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»االمام احلسني)عليه السالم(«

ثالثة من مكارم الدنيا و اآلخرة
 أن تعفو عمن ظلمك و تصل من قطعك 

و حتلم إذا جهل عليك

ص3رئيس الربملان يعلن جتاوز »البيت الترشيعي« للضغوط احلزبية و »االستقطاب الطائفي«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4استياء أمريكي من زيارة اردوغان لواشنطن

العامل الربيطاين يتعهد بوقف صادرات األسلحة إىل السعودية حال فوزه باالنتخابات 

يف لقاء مع رئيس التحالف الوطني.. قادة الطوائف واألديان يؤكدون عىل  »التعايش السلمي«

90 باملئة من املوصل بيد القوات األمنية
     المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت قي�ادة العمليات المش�تركة، 
أم�س الثالثاء، خس�ائر عصابات داعش 
االرهابي�ة وم�ا تبق�ى محت�اًل منها في 
الجان�ب االيم�ن لمدينة الموص�ل، فيما 
أك�د التحالف الدولي ق�رب اعالن النصر 

بتحرير الموصل بالكامل.
العملي�ات  باس�م  الناط�ق  وق�ال 
المش�تركة العميد يحيى رسول بمؤتمر 
صحفي مش�ترك م�ع الناطقين باس�م 
وزارة الدف�اع والداخلي�ة والبيش�مركة 
باالضاف�ة الى التحالف أنه »تم قتل أكثر 

م�ن 16 أل�ف إرهابي�اً من داع�ش خالل 
عمليات التحرير المستمرة«.

وأضاف أن »نسبة المناطق المحررة 
وبالجان�ب   100% االيس�ر  بالس�احل 
كل�م   100 بمس�احة   89.5% األيم�ن 
مربع« مؤكدا ان »القوات االمنية توغلت 
ف�ي عمق حي 17 تم�وز بايمن الموصل 
وس�يطرت على أج�زاء كبي�رة منه وما 
هي اال مس�ألة وق�ت وهو قريب إلعالن 

تحرير كامل الجانب االيمن«.
انس�انية  »مهمتن�ا  أن  ال�ى  وأش�ار 
قبل كل ش�ي ونح�ن ملتزم�ون بقواعد 
االش�تباك وقدم�ت قواتن�ا أروع ص�ور 

التعامل االنساني مع المدنيين، وداعش 
فقد القيادة والس�يطرة بعملياته« الفتا 
الى إس�تخدام أس�لحة ليزيرية دقيقة ال 
تس�بب ضرراً كبي�راً ونتجنب بها تضرر 

المدنيين«.
وعن أنباء رفض تركيا لتحرير تلعفر 
غرب الموصل قال رسول »قواتنا تأتمر 
بأوام�ر القائ�د العام لقوات المس�لحة، 
وال يس�تطيع أحد ان يصدر }فيتو{ على 
عملياتن�ا العس�كرية وس�ندخل تلعف�ر 

ونحررها«. 

التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

شكا عدد كبير من باعة الصحف العراقية 
اليومي�ة الذي�ن يتخذون من االرصف�ة مكاناً 
لمزاولة عملهم من تعرضهم لحملة قامت بها 
الوحدات البلدية التابعة ألمانة بغداد وبتعاون 
من الجهات االمنية ش�ملت ع�ددا من مناطق 
بغداد ام�س الثالثاء .وقال ه�ؤالء الباعة في 
تصريحاٍت صحفية انهم يخرجون مع خيوط 
الفج�ر االول�ى ألج�ل كس�ب لقم�ة خبزهم 

وتأمين قوتهم اليومي من خالل بيع الصحف 
اليومية وان من الظلم ان يعامل بائع الصحف 
به�ذه الطريقة الفج�ة واياً كان�ت المبررات 
والمسوغات ألن بائع الصحف ال يخلف وراءه 
اية مخلف�ات في الش�ارع مثلم�ا يفعل باعة 
اخرون وان البضاع�ة التي يتعاملون بها هي 
الصحف التي يعد انتش�ارها وتداولها مظهراً 
م�ن مظاهر الش�عب الحي الواع�ي الذي يقرأ 
ويتنور ولَم ال وان الصحافة وسيلة مهمة من 
وس�ائل اش�اعة الثقافة والمعلومات وتنوير 

ال�رأي الع�ام وجعل المتلقي ف�ي قلب الحدث 
وطال�ب باع�ة الصح�ف امانة بغ�داد وقيادة 
عملي�ات بغداد ونقابة الصحفيي�ن العراقيين 
بالضغط على الجهات المعنية لوقف مالحقة 
اصحاب الصحف والكف عن الحاق االذى بهم 
واحترامهم وتوفير كل السبل لمزاولة عملهم 
واملن�ا ان يفه�م اصح�اب الق�رار ان غي�اب 
الصحافة عن الش�ارع يعكس صورة سلبية ال 
تليق بنا كشعٍب كان له الفضل االول في تعليم 

البشرية حروف الكتابة. 

جملس األمن
 يتوعد بيونغيانغ بفرض 

عقوبات جديدة 

روحاين يتعهد 
برفع العقوبات عن إيران 

إذا أعيد انتخابه

القضاء يصدق اعرتافات 
متهمني اثنني باالستيالء عىل 

عقارات تعود ملسيحيني

العراق حيصد الذهب 
يف دورة التضامن اإلسالمي 

بألعاب القوى

يا امانة بغداد ويا قواتنا االمنية .. باعة »الصحف اليومية« 
يشكون تعرضهم حلملة مطاردات »بلدية«

اجلانب األيسر حمرر 100 %.. واألمين حماصر بالكامل.. و »داعش« فقد 16 ألفا من عناصره

ص4 ص10ص4 ص2

ص4

ص2

ص3

ص2

ص4

ص2

الكويت حتكم بالسجن عىل 3 من أفراد العائلة املالكة بتهمة اإلساءة لقضاةاألمريكان يف قاعدة »بلد«: متاجرة بـ »البرش« وهتريب للخمر وحفالت ماجنة
وزيـر الداخليـة يناقـش مع السفري االمـريكي تطـورات احلرب ضد »داعـش« الرئاسات الثالث وقادة الكتل يؤكدون عىل رضورة هتيئة قوانني ومستلزمات إجراء االنتخابات 

حمافظ البرصة: مستعدون لتمويل املشاريع وستكون 
املحافظة االوىل يف اكامل البنى التحتية

وزير النقل يشدد عىل استئناف العمل بمرشوع 
ميناء الفاو لدعم االقتصاد

تونس متدد حالة الطوارئ ملواصلة احلرب عىل اإلرهاب
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الرئاس�ة التونس�ية، أم�س الثالثاء، 
التمديد ش�هر إضافيا في حال�ة الطوارئ، التي 
كان�ت فرضتها من�ذ عام ونصف عق�ب اعتداء 
انتحاري قتل فيه 12 من عناصر األمن الرئاسي. 
وقال مسؤول في الرئاسة لوكالة فرانس برس 
»قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبس�ي، 
بعد استش�ارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس 
نواب الشعب )البرلمان(، تمديد حالة الطوارئ 
ش�هرا إضافي�ا ابت�داء م�ن 16 ماي�و 2017«. 

وأضاف أن هذا التمديد »اقتضاه تواصل الحرب 
عل�ى اإلرهاب« الفتا إل�ى أن الوضع األمني في 

البالد »يشهد تحسنا ملحوظا«.
وف�ي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في 
األم�ن الرئاس�ي وأصيب عش�رون آخرون في 
هجوم انتحاري على حافلتهم وس�ط العاصمة 

تونس تبناه تنظيم داعش.
وفرضت الرئاس�ة إث�ر ذلك حال�ة الطوارئ 
لم�دة ثالثين يوم�ا، ثم مددت العم�ل بها مرات 

عدة لفترات تراوحت بين شهر وثالثة أشهر.
وآخ�ر مرة مددت الرئاس�ة حال�ة الطوارئ 

ثالثة أشهر ابتداء من 16 فبراير 2017.
وكان الهج�وم على حافلة األمن الرئاس�ي 
ثال�ث اعتداء دام يتبناه تنظيم داعش المتطرف 

في تونس في 2015.
وتتي�ح حال�ة الط�وارئ للس�لطات حظ�ر 
تج�ول األف�راد والمركب�ات ومن�ع االضرابات 
العمالي�ة، وف�رض اإلقام�ة الجبري�ة وحظ�ر 
االجتماع�ات، وتفتي�ش المحالت لي�ال ونهارا 
ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث اإلذاعي 
والعروض الس�ينمائية والمس�رحية، من دون 

وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.
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القضاء يصدق اعرتافات متهمني اثنني باالستيالء عىل عقارات تعود ملسيحيني
       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الس�لطة القضائي�ة، أمس الثالثاء، عن 
تصدي�ق اعرتاف�ات متهمني اثنني ب�«االس�تيالء« 
عىل عقارات تعود ألشخاص من املكون املسيحي 
يف منطق�ة الك�رادة وبيعها إل أش�خاص آخرين، 
مش�رًة إىل العثور بحوز أحدهم�ا عىل 160 ختماً 

مزيفاً ومستندات غر حقيقية.
وقال ق�ايض محكم�ة تحقيق الك�رادة كريم 
باشط يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »جهوداً قضائية أس�فرت ع�ن التوصل 
لش�خصني متهم�ني باالس�تيالء ع�ىل العق�ارات 
وبيعها إىل آش�خاص آخري�ن«، موضحاً أن »هذه 
العق�ارات تع�ود إىل أبن�اء املك�ون املس�يحي يف 
الكرادة، اذ يقوم املتهمون بتزوير املستمس�كات 

الرسمية ألصحاب العقارات«.
وتاب�ع باش�ط، أن »أحد املتهم�ني وهي امرأة 
تقوم ببيع العقار بهذه املستمسكات املزورة، عىل 
أنها تعود إليها وتستغل أن أصحابها األصليني من 
املهاجرين خ�ارج العراق«، مضيفاً أن »ش�خصاً 

اكتش�ف يف وقت الح�ق بأن العقار الذي اش�رتاه 
ال يع�ود لبائعه إنم�ا آلخر وقام بتقديم ش�كوى 
للمحكم�ة التي اتخذت إجراءاته�ا بحق املتهمني 

وتم التوصل إىل اثنني منهم«.
ولف�ت إىل أن »املتهمة تعم�ل مرشفة تربوية، 
أم�ا رشيكه�ا املته�م فه�و متخص�ص يف مجال 
القان�ون وقد ضبط يف عجلته أكثر من 160 ختماً 
ومستندات وثائق شخصية كهويات أحوال مدنية 

وبطاقات وطنية جميعها مزورة«.
وم�ى ق�ايض محكمة تحقي�ق الك�رادة إىل 
القول إن »املحكمة صدق�ت أقوال املتهمني الذين 
جرى القبض عليهم�ا قضائياً باالعرتاف وبصدد 
اس�تكمال اإلج�راءات تمهي�داً إلحالتهم�ا ع�ىل 

محكمة املوضوع«.
وكان وزير العدل حيدر الزاميل أعلن، الس�بت 
»إج�راءات  اتخ�اذ  ع�ن   ،)2017 ش�باط   27(
رادعة« بش�أن محاوالت االس�تيالء عىل عقارات 
املس�يحيني، وفيم�ا ب�ني أن اإلج�راءات تتضمن 
»اإلع�دام الوظيف�ي« مل�ن يثبت تواط�ؤه، أرجع 

عمليات التزوير إىل »العمل الروتيني الورقي«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د قائدة الطوائف واألدي�ان يف العراق، 
يف لق�اء رع�اه رئي�س التحال�ف الوطن�ي 
السيد عمار الحكيم، عىل الوحدة والتعايش 

السلمي بني العراقيني.
ونقل بيان ملكتب رئي�س التحالف تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، عن عمار 
الحكيم قوله »بحثنا يف لقائنا قادة الطوائف 
املجتمع�ي  الس�لم  يف  الع�راق  يف  واألدي�ان 
األدي�ان  املطلوب�ة ب�ني  العالق�ة  وطبيع�ة 

والطوائف«.
وأش�اد املجتمعون باالنتصارات الكبرة 
الت�ي تحققها قواتنا األمني�ة البطلة بكافة 
صنوفها وتشكيالتها عىل اإلرهاب الداعيش، 
ببس�الة  جميع�ا  اعتزازن�ا  ع�ن  معربي�ن 
وش�جاعة ه�ذه الق�وات يف تحري�ر األرض 
والدف�اع عن الع�رض واملقدس�ات، وتمنينا 
الن�ر امل�ؤزر ملقاتلين�ا يف جبه�ات القتال 
وإع�الن العراق قريب�ا بإذن الل�ه خاليا من 

اإلرهاب الداعيش«.
وأك�د الجميع عىل ان »العراق ليس وطنا 
نعيش فيه، بل انه وطنا يعيش فينا، وعلينا 
أن نهت�م بتعمي�ق وترس�يخ وتعزيز أوارص 
العالقة واملحبة والس�الم والوئام والتعايش 
فيما بني أبناء الوطن الواحد، وان باقة الورد 
العراقي�ة املتمثل�ة بهذا التن�وع يف الطوائف 
والقوميات هو عنر إث�راء كبر يف واقعنا 
العراق�ي ويج�ب أن نعت�ز ب�ه كل االعتزاز 
ونطل�ق رس�ائل محب�ة وم�ودة و تطم�ني 
للجمي�ع«. وأش�ار البي�ان اىل ان »املك�ون 

املسيحي يمثل مكوناً أساسياً ومهماً ونعتز 
به، واملكون االيزدي والصابئي أيضا ديانات 
كريم�ة وعزيزة نعتز به�ا وبأتباعها يف هذا 
الوط�ن الحبيب، املس�لمون ش�يعة وس�نة 
يقف�ون اىل جان�ب الديانات األخ�رى حيث 
يسطر أبناء شعبنا اليوم املالحم والبطوالت 
واملنج�زات يف جبه�ات القت�ال حينما يقف 
العراقيون جميعا بكل تالونيهم صفا واحدا 
وتمتزج دمائهم لتحرير األرض والدفاع عن 

العرض«.
اإلش�كاليات  »بع�ض  أن  اىل  وأش�ار 
واملالبس�ات والنصوص املجتزئة واملقتطعة 
التي ضخت يف وس�ائل وسال اإلعالم بشكل 
مغرض وجاءت لتنق�ل الحديث من أجوائه 
أخ�رى  فض�اءات  إىل  والبحثي�ة  النفس�ية 
بش�كل مس�يس إىل حد كبر وموجه، حيث 
حذر جمي�ع ق�ادة األدي�ان والطوائف بان 
مثل هذه املحاوالت ستس�تمر كلما حققنا 

خطوة أساسية نحو االنتصار«.
وبني ان »رس�الة االجتماع اليوم رسالة 
تطمني لجمي�ع العراقيني وه�ي تعبر عن 
الوح�دة واللحمة والتماس�ك والتعايش بني 
أتباع جمي�ع الطوائف والديان�ات ويف إطار 
القومي�ات والعش�ائر واملناطق واملش�ارب 
السياس�ية املتعددة وكل هذا التعدد موضع 
اح�رتام وكل عراق�ي ينتم�ي له�ذا الوطن 
ويح�رص علي�ه له كام�ل الحق�وق وعليه 
االلتزام�ات الواضح�ة، ويف الخت�ام وجهنا 
ش�كرنا لقادة الطوائف واألديان وممثليهم 
لحضور يف هذا اللقاء والرسائل املهمة التي 

أطلقوها«.

أكدوا على تعزيز أواصر العالقة والسالم بني أبناء الوطن الواحد

يف لقاء مع رئيس التحالف الوطني.. قادة الطوائف واألديان يؤكدون عىل  »التعايش السلمي«

       بغداد / المستقبل العراقي

بحث مستش�ار االمن الوطني رئيس هيئة الحشد 
الش�عبي فال�ح الفياض م�ع رئيس اقليم كردس�تان 
مس�عود بارزان�ي، األوضاع األمني�ة يف جبهات القتال 
وس�ر العمليات يف قاطع�ي نينوى والق�روان، فيما 
اك�د الجانبان عىل اولوي�ة التعاون بني بغ�داد واربيل 
يف كاف�ة املج�االت. وذكر بيان ملكت�ب الفياض، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان »مستشار االمن 
الوطني، رئيس هيئة الحش�د الشعبي، فالح الفياض، 
التقى اليوم يف أربيل، رئيس اقليم كردس�تان مس�عود 
بارزان�ي، وجرى خ�الل اللق�اء اس�تعراض األوضاع 
األمني�ة يف جبهات القتال وس�ر العمليات يف قاطعي 
نينوى والقروان، اضافة اىل تعزيز الجهود املش�رتكة 
لتحقي�ق االنتصارات يف الحرب عىل اإلرهاب«. وش�دد 
الجانبان بحسب البيان عىل »أهمية استمرار التعاون 
والجهود املشرتكة ملرحلة ما بعد داعش الستثمار كافة 
الطاقات لعملية البناء والتنمية املستقبلية«، مؤكدين 
عىل »أولوية التعاون والتنسيق املشرتك بني الحكومة 

العراقية وحكومة اإلقليم يف كافة املجاالت«.

الفياض وبارزاين يؤكدان عىل اولوية التعاون 
بني بغداد واربيل يف كافة املجاالت

       بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن رئي�س اللجن�ة القانوني�ة النيابية محس�ن 
الس�عدون ،الثالث�اء، ع�ن تقليص ع�دد املستش�ارين 
بالرئاس�ات الث�الث وال�وزارات اىل ثالث�ة فقط.وق�ال 
الس�عدون يف مؤتمر صحفي بحضور ع�دد من اعضاء 
اللجنة داخل مبنى الربملان إن »مجلس النواب صوت عىل 
مرشوع قانون املستش�ارين وال�ذي يعترب من القوانني 
املهمة حي�ث تم تقليص عدد املستش�ارين للرئاس�ات 
الث�الث اىل س�تة مستش�ارين ويف ال�وزارات والهيئ�ات 
املس�تقلة اىل ثالث�ة«، مبين�ا ان »الوزارات والرئاس�ات 
كانت فيها جيوش من املستشارين والقانون قى عىل 
هذه الحالة وعمل عىل توجيه عدد املستشارين بالشكل 
املقبول ». وبشأن مرشوع قانون التعديل االول لقانون 
العفو الع�ام اوضح الس�عدون، ان »اللجن�ة القانونية 
استكملت مرشوع القانون وتم استكمال القراءة االوىل 
والثاني�ة له وتضمينه ألغلب املالحظات التي قدمت من 

الكتل السياسية«.

القانونية الربملانية تعلن تقليص عدد املستشارين 
يف الرئاسات الثالث والوزارات

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قي�ادة عملي�ات دجل�ة، أم�س الثالثاء، ع�ن تدمر 
مضافتني لتنظيم »داعش« واعتقال س�بعة من املشتبه بهم يف 
عملي�ات دهم جرت يف خمس قرى ضمن حوض زراعي ش�مال 

رشق ب عقوبة.
وق�ال قائد عملي�ات دجلة الفريق الركن مزه�ر العزاوي إن 
»تش�كيالت امنية مش�رتكة نفذت عمليات دهم يف خمس قرى 
ضمن حوض دياىل )25 كم ش�مال رشق بعقوبة( اس�فرت عن 
تدمر مضافتني لتنظيم داعش واعتقال سبعة من املشتبه بهم 
وابطال عبوتني ناسفتني وتدمر دراجتني ناريتني وثالثة معابر 

غر نظامية عىل نهر خريسان«.
وأضاف العزاوي أن »عمليات الدهم جرت وفق خطط اعدتها 
قي�ادة العمليات من اجل تعقب خاليا داعش وانهاء وجودها يف 

حوض دياىل«.
وكانت عمليات دجلة نفذت العديد من العمليات العس�كرية 

مؤخرا يف مناطق عدة من دياىل.

عمليات دجلة تعلن تدمري مضافتني لـ »داعش« 
واعتقال 7 من املشتبه هبم يف دياىل

       بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مس�ؤول محيل يف قض�اء العمادي�ة بمحافظة دهوك، 
أمس الثالثاء، بأن طائرات حربية تركية هاجمت مجددا مواقع 
حزب العم�ال الكردس�تاني )PKK( يف مناط�ق حدودية تابعة 

ملحافظة دهوك.
وقال مسؤول إعالم ناحية ديرلوك بقضاء العمادية محمود 
نهي�يل إن »طائرات حربية تركي�ة هاجمت مواقع حزب العمال 
الكردستاني بمناطق حدودية تابعة ملحافظة دهوك«، موضحا 
أن »الهجوم اس�تهدف منطقتي س�كري وكيل دي�را التابعتني 

لقضاء العمادية شمايل محافظة دهوك«.
وأضاف نهييل أن »الهجوم اس�تمر ألكثر من نصف س�اعة، 
فيما ش�وهدت أعمدة الدخان تتصاعد من املواقع التي تعرضت 
للقص�ف«، الفتا إىل أن »حجم الخس�ائر التي خلفها الهجوم ما 

زال غر معروف«.
وكان مس�ؤول محيل أف�اد، نهاية نيس�ان امل�ايض، بمقتل 
وإصابة عدد من املدنيني جراء قصف تركي يف قضاء العمادية.

واس�تأنفت الق�وات الرتكية قصفه�ا ملعاقل ح�زب العمال 
الكردس�تاني يف تم�وز 2015 ألول م�رة عق�ب إع�الن الح�زب 

انسحاب مسلحيه من األرايض الرتكية يف العام 2013.

       بغداد / المستقبل العراقي
 

نرشت املديرية العامة للرقابة والتنمية االجتماعية يف مدينة 
الس�ليمانية باقليم كردس�تان، احصاءات لعدد ح�االت الزواج 
والطالق خالل السنوات املاضية، مشرة اىل ازدياد كبر يف حاالت 
الط�الق خالل العامني املاضيني.فبعد عقد حوار مفتوح بش�أن 
اس�باب ازدياد ح�االت الطالق واملقارنة بني تل�ك الحاالت خالل 
الس�نوات املاضية، اعلن مدير اع�الم املديرية جالل هوريني ان 
االحصاءات املتحصلة من املحاكم للفرتة من عام 2016 فقد تم 
اجراء 10 االف و937 عقد زواج فيما تم تس�جيل 4 االف و674 
حالة طالق بني الزوجني مما يعني ان ما نس�بته 47 باملائة من 
الزيجات قد انهارت.واضاف ان االرقام التي كشفتها احصاءات 
عام 2016 تعد زيادة كبرة يف حاالت الطالق مقارنة بالس�نوات 
التي سبقتها والتي لم تتعد فيها النسبة اكثر من 25 باملائة.من 
جهت�ه اعربت االس�تاذة الجامعية عالية فرج ان هناك اس�بابا 
عديدة يف ح�االت الطالق منها بالدرج�ة االوىل الخيانة الزوجية 
والحال�ة االقتصادية والفارق يف مس�توى التفك�ر والرؤى بني 
الزوج�ني، الفت�ة اىل ان عدم التوصل التفاق س�بب آخر للطالق 
فضال عن برودة العواطف بني الرجل واملرأة والتأثرات املحيطية 

وكذلك الربود الجنيس.

طائرات حربية تركية جتدد قصفها عىل مواقع 
الـ)PKK( شاميل دهوك

نصف الزجيات يف السليامنية 
تنتهي بالطالق

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الرؤس�اء الثالث�ة وق�ادة عدد م�ن الكتل 
السياس�ية، أم�س الثالث�اء، رضورة الس�ر قدما 
لتهيئ�ة قوان�ني ومس�تلزمات إج�راء االنتخابات 
املقبلة واإلرساع بترشيع قوانني املحكمة االتحادية 
ومجل�س الخدم�ة االتحادي�ة، فيم�ا ش�ددوا عىل 
تقديم الدعم »التام« للحكومة يف إجراءاتها ضد أي 

انتهاك لسلطة القانون.
تلق�ت  بي�ان  الجمهوري�ة يف  وقال�ت رئاس�ة 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إنه »جرى يف قر 
الس�الم ببغداد لقاء تش�اوري بني الرؤساء الثالثة 
وقادة عدد من الكتل السياس�ية لبحث املستجدات 
السياس�ية واألمنية فضال عن التطورات االقليمية 

والدولية«.وأوضح البيان، أنه »حرض اللقاء رئيس 
الجمهورية ف�ؤاد معصوم ورئيس مجلس الوزراء 
حي�در العب�ادي ورئي�س مجل�س الن�واب س�ليم 
الجبوري ونائب رئي�س الجمهورية نوري املالكي 
ونائب رئي�س مجلس النواب آرام الش�يخ محمد، 
ورئيس التحالف الوطني عمار الحكيم وس�كرتر 
املكتب السيايس للحزب الديمقراطي الكردستاني 
فاض�ل مراني وعض�و املكتب الس�يايس لالتحاد 
الوطني الكردستاني عدنان املفتي ورئيس ائتالف 

العربية صالح املطلك«.
وأض�اف، أن »اللق�اء حي�ى االنتص�ارات التي 
حققتها قواتنا املسلحة عىل تنظيم داعش اإلرهابي 
يف معركة تحرير املوصل، وركز عىل رضورة السر 
قدما لتهيئة قوانني ومستلزمات إجراء االنتخابات 

املقبلة وكذلك التعجيل باستكمال سرورة اختيار 
مجل�س املفوضي�ة العلي�ا لالنتخاب�ات، وترشيع 
الخدم�ة  االتحادي�ة ومجل�س  املحكم�ة  قوان�ني 
االتح�ادي«. ولفت البيان، إىل أن »اللقاء ش�دد عىل 
تقدي�م الدعم التام للحكوم�ة يف إجراءاتها ضد أي 
انتهاك لس�لطة القانون«، متابعاً أن »اللقاء بحث 
أيض�اً س�بل ترسي�ع ع�ودة النازح�ني، ومواصلة 
املب�ادرات لتحقي�ق املصالحة املجتمعي�ة والعمل 
ع�ىل تعزيز مكان�ة العراق عىل املس�توى اإلقليمي 

والدويل«.
وكان رئيس الجمهورية ف�ؤاد معصوم ونوابه 
نوري املالكي واياد عالوي وأسامة النجيفي أكدوا، 
الخميس )4 ايار 2017(، وجوب إجراء االنتخابات 
الربملانية املقبلة يف موعدها الدستوري املستوجب.

       بغداد / المستقبل العراقي

اك�د االمني العام ملجل�س الوزراء 
مه�دي الع�الق ان اجتم�اع الوزارات 
املحلية  الحكوم�ات  االتحادي�ة م�ع 
الق�روض  م�ن  االس�تفادة  ناق�ش 
الخارجي�ة لقدي�م الخدم�ات، فيم�ا 
اك�دت النائب�ة ه�دى س�جاد انه تم 
دع�وة وزارة املالية ملن�ح املحافظات 

الفقرة فرص استثمارية.
وق�ال الع�الق يف مؤتم�ر صحايف 
مش�رتك مع عدد من وزراء التحالف 
يف  املحلي�ة  والحكوم�ات  الوطن�ي 
املحافظ�ات الجنوبي�ة، ان »اجتماع 
الوزراء مع الحكوم�ات املحلية لعدد 
م�ن املحافظ�ات ناقش االس�تفادة 
لتقدي�م  الخارجي�ة  الق�روض  م�ن 
الخدمات«، مش�ددا ع�ىل ان »االزمة 

الواقع«.وتاب�ع  ع�ىل  اث�رت  املالي�ة 
العالق ان »تنسيق الحكومات املحلية 
م�ع ال�وزارات كان ايجابي�ا يف تذليل 
الصعاب«.م�ن جانبها، اكدت النائبة 
عن ائتالف دولة القانون هدى سجاد 
يف رده�ا ع�ىل س�ؤال بش�ان توف�ر 
الفق�رة،  للمحافظ�ات  الخدم�ات 
»اننا دعين�ا يف االجتماع وزارة املالية 
بمن�ح املحافظات الفقرة مش�اريع 

»بع�ض  ان  مؤك�دة  اس�تثمارية«، 
املحافظ�ات فق�رة كونه�ا ال يوجد 

فيها نفط وتحتاج اىل دعم«.
يذكر ان رئي�س التحالف الوطني 
عم�ار الحكيم عقد اجتماعا مع عدد 
م�ن ال�وزراء واملحافظ�ني ملناقش�ة 
امللفات العالق�ة وطلبات املحافظات 
التي اعطيت لوف�د التحالف الوطني 

يف زياراتهم للمحافظات.

نائبة: دعينا بمؤمتر الوزارات االحتادية منح »املحافظات الفقرية« 
فرص استثامرية

الرئاسات الثالث وقادة الكتل يؤكدون عىل رضورة هتيئة قوانني 
ومستلزمات إجراء االنتخابات 

       بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  كش�فت 
قاس�م  وزيره�ا  اس�تقبال  الثالث�اء، 
االعرجي للس�فر االمريك�ي يف بغداد 
اخ�ر  ملناقش�ة  دوغ�الس س�يليمان، 
تط�ورات الحرب ض�د داعش ومجمل 

القضاي�ا ذات االهتم�ام املش�رتك بني 
البلدين.وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي«، نس�خة من�ه، 
ان »وزي�ر الداخلي�ة قاس�م االعرجي، 
استقبل بمكتبه سفر الواليات املتحدة 
االمريكية يف بغداد دوغالس سيليمان«.

وأضافت ان »الجانبني ناقشا عدداً من 

املواضيع ذات االهتمام املشرتك، وبحث 
سبل تعزيزها ملا فيه مصلحة الشعبني 
»االعرج�ي  ان  الصديقني«.وبين�ت 
استعرض اهم التطورات امليدانية عىل 
االرض يف ح�رب الع�راق ضد عصابات 
داع�ش االرهابية، واب�رز االنتصارات 
الت�ي تس�جلها الق�وات العراقية عىل 

االرهابي«.وتس�جل  داع�ش  تنظي�م 
الق�وات االمني�ة املش�اركة يف معركة 
قادم�ون يانينوى انتص�ارات وتقدما 
كب�را يف الس�احل االيمن م�ن املوصل 
بعد تحرير الس�احل االي�رس للمدينة، 
االمر الذي اس�تعرضه االعرجي خالل 

استقباله للسفر االمريكي يف بغداد.

وزير الداخلية يناقش مع السفري االمريكي تطورات احلرب ضد »داعش«



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1442 )  May  17  Wed 2017    العدد ) 1442 ( 17 آيار 2017          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

     بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه م�رف الرافدي�ن »فروع�ه التي تق�وم بمنح 
ق�روض الس�يارات للمواطنني يف بغ�داد واملحافظات 
تس�لم االس�تمارة الخاصة بالرشكة التي ت�م التعاقد 
معه�ا لتجهي�ز املواطنني بالس�يارات ذات املواصفات 

الجيدة«.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رف، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »املرف وضع تعليمات ملنح 
قروض الس�يارات للمواطنني واملتضمن�ة مواصفات 

ونوع السيارة املتعاقد عليها«.
وبني ان »جميع الرشكات املتعاقد معها تخضع لنفس 

الضوابط والتعليمات.

الرافدين يضع تعليامت منح قروض السيارات للمواطنني

     المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلنت قي�ادة العمليات المش�تركة، أمس الثالثاء، 
خس�ائر عصابات داعش االرهابية وم�ا تبقى محتالً 
منها ف�ي الجانب االيم�ن لمدينة الموص�ل، فيما أكد 
التحال�ف الدولي قرب اعالن النص�ر بتحرير الموصل 

بالكامل.
وق�ال الناطق باس�م العمليات المش�تركة العميد 
يحيى رس�ول بمؤتمر صحفي مش�ترك مع الناطقين 
باس�م وزارة الدفاع والداخلية والبيشمركة باالضافة 
ال�ى التحالف أنه »تم قتل أكثر من 16 ألف إرهابياً من 

داعش خالل عمليات التحرير المستمرة«.
وأض�اف أن »نس�بة المناطق المحررة بالس�احل 
االيس�ر %100 وبالجان�ب األيمن %89.5 بمس�احة 
100 كل�م مربع« مؤك�دا ان »الق�وات االمنية توغلت 
في عمق حي 17 تموز بايمن الموصل وسيطرت على 
أجزاء كبيرة منه وما هي اال مس�ألة وقت وهو قريب 

إلعالن تحرير كامل الجانب االيمن«.
وأشار الى أن »مهمتنا انسانية قبل كل شي ونحن 
ملتزمون بقواعد االشتباك وقدمت قواتنا أروع صور 
التعامل االنس�اني مع المدنيين، وداعش فقد القيادة 
والس�يطرة بعمليات�ه« الفت�ا الى إس�تخدام أس�لحة 
ليزيري�ة دقيقة ال تس�بب ض�رراً كبي�راً ونتجنب بها 

تضرر المدنيين«.
وع�ن أنب�اء رف�ض تركي�ا لتحري�ر تلعف�ر غرب 
الموصل قال رسول »قواتنا تأتمر بأوامر القائد العام 
لقوات المس�لحة، وال يس�تطيع أحد ان يصدر }فيتو{ 
على عملياتنا العسكرية وسندخل تلعفر ونحررها«. 

وحول عمليات الحش�د الش�عبي في تحرير ناحية 
القي�روان وقض�اء البع�اج أقصر غرب تلعف�ر أكد أن 
»القي�روان منطق�ة مهم�ة، وهنال�ك خط�ة وضعت 
لتحريرها مع البعاج وصوال الى الحدود مع سوريا«.

ونفى المتحدث باس�م العمليات المشتركة وجود 
أي توت�ر ف�ي العالق�ة والعملي�ات بي�ن البيش�مركة 
والحشد الش�عبي مع االقتراب من سنجار« مؤكداً أن 
»البيش�مركة قاتلت وقدمت تضحي�ات ودماء غالية، 
ولن نصل الى مستوى المواجهة معها وهنالك تنسيق 

وال يوجد تخوف«.
م�ن جانبه قال الناطق باس�م التحالف الدولي في 
الع�راق، العقي�د جون دوري�ان أن داعش على وش�ك 
الهزيمة في مدينة الموصل وسترفع القوات العراقية 

العلم العراقي ونحتفل بالنصر«.
وأض�اف، ان »الق�وات االمني�ة العراقي�ة تواج�ه 
مباش�رة داع�ش واالع�داء عل�ى وش�ك الهزيمة في 
الموصل، وس�يكون النصر للعراق وهذا الش�ي األهم 
والقوات العراقية ضحت بكل ش�يء لهزيمة األرهاب 
وتضحياته�ا لي�س للعراقيي�ن فق�ط وإنم�ا للعال�م 
بأجم�ع« الفت�ا ال�ى ان »الق�وات العراقية ستس�تمر 
في تحرير كامل الموصل وتتهي�أ لهزيمة االرهابيين 
بالمناط�ق االخ�رى وسيس�تمر دعمنا له�ا وهذا من 

دواعي سرورنا«.
وأش�ار الى ان »طيران التحالف دمر أكثر من 300 

س�يارة مفخخة في الموص�ل« مبينا ان »الس�يارات 
المفخخة تتفجر داخل المدن وضرباتنا الجوية قامت 
بتحطي�م أكثر من 200 نفق لألع�داء وأكثر من 1000 
موقع لهم التي يس�تخدمونها من أجل االستمرار في 

االرهاب«.
وأكد ان »عدد قوات التحالف في العراق هم خمسة 
االف و260 وغرضها لتجهيز المعلومات االستخبارية 

للقوات العراقية وتدريبها على القتال«.
وكش�ف العقيد دوريان الى انته�اء مهامه اليوم 
في العراق قائال: كان لي الشرف ان أكون في االخبار 
للتحدث عن دع�م التحالف الدولي للق�وات العراقية 
واود ان اش�كر من تعاون معنا ف�ي العراق لكرمهم 

والشراكة والتعاون«.

وأض�اف »غ�داً س�يكون بديل�ي العقي�د }راي�ن{ 
وس�ياخذ مهام�ه كمتح�دث للتحال�ف الدولي وهو 

متحمس للتحدث معكم«.
وع�رف المتح�دث الجدي�د للتحال�ف ف�ي العراق 
عن نفس�ه بش�كل مقتص�ب »خدمت ف�ي 96 مهمة 
لقوات التحالف لهزيمة داع�ش االرهابي في العراق 

وللمنطقة وللعالم«. 
من جانب�ه قال المتح�دث باس�م وزارة الداخلية 
العميد س�عد معن »ت�م زيادة افواج ط�وارئ نينوى 
بأربعة أفواج ليكون عددها 15 فوجاً مع فتح مراكز 
للش�رطة القضائية، وفتح 15 مركزاً للدفاع المدني 
في الموصل، وكذلك تفعي�ل مديرية المرور وتنظيم 

حركة السيارات في الموصل«.

وأض�اف »تطوع أكثر م�ن 5 االف للقوات االمنية 
وتخرج�ت اخر وجب�ة الخميس الماض�ي، وفتح 27 
دائ�رة لالح�وال المدني�ة ف�ي المواص�ل ونواحيها 
محتل�ف  مس�تمكاً  و391  الف�اً   168 واص�درت 

للمواطنين«.
وأش�ار معن الى ان »%80 من المحور الش�مالي 
للجانب األيمن أسند لقطعات الشرطة االتحادية وتم 
إع�ادة 30 الف مدني لمناطقهم س�كناهم من 6 ايار 

لهذا اليوم
بدور أعل�ن المتحدث باس�م وزارة الدفاع العميد 
تحس�ين ابراهيم انج�ازات قطعات الجي�ش االمنية 
واالنس�انية قائ�ال ان »الق�وة الجوي�ة نف�ذت خالل 
الم�دة م�ن 11 نيس�ان ال�ى 14 اي�ار أكثر م�ن 180 

طلعة وحقق�ت جميع أهدافها«.وأضاف ان »الجيش 
ش�ارك أيضاً بإعادة تأهيل بعض الجسور التي تربط 
الحانبي�ن االيس�ر وااليمن لتس�هيل حرك�ة المرور 

ومساعدة تنقل السكان والنازحين«.
وأضاف »جمعنا الكثير من االعتدة واالسلحة وتم 
إتالفها ومس�اعدة النازحين بالمواد االغاثية ونقلها 
لهم وتأمي�ن الطبابة بأجراء أكثر م�ن 15 الف حالة 

بينها خطيرة«.
من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة البيشمركة، 
العميد هلكورد محمد، أن »االقليم وبغداد مسؤوالن 
ع�ن التخطي�ط والتنس�يق بي�ن القوات المش�تركة 
تنف�ذ  جه�ة  ه�ي  والبيش�مركة  نين�وى،  بتحري�ر 

العمليات«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ق�ال رئي�س مجلس النواب س�ليم 
الجبوري، أمس الثالث�اء، ان البرلمان 
استطاع أن يتجاوز مرحلة االستقطاب 
الطائفي«.وذك�ر الجبوري، في كلمته 
الدول�ي  المؤرخي�ن  اتح�اد  بمؤتم�ر 
االول تح�ت ش�عار »دس�تور ناض�ج 
ومؤسس�ة تشريعية.. ضمان لتحقيق 
الحي�اة السياس�ية المس�تقرة وبن�اء 
الهوي�ة الوطنية، »لقد س�عى مجلس 
الن�واب العراقي وخالل دورته الحالية 
الى ترس�يخ اع�راف برلماني�ة قادرة 
عل�ى التأس�يس  لنمط جدي�د واجواء 
مختلف�ة،  فق�د اس�تطاع أن يتج�اوز 
مرحلة االستقطاب الطائفي وينقسم 
وفقا الهداف ومع�ان جديدة عنوانها 
الرأي السياس�ي  بعيدا ع�ن االنتماءات 

االخرى«.
وأضاف »اس�تطاع البرلمان كس�ر 
كل التوقع�ات والتخمين�ات الرقمي�ة 
المبنية على االع�داد الكتلوية القديمة 
في بع�ض فعالياته وتصويتاته، وهذا 
يعني ان ممثل الشعب اصبح قادًرا على 
ان يعّبر عن ذاته والقس�م الذي قطعه 
امام الله والش�عب متجاوزا الضغوط 

الحزبية والفؤية والمصلحية«.
وأش�ار الجبوري ال�ى ان »مجلس 
النواب تمكن من تفعيل وسيلة السؤال 

البرلمان�ي التي ت�م تطبيقها في هذه 
ال�دورة حصرا وبش�كل ملف�ت وجاد 
وحي�وي وه�ادف م�ا جع�ل التواصل 

المنت�ج بي�ن الس�لطتين التش�ريعية 
والتنفيذية في أفضل حاالته ونش�اط 
وحدده�ا  رس�مها  الت�ي  وظائف�ه 

العام  »الس�مت  ان  الدس�تور«.وتابع، 
للحي�اة الديمقراطية في العراق وعلى 
م�ر التاري�خ الحدي�ث كان�ت تس�تمد 

قوته�ا من إرادة الش�عب ف�ي التحرر 
من قيود التفرد بالس�لطة واالستبداد 

والدكتاتورية«.

»مراك�ز  البرلم�ان  رئي�س  ودع�ا 
الدراس�ات الوطني�ة، الحكومية منها 
والمس�تقلة على حد سواء الى تحفيز 
الق�درات  والطاق�ات  المعرفي�ة الت�ي 
تمتلكه�ا لتقديم خبرتها لمؤسس�ات 
الدولة  كعمل استشاري طوعي يهدف 
ال�ى تحقيق المصلح�ة الوطنية العليا 
وتنضيج االفكار والمقترحات الالزمة 

لتطوير هذه المؤسسات«.
وأكد »نحن نؤمن بضرورة الوقوف 
وبحرص على قضية التدوين والتوثيق 
يصاحبه�ا التحلي�ل اإليجاب�ي العلمي 
المتخص�ص ال�ذي يأخذ م�ن التاريخ 
ما ه�و نافع وبناء ويغ�ض النظر عن 
الصفح�ات الموجع�ة والمؤلمة تحت 
ٌة َقْد  القاعدة القرانية العظيمة }ِتلَْك أُمَّ
ا َكَس�ْبُتْم  َخلَْت  لََها َما َكَس�َبْت َولَُكم مَّ

ا َكاُنوا َيْعَمُلوَن{«. َواَل ُتْسأَُلوَن َعمَّ
واختت�م الجب�وري كلمت�ه بالقول 
للمؤتمري�ن ان »مبادرتكم تأتي ملبية 
للحاجة الفعلية للمرحلة التي نعيشها 
فنحن  بأمس الحاجة الصحاب الخبرة 
الفكر النير  من األكاديميين والباحثين 
م�ن خ�الل خالصاته�م القيم�ة التي 
س�يقدمونها في هذا المؤتمر النوعي 

المهم«.

اجلانب األيسر حمرر 100 %.. واألمين حماصر بالكامل.. و »داعش« فقد 16 ألفًا من عناصره

90 باملئة من املوصل بيد القوات األمنية

أشار إىل تفعيل »السؤال« وجعل التواصل »منتج« مع السلطة التنفيذية

رئيس الربملان يعلن جتاوز »البيت الترشيعي« للضغوط احلزبية و »االستقطاب الطائفي«

       بغداد / المستقبل العراقي

كشف وكالة »اسوشييتد برس« عن فضيحة 
من العيار الثقيل مس�رحها قاع�دة بلد الجوية 
الت�ي تحميها ش�ركة )س�الي ب�ورت كلوبال( 
االمريكية مقابل عقد بمبلغ 700 مليون دوالر.

وتأتي أهمية القاع�دة من كونها تقلع منها 
مقات�الت »أف –16«. وعل�ى الرغم م�ن اجراء 
تحقي�ق إال ان قيادات الش�ركة اخفت�ه، بل انها 

طردت المحققين وفصلتهم من أعمالهم.
ت�وّرط  ع�ن  الداخل�ي  التحقي�ق  وكش�ف 
عاملين في الش�ركة في عمليات تهريب البشر 
بغية ممارس�ة الجنس باإلضاف�ة إلى التهريب 
الروتيني للمشروبات الكحولية بكميات هائلة، 

كما ت�م التغاضي عن س�رقة مول�دات كهرباء 
ضخمة ورافعة يبلغ ارتفاعها 60 قدماً.

وتش�هد القاعدة سهرات وليالي حمر، بينما 
تم توظيف عامالت نظاف�ة إثيوبيات بالظاهر، 

في حين انهن يقدمن خدمات جنسية.
وي�رى الخبي�ر األمن�ي،  محم�د الجزائري، 
ان ه�ذه الفضيح�ة االخالقي�ة تعّب�ر عن حال 
االمري�كان ف�ي كل قواعدهم المنتش�رة حول 
العالم، الفتاً إلى ان واشنطن تستغل مشاركتها 
االس�مية في الحرب عل�ى عصاب�ات »داعش« 

االجرامية للتمادي في تصرفاتها.
ودع�ا الجزائري ال�ى متابعة األم�ر قانونياً 

حتى اذا كان سيأخذ وقتاً طويالً.
وع�ن الش�ركات االمني�ة ق�ال الجزائ�ري: 

»الش�ركات امريكية في جنس�يتها وس�لوكها 
حرك�ة  عل�ى  س�لباً  س�تنعكس  وتصرفاته�ا 
المدنيي�ن وه�و م�ا س�يقوي الجه�ة الرافضة 
للوج�ود االمريك�ي ف�ي الع�راق«، موضحاً أن 
»الرفض هو الس�مة الممي�زة للتعامل مع هذه 
الش�ركات ويتحدث البعض عن انها خطوة غير 

موفقة ويجب اعادة النظر بها«.
وكش�ف عن ان هذه الشركات فوق القانون 
ألنه�ا ج�اءت ب�إرادة أمريكية وهي ج�زء من 
المش�روع االمريكي. وع�ن الحلول المطروحة 
أمام فضيحة قاعدة بلد بّين الجزائري بان هناك 

حالً قانونياً يحتاج مدة طويلة وهو ناجح.
إلى ذلك، أعلن عضو مجلس محافظة صالح 
الدين مهدي تقي عن عزمه التحقيق في فضيحة 

الش�ركة األميركية المسؤولة عن تأمين قاعدة 
بلد بالمحافظة.وقال تقي، في تصريح صحفي، 
أن »مجلس صالح الدين س�يفتح تحقيقا بشأن 
م�ا نش�رته وكال�ة االسوش�يتد ب�رس بش�أن 
تورط شركة س�اليبورت األميركية المسؤولة 
ع�ن تأمي�ن قاعدة بل�د بالمتاج�رة بالمخدرات 
والدعارة والكحول”، مبينا أن “المجلس سيتخذ 
عدة توصيات بهذا الصدد إذا ثبت تورط الشركة 
بذل�ك”. وأض�اف تق�ي، أن “المحافظة تحررت 
بق�وات وم�اء عراقي�ة، م�ن الجيش والحش�د 
الش�عبي، وه�ي ق�ادرة على مس�ك كل أراضي 
صالح الدي�ن ومناطقها بما فيها المؤسس�ات 
العس�كرية والمط�ارات”، مرك�دا أن “التواجد 

األمريكي ال مبرر له”.

وكالة أجنبية كشفت عن سلوك مشني.. وجملس احملافظة فتح جلنة حتقيقية

األمريكان يف قاعدة »بلد«: متاجرة بـ »البرش« وهتريب للخمر وحفالت ماجنة
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         بغداد / المستقبل العراقي

وقع أكثر من س�تني نائبا يف الكونغرس 
األمريك�ي ع�ى رس�الة مفتوح�ة تتضمن 
عب�ارات »مناهضة لرتكي�ا« وتنتقد جهود 
انق�رة يف ملف�ي األك�راد وفتح الل�ه غولن، 
العدود الل�دود للرئيس طيب رجب اردوغان 

الذي بدأ زيارة لواشنطن االثنني.
ويب�دو ان اردوغ�ان س�يجد صعوب�ات 
عديدة يف تغيري رأي الرئيس األمريكي دونالد 
ترام�ب يف هذين امللفني، م�ا يثري احتماالت 
اس�تمرار ال�رود يف العالقات ب�ني الواليات 
املتحدة وتركيا، البلد املسلم الكبري العضو يف 

الحلف األطليس.
وذكرت وكال�ة انباء األناض�ول الرتكية 
التابع�ة للحكومة ان الرس�الة التي وقعها 
62 نائبا يف مقدمتهم بيل جونسون وبراديل 
ش�نيدر اللذي�ن ب�ادرا إىل إعداده�ا والدعوة 
لتوقيعه�ا. ووصف�ت األناض�ول الرس�الة 

ب�«املنحازة«.
وذك�رت الوكال�ة ان الرس�الة تضمن�ت 
عب�ارات مناهض�ة لرتكي�ا واس�تياء »غري 
مبارش« من الجهود التي تبذلها الس�لطات 

الرتكية ضد منظمة غولن.
ويتهم إردوغ�ان غولن املقيم يف الواليات 
املتح�دة بالوق�وف وراء محاول�ة االنقالب 
الفاش�لة ويطالب بتس�ليمه. وينفي غولن 
الذي يعيش يف منفى اختياري يف بنسلفانيا 
منذ عام 1999 أي صلة بمحاولة االنقالب.

وانتق�دت رس�الة الن�واب ايض�ا حملة 
االعتقاالت بحق الصحافيني واغالق وسائل 
االع�الم املعارضة وموقف تركي�ا من اكراد 

سوريا.
وتدعم الواليات املتحدة »وحدات حماية 
الش�عب« الس�ورية وتعتره�ا األق�در عى 
التص�دي ميداني�ا لتنظيم »داع�ش« وطرد 

الجهاديني من معقلهم السوري بالرقة.
لكن تركيا ال ترى يف تلك القوات الكردية 
العم�ال  ل«ح�زب  امت�دادا  إال  الس�ورية 

الكردس�تاني« الرتك�ي ال�ذي يخ�وض منذ 
1984 حرب�ا دامي�ة ضد الس�لطة الرتكية، 
الغربي�ون  وحلفاؤه�ا  انق�ره  وصنفت�ه 

»منظمة ارهابية«.
وناش�د أردوغ�ان الحكوم�ة األمريكي�ة 
الع�ودة »بال تأخ�ري« عن »خطئه�ا« معلنا 
أنه س�يطرح هذه النقطة أثن�اء محادثاته 

وترام�ب.ويف ما اعتر إهان�ة النقرة، جرى 
اإلع�الن عن تس�ليح املقاتلني االك�راد أثناء 
وجود قادة اركان الجيش واملخابرات األتراك 

يف واشنطن للتحضري لزيارة رئيسهم.
ونتيجة التوتر الذي تفاقم أثناء رئاس�ة 
باراك اوباما، فشلت تركيا والواليات املتحدة 
يف ب�ث الزخ�م يف عالقاتهم�ا التجارية. كما 

بلغت معاداة االمريكيني مس�تويات عليا يف 
تركي�ا حيث ينرش االع�الم الحكومي دوريا 

نظريات مؤامرة واشنطن ضالعة فيها.
وق�ال مس�ؤول ترك�ي كب�ري إن ق�رار 
تس�ليح وح�دات حماية الش�عب »يرقى إىل 
وض�ع دينامي�ت تح�ت العالق�ات الرتكية 

األمريكية«.

وأضاف املس�ؤول الذي تح�دث إىل وكالة 
روي�رتز لالنباء مش�رتطا عدم نرش اس�مه 
»يف الوقت الذي يقال فيه إن العالقات، التي 
لحق بها رضر جس�يم، بدأت تتحس�ن فإن 
ابتع�اد تركيا ع�ن واحد من أك�ر حلفائها 

سيكون عالمة يف غاية السوء«.
ويصور إردوغان الدعم األمريكي لوحدات 

حماية الش�عب الكردية ب�دال من املعارضة 
الس�ورية عى أنه اس�تمرار لسياسة إدارة 

أوباما.
وقال املسؤول الرتكي إن إردوغان سيبلغ 
ترام�ب بأن دع�م القوة الكردية الس�تعادة 
أرض عربية يسيطر عليها تنظيم »داعش« 
س�يزرع بذور أزمات مس�تقبلية وإن قوى 
أخ�رى يف املنطق�ة منها قادة أك�راد العراق 

تعارض وحدات حماية الشعب.
وق�ال رئي�س ال�وزراء الرتك�ي ب�ن عيل 
يلدري�م بع�د محادث�ات يف لن�دن األس�بوع 
املايض م�ع وزير الدف�اع األمريكي جيمس 
ماتي�س إن اجتم�اع ترام�ب م�ع إردوغان 
س�يكون فرص�ة »لتصحي�ح خط�أ« دعم 

وحدات حماية الشعب.
وقال إردوغان »اآلن س�نجري املباحثات 
قرارن�ا  س�نتخذ  ذل�ك  وبع�د  النهائي�ة. 

النهائي«.
وال ت�رى الوالي�ات املتح�دة بدائ�ل تذكر 
لدع�م وحدات حماية الش�عب التي تش�مل 
جزءا رئيسيا من قوات سوريا الديمقراطية 
الزاحف�ة عى الرقة من أج�ل تحقيق هدف 

سحق »داعش« يف سوريا.
ول�م يذكر إردوغان ما ق�د تأخذه تركيا 
م�ن خطوات إذا واصلت واش�نطن امليض يف 

خطتها.
وق�د أش�ار مس�ؤولون إىل أن تركي�ا قد 
تصع�د غاراته�ا الجوية ع�ى قواعد حزب 
العم�ال الكردس�تاني يف ش�مال الع�راق أو 
تستهدف وحدات حماية الشعب يف سوريا. 
كم�ا يمكنه�ا ف�رض قي�ود عى اس�تخدام 
قاع�دة إنجرليك الجوية كمطار تنطلق منه 
طائ�رات الحمل�ة الجوية ع�ى »داعش« يف 

سوريا والعراق.
لكن ذل�ك س�يعرقل عمليات تس�تهدف 
يمثل�ون  الذي�ن  املتش�ددين  اإلس�الميني 
أيض�ا خطرا ع�ى تركي�ا وس�بق أن أعلنوا 
مس�ؤوليتهم عن هجمات من بينها تفجري 

بمطار اسطنبول يف حزيران املايض.

نواب الكونغرس حيثون ترامب على عدم التعامل مع »السلطان«

استياء أمريكي من زيارة اردوغان لواشنطن

روحاين يتعهد برفع العقوبات عن إيران إذا أعيد انتخابه

        بغداد / المستقبل العراقي

دان مجلس األمن الدويل بحزم يف تجربة إطالق الصاروخ 
التي قامت بها كوريا الش�مالية ووع�د برد قوي عليها بما 
يف ذلك فرض عقوبات عى بيونغيانغ، وذلك عش�ية اجتماع 
مغل�ق طارئ مس�اء االثن�ني بدعوة م�ن الوالي�ات املتحدة 
واليابان. وكانت كوريا الشمالية أعلنت أنها اخترت بنجاح 
نوع�ا جديدا من الصواري�خ قال الخراء أنه�ا تتميز بمدى 
غري مس�بوق يس�مح لها بالوصول إىل القواعد األمريكية يف 
املحي�ط الهادئ، مؤك�دة انه يمكن تحميل�ه »برأس نووية 
قوية«. وذكرت وكالة األنباء الكورية الشمالية الرسمية أن 
بيونغيانغ اخترت بإطالق هذا الصاروخ الذي دانته األرسة 
الدولي�ة »نموذج�ا جديدا لصاروخ بالس�تي اس�رتاتيجي« 

مداه »بني املتوسط والبعيد«.
ويف بيان اعتم�د بإجماع الدول األعضاء بما فيها الصني 
حليف�ة كوريا الش�مالية، دان مجلس األمن الدويل »س�لوك 
بيونغيان�غ املزع�زع لالس�تقرار بدرج�ة كب�رية وتحديه�ا 
الص�ارخ واالس�تفزازي ملجل�س األمن«. وطل�ب من كوريا 
الش�مالية الرهن�ة »ف�ورا عى الت�زام جدي بنزع الس�الح 

النووي عر تحركات عملية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أيدت محكمة التمييز الكويتية أحكاما بالس�جن ملدة 5 
س�نوات بحق خمسة أش�خاص بينهم 3 أفراد من أرسة آل 
الصباح الحاكمة بتهمة اإلس�اءة لقضاة كبار عر وس�ائل 
التواصل االجتماعي اإللكرتونية.وتعت�ر األحكام الصادرة 
عن محكم�ة التمييز قطعية وغري قابلة للنقض، واملحكوم 
عليهم من األرسة الحاكمة هم الشيخ عذبي الفهد الصباح 
ابن أخ األمري والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة، والشقيق 
األصغر لعضو اللجنة التنفيذي�ة لالتحاد الدويل لكرة القدم 
الش�يخ أحمد الفهد األحم�د الصباح، والش�يخ خليفة عيل 
الصباح رئي�س تحرير صحيفة »الوط�ن«، والقناة التابعة 
له�ا، واللت�ني أغلقت�ا بس�بب مخالفتهما ال�رشوط املالية 
لقان�ون الرشكات.كما أيدت املحكمة حكما بالس�جن ملدة 
سنة بحق شخص سادس، إضافة إىل حكم بإطالق رساح 6 
أش�خاص آخرين عى ذمة القضية ذاتها.وأدين املتهمون يف 
نهاية مايو من عام 2016، بتهمة اإلساءة إىل رئيس مجلس 
القضاء األعى وس�لفه، واتهامهم�ا بتلقي رىش، وذلك عر 
موقع »توي�رت« للتواص�ل االجتماعي وتطبيق »واتس�اب« 

للمحادثة الفورية عر الهواتف الذكية.

الكويت حتكم بالسجن عىل 3 من أفراد 
العائلة املالكة بتهمة اإلساءة لقضاة

جملس األمن يتوعد بيونغيانغ بفرض 
عقوبات جديدة 

       بغداد / المستقبل العراقي

تعّهد ح�زب العّم�ال الريطاني بوق�ف تمويل 
اململكة املتحدة لجرائم الحرب املدعومة من الواليات 

املتحدة والتي ترتكبها السعودية يف اليمن.
وأعل�ن الح�زب عزم�ه وق�ف جمي�ع مبيعات 
األسلحة إىل السعودية ىف حالة فوزه يف اإلنتخابات 
الرملانية املقّرر إجراؤها يف الثامن من ش�هر يونيو 
املقبل.واعت�ر مراقب�ون ه�ذه الخط�وة تحوال يف 
سياس�ات الحزب نظرا لتاريخ�ه ىف دعم الحروب” 
األمريالي�ة” وخاص�ة تل�ك الت�ي قاده�ا رئي�س 
الوزراء األس�بق تونى بلري, الذي يصفه ناش�طون 
ب�� “مجرم ح�رب”. وتأتي ه�ذه التحوالت يف ظل 
قيادة السيايس املخرضم املناهض للحرب جريمي 
كوربن. ومن جانبها قالت وزيرة خارجية حكومة 
الظ�ل العمالية إمي�يل ثورنبريي، إن هذا س�يكون 

عودة إىل “سياسة خارجية أخالقية”.
وقال�ت ثورنب�ريي لصحيف�ة الجاردي�ان، إن 
الحزب س�يعود إىل “مذهب ك�وك” الذي يركز عى 
حق�وق اإلنس�ان، يف إش�ارة إىل وزي�ر الخارجي�ة 
العم�ايل األس�بق روبني كوك الذي اس�تقال يف عام 

2003 بسبب الحرب عى العراق.
وقال�ت ثورنب�ريي “س�وف نس�عى جاهدي�ن 
للحد م�ن عدم زي�ادة التوترات العاملي�ة، وإعطاء 
زخم جدي�د للمحادثات حول عدم االنتش�ار ونزع 
السالح”. كما وطالب حزب العمال بإجراء تحقيق 

مستقل لألمم املتحدة ىف جرائم الحرب ىف اليمن.
وقالت ثورنب�ريي إن الحكومة املحافظة قامت 
بتس�ليح “الطائ�رات الس�عودية الت�ي قتلت آالف 

املدنيني األبرياء يف اليمن”.
وأضاف�ت أن الحكوم�ة العمالية ستس�تعرض 
أيضا جميع عقود التدري�ب واملعدات مع البحرين 

وغريها من األنظم�ة القمعية لضمان عدم تواطؤ 
بريطاني�ا م�ع أي س�وء معامل�ة للمدني�ني. كما 
أش�ار حزب العمال إىل تعليق التدخل الريطاني ىف 

الرضبات الجوية ضد سوريا.
وقالت ثورنبريي إن رئيس�ة ال�وزراء املحافظة 
الحالية ترييزا ماي قامت حتى اآلن بالعكس تماما، 
ومن املرجح أن يس�تمر ه�ذا الطريق. وحّذرت من 
أن هذه السياسة الخارجية يف حال إعادة انتخابها 
يف الثام�ن م�ن يونيو ستش�هد تصعي�دا يف العمل 
العس�كري ضد سوريا واس�تمرار تمويل وتسليح 
حمل�ة الحرب الت�ي تقودها الوالي�ات املتحدة ضد 

اليمن.
هذا ونقل موقع “ميدل أيست آي” عن كوربني 
قول�ه: “ال مزي�د م�ن التمس�ك بدونال�د ترام�ب، 
وستنتهج حكومة عمالية، سياسة خارجية قوية 

ومستقلة يف لندن”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السلطات اإليطالية تفكيك 
أرسة تعم�ل م�ع منظم�ة ندرانجيتا 
اإلجرامي�ة الت�ي جن�ت املالي�ني م�ن 
تتعل�ق  وأخ�رى  املقام�رة  أعم�ال 
بمركزالستقبال الالجئني، حيث قامت 
باعتق�ال 68 ش�خصا. وق�ال مكتب 
اإلدعاء ملكافحة نشاط املافيا يف مدينة 
كاتان�زارو بجنوب إيطالي�ا، إن أفراد 

أرسة ارين�ا متهم�ون بالعضوي�ة يف 
املافيا وإبتزاز األموال وتزوير تسجيل 
األص�ول واالختالس والتزوير وجرائم 
تتعل�ق بالرضائب. اف�ادت الرشوق ؛ 
وكش�ف املحققون، أن أفراد االرسة” 
تدخل�وا ألكث�ر م�ن عق�د يف جمي�ع 
األنش�طة” ذات الصلة بمركز يس ايه 
ار ايه س�انت انا الستقبال املهاجرين 
يف منطقة اس�وال كابو ريزوتو، حيث 
كان�ت تحص�ل ع�ى العق�ود العامة 

لتقديم األغذية وغريها من الخدمات.
وق�د تم االش�تباه يف ت�ورط املافيا يف 
إدارة املركز منذ 2013، عقب أن أثارت 
القضية وس�ائل اإلعالم وسياس�يون 
مث�ل الورا فريارا الت�ي تنتمى لحركة 
خم�س نجوم.يش�ار إىل أن ليوناردو 
س�اكو، رج�ل األعمال الش�هري الذي 
يدي�ر املرك�ز، يق�وم بنرش ص�ور له 
للتواص�ل  الفيس�بوك  موق�ع  ع�ى 
االجتماع�ي بجانب البابا فرنس�يس 

باب�ا الفاتي�كان، وانجيلين�و الفانو، 
الس�ابق،  اإليط�ايل  الداخلي�ة  وزي�ر 
ووزي�ر الخارجي�ة الح�ايل. وذك�رت 
وكال�ة األنب�اء اإليطالية “انس�ا”، أن 
ساكو كان ضمن األشخاص الذين تم 
إلقاء القبض عليهم، بجانب قس�يس 
محيل. يش�ار إىل أن منظمة ندرانجيتا 
تتمركز يف كاالبريا، وتعد إحدى أقوى 
املنظمات اإلجرامية يف العالم، والرائدة 

يف تهريب الكوكايني ألوروبا.

العامل الربيطاين يتعهد بوقف صادرات األسلحة إىل السعودية 
حال فوزه باالنتخابات 

إيطاليا: اعتقال 68 شخصًا من أرسة تعمل مع منظمة ندرانجيتا اإلجرامية 

         بغداد / المستقبل العراقي

وع�د الرئي�س اإليران�ي املنتهي�ة واليت�ه حس�ن روحان�ي بتس�وية 
»التناقض�ات« يف االتفاق النووي م�ع املجتمع الدويل، إذا أعيد انتخابه يف 

انتخابات الرئاسة املزمع تنظيمها يف ال�20 من أيار.
وقال، يف خطاب حملته أمام حشد من أنصاره يف محافظة مازندران 
)ش�مال إي�ران( إنه إذا م�ا أعيد انتخاب�ه، فإنه س�يدفع إىل رفع جميع 
العقوب�ات املفروض�ة عى إيران، بم�ا فيها تلك الت�ي ال ترتبط باالتفاق 
النووي. وأضاف روحاني يف الكلمة أن الحكومة اإليرانية مس�ؤولة أمام 
الش�عب للدفاع عن حقوقه أم�ام املجتمع الدويل، باس�تخدام العقالنية 
واملنطق رغم املؤامرات التي يحيكها »األعداء« الستهداف البالد، مضيفا 
أن الس�بيل األمثل الس�تيفاء تلك الحق�وق يرتكز عى إج�راء محادثات 

سياسية وقانونية عى الصعيد الدويل.
وقال املتح�دث باس�م وزارة الخارجية، بهرام قاس�مي أن »الرئيس 

تناول هذه املسألة وسننظر يف كيفية تنفيذ هذه املبادرة الجديدة«.
وأكدت وسائل اإلعالم اإليرانية أن روحانى يؤيد التفاوض مع حكومة 

الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي ينتقد بشدة االتفاق النووي.
وكان روحاني عامال فاع�ال يف دفع االتفاق النووي لعام 2015 الذي 
خف�ف العقوبات االقتصادية املفروض�ة عى إيران يف مقابل فرض قيود 
عى برنامجها النووي الذي يقترص اآلن عى األغراض املدنية البحتة، أي 

توليد الطاقة. 
وأك�د قاس�مي أن الوالي�ات املتحدة، هي املس�ؤولة ع�ن العقوبات، 

التي ال عالق�ة لها بالرنامج النووي اإليراني، لكنه لم يس�تبعد احتمال 
التعامل مع ترامب. وقال »يف الدبلوماس�ية، ال يشء مستحيل، من خالل 

املفاوضات الدبلوماسية، يمكن حل العديد من املشاكل«.
ونجح الرئي�س روحاني خ�الل واليته األوىل بخفض مع�دل البطالة 
بحوايل 40 باملئة ليصل إىل 9.5 باملئة )األرقام الرس�مية( وان يرم اتفاقا 
م�ع القوى الك�رى حول الرنامج الن�ووي اإليراني ما أتاح رفع قس�م 
م�ن العقوب�ات الدولية ع�ن البالد. لكن ه�ذا االتفاق لم ي�ؤدي إىل تدفق 

االستثمارات األجنبية املوعودة.
وتدور منافسة حاسمة وقوية بني القطبني حسن روحاني وإبراهيم 
رئييس الذي يوصف بأنه مرشح املرشد األعى للبالد آية الله عيل خامنئي، 
بع�د أن تخى رئيس بلدية العاصمة طهران املرش�ح عن التيار املتش�دد 
محم�د باقر قاليباف س�حب ترش�حه لصال�ح حليف�ه إبراهيم رئييس 
والحدي�ث عن ني�ة النائب األول للرئي�س اإليراني واملرش�ح لالنتخابات 

إسحاق جهانغريي االنسحاب لصالح روحاني.
وتعت�ر رهانات االنتخابات الرئاس�ية اإليرانية الت�ي تجري الجمعة 
حاسمة ملس�تقبل البالد وهي عديدة بدءا باالقتصاد وصوال إىل الحريات 

ومرورا باالتفاق النووي مع القوى الكرى.
وق�درت حكومة روحان�ي االس�تثمارات األجنبية الالزم�ة إلنهاض 
االقتص�اد بح�وايل 50 مليار دوالر س�نويا. لكن املس�تثمرين واملصارف 
الدولي�ة الك�رى تبق�ى م�رتددة بس�بب موقف الوالي�ات املتح�دة التي 
ش�ددت العقوبات غري املرتبطة بالرنامج النووي وكذلك بسبب النظام 

االقتصادي واملايل اإليراني غري الواضح.
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اوال: املوض�وع: طلب بي�ان اهتمام لل�رشكات الراغب�ة بتنفيذ مرشوع 
)استقدام كوادر لعالج مرىض الجملة العصبية ( 

ثانيا :  الغرض:   فتح املجال امام  اكرب عدد ممكن من الرشكات العراقية   
واالجنبي�ة للمنافس�ة يف تقديم افضل العط�اءات لتنفيذ املرشوع بعد ان 
تتأكد  محافظة البرصة  من توفر املعايري واملتطلبات املطلوبة يف الرشكات 
املتنافسة ليتسنى للمحافظة توجيه الدعوات املبارشة وفقا للصالحيات 

املخولة والضوابط القانونية املعتمدة 
ل�ذا تدعو محافظة البرصة  كافة الرشكات العراقية واالجنبية من  ذوي  
الخربة واالختصاص يف الخدمات الطبية لتقديم  بياناتهم املوثقة اصوليا 
وتس�ليمها اىل – قس�م العقود الحكومية – مكتب مدي�ر العقود  بموعد 

اقصاه يوم الثالثاء الساعة الثانية ظهرا املوافق 2017/6/6 .
ثالثا: املواصفات املطلوبة

1- التقل الخربة السابقة للرشكة املتقدمة عن 
)5 سنة( يف تقديم الخدمات الطبية .

 2- تقديم حجم القدرات املالية املناس�بة للمرشوع وذلك بتقديم كش�ف 
مايل ثبوتي )Financial Audited Statement( الخر خمس س�نوات من 

تاريخ التقديم .  
3- االسم والسرية الكاملة للرشكة

4- مجال األختصاص الدقيق
5- وثائق التسجيل واألعتماد

6- وصف الخربة السابقة يف الخدمات الطبية للمشاريع املماثلة
7- بي�ان تفصي�ي للخربة يف الخدم�ات الطبية يف جمهوري�ة العراق )ان 

وجدت( او التي نفذت يف دول اخرى 
 8- بيان تفصيي للكادر االختصاص الفني مع الس�رية  الذاتية لكل فرد 

منهم 
رابعا:

عىل ال�رشكات التي تبدي اهتمامها للم�رشوع مراجعة ديوان محافظة 
الب�رصة/ العق�ود الحكومية /لجنة بيع التن�ادر للحصول عىل الرشوط 

واملواصفات وااللتزامات مقابل مبلغ قدرة
) 150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد  

خامسا : مكان التسليم 
يجب تقديم بيانات االهتمام اىل العنوان االتي :

العنوان : جمهورية العراق – ديوان محافظة البرصة –العقود الحكومية 
– مكتب مدير العقود 

او عىل الربيد االلكرتوني :
contracts@basra.gov.iq

basra.gov.iq
مالحظات/ عىل الرشكات االلتزام بما يي:

1-تلتزم الرشكة بتثبيت عنوانها ورقم هاتف املخول عىل العطاء 
2-يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقدي�م عطاء واحد لتنفيذ العقد 
تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية برشط تقديم عقد مشاركة مصادق 

علية اصوليا مع العطاء 
3-لجهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة

4-يخض�ع هذا العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 
2014 والقوانني العراقية النافذة

According to letter of department of planning & follow up  numbered 
1324  on 9/5/2017
First :Subject
expression of interest to implement the project of ) contracting with 
stuff to treatment patients of  neurosurgical( .
Second : the purpose 
presenting as much as possible Iraqi & foreign  companies to compete by  
presenting the best bids to implement the project , Basra governorate 
have to  make sure  that the  required requirements and standards are 
found   in competing companies to be announced  via direct invitation 
according to authorized permissions & accredited   legal instructions 
Basra governorate invites all )Iraqi , foreign( specialized and 
experienced  companies  in )medical services (  to submit their 
documented  information and receipting it to department  of government 
contracts- contracts director bureau    knowing , the last day to submit 
the bid is on  Tuesday  6/6/2017  at 2:00pm
Third : The required  specifications 
1-The submitting company should have no less than  a )5( years in 
submit medical services .
2-Submitting the suitable  financial abilities for the project via 
presenting financial audited statement for last ) 5( years of submitting 
date . 
3-The company full name and CV.
4-The field of exact specialization
5-The documents of registration and accreditation.
6-Description of previous experience in medical services  of similar 
projects .
7-detailed report of Experience in medical services in republic of Iraq 
)if any( or that implemented in other countries  .
8- detailed report of The specialist technical staff   and  CV for 
everyone. 
Forth:
The companies that interested to implement the project should attend 
to Basra Governorate Office – directorate of government contracts 
- Tenders sale commission for having conditions ,specifications and 
commitments with none refundable cost  )150,000( IDQ.
Fifth  :Submitting place 
The interest requirement should be presented for the following address 
: Republic of Iraq-Basra Governorate Office –government contracts –   
contracts director bureau.
Or on website:
contracts@basra.gov.iq
basra.gov.iq
Notes / the company should committed the following :
1-The company should committed to write it address and phone 
number 
2-In case of  sharing of more than one bidder in presenting one bid to 
implement the contract )project(, both parties should be responsible 
to implement it on the condition that the joint venture contract be 
presented assured with the bid.
3-Contracting party have  right to cancel the tender before award 
letter is issued
4-This contract is subjected to the instructions of contracts 
implementation No. )2( for 2014 and Iraqi valid laws .
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ش�دد وزير النقل كاظم فنج�ان الحمامي، 
عىل اس�تئناف العمل بم�روع ميناء الفاو 
الكبري لدع�م اقتصاد البلد«.وقال الحمامي، 
خ�ال كلمت�ه يف مؤتم�ر التحال�ف الوطني 
الذي عقده برئاس�ة الس�يد عمار الحكيم، 
ملتابعة مطالب املحافظ�ات التي زارها وفد 
التحال�ف، »باس�تطاعة الطاق�ات العراقية 
تحقي�ق رقم من خال مين�اء الفاو والقناة 
الجافة«، مش�ريا اىل ان »ميناء الفاو اكتفى 
بحاج�ز االمواج الرقي و الغربي وال توجد 
س�يولة ودعم مايل«.واكد »الب�د من التوجه 
نح�و الق�روض الت�ي يف�رض اخذها من 
البنوك واملصارف العاملية، ولو اكتمال لقلب 
املائدة االقتصادية رأس�ا عىل عقب وتحقيق 
»ال�وزارة  ان  للعراق«.واض�اف،  اي�رادات 
اس�تطاعت م�ن خ�ال م�روع اس�كان 
املوظفني من تخصيص 5 االف قطعة سكنية 
يف البرصة«.وع�ن املطارات ق�ال الحمامي، 
ان »مط�ار الديواني�ة ل�ن ي�رى الن�ور ابدا 
وسيكون مصريه كمطار الفرات االوسط«، 
مطالبا باملس�اعدة يف تنفيذ مروع املطار.

وتاب�ع الحمامي، »توجهنا من خال ارشاك 
املحافظات يف تموي�ل دورات الطيارين واي 
محافظ�ة بوده�ا ارشاك ابنائها هي تتكفل 
بالنفقات ونحن نتكفل باملرصف«.من جهة 
اخرى اس�تقبل وزير النقل اول فتاة عراقية 
تحص�ل عىل ترخي�ص قيادة طائ�رة كبرية 
االنس�ة ورتي بابكر عيل بحضور عدد كبري 
من الن�واب.«  وقال الحمام�ي بعد تكريمه 
الطي�ارة فور وصولها اىل مطار بغداد الدويل 
بدرع التمي�ز واالبداع وباقة ورد بمناس�بة 

حصوله�ا ع�ىل أول ترخيص لفت�اة عراقية 
لقي�ادة طائرة كب�رية بعد ع�ام 2003، اننا 
س�عداء ان ن�رى الطاقات العراقية الش�ابة 
تحقق نجاحات ما يحس�ب له�ذا البلد الذي 
يستحق منا املزيد له منه.  واضاف الحمامي 
ان »ال�وزارة تحتضن وترعى جميع املواهب 
والطاق�ات العراقي�ة الق�ادرة ع�ىل تقديم 

العط�اء يف تطوي�ر وتحس�ني االداء لواق�ع 
الخدم�ات واالرتقاء بواقع الخطوط الجوية 
العراقية«. وش�دد عىل ان »وجود ورتي  بني 
زماءها يف قيادة الطائرات العراقية اضافة 
مهمة لدور املرأة يف املجتمع العراقي وأيمان 
بعطائها الكبري يف املحافل كافة«.من جانبه 
ب�ني مدير ع�ام الخطوط الجوي�ة العراقية 

سامر كبة ان »توجيهات وزير النقل كاظم 
فنج�ان الحمامي يف احتض�ان ودعم جميع 
الطاقات الش�ابة إنما س�يفتح اآلفاق أمام 
الرك�ة لارتقاء بواقع خدماتها.   وبني ان 
»طائرات الخطوط الجوية العراقية بانتظار 
اآلنسة ورتي بابكر يف قيادة طائراتها سيما 
البوين�غ من ط�راز 800-737 م�ن الحجم 

الكب�ري لتس�اهم يف تفعيل وتنوي�ع القيادة 
وفق أحدث التقنيات واالساليب«.فيما ثمن 
النائب قتيبة الجبوري الخدمات التي تقدمها 
وزارة النق�ل يف مختل�ف امليادي�ن مم�ا يدل 
املهنية والنجاح يف عملها، مش�يدا بخطوات 
وزير النقل يف اس�تقطابه للطاقات القادرة 
عىل خدم�ة البلد.إىل ذلك، أعلنت وزارة النقل 

عن موعد انطاق أول رحلة دولية من مطار 
النارصي�ة، مؤك�دة حلحل�ة العقب�ات التي 
واجهت تس�ري الرح�ات الدولية من املطار.

قال مدير الرك�ة العامة للخطوط الجوية 
س�امر كب�ة يف بي�ان تلق�ت إن »أول رحلة 
دولية من مطار النارصية الدويل س�تنطلق 
اىل مط�ار طهران يف الجمهورية اإلس�امية 
اإليراني�ة، يوم األحد املقب�ل«. وأضاف كبة، 

أن »س�لطة الطريان املدني نجحت بحلحلة 
العقبات التي واجهت تسري الرحات الدولية 
ملطار النارصي�ة«، مبينا أن »ال�وزارة تبذل 
جهودها من أج�ل أن يأخذ مطار النارصية 
دوره كأحد املطارات العراقية مما سيسهم 
يف زي�ادة واردات املحافظ�ة، ويفتح املجال 
أمام املط�ار ليتطور ش�يئا فش�يئا وتتعزز 

مكانته دوليا«.

وزير النقل يشدد عىل استئناف العمل بمرشوع ميناء الفاو لدعم االقتصاد
استقبل اول فتاة عراقية ستقود طائرة كبرية.. واخلطوط تعلن موعد انطالق أول رحلة من مطار الناصرية

www.almustakbalpaper.net العدد )1442( االربعاء  17  آيار  2017 حمليات6

الكهرباء: مالكات توزيع 
الرصافة تواصل اعامهلا لصيانة 

وحتسني الشبكة الكهربائية

حمافظ البرصة: مستعدون لتمويل املشاريع وستكون املحافظة االوىل يف اكامل البنى التحتية

االتفاق الوطني العراقي يدعو اىل بناء البلد و خلق اقتصاد قوي
    بغداد / المستقبل العراقي

»تواص�ل  ع�ن  الكهرب�اء  وزارة  اعلن�ت 
امل�اكات الهندس�ية والفني�ة يف املديري�ة 
العامة لتوزيع كهرب�اء الرصافة اعمالها 
لصيان�ة وتحس�ني الش�بكة الكهربائي�ة 
واملغذيات ملواجهة فص�ل الصيف وتقليل 

العطوبات«.
وزارة  باس�م  الرس�مي  املتح�دث  وق�ال 
يف  امل�درس,  رسي  مصع�ب  الكهرب�اء  
ان  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان 
»االعم�ال تضمن�ت م�د اس�اك املني�وم 
مختلف�ة االن�واع بط�ول) ١230 ( م�راً, 
ونص�ب )١3(  محولة  س�عة 250 ك.ف , 
اىل جان�ب نصب )20(  مقي�اس مختلفة 
االط�وار, و نص�ب اعم�دة ض.و ضم�ن 
قطاع�ي املدائن والزعفراني�ة يف املحات) 
 ٩٤٩/٩٦١/٩5٦/٩77/٩5٩/٩58/٩٦٤
(ومنطق�ة ج�ر دي�اىل وقري�ة الوردية 
الرصاف�ة  لف�رع  التابع�ة  والعريفي�ة 
ف�رع  اعم�ال  »ام�ا  الجنوبي«.واض�اف 
الرصاف�ة املرك�ز فقد تضمنت م�د قابلو 
مل�م بط�ول 25 م�راً  ض.و حج�م ٩5 
ونص�ب محولة س�عة 250 ك.ف يف محلة 
٩0١ ، اضافة اىل مد اس�اك املنيوم ض.ع 
بط�ول 2٦0 مراً, ونصب )5٩( مقياس�اً 
كهربائياً مختلفة االط�وار وقواطع دورة 
س�عة 250 امبري,فضاً عن استبدال عدد 
من اعمدة الضغط العايل يف املحات) ٩2٩ 
(ضم�ن   ٩0٦/٩0٩/٩0١/٩١0/٩25/

قطاع الفتح .

    البصرة / المستقبل العراقي

اكد محافظ البرصة ماجد النرصاوي عىل عدم استام 
دين�ارا واحداً من الحكوم�ة االتحادية من موازنة هذا 
العام حتى اآلن.واكد الن�رصاوي خال كلمة املحافظ 
باملؤتمر الثاني للتحالف الوطني املنعقد بمكتب رئيس 
التحالف الس�يد عمار الحكيم ببغ�داد ملتابعة مطالب 
باق�ي املحافظات الت�ي زارها وفد التحال�ف الوطني 
س�ابقاً )الب�رصة ، املثن�ى ، الديواني�ة ، دي�اىل(، عىل 
استعداد املحافظة اىل تمويل املشاريع واملصادقة عىل 
بعض منها بحال تم ادراجها من قبل وزارة التخطيط، 
لتكون املحافظة االوىل يف اكمال البنى التحتية وبشكل 

كام�ل ماعدا م�روع مجاري الزبري ال�وزاري ، ونعمل 
جاهدي�ن ع�ىل حل مش�اكله م�ع الحكوم�ة االتحادية 
بالقري�ب العاجل«.واض�اف الن�رصاوي« اننا »نرصف 

م�ن ام�وال الحكوم�ة املحلية م�ن اج�ل رشاء الطاقة 
الكهربائية«، الفتا »فقدنا محطة الهارثة االس�تثمارية 

والصيانة تتطلب امواال التي ال نملكها«.
واشار اىل ان »املبالغ التي أنفقتها الحكومة املحلية عىل 

رشاء الطاق�ة بلغ�ت ٤30 ملي�ار دين�ار، ونحن ندفع 
والدول�ة تجب�ي«، الفت�ا اىل ان »هذا الصيف س�يكون 
عس�ريا اذا لم يتم رشاء الطاقة«.وعىل الجانب االمني 
اوض�ح الن�رصاوي ان » املش�اكل العش�ائرية ته�دد 
أمن الب�رصة ونطلب تغي�ري قي�ادات أمنية،مؤكدا ان 
»أمن املحافظة يتعلق باملش�اكل العشائرية وال يوجد 
ارهاب«.وطال�ب الن�رصاوي خ�ال كلمت�ه »بتغي�ري 
بع�ض القي�ادات االمني�ة وتوف�ري الدعم اللوجس�تي 

العسكري«.
واش�ار اىل ان »الكثافة الس�كانية عالي�ة يف املحافظة 
م�ا يجعله�ا مح�ا للنزاع�ات والتجاذبات«، مش�ريا 
»لدينا مشاكل عش�ائرية وعدم انسجام بني القيادات 
االمني�ة، داعيا اىل »تغيري بعض القيادات االمنية واعادة 
الفرقة ١٤ اىل البرصة ونحتاج اىل قوة لس�حب الس�اح 

من العشائر.

    بغداد / المستقبل العراقي

س�جل مطار بغداد الدويل زيادة يف عدد الرحات الجوية واملسافرين خال الربع 
االول م�ن هذا الع�ام، فقد بلغ عدد الرح�ات الجوي�ة )٦7٩2( رحلة نقلت عىل 
متنه�ا )752٩١3( مس�افر ، حيث بلغت الرحات القادم�ة )33٩٤(رحلة نقلت 
ع�ىل متنه�ا )377035( مس�افر والرحات املغ�ادرة )33٩8( رحل�ة نقلت عىل 
متنها )375878( مس�افر ».فيما سجل مطار البرصة الدويل خال الفرة ذاتها 
)23٦٤( رحلة نقلت عىل متنها )١٩٤5٩١( اما مطار النجف االرشف الدويل فقد 
بل�غ عدد الرحات الجوية )٦20٤( نقلت عىل متنها )٩3287٤( مس�افر« .واكد 
مدير عام الطريان املدني حسني محسن كاظم يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »هذه الزيادة التي ش�هدتها املطارات املدنية العراقية تأتي بعد 
الجهود الحثيثة التي بذلتها وزارة النقل وس�لطة الطريان املدني والتي تمخضت 
عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات جوية مع دول عديدة لفتح خطوط طريان 
مب�ارشة مع هذه الدول او زيادة عدد الرح�ات الجويه معها .واضاف ان »فتح 
املم�رات الجوية العراقية امام الرحات الجوية امل�ارة عرب االجواء العراقية كان 
له االثر البالغ يف زيادة الرحات العابرة لاجواء الذي ينعكس بصورة ايجابية يف 

زيادة االيرادات املالية التي تفرض عىل مرور هذه الطائرات .

   المستقبل العراقي /حسن عبود
 

ح�ذر االمني العام لحزب االتفاق الوطني 
العراق�ي مامول الس�امرائي من تراجع 
الديمقراطي�ة يف الع�راق وتفاقم الوضع 

الراهن الذي يمر به البلد
صحافي�ا  موتم�را  خ�ال   الس�امرائي 
حرضت�ه » املس�تقبل العراق�ي »ط�رح 
فيه الرؤية املس�تقبلية للعراق  والوضع 
الراه�ن املتفاق�م  مح�ذرا م�ن تراج�ع  

الديموقراطية والعودة اىل الوراء .
وق�ال الس�امرائي » انن�ا الي�وم نريد ان 
نصن�ع جي�ا جديدا م�ن خ�ال الربية 
والتعلي�م الصحي�ح ومس�توى التعلي�م 
عندن�ا هو متخلف منذ ع�ام ١٩32ولحد 
االن  والطال�ب الي�وم اليرب�ى واليتهذب 
والكثري من الطلبة ينس�ون املراحل االوىل 
من تعليمهم مش�ددا ع�ىل رضورة  خلق 
حالة من التكافل االجتماعي التي اقرتها 

الريعة »
ودعا الس�امرائي  » الشعب اىل مساعدة 
التكام�ل  ان  موضح�ا  الحكوم�ات  
االجتماع�ي يش�مل كل فق�ري ويجب ان 
يكون لديه حساب مرصيف« مشريا اىل ان 
هن�اك معاناة كبرية عن�د املواطن وعلينا 
ان ناخذ من الغني ونعطي للفقري وعلينا 

تربية وتعلي�م االوالد التكنلوجيا واللفات 
املط�ارات  اىل  له�م  س�فرات  وتنظي�م 
الطاعه�م ع�ىل كيفي�ة ط�ريان واق�اع 
الطائ�رات وان نعلمهم ب�ان الطيار كان 
صغ�ريا مثله�م لكنه درس وثاب�ر وتعلم 
واصبح طيارا وايضا نرسلهم اىل املعامل 
واملصانع ونريهم كيف ان املهندس اصبح 
مهندس�ا ونرس�لهم اىل القضاء ونريهم 
كيف اصبح القايض قاضي�ا واملجرمون  
ملاذا يعاقبون وكيف دخلوا اىل الس�جون 
ليتعل�م االوالد مب�دا الث�واب والعق�اب« 
وش�دد االمني العام للح�زب عىل رضورة  
»صن�ع جيل ق�وي ق�ادر ع�ىل مواجهة 
التحديات« وبخصوص الثروات الوطنية 
اش�ار الس�امرائي اىل انه يجب ان توزع 
تل�ك االم�وال والعائ�دات بص�ورة عادلة 
وصحيح�ة الن االقتص�اد العراق�ي اخذ 
باالنحدار املخيف« وعن الشان السيايس 
اك�د الس�امرائي ان املصالحة املش�ركة 
ه�ي املصالح�ة الوطني�ة الت�ي يجب ان 
تكون م�ن االولوي�ات الت�ي تتبناها كل 

مؤسسات الدولة »
وتطرق الس�امرائي يف املؤتم�ر الصحايف 
اىل اهمية االعتناء بالفاح العراقي حيث 
ق�ال ان » الف�اح اليوم ت�رك ارضه النه 
التوجد لدي�ه مقومات النجاح فضا عن 

ع�دم وجود االرش�اد الزراع�ي الصحيح 
واملقوم�ات الزراعي�ة لك�ن اذا م�ا توفر 
االنت�اج الوطني فس�وف يجع�ل الفاح 
يعت�ز بارضه« مبين�ا انه »نبهن�ا الكثري 
من املس�وولني برضورة عمل االبار قرب 
االنه�ر وحفر املياه الجوفية لاس�تفادة 
منها« مستطردا  ان »الفاح اليوم يخر 
الجهد والوق�ت واملال ع�ىل زراعة ارضه 
وعلين�ا تعليمه كيف ينج�ح وكيف يعزز 
وف�رة املحاصيل املحلية لتح�دي املنتوج 

االجنبي«
ويف الشان االقتصادي اكد السامرائي ان 

»القطاع الخاص يج�ب ان يفعل ويعمل 
بالش�كل الصحي�ح مطالب�ا  الحكوم�ة 
بمس�اعدة القط�اع الخ�اص ودعم�ه و 
االف�راد واملوسس�ات لخدم�ة  تش�جيع 
املواط�ن وحماي�ة املنتوج املح�يل« وقال 
الس�امرائي »نحن يف هذا املوتمر اردنا ان 
نوضح اهمية خدمة البلد واملراة والطفل 
والقضاء عىل الجه�ل والتخلف«موضحا 
ان »االقتص�اد هو من وجد السياس�ة ملا 
ملصلح�ة الجمي�ع وتكون الفائ�دة وفق 
املصالح املشركة وبايدينا ان نبني بلدنا 

ونخلق اقتصاداكبريا وقويا .

حمافظ واسط يشارك يف استالم حمصول احلنطة

   المستقبل العراقي/ الغانم

ش�ارك محافظ واس�ط مالك خل�ف وادي الدريع�ي يف عمليات اس�تام محصول 
الحنطة، التي تنتجها حقول املحافظة، ويتوقع لها أن تحقق أعىل نسب عىل صعيد 
العراق«.وأك�د الدريعي عىل انه ش�خصيا، والحكومة املحلية يف املحافظة، يبذل ما 
بوس�عه من جهد، ويشارك ويرف عىل عمليات اس�تام محصول الحنطة، الذي 
يشكل عصبا رئيس�ا يف اقتصاد واستقرار البلد؛ ألنه يوفر الغذاء األهم للمواطن«.

واوض�ح املحافظ ان »س�ايلو الكوت ومناف�ذه املتعددة، قد تس�لمت )200( ألف 
طن منذ بداية أعمال التس�ويق قبل حوايل أس�بوع، مضيفا ان�ه »يتوقع أن تكون 

محافظة واسط األوىل عىل صعيد العراق، يف كميات تسويق محصول الحنطة.

الزراعة تدعو مسوقي احلنطة التجارية 
والبذور الستالم مستحقاهتم املالية خالل أسبوع

جتارة احلبوب: نحتاح اىل محلة وطنية 
لبناء سايلوات جديدة

   بغداد / المستقبل العراقي

جددت وزارة الزراعة تأكيدها بتس�ليم مس�تحقات الفاحني املس�وقني لبذور 
الرتب العليا للحنطة ومحصول الشعري خال أسبوع واحد من تاريخ تسليمهم 
املحاصيل الزراعية،وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم)١١7( لسنة 20١7«.

وأك�د الوكي�ل الفني لل�وزارة مهدي ضم�د القي�ي يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، إن »وزير الزراعة فاح حس�ن الزيدان قد وجه رشكة مابني النهرين 
العام�ة للبذور والركة العراقية إلنتاج البذور،وكذلك مركز تكنولوجيا البذور 
برصف املس�تحقات لهذا املوسم خال أسبوع من تسليم الفاح واملزارع لبذور 
الحنط�ة ومحصول الش�عري ليتم تخصيص املبالغ الازم�ة لها«.وبني إن »هذا 
الق�رار جاء لدع�م املنتج الوطني وتحديداً الحنطة والش�عري باعتبارها مفتاح 
األم�ن الغذائي للمواط�ن العراقي.« الفتا اىل إن »الحنطة تعد املفتاح األس�ايس 
للمائدة العراقية،والش�عري يدخل يف تش�كيل أعاف الث�روة الحيوانية التي تعد 
مصدر رئي�ي للربوتني الحيواني حيث تدخل يف تكوين املائدة العراقية س�واء 

كان اللحم أو الحليب ومنتجاتها.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرك�ة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة التج�ارة عن »رضورة تبني حملة 
وطنية لبناء الس�ايلوات يف محافظات الباد لتامني طاقات خزينية للحبوب خاصة 
م�ع االرتف�اع التصاعدي للكميات املس�وقة س�نوياً .اك�د ذلك مدير ع�ام الركة 
املهندس هيثم جميل الخشايل خال تروؤسه اجتماع هيئة املديرين واضاف يف بيان 
ورد ل�«املستقبل العراقي«، بان هذه املرحلة تتطلب منا الذهاب اىل اعىل املستويات 
بالط�رح واملطالبة والتي اس�تطعنا من خال هذا الط�رح يف االمانة العامة ملجلس 
ال�وزراء ولجن�ة الش�وون االقتصادية ان نؤم�ن مبلغا من رصيد الط�وارئ النجاز 
مروعي بناء سايلوي الشطرة وكرباء املعدنيني« .واوضح بان »هناك حاجة لبناء 
سايلوات جديدة يف واسط والنارصية والنجف و كرباء وكركوك وغريها يف املناطق 
املنتج�ه للحنطة س�واء كان ذلك عن طريق الخط االجل او خط االس�تثمار لتامني 
طاقات خزنية تليق بمكانة العراق وتاريخة كبلد مهم يف س�وق الحبوب« .واش�ار 
اىل »اهمي�ة وضع الية عامة يف ادارة العمل ال تس�مح بالخروج عن الثوابت وتدعم 
املتميزي�ن واملبدعني والتاكيد عىل رضورة االس�تفادة القصوى م�ن تعظيم املوارد 
املالي�ة للركة وف�ق ما يقدم من افكار لننقلها اىل الجه�ات ذات العاقة لتنفيذها  
, مبيناً بانه »تم االس�تماع اىل افكار االس�تثمار التي قدمت من االقس�ام الهندسية 

والتخطيط واملتابعة واملايل واالستعانة بالراىء القانوني لتنفيذ تلك املشاريع .

رشكة توزيع املنتجات النفطية تشارك يف معرض العراق الثاين إلعامر املناطق املترضرة من اإلرهاب ضمن تشكيالت وزارة النفط
    بغداد / المستقبل العراقي

 تحت شعار ) باإلمكان أفضل مما كان 
.. معكم يف كل مكان (      تشارك رشكة 
توزي�ع املنتج�ات النفطي�ة يف مع�رض 
الع�راق ال�دويل الثان�ي لبن�اء وإعم�ار 
املناط�ق املت�رضرة من اإلره�اب ضمن 
تش�كيات وزارة النفط من خال جناح 
ال�وزارة يف املع�رض املق�ام ع�ىل أرض 
معرض أربي�ل الدويل للفرة من ١5-١7 
آيارالجاري والذي يعقد برعاية مبارشة 
من قبل مجلس الوزراء / صندوق إعادة 
إعم�ار املناطق املترضرة م�ن العمليات 
اإلرهابي�ة  وتج�ري فعالي�ات املعرض 
بحضور محافظ�ي ) نينوى – األنبار –   
صاح الدين – دياىل ( وبمشاركة عربية 

ودولي�ة واس�عة .  مدي�ر ع�ام رشك�ة 
توزيع املنتج�ات النفطية املهندس عيل 
عبد الكريم املوسوي أوضح بأن حضور 

الركات النفطية يف هذا املعرض الدويل  
أم�ر رضوري كونها قدم�ت الكثري من 
اإلنج�ازات املهم�ة يف املناط�ق املح�ررة 

والس�يما رشكة التوزي�ع التي حرصت 
عىل توفري أنواع املشتقات النفطية لتلك 
املناط�ق وتوزيع النف�ط األبيض مجاناً 
ع�ىل العوائل النازحة إضاف�ًة اىل دورها 
يف إعادة تأهيل املنافذ التوزيعية يف كافة 
املناط�ق املترضرة جراء اإلرهاب حرصا 

منها عىل إعادة الحياة إليها .
ب�دوره رصح الناط�ق اإلعامي بإس�م 
جه�اد  عاص�م  الس�يد  النف�ط  وزارة 
لوسائل اإلعام بأن الوزارة حريصة عىل 
املشاركة يف هكذا معارض دولية لتبادل 
الخربات فيما بني ال�ركات وللتعريف 
بال�دور الكبري الذي تق�وم به الركات 
التابع�ة لوزارة النفط وجهودها يف دعم 
املناط�ق املح�ررة مش�رياً اىل إن الوزارة 
املع�رض  يف  متمي�ز  بجن�اح  ح�رضت 

تش�كياتها  نش�اطات  في�ه  عرض�ت 
الداعم�ة للمناط�ق املح�ررة والنازحني 
واألجهزة األمنية والحش�د الش�عبي   يف 

معركتهم ضد اإلرهاب .
يذكر ان رشكة توزيع املنتجات النفطية 
سبق وان شاركت يف العديد من املعرض 
الدولي�ة واملحلي�ة منها املع�رض الدويل 
للطاق�ة واالس�تثمار األول والثان�ي يف 
الطاق�ة  ومع�رض  واس�ط  محافظ�ة 
واإلستثمار يف ميسان وكذلك مشاركتها 
يف الصالون الخامس للخدمات البرولية 
والطاق�ة املق�ام   ع�ىل أرض مع�رض 
صفاق�س ال�دويل يف تونس ع�اوًة عىل 
مش�اركتها وتس�تعد يف األي�ام القامدة 
ال�دويل  بغ�داد  مع�رض  يف  للمش�اركة 

ومعرض البرصة للطاقة و اإلستثمار .

مطار بغداد يسجل زيادة يف عدد الرحالت 
واملسافرين
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يف  الع�دد 1324  ذي  واملتابع�ة  التخطي�ط  كت�اب قس�م  اىل  اس�تناداً 
 2017/5/9

 اوال: املوض�وع: طلب بي�ان اهتمام للرشكات الراغب�ة بتنفيذ مرشوع 
)اس�تقدام كوادر لعالج قلب االطفال( 

ثانيا :  الغرض:   فتح املجال امام  اكرب عدد ممكن من الرشكات العراقية   
واالجنبي�ة للمنافس�ة يف تقديم افض�ل العطاءات لتنفي�ذ املرشوع بعد 
ان تتأك�د  محافظة الب�رة  من توفر املعاي�ر واملتطلبات املطلوبة يف 
الرشكات املتنافسة ليتس�نى للمحافظة توجيه الدعوات املبارشة وفقا 

للصالحيات املخولة والضوابط القانونية املعتمدة 
لذا تدعو محافظة البرة  كافة الرشكات العراقية واالجنبية من  ذوي  
الخربة واالختصاص يف الخدمات الطبية لتقديم  بياناتهم املوثقة اصوليا 
وتس�ليمها اىل – قس�م العقود الحكومية – مكتب مدير العقود  بموعد 

اقصاه يوم الثالثاء الساعة الثانية ظهرا املوافق 2017/6/6 .
ثالثا: املواصفات املطلوبة

1-التقل الخربة السابقة للرشكة املتقدمة عن 
)5 سنة( يف تقديم الخدمات الطبية .

 2- تقديم حجم القدرات املالية املناسبة للمرشوع وذلك بتقديم كشف 
مايل ثبوتي )Financial Audited Statement( الخر خمس سنوات من 

تاريخ التقديم .  
3- االسم والسرة الكاملة للرشكة

4- مجال األختصاص الدقيق
5- وثائق التسجيل واألعتماد

6- وصف الخربة السابقة يف الخدمات الطبية للمشاريع املماثلة
7- بي�ان تفصي�ي للخربة يف الخدمات الطبي�ة يف جمهورية العراق )ان 

وجدت( او التي نفذت يف دول اخرى 
 8- بيان تفصيي للكادر االختصاص الفني مع السرة  الذاتية لكل فرد 

منهم
رابعا:

عىل الرشكات الت�ي تبدي اهتمامها للمرشوع مراجعة ديوان محافظة 
الب�رة/ العقود الحكومية /لجنة بي�ع التنادر للحصول عىل الرشوط 

واملواصفات وااللتزامات مقابل مبلغ قدرة
) 150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي غر قابل للرد  

خامسا : مكان التسليم 
يجب تقديم بيانات االهتمام اىل العنوان االتي:

العنوان : جمهورية العراق – ديوان محافظة البرة –العقود الحكومية 
– مكتب مدير العقود 

 او عىل الربيد االلكرتوني :
contracts@basra.gov.iq

basra.gov.iq
مالحظات/ عىل الرشكات االلتزام بما يي:

1-تلتزم الرشكة بتثبيت عنوانها ورقم هاتف املخول عىل العطاء 
2-يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد 
تك�ون مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية ب�رشط تقديم عقد مش�اركة 

مصادق علية اصوليا مع العطاء 
3-لجهة التعاقد الغاء املناقصة قبل صدور كتاب االحالة

4-يخضع هذا العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 
2014 والقوانني العراقية النافذة .

According to letter of department of planning & follow up  numbered 
1324  on 9/5/2017
First :Subject
expression of interest to implement the project of )contracting with 
stuff to treatment of kids coronary(.
Second : the purpose 
presenting as much as possible Iraqi & foreign  companies to compete by  
presenting the best bids to implement the project , Basra governorate 
have to  make sure  that the  required requirements and standards are 
found   in competing companies to be announced  via direct invitation 
according to authorized permissions & accredited   legal instructions 
Basra governorate invites all )Iraqi , foreign( specialized and 
experienced companies  in )medical services (  to submit their 
documented information and receipting it to department  of 
government contracts- contracts director bureau    knowing , the last 
day to submit the bid is on  Tuesday  6/6/2017  at 2:00pm
Third : The required  specifications 
1-The submitting company should have no less than  a )5( years in 
submit medical services .
2-Submitting the suitable  financial abilities for the project via 
presenting financial audited statement for last ) 5( years of submitting 
date . 
3-The company full name and CV.
4-The field of exact specialization
5-The documents of registration and accreditation.
6-Description of previous experience in medical services  of similar 
projects .
7-detailed report of Experience in medical services in republic of 
Iraq )if any( or that implemented in other countries  .
8- detailed report of The specialist technical staff and CV for 
everyone.
Forth:
The companies that interested to implement the project should attend 
to Basra Governorate Office – directorate of government contracts 
- Tenders sale commission for having conditions ,specifications and 
commitments with none refundable cost  )150,000( IDQ.       
Fifth  :Submitting place 
The interest requirement should be presented for the following 
address : Republic of Iraq-Basra Governorate Office –government 
contracts –   contracts director bureau.
Or on website:
contracts@basra.gov.iq
basra.gov.iq
Notes / the company should committed the following :
1-The company should committed to write it address and phone 
number 
2-In case of  sharing of more than one bidder in presenting one bid to 
implement the contract )project(, both parties should be responsible 
to implement it on the condition that the joint venture contract be 
presented assured with the bid.
3-Contracting party have  right to cancel the tender before award 
letter is issued
4-This contract is subjected to the instructions of contracts 
implementation No. )2( for 2014 and Iraqi valid laws .

حمافظة البرصة / مديرية العقود احلكومية/ قسم التعاقدات
Basra Governorate Directorate of Government Contracts Dept Announcement

طلب بيان االهتمـام
Expression of interest

Jurist
Jaffr .J.Hadi

Director of government contract

احلقوقي 
جعفر مجيل هادي 

مدير العقود احلكومية

العدد: /  2277
التاريخ: 16 /2017/5 
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Gazprom Neft Badra B.V. 

إعالن مناقصةغازبروم نفت بدرا بي في/   
 

 أعالن مناقصة
 

 بدرة عن المناقصة: حقلوإنتاج  تطويرلعقد  ذالمنف المقاول \في فت بدرة بي. يازبروم نشركة غ تعلن 
 

 (المناقصة) جمهورية العراق الغاز في حقل بدرة النفطي، توحدات توربينال الدعم الفني تقديم خدمات – 553مناقصة رقم 
 

مماثلة بطبيعتها، كما يحق لهم أداء الوتمتلك الخبرة في أداء المشاريع يمكن المشاركة في هذه المناقصة لكل شركة عراقية وأجنبية 
 الشركة. تسجيلأو بلد النافذة في جمهورية العراق و /  نالقانوني بموجب جمهورية العراق األعمال في

 
 

 التالية:الشروط أن تتوفر لديها ناقصة الم المشاركة في الى لهادفةا يجب على كافة الشركات
تنفيذ مشاريع صيانة عالمية مع كبرى شركات إنتاج النفط والغاز كمقاول متخصص  تمتلك خبرة في - -

 ) األخيرة؛3خالل السنوات الثالث (
 خاللبها والمعدات الملحقة الغاز  لوحدات توربيناتعالميا توريد و التشغيل و الصيانة اللك الخبرة في تتم  -

 . خيرةا) سنوات 5خمسة (
تمتلك األجهزة والبرامج المعتمدة  والموظفين المؤهلين، والتصاريح الالزمة و ان تكون عضوا  في  -

 المناسب للتوريد. مع مصنع التوربينات  ASFو تتمتع بعقود   الجمعيات المهنية لتقديم الخدمات المطلوبة
 وتقديم الخدمات كونها موضوع المناقصة )H25) OEM (MHPSتوربينات (

 عالميا و في العراق.  GTPلك الخبرة في خدمات الصيانة الجارية لوحداتتتم -
 .في جمهورية العراقر التراخيص والشهادات  الالزمة لتنفيذ االعمال يتوف -
) دوالر أمريكي، و ئة الفم( $100,000,00 تقديم التأمينات االولية بمبلغ الشركة قادرة على ان تكون  -

 .من قيمة العقد ٪10قل عن تال  قيمةبداء كفالة حسن اال
شروط   الخدمات و التي ينبغي ادائها بموجب متطلبات واالعمال ولكافة  مناسبعلى التأمين ال تكون قادرة  -

 .الشركة
  .HSE في مجال والهيكل التنظيميللشركة  (الصحة و السالمة و البيئة)  HSEتقديم تفاصيل اجراءات  -
  .النافذة ISO 9001شهادة  قادرة على تأكيد -
) 3دوران السنوية على مدى السنوات الثالث (التقديم بيانات التدقيق المالي وبيان معدل حسابات  -  -

 األخيرة.
 

 
 

إلغاء عملية  و له الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالعطاءات مع الشروط  المطلوبة  في العطاء. الميجب أن تتوافق 

و  امام الشركة او الشركات المتأثرة ةمسؤولي دون تحمل اي رفض جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد، العطاءات و

 .  ية في ابالغ مقدمي العطاءات بذلكدون تحمل أي مسؤول

 
 

المذكورة أعاله  على مجموعة كاملة من وثائق المناقصة بعد تقديم طلب خطي في المشاركة بالمناقصة  الراغبة الشركات تحصل 
، وعنوان  كاملالحتوي على اسم الشركة يموقع من قبل الشخص المفوض و ،المعايير المبينة أعاله   لتأكيدمع معلومات كافية 

شركة البريد اإللكتروني ، الهاتف ، الفاكس ، االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى 
 @badra.com-gazpromnefttenders عن طريق البريد اإللكتروني إلىقسم المشتريات  - في ازبروم نفت بدرة بيغ

. وترسل 2017 عام أيار 24 ) في3:00+ توقيت غرينيتش(بالتوقيت العالمي /  ظهرا 3  الساعة اقصاه موعد في تستلموالتي 
 ر بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أعاله.خيتأالفقدان أو الوثائق المناقصة عن طريق البريد االلكتروني من دون أية مسؤولية عن 

 
ظهرا  :3 الساعة:في ، 2017عام  حزيران  20لمناقصة المذكور أعاله ا في اطارالموعد النهائي لتقديم العطاءات المقدمة 

 ).3:00+ توقيت غرينيتش (بالتوقيت العالمي / 
 العقود والمشتريات قسم \ فيازبروم نفت بدرة بي شركة غ

 
Gazprom Neft Badra B.V./ نفت بدرا بي في غازبروم  

 
Tender announcement 

 
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production 

Service Contract for the Badra Contract Area, announces  
 

Re-Tender No. 553 
  

TECHNICAL SUPPORT SERVICES FOR THE GAS TURBINE UNITS IN THE BADRA 
OILFIELD, REPUBLIC OF IRAQ (Tender) 

  
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of 
similar projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their 
country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.  

 
In order to be eligible to quote in Tender, the Bidders shall meet the following minimum 
qualification criteria: 
 
- Bidder has performed Global Maintenance projects with Major Oil and Gas production 

companies as a specialist contractor during the last 3 (three) years; 
- Bidder has to be able to demonstrate Project Experience with regards to similar  

operation and maintenance services projects undertaken in Iraq during the last five (5) 
year period; 

- Possession of certified software and hardware, qualified personnel, necessary permits 
and membership in professional associations and ASF agreements with relevant 
MHPS H-25  turbines` parts  OEM to supply and deliver services being the subject of 
the Tender; 

- Experience of ongoing Service Support contracts for GTs Globally and in Republic of 
Iraq; 

- Bidder has to be able to demonstrate possession of licenses and registration 
requirements for contract performance in the Republic of Iraq; 

- Bidders have to be capable of obtaining required Bid Bond in the amount of 
$100,000.00 (one hundred thousand) USD and contract performance bond in the 
amount not less than 10% of contract value; 

- Bidder has to be able to obtain and provide adequate insurance cover for all work and 
services to be performed compliant to terms and conditions required by Company; 

- Bidder has to be able to provide details of their HSE procedures and standards and 
HSE organizational structure; 

- Bidder has to be able to confirm certification according to ISO 9001; 
- Bidder has to provide finance audit statements and statement of annual accounts 

turnover for the last 3 (three) years.   
 
Bids shall conform to the requirements of the Tender documents. The Operator reserves the 
right to accept or reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids, at any 
time prior to award of contract, without thereby incurring any liability to the affected bidder or 
bidders or any obligations to inform the affected bidder or bidders of the ground for the 
Operator’s action. 
 
Companies interested in participating in the Tender may obtain full set of Tender 
Documentation after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by 
an authorized person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail 
address, full name of contact person and his e-mail address. Such applications shall be sent to 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department by email to Tenders-
Services@gazpromneft-badra.com, and received on or before 3 PM (UTC/GMT+3:00) on May 
24, 2017. The Tender Documentation will be sent in response to a received application as 
described above, by e-mail without any responsibility for loss or late arrival. 
 
Deadline for bids submissions for above mentioned tender is June 20th, 2017, 3 PM 
(UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 

 
 
 
 
 
 

اىل السادة مسامهي مرصف التنمية الدويل لالستثامر والتمويل/ 
مسامهة خاصة 

م / اعالن دعوة اجتامع اهليئة العامة
استنادا الحكام املادة 86 / 87 / 88 ثانيا من قانون الرشكات 
رق�م 21 لس�نة 1997 املعدل وتنفي�ذا لقرار مجل�س االدارة 
بتاريخ 4 / 5 / 2017 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة 
العام�ة للم�رف يف الس�اعة ) 10 ( من صباح ي�وم االثنني 
املص�ادف 5 / 6 / 2017 يف مق�ر الرشك�ة الكائن يف منطقة 

الكرادة – عرصات الهندية للنظر يف جدول اعماله :
1 -  االس�تماع اىل تقري�ر مجلس ادارة الرشكة حول نش�اط 
املرف للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 ومناقشته 

واتخاذ القرارات الالزمة .
2 – االس�تماع اىل تقرير مراقب الحسابات ومناقشته واتخاذ 

القرارات الالزمة بشانه .
3 – مناقشة الحسابات الختامية للمرف للسنة املنتهية يف 

31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها .
4 – االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات .

5 – اقرار نس�بة االرباح الواجب توزيعها عىل املساهمني من 
االرباح املتحققة لغاية 31 / 12 / 2016 .

6 – ابراءذمة اعضاء مجل�س االدارة وتحديد مكافاتهم لعام 
. 2016

7 – تعي�ني مراقب حس�ابات امل�رف لع�ام 2017 وتحديد 
اجوره وفق الضوابط .

8 – انتخاب لجنة مراجعة الحسابات .
راج�ني تفضلكم بالحض�ور اصالة او انابة احد املس�اهمني 
عنكم بصكوك انابة او توكيل الغري بوكالة مصدقة من كاتب 
الع�دل مع مراعاة احكام امل�ادة ) 91 ( من القانون ويف حالة 
ع�دم اكتمال النص�اب القانوني يؤجل االجتماع اىل االس�بوع 
الذييلي�ه فيي�وم االثن�ني املص�ادف 12 / 6 / 2017 يف نفس 

الزمان واملكان املعينني . مع التقدير

اىل مسامهي رشكة البرية الرشقية للبرية واملواد الكحولية م . خ 
م / دعوة هيئة عامة

اس�تنادا الحكام قان�ون الرشكات رق�م 21 لس�نة 1997 املعدل 
وتنفي�ذا لق�رار مجلس ادارة الرشك�ة امل�ؤرخ يف 9 / 1 / 2017 
يرسن�ا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة العام�ة املزمع عقده يف 
تمام الس�اعة العارشة م�ن صباح يوم االربع�اء املوافق 7 / 6 / 
2017 يف مدين�ة ده�وك قاعة فندق برجني وذلك ملناقش�ة جدول 

االعمال وكما ييل :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 

12 / 2014 واتخاذ القرارات املناسبة بشانه.
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 

2014 واملصادقة عليها .
3 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 

12 / 2015 واتخاذ القرارات املناسبة بشانه.
4 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 

2015 واملصادقة عليها .
5 – تعيني مراقب حس�ابات لس�نة 2016 وتحديد اجوره واقرار 

تعيني رشكة فرقد السلمان لتدقيق حسابات 2015 .
6 – مناقش�ة موض�وع االتفاق مع املش�ري الس�يد هيثم جبار 
في�اض لرشاء قطع�ة االرض املرقم�ة 27 / 2 رس�تمية العائدة 

للرشكة وتحديد بدل البيع معه للمصادقة عليها .
7 – مناقش�ة موض�وع فرز قطع�ة ارض الرشكة املق�ام عليها 
مصنعي البرية واملثلجات حي�ث انها مفروزة عمليا حيث يفصل 

بينهما شارع رئييس وذلك للمصادقة عىل موضوع الفرز .
8 – معالجة الخسارة من االحتياطيات املتوفرة .

9 – ابراءذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .
10 – انتخاب مجلس ادارة جديد .

راج�ني الحضور اصال�ة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند 
االناب�ة او توكي�ل الغري بموج�ب وكالة صادرة م�ن كاتب العدل 
ويف حال�ة عدم حصول النص�اب القانوني يؤجل االجتماع اىل يوم 
االربعاء املوافق 14 / 6 / 2017 ويف ذات الزمان واملكان ومراعاة 

احكام املادة 91 من قانون الرشكات . مع التقدير

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/383/ش/2017

اعالن
اىل املدعى عليها/ساره سعدون عباس

اقام املدعي )احمد جبار محيس�ن (الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اعاله والت�ي يطلب فيها 
الحكم بمش�اهدة الطفلة )تقى( وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
عبدالله حمادي ومختار منطقة املسيب حي 
الحسني املدعو )فخري محمد عيل جار الله( 
عليه قررت هذة املحكمة تبليغك بصحيفتني 
يوميت�ني للحضور امام هذة املحكمة صباح 
2017/5/23ويف  املص�ادف  املرافع�ه  ي�وم 
حالة عدم الحضور س�وف تج�ري املرافعه 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض
امري موىس حميد

محكمة بداءة الحمزة الغربي
العدد/494/ب/2016

اعالن
املدعو/محمد لبي نوار

املدعى عليهم/ عالوي لبي نوار وجماعته
بن�اء عىل قرار هذة املحكم�ة املرقم اعاله يف 
2016/12/29واملكتس�ب الدرجة القطعية 
واملتضمن ازالة ش�يوع العقار املرقم 959م 
املدحتي�ة ل�ذا تعلن ه�ذة املحكم�ة عن بيع 
العقار اعاله باملزايدة العلنية فعىل الراغبني 
خ�الل  املحكم�ة  ه�ذة  مراجع�ة  بال�رشاء 
م�دة ثالث�ون يوم�ا من الي�وم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانوني�ة 
البالغ�ة 10%م�ن القيمة التقديري�ة البالغة 
)50/000/000( خمس�ون ملي�ون دين�ار 
بصك مصدق وس�تجري املزايدة يف الس�اعه 
الثاني�ة ع�رش من ظه�ر اليوم االخ�ري التايل 
لي�وم النرش ويتحمل املش�ري اجور املناداة 

ورسم التسجيل
القايض
عادل جاسم الجبوري

االوصاف
العقار عبارة عن دار س�كن ملك رصف تقع 
يف حي االم�ام قرب مرقد االمام الحمزة )ع(

مس�احتها 320م2مفرزة اىل دارين بصورة 
غري رس�مية الدار االوىل مبن�ي من الطابوق 
وممون�ة بالجص والس�منت وس�قفها من 
الش�يلمان واالرضي�ة مبلط�ة م�ن الكايش 
وتحت�وي عىل اس�تقبال وه�ول وغرفة نوم 
ومطب�خ وطارم�ة وحديقة وصحي�ات اما 
الطاب�ق الثان�ي يحتوي غرفت�ني وهول اما 
ال�دار الثاني�ة تحت�وي ع�ىل غرف�ة واح�دة 
ومطب�خ وصحي�ات خارجي�ة مش�يدة من 
البلوك وس�قفها م�ن الش�يلمان واالرضية 
مبلطة بالكايش الدار االوىل مشغولة من قبل 
محمد لب�ي نوار وال يرغ�ب بالبقاء كمؤجر 
بعد ازالة الش�يوع اما الدار الثانية مشغولة 
م�ن قبل عب�اس لبي نوار واليرغ�ب بالبقاء 

كمؤجر بعد ازالة الشيوع

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف السماوة

العدد 3961
التاريخ 2017/5/15

اعالن
اىل /شهاب محمود عبد

قدم�ت مطلقت�ك املدع�و ) فاطمة مطرش 
لغ�رض  املحكم�ة  له�ذه  طلب�ا  جون�ي( 
ع�ىل  مؤقت�ة  وصاي�ة  حج�ة  اس�تصدار 
اطفاله�ا القارصين )زين�ب وكاظم ( من 
ف�راش زوجيت�ك وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب اشعار منطقة حي الرشطة وكتاب 
مديرية التبليغات القضائية بالعدد 392 يف 
2017/5/15 قررت هذه املحكمة تبليغك 
بوس�اطة صحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني 
للحضور ام�ام هذه املحكم�ة خالل ثالثة 
ايام وبعكس�ه س�وف تتم اكم�ال معاملة 
حج�ة الوصاية املؤقتة بحق�ك غيابيا وفق 

القانون
القايض
لطيف مهنة علو النراوي

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  ق�ايض 
السماوة

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 47035/3 نداء

املحلة او رقم واس�م املقاطعة : 4 /جزيرة 
النجف /حي النداء

الجن�س : دار مف�رز اىل دارين بصورة غري 
رسمية 

النوع : ملك رصف 
املساحة:300م2

حصة الراهن :150م مربع
املش�تمالت: مس�تعمل /اس�تقبال وصالة 
ومطب�خ وصحي�ات س�قوفها كونكري�ت 
مس�لح والطابق العلوي يش�مل عىل ثالثة 

غرف
الشاغل : فارغ 

مقدار املبيع : حصة /رعد توفيق عطية 
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف 
االوىل باملزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف  
اعاله العائد للراهن رعد توفيق عطيه  لقاء 
طلب الدائ�ن املرتهن مرف باب�ل  البالغ 
)30.000.000( ثالثون مليون دينار فعىل 
الراغ�ب يف االش�راك فيه�ا مراجع�ة هذه 
الدائ�رة خالل 30 يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم 
الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا 
مع�ه تامين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة 
مرفية التقل عن 10% من القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغ�ة 30.250.000  دين�ار وان 
املزايدة س�تجري يف الس�اعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري
مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل

زياد خلف عبد
رئيس جملس االدارة

رئيس جملس االدارة
هيثم صليوا الطون
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وزارة النفط
مجلس القضاء االعىل

رئاسلة محكملة اسلتئناف صلاح 
الدين االتحادية

دار القضاء يف الضلوعية
يف  الشلخصية  االحلوال  محكملة 

الضلوعية
العدد / حجر وقيمومة / 2017 

اعان
قدملت املدعوة ) زينة عبد الله حميد 
( طلبا اىل هذه املحكمة بنصبه قيمة 
عىل زوجها ) هاشلم سويد محمد ( 
عام 1991 ولحد االن اليعرف مصريه 
حيا كان ام ميتلا فمن لديه اعرتاض 
او معلوملات تفيد حياتله او مماته 
الحضلور املام هلذه املحكملة من 
اليلوم التايل للنلر لتقديم اعرتاضه 
تنظلر  سلوف  وبخافله  واعامنلا 

املحكمة يف الطلب وفق القانون .
القايض

فائق مشعل صالح 

اىل الريك
حسني عبداالمريخضري

اقتلى حضلورك اىل بلديله التاجي 
الستخراج اجازة بناء للعقار16444 

سبع البور.
الريك
هاشم سيف كاظم

اعان
اىل الريكه جهان درسون جواد

اقتلى حضلورك اىل بلديله التاجي 
للعقلار  بنلاء  اجلازه  السلتخراج 

املرقم9519سبع البور.
الريك 
خماس عبدالحسني عبيد

اعان 
اىل اللركاء /محمد عبلاس فاضل  
و اكرم عبود حسلن و محمد جاسم 

عيىس
اقتى حضورك اىل صندوق االسكان 
العراقلي / يف العاوي –وذلك لتثبيت 
اقلرارك باملوافقة عىل قيلام الريك 
السليد )انعام عبد الله علي( بالبناء 
عىل حصته املشاعة القطعة املرقمة 
16٣00سلبع البور لغرض تسلليفه 
قرض االسكان . وخال مدة اقصاها 
خمسة عر يوم داخل العراق وشهر 
خلارج العلراق ملن تاريلخ العلراق 
وشلهر خارج العراق من تاريخ نر 
االعان وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبا . 
وزارة االعمار واالسكان 
صندوق االسكان العراقي 

تنويه 
ورد سهوآ يف نر اعان دعوة دائنني 
لركة امجاد الرشيد للتجارة العامة 
الحلدودة حيث ذكر العنوان شلارعة 
الرشيد م 10٨ ز57 ٣4 / 611 خط و 
الصحيح شارعة الرشيد م 10٨ ز 57 
شلقة ٣4 /111ج 4 نلر يف جريدة 
اللرق بالعلدد 252٨ و املسلتقبل 

العراقي1426 لذا اقتى التنويه .

محكمة جنح البرصة
العدد: 241/ج2 /2016
التاريخ: 2017/4/1٣

إعان حكم غيابي 
إىل املتهلم املحكوم / عي مالك هادي 

حسني التويج 
أصدرت محكمة جنح البرصة قرارها 
املتضملن  املرقلم 241/ج2 /2016 
الحكم عىل املجلرم )عي مالك هادي 

حسني التويج( املذكور أعاه. 
1.حكملت املحكمة علىل املدان )عي 
مالك هادي حسني التويج( بالحبس 
الشديد ملدة أربع سنوات وفق احكام 
املادة )45٣/عقوبلات( رقم )111( 
لسنة 1969 املعدل مع احتساب مدة 
موقوفيته للفلرتة من 2015/6/14 

ولغاية 2015/6/1٨. 
2.إعطلاء الحق للمشلتكي )باسلم 
حميد عبدالحسني( بمراجعة املحاكم 
املدنيلة للمطالبلة بالتعويلض لعدم 
تنازله عن الشلكوى والتعويض بعد 

اكتساب القرار الدرجة القطعية.
للمحامي  اتعلاب محاملاة  ٣.تقدير 
املنتدب )سالم سللمان رشي( مبلغا 
قلدره ثاثون ألف دينار تدفع له من 
خزينلة الدوللة بعد اكتسلاب القرار 

الدرجة القطعية.
4.إصلدار املر قبلض بحلق امللدان 
 45٣ امللادة  احلكام  وفلق  املذكلور 
ملن قانلون العقوبات رقلم )111( 
لسلنة 1969 املعدل وإشعار مديرية 
رشطلة البلرصة - مكتب التسلجيل 
الجنائلي لتعميم هذا القلرار وتنفيذ 
امر القبض الصادر بحقة واحضاره 
مخفلورا امام هلذه املحكملة حال 

القبض عليه.
5.وصلدر القلرار اسلتناداً ألحلكام 
 ،14٣( واملادتلني  1٨2/أ  امللادة 
قابلًا  قلرار  األصوليلة   )24٣
لاعلرتاض والتمييلز وافهلم علناً يف 

.2017/4/1٣
لك الحق االعرتاض عىل هذا القرار بعد 
تبلغك به علن طريق اإلعان والنر، 
ويف حالة عدم االعرتاض يعترب الحكم 
بمثابلة الحكم الوجاهلي بعد مرور 

ثاثة أشهر من نر اإلعان.
القايض / آيات عباس لفته

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الكلرخ  اسلتئناف  رئاسلة محكملة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد ٨6٨ / ش / 2017
التاريخ 16 / 5 / 2017

اعالن
املدعية :- فاطمة عبد محمد

املدعى عليه :- هشام سامي طلب
يف  الشلخصية  االحلوال  محكملة  اصلدرت 
الكاظميلة حكماً غيابياً بحقلك بالعدد ٨6٨ 
/ ش / 2017 اللذي يقلي بتأييلد حضانة 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بالنر 
وعلدم  محليتلني  يوميتلني  صحيفتلني  يف 
اعرتاضلك علىل القرار الصلادر بحقك ضمن 
املدة القانونية البالغة ثاثون يوم اعتباراً من 
تاريخ النر فسلوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية .
القايض / صهيب اديب مرجان

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
بغداد/الكلرخ  اسلتئناف  رئاسلة محكملة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 1٣0٨ / ش / 2017 
التاريخ 16 / 5 / 2017

اعالن
اىل / الشخص الثالث / والدة املفقود سهيلة 

عيىس
اقاملت ) بان عبلد االمري حسلني ( الدعوى 
املرقمة اعاه تطالبك فيها باثبات وفاة ولدك 
املفقلود صلاح مهلدي محسلن وملجهولية 
محلل اقامتك حسلب رشح القائلم بالتبليغ 
قلرر تبليغلك اعانلاً يف صحيفتلني محليتني 
يوميتلني للحضور امام هذه املحكمة يف يوم 
2٨ / 5 / 2017 ويف حاللة علدم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً سلوف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون
القايض / فارس شبيب الزم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة 

االتحادية
محكمة بداءة الكرادة 

العدد 1665 / ب / 2017 
م / اعان

اىل املدعى عليه / فالح حسن داود 
اقلام املدعلي ) سلعد عبلاس مصطفى ( 
الدعلوى املرقمة اعاه ضدكم والتي يطلب 
فيهلا الحكم بتخلية املحلل املرقم 59 أ 11 
/ 21 الواقلع يف حلي النضلال محلة 904 
زقلاق 12 ودفع بلدالت االيجلار املرتاكمة 
والبالغة 20100 دوالر عرون الف ومائة 
اقامتلك حسلب  دوالر وملجهوليلة محلل 
رشح القائلم بالتبليلغ قرر تبليغلك اعانا 
بصحيفتلني محليتني يوميتلني عىل موعد 
املرافعلة املوافلق ٣0 / 5 / 2017 لذا وعند 
علدم حضلورك او حضور ملن ينوب عنك 
قانونا عىل موعد املرافعة ستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق االصول .
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة 

االتحادية
محكمة بداءة الكرادة 

العدد 1664 / ب / 2017 
م / اعان

اىل املدعى عليه / كريم باقر عبد الحسني 
اقام املدعيان ) وائلل صبحي محمد وعمر 
وائلل صبحلي ( الدعلوى املرقملة اعلاه 
ضدكما والتي يطلب فيها الحكم بتسلديد 
مبلغ الدين البالغ 000 ، 74 اربع وسبعون 
اللف دوالر امريكي عن بدالت ايجار العقار 
املرقم ٣56 / 404 بتاوين وملجهولية محل 
اقامتك حسلب رشح القائلم بالتبليغ قرر 
تبليغك اعانا بصحيفتني محليتني يوميتني 
عىل موعد املرافعة املوافق ٣0 / 5 / 2017 
لذا وعند عدم حضورك او حضور من ينوب 
عنلك قانونا علىل موعد املرافعة سلتجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول .
القايض

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بلد
رقم االضبارة 615 / ت / 2012 

اعان
تبيلع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلسلل 
 25 م   ٣  /  5٨ و   2  /  5٨ و   /  5٨
الضلوعيلة الواقلع يف الضلوعيلة العائد 
للمديلن حملود حميلد صاللح املحجوز 
لقلاء طلب الدائلن فاح عيدان سللمان 
الباللغ ٣502000000 ثاثة وخمسلون 
مليلون ومائتلي اللف دينار ملن حصة 
الريك فعلىل الراغب باللراء مراجعة 
هذه املديرية خال مدة ثاثني يوما تبدا 
من اليلوم التايل للنر مسلتصحبا معه 
التامينلات القانونيلة عرة ملن املائة 
ملن القيمة املقدرة وشلهادة الجنسلية 
العراقية وان رسلم التسلجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل

املواصفات :
1 – موقعه ورقمه / 5٨ / 1 و 5٨ / 2 و 

5٨ / ٣ م 25 الضلوعية .
2 – جنسله ونوعله/ بسلتان تسلقى 

بالواسطة .
٣ – حلدوده واوصافله / قطعلة ارض 
برتقلال  باشلجار  مغروسلة  زراعيلة 

والنخيل .
4 – مشتماته / ..... 

5 – مسلاحته / العقلار املرقلم 5٨ / ٣ 
مساحته 6 دونم و 20 أولك العقار املرقم 
5٨ / 2 4 دونلم و 14 أولك العقار املرقم 

5٨ / 1 7 دونم و 15 أولك .
6 – درجة العمران / .....

7 – الشاغل / حمود حميد صالح 
٨ – القيمة املقدرة / 170000000 مائة 

وسبعون مليون دينار عراقي .
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بأسم »مصطفى كاظم و صفاء راشد«

العراق حيصد الذهب يف دورة التضامن 
اإلسالمي بألعاب القوى

              المستقبل العراقي/ باكو _ مؤنس عبدالله

أحرز مصطف�ى كاظم، امس الثالث�اء، ذهبية 
رمي القرص بمنافس�ات ألع�اب القوى ضمن 
دورة التضامن اإلسالمي، املقامة يف أذربيجان.

وقال هاني عب�د وليد، مدرب مصطفى كاظم، 
يف ترصيح صحفي، » اننا س�عداء إلحرازنا أول 
ميدالية ذهبية للعراق يف الدورة. كنا واثقني من 

عملنا، وقدرتنا عىل التتويج«.
وأش�ار إىل أن »رقم كاظم ال�ذي بلغ 60،89 م، 
وخطف م�ن خالله الذهبية، يع�د رقًما عراقًيا 
جدي�ًدا يس�جل باس�مه، بع�د أن حط�م رقمه 
الس�ابق املسجل باس�مه أيًضا، والبالغ 60،59 

م«.
ولفت إىل أن »كاظم، تف�وق عىل البطل العاملي 
اإليراني إحسان حدادي، صاحب فضية أوملبياد 

لندن، والذي يعد املنافس األبرز لنا يف الدورة«.
وأوض�ح عب�د ولي�د، أنه س�يتم االس�تعدادات 
لبطول�ة آس�يا، املق�ررة بالهند خ�الل يوليو/

تموز، جيًدا؛ حيث نس�عى لتحقيق رقم يؤهلنا 
لبطولة العالم يف لندن.

يذك�ر أن مصطف�ى كاظم داغر، س�بق وأحرز 

ذهبي�ة بطول�ة الع�رب يف البحري�ن، وذهبي�ة 
بطولة آسيا للشباب«.

فيما اهدى الرباع البطل صفاء راش�د الوس�ام 
دورة  منافس�ات  يف  للع�راق  الثان�ي  الذهب�ي 
الع�اب التضامن االس�المي الجاري�ة احداثها 
يف العاصم�ة االذربيجانية باكو وتس�تمر حتى 
الثان�ي والعرشي�ن من ش�هر ايار الح�ايل بعد 
ان حص�د الذه�ب يف منافس�ات وزن 85 كغم 
حيث رفع يف الخط�ف 152 كغم ويف النرت 194 
كغ�م ليك�ون املجم�وع الع�ام 364 كغ�م مما 
وضعه يف املرك�ز االول وبفارق كبري عن الرباع 
االوزبكستاني اوكليك عليموف الذي جمع 339 
كغ�م, فيما كان الوس�ام النح�ايس من نصيب 
الرباع الس�عودي خلي�ل الحمق�ان الذي جمع 

329 كغم.
انجاز كبري

الرب�اع صف�اء راش�د اك�د: ان االنج�از الكبري 
ال�ذي حققه يف منافس�ات وزن 85 كغم ضمن 
دورة العاب التضامن االس�المي كان مستحقا 
وبدرج�ة كب�رية بع�د ان تفوق�ت ع�ىل جميع 
املنافس�ني ال�� 7 االخرين الذين ش�اركوا معي 
ويمثل�ون منتخبات اوزبكس�تان والس�عودية 

واذربيجان الذي ش�ارك بالعبني اثنني وماليزيا 
والكامريون وفلسطني.

وقال راش�د: ان الوس�ام الذهبي هدية بسيطة 
اقدمها لبل�دي العظيم وللرياضة العراقية التي 
تثب�ت يوما بعد اخ�ر انها مازال�ت بخري برغم 
الظروف التي عاشتها وتعيشها اال ان الرياضة 

يف بلدي تمرض وال تموت.
من جهته، اوض�ح مدرب منتخب العراق برفع 
االثق�ال عبد الكري�م كاظ�م : ان الرباع صفاء 
راش�د اس�تحق الف�وز بالوس�ام الذهب�ي بعد 
ان جم�ع رقم�ا ال يمكن ان يناف�س عليه احد 
م�ن بقي�ة الرباعني املش�اركني برغ�م قوتهم 

وتاريخهم الجيد برياضة رفع االثقال.
وب�ني كاظ�م: ان الرب�اع صف�اء راش�د راهن 
بشكل كبري عىل الفوز بالوسام الذهبي وتمتع 
بعزيمة وارصار كبريين يف املنافس�ات مما ادى 
يف النهاية اىل تحقيقه نتيجة مميزة جدا للعراق 
تض�اف اىل بقية النتائج الرائع�ة التي تحققت 
ملنتخباتن�ا الوطني�ة حت�ى االن يف دورة العاب 

التضامن االسالمي يف اذربيجان.
كم�ا أحرز الرباع احمد فاروق الوس�ام الفيض 

للعراق بوزن 77 كغم.

عبطان خيصص مبالغ مالية لنقل الفي مشجع لفريقي 
الزوراء واجلوية حلضور مباراتيهام يف اربيل

كافاين يكرس رقاًم عمره »46« عامًا

جوارديوال يسعى لرد اجلميل بعد احلصول عىل »الفرصة الثانية«

               بغداد/ المستقبل العراقي

قرر وزير الش�باب والرياضة عبد الحسني عبطان 
تخصي�ص مبال�غ مالي�ة لنقل مش�جعي فريقي 
ال�زوراء والق�وة الجوي�ة يف ذهاب نص�ف نهائي 
منطقة غرب اس�يا بكاس االتحاد االس�يوي لكرة 

القدم 2017 التي ستقام يف ملعب فرانسو حريري 
يف اربيل يف ال�22 من شهر ايار الحايل.وبني عبطان 
يف بيان ملكتبه تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان » الوزارة ومن منطلق مسؤولياتها كجهة 
قطاعية تهتم يف الشباب والرياضة، فقد بادرت اىل 
تحمل نفقات الف مشجع من فريق نادي الزوراء 

الري�ايض وال�ف مش�جع من فري�ق ن�ادي القوة 
الجوية ».واوضح ان » ذلك جاء بغية االس�هام يف 
ايصالهم اىل اربيل ومش�اهدة املباراة التي سرتكز 
عليه�ا االنظار كونها اول مباراة رس�مية تقام يف 
الع�راق بعد قرار االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا( 

برفع الحظر الجزئي عن املالعب العراقية.

               المستقبل العراقي/متابعة

احتفلت صحيفة »ليكيب«، بالنجم األوروجوياني إدينس�ون كافاني مهاجم 
باريس سان جريمان، بمناسبة فوزه بجائزة أفضل العب يف الدوري الفرنيس 

للموسم الجاري 2016 / 2017.
وكش�فت الصحيف�ة رقم�ا قياس�يا إلدينس�ون كافان�ي يف تاري�خ الدوري 
الفرنيس، وذلك بعدما س�جل الالع�ب هدفني عىل ملعب »جوفري جوش�ار« 
معقل نادي س�انت إيتيان أمس األحد يف املباراة التي انتهت بفوز الباريسيني 

بخماس�ية نظيفة.وأشارت الصحيفة الفرنس�ية إىل أن كافاني رفع رصيده 
إىل 19 هدًفا يف املباريات التي خاضها باريس س�ان جريمان خارج أرضه هذا 
املوس�م بالدوري، ليكرس الرقم املسجل باسم جوسيب سكوبالر نجم أوملبيك 

مارسيليا بتسجيله 18 هدًفا موسم 1970 / 1971.
ورفع إدينسون كافاني بهذه الثنائية رصيده إىل 35 هدًفا يف بطولة الدوري، 
ليت�وج بجائزة هداف املس�ابقة.وكان الالعب األوروجوايان�ي قد مدد عقده 
مؤخرًا إىل صيف 2020 لينه�ي الجدل املثار حول إمكانيه رحيله عن صفوف 

العمالق البارييس.

               المستقبل العراقي/متابعة

يعتقد بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي، أنَّه 
لو كان يتوىل قيادة بايرن ميونيخ، أو برش�لونة يف 
الوقت الحايل لتعرض لإلقالة من منصبه، إذا حقق 
نف�س النتائج التي حققها م�ع ناديه اإلنجليزي، 

هذا املوسم.
وت�وىل جواردي�وال، منصب�ه الح�ايل يف بداي�ة هذا 
املوس�م بعد فرتات مليئة باإلنج�ازات واأللقاب يف 
إس�بانيا، وأملانيا، لكنه يف املقابل يواجه صعوبات 

لتكرار ذلك يف إنجلرتا.
ول�ن ُينه�ي س�يتي، ال�دوري يف مرك�ز أفضل من 
الثال�ث، وخرج من مس�ابقتي الكأس املحليتي،ن 
ودوري أبطال أوروبا، وس�ينهي املوس�م دون أي 

لقب، للمرة األوىل يف مشواره التدريبي.
وقال جوارديوال، يف مؤتمر صحفي، أمس اإلثنني: 
»ل�و كن�ت يف برش�لونة، أو بايرن ميوني�خ، لكان 
ينبغ�ي الفوز بفارق كب�ري. لو لم يح�دث ذلك لن 

ينال املرء فرصة أخرى«.
وأض�اف »تعرض�ت لضغط عند قيادة برش�لونة، 
ول�م أكن أملك أي يشء يداف�ع عني يف النادي، ولو 

لم أحقق النجاح يف 6 أشهر سأرحل«.
م�ع  الثاني�ة«  »للفرص�ة  جواردي�وال  ويس�تعد 
مانشسرت سيتي، لكنه يعتقد أنه قد يفقد منصبه، 

إذا لم تتحسن النتائج.
وقال املدرب اإلسباني :«هنا منحوني فرصة ثانية، 
وسأحاول استغاللها. لو كنت يف موقفي الحايل يف 

فريق كبري لتعرضت لإلقالة بكل تأكيد«.
وأضاف »يف األندية الس�ابقة، التي عملت فيها لم 
أكن سأحتفظ بمنصبي، لكن هنا منحوني فرصة 

ثانية، وس�أبذل قص�ارى جهدي للظهور بش�كل 
أفضل يف املوسم املقبل«.

وتاب�ع »إذا لم تكن األمور جيدة يف املوس�م املقبل، 
س�يتبقى موس�م واح�د يف عق�دي، وإذا ل�م تكن 
األمور جيدة س�يتم تغيري املدرب. لن أس�تمر هنا 

ألني بيب؛ أو بسبب ما فعلته منذ فرتة طويلة«.

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
اعالن مفقود

اسم املفقود ) هاشم محمد عيال(
بتاريخ 2017/5/8 قدمت )امك( املدعو )ردامه 
حس�ني عل�وان  ( تطلب فيها نصب�ه قيما عليك 
لكونك خرجت بتاريخ 2008/3/4 ولم تعد لحد 
االن لذا تقرر  تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة 
عدم حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم 
التايل لتاريخ النرش س�وف تنصب شقيقك قيمة 

عليك الدارة شؤونك 
القايض
طارق محمد توفيق

اعالن جريدة
اىل /الرشيك  حسني عبد الرسول  

اقتىض... حضورك اىل صندوق االسكان العراقي 
الكائ�ن قرب رشكة اش�ور للمقاوالت /ش�ارع 
خريسان وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام 
رشيكك السيد ) صالح نجم معروف( بالبناء عىل 
حصت�ه املش�اعة يف القطعة املرقم�ة )790/1( 
مقاطع�ة )3 ابو غرب(  لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال 
هاشم عبد الكريم عبد الله
مدير فرع دياىل

فقدان
فقدت مني هوية الطالبة ) زهراء فيصل كاظم 
( يف املعهد التقني اداري برصة قسم ادارة املكتب 

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

محكمة بداءة بعقوبة
العدد 1672/ب2016/4

التاريخ 2017/5/16
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي 

اىل املدعى عليه : محمد احمد خضري 
اص�درت محكمة ب�داءة بعقوبة الق�رار املرقم 
والق�ايض   2017/3/29 يف  1672/ب2016/4 
بالحك�م بالزامك بتاديت�ك للمدعي يارس محمد 
س�عيد مبلغ�ا ق�دره اثن�ا ع�رش ملي�ون دينار 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ ع�ن طريق مركز رشطة به�رز بالعدد 
املجل�س  2367 يف 2017/5/7 واملص�دق م�ن 
املح�ي لناحية اش�نونا واش�عار مختار منطقة 
حي التاخي طه هادي احمد قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك عن طري�ق النرش بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني محليت�ني ويف حال�ة ع�دم االع�رتاض 
واتب�اع طرق الطعن القانوني س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية حسب القانون
القايض
شيماء عباس عي

اعالن
اىل ال�رشكاء : ع�ي كريع�ه كزار وعم�ار كاظم 

جواد
وعمار عبد الكاظم جاسم

اقتىض حضوركم اىل صندوق االس�كان العراقي 
/ف�رع النجف االرشف خلف مديرية ماء النجف 
وذل�ك لتثبي�ت  اقرارك�م باملوافق�ة ع�ىل قي�ام 
رشيكتكم الس�يدة نور كفاح حبيب بالبناء عىل 
حصتها املش�اعة يف القطعة املرقمة 3/47002 
رشيك�ه  رصف  مل�ك  /عرص�ة  الن�داء  ح�ي 
مس�احتها )100م2( لغ�رض تس�ليفها قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما 
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبكس�ه س�وف يس�قط حقكم يف 

االعرتاض مستقبال 

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف النجف

اعالن تسجيل
بن�اء عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة من قبل 
)حسن مطرود فضيل( واملؤرخ يف 2017/5/16 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل املكائ�ن العائ�دة ل�ه 
واملنس�وبة حالي�ا يف جزيرة النج�ف    واملدرجة 
اوصافها ادن�اه فعىل من له عالقة بها وادواتها 
املوصوف�ة ان يراج�ع الط�رق القانونية الثبات 
ذلك وابراز استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف 
التسجيل  خالل مدة خمسة عرش يوما من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ الن�رش ويعترب التس�جيل متاخر 
لحني حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام 
لدى املحكمة املختصة وبعكس�ه سيتم تسجيل 
املكائ�ن وادواتها بأس�م طالب التس�جيل وفقا 
لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لس�نة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوصاف : معم�ل القطعة االوىل النتاج معجون 
الطماطم 

*ماكن�ة تعبئة كارتون املعجون والعلب  صيني 
2000.000

محلي�ة     املعدني�ة    العل�ب  غل�ق  *ماكن�ة 
1500.000

*فالسة البان   ايرانية   1500.000
*فلرت بريس  ايراني 1500.000

*مولدة kva250  صيني 3000.000
ايراني�ة    الحراري�ة  الس�ليفان  *ماكن�ة 

1500.000
*مضخة عرص   صيني 500.000

*منظومة تصفية املي�اه   صين�ي 1500.000
ايران�ي     2 ع�دد  خالط�ات  طب�خ  *ق�دور 

1600.000

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة جنح املدينة
العدد 17/ج/2017

التاريخ 2017/5/14
اعالن

اىل املتهم الهارب ) ستار جبار عذاب (
احال الس�يد قايض تحقيق املدينة بقرار االحالة 
املرقم�ة  الدع�وى   2017/1/31 يف   19 املرق�م 
17/ج/2017 املقام�ة ضدك من قبل املش�تكي 
حي�در عبد الله دوخي  الجراء محاكمتك بدعوى 
غ�ري موجزة وفق احكام امل�ادة 459 من قانون 
العقوبات ولكونك هارب تقرر تبليغك بالحضور 
 2017/6/11 املص�ادف  املحاكم�ة  موع�د  يف 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري املحاكمة بحق�ك غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض
عبد الحسني صباح صيوان

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة عفك
العدد 474/ب/2017
التاريخ 2017/4/27

اعالن
بالنظر الكتساب الحكم الصادر من هذه املحكمة 
 2016/11/30 يف  474/ب/2016  بالع�دد 
الدرجة القطعية واملتضمن  ازالة ش�يوع العقار 
املرقم )47/العكبة( عفك املدرجة اوصافه ادناه 
بيعا باملزايدة العلنية وان القيمة املقدرة له هي ) 
40.000.000( اربع�ون مليون دينار فقد قررت 
ه�ذه املحكمة االعالن عن بيعه باملزايدة العلنية 
ملدة خمس�ة عرش يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل 
للنرش فعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة محكمة 
ب�داءة عفك يف تمام  الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية %10 
من القيمة املقدرة اعاله واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رس�مية فيك�ون اليوم الذي يلي�ه موعدا 

لذلك 
القايض
ناظم عبد خنجر

االوصاف :
1-دار س�كني مبني من الطاب�وق  تحتوي عىل 
)غرفة ن�وم وصالة ومطبخ وحم�ام وصحيات 
ومساحة مكشوفة  وارضية الدار من االشتايكر 
مس�قف بالش�يلمان درجة عمرانه رديء يطل 
عىل شارع فرعي من الشوارع املطلة عىل املحيط 

املؤدي اىل سوق عفك من جهة اليمني
2-الدار مجهزة بخدمات املاء والكهرباء

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف النجف

اعالن تسجيل
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة من 
قب�ل )قاس�م عب�د املهدي عب�اس ( وامل�ؤرخ يف 
2017/5/16 املتضم�ن طل�ب تس�جيل املكائن 
العائدة له واملنسوبة حاليا يف الحرفني    واملدرجة 
اوصافها ادن�اه فعىل من له عالقة بها وادواتها 
املوصوف�ة ان يراج�ع الط�رق القانونية الثبات 
ذلك وابراز استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف 
التسجيل  خالل مدة خمسة عرش يوما من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ الن�رش ويعترب التس�جيل متاخر 
لحني حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام 
لدى املحكمة املختصة وبعكس�ه سيتم تسجيل 
املكائ�ن وادواتها بأس�م طالب التس�جيل وفقا 
لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لس�نة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوصاف : معمل حدادة الخليج العربي 
*كرت محي   2000.000

*ماكنة لحيم بلغاري   1500.000
*كورسة ثابتة بلغاري  1500.000

*دريل ثابت صيني   1500.000
*كورسة صغرية بلغاري  1500.000

*ماكن�ة لحي�م بلغ�اري  500.000
*ماكنة لحيم صغري   500.000

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف النجف

اعالن تسجيل
بن�اء عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة من قبل 
)ضياء حسني محمد( واملؤرخ يف 2017/5/16 
املتضم�ن طل�ب تس�جيل املكائ�ن العائ�دة ل�ه 
واملنسوبة حاليا يف الحرفني    واملدرجة اوصافها 
ادناه فعىل من له عالقة بها وادواتها املوصوفة 
ان يراج�ع الط�رق القانونية الثب�ات ذلك وابراز 
استش�هاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التس�جيل  
خالل مدة خمس�ة ع�رش يوما من الي�وم التايل 
لتاري�خ النرش ويعت�رب التس�جيل متاخر لحني 
حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة س�بعة ايام لدى 
املحكم�ة املختص�ة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل 
املكائ�ن وادواتها بأس�م طالب التس�جيل وفقا 
لقانون الكتاب العدول رقم ) 32( لس�نة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوصاف : معمل حدادة النجمة 
* كرت كهربائي 900.000

*ماكنة لحيم عدد 2  800.000
*كورسة يدوية  200.000
*كورسة يدوية 200.000

*م�زرف عم�ودي كب�ري  500.000
*دريل يدوي 200.000
*دريل يدوي 200.000

*كورسة ثابتة 200.000

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الدور
العدد 109/ش/2017
التاريخ 2017/5/16

اعالن
اىل املدعى عليه /محمد نزهان فايد

للدع�وى املقامة من قبل املدعية ) منى خال�د فايد ( بالعدد 109/
ش/2017 يف محكم�ة االحوال الش�خصية يف الدور لغرض تصديق 
عق�د ال�زواج املرق�م 326 يف 2013/10/24 الص�ادر من محكمة 
االحوال الش�خصية يف الدور وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني تطل�ب حض�ورك يف موعد املرافع�ة املوافق 
2017/5/23 ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا حسب االصول
القايض

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل يف النجف

اعالن تسجيل
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة من قبل )عي اس�ماعيل 
محم�د( وامل�ؤرخ يف 2017/5/16 املتضمن طلب تس�جيل املكائن 
العائ�دة له واملنس�وبة حاليا يف واملدرجة اوصافه�ا ادناه فعىل من 
له عالقة بها وادواتها املوصوفة ان يراجع الطرق القانونية الثبات 
ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة بغية ايقاف التسجيل  خالل مدة 
خمس�ة عرش يوما من اليوم التايل لتاريخ النرش ويعترب التس�جيل 
متاخر لحني حسم الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة ايام لدى املحكمة 
املختصة وبعكس�ه س�يتم تس�جيل املكائن وادواتها بأس�م طالب 
التس�جيل وفقا لقان�ون الكتاب الع�دول رقم ) 32( لس�نة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوصاف : معمل نجارة الهادي 
*دريل كهربائي ياباني 250.000

*كرت قطع كهربائي  ياباني 300.000
*رنده كهربائية   ياباني 2000.000

*منشار تخريم كهربائي   ياباني 250.000
*جامعة رنده  كهربائية   ياباني 300.000

*تورنه نجارية كهربائية ياباني  1000.000
*منشار كهربائي  ياباني 250.000

مجلس القاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 2912/ب2016/1

التاريخ 2017/5/15
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة الخاص بازالة ش�يوع 
الس�يارة )13747/آ نج�ف حم�ل مودي�ل 1983 ( يف النجف عليه 
علي�ه هذه املحكمة عن بيع العق�ار املذكور اعاله واملبينة اوصافه 
وقيمته ادناه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 
10 يوم�ا من اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر 
محكم�ة ب�داءة النجف وصادر م�ن مرصف الرافدي�ن رقم ) 7( يف 
النجف وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخ�ري من االع�الن يف كراج الكرامة يف حي الكرامة وعىل املش�رتي 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
االوصاف : السيارة املرقمة 13747/ آ نجف نوع مرسيدس موديل 
1983 قالب تريلة و تحمل لوحات تس�جيل بالعدد 13747/آ نجف 
لونه�ا ابيض مع عربانه محورين وتحتوي عىل اربعة عرشة عجلة 
وه�ي بحالة جيدة وصالحة للعمل عند اجراء الكش�ف وان القيمة 
املقدرة للسيارة مبلغ 25.000.000 خمسة وعرشون مليون دينار 

فقط الغريها 
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بناءا عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميس�ان /لجنة التقدير املرقم 82 
يف 2017/4/13  تاج�ر االم�اك املدرجة مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة 
طي�ا والبالغ عددها )40( ملك اس�تنادا لقانون بيع وايج�ار اموال الدولة 
املرق�م )21( لس�نة 2013. فع�ىل م�ن يرغب االش�راك باملزاي�دة العلنية 
مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتر اللجنة وخ�ال مدة 30 يوما 
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل 
عن 25 % من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خال الدوام الرس�مي من 
اليوم االخر من مدة االع�ان ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية 
امليمونة ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية 

اجور قانونية اخرى.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 592/ب2017/1

التاريخ 2017/5/9
اعان

اىل املدعى عليه /عيل ميثم محمد
بتاري�خ 2017/4/16 اقام املدعي س�امر مهدي 
كاظ�م ض�دك الدع�وى البدائي�ة  املرقم�ة 592/

ل�ه  بتاديت�ك  الزام�ك  فيه�ا  طل�ب  ب2017/1 
مبل�غ ق�دره عرشة ماي�ن دين�ار بموجب وصل 
االمان�ة امل�ؤرخ 2016/4/17 وملجهولي�ة  محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار 
مخت�ار واختيارية منطقتك ح�ي الجامعة املدعو 
مح�م كاظم الي�ارسي فقد تق�رر تبليغ�ك اعانا 
بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة املواف�ق 2017/5/23 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عن�ك قانون�ا او تقديمك ملعذرة 
مرشوعة فس�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض اسعد هاشم الخفاجي

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد 2939
التاريخ : 2017/5/14

اعان
تسجيل عقار مجدد

بن�اءا عىل الطلب املق�دم اىل هذه الدائ�رة بتاريخ 
2017/4/16 لتس�جيل تمام العقار املرقم 2251 
محل�ة الرش�ادية يف الكوف�ة اىل طالبة التس�جيل 
املج�دد ) محم�د احمد عب�د العباس( لتس�جيله 
مج�ددا باس�مه بصفت�ه املال�ك الحائ�ز للم�دة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكية املذك�ورة لها 
تمهيدا للتس�جيل وف�ق احكام قانون التس�جيل 
العق�اري) 43( لس�نة 1971 قررن�ا اع�ان ه�ذا 
الطلب فعىل كل من يدعي بوجود عاقة او حقوق 
معين�ة عىل هذا العقار تقدي�م مالديه من بيانات 
اىل هذه الدائرة خال مدة ثاثون يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل النرش هذا االعان  وكذلك الحضور اىل 
موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا من اليوم 
التايل النتهاء مدة هذا االعان وذلك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم املذكور 

لهذا الغرض
املدير
ء/عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املناذرة

رقم االضبارة : 125/ت/2014
التاريخ 2017/5/9

اىل املنفذ عليه )حامدة عبد الزهرة حمزة (
لق�د تحقق له�ذه املديرية من ان�ك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 27 من 
قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعان�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ املناذرة خال خمسة عرش يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة املناذرة املرقم 393/ اعراضية 
/2013 امل�ؤرخ 2015/7/27 واملكتس�ب الدرجة 

القطعية

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2016/1881
اعان 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف العق�ار تسلس�ل 
3/77350  ح�ي الن�ر الواق�ع يف النجف  العائد 
للمدين عبد السام جبار كاظم  املحجوز لقاء طلب 
الدائن  محس�ن محمد مطر  البالغ 27.500.000 
س�بعة وعرشون مليون وخمس�مائة ال�ف دينار 
فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املديرية  
خال مدة ثاثن يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش 
مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة باملائة  
من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والنرش والداللية عىل املشري  
املنفذ العدل
محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
1-موقعه ورقمه :نجف- حي النر 3/77350

2-جنسه ونوعه : حسب السند املرفق يف االضبارة 
عرصة 

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مشتماته :  العقار يقع ركن عىل شارع تجاري 
60م ش�ارع  الخيمة الشارع الفاصل بن حي ابو 
طالب وحي النر وشارع خدمي 20م من الجانب 
االخر وهو مهشم الزجاج الخارجي والنوافذ ويتم 
الصع�ود اليه بواس�طة اربعة باي�ات ويتالف من 
طابق�ن الطابق  االريض يتالف م�ن صالة كبرة 
وصحيات عدد اربعة مع مغاسل جدران الصحيات 
واالرضي�ة س�راميك وايضا صحي�ات اخرى عدد 
اربعة الجدران سراميك واالرضية كايش موزائيك  
الس�قف ) س�قف هذا الطابق ( م�ن الكونكريت 
املس�لح مع وجود س�قف ثانوي وارضية القاعة 
مبلطة  قسم مرمر وقسم كرانيت يوجد سلم عدد 
اثنان يؤدي�ان اىل الطابق االول احداهما كونكريت  
مس�لح واالخر حديد والطاب�ق االريض مجهز ماء 
وكهرباء اما الطابق االول مقسم اىل جزئن  الجزء 
االول ويتم الصعود اليه بواس�طة السلم الحديدي 
ويتال�ف من قاعة وغرفة كب�رة واربعة تواليتات 
م�ع مغاس�ل  االرضية م�ن الس�راميك بضمنها 
التواليت�ات الس�قف قواط�ع كونكري�ت مس�لح 
والثرمس�تون وه�ذا الج�زء مجهز م�اء وكهرباء 
اما الجزء الثاني يتم الصعود اليه بواس�طة السلم 
الكونكريت�ي ويتك�ون من س�تة غ�رف ومخزن 
صغ�ر وقاعة وم�ن ضمن الغرف يوج�د غرفتن 
تحتوي عىل صحيات االرضية س�راميك الجدران 
بورك  الس�قف قواط�ع كونكريتية  وثرمس�تون 
ومغلف سقف ثانوي متهالك ومجهز ماء وكهرباء 
وس�لم يؤدي  اىل البيتونة والسح )سلم كونكريتي 
( وس�قف البيتون�ة من الس�ندويج اما الس�طح 
غ�ر مبل�ط ويحتوي ع�ىل 29 دنك�ة  كونكريتية 
وجميع س�قف الطابق االول ثم الصب باالسمنت 
فوق الثرمس�تون وان العق�ار يحتوي عىل تغليف 
يوكوب�ون مع زجاج يحي�ط بالعق�ار ) املطعم ( 

وقسم من الزجاج محطم 
5-مس�احته : حس�ب الس�ند املرف�ق يف االضبارة 

409.57م2
6-درجة العمران : فوق املتوسط

7-الشاغل : اليوجد
ثمانمائ�ة   822.765.000: املق�درة  8-القيم�ة 
واثن�ان وع�رشون ملي�ون وس�بعمائة وخمس�ة 

وستون الف

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2016/2396
التاريخ: 2017/5/16

اعان 
تبيع مديرية تنفيذ النجف تمام العقار تسلسل 
3/73687  ح�ي املياد الواقع يف النجف  العائد 
للمدين )ياس عبد العال عباس(  املحجوز لقاء 
طلب الدائن�ة  )هناء عبد الع�ايل عباس(البالغ 
دينار(فع�ىل  ملي�ون  )50000000 خمس�ون 
الراغ�ب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية  خال 
م�دة ثاث�ن يوما تبدا م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية عرشة 
باملائة  من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التس�جيل والنرش والداللية 

عىل املشري  
املنفذ العدل
محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
املي�اد  ح�ي  :نج�ف-  ورقم�ه  1-موقع�ه 

3/73687
2-جنسه ونوعه : حسب صورة القيد التسجيل 

العقاري يف دارين 
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مش�تماته :  العقار يقع عىل شارع فرعي 
20م ومفرز اىل دارين بصورة غر رسمية

الدار االول وتتالف من س�احة امامية بضمنها 
صحيات ومدخل يؤدي اىل اس�تقبال وكلدور و 
صحيات مش�ركة ومطبخ وس�لم كونكريتي 
ي�ؤدي اىل الطابق االول ويحت�وي الطابق االول 
عىل غرفتن نوم وصحيات مش�ركة وكليدور 
صغ�ر وس�لم ي�ؤدي اىل البيتونة والس�طح و 
جميع جدران الطابقن  لعلو 1.50 م سراميك 
والباق�ي بورك والس�قوف ل�كا الطابقن من 
الكونكريت املس�لح مع وجود س�قوف ثانوية 
املطب�خ  ج�دران  املوزائي�ك  كايش  االرضي�ة 
والصحي�ات م�ن الس�راميك وكا الطابق�ن 

مجهز ماء وكهرباء
الدار الثاني : يتالف من ساحة امامية بضمنها 
صحي�ات ومدخل يؤدي اىل االس�تقبال وكلدور 
و صحيات مش�ركة ومطبخ وسلم كونكريت 
ي�ؤدي اىل الطابق االول ويحت�وي عىل غرفتن 
نوم وصحيات مش�ركة وكليدور صغر وسلم 
ي�ؤدي اىل البيتون�ة والس�طح جمي�ع ج�دران 
الطابق�ن لعل�و 1.50 م س�راميك  والباق�ي 
بورك والسقوف لكا الطابقن من الكونكريت  
املس�لح مع وج�ود س�قوف  ثانوي�ة الجدران 
املطب�خ والصحي�ات م�ن الس�راميك ارضية 
الطابقن من ال�كايش املوزائيك وكا الطابقن 
مجهزين ماء وكهرباء ويوجد دنكة كونكريتية 

تتوسط الدارين )دبل فاليوم (
5-مساحته : 200م2

6-درجة العمران : جيد
7-الش�اغل : الجزء االول اليوجد والجزء الثاني 
ياس عبد العال عباس يرغب بالبقاء بعد البيع 

بصفة مستاجر 
مائ�ة   190000000  : املق�درة  8-القيم�ة 

وتسعون مليون دينار

تنويه
ورد سهواً يف اعان محكمة االحوال الشخصية 
يف س�امراء الع�دد )2648( يف 30/ 4/ 2017 
املنش�ور يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 
اس�م  ورد  حي�ث   2017  /5  /3 يف   )1432(
املفقود )حميد احمد ابراهيم( خطأ والصحيح 

)حميد احمد محمود( لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صاح الدين الدين 

االتحادية
محكمة احوال الشخصية يف الدجيل

التاريخ 2017/5/15
اعان

اىل املدعى عليه :شهاب احمد جاسم
تبليغ

اقامت املدعية دعاء محمد اس�ماعيل ضدكم 
الدع�وى املرقم�ة 286/ش/2017 امام هذه 
املحكم�ة واملتضمن�ة تفري�ق للهج�ر ولعدم 
معرف�ة  محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك 
اع�ان بواس�طة صحيفت�ن محليت�ن وعلنا 
املص�ادف  املرافع�ة  ي�وم  يف  حض�ورك  عن�د 
2017/5/25 او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض

مجلس القاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 1490/ب2016/3

التاريخ 2017/5/10
اعان

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة 
تسلس�ل  العق�ار  ش�يوع  بازال�ة  الخ�اص 
3/78850 ح�ي النر يف النج�ف عليه عليه 
ه�ذه املحكمة عن بيع العق�ار املذكور اعاه 
واملبين�ة اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبن 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خال 15 يوما 
من اليوم الثاني لنرش االعان مستصحبا معه 
التامينات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب ص�ك مصدق الم�ر محكمة 
ب�داءة النجف وص�ادر من م�رف الرافدين 
رقم ) 7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخر من 
االعان يف املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
االوص�اف : العق�ار املرق�م ) 3/78850 حي 
الن�ر ( يف النج�ف عب�ارة عن عرص�ة تقع 
ع�ىل ش�ارع 15م وبواجهة 10م ون�زال 20م 
وبمساحة عمومية )200م2( وهي خالية من 
البناء واملش�يدات وان القيم�ة املقدرة للعقار 
مبل�غ )100.000.000( مائ�ة ملي�ون دينار 

فقط الغرها
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني/ احملكمة العسكرية الرابعة

وزارة الدفاع
دائرة املستشار القانوني/ احملكمة العسكرية الرابعة

نوع ت
مساحته رقمه وموقعهالملك

القيمة مدة االيجارم2
القيمة التقديرية كتاباالتقديرية رقما

خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة/245حانوت1
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة/96حانوت2
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة/24حانوت3
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت4
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونة/234حانوت5
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونة/188حانوت6
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونة/حانوت7
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونة/جزء من190حانوت8
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت9
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت10
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة/269حانوت11
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة/24حانوت12
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة جزء من 190حانوت13
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة جزء من 190حانوت14
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة جزء من 190حانوت15
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت16
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت17
سبعمائة وخمسون الف دينار750000ثالث سنوات15الميمونةحانوت18
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة جزء من 190حانوت19
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة جزء من 190حانوت20
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة جزء من 190حانوت21
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة جزء من 190حانوت22
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونة/244حانوت23
خمسمائة الف دينار500000ثالث سنوات15الميمونةحانوت24
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الـُحـلـم بث مبارش من شاشات عقولنا

مؤيد عبد الزهرةطاهر علوان 

المعرف�ة الس�هلة هي عنوان عري�ض لنوع جديد من تلّق�ي المعلومات، أن 
يأتيك كل ما تريد معرفته أو ال تريد مباشرة، وبال كثير عناء..هنالك من يجّد في 
اختصار الطريق على ذلك الشخص المسترخي في السرير أو على األريكة أو في 
المقه�ى أو في العمل ويقّدم له أطباقا متتالية من المعارف والمعلومات وكذلك 
يغّذي لديه دافع الفضول. هنالك اليوم مثال أكثر من بليوني إنس�ان فيس�بوكي، 
أي أّن تلك الكتلة البش�رية الهائلة متع�ددة الثقافات واللغات واألعراق واألعمار 
واألجناس كلّها جميعا تجري تغذيتها بالمعرفة السهلة وتحريك خاصّية الفضول 
لديها، أناس ال تكاد تعرفهم وإذا بك تتوغل في ُغَرف عيشهم ومعرفة أصحابهم 
وصاحباته�م ووس�طهم االجتماعي وبيئاتهم، كيف ذلك وبهذه الس�هولة؟ هذا 
م�ا لم يكن متوّقعا أو أنه نتيجة جانبية وحصيلة غير محس�وبة بين محّصالت 
أخرى كثيرة..س�يجتهد الباحثون في وس�ائل التواصل االجتماعي بشأن ردود 
الفعل العصبية وفاعلية الدماغ وإش�اعة اإلحس�اس اليومي بالرضا عندما يتم 
إش�باع المعرفة والفضول بش�كل متتابع مع تدفق تيار أخبار المش�تركين في 
ش�بكة التواص�ل من األصدقاء، إّنك ج�زء حيوّي غير منظور ف�ي حياتهم وهم 
كذلك. في المقابل هنالك فاعلية الخيال والتخّيل واالس�تعداد النفس�ي والعقلي 
للمشاركة وترجمة األحاسيس التي جرى تطويرها قدما من خالل اإليموجي أو 
تلك الرس�مات الصغيرة المصاحبة لرد الفعل حزنا أو فرحا أو تعّجبا أو موافقة 
أو ال مباالة، وأنت أيها الكائن الفيس�بوكي تعوم في وس�ط ذلك البحر المتدفق 
م�ن المعلومات والمعرفة الّس�هلة والفض�ول اللطيف ال�ذي ال ُيزعج أحدا، هو 
فضول مس�الم وب�ريء ويمنح اإلحس�اس بنوع من الراحة والبهجة وش�عورا 
غامرا بالمش�اركة ثم التداخل مع اآلخر..لعّل هذا الذي نحن فيه آخذ في التطور 
إلى مس�تويات غير مس�بوقة وغير متوقعة، أن تتصاعد فاعلية المشاركة بين 
تلك الماليين التي تتعامل مع وس�ائل التواص�ل االجتماعي إلى درجة أعلى مما 
ه�ي علي�ه اآلن وهو ما ص�ّرح به مؤخرا م�ارك زوكيربرغ المؤس�س والمدير 
التنفيذي لش�بكة فيس�بوك بأن الهدف المس�تقبلي هو الوصول إلى مش�اركة 
األف�كار م�ن العقل إلى العقل، ومثال ذلك أن تفّكر في ش�يء ما فيش�اركك فيه 
أصدقاؤك من خالل ما ُيعرف بخاصّية التخاطر. الحاصل أنها ليست إال المقّدمة، 
فمس�يرة أبحاث التخاطر لم تتوقف يوما وس�تصل في أم�د منظور إلى ترجمة 
األحاس�يس المتدفقة عب�ر الموجات الدماغي�ة وتحويلها إل�ى أوامر برمجية، 
وبذلك ينغمر المش�اركون عبر الكوكب األرضي ف�ي عالم افتراضي عجيب من 
المش�اركة الحس�ية والعقلية والوجدانية، كان إلى حد قريب قصة من قصص 
أف�الم الخي�ال العلمي. هنالك ف�ارق بين ما تخطو وس�ائل التواصل االجتماعي 
وتخطط له وبين تلك االس�تخدامات الفوضوية التي نش�هدها اليوم في عالمنا 
العربي لوس�ائل التواص�ل االجتماعي، فالقوم في بعض األحي�ان يريدون لتلك 
التكنولوجي�ا التواصلي�ة الحديث�ة أن تك�ون بوق�ا للصراخ وحلب�ة للمصارعة 
وميدان�ا للتح�ّرش وأرضية لب�ّث الخراف�ات والخزعبالت، ربما هي س�لوكّيات 
وقتية وس�يجرف المّد التكنولوجي الرقمي المتط�ور كّل هذا عندما يصبح ذلك 
النوع من التخاطر متاحا، س�اعتها س�يكون للعالم منط�ق آخر وعالقات بينّية 
مختلفة بين بني البشر عندما تكون حواسنا وأفكارنا ليست ملكنا وال محكمة 
اإلغ�الق في صنادي�ق أدمغتنا بل هي مترجمة في بث مباش�ر على الشاش�ات 

الرقمية بل هو بث مباشر من شاشات عقولنا.

يات�رى ماذا نك�ون ان غادر الواحد منا احالم�ة وأودعها في 
صناديق النسيان ليأكلها الغبار او تذروها الرياح ، اي حياة تبقى 

لنا ؟!
يق�ول كات�ب من هذا الزم�ان “حلمت اني حلمت فش�نقت “ 
ويقول اخر”قديطول الحلم وقد يقصر ،وقد يتحقق وقد ال يتحقق 

،ولكن يكفينا اننا حاولنا الحلم في زمن األحالم ألفقيرة
اذن هو الحلم حق أنس�اني مشروع انا وأنت نصنعه ونشكله 
، ربم�ا يكون ومضه لبريق نلحق به ،نمس�كه ونلونه وندحرجه 
ليكب�ر فيصبح ش�علة اكث�ر وهجا وأوض�ح تألق�ا ، فمن يصنع 
تقوي�م الزم�ن ليكون حراكه حيوي�ة وعطاء مال�م يكون الحلم 

ساطعا وصادقا وقويا في الزمان والمكان .
ان كل المتغيرات في الحياة تبدا بفكرة بسيطة وبالعمل على 
تحقيقه�ا من خالل الثقة بالنف�س واإلرادة اذ هي والغيرها من 
يصنع االم�ل ويحقق الحلم في التغيير نح�و االفضل هكذا تبنى 

الحياة وتبنى االوطان.
اح�الم النريدها تدغدغ المش�اعر وتحلق في فضاءات الوهم 
تخادعن�ا وتخ�ادع النف�س تمام�ا مثل تل�ك التي يطلقه�ا عديد 
سياس�ينا في مواس�م االنتخابات او عند ظهورهم على الشاشة 
فق�د اغرقونا بالوعود وخدعون�ا حد الفجيع�ة !! لدرجة اصبح 
البعض منا يتراجع في حلمه ويق���زمه ش�يئ����ا فشيئا لعله 

يقطف شيئا .
اجل احالم العراقي بدأت تتراجع وتتقلص حتى تكاد تنكمش 
،يحلم ان يرى ضحكات األطفال اكبر من رعبهم وخوفهم ،يحلم 
ان اليبقى الوقت مذبوحا بانتظار المرورمن هذه السيطرة او تلك 
،يحلم ان يودع الشباب رصيف البطالة الى ورش العمل ومصانع 
االنت�اج .يحل�م ان توزع مفردات البطاق�ة التموينية كاملة وفي 
وقته�ا المحدد .يحل�م ان تعود الطيور المهاجرة الى اعشاش�ها 
لنس�مع تغرديه�ا وان تنظف س�احاتنا من ق�ذارة اإلرهاب وان 
يتملك كل مواطن منزل يليق به وان تس�تعيد الش�وارع عافيتها 
وان ننتج اكثرمما نس�تورد وان يكون اس�م العراق على خارطة 
البل�دان االكثراش�عاعاحضاريا ال اكث�ر البل�دان تخلفا وفس�ادا 

ورشوة وهو ما يمزق النفس ويثير المواجع .. 
يحل�م ان تعود تلك الروح األثيرة الوثابة في التوادد والتراحم 
والغيرة والش�هامة التي عرف بها مجتمعنا على مر تاريخه قبل 
ان تفع�ل الطائفية ونيرانها فعلها في إحداث اكثرمن ش�رخ دام 
.يحل�م ان يحاف�ظ على الوطن واح�د موحد ارضا وش�عبا أمام 

ماعاش ويعيش ويرى مايدبر له .
انه�ا تبقى أحالم متواضعة وبس�يطة وتحقيقها مرهون بنا 

فنحن من يحدد المصير وال احد غيرنا .

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

ويحت�وي الجه�از الجديد ط�راز 8020 إكس على 
إمكاني�ة “طلب النجدة” من خالل الضغط على زر 

أحمر على جانب الجهاز.
ويرسل الجهاز رسالة نصية إلى خمسة أشخاص 
تحتوي على تفاصيل تحدد موقع المس�تخدم عن 

طريق�ة خاصي�ة “ج�ي ب�ي 
إس”.وتوجد تطبيقات أخرى 
في السوق تقدم خدمة مشابة 
يمك�ن تنصيبها عل�ى أجهزة 
األخ�رى، ويمك�ن  الهوات�ف 
للمس�تخدم الضغ�ط على زر 
“من�زل” ألداء نفس الغرض.

الجدي�د  الجه�از  ويوص�ف 
ال�ذي يعم�ل بنظام تش�غيل 
أندروي�د، ويصل س�عره في 
 220 نح�و  إل�ى  بريطاني�ا 
جنيها، بأنه جهاز ينتمي إلى 
فئة “الهواتف الشاقة”، وهي 
الهوات�ف المصمم�ة للخدمة 

في بيئة األعمال الشاقة.
الجه�از  الش�ركة  وصمم�ت 
الحتياج�ات  تلبي�ة  الجدي�د 
س�واء  بمفرده�م  العاملي�ن 

ف�ي بيئات عمل خط�رة أو يتطل�ب عملهم دخول 
منازل أش�خاص.وقال ميلينغتون إن شركة دورو 
تخصص�ت حت�ى اآلن ف�ي صناعة هوات�ف تلبي 
احتياجات كبار السن ولديها 130 ألف مشترك في 

خدمة “حلول الرعاية الرقمية للهواتف”.

ذكرت صحيفة تركي�ة، امس الثالثاء، أن أهالي مدينة 
س�يواس في وس�ط تركيا أصيبوا بحالة من الدهشة 
عندم�ا عرفوا أن الطائر الذي ظهر مؤخًرا في س�ماء 
المدين�ة من نوع »طي�ور أبابيل« الن�ادرة والمذكورة 
ف�ي الق�رآن الكريم.وقالت صحيفة »زم�ان« التركية 
أن »طي�ر أبابي�ل تعد م�ن الطيور ن�ادرة الظهور على 
األرض بسبب قضاء حياته طوال فترات في الهواء، إال 
أن ندرته س�اعدته على حماية أسراره وخباياه بعيًدا 
عن اليد البش�رية لفتراٍت طويلٍة«وبحس�ب الصحيفة 
فقد »ش�اهد مواطن تركي يدعى س�امي جول، عقب 
ص�الة الظهر أم�س االثنين طائ�ًرا يق�ف مكانه دون 

حرك�ة ف�ي حديقة مس�جد غ�ازي عثمان باش�ا في 
المدين�ة.. في البداي�ة اعتقد أنه جاء إل�ى هذا المكان 
بس�بب العطش الشديد، فأخذه إلى المياه، إال أن عدم 
مقاوم�ة الطائر بالرغ�م من حالته الصحي�ة الجيدة، 
أثارت دهشة واستغراب سامي جول«.وقال جول في 
تصريح للصحفيين األتراك »بعد أن أدرك أهالي القرية 
أن هذا الطائر من فصيلة طير أبابيل نزل عليهم الخبر 
كالصاعقة؛ إذ تقول أسطورة تركية إن من يرى طائر 
أبابي�ل ويلمس�ه لن يواجه أي مش�كلٍة أو أزماٍت لمدة 
عاٍم كامٍل، ف�إذا بأهل القرية يصطفون لرؤية ولمس 
الطائر المس�الم في دهش�ة واس�تغراب«.وتابعت أن 
»نوع الطائر يعتبر من األنواع النادرة التي 
ذك�رت ف�ي الق�رآن الكريم«.ويتميز طير 
أبابيل ع�ن غيره من الطي�ور بأنه يقضي 
كام�ل عمره ف�ي الس�ماء وين�در رؤيته 
عل�ى األرض، إال في ح�االت قليلة ونادرة 
لبناء األعش�اش فقط، كما يتميز باجنحة 
خاص�ة بتكوين�ه الجس�دي باإلضافة إلى 
أنها تس�هل له عملية النوم أثناء الطيران. 
وين�در ظه�وره بس�بب تجنب�ه الظه�ور 
بجانب باقي الكائنات الحية. وتقول رواية 
تركية أن من يراه ال يعاني أي مشكالت أو 

أزمات طوال سنٍة كاملٍة.

رشكة سويدية تطرح هاتفًا مزودًا بـ »زر استغاثة« اجلرارات ذاتية القيادة ستغري طيور أبابيل حتلق يف سامء تركيا
مستقبل الزراعة

يقوم فريق من المهندسين الزراعيين بتجربة أول عملية زراعة 
وحصاد في العالم لمحاصيل الحبوب، دون أن تطأ قدم إنس�ان 
أرض الحقل.وابتكر الباحثون جرارا ذاتي القيادة، يمكن توجيهه 
من قبل المزارع عبر غرفة تحكم، من أجل تنفيذ عمليات الحفر 
والبذر وال�رش، ليقوم جهاز الحصاد اآللي، بجمع المحاصيل..

ويجري اس�تخدام طائرات الدرون لمراقبة المحاصيل، حتى ال 
يضطر المهندسون الزراعيون إلى دخول الحقل.

ويعتق�د فريق من جامع�ة، هاربر آدمز، أن أبحاثهم س�تحدث 
ثورة في عال�م الزراعة، مع الحد من الجهد والوقت الذي يبذله 
المزارعون.وقد تم بالفعل تهيئة أرض الحقل لمحصول الربيع 
م�ن الش�عير، حيث س�يتم زرع المحص�ول على مدى األش�هر 

المقبلة، قبل الحصاد في أغسطس.

اجليش العراقي

احلشد الشعبي


