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»االمام احلسني)عليه السالم(«

ال يكون العبد
 عاملا حتى ال يكون حاسداً ملن فوقه 

و ال محقراً ملن دونه

ص3مؤمتر للقيادات األمنية يدرس السيطرة عىل »181« كم بني العراق واألردن

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4لــيـلــة »الــرعــب« فــي لــنـدن

اردوغـان يـوسـع حـمـلـة االعـتـقــاالت لـتـطــال مـقـربـيـن مـن الـحـكـومــة 

مكافحة اإلرهاب لعنارص »داعش« يف املوصل: أمامكم املوت أو االستسالم

احلشد الشعبي يستعيد »البعاج« بعملية الـ »7« ساعات
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن الحش�د الش�عبي، أمس األحد، 
عن تحري�ر قضاء البعاج االس�راتيجي 
بغرب املوص�ل بالقرب م�ن الحدود مع 
س�وريا من قبضة تنظيم داعش وانقاذ 
مئ�ات العائ�ات املحتج�زة يف القض�اء، 

الذي يعترب ثاني اكرب اقضية الباد.
الش�عبي  الحش�د  قي�ادة  وأعلن�ت 
العراقي�ة ع�ن تحري�ر قض�اء البع�اج 
بالكامل ودخول قواته�ا اىل القضاء من 
محاوره الثاث�ة، ورفع االعام العراقية 
ف�وق ابنيته بع�د عملية تحري�ر كاملة 

لم تس�تغرق اال سبع س�اعات.وتمكنت  
قوات الحش�د من قت�ل وارس العديد من 
اس�تخبارات  اعلن�ت  فيم�ا  الدواع�ش، 
الحشد عن هروب جماعي ألغلب قيادات 

التنظيم من قضاء البعاج.
وقال�ت االس�تخبارات انه�ا رص�دت 
هروباً جماعياً ألغلب قيادات داعش من 
القضاء.واك�د قائ�د عملي�ات »قادمون 
يا نينوى« الفري�ق الركن عبد االمري يار 
الله أن قوات الحش�د الش�عبي وبإسناد 
من ط�ريان الجيش تمكنت م�ن تحرير 
البعاج بش�كل كامل. وم�ن جهته، قال 
املتحدث الرس�مي باس�م الحشد النائب 

احمد االس�دي إن قوات الحشد اقتحمت 
من ثاث�ة محاور قضاء البع�اج بعد ان 
حررت خال االيام الثاثة املاضية جميع 

القرى واملجمعات السكنية حوله.
واض�اف يف ترصي�ح متلفز ان قضاء 
البع�اج هو آخر مدين�ة يف صحراء غرب 
املوص�ل باتجاه الحدود مع س�وريا يتم 
تحريره�ا من س�يطرة تنظي�م داعش، 
الفت�ًا اىل ان العملي�ة تعت�رب اهم عنرص 
اس�راتيجي يف الس�يطرة ع�ى جمي�ع 

املناطق بني العراق وسوريا غرباً.

التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د نائ�ب ع�ن التحال�ف الوطن�ي أن 
العراق مع الحل الس�لمي يف س�وريا، فيما 
اش�ار اىل ان العراق س�يصبح قوة اقليمية 
بعد االنتهاء من داعش، فيما كشف عضو 
آخر يف التحال�ف الوطني عن  نية التحالف 
لزي�ارة دول الخلي�ج العرب�ي، بعد ش�هر 

رمض�ان، مبينا ان الزي�ارة هدفها إيضاح 
3 نقاط من بينه�ا »ازالة الغموض«.وقال 
النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي 
يف مقابل�ة صحفي�ة م�ع وكال�ة تس�نيم 
االيرانية، إن »العراق بعد داعش سينرصف 
نحو البن�اء و االعمار واىل االس�تفادة من 
م�وارده االقتصادي�ة يف س�بيل النه�وض 
بالواقع الخدمي للش�عب العراقي.وأش�ار 

إىل أن »اع�ادة النازحني و اعادة بناء البنى 
التحتية يف كل العراق اوال ويف املناطق التي 
كانت فيها داعش ثانيا، هذه س�تكون من 
اولوياتنا ثم داخليا نحتاج اىل تعزيز الوحدة 
الداخلي�ة والوح�دة الوطني�ة وبالتايل البد 
من االنتب�اه اىل عدم الع�ودة اىل الخافات 

السياسية الحادة«.
التفاصيل ص3

فنزويال: مادورو 
يتعهد باستفتاء عىل الدستور 

لوقف االحتجاجات

الرئيس االيراين: 
عىل اجلميع السري عىل هنج 

االمام اخلميني

احلكيم يعرض عىل الكرد 
الفيليني مرشوع التسوية: ستوضح 

مالمح العراق ما بعد »داعش«

فالفريدي
يـحـدد مصيـر رافينيـا 

يف برشلونة

ثاني أكرب قضاء يف العراق ويعد منطقة اسرتاتيجية للسيطرة على احلدود مع سوريا
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الرافدين يعلن منح قروض للمواطنني تصل اىل »50« مليون دينار ألغراض البناءاخلارجية تدين هجامت لندن وجتدد دعوهتا للتصدي لـ »مدارس التكفري«
العـراق يـفـوز بعضـويـة املجلـس التنفيـذي ملنظمـة الصحـة العـاملـيـة رئاسـات العـراق تتفـق علـى »تكثيـف« اللقـاءات فيمـا بينهـا

حمافظ البرصة يوجه برصف رواتب التدريسيني 
العقود اليوم و لثالثة اشهر

احلاممي خالل توزيع الوجبة اخلامسة من األرايض: 
أعد بفرص عمل كبرية للشباب

روسيا تبدي »قلقها« من طموح كوريا الشاملية النووي
        بغداد / المستقبل العراقي

أن  األح�د،  أم�س  روس�ي،  مس�ؤول  أك�د 
الطموح�ات النووية لكوريا الش�مالية تش�كل 
تهدي�داً لروس�يا، مم�ا يزي�د من التوت�رات في 
المنطق�ة. وق�ال نائب وزي�ر الدفاع الروس�ي 
ألكس�ندر فومي�ن إن�ه »لي�س نظام�ا دفاعي�ا 
صاروخي�ا باليس�تيا فحس�ب، إن ل�ه وظيف�ة 

حقيقة.. 
وله�ذا فهو مثير للقل�ق. إنه تهديد مباش�ر 
لروس�يا. نحن على قناعة بأنه سيزيد التوترات 

في المنطقة. هذا هو موقفنا األساسي«.
وج�اءت تصريح�ات فومين ح�ال منتدى 
حوار »ش�انغري - ال«، وهو مؤتمر أمني دولي 
تس�تضيفه س�نغافورة ويش�ارك في�ه وزراء 
دفاع وخبراء من 39 دول�ة، من بينها الواليات 

المتحدة ممثلة بوزير الدفاع جيمس ماتيس.
وتتقاسم روسيا حدودا مع كوريا الشمالية، 
وش�هدت سقوط أحد صواريخ بيونغيانغ قرب 
مياهها، لكن موس�كو تتمسك بموقف مختلف 
عن مواق�ف الواليات المتح�دة وحلفائها فيما 
يتعلق بكب�ح البرنام�ج الن�ووي والصاروخي 

المتنامي بشكل سريع لكوريا الشمالية.
وفي مع�رض دعمه لفرض عقوبات جديدة 
على كوريا الشمالية، كان نائب مندوب روسيا 
لدى األمم المتحدة، فاديمير سافرونكوف، قد 
شدد في وقت سابق على أن »الخيار هنا البد أن 
يكون لصالح استخدام السبل الدبلوماسية إلى 

أقصى حد ممكن«.
وأع�رب فومين عن مش�اعر مماثل�ة قائا 
»يج�ب أن تكون العقوبات االقتصادية وس�يلة 
لدفع كوريا الش�مالية إلى عملية سام لتسوية 

النزاع والصراع«.      
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التحالف الوطني يسعى إىل جعل العراق »قوة إقليمية«
 بعد االنتهاء من »داعش«
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قرصنة املواقع االلكرتونية الوزارية مستمرة.. واالخرتاق يطال وزارة النفط
        بغداد / المستقبل العراقي

كان اخ�راق موق�ع جه�از االم�ن الوطن�ي، بداية 
لسلس�لة هجمات الكروني�ة عىل املواق�ع االلكرونية 

الرسمية الحكومية، وكان اخرها موقع وزارة النفط.
 ويف الوق�ت الذي اص�در جهاز االم�ن الوطني بياناً 
اعل�ن فيه ع�ن اعتق�ال الهك�ر ال�ذي اخ�رق موقعه 
االلكروني املدعو »حس�ن مه�دي«، بدأت حملة كبرية 
لتهكري عرشات املواقع الكرونية تابعة لوزارات الدولة 

ومؤسساتها.
وي�رك القراصن�ة رس�ائل تطال�ب باط�اق رساح 
زميلهم »حس�ن مهدي«، مهددي�ن بمواصلة حملتهم 
الخراق مواقع وزارات ومؤسس�ات رسمية عراقية، يف 

حال لم يفرج عنه.
 واخ�رق القراصنة مواق�ع دائرتي الرقاب�ة املالية 
وتوزي�ع الطاق�ة، ووزارة البلدي�ات، ووزارة الش�باب 

والرياضة.
وكان جه�از األم�ن الوطن�ي، أعلن يف وقت س�ابق، 
اعتق�ال »الهاك�ر« حس�ن مه�دي، بعد ثب�وت قيامه 
باخراق موقع الجهاز، مؤكدا تسليمه للجهات املختصة 

الس�تكمال التحقيق. وكتب املخرقون عىل الصفحات 
الرئيس�ة لتل�ك املواقع »س�وف تك�ون ه�ذه البداية«، 
متوعدي�ن باخراق مواقع أخ�رى انتقاماً للقبض عىل 
زميلهم حس�ن مهدي. وذكروا ان »مهدي كان يريد ان 
يوصل رس�الة مفادها ان موقع االمن الوطني لم يكن 
آمنا فكيف يريد هذا الجه�از حماية العراقين وهو لم 
يس�تطع تأم�ن موقع�ه االلكروني وال�ذي يعد جهاز 

الواسطات الوطني«.
وأوض�ح املخرق�ون الذي�ن يطلقون عىل أنفس�هم 
»فري�ق التقنيات املتقدم« أن »جهاز االمن الوطني قام 
باعتقال حس�ن مهدي احد اعض�اء فريقنا كونه قام 
باخ�راق موقعه�م االلكروني الذي ال ينف�ع وال يفيد 
بيشء«. وأض�اف الفريق يف تنويه وصف�ه ب� »الهام«: 
»كما اس�لفنا س�ابقا أن اه�داف الفريق ليس�ت لزرع 
الفتن�ة وأن كل العراقي�ن يعرف�ون ما يحص�ل وانتم 
جهاز ش�به نائ�م وخصوصا يف هذا املج�ال ومواقعكم 

تتعرض لاخراق يوميا«.
ويف آخ�ر عملية اخراق نفذه�ا الهاكرز هو اخراق 
املوقع الرس�مي ل�وزارة النفط العراقي�ة، تاركن فيها 

رسالة »رسالتنا واضحة وال داعي للمماطلة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشط�ة االتحادي�ة، أم�س األحد، عن 
الس�يطرة ع�ىل 60% من ح�ي الزنجي�ي الواقع يف 
الس�احل األيمن ملدينة املوصل، مشريًة إىل قتل 23 
إرهابي�اً، فيم�ا رأى قائد جه�از مكافحة اإلرهاب 
الفريق الركن عبد الغني األس�دي خيارين ملسلحي 
»داع�ش« املتواجدي�ن يف املوص�ل القديمة متوعدا 

بقتل آخر عنارص التنظيم باملدينة.
وقال قائد الرشطة االتحادية الفريق رائد شاكر 
ج�ودت يف بيان تلقت »املس�تقبل العراق« نس�خة 
من�ه، إن »ق�وات الرشط�ة االتحادي�ة اس�تعادت 

السيطرة عىل 60% من حي الزنجيي«.
وأضاف، أن »القطعات توغلت من عدة محاور 
باتجاه باب س�نجار وقتلت 23 إرهابياً وسيطرت 
عىل ما يس�مى بمقر االستشهادين وعثرت داخله 
عىل أحزمة ناسفة وكثفت جهدها اإلنساني إلنقاذ 
مئ�ات العوائ�ل املح�ارصة وإجائها م�ن مناطق 
االش�تباك ونقلها عرب املم�رات اآلمنة إىل مخيمات 

النازحن«.
ب�دوره، رأى قائ�د جه�از مكافح�ة اإلره�اب 
الفريق الركن عبد الغني األس�دي خيارين ملسلحي 
»داع�ش« املتواجدين يف املوص�ل القديمة، متوعدا 
بقتل آخر عنارص التنظيم باملدينة، فيما كشف عن 
مساٍع إلدخال »دروس مستنبطة« من املعارك التي 

خاضها الجهاز يف املعاهد العسكرية التدريبية.
وقال األس�دي إن »الدواعش وضعوا أنفس�هم 
يف موق�ف ال يحس�دون علي�ه ولي�س أمامهم اآلن 
س�وى خياري�ن ال ثالث لهم�ا، إما االستس�ام أو 
امل�وت ال�زؤام«، مبين�ا أن »قطعاتن�ا تق�ف ع�ىل 
السياج الخارجي للمدينة القديمة، وستتم تصفية 

حساباتنا مع هؤالء األوباش«.
وأضاف أنه »لو كانت املوصل خالية من املدنين 
لكان تحرير الساحلن األيمن واأليرس انتهى بأقل 
من ش�هر، إال أننا س�عينا للحفاظ عىل املواطنن، 
األمر الذي أدى إىل تأخري العملية«، مش�ريا إىل »أننا 
سنواصل العمل حتى قتل آخر داعيش دنس أرض 

نينوى الطاهرة«.
ويف س�ياق ذي صلة، قال األس�دي إن »املعارك 
الت�ي خاضه�ا جه�از مكافح�ة اإلره�اب كثرية 
وسنخرج بدروس مستنبطة تمثل خاصة العوامل 
اإليجابي�ة الت�ي كس�بنا فيه�ا املعرك�ة لتوثيقها 

وإدخالها إىل معاهدنا التدريبية«.
العراقي�ة املش�ركة من�ذ  الق�وات  وتخ�وض 
س�بعة أش�هر معارك محتدمة يف محافظة نينوى 
لتحريرها م�ن قبضة تنظي�م »داعش«، وحققت 
تل�ك الق�وات تقدم�ا ملحوظ�ا أف�ى إىل تحرير 
الساحل األيرس للموصل بالكامل ومعظم مناطق 

الساحل األيمن.
إىل ذلك، أفاد مصدر محي يف نينوى بأن القوات 
األمني�ة عثرت عىل س�جن كبري تح�ت األرض فيه 
ع�رشات املحتجزين من االنبار يف الس�احل األيمن 
للموص�ل.  وقال املصدر إن »القوات األمنية وأثناء 
تحريرها أحياء الس�احل األيمن عثرت عىل سجن 
كب�ري تح�ت األرض في�ه ع�رشات املحتجزين من 

الفلوجة والرمادي والصقاوية والكرمة«. 
وأض�اف املص�در الذي طلب عدم الكش�ف عن 
اسمه، »تم اإلفراج عن املحتجزين ويتلقون العاج 
م�ن قب�ل الق�وات األمنية الت�ي أمن�ت إخراجهم 
ونقلهم اىل موقع ثان للتدقيق األمني وبيان سامة 

املحتجزين وتسليمهم لذويهم«.

االحتادية أعلنت سيطرتها على 60% من »الزجنيلي« يف الساحل األمين

مكافحة اإلرهاب لعنارص »داعش« يف املوصل: أمامكم املوت أو االستسالم

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم، ورئيس 
مجل�س النواب س�ليم الجب�وري ع�ىل رضورة تكثيف 
اللقاءات بن الرئاس�ات الثاث. جاء ذلك خال استقبال 
معص�وم الجب�وري، بحس�ب بي�ان صادر عن رئاس�ة 
الجمهوري�ة تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه. 
وأض�اف البي�ان ان معص�وم والجب�وري تباحث�ا حول 
آخر املس�تجدات السياس�ية واألمنية، وجهود الس�لطة 
الترشيعي�ة إلصدار ع�دد من القوانن املهمة وال س�يما 
املتعلقة باالنتخابات املقبلة فضا عن سبل تعزيز مكانة 
العراق اإلس�راتيجية عىل املس�توين اإلقليمي والدويل.  
وتاب�ع البي�ان ان معصوم والجبوري ش�ددا عىل أهمية 
تكثيف اللقاءات التشاورية بن الرئاسات الثاث ملا فيه 

ضمان املصلحة الوطنية العليا عىل األصعدة كافة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أدان الع�راق الهجم�ات التي ش�هدتها العاصمة 
الربيطانية لندن ليلة السبت، وراج ضحيتها العرشات 
من القتىل والجرحى. وقال املتحدث الرس�مي باس�م 
وزارة الخارجية العراقي�ة احمد جمال يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي نسخة منه »تدين وزارة الخارجية 
العراقية االعتداء االرهابي الذي شهدته مدينة لندن، 
وتتق�دم بالتع�ازي لعوائ�ل الضحاي�ا م�ع امنياتها 
بالش�فاء العاجل للمصاب�ن«. وأضاف أن الخارجية 
»تؤكد موقفها املتضامن واملتآزر مع املمملكة املتحدة 
بوجه سلسلة االعمال االرهابية التي باتت تستهدف 
أمنه�ا يف الف�رة االخرية، وتك�رر دعوتها اىل رضورة 
التص�دي وبقوة لكافة الحواض�ن واملدارس الفكرية 
املتبني�ة ملنه�ج التكفري والتش�دد واالره�اب واملنابر 
االعامي�ة املروجة لهذا الخط�اب«. وكانت العاصمة 
الربيطانية تعرض�ت ليلة الس�بت لحادثن نفذتهما 
مجموعة واحدة من ثاثة أش�خاص، بسيارة مغلقة 
}فان{، دهس�وا املارة عىل جرس لندن، ثم خرجوا من 
السيارة، وطعنوا زوار املطاعم واملقاهي بالسكاكن 
يف منطق�ة بارا ماركت. وأس�فر الحادث�ن لحد االن 
عن مقتل 7 أش�خاص واصابة أكث�ر من 50 آخرين. 
وقتل�ت الرشط�ة املهاجمن وقالت انه�ا تتعامل مع 

الحدث كهجوم ارهابي.

رئاسات العراق تتفق عىل »تكثيف« 
اللقاءات فيام بينها

اخلارجية تدين هجامت لندن وجتدد 
دعوهتا للتصدي لـ »مدارس التكفري«

       بغداد / المستقبل العراقي

فاز العراق بعضوية املجلس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية 
بعد اعتماد ترش�يحه بإجماع الدول االعضاء يف املنظمة والبالغ 
عددها ١٩٤ دولة دون أي اعراض.وقال املتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية العراقية، أحمد جمال يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه انه »تم ذلك خال انعقاد الجلسة العامة 
التاسعة لجمعية الصحة العاملية السبعن واملنعقدة يف مقر االمم 
املتح�دة بجنيف«.وبن ان »املجلس التنفيذي يضم 3٤ دولة من 
ب�ن الدول االعضاء يف املنظمة ويعت�رب املجلس القيادي ملنظمة 

الصحة العاملية والذي يتوىل توجيه النظام الصحي العاملي«.
وأش�ار اىل ان »هذا الفوز يأتي يف إطار الجهود الحثيثة التي 
تبذلها وزارة الخارجية يف حشد الدعم والتأييد الدولين الستعادة 
العراق ملكانته الريادي�ة يف املجتمع الدويل وحصوله عىل املواقع 

الرفيعة يف االمم املتحدة ووكاالتها املتخصصة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املكتب اإلعامي للمحكمة االتحادي�ة، أمس األحد، أن 
املحكمة ستعقد جلسة يوم غد للنظر يف ثاثة طعون بخصوص 
املوازن�ة وقرار اس�تجواب وزير الزراعة ف�اح زيدان يف مجلس 

النواب.
وقال املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »املحكمة االتحادية العليا تعقد االثنن جلس�ة للنظر يف عدد 

من الدعوى املدرجة عىل جدول أعمالها«.
وأض�اف البي�ان أن »ج�دول األعمال يتضم�ن دعوى رئيس 
مجل�س ال�وزراء إضافة لوظيفت�ه املقامة ع�ىل رئيس مجلس 
الن�واب إضاف�ة لوظيفته للطع�ن ببعض مواد قان�ون املوازنة 

العامة االتحادية للعام 20١7«.
وأش�ار البي�ان، إىل أن »هذه الدعوى تم تأجيلها يف الجلس�ة 
الس�ابقة لتمكن املدعي من دفع أتعاب الخرباء الذين انتدبتهم 

املحكمة للبت يف األمور الفنية الواردة يف املوازنة«.
وتاب�ع البي�ان، أن »دعوى أخرى س�تنظر يوم غ�داً للطعن 
ببعض مواد قان�ون املوازنة أيضاً، أقامها ع�دد من النواب عىل 

رئيس مجلس النواب إضافة إىل وظيفته«.
ولفت إىل أن »املحكمة االتحادية العليا س�تنظر ضمن جدول 
أعماله�ا لي�وم غد طعن وزي�ر الزراعة إضاف�ة لوظيفته بقرار 

استجوابه الصادر من مجلس النواب«.

       بغداد / المستقبل العراقي

طالب�ت النائبة عن كتلة التغيري الربملانية رسوة عبد الواحد، 
أمس األحد، بمحاكمة رئيس حكومة اقليم كردستان نيجريفان 

البارزاني ونائبه قوباد طالباني، لهدرهما ثروة الشعب.
وقالت عبد الواحد يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، إنه »مرة اخرى تجار حكومة االقليم بدأوا بجولة هذه املرة 

روسية إلبرام عقد نفطي طويل األمد وملدة عرشين عاما«.
وأضاف�ت أن�ه، »يف الوق�ت ال�ذي نعلن رفضنا وع�دم تحمل 
املس�ؤولية ام�ام رسق�ة نف�ط ش�عبنا، نطال�ب م�ن االحزاب 
الكردس�تانية الرافضة لنهب ث�روات االقليم  ان يتحدوا ويكون 
لديهم موقف رافض موحد لهذا العقد الذي يعترب رسقة واضحة 

للشعب«.
وأك�دت عبد الواح�د، بالقول إنن�ا »مؤتمنون ع�ىل الثروات 

وحياة املواطنن والتخي عنهم خيانة وطنية ال تغتفر«.
وطالب�ت النائ�ب عن التغي�ري، ب�«محاكم�ة رئيس حكومة 
االقليم ونائبه امام محكمة عادلة لهدر اموال الشعب واملغامرة 
بمص�ريه، ف�ا يمكن الس�كوت اكثر ع�ىل ما يقوم  ب�ه هذين 
الش�ابن الذي�ن ينتمي�ان للعائلت�ن الحاكمت�ن يف االقليم  من 

التجارة العلنية وعىل حساب ابناء االقليم«.

العراق يفوز بعضوية املجلس التنفيذي 
ملنظمة الصحة العاملية

اليوم.. املحكمة االحتادية تعقد جلسة للنظر بثالثة 
طعون بشأن املوازنة واستجواب وزير الزراعة

نائبة كردية تطالب بمحاكمة نيجرفان 
بارزاين وقوباد طالباين

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة االتصاالت، أمس األحد، عن تعاون 
امن�ي تكنولوج�ي اكاديمي مع وزارت�ي الداخلية 
التكنولوج�ي  التع�اون  لتعزي�ز  الع�ايل  والتعلي�م 
واألمن�ي واألكاديمي لخدمة الوضع االمني الراهن 
يف العراق.وقال الوكيل االداري واملايل للوزارة كريم 
مزعل الساعدي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 

نس�خة منه، إنه »تم تش�كيل لجنة مشركة بأمر 
ديواني مؤلفة من وزارة االتصاالت ووزارة الداخلية 
ووزارة التعلي�م الع�ايل متمثل�ة بجامع�ة كرب�اء 
املقدس�ة برئاس�ته، من اج�ل التنس�يق والتعاون 
التكنولوج�ي واألمني واألكاديم�ي لخدمة الوضع 
األمن�ي الراه�ن يف العراق«.وأضاف الس�اعدي، أن 
»ه�ذه اللجن�ة تق�وم بعم�ل فني متش�عب حيث 
ان لاتص�االت دور مه�م وكبري يف تأم�ن الجانب 

اللوجس�تي واألمني والتقني، بالتعاون والتنسيق 
م�ع  الداخلية وجامعة كرب�اء متمثلة بما تقدمه 
أكاديمياً للربط بن الجانبن األمني واالتصاالتي«.

وأش�ار إىل، أن »اللجن�ة عق�دت ع�دة اجتماع�ات 
وتوصلت اىل نتائج جيدة ومثمرة يف مجال التنسيق 
والتعاون املشرك يف هذا امللف الحيوي واملهم الذي 
يخدم البلد يف الوضع الراهن ويوفر تقنيات حديثة 

يف مجال األمن واالتصاالت«.

أمر ديواين يقيض تشكيل جلنة مشرتكة من ثالث وزارات للتعاون االمني يف العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

عرض وف�د للتحالف الوطني، برئاس�ة رئيس 
التحالف عمار الحكيم، مرشوع التسوية الوطنية، 

عىل املكون الكردي الفيلين.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب رئي�س التحال�ف تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه أن »عمار الحكيم 
ويف اط�ار ج�والت التحالف الوطن�ي وتواصله مع 
مختل�ف الق�وى واملكون�ات السياس�ية العراقية 

ألتقى وفد التحالف املكون الكودي الفيي«.
ونق�ل البي�ان ع�ن الحكي�م قول�ه »عربنا عن 
اعتزازنا وتقديرنا بهذا املك�ون الكريم، الذي يمثل 
مكون�ا اساس�يا ومهما ق�دم التضحي�ات الكبرية 
والجليل�ة له�ذا الوط�ن واس�تهدف م�ن االنظمة 
الديكتاتوري�ة ع�ىل نطاق واس�ع وتحم�ل االعباء 

الكب�رية حتى اصب�ح مكونا منكوب�ا نتيجة حجم 
االستهداف الذي تعرض له«.

وأض�اف أن »زيارتن�ا للمكون الفي�ي انما هي 
تعب�ري عن تقديرن�ا العايل لهذا املك�ون والتضامن 
مع تضحياته وعطائ�ه وايضا كانت فرصة مهمة 
لعرض م�رشوع التس�وية الوطنية الت�ي يحملها 
التحال�ف الوطن�ي ليك�ون هذا املك�ون حارضا يف 
تطوي�ر وصياغة ه�ذه الوثيق�ة الوطني�ة املهمة 
واالساس�ية«. وتابع رئيس التحالف الوطني »كما 
قلن�ا ان التس�وية الوطنية توضح مام�ح العراق 
ما بعد داعش ونحن بأمس الحاجة اىل اس�ترشاف 
املس�تقبل وان تكون لن�ا رؤية عميق�ة وواضحة 
وش�املة مل�ا يجب ان يك�ون عليه الع�راق ليس يف 
الجانب السيايس فحسب انما سياسيا ومجتمعيا 

وثقافيا واقتصاديا وخدميا وتنمويا وامنيا«.

وتساءل »كيف نبني دولة مواطنة ترعى جميع 
مواطنيها؟« مبينا ان »مرشوع التس�وية الوطنية 
ُعرض عىل املكون الفيي كما ُعرض عىل العديد من 
املكونات وسيعرض عىل باقي املكونات يف جوالتنا 

التحالفية القادمة«.
وعرب عمار الحكيم عن »تمنياته اىل ان نصل اىل 
رؤية وطنية شاملة وعقد اجتماعي بن العراقين 
ب�كل مكوناتهم للم�ي يف بناء الع�راق الجديد يف 

مرحلة ما بعد داعش«.
وأك�د ان »التحالف الوطني متفاعل ومتعاطف 
م�ع مظلومي�ة الك�رد الفيلي�ة وس�يقف معه�م 
وسيعالج اشكالياتهم من خال مؤسسات الدولة، 
ترشيعيا، وحكوميا، ونتمنى ان نجد العراق يف حال 
اليش�عر فيه اي من مواطنيه من التمييز او الغبن 

او من عدم استعادة الحقوق«.

احلكيم يعرض عىل الكرد الفيليني مرشوع التسوية: 
ستوضح مالمح العراق ما بعد »داعش«

       بغداد / المستقبل العراقي

العراق�ي  املرك�زي  البن�ك  وق�ع 
وس�لطة النقد الفلس�طينية مذكرة 
املش�رك وتطوير  للتع�اون  تفاه�م 
العم�ل امل�ريف وامل�ايل ب�ن البلدين 
وتحقيق االس�تقرار امل�ايل ومكافحة 

غسيل األموال.
تلق�ت  بي�ان  يف  البن�ك  وق�ال 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
محس�ن  ع�ي  البن�ك  »محاف�ظ  إن 

اس�ماعيل العاق وقع م�ع محافظ 
ع�زام  الفلس�طينية  النق�د  س�لطة 
الش�وا، يف مقر الس�فارة العراقية يف 
العاصم�ة األردني�ة عم�ان، مذك�رة 
تفاهم للتعاون املشرك بن الجانبن 
لدعم وتطوير العمل املريف واملايل يف 

كا البلدين«.
»املذك�رة  أن  البن�ك،  وأض�اف 
تق�ي بتعزيز العاق�ة القائمة بن 
العراق وفلس�طن يف مج�ال الرقابة 
ع�ىل املؤسس�ات املرفي�ة واملالية 

وتحقيق االس�تقرار امل�ايل ومكافحة 
غسل األموال بما يتفق مع توصيات 
للرقاب�ة  ب�ازل  لجن�ة  ومق�ررات 
املرفي�ة وبم�ا يس�هم يف تحقي�ق 
أهداف الجانبن املتعلقة باالستقرار 

املايل«.
وتاب�ع، أن »املذك�رة تن�ص أيضاً 
عىل تبادل املعلوم�ات والخربات ذات 
الصلة بتطوي�ر العمل املايل واملريف 
وتطوير الكادر الوظيفي، إضافة إىل 
تبادل املعلومات املتعلقة بالترشيعات 

املرفي�ة واملالية الناف�ذة واملعايري 
واملتطلبات الرقابية يف كا البلدين«.

وتأس�س البنك املرك�زي العراقي 
قانون�ه  بموج�ب  مس�تقل  كبن�ك 
الص�ادر يف الس�ادس م�ن آذار م�ن 
الع�ام 200٤، كهيئة مس�تقلة، وهو 
مس�ؤول عن الحفاظ عىل اس�تقرار 
األس�عار وتنفيذ السياس�ة النقدية، 
بما يف ذلك سياس�ات أسعار الرف 
ويجري جلس�ات يومي�ا لبيع ورشاء 

العمات.

العراق وفلسطني يوقعان مذكرة تفاهم لتطوير العمل املرصيف ومكافحة غسيل األموال



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1455 )  June  5  Mon 2017    العدد ) 1455 ( 5 حزيران 2017          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

     بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدي�ن، أمس االحد، عن منح قروض للمواطنني تصل اىل 50 مليون دينار الغراض 
البناء، مشريا اىل ان مدة القرض تكون 10 سنوات وبفرتة امهال 3 اشهر.

وق�ال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »املرصف بارش 
بمنح قروض للمواطنني ملن يمتلك قطعة ارض سكنية ال تقل مساحتها عن 50 م2«، مشريا اىل ان 
»من الرشوط االخرى ان تكون قطعة االرض باسمه عىل وجه االستقالل او باالسم املشرتك بموجب 

سند حديث االصدار ومزود بتاييد من دائرة التسجيل العقاري املختصة«.
واض�اف ان »التأيي�د يتضمن صحة صدور الس�ند ليت�م رهنه من الدرج�ة االوىل لصالح املرصف«، 
مبينا ان »مدة القرض تكون 10 س�نوات اي 120 ش�هرا وبفرتة امهال 3 اشهر وبفائدة قدرها %9 

سنوياً«. 
يذكر ان مرصف الرافدين بارش ومنذ عام 2006 بمنح سلف وقروض مختلفة للموظفني واملواطنني 

ضمن اليات وضوابط معينة.

الرافدين يعلن منح قروض للمواطنني تصل اىل )50( مليون دينار ألغراض البناء

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن الحش�د الش�عبي، أمس األحد، عن 
تحري�ر قضاء البع�اج االس�رتاتيجي بغرب 
املوص�ل بالقرب من الحدود مع س�وريا من 
قبضة تنظيم داع�ش وانقاذ مئات العائالت 
املحتج�زة يف القضاء، ال�ذي يعترب ثاني اكرب 

اقضية البالد.
وأعلنت قيادة الحش�د الش�عبي العراقية 
عن تحرير قض�اء البع�اج بالكامل ودخول 
قواته�ا اىل القض�اء م�ن مح�اوره الثالثة، 
ورفع االعالم العراقية فوق ابنيته بعد عملية 

تحرير كاملة لم تستغرق اال سبع ساعات.
وتمكن�ت ق�وات الحش�د من قت�ل وارس 
العديد من الدواعش، فيما اعلنت استخبارات 
الحش�د عن ه�روب جماعي ألغل�ب قيادات 

التنظيم من قضاء البعاج.
وقالت االس�تخبارات انها رصدت هروباً 

جماعياً ألغلب قيادات داعش من القضاء.
واك�د قائد عمليات »قادم�ون يا نينوى« 
الفريق الرك�ن عبد االمري ي�ار الله أن قوات 
الحشد الشعبي وبإسناد من طريان الجيش 

تمكنت من تحرير البعاج بشكل كامل.
ومن جهته، قال املتحدث الرس�مي باسم 
الحشد النائب احمد االسدي إن قوات الحشد 
اقتحمت من ثالثة محاور قضاء البعاج بعد 
ان حررت خالل االيام الثالثة املاضية جميع 

القرى واملجمعات السكنية حوله.
واض�اف يف ترصي�ح متلف�ز ان قض�اء 
البع�اج ه�و آخ�ر مدين�ة يف صح�راء غرب 
املوص�ل باتج�اه الح�دود م�ع س�وريا يتم 
تحريرها من س�يطرة تنظي�م داعش، الفتاً 
اىل ان العملية تعترب اهم عنرص اس�رتاتيجي 
يف الس�يطرة عىل جمي�ع املناطق بني العراق 

وسوريا غرباً.
البع�اج  واش�ار االس�دي اىل ان تحري�ر 
سيس�هل عملية تحرير م�دن القائم وعانة 

وراوة بمحافظة االنبار الغربية بالكامل.
ام�ا نائ�ب رئي�س هي���ئة الحش�د ابو 
للش�عب  »نب�ارك  املهن�دس فق�ال  مه�دي 

العراق�ي تحرير قضاء البعاج من س�يطرة 
التحري�ر  عملي�ة  ووص�����ف  داع�ش«.. 

باإلنجاز النوعي والكبري.

بالتوازي، أنقذت قوات الحش�د الش�عبي 
مئ�ات العائالت املحتج�زة من قب�ل تنظيم 
»داع�ش« يف قض�اء البع�اج كان التنظي�م 

يتخذهم دروعاً برشية.
وقد طهرت قوات الحشد الشعبي الطريق 
العام الراب�ط بني ناحي�ة العدنانية وقضاء 

البعاج غرب املوصل.
وقال الحش�د الشعبي ان “قواتنا طهرت 
الطريق الع�ام الرابط بني ناحي�ة العدنانية 

وقضاء البعاج من العبوات الناسفة وااللغام 
التي خلفها تنظيم داعش اإلجرامي”.

وتكم�ن أهمّي�ة البعاج بارتباطه باس�م 
املج�رم الهارب ابو بكر البغ�دادي باعتباره 
محميًة عس�كرية لق�ادة التنظيم االجرامي 
ومالذا ومق�را إلدارة اإلرهاب غرب املوصل، 
ويع�د البعاج العاصمة الرسي�ة ل�«داعش« 
وقلعته الحصينة وهو نقطة االنطالق األوىل 

الحتالل املوصل.
ويف الوق�ت ال�ذي يمتل�ك قض�اء البعاج 
أهمية اس�رتاتيجية لكونه منطقة حدودية 
ب�ني العراق وس�وريا لدخول وام�داد جرائم 
»داعش«، فإنه ُيمث�ل أيضاً عقدة مواصالت 
»داع�ش« يف املناطق الصحراوي�ة للموصل 

واألنبار وصالح الدين.
 وع�ن االه�داف املتحقق�ة املتحققة من 
تحرير مركز قضاء البعاج بالكامل وتحرير 

)12 ( قرية  تابعة للقضاء وكما ييل:
املحور الش�مايل والش�مايل الرشقي )قرب 
هاج�ر – العجوز – فرخ�و – الكرعان –  تل 
النوف�يل –  ام حج�ارة – ت�ل الك�ري –  ت�ل 
امل�رسج الف�رج _ اصدي�رة الش�مالية(، أما 
املح�ور الجنوبي )الجابري�ة – الصهريج – 
صيح�ة الصگر(، و– تطه�ري الطريق العام 
الرابط بني ناحي�ة العدنانية وقضاء البعاج 
بالكامل من العبوات الناسفة و املفخخات.

وبلغت خسائر »داعش« يف هذه العملية 
الخاطفة مقتل 37 عنرصاً، وتفجري عجلتني 
مفخختني يف املحور الجنوبي بإسناد طريان 
الجيش، ومعالجة س�يارة مفخخة من قبل 
كوادر هندس�ة ميدان الحشد الشعبي داخل 
قض�اء البع�اج، وتدم�ري عدٍد م�ن مواقع و 
مقرات ومضافات داعش داخل مركز البعاج 
وعىل مشارفه، وتدمري مفرزة تعويق جنوباً 

برضباٍت نفذها طريان الجيش.
 وكان للجهد الهنديس للحشد دوراً كبرياً، 
إذ كان الس�الح املتق�دم أثناء فتح الس�واتر 
الرتابي�ة وتنظيم تق�دم القطع�ات باتجاه 
مرك�ز القض�اء و كذلك عملي�ات التحصني 
وتثبيت النقاط يف املناطق و القرى املحررة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد نائب ع�ن التحالف الوطني أن 
العراق مع الحل الس�لمي يف س�وريا، 
فيما اشار اىل ان العراق سيصبح قوة 
اقليمية بعد االنتهاء من داعش، فيما 
كش�ف عضو آخر يف التحالف الوطني 
عن  ني�ة التحالف لزيارة دول الخليج 
العربي، بعد ش�هر رمضان، مبينا ان 
الزي�ارة هدفه�ا إيض�اح 3 نقاط من 

بينها »ازالة الغموض«.
وق�ال النائب عن التحالف الوطني 
عباس البياتي يف مقابلة صحفية مع 
وكال�ة تس�نيم االيراني�ة، إن »العراق 
بعد داعش س�ينرصف نح�و البناء و 
االعمار واىل االس�تفادة م�ن موارده 
االقتصادية يف سبيل النهوض بالواقع 

الخدمي للشعب العراقي.
وأش�ار إىل أن »اع�ادة النازحني و 
اعادة بناء البنى التحتية يف كل العراق 
اوال ويف املناطق التي كانت فيها داعش 
ثاني�ا، ه�ذه س�تكون م�ن اولوياتنا 
ث�م داخليا نحت�اج اىل تعزي�ز الوحدة 
الوطني�ة وبالتايل  الداخلي�ة والوحدة 
البد م�ن االنتب�اه اىل عدم الع�ودة اىل 

الخالفات السياسية الحادة«.
»الخالف�ات  أن  البيات�ي  واض�اف 
السياس�ية الحادة كانت من أس�باب 
دخ�ول داع�ش التي اس�تغلت فرصة 
لنفس�ها  لتج�د  الس�يايس  الخ�الف 
موض�ع ق�دم يف املوص�ل ث�م ته�دد 
النظ�ام الس�يايس و م�ن ث�م النظام 
منوه�ا  الع�راق«،  يف  الديموقراط�ي 
الفس�اد  ع�ىل  القض�اء  »أهمي�ة  اىل 
ال�ذي كان له دور يف انهي�ار جزء من 
املنظوم�ة االمنية والعس�كرية و البد 
من العمل عىل القضاء عىل الفساد يف 
اجهزة الدول�ة املختلفة وهي حرب ال 
تختلف رشاس�ة وقوة عن الحرب ضد 

االرهاب«.ولفت البياتي اىل أن »العراق 
بعد داعش س�يتحول إىل قوة اقليمية 
لديها قوة عسكرية ذات تجربة وحشد 
ش�عبي وجهاز مكافحة االرهاب ذي 
تجربة كبرية وبالتايل كل هذا سيدعم 
دور العراق يف محيطه االقليمي كقوة 
اىل جانب ايران و تركيا والسعودية«.

وتاب�ع »نح�ن يف التحالف الوطني 
ندع�و اىل تش�كيل منظوم�ة ومظلة 

اقليمي�ة تتك�ون م�ن اي�ران والعراق 
ومرص والسعودية وتركيا لكي تحافظ 
املنطق�ة وع�دم  دول  ع�ىل مصال�ح 
االنج�رار وراء املزي�د م�ن الخالف�ات 
ش�اهدنا يف الفرتة املاضي�ة الخالفات 
بني ه�ذه ال�دول الك�ربى يف املنطقة 
واىل  اس�تقطابات  و  اىل ح�روب  ادت 
اس�تنزاف موارد كل ش�عوب املنطقة 
ويف الع�راق ه�ذه التدخ�ل يف الش�ان 

العراق�ي وتموي�ل داعش ومس�اعدة 
داع�ش و تمكني داعش م�ن الدخول 
اىل الع�راق ومنذ س�نتني ونح�ن االن 
ندخل السنة الثالثة ومواردنا البرشية 
ومواردن�ا املادي�ة كله�ا موظف�ة يف 
س�بيل مكافحة داعش طيب من كان 
الس�بب وراء هذه التدخالت يف الشان 
الح�دود  تحري�ر  العراقي؟«.وح�ول 
العراقية السورية من سيطرة تنظيم 

داع�ش االرهابي،ق�ال البياتي: »نحن 
ال نتعام�ل اال مع الدول ونحن نعرتف 
بان النظام السوري مازال هو النظام 
الرسمي والسيايس املسيطر ونتعامل 
معه بش�كل واضح ورصي�ح وبالتايل 
نح�ن نتمنى و نرج�و عندما نصل اىل 
الحدود الس�ورية من جانب تلعفر و 
موص�ل ومن جان�ب االنب�ار والقائم 
نأمل ان نتعامل مع الجانب الس�وري 

مع النظام السوري والجيش السوري 
باملعارض�ة  لي�س م�ع مايس�مى  و 
أن  البيات�ي  ».وأك�د  ذل�ك  وماش�ابه 
»العراق مع الحل الس�لمي يف س�وريا 
ويدعوا اىل الحل السلمي و السيايس يف 
سوريا واليتدخل يف الشان السوري«.

ب�دوره، كش�ف عض�و التحال�ف 
الوطني جاس�م محمد جعفر عن نية 
التحالف لزي�ارة دول الخليج العربي، 

بعد ش�هر رمضان، مبين�ا ان الزيارة 
هدفها إيضاح 3 نقاط من بينها »ازالة 
الغموض« الذي يثريه أئمة الس�لفية 
الش�يعة  الخلي�ج ح�ول حكوم�ة  يف 

وتعاملها مع السنة يف العراق.
ونقل�ت وكال�ة »الغد ب�رس« عن 
جعف�ر قول�ه ان »التحال�ف الوطني 
س�ابقا كان له تح�ركات خارجية إىل 
بع�ض ال�دول العربي�ة منه�ا األردن 
وإي�ران وم�رص، وداخلي�ا إىل بع�ض 
املحافظ�ات الجنوبي�ة واللقاءات مع 
الكرد وم�ع اتحاد الق�وى والرتكمان 
ومكون�ات األخ�رى ح�ول التس�وية 

ومستقبل العراق«.
الوطن�ي  »التحال�ف  ان  وب�ني 
سيتحرك هذه املرة بعد شهر رمضان 
لزي�ارة دول الخلي�ج العرب�ي لتبيان 
أركان أساس�ية«، موضحا  مجموعة 
رأي  رشح  ه�و  األوىل  »النقط�ة  ان 
األكثري�ة الش�يعية للحكوم�ة وآلي�ة 
التواف�ق ورفع الغبار والغموض الذي 
يث�ريه البعض م�ن أئمة الس�لفية يف 
الخليج حول حكومة الشيعة وكيفية 

تعاملها مع السنة«.
وأض�اف ان »النقط�ة الثانية هي 
طرح مرشوع التسوية وكيفية التنازل 
للحص�ول عىل األم�ن واالس�تقرار«، 
ح�ول  الثالث�ة  »النقط�ة  ان  مؤك�دا 
الذهاب إىل النظ�ام التعددي والحرية 
والديمقراطية حسب الدستور، والية 
إدارة الدول�ة العراقي�ة م�ع مرشوع 
كل  ملش�اركة  السياس�ية،  األغلبي�ة 

مكونات الشعب العراقي«.
الخلي�ج  إىل  »الذه�اب  ان  وتاب�ع 
ه�و ضم�ن برنام�ج التحال�ف من�ذ 
ف�رتة طويلة، وستقس�م الزي�ارة إىل 
مجموعت�ني واح�دة تذه�ب للكويت 
وقط�ر وس�لطنة عم�ان، ومجموعة 

أخرى إىل اإلمارات والسعودية«.

ثاني أكرب قضاء يف العراق ويعد منطقة اسرتاتيجية للسيطرة على احلدود مع سوريا

احلشد الشعبي يستعيد »البعاج« بعملية الـ »7« ساعات

يعتزم إجراء زيارات إىل قطر والسعودية ودول خليجية إلزالة التصورات اخلاطئة

التحالف الوطني يسعى إىل جعل العراق »قوة إقليمية« بعد االنتهاء من »داعش«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ترأس وزير الدفاع عرفان محمود الحيالي 
ورئي�س أركان الجي�ش الفري�ق أول الرك�ن 
عثم�ان الغانمي مؤتمراً موس�عاً بحث تأمين 
الشريط الحدودي الفاصل بين العراق واألردن، 
ض�م قادة عمليات الجزيرة والبادية وعمليات 
االنبار وقوات حرس الحدود وش�رطة األنبار 

وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي.
وتمت مناقشة آخر المستجدات العسكرية 
في قواطع المس�ؤوليات العس�كرية وتأمين 
الش�ريط الحدودي للعراق مع األردن بش�كل 
خ�اص والبال�غ طول�ه 181 كيلومت�ًرا م�ن 
خالل إنش�اء النقاط الحدودي�ة والتحصينات 

والخنادق.
تلق�ت  الدف�اع  ل�وزارة  بي�ان  وبحس�ب 
»المستقبل العراقي« نسخة منه، فإن المؤتمر 
ناقش المؤتمر اج�راءات تأمين حدود العراق 
االخ�رى م�ع ال�دول المج�اورة »الس�عودية 
وس�وريا والكويت وإيران وتركيا« ومالحقة 
ما تبقى من الجماع�ات اإلرهابية على بعض 

ه�ذه الح�دود بالتعاون مع جمي�ع القطعات 
األمنية.اشار وزير الدفاع، خالل المؤتمر، إلى 
النتائ�ج المس�تخلصة التي أفرزته�ا المعارك 
الجارية ضد تنظيم »داع�ش«، ومنها »الروح 
المعنوي�ة العالي�ة للمقاتلي�ن المس�تمدة من 
وج�ود الق�ادة واآلمرين جميعه�م في خندق 
واحد، وهم يدافع�ون عن أرض العراق«، وعد 
الحيالي ذلك »أحد األسباب المهمة في تحقيق 
تل�ك االنتص�ارات والمكاس�ب الت�ي جعل�ت 
المواطني�ن في المناطق المح�ررة يتعاونون 

مع القوات المسلحة«.
وش�دد وزي�ر الدف�اع على ان س�ر النجاح 
المتحق�ق ه�و العمل كفريق واح�د لمواجهة 

العدو اإلرهابي.
مؤخ�راً  األمني�ة  الق�وات  دفع�ت  وق�د 
بتعزيزات عس�كرية لتأمين الطريق الس�ريع 
الدولي الذي يربط العراق مع سوريا واألردن. 
ووصل�ت تعزي�زات عس�كرية م�ن الق�وات 
العراقية والحشد العشائري لمحافظة األنبار 
إلى الطريق الدولي الس�ريع الذي يربط مدينة 
الرطب�ة العراقية المحاذية لألردن ولمس�افة 

500 كل�م غرب بغداد للمس�اهمة في عمليات 
نوعية لمنع تسلل عناصر تنظيم داعش ولسد 
بعض الثغرات التي تس�تغلها عناصر التنظيم 
على الطريق الدولي لشن هجماته على القوات 

العراقية قرب الرطبة.
وق�د اس�ندت الحكوم�ة العراقي�ة مهم�ة 
تأمي�ن الطري�ق الدول�ي الممتد م�ن الحدود 
األردني�ة حت�ى العاصم�ة بغ�داد إلى ش�ركة 
أمنية أميركية. وستس�تخدم الش�ركة أجهزة 
متطورة لكشف المتفجرات وتنصب كاميرات 

دقيقة لمراقبة الطريق.
وكان نائب رئيس مجلس محافظة األنبار 
فالح العيس�اوي أكد في تصريحات سابقة أن 
الق�وات المس�لحة العراقية فقدت الس�يطرة 
على مس�احات واس�عة م�ن الطري�ق الدولي 
الرابط بين بغداد وعم�ان. وأوضح أن تنظيم 
داع�ش يملك زمام المبادرة ف�ي تلك المناطق 
فينفذ عملياته ضد القوات العراقية والثكنات 
العس�كرية الموجودة على الطريق والرجوع 

إلى معسكراته مرة أخرى.
ومن�ذ يوليو ع�ام 2015 توقف�ت عمليات 

التبادل التج�اري بين األردن والعراق بش�كل 
كامل جراء سيطرة داعش على تلك الطرقات، 

مما أعاق تدفق حركة التبادل بين البلدين.
وام�س األول، أعل�ن الجي�ش األردن�ي أن 
ق�وات ح�رس الح�دود قتلت ثالثة مس�لحين 
ينتمون ل�«تنظيمات إرهابية« كانوا يستقلون 
ث�الث دراجات ناري�ة حاولوا اجتي�از الحدود 
واستهداف مواقع أمنية قرب مخيم الركبان.

وقال مصدر مس�ؤول في قي�ادة الجيش، 
يس�تقلها  ناري�ة  دراج�ات  ث�الث  »حاول�ت 
مس�لحون من التنظيم�ات اإلرهابية وقادمة 
م�ن األراض�ي الس�ورية باتج�اه األراض�ي 
األردنية اس�تهداف المواق�ع األمامية لحرس 

الحدود بالقرب من مخيم الركبان«.
الح�دود  ح�رس  »دوري�ات  أن  وأض�اف 
اش�تبكت معه�ا ودم�رت الدراج�ات الث�الث 
وقتلت المس�لحين«. وأوضح أن الهجوم أدى 
إلى »أصابة أح�د أفراد دوريات حرس الحدود 
وهو الجندي األول حمزة محمد أحمد القضاة 
بيده«.. مش�يًرا إلى أنه »تم تقديم اإلسعافات 

الالزمة له وحالته العامة مستقرة«.

قرر وضع حتصينات وخنادق وإرسال تعزيزات من بغداد

مؤمتر للقيادات األمنية يدرس السيطرة عىل »181« كم بني العراق واألردن
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قبل دقائق من انقضاض شاحنة صغرية 
عىل املارة وخروج أش�خاص راحوا يطعنون 
الناس عشوائياً بالس�كاكني، كانت املطاعم 
والبارات ليل الس�بت تغص بالن�اس يف ليلة 
صيفية معتدلة يف وسط لندن حيث اجتمعوا 
ملش�اهدة املب�اراة النهائي�ة ل�دوري أبط�ال 

أوروبا عىل شاشات كبرية.
وخالل دقائق، قتل ستة أشخاص قبل أن 
تقت�ل الرشطة ثالثة مهاجم�ني بالرصاص. 
وأبلغ جهاز االسعاف عن نقل 48 شخصا إىل 

املستشفيات.
وروى الن�اس الذين تجمعوا للس�هر ليل 
السبت بالقرب من نهر التايمز كيف تحولت 

سهرتهم إىل ليلة رعب.
يف الب�دء انقضت ش�احنة صغرية بيضاء 
برسعة عىل املارة فوق جرس لندن فهرع من 
أفلتوا من الدهس ملس�اعدة املصابني. عندها 
التفت السيارة وانقضت برسعة مجددا عىل 
الن�اس املتجمعني عىل الطري�ق، وفق ما أكد 

الشهود.
وقال الس�اندرو إلذاعة بي بي يس »رأيت 
الش�احنة الصغ�رية تتح�رك برسع�ة يمينا 
ويسارا، يمينا ويسارا، لتصدم أكرب عدد من 
الناس«. واضاف »حاولنا مس�اعدة خمسة 

أو ستة أشخاص، كلهم شباب«.
وق�ال م�ارك الذي كان يف وس�ط ش�ارع 
لندن بريدج يلتقط ص�ورا ملبنى تاور بريدج 
ان السيارة كانت »تتحرك مرسعة من جانب 
آلخ�ر. رأيته�ا تص�دم الناس. صدم�ت فتاة 
ورفعتها 20 قدما )س�تة أمتار( عن األرض. 

مسكينة. رأيتها تطري يف الهواء«.
وأضاف إلذاعة بي بي يس »كان هناك ما 
بني خمس�ة إىل ستة أشخاص عىل األرض، ال 

شك أنهم أصيبوا بجروح خطرة«.
وقال�ت دي البالغ�ة من العم�ر 26 عاما 
وهي من سكان لندن »أنا متأكدة أنه اعتداء 
إرهاب�ي. رأيت الش�احنة الصغ�رية تنحرف 

جنوبا وتصدم س�ور لندن بري�دج، ثم خرج 
منها رجل يحمل سكينا. كان يجري ثم نزل 

الدرج وتوجه إىل حانة«.
وروى سائق سيارة األجرة كريس إلذاعة 
»ال ب�ي يس« أن�ه ش�اهد رج�اال يش�هرون 

س�كاكني طويلة يخرج�ون من الش�احنة. 
وق�ال »خ�رج ثالث�ة رج�ال يحمل�ون ثالثة 
سكاكني طويلة، طولها ربما 12 بوصة )30 
سنتمرتا(. راحوا يطعنون كل من يصادفونه 

يف طريقهم«.

الثالث�ة  الرج�ال  رأى  أن�ه  إري�ك  وروى 
يخرج�ون م�ن الش�احنة لكن�ه ظ�ن أنهم 
يريدون إس�عاف من أصيب�وا لكنهم »قاموا 
بركله�م ولكمه�م ث�م أخرجوا الس�كاكني. 

كانت حالة جنون«.

وتوج�ه املهاجمون بعده�ا إىل حي بورو 
ماركت وهم يرصخون »هذا باسم الله«.

ق�ال أليكس ش�يلوم ال�ذي كان يف حانة 
م�ادالرك ق�رب لندن بري�دج انه رأى ش�ابة 
ترتنح، »كانت تنزف من رقبتها ومن فمها«. 

وأضاف إلذاعة بي بي يس »بدا يل وألصحابي 
أنها ذبحت«.

وب�ث املهاجم�ون الذي�ن كان�وا يرتدون 
سرتات ناسفة وهمية الذعر وانقضوا طعنا 

عىل أول رشطي صادفوه يف املكان.
وخ�الل ثمان�ي دقائ�ق م�ن أول اتصال 
بخدمة الطوارئ، قتل�ت الرشطة املهاجمني 

الثالثة.
وبعد وصوله�ا اىل املكان، طلبت الرشطة 
من الن�اس البقاء داخل املطاع�م والحانات 
حفاظ�ا ع�ىل س�المتهم، واالحتم�اء تح�ت 
الط�اوالت. ثم طلب منهم وضع أيديهم فوق 

رؤوسهم.
والحق�ا طل�ب الرشطي�ون م�ن الن�اس 
الجري واالبتعاد عن املكان فهرعوا مرعوبني 
وكان كثري منهم يبكون ويواسون بعضهم.
وأغلقت الطرق وأخلت الرشطة املنطقة.

قال ج�ريار كافان�ار املقي�م بالقرب من 
ت�اور بريدج وعمره 46 عام�ا »رأيت العديد 
من الطباخني بمالبس�هم البيض�اء، أحدهم 

كان الدم يغطي كتفه«.
وس�ريت الرشطة زوارق يف نه�ر التايمز 
يف ح�ني حام�ت طائ�رات هليكوب�رت ف�وق 

املنطقة.
وهبطت طائرة هليكوب�رت تابعة لخدمة 
الطوارئ عىل ج�رس لندن بريدج الذي غطته 
املس�عفون  كان  فيم�ا  مرتوك�ة  حاجي�ات 
ينقل�ون الن�اس عىل حم�االت اىل س�يارات 

اإلسعاف.
وش�وهد بعض الن�اس يغ�ادرون املكان 
وهم ملتحفون بأغطية الطوارئ مع انتشار 

عنارص من الرشطة بأسلحتهم.
وعرض بعض الناس عىل تويرت استقبال 
م�ن لم يتمكن�وا م�ن الوص�ول إىل منازلهم 
ومن بينهم بيا كوركهي�ل وعمرها 17 عاما 
التي قال�ت أن أحد املهاجمني طارد صديقها 

بسكني.
وقال�ت »اري�د الع�ودة اىل املن�زل. لكن ال 

أعرف كيف«. 

ثالثة عمليات إرهابية متزامنة تقتل وتصيب حوالي 60 بريطانيًا

ليلة »الرعب« يف لندن

فنزويال: مادورو يتعهد باستفتاء عىل الدستور لوقف االحتجاجات

        بغداد / المستقبل العراقي

أغلقت الس�لطات األفغانية الش�وارع يف وسط العاصمة 
كاب�ول ل�دى محاولته�ا من�ع تك�رار مظاه�رة تحولت إىل 
اش�تباكات ب�ني املحتجني والرشط�ة وخلفت أربع�ة قتىل.

وش�هد تجمع مناهض للحكومة الجمع�ة يف أعقاب هجوم 
مدمر بش�احنة ملغومة األس�بوع امل�ايض مواجهة غاضبة 
استمرت لساعات بني املحتجني والرشطة التي أطلقت النار 
يف الهواء إلبعاد الحش�ود الت�ي كانت تحاول اجتياز األطواق 
األمني�ة والوص�ول إىل القرص الرئايس. وقت�ل ما ال يقل عن 
أربعة أش�خاص وأصي�ب 15 يف تبادل إط�الق النار مما أثار 
انتقاد منظمة العفو الدولية املعنية بحقوق اإلنس�ان ودفع 
مبعوث األمم املتحدة يف أفغانستان إىل مناشدة الهدوء. وظلت 
مجموعة صغرية من املحتجني قرب موقع االنفجار يف وسط 
البلدة واحتموا من الشمس يف خيام مفتوحة. لكن سلطات 
األمن حظرت خالفا لذل�ك االحتجاجات واملظاهرات متعللة 
باملخاط�ر املتعلقة بتع�رض التجمعات الكب�رية من الناس 
لهجمات. ورغم أن السبت هو يوم عمل عادي يف أفغانستان 
فقد أغلقت الس�لطات أجزاء كب�رية من املدينة حيث أقامت 
نقاط تفتيش مسلحة ونرشت دوريات من املركبات املدرعة 
يف الش�وارع. وزادت االضطراب�ات الضغ�ط ع�ىل حكوم�ة 
الرئيس أرشف عبد الغني التي تواجه غضبا ش�عبيا متزايدا 
بس�بب عدم قدرتها عىل إرس�اء األمن يف العاصمة يف أعقاب 
سلس�لة من الهجم�ات االنتحاري�ة الكب�رية. وكان هجوم 
الش�احنة امللغومة الذي وقع األربعاء امل�ايض وأودى بحياة 
أكثر من 80 ش�خصا وأصاب نحو 460 من أس�وأ الهجمات 
التي تشهدها أفغانس�تان منذ الحملة التي قادتها الواليات 
املتح�دة لإلطاحة بطالب�ان يف 2001 لكنه من نواح أخرى ال 
يختلف كثريا عن سلسلة طويلة من الهجمات السابقة. ويف 
الشهور الثالثة األوىل من العام قتل ما ال يقل عن 715 مدنيا 
بعدما لقي قرابة 3500 ش�خصا حتفهم يف 2016 وهو أكثر 

عام مسجل يسقط فيه قتىل من املدنيني األفغان.

السلطات األفغانية »تغلق« العاصمة 
كابول ملنع »االحتجاجات الغاضبة«

       بغداد / المستقبل العراقي

اكد الرئیس االیراني حس�ن روحاني بانه علینا 
جمیعا الس�یر ع�ىل نهج االم�ام الخمیني )رض(، 
داعی�ا اعض�اء الحكومة كي ال یفوت�وا اي فرصة 
لخدم�ة الش�عب وان یكثف�وا جهوده�م يف اط�ار 
املس�ؤولیة التي وضعها الش�عب االیراني العظیم 

عىل عاتقهم.
وقال الرئی�س روحاني، يف كلم�ة القاها خالل 
مادبة افطار رمضانیة ضّمت الوزراء واملحافظین 
ورؤس�اء املنظمات الحكومی�ة، ان العزة والحریة 
والشموخ التي یلمس�ها الجمیع يف ایران الیوم قد 
تحققت يف ظل الثورة االسالمیة والقیادة الحكیمة 
لالمام الراحل )رض( بفضل التمسك بنهج الحق.

كان  )رض(  الخمین�ي  االم�ام  ان  واض�اف 
ش�خصیة فریدة وق�د حقق انج�ازات وانتصارات 
عظیمة يف اصعب الظروف بفضل ایمانه الحقیقي 

بالله تعاىل.
وتاب�ع قائال: ینبغ�ي علینا ان نتعل�م من نهج 
االمام وس�لوك طریقه واداء حق املس�ؤولیة التي 
وضعها الشعب عىل عاتق املسؤولین يف االنتخابات 
حی�ث انن�ا ال نتحم�ل املس�ؤولیة ازاء م�ن منحنا 
االص�وات والبالغ عددهم نحو 24 ملیون ش�خص 
ب�ل ازاء ال� 16 ملیونا الذین ل�م یصوتوا لنا وحتى 

الذین لم یشاركوا يف االنتخابات اساسا.
ونوه اىل ان الش�عب قال كلمت�ه يف االنتخابات 
يف  تس�تمر  ان  یج�ب  الحكوم�ة  ان  ی�رى  حی�ث 
مس�ارها يف تقدیم الخدمات وتطوی�ر البالد، الفتا 

اىل ان تصوی�ت الش�عب ه�و لنه�ج الحكوم�ة يف 
مختل�ف االمور ومنه�ا التعامل م�ع العالم ولیس 
املواجه�ة معه ومواصل�ة تقدیم الخدمة للش�عب 
واالرشاف عىل الشؤون النقدیة واملالیة والسیطرة 
ع�ىل التضخ�م وانته�اج طری�ق النم�و واالزدهار 
االقتص�ادي وایص�ال اقتص�اد الب�الد م�ن النم�و 
الس�لبي -6.8 اىل النمو االیجابي 8.3 باملائة والذي 
یعد امرا ال نظیر ل�ه منذ بدایة تنفیذ وثیقة االفاق 

املستقبلیة العرشینیة )تنتهی فی 2025(.
واشار اىل ان الشعب بتصویته رأى صوابیة نهج 
الحكوم�ة اال ان ذلك ال یعني ب�ان ما تحقق خالل 
االع�وام االربع�ة املاضیة كان كافیا ب�ل یؤكد عيل 
مضاعف�ة الجهود واملس�اعي يف الطریق الصحیح 

لتحقیق التنمیة الكاملة.
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اعت���قل�ت الس�لطات ال�رتكية 
ال�وزراء  لرئي�س  كب�ريا  مستش�ارا 
الرتك�ي التهام�ه باالنتم�اء إىل تيار 
الداعية فت�ح الله غولن املتهم بتدبري 
انقالب فاش�ل يف تم�وز املايض، كما 

ذكرت وسائل اإلعالم.
وأوضحت وكالة أنب�اء األناضول 
القريب�ة م�ن الحكوم�ة، أن ب�ريول 
اردم، أح�د أب�رز مستش�اري رئيس 
الحكوم�ة بن عيل يلديريم، قد اعتقل 
يف أنقرة ووضع يف الس�جن عىل ذمة 
التحقيق مع زوجته غولومرس اردم، 
بناء عىل طلب نيابة أنقرة. ويعد اردم 

م�ن كبار املوظفني الذي�ن اعتقلوا يف 
إط�ار عملي�ات التطهري الت�ي بدأت 
بع�د محاول�ة االنق�الب الفاش�لة يف 
15 تم�وز. وذكرت صحيف�ة صباح 
القريب�ة من الحكومة أن الس�لطات 
تش�تبه بأن اردم الذي كان الشخص 
الع�دل م�ن 2011  الثان�ي يف وزارة 
قض�اة  ترقي�ة  س�هل   ،2014 إىل 
مقربني م�ن الداعية فتح الله غولن. 
واستدعى القضاء اردم العام املايض 
للرد ع�ىل أس�ئلة بصفته »ش�اهدا« 
يف إط�ار تحقيق ح�ول أنصار غولن، 
كما ذكرت صحيفة »حريات«. ومنذ 
االنقالب الفاشل، أوقف حوايل 50 ألف 
شخص، وفصل أكثر من 100 ألف من 

وظائفهم أو منعوا من ممارس�تها. 
واس�تهدفت عملي�ات التطهري هذه 
يف املقام األول قوى األمن واملدرس�ني 
والقض�اة. وتتهم الحكوم�ة الرتكية 
أنصار غولن بأنهم تس�للوا بطريقة 
الرتكي�ة  املؤسس�ات  إىل  منهجي�ة 
طوال س�نوات، وخصوص�ا القضاء، 
إلقام�ة إدارة موازية تمهيدا إلطاحة 
الحكوم�ة. م�ن جه�ة أخ�رى، يتهم 
معارضو الرئيس اردوغان السلطات 
بأنها تغض النظر عن الش�خصيات 
السياس�ية القريبة م�ن الحكم التي 
يمك�ن أن تكون تعاملت يف الس�ابق 
املس�ؤولون  ويرف�ض  غول�ن.  م�ع 
األتراك ه�ذه االتهام�ات، ويؤكدون 

أن جمي�ع »اإلرهابيني« سيس�اقون 
إىل القض�اء. وينفي غول�ن، الحليف 
السابق ألردوغان، واملنفي يف الواليات 
املتحدة منذ نهاية التسعينيات، نفيا 
قاطعا أي تورط يف االنقالب الفاش�ل 

الذي أسفر عن حوايل 150 قتيال.
وس�بق أن أدان�ت دول أوروبي�ة 
حملة االعتقاالت، معتربة أن أهدافها 
سياس�ية وطالب�ت أنق�رة بمراجعة 
قانون اإلره�اب باعتبار أنه يتضمن 
تعريفا فضفاضا لإلرهاب ويستخدم 
الخص�وم  إزاح�ة  يف  األرج�ح  ع�ىل 
السياس�يني. لكن الرئيس الرتكي رد 
بعنف عىل االنتقادات األوروبية واتهم 

أوروبا بتوفري مالذ آمن لإلرهاب.

الرئيس االيراين: عىل اجلميع السري عىل هنج االمام اخلميني

اردوغان يوسع محلة االعتقاالت لتطال مقربني من احلكومة 
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وع�د الرئي�س الفنزوي�يل نيك�والس م�ادورو بإجراء 
اس�تفتاء ع�ىل الدس�تور الجدي�د بع�د صياغت�ه لتهدئ�ة 
االنتقادات داخل معس�كره بينما يقاوم يف الوقت نفس�ه 

محاوالت املعارضة إلقصائه عن السلطة.
للرئي�س  املؤيدي�ن  األثن�اء، تظاه�ر مئ�ات  يف ه�ذه 
الفنزوي�يل يف كراكاس للمطالبة باس�تقالة النائبة العامة 
لويزا اورتيغا التي تعارض مرشوعه تعديل الدستور بدون 

استفتاء مسبق.
وقال النائ�ب داريو فيفاس خالل التظاهرة أن اورتيغا 
»مرتبطة بش�كل وثيق باإلرهاب والفاشية«، داعيا النائبة 

العامة إىل االستقالة.
ورفع متظاهرون ارتدى بعضهم قمصانا تحمل صور 
الرئي�س الراحل هوغ�و تش�افيز )1999-2013(، الفتات 
تتهم النائبة ب�«بيع نفس�ها مقابل حفنة من الدوالرات«، 

بينما ألقيت خطب تنتقد بعنف اورتيغا.
وتس�اءلت آنا كاستيالنوس التي كانت بني املتظاهرين 
»من غري املمكن أن يتبدل ش�خص متعلم ومؤهل بني ليلة 

وضحاها. هل دفعوا لها أمواال؟«
وقرر مادورو الدعوة إىل عقد جمعية تأسيس�ية لتبني 
دس�تور جديد لفنزوي�ال، وهذا ما ترفض�ه املعارضة التي 

تتظاه�ر من�ذ ش�هرين للمطالبة بس�حب ه�ذا املرشوع 
ورحيل الرئيس.

وج�اء إع�الن م�ادورو لي�ل الخمي�س الجمع�ة ع�ن 
ط�رح امل�رشوع أم�ام الجمعية التأسيس�ية بينم�ا بدأت 
تظه�ر انقس�امات يف معس�كر الرئيس بعد ش�هرين من 

االحتجاجات يف فنزويال.
وانتق�دت اورتيغ�ا التي يف�رتض أنها تنتم�ي إىل تيار 
تشافيز، مادورو ألنه لم يس�ترش الفنزويليني يف استفتاء 
بش�أن رغبته�م يف الدعوة إىل جمعية تأسيس�ية كما فعل 
س�لفه يف 1999. وتقدمت بطلب طع�ن إىل محكمة العدل 

العليا ملنع الدعوة إىل هذه الجمعية.
وقال�ت »يف ضوء ما يحدث يف هذا البلد أود أن اس�تبعد 
الجمعية التأسيسية واطلب من املجلس الوطني االنتخابي 
تقديم موعد انتخابات الواليات ومواصلة الضغط من أجل 
الح�وار«. وانتقد م�ادورو هذه الخطوة بدون أن يس�مي 
النائب�ة العامة. وقال »هذه ليس�ت املرة األوىل وال األخرية 
الت�ي يظهر فيه�ا خون�ة، وخيانتهم تب�دأ برتددهم حول 
رضورة عملي�ة التحول«. وأعلن انه بعد صياغة دس�تور 

جديد، سيتم عرضه للتصويت عليه يف استفتاء.
كما اتهمت اورتيغا العسكريني خالل األسبوع الجاري 
بالتس�بب بجرح أكثر من 500 شخص وموت شاب خالل 

تظاهرات ضد الرئيس.

تتقدم رشك�ة التأم�ني الوطنية بأحر 
بالتعازي واملواساة اىل السيد حيدر عبد 
الس�تار لوفاة والده املغفور له السيد 
عبد الس�تار عليوي محم�ود املوظف 
الس�ابق يف رشك�ة التأم�ني الوطني�ة  
نسأل الله العيل القدير ان يتغمد الفقيد 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه 

ويلهم ذويه الصرب والسلوان.

تتقدم املديرية العامة ملش�اريع انتاج 
الطاقة الكهربائية بالتعازي واملواساة 
اىل السيد عيل مندوب حسن مدير قسم 
العالقات واالعالم لوفاة والدته نس�ال 
الل�ه الع�يل القدير ان  يتغم�د الفقيدة 
بواس�ع رحمت�ه ويلهم ذويه�ا الصرب 

والسلوان.
قسم العالقات واالعالم

تعزية

تعزية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

رمض�ان  لش�هر  القدس�ية  باالج�واء  ت�ركا   
الفضي�ل، رع�ى وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان 
الحمامي، احتفاالت لتوزيع الوجبة الخامس�ة 
من قطع االرايض السكنية عىل موظفي الرشكة 
العام�ة ملوانئ العراق بحض�ور عدد من اعضاء 
مجلس النواب عن محافظة البرصة ومدير عام 
الرشكة العامة ملوانئ العراق ووجهاء املحافظة 

باالضافة اىل املوظفني املستفيدين«.
وقال الحمامي ان »الوزارة ماضية يف مشوارها 
الخدم�ي الس�كني ال�ذي يش�مل الجمي�ع من 
موظفيها دون استثناء باالعتماد عىل املفاضلة 
ونقاط الرتجي�ح للموظف ليتمكن من حصوله 

عىل قطعة األرض.« 
 واض�اف ان »املرحل�ة املقبل�ة س�تكون حافلة 
باملش�اريع واالعمال املس�تقبلية ل�وزارة النقل 
وان رشيحة الشباب ستعلب دورا مهما وحيويا 
يف تحقي�ق م�ا تصيو الي�ه من طموح�ات عىل 

مختلف الصعد وامليادين«. 
 واش�اد عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي 
خ�ال الحفل بالخط�وات والجه�ود التي مىض 
عليها وزير النقل وإرشافه عىل توزيع اكثر من 
وجبة من قطع االرايض عىل املوظفني ملا لها من 
آثار وتبعات اقتصادي�ة واجتماعية وخصوصا 
وان البلد يعيش وس�ط عدة ازمات أهمها ازمة 
الس�كن الخانق�ة التي تعيش�ها الب�اد وكذلك 

تحريك وتنشيط واقع السكن يف الباد«.
 كم�ا أجرى الحمامي، صباح امس األحد، جولة 
تفقدية مليناء ام قرص الجنوبي، اطلع فيها عىل 

أعمال الرشكات العاملة يف امليناء«.
وق�ال بع�د اطاع�ه ع�ىل ارصف�ة املين�اء: اننا 
نتطل�ع لتكون موانئ قبل�ة للرشكات من خال 

تقديم جميع التس�هيات الازمة امامها واذابة 
املعوق�ات كاف�ة، إضاف�ة إىل االرتق�اء بواق�ع 

الخدمات. »
بقص�د  العامل�ة  ال�رشكات  »مش�اكل  وتاب�ع 
تسهيل حركة عملها، حاثا العاملني إىل رضورة 
ب�ذل أقىص الجهود م�ن االرتقاء بعم�ل املوانئ 
العراقي�ة.«  وراف�ق الوزي�ر يف جولت�ه امليدانية 
مدير عام الرشكة العام�ة ملوانئ العراق رياض 
س�وادي ومدي�ر ميناء ام قرص الجنوبي س�الم 
جب�ار حس�ني. من جه�ة اخ�رى وبتوجيه من  
وزير النقل »سريت الرشكة العامة للنقل الري، 
اليوم الس�بت، عدة ش�احنات محملة باالغذية 

دعما لقواتنا االمنية والحشد الشعبي«. 
 وقال مدير عام الرشكة العامة للنقل الري عبد 
االمري املحمداوي خال إرشافه عىل توديع هذه 
الوجب�ة يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»دعم الرشكة لقواتنا األمنية والحش�د الشعبي 
مس�تمر، مبينا ان »الرشك�ة اخذت عىل عاتقها 
من�ذ اللحظات االوىل تس�يري ع�دة قوافل دورية 
ومنتظمة من مواد غذائية وادوية ومستلزمات 
اساس�ية اخ�رى اىل جبه�ات القت�ال لديمومة 
التواصل معهم واإلدراك باهمية تواجدهم هناك 

لطرد الرش والخطر عن هذا البلد األمني.« 
واض�اف املحم�داوي ان »توجيه�ات الوزي�ر يف 
تقديم جميع التس�هيات واملس�اعدات املمكنة 
ام�ام املقاتل�ني الذي�ن يس�طرون الي�وم اروع 
صور من ماحم البطول�ة وتحرير االرض الذي 

اغتصبها داعش.« 
واك�د ان »العراقيني اليوم جميعا بانتظار اعان 
الن�رص النهائي عىل تلك الزمر التكفريية وعودة 
االم�ن واالم�ان لجميع محافظات الباد س�يما 
محافظة نينوى العزيزة التي سيكون تحريرها 

قريب ان شاء الله.

احلاممي خالل توزيع الوجبة اخلامسة من األرايض: أعد بفرص عمل كبرية للشباب
النقل الربي تسري عدة شاحنات حمملة باألغذية دعمًا للقوات األمنية واحلشد الشعيب
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التجارة: الكميات املسوقة 
من احلنطة املحلية جتاوزت 

مليون طن يف عموم البالد

وزير الكهرباء يبحث مع نائب السفري االمريكي العالقات يف جمال الطاقة

التعليم تعلن توفر 162 زمالة دراسية روسية يف عدد من التخصصات

النفط تبحث مع رشكة لوك اويل تطوير احلقول النفطية يف البالد

حمافظ واسط يشدد عىل االرساع بتنفيذ مرشوع التابعي سعيد بن اجلبري

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب يف 
وزارة التجارة ان »كميات الحنطة املحلية 
املسوقة من الفاحني واملزارعني تجاوزت 
1315338طن يف عموم محافظات الباد«.

واض�اف مدير ع�ام الرشك�ة هيثم جميل 
الخشايل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه،  ان »املراكز التسويقية يف الباد 
الزالت مس�تمرة بعملية اس�تام الحنطة 
من املسوقني حيث احتلت محافظة واسط  
املرتب�ة االوىل وبلغ�ت الكميات املس�تلمة 
فيها  من الحنطة املحلية )469225( طن 
فيم�ا احتلت باب�ل املرتبة الثاني�ة بكمية 
)147778( ط�ن وج�اءت الديواني�ة ثالثا 
حي�ث س�وقت )116219( ط�ن واحتلت 
رابع�ا بكمي�ة )116082( ط�ن  النج�ف 
تليه�ا  محافظ�ة دي�اىل ) 88362( ط�ن 
وميسان )88261( طن ثم ذي قار سوقت 
)86516( ط�ن وصاح الدي�ن )66819( 
طن«.واض�اف ان »املراكز التس�ويقية يف 
بغداد س�وقت ) 44654( ط�ن فيما بغت 
الكمي�ات املس�وقة يف محافظ�ة كرك�وك 
)25548( ط�ن واملثن�ى بلغ�ت )17205( 
ط�ن   )15447( س�وقت  والب�رصة  ط�ن 
ومحافظ�ة االنبار )9190( طن«.واش�ار 
اىل ان »محافظة نينوى س�تبارش باستام 
الحنطة املس�وقة من الفاحني واملزارعني 
خال االيام املقبلة  بعد توقف دام الكثرمن 
ثاث س�نوات بسبب س�يطرة الجماعات 
االرهابي�ة عليها  بعد اعتم�اد عدة مراكز 
تس�ويقية يف املحافظ�ة من اجل اس�تام 
الكمي�ات املس�وقة من فاح�ي ومزارعي 
نين�وى ».الفتا اىل ان »املراكز التس�ويقية 
الزال�ت مس�تمرة بعملية تنظي�م وتوزيع 
الخاص�ة بالفاح�ني واملزارعني  الصكوك 

منذ اليوم االول للتسويق.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحث وزير الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي مع ،نائب 
السفري االمريكي يف بغداد العاقات يف مجال الطاقة«.

واف�اد بيان لل�وزارة تلقت�ه »املس�ختقبل العراقي«، ان 
»الفهداوي استقبل بمكتبه يف مقر الوزارة نائب السفري 
االمريكي يف بغداد س�تيفاني وليامز, وت�م خال اللقاء 
بح�ث العاق�ات العراقي�ة االمريكية يف مج�ال الطاقة 
الكهربائي�ة, فضاع�ن مناقش�ة عق�ود رشك�ة جنرال 
الكرتي�ك االمريكي�ة, وم�ا اضافت�ه وما س�تضيفه من 

قدرات ايجابية اىل منظومة الكهربائية الوطنية« .
من جهتها قد ش�كرت نائب الس�فري االمريكي, الوزير 
الفه�داوي لحف�اوة االس�تقبال, مقدم�ة يف ذات الوقت 
تعازيه�ا إىل الش�عب العراقي لش�هداء تفج�ري الكرادة  
األخ�ري, معربتاً عن أس�فها مل�ا يتعرض ل�ه العراق من 
م�آيس .ودع�ا الوزير نائب الس�فري, والفري�ق الفني يف 
الس�فارة االمريكي�ة, لزي�ارة مواقع التصني�ع الوطني 
التابعة للرشكة العامة لتأهيل وفحص منظومة الطاقة 
الكهربائية إحدى تش�كيات الوزارة, لاطاع عىل حجم 

املنجز املتحقق من قبل املاكات العراقية .

    بغداد / المستقبل العراقي

والبح�ث  الع�ايل  التعلي�م  وزارة  اعلن�ت 
العلم�ي، عن »توفر 162 زمالة دراس�ية 
روس�ية يف عدد من التخصصات للس�نة 
الدراس�ية 2017/2018، مبين�ة أن آخر 
موع�د للتقدي�م الذي س�يكون الكرتونيا 
يوم الس�بت املوافق الع�ارش من حزيران 

الحايل«.
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة 
حيدر العبودي، يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراق�ي« نس�خة من�ه، إن >الحكوم�ة 
زمال�ة   162 الع�راق  منح�ت  الروس�ية 
دراس�ية يف التخصصات الهندسية كافة 
باستثناء اختصاص هندسة الحاسبات، 
كاف�ة  الرصف�ة  العل�وم  وتخصص�ات 
باستثناء الحاسبات، وتخصصات العلوم 
املالي�ة واملرصفية، فض�ا عن تخصص 

اإلحصاء، والرتبية الخاصة<.
وأضاف العبودي، أن >الرشوط املطلوبة 
للمتق�دم االّ يك�ون منتس�با للدراس�ات 
العلي�ا داخ�ل الع�راق، واالّ تق�ل خدمته 

عن س�نتني بعد آخر ش�هادة باس�تثناء 
بالق�رار 518 لس�نة 1986  املش�مولني 
مش�فوعا بكتاب تأييد من جهة انتسابه 
)خدم�ة فعلية بعد آخر ش�هادة(، فضا 
ع�ن رضورة خضوع�ه ل�رشوط الدولة 

املانحة<.
>املستمس�كات  أن  العب�ودي  وأوض�ح 
املطلوب�ة للتقدي�م ه�ي كتاب ترش�يح 
مثبت فيه اسم املرشح واملعدل والخدمة 
الوظيفي�ة بع�د آخ�ر ش�هادة واملوالي�د 
واللقب العلمي )بالنس�بة لحملة شهادة 

املاجس�تري( وخاصة الخدم�ة، ووثيقة 
البكالوريوس مرتجمة ومصدقة بحسب 
األصول، وثائق البكالوريوس واملاجستري 
مرتجم�ة اىل اللغ�ة الروس�ية ومصدق�ة 
بحسب األصول )بالنسبة لحملة شهادة 
املاجس�تري(، ومقرتح لبحث املاجس�تري 
بالنس�بة لحمل�ة ش�هادة البكالوريوس 
ومق�رتح م�رشوع أطروح�ة دكت�وراه 
بالنسبة لحملة شهادة املاجستري، فضا 
عن توصيات عدد 3 باللغة االنكليزية من 

أساتذة معروفني يف االختصاص نفسه.

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير النفط جبار عيل حس�ني اللعيبي مع، رشكة 
لوك اويل تطوير الحقول النفطية يف الباد«.

وذك�ر بيان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان 
»اللعيب�ي اس�تقبل املدي�ر التنفي�ذي لرشكة ل�وك اويل 
النفطية الروسية الس�يد كاتي الجبوري والوفد املرافق 
ل�ه، وجرى خ�ال اللق�اء بحث س�بل تطوي�ر القطاع 
النفط�ي يف الب�اد ».واك�د الوزي�ر بحس�ب البيان عىل 

»رضورة تعزي�ز التع�اون الثنائ�ي م�ن اج�ل تحقي�ق 
االهداف املش�رتكة، مش�ريا اىل »حرص ال�وزراة لتقديم 
كافة التس�هيات بهذا الش�أن« .من جانب�ه قدم  املدير 
التنفي�ذي لرشك�ة لوك اوي�ل النفطية الروس�ية ايجازا 
عن مش�اريع التطوير والتاهي�ل التي تقوم بها الرشكة 
للحقول النفطية يف العراق ، مشيدا بحرص الوزارة عىل 
التع�اون م�ع ال�رشكات العاملية وتوفري ظ�روف العمل 
املناسبة التي تس�اعد عىل تنفيذ الخطط املوضوعة من 

قبل االدارات املشرتكة للحقول النفطية .

   المستقبل العراقي/ الغانم

ش�دد محاف�ظ واس�ط مال�ك خلف 
وادي ع�ىل رضورة  االرساع بتنفي�ذ 
مراحل مرشوع س�عيد ب�ن الجبري ) 
رض( وعدم التأخر فيه وانجازه من 

قبل الرشك�ة املتعهدة بالتفيذ ضمن 
الفرتات املقرة« .

 وق�ال مص�در إعام�ي يف املحافظة 
ل�«املستقبل العراقي«، ان »املحافظ 
اك�د خ�ال لق�اءه ممث�ل الرشك�ة 
الصينية وممثل رشكة املاجد املتحدة 

املكلفة بتنفيذ مرشوع تأهيل شارع 
اب�ن جب�ري)رض(  التابع�ي س�عيد 
بل�زوم متابعة العمل م�ن قبلهما يف 
إتم�ام العم�ل ألهمية هذا الش�ارع 
ال�ذي تأخ�ر انجازه من قب�ل والذي 
يتطل�ع أبن�اء املحافظ�ة وباألخص 

أبناء قضاء الح�ي بإتمامه يف أرسع 
م�دة ممكنة بعد أن تم�ت إحالته إىل 

الرشكة .
 ووج�ه برسع�ة اكم�ال متطلب�ات 
العم�ل والرشوع الفع�يل يف املرشوع 

وتنفيذه وفق املواصفات املطلوبة .

حمافظ البرصة يوجه برصف رواتب 
التدريسيني العقود اليوم و لـ »3« اشهر

الصناعة تبحث دعم الرشاكة
بني القطاعني العام واملختلط

     البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ البرصة د. ماجد النرصاوي ، برصف رواتب املعلمني واملدرس�ني 
املتعاقدي�ن مع ديوان املحافظ�ة اليوم الخميس، ولثاثة أش�هر املاضية، فيما 
اعل�ن املحاف�ظ ان املس�تحقات املالية م�ن الروات�ب املتأخر لألش�هر املتبقية 

سترصف خال االسابيع املقبلة وحسب ما تطلقه وزارة املالية من اموال.
وق�ال د. النرصاوي يف ترصي�ح صحفي تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان ديوان 
املحافظة لم يتس�لم حتى اآلن أي مبالغ ومس�تحقات من الحكومة االتحادية 

خاصة برواتب العقود البالغة 2000 عقد«.
واش�ار  اىل »حص�ول دي�وان املحافظة عىل وعود بش�أن اط�اق مبالغ ضمن 
هذا االطار خال االس�ابيع املقبلة، مس�تدركا انه وجه مدير حسابات الديوان 
لغرض اكمال صك رواتب العقود ولثاثة أشهر املاضية وتسليمه اىل مدير تربية 

البرصة .

   بغداد / المستقبل العراقي

بحث وزير الصناعة واملعادن محمد ش�ياع الس�وداني خ�ال لقائه مدير رشكة 
بغ�داد للمرشوبات الغازية عدنان حس�ني عيل بمقر الوزارة س�بل دعم الرشاكة 
بني القطاع الصناعي العام والخاص واملختلط بحضور الخبري االقتصادي باسم 

جميل أنطوان«. 
وأك�د الوزير خال اللقاء بحس�ب بيان للوزارة ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، عىل 
»أهمية فتح آفاق تعاون حقيقي وعقد رشاكة س�رتاتيجية بني رشكات القطاع 
الصناعي العام  والخاص واملختلط لتنفيذ مش�اريع مش�رتكة وتحسني وتنويع 
اإلنتاج املحيل بمايسهم يف تطوير الواقع الصناعي لتلك الرشكات وتوسيع فرص 
العمل واالنتاج الصناعي فيها إىل جانب توفري وخلق فرص عمل وتشغيل األيدي 
العاملة ، مشددا عىل »رضورة أن يثمر هذا التعاون والرشاكة عن نتائج إيجابية 
وملموس�ة من خال إيقاف اس�تنزاف العمل�ة الصعبة وتلبي�ة الحاجة املحلية 

وتدعيم االقتصاد الوطني.
» واش�اد الس�وداني »بتجربة رشكة بغداد للمرشوبات الغازي�ة يف االنفتاح عىل 
رشك�ة بيبيس العاملية لاس�تعانة بخراته�ا وامكانياته�ا يف التحديث والتطوير 
وعكس هذه التجربة لاستفادة منها لدى باقي رشكات القطاع املختلط والعام 
إلنجاح سياسة االستثمار وتشجيع املستهلك عىل االعتزاز باملنتج املحيل والتغلب 

عىل نزعة اقتناء املستورد .

سوق االوراق املالية يؤرش ارتفاع يف تداول املستثمرين غري العراقيني
    بغداد / المستقبل العراقي

سجل مؤرش سوق العراق لاوراق املالية 
ارتفعا يف االس�هم املتداولة للمستثمرين 
غري العراقيني خال االسبوع املايض فيما 
 60 ISXسجل انخفاض يف مؤرش السوق
».وقال املدير التنفيذي للسوق طه أحمد 
عب�د الس�ام يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، إن »سوق العراق لاوراق املالية 
نظم خال االس�بوع املنتهي يف السادس 
من اي�ار الحايل خمس جلس�ات للتداول 

يف الس�وق النظامي وجلستني لتداول يف 
الس�وق الثاني، مبينا ان »عدد الرشكات 
املدرجة اصبح يف الس�وق )101( رشكة 
مس�اهمة بعد اكتم�ال اج�راءات ادراج 
اس�هم مرصف الب�اد االس�امي ، منها 
)72( رشكة مدرجة يف الس�وق النظامي 
و)29( رشكة مدرجة يف الس�وق الثاني« 
.وأض�اف عب�د الس�ام أن�ه »تم ت�داول 
خال جلسات هذا االسبوع اسهم )53( 
رشكة يف السوق النظامي ورشكة واحدة 
يف الس�وق الثان�ي ليبلغ ع�دد الرشكات 

املتوقف�ة ع�ن الت�داول لع�دم التزامه�ا 
والفص�يل  الس�نوي  االفص�اح  بتقدي�م 
للهيئة والس�وق )12( رشكة بعد اطاق 
التداول عىل اس�هم رشكت�ي الصناعات 
االلكرتونية يف جلس�ة الثاثاء والعراقية 
الخمي�س«. جلس�ة  يف  الب�ذور  النت�اج 

وع�ن مؤرشات ت�داول املس�تثمرين غري 
العراقيني يف س�وق العراق لاوراق املالية 
بني عبد الس�ام أن�ه »بلغ عدد االس�هم 
املش�رتاة من املس�تثمرين غري العراقيني 
لاس�بوع املايض )482( مليون س�هم، 

بقيم�ة بلغ�ت )599( ملي�ون دينار من 
خال تنفي�ذ )271( صفقه عىل اس�هم 
)20( رشكات مرتفع�ا بنس�بة )%173( 
بع�دد االس�هم قياس�ا باالس�بوع الذي 
قبل�ه وايضا مرتفع�ا بالقيمة االجمالية 

لاسهم بنسبة %38.
أما عدد االس�هم املباعة من املستثمرين 
غري العراقيني لاس�بوع امل�ايض فبلغت 
بلغ�ت  بقيم�ة  س�هم  ملي�ون   )757(
)680( ملي�ون دين�ار م�ن خ�ال تنفيذ 
)230( صفق�ة عىل اس�هم )7( رشكات 

منخفضا بنس�بة )34%( بعدد االس�هم 
قياس�ا باالس�بوع ال�ذي قبل�ه وايض�ا 
منخفضا بالقيمة االجمالية بنسبة %25 
.أما عن عدد االس�هم املتداولة لاس�بوع 
امل�ايض فبل�غ )3( ملي�ار س�هم مقابل  
)22( مليار س�هم لاس�بوع ال�ذي قبله 
منخفضا بنس�بة )82.68%( فيما بلغت 
قيمة االس�هم املتداولة لاسبوع املايض 
)2( مليار دين�ار مقابل )9( مليار دينار 
لاس�بوع الذي قبل�ه منخفضا بنس�بة 

.)%71.70(
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الحاقا بكتابن�ا ذي العدد 2262 يف 2017/5/15 الخاص بأعالن  
املرحلة االوىل ملرشوع 

))االعمال غري املنجزة ملرشوع منطقة القبلة املتكامل((
) مجاري ، امطار ، ثقيلة وبلدية (( 

مناقص�ة )10/ مج�اري 2017 ( ولغ�رض نرش االع�الن باللغة 
االنكليزية لفتح مجال اكرب للرشكات االجنبية واملحلية  .

اس�تنادا اىل كت�اب االمانة العامة ملجلس الوزراء /دائرة ش�ؤون 
مجلس الوزراء واللجان ذي العدد ش.ز.ل/034830/15/1/10 
يف 2016/12/18 وكت�اب التخطيط واملتابعة ذي العدد 1082 يف 

. 2017/4/16
تدع�و )محافظ�ة الب�رة / العق�ود الحكومي�ة ( إىل عطاءات 
مغلقة من مقدمي عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ مرشوع 
))االعمال غري املنجزة ملرشوع منطقة القبلة املتكامل ) مجاري 

، امطار ، ثقيلة وبلدية (( 
- الكلف�ة التخميني�ة )343,555,213,458(  ثالثمائ�ة وثالث�ة 
واربعون مليار وخمس�مائة وخمسة وخمسون مليون ومائتان 
وثالث�ة عرش الف واربعمائ�ة وثمانية وخمس�ون  دينار عراقي 

ضمن برنامج البرتودوالر لعام 2017 
- مدة التنفيذ )900يوم( .

- الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرجة ) ممت�ازة ( التصنيف ) 
انشائية ( وتبويب املرشوع )19،4،3،4،16،43،3( وبعرض فني 
أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية 
الوطني�ة التي حددتها تعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية العامة 
رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح 

لجميع املتناقصني.
ثاني�ا- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األهلي�ة الراغب�ني أن يحصلوا 
ع�ى معلومات إضافية من )مديرية العقود  الحكومية  /قس�م 
التعاقدات / ش�عبة االعالن( يف العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 
8:00 صباح�ا اىل 2:00 ظه�را حس�ب التوقيت املح�ي ملحافظة 

البرة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عى ان تكون العطاءات مستجيبة 

ملتطلبات املشرتي ( ما يي: 
1-  القدرة املالية:

ع�ى مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثق�ة تثبت قدرته عى القيام 
باملتطلبات املالية اآلتية:

أ - الحسابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتالتني مصادقة 
ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد.

2-  معدل االيراد الس�نوي عى مدى اخر س�بع س�نوات يجب ان 
ال يق�ل ع�ن)206,133,128,000( مائتان وس�تة مليار ومائة 
وثالثة وثالثون مليون ومائة وثمانية وعرشون الف  دينار عراقي 
محسوبا من الدفعات الكليه املستلمة عن االعمال املنفذة للعقود 

املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )7( 
3- الخربة والقدرة الفنية:

أ - متطلبات السيولة النقدية : عى مقدم العطاء توضيح املقدرة 
املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره 

according to our letter numbered 2262 dated on May. 15th 
2017 for first stage announcement  of the project ))The 
uncompleted works for QIBLA complete project ) sewage 
– rain – heavy sewage & municipality((
Tender NO.)10/swage/2017( to publish announcement 
in English language to present many of local &foreign 
companies. 
According to the letter of Cabinet /Directorate of 
Cabinet affairs and committees reference No.) Sh 
.Z.L/10/1/15/034830( dated on Dec.18th 2017 and 
the letter of planning and proceeding Dept. REF.NO.1082 
dated on Apr. 16th 2017
)Basra governorate /governorate contracts(  calls for 
closed tenders from qualified bidders to implement the 
project of)The uncompleted works for QIBLA complete 
project ) sewage – rain – heavy sewage & municipality (
-The estimated cost is )343,555,213,458(I.D within 
petrodollar program for  2017.
-The implementation period is )900 days (
-The required class & grade : grade ) excellent ( class) 
structural ( project categorization )19,4,3,16,43,3( in a 
technical offer
Firstly : the bid will be implemented via the international 
competitive bids procedures that the instructions of the  
general governmental contracts  implementation NO.) 2( 
for 2014   have set ,issued from the ministry of planning 
and opened for all the bidders.
Secondly : the interested qualified bidders can get 
additional information from ) governmental contracts /
contract /announcement ( in the below address at 8:00 
am to 2:00pm according to Basra local time
Thirdly: the qualification requirements include 
the following)the bids should respond the bidders’ 
requirements
1-Financial ability:
The bidder should present certified evidence that prove 
their ability to do the  following financial requirements
A-The income  average of the financial calculations   for 
the last two years certified and checked from a certified 
legal accountant
2-The annual income average for the last seven years 
should not be less than )206,133,128,000(I.D accounted 
from the total received payments of the implemented 
works for the completed contracts or the progressing ones 
during )7(years
3-the experience and technical ability:

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

) املناقصة بمرحلتني – املرحلة األوىل(
)دعوة عامة(

Two stage tender – first stage
)general invitation (

العدد:ب/  2556
التاريخ: 4 / 6  /2017
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)114,518,404,000(  مائ�ة واربع�ة عرش مليار وخمس�مائة 

وثمانية عرش  مليون واربعمائة واربعة الف دينار عراقي
ب - عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل 

تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة أدناه:
املش�اركة بصفة مق�اول , أو ادارة عق�ود, او كمقاول ثانوي يف 
) 1( عقد وللس�نوات) 5( الخمس�ة الس�ابقة وبمبلغ اليقل عن 
)206,133,128,000( مائتان وستة  مليار ومائة وثالثة وثالثون  
ملي�ون  ومائة وثمانية وعرشون الف دينار عراقي لتنفيذ عقود 
مماثل�ه ألعم�ال هذا العق�د و تم أنجازه�ا بنج�اح  بالكامل. و 
يعن�ى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، االس�اليب والتكنلوجيا 
املس�تخدمة املشار اليها يف الفصل الس�ادس )متطلبات صاحب 

العمل(
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية 
من قب�ل املناقصني الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رس�م غري 
مس�رد  ))350,000 ثالثمائ�ة وخمس�ون أل�ف دين�ار عراقي.  

اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 2017/5/16  .
خامس�اً- يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 
2017/6/26 الس�اعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملدينة 
الب�رة . العط�اءات اإللكروني�ة )ال يس�مح به�ا(. العطاءات 
املتأخ�رة س�يتم رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعلي�ا  وبوجود 
ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان 

التايل:
الوق�ت: الس�اعة 2:00 ظه�را حس�ب التوقي�ت املح�يل ملدين�ة 

البرة.
التاريخ : يوم االثنني املصادف 2017/6/26.

العنوان : ديوان محافظة البرة / قاعة فتح العطاءات.
سادسا- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

سابعا- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
ثامنا- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد 

الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل  يوم العطلة .
تاسعا - للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها 

وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحس�ب مقتضي�ات املصلح�ة العام�ة واليحق للمش�ركني يف 

املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك.
عارشا- س�يتم دراس�ة العطاءات الفنية من قبل لجنة مختصة 
لغ�رض اختيار العطاءات املناس�بة وفقا ملعاي�ري التاهيل الفني 
وامل�ايل والقانون�ي واالعم�ال املماثل�ة ، ولجه�ة التعاق�د تعديل 
التصاميم االولي�ة و املواصفات الفنية و املتطلبات االخرى وفقا 

للعطاءات الفنية املقدمة 
احدى عرش – يف حال التقديم عىل العطاء من قبل رشكتني تكون 

مسؤوليتهم تكافلية تضامنية  
اثن�ى عرش –  يتم اس�تبعاد العطاءات غري املس�تجيبة للرشوط 

اعاله . 
ثالث�ة عرش -  العنوان املش�ار إليه أع�اله*: جمهورية العراق/ 
محافظة البرة / ديوان محافظة البرة/العقود الحكومية/ 

التعاقدات/ لجنة بيع التنادر0

A-Fund requirements :the bidder should explain their 
financial ability and provide the financial resources like 
the money ability no less than )114,518,404,000(I.D
B-the bidder should present a certified evidence that 
explains their ability to meet the technical experience 
requirements listed below:
Participation as a contractor, contract administration or 
subcontractor in  )1(contract for the last)5(years  in an 
amount no less than )206,133,128,000(I.D to implement 
similar contracts for this contracts works and they have 
been completed successfully  i.e :the work size ,its 
complexes , the used ways and techniques to)the work 
owner’s requirements
Fourthly: The interested bidders can purchase all the 
bidding documents in Arabic language  in the below address 
and paying a non-refundable fee )350,000(I.D  starting 
from Tuesday May. 16th 2017.
Fifthly: the bids should be delivered on Monday dated 
Jun. 26th 2017 at 2:00 PM IN Basra local time. electronic 
bides )not allowed (, the delayed bides will be refused . 
the bids will be opened in the presence of  the bidders’ 
representatives who choose the presence in the below 
address:
Time: 2:00 Pm according to Basra local time
Date: Monday on Jun. 26th 2017
Address :Basra Governorate office/Bids opening Hall
Sixthly: The bids validity period )120 days(
Seventy: the bidder to whom the tender will be awarded 
will pay all the publishing and announcement fees
Eighthly: If the tender closing day is an official holiday , it 
will be on the following official work day
Ninthly  : the directorate has the right to cancel the tender 
in any stage before awarding and no making competition 
according to the general interest and the bidders  have no 
right to request for any indemnity
Tenthly: the technical bids will be studied by the specialized 
committee to choose the suitable bid according to the legal , 
financial and technical qualification standards and similar 
works. Also, the contract authority can amend the primary 
designs , technical standards and other requirements 
according to the presented technical bids
Eleventh: In case two companies present for the bid , their  
responsibility will be solidarity
Twelfth : the bids that not respond the above conditions 
will be canceled.
Thirteenth: the address to which is referred above / 
Republic of Iraq /Basra governorate office/Governmental 
contracts / Contracts/ Tenders selling Committee.

Jurist
Jaffr .J.Hadi

Director of government contract

احلقوقي
جعفر مجيل هادي

مدير العقود احلكومية
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لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

يف  امل�ؤرخ  العائدي�ة  تثبي�ت  ق�رار  بموج�ب 
2017/5/28 الصادر م�ن لجنة تثبيت امللكية 
يف الزبري حول تثبيت عائدية تمام العقار 316/ 
الش�مال بأس�م )حميد صالح محمد( استنادا 
الحكام املادة ) 49( من قانون 43 لسنة 1981 
وقد تق�رر اعالن ه�ذا القرار م�دة ثالثني يوما 
وعى م�ن لدي�ه اعرتاض ع�ى الق�رار املذكور 
الطعن في�ه لدى رئاس�ة محكمة االس�تئناف 
اعتبارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن وعند 
انته�اء املدة املذك�ورة وعدم ورود اش�عار من 
رئاس�ة االس�تئناف بوقوع الطعن ع�ى القرار 
لديه�ا خ�الل امل�دة اع�اله س�تبادر مالحظية 
التسجيل العقاري يف الزبري بالتسجيل وفق هذا 

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استنئاف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف سفوان
العدد 2888

التاريخ 2017/5/24
اىل /املدعو جبار ستار عبد الجبار

اعالن
قدم�ت املس�تدعية والدت�ك مزه عريب�ي عرار 
طلب�ا اىل هذه املحكمة تطلب فيه نصبها قيمة 
موقته عليك باعتب�ارك مفقود منذ عام 1994 
وملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض  ولم 
يع�رف مصريك لح�د االن وعى م�ن يعثر عليه 
وتتوف�ر لدي�ه معلوم�ات عنه االتص�ال بذويه 
الس�اكنني يف ناحي�ة س�فوان او مركز رشطة 
س�فوان وذل�ك خالل ش�هر  م�ن الي�وم التايل 
م�ن نرش االع�الن لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحضور اىل 
هذه املحكمة وعند عدم حضورك او من ينوب 
عن�ك قانونا س�تقوم املحكمة بنص�ب والدتك 

قيما مؤقتا عليك وفق القانون
القايض

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
اعالن مفقود

اسم املفقود ) حازم ابراهيم خليل(
بتاري�خ 2017/6/4 قدمت )زوجت�ك( املدعو 
)رغد س�لمان خليل  ( تطل�ب فيها نصبه قيما 
عليك لكونك خرجت بتاريخ 2013/11/7 ولم 
تعد لحد االن لذا تقرر  تبليغك بالصحف املحلية 
ويف حال�ة عدم حض�ورك خالل خمس�ة عرش 
يوم من اليوم التايل لتاريخ النرش سوف تنصب 

زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض طارق محمد توفيق

فقدان
فق�دت مني وص�ل قبض الصادر م�ن مديرية 
بلدي�ة الس�ماوة املرق�م 577250 الص�ادر يف 
2014/3/18 بأس�م ) ج�واد عبد الكاظم جرب 
ورشيكه نعيم حسني عباس ( بمبلغ 1500000 
مليون وخمسمائة الف دينار الغريها فعى من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
املرقم�ة  مدرس�ية  وثيق�ة  من�ي  فق�دت 
708293/49 يف 2013/10/20 الص�ادرة من 
مديرية العامة لرتبية املثنى املعنون اىل جامعة 
املوص�ل /كلي�ة الحقوق بأس�م )ضي�اء فاهم 
حسن ( فعى من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الحمزة

اعالن 
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا عى الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاري�خ 2017/3/15 
لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 138 بأس�م بلدية الحمزة مجددا 
باعتبار حائزا بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية 

املذكورة  تمهيدا للتسجيل وفق احكام القانون لها
التسجيل العقاري رقم )43( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب 
فعى كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة عى هذا العقار 
تقدي�م مالديه م�ن بيانات اىل هذه الدائرة خ�الل مدة ثالثني يوم 
اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف موعد 
العقار يف س�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة هذا 
االع�الن وذل�ك الثبات حقوقه موقعيا الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور
مالحظ التسجيل العقاري يف الحمزة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة استئناف البرصة 
بصفتها االصلية

العدد : 376/س/2017
التاريخ 2017/6/4

اعالن
اىل/املس�تانف عليه-املدير املفوض لرشكة cis الفرنس�ية املالكة 
الس�هم رشكة مهجة الع�راق للتجارة العامة املح�دودة –اضافة 

لوظيفته معسكر بوكا
اس�تانف املدعي ) املدير املفوض لرشك�ة وادي الهضاب-اضافة 
لوظيفت�ه  ( ق�رار الحكم الص�ادر من محكمة الب�داءة املختصة 
بنظر الدعاوى التجارية يف البرصة بالعدد 60/ت/2017 بالدعوى 
االس�تئنافية املرقمة )376/س/2017( لتعذر تبليغك بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة 
صباح يوم 2017/6/20 الس�اعة الع�ارشة صباحا او من ينوب 
عنك قانونا  ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري املرافعة بحقك 

حضورا وعلنا  وفق القانون
القايض محسن جميل جريح 
رئيس الهيئة االستئنافية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد 2922/ش/2017

التاريخ 2017/6/4
اعالن

اىل املدعى عليه /زين العابدين عيل جاسم
/2922 املرقمة  الدعوى   ) ناجي  يونس  )جنان   املدعية  اقامت 

الوالدها  حضانتها  بتاييد  الحكم  وتطلب  ضدك  ش/2017 
القارصين عيل تولد 2014 فرح تولد 2011 لغرض مراجعة دوائر 
الدولة الرسمية وشبه الرسمية ودائرة الجنسية ودائرة الرعاية 
ومديرية  البرصة  تربية  ومديرية  التمويني  واملركز  االجتماعية 
وارتحالك   اقامتك  محل  وملجهولية  والجوازات  القارصين  رعاية 
اىل جهة غري معلومة حسب كتاب مركز رشطة مسلم بن عقيل 
البلدي  املجلس  ورشح   2017/5/21 يف   13750 بالعدد  )ع( 
ملنطقة النجف قضاء الكوفة قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة يف تمام الساعة 
التاسعة صباحا من موعد املرافعة املصادف 2017/6/21 وعند 
مرشوعة  معذرة  ابداءك   او  قانونا  يمثلك  من  او  حضورك  عدم 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا للقانون
القايض رابح عبد الكريم نيشان 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة
اعالن مفقود

اسم املفقود ) لؤي قادر خليل(
بتاريخ 2017/6/4 قدمت )زوجتك( املدعو )وضحة كاظم علوان  
( تطلب فيها نصبه قيما عليك لكونك خرجت بتاريخ 2016/5/9 
ولم تعد لحد االن لذا تقرر  تبليغك بالصحف املحلية ويف حالة عدم 
النرش  لتاريخ  التايل  اليوم  من  يوم  عرش  خمسة  خالل  حضورك 

سوف تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك 
القايض طارق محمد توفيق

محكمة  بداءة بعقوبة
العدد 71/ب2017/1
التاريخ 2017/6/4

اعالن
اىل املدعى عليه : عبد عيل لطيف

اقام عليك املدعي مدير عام مرصف الرافدين اضافة لوظيفته وكيله 
الحقوقي باس�م ت�ركان قادر امام ه�ذه املحكمة الدع�وى املرمقة 
اع�اله وطلب الحكم بتاديت�ك لدائرة املدعي مبلغ�ا قدره 3131000 
ثالث�ة ماليني ومائ�ة وواحد وثالثون ال�ف دينار مع الفوائد بنس�بة 
8% م�ن تاريخ 2017/1/1 ولغاية التس�ديد الت�ام للمبلغ وتحميلك 
املصاري�ف واتع�اب املحام�اة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ عن طريق املبل�غ القضائي يف ه�ذه املحكمة ظافر 
ياس�ني اس�د يف 2017/1/12 واش�عار مختار منطقة بعقوبة حي 
املصطفى )عبد الواحد س�لمان حس�ني املؤرخ 2017/1/12 قررت 
هذه املحكمة تبليغك عن طريق النرش بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني للحض�ور اىل ه�ذه املحكمة صباح�ا ي�وم 2017/6/18 
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 

عنك قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض شيماء عباس عيل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد /210/ب/2017
التاريخ 2017/5/31

اعالن
تبيع محكمة بداءة املعقل باملزايدة العلنية العقار املرقم 2442/2307 
الرباط الكبري هو عبارة عن قطعة ارض خالية ملك رصف مساحتها 
200م2 تق�ع عى ش�ارع عريض مبل�ط  غري مبل�ط يف منطقة حي 
الغدير )ياس�ني خريب�ط ( وهي تقع ضمن منطقة س�كنية فمن له 
رغب�ة بالرشاء الحضور امام هذه املحكم�ة يف بناية قرص العدالة يف 
تم�ام الس�اعة 12 من ظهر الي�وم الثالثون التايل لن�رش هذا االعالن 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 10% من قيمة العقار 

املقدرة البالغة 150.000.00 مائة وخمسون مليون ودينار
القايض

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد 1928/ش/2017
التاريخ 2017/5/28

اعالن
اىل املدعى عليه )اياد سلمان داود (

اقام�ت املدعية )لبن�ى عيل موىس ( الدعوى الرشعي�ة املرقمة اعاله 
لدى هذه املحكمة تطلب فيها )نفقة ماضية ومستمرة لها وللقارص 
عباس ( وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ يف مركز 
رشط�ة الجمهورية وحس�ب كتابه�م بالع�دد 4456 يف 2017/5/4 
وتايي�د املجلس البلدي  ملنطقتي الجمهوري�ة وحي الرافدين واملؤرخ 
يف 2017/5/4 والنتقال�ك اىل جهة مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف 
يوم 2017/6/14 الس�اعة العارشة صباحا ويف حالة عدم حضورك 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض جاسم محمد محمود املوسوي

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة / 2017/62

التاريخ 2017/6/1
اىل املنفذ عليه /املدين احمد عبد الخالق عبد الله

لقد تحقق لهذه املديرية من اشعار مختار منطقة حي املهندسني يف 
2017/5/11 العدد بال  

ان�ك مجهول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمك�ن اجراء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ  
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ بعقوبة خالل خمس�ة 
عرش يوم�ا تبدا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل/ وفاء جليل ادهم

اوصاف املحرر :
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقولة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة
رقم االضبارة 2016 / 850 

اعالن
 26 3م   /  9307 تسلسل  العقار  الصويرة  تنفيذ  مديرية  تبيع 
املهدي  عبد  بتول   ( للمدين  العائد  الصويرة  يف  الواقع  الحسينية 
عبد وعيل ويحيى وزهراء وهناء اوالد عايد عبيد ( املحجوز لقاء 
البالغ ) 3092075 ( ثالثة   ) الدائن ) صالح احمد شهاب  طلب 
 ) دينار الغريها  الف وخمسة وسبعون  واثنان وتسعون  ماليني 
فعى الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبيا معه التامينات القانونية 
العراقية  الجنسية  وشهادة  املقدرة  القيمة  من  املائة  من  عرشة 

وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املواصفات :

1 – موقعه ورقمه / الصويرة .
2 – جنسه ونوعه : ملك رصف .

3 – حدوده واوصافه / ايمن / 305 / 3 اليسار / 3309 / 3 
االمام منطقة خرضاء خلف مدرسة تاج الدين االبتدائية .

4 – مشتمالته / طارمة مسقفة ومدخل 2م يف 2م / واستقبال 
6م يف 5 ، 3 م وغرفتي نوم 5 ، 3م يف 5م وصالة درج 5 ، 7م يف 5، 3 
م ومطبخ 4م يف 25 ،3م وصحيات داخلية 3م يف 5،2م وخارجية 
والشيلمان  بالطابوق  عكادة  والسقف  بلوك   والبناء  2م  يف  2م 

والبيتونة كونكريت مسلح ومزود باملاء والكهرباء .
5 – مساحته / 150 م .

6 – درجة العمران / دون املتوسط .
7 الشاغل / املدين .

8 – القيمة املقدرة ) 52000000 ( اثنان وخمسون مليون دينار 
الغريها .

املنفذ العدل

مديرية تنفيذ البياع
رقم االضبارة 1528 / 2017 

اىل / املنفذ عليه / اوس محمود حساب / مجهول محل االقامة 
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل القائم بالتبليغ املبلغ القضائي 
انك مجهول  املديرية وتاييد املجلس املحيل لحي الحرض  يف هذه 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او موقت او مختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه ، واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ البياع خالل خمسة عرش يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
اوصاف املحرر :

من  الصادر  الزواج  عقد   ) ابراهيم  ماجد  مروة   ( الدائنة  نفذت 
 /  15 يف   1476 بالسجل  الشعب  يف  الشخصية  االحوال  محكمة 
11 / 2009 واملتضمن الزام املدين ) أوس محمود حساب ( بدفع 
دينار  ماليني  عرشة   )  10  /  000  /  000  ( البالغ  املؤجل  املهر 

للدائنة ) مروة ماجد ابراهيم ( 
املنفذ العدل

شيماء فاضل حسني 

فقدان

 
تولد 1979  الطائي  يونس  ذنون  عبدالجواد  املواطن هشام  فقد 

السكن نينوى الجانب االيرس حي الجامعه .. املصارف
 .. الفقدان  تاريخ  املهندسني  الزهور  حي  معلومات  مكتب 
قبل  من  الرزازه  سيطرة  ..قرب  الفقدان  مكان   2015/6/29
ضخم  الوجه  اسمر  القامة  طويل  املواصفات   مجهولة  جهة 
العمل  بنطلون صحراوي مكان  اسود  تي شريت  يرتدي  الجسم 
منتسب يف مديرية دفاع مدني نينوى... رجل اطفاء  فمن يعثر 

عليه االتصال بالجهات املعنيه وله االجر والثواب

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى

 رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املحمودية 

العدد 1733/ ش / 2017
التاريخ 1/ 6/ 2017 

إعالن. ..
إىل املدعى عليه/آسيا ياسني عبدالله 

أقام املدعي/ ساجده حسني أحمد
دعوتك  فيها  طلب  ضدك   2017 ش  أعاله  املرقمة  الدعوى 
وملجهولية  القارصين  عى  املدعية  تنصيب  ب  والحكم  للمرافعة 
محل اقامتك حسب اشعار مختار منطقة محلة الكراغول واملؤيد 
من املجلس البلدي يف اليوسفية عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
يف  املحكمة  هذه  أمام  بالحضور  يوميتني  صحيفتني  بواسطة 

موعد املرافعة 11 / 6 / 2017  
عنك  ينوب  أو من  وعند عدم حضورك  التاسعة صباحا  الساعة 

قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق األصول. .
القايض مهند عكار نزال

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

اعالن باعادة مزايدة
التسلسل او رقم القطعة : 2/2676

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 17تموز
الجنس : دار 

النوع : ملك رصف
املساحة: 200/م2

الشاغل : صاحب العقار
مقدار املبيع:تمام العقار

بالنظر  لرتك املزايدة التجارية لبيع العقار املوصوف اعاله للراهن  
جواهر كاظم عبد لقاء طلب الدائن املرتهن غس�ان حس�ن كاظم 
البال�غ 33.000.000 ملي�ون  دين�ار ملدة   نق�دا   اقتىض اعادتها 
مل�دة ) 15( يوما اعتبارا  من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
فعى الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة دائرة التس�جيل العقاري 
يف النج�ف /2 خ�الل امل�دة املذك�ورة مس�تصحبا مع�ه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية  التقل  ع�ن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغ ) 110.000.000(  مليون  دينار وان املزايدة 

ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري 
مدير  دائرة التسجيل العقاري يف النجف االرشف الثانية

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة فقدان
التاريخ 2017/6/4

اعالن
اىل املدعو /رضيه محمد حسني

قدم املدعو عيل عبد عطية طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اصدار 
حجة فقدان بحقك كونك مفق�ود وملجهولية محل اقامتك قررت 
املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم اتخاذ االجراءات 

القانونية وفق االصول
القايض حسني عباس سمني

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 215/ب2017/5

التاريخ 2017/6/1
اعالن

بناءا عى القرار الصادر من هذه املحكمة الخاص بازالة ش�يوع 
العق�ار تسلس�ل )3/8462ح�ي ص�دام( يف النج�ف علي�ه هذه 
املحكمة ع�ن بيع العقار املذكور اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته 
ادن�اه فع�ى الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 15 
يوم�ا من اليوم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق 
الم�ر محكمة ب�داءة النجف وصادر من م�رصف الرافدين رقم ) 
7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش 
من اليوم االخري من االعالن يف املحكمة وعى املش�رتي جلب هوية 

االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف : 
العق�ار املرقم 3/8462 حي صدام يف النج�ف عبارة عن دار يقع 
عى ش�ارع 10 مرت وبواجهة 12.5 مرت وبمساحة كلية 250 مرت 
مرب�ع ولوحظ بانه مف�رز اىل ثالث�ة اجزاء بصورة غري رس�مية 
الجزء االول يحتوي عى ساحة امامية صغرية فيها مرافق صحية 
ومدخل صغري واس�تقبال بمس�احة 6×3.5م�رت  ومطبخ صغري 
وصالة وسط ومجموعة صحية وغرفة نوم يف الطابق االريض اما 
يف الطابق العلوي يحتوي عى غرفة نوم واحدة ومشغول من قبل 
املدعى عليه /1 مدلول هاش�م وهو يرغ�ب بالبقاء يف العقار بعد 
البيع بصفة مس�تاجر وان درجة عمران هذا الجزء جيدة ومبني 
بالطابوق ومسقف  بالكونكريت املسلح ومجهز باملاء والكهرباء 
اما الجزء الثاني يحتوي عى باب يطل عى الشارع وطريق خاص 
بواسطة درج يف الطابق العلوي للجزء الثالث ويحتوي عى صالة 
وحم�ام وتواليت وغرفة نوم ومطب�خ صغري وممر صغري بينهما 
وس�طح الدار بمساحة 4×4 مرت ومشغول من قبل املدعي باشق 
مدل�ول هاش�م وهو يرغ�ب بالبق�اء يف العقار بع�د البيع بصفة 
مس�تاجر وان درج�ة عمران هذا الج�زء جيدة اما الج�زء الثالث 
يحتوي عى استقبال ومطبخ وصالة وغرفة نوم واحدة ومجموعة 
صحي�ة ومجهز بامل�اء والكهرب�اء وان درجة عمرانه متوس�طة 
ومبني بالطابوق ومسقف بالكونكريت املسلح ومشغول من قبل 
املس�تاجر عباس رياض عبد وهو يرغب بالبقاء بعد البيع بصفة 
مستاجر وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ ) 135.000.000( مائة 

وخمسة وثالثون مليون دينار فقط الغريها 

تنويه
يف أع�الن مديريه بلديات ميس�ان / لجنه البي�ع واإليجار بالعدد 
184 وامل�ؤرخ 23 / 5/ 2017 واملنش�ور يف صحيف�ه املس�تقبل 
وردت س�هوا عباره ) مديريه ع�يل الغربي ( والصحيح ) مديريه 

املجر الكبري( اقتىض التنويه

تنويه
 / ميس�ان  بلدي�ات  مديري�ه  أع�الن  يف  س�هوا  خط�ا  ورد  
2017  /  4  /  19 136يف  الع�دد  واإليج�ار  البي�ع   لجن�ه 

القيم التقديري�ة يف الفقرات 37/38/39 والصحيح مليون دينار 
عراقي لكل فقره لذا اقتىض التنويه

165
2017 / 5 / 10



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1455( االثنين  5  حزيران  2017 اعالنات9

الحاقا بكتابنا املرقم ب/2157 يف 2017/5/8 والخـاص 
بإعــان اول للمناقصة 2/ بلديات 2017مرشوع )اعادة 
دراسة وتعديل التصاميم املعدة وتنفيذ شبكات ومحطات 
مجـاري مياه االمطار والثقيلة مـع الخطوط الناقلة مع 
انشـاء مرشوع معالجـة للمجاري الثقيلـة وفق املعايري 
العاملية املعتمدة يف قطاع املجاري مع تبليط واكساء واعمال 
القالـب الجانبي واالرصفة للشـوارع الداخلة يف التصميم 

االسايس يف الهارثة(
نــــود اعامكم تاريخ تسليم العطاءات يكون يف او قبل 
يوم االربعاء املصادف 2017/6/21 بــدال من يوم االثنني 

املصادف 2017/6/5 
استنادا اىل املادة - ثالثا - من ضوابط رقم )2( من تعليمات 

تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنـــة 2014 .

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

م/متديــد

احلقوقي
جعفر مجيل هادي

مدير العقود احلكومية

العدد:ب/  2574
التاريخ: 4 / 6 /2017

رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
الهيئة االستئنافية االوىل
العدد/631/س/2017
التاريخ/2017/6/4

اعان
اىل املستأنف عليه/ طالب صباح يوسف

بناء عـى الطعـن االسـتئنايف املقدم ضـدك من قبل 
املسـتأنف)نهلة عبـاس مهـدي( وملجهوليـة محـل 
اقامتـك وفـق رشح املبلـغ القضائـي واملصدقة من 
املجلـس املحيل لحي الجزائر لـذا قررت هذة املحكمة 
تبليغك اعانا بصحيقتني محليتني يوميتني واسعتي 
االنتشـار للحضـور امـام هـذة املحكمة قـي موعد 
الثامنـة  املرافعـه املصـادف 2017/6/13السـاعه 
والنصف صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب عنك 

قانونا فسوف تجري املرافعه بحقك وفق االصول
القايض محمد عبد طعيس

مديرية احوال بابل
اعان

بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعية )حنان كريم 
كاظم( التي تطلب فيها تسجيل لقبها من )فراغ( اىل 
)القريـي( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذة املديرية 
خال مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسـه سوف تنظر 
هـذة املديرية يف الدعوى وفق احـكام املادة )24(من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام وكالة

اعان
قـدم املواطن )أمري احسـان عبد ( طلبأ يروم فيه تسـجيل 
لقبه وجعله )الحسـني( بدال من الفراغ واستنادأ اىل احكام 
املـاده 24 من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسـنه 2016 
املعدل ولغرض نرش هذا االعان يف الجريدة الرسـميه فمن 
لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خال عرشة ايام 

من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعان
قـدم املواطن )احمد سـعيد عبد ( طلبأ يروم فيه تسـجيل 
لقبه وجعله )الحسـني( بدال من الفراغ واستنادأ اىل احكام 
املـاده 24 من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسـنه 2016 
املعدل ولغرض نرش هذا االعان يف الجريدة الرسـميه فمن 
لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خال عرشة ايام 

من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعان
قدم املواطن )يوسف عيىس كاطع ( طلبأ يروم فيه تسجيل 
لقبـه وجعله )جـر( بدال من الفـراغ واسـتنادأ اىل احكام 
املـاده 24 من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسـنه 2016 
املعدل ولغرض نرش هذا االعان يف الجريدة الرسـميه فمن 
لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خال عرشة ايام 

من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعان
 أقامـت املدعية ) اسـيله انور محمد ( دعـوى قضائية 
لتبديل اسـمها وجعله )اسـيل( بدال من )اسـيله( فمن 
لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خال خمسة 
عرش يومـًا من تاريخ النرش وبعكسـه سـيتم النظر يف 
الدعوى وفـق احكام املـاده )22( من قانـون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

محكمة بداءة بعقوبة
العدد/1/مقاوالت/2017

اعان
املتحـدة  االسـود  الحجـر  عليه/رشكـة   املدعـى  اىل/ 
للمقـاوالت العامـة املحـدودة – مديرهـا املفـوض عبد 

الصاحب عبد الحسني خسارة – اضافة لوظيفته
بتاريخ 2017/4/5 وبعدد 1/مقاوالت /2017اصدرت 
هـذه املحكمـة حكما غيابيـا يف الدعـوى اعاه يقيض 
قدره)570885570(سـبعة  مبلـغ  بالزامكبتاديـة 
وخمسـون مليـون وثمانمائـة وخمسـه وثمانون الف  
وخمسـمائة  وسبعون دينار 0 اىل املدعي رئيس جامعة 
دياىل اضافة لوظيفته عن عقد مقاولة موضوع الدعوى 
وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح القائم بالتبليغ يف 
مركز رشطة العباسية واشعار مختار منطقة العباسية 
تقـرر تبليغـك  بالحكـم الغيابـي بواسـطة صحيفتني 
محليتـني يوميتني ويف حال تبلغك ومـيضء مدة الطعن 

سيكتسب الحكم  الدرجة القطعيه0
القايض
مهدي قدوري كريم

فقدان
العـدد 32  املرقمـه 845688  الوثيقـه  فقـدت منـي 
الصـادره من مدرسـة الخاشـعني االبتدائيـه بتاريخ 
2017/4/20واملعنونـه اىل وزارة الدفاع بأسـم ) كرار 
مكـي حسـن ( فمن يعثـر عليهـا تسـليمها اىل جهة 

االصدار .

اىل الرشيك
عامر هاشم محيسن

اقتـى حضـورك اىل بلدية التاجي لغرض اسـتخراج 
اجازة البناء للقطعة املرقمه 1/9917 سبع البور

الرشيك
اخاص كريم فليح

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة بداءة الصويرة 
العدد 375 / ب / 2017 

اعان
اىل املدعى عليها ) ارساء خضري حسني ( 

اقام املدعي ) سـليم حسـني كعيد ( الدعـوى البدائية 
املرقمـة 375 / ب / 2017 عن دين بذمتك وملجهولية 
محـل اقامتك يف الوقت الحارض قررت املحكمة تبليغك 
بواسـطة صحيفتـني محليتـني اسـتنادا لنـص املادة 
21 مـن قانون املرافعات املدنيـة والحضور امام هذه 
املحكمة يوم املرافعة 12 / 6 / 2017 وبخافه سـوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض
عبيد صالح محيميد

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية  تنفيذ الصويرة
رقم االضبارة 2017 / 220 

اعان
تبيـع مديريـة تنفيذ الصويـرة العقار تسلسـل 714 / 
104 / م28 جويميسـة الواقع يف الصويرة / جويميسة 
الرشقية العائد للمدين ) داود سـلمان عباس ( املحجوز 
لقـاء طلب الدائن ) وسـام عبـد املنعم صالـح ( البالغ 
خمسة عرش مليون دينار فعى الراغب بالرشاء مراجعة 
هـذه املديرية خال مدة ثاثني يوما تبدا من اليوم التايل 
للنرش مسـتصحبا معـه التامينـات القانونيـة البالغة 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

مالك مال الله حياوي 
املواصفات :

1 – موقعـه ورقمه – واسـط – الصويرة – جويميسـة 
الرشقية 714 / 104 / م28 جويميسة .

2 – جنسه ونوعه / طابو زراعي .
3 – حدوده واوصافه / دار سـكن مبنـي من الطابوق 

ومسلح كونكريت مع ارضية كايش .
4 – مشتماته / يحتوي دار سكن مكونة من طابقني – 
طابق اريض يحتوي مدخل واستقبال وهول وغرفة نوم 
وصالـه درج ومطبـخ وصحيات داخليـة وخارجية اما 

الطابق الثاني يحتوي عى ثاث غرف مع بيتونة .
5 – مساحته / 460 م2 .

6 – درجة العمران : ممتازة .
7 – الشاغل من قبل املدعو عامر علوان .

8 – القيمـة املقـدرة ) 125000000 ( مليـون دينـار 
الغريها
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كيف ابتلع زيدان أسلحة يوفنتوس بمثلث برمودا ؟!
        المستقبل العراقي/ متابعة

يوفنت�وس .. فري�ق نج�ح يف الوصول 
إىل نهائي االبط�ال دون هزيمة واحدة، 
وأداء أكث�ر م�ن رائ�ع حظ�ي بإجماع 
املحلل�ن ع�ى ان النس�خة الحالية من 
اليويف ه�ي االفض�ل يف تاريخ الس�يدة 

العجوز.
بوفون .. حارس لم يدخل مرماه سوى 
3 أهداف ط�وال البطولة لدرجة دفعت 
الجميع لرتش�يحه للحصول عى الكرة 
الذهبية، لي�س فق�ط الداءه باالبطال 

ولكن عى تألقه محليا أيضا.
أليج�ري .. مدرب نج�ح يف تطوير أداء 
الفري�ق م�ن فري�ق دفاع�ي يف املق�ام 
األول ، إىل فري�ق هجوم�ي بإمتياز من 
خالل توظيف رائع لكل قدرات الفريق، 
ولي�س أدل ع�ى ذل�ك مثال أق�وى من 
أن دفاع الفريق نفس�ه هو من حس�م 
نهائ�ي كأس ايطالي�ا بهدفن اللفيش 
وبونوت�ي م�ن تمريرتن حاس�متن 

للظهري اليكس ساندرو.
كل هذه االسلحة وغريها من املميزات 
األخرى التي إمتلكها البيانكونريي، ويف 
مقدمتها الدف�اع الصلد والروح القوية 
والهجوم الكاس�ح، وقفت عاجزة أمام 
القدرات غري العادية لنجوم ريال مدريد 
وس�ط الكث�ري م�ن عالم�ات التعج�ب 
ارتس�مت عى وجه كل م�ن تابع هذه 
املواجهة التي صنع فيها الفريق امللكي 
تاريخ�اً س�يكون من الصع�ب تكراره 
وس�قط فيها يوفنتوس برباعية مذلة 
لم يكن يتوقعها أكثر عشاقه تشاؤًما.

لكن كيف فعلها زي�دان وأبطل مفعول 
الت�ي  واملمي�زات  الق�درات  ه�ذه  كل 
يمتلكها يوفنتوس؟ .. اإلجابة تتلخص 
يف« مثل�ث برمودا« املك�ون من الثالثي 
كاسيمريو ومودريتش وكروس إضافة 

للظهريي�ن كارفخال ومارس�يلو، الذي 
إبتل�ع كل أس�لحة اليج�ري واخفاه�ا 
األلفي�ة  بعي�د ع�ن ملع�ب  يف م�كان 

بكارديف.

وتمكن الثالثي كاس�يمريو ومودريتش 
وك�روس من فرض س�يطرتهم التامة 
ع�ى منطقة الوس�ط وإقام�ة منطقة 
عازل�ة غ�ري مس�موح ألى س�الح من 

أسلحة أليجري التواجد فيها.
األق�وى  الس�الح  الفي�ش  فوجدن�ا   
ليوفنت�وس الذي نجح يف حس�م الكثري 
من املواجهات تائه يف وس�ط امللعب وال 

ح�ول له وال ق�وة وليس ل�ه أي تواجد 
دفاع�ي او هجوم�ي بفض�ل تحركات 
كروس الذي حظي بمس�اعدة قوية يف 

هذه املهمة من مارسيلو.

س�الح أخ�ر ص�ال وج�ال يف املباريات 
س�الح  وه�و  ليوفنت�وس  الس�ابقة 
ماندزوكيت�ش يف الجن�اح األيم�ن الذي 
واج�ه صعوبات كبرية يف االخرتاق أمام 

حيوية ونش�اط ل�وكا مودريتش ومن 
خلف�ه دان�ي كارفخ�ال، حت�ى الهدف 
الذي أحرزه املهاجم الكرواتي جاء من 
تواجد وحيد داخل منطقة جزاء الريال 
وليس من إخرتاق للجبهة اليمنى، لكن 
ال أح�د ينك�ر ع�ى ان هذا اله�دف يعد 

واحداً من أجمل اهداف البطولة.
ولم يتوقف دور هذه الجبهة عى إبطال 
سالح ماندزوكيتش، لكنها نجحت أيضا 
يف القض�اء عى أية خطورة من الظهري 

الربازييل املتميز اليكس ساندرو.
بينما وقف كاس�يمريو حائط صد أمام 
تح�ركات بيانيت�ش وديب�اال يف العمق 
ب�كل الطرق املرشوع�ة وغري املرشوعة 
البط�ال مفعول هذين الس�الحن حتى 
إضطر اليجري إىل تبديلهما بعد أن فقد 

األمل.
ولم يتوقف دور مثلث برمودا وظهريي 
الجن�ب عند ه�ذا الحد بإبت�الع كل من 
يقرتب من وسط امللعب، بل قام زيدان 
بمنحه�م  أدوارا هجومي�ة، فق�د نجح 
كارفخ�ال يف فت�ح جبه�ة هجومية يف 
الجانب األيمن ونجح يف صناعة الهدف 
األول لرونال�دو، فيم�ا ق�ام مودريتش 
بصناع�ة اله�دف الثال�ث وه�و هدف 
قت�ل اللق�اء، يف الوقت ال�ذي أحرز فيه 
كاس�يمريو الهدف الحاس�م بصاروخ 
التق�دم  الري�ال  من�ح  –أرض  أرض 

والسيطرة التامة.
وبالطب�ع اضافة إىل ذلك هن�اك ثوابت 
يف ريال مدريد س�اهمت يف حسم اللقاء 
يعلمها الصغري قب�ل الكبري وأصبح أي 
كالم م�ن الصع�ب أن يمنحه�ا حقها، 
واهم ه�ذه الثوابت ه�و رونالدو رجل 
املباراة ليس فقط بهدفيه بل بمجهوده 
طوال اللق�اء، إضافة إىل القائد راموس 
الذي قام بدور »مثلث برمودا« يف الدفاع 

وإبتلع هيجواين.

بعد تتوجيه باللقب وللمرة »12« يف تاريخ امللكي

حتديد موعد سفر منتخب الناشئني إىل األردن
              بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د م�درب منتخ�ب الناش�ئين العراق�ي 
قحط�ان جثيران أن المنتخب س�يغادر إلى 

عّمان  األردني�ة  العاصم�ة 
في الس�ادس عش�ر من 

ش�هر يونيو/حزي�ران 

الج�اري لخ�وض مباراتي�ن وديتي�ن أمام 
ناشئي األردن.

وق�ال جثير في تصريحات خاصة ل�موقع 
كوورة اطلعت عليها “المستقبل العراقي”، 
إن “ منتخب الناش�ئين سيغادر إلى األردن 
في الس�ادس عش�ر م�ن الش�هر الحالي 
لمالق�اة منتخب األردن الش�قيق يومي 

18  و20 من شهر يونيو / حزيران الجاري 
ودًيا في العاصمة عمان.

وأش�ار إلى أنه من المقرر بداية المعس�كر 
التدريب�ي للمنتخ�ب العراق�ي ف�ي اليابان 
م�ن 3 وحت�ى 13  يوليو/ تم�وز المقبلة، 
حيث س�يتضمن المعسكر خوض تدريبات 

 مكثفة ومباريات تجريبية.

ولفت إلى أن منتخب الناشئين تلقى دعوة 
م�ن الجان�ب البحرين�ي لمواجهة ناش�ئي 
الع�راق ف�ي  مطلع ش�هر أغس�طس / آب 

المقبل في مباراتين وديتين. 
يش�ار إل�ى أن منتخ�ب الناش�ئين يس�تعد 
للمش�اركة في نهائيات كأس العالم بالهند 

في شهر سبتمبر/أيلول المقبل .

تشيليس يسعى لتحصني هازارد بالراتب األعىل يف الربيميريليج
              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى ن�ادي تشيلس�ي اإلنجليزي لتحصي�ن البلجيك�ي إيدين 
ه�ازارد، صانع ألعاب الفريق اللندن�ي، بتقديم راتب خيالي 
يجعل�ه األعل�ى ف�ي البريمييرلي�ج ليبق�ى ف�ي قلعة 
“س�تامفورد بري�دج” في ظ�ل رغبة ن�ادي ريال 

مدريد اإلسباني في التعاقد معه.
إكس�بريس”  “ديل�ي  صحيف�ة  وذك�رت 
راتًب�ا  أّن تشيلس�ي ع�رض  البريطاني�ة 
أس�بوعًيا على هازارد يصل إلى 3200 
ألف جنيه إس�ترليني ليصبح صاحب 

أعلى راتب في البريمييرليج، مش�يرة إلى أن الفرنسي بول بوجبا، العب 
مانشستر يونايتد صاحب الراتب األعلي حاليا )290 ألف إسترليني(.

وأوضح�ت الصحيف�ة أّن الالع�ب ال�ذي يحص�ل عل�ى رات�ب 200 ألف 
إسترليني أسبوعًيا أصبح مطمع للعديد من األندية 

األوروبية وأبرزها ريال مدريد اإلسباني ولذلك 
يس�عى الم�درب اإليطال�ي أنطوني�و كونتي 

لإلبق�اء عليه ب�كل الطرق.وال يع�د هازارد 
صاح�ب أعلى راتب ف�ي البل�وز أيًضا، إذ 

يحصل اإلس�باني سيس�ك فابريجاس 
على رات�ب 220 أل�ف إس�ترليني منذ 

انضمام�ه للفري�ق اللندني ف�ي 2014 

اليوم.. تكريم منتخب شباب الصاالت 
وصيف آسيا

              بغداد/ المستقبل العراقي

ق�ررت وزارة الش�باب والرياض�ة تكري�م منتخب 
ش�باب الص�االت الحاص�ل عل�ى المرك�ز الثان�ي 
)الوصيف( في بطولة آس�يا الت�ي اختتمت مؤخراً 

في العاصمة التايلندية بانكوك.
وس�تقام االحتفالية اليوم االثنين المقبل في قاعة 

دائ�رة العالقات والتعاون الدولي ف�ي مقر الوزارة 
في المدينة الشبابية في شارع فلسطين.

وكان المنتخ�ب العراق�ي لكرة الصاالت قد خس�ر 
امام اي�ران 0-2 الخميس الماض�ي بنهائي بطولة 

آسيا للشباب في بانكوك
وتأه�ل الع�راق الى بطول�ة العالم للعب�ة كوصيف 

لبطل آسيا.

فالفريدي حيدد مصري رافينيا يف برشلونة

مساعي لنقل مباراة العراق و سوريا مللعب كربالء

              المستقبل العراقي/ متابعة

ينتظر نادي برش�لونة اإلس�باني قرار المدير 
الفن�ي الجدي�د إرنس�تو فالفي�ردي لتحدي�د 
مصي�ر البرازيلي رافينيا ألكانتارا الذي تلقى 
عدًدا م�ن العروض األوروبي�ة خالل الفترة 

الماضية.
وترغب أندية أرسنال وليفربول اإلنجليزيين 
ويوفنتوس وروما اإليطاليين في الحصول 

عل�ى خدمات الالع�ب الذي لم يحظ�ى بدقائق 
كثي�رة م�ع الن�ادي الكتالوني خالل الموس�م 

الماضي.
أّن  اإلس�بانية  “س�بورت”  صحيف�ة  وذك�رت 
برش�لونة ال يمانع بيع رافينيا ولكّنه لن يوافق 
على أي عرض أقل من 30 مليون يورو. وأشارت 
الصحيفة إل�ى أّن النادي الكتالوني ينتظر قرار 
فالفيردي بش�أن الالعب، إال أّنه األقرب للرحيل 
ع�ن صفوف الفري�ق الكتالوني في حال وجود 

تدعيم�ات ف�ي خط الوس�ط. وس�بق ونفى 
والده ووكيل أعماله مازينيو ألكانتارا وجود 
أي مفاوض�ات م�ع يوفنت�وس اإليطالي أو 
فالمنج�و البرازيل�ي مؤكًدا اس�تمرار نجله 

في صفوف برشلونة. وتخرج رافينيا في 
أكاديمية الماسيا قبل أن يرحل لصفوف 

س�يلتا فيج�و اإلس�باني عل�ى س�بيل 
اإلعارة ليع�ود مع لويس إنريكي في 

2014 للقلعة الكتالونية.

بغداد/ المستقبل العرقي              

د االتحاد العراقي لكرة القدم، أنَّه يسعى لنقل مباراتي المنتخب األولمبي،  أكَّ
أمام نظيره الس�وري، من ملعب فرانسو حريري في أربيل، إلى ملعب 

كرب�الء الدولي.وق�ال عبد الخالق مس�عود، رئيس اتح�اد الكرة في 
اتص�االً تصريح�ات تابعتها “المس�تقبل  “أجري�ت  العراق�ي”، 

برئيس االتحاد الس�وري 
من أجل نقل المباراتين؛ 
حرًص�ا منَّا عل�ى إقامة 
مباريات على المالعب الثالثة التي ُرفع عنها الحظر الجزئي”.

وبيَّن: “االتحاد السوري، وافق على نقل المباراتين، ال سيما وأن 
ملع�ب كربالء من المالع�ب الحديثة المميزة”، الفًت�ا إلى أن االتحاد 

ينتظ�ر موافقة وزارة الش�باب والرياضة، على تجهيز الملعب الس�تقبال 
المباراتين.وأش�ار إلى أن�ه في حال تعذر الحصول على موافقة الوزارة س�يكون 

االتحاد مضطًرا على إبقاء المباراتين في ملعب فرانسو حريري.

ادارة نفط الوسط تقدم مذكرة بعد ترك مدرب الفريق موقعه

الصحافة الربتغالية حتتفي بالكرة 
الذهبية لرونالدو مبكرا

              بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت ادارة نادي نفط الوس�ط، تقديمها مذكرة بحق المدرب أيوب أوديش�و، إل�ى إدارة اتحاد الكرة، على 
خلفية تركه الفريق دون علم اإلدارة.وقال عضو الهيأة اإلدارية فراس بحر العلوم، في تصريحات اطلعت 
عليها “المستقبل العراقي”، إن “إدارة النادي تستغرب تصرف المدرب أيوب أوديشو، الذي غادر النادي 
دون س�ابق إنذار أو حتى عذر مقبول، وهذا تصرف ال يليق باس�م المدرب وتاريخه، الس�يما وأنه 

يتعامل مع إدارة مثالية بشهادة الجميع”.
وأوض�ح أن “اإلدارة كتبت مذكرة بحق المدرب بعد أن منحته 24 س�اعة من أجل العدول عن 
قراره والعودة إلى النادي، ولم يلتزم المدرب بالعقد الذي يجمع الطرفين، وبالتالي اإلدارة 
م�ن حقها أن تحافظ على س�معة النادي”.ونوه بأن “اإلدارة س�تمنح االتح�اد دوًرا في 
هذا الموضوع، إليقاف تجاوز المدرب بحق النادي، وأنها س�تلتزم أخالقيا دون الس�عي 
الختي�ار مدرب، احتراما منها للعقد وكذلك لدور اتح�اد اللعبة في البت بالقضية”.وعلى 
صعيد متصل، حصل نادي نفط الوس�ط على الرخصة اآلسيوية، بعد أن تلقى إشعارا من 

لجنة التراخيص اآلسيوية.
ويع�د نادي نفط الوس�ط أول األندية المحلية حصوال على الرخص�ة، بعد ان عمل لمدة 

أسبوعين إلكمال شروط التراخيص”.

           المستقبل العراقي/ متابعة

تغنت الصحافة الرياضية البرتغالية، اليوم بليلة النصر التي عاشها كريستيانو رونالدو، 
ف�ي كارديف حيث س�جل هدفين م�ن الرباعية ، التي ف�از بها فريقه ري�ال مدريد على 

يوفنتوس )1-4( ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال�12 في تاريخه.
“قفزة لألبدية”،  هكذا جاء عنوان صحيفة )أبوال( التي نش�رت في صفحتها األولى 

صورة للمهاجم البرتغالي، وهو يقفز احتفاال بهدفه.
وأب�رزت الصحيف�ة أن ه�ذه المرة الرابع�ة التي يف�وز فيها كريس�تيانو بدوري 
األبط�ال، وأن المهاج�م ينتظر الكرة الذهبية الخامس�ة.كما نش�رت واحدة من 
العبارات التي صرح بها كريس�تيانو عقب المباراة ليرد بها على منتقديه: “من 

يتغنون بانتقادي سيتوقفون اآلن عن العزف على جيتارهم”.
أما جريدة )ريكورد(، فنش�رت ف�ي صفحتها األولى صورة لالعب جالس�ا 
عل�ى ركبتيه عقب المباراة، تح�ت عنوان “أبدي”، مؤك�دة أنه كان “نجم 

النهائي” بتسجيله هدفين.
وتعتبر الصحيفة أيضا أن هذا االنتصار “يضمن الكرة الذهبية” للنجم 
البرتغال�ي، مبرزة عب�ارة قالها كريس�تيانو، الذي اخت�اره االتحاد 
األوروب�ي لكرة القدم )يويفا( أفضل العب في النهائي، وهي “لقد 

استعددت لهذا.
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تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة 
إىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك 
باملزاي�دة مم�ن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الكوفة( أو اللجنة خالل )30( يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف 
إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار 
الذي�ن يرغب�ون  بالدخ�ول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية 
املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري 
املزاي�دة يف الي�وم األخ�ري من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادي�ة عرشة صباحا( يف ديوان )بلدي�ة الكوفة( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة 

عىل ذلك.

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

2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يل�زم أصحاب الحرف والصناعات 
بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

5-يلزم املتقدم لتاجري الفقرة )2( من االعالن )قطعة من االرض النشاء ملعب خمايس ورياض االطفال بتقديم صك مصدق لحساب 
البلدية بقيمة الكشف الفني املعد من قبل البلدية والخاص بانشاء امللعب الخمايس ورياض االطفال والبالغة )113.742.000 دينار( 

فقط مائة وثالثة عرش مليون وسبعمائة واثنان واربعون الف دينار

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1171 / 2017 
التاريخ 4 / 6 / 2017  

اىل املنفذ عليه / حس�ني محمد عيل جاس�م يس�كن الكاظمية 
محلة 415 شارع 25 دار 113

لقد تحقق لهذه املديرية من كتاب محكمة االحوال الشخصية 
يف الكاظمي�ة املرقم ب�ال يف 2017/5/30 وتأييد املختار وتأييد 
املجلس املحيل لحي الكاظمية انك مجهول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤقت او مختار يمك�ن اجراء التبليغ عليه 
اس�تناداً للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالناً 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خالل خمس�ة عرش يوماً 
تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر  :-

املنفذ العدل االقدم / وحيده احمد رمضان
قرار محكمة بداءة الكاظمية املرقم 600 / ب / 2017 يف 15 / 
5 / 2017 واملتضمن الزامك بتسديد مبلغ 8,000,000 ثمانية 
ماليني دينار اىل املدعي املحامي عيل حس�ني حمودي وذلك عن 
اجر مث�ل اتعاب املحاماة يف الدعوى املرقمة 635/ب/2016 و 

640/ب/2016 و 945/ب/2016

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1510 / ش / 2017

التاريخ 4 / 6 / 2017

اعالن
املدعية :- ياسمني جاسم لطيف
املدعى عليه :- شامل عيل حمود

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية 
حكم�اً غيابي�اً بالرق�م 1510 / ش / 2017 الذي 
يقيض تأدية نفق�ة وملجهولية محل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك بالن�رش يف صحيفت�ني محليت�ني وع�دم 
اعرتاض�ك عىل الق�رار الصادر بحق�ك ضمن املدة 
القانوني�ة البالغ�ة ثالثون يوم اعتب�اراً من تاريخ 
النرش سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية مع 

التقدير .
القايض / فارس شبيب الزم

اعالن
غلق اكتتاب بأسهم رشكة املتحدة للتحويل املايل – مسامهة خاصة

يعلن مرصف العراقي االسالمي – الفرع الرئييس 
– بغداد – املنصور ش�ارع 14 رمضان ومرصف 
االس�تثمار العراق�ي 0 فرع الرئي�يس – بغداد – 
الك�رادة مجاور مستش�فى العلوية االهلية عن 
غلق االكتتاب لرشك�ة مرصف املتحدة للتحويل 
املايل – مساهمة خاصة بكافة االسهم املطروحة 
للجمه�ور والبالغ�ة ) 000، 000 ، 000 ، 55 ( 
خمس�ة وخمسون مليار دينار / سهم يف نهاية 
الدوام الرسمي ليوم الخميس املصادف 1 / 6 / 

2017 لبيع كامل االسهم املطروحة . 
علما بأن االكتتاب كان يف بداية الدوام الرس�مي 

ليوم 3 / 4 / 2017 . 
مع التقدير

املدير املفوض ملرصف العراقي االسالمي

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك املدرج�ة اوصافها يف 
ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العزيزية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 
2013. فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  العزيزية خالل فرتة 
)30( ثالث�ون يوما تبدأ من الي�وم التايل من صدور هذا االعالن مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )30 %( من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وس�تجري 
املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر 
جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد.

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 1261 / 2017 
التاريخ 4 / 6 / 2017  

اىل املنفذ عليه / ش�امل عيل حمود يس�كن حي السالم محلة 408 
زقاق 9 دار 2 

لق�د تحقق لهذه املديرية من كتاب محكمة االحوال الش�خصية يف 
الكاظمي�ة املرقم ب�ال يف 2017/5/31 وتأيي�د املجلس املحيل لحي 
الس�الم انك مجهول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه استناداً للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالناً بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكاظمية 
خالل خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
اوصاف املحرر:-

املنفذ العدل االقدم / وحيده احمد رمضان
قرار محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية املرقم 1510 / ش / 
2017 يف 29 / 5 / 2017 واملتضمن الزامك بتس�ديد نفقة ماضية 
للمدعية ياس�مني جاسم لطيف مقدارها 170,000 مائة وسبعون 
الف دينار والزامك بتس�ديد نفقة مس�تمرة للمدعي�ة اعاله بواقع 
مائتان الف دينار والزامك بتس�ديد نفقة مس�تمرة مقدارها مائة 
وخمسة وس�بعون الف دينار شهرياً لكل واحد من االطفال بلوره 

وابا الفضل

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  96 / 2017 
التاريخ 4 / 6 / 2017  
ورقة تكليف بالحضور 

اىل / ع�يل عباس س�لمان – العطيفي�ة الثانية 
محلة 413 زقاق 11 دار 15  

لقد تحقق من اش�عار مرك�ز رشطة الكاظمية 
املرق�م 8503 يف 4 / 6 / 2017 وتأيي�د املجلس 
املحيل لحي الكاظمية انك مجهول محل االقامة 
لذا يرجى تبليغ املوما اليه املذكور هويته اعاله 
بالحضور اىل هذه املديرية خالل ثالثة ايام اعتباراً 
من اليوم التايل للتبليغ وذلك لغرض تسديد دين 
االضبارة البالغ 202,395,000 مليون دينار مع 
الرس�م وبعكسه س�يتم بيع حصتك من العقار 

تسلسل 3 / 25 عطيفية
املنفذ العدل

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة 
إىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة( وفقا إلحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013. فعىل من يرغب باالشرتاك 
باملزاي�دة مم�ن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة مراجعة بلدية  )الكوفة( أو اللجنة خالل )30( يوم�ا تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف 
إحدى الصحف املحلية مستصحبا معه التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار 
الذي�ن يرغب�ون  بالدخ�ول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية 
املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري 
املزاي�دة يف الي�وم األخ�ري من  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادي�ة عرشة صباحا( يف ديوان )بلدي�ة الكوفة( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة 

عىل ذلك.

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

2 � عىل املستأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يل�زم أصحاب الحرف والصناعات 
بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن
العدد: 1544 

التاريخ:   2017/5/25

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت
السوق العصريسنة واحدة15م1262كشك1
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة24.94م1362كشك2
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة15م1702كشك3
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة15م1712كشك4
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة15م1742كشك5
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة21م1812حانوت6
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة21م1822حانوت7
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة15م1842حانوت8
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة15م1862حانوت9

تحت فندق البلديةسنة واحدة5م1912درج10
التمويل الذاتيسنة واحدة40م1082حانوت11
التمويل الذاتيسنة واحدة17م1092حانوت12
التمويل الذاتيسنة واحدة17م1102حانوت13
التمويل الذاتيسنة واحدة17م1112حانوت14
التمويل الذاتيسنة واحدة17م1122حانوت15
التمويل الذاتيسنة واحدة17م1132حانوت16
التمويل الذاتيسنة واحدة17م1162حانوت17
السوق العصريسنة واحدة6.25م1212كشك18
السوق العصريسنة واحدة6.25م1232كشك19
السوق العصريسنة واحدة6.25م1242كشك20
السوق العصريسنة واحدة25.6م1252كشك21
فندق البلديةسنة واحدة15م1272كشك22
السوق العصريسنة واحدة25.6م1292كشك23
طريق برينجسنة واحدة6م1302كشك24
مقابل الكراجسنة واحدة25.89م1352كشك25
النادي الرياضيسنة واحدة24م2822كشك26
النادي الرياضيسنة واحدة88م2892كشك27
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة15م1762حانوت28
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة15م1772حانوت29
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة8.85م1782حانوت30
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة8.85م1792حانوت31
مجاور الكراج الموحدسنة واحدة21م1802حانوت32

مدة التاجيرالموقعالمساحةجنس الملكجنس الملكت
ثالث سنواتداخل المتنزه مقابل البلدية)2.5×2.5(مبالكشك لبيع المرطبات1

2
قطعة من االرض 

النشاء ملعب خماسي 
ورياض االطفال

القطعة المرقمة 12/2 خلف 2400م2بال
ثالث سنواتمكافحة اجرام الكوفة

4-16-18-19-20-23-25-حوانيت3
حي ميسان/على القطعة المرقمة )3×4(م60-37-32-2-27

سنة واحدة3/31409 حي ميسان

حي ميسان/على القطعة المرقمة )3×4(م18حانوت4
سنة واحدة3/14265 حي ميسان

سنة واحدةالحمام المالح)3×2.5(م207حانوت5
سنة واحدةالحمام المالح)3×3.6(م205حانوت6
سنة واحدةالحمام المالح)2.6×4(م201حانوت7
سنة واحدةسوق البزازين)3.25×2.5(م7/99حانوت8
سنة واحدةسوق البزازين)3×2(م7/103حانوت9
سنة واحدةسوق البزازين)4×2.5(م7/101حانوت10
سنة واحدةسوق البزازين)4.5×2.5(م7/97حانوت11

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

إعالنإعالن
العدد : 91

التاريخ 2017/6/4
العدد : 92

التاريخ 2017/6/4

الموقعالمساحةجنس الملكجنس الملكت

13-14-16-18-19- )30+37(- )31+36(-حوانيت1
عمارة البلدية)3×6(م)35+32(-)34+33(-)51+40(- )68+77(

عمارة البلدية)3×3(م28-29-78-79-93-101-102 حانوت2
عمارة البلدية)3×4(م57-74حانوت3
عمارة البلدية)3×4.7(م103-107حوانيت4
عمارة البلدية)7×3.4(م105حانوت5
عمارة البلدية)2.5×2.5(م)69+76(حانوت6
عمارة البلدية)17×14(م14شقة7
عمارة البلدية)9×9(م11شقة8
عمارة البلدية)12×12(م12شقة9
شارع السكة)5.4×3.4(م821حانوت10
شارع السكة)6×2.5(م1/48حانوت11
شارع السكة)4.4×10(م1/58حانوت12
شارع السكة)8.2×7.5(م1/60حانوت13
شارع السكة)3×8(م6أحانوت14
شارع السكة)3×4(م7أحانوت15
شارع السكة)3.4×6.5(م2حانوت16
شارع السكة)7.5×9.5(م3شقة17
شارع السكة)7.5×11(م4شقة18
حي ميسان /على القطعة 2003/31410م2بالفرن صمون19



مدرس�ة  ادارة  إىل  والتقدي�ر  بالش�كر  اتق�دم 
الكنان�ة االبتدائية النموذجية االهلية وش�كرنا 
املوصول اىل مديرة املدرس�ة  الس�ت سناء عبد 
اللطيف عيل ومؤس�س املدرس�ة االس�تاذ خالد 
عبد ال�رزاق لجهودهم املبذولة وحرصهم العايل 
بأداء الطالب بكّل أمان�ة واخالص ، إذ كان من 
ثم�ار هذه الجه�ود تبوأ املدرس�ة املراتب االوىل 
عىل امل�دارس األهلية ، آمالً منه�م تقديم املزيد 
من العط�اء خدمًة للطلبة  ، 
وفقهم الل�ه خدمة للتعليم 
ولعراقن�ا العظيم ليكون 
بمصاف ال�دول املتقدمة 
واملت���ح�رة ف�ي كل 

املجاالت .
عبد العزيز جبار عبد العزيز

شكر وتقدير

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

العدد  1455
  االثنين 5 حزيران 2017 

07709670606
لزهــرة مؤيــد  عبــد  ا
ســكرتير التحريــر

العراقـي
تصــــدر عن مؤسســــة المســــتقبل العراقيــــة 

للصحافــــة والطباعــــة والنشــــر

ق���ي  لعرا لمس���تقبل ا جري���دة ا

لالشتراك واإلعالن 

هاتف رئاسة التحرير
07901463050
07709670606

07801969233
tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

من يطبق قوانني النزاهة؟ من مقرئي بغداد يف اواسط القرن التاسع عرش 
سالم مكيطارق حرب

الفس�اد، بوصف�ه ثاني أخطر ظاه�رة بعد االرهاب، في ع�راق ما بعد 
التغيي�ر، يحت�اج الى حزم�ة قوانين، رادعة، ق�ادرة عن مواجهته بش�كل 
يناسب س�طوته على مؤسسات الدولة. لهذا، تم تشريع قانون الستحداث 
هيئة النزاهة، ومكاتب المفتشين العموميين في الوزارات، وديوان الرقابة 
المالية، وجلب شركات متخصصة في مكافحة الفساد.كل تلك المؤسسات، 
والقوانين التي تدعم وجودها، اال ان الفساد مازال على حاله، يستنزف المال 
العام، ويس�اهم بخلق فجوة كبيرة بين فئ�ات المجتمع. األجهزة الرقابية 
كالنزاه�ة وغيرها، تؤدي دورا كبيرا في الحفاظ على المال العام، وعرقلة 
مش�اريع الفساد، بما تملكه من سلطات قانونية وصالحيات محددة وفقا 
لقانونه�ا والقوانين ذات الصلة. لكن ثمة الكثير من المؤاخذات على آليات 
محاس�بة الموظفين ومعاقبتهم وإحالتهم الى المحاكم المختصة من قبل 
المفت�ش العام في ال�وزارات. اذ تش�كل لجان تحقيقية م�ن قبل المفتش 
الع�ام، الذي يق�وم بالتحقيق في القضي�ة المطروحة أمام�ه. وحين يجد 
ض�ررا بالمال العام، فيوصي بإحالة الموظف الى المحاكم المختصة. علما 
ان الموظف ينتس�ب الى جهة لها ش�خصية معنوية مستقلة عن شخصية 
المفتش العام. بعدها تتولى هي�أة النزاهة التحقيق في القضية ثم تحيلها 
الى محكم�ة التحقي�ق المختصة بقضاي�ا النزاهة. هذه العملي�ة تتم، عن 
طريق ثالث جهات كل واحدة تتبع مرجعا اداريا مختلفا عن اآلخر، علما ان 
دائ�رة الموظف المحال ال رأي لها في االحال�ة اال ما ندر. هذه العملية التي 
تش�ترك بها اكثر من ثالث جهات، ال تؤدي الى االس�هام بمكافحة الفساد، 
بل تس�اهم بخلق حالة من الفوض�ى االدارية وعدم الق�درة على مواجهة 
الحاالت التي تس�تحق مواجهتها. وتؤدي الى اش�غال القضاء بقضايا غير 
مهمة وال تش�كل خطرا على المال العام. نتيجة الختالف الرؤى والقوانين 
الت�ي تحك�م تلك الجهات. فكثيرا ما نس�مع احالة عدد م�ن الموظفين الى 
المحاك�م المختص�ة واغلب تلك االح�االت تنتهي الى غلق القضية بس�بب 
قناع�ة القضاء بعدم وجود هدر بالمال الع�ام. في حين، يمكن ان نتخلص 
م�ن هذا االرباك، عن طريق اختزال الجهات الت�ي تتولى التحقيق واالحالة 

في قضايا الفساد الى جهة واحدة وهي القضاء.
 القض�اء البد ان يكون المس�ؤول األول واألخير عن اي جهد لمكافحة 
الفس�اد والتحقيق مع الموظف. وهذا ال يحتاج الى تدخل تشريعي، فهناك 
قان�ون االدع�اء الع�ام النافذ، ال�ذي يمنح جه�از االدعاء الع�ام وهو جزء 
اس�اس من الس�لطة القضائية مهاما جسيمة وس�لطات واسعة للتحقيق 
في اية قضية فس�اد او ش�بهات بخ�رق القانون او التعليم�ات. ان الضغط 
عل�ى القضاء عبر احالة موظفين ال�ى المحاكم دون التقيد بإعمام مجلس 
القض�اء الذي اش�ار الى ض�رورة ان يرفق مع محض�ر التحقيق المتضمن 
احال�ة موظف الى المحاك�م االدلة التي تؤكد وجود خ�رق في القانون، ال 
يخدم مكافحة الفس�اد، بل يس�اهم بخلق ارباك للعم�ل القضائي. لذا، البد 
من وجود س�لطة واحدة تتولى مس�ؤولية تطبيق قوانين النزاهة بدال من 

ثالث سلطات.

 في سلس�لة تراثيات بغدادي�ة وفي باب علوم قرآني�ة بغدادية كانت لنا 
كلم�ات عن مقرئي بغ�داد من منتصف القرن التاس�ع عش�ر حتى منتصف 
الق�رن العش�رين اي الفترة االخيرة م�ن الحكم العثماني لبغ�داد وفترة من 
العه�د الملك�ي  اذ ظه�ر الكثير من المقرئي�ن الذين تميزوا بحس�ن الصوت 
وجم�ال القراءة وكم�ال االداء والتفنن بنبرات محببة لدى الس�امعين ومن 
ه�ؤالء المقرئي�ن للق�رآن الكري�م الخواجة محمد س�عيد وال�ذي كان امام 
مدرس�ة آل السويدي القريبة من مسكنهم في الكرخ قريبا من جامع خضر 
الياس حيث كان صاحب صوت حس�ن متفننا في القراءة  وكان يدرس علم 
التجوي�د في جامع االزبك في رصافة بغداد توفي س�نة١٨٤١ ودفن في هذا 
الجام�ع ومنهم محم�د كنبار البغدادي الذي كان اس�تاذا في تعليم القراءات 
الس�بعة للكت�اب المجي�د والتجوي�د كان ش�جي الصوت ج�زل االداء يخلب 
االلباب بنبرات صوته وقد تخرج عليه الكثيرون في هذا الباب حتى ان والي 
بغداد علي باش�ا الالز اختاره لقراءة القرآن في داره في ش�هر رمضان سنة 
١٨٣٤  ولألس�ف فأن�ه مات غريقا في نه�ر ديالى س�نة ١٨٥٨ ومنهم المال 
احم�د االفغان�ي الذي كان يدرس عل�م التجويد في الحض�رة الكيالنية الذي 
كان حسن الصوت واالداء المتوفي س�نة١٨٥٣ والدفون في مقبرة الغزالي 
ومنهم ابن الحالوية المال عبد الرزاق الذي كان مدرسا لفن التجويد ومرجعا 
للفتوى المتوفي س�نة١٨٥٥  ومنه�م المال خليل بن حاج خلف المظفر امام 
جامع س�راج الدين الذي كان ش�جي الص�وت يخلب االلب�اب بنبرات صوته 
ويس�حر العقول بنغماته كأنه مزمار من مزامي�ر ال داود وكان يدرس علم 
التجوي�د وبع�د وفاته دف�ن في هذا الجام�ع  ومنهم الش�يخ حبيب الكروي 
مدرس وخطيب جامع حس�ين باشا اذا قرأ اخذ بمجامع القلوب وأسال من 
العيون النبرات توفي س�نة ١٨٧٨ ومنهم الحاج عيس�ى روحي الذي اش�غل 
منص�ب مدي�ر المعارف ف�ي العهد العثماني ام�ام جام�ع الحيدرخانة  كان 
حس�ن الص�وت واالداء توفي س�نة١٩١٨ ومنهم جعفر افن�دي الواعظ ابن 
الس�يد محمد امين الواعظ م�درس جامع نازنده خاتون ف�ي رصافة بغداد 
استاذ فن التجويد والقراءات السبعة حسن الصوت واالداء توفي سنة١٩٠٢ 
ومنهم الش�يخ  عثمان البصير من مش�اهير فن التجوي�د والقراءات مدرس 
جام�ع الخفافي�ن العالم الفاضل والش�اعر صاح�ب المام بالمس�يقى كان 
خير من يحس�ن قراءة  المولد النبوي وكان اذا قرأ يس�حر العقول سافر الى 
مصر واس�طنبول دفين مقبرة الغزالي ومنهم الشيخ حسين الضرير استاذ 
ف�ن التجويد اش�تهر بالفضل والعفة والنزاهة وم�ن ابنائه محمد علي الذي 
اشغل منصب قائمقام الكاظمية لفترة وحفيده القاضي نوري محمد توفي 
س�نة١٩٠٧ ومنهم الحافظ مال جاس�م الذي كان يدرس فن التجويد حس�ن 
الص�وت  واالداء من اهالي الكرخ توفي س�نة١٩٤٩ ومنهم العالمة الش�يخ 
عب�د القادر بن عبد ال�رزاق خطيب جامع االمام االعظ�م والذي تخرج عليه 
كثيرون ومنهم الس�يد امين افندي ابن الش�يخ محمد رش�يد الملقب بمدير 
مكت�ب الصنائع الذي كان يقرأ القرآن في ش�هر رمضان في دار والي بغداد 
رجب باش�ا توفي س�نة١٩٣١ ومنهم الحاج صالح اب�ن القانون الذي توفي 
س�نة١٩٥٥ ومنهم الحاج محي الدي�ن عبد الحميد امام مس�جد صدر الدين 

شيخ القراءة في الحضرة الگيالنية توفي سنة ١٩٤٠ .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

احلشد الشعبي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

أج�رى خب�راء م�ن جامعة روتج�رز ف�ي الواليات 
المتحدة بحثا حول الطرق المثلى لغسل اليدين، بعد 
مالحظته�م أن النصائ�ح المقدمة في ه�ذا المجال 

غالبا ما تكون متناقضة.
واستغرقت الدراسة 6 أشهر أجريت خاللها سلسلة 

من التجارب عل�ى 20 متطوعا، حيث قام الباحثون 
بوضع بكتيريا غير ضارة بشكل متكرر وتركيز عال 
عل�ى أيدي المتطوعي�ن، ثم طلب منهم أن يغس�لوا 

أيديهم.
ونتيج�ة لذل�ك، وجَد أن ن�وع الصاب�ون ال قيمة له، 
إذ أن الصاب�ون المض�اد للبكتيريا 
يقضي على البكتيريا بفعالية أكثر 
بقلي�ل من الصاب�ون المعتاد. كما 
أن كمية الصابون المستخدم تهم 
أيض�ا، فدرجة نظاف�ة األيدي عند 
استخدام 0.5 ملليلتر من الصابون 
السائل، هي ذاتها عند استخدام 2 
ملليلتر.كما أن درجة حرارة الماء 
ال تلعب دورا هاما في حال غس�ل 
البارد  اليدي�ن بالصابون، فالم�اء 

يطهر الجلد كالماء الدافئ.
ووصل العلماء إلى أن األمر الوحيد 
الذي يؤث�ر حقا على درجة نظافة 
الي�د هو مدة عملية الغس�ل، حيث 
أن عملية غس�ل اليدين بالصابون 
لمدة 5 ث�وان غير كافي�ة لتطهير 
اليدين، ومن األفضل غس�لها لمدة 

10-20 ثانية.

عثر باحثون على سمكة غريبة بال وجه، خالل رحلة 
استكشافية تستمر شهرا واحدا في أعماق المحيط 
شرقي أستراليا.وقد تمكن فريق البحث من اكتشاف 
أن�واع جديدة وغريبة من األس�ماء على عمق 4 كلم 
)2.5 ميال( تحت س�طح الماء، قبالة س�واحل والية 

تسمانيا الواقعة على بعد 240 كم من 
الساحل الجنوبي الشرقي ألستراليا.

وق�ال تيم أوه�ارا، كبي�ر العلماء على 
 The« االستكش�افية  الرحل�ة  مت�ن 
Investigator« التابع�ة لهيئة متاحف 
فيكتوريا األس�ترالية، إن فريق البحث 
27 عالم�ا اس�تخدموا  المك�ون م�ن 
المخصص�ة  والكامي�رات  الش�باك 
للتصوير في البحار العميقة، وأجهزة 
الموجات الصوتية، لجمع السرطانات 
الصخرية الحمراء المشرقة، والعناكب 
البح�ر  وثعابي�ن  العمي�اء،  البحري�ة 
العميق�ة وغيره�ا م�ن الكائنات.وقد 
عثر على الس�مكة الغريبة خالل هذه 
الرحل�ة االستكش�افية بع�د أن كانت 
قد ش�وهدت آخر مرة العام 1873 في 

بابوا بغينيا الجديدة.
وق�ال أوه�ارا لوكال�ة فران�س برس 

إن الس�مكة »ال تملك أي عيون وأنفه�ا مرئي بينما 
يتواج�د فمه�ا باألس�فل«، موضح�ا أن العيش في 
الظلمة والضغط الش�ديد يجعل بع�ض المخلوقات 
ال تمل�ك عيونا أو أنها تنتج الض�وء الخاص بها من 

خالل تأللؤ بيولوجي.

العثور عىل أسامك غريبة يف أعامق املحيط العلامء يصححون أخطاء غسل اليدين باملاء!


