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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

احذر اللئيم
 إذا أكرمته، والرذل إذا قدمته، 

والسفيه إذا رفعته

ص3االحتادية حتكم بـ »عدم دستورية« تعليامت لرئيس الوزراء والنزاهة يف ملف كشف »الذمة املالية«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

ص4السعودية تتجه إىل ديكتاتورية بن سلامن

»الـهــوس« األمـيـركــي يـدفــع إلـى »تـوسـيــع« الـعـقـوبــات عـلـى روسـيــا

احلشد الشعبي يشكل »مديرية طريان« لنقل »اجلرحى« واالستفادة منه بـ »أغراض أخرى«

رئيس الوزراء ينهي جولته بـ »اتفاقات اقتصادية« وإغالق »ملفات قديمة«
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اختتم رئي�س مجلس ال�وزراء حيدر 
العبادي زيارته اىل الجمهورية االسالمية 
االيرانية وتوجه اىل دولة الكويت يف زيارة 
رسمية.وقبل إنهاء زيارته يف إيران، بحث 
العب�ادي يف طه�ران م�ع رئي�س مجلس 
الش�ورى االيراني ع�ي الريجاني تطوير 
العالقات بني الشعبني والبلدين الجارين، 
وآفاق تعزيزها يف جميع املجاالت وتوحيد 

الجهود ضد االرهاب.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب رئي�س ال�وزراء 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 

»كم�ا ج�رى بح�ث االوض�اع يف املنطقة 
والتحديات االمنية واالره�اب الذي يهدد 
الجمي�ع واهمية التع�اون للقضاء عليه 

بشكل تام«.
وقال العبادي ان »زيارتنا للجمهورية 
العالق�ات  لتوطي�د  ته�دف  االس�المية 
وتعزيز التع�اون يف املجاالت االقتصادية، 
والتجارية، والسياحة الدينية، والتعاون، 
ض�د االره�اب ال�ذي يس�تهدف االبرياء، 
ونح�ن ندي�ن االعت�داءات االرهابية التي 

وقعت يف طهران مؤخراً«.
واض�اف »انن�ا اعدن�ا هيب�ة الدول�ة 
ودحرن�ا االره�اب ونتج�ه لدع�م جهود 

االس�تقرار واإلعم�ار وتطوي�ر االقتصاد 
العراقي وتحقيق تطلعات شعبنا« مشريا 
اىل ان »التوت�ر ال�ذي تش�هده املنطق�ة 
اليخدم مصالح شعوبها ويعطل التنمية 
ويبدد املوارد ويضيع الجهود واملكاسب، 
ويجب ابعاد ش�عوب املنطق�ة عن خطر 
االرهاب ال�ذي يهدد الجميع ودمر وهجر 
الريجان�ي  وق�ّدم  ومواطنين�ا«.  مدنن�ا 
»التهنئ�ة باالنتصارات الت�ي تحققت يف 
الع�راق« مؤكدا »انها مكاس�ب حقيقية 
سيس�جلها التأريخ للع�راق الذي حارب 

االرهاب«.
التفاصيل ص3

       المستقبل العراقي / نهاد فالح 

أف�ادت خلية اإلع�الم الحربي بأن 13 
مس�لحا يف تنظيم داع�ش قتلوا يف قصف 
للطائ�رات العراقية ع�ى معاقل التنظيم 
يف قض�اءي تلعفر والحويج�ة، فيما افاد 
قائد الرشط�ة االتحادية الفريق باقتحام 
املنطق�ة القديم�ة آخ�ر معاق�ل تنظي�م 

داعش يف مدينة املوصل.
وقال�ت الخلي�ة يف بي�ان ورد لش�فق 
نيوز، إن القوة الجوية العراقية، واستنادا 

االس�تخبارات  وكال�ة  معلوم�ات  إىل 
والتحقيق�ات االتحادي�ة، وجه�ت ع�دة 
رضب�ات اس�فرت ع�ن »تدم�ري مقر ما 
يسمى كتيبة الحافات بالكامل وقتل 12 
ارهابيا وح�رق وتدمري اع�داد كبرية من 
األسلحة واالعتدة وبراميل املواد املتفجرة، 
وعجلت�ني مفخخت�ني ورشاش�ة أحادية 
مقاوم�ة للطائ�رات يف ناحي�ة املحلبي�ة 
بقض�اء تلعف�ر«. وأض�اف أن الرضبات 
الجوية اس�فرت أيضا عن »تدمري ورشة 
لتفخي�خ العج�الت بالكام�ل وع�دد من  

الصواري�خ والقناب�ر وقت�ل 3 ارهابي�ني 
مختصني بالهندس�ة وتطوير الصواريخ 

يف ناحية العبايس بقضاء الحويجة«.
بدوره، افاد قائ�د الرشطة االتحادية 
الفري�ق رائ�د ش�اكر ج�ودت باقتح�ام 
املنطق�ة القديم�ة آخ�ر معاق�ل تنظي�م 
داع�ش يف مدين�ة املوصل.وق�ال الفريق 
جودت، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان وح�دات من الل�واء 20 

رشطة االتحادية.
التفاصيل ص3

حمافظ بغداد يستقبل
 النائب كامل نواف الغريري 

عضو جملس النواب

وزير النقل يوجه 
بتخفيض الرسوم يف ميناء 

 ام قرص الشاميل 

الكهرباء: تشكيل 
»100« فريق ملتابعة رفع التجاوزات 

عن املواقع املستثناة

مـيـالن:
 دونـاروما لن يرحـل

 إال يف حالة واحدة

حذر من »توتر املنطقة« وشدد على عدم »تعطيل التنمية« يف املنطقة
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مفوضية االنتخابات تصادق عىل منح اجازة تأسيس خلمسة احزاب جديدةبارزاين لشيوخ عشائر نينوى: داعش لن ينتهي بتحرير املوصل! 
اخلدمات الربملانية تطالب جملس الوزراء بعقد جلسة يف حمافظة بغداد بحضور علوش حتذير من إلغاء جمالس املحافظات: سيكرس الفساد وهيمنة األحزاب

حمـافـظ البصـرة يعلـن التعـاقـد لشـراء 
مفاصل الركبة للمرضى

وزير النقل يرشف عىل توزيع األرباح عىل موظفي 
النقل البحري يف البرصة

بلجيكا بعد هجوم بروكسل: لن يتم ترويعنا
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت النياب�ة العام�ة البلجيكي�ة، أم�س 
األربع�اء، أن الرج�ل الذي قتل مس�اء الثالثاء 
برص�اص عس�كريين ف�ي محط�ة س�نترال 
للقطارات في بروكسل بعد تفجير عبوة »من 

الجنسية المغربية« وعمره 36 عاما.
وقال المتحدث باس�م النياب�ة للصحفيين، 
إن المنفذ الذي لم يعط سوى الحرفين األولين 

من اس�مه »ع. ز.«، هو م�ن مواليد 20 كانون 
الثان�ي 1981 مغرب�ي الجنس�ية، و«ل�م يكن 
معروفا ألعمال إرهابية«. وأوضح أن الحقيبة 
الت�ي انفج�رت كانت تحت�وي على مس�امير 

وعبوات غاز.
عل�ى صعيد متص�ل صرح رئي�س الوزراء 
البلجيكي بأن الس�لطات البلجيكية ليس لديها 
أي مؤش�رات على هجمات وشيكة، وذلك بعد 

اجتماع لمجلس األمن القومي.

وقال ميشيل إنه سيتم اتخاذ تدابير إضافية 
للفعاليات الكبرى، مثل الحفالت الموسيقية، 

ولكنه شدد على أنه لن يتم ترويع بلجيكا.
قتل�وا  ق�د  بلجيكي�ون  وكان عس�كريون 
الثالثاء، رجال إثر انفج�ار حقيبته في محطة 
»سنترال« للقطارات في بروكسل في »اعتداء 
إرهابي« لم يوقع أي إصابات لكنه يضاف إلى 
سلسلة اعتداءات إرهابية استهدفت في اآلونة 

األخيرة دوال أوروبية عدة.
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»باب جديد« مدخل االحتادية إىل حترير املوصل القديمة

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


www.almustakbalpaper.net �سيا�سية2  العدد )1468(  الخميس 22 حزيران 2017

رئيس الربملان يؤكد عىل أمهية استمرار التعاون مع اليابان واالستفادة من جتربتها الفريدة
        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مجلس النواب سليم 
الجبوري أهمية استمرار التعاون 
والتنس�يق مع اليابان واالستفادة 

من تجربتها الفريدة .
تلق�ت  ملكتب�ه  بي�ان  وذك�ر 
»املستقبل العراقي« نسخة منه ان 
»الجبوري استقبل السفري الياباني 
لدى الع�راق فوميو إيواي ، وجرى 
خ�ال اللقاء اس�تعراض تطورات 
االوض�اع عىل املس�تويني العراقي 
واالقليمي، والعاقات الثنائية بني 
العراق واليابان وس�بل التعاون يف 
مج�االت االقتصادي�ة والتجارية، 
ودور الياب�ان يف مس�اندة الع�راق 
خال حربه ض�د االرهاب، وكذلك 
املش�اريع املهمة يف الع�راق والتي 
يمولها القرض الياباني خصوصا 

يف مجال الطاقة«.

واك�د رئيس الربمل�ان » اهمية 
اس�تمرار التعاون والتنس�يق بني 
البلدين الس�تثمار كاف�ة الفرص 
املتاحة من اج�ل تحقيق املصالح 
اهمي�ة  اىل  الفت�ا  املش�ركة، 
االس�تفادة من التجرب�ة اليابانية 
الفري�دة الت�ي تعد م�ن التجارب 

املهمة يف العالم«.
وثم�ن رئي�س الربمل�ان » دور 
اليابان ودعمها للعراق يف املجاالت 
كافة ال س�يما يف املجال االنساني 

واغاثة النازحني«.
من جانبه، هنأ السفري الياباني 
رئيس الربمل�ان ب�� » االنتصارات 
التي يحققها العراق ضد االرهاب 
»، مؤك�دا ان » باده حريصة عىل 
دع�م العراق يف مجال اعادة اعمار 
البن�ى التحتي�ة، وتوس�يع آف�اق 
التعاون م�ع الع�راق وان البلدين 

تربطهما عاقات ».

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الحشد الشعبي، أمس األربعاء، عن تشكيل 
مديرية طريان تابعة له، مشرياً إىل أن قيادتي طريان 
الجي�ش والقوة الجوية أبدتا رغبتيهما بالوصول إىل 

»أحسن النتائج« للمديرية.
وقال الحش�د الش�عبي نقاً عن مصدر مسؤول 
إن »الحش�د الش�عبي ش�كل مديرية طريان الحشد 
للعمل بجميع األمور التي لها عاقة باألمور الجوية 

والتي تخص الحشد الشعبي«.
وأض�اف املص�در، بحس�ب املوقع الرس�مي، أن 
»الحش�د اجرى اتصاالت مع قي�ادة طريان الجيش 
والق�وة الجوية وأب�دوا رغبتهم بالوصول ألحس�ن 

النتائج لهذه املديرية الفتية«.
وتابع، »هناك خطة كبرية بهذا الش�أن«، مؤكداً 
أنه »هناك حاجة برزت لوجود طريان تابع للحش�د 
الشعبي لنقل جرحى الحشد الشعبي إىل املستشفيات 
ملعالجته�م ع�ىل وج�ه الرسع�ة، واالس�تفادة منه 

بأغراض أخرى«.
ُيش�ار إىل أن مجلس النواب صوت، خال جلسته 
ال��32 الت�ي ُعق�دت الس�بت )26 ترشي�ن الثان�ي 

2016(، عىل قانون هيئة الحشد الشعبي.
ب�دوره، اعل�ن آمر لواء 23 يف الحش�د الش�عبي 
املقدم عيل س�الم العنبكي انته�اء املرحلة االوىل من 
حفر خندق العظيم يف دياىل, فيما اكد مواصلة العمل 
لحني تأم�ني الناحية بالكامل باتجاه تال حمرين.

وقال العنبكي يف بيان العام الحش�د الشعبي تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه ان »الجهد الهنديس 
التاب�ع للواء 23 يف الحش�د الش�عبي انه�ى املرحلة 
االوىل من حفر خندق العظيم وبطول 18 كم«، الفتا 
اىل ان »املرحل�ة االوىل تمت من منطقة البو خيال اىل 

تقاطع الصفرة يف دياىل«.
واض�اف العنبك�ي ان »الجهد الهن�ديس يواصل 
املرحلة الثانية من حفر الخندق من تقاطع الصفرة 
وصوال اىل تقاطع العظي�م لتأمني املنطقة بالكامل 
ومنع تس�لل عنارص داعش م�ع عجاتهم باتجاه 

تال حمرين وقرية البو عودة«.
كما رشعت مديرية الهندسة العسكرية التابعة 
للحش�د الشعبي بإنشاء خندق ضخم بطول 90 كم 

لتأمني الحدود العراقية السورية.
وذكر موقع الحشد الشعبي، ان »فرق الهندسة 
العس�كرية بارشت بحفر خندق وساتر ترابي كبري 
ضمن حدود الرطبة وصوال اىل معرب الوليد الحدودي 
وقض�اء القائم لتحصينه بالكام�ل«، مبينا ان فرق 
الهندس�ة وصلت وعىل مدى ايام من العمل املستمر 

اىل اخر نقطة حدودية وهي معرب الوليد«.
إىل ذلك، احبط اللواء السادس يف الحشد الشعبي 
كمين�ا لتنظيم داعش االجرامي ملح�ارصة قوة من 
الحشد العشائري شمال غرب تكريت، فيما قتل 12 

انغماسيا منهم بينهم عرب واجانب.
وذكر اللواء الس�ادس يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ان�ه »بع�د ورود معلومات 
استخبارية تفيد بتسسل مجموعة ارهابية تتكون 
م�ن 12 انغم�ايس اىل الجزيرة غرب س�بايكر وبعد  
ومتابعة دقيقة من اس�تخبارات اللواء تمكنت قوة 
خاصة من رص�د ومحارصت املجموع�ة اإلرهابية 
وقت�ل جمي�ع أفرادها«.واضاف البي�ان، ان »قوات 
اللواء الس�ادس تمكن�ت يف العملية من فك الحصار 
عن قوة من الحش�د العشائري املتواجدة يف منطقة 
البهراط والبو منفي خلف قاعدة س�بايكر وتم قتل 
املهاجم�ني الدواع�ش البالغ عدده�م 12 انغاميس 

وبينهم عرب واجانب«.

أنهى املرحلة االوىل من حفر خندق العظيم.. وشرع بإنشاء آخر على احلدود مع سوريا

احلشد الشعبي يشكل »مديرية طريان« لنقل »اجلرحى« واالستفادة منه بـ »أغراض أخرى«

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قي�ادة رشطة بغداد، أمس االربعاء، ان 
عدد مفارز ال�K9 التي ستصل لبغداد بنحو 250 

مفرزة.
وقال الل�واء الركن عيل الغري�ري ان »الوجبة 
االوىل م�ن مف�ارز ال��K9 وصل�ت اىل العاصم�ة 
بغداد«، مبينا ان »هذه الوجبة هي االن يف مرحلة 

التدريب واملعايشة«.
واضاف الغري�ري ان »عدد مفارز ال�K9 التي 

ستصل اىل العاصمة بنحو 250 مفرزة«.
بل�دان  اغل�ب  يف  األمني�ة  األجه�زة  وتطل�ق 
العال�م عىل مفارز الكاب البوليس�ية ب�k9 وهي 
متخصص�ة يف عملي�ات لكش�ف ع�ن املتفجرات 
واملخدرات، ويجري نرشها يف النقاط والسيطرات 

ومداخل بعض الدوائر األمنية الحساسة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أصيب حارس�ان ش�خصيان لق�ايض تحقيق 
بينم�ا نجا األخري م�ن محاولة اغتي�ال بانفجار 
عبوة ناس�فة اس�تهدفت موكبه أم�س األربعاء 

غرب مدينة البرصة اقىص جنوب العراق.
ون�رشت الحكوم�ة املحلي�ة يف الب�رصة بيانا 
عىل موقعها الرس�مي جاء فيه، ان مركبة قايض 
تحقيق محكمة البرصة الثالثة املختصة بقضايا 
االره�اب والجريم�ة املنظم�ة يف الب�رصة »ع�يل 
عب�د االمري الكعب�ي » تعرض�ت اىل انفجار عبوة 
ناسفة قرب داره الواقعة يف حي املهندسني غرب 

البرصة.
وأض�اف البيان ان ذلك التفجري ادى اىل اصابة 
شخصني من الحماية بجروح بليغة وترك ارضار 

عىل املركبة.
يذكر انه قد تم استهداف منزل القايض بعبوة 

صوتية محلية الصنع العام املايض.

نجاة قاض
واصابة اثنني من حراسه بمحاولة 

اغتيال غرب البرصة

شـرطـة بغـداد: 
250 مـفـرزة )K9( ســتـصـل 

بغـداد قريبـًا

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلن عضو مجلس املفوضني يف مفوضية االنتخابات سريوان 
احمد رشيد مصادقة مجلس املفوضني اليوم ملنح اجازة تأسيس 
لخمس�ة اح�زاب جديدة وه�ي }تجم�ع نهضة جيل، ح�زب ثار 
الله االس�امي ، كتلة منت�رصون ، تجمع التع�اون وكتلة الوفاء 
والتغي�ري{ .  وذك�ر رش�يد يف بي�ان للمفوضية تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »ه�ذه االح�زاب اس�تكملت جمي�ع 
االج�راءات والتعليمات الص�ادرة عن املفوضية وقواعد الس�لوك 
وفق�ا لفقرات قانون االحزاب السياس�ية املرشع من قبل مجلس 
الن�واب«. ودع�ا س�ريوان احمد رش�يد جميع االح�زاب املتقدمة 
لغرض التأس�يس والتي سجلت وقطعت املدة القانونية » لغرض 
اس�تكمال االجراءات املتعلقة بالتس�جيل تمهيداً ملنحهم اجازات 
التأس�يس«. يذكر ان قانون االحزاب السياس�ية رقم }36{ لسنة 
2015 قد رشعه مجلس النواب وبارشت املفوضية العمل بموجبه 
بع�د ان تم ن�رشه يف الجريدة الرس�مية، حيث تقدم�ت االحزاب 
السياسية التي تروم املشاركة يف االستحقاقات االنتخابية املقبلة 
لغرض التس�جيل وفقاً لاج�راءات والتعليمات وقواعد الس�لوك 

التي اصدرتها املفوضية والعمل مستمر يف هذا االتجاه.

مفوضية االنتخابات تصادق عىل منح اجازة 
تأسيس خلمسة احزاب جديدة

       بغداد / المستقبل العراقي

حذرت مؤسسة النور الجامعة التي تعد أنشط 
مؤسس�ات املجتم�ع املدن�ي يف دي�اىل ومحافظات 
اخرى أمس االربعاء من الغاء مجالس املحافظات، 
معتربة بأن هذه الخطوة ستكرس هيمنة األحزاب 
عىل مقاليد السلطات املحلية وسيرشع بابا جديدا 

للفساد.
وقال مدير املؤسس�ة احمد جس�ام، ان »الحل 
االمثل تقلي�ص مجالس املحافظات بما يتناس�ب 

وحاج�ة املحافظ�ات يف ظل تقارب خط�وات نقل 
صاحيات الوزارات للمحافظات ومنح املحافظات 

مركزية القرار«.
وب�ني جس�ام ان »الغ�اء مجال�س املحافظات 
س�يمنح املحافظ�ني صاحي�ات رئي�س وزراء ما 
يجع�ل مص�ري املحافظات بي�د فئة او اش�خاص 
محددين يتحكمون بمقدراتها«، مش�ريا وبحسب 
االحصائي�ات ش�به الرس�مية اىل ان »70 يف املئ�ة 
م�ن ملفات الفس�اد ترك�ز يف دي�وان املحافظات 
وموازنات تنمية االقاليم«.ورأى ان »الغاء مجالس 

املحافظات س�يمثل انهاء لدوره�ا الرقابي ومنح 
الفاس�دين فرصة الهيمنة عىل حقوق املحافظة«، 
منبها اىل »تجارب وظروف الفرات الس�ابقة التي 
اثبتت فش�ل مجال�س املحافظ�ات يف اداء مهامها 
الخدمية جعل الكثريين يعتربوها غري مفيدة وبابا 

لهدر املال العام اىل جانب املطالبة بالغائها«.
ودعا جس�ام اىل »اعتماد رؤى وخارطة طريق 
مجال�س  ودور  اداء  وتقوي�م  لتطوي�ر  محكم�ة 
املحافظات انس�جاما مع الهدف الذي ش�كلت من 

اجله وما يتناسب وتطلعات املواطن«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال موق�ع 24 االمارات�ي أم�س االربعاء أن 
رشكة »أوريدو« القطري�ة تمتلك حصصاً مهمة 
يف إح�دى رشكات االتص�االت يف الع�راق، وه�ذه 
الرشكة تقوم بالتنس�يق مع سياس�يني عراقيني 
ودف�ع عم�والت وتمويلهم بتوجيه م�ن حكومة 

قطر«.
ونق�ل املوق�ع عن مص�ادره الخاص�ة قولها 
أن »القطري�ني خول�وا أح�د أصح�اب الصفقات 
املش�بوهة يف الع�راق تدوي�ر األم�وال القطري�ة 
وعملي�ات غس�يل أموال ك�ربى تج�ري يف بغداد 

وإقلي�م كردس�تان وأن بعض تل�ك الصفقات تم 
كشفها وقام مسؤول عراقي كبري بمجهود كبري 
لتف�ادي وقوع ال�رشكات القطرية تح�ت طائلة 
االس�تجواب أو حج�ز األم�وال ب�أي ش�كل ألنها 

مصدر مهم لتمويل جهات بعينها«.
وأضافت املصادر أن »مجموعة فاروق الطبية 
يف الس�ليمانية وفنادق امليلينيوم الثاثة يف مدينة 
السليمانية ومعامل اإلسمنت ومعمل إعادة تدوير 
النفاي�ات ومعمل الزج�اج الجدي�د، تعترب تعترب 
مرتكز غس�ل أموال قطرية بالتعاون وبالتنسيق 
مع أحد قي�ادات األح�زاب الكردية وباس�تخدام 

مطار السليمانية إليصال األموال«.

وأشارت املصادر إىل أن »أمواالً دفعت يف إحدى 
املناطق ببغداد لتمويل جماعات مس�لحة انتمت 
فيما بعد لتنظيم القاعدة ثم داعش الحقاً، وهذا 
التمويل جرى من خال منظمات إنسانية قطرية 
تعمل يف بغداد وعدد من املحافظات وبالقرب من 
مخيمات النازحني يف أربيل«، الفتة إىل أن »العديد 
م�ن املنظمات القطرية يف الع�راق تعمل بواجهة 
إنس�انية وه�ي يف الحقيقة مراكز للتنس�يق بني 

سياسيني عراقيني واملخابرات القطرية«.
وتش�ري مص�ادر 24 يف الع�راق إىل أن »بع�ض 
املنتم�ني لألح�زاب اإلس�امية يف الب�اد لديه�م 

ارتباطات وثيقة بهذه املنظمات«.

حتذير من إلغاء جمالس املحافظات: سيكرس الفساد
       بغداد / المستقبل العراقي وهيمنة األحزاب

عّد رئيس إقليم كردس�تان املنتهية واليته مس�عود بارزاني، 
أمس األربعاء، أن تنظيم »داعش« لن ينتهي بإخراجه من مدينة 

املوصل، مشريا إىل أن أسباب ظهور هذا التنظيم »لم تعالج«. 
وق�ال بارزان�ي خ�ال اس�تقباله يف اربيل عدداً من ش�يوخ 
العش�ائر العربية يف املوصل إن »مس�ألة القض�اء عىل داعش يف 
املوصل سيتم خال األيام املقبلة«، مشريا يف الوقت نفسه إىل أن 

»داعش لن ينتهي بمجرد إخراجه من املوصل فقط«.
وأض�اف بارزان�ي أن »هن�اك مخاوف م�ن مرحل�ة ما بعد 

داعش«، الفتا إىل أن »اسباب ظهور داعش لم تعالج«. 
وأوضح بارزاني أنه »س�بق وطرح مسألة معالجة املشاكل 

لعدم تكرار ماحدث، ولم يكن هناك أي إهتمام باملوضوع«.

بارزاين لشيوخ عشائر نينوى: داعش لن 
ينتهي بتحرير املوصل! 

       بغداد / المستقبل العراقي

طالبت لجنة االعم�ار والخدمات 
االربع�اء، مجل�س  أم�س  النيابي�ة، 
الوزراء بعقد جلسة يف محافظة بغداد 
بحضور امينة بغ�داد ذكرى علوش، 
عازية ذلك اىل املش�اكل التي يعانيها 

أهايل بغداد وخاصة الكهرباء.
وقال رئيس اللجن�ة النائب ناظم 
الس�اعدي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »ت�ردي 

الخدم�ات ومش�كلة الكهرباء تحتم 
عىل مجلس الوزراء ان يعقد جلسته 
يف محافظ�ة بغداد وبحض�ور امينة 
بغداد ذكرى علوش«، عازيا الس�بب 
أه�ايل  يعانيه�ا  الت�ي  »املش�اكل  اىل 
بغ�داد وخاص�ة مناطق الحس�ينية 
وبوب الش�ام والتاجي وكذالك احياء 

ومحات مركز العاصمة«.
واضاف الساعدي ان »أبناء بغداد 
الخدم�ات  س�وء  االمري�ن  يعان�ون 
والوضع األمني القلق«، مشريا اىل انه 

»بني الحني واآلخر تخرج مناش�دات 
ومظاهرات تقط�ع الطرق للمطالبة 
بحقوقهم«.واكد ان »هناك مش�اكل 
وتداخ�ل يف عم�ل بع�ض ال�وزارات 
وامان�ة بغداد واملحافظة يس�توجب 
عىل مجلس الوزراء الجلوس باجتماع 
وعىل طاولة واح�دة للخروج بحلول 
تخدم املواطن، واس�وة باالجتماعات 
الت�ي عق�دت يف اغل�ب محافظ�ات 
الع�راق«، الفتة اىل ان�ه »يحق لبغداد 
ان تك�ون م�ن أولوي�ات الحكوم�ة 

وليس يف ذيل القائمة«.
وح�ذر رئي�س لجن�ة الخدم�ات 
الس�اعدي،  النيابية ناظم  واإلعم�ار 
اول ام�س االثن�ني، جمي�ع الجهات 
الكهرب�اء  وزارات  يف  التنفيذي�ة 
واالسكان واالعمار والبلديات وامانة 
ومحافظة بغداد من اس�تمرار شحة 
املي�اه وردائ�ة التي�ار الكهربائي يف 
اغلب احياء بغداد، مؤكدا محاسبتهم 
تحت قب�ة الربملان يف حال اس�تمرار 

هذه املشكلة.

اخلدمات الربملانية تطالب جملس الوزراء بعقد جلسة يف حمافظة بغداد بحضور علوش

       بغداد / المستقبل العراقيموقع اماريت يتحدث عن عمليات غسيل أموال قطرية بالعراق 

أجرى وزير النق�ل كاظم فنجان الحمام�ي، امس األربعاء، 
جول�ة ميدانية يف ميناء ام قرص الش�مايل، واطلع س�يادته عىل 

واقع األعمال يف امليناء. 
واص�در س�يادته توجيهات�ه إىل قس�م ال�وكاالت التجاري�ة 
ال�ف   300 ق�دره  بمبل�غ  الرس�وم  ع�ىل  تخفي�ض  بإج�راء 
الس�فينة.  ظه�ر  ع�ىل  الصاع�دة  امل�واد  ع�ىل  و%10   دين�ار 
ولفت إىل اهمية عمل مخططات مناس�بة لواجهة امليناء لتكون 
بش�كل متحرض تعكس قيم�ة وأهمية امليناء، داعي�ا أن يكون 
مدير امليناء هو املس�ؤول عن عمل القط�ارات الداخلة للميناء، 
 كونه املسؤول األول واألخري عىل كل ما يقع داخل حدود امليناء. 
فيم�ا ش�دد ع�ىل رضورة التعاون الت�ام مع رشكات التش�غيل 
املش�رك وتس�هيل اإلج�راءات املتخ�ذة يف التخلي�ص الكمركي 
للبضائ�ع، لتكون املوان�ىء العراقي�ة جاذبة لكربيات الس�فن 

املحملة باملواد املختلفة.

وزير النقل يوجه بتخفيض الرسوم 
 يف ميناء ام قرص الشاميل 
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     بغداد / المستقبل العراقي

وجهت وزارة الرتبية، أمس االربعاء، الغاء جميع اس�تثناءات التقديم ملدارس 
املتميزي�ن واإلبق�اء ع�ى املعدل 95، مش�رة اىل ان الهدف م�ن وراء ذلك هو 

الحفاظ عى رصانة التعليم فيها.
وقال وزير الرتبية محمد اقبال يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
ان »اإلبقاء عى الضوابط املقرة سابقاً واعتماد معدل 95 كحد أدنى للقبول يف 
تلك املدارس«، موضحاً أن »جميع االس�تثناءات التي صدرت بهذا الخصوص 

تعد ملغية بعد صدور هذا القرار« .
واض�اف اقبال أن »الوزارة اس�تقبلت املئات من طلبات االس�تثناء من رشط 
املع�دل للقبول يف م�دارس املتميزي�ن وكلية بغ�داد«، مش�را اىل »عدم قدرة 
الوزارة عى استيعاب تلك األعداد بسبب محدودية سعة املدرستني، وللحفاظ 

عى رصانة التعليم فيها«.

الرتبية توجه بإلغاء مجيع استثناءات التقديم ملدارس املتميزين واإلبقاء عىل معدل 95

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اختت�م رئي�س مجل�س ال�وزراء حي�در 
العب�ادي زيارت�ه اىل الجمهورية االس�امية 
االيراني�ة وتوج�ه اىل دولة الكوي�ت يف زيارة 

رسمية.
وقبل إنهاء زيارته يف إيران، بحث العبادي 
يف طهران مع رئيس مجلس الشورى االيراني 
عيل الريجاني تطوير العاقات بني الش�عبني 
والبلدين الجارين، وآف�اق تعزيزها يف جميع 

املجاالت وتوحيد الجهود ضد االرهاب.
وذك�ر بيان ملكت�ب رئيس ال�وزراء تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه »كما جرى 
بحث االوض�اع يف املنطقة والتحديات االمنية 
واالرهاب الذي يهدد الجميع واهمية التعاون 

للقضاء عليه بشكل تام«.
وق�ال العب�ادي ان »زيارتن�ا للجمهورية 
االس�امية تهدف لتوطيد العاق�ات وتعزيز 
التعاون يف املج�االت االقتصادية، والتجارية، 
والس�ياحة الدينية، والتع�اون، ضد االرهاب 
ندي�ن  ونح�ن  االبري�اء،  يس�تهدف  ال�ذي 
االعت�داءات االرهابية الت�ي وقعت يف طهران 

مؤخراً«.
واض�اف »اننا اعدنا هيب�ة الدولة ودحرنا 
االره�اب ونتج�ه لدع�م جه�ود االس�تقرار 
واإلعمار وتطوير االقتصاد العراقي وتحقيق 
تطلعات ش�عبنا« مش�را اىل ان »التوتر الذي 
تش�هده املنطق�ة اليخدم مصالح ش�عوبها 
ويعطل التنمية ويبدد املوارد ويضيع الجهود 
واملكاس�ب، ويج�ب ابع�اد ش�عوب املنطقة 
ع�ن خطر االرهاب الذي يه�دد الجميع ودمر 

وهجر مدننا ومواطنينا«. 
وق�ّدم الريجان�ي »التهنئ�ة باالنتصارات 
التي تحققت يف العراق« مؤكدا »انها مكاسب 
حقيقي�ة سيس�جلها التأري�خ للع�راق الذي 

حارب االرهاب«.
وأض�اف »نق�ف معك�م يف كل الظ�روف 
وقد قطعتم اش�واطا ومراحل مهمة، ونرجو 
املزيد من القوة واالس�تقرار والتوفيق للعراق 
وش�عبه ولكم، ونتطلع بع�د نجاحاتكم ضد 
االرهاب ان يتقدم العراق بشكل اكرب ويتعزز 
موقع�ه ومكانت�ه يف املنطقة وي�زداد رفعة ، 
داعي�ا اىل الحفاظ عى وحدة العراق وتجنيبه 

مخاطر التقسيم«.
واثن�ى الريجاني »عى جه�ود العبادي يف 
حف�ظ وح�دة العراق وش�عبه وبن�اء الدولة 
واض�اف ان الجمهورية االس�امية االيرانية 

تحس�ب للعراق الف حس�اب كرشيك قوي يف 
املنطقة، وسنعمل معا لتطوير العاقات بني 
بلدينا وشعبينا وتجاوز املسائل العالقة التي 

تتطلب تعاونا لحلها«.
إىل ذل�ك، وفور وصول�ه إىل الكويت، بحث 
العبادي مع أمر دولة الكويت الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح س�بل تعزيز العاقات 

بني البلدين وآخر التطورات يف املنطقة.
وذكرت وكالة االنباء الكويتية ان »الشيخ 

جاب�ر املبارك الحمد الصباح اس�تقبل رئيس 
مجلس الوزراء حيدر العبادي والوفد املرافق 
له وذلك بمناس�بة زيارته الرس�مية للكويت 
».واضافت »تم خال اللقاء الذي تم بحضور 
الجاب�ر  األحم�د  ن�واف  الش�يخ  العه�د  ويل 
الصب�اح اس�تعراض العاق�ات الثنائية التي 
الش�قيقني  البلدين والش������عبني  ترب�ط 
وس�بل تنميتها يف كافة املج�االت، كما تمت 
مناقشة القضايا ذات االهتمام املشرتك وآخر 

التطورات يف املنطقة«.
وكش�ف مكتب العبادي ع�ن امللفات التي 
سوف يناقشها العبادي مع أمر دولة الكويت 
صب�اح األحمد الصب�اح واملس�ؤولني هناك، 
خال زيارته لها، مش�را إىل أن من ضمن ما 
سيتم مناقشته هو غلق امللفات التي نجمت 

عن غزو النظام السابق للكويت.
وقال الناطق باس�م مكتب العبادي، سعد 
الحديث�ي، يف بي�ان ان »هذه الزي�ارة تندرج 

يف اط�ار رغبة العراق يف تمت�ني العاقات مع 
الكوي�ت وتطوير افاق التعاون املش�رتك بني 
البلدين ملا فيه مصلحة الشعبني الشقيقني«.

واوض�ح الحديثي، »وس�يجري البحث يف 
القضاي�ا ذات االهتم�ام املش�رتك، ويف غل�ق 
م�ا تبقى من امللف�ات التي نجم�ت عن غزو 
نظام ص�دام للكويت، وس�تتناول املباحثات 
توطيد العاقات بني جمهورية العراق ودولة 
الكوي�ت يف مج�االت االقتص�اد واالس�تثمار 

والطاقة والنقل«.
واش�ار اىل، ان »اللق�اءات التي س�تجمع 
لوفد العراقي مع الجانب الكويتي، ستتضمن 
أيضا البح�ث يف الدور الذي تقوم بها الكويت 
يف مس�اندة توج�ه العراق لعق�د مؤتمر دويل 
لدع�م جه�ود الحكوم�ة العراقي�ة يف إع�ادة 
إعمار وتأهيل وتحقيق االستقرار يف املناطق 
املحررة وال�ذي من املزمع عقده يف العاصمة 

الكويتية يف الفرتة املقبلة«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

االتحادي�ة  المحكم�ة  أص�درت 
العليا حكماً بعدم دستورية فقرتين 
م�ن تعليمات كش�ف الذم�ة المالية 
أن  مبين�ة   ،2017 لس�نة   )2( رق�م 
وجودهم�ا يتع�ارض م�ع المادتين 

)47( و )80/ ثالثاً( من الدستور.
وذك�ر بيان ص�ادر ع�ن المكتب 
االعامي للمحكمة االتحادية العليا، 
تلقت »المس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه إن »المحكمة عقدت جلس�تها 
بتاري�خ 2017/6/20 ونظ�رت في 
دعوى الطعن بفقرتين من تعليمات 
كش�ف الذمة المالية الت�ي اصدرها 
المدع�ى عليه رئيس مجلس الوزراء 
اضافة إلى وظيفته وفق صاحياته 
المنصوص عليها ف�ي المادة )80/ 

ثالثاً( من الدستور«.
وأضاف البيان أن »الفقرة االولى 
هي )11/ أوالً( من التعليمات والتي 
قضت بوقف ص�رف راتب الموظف 
ومخصصاته الذي لم يقدم كشفاً عن 
ذمته المالية خال المدة المنصوص 

عليها في المادة«.
وتابع البيان »أما الفقرة االخرى 
المطع�ون بها هي )12/ رابعاً( فقد 
الزم�ت هيئة النزاهة بتحريك دعوى 
جزائي�ة ض�د المكلف بكش�ف ذمته 
المالي�ة عن�د تحق�ق حال�ة تضرب 
مصال�ح ل�ه ولم�ن ورد ف�ي المادة 

المذكورة من افراد عائلته«.

»المحكم�ة  ان  البي�ان  وأوض�ح 
وج�دت أن النصي�ن يش�كان خرقاً 
الحكام الم�ادة )47( من الدس�تور 
الت�ي نص�ت على مب�دأ الفص�ل بين 
الس�لطات الثاث الت�ي تتكون منها 
الدول�ة العراقي�ة وهي التش�ريعية 
ولف�ت  والقضائي�ة«.  والتنفيذي�ة 

إل�ى ان »ايراد النصي�ن في تعليمات 
صدرت لتس�هيل تنفيذ قانون هيئة 
النزاهة رقم )30( لسنة 2011 شكل 
تخط�ي مرام�ي ص�دور التعلميات، 
وذل�ك أن قانون هيئة النزاهة لم يرد 
في�ه نّصاً يخول هيئة النزاهة بوقف 
صرف رات�ب الموظف ومخصصاته 

في حال عدم تقديمه استمارة كشف 
ذمت�ه المالية، وال�ذي يعتبر صورة 

من صور حجز الراتب«.
هيئ�ة  »قان�ون  ان  البي�ان  وزاد 
النزاهة وأي م�ن القوانين الجزائية 
لم يرد فيها نّص بتجريم حالة وجود 
تضارب المصالح ل�دى المكلف عند 

تقديمه كش�ف بذمت�ه المالية حتى 
يحق لهيئ�ة النزاه�ة تحريك دعوى 
جزائي�ة ض�ده«، مبين�ا »وال يمكن 
قي�اس هذا الفعل عل�ى افعال اخرى 
جرمها قانون العقوبات ربما تكون 

مشابه لحالة تضارب المصالح«.
وأشار البيان إلى أن »القياس في 

المج�ال الجزائي يتعارض مع المبدأ 
الدس�توري ال جريمة وال عقوبة إال 
بن�ص«. واف�اد البي�ان أن »النصين 
موض�وع الطع�ن يش�كان اضافة 
م�واد على قان�ون النزاه�ة، وهذه 
االضاف�ة عن�د وجود الحاج�ة إليها 
يمكن أن يتوالها مجلس النواب في 

اصدار تشريع لها حسب صاحياته 
المنصوص عليها ف�ي المادة )61/ 
أوالً( من الدس�تور«. وذكر البيان أن 
»ايراد هذين النصي�ن في التعليمات 
يخرجها ع�ن دورها المرس�وم في 
مهم�ة  ك�ون  )80/ثالث�اً(  الم�ادة 
ومفّس�رة  كاش�فة  التعملي�ات 
وموّجه�ة لكيفي�ة تطبي�ق القانون 
الت�ي صدرت  التعليم�ات  موض�وع 
تنفيذيه وليس�ت منش�أة  لتس�هيل 

لنصوص مضافة على القانون«.
إل�ى ذل�ك، ق�ّرر مجل�س القضاء 
للنظ�ر  ق�اٍض  تخصي�ص  األعل�ى 

بأعمال المحققين الدوليين .
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار 
المتحدث الرس�مي لمجلس القضاء 
االعل�ى إن »المجلس قرر تخصيص 
قاض للنظ�ر في أعم�ال المحققين 

الدوليين ».
وفيم�ا أك�د أن »عم�ل القاض�ي 
بالسيد  س�يكون بإش�راف مباش�ر 
رئيس مجلس القضاء االعلى«، لفت 
بيرقدار إلى أن »القضاء يولي أهمية 
النزاه�ة ومتابعتها  كبيرة لملف�ات 

على مستوى عال«.
يذك�ر ان بيان�ا اص�دره مكت�ب 
العبادي في )11اب 2016 ( ذكر فيه 
ان » الجان�ب العراق�ي وق�ع مذكرة 
تفاه�م مع منظمة االم�م المتحدة ، 
بهدف اس�تقدام واش�راك محققين 
دوليين متخصصين ، لكشف ملفات 

الفساد الكبيرة في الباد«.

حذر من »توتر املنطقة« وشدد على عدم »تعطيل التنمية« يف املنطقة

رئيس الوزراء ينهي جولته بـ »اتفاقات اقتصادية« وإغالق »ملفات قديمة«

خصصت قاض خاص للنظر بأعمال احملققني الدوليني

االحتادية حتكم بـ »عدم دستورية« تعليامت لرئيس الوزراء والنزاهة يف ملف كشف »الذمة املالية«

       المستقبل العراقي / نهاد فالح 

أفادت خلية اإلعام الحربي بأن 13 مسلحا 
ف�ي تنظيم داعش قتلوا ف�ي قصف للطائرات 
العراقي�ة عل�ى معاق�ل التنظيم ف�ي قضاءي 
تلعف�ر والحويج�ة، فيم�ا افاد قائد الش�رطة 
االتحادية الفريق باقتح�ام المنطقة القديمة 
آخر معاقل تنظيم داعش في مدينة الموصل.

وقالت الخلية في بيان ورد لشفق نيوز، إن 
القوة الجوية العراقية، واستنادا إلى معلومات 
وكالة االس�تخبارات والتحقيقات االتحادية، 
وجه�ت ع�دة ضرب�ات اس�فرت ع�ن »تدمير 
مقر ما يس�مى كتيبة الحافات بالكامل وقتل 
12 ارهابي�ا وح�رق وتدمير اع�داد كبيرة من 
األس�لحة واالعتدة وبراميل المواد المتفجرة، 
وعجلتين مفخختين ورشاشة أحادية مقاومة 
للطائرات في ناحية المحلبية بقضاء تلعفر«. 

وأضاف أن الضربات الجوية اسفرت أيضا عن 
»تدمير ورشة لتفخيخ العجات بالكامل وعدد 
م�ن  الصواري�خ والقناب�ر وقت�ل 3 ارهابيين 
مختصين بالهندس�ة وتطوي�ر الصواريخ في 

ناحية العباسي بقضاء الحويجة«.
بدوره، افاد قائد الشرطة االتحادية الفريق 
رائد ش�اكر جودت باقتحام المنطقة القديمة 
آخر معاقل تنظيم داعش في مدينة الموصل.

وق�ال الفري�ق ج�ودت، ف�ي بي�ان تلق�ت 
»المس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان وحدات 
من اللواء 20 ش�رطة االتحادي�ة اندفعت الى 
ب�اب جدي�د واقتحم�ت المدين�ة القديمة من 
الجه�ة الجنوبية الحكام الط�وق ومحاصرة 
الجماعات اإلرهابية، مشيرا الى ان التقدم من 
محورين للوص�ول الى المجمع�ات التجارية 
ف�ي الس�رجخانة. بدورهما، افاد مس�ؤوالن 
امني�ان ان الق�وات واصلت تقدمه�ا في آخر 

معاقل تنظي�م داعش في الجان�ب األيمن من 
مدينة الموصل والمتمث�ل بالمنطقة القديمة 

وتخومها.
وقال ضابط في قيادة العمليات المشتركة، 
والفرق�ة  االٍره�اب  مكافح�ة  قطع�ات  ان 
١٦تتق�دم باتجاه  حي الف�اروق، فيما قامت 
قطعات الش�رطة االتحادي�ة  بالتقدم باتجاه 

رأس الجادة و باب جديد.
وأض�اف الضاب�ط ان قطع�ات فرق�ة الرد 
الس�ريع وتقدمت بإتج�اه حي الش�فاء كما 
قام�ت الفرق�ة المدرع�ة التاس�عة بتطهي�ر 

وتفتيش المناطق المحررة.
كما ق�ال مص�در امني مس�ؤول ان قوات 
جه�از مكافحة اإلره�اب قضت على ش�بكة 
القن�ص التابع�ة لتنظي�م داع�ش في ش�ارع 
الف�اروق ضم�ن المدينة القديم في الس�احل 

األيمن للموصل.

وتاب�ع المصدر ان ق�وات الجهاز أصبحت 
االن تبع�د 100 متر عن جام�ع النوري الكبير 

ومنارة الحدباء الشهيرة.
م�ن جهته�ا قالت خلي�ة اإلع�ام الحربي 
فف�ي بيان لها اليوم، ان طي�ران الجيش وّجه 
ضربتي�ن جويتين اس�فرتا ع�ن تدمير عجلة 
تابع�ة لتنظيم داع�ش وقتل ثاث�ة ارهابيين 
كان�وا بداخلها في أط�راف الموصل القديمة، 
منوه�ة الى انه تم تدمير مخ�زن للعتاد وقتل 

10 ارهابيين قرب جامع النوري.
 يذكر ان ان جامع النوري او الجامع الكبير 
كم�ا يطل�ق علي�ه يمثل قيم�ة رمزي�ة كبيرة 
لتنظي�م داع�ش ألن منبره ش�هد اإلعان عن 
قيام ما تس�مى ب� »الدول������ة اإلس�امية 
ف�ي الع�راق والش�ام« عندم�ا اعت�اه زعيم 
التنظيم الملقب باب�ي بكر البغدادي في تموز 

عام 2014.

القوات األمنية حتكم الطوق »360« درجة.. وطريان اجليش يقتنص قادة »داعش«

»باب جديد« مدخل االحتادية إىل حترير املوصل القديمة
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         بغداد / المستقبل العراقي

لم يكن األم�ر امللكي الذي صدر، فجر 
أم�س األربع�اء، يف الس�عودية، الق�ايض 
بتجريد امللك س�لمان بن عبد العزيز، ابَن 
شقيقه محمد بن نايف بن عبد العزيز من 
كافة مناصب�ه، وهي والية العهد ووزارة 
الداخلي�ة ونيابة رئيس مجل�س الوزراء، 
مفاجئاً بتاتاً، خصوصاً مع ورود عرشات 
التقارير يف الصحف العربية والعاملية عن 
اق�راب ويل ويل العهد يف حينها، ويل العهد 
اليوم، محمد بن س�لمان، م�ن الحصول 
ع�ى املنصب بدعم من حليفه األس�ايس، 

ويل عهد أبوظبي، محمد بن زايد. 
وباإلضاف�ة إىل ق�رار ع�زل محمد بن 
نايف م�ن كافة مناصبه، أص�در العاهل 
الس�عودي تعدي�ًا عى النظام األس�ايس 
للحك�م يف الس�عودية، وه�ي مجموع�ة 
ق�رارات ترتب أمور الحكم يف الس�عودية 
األخ�رى  ال�دول  يف  الدس�اتري  وت�وازي 
)يف ظ�ل ع�دم وج�ود دس�تور للمملك�ة 
باملعن�ى الحديث للكلم�ة(، أصدرها امللك 
الراحل فه�د بن عبد العزي�ز عام 1992. 
وج�اء التعديل يف الفق�رة )ب( من املادة 
الخامس�ة من النظام، الت�ي كانت تنص 
ع�ى أن »يك�ون الحك�م يف أبن�اء املل�ك 
املؤس�س عب�د العزيز ب�ن عب�د الرحمن 
الفيصل آل س�عود وأبناء األبناء، ويبايع 
األصلح منهم للحكم عى كتاب الله تعاىل 
وس�نة رس�وله صى الله عليه وس�لم«. 
وباملقارنة مع املادة الس�ابقة يف النظام، 
فإن األمر امللكي بالتعديل أبقى عى املادة 
نفسها، مع إضافة جملة شديدة األهمية 
عليه�ا وهي »... وال يك�ون من بعد أبناء 
امللك املؤس�س ملك وويل للعه�د من فرع 
واح�د من ذرية امللك املؤس�س«. وتقيض 
ه�ذه اإلضاف�ة بمنع أي حفيد ملؤس�س 
اململكة العربية الس�عودية، عبدالعزيز آل 
سعود، يتوىل منصب امللك، من تعيني ابنه 

وليًّا للعهد، بل يجب عليه اختيار ويل عهد 
من فرع آخر من أبناء أو أحفاد املؤسس، 
وبالتايل فإن ويل العه�د الحايل، محمد بن 
سلمان، لن يس�تطيع تسمية ابنه لوالية 

العهد، يف حال صار ملكاً عى الباد.
بحس�ب  التعدي�ل،  ه�ذا  ويه�دف 
املراقب�ني، إىل تف�ادي تخوف�ات أعض�اء 
األرسة الحاكمة يف السعودية من احتكار 
الحكم يف ذرية العاهل الحايل، سلمان بن 
عبدالعزي�ز، وطمأنته�م لضم�ان انتقال 
س�لس للس�لطة يف ي�د ابن�ه وويل عهده 
محم�د بن س�لمان، خصوص�اً أنها املرة 
األوىل يف تاريخ السعودية التي يتوىل فيها 
ابن امللك منصب والية العهد. واستطاع بن 
سلمان، يف غضون سنوات قليلة من تويل 
والده الحك�م مطلع عام 2015، االرتقاء 
م�ن وزير للدولة إىل رئيس للديوان امللكي 
ووزير للدفاع؛ ثم ويل ويل العهد، بعد عزل 
األمري مق�رن بن عبدالعزي�ز من منصبه 
ك�ويل للعهد، وإحال محمد بن نايف بدالً 
من�ه، وأخرياً حصوله ع�ى منصب والية 
العه�د كوريث محتم�ل للحكم، بعد عزل 

ابن عمه بن نايف من منصبه. 
وهيمنت�ه  مناصب�ه  إىل  وباإلضاف�ة 
ع�ى القرار الس�يايس واالقتصادي فعلياً 
داخل الباد، فإن محمد بن س�لمان يقود 
خط�ة 2030، والت�ي يق�ول إنه�ا تهدف 
إىل تقلي�ل اعتم�اد الس�عودية عى النفط 
كمص�در رئييس للدخل. وقاد كذلك حرب 
عاصفة الحزم ضد جماعة »أنصار الله« 
)الحوثيني( يف أوائل عام 2015، من دون 
أن تس�فر الح�رب اليمنية ع�ن أي تقدم 
حت�ى اآلن. كما يرتبط اس�مه بإجراءات 
اقتصادية ش�ديدة اإليغال يف النيوليربالية 
االقتصادية، وبقرارات من شأنها التسبب 
باألذية للطبقات الوس�طى والوسطى �� 
الدنيا، تحت شعار الخصخصة والخروج 
من االقتصاد الريعي، وإلغاء صنوف من 

الدعم الرسمي للمواد الرئيسية. 

تعديل »نظام احلكم« وإبعاد بن نايف عن السلطة

السعودية تتجه إىل ديكتاتورية بن سلامن

حتريض مسكوت عنه يف بريطانيا يفاقم »االسالموفوبيا«

        بغداد / المستقبل العراقي

بغداد / املستقبل العراقي
أعل�ن املغ�رب أم�س الثاثاء تس�وية اوضاع س�وريني 

عالقني عى حدوده مع الجزائر.
وذكر الديوان امللكي املغربي يف بيان » أنه، نظرا العتبارات 
إنس�انية وبصفة اس�تثنائية، أعطى امللك محمد الس�ادس 
تعليمات�ه إىل الس�لطات املعنية من أجل مب�ارشة املعالجة 
الفوري�ة لوضعي�ة مجموع�ة م�ن 13 أرسة، من جنس�ية 
س�ورية، توج�د منذ عدة أس�ابيع ع�ى الح�دود الجزائرية 

املغربية« بحسب ما نقلت وكالة االنباء الرسمية.
واعترب املصدر »إن هذه العناي�ة امللكية تعكس االلتزام 
اإلنساني للمملكة يف معالجة إش�كاليات الهجرة، كما أنها 
تأتي يف ه�ذه األيام املباركة من ش�هر الرحمة والتضامن، 
وأن األم�ر يتعل�ق بإجراء ل�ه طاب�ع اس�تثنائي أملته قيم 

إنسانية«.
يذكر أن عدد النازحني السوريني، الذين فروا من الحرب 
الت�ي تش�هدها بادهم ، يف ال�دول املجاورة تج�اوز األربعة 
ماي�ني الج�ئ بحس�ب املفوضية الس�امية لألم�م املتحدة 

لشؤون الاجئني.
وقالت املفوضية إن معظم الاجئني الس�وريني يقيمون 
يف لبنان واألردن والعراق ومرص وتركيا إىل جانب 7.6 مليون 

سوري نازحني داخل سورية.
واف�اد ممث�ل مفوضي�ة األم�م املتح�دة العليا لش�ؤون 
الاجئني، جان بول كافالريي، بالرباط، بأن املغرب يستقبل 
5123 الجئ�ا و1922 م�ن طالب�ي اللجوء م�ن أصل 7048 

شخصا تحت والية املفوضية باملغرب.
وأوض�ح كافالريي خال ن�دوة صحفي�ة نظمها مركز 
اإلعام التابع لألمم املتحدة حول قضية الاجئني، أن معظم 
الاجئ�ني ينحدرون م�ن س�وريا )3478( واليم�ن )519( 
وكوت ديفوار )293( وإفريقيا الوسطى )210( وجمهورية 

الكونغو الديمقراطية )169( والعراق )146(.

        بغداد / المستقبل العراقي

ن�دد وزي�ر الخارجي�ة الرويس س�ريغي الف�روف أمس 
الثاث�اء ب«الهوس« األمريكي بمناهضة روس�يا بعد قيام 
واش�نطن بتعزيز العقوبات األمريكية عى موسكو لدعمها 

االنفصاليني يف أوكرانيا.
وق�ال الف�روف يف مؤتمر صحايف عقده يف موس�كو مع 
نظريه الفرنيس جان ايف لودريان »ال اس�تطيع قول يشء 
س�وى ابداء األس�ف ازاء الهوس بمناهضة روسيا من قبل 

نظرائنا األمريكيني الذي يتجاوز كل الحدود«.
وأض�اف »مرة أخرى فإن هذه العقوب�ات تفتقر إىل أي 

أساس«.
وكان�ت الوالي�ات املتح�دة أعلنت تعزي�ز العقوبات عى 
روس�يا قبيل عقد لقاء بني الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

ونظريه األوكراني بيرو بوروشنكو يف البيت األبيض.
وفرضت وزارة الخزانة عقوبات عى 38 فردا ومؤسسة 
م�ن بينهم مس�ؤوالن يف الحكومة الروس�ية و11 ش�خصا 
اخرين يعملون يف شبه جزيرة القرم االوكرانية التي ضمتها 

روسيا.
وفرض�ت الواليات املتحدة الثاث�اء مجموعة جديدة من 
العقوب�ات التجارية عى روس�يا واالنفصاليني األوكرانيني 
مشددة موقفها، يف الوقت الذي استقبل فيه الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب نظريه األوكراني بيرو بوروشينكو.
وتأت�ي العقوب�ات الجديدة عقب الخط�وة التي اتخذها 
الكونغرس األس�بوع امل�ايض بفرض عقوبات عى روس�يا 
ومن�ع البي�ت األبيض م�ن تخفيف هذه العقوبات بش�كل 
أحادي بسبب تدخل موسكو املفرض يف انتخابات الرئاسة 

األمريكية يف 2016.
وقال�ت وزارة الخزان�ة الثاث�اء إن العقوبات املش�ددة 
تس�تهدف أفرادا ومنظمات ترتبط بالنزاع املستمر يف رشق 
أوكرانيا وس�تبقى مفروضة حتى تفي روس�يا بالتزاماتها 

بموجب اتفاقات السام يف 2014 و2015.

العاهل املغريب يأمر بتسوية أوضاع 
سوريني عالقني عىل حدود بالده

»اهلوس« األمريكي يدفع إىل »توسيع« 
العقوبات عىل روسيا

       بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكمة الدس�تورية العلي�ا يف مرص 
أم�س االربع�اء ق�رارا بوق�ف تنفي�ذ كل األحكام 
الصادرة من القضاء اإلداري والقضاء املس�تعجل 
بشأن اتفاقية تريان وصنافري ما يفتح الباب أمام 
تصدي�ق الرئي�س امل�رصي عليها وبالتايل تس�ليم 

الجزيرتني للسعودية.
وق�ال الق�ايض س�ليم رج�ب املتحدث باس�م 
املحكم�ة الدس�تورية العلي�ا إن رئي�س املحكم�ة 
»أصدر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل األحكام الصادرة 
بشأن اتفاقية تريان وصنافري« من محاكم القضاء 

اإلداري ومن محكمة االمور املستعجلة.
ويأت�ي هذا القرار بعد س�اعات من ترصيحات 
للرئي�س امل�رصي عبدالفتاح الس�ييس أك�د فيها 
»رضورة إع�ادة الحق�وق الصحابه�ا« يف إش�ارة 
اىل االتفاقي�ة التي تمنح الس�عودية الس�يادة عى 
جزيرتي تريان وصناف�ري والتي أثارت احتجاجات 

يف مرص.
وبحسب بيان أصدرته الرئاسة مساء الثاثاء، 
ف�ان الس�ييس تح�دث خ�ال حف�ل افط�ار »عن 
موض�وع اتفاقية تعيني الحدود البحرية بني مرص 
والس�عودية، والت�ي أقرها مجلس الن�واب مؤخرا 
وأكد أن الدول تدار بالدس�تور والقوانني والحقوق 
املرشوعة، وليس باألهواء أو االنفعاالت« مشريا اىل 

»رضورة إعادة الحقوق ألصحابها«.
واف�ق الربمل�ان املرصي يف 14 حزي�ران الجاري 
ع�ى اتفاقي�ة تعي�ني الح�دود البحري�ة بني مرص 
والس�عودية التي تمنح األخرية حق الس�يادة عى 
جزيرات�ي ت�ريان وصناف�ري يف البح�ر األحمر عند 
خليج تريان الذي يش�كل املدخ�ل الجنوبي لخليج 

العقبة.
وكان�ت املحكم�ة االدارية العليا ق�ررت مطلع 
الع�ام الج�اري اعتب�ار االتفاقية »باطل�ة« اال ان 
محكمة االمور املستعجلة أصدرت حكما مناقضا 

يف نيسان.
وبحس�ب املتحدث باس�م املحكمة الدستورية 
العليا فان قرار وق�ف التنفيذ اتخذ لوجود »مظنة 
االفتئات عى اختصاص سلطتي املوافقة والتصديق 
عى االتفاقية من ممارسة وظيفتها« يف إشارة اىل 
الربملان املنوط ب�ه املوافقة عى أي اتفاقية تربمها 
الس�لطة التنفيذي�ة ورئي�س الجمهوري�ة املخول 

التصديق عليها.

وأض�اف أن قرار وق�ف »الحكمني املتناقضني« 
اتخ�ذ ألن الحكم�ني »خالف�ا قواع�د االختصاص 
الوالئ�ي بأن ق�ى اولهم�ا باختص�اص القضاء 
اإلداري بنظ�ر صحة توقيع ممث�ل الدولة املرصية 
ع�ى االتفاقي�ة يف حني ان�ه ممنوع م�ن ذلك اذ ان 
التوقيع عى املعاهدات الدولية من أعمال الس�يادة 

الخارجة عن رقابة القضاء«.
وأوضح ان محكمة االمور املستعجلة تجاوزت 
كذل�ك اختصاصها بان »حكم�ت يف منازعة تنفيذ 
موضوعي�ة، بعدم االعتداد بحك�م صادر من جهة 
القضاء اإلداري، وهو األمر املحظور عليه دستوريا 

بنص املادة 190 من الدستور«.

مرص: قرار قضائي يوقف تنفيذ كل األحكام 
بشأن تريان وصنافري

         بغداد / المستقبل العراقي

يخىش معلقون بريطانيون وزعماء اس�اميون أن 
يكون الهجوم عى مس�جد فينس�ربي بارك هو نتيجة 
محزنة، لكن منطقية للصورة التي ترسمها الصحافة 
الصفراء والغوغائيون اليمينيون للمس�لمني عى أنهم 
األع�داء داخ�ل الباد.ويتدفق س�يل االدان�ات وبينهم 
سياس�يون من املعارضة والكاتبة جاي. كاي. رولينغ 
ورس�امو الكاريكات�ور يف الصحاف�ة الليربالية ملوجة 
الكراهي�ة التي دفعت بس�ائق إىل أن يصدم بش�احنته 
مصل�ني أم�ام املس�جد يف ش�مال لندن، وه�و يرصخ 
»أريد أن أقتل جميع املس�لمني«.ويقول جريان لدارين 
اوزب�ورن ال�ذي اعتقل بع�د الهجوم االثن�ني وهو من 
كارديف، أنه كان يتناول الكحول بش�كل كبري وأصبح 
مضطربا بش�كل متزاي�د بعد أن اس�تخدم متطرفون 
اس�اميون س�يارة وس�كاكني يف هجوم يف لن�دن هذا 
الشهر.وسلط الزعيم السابق لرابطة الدفاع االنكليزية 
اليمينية تومي روبنس�ون الضوء عى ذلك حني وصف 
الهج�وم ال�ذي ش�نه اوزبورن بأن�ه »انتقام« لس�فك 

الدماء يف لندن.
أم�ا الكاتبة رولينغ التي اش�تهرت بسلس�لة كتب 
»هاري بوتر«، فقد أشارت إىل الخطاب الحمايس الذي 

تتبن�اه الكاتبة يف صحيفة »دي�ي ميل« كاتي هوبكنز 
الت�ي قالت يف تغريدة »دعون�ا نتحدث عن كيف أصبح 

إرهابي فينسربي بارك متطرفا«.
وعق�ب التفج�ري االنتحاري ال�ذي ش�هدته مدينة 
مانشس�ر الش�هر املايض، قال�ت هوبكن�ز يف تغريدة 
»أيها الرجال الغربي�ون. هؤالء هن زوجاتكم وبناتكم 
وهؤالء هم أوالدكم. قفوا وانتفضوا وطالبوا بالتحرك. 

ال تستمروا يف حياتكم وكأن شيئا لم يحدث«.
وبحس�ب أرقام حكومي�ة، فإن ع�دد الربيطانيني 
البيض الذين اعتقلوا الرتكابهم جرائم تتعلق باإلرهاب 
هو 91 من 260 ش�خصا العام املايض، يف زيادة بنسبة 
28 باملئ�ة مقارنة مع عام 2015، وه�ي الفئة االتنية 
الوحيدة التي ش�هدت زيادة.وتتزاي�د جرائم الكراهية 
ض�د املس�لمني س�نويا وارتفعت بش�كل خاص عقب 
حوادث مثل الهجوم الذي وقع يف لندن وهجوم باريس 
يف ترشي�ن الثان�ي 2015.ولغاي�ة هذا األس�بوع، ظل 
اغتيال النائبة جو كوكس العام املايض أكرب مظهر من 
مظاه�ر التعصب والكراهية ب�ني اليمينيني املتطرفني 
يف بريطاني�ا، إال أن العديد من املس�لمني يقولون أنهم 
يعانون من تعرضهم لإلس�اءة يوميا.وتفاقم ذلك مع 
ظه�ور التوت�رات بش�أن قضايا حساس�ة مث�ل أزمة 
الاجئني يف أوروبا وتصويت بريطانيا عى الخروج من 

االتحاد األوروبي.وبعض االس�اءات جسدية والبعض 
اآلخر لفظي. وتش�مل كتابات مس�يئة ع�ى الجدران 
ووضع ش�تى أنواع األوساخ أو قطع من لحم الخنزير 
ع�ى نواف�ذ الس�يارات.ويقول فايز موغال، مؤس�س 
مجموعة »تيل ماما« التي تجمع أرقاما بشأن األحداث 
املعادية للمس�لمني، إن الكراهية التي يبدو أنها كانت 
داف�ع أوزبورن عى ارت�كاب فعلته لم ت�أت من فراغ. 
والعامل األكرب الذي يش�عل املش�اعر املعادية لإلسام 

هو العنف الذي يقدم عليه مسلمون متطرفون.

وأضاف »من املؤسف أنه عند وقوع أي حادث كبري، 
تخرج الصحف بعناوين ومقاالت يسمح فيها لكتابها 
ب�أن ينفثوا كام�ا هو األكث�ر إثارة واس�تفزازا ملجرد 
زي�ادة مبيعات الصحف«، مضيفا أن ارتكاب اوزبورن 

الهجوم يكاد يكون حتميا يف هذا السياق.
ويواف�ق الخب�ري يف مكافح�ة اإلره�اب يف معه�د 
الخدمات امللكية املش�ركة رافائيل�و بانتوتيش عى أن 
انتشار »الخطاب الس�ام« عى مواقع اليمني املتطرف 
ووصول�ه إىل االعام العادي والسياس�ة جعا الحديث 

عن هذه املسألة أمرا عاما.
وتاب�ع »إنها ولألس�ف حلقة مفرغة«، مش�ريا إىل 
ردود فعل متطرفة بني بعض املس�لمني. س�يكون من 

الصعب وقف هذا الجو املحموم«.
ووضع رس�ام الكاريكاتور يف صحيفة »غارديان« 
مارت�ن راوس�ون تعليق�ا ع�ى الهج�وم عى مس�جد 
فينس�ربي ب�ارك رس�ما للش�احنة التي اس�تخدمها 
اوزب�ورن لتنفيذ هجومه، وكتب إىل جانبها إعان جاء 

فيه »اقرأ صحيفتي صن وديي ميل«.
ويف اح�دى عناوينها مثا، كتبت صحيفة »صن« يف 
ترشي�ن الثاني 2015 »اس�تطاع صادم: واحد من كل 
خمسة مسلمني بريطانيني يتعاطفون مع الجهاديني«.

وقال�ت منظم�ة لرقابة الصحاف�ة الربيطانية يف وقت 

الحق إن العنوان »مضلل جدا« بش�أن اس�تطاع الرأي 
املعن�ي. ويتح�دث بع�ض املس�لمني عن ع�دم اكراث 
السلطات. وبني االنتقادات أن الرشطة استغرقت ثاث 
ساعات قبل أن تصف بشكل علني الهجوم عى مسجد 
فينسربي بأنه إرهابي، مقارنة مع رد فعل أكثر رسعة 
بع�د حوادث مش�ابهة مثل حادثة الدهس بالش�احنة 

والطعن التي وقعت قرب جرس لندن.
ويع�رب موغ�ال ع�ن تعاطف�ه مع الرشط�ة التي 
تتعرض لضغوط كبرية يف محاوالتها مكافحة انتشار 
الكراهية يف ظل نقص يف مواردها، لكنه يوافق عى أن 
الحلقة املفرغة أصبحت ه�ي األمر املعتاد اآلن وتؤدي 
إىل عزلة الش�باب املس�لم بس�بب النظرة إىل وجودهم 
يف املجتم�ع الربيطاني عى أنه ض�ار وهو ما يمكن أن 
يدفعه�م إىل التطرف.ويق�ول موغ�ال »عندما اتحدث 
معه�م ال أس�تطيع الدخول إىل أعماقه�م. هم يقولون 
انه�م يكرهوننا. وأنا أقول لهم أن ه�ذا بلدهم، لكنهم 
يقولون ال ليس كذلك«.ويؤكد رئيس مسجد فينسربي 
بارك محمد كزبر أن املتطرفني ال يشكلون سوى أقلية، 
مشريا إىل مش�اركة الناس من جميع األديان يف تكريم 
الضحايا مساء االثنني.وأضاف »االرهاب ال عقيدة وال 
دين له. إنه�م يحاولون تدمري العاق�ة بيننا ولكن لن 

نسمح لهم بذلك«.
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تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية السماوة وذلك باملزايدة العلنية وفق 
تعليمات  قانون ) 21(لستنة 2013 املعدل فعىل الراغبني االشتراك باملزايدة مراجعة املديرية اعاله خالل 
30 يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة 
وستتجري املزايدة الستاعة بعد العارشة صباحا من اليوم االخري من مدة االعالن املنشتور فعىل الراغبني 
االشتراك 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 املرتبة عىل ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

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 ترستو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية واجور لجنتي التقدير والتثمني والبيع 

وااليجار
10-عىل املستاجر التشييد حسب املواصفات املعدة من قبل البلدية

استنادا الحكام املواد 87 ، 88 من قانون الرشكات )النافذ( 
رقم 21 لستنة 1997 وتنفيذا لقرار مجلتس االدارة املتخذ 

بجلسته االستثنائية الرابعة املنعقدة يف 2017/5/28
يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي سينعقد 
يف فنتدق بابل الستياحي وذلتك يف تمام الستاعة العارشة 
متن صبتاح يتوم الخميتس 2017/7/20م املوافتق 25/

شتوال /1438 هت للنظر يف فقرات جدول االعمال الخاص 
باالجتماع وكما ييل:-

1-االستتماع اىل تقرير مجلس االدارة عن نشتاط الرشكة 
خالل الستنة املالية املنتهيتة يف 2016/12/31 واملصادقة 

عليه .
وامليزانيتة  الحستابات  مراقتب  تقريتر  اىل  2-االستتماع 
والحستابات الختاميتة للستنة املاليتة املنتهيتة  بتاريتخ 

2016/12/31 واملصادقة عليها.
3-مناقشتة مقستوم االرباح املتحققة مع مقرح بتوزيع 

نسبة من االرباح املتحققة واتخاذ القرار املناسب.
4-تعيني مراقب حستابات لستنة/ 2017 وتحديد اجوره 

وفق التعليمات.
5-انتخاب تستعة اعضاء اصليني وتستعة اعضاء احتياط  

ملجلس االدارة.
6-املوافقة عىل انشتاء مصنع لتعبئة املرشوبات الغازية يف 

محافظة البرصة.
7-تحديد مكافأة السادة رئيس واعضاء مجلس االدارة.

8-ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة.
راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املستاهمني )بموجب 

صتك انابتة او وكالتة مصدقتة متن كاتتب عتدل (
مع ابراز استشتهاد من سوق العراق لالوراق املالية  باالسهم 
التتي تحملونهتا اصالتة وانابة ووكالتة وفقا الحتكام املادة 
)91( من قانون الرشكات رقم 21 لستنة 1997 )املعدل ( ويف 
حالة عدم حصول النصاب القانوني لالجتماع فستوف يؤجل 
االجتماع اىل يوم الخميس املصتادف 2017/7/27م واملوافق 
2/ذي القعتدة /1438 هتت يف نفس الزمتان واملكان للنظر يف 

فقرات جدول االعمال
مالحظة :-

1-ستيتم ايداع كراس يتضمن  الحستابات الختامية لسنة/ 
2016 لتدى املترصف الصناعتي قبل املوعد تستهيال لحصول 
الستادة املستاهمني عىل اوليتات االجتماع كما ستيتم توفري 
نستخ كافية من الكراريس اعاله يف مقر الرشكة واملجمعات 

التسويقية
2-تكون االنابة وفق النموذج املرفق بهذا الكراس والتي تحمل 

اسم الرشكة واليقبل خالف ذلك
3-كما نهيب باملستاهمني الكرام ممن لم يستتلموا شهادات 
االستهم او ارباح السنوات السابقة )التي لم يراجع اصحابها  

الستالمها ( مراجعة الرشكة الستالمها

اعالن صادر من رشكة بغداد للمرشوبات الغازية
مساهمة خاصة

رأمساهلا ) 177.333.333.333( مليار دينار
دعوة اىل /السادة املساهمني الكرام يف شركة بغداد للمشروبات الغازية مساهمة خاصة

م/اجتماع اهليئة العامة

تعلتن لجنتنا عن ايجار العقتارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية الستماوة وذلك باملزايدة 
العلنية وفق تعليمات  قانون ) 21(لسنة 2013 املعدل فعىل الراغبني االشراك باملزايدة مراجعة 
املديرية اعاله خالل 30 يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة 20% من القيمة املقدرة وستتجري املزايدة الساعة بعد العارشة صباحا من اليوم االخري 
من مدة االعالن املنشور فعىل الراغبني االشراك باملزايدة العلنية مراجعة البلدية لدفع التامينات 
القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة  ويف حالة  مصادفة يوم املزايدة عطلة رستمية تؤجل 
املزايتدة اىل اليتوم التايل عىل ان يتحمل املستتاجر اجور نرش االعالن واجتور اللجان واملصاريف 

االخرى املرتبة عىل ذلك والبالغة 2% من بدل االيجار

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

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة املثنى 
مديرية بلدية الساموة

جلنة البيع واالجيار االوىل 

احلاج عصام كريم االسدي
رئيس جملس االدارة

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد وكالة

ر. مهندسني مدير بلدية الساموة
امحد رزاق امحد وكالة

مدير بلدية الساموة

اعالناعالن
العدد/100

التاريخ 2017/6/21
العدد/99

التاريخ 2017/6/21

غرض مبلغ االيجار السنوي الحاليالمساحةالموقع اسم العقارت
االستعمال

الرصيف الواقع امام النادي اكشاك عدد )2(1
1250000 مليون ومائتان 2×3م2الرياضي /طريق المهدي

تجاريوخمسون الف دينار

اكشاك عدد )20( على جزء من القطعة 2
تجاري1000000 مليون دينار2×3م2تقاطع الشويله باتجاه المملحةالمرقمة 1939/8م5 ام التلول

حي العسكري مقابل منتدى كشك عدد)1(3
750000 سبعمائة 2×3م2شباب ساوة الرياض

تجاريوخمسون الف دينار 

تجاري1000000 مليون دينار2×3م2حي الحكيمكشك عدد)1(4

حي العسكري قرب مدرسة كشك عدد)1(5
750000 سبعمائة 2×3م2المربد

تجاريوخمسون الف دينار

غرض مبلغ االيجار السنوي الحاليالمساحةالموقع اسم العقارت
االستعمال

محالت ارقام )1-5-12-13-16
تجاري1000000 مليون دينار3.5×2.5م2الحي الجمهوري19-18-17-20-14-3-15(

تجاري1000000 مليون دينار3.5×2.5م2الحي الجمهوريمحالت ارقام )2-1(2
تجاري1270000 مليون ومائتان وسبعون الف دينار3.5×2.5م2خلف المجمعمحل رقم 310
تجاري800000 ثمانمائة الف دينار3.5×2.5م2ثانوية التحريرمحالت ارقام )4. 5. 6(4

حي العمال /السوق محل رقم )12. 11(5
تجاري735000 سبعمائة وخمسة وثالثون الف دينار3×4م2العصري



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  المستقبل العراقي/ عادل الالمي

ارشف وزير النق�ل كاظم فنجان الحمامي عىل 
توزي�ع االرب�اح ملوظفي الرشك�ة العامة للنقل 
البح�ري يف محافظ�ة الب�رة بحض�ور مدير 
عام الرشكة وعددا م�ن املوظفني حيث يتزامن 
ذل�ك مع قرب حلول عيد الفط�ر املبارك«. وقال 
الحمامي خالل الحفل الذي أقيم باملناس�بة انه 
»م�ن دواعي الفرح ان يحصل املوظف بعد جهد 
كب�ر من عمل�ه ع�ىل الحوافز الش�هرية لتكلل 
اليوم بتوزيع االرباح السنوية لالعوام )2012-

2013-2014( بمبل�غ قدره مليون�ني وثمانية 
وس�تون الف دينار لكل موظ�ف والذي يعد ذلك 
املبل�غ ضمن 50% م�ن املبلغ املتبق�ي للموظف 
وايض�ا 50% س�يتم توزيعه�ا يف اق�رب وقت يف 
ح�ال اكتمال االج�راءات الخاصة ب�ه بالرسعة 
املمكنة«. واضاف الحمامي ان »جميع العاملني 
يف القط�اع البح�ري س�واء كان�وا يف القط�اع 
الحكوم�ي او يف القط�اع الخاص س�يحصلون 
ع�ىل اليس مان بوك، وأنن�ا عازمون عىل احداث 
التغي�ر وبث دماء جديد يف جميع مفاصل عمل 
تش�كيالت الوزارة لتك�ون بداية ملش�وار عميل 
طوي�ل من خالل اعتماد املهنية والكفاءة الدارة 
العم�ل عرب مب�دأ الش�خص املناس�ب يف املكان 
املناسب«. وشدد الحمامي عىل »متابعة االعمال 
وإنجازه�ا وف�ق املعاي�ر والتوقيت�ات الزمنية 
له�ا عرب تواج�ده ميداني�ا يف محافظة البرة 
أس�بوعا كام�ال م�ن كل ش�هر به�دف مراقبة 
العم�ل وتطوره يف املوانئ والنق�ل البحري التي 
لديها العديد من املش�اريع االسرتاتيجة واملهمة 
لقط�اع النقل يف الب�الد«.ويفيِ نهاي�ة الحفل اكد 
»باننا سنواصل مرشوع اسكان موظفي النقل 
حت�ى  تحقيق حل�م كل موظ�ف بقطعة ارض 

تأوي�ه هو وعائلته«. م�ن جانب آخر عقد وزير 
النقل اجتماعا فب مقر الرشكة العامة للموانئ 
العراقي�ة بحض�ور مدي�ر عام الرشك�ة رياض 
س�وادي ومعاوني�ه وم�دراء املوان�ئ ورؤس�اء 
االقسام يف الرشكة. »وقال الحمامي انه »سيتم 
مراجع�ة مروف�ات وواردات كل رصي�ف من 
ارصف�ة املوانئ العراقي�ة، الفتا اىل انه »س�تتم 
عملي�ة اع�ادة تقيييم الجميع، م�ن أجل العمل 

ع�ىل تطوير املوان�ئ العراقية داعي�ا إىل »العمل 
بنظام موحد يف جميع املوانئ، مش�يدا بالتقدم 

الحاصل يف بعض املفاصل«. 
ص وأكد انه »سيتابع العمل يف املوانئ شخصيا 
ويتفرغ اس�بوعا كامال من كل ش�هر لإلرشاف 
عىل العم�ل، مبينا انها الطم�وح يحدو الجميع 
م�ن أجل أن تك�ون املوانئ العراقية يف س�هولة 
إجراءاته�ا ومس�توى خدماتها محط�ة جاذبة 

للجمي�ع«. م�ن جهتها، وقعت الرشك�ة العامة 
ملوان�ئ الع�راق التابع�ة اىل وزارة النق�ل عق�دا 
إلنش�اء رصي�ف نفط�ي يف مين�اء خ�ور الزبر 

بمحافظة البرة.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة، ان »مدي�ر ع�ام الرشكة 
رئيس املهندسني رياض سوادي، وقع عقداً مع 
رشكت�ني محليتني للمقاوالت العامة والخدمات 
الغ�راض  نفط�ي  رصي�ف  النش�اء  النفطي�ة 

االس�تراد والتصدي�ر للمش�تقات النفطية مع 
انشاء ساحة وخزانات تصل سعتها من 20طن 
- 25ط�ن«. وأوض�ح ان »امل�رشوع يق�ع ب�ني 
االرصف�ة }11/12{ يف ميناء خ�ور الزبر، وان 
التوقيع جرى بحضور املدير املفوض للرشكتني 

املتعاقدتني«. 
ولف�ت البيان اىل ان »عقود التش�غيل املش�رتك 
تزيد العوائد واالجور وتشغيل االيدي العاملة من 
جان�ب، ومن جانب آخر فيه�ا تطوير لالرصفة 
وتحديثها وبالتايل تعظ�م واردات املوانئ، وعند 
انته�اء فرتة العقد تؤول كلها ملوانئ العراق كما 

أعلنت الرشكة عن »تمكنها من اصالح س�فينة 
الحفر العمالق�ة »كوفة« ومعاودتها ملمارس�ة 
عملها يف تهيئة وتشذيب اعماق املياه العراقية.  
وقال�ت الرشك�ة: ان الجهود الوطني�ة تفاعلت 
من اجل إتمام إصالح هذه الس�فينة العمالقة، 
وعودته�ا ملمارس�ة اعماله�ا مل�ا لها م�ن دور 
كب�ر يف تهيئة األعم�اق العراقية ملرور الس�فن 
العمالق�ة إىل املوانئ العراقية.  يذكر ان ميناء ام 
قر استقبل قبل بضعة أشهر واحدة من أكرب 
البواخ�ر ذات الحم�والت العالية وقام بارش�اد 

الباخرة السيد وزير النقل.

وزير النقل يرشف عىل توزيع األرباح عىل موظفي النقل البحري يف البرصة
عقد اجتماعا مع مسؤولي املوانئ وناقش معهم سبل تطوير العمل
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امانة بغداد: مجيع مشاريع 
املاء تعمل بكامل طاقتها

الكهرباء: تشكيل »100« فريق ملتابعة رفع التجاوزات عن املواقع املستثناة

صحة الكرخ حتذر العوائل من خماطر استخدام االسلحة البالستيكية وااللعاب النارية

النفط تبحث مع وفد البنك الدويل تطوير قطاع الغاز

قاٍض خاص للنظر بأعامل املحققني الدوليني

   بغداد / المستقبل العراقي

أكدت أمانة بغداد ان »جميع مشاريع املاء 
تعمل بكامل طاقتها االنتاجية, مشرة إىل 
أن »القطع املربمج للكهرباء انعكس سلباً 
عىل كميات املاء  املجه�زة ملناطق اطراف 
العاصم�ة« .جاء ذلك خالل جولة ميدانية 
ألمينة بغداد الدكتورة ذكرى علوش رفقة 
مدي�ر عام دائ�رة ماء بغ�داد لإلطالع عىل 
واق�ع عمل مش�اريع املاء ونوعي�ة املياه 
املجه�زة للش�بكة ومدى تأثره�ا بالقطع 
.وذك�رت  الكهربائي�ة  للطاق�ة  املربم�ج 
مديري�ة العالق�ات واالعالم يف بي�ان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان » أمينة بغداد 
وجه�ت بب�ذل اق�ى الجه�ود للمالكات 
الفنية يف دائرة ماء بغداد للعمل عىل ايصال 
املاء لجميع مناطق العاصمة وبالكميات 
الكافية وع�ىل وفق املواصف�ات املطلوبة 
» .واوضح�ت ان  »  ق�رار وزارة الكهرباء 
بإلغاء الخطوط املستثناة و شمول جميع 
مش�اريع إنت�اج امل�اء الص�ايف ومحطات 
املجاري بجانبي الكرخ الرصافة بالقطع 
املربم�ج  انعكس س�لبا عىل كمي�ات املاء 
الصايف املجه�زة  للمواطنني يف وقت يزداد 
فيه  الطلب عىل املاء بسبب ارتفاع درجات 
الح�رارة والزي�ادة يف كميات االس�تهالك 
الس�يما وان القط�ع املربم�ج كان بواقع 
اربع س�اعات يومياً من الس�اعة 12  اىل2 
ظه�راً ومن الس�اعة 4 اىل 6ع�راً وهي 
أوقات الذروة يف إس�تهالك املياه«.وبينت 
ان »مش�اريع انتاج املاء مجهزة بمولدات 
كهربائي�ة تعم�ل بكامل طاقته�ا وتؤمن 
فق�ط نص�ف الطاق�ة الالزم�ة لتش�غيل 
التصميمي�ة  لقدراته�ا  وفق�اً  املش�اريع 
بالشكل الذي يتسبب بعجز يف وصول املاء 
اىل املناط�ق البعي�دة عن مرك�ز العاصمة 
بغداد«.واضاف�ت ان أمان�ة بغ�داد تعمل 
عىل التنس�يق م�ع وزارة الكهرباء إلعادة 
النظر بقرارها واستثناء مشاريع املاء من 
القطع املربم�ج للكهرباء خدمة للمواطن 

البغدادي .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرباء عن »تش�كيل 
)100( فري�ق ملتابعة رفع التجاوزات 

عن املواقع املستثناة«.
وذكر بي�ان للوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه »بن�اًء 
الكهرب�اء قاس�م  لتوجيه�ات وزي�ر 
الفه�داوي, ب�رورة متابعة  محمد 
رفع التجاوزات عىل املواقع املستثناة, 
فن�ي  فري�ق   )100( تش�كيل  تق�رر 
بأدارة مدير عام مشاريع نقل الطاقة 

الكهربائي�ة صباح كاظم عكرب, عىل 
ان اليق�ل لجميع  محافظ�ات العراق 
تنفي�ذ  فري�ق مهامه�م   )15( ع�ن  

التوجيهات«.
واش�ار البيان اىل ان »الوزارة س�رتفع 
دعاوي قضائية عىل مديري املؤسسات 
الرس�مية املس�تثناة يف ح�ال ثب�وت 
التجاوز من قبل املناطق املجاورة عىل 
املؤسس�ة, وتضمني املديري�ة العامة 
الت�ي تقع ضم�ن الرقع�ة الجغرافية 
ومسؤولية تلك املديرية مبالغ الطاقة 

املجهزة املهدورة.

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت دائرة صحة بغ�داد الك�رخ االرس و العوائل من 
مخاطر استخدام ابنائها االسلحة البالستيكية و االلعاب 

النارية و الليزرية مع قرب حلول عيد الفطراملبارك
وقال مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب لطيف 
الحجام�ي يف بيان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، وجهنا 
جميع قطاعات الرعاية الصحية االولية و املستشفيات 
و مع قرب حلول عيد الفط�ر املبارك بالقيام بإجراءات 
االس�لحة  اس�تخدام  تجن�ب  اهمي�ة  ح�ول  توعوي�ة 
البالس�تيكة الت�ي تحت�وي ع�ىل الصجم و األس�لحة و 

أاللع�اب الت�ي فيها اش�عة ليزري�ة من خالل الرس�ائل 
الصحية و فولدرات التوعية من مخاطر استخدام هذه 
االلع�اب الت�ي تم نرشه�ا يف مراكز الرعاي�ة الصحية و 
املستش�فيات و الحدائ�ق العام�ة و املتنزهات و بني ان 
هذه االلعاب تتسبب يف بعض االحيان اىل فقدان العني و 

كذلك تؤدي اىل اصابات خطرة«.
و أضاف الحجامي ان »السنوات السابقة شهدت ارتفاع 
نس�ب االصابة بالصجم من جراء اس�تخدام االس�لحة 
البالس�تيكية و الت�ي وصل�ت الكثر م�ن )100( اصابة 
خ�الل اح�د االعي�اد و نح�ذر االرس من قي�ام اطفالهم 

برشاء مثل هذه االسلحة«.

ودعا الحجامي الجهات االمنية والرقابية اىل متابعة مثل 
ه�ذه الحاالت و اص�دار قوانني تمنع اس�تراد مثل هذا 
النوع من االلعاب الخطرة و التي تشجع حاالت العنف 
ل�دى االطف�ال وكذل�ك االنتب�اه و الحذر من اس�تخدام 
االلع�اب النارية الت�ي قد ت�ؤدي اىل االصاب�ة بالحروق 
نتيجة االس�تخدام الخاطىء و دعا ايضا وسائل االعالم 
الخذ دورها يف مجال التوعوية و االرشاد و نرش االخبار 
و املح�ارضات التي تنظمها املؤسس�ات الصحية لبيان 
مخاطر استعمال هذه االلعاب فغضال عن دور نشطاء 
املجتم�ع املدن�ي و خطباء و ائئم�ة الجوام�ع لتعريف 

املواطنني و العوائل بمخاطر هذه االلعاب .

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر النف�ط جب�ار عيل حس�ني 
اللعيب�ي م�ع، البنك ال�دويل تطوير قطاع 
الغاز يف البالد«.وذك�ر بيان للوزارة تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، ان 
»اللعيب�ي اس�تقبل وفد مجموع�ة البنك 
الدويل برئاس�ة مس�ؤول ش�ؤون النفط 

والغ�از يف البن�ك ال�دويل كارل�وس الربت 
لوبيز والوفد املرافق له مضيفا انه« جرى 
خالل اللقاء بحث س�بل تطوي�ر القطاع 
النفط�ي يف الب�الد وخصوص�ا يف مج�ال 
الغاز« . واكدالس�يد الوزير بحسب البيان 
عىل »رضورة تعزيز التعاون املشرتك من 
اجل تحقيق االهداف املرجوة، مش�را اىل 
»استعداد الوزراة لتقديم كافة املتطلبات 

بهذا الش�أن، مش�يدا بدور البنك الدويل يف 
استعداده لتطوير قطاع الغاز يف البالد«.

من جانبه أش�اد مسؤول ش�ؤون النفط 
والغاز يف البنك الدويل كارلوس الربت لوبيز 
بح�رص الوزارة ع�ىل التعاون م�ع البنك 
الدويل وتوفر ظروف العمل املناسبة التي 
تس�اعد عىل تنفيذ الخطط املوضوعة من 

اجل تطوير قطاع الغاز يف العراق.

    بغداد / المستقبل العراقي

 ق�ّرر مجل�س القض�اء األعىل تخصي�ص قاٍض 
للنظر بأعمال املحققني الدوليني .

وق�ال الق�ايض عب�د الس�تار برق�دار املتحدث 
الرس�مي ملجل�س القض�اء االع�ىل يف بي�ان ورد 

ق�رر  »املجل�س  إن  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل 
تخصي�ص ق�اض للنظ�ر يف أعم�ال املحقق�ني 

الدوليني ».
وفيم�ا أك�د أن »عمل القايض س�يكون بإرشاف 
مبارش بالس�يد رئيس مجلس القض�اء االعىل«، 
لفت برق�دار إىل أن »القضاء ي�ويل أهمية كبرة 

مللفات النزاهة ومتابعتها عىل مستوى عال«.
يذكر ان بيانا اصدره مكت�ب العبادي يف )11اب 
2016 ( ذك�ر في�ه ان » الجان�ب العراق�ي وقع 
مذك�رة تفاهم مع منظمة االمم املتحدة ، بهدف 
استقدام وارشاك محققني دوليني متخصصني ، 

لكشف ملفات الفساد الكبرة يف البالد .
صحة كربالء تضع خطة طوارئ بمناسبة 

عيد الفطر املبارك

حمافظ بغداد يستقبل النائب كامل نواف 
الغريري عضو جملس النواب

    البصرة / المستقبل العراقي
 

اعل�ن محافظ البرة ماجد النراوي ، عن »توقيع عقداً يقيض برشاء نحو 45 
من مفاصل الركبة لتجهيز مراكز العمليات املختصة التابعة للصحة يف املحافظة 
تمهيداً إلجراء عمليات تبديل مفاصل الركبة للمرىض يف املحافظة«.وقال محافظ 
الب�رة يف تريح تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »من املؤم�ل أن تصل الكمية 
املتف�ق عليها اىل مراكز تبديل مفاصل الركبة يف املحافظة خالل اس�بوع، مش�راً 
اىل »وجود وجبات أخرى س�يتم تجهيزها الحقاً عىل نفقة ديوان املحافظة لدعم 
صحة البرة ومراكزها عملياتها التخصصية  والتي تعاني من نقص الس�يولة 
املالي�ة خالل الع�ام الجاري.واضاف املحافظ ان »هذا العق�د يعترب الخطوة االوىل 
الت�ي من ش�أنها توف�ر املس�تلزمات الطبية إلج�راء العملي�ات الجراحية داخل 
البرة فض�اًل عن التخلص من تكالي�ف اجراء العمليات خ�ارج العراق، وندعو 

االهايل ملراجعة تلك املراكز لتسجيل اسمائهم تمهيداً إلجراء العمليات لهم.

   كربالء / المستقبل العراقي

ق�ال مدير ع�ام دائرة صحة كربالء املقدس�ة صباح نور هادي املوس�وي إن » 
الدائ�رة ، وضعت خطة طوارئ خاصة س�يتم تطبيقها خ�الل أيام عيد الفطر 
السعيد ، لتقديم أفضل ما يمكن من الخدمات الطبية والصحية آلالف الزائرين 
والوافدين لزيارة العتبات املقدس�ة ، ومن مختل�ف املحافظات العراقية وباقي 
الدول العربية واإلسالمية » . وأضاف املوسوي بحسب بيان العالم الدائرة تلقته 
»املس�تقبل العراق�ي«، إن » خط�ة العيد تضمنت تهيئة ) 88 ( عجلة إس�عاف 
وتجهيزه�ا باألدوي�ة واملس�تلزمات الروري�ة ، ونرشه�ا ق�رب دور العبادة 
واملستش�فيات واملقابر والتقاطعات والس�احات واألماكن الرتفيهية واملناطق 
التجارية التي ستش�هد تواجد مكثف للمواطنني ».واشار  اىل » إستمرار العمل 
يف ش�عب الط�وارئ يف املستش�فيات عىل م�دار الس�اعة » ، كم�ا إن » األطباء 
اإلختصاص سيتواجدون يف شعب إستشاريات ) الباطنية ، األطفال ، الجراحة 

، النسائية ( ملتابعة وفحص الحاالت املرضية الواردة إليها.

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل محافظ بغ�داد املهندس عط�وان العطواني يف مكتب�ه عضو مجلس 
الن�واب العراقي النائب كامل نواف الغري�ري االمني العام لحزب العراق هويتنا 
وجرى خالل اللقاء اس�تعراض اهم املس�تجدات عىل الس�احه الخدمية وبحث 
س�بل التنس�يق بني املحافظ�ة ومجلس الن�واب وخصوص�ا االرساع يف رصف 
املوازنة الخاصة باملحافظة من اجل اكمال املشاريع الخدمية يف املركز واالقضية 

التابعه للمحافظة ومناطق االطراف. املكتب االعالمي الخاص ملحافظ بغداد.

رشكة توزيع املنتجات النفطية توقع إتفاقا أوليا مع رشكة بريطانية لتسويق منتجاهتا اىل األسواق العاملية
    بغداد / المستقبل العراقي

خط�ت رشك�ة توزي�ع املنتج�ات 
يف  األوىل  الخط�وة  النفطي�ة 
بجع�ل  اإلس�رتاتيجي  مرشوعه�ا 
الرشكة ضم�ن ال�رشكات العاملية 
الرصينة من خالل توقيعها اإلتفاق 
األويل مع رشكة Tigris الربيطانية 
بع�ض  لتس�ويق  اإلستش�ارية 
الفائض  النفطي�ة م�ن  املنتج�ات 
املحيل بع�د جوالت م�ن املباحثات 

والنقاشات املستفيضة دامت ثالثة 
أيام متواصلة برعاي�ة معايل وزير 
النفط ومتابعة مستمرة من السيد 
وكيل الوزارة لشؤون التوزيع وذلك 
يف العرشي�ن م�ن الش�هر الجاري 
يف املرك�ز الثق�ايف النفط�ي .مدي�ر 
ع�ام الرشك�ة املهن�دس ع�يل عبد 
الكريم املوس�وي الذي مثل الجانب 
العراقي ، ب�ني أن الرشكة بإدارتها 
ومنتس�بيها عازم�ون عىل تحقيق 
ه�ذا اإلنج�از التاريخ�ي بإدخ�ال 

الرشك�ة اىل األس�واق العاملية ملا له 
من أهمية وفائدة كبرة س�تجنيها 
من خالل تس�ويق املنتجات اىل تلك 
األسواق وإضفاء طابع التميز عىل 
عمل الرشكة . من جهته بني مدير 
رشكة تايكرز السيد عيل شمري إن 
رشكته ستس�عى لتحقيق النجاح 
يف جع�ل رشك�ة التوزي�ع بمصاف 
ال�رشكات العاملية وأنها س�تدرس 
املوض�وع خ�الل الف�رتة القادم�ة 

لتحقيق األهداف املرجوة منها .

حمافظ البرصة يعلن التعاقد لرشاء مفاصل الركبة للمرضى

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل ان »قسم الشحن الجوي يف الخطوط الجوية العراقية، حقق ارتفاعا يف إيراداته 
الشهرية بلغت مليون ونصف املليون دوالر خالل شهر نيسان املايض«. وقال مدير الشحن الجوي 
يف الرشك�ة العامة للخطوط الجوي�ة العراقية عيل ماجد يف بيان العالم الوزارة تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، انه »من خالل املتابعة املبارشة لوزير النقل كاظم فنجان الحمامي وزياراته املستمرة 
للقس�م لالطالع عىل س�ر العمل وتذليل كافة املعوقات واملشاكل التي تواجه عمل القسم وتأكيد 
معاليه عىل أهمية تحس�ني واردات وارباح القس�م، حيث رشعنا بتكثيف الجهود والتنسيق العايل 
مع الوزارة والبدء بتحديثات عامة لجميع مفاصل القسم وتكللت هذا الجهود بزيادة ملحوظة يف 
أيرادات األشهر السته االخرة وبلغت اعىل مستوياتها يف شهر نيسان«.واضاف ماجد ان »القسم 
ب�ارش بتطويرات كبرة عىل س�احة الخ�زن وإعادة إعمار الس�قائف ، اضاف�ة اىل ادخال أنظمة 
الكرتونية حديثة للجباية وتدريب جميع الكوادر لرفع مستواهم املهني يف التعامل مع الحموالت« 
.وأش�ار اىل ان »الرشكات تقوم بش�حن بضائعها عن طريق رشكة الخط�وط الجوية وذلك النها 

الوكيل الرسمي وكذلك سهولة اإلجراءات واسعار مناسبة تختلف عن الرشكات األهلية .

ارتفاع واردات الشحن اجلوي اىل مليون ونصف 
املليون دوالر خالل شهر نيسان املايض
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محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
العدد 238/ش/2017
التاريخ 2017/6/19

اعالن
اىل املدعى عليه /حيدر راحل خنجر

علي  ديانلا  املدعيلة  زوجتلك  اقاملت 
طالب الدعلوى الرشعية املرقمة 238/

ش/2017 املام هلذه املحكمة تطلب 
فيهلا التفريلق  القضائي منلك للهجر 
الوقلت  يف  اقامتلك  محلل  وملجهوليلة 
الحلارض حسلب كتلاب مركلز رشطة 
الفلاو بالعلدد 6636 يف 2017/6/18 
كونلك  ملن  بالتبليلغ   القائلم  ورشح 
مرتحل عن قضاء الفاو وتاييد املجلس 
املحي يف قضاء الفاو عليه تقرر تبليغك 
نلرشا بواسلطة صحيفتلن محليتلن 
يوميتلن للحضور امام هلذه املحكمة 
صبلاح يلوم 2017/7/13 ويف حاللة 
عدم حضورك او ارسلال من ينوب عنك 
قانونا سلتجري املرافعلة بحقك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض
معتز صالح الحسن

محكمة االحوال الشخصية يف بعقبة
العدد 3135/ش2016/5

التاريخ 2017/6/20
اىل املدعى عليه عبد املطلب فاخر عي 

اعالن
بتاريلخ 2017/10/18 اصلدرت هذه 
املحكملة قرارهلا املرقلم اعلاله والذي 
يقلي بالتفريلق لقضائلي بينك وبن 
املدعيلة افلراح عبلاس كاظلم حكملا 
غيابيا وملجهولية محل اقامتك وحسب 
اشعار القائم بالتبليغ قرر تبليغك نرشا 
بواسلطة صحيفتلن يوميتن ولك حق 
االعرتاض والتمييز خالل  املدة القانونية 
وبعكسه سلوف يعترب القرار مكتسب 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
راغب سلمان عيدان

دائرة الكتاب العدول
العدل/الكاظميلة  الكاتلب  دائلرة 

الصباحي
اعالن تسجيل

بناء عىل الطلب املقلدم اىل هذه الدائرة 
ملن قبل ) السليد زهري جبلار مهدي /

املديلر املفوض لرشكلة الغلزال النتاج 
العللف الحيواني محدودة املسلؤولية( 
واملؤرخ يف 2017/6/20 املتضمن طلب 
تسلجيل املكائن العائدة له واملنسلوبة 
حاليا يف  التاجي /ابو عظام     واملدرجة 
اوصافها ادناه فعلىل من له عالقة بها 
وادواتهلا املوصوفلة ان يراجلع الطرق 
القانونية الثبات ذلك وابراز استشلهاد 
لهلذه الدائلرة بغيلة ايقاف التسلجيل  
خالل مدة خمسلة عرش يوما من اليوم 
التلايل لتاريلخ النرش ويعترب التسلجيل 
متاخر لحن حسم الدعوى واالعرتاض 
ملدة سلبعة ايام لدى املحكمة املختصة 
وبعكسه سيتم تسجيل املكائن وادواتها 
بأسلم طالب التسلجيل وفقلا لقانون 
الكتاب العدول رقم ) 32( لسلنة 1998 

وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل 

االوصاف : 
1-برينة مع ماطور +رافعة 14 م لنقل 

املواد االولية  عدد/1 –صنع محي 
2-سايلو عدد /4 مع ناقل توزيع افقي 

عدد 4 – صنع محي
3-برينة 8 م عدد /1

/ كغلم   /45 حجلم  4-جاروشلة 
الساعةاملنشا صيني عدد /1

5-برينة 8 م عدد/1
6-سلايلوات مع ناقل توزيع افقي عدد  

4- صنع محي 
7-ميلزان اواملر ملع 5 برايلن عدد 1  

-صنع محي
8-خالط بريستان ادوية مع برينة عدد 

1   صنع محي 
علدد/1  كغلم   100 حجلم  9-خلالط 

–صنع محي
10-رابعلة 12 م مع ماطلور عدد /1- 

صنع محي
 1/ علدد  كهربائلي  11-مغناطيلس 

–صنع محي
12- مكيلس دبل خالط عدد /1 –صنع 

محي
13- هزاز وغربيل عدد /1 صنع تركي

14- دايس ضغلط عايل عدد /2- صنع 
محي

15- مجفلف ملع مفتت بللت عدد /1 
–صنع محي

16- براين عدد /3  –صنع محي
17-مشحمة مع كمربيرس هواء

18-خزان مع ميزان الكرتوني عدد /1 
–صنع محي

19- حلزام ناقل املنتلج عدد/1 –صنع 
محي

20-بويللر بخاري )سلتيم ( مع خزان 
وقود عدد /1 –صنع محي

21-خلزان زيلت النخيلل ملع مضخة 
عدد/1 –صنع محي

kva علدد/1 صنلع  22- موللدة 350 
صيني 

اعالن مزايدة
تعلن عمادة املعهلد التقني /نجف عن 
اجلراء مزايلدة علنية وفلق قانون بيع 
وايجلار املوال الدوللة رقم 21 لسلنة 
2013 املعدل لغرض بيع املواد املستهلكة 
املتضمنة ) اجهزة كهربائية والكرتونية 
، مكائن ، مولدات ، مسلتلزمات اثاث ( 
وبمجملوع )562( مفلردة عىل القيمة 
املقدرة البالغة 7129350 سبعة مالين 
ومائة وتسلع وعرشون الف وثالثمائة 
وخمسلون الف دينار وسلتبدا املزايدة 
يف اليلوم الثالثن من اليلوم التايل لنرش 
االعالن الساعة العارشة صباحا يف بناية 
مخلزن املعهلد التقنلي /النجلف فعىل 
الراغبن بالرشاء مراجة الشعبة املالية 
لغلرض االطلالع عىل رشوط االشلرتاك 
مستصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغلة 20% من القيملة املقدرة للمال 
ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة اجور 

الداللية واالعالن واملصاريف االخرى
عميد املعهد التقني /نجف
اضافة لوظيفته

تعللن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجلف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة 
تفاصيلهلا ادناه والعائدة إىل بلدية )العباسلية( وملدة )سلنة واحدة( وفقا الحكام قانلون بيع وايجار اموال 
الدوللة رقم 21 لسلنة 2013 فعىل من يرغب باالشلرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيله الرشوط املطلوبة مراجعة 
بلديلة  )العباسلية( أو اللجنة خلالل )30( يوما تبدأ من اليلوم التايل لنرش اإلعالن يف إحلدى الصحف املحلية 
مسلتصحبا معله التأمينات  القانونية  البالغة 200% من القيمة املقدرة  باسلتثناء املسلتأجرين الشلاغلن 
للعقلار الذيلن يرغبون  بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفلع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب 
صلك مصدق  لحسلاب البلدية املذكورة  اسلتنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتلاب محافظة النجف/  مكتب 
السليد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وسلتجري املزايدة يف اليوم األخري من  مدة اإلعالن البالغة )30( 
يوملا يف السلاعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسلية( ويف حالة مصادفلة يوم املزايدة عطلة 
رسلمية سلتكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسلو عليه املزايدة أجور النرش واملصاريف املرتتبة 

عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة:
1 ل علىل املسلتأجر جلب صلورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السلكن أو مضبطة تأييد سلكن+ شلهادة 

الجنسية العراقية(
2 ل عىل املسلتأجر  مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار اإلحالة  لغرض تسلديد بدل 

اإليجار والرسوم األخرى
3 ل عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 ل استنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب املحافظ  املرقم  10881 يف 2014/9/28 يلزم أصحاب 
الحرف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد شلهادة ممارسلة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك 

التي تؤجر لهم.

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل

رئاسلة محكملة اسلتئناف بغداد/الكلرخ 

االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 1801 / ش / 2017 

اعالن
التاريخ 20 / 6 / 2017

اىل املدعى عليه / حيدر اكرم صالل
اقامت املدعية نهلة فاضل حميد الدعوى 
املرقملة اعلاله تطالبلك فيهلا بتصديق 
االوىل  للملرة  الواقلع  الرجعلي  الطلالق 
بتاريلخ 14 / 10 / 2010 وملجهوليلة 
القائلم  رشح  وحسلب  اقامتلك  محلل 
بالتبليلغ قرر تبليغك اعالناً يف صحيفتن 
محليتلن يوميتلن للحضلور امللللام 
هلللذه املحكمة يف يلوم 5 / 7 / 2017 
ويف حاللة علدم حضلورك او ملن ينوب 
عنك قانوناً سلوف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون

القايض / فارس شبيب الزم

اعالن
اىل الرشيلك عملار احمد مطلر اقتىض 
حضلورك اىل صندوق االسلكان الكائن 
يف حي الغديلر يف النجف وذللك لتثبيت 
اقلرارك باملوافقله علىل قيلام رشيكك 
جاسلم عبد الكاظم جاسم بالبناء عىل 
حصتله املشلاعه يف القطعله املرقمله 
34992/3حلي العدالله حلدود بلديله 
النجف ولغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مده اقصاها خمسه عرش يوما 

داخل العراق وشهر خارج العراق

اعالن
اىل الرشيلك عملار احمد مطلر اقتىض 
لغلرض  النجلف   بلديله  اىل  حظلورك 
اتملام اصلدار اجلازه البنلاء العقلار 
34992/3حي العداله وبخالفه سليتم 
اكملال االجراءات دون حضورك  طالب 

االجازه جاسم عبد الكاظم جاسم

مجلس القضاء االعىل
بغداد/الرصافلة  اسلتئناف  رئاسلة 

االتحادية
دار القضاء يف الزهور

محكمة االحوال الشخصية
العدد 1312/ش/2017
التاريخ 2017/6/15

اعالن
املدعي /براء مؤيد توفيق

املدعى عليه /محمد صالح مهدي
اقام املدعي )براء مؤيد توفيق (

املتضمنة طلب الحكم تفريق وملجهولية 
محلل اقامتك قلررت املحكملة تبليغك 
بالحضور بصحيفتن محليتن يوميتن 
والحضلور بموعلد املرافعلة املصادف 
2017/7/9 او ارسلال ملن ينوب عنك 
قانونا ويف حالة عدم حضورك ستجري 
املرافعلة بحقلك غيابيا وعلنا وحسلب 

االصول
القايض ضياء فيصل محمد

مجلس القضاء االعىل
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 432/ج/2017
التاريخ 2017/6/18

اىل املتهلم الهلارب فلراس منلذر عباس 
البكاء

اعالن غيابي
حيلث انك متهم بالدعلوى املرقمة 432/

ج/2017 واملشلتكي فيهلا عي حسلن 
عبلود وفلق احلكام امللادة 1/459 ق.ع 
وملجهولية  محل اقامتك  حسلب اشلعار 
املختلار املرفلق يف اضبلارة الدعوى تقرر 
تبليغك للحضور بموعد املحاكمة املوافق 
2017/7/17 واملام هلذه املحكمة ويف 
حاللة علدم حضلورك تجلري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 351/ج/2017
التاريخ 2017/6/14

اىل املتهم الهارب مخيف حسن فرهون
اعالن غيابي

املرقملة  بالدعلوى  متهلم  انلك  حيلث 
351/ج/2017 واملشلتكي فيهلا مثنلى 
احملد عبودي عموش وفلق احكام املادة 
1/456/أ  عقوبلات وملجهوليلة  محلل 
اقامتك تقلرر تبليغلك بموعلد املحاكمة 
علدم  حاللة  ويف   2017/7/16 املوافلق 
حضلورك تجلري املحاكملة غيابيا وفق 

القانون
القايض
رائد عبد هاشم املوسوي

مجلس القضاء االعىل
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد 2017/589
التاريخ 2017/6/12

اعالن
اىل املتهلم الهلارب /محمد جلواد كاظم 

الخنجراوي
اقتلىض حضلورك املام هلذه املحكمة 
الجلراء محاكمتك حول التهمة املسلندة 
اليك وفق املادة 443/ رابعا /49/48/47 
ملن قانلون العقوبلات وملجهولية محل 
اقامتلك تقلرر تبليغلك اعالنلا  يف محلل 
اقامتك وشلعبة املناذرة ملكافحة االجرام 
وهلذه املحكمة بالحضور  امامها صباح 

يوم 2017/12/25
الرئيس
خضري سابط البدري

تنويه
نرش يف صحيفه املستقبل العراقي بالعدد 
1460فية12/6/2017 وصحيفة الرشق 
االعلالن   12/6/2017 2561يف  بالعلدد 
الخاص بمديريلة تنفيذ النجف والخاص 
ذكلر  النلر  18256/3حلي  بالعقلار 
السلهام 213 ملن اصلل 313.66 خطلا 
والصحيح 213من اصل 313.000 وذكر 
الشلاغل يرغب بالعقلار خطا والصحيح 
الشلاغل يرغب بالبقاء بصفة مسلتاجر 

عىل لسان ابنته لذا اقتىض التنويه

اعالن
اىل الرشيلك سلليمه هلادي ناجلي تقرر 
حضلورك اىل مقلر بلدية النجلف لغرض  
انجلاز معامللة اجلازة بناء علىل العقار 
املرقم 3/4112 حي السالم وبخالفه يتم 

اكمال االجراءات دون حضوركم 
طالب االجازة
زينب هادي ناجي

دائرة كاتب عدل الكاظمية  
العدد 13345

التاريخ 19 / 6 / 2017 
نرش انذار

الللى السلليد حسلن محمد رضا محملد احللد ورثة 
محمد رضا محمد حسلن العنلوان حلللي الخضللراء 
محللة 635 زقلاق 33 دار 10 بالنظلر ملجهولية اقامتك 
وحسلب رشح املبللغ عىل ورقلة التبليلغ املرقمة 4971 
املؤرخلة يف 19 / 6 / 2017 واملختومة من مركز رشطة 

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

جهة االنذار :-  
سلبق وان تعاقلدت مع مورثكلم املرحلوم محمد رضا 
محمد حسلن املدير املفوض لرشكة ابن حيان لصناعة 
البالسلتك وكيله العام جلواد احمد عي بتاريخ 26 / 10 
/ 1992 ومضملون العقد ان تنقلل ملكية العقار املرقم 
1 / 543 مقاطعلة 12 فخرية العائد يل باسلمكم مقابل 
ان تسلجل رشكة ابلن حيان لصناعة البالسلتك بجميع 
مكائنها باسلمي لدى مسلجل اللرشكات وحيث اني قد 
اوفيت بالتزامي بالعقد وقمت بنقل ملكية العقار اعاله 
باسلمائكم اال انكم ممتنعن عن تسجيل الرشكة اعاله 
باسلمي بالدوائلر ذات العالقة عليه انذركلم للزوم نقل 
ملكية الرشكة اعاله باسلمي خالل مدة اقصاها سبعة 
ايلام ومراجعة الدوائلر املعنية للغرض اعاله وبعكسله 
واسلتناداً  للفقرة 4 فلان العقد يعترب الغياً وسلأضطر 
ملراجعة الطرق القانونية لفسلخ العقد واملطالبة باعادة 
الحال عىل ما كان عليه قبل تنفيذي االلتزام بنقل ملكية 
عقلاري باسلمائكم ومورثكم وسلاطالبكم بالتعويض 

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

اسلتنادا للملادة 71 من قانلون التنفيذ وبناءا عىل طلب الدائن حسلن عي محملد تبيع مديرية تنفيلذ النجف املواد 
املدرجة ادناه والعائدة للمدين عي امري حسن غفار زادة املدير املفوض لرشكة حديد الرشق للتجارة  واملقاوالت فعىل 
الراغلب يف اللرشاء الحضور يف الزمان واملكان املذكور ادناه خالل عرشة  ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف 
مسلتصحبا معله التامينات القانونية البالغة 10% علرشة باملئة من القيمة املقدرة بصك مصلدق مع بطاقة االحوال 

املدنية  وشهادة الجنسية ويتحمل املشرتي اجور التسجيل والداللية

املواصفات /
1-املواد

2-القيمة املقدرة )6316000 ستة مالين وثالثمائة وستة عرش الف دينار (
3-مكان متواجدة يف العقار املرقم 3/33977 حي العدالة مقابل املدينة املائية

4-زمان املزايدة الساعة الرابعة عرا من اليوم االخري لالعالن
5-تقدم التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بصك مصدق

الرشكة الوطنية للتوزيع والنرش –مسامهة خمتلطة
العدد 9

اعالنالتاريخ 2017/6/20
موجودات الرشكة الوطنية للتوزيع والنرش مساهمة مختلطة –تحت التصفية ان موجودات الرشكة 

هي كاالتي :
1-عقار /6454/3م وزيرية وبمساحة 900 تسعمائة مرت مربع

2-تناكر مختلفة االعداد للمخزونات  وللماء عدد خمسة
3-سيارات عدد 2 سكراب

4-رفوف وستاندات لعرض وخزن للكتب كميات كبرية
5- كمية كبرية جدا من الكتب املختلفة تقدر اعدادها مليون كتاب –قسم كبري تالف

6-محوالت قسم منها مترضرة بسبب االنفجارات قرب وزارة املالية
7-كرايس ومساطب  ومناضد مترضرة وقطع املنيوم مترضرة

8-معدات ومواد تربيد مركزي مختلف 
رشكة مسلاهمة مختلفة رأسمالها ) 72000000( مليون دينار عراقي اثنان وسبعون مليون دينار 
عراقي موزعة عىل ) 72000000( مليون سلهم قيمة كل سلهم دينار ولحد مدفع بالكامل مسجلة 

وفق قانون الرشكات رقم )36( لسنة 1983 تحت رقم 4532 لسنة 1992

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2016/2396
التاريخ: 2017/6/20

اعالن 
نظرا لعلدم بلوغ بدل املزايلدة لرشاء )تمام 
العقار ( تسلسلل) 3/73687  حي امليالد (  
الكائلن يف النجف  العائلد للمدين )ياس عبد 
العال عباس(  لقاء طلب الدائنة  )هناء عبد 
العايل عباس(البالغ )50000000 خمسلون 
مليلون دينار(70% ملن القيمة املقلدرة لذا 
تقلرر تمديد املزايدة ملدة خمسلة عرش يوما 
من اليوم التايل للنرش فعىل الراغب يف الرشاء 
مراجعلة هذه املديرية خلالل املدة املذكورة 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10%  من القيمة املقدرة وشلهادة الجنسية 
العراقية وان رسلوم التسجيل والداللية عىل 
املشرتي  وذلك للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل
محمد عبد الحسن عبد الزهرة العيساوي

املواصفات :
امليلالد  حلي  :نجلف-  ورقمله  1-موقعله 

3/73687
2-جنسله ونوعله : حسلب صلورة القيلد 

التسجيل العقاري يف دارين 
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مشتمالته :  العقار يقع عىل شارع فرعي 
20م ومفرز اىل دارين بصورة غري رسمية

اللدار االول وتتاللف ملن سلاحة اماميلة 
بضمنها صحيات ومدخل يؤدي اىل استقبال 
وكلدور و صحيات مشلرتكة ومطبخ وسلم 
كونكريتي يلؤدي اىل الطابق االول ويحتوي 
الطابلق االول علىل غرفتن نلوم وصحيات 
مشلرتكة وكليدور صغري وسللم يلؤدي اىل 
البيتونة والسطح و جميع جدران الطابقن  
بلورك  والباقلي  سلرياميك  م   1.50 لعللو 
والسلقوف للكال الطابقن ملن الكونكريت 
املسللح مع وجود سلقوف ثانوية االرضية 
كايش املوزائيلك جلدران املطبخ والصحيات 
ملن السلرياميك وكال الطابقلن مجهز ماء 

وكهرباء
اللدار الثانلي : يتاللف ملن سلاحة امامية 
بضمنها صحيات ومدخل يؤدي اىل االستقبال 
وكلدور و صحيات مشلرتكة ومطبخ وسلم 
كونكريلت يؤدي اىل الطابلق االول ويحتوي 
مشلرتكة  وصحيلات  نلوم  غرفتلن  علىل 
وكليلدور صغلري وسللم يلؤدي اىل البيتونة 
والسطح جميع جدران الطابقن لعلو 1.50 
م سلرياميك  والباقي بورك والسلقوف لكال 
الطابقن من الكونكريت  املسللح مع وجود 
سقوف  ثانوية الجدران املطبخ والصحيات 
من السرياميك ارضية الطابقن من الكايش 
ملاء  مجهزيلن  الطابقلن  وكال  املوزائيلك 
وكهربلاء ويوجد دنكة كونكريتية تتوسلط 

الدارين )دبل فاليوم (
5-مساحته : 200م2

6-درجة العمران : جيد
7-الشلاغل : الجلزء االول اليوجلد والجلزء 
الثانلي ياس عبد العال عباس يرغب بالبقاء 

بعد البيع بصفة مستاجر 
مائلة   190000000  : املقلدرة  8-القيملة 

وتسعون مليون دينار 
9-بلدل املزايلدة االخلري : لم يحصلل راغب 

بالرشاء

تنويه
ورد سلهواً خطأ يف نرش االنذار املسرياىل 
رشكلة خربيلط للمقاوالت حيلث ذكر 
 , خطلأ   )  25732  ( العموملي  العلدد 
والصحيح هو العدد العمومي  )15732 
( املنشلور يف جريدة املسلتقبل العراقي 
بالعلدد ) 1464 ( يف 2017/6/18 لذلك 

اقتىض التنويه

اعالن
قدم املواطلن ) عبدالكاظم محمد عبد( 
طلبأ يلروم فيه تسلجيل لقبله وجعله 
)الجليحاوي( بدال من الفراغ واسلتنادأ 
اىل احلكام املاده 24 من قانون البطاقه 
الوطنيله رقلم 3 لسلنه 2016 املعلدل 
ولغلرض نرش هلذا االعلالن يف الجريدة 
الرسلميه فملن لديله حلق االعلرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام 

من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائي
مديرالجنسية العام

محكمة االحوال الشخصية يف الديوانية
اعالن

اىل املدعى عليه /حيدر هاني شعالن
صابريلن  املدعيلة   زوجتلك  اقاملت 
رصيح بريري  الدعوى املرقمة 2125/

ش/2017 تطللب فيهلا تاديلة نفقلة 
ماضية ومسلتمر لهلا وملجهولية محل 
بصحيفتلن  تبليغكلم  تقلرر  اقامتلك 
محليتن وتعن يوم 2017/7/5 موعدا 
للمرافعة وعند عدم حضوركم او ارسال 
من ينلوب عنكم قانونيا سلوف تجري 
املرافعة بحقكم غيابيا وحسب االصول
القايض
حسن هادي شعالن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسلتئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الرشقاط

العدد : 5284
التاريخ 2017/6/18

اعالن
اىل املفقود )زياد احمد عكلة(

خلرض  )فاطملة  املسلتدعية   قدملت 
خليف  ( طلبا لدى هذه املحكمة تطلب 
فيهلا نصبها قيمة علىل زوجها املفقود 
وملجهوليلة محل اقامتك تقلرر تبليغك 
بهذه الصحيفة ويف حال عدم حضورك 
يف هلذه املحكملة  او ارسلال من ينوب 
عنلك قانونلا سليتم حجلرك وتنصيب 

املستدعية قيما عليك 
القايض
فالح حسن محمد الجبوري

تنويه
ورد سهوا يف اعالن مديرية بلدية كربالء 
املقدسلة لجنة البيع وااليجار ذي العدد 
يف  املنشلور   2017/6/19 يف   17563
جريدة املسلتقبل العراقي بالعدد 1467 
بلديلات يف  ، مديريلة  يف 2017/6/21 
العنلوان واملتلن خطلأ والصحيلح هو 

مديرية بلدية كربالء املقدسة
لذا اقتىض التنويه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسلتئناف صالح الدين 

االتحادية
محكمة بداءة تكريت
العدد 241/ب/2017
التاريخ 2017/6/21

اعالن
اىل املدعى عليه /كريم روضان دخيل

اقام املدعي حسلن عيدان فهد الدعوى 
البدائيلة املرقمة 241/ب/2017 يطلب  
املرقملة  االرض  قطعلة  تمليلك  فيهلا 
5325/2 م7 مطلاردة وملجهولية محل 
اقامتلك حسلب رشح القائلم بالتبليغ 
ومختلار املحللة وتاييد املجللس ملدينة 
تكريت عليله تقرر تبليغلك  عن طريق 
النلرش يف صحيفتلن محليتن يوميتن 
وذللك بالحضور امام هلذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املصلادف 2017/7/19 
يف حاللة علدم حضلورك او ملن يمثلك 
قانونا فان املرافعة سوف تجري بحقك 

غيابا وعلنا وفق القانون
القاضية
علياء حمد سعدون

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرة

رقم االضبارة 2014/1599
التاريخ 2017/6/15

اىل املنفذ عليه /مدين رايض حيدر
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح 
القائلم بالتبليلغ ملنطقلة حلي الخليج 
انلك مجهلول محلل االقاملة وليس لك 
موطلن دائم او مؤقلت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واسلتنادا للمادة 27 
من قانلون التنفيذ تقلرر تبليغك اعالنا 
بالحضلور يف مديريلة تنفيلذ البلرة 
خالل خمسلة عرش يوما تبدا من اليوم 
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضلورك ويف حاللة  علدم حضلورك 
باجلراءات  املديريلة  هلذه  سلتبارش 
التنفيلذ الجربي وفق القانون علما  انك 
مدين بمبلغ 500.000.000 خمسمائة 

مليون دينار
املنفذ العدل
ضاري صباح حسن

اوصاف املحرر
قلرار محكملة بلداءة البلرة بالعدد 

918/ب/2014 يف 2014/6/23

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

مديرية التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

املنفذ العدل
حممد عبد احلسني عبد الزهرة العيساوي

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

اعالنإعالن
العدد : 107

التاريخ 2017/6/19
رقم االضبارة /2016/2072

التاريخ 2017/6/21

جنس ت
الموقعالمساحةرقم الملكالملك

السوق/مجاور المصرف الزراعي14م14/82حانوت1
الشارع الفرعي/مقابل كراج ال بدير18م14/462حانوت2
السوق العصري /مقابل محكمة العباسية12م70/52حانوت3
الشارع  الفرعي مقابل كراج ال بدير والمجلس البلدي السابق14م14/432حانوت4

13/12-13/2-حانوت5
السوق العصري /مقابل ساحة بيع الفواكه والخضر10م13/222

السوق /خلف مصرف الرافدين السابق19م11/72حانوت6
السوق العصري/خلف كراج النقل الداخلي /امام كراج الشرمان15م11/32حانوت7
السوق العصري/خلف كراج النقل الداخلي /امام كراج الشرمان18م11/42حانوت8
الشارع الفرعي/مجاور كراج ال بدير18م14/422حانوت9

سعر المفرداسم المادةت
1ماطور ماء1
1خزان ماء 1000 لتر2
1بطل اوكسجين3
250 كيسجص ايراني4
13 كيسسمنت ابيض5
267 كيسسمنت عادي6
12باب حديد7
64 كارتونسيراميك ايراني8
144 قطعةمرمر )فل(9

25 طوبةطوبة صوندة تغليف كهرباء10
5 طوبةطوبة سيم تسليح11
7مقعد غربي12
41 كارتونسيراميك )فل(13
1بكرة كيبل كبيرة14
150 صندوقسيراميك حمامات15
40 كارتونسيراميك ارضي حمامات16
85بوري بالستك ايراني17
100 كارتونكارتون فرشي18
190شيش19
55صندوق زجاجي20
8مانع رطوبة21
52بوكس كهرباء22
1عربانة دفع23

سعر المفرداسم المادةت
2برميل حديد24
7سكيبة خشب25
62بطل نايلون26
3قنينةغاز27
7كرك28
12كيس االحوال سيراميك29
3براد ماء30
3خالط ماء31
3واقية لحيم32
6طوس بناء33
2مسطرة بناء ام34
مجموع قدور واوني طبخ35
55قطع تغليف درج36
17دوشك اسفنج مستعمل37
1طباح 5 عيون38
1كاربد 39
1حصير40
مخاد 41
8باب حمام42
1لفة نايلون مستعمل43
1ماكنة لحيم44
1قفص سكلة45

املصفي
املحامي مجيل عبد اجلميل
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          أحمد العتبي

رواية ” الباب الخلفي للجنة” الصادرة 
ع�ن دار فض�اءات للنش�ر والتوزي�ع/ 

عمان/ 2017
ف�ي الحديث عن رواي�ة )الباب الخلفي 
للجن�ة( للعراقي هيثم الش�ويلي، الذي 
حاز في العام 2014 على المركز الثاني 
في جائ�زة الش�ارقة لإلب�داع الروائي 

العربي عن روايته )بوصلة القيامة(.
الرواي�ة  لجن�س  الرواي�ة  تنتم�ي 
الميتاقصي�ة، مقتربة م�ن الواقع تارة 
ومبتع�دة ص�وب األعاجي�ب والغرائب 
البط�ل  أخ�رى، يس�تعين فيه�ا  ت�ارة 
الرئيسي )أس�عد( بثماني مخطوطات 
س�حرية يزوده بها )العم عباس شاه( 
للوص�ول إل�ى حبيبت�ه ولقاءه�ا، كما 
تتخلل صفحات الرواية لغة شعرية هي 

مجمل حوار البطل مع حبيبته.
وهي بتلك الخلطة تكون قد زاوجت -إن 
صح التعبير- بي�ن الواقعي والمتخيل، 
فتواف�رت فيه�ا بع�ض الخص�ال التي 
جعلته�ا تتج�اوز التقليدي�ة التي باتت 
عليها الرواية ولي�دة الحرب وصورتها 
ف�ي الع�راق الي�وم. س�أتناول الرواية 
بشكل أحلل فيه عناصر )اللغة، الفضاء 
الروائي، األبط�ال، التراث والمعاصرة، 
المحظ�ور  والرمزي�ة،  العجائبي�ة 
والمس�كوت عن�ه(، وق�د اخت�رت ذلك 
التقس�يم لالختصار ولصعوبة اإللمام 
ب�كل تفاصيلها ومكنوناته�ا في مقال 
واح�د، لئ�ال أره�ق قارئ�ي بتفاصي�ل 
ربما يجد نفس�ه في غنى عن معرفتها 
فأتركها للمختصي�ن واألكاديميين في 

مجال النقد الروائي.
1.اللغة

كانت لغة هيثم الشويلي جيدة سليمة، 
بس�يطة البناء اللغ�وي وقوي�ة الوقع 
البص�ري للتراكي�ب والجم�ل، مكنت�ه 
م�ن الوصول إل�ى قراءه، م�ن مختلف 
الطبق�ات الثقافي�ة، ومم�ا زاد األم�ر 
ح�الوة -بالنس�بة ل�ي- وج�ود الكثير 
م�ن الجم�ل ج�اءت باللهج�ة العامية 
البغدادي�ة، س�اعدت في خل�ق تواصل 
جي�د بين الن�ص والمتلقي، ال�ذي بات 
-في األعم األغلب- يس�تصعب وينتقد 
غريب التراكيب والعبارات ويتجه نحو 
الس�هل الممتنع بش�كل كبير. ولنا في 
النصين التاليين خي�ر مثال: )والكاظم 
اب�و الجوادين أصول�ي عثمانية وجدي 
إس�ماعيل باش�ا أس�تاذ العلوم الدينية 
في اإلس�تانة مركز الخالف�ة( ص58 ، 
)شبيك إبني روح صلي واذكر الله حتى 

أيرحمك ويكفيك شر بني آدم( ص60.

2.الفضاء الروائي
لم�ا كان الحدي�ث ع�ن فض�اء الرواية 
أمكننا معرفة الفض�اء الزماني لرواية 
)الب�اب الخلفي للجن�ة( وتحديده بدقة 
بسنوات حروب العراقيين، فقد وقعت 
أحداث الرواية إبان فت�رات التفجيرات 
اإلرهابي�ة الت�ي أحدها تفجير كنيس�ة 
الط�اق، أو س�يدة النج�اة ف�ي الكرادة 
ببغداد.وام�ا جغرافيته�ا فتت�وزع بين 
بغداد حيث يعيش البطل أسعد في مدينة 
الكاظمية ويعمل حماال في الشورجة. 
وفي بابل حي�ث يذهب إلى معبد ننماخ 
و بئر هاروت وماروت الملكين الجتياز 
أح�د الطقوس الس�حرية الت�ي توصله 
)إيس�كوالس(  لمدين�ة  بمجموعه�ا 
الس�رية المتخيلة. وذي ق�ار حيث آثار 
أور الت�ي يجت�از فيها طقس�ا س�حريا 

آخر.
3.األبطال

أس�عد الكاظمي هو بطل الرواية، صاغ 
الش�ويلي ش�خصيته مثقفا رومانسيا 
محب�ا للخي�ر رافض�ا للواق�ع المؤل�م 
المعاش، لديه من الجرأة ما يكفي للقتال 
في سبيل تحقيق هدفه والحصول على 
حبيبت�ه )ماري�ا گورگي�س حن�ا( ابنة 
الك�رادة المثقفة الهادئة الجميلة، التي 
كانت خير حبيبة، عذبتها األيام بعد أن 
ش�وه انفجار الكنيسة في العام 2014 

نصف وجهها.
وألس�عد أصدقاء في س�وق الشورجة 
تعرف عليهم، ولم يكن ألي منهم تأثير 
على س�ير األحداث، وأظن أن وجودهم 
بهذه الصيغة قد ساعد في ترهل النص 
وأفقده تماسكه. فكأنما أقحمهم هيثم 

الشويلي إقحاما ألسباب أجهلها.
4.التراث والمعاصرة

أول�ى الروائي الت�راث أهمية كبرى في 
روايته، فهو يص�ف لنا بكل براعة على 
لس�ان البط�ل أزق�ة مدين�ة الكاظمية 
)االس�تربادي(،  وس�وق  القديم�ة، 
وش�وارع ومحالت الشورجة، وغيرها 
م�ن مناط�ق بغ�داد. يقول على لس�ان 
أس�عد ف�ي وص�ف زق�اق منزل�ه ف�ي 
الكاظمي�ة: )الرطوب�ة المتصاعدة من 
الج�ص والطاب�وق الفرش�ي وأعم�دة 
الخش�ب النخ�رة تمنحه عطرا قدس�يا 
غريبا و رهبة ت�دب في النفوس ليبقى 
الس�وق والزقاق القدي�م محافظا على 
نكهته التراثية مكتس�بت رونقا جذابا 

وشكال مميزا( ص37.
5.العجائبية والرمزية

تنتم�ي عجائبي�ة الش�ويلي ال�ى بن�اء 
اعتمد المخط�وط للوص�ول الى أرض 
الجن�ة -ف�ي ترمي�ز ناج�ح كل النجاح 
ومحسوب لصالح الروائي هذه المرة- 
أولهمم�ا عن  فباالس�تعانة بمدخلي�ن 

طري�ق اآلل من ولد عل�ي بن أبي طالب 
)عليه�م الس�الم(، والثان�ي عن طريق 
المتصوفة من أتباع الش�يخ عبد القادر 
الكيالن�ي )رحم�ه الله تعال�ى( اختلق 
مخطوطات ثمانية، محفوظة لدى العم 
)عب�اس ش�اه(، بائع االوان�ي والجرار 

الفخارية في سوق الشورجة.
يرمز الش�ويلي عبر بطليه إلى مأس�اة 
الع�راق كله، وحاجة أجيال�ه إلى الحب 
والوئ�ام والصل�ح المجتمع�ي، لصنع 

جنة العراق الكبير الواحد الموحد.
6.المحظور والمسكوت عنه

لقد تناول بع�ض الروائيي�ن مواضيعا 
كالش�ذوذ والتح�ول الجنس�ي بش�كل 
جعل�وا منه ثيم�ة أساس�ية لرواياتهم 
مث�ل وحي�د غانم ف�ي روايت�ه )الحلو 
الهارب إلى مصي�ره( للكاتب والروائي 
)وحيد غان�م( و )أوراق الزمن الداعر( 
لألس�تاذ )صالح صالح( اللتين خاضتا 
واض�ح  بش�كل  البورنوغرافي�ة  ف�ي 
صري�ح تجاوز كل تابوهات س�ابقيهم 
مم�ن أت�وا عل�ى ذك�ر ذلك بش�يء من 
الخجل، وهو ما كان من هيثم الشويلي 
)س�مير(،  لش�خصية  صناعت�ه  ف�ي 
الحمال في الش�ورجة، صدي�ق البطل، 
وهو الذي وصفه على لس�ان أصدقاءه 
بالش�ذوذ. يقول سمير:) -سأذهب إلى 
س�ردار وبولص ألقضي يومي هناك.. 

قالها بعد ان لملم اشالءه المبعثرة فوق 
األرض ناهضا بقوة، واقفا باتزان على 

قدميه.
-اذهب واشبع شذوذك منهما، فبشرتك 
البيضاء تساعدك على ذلك( ص15-16

ث�م يعلن في نهاي�ة الرواية على تحول 
س�مير )إلى ش�اب من الجن�س الثالث 
والذي تغيرت كل معالم وجهه وجسده 
ليصب�ح ش�اذا ب�كل تفاصيل�ه المثيرة 
األقرب به�ا لألنثى من الذكر، والذي لم 
يفرط به س�ردار وبولس بل تش�بثا به 
ألنهم عشقاه أكثر من عشقهم لإلناث( 

ص343.
7.اإلس�قاطات السياس�ية على لس�ان 

األبطال
تس�أل ماريا حبيبها ح�ول الوضع في 

العراق، فيجيبها:
)العراق كما هو، بال كهرباء أو ماء قتل 
و دم�ار وخراب، فس�اد إداري و مالي، 
قتل عش�وائي، وإب�ادة جماعية، فكلنا 
نخ�رج عن�د الصب�اح على أم�ل العودة 
أحي�اء مرة أخرى، ف�كل منا يحمل بين 
يدي�ه كفنا، فقد يعود حي�ا أو ال يعود( 
ص83 وف�ي ه�ذا النص وما ت�اله نقد 
واض�ح لما وصل إليه الحال، في حينه، 
م�ن خراب المؤسس�ات وتدهور األمن 
السياس�ي  الوض�ع  لتده�ور  كنتيج�ة 
العام..ويق�ول عل�ى لس�ان )ص�ادق( 

الدلي�ل ف�ي أرض بابل األثري�ة واصفا 
بعض الجنود يلبس�ون مالبس موحدة 
مع عالم�ة على ظه�ر بدالته�م الزرق 
تلك، وكتابة ربما تكون عبرية حس�بما 
ألم�ح الن�ص ول�م يعلن، فيق�ول: )هم 
يس�رقون األرض من خالل دفنهم هذه 
األش�ياء في بابل ليقولوا بعد س�نوات 
طويلة كأن تكون خمسين سنة أو أكثر 
من ه�ذا أن ه�ذه األرض ه�ي لهم….. 
هم س�رقوا زبور داود الذي كان يخبئه 
النظام الس�ابق في خزنة م�ن خزائنه 
المذهب�ة بعد ان أخرج�ه من مقام نبي 
الله الكفل في ناحية الكفل القريبة من 
آث�ار بابل، وهم يفتش�ون عن صحائف 
س�ليمان وخاتم�ه ال�ذي مل�ك ب�ه كل 
العال�م( ص229. ف�ي إش�ارات لحراك 
الموساد والجمعيات الصهيونية داخل 
أرض الع�راق إبان فترات تراخي قبضة 
األم�ن العراقي وع�دم الس�يطرة على 
حدود البلد.تتس�اءل ماري�ا في نهايات 
الرواية:)هل نستحق كل هذا نحن ابناء 
المس�يح؟ ….. هل يس�تحق العراق كل 
ه�ذا؟!!( ص345 ه�ل يس�تحق العراق 
الم�وت والخراب؟ه�ل س�تظفر ماريا 
واس�عد بأرض الجنة من بابها الخلفي 
ايس�كوالس؟ أم م�اذا؟… ه�ذه دع�وة 
من�ي لقراءة الرواية والتعمق فيما جاء 

فيها.

           مرام عطيةايسكوالس.. باب اجلنة العراقي 

أتذُكروَن 
ِضحكَتَها القمريََّة ؟؟

المزروعَة بورِد الخزامى 
والمطلَة على أشجار 

البرتقاِل 
ماعادْت تمرُّ من هنا 

الَحَقها المارقوَن والقتلَة
سرقوا خابيَة النَّبيِذ

نبَض الربيِع
ذا وإبريَق الشَّ

واستبدلوها بالقذائف 
والُمدى 

وال أدري بأيِّ مقصلِة 
قطعوا 

أغصان الحبِق 
و زهَر اللوز والزيتون

فصارت كخميلٍة عجوٍز 
تخجُل أْن تُمرَّ بنا 

رحمتِك السماء يانسمِة 
الحبِّ

ياعطَر الياسمين
يالحزننا !

نسمة احلب

 2772( املرقم�ة  بكتبن�ا  إلحاق�اً   
 2556/ ب  و   2017/6/19 ف���ي 
يف  2017/6/1 ( والخ�اص بإع�الن  
املرحل�ة األوىل ))اإلعمال غري املنجزة 
ملرشوع منطق�ة القبل�ة املتكامل ) 
مج�اري ، إمطار ، ثقيل�ة وبلدية (( 

مناقصة )10/ مجاري 2017 ( .
ن���ود إن نن���وه  إىل تمدي�د موعد 
غلق املناقص�ة   ليكون يوم األربعاء 
الس��اعة   2017/7/19 املص�ادف 
الثاني�ة ظهراً ب�دالً من ي�وم االثنني 
اس�تناداً   2017/6/26 املص�ادف 
إىل امل�ادة ثالث�ًا م�ن الضواب�ط رقم 
) 2 ( م��ن تعليم�ات تنفي�ذ العقود 

الحك�ومية رقم ) 2 ( لسنة 2014

According to  our letter numbered  
) 2772 on 19/6/2017,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( 
We would like to intimate you 
extending the closing date of 
the tender to be on Wednesday 
19/7/2017 at  2:00 pm instead of 
Monday 26/6/2017 according to 
the third item of standard
 NO . ) 2 ( of instruction of government  
contracts  implementation
  NO . )2 ( for 2014 

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

م/ متديد
Extending the closing date 

م.ر مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية /وكالة

العدد: 2805
التاريخ: 21 /2017/6
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Gazprom Neft Badra B.V. 

في .بي ةغازبروم نفت بدر  
 مناقصةعالن الإ

 
   بدرة حقلوإنتاج  تطويرذ لعقد المنف المقاول،في ازبروم نفت بدرة بي شركة غ قومت

 
 905 رقم مناقصةالبإعالن  

 عمليات الحقل دعمتقديم خدمات 
 

لكيانات القانونية والشركات العراقية واألجنبية التي لديها القدرة والخبرة في توفير المعدات المتخصصة وآالت ليمكن المشاركة في هذه المناقصة 
 لهايسمح البناء (الرافعات وغيرها من معدات الرفع، وآليات بناء الطرق، ومركبات النقل، وشاحنات التفريغ، وشاحنات المياه وما إلى ذلك) والتي 

 أداء الخدمات في جمهورية العراق. هاجمهورية العراق و / أو بلد تسجيلوفقا لقوانين 
 

 التالية:الشروط أن تتوفر لديها  بالمناقصة المشاركةفي الراغبة  يجب على كافة الشركات
 

 .(مائة ألف) دوالر أمريكي $ 100،000يجب المقدم أن يوفر التأمينات األولية وقدرها  -
 .العقد االساسية المحددة للمشاركينمشروع على قبول شروط  مستعدالمقدم ان  -
 .خبرة مؤكدة في توفير المعدات المتخصصة وآالت البناء في العراق -
 .فر المعدات المتخصصة وآالت البناءاتو -
 .توافر الموظفين المختصين في مجال الصحة والسالمة والبيئة -
 .والبيئة)توافر معايير السالمة (إجراءات الصحة والسالمة  -
 .مستقر ماليا وقادر على تمويل المشروعان المقدم  -
 على المقدم أن يكون قادرا على اداء حجم االعمال المحددة في مشروع العقد. -
 .يكون قادرا على تجهيز المخيم ومرافق الدعم كما هو مطلوب في مشروع العقدن أمقدم على ال -
من المركبات المطلوبة والمعدات والموظفين في غضون  ٪100وتعبئة المخيم  على تجهيز اقادرأن يكون مقدم العلى  -

 ين.شهر
  .توافر خطة األمن -

 
يجب أن تتوافق العطاءات مع الشروط المطلوبة في العطاء. فإن المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء، إلغاء عملية العطاءات ورفض 

 أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل
 .ذلكعن اسباب 

لتأكيد   المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلومات كافيةكافة مستندات المذكورة أعاله على في المشاركة بالمناقصة تحصل الشركات الراغبة 
، وعنوان البريد اإللكتروني ، الهاتف ، الفاكس ، االسم الكاملموقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركة  ،المعايير المبينة أعاله

المشتريات عن  العقود و قسم - في ازبروم نفت بدرة بيشركة غالكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى 
 مساءا 5  الساعة اقصاه موعد في تستلموالتي  badra.com-services@gazpromneft-tenders طريق البريد اإللكتروني إلى

. وترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد االلكتروني من دون أية 2017 عامحزيران  28 ) في3:00+ توقيت غرينيتش(بالتوقيت العالمي / 
 بعد تقديم طلب خطي كما ذكر أعاله.التأخير أو الفقدان مسؤولية عن 

 
 ).3:00(بالتوقيت العالمي /  توقيت غرينيتش +مساءا  3 الساعة ،2017 تموز 12 هوالموعد النهائي لتقديم العطاءات 

 
 

 قسم العقود و المشتريات  \ في ازبروم نفت بدرة بيشركة غ
 
 

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

Tender announcement 
 

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

 
Tender # 905  

FIELD OPERATIONS SUPPORT SERVICES 
 

Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having the capacity and experience of provision of 
specialized equipment and construction machinery (cranes and other lifting equipment, road construction 
machinery, transportation vehicles, vacuum trucks, water trucks etc.) and which are allowed, by the legislation of 
the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to perform services in the Republic of Iraq may 
participate in the Tender.  
 
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification 
criteria: 
 

- Bidder must provide Bid Bond in the amount of 100,000 (one hundred thousand) USD; 
- Bidder is ready to accept the key conditions of the draft contract issued to participants; 
- Confirmed experience in provision of specialized equipment and construction machinery in Iraq; 
- Availability of the specialized equipment and construction machinery; 
- Availability of HSE competent staff; 
- Availability of Safety Standards (HSE Procedures); 
- Bidder is financially stable and capable to finance the Project; 
- Bidder is capable to perform the scope as set out in the draft contract; 
- Bidder is capable to deploy its camp and supporting facilities as required in the draft contract; 
- Bidder is capable to deploy its camp and mobilize 100% of required vehicles, equipment and personnel 

within 2 (two) months; 
- Availability of Security Plan. 

 
Bids must conform to the requirements as set forth in the Bid documents. The Operator reserves the right to 
accept or reject any bid, and to cancel the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of 
contract, without incurring any liability towards any bidder or bidders, or any obligations to inform any bidder or 
bidders of the grounds for such actions. 
Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation 
after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and 
containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his e-
mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 
by email to Tenders-Services@gazpromneft-badra.com, and received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on June 28, 
2017. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after 
submission of a written application as noted above.  
 
Deadline for bids submissions for above mentioned tender is July 12, 2017, 3 PM (UTC/GMT+3:00). 
 
Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

محكمة بداءة املحاويل
العدد/3772/ب/2016

اعالن
املدعي/ جواد س�لمان حسني وس�عاد هادي 

حسني
املدعى عليه/ بدور عارف عبدالله وجماعتها

تنفي�ذا لقرار هذة املحكمة الص�ادر بالدعوى 
اع�اله واملتضمن ازالة ش�يوع العق�ار املرقم 
3/2مقاطع�ة 29مك�روري بيعا واملكتس�ب 
الدرج�ة القطعي�ة ل�ذا تعل�ن ه�ذة املحكم�ة 
عن بيع العق�ار اعاله باملزاي�دة العلنية فعىل 
الراغب�ني بال�راء مراجع�ة ه�ذة املحكم�ة 
خ�الل ثالثون ي�وم تبدا من الي�وم التايل لنر 
التامين�ات  معه�م  مس�تصحبني  االع�الن 
القانوني�ة البالغة 10%من القيم�ة التقديرية 
ملي�ار  البالغ�ة)1/984/000/000( 
وتس�عمائة واربعة وثمان�ون الف دينار بصك 
مصدق وس�تجري املزايدة يف الس�اعة الثانية 
ع�ر ظهرا الي�وم الثالثون لي�وم  التايل لنر 
االعالن ويتحمل املش�ري اجور املناداة ورسم 

التسجيل 
القايض
احمد عباس

االوصاف
العق�ار عب�ارة ع�ن ثالث�ة بناي�ات تقع عىل 
الش�ارع الع�ام بالق�رب م�ن مج�ر الثورة 
الحدي�ث يف طريق حله/كرب�الء وتوجد خلف 
هذة البنايات ساحة خلفية لوقوف السيارات 
وستة كرفانات ويف كل بناية من تلك البنايات 
الثالث�ة تتك�ون م�ن طابقني وهي مش�غولة 
للمس�تاجرين مختلف�ني وان جن�س العق�ار 
هو بستان وان املس�احة العمومية )1,548( 
واحد دونم وخمسمائة وثمانية واربعون مر 

مربع(
الشاغل/ مشغولة من قبل مستاجرين

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
العدد/273

اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم من قبل املس�تدعية 
)ايمان محمد جاس�م ( املتضمن نصبها قيما 
ع�ىل زوجها املفقود )حس�ني ن�زال مهوس ( 
والذ ي فق�د بتاريخ 2017/5/23وعىل اوالدة 
القارصين كل من امري حسني نزال تولد 2001 
لذا قررت املحكمة النر بصحيفتني محليتني 
بغي�ة التحقيق م�ن حياته يف ح�ال كونه حيا 
علي�ه مراجع�ة ه�ذة املحكمة خ�الل ثالثون 
يوم لالس�تماع اىل دفوعه خ�الل الفرة اعاله 
وبعكس�ه س�وف تصدر هذة املحكمة الحجة 

وفق القانون
القايض نبيل عبدالله عبيد ياس

محكمة االحوال الشخصية 
  العدد/349/حجج/2017

يف املقدادية
  اعالن فقدان

قدمت  السيدة أفراح فرحان عيل طلبا اىل هذه 
املحكمة

بتنصي�ب  نفس�ها قيم�ة عىل زوجه�ا فراس 
خرض نعم�ان املفق�ود بتاري�خ 2015/6/9 
وحس�ب االوراق التحقيقي�ة  الص�ادرة م�ن 
مركز رشطة الهاروني�ة  فمن لدية االعراض 
الحض�ور أم�ام ه�ذه املحكمة  خالل س�بعة 
اي�ام من الي�وم التايل للن�ر لتقديم اعراضه 
واعالمن�ا وبخالف�ه س�وف تنظ�ر املحكمة يف 

الطلب وفق القانون0  مع التقدير0
القايض تحسني حسني فزع العقابي

مدبريية تنفيذ البياع
رقم االضبارة 2061 / 2011 

اىل / املنفذ عليه / انور محمد امني / مجهول 
محل االقامة .

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من خ�الل رشح 
مرك�ز رشطة القناة املرقم 8067 يف 11 / 6 / 
2017 وتاييد املجلس املحيل لحي 14 تموز انك 
مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم 
او موقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه 
واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ البياع 
خالل خمس�ة عر يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
للنر ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون .
اوص�اف املح�رر : نفذ الدائن ع�يل محمد عبد 
الباقي قرار محكمة بداءة الكرخ املرقم 2435 
/ ب / 2011 يف 29 / 9 / 2011 واملتضم�ن 
الزام�ك املدين انور محمد ام�ني بتاديته مبلغ 
ق�دره ) 500 / 074 / 66 ( س�تة وس�تون 
ملي�ون واربع�ة وس�بعون الف وخمس�مائة 
دينار بضمنه رسم التحصيل واتعاب محاماة 

اىل الدائن عيل محمد عبد الباقي .
املنفذ العدل 
حنان فاضل حسني 

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 لقرار الحكم الصادر من هذه املحكمة 
 2017/4/12 يف  ب/2017   /293 بالع�دد 
املرقم�ة  الس�يارة  ازال�ة ش�يوع  واملتضم�ن 
51094 أ نج�ف Bmwمودي�ل 1993 س�وداء 
الل�ون  وتوزيع صايف الثمن ب�ني الركاء كال 
حس�ب سهامة فقد تقرر االعالن عن بيعها يف 
املزاي�دة العلنية خالل ثالثون يوما اعتبارا  من 
الي�وم التايل للن�ر يف الصحف   فعىل الراغبني 
بالراء مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبني 
معه�م التامينات القانوني�ة البالغة  10% من 
القيم�ة التقديري�ة للس�يارة املذك�ورة اعاله  
بصك مصدق معنون اىل محكمة بداءة الكوت 
وس�وف تجري املزايدة يف اليوم االخري الساعة 
الثاني�ة عر ظه�را واذا ص�ادف اليوم االخري 
عطل�ه رس�ميه فيك�ون الي�وم الت�ايل موعداً 
للمزاي�ده ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايده 
اجور االعالن واملزايدة.......                                                                                             

مواصفات 
1- الس�يارة املذكورة اعاله مترضرة بالكامل 
ك�ر اضوي�ة االش�ارة االمام�ي وم�ن جهة 
واحدة وك�ر اضوية االش�ارة الخارجي من 
جهة واح�دة وجود رضب�ة خفيف�ة يف الباب 
االي�ر من جهة الس�ائق وت�م معالجتها مع 
عدم وجود يدة الفتح مع وجود رضبة خفيفة 
للباب االيمن وتم معالجتها عدم وجود االطار 
الخلف�ي ك�ر الزجاجة الخلفي�ة عدم وجود  

نضيدة التشغيل  
2- ع�دم اس�تالم الرق�م االبيض م�ن مديرية 

مرور النجف 
3- القيمة املقدرة للسيارة مليونني وخمسمائة 

الف دينار 
4- ال تحتوي كري 

القايض
عمار حسن عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية

محكمة بداءة الفلوجة 
العدد 161 / ب / 2017 

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

اصدرت هذه املحكمة حكما بعدد 161 / ب / 
2017 وتاري�خ 18 / 6 / 2017 يقيض باعادة 
الح�ال اىل م�اكان عليه قبل العق�د املربم بينك 
وب�ني املدعي اع�اله عن بيع القطع�ة املرقمة 
والبوع�كاش  املصالح�ة   – م16   547  /  51
والزامك بتاديتك للمدعي املذكور مبلغ مقداره 
000000 25 خمس�ة وعرون مليون دينار. 
وملجهولية مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا 
بالن�ر يف صحيفتني رس�ميتني بالحضور اىل 
ه�ذه املحكمة خالل ش�هر م�ن تاريخ النر 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفقا للقانون .
القايض

جمال خليف رجب 

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

إعالن 
إىل املدعى عليه / عدنان عبد الجليل تعبان  

أص�درت محكمة االح�وال الش�خصية يف ابي 
466/ش/2017  املرق�م  قراره�ا  الخصي�ب 
بتاري�خ 2017/2/14 وال�ذي يق�يض الحكم 
بتأيي�د حضان�ة املدعية ح�وراء عدن�ان عيل 
البنتها القارصة رقية لغرض مراجعة الدوائر 
الرس�مية، وملجهولي�ة مح�ل أقامتك  حس�ب 
ما جاء ب�رح القائم بالتبلي�غ مركز رشطة 
اب�ي الخصيب عليه تق�رر تبليغك بصحيفتني 
رس�ميتني يوميت�ني ويف حالة ع�دم اعراضك 
عىل القرار أو من ينوب عنك س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية.
القايض/ وسام عبدالحسن عيل

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف الكوت
العدد  بال  

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

طالب حجة الحج�ر والقيمومة والدته ) نهلة 
ديل كاظم ( 

املطلوب الحجر عليه / واعالن فقدانه ) محمد 
نارص فرحان (

بناءا ع�ىل الطلب املقدم من قبل طالب الحجر 
والقيموم�ة املدعو )  نهل�ة ديل كاظم ( والتي 
تطلب االعالن عن فقدان املدعو ) محمد نارص 
فرحان ( والذي فقد بتاريخ  2014/6/10 وال 
تع�رف عنه اي خرب يدل ع�ن حياته او مماته  
تق�رر  تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
ويف حالة عدم حضورك اواعالم هذه املحكمة 
عن حيات�ك خالل عرة ايام من تاريخ النر 
س�يتم اعالن فقدان�ك والحجر علي�ك ونصب 
املدع�و والدت�ه ) نهلة ديل كاظ�م ( قيما عليك 
الدارة اموال�ك وف�ق قانون رعاي�ة القارصين 

رقم 78 لسنة 1980 
مالحظة 

ع�ىل من يملك اي معلومات عىل املفقود اعاله 
يرجى ابالغ هذه املحكمة  

القايض

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة بدرة
العدد 62/ب /2017

 اىل املدعى عليه / محمد شمال داير
بتاريخ 2017/5/2 أصدرت هذه املحكمة 
بالع�دد اعاله قرارا غيابيا يقيض بان تدفع 
للمدع�ي ع�الء عل�وان حميد مبل�غ قدره 
)14672000( اربعة عر مليون وستمائة 
واثنان وسبعون الف دينار وملجهولية محل 
إقامتك حس�ب إش�عار مختار الخاجية يف 
محافظة واس�ط  قض�اء الك�وت واملرفق 
بكت�اب مرك��ز رشط�ة الك�وت 6871 يف 
2017/5/11 عليه تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني ويف حالة 
ع�دم اعراض�ك ع�ىل الق�رار او الطعن به 
تميزا خالل املدة القانونية س�وف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية  
القايض 
ياسني خضري دريعي 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة محكمة اس�تئناف واسط 

االتحادية
محكمة بداءة الصويرة

العدد 150 / ب / 2017 
العلني�ة  باملزاي�دة  املحكم�ة  ه�ذه  تبي�ع 
الس�يارة املرقمة 626 – واس�ط حمل نوع 
تويوتا بي�ك اب موديل 1985 / ازرق اللون 
فعىل الراغبني بالراء الحضور يف الس�اعة 
الثانية عر ظهرا من اليوم الخامس عر 
من اليوم التايل للنر مس�تصحبني معهم 
10 % من القيمة املقدرة ويتحمل املش�ري 

الداللية واالعالن .
القايض

عبيد صالح محيميد 
املواصفات :

1 – رقم السيارة 6260 – واسط حمل .
2 – نوع السيارة – تويوتا بيك اب .

3 – اوصافها / غريصالحة للعمل يف الوقت 
الحارض ومترضرة بالكامل .

4 – القيمة التقديرية / 2000000 مليونني 
دينار

 محكمة األحوال الشخصية ابي الخصيب 
العدد: 500/ش/2017 
التاريخ: 2017/6/21

اعالن 
اىل املدعى عليه / عيل ملتقي محسن

اقام�ت املدعي�ة غي�داء مصطف�ى محمد 
الدعوى الرعية املرقمة 500/ش/2017 
تطل�ب فيها بع�د دعوت�ك للمرافعة الحكم 
له�ا بالتفريق للهج�ر، ولثب�وت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
مرك�ز رشط�ة اله�ادي واملجل�س البل�دي 
حي الحس�ني. فقد تقرر تبليغك بواس�طة 
النر بصحيفت�ني محليتني يوميتني وذلك 
للحضور يف املوعد املع�ني للمرافعة املوافق 
2017/7/3 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك او 
من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية

محكمة بداءة  الكوت
العدد  875/ ب/ 2017

اىل املدعى عليه  / محمد شمال دايخ 
اعالن

اق�ام املدع�ي اركان حس�ن بعي�و   ضدك 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله مدعيا 
فيها بانه سبق وان اش�رى منك السيارة 
املرقمة 50857 ميس�ان خصويص بمبلغ 
ق�دره س�بعة االف دوالر امريك�ي لكونك 
لم تقم بتسجيل الس�يارة باسمه يف دائرة 
املرور املختص�ة لذا طلب دعوتك للمرافعة 
والحكم بالزامك باعادة الحال اىل ما كانت 
علي�ه قبل التعاق�د والزامك باع�ادة املبلغ 
املستلم من قبلك والبالغ سبعة االف دوالر 
الرس�وم واملصاريف  امريك�ي وتحميل�ك 
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ  إش�عار  مختار الخاجية 
حي الرسول   واملرفق بكتاب مركز رشطة 
الخلود املرقم 7628 املؤرخ 2017/5/25 

 علي�ه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني لحض�ورك او من يمثل�ك قانونا 
املحكم�ة  ه�ذه  إم����������������ام 
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف 2017/7/6  
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم  الس�اعة 
حضورك أو ارس�ال من ينوب عنك س�وف 
تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق  

القانون  
القايض 
فالح كريم وناس  

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 137 /ب/2015
التاريخ: 2017/6/13

إعالن 
تبي�ع محكمة بداءة أب�ي الخصيب العقار 
املرق�م 186 مقاطعة 33 عويس�يان وذلك 
يف تم�ام الس�اعة الثانية عر م�ن اليوم 
الثالثني م�ن اليوم التايل لنر هذا االعالن. 
فم�ن له رغبة بال�راء الحضور يف ديوان 
هذه املحكمة مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة 
وبصك مصدق إن لم يكن رشيكا وان أجور 
املنادي عىل املش�ري كم�ا مبينة أوصافه 

أدناه.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

األوصاف:
العق�ار املرق�م أع�اله عبارة عن بس�تان 
تسقى سيحا بمياه املد )مساحته / دونم 
وواح�د أولك( مل�ك رصف وان�ه يقع عىل 
ش�ارع فرعي ترابي ومشيد عليه عدد من 
الدور الس�كنية مشغولة من قبل الركاء 
وانهم يرغبون بالبقاء بصفة مستأجرين 
بعد البي�ع. قدرة قيمة الدون�م الواحد من 
االرض مبل�غ مق�داره مائ�ة وع�رون 
مليون دين�ار فتك�ون القيم�ة العمومية 
األرض مبلغ )124800000 مليون دينار( 
والقيمة العمومية للعقار ارض ومشيدات 
ال  دين�ار(  ملي�ون   343300000( مبل�غ 

غريها.

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/152 
 إعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العقار 
تسلس�ل 7/10م 28 الرميل�ة الواق�ع 
يف الرميل�ة والدبيب�ة العائ�د للمدي�ن 
عيل عباس ثجي�ل املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن ح�ازم كري�م محس�ن البال�غ 
ثمان�ون ملي�ون دين�ار عراق�ي فعىل 
الراغب بالراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثون  يوما تبدءا من اليوم 
التايل للنر مستصحبا معه التأمينات 
القانونية ع�رة من املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه  / الك�وت ح�ي 
الحكي�م العق�ار املرق�م 10/ 7 م28 

الرميلة والدبيبة    
2- حدوده واوصاف�ه / ارض زراعية 
تس�قى بواسطة مملوكة للدولة مبني 
عليها بعض الدور السكنية ومعارض 

السيارات 
3- مساحته / 109 دونم

4- الشاغل / املدين ورشكاءه
 24,000,000/ املق�دره  القيم�ة   -5

اربعة وعرون مليون دينار
املنفذ العدل

عيل طالب عزيز الجلييل 

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

واس�ط  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

 محكمة املواد الشخصية يف الكوت 
العدد  1/ مواد شخصية / 2017

اعالن
اىل املدعى عليه / وسام رعد مجيد 

اص�درت   2017/6/14 بتاري�خ 
م�واد   /1( بالع�دد  املحكم�ة  ه�ذه 
يق�يض  ق�رارا  ش�خصية/2017( 
بالتفري�ق بين�ك وبني زوجت�ك )اديانا 
موىس ذياب(  وبالنظر ملجهوليه محل 
اقامته حس�ب اش�عار املختار املرفق 
بمضم�ون  تبليغ�ك  تق�رر  بالدع�وى 
الحك�م الغيابي ونر ذلك بصحيفتني 
محليت�ني ول�ك ح�ق االع�راض ع�ىل 
الحك�م الغيابي خالل امل�دة القانونية 
اعتب�ارا م�ن الي�وم التايل م�ن تاريخ 
الن�ر ويف حالة عدم حضورك س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض
عمار حسن عبد عيل
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وزير الشباب والرياضة يزور ملعب ميسان ويطلع عىل مراحل التشطيبات النهائية

        بغداد/ المستقبل العراقي

 اعل�ن وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د 
ان ملع�ب ميس�ان  الحس�ن عبط�ان، 
االوملب�ي س�يتم افتتاح�ه يف ال��20 من 
ش�هر تموز املقبل باقام�ة مباراة كبرية 
بكرة الق�دم تلي�ق بمس�توى االنجاز«.

وق�ال عبط�ان  خ�ال زيارت�ه مللع�ب 
ميس�ان االوملبي بحس�ب بي�ان للوزارة 
العراقي« نس�خة  تلقخت »املس�ختقبل 
منه، ان »هناك العديد من العروض التي 
قدم�ت ل�وزارة الش�باب القام�ة مباراة 
ك�رة الق�دم خال حف�ل افتت�اح ملعب 
ميسان منها مباراة الساطري كرة القدم 

العاملي�ة، مضيفا ان نس�بة انجاز ملعب 
ميس�ان وصل�ت اىل 95 % ول�م تتبق�ى 
سوى اعمال التش�طيبات النهائية منها 
تخطيط املضم�ار ونصب اب�راج االنارة 
بعد اكمال نصب القواعد الخاصة بها«. 
وب�ن ان »ارضي�ة ملعب ميس�ان تعترب 
من افضل االرضيات يف العراق، وسنقدم 
طلبا لاتحاد الدويل لك�رة القدم القدم ) 
فيف�ا ( لش�مول امللعب بالرف�ع الجزئي 
ع�ن املاع�ب العراقي�ة وذل�ك ملطابقته 
ان  كم�ا  ال�دويل  االتح�اد  ملواصف�ات 
محافظة ميس�ان جاهزة بالكامل لرفع 
الحظر، وان ملعب ميسان يعترب اضافة 
كبرية للماع�ب االخرى الت�ي افتتحتها 

م�ن  الع�راق«.  محافظ�ات  يف  ال�وزارة 
جانبه اكد محافظ ميسان عيل دواي ان 
»املحافظة بذلت جهودا كبرية ملس�اعدة 
وزارة الش�باب والرياض�ة ع�ى اكم�ال 
ملع�ب ميس�ان والس�يما ان املحافظ�ة 
بحاجة ماس�ة اىل ملعب كبري تقام عليه 
املباريات ومنها مباريات الدوري املمتاز، 
مقدما ش�كره وتقديره للس�يد الوزير 
عى متابعته املستمرة وزيارته املتواصلة 
للملعب«.واعلنت الوزارة يف وقت سهابق 
عن » تواصل اعمال أدامة الثيل الطبيعي 
مللعب ميسان الدويل عى ضوء التوقيتات 
الزمني�ة الت�ي اعلنته�ا وزارة الش�باب 
والرياض�ة والرشكة املنف�ذة للمرشوع، 

وأس�تمرت االعمال يف تصليح االرضيات 
واكم�ال صحيات االبني�ة املضافة فضا 
ع�ن منظومة الس�قي للحدائق االمامية 
لبناية االدارة وتس�وية وتعديل الحدائق 
خل�ف بناي�ة االدارة ومعالج�ة اغطي�ة 
ال�رف الصح�ي يف الط�رق وتواص�ل 
اعم�ال تثبي�ت البولت�ات لقواع�د ابراج 
االنارة وربط لوحات التشغيل والسيطرة 
للغطاس�ات الرئيسية للساحة واالعمال 
الكهربائية يف غ�رف املحوالت فضا عن 
اعم�ال تنظي�ف ورف�ع االنق�اض قرب 
بناية الحرس مع وجود فقرات تم العمل 
به�ا وهي اعمال تأسيس�ات املنظومات 

وصبغ الجدار املائل وواجهات امللعب.

أكد افتتاحه الشهر املقبل باحتفالية كبرية تليق مبستوى االجناز

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد المدير التنفيذي لنادي ميان اإليطالي ماركو فاس�وني، 
أن الع�ب الفري�ق الش�اب جيانلويجي دوناروما “س�وف 
يبقى في الفريق الموس�م المقبل، ولن يرحل عن الفريق 
هذا الصي�ف إال إذا أراد أحد األندية أن يدفع ثمنه”.وقال 
المدير التنفيذي للميان ماركو فاسوني في تصريحات 
نقلتها صحيفة “آس” اإلس�بانية: “دوناروما س�وف 
يبقى هنا، بالتأكيد س�يبقى هنا والعام المقبل هو حر 
في اتخ�اذ القرار”.وأضاف :”لس�نا بحاجة ألحد يأتي 
ويضع 15 أو 20 مليوًنا ليحصل على دوناروما، با ش�ك 

هو يس�تحق أكثر من ذلك، نحن اآلن مستعدون لتلقي 
العروض وتحليل كل شيء، سوف يبقى إال أن أراد أحد 

دفع ثمنه”.وتحوم الكثير من الش�كوك حول مس�تقبل 
الح�ارس اإليطالي الدولي دوناروما، بعد أن تأكدت أنباء 

رحيله عن ميان هذا الصي�ف أو الصيف المقبل على أبعد 
تقدي�ر، وظهور اهتمام حقيقي من ريال مدريد اإلس�باني 
ويوفنت�وس اإليطال�ي بضمه.وكان�ت العديد م�ن جماهير 

فريق ميان الغاضبة، هاجمت الاعب في مباراة منتخب 
إيطاليا تحت 21 عاًما في كأس األمم األوروبية المقامة 
ف�ي بولن�دا، وألق�ت عليه نق�وًدا م�زورة ف�ي المباراة 

الماضية أمام الدنمارك.

الوطني خيوض وديتان الشهر املقبل عبطان يبدي استعداده للحضور يف الربملان وبيان منجزات الوزارة
امام لبنان وقطر احدامها يف البرصة

اجتامع رسي ملعرفة مستقبل 
ثنائي برشلونة

              بغداد/ المستقبل العراقي

ابدى وزير الش�باب والرياضة عبدالحسين 
عبط�ان، اس�تعداده للحضور ف�ي مجلس 
النواب وبناء منجزات ال�وزارة خال فترة 

تسنمه منصبها”.
التواص�ل  موق�ع  ف�ي  عبط�ان،  وذك�ر 
“البرلم�ان  ان  }الفيس�بوك{،  االجتماع�ي 
اعلى سلطة في البلد وهو يمارس واجباته 
حس�ب الدس�تور وله صاحية اس�تضافة 

واس�تجواب أي مس�ؤول تنفيذي بالطرق 
الت�ي حدده�ا القان�ون”، مش�يرا ال�ى ان 
“ال�وزارة كان�ت نموذج�ا ف�ي الش�فافية 
وتحقي�ق  الع�ام  الم�ال  عل�ى  والحف�اظ 

اإلنجازات”.

واك�د “متى م�ا طل�ب منها الحض�ور في 
مجلس النواب س�تكون س�عيدة جدا لبيان 

الس�نوات  أنجزت�ه خ�ال  م�ا 
الثاث�ة الماضية مع ش�حة 

التخصيصات المالية”

دي ماريا يتوصل التفاق مع النيابة اإلسبانية بسبب أزمة التهرب الرضيبي
              المستقبل العراقي/ متابعة

توص�ل األرجنتين�ي أنخيل دي ماريا، الاعب الس�ابق 
بصف�وف ري�ال مدريد، التف�اق مع النيابة اإلس�بانية 
لدف�ع مليوني ي�ورو مقابل عدم الزج به في الس�جن، 
وفقا لما نقلته مصادر من النيابة، وذلك بسبب تهربه 
م�ن دفع نحو 1.3 مليون يورو مقابل حقوق تس�ويق 

صورته.
وين�ص االتف�اق عل�ى أن يعت�رف الاع�ب بجرائم�ه 
الضريبي�ة الت�ي ارتكبه�ا وتهرب�ه م�ن دف�ع المبل�غ 

المذكور.
يذك�ر أنه في أواخر الع�ام الماضي، نددت نيابة مدريد 
ب�دي ماريا إلخفائه مليونا و298 ألفا و989 يورو عن 

خزانة الدولة في 2012 و2013.

واس�تخدم دي ماريا ش�ركات كم�اذ ضريبي الخفاء 
ه�ذه األموال الت�ي حصل عليها نظير حقوق تس�ويق 

صورته.
وت�رك دي ماريا ري�ال مدريد مطلع موس�م -2014
2015 متجًه�ا إل�ى مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي، 
ليقضي موسًما واحًدا قبل الرحيل إلى باريس سان 

جيرمان الفرنسي.

ميالن: دوناروما لن يرحل إال يف حالة واحدة

اجتامع حاسم بني زيدان وبرييز
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعقد زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اإلس�باني، جلس�ة مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز خال أيام، 
لحسم مستقبل العديد من الاعبين بالفريق.

وأش�ارت صحيفة “ماركا” اإلسبانية، إلى أن زيدان طالب قبل س�فره إلى إيطاليا لقضاء إجازته السنوية، بعدم 
التفري�ط في أي العب، قبل أن تتفجر أزمة اتهام كريس�تيانو رونالدو مهاجم الفريق بالتهرب الضريبي، ما دفع 

زي�دان إلج�راء مكالمة هاتفية عاجلة بالنج�م البرتغالي، لتأكيد أهمية دوره بالفريق، أم�ًا في إقناعه بالعدول عن 
فكرة الرحيل عن جدران النادي الملكي.

وأضافت الصحيفة أن المدرب الفرنسي سيطالب رئيس النادي الملكي أيًضا بضرورة ضم كيليان مبابي مهاجم موناكو، لتدعيم القوة 
الهجومية، في ظل فش�ل زين الدين زيدان في إقناع الثنائي ألفارو موراتا وخاميس رودريجيز باالس�تمرار مع الميرينجي، إضافة 

إلى عدم ممانعته رحيل ماريانو دياز، الذي يبحث عن فرصة للمشاركة أساسًيا.
إال أن م�ا يعطل صفقة مبابي، تخوف المهاجم الفرنس�ي الش�اب من تراجع عدد مش�اركاته مع ريال مدري�د، ما يهدده بعدم 

المشاركة مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2018.
كم�ا ذك�رت “ماركا” أن زين الدين زيدان س�يطالب أيًضا خال هذا االجتماع، بتمديد عقد إيس�كو، بعدما نجح في إثبات قدراته 
وتألق في المراحل الحاسمة.وسيحس�م “زيزو” أيًضا مصير بعض الاعبين المعارين، حيث رحب بعودة ماركوس يورينتي بعد 
انتهاء إعارته لديبورتيفو أالفيس، بينما يتردد زيدان ورئيس الريال، بش�أن اإلبقاء على بورخا مايورال، بعد موسم قضاه معاًرا 

إلى فولفسبورج األلماني.

             بغداد/ المستقبل العراقي

فاتح اتح�اد الكرة، االتحادين اللبناني والقطري 
إلقامة مباراتين وديتين ام�ام منتخبنا الوطني 
تحضيراً لمواجهة نظيريه التايلندي واالماراتي 
برس�م الجول�ة م�ا قب�ل االخي�رة في 
الت�ي  المونديالي�ة  التصفي�ات 
ستجري في 31 من آب المقبل 
الت�ي  االخي�رة  والجول�ة 
س�تجري في 5 من ايلول 

المقبل.
االداري  المدير  وقال 
الوطني  للمنتخ�ب 
كوركيس،  باس�ل 
ف�ي تصري����ح 
علي���ه  اطلع�ت 
“المس�ت����قبل 
العراقي”، ان اتحاد 
الكرة “الجهاز الفني للمنتخب 
عق�د  قاس�م  باس�م  بقي�ادة 

اجتماعاً مع رئيس اتحاد الكرة، ظهر اليوم الثاثاء 
بحضور رئيس لجنة المنتخبات فالح موسى حيث 
ت�م تقديم منهاج االعداد لمباراتي تايلند واالمارات 

المقبلتين”.
وأش�ار الى ان “المدير الفني للمنتخب طلب اجراء 
مباراتين وديتين تحضيراً للمواجهتين المذكورتين 
حيث تمت الموافقة على طلبه ومفاتحة االتحادين 
المواعي�د  لبن�ان وقط�ر بش�أن  الش�قيقين ف�ي 
المحددة”.وأش�ار كوركيس ال�ى ان “االتحاد فاتح 
نظيره اللبناني الجراء مباراة دولية ودية في 20 او 
21 من آب المقبل في البصرة، على ان يواجه نظيره 

القطري في ماليزيا يوم 25 من الشهر ذاته”.
وخاض المنتخب الوطن�ي مباراتين وديتين، ففاز 
في األولى على األردن }0-1{، بينما تعادل بالثانية 
}0-0{ مع كوريا الجنوبية؛ اس�تعدادا للقاء اليابان 
الذي انتهى بالتعادل }1-1{.يذكر أن، المنتخب فقد 
أي فرص�ة في المنافس�ة على التأه�ل للمونديال؛ 
حي�ث يحت�ل المرتب�ة الخامس�ة }قب�ل األخي�رة{ 
بالمجموعة الثانية ب�5 نقاط، وقبل مرحلتين على 

نهاية التصفيات.

           المستقبل العراقي/ متابعة

جلس خورخي مينديز، وكيل الاعبين، لثاث س�اعات مع مجلس 
إدارة برش�لونة اإلس�باني، للتفاوض بش�أن الترك�ي أردا توران، 
والبرتغال�ي أندري�ه جومي�ز، باإلضاف�ة إل�ى بحث جل�ب العبين 

للبلوجرانا.
ويس�عى ن�ادي أرس�نال اإلنجليزي، وبع�ض أندية تركي�ا والصين 
للتعاق�د م�ع ت�وران، إال أّن الاعب أعل�ن في أكثر من مناس�بة 
اس�تمراره في قلع�ة الكامب نو، في الوق�ت الذي يرغب نادي 

يوفنتوس اإليطالي في ضم جوميز.
وذك�رت صحيف�ة “مون�دو ديبورتيف�و”، أن مينديز تواجد 
صب�اح اليوم مع اإلدارة ف�ي اجتماع س�ري، إال أّن مصادر 
للصحيفة أك�دت أن مينديز تفاوض مع برش�لونة لمعرفة 
مصي�ر جومي�ز وت�وران، في ظ�ل رغب�ة عدد م�ن األندية 

األوروبية في التعاقد معهما.
وأش�ارت الصحيف�ة، إلى أّن وكيل أعم�ال الاعبين يرغب في 
معرف�ة مصير الثنائي م�ع المدرب الجديد إرنس�تو فالفيردي، 

ليتأكد من أنهما ليسا خارج حساباته.
وأوضح�ت الصحيف�ة أّن مينديز عرض على برش�لونة كًا من البرازيل�ي فابيانو، العب 
موناكو الفرنس�ي، والبرتغالي جواو كانس�يلو، العب فالنسيا اإلس�باني، باإلضافة إلى 

نيلسون ساميدو من بنفيكا البرتغالي كأسماء مرشحة للعب في مركز الظهير األيمن.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أنه يف العملي�ات الجراحية يتم تطعيم النس�ج الحية جراحيا 
من مناطق أخرى من نفس الجس�م ، أو من جس�م توأم ثان 

يشبه اإلنسان الذي تجرى له العملية.
أن كلم�ة »ملاذا« يف اإلنجليزية ليس�ت فقط أداة اس�تفهام بل 

هي اسم لنوع من أنواع البقر.
أن األول من إبريل )نيسان( يدعى عندنا كذبة إبريل ، ويسمى 
يف بريطانيا يوم الخدعة ، ويف فرنس�ا يوم السمك، ويف اليابان 

يوم الدمية أما يف أسبانيا فيدعى بيوم املغفل.
أن الح�رات تنق�ل لإلنس�ان م�اال يق�ل ع�ن ثالث�ن مرضا 

مختلفا.
أن اللسان يختلف مثل بصمات األصابع من شخص آلخر.

أن هن�اك أنواعا من الس�حلبية ) نبات( له�ا براعم يحوي كل 
برعم منها بذورا صغرية ، يبلغ عددها ما يقارب 70,000,000 

بذرة صغرية.
أن ضغط املاء داخل كل خلية يف البصلة كاف لتش�غيل محرك 

بخاري.
أن اإلنسان هو الحيوان الوحيد الذي ينام عىل ظهره.

أن أكث�ر من نصف إنت�اج العالم م�ن الفضة يتم اس�تعماله 
كيماويا يف صنع أفالم التصوير واملرايا.

أن نب�ات الدب�ق ، ه�و نبات متطف�ل يتطفل عىل األش�جار ، 
ويتغ�ذى عليه�ا ، وعندما يكتم�ل نموه يقتل الش�جرة الذي 

تغذى منها.

مهنياً:كن حس�ن النية م�ع زمالء العمل 
وال تظن السوء

عاطفياً:تقرب املسافة بينك وبن الحبيب 
وتتفاهم معه أكثر. الثور

مهنياً:تب�دو الي�وم نش�يطاً ومتحمس�اً 
لفكرة مروع جديد

عاطفياً:ال تتهرب من مسؤولياتك تجاه 
الحبيب وتمسك بها.

مهنياً:تنعم باالستقرار يف حياتك املهنية 
خالل هذه الفرتة

عاطفياً:ك�ن أكثر ش�جاعة وال ترتدد يف 
إخبار الحبيب بحقيقة مشاعرك.

مهنياً:تحظ�ى الي�وم بع�روض مغري�ة 
تساهم يف تحسن دخلك املادي

عاطفياً:امن�ح الحبيب املزيد من الحريه 
وال تقيده بترصفاتك.

مهنياً:ع�ر عن وجهة نظ�رك بحرية وال 
تخىش االنتقاد

عاطفياً:أحدهم يحاول اإليقاع بينك وبن 
الحبيب كن حذراً.

تقص�ده  فيم�ا  واضح�اً  مهنياً:ك�ن 
وبقراراتك وال تدعها تتسم بالغموض

ظنون�ك  يف  تت�رع  وال  عاطفياً:تري�ث 
تجاه الحبيب.

مهنياً:تطلع اليوم ع�ىل معلومات رسية 
يف العمل عليك أن تحافظ عليها

عاطفياً:ترتب�ط بش�خص م�ا عاطفي�اً 
وتشعر أنك لن تستطيع التخيل عنه.

مهنياً:عليك أن تتعلم املش�اركة يف العمل 
وتبادل الخرات مع زمالء العمل

الط�رق  أفض�ل  ه�و  عاطفياً:الح�وار 
لتتفاهم مع الحبيب.

مهنياً:أن�ت اليوم أمام خي�ارات كثرية يف 
العمل تجعلك محتار بينها

عاطفي�اً:ال تش�عر بالغ�رية أم�ام نجاح 
الحبيب بل عليك أن تشجعه.

مهنياً:ح�اذر من ارتكاب أي�ة أخطاء قد 
تندم عليها الحقاً

عاطفياً:نظم وقتك ب�ن الحبيب والعمل 
وال تهمل مشاعره.

مهنياً:تح�اول أن تبحث عن فرص عمل 
جديدة تخرجك من الضائقة املادية التى 

تمر بها
عاطفي�اً:ال تخر ثقة الحبيب وتمس�ك 

به.

مهنياً:ق�د تضطر الي�وم اىل التغيري اليوم 
من قراراتك التى اتخذتها الحقاً

عاطفي�اً:ال تك�ن عبيداً وتخ�ر الحبيب 
بسبب تمسك بآرائك.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
3 حبة بطاطس متوسطة الحجم- 2 معلقة كبرية 

سمن - ملح - كمون - زعرت - ماء للسلق
طريقة التحضري:

يغسل البطاطس جيداً، وتسلق بالطريقة التقليدية 
حتى تنضج.

ترفع البطاطس من املاء، وترتك لتهدأ قليالً.
تقر البطاطس، وتهرس جيداً حتى تنعم.

يضاف إليها السمن، وتهرس مرة أخرى.
تتبل بامللح والكمون والزعرت، وتخلط مرة أخرى.
توضع يف الطبق، وتقدم ساخنة مع الخبز البلدي.

Guitar أصل كلمة – o 1مكان البيع والراء
Leo أصل كلمة o 2يشء قليل

3يصيح عليه طالبا إياه
Jasmin أصل كلمة Jar o 4أصل كلمة

5ما يكتب به o ثالثة حروف من خسارة
6مسد وملس الثوب o اس�م علم بمعنى الشخص 

الالمتهاون
7ينفخ بالهواء وذو ألوان o من الجهات األربع

ال  ال�ذي  الطع�م  صف�ة   Loafa o كلم�ة  8أص�ل 
يستسيغه البعض

9حزم ووضع يف قطعة من القماش o – أصل كلمة 
Sugar

10أصل كلمة Chemistry o خروف كبري ضخم

النزهة االفرتاضية ختفف األلـم 
أثناء عالج األسنان

ق�ال باحثون من بريطاني�ا إن قيام مرىض األس�نان بنزهة افرتاضية عىل 
ش�اطئ البح�ر يمكن أن يش�تت ش�عورهم باألل�م أثناء الع�الج. وأوضح 
الباحثون تحت إرشاف كارين تانيا ديكسرتا من جامعة بليموث الريطانية 
يف دراس�تهم يف مجل�ة “انفايرنمن�ت اند بيهيفي�ار” أن مثل ه�ذه الرحلة 
االفرتاضية تخفض الضغط العصبي لدى املرىض وتقلل إحساسهم باأللم.

واس�تند الباحث�ون يف دراس�تهم بش�كل أس�ايس إىل مراقبة م�رىض أثناء 
خضوعه�م لع�الج األس�نان واس�تخدامهم نظ�ارات خاصة يس�تطيعون 
بواس�طتها الحصول عىل انطب�اع بأنهم يتنزهون عىل ش�اطئ بحر..ومن 
املع�روف ل�دى الباحثن أن القي�ام بج�والت يف عوالم افرتاضي�ة يمكن أن 
يخفض الضغوط النفس�ية بل ويس�اهم يف مداواة أمراض اإلدمان، وهناك 
مج�االت غري محدودة الس�تخدام ه�ذا التجول االف�رتايض يف رصف انتباه 
املرىض عن األلم. وتعتمد الفكرة األساسية لهذه الوسيلة عىل ربط املرىض 

بواقع آخر وخفض تخوفاتهم بهذا التشتيت.

الشمس كانت أكرب حجاًم
يف املايض

أك�د عالم الفلك بي�رتوس مارتينز أنه توصل إىل أن الش�مس كانت 
arXiv. أكر حجما منذ نحو 3 مليارات عام..ويف مقال نره موقع

org قال العالم إن »الشمس فقدت جزءا صغريا جدا من حجمها كل 
عام عىل مدى س�نوات وجودها، وتش�ري اإلحصاءات إىل أنها فقدت 
حوايل 3% من حجمها الذي كانت عليه منذ والدتها خالل 3 مليارات 
ع�ام مضت.. الش�مس كغريها من النجوم الكب�رية املماثلة يتباطأ 
دورانه�ا مع م�رور الوقت، األمر ال�ذي يؤدي إىل نقص�ان كتلتها«.

ووفقا ملارتينز: »أفرتض أن الش�مس يف امل�ايض كانت مرقة كما 
هي عليه اليوم، وربما أكثر، ورغم بعض النظريات التي تقول إنها 
كان�ت أقل س�طوعا بنحو 20 إىل 30 % مما هي علي�ه اليوم، إال أننا 
نعتقد العكس، فهي كانت أكثر س�طوعا، وهذا ما يفر وجود املاء 
الس�ائل عىل املريخ واألرض قبل نحو 4 مليارات عام، أي أن تأثريها 

كان أقوى عىل املريخ األبعد عنها من األرض«.

سباح عاملي يسابق قرشا مفرتسًا
س�يختر الس�باح األوملبي مايكل فيليبس رسعته يف املياه، وربما 

شجاعته، من خالل اإلقدام عىل السباق مع سمكة قرش.
وس�ينافس فيليب�س الذي حصل ع�ىل 23 ميدالي�ة ذهبية أوملبية 
وسجل 39 رقما قياسيا عامليا، ضد سمكة قرش، يف برنامج جديد 

لقناة “ديسكفري” الوثائقية، ضمن “أسبوع أسماك القرش”.
وذك�رت القناة أن »أس�ماك القرش إحدى أرسع وأكثر الس�الالت 
املفرتس�ة عىل الكوكب، كما أن فيليب�س أعظم بطل حصلنا عليه 
يف الس�باحة، لكن يتبقى لديه س�باق واحد ليفوز به”. ولم تتضح 

تفاصيل السباق بعد.
وس�يعرض السباق يف 23 يوليو، ووصفته قناة “ديسكفري” بأنه 

“حدث ضخم جدا لم يقدم أحد عىل تجربته من قبل«.
ومن غري الواضح حتى اآلن كيف سيتسابق هذان الوحشان، لكن 
عىل األرجح بدأت مدينة الس فيغاس يف قبول الرهانات بخصوص 

هذا الحدث.
ويطرح الس�باق العديد من األسئلة، ال س�يما حول الطريقة التي 
س�يمنعون بها القرش من أن يفرتس فيليبس..ولم يخِف فيليبس 
حماس�ته لألمر إذ شاركه مع جمهوره عىل حسابه يف إنستغرام، 
وكتب “أخريا سأس�تطيع القيام بيشء لطاملا أردت أن أقوم به. أن 

أكون يف قفص وأسبح مع أسماك القرش البيضاء الضخمة!”.

 Guitar أص�ل كلمة – o 1م�كان البيع والراء
2يشء قلي�ل o أص�ل كلم�ة Leo 3يصيح عليه 
طالب�ا إي�اه 4أص�ل كلم�ة Jar o أص�ل كلم�ة 
Jasmin 5م�ا يكت�ب ب�ه o ثالث�ة ح�روف م�ن 
خسارة 6مسد وملس الثوب o اسم علم بمعنى 
الش�خص الالمتهاون 7ينفخ بالهواء وذو ألوان 
o من الجهات األربع 8أصل كلمة Loafa o صفة 
الطعم الذي ال يستسيغه البعض 9حزم ووضع 
 Sugar أص�ل كلمة – o يف قطع�ة من القم�اش
10أصل كلمة Chemistry o خروف كبري ضخم

 Vezier 2أصل كلمة Cable أصل كلم�ة o 1رضس
 Corner كلم�ة انجليزية بمعنى ملاذا 3أصل كلمة o
o كان الس�بب يف التمك�ن من إنج�از فكرة املحرك 
 Candle 5أصل كلمة Coffee البخاري 4أصل كلمة
o ثلثا كلمة صام 6أبو زوجتي )معكوسة( o مذكر 
م�رأة 7بالعامية بمعن�ى صه أو اس�كت o مقابل 
 Magazine أصل كلمة o م�ادي لعمل ما 8للتعريف
o عملية صناعة النق�ود 9أرواء الزرع o يتعاىل عن 
الصغائ�ر o رم�ز الكري�ت يف الكيمي�اء 10عكس 

ذكورة )معكوسة o أصل كلمة Syrup )معكوسة

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..بطاطس بالزعرت للسحور
إنقاذ سور الصنيطب

بخطى ثابتة يواصل مئات العمال 
ترمي�م أج�زاء م�ن س�ور الصن 
العظيم الذي تداعت بعض أجزائه 

مع مرور الزمن.
االنح�دار  ش�ديد  الس�ور  هن�ا.. 
والجبال ش�اهقة وترتك�ز أعمال 
جيانك�و  منطق�ة  يف  الرتمي�م 
شديدة االنحدار..األولوية لحجارة 
تساقطت من السور لجواره البديل 

األخري يف الطوب الجديد.
إن  امل�رف  املهن�دس  ويق�ول 
القديم�ة تحاف�ظ عىل  الحج�ارة 
الطري�ق   ان  م�ع  تاريخي�ة  قي�م 
وع�رة للغاي�ة حي�ث يبل�غ طول 
كل�م   20 الوع�رة  املنطق�ة  ه�ذه 
ويع�د العم�ل فيها فع�ال مجازفة  
بال�دواب لحمل  لذلك يس�تعينون 

الطوب..

كم ارتفاع حتليق الطائرات التجارية ؟!

تحل�ق الطائ�رات التجارية، حول 
العال�م، ع�ىل ارتف�اع يق�ارب 10 
األحي�ان،  أغل�ب  يف  كيلوم�رتات، 
لكننا نادرا ما تساءلنا بشأن سبب 
اللجوء إىل ذل�ك االرتفاع بالتحديد، 
بدال من التحليق يف مس�توى أدنى 
أو أعىل.وبحس�ب موق�ع »بيزنس 
إنسايدر«، فإن الطائرات التجارية 
 10 عل�و  ع�ىل  التحلي�ق  تخت�ار 
كيلوم�رتات، بالنظ�ر إىل أن ما فيه 
من ه�واء خفي�ف يتي�ح طريانها 
اله�واء  سلس.ويس�اعد  بش�كل 
الخفيف، الطائ�رات التجارية عىل 
قطع املسافات برعة أكر، فضال 
ع�ن اقتص�اد الوقود الخ�اص بها 

»الكريوسن«.
 10 عل�و  إىل  الطائ�رات  وتلج�أ 
كيلوم�رتات، تفادي�ا لالضطرابات 
العل�و  يف  تحص�ل  الت�ي  الجوي�ة 
املنخفض، يف أغل�ب األحيان، وهو 
م�ا يعن�ي أن االرتف�اع أكث�ر يزيد 
نس�بة األمان..أما يف ح�ال حدوث 
أمٌر طارئ، فإن الطيار يجد متسعا 
من الوق�ت ليبحث عن حل ويناور 
بمركبت�ه، إذ يجد نفس�ه عىل علو 

مرتفع، وغري قريب من األرض.
وم�ن األمور التي تدف�ع الطائرات 
التجاري�ة الك�رى إىل تفادي العلو 
املنخفض، وج�ود طائرات صغرى 

كثرية يف األدنى مثل املروحيات.
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اسواق كـرخ بـغـداد 
جرائم خمفيةيف سنوات التأسيس

القاضي إياد محسن ضمدطارق حرب

اإلحصائي�ات الت�ي تقدم في أي مجال م�ن مجاالت الحياة مهم�ة لتقصي حقيقة 
أي ظاهرة واس�تخالص أسبابها ونتائجها ومن ثم رس�م السياسات وإصدار القرارات 
الكفيلة بمعالجتها.  في الجانب األمني فان وظيفة اإلحصاء هو رصد الجرائم المرتكبة 
من حيث نوعها وعددها والمناطق الجغرافية التي تتركز فيها ومن ثم رس�م السياسة 
الجنائي�ة واألمنية لتعقب مرتكبي الجرائم ومعاقبته�م والحد من حاالت االعتداء على 
امن المجتمع, لكن الس�ؤال الذي أجد من المناسب إثارته هو: هل ان االحصائيات التي 
تقدمها الجهات االمنية الخاصة بالجرائم المرتكبة هي احصائيات مطابقة لما يرتكب 
ف�ي ارض الواقع من جرائم حتى تكون هذه االحصائيات معيارا بيانيا مناس�با لرس�م 
السياس�تين الجنائية واالمنية؟ بالتأكيد ال، ألن ما تقدمه أجهزة الدولة من احصائيات 
تمث�ل ما تم تس�جيله لديها فعليا من إخب�ارات عن الجرائم وما تم اكتش�افه من قبلها 
وبالتأكي�د فان هناك عددا كبيرا جدا م�ن الجرائم التي تحصل واقعا لم يتم االبالغ عنها 
ولم تدخل في السجالت الرسمية لألجهزة األمنية وبالتالي ستكون السياسات الجنائية 
واألمنية قاصرة عن مراعاتها ووضع الحلول لها وبهذا الصدد فقد وضع الفقيه سيلين 
معياري�ن للق�ول ان الجريم�ة ممكن ان تندرج في الس�جالت الجنائي�ة واألمنية األول 
يتمثل بقابلية الجريمة على المش�اهدة والثاني هو تخليف الجريمة لضحايا مباش�رين 
وحين يتوافر هذان المعياران تكون للجريمة حظوظ وافرة في ان تندرج في السجالت 
اإلحصائية غير ان هذي�ن المعيارين يرتبطان بنوع الجريمة وظروف ارتكابها  فالقتل 
جريمة قابلة للمشاهدة اال ان جريمة الرشوة ليست كذلك فالراشي والمرتشي يسعيان 
ال�ى ارتكاب الجريمة خلس�ة وجريمة الس�رقة تت�رك ضحية معلومة ومح�ددة اال ان 
جريمة هدر المال العام ليست كذلك الن الضحية سيكون عموم المجتمع او المؤسسة 
التي وقع الهدر ضمن أعمالها كذلك فان هناك جرائم بطبيعتها تتسم بخاصية الكتمان 
والتس�تر كاإلجهاض والخيانة الزوجية وهي ما تسمى بالجرائم الخفية وهناك جرائم 
ال تدخل في السجالت الرسمية بسبب احجام الضحية عن االبالغ عنها اما النه مستفيد 
م�ن ارتكابها كجرائم االجه�اض او اتقاء للعار كجرائم االغتص�اب ومثل هذه الجرائم 
ورغ�م انها وقعت اال انها لم تضمن في االحصائيات الرس�مية.  وفي هذا الس�ياق فان 
هناك من يصنف الظاهرة االجرامية الى ثالثة اصناف اولها اجرام ظاهر وهو ما تشتمل 
علي�ه س�جالت االجهزة االمنية من جرائ�م وثانيها اإلجرام القانوني ويش�مل الجرائم 
الت�ي ص�درت فيها اح�كام بالتجريم واإلدانة وهو ما تش�تمل عليه س�جالت المحاكم 
وثالثها االجرام الحقيقي وهو حقيقة ما يرتكب من جرائم س�واء سجلت في سجالت 
االجهزة االمنية ام لم تس�جل وهنا يظهر ان االحصائيات الرسمية للجرائم تتضمن اما 
ما يتم اإلبالغ عنه او التي يصدر بها احكام وليس االجرام الفعلي والفارق بين االجرام 
المس�جل رس�ميا وغير المسجل يسمى الرقم االس�ود والذي ال يدخل في اإلحصائيات 
وال يكون له نصيب وال يدخل في حس�ابات واضعي السياس�ات األمنية والجنائية التي 
توضع اس�تنادا لإلحصائيات الرس�مية وبناء على ذلك فان مثل هذه االحصائيات تبقى 
نسبية وال يمكن الركون اليها مطلقا في قياس الظاهرة اإلجرامية ومعرفة مؤشراتها 
ومعدالتها ويجب ان ال تس�تند اليها السياس�ات األمنية والجنائية بصورة مطلقة وان 
يت�م االعتماد في قي�اس الظاهرة اإلجرامية م�ن حيث النوع والتمرك�ز على معطيات 
وباستخدام اساليب اخرى كالمسح الميداني من خالل باحثين مختصين وكذلك تقارير 
ال�رأي العام واتجاهاته من خالل ما ينش�ر في وس�ائل االعالم وبرام�ج التلفزيون عن 
الوض�ع االمني في منطقة معينة وهنا نكون ازاء اس�اليب متنوع�ة يمكن من خاللها 

قياس الظاهرة الجرمية ومعرفتها اضافة الى االحصائيات الرسمية لهذه الظاهرة.

في سلس�لة تراثي�ات بغدادية كانت لنا محاضرة عن اس�واق بغداديات في 
الس�نوات االولى لتأس�يس بغداد ولما كان بناء بغداد في  المنطقة الغربية من 
نه�ر دجلة أي في الجان�ب االيمن من النهر لذا فأن االس�واق كانت في منطقة 
الكرخ فقط في بداية التأسيس اما الرصافة فقد بنيت بعد عدة سنوات من بناء 
كرخ بغداد وقد اش�رف على توزيع تلك االس�واق في الكرخ باني بغداد الخليفة 
المنصور وهو الذي قرر بعد ذلك نقل  هذه االسواق الى خارج المدينة المدورة  
ويش�ار الى ذلك انه جعل س�وق الجزارين عند اس�فل النهر اخر االسواق ولما 
سألوه قال: انهم سفهاء وفي ايديهم الحديد القاطع ولقد ظهر اهتمام بأسواق 
بغ�داد من�ذ البداية النه كان يرم�ي الى ان تتخذ المنش�آت التجارية في مدينته 
الجدي�دة مكانه المناس�ب وكان اش�غال التج�ار والباعة لالس�واق التي بناها 
المنص�ور مجانا وكانت االس�واق مقببة بالطابوق المفخ�ور والجص وكانت 
الزخارف تزين  جدران وس�قوف االس�واق وكانت االسواق  االربعة التي بنيت  
على جانبي الطرق االربعة الرئيس�ة ما بين الس�ور الثاني والس�ور الثالث قبل 
نقلها خارج البناء وقد قيل اس�باب عديدة منها الجانب االمني واالزدحام ولما 
يحصل في االسواق من هرج ومرج وحاالت الشغب وارتفاع الدخان واسوداد 
الحيط�ان  لذلك تم بناء االس�واق خارج المدينة ووس�ع ش�وارعها وكانت في 
الجه�ة الجنوبية من بغداد مابين النهرين الكبيرين نهر عيس�ى ونهر المصراة 
اللذان ينقالن الماء الى بغداد من نهر الفرات وكانت االسواق تدر على اصحابها 
ومالكيه�ا ارباح�ا كبيرة واتس�عت االس�واق وبني�ت اماكن خ�ارج بغداد هي 
الحربية نس�بة الى حرب بن عبدالله صاحب حرس المنصور والمحول والكرخ 
باالضاف�ة الى المدينة المدورة والت�ي تكون الجانب الغربي من بغداد ويالحظ 
ان االس�واق تجمعت حول مجاري النهار وس�ميت االنهار باسم نوع البضاعة 
الت�ي تب�اع فيها كنهر البزازين ونه�ر الدجاج وكانت الس�وق الكبرى تمتد من 
قص�ر وضاح وه�و قصر كبير يملك�ه احد عبي�د المنصور الى س�وق الثالثاء 
وعلى جانبي الش�ارع من محلة باب الش�رقية الموجود في المدورة حتى باب 
الكرخ ولكل تجار وتجارة شوارع معلومة ومن هذه االسواق سوق عبد الواحد 
وسوق التمر وسوق الثالثاء وسوق الجوهريين وسوق الحناء وسوق الخرازين 
وسوق الدباغين وسوق الدهون وسوق الدواب او الغنم وسوق السالح وسوق 
الصيادلة وسوق الصيارفة وسوق الطعام وسوق للعطارين وسوق القصابين 
او الحزارين وس�وق النجارين وس�وق النخاس�ين وس�وق الوراقين وكان كل 
س�وق مفرده وكل اهل مهنة مفردين بتجاراتهم وكان سوق البزازين يبدأ من 
القنط�رة المقامة على نهر البزازين ويتجه جنوبا حتى يقترب من نهر الدجاج  
ومن س�وق الجزارين مثال يتفرع طريقان احدهما ينحدر جنوبا ليلتقي بسوق 
الدجاج واالخر ينحدر ليلتقي بس�وق  الصابون وكانت القنطرة التي تقع على 
نهر الصراة عند باب البصرة عليها سوق كبيرة فيها سائر التجارات وفي غرب 
القنطرة اسواق الوراقين الذين يتعاطون بيع وشراء الكتب وكان فيه اكثر من 
مائة حانوت للوراقين واتساع سوق الوراقين يعطينا دليال على نشاط الحركة 
الثقافي�ة والعلمي�ة وكانت هنالك ايضا اس�واق اخرى خارج االس�واق التي تم 
بناؤها اي ان عمليات البيع والش�راء تكون في العراء بحيث ال توجد س�قائف 
ي�أوي اليها الباع�ة وكان هؤالء الباعهدة من س�كان القرى المج�اورة لبغداد 
يأمون االسواق صباحا ويعرضون سلعهم ثم يرجعون الى قراهم بعد بيعها .

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

اجليش العراقي يواصل انتصاراته الساحقة يف املوصل

»يوغا املاعز«... آخر رصعات اللياقة البدنية

اجتاح�ت صرعة »يوغا الماعز« الوالي�ات المتحدة األميركية، 
حيث اصط�ف الناس م�ن األعم�ار والفئات كافة، للتس�جيل 
ف�ي الصف�وف التي تلق�ى رواج�اً ش�عبياً واس�عاً. ويمارس 
المش�اركون التدريب�ات الجديدة ف�ي مزارع في أنح�اء البالد 
كاف�ة، بينم�ا تتجول الماع�ز الصغي�رة بينه�م، وتحتضنهم، 
أو تقف�ز على ظهوره�م، علماً أن الموض�ة الجديدة بدأت في 
أوريغ�ون، وابتكرته�ا مص�ورة مس�تقلة وصاحب�ة مزرعة 
ُتدع�ى الين�ي م�ورس، ف�ي فص�ل الصي�ف الماض�ي. وتدير 
مورس صفوف »يوغا الماعز« في مزرعتها، في وس�ط والية 
أوريغ�ون، بكلف�ة 30 دوالراً أميركياً للجلس�ة التي تمتد على 
مدار ساعة واحدة. والحظ رجال األعمال مدى شعبية الفكرة 
الجديدة، فس�ارعوا إلى تبنيها وتنفيذها ف�ي مناطق عدة في 
الوالي�ات المتحدة األميركي�ة، من أوهايو إل�ى أريزونا، وفقاً 

لمجلة »تايم« األميركية.

 ذكر اس�تطالع جديد أن السعداء ينامون 7 ساعات 
و6 دقائ�ق، م�ع التأكيد على وجود صل�ة قوية بين 

معدل النوم والسعادة الحقيقية.
وأش�ار االس�تطالع إلى أن األش�خاص المشاركين 
الذين صنفوا أنفس�هم على أنهم »س�عداء في أغلب 

األوق�ات«، حصل�وا على 7 س�اعات من الن�وم. أما 
أولئ�ك المصنفي�ن ضمن فئ�ة »الس�عداء نوعا ما«، 
فينام�ون 6 س�اعات و54 دقيق�ة، وفق�ا لدراس�ة 
ش�ملت 2000 مش�ارك.وأوضح التقرير أن حصول 
البالغي�ن عل�ى أقل م�ن 6 س�اعات و48 دقيقة من 
النوم، يعني أنهم غير س�عداء في 
عالقاته�م، مع ش�عورهم بالقلق 
المس�تمر..ويذكر أن الح�د األدنى 
من النوم عند البالغين، يصل لنحو 
7 س�اعات، وفق�ا لهيئة الخدمات 
 ،)NHS( الوطني�ة  الصحي�ة 
ولك�ن زيادة هذه الم�دة 6 دقائق 
إضافية، يعد أمرا جيدا..وتماش�يا 
م�ع البح�وث الس�ابقة، وج�دت 
الدراس�ة الجديدة أن المرأة تعاني 
بشكل أكبر للحصول على ليلة نوم 
هانئة. كما وجدت دراسة نشرتها 
العم�ر  أن   ،Amerisleep ش�ركة 
يلع�ب دورا كبي�را أيضا في معدل 
الن�وم، حيث يحص�ل البالغين من 
العمر 25 عام�ا أو أقل، على كمية 
كافي�ة من النوم، بغض النظر عن 

معدل السعادة.

الرس يكمن يف سبع ساعات وبضع دقائق!
 بس�بب الكس�ل أو العادة قد يكون من المغري نشر 
الغس�يل ليجف داخل المن�زل، خصوصاً عند تهاطل 
األمط�ار وق�ت الش�تاء أو عندما يكون الج�و حاراً 
داخ�ل البيت في فصل الصيف، لك�ن العلم يحذر من 
مثل هذا التصرف لما يحمل من مخاطر على الصحة.

وتنق�ل صحيفة »ذا إندبندنت« 
البريطانية عن كبير محاضري 
الصحة البيئية في جامعة نيو 
س�اوث ويلز وخبير الرطوبة، 
ِن�ك أوس�بورن، تحذي�ره من 
نشر الغسيل داخل مكان مغلق 
ألن ذل�ك يس�اهم ف�ي زي�ادة 
العف�ن والغبار داخ�ل المكان، 
وهو ما ل�ه مضاعفات صحية 
مثل الربو. وينصح أوس�بورن 
بتش�غيل مروح�ة االمتصاص 
عن�د الطب�خ ونش�ر الغس�يل 
اس�تخدام  أو  المن�زل  خ�ارج 
بالخ�ارج.. مرب�وط  مجف�ف 

وتضي�ف كبي�رة الباحثين في 
الجامعة، كريس�تين كوي، أنه 
»من وجهة نظر صحية، العديد 
البيولوجي�ة  المكون�ات  م�ن 

توج�د ف�ي الداخل، وع�ادة ما تزدهر م�ع الرطوبة 
وعدم كفاي�ة التهوية. وقد وجد العل�م أن الرطوبة 
نفس�ها مؤش�ر على مخاطر الربو وأعراض الجهاز 
التنفس�ي. وُتظهر دراس�ات أخرى عالقة استنشاق 

الجراثيم بالحساسية والربو«. 

توقفوا عن نرش املالبس داخل املنازل


