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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

عند تعاقب الّشدائد تظهر 

فضائل اإلنسان

ص2وزير الثقافة يدعو اجلميع لتحمل املسؤولية جتاه تداعيات غلق الصحف الورقية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 تركيا تدخل دائرة »خفض التوتر السوري« رغم أنف أردوغان

إعصار هـاريف: فيضانـات غيـر مسبوقـة جتتـاح مدينـة هيوستـن األمريكيـة

حزب االحتاد يكشف عن »توتر العالقات« مع أنقرة بسبب »عملية«  لالستخبارات الرتكية

حكومة كركوك تقيص اجلميع: نعم لالستفتاء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

مّرر مجلس الحكومة املحلية ملحافظة 
كركوك املتنلازع بغياب ممثلي الرتكمان 
والعرب، أمس الثالثاء، إرشاك املحافظة يف 
استفتاء اقليم كردسلتان عىل االنفصال، 
وفيما واجه هذا القرار رفضاً عربياً، ذهب 
الرتكملان إىل التحذيلر ملن ان القلرار قد 
يؤدي لالخالل باالمن ويشعل فتنة قومية 
وطائفية. ووافق مجلس محافظة كركوك 
وسلط مقاطعة ممثي العرب والرتكمان 
علىل قرار يقلي بمشلاركة املحافظة يف 
االسلتفتاء عىل انفصال إقليم كردسلتان 

املقرر يف 25 من الشهر املقبل وتقديم طلب 
اىل املفوضية العليا لالنتخابات واالستفتاء 
يف االقليم إلجلراء االسلتفتاء باملحافظة. 
صلوت لصالح القرار 24 عضواً يف مجلس 
املحافظلة ملن بلن 41 عضلواً يضمهم 
لصالح إجراء استفتاء االنفصال بعد كلمة 
ملحافظ كركوك نجم الدين كريم دعا فيها 
أعضاء مجللس املحافظة بالتصويت عىل 
طلب ارشاك املحافظة باالستفتاء. ويقود 
املحافلظ نجم الديلن كريم، وهلو قيادي 
يف حلزب االتحلاد الوطنلي الكردسلتاني 
بزعاملة جالل طالبانلي، حملة محمومة 
الرشاك املحافظلة يف اسلتفتاء االنفصال 

لتكلون الرابعلة ملن املحافظلات التلي 
ستشلارك وهي محفظلات االقليم الثالث 
اربيل والسليمانية ودهوك. ويضم مجلس 
محافظة كركوك 41 عضوا يقسلمون إىل 
26 لقائمة التآخي الكردية، و9 للرتكمان 

وستة للعرب. 
وتم انتخاب املجلس الذي يدير كركوك 
مجاللس  انتخابلات  خلالل   2005 علام 
املحافظلات التلي جرت انلذاك، ومنذ ذلك 
التوقيلت حاللت الخالفات بلن مكونات 

املحافظة دون انتخاب مجلس جديد.

التفاصيل ص3

         المستقبل العراقي / فرح حمادي

املسللحة  للقلوات  العلام  القائلد  هنلأ 
حيلدر العبلادي، أملس الثالثلاء، العراقين 
بل«االنتصلار الكبري« يف قضلاء تلعفر غربي 
محافظلة نينلوى، واعلداً إياهلم بالقضاء 
عىل تنظيلم »داعش« قريباً. وقلال العبادي 

»نهنلئ  االسلبوعي  الصحلايف  مؤتملره  يف 
العراقين والقوات املسلحة باالنتصار الكبري 
الذي تم يف قضاء تلعفلر«، مضيفاً »ال خيار 
أمام داعش يف العراق سلوى االستسلالم أو 
القتل«. وتابع العبادي، أن »أيام القضاء عىل 
داعش يف العراق قريبة«، ماضياً إىل القول إن 
»التطلوع لإلرهاب أصبح أقل بشلكل كبري، 

وأعداد االنتحارين قليلة جداً«. وعلّق رئيس 
الوزراء عىل قرار مجلس كركوك باالنضمام 
إىل اسلتفتاء إقليلم كردسلتان لالسلتقالل 
عن العلراق، وقلال بأنه »أملر خاطئ وغري 
دستوري«، مشدداً عىل ان »إجراء االستفتاء 

غري دستوري وال قيمة له«.
التفاصيل ص3
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 شـمـالـي يـحـلـق فـوق
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العمل تعلن اطالق الدفعة الرابعة من رواتب االعانات االجتامعية
         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزي�ر العمل والش�ؤون االجتماعية 
محمد شياع الس�وداني اطالق الدفعة الرابعة 
م�ن روات�ب اعان�ات الحماي�ة االجتماعية يف 
بغداد واملحافظات عدا اقليم كردستان ، داعيا 
املستفيدين الذهاب اىل منافذ الرصف الستالم 
رواتبه�م، مؤك�دا ان�ه س�يتم رصف روات�ب 
االعان�ة ألكثر م�ن ملي�ون ارسة بمبلغ 303 

مليارات دينار.
وذكر املتحدث باس�م ال�وزارة عمار منعم 
يف بيان تلقت »أملستقبل العراقي« نسخة منه 
،ان » اطالق الدفع�ة قبل عيد االضحى املبارك 
جاءت تنفي�ذا للوعد الذي قطع�ه الوزير عىل 
نفس�ه بأن تكتم�ل فرحة الفقراء بمناس�بة 
العيد السعيد »، مضيفا ان » العاملني يف هيئة 
الحماي�ة االجتماعي�ة يف ال�وزارة عملوا بجد 
ومثابرة لالنتهاء من كاف�ة االجراءات الفنية 
واللوجس�تية واملالية رغم بع�ض الصعوبات 
من اج�ل اط�الق الدفع�ة الجديدة م�ن راتب 

االعانات االجتماعية قبل حلول عيد االضحى 
املبارك ، مؤكدا مباركة الوزير لتلك الجهود«.

م�ن جانبه�ا قال�ت مدي�ر ع�ام صندوق 
ان  صلي�وا  جاكل�ني  االجتماعي�ة  الحماي�ة 
مجم�وع املش�مولني بالدفع�ة الرابع�ة بل�غ 
}1059786{ مليون ارسة بمبلغ اجمايل اكثر 
من }303{ مليار دينار عراقي، مش�رة اىل ان 
عدد املش�مولني من الرجال بل�غ }673798{ 
مش�موال فيما بلغن املش�موالت من النس�اء 
}385988{ » ، مبينا ان » هذه االعداد س�يتم 
الرصف لهم عرب البطاقة الذكية )كي كارد( ، 
مؤكدة ان هدد املشمولني الذين سيتم الرصف 
اليدوي بلغ للرجال }60{ مش�موال فيما يبلغ 
ع�دد النس�اء اللوات�ي س�يتم رصف روات�ب 

اعاناتهن يدويا }59{ مشمولة«.
يذك�ر ان رات�ب االعان�ة االجتماعية كان 
ي�رصف كل ثالث�ة اش�هر وبجه�ود مبارك�ة 
من الوزير املهندس محمد ش�ياع الس�وداني 
اصبحت رواتب االعانات ترصف كل ش�هرين 

من اجل التخفيف عن كاهل الفقراء.

         بغداد / المستقبل العراقي

رد املتح�دث باس�م االتحاد الوطني الكردس�تاني س�عدي 
أحم�د بره، أم�س الثالثاء، عىل ترصيحات مس�ؤول يف حزب 
العم�ال الكردس�تان بش�أن اعتقال عن�ارص م�ن املخابرات 
الرتكية يف الس�ليمانية، ألعضاء بالعم�ال بالقول، إن »االتحاد 
يدف�ع من�ذ س�نوات ثمن سياس�اته الكردس�تانية م�ن أجل 
مصلح�ة الكرد، وهذا لي�س تلبية لرغبة أحد، ألننا ال نس�تمد 
تثم�ني املوقف الوطن�ي من )لئيم( مثل دي�ار غريب«، مطالباً 
منظومة املجتمع الكردس�تاني ال��KCK( ( بإصدار توضيح 
»يرف�ض في�ه الترصيحات غ�ر املتوازنة لدي�ار غريب تجاه 
االتحاد الوطني«. وقال بره يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، أنه »خ�الل األيام املاضية ش�هدت العالقات بني 
جمهوري�ة تركيا واالتح�اد الوطن�ي توترات، ويعود س�ببها 
لس�عي جهاز االس�تخبارات الرتكية، تنفي�ذ عملية ضد حزب 
العمال الكردس�تاني يف السليمانية، دون علم مؤسسات إقليم 
كردس�تان«، مضيفاً أن�ه يف النتيجة ألغيت ه�ذه العملية من 
األساس. وأضاف: »عىل أية حال، نحن نعمل عىل حل املشكلة 
ون�رى أنه عمل يسء، ألن�ه يجب أن ال يدف�ع االتحاد الوطني 
فات�ورة إخفاق عملية االس�تخبارات الرتكي�ة من جهة، ومن 
جهة أخرى فإنه ليس من الجائز وفقاً لألعراف الدبلوماس�ية 
أن تق�وم دولة –حت�ى لو كانت جارة وس�واء أكانت عالقاتنا 
جيدة معها أو ال- أن تقوم باملس�اس بسيادة إقليم كردستان 
والقي�ام بمثل ه�ذه املح�اوالت، خاصة وإذا كان�ت ضد قوة 

كردستانية، ونرى أن ذلك يرض برتكيا ككل«.
وح�ول ترصيحات عض�و منظومة املجتمع الكردس�تاني 
التابع�ة لحزب العم�ال، ديار غريب، قال إن�ه »كان يجب عىل 
KCK رفض هذه الترصيحات غر املتوازنة التي أدىل بها ديار 

غريب ضد االتحاد الوطني«.
وأش�ار إىل أن »االتحاد الوطني يدفع منذ عرشات الس�نني 
ثمن سياس�اته الكردس�تانية من أجل الكرد، وهذا ليس تلبية 

لرغب�ة أحد، ألننا ال نس�تمد تثم�ني املوقف الوطن�ي من لئيم 
مثل ديار غريب، بل هذه هي السياس�ة الكردستانية لالتحاد 

الوطني تجاه الكرد يف الشمال )كردستان تركيا(«.
وأض�اف: »نري�د م�ن ال�� KCKأن يوض�ح إذا م�ا كان�ت 
الترصيحات التي يديل به�ا ديار غريب تعرب عن رأي منظومة 
املجتم�ع الكردس�تاني أم ال، وه�ل م�ن الجائز تنفي�ذ عملية 
بدون ج�دوى وبطريقة غر صحيحة، وأن نعرض مس�تقبل 
إقليم كردستان يف هذا الوقت الحساس للخطر حيث أننا أمام 

قضية وطنية عظيمة؟!«.
واختت�م حديثه بالقول: »كي ال ُيمه�د الطريق أمام أمثال 
دي�ار غري�ب بالتهجم عىل االتح�اد الوطني... يج�ب عليه أن 
ي�درك أننا لن نخلط الحاب�ل بالنابل كما يفعل هو للتهرب من 
املسؤولية«. يشار إىل أن ديار غريب، أكد أمس اإلثنني، اعتقال 
أعضاء يف جه�از املخاب�رات الرتكية يف الس�ليمانية، مضيفاً: 
»ع�ىل االتحاد الوطني الكردس�تاني ع�دم الخضوع لضغوط 
الدول�ة الرتكية ألنها تم�ارس أعماالً غر قانوني�ة، وعليه أن 
يحيي حزب العمال الكردس�تاني إلبطاله العملية الرتكية ولم 
يسمح بأن يواجه االتحاد الوطني عاراً كبراً، ويجب أن يطالب 
املكتب الس�يايس لالتحاد برتحيل كل الدبلوماسيني األتراك يف 
السليمانية إىل بالدهم، وإيقاف عمل جميع الرشكات الرتكية، 

وكان يجب عىل االتحاد إعادة ممثله من تركيا بنفسه«.
وتاب�ع: »هذا اختبار لالتحاد، فإذا خ�رج منه ناجحاً فإنه 
قادر عىل حماية س�يادته وش�عبه وأن يصب�ح نموذجاً جيداً 
لحكوم�ة اإلقليم عموم�اً، وتصبح هذه الخط�وة حائط صد 
أم�ام انتهاك حدود إقليم كردس�تان وس�يادته، وال ش�أن أن 
جمي�ع أهايل جن�وب كردس�تان )إقليم كردس�تان( وش�عب 
كردس�تان بشكل عام سيشيدون ويدعمون االتحاد، لذا يجب 
أن ال يخض�ع لضغ�وط دولة تركي�ا، بل بالعك�س أن يضغط 
عىل تركي�ا للكف عن سياس�اتها«، الفتاً إىل أن�ه »إذا ما نجح 
األتراك يف ضغوطهم فإنهم لن يتوقفوا حتى يستس�لم االتحاد 

بالكامل«.

العمال دعا الكردستاني إىل اختاذ سياسة واضحة جتاه اردوغان 

حزب االحتاد يكشف عن »توتر العالقات« مع أنقرة بسبب »عملية«  لالستخبارات الرتكية يف السليامنية

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية النيابية 
جوزيف صليوا سبي، أمس الثالثاء، رئيس مجلس 
الوزراء حيدر العبادي باملوافقة عىل تمديد تنسيب 
املوظف�ني من ابن�اء الش�عب الكلدان�ي الرسياني 
االش�وري )املس�يحي( يف االقلي�م اىل نهاي�ة العام 
الحايل. وذكر كتاب صادر عن مكتب صليوا، تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، ان«املوظفني عانوا 
من االرهاب والتهجر والنزوح اىل محافظات اقليم 
كردستان ومازالت هذه االسباب قائمة«. وطالب 
رئي�س كتلة الوركاء »حيدر العبادي بالحفاظ عىل 
املك�ون الذي طامل�ا كان ابناؤه م�ن املدافعني عن 
الوطن، وخدمته كانت من احد املقدس�ات بحسب 
الكت�اب املرس�ل يف بتاري�خ 2017/8/1«، مبين�ا 
انه »اذا لم يتم تجديد تنس�يب املوظفني س�تقطع 
ارزاقه�م، ما يؤدي اىل فت�ح خيار االغرتاب امامهم 

وهذا ما ال نريده ابداً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

طالبت عض�و لجنة الخدمات الربملانية صباح 
التميم�ي،  وزارة النقل بإيقاف قرار إنهاء العقود 
التش�غيلية يف الخطوط الجوية العراقية، محذرة 

من »تهالك« األخرة يف حال امليض بالقرار.
وقال�ت التميم�ي يف بي�ان  إن »ق�رار مجلس 
الوزراء األخر ينص ع�ىل إنهاء العقود التي تمت 
خالل عام 2017 كون املوازنة لم تتضمن درجات 
وظيفي�ة وتخصيص�ا مالي�ا ولم ي�رش إىل إيقاف 
عقود عام 2016«.وأضافت التميمي أنه »يف حال 
لم ترتاجع وزارة النقل عن هذا القرار سيتم إلغاء 
أكثر من 1800 عقد خالل األسابيع القليلة املقبلة 
ومن بينها عقود ذوي الشهداء واألوائل وعدد كبر 

من مهنديس الطائرات والفنيني أيضا«.
ودعت التميمي، وزارة النقل ألن »تعي خطورة 
ه�ذا اإلج�راء الذي قد ي�ؤدي إىل تهال�ك الخطوط 
الجوية الس�يما وان يف بداية العام املقبل سيحال 
أكث�ر م�ن 500 موظف ع�ىل التقاعد م�ع فقدان 
كفاءات ش�ابة قادرة عىل قيادة الخطوط الجوية 

العراقية واالرتقاء بها إىل أعىل املستويات«.

نائبة تطالب بإيقاف إهناء العقود التشغيلية 
يف اخلطوط اجلوية وحتذر من »هتالكها«

كتلة الوركاء تطالب رئيس الوزراء بتمديد 
تنسيب املوظفني املسيحيني يف كردستان

         بغداد / المستقبل العراقي

اكدت املحكم�ة االتحادية العليا، أمس الثالثاء، 
ان للنس�اء )كوت�ا( يف مجالس املحافظات اس�وة 
بمجلس النواب بنس�بة 25٪  م�ن االعضاء، مبينة 

انها سبق ان اصدرت قرارا بهذا الصدد.
وقال مدير املكتب اإلعالمي للمحكمة االتحادية 
العلي�ا اي�اس الس�اموك يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »املحكم�ة االتحادية 
العلي�ا س�بق ان اص�درت ق�رارا بش�أن التمثي�ل 

النس�وي ملجالس املحافظات«. واضاف الس�اموك 
ان »املحكم�ة اس�تنادا اىل قرارها الص�ادر بالعدد 
)13/ت/2007( جاءت بأن من القواعد التي تتبع 
يف تفسر اي مادة من ترشيع ما يوجب دراسة ذلك 
الترشي�ع للوصل اىل هدف وفلس�فة ذلك الترشيع 
الذي اراده املرشع«. وأوضح الس�اموك أن »القرار 
وجد ان املادة )٤9/ رابعا( من الدس�تور تستهدف 
تحقيق نس�بة تمثيل النس�اء ال تقل ع�ن ربع من 
عدد أعضاء مجلس النواب أي 25٪ من األعضاء«. 
وفيما بنينّ ان »املحكمة االتحادية العليا رأت ان ذلك 

م�ا يجب يف مجلس املحافظة املنتخب نظرا لوحدة 
الهدف واالختصاص يف املجال الترشيعي« مش�راً 
اىل ان »ه�ذا ال يتقاطع مع املبدأ املنصوص عليه يف 
املادة )1٤( من الدس�تور إنما يأتي منسجماً معه 

يف املرحلة الحارضة«.
ون�وه الس�اموك اىل ان »بي�ان ال�راي هذا جاء 
وقته�ا بعد تس�اؤل ملجلس الن�واب ع�ن إمكانية 
فرض نس�بة تمثيل للنس�اء يف قانون املحافظات 
وفقا للمادة )1٤( من الدس�تور وغرها من املواد 

التي نصت عىل تكافؤ الفرص«.

         بغداد / المستقبل العراقي

كشف النائب عن التحالف الوطني 
هالل الس�هالني، أم�س الثالثاء، عن 
تفاصي�ل م�رشوع قان�ون التأمينات 
القان�ون  أن  مؤك�دا  االجتماعي�ة، 
يش�مل الرشيح��ة االك�رب م�ن كافة 
املواطن�ني بمافيهم جميع العاملني يف 
القطاع الخاص. وقال السهالني بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة 

من�ه، إن »مرشوع قان�ون التأمينات 
االجتماعي�ة سيشمل الرشيح�ة االكرب 
م�ن كافة املواطن�ني، بمافيهم جميع 
العاملني يف القطاع الخاص، ورعاي�ة 
ذوي الش�هداء الذي�ن قاتل�وا داع�ش 
االرهاب�ي«، مش�را اىل ان »القان�ون 
يدع�م ضحايا البع�ث البائد، وضحايا 
العملي�ات  ش�هداء  وذوي  االره�اب 
البطولي��ة ض�د داع�ش االرهاب�ي«.

واوض�ح ان »القان�ون يتضم�ن 126 

فقرة، بما فيها يضمن حقوق االجراء 
اليومي�ني، حي�ث سيس�تفيد العم�ال 
م�ن الضم�ان االجتماعي م�ن خالل 
اس�تقطاع 13٪ م�ن رب العم�ل و٪7 
م�ن العام�ل، ام�ا املوظف يس�تقطع 
15٪ م�ن راتب�ه و10٪ م�ن الحكومة 
عرب الدائرة التي يعمل فيها«.واضاف 
ان »القان�ون يس�مح للموظف بنقل 
خدمت�ه التقاعدي�ة من جمي�ع دوائر 
الدولة اىل القطاع الخاص وبالعكس«، 

مبينا ان »قانون التأمينات االجتماعية 
وحد الرواتب، الن البعض كان يس�تلم 
رات�ب اكث�ر من غ�ره بموج�ب تلك 
التخصيصات املمنوحة لهم«.وتابع ان 
»القانون القديم كان يحتسب الراتب 
التقاعدي عىل اس�اس راتب السنوات 
املتقاع�د،  لخدم�ة  االخ�رة  الثالث�ة 
لكن بموج�ب القانون الجديد س�يتم 
احتس�اب الراتب التقاعدي للس�نوات 

٤-5 االخرة ».

         بغداد / المستقبل العراقي

  ع�د الس�يد عمار الحكي�م رئيس 
الحواج�ز  ك�رس  الوطن�ي  التحال�ف 
بني املكون�ات العراقي�ة وجمعها عىل 
مرشوع وطني عابر للمكونات السبيل 
االمثل لتحقيق استقرار العراق ، مبينا 
ان املرحلة السابقة ال يمكن تخطيؤها 
ألنها اخذت بعني االعتبار تحديات تلك 
املرحل�ة يف رضورة تطم�ني املكون�ات 
فيما مرحل�ة 2018 س�تكون مرحلة 
ترسيخ الديمقراطية.و بني ان الخروج 
م�ن املجل�س االعىل لم يك�ن بحثا عن 
االدوار انم�ا ق�راءة ملتطلب�ات املرحلة 
وطبيعة املنهج والخطاب املطلوب ولم 

يكن ردة فعل ول�م يكن نتيجة لرصاع 
اجيال كما يعرب البعض انما املش�كلة 
يف طبيعة االنس�جام مع هذه القراءة 
، مؤك�دا ان املجل�س االع�ىل س�يبقى 

االقرب لتيار الحكمة الوطني .  
س�ماحته اش�ار اىل س�بب اختيار 
الكيان لعنوان لتي�ار الحكمة الوطني 
مبين�ا انه تي�ار كي يجم�ع املنضوين 
تحت�ه ويبتع�د ع�ن االنغ�الق الحزبي 
ووطني يتحرك عىل مس�احة الوطني 
ويتس�م بالحكم�ة الن م�ا يحتاج�ه 
الع�راق ه�ي الحكم�ة كمفت�اح لحل 
املشاكل السياسية واالمنية والخدمية 
دون تجاوز الثوابت االسالمية الفتا اىل 
ان التيار يرفع ش�عار الخدمة وتمكني 

العق�ول العراقي�ة م�ن اخ�ذ ادوارها 
يف بن�اء الع�راق ألنها الرصي�د الفعيل 
.   س�ماحته اكد اعتم�اد الحكمة عىل 

تمك�ني الش�باب وامل�رأة ك�ي يحظى 
الش�باب بأدوار تتناسب مع حجمهم 
املجتمعي كذلك املرأة ، مبينا ان املؤتمر 
العام للتيار يس�عى لتمثيل من جميع 
املكون�ات مع نس�بة محددة للنس�اء 
، مش�را اىل اهمي�ة تحدي�ث الخطاب 
واص�الح التعلي�م وتقدي�م الخدم�ات 

واالصالح االقتصادي.  
عن التسوية الوطنية بني سماحته 
ان امل�رشوع لم يكن م�رشوع املجلس 
انم�ا  ش�خصيا  مرشوع�ا  او  االع�ىل 
م�رشوع التحالف الوطن�ي ، مبينا ان 
امل�رشوع حظي بمباركة االمم املتحدة 
واخذ ع�ىل عاتقها رعايته ودعمه عىل 

ان يكون مرشوع الحكومة العراقية.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير الداخلية قاسم األعرجي، الثالثاء، عن افتتاح منظومة 
الج�وازات الجديدة يف مق�ر مديرية الجنس�ية العامة ببغ�داد، فيما 
وع�د بأن تكون آلية الحجز بطرق »س�هلة جدا«. وق�ال األعرجي يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن�ه افتتح »منظومة 
الجوازات الجديدة يف مقر مديرية الجنسية العامة بحضور العديد من 
الش�خصيات وقيادات الوزارة«، الفتا إىل أن »العمل يف هذه املنظومة 
الحديث�ة يأتي ضمن س�عي وزارة الداخلية لتقدي�م أفضل الخدمات 
للمواطن العراقي«. وأضاف أن »آلية الحجز س�تكون بطرق بسيطة 
وسهلة جدا بعد هذا التطور الكبر يف عمل مديرية الجوازات«، داعيا 
إىل »تكثي�ف العمل يف هذه املديرية وضمان االنس�يابية يف املراجعات 
ووض�ع املواطن بمقدمة أولوياته�ا واالبتعاد ع�ن الروتني والتعقيد 

وتبسيط اإلجراءات كافة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

دعا وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار فرياد رواندزي الجميع إىل تحمل 
املس�ؤولية تجاه ما تتعرض له الصحاف�ة الورقية من أزمات مالية أدت 
إىل غل�ق ع�دد كب�ر منها داعي�ا لعقد اجتم�اع خاص اكث�ر رصاحة بني 
الوزارة وكذلك روؤساء تحرير الصحف واملؤسسات الصحفية والنقابات 
واملنظم�ات ذات العالقة إليج�اد املعالجات العملية للوض�ع وما آلت إليه 
الصحاف�ة الورقية. كما وأعلن تضامنه مع الصحفيني ورؤس�اء تحرير 
الصحف وللبيان الذي أصدره )اتحاد أصحاب الصحف( بهذا الصدد، جاء 
ذل�ك يف بيان اصدره الوزير . وفيما يأتي ن�ص البيان: )تواجه الصحافة 
الورقي�ة يف العراق أزمة وج�ود إنطلقت بوادرها منذ عامني نتيجة االزمة 
املالي�ة وأدت اىل اغ�الق عدد كبر م�ن الصحف بينها عالم�ات مضيئة يف 
تاري�خ الصحاف�ة والدف�اع ع�ن حق�وق العراقي�ني وثقافته�م وأبرزت 
تضحياته�م وس�جلت س�رة مواجهتهم للصع�اب وعربت ع�ن آمالهم، 
وه�ذا االغ�الق إذ يبعث عىل االلم فإنه أيضا يدع�و للقلق عىل مصر آالف 
املشتغلني يف تحرير وطباعة وتوزيع وبيع هذه الصحف ويضعنا جميعا 
يف مواجهة مع مس�ؤوليتنا إلنقاذ هذا الركن املهم م�ن الهوية العراقية. 
إنني أش�عر بمس�ؤولية مضاعفة تجاه الصحافة الورقية ليس بصفتي 
وزيرا للثقافة فقط وإنما إلنني صحفي ورئيس تحرير لصحيفة شملتها 
االزم�ة حتى توقفت عن اإلصدار وما زل�ت إلتقي الصحفيني ممن عملنا 
معا او كانوا زمالء يل كرؤس�اء تحرير وأعرف تفاصيل االزمة االنس�انية 
والثقافي�ة الناجمة ع�ن هذا الوضع وهو ما يش�عرني بألم وحرسة عىل 
الصحاف�ة الورقي�ة الت�ي أثبتت انه�ا االعالم االكث�ر رصان�ة. وإذ أعلن 
تضامن�ي مع كل الصحفيني ومع رؤس�اء تحرير الصحف ودعمي لبيان 
»إتحاد أصحاب الصحف« فإنني أدعو االرسة الصحفية اىل االس�تمرار يف 
مس�اعي إيجاد الحلول واىل دعم الصحافة الورقية عرب عدد من القرارات 
العاجلة مثل السماح بطباعة الصحف يف املطابع التي تمتلكها املؤسسات 
الحكومي�ة وبينها مطاب�ع عمالقة ال تعم�ل بكامل طاقته�ا غالبا، وأن 
تكون الطباعة بأسعار مدعومة وتقسيط مريح، ويمكن تفعيل االشرتاك 
الس�نوي للمؤسس�ات الرس�مية لرشاء الصح�ف اليومي�ة وبتوجيه من 
رئاسة الوزراء مع االلتزام بالعدالة يف االشرتاك وان ال تقترص عىل صحف 
دون غرها، وبناء مؤسس�ة توزيع تشمل العراق كله، وأن الترتك الدولة 
منف�ذا لدع�م الصحاف�ة الورقية اال ولج�أت إليه حت�ى يف التعاقدات مع 
املس�تثمرين وأن تكون الدولة مطلع�ة عىل مصر املنح التي تقول الكثر 
من ال�دول واملنظمات انها تقدمها للصحافة يف العراق ومكاش�فة الرأي 
العام بهذا الدعم، وندعو كذلك اىل توسيع وترسيخ الضمانات االجتماعية 
واالقتصادي�ة والصحي�ة للصحفيني نظرا لدورهم يف دع�م الديمقراطية 
وتعزي�ز املش�اركة الجماهري�ة وتوثي�ق املواجهة مع االره�اب. لنتذكر 
دائم�ا إن الصحافة الورقية هي من عرب عن صوت قوانا السياس�ية أيام 
املعارض�ة ومواجه�ة االرهاب، ومنها خرجت القي�ادات الواعية والرموز 
الثقافية الش�امخة وهي من مارست الحرية املس�ؤولة وسجلت معاناة 
العراقيني وابداعهم يف الوقت نفس�ه وهي الوثيقة االرسخ والصوت الحر 
االع�ىل وامليدان االوس�ع للحوار. وبهذه املناس�بة فأنن�ا ندعو إىل تضافر 
جه�ود الجميع للعم�ل الجاد من اجل ت�دارك املوقف وإيج�اد املعالجات 
العملي�ة للوضع الحايل وما آلت إليه الصحافة الورقية من وضع ال يمكن 
الوقوف معه موقف املتفرج ، مما يس�تدعي أن تلتئم كل األطراف املعنية 
حكومي�ة كانت أم مؤسس�ات صحفي�ة يف اجتماع يك�ون اكثر رصاحة 
يمك�ن من خالل�ه وضع كل التداعي�ات التي حصل�ت للصحافة الورقية 
نتيج�ة االزمة املالية عىل طاولة النقاش الجاد والرصيح واملثمر من اجل 

انقاذها من االنهيار وتلك مسؤولية الجميع(.

وزير الداخلية يعلن افتتاح منظومة 
اجلوازات اجلديدة

وزير الثقافة يدعو اجلميع لتحمل املسؤولية 
جتاه تداعيات غلق الصحف الورقية

اعلن تضامنه مع »اتحاد اصحاب الصحف العراقية«

املحكمة االحتادية العليا: للنساء »كوتا« يف جمالس املحافظات بنفس نسبة جملس النواب

نائب: قانون التأمينات االجتامعية سيشمل مجيع العاملني يف القطاع اخلاص

السيد عامر احلكيم : كرس احلواجز بني املكونات السبيل االمثل
 لتحقيق االستقرار يف العراق
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصفا الرش�يد والرافدين ، امس الثالثاء، املبارشة 
بتوزيع رواتب املتقاعدين العسكريني عرب منافذ البطاقة 

الذكية وفروعه يف مختلف املحافظات.
وق�ال إع�الم مرصف الرش�يد إن�ه » بارش بدف�ع رواتب 
العس�كريني، اليوم، ع�رب منافذ البطاق�ة الذكية وفروع 

املرصف يف بغداد واملحافظات«.
م�ن جانب�ه قال املكت�ب اإلعالم�ي مل�رصف الرافدين إن 
»امل�رصف بارش ب�رصف رواتب املتقاعدين العس�كريني 

لوجبة أيلول عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني«.
واضاف املكتب، ان »املتقاعدين بامكانهم تسلم رواتبهم 

من خالل فروع املرصف او غريها.

الرافدين والرشيد يعلنان املبارشة بتوزيع رواتب املتقاعدين العسكريني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

مّرر مجل�س الحكومة املحلي�ة ملحافظة 
كرك�وك املتن�ازع بغي�اب ممث�ي الرتكم�ان 
والعرب، أم�س الثالث�اء، إرشاك املحافظة يف 
اس�تفتاء اقلي�م كردس�تان ع�ى االنفصال، 
وفيما واج�ه هذا القرار رفض�اً عربياً، ذهب 
التحذي�ر م�ن ان الق�رار ق�د  الرتكم�ان إىل 
ي�ؤدي لالخ�الل باالمن ويش�عل فتنة قومية 
وطائفي�ة. ووافق مجل�س محافظة كركوك 
وسط مقاطعة ممثي العرب والرتكمان عى 
قرار يقيض بمشاركة املحافظة يف االستفتاء 
ع�ى انفصال إقليم كردس�تان املق�رر يف 25 
من الش�هر املقبل وتقديم طلب اىل املفوضية 
االقلي�م  لالنتخاب�ات واالس�تفتاء يف  العلي�ا 

إلجراء االستفتاء باملحافظة.
صوت لصالح القرار 24 عضواً يف مجلس 
املحافظ�ة من بني 41 عضواً يضمهم لصالح 
إجراء اس�تفتاء االنفصال بعد كلمة ملحافظ 
كرك�وك نجم الدي�ن كريم دعا فيه�ا أعضاء 
مجلس املحافظة بالتصويت عى طلب ارشاك 

املحافظة باالستفتاء.
ويق�ود املحاف�ظ نجم الدي�ن كريم، وهو 
قيادي يف حزب االتحاد الوطني الكردس�تاني 
بزعام�ة ج�الل طالبان�ي، حمل�ة محمومة 
الرشاك املحافظة يف استفتاء االنفصال لتكون 
الرابعة من املحافظات التي ستش�ارك وهي 
محفظات االقليم الثالث اربيل والس�ليمانية 
وده�وك. ويضم مجل�س محافظ�ة كركوك 
41 عض�وا يقس�مون إىل 26 لقائمة التآخي 

الكردية، و9 للرتكمان وستة للعرب.
وتم انتخاب املجلس الذي يدير كركوك عام 
2005 خ�الل انتخابات مجال�س املحافظات 
التي ج�رت انذاك، ومنذ ذل�ك التوقيت حالت 
الخالفات بني مكونات املحافظة دون انتخاب 

مجلس جديد.
ورسعان ما اكدت الهيئة التنسيقية العليا 
لرتكم�ان الع�راق رفضه�ا لقرار االس�تفتاء 
ال�ذي اتخ�ذه االك�راد، ع�ادة أن�ه م�روع 
مخالف للدستور، فيما حمل محافظ كركوك 

مسؤولية »أية مشاكل« تحدث من جرائه. 
وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »م�روع طرح 
االس�تفتاء ع�ى مجل�س محافظ�ة كركوك 
و143  األوىل  مادت�ي  يف  للدس�تور  مخال�ف 
ومخال�ف للم�ادة 23 م�ن قانون 36 لس�نة 

2008 س�اري املفعول«، مؤكدة أن »مجالس 
املحافظ�ات اليحق له�ا زج نفس�ها يف أمور 

سيادية كاالستفتاء«.
وطالبت التنس�يقية االكراد ب�«الرتيث يف 
ت�داول مثل ه�ذه الق�رارات الخاطئة التي ال 
تزي�د إال احتقانا ش�ديدا واختالف�ا كبريا بني 
املكون�ات يف كرك�وك«، مؤك�دا أن »اتخاذ أي 
قرار م�ن قبل االك�راد يف هذا الص�دد مقابل 
رفض الرتكمان والع�رب يعترب قرارا مخالفا 

للدستور والقوانني السارية«.
وأش�ارت اىل أن »اتخاذ قرار بصدد إجراء 

االستفتاء س�وف يقيض عى إدارة املحافظة 
بالراكة ويقيض عى التوافق السيايس فيها 
ويؤدي اىل االخالل يف االمن والتطرف القومي 
بني املكونات ويعط�ي ذريعة لداعش لرضب 
التواف�ق الوطن�ي داخل املحافظة وإش�عال 
الفتن�ة القوم������ية والطائفية«، مطالبة 
العب�ادي ب�«التدخ�ل املب�ارش لوق�ف اتخاذ 
اي ق�رار حول ادخال كركوك يف االس�تفتاء« 
املحافظ�ة  مج����ل�س  رئي�س  محمل�ة 
ومحاف�ظ كركوك »مس�ؤولية أية مش�اكل 

تحدث جراء هذا القرار«.

ب�دوره، ع�ّد رئي�س الجبه�ة الرتكمانية 
العراقية ارش�د الصالحي اجراء االستفتاء يف 

كركوك »احتالل جديد«.
وكت�ب الصالحي ع�ى صفحته بش�بكة 
التواص�ل االجتماع�ي »م�ا قام ب�ه مجلس 
محافظة كركوك عرب التصويت غري القانوني 
يف االنضمام اىل اس�تفتاء ح�ق تقرير مصري 
اقليم كردس�تان للمحافظات الثالثة )اربيل-

س�ليمانية-دهوك( كدولة ه�و احتالل جديد 
وسيدخل العراق يف مزيد من الرصاعات«. 

يف الغض�ون، وصف رئي�س هيئة املناطق 

الكردس�تانية خ�ارج إدارة اقليم كردس�تان 
ن�رص الدين س�ندي  قرار مجل�س محافظة 
بان�ه »خط�وة مهم�ة  اإلس�تفتاء  كرك�وك 
»الس�ومرية  وكال�ة  ونقل�ت  وتأريخي�ة«. 
نيوز« عن س�ندي قوله، إن »تصويت مجلس 
محافظة كركوك عى قرار إجراء اإلستفتاء يف 
املحافظة خطوة مهمة وتأريخية«، موضحا 
أن »القرار يش�كل خطوة صحيحة وقانونية 

إلجراء استفتاء االستقالل يف املحافظة«.
وأض�اف »خ�الل األي�ام املاضي�ة ق�ررت 
قضائي س�نجار وخانقني والنواحي التابعة 

لهما بإجراء اإلس�تفتاء يف مناطقهما«، الفتا 
إىل أن »أقضي�ة ش�يخان و مخم�ور وس�هل 

نينوى طلبت أيضا بإجراء اإلستفتاء فيها«.
وتابع س�ندي أن »اإلس�تفتاء سيجري يف 
املناطق الخاضعة لسيطرة قوات البيشمركة 
خ�ارج  الواقع�ة  الكردس�تانية  املناط�ق  يف 
إدارة اقلي�م كردس�تان فق�ط«، الفت�ا إىل أن 
»الحكوم�ة العراقي�ة ل�م تبدي إس�تعدادها 
لتقديم التس�هيالت الالزمة إلجراء اإلستفتاء 
يف املناط�ق الخاضعة تحت س�يطرة الجيش 

العراقي والحشد الشعبي«.

         المستقبل العراقي / فرح حمادي

هن�أ القائد العام للقوات املس�لحة 
حيدر العبادي، أمس الثالثاء، العراقيني 
ب�«االنتص�ار الكب�ري« يف قضاء تلعفر 
غرب�ي محافظة نينوى، واع�داً إياهم 

بالقضاء عى تنظيم »داعش« قريباً.
وق�ال العبادي يف مؤتمره الصحايف 
العراقيني والقوات  االس�بوعي »نهنئ 
املس�لحة باالنتصار الكب�ري الذي تم يف 
قضاء تلعف�ر«، مضيفاً »ال خيار أمام 
داعش يف العراق س�وى االستس�الم أو 

القتل«.
وتاب�ع العبادي، أن »أي�ام القضاء 
عى داعش يف الع�راق قريبة«، ماضياً 
إىل الق�ول إن »التطوع لإلرهاب أصبح 
أقل بش�كل كبري، وأع�داد االنتحاريني 

قليلة جداً«.
وعلّ�ق رئي�س ال�وزراء ع�ى قرار 
مجلس كركوك باالنضمام إىل استفتاء 
إقليم كردستان لالستقالل عن العراق، 
وقال بأنه »أمر خاطئ وغري دستوري«، 
مش�دداً عى ان »إجراء االستفتاء غري 

دستوري وال قيمة له«.
مكت�ب  باس�م  املتح�دث  وكان 
رئي�س ال�وزراء س�عد الحديثي ش�دد 
عى أن كرك�وك جزء م�ن املحافظات 
غ�ري املرتبط�ة باإلقلي�م، وتش�ارك يف 
االجتماعات الدوري�ة ومرتبطة إداريا 

وماليا بالحكومة االتحادية.
وق�ال الحديثي »أي خط�وة تتناىف 
مع الدستور والقانون نرفضها رفضا 

قاطع�ا، لكونها أمرا غري صحيح وغري 
جائز وال يمكن للمحافظات أن تنفرد 
باتخ�اذ ق�رارات بعيدا ع�ن الحكومة 

االتحادي�ة«. وخ�الل خطاب�ه، أعرب 
رئيس الوزراء عن رفضه بنقل »أعداد 
كب�رية« م�ن عن�ارص »داع�ش« م�ن 

الحدود اللبنانية الس�ورية إىل املناطق 
الحدودية مع العراق.

مجل�س  عق�د  س�ابق،  وق�ت  ويف 

ال�وزراء جلس�ته االعتيادية برئاس�ة 
رئيس مجلس ال�وزراء الدكتور حيدر 

العبادي.

وج�رى خ�الل الجلس�ة التصويت 
عى مروع قان�ون الالجئني، كما تم 
التصوي�ت عى دعم املنت�وج الوطني، 

حي�ث تم تدارس وس�ائل دعم املنتوج 
مراجع�ة  خ�الل  م�ن  وذل�ك  املح�ي 
موضوع الرسوم الكمركية عى بعض 
املواد االولية ومدخالت االنتاج، وتقرر 
تنفيذ ورش عمل متخصصة يش�ارك 
فيها القطاع الخ�اص بما يوفر نظرة 

شاملة يف كيفية دعم املنتوج املحي.
وصّوت املجلس عى تخفيض كلفة 
اللوح�ات املروري�ة ليصب�ح 500 الف 
دين�ار للمركبات نوع ك�وروال حرصا 
ط�راز 2015 ، املس�توردة م�ن موارد 
الس�يارات  العام�ة لتج�ارة  الرك�ة 

واملكائن. 
كم�ا ت�م التصوي�ت باملوافقة عى 
امليض باتفاقية قرض الوكالة اليابانية 
للتع�اون الدويل جاي�كا لغرض تمويل 
م�روع تجهي�ز م�اء وس�ط وغرب 
الع�راق املصاَدق عليه�ا بالقانون رقم 
11 لس�نة 2011 واضاف�ة محافظتي 
كرك�وك ودي�اىل اىل املناطق املش�مولة 

بالقرض آنفا.
وصّوت املجلس ايضا عى مروع 
قانون رس�م طاب�ع الحمل�ة الوطنية 
مل�دارس وري�اض االطف�ال، وتخويل 
وزارة الرتبي�ة صالحية التس�ليف من 
صن�دوق الرتبية املركزي لغرض س�د 

احتياجات امتحانات الدور الثاني.
كما وّجه مجلس الوزراء بمراجعة 
ال�ركات  م�ن  املقدَّم�ة  الع�روض 
التي ابدت اس�تعدادها لبن�اء املدارس 
بطريق�ة الدفع باآلجل عى مدى عر 

سنوات.

جرى التصويت بغياب الكتل غري الكردية.. والرتكمان حيذرون من إشعال »فتنة« قومية وطائفية

حكومة كركوك تقيص اجلميع: نعم لالستفتاء

العبادي كشف عن وضع »داعش« املزري ووعد بالقضاء على اإلرهاب قريبًا

جملس الوزراء يوافق عىل ختفيض كلفة اللوحات املرورية ملركبات التجارة.. ويصوت عىل دعم املنتوج الوطني

       بغداد / المستقبل العراقي 

م�ع وعد رئي�س الحكوم�ة األردنية هاني 
امللق�ي بمفاج�أة س�ارة خ�الل 48 س�اعة، 
رجحت مصادر حكومي�ة يف عّمان إن افتتاح 
مع�رب الكرامة - طريبيل الحدودي مع العراق 

خالل ال�48 ساعة املقبلة.
وقالت تقارير أردنية إن الرتتيبات اإلدارية 
واألمنية عى االنتهاء من قبل الجانبني األردني 
والعراقي ش�ارفت عى االنته�اء، ونقلت عن 
مصدر حكومي قوله: »سيتم األربعاء، ترتيب 
زيارة لإلعالميني األردنيني، وممثي الصحافة 
األجنبي�ة يف اململكة، للمع�رب الحدودي، حيث 
تجري االس�تعدادات النهائي�ة إلعادة الحركة 
التجاري�ة ونقل ال�ركاب براً ب�ني البلدين، إىل 
وضعها الطبيعي قب�ل إغالقه يف حزيران من 

عام 2015«.
وتوقعت مصادر رسمية أن يشارك رئيسا 
حكومتي العراق حيدر العبادي واألردنية هاني 

امللقي يف احتفال إعادة املعرب الحدودي. 

ويذك�ر أن مع�رب طريبي�ل كان أغل�ق يف 
نيس�ان 2015 بع�د تنفي�ذ تنظي�م )داعش( 
لعملية انتحارية قت�ل خاللها 15 عنرًصا من 

قوات حرس الحدود العراقية. 
وحينه�ا، ق�ال ضاب�ط يف ح�رس الحدود 
العراقي إن »تنظيم داعش هاجم مقر الفوج 
الثان�ي لق�وات ح�رس الح�دود مس�تخدًما 
انتحاريني وس�يارات مفخخة، ما اس�فر عن 

مقتل 15 عسكرًيا بينهم ضابطان«.
العراق�ي،  الصق�ور«  »ف�وج  آم�ر  وكان 
العقيد ش�اكر الريش�اوي، أعلن ع�ن افتتاح 
املعرب رس�مًيا وبش�كل دائ�م قب�ل نهاية آب 
الجاري، بعد، أن أنهت األجهزة املختصة كافة 
اإلج�راءات األمنية والخدمي�ة لتأمني الطريق 

الدويل الربي بني عمان وبغداد.
وأش�ار إىل أن جمي�ع املوظف�ني ب�ارشوا 
عملهم يف معرب طريبيل، األسبوع املايض، مع 
تش�غيل الوحدات الخدمي�ة وأجهزة الفحص 
املختربي استعداًدا الستقبال البضائع القادمة 

من األردن عرب األنبار عرب منفذ طريبيل.

وكانت وكال�ة االنباء االردنية )برتا( نقلت 
عن وزي�ر الداخلية قاس�م االعرجي توقعاته 
عن ق�رب افتت�اح منف�ذ طريبي�ل الحدودي 
م�ع االردن، وذلك بع�د زيارة الوزي�ر للمنفذ 
الح�دودي ولقائه القيادات االمنية عى س�ري 
العمل يف املنفذ والتحض�ريات الجارية إلعادة 
افتتاحه. وكش�ف الوزير بحسب الوكالة عن 
إتمام االس�تعدادات الالزمة والجاهزية لفتح 
منف�ذ طريبي�ل وتس�يري حركة التج�ارة بني 
الع�راق واالردن، مؤك�ًدا أن ذلك س�يتم خالل 

األيام القليلة املقبلة.
وكانت الس�فرية العراقية يف عمان صفية 
الس�هيل، اكدت بأن االع�الن عن افتتاح معرب 
طريبيل سيكون يف القريب العاجل دون تحديد 
موع�د رس�مي لذل�ك. واش�ارت اىل ان تحديد 
التاريخ مرتبط بالدولة العراقية التي ستعلن 

عنه بعد التنسيق والتشاور مع االردن.
وقالت السهيل بأن االجراءات حثيثة وعى 
اع�ى املس�تويات، فقد تمت زي�ارات ميدانية 
ملسؤولني عراقيني اىل املعرب، وكان من املتوقع 

زي�ارة وزير الداخلي�ة العراق�ي للمعرب اليوم 
وه�ذا م�ا اث�ار التكهن�ات بتاري�خ االفتتاح، 
وتعترب هذه الزيارة استطالعية للوقوف عى 
كافة االجراءات املتعلقة باملعرب الحدودي بني 
البلدين، وس�يتم بعدها اط�الع رئيس الوزراء 
عن حج�م العمل ليص�ار بعد ذل�ك اىل تحديد 

تاريخ فتح الحدود االردنية العراقية.
واك�دت الس�هيل ب�أن رئي�س الحكوم�ة 
العراقية حيدر العبادي يتابع بنفسه تفاصيل 
االج�راءات الت�ي تت�م ع�ى الح�دود االردنية 
العراقية، وعقد عدة لقاءات امنية ولوجستية 

مع جميع الوزارات املعنية. 
وقال�ت الس�فرية العراقي�ة إن ج�زًءا من 
املش�اورات التي اجراها وزير الدفاع العراقي 
عرف�ان الحي�ايل م�ع رئي�س هيئ�ة االركان 
املشرتكة األردني محمود فريحات كانت حول 
معرب طريبيل، اضافة اىل التنسيق االمني بني 
البلدي�ن. ويف خطاب�ه األس�بوعي، أكد رئيس 
مجل�س ال�وزراء حي�در العب�ادي أن منف�ذ 

طريبيل سيتم افتتاحه اليوم األربعاء.

سيجري افتتاحه مبشاركة مسؤولني بارزين من األردن والعراق

اليوم.. إعادة احلياة لـ »معرب طريبيل« بعد عامني عىل إغالقه
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        أبو تراب كرار العاملي

أعلنت وزارة الدفاع األمريكية، أّن كوريا الشمالية 
»أطلق�ت صاروخ�اً حلّ�ق ف�وق الياب�ان«، لكنه »لم 
يشّكل تهديداً« ألمريكا الشمالية. وقال املتحدث باسم 
البنتاغ�ون الكولوني�ل روبرت مانين�غ، للصحافيني: 

»يمكنن�ا تأكي�د أن الص�اروخ ال�ذي أطلقت�ه كوريا 
الش�مالية حلّق ف�وق الياب�ان«، مضيف�اً أّن الجيش 
األمريك�ي يجم�ع مزي�داً م�ن املعلوم�ات. وتاب�ع أّن 
»قي�ادة الدفاع الجوي األمريكية الش�مالية حددت أن 
إطالق الصاروخ من كوريا الشمالية لم يشّكل تهديداً 
ألم�ريكا الش�مالية«. وكان�ت هيئ�ة األركان الكورية 

الجنوبية قد قالت يف وقت سابق إّن »مقذوفاً من نوع 
غري مح�دد« تم إطالقه من بيونغ يان�غ، فيما أفادت 
وكالة األنباء اليابانية »كيودو« بأّن الصاروخ »اخرتق 
عىل ما يبدو أجواء البالد«. ويف وقت الحق، أعلن رئيس 
الوزراء الياباني ش�ينزو ابي أن طوكيو س�تتخذ »كل 

اإلجراءات« الرضورية لضمان أمن اليابانيني.

صاروخ كوري شاميل حيلق فوق اليابان

         بغداد / المستقبل العراقي

لم تعد أنقرة رقم�ا مهما يف االزمة 
الس�ورية. ويبدو ان تط�ورات امليدان 
العس�كري الت�ي تص�ب جميعه�ا يف 
مصلحة الجيش الس�وري قد وضعت 
أردوغ�ان يف حرية من أم�ره، واضطر 
اىل االنصي�اع يف دخ�ول دائرة »مناطق 
خفض التوّت�ر«؟ عىل االقل يف خطوط 
التم�اس بني تركّي�ا و»قّوات س�وريا 
الديموقراطّي�ة«،  والواق�ع أّن قس�ماً 
من تلك الخطوط يبدو فعلّياً جزءاً من 
»خفض التوتر« من دون إعالن رسمي. 
وحتى اآلن، تبدو أوضح األمثلة يف هذا 
اإلط�ار منطق�ة منبج الت�ي اضطرّت 
القوات الرتكية الغازية إىل اس�تثنائها 
م�ن خطط الغزو بعد انتش�ار وحدات 
من الجيش�ني الس�وري والرويس عىل 
حدوده�ا اإلدارّية مع منطق�ة الباب. 
لك�ّن منبج لم تُعد وحيدة، فعالوة عىل 
دخول قوات س�ورّية قبل فرتة وجيزة 
إىل منطق�ة عفري�ن منضّمة إىل أخرى 
روس�ّية، ش�هدت مدين�ة ت�ل رفع�ت 
)ريف حلب الش�مايل( حدثاً مش�ابهاً. 
فإىل املدينة الخاضعة لسيطرة »قسد« 
)منذ أن اس�تخلصَتها م�ن يد »جبهة 
الن�رة« وحلفائها يف ش�باط 2016 
رت�ل  وص�ل  رويس(،  ج�وي  بغط�اء 
عس�كرّي رويّس، عىل رأس�ه جنراالت 
برت�ٍب متفاوت�ة، ويض�م يف صفوف�ه 
أف�راداً مقاتلني، إضافًة إىل عنارص من 

الرشطة العسكرّية الروسّية.
و جال�ت قيادة الوف�د يف محيط تل 
رفع�ت، وص�والً إىل حرب�ل وأم حوش 
وشيخ عيىس )نقاط تماس مع »درع 
الف�رات«(، فيما انت�رش عنارص القّوة 
يف نقاط معّدة س�لفاً. ويكتس�ب هذا 
التطور أهمي�ة خاصة بالنظ�ر إىل أّن 
تل رفعت كان�ت حتى وقت قريب عىل 

رأس األهداف الرتكّية املُعلنة، شأنها يف 
ذلك ش�أن س�ائر املناطق املحيطة بها 
والت�ي يطل�ق عليها »مجلس س�وريا 
»مناط�ق  تس�مية  الديموقراطي�ة« 
الشهباء«. وكانت الطموحات الرتكية 
تضع يف حسبانها طرد »قسد« من تلك 

املناط�ق وتهدي�د عفرين م�ن جهتها 
الرشقّية، عالوة عىل التهديد املس�تمر 
م�ن جهته�ا الش�مالّية ليغ�دو األمر 
أشبه بطوق يستحرُض حصاراً سابقاً 
تعرض�ت ل�ه عفري�ن وتناوب�ت عليه 
معظم املجموعات املس�ّلحة من »لواء 

التوحيد« البائد إىل »النرة« و»أحرار 
وتق�ود ه�ذه  و»داع�ش«.   الش�ام« 
املجرياُت أنقرة تدريجاً إىل زاوية أخرية 
عنوانه�ا إدلب. وبات�ت األخرية بمثابة 
فرص�ة وحي�دة أم�ام الالع�ب الرتكي 
لتعزيز أوراق القوة يف يده قبل جلوس 

الالعب�ني الفاعل�ني إىل طاولة تفاوض 
جدّية وحاس�مة. وتأسيس�اً عىل هذا، 
يمك�ن فهم االس�تنفار الرتكي املتزايد 
يف شأن إدلب، ومس�اعي إلباسها ثوباً 
مختلف�اً عن ث�وب »تنظي�م القاعدة« 
األسود الذي كساها منذ خروجها عن 

س�يطرة الجيش السوري قبل عامني. 
وال ت�زال أنق�رة تأمل نج�اح »وصفة 
س�حرّية« عنوانها »عزل النرة« من 
دون خس�ارة قّوتها الضاربة، تحّسباً 
ألي تصعيد اضطراري تبدو »النرة« 
املجموعة املس�ّلحة األصلح للعب دور 

فاعل فيه إىل جوار »الحزب اإلس�المي 
الرتكس�تاني« وب�إرشاف أنق�رة. ويف 
االجتماع�ات  تتواص�ل  ذل�ك،  س�بيل 
واملفاوض�ات يف إدل�ب ب�ني مختل�ف 
األط�راف، س�عياً إىل إيج�اد »واجه�ة 
مدنّي�ة« تت�وىّل زمام املدين�ة بموافقة 
»القاعدي�ني« وم�ن دون االضطرار إىل 
خ�وض مواجه�ات ضّده�م. وتق�ول 
»االجتماع�ات  إّن  محلّي�ة،  مص�ادر 
ش�هدت تطورات إيجابّية، لكن ال تزال 
هناك بعض العثرات«. ومنح األتراك » 
مختلف الجهات املعارضة مهلًة سقُفها 
الزمني نهاية عيد األضحى للوصول إىل 
صيغة توافقّي�ة«. ويف األثناء، واصلت 
أنقرة الت�ّرف يف إدلب كأّنها منطقة 
خاضع�ة لوصايته�ا، وكّثفت يف خالل 
األّي�ام األخ�رية توزي�ع املعون�ات عرب 
»جمعيات خريّية«، عالوة عىل تسهيل 
وصول قوافل إمدادات أممّية، وافتتاح 
وتأهيل مخابز ومرافق خدمّية. ويبدو 
األت�راك يف س�باق حقيقي م�ع الوقت 
ع�ىل وق�ع التق�ارب غ�ري املعل�ن بني 
دمش�ق وحلفائها من جهة، و»قوات 
)الحلي�ف  الديموقراطّي�ة«  س�وريا 
امليدان�ي األبرز للوالي�ات املتحدة( من 
جه�ة أخرى عىل ُصع�ٍد ع�ّدة، أبرزها 
العس�كري. وتتحّس�ب أنق�رة من أن 
اس�تمرار »صفو األجواء« قد يقود إىل 
توافقات جديدة تضع يف اعتبارها إدلب 
ه�ذه املرة. وعىل الرغ�م من أن عالقة 
دمشق ب�»قسد« ال تزال عىل موعد مع 
تحدّيات بارزة، عىل رأسها معركة دير 
الزور، غ�ري أّن مصادر كردّية تؤّكد أّن 
»مشهد اش�تباك عسكري بني الجيش 
الس�وري وقس�د هو أمٌر ل�ن يتكّرر«. 
وتوضح املص�ادر أّن »ه�ذا األمر خّط 
أحم�ر، توافق علي�ه الجمي�ع بغطاء 
رويس أمريك�ي، وقد أبلغت واش�نطن 

األكراد رسمّياً بذلك«.

السلطان ال يقدر على موجات حترير األراضي من »داعش« و »النصرة«

تركيا تدخل دائرة »خفض التوتر السوري« رغم أنف أردوغان

إعصار هاريف: فيضانات غري مسبوقة جتتاح مدينة هيوستن األمريكية

          بغداد / المستقبل العراقي

قالت األم�م املتحدة إن نحو ثالثة آالف ش�خص عىل 
األق�ل من أف�راد أقلية الروهينغا املس�لمني فروا باتجاه 
الح�دود مع بنغ�الدش خالل األيام الثالث�ة الفائتة هربا 
من حملة عش�كرية يش�نها الجيش البورمي ومليش�يا 
بوذي�ة متطرفة.  وق�ال املتحدث باس�م مفوضية األمم 
املتحدة السامية لالجئني جوزيف تريبورا  إن »املفوضية 
ووكاالت األمم املتحدة يف املخيمات قدرت بأكثر من ثالثة 
آالف ع�دد الوافدين الجدد الذين تم تس�جيلهم غالبيتهم 
من األطفال والنس�اء«. وكان األمني العام لألمم املتحدة 
أنطوني�و غوتريي�ش أع�رب، أم�س االثنني، ع�ن »قلقه 
الش�ديد« بعد تقارير ع�ن مقتل مدنيني خ�الل عمليات 
أمني�ة يف والية راخني بغ�رب بورما، وطالب الس�لطات 
البورمية بأن »تضمن س�المة الذي�ن يحتاجون إىل ذلك، 
وأن تقدم لهم املس�اعدة«. وكانت ناشطون روهينغيون 
بث�وا صورا وتس�جيالت تظهر إحراق الجي�ش البورمي 
ومليش�يات بوذي�ة ع�رشات الق�رى لألقلي�ة املس�لمة، 
فيم�ا تحدث�ت تقارير ع�ن مقتل الع�رشات يف العمليات 
الت�ي اس�تهدفتهم. وتظهر تس�جيالت مص�ورة ما قال 
الناش�طون إنه�ا غارات للجي�ش البورم�ي أدت لتدمري 
عرشات القرى شمال إقليم أراكان، إضافة لصور تظهر 
جث�ث ع�رشات الضحاي�ا املدني�ني ممن س�قطوا خالل 
الحملة العس�كرية. وتأتي الحملة التي يش�نها الجيش 
البورمي ضد أقلية الروهينغا بعد أيام من تس�ليم األمني 
العام األسبق لألمم املتحدة كويف عنان، لحكومة ميانمار 
تقري�را نهائيا بش�أن تق�ي الحقائق يف أعم�ال العنف 

ضدهم يف والية أراكان.

       بغداد / المستقبل العراقي

ل�م يتوق�ع األم�ني الع�ام لألم�م املتح�دة، أنطونيو 
غوترييش التعرض النتقادات قاس�ية من قادة إرسائيل، 
يف وقت تتحدث دراسة إرسائيلية عن دور إيجابي لصالح 
إرسائي�ل تلعبه األمم املتحدة يف عه�د غوترييش الذي بدأ 
زيارته الرسمية األوىل للمنطقة بإرسائيل، وزار »نصب« 
املحرقة يف القدس املحتلة، ث�م التقى الرئيس اإلرسائييل 
رؤوف�ني ريفلني، وبع�ده رئيس الحكوم�ة اإلرسائيلية، 

بنيامني نتانياهو، وسمع منهما كالماً قاسياً.
وب�دا واضح�اً أن ق�ادة إرسائي�ل لج�أوا للتهرب من 
استحقاقات السالم، ولعبوا لعبة »خري وسيلة للدفاع هي 
الهجوم«. قال نتانياه�و »تعمل األمم املتحدة عىل صنع 
الس�الم، ولكنها تسمح لخطابات الكراهية الفلسطينية 

بأن ترفع رأسها يف مؤّسساتها«.
ويف وقت س�ابق التقى غوترييش ال�ذي زار رام الله، 
أمس الثالثاء، مع الرئيس اإلرسائييل ريفلني الذي طالبه 
بالعم�ل ع�ىل وقف م�ا أس�ماه »التمييز بح�ق إرسائيل 
يف األم�م املتح�دة«. وق�ال ريفلني »ال ن�رىض بالعمليات 
والتريحات التي تهدد بإبادة إرسائيل، بأي ش�كل من 
األشكال ويجب دفع ثمن مقابل هذه األعمال، وال يجوز 

ألي دولة عضو يف األمم املتحدة أن تترف هكذا«.
ورد األم�ني العام ع�ىل اإلرسائيليني قائ�اًل »أؤمن أن 
من يسعى إىل إبادة إرسائيل يعرب عن ال سامّية حديثه. 
يجب أن يكون الحوار رصيحاً لصنع الس�الم يف املنطقة، 
ولك�ن أن نلت�زم بعدم الس�ماح ملع�اداة الس�امية برفع 
رأس�ها، وأن نعمل عىل أن تس�ود املساواة يف التعامل مع 

كل الدول«.

مأساة مسلمي الروهينغا تتواصل 
واألمم املتحدة تكتفي بـ »القلق« 

نتانياهو يستقبل غوترييش 
وهياجم األمم املتحدة

محاس تسعى إىل عودة العالقات مع طهران ودمشق

         بغداد / المستقبل العراقي

رضب�ت مدينة هيوس�تن يف والية 
تكس�اس األمريكي�ة عاصف�ة غ�ري 
مسبوقة وصفها مسؤولون يف الوالية 

بأنها أكرب عاصفة يف تاريخها.
وق�د وصل معدل هط�ول األمطار 
يف املدين�ة يف أعق�اب إعصار هاريف إىل 
نح�و 75 س�نتمرتاً من األمط�ار، ما 
حول شوارعها إىل ما يشبه األنهار يف 

تدفق املياه فيها.
وتش�ري التقدي�رات إىل أن األمطار 
التي هطلت يف هيوستن خالل أسبوع 
عادلت ما يهطل فيها من أمطار خالل 
عام كامل. وقد لقي خمسة أشخاص 
فيم�ا  اإلعص�ار،  ج�راء  مرعه�م 
انتش�لت الطائ�رات املروحي�ة بعض 

الضحايا من عىل أسطح املنازل.
اإلنقاذ  وق�د اس�ُتنزفت خدم�ات 
بس�بب اس�تمرار هطول األمطار، ما 
دفع الكثريين لالعتماد عىل أنفس�هم 

من أجل النجاة.
وق�د أُخلي�ت كافة املستش�فيات 
وانقط�ع التي�ار الكهربائ�ي يف آالف 
البيوت، كما أُغلق العديد من املدارس، 
واملطاران الرئيسيان يف املدينة بعد أن 

غمرت مياه األمطار مدرجاتهما.

وكان إعصار هاريف ُصّنف مس�اء 
يوم الجمعة امل�ايض يف الفئة الرابعة 
عىل سلم األعاصري، وخفضت درجته 

الحقاً ليصنف كعاصفة استوائية.
وقد أنقذ ما يصل إىل ألفي شخص 
يف محيط وداخل هيوس�تن، التي تعد 

رابع أكرب مدينة يف الواليات املتحدة.
كما تم إجالء منزل لرعاية املسنني 
يف منطق�ة ديكينس�ون، ع�ىل بع�د 
نح�و 50 كم جنوب رشق هيوس�تن، 
باس�تخدام طائ�رة مروحي�ة، بع�د 
التواص�ل  وس�ائل  يف  انت�رشت  أن 
االجتماعي صورة لعدد من السيدات 
وق�د  صال�ة  يف  يجلس�ن  املس�نات، 
غمرت املياه أجسامهن حتى منطقة 
الخر. وتقول دائرة األرصاد الجوية 
الوطني�ة األمريكية إن هذه الظروف 

»غري مسبوقة«. 
»ط�وارئ  حال�ة  أعلن�ت  وق�د 
أنح�اء  جمي�ع  يف  الفيضان�ات« 
يف  التنق�ل  وأن  خاص�ة  هيوس�تن، 

املدينة بات شبه مستحيل.
وغمرت مياه الفيضان مقاطعات 
التجاري�ة  املح�ال  وأغلق�ت  كامل�ة 
والطرق�ات املؤدي�ة إىل املدينة وحتى 
مطاراتها، كل هذا يجعل من الوصول 

اليها والتنقل فيها أمراً مستحيالً.

       بغداد / المستقبل العراقي

حماس تس�عى لع�ودة العالقات 
مع طه�ران إىل م�ا كان�ت عليه قبل 
اندالع األزمة الس�ورية. ورغم التوتر 
الذي شهدته العالقات بني الطرفني ، 
فإن التواصل لم ينقطع يوماً، وكذلك 
الدع�م اإليران�ي للمقاومة لم يتوقف 
وعمليات نقل السالح مستمرة، وهو 
ما أكده علناً رئيس املكتب السيايس 
ل�»حماس« يف غزة، يحيى الس�نوار، 
حينما قال أمام صحافيني، إن »إيران 
أكث�ر من دع�م الجن�اح العس�كري 
باملال والسالح، وقد توترت العالقات 
س�ابقاً بسبب األزمة السورية، وهي 
تعود إىل س�ابق عهدها، وس�ينعكس 
هذا عىل املقاومة وتطوير برامجها«.

وتعقد »حم�اس« ن�دوات وحوارات 
والش�تات  غ�زة  يف  أنصاره�ا  م�ع 
التحالف�ات  ص�ورة  يف  لوضعه�م 
وقال�ت  القديم�ة«،   ��� »الجدي�دة 
مص�ادر الحرك�ة إن م�ا سيس�اهم 
التح�ول  يف تفه�م جمهوره�ا ه�ذا 
هو »وض�وح حجم تعاظ�م التدخل 
الش�عبية  املطالب  األجنبي، وح�رف 
عن مسارها الحقيقي، وقرب انتهاء 
الحرب الس�ورية«. كم�ا قالت إنه يف 
الداخلية »نعرتف بفضل  النقاش�ات 
الجمهوري�ة الس�ورية ع�ىل عملن�ا 
املق�اوم، وال ننك�ر املس�اعدات التي 
قدمتها دمش�ق، وكنا واضحني بأننا 
مع مطالب الش�عب الس�وري، لكن 
املطالب الش�عبية تحّول�ت إىل رصاع 
مذهب�ي وطائفي، وهو م�ا ال يخدم 

القضية الفلسطينية«.يف هذا الصدد، 
أعلن الس�نوار، يف املؤتمر نفس�ه، أن 
»حم�اس« ال تمانع إع�ادة عالقاتها 
مع س�وريا، وق�ال: »ال جديد يف هذا 
األم�ر حالياً، لكن ال مش�كلة لدينا يف 
إعادة العالقات م�ع الجميع... املهم 
هو التوقي�ت حتى ال ندخ�ل يف لعبة 
املحاور«، وتابع: »هناك آفاق انفراج 
يف األزم�ة الس�ورية، وهذا س�يفتح 
اآلف�اق لرتميم العالق�ات وعودتها«. 
تواص�ل  أن  املص�ادر  تقول�ه  ومم�ا 
يف  س�يكون  دمش�ق  م�ع  الحرك�ة 
املرحلة املقبلة عرب حزب الله.أما عىل 
الصعي�د الفلس�طيني الداخيل، فعاد 
مل�ف املصالح�ة إىل التح�رك مجدداً 
بع�د لقاء رئي�س الس�لطة، محمود 
عب�اس الرئيس الرتك�ي رجب طيب 

أردوغ�ان. ووفق ق�ادة يف »حماس«، 
فإن س�بب الزيارة كان نية أردوغان 
طرح مب�ادرة جديدة تتضم�ن إلزام 
الحركتني بتطبيق »اتفاقية القاهرة«، 
ع�ىل أن ُتش�كل لجن�ة دولي�ة تضم: 
مر، تركيا، قطر واألردن، كضمانة 
ملراقبة تنفيذ هذا االتفاق. وكان قادة 
»فتح« و»حماس« ق�د عقدوا طوال 
السنوات املاضية لقاءات عدة يف عدد 
من العواصم العربية إلنهاء االنقسام 
بينهم�ا، ووق�ع الطرف�ان ع�ىل عدد 
ال يح�ى م�ن التفاهم�ات، منه�ا: 
»وثيقة األرسى«، »اتفاق الشاطئ«، 
»اتف�اق مك�ة«، »اتف�اق القاهرة«، 
»اتف�اق الدوحة« و»اتف�اق بريوت«، 
ويف املقبل من األيام، ربما س�يوقعان 

عىل اتفاق جديد يف أنقرة.
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تنويه 
كنا قد نرشنا يف جريده املستقبل 
بالعدد)1504( يف 20 / 8 / 2017 
اعلان مديريله زراعله صلاح 
الدين وقد ورد سلهوا يف الحقل 
رقم)4( خانله املقاطعه )44/

املعبيلدي(  خطلاء والصحيلح 
)40/سياح الجبل(  لذا اقتىض 

التنويه

رقم الطلبية) 2017/2223(
تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية 

عقد تجهيز )جهاز فحص الحقائب باألشعة السينية( 
للمرة) االوىل(  وبكلفة تخمينية مقدارها )410000000( دينار )اربعمائة وعرشة مليون دينار(  

 بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000 ( دينار ) مائة وخمسون الف دينار ال غري( غري قابل للرد 
فعىل املجهزين املختصني الراغبني باملشلاركة تقديم عرضني منفصلني  فني واآلخر تجاري بالدينار العراقي )مع مراعاة ترقيم الصفحات لكا العرضني( وتكون 

نافذة ملدة ال تقل عن شهر مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة )4100000(دينار ) اربعة مايني ومائة  الف دينار  ( عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية:-
ل رقم املناقصة / موضوعها.

ل تاريخ الغلق.
ل تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.

 ل تاريخ نفاذ التأمينات االولية.
-العناوين الرصيحة للرشكة او املكتب .

  وتسللم اىل اسلتعامات الرشكلة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعان والطلبية يف مدة اقصاها السلاعة )الواحدة( بعلد الظهر ليوم 2017/10/1 
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعان .. 

 ماحظة :
1-يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسلية ويف حال عدم التزام  مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة القياسلية بكافة اقسلامها فانه سليتم اسلتبعاد عطاءه مما 

يقتيض مراعات ذلك عند التقديم 
2 ل جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :

أ ل كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب-هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه

3- اذا تصادف تاريخ الغلق اعاه عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة
4-تقدم التامينات االولية بأسم الرشكة او مديرها املفوض او احد املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة 

5-بإملكان  كافلة ممثيل الرشكات واملجهزين املشلركني يف املناقصلة التواجد يف مقر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبلل اللجنة وذلك يف اليوم التايل 
لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا

6- يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
7- تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسات اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات

8-تقدم التامينات االولية عىل شكل خطاب ضمان او صك  مصدق او سفتجة ومن املصارف املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة طيا
 www.Mrc.oil.gov.iq - : 9- يمكن االطاع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكروني

املصارف املعتمدة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد 1246/ش/2017
التاريخ 2017/8/28

اعان
اىل املدعى عليها / كارا الصلو كودو

اصدرت هذه املحكمة بحقلك قرارها املرقم 
 2017/8/14 بتاريلخ  1246/ش/2017 
واملتضملن الحكلم بتصديق الطلاق البائن 
الواقع بينك وبني املدعي عيل حسلني عباس 
بتاريلخ 2017/7/24 ولدى تبليغك بموجب 
كتلاب مركلز رشطة ابلي الخصيلب  العدد 
9798 يف 2017/8/23 تبلني انلك مرتحللة 
اىل جهلة مجهولة لذا تقرر تبليغك بواسلطة 
صحيفتني يوميتني ويف حلال عدم اعراضك 
عىل القرار خال عرشة ايام سلوف يكتسب 

الدرجة القطعية
القايض
سعد نجم عبد

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف صلاح الديلن 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد 537/ش/2017
التاريخ 2017/8/29

اعان
اىل املدعي عليه /محمد عارف زويد

تبليغ
اقاملت املدعيلة زينب شلهاب احمد  ضدكم 
الدعلوى املرقمة 537/ش/2017 امام هذه 
املحكملة واملتضمنلة اثبلات  نسلب  ولعدم 
معرفة محل اقامتك قلررت املحكمة تبليغك 
واعان بواسلطة صحيفتلني محليتني وعند 
علدم حضلورك يف يلوم املرافعلة املصلادف 
2017/9/17 او ارسلال ملن ينلوب  عنلك 
قانونا تجلري املرافعة  بحقلك غيابيا وعلنا 

وفق القانون 
القايض
معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد 236/ش/2017
التاريخ 2017/8/29

اعان
اىل املدعى عليه/ مصعب خالد رشيد

تبليغ بقرار الحكم الغيابي
قلررت املحكملة الحكم بالتفريلق للهجر 
بينك وبني املدعية بيداء رعد احمد بتاريخ 
2017/8/27 وصلدر قلرار غيابي ضدك 
ولعدم معرفة  محل اقامتك قررت املحكمة 
تبليغلك  نلرشا بواسلطة صحيفتني وعند 
علدم اعراضك علىل القرار يعتلر القرار 

مكتسب الدرجة القطعية وفقا للقانون
القايض
معد نجم عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكمة اسلتئناف صلاح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل

محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل
العدد 536/ش/2017
التاريخ 2017/8/29

اعان
اىل املدعي عليه /محمد عارف زويد

تبليغ
اقامت املدعية زينب شهاب احمد  ضدكم 
الدعلوى املرقملة 536/ش/2017 املام 
هذه املحكملة واملتضمنلة تفريق للهجر  
ولعدم معرفة محل اقامتك قررت املحكمة 
صحيفتلني  بواسلطة  واعلان  تبليغلك 
محليتلني وعنلد علدم حضلورك يف يلوم 
املرافعة املصادف 2017/9/17 او ارسال 
ملن ينوب  عنلك قانونلا تجلري املرافعة  

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض
معد نجم عبيد

دائرة التنفيذ 
مديرية التنفيذ الرميثة 

رقم االضبارة 2017/746
التاريخ 2017/8/28

اىل املنفذ عليه /مهند عبد الزهرة زيد
لقلد تحقلق لهلذه املديريلة من قبلل  مجلس 
البللدي الفلرس الثانيلة  بأنك مجهلول  محل 
االقاملة وليلس لك موطلن دائلم او مؤقت او 
مختلار يمكن اجلراء التبليلغ عليه واسلتنادا 
للملادة 27 ملن قانلون التنفيذ تقلرر تبليغك 
اعانلا بالحضلور يف مديريلة تنفيلذ  الرميثة 
خال خمسلة علرش يوما تبدا ملن اليوم التايل 
للنلرش ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك سلتبارش هذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجري وفق القانون
املنفذ العدل
ثابت نافع عبد الخرض

اوصاف املحرر :
قلرار محكملة بلداءة اللوركاء بالعلدد 196/

الزاملك  املتضملن   2017/7/4 يف  ب/2017 
بتاديتله مبللغ مقلداره 32.890.000 اثنلان 
وثاثون مليلون وثمانمائة وتسلعون الف  اىل 

الدائن /يوسف سلمان كمر 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 503/ب2017/3
التاريخ 2017/8/24

اعان
اىل املدعى عليه ) عبد الله كاظم عبد الله( 

اصلدرت هذه املحكملة قرارهلا املرقم 503/
ب2017/3   بتاريلخ 2017/7/5 واملتضملن 
الحكم بالزامك بتاديتلك مبلغا مقداره ثمانية 
عرش الف وخمسلمائة دوالر اي مايعادل واحد 
وعرشون مليون وتسعمائة واربعة االف دينار 
للمدعي خضري مطرود محمد  لثبوت مجهولية 
محلل اقامتلك حسلب رشح املبللغ القضائي 
واشلعار مختار حي الغدير عيل عبد الحسلني 
الدعملي لذا تقرر تبليغك اعانا بالقرار املذكور 
بصحيفتلني محليتني يوميتني ولك حق الطعن 
علىل القرار املذكلور خال املدة املقلررة بكافة 
طلرق الطعن القانونية وبعكسله سيكتسلب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل 
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 54/ب2017/1
التاريخ 2017/8/23

اعان
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة شيوع العقار تسلسل )3879/براق 
جديلدة(يف النجف تعلن هذه املحكمة  عن 
بيلع العقار املذكور اعاه واملبينة اوصافه 
وقيمتهلا ادنلاه فعلىل الراغبلني بالرشاء 
مراجعة هلذه املحكمة خال 30يوما  من 
اليلوم الثانلي لنلرش االعان مسلتصحبا 
معله التامينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة بموجلب صك مصدق المر 
محكملة بداءة النجف وصادر من مرصف 
الرافديلن رقلم )7( يف النجلف وسلتجري 
املزايلدة واالحالة يف السلاعة الثانية عرش 
ملن اليوم االخلري من االعلان يف املحكمة 
وعىل املشلري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقار املرقم 3879/براق جديدة يف النجف 
عبلارة عن دار يقع عىل شلارع فرعي 12 
ملر وبواجهلة 7 ملر ونلزال 14.70 مر 
ومفرز منه محل واحد بصورة غري رسمية 
وان املحلل غلري مشلغول وايل للسلقوط 
والدار يحتوي عىل ممر بعرض مر وطول 
8 ملر ومطبخ  وصحيلات وصالة وثاث 
غرف نوم وهو خربة ووجود بعض اعمال 
التهديلم يف البناء عند اجراء الكشلف وان 
بناءه  من الطابوق ومسلقف بالشيلمان 
وان درجة عمرانه خربة وغري مجهز باملاء 
والكهرباء وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ 
255.475.000 مائتان وخمسة وخمسون 
مليون واربعمائة وخمسلة وسبعون الف 

دينار فقط الغريها

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  908 / 2017 
التاريخ 29 / 8 / 2017  

ورقة تكليف باحلضور 
اىل / حيدر حمود غضبان / فندق اسد بغداد - الشوصة 

محلة 423 شارع 7  
لقلد تحقق ملن اشلعار التبليغات القضائيلة ملحكمة 
اسلتئناف بغداد – الكرخ االتحاديلة املرقم 3648 / ت 
/ 2017 يف 8 / 8 / 2017 وتأييلد املجللس املحيل لحي 
الزهراء انك مجهول محل االقامة لذا تقرر تبليغ املوما 
اليله املذكور هويته اعاه بالحضلور اىل هذه املديرية 
خلال ثاثة ايلام اعتباراً من اليوم التلايل للتبليغ وذلك 
لغلرض االطاع عىل تقرير الخبلري املؤرخ يف 26 / 7 / 

2017 الخاص بتقدير املواد املحجوزة والعائدة لك

املنفذ العدل

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2538 / ش / 2017 

التاريخ 29 / 8 / 2017

اعالن
اىل املدعلى عليله / احملد محمد حامد – يسلكن حي 

املثنى محلة 710 زقاق 13 دار 26     
اقاملت املدعية رغلدة ماجد ملايض الدعلوى املرقمة 
اعلاه تطالبك فيهلا التفريق للهجلر وملجهولية محل 
اقامتك حسلب رشح القائم بالتبليغ قرر تبليغك اعاناً 
بصحيفتلني محليتلني يوميتلني للحضور املام هذه 
املحكمة يف يوم 13 / 9 / 2017 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً سلوف تجلري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / فارس شبيب الزم

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد 5274
التاريخ : 2017/8/29

اعان
تسجيل عقار مجدد

بنلاءا عىل الطللب املقدم اىل هلذه الدائرة 
بتاريلخ 2012/12/11  لتسلجيل تملام 
العقلار املرقلم 3427 محلة الرشلادية يف 
الكوفلة اىل طالبة التسلجيل املجدد )عاء 
كريم رسلول( لتسلجيله مجددا باسلمه 
بصفتله املاللك الحائلز للملدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا 
للتسلجيل وفق احلكام قانون التسلجيل 
العقلاري) 43( لسلنة 1971 قررنا اعان 
هلذا الطللب فعلىل كل من يدعلي بوجود 
عاقلة او حقلوق معينة عىل هلذا العقار 
تقديم مالديه من بيانلات اىل هذه الدائرة 
خلال مدة ثاثون يوما اعتبلارا من اليوم 
التلايل لنرش هذا االعلان  وكذلك الحضور 
العلارشة  السلاعة  يف  العقلار  موقلع  اىل 
صباحلا من اليلوم التايل النتهلاء مدة هذا 
االعلان وذلك الثبلات حقوقله موقعيا يف 
الكشلف الذي سليجري يف اليلوم املذكور 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكمة  اسلتئناف النجف 

االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد 1292/ج/2017
التاريخ 2017/8/28

اعان
املتهم الهارب /سعيد محمد جابر 

حيث انك متهلم يف الدعوى املرقمة 
والخاصلة  1292/ج2017/2 
باملشلتكي  فارس نلزار جابر وفق 

احلكام امللادة 1/459 ملن قانون 
العقوبلات وملجهولية محل اقامتك 
حسلب االشعار املرفق يف ثنايا هذه 
الدعوى لذا قلررت املحكمة تبليغك 
اعانا بصحيفتني محليتني بوجوب 
الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
علدم  وعنلد   2017/10/2 يلوم 
حضورك سلوف تجلري محاكمتك  

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل

مديرية التسجيل العقاري العام 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة

العدد 5273
التاريخ : 2017/8/29

اعان
تسجيل عقار مجدد

بنلاءا عىل الطللب املقدم اىل هلذه الدائرة 
بتاريلخ 2012/12/11  لتسلجيل تملام 
العقلار املرقلم 2850 محلة الرشلادية يف 
الكوفلة اىل طالبة التسلجيل املجدد )كريم 
رسلول حسلن( لتسلجيله مجددا باسمه 
بصفتله املاللك الحائلز للملدة القانونية 
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة لها تمهيدا 
للتسلجيل وفق احلكام قانون التسلجيل 
العقلاري) 43( لسلنة 1971 قررنا اعان 
هلذا الطللب فعلىل كل من يدعلي بوجود 
عاقلة او حقلوق معينة عىل هلذا العقار 
تقديم مالديه من بيانلات اىل هذه الدائرة 
خلال مدة ثاثون يوما اعتبلارا من اليوم 
التلايل لنرش هذا االعلان  وكذلك الحضور 
العلارشة  السلاعة  يف  العقلار  موقلع  اىل 
صباحلا من اليلوم التايل النتهلاء مدة هذا 
االعلان وذلك الثبلات حقوقله موقعيا يف 
الكشلف الذي سليجري يف اليلوم املذكور 

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

المصارف الحكوميةت

1
الرافدين/تم دمج 
مصرف العراق 

)االشتراكي سابقا( 
معه

الرشيد2

الصناعي3

الزراعي التعاوني4

العقاري5

العراقي للتجارة6

مصرف النهرين 7
االسالمي

المصارف التجاريةت
بغداد1
التجاري العراقي2
الشرق االوسط العراقي لالستثمار3
االستثمار العراقي4
التنمية الدولية لالستثمار والتمويل5
الموصل للتمويل واالستثمار6
بابل7
االهلي العراقي 8
االئتمان العراقي9

سومر التجاري10
الخليج التجاري11
اشور الدولي لالستثمار12
المنصور لالستثمار13
عبر العراق14
االقليم التجاري لالستثمار والتمويل )اميرالد سابقا (15
مصرف الهدى16
اربيل17
مصرف ايالف االسالمي18
العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية19
كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية20
الوطني االسالمي21
التعاون االسالمي لالستثمار22
البالد االسالمي لالستثمار والتمويل23
جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي24

المصارف التجاريةت
العالم االسالمي لالستثمار والتمويل 25
الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل26
العربية المتحدة االسالمي لالستثمار والتمويل27
نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل28
نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل29
الدولي االسالمي30
زرات التركي )الزراعي التركي ()فرع العراق(31
بيبلوس اللبناني32
انتركونتيننتال لبنان33
بنك بيروت والبالد العربية34
وقفلر للشركة المساهمة التركية35
ايش بنك شركة مساهمة )العمل التركي (36
بنك عوده37
البحر المتوسط38
البنك اللبناني الفرنسي39
ستاندر تشارترد40
فرنسبنك41
لبنان والمهجر42
بنك االعتماد اللبناني43
الشرق االوسط وافريقيا44
ملي ايران45
بنك بارسيان46
ابو ظبي االسالمي47
البركة التركي48

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط رشكة عامة

املدير العام
زيد كاظم رشيف

اعالن رقم )32(



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   بغداد / المستقبل العراقي

استقبل الوكيل االداري لوزارة النقل احمد كريم 
عبد ايوب ، وفداً من مهرجان السالم العاملي االول 
كل من عضو مجلس محافظة بغداد جس�ومة 
الزيرجاوي ورئيس مؤسس�ة روز ميديا سهاد 
القي�ي وعض�و مجلس عش�ائر بغ�داد محمد 
الزبي�دي ، ملناقش�ة اللمس�ات االخ�رة إلقامة 
فعاليات مهرجان الس�الم العامل�ي االول والذي 
س�وف يعقد يف العاصمة بغداد يف منتصف شهر 

أيلول، بمشاركة ممثلني عن  دول العالم«.
 وق�ال الوكي�ل ان »ال�وزارة س�باقة يف دعم او 
مس�اندة اي نش�اط او مهرج�ان انس�اني او 
وطن�ي يف الب�الد والذي يه�دف اىل إظهار األلفة 
واملحب�ة بني العراقي�ني وتماس�كهم يف الوحدة 
والتآخي لتكون رسالة بالد الرافدين اىل مختلف 
دول العالم رس�الة سالم من خالل تحرير املدن 
العراقية عىل يد قواتنا االمنية والحش�د الشعبي 
ودح�ر الفك�ر الظالم�ي لداع�ش وممارس�اته 

االجرامية بحق ابناء الشعب العراقي«. 
النق�ل  وزي�ر  »توجيه�ات  ان  اي�وب  واض�اف 
كاظم فنجان الحمام�ي بتقديم و توفر جميع 
التس�هيالت املمكنة امام املهرج�ان  والذي من 
شأنه يسهم يف إنجاح فعالياته عرب جهود كبرة 
تبذل وتنس�يق عايل بني مجلس محافظة بغداد 

والقائمني عىل ذلك املهرجان«. 
واش�ادت م�ن جانبه�ا عضو مهرجان الس�الم 
سهاد القيي بدور وزير النقل والوكيل االداري 
عرب الدعم واملتابعة املستمرة لحيثيات  مهرجان 
السالم مما يدل ذلك الحرص الكبرة الذي تتطلع 
به وزارة النقل يف نرش مفاهيم ومبادئ الس�الم 
وكذل�ك رس�الة النرص ع�ىل االره�اب الداعيش 
الذي تحق�ق اليوم  بفضل الدم�اء الطاهرة من 

ابناء ه�ذا البلد« .من جانب آخ�ر التقى الوكيل 
الفني لوزارة النقل عباس عمران، ممثيل رشكة 
خ�رات الس�بطني االس�تثمارية املتخصصة يف 
مجال أنشاء وتأهيل املطارات الدولية وذلك من 

أجل بحث أمكانية انشاء مطار الفرات االوسط 
الدويل« .

وق�ال عم�ران يف بي�ان الع�الم ال�وزارة تلقت�ه 
مناقش�ة  »تم�ت  ان�ه  العراق�ي«،  »املس�تقبل 

رشاكته�م االس�تثمارية لتنفي�ذ أنش�اء مطار 
الفرات االوس�ط واملس�ار الح�ايل ألعمال رشكة 

خرات السبطني االستثمارية« .
وأك�د ان »هذه اللقاءات تأتي تنفيذا لتوجيهات 

وزير النقل كاظم فنجان الحمامي ضمن خطته 
لتأهيل وأنشاء خمس�ة مطارات يف املحافظات 
العراقي�ة , مضيف�اً ان »الحمام�ي ش�دد ع�ىل 
اهمية ايجاد الس�بل الكفيل�ة باالرساع يف تنفيذ 

م�رشوع مطار الفرات االوس�ط الذي س�يكون 
رصح�ًا حضارياُ يق�دم افضل الخدم�ات ألبناء 

هذه املحافظات«.
من جهتها شاركت الخطوط الجوية العراقية يف 
ملتقى CIP التعريفي لرشكات الطران وكربى 
ال�رشكات اإليراني�ة والعاملية العامل�ة يف ايران 
والذي أقيم يف وسط العاصمة اإليرانية طهران. 
وق�ال مدير مكت�ب الخطوط الجوي�ة العراقية 
يف طه�ران كاظم ج�واد املياحي ان »املش�اركة 
يف املؤتم�ر تأت�ي ضم�ن تلبية الدع�وة املوجهة 
لن�ا للحض�ور يف امللتقى الس�نوي وال�ذي يقام 
برعاي�ة برشك�ة CIP لخدم�ات املس�افرين يف 
مطار االمام الخميني وكذل�ك االهتمام املبارش 
م�ن قبل وزير النقل كاظ�م فنجان الحمامي يف 
االنفتاح والتوس�ع مع مختلف رشكات الطران 
واملتابعة املتواصلة ملدي�ر عام الخطوط الجوية 
العراقية م�ران فريد لطبيعة هذا العمل  وتأتي 
الدعوة من بني رشكات الطران العامله يف ايران 

واملميزة يف عملها وتعاملها مع املسافر«. 
وأضاف املياحي انه »تم تكريم الخطوط الجوية 
العراقي�ة من بني عرش رشكات طران عامله يف 
طه�ران وذلك لتميز الخط�وط الجوية العراقية 
والتزامها بتعليم�ات وقوانني املنظمات العاملية 
للطران وقانون الجمهورية االسالمية  يف ايران 
وم�ن بني الرشكات التي ت�م تكريمها الخطوط 
و   Lufthansa والرتكي�ة  االماراتي�ة  الجوي�ة 
KLM وماه�ان وإي�ران اي�ر«. ويش�هد مكتب 
طه�ران تطورا واضحا من خالل تطبيق الخطة 
املرشوعة للنه�وض بواقع الخدمات ومن خالل 
التواص�ل وتمثي�ل الخطوط العراقي�ة يف جميع 
املحافل. وكما تس�ر الخطوط الجوية العراقية 
من طهران رحلة يوميا اىل بغداد وأربعة رحالت 

اىل النجف ورحلتني اىل النارصية.

الوكيل االداري للنقل: الوزارة ستقدم مجيع التسهيالت املمكنة أمام مهرجان السالم
الوكيل الفين ناقش إنشاء مطار الفرات األوسط.. واخلطوط اجلوية حتصد تكرميا يف طهران
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التجارة: إحالة 453 رشكة 
عراقية وأجنبية اىل املحقق 
العديل ملخالفتها الضوابط

   بغداد / المستقبل العراقي

 اعلنت دائرة تس�جيل ال�رشكات يف وزارة 
إنج�از  ع�ن  الثالث�اء،  أم�س  التج�ارة، 
معام�الت تأس�يس 274 رشك�ة وطني�ة 
وتس�جيل 10 فرع لرشك�ة اجنبية خالل 
ش�هر تموز املايض، مشرة إىل إحالة 453 
رشك�ة عراقية وأجنبي�ة اىل املحقق العديل 

ملخالفتها الضوابط.
وقال مدير عام الدائرة عبد العزيز جبار يف 
بيان للوزارة تلقت /موازين نيوز/ نسخة 
من�ه، إن »الدائ�رة اص�درت ع�دة قرارات 
تتعل�ق بتعديل عق�ود ال�رشكات توزعت 
ماب�ني زي�ادة راس مال ودمج حس�ابات 
رشكة وتصفية حس�ابات رشكة«، مبينا 
أن�ه »ت�م تأس�يس 274 رشك�ة وطني�ة 
وتس�جيل 10 ف�رع رشك�ة اجنبية  خالل  

شهر تموز املايض«.
وأض�اف، انه »تم كذلك توثيق 296 رشكة 
مسجلة وتأش�ر املحارض واحالة )414( 
رشك�ة عراقي�ة و)39( رشك�ة اجنبي�ة 
اىل املحق�ق الع�ديل ملخالفته�ا الضواب�ط 

والتعليمات«.
وتابع جب�ار، أن »الدائرة قامت بدراس�ة 
الحس�ابات الختامية لل�رشكات الوطنية 
البال�غ عدده�ا )2175( رشك�ة وطني�ة 
باالضاف�ة اىل دم�ج حس�ابات 19 رشكة 
وزي�ادة راس م�ال )27( رشكة  وتصفية 
حس�ابات )6( رشكة ودراس�ة حسابات 
مكات�ب وف�روع ال�رشكات االجنبي�ة ل� 
)91( رشكة وتأش�ر الحج�وزات والتأكد 
من االس�ماء املحجوزة اموالهم ل� )202( 

وتدقيق وصوالت ل�)5097(«.
وأشار إىل، »قيام دائرته بتصديق محارض 
لل�رشكات  التأسيس�ية  االجتماع�ات 
املحدودة والبال�غ عددها )260( محرض، 
باالضافة اىل تصديق )62( محرض خاص 
لل�رشكات  العام�ة  الهيئ�ة  باجتماع�ات 
املساهمة فضال عن تصديق قرارات الهيئة 
العام�ة ل�رشكات االش�خاص املح�دودة 

والبالغ عددها )1215( قرار.

لتلبية االستهالك املتزايد للبيانات.. زين العراق تنرش حزمة إريكسون األساسية االفرتاضية
    بغداد / المستقبل العراقي

يف  )املس�جلة  اريكس�ون  اختي�ار  ت�م 
ناس�داك: إري�ك( من قبل زي�ن العراق، 
لتحدي�ث ش�بكتها الحالية باس�تخدام 
ع�روض حزمة إريكس�ون األساس�ية 
االفرتاضي�ة لتلبي�ة االس�تهالك املتزايد 

للبيانات من قبل العمالء يف املنطقة.
ه�ذا  إط�ار  يف  إريكس�ون  وس�تقوم 
التحتي�ة  البني�ة  بتحدي�ث  التع�اون، 
الحالية لش�بكة زين الع�راق وذلك من 
خالل االعتماد عىل حل يتيح للمشغلني 
تقديم خدمات جدي�دة للعمالء برسعة 
أكرب، مع الحفاظ ع�ىل متطلبات األداء 

العايل للشبكات.
وس�تقوم اريكس�ون بتحدي�ث البني�ة 

التحتية لزين العراق نحو استخدام الحل 
NFV للبني�ة التحتي�ة من اريكس�ون، 
الذي يوفر بني�ة تحتية محددة برمجيا 
م�ع يف نظام مركز البيانات ذو الس�عة 
الهائلة من اريكسون، وكجزء من الحل 
س�وف توف�ر إريكس�ون لزي�ن العراق 
خدمات تكامل النظ�م وخدمات الدعم 

املختلفة.
ويف هذا االطار قال  عيل الزاهد، الرئيس 
التنفي�ذي لزي�ن العراق يف بي�ان تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، »نح�ن عىل ثقة 
ب�أن حلول وظائف ش�بكة إريكس�ون 
االفرتاضية ستمكننا من تحقيق أهدافنا 
االسرتاتيجية، وتلبية احتياجات عمالئنا 
ومتطلباتهم، إضافة إىل مواصلة تقديم 
األداء املتف�وق الذي يلب�ي االحتياجات 

املتنامي�ة للبيان�ات«. وأض�اف قائ�اًل: 
والتحدي�ث  االس�تثمار  ه�ذا  »يجس�د 
املستمر لشبكتنا مثال حي عىل تفانينا 
الكبر لتحسني مس�تقبل عملياتنا من 
أج�ل تحقي�ق املنفعة لجمي�ع أصحاب 
املصلح�ة، كما يعك�س التزامنا بتزويد 
مجتم�ع االتص�االت املتنقل�ة يف العراق 
بأعىل مس�تويات الجودة من الخدمات 
املتاح�ة عرب البني�ة التحتي�ة املتطورة 
لعمالئن�ا  يضم�ن  م�ا  والتكنولوجي�ا، 

تجربة اتصاالت متنقلة فائقة«.
وتعليق�اً عىل هذا التع�اون قالت رافيه 
ابراهي�م، رئيس�ة إريكس�ون يف الرشق 
األوس�ط وأفريقيا: »يمثل ه�ذا الحدث 
إنجازاً هاماً بالنس�بة إلريكسون، حيث 
يعمق تعاوننا مع رشكة زين العراق كما 

يمثل تأكيدا عىل التزامنا بتحقيق املزيد 
من النجاح لعمالئنا، ويعترب العراق من 
أهم األسواق لتطوير شبكات االتصاالت 
املحمولة وجعلها أكثر ابتكاراً، وبما أن 
العراقيني محفزين دوماً  املس�تخدمني 
لتبن�ي التقنيات الجدي�دة، فإن تحديث 
الجدي�دة  التقني�ات  وتبن�ي  الش�بكة 
س�يكون أمراً مثالياً لتلبية احتياجاتهم 

لقدر أكرب من البيانات والتغطية«.
وتدع�م حزم�ة إريكس�ون األساس�ية 
االفرتاضي�ة بيئ�ات ذات ق�درة عالي�ة، 
إضاف�ة إىل توفره�ا الحل�ول الت�ي تم 
التحق�ق منه�ا، وتن�اول العدي�د م�ن 
حاالت االس�تخدام العامودية، ما يقدم 
للمش�غلني العديد من الف�رص لتعزيز 

الخدمات املقدمة للعمالء.

    المستقبل العراقي / الغانم

بحث محافظ واسط محمود عبد الرضا مال طالل مع ، وزير التخطيط 
س�لمان الجمييل آلية تحريك املش�اريع املتوقفة ،واكد حصول املوافقة 

عىل إدخال ستة مشاريع ضمن مبلغ القرض الربيطاني«.
واف�اد مصدر اعالم�ي يف املحافظة ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان » وزير 
التخطي�ط اس�تقبل بمكتبه يف دي�وان الوزارة محافظ واس�ط محمود 
عب�د الرضا طالل بحضور عدد من أعض�اء مجلس املحافظة ومعاوني 

ومستشاري املحافظة وكذلك املسؤولني املعنيني يف الوزارة« .
واضاف انه »جرى خالل اللقاء بحث واقع املشاريع املتوقفة يف محافظة 
واس�ط املنفذة ضمن مش�اريع تنمية األقاليم ،و املش�اريع املمولة من 

التخصيصات االستثمارية للوزارات«.
ودعا املحافظ بحسب املصدر »وزارة التخطيط اىل أهمية امليض يف تنفيذ 
املشاريع املهمة واإلس�رتاتيجية يف املحافظة ومنها مشاريع املجاري يف 
الح�ي والصويرة والنعمانية وكذلك مش�اريع امل�اء ومنها مرشوع ماء 

الكوت الكبر الذي توقف العمل فيه منذ فرتة طويلة«.
وب�ني انه »حصلت خالل اللقاء موافقة الوزير بإدخال س�تة مش�اريع 
كبرة يف محافظة واس�ط ضمن مبلغ القرض الربيطاني وتش�مل هذه 
املش�اريع قطاع�ات البلدي�ات والكهرب�اء واملج�اري إضاف�ة اىل قطاع 

الصحة.

واسط تبحث آلية حتريك املشاريع املتوقفة وحتصل 
عىل املوافقة الدخال مشاريع ضمن القرض الربيطاين

حمافظ بغداد يوجه بإرسال فرق خمتصة جلرد االرضار النامجة عن تفجريات علوة مجيلة
    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

وجه محافظ بغداد عطوان العطواني 
التابعة  التعويض�ات الفرعي�ة  دائ�رة 
ملحافظ بغداد بارسال فرق مختصة اىل 
موقع التفجر االرهابي الذي استهدف 

املواطنني العزل يف علوة جميلة«.
اورده  عاج�ل  بي�ان  ويف  العطوان�ي 
مكتبه االعالمي » اس�تنكر التفجرات 
الت�ي اس�تهدف املواطنني  االجرامي�ة 
العزل والكس�بة يف عل�وة جميلة لبيع 
ب�ذات  موجه�ا  والفواك�ه  الخض�ار 

التعويض�ات بارس�ال  الوق�ت دائ�رة 
ف�رق مختصة الحصاء االرضار املادية 
التفج�ر  ع�ن  الناجم�ة  والبرشي�ة 

االرهابي«.
لج�ان  ان«  اىل  العطوان�ي  واش�ار 
التابعة ملحافظة  الفرعية  التعويضات 
بغداد مس�تنفرة لجمي�ع كوادرها من 
اج�ل انجاز كاف�ة املعام�الت الخاصة 
ج�راء  م�ن  املترضري�ن  بتعوي�ض 
العملي�ات االرهابي�ة س�واء املادية او 
البرشية وكذال�ك املترضرين من جراء 

االخطاء العسكرية.

اهليئة العامة للكامرك تعلن ضوابط جديدة للترصيح بشأن ادخال واخراج االموال عرب احلدود العراقية
   بغداد/ المستقبل العراقي

وقال�ت الهيئ�ة: أس�تناداً اىل أح�كام الفقرة ) 
رابع�اً – امل�ادة 7 ( و أح�كام املادتني ) 34 ( و 
) 35 ( م�ن قان�ون مكافحة غس�ل االموال و 
تموي�ل االره�اب رق�م ) 39 ( لس�نة / 2015 

أصدرنا الضوابط االتية :- 
رقم ) 1 ( لسنة 2017

ضواب�ط الترصيح عن االم�وال عند أدخالها و 
أخراجها عرب الحدود العراقية

أس�تناداً اىل أح�كام الفق�رة و املادت�ني أعاله 
املتعلقت�ني بأل�زام كل ش�خص عن�د دخول�ه 
العراق أو مغادرت�ه بالترصيح عند الطلب من 
ممثل الهيئة العام�ة للكمارك عما يحمله من 
أموال أو عم�الت أو أدوات مالية قابلة للتداول 
لحامله�ا أو تنقل اىل داخل الع�راق أو خارجه 
م�ن خالل ش�خص أو خدم�ة بري�د أو خدمة 
شحن أو بأي وسيلة أخرى و يشمل الترصيح 
قيمة تل�ك العم�الت أو االدوات وبن�اًء عىل ما 
أق�ره مجلس مكافحة غس�ل االموال وتمويل 
االرهاب فب أجتماعه املنعقد يف   / 7 / 2017 

فقد تقرر ما ييل :-     
1- عىل كل مس�افر ل�دى دخول�ه اىل االرايض 
العراقية أو خروجه منها الترصيح بما ييل :-             
أ- النقود التي تزيد عن ) 10000 ( عرشة آالف 
دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعمالت االجنبية 

االخرى .         
ب- االحج�ار الكريم�ة واملع�ادن الثمين�ة أذا 
تجاوزت قيمتها ) 10000 ( عرشة آالف دوالر 

أمريكي .
ج- االدوات املالي�ة القابل�ة للت�داول لحاملها 

أو تنق�ل داخ�ل الع�راق أو خارج�ه من خالل 
ش�خص أو خدمة بريدية أو خدمة ش�حن أو 
أي وس�يلة آخرى والت�ي تتجاوز قيمتها عن ) 

10000 ( ع�رشة آالف دوالر أمريك�ي .        
2- يقوم املس�افرون بالترصيح لدى موظفي 
الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك يف املط�ار أو املنافذ 
الحدودي�ة يف جمهوري�ة العراق وف�ق نموذج 
االستمارة امللحق بهذه الضوابط و أن الحدود 
املذك�ورة يف البن�د ) 1 ( تنطبق عىل الش�خص 
ال�ذي يبلغ من العم�ر ) 18 ( س�نة فأكثر أما 
الذي�ن ال تزي�د أعمارهم عن ) 18 ( س�نة فأن 
االموال التي بحوزتهم يجب أن تضاف اىل الحد 

املسموح لويل االمر .
3- يح�رص أدخال و أخ�راج العمل�ة العراقية 
م�ن و اىل الع�راق أال بالحدود املس�موح بها و 
البالغ�ة ) 200000 ( مئتا أل�ف دينار عراقي . 
ويف ح�ال نقل مبلغ أعىل م�ن الحد املذكور من 
خالل شخص أو خدمة بريدية أو خدمة شحن 
أو ب�أي وس�يلة أخ�رى فينبغ�ي حج�ز املبلغ 
الذي يف�وق الحد وملئ أس�تمارة الترصيح و 
أرس�الها اىل مكت�ب مكافحة غس�ل االموال و 

تمويل االرهاب .
4- ع�ىل كل دائرة كمركية يف املطارات واملنافذ 

الحدودية أتخاذ االجراءات التالية :-
أ- وضع م�ا يكفي من اللوحات االرش�ادية و 
باللغ�ات ) العربي�ة ، الكردي�ة ، االنكليزي�ة ( 
يف أماك�ن مرتفع�ة وظاهرة توض�ح االحكام 

الواردة يف هذه الضوابط .    
ب- الطل�ب م�ن املس�افرين مل�ئ أس�تمارة 
الترصيح املش�ار أليها آنفاً أذا كانت بحوزتهم 
مبال�غ نقدي�ة أو أدوات مالي�ة قابل�ة للتداول 

لحامله�ا تزي�د مبالغ أي منها ع�ن ) 10000 
( ع�رشة آالف دوالر أمريك�ي أو م�ا يعادله�ا 
بالعم�الت االجنبي�ة االخ�رى و فيم�ا أذا كان 
بحوزته�م مبلغ يزيد ع�ن ) 200000 ( مئتي 
أل�ف دينار عراق�ي وفيما أذا كان�ت بحوزتهم 
أحجار كريمة و معادن ثمينة تتجاوز قيمتها 
ع�ن ) 10000 ( ع�رشة آالف دوالر أمريك�ي 
فعليهم ملئ أس�تمارة الترصيح املش�ار أليها 

آنفاً .
أع�داد مناس�بة م�ن أس�تمارات  ج- توف�ر 
الترصي�ح يف جمي�ع املنافذ الحدودي�ة لتزويد 
لغ�رض  املغادري�ن  و  القادم�ني  املس�افرين 
الترصيح عن املبال�غ النقدية و االدوات املالية 
و االحج�ار الكريم�ة و املع�ادن الثمين�ة التي 

بحوزتهم .
ه�-  مسك سجالت منتظمة تقيد فيها جميع 
ح�االت الترصيح التي تمت بالدائرة الكمركية 
و الحاالت التي لم يقم فيها املسافر بالترصيح 
املطل�وب وفقاً ألحكام قانون غس�ل االموال و 
تمويل االره�اب وهذه الضواب�ط واالحتفاظ 
و  الترصي�ح  أس�تمارات  و  الس�جالت  بتل�ك 
املس�تندات ملدة خمس س�نوات أو أكثر حسب 

طبيعة الحاالت .     
و- طلب معلومات أضافية من املسافرين عن 
مص�در االم�وال و الغرض من نقله�ا يف حالة 
تقديم ترصيح كاذب أو يف حالة عدم الترصيح 
مع عدم وجود س�بب مقنع لعدم الترصيح أو 

يف حالة االشتباه .
ز-  تزوي�د مكت�ب مكافح�ة غس�ل االموال و 
تموي�ل االرهاب بأس�تمارات الترصيح و بأي 

معلومات يطلبها .    

5- أضاف�ة مل�ا ورد يف البن�د ) 3 ( أعاله يقوم 
موظف�وا الهيئ�ة العام�ة للكم�ارك يف املنافذ 
الحدودية بالحجز عىل املبالغ النقدية و االدوات 
املالية القابل�ة للتداول و االحج�ار الكريمة و 
املعادن الثمينة ألي من الحاالت االتية :-         

أ- ع�دم ترصي�ح املس�افر و أكتش�اف أموال 
تفوق الحد املس�موح به املوضح يف البند ) 1 ( 
أعاله أو أعطاء معلومات غر حقيقية بشأنها 
و ينبغي عىل موظف�وا الهيئة العامة للكمارك 
التح�ري ع�ن أس�باب ع�دم طلب النم�وذج و 
يت�م الحجز يف حالة عدم وجود أس�باب فعلية 
مقنعة و يف حالة وجود أس�باب مقنعة و عدم 
وجود أش�تباه يت�م ملئ االس�تمارة و أطالق 

املبلغ .
ب- وجود دالئل كافية لألش�تباه يف أن االموال 
املوضح�ة يف البن�د ) 1 ( أع�اله متحصلة من 
جريم�ة أصلي�ة أو جريم�ة غس�ل أم�وال أو 

جريمة تمويل أرهاب أو معدة لذلك .
6- يص�در مكت�ب مكافح�ة غس�ل االموال و 
تموي�ل االره�اب توصي�ة برف�ع الحج�ز عن 
املحج�وزات املنصوص عليها يف البند ) 5 ( من 
ه�ذه الضوابط يف حالة وج�ود معززات تؤكد 
سالمة املحجوزات أو أحالتها اىل القضاء خالل 
) 7 ( سبعة أيام من تاريخ تبلغه بالقرار و يتم 

أعالم الهيئة العامة للكمارك بذلك .
7- يج�ب الترصي�ح ع�ن املبال�غ النقدي�ة و 
االدوات املالي�ة القابل�ة للت�داول و االحج�ار 
الكريمة و املع�ادن الثمينة الصادرة و الواردة 
ع�ن طريق بري�د أو خدمة ش�حن أو وس�يلة 
آخ�رى بحس�ب ما ج�اء بالبن�د ) 1 ( و ) 2 ( 

املذك�ورة يف أع�اله .

افتتاح مصنع »فوكس العراق« للزيوت الصناعية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناع�ة واملعادن ع�ن »افتت�اح مصنع فوكس الع�راق إلنتاج 
الزيوت الصناعية بعد اكمال إنشاؤه بموجب عقد املشاركة بني الرشكة العامة 

للصناعات التعدينية ورشكة قيس الراوي وأوالده«.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان املصنع بع�د اكمال 
إنش�اؤه بموجب عقد الرشاكة املوقع بني الرشكة العامة للصناعات التعدينية 
التابعة للوزارة ورشكة قيس الراوي وأوالده النتاج زيوت فوكس االملانية وفق 
اع�ىل درجات الجودة واملصنع عراقي متطور بأحدث التكنولوجيا واملواصفات 
والتصاميم الهندس�ية ملزج وتعبئة زيوت الس�يارات واملعدات الثقيلة والزيوت 
الصناعية والكهرباء والشحوم بمختلف أنواعها بطاقة )120( الف طن سنويا 

لوجبتي عمل«.
وأضاف البيان ان »املصنع يحتوي عىل ست خطوط انتاج لتعبئة الزيوت واألنتي 
فريز بأحجام تبدأ من )208( إىل )250( مللرت وثالثة مكائن لتصنيع البالس�تك 

إضافة إىل أجهزة مختربية حديثة تدار بأيادي مهندسني وعمال عراقيني .
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ي�ر املديري�ة العام�ة النتاج الطاق�ة الكهربائي�ة يف النارصية بدع�وة مقدمي  
املعطاءت املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز الس�وت بلور ملراحل 
الس�وبر هيرت وااليكونومايزر ملحطة كهرباء النارصي�ة البخارية( مع مالحظة 

ماياتي :
1 - بام�كان مقدمي العطاء املهتمني برشاء وثائق العطاء تقديم طلب تحريري 
اىل العن�وان املح�دد يف ورقة بيان العط�اء وبعد دفع قيمة البي�ع للوثائق البالغة 

)150000( مائة وخمسون الف دينار عراقي
2 - يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي )مق�ر املديرية العامة النتاج الطاقة 
الكهربائية يف النارصية /قس�م الش�ؤون التجارية الكائ�ن يف محافظة ذي قار 
ق�رب محطة محطة كهرباء النارصي�ة البخارية (يف موعد اقص�اه يوم الثالثاء 
املصادف 2017/10/3 قبل الساعة الثانية عرش ظهرا املعطاءات املتاخر سوف 
ترفض  وسيتم فتح املعطاءات بحضور مقدمي املعطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف مقر املديرية قسم الشؤون التجارية شعبة املناقصات وبنفس يوم 

تاريخ الغلق 
3 - السعر التخميني للمناقصة هو ) 300000 ( ثالثمائة   الف دوالر 

4 - ع�ىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحص�ول عىل معلومات اضافية 
االتصال )املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف النارصية قس�م الش�ؤون 

التجارية () خالل ايام وساعات الدوام الرسمي (
5 - ع�ىل اصح�اب الرشكات واملكاتب االختصاصية  املس�جلني بصورة رس�مية 
الراغبني باملش�اركة تقدي�م عطائهم عىل ان يكون العط�اء يف ظرفني منفصلني 
مختومني ومؤرش عليهما رقم املناقصة وعنوانها واسم الرشكة والعنوان الكامل 

مع ذكر الربيد االلكرتوني عىل ان يكتب محتويات كل عرض عىل االغلفة 
الظ�رف االول : يتضمن الع�رض الفني والذي يحتوي ع�ىل املواصفات املبينة يف 
رشوط ووثائق املناقصة مؤيدة بختم الرشكة مع مستمسكات الرشكة املذكورة 

يف وثائق املناقصة
الظرف الثاني : يتضمن العرض التجاري شامال سعر املواد مع التامينات االولية 
عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد بنسبة 
3 % من قيمة املبلغ التخميني عىل ان تس�تبدل اىل 5 % عند االحالة وقبل توقيع 

العقد 
وسوف يهمل العطاء الغري مستوف للرشوط ولن يتم استالم اي عطاء بعد وقت 
غلق املناقصة املحدد اعاله ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن 
علم�ا بان املديرية غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات وملعرفة التفاصيل يمكنكم  

زيارة موقع الوزارة .
E-mail: 52_it.dep.mgr@moelc.gov.iq

E-mail:nass_comm@yahoo.com
*يكون دفع املس�تحقات بموجب فتح  اعتماد مستندي غري قابل للنقض وغري 

قابل للتحويل 
مالحظة:

*مديريتنا غري ملزمة بالدخول بأي التزامات تعاقدية اال بعد تامني التخصيصات 
املالية الالزمة للتعاقد

املرفقات :
*تندر فني .

*قرص DVD  يتضمن الوثائق القياسية للمناقصة التي يتم الحصول عليها من 
قسم الش�ؤون التجارية يف مقر املديرية لغرض  االطالع عليه وملئ االستمارات 

الخاصة بمقدمي العطاء وقبل التقديم اىل املناقصة

ف���ي   3477 املرق�م  بكتابن�ا  إلحاق�اً 
2017/8/17 والخ�اص  بإع�الن ثالث 
للمناقص�ة 1 / محاك�م 2017مرشوع 
)إنشاء دار مشاهدة لألطفال يف محافظة 

البرصة ( 
نن��وه إىل إيقاف املرشوع أعاله استناداً 
إىل م�ا ج�اء بكت�اب قس�م التخطي�ط 
واملتابعة ذي العدد 2124 يف 2017/8/28 
لحني تعدي�ل التخصيص املايل والخاص 

باملرشوع .

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

Contracts Dept Announcement

تعل�ن لجن�ة البيع واإليجار يف مديرية بلديات كربالء املقدس�ة ع�ن ايجار )العقارات ( املدرجة اوصافه�ا ادناه وذلك بعد مرور 
) 30( يوم�ا تب�دا م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصح�ف اليومية فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف ديوان 
البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل 
فرتة االيجار ونس�خة من هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن عىل ان تبقى امانات الضم ضماننا لس�المة املأجور  ويتحمل 
م�ن ترس�و عليه املزاي�دة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة  يف 
اليوم الذي ييل العطلة واليجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني ..وفقا لقانون 
بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية 

ضامنة.

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية 
العدد 389/س/2017
التاريخ 2017/8/28

اىل املس�تانف علي�ه / ع�يل محيس�ن 
جواد
تبليغ

لالس�تئناف املقدم امام هذه املحكمة 
م�ن قب�ل املس�تانف )حس�ام حياوي 
حسن( عىل القرار الصادر من محكمة 
بداءة النجف املرقم 1531/ب2017/5 
والذي يطلب فيه فس�خ الحكم البدائي  
ولثبوت محل مجهولية اقامتك وحسب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
منطقة الش�هيد الصدر عبد الحس�ني 
صاح�ب العب�ودي    لذا تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املص�ادف 2017/9/18 
الساعة الثامنة والنصف صباحا وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
س�وف تجري املرافعة بحقك حضوريا 

وعلنا وفق االصول
القايض

خضري سابط البدري 
رئي�س الهيئ�ة االس�تئنافية بصفتها 
االصلية

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 172/خ/2016
التاريخ: 2017/8/28

اعالن 
تبيع مديرية تنفيذ النجف س�هام من 
العق�ار تسلس�ل )6312/4 مس�حب 
مظلوم الواقع يف النجف  العائد للمدين 
)هاشم عيل مرض(  املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن ماجد صكب�ان س�لمان البالغ 
11614000 دين�ار اح�د ع�رش مليون 
وستمائة واربعة عرش الف دينار  فعىل 
الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل م�دة ثالثني يوما تب�دا من اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التامينات 
القانوني�ة عرشة من املائة  من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

املواصفات :
مس�حب  :نج�ف  ورقم�ه  1-موقع�ه 

مظلوم 6312/4
2-جنسه ونوعه : عرصه

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مشتمالته :العقار عبارة عن عرصة 
فضاء التحتوي عىل اي مشيدات وتقع 

عىل شارع فرعي 10م
5-مساحته: 350م2

6-الشاغل : اليوجد
املق�درة :خمس�ة مالي�ني  8-القيم�ة 
دين�ار  ال�ف  وخمس�ون  ومائت�ان 

5250000

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة 2016/1430
التاريخ: 2017/8/28

اعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ النجف س�هام من 
العقار تسلسل ) 3/16020 دور االدارة 
املحيل (  الواقع  يف النجف  العائد للمدين 
)هش�ام كاظ�م صال�ح(  البالغ�ة )70 
س�هم من اصل 288 سهم ( لقاء طلب 
الدائ�ن  )قاس�م ن�ارص حس�ني(البالغ 
)40000000( دين�ار  اربع�ون ملي�ون 
دين�ار فعىل الراغب يف ال�رشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة  
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية 

عىل املشرتي 
املنفذ العدل

املواصفات :
1-موقع�ه ورقم�ه :نج�ف دور االدارة 

املحلية 3/16020
ال�دار م�ع  ارض   : 2-جنس�ه ونوع�ه 

بنائها
3-حدوده واوصافه :بلدية النجف

4-مشتمالته :
العق�ار عىل ش�ارع فرعي ع�رشة مرت 
ويتالف من دارين وشقة مفرزة بصورة 

غري رسمية 
س�احة  م�ن  ويتال�ف   : االول  الج�زء 
امامي�ة بضمنها حديقة والباقي كايش 
موزائيك  متهال�ك وصالة وغرفتني نوم 
ومطب�خ وتواليت وحمام الس�قف من 
الكونكريت  املس�لح الجدران مصبوغة 
واالرضية كايش اما الصحيات سرياميك 
والج�دران س�رياميك وكايش فرف�وري  
مجهز م�اء وكهرباء وس�لم ي�ؤدي اىل 

السطح والبيتونة 
الجزء الثاني : وكان مغلق اثناء الكشف 
ويتالف عىل لس�ان ش�اغل الجزء االول  
من غرف�ة نوم واحدة وس�احة امامية 
وحم�ام مش�رتك  فقط الغرف�ة كايش 
والباقي اسمنت السقف من الكونكريت 

املسلح مجهز ماء وكهرباء
الش�قة :وكان�ت  مغلقة اثناء الكش�ف 
عىل لس�ان ش�اغل الج�زء االول يتالف 
من غرفة ن�وم واحدة وصالة الس�قف 
م�ن الطاب�وق والش�يلمان والصحيات 
موزئي�ك  كايش  واالرضي�ة   مش�رتكة 
ومجهز ماء وكهرباء ولم يتبني ش�اغل 

الشقة
5-مساحته: 244م2

6-درجة العمران:دون املتوسط
7-الشاغل : الجزء االول صديقة كاظم 
ولم تب�ني رغبته�ا بالبق�اء بع�د البيع 
الجزء الثاني والشقة كانت مغلقة اثناء 

الكشف
8-القيمة املقدرة :292800000 مائتان 
واثن�ان وتس�عون مليون دين�ار قيمة 

سهام املدين 71166666 مليون

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

النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 551/ج/2017
التاريخ 2017/8/23

اىل /املشتكية غيداء عيل حمزة 
سلمان

اعالن غيابي
حيث ان�ك مش�تكية  بالدعوى 
املرقمة 551/ج/2017 واملتهم 
فيه�ا ناظم رياح عبد عيل مطر 
 1/413 امل�ادة  اح�كام  وف�ق 
مح�ل  وملجهولي�ة  عقوب�ات 
اقامتك تق�رر تبليغك للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة بموع�د 
املحاكمة املوافق 2017/9/24 
ويف حال�ة عدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

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

النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد 570/ج/2017
التاريخ 2017/8/13

اىل املتهم الهارب /حسني طالب 
كاظم عباس
اعالن غيابي

حي�ث ان�ك متهم�ة بالدع�وى 
570/ج/2017  املرق�����م�ة 
واملشتكي  فيها عمار نجم عبد 
عمران وفق حاكم املادة 1/459 
مح�ل  وملجهولي�ة  عقوب�ات 
اقامتك تق�رر تبليغك للحضور 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة بموع�د 
املحاكمة املوافق 2017/9/17 
ويف حال�ة عدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض
محمد عبد السجاد عبود

العدد: 3636

م.ر مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية /وكالة
املهندس

مجال غالم عيل 
املدير العام وكالة

وزارة االعامر واإلسكان 
والبلديات العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار

م.ر.مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

اعالن
العدد/24186

التاريخ 2017/8/29

م/ )إيقاف إعالن(
التاريخ: 28 /2017/8

وزارة الكهرباء 
املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية

يف النارصية
الشؤون التجارية

ختصيصات اخلطة االستثامرية /مرشوع تأهيل حمطات انتاج الطاقة الكهربائية /تبويب 12/6/10
اىل: السادة

)2M/2017( اعادة اعالن املناقصة االستريادية
)جتهيز السوت بلور ملراحل السوبر هيرت وااليكونومايزر ملحطة كهرباء النارصية البخارية(

Supplying the super heater & economizer cleaning system )soot blower( for nassiriyah steam power station

Email:nass_comm@yahoo.com

القيمة املقدرةاملساحةرقم العقار وموقعهت
مدة 

االيجار

1
شقة عباسية شرقية املرقمة 

74/474
125.6م2

7000000 سبعة 
ماليني دينار

ثالث 
سنوات

125م2شقة عباسية شرقية 2474/74
10000000 عشرة 

ماليني دينار
ثالث 

سنوات

3
مطعم وكازينو احلي الصناعي املرقم 

61/47885/3
2.125م2

17000000 سبعة 
عشر مليون دينار 

ثالث 
سنوات

4
فرن صمون املرقم 61/47752/3 

جزيرة/سيف سعد
250م2

9000000تسعة 
ماليني دينار

ثالث 
سنوات

5
معرض سيارات في احلي الصناعي 
/طريق النجف املرقم 3/3 جزء من 

تصميم 600هـ
800م2

4000000 اربعة 
ماليني دينار 

ثالث 
سنوات

6
معرض سيارات في احلي الصناعي 
/طريق النجف املرقم 3/4 جزء من 

تصميم 600هـ
800م2

4000000 اربعة 
ماليني دينار 

ثالث 
سنوات

7
معرض سيارات في احلي الصناعي 
/طريق النجف املرقم 3/6 جزء من 

تصميم 600هـ
800م2

4000000 اربعة 
ماليني دينار 

ثالث 
سنوات

8
معرض سيارات في احلي الصناعي 
/طريق النجف املرقم 3/1 جزء من 

تصميم 600هـ
800م2

4000000 اربعة 
ماليني دينار 

ثالث 
سنوات

9
معرض سيارات في احلي الصناعي 
/طريق النجف املرقم 3/7 جزء من 

تصميم 600هـ
800م2

4000000 اربعة 
ماليني دينار 

ثالث 
سنوات

10
معرض سيارات في احلي الصناعي /
طريق النجف املرقم 5 جزء من 600هـ

720م2
5000000 خمسة 

ماليني دينار
ثالث 

سنوات

13.5م2حانوت شارع العباس املرقم 119
4800000 اربعة 
ماليني وثمانية 

ثالث 
سنوات

12م2حانوت عباسية شرقية املرقم 12136/2
2000000 مليونني 

دينار
ثالث 

سنوات

13
كشك مؤقت /شارع االسكان مقابل 

مستشفى احمد الوائلي /39
7.5م2

4000000 اربعة 
ماليني دينار

ثالث 
سنوات

7.5م2كشك مؤقت /شارع السناتر/1495
4000000 اربعة 

ماليني دينار
ثالث 

سنوات

15
كشك مؤقت /تقاطع حي املعلمني 

قرب مرطبات فستقة/10
7.5م2

3000000 ثالثة 
ماليني دينار

ثالث 
سنوات

القيمة املقدرةاملساحةرقم العقار وموقعهت
مدة 

االيجار

7.5م2كشك مؤقت /حي املعلمني /168
3000000 ثالثة 

ماليني دينار
ثالث 

سنوات

7.5م2كشك مؤقت /كراج االحياء/1775
4000000 اربعة 

ماليني دينار
ثالث 

سنوات

7.5م2كشك مؤقت /كراج االحياء /1876
4000000 اربعة 

ماليني دينار
ثالث 

سنوات

7.5م2كشك مؤقت /كراج االحياء /1977
4000000 اربعة 

ماليني دينار 
ثالث 

سنوات

7.5م2كشك مؤقت / حي العباس /2079
4000000 اربعة 

ماليني دينار 
ثالث 

سنوات

7.5م2كشك مؤقت / حي العباس /2180
4000000 اربعة 

ماليني دينار 
ثالث 

سنوات

7.5م2كشك مؤقت / حي العباس /2281
4000000 اربعة 

ماليني دينار 
ثالث 

سنوات

7.5م2كشك مؤقت / حي العباس /2324
4000000 اربعة 

ماليني دينار 
ثالث 

سنوات

7.5م2كشك مؤقت / حي العباس /2425
4000000 اربعة 

ماليني دينار 
ثالث 

سنوات

25
كشك مؤقت / تقاطع سيد 

االسعار/86
7.5م2

6000000 ستة 
ماليني دينار

ثالث 
سنوات

26
كشك مؤقت / تقاطع سيد 

االسعار/87
7.5م2

6000000 ستة 
ماليني دينار

ثالث 
سنوات

27
كشك مؤقت/مقابل جامعة الصفوة 

7.5م92/2
3000000 ثالثة 

ماليني دينار
ثالث 

سنوات

28
كشك مؤقت /نهاية شريط حي 

املعلمني/94
7.5م2

3000000 ثالثة 
ماليني دينار

ثالث 
سنوات

29
كشك مؤقت/مركز شباب حي 

االسرة/78
7.5م2

4000000 اربعة 
ماليني دينار

ثالث 
سنوات

30
سكلة لبيع املواد االنشائية حي 

النصر /خلف محطة السلطاني جزء 
من التصميم 634

1000م2
10000000 عشرة 

ماليني دينار
سنة 
واحدة
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وزارة الكهرباء

املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية/صالح الدين
اعالن متديد مناقصة 

)F5 املناقصة رقم 2017/1 بناء ورشة للوحدات(
 F5 ي�ر املديرية العام�ة النتاج الطاقة الكهربائية /صالح الدين عن تمديد اعالن املناقصة رقم 2017/1 بناء ورش�ة للوحدات
ودع�وة  مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقيم عطاءاتهم للعمل الخاص )بناء ورش�ة للوحدات F5 ملحطة كهرباء مال 

عبد الله الغازية ( مع مالحظة ماياتي :
1-ع�ىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية 
/صالح الدين /قس�م التجارية /baiji_elee_tijaryia@yahoo.com ( خالل س�اعات الدوام الرسمي وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات
2- متطلبات العمل املطلوبة ) حسب تندر املواصفات واملخططات املرفق طبا (

3-بام�كان مقدم�ي العطاء املهتمني رشاء وثائ�ق العطاء باللغة )اللغة العربية ( بعد تقديم طل�ب تحريري اىل العنوان املحدد يف 
التعليمات  ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق  البالغة )150.000( مائة وخمسون الف دينار عراقي

4-يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل ) املديرية العامة إلنتاج الطاقة الكهربائية صالح الدين /محافظة كركوك /ناحية مال 
عبد الله( يف املوعد املحدد علما ان اخر موعد للغلق  هو نهاية الدوام الرسمي ليوم االثنني املوافق 2017/9/4 العطاءات املتاخرة 
سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل )املديرية  العامة 
النتاج الطاقة الكهربائ������ية صالح الدين موقع كركوك /ناحية مال عبد الله ( يف ال��زمان والت����اريخ يوم االثنني املوافق 

2017/9/11
5-السعر التخميني 245.000.000 فقط مائتان وخمسة واربعون مليون دينار عراقي 

6-عىل اصحاب الرشكات واملكاتب االختصاصية املس�جلني  بصورة رس�مية الراغبني باملشاركة تقديم عطاءاتهم عىل ان يكون 
العط�اء يف ظرف�ني  منفصلني مختومني وم�ؤرش عليها رقم املناقصة وعنوانها واس�م الرشكة والعنوان الكام�ل مع ذكر الربيد 

االلكرتوني عىل ان تكتب محتويات كل االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد 
7-يتم استبعاد العطاءات التي لم ترفق معها التامينات االولية املطلوبة اعاله ولم يستلم اي عطاء يرد بعد تاريخ الغلق ويتحمل 

من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن واملديرية غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات ويكون العطاء بظرفني مغلفني 
-الظرف االول يتضمن العرض التجاري شامال السعر فقط مع التامينات االولية عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان صادر 

من مرصف عراقي  معتمد بمبلغ 2.450.000 مليونان واربعمائة وخمسون دينار عراقي
-الظرف الثاني يتضمن العرض الفني والذي يتضمن املواصفات الفنية املطلوبة يف رشوط ووثائق املناقصة مؤيدة بختم الرشكة 
او املكتب وتوقيع املدير املفوض مع مستمسكات الرشكة )شهادة تاسيس الرشكة مصدقة ونافذة ، براءة الذمة رضيبية نافذة 
مع وصل رشاء وثائق املناقصة مع الحس�ابات الختامية للرشكة مع وثائق تس�جيل املكتب بالنس�بة للمكاتب  وتقديم ش�هادة 

باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة
8-عىل مقدم العطاء ان يقدم نسخة اصلية واحدة مميزة ومؤرش عليها كلمة اصلية من وثائق املناقصة كما هو مذكور يف املادة 
)11( من التعليمات الخاصة بمقدمي العطاءات كما يجب عىل املتقدم ان يسلم عدد من النسخ الغري اصلية املميزة بكلمة نسخة 

)نسخة واحدة ( ويف حال وجود اي اختالف بني النسخة واالصل يتم اعتماد النسخة االصلية
املهندس

سعد ابراهيم محودي
املدير العام وكالة

مديرية تنفيذ املحاويل
رقم االضبارة/155/ت/2015

اعالن
اىل املنفذ عليه/ حسني حسن عطية

لق�د تحقق له�ذة املديرية م�ن انك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة 27 من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ املحاويل 
خ�الل خمس�ة ع�رش يوما تب�دا م�ن اليوم 
الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
ه�ذة املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الجربي 
وفق القانون ... عليه س�تقوم هذة املديرية 
بوض�ع الحج�ز التنفيذي عىل املس�تحقات 
العائدة لك يف وزارة الشباب والرياضة كونك 
مجهول محل االقامة حسب ماجاء يف كتاب 
مركز رشط�ة الغزالية بالع�دد )108101يف 

)2017/8/27
املنفذ العدل ختام رشيف محمد الربيعي

محكمة االحوال الشخصية يف الحله
العدد/5423/ش/2017
التاريخ/ 2017/8/29

اعالن
اىل املدعى عليها/ ميعاد ساهي عبود

اقام املدعي )عباس حس�ني خالد( الدعوى 
املرقم�ة اع�اله يطل�ب دعوت�ك للمرافع�ه 
الخارج�ي  الط�الق  بتصدي�ق  يل  والحك�م 
رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة 
مخت�ار منطقة الجازرية /املعامل يف ناحية 
الكفل الس�يد حميد حس�ان كاظم لذا تقرر 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  تبليغ�ك 
للحضور يف الساعه التاسعه من صباح يوم 
2017/9/10وعن�د ع�دم حض�ورك او من 
ين�وب عنك قانونا س�تجري املرافعه بحقك 

غيابيا ووفق القانون
القايض عيل كاظم عيل

مديرية تنفيذ الكفل
العدد/2017/181

التاريخ/2017/8/29
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكفل املنق�ول العائد 
اىل املدين عيل جلي�ل حاجم لقاء دين الدائن 
عقي�ل عب�د الكاظم عم�ران فع�ىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذة املديري�ة خالل فرتة 
امده�ا عرشة اي�ام اعتبارا من الي�وم التايل 
للن�رش يف الصح�ف الرس�مية والحضور يف 
الساعه الثانية عرش ظهرا مستصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10%علما ان 

الداللية ورسم التسجيل عىل املشرتي
منفذ عدل اقدم
صبيحة طالب منصور

املواصفات
1/نوعه/منقول         

2/اوصافه/كابس بلوك مع قالب وخباطه 
ro ومول�د كبري صالح�ه للعمل وفل�رت ماء

صالح للعمل
3/الشاغل/ صباح عناد فرهود

 )12/750/000( التقديري�ة/  4/القيم�ة 
اثنا عرش مليون وس�بعمائة وخمسون الف 

دينار
5/موقعه/ حي الصناعي يف الكفل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 196/خ/2016
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ النجف سهام من العقار 
تسلس�ل 3/77917 ح�ي الن�رص الكائن يف 
النج�ف العائ�د للمدين قاس�م طالب محمد 
البالغة نصف العقار لقاء طلب الدائن بش�ار 
طال�ب حمي�دي البال�غ 122250000 مائة 
واثنان وعرشون مليون ومائتان وخمس�ون 
ال�ف دينار 80% م�ن القيمة املق�درة   فعىل 
الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل 
م�دة 30يوم�ا تب�دا من الي�وم الت�ايل للنرش   
مستصحبا  معه التامينات القانونية البالغة 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والنرش 

والداللية عىل املشرتي 
املواصفات :

الن�رص  ح�ي  :نج�ف  ورقم�ه  1-موقع�ه 
3/77917

2-جنس�ه ونوع�ه : دار مف�رزة بصورة غري 
رسمية اىل دارين

3-حدوده واوصافه :بلدية النجف
4-مساحته: 200م2

5-درجة العم�ران : الجزء االول جيد والجزء 
الثاني متوسط

6-الش�اغل : الجزء االول قاسم طالب محمد 
والجزء الثاني س�تار جب�ار كالهما يرغبان 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر
7-القيم�ة املق�درة : القيم�ة الكلي�ة للعقار 
242.000.000 ملي�ون قيمة س�هام املدين 

121.000.000 مليون
8-مش�تمالته : العق�ار يق�ع عىل ش�ارعني  
فرعيني 10م×10م كوفة ركن وهو مفرز اىل 

دارين غري رسميني  
الج�زء االول : يت�م الوص�ول اليه بواس�طة  
باب�ني ويتالف من س�احة امامي�ة ودنكتني 
دب�ل فاليوم االرضية مبلطة بورس�لني وهذا 
الجزء وهو الركن من العقار وهو ذات بابني 
ويحت�وي ع�ىل مطب�خ الج�دران واالرضية 
سرياميك مع س�قف ثانوي وكليدور وحمام 
وتواليت ومكش�وفة والكلي�دور مفتوح عىل 
االس�تقبال والحمام والتواليت سرياميك مع 
االرضية  اما باقي البيت 130 س�م سرياميك 
و 20 س�م مرايا والس�قف كونكريت مسلح 
والسلم مغلف باملرمر يؤدي اىل الطابق االول 
ويحت�وي كلي�دور صغري وثالث  غ�رف نوم 
وحمام وتواليت مش�رتكة  الصحيات جدران 
وارضية س�رياميك و 10 س�م مرايا والباقي 
بورك وكال  الطابقني  مجهز باملاء والكهرباء 
وسلم  كونكريتي يؤدي اىل البيتونة  والسطح 
وسقف البيتونة  من الكونكريت  املسلح اما 
الج�زء الثاني ويتالف من ممر ضمنه مرافق 
ثم صالة واستقبال ومطبخ وحمام ومرافق 
وس�لم ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول يتال�ف م�ن 
غرفت�ني نوم ومخزن صغري س�قف  الطابق 
االريض كونكري�ت مس�لح وس�قف الطابق 
االول م�ن الطاب�وق والش�يلمان والطاب�ق 
االريض مجه�ز باملاء والكهرب�اء اما الطابق 

االول مجهز فقط بالكهرباء 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح الديوانية
العدد 161/ج/2017
التاريخ 2017/3/8
قرار الحكم بالعقوبة

تش�كلت محكمة جنح الديوانية بتاريخ 
2017/3/8 برئاس�ة القايض الس�يد حس�ن عيل 
فارس املائون بالقضاء بأسم الشعب واصدرت 

قرارها االتي:
املشتكي /رسحان موىس هاشم

املجرم /احمد حسن كريم /وكيله املحامي 
املنتدب حسن تركي نارص

القرار :-
اوال : حكم�ت املحكم�ة غيابيا  ع�ىل املجرم  احمد 
حس�ن كريم بالحبس البس�يط ملدة س�تة اش�هر 
قان�ون  م�ن   1/459 امل�ادة  الح�كام  اس�تنادا 

العقوبات
ثاني�ا : اعط�اء الحق للمش�تكي  رسح�ان موىس 
للمطالب�ة  املدني�ة  املحاك�م  بمراجع�ة  هاش�م 

بالتعويض بعد اكتساب  القرار الدرجة القطعية
ثالث�ا : اص�دار امر القب�ض والتجري بح�ق املدان 

اعاله الحكام املادة 1/459 من قانون العقوبات 
رابع�ا : تبليغ  امل�دان اعاله بق�رار الحكم الصادر 

بحقه بصحيفتني محليتني 
خامس�ا : احتس�اب اتع�اب محام�اة للمحام�ي  
املنت�دب حس�ن تركي ن�ارص مبلغ قدره خمس�ة 
وع�رشون الف دينار ترصف له م�ن خزينة الدولة 

بعد اكتس�اب القرار الدرجة القطعية
وص�در القرار اس�تنادا الحكام امل�ادة  182/أ/ و 
243/أ االصولي�ة حكم�ا غيابيا قاب�ال لالعرتاض 

والتميي�ز وافه�م علن�ا يف 2017/3/8
القايض
حس�ن عيل فارس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الديوانية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السنية
العدد 113/ش/2017
التاريخ 2017/8/28

اىل املدعى عليها ساجدة عبيد خزعل
تبليغ 

اقام املدعي جاس�م مطرش داوود الدعوى املرقمة 
113/ش/2017 والت�ي يطل�ب فيها نزع حضانة 
ابنتكم�ا الطفلة زهراء جاس�م مط�رش  وبالنظر  
ملجهولي�ة  مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م 
بالتبلي�غ لذا تق�رر تبليغ�ك يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني  للحضور امام هذه املحكمة صباح  يوم 
املرافع�ة املوافق 2017/9/11 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب  
عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وفقا 

للقانون
القايض
امجد خضري محمد

فقدان 
فق�دت من�ي رخصة تج�وال الصادرة م�ن كمرك 
املنطق�ة الجنوبي�ة قس�م االدخال املؤق�ت رقمها 
1083 يف 2017/8/29 التابع�ة للس�يارة املرقمة  
1083 ادخال مؤقت بأشم رشكة  بيكر هيوز فعىل 

من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة االصدار

فقدان 
فق�دت من�ي هوي�ة نقاب�ة املهندس�ني العراقيني 
املهن�دس )رامي هاش�م حس�ن ( رقم االنتس�اب 
134668 فع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار

محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية
العدد 185

التاريخ 2017/8/29
اعالن فقدان

قدم الس�يدة س�هاد ط�ارق كري�م وامنه 
احم�د س�عيد طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة 
بتنصيب نفسها قيما عىل زوجها املفقود  
محمود عباس صال�ح والذي فقد بتاريخ 
2015/4/17 وحسب االوراق التحقيقية 
الص�ادرة  م�ن محكمة تحقي�ق بعقوبة 
املركز /ش�عبة مكافحة اج�راف الخطف 
فمن لديه  االع�رتاض الحضور امام هذه 
املحكمة خالل س�بعة ايام من اليوم التايل 
للنرش لتقديم اعرتاضه واعالمنا وبخالفه 
س�وف تنظ�ر املحكم�ة يف الطل�ب وف�ق 

القانون
القايض

تحسني حسني فزع 

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

العدد 3007/س2017/3
التاريخ 2017/8/21

اعالن
اىل املدعى عليها /جنان محمد نوري 

بناء عىل الدعوى املرمق�ة اعاله واملقامة 
امام هذه املحكمة من قبل املدعية وس�ن 
نج�م جمع�ة ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ لذا 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا يف صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور اىل ه�ذه 
املحكم�ة صباح ي�وم 2017/9/11 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا ستقوم املحكمة باملرافعة وحسب 

االصول
القايض

صباح حبيب حسني 

اعالن
اىل الرشيكة/احسان قاسم محمد

اقت�ى حض�ورك اىل صن�دوق االس�كان 
العراق�ي الكائ�ن يف )الب�رصة : - ك�وت 
الحجاج /مجمع وزارة االعمار واالسكان 
/تقاط�ع ح�ي الرس�الة ( وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة عىل قي�ام الرشيك عدي 
قاسم محمد  بالبناء عىل حصته املشاعة 
يف القطع�ة املرقم�ة 38/40 مقاطعة 2/

الخربطلية لغرض تسليفه قرض االسكان 
وخالل مدة اقصاها 15 يوما داخل العراق 
وش�هرا خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال 

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة
العدد 4181/ش/2017
التاريخ 2017/8/29

اعالن
للمدعى عليه /حسنني عيل عبد الرضا

محم�د  جاس�م  دالي�ا  املدعي�ة  اقام�ت 
جواد الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 4181/

ش/2017 والت�ي تطل�ب فيه�ا دعوت�ك 
لتايي�د حضانته�ا البنه�ا الق�ارص ع�يل 
لغ�رض مراجعة دوائ�ر الدولة وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب ماورد برشح القائم 
بالتبلي�غ وتايي�د املجلس البل�دي ملنطقة 
الجبيل�ة وح�ي امليث�اق  لذا تق�رر تبليغك 
اعالن�ا يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
مش�هورتني للحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم 2017/9/19 وبعكسه سوف 
تج�ري املرافع�ة بحقك غياب�ا وعلنا وفق 

القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة املقدادية
العدد 245/ب/2016
التاريخ 2017/8/27

اىل /الشخص الثالث : جميلة وهاب 
حسني –زوجة املتويف : املقدم /اسماعيل 

كنو غائب
بتاريخ 2016/6/4 اصدرت محكمة بداءة 
املقدادية قرارها املرقم 245/ب/2016 يف 
2016/6/4 والق�ايض ) بالزام�ك اضافة 
لرتك�ة مورث�ك ) زوجك املتويف اس�ماعيل 
كنو غائب ( باعادة املواد املطالب بها عينا 
 FYR381 وهي املسدس الحكومي املرقم
ن�وع كلوك م�ع ثالثة مخازن وخمس�ون 
اطالق�ة عي�ار 9 ملم ويف حال�ة تعذر ذلك 
فاقيامها البالغة خمسة ماليني وثالثمائة 
دين�ار وتحميل�ك  ال�ف  وخمس�ة ع�رش 
الرسوم واملصاريف واتعاب محاماة وكيل 
املدعي مبلغ قدره خمس�مائة الف دينار 
وصدر القرار اس�تنا االح�كام املواد 950 
م�ن القانون املدني وامل�واد 22 من قانون 
االثبات وامل�واد 54و154و161و166 من 
قانون املرافع�ات  املدنية حكما حضوريا 
بح�ق املدع�ى عليهم�ا قابال لالس�تئناف 
والتميي�ز وغياب�ا بحق الش�خص الثالث 
قاب�ال لالع�رتاض واالس�تئناف والتميي�ز 
ولكون�ك   2017/6/4 يف  علن�ا  وافه�م 
مرتحلة اىل جهة مجهولة وحس�ب اشعار 
الس�عدية   يف  العس�اكرة  قري�ة  مخت�ار 
وحس�ب كت�اب مرك�ز رشطة الس�عدية 
بالعدد 2575 يف 2017/6/15 عليه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني 
بالحكم الص�ادر بحقك غيابي�ا ويف حالة 
ع�دم حضورك او حضور م�ن ينوب عنك 
قانونا سيكتسب القرار الدرجة القطعية 

درجة البتات
القايض

خضري عباس التميمي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد 532/ب/2017
التاريخ 2017/8/27

اعالن
اىل املدعى عليه /عادل محمد عبد الحافظ 
ورضغ�ام واش�واق وازه�ار وح�ال ابناء 

صالح نعمة 
حم�زة    محي�ي  املدعي/س�حبان  اق�ام 
الدعوى البدائي�ة املرقمة 532/ب/2017 
امام ه�ذه املحكمة ضدك�م والتي يطلب 
فيها الحكم بالتعوي�ض عن قيمة العقار 
الكب�ري   الرب�اط   2053/259 تسلس�ل 
وملجهولي�ة محل اقامتكم  حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتايي�د املجل�س البلدي  
ملنطق�ة  حي الكفاءات عليه تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني يوميتني بالحضور امام 
هذه  املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
2017/9/14 وعن�د ع�دم حضورك�م او 
ارس�ال من ينوب عنكم قانونا س�تجري 
وف�ق  وعلن�ا  غيابي�ا  بحقك�م  املرافع�ة 

االصول
القايض
علوان بربوت البزوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املعقل

العدد 325/ش/2017
التاريخ 2017/8/29

اعالن
اىل املدعى عليه )سيف الدين اياد ويل (

حكم�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت  ق�د 
غيابي�ا بحق�ك بالدع�وى املرقم�ة اعاله 
بتصدي�ق  يق�ي   2017/5/2 بتاري�خ 
الط�الق الواق�ع خ�ارج املحكم�ة بتاريخ 
2016/11/12 ب�ني س�يف الدين اياد ويل 
وفرح عادل محي الدي�ن قابال لالعرتاض 
والتمييز وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ  يف مرك�ز رشط�ة 
بيجي بتاريخ 2017/8/27 تقرر تبليغك 
بواس�طة الن�رش يف صحيفت�ني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض والتمييز خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتسب 

الدرجة القطعية 
القايض
جاسم محمد املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة املقدادية
العدد 223/ب/2017
التاريخ 2017/8/29

اىل املدعى عليه/ صدام سعيد حسن 
اص�درت محكمة ب�داءة املقدادي�ة القرار 
 2017/8/23 يف  223/ب/2017  املرق�م 
والق�ايض بالزامك بتس�ديد مبلغ تس�عة 
ال�ف  وخمس�ون  وس�بعمائة  مالي�ني 
والرس�وم  املصاري�ف  ديناروتحميلك�م 
وبالنظ�ر ملجهولية  محل اقامتك حس�ب 
اش�عار مخت�ار منطق�ة  قري�ة االحم�ر 
وكتاب مركز رشطة البازول  املرقم 4770 
ملجهولي�ة  وبالنظ�ر    2017/8/27 يف 
محل اقامت�ك عليه تقرر تبليغكم بالحكم 
الغيابي بصحيفتني يوميتني محليتني ويف 
حالة عدم االع�رتاض واتباع طرق الطعن 

القانوني 
س�وف يكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية 

حسب القانون 
القايض

خضري عباس التميمي 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة البرصة
العدد 151/ب/2017
التاريخ 2017/8/28

اعالن
اىل املدعى عليه / ماجد هادي عبد الله

اصدرت هذه املحكمة قرار الحكم البدائي 
 2017/8/13 يف  151/ب/2017  املرق�م 
املقامة من قبل املدعية رغد حسن شناوة 
ضدك واملتضمن الحكم بابطال قيد العقار 
الكب�ري  الرب�اط   2327/2086 تسلس�ل 
املس�جل بالقي�د 14 ش�باط 1997 مجلد 

865 باسمك 
ولتع�ذر تبليغك وملجهولي�ة  محل اقامتك 
حسب رشح مبلغ هذه املحكمة واملجلس 
البلدي ملنطقة حي االساتذة/ اربع شوارع  
عليه قررت  هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ولك حق 
االع�رتاض والتمييز خالل امل�دة القانونية 
وبعكسه س�وف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

فقدان
فق�دت مني ش�هادة تكي�ل العائدة للس�يارة 
املرقم�ة 789-17 اربيل حم�ل ملالكها ريبوار 
يون�س ن�وري والص�ادرة من رشك�ة توزيع 
املنتجات النفطية /هيئة  توزيع الجنوب فعىل 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ/البرصة
العدد 2016/1698

التاريخ 2017/8/29
اىل املنفذ عليه /عبد الكريم سالم حسب

لق�د تحقق ل�دى هذه املديري�ة من خالل 
كتاب املجل�س البلدي ملنطقة حي الخليج  
ان�ك مجهولة مح�ل االقامة ولي�س لديك 
موط�ن دائم يمك�ن اجراء التبلي�غ  عليه 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 27 م�ن قان�ون 
التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا  بالحضور يف 
مديرية تنفيذ البرصة خالل خمسة عرش 
يوما تب�دا من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعامالت  التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 
باج�راءات التنفيذ الج�ربي وفق القانون 
علما انك مدين  بمبلغ قدره 189525000 
مئة وتس�عة وثمانون مليون وخمسمائة 

وخمسة وعرشون الف دينار  
املنفذ العدل 
فردوس حسني الشاوي

اوصاف املحرر:
قرار محكمة بداءة البرصة بالعدد 1021/

ب/65 يف 2016/6/29

فقدان
فق�دت مني هوية نقابة املهندس�ني فرع 
النجف بأس�م ) زيد عيل نعمة ( فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقد مني س�ند العق�ار للقطع�ة املرقمة 
97250 بأس�م فاخر سلمان عبد الحسني 
الصادرة من مديرية التسجيل العقاري يف 
النجف فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الصادرة م�ن كلية 
االدارة واالقتص�اد جامعة الكوفة بأس�م 
الطال�ب ) محم�د جم�ال احم�د محم�د 
رياض( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار

مديرية تنفيذ الهاشمية
رقم االضبارة/119/ت/2017

اعالن 
اىل املنفذ عليه/ كريم عاشور كاظم

لق�د تحقق له�ذة املديرية من خالل رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار املنطقة يف 
2017/8/24 انك مجه�ول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الهاش�مية  
خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدا م�ن اليوم 
الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
س�تبارش هذة املديرية باج�راءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون ... 
املنفذ العدل امري جاسم محمد

اوصاف املحرر
الصك املرقم 22828968واملس�حوب عىل 
م�رصف الرافدي�ن ف�رع ح�ي العربي يف 

2017/6/28

دائرة الكتاب العدول
دائرة الكاتب العدل /النجف

اعالن تسجيل
بناء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائرة 
م�ن قبل )زيد س�امي عبد الل�ه( واملؤرخ 
يف 2017/8/29 املتضم�ن طلب تس�جيل 
املكائ�ن العائ�دة ل�ه واملنس�وبة حاليا يف 
النج�ف /الحرف�ني واملدرج�ة اوصافه�ا 
ادن�اه فعىل من ل�ه عالقة  به�ا وادواتها  
املوصوف�ة   ان يراج�ع الط�رق القانونية 
الثبات ذلك وابراز استش�هاد لهذه الدائرة 
بغية ايقاف التس�جيل  خالل مدة خمسة 
ع�رش يوما من اليوم الت�ايل لتاريخ النرش 
ويعت�رب التس�جيل متاخ�ر لحني حس�م 
الدع�وى واالعرتاض ملدة س�بعة ايام لدى 
املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل 
املكائ�ن وادواتها بأس�م طالب التس�جيل 
وفق�ا لقانون الكتاب الع�دول رقم ) 32( 

لسنة 1998 وتعطى له شهادة التسجيل
الكاتب العدل يف النجف

االوصاف : 
مجرشة ذكر الزهراء

1-عزال عدد 3 صنع صيني 800 الف
2-جاروش�ة ع�دد 4 صن�ع صين�ي  400 

الف
3-جاروش�ة  دب�ل ع�دد1   صن�ع صيني   

100 الف 
4-غربيل شلب صنع محيل   150 الف 

5-هباشة عدد 3  صنع صيني  300 الف 
6-غربيل تمن   صنع محيل   100 الف 

7- رافعة صنع مح�يل   صنع محيل 400 
الف 

فقدان
فقدت من�ي وثيقة تس�جيل املرشوع ل) 
ورش�ة التس�اهل( والص�ادر م�ن دائ�رة 
العم�ل والضم�ان االجتماع�ي بالب�رصة 
املرقمة 3936 بأس�م ) عبد االمام  حبيب 
نارص ( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
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يرس )وزارة الدفاع/ املديرية العامة للعقود واملبيعات( بدعوة مقدمي العطاءات 
املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )تجهيز االالت موس�يقية( مع 

مالحظة ماياتي:
1-ع�ىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية 
االتص�ال )وزارة الدفاع /املديري�ة العامة للعقود واملبيعات  )من الس�اعة 900 
اىل 1500( عىل االيميل Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org  او املوبايل 

)07902783136(وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات .
2-متطلبات التأهيل املطلوبة : )  تجهيز االالت موسيقية(

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 تس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي ) وزارة الدف�اع /بغداد /قرب جرس 
الجمهورية )املنطقة الدولية (( يف املوعد املحدد ) لغاية الس�اعة 1400 من يوم 
االثنني املصادف 2017/9/25( العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني  بالحضور يف العنوان 
االت�ي ) وزارة الدف�اع /بغداد/ق�رب ج�رس الجمهورية )املنطق�ة الدولية (  يف 

الساعة 1400 من يوم االثنني املصادف 2017/9/25(
5-اعالن املناقصة للفرتة من يوم الثالثاء املصادف 2017/8/29 ولغاية الساعة 

)1400( من يوم االثنني املصادف 2017/9/25
6-تبل�غ الكلف�ة التخمينية  االجمالية )171.060.222( مائة وواحد وس�بعون 

مليون وستون الف ومائتان واثنان وعرشون دينار عراقي
7-املنشا : انكليزي /فرنسا /ايطاليا /اليابان /امريكا /املانيا

8-فرتة التجهيز : 90 يوم
8-تقدم التأمينات النهائية عىل ش�كل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة 
)5%( م�ن قيمة العقد بعد التبلغ بكتاب االحال�ة وقبل توقيع العقد وان اليكون 
خط�اب الضمان م�رشوط ويدفع حني الطل�ب صادر من م�رف حكومي او 
مرف معتمد لدى البنك املركزي العراقي  بالنسبة للرشكات العراقية والرشكات 
االجنبي�ة الت�ي لديها تمثي�ل يف العراق وم�رف معتمد لدى امل�رف العراقي 

للتجارة )TBI( بالنسبة للرشكات االجنبية التي ليس لها تمثيل يف العراق
10-ان يقدم الطرف الثاني كتاب عدم املمانعة من االش�رتاك يف املناقصة صادر 
من الهيئ�ة العامة للرضائب لل�رشكات املحلية والرشكات االجنبي�ة التي لديها 
تمثي�ل يف العراق عىل ان يك�ون معنون اىل وزارة الدفاع م�ع تأييد منحه الهوية 

الرضيبية والرقم الرضيبي .
11-تقديم براءة ذمة ص�ادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات 

العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق
12-يتم اس�تيفاء  رس�م الطابع بنس�بة ) 0.003( ثالثة باالف من قيمة العقد 
وبعملة العقد وفق قانون رس�م الطابع رقم )71( لس�نة 2017 ووفقا لالصول 
والرس�م العديل البالغ )0.001( واحد باالف م�ن قيمة العقد عىل ان اليزيد عن ) 
10.000( عرشة االف دينار وحس�ب قانون الرس�وم العدلية الرقم )11(لس�نة 

.2015
13-تقدم الرشكات العراقية واالجنبية البيانات املالية لها الخر سنتني كحد ادنى 
وتلت�زم الرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق بجلب 
كتاب من نقابة املحاس�بني واملدققني يؤيد س�المة املوقف القانوني للمحاسب 

الذي يقدم الحسابات الختامية ضمن اوراق الرشكات الخر سنتني مالية
14-يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة  عدم صحة مبلغ الفقرة 

15-معايري التاهيل : 
أ- عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز

ب-توفر خدمات مابعد البيع واملواد االحتياطية للمعدات املقدمة يف العطاء 
ج-رسعة التجهيز .

د-دقة املواصفات وكفاءة االنتاج
ه� -االسعار التنافسية

16- تلت�زم الرشكة بتقديم قائمة باإلعمال املماثلة املنجزة معززة بتاييد جهات 
التعاقد املعنية.

17- تدوين اس�عار فقرات اس�تمارات العطاء القس�م الرابع والقسم السادس 
باملداد 

18-يف حالة تحقق ديون  بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الديون 
بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم )56( لسنة 1977.

19- العقد خاضع  لجميع القوانني النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم 
)113( لسنة 1982 وتعديالته  وتعليماته

20- يتحم�ل م�ن ترس�و عليه املناقصة  اج�ور النرش واإلعالن الخ�ر اعالن عن 
املناقصة.

21- اليج�وز ملقدم العطاء ش�طب او ح�ك اي بند من بنود وثائ�ق  املناقصة او 
اجراء اي تعديل عليها.

22- يف حالة اش�رتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون 
مس�ؤوليتهم تضامني�ة تكافلي�ة يف ذلك لتنفيذه ع�ىل ان يقدم عقد املش�اركة 

مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
23 يف حالة الغاء املناقصة من قبل الجهة التعاقدية فسوف يتم اعادة ثمن رشاء 

الوثائق الخاصة باملناقصة فقط دون تعويض مقدمي العطاءات.
24- اليج�وز ملدي�ر مف�وض الكثر من رشك�ة تقدي�م اكثر من عط�اء واحد يف 

املناقصة الواحدة
25- يكون موعد انعقاد املؤتمر  لالجابة عىل استفسارات املشاركني  يف املناقصة 

الساعة 1300 من يوم االثنني املصادف 2017/9/18
26- ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

27- يف حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي 
ييل العطلة والذي يكون فيه دوام رسمي

28- صن�دوق العطاءات مفتوح طيلة فرتة االعالن وخالل الدوام الرس�مي )من 
الساعة 900 ولغاية الساعة 1400(

29- يف حال�ة ع�دم الت�زام مقدمي العط�اءات بما تتطلب�ه الوثائق القياس�ية 
للمناقصة بكافة اقسامها فسيتم استبعاد العطاء

30-تق�وم الرشكة باالطالع عىل الوثائق القياس�ية املرفقة م�ع املناقصة )90(  
وثيق�ة باللغ�ة العربية مع ترجمته�ا باللغ�ة االنكليزية  بموجب كت�اب وزارة 
التخطيط العدد 27131 يف 2016/12/22 مع قرص )CD( الغراض توضيحية

31-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

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة لصناعات النسيج واجللود-مصنع النسيجية/حلة

رقم  املناقصة: )1/حلة/2017(
الكلفة التخمينية : ) 600000( ستامئة دوالر

تاريخ الغلق : 2017/10/9
تعل�ن الرشك�ة العامة لصناع�ات النس�يج والجلود /مصن�ع النس�يجية/حلة احدى 
تشكيالت  وزارة الصناعة واملعادن عن حاجتها اىل اعالن املناقصة برقم )1/حلة/2017( 
واملتضمنة تاهيل وتش�غيل مكائن م�رشوع الكاربت )خط انتاج االلياف –خط اللحف 

والتطريز( وتامني ماكنة تدوير العوادم recyele والنواقص  الالزمة للتشغيل ( 
فعىل الراغبني باالشرتاك رشاء تندر املناقصة لقاء مبلغ قدره 150000 مائة وخمسون 
ال�ف دينار فقط غري قابل للرد وزي�ارة املواقع االلكرتونية املبين�ة ادناه والحضور اىل 
مقر املصنع   الكائن يف الحلة –شارع  نادر مستصحبني معهم التامينات االولية بمبلغ 
مقطوع مقدارة 6000$ س�تة االف دوالر او 7500000 سبعة ماليني وخمسمائة الف 
دينار عىل ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرف عراقي  معتمد المر 
الرشك�ة العامة لصناعات النس�يج والجلود –مصنع النس�يجية /الحلة (علما ان اخر 

موعد لطلب رشاء وثائق العطاء هو الساعة الثانية  عرش ليوم 2017/10/8
-وبامكان ال�رشكات االجنبية تقديم خطاب ضمان مريف غري مرشوط مغطى ماليا 
حني الطلب من احد املصارف االجنبية املعتمدة او التي لديها فروع يف العراق او مفاتحة 
امل�رف االجنبي الصدار خطاب ضم�ان مقابل التامينات االولي�ة اىل احدى املصارف 
العراقية املعتمدة  من قبل البنك املركزي العراقي وارفاق  نس�خة من االش�عار ويكون 
ناف�ذا ملدة 28 يوما من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاء يمكن  االطالع عىل مواصفات 

املادة املطلوبة وكذلك الرشوط العامة للمناقصة عىل :
عىل موقع الرشكة العامة للصناعات النسيجية والجلدية : 

www.scli.industry.gov.iq
وعىل موقع مصنع نسيجية /الحلة االلكرتوني:

 )www.hndtextile.industry.gov.iq(
e-mail:info@hndtextil.industry.gov.iq و

www.industry.gov.iq:  او موقع الوزارة االلكرتوني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الكوفة
العدد 450/ب2016/2
التاريخ 2017/8/23

اعالن
اىل املدعى عليه /املستانف عليه /زياد طارق 
عبود املدي�ر املفوض لرشك�ة برايت ديماس 

للمقاوالت العامة اضافة لوظيفته 
اقام املدعي/املستانف / املدير العام للرشكة 
العامة للس�منت العراقية /اضافة لوظيفته 
الدع�وى البدائية املرقم�ة 450/ب2016/2 
ضدك والتي يطلب فيها الزامك بتاديتك مبلغا 
مقداره) 945.000.000(  تسعمائة وخمسة 
واربعون مليون دينار الغريها عن رشاء كمية 
عرش االف طن من الس�منت  املكيس وبسعر 
)94500( اربعة وتس�عون الف وخمسمائة 
دين�ار للط�ن الواحد وحس�ب العق�د املرقم 
6073 يف 2015/7/15 امل�ربم ب�ني الطرفني 
) عق�د بيع س�منت باالجل (وق�د صدر قرار 
الحكم ب�رد دعوى املدعي /املس�تانف ولذلك 
اس�تانف قرار الحكم امام محكمة استئناف 
النج�ف االتحادي�ة  ونظرا لثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
ص�الح رزاق حس�ني وتايي�د املجل�س املحيل 
لحي الس�يدية محلة 825 زق�اق 14 دار 40 
بتاري�خ 2017/8/21 لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور   
امام محكمة اس�تئناف النجف االتحادية  يف 
موع�د املرافعة املوافق 2017/9/3 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او من 
ين�وب عن�ك قانونا فس�وف تج�ري املرافعة 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 2134/ب2017/1

التاريخ 2017/8/28
اىل /املدعى عليه ) قاسم شهيد عليوي (

اق�ام عليك املدعي اقبال كاظ�م عبد الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة  2134/ب2017/1 والذي 
يطلب فيه�ا الحك�م) بتمليك العق�ار املرقم 
3/10205 ح�ي املكرمة ( لثب�وت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مختار حي الشهيد الصدر 4 املدعو 
ع�يل عظيم عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املصادف يف يوم 2017/9/11 وعند 
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

اعالن 
اىل الرشيك ناجي جاسم حمود

اقتىض حض�ورك اىل بلديه التاجي 
الس�تخراج اج�ازه بن�اء للعق�ار 

10326سبع البور.
الرشيكه
هيبت رزاق جواد

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف صالح 

الدين االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

االسحاقي 
العدد 82 / ش / 2017 

م / اعالن 
االح�وال  محكم�ة  اص�درت 
الش�خصية يف االس�حاقي قرارها 
املرق�م 82 / ش / 2017 يف 11 / 
6 / 2017 املقامة من قبل املدعية 
) وس�ن حس�ني عن�اد ( املتضمن 
تفري�ق للهجر وبالنظ�ر ملجهولية 
محل اقامة املدعى عليه ) قحطان 
فرح�ان عي�ى ( لذا تق�رر اجراء 
الرس�مية ويف  تبليغ�ك بالصح�ف 
ح�ال ع�دم اتباع�ك ط�رق الطعن 
القانوني�ة س�وف يكتس�ب القرار 

درجة البتات .
القايض 
حردان خليفة جاسم 

اعالن دعوة دائنني 
نحن املصفيان انور مس�اعد ذبيح 
و املحامي�ة مه�ا جاس�م محم�د 
لرشكة مزرعة الف�ردوس للتجارة 
العام�ة املحدودة املس�ؤولية ادعو 
كل من له حق او دين عىل الرشكة 
مراجعت�ي عىل العنوان التايل بغداد 
اورفاية البتاوين م 101 شارع 12 

مبنى 17
املصفيان

انور مس�اعد ذبيح واملحامية مها 
جاسم محمد

اعالن 
اىل الرشيك محمد عبد مندوب

اقت�ىض حض�ورك اىل بلدي�ة التاجي 
اجازة  البورلغرض اس�تخراج  س�بع 
البناء للقطعه املرقمه 1/8519 سبع 

البور
الرشيك 
مهند عادل شري خان

دائرة الكاتب العدل / بعقوبه
اعالن تسجيل 

بناء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة 
م�ن قبل الس�يد قاس�م في�اض بالل 

واملورخ يف 
طل���ب  2017/8/23املتضم����ن 
تس�جيل مكائن معمل جبس البسام 
ل�ه واملنصوب�ه حالي�ا يف  والعائ�ده 
دي�اىل/ بعقوبة/ الصناع�ة /1/رقم 
م18العثماني�ة   القطع�ة85/23/ 
واملدرج�ه اوصافها يف ادناه فعىل من 
له عالقة بها وبادواتها املوصوفة  ان 
يراج�ع الطرق القانوني�ة الثبات ذلك 
وابراز استش�هاد لهذه الدائرة  بغية 
ايقاف التس�جيل خالل مدة خمس�ة 
ع�رش  يوما م�ن اليوم الت�ايل  لتاريخ 
النرش ويعترب التس�جيل متاخر لحني 
حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة 
ايام لدى املحكمة املختصه وبعكس�ه 
سيتم تسجيل املكائن وادواتها باسم 
طالب التسجيل وفقا لقانون الكتاب 
العدول رقم)33(لسنة 1998 وتعطى 

له شهادة التسجيل0
الكاتب العدل
احمد يحيى علوان

االوصاف
1-ماكن�ة تعبئ�ة الجبس ع�دد)10( 

سوري الصنع
2- اكسودر عدد)2( مري الصنع

3- خ�ط النت�اج الش�امية ع�دد)1( 
سوري الصنع

4-  ماكن�ة ق�يل الجب�س ع�دد) 1( 
سوري الصنع

5- ماكن�ه الع�داد الجب�س املح�ي 
عدد)2(سوري الصنع

6-غالفة عدد)1(سوري الصنع
املنش�اء  ع�دد)1(  فس�تق  7-قالي�ة 

صيني
8- كمربيرس ضاغطه هواء عدد )1( 

املنشاء مري0
9- مولد كهرباء سكانيا املاني  يعمل 

بطاقة )350(  k.vعدد)1(

مديرية تنفيذ ابي الخصيب 
العدد : 72/ 2014

اعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ اب�ي الخصيب 
مقاطع�ة   )1/24( املرق�م  العق�ار 
اب�ي  يف قض�اء  الف�وك  الحم�زة   50
الخصي�ب م�ن حص�ة أس�هم املدين 
والعائ�دة  عب�اس  عبدالل�ه  احم�د 
له   لتس�ديد مبلغ الدي�ن الذي بذمته 
البالغ )27000000( سبعة وعرشون 
مليون دينار بدون رسم التحصيل اىل 
الدائن صباح اسماري صالح واملبينة 
اوصافه ادناه. فعىل الراغبني بالرشاء 
الحض�ور اىل مق�ر ه�ذه املديري�ة يف 
تمام الس�اعة الثاني�ة عرش من ظهر 
الي�وم الثالثني لليوم الت�ايل لنرش هذا 
االعالن مستصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية... 
املنفذ العدل 
قيص فاخر طاهر 

املواصفات: -
1.موقع العقار: قضاء ابي الخصيب 
املرقم )1/24( م 50 الحمزة الفوك. 

2.جنس�ه ونوع�ه: بس�تان تس�قى 
سيحا بمياه املد / ملك رصف

3.ح�دوده وأوصافه: كم�ا مؤرش يف 
صورة القيد والخارطة.

ع�ن  عب�ارة  العق�ار  4.املش�تمالت: 
بستان ويمر عىل العقار املجاور يبعد 
عن الش�ارع الع�ام تقريب�اً )25م2( 

يحتوي عىل دار طابقني.
)ط1( يحت�وي عىل هول واس�تقبال 
م�ع غرفة ع�دد /3 ومطب�خ وحمام 
مبلط�ة  األرضي�ة  صحي�ة  ومراف�ق 

بالسرياميك.
)ط2( يتكون من غرفتني نوم وهول 
م�ع حمام ومرافق صحية مش�رتكة 
م�ع  بالجينك�و  مس�قفة  البيتون�ة 
توالي�ت خارج�ي وطارم�ة خارجية 

السقف من الكونكريت املسلح. 
اول�ك و50  العق�ار )10  5.مس�احة 

م2(
6.الشاغل: املدين بالذات 

7.القيمة للعقار: األرض مع املشيدات 
مائ�ة  دين�ار   132800000 ق�درت 
واثن�ان وثالث�ون ملي�ون وثمانمائة 

ألف دينار.

محكمة جنح البرة 
العدد: 1143/ج1 /2015

2017/8/14
إعالن 

إىل املتهم الهارب / هيثم شاكر مجيد
حي�ث تب�ني إن�ك مجه�ول اإلقام�ة 
والعن�وان وكونك مطل�وب أمام هذه 
املحكم�ة يف القضية الجزائية املرقمة 
1143/ج1 /2015 وفق أحكام املادة 
)459 م�ن قان�ون العقوب�ات(. فقد 
اقت�ىض تبلغك بصحيفت�ني محليتني 
وبالحضور أمام هذه املحكمة صباح 
يوم املحاكم�ة املوافق  2017/9/24 
لتجي�ب ع�ن التهم�ة املوجه�ة إلي�ك 
وبخالف�ه س�وف تج�رى محاكمت�ك 

غيابا وفق للقانون.

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

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

الصويرة 
العدد 325 / 2017 

اعالن
إىل املفقود / مفيد محي حمزة 

يس�كن محافظ�ة واس�ط / قض�اء 
الصوي�رة / مجه�ول مح�ل االقامة 

حاليا 
للدع�وى الرشعي�ة املقام�ة من قبل 
املدعية اس�ماء احم�د ابراهيم والتي 
تطل�ب في�ه الحك�م بوف�اة زوجه�ا 
 ) حم�زة  مح�ي  مفي�د   ( املفق�ود 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ه يف الوقت 
الح�ارض فق�د قررت ه�ذه املحكمة 
املحليت�ني  الصحيفت�ني  يف  الن�رش 
لتبليغه بالحضور امام هذه املحكمة 
فعىل م�ن تتوفر لدي�ه معلومات عن 
املفق�ود املذكور الحض�ور امام هذه 
املحكم�ة لالس�تماع إىل اقوال�ه ي�وم 
املرافع�ة املص�ادف 12 / 9 / 2017 
م الس�اعة الثامنة صباحا وبعكس�ه 
سيتم الس�ري باجراءات الدعوى علنا 

وفق القانون .
القايض 
عيل غافل وايل 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف الك�رخ 

االتحادية 
محكمة بداءة البياع 

العدد 3064 / ب / 2017 
إىل املدعى عليه / حيدر اكرم غفوري 

– مجهول محل اقامته حاليا 
مصطف�ى  ش�وان   ( املدع�ي  اق�ام 
س�عيد – املدير املف�وض لرشكة دلتا 
الخدمات االتصاالت اضافة لوظيفته 
الدع�وى املرقم�ة اع�اله ل�دى هذه 
املحكمة يطالبك فيها الحكم بالزامك 
بتادية املبلغ البالغ ) 6500 $ ( س�تة 
امريك�ي  دوالر  وخمس�مائة  االف 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي 
انتقالك إىل جهة مجهولة قرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة يوم 12 / 9 / 2017 الساعة 
التاس�عة ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
او م�ن ينوب عن�ك قانونا س�تجري 
املرافع�ة بحق�ك غياب�ا وعلن�ا وفق 

القانون .
القايض 
عقيل طارق محمد

اعالن
أق�ام املدع�ي )فال�ح خض�ري جابر( 
دع�وى قضائية لتبدي�ل لقبه وجعله 
)املوسوي( بدال من )الشبالوي( فمن 
لدي�ه ح�ق االع�رتاض مراجعة هذه 
املديرية خالل خمسة عرش يوماً من 
تاريخ النرش وبعكسه سيتم النظر يف 
الدع�وى وفق احكام املاده )22( من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 

. 2016
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

                                      
اعالن

قدم املواطن )قائد ابراهيم حس�ني ( 
طلبأ يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله 
)الحس�ني( بدال من الفراغ واستنادأ 
قان�ون  م�ن   24 امل�اده  اح�كام  اىل 
البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
املعدل ولغ�رض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجري�دة الرس�ميه فم�ن لدي�ه حق 
االع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
ق�دم املواطن )رائد ابراهيم حس�ني( 
طلبأ يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله 
)الحس�ني( بدال من الفراغ واستنادأ 
قان�ون  م�ن   24 امل�اده  اح�كام  اىل 
البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
املعدل ولغ�رض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجري�دة الرس�ميه فم�ن لدي�ه حق 
االع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
ق�دم املواط�ن )من�ذر عبدالحس�ني 
خش�ان( طلب�أ ي�روم فيه تس�جيل 
لقب�ه وجعل�ه )الصالح�ي( بدال من 
الفراغ واس�تنادأ اىل احكام املاده 24 
من قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 
لسنه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا 
االعالن يف الجريدة الرسميه فمن لديه 
حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء

مهدي نعمه الوائيل 
مدير الجنسية العام

وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود واملبيعات

اعادة اعالن مناقصة دولية رقم )3( لسنة 2017
اىل السادة:

م/اعادة اعالن مناقصة دولية رقم )3( لسنة 2017 جتهيز اآلالت موسيقية

عالء صربي عبد الرزاق
معاون مدير عام

مدير مصنع النسيجية/حلة
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       بغداد/ المستقبل العراقي

بحض�ور رس�مي وجماه�ريي كبريي�ن 
افتت�ح وزي�ر الش�باب والرياض�ة عب�د 
الحس�ن عبطان ملع�ب نادي الش�باب 
الك�روي ال�ذي يق�ع يف منطق�ة ش�ارع 
فلس�طن وس�ط بغ�داد بس�عة 2000 
متف�رج بع�د اكتم�ال العم�ل بمرافق�ه 
الحديث�ة الت�ي انجزته�ا م�اكات وزارة 

الشباب والرياضة«. 
ان  افتتاحي�ة  كلم�ة  يف  عبط�ان  وب�ن 
والرياض�ة  الش�باب  وزارة  »م�اكات 
االدارية والفنية تسابقت يف اظهار قدرتها 
اىل جماهري ش�عبنا من خ�ال االنجازات 
املاثلة عىل االرض بمختل�ف محافظاتنا 
العزي�زة متزامن�ة مع االنتص�ارات التي 
تزفه�ا يومي�ا قواتن�ا االمنية وحش�دنا 
الش�عبي االبطال واخره�ا تحرير قضاء 
تلعفر من براثن االرهاب الداعيش املجرم 
حيث الترق�ى انجازاتنا مهما علت اىل ما 
يقدمه االبط�ال من تضحيات جس�يمة 
دفاعا عن السام واالمن للعالم اجمع« . 
وتابع بالقول ان »ال�وزارة وبالرغم مما 
تتعرض له من ضغوطات جراء الضائقة 
املالي�ة الكبرية التي يمر بها العراق اليوم 
اال ان هذه الظروف شحذت هممنا لعمل 
املستحيل والخروج ببدائل ناجعة نسعد 
بها ش�عبنا وجماهرين�ا الرياضية فبعد 
ملعب ميس�ان االوملبي نرى اليوم رصحا 
اخر يف ملعب الشباب الذي تمس الحاجة 
اليه يف بغداد ليسد الفراغ الذي تعاني منه 
منتخباتن�ا الوطني�ة وانديتنا وخصوصا 
منتخب الناش�ئن الذي يس�تعد لبطولة 

العالم املقبلة« .
الش�باب  وزارة  »ابط�ال  ان  اىل  مش�ريا 
والرياضة اخوتكم نجحوا ايضا يف ضغط 
النفق�ات اىل ابع�د الح�دود واخت�روا 
التنفي�ذ ايض�ا وم�ن واجبن�ا ان  زم�ن 

نقدم له�م الش�كر واملباركة ل�كل هذه 
الجهود وخصوص�ا دائرة الرتبية البدنية 

والرياض�ة وال نن�ى ان نش�يد بجه�ود 
مجلس محافظة بغ�داد والدائرة البلدية 

وجمي�ع م�ن اس�هم يف وض�ع جه�ده 
وخربت�ه نح�و التعجي�ل يف انج�از ه�ذا 

الرح الريايض« .
الطيب�ة كان�ت  الني�ات  ان  ويقين�ا ل�و 

متوافرة لدى جميع املؤسسات الرياضية 
لكنا انجزنا الكثري من املش�اريع االخرى 

الت�ي اس�تهلكت يف ف�رتة س�ابقة انوال 
طائلة وما زالت ع�ىل وضعها الصعب يف 

بغداد واملحافظات 
موضح�ا ان »جوان�ب العمل ل�م تتوقف 
عىل جان�ب البن�اء واالعمار فق�ط التي 
اس�ندها اعامن�ا الري�ايض بجه�د كبري 
كان حافزن�ا نحو االبداع ب�ل امتد العمل 
اىل مدي�ات اخ�رى نحتاجه�ا يف ارستن�ا 
الرياضي�ة ومنها رف�ع الحظر املفروض 
عىل املاعب العراقية وان كان قد رفع عن 
املباري�ات الودية بص�ورة جزئية ولكننا 
نعد العدة وبمختلف الوس�ائل وبمعاونة 
االخوة واالصدقاء يف االتح�ادات العربية 
والدولي�ة وم�ن ه�ذه الوس�ائل املباراة 
التي ستش�هدها البرة بملعبها الدويل 
يف التاس�ع من الش�هر املقب�ل بن نجوم 
العراق 2007 ونجوم العالم وما نتوقع له 
من اثر رائع لهذه املباراة واملباريات التي 
س�تليها بنقل صورة مرشقة لجماهرينا 
ورياضتن�ا واالمن املس�تتب يف ربوع هذا 

البلد املعطاء« . 
وتط�رق مدير عام دائ�رة الرتبية البدنية 
والرياض�ة الدكت�ور ع�اء عب�د الق�ادر 
لجوان�ب تفصيلي�ة من العم�ل يف ملعب 
الشباب والصعاب التي واجهت العاملن 
فيه مشيدا بالهمة العالية والروح الوطنية 
الت�ي اط�رت جوان�ب العم�ل وبص�ورة 
خاصة تواصل السيد الوزير معنا .وشهد 
حفل االفتتاح تقديم ش�هادات تقديرية 
ملمث�ي اللجن�ة البارالومبي�ة واالوملبي�اد 
الخاص ومحافظة بغداد والدائرة البلدية 
منتس�بي  م�ن  امل�رشوع  يف  والعامل�ن 
الوزارة والش�خصيات الرياضية الداعمة 
للعمل تب�ادل عىل تقديمها الس�يد وزير 
الش�باب والرياضة والس�يد نائب رئيس 
اللجن�ة االوملبي�ة الكابت�ن فاح حس�ن 
كم�ا اقيمت مباراة ودي�ة جمعت قطبي 

منتخبنا الوطني للناشئن .

عبطان: الضائقة املالية زادت من همتنا يف إجناز املنشات الرياضية

افتتاح ملعب الشباب الكروي بعد اكتامل مرافقه احلديثة

راموس يطالب مجاهري الربنابيو بإحرتام بيكيه
              المستقبل العراقي / متابعة

توج�ه مدافع ريال مدريد، س�يرجيو راموس، 
بطل�ب لجماهي�ر ملع�ب س�انتياجو برنابيو، 
بخص�وص لق�اء المنتخ�ب اإلس�باني أم�ام 
نظي�ره اإليطالي، الس�بت المقبل، بالتصفيات 

األوروبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
وقال راموس في تصريحات أوردتها صحيفة 
)ماركا( الرياضية “ال أريد صافرات استهجان 
ض�د بيكي�ه أو أي من نج�وم المنتخب، ينبغي 

احترام الاعبين دائما”.
وأضاف “أريد من جماهير س�انتياجو برنابيو 
أن تدعمنا، س�تكون مب�اراة متوترة وصعبة، 
لدين�ا رغبة ف�ي تقدي�م مواجهة جي�دة، هذا 

الملعب سيكون مثاليا الحتضان اللقاء”.
وبش�أن الصافرات التي نالها زميليه بالفريق 
الملك�ي، جاري�ث بي�ل وكري�م بنزيم�ة، أمام 
فالنس�يا عل�ى نف�س الملعب، ق�ال “االمر لن 
يتغير، حدث ويحدث وسيظل يحدث، البرنابيو 

متطلب دائما”.

وع�ن تألق زميله الش�اب بالفريق والمنتخب، 
ماركو أسينس�يو، الذي س�جل 3 أهداف حتى 
اآلن ف�ي أول جولتين بالليج�ا، قال “إنه العب 
عظي�م، لم يع�د جديدا ف�ي قائم�ة المنتخب، 
هو ش�اب للغاية، ينبغي أن نتركه هادئا، لديه 
موهبة بالفطرة ومن الرائع أن نحظى بأمثاله 
ف�ي الفريق”.وبخص�وص انضم�ام دافيد فيا 
للمنتخب بعد غياب دام لس�نوات، قال “اعتقد 
أن دعوت�ه فاج�أت الجمي�ع، ولكن�ه مرح�ب 
ب�ه، لديه روح الش�باب، والرغبة في تس�جيل 

األهداف”.وحول دييجو كوستا وأزمته الحالية 
مع تشيلس�ي، ق�ال “ال أريد التدخ�ل في حياة 
أحد، إن�ه مهاجم كبير وعندما يعود س�نلتقي 

به هنا.

أتلتيكو مدريد يقرتب من استعادة كوستا

رصاع اللحظات األخرية يشتعل 
عىل نجم ريال مدريد

            المستقبل العراقي / متابعة

كثف فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني، من مفاوضاته مع تشيلسي اإلنجليزي، الستعادة 
مهاجمه دييجو كوستا، خال االنتقاالت الصيفية الجارية.وذكرت صحيفة “إيفنينج 
س�تاندارد”، أن أتلتيكو بات على حافة التوصل التفاق مع تشيلسي على ضم كوستا، 
الذي يتواجد في البرازيل منذ ستة أسابيع، بعدما رفض المشاركة في تدريبات الفريق 
اللندني، مقابل 41 مليون جنيه إس�ترليني.وتعرض كوستا لعقوبة خصم أسبوعين من 
راتبه، بس�بب غيابه عن فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.وتردد أن قيمة الغرامة المالية 
التي فرضها تشيلس�ي على كوس�تا تبلغ 300 ألف جنيه إس�ترليني.وانتقد كوس�تا اإليطالي 
أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي، بعدما أرسل له رسالة نصية في وقت سابق من الصيف، 
يخبره فيها بأنه لم يعد ضمن حس�اباته للموس�م الجديد.وهدد كوس�تا بقضاء 

الع�ام األخير من عقده مع تشيلس�ي في البرازيل، ث�م يرحل دون مقابل في 
العام المقبل.ولم يش�ارك كوس�تا في تدريبات تشيلسي، منذ تتويج الفريق 
بلقب الدوري في مايو الماضي.ويرغب أتلتيكو مدريد في اس�تعادة الاعب 
ال�ذي س�جل له 54 هدفا خ�ال 100 مباراة، قبل بيعه لتشيلس�ي في 2014 

مقابل 32 مليون جنيه إسترليني.

           المستقبل العراقي / متابعة

لوح ف�ي األفق، صراًعا س�اخًنا بين فريق�ي ليفربول وأرس�نال اإلنجليزيين، 
للحص�ول عل�ى خدمات نجم ري�ال مدريد، خ�ال الفترة المتبقي�ة من عمر 
الميركات�و الصيفي.وذك�رت صحيف�ة دون بالون، أن ليفربول وأرس�نال 
مس�تعدان للتعاق�د مع الفرنس�ي كري�م بنزيم�ة، مهاجم ري�ال مدريد.

ووضع نادي أرسنال، كريم بنزيمة، كبديل محتمل للتشيلي أليكسيس 
سانش�يز، حال رحيل األخير، خ�ال فترة الصيف الجاري.وس�عى 
أرسنال دائما لضم بنزيمة، إال أن الملكي تمسك بالاعب كثيرا، 
لكن المدرب فينجر لن يتخلى عن التعاقد معه، خاصة إذا 
رح�ل سانش�يز.وفي نفس الوقت، يبح�ث ليفربول، عن 
مهاج�م قوي، لتعزيز هجوم الري�دز، خاصة مع الرحيل 
الوش�يك للبرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة اإلسباني.
وأوضح�ت الصحيف�ة، أن�ه بعد فش�ل التعاقد م�ع كيليان 
مباب�ي من موناكو، يفك�ر ريال مدريد ف�ي توجيه األنظار 
نحو باول�و ديباال، قناص يوفنتوس اإليطالي.وتتوق�ع التقارير، أنه في 

حال نجاح صفقة ديباال، سوف يتم التضحية بالفرنسي بنزيمة خارج أسوار الملكي.

رفض التصديق عىل العقود
يثري احلرية داخل الرشطة

             بغداد/ المستقبل العراقي

رد نادي الشرطة، على رفض االتحاد العراقي لكرة 
الق�دم الموافق�ة عل�ى عق�ود بعض العبي�ه الذين 
تج�اوزوا الس�قف المالي المحدد من قب�ل االتحاد.

وقال مصدر مقرب من نادي الشرطة في تصريحات 
خاصة ل�موقع كورة الرياضي تابعتها “ المستقبل 
العراقي” إن اتحاد الكرة رفض تصديق عقود بعض 
العبي الشرطة كون القيمة المالية مرتفعة للغاية 
وتتع�ارض م�ع نظ�ام تحديد الس�قف المالي 
للعقود”.وأضاف أن هناك خاًفا بين أعضاء 

مجلس إدارة النادي نشب على اختاف لجنة العقود 
ح�ول التعاقدات الت�ي أبرمها الن�ادي دون االلتزام 
بتوجيهات االتحاد، ما وضع النادي في حرج كبير.

وأش�ار إلى أن إدارة الن�ادي في حيرة من أمرها في 
تج�اوز تلك العقدة الس�يما وأن لوائح االتحاد تؤكد 
أن الاعب الذي وقع بقيمة مالية ألي ناٍد قبل القرار 
سيمنحه االتحاد حرية االنتقال إلى ناٍد آخر في حال 
رفض البقاء مع ناديه وفق الس�قف المالي المحدد 
للعقود.يشار إلى أن نادي الشرطة أبرم عقود عالية 
القيمة مع بعض الاعبين الذين تم استقطابهم في 

فترة االنتقاالت الصيفية.

نيامر خيطط إلفساد صفقة جديدة لربشلونة

هداف اسبانيا التارخيي: علينا االستمتاع 
بام يقدمه أسينسيو

             المستقبل العراقي/ متابعة

انتق�ل النج�م البرازيلي نيم�ار دا س�يلفا، من برش�لونة إلى باريس س�ان جيرمان 
الفرنسي، خال الصيف الجاري، بعد أن دفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي 
لفس�خ تعاق�ده. ووجه نيم�ار، نصيح�ة لمواطنه فيلي�ب كوتينيو، نج�م ليفربول 
اإلنجليزي، بعد تفاوض برشلونة مع األخير، خال الصيف الجاري.وكشفت التقارير 
أن  نيمار نصح زميله في المنتخب، ، بعدم االنضمام إلى النادي الكتالوني. وأش�ارت 
صحيف�ة )إس�تادو( إلى أن نيمار قدم ه�ذه النصيحة لكوتينيو خال مش�اركتهما في 
معسكر منتخب البرازيل، استعدادا لمواجهتي اإلكوادور وكولومبيا ضمن تصفيات 
أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روس�يا.وأضافت أن نيمار 
قال لكوتينيو، إنه لن يندم بس�بب ق�رار ناديه الحالي ليفربول اإلنجليزي، برفض 
انتقال�ه إل�ى برش�لونة وأن عليه االس�تمرار ف�ي البريمييرليج.وتقول وس�ائل 
إعام برازيلية، إن فريق برش�لونة مازال متمسكا بالحصول على خدمات فيليب 

كوتينيو، لكن ليفربول متمسك بالرفض.

             المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى الهداف التاريخي لمنتخب إس�بانيا ديفيد فيا، والمدافع 
مارك بارترا، إعجابهما بالمس�توى ال�ذي ُيقدِّمه العب ريال 
مدري�د الش�اب ماركو أسينس�يو.واعتبر الاعب�ان، أنَّ نجم 
ريال مدريد، قادر على اللعب أساس�ًيا في مواجهة إيطاليا، 
الحاس�مة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 
بروسيا.وقال فيا في مؤتمر صحفي “كل ما يجب فعله، 
ه�و مش�اهدته واالس�تمتاع بطريق�ة لعبه”.وأضاف 
“هو العب رائع وتطوره عظيم خال الشهور األخيرة. 
سنس�تمتع بوج�وده في المنتخب اإلس�باني لس�نوات 
طويلة”.م�ن ناحيته، قال بارت�را: “ماركو العب موهوب 
ج�ًدا، والكل يرى ما يقدم�ه كل يوم”.وأض�اف “كل الاعبين 
المنضمين للمنتخ�ب لديهم القدرة على اللعب في التش�كيل 
األساسي والقيام بما يطلبه المدرب وهو ليس استثناء. هذا 

واحد من أفضل المنتخبات على مستوى العالم.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أول ب�ر نفطي�ة ُحف�رت يف العال�م كانت يف والية بنس�لفانيا 

األمريكية عام 1859
أط�ول الح�روب يف العالم ه�ي ح�رب املائة عام بني فرنس�ا 
وبريطاني�ا، ع�ام 1338م، واس�تمرت حتى ع�ام 1453، أي 

دامت 115 عاماً
أول حديق�ة حيوان انش�ئت يف العال�م . . كانت يف باريس عام 

1793م
تحتوي طبقة األيونسفري وهي الطبقة العليا يف الغالف الجوي 
عىل جسيمات ذرية مش�حونة لها أهمية بالغة يف االتصاالت، 

وانتقال موجات الراديو
أكرب بيضة يف العالم اآلن هي بيضة النعامة، وزنها 2 كيلوجرام 
تقريباً، ُوس�مك قرشتها فيبلغ 5ر1 ميليم�ر تقريباً، ويمكن 
لش�خص وزن�ه 98 ر126 كيلوج�رام أن يق�ف عليها دون أن 

تتحطم.
البعوضة . . لها أسنان، وعدد أسنانها 47 سنة ولألرنب . . 28 

سناً يف فمه،وللفيل 32، وللجمل 34 وللكلب42.
تتجدد رموش عني االنس�ان باس�تمرار، ويبلغ متوسط عمر 

الرمش الواحد حوايل 150 يوما.
كل الكائن�ات تحرك فكها الس�فيل عند األكل، عدا التمس�اح، 

الذي يحرك فكه العلوي.
قلب الذبابة يخفق 1000 مرة يف الدقيقة الواحدة.

اكرب مجموعة جزر يف العالم يبلغ طولها 5600 كيلومر.

يحمل إليك برشى س�اّرة وهدي�ة من القدر. 
قد تعرف خرباً مهم�ًا أو تطلق عملية خالّقة 
جداً أو مرشوعاً مميزاً. قد يقدم إليك الرشيك 
عرضاً بارتباط، أو يحرك حدث ما مشاعرك. 
ح�اول أن تتناغ�م م�ع األج�واء وال توج�ه 

انتقادات إىل اآلخر

معالجة شؤونك املالية ستكون يف مصلحتك، 
وال س�ّيما بعد الصعوبات التي أقلقتك أخرياً. 
ال تح�رج الرشي�ك بترصف�ات غ�ري م�رّبرة، 
وخصوص�ا أن ردة فعله قد تفاجئك وتدفعك 
إىل إع�ادة حس�اباتك. ح�اول أن تتقرب منه 

أكثر وتفهم همومه ومشاغله وقلقه.

ق�رارات مهّم�ة وجريئ�ة تتخذه�ا يف األي�ام 
املقبلة، وذلك س�تكون له تداعي�ات إيجابية 
تس�ّجل ملصلحت�ك. قدرتك ع�ىل اإلقناع تربك 
الرشي�ك، فيصب�ح متخوف�اً م�ن ممارس�ة 

ضغوط غري معلنة عليه لتحقيق مبتغاك. 

قد تك�ون بحاجة إىل الراح�ة وخصوصاً بعد 
الجه�ود التي بذلتها أخ�رياً، وذلك يعود عليك 
بفائ�دة كبرية ع�ىل كام�ل الصع�د. اهتمام 
متبادل بينك وبني الرشيك وال سيما يف األمور 
املصريية، وعندها سيكون الحسم مطلوباً يف 

كل املجاالت. مهنياً:تشعر باالضطراب

تس�تعدي ذكري�ات وأوقاتاً ماضي�ة، وتقارن 
بني أوض�اع حالية وما حصل مع�ك. تميل إىل 
فرض ال�رشوط املادية، إال أنك تؤمن بنجاحك 
وتطورك ويطرأ ما يجعلك متفائالً عىل الصعيد 
املادي. تحاول التقرب من الرشيك وتقرر معه 

القيام برحلة استجمام خارج البالد.

عليك أن تس�تفيد م�ن دروس املايض، وتأخذ 
منها بعض الِعربرَ التي س�تكون منارة تيضء 
ترخ�ي  قديم�ة  عالق�ة  للمس�تقبل.  درب�ك 
بظالله�ا مجدداً، فإذا لم تكن مس�تعداً عليك 
حس�م األمور رسيعاً ونهائي�ًا. مهنياً:الحظ 

يدعمك

حني تتعرض لضغوط كبرية يف العمل، حاول 
أن تأخذ فرة من الراحة لتس�تعيد نش�اطك 
وتنطل�ق مج�دداً بفاعلية أكرب. ال تستس�لم 
لرغب�ات الرشيك، وخصوصاً أن تلبية طلباته 
س�تفتح عليك أبواب�اً عديدة ل�ن تتمكن من 

إقفالها بسهولة.

تب�دأ صفح�ة جديدة، أو تحس�م أمرك وتبارش 
مرشوعاً جديداً قد يتعلق بالعائلة أو بعقار ما. 
إنه يوم مناسب للسفر أو لتقديم أوراق هجرة. 
ترتف�ع املعنوي�ات وتتخ�ىل ع�ن ع�بء مادي 
ضاغط. تس�تعيد حيويتك وحماس�تك، تروج 

وتطلق مرشوعاً جديداً وتحقق إنجازاً مهماً.

تس�تعيد قوت�ك ومرك�زك يف الس�احة. تثبت 
وجودك وتتخّطى معظ�م الحواجز والقيود. 
تس�مح لك الظروف بتحديد خياراتك واعادة 
النظ�ر يف بع�ض االتجاه�ات. يطم�ن قلبك 
لجهة أح�د املقربني. قد تتلق�ى عرضاً لعمل 

إضايف

قد تجد صعوبة يف مواصلة ما بدأته يف السابق. 
أساليبك الجديدة مهمة لكنها قد ال تنفع عىل 
املدى الطويل، وبات البحث عن أس�لوب أكثر 
فاعلي�ة مطلوباً بإلحاح. ال تستس�لم للغرية 
القاتلة، فه�ي مقربة ألي عالقة مس�تقبلية 

مهما يكن حجمها وأسسها.

تنهم�ك بجدول أعمال مكثف وعليك أن تنجز 
القس�م األكرب من�ه رسيعاً، لكن�ك قادر عىل 
إنجاز املهمة عىل أكمل وج�ه. أجواء متوترة 
مع الرشيك خالل ه�ذه الفرة، ولعل الخجل 
يس�اهم يف خل�ق هذه األجواء بس�بب الردد 

غري املربر.

تأث�ريات إيجابي�ة وجّيدة عىل صعي�د العمل، 
وه�ذا يراف�ق م�ع مطالب�ك املالي�ة املحق�ة 
وق�د تبلغ اله�دف قريب�اً. تتحس�ن األوضاع 
م�ع الرشي�ك ع�ىل الصعد كاف�ة، وذل�ك بعد 
س�وء التفاهم الذي س�اد بينكما فرة بسبب 

تدخالت اآلخرين.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 بيضة

4/3 كوب لبن
1 ملعقة كبرية قرفة مطحونة

1 ملعقة صغرية خالصة فانيليا
رشة ملح

2 رشيحة توست
طريقة التحضري:

 اخفقي البيض و اللبن و القرفة و الفانيليا 
و امللح جيدا.

س�خني القليل من الزي�ت يف مقالة عىل نار 
متوسطة.

ضعي رشائح التوس�ت يف مزي�ج البيض و 
القرف�ة و اتركيه مل�دة 20 ثانية لكل جانب 

حتى يغطى بالكامل باملزيج.
ضعي رشائح التوست يف القمالة عىل الزيت 
الس�اخن و اتركيه حتى يصبح بني اللون و 

اقلبيه عىل الوجه اآلخر.
قدمي الفرينش توست بالقرفة مع الفاكهة 

املفضلة.

1200 دوالر »بقشيش«!
يف واقع�ة مث�رية، حصلت نادل�ة أمريكية عىل بقش�يش 
»غ�ري متوق�ع« ويمكن وصف�ه ب�� »الخيايل« نظ�را إىل 
قيم�ة الفات�ورة نفس�ها. ووف�ق صحيف�ة »واش�نطن 
بوس�ت« فإن برينا س�يغل، البالغة م�ن العمر 21 عاما، 
حصل�ت عىل 1200 دوالر، بقش�يش فات�ورة لم تصل إىل 
20 دوالرا. وذكرت الصحيف�ة، إن النادلة تعمل يف مطعم 
يف نيوج�ريس، وأعطاها البقش�يش زوجان، ب�دا عليهما 
اللط�ف، عىل م�ا قالت الحق�ا، موضحة: »م�ا زال هناك 
ناس لطفاء يف هذا العالم«. وقالت: إنهما أعطياها ظرفا، 
وطلب�ا منها فتحه بعد مغادرتهما، وحني فتحته صدمت 
باملبلغ الذي وجدته. وقالت برينا: إنها لم تتوقع الحصول 
عىل ه�ذا املبلغ يف حياته�ا كلها من وراء خدم�ة الزبائن 
يف املطاع�م، مش�رية إىل أن األم�ر برمت�ه بمثابة »صدمة 
جميلة« موضحة أنها لم تعلم لم اختاراها هي ليعطياها 

هذا املبلغ، الذي ستسدد به أقساط جامعتها.

»حتيا القدس« يدشن بوصلة
يق�دم معرض »تحيا القدس« فرصة لكل من يريد التعرف عىل أوضاع 
مدينة القدس السياسية والدينية واالقتصادية واالجتماعية من خالل 
مجموع�ة كبرية من األعمال الفنية ش�ارك فيها 48 فنانا فلس�طينيا 
وعربيا وأجنبيا.واختار القائمون عىل املعرض اس�تغالل كل مساحاته 
الداخلي�ة والخارجية لعرض األعمال الفنية ب�ل ان أحد األعمال وضع 
يف قرية أبو ش�يخدم املجاورة وقال الفنان خالد حوراني أحد الفنانني 
املش�اركني يف املع�رض صاحب فكرة وض�ع اللوحة الفني�ة يف القرية 
املجاورة لرويرز »أردت أن يك�ون محيط املتحف وهذا املنظر الجميل 

للقرى الفلسطينية والساحل جزء من املعرض«.
وأضاف »اخرت مقطع بوصلة ال تش�ري إىل القدس من قصيدة مظفر 
الن�واب وكتبتها عىل قطعة كبرية من س�رياميك الخلي�ل بارتفاع مر 

وعرض ثالثة أمتار كأنها مستوحاة من زخارف قبة الصخرة«.
وقال »وأنا أتفق أن الوضع الحايل هو بوصلة ال تش�ري إىل القدس ومن 

مهمة الفن نقد الوضع السيايس ونقد املؤسسات ونقد نفسنا«.
وافتت�ح املتحف الفلس�طيني يف ماي�و أيار من العام امل�ايض وهذا هو 

املعرض األول الذي يقام به.

ثعابني قاتلة يف مكتب بريد
أف�ادت تقارير إخبارية الجمعة، بأنه تم اكتش�اف ثعابني ش�ديدة 
السمية يف مكتب بريد أسرايل، بينما كان مسؤولون يف قطاع حماية 

الحياة الربية يحاولون الكشف عن عملية تهريب زواحف.
وقال مسؤولون يف القطاع لقناة »إيه بي يس« إنه تم العثور عىل 93 
من الزواحف مخبأة يف ستة طرود مرسلة من بلدة كالجوريل النائية 
الش�هرية بالتعدي�ن يف غرب أس�راليا، ومن بينها الثعبان الش�ائك 

وثعبان »مولجا« وهو من الثعابني األشد فتكا يف العالم.
وكان من بني الزواحف املنقولة عددا من حيوان الوزغة والسقنقور 
والسحايل. وقد تصل قيمة هذه الزواحف إىل 150 ألف دوالر أسرايل 
)119 أل�ف دوالر أمريكي( يف الس�وق الس�وداء.وقال مات س�وان 
مس�ؤول حماية الحياة الربية إنه تم ضبط هذه الحيوانات يف غرب 
أسراليا، وإن هذه واحدة من أكرب عمليات ضبط الحيوانات املباعة 

بشكل غري رشعي يف أسراليا.
وكانت الحيوانات داخل أوعية بالستيكية كان يمكن أن تنفتح لتفر 
األفاعي الس�امة داخل نظام الربيد. ونفقت خمس�ة من الزواحف 

قبل اكتشافها.

1مخرع الطباعة 2مخرع الرباشوت o جسم 
3نصف رتبت o مخرع املفاعل النووي

4دكاكني صناعة خفيفة o جوال
5تجن�ح للس�لم o مرش�د 6لعبة م�ن لعبات 
 o الطاول�ة 7عصا يف األرض تش�د بها الخيمة

من الساحل الرشقي للمتوسط قديما
8ادخرت o من الحيوان�ات ذات الجلد املرتفع 
الثمن 9اسم مؤنث )معكوسة( o حرف عطف 
 o 10مكتش�ف املوجات الكهرومغناطيس�ية 

مخرع قلم الرصاص

1ق�وة طاغية o مح�ب إىل درج�ة الوله 2أول 
 o م�ن اخرع ماكن�ة الخياطة 3نص�ف تامر
 o مخرع الحرير االصطناعي 4متش��ابهان
متش�ابهان o كس�ب مس�ابقة 5اظهر وجها 
مرحب�ا ومبتس�ما o بي�ت الدج�اج o فص�ل 
وصنف 6يلبس ثيابا جميلة ومريحة وطويلة 
o مخرع ساعة اليد )معكوسة( 7من عنارص 
م�اء البحر 8مخ�رع ماكن�ة التصوير امللون 
9م�ادة الحي�اة الحمراء o خش�وع وهدوء يف 

الصالة 10مخرع سماعة الطبيب

عموديافـقـي

بدون تعليق

ق اليوم..الفرينش توست بالقرفة
طب

رشاء الوقت
أف�ادت دراس�ة أعدته�ا جامع�ة بريتيش 
كولومبي�ا الكندية أن رشاء الوقت بداًل من 
الس�لع املادية يحق�ق املزيد من مش�اعر 
السعادة بنس�بة تصل إىل 30 باملئة، حيث 
يمكن لإلنس�ان دفع األموال يف توفري وقت 
فراغ بداًل م�ن إعطاء األولوية للمال، فمن 
شأن ذلك أن يمده باملشاعر اإليجابية التي 

تحّسن من حالته النفسية.
وقال املش�اركون يف الدراس�ة إنهم أحسوا 
بس�عادة أكرب حينما أنفقوا 40 دوالرا من 
أج�ل توفري الوقت، بدال من إنفاقها لرشاء 

السلع املادية.

أن  الدراس�ة  ع�ىل  املرشف�ون  وأوض�ح 
“الضغط الناجم عن ندرة الوقت يقلل من 
اإلحساس بالس�عادة ويساهم يف اإلصابة 

بالقلق واألرق”.
إليزابي�ث دون، أس�تاذة الط�ب  وذك�رت 
النفيس يف جامعة بريتيش كولومبيا بكندا، 
أن�ه “من خ�الل سلس�لة من الدراس�ات 
االس�تقصائية وجدنا أن األشخاص الذين 
ينفق�ون األموال ليوّفروا ألنفس�هم املزيد 
م�ن وق�ت الفراغ يكون�ون أكثر س�عادة، 
وله�ذا ف�إن لديه�م مس�تويات أع�ىل من 

الرضا عن الحياة”.

دمية تعرض أحدث األزياء

عروض  مبتك�رات  أح�دث 
األزي�اء يف الياب�ان ه�و ما 
رصدته عدس�ة »رويرز«، 
حي�ث تق�وم دمي�ة ب�دور 
»املوديل« � عارضة األزياء، 
األزي�اء  وتق�وم مصمم�ة 
كوماك�ي«  »هيتوم�ي 
وتصفي�ف  بتجهيزه�ا 
يف  الع�رض  قب�ل  ش�عرها 

طوكيو..

 وق�د أثارت دمية ش�بيهة 
بالب�رش امل�ارة يف ش�وارع 
العاصمة اليابانية طوكيو. 
الدمي�ة  مبتك�ر  ويق�ول 
يف  نوعه�ا  م�ن  األوىل  إن�ه 
أن�ه  إىل  مش�ريا  العال�م، 
اس�تعان  بعارض�ة أزي�اء 
ارتدت مالبس ومسلتزمات 
الدمية مثل الشعر املستعار 

والقناع.
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ينتهي احلق عندما تبدأ حقوق اآلخرينالكتابة وفن العيش

القاضي جعفر كاظم المالكي هيثم حسين

ه�ل العيش مهنة أم فّن؟ إلى أّي حّد قد يفس�د التفلس�ف بس�اطة 
العيش وطبيعيته؟ هل الكتابة بالنسبة ألصحابها هي عيش؛ فّن، مواٍز 
للواقع أم أّنها متعة من متع؛ فنون العيش؟ ألم تفس�د الكتابة حيوات 
كثيري�ن من الغارقين في بحورها؟ ألم تدف�ع بهم إلى أقصى التطّرف 
ف�ي الفّن بتفضيل الفّن على العيش والتوّهم باس�تغنائهم عن العيش 

لصالحه؟ أال تستقي الفنون مواضيعها من تجارب الحياة نفسها؟
يختل�ف التعاطي م�ع مقولة أن تكت�ب لتعي�ش، أو تعيش لتكتب، 
ورّبم�ا يحضر في س�ياق التركيب القول بأن هناك َم�ن يعيش ليأكل، 
وَم�ن يأكل ليعي�ش، وهنا الكتابة تغّذي الروح وتبق�ي صاحبها قادراً 
على االستمرار. هناك َمن يبالغ بأّنه “عاش ليروي” كحالة الكولومبي 
غابرييل غارسيا ماركيز في مذّكراته التي اختار لها “عشت ألروي”.. 
وهن�اك ح�االت تن�اّص أو ت�اّص أو تحوير متج�ّددة لمقولت�ه، رّبما 

لإليهام بالنّدّية أو الحلم المضمر، أو المعلن عنه.
هن�اك اإليطالي تش�يزاري بافي�زي )1908 – 1950( ال�ذي اختار 
لمذّكرات�ه عنوان “مهنة العي�ش” وتحّدث عن متع الحي�اة والكتابة، 
ثّم خان رؤاه حين ق�ّرر وضع حّد لحياته بانتحاره التراجيدي.. تراه 
يش�ير إل�ى أّن العيش يتألف ببس�اطة م�ن إضافة زين�ة متنوعة على 
الواقع السرمدي. وأن المرء يكتشف أن كل ما يفعله في الحياة تقريباً 

هو تسلية ولهو.
ويج�د أّن فّن العيش، الذي يس�لم بأن العيش يعن�ي جعل اآلخرين 
يعانون، يكمن في تطوير قابلية لممارس�ة كل الحيل القذرة من دون 
السماح لها بتعكير س�ام عقولنا. وأنه ربما قدرة طبيعية للمكر هي 

أفضل موهبة يمكن ألي إنسان أن يمتلكها.
كما يؤكد على أّن الكتابة ش�يء جميل، ألنه�ا تضم المتعتين معاً، 
متعة الحديث مع نفس�ك ومتعة الحديث مع الناس. ويتس�اءل إن كان 
الم�رء قادراً على الكتابة من دون أي تعدي�ل، من دون تنقيح أو إعادة 
صقل، هل س�تزيد متعته؟ ويلفت إلى أن الجميل هو التهيؤ بكل هدوء 

لتحسين الذات.
يكون التساؤل عن إمكانية التوفيق بين متع العيش ومتع الكتابة، 
وم�ا إن كان العيش يفت�رض التفّرغ أو يفرض�ه، أو أّن الوفاء للكتابة 
يكون بالتفاني في العزلة واإلصرار عليها. أال يمكن أن يستمتع المرء 
بفّن العيش وفّن الكتابة معاً، أن يعيش الحياة كما لو أّنه يكتب بمتعة، 
وحي�ن يكتب يعيش الكتابة كما لو أّنه كائن فّنّي..رّبما من األجدى لو 
يعثر الم�رء على دربه الخاّص ويوّفق بي�ن معادلتي العيش والكتابة، 
ويكون وفّياً لكلتيهما، ويقتنع بأّن الوفاء إلحداهما ال يعني بالضرورة 
خيان�ة لألخرى.. وهن�ا تكون الحياة نتاج تكامل الفن�ون؛ فّن الكتابة 

والعيش معاً، ال لعبة تفسد عناصرها بعضها بعضاً.

الحق هو وس�يلة لتحقيق مصلحة مشتركة، والقانون هو الذي يقرر 
ه�ذه المصلح�ة والحق أيضا هو ق�درة إرادية يعترف به�ا القانون للغير 
ويكف�ل حمايتها أو هو ما يس�تطيع الف�رد العمل به في إطار الش�رعية 
القانوني�ة. وقد اجم�ع الفقهاء على ع�دم إمكانية تحدي�د تعريف جامع 
للحق بس�بب اختاف القواعد التي تحكم مفهومه. والش�ريعة اإلسامية 
ت�رى في الح�ق الحقيقة المثلى او بمعن�ى اليقين او العدال�ة وهو قرينة 
للمث�ل العليا. أما الحقوق الوضعية فهي التي يقررها القانون الوضعي او 
العرف او ما اس�تقر عليه القضاء وه�ي مصلحة ذات قيمة مالية يقررها 
القانون للفرد. وهنا البد من اإلشارة إلى نص المادة 7 من القانون المدني 
العراق�ي التي نصت ))1 �� من اس�تعمل حقه اس�تعماال غير جائز وجب 
علي�ه الضمان . 2 � ويصبح اس�تعمال الحق غير جائ�ز في األحوال اآلتية 
: أ � إذا ل�م يقصد بهذا االس�تعمال س�وى اإلضرار بالغي�ر . ب � إذا كانت 

المصالح التي يرمي هذا االستعمال إلى تحقيقها غير مشروع ((.
 وم�ن اب�رز النظريات الت�ي عالجت مفه�وم الحقوق ومدى اتس�اع 
رقعتها أو تقلصها او انطوائها تحت بوتقة التطبيق هي نظرية التعس�ف 
باس�تعمال الحق اذ يذهب العامة بانيول إلى ))التعس�ف في اس�تعمال 
الحق هو خروج عن الحق إذ أن الحق ينتهي حيث يبدأ التعس�ف وال يمكن 
ان يكون هناك تعس�ف في اس�تعمال الحق ما.  والسبب في ذلك أن العمل 
الواحد ال يمكن أن يكون في وقت واحد متفق مع القانون ومخالف له في 
وقت واحد، كما يذهب العامة الس�نهوري ال�ى ان الخروج عن الحق هو 
احد امرين احدهما خروج عن الحق واآلخر هو التعس�ف في اس�تعماله.  
وقد أخذت التش�ريعات الفرنس�ية واأللمانية والروسية وااليطالية بهذه 
النظري�ة حيث نصت المادة 226 من التقني�ن األلماني على أنه ))ال يجوز 
اس�تعمال حق لمجرد اإلضرار بالغير((، كم�ا أن المفاهيم الخاصة لهذه 
النظرية قد انتقلت الى التشريعات العربية ومنها القانون المدني المصري 
حيث جاء في المذكرة اإليضاحية ))ان المشرع احل النص الخاص بتقرير 
نظرية التعس�ف في اس�تعمال الحق مكاناً بارزا بين النصوص التمهيدية 
الن هذه النظرية من معنى العموم ما يجعلها تنبسط على جميع نواحي 
القان�ون دون ان تك�ون مج�رد تطبي�ق لفك�رة العمل غير المش�روع(( 
ويتمخض عن ذلك أن األس�اس القانوني لتطبيق النظرية هو المسؤولية 
التقصيري�ة الن التعس�ف ه�و الخط�أ بعينه ال�ذي يوج�ب التعويض �� 
والتعوي�ض على هذه الص�ورة كالتعويض عن الخطأ في صوره االخرى 
�� أي يمكن ان يكون نقدا او عينا.  و المعيار الذي يقوم عليه التعسف هو 
تج�اوز لحدود الرخصة التي يقوم عليه الح�ق اذ يجب على صاحب الحق 
ان يلت�زم بالحدود المقيدة لهذا الحق او لتلك الرخصة وعليه ان ال ينحرف 
عن السلوك المألوف للشخص العادي فاذا انحرف عن هذا السلوك �� حتى 
وان لم يخرج عن حدود الحق �� عد انحرافه هذا خطأ يحقق المسؤولية. 
على ان هذا االنحراف ال يعتد به إال إذا اتخذ صورة من الصور التي حددها 
القانون أي أن مجرد االنحراف ال يكفي لوحده لتحقيق المس�ؤولية ما لم 
يكن قصد الفاعل اإلضرار بالغير أو رجحان الضرر على المصلحة رجحان 

كبير أو انه يحقق بذلك مصلحة غير مشروعة.

ام�ضاءات م�ضاحة للراأي

كـاريكـاتـير

مدارس املهن اليدوية بالصومال 
ف�ي أحدث مح�اكاة حاس�وبية لآلث�ار القاتل�ة التي حلبة ملصارعة البطالة

أعقب�ت اصطدام كويكب بأرضنا قبل نحو 66 مليون 
س�نة، افترض علماء أن الش�تاء الن�ووي عم كوكبنا 

لمدة عامين مسببا االنقراض الجماعي للكائنات.
رغم أن فرضية الش�تاء النووي ظهرت للمرة األولى 

منذ نح�و 35 عاما، لم يتضح حتى 
اآلن الس�يناريو الدقي�ق والمفصل 
لهذه الكارث�ة، التي أدت إلى مقتل 
75 بالمئ�ة  م�ن الكائن�ات الحي�ة 
عل�ى الكرة األرضية بنهاية العصر 

الطباشيري.
الت�ي  األخي�رة  الدراس�ة  وأك�دت 
أجراها علم�اء من المركز الوطني 
 ، )NCAR( ألبحاث الغاف الجوي
طبقت خالها المكاحاة الحاسوبية 
الدقيقة، أكدت أن اصطدام كويكب 
10 كيلوم�رات ب�األرض  بع�رض 
في منطقة ش�به جزي�رة يوكاتان 
الحالي�ة حين�ذاك، أح�دث انفجارا 
تغي�رات  بإح�داث  تس�بب  هائ�ا 
مناخية تسلس�لية ال في المنطقة 
المحيط�ة بالجزي�رة فحس�ب، بل 

حول العالم أجمع.

وأش�ار العلم�اء إلى أن ه�ذه المحاكاة تس�اعد على 
تبي�ان عواقب اصطدام جس�م فضائي كبير باألرض 
وتحذر البش�رية من الش�تاء الن�ووي المفترض في 
ح�ال ع�دم نجاحها ف�ي الحيلول�ة دون وقوع حرب 

باستخدام الساح النووي.

م�ع حلول موس�م العي�د كل ع�ام، يغ�ادر العاصمة 
الس�ودانية الخرطوم ثلثا سكانها البالغ عددهم نحو 
7.5 مليون نسمة ما يعادل 17 بالمئة من عدد السكان، 
ويب�دأ أبن�اء المحافظ�ات األخ�رى العودة لمس�قط 
رؤوس�هم لقضاء اإلج�ازة مع ذويهم، واالس�تمتاع 

بدفء األس�رة..ويتزايد النزوح والهجرة من األرياف 
إل�ى الخرطوم بنس�بة كبيرة، وأش�ارت مؤسس�ات 
حكومية في السودان إلى أن أكثر من مئة أسرة تصل 
العاصم�ة بش�كل ش�به يومي..ويس�تغل المقيمون 
في العاصم�ة فترة العطل�ة للتمتع بجم�ال المدينة، 
والتنزه في ش�وارعها الخالية من 
الزح�ام والضوضاء.وما إن تنتهي 
فت�رة العطلة، حتى تب�دأ من جديد 
الع�ودة العكس�ية للمواطني�ن من 
المحافظات المختلفة، وسرعان ما 
تكتظ العاصمة من جديد، وتزدحم 
مواصاته�ا.  ومواق�ف  طرقاته�ا 
ويبل�غ عدد س�كان الس�ودان نحو 
حس�ب  نس�مة،  ملي�ون   38.5
آخ�ر إحصائي�ة لمكت�ب اإلحصاء 

السوداني في 2015.
أزم�ة  م�ن  المس�افرون  ويعان�ي 
مواص�ات ف�ي إج�ازة العيد حتى 
أنه�م يضطرون إل�ى الركوب فوق 
الحافات، وقد قرر مسؤولو النقل 
في العاصمة توفير ما يزيد عن ألفي 
حافلة هذه الس�نة م�ن الخرطوم 

إلى المحافظات األخرى.

ع�ودة م�دارس المه�ن اليدوي�ة ف�ي الصوم�ال بجهود ش�بابية 
صومالية باتت طريقة مبتكرة لتقليص نسبة البطالة، والتي تقدر 
بأكثر من 60 بالمئة، وأصبحت شبيهة بحلبة يصارع فيها الشباب 

البطالة التي تهدد أسرهم ومستقبلهم.
مدرس�ة “انتفاع” في العاصمة مقديشو، باتت مقصد الكثير من 
الش�باب الصوماليين العاطلين عن العمل، من أجل اكتساب مهنة 
تؤم�ن لهم عم�ا ما في ظل الش�ح الكبي�ر في الف�رص العملية. 
العشرات من الش�باب والفتيات يقصدون المدرسة يوميا للتدرب 
عل�ى مهنة مختلف�ة كاللح�ام والكهرب�اء والميكاني�ك وصناعة 

األلومنيوم، إلى جانب حرف صالونات التجميل والطبخ.

»الشتاء النووي« يعود إىل الواجهة العيد موسم هجرة السودانيني 

قادمون يا تلعفرحتقق انتصارات باهرة عىل »داعش« االجرامي


