش�تمه فلم يكلمه، فلم�ا انرصف قال 
لجلس�ائه: قد سمعتم ما قال هذا الرجل وأنا أحب 
ان تبلغ�وا مع�ي إلي�ه حت�ى تس�معوا ردي عليه، 
فقال�وا ل�ه: نفع�ل، ولقد كن�ا نحب ان تق�ول له 
ونق�ول، قال: فأخذ نعليه وم�ى وهو يقول: )... 
َوالَْكاِظِم�نَي الَْغْيَظ َوالَْعاِفنَي َعِن النَّاِس َواللُّه ُيِحبُّ 
الُْمْحِسِننَي(آل عمران:134، فعلمنا انه ال يقول له 
ش�يئاً، فخرج حت�ى أتى منزل الرج�ل فرصخ به، 
فق�ال: قولوا له هذا عيل بن الحس�ني، قال: فخرج 
إلين�ا متوثب�اً لل�رش وهو ال يش�ك انه إنم�ا جاءه 
مكافياً له عىل بعض ما كان منه، فقال له عيل بن 
الحس�ني عليه الس�ام: يا أخي انك كنت قد وقفت 
ع�يّل آنفاً قلت وقلت، فان كنت ق�د قلت ما يفّ فانا 
اس�تغفر الله منه وان كنت قلت ما ليس يفّ، فغفر 
الله ل�ك، قال )ال�راوي(: فقبل الرج�ل بني عينيه، 
وق�ال: بىل قلت فيك ما ليس فيك وأنا أحق به، قال 
الراوي للحديث: والرجل هو الحس�ن بن الحس�ن 

عليه السام.
الثان�ي: روي يف كش�ف الغمة انه: كان )الس�جاد 
علي�ه الس�ام( يوماً خارج�اً فلقيه رجل فس�به، 
فث�ارت إليه العبي�د واملوايل، فقال له�م عيل: مهاً 
كّفوا، ث�م أقبل عىل ذلك الرجل، فقال له: ما س�ر 

عن�ك م�ن أمرنا أكث�ر، ألك حاج�ة نعين�ك عليها، 
فإس�تحيى الرجل فألقى إلي�ه عىل خميصه كانت 
علي�ه وأمر ل�ه بألف درهم، فكان ذل�ك الرجل بعد 

ذلك يقول: اشهد انك من أوالد الرسل.
 

يف عبادته عليه السام:
ان كث�رة عبادة زين العابدين أش�هر من ان ُتذكر، 
فانه عليه السام أعبد أهل زمانه كما أشري إليه يف 
ذكر ألقابه عليه السام ويكفينا يف اإلشارة إىل هذا 
املعنى عدم تمكن أحد من الناس عىل مضاهاة أمري 
املؤمنني عليه السام يف العبادة إال هو، فإنه يصيل 
يف كل يوم وليلة ألف ركعة، فإذا دخل وقت الصاة 
ارتعش جس�مه الرشيف واصف�ر لونه، وإذا رشع 
فيها كان كجذع الش�جرة ال يتح�رك إال ما حركت 
من�ه الري�ح، وإذا وص�ل يف الق�راءة إىل »مالك يوم 
الدين« ظل يكررها إىل ان يوش�ك ع�ىل املوت، وإذا 
س�جد لم يرفع رأسه الرشيف حتى يتصبب عرقاً، 
وإذا أصب�ح أصبح صائم�اً وإذا أمىس أمىس عابداً 
وكان يس�تمر يف صاته لياً حتى يصيبه التعب إىل 
درج�ة انه ال يقدر عىل النه�وض إىل الفراش فكان 
يذهب إلي�ه كهيئة األطفال الذي�ن ال يقدرون عىل 
امليش، وإذا دخل شهر رمضان لم يتكلم إال بالدعاء 
والتس�بيح واالس�تغفار، وكانت لدي�ه رّصة فيها 
تراب قر الحس�ني عليه الس�ام فإذا أراد السجود 

سجد عليها.
ويف ع�ني الحياة عن حلية األولياء انه: كان عيل بن 
الحس�ني عليه الس�ام إذا فرغ من وضوء الصاة 
وصار بني وضوئه وصات�ه أخذته رعدة ونفضة، 
فقيل له يف ذلك فقال: ويحكم أتدرون إىل من أقوم؟ 

ومن أريد أناجي؟

فقدان 
فقدت مني هوية نقابة املهندس�ني بأس�م احمد ربيع 
ياسني فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقد وص�ل قبض تامينات صادر م�ن الرشكة العامة 
ملوان�ئ العراق املرق�م 028917 وم�ؤرخ 2007/7/5 
وبمبل�غ 350000 بأس�م زعيم هن�ون ثامر فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقد وص�ل قبض تامينات صادر م�ن الرشكة العامة 
ملوان�ئ العراق املرق�م 029776 ومؤرخ 2007/8/20 
وبمبلغ 350000 بأسم جبار عاشور جباره فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة بداءة البرصة
العدد 1487/ب/2015
التاريخ 2017/4/27

اعان
املدعي /معد فاضل خضري

املدعى عليهم:
1-عصام فاضل خضري 2- اياد فاضل خضري 3- نهلة 

فاضل خضري 4- ايمان خالد شندي
تبيع محكمة ب�داءة البرصة العقار تسلس�ل 7/166 
الرب�اط الصغ�ري مس�احته 325م2 وهي عب�ارة دار 
سكنية تقع يف منطقة الطويسة قرب الجوازات وعىل 
ش�ارع فرع�ي مؤلفة م�ن طارم�ة امامي�ة وحديقة 
امامي�ة وجانبية ومرفق صحي خارجي ويحتوي عىل 
غرفة اس�تقبال وهول وغرفتني  منام ومطبخ وحمام 
يف الطاب�ق االريض والطاب�ق ومس�قف بالكونكري�ت 
املس�لح  واالرضي�ة مبلطة بال�كايش القدي�م ودرجة 
عمران�ه قديم وال�دار وانه مش�غول من قب�ل عصام 
فاضل خضري الذي يرغب بالبقاء كمستاجر بعد البيع 
فمن له الرغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع دفع 
التامين�ات القانونية البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة 
والبالغة ثاثمائة وتسعة وتسعون مليون وخمسمائة 
الف دينار وس�تجري املزايدة الساعة الثانية عرش من 
ظهر اليوم الثاث�ني لليوم التايل لنرش االعان ويتحمل 

املشري اجور املناداة
القايض علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد 208/ب/2017
التاريخ 2017/4/27

اعان
اىل املدع�ى عليهم�ا عبد الوهاب محم�د احمد وصفاء 

كاظم ياسني مجهويل محل االقامة :
اق�ام املدع�ي زاه�د اس�عد داغ�ر الدع�وى  املرقم�ة 
208/ب/2017 ل�دى ه�ذه املحكم�ة يطالبكما فيها 
)بالزامكم�ا بتادية مبلغ مقداره س�تمائة وخمس�ة  
وعرشون الف دينار املس�تلم من قبلكم�ا  كبدل  لبيع 
العقار تسلس�ل 53/19 مقاطع�ة 40 املعقل وامليناء 
بموج�ب مقاولة البيع املؤرخ�ة يف 2008/9/11 وقد 
حدد ي�وم 2017/5/11 موعدا للمرافع�ة وملجهولية 
مح�ل اقامتكما حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد 
املجل�س البلدي ملنطق�ة املعقل اجنادي�ن والنتقالكما 
اىل جهة مجهولة ق�رر تبليغكما بصحيفتني محليتني 
يوميتني رس�ميتني ويف حالة عدم حضوركما  يف اليوم 
املح�دد للمرافعة فانها س�تجري بحقكما غيابيا وفق 

القانون
القايض

اعان
رقم االخطار :2016/313

من/محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة
اىل /املته�م الهارب ) الرشطي احمد هاش�م دبوس( 

املنسوب اىل قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 
ملا كنت متهما وفق املادة /5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008  لغياب�ك عن مقر عملك من تاريخ 2011/7/4 

ولحد االن 
وبم�ا ان محل اختفائك مجهول اقت�ىض تبليغك بهذا 
االع�ان ع�ىل ان تح�رض ام�ام محكمة ق�وى االمن 
الداخ�يل الخامس�ة بالبرصة خال م�دة ثاثون يوما 
من تاريخ تعليق ه�ذا االعان يف محل اقامتك وتجيب  
ع�ن التهمة  املوجة ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وتحج�ز اموال�ك املنقولة 
والغ�ري املنقول�ة ويطل�ب م�ن املوظف�ني العموميني 
القاء القب�ض عليك اينما وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
سلطة حكومية والزام املواطنني الذين يعلمون بمحل 
اختفائك باخبار الجهات املختصة استنادا للمادة 69/

اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات 
الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعان

بموج�ب قرار تثبيت العائدية امل�ؤرخ يف 2017/4/9 
الصادر من لجنة تثبي�ت امللكية يف الزبري حول تثبيت 
عائدية تمام العقار 1594/ الجمهورية بأس�م سعد 
حم�ود مظل�وم اس�تنادا الح�كام امل�ادة ) 49( م�ن 
قان�ون 43 لس�نة 1981 وقد تقرر اع�ان هذا القرار 
م�دة ثاثني يوم�ا وعىل من لديه اع�راض عىل القرار 
املذكور الطعن فيه لدى رئاس�ة محكمة االس�تئناف 
اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لن�رش ه�ذا االع�ان وعند 
انته�اء املدة املذكورة وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
االستئناف بوقوع الطعن عىل القرار لديها خال املدة 
اعاه س�تبادر ماحظية التس�جيل العقاري يف الزبري 

بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد 358/ب/2017
التاريخ 2017/4/26

اعان
اىل املدعى عليه )عيل سفاح عبد الكريم( 

اق�ام املدع�ي حيدر جميل يوس�ف  الدع�وى البدائية  
املرقم�ة 358/ب/2017 لدى ه�ذه املحكمة يطالبك 
ال�ف  بتادي�ة مبل�غ مق�دارة خمس�ة ع�رش  فيه�ا 
وثمانمائ�ة دوالر امريكي وقد ع�ني يوم 2017/5/8 
موعدا للمرافعة وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد مسؤول املجلس البلدي ملنطقة 
الجنين�ة واالندل�س والنتقالك اىل جه�ة مجهولة قرر 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني رس�ميتني ويف 
حالة عدم حضورك اىل املرافعة فانه سوف يتم اجراء 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون  
القايض

فقدان
فق�د وصل قبض تامينات ص�ادر من الرشكة العامة 
ملوانئ العراق  املرقم 029818 واملؤرخ يف 2007/8/22 
وبمبلغ 350000 بأس�م )باس�م حامد نارص ( فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
وص�ل القبض الحكومية امان�ات املرقم 646038 
م�ن بلدي�ة الب�رصة م�ؤرخ 2014/4/23 بأس�م 
) عص�ام جاس�م عي�ىس ( فع�ىل من يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني هوي�ة نقابة املهندس�ني /املقر العام 
–بغ�داد )عبد الل�ه محمد عجيل ( فع�ىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت من�ي الهوية الوزارية الص�ادرة من االدارة 
العامة –م�رصف الرافدين واملرقمة 8477 بأس�م 
)س�لمى خلي�ل عب�اس ( فع�ىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 681/ب2017/1
التاريخ 2017/4/27

اعان
اىل املدع�ى علي�ه –خالد محمد جميل /كاس�ب /

يسكن بهرز
اق�ام علي�ك املدعي ) عيل حس�ون ع�يل ( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاه امام محكمة بداءة  بعقوبة 
يطلب فيه�ا بالزامك بمن�ع معارضتك للرشكاء يف 
القطع�ة 6/6 مقاطع�ة 9 امام وي�س وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم  بالتبليغ  يف مركز 
رشطة بهرز بكتابهم املرقم 2866 يف 2017/4/20 
واش�عار مختار منطقة بهرز نوري حامد شهاب 
يف 2017/4/20 واملؤيد من املجلس املحيل لناحية 
اش�نونا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتني ع�ىل موعد املرافعة املواف�ق 2017/5/7 
الس�اعة التاس�عة ويف حالة تبلغك وعدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
مهدي قدوري كريم

اعان
رقم االخطار :2016/511

الخامس�ة  الداخ�يل  االم�ن  ق�وى  من/محكم�ة 
بالبرصة

اىل /املتهم الهارب ) الرشطي جبار س�فاح نارص( 
املنسوب اىل قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة 

ملا كن�ت متهما وفق املادة /5 م�ن ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008  لغياب�ك ع�ن مقر عملك م�ن تاريخ 

2010/6/12 ولحد االن 
وبم�ا ان محل اختفائ�ك مجهول اقت�ىض تبليغك 
به�ذا االع�ان عىل ان تح�رض ام�ام محكمة قوى 
االم�ن الداخ�يل الخامس�ة بالب�رصة خ�ال م�دة 
ثاثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا االعان يف محل 
اقامت�ك وتجيب  ع�ن التهمة  املوج�ة ضدك وعند 
ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
وتحج�ز اموالك املنقول�ة والغ�ري املنقولة ويطلب 
من املوظف�ني العموميني القاء القبض عليك اينما 
وجدت وتس�ليمك اىل اقرب سلطة حكومية والزام 
املواطن�ني الذي�ن يعلمون بمح�ل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة اس�تنادا للم�ادة 69/اوال وثانيا 
وثالثا ورابعا من قانون اصول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
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إنتخابات األندية الرياضية تنطلق بعد إتفاق هنائي بني الشباب واألوملبية
      بغداد/ المستقبل العراقي

الرياضي�ة  األندي�ة  انتخاب�ات  أنطلق�ت 
النهائ�ي  الرس�مي  االتف�اق  بع�د  العراقي�ة 
عليها بين وزارة الش�باب والرياضة واللجنة 

االولمبية الوطنية.
علي�ه  اطلع�ت  رياض�ي  تحلي�ل  ويش�ير 
“المس�تقبل العراقي”، الى انه “وبعد أن حدد 
له�ا أكثر من موعد ويتم إلغاؤه، فقد أنطلقت 
انتخاب�ات االندية الرياضي�ة العراقية باتفاق 
رسمي بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة 
األولمبي�ة، وايج�اد صيغة ح�ل نهائية اتفق 
خالله�ا الطرفي�ن من أج�ل أن تس�ير االمور 
بشكل ودي وتس�هم في االنطالقة الحقيقية 
لعجلة الرياضة واالنتهاء من هذا الملف الذي 

شهد شدا وجذبا لفترة طويلة”.
وأضاف ان�ه “وبم�ا أن القواني�ن النافذة 
حس�مت عائدة األندية للجن�ة االولمبية وفق 
قان�ون 18 لس�نة 1986 والمع�دل بالرقم 38 
لع�ام 1988 وبالتالي المل�ف ذهب إلى اللجنة 

األولمبية”.
وعق�دت اللجن�ة األولمبي�ة اجتماع�ا مع 
وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان 
لالتف�اق عل�ى تفاصي�ل إج�راء االنتخاب�ات 
وفق القانون مع احترام دور الوزارة وس�ير 
العملية االنتخابية بش�كل شفاف ونزيه، مع 
تطبي�ق مفردات قانون االنتخابات الذي يتيح 
للجماهير ممن يدفع االش�تراك بالدخول إلى 
الهيئات العامة من أجل توسيعها بما يتوافق 
مع ضمان سير االنتخابات بفرز هيئات إدارية 
مثالية.وما يحس�ب للوزارة ه�و تعاملها مع 
مفردات القان�ون دون تصعيد بالمواقف وما 
أن فص�ل القضاء بأن مل�ف انتخابات األندية 
هو من مس�ؤولية اللجنة األولمبية، تفاعلت 

ال�وزارة بش�كل مباش�ر م�ع الق�رار وألغت 
المواعيد التي حددتها بوقت س�ابق، واحترام 
خصوصية الملف وتش�عباته دون أن تضيف 
له تعقيد إضافي، وزير الشباب والرياضة عبد 
الحسين عبطان ضرب مثاال رائعا في احترام 
القواني�ن الناف�ذة ف�ي الدول�ة دون الخوض 
ف�ي تفاصيل جانبي�ة قد تدخ�ل الرياضة في 
عقوب�ات أو تأخ�ر عملي�ة بن�اء األندية.كما 
ضربت األولمبية مث�اال رائعا وأكدت للجميع 
أن نيته�ا فقط احت�رام القان�ون دون فرض 
النف�وذ على الن�ادي، ما دفعه�ا للجلوس مع 
الوزارة باجتماع هادف خرج الجميع باتفاق 
نهائي”.وأكدت أنها التملك القدرات البش�رية 
ف�ي جميع المحافظ�ات إلدارة مل�ف األندية 
الت�ي يتج�اوز عدده�ا أكث�ر م�ن 300 ناديا ، 
والتريد أن تشغل نفسها بملف معقد ياخذ من 
وقتها الكثير ويؤثر على عملها مع االتحادات 
الرياضي�ة، فقررت أن تس�ند المهمة للوزارة 
بإدارة الملف االنتخابي مع ضمان استقاللية 
األندي�ة مالي�ا وإداري�ا ودون أي تدخ�ل، وأن 
تطبق جميع القوانين المعتمدة في انتخابات 
االندية بقانون 18 وإتاحة الفرصة للجماهير 
أن يكون لها دور في االختيار حسب ما تنص 
عليه مفردات القانون.وبعد االتفاق الرسمي 
بين ال�وزارة واللجنة األولمبي�ة منح الضوء 
األخضر لألندية بإقامة المؤتمرات االنتخابية 
وف�ق القواني�ن النافذة وبتواج�د لجان تمثل 
القضاء والوزارة واللجنة األولمبية وباشرت 
بعض أندي�ة المحافظات بإقام�ة االنتخابات 
وستقيم األندية األخرى انتخاباتها تباعا، مع 
إتاحة مساحة من الوقت لألندية ذات القاعدة 
الجماهيرية لتنظيم عملي�ة دخول الجماهير 
إل�ى الهيئات العام�ة وفق القواني�ن ومن ثم 

إقامة االنتخابات.

بعد أن حدد هلا أكثر من موعد

              المستقبل العراقي/ متابعة

ديب�اال  باول�و  األرجنتين�ي  رف�ض 
مهاج�م يوفنت�وس اإليطال�ي، 
المقارنة بينه وبين أسطورة 
السيدة العجوز أليساندرو 
ديل بيي�رو، مؤك�ًدا أنه 
من الصعب الس�ير على 
نفس خطى نجم الفريق 

السابق.
وق�ال ديب�اال، خالل تصريحاته لش�بكة “س�كاي 
س�بورتس” اإليطالي�ة: “دي�ل بييرو ه�و مثال، 
وسيكون من الصعب السير على خطواته، داخل 
وخ�ارج الملعب، فهو ش�خص ملتزم ج�ًدا، لقد 

قابلته وهو بالفعل شخص جيد”.
وأضاف: “الش�يء الذي افتق�ره بالمقارنة معه؟ 
بالتأكي�د أم�ام المرم�ى، لق�د س�ّجل الكثي�ر من 

األه�داف، أكثر مّني فأنا افتقد الكثي�ر لكي أكون مثل ديل 
بييرو”.

وعن ارتداء القميص رق�م 10، قال ديباال: “لقد قلت دائًما 
أن القمي�ص رق�م 21 مهم ليوفنت�وس، والرقم 10 صعب 
ارتدائ�ه، أنا أحت�رم رقم 21 وأري�د أن أرتدي�ه، ولن أطلب 
أب�ًدا ارتداء القميص رقم 10، وإذا ع�رض النادي علي ذلك 

سأفكر”.
ولم يذهب القميص رقم 10 ألي العب منذ بداية الموس�م، 
عق�ب انتقال الفرنس�ي بول بوجبا إلى صفوف مانشس�تر 

يونايتد اإلنجليزي.
وتابع: “مستقبلي؟ أريد أن أكون رمًزا ليوفنتوس”.

وس�قط البيانكوني�ري ف�ي فخ التع�ادل اإليجاب�ي بهدفين 
لمثلهما، خالل مواجهة أتاالنتا مساء أمس الجمعة، بالجولة 

34 من الكالتشيو.
واختتم: “كان من المؤسف نهاية اللقاء أمام أتاالنتا، ونحن 
نستحق الفوز في الشوط الثاني، ولكن في الشوط األول كنا 

قليال تحت ضغط أمام فريق كبير.

أحالة ملعب النارصية األوملبي اىل األستثامر
              ذي قار/ المستقبل العراقي

اعل�ن النائ�ب األول لمحاف�ظ ذي ق�ار ع�ادل 
وزارة  موافق�ة  “اس�تحصال  ع�ن  الدخيل�ي 
الش�باب الرياضة على احال�ة ملعب الناصرية 
األج�زاء  األس�تثمار ألكم�ال  ال�ى  االولمب�ي 
المتبقي�ة منه بعد وصوله الى نس�بة متقدمة 

في األنجاز .
الدخيل�ي ف�ي بي�ان لمكتب�ه “تلق�ت  وق�ال 
“المس�تقبل العراقي” نس�خة من�ه، إن وزير 
والش�باب والرياضة عبد الحسين عبطان اكد 
لنا ف�ي اتص�ال خ�اص الموافقة عل�ى أحالة 
ملع�ب الناصرية االولمبي الى األس�تثمار بعد 
وصل األنجاز فيه الى اكثر من ) (70  %  لغرض 

إكمال المشروع ، داعياً الشركات األستثمارية 
الرصينة في المحافظة والعراق بصورة عامة 

لتقديم عروضها “.
وبين النائ�ب “ إن الخطوة ج�اءت حرصاً من 
وزارة الشباب والرياضة على إكمال المشاريع 
الحكوم�ة  عج�ز  بع�د  المتلكئ�ة  الرياضي�ة 
المركزية والمحلية عن إكمال مشروع المدينة 

الرياضية االولمبية بسبب األزمة المالية التي 
يمر بها العراق “.

وأكد “ إن التوجه الى هذا الجانب س�يعزز من 
فرص إدامة المشاريع الرياضية في المحافظة 
وتوفير منافذ جديدة لتمويل المشاريع االخرى 

بعيداً عن االعتماد على التمويل الحكومي .

مونيش يبدأ حتركاته يف روما ويستهدف 
موهبة برشلونة

ديباال يرفض مقارنته مع ديل بيريو

الزوراء يغادر للدوحة استعدادًا ملواجهة األهيل آسيويًا
             بغداد/ المستقبل العراقي

غ�ادر الي�وم وفد ن�ادي ال�زوراء متجها ال�ى العاصمة 
دوري  ف�ي  األخي�رة  المب�اراة  لخ�وض  القطري�ة 
المجموع�ات، من بطولة كأس االتحاد اآلس�يوي، أمام 
االهل�ي األردني والتي س�تقام في ملعب ن�ادي العربي 

يوم الثالثاء المقبل.
ويتك�ون وفد ال�زوراء من فالح حس�ن، رئيًس�ا للوفد، 
وس�عدون الش�رع نائبا، وعبدالكريم وعبدالرزاق مديرا 
للفريق  وعبدالرحمن رشيد، المنسق االعالمي، وعصام 

حمد مدرًبا وباس�م لعيبي وابراهيم عبد نادر مساعدين 
وعماد هاشم مدربا لحراس المرمى رعد سلمان، مدرب 
اللياقة، وداود س�ليم معالج ومحمد علي اكبر ومحمود 

شاكر اداريين، وانمارعبد الستار مصوًرا.
وض�م الوفد 21 العًب�ا، وهم: حي�در عبداالمير ومحمد 
ش�اكر وع�الء كاط�ع وع�الء مه�اوي وندي�م صب�اغ  
وحس�ين الجوي�د ونجم ش�وان وكرار محم�د وعباس 
قاسم وحسين علي ومصطفى حسين ومصطفى كريم 
ول�ؤي صالح وعلي رحيم وصف�اء هادي واحمد فاضل 
وس�جاد رعد ومحمد كاصد وعالء عب�د الزهرة وحيدر 

صباح ومهند عبد الرحيم وامجد كلف.
وق�ال المنس�ق االعالم�ي للنادي عب�د الرحمن رش�يد 
ف�ي تصريحات خاص�ة ل ، اطلع�ت عليها “المس�تقبل 

العراقي”، انه “سيغيب الالعب علي رحيم عن صفوف 
الفريق بسبب عقوبة اإليقاف، إال أن الفريق يملك 

عدًدا م�ن الخيارات في تش�كيلته ، الفتا إلى أن 
الفوز على نفط الجنوب في المباراة المؤجلة 
منح الفري�ق دفع�ة معنوية لدخ�ول مباراة 

األهلي االردني بمعنويات عالية.

          المستقبل العراقي/ متابعة

بدأ رامون رودريجيز “مونش�ي”، المدير الرياضي الجديد 
لروم�ا، في التحرك اس�تعداًدا النتق�االت الصيف؛ بحًثا 
عن دعم فريقه، ليتمكن من المنافس�ة على األلقاب 
مجدًدا، بعد سنوات طويلة من الغياب، عن منصات 

التتويج.
وقالت مجلة “دون بالون” اإلسبانية، إن “دينيس 
س�واريز، العب وسط برش�لونة، هو الهدف األول 

لمونشي في الوقت الحالي”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “مونشي بدأ بالفعل 
ف�ي التحدث م�ع مس�ؤولي برش�لونة؛ لبحث 
إمكانية ض�م الالعب على س�بيل اإلعارة، مع 
أحقي�ة الش�راء، في ظ�ل قلة مش�اركاته مع 

البلوجرانا هذا الموسم”.
ولعب دينيس سواريز، 22 عاًما، العام الماضي، 
على س�بيل اإلعارة مع فري�ق فياريال، وقدَّم 
مس�توى مميًزا مما جعل مس�ئولي برشلونة 

حريصي�ن على إعادته م�رة أخرى إلى صفوف 
الفريق، لكنه لم يشارك بشكل منتظم.

عبطان: وزارة الشباب والرياضة مستعدة الكامل مجيع 
املالعب الرياضية عند توفر التخصيصات املالية

شرينجهام: لـم أر مدربًا يفعل
مثل مورينيو

باألرقام: إيسكو يمر بأفضل فرتة له مع ريال مدريد

              بغداد/ المستقبل العراقي

 اكد وزير الش�باب والرياضة عبد الحسين عبطان، 
جمي�ع  الكم�ال  اس�تعداد  عل�ى  ال�وزارة  ان 
المالع�ب الرياضية في بغ�داد والمحافظات 
عند توف�ر التخصيص�ات المالي�ة، مبينا انه 
رغم الضائق�ة المالية فان ال�وزارة افتتحت 
العديد من المنش�آت الرياضية خالل العامين 
الماضيي�ن لعل ابرزها ملع�ب كربالء الدولي.
واضاف عبطان في تصريح ورد ل�”المستقبل 
العراقي”، ان خطة الوزارة لعام  2017 تتضمن 
انجاز العمل في ملعب نادي الزوراء الرياضي 
وملع�ب ميس�ان االولمب�ي وملع�ب 
النج�ف الدول�ي وملع�ب الكف�ل 
وملع�ب العزيزي�ة، وعند توفر 
السيولة المالية، فان الوزارة 
س�تعيد العم�ل ف�ي العدي�د 
المتوقف�ة  المالع�ب  م�ن 
والمحافظات  بغ�داد  ف�ي 

والسيما انها تمتلك كوادر كفوءة قادرة على انجاز 
االعمال بافضل صورة. واوضح عبطان  ان “ملعب 
الديواني�ة توق�ف العمل به بس�بب خط�ف العمال 
االت�راك قب�ل س�نتين، وهي نف�س المش�كلة التي 
واجهتنا في ملعب الحبيبية ومنذ سنة تقريبا نتابع 
مع وزارة النفط الكماله واس�تثماره وان شاء الله 
يتم توقيع المحضر الرس�مي بي�ن الوزارتين خالل 
الشهر القادم، مبينا ان العقد السابق لملعب الكوت 
فيه خلل كبير ونسعى الى حله، اما ملعب التاجيات 
متوقف بسبب التقشف، والحال نفسه ينطبق على 
ملعبي ديال�ى والناصري�ة. وتابع انن�ا اقتربنا من 
التوصل الى صيغة نهائية مع وزارة النقل من اجل 
اعادة العمل في ملعب الميناء الرياضي في البصرة، 
فيم�ا ان ملعب كركوك متوقف بس�بب التعاقد مع 
ش�ركات حكومية غير كفوءة وحالة التقشف، اما 
مالعب االنبار وصالح الدين والموصل فان الوضع 
االمني والتقشف اسهما في ايقاف هذه المشاريع، 
فيم�ا المفاوضات جارية الع�ادة العمل في ملعبي 

بابل والرصافة )عمو بابا(.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى تيدي ش�يرنجهام، نجم مانشس�تر يونايتد وإنجلترا الس�ابق، اندهاشه من 
انتق�ادات جوزي�ه مورينيو، مدرب الش�ياطين الحمر، العلنية ض�د العبيه.وكان 
مورينيو، انتقد عدًدا من العبيه عبر وسائل اإلعالم، خالل الفترة الماضية، لتراجع 
مس�تواهم، أبرزهم لوك شو، وأنتوني مارسيال.وقال شيرنجهام، في تصريحات 
ل�”توك س�بورت”لعبت مع العديد من المدربين الكبار، ول�م أر مدرًبا كبيًرا يوبخ 
العبيه في اإلعالم”.وأضاف: “الس�ير أليكس فيرجس�ون، لم يكن ليفعل ذلك قط، 
وتي�ري فينابلز بالتأكيد لن يفعل ذلك، وهما كانا من كبار المدربين، بالنس�بة لي”.

وتاب�ع: “كان�ا س�يخبرونك، إذا أخطأت في غرفة خل�ع المالبس، أو ف�ي مكتبهم، أو 
س�يخصمون لك من راتبك األس�بوعي.. كا س�يجعلون األمر داخلًيا في الن�ادي”. وأتم: “أنا 
أمتل�ك الكثير م�ن االحترام للمدربين، الذي�ن عملت معهم”. وتعادل يونايتد س�لًبا، الخميس 
الماضي بالبريميير ليج أمام مانشس�تر سيتي، ويستضيف سوانزي سيتي، األحد بالبطولة، 

قبل أن يتوجه إلى إسبانيا لمواجهة سيلتا فيجو، في نصف نهائي الدوري األوروبي.

             المستقبل العراقي/ متابعة

ألقت صحيف�ة “ماركا” اإلس�بانية، الضوء 
على تألق إيس�كو أالركون العب وس�ط ريال 
مدريد خالل الفترة األخي�رة، مؤكدة “هذا هو 
وقت إيسكو بالنادي الملكي”.وقالت الصحيفة: 
ل هدًف�ا بع�د كل تس�ديدتين له  “إيس�كو ُيس�جِّ
بالليج�ا.. إن�ه وقت إيس�كو.. ال أحد يش�كك في 
ذل�ك ال ف�ي الن�ادي، وال الالع�ب نفس�ه، ال�ذي 
اعت�رف بذلك بع�د مباراة فريقه ض�د الكورونيا 
األربعاء الماضي”.وأوضح�ت “بالنظر ألرقام 
إيس�كو بالليج�ا، فإن هناك قل�ة من العبي 
الري�ال الذين يصلون ألرقامه أو مس�تواه 

بالملعب، حيث س�دد 21 مرة )14 بين خش�بات 
المرم�ى.. 10 منه�ا كان�ت أه�داف(، م�ا ُيظهر 
الفاعلي�ة الكبي�رة لالعب”.وأوضح�ت: “وف�ي 
قائمة ترتيب هدافي الفريق بالليجا، يتفوق عليه 
فقط كريس�تيانو 19 هدًفا، ومورات�ا 12 هدًفا، 
حي�ث 10 أه�داف، متفوًق�ا على كري�م بنزيمة، 
وجاريث بيل”.وأشارت الصحيفة إلى تصريحات 
زي�ن الدين زيدان، مدرب ري�ال مدريد، الذي قال 
أمس صراحة: “بالطريقة التي يلعب بها إيسكو 
حالًيا، من الصع�ب أال يلعب كل مباراة”.وأتمت: 
“في آخر 10 مباريات لعبها إيس�كو أساسًيا مع 
ريال مدريد، ش�ارك في 12 هدًفا بش�كل مباشر 

)سجل 8، وصنع 4 أهداف(”.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

تعل�ن مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية عن 
االم�اك املدرج�ة اوصافها يف ادناه  فعىل الراغبني  يف االش�راك باملزايدة العلنية  
مراجعة مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف  وخال مدة س�بعة ايام من 
تاري�خ النرش يف اح�دى الصحف املحلية وس�تجري املزايدة يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم االخري من املدة املذكورة مس�تصحبني معهم التامينات البالغة 
20% من بدل التقدير وبصك مصدق واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فاليوم 
ال�ذي يليه موع�دا للمزايدة وعىل املزاي�د جلب براءة ذمة م�ن الرضيبة و هوية 
االح�وال املدنية +بطاقة الس�كن مصورات + اصلية واليج�وز ملوظفي االوقاف 
واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترسو عليه االحالة 
اج�ور النرش والداللية واملصاريف االخرى علما بان تس�ديد بدل االيجار صفقة 

واحدة وخال ثاثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكا

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم 32 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة / لجنة تاجري 
االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن اعان تاجري املس�احات 
املبينة اوصافها ادناه يف قضاء املدائن/  ناحية الوحدة   باملزايدة 
العلنية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
والقانون 35 لسنة 1983 يف اليوم الواحد والثاثني اعتبارا   من 
الي�وم التايل لنرش االعان عنها يف الصحيفة او يوم العمل الذي 
يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة  وستكون املزايدة يف الساعة 
العارشة صباحا يف مقر ش�عبة زراعة النه�روان ، وللتفاصيل 
مراجعة مقر مديريتنا الكائن قرب س�احة الفردوس لاطاع 
ع�ىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع التامينات 
القانوني�ة البالغة 20% من القيم�ة التقديرية من بدل االيجار 
املق�دم ويتحمل من ترس�و علي�ه  املزايدة اج�ور نرش االعان 

واملصاريف الواردة بالقانون اعاه

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

اعالن املرقم 33 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الرصافة / لجنة تاجري 
االرايض الزراعي�ة باملزاي�دة العلنية عن اعان تاجري املس�احة 
املبينة اوصافها ادناه يف قضاء املدائن/  ناحية الوحدة   باملزايدة 
العلنية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
والقانون 35 لسنة 1983 يف اليوم الواحد والثاثني اعتبارا   من 
الي�وم التايل لنرش االعان عنها يف الصحيفة او يوم العمل الذي 
يليه  يف حال مصادفة املوعد عطلة  وستكون املزايدة يف الساعة 
العارشة صباحا يف مقر ش�عبة زراعة النه�روان ، وللتفاصيل 
مراجعة مقر مديريتنا الكائن قرب س�احة الفردوس لاطاع 
ع�ىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع التامينات 
القانوني�ة البالغة 20% من القيم�ة التقديرية من بدل االيجار 
املق�دم ويتحمل من ترس�و علي�ه  املزايدة اج�ور نرش االعان 

واملصاريف الواردة بالقانون اعاه

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 72 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الكرخ / لجنة تاجري 
االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن تاجري املساحة املبينة 
اوصافه�ا ادناه باملزاي�دة العلنية  وفق قان�ون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل والقانون 35 لسنة 
1983  يف الي�وم الثاث�ني م�ن الي�وم التايل لن�رش االعان يف 
الصحيف�ة او يوم العمل الذي يلي�ه  يف حال مصادفة املوعد 
عطلة رس�مية وستكون املزايدة يف الساعة العارشة صباحا 
يف مقر زراعة الكاظمية ... للتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا 
لاطاع عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع 
التامينات القانونية البالغ�ة 20% من القيمة التقديرية من 
بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و علي�ه  املزايدة اجور 

نرش االعان 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

تنويه 
ورد سهوا يف اعان رقم 2017/4 الرشكه العامه 
للنق�ل البح�ري يف صحيفتك�م املوق�ره بالعدد 
1424 يف 2017/4/17 خط�أ بالرق�م بالرق�م 7 
الصحي�ح هو 2977 فيما يخص الفقره الرابعه 
)املس�احه ( تصبح 300 بدال م�ن 40,290 فيما 
يخ�ص الفقره 39 )املس�احه ( تصبح 40,290 
ب�دال من 250 للعلم هذا الخطأ يف املس�احه ليس 

من قبلك 
مع التقدير 

تنويه
ورد س�هوا يف اع�ان رق�م   2017/5  الرشك�ه 

العامه للنقل البحري يف صحيفتكم املوقره يف  
العدد 1425 يف 2017/4/18 االرقام :- 

11- الصحيح 2894
12- الصحيح 3374
26- الصحيح 2818
28- الصحيح 2146
37- الصحيح 2821

تنويه
ورد س�هوا يف االع�ان املرق�م )3( لس�نه 2017 
الرشك�ه العام�ه للنق�ل  البح�ري يف صحيفتكم 
املوق�ره يف التسلس�ات املدرجه اع�اه واالرقام 

الصحيحه هي :- 
3022-1
3372 -4
3191 -9

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1253/ب2017/1

التاريخ 2017/4/26
اىل املدعى عليها )سمرية محمد عبد الله (

اق�ام علي�ك املدع�ي ) راف�د محس�ن حميدي ( 
1253/ب2017/1  املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 
وال�ذي  يطل�ب فيها الزام�ك  بدف�ع مبلغ قدره 
اربع�ة وثمانون مليون دين�ار ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يارس 
جبار محسن واش�عار مختار حي العلماء عليه 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعانا بصحيفتني 
ي�وم  يف  املص�ادف  املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
2017/5/2 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب  عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل حميد الحيدري

محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة
العدد 378/ش/2017
التاريخ 2017/4/18

اىل املدعى عليه –فاضل عباس يحيى 
محكم�ة  اص�درت   2017/3/7 بتاري�خ 
االح�وال الش�خصية يف الرميثة ق�رار الحكم 
املرق�م 378/ش/2017 واملتضم�ن  التفريق 
القضائ�ي بينك وبني زوجت�ك املدعية )انعام 
عبد الجاس�م كريم ( ولكون الق�رار الصادر 
بحق�ك غيابيا وكذل�ك كونك  مجه�ول محل 
االقامة عليه تقرر تبليغك بالقرار املذكور عن 
طري�ق النرش يف جريدت�ني محليتني يوميتني  
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او اعراضك خال 
الفرة القانونية فان القرار س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية وفق القناون
القايض
حيدر حميد عبد الحسني

مديرية التس�جيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف املثنى

اعان
طلب تسجيل عقار مجددا

بن�اءا ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاريخ 2017/4/25  لتس�جيل تمام العقار 
تسلسل 1053 محلة الغربي سهام من  بأسم 
مديرية بلدية الس�ماوة مجددا باعتبار حائزا 
له�ا بصفة املال�ك  للم�دة القانونية ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل 
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري ) 43( 
لس�نة 1971 قررن�ا اعان ه�ذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوجود عاقة او حقوق معينة 
عىل هذا العقار تقدي�م مالديه من بيانات اىل 
ه�ذه الدائرة خال مدة ثاث�ون يوما اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل النتهاء م�دة ه�ذا االعان 
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض 
رعد حسني زغري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املثنى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 880/ب2017/1
التاريخ 2017/4/27

اعان
اىل املدعي عليه/ قحطان طعمة عبد الحسني

اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة CHF اضافة لوظيفت�ه الدعوى  املرقمة 
اع�اه ض�دك وال�ذي يطلب فيه�ا الحك�م بتاديتك 
ل�ه بالتكاف�ل  والتضامن م�ع املدعى علي�ه الثاني 
)رحم�ن كاظم علو( مبل�غ قدره )الف وس�تمائة 
واربع�ة وخمس�ون دوالر امريكي( وه�و مجموع 
املبالغ املرتب�ة  بذمتهما للمدعي من مبلغ القرض  
والغرام�ات التاخريي�ة بموج�ب اتفاقي�ة القرض 
املح�ررة  بتاري�خ 2015/1/20 ونظ�را ملجهولي�ة 
مح�ل اقامتك حس�ب القائ�م بالتبلي�غ يف محكمة 
بداءة بابل  واش�عار مختار حي الشهداء /3 قضاء 
مرك�ز الحلة املدعو مزرة علي�وي مخيلف لذا تقرر 
تبليغ�ك اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافع�ة 2017/5/7 التاس�عة صباحا  وعند عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل حميد الحيدري

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االرشف /2

اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 2/2676

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 17 تموز
الجنس : دار 

النوع : ملك رصف
املش�تمات : دار يحت�وي  عىل اس�تقبال وصالة 
وغرفت�ني  ومطب�خ  وحم�ام ومراف�ق صحي�ة 
وغرفت�ني   وحم�ام ومراف�ق صحي�ة يف الطابق 

االول والبناء كونكريت مسلح 
الشاغل : صاحب العقار
مقدار املبيع:تمام العقار

 س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف نجف /2 
باملزاي�دة العلنية لبي�ع العقار املوص�وف اعاه 
العائ�د للراه�ن جواهر كاظ�م عبد  لق�اء طلب 
الدائ�ن عدن�ان حس�ن كاظ�م املس�تحق  البالغ 
230.000.000  دينار فعىل الراغب يف االش�راك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائ�رة خ�ال )30( يوما 
اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعان 
مس�تصحبا مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدي�ة او 
كفال�ة مرصفي�ة التق�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املقدرة للمبي�ع البال�غ ) 110.000.000( دينار 
وان املزاي�دة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري للمزايدة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االرشف /2

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة /2017/93
تاريخ /
اعان 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف العق�ار التسلس�ل 
3/27087 م4 ح�ي الوفاء الواق�ع يف النجف العائد 
للمدي�ن   كريم�ة نارص فاخر املحج�وز لقاء طلب 
الدائ�ن  حوراء هادي مجهول  البالغ 33.000.000 
ثاث�ة وثاثون مليون دينار  فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خال م�دة ثاثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التس�جيل 

والنرش والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف حي الوفاء 3/27087م4

2-جنسه ونوعه : دار
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تماته : العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي 10 
مر وهو مفرز اىل جزئني بصورة غري رسمية الجزء 
االول : يتالف من مدخل  2/1  2 ×9ك مبلط بالكايش 
وممر يؤدي  اىل االستقبال  2/1 3×8 مر  وكليدور 
ومطبخ وصحيات مشركة ومكشوفة وغرفة  نوم 
االرضية س�رياميك  والجدران من االسمنت  )البناء 
جاه�ز( املصبوغ عدا ج�دران املطب�خ والصحيات 
كسيت بالس�رياميك العلو 1.60 من االرض وسقف 
ال�دار املس�لح الجاه�ز ع�دا س�قف الكلي�دور من 
الطابوق والش�يلمان بمس�احة 5×1×5م وواجهة 

هذا الجزء 4 م وهذا الجزء مجهز ماء وكهرباء
الجزء الثاني :

واجه�ة 2م ويتالف  م�ن مدخل مبلط بالش�تايكر 
املتهالك واالس�منت وس�احة امامي�ة تحتوي عىل 
صحيات ويوجد سلم من ثاثة عرش باية  مبني من 
الطاب�وق ي�ؤدي اىل الطابق االول وال�ذي يتالف من 
غرفة ن�وم مبنية من الطابوق والجص  وس�قفها 
وصال�ة  ومطب�خ  والش�يلمان  بالطاب�وق  مبن�ي 
وغرفت�ني ن�وم وصحيات مش�ركة وس�لم داخيل 
ي�ؤدي اىل الطاب�ق االريض وس�لم يؤدي اىل س�طح 
الطاب�ق االول ويتالف من 12 بايه وس�طح الطابق 
االول مس�يج بالطاب�وق والجص بارتف�اع 1.20م 
ارضية الدار  مكس�وه باملوزائيك  جدرانه وس�قفه 

مبنيه باالسمنت ) البناء الجاهز (
5-مساحته : 300.000

6-درجة العمران : دوم املتوسط
7-الش�اغل : الج�زء االول ح�وراء ه�ادي بحصول 
الجزء الثان�ي كوكب ثامر فاخ�ر ويرغبان بالبقاء 

بعد البيع بصفة مستاجر
8-القيم�ة املقدرة : 91.625.000 واحد وتس�عون 

مليون وستمائة وخمسة وعرشون الف دينار 

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2016/1992
التاريخ 2017/4/27

اعان
تبي�ع مديرية تنفيذ النجف س�هام م�ن  العقار 
تسلس�ل 3/18256 م4 ج�ي الن�رص  الواقع يف 
النج�ف العائ�د للمدي�ن   )علي�ه كاظ�م عودة( 
البالغة 213 سهم من اصل 313 سهم املحجوزة 
لق�اء طل�ب الدائن عبد الرضا عب�د الرزاق صابر  
البالغ 275.000.000 مليون دينار  فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خال مدة ثاثني 
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والنرش والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل

املواصفات :
الن�رص  /ح�ي  :النج�ف  ورقم�ه  1-موقع�ه 

3/18256م4
2-جنسه ونوعه : دار

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مش�تماته :  العقار يقع ركن عىل ش�ارعني 
10مو10م ويتالف  من بابني باب عىل كل شارع 
وله دنكه  واحدة دبل فاليوم ويتكون من طابقني 
وواجهة وشباك حديدي  كبري يطل عىل الطابقني 
وهو يتكون من ساحة امامية فيها ممر ارضية 
من الكايش املوزائيك  ومدخ�ل وكلدور الكليدور 
يحتوي عىل غرفتني نوم صالة استقبال وارضية 
العقار  من البورس�لني والجدران من السرياميك  
والباق�ي  من البورك والس�قف م�ن الكونكريت  
املسلح وسقف ثانوي ويوجد سلم معلق يؤدي اىل 
الطابق االول والطابق االول يحتوي عىل صحيات 
وصالة ومطبخ والسقف من الكونكريت  املسلح 
وملبوخ بالبورك وس�لم خارجي  يؤدي اىل داخل 

وخارج الدار
5-مس�احته : حسب الس�ند املرفق يف االضبارة 

313.00م2
6-درجة العمران : جيدة

7-الشاغل : عباس عبد الحسني ويرغب بالعقار 
بعد البيع بصفة مستاجر عىل لسان ابنته 

للعق�ار  الكلي�ة  القيم�ة   : املق�درة  8-القيم�ة 
219.830.000 مائت�ان وتس�عة ع�رش ملي�ون 
وثمانمائة وثاثون الف دينار قيمة سهام املدين 
149.596.773 ملي�ون مائ�ة وتس�عة واربعون 
ملي�ون  وخمس�مائة  وس�تة وتس�عون ال�ف 

وسبعمائة وثاثة وسبعون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد 273/ش/2017
التاريخ 2017/4/23

اىل املفقود )عبد مسلم عذاب حمزة(
اعان

اق�ام ول�دك املدعي ) غس�ان عبد مس�لم ع�ذاب ( 
الدعوى املرقمة 273/ش/2017 يطلب فيها الحكم 
بوفاتك كونك مفق�ود يف الحرب العراقية –االيرانية 
بتاري�خ 1988/4/18 وعليك الحض�ور  امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 2017/5/3 
الساعة التاس�عة صباحا ومن لديه معلومات  عن 
املفقود الحضور اىل هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
اعاه وبخافه س�وف تس�ري املحكمة باالجراءات 

وفق القانون
القايض 

فقدان مواطن

اثن�اء املواجه�ات مع عصاب�ات داع�ش االرهابية 
ع�ىل طريق الدجي�ل –القاعدة فق�د املواطن املدعو  
)عي�ى محمد طه ع�يل الحش�ماوي ( ولم يعرف 
مص�ريه لح�د االن راجني اعام ذوي�ه يف حال توفر 

اي معلومات عنه

فقدان هوية
فقدت مني هوية الصادرة من الجامعة االس�امية 
قسم /هندسة تقنيات الحاسبات املرحلة /الثالثة 
بأس�م الطالب /عيل جابر محس�ن  فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

تنويه
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد 1428 
بتاري�خ 2017/4/26 يف االع�ان الخاص بمديرية 
تنفيذ النجف والخاص بالعقار تسلسل 3/88271 
مجمع بيتي الس�كني ذكر رقم االضبارة التنفيذية 
18 خطا والصحيح 2017/481 لذا اقتىض التنويه

اعان
 2013/11/17 يف   11222 املرق�م  الوص�ل  فق�د 
الص�ادر م�ن مديري�ة الوق�ف الش�يعي يف النجف 
االرشف بمبل�غ 3.300.000 فق�ط ثاث�ة ماي�ني 
وثاثمائة الف  دينار بأس�م عباس هاش�م جاس�م 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة الزراعة
مديرية  الزراعة يف حمافظة بغداد الكرخ

اعالن رقم 76 لسنة  2017
تعلن مديرية الزراعة يف محافظة بغداد الكرخ / لجنة تاجري 
االرايض الزراعية باملزايدة العلنية عن تاجري املساحة املبينة 
اوصافه�ا ادناه باملزاي�دة العلنية  وفق قان�ون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل والقانون 35 لسنة 
1983  يف الي�وم الثاث�ني م�ن الي�وم التايل لن�رش االعان يف 
الصحيف�ة او يوم العمل الذي يلي�ه  يف حال مصادفة املوعد 
عطلة رس�مية وستكون املزايدة يف الساعة العارشة صباحا 
يف مقر زراعة الكاظمية ... للتفاصيل مراجعة مقر مديريتنا 
لاطاع عىل الرشوط وتقديم املستمس�كات املطلوبة ودفع 
التامينات القانونية البالغ�ة 20% من القيمة التقديرية من 
بدل االيجار املقدر ويتحمل من ترس�و علي�ه  املزايدة اجور 

نرش االعان 

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد /الكرخ

مناقصة 
يرس السفارة الباكس�تانية يف بغداد بدعوة 
بصن�ع  الكافي�ة  الخ�ربة  ذات  ال�رشكات 
الكرفان�ات الراغب�ني بتقدم عروض س�عر 
مناسبة لرشاء كرفان عىل الرشكات الراغبة 
تقدي�م عروضه�ا بظ�رف مخت�وم يف مقر 
السفارة خال 15يوم من تاريخ هذا االعان 
ع�ىل أن يكون آخ�ر يوم للتقدي�م 14- أيار  
2017الس�اعة 10 صباحا ملعرفة  تفاصيل  
أكث�ر به�ذا  الخص�وص ممك�ن الحصول 
عليه�ا عن�د اإلتصال بالس�فارة ع�ىل رقم 
07901479374خال س�اعه العمل من 9 
صباح�ا إىل 4 عرصا ومن األحد إىل الخميس 
تحتفظ  الس�فارة  بح�ق إلغاء أي عرض يف 

أي وقت دون أبداء  اسباب .

املشاور القانوين االقدم
سالم حسني عبد اخلفاجي

مدير الوقف الشيعي يف حمافظة النجف االرشف

ديوان الوقف الشيعي
مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف

اعالن ثاينشعبة االموال املوقوفة

العدد:4/1/3  2640
التاريخ :2017/4/18

بدل التقديرمساحتهاموقعهرقمهاسم العقارت

حسينية 1
الزهراء )ع(

2 جزء من تسلسل 
9637

براق 
2000000 مليونان 8م2جديدة

دينار

50م2حويش1348حميد تبينة2
7500000 سبعة 
ماليين وخمسمائة 

الف دينار

3
3/1 وصايا 
السيد هاشم 

زيني
5 جزء من تسلسل 

1800000 مليون 16م2براق705
وثمنمائة الف دينار 

المحدثات المواصفاتالمساحة/دونمالمقاطعةرقم القطعةت
والمغروسات

بدل 
االيجار/
دونم

غير 320.17.50/النهروان11/42757
4000التوجدمستصلحة

مستصلحة 437.20.00/حميضة22/6226
6400التوجدكليا

المحدثات المواصفاتالمساحة/دونمالمقاطعةرقم القطعة
والمغروسات

بدل 
االيجار/
دونم

6000التوجدمستصلحة جزئيا3197.10.00/النهروان1/42757

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

المساحة 
المشيدات  المواصفاتبالدونم

والمغروسات
بدل االيجار السنوي المقدر 
للدونم الواحد /دينار عراقي

25/الثنية13/6
زراعية 
غير 

مستصلحة

دار متصدع غير 
صالح للسكن 
وخالية من 
المغروسات

5500 دينار

رقم 
القطعة

رقم 
المقاطعة

المساحة 
المشيدات  المواصفاتبالدونم

والمغروسات
بدل االيجار السنوي المقدر 
للدونم الواحد /دينار عراقي

2
/23

اركية 
وفاضل

3
زراعية 
غير 

مستصلحة
4000 دينارخالية



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد  1430
  االحد 30 نيسان 2017 

07709670606
لزهــرة مؤيــد  عبــد  ا
ســكرتير التحريــر

العراقـي
تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 

للصحافــــة والطباعــــة والنشــــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

هاتف رئاسة التحرير
07901463050
07709670606

07801969233
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

ال	تكتبوا	اإلساءة	عىل	الرمالاحلرب	والسالم	يف	اإلسالم	
نهى الصرافماجد الحسناوي

اإلس�ام دين يعالج واق�ع الحياة، واقر ب�أن اللجوء الى 
القوة احياناً ض�رورة لتحقيق الحق وابطال الباطل والدفاع 
ع�ن الع�دل ورد الظلم، فالمس�لمون لم يب�دأوا الحرب يوماً 
وانما اضطروا اليها دفاعاً عن النفس والدين. ))كتب عليكم 
القت�ال وهو ك�ره لك�م(( فالحرب غاي�ة انس�انية واضحة 
لتحقي�ق مصلحة اجتماعية، فصيان�ة ارواح الناس مطلوبة 
وأمن المجتمع االنس�اني والحفاظ على الس�ام بين البشر 
م�ن ضروريات احترام االنس�ان وتكريمه، ومبدأ االس�لوب 
يتلخ�ص بأن العاقات بين االفراد والجماعات ليس حرباً بل 
تعاون وتعارف على الخير لتحقيق المغزى االنس�اني مكرم 
عل�ى األرض والدلي�ل على ذلك قول�ه تعالى )ي�ا ايها الناس 
خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم ش�عوباً وقبائل لتعارفوا 
ان اكرمكم عن�د الله اتقاكم( وبناءاً عل�ى ذلك فرض القرآن 
الكريم على المجتمع االسامي عدم االعتداء واباح لهم الرد 
ان وقع عليهم، وعلى المسلم عندما يقاتل ال يضحي بنفسه 
م�ن اج�ل المغنم واحت�ال ارض الغير واس�تعباد العباد وال 
يقات�ل من اجل اظهار بطولته وقدرت�ه وكبريائه بل يحارب 
من اجل هداية الغير ولقد س�ئل رس�ول الله )ص( عن رجل 
يقاتل للمغنم وآخر للذكر والمكانة فمن في س�بيل الله ، قال 
رس�ول الل�ه )ص( من قاتل لتكون كلمة الل�ه العليا فهو في 
س�بيل الله وكلمة الله عندما تعلو تنتقل االنسانية الى العدل 
وم�ن عب�ادة العباد الى عب�ادة الله فيتحرر االنس�ان ويصل 
الى قمة الحرية لذل�ك فالجهاد يختلف عن الحرب في الغاية 

والغرض .
      فالح�رب لدى رجال السياس�ة ألغراض مادية تدعوا 
اليه�ا مصلحة الدولة في س�بيل نفعها الذاتي لحب التس�لط 
ونه�ب الث�روات أم�ا الجهاد ف�ي االس�ام فيس�تعمل اثناء 
وج�ود مقاتلة من ع�دو فالباع�ث رد الع�دوان والمحافظة 
على المسلمين فاإلس�ام يرحب ويدعوا الى السام اذا كان 
الطريق لنش�ر األمن في المجتمع االنس�اني وسبق القانون 
الدول باعتبار الس�لم اس�اس العاقات الدولية والحرب أمر 
ط�ارئ لتنمي�ة الحي�اة والمجتم�ع وانج�اح خط�ط التقدم 
الحض�اري واالس�تفادة القصوى م�ن األم�م المتقدمة في 
التغيي�ر والبناء وهذا ال يعارض تهيئ�ة صفوف االمة لجهاد 
االعداء من المحتلين للديار االسامية وتفويت الفرصة على 
الذي�ن يراهنون لغرس بذور الفتنة والتفرقة وتقوية اواصر 

المحبة للمحافظة على بيضة االسام.

الشعور باإلحباط الذي تولده إساءة لفظية من أحدهم أو سلوك يفتقد إلى 
اللياق�ة، قد يترك أثره فينا على مدى زمني أبعد مما نتصور. يحدث هذا األمر، 
حتى وإن كانت هذه اإلساءة غير مقصودة أو أن صاحبها ال يتقن فن المراوغة 
بالكلمات ويستس�هل التعامل مع اآلخرين بطريقة عشوائية ومربكة يسميها 
تلقائي�ة، وهي بالتأكيد ليس�ت في محلها إذا كانت س�ببا ف�ي انزعاج الطرف 
اآلخر وتعكير مزاج�ه. هؤالء في الغالب ال يلتفتون خلفهم كثيرا وال يكلفون 
أنفس�هم عناء جبر الكس�ور الت�ي يحدثونها في قلوب اآلخري�ن، بل إنهم في 
أحسن األحوال قد يواجهون ضحاياهم في مصادفة غير سعيدة فيكررون على 
مسامعهم سخافات أخرى، ثم يدحرجون كلماتهم السمجة على الخط الفاصل 
بين تحية اللقاء وتحية الوداع، الذي س�يكون هذه المرة نهائيا وحاس�ما من 
قبل الطرف اآلخر. ويبدو أن محاوالت اس�تفزاز مش�اعر اآلخرين واالستهانة 
بهم أصبحت هواية للبعض الذين ال يجدون في أقوالهم وأفعالهم ما يستوجب 
معه االعتذار أو محاولة تافي تأثيره الس�لبي على اآلخرين، ألنهم ببساطة ال 
يدركون الخطأ في ما يقترفونه؛ فاالعتراف بالخطأ هو المهارة الوحيدة التي 
ال يتقنها هؤالء خاصة عندما ال يكون رد فعل اآلخر بمس�توى اإلساءة، وهذا 
خطأ آخ�ر يرتكبه الطرف ال�ذي يتعرض لإلهانة بدعوة التس�امح والتغاضي 
عن اإلس�اءة، وهي في األس�اس سلبية واستس�ام ال مبرر لهما، حتى وصل 
األمر بالبعض إلى التغاضي عن كل ما يتس�بب به اآلخرون من جروح نفسية 
على طريقة “اكتب اإلس�اءة على الرمال عسى ريح التسامح يمحيها”! وحين 
ال يجد هؤالء في الغالب الكلمات المناس�بة لرد اإلس�اءة في لحظتها يتبع هذا 
ش�عور بالمرارة والندم، ألن الجواب المناس�ب لم يكن حاضرا وإن اإلساءة لم 
تقاب�ل بإس�اءة توازيها في القوة واالنفعال. يؤك�د متخصصون أن هذا النوع 
من الشخصيات السلبية هم أكثر من يتعرض لتنّمر الوقحين، وهم ال يدركون 
حقا بأن األش�خاص الذين يتواجدون في محيطهم االجتماعي، ليس�وا أكفاء 
ليملك�وا الحق في إصدار أحكامهم وإطاق نقدهم الاذع على اآلخرين، ولهذا 
يتوج�ب علين�ا دائما أن نكون مهيئي�ن ونمتلك القدرة والوع�ي الازمين على 
الرد والنقاش ودحض اآلراء التي نراها في غير محلها، كما يتوجب علينا ردع 
هؤالء الوقحين الذين ال يكلفون أنفس�هم مشقة اختيار ألفاظ ودودة والئقة 

لتوجيه انتقادهم، وهذه أفضل وسيلة لمنعهم من تكراراها.
وعل�ى الرغم من أنن�ا قد نصادف ف�ي حياتنا نماذج من الن�اس ال يمكننا 
تصنيفه�ا ضمن إطار ش�خصية محددة الس�مات، بس�بب صعوب�ة فهمها أو 
التعام�ل معه�ا، إال أن ه�ذه الس�مة المزعجة بال�ذات تأتي كجزء أس�اس من 
تكوين الشخصية العدوانية، بحسب نظريات علم النفس الحديث، وإضافة إلى 
مواصفات الش�خصية العدوانية المشاعة، التي تتميز بالتعامل بصورة عنيفة 
بالقول والفعل مع الناس، تمثل اإلساءة اللفظية والنقد الجارح واالنتقاد الذي 

ال يتبع أسلوبا الئقا، من ضمن السمات الواضحة في العدوانيين.
وم�ع ذلك، فإن العدوانيين ال يمكنهم أن يتقبلوا أي فعل مش�ابه قد يصدر 
ع�ن اآلخرين بحقه�م، فا يتقبل�ون االنتق�اد أو التوجيه حت�ى إذا تم طرحه 
بأس�لوب واضح، وهذا هو مكمن التناقض في شخصياتهم العدوانية. ولهذا، 
ينص�ح متخصص�ون بوجوب رد الص�اع صاعين له�ؤالء حت�ى يرتدعوا وال 

يكرروا فعلتهم، فالرمال لم تعد المكان المناسب لكتابة اإلساءة عليها!

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

تشييع	مهيب	للشهيد	املجاهد	املراسل	حيدر	املياحي	وسط	بغداد

كش�ف تقرير جديد أن مئات األطنان من الباس�تيك 
تدمر المحيط المتجمد الشمالي، وتلحق ضررا كبيرا 

بالكوكب.
ويتمث�ل الخطر األكب�ر في ابتاع األس�ماك وغيرها 
م�ن الحيوانات البرية للباس�تيك ال�ذي يحتوي على 
مواد كيميائية س�امة تتس�رب إلى قاع البحر، ما قد 

يخلق »بقعة ساخنة« من النفايات 
القاتلة.

إجمال�ي  إن  الباحث�ون  وق�ال 
الباستيك العائم في المياه الخالية 
من الجلي�د في المحي�ط المتجمد 
الش�مالي، يت�راوح بي�ن 100 إلى 
1200 طن تقريب�ا، من بينها 400 
طن تتك�ون من 300 ملي�ار منتج 
باستيكي كتقدير متوسط المدى، 
بحس�ب ما ذكره معدو الدراس�ة.

ويش�ير الباحث�ون إل�ى أن القطب 
الش�مالي ه�و »طري�ق مس�دود« 
العائم�ة  الباس�تيكية  للنفاي�ات 
الملقاة في المحيط األطلسي قبالة 
أوروبا والواليات المتحدة، قائلين 
إن ه�ذه النفاي�ات ق�د اجتاح�ت 
إل�ى »المقب�رة  المحي�ط  تي�ارات 

القطبية«.وأظه�ر التقري�ر أن التلوث ق�رب غريناد 
وفي بح�ر بيرين�غ ش�مال النرويج وغرب روس�يا، 
كان أعل�ى بكثير مما كان متوقع�ا في المناطق ذات 
الكثافة الس�كانية المنخفضة، وكش�ف التقرير عن 
كيفية امتداد التلوث الذي يصنعه اإلنس�ان حتى إلى 

أجزاء نائية من العالم.

أثار مقت�رح حكومي بمنح أبقار الهن�د أرقام هوية 
فريدة حفيظة مس�لمي الباد، ال س�يما بعد سلسلة 
من الهجم�ات التي ترتكبها جماع�ات من الهندوس 

بح�ق المس�لمين بس�بب تربيته�م لألبقار.وقّدم�ت 
الحكوم�ة للمحكمة العلي�ا في العاصم�ة نيودلهي، 
مؤخ�را، مقترحها بتخصيص بطاقات تعريف فريدة 
ألبق�ار الهن�د، وذلك ف�ي إطار 
لمكافح�ة  الرامي�ة  الجه�ود 
تهري�ب الحيوان�ات وذبحه�ا.

وأضاف التقري�ر الحكومي أن 
التفاصيل الُمتعلّقة بكل حيوان 
بيانات  س�توضع على قاع�دة 
رئي�س  اإلنترنت.وب�ادر  عب�ر 
الوزراء الهندي نيريندرا مودي 
في 4 يناير 2017، برسم خطة 
فري�دة  هوي�ة  أرق�ام  إلق�رار 
ُمكونة م�ن 12 رمزا، لنحو 88 
مليون رأس ماشية بنهاية عام 
2017.وفي عام 2007، صدرت 
لألبقار بطاقات ف�ي الهند من 
قبل حرس الحدود الهنود، حيث 
تم تصوي�ر األبقار ف�ي القرى 
بوالية البنغال الغربية، وإصدار 
بطاق�ات هوي�ة له�ا لمحاولة 
إيق�اف تهري�ب الماش�ية إل�ى 

بنغاديش المجاورة.

300	مليار	قطعة	بالستيكية	تسبح	يف	املحيط	! هويات	لالبقار!

ألقت قوات الشرطة األميركية في ماونتن فيو بوالية كاليفورنيا 
القب�ض على فت�اة اعت�دت بالضرب عل�ى روبوت..وب�دأت هذه 
الواقعة غريبة، حين عنفت الفتاة الروبوت كي 5 أثناء أدائه لعمله 
المتمثل في حراس�ة موقف للسيارات في المدينة، حيث كانت في 
حالة س�كر، واعتدت عليه بالض�رب وقلبته.والغريب أن الروبوت 
رغم ذلك لم يرتبك، واس�تدعى قوات األمن التي ألقت القبض على 
الفتاة..ول�م يعلم حتى اآلن كي�ف تمكنت الفتاة من قلب الروبوت 
ال�ذي ي�زن نح�و 130 كيلوغراما..واعتب�رت الش�ركة المصنعة 
للروب�وت ك�ي 5 أن أداءه كان مرضيا تمام�ا ولم يحدث أي ضرر 
يس�تدعي االعتداء عليه.وقدم الروبوت الح�ارس كي 5 ألول مرة 
في ديسمبر 2013 وتم تزويده بمجموعة من أجهزة االستشعار، 
التي تس�اعده على الرؤية وش�م الرائحة وكاميرا تصوير حراري 
وماس�ح ضوئ�ي لق�راءة لوح�ات الس�يارات، ويق�وم الروبوت 

بدوريات في المنطقة، وإذا الحظ أمرا غريبا يستدعي الشرطة. 

الرشطة	حتمي	الروبوتات	من	تعنيف	البرش


