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ص4 الكونغرس يتحدى ترامب بتحضري عقوبات أوسع عىل روسيا 

وزير الداخلية يأمر بتشكيل جلنة عليا للنظر بطلبات الضباط الذين لـم يشملوا بالرتقية
رئيس الربملان يتطلع إىل »دور تركي أكرب« يف إعامر املناطق املحررة

رئاسة »حتالف القوى« تفجر خالفا جديدا بني »القيادات السنية«
التغيري تنفي حصول »رصاعات حادة« يف انتخاب رئاسة احلركة: تم بسالسة 

اتفاق »دفاعي« بني العراق وإيران ملواجهة اإلرهاب
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أثم�رت زي�ارة وزي�ر الدف�اع العراقي إىل 
إيران توقيع اتفاق تعاون دفاعي وعسكري 
ملحارب�ة اإلره�اب والتط�رف وحف�ظ أم�ن 
الحدود املشرتكة.وتش�تمل مذكرة التعاون، 
الت�ي وقعه�ا أمس االح�د يف طه�ران، وزير 
الدفاع العراقي اللواء عرفان الحيايل، ونظريه 
العمي�د حس�ن دهق�ان، أسس�اً  اإليران�ي 
لتعاون دفاعي عس�كري واسع، من شأنها 
تطوير تب�ادل التج�ارب يف محاربة اإلرهاب 
والتط�رف وأم�ن الح�دود والدع�م التدريبي 
واللوجيس�تي والتقني والعسكري.ويف ختام 

مراسم التوقيع عىل مذكرة التفاهم للتعاون 
الدفاعي العسكري، أكد وزيرا الدفاع اإليراني 
والعراق�ي ترسيع العمل عىل تعميق التعاون 
الدفاع�ي وتطويره ب�ن البلدين، وأعربا عن 
األم�ل بأن تكون هذه املذك�رة انطالقة نحو 
تع�اون أكث�ر جدي�ة وعمق�اً وفاعلي�ة بن 
الجانبن.وبح�ث دهقان خالل اجتماعه مع 
الحيايل القضايا الثنائية واالقليمية والدولية، 
وقال »إن االنتص�ارات التي تحققها القوات 
العراقي�ة ضد اإلرهاب لم تك�ن لتتحقق لوال 
البط�والت والوح�دة والتضامن ب�ن جميع 
القوميات والطوائف واالديان يف العراق«.وعّد 
دهق�ان أن وح�دة الرتاب والوح�دة الوطنية 

يف الع�راق تع�د الضام�ن لالس�تقرار واالمن 
والحف�اظ ع�ىل مصال�ح جمي�ع الطوائ�ف 
والقوميات العراقية، ودعا اىل تشكيل إجماع 
اقليم�ي ودويل ضد اإلره�اب وحماتهم حتى 
يتم اجتث�اث ج�ذور اإلرهاب.واك�د دهقان 
ان أم�ن الع�راق هو أم�ن إيران، وق�ال »من 
هذا املنطلق نتعاون وس�نواصل التعاون مع 
الحكومة والشعب العراقي وسنبذل قصارى 
جهودنا السياسية واالقتصادية والعسكرية 
اىل جان�ب الطاق�ات العراقية الح�الل االمن 
واالس�تقرار املس�تديم يف ه�ذا البل�د وايجاد 

عراق قوي«.
التفاصيل ص3

       بغداد / المستقبل العراقي

قال األمين الع�ام لجامعة الدول العربية 
أحم�د أبو الغي�ط، امس األح�د، إن »الُقدس 
خ�ٌط أحم�ر«، متهم�ا إس�رائيل ب�«اللع�ب 
بالن�ار« وإدخ�ال المنطق�ة »منحن�ى بالغ 

الخطورة«.
ونقل بي�ان عن األمي�ن الع�ام للجامعة 
قول�ه إن »القدس خ�ط أحمر ال يقبل العرب 

والمسلمون المساس به«.

وأضاف أن الحكومة اإلس�رائيلية »تلعب 
بالن�ار وتغامر بإش�عال فتي�ل« أزمة كبرى 
مع العالمين العربي واإلس�المي، من خالل 
فرضه�ا إجراءات أمنية للدخ�ول إلى الحرم 

القدسي.
 وتمن�ع إس�رائيل للي�وم الثان�ي عش�ر 
على التوال�ي من دخول المس�جد األقصى، 
وحرمت المسلمين من تأدية صالة جمعتين 
فيه، بس�بب نص�ب بواب�ات إلكترونية على 

أبواب الحرم القدسي.

ومن�ذ 10 أي�ام، يش�هد محي�ط الح�رم 
القدس�ي مواجه�ات يومي�ة بي�ن الش�بان 
االحت�الل  جي�ش  وجن�ود  الفلس�طينيين 
اإلسرائيلي، وقد امتدت هذه المواجهات إلى 

مدن فلسطينية عدة في الضفة الغربية.
وأسفرت هذه المواجهات عن مقتل عدد 
من الش�بان الفلس�طينيين وإصابة آخرين، 
في وقت ش�نت قوات االحتالل اإلس�رائيلي 
حمل�ة اعتقاالت في م�دن الضف�ة الغربية 

على خلفية هذه المواجهات.

اجلامعة العربية: القدس خط أمحر

وزير الدفاع  العراقي يف طهران لعقد اتفاقات.. ومساعد اخلارجية اإليراني يف بغداد لتوجيه دعوات ملسؤولني
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قائد عمليات الرافدين وقائد رشطة املحافظة يكشفان تفاصيل أحداث جنوب ميسان
        بغداد / المستقبل العراقي

أوضح قائد عملي�ات الرافدين، اللواء 
عيل ابراهيم املكصويص، تفاصيل أحداث 
قض�اء املج�ر الكب�ر جن�وب محافظة 

ميسان.
وق�ال املكصويص يف بيان له، أن »قوة 
مش�ركة م�ن قي�ادة رشط�ة محافظة 
ميس�ان ول�واء مغاوير قي�ادة العمليات 
املعلوم�ات  متابع�ة  وبع�د  تمكن�ت 
االس�تخبارية املتوفرة لديها من مداهمة 
عصاب�ة مكونة م�ن اربعة اش�خاص يف 
قضاء املجر الكبر جنوب املحافظة ومن 
املطلوبني للقضاء وفق املادة 14 مخدرات 

وصادرة بحقهم اوامر قبض قضائية«.
وأكد اللواء املكصويص، ان »العصابة 
املذك�ورة كان�ت تحتج�ز ث�اث عوائ�ل 
كرهائن لديها يف منزلني بغية استخدامها 
للفرار م�ن قبضة القان�ون ولكن القوة 
للواج�ب حارصته�ا  املنف�ذة  املش�ركة 

وتمت املصادمة معها باالس�لحة النارية 
وملدة ساعتني«.

وأضاف انه »وبعد التمكن من الدخول 
للمن�ازل ومداهمتها قام رئيس العصابة 
باط�اق الن�ار ع�ى نفس�ه وال�ذي كان 
محكوما س�ابقا بالس�جن املؤبد بجرائم 
تخص املخ�درات ولقي مرصع�ه متأثرا 
باصابت�ه يف م�ا ت�م اصاب�ة مته�م آخر 
والقبض عى االثنني االخرين وبحوزتهم 
االس�لحة النارية التي اس�تخدموها ضد 

القوة االمنية املنفذة لواجب االعتقال«.
وأش�ار قائ�د عملي�ات الرافدي�ن اىل 
»اصابات طفيفة حصلت بني افراد القوة 
املش�ركة تمثلت باصاب�ة ضابط واثنني 
م�ن املرات�ب م�ن الف�وج الثان�ي التابع 
اىل ل�واء املغاوي�ر وكذل�ك اصابة رشطي 
يف س�اقه واصاب�ة طف�ل م�ن العوائ�ل 
املحتج�زة من قب�ل العصاب�ة املذكورة« 
مؤكدا »إس�عاف جميع املصابني ونقلهم 
اىل املستشفى وتس�ليم املتهمني اىل قسم 

الرشط�ة املخت�ص الكم�ال االج�راءات 
القانوني�ة بحقه�م تمهي�دا الحالتهم اىل 
داهم�ت  الس�ياق  نف�س  ويف  القض�اء«. 

قيادة رشطة ميس�ان تساندها قوة من قيادة 
عملي�ات الرافدين  مكان تواجد مطلوبني ومن 
مروج�ي املخ�درات وعصابة الرسق�ة  يف احد 

من�ازل قضاء املجر الكب�ر . وقال العميد قائد 
الرشط�ة  » ن�زار موه�ي الس�اعدي » تمكنت 
قواتنا وبعد اش�تباك مسلح من ايقاع وتفكيك 
عصاب�ة إجرامية متخصص�ة بالرسقة فضا 
ع�ن  تج�ارة وتعاطي املخ�درات ، مؤكدا ، بان 
عملي�ة إلقاء القب�ض عى العصابة س�بقتها 
متابع�ة دقيق�ة ومراقب�ة ميدانية لنش�اطها 
اإلجرامي واس�تغال مجموعة م�ن املعطيات 
املحصل عليها عرب الوسائل التقنية وبالتنسيق 

مع التشكيات األمنية .
مشرا ،  اىل انه تمت مداهمة الوكر العصابة 
و االش�تباك معه�م . وأوض�ح » الس�اعدي » 
بأن عملي�ة الدهم  أس�فرت عن انتح�ار قائد 
العصاب�ة وإصابة آخر بينم�ا تم القاء القبض 
عى مج�رم آخر مطل�وب وفق م�واد قانونية 
مختلف�ة يف نف�س م�كان الح�ادث  ، مبين�ا ، 
ب�ان أفراد العصاب�ة ارتكبوا رسق�ات متعددة 
ومختلف�ه من مح�ال تجارية وينش�طون  يف 
مجال بيع وتعاطي املخدرات بمناطق مختلفة 

من املحافظة.

          بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئي�س الجبهة الركماني�ة النائب 
ارش�د الصالح�ي ان مس�تقبل محافظ�ة 
كركوك مره�ون بالعراق جميعا ، موضحا 
ان�ه » ال توجد ارادة تركمانية وال عربية يف 

املحافظة ».
ونقل�ت وكال�ة »الف�رات ني�وز« ع�ن 
الصالح�ي اع�راض الجبهة، »ع�ى املادة 
37 يف قانون مجالس املحافظات بحس�ب 
املقرح املرس�ل من مجلس الوزراء هو ان 
اسباب تأخر االنتخابات يف كركوك مازالت 
موجودة من عام 2005 كسجات الناخبني 

وغرها من االمور«.
واضاف »اليوم نري�د اجراء االنتخابات 
والس�بب واض�ح وابدين�ا مقرحن�ا بهذا 
الخصوص اما ان يكون هناك قانون خاص 
ملجل�س محافظة كرك�وك او مقرح ثاني 

هو ان نجري تعديات عى املادة 37«.
الك�ردي  النائ�ب  ماقال�ه  ع�ى  وردا 
محس�ن السعدون يف مؤتمر صحفي بمقر 
الربملان بش�أن قانون مجالس املحافظات 
واالش�كاليات ح�ول انتخاب�ات كرك�وك، 
ق�ال الصالح�ي »القان�ون الح�ايل اذا مرر 
فلس�نا معرضني عى مقرح الحكومة«، 
متسائاً »كيف يغر رئيس مجالس النواب 
يف القان�ون وهذا ما يضعه يف موضع ش�ك 

امام الرأي العام؟«. 
ورد الصالح�ي عى مايق�ال ان كركوك 
قلب كردس�تان بالق�ول »اذا كان كل يشء 
بالتمني�ات فا حاج�ة لانتخابات«، مبينا 

ان قضية كركوك وطني�ة وقيادة التحالف 
كتلت�ان  هم�ا  الق�وى  واتح�اد  الوطن�ي 
رئيسيتان يف مجلس النواب وأكدا انه يجب 

ان يصدر لكركوك قانونا خاصا«. 
واوضح ان »مس�تقبل كركوك مرهون 
الك�رد  كان  اذا  وايض�ا  جميع�ا  بالع�راق 
يعتربه�ا قلب كردس�تان فنح�ن نعتربها 
املركز السيايس والثقايف لركمان العراق«.

واشار اىل انه »اذا كان ال توجد مخاوف 
بمس�تقبل كركوك االداري فلنقبل با يقره 
مجلس النواب ونحن جزء من هذا الشعب 
ونح�ن مع خي�ار مجل�س النواب بش�أن 

كركوك ونرك هذا االمر ملجلس النواب«.
وتابع »لنذهب بثاثة مقرحات احدها 
لاك�راد واالخر للركم�ان واملقرح الثالث 
ال�ذي قدم م�ن الحكومة بش�أن املادة 37 
ونحن راض�ون بأي مق�رح يقر بمجلس 

النواب«. 
واس�تطرد الصالحي بالق�ول »اتعجب 
ع�ن أي ارادة اله�ل كرك�وك وه�ل هن�اك 
ارادة بقي�ت لع�رب تركم�ان وكركوك ازاء 
وجود طرف وحزب واح�د فيها، فا توجد 
كرك�وك  يف  عربي�ة  وال  تركماني�ة  ارادة 
وحتى اعض�اء مجلس املحافظة هم تحت 

ضغوطات من كل النواحي«.
وب�ني ان »س�لطة بغ�داد ضعيف�ة يف 
كرك�وك ووزرائه�م ال يتابع�ون كرك�وك 
اال ع�ن طري�ق بعض االش�خاص ولم يبق 
للركم�ان والع�رب أي ارادة يف كركوك بعد 
ان فرض العلم الكردي ان يرفع عى مباني 

مؤسسات املحافظة«.

ردت على التمنيات الكردية وحتدث عن ضرورة قانون االنتخابات

اجلبهة الرتكامنية: مستقبل كركوك مرهون بالعراق

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب عن كتلة املواطن عن محافظة بابل 
س�الم املس�لماوي عن جه�د كبر لألجه�زة األمنية، 
وتنسيقات عالية مع الحشد الشعبي واألهايل، أفضت 
خال الفرة املاضية إىل إعتقال خايا إرهابية خطرة 
شمال املحافظة.وقال املسلماوي خال مؤتمر أمني 
عقد يف قضاء املس�يب بمش�اركة قائ�د رشطة بابل، 
وشيوخ ووجهاء عش�ائر، خصص لبحث الخروقات 
واملشاكل األمنية التي يواجهها القضاء، أن »بابل تمثل 
صم�ام األمن االس�راتيجي الذي فش�لت الجماعات 
االرهابي�ة يف النف�اذ م�ن خاله اىل بقية مدن وس�ط 
وجن�وب الع�راق، بفضل جه�ود وتضحي�ات القوات 
األمنية والحش�د الش�عبي وتعاون األهايل الذين كان 
لهم دوراً يف الكشف عن العديد من العنارص االرهابية 
والخاي�ا النائمة يف بعض مناطق ش�مال بابل«.وأكد 
أن »األمن مس�ؤولية الدولة واملواطن عى حد س�واء، 
فضحايا االرهاب هم من العسكريني واملدنيني، داعياً 
األهايل اىل حماي�ة مناطقهم من أي دخاء وتحركات 

مشبوهة، وتحصني أبنائهن من الفكر املتطرف«.

       بغداد / المستقبل العراقي

صّدق�ت محكم�ة تحقي�ق الرصاف�ة اعراف�ات 
مجموعة قاموا ببيع سماعات الغش لطاب السادس 
اإلع�دادي ع�ن طري�ق صفح�ة الكروني�ة بمواق�ع 
التواص�ل االجتماعي بعد القبض عليهم متلبس�ني يف 
كم�ني نصب إليه�م. وقالت نائب املدع�ي العام امام 
محكم�ة تحقي�ق الرصاف�ة القايض ايم�ان غضبان 
إن »محكم�ة تحقي�ق الرصاف�ة صدق�ت اعراف�ات 
أربعة متهمني يقومون ببيع س�ماعات الغش لطاب 
الس�ادس اإلعدادي«. وأضاف�ت غضبان أن »املتهمني 
كان�وا يرّوج�ون لعمله�م ع�رب صفح�ة الكروني�ة 
يف مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي م�ن خ�ال ن�رش 
اإلعان�ات«. وأك�دت أن »املتهمني اعرف�وا بقيامهم 
ببيع هذه الس�ماعات بأس�عار تص�ل اىل 100 دوالر 
أو أكث�ر. موضحة انه »تم إلقاء القبض عى املتهمني 
بواس�طة كمني نصب لهم يف إح�دى مكاتب منطقة 
ب�اب الرشقي » وأش�ارت إىل انه »ت�م ضبط عدد من 

السماعات وأجهزة أخرى يمنع تداولها«.

حتقيق الرصافة تصدق اعرتافات متهمني 
ببيع »سامعات غش« االمتحانات

اعتقال »أخطر اخلاليا االرهابية«
 يف شامل بابل

         بغداد / المستقبل العراقي

قال نائ�ب ع�ن كتل�ة التغير ان 
انتخ�اب رئاس�ة الحرك�ة لم تش�هد 

رصاعات حادة«.
وكان املنسق العام لحركة التغير 
القيادي الكردي املخرضم نوشروان 
مصطف�ى ت�ويف يف 19 اي�ار امل�ايض 
بمسقط رأس�ه يف مدينة السليمانية 
بعد رصاع م�ع املرض عن عمر ناهز 

ال� 73 سنة.
وذك�ر كاوة محم�د يف بي�ان ل�ه 
»تم انتخ�اب رئيس ونائب الرئيس و 

سكرتر املجلس العام لحركة التغير 
بساسة و شفافية«.

وأض�اف انه تم انتخ�اب »رؤوف 
عثم�ان }وهو عضو س�ابق بمجلس 
الع�ام،  للمجل�س  رئيس�ا  الن�واب{ 
وصالح محمد نائبا له ودلخواز قادر 
س�كرترة للمجلس الع�ام« الفتا اىل 
ان »رئيس هذا املجلس أصبح عضوا 
يف الخلي�ة التنفيذية الت�ي من املقرر 
االخرين  انتخاب�ات العضائها  اجراء 
الثاثاء املقبل وسيتم انتخاب املنسق 
الع�ام للحركة بنف�س اليوم من قبل 
املجل�س الوطني }الهيئ�ة القيادية{ 

االعض�اء الخمس�ة االخري�ن للخلية 
التنفيذية وعددها سبعة اعضاء من 

ضمنهم }املنسق العام{ للحركة«.
وأشار محمد اىل ان هذه االجراءات 
»كلها حسب النظام الداخيل للحركة 
وس�يتم جميع ه�ذه االنتخابات من 
غر مشاكل ورصاعات حادة و هذه 
احدى الس�مات االساسية التي تميز 
حركة التغير عن االحزاب التقليدية 

يف كردستان«.
التغي�ر وتس�مى أيضاً  وحرك�ة 
حركة گ�وران وهي حزب ناش�ط يف 
إقليم كردس�تان، أسس�ها السيايس 

الكردي الراحل نوش�روان مصطفى 
عام 2009 بعد استقالته من االتحاد 
الوطني الكردس�تاني برئاسة جال 

طالباني لخافات بينهما.
وحقق�ت الحركة تقدم�اً ثانيا يف 
انتخاب�ات برملان كردس�تان لس�نة 
2013 وذل�ك عند حصوله�ا عى 24 
مقع�داً متقدم�اً عى ح�زب اإلتحاد 
الوطن�ي الكردس�تاني وحص�ل عى 
رئاس�ة برملان اقليم كردس�تان، ويف 
انتخاب�ات مجل�س الن�واب العراقي 
2014 حص�ل ع�ى 9 مقاعد وأصبح 

لديه النائب الثاني لرئاسة الربملان.

         بغداد / المستقبل العراقي

اته�م الرئي�س األمرك�ي دونالد 
ترامب صحيفة نيويورك تايمز بأنها 
أفش�لت محاولة قام�ت بها الواليات 
املتح�دة لقت�ل زعيم تنظي�م داعش 
أبو بك�ر البغدادي. وكتب ترامب عى 
توي�ر إن »نيويورك تايمز الفاش�لة 
أحبط�ت محاول�ة الوالي�ات املتحدة 

لقت�ل اإلرهابي املطل�وب البغدادي«، 
معت�ربا ذل�ك مث�اال »ع�ى اجندتهم 
األم�ن  الني�ة ع�ى صعي�د  الس�يئة 

القومي«.
إىل  يش�ر  ترام�ب  أن  ويب�دو 
ترصيح�ات للجنرال األمركي طوني 
توم�اس خ�ال مؤتم�ر صح�ايف يف 
أسبن بكولورادو أكد فيها أن القوات 
الخاص�ة األمركي�ة كان�ت »قريب�ة 

داع�ش  تنظي�م  زعي�م  م�ن  ج�دا« 
ع�ام 2015 لكنه�ا فقدت أث�ره بعد 
ترسيبات صحافية. وأضاف توماس 
»كان تقدما جيدا جدا. لكن املؤس�ف 
أن األم�ر كش�ف يف صحيف�ة وطنية 
كربى بعد نحو أس�بوع ولم يعد هذا 
التقدم ذا فائ�دة«. ونرشت نيويورك 
تايمز يف حزيران 2015 مقاال أوردت 
في�ه أن الق�وات األمركي�ة وضعت 

يدها ع�ى كمية كبرة من املعلومات 
ت�رشح تفصيا كيفي�ة تخفي زعيم 
اإلرهابيني. وأشار املقال خصوصا إىل 
اس�تخدام قيادات »داعش« نساءهم 

لتبادل الرسائل بينهم.
وأعل�ن وزي�ر الدف�اع األمرك�ي 
جيمس ماتي�س أن البغدادي ال يزال 
»حيا« رغ�م تقارير عدة أش�ارت إىل 

مقتله أخرا.

         بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س مجلس الن�واب س�ليم الجبوري 
بمكتب�ه، أم�س االح�د، مع الس�فر الرك�ي لدى 
الع�راق فاتح يل�دز العاقات الثنائية ب�ني البلدين 

وسبل تعزيزها.
وبحث الجانبان بحس�ب بيان ملكتب الجبوري 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه »مستجدات 
الوض�ع االقليمي وال�دويل، والتحديات السياس�ية 

واالمني�ة التي تواجه املنطقة، كما ناقش الجانبني 
مل�ف اغاث�ة النازح�ني واع�ادة اعم�ار املناط�ق 

املحررة«.
واك�د رئي�س الربمل�ان ع�ى »أهمي�ة التع�اون 
والتنس�يق بني البلدين ملواجه�ة التحديات االمنية 
يف الع�راق واملنطق�ة،« الفت�ًا اىل ان »االنتص�ارات 
الت�ي تحقق�ت يف مدين�ة املوص�ل برهن�ت للعالم 
ق�درة العراقيني عى تج�اوز االزمات من خال نبذ 
الخاف�ات وبما يضمن الحفاظ ع�ى امن ووحدة 

الباد«.وثم�ن الجب�وري دور تركيا يف دعمها ملف 
النازح�ني واغاثته�م، مؤكداً تطلع الع�راق اىل دور 
اكرب لركي�ا واملجتمع الدويل يف مل�ف اعادة اعمار 

املناطق املحررة«.
من جانبه، اعرب السفر الركي عن دعم باده 
للعراق يف حربه ضد االرهاب ومساندته وتقديم كل 
انواع املس�اعدة فيما يتعلق بملف النازحني واعادة 
االعمار، مثمناً يف الوقت ذاته جهود رئيس الربملان 

يف استقرار الباد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أغبى م�ن اعتقلوه فارا من املوص�ل بالعراق، هو »داعيش« 
تنكر بزي امرأة وانتحل ش�خصية نس�ائية بكل معنى الكلمة، 
من فس�تان وأحمر ش�فاه وحواجب وطريق�ة بامليش والكام 

وتوابعه، إال أنه نيس حلق شاربه والتخلص من ذقنه بالكامل.
فكان أسهل وأرسع من سواه وقوعا األسبوع املايض بقبضة 
الجي�ش العراقي، لذلك خطف األضواء م�ن »دواعش« بالعرشات 
اعتقلوه�م وهم يحاول�ون الفرار متنكرين بزي النس�اء، مع أنه 
ارتك�ب أخط�اء بالتجميل.الجي�ش العراقي لم يذكر اس�مه، وال 
أسماء س�واه ممن اعتقلهم متنكرين، بل نرش صورهم بثيابهم 
النسائية التي استخدموها، وأهمها صورة من نيس ذقنه وشاربه. 
يبدو أنه استخدم بودرة من نوع For Ever الشهرة، والتي توحد 
لون الوجه وتخف�ي العيوب الجلدية، لكنه بالغ بتكثيفها، فظهر 
وجهه مطليا وشبيها بقناع من الشمع، فيما نجد أنه نتف بعض 
شعر حاجبيه وأثقل الباقي بالكحل األسود، كما بالغ بالكحل عند 
رموش عينيه. أما أحمر الش�فاه، فجعل�ه كثيفا أيضا، وبدا معه 
كأنه أحد فناني »البانتومايم« اإليحائيني عى خش�بات املسارح.

وكل م�ا فعله ه�ذا »الداعيش« من ماكياج ومي�ك أب عى وجهه، 
ق�د يكون مس�موحا ملن يرغب بالتنكر من رج�ل إىل امرأة ليغادر 
أرض املعرك�ة ويل�وذ بالفرار، إال نس�يانه لش�اربيه وبقايا ذقنه 

»الداعشية« التي كان عليها قبل تحرير املوصل.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية االس�تخبارات العسكرية، أمس األحد، العثور 
عى مرك�ز للتدريب البدني خاص بقي�ادات تنظيم »داعش« يف 
مدينة املوصل. وقالت املديرية يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »مف�ارز مديرية االس�تخبارات العس�كرية يف 
عمليات نينوى عثرت عى مق�ر للتدريب البدني خاص بتدريب 
قيادات داعش«. وأضافت أن املقر »يضم عددا كبرا من األجهزة 
الرياضية واألرسة كانت تس�تخدم كمقرات للتدريب ومضافات 
يف بناي�ة الرعاي�ة االجتماعي�ة باملوص�ل«. وكان القائ�د العام 
للقوات املس�لحة حيدر العبادي أعلن، يف )10 تموز 2017(، عن 

تحرير مدينة املوصل من سيطرة تنظيم »داعش« بالكامل.

         بغداد / المستقبل العراقي

وقع البن�ك املركزي، أمس االحد، مع االتح�اد العربي للتحكيم 
التجاري وتس�وية النزاعات مذكرة تعاون تتضم�ن تنفيذ برامج 
تدريبية مشركة بني الطرفني.وقال البنك يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن »التوقي�ع يه�دف إىل االس�تفادة م�ن 
االئتافات وأس�اليب التعاون املش�رك بني البنك املركزي العراقي 
وه�و عى هرم الجهاز املرصيف ويمثل الس�لطة املرشفة عى االداء 
املرصيف واالتحاد العربي للتحكيم«.وتضمنت االتفاقية عى »تهيئة 
الخدمات اللوجستية وتحديد املكان املناسب لتلك الربامج التدريبية 
والتطويرية وفق االحتياجات التدريبية التي يتم تحديدها من قبل 

البنك املركزي العراقي سواء داخل او خارج العراق«.

القوات األمنية تعتقل »داعيش« تنكر بمكياج 
وبزي امرأة ونيس شاربه!

االستخبارات العسكرية تعثر عىل مركز للتدريب 
خاص بقيادات »داعش« يف املوصل

البنك املركزي يوقع مذكرة تعاون مع االحتاد العريب 
للتحكيم التجاري وتسوية النزاعات

التغيري تنفي حصول »رصاعات حادة« يف انتخاب
 رئاسة احلركة: تم بسالسة 

رئيس الربملان يتطلع إىل »دور تركي أكرب« يف إعامر املناطق املحررة

ترامب يلوم تقريرًا صحفيًا بإفشال حماولة قتل املجرم البغدادي



صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1485 )  July  24  Mon 2017    العدد ) 1485 ( 24 متوز 2017          السنة السادسة         معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

     بغداد / المستقبل العراقي

وجه وزير الداخلية قاسم االعرجي، أمس االحد، بتشكيل لجنة عليا للنظر 
بطلبات الضباط الذين لم يشملوا بجدول الرتقية. 

وقال املكتب االعالمي لوزير الداخلية يف بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة 
منه، إن »وزير الداخلية قاس�م االعرجي وجه بتش�كل لجنة عليا للنظر يف 

طلبات الضباط الذين لم يشملوا يف جدول ترقية تموز الحايل«.
واكد البيان ان الوزير »س�يقوم بعرض نتائج هذه اللجنة بعد انجاز مهام 
عمله�ا ام�ام انظار رئيس الوزراء«، مش�ريا اىل أن »الوزارة تس�عى لتوفري 
حقوق ضباطها ومنتس�بيها بما يالءم حجم التضحي�ات والواجبات التي 
قدموها«.وأمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات املس�لحة حيدر العبادي، 
منتص�ف تموز الح�ايل، برتقية ع�دد من ضب�اط وزارة الداخلية وحس�ب 

االستحقاق، عىل أن يتوىل وزير الداخلية مسؤولية تنفيذ الرتقيات.

وزير الداخلية يأمر بتشكيل جلنة عليا للنظر بطلبات الضباط الذين لـم يشملوا بالرتقية

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أثم�رت زي�ارة وزي�ر الدف�اع العراقي إىل 
إيران توقيع اتفاق تعاون دفاعي وعس�كري 
ملحارب�ة اإلره�اب والتط�رف وحف�ظ أم�ن 

الحدود املشرتكة.
وتش�تمل مذك�رة التع�اون، الت�ي وقعها 
أم�س االحد يف طهران، وزي�ر الدفاع العراقي 
الل�واء عرف�ان الحي�ايل، ونظ�ريه اإليران�ي 
العميد حسني دهقان، أسساً لتعاون دفاعي 
عس�كري واس�ع، من ش�أنها تطوير تبادل 
والتط�رف  اإلره�اب  محارب�ة  يف  التج�ارب 
وأمن الحدود والدعم التدريبي واللوجيس�تي 

والتقني والعسكري.
ويف خت�ام مراس�م التوقي�ع ع�ىل مذكرة 
التفاه�م للتع�اون الدفاعي العس�كري، أكد 
وزيرا الدفاع اإليراني والعراقي ترسيع العمل 
عىل تعميق التع�اون الدفاعي وتطويره بني 
البلدي�ن، وأعربا ع�ن األمل ب�أن تكون هذه 
املذك�رة انطالق�ة نح�و تع�اون أكث�ر جدية 

وعمقاً وفاعلية بني الجانبني.
وبحث دهقان خالل اجتماعه مع الحيايل 
والدولي�ة،  واالقليمي�ة  الثنائي�ة  القضاي�ا 
وق�ال »إن االنتصارات الت�ي تحققها القوات 
العراقي�ة ضد اإلرهاب لم تك�ن لتتحقق لوال 
البط�والت والوح�دة والتضام�ن ب�ني جميع 

القوميات والطوائف واالديان يف العراق«.
وع�ّد دهق�ان أن وح�دة ال�رتاب والوحدة 
الوطني�ة يف الع�راق تعد الضامن لالس�تقرار 
واالمن والحفاظ عىل مصالح جميع الطوائف 
والقوميات العراقية، ودعا اىل تشكيل إجماع 
اقليم�ي ودويل ضد اإلره�اب وحماتهم حتى 

يتم اجتثاث جذور اإلرهاب.
واك�د دهق�ان ان أم�ن الع�راق ه�و أمن 
إي�ران، وق�ال »م�ن ه�ذا املنطل�ق نتع�اون 
وس�نواصل التعاون مع الحكومة والش�عب 
العراقي وسنبذل قصارى جهودنا السياسية 
واالقتصادية والعس�كرية اىل جانب الطاقات 
العراقية الحالل االمن واالستقرار املستديم يف 

هذا البلد وايجاد عراق قوي«.
واع�رب العمي�د دهق�ان ع�ن امل�ه بأن 
ي�ؤدي التوقيع عىل وثيقة التع�اون الدفاعي 

ب�ني البلدي�ن اىل تعزي�ز العالق�ات الدفاعية 
املش�رتكة، الفتاً إىل ان إيران »كقوة ملكافحة 
داع�ش س�تقف ب�كل طاقاته�ا وقدراتها اىل 
جان�ب الحكومة والش�عب العراق�ي يف فرتة 

اعمار العراق«.

ب�دور، ثم�ن وزير الدف�اع العراق�ي الذي 
وص�ل اىل طه�ران الس�بت يف زيارة رس�مية 
»دعم الحكومة والش�عب والقوات املس�لحة 
اإليرانية يف مكافحة اإلرهاب والدور املصريي 
له�ذا الدع�م يف انتصار الش�عب العراقي عىل 

داع�ش«. وأش�ار إىل أن املصال�ح املش�رتكة 
اإليراني�ة العراقي�ة تش�كل ارضي�ة لتنمي�ة 
العالق�ات ب�ني البلدين، مش�دداً عىل رضورة 
الدفع نحو املزيد من تعزيز العالقات والتعاون 

االدفاعي والعسكري بني طهران وبغداد.

إىل ذل�ك، س�لم مس�اعد وزي�ر الخارجية 
اإليراني للش�ؤون العربيَّة واألفريقيَّة حسني 
جاب�ري انص�اري اىل الرئيس ف�ؤاد معصوم 
دعوة للمش�اركة يف مراس�م تحليف الرئيس 
حس�ن روحاني.وبح�ث انص�اري يف بغ�داد 

مع معصوم مس�تجدات الس�احة االقليمية 
والدولية والس�بل الكفيلة بتعزي�ز العالقات 
الثنائية وهن�أه نيابة ع�ن الرئيس روحاني 
بانتص�ار الق�وات العراقي�ة يف دح�ر تنظيم 

داعش يف مدينة املوصل.
وأش�ار انص�اري اىل حساس�ية الظروف 
الت�ي يعيش�ها الع�راق يف مرحل�ة م�ا بع�د 
داعش، مش�دًدا عىل رضورة تعزيز التضامن 
والوحدة الوطنية بني مختلف اطياف الشعب 

العراقي.
وأوضح انص�اري انه قدم تقريرًا للرئيس 
العراق�ي ح�ول اجتم�اع اللجنة السياس�ية 
املش�رتكة بني إيران والع�راق وكذلك اجتماع 
اللجن�ة القانوني�ة والفني�ة بش�أن الح�دود 
املش�رتكة ومتابع�ة تنفيذ معاه�دة الجزائر 

حولها واملوقعة عام 1975.
يشار ايل ان مراسم حلف اليمني الدستورية 
للرئيس روحاني س�تنظم يف الخامس من آب 
املقب�ل يف مق�ر مجلس الش�ورى االس�المي 

بطهران.
الخارجي�ة  وزي�ر  بح�ث  جانب�ه،  وم�ن 
العراق�ي إبراهيم الجعفري مع أنصاري الذي 
وصل اىل بغداد السبت س�بل تعزيز العالقات 
بني بغداد وطهران، وس�بل تعزيزها ومجمل 

األوضاع يف املنطقة والعالم.
وقدَّم الجعفري، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، »شكر وتقدير العراق 
ملواق�ف إي�ران الداعم�ة واملس�اَعدات الت�ي 
قدَّمتها يف ُمختلِف املجاالت ُخُصوصاً يف مجال 
الحرب ض�ّد عصاب�ات داع�ش اإلرهابيَّة«.. 
�يَّة فتح آفاق جديدة للتعاون  مش�رياً إىل أهمِّ
بني البلدين واملُساَهمة يف مرحلة إعمار البني 

التحت�يَّة للُمُدن العراقيَّة«. 
ودع�ا الجعفري إيل رضورة بذل املزيد من 
الجهود لدعم عمل اللجنة العليا املشرتكة بني 
بغداد وطهران والتوصل إيل اتفاقيات تساهم 

يف تطوير التعاون بينهما.
م�ن جانب�ه، اكد أنص�اري س�عي بالده 
لالستمرار بدعم العالقات مع العراق وتعزيز 
التعاون يف املجاالت كافة، موضحاً أّن اللجان 
الفنية املش�رتكة مس�تمرة يف عملها لتفعيل 

االتفاقيات بني البلدين.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مص�در مقرّب م�ن حزب 
أن  الكردس�تاني،  الوطن�ي  االتح�اد 
الكردي�ة وضعت  الق�وى واألح�زاب 
مطال�ب  تضّمن�ت  رشوط  تس�عة 
سياس�ية واقتصادية؛ وذلك من أجل 

بقاء إقليم كردستان ضمن العراق.
وقال املصدر، الذي رفض اإلشارة 
إىل اس�مه، يف ترصيح�ات صحفي�ة 
للصحاف�ة إن »رشوط األكراد للبقاء 
ت�ويّل  ه�و  الع�راق  خارط�ة  ضم�ن 
مسعود بارزاني رئاس�ة الجمهورية 
مل�دة 8 أعوام، مع توس�يع صالحيات 
رئي�س الجمهوري�ة، وحصول مدينة 
أربي�ل عىل نصف تخصيص�ات أمانة 
العاصم�ة بغ�داد، فض�اًل ع�ن زيادة 
للبيش�مركة،  املخصص�ة  املوزان�ة 
التي تتضّمن عقود التس�ليح، لتكون 
ج�زءاً أساس�ياً يف الق�وات املس�لحة 

العراقية«.
وأضاف املصدر: »الرشوط األخرى 
تضّمنت زيادة حصة كردس�تان من 
املوازن�ة العام�ة بموج�ب اإلحص�اء 
الذي س�تجريه األمم املتحدة، وإعادة 
هوش�يار زيب�اري إىل منص�ب وزي�ر 
املالية، مع تقديم اعتذار رس�مي عن 
االتهامات التي ُوّجهت له، إضافة إىل 
ت�ويل األكراد إحدى حقائ�ب الوزارات 

األمنية«.
وب�نّي قائ�اًل »أم�ا ع�ىل الصعي�د 
االقتص�ادي، ف�إن أربي�ل تس�عى إىل 
تمديد عقود رشكات االتصاالت آسيا 
سيل وكورك الكردية إىل عرشة أعوام 
قادم�ة م�ن قب�ل وزارة االتص�االت، 
فضالً عن زيادة االستثمارات الكردية 

يف بغداد وباقي املحافظات«.
يف  الكردي�ة  األح�زاب  وق�ّررت 
إقلي�م كردس�تان الع�راق، يف اجتماع 
له�ا ي�وم 7 حزيران املنصوم ترأس�ه 
رئيس اإلقليم املنتهية واليته مسعود 
بارزاني، أن تجري اس�تفتاء ش�عبياً 
بخصوص اس�تقالل اإلقليم، يف شهر 
س�بتمرب القادم، وهي الخطوة األوىل 
من خطوات األكراد نحو تشكيل دولة 

مستقلة.

وتابع املصدر حديثه قائالً: »هناك 
حمل�ة رافضة من قب�ل تركيا وإيران 
للوق�وف ضد إع�الن الدول�ة الكردية 
الك�ربى«، ويأتي اتهام�ه تعليقاً عىل 
رف�ض رس�مي م�ن أنق�رة وطهران 
لالستفتاء، رغم عالقاتهما املستقرة 

مع اإلقليم حتى اآلن.
وزارة  باس�م  الناط�ق  وكان 
الخارجي�ة الرتكي�ة، حس�ني مفت�ي 
أوغلو، ق�ال إّن موقف بالده الرافض 

اإلقلي�م  انفص�ال  ع�ىل  لالس�تفتاء 
الكردي عن العراق ثابت ولم يتغري.

وأوضح مفت�ي أوغلو، يف بيان، أّن 
الحفاظ ع�ىل وحدة األرايض العراقية 
السياس�ة  مب�ادئ  أه�م  م�ن  يع�د 
الخارجي�ة لرتكي�ا، وأّن أنق�رة أّكدت 
معارضته�ا الس�تفتاء اإلقلي�م ع�ىل 
موض�وع االنفص�ال بش�كل علن�ي 

ورصيح يف كافة املحافل.
من جهته، أكد بارزاني، الذي يتمتع 

بعالقة متينة مع تركيا منذ س�نوات، 
ويش�رتك معها يف قتال حزب العمال 
الكردستاني، خالل مؤتمر صحفي يف 
العاصمة البلجيكية بروكسل، أنه »ال 
تراجع عن اس�تفتاء أيل�ول«، محّذراً 
من حرب دموية يف حال عدم حصول 

الكرد عىل االستقالل.
وأض�اف بارزان�ي »هن�اك الكثري 
ينظ�رون إىل أن قي�ام الدولة الكردية 
سوف يخلق مشاكل للمنطقة، إال أننا 

ننظر إىل املوض�وع بالعكس، ونعتقد 
أننا سنكون عامالً للسالم يف املنطقة، 
آمل�ني أن نكون م�ع الع�راق جارين 

جيدين«.
وأشار املصدر إىل أن حكومة بغداد 
ل�م تواف�ق لغاي�ة اآلن ع�ىل الرشوط 
الكردية، وهي تسعى من خالل خطة 

مدروسة إىل تمييع هذه املطالب. 
ويف نفس الس�ياق، عق�د مجلس 
برئاس�ة  كردس�تان،  إقلي�م  وزراء 

رئيس الحكوم�ة، نيجرفان بارزاني، 
اجتماع�اً مع وفد الحكومة العراقية، 
برئاس�ة وزير النف�ط العراقي جبار 
اللعيب�ي، ال�ذي زار أربيل يف 12 يوليو 
املايض، حيث تم االتفاق عىل تش�كيل 

لجنة لتنسيق التعاون بني الجانبني.
ويق�ول الخبري يف الش�أن العراقي 
أحمد األبيض أن »حكومة بغداد ليس 
لديه�ا رؤية لح�ل األزمة م�ع أربيل، 
باملقابل فإن الكرد لديهم ورقة ضغط 
كبرية؛ أال وهو االستفتاء«، مؤكداً أن 
اس�تقالل كردستان »مس�ألة دولية، 

ولن يحصل يف الوقت الحارض«.
ويتضّمن االس�تفتاء طرح سؤال 
واحد عىل الش�عب الك�ردي؛ هو »هل 
تؤيد استقالل كردستان عن العراق؟« 
ملعرفة نس�بة التأيي�د، وال يرتّتب عىل 
نتائج االس�تفتاء أي حكم قانوني أو 

دستوري.
وتاب�ع األبي�ض »يب�دو أن رئيس 
ال�وزراء العراق�ي، حي�در العب�ادي، 
يريد مسك العصا من املنتصف، وهو 
يراهن عىل زيادة شعبيته بعد تحرير 
املوص�ل، واملوق�ف األمريك�ي الداعم 

له«.
تج�در اإلش�ارة إىل أن األك�راد يف 
الرشق األوسط، املقّسمني بني العراق 
وتركي�ا وإي�ران وس�وريا، يطالبون 
بدول�ة قومية مس�تقلة؛ ع�ىل ادعاء 
أن اتفاقي�ة »س�ايكس بيك�و« التي 
قسمت املنطقة حرمتهم من تشكيل 
األخ�رى،  بالقومي�ات  أس�وة  دول�ة 
وهو ما تس�بب برصاع بسبب أهمية 
املنطق�ة من الناحية الجيوسياس�ية 
واالس�رتاتيج��ّية واالق���تصادّي�ة، 

خصوصاً بوجود النفط.

وزير الدفاع  العراقي يف طهران لعقد اتفاقات.. ومساعد اخلارجية اإليراني يف بغداد لتوجيه دعوات ملسؤولني

اتفاق »دفاعي« بني العراق وإيران ملواجهة اإلرهاب

من ضمنها تنصيبه رئيسًا بصالحيات لـ »8« أعوام.. ومنح حزبه وزارة أمنية.. و »االعتذار« من زيباري

بارزاين يضع »9« رشوط للبقاء يف عراق موحد أو الذهاب إىل »حرب دموية«

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ظه�رت اوىل الخالفات ب�ني مكونات تحالف 
الق�وى العراقية الس�نية بعد ثماني�ة ايام عىل 
اعالن تش�كيله، وذلك اثر اختياره لوزير الدفاع 
السابق سعدون الدليمي رئيًسا لكتلة التحالف.

واعلنت كتلة متحدون بزعامة نائب الرئيس 
أسامة النجيفي رفضها  اختيار سعدون الدليمي 
رئيًس�ا موقًتا لكتلة تحالف القوى السنية بديالً 

عن أحمد املساري املقال من هذا الدور. 
وقال خالد املفرجي، الناطق الرس�مي باسم 
الكتلة، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
منه، »اننا نرفض  اختيار سعدون الدليمي حتى 
ولو كان االختيار بس�بب السن ونطالب باعادة 

النظر  بهذا القرار«.  
وأض�اف املفرج�ي »انن�ا اذ نعلن تمس�كنا 
بوجودن�ا يف تحال�ف القوى اال انن�ا لن نقبل ان 

نح�ر  أي اجتماع قب�ل انتخ�اب رئيس جديد 
للكتلة«. 

واخت�ار اتحاد القوى الدليمي رئيس�اً موقتاً 
لكتلت�ه النيابي�ة بإعتباره االكرب س�ناً بدالً عن 
احمد املس�اري الذي أقيل االسبوع املايض لحني 

انتخاب رئيس جديد للكتلة.
ب�دوره، رأى النائب عن اتحاد القوى فارس 
الف�ارس أن إقال�ة النائ�ب أحمد املس�اري من 
رئاس�ة كتلة االتحاد النيابية وتكليف س�عدون 

الدليني بدال منه بأنه بداية تشظي االتحاد.
إن  الف�ارس، يف ترصي�ح صحف�ي،  وق�ال 
»تكليف سعدون الدليمي برئاسة الكتلة النيابية 
التح�اد القوى بعد اقالة النائب أحمد املس�اري 
ينذر ببداية تشظي االتحاد والكتل املشكلة له«، 
الفتاً إىل أن »الدليمي سيبقى رئيساً للكتلة لحني 

انتخاب رئيس دائمي«.
اختي�ار  »يس�تغرق  أن  الف�ارس  ورج�ح 

رئي�س دائم�ي لكتلة اتح�اد الق�وى وقتا ليس 
بالقصري«.

إىل ذلك، كشفت النائبة عن ائتالف الوطنية، 
جميلة العبيدي، عن ترشيح شخصيات نسوية 
لقي�ادة تحالف القوى يف الربمل�ان خلًفا للمقال 

أحمد املساري.
وقال�ت العبي�دي يف ترصي�ح صحف�ي: »إن 
الهيئ�ة السياس�ية لتحال�ف القوى ق�د تختار 
ش�خصية نس�وية لرئاس�ة كتل�ة التحال�ف يف 
الربملان«، مبين�ة أن النائبة عن محافظة دياىل، 
ناهدة الداين�ي، والنائبة ع�ن محافظة األنبار، 
نهلة الفهداوي، أبرز املرشحات لرئاسة الكتلة.

وكانت القوى والشخصيات املمثلة للمكون 
الس�ني يف العراق قد اعلن�ت يف الرابع عرش من 
الش�هر الح�ايل اتفاقها ع�ىل برنامج س�يايس 
موحد وتشكيل كيان سيكون مرجعية سياسية 
لس�نة البالد، قالت إن�ه عاب�ر للطائفية، اطلق 

عليه »تحالف الق�وى الوطنية العراقية« بهدف 
توحي�د موقف الكتل واألحزاب والقوى الس�نية 
من القضايا الحالية التي تتعلق بمرحلة ما بعد 
تنظيم داعش والعمل عىل النهوض باملحافظات 

التي تررت بفعل اإلرهاب وإعمارها.
وبحسب مؤسس�يه، فإن التحالف لن يكون 
خاًص�ا باالنتخابات املقبلة فق�ط املقررة ربيع 
العام املقبل، وانما سيعمل عىل توحيد الخطاب 
السني وإنهاء حالة التش�تت والتحرك لتنسيق 
الجه�ود وحل املش�اكل يف املحافظات املتررة 

من اإلرهاب.
واوضح املؤسس�ون أن ه�ذا التحالف يضم 
أكثر من 300 ش�خصية سياس�ية وعش�ائرية 
أغلبه�م أعض�اء يف مجلس الن�واب ويف حكومة 
رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي الحالية، إضافة 
إىل ش�خصيات أخرى س�تدخل املجال السيايس 

للمرة االوىل.

خالف على سعدون الدليمي.. ونائبات يسعني للحصول على املنصب

رئاسة »حتالف القوى« تفجر خالفًا جديدًا بني »القيادات السنية«
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         بغداد / المستقبل العراقي

مع اس�تمرار الحرب الدائرة منذ أكثر من 
عامني، تتفاقم األوضاع اإلنسانية واملعيشية 
يف اليمن؛ فاألوبئة تنترش بقوة يف ظل انهيار 
ش�به كيل للنظام الصحي ال�ذي فقد القدرة 
ع�ى تقدي�م الخدم�ات الطبية األساس�ية، 

وأصبح يتعامل مع الطارئ فقط.
ولم يكن إع�ان وزارة الصحة يف صنعاء، 
األس�بوع املايض، عن تس�جيل حاالت بوباء 
التهاب الس�حايا أمراً مفاجئاً؛ فقد أصبحت 
الباد مرتع�ًا لألوبئ�ة ابتداًء بحم�ى الضنك 
ث�م الجدري فالكولريا الت�ي اجتاحت معظم 
مناطق الباد، وأخرياً »الس�حايا« الذي يبدو 
أن�ه لن يكون األخري إذا ما اس�تمرت الحرب 

بما يتبعها من تدهور إنساني ومعييش.
الطبي�ب اليمن�ي محمد الصغ�ري طاهر، 
يوضح أن التهاب السحايا عبارة عن التهاب 
األغش�ية املحيطة بالدماغ والحبل الشوكي، 
ويصي�ب جمي�ع الفئ�ات العمري�ة، وتتعدد 
أسبابه بني أنواع من البكترييا والفريوسات.

ويضي�ف طاه�ر »تختل�ف الحال�ة م�ن 
ش�خص آلخر؛ فالفحص الرسيري للمصاب 
عادًة يكون بتصلب الرقبة عند ثنيها، والقيء 

والصداع والنعاس وصعوبة االستيقاظ«.
وتتمث�ل طرق الع�دوى يف االنتق�ال أثناء 
الوالدة عرب الجراثيم املوجودة يف مهبل األم، أو 
ع�ن طريق وجود التهاب الجيوب األنفية، أو 
التشوهات الخلقية أو أثناء إجراء التدخات 
الجراحية، أو عن طريق االتصال املبارش مع 
اللعاب أو املخاط أو الرباز، وكذلك عن طريق 
التقبي�ل بالفم، أو تغي�ري الحفاظات للطفل 

املصاب، بحسب الطبيب اليمني.
وتاب�ع طاه�ر »التش�خيص يك�ون عرب 
الفحص الرسي�ري والفحوص�ات املخربية، 
حي�ث يؤخ�ذ بع�ض القط�رات م�ن املي�اه 
املوج�ودة حول الحب�ل الش�وكي وفحصها 
مخربي�ًا. أم�ا الع�اج فيعتم�د ع�ى نتائ�ج 
الفحص املبني لس�بب الع�دوى«، مؤكداً »إذا 

ل�م يعال�ج التهاب الس�حايا رسيع�اً فهناك 
خط�ر كب�ري وتهديد للحي�اة، خصوص�اً إذا 
كان املسبب لها بكترييا بعكس الفريوسات. 
ويج�ب أن يعل�ن عن ه�ذا الوب�اء حتى يتم 
التعام�ل م�ع الحال�ة واملحيط�ني باملصاب 

لحمايتهم«.
وقد يتسّبب التهاب الس�حايا الجرثومي 
يف ترّضر الدماغ، أو فقدان السمع، أو إعاقة 
الق�درة عى التعلّم ل�دى 10 إىل 20 باملئة من 

الناجني منه.
مدي�ر برنام�ج مكافحة وباء الس�حايا، 
الدكتور بشري أبو أصبع، كشف عن تسجيل 4 
وفيات مؤكدة بالتهاب السحايا يف العاصمة 
صنعاء، فضاً عن 18 حالة وفاة غري مؤكدة 
بأع�راض الوباء نفس�ه؛ نظراً لع�دم إجراء 

الفحوص املخربية عى الضحايا.
وأض�اف أب�و أصب�ع »هن�اك 48 حال�ة 
مش�تبه بإصابته�ا بوب�اء الس�حايا تح�ت 
الرقابة واملتابعة الصحية. الوضع حتى اآلن 
تحت الس�يطرة، حيث تم رفع الجاهزية من 
خال توس�يع عملي�ة الرتصد للوب�اء، رغم 
ع�دم كفاية اإلمكاني�ات املطلوب�ة ملواجهة 

الوباء«.
عم�وم  يف  مراك�ز   9 وج�ود  إىل  وأش�ار 
محافظات الجمهورية، تقوم بتقديم األدوية 
وتدريب العنرص الطبي ملواجهة الوباء، وكل 

ما يرتبط بمنع انتشاره.
وق�ال أبو أصب�ع إن اإلمكاني�ات املتاحة 
من قب�ل الجهات الحكومية ش�به منعدمة، 
مش�يداً بالتج�اوب الرسيع ملنظم�ة الصحة 
العاملي�ة الت�ي قدمت كمي�ات م�ن األدوية، 
واعتمدت دعم�اً مالياً لتغطية نفقات ترصد 

الوباء ومتابعته. 
ويتوق�ع أب�و أصب�ع انضم�ام ع�دد من 
املنظم�ات املختصة خال األيام املقبلة لدعم 

الجهود الرامية ملنع انتشار الوباء.
ولف�ت مدي�ر برنام�ج مكافح�ة وب�اء 
الس�حايا إىل وقوع اليم�ن بالقرب من حزام 
الوباء الذي تتسم به أفريقيا جنوب الصحراء 

الك�ربى، واملمتد م�ن الس�نغال يف الغرب إىل 
إثيوبي�ا يف الرشق، الذي يش�هد أعى معدالت 

ا ساهم يف انتقال الوباء. انتشار املرض، ممَّ
ووفقاً ملنظمة الصحة العاملية فقد سجل 
املوسم الوبائي لعام 2014 يف 19 بلداً أفريقياً 

11908 ح�االت مش�تبه فيه�ا، منها 1146 
حالة وفاة.

وش�دد أبو أصب�ع عى أن الظ�روف التي 
يعيش�ها اليمني�ون يف ظل الح�رب، والفقر 
الش�ديد ال�ذي تزاي�د بانقط�اع الرواتب عن 

موظفي القطاع الحكومي، والحالة النفسية 
السيئة، وعدم االهتمام بالنظافة وبالتوزان 
الغذائي، أسباب رئيسة لظهور الوباء مجدداً، 
بعد أن كان ال تتجاوز عدد حاالت اإلصابة به 

من حالة إىل حالتني سنوياً.

اللته�اب  جائح�ة  آخ�ر  أن  إىل  وأش�ار 
الس�حايا كانت يف العام 1988، والذي ش�هد 
وفاة اآلالف به�ذا الوباء الخطري، محذراً من 
س�هولة العدوى خصوصاً يف موس�م الحج، 
معت�رباً أن أي انتش�ار للوباء، ح�ال حدوثه، 
س�يكون له عدد كبري م�ن الضحايا، بعكس 
وباء الكولريا الذي س�جل انتش�اراً واسعاً إال 

أن عدد الوفيات بسببه قليل.
ووفقاً آلخر أرقام منظمة الصحة العاملية 
فإن ح�االت الوفاة من ج�راء اإلصابة بوباء 
الكول�ريا يف اليم�ن تجاوزت ال��1800 حالة 
من�ذ 27 أبريل2017، يف حني ت�م اإلباغ عن 
356 ألفاً و591 حالة اشتباه بالكولريا التي 
اجتاحت جميع محافظات اليمن، باستثناء 
أرخبيل س�قطرى التي تعد املنطقة الوحيدة 

التي لم يتم تسجيل أي إصابات فيها.
بذلته�ا  الت�ي  الكب�رية  الجه�ود  ورغ�م 
املنظمات الدولية، إال أنها لم تنجح حتى اآلن 
يف الس�يطرة عى الوباء الذي يس�ّبب إسهاالً 
ح�اداً يمك�ن أن يودي بحي�اة املريض خال 

ساعات، إذا لم يتلقَّ العاج.
وخ�ال عامي 2015 و2016 أصيب نحو 
40 أل�ف يمن�ي بوب�اء حم�ى الضن�ك، التي 
ترك�زت يف محافظات ش�بوة وحج�ة وتعز 
وعدن والحدي�دة، وفقاً ألرقام وزارة الصحة 

اليمنية.
ويف فرباي�ر 2016 س�جلت 11 حالة وفاة 
بوب�اء أنفلون�زا الخنازير، فض�ًا عن مئات 
املصابني، يف حني ال يزال وباء الجدري يظهر 
بني ح�ني وآخ�ر يف محافظ�ات يمني�ة مثل 
عم�ران وإب، وفقاً لتقارير إعامية، يف وقت 
نفت فيه وزارة الصحة بصنعاء انتش�ار هذا 

الوباء. 
ويعيش اليمن عى وقع حرب بعد أن شّنت 
السعودية مسنودة بتحالف عربي حرباً عى 
الباد املعروفة بش�ّدة فقره�ا. حيث خلّفت 
املع�ارك أكثر م�ن 10 آالف قتي�ل، ووضعت 
80% من الس�كان يف ظروف غذائية وصحية 

طارئة، بحسب تقارير األمم املتحدة.

بعد تفاقم »الكولريا« بسبب احلرب السعودية املستمرة

»السحايا« وباء جديد يرضب أجساد اليمنيني

دعوات دولية لوقف التصعيد اإلرسائييل قبل بلوغ نقطة »الالعودة« يف القدس
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ق�ال أحد قادة الجيش الوطن�ي الليبي املتمركز يف رشق 
الب�اد إن القت�������ال ب�ني الجي�ش وجماع�������ات 
مسلحة منافس�ة يف بنغازي أسفر عن مقتل ستة مقاتلني 
وإصاب�ة ثمانية م�ع تقدم الجيش يف آخ�ر جيوب املقاومة 

باملدينة.
وقال ش�هود إن الجي�ش الوطني الليب�ي بقيادة خليفة 
حف�رت نف�ذ كذلك رضبات جوي�ة عى الجماعات املس�لحة 
يف مدين�ة درنة رشقي بنغازي والت�ي ردت باملدافع املضادة 

للطائرات.
وتخوض ق�وات الجيش الليبي رصاع�ا متعدد األطراف 
ضد الفصائل التي كانت قد اتحدت لإلطاحة بالزعيم الليبي 

معمر القذايف يف 2011 لكنها حاليا تقاتل بعضها البعض.
وتس�عى الحكوم�ة املدعومة م�ن األمم املتح�دة والتي 
تتمركز يف طرابلس لبس�ط االستقرار يف الباد لكنها ال تزال 

تناضل من أجل فرض سيطرتها. 
وقبل أس�بوعني أعل�ن حفرت يف خطاب نقل�ه التلفزيون 
»تحري�ر« بنغازي بع�د ثاثة أعوام من القت�ال. لكن حرب 
الش�وارع ال تزال مس�تمرة وتواجه ق�وات الجيش الوطني 
الليب�ي مقاوم�ة م�ن مجلس ش�ورى ث�وار بنغ�ازي الذي 

يتحالف مع ثوار سابقني وإساميني.
وعن عملية بنغازي قال مرعي الحوتي القائد يف الجيش 
الوطن�ي الليبيي إن القوات الخاصة نفذت هجوما عى آخر 
جي�وب املقاوم�ة يف منطق�ة خريبيش ونجح�ت القوات يف 

السيطرة عى عدة نقاط.
وأض�اف أن ع�ددا كب�ريا م�ن األلغ�ام املزروع�ة عرقل 
رسعة تقدم القوات. وق�ال إنه جرى تفكيك 30 لغما أمس 

الجمعة.
وحق�ق حفرت مكاس�ب ميدانية وال تزال درن�ة الواقعة 
عى بع�د نحو 380 كيلومرتا رشقي بنغازي تحت س�يطرة 
تحالف من إس�اميني وثوار س�ابقني يدعى مجلس شورى 

مجاهدي درنة.
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س�ّجلت ش�عبية الرئيس الفرن�ي إيمانوي�ل ماكرون 
تراجع�ا كبريا يف تموز/يوليو، إذ انخفضت نس�بة الراضني 
عن اداء الرئيس الجديد بنس�بة 10 نق�اط مئوية من %64 
اىل 54%، بحس�ب م�ا أفاد اس�تطاع نرشت�ه لوجورنال دو 
ديمان�ش االحد. كما أظهر االس�تطاع الذي اج�راه املعهد 
الفرني لل�رأي العام )إيفوب( ان ش�عبية رئي�س الوزراء 
إدوار فيلي�ب تراجع�ت بدوره�ا بق�وة، بحي�ث انخفض�ت 
نس�بة الراضني عن ادائه بنسبة 8% يف شهر واحد: من %64 
يف حزيران/يوني�و اىل 56% يف تموز/يولي�و. ويف م�ا خ�ص 
ماكرون قال 47% ممن ش�ملهم االس�تطاع انهم »راضون 
اىل حد ما« عن اداء الرئيس )مقابل 54% يف حزيران/يونيو( 
بينم�ا قال 7% منهم ان »راضون للغاية« عن ادائه، )مقابل 
10% يف حزيران/يوني�و(، اي ما يمثل تراجعا عاما بنس�بة 
10 نق�اط مئوية لهات�ني الفئتني. باملوازاة فان نس�بة غري 
الراض�ني عى اداء الرئي�س ارتفعت م�ن 35% يف حزيران/

يوني�و اىل 43 يف تموز/يولي�و، وقد توزع ه�ؤالء عى فئتني 
هم�ا »غ�ري الراض�ني بامل�رة« )15% يف تموز/يوليو مقابل 
12% يف حزيران/يوني�و( و«غ�ري الراض�ني اىل حد ما« )من 
23% اىل 28%(. ورفض 3% ممن ش�ملهم االستطاع االدالء 
برأيهم، علما بأن نس�بة هؤالء كانت 1% يف حزيران/يونيو. 
أما بالنس�بة اىل فيليب فقال 52% ممن ش�ملهم االستطاع 
انه�م »راضون اىل حد ما« ع�ن اداء رئيس وزرائهم )مقابل 
59% قبل ش�هر( و4% قالوا انهم »راضون للغاية« عن ادائه 
)مقاب�ل 5% قبل ش�هر(، ما يعني ان نس�بة التأييد لرئيس 
ال�وزراء تراجع�ت يف ش�هر م�ن 64% اىل 56%.ويف ما خص 
غري الراضني عن اداء رئيس الوزراء فان 27% ممن شملهم 
االستطاع قالوا انهم »غري راضني اىل حد ما« )+3%( و%10 
قالوا انهم »«غري راض�ني باملرة« عن ادائه )+2%(. وأوضح 
معهد إيفوب ان االس�تطاع اجري ع�رب الهاتف واالنرتنت، 
ب�ني 17 و22 تموز/يولي�و، ع�ى عينة من 1947 ش�خصا 

تمّثل الناخبني الفرنسيني، بحسب نظام الحصص.

اجليش الليبي يتقدم يف آخر أوكار 
املسلحني يف بنغازي

شعبية الرئيس الفرنيس برتاجع:
 أداءه ال يريض ناخبيه 

الكونغرس يتحدى ترامب بتحضري عقوبات
 أوسع عىل روسيا 
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ق�ال محم�ود الهب�اش مستش�ار الرئيس 
والعاق�ات  الديني�ة  للش�ؤون  الفلس�طيني 
اإلس�امية، أمس األحد، إن الشعب الفلسطيني 
البواب�ات  إزال�ة  ع�ى  مصمم�ون  وقيادت�ه 
االلكرتوني�ة عند مداخل املس�جد األقىص مهما 
كل�ف من ثم�ن. وأَض�اف، يف بي�ان صحفي ان 
البوابات اإللكرتونية هي سبب الغضب الشعبي 
الفلس�طيني الراه�ن، وال بدي�ل ع�ن إزالته�ا، 
فالش�عب الفلس�طيني، وقيادات�ه مجمع�ون 
ع�ى رفضه�ا، ووج�وب إزالته�ا مهم�ا كل�ف 
ذلك من ثم�ن.  وطالب الهب�اش األمم املتحدة، 
ومجلس األمن، بالتدخل العاجل لوقف التصعيد 
اإلرسائييل »قبل أن تتدحرج األمور نحو األسوأ، 
وتصل نقط�ة الاع�ودة«. وقال«الس�يادة عى 
مدينة القدس للش�عب الفلس�طيني وال سيادة 
إلرسائيل، ونرفض أي تدخل إرسائييل«. ولليوم 
الثام�ن عى الت�وايل، يرفض الفلس�طينيون، يف 
مدينة القدس، الدخول إىل املس�جد األقىص من 
البواب�ات اإللكرتونية، الت�ي وضعتها الرشطة 
اإلرسائيلية عى مداخل املس�جد، األحد املايض. 

ويحتشد مئات الفلسطينيني يف ساعات النهار، 
واآلالف يف س�اعات املس�اء، يف منطق�ة ب�اب 
األس�باط ألداء الصلوات، وللتعبري عن رفضهم 
دخ�ول املس�جد األق�ىص م�ن خ�ال البوابات 
اإللكرتونية.وأف�ادت وكالة األنب�اء واملعلومات 
الفلسطينية )وفا( بأن قوات إرسائيلية نصبت 
فج�ر األحد أجهزة مراقبة وكش�ف عن املعادن 
عند باب األس�باط امل�ؤدي إىل الح�رم القديس.

الرشط�ة اإلرسائيلي�ة  أن ق�وات  إىل  وأش�ارت 
وطواق�م مختلف�ة عمل�ت بعد منتص�ف الليلة 
املاضي�ة عى نص�ب كامريات وأجه�زة مراقبة 
وأخرى كاشفة للمعادن تعمل باألشعة السينية 
وتح�ت الحمراء.وأضاف�ت أن الق�وات منع�ت 
املصوري�ن الصحفيني من االقرتاب من منطقة 
تركي�ب الكام�ريات، وفرضت طوقا عس�كريا 
محكم�ا عى املنطقة.وأكد رئيس قس�م اإلعام 
يف األوقاف اإلس�امية بالقدس »رفض األوقاف 
له�ذه اإلج�راءات الجديدة من قب�ل االحتال«، 
مؤك�دا رضورة عودة الوض�ع إىل ما كان عليه.

وكان�ت إرسائيل اتخذت إج�راءات تصعيدية يف 
القدس منذ الجمعة 14 من تموز الجاري، حيث 
أغلقت املس�جد األقىص أم�ام املصلني ألول مرة 

من�ذ عام 1969، وذلك يف أعق�اب عملية إطاق 
نار أدت إىل مقتل ثاثة فلس�طينيني ورشطيني 

إرسائيليني.
ودع�ت اللجن�ة الرباعي�ة الدولي�ة لل�رشق 
املعني�ني  األط�راف  جمي�ع  الس�بت  األوس�ط 
بالوضع يف القدس الرشقي�ة املحتلة اىل »ضبط 
النفس ألقىص حد«، وذلك بعدما شهدت املدينة 
املقدسة يوما جديدا من الصدامات الدموية بني 
الفلس�طينيني وقوات االمن االرسائيلية.وقالت 
الرباعي�ة )الوالي�ات املتحدة وروس�يا واالتحاد 
االوروب�ي واالم�م املتح�دة( يف بيان ان�ه »نظرا 
اىل الطابع الش�ديد الحساسية للمواقع الدينية 
املقدس�ة يف القدس ورضورة حف�ظ االمن فإّن 
مبعوثي الرباعية يدعون الجميع اىل ممارس�ة 
ضب�ط النف�س اىل اق�ىص حد وتجن�ب االعمال 
االس�تفزازية والعمل يف س�بيل خفض مستوى 
التوتر«.كما دعت الرباعية »ارسائيل واالردن اىل 
العمل سويا من اجل اإلبقاء عى الوضع القائم« 
يف باح�ة االق�ىص يف الق�دس الرشقي�ة املحتلة 
والذي يتاح بموجبه للمسلمني دخول املوقع يف 
اي وق�ت ويتاح لليهود دخوله يف اوقات محددة 

من دون ان يتمكنوا من الصاة فيه.
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قال أعضاء ديمقراطيون بارزون يف الكونغرس 
األمرييكي إن الجمهوريني والديمقراطيني توصلوا 
التفاق بش�أن ترشيع يتيح فرض عقوبات جديدة 
عى روس�يا وإيران وكوريا الش�مالية ومن شأنه 
تقييد أي س�عي محتمل للرئي�س األمريكي دونالد 

ترامب لرفع العقوبات ضد موسكو.
وأق�ر مجلس الش�يوخ الش�هر امل�ايض قانون 
مجابهة أنش�طة إيران املزعزعة لاس�تقرار لكنه 
تعطل يف مجلس النواب بعدما اقرتح الجمهوريون 
إدراج عقوبات عى كوريا الشمالية ضمن مرشوع 

القانون.
ووفقا ملرشوع القان�ون يتعني أن يقدم ترامب 
تقريرا إىل الكونغرس بش�أن أي إجراءات مقرتحة 
م�ن ش�أنها إح�داث »تغي�ري كب�ري« يف السياس�ة 
الخارجي�ة األمريكي�ة حي�ال روس�يا بم�ا يف ذلك 
تخفيف العقوبات أو إعادة املقرات الدبلوماسية يف 
مارياند ونيويورك التي كان الرئيس السابق باراك 

أوباما أمر بإخائها يف كانون األول.
وس�يكون أمام الكونغ�رس 30 يوما عى األقل 
يعقد خالها جلسات استماع قبل أن يصوت سواء 

لتأييد أو رفض التغيريات التي يقرتحها ترامب.
ويأمل كثري من املرشعني يف أن يرس�ل مرشوع 
القان�ون ه�ذا رس�الة إىل الرئي�س دونال�د ترامب 

برضورة مواصلة إتباع موقف قوي ضد روسيا.
ويف بروكس�ل أب�دى االتح�اد األوروب�ي قلق�ه 
بش�أن تحركات يف الكونجرس األمريكي لتش�ديد 
العقوبات األمريكية عى روس�يا داعيا واشنطن إىل 
مواصلة التنسيق مع رشكائها يف مجموعة السبع 

ومحذرا من عواقب ال يمكن التكهن بها. 
وحذرت املفوضية األوروبية من احتمال حدوث 
عواق�ب »هائل�ة ومحفوف�ة باملخاط�ر« ال يمكن 
التكه�ن به�ا خاصة فيم�ا يتعلق بجه�ود االتحاد 

األوروبي لتنوع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا.
وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيني بمجلس 
الشيوخ إن »من الرضوري« صدور مرشوع قانون 

قوي للعقوبات.
وقال ش�ومر يف بيان »أتوقع أن يعمل مجلس�ا 
النواب والش�يوخ عى هذا الترشيع من غري إبطاء 

عى أساس واسع من الحزبني وأن يرسا مرشوع 
القانون إىل مكتب الرئيس«.

عض�و  وه�و  كاردي�ن  ب�ن  الس�ناتور  وق�ال 
ديمقراطي بلجنة العاق�ات الخارجية إن االتفاق 

جرى التوصل إليه بعد »مفاوضات مكثفة«.
وأض�اف يف بيان »يس�تعد الكونغ�رس بإجماع 
ش�به كامل إلرس�ال رس�الة واضح�ة إىل الرئيس 
الرويس فاديمري بوتني نيابة عن الشعب األمريكي 
وحلفائه. ونريد من الرئيس ترامب أن يساعدنا يف 

توصيل هذه الرسالة«.
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم 
)1797 يف 7/17 /2017 ( .

تدعو )محافظة البرصة / العقود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة من 
مقدم�ي عطاءات ذوي أهلية و  مؤهلني لتنفيذ مرشوع ) اس�تقدام 

كوادر قلب االطفال(
الكلف�ة التخميني�ة )994,936,000(   تس�عمائة واربعة وتس�عون 
مليون وتس�عمائة وس�تة وثالثون الف دينار عراق�ي ضمن برنامج 

املوازنة التشغيلية لعام 2017 
- مدة التنفيذ )180 يوم ( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / التاسعة   والصنف / رشكات 
او مكاتب متخصصة يف هذا املجال .

أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية 
الوطني�ة التي حددتها تعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية العامة رقم 
)2( لس�نة 2014 والص�ادرة من وزارة التخطي�ط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األهلي�ة الراغب�ني أن يحصل�وا عىل 
معلوم�ات إضافية من )العقود الحكومية  / التعاقدات / االعالن( يف 
العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مس�تجيبة 

ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :
1- القدرة املالية:

ع�ىل مق�دم العط�اء أن يقدم أدل�ة موثقة تثب�ت قدرته ع�ىل القيام 
باملتطلبات املالية اآلتية:

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

ب -  معدل حجم الخدمات املنفذة  خالل السنوات  الخمسة )5( االخرية  
يج�ب ان ال يقل عن )1,989,872,000( مليار وتس�عمائة وتس�عة 

وثمانون مليون وثمانمائة واثنان وسبعون الف دينار عراقي 
ج- الخربة والقدرة الفنية: الحد االدنى للخربة السابقة خالل السنوات 
الخمس )5( الس�ابقة  يجب اليقل عن مبلغ قدره )596,961,600( 
خمس�مائة وستة وتسعون  مليون وتس�عمائة وواحد وستون  الف 

وستمائة دينار عراقي وستمائة دينار عراقي . 
ح- متطلب�ات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العط�اء توضيح املقدرة 

املالية وتوفري املوارد املالية كالس�يولة النقدية ال يقل عن مبلغ قدره 
)331,645,000( ثالثمائة وواحد وثالثون  مليون   وستمائة وخمسة 

واربعون الف دينار عراقي
 رابع�اً- يمكن رشاء مجموعة وثائق العط�اء الكاملة باللغة العربية 
من قبل املناقصني الراغبني يف  العنوان أدناه* ودفع رسم غري مسرتد  
)150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االثنني 

املصادف 2017/7/24 .
خامس�اً- يج�ب تس�ليم العط�اءات يف أو قبل ي�وم االح�د املصادف 
2017/8/6 الساعة 2:00 ظهرا     حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة 
. العط�اءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم 
رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني 

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

التاريخ : يوم االحد املصادف 2017/8/6.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يجب أن يرف�ق بجميع العطاءات ضم�ان العطاء بقيمة ) 
9,949,360( تس�عة ملي�ون وتس�عمائة وتس�عة واربع�ون مليون 
وثالثمائة وستون الف وسبعمائة واثنا عرش  دينار عراقي عىل شكل 
صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ 

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

ثامناً- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.
تاس�عاً- اذا ص�ادف يوم غل�ق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد 

الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
ع�ارشاً- للدائرة الحق يف الغ�اء املناقصة يف أي مرحل�ة من مراحلها 

وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحس�ب مقتضيات املصلحة العام�ة و اليحق للمرشكني يف املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
احدى عرش-  العنوان املشار إليه أعاله*: جمهورية العراق/ محافظة 
الب�رصة/ ديوان محافظة البرصة العق�ود الحكومية / التعاقدات /

لجنة بيع التنادر .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)استقدام كوادر قلب االطفال(

مناقصة )1/ صحة  2017 (

م.ر مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية /وكالة

العدد: 3064
التاريخ:23 /2017/7

محكمة بداءة السماوة
العدد: 265/ب/2017
التاريخ 2017/7/19

اعالن
اىل/االش�خاص الثالث�ة اىل جان�ب املدعى عليه 

اضافة لوظيفته
1-نهات ش�ايف تويس  2-فزاع ش�هد لش�ه 3- 
جدران تويس ش�هد 4- عليل هاش�م حافظ 5- 
فليح حس�ن تويس 6- ش�كاحي تويس ش�هد 
7- مناح�ي تويس ش�هد 8- زغري ش�ايف تويس 
9-عدهان شايف تويس 10- مظلوم شايف تويس 

11- سعران تويس شهد 
اقام املدعي صالح مطرش فزاع الدعوى املرقمة 
265/ب/2017 والت�ي طل�ب فيها الغ�اء قرار 
الحكم باالس�تمالك  الصادر م�ن هذه املحكمة  
بالع�دد 1310/ب/2013 والت�ي قض�ت فيه�ا 
بالحكم باطفاء حق الترصف  بمس�احة قدرها 
)س�تة عرش دونم وس�تة عرش اورك وخمس�ة 
وس�تني مرت ( من مس�احة عموم العقار املرقم 
1/1م19 ام العصاف�ري لق�اء ب�دل اطفاء قدره 
وس�تمائة  ملي�ون  ع�رش  وس�تة  اربعمائ�ة   (
( وملجهولي�ة  مح�ل  دين�ار  ال�ف  وخمس�ون 
اقامتكم حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار 
مختار منطقة الشنابرة عليه فقد تقرر تبليغكم 
اعالن�ا  بصحيفت�ني  محليتني يوميت�ني بموعد 
املرافعة املوافق الساعة  التاسعة من صباح يوم 
2017/8/1 وعند حضوركم او من ينوب عنكم 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقكم غيابا وعلنا 

ووفقا لالصول 
القايض فليح حسن جاسم

مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

رئاسة لجنة تثبيت العائدية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد/6/تسجيل مجدد/2016
التاريخ 2017/7/3

اعالن
قرار تثبيت عائدية  عقار تسجيل مجدد

بتاري�خ  قراره�ا  العائدي�ة  تثبي�ت  لجن�ة  اص�درت 
2017/5/23 اس�تنادا ملحرض تثبيت العائدية املؤرخ 
يف 2017/5/23 والذي يق�ي بتثبيت عائدية العقار 
املرق�م ) 2445( محلة )رش�ادية( جنس العقار ) دار 
( ويف االضب�ارة املرقمة )6/تس�جيل مج�دد/2017( 
بتسجيله باسم طالب التسجيل املجدد العراقي )خالد 

حيدر كاظم ( 
وفق�ا الح�كام امل�ادة ) 49( م�ن قان�ون التس�جيل 
العقاري رقم ) 43( لسنة 1971 املعدل لذا نعلن القرار 
اعاله بواس�طة نرشة يف صحيفتني محليتني يوميتني 
فعىل من لديه اعرتاض ع�ىل القرار املذكور خالل مدة 
االع�الن البالغة ثالث�ون يوما من اليوم الت�ايل لتاريخ 
نرشه يف الصحف املحلية تقديم اعرتاضه لدى رئاس�ة 
محكمة استئناف النجف االتحادية بصفتها التمييزية  
خ�الل املدة املذك�ورة ويف حالة عدم ورود اش�عار من 
رئاسة محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن عىل القرار 
املذكور لديها فس�وف يكون القرار قد اكتسب الدرجة 
القطعي�ة وس�تبارش مديري�ة التس�جيل العقاري يف 
الكوفة بتس�جيل العق�ار وفقا لقرار تثبي�ت العائدية 

حسب االصول
القايض
رئيس لجنة تثبيت العائدية يف محكمة بداءة الكوفة

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 1782/ب2017/1
التاريخ 2017/7/23

اعالن
اىل املدعى عليه ) حيدر صرب كاظم ( 

قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
بتاري�خ  1782/ب2017/1    املرق�م 
2017/7/13 واملتضمن الحكم بالزامك 
بدفع مبلغ سبعة وثالثون مليون دينار 
اىل املدعي )عبد الرحيم جبار كاظم وهو 
مايمث�ل قيمة االعم�ال الغري املنجزة يف 
عقد املقاول�ة املربم بينكم واملرقم 133 
يف 2014/11/12 و الخ�اص بانش�اء 
دار ع�ىل القطعة املرقم�ة 17514/3( 
ولثبوت  مجهولية  محل اقامتك حسب 
رشح املبل�غ القضائي ثامر طعمة جرب 
واش�عار مختار حي الغري /1 بتاريخ 
2017/7/18 عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني  يوميتني ولك 
ح�ق الطع�ن يف الق�رار املذك�ور خالل 
امل�دة القانونية و بكافة ط�رق الطعن 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذك�ور 

درجة البتات وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2292/ب2017/2
التاريخ 2017/7/23

اعالن
اىل املدعى عليه ) عيل عبد االمري خضري (

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاونية اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اع�اله ض�دك وال�ذي  يطل�ب فيه�ا الحكم 
بتاديت�ك واملدع�ى عليها الثاني�ة )زينة عبد 
االم�ري يوس�ف ( ل�ه بالتكاف�ل والتضامن 
مبل�غ ق�دره )2405 دوالر امريك�ي ( وهو 
مجم�وع املبال�غ املرتتبة بذمتكم�ا للمدعي 
م�ن مبل�غ الق�رض والغرام�ات التاخريية 
بموجب اتفاقي�ة  القرض املح�ررة بتاريخ 
2015/6/28 ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة 
ب�داءة الب�رصة واش�عار املجال�س البلدية 
ملنطقة مناوي نجم ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا 
بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
صباح�ا  التاس�عة   2017/7/30 املرافع�ة 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
طالل سلمان مهدي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2287/ب2017/2
التاريخ 2017/7/23

اعالن
اىل املدعى عليه ) مرتىض عامر هادي (

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاونية اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة 
اع�اله ض�دك وال�ذي  يطل�ب فيه�ا الحكم 
بتاديت�ك واملدعى عليها الثان�ي )نزيه اديب 
حسني ( له بالتكافل والتضامن مبلغ قدره 
)2950 دوالر امريكي ( وهو مجموع املبالغ 
املرتتبة بذمتكم�ا للمدعي من مبلغ القرض 
اتفاقي�ة   بموج�ب  التاخريي�ة  والغرام�ات 
 2016/7/24 بتاري�خ  املح�ررة  الق�رض 
حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  ملجهولي�ة  ونظ�را 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة ب�داءة 
الكوت واش�عار مخت�ار دور الخليج املدعو 
ع�يل جبار عب�د الجيزاني  لذا تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
صباح�ا  التاس�عة   2017/7/10 املرافع�ة 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
طالل سلمان مهدي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2912/ب2016/1

التاريخ 2017/7/19
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة الخاص 
بازال�ة ش�يوع الس�يارة )13747/أ نج�ف حم�ل 
موديل 1983 ( يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة  
عن بيع الس�يارة املذكورة اعاله واملبينة اوصافها 
وقيمته�ا ادناه فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل 10 يوما من اليوم الثاني لنرش 
االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر 
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
رقم )7( يف النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري من االعالن 
يف )كراج الكرامة يف حي الكرامة (  وعىل املش�رتي 
جلب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
الس�يارة املرقمة 13747/أ نجف نوع مرس�يدس 
موديل 1983 قالب تريلة وتحمل لوحات تس�جيل 
بالع�دد 13747/أ نج�ف لونها ابي�ض مع عربانة 
محوري�ن  وتحت�وي عىل اربعة ع�رش عجلة وهي 
بحال�ة جي�دة وصالحة للعمل عند اجراء الكش�ف 
وان القيمة املقدرة للسيارة مبلغ )21.000.000( 

واحد وعرشون مليون دينار فقط الغريها
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   البصرة/ المستقبل العراقي

افتتح محافظ البرصة ماجد النرصاوي ، 
احياء نظران والرشطة وسط املحافظة 
، بع�د اكم�ال م�رشوع البن�ى التحتي�ة 

املتكامل املنفذ فيها ».
وق�ال املحاف�ظ يف ترصيح ع�ى هامش 
حفل االفتتاح تلقته »املستقبل العراقي«، 
ان »هاتني املنطقتني الشعبيتني تعتربان 
م�ن املناطق املهمة يف الب�رصة ، لكنهما 
يف ذات الوق�ت كان مهمل�ة طيلة الفرتة 
الس�ابقة ، االم�ر ال�ذي ح�دى بحكومة 
ش�مولهما  تق�رر  ان  املحلي�ة  الب�رصة 
بم�رشوع بنى تحتي�ة متكاملة من ماء 
ومج�اري وتبليط وانارة لتصبح مناطق 

نموذجية مقفلة خدمياً« .
»امل�رشوع  ان  الن�رصاوي  واض�اف 
نفذته رشكة ماء الس�ماء الدولية مثال 
لل�رشكات الرصينة االمر ال�ذي حرصنا 
عليه منذ تس�نمنا خدمة ابن�اء البرصة 
الك�رام ، وق�د خ�دم امل�رشوع ) 235 ( 
منزالً س�كنياً يف حي الرشطة و ) 1000 
( من�زل يف حي نظران ،وبس�ماحة كلية 

قدرت ب� ) 310 ( الف مرت مربع« .
وب�ني املحاف�ظ  ان »م�دة االنج�از التي 
كانت مقررة للمرشوع هي قرابة السنة 
الواح�د لكنها ولرصان�ة الرشكة املنفذة 
وقدرته�ا واملتابع�ة الحثيث�ة م�ن قب�ل 
الحكوم�ة املحلية تم انج�از املرشوعني 
بفرتة قياس�ية وب�� ) 150 ( يوماً فقط 

.«
كما افتتح محافظ البرصة ، عرص امس 
االح�د ، ح�ي الزهور ) وس�ط املحافظة 

( ، بع�د اكمال م�رشوع البن�ى التحتية 
املتكامل للمنطقة« .

وق�ال محافظ الب�رصة ان »حي الزهور 
م�ن االحياء املهم�ة يف مرك�ز محافظة 

الب�رصة ، وكان يعان�ي طيل�ة الف�رتة 
الس�ابقة من االهمال ونقص الخدمات 
، لذل�ك حرصنا عى ايج�اد مرشوع بنى 
تحتية متكاملة له اس�وة بباقي املناطق 

التي يجري العمل عى اكمالها حالياً« .
واض�اف النرصاوي ان »م�رشوع البنى 
التحتي�ة لح�ي الزه�ور يش�مل تأهي�ل 
واالن�ارة  واالمط�ار  املج�اري  ش�بكات 

واالرصفة والتبليط واالتصاالت ، ويخدم 
قرابة ال� ) 120 ( منزالً وبمساحة تقدر 
ب� ) 15 الف مرت ( وبفرتة تنفيذ قياسية 

وصلت لثالثة اشهر فقط .

حمافظ البرصة يفتتح احياء  الزهور و نظران والرشطة
بعد اكمال البنى التحتية وبفرتة قياسية
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كهرباء الرصافة توقع عقودًا 
مع رشكتني للرشاكة واجلباية وزير النقل يبحث مع السفريين االوكراين والتشيكي

سبل التعاون املشرتك

وجه املوانئ بإعادة إعمار وتأهيل إعدادية املعقل

املنافذ احلدودية تضبط باص مهرب 
وكمية من املخدرات

طاقم عراقي يصل إىل سياتل األمريكية جللب طائرة »البوينغ » اجلديدة للخطوط اجلوية

   بغداد/ المستقبل العراقي

ابرم�ت املديري�ة العامة لتوزي�ع كهرباء 
الرصاف�ة عق�دا مع رشك�ة نخيل الرشق 
االوسط وقد تم توقيع العقد من قبل مدير 
عام توزيع كهرباء الرصافة خليل ابراهيم 
محم�د صالح, ع�ن وزارة الكهرباء, ومن 
جانب الرشكة املدير املفوض  احمد صالح 

مهدي.
وب�ني املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة 
مصع�ب رسي امل�درس, يف بي�ان تلق�ت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه ، أن 
»العقد يتضمن مش�اركة القطاع الخاص 
يف تقدي�م الخدم�ة والصيان�ة, وتش�غيل 
الشبكة، وجباية أجور الكهرباء, وتنصيب 
ملناط�ق  الذكي�ة,  املقايي�س  منظوم�ة 
)الك�رادة، والنعريي�ة، وبغ�داد الجدي�دة، 
والوح�دة،  والنه�روان،  والزعفراني�ة، 
 )130,000( س�كاني  وبواق�ع  املدائ�ن( 
مائ�ة وثالث�ون الف مش�رتك، وال تختلف 
بنود العقد عن س�ابقاته من العقود التي 
أبرمته�ا املديري�ة, لتعم�ل رشك�ة نخيل 
الرشق االوسط عى تقديم أفضل الخدمات 
للمواطنني , تبدأ الرشك�ة يف عملية أجراء 
الكشوفات ورفع التجاوزات كأستعدادات 
أولية لتهيئ�ة الش�بكة يف إمكانية تجهيز 

املواطنني بالطاقة الكهربائية  ».
كم�ا اعل�ن امل�درس ان »املديري�ة العامة 
لتوزي�ع كهرباء الرصافة عقدا مع رشكة 
فض�اء الرافدين وقد ت�م توقيع العقد من 
قب�ل مدير ع�ام توزيع كهرب�اء الرصافة 
ومن جانب الرشكة املدير املفوض  شاهر 

عبد الرزاق«.
واض�اف أن »العق�د يتضم�ن مش�اركة 
الخدم�ة  تقدي�م  يف  الخ�اص  القط�اع 
والصيانة, وتشغيل الشبكة، وجباية أجور 
الكهرب�اء, وتنصي�ب منظوم�ة املقاييس 
الذكية, ملناطق ) مركز الرصافة , وصليخ 
, والكريعات ( والتي يبلغ عدد املش�رتكني 
الطاقة لهذه املناطق ب� )117,000( مئة 
وس�بعة عرش ال�ف مش�رتك للطاقة , وال 
تختلف بنود العقد عن سابقاته من العقود 
التي أبرمتها املديرية, لتعمل رشكة فضاء 
الرافدي�ن ع�ى تقدي�م أفض�ل الخدم�ات 
للمواطن�ني، تبدأ الرشك�ة يف عملية أجراء 
الكشوفات ورفع التجاوزات كأستعدادات 
أولية لتهيئ�ة الش�بكة يف إمكانية تجهيز 

املواطنني بالطاقة الكهربائية.

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

التق�ى وزير النقل كاظم فنجان الحمامي الس�فري 
االوكران�ي يف العراق فيكتور ليدوباس لبحث س�بل 
التعاون املش�رتك بمجال النقل وكيفية االس�تفادة 
م�ن ال�رشكات األوكرانية لتطوير النق�ل الجوي يف 
البالد.وق�ال الحمامي ان اللقاء كان مثمرا وملس�نا 
رغبة كبرية من قبل الجانب االوكراني ألبداء التعاون 
وتطوي�ر العمل الثنائي بمختل�ف قطاعات النقل«.

واضاف انه »تم االتفاق ع�ى توقيع مذكرة تفاهم 
وافتت�اح خط جوي بني العراق وأوكرانيا قريبا جدا 
، مش�ريا اىل »تواص�ل الجه�ود لالنفت�اح عى دول 
العالم وبالخصوص الرشكات العاملية الرصينة ذات 
الكفاءة لألس�تفادة من خرباته�ا يف مجال النقل«.

يذك�ر ان الحمامي ق�د اكد يف وقت س�ابق عى »أهمية 
فت�ح خط�وط جوية مب�ارشة م�ع جمي�ع دول العالم 
وباألخص التي يقصدها املس�افر العراقي للس�ياحة .« 
يشار اىل ان وزارة النقل افتتحت مؤخرا خط مبارش بني 
بغداد والعاصمة البالروس�ية مينس�ك« .كم�ا اكد وزير 

النق�ل عى ان العراق بحاج�ة إىل توطيد أوارص التعاون 
م�ع ال�دول كافة، الفت�ا اىل أن وزارة النقل تس�عى فتح 
مزيد من املطارات ومش�اريع الس�كك وغريها«. وبحث 
الحمامي خالل اس�تقباله س�فري التش�يك ل�دى العراق 
يان فيجيتال يف مكتبه ببغداد آفاق التعاون يف املش�اريع 
اإلس�تثمارية لوزارة النقل ، داعيا الرشكات التش�يكية 

للدخ�ول بقوة من أجل اس�تثمار الش�حن الجوي. 
فيما عرب عن اهتمامه بإرسال الطيارين العراقيني 
للتدري�ب يف جمهوري�ة التش�يك«. م�ن جانبه دعا 
فيجيت�ال إىل تفعي�ل مذك�رة التفاه�م املوقعة بني 
البلدي�ن يف القط�اع الج�وي وتحويله�ا إىل اتفاقية 
بني البلدين«.وعى صعيد منفصل وجه وزير النقل 
كاظ�م فنج�ان الحمام�ي، الرشكة العام�ة ملوانئ 
الع�راق بإعادة إعم�ار وتأهيل اعدادي�ة املعقل من 
خالل التنس�يق والتعاون مع املديرية العامة لرتبية 
محافظة البرصة«. واعترب الحمامي هذه االعدادية 
من اوىل املدارس التي بنيت يف مدينة البرصة وتخرج 
منها العديد من الشخصيات الحكومية والسياسية 
واألدبية وكانت مركز إشعاع علمي وتربوي وثقايف 

يف املدينة«. 
واض�اف ان »اعدادية املعقل كانت تحتض�ن الفعاليات 
الثقافية واملهرجانات الرياضي�ة وعملية تأهيلها اليوم 
هو الع�ادة مجدها عرب تحملها مس�ؤولية يف بناء جيل 
تربوي بمس�توى علمي يليق بها وبسمعتها للمساهمة 

يف بناء العراق الجديد .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مدي�ر ع�ام املناف�ذ الحدودي�ة يف وزاره الداخلية 
اللواء س�امي الس�وداني عن »ضبط ب�اص ركاب كان 
معد للتهريب وبدون مستمسكات رسميه تم ضبطه يف 
منفذ س�فوان الحدودي يف محافظة البرصه بني العراق 

والكويت ».

واضاف انه »تم ضبطه من قبل  منتس�بي شعبة البحث 
والتحري يف املنفذ وتم احالته اىل القضاء ».

كما اعلن الس�وداني ع�ن »ضبط كمية م�ن املخدارات 
كانت بحوزة احد املسافرين يف منفذ الشالمجه من قبل 

شعبة البحث والتحري يف املنفذ«.
 وب�ني انه »تم كش�ف املادة بواس�طة جهاز ايوس�كان 

لكشف مخدرات واملتفجرات وتم احالته اىل القضاء.

   بغداد / المستقبل العراقي

وصل إىل سياتل طاقم الطائرة العراقي والفريق الهنديس 
املخصص لجلب طائ�رة الخطوط الجوية العراقية نوع 

بوينغ 801-737 إىل مطار بغداد الدويل«.

 وق�ال مدير عام رشك�ة الخطوط العراقية س�امر كبة 
يف بي�ان العالم ال�وزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»إحدى الطائرتني ستصل يوم 26 من هذا الشهر ، فيما 
تصل الطائرة الثانية بداية الش�هر القادم«. واشار كبة 
اىل ان »الفري�ق التقني س�يتابع االعمال النهائية لوضع 

ش�عار الخطوط الجوي�ة العراقي�ة عى الطائ�رة فيما 
س�يتم تسيريها باتجاه بغداد يف حينها.« يذكر ان وزير 
النقل سبق وأن أعلن عن رشاء العراق طائرتني لحساب 
الخطوط الجوية العراقية وبصيغة الرشاء املبارش دون 

االعتماد عى االقرتاض من املصارف.

املياه اجلوفية: انجاز وفحص »60« بئرًا 
خالل حزيران

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

بح�ث محافظ بغ�داد عطوان العطواني م�ع وفد من رشك�ة )EEI االمريكية( 
انش�اء مصانع نموذجية لتدوير النفايات.وذكر مكتبه االعالمي ان »العطواني 
استقبل يف مكتبه مدير رشكة)EEI االمريكية( والوفد املرافق له، مبينا انه »تم 
خالل اللقاء بحث سبل التعاون املشرتك بني املحافظة والرشكة االمريكية لغرض 
انش�اء مصانع نموذجية لتدوير النفايات يف مناطق اطراف بغداد«.واضاف  ان 
»املحاف�ظ اكد عى ني�ة املحافظة الصادق�ة يف دعم مثل هكذا مش�اريع ملا لها 
م�ن اهمية كبرية يف انتاج الطاق�ة الكهربائية والحفاظ عى البيئة خصوصا ان 
هذه النفايات اخذت تغزو العاصمة مشريا اىل اهمية املواد املستخرجة من هذه 
النفايات مثل االس�مدة والزج�اج وغريها«.و اوضح املكت�ب ان »هناك لقاءات 

واجتماعات اخرى مشرتكة مع الرشكة بعد حضور الفريق الفني الخاص .
ومن جان�ب آخر محافظ بغداد يرعى مجلس عزاء الش�هيد عيل الرفيعي مدير 
قس�م التخطيط واملش�اريع يف محافظة بغداد.  برعاية محافظ بغداد املهندس 
عط�وان العطواني اقي�م داخل مبنى محافظة بغداد مجلس عزاء الش�هيد عيل 
الرفيع�ي مدير قس�م التخطيط واملش�اريع يف محافظة بغداد ال�ذي اغتالته يد 
الغ�در والخيان�ة يوم الخميس املص�ادف 20/ 7/ 2017 امام منزله يف س�احة 
عقب�ة ب�ن نافع .    وذكر بي�ان اورده املكتب االعالمي ان الس�يد املحافظ وجه 
بأجراء تحقيق فوري وعاجل بحادث االغتيال والكش�ف عن مالبس�ات الحادث 
بارسع وقت ممكن ومحاس�بة الجناة . واضاف العطواني ان الش�هيد الس�عيد 
كان من املخلصني يف اداء عملهم من اجل خدمة املواطنني س�ائالً الله س�بحانه 
وتعاىل ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه 

ومحبيه الصرب والسلوان.  املكتب االعالمي الخاص ملحافظ بغداد.

     المستقبل العراقي /  منى خضير عباس

تج�دد الهي�أة العام�ة للمي�اه الجوفية نش�اطها يف ب�ذل الجهود س�عياً منها 
لالستفادة القصوى من مخزون املياه الجوفية واستثمارها الغراض االستهالك 
البرشي وس�قي املزوعات وارواء الحيوانات ومعالجة مشاكل النازحني للمياه 
حيث بلغ عدد االبار املنجزة لش�هر حزيران م�ن هذا العام )33( برئاً باالضافة 
اىل فحص )27( برئ ونصب )4( طواقم ضخ » .وافاد مصدر اإلعالمي يف الهيأة 
العامة للمياه الجوفية ل�«املس�تقبل العراقي«، انه »تم انجاز حفر)13( برئ يف 
العاصمة بغداد لس�د احتياجات املحافظ�ة للمياه وتأمينها ملخيمات النازحني 
ومس�اعدتهم عى تحمل الظروف الحرجة التي يمرون بها حيث شملت مواقع 
وق�رى عدة منه�ا برئ ثامر جالب احمد وبرئ س�عود حميد عوي�د باالضافة اىل 
فح�ص )12( برئ يف املحافظة«.واضاف »اما يف محافظة كربالء املقدس�ة فقد 
تم انجاز حفر )5( ابار من ضمنها )2( برئ ملرشوع املياه البديلة لتأمني حاجة 
املحافظ�ة للمي�اه يف حالة حدوث اي طارئ ملياه نه�ر الفرات و كذلك )2( برئ 
ملطحنة الهناء وبرئ للحش�د الش�عبي باالضافة اىل فحص )3( برئ ونصب )4( 
طاق�م ضخ يف املحافظة ،مضيفا »وتم انجاز حفر )5( ابار يف محافظة النجف 
االرشف منها برئ موكب خدام الحس�ني باالضافة اىل فحص )2( برئ« .واوضح 
املص�در انه »تلبيًة الحتياج�ات محافظة صالح الدين للمياه بس�بب الظروف 
االمني�ة الصعبة التي خلفته�ا عصابات داعش االرهابي فق�د انجزت مالكات 
الهي�أة حفر )3( اب�ار يف املحافظة منها ب�رئ الخزامية الرشقي�ة باالضافة اىل 

فحص )2( برئ«.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تعلن عن البدء بإطالق جتهيز النفط األبيض يف بغداد وحمافظات املنطقة الغربية
    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النف�ط املتمثل�ة برشك�ة 
التوزيع عن بدءها  بإطالق تجهيز مادة 
النف�ط األبيض ع�ى املواطنني الكرام يف 
محافظ�ات ) بغ�داد – األنب�ار- صالح 
الدي�ن - دي�اىل و نين�وى ( وإعتباراً من 
العرشي�ن م�ن تم�وز الج�اري  وبواقع 
)100(  ل�رت لكل عائلة وحس�ب اآلليات 
املحافظ�ات  يف  س�ابقاً  به�ا  املعم�ول 
ع�ن طري�ق البطاق�ة التمويني�ة أما يف 
محافظة بغداد ستكون عملية التجهيز 

فيها وفق قس�يمة املعلوم�ات للبطاقة 
الوقودي�ة الحالي�ة ذات الل�ون األصفر 
.رصح بذل�ك مدي�ر عام رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطي�ة املهن�دس عيل عبد 
الكريم املوس�وي مبيناً إن وزارة النفط 
من خالل رشكة التوزيع تسعى جاهدة 
لتذلي�ل كافة الصعوبات ع�ن املواطنني 
الكرام حيث تأتي هذه الخطوة بإطالق 
تجهيز مادة النفط األبيض بشكل مبكر 
حرص�اً منه�ا ع�ى توفري خزي�ن كاف 
لفصل الش�تاء ودعم�اً للعوائل النازحة 
فيه�ا . يذكر إن رشك�ة توزيع املنتجات 

النفطية تحرص قبل بدء موسم الشتاء 
من كل ع�ام بإعداد آلية خاصة لتجهيز 
للمواطن�ني  األبي�ض  النف�ط  منت�وج 
وحس�ب البطاقة الوقودية يف محافظة 
بغ�داد و البطاق�ة التمويني�ة يف باق�ي 
محافظ�ات العراق و ذل�ك حرصاً منها 
ع�ى ضم�ان تحقي�ق املس�اواة والعدل 
يف توزي�ع املنت�وج بما يضم�ن حصول 
جمي�ع العوائل عى حصصه�م املقررة 
م�ن النفط األبيض طيلة فصل الش�تاء 
عى الرغم م�ن الصعوبات الكبرية التي 

تواجه عمل الرشكة .

حمافظ بغداد يبحث مع رشكة )EEI االمريكية( 
انشاء مصانع نموذجية لتدوير النفايات

رعى جملس عزاء الشهيد علي الرفيعي
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استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم 
)1797 يف 7/17 /2017 ( .

تدعو )محافظة البرصة / العقود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة من 
مقدم�ي عطاءات ذوي أهلية و  مؤهلني لتنفيذ مرشوع ) اس�تقدام 

كوادر تمريضية (
 الكلف�ة التخمينية )1,857,671,200(   مليار و ثمانمائة وس�بعة 
وخمس�ون مليون وس�تمائة وواحد وس�بعون الف ومائت�ان دينار 

عراقي ضمن برنامج املوازنة التشغيلية لعام 2017 
- مدة التنفيذ )180 يوم ( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / السابعة  والصنف / رشكات 
او مكاتب متخصصة يف هذا املجال .

أوالً- س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية 
الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم 
)2( لس�نة 2014 والصادرة م�ن وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   

املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األهلي�ة الراغب�ني أن يحصلوا عىل 
معلومات إضافية من )العقود الحكومية  / التعاقدات / االعالن( يف 
العنوان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب 

التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة 

ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :
1- القدرة املالية:

ع�ىل مقدم العط�اء أن يق�دم أدلة موثق�ة تثبت قدرته ع�ىل القيام 
باملتطلبات املالية اآلتية:

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

ب - معدل حجم الخدمات املنفذة  خالل السنوات  الخمسة )5( االخرية  
يج�ب ان ال يق�ل ع�ن )3,715,342,000(  ثالثة مليار وس�بعمائة 

وخمسة عرش مليون وثالثمائة واثنان واربعون  الف دينار عراقي 
ج- الخربة والقدرة الفنية: الحد االدنى للخربة السابقة خالل السنوات 
الخمس )5( السابقة  يجب اليقل عن مبلغ قدره )1,114,602,000( 
مليار ومائة واربعة عرش مليون وس�تمائة واثنان الف دينار عراقي 

وستمائة دينار عراقي . 
ح- متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مق�دم العطاء توضيح املقدرة 

املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية ال يقل عن مبلغ قدره 
)619,223,000( س�تمائة وتس�عة ع�رش ملي�ون   ومائتان وثالثة 

وعرشون   الف دينار عراقي
رابعاً- يمكن رشاء مجموعة وثائ�ق العطاء الكاملة باللغة العربية 
م�ن قب�ل املناقص�ني الراغبني يف  العن�وان أدناه* ودفع رس�م غري 
مس�رتد  )150,000( مائة وخمس�ون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم االثنني  املصادف 2017/7/24 .
خامس�اً- يجب تس�ليم العط�اءات يف أو قب�ل يوم االح�د املصادف 
2017/8/6 الساعة 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة 
. العطاءات اإللكرتونية )ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة س�يتم 
رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني 

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

التاريخ : يوم االحد املصادف 2017/8/6.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يجب أن يرفق بجمي�ع العطاءات ضم�ان العطاء بقيمة 
) 18,576,712( ثمانية عرش مليون وخمس�مائة وس�تة وسبعون  
ال�ف وس�بعمائة واثنا عرش  دين�ار عراقي عىل ش�كل صك مصدق 
او س�فتجة او خط�اب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بع�د تاريخ نفاذية 

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

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

الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
ع�ارشاً- للدائرة الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها 

وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
احدى ع�رش-  العن�وان املش�ار إليه أع�اله*: جمهوري�ة العراق/ 
محافظ�ة البرصة/ ديوان محافظ�ة البرصة العق�ود الحكومية / 

التعاقدات /لجنة بيع التنادر .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)استقدام كوادر متريضية(

) مناقصة )2/ صحة  2017 (

م.ر مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية /وكالة

العدد: 3065
التاريخ: 23 /2017/7

تنويه
نرش يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 1479 
يف 2017/7/16 رقم العقار 3/774835 حي 
الن�رص خط�ا والصحيح ه�و 3/74835 حي 

النرص لذا اقتىض التنويه

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى /قسم شؤون االحوال املدنية

اعالن
ق�دم املواطن)عبد العظيم حميد جعفر( طلبا 
اىل ه�ذه املديرية يطل�ب فيه تس�جيل اللقب 
يف قي�ده وجعله )الي�ارسي (  وعمال باحكام 
املادة ) 24( م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لسنة 2016 املعدل تقرر نرش الطلب باحدى 
الصحف املحلية فم�ن لديه اعرتاض  مراجعة 
هذه املديرية خالل فرتة عرشة ايام من تاريخ 
النرش وبعكسه س�وف ننظر يف الطلب حسب 

االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدي�ر االحوال املدني�ة والج�وازات واالقامة/
وكالة

اعالن 
اىل الرشيك

حيدر يوسف عيل
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي س�بع البور 
لغرض اس�تخراججازة البناء للقطعة املرقمه 

1/10134 سبع البور

تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 1474 
يف 2017/7/9 والتابع�ة اىل مديري�ة التس�جيل 
العق�اري يف املناذرة ذكر اس�م املحل�ة البو زين 
خط�ا والصحي�ح محل�ة البو زوين ل�ذا اقتىض 

التنويه

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد 4282
التاريخ : 2017/7/20

اعالن
تسجيل عقار مجدد

بن�اءا عىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة بتاريخ 
2017/6/6  لتس�جيل تم�ام العقار رقم 1739 
محلة الرش�ادية يف الكوفة اىل طالب التس�جيل 
املجدد ) جاس�م عليوي نارص( لتسجيله مجددا 
باس�م بصفت�ه املالك الحائ�ز للم�دة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة له�ا تمهيدا 
للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري) 
43( لس�نة 1971 قررنا اع�الن هذا الطلب فعىل 
كل م�ن يدعي بوج�ود عالقة او حق�وق معينة 
ع�ىل ه�ذا العقار تقدي�م مالديه م�ن بيانات اىل 
هذه الدائ�رة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل النرش هذا االع�الن  وكذلك الحضور 
اىل موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوق�ه موقعي�ا يف الكش�ف الذي س�يجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن
اىل الرشيك

عبداملجيد مصطفى عبدالله 
اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي س�بع 
البور لغ�رض اس�تخراج اج�ازة البناء 

للقطعه املرقمه 1/11749 سبع البور

جمهوري�ة الع�راق / مجل�س القضاء 
االعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ 
االتحادية

يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 
الكاظمية

العدد 261 / ش / 2017
التاريخ 28 / 7 / 2016

اعالن
املدعية :- سحر خزعل عبد الرضا
املدعى عليه :- حيدر حميد رشيد

اص�درت محكم�ة االحوال الش�خصية 
بحق�ك  غيابي�اً  حكم�اً  الكاظمي�ة  يف 
برق�م 261 / ش / 2017 ال�ذي يقيض 
بالتفريق القضائ�ي الغيابي وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك بالنرش يف 
صحيفت�ني محليت�ني وع�دم اعرتاضك 
عىل الق�رار الصادر بحق�ك ضمن املدة 
القانوني�ة البالغ�ة عرشة اي�ام اعتباراً 
من تاريخ النرش س�وف يكتسب القرار 

الدرجة القطعية مع التقدير .
القايض/ محمد عبد الرضا حطاب

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة  يف واسط 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 2590 
اعالن 

بن�اء عىل الدع�وى املقامة من قبل املدعي ) ط�ارق عبد الرزاق 
حسني ( يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) العامري ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

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

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة  يف واسط 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 2589 
اعالن 

بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املدع�ي ) صادق عبد الرزاق 
حسني ( يطلب تبديل لقبه من ) العجييل ( اىل ) العامري ( فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 15 يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

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

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكمة استئناف واسط 
االتحادية 

محكمة بداءة الصويرة 
العدد 881 / ب / 2016 

م / اعالن 
باملزاي�دة  تبي�ع ه�ذه املحكم�ة 
العلنية السيارة املرقمة 300366 
/ بغ�داد صال�ون ن�وع تويوت�ا 
س�وبر موديل 1990 احمر اللون 
فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور 
يف الساعة الثانية عرش ظهرا من 
الي�وم الخام�س عرش م�ن اليوم 
للنرش مس�تصحبني معهم  التايل 
10 % من القيمة املقدرة ويتحمل 

املشرتي الداللية واالعالن .
املواصفات : 

 300366  / الس�يارة  رق�م   –  1
بغداد حمل .

2 – نوع السيارة / تويوتا كراون 
سوبر .

3 – اوصافها / غري صالحة للعمل 
يف الوقت الحارض ومترضرة .

 / التقديري�ة  القيم�ة   –  4
2000000 مليونني دينار .

القايض 
عبيد صالح محيميد

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 21 / خ / 2017 

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الصويرة سهام املدين للعقار تسلسل 
5 / 12 م 25 غراوية البالغة بمايعادل 3125 م2 – 1680 
س�هم الواقع يف واس�ط – الصويرة العائد للمدين حمود 
حريم فنطول املحجوز لقاء طلب الدائن حسني رسحان 
البالغ 40500000 اربعون مليون وخمسمائة الف دينار 
فع�ىل الراغب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ني يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

املواصفات : 
1 – موقع�ه ورقم�ه 5 / 12 م25 الغراوية يف واس�ط – 

الصويرة .
2 – جنسه ونوعه : ارض زراعية مملوكة للدولة .

3 – حدوده واوصافه : كما مسن يف خارطة االفراغ .
4 – مش�تمالته : ع�رشة جملون�ات مش�يدة بالبل�وك 
والش�يلمان وصفائح الجينكو وخمس�ة وثالثون محل 

ودور سكنية خمسة .
5 – مساحته : 38 دونم بمساحة الكلية للعقار اعاله.

6 – درجة العمران : ........................ 
7 – الش�اغل / ش�اغيل الدور كل من ناج�ي كامل فزع 

وصربي سعدون وسعدون جابر .
8 – القيم�ة املقدرة : القيمة املقدرة لس�هام املدين تبلغ 
مائة وس�تة وس�تون مليون ومائة واثنا وخمسون الف 

دينار .
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مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار

العدد: 2032 
التاريخ:   2017/7/23 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية الزبيدية وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  الزبيدية خالل فرتة )30( 
ثالث�ون يوم�ا تبدأ من اليوم التايل من صدور هذا االعالن مس�تصحبني معه�م التأمينات القانونية البالغة )30 %( م�ن القيمة التقديرية بصك 
مصدق ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا( ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام 

بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.
املهندس عيل عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

الموقعمدة االيجارمساحة الملكرقم الملك نوع الملكت

مدخل المدينةسنة واحدة1212م1192ساحة وقوف السيارات1

مقابل السوق القديمسنة واحدة900م12شواطيساحة خضراء2

استنادا الحكام املادة ) 87 ( من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 وقرار 
مجل�س االدارة املتخ�ذ بالجلس�ة املنعق�دة بتاري�خ 18 / 6 / 2017 يرسنا 
دعوتك�م لحضور اجتماع الهيئة العامة للرشكة يف مقر ادارة الرشكة والذي 
س�يعقد يف تمام الس�اعة العارشة من صباح يوم الخميس املصادف 10 / 8 
/ 2017 ويف حال�ة عدم اكتمال النصاب القانون�ي يؤجل االجتماع ليعقد يف 
نف�س الزمان واملكان املعينني يف االس�بوع التايل املص�ادف 17 / 8 / 2017 

وذلك لغرض مناقشة جدول االعمال لالعضاء واملتضمن :
1 – املصادقة عىل تقرير مجلس االدارة عىل نشاطات الرشكة للسنة املنتهية 

يف 31 / 12 / 2016 .
2 – املصادقة عىل تقرير مراقب الحس�ابات عن نش�اطات الرشكة للس�نة 

املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 .
3 – املصادق�ة عىل امليزانية  العامة والحس�ابJات الختامية للس�نة املالية 

. 2016
4 – تعيني مراقب الحس�ابات لتدقيق حسابات الرشكة للسنة املالية 2017 

وتحديد اجوره وفق ضوابط مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
5 – براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن نش�اطات الرشكة للس�نة 

املالية 2016 .
راجني حضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني بصك انابة او من غريهم 
بوكال�ة مصدقة من كاتب الع�دل عىل ان يتم ايداع االناب�ات والوكاالت لدى 
الرشك�ة م�ن قبل ثالثة ايام ع�ىل االقل من موعد االجتم�اع ومراعاة احكام 

املادة ) 91 ( من قانون الرشكات اعاله .
مع الشكر والتقدير 

علي عباس عبد الحسين 
رئيس مجلس االدارة 

وزارة الصناعة والمعادن
شركة ديالى العامة

اعالن
مناقصة استيرادية

2017/12 م/تجهي�ز قلوب حديدي�ة النتاج محول�ة 250/11 و 400/11 ملعمل محوالت التوزيع حس�ب االرقام الرمزية 
والكميات املدرجة ادناه 

)outer core(                             ذي الرقم الرمزي  )300pcs(
)Inner core(                             ذي الرقم الرمزي  )300PCS(
)outer core(                              ذي الرقم الرمزي  )500PCS(
)Inner core(                              ذي الرقم الرمزي  )500pcs(

)معلنة للمرة االوىل (
تاريخ الغلق ) 2017/9/10(

ي�رس ) وزارة الصناع�ة واملعادن/رشكة دياىل العام�ة( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
بموجب الوثائق القياس�ية للمادة لتجهيز قلوب حديدية النتاج محولة 250/11 و 400/11 ملعمل محوالت التوزيع حسب 

االرقام الرمزية والكميات املدرجة اعاله 
1-ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحص�ول عىل معلومات اضافية االتصال )رشكة دي�اىل العامة ( وعرب الربيد 
االلكرتوني ) www.dialacompany.com( وخالل ايام الدوام الرس�مي من االحد اىل الخميس من الساعة السابعة والنصف 

صباحا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر مساءا وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل :
أ-الكلفة التخمينية للمناقصة هي ) 679000( دوالر )ستمائة وتسعة وسبعون   الف دوالر فقط ( واصل مخازن الرشكة 
ب-مقدار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو ) 20370( دوالر )عرشون الف وثالثمائة وسبعون دوالر الغريها( واملطلوب 

تقديمها مع العطاء
ج-ان س�عر بيع مس�تندات للمناقصة هو ) 200000( دينار عراقي ) فقط مائتان الف دينار الغريها( غري قابل للرد اال يف 

حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا حيث تعاد ثمن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-ع�ىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نم�وذج صيغة العطاء املوجود يف القس�م الرابع ) نماذج العط�اء ( ويجب ان يتم تعبئة 

النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شكله ولن تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق من 

تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة
2- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

3-يتم تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي ) رشكة دياىل العامة /طريق بغداد بعقوب�ة الجديد –قرب تقاطع القدس ( وان 
اخر موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الساعة الثانية ظهرا من تاريخ غلق املناقصة يف 2017/9/10 وان العطاءات  املتاخرة 
س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحض�ور يف العنوان  االتي ) مقر 
رشكتنا /غرفة لجنة فتح العروض ( يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم 2017/9/11 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة 

رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب موعد الغلق.

عبد الودود عبد الستار محمود 
المدير العام/ورئيس مجلس االدارة

م / اعالن
من / شركة اليمامة للتأمين مساهمة خاصة 

إلى / مساهمي الشركة لغرض االجتماع 

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  1429 / 2017 
التاريخ 23 / 7 / 2017  

اعالن 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل املدين حس�ن عيل جعني يسكن الكريعات ش�ارع البالم محلة 334 
زقاق 2 دار زراعي 

لقد تحق�ق لهذه املديرية ان�ك مجهول محل االقامة ل�ذا يرجى تبليغ 
املوم�ا اليه املذكور هويته اعاله بالحضور اىل هذه املديرية خالل ثالثة 
اي�ام اعتب�اراً من اليوم التايل للتبليغ وذلك لغ�رض تقديم كفيل ضامن 
اس�تناداً الحكام للمادة 30 من قانون التنفيذ وبعكس�ه يصار اىل منع 

سفرك                      
املنفذ العدل / مي زهري نوري 

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  1261 / 2017 
التاريخ 23 / 7 / 2017  

اعالن 
ورقة تكليف بالحضور 

اىل املدين شامل عيل حمود يسكن حي السالم محلة 408 زقاق 9 دار 2 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من كت�اب محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
الكاظمي�ة املرق�م ب�ال يف 2017/7/16 ورشح املبل�غ القضائ�ي وتأييد 
املجل�س املحيل لحي الس�الم انك مجهول محل االقامة ل�ذا يرجى تبليغ 
املوم�ا الي�ه املذكور هويته اع�اله بالحضور اىل ه�ذه املديرية خالل 60 
يوم اعتباراً من اليوم التايل للتبليغ وذلك لغرض تس�ديد النفقة املستمرة 
واملرتاكم اس�تناداً الحكام املادة 43 ف 9 من قانون االحوال الش�خصية 

... مع التقدير
املنفذ العدل / مي زهري نوري

T.O.C 03/A
T.I.C 04/A
T.O.C 05/A
T.I.C 06/A

تبيع ه�ذه املديرية بامل�زاد العلني االث�اث  العائ�دة للمدين )جمال 
فاض�ل جي�اد ( املدونة تفاصيله�ا واقيامها ادناه لق�اء دين الدائن 
)السيد مدير بلدية كربالء اضافة لوظيفته ( واملودعة لدى الشخص 
الثال�ث )حربي عبد الزهرة ( واملبينة اوصافها ازاء كل منها فمن له 
رغبة بالرشاء الحضور يف تمام الس�اعة الخامس�ة من عرص اليوم 
الع�ارش من اليوم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن يف الجريدة يف محل 
تواج�د االثاث يف كربالء –متنزه الحس�ني العائيل والثمن يدفع نقدا  
والداللية  عىل املش�رتي مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية 
وش�هادة  الجنس�ية وتس�ديد مبلغ التامينات القانونية البالغ %10 

من القيمة النقدية
امل�واد :

زوارق مستعملة وقديمة ومصنوعة من مادة الفايرب كالس واليمكن 
استعمالها اال بعد التصليح وهي عىل نوعني :

السعر الواحدالعددالموادت
250000خمسةزوارق ثنائية1
350000ثمانيةزوارق رباعية2

المجموع /4050000 اربعة مليون وخمسون الف دينار 
المنفذ العدل االقدم
رسول كريم المسلماوي

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ كربالء

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية اعالناعالن العدد /2017/1751

التاريخ 2017/7/23
العدد : 138

التاريخ 2017/7/24

تعلن لجنة البيع واإليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن إجراء  املزايدة العلنية 
لتأجري االم�الك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الحرية( وملدة )س�نة 
واحدة(وفق�ا الحكام قان�ون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل 
من يرغب باالش�رتاك باملزايدة مم�ن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية  
)الحري�ة( أو اللجنة خ�الل )30( يوما تبدأ من اليوم التايل لن�رش اإلعالن يف إحدى 
الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمينات  القانوني�ة  البالغة 200% من القيمة 
املقدرة  باستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  بالدخول إىل املزايدة 
يح�ق له�م دفع مبل�غ ال يقل عن 50% م�ن القيمة  املق�درة  بموجب صك مصدق  
لحساب البلدية املذكورة  استنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب محافظة النجف/  
مكتب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم األخري 
م�ن  مدة اإلعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان 
)بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة  يف 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة أج�ور النرش واملصاريف املرتتبة 

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

الرشوط املطلوبة:
1 � عىل املس�تأجر جلب صورة )هوية األحوال املدنية + بطاقة السكن أو مضبطة 

تأييد سكن+ شهادة الجنسية العراقية(
2 � عىل املس�تأجر  مراجعة البلدية خالل م�دة )30( يوما من تاريخ تصديق قرار 

اإلحالة  لغرض تسديد بدل اإليجار والرسوم األخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد اإليجار خالل املدة املقررة قانونا.

4 � اس�تنادا إىل كت�اب محافظة النجف االرشف/ مكت�ب املحافظ  املرقم  10881 
يف 2014/9/28 يل�زم أصحاب الحرف والصناع�ات بجلب  الهوية النقابية وتأييد 

شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل األمالك التي تؤجر لهم.

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

السوق العصري6م14/12حانوت1



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1485( االثنين  24  تموز  2017 اعالنات9

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم 
)1797 يف 2017/7/17 ( .

تدع�و )محافظة البرصة / العقود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة 
من مقدمي عطاءات ذوي أهلية و  مؤهلني لتنفيذ مرشوع )استقدام 

كوادر كسور ومفاصل (
الكلفة التخمينية )1,034,500,000(   مليار واربعة وثالثون  مليون 
وخمسمائة الف دينار عراقي ضمن برنامج املوازنة التشغيلية لعام 

 2017
- مدة التنفيذ )180 يوم ( .

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / الثامنة  والصنف / رشكات 
او مكاتب متخصصة يف هذا املجال .

أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية 
الوطنية الت�ي حددتها تعليمات تنفيذ    العق�ود الحكومية العامة 
رق�م )2( لس�نة 2014 والص�ادرة من وزارة التخطي�ط ، ومفتوح 

لجميع   املتناقصني.
ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األهلية الراغب�ني أن يحصلوا عىل 
معلومات إضافية م�ن )العقود الحكومية  / التعاقدات / االعالن( 
يف العن�وان أدناه وذلك من  الس�اعة 8:00 صباح�ا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة 

ملتطلبات املشرتي( ما ييل :
1- القدرة املالية:

ع�ىل مقدم العط�اء أن يقدم أدل�ة موثقة تثبت قدرت�ه عىل القيام 
باملتطلبات املالية اآلتية:

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

ب - مع�دل حجم الخدمات املنفذة  خالل الس�نوات  الخمس�ة )5( 
االخرية  يجب ان ال يقل عن )2,069,000,000(  اثنان مليار وتسعة 

وستون مليون دينار عراقي 
ج- الخربة والقدرة الفنية: الحد االدنى للخربة السابقة خالل السنوات 
الخمس )5( السابقة  يجب اليقل عن مبلغ قدره )620,700,000( 

ستمائة وعرشون مليون وسبعمائة  الف دينار عراقي 
ح- متطلبات الس�يولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة 

املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية ال يقل عن مبلغ قدره 
)344,833,000( ثالثمائة واربعة واربعون مليون وثمانمائة وثالثة 

وثالث�ون ال�ف دين�ار عراق�ي
رابعاً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية 
م�ن قبل املناقص�ني الراغب�ني يف  العنوان أدناه* ودفع رس�م غري 
مس�رتد  )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي اعتبارا من 

يوم االثنني املصادف 2017/7/24 .
خامس�اً- يج�ب تس�ليم العط�اءات يف أو قبل يوم االح�د املصادف 
2017/8/6 الس�اعة 2:00 ظهرا     حس�ب التوقي�ت املحيل ملدينة 
البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة 
س�يتم رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوج�ود ممثلني عن 

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

التاريخ : يوم االحد املصادف 2017/8/6.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يجب أن يرف�ق بجميع العطاءات ضم�ان العطاء بقيمة 
) 10,345,000( ع�رشة ملي�ون وثالثمائة وخمس�ة واربعون الف 
دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان 

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

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

الغلق يف يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم العطلة .
ع�ارشاً- للدائرة الحق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها 

وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة 

املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك 
اح�دى ع�رش-  العنوان املش�ار إليه أع�اله*: جمهوري�ة العراق/ 
محافظ�ة البرصة/ دي�وان محافظة البرصة العق�ود الحكومية / 

التعاقدات /لجنة بيع التنادر .

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
)استقدام كوادر كسور ومفاصل (

مناقصة )4/ صحة  2017 (

م.ر مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية /وكالة

العدد: 3066
التاريخ: 23 /2017/7

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

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد 1619 / ب 5 / 2017 
م / اعالن 

إىل / املدعى عليه ) حيدر يوسف جواد ( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
1619 / ب5 / 2017  بتاري�خ 12 / 7 / 
2017 واملتضم�ن الحكم بالزامك بتاديتك 
إىل املدعي باس�م حسن نارص مبلغ قدره 
س�تة وتس�عون ملي�ون دين�ار وذلك عن 
املبلغ الذي استلمه بموجب مقاولة البيع 
املؤرخ�ة يف 31 / 5 / 2015 واملتضمن�ة 
بيع املدع�ى عليه للمدعي مائة مرت مربع 
يف العقار املرقم 3 / 30309 حي الجامعة 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي 
الجامعة / 3 املدعو سعد حميد الرماحي 
لذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالق�رار املذكور 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك حق 
الطع�ن ع�ىل الق�رار املذكور خ�الل املدة 
املق�ررة بكاف�ة ط�رق الطع�ن القانونية 
وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول .
القايض

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

االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد 819/ش/2017
التاريخ 2017/7/20

اىل املدعى عليه /ابراهيم محسن خلف 
نرش مجهول محل اقامة

اقام�ت املدعي�ة )رش�ا ص�الح حس�ن 
/819 املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى   )

وبالنظ�ر  للهج�ر  تفري�ق  ش/2017 
لثب�وت مجهولية محل اقامتك يف الوقت 
الحارض وحسب اش�عار مختار الجالم 
يف س�امراء ومصادق�ة املجل�س البلدي 
ع�ىل ذلك عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
املواف�ق 2017/8/7  املرافع�ة  بموع�د 
واس�تنادا الحكام املادة 1/21 مرافعات 
مدنية ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
قيرص عباس رشيد

فقدان
فق�د من�ي س�ند العق�ار 
ح�ي   3/57918 املرق�م 
النداء بأس�م )محمد عيل 
خلف ( عىل من يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

اعالن
)س�عد  املواط�ن  ق�دم 
محم�د ع�يل عب�د ( طلبا 
يروم في�ه تس�جيل لقبه 
 ) )الخفاج�ي  وجعل�ه 
بدال من الفراغ واس�تنادا 
اىل اح�كام امل�ادة 24 من 
الوطنية  البطاق�ة  قانون 
رقم 3 لسنة 2016 املعدل 
ولغ�رض نرش هذا االعالن 
الرس�مية  الجري�دة  يف 
فمن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 
خ�الل ع�رشة اي�ام م�ن 

تاريخ النرش
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العام

مجلس القضاء االعىل
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
لجنة تثبيت امللكية يف الحمزة

العدد 9/مجدد/2017
التاريخ 2017/7/20

اعالن
بن�اءا عىل صدور قرار  لجن�ة تثبيت امللكية 
يف  9/مج�دد/2017  بالع�دد  الحم�زة  يف 
عائدي�ة  تثبي�ت  واملتضم�ن   2017/7/19
العقار املرقم 138/الحمزة الصوب الصغري 
وبمس�احة )دونم و 18 اولك ( بأسم طالب 
التس�جيل )مديري�ة بلدية الحم�زة ( عليه 
واس�تنادا الح�كام امل�ادة )49 م�ن قانون 
التس�جيل العقاري املرقم 43 لس�نة 1971 
( ق�رر اعالن ه�ذا القرار ملدة ثالث�ون يوما 
وعىل م�ن لدي�ه اع�رتاض يتق�دم بالطعن 
لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف القادس�ية 
االتحادية اعتب�ارا من اليوم التايل لنرش هذا 
االعالن وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار 
من رئاس�ة االس�تئناف بوقوع الطعن عىل 
القرار لديها تبارش دائرة التسجيل العقاري 
بالتس�جيل وفق�ا لق�رار تثبي�ت العائدي�ة 

اعاله
القايض
جفات رايض حسني

محكمة بداءة البرصة
العدد 752/ب/2013
التاريخ 2017/5/21

اعالن
املدعي�ات 1- وئام عصام خميس 2-س�الم عصام 

خميس 
املدعى عليه /مازن حسن جاسم

تبيع محكمة بداءة البرصة العقار تسلسل 6/442 
امل�رشاق ومس�احته 165 م2 وه�و عب�ارة عن دار 
س�كن تقع يف منطقة املرشاق عىل ش�ارع فرعي يف 
منطقة س�كنية مولف من طابقني الطابق  االريض 
من مدخل ومرفق صحي وحمام واس�تقبال وهول 
داخ�يل ومطبخ وغرفة منام وانه مش�غول من قبل 
املدع�ي وئام عص�ام البناء من الطابوق ومس�قف 
بالش�يلمان االرضي�ة مبلط�ة بالس�رياميك ودرج 
خارج�ي ي�ؤدي اىل الطابق الثاني وه�و مولف  من 
مطب�خ وهول وغرفتني منام وحمام ومرفق صحي 
وانه مش�غول من قبل املدعى س�الم عص�ام البناء 
م�ن الطابوق ومس�قف بالش�لمان االرضية مبلط 
بالس�رياميك ودرجة عمرانه متوسط فمن له رغبة 
بالرشاء مراجعة ه�ذه املحكمة مع دفع التامينات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيم�ة املقدر والبالغة  
مائة واثنان وس�بعون مليون ومائتان وخمس�ون 
الف دينار وس�تجري املزايدة الس�اعة الثانية عرش 
من ظه�ر اليوم الثالث�ون ليوم الت�ايل لنرش االعالن 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة املعقل
العدد 625/ب/2017
التاريخ 2017/7/17

اعالن
اىل املدعى عليه )مؤيد نجم رشهان (

اق�ام املدعي )مدير عام مرصف الرافدين /
اضاف�ة لوظيفته ( الدع�وى املرقمة 625/

ب/2017 لدى ه�ذه املحكمة يطالبك فيها 
بدف�ع مبلغ الق�رض البالغ ثالث�ون مليون 
وسبعمائة وثمانية واربعون الف وثالثمائة 
وثالث�ون دين�ار بالتكاف�ل والتضام�ن مع 
املدعى عليهم كاظم لعيبي جبارة ومحسن 
ع�يل صال�ح وصب�اح وثي�ق رشه�ان وقد 
ع�ني ي�وم 2017/8/1 موع�دا للمرافع�ة 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف مرك�ز رشطة العرب س�لطان 
فرج جودة وتاييد املجلس البلدي يف منطقة 
الزب�ري الرش�يدية االوىل انتقال�ك اىل جه�ة 
مجهولة قرر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يوميتني ويف حالة عدم حضورك اىل املرافعة 
انه س�وف يتم اجراء املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض
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       بغداد/ المستقبل العراقي

قال وزير الشباب والرياضة عبد الحسني 
عبطان ان »افتتاح ملعب ميسان االوملبي 
النصر  احتفاليصة  يف  الحصايل  االسصبوع 
بتحرير املوصل ياتي وفاءاً لدماء الشهداء 
والجرحى من ابناء قواتنا االمنية وحشدنا 
للتضحيصات الجسصام  االبطصال وتثمينصاً 
التصي بذلت من اجل عصراق امن ننعم فيه 
بالسالم ونعمل فيه باطمئنان ، مؤكدا ان 
»هذه البنى التحتية الكبرية التي انجزها 
والرياضصة  الشصباب  وزارة  يف  اخوتكصم 
بظروف صعبة للغايصة يف الجانبني املادي 
واللوجسصتي عكسصت حالصة االنسصجام 
والتضحية املستوحاة من صالبة وعزيمة 
ابطصال قواتنصا االمنيصة وحشصدنا املبارك 
وعوائلهصم الكريمصة التصي نفخر بسصداد 

الدين بجزء يسري لهم يف هذا امليدان ». 
وبني عبطان يف بيان العالم الوزارة تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان »والدة امللعب تلو 
امللعصب واملنشصات الرياضية تلصو االخرى 
يؤكد للعالم اجمع اننا يف ميدان رحب يثبت 
العراقيون للعالم انهم بناة حضارة وامن 
وينشصدون السالم والتطور ، مشريا اىل ان 
»املالعب الرياضية الكبرية التي انترشت يف 
محافظاتنا الحبيبة واخرها ميسان ومن 
ثم النجف وبغصداد وبابل وغريها تؤكد ان 
العراق اليوم من افضصل بلدان املنطقة يف 
ميصدان البنصى التحتية ومصن يمتلك هذه 
الثصروة الجبصارة هصو بالتاكيد قصادر عىل 

ادارتها عىل اكمل وجصه بوجود الكفاءات 
الشبابية الطموحة ورجال العلم يف جميع 
ارجصاء الوطن وبذلك البصد ان تكون هذه 
الرسصالة قد وصلت اىل االتحاد الدويل عىل 

فصاحتها وسصيكون لها اعتبارات مهمة 
جدا يف القريب العاجل ». 

وناشصد عبطان جماهري ميسان االصيلة 
الكريمصة ان تكون كعهدهصا دائما منبعا 

للطيصب واثبصات ان هذه املدينصة املكرمة 
بدماء الشصهداء وتضحيات الشصعب هي 
االقصدر عصىل صيانصة املرافصق الرياضيصة 
واالهتمصام بهصا وحمايتها لتكصون تحفة 

ميسان املعمارية الرياضية اضافة مهمة 
اىل هذه املدينصة وجماهريها والرياضيني 
فيها«. من جانبه أكصد املدير العام لدائرة 
التابعصة  واملحافظصات  األقاليصم  شصؤون 

لوزارة الشباب والرياضة طالب املوسوي، 
أن »كوادر الوزارة أكملت كل االستعدادات 
واألمنيصة  والخدميصة  والفنيصة  اإلداريصة 

الفتتاح ملعب ميسان االوملبي« .

وقال يف بيان ألعالم دائرة شصؤون األقاليم 
واملحافظصات انه » عىل املسصتوى اإلداري 
فان عمليصة بيع التذاكر سصارت بطريقة 
صحيحة وبأسصعار رمزية مع تخصيص 
مقاعد للعوائل امليسانية ، وكذلك سيشهد 
حفل االفتتاح احتفالية جميلة تليق بهذه 
املحافظة العزيزة عيل قلوب كل العراقيني 
، مصع مبصاراة بصني فريقي نفط ميسصان 
والصزوراء وكذلصك عصروض فنيصة جديدة 

تقدم ألًول مرة«.
واضصاف » أما عصىل الجانصب الخدمي تم 
تأهيصل امللعب بالكامل مصن األرضية التي 
أصبحصت بلونهصا الخطر الجميصل ووفق 
الطصراز األوربي ,مع املدرجات التي هيئت 
بأبهى صورة باإلضافة املضمار السصاحة 

وامليدان التي خططت عىل أكمل وجه ». 
ولفصت اىل أن » بخصصوص الجانب األمني 
،فكانصت لدينصا لقاءت مكثفة مصع قيادة 
عمليصات ميسصان التصي مسصكت زمصام 
األمصور أمنياً بالتعاون معنا ، ووفق خطة 
مدروسصة تصم األتفصاق عليها معصاً تؤمن 
سصري أحتفالية االفتتاح بشصكل املطلوب 
،فعنارص رشطة ميسان ستنترش يف بكل 
الطرقصات املؤديصة اىل امللعب وستشصرك 
أيضا يف املحيصط الخارجي كذالك ،يف حني 
داخلياً سصتكون مهمة قوات أمن املالعب 
أملني ان تسصري االحتفالية وفق ما نبتغى 
ويبتغي الجميع. يذكر ان وزارة الشصباب 
قصد اعلنت عصن » افتتتاح ملعب ميسصان 

يوم االربعاء القادم.

كوادر الوزارة أكملت كل االستعدادات الفتتاحه

عبطان: افتتاح ملعب ميسان سيصل صداه اىل اسامع فيفا ويوثق ان العراق من افضل بلدان املنطقة

تعلن لجنتنا عن ايجار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية السصماوة 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 وستجري املزايدة الساعة بعد العارشة صباحا من 
اليوم االخري من مدة االعالن املنشصور فعىل الراغبني االشصراك باملزايدة العلنية مراجعة البلديصة لدفع التامينات القانونية 
البالغة 20% من القيمة املقدرة  ويف حالة  مصادفة يوم املزايدة عطلة رسصمية 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.

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

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

10-عىل املستاجر تشييد الكشك وفق مخطط معد من قبل البلدية وتكون مدة التشييد قدرها شهرين من تاريخ االحالة

تعلصن لجنتنا عن ايجصار العقارات املدونة ادناه والعائدة ملديرية بلدية السصماوة وذلك باملزايدة 
العلنية وفق تعليمات  قانون ) 21(لسنة 2013 املعدل فعىل الراغبني االشراك باملزايدة مراجعة 
املديرية اعاله خالل 15 يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة 20% من القيمة املقدرة وستجري 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 رسصمية تؤجل 
املزايصدة اىل اليوم التايل عىل ان يتحمل املسصتاجر اجور نرش االعالن واجصور 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.

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 

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد 

مدير بلدية الساموة وكالة

ر. مهندسني 
امحد رزاق امحد 

مدير بلدية الساموة وكالة

اعالن نكولاعالن
العدد/103

التاريخ 2017/7/20
العدد/109

التاريخ 2017/7/23

غرض االستعمالاملساحةمبلغ االيجاراملوقع اسم العقارت

حي االميركشك في حي االمير )اخلشابة (1
450000 اربعمائة وخمسون 

الف دينار
جتاري2×3م2

مكتب رقم )18(2
داخل علوة الفواكة 

واخلضر

5750000 خمسة ماليني 
وسبعمائة وخمسون الف 

دينار
6×5م2

مكتب الفواكه 
واخلضر

3
ساحة خماسية كرة قدم على جزء من 

القطعة املرقمة 365/3 م5 ام التلول
تقاطع ال باني

15000000 خمسة عشر 
مليون دينار

ملعب كرة قدم1500م2

4
سكلة لبيع املواد االنشائية على 

القطعة املرقمة 3/47م11
اجلربوعية

250000 مليونني وخمسمائة 
الف دينار

60×60م2
سكلة لبيع املواد 
االنشائية الول مرة 

سكلة لبيع املواد املستهلكة5
مجاور مؤسسة 

السجناء السياسيني
15000000 خمسة عشر 

مليون
سكلة 1426م2

6
كشك رقم )31( ضمن متنزه حي 

املعلمني
كشك2×3م10000002 مليون دينارحي املعلمني

كشك3×3م9000002 تسعمائة الف دينارسوق االنتفاضةاكشاك رقم ) 77و78و79(7

مقابل التربيةاكشاك ارقام )19و53و56و57(8
1250000 مليون ومائتان 

وخمسون الف دينار 
جتاري2×3م2

بارك رقم 933
مقابل معمل االسمنت 

الواقع على طريق 9 نيسان
1200000 مليون ومائتان الف 

دينار 
جتاري100×70م2

غرض االستعمالمبلغ االيجاراملوقع اسم العقارت

اكشاك رقم )124و127و125(1
مقابل مستشفى 

الوالدة واالطفال
جتاري600000)ستمائة الف دينار (

مكتب رقم )13(2
داخل علوة الفواكه 

واخلضر
2240000)مليونان ومائتان واربعون 

الف دينار (
مكتب لبيع الفواكه 

واخلضر

سكالت رقم )2و4و8و9(3
تقاطع الشويلة باجتاه 

اململحة
2000000 )مليونان دينار (

سكالت لبيع املواد 
االنشائية

حي العمالمحل رقم )1(4
725000)سبعمائة وخمسة 

وعشرون الف دينار
محل مواد غذائية

5
سكلة رقم )1( على القطعة املرقمة 

1939/8 م5 ام التلول واجلالجة
تقاطع الشويلة باجتاه 

اململحة
لبيع املواد االنشائية2000000 مليونان دينار 

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

العدد بال
التاريخ 2017/7/23

اعالن مفقود
اسم املفقود / لؤي حمزة عيدان

والدتصك  قدمصت   2017/7/23 بتاريصخ 
املدعصوة خديجة محمد حسصني تطلب فيه 
نصبهصا قيمة عليك لكونصك خرجت بتاريخ 
2009/9/5 ولصم تعصد لحصد االن لصذا تقرر 
تبليغصك بالصحصف املحليصة ويف حالة عدم 
حضورك  خالل خمسة عرش يوم من اليوم 
الثاني من تاريخ سوف تنصب والدتك قيمة 

عليك الدارة شؤونك
القايض
طارق محمد توفيق

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

العدد بال
التاريخ 2017/7/23

اعالن مفقود
اسم املفقود / عمر مظهر رحيم

بتاريصخ 2017/7/23 قدمصت زوجتك املدعوة عبصري خليل منصور 
تطلب فيصه نصبها قيمة عليك لكونك خرجصت بتاريخ 2014/3/1 
ولصم تعد لحد االن لذا تقرر تبليغصك بالصحف املحلية ويف حالة عدم 
حضورك  خالل خمسة عرش يوم من اليوم الثاني من تاريخ سوف 

تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
راغب سلمان عيدان

فقدان
فقصدت هوية نقابة املهندسصني العراقيني بأسصم املهندس )صصدام كاظم نعمة ( 

املرقمة 12845 فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

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

العدد بال
التاريخ 2017/7/23

اعالن مفقود
اسم املفقود / حمزة عيدان حسني

بتاريصخ 2017/7/23 قدمصت زوجتصك املدعوة خديجة محمد حسصني تطلب فيه 
نصبهصا قيمة عليك لكونك خرجت بتاريخ 2009/9/5 ولم تعد لحد االن لذا تقرر 
تبليغصك بالصحصف املحلية ويف حالة عصدم حضورك  خالل خمسصة عرش يوم من 

اليوم الثاني من تاريخ سوف تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك
القايض
طارق محمد توفيق

اعالن
رقم االخطار :2017/64

من/محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة بالبرة
اىل /املتهصم الهصارب ) املالزم عيل يارس عبصد النبي ( املنسصوب اىل قيادة حدود 

املنطقة الرابعة
ملا كنت متهما وفق املادة /5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008  لغيابك عن مقر 

عملك من تاريخ 2015/8/15  ولحد االن 
وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيب  عن التهمة  املوجة ضدك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري املنقولة 
ويطلب من املوظفني العموميني القاء القبض عليك اينما وجدت وتسصليمك اىل 
اقرب سصلطة حكومية والزام املواطنني الذيصن يعلمون بمحل اختفائك باخبار 
الجهات املختصة استنادا للمادة 69/اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1485( االثنين  24  تموز  2017 اعالنات11

اىل :السادة
م/مناقصة دولية رقم )6( لسنة 2017 

تجهيز اجهزة ومكائن
ي�ر )وزارة الدفاع/ املديرية العامة للعق�ود واملبيعات( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 

لتجهيز )اجهزة ومكائن( مع مالحظة ماياتي:
1-عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال باملديرية العامة للعقود واملبيعات  
من الساعة) 900 اىل الساعة 1500( عىل االيميل Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org  او املوبايل )07902783136(

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
2-متطلبات التاهيل املطلوبة : )  تجهيز اجهزة ومكائن(

3-بامكان مقدمي العطاء املهتمني برشاء  وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري ) كتاب رسمي ( معنون اىل وزارة الدفاع 
/املديرية العامة للعقود واملبيعات وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )100.000 مائة الف دينار ( 

4-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) وزارة الدفاع /بغداد /قرب جر الجمهورية )املنطقة الدولية (( يف املوعد املحدد 
) لغاية الس�اعة 1200 من يوم االثنني املصادف 2017/8/21( العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور يف العنوان االتي ) وزارة الدفاع /بغداد/قرب جر الجمهورية 

)املنطقة الدولية (  يف الساعة 1300 من يوم االثنني املصادف 2017/8/21(
5-اع�الن املناقص�ة للفرتة من ي�وم االثن�ني املص�ادف 2017/7/24 ولغاية الس�اعة )1200( من ي�وم االثنني املصادف 

2017/8/21
6-تبلغ الكلفة التخمينية  االجمالية )1.222.810$( مليون ومئتان واثنان وعرشون الف وثمنمائة وعرشة دوالر 

7-املنشا : دنمارك /املانيا /امريكا /اليابان/الصني
8-فرتة التجهيز : )90( يوم

8-تقدم التامينات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمان حس�ن تنفيذ للعقد بنس�بة )5%( من قيمة العقد بعد التبلغ بكتاب 
االحالة وقبل توقيع العقد وان اليكون خطاب الضمان مرشوط ويدفع حني الطلب صادر من مرصف حكومي او مرصف 
معتم�د لدى البنك املركزي العراقي  بالنس�بة للرشكات العراقية والرشكات االجنبية الت�ي لديها تمثيل يف العراق ومرصف 

معتمد لدى املرصف العراقي للتجارة )TBI( بالنسبة للرشكات االجنبية التي ليس لها تمثيل يف العراق
10-ان يق�دم الط�رف الثاني كتاب عدم املمانعة من االش�رتاك يف املناقص�ة صادر من الهيئة العام�ة للرضائب للرشكات 
املحلي�ة وال�رشكات االجنبي�ة التي لديه�ا تمثيل يف العراق ع�ىل ان يكون معن�ون اىل وزارة الدفاع مع تايي�د منحه الهوية 

الرضيبية والرقم الرضيبي .
11-تقدي�م ب�راءة ذمة صادرة من دائرة التقاع�د والضمان االجتماعي للرشكات العراقية وال�رشكات االجنبية التي لديها 

تمثيل يف العراق
12-يتم اس�تيفاء  رسم الطابع بنس�بة ) 0.003( ثالثة باالف من قيمة العقد وبعملة العقد وفق قانون رسم الطابع رقم 
)71( لسنة 2012 ووفقا لالصول والرسم العديل البالغ )0.001( واحد باالف من قيمة العقد عىل ان اليزيد عن ) 10.000( 

عرشة االف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم )11(لسنة 2015.
13-تق�دم ال�رشكات العراقية واالجنبية البيانات املالية لها الخر س�نتني كحد ادنى وتلتزم ال�رشكات العراقية والرشكات 
االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق بجلب كتاب من نقابة املحاس�بني واملدققني او جمعية املحاس�بني يؤيد سالمة املوقف 

القانوني للمحاسب الذي يقدم الحسابات الختامية ضمن اوراق الرشكات الخر سنتني مالية
14- تقديم تاييد صادر من وزارة التخطيط يؤيد س�المة موقف الرشكة من القائمة الس�وداء والرشكات املتلكئة واملعلقة  

انشطتها املستقبلية للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق

15- تدوين اسعار فقرات استمارات العطاء ومبلغه االجمايل باملداد او بشكل مطبوع رقما وكتابة
16- يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة 

مبلغ الفقرة
17- معايري التاهيل :

1-عدم االنحراف يف توقيتات  التجهيز:
2-رسعة التجهيز .

3-دقة املواصفات وكفاءة االنتاج
4-االسعار التنافسية

18- تلتزم الرشكة بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتاييد جهات التعاقد املعنية.
19- يف حالة تحقق ديون  بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الديون بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية 

العراقي رقم )56( لسنة 1977.
20- العق�د خاض�ع  لجمي�ع القوان�ني الناف�ذة بضمنه�ا قانون رضيب�ة الدخ�ل املرق�م )113( لس�نة 1982 وتعديالته  

وتعليماته
21- يتحمل من ترس�و عليه املناقصة  اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة.

22- اليجوز ملقدم العطاء ش�طب او حك اي بند من بنود وثائق  املناقصة او اجراء اي تعديل عليها.
23- يف حال�ة اش�رتاك اكثر من مناق�ص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلية يف ذلك 

لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
24- يف حالة الغاء املناقصة من قبل الجهة التعاقدية فس�وف يتم اعادة ثمن رشاء الوثائق الخاصة باملناقصة فقط دون 

تعويض مقدمي العطاءات.
25- اليجوز ملدير مفوض الكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة

26- يكون موعد انعقاد املؤتمر  لالجابة عىل استفسارات املشاركني  يف املناقصة الساعة 1300 من يوم االربعاء املصادف 
2017/8/9

27- ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
28- يف حال�ة مصادف�ة تاري�خ الغلق عطلة رس�مية فيكون تاري�خ الغلق اليوم الذي ي�ي العطلة والذي يك�ون فيه دوام 

رسمي
29- صندوق العطاءات مفتوح طيلة فرتة االعالن وخالل الدوام الرسمي )من الساعة 900 ولغاية الساعة 1300(

30- يف حال�ة ع�دم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق القياس�ية للمناقصة بكافة اقس�امها فس�يتم اس�تبعاد 
العطاء

31-تق�وم الرشك�ة باالطالع عىل الوثائق القياس�ية املرفقة مع املناقص�ة )  (  وثيقة باللغة العربية م�ع ترجمتها باللغة 
االنكليزية  بموجب كتاب وزارة التخطيط العدد 27131 يف 2016/12/22 وامالء الوثائق املطلوبة 

32-للمزيد من املعلومات يمكن زيارة  املوقع االلكرتوني لوزارة الدفاع :
WWW.mod.mil.iq

لالجابة عن استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني :
Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org

مكتب املفتش العام:
Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.rg

املديرية العامة للعقود واملبيعات

اىل /السادة مساهمي الرشكة العراقية النتاج البذور/م.مختلطة
م/اجتماع الهيئة العامة

عمال باحكام املواد 87و88و89 من قانون الرشكات رقمه 21 لسنة 1997 املعدل وتنفيذا 
لقرار مجلس االدارة رقم )7( املتخذ يف الجلسة الثانية املنعقدة بتاريخ 2017/6/5

يرن�ا دعوتك�م  لحضور اجتماع الهيئة العامة الس�نوي عىل قاعة نقابة املحاس�بني 
واملدقق�ني العراقي�ني وذلك يف تمام الس�اعة العارشة م�ن صباح ي�وم  الثالثاء املوافق 
2017/8/15 ويف حال�ة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع  اىل يوم الثالثاء 
ال�ذي يلي�ه واملواف�ق 2017/8/22 بنف�س  الزمان وامل�كان وذلك ملناقش�ة املواضيع 

التالية:
1-مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن حس�ابات السنة املالية املنتهية  يف 2016/3/31 

واملصادقة  عليه 
2- مناقش�ة الحس�ابات الختامية وتقرير ديوان الرقابة املالية للسنة املالية املنتهية يف 

2016/3/31واملصادقة عليها 
3-اقرار نسبة مقسوم االرباح التي ستوزع عىل املساهمني بنسبة 28.186 % من راس 

املال
4-مناقشة  زيادة رأس مال الرشكة واقرار نسبة الزيادة وفق الفقرة ثانيا من املادة 55 
من قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل وذلك من 7500 مليار دينار اىل 11250 

مليار دينار
5-مناقشة مكافاة العاملني نظرا لجهودهم املبذولة

6-تقديم هدايا عينية عىل ش�كل شاش�ات تلفزيونية للس�ادة اعض�اء مجلس االدارة 
املنتهي�ة عضويتهم يف املجلس وعددهم اربعة اش�خاص وترصف من حس�اب 3331/ 

دعاية وطبع وضيافة
7-رشاء عقار داخل مدينة بغداد الستخدامه كفرع تابع للرشكة

8-اقرار مكافاة  اعضاء مجلس االدارة
9-ابراء ذمة اعضاء مجلس االدارة

نرحب بحضوركم او من ينوب عنكم من املساهمني بموجب سند االنابة او توكيل الغري 
بموج�ب وكالة مصدقة من الكاتب العدل يف الزمان وامل�كان املذكورين انفا مع تقديم 

شهادات االسهم وفقا الحكام املادة 91 من القانون
مالحظة /

1-سيتم ايداع نسخة من كراس الحسابات الختامية يف مقر الرشكة الكائن يف بغداد /
حي حطني /قرب محطة وقود الريموك قبل موعد اجتماع الهيئة العامة

2-كما نهيب بالس�ادة  مس�اهمي الرشكة ممن لم يستلمو ارباحهم للسنوات املاضية 
ملراجعة  مقر الرشكة الستالمها
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التخصص القضائي بغداد كام وصفها  ابن بطوطة 
وابن جبري

القاضي ناصر عمرانطارق حرب

في سلسلة تراثيات بغدادية كانت لنا كلمات عن بغداد في نظر الرحالة العرب كابن 
بطوطة وابن جبير اذ س�بق وان اوردنا الرحالة االجانب من إنگليز وفرنس�يين وروس 
في القرن التاس�ع عشر وقد تولينا اختيار هذين الرحالة العرب دون غيرهما كالرحالة 
اب�ن  حوقل النصيب�ي  والذي عاش في المائ�ة الرابعة للهجرة واكتفين�ا بالرحالة ابن 
بطوط�ة والرحال�ة ابن جبي�ر  وابن بطوطة هو اب�و عبدالله محمد ب�ن محمد اللواتي 
الطنجي المشهور باسم بن بطوطة المولود في طنجة المدينة المغربية عام ٧٠٣ هج 
من عائلة عنيت بالعلوم الش�رعية وعرفت بس�عة العي�ش ودرس الفقة واالدب بحيث 
جعله قاضيا كالعددين من هذه العائلة وكان له ش�عر جيد مثل غيره ممن تمكن ثقافة 
وخص�ص الكثير من هذا الش�عر لمدح الذين ش�ملوه بالرعاية ولق�د دفعته رغبته في 
الترح�ال ألداء فريض�ة الح�ج  وغادر طنجة وعم�ره ٢٢  عاما في س�نة ٧٢٥ هج ولم 
يرج�ع إال بع�د ربع قرن  وقد تولى اب�ن جزي كتابة هذه الرحلة في اس�لوب ادبي وقد 
ذكر بغداد بقوله مدينة الس�ام وحضرة االس�ام ذات القدر الش�ريف والفضل المنيف 
مثوى الخلفاء ومقر  العلماء وبعد ذلك يش�ير الى ش�عر انش�ده الش�اعر ابو تمام عن 

بغداد منها قوله:-
لقد أقام على بغداد ناعيها

فليبكها لخراب الدهر باكيها
وكذلك قولهم

طيب الهواء ببغداد يشوقني
قربا اليها وان عاقت مقادير

وقولهم ايضا
سام على بغداد في كل موطن
وحق لها مني السام مضاعف

وق�د بدا ابن بطوطة حديثه عن جس�ري بغداد المعقودين لعب�ور الناس ليا نهارا 
رجاال نس�اء كأنهم في نزهة متصلة ويشير الى مساجد بغداد وهي ١١ مسجدا ثمانية 
في الكرخ وثاثة في الرصافة والمدارس والحمامات وهي من ابدع الحمامات المطلية 
بالقار حتى كأنها رخام اس�ود ويصفها من حيث الشكل والبناء والخدمة ويتحدث عن 
كل جان�ب من بغداد بش�يء من التفصي�ل ويبدأ بالجانب الغربي وال�ذي يتكون من ١٣ 
محل�ة كل منها كأن�ه مدينة بعد ذلك يع�دد المحات مثل محلة باب البصرة والش�ارع 
المح�اذي لنه�ر دجل�ة وقبور االولي�اء اما الجان�ب الش�رقي لبغداد فيق�ول انه حافل 
باالس�واق العظيمة الترتيب واعظم االسواق س�وق الثاثاء فيه كل صناعة والمدرسة 
النظامية وسط السوق والمدرسة المستنصرية وفيها إيوان لكل مدرسة فقهية ويصف 
ابن بطوطة هيئة المدرسة ولباس المدرس ووقاره وحمام الطلبة ودار للوضوء ويعدد 
المس�اجد ومنه�ا جامع الخليفة المتصل بقص�ور الخلفاء وبيوته�م واماكن للوضوء 
والغس�يل وجامع الس�لطان وهو خارج العمران والثالث جام�ع الرصافة ويذكر قبور 
الخلف�اء والعلماء والصالحين في بغداد وقبور الخلف�اء في الرصافة المهدي والهادي  
واالمين والمعتصم والواثق والقار الذي يتم جلبه من عين بين البصرة والكوفة واحوال 
الخافة العباس�ية وماحظاته ع�ن اهل بغداد حيث ال تكاد تلق�ى منهم اال من يتصنع 
التواض�ع رياء ويذهب بنفس�ه عجبا وكبرياء واعتبر ما كتب�ه ابن جبير افضل الوثائق 
عن بغداد والقار الذي يتم جلبه من عين بين البصرة والكوفة واحوال الخافة العباسية 
وماحظاته عن اهل بغداد حيث ال تكاد تلقى منهم اال من يتصنع التواضع رياء ويذهب 
بنفس�ه عجبا وكبري�اء واعتبر ما كتبه ابن جبير افضل الوثائ�ق عن بغداد حتى ينتهي 
بآخر خلفاء بني العباس وهو المستعصم الذي ازال خافته المغول ويرسم قبر االمام 
ابي حنيفة وقبة الزاويت الموجودة فيه الطعام الناس وقبة قبور االمام احمد بن حنبل 
وش�يوخ الصوفية الشبلي والسري السقطي وبشر الحافي والطائي والجنيد وكيف ان 
اهل بغداد حددوا يوما لزيارة هذه القبور وقبور الصالحين والعلماء والحدائق والفواكه 
الت�ي تجلب م�ن الكرخ الى الرصافة ويتكلم ابن بطوطة عن الس�لطة التي تحكم بغداد 
ف�ي اثناء زي�ارة بغداد اما الرحالة العرب�ي ابن جبير فهو محمد ب�ن احمد بن جبير بن 
سعيد بن جبير بن محمد بن عبد السام الكناني المولود في بلنسية في المغرب العربي 
واصل�ة من مدينة ش�اطبة عام ٥٤٠ ه�ج درس العلوم الدينية واللغوية وقول الش�عر 
وقام برحلته المشهورة الى المشرق العربي لحج بيت الله والى طلب العلم واالستماع 
للش�يوخ اثناء ترحاله وكان رجل دقيق الماحظة يهتم بتسجيل كل ما يشاهده وخلف 
لنا نتيجة هذه الرحلة من االندلس الى الشرق االسامي عام ٥٧٨ هج وثيقة من اصدق 
ما تركله الرحالة العرب والتي كتبها باعتبارها يوميات عام ٥٨١ هج  اعتمدت شهرته 
االدبي�ة على ه�ذه الرحلة التي أفادت الجغرافيين والمؤرخي�ن وقد وصل ابن جبير الى 
بغداد عام٥٨٠ هج وبقي فيها ثاثة عشر يوما ذكر عنها الكثير فكان يتأكد من كل خبر 
يتعرف عليه ويسرع ليرى ماسمعه لذلك دون لنا معلومات قيمة عن بغداد شملت جميع 
اوجه الحياة فيها كاالحوال السياسية والمجالس العلمية والخدمات الطبية مشيرا الى 
الخليف�ة الناصر لدين الله الذي حصلت رحلت�ه في زمانه ووصف خطط واحوال بغداد 
العمرانية حيث قال بغداد مدينة عتيقة ذهب اكثر رس�مها ولم يبقى اال ش�هرة اسمها 
واشار الى الجانب الغربي وما لحقه من خراب وهو يحتوي على سبع عشرة محلة كل 
محلة منها مدينة مس�تقلة وفي كل منها الجوامع والحمامات وذكر ان س�بب الخراب 
يعود الى كث�رة الفتن واالضطرابات وتغيير مراكز النش�اط االفتص�ادي واالجتماعي 
والفك�ري في بغداد وانتقال مركز االعمار الى غربي دجلة ووصف ابرز المحات منها 
محلة القرية القريبة من مدرس�ة الكرخ في محل�ة الجعيفر حاليا ومحلة باب البصرة 
وجامع المنصور والمارس�تان اي المستشفى العضدي ومحلة الحربية اعلى المحات 
الت�ي لم يكن وراؤها اال الق�رى خارج بغداد ووصف لنا قبر مع�روف الكرخي واالمام 
موسى الكاظم وقبور عين ومعين والجانب الشرقي وسورها ذا االربعة االبواب وهي 
باب السلطان اي باب المعظم وباب الضفرية اي الوسطاني وباب الحلبة وباب البصلية 
ودار الخافة  والقصور والبساتين واالس�واق وجوامع الخليفة والرصافة والسلطان 

وتقصى بن جبير الحمامات والمدارس .

لّم�ا يزل المفهوم االصطاح�ي للقضاء حبيس الرؤى السياس�ية الخارجة من 
رحم الوثيقة الدس�تورية ذات الطبيعة الثنائية السياس�ية والقانونية والتي لم تأت 
م�ن راه�ن الحاضر او متبنيات�ه اآلنية او مطالب تغييرية تنش�د االص�اح ، بل هي 
منظوم�ة تراكمي�ة جاءت من حاج�ة المواطن ال�ى العدالة وبالمقاب�ل الحاجة الى 
ادوات ضامنة لتحقيق هذه العدالة.فالعدالة بالنسبة للمواطن هي مساحة االنسجام 
بين احترام حقوق المواطن وتطبيق القواعد القانونية التي اقرها المشرع وتطبيق 
ه�ذه المهمة ُتوكل الى القضاء والتي تتوق�ف ماهيته ومفهومه على طبيعة النظام 
السياس�ي القائم وهو االم�ر الذي جعل االنظم�ة القضائية متع�ددة فالبعض يرى 
في القضاء س�لطة ثالثة موازية لعمل الس�لطتين التشريعية والتنفيذية وهي رؤية 
الديمقراطي�ات الرأس�مالية الليبرالي�ة المأخوذة من  مبدأ )مونتيس�كيو(. في حين 
ي�رى مفهوم آخ�ر أن القضاء اداة بيد رئيس الدولة )الس�لطة التنفيذية( وهي رؤية 
ديغ�ول للقض�اء الميالة ال�ى النزعة الثورية ف�ي رقابة المش�روعية القانونية، في 
حين يرى المفهوم االش�تراكي للقضاء بانه مرفق عام لكنه مرفق ذو صفة خاصة، 
ويس�ير بالتوازي مع ذل�ك مفهوم رابع يعتمد الس�لوك في تحدي�د مفهوم القضاء 
ويقول )باس�تقال القضاء( لكنه في الجانب التطبيقي يشكل اجهزة اخرى تمارس 
العم�ل القضائي خارج إطار النطاق القضائي، وبالمحصلة التراكمية يقترن مفهوم 
القض�اء بالتط�ورات السياس�ية واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة التي تعيش�ها الدول، 
فالقض�اء في العراق خرج من جلباب الس�لطة التنفيذية بعد التغيير النيس�اني في 
ع�ام 2003 وبموجب االمر رقم )35( في تاريخ 18 / 9 / 2003 كس�لطة مس�تقلة 
تعززت استقاليته بصدور الدستور العراقي الدائم عام 2005 والذي نص في المادة 
)47( على مبدأ الفصل بين الس�لطات واس�تقاليتها بعد ان اعتبر السلطة القضائية 

احدى السلطات الثاث االتحادية.
اال انه وبالرغم من االستقالية في العمل والتي يمكن تلمسها بوضوح في العمل 
القضائي بمقابل الس�لطات االخرى وبخاصة التنفيذية اال ان التش�ريعات المنظمة 
لعمل السلطة القضائية ظلت في حالة شد وجذب ضمن التنافس والصراع السياسي 
كم�ا هو حال قانون المحكم�ة االتحادية العليا بل ان القواني�ن التي صدرت لم تكن 
محط قبول ورضا الس�لطة القضائي�ة التي اعدت مدونة للقواني�ن المنظمة للعمل 
القضائي وارسلتها للسلطة التنفيذية والتشريعية االمر الذي رأينا القوانين الصادرة 
كقانون هيأة االشراف القضائي رقم 29 لسنة 2016 وقانون مجلس القضاء االعلى 
رقم 45 لس�نة 2017 بمواجهة النقض والذي أطاح بمواد قانونية مخالفة للدستور 
عن�د النظر في مش�روعيته القانونية من قب�ل المحكمة االتحادية ف�ي الوقت التي 
تعان�ي القواني�ن االجرائية كقانون المرافعات المدنية رقم 83 لس�نة 1969 المعدل 
وقان�ون اصول المحاكم�ات الجزائية رقم 23 لس�نة 1971 المع�دل من قصور في 
العم�ل التطبيقي تم تافي بعضه م�ن خال التعديات وظل البع�ض االخر علما ان 

التعديات كما هو معروف تشكل ارهاقا للقوانين وبالتالي العمل القضائي.
 ناهيك عن ان الوقائع واالوضاع المنتجة للقضايا المدنية والجنائية ونصوصها 
العقابي�ة ص�ارت بحاجة ماس�ة ال�ى قوانين جديدة تأخ�ذ بنظر االعتب�ار تطورات 
المجتمع اآلخذة باالتساع والتعقيد في ظل ثورة التقنيات والمنظومات االلكترونية 
اضاف�ة ال�ى ان طبيعة العمل القضائ�ي بحاجة الى رؤية تخصصي�ة ترتقي بالعمل 
وذل�ك عبر وجود قاض متخصص في القضاء المدن�ي والقضاء الجنائي او القضاء 
االداري فض�ا عن القضاء الدس�توري وقضاي�ا منازعات العمل وغيرها، فتوس�ع 
التش�ريعات وتطور الحياة خلقت الكثي�ر من األنظمة والتعليمات مع وجود قوانين 
متعددة وحاجة ضرورية لمس�ايرة التطور القضائي الذي يتجه نحو التخصص في 
جانب قضائي وتنقل القاضي بين ميادين العمل المدني والجنائي واللجان القضائية 

مع قضايا العمل واالدارة وغيرها.
 كل ذل�ك يخل�ق نوعا م�ن الصعوبة في االلم�ام بكافة تلك القواني�ن واالنظمة 
والتعليم�ات وبخاص�ة ان القاضي س�يكون في االغلب بمواجه�ة اختصاص مضى 
وقت طويل بعيدا عنه وغير مواكب للتطورات الخاصة به بمناسبة النزاع المعروض 
امامه مع االش�ارة اال ان القضاء العراقي وقبل صدور الدستور الدائم ال يعرف نظام 
تع�دد القض�اء وكان القضاء موح�داً وال يوجد قضاء اداري بالمعن�ى المعروف في 
فرنس�ا او مص�ر وان وجدت اش�كال لهذا القضاء على ش�كل مؤسس�ات كمجلس 

انضباط موظفي الدولة وغيره اال انها محدودة الصاحيات.
 اما  بعد صدور الدس�تور واس�تقال القضاء والغ�اء المحاكم الخاصة واللجان 
التنفيذية  الممنوحة صاحيات قضائية اضافة الى ظهور المحكمة االتحادية العليا 
والتي تم تش�كيلها بموجب االمر رقم 30 لس�نة 2005 المسند على المادة )44( من 
قانون ادارة الدولة للمرحلة االنتقالية والتي تم اقرارها دستوريا بعد ذلك بالدستور 
العراقي الدائم والتي تمثل القضاء الدستوري في العراق وتضخم مؤسسات القضاء 
االداري بوج�ود محكمة القضاء االداري ومجلس االنضباط العام ومجلس ش�ورى 
الدول�ة كل ذل�ك يقتضي  وجود قضاء متخصص بنوع م�ن انواع القضاء الن وجود 
التخصص والتفرغ الكلي  لهذا النوع سيحقق مهنية اعلى واستقرار اكثر في العمل 
القضائ�ي وبالتال�ي ينعكس عل�ى تحقيق العدال�ة الهدف المنش�ود والغاية المهمة 
وباإلم�كان تحقي�ق ذلك من خال تش�ريعات تنظيمية قضائية تعتم�د رؤية جديدة 
تتمثل بخلق نوع من ورش العمل القضائية الصغيرة والتي تش�ابه جدا االجتماعات 
القضائي�ة ويتم مناقش�ة الموض�وع وصياغته بش�كل اكبر آخذين بنظ�ر االعتبار 
مق�ررات اجتماع�ات او ورش العمل القضائي�ة وباإلمكان اعتماد ورش�ة قضائية 
موسعة بالتعاون مع الجهات القانونية الساندة للخروج بتشريعات قضائية جديدة 
متخصص�ة كم�ا هو ف�ي مختلف العل�وم االخ�رى فالتخصص هو االق�رب لإلبداع 
والمهنية من التعدد  وبالتالي اعطاء فكرة اكبر للعدالة مع تحقيق ناجز وسريع لها 
فالعدال�ة في جانبها المهم هي الحقيقة وقرار الحكم هو عنوانها وصورتها االش�د 

وضوحاً واالكثر اتساعاً.

ام�ضاءاتمنمنمات بغدادية

كـاريكـاتـير

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير ام الربيعني

 م�ع ع�ودة العدي�د من الس�وريين إل�ى تراث 
األجداد، وانتشار المطاعم والمقاهي التي تهتم 
بكل ما هو تراث�ي، عادت بعض المهن اليدوية 
إل�ى االنتع�اش بع�د أن كادت تنق�رض خ�ال 
الس�نوات الس�ابقة، ومن هذه المهن تصنيع 
كراس�ي القش بمختلف األش�كال والتصاميم، 
كراس�ي  كان�ت  وترميمها.حي�ث  وصيانته�ا 
القش من أساس�يات البيت الس�وري وخاصة 
ف�ي دمش�ق، حي�ث تتواج�د إلى جان�ب بحرة 
البي�ت، وداخ�ل الغرف، كما كان�ت تتواجد في 
الدكاكين والمقاهي، غي�ر أنها فقدت مكانتها 
لمصلح�ة الكراس�ي الباس�تيكية الرخيص�ة 

الثمن وكراسي الحديد والجلد وغيرها.
ف�ي الفت�رة األخي�رة، ب�دأت ه�ذه الكراس�ي 
تس�تعيد ش�عبيتها، فنهضت من جدي�د مهنة 
وأخ�ذت  وترميمه�ا،  وصيانته�ا  تصنيعه�ا 
تجتذب نس�بة ال بأس بها الستعمالها كديكور 
في البيوت والمنش�آت الس�ياحية، إضافة إلى 
حاج�ة البع�ض ممن ال ق�درة مالي�ة لهم على 
اقتناء البدائل، وعاد أبناء أس�ر دمشقية كانت 
قد تخصصت ف�ي هذه المهنة إل�ى العمل بها 
م�ن جديد..وتركزت دكاكين صناعة كراس�ي 
القش الش�عبية في منطقة باب مصلى وسوق 

القباقبية القديم خلف الجامع األموي.

أمرت الس�لطات اإليطالية بوق�ف ضخ المياه 
من بحيرة قرب روما بعد موجة جفاف شديدة 
األمر الذي ق�د يجبر مس�ؤولي العاصمة على 
ف�رض إجراءات لترش�يد اس�تهاك المياه في 
المدين�ة. وقال رئي�س إقليم التس�يو إن وقف 
سحب المياه من بحيرة برتشانو سيدخل حيز 

التنفيذ يوم 28 يوليو تموز..وأشارت مؤسسة 
)ايه.س�ي.إي.ايه( التي تدير شبكة المياه في 
روما إلى أن تراجع سقوط األمطار عن معدله 
المعت�اد عل�ى م�دى العامي�ن الماضيي�ن أدى 
النخفاض مس�تويات المياه بش�كل كبير في 
الخزان�ات المغذي�ة للمدينة تزامن�ا مع موجة 

حارة اس�تمرت لفترة طويل�ة زادت من تفاقم 
األمر.

وتأت�ي ثماني�ة ف�ي المئ�ة فقط من إم�دادات 
المي�اه ف�ي روما م�ن بحي�رة برتش�انو وإن 
المؤسس�ة اس�تغلت الفترة الماضي�ة في حل 

هذه المشكلة.

قشاشو الكرايس يف دمشق

اجلفاف جيرب روما عىل ترشيد استهالك املياه


