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إن النفس 
جلوهرة ثمينة، من صانها رفعها 

ومن ابتذلها وضعها

ص3»وحدات خاصة« لتحرير مركز »سيطرة داعش« يف املوصل القديمة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4واشنطن حتتفظ بـ »الدفاع عن النفس« يف سوريا

الـشـورى اإليـرانـي: الـسـعـوديـة الـمـتـهـم الـرئـيـسـي بـالـتـحـريـض عـلـى االرهـاب

مـنـظـمـة أمـيـركـيـة: »داعـش« يـعـدم »250« طـفـال مـسـيحيـا

العبادي يمسك »العصا اإلقليمية« من الوسط
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أنه�ى رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در 
العب�ادي زيات�ه إلى الس�عودية باتفاق مع 
الري�اض عل�ى تش�كيل غرف�ة مش�تركة 
لمحارب�ة اإلرهاب، وتمتين العالقات، فيما 
بدت زيارت�ه إلى العاصم�ة إيرانية طهران 
الت�ي وصله�ا ظه�ر أم�س الثالث�اء مليئة 
الس�عودية،  االقتصادية.وفي  بالمش�اريع 
بح�ث العب�ادي في مق�ر إقامته ف�ي مكة 
المكرم�ة مع ولي ولي العه�د وزير الدفاع 
الس�عودي األمي�ر محم�د ب�ن س�لمان بن 
عبد العزي�ز التعاون ض�د اإلرهاب وتعزيز 

العالق�ات الثنائي�ة والمصالح المش�تركة 
التي تخدم الش�عبين العراقي والس�عودي، 
إضافة إل�ى فرص االس�تثمار في مجاالت 
الطاق�ة والزراع�ة والصناع�ة إل�ى جانب 
التعاون األمني ومواجه�ة خطر اإلرهاب.

وأش�ار العبادي، بحسب بيان لمكتبه تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إلى أن 
المنطقة تش�هد مآس�َي كبيرة يمكن حلها 
بالتع�اون والمس�اعدة، ويج�ب أن يك�ون 
لألمة العربي�ة واإلس�المية دور في البناء 
واإلعم�ار والتنمي�ة، مؤكًدا توّج�ه العراق 
إل�ى أال يكون طرًفا في النزاعات، إنما جزء 
م�ن عوام�ل االس�تقرار وااللتقاء.بدوره، 

لف�ت ول�ي ول�ي العه�د الس�عودي إلى أن 
ل�دى المملك�ة والعراق تحدي�ات ومخاطر 
مشتركة، وأن التطرف مرّكب من مجموعة 
م�ن األحداث المعقدة، منها عدم اس�تقرار 
بعض ال�دول، لكن المملك�ة متفائلة بعمل 
العراق وتوّجهه، وس�تقطع ش�وًطا مهًما 
من خالل المجلس التنس�يقي بين البلدين.

وشدد على أن للعراق مقومات للنجاح أكثر 
م�ن المملك�ة، ومن موقع متمي�ز وعقول 
جاه�زة  المملك�ة  وأن  ونهري�ن،  ممي�زة 
للوقوف معه، إذ ال توجد بينها وبين العراق 

أية خالفات حقيقية.
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح 

دع�ا وزراء خارجية االتح�اد األوروبي 
إقليم كردس�تان الع�راق إلى تجن�ب اتخاذ 
»خطوات أحادية الجان�ب«، وحل القضايا 
العالق�ة مع بغ�داد بالح�وار، وفيما أعلنت 
هولن�دا دع�م اس�تقالل اإلقلي�م، إال أنه�ا 
وجّهت نصيح�ة للتعاطي مع االس�تفتاء.

وق�ال وزراء خارجي�ة االتح�اد األوروبي: 
»يعتق�د االتح�اد األوروب�ي أن المصلح�ة 
العامة للش�عب العراقي تتحقق على أكمل 
وجه من خالل الحوار والتعاون، وأنه يجب 
تجن�ب الخطوات أحادي�ة الجانب«، الفتين 
إل�ى أنه »ال بد من حل جميع المس�ائل غير 
المحس�ومة م�ن خ�الل المواق�ف المبنية 
عل�ى التراضي اس�تنادا إل�ى التطبيق التام 

لنصوص الدستور العراقي«.وأضاف البيان 
أنه يجب على الحكومة العراقية والسلطات 
الكردية اإلقليمية مواصلة العمل معا بشأن 
األمن بما في ذلك الحملة العسكرية لتحرير 
الموص�ل م�ن قبض�ة ارهابي�ي »داع�ش« 
واالنخ�راط ف�ي ح�وار بناء بش�أن جميع 

القضايا األخرى.
التفاصيل ص3

قطر واإلمارات..
تـلـويــح بـ »الــسـالح« 

إذا استمرت األزمة

فـرنـسـا: 
إحباط حمـاولـة دهـس

 يف الشانزليزيه

حمافظ بغداد يعلن عن قيامه
 بحمالت كربى تشمل تنظيـف ورفـع 

النفايات واكساء شوارع احلسينية

رونــي
يتخذ أول خطوة إلقناع 

مورينيو بأمهيته

أنهى زيارته إىل السعودية باتفاقيات اقتصادية.. وذهب إىل إيران ليعيد إحياء »املالحة« وتدفق زوار األئمة »عليهم السالم«
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انحسـار الـمـد الـشـعـبـوي فـي أوروبـا: هـل انـتــصـر الـضـعــفـاء؟رئيس الربملان للسفري الرويس: دعم العراق البد ان يكون من اولويات املجتمع الدويل
التقاعد: رواتب ستة أشهر لألشخـاص املرسحني من العمل يف القطاع اخلاص ألول مرة.. الداخلية حتصل عىل تصنيف من جملس األمن الدويل 

حمافظ البرصة يعلن اعادة العمل يف ثالثة 
مشاريع باملحافظة

بالتزامن مع عيد الفطر.. وزير النقل يرعى حفال لتوزيع 
573 قطعة ارض ملوظفي سكك احلديد

»شبهات فساد« تدفع وزيرة الدفاع الفرنسية إىل االستقالة
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزيرة القوات المس�لحة الفرنس�ية 
سيلفي غوالر االنسحاب من الحكومة لتتمكن 
في حال الضرورة »من إثبات حسن نواياها بال 
قيود«، وس�ط تحقيق بشأن شبهات بوظائف 

وهمية.
يأتي ذلك في وقت يواجه فيه حزب الوزيرة 
الفرنس�ية »الحرك�ة الديمقراطية« ش�بهات 

بمنح وظائف وهمية في البرلمان األوروبي.

وأعلنت الرئاس�ة »تعديال فني�ا« للحكومة 
بع�د انتخابات األح�د التش�ريعية التي منحت 
ح�زب الرئيس الفرنس�ي ايمانوي�ل ماكرون 
نيابي�ة  أكثري�ة  األم�ام«  إل�ى  »الجمهوري�ة 
س�احقة.وأفاد بيان غوالر، التي انتخبت نائبة 
أوروبي�ة في 2009 وأعيد انتخابها في 2014، 
أن الرئيس الفرنس�ي »بدأ مس�اعي اس�تعادة 
الثقة في العمل العام وإصالح فرنسا وإنعاش 
أوروب�ا. هذا المخط�ط التصحيح�ي يجب أن 

يتفوق على أي اعتبار شخصي«.

وفت�ح تحقي�ق أولي في 9 حزي�ران بعدما 
رفع موظف سابق في »الحركة الديمقراطية« 
بالغا إلى النيابة، بشأن إمكانية تسديد الحزب 
رواتب لموظفين عاملين في فرنسا من خالل 
عق�ود عم�ل بصفة مس�اعدين ف�ي البرلمان 

األوروبي.
ومع جعل ماكرون إع�ادة األخالقيات إلى 
الحياة العام�ة إحدى أولويات رئاس�ته، أجاز 
التعديل الوزاري أيضا استبعاد وزير آخر يطاله 

تحقيق أولي في قضية محاباة مفترضة.
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االحتاد األورويب »ينصح« إقليم كردستان بعدم »االستقالل« 
وهولندا توجه له »نصيحة«

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


www.almustakbalpaper.net �سيا�سية2  العدد )1467(  االربعاء 21 حزيران 2017

االحتادية تقرر عدم دستورية فقرة تقرص حق انتخاب منتديب غرف املحامني بالنقابة
        بغداد / المستقبل العراقي

قررت املحكمة االتحادية، أمس الثالثاء، عدم 
دستورية فقرة تقرص حق انتخاب منتدبي غرف 
املحام�ن بمجلس النقابة، عازية الس�بب اىل أن 
ه�ذه الفقرة تتعارض مع مب�ادئ الديمقراطية 

الواردة يف الدستور العراقي. 
وقال�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا يف بي�ان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن 
»املحكم�ة عق�دت جلس�تها، الي�وم، ونظرت يف 
دع�وى للطع�ن بالفقرة 4 من امل�ادة 87 الواردة 
يف قان�ون املحاماة«، موضح�ة أن »املادة 87 من 
القان�ون وبع�د رج�وع املحكمة إليه�ا تبن أنها 
تنص عىل اختصاصات مجلس النقابة ومنها ما 
أوردته الفقرة 4 املطعون بها املتعلقة باإلرشاف 
عىل غرف املحام�ن وانتداب من يختاره مجلس 

النقابة إلدارة هذه الغرف يف غري بغداد«. 
وأضاف�ت، أن »الفق�رة عدت تعي�ن منتدبي 
غرف املحام�ن يف دور وقصور القضاء يف خارج 
بغداد مركزياً من مجلس النقابة وليس يف النص 

إلزام�ا بالرج�وع عىل م�ن تضمه�م الغرف من 
محام�ن الخذ رأيه�م يف من ينت�دب«، مبينة أن 
»املحكمة وجدت أن اإلدارة تعني الكثري ما يمس 
حق�وق املحام�ن وتهيئ�ة مس�تلزمات عملهم 
ومهامهم مما يستلزم أن يكون للمحامن الذين 
ينتم�ون إىل هذه الغ�رف راي يف اختيار من يدير 

الشؤون اإلدارية«. 
وزاد البي�ان أن »ذل�ك يكون إعم�اال ألحكام 
امل�ادة 2/ أوال/ ب م�ن الدس�تور الت�ي ال تجوز 
س�ن قانون يتعارض مع مب�ادئ الديمقراطية، 
ويف مقدمته�ا كفال�ة حري�ة التعبري ع�ن الرأي 
بكل الوس�ائل كما تش�ري الي�ه امل�ادة 38/ أوالً 
من الدس�تور«، موضحة أن »من هذه الوس�ائل 
ح�ق انتخاب من يمثل املحامن يف إدارة ش�ؤون 
أعمالهم خارج بغ�داد يف ضوء رصاحة نصوص 
الدس�تور املتقدم ذكرها التي تؤكد حق االختيار 

يف من يدير الشؤون اإلدارية للمحامن«. 
وأض�اف أن »املحكم�ة وج�دت أن الفقرة 4 
املادة 87 من قانون املحاماة تتعارض مع احكام 

املادة 2/ أوالً/ ب واملادة 38 من الدستور«.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت منظمة تعنى بمتابعة 
ش�ؤون املس�يحين »املضطهدين« 
يف الوالي�ات املتحدة والخارج، أمس 
الثالثاء، ع�ن قيام تنظيم »داعش« 
يف  مس�يحيا  طف�ال   250 بإع�دام 
س�وريا أكربه�م ال يتج�اوز عمره 
أربع�ة أع�وام بواس�طة »عّجانة«، 
منتق�دة »تجاه�ل« األم�م املتحدة 
ل�«محن�ة« املس�يحين يف الع�راق 
وسوريا.وقالت املنظمة التي تطلق 
عىل نفسها اس�م »املركز األمريكي 
للقان�ون والعدالة«، »ع�رب فرعنا، 
املركز األوروب�ي للقانون والعدالة، 
كانت لنا كلمة شفهية أمام مجلس 
حقوق اإلنسان ملصلحة املسيحين 
الذي�ن يواجه�ون إب�ادة يف الرشق 
األوس�ط«، مضيفة »قدمنا روايتنا 
املفصلة عن الفظائع التي يرتكبها 
داع�ش بح�ق املس�يحين وأقليات 

دينية وإتنية أخرى«.
أوضح�ت املنظم�ة أن »أعم�ال 
داع�ش ض�د املس�يحين وأقلي�ات 
ديني�ة أخ�رى يف الع�راق وس�وريا 
تجّس�د بوض�وح تعري�ف اإلب�ادة 
املنص�وص علي�ه يف اتفاقي�ة منع 
جريم�ة اإلب�ادة واملعاقب�ة عليها. 
وحملة داع�ش الهادفة إىل القضاء 
عىل ه�ذه األقلي�ات الدينية وهدم 
أوطانه�ا وثقافاته�ا تتطاب�ق من 

دون ش�ك مع تعريف اإلبادة. طاملا 
أن األم�م املتحدة ال تعرتف بها عىل 
هذا النح�و، فإن ه�ذه الجماعات 
الضعيف�ة تبق�ى م�ن دون حماية 
ويف خطر«.ونق�ل تقري�ر املنضمة 
عن امرأة س�ورية مسيحية قولها 
العّجان�ة  يف  طف�اًل   250 »ُوض�ع 
وُعجن�وا. أكربه�م كان يف الرابع�ة 
من عم�ره. وع�ّذب تنظيم داعش 
فت�ًى فيما طلب من والده وآخَرين 
إنكار املس�يحية قبل إعدام األربعة 
ثمان�ي  أن  إىل  باإلضاف�ة  صلب�اً. 
نساء مسيحيات اغُتصبن وقطعت 
رؤوسهّن أمام الناس. هناك مقابر 

جماعية للمسيحين«.
وأك�دت املنظم�ة أن »ضحاي�ا 
إب�ادة داعش يس�تحقون االعرتاف 
والحماي�ة من قب�ل األرسة الدولة. 
وم�ن ال�روري أن تع�رتف األمم 
املتح�دة بحملة داعش – أي اإلبادة 
الفظائ�ع  له�ذه  ح�د  ووض�ع   –
والسعي إىل تحقيق العدالة من أجل 
الضحايا«.ودع�ت إىل »عمل فوري 
وحاس�م لألرسة الدولي�ة من أجل 
وق�ف اإلب�ادة وحماي�ة الضحايا، 
يفه�م أيض�اً أنه ينبغ�ي عىل األمم 
املتح�دة أوالً أن تعرتف بأن األعمال 
الوحش�ية تش�ّكل إب�ادة«، مبين�ة 
أن »املجل�س التابع لألم�م املتحدة 
يحافظ ع�ىل صمته فيم�ا يواصل 

داعش عمله الهمجي«.

دعت األمم املتحدة إىل االعرتاف بـ »إبادة األقليات« يف العراق وسوريا

منظمة أمريكية تكشف عن إعدام »داعش« لنحو »250« طفاًل مسيحيًا

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العام�ة للجمارك التابع�ة لوزارة 
املالي�ة، أمس الثالثاء، ع�ن ارتف�اع إيراداتها املالية 

لشهر نيسان املايض إىل أكثر من 123 مليار دينار.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي| 
نسخة منه، إن »إجمايل إيرادات الهيئة لشهر نيسان 
امل�ايض 2017 ارتفع�ت وبواقع 123 ملي�ار و888 
مليون دينار، مقارنة بنفس الشهر من العام املايض 
2016 ال�ذي بلغ�ت اإلي�رادات فيه 50 ملي�ار و628 
مليون دينار«.وأضافت الهيئة أن »إجمايل الزيادة يف 
اإليرادات لهذا الش�هر بلغت 72 مليار و259 مليون 
دينار«.وكان�ت مديري�ة املنافذ الحدودي�ة يف وزارة 
الداخلية أعلنت، يف )1 كانون األول 2016(، أن قيمة 
إيراداتها املالية خالل عرشة أش�هر من العام الحايل 
بلغت أكثر من 161 مليار دينار، إضافة إىل أكثر من 

22 مليون دوالر.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة التقاعد العامة، أنها تعمل حاليا عىل 
إق�رار نظام التأمينات االجتماعية الذي يس�اوي بن 
العامل�ن يف القطاع العام والخ�اص، مبينة أن الهيئة 
س�تدفع للعامل�ن يف القط�اع الخ�اص روات�ب مل�دة 
 ستة أش�هر بعد تركهم العمل لحن إيجاد عمل آخر.

وق�ال رئيس هيئ�ة التقاعد العامة، احمد الس�اعدي 
، إن »الدول�ة العراقي�ة تعم�ل حاليا عىل إق�رار نظام 
ش�مول  إىل  يه�دف  ال�ذي  االجتماعي�ة  التأمين�ات 
العامل�ن بالقطاع الخاص باالمتي�ازات التي يحصل 
أن  مضيف�ا  الع�ام«،  القط�اع  يف  العامل�ن  عليه�ا 
»االمتي�ازات تتضم�ن الحص�ول عىل رات�ب تقاعدي 
عن�د بلوغ�ه مرحل�ة الس�ن القانون�ي باالضاف�ة إىل 
 ضم�ان صح�ي وضم�ان ض�د االصاب�ة والوف�اة«.

ولف�ت إىل أن »العامل�ن يف القط�اع الخ�اص عليه�م 
رواتبه�م«،  م�ن   ٪7 تبل�غ  اش�رتاكات  يدفع�وا  أن 
باعط�اءه  س�تقوم  التقاع�د  »هيئ�ة  أن  مبين�ا 
العم�ل«. ت�رك  ح�ال  يف  أش�هر  س�تة  مل�دة   رات�ب 

ولفت إىل أن »عدد االشخاص الذين يدفعون اشرتاكات 
التقاعد يف القطاع العام نحو 4.6 مليون شخص بينما 

يف القطاع الخاص يبلغ نحو 250 الف شخص«.

التقاعد: رواتب ستة أشهر لألشخـاص 
املرسحني من العمل يف القطاع اخلاص

اجلامرك تعلن عن ارتفاع إيراداهتا لشهر 
نيسان املايض إىل 123 مليار دينار

       بغداد / المستقبل العراقي

وص�ل الس�فري الربيطان�ي لدى الع�راق فرانك بيك�ر، أمس 
الثالثاء، اىل محافظة دياىل.

وأفادت وكالة »الفرات نيوز« ان السفري الربيطاني زار دياىل 
والتقى باملحافظ مثنى التميمي.

وبحث الجانبان أوضاع محافظة دياىل الخدمية واالقتصادية 
واتاحة الفرص االستثمارية.

وأبدى السفري الربيطاني استعداد بالده يف تقديم املساعدة يف 
ملف االعمار واملشاريع االستثمارية وخاصة يف عموم محافظة 

دياىل.
من جانبه، قال التميمي بان املحافظة مس�تعدة الس�تقبال 
الرشكات وخصوصاً وان استقرار الوضع االمني يف دياىل يشجع 

وبشكل كبري اىل جلب املستثمرين اىل املحافظة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع، ع�ن إج�راء وزيرها عرف�ان محمود 
الحي�ايل زي�ارة إىل العاصم�ة الفرنس�ية باري�س تلبي�ة لدعوة 
رس�مية، مش�رية إىل أن الزيارة س�تتضمن بح�ث العالقات بن 

البلدين السيما الجانب العسكري ومكافحة »اإلرهاب«.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي| ، نس�خة 
منه، »بدعوة من الحكومة الفرنسية، توجه وزير الدفاع عرفان 
محم�ود الحي�ايل، إىل العاصمة الفرنس�ية باري�س، للتباحث يف 
العالقات بن البلدين خاصة ما يتعلق منها بالجانب العس�كري 
ومكافح�ة اإلره�اب خصوص�اً وان فرنس�ا تعان�ي م�ن خطر 

اإلرهاب والتنظيمات املتطرفة«.
وأضافت أن »الوزير زار معرض لوبورجية للطريان والفضاء 
ال�ذي تم افتتاحه يف فرنس�ا االثنن املواف�ق 19 حزيران 2017، 

والذي يعد األهم من نوعه عىل مستوى العالم«.
ويس�عى العراق إىل تمتن عالقاته م�ع دول العالم وتحديداً 
محيط�ه اإلقليمي، الس�يما وهو يخوض معرك�ة محتدمة ضد 
تنظي�م »داعش«، إذ أكد رئي�س الوزراء حي�در العبادي يف أكثر 
من مناس�بة حرص الع�راق عىل بناء عالقات حس�ن جوار مع 

الدول املحيطة.

السفري الربيطاين يبحث يذهب إىل دياىل 
للبحث عن »فرص االستثامر«

وزير الدفاع يف باريس تلبية
 لدعوة رسمية

       بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خالل 
لقائه الس�فري ال�رويس يف العراق ان دعم الش�عب 
العراقي الذي تحمل اعباء النزوح وقدم التضحيات 

البد ان يكون من اولويات املجتمع الدويل.
وذكر بيان ملكتب�ه تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نسخة منه ان »الجبوري استقبل السفري الرويس يف 

العراق د ماكسيم مكسيموف ، وجرى خالل اللقاء 
بحث س�بل تطوير العالقات الثنائي�ة بن البلدين، 
واالوضاع عىل املستوى االقليمي والدور الذي يلعبه 
العراق يف مكافحة االرهاب والحد من انتش�اره«.

واكد رئيس الربملان بحسب البيان ان » االنتصارات 
الت�ي تحققها القوات العراقي�ة ضد تنظيم داعش 
ه�ي انجازات مهم�ة يف اس�تقرار املنطقة وحفظ 
االمن والس�لم العاملين، وان دعم الشعب العراقي 

ال�ذي تحمل اعباء النزوح وقدم التضحيات البد ان 
يكون من اولويات املجتمع الدويل، مثمنا يف الوقت 
ذاته جهود روس�يا يف مكافحة االرهاب ومس�اندة 

العراق اغاثيا وانسانيا«.
م�ن حانب�ه اك�د الس�فري ال�رويس ان« بالده 
حريص�ة عىل دع�م العراق يف حربه ض�د االرهاب، 
وعىل اقامة افضل العالقات بن البلدين الصديقن 

بما يخدم املصالح املشرتكة«.

       بغداد / المستقبل العراقي

بحضور رئيس املهندس�ن طال�ب عبدالله بايش 
مدير هيئة القرض الياباني افتتحت الرشكة العامة 
ملوانئ العراق هيئة مش�اريع القرض الياباني أمس 
الثالث�اء عط�اءات ال�رشكات املتقدم�ة ملناقص�ة 

)1C-PkG ( لتأهي�ل مين�اء خ�ور الزب�ري التجاري 
للمرحلة الثانية النشاء ساحة شاحنات  بمساحة ) 
50 ( الف مرت مربع  حيث ستش�مل ساحات وقوف 
وخدمات عامة   بحضور رئيس لجنة فتح العطاءات 
ملناقصة )1C-PKG( رئيس املهندس�ن ماجد رحيم 
مهر واعضاء لجنته وقد افتتحوا  العطاءات الساعة 

الحادي�ة ع�رش صباحاً بحض�ور ثالث عرش رشكة 
محلية قدمت للفوز باملناقص�ة ومن الجدير بالذكر 
ان موان�ئ الع�راق قد قدمت له�ا الوكال�ة اليابانية 
لالنم�اء الدويل )جايكا ( قرض�ا ثانيا بعد نجاحها يف 
تنفيذ مش�اريع القرض االول بدقة ونجاح وحس�ب 

نظام الوكالة ومنحتها كتاب شكر وتقدير .

       بغداد / المستقبل العراقي

ه�دد مديرو 24 دائرة حكومية يف قضاء كفري 
بمحافظة الس�ليمانية، أمس الثالثاء، باالستقالة 
من مناصبه�م يف حال ع�دم مراجعة تخصيصات 
مش�اريع القضاء، معتربين أنه »م�ن غري العدل« 

تخصيص مبلغ مليار دين�ار للقضاء من مجموع 
24 ملي�ار دين�ار مخصصة ملنطق�ة كرميان التي 
يق�ع كفري ضم�ن حدودها.وج�اء يف بيان موقع 
م�ن قب�ل املديرين »نح�ن نؤيد موق�ف قائممقام 
كفري للمطالبة بتخصيص املوازنة الالزمة إلكمال 
املشاريع الخدمية غري املكتملة«.واعترب املديرون، 

أن�ه »من غري الع�دل أن تخصص حكوم�ة اإلقليم 
مبل�غ 24 مليار دينار ملش�اريع منطق�ة كرميان، 
وتخص�ص منه فقط مبلغ 1 ملي�ار دينار لقضاء 
كفري«.وطالب�وا الجه�ات املعني�ة، ب�«مراجع�ة 
ق�رار تخصيص�ات مش�اريع القض�اء«، مهددين 

ب�«االستقالة يف حال عدم االستجابة ملطلبهم«.

رئيس الربملان للسفري الرويس: دعم العراق البد ان يكون 
من اولويات املجتمع الدويل

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت اللجنة املالية النيابية، أمس الثالثاء، أن القرار النهائي 
لبقاء أو إلغاء اس�تقطاعات من روات�ب موظفي الدولة البالغة 

3.8٪ سيحدد بعد عيد الفطر املبارك.
وقال عضو اللجنة املالية النيابية، مس�عود حيدر، إنه »حتى 
اآلن لم يصل إىل اللجنة املالية النيابية أجابة من الحكومة بشأن 
مقرتحن�ا بإلغ�اء اس�تقطاعات روات�ب موظفي الدول�ة وذلك 
بس�بب العطلة الترشيعية للربملان«، مبين�ا أن »املوقف النهائي 
من الغاء أو بقاء استقطاعات رواتب موظفي الدولة يحدد بعد 

عيد الفطر املبارك«.
وأض�اف أن »مطالبتن�ا بالغ�اء اس�تقطاعات م�ن روات�ب 
موظف�ي الدولة يع�ود إىل االيرادات املالية التي تحس�نت نتيجة 

ارتفاع اسعار النفط يف السوق العاملية«.
وكان�ت اللجن�ة املالي�ة النيابية أعلنت يف 6 حزي�ران 2017، 
انها سرتس�ل كتابا اىل مجلس الوزراء اللغاء االستقطاعات من 
رواتب املوظفن ضمن املوازنة التكميلية، مش�ريا اىل ان اجمايل 
واردات الدولة العراقية التي هي اعىل مما كان موجودا باملوازنة 
االتحادي�ة اضافة اىل ان تكاليف الحرب ضد »داعش« س�تكون 

اقل بكثري خالل املرحلة املقبلة.

املالية النيابيـة :
 القـرار النهـائي إللغـاء استقطاعات 

رواتب املوظفني بعد العيد

       بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
الثالثاء، حصوله�ا عىل تصنيف دويل 
من منظمة املعاي�ري الدولية للرقابة 
عىل األس�لحة التابعة ل مجلس األمن 
ال�دويل، الفت�ة اىل أن�ه انج�از باه�ر 
املس�توى  ع�ىل  م�رة  ألول  يحص�ل 

الوطني واإلقليمي والعاملي. 
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»ال�وزارة حصلت من خ�الل ممثلها 
العقي�د منص�ور ع�ي س�لطان عىل 
تصني�ف دويل م�ن منظم�ة املعايري 
الدولية للرقابة عىل األسلحة التابعة 
اىل لجنه شؤون نزع السالح بمجلس 

األمن الدويل«، موضح�ة أن »الوزارة 
ج�اءت  الدولي�ن  الخ�رباء  حس�ب 

بالتسلسل 14«. 
وأضافت أنه »انج�از باهر وألول 
املس�توى  ع�ىل  م�رة  ألول  يحص�ل 
الوطن�ي واإلقليم�ي والعاملي يضاف 
اىل ترشيح جمهورية العراق لرئاسة 
اللجن�ة الدولي�ة لقضاي�ا األس�لحة 

بال�دورة 72 لس�نه 2017«، مبين�ة 
أن »ذل�ك يظه�ر الت�زام جمهوري�ة 
العراق بأفضل املعايري الدولية يف بناء 

مؤسساته ويعزز مكانته دولياً«.
يذكر أن العراق حصل مؤخرا عىل 
العدي�د م�ن التصنيف�ات واملناصب 
املرموق�ة ع�ىل املس�توى ال�دويل، ما 

يعزز مكانته بن دول العالم.

ألول مرة.. الداخلية حتصل عىل تصنيف من جملس األمن الدويل 

هيئة القرض الياباين يف املوانئ تفتح عطاءات تأهيل ميناء خور الزبري التجاري

السيلامنية: مديرو 24 دائرة حكومية يف »كفري« هيددون باالستقالة
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     بغداد / المستقبل العراقي

ذك�رت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أم�س الثالثاء، انها اس�تكملت 
مس�تلزمات اطالق الدفعة الثالثة للعام الحايل من االعانات االجتماعية، قبل 

حلول عيد الفطر.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن »مالكات 
الوزارة تواصل العمل ولس�اعات اضافية بعد انتهاء الدوام الرسمي من اجل 
انجاز واستكمال مستلزمات اطالق الدفعة الثالثة لعام 2017 قبل حلول عيد 

الفطر«.
واش�ارت اىل ان “التخصيص املايل لالعانات وصلت من وزارة املالية اىل وزارة 

العمل”.
واوضحت الوزارة »انها س�تعلن عن موعد اطالق رات�ب االعانة حال اكتمال 

االجراءات الفنية واملالية والذي من املؤمل االنتهاء منها نهاية االسبوع«.

العمل: دفع رواتب احلامية االجتامعية قبل عيد الفطر

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أنهى رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي 
زياته إىل الس�عودية باتفاق مع الرياض عىل 
تش�كيل غرف�ة مش�ركة ملحارب�ة اإلرهاب، 
وتمت�ن العالق�ات، فيم�ا ب�دت زيارت�ه إىل 
العاصم�ة إيرانية طهران الت�ي وصلها ظهر 

أمس الثالثاء مليئة باملشاريع االقتصادية.
ويف الس�عودية، بح�ث العب�ادي يف مق�ر 
إقامته يف مكة املكرمة مع ويل ويل العهد وزير 
الدف�اع الس�عودي األمري محمد بن س�لمان 
بن عبد العزي�ز التعاون ضد اإلرهاب وتعزيز 
العالق�ات الثنائي�ة واملصالح املش�ركة التي 
تخدم الش�عبن العراقي والسعودي، إضافة 
الطاق�ة  مج�االت  يف  االس�تثمار  ف�رص  إىل 
والزراعة والصناعة إىل جانب التعاون األمني 

ومواجهة خطر اإلرهاب.
وأش�ار العب�ادي، بحس�ب بي�ان ملكتب�ه 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إىل 
أن املنطقة تش�هد مآيَس كب�رية يمكن حلها 
بالتعاون واملس�اعدة، ويجب أن يكون لألمة 
العربي�ة واإلس�المية دور يف البن�اء واإلعمار 
والتنمي�ة، مؤك�ًدا توّجه الع�راق إىل أال يكون 
طرًف�ا يف النزاع�ات، إنم�ا ج�زء م�ن عوامل 

االستقرار وااللتقاء.
ب�دوره، لفت ويل ويل العهد الس�عودي إىل 
أن ل�دى اململك�ة والعراق تحدي�ات ومخاطر 
مش�ركة، وأن التطرف مرّكب من مجموعة 
م�ن األح�داث املعق�دة، منها عدم اس�تقرار 
بع�ض ال�دول، لكن اململك�ة متفائل�ة بعمل 
العراق وتوّجهه، وس�تقطع شوًطا مهًما من 

خالل املجلس التنسيقي بن البلدين.

وش�دد عىل أن للع�راق مقوم�ات للنجاح 
أكثر من اململكة، وم�ن موقع متميز وعقول 
مميزة ونهري�ن، وأن اململكة جاهزة للوقوف 
مع�ه، إذ ال توج�د بينه�ا وب�ن الع�راق أي�ة 
ا التعاون بن البلدين  خالفات حقيقية، ع�ادًّ

نقطة تحول مهمة يف املنطقة.
وأقام امللك س�لمان يف مكة املكرمة مأدبة 
إفط�ار ع�ىل رشف الوف�د العراقي برئاس�ة 
العب�ادي. وقب�ل ذل�ك أدى رئي�س ال�وزراء 
العراقي مناسك العمرة يف الحرم املكي، داعًيا 
الله أن يتم نرص بالده عىل اإلرهاب ويزيدها 

قوة ووحدة.
وقال العبادي يف ختام أدائه مناسك العمرة 
يف مك�ة املكرم�ة إن »العراقي�ن بصربه�م 
بش�جاعتها  البطل�ة  وقواته�م  ووحدته�م 
وتضحياته�ا وإتكالهم عىل الل�ه تمكنوا من 

تحقي�ق االنتص�ار وتحري�ر امل�دن وتطه�ري 
أرضهم من عصابات داعش اإلرهابية«.

وأض�اف »نس�أل الل�ه ال�ذي مكنن�ا من 
تحقيق ه�ذه االنتصارات أن يمّن عىل جميع 
أبناء ش�عبنا وبلدنا باألمن واالستقرار، ويتم 

نرصه ويزيدنا قوة ووحدة«. 
الق�وات  أن  العب�ادي  أك�د  إي�ران،  ويف 
العراقي�ة يف »الفصل النهائ�ي« للقضاء عىل 
تنظي�م »داع�ش« عس�كريا، وق�ال خ�الل 
مؤتم�ر صحفي مش�رك مع نائ�ب الرئيس 
اإليراني إس�حاق جهانغريي عقد يف طهران، 
إن »قواتن�ا تق�وم بتحرير األرض واإلنس�ان 
ونح�ن يف الفصل النهائي للقضاء عىل داعش 
عس�كريا يف الع�راق«، الفتا إىل »أننا نس�عى 
لتحقيق االس�تقرار يف مرحل�ة ما بعد داعش 

والنهوض بالواقع االقتصادي«.

وجدد العبادي إدانته ل�«الهجوم اإلرهابي 
يف طه�ران، وال�ذي يدل م�رة أخ�رى عىل أن 
اإلرهاب ال يستهدف دولة محددة«، مؤكدا أن 

»ذلك يعزز التعاون مع إيران«.
وأبدى العبادي حرص حكومته عىل إعادة 
املالح�ة يف ش�ط العرب ب�ن الع�راق وإيران 
وإزالة آثار »الحرب املدم�رة« التي جرت بن 

البلدين يف ثمانينيات القرن املايض.
وقال العبادي »إنن�ا حريصون عىل إعادة 
املالح�ة يف ش�ط العرب ب�ن الع�راق وإيران 
وإزال�ة كل آثار الح�رب املدمرة واملأس�اوية 

التي حصلت يف نظام البعث الصدامي«.
وأض�اف أن »تعاوننا مع إيران يف مختلف 
املج�االت، وهناك بعض العقبات ناقش�ناها 
اليوم ونطمح إلزالتها«، مؤكدا يف الوقت ذاته 
حرص الع�راق عىل »اس�تقبال زوار العتبات 

املقدسة وتوفري الحماية والخدمات لهم«.
وق�د أعلن نائب الرئيس اإليراني إس�حاق 
جهانغ�ريي أن�ه أجرى مباحث�ات مع رئيس 
الوزراء حي�در العبادي بش�أن النفط والغاز 
وافتت�اح خ�ط للس�كك الحدي�د ب�ن منف�ذ 

الشالمجة الحدودي ومحافظة البرصة.
وق�ال جهانغريي »فيما يتعلق باملش�اكل 
التي تواجه زوار اإلمام الحس�ن تقرر أن تتم 
إزالة العقبات املوجودة أمامهم لكي يتس�نى 

لهم زيارة العتبات املقدسة بسهولة«.
وأضاف جهانغ�ريي »تطرقنا إىل مجاالت 
التعاون بشأن النفط والغاز وافتتاح السكك 
الحدي�د ب�ن الش�المجة والب�رصة، فض�ال 
عن الغب�ار واألتربة«، الفت�ا إىل »أننا نتمنى، 
وبإيعاز من رئيس الوزراء، أن نزيل العقبات 

العالقة يف طريقنا«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

الحرب�ي  أعلن�ت خلي�ة االع�الم 
اعتق�ال مذي�ع ومق�دم برام�ج في 
اذاعة تابعة ل�«داعش« في الموصل، 
وفيم�ا تمكن�ت الق�وات األمنية من 
التقدم اكثر في اطار استعادة جامع 
النوري، قال قائد الشرطة االتحادية 
اؤكل  خاص�ة  قتالي�ة  وح�دات  ان 
اليه�ا مهمة تحري�ر مرك�ز القيادة 
والس�يطرة لتنظي�م »داع�ش« ف�ي 
المنطقة القديمة في الجانب األيمن 

من الموصل.
وأعلن�ت خلي�ة االع�الم الحربي 
ع�ن اعتق�ال مذي�ع ومق�دم برامج 
في اذاعة تابع�ة ل�«داعش« بمدينة 

الموصل.
وقال�ت الخلي�ة ف�ي بي�ان تلقت 
»المس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »الفرق�ة السادس�ة عش�ر تلقي 
القبض على المذيع ومقدم البرامج 
في إذاع�ة البيان التابع�ة لعصابات 
داعش االرهابية المدعو عالء سامي 
الخطي�ب ف�ي منطقة النب�ي يونس 
بع�د ب�الغ المواطني�ن ع�ن م�كان 

تواجده«.
وتمكن�ت الق�وات األمني�ة م�ن 
التقدم اكثر في اطار استعادة جامع 
الن�وري ال�ذي اعتلى منب�ره زعيم 
داعش ابو بك�ر البغدادي معلنا قيام 

»دولة الخالفة« المزعومة.
ويمثل جامع الن�وري او الجامع 
الكبير قيم�ة رمزية كبي�رة لتنظيم 
»داعش«.بدوره، ابلغ مصدر أمني ان 
قوات جهاز مكافحة اإلرهاب قتلت 

17 مس�لحا بينهم أربع�ة يختصون 
بتنفيذ عمليات القنص خالل توغلها 
ف�ي ش�ارع الف�اروق ضم�ن احياء 
الموص�ل القديمة بالس�احل األيمن 

لمدينة الموصل.

واض�اف ان تلك المجموعة مثلت 
خ�ط الص�د األول لحماي�ة الجام�ع 

الكبير.
ق�ال مص�در أمن�ي منفص�ل إن 
الق�وات طوق�ت الموص�ل القديمة 

بالكام�ل بعد تحقيق تق�دم في حي 
الشفاء الواقع إلى الشمال.

وأوض�ح المص�در أن »اللواء 73 
في الجيش اس�تعاد الس�يطرة على 
كنيس�ة ماريا ودائ�رة صحة نينوى 

الت�ي تط�ل على نه�ر دجل�ة ضمن 
حي الش�فاء بع�د أن تخطت القوات 
العراقي�ة المجم�ع الطب�ي بس�بب 

وجود مقاومة شرسة فيه«.
وأضاف أن »القوات أحكمت بذلك 

تطويق الموصل القديمة بنسبة 100 
في المئة فضال عن تطويق المجمع 

الطبي في حي الشفاء«.
أن�ه  إل�ى  المص�در  وأش�ار 
»بالسيطرة على دائرة صحة نينوى 
أصبح حي الش�فاء شمالي الموصل 
محررا بنسبة 80 في المئة ولم يتبق 
من�ه س�وى المجمع الطب�ي متمثال 
بالمستشفى الجمهوري ومستشفى 

الوالدة ومراكز صحية اخرى«.
إل�ى ذل�ك، أف�اد قائ�د الش�رطة 
االتحادية الفريق رائد شاكر جودت 
اؤكل  خاص�ة  قتالي�ة  وح�دات  ان 
اليه�ا مهمة تحري�ر مرك�ز القيادة 
ف�ي  داع�ش  لتنظي�م  والس�يطرة 
المنطقة القديمة في الجانب األيمن 

من مدينة الموصل.
وق�ال الفري�ق جودت ف�ي بيان 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان وح�دات خاصة اطلق عليها 
كتيب�ة القت�ال الليل�ي اوكل�ت اليها 
مهمة تحرير الس�رجخانة التي تعد 
مركز القيادة والس�يطرة للدواعش 

في المدينة القديمة.
الش�رطة  قطع�ات  ان  وأض�اف 
االتحادية انفتحت ال�ى عدة محاور 
االرهابي�ة  الجماع�ات  لمحاص�رة 
وتطهير المنطقة  ووفرت الممرات 
االمنة الجالء المدنيي�ن من مناطق 

االشتباك.

أنهى زيارته إىل السعودية باتفاقيات اقتصادية.. وذهب إىل إيران ليعيد إحياء »املالحة« وتدفق زوار األئمة »عليهم السالم«

العبادي يمسك »العصا اإلقليمية« من الوسط

أعتقال »مذيع« التنظيم وخطوات تفصل القوات األمنية عن جامع النوري

»وحدات خاصة« لتحرير مركز »سيطرة داعش« يف املوصل القديمة

       المستقبل العراقي / نهاد فالح 

دعا وزراء خارجية االتحاد األوروبي إقليم 
كردس�تان العراق إلى تجن�ب اتخاذ »خطوات 
أحادية الجان�ب«، وحل القضاي�ا العالقة مع 
بغ�داد بالح�وار، وفيم�ا أعلن�ت هولن�دا دعم 
اس�تقالل اإلقلي�م، إال أنه�ا وجّه�ت نصيح�ة 

للتعاطي مع االستفتاء.
وق�ال وزراء خارجية االتح�اد األوروبي: 
المصلح�ة  أن  األوروب�ي  االتح�اد  »يعتق�د 
العام�ة للش�عب العراق�ي تتحقق عل�ى أكمل 
وجه م�ن خالل الحوار والتع�اون، وأنه يجب 
تجن�ب الخط�وات أحادي�ة الجان�ب«، الفتين 
إل�ى أن�ه »ال بد من ح�ل جميع المس�ائل غير 
المحس�ومة من خالل المواق�ف المبنية على 
التراضي اس�تنادا إلى التطبيق التام لنصوص 
الدس�تور العراقي«.وأض�اف البي�ان أنه يجب 

على الحكوم�ة العراقية والس�لطات الكردية 
اإلقليمية مواصلة العمل معا بش�أن األمن بما 
في ذلك الحمل�ة العس�كرية لتحرير الموصل 
م�ن قبضة ارهابيي »داع�ش« واالنخراط في 

حوار بناء بشأن جميع القضايا األخرى.
م�ن جانب�ه، قال رئي�س إقليم كردس�تان 
المنتهي�ة واليته مس�عود بارزان�ي، إن »قرار 
قادة اإلقليم بش�أن إجراء استفتاء لالنفصال 

عن العراق ال رجعة عنه«.
وأكد أن »قرار اس�تفتاء شعب كردستان ال 
رجعة عن�ه«، وأن »اإلقليم يري�د نيل حقوقه 
بعيدا ع�ن العن�ف وعبر الوس�ائل الس�لمية، 
والتفاهم مع األط�راف العراقية«، مضيفا أن 
هناك »تج�اوزات عدة« حصلت في الدس�تور 
العراق�ي، وأن هن�اك »خرق�ا لمبدأ الش�راكة 

والتوافق«.
وفي تحرك واجه انتقادا من جانب العراق 

وتركي�ا المج�اورة، ح�دد اإلقلي�م الذي نش�أ 
في عام 1992، بش�كل أحادي ي�وم الخامس 
والعش�رين من أيل�ول القادم موع�دا إلجراء 
اس�تفتاء على االنفصال عن العراق، ويش�مل 
محافظ�ات اإلقلي�م الثالثة، أربي�ل، ودهوك، 

والسليمانية.
بدورها، أعلنت القنصل الهولندي العام في 
إقليم كردستان جانيت البيرد عن دعم بالدها 
الجراء استفتاء حق تقرير المصير باستقالل 

اإلقليم عن العراق.
جاء ذلك خالل لقائها األمين العام لالتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني كوس�رت رس�ول في 

مدينة السليمانية.
وق�ال رس�ول خ�الل اللق�اء، بحس�ب ما 
نقلته وس�ائل اع�الم تابعة لالتح�اد الوطني 
الكردس�تاني ان�ه »من المه�م ان تولي الدول 
صاحب�ة القرار وم�ن بينها االتح�اد االوربي 

اهتماماً أكبر بالشعوب المضطهدة في منطقة 
الشرق االوسط وخاصة الشعب الكردي«.

وأض�اف انه »حان الوق�ت لخطوات جدية 
تس�اهم ف�ي تنفيذ تطلع�ات هذه الش�عوب، 
وخاصة شعب كردستان الذي هو في مقدمة 
الح�رب ضد االره�اب ويحارب ق�وى الظالم 
نيابة عن العال�م اجمع وقدم تضحيات كبيرة 
في هذا الصدد«، الفتا الى انه »اآلن عندما يقرر 
اجراء االس�تفتاء فمن حق�ه ان تدعمه جميع 

االطراف من اجل تحقيق حلمه العتيد«.
البي�رد دعمه�ا لجمي�ع  واك�دت جاني�ت 
الحقوق المش�روعة لش�عب كردس�تان ومن 
بينه�ا االس�تفتاء، قائل�ة ان�ه »اذا ق�ام اقليم 
كردس�تان بالتنس�يق مع الحكومة االتحادية 
في موضوع االستفتاء فهذا سيكون له نتائج 
افض�ل وس�يحصل االس�تفتاء عل�ى دعم من 

اغلب دول العالم«.

بارزاني يؤكد عدم الرتاجع عن »االستفتاء« رغم الضغوط اإلقليمية والدولية

االحتاد األورويب »ينصح« إقليم كردستان بعدم »االستقالل« وهولندا توجه له »نصيحة«
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قال البيت األبيض إن قوات التحالف التي 
تقات�ل تنظي�م »داعش« يف س�وريا تحتفظ 
بح�ق الدفاع عن النفس وذلك يف وقت حذرت 
فيه روس�يا م�ن أنه�ا س�تعترب أي طائرات 
للتحال�ف تحلق يف منطق�ة عملياتها أهدافا 

محتملة.
وتصاع�د التوت�ر األح�د بع�د أن أس�قط 
الجيش األمريكي طائرة عس�كرية س�ورية 
قرب الرقة بعدما نفذت عمليات قصف قرب 
ق�وات متحالف�ة م�ع الوالي�ات املتحدة عىل 
األرض وذلك يف تحرك هو األول من نوعه من 

جانب واشنطن يف الحرب السورية.
وكانت تلك أول مرة تس�قط فيها القوات 
الجوي�ة األمريكي�ة طائ�رة بطيار من�ذ أيار 
ب�ن  التوت�ر  س�تؤجج  خط�وة  ويف   .1999
واش�نطن وموس�كو أوضحت روس�يا أنها 
س�تغري وضعها العس�كري ردا عىل إسقاط 

الواليات املتحدة للطائرة.
وقالت روسيا، وهي حليف قوي للرئيس 
السوري بشار األسد، إنها ستعترب أي طائرات 
للتحالف الذي تقوده الواليات املتحدة تحلق 
غربي نهر الفرات يف س�وريا أهدافا محتملة 
الصاروخية وطائراتها  بأنظمتها  وترصدها 
العس�كرية لكنها لم تصل إىل حد القول إنها 
ستس�قطها. وقالت وزارة الدفاع الروس�ية 
أيض�ا إنه�ا س�تلغي ع�ىل الف�ور اتفاقا مع 
واش�نطن بشأن الس�امة الجوية يف سوريا 
يس�تهدف منع التصادم والحوادث الخطرية 

هناك.
واتهمت موس�كو الواليات املتحدة بعدم 
احرتام االتفاق بعدم إباغها بقرار إس�قاط 
الطائ�رة الس�ورية ع�ىل الرغم م�ن تحليق 

طائرات روسية يف نفس الوقت.
وردت واش�نطن بقولها »سنفعل كل ما 

بوسعنا لحماية مصالحنا«.
وقال املتحدث باس�م البيت األبيض شون 
س�بايرس »تصاعد القتال فيما بن الفصائل 

الكثرية التي تنش�ط يف هذه املنطقة ال يفيد 
أحدا. وينبغي للنظام الس�وري ولآلخرين يف 
النظام أن يدركوا أننا سنحتفظ بحق الدفاع 
عن النفس لقوات التحالف املناهض لتنظيم 

)داعش(«.
وأعل�ن الجي�ش األمريك�ي أن�ه س�يغري 
مواقع طائراته فوق س�وريا لضمان سامة 
الطواق�م الجوي�ة األمريكية التي تس�تهدف 

تنظيم )داعش(.
وق�ال البيت األبي�ض إن الواليات املتحدة 
س�تعمل إلبقاء خطوط االتصاالت مفتوحة 

مع روسيا يف ظل التوترات الجديدة.
وق�ال رئي�س هيئ�ة األركان األمريكي�ة 
إن  دانف�ورد  جوزي�ف  الجن�رال  املش�رتكة 
الوالي�ات املتح�دة تعمل عىل اس�تعادة خط 
اتص�ال م�ع روس�يا بش�أن مناط�ق »عدم 
االش�تباك« يف سوريا والذي يستهدف تفادي 

وقوع حوادث عرضية فوق سوريا.
وذك�ر دانفورد أنه ال تزال هناك اتصاالت 
ب�ن مرك�ز للعملي�ات الجوي�ة األمريكية يف 
قطر والقوات الروسية عىل األرض يف سوريا 
وأضاف »سنعمل عىل الصعيدين الدبلومايس 
والعسكري يف الساعات املقبلة إلعادة العمل 

بمناطق عدم االشتباك«.
وأصدرت القيادة املركزية األمريكية بيانا 
قالت فيه إن الطائرة السورية املقاتلة كانت 
تسقط قنابل قرب قوات سوريا الديمقراطية 
الت�ي تدعمه�ا الواليات املتحدة يف مس�عاها 

لطرد تنظيم )داعش( من الرقة.
وأضافت أن إسقاط الطائرة كان »دفاعا 
جماعيا ع�ن النف�س« وأن التحالف تواصل 
مع السلطات الروسية عرب الهاتف من خال 
خط »عدم االش�تباك من أجل تهدئة الوضع 

ووقف إطاق النار«.
ومم�ا زاد التوتر أطلقت إي�ران صواريخ 
عىل أهداف لتنظيم )داعش( يف رشق سوريا 
يوم األحد يف رضبة اعتربت استعراضا للقوة 
العسكرية يف منطقة بسوريا تعتربها دمشق 

وحلفاؤها أولوية قصوى.

إثر تصاعد التهديد بني موسكو وواشنطن

واشنطن حتتفظ بـ »الدفاع عن النفس« يف سوريا

الشورى اإليراين: السعودية املتهم الرئييس بالتحريض عىل االرهاب 
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قال مسؤول مخرضم يف الش�ؤون اإلنسانية الدولية إن 
»املوجة الش�عبوية الس�لبية املناهضة لألجانب« واملعادية 
لاجئن بدأت تنحرس يف أوروبا وإن تلك املش�اعر ستنحرس 

أيضا يف الواليات املتحدة.
ورح�ب يان ايغاند رئي�س املجل�س النرويجي لاجئن 
بنتائ�ج االنتخاب�ات يف عدة بل�دان أوروبية قائ�ا إنه يجب 
أال يس�مح الناخبون للسياسين بتش�ويه صورة الضعفاء 

الذين فروا من بيوتهم.
وأدىل ايغاند، مسؤول الشؤون اإلنسانية ومنسق اإلغاثة 
الطارئة س�ابقا يف األمم املتحدة، بترصيحاته بعدما نرشت 
مفوضي�ة األمم املتح�دة العليا لش�ؤون الاجئن واملجلس 
النرويج�ي لاجئ�ن بيانات تظه�ر وجود ع�دد قيايس من 
النازح�ن يف العال�م بل�غ 65.6 مليون بينه�م 25.4 مليون 

الجئ.
وق�ال يف مقابلة م�ع وكالة رويرتز لألنب�اء إن العامة يف 
أوروبا والوالي�ات املتحدة أبدوا دعما لاجئن يف 2015. غري 
أن املعنويات تحولت بش�كل مثري يف 2016، العام الذي فاز 
فيه دونالد ترامب برئاس�ة الوالي�ات املتحدة عىل وعد ببناء 
س�ور عىل الح�دود املكس�يكية ومنع املس�لمن مؤقتا من 

دخول الواليات املتحدة.
وأض�اف ايغان�د »ج�رى ن�رش تقارير ع�ن أن األرهاب 
مرتب�ط بالاجئ�ن وه�ذا خط�أ. واكتس�ح السياس�يون 
الش�عبويون غريهم من السياسين الذين باتوا أكثر ترددا. 
نح�ن العامل�ن يف مس�اعدة الاجئن لم نك�ن قادرين عىل 
الدفاع عن موقفنا. ومن ثم خرسنا املعركة من أجل كس�ب 

الراي العام.«
لك�ن ايغاند ي�رى أن املوجة بدأت تنح�رس. وقال »أرى 
أن املوج�ة الش�عبوية الس�لبية واملن����اهضة لألجانب يف 
2016 بدأت تنتهي يف 2017. ولقد أظهرت عدة انتخ��ابات 

يف أوروبا ذلك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير الداخلي�ة الفرن�ي جريار كولوم�ب مقتل 
سائق سيارة صدمت شاحنة للرشطة يف جادة الشانزليزيه 

يف العاصمة الفرنسية.
وق�ال إن الح�ادث كان »محاولة هج�وم«، فيما ذكرت 
مصادر من الرشطة أنها عثرت عىل قوارير غاز ومسدسات 
وكاش�نيكوف يف س�يارة املهاج�م وه�ي م�ن ط�راز رينو 

ميغان.
وكان�ت رشط�ة باريس قد أعلن�ت االثنن أنه�ا تتعامل 
مع واقعة يف الش�انزليزيه يف وسط املدينة بينما رأى شاهد 
رج�ال الرشطة الفرنس�ية يطوق�ون املنطق�ة القريبة من 

الشارع ويغلقون قرص اإلليزيه الرئايس.
ويف إعانها عن الواقعة عىل حس�ابها عىل تويرت نصحت 
الرشط�ة املواطن�ن باالبتعاد ع�ن املنطقة. وج�اء اإلعان 
بعدما تحدث الناس عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي عن 

حريق شب يف سيارة باملنطقة.
وأف�ادت مص�ادر أمني�ة بأن رج�ا صدم بس�يارة كان 
يس�تقلها ش�احنة للدرك يف جادة الش�انزليزيه الشهرية يف 
باري�س بعد ظهر االثن�ن من دون أن يتس�بب ذلك بوقوع 

اصابات.
وقب�ل أن يؤكد وزي�ر الداخلية الفرن�ي مقتل املهاجم، 
قال�ت املصادر »هناك رجل حالي�ا فاقد الوعي عىل األرض« 
وس�يارته مش�تعلة من دون أن تحدد م�ا اذا كان ما حصل 

عبارة عن حادث عريض أو عمل متعمد. 
ون�رشت الرشطة ع�ددا كبريا م�ن عنارصه�ا يف املكان 

وأوصت بتجنب هذه املنطقة يف قلب العاصمة الفرنسية.
وتعرضت فرنس�ا بن 2015 و2016 ألس�وأ االعتداءات 
االرهابي�ة حي�ث قت�ل وأصي�ب فيه�ا املئ�ات. وق�د أعلنت 
السلطات الفرنس�ية منذ هجمات باريس يف ترشين الثاني 
2015 حال�ة الط�وارئ واتخ�ذت اج�راءات أمنية مش�ددة 

تحسبا لوقوع املزيد من االعتداءات االرهابية.

انحسار املد الشعبوي يف أوروبا: 
هل انترص الضعفاء؟

فرنسا: إحباط حماولة دهس
       بغداد / المستقبل العراقي يف الشانزليزيه

تحدث�ت وكال�ة »بلومب�ريغ« األمريكي�ة ع�ن 
األدوات التي تمتلكها قط�ر ملعاقبة دولة اإلمارات 
عىل الجانب االقتصادي، يف حال عدم حصول اتفاق 

لحلحلة الخاف القائم بن الدوحة ودول الخليج.
وقللت الوكالة االقتصادية الشهرية من خطورة 
الحصار املفروض ع�ىل قطر، وعىل صادرات الغاز 
القطري�ة لدول العال�م، متوقعة اس�تمرار ارتفاع 

أسعار النفط عامليا، حتى مع تفاقم األزمة.
وأث�ري الكثري من التس�اؤالت حول تأثر أس�عار 
الطاقة باألجواء الجيوسياسية يف منطقة الخليج، 
وإنتاج الغاز القط�ري، ووصوله إىل باقي الدول يف 

ظل الحظر املفروض.
وأش�ارت الوكالة إىل عدم تأث�ر قطر بالحصار 
االقتصادي املفروض من قبل السعودية واإلمارات، 
الفت�ة إىل أن هناك الكثري من املنافذ واملوانئ يمكن 

استغالها يف التجارة الخارجية لقطر.

وتحدثت الوكالة عن مخاوف بخصوص تعطل 
إمدادات الغاز الطبيعي املس�ال من قطر بعد قطع 
العاق�ات السياس�ية بالنظر لضخام�ة صادرات 
الدول�ة، التي تبل�غ 78.8 مليون طن ع�ام 2016، 
وهو ما يعادل أكثر من 30% من اإلمدادات العاملية، 
املقدرة ب�257.8 مليون طن، وتذهب شحنات من 

الغاز القطري إىل دول رشق أوسطية«.
وحسب »بلومبريغ«، فإن أي تعطل يف إمدادات 
الدوحة من الغاز الطبيعي املسال سيكون له تأثري 
عىل األس�عار وتأمن احتياج�ات الطاقة يف بعض 

البلدان.
وتحدثت الوكالة ع�ن أن »خيار خطوط تعطل 
اإلم�دادات القطري�ة من الغ�از أمر غ�ري متوقع، 
بس�بب وج�ود العديد م�ن األصدقاء ل�دى قطر يف 
أسواق الطاقة«. وتابعت بأنه »يمكن لقطر إيصال 
الغ�از إىل دول العالم عن طري�ق مضيق هرمز، أو 
ع�رب املوانئ العمانية، وبالت�ايل، فإن التضييق عىل 
قط�ر من هذا الباب، وتعطي�ل اإلمدادات النفطية، 

أم�ر غري وارد، ولذا فإن اإلمدادات إىل الصن والهند 
واليابان ستبقى متواصلة من دون توقف«.

وأش�ارت الوكالة إىل أن أغل�ب زبائن قطر فيما 
يخص الغاز موجودون يف آس�يا، فاليابان تستورد 
15% م�ن احتياجاتها من الغ�از من الدوحة، وتعد 
الص�ن والهند أك�رب زبائنها يف العال�م، بينما تقل 
مشرتيات دول رشق أوس�طية عن 5% من إجمايل 

صادرات قطر من الغاز الطبيعي.
ال�رصاع يف  اس�تمر  إذا  إن�ه  الوكال�ة  وتق�ول 
التصاع�د، ف�إن الس�اح الخطري لقط�ر هو قطع 
صادرات الغاز الطبيعي إىل اإلمارات من خال خط 

أنابيب دولفن.
يش�ار إىل أن مرشوع دولفن للغاز هو مرشوع 

غاز طبيعي مشرتك لدول قطر واإلمارات وُعمان.
ويع�د املرشوع ه�و األول لنقل الغ�از الطبيعي 
املك�رر عابر لح�دود الدول الخلي�ج، وأكرب رشاكة 
مرتبط�ة بالطاقة تم تنفيذه�ا يف املنطقة، ويؤمن 

أكثر من ثلث احتياجات اإلمارات من الغاز.

       بغداد / المستقبل العراقي

أقدم مس�لحون مجهولون، أمس 
الثاث�اء، ع�ىل إع�دام ثمانية حراس 
أفغ�ان يعملون يف قاع�دة »باغرام«، 
أكرب القواعد األمريكية التي تقع عىل 
مس�افة 50 كيلومرتا إىل الشمال من 

العاصمة كابول.
ني�وز«  »طل�وع  قن�اة  ونقل�ت 
ع�ن عبد الش�كور ق�دويس قائمقام 
مديرية باغرام، قوله: قرابة الساعة 

مس�لحون  أوق�ف  االثن�ن،   10:30
س�يارة كانت تق�ل مجموعة حراس 
تتجه نحو القاعدة، وأمطروها بوابل 
من الرصاص، ما أس�فر عن مقتل 8 

وإصابة 2 آخرين.
وأكد املصدر أن كافة الضحايا من 
أه�ايل مديرية باغ�رام واألهايل قاموا 
بإجاء املصابن إىل مشايف العاصمة، 
ه�ذا ولحن ه�ذه اللحظة ل�م تعلن 
أي جه�ة مس�ؤوليتها ع�ن الهجوم، 
لك�ن خايا حركة طالب�ان تقوم بن 

الفينة واألخرى بهجمات صاروخية 
وتفخيخ للطرقات بالعبوات الناسفة 
والعن�ارص  األجنبي�ة  الق�وات  ض�د 

الحكومية يف املنطقة.
وتض�م قاعدة باغ�رام الضخمة، 
التي يشتق اسمها من اسم املنطقة، 
مط�ارا وس�جنا كب�ريا، باإلضافة إىل 
أقس�ام لوجس�تية أخ�رى وتخضع 

إلجراءات أمنية مشددة.
يش�ار إىل أن قاع�دة باغرام، التي 
األفغاني�ة  العاصم�ة  ش�مال  تق�ع 

كاب�ول بنح�و 50 كيلوم�رتا، تعت�رب 
أكرب القواعد األجنبي�ة التي تدار من 
قبل القوات األمريكية يف أفغانستان، 
وتتع�رض بش�كل منتظ�م لهجمات 
م�ن »طالبان«، ففي كان�ون األول/

ديس�مرب املايض، فجر انتحاري عىل 
دراج�ة ناري�ة نفس�ه بالق�رب من 
القاعدة، ما أدى إىل مقتل ستة جنود 
أمريكي�ن، يف هج�وم وص�ف وقتها 
بأن�ه األكث�ر دموية ضد عس�كرين 

أجانب يف أفغانستان عام 2015.

قطر واإلمارات.. تلويح بـ »السالح« إذا استمرت األزمة

»إعدام« ثامنية حراس أفغان يف قاعدة أمريكية كربى

         بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مس�اعد رئيس مجلس الش�ورى االس�امي للش�ؤون 
الدولي�ة، حس�ن امري عبداللهي�ان، ان الس�عودية تعترب املتهم 

الرئيي يف التحريض عىل تنفيذ العمليات االرهابية يف ايران.
واش�ار امري عبداللهيان خال لقائه س�فري روسيا بطهران 
ل�وان جاغاري�ان، اىل العاق�ات الوثيقة بن البلدي�ن، وقال: يف 
الوقت الحارض فان ايران وروس�يا باعتبارهما بلدين مقتدرين 
يضطلع�ان بدور هام يف ترس�يخ االمن واالس�تقرار يف املنطقة 

والعالم، ولحد اآلن قاما بأداء دورهما بشكل جيد.
واض�اف: ان املش�اورات بن ايران وروس�يا مس�تمرة عىل 
مختلف املس�تويات السياس�ية والربملانية، مم�ا ادى اىل زيادة 

التنسيق حول أهم القضايا االقليمية والدولية.
وعرب امري عبداللهيان عن تقديره للرسائل التي بعثها كبار 
املس�ؤولن الروس الدان�ة الهجوم االرهابي امل�زدوج بطهران، 
وق�ال: ان امريكا والس�عودية لن تتمكنا م�ن تحقيق مآربهما 
الرشي�رة يف دع�م االرهابين يف اي�ران، والس�عودية هي املتهم 
الرئيي بالتحريض عىل تنفيذ العمليات االرهابية داخل ايران.

ولفت اىل اهمية ايجاد تس�وية سياسية لازمات االقليمية، 
مضيف�ا: نتابع تط�ورات البحري�ن بدقة، مؤك�دا عىل رضورة 
املحافظ�ة ع�ىل حرم�ة آية الل�ه الش�يخ عيىس قاس�م ووقف 

املضايقات والقيود عىل هذا املرجع الديني.

وتطرق مس�اعد رئيس مجلس الشورى االسامي للشؤون 
الدولي�ة اىل قضية اليمن، وقال: ان االوضاع االنس�انية يف اليمن 
كارثية، وان استمرار الهجمات العسكرية السعودية والحصار 
املفروض وانتش�ار وب�اء الكولريا بحاج�ة اىل اهتمام جاد من 
قب�ل املجتمع الدويل. واض�اف امري عبداللهيان: ان الس�عودية 
ليس�ت قادرة م�ن خ�ال اس�تمرار الهجمات العس�كرية من 
انهاء ازم�ة اليمن، فازمت�ي اليمن والبحرين لها حل س�يايس 
فقط ع�ن طريق املفاوضات الواقعية.من جانبه اعرب س�فري 
روسيا بطهران لوان جاغاريان يف هذا اللقاء عن اسفه للهجوم 
االرهابي املزدوج الذ يوقع بطهران، وقال: ان هذه الحادثة تدل 
ع�ىل عجز وجبن االرهابين وحماتهم، وروس�يا ضمن اعانها 
املواس�اة مع عوائل ش�هداء هذه الحادثة االليمة، فانها تقف 
يف خن�دق واحد مع الجمهورية االس�امية يف محاربة االرهاب، 

مضيفا: ان عزم البلدين يف محاربة االرهاب جاد ولن يتغري.
وتابع قائا: ان روس�يا تراقب اوضاع املنطقة بدقة، وتبذب 

جهودها اىل جانب حلفائها من اجل اعادة االمن واالستقرار.
واعرب جاغاريان عن ارتياحه لتطوير الروباط السياس�ية 
والربملانية بن طهران وموسكو، والتشاور بخصوص القضايا 

االقليمية والدولية.
كما تب�ادل الجانبان يف ه�ذا اللقاء وجه�ات نظرهما حول 
تش�ديد اجراءات الحظر االمريكية عىل الجمهورية االس�امية 

االيرانية وجمهورية روسيا االتحادية.
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )1222 
يف 2017/4/30 ( .

تدع�و )محافظ�ة الب�رصة / العقود الحكومي�ة ( إىل عط�اءات مغلقة من 
مقدمي عطاءات ذوي أهلية و  مؤهلني لتنفيذ مرشوع )انشاء دار مشاهدة 

لألطفال يف محافظة البرصة  (
الكلفة التخمينية )233,470,000(  مائتان وثالثة وثالثون مليون واربعمائة 
وسبعون الف دينار عراقي ضمن الخطة املمولة من الرشكة العامة للموانىء  

العراقية
- مدة التنفيذ )330 يوم ( .

- الدرج�ة والصن�ف املطلوبة : الدرج�ة / العارشة  والصنف / انش�ائية  و 
)بعرض فني ( .

  أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية 
الت�ي حددتها تعليم�ات تنفيذ    العق�ود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 

2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقصني ذوي األهلية الراغب�ني أن يحصلوا عىل معلومات 
إضافية من )العقود الحكومية  / التعاقدات / االعالن( يف العنوان أدناه وذلك 
من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حس�ب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرصة
  ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات 

املشرتي ( ما ييل :
1- القدرة املالية:

 عىل مقدم العط�اء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات 
املالية اآلتية:

أ - الحس�ابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة 
من قبل محاسب قانوني    معتمد.

1-  مع�دل االي�راد الس�نوي عىل مدى اخر خمس س�نوات يج�ب ان ال يقل 
ع�ن )382,041,000( ثالثمائ�ة واثن�ان وثمانون ملي�ون وواحد واربعون  
الف دينار عراقي محسوبا من الدفعات الكلية املستلمة عن االعمال املنفذة 
للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )5( الخربة والقدرة الفنية:

أ - متطلب�ات الس�يولة النقدية : ع�ىل مقدم العطاء توضي�ح املقدرة املالية 
وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدره )77,823,000( 

سبعة وسبعون مليون وثمانمائة وثالثة وعرشون الف دينار عراقي. 
ب - ع�ىل مق�دم العطاء أن يق�دم دليالً موثق�اً يوضح إمكانيت�ه عىل تلبية 

متطلبات الخربة الفنية املدرجة    أدناه:
املش�اركة بصف�ة مقاول , أو ادارة عق�ود, او كمقاول ثان�وي يف ) 1( عقد 
وللسنوات) 5( الخمسة السابقة   وبمبلغ اليقل عن ) 140,082,000( مائة 
واربع�ون ملي�ون واثنان وثمانون ال�ف دينار عراقي لتنفي�ذ عقود مماثله 
ألعم�ال هذا العق�د و تم أنجازها بنجاح  بالكام�ل. و يعنى باملماثلة  حجم 

العمل ، تعقيداته ، االس�اليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل 
السادس )متطلبات صاحب العمل(

ج- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم 
الثالث وثيقة االشغال( 

رابعاً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل 
املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رس�م غري مسرتد  )100,000( 

مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم الثالثاء املصادف 2017/6/20  .
خامساً- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2017/7/10 
الس�اعة 2:00 ظه�را حس�ب التوقي�ت املحيل ملدين�ة الب�رصة . العطاءات 
اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. سيتم فتح 
العط�اءات فعلي�ا  وبوجود ممثلني ع�ن املناقصني الذين إخت�اروا الحضور 

شخصيا يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االثنني املصادف 2017/7/10.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يج�ب أن يرف�ق بجمي�ع العط�اءات ضم�ان العط�اء بقيم�ة ) 
2,334,700( اثنان مليون وثالثمائة واربعة وثالثون الف وس�بعمائة دينار 
عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم 

بعد تاريخ نفاذية العطاءات.
سابعاً- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

ثامناً- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واإلعالن.
تاس�عاً- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف 

يوم الدوام الرسمي الذي ييل   
 يوم العطلة .

ع�ارشاً- للدائرة الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل 
االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك 

إح�دى عرش-  العنوان املش�ار إليه أعاله*: لجنة بيع التن�ادر / التعاقدات 
/ العق�ود الحكومي�ة /   دي�وان محافظ�ة البرصة / محافظ�ة البرصة / 

جمهورية العراق.
اثنى عرش – سبب االعالن الثاني * عدم توازن جميع الفقرات يف الكشف الفني 
املسعر *لم يحقق معيار التأهيل ) لم يقدم عمل مماثل ( حسب مامطلوب يف 
اع�الن وثائق املناقصة *ل�م يحقق معدل ايراد املطلوب *لم يقدم عرض فني  

حسب توصيات لجنة التحليل والتقييم االوىل .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين  (
)انشاء دار مشاهدة لألطفال يف حمافظة البرصة  (

مناقصة )1/ حماكم  2017 (

م.ر مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية /وكالة

العدد: 2773
التاريخ: 19 /2017/6

رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة املسيب
العدد/545/ب/2016

اعالن
تنفي�ذا لقرار هذة املحكمة املتضمن ازالة ش�يوع العقار 
املرق�م) 89/36مقاطع�ة 19الطالع�ه وابو رمي�ل( بيعا 
والنته�اء مرحلة وضع اليد تقرر االع�الن عن بيع العقار 
باملزايدة العلنية ملدة ثالثون يوم تبدا من اليوم التايل لنرش 
االع�الن فعىل الراغبني بالرشاء مراجع�ة هذة املحكمة يف 
الساعه الثانية عرش ظهر اليوم املحدد باالعالن ويف حالة 
مصادفة موعد املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة  يف 
يوم العمل الرسمي الذي ييل العطلة وفق العطل الرسمية 
الخاص�ة بمجل�س القضاء االع�ىل مس�تصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة 10%من قيمة العقار علما ان 

رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
القايض
محمد كريم رزوقي كربل

االوصاف
العقار عباره عن دار س�كن يقع يف املسيب شارع فرعي 
مقابل ش�ارع التجنيد العام ويتك�ون من مدخل بابعاد) 
1,5×2م( ي�ؤدي اىل س�احة داخلية تتوس�ط الدار بابعاد 
)4×5م( وتط�ل عليها اربعة غرف كل واحدة منها بابعاد 
)3×4م ( ومطب�خ صغ�ري ملح�ق ب�ه بابع�اد )5×2,5( 
ومخزن بابعاد )1,5×1,5م (وصحيات بابعاد )2,5×2م(

ودرج ي�ؤدي اىل الطابق العلوي ال�ذي يحتوي عىل بيتونه 
وغرفة بابعاد )3×4م( وان الدار مجهزة باملاء والكهرباء 
ومبني من الطابوق ومبلط بالكايش ومسقف بالشيلمان 
وان حالت�ه العمراني�ة دون الوس�ط  ومس�احته 1اول�ك 
40,60م2وان قيم�ة العقار مبلغ مقداره ثالثة وس�تون 

مليون دينار فقط

إعالن
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن الرشكة 
العام�ة لتج�ارة امل�واد الغذائية بأس�م 
املوظف ش�اكر محمود سلمان فعىل من 
يعث�ر عليها تس�ليمها إىل ف�رع الرشكة 
يف ص�الح الدين أو االتص�ال عىل الهاتف 

0782688004

محكمة بداءة الحلة
العدد/1559/ب/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ قاسم محمد حسني

اق�ام املدع�ي )س�يف رض�ا محم�ود (
الدع�وى البدائي�ة ام�ام ه�ذة املحكمة 
يطلب  1559/ب/2017والذي  واملرقمة 
فيه�ا الزام�ك بتس�ديد مبل�غ مق�داره 
مائتان وتسعة واربعون مليون وستمائة 
ال�ف دين�ار عراق�ي وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
مبلغ مركز رشطة الجبل بكاتبهم املرقم 
2017/5/18واش�عار  8776بتاري�خ 
مخت�ار منطق�ة االس�كان /1عليه قرر 
محليت�ني  بصحيفت�ني  ن�رشا  تبليغ�ك 
يوميت�ني وق�د ع�ني ي�وم 2017/7/3 
الساعه التاسعه صباحا موعدا للمرافعه 
وعن�د ع�دم حضورك او م�ن ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعه بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
قاسم فخري الربيعي

فقدان باج
فف�د الباج الخاص باملوظف احمد حس�ني وداع�ة بتاريخ 11 
/ 8 / 2016 الصادرم�ن دار الكت�ب والوثائق الرجاء من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة اصداره .

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البياع
رقم االضبارة 1457 / 2017 

اىل املنفذ عليه / سعدي ذاري عايص
لق�د تحق�ق لهذه املديرية م�ن رشح املبل�غ القضائي يف هذه 
املديرية وحس�ب تاييد املجلس املحيل لحي العامل انك مجهول 
محل االقام�ة وليس لك موطن دائم او موقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديري�ة التنفيذ البياع خالل 
خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل

اخالص عبد الرزاق احمد 
اوصاف املحرر :

نفذت وكيلة الدائنة بيداء ش�اكر ب�در املحامية وداد نزيه عبد 
الكاظ�م قرار الحك�م املرق�م 4413/ ش / 2017 يف30 / 4 / 
2017 واملتضم�ن الزام املدين س�عدي ذاري عايص بتاديته اىل 
الدائن�ة بيداء ش�اكر بدر نفقة وق�د تراكم منه�ا بذمة املدين 
1026650 ملي�ون وس�تة وعرشون الف وس�تمائة وس�تون 
دين�ار مع رس�م التحصيل ونفقة مس�تمرة بواق�ع 103000 
مائ�ة وثالث�ة الف دين�ار اعتبارا من 1 / 6 / 2017 مع رس�م 

التحصيل .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت
العدد 293/ ب/2017

املوضوع / اعالن بيع سيارة باملزايدة 
املدعية )الدائنة(/ جميله عيل خليف 

املدعى عليها )املدينه (/  فطيم خليف شحيل 
تنفيذا لق�رار الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد 293/ 
ب/2017 يف 2017/4/12 واملتضم�ن ازالة ش�يوع الس�يارة 
املرقم�ة 51094 أ نج�ف Bmwمودي�ل 1993 س�وداء الل�ون  
وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء كال حسب سهامة فقد تقرر 
االعالن ع�ن بيعها يف املزايدة العلنية خالل ثالثون يوما اعتبارا  
م�ن الي�وم التايل للن�رش يف الصح�ف   فعىل الراغب�ني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة  10% من القيم�ة التقديرية للس�يارة املذكورة اعاله  
بص�ك مصدق معنون اىل محكمة بداءة الكوت وس�وف تجري 
املزايدة يف اليوم االخري الس�اعة الثانية عرش ظهرا واذا صادف 
اليوم االخري عطله رسميه فيكون اليوم التايل موعداً للمزايده 

ويتحمل من ترسو عليه املزايده اجور االعالن واملزايدة.......
مواصفات 

1- الس�يارة املذك�ورة اع�اله مترضرة بالكام�ل كرس اضوية 
االش�ارة االمام�ي وم�ن جهة واح�دة وكرس اضوية االش�ارة 
الخارجي من جهة واحدة وجود رضبة خفيفة يف الباب االيرس 
من جهة الس�ائق وتم معالجتها مع عدم وجود يدة الفتح مع 
وج�ود رضبة خفيفة للباب االيمن وت�م معالجتها عدم وجود 
االط�ار الخلف�ي كرس الزجاج�ة الخلفية عدم وج�ود  نضيدة 

التشغيل  
2- عدم استالم الرقم االبيض من مديرية مرور النجف 

3- القيمة املقدرة للسيارة مليونني وخمسمائة الف دينار 
4- ال تحتوي كري 

القايض عمار حسن عبد عيل

اعالن 
اىل الرشيك / فراس عبدالنبي ويل 

اقتىض حضورك اىل بلديه التاجي الستخراج اجازه بناء للعقار 
املرقم7976 الرشيكه شيماء جاسم محمد

تثبيت لقب
قدم املواطن عبود حميد حماش طلبا اىل دائره احوال الضلوعيه 

يروم فيه تثبيت لقبه ) الجبوري ( يف سجالت الدائرة .

اعالن 
اىل الرشيك�ه بتول صال�ح ابراهيم اقتىض حض�ورك اىل بلديه 
التاجي الستخراج اجازه بناء للعقار 1673 سبع البور الرشيك 

فراس عبدالعباس كاظم .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة بداءة الفلوجة 
العدد 161 / ب / 2017 

اىل / املدعى عليه ) عمر حمد حسني ( 
م / اعالن

اصدرت ه�ذه املحكمة حكما بعدد 161 / ب / 2017 وتاريخ 
18 / 6 / 2017 يقيض باعادة الحال اىل ماكان عليه قبل العقد 
امل�ربم بينك وبني املدعي اعاله عن بي�ع القطعة املرقمة 51 / 
547 م16 – املصالح�ة والبوعكاش والزام�ك بتاديتك للمدعي 
املذك�ور مبلغ مقداره 000000 25 خمس�ة وعرشون مليون 
دين�ار. وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا بالنرش يف 
صحيفتني رس�ميتني بالحضور اىل هذه املحكمة خالل ش�هر 
من تاريخ النرش وبعكس�ه سيكتسب القرار الدرجة القطعية 

وفقا للقانون .
القايض جمال خليف رجب



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

رعى وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، 
حفال لتوزيع 5733 قطعة أرض سكنية 
ع�ى موظف�ي الرشك�ة العامة لس�كك 
حديد العراق الذي تزامن مع قرب حلول 
عيد الفط�ر املبارك، بحضور املدير العام 
س�الم جرب وع�دد من موظف�ي الرشكة 

املشمولني بتلك القطع السكنية.« 
 وق�ال الحمامي »اننا س�عداء ان نكون 
حارضين بينكم ونشارككم الفرحة من 
خ�الل توزيع قط�ع األرايض ه�ذه التي 

تأتي مكملة لالستحقاق الوظيفي.« 
 واضاف ان »املرشوع الس�كني ملوظفي 
وزارة النقل سيش�مل جميع تش�كيالت 
وموظف�ي ال�وزارة دون اس�تثناء م�ن 
خالل توزيع وجبات اخرى يف قادم االيام 
من دور س�كنية وقط�ع ارايض يف الحلة 

واملسيب.« 
تمل�ك  الحدي�د  »الس�كك  أن  معت�ربا   
تأريخ�ا عريقا يمتد لعدة س�نوات وعى 
مس�ؤوليها وموظفيه�ا النه�وض به�ا 
لالرتقاء بمس�توى أداءه�ا وعملها لكي 
تنهض بخدماتها للمس�افرين عى متن 

قطاراتها.« 
 م�ن جانبه�م ع�رب ع�دد م�ن موظفي 
س�كك الحديد الذين شملهم التوزيع عن 
جزيل ش�كرهم وامتنانهم معتربين ذلك 
االمل القادم ملستقبل عوائلهم بعد طول 
انتظار لتت�وج بالنهاي�ة بفرحة توزيع 

االرايض عى املوظفني. 
وع�ى هام�ش حف�ل التوزيع اس�تقبل 
الحمام�ي ع�ددا م�ن موظفي الس�كك 

الذين لديهم  بعض املعوقات واملعرقالت 
التي تخص قطعهم التي يسكنونها. 

وأم�ر بإذابة جمي�ع املعوق�ات امامهم 
وحلها بالرسعة املمكنة. 

م�ن جهة اخ�رى أثنى وزي�ر النقل عى 
للمس�افرين  العام�ة  الرشك�ة  جه�ود 

والوف�ود يف اخالء النازح�ني من املناطق 
الساخنة وإعادتهم اىل ديارهم.« 

 فيما ب�ني أن »الص�ورة الناصع�ة التي 
عكس�ها العامل�ون يف ال�وزارة يف نق�ل 

النازح�ني موثق�ة بالص�ورة والصوت، 
وتعرب خ�ري تعبري ع�ن إنج�ازات وزارة 
النق�ل ودورها الوطن�ي الفاعل يف إغاثة 

العوائل النازحة. 
 معربا عن اس�فه يف عدم تطرق وس�ائل 
اإلع�الم له�ذه الجه�ود ول�م تخص�ص 
لها مس�احة مناس�بة من البث ألسباب 
مجهول�ة. الفت�ا ان »ال�وزارة  نجح�ت 
ولل�ه الحمد يف اداء مهامها خدمة الهلنا 
وشعبنا ووطننا.وكان وزير النقل قد زار 
، مبنى الرشكة العامة لنقل املس�افرين 
والوف�ود، والتق�ى س�يادته بمدير عام 
الرشك�ة عب�د الل�ه لعيبي مش�يدا بدور 
الرشك�ة يف تقديم خدم�ات النقل لكافة 
رشائ�ح املواطنني ال س�يما الدور الكبري 
ال�ذي تقدمه الرشكة ضمن جهود وزارة 
النق�ل يف اللجن�ة العلي�ا الغاث�ة واي�واء 
النازح�ني. ووع�د الحمام�ي منتس�بي 
الرشكة بالرشوع باجراءات توزيع قطع 
األرايض ملوظفي الرشكة أسوة باقرانهم 

يف تشكيالت الوزارة. 
م�ن جانب�ه ش�كر مدي�ر ع�ام الرشكة 
العام�ة لنق�ل املس�افرين والوف�ود عبد 
الل�ه لعيب�ي باهض الوزير ع�ى الزيارة 

واملتابعة املستمرة 
قائ�ال: ان »الزيارات واملتابعة املس�تمرة 
ملع�ايل الوزي�ر تاتي كدعم واس�ناد كبري 
للتق�دم يف خط�وات ثابته ص�وب اكمال 
كاف�ة املش�اريع الت�ي رشع�ت الرشكة 
بتنفيذه�ا. يذك�ر ان وزي�ر النقل يجري 
زي�ارات ميدانية دوري�ة للرشكة وكافة 
فروعه�ا لالطالع املبارش عى س�ري عمل 

مؤسسات الوزارة.

بالتزامن مع عيد الفطر.. وزير النقل يرعى حفال لتوزيع 573 قطعة ارض ملوظفي سكك احلديد
اثنى على دور املسافرين والوفود يف اخالء نازحي املوصل ووعدهم بتوزيع قطع األراضي ملنتسبيها
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ميسان تبحث مع الكهرباء 
تنفيذ مشاريع خاصة 

بالنقل والتوزيع

حمافظ البرصة يعلن اعادة العمل يف ثالثة مشاريع باملحافظة

صحة الكرخ: إرسال فريق طبي إىل طبابة احلشد الشعبي يف صالح الدين

ادارة اجلودة تنجز املراحل االخرية يف اخلطوط اجلوية لغرض حصوهلا عىل شهادة األيزو

توزيع املنتجات النفطية توقع برتكول عمل مع رشكة بريطانية يف جمال االستشارات التسويقية

   ميسان / المستقبل العراقي

بحث محافظ ميس�ان ع�ي دواي الزم 
مع وزي�ر الكهرباء تنفيذ مش�اريع يف 
املحافظ�ة خاصة بمتطلبات الش�بكة 

الكهربائية يف النقل والتوزيع ».
مكتب�ه  يف  اعالم�ي  مص�در  واف�اد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »املحافظ 
بوزي�ر  والتق�ى  الكهرب�اء  وزارة  زار 
الفه�داوي  محم�د  قاس�م  الكهرب�اء 
،مضيفا » حيث ت�م التباحث واالتفاق 
عى تنفيذ مش�اريع خاصة بمتطلبات 
الش�بكة الكهربائية يف النقل والتوزيع 

.«
واضاف »كذلك تم مناقش�ة العديد من 
املواضيع منها ف�ك االختناقات لدوائر 
النق�ل والتحوي�ل والتوزي�ع واإلنت�اج 
ف  ك   ١3٢ نق�ل  خط�وط  وش�ملت 
ومغذي�ات 33 ك ف ومحط�ات ٤٠٠ ك 
ف و ١3٢ ك ف و 33 ك ف ومتنق�الت 
والي�ات ومش�اريع متفرقة لش�بكات 

التوزيع ».
واش�ار »كم�ا ت�م مناقش�ة موضوع 
الجباية ووضع خطة للخروج بأفضل 
النتائج . كذلك مناقش�ة إصالح إرضار 
خط الكحالء جن�وب العمارة 33 ك ف 
وتجهيز املحافظة بتس�عة أبراج والتي 
ترضرت بس�بب اإلعص�ار الذي رضب 
املحافظة العام امل�ايض كما تم تقديم 
جدول خطة باملش�اريع االس�تثمارية 
ملديرية توزيع كهرباء ميسان من اجل 

تخصيص املبالغ الالزمة لها ».
واوض�ح ان�ه »يف نهاي�ة اللق�اء س�لم 
رس�مي  كت�اب  للوزي�ر  املحاف�ظ 
بمتطلبات املحافظة والخاصة بقطاع 

الكهرباء بصورة عامة«.
وكان برفقة املحاف�ظ اعضاء مجلس 
املحافظ�ة كاظ�م حامي ولي�ى حميد 
ش�خيرت ومدير توزيع كهرباء ميسان 

واملستشار الفني للمحافظ .

    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ الب�رة ماجد الن�راوي ، ع�ن اعادة 
العمل بثالث مش�اريع للبنى التحتية املتكاملة ) وس�ط 
املحافظة ( .وافاد املحافظ يف تريح تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، بعد ان ق�ررت اللجنة املركزية للمش�اريع ، 
تمت اع�ادة العمل بمرشوع البن�ى التحتية لحي عمان 
ومرشوع التحسينية واملتبقي من منطقة حي الحسني 
) الحيانية ( ، ووجهنا االقسام املعنية بأكمال املوافقات 

االصولية واعط�اء ايعاز املبارشة بعد ذل�ك« .كما اطلع 
محاف�ظ البرة ، عى س�ري العم�ل يف مرشوعي تأهيل 
ش�ارع التأمي�م والش�ارع الراب�ط ب�ني ش�ارع الوفود 
وشارع ١٤ تموز ) وسط البرة ( .محافظ البرة اكد 
خالل زيارته ع�ى رضورة رسعة االنجاز وجودة العمل 
، مؤك�داً عى اللجان املرشف�ة ان تأخذ دورها يف املراقبة 
، مش�يداً يف نفس الوقت برصانة العمل من قبل الرشكة 
املنفذة .يذكر ان العمل يف الشارعني شارف عى االنتهاء 

واالنجاز وسيتم فتحهما يف االيام القليلة املقبلة.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة صح�ة بغ�داد الك�رخ عن 
»انطالق فريق طبي متكامل ذو اختصاصات 
طبي�ة مختلف�ة إىل محافظ�ة ص�الح الدي�ن 
ملس�اندة الحشد الش�عبي من مقر مستشفى 
الك�رخ الع�ام يف بغ�داد ، مؤك�دة »تواصله�ا 
بإرس�الها املس�اندات الطبية م�ن فرق طبية 
وسيارات إس�عاف ومن مؤسساتها الصحية 
كافة وذلك ملس�اندة ومشاركة القوات األمنية 

والعسكرية وقوات الحشد الشعبي املقدس يف 
معركت�ه املتواصلة لتحقي�ق النر والقضاء 
عى اإلرهاب .وأوضح مدير عام الدائرة جاسب 
لطي�ف الحجام�ي يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان�ه »بغية تحقيق أفضل الخدمات 
الطبي�ة والصحي�ة وتقديمها لقوات الحش�د 
الش�عبي تق�وم دائرتن�ا بإرس�ال فريق طبي 
متكام�ل ومن اختصاص�ات طبي�ة مختلفة 
ومنه�ا ) اختص�اص جراحة عام�ة, جراحة 
عظام وكس�ور واختصاصات أخرى ومنها ) 

اختصاص ENT , باطنية , اختصاص اش�عة 
, تخدي�ر , صيدالن�ي فضال ع�ن طبيب مقيم 
ومقي�م أق�دم وم�الكات صحية من مس�اعد 
مخ�در , مع�اون صي�ديل , مم�رض جامع�ي 
وممرض ( ومن املؤسس�ات الصحية التابعة 
للدائ�رة إىل صحة ص�الح الدي�ن / العوجة / 
طباب�ة الحش�د الش�عبي- مستش�فى األمام 
امله�دي ) عج ( وذلك ملس�اندة قوات الحش�د 
الش�عبي وتقدي�م أفض�ل الخدم�ات الطبي�ة 
والصحية والعالجية ومش�اركتهم يف عمليات 

التحرير . واش�ار البيان اىل أن »الدائرة أرسلت 
يف وقت س�ابق فرق طبية وصحي�ة متكاملة 
من اختصاص�ات طبية وتمريضية فضال عن 
أطباء تخدير وأش�عة وس�يارات إس�عاف إىل 
طبابة الحش�د الشعبي للعمل يف املستشفيات 
امليداني�ة للمس�اندة واملش�اركة يف عملي�ات 
التحرير وملس�اندة القوات املس�لحة والحشد 
الش�عبي املق�دس يف معركت�ه ض�د اإلرهاب 
مؤكدة يف الوقت ذاته عى أهمية تقديم أفضل 

الخدمات الطبية والصحية والعالجية لهم .

    بغداد / المستقبل العراقي

بتوجيه من وزير النقل كاظم فنجان الحمامي وبمتابعة 
الوكيل االداري ل�وزارة النقل احمد كريم عبد أيوب، ارشف 
قس�م ادارة الج�ودة الش�املة والتطوير املؤس�ي يف مقر 
الوزارة  عى املراحل االخرية يف كافة املراجعات لنظام ادارة 
الجودة يف الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقية لغرض 

حصوله�ا عى ش�هادة األي�زو 9٠٠١:٢٠١5  .وق�ال مدير 
قس�م إدارة الجودة الشاملة والتطوير املؤسي ناظم حمد 
ان نظام ادارة الج�ودة يف الرشكة العامة للخطوط الجوية 
العراقية اصبح  جاهز للتدقيق الدويل لغرض الحصول عى 
ش�هادة األيزو والتي تعد من االنج�ازات املهمة للرشكة يف 
مجال ادارة الجودة وفق املواصفات واملعايري الدولية  والذي 
جاء ذلك نتيجة متابعة مستمرة من قبل مدير عام الرشكة 

العامة للخطوط الجوية العراقية املهندس س�امر كبة عرب 
تقديم جميع التسهيالت االمكانات لعمل ادارة الجودة من 

اجل القيام بأهم االعمال وواجبات العمل الرئيسية. 
واضاف حمد ان املنشاة العامة للطريان املدني والرشكة 
العامة لتنفيذ مشاريع النقل قد انجزت نظام ادارة الجودة 
وبانتظ�ار تدقي�ق الجه�ات الدولية لغرض منح الش�هادة 

الدولية والتي تعترب من االنجازات املهمة للوزارة .

    البصرة / المستقبل العراقي

اعل�ن مديرعام رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية عي عبد 
الكري�م املوس�وي ،الي�وم الثالث�اء، توقي�ع برتك�ول عمل مع 
رشكة )تايكرس( الربيطانية لالستش�ارات التس�ويقية .وقال 
املوس�وي ، بتوجي�ه م�ن وزير النف�ط جبار اللعيب�ي ، وقعت 

اليوم رشكتنا برتكول اويل يف مجال االستش�ارات التس�ويقية 
مع رشكة )تايكرس( الربيطانية ملدة ثالثة اش�هر حول تقديم 
االسش�ارات والنصائح وترويج منتجاتنا يف االسواق العاملية ، 
مضيفا ان املواد التي س�يجري تصديرها لالسواق العاملية هي 
مادة االس�فلت وزيوت املحركات وبعض املنجات الفائضة من 
االس�تهالك املحي«.من جهته اش�ار مدير رشكة ) تايكرس ( 

عي ش�مري ، اننا نس�عى م�ن خالل تس�ويق منتجات رشكة 
توزي�ع املنتجان النفطي�ة العراقية الدخاله�ا ضمن الرشكات 
العاملي�ة املصدرة للمنتوجات النفطية من خالل وضع دراس�ة 
مالئمة وجعلها بمصاف اس�ماء الرشكات العاملية العاملة االن 
يف الس�وق ، مبينا ان االتفاقية ال تكل�ف الحكومة العراقية اي 

مبالغ مالية .

الرافدين خيصص قنوات اتصال لشكاوى 
املواطنني بخصوص تأخر رصف القروض

    بغداد / المستقبل العراقي
 

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد املهندس عط�وان العطواني ع�ن عزم محافظ�ة بغداد 
بالقيام بحمالت كربى يف قضاء الحسينية تشمل تنظيف ورفع النفايات وقص 
الشوارع الرئيسية وفرش مادة السبيس بعد عيد الفطر املبارك. جاء ذلك خالل 

استقباله وفد ضم شيوخ ووجهاء القضاء 
وذكر بيان اورده املكتب االعالمي ان الس�يد املحافظ عزا تأخر انجاز املشاريع 
يف القض�اء يعود اىل تأخر اطالق حصة املحافظة م�ن املوازنة الحالية مما ادى 
اىل عدم تمويل املش�اريع . واضاف العطواني ان قضاء الحس�ينية يعاني كثريا 
خاص�ة وان مرشوع املج�اري قد اوقف الكثري من املش�اريع االخرى كالتبليط 
وامل�اء والكهرباء موضحا ان مس�ؤولية هذه املش�اريع تقع ع�ى عاتق وزارة 
البلدي�ات والت�ي وع�دت املحافظة باكمال ه�ذا املرشوع بع�د موافقة مجلس 
ال�وزراء عى تخصيص االموال مؤكدا عى ان هذا القضاء يحظى باهتمام كبري 
من قب�ل املحافظة مبينا انه س�يتم العمل عى تغري مالمح قضاء الحس�ينية. 

املكتب االعالمي الخاص ملحافظ بغداد.

   بغداد /  المستقبل العراقي

اعلن م�رف الرافدين، تخصيص�ه قنوات اتصال خاص�ة باملواطنني، 
تأخ�ر رصف  امل�رف وفروع�ه يف ح�ال  الش�كاوى ع�ى  لتس�جيل 

القروض«.
وق�ال امل�رف يف بيان، تلق�ت »املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه، انه 
»بأم�كان املواطن�ني االتصال بالخط�وط الخاصة بالش�كاوى، يف حال 
مماطلة فروعنا يف تقديم القروض التي اعلنا عنها سابقا للمواطنني«.

واض�اف ان »إن�كار اي فرع م�ن فروعنا، ألي قرض وع�دم تعاونه مع 
املواطنني بهذا الشأن، فانه سيتم محاسبته يف حال ثبت ذلك«.

واوض�ح ان »بإم�كان املواطن�ني االتص�ال بالرقم الخاص بالش�كاوي 
اضاف�ة اىل االيميل الخاص بتأخر الس�لف والق�روض، او التي لم تظهر 

اسمائهم يف القوائم الخاصة بتلك السلف او القروض«.
وبني ان »رق�م الهاتف املخصص بالش�كاوى ه�و 79٠١9٤٠١١٢  ، اما 

.»arkan.sabri@rafidain-bank.gov.iq االيميل
وكان م�رف الرافدين، قد اعلن االحد )١8 حزيران(، اطالقه اخر نوع 

من القروض، مخصصا ألصحاب الفنادق بقيمة 5٠ مليون دينار.

الكهرباء تصدر توضيحًا حول انقطاع الطاقة عن مشاريع املاء
    بغداد / المستقبل العراقي

ع�زت وزارة الكهرب�اء، انقط�اع التي�ار الكهربائي 
عن مش�اريع املاء الصايف، اىل التجاوز عى مغذيات 
الطاقة الكهربائية الواصلة اىل املشاريع.وذكر بيان 
للوزارة، تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»عدد من وس�ائل االعالم تداول�ت بيانات عن امانة 
بغ�داد، وع�دد م�ن مجال�س املحافظ�ات، مفادها 
ش�مول مش�اريع املاء الصايف بالقطع املربمج، وإذ 
توضح الوزارة الحالة، التي مفادها ان هذه املواقع 
مس�تثناة من القطع املربم�ج، اال ان هناك عمليات 
تج�اوز عى مغذيات الطاقة الكهربائية الواصلة اىل 
هذه املواقع، من قبل املواطنني واملجمعات السكنية 
والتجارية، والتي يسهم بها عدد من منتسبي هذه 
املواقع، ما اثر بش�كل س�لبي عى األحمال وبالتايل 
عى ساعات التجهيز يف املناطق األخرى«.وأشار اىل 
ان ذلك »اضطر الوزارة اىل تنفيذ برمجة خاصة لهذه 

املواقع، تشمل تجهيز كهرباء ملدة ٢٠ ساعة يومياً، 
مقاب�ل ٤ س�اعات قطع، من الس�اعة ١٢ ظهراً اىل 
الساعة ٢ ظهراً، ومن الساعة ٤ عراً اىل الساعة ٦ 
عراً، وان تقوم دوائر املاء بتش�غيل املولدات التي 
لديها يف س�اعات القطع«.ونوه اىل ان »امانة بغداد 
رفض�ت ح�االت التج�اوزات والتي تنعكس س�لباً 
عى الخدمات املقدمة للمواطن�ني، متعهده بإنزال 
أق�ى العقوب�ة بحق م�ن يرتكبها أو يت�ورط بها 
من منتس�بي امانة بغداد، كما ب�ارشت لجنة فنية 
مش�رتكة بني وزارة الكهرباء وامانة بغداد، عملها 
ميدانياً، بتحدي�د االحتياج الفعي ملضخات واجهزة 
مش�اريع املاء الصايف والرف الصح�ي، بناًء عى 
قدراتها التصميمية«.وأوضح »وعى هذا األس�اس 
بدأت الوزارة بتجهيز هذه املواقع بكامل احتياجها 
من الطاقة الكهربائية عى مدى ٢٤ س�اعة يومياً، 
بع�د ازالة ح�االت التجاوز ع�ى املغذي�ات املجهزة 
بالطاقة الكهربائية له�ذه املواقع، كما تم االتفاق 

ع�ى متابع�ة ح�االت التج�اوزات ع�ى الخط�وط 
املس�تثناة وإزالتها ومحاس�بة مرتكبيه�ا، والعمل 
مستمر من قبل اللجنة إلزالة حاالت التجاوز وعودة 
هذه املواقع اىل االس�تثناءات«.وأعربت الوزارة، عن 
امله�ا ب� »تع�اون مجالس املحافظ�ات التي لديها 
ذات املش�كلة، ان تتع�اون م�ع م�الكات مديريات 

توزيع الطاقة الكهربائية، إلزالة حاالت التجاوزات 
ومحاسبة املقرين، من اجل ان تعود هذه املواقع 
اىل االس�تثناء الكامل من القطع املربمج«.يشار اىل 
ان عدد من مناطق رشق�ي العاصمة بغداد، تعاني 
منذ أيام انقطاع امل�اء الصالح للرشب، فيما أعلنت 
امانة بغ�داد الجمع�ة املاضية، عن ش�مول جميع 
مشاريع إنتاج املاء الصايف بإجراءات القطع املربمج 
للتي�ار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء، مش�رية 
إىل أن االجراء انعكس سلبا عى كميات املاء املجهزة 
للمواطنني.من جانبه اعل�ن محافظ بغداد عطوان 
العطواني، الي�وم االتفاق م�ع وزارة الكهرباء عى 
اس�تثناء محطات املاء من ساعات القطع املربمج.

وذك�ر يف بيان ل�ه، انه »اتف�ق مع وزي�ر الكهرباء 
قاس�م الفهداوي، ع�رب اتصال هاتفي ع�ى العمل 
بهذا االس�تثناء ابت�داء من الس�اعات املقبلة لتاليف 
شح املاء الصالح للرشب التي جاءت نتيجة لشمول 

هذه املحطات بساعات القطع املربمج.

حمافظ بغداد يعلن عن قيامه بحمالت كربى تشمل 
تنظيف ورفع النفايات واكساء شوارع احلسينية
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )1615 
يف  14 / 6 /2017 ( .

تدع�و )محافظ�ة الب�رصة / العقود الحكومي�ة ( إىل عط�اءات مغلقة من 
مقدمي عطاءات ذوي أهلية ومؤهلني لتنفيذ مرشوع 
) تأهيل لوبات ومثلث مجرس االنتفاضة الشعبانية  (

الكلفة التخمينية )1,988,970,000( مليار وتس�عمائة وثمانية وثمانون  
مليون وتس�عمائة وس�بعون  الف دينار عراقي ضم�ن  الخطة املمولة من 

الرشكة العامة للموانىء  العراقية . 
- مدة التنفيذ )90 يوم( .

- الدرج�ة والصن�ف املطلوبة : الدرجة / الس�ابعة   والصنف  انش�ائية و ) 
بعرض فني ( .

 أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية 
التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 

والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع املتناقصني.
 ثاني�اً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغب�ني أن يحصلوا عىل معلومات 
إضافي�ة م�ن )العقود  الحكومية  / التعاقدات / االع�الن( يف العنوان أدناه 
وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة 

البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات 

املشرتي ( ما ييل :
1- القدرة املالية :

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

أ - الحس�ابات الختامية معدل ربح الخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة 
من قبل محاسب قانوني معتمد.

ب- معدل االيراد الس�نوي:  عىل مدى اخر س�بع سنوات يجب ان ال يقل عن 
)11,933,820,000( احدى عرش مليار وتس�عمائة وثالثة وثالثون مليون  
وثمانمائة وعرشون الف   دينار عراقي محسوبا من الدفعات الكليه املستلمة 

عن االعمال املنفذة للعقود املنجزة او تلك املستمرة خالل السنوات )7( 
الخربة والقدرة الفنية:

متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري 
امل�وارد املالية كالس�يولة النقدي�ة اليقل عن مبلغ ق�دره )662,990,000( 

ستمائة واثنان وستون  مليون  وتسعمائة وتسعون   الف دينار عراقي 
عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 
الخ�ربة الفنية املدرجة أدناه: املش�اركة بصفة مق�اول , أو ادارة عقود, او 
كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 5( الخمسة السابقة وبمبلغ ال يقل 
ع�ن )1,193,382,000( ملي�ار ومائة وثالثة وتس�عون   مليون وثالثمائة 
واثن�ان وثمانون  الف  دينار عراق�ي لتنفيذ عقود مماثله ألعمال هذا العقد 

و ت�م أنجازها بنجاح  بالكامل. و يعن�ى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 
االساليب والتكنلوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات 

صاحب العمل(
ج- توف�ري الكوادر واملعدات وحس�ب م�ا مطلوب ضمن معاي�ري التأهيل ) 

القسم الثالث وثيقة االشغال( 
رابعاً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل 
املناقصني الراغبني يف العنوان أدناه* ودفع رس�م غري مسرتد  )150,000( 
مائ�ة  وخمس�ون ال�ف دين�ار عراقي اعتب�ارا من ي�وم الثالث�اء املصادف 

.  2017/6/20
خامساً- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم االثنني املصادف 2017/7/10 
الس�اعة 2:00 ظه�را   حس�ب التوقيت املح�يل ملدينة الب�رصة . العطاءات 
اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم رفضها. سيتم فتح 
العط�اءات فعلي�ا  وبوجود ممثلني ع�ن املناقصني الذين إخت�اروا الحضور 

شخصيا يف العنوان التايل:
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االثنني املصادف 2017/7/10.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يج�ب أن يرف�ق بجمي�ع العط�اءات ضم�ان العط�اء بقيم�ة 
)19,889,700( تس�عة ع�رش ملي�ون  وثمانمائ�ة وتس�عة وثمانون  الف 
وسبعمائة  دينار عراقي عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان 

نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
سابعاً- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

ثامناً- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واإلعالن.
تاس�عاً- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف 

يوم الدوام الرسمي الذي ييل   
 يوم العطلة .

ع�ارشاً- للدائرة الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة م�ن مراحلها وقبل 
االحالة وعدم اجراء املفاضلة  

وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة واليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك .

اح�دى عرش-  العنوان املش�ار إليه أع�اله*: جمهورية الع�راق/ محافظة 
الب�رصة / ديوان محافظة البرصة / العقود الحكومية / التعاقدات/ لجنة 

بيع التنادر 
اثنا عرش – سبب االعالن الثاني *عدم التقديم عليها يف االعالن االول ) صفر 

عطاء ( .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
) تأهيل لوبات ومثلث جمرس االنتفاضة الشعبانية  (

مناقصة )3/ بلدية 2017 ( 

العدد: 2774
التاريخ: 19 /2017/6

مجلس القضاء األعىل 
واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف الكوت

العدد  بال  
اىل / املفقود / محمد نارص فرحان
م / اعالن فقدان وحجر عىل مفقود

طالب حجة الحجر والقيمومة والدته 
) نهلة ديل كاظم ( 

املطلوب الحجر عليه / واعالن فقدانه 
) محمد نارص فرحان (

بناءا عىل الطلب املقدم من قبل طالب 
الحج�ر والقيموم�ة املدع�و )  نهل�ة 
ديل كاظ�م ( والتي تطل�ب االعالن عن 
فق�دان املدعو ) محم�د نارص فرحان 
( والذي فق�د بتاري�خ  2014/6/10 
وال تع�رف عنه اي خرب يدل عن حياته 
او ممات�ه  تق�رر  تبليغ�ك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني ويف حال�ة عدم 
حض�ورك اواعالم ه�ذه املحكمة عن 
حيات�ك خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ 
النرش س�يتم اعالن فقدان�ك والحجر 
عليك ونص�ب املدعو والدته ) نهلة ديل 
كاظ�م ( قيما عليك الدارة اموالك وفق 
قانون رعاية القارصين رقم 78 لسنة 

 1980
مالحظة 

عىل من يملك اي معلومات عىل املفقود 
اعاله يرجى ابالغ هذه املحكمة  

القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف املثنى 

االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 

السماوة
العدد 4330

التاريخ 2017/6/19
اعالن

اىل /كرار هويدي حسني
قدم�ت مطلقتك املدع�وة )هيفاء 
عبد الحس�ني ع�يل ( طلب�ا لهذه 
املحكمة لغرض اس�تصدار حجة 
اطفاله�ا  ع�ىل  مؤقت�ة  وصاي�ة 
ب�راق وعلي�اء  م�ن  القارصي�ن 
فراش زوجيت�ك وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب اش�عار منطقة 
البساتني الرشقية وكتاب مديرية  
بالع�دد  القضائي�ة  التبليغ�ات 
ق�ررت   2017/6/11 يف   482
ه�ذه املحكمة  تبليغك بواس�طة 
محليت�ني  يوميت�ني  صحيفت�ني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
خالل ثالثة  ايام وبعكس�ه س�ف 
تتم اكمال معاملة حجة الوصاية 
وف�ق  غيابي�ا  بحق�ك  املؤقت�ة 

القانون
القايض
لطيف مهنة علو النرصاوي

قايض محكمة االحوال الشخصية 
يف السماوة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2406/ب2015/5

التاريخ 2017/6/18
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر م�ن هذه املحكم�ة الخاص بازالة ش�يوع 
العقار تسلسل ) 2/11226 حي االسكان (  يف النجف عليه تعلن هذه 
املحكم�ة  عن بيع العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه 
فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل 30 يوما من اليوم 
الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيمة املقدرة بموج�ب صك مصدق المر محكم�ة بداءة النجف 
وص�ادر من م�رصف الرافدين رق�م )7( يف النجف وس�تجري املزايدة 
واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف املحكمة 

وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقار املرقم 2/11226 حي االس�كان يف النجف عبارة عن دار س�كن 
يق�ع عىل ش�ارع 60  مرت وبواجه�ة 9 مرت وان واجهة الدار مس�قفة 
بالجينكو وانه يحتوي عىل س�احة امامية صغرية فيها مرافق صحية 
واستقبال بمساحة 6×5 مرت وممر صغري يطل عىل غرفة نوم صغرية 
بمس�احة 2×3 م�رت وصال�ة مفتوح�ة ومس�قفة بالجينك�و  وفيها 
مطبخ مفتوح عىل الصالة وتطل عىل غرفتي نوم احداهما بمس�احة 
3.5×4 م�رت واالخ�رى بمس�احة 4×3 م�رت وحمام صغري ومش�غول 
م�ن قب�ل املدعى عليه /1 هاتف ط�ارق كريم مع اف�راد عائلته  وهو 
يرغ�ب بالبقاء  يف العق�ار بعد البيع بصفة مس�تاجر وان بناء العقار 
من الطابوق ومس�قف بالش�يلمان وان درجة عمرانه متوس�طة وان 
عم�وم مس�احة العق�ار  135 م2 وان القيم�ة املق�درة للعق�ار مبلغ 
223.500.000 مائتان وثالثة وعرشون مليون وخمسمائة الف دينار 

فقط الغريها

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة بدرة
العدد 62/ب /2017

 اىل املدعى عليه / محمد شمال داير
بتاري�خ 2017/5/2 أصدرت هذه املحكمة بالعدد اعاله 
قرارا غيابيا يق�ي بان تدفع للمدعي عالء علوان حميد 
مبلغ قدره )14672000( اربعة عرش مليون وس�تمائة 
واثن�ان وس�بعون ال�ف دين�ار وملجهولية مح�ل إقامتك 
حسب إشعار مختار الخاجية يف محافظة واسط  قضاء 
الك�وت واملرفق بكت�اب مرك�ز رشطة الك�وت 6871 يف 
2017/5/11 علي�ه تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني 
محليتني رس�ميتني ويف حالة عدم اعرتاض�ك عىل القرار 
او الطعن به تميزا خالل املدة القانونية س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية  
القايض ياسني خضري دريعي 

محكمة االحوال الشخصية يف ابي الخصيب  
العدد: 466/ش/2017 
التاريخ: 2017/6/18

إعالن 
إىل املدعى عليه / عدنان عبد الجليل تعبان  

أص�درت محكم�ة االحوال الش�خصية يف اب�ي الخصيب 
قراره�ا املرق�م 466/ش/2017 بتاري�خ 2017/2/14 
وال�ذي يق�ي الحك�م بتأيي�د حضان�ة املدعي�ة حوراء 
عدنان عيل البنتها القارصة رقية لغرض مراجعة الدوائر 
الرس�مية، وملجهولية محل أقامتك  حسب ما جاء برشح 
القائ�م بالتبلي�غ مركز رشطة ابي الخصي�ب عليه تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ني رس�ميتني يوميت�ني ويف حالة عدم 
اعرتاض�ك عىل القرار أو من ينوب عنك س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية.
القايض/ وسام عبدالحسن عيل

مجلس القضاء االعىل
املثن�ى  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة السماوة
العدد 491/ب/2015
التاريخ 2017/6/20

اعالن
عطف�ا عىل الق�رار الصادر م�ن محكمة 
بداءة الس�ماوة بالدع�وى املرقمة 491/

واملكتس�ب   2015/2/30 يف  ب/2015 
الدرج�ة القطعية املتضم�ن ازالة العقار 
املرقم 1/53 مقاطعة 11 الجربوعية وال 
حافظ ملدة خمس�ة عرش يوما من اليوم 
الت�ايل لنرش االعالن وس�تجري املزايدة يف 
هذه املحكمة الساعة الثانية عرش ظهرا 
وع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجع�ة هذه 
املحكمة مس�تصحبني معه�م التامينات  
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
البالغة اربعمائة واثنا عرش مليون دينار 
بص�ك مص�دق الم�ر ه�ذه املحكمة من 
مرصف حكومي واذا صادف يوم املزايدة  
عطلة رس�مية فستجري املزايدة يف اليوم 

الذي يليه من الدوام الرسمي 
القايض

االوصاف : 
ارض زراعية خالية من الش�واغل تقع يف 
منطقة الجربوعية وال حافظ يف السماوة 
قرب س�كة القطار القديمة مساحتها 8 
دون�م و 6 اولك جنس�ها زراعية تس�قى 

بالواسطة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 56/ب2017/2
التاريخ 2017/6/18

اعالن
بناءا ع�ىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة الخاص 
بازال�ة ش�يوع العق�ار تسلس�ل ) 3/32307 ح�ي 
العروب�ة (  يف النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة  عن 
بي�ع العقار املذك�ور اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته 
ادناه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
خ�الل 30 يوم�ا م�ن الي�وم الثان�ي لن�رش االع�الن 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانوني�ة البالغة %10 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر محكمة 
بداءة النجف وصادر من م�رصف الرافدين رقم )7( 
يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة واالحال�ة يف الس�اعة 
الثانية عرش م�ن اليوم االخري من االعالن يف املحكمة 
وعىل املش�رتي جل�ب هوية االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية
القايض عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقار املرقم 3/32307 حي العروبة يف النجف عبارة 
ع�ن دار يق�ع عىل ش�ارع 10 م�رت الخدمي لش�ارع 
ك�راج بغ�داد وانه مف�رز اىل ثالثة  مح�الت  بصورة 
غري رسمية املحل االول عبارة عن محل حدادة بأسم 
حدادي�ة املهدي لالب�واب والش�بابيك واملحجرات اما 
املحل الثاني عبارة عن محل حالقة بأسم حالقة بابل 
اما املح�ل الثالث فهو متخذ للضماد الصحي بأس�م 
املضمد الصح�ي املجاز وان واجه�ة املحالت 10 مرت 
وان جمي�ع املح�الت مغلقة اثن�اء الكش�ف ولم يتم 
التثبت من ش�اغليها وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ 
430.000.000 اربعمائة وثالثون مليون دينار فقط 

الغريها

م.ر مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية /وكالة



www.almustakbalpaper.net اعالنات8  العدد )1467(  االربعاء 21 حزيران 2017

تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية السماوة وذلك باملزايدة العلنية وفق تعليمات  قانون ) 21(لسنة 2013 املعدل فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة 
مراجعة املديرية اعاله خالل 30 يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة الس�اعة بعد العارشة 
صباح�ا م�ن اليوم االخري من مدة االعالن املنش�ور فعىل الراغبني االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة البلدي�ة لدفع التامينات القانونية البالغة 20% م�ن القيمة املقدرة  ويف حالة  
مصادف�ة يوم املزايدة عطلة رس�مية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عىل ان يتحمل املس�تاجر اجور نرش االعالن واجور اللجان واملصاري�ف االخرى املرتتبة عىل ذلك والبالغة 2% من 

بدل االيجار
ر. مهندسين 
احمد رزاق احمد

مدير بلدية السماوة 
الرشوط  :

1-مدة العقد سنة واحدة فقط.
2-اليجوز ايجار العقار من الباطن.

3-كل مايضاف للمنشا يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه االضافة بموافقة البلدية.
4-عىل املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه.

5-تسديد االيجار كامال خالل شهر من تاريخ املزايدة ملدة سنة واحدة من تاريخ االحالة.
6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تسديد مابذمته وتسليم املاجور بحالة جيدة.

7-عىل املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة
8-عىل املزايد جلب بطاقة تموينية +جنسية مصورة +صك مصدق بمبلغ االمانات 

9- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية واجور لجنتي التقدير والتثمني والبيع وااليجار

غرض المساحةمبلغ االيجارالموقع اسم العقارت
االستعمال

العمارة التجارية /في محل رقم )1(1
شارع الجسر

525.000 خمسة ماليين ومائتان 
تجاري4×12م2وخمسون الف دينار

2
محالت ارقام )2. 3. 4. 12. 
 .19 .18 .17 .17 .16 .14

)22 .21 .20
العمارة التجارية /في 

شارع الجسر
3000000 ثالثة ماليين دينار لكل 

تجاري7×4م2محل

محالت ارقام )5. 6. 7. 8. 9. 3
)32 .15 .10

العمارة التجارية /في 
شارع الجسر

2300000 مليونان وثالثمائة الف 
تجاري7×4م2دينار لكل محل

العمارة التجارية /في محل رقم )24(4
شارع الجسر

1700000 مليون وسبعمائة الف 
تجاري7×4م2دينار

5

محالت ارقام )25. 26. 27. 
 .33 .32 .31 .30 .29 .28
 .39 .38 .37 .36 .35 .34
 .45 .44 .43 .42 .41 .40

)46

العمارة التجارية /في 
شارع الجسر

1575000 مليون وخمسمائة 
تجاري7×4م2وخمسة وسبعون الف دينار لكل محل

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل 
العدد/98اعالن

التاريخ 2017/6/19

تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية السماوة وذلك باملزايدة العلنية وفق تعليمات  قانون 
) 21(لس�نة 2013 املع�دل فعىل الراغبني االش�رتاك باملزايدة مراجعة املديري�ة اعاله خالل 30 يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة الس�اعة بعد العارشة 
صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن املنشور فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة العلنية مراجعة البلدية لدفع التامينات 
القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة  ويف حالة  مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية تؤجل املزايدة اىل اليوم التايل عىل 

ان يتحمل املستاجر اجور نرش االعالن واجور اللجان واملصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار
ر. مهندسين 
احمد رزاق احمد
مدير بلدية السماوة 

الرشوط  :
1-مدة العقد سنة واحدة فقط.

2-اليجوز ايجار العقار من الباطن.
3-كل مايضاف للمنشا يعود ملك للبلدية رشط ان تكون هذه االضافة بموافقة البلدية.

4-عىل املستاجر اخالء العقار عن حاجة البلدية اليه.
5-تسديد االيجار كامال خالل شهر من تاريخ املزايدة ملدة سنة واحدة من تاريخ االحالة.

6-التعاد االمانات لصاحب الضم االخري اال بعد تسديد مابذمته وتسليم املاجور بحالة جيدة.
7-عىل املزايد دفع تامينات 20% من القيمة املقدرة

8-عىل املزايد جلب بطاقة تموينية +جنسية مصورة +صك مصدق بمبلغ االمانات 
9- يتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية واجور لجنتي التقدير والتثمني والبيع وااليجار

غرض مبلغ االيجار السنوي الحاليالمساحةالموقع اسم العقارت
االستعمال

محالت الجمعية /محل رقم )9(1
2350000 مليونان وثالثمائة وخمسون الف 3.5×2.5م2السوق العمودي

تجاريدينار

تجاري2000000 مليونان دينار3×5م2سوق االنتفاضةمحل رقم )52(2

محالت الوحدة/شارع محل رقم )8(3
تجاري3100000 ثالثة ماليين ومائة الف دينار3×3.5م2الفنادق

على رصيف الشارع كشك4
تجاري600000 ستمائة الف دينار2×3م2المحاذي لدائرة التقاعد

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة 
إىل بلدي�ة )الكوفة( وملدة )حس�ب مامؤرش ازاءها (فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر في�ه الرشوط املطلوبة مراجعة 
بلدي�ة  )الكوف�ة( أو اللجنة خ�الل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش اإلعالن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات  
القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب 
محافظة النجف/  مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )30( 
يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون املزايدة  يف 

اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.
الدكتور
حسن علي فاضل المحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس لجنة البيع واإليجار الثانية

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

2 � ع�ىل املس�تأجر  مراجع�ة البلدية خ�الل مدة )30( يوما م�ن تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تس�ديد بدل اإليجار والرس�وم 
األخرى

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.
4 � اس�تنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الحرف والصناعات 

بجلب  الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

الموقعالموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

سنة واحدةخلف مدرسة العقيلية2950م2بال ساحة وقوف ومبيت  السيارات1

سنة واحدةحي المتنبي130م19/23662فرن صمون2

حي ميثم التمار ) رض( قرب دور 200م2بالفرن صمون3
سنة واحدةمعمل السمنت 

ثالث سنواتمنطقة الجمهورية1000م2بالمخزن4

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل 

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

اعالن

اعالن

العدد/97
التاريخ 2017/6/19

العدد : 106
التاريخ 2017/6/19

مجلس   القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 547/ب2017/5
التاريخ 2017/6/20

اعالن
اىل املدعى عليه )ساريه بهاء الدين هادي(

اق�ام عليك املدعى )الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف اضافة 
لوظيفته ( الدعوى البدائية املرقمة اعاله ضدك  واملدعى 
علي�ه االول وزير الع�دل اضافة لوظيفت�ه والذي يطلب 
فيه�ا الحكم بابطال كافة القيود الخاصة بالعقار املرقم 
3/74743 حي النرص بما فيه القيد الذي بأسمك واعادة 
تس�جيله بأس�م املدعي ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي وكتاب مكت�ب معلومات 
النجف بالع�دد 3603 يف 2017/3/28  عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2017/7/4 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا  س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عيل عبد الرضا حسن

رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف
العدد 16/مجدد/2014
التاريخ 2017/6/20

اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد
بن�اءا عىل بثب�وت عائدي�ة تم�ام العقار تسلس�ل 54/ 
مس�احتها  والبال�غ   1/124 االب�واب  –رق�م  م�رشاق 
12.50م2 اىل لطالبي التس�جيل  املجدد 2/س�هم كاظم 
محمد س�عيد 1/ س�هم ناجي يوس�ف ن�ارص  بموجب 
قرار تثبي�ت العائدية الصادر بالع�دد 16/مجدد/2014 
وبتاريخ  2017/6/18 والصادر من رئاسة لجنة تثبيت 
امللكي�ة يف النج�ف لذا نعلن ه�ذه القرار فع�ىل من لديه 
اع�رتاض ع�ىل مضمونه الطعن ب�ه تمييزا لدى رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف النجف االتحادي�ة بصفتها التمييزية 
خ�الل مدة ثالثني يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار لتقديم طعن 
س�تبارش مديرية التس�جيل العق�اري يف النج�ف  وفقا 

القرار تثبيت العائدية 
القايض عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس   القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1874/ب2017/3

التاريخ 2017/6/14
اعالن

اىل املدعى عليه )عدي عبد الشهيد عبد الرحيم(
اقام عليك املدعى )حيدر عيدان عطيه ( الدعوى البدائية 
املرقم�ة 1874/ب2017/3  وال�ذي يطل�ب فيها الحكم 
بالزام�ك باع�ادة الح�ال اىل م�اكان علي�ه قب�ل التعاقد 
بخصوص عقد السيارة املرقمة 17201 صالح الدين نوع 
تويوت�ا كراون صالون مودي�ل 2000  ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي القاسم /4 املدعو كريم مهدي الطفييل عليه  قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
بموع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2017/7/3 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا  س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية الرشقاط
العدد : 312/ش/2017
التاريخ 2017/6/19

اعالن
اىل املدعى عليه/خميس مجبل عبد الله 

قدمت املس�تدعية  )اماني اسماعيل عبد املحسن  ( طلبا 
ل�دى هذه املحكمة تطل�ب فيه الحك�م بتصديق الطالق 
الخارجي الواقع بتاريخ 2014/7/11 ولغرض حضورك 
اىل ه�ذه املحكم�ة تق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني 
للحض�ور بموعد املرافع�ة ي�وم 2017/7/2 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فسوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض فالح حسن محمد الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 450/ب2016/2
التاريخ 2017/6/19

اعالن
اىل املدعى علي�ه /زياد طارق عب�ود املدير املفوض 
لرشك�ة برايت ديم�اس للمقاوالت العام�ة اضافة 

لوظيفته 
اق�ام املدعي املدي�ر العام للرشكة العامة للس�منت 
العراقية /اضافة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة 
450/ب2016/2 ض�دك والتي يطل�ب فيها الزامك 
بتاديتك مبلغا مقداره) 945.000.000(  تسعمائة 
وخمس�ة واربعون مليون دين�ار الغريها عن رشاء 
كمية عرش االف طن من الس�منت  املكيس وبسعر 
وخمس�مائة  ال�ف  وتس�عون  اربع�ة   )94500(
دينار للطن الواحد وحس�ب العق�د املرقم 6073 يف 
2015/7/15 املربم بني الطرفني ) عقد بيع سمنت 
باالجل ( ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ صالح رزاق حس�ني وتاييد 
املجلس املحيل لحي الس�يدية محل�ة 825 زقاق 14 
دار 40 بتاريخ 2017/5/25 لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 2017/7/5 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 1662/ش2017/4

التاريخ 2017/6/15
اعالن

اىل املدعى عليه /رضا عبد الزهرة كاظم
املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت   2017/5/14 بتاري�خ 
قراره�ا بالع�دد 1662/ش2017/4 والذي يقيض 
بقط�ع النفقة عن�ك من قب�ل والدك املدع�ي )عبد 
الزه�رة كاظ�م عكي�يل ( وقد ص�در الق�رار غيابيا 
بحقك وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي الس�الم /النجف 
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني ول�ك حق االعرتاض ع�ىل القرار 
الغياب�ي خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية
القايض
احمد عبد االمري هليل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 1210/ب2015/1

التاريخ 2017/6/14
اعالن تبيليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليها /نوال محمد عبد االمري

اصدرت هذه املحكمة قرارها املؤرخ 2016/2/29 
يف الدعوى البدائية املرقمة 1210/ب2015/1 قىض 
الحكم بتمليك املدعي صالح حسن عيل تمام سهامك 
يف العقار تسلسل 327/124 م7 الجمهورية والبالغ 
مائ�ة مليون دين�ار عراقي بموج�ب مقاولة البيع 
الخارجية املؤرخ�ة يف 2015/9/27 مثقال بالحجز 
االحتياط�ي املرق�م 26/حج�ز احتياط�ي /2015 
لصالح املدعوه ملكة هادي ناجي وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب كتاب دائرة مكتب ملومات مس�لم 
ب�ن عقيل يف الكوفة املرق�م 7072 يف 2017/5/18 
وكت�اب املجلس املحيل لقضاء الكوفة  املرقم 1200 
يف 2017/5/24 وكتاب مرك�ز التمويني يف النجف 
ق�رر  فق�د   2017/5/18 يف  ب2278/13  املرق�م 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بقرار 
الحك�م الغياب�ي ولك ح�ق االعرتاض  واالس�تئناف 
والتميي�ز خ�الل امل�دة القانونية وبعكس�ه س�وف 

يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
اسعد هاشم الخفاجي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد 474/ش/2017
التاريخ 2017/6/19

اعالن
اىل املدعى عليه /لؤي رءوف فليح

اقام�ت املدعي�ة نور صب�اح عباس ض�دك املدع�ي الدعوى 
املرقم�ة 474 /ش/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة املتضمن�ة 
تصدي�ق واقعة الط�الق الحاصلة الخارج�ي الواقعة بتاريخ 
2017/5/30 وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واملؤيد باشعار مختار واختيارية قضاء الكوفة حي 
الس�فري كريم احمد الذبح�اوي املصدق م�ن املجلس البلدي 
لقضاء الكوفة عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني رسميتني 
يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة بموعد املرافعة املوافق 
2017/7/2 الس�اعة التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض عيسم عيل الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 1565/ب2017/1

التاريخ 2017/6/20
اعالن

اىل املدعى عليه ) كريم نعيم جياد(
اق�ام املدعي  )عباس كامل ركن (  الدع�وى البدائية املرقمة 
1565/ب2017/1 وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم بالزامك بدفع 
مبل�غ ع�رشون ال�ف دوالر بموج�ب وص�ل امان�ة ولثبوت 
مجهولي�ة محل اقامتك  حس�ب رشح املبل�غ القضائي ثامر 
موىس عباس واشعار مختار حي السالم بتاريخ 2017/6/4 
عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني  محليتني 
يوميتني بموع�د املرافعة 2017/7/6 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف االرشف

اعالن
العدد /12

التاريخ 2017/6/20
بتاريخ 2017/7/20 ستقوم لجنة االرايض واالستيالء االوىل 
يف محافظ�ة النجف بتثبيت عائدية القطع املرقمة 125و 12

مقاطعة  6و128و129و132و133و134و148و149و150 
32/ الدعاري�ة وفق�ا الح�كام قانون االص�الح الزراعي رقم 
117 لس�نة 1970 وتعليمات�ه وع�ىل م�ن لديه ادع�اء بحق 
الت�رصف او اعرتاض الحض�ور يف الزمان وامل�كان املحددين 
باالعالن وبخالفه ستقوم اللجنة باجراءات غيابيا لذا اقتىض 

التنوية
املشاور القانوني
عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 5488

التاريخ 2017/6/4
اعالن

قدمت املستدعية سمرية محمد حسن طلب اىل هذه املحكمة 
تطل�ب فيه اص�دار حجة حج�ر وقيمومة  لزوجه�ا املفقود 
خل�ف س�عيد احمد والذي فق�د بتاري�خ 2015/8/29 عليه 
اس�تنادا لقانون رعاية القارصين قررت هذه املحكمة نرش 
فقدان�ه يف صحيفتني محليتني يوميتني لغ�رض التثبيت من 

حياة املفقود
القايض مثنى احمد مصطفى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد 5824
التاريخ 2017/6/20

اعالن
قدمت املستدعية )وداد محمد حسن ( طلب اىل هذه املحكمة 
تطل�ب فيه اص�دار حجة حج�ر وقيمومة  لزوجه�ا املفقود 
)احمد حس�ني حم�د (والذي فقد بتاري�خ 2014/8/6 عليه 
استنادا لقانون رعاية القارصين قررت هذه املحكمة نرشه 

بصحيفتني محليتني لغرض التثبيت من حياة املفقود
القايض مثنى احمد مصطفى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بيجي
العدد /2017/196

التاريخ 2017/6/15
اعالن
اىل املدعى عليه ) احمد حمادي ثلج (

بتاريخ 2017/6/15 اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف بيجي 
بحق�ك حكما غيابيا يق�يض بالتفريق القضائي بين�ك وبني زوجتك  
املدعي�ة ورقاء احمد عكاب لذا تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني ويف 
حالة عدم حضورك اىل هذه املحكمة او ارسال من ينوب عنك قانونا 
لالعرتاض او التمييز خالل مدة اقصاها ثالثون يوما من تاريخ النرش 

يف الصحف يعترب قرار الحكم نافذا بحقك ومكتسبا درجة البتات
القايض
مهند عيل عبد الله
قايض محكمة االحوال الشخصية يف بيجي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف تكريت
العدد 680/ش/2017
التاريخ 2017/6/19

اعالن
اىل املدعي عليه )محمد طه عبود (

اقام�ت املدعي�ة زوجتك انتصار هاش�م محمد  امام ه�ذه املحكمة 
الدع�وى املرقمة 680/ش/2017 تطلب فيه�ا الحكم بالزامك باداء 
نفقة ماضية  وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتايي�د املخت�ار لذا ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بموعد املرافع�ة املوافق 
2017/7/9 بالن�رش بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض
خري الله خليل كلش
قايض اول محكمة االحوال الش�خصية يف تكريت

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة

اعالن بيع عقار 
التسلسل او رقم القطعة : 54/31 الرساي املناذرة

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الرساي
الجنس : دار 

النوع : ملك رصف 
املساحة:  58.57 مرت 10 اولك

املش�تمالت:  اح�د ع�رش غرف�ة ن�وم واثن�ان يف الطاب�ق االول وصالة 
واس�تقبال والبناء ش�يلمان 

الشاغل : مالك 
مقدار املبيع :  تمام العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املن�اذرة باملزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف  اعاله العائد للراهن فضلية موىس سلمان   لقاء طلب الدائن 
املرته�ن م�رصف الرافدين البال�غ )280.000.000(مائت�ان وثمانون 
ملي�ون  دين�ار  فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة 
خالل   يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبا 
مع�ه تامينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية التق�ل عن 10% من 
القيم�ة املقدرة للمبيع البالغ�ة 300.000.000   ثالثمائة مليون دينار 

وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم االخري للمزايدة
مدير التسجيل العقاري يف املناذرة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف بيجي
العدد /225/ش/2017
التاريخ 2017/6/20

اعالن
اىل املدعى عليه /فيصل هويش ابراهيم

اقام�ت املدعية ضحية مش�غل مصطفى امام ه�ذه املحكمة الدعوى 
الهج�ر  بالتفري�ق  الحك�م  فهي�ا  تطل�ب  225/ش/2017  املرقم�ة 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتاييد املختار 
لذا قررت املحكمة تبليغ�ك بموعد املرافعة املوافق 2017/7/9 بالنرش 
بصحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك 

قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض قايض محكمة االحوال الشخصية يف بيجي
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دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي
العدد العمومي 15982

السجل 80
التاريخ 2017/6/13

اعالن
ادناه االنذار املسري من قبل دائرتنا  بواسطة دائرة الكاتب العدل يف الباب 
الرشق�ي املحرتم بالعدد 14835 يف 2017/5/30 واملوجه اىل املس�تاجر 

)ستار فليح حسن(
عنوان�ه مدينة الص�در م534/ ز24 /د1 ملجهولية مح�ل االقامة تقرر 

نرشه يف الصحف املحلية
جهة االنذار

س�بق وان احيل املش�تل املرقم )8( وبمس�احة 4275م2 م�ن القطعة 
املرقمة 8/19/18 نجيب باشا م304 بموجب االحالة املرقمة 2016/34 
بعهدتك�م للفرتة م�ن 2016/7/17 ولغاية 2018/7/17 الس�تغاللها 

كمشتل
ونظرا لعدم التزامكم ب�رشوط العقد واالحالة واالعالن  اعاله وقيامكم 
بتقطيع داخيل للمشتل ب )B.R.C( اىل عدة اجزاء وتاجريها من الباطن 
لذا ننذركم برضورة ازالة التجاوز واعادة الحال عىل ماكان عليه وخالل  
مدة ) 14 ( يوم من تاريخ تبلغكم باالنذار اعاله وبخالفه س�يتم اتخاذ 
االجراءات القانونية بحقكم ومن ضمنها اقامة دعوى فس�خ العقد مع 

التعويض استنادا للمادة 177 مدني
املنذر /امني بغداد /اضافة لوظيفته
وكيله املحامي /احمد مظهر بادي
بموجب الوكالة املرقمة ق/7057/8
يف 2017/5/30
والصادرة من امانة بغداد
H25216 واملعرف بهوية امانة بغداد املرقمة
بغداد /ساحة الخالني

 يرس قس�م العقود العامة يف وزارة التجارة دعوة الرشكات املؤهلة من ذات الخربة واالختصاص يف مجال 
تجهيز الحنطة ولديها اعمال مماثلة مع العراق ودول العالم للمش�اركة يف مناقصة تجهيز مادة الحنطة 
بكمي��������ة )50000( طن )خمسون ألف طن ( ±5% كحد أدنى من مادة الحنطة الصلبة من املناشئ 
) أمريك�ي / كندي / اس�رتايل  ( وحس�ب املواصفات املعتم�دة ل��دى الرشكة العام����ة لتجارة الحبوب 
والكمي�ة النهائية س�تكون حس�ب خيار املش�رتي وان يكون الدف�ع بطريق��ة )اعتماد مس�تندي ( مع 

مالحظة ماياتي : 
- ع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية االستفس�ار عرب الربيد 
high_mot@  ( االلكرتون�ي لوزارة التجارة /مكتب الوزير/ قس�م العق�ود العامة عىل العنوانني التالي�ني

yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq  (  خ�الل ف�رتة االع�الن م�ن الس�اعة  8:30 صباح�ا« بتوقيت 
العراق/ بغداد ولغاية الساعة 12:30 ظهرا« بتوقيت العراق/ بغداد . 

- متطلبات التأهيل املطلوبة :-
تقدي�م تأمين�ات أولية بموجب خطاب ضم�ان Bid Bond  أو صك مصدق او س�فتجة )عىل أن يرد الصك 
او الس�فتجة  ط�ي كتاب رس�مي من الرشكة مقدمة العط�اء ويرفق مع العطاء ويذك�ر فيه إن الصك او 
الس�فتجة ه�و تأمين�ات أولية تخص املناقص�ة( لصالح الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب ص�ادرة من أي 
مرصف عراقي داخل بغداد معتمد من البنك املركزي العراقي بنسبة 1%من مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم و 
رقم املناقصة يف التأمينات املقدمة عىل أن تكون التأمينات األولية ناف�ذة ملدة )35( ي�وم ابتدأ« من تاريخ 

انتهاء مدة نفاذية العطاءات
 يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

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

- ذك�ر العن�وان الكام�ل للرشكة ) رقم الهات�ف , الربيد االلكرتون�ي , النقاط الدالة لس�كن املدير املفوض 
للرشكة ( الغراض املراسالت ضمن املواعيد املحددة يف رشوط املناقصة عىل أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي 

تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله .
- هوية األحوال املدنية .

- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .
-  بطاقة سكن .

- هوية غرفة التجارة للتجار نافذة .
-  ش�هادة تأس�يس /عقد تأس�يس/ النظام الداخيل للرشكة / مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تس�جيل 

الرشكات يف وزارة التجارة .
-  الحس�ابات الختامية للرشكة مصدقة من قبل محاس�ب قانوني و مختومة من قبل نقابة املحاس�بني 

واملدققني العراقيني للسنتني األخريتني  .
-  قائم�ة باإلعم�ال التجاري�ة املماثلة مثل بوليصة ش�حن ,اعتمادات مرصفية ....الخ مع�ززة بتأييد من 

جهات التعاقد املعنية  .
- ثانياً : بالنسبة للرشكات العربية واألجنبية :

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

- ذك�ر العن�وان الكام�ل للرشكة ) رقم الهات�ف , الربيد االلكرتون�ي , النقاط الدالة لس�كن املدير املفوض 
للرشكة ( الغراض املراسالت ضمن املواعيد املحددة يف رشوط املناقصة عىل أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي 

تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله .
-  ش�هادة تأس�يس الرشكة مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه يف بلد التأس�يس مع نسخة 
مرتجمة باللغة العربية لش�هادة تأس�يس الرشكات من مكتب اوجهة معتمدة ومختصة /عقد تأسيس/ 

النظام الداخيل للرشكة /مصدقة قانون���������اً   
- الحسابات الختامية للرشكة للسنتني األخريتني مصدقة من قبل محاسب قانوني .

- قائم�ة باإلعم�ال التجارية املماثلة مثل بوليصة ش�حن ,اعتم�ادات مرصفية ....الخ مع�ززة بتأييد من 
جهات التعاقد املعنية  
- ثالثاً : رشوط عامة 

- يجب أن يقدم ممثل الرشكة تخويل رسمي باملراجعة ) موقع ومختوم بختم الرشكة ( و مصدق رسميا 
من قبل السفارة العراقية يف بلد الرشكة بالنسبة ملمثيل الرشكات األجنبية.

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

- تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نرش االعالن .
- بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء رشوط املناقصة تقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف رشوط 
املناقص�ة  بع�د دفع قيم�ة رشوط املناقصة البالغة )500000( دينار )خمس�مائة أل�ف دينار( غري قابلة 

للرد 
- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي )مكتب السيد الوزير/ قسم العقود العامة يف مقر الوزارة الكائن 
يف املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل /  قاطع مبنى الس�يد الوزير (يف موعد اقصاه ))الس�اعة:00 
10 )صباح�ا«( بتوقي�ت بغداد من ي�وم االثنني  املصادف   3 /  7  /2017  وتك�ون الع�روض نافذة لل�رد  

لغ�اي�ة    9 / 2017/7
 ويق�دم العطاء يف ظ�رف مغلق موقع ومختوم مثبت عليه اس�م ورقم املناقصة ويت�م وضعه يف صندوق 
العط�اءات يف مق�ر الوزارة / قس�م العق�ود العام�ة  وأن العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح 
العط�اءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور يف العنوان االت�ي ) مكتب الوزير 
/قس�م العق�ود العامة يف مقر الوزارة الكائ�ن يف املنصور / قرب بناية معرض بغ�داد الدويل (ليوم االثنني 

املصادف   3 / 7 /2017 الساعة 10:00 صباحا« 
- وسوف يستبعد أي عطاء غري مستويف للرشوط أعاله وان الوزارة غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات 

- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يف العراق, فيعترب اليوم التايل موعدا« لغلق املناقص����ة.   
www.mot.gov.iq  و          www.iraqitic.com: املوقع االلكرتوني -

Iraqi Ministry Of Trade) MOT (, General Contracts, Department, is pleased to invite the qualified and 
experienced   companies who have experience in supplying wheat and have similar trading deals With 
Iraq and Countries of World to participate in a tender for purchasing the quantity of )50,000( mt ±5% 
in minimum of Hard milling  wheat from origins  ) USA/CANADA/AUSTRALIA( according to the 
specifications adopted by Grain Board Of Iraq , and the final quantity will be specified by the buyer . 
Payment will be effected by LC.   
The following should be noted :
 -The qualified companies who want to obtain additional information should contact )General Contracts, 
Department( via it>s official e-mails ) high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq ( during the  
official working days of tender period from 08:30 Am -12:30 hrs Iraq /BLT 
 - The requisite qualification requirements:
Offers must be accompanied by a bid bond  or a certified check or bill of exchange provided that check 
or bill of exchange should be submitted attached to an official letter issued by the bidder and to be 
presented with offer. This letter has to mention that the submitted check or bill of exchange is a bond 
related to the said tender( issued through any Iraqi bank ) inside Baghdad ( depended by central bank of 
Iraq  that mention the name & number of  the above tender  at the rate of  1% of the bid>s value issued 
by the bidder only in favor of Grain Board Of Iraq. Bid bond  must be valid for )35 days( starting from 
offers validities> expiry date .
Document Required From Iraqi Companies
-    offer should be  signed & stamped ) original copy (  .
-    purchase bill of tender ) original copy (  .
mention the full details of the company address  ) phone no . e-    mail address – indicative points of the 
home address for the  company>s commissioner director provided that the company should notify the 
contracting party  of any change in it>s address within 7 days of the date of change.    
Id .
Habitation  Card .
A letter of no objection from the  state authority of taxes.
    Valid Trade Chamber ID .
Incorporation Certificate/ Foundation Contract / The Company>s Internal System Certified   Recently 
By Companies Recorder Directorate In Ministry Of Trade . 
Final  financial statement for the last two years authenticated by an  auditor  and certified by the Iraqi 
accountants and auditors union.
List of  the same trade  dealing such as bill of lading , L/C …etc  supported by confirmation  of  the 
concerned contracting parties .
Document Required From Arabic And Foreign Companies  
Offer should be  signed & stamped ) original copy (  . 
Purchase bill of tender ) original copy (  .
Mention the full details of the company address  ) phone no . –      e-mail address – indicative points of 
the home address for the  company>s commissioner director  ( provided that the company should notify 
the contracting party  change in it>s address within 7 days of the date of change.   
 incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation 
in addition to a translated copy to Arabic issued by a legal translation office or specialized & adopted 
section  / foundation contract / the company>s internal system , legally certified
- final financial statement for the last two years certified by an      
auditor .
- list of  the same trade  dealing such as bill of lading , L/C …etc  
supported by confirmation of  the concerned contracting 
parties .
General conditions : 
representative of a company  should  present officially  certified authorization  for their representation ) 
signed and stamped by the company>s stamp( and regarding the representative of foreign companies , it 
should be officially  certified   authorization by Iraqi embassy in the country of the company  .
the bidders has to submit  a proof  of its previous  dealing with export & import  wheat and is continuing 
its specialized activity for the last two years.
the winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs    
-bidders who are willing to participate  in this tender , they have to visit the General Contracts Department 
in the head quarter of Ministry Of Trade/ located in Baghdad , Al-Mansour – near Baghdad International 
Fair, and submit an official letter to obtain this tender>s conditions against  nonrefundable  amount of              
500 000  Iraqi diners.
 -The bids to be delivered to the following address )General Contracts, Department at the Ministry Of 
Trade / Minister>s Office section in Al-Mansor  City nearby Baghdad International Fair ( at the specified 
date )10:00 AM BLT ON   03/07 /2017 ( and offers valid to reply up to 09 /07 /2017
 Bidder to submit full detailed offer  in a closed envelope sealed with the stamp of the company>s’name, 
and marked with the tender no.& name. These offers must be put in the tenders  box  in the head quarter 
of MOT/ General Contracts Department   
Late bids will be rejected , and bids will be opened in attendance of bidders or their official representatives 
who are willing to attend this process  at the following address )General Contracts, Department at the 
Ministry Of Trade / Minister>s Office section in Al-Mansor  City nearby Baghdad International Fair ( at 
the specified date )10:00 AM BLT ON 03/07/2017 (.
Note :
Any offers received without one of the above mentioned terms and conditions will be  neglected, Ministry  
of Trade is un obliged to accept the lower prices.
If  the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq, then the closing date 
will be  on the next day .
Website :   WWW.IRAQITIC.COM  &  WWW.MOT.GOV.IQ

 الحاقا بكتابنا ذي الع��دد ب/2556 ف��ي 2017/6/1 
والخ�اص بإعالن  املرحل�ة االوىل ))االعم�ال غري املنجزة 
ملرشوع منطقة القبلة املتكامل ) مجاري ، امطار ، ثقيلة 

وبلدية (( مناقصة )10/ مجاري 2017 ( .
م�ن خ�الل االستفس�ارات املوجه�ة من قب�ل الرشكات 

الراغبة يف االشرتاك يف تقديم عروضهم  
ن��ود ان نن��وه اىل :

1-تقديم عرض فني  فقط وليس عرض تجاري يف املرحلة 
االوىل.

2- تك�ون الخ�ربة الكلية العامة )10 س�نوات ( والخربة 
التخصصية )6 سنوات ( استنادا اىل كتاب قسم التخطيط 

واملتابعة 1652 يف 2017/6/19 
*مالحظ�ة : ع�ىل ال�رشكات التي قطعت ع�ىل املناقصة 
مراجع�ة ديوان محافظة الب�رصة / العقود الحكومية/ 

التعاقدات/ لجنة بيع التنادر الستالم التعديل .

According to  our letter numbered  B/2556 on 1/6/2017 
of the first stage announcement )The uncompleted 
works for QIBLA complete project
) sewage – rain – heavy sewage & municipality( Tender 
NO.)10/swage/2017( 
Cause the inquires of companies which interesting to 
present their offer ,we would like to intimate you:
1- present only technical offer not commercial  in the 
first stage .
2- all general experience should be )10 years ( and 
specialist experience )6 years ( according to letter 
of planning & proceeding Dept. numbered 1652 on 
19/6/2017
Not:
All the participant companies must attend  Basra 
governorate office / government contract /contracts/ 
Tenders sale commission to  receive the amendment .

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف 
العدد 516/ب2017/1
التاريخ 2017/6/20

اعالن
يوس�ف  هي�ام   ( عليه�ا  املدع�ى  اىل 

منشد(
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرقم 
516/ب2017/1 بتاريخ 2017/2/28 
املدع�ى  )بال�زام  الحك�م  واملتضم�ن 
عليهم�ا هي�ام يوس�ف منش�د وفواز 
غوين�ي حرب�ي بالتكاف�ل  والتضامن 
املدي�ر  للمدع�ي  بتاديتهم�ا  بينهم�ا 
املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
chf  اضاف�ة لوظيفت�ه  مبلغ مقداره 
ملي�ون و اربعمائ�ة وواح�د وعرشون 
الف وستعمائة واربعة وثمانون دينار  
وه�و مايمث�ل متبق�ي مبل�غ القرض 
والغرام�ات التاخريي�ة لغاي�ة تاري�خ 
اقام�ة ه�ذه الدع�وى يف 2017/2/2 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
الخرض واش�عار مختار حي الزهراء /

حي الحس�ني قضاء الخرض /الصوب 
الكب�ري لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار 
املذكور  خالل املدة املقررة بكافة طرق 
الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب 
الق�رار املذك�ور درج�ة البت�ات وف�ق 

االصول
القايض

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي 
 2017/6/13 يف   /1461 بالع�دد 
النج�ف  تنفي�ذ  بمديري�ة  والخ�اص 
والخ�اص بالعقار تسلس�ل 3487/3 
ح�ي الغدير حيث لم يذك�ر دين الدائن 
225.000.000 مليون دينار لذا اقتىض 

التنويه

دائرة كاتب عدل الكاظمية  
  نرش انذار

العدد 13345
التاريخ 19 / 6 / 2017 

ال��ى الس��يد حس�ني محمد رضا محمد اح��د ورثة محمد رضا محمد حس�ني العنوان 
ح����ي الخض��راء محلة 635 زقاق 33 دار 10 بالنظر ملجهولية اقامتك وحس�ب رشح 
املبل�غ عىل ورقة التبلي�غ املرقمة 4971 املؤرخ�ة يف 19 / 6 / 2017 واملختومة من مركز 

رشطة الجامعة تقرر تبليغك بالصحف املحلية 
كاتب العدل / دلفاء جميد عبد اهلل   

جهة االنذار :-  
س�بق وان تعاقدت مع مورثكم املرحوم محمد رضا محمد حس�ني املدير املفوض لرشكة 
اب�ن حي�ان لصناعة البالس�تك وكيله العام ج�واد احمد ع�يل بتاري�خ 26 / 10 / 1992 
ومضم�ون العق�د ان تنقل ملكي�ة العقار املرق�م 1 / 543 مقاطعة 12 فخري�ة العائد يل 
باس�مكم مقابل ان تس�جل رشكة ابن حيان لصناعة البالس�تك بجميع مكائنها باسمي 
لدى مس�جل الرشكات وحيث ان�ي قد اوفيت بالتزامي بالعقد وقم�ت بنقل ملكية العقار 
اعاله باسمائكم اال انكم ممتنعني عن تسجيل الرشكة اعاله باسمي بالدوائر ذات العالقة 
علي�ه انذرك�م للزوم نق�ل ملكية الرشكة اعاله باس�مي خ�الل مدة اقصاها س�بعة ايام 
ومراجعة الدوائر املعنية للغرض اعاله وبعكسه واستناداً  للفقرة 4 فان العقد يعترب الغياً 
وسأضطر ملراجعة الطرق القانونية لفسخ العقد واملطالبة باعادة الحال عىل ما كان عليه 
قبل تنفيذي االلتزام بنقل ملكية عقاري باسمائكم ومورثكم وساطالبكم بالتعويض عما 

حصل يل من رضر جراء امتناعكم  
املنذر :- مهدي حميد جعفر

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 1801 / ش / 2017 

التاريخ 20 / 6 / 2017
اعالن

اىل املدعى عليه / حيدر اكرم صالل
اقام�ت املدعي�ة نهل�ة فاضل حمي�د الدعوى املرقم�ة اعاله 
تطالب�ك فيها بتصديق الط�الق الرجعي الواق�ع للمرة االوىل 
بتاري�خ 14 / 10 / 2010 وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور ام���ام ه���ذه املحكمة يف يوم 5 / 7 / 
2017 ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك قانوناً سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / فارس شبيب الزم

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد 2037/ب2017/1
التاريخ 2017/6/20

اعالن
اىل املدعى عليه ) عيل طعمة صبيح (

اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة 
اضاف�ة   CHF التعاوني�ة  االس�كان 
لوظيفت�ه الدعوى املرقم�ة  اعاله ضدك 
وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م بتاديتك له 
بالتكافل والتضامن مع املدعى عليهما ) 
حسني عيل محمود وس�عود عبد الواحد 
عي�دان ( مبل�غ قدره )الف�ان وعرشون 
دوالر امريك�ي ( وه�و مجم�ع املبال�غ 
املرتتبة بذمتها للمدعى من مبلغ القرض 
والغرام�ات التاخريية بموج�ب اتفاقية 
القرض املح�ررة بتاري�خ 2015/6/23 
ونظ�را  ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكمة بداءة 
الب�رصة  واش�عار مخت�ار محل�ة املربد 
الجدي�د /قض�اء الزب�ري ت77 ل�ذا تقرر 
محليت�ني  بصحيفت�ني  اعالن�ا  تبليغ�ك 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2017/7/5 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك 
او ارس�ال م�ن ينوب عنك س�وف تجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 
1461 يف 2017/6/13 والخاص بالعقار 
املرقم 3/27087 والتاب�ع ملديرية تنفيذ 

النجف بالعدد 2015/2013 
1-ذكر املقاطعة 2 والصحيح 4

2-ذك�ر س�قف الكلي�دور م�ن الطابوق 
خط�ا   1×1.5 مس�احة  والش�يلمان 

والصحيح هو 1.5×5 
3-ل�م يذكر يف اوص�اف الجزء الثاني من 

العقار سلم داخل يف الطابق االول
لذا اقتىض التنويه

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

م/ تـــنويـــــــه
Intimation

Acting   Manager  Of  General Contracts Department
Ministry Of Trade

مدير قسم العقود العامة 
يف وزارة التجارة

م.ر مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية /وكالة

العدد: 2772
التاريخ: 19 /2017/6

وزارة التجارة
قسم العقود العامة

اعادة اعالن
 Re-ADVERTISEMENT

 MINISITRY  OF TRADE
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT

TENDER NO :- MOT /WHEAT/2/2017
CLASSIFICATION NO. : 33  CURRENT BUDGET
DATE : 20  /  0 6 /2017

MOT /WHEAT/2/2017 : رقم املناقصة
رقم التبويب : 33 املوازنة اجلارية

تاريخ اإلعالن: 20 / 6  / 2017
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www.almustakbalpaper.net

العدد )1467( االربعاء  21  حزيران  2017
www.almustakbalpaper.net

برييز يكشف أول أهدافه مع بداية واليته اخلامسة ومفاوضات مبايب
        المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال فلورنتين�و بريي�ز، رئيس ري�ال مدريد، إن 
النادي يرغب يف استمرار جميع العبيه بمن فيهم 

العب الوسط الكولومبي خاميس رودريجيز.
وكش�ف فلورنتينو أن »لم يرسل أحًدا أي عرض 
م�ن أجل العب، وال حتى من أج�ل خاميس، وال 

موراتا«.
وش�ارك خاميس وموراتا يف دقائق أقل من التي 
يريدونه�ا املوس�م املنق�ي، وم�ن املحتمل أن 

يبحثا إمكانية الرحيل عن الفريق امللكي.
ويف مقابل�ة ملحط�ة »أوندا س�ريو« اإلذاعية أكد 
فلورنتين�و أن »ال��24 العًبا الذي�ن نحظى بهم 
جيدون للغاية، ومدرب الفريق زين الدين زيدان 

قاد الفريق بشكل جيد«.
ورصح فلورنتين�و ال�ذي أعي�د انتخاب�ه مؤخرًا 
رئيًسا للنادي املدريدي لوالية خامسة، أن »أول« 
يشء س�يقوم بفعله ه�و »تجديد« عق�د زيدان 

املقرر انتهاؤه يف 2018.
وعن الع�ب الوس�ط الفرن�ي كيلي�ان مبابي، 
18 عاًم�ا، العب موناكو، ق�ال فلورنتينو »يبدو 
يل العًب�ا جيًدا، ويتمت�ع بمه�ارات تجعله يقوم 
بأشياء هامة.. نحن نراقبه ونتابعه«، مشريًا إىل 

عدم تحدثه مع الحارس ديفيد دي خيا.
وس�ريحل عن صف�وف امللك�ي املوس�م املقبل، 
املداف�ع الربتغايل بيبي، ومن املحتمل أيًضا رحيل 

املهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز.
وتح�دث فلورنتينو عن إيس�كو أالرك�ون، الذي 
س�يبقى بالنادي املوس�م املقبل، قائ�ًا »أعتقد 
أنه تم االتفاق ع�ى التجديد لكن لم يتم التوقيع 

بعد«.
وأوض�ح »لم تس�نح الفرص�ة للتوقي�ع ألنه يف 
عطلة. س�يتم التوقيع بعد عودته. لدى إيس�كو 

شكوك لكنه فكر يف األمر والريال هو بيته«.
وق�ال فلورنتينو برييز، إن نادي�ه رفض فرصة 
لض�م ديفيد دي خيا حارس مانشس�ر يونايتد 

الصيف املايض، واس�تبعد التق�دم بعرض جديد 
لحارس منتخب إسبانيا.

كان ري�ال مدري�د ع�ى أعت�اب ض�م دي خيا يف 
2015 لك�ن الصفقة، التي كانت تتضمن انتقال 

الح�ارس كيلور ناف�اس إىل يونايت�د، تعثرت يف 
ناف�اس، ح�ارس  ض  األخرية.وتع�رَّ اللحظ�ات 

كوس�تاريكا النتق�ادات عديدة املوس�م املايض؛ 
بس�بب ارت�كاب أخطاء عديدة أضاع�ت النقاط 
عى ريال، وذكرت تقارير أن العماق اإلس�باني 

سيحاول مجدًدا ضم دي خيا.
وتطور أداء نافاس، قرب نهاية املوس�م، ونجح 
ريال مدريد يف الفوز بالدوري اإلسباني، ودوري 

أبطال أوروبا.
وق�ال بريي�ز، إن ري�ال ال يتطل�ع إىل اس�تبدال 

نافاس، أو حتى الحارس البديل كيكو كاسيا.
ونقلت صحيفة »ماركا« ع�ن برييز قوله، »منذ 
عام�ن حدثت كارث�ة الفاكس املتأخر. أرس�لوا 
)يونايت�د( دقيقتن بش�كل متأخ�ر، وهذا ما يف 

األمر كله«.
وأض�اف بعدما فاز برئاس�ة ري�ال مدريد لفرة 
ثالث�ة عى الت�وايل: »يف العام املايض س�نحت لنا 
الفرصة لضمه لكننا لم نستغلها، واآلن ال يوجد 
أي اتف�اق مع مانشس�ر يونايتد لضمه. الواقع 

أننا نملك حراس رائعن«.
ن ريال من تدعي�م صفوفه يف يناير/ ول�م يتمكَّ

كان�ون الثاني املايض؛ بس�بب عقوبة مفروضة 
لكن بع�د رفع اإليقاف ذكرت تقارير أنه دخل يف 
مفاوض�ات لضم كيليان مبابي مهاجم فرنس�ا 

وجيانلويجي دوناروما حارس ميان.
وتحوم شكوك حول مستقبل الهداف كريستيانو 
رونالدو، وكذلك الثنائي ألفارو موراتا، وخاميس 
رودريجي�ز، لكن برييز قال إن ري�ال لم يبدأ بعد 

التفكري يف سوق االنتقاالت.
وأك�د بريي�ز أن ريال ضم الظهري ثي�و هرنانديز 
م�ن غريم�ه أتلتيك�و مدري�د، رغم ع�دم إعان 

النادي بشكل رسمي عن الصفقة.
وقال برييز »بعد الفوز بدوري األبطال لم نحصل 
عى أي عرض ألي العب، وكل ما يثار يف وس�ائل 
اإلعام غري صحيح، وهذا باس�تثناء صفقة ثيو 

التي حسمت قبل ذلك.

حسم نهائيًا موقف ريال مدريد من ضم دي خيا

املبارشة يف تنفيذ مرشوع ملعب
»عمو بابا« االسبوع املقبل

منتخب السلة العراقي يعسكر يف تركيا

روين يتخذ أول خطوة إلقناع مورينيو بأمهيته

             بغداد/ المستقبل العراقي

اتفقت الدائرة الهندسية في وزارة الشباب والرياضة 
م�ع الش�ركة المنف�ذة لمش�روع ملع�ب الرصافة 
االولمب�ي }عم�و بابا{ س�عة 30 الف متف�رج على 
خطة العمل المس�تقبلية لغرض المباش�رة بالعمل 
وفق التوقيتات الزمنية المحددة.وذكر بيان لوزارة 
الش�باب تلقت “المس�تقبل العراقي”، نسخة منه ، 
ان” المهندس طارق قاس�م مدير قس�م المش�اريع 
أالس�تراتيجية أجتمع مع ممثلي الش�ركة المنفذة 

لمش�روع ملع�ب الرصاف�ة االولمب�ي بخص�وص 
تدارس خطة العمل بحضور دائرة المهندس المقيم 
وتم االتف�اق على خطة العمل المس�تقبلية لغرض 
ب�دأت  الش�ركة  ان”  بالعمل”.واض�اف  المباش�رة 
بمرحلة أعادة تقييم لكافة االعمال من اعمال القبو 
والمقاط�ع الباقي�ة للملعب الرئيس�ي حيث تحتاج 
الى اعادة تقيم وحس�ابات لغرض المباش�رة خال 
االس�بوع القادم”.واش�ار البيان الى ان�ه “ تم عقد 
اجتماع مع مس�ؤول وحدة الحماية بشأن موضوع 

الحماية حيث تم االتفاق على زيادة الحماية.

              بغداد/ المستقبل العراقي

يغادر منتخب العراق لكرة السلة 
إل�ى مدين�ة إس�طنبول التركية، 
بعد عيد الفطر المبارك، للدخول 
في معسكر تدريبي يستمر لمدة 
لبطول�ة  اس�تعدادا  أس�بوعين، 
آس�يا التي س�تقام ف�ي بيروت، 
المقبل.وق�ال  آب   / أغس�طس 
حس�ين  الس�لة  اتح�اد  رئي�س 
العمي�دي، في تصريحات لموقع 
كورة الرياضي، إن وفد المنتخب 
الوطني س�يغادر ف�ي األول من 

يوليو / تموز المقبل، إلى مدينة 
إس�طنبول، للدخول في معسكر 
تدريبي يس�تمر لمدة أسبوعين، 
بعدها يحمل الوفد حقائبه تجاه 
الصي�ن تايبي�ه، للمش�اركة في 
بطول�ة وليم جونز، خال الفترة 
تم�وز   / يولي�و   23  -  15  م�ن 
المقبل.وبين العميدي أن التعاقد 
م�ع الم�درب الترك�ي مصطفى 
داري�ن، انته�ى بش�كل رس�مي، 
حيث صدق�ت اللجن�ة األولمبية 
على نسخة من العقد، الذي يحمل 
وس�يلتحق  الطرفي�ن،  إمض�اء 

بالوفد في إس�طنبول لإلش�راف 
المنتخب.وأش�ار  عل�ى تدريبات 
إلى دارين سيقود المنتخب حتى 
نهائيات آس�يا في بي�روت، على 
أن يت�م تقيي�م عمل�ه، وفي حال 
حق�ق نتائج طيبة س�يتم تجديد 
تعاقده للفترة المقبلة.يشار إلى 
أن مصطفى دارين كان مساعدا 
لم�درب المنتخ�ب الترك�ي ف�ي 
كأس العال�م ع�ام 2010، والتي 
المنتخ�ب  خاله�ا  م�ن  حص�ل 
التركي على المرك�ز الثاني، بعد 

منتخب أمريكا.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اد واي�ن روني قائد مانشس�تر يونايتد، إلى ملعب تدريب�ات النادي قبل 
بدء المعس�كر اإلعدادي للفريق ب�3 أس�ابيع، بحس�ب م�ا ذكرت صحيفة 

“ذا صن” .وحدد مانشس�تر يونايتد، يوم 9 يوليو/تموز المقبل، موعًدا 
للتجم�ع األول لاعب�ي الفريق الذي س�يغادر للواليات المتحدة 

لخ�وض مجموعة م�ن المباريات الودية.إال أن روني، باش�ر 
التدريبات المنفردة بهدف اس�تعادة مستواه وإقناع المدرب 
جوزي�ه موريني�و بأهميت�ه بعدم�ا فق�د مكانه األساس�ي 
للفريق، خال الموسم الماضي.وعانى روني من اإلصابات 
خ�ال الفترة الماضية، وأش�ارت “ذا ص�ن” إلى أن الجهاز 
الفن�ي للن�ادي لم يك�ن مقتنًع�ا بجاهزية الاع�ب البدنية 
عقب عودته للتدريبات.تأتي هذه األنباء رغم عدم وضوح 
الرؤيا حول مس�تقبل قائد المنتخب اإلنجليزي الس�ابق 
البال�غ من العمر 31 عاًما والذي م�ن المحتمل أن يغادر 
مانشستر يونايتد.ويعلم روني أن فرصه ستتضاءل في 

العودة لتش�كيلة منتخ�ب باده قب�ل نهائيات كأس 
العال�م 2018، ف�ي حال ل�م يلعب ك�رة القدم على 
أعلى مس�توى وبش�كل منتظم.وصرح روني في 
وقت س�ابق، بأنه سيس�تغل إجازته الصيفية مع 

أسرته الستعراض خياراته المس�تقبلية. وقال: “بصراحة 
وقلته�ا س�ابًقا، ال أع�رف. لديَّ ق�رارات يج�ب أن أتخذها خال 

األس�ابيع المقبل�ة، سأتش�اور مع أس�رتي قبل اتخ�اذ القرار”. 
وأضاف: “أعتقد أنه يجب عليَّ اتخاذ قرارات مبنية على كرة القدم 

وهذا ما سأفعله، في األسابيع المقبلة، وبأمانة..

الشباب والرياضة تتلقى عروضًا بأقامة مهرجانات رياضية يف املالعب العراقية
              النجف/ المستقبل العراقي 

تلقت وزارة الش�باب والرياضة عروضا عديدة 
الماع�ب  رياضي�ة ف�ي  ألقام�ة مهرجان�ات 
العراقي�ة . وقال وزير الش�باب والرياضية عبد 

الحس�ين عبطان في ف�ي بيان لل�وزارة تلقته 
الكبي�ر  “النج�اح  ان  العراق�ي”،  “المس�تقبل 
ال�ذي تحقق في ملف رفع الحظ�ر الجزئي عن 
الماعب الرياضية وماتحقق في مباراة العراق 
واالردن ف�ي ملعب البصرة الدولي، دفع الكثير 

من الش�ركات العالمية والمؤسس�ات الدولية 
التقدم بطلبات رس�مية للوزارة من اجل اقامة 
المهرجان�ات الرياضي�ة ف�ي ماع�ب البصرة 
واربي�ل وكرباء”.واض�اف عبط�ان ان “هناك 
م�ن  تقدم بطل�ب اقامة مب�اراة اس�تعراضية 

ألس�اطير فريقي برش�لونة وري�ال مدريد في 
الع�راق فضاً عن االس�تعداد لجلب المنتخبات 
العالمي�ة لخوض المباريات الودية في ماعبنا 
وان ه�ذه الطلب�ات تع�د مؤش�را ايجابي�ا عن 

الوضع المستقر في العراق.

اعان
بناء عى الطلب املقدم من السيد )حسن 
زيدان نيس�ان ( ال�ذي يطلب فيه تبديل 
اللق�ب من )الكري�زي ( اىل ) الحمدان ( 
من لديه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خ�ال مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء
مهدي نعمه الوائيل

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مدي�ر 
واالقامة العامة

تنويه
س�قط س�هوا يف اعان محكم�ة بداءة 
الب�رة 1572 /ب/2017 اىل املدع�ى 
علي�ه محم�د فاض�ل عبد يف املس�تقبل 
 1466 الع�دد   2017/6/20 الثاث�اء 
عب�ارة يف 2017/5/23 تق�رر تبلغ�ك 
بصحيفتن يوميتن محليتن للحضور 
املرافع�ة  ي�وم  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام 

2017/7/3 لذا اقتىض التنويه

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
العدد 6213

التاريخ 2017/6/15
اعان فقدان

قدمت الس�يدة بهيه ع�ون مزعل طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة تطلب في�ه االعان 
ع�ن فقدان ولدها املدع�و تحرير رايض 
جوالن ونصبها قيمة مؤقتة عليه الدارة 
شؤونه والذي فقد بتاريخ 2011/4/24 
وحس�ب االوراق التحقيقي�ة الخاص�ة 
بح�ادث الفق�دان فعى املفق�ود او من 
يع�رف عن مص�ريه يشء او من تتوفر 
لدي�ه معلوم�ات عن مص�ريه مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة او اق�رب مركز رشطة 
خ�ال مدة ثاث�ون يوم�ا اعتب�ارا من 
تاري�خ الن�رش وبعكس�ه س�وف تنظر 

املحكمة بالطلب املقدم وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعى
الب�رة  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة البرة
العدد 607/ب/2017
التاريخ 2017/6/20

اعان
اىل املدع�ى عليه�م /1-س�عاد محم�د 

شاكر عبد الوهاب
2-عبد الحافظ عبد الوهاب عيل

3- حكيمة عبد الوهاب عيل
اصدرت هذه املحكمة قرار الحكم املرقم 
607/ب/2017 يف 2017/6/1 ضدكم 
واملتضمن الحكم بازالة ش�يوع العقار 
9/660 القبل�ة بيع�ا وباملزايدة العلنية 
وتوزي�ع  ص�ايف الثم�ن ب�ن ال�رشكاء 
كا حس�ب س�هامه ولتع�ذر تبليغكم 
ملجهولية محل اقامتكم وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي 
ملنطقة البكر واالحرار ومنطقة البرة 
ومنطقة دور الشؤون لذا تقرر تبليغكم 
اعان�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن 
ولكم ح�ق االع�راض والتميي�ز خال 
املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية
القايض
علوان بربوت البزوني

تنويه
ورد يف جري�دة املس�تقبل بالعدد 1454 
يف 2017/6/18 اع�ان محكم�ة بداءة 
البرة بالعدد 1058/ب/2017 البالغ 
اربعمائ�ة وس�بعون واربع�ون مليون 
وس�بعة  اربعمائ�ة  والصحي�ح  خط�ا 

واربعون مليون  لذا اقتىض التنويه

فقدان
فق�دت مني ش�هادة كيل ص�ادرة من 
النفطي�ة  املنتج�ات  توزي�ع  رشك�ة 
والعائدة للس�يارة املرقمة 9345 دهوك 
/حمل بأس�م )ف�وزي جمع�ة جهاد (  
فعى من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرة

رقم االضبارة 2017/1250
التاريخ 2017/6/15

اىل املنفذ عليه /احمد موىس احمد 
لقد تحق�ق لهذه املديرية م�ن خال رشح 
القائم بالتبلي�غ ملنطقة )حي الزهور ( انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعان�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ البرة خال خمسة عرش يوما تبدا 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة  املعامات  
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
علم�ا انك مدي�ن بمنع معارض�ة جزء من 
العقار تسلس�ل 46/21/ الكزارة وتسليمه 
خاليا م�ن الش�واغل لصال�ح الدائن /عيل 

حمد احمد 
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة بداءة الب�رة بالعدد 1211 

/ب/2016 يف 2016/6/21

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرة

رقم االضبارة 2017/1017
التاريخ 2017/6/15

اىل املنفذ عليه /عبد الرزاق خضري احمد 
لقد تحق�ق لهذه املديرية م�ن خال رشح 
القائم بالتبلي�غ ملنطقة )حي الزهور ( انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ 
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعان�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ البرة خال خمسة عرش يوما تبدا 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة  املعامات  
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
علم�ا انك مدي�ن بمنع معارض�ة جزء من 
العقار تسلس�ل 46/21/ الكزارة وتسليمه 
خاليا م�ن الش�واغل لصال�ح الدائن /عيل 

حمد احمد 
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
ق�رار محكمة بداءة الب�رة بالعدد 1261 

/ب/2016 يف 2016/9/29

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2014/589

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن 
الداخيل الخامسة بالبرة

اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه : الرشطي   
خال�د  ه�ال عب�د الس�يد عبد/مديري�ة 

رشطة محافظة البرة
رقم الدعوى وتاريخها : 2014/453

تاريخ ارتكاب الجريمة :2009/5/23
تاريخ الحكم : 2014/4/8

امل�ادة القانوني�ة : 5 م�ن ق.ع.د رقم 14 
لسنة 2008

خاصة الحكم
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 
للمنطق�ة الخامس�ة عى امل�دان الغائب 
)الرشط�ي  خالد هال عبد الس�يد عبد( 

باسم الشعب بما ييل :-
1-بالحبس البس�يط ملدة ) س�تة اشهر ( 
وفق املادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
وبداللة املادت�ن 61/اوال و 69/اوال  من 
ق.أ.د رق�م 17 لس�نة 2008 لغياب�ه عن 
مقر عمله من تاريخ 2009/5/23 ولحد 

االن .
2- اعط�اء املوظفن العمومين صاحية 
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم 
الص�ادر يف حقه اس�تنادا الح�كام املادة 

69/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
3- ال�زام املواطن�ن االخب�ار ع�ن مح�ل 
اختفاء املحك�وم اعاه اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 69/ثالثا من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 

2008
4- حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة  
استنادا الحكام املادة 69/رابعا من ق.أ.د  

رقم 17 لسنة 2008
5-اخراجه م�ن الخدمة اس�تنادا للمادة 
42/ثاني�ا/أ م�ن  ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

.2008
للمحام�ي  اتع�اب محام�اة  تحدي�د   -6
املنت�دب جب�ار عات�ي جرب   مبل�غ قدره 
ع�رشون  ال�ف دين�ار ت�رف ل�ه بع�د 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكم�ا غيابيا صادرا باتف�اق االراء قابا 
لاعراض استنادا الحكام املادة 61/اوال 

من ق.أ.د وافهم علنا 
اللواء الحقوقي 
رئيس املحكمة
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بناء عىل ماجاء بكتاب مديرية بلديات ميسان /لجنة اعادة التقدير املرقم 12673 يف 2017/6/13  
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بي�ع القطعة االرايض املدرجة مواصفاتها 
يف القائمة املرفقة طيا والتي تبدا تبدا بالتسلس�ل )1-قطعة ارض ( املرقمة )674/10 مق 15 عيل 
الرشقي ( وتنتهي بالتسلسل )23-قطعة ارض 842/10 مق 15 عيل الرشقي ( البالغ عددها )23( 
قطع�ة العائ�دة اىل مديرية بلدية عيل الرشقي  باملزايدة العلنية اس�تنادا  لقان�ون بيع وايجار اموال 
الدولة املرقم )21( لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات 
ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة ثالثون  يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه 
تأمينات قانونية ال تقل عن 5 % من القيمة املقدرة لبدل االيجار لكامل مدته وستجري املزايدة خالل 
الدوام الرس�مي م�ن اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءه�ا يف مقر مديرية بلدية عيل 

الرشقي ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات كربالء املقدس�ة عن ايجار )العق�ارات ( املدرجة اوصافعا ادناه 
وذلك بعد مرو ) 30( يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشراك 
باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل التامينات القانونية 
البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري 
املزاي�دة  يف الي�وم الذي ييل العطلة واليجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وص�ل التامينات او من يخوله بتوكيل 
رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل ويف حالة رغبة املس�تاجر 

بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة

محكمة بداءة الكرخ
العدد 1466/ب/2017

اعالن
اىل املدع�ى عليه طالب جاس�م ثان�ي مجهول محل 
اقامت�ه حاليا اقام املدعي مدير عام الرشكة العامة 
لتنفيذ مشاريع النقل واملواصفات /اضافة لوظيفته 
الدعوى املرقم�ة اعاله لدى ه�ذه املحكمة يطالبك 
فيه�ا بتادية املبل�غ املتبق�ي 3.200.000 من اصل 
املبلغ 10.000.000 وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي انتقالك 
اىل جهة مجهولة ق�رر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتني  بموعد املرافعة يوم 2017/7/11 الساعة 
التاس�عة ويف حالة عدم حض�ورك او من ينوب عنك 

قانونا ستجري بحقك غيابا وعلنا وفق القانون

القايض

مدة االيجارالقيمة المقدرةالمساحةرقم العقار وموقعهت

سنة واحدة5800291000000م2علوة بيع االغنام فريحة المرقمة )40/411/1 ( فريحة1

سنة واحدة1000042000000م2سكلة لبيع المواد االنشائية حي السالم جزء من 61/10638/3 جزيرة2

سنة واحدة1147.511500000م2ارضية الباعة المتجولين /حي النصر جزء من 61/14282/3 جزيرة3

سنة واحدة10003000000م2سكلة لبيع المواد االنشائية/فريحة قرب الوادي المرقمة )4/3و4/4( فريحة4

سنة واحدة8007500000م2سكلة لبيع المواد االنشائية/ملحق التعاون المرقمة )ب/جزء من التصميم 646(5

سنة واحدة وبصورة 4002000000م2سكلة لبيع المواد االنشائية /حي السالم المرقمة )جزء من التصميم 640/27(6
مؤقتة

سكلة بيع  المواد  االنشائية ملحق حي التعاون بالقرب من محطة الحج البري ) أ/جزء من التصميم 7/646
سنة واحدة3003500000م2ملحق التعاون

ثالث سنوات11.25500000م2حانوت عباسية غربية المرقم )6(8

ثالث سنوات101505000م2سلم عباسية غربية )بال ( 9

ثالث سنوات905000000م2شقة عباسية شرقية قرب المحكمة المرقم)73/137(10

ثالث سنوات24.819250000م2حانوت عباسية غربية ) 1 جزء من العقار 23(11

ثالث سنوات12500000م2حانوت حي الحر المرقم )39(12

ثالث سنوات12500000م2حانوت حي الحر المرقم )45(13

ثالث سنوات191500000م2حانوت حي التحدي المرقم )6(14

ثالث سنوات12600000م2حانوت حي الحر المرقم )30(15

ثالث سنوات8005000000م2معرض سيارات الحي الصناعي طريق النجف المرقم )3/2 جزء من 600هـ(16

سنة واحدة7208000000م2معرض سيارات الحي الصناعي طريق النجف المرقم )2 جزء من 600هـ(17

وزارة االعامر واالسكان 
والبلديات العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار

م.ر. مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

اعالن

العدد/17563
التاريخ 2017/6/19

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن اول ملنتسبي الوزارة
العدد: 229 

التاريخ: 2017/6/19
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المبلغ الكلي للقطعة كتابتاالمبلغ الكلي للقطعة رقماسعر المتر الواحد د.عالمساحة م2رقم القطعة والمقاطعةاسم البلديةت
فقط ثمانية عشر مليون دينار الغيرها674/103006000018000000 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي1
فقط ثمانية عشر مليون دينار الغيرها103006000018000000/ 668 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي2
فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار الغيرها103007500022500000/ 647 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي3
فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار الغيرها103007500022500000/ 346 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي4
فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار الغيرها103007500022500000/ 624 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي5
فقط ثمانية عشر مليون دينار الغيرها103006000018000000/ 831 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي6
فقط ثمانية عشر مليون وستمائة  الف دينار الغيرها103006200018600000/ 807 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي7
فقط ثمانية عشر مليون دينار الغيرها103006000018000000/ 777 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي8
فقط ثمانية عشر مليون دينار الغيرها10300600001800000/ 775 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي9
فقط ثمانية عشر مليون دينار الغيرها103006000018000000/ 765 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي10
فقط ثمانية عشر مليون دينار الغيرها103006000018000000/ 749 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي11
فقط واحد وعشرون مليون دينار الغيرها103007000021000000/ 718 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي12
فقط واحد وعشرون مليون دينار الغيرها103007000021000000/ 715 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي13
فقط واحد وعشرون مليون دينار الغيرها103007000021000000/ 706 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي14
فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار الغيرها103007500022500000/ 420 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي15
فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار الغيرها103007500022500000/ 199 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي16
فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار الغيرها103007500022500000/ 574 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي17
فقط اربعة وعشرون مليون دينار الغيرها103008000024000000/ 328 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي18
فقط اربعة وعشرون مليون دينار الغيرها103008000024000000/ 148 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي19
فقط اثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار الغيرها103007500022500000/ 587 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي20
فقط خمسة وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار الغيرها103008500025500000/ 1185 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي21
فقط تسعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار الغيرها103006500019500000/ 769 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي22
فقط ثمانية عشر مليون دينار الغيرها103006000018000000/ 842 مق 15 علي الشرقيمديرية بلدية علي الشرقي23
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الزواج االلكرتوين جريمة الرشوة

القاضي ناصر عمرانالقاضي عماد عبد الله

ال�زواج لغة يعني االقت�ران، وقد ورد به�ذا المعنى في قوله تعال�ى: ))وإذا النفوس 
زوج�ت ((، وع�رف الزواج ش�رعاً بأن�ه: )عقد يبيح لكل م�ن الرجل والمرأة االس�تمتاع 
باآلخ�ر على الوجه المش�روع ( اما  قانون األحوال الش�خصية العراقي رقم 188 لس�نة 
1959 المعدل فقد عرف الزواج في المادة )3( بأنه : )عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا 
غايت�ه إنش�اء رابطة للحياة المش�تركة( والزواج عقد رضائ�ي ذو طبيعة خاصة، وليس 
من العقود الش�كلية التي يستلزم لها شكلية معينة لالنعقاد، فالتوثيق غير الزم لشرعية 
الزواج أو صحته أو نفاذه أو لزومه، وإذا كان قانون األحوال الش�خصية العراقي المعدل 
قد وضع عقوبة في المادة العاش�رة الفقرة الخامس�ة فان هذه العقوبة وضعت لتنظيم 
عقود ال�زواج والقضاء على ظاهرة الزواج خارج المحكمة من دون مس بصحة او نفاذ 
او لزوم العقد، وهناك اركان وشروط النعقاد وصحة عقد الزواج ذكرتها المواد )الرابعة 
والخامس�ة والسادس�ة بفقراتها( من قانون االحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 
1959 وال يختل�ف عق�د ال�زواج بأركانه عن العق�ود االخرى وهي )التراض�ي )اإليجاب 
والقب�ول ( والمح�ل والس�بب ( ويجب توفرهم�ا لتتحقق ماهية عقد الزواج . وش�روط 
انعق�اد ال�زواج تتنوع إلى نوعي�ن: ألن منهما ما يرج�ع إلى العاقد ومنها م�ا يرجع إلى 
مجلس العقد. فأما ما يرجع إلى العاقد من ش�روط االنعقاد فهو ش�رط واحد. وهو:  أن 
يكون العاقد عاقالً، فال ينعقد الزواج إذا كان العاقد مجنوناً أو صبياً ال يعقل ألن كل واحد 
منهم�ا ليس أهال للتصرف. وأم�ا ما يرجع إلى مجلس العقد من ش�روط االنعقاد فثالثة 

شروط هي :
األول: أن يتخذ المجلس الذي صدر فيه اإليجاب والقبول .

الثان�ي: أن يس�مع كل واح�د من العاقدي�ن كالم اآلخر ويفهم ما يراد ب�ه، فال ينعقد 
الزواج إذا كان أحد العاقدين أصم، وال إذا كان أحدهما ال يفهم المراد من الكالم. الثالث: أال 
يخالف القبول واإليجاب في ش�يء ُيعد عن�د التحقيق مخالفة، وذلك بأن يختلف المعقود 
لهما أو أحدهما أو يكون ما ذكر في عبارة القبول شرا مما ورد في اإليجاب سواء أكانت 
المخالف�ة ف�ي كل جزء من أجزاء اإليجاب أم كانت في بع�ض أجزائه دون بعضها اآلخر، 
وعقد الزواج االلكتروني الذي يتم بين الطرفين ُيلزم ان يكون هناك ايجاب وال يشترط ان 
يكون من الرجل او المرأة، فأي منهما كان صاحب االيجاب )العرض ( على ان يصدر من 
اآلخ�ر قبوالً بعد تلقيه االيجاب وعلم الموجب بنتيجة القبول، وطريقة االيجاب والقبول 
يمك�ن ان تكون ش�فاها او كتابًة،وتتم ف�ي االتصال االلكتروني بش�كل واضح وصريح 
،على ان يكون كال الطرفين معرفا لدى اآلخر مع توفر ش�روط انعقاد المجلس، فاذا قام 
اح�د طرفي العقد االلكترون�ي بطلب من االخر الزواج وقبول م�ن االخر ورددت الصيغة 
الش�رعية الخاص�ة بالزواج، مع مراعاة الجانب الش�رعي بخصوص ش�هود عقد الزواج 
طبقاً للمذاهب الفقهية التي توجب شاهدين لعقد الزواج، ويمثل الزواج االلكتروني مثاال 
لتطبي�ق انعقاد مجلس العقد عن طريق االتصال االلكتروني الذي تنوع واصبح باإلمكان 
الحديث بالصوت والصورة عبر دائرة الكترونية .  أن ظاهرة الزواج عبر االنترنت )الزواج 
االلكترون�ي( الت�ي تتلخص بتقدي�م طالب البحث عن ش�ريك لحياته نب�ذة مختصرة عن 
ش�خصه ومواصفات�ه ويدعو اآلخر إلى االقتران به او يقوم الش�خص باختيار الش�ريك 
المناس�ب بع�د اطالعه عل�ى المعلوم�ات والمواصفات الش�خصية المنش�ورة على أحد 
المواقع المتخصصة في ش�بكة االنترنت او التعارف الشخصي نتيجة الممارسة التقنية 
للش�بكة العنكبوتي�ة ويتم من خالله انعق�اد مجلس الزواج بين الطرفي�ن وهو النموذج 
الحقيقي للزواج عبر االنترنت، اما العرض في المواقع المتخصصة فال يعني عقدا للزواج، 
وإنما ه�و عبارة عن دعوة لالقتران )المأذون االلكترون�ي ( وتمر بمرحلة من التفاوض 
والضمان�ات لتصل إل�ى مرحلة الخطبة والعقد بع�د ذلك وال غبار م�ن الناحية القانونية 
حول اإلجراءات المتبعة بخصوص ذلك فتشعب الحياة ودخول التكنولوجيا يقابله جمود 
ف�ي العالقات االجتماعية تبي�ح للرجل والمرأة خلق مس�احات وفواص�ل عالئقية تنتج 
اقترانا بينهما لذلك لجأ البعض إلى استخدام التقنيات االلكترونية في التعارف واالقتران، 
أم�ا البعض وبنس�بة اكبر فقد وجد في ه�ذه المواقع فرصة للتعبير عن الكبت النفس�ي 
والبحث عن اآلخر الذي يتالشى حضوره االجتماعًي ليزداد حضوره التقني وهي مناسبة 
لتحقيق رغباته متشحا بدعوة التفاوض والعرض للوصول إلى اآلخر الذي ربما يعتقد انه 
يشاركه فرصة بناء عالقات عاطفية تحت غطاء شرعي وفي األغلب يكون العقد العرفي 
الطري�ق لذلك.  من خالل التطبي�ق العملي يؤكد القضاء العراقي ف�ي المنازعات الخاصة 
)بإثب�ات العالقة الزوجية ( في احكامه عل�ى مدى قدرة المدعي بإقناع المحكمة بوجود 
عالقة زوجية سليمة حتى لو تمت تلك العالقة عن طريق االنترنت ويتم ذلك بجميع طرق 
اإلثبات ومنها إقرار المدعى عليه بالزوجية وال يعول فقط على العقد العرفي والذي يطلق 
على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رس�مية، سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب وينصب 
عم�ل المحكمة عل�ى اثبات  الزواج م�ع التأكيد على توافر الش�روط الخاص�ة باالنعقاد 
والصح�ة والنفاذ واللزوم، ويؤكد القضاء عند نظ�ر الدعوى الى خطورة عقد الزواج لما 
ل�ه من أهمي�ة اجتماعية ودينية وم�ا يتمخض من خالله عن حق�وق والتزامات تتجاوز 
الطرفي�ن في جوان�ب من�ه، اال ان العقود االلكتروني�ة وان حققت الش�روط العامة في 
العقد فإنها تثير عدة اش�كاليات قانونية منها ان غاية عقد الزواج حس�ب المادة )الثالثة 
( هي )...الحياة المش�تركة و النس�ل ( الذي يعني ديمومة التواصل الحياتي والذي يعني 
تحق�ق الوح�دة المكانية والتالقي. و إن ظاهرة ال�زواج االلكتروني هي نوع من إفرازات 
الطبيع�ة االجتماعية اإلنس�انية التي وجدت نفس�ها محكومة بجم�ود عالئقي يفترض 
التف�رد والتوح�د، فكانت ممارس�ة اجتماعية بديلة وهي بحاجة إلى دراس�ة موضوعية 
تأخذ بيد التجارب الناجحة وتطورها وتحارب وتردع الس�لوك الش�اذ والمخالف ويكون 
ذلك عبر منظومات دراس�ية وتش�ريعية دراس�ية عب�ر فهم الماهيات المتع�ددة للرابطة 
الزوجي�ة بنواحيها، بيولوجيا ونفس�يا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وضمن س�ياقات 
حضارية وتش�ريعية عبر قوانين تنظم العالقة الزوجية بمتنفساتها االلكترونية وبشكل 
هادف وواع يأخذ الجوانب الش�رعية والعادات والتقاليد االجتماعية االيجابية، فال يمكن 
لن�ا ان نك�ون كالنعامة الت�ي تدفن رأس�ها، فالط�رق االجتماعية الخالق�ة لالقتران بين 
الرجال والنس�اء صارت ضيقة والبحث عن ش�ريك في عوالم الماديات واقتصاد الس�وق 
واالعتماد على التقنية بشكل واسع أحدث أزمة كبيرة في مجتمعاتنا الشرقية بحاجة إلى 
التعويض، وليس هناك أفضل من اس�تثمار التقني�ات لمصلحة العالقات االجتماعية التي 
تمت�از بقدرة عالية على بلورة التفاهم وإيجاد المش�تركات الضرورية المنتجة لألس�رة 
الجدي�دة حتى لو كانت ببناء الكتروني على أن تك�ون هناك ثقافة ووعي بأهمية ونتائج 

عقد الزواج وما يتمخض عنه.

تعتب�ر ه�ذه الجريمة من أخط�ر الجرائ�م ذلك أنها م�ن جرائم 
الفس�اد الت�ي تصي�ب وظائف الدول�ة المختلف�ة وتؤدي إل�ى آثار 
اقتصادي�ة واجتماعي�ة وسياس�ية كبي�رة بم�ا يقلل قيم�ة الدولة 
ويضعف مصداقيتها امام المواطن وامام العالم الخارجي لذلك نرى 
ان جميع االديان الس�ماوية والقوانين الوضعي�ة قضت بتحريمها 

وتجريمها.
وتعرف الرش�وة بأنها م�ا يعطى إلبطال ح�ق، او إلحقاق حق، 
او إلحق�اق باطل. لم يضع المش�رع العراقي تعريفا خاصا لجريمة 
الرش�وة وانما تناول ذلك في قانون العقوبات النافذ في نص المادة 
307 التي جاء فيها )كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل 
لنفس�ه او لغي�ره عطية او منفع�ة او ميزة أو وعد بش�يء من ذلك 
الداء عم�ل من اعمال وظيفت�ه أو االمتناع عنه أو االخالل بواجبات 

الوظيفة يعاقب بالسجن... (.
 وم�ن ذل�ك نجد ان جريمة الرش�وة ه�ي متاج�رة الموظف او 
المكل�ف بخدمة عامة بوظيفته ليحصل على المال الحرام وقد تقع 
جريمة الرشوة من طرف واحد كما لو طلب الموظف الرشوة ولكن 
بدون قبول من صاحب المصلحة الذي يلجأ الى القضاء لالخبار عن 
ذلك المرتش�ي والبد لكي تتحقق جريمة الرش�وة من توافر شروط 
ثالثة ه�ي اوال اتجاه القصد الجرمي للمرتش�ي ال�ى طلب او قبول 
الرشوة اما اذا رفض القبول بالعرض الذي قدم إليه فأنه نكون امام 
جريمة الراشي فقط الذي عرض الرشوة ولم تقبل منه والتي عاقب 
عليها المشرع أما الشرط الثاني أن يكون المرتشي موظفا أو مكلفا 
بخدمة عامة وقد عرف المشرع العراقي الموظف بانه )كل شخص 

عهدت اليه وظيفة داخلة في مالك الدولة الخاص بالموظفين(.
 اما بالنس�بة للمكل�ف بخدمة عامة فقد عرفت�ه المادة 19فق2 
من قانون العقوبات النافذ بانه ) كل موظف او مس�تخدم او عامل 
انيطي�ت به مهم�ة عامة في خدم�ة الحكومة ودوائرها الرس�مية 
وشبه الرسمية ...(وعليه يجب ان يكون المرتشي متمتعا بالسلطة 
الت�ي تمكنه من مزاولة العمل الوظيف�ي  وان ظهر بعد ذلك تعيينه 
باطال الي س�بب كان اما اذا كان الش�خص غي�ر موظف عند قيامه 
بالعم�ل فانه اليكون محال لجريمة الرش�وة وانم�ا تنهض جريمة 
أخ�رى مثل جريمة االحتيال اما الش�رط الثالث فأنه يتعلق بش�رط 
االختص�اص حيث البد ان يكون الموظف  مختصا بالعمل المطلوب 
منه وبعكس�ه ال تقوم جريمة الرش�وة وانما تنهض جريمة اخرى 
ومس�ألة تحدي�د االختصاص من عدم�ه تعود الى االوام�ر اإلدارية 
الت�ي تبين اختصاص كل موظف ويجب مالحظة أن الموظف يعتبر 
مختص�ا إذا قام�ت عالقة بي�ن وظيفته وبين العم�ل المطلوب منه 

ويكفي أن يكون له اتصال يسمح بتنفيذ ذلك العمل.
 اخي�را فان متاجرة الموظ�ف بوظيفته للحص�ول على منفعة 
مادي�ة او معنوية يتعلق بمدى قدرته على اداء عمله و يتم ذلك متى 

كان متمتعا بالصف���ة الوظيفية  واالختصاص.

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

اجليش العراقي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

توص�ل باحث�ون أمريكي�ون إل�ى أن عم�ر الطبيب 
وخبرت�ه يؤث�ران عل�ى صح�ة المرض�ى ونس�ب 
ق�ال   BMJ موق�ع  نش�ره  مق�ال  ش�فائهم..وفي 
الباحث�ون: »دل�ت دراس�اتنا األخيرة الت�ي أجرينها 
في العديد من أقس�ام العناية المركزة في المشافي 
األمريكي�ة، عل�ى أن نس�ب الوفيات عن�د المرضى 

الذي�ن يتلقون العالج عند األطباء كبار الس�ن، أكبر 
م�ن نس�ب الوفيات عن�د الذي�ن يعالج�ون من قبل 
أخصائيين أصغر س�نا، لكن تل�ك الظاهرة ال تنطبق 
عل�ى األطب�اء المخضرمي�ن الذين يمتلك�ون خبرة 
كبيرة في المعاينة الس�ريرية، بل على األطباء ذوي 

الخبرة المتوسطة أو العادية«.
وفي نفس الس�ياق أكد علماء من 
البريطاني�ة  كامبري�دج  جامع�ة 
أنهم »قاموا بدراسات شملت أكثر 
من 7500 مري�ض، كانوا يتلقون 
العالج في أقسام العناية المركزة 
وأمريكي�ة،  بريطاني�ة  بمش�اف 
بي�ن  الوفي�ات  نس�ب  وأحص�وا 

المرضى«.
وبعد اإلحصائيات تبين أن »نسب 
الوفي�ات بي�ن الذي�ن عولجوا من 
أطب�اء عمره�م أقل م�ن 40 عام 
كان  الذي�ن  أم�ا   ،10.8% كان�ت 
س�نة،   60 م�ن  أكب�ر  أطباؤه�م 
لديهم  الوفي�ات  فوصل�ت نس�بة 
إلى %12.1، أي أن نسبة الوفيات 
عند المرضى كانت مرتبطة بعمر 

الطبيب بشكل مباشر«.

عمر الطبيب يؤثر عىل صحة املرضى!
يع�د الطف�ل األندونيس�ي »آري�ا« البالغ م�ن العمر 
أحد عش�ر عاماً أس�من طفٍل ف�ي العالم حين وصل 
وزنه إل�ى 190 كيلوغراماً، أي ما يعادل وزن س�تة 
أطفال في مثل عمره، وهو محروم من الذهاب إلى 
المدرس�ة وال يلعب مع األطفال ويجاهد كي يمشي 

لبضع خطوات وال ينهض من 
فراشه إال بشق األنفس ولكن 
كل ه�ذا تغي�ر مؤخ�راً بعد أن 
خض�ع لعملية معقدة من أجل 
)تكميم المع�دة( وكان أصغر 
مري�ض ف�ي العال�م يخض�ع 
لمثل هذه الجراحة.. ؟.عندما 
ول�د » آريا » كان وزنه طبيعياً 
)3.7 كيلوغ�رام( بع�د ان بلغ 
الخامس�ة من العمر زاد وزنه 
فجأة إلى )127 كيلوغراماً( في 
أربع س�نوات فقط وبعد سن 
التاس�عة كان الناس يوقفونه 
ويلتقط�ون  الش�ارع  ف�ي 
مع�ه الص�ور وحينه�ا تنبهت 
وسائل اإلعالم العالمية لألمر 
ووصفت�ه بأس�من طف�ل في 
العالم وتدخل األطباء وعاينوا 

حالت�ه وأخضعوه للتحليالت المعق�دة بحثاً عن أي 
خلل هورموني وراء السمنة ولكنهم لم يتوصلوا إلى 
أدل�ة كافية ، وقرروا أخيراً مراقبة س�لوكه الغذائي 
ووجدوا انه يأكل خمس إلى ست وجبات يومياً وكل 

وجبة ُتشبع رجالً ويبدو وكأنه ال يشبع أبداً .

أسمن طفل يف العالـم ال يشبع أبدا


