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صبرك على املصيبة يخفف الرزية
 ويجزل املثوبة

ص3القوات األمنية جتتمع لتحديد »وجهات القتال« وإعالن العراق »خال من اإلرهاب«
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علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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الرئيس االيراين يندد بام حيصل بميانامر: تشهد تطهري عرقي وكارثة انسانية

رئيس اجلمهورية يؤكد عىل أمهية تفعيل ملف »املصاحلة املجتمعية« لرتسيخ مبادئ السلم األهيل

منديل حتتج: ال لالستفتاء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اقتح�م متظاه�رون يف ناحي�ة منديل 
بمحافظة دياىل، أمس األحد، مباني ادارات 
حكومي�ة وانزلوا عل�م اقليم كردس�تان 
ورفع�وا العلم العراقي مكان�ه احتجاجاً 
ع�ى ش�مول مدينته�م باس�تفتاء اقليم 
كردستان، فيما تحاول السلطات املحلية 
تهدئة غضب سكان املدينة حيث تم منح 
حاكمه�ا املحيل اج�ازة اجباري�ة تمهيداً 
القصائه. وصبيح�ة أمس األحد، خرجت 
مجامي�ع من اهايل ناحية منديل للتظاهر 
إللغاء مرشوع استفتاء كردستان، والذي 

عدوه يمث�ل تمزيقاً لوحدة العراق. وقام 
املتظاه�رون بان�زال العل�م الك�ردي من 
الدوائر الرسمية يف الناحية بعد اقتحامها 
وم�ن ضمنها مقر مديري�ة ناحية منديل 
ورفع�وا العلم العراقي ال�ذي يمثل »رمز 
واب�اء كل العراقيني عرًبا وكرًدا وتركماًنا 
وغريهم من االقليات«، بحسب ترصيحات 
للمحتجني.  وشارك يف احتجاج املواطنني 
يف ناحي�ة من�ديل التي تبع�د 90 كيلومرتًا 
عن مدين�ة بعقوب�ة عاصم�ة محافظة 
دياىل مئات املواطنني وش�يوخ العش�ائر 
والنخب املثقف�ة واالجتماعية، وذلك بعد 
اي�ام من عقد مؤتمر عش�ائري موس�ع 

طالب بمقاطعة استفتاء اقليم كردستان 
الخ�اص باالنفص�ال عن الب�اد، واملقرر 
اج�راؤه يف 25 من الش�هر الح�ايل. ومن 
اج�ل تهدئة االوض�اع املتفاقمة، س�ارع 
محافظ دياىل مثن�ى التميمي للذهاب إىل 
من�ديل، وارشف عى ترضي�ة املتظاهرين 
بمن�ح مدي�ر الناح����ية عبد الحس�ني 
الق�ره ل�ويس اج�ازة اجباري�ة تمهي�داً 
القصائه من منصبه واختيار مدير جديد 
للناحي�ة، حيث انس�حب املتظاهرون اىل 

مركز الناحية.

التفاصيل ص3

زعيم كوريا
الشاملية يقيـم احتفـاالً 
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يوفنتوس يزاحم 
كبار الربيميريليج عىل 
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احللف األطليس: هتديدات كوريا الشاملية تتطلب ردًا عامليًا
         بغداد / المستقبل العراقي

لم يرتدد األمني العام لحلف ش�مال األطليس 
كوري�ا  س�لوك  وص�ف  يف  س�تولتنربغ  ين�س 
الش�مالية “بالطائ�ش“، مؤك�دا أّن م�ا يق�وم 
ب�ه نظام كي�م جونغ أون يمثل تهدي�دا للعالم، 

ويتطلب ردا عامليا.
وامتن�ع س�تولتنربغ ع�ن توضي�ح م�ا إذا 
كانت املادة الخامس�ة من اتفاقية حلف شمال 
األطل�يس تنطبق ع�ى جزيرة غ�وام األمريكية 

التي هددتها كوريا الشمالية.

وتن�ص هذه امل�ادة ع�ى أن أي هجوم عى 
دولة عضو بالحل�ف يعد هجوما عى كل الدول 

األعضاء.
ول�م يس�تبعد األم�ني الع�ام لحلف ش�مال 
األطل�يس التوصل إىل حّل بخصوص ملف كوريا 
الش�مالية الن�ووي، مش�ريا إىل الرتكي�ز الت�ام 
عى الس�بل التي يمكنها أن تس�اهم يف حلحلة 
الرصاع بش�كل س�لمي، وهو األمر الذي ش�ّدد 
علي�ه وزي�ر الدف�اع الربيطاني ماي�كل فالون، 
والذي قال: يجب تجنب الرصاع العس�كري بأي 
ش�كل من األش�كال. وجّدد األمني العام لحلف 

ش�مال األطل�يس ين�س س�تولتنربغ دعوته إىل 
كوريا الشمالية بالتخيل عن برنامجيها النووي 
والصاروخ�ي واالمتن�اع ع�ن إج�راء املزيد من 
االختبارات ألن ذلك يشكل انتهاكا صارخا لعدد 
من قرارات مجل�س األمن التابع لألمم املتحدة، 

وتهديدا للسلم واالستقرار الدوليني.
والحل�ف األطل�يس لي�س طرفا مب�ارشا يف 
األزم�ة التي كانت آخر فصولها إجراء س�ادس 
وأق�وى تجربة نووي�ة يف كوريا الش�مالية قبل 
أس�بوع، لكن�ه دعا بيون�غ يانغ ع�دة مرات إىل 

التخيل عن برامجها النووية والباليستية.

وزير النقل يعلن قرب إطالق خدمات جديدة 
للخطوط اجلوية العراقية

مكتب حمافظ البرصة ينفي ما تناقلته صفحات 
ومهية عن العيداين
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       بغداد / المستقبل العراقي

بكث�ري م�ن التف�اؤل، اس�تقبل تجار 
وصن�اع أردنيون، إعان باده�م والعراق 
إع�ادة فت�ح »مع�رب  امل�ايض،  األس�بوع 

طريبيل الحدودي بني البلدين.
وتأث�رت التج�ارة الخارجي�ة األردنية 
وحرك�ة األف�راد، بإغاق املع�رب قبل نحو 

عامني، بسبب التوترات األمنية عى طول 
الطريق الدولية بني البلدين.

وبعد قرار الفتح، بدت الحركة ضعيفة 
ع�ى املعرب، الت�ي تزامنت م�ع عطلة عيد 
األضحى، وتوقع التجار واملصدرين، عودة 

النشاط تدريجيا مطلع األسبوع املقبل.
وق�ال تج�ار ونقابي�ون أردني�ون، إن 
إع�ادة فت�ح مع�رب طريبي�ل الح�دودي، 

سيس�مح بع�ودة رشي�ان التج�ارة ب�ني 
البلدين بعد توقفها براً بشكل كامل.

مع�رب  فت�ح  والع�راق  األردن  وأعل�ن 
طريبيل أمام حركة البضائع واملس�افرين 
ب�ني البلدين، بعد أن بقي مغلقا منذ تموز 

من العام 2015.

التفاصيل ص3

جتار األردن »يأملون« من العراق »إلغاء الرضيبة«
 عىل بضائعهم بعد عودة طريبيل للعمل

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


www.almustakbalpaper.net �سيا�سية2  العدد )1515(  االثنين 11 ايلول 2017

وزير العدل متحدثًا عن مرشوع التحكيم العشائري: لن يكون بدياًل لسلطة القانون
         بغداد / المستقبل العراقي

قال وزير العدل حيدر الزاميل، أمس األحد، 
ان م�روع التحكي�م العش�ائري سيس�اعد 
الدول�ة يف حل النزاع�ات وتقوية القانون ولن 

يكون بديالً عن سلطة القانون.
وذك�ر بي�ان لل�وزارة تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان الزام�يل »ح�ر 
االجتماع الدوري ملروع التحكيم العشائري 
الذي عقد الس�بت يف مضي�ف قبيلة آل عيىس 
الطائي�ة يف مدين�ة الكوف�ة وبحض�ور ممثل 
وزير الداخلية الفريق ياسني اليارسي وعبود 
العيس�اوي رئي�س لجن�ة العش�ائر النيابية 
وامارة قبائل ربيع�ة وامارة قبائل زبيد وعدد 
من ش�يوخ العش�ائر من مختلف املحافظات 
وممثل لجنة العشائر يف مكتب رئيس الوزراء 
ومدي�ر ادارة ش�ؤون العش����ائر يف وزارة 
الداخلية واملستشار كزار الربيعي االمني العام 
املس�اعد لالتح�اد العربي للتحكي�م التجاري 

وتسوية املنازعات«.

وأضاف البي�ان انه »جرى خالل االجتماع 
ع�رض ماتم تنفيذه من مقررات ىف االجتماع 
الس�ابق ووضع خطة لتطوير العمل بش�كل 
رسي�ع، مع ط�رح الفائدة املتوخ�اة من هذا 
املروع عىل املس�توى القريب وعىل املستوى 
ظ�رف  م�ع  وخاص�ة  للبل�د  االس�راتيجي 

االنتصارات املتتالية عىل االرهاب«.
العش�ائر  ش�يوخ  اش�اد  جانبه�م  م�ن 
والحضور بمبادرة وزيري العدل حيدر الزاميل 
والداخلي�ة قاس�م االعرجي يف اق�رار مذكرة 
التفاه�م الخاصة بالس�لم االه�يل واالصالح 

املجتمعي«.
وب�ارك الح�ارضون الن�ر املتحقق عىل 
يد قواتنا املس�لحة والحش�د الشعبي بتحرير 
قضاء تلعفر مش�يدين بالوقت نفس�ه بدور 
العش�ائر العراقي�ة االصيل�ة بدع�م املقاتلني 
مادي�اً و معنوياً ومس�اهمتهم بالقضاء عىل 
عصابات داعش اإلرهابية ومشاركة ابنائهم 
يف فصائل الحش�د الش�عبي ومختلف صنوف 

القوات االمنية«.

          بغداد / المستقبل العراقي

اس�تعرضت الحكومة بقيادة رئيس الوزراء حيدر 
العبادي، أمس األحد، انجازاتها منذ تشكيلها قبل ثالث 
سنوات وإىل اآلن، مبينة انها تمكنت من استعادة 90 يف 
املئة من االرايض التي سيطر عليها »داعش« يف 2014 
وذلك رغم االزمة املالي�ة، فيما ناقش املجلس الوزاري 
لالمن الوطني، االحد، اس�تعدادات تحرير ما تبقى من 

االرايض وتأمني الحدود.
وق�ال املتح�دث باس�م املكت�ب االعالم�ي لرئي�س 
مجلس الوزراء سعد الحديقي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، إن »ثالثة أع�وام انقضت منذ 
تس�نم الحكوم�ة مس�ؤولياتها الدس�تورية وقد كان 
وض�ع الع�راق معروفا حينه�ا حي�ث كان 40 يف املئة 
من األرايض العراقية مس�يطر عليه�ا من قبل داعش 

االرهابي«.
وأض�اف أن »القوات العراقي�ة فقدت اكثر من ثلث 
معداته�ا وتجهيزاتها واس�لحتها الثقيلة واملتوس�طة 
والخفيف�ة، وتزام�ن تش�كيل الحكومة م�ع انهيار يف 
موارد العراق املالية بسبب أزمة سوق النفط العاملية«. 
وأش�ار إىل أن�ه بعد ثالث س�نوات من عم�ر الحكومة 
توش�ك الق�وات العراقي�ة »بمختلف تش�كيالتها عىل 
حس�م الحرب ض�د اإلرهاب بعد اس�تعادة نحو 90 يف 
املئة من مجموع األرايض التي كانت خاضعة لسيطرة 

اإلرهاب وقد بات النر النهائي وشيكا جدا«.
وتاب�ع الحديث�ي أن�ه »يف الجان�ب امل�ايل نجح�ت 
الحكوم�ة بوض�ع السياس�ات االقتصادي�ة الكفيل�ة 
بتج�اوز الصع�اب املالي�ة وضم�ان إيف�اء الحكومة 
باملتطلب�ات املالي�ة الالزم�ة لديموم�ة الجه�د القتايل 
للقوات العراقية وتوفري الغطاء املايل لرواتب ٧ س�بعة 
مالي�ني مواط�ن بمبل�غ يتج�اوز ٥0 ترييلي�ون دينار 

س�نويا، باإلضاف�ة إىل اإلنفاق ع�ىل القطاعات املهمة 
رغم ان عائدات العراق املالية من النفط قد انخفضت 
بنس�بة  تقارب ٧0 يف املئة مما كانت عليه قبل تس�نم 

الحكومة مسؤولياتها«.
وأض�اف املتح�دث باس�م الحكوم�ة أن »الجه�ود 
الحكومي�ة يف ه�ذا الجان�ب أثم�رت عن ع�ودة حوايل 

مليونني ومئتي الف نازح اىل مناطق سكناهم«.
وأش�ار إىل أن�ه »بفض�ل السياس�ة االقتصادي�ة 
والربنام�ج اإلصالح�ي ال�ذي تبن�اه الدكت�ور حي�در 
العبادي عىل املس�توى اإلداري وامل�ايل والتنظيمي فقد 

تجاوزت الحكومة اصعب التحديات االقتصادية«.
وق�ال الحديث�ي إنه »ع�ىل صعيد عالق�ات العراق 
الخارجية حققت الحكومة إنعطافة نوعية يف مس�ار 
عالق�ات الع�راق اإلقليمي�ة والدولي�ة نتيج�ة املنهج 
املت�وازن ال�ذي تبنت�ه واملس�تند إىل رؤية بعي�دة األمد 
والقائ�م عىل اعتب�ارات املصلح�ة الوطني�ة العراقية 
العليا، وق�د حدث انفتاح غري مس�بوق لدول املنطقة 

والعالم تجاه العراق«.
من جان�ب آخ�ر، ناقش املجل�س ال�وزاري لالمن 
الوطن�ي اس�تعدادات تحري�ر م�ا تبقى م�ن االرايض 
وتأم�ني الحدود. وقال املكتب االعالمي لرئيس الوزراء 
يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»العب�ادي ت�رأس اجتماع�ا للمجلس ال�وزاري لألمن 
الوطني، وناقش االس�تعدادات العس�كرية لتحرير ما 
تبقى من االرايض العراقية، وتم التأكيد عىل اس�تعادة 
جميع االرايض من عصابات داعش االرهابية، وتأمني 

الحدود، وادامة زخم االنتصارات املتحققة«.
واض�اف املكت�ب، أن »املجل�س ناق�ش املواضي�ع 
التي تتعلق بتس�ليح قواتنا، وتحديد مساحات العمل 
لالجه�زة االمنية، ومواضيع اخرى مدرجة عىل جدول 

االعمال«.

اجمللس الوزاري لالمن ناقش تأمني احلدود

حكومة العبادي تعلن انجازات ثالثة أعوام: حترير األرايض وتوفري الرواتب رغم األزمة املالية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عمليات الفرات األوسط اللواء قيس 
خل�ف املحمداوي، أمس األحد، ع�ن نجاح الخطة 
األمنية الخاصة بعيد الغدير، مش�ريا إىل مشاركة 
ثالث�ة ماليني زائ�ر بإحيائه يف محافظ�ة النجف.

وق�ال املحمداوي خالل مؤتمر صحفي يف النجف، 
إن »الخطة األمني�ة الخاصة بعيد الغدير نجحت، 
حيث مس�كت القوة الجوية الصحراء والبادية«، 
الفت�ا إىل أن »2٥ أل�ف عن�ر وصلوا م�ن املركز 
لتعزيز األمن يف املحافظة«. وأش�ار املحمداوي إىل 
أن »مجموع الزائري�ن يف النجف بلغ ثالثة ماليني 
ش�خص بينهم 1٥0 أل�ف زائر عرب�ي«. يذكر أن 
مالي�ني املس�لمني يحتفلون س�نويا بعي�د الغدير 
ال�ذي يصادف الثامن عر من ش�هر ذي الحجة، 
والذي يعتربونه اليوم الذي أوىص فيه النبي محمد 
)ص( باإلم�ام ع�يل )ع( خليف�ة م�ن بع�ده بعد 
إنهائه حجة الوداع سنة 10 هجرية، وان الوصية 

جرت يف منطقة قرب مكة تسمى غدير خم.

        بغداد / المستقبل العراقي

حكم�ت محكم�ة الجن�ح املختص�ة بقضايا 
النزاه�ة والجريمة االقتصادية وغس�يل االموال، 
أمس االحد، عىل مدير التسجيل العقاري السابق 
يف ابو غريب بالحبس الش�ديد ملدة سنتني، مبينة 
ان ذل�ك جاء لرويجه معاملة بيع عقار اس�تنادا 

اىل كتاب مزور.
وقال املفتش العام لوزارة العدل حسن حمود 
العكييل يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »املته�م )ن.أ.م(، ق�ام يف الع�ام 2008 
بإستغالل منصبه مديرا لدائرة التسجيل العقاري 
يف ابو غريب ورّوج معاملة بيع عقار اس�تنادا اىل 
كتاب رفع حجز قديم صادر من وزارة التجارة«. 
واض�اف، إنه »ظهر بع�د ذلك ان الكت�اب مزور، 
وان املته�م روج املعاملة قبل طلب صحة صدور 
كتاب رفع الحجز«. واوضح العكييل بالقول، »لذا 
فقد وجدت املحكمة ان املتهم ارتكب فعال ينطبق 
واحكام املادة 331 من قانون العقوبات واصدرت 
حكمه�ا بالحب�س الش�ديد مل�دة س�نتني، وتأييد 

الحجز عىل أمواله املنقولة وغري املنقولة«.

عمليات الفرات األوسط: ثالثة ماليني زائر 
أحيوا عيد الغدير األغر بالنجف األرشف

حمكمة اجلنح: »احلبس الشديد« ملدير التسجيل 
العقاري السابق يف أبو غريب

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س الجمهوري�ة فؤاد معص�وم، أمس 
األحد، عىل أهمية تفعيل ملف املصالحة املجتمعية 
الت�ي م�ن ش�أنها ترس�يخ مب�ادئ الس�لم األهيل 

والتعايش بني جميع مكونات الشعب العراقي.
وذكر بي�ان رئايس تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »معصوم يف قر الس�الم ببغداد 
اس�تقبل وفدا من معهد الس�الم األوروبي برئاسة 

املدير التنفيذي للمعهد مارتن كريفثس«.
وأكد معصوم خالل اللقاء، بحسب البيان، عىل 
»أهمية النش�اطات التي تؤديها منظمات املجتمع 

املدن�ي والهيئ�ات الدولية يف ظل الظ�روف الراهنة 
الت�ي يعيش�ها العراق، مثمن�ا الجهود االنس�انية 
الت�ي تبذلها املنظم�ات املحلي�ة والدولية يف تقديم 
املساعدة للشعب العراقي السيما النازحني وتوفري 
س�بل العيش الكريم لهم حتى عودتهم إىل مناطق 

سكناهم«.
كما شدد رئيس الجمهورية عىل »أهمية تفعيل 
ملف املصالحة املجتمعية التي من ش�أنها ترسيخ 
مبادئ السلم األهيل والتعايش بني جميع مكونات 
الشعب العراقي، السيما يف املناطق التي عانت من 
آفة االرهاب وس�يطرة عصاب�ات داعش االرهابية 
ع�ىل كاف�ة مفاص�ل الحياة فيه�ا واع�ادة تأهيل 

االجيال الناشئة وحمايتها من التطرف.
وفيم�ا أع�رب الرئي�س معصوم عن اس�تعداد 
الع�راق لدع�م عم�ل ه�ذه املنظم�ات، ش�دد عىل 
رضورة تقديم كافة التس�هيالت التي من ش�أنها 

انجاح املهام االنسانية لها«.
م�ن جانبه أكد الرئيس التنفيذي ملعهد الس�الم 
األوروب�ي مارت�ن كريفث�س اهتم�ام مؤسس�ته 
بالعم�ل عىل بذل اقىص الجهود لرس�يخ التعايش 
السلمي يف العراق من خالل الربامج والخطط التي 
تقدما يف هذا املجال، مثمنا دور رئيس الجمهورية 
يف س�عيه لتفعي�ل م�روع املصالح�ة املجتمعية 

وتقريب وجهات النظر بني جميع األطياف.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس مجلس النواب س�ليم 
الجب�وري، أم�س األح�د، ان املرحلة 
املقبل�ة تتطلب ايجاد الي�ات لتفعيل 
الجه�د االقليمي والدويل بش�كل اكرب 

من اجل محاربة االرهاب. 

وذكر بيان ملكتب الجبوري تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، ان 
الجبوري اس�تقبل يف مكتبه السفري 

االيراني يف بغداد ايرج مسجدي.
خ�الل  »ج�رى  البي�ان  واض�اف 
مس�تجدات  اس�تعراض  اللق�اء 
االوضاع السياسية واالمنية يف العراق 

واملنطق�ة، والعالق�ات الثنائي�ة بني 
البلدي�ن وس�بل تعزيزه�ا يف مختلف 
املج�االت، كم�ا بح�ث اللق�اء مل�ف 
مكافحة عصاب�ات داعش االرهابية 

وانتصارات القوات االمنية«.
واكد رئيس الربملان بحسب البيان 
»اهمي�ة دور دول املنطقة يف تحقيق 

خ�الل  م�ن  الع�راق،  يف  االس�تقرار 
تنس�يق الجه�ود ملحارب�ة املجاميع 

املتطرفة«.
املقبل�ة  »املرحل�ة  ان  اىل  ولف�ت 
تتطلب ايج�اد اليات لتفعي�ل الجهد 
االقليمي والدويل بشكل اكرب من اجل 

محاربة االرهاب بكافة عناوينه«.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف القيادي يف املجلس األعىل فرات الرع، 
أمس االحد، عن س�عي املجلس لرش�يح رئيس�ه 
همام حم�ودي ملنصب رئاس�ة التحال�ف الوطني 

خلفاً لعمار الحكيم. 
ونقل�ت وكالة »الغد برس« عن الرع قوله إنه 
»تم بش�كل رس�مي اختيار همام حمودي رئيس�ا 
للمجلس األعىل ضمن األس�س املنصوص عليها يف 

النظام الداخيل، وكان الرشيح موفقا«.
واكد ان »حمودي يتمتع بش�خصية مس�تقرة 
ومحرم�ة ومحبوب�ة وعالي�ة ل�دى كل اط�راف 
التحال�ف الوطني، وله تجرب�ة ناجحة كونه نائب 
الربملان العراقي، باالضافة اىل انه منتخب برئاس�ة 
املجل�س األع�ىل وبتفاع�ل ع�ايل يف الهيئ�ة العليا، 
باالضاف�ة اىل تقبل�ه م�ن قب�ل األط�راف الوطنية 

األخرى واملنطقة«. 
وتاب�ع ان »املجل�س االعىل يقرب من ترش�يح 

هم�ام حمودي ملنص�ب رئيس التحال�ف الوطني، 
وهن�اك بع�ض القضاي�ا تجع�ل هم�ام حم�ودي 
يتص�در لرئاس�ة التحالف الوطن�ي، ناهيك ان عن 
وجود شخصيات أخرى بهذا املستوى امثال هادي 
العام�ري واخ�وة اخري�ن، يف التحال�ف الوطن�ي، 
ش�خصيات كبرية له�ا الق�درة وتك�ون مؤثرة يف 
الفرة القادم�ة من الواقع الس�يايس الذي نتمنى 
ان يكون واقع س�يايس مس�تقر، يأتي بثماره اىل 

الشعب العراقي الذي عانى كثريا«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اكدت املحكمة االتحادية العليا، أمس االحد، دستورية وضع 
مجل�س النواب مل�ادة يف قان�ون املوازنة تتضم�ن وجوب رشاء 
مس�تلزمات طبية بدالً من س�فر املرىض إىل الخارج، مشرية اىل 

ان ذلك يتفق مع صالحياته التريعية.
وقال مدير املكتب اإلعالمي للمحكمة إياس الساموك يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »إحدى املواد املطعون 
بع�دم دس�توريتها يف دعوى الطع�ن ببعض م�واد املوازنة رقم 
)1٧/ اتحادية/ 201٧( كانت تتضمن وجوب رشاء املستلزمات 
الطبية للمواطنني بدالً من تحميلهم مش�اق ومبالغ الس�فر إىل 

الخارج لغرض العالج«.
وأض�اف ان »هذه امل�ادة التي حملت الرق�م )٥3( يف قانون 
املوازن�ة العامة للع�ام الحايل، وجدت املحكم�ة االتحادية العليا 
أن وضعه�ا م�ن قبل مجلس النواب ال يتع�ارض مع صالحياته 
التريعية املنصوص عليها يف املادة )62( من الدس�تور«، مبيناً 

أنه »تقرر رد الطعن بها، والحكم بدستوريتها«.

         بغداد / المستقبل العراقي

عقد وزير الداخلية قاسم األعرجي اجتماعا مع قادة الوزارة 
ملناقش�ة اإلج�راءات املتخذة بش�أن ح�االت التحرش والس�بل 
الكفيل�ة بمعالجتها، فيما ش�دد عىل تضاف�ر الجهود للحد من 

الترفات »غري األخالقية« داخل املجتمع العراقي.
وق�ال مكت�ب األعرجي يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »وزير الداخلية قاسم األعرجي ترأس اجتماعا 
ض�م قادة ال�وزارة ملناقش�ة اإلج�راءات املتخذة بش�أن حاالت 
التحرش والس�بل الكفيلة بمعالجتها«. وأكد األعرجي، بحسب 
البي�ان، »رضورة تطبيق املواد القانونية التي نص عليها قانون 
العقوبات العراقية ملعاقبة كل من تس�ول له نفسه العبث بأمن 
املواطنني، خاصة أن الدين الحنيف واألعراف والتقاليد العراقية 
األصيلة تنبذ هذه الحالة«. وشدد األعرجي عىل »تضافر الجهود 
للح�د من الترفات غري األخالقية التي يقوم بها البعض داخل 

املجتمع العراقي املحافظ«.

         بغداد / المستقبل العراقي

وجه م�رف الرافدين، أمس االح�د، باعتماد وصوالت بدل 
ايج�ار املحل يف منح قروض 1٥ مليون، مش�ريا اىل تقديم تاييد 
من قب�ل الفرع بأش�غال املواط�ن »صاحب املحل« بع�د اجراء 

الكشف من قبله.
وق�ال املكت�ب االعالمي للم�رف يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، ان »املرف وجه باعتماد وصوالت بدل 
ايج�ار املحل يف من�ح قروض 1٥ مليون ضم�ن فروعه يف بغداد 
واملحافظ�ات«. واضاف املكتب ان »امل�رف وبالنظر لصعوبة 
تصديق عقود االيجار قرر ش�مول جميع انواع االئتمان املريف 
فيما يتعلق بقروض املش�اريع الصغرية يف تقديم وصوالت بدل 
االيج�ار«، مش�ريا اىل ان »امل�رف قرر ايضا اضاف�ة اىل تقديم 
تاييد من قبل الفرع بأشغال املواطن )صاحب املحل( بعد اجراء 
الكش�ف من قبله«. وكان مرف الرافدين قد بارش خالل عام 
2016 بمنح قروض وس�لف للموظف�ني واملواطنني وفق اليات 

وضوابط معينة.

املحكمة االحتادية:
 شـراء املستلـزمـات الطبيـة وفـق 

املوازنة دستوري

وزير الداخلية يناقش 
»حاالت التحرش« ويشدد عىل رضورة 

احلد من الترصفات »غري األخالقية«

الرافدين يوجه
باعتامد وصوالت بدل اجيار املحل يف منح 

قروض ١٥ مليون

اجلبوري يشدد للسفري االيراين عىل رضورة تفعيل اجلهد االقليمي 
ملحاربة االرهاب

املجلس األعىل يسعى إىل ترشيح مهام محودي ملنصب رئيس التحالف الوطني

رئيس اجلمهورية يؤكد عىل أمهية تفعيل ملف »املصاحلة املجتمعية« 
لرتسيخ مبادئ السلم األهيل
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     بغداد / المستقبل العراقي

قرر مجلس الوزراء تش�كيل لجنة تت�وىل توفري مراكز لتأهيل 
الجرحى واملعوقني من املقاتلني املصابني اثناء املواجهات مع 

تنظيم »داعش« اإلرهابي.
وق�ال مص�در يف مكت�ب رئيس مجل�س الوزراء إن »تش�كيل 
اللجن�ة جاء بناء عىل ما عرضه رئي�س مجلس الوزراء حيدر 
العبادي بشكل طارئ خالل جلسة مجلس الوزراء االعتيادية 

ال� 30، املنعقدة بتاريخ 1 آب 2017«.
واضاف إن »اللجنة سرتأس�ها األمانة العامة ملجلس الوزراء، 
وتضم بعضوية ممثلني عن وزارات الدفاع والداخلية والصحة 
والعم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، فضال عن ممث�ل من هيئة 

الحشد الشعبي«.

جملس الوزراء يقرر تشكيل جلنة ملتابعة عالج املقاتلني اجلرحى

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

من�ديل  ناحي�ة  يف  متظاه�رون  اقتح�م 
بمحافظة دياىل، أمس األح�د، مباني ادارات 
حكومية وانزلوا علم اقليم كردستان ورفعوا 
العل�م العراقي مكانه احتجاجاً عىل ش�مول 
مدينته�م باس�تفتاء اقليم كردس�تان، فيما 
تح�اول الس�لطات املحلي�ة تهدئ�ة غض�ب 
س�كان املدينة حيث تم منح حاكمها املحيل 

اجازة اجبارية تمهيداً القصائه.
وصبيح�ة أمس األحد، خرج�ت مجاميع 
م�ن اه�ايل ناحي�ة من�ديل للتظاه�ر إللغ�اء 
مرشوع اس�تفتاء كردس�تان، والذي عدوه 

يمثل تمزيقاً لوحدة العراق.
وقام املتظاه�رون بانزال العل�م الكردي 
بع�د  الناحي�ة  يف  الرس�مية  الدوائ�ر  م�ن 
اقتحامها ومن ضمنها مق�ر مديرية ناحية 
منديل ورفعوا العلم العراقي الذي يمثل »رمز 

واب�اء كل العراقيني عرًب�ا وك�رًدا وتركماًنا 
وغريه�م من االقليات«، بحس�ب ترصيحات 

للمحتجني. 
وش�ارك يف احتج�اج املواطن�ني يف ناحية 
من�ديل الت�ي تبع�د 90 كيلومرتًا ع�ن مدينة 
بعقوب�ة عاصم�ة محافظ�ة دي�اىل مئ�ات 
املواطنني وشيوخ العش�ائر والنخب املثقفة 
واالجتماعية، وذلك بعد ايام من عقد مؤتمر 
عش�ائري موس�ع طالب بمقاطعة استفتاء 
اقلي�م كردس�تان الخ�اص باالنفص�ال عن 
الب�الد، واملق�رر اج�راؤه يف 25 من الش�هر 

الحايل.
وم�ن اج�ل تهدئ�ة االوض�اع املتفاقمة، 
س�ارع محافظ دياىل مثنى التميمي للذهاب 
إىل من�ديل، وارشف عىل ترضي�ة املتظاهرين 
بمنح مدير الناحية عبد الحسني القره لويس 
اجازة اجباري�ة تمهيداً القصائه من منصبه 
واختيار مدير جديد للناحية، حيث انس�حب 

املتظاهرون اىل مركز الناحية.
وق�ال مصدر محيل أن منح مدير الناحية 
اجازة اجبارية جاء نتيجة مخاطبته رسمياً 
االح�زاب الكردية بش�مول منديل باس�تفتاء 
االس�تقالل دون عل�م املحافظ مم�ا اعتربه 
االخري خرقاً ادارياً ودس�تورياً. واشار اىل ان 
املحافظ طال�ب املجلس املحيل باختيار بديل 
للفرقره لويس ملنع تكرار فوىض االس�تفتاء 

واالنفالت الذي تم تداركه واحتواؤه .
وقد ندد االكراد بترصف املتظاهرين.

وتع�د ناحي�ة منديل من املناط�ق املتنازع 
عليها بني بغداد واربيل وتضم خليطاً سكانياً 
من العرب واالكراد والرتكمان، لكن االحزاب 
الكردي�ة تهيم�ن ع�ىل االج�واء السياس�ية 
والحكومي�ة فيه�ا من�ذ ع�ام 2003 ولديها 
8 مقاع�د يف مجلس الناحي�ة الذي يضم 13 
عضواً كما انها تتوىل منصبي رئيس املجلس 

ومدير الناحية من حصة االحزاب الكردية.

وتقع ناحية من�ديل رشق محافظة دياىل 
وتتكون من أربع مناطق، قلعة بايل، بوياقي، 
السوق الصغري، السوق الكبري، وقد تعرضت 
منديل إىل النسيان بسبب أزمة املياه والحرب 
العراقي�ة اإليراني�ة، بع�د أن كان�ت مزدهرة 
طيلة العق�ود املاضية. وعىل غرار الغضب يف 
منديل، سارعت االحزاب الرتكمانية إىل تأكيد 
رفضها الستفتاء كردستان واقحام كركوك 
به، ودعت اىل مقاطعته وطالبت الرئاس�ات 
الث�الث لإلضط�الع بواجباته�ا الت�ي اناطها 
الدس�تور له�م بالحافظ عىل وح�دة العراق 

وسالمته واستقالله وسيادته.
بي�ان  الرتكماني�ة، يف  األح�زاب  وأك�دت 
مش�رتك تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، عىل نص�ه، رفضها إلجراء االس�تفتاء 
»كونه يخالف الدستور العراقي وتعترب قرار 
مجلس محافظة كرك�وك املتخذ بتاريخ 29 
اغس�طس 2017 بغياب األعض�اء الرتكمان 

والعرب إلقحام كركوك يف االس�تفتاء خطوة 
أحادي�ة تفتق�د الغطاء الرشع�ي والقانوني 
وترس�خ التف�رد ب�إدارة املحافظة وتنس�ف 
الرشاك�ة والتوافق يف كرك�وك وهي محاولة 
لف�رض أم�ر واق�ع ال تقب�ل ب�ه االح�زاب 

الرتكمانية«.
واضاف�ت أن العراق يم�ر بمرحلة حرجة 
وحساس�ة وإننا نعيش األيام االخرية إلعالن 
االنتص�ار النهائ�ي ع�ىل عصاب�ات داع�ش 
اإلجرامي�ة وينبغ�ي علين�ا جميًع�ا توحي�د 
الجه�ود ملحاربة اإلره�اب واإلرساع بتحرير 
املناط�ق املتبقي�ة تح�ت س�يطرة التنظي�م 
اإلرهاب�ي وخاصة منطقة الحويجة التي لن 
تس�تقر االوضاع األمنية يف محافظة كركوك 
إال بع�د تحرير هذا الجزء املهم من محافظة 
كرك�وك، وإن أي تأخ�ري يف الب�دء بعملي�ات 
تحرير الحويجة س�يلحق ال�رر بكل أبناء 
الرتكماني�ة  األح�زاب  ودع�ت  املحافظ�ة. 

الرئاس�ات الثالث لإلضطالع بواجباتها التي 
اناطه�ا الدس�تور لهم بالحاف�ظ عىل وحدة 
العراق وس�المته واستقالله وس�يادته كما 
طالب�ت أبن�اء الش�عب الرتكمان�ي ملقاطعة 
االس�تفتاء وعدم املش�اركة ب�ه ولن نعرتف 
بنتائج االس�تفتاء ولن نتعامل مع معطياته 

ونعتربه كأنه لم يكن.
وش�ددت االح�زاب الرتكماني�ة ع�ىل أن 
تقري�ر مص�ري كركوك ل�ن يت�م إال بالتوافق 
والح�وار ب�ني مكوناته�ا، وإن ف�رض إرادة 
مك�ون واحد لن يكتب له النجاح وس�يكون 

مصريه الفشل.
ووق�ع البيان كل م�ن الجبهة الرتكمانية 
العراقي�ة وحزب تركمن إي�ىل وحزب العدالة 
الرتكمان�ي العراقي وحزب القرار الرتكماني 
وح�زب الح�ق الرتكمان�ي وحرك�ة الوف�اء 
اإلس�المي لرتكم�ان  الرتكماني�ة واإلتح�اد 

العراق وتجمع القوميني الرتكمان.
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اجتمع نائب رئيس هيئة الحش�د 
الش�عبي اب�و مه�دي املهن�دس مع 
العملي�ات املش�رتكة لتحديد الوجهة 
املقبلة التي س�ترشع القوات األمنية 
بتحريره�ا، وفيم�ا أعل�ن آم�ر فوج 
اس�ود الصح�راء باالنب�ار ع�ن قيام 
طريان الجيش بالقاء االف املنشورات 
عىل مناط�ق غرب�ي املحافظة، حذر 
عضو مجلس محافظة يف االنبار من 
مخطط إقليمي لرب استقرار وأمن 
املحافظة. واجتمع نائب رئيس هيئة 
الحشد الش�عبي ابو مهدي املهندس 
مع قيادة العمليات املشرتكة لتحديد 
الوجهة املقبلة التي سترشع القوات 

األمنية بتحريرها.
وذكر بيان إلعالم الحشد الشعبي 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »أبو مه�دي املهندس بحث 
املش�رتكة  العملي�ات  قي�ادة  م�ع 
للوجه�ة  العس�كرية  االس�تعدادات 
املقبل�ة للعمليات وتحري�ر ما تبقى 
م�ن االرايض املغتصب�ة بي�د تنظي�م 
داع�ش اإلرهابي«. واضاف البيان إن 
»الجانب�ني بحثا ايض�ا تنظيف املدن 
املحررة من العبوات الناسفة وااللغام 
النازح�ة  العوائ�ل  ع�ودة  وتأم�ني 
ملناط�ق س�كناها«. وقال�ت مصادر 
عس�كرية  عملي�ات  أن  منفصل�ة، 
س�تجري بالتزامن لتحرير الحويجة 
وأي�ر الرشقاط واملناطق الغربّية يف 
االنب�ار، الفتة إىل أن الق�وات األمنية، 
بجميع صنوفها، تس�عى إىل القضاء 
ع�ىل »داع�ش« نهائي�اً، لاللتفات إىل 
تصفي�ة الخالي�ا النائم�ة، وتنظيف 
امل�دن املحررة من اآلث�ار التي خلفها 
التنظيم اإلرهابي. ويقول سياسيون 

يف االنبار، أن تنظيم »داعش« يحتجز 
نحو 250 ألف مدني�اً كدروع برشية 
يف مدن راوة وعنه والقائم، وهو األمر 
الذي يدفع القوات األمنية إىل التعجيل 
من العملية العس�كرية لتحرير هذه 

امل�دن. ويف الس�ياق، أعل�ن آمر فوج 
اس�ود الصح�راء بمحافظ�ة االنبار 
العميد محمد ج�زاع عن قيام طريان 
الجي�ش بالقاء االف املنش�ورات عىل 
مناطق غرب�ي املحافظ�ة الخاضعة 

لس�يطرة تنظي�م »داع�ش«. ونقلت 
وكالة »املعلومة« عن هزاع القول إن 
“طريان الجيش القى االف املنشورات 
اقضي�ة عن�ه ورواه  مناط�ق  ع�ىل 
والقائ�م غربي االنب�ار، بالتزامن مع 

قيام القوات االمنية والقوات الساندة 
لها بش�ن عملية تعرضيه استهدفت 
داع�ش يف صح�راء  تواج�د  اماك�ن 
منطقة املدهم غرب ناحية البغدادي 
بقض�اء هي�ت، يف خطوة ته�دف اىل 

قطع ام�دادات داعش قبي�ل اقتحام 
املناطق الخاضعة لس�يطرة التنظيم 

منذ اكثر من ثالثة اعوام”.
يف  ج�اء  م�ا  “ه�م  أن  واض�اف 
املنش�ور االبتعاد ع�ن مواقع داعش 

ومضافاته�م و يمن�ع التجوال اللييل 
وااللتزام بكاف�ة التعليمات للضمان 
سالمتهم عند قصف اهداف العدو”، 
مبين�ا أن “الق�وات االمني�ة تح�اول 
وبش�تى الوس�ائل املتاح�ة اىل توفري 
ممرات امن�ه للعوائل التي يحتجزها 

ارهابي داعش كدروع برشية”. 
مجل�س  عض�و  ح�ذر  ذل�ك،  إىل 
محافظ�ة االنبار من مخطط إقليمي 
لرب استقرار وأمن املحافظة عرب 
املناطق الغربي�ة التي ماتزال تخضع 

لسيطرة تنظيم »داعش« اإلجرامي.
وق�ال كرح�وت إن “دوالً إقليمية 
-لم يس�مها- تح�اول تنفيذ مخطط 
الغربي�ة  املناط�ق  اىل جع�ل  يه�دف 
للمحافظ�ة مركز انط�الق لهجمات 
داع�ش عىل مدن االنب�ار املحررة بعد 
ورود معلومات تفيد بدخول إرهابيني 
جدد اىل مناطق عنه ورواه والقائم يف 
خطوة تهدف اىل ارباك الوضع االمني 
وجر املحافظة اىل حالة تؤدي اىل وقف 
اعادة اعمار املناطق املحررة وعزوف 

الرشكات الدولية عن العمل”. 
وأضاف أن “املخطط تقوده دول 
إقليمي�ة مج�اورة للع�راق بهدف اىل 
زعزعة ام�ن واس�تقرار املحافظة”، 
دعي�ا رئي�س ال�وزراء القائ�د العام 
للق�وات املس�لحة حي�در العبادي إىل 
“اتخ�اذ خط�وات رسيع�ة إلجهاض 
ه�ذا املخط�ط الرام�ي اىل الني�ل من 
املكتس�بات االمني�ة الت�ي حققته�ا 
القطعات العسكرية واشغالها بحرب 

تستنزف قدراتها الدفاعية”.
وأكد كرحوت، أن “القوات االمنية 
والق�وات الس�اندة له�ا والحكوم�ة 
اطي�اف  وكل  األنب�ار  يف  املحلي�ة 
ومكونات املجتمع االنباري عىل اهبة 

االستعداد الفشال هذا املخطط”.

متظاهرون أنزلوا »العلم الكردي« وحمافظ دياىل تدخل لـ »الرتضية« والرتكمان هددوا خبطوات مماثلة يف كركوك

منديل حتتج: ال لالستفتاء

طريان اجليش ألقى منشورات على املناطق الغربية.. وسياسي حيذر من »خمطط إقليمي« لضرب االنبار

القوات األمنية جتتمع لتحديد »وجهات القتال« وإعالن العراق »خال من اإلرهاب«
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بكث�ري من التفاؤل، اس�تقبل تج�ار وصناع 
أردني�ون، إع�الن بالده�م والع�راق األس�بوع 
املايض، إعادة فتح »معرب طريبيل الحدودي بني 

البلدين.
وتأثرت التج�ارة الخارجية األردنية وحركة 
األف�راد، بإغالق املعرب قبل نحو عامني، بس�بب 
التوترات األمنية ع�ىل طول الطريق الدولية بني 

البلدين.
وبع�د قرار الفتح، بدت الحركة ضعيفة عىل 
املع�رب، التي تزامن�ت مع عطلة عي�د األضحى، 
وتوق�ع التج�ار واملصدري�ن، ع�ودة النش�اط 

تدريجيا مطلع األسبوع املقبل.
وقال تج�ار ونقابي�ون أردني�ون، إن إعادة 
فت�ح معرب طريبيل الحدودي، سيس�مح بعودة 
رشي�ان التج�ارة بني البلدي�ن بعد توقفه�ا براً 

بشكل كامل.
وأعل�ن األردن والع�راق فتح مع�رب طريبيل 
أم�ام حركة البضائع واملس�افرين بني البلدين، 

بعد أن بقي مغلقا منذ تموز من العام 2015.
وأض�اف ه�ؤالء أن »إعادة فت�ح املعرب الذي 
جاء بعد تأمني الطريق الدولية، سيش�كل نقلة 
نوعية يف مستوى العالقات الثنائية بني البلدين، 
يف مختل�ف املجاالت االقتصادي�ة والتجارية، إذ 

سيس�هل حركة تنق�ل املواطن�ني والبضائع يف 
االتجاهني«. وتوقفت عمليات التبادل التجاري 
ب�ني األردن والع�راق ب�را بش�كل كام�ل، جراء 
سيطرة تنظيم »داعش« عىل تلك الطرقات مما 

أعاق تدفق حركة التبادل بني البلدين.
حج�م  بل�غ  رس�مية،  إحصائي�ات  ووف�ق 
الصادرات األردنية إىل العراق خالل النصف األول 
من الع�ام الحايل 161.2 ملي�ون دينار )227.5 
مليون دوالر( مقارنة م�ع 161.1 مليون دينار 
)161.1 ملي�ون دوالر( يف الف�رتة املناظ�رة من 

.2016
وبل�غ حج�م واردات األردن من العراق حتى 
أل�ف دين�ار  نهاي�ة حزي�ران امل�ايض، 595.5 
)840.5 أل�ف دوالر( مقارن�ة م�ع 1.7 ملي�ون 
دينار )2.3 مليون دوالر( خالل نفس الفرتة من 

العام املايض.
وقال عمر أبو وشاح، رئيس جمعية املصدرين 
األردني�ني وه�ي رشك�ة أهلي�ة، إن »تحدي�ات 
كب�رية تقف يف وجه الصن�اع والتجار األردنيني، 
خصوص�ا م�ن كان يتعام�ل منهم س�ابقا مع 
الس�وق العراقية، بعد إحالل بضائعهم بأخرى 
منتج�ة يف دول األخ�رى مث�ل تركي�ا وإيران«. 
ورأى أبو وش�اح أن »عىل املنتج�ني األردنيني يف 
ه�ذه املرحلة، إقناع املس�تهلكني العراقيني بأن 
ج�ودة املنتج األردن�ي ما تزال كم�ا كانت عليه 

قبل إغالق املعرب«.
إال أن�ه أب�دى تفاؤل�ه، حي�ال ع�ودة الثق�ة 
للمنتج األردني يف السوق العراقية، »هي عالقة 
اقتصادية تمت�د لعقود، لن يؤثر عليها بش�كل 

كبري غلق املعرب لعامني«.
وبني أبو وش�اح، أن العراق كان سوقا مهما 
للعديد من املنتجات، س�واء كانت الغذائية مثل 
الخض�ار والفواك�ه، أو الصناعية مث�ل أجهزة 

ومعدات املكيفات وصناعات األملنيوم وغريها.
من جهته، قال محمد الداوود نقيب أصحاب 
الشاحنات، إن »عودة حركة الشاحنات إىل سابق 
عهده�ا، تحت�اج إىل مرحل�ة انتقالي�ة قد تصل 
إىل س�تة أش�هر خصوصا بالنس�بة للصناعات 
الكب�رية، »أما حاليا س�تكون الحركة يف الغالب 

للمنتجات الخفيفة مثل الخضار والفواكه«.
وأشار الداوود إىل أن قرابة 50 شاحنة أردنية 
كانت تعرب إىل العراق يوميا قبل إغالق املعرب، إىل 
جانب 60 إىل 70 ش�احنة كان يتم تفريغها بني 
ح�دودي البلدي�ن، فيما كانت تدخ�ل نحو 100 

شاحنة عراقية إىل األردن كل يوم.
وتاب�ع »يض�اف إىل ذل�ك كل�ه، الش�احنات 
من الجنس�يات املختلفة الت�ي كانت تتنقل بني 

البلدين من خالل هذا املعرب«.
وتعد مهنة النقل عرب الش�احنات، رائجة يف 
كل م�ن األردن والع�راق، بحكم الح�دود الربية 

الت�ي تربطهما معا ومع الس�عودية وس�وريا، 
إال أنه�ا تراجعت بعد األحداث يف س�وريا، وغلق 

»طريبيل«.
جمعي�ة  رئي�س  حلت�م،  أب�و  إي�اد  وق�ال 
مس�تثمري رشق عمان الصناعي�ة، أن »األردن 
يعم�ل ع�ىل إقن�اع الحكوم�ة العراقي�ة، بإزالة 
الرس�وم الجمركية )30 باملائ�ة( التي فرضتها 

عىل واردات مختلف الدول منذ بداية العام«.
وأضاف أبو حلت�م أن تحقيق ذلك مع إعادة 
فتح معرب طريبيل سيساعد عىل استعادة حصة 
األردن يف الس�وق العراقية، إذ يساعد »طريبيل« 
ع�ىل خف�ض كل�ف النقل بنس�ب تص�ل إىل 80 

باملائة، مقارنة بما هي عليه اآلن )جوا(.
وكان رئي�س وزراء األردن هاني امللقي، قال 
يف ترصيح�ات نقلته�ا وكال�ة األنباء الرس�مية 
)برتا(، إن »إعادة فتح الرشيان الحيوي، سيعود 
بمنفعة اقتصادية وحياتية عىل أبناء الش�عبني 

الشقيقني«.
وزاد »إنها فرصة لتعزيز التجارة واالستثمار 
والتنقل يف االتجاهني دون معوقات عىل القطاع 
الخاص يف كال البلدين، التعاون واالستفادة من 

هذه الخطوة اإليجابية«.
ويبعد »مع�رب طريبيل«، نح�و 370 كم عن 
العاصم�ة عم�ان، و570 ك�م ع�ن العاصم�ة 

العراقية بغداد.

املنتجات اخلفيفة تتدفق خبجل والصناعات الكبرية حتتاج إىل )6( أشهر

جتار األردن »يأملون« من العراق »إلغاء الرضيبة« عىل بضائعهم بعد عودة طريبيل للعمل
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قت�ل 9 مس�لحون وأصيب 5 رشطي�ون، أمس 
األح�د، يف تب�ادل إط�اق نار م�ع الرشط�ة غربي 

العاصمة املرصية، وفق مصدرين أمنيني.
ولم يتسن التأكد من الرواية األمنية من مصادر 
مس�تقلة، غري أن مراكز حقوقية غري حكومية يف 
م�رص تتهم األجه�زة األمني�ة باعتيادها »تصفية 
مدنيني عزل« حال القب�ض عليهم، وهو ما تنفيه 

تل�ك األجهزة ع�ادة. وقال مص�در أمني مرصي يف 
ترصيح�ات صحفي�ة، إن »9 مس�لحني قتل�وا و5 
رشطي�ني أصيبوا إثر تب�ادل إطاق نار مع عنارص 
مس�لحة متواجدة يف ش�قة بمنطق�ة أرض اللواء 

بحي العجوزة بمحافظة الجيزة«.
وأش�ار إىل أن تم القب�ض أيًضا عىل »عنرصيني 

إرهابيني« من شقة أخرى باملنطقة.
وأض�اف املصدر ذات�ه، أن »األجه�زة األمنية ال 
تزال متواج�دة حتى الس�اعة 9:05 ت.غ يف مكان 

املداهم�ة، وتحارص املنطق�ة الس�كنية، ولم تنته 
العملية تحس�ًبا الختباء عنارص أخرى باملنطقة«، 

دون مزيد من التفاصيل.
فيم�ا قال مص�در أمنى رفيع املس�توى بوزارة 
الداخلي�ة يف ترصيح�ات نقلتها الوكالة الرس�مية 
املرصي�ة إن »5 م�ن رج�ال الرشط�ة أصيب�وا و9 
عنارص إرهابي�ة قتلوا يف تبادل إلطاق النار يف تلك 
املنطقة. مش�رًيا إىل أن تلك العنارص كانت تخطط 

لتنفيذ عمليات إرهابية )لم يحددها(.

مرص: مقتل )9(مسلحني وإصابة )5( من الرشطة
 يف تبادل إطالق نار بالقاهرة 
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كشفت األدلة الجديدة التي توصلت إليها 
إح�دى القضايا الرئيس�ية التي وقعت يف 11 
سبتمرب/أيلول، ضد الحكومة السعودية، أن 
سفارة اململكة يف واشنطن قد تكون »مولت 
بشكل مبارش« عمليات االختطاف التي قام 

بها سعوديان يف 11 أيلول.
وبحس�ب تقري�ر لصحيف�ة »نيوي�ورك 
بوس�ت«، فقب�ل عامني من الهج�وم الهائل 
بالطائرة، دفعت الس�فارة الس�عودية اثنني 
من الس�عوديني، الذين يعيش�ون متخفيني 
يف الوالي�ات املتح�دة كمبتعث�ني جامعي�ني، 
للس�فر من فينيكس إىل واشنطن، وذلك »يف 
جولة قبل هجمات 11 س�بتمرب«، كما تزعم 
ش�كوى مقدمة نيابة ع�ن أرس حوايل 1400 
ضحية لقوا مرصعهم يف الهجمات اإلرهابية 
من�ذ 16 عاًم�ا. وقال املحام�ون للمدعني إن 
»ملف القضية يقدم تفاصيل جديدة ترس�م 
)نمطا م�ن الدعم املايل والتش�غييل( لعملية 
11 س�بتمرب/ أيل�ول م�ن مصادر رس�مية 
س�عودية. يف الواق�ع، ق�د تك�ون الحكومة 
الس�عودية متورط�ة يف تموي�ل الهجم�ات 
من�ذ األي�ام األوىل«. من جانبه، قال »ش�ون 
كارت�ر«، املحام�ي الرئييس للمدع�ني يف 11 
س�بتمرب/أيلول: »لقد أكدنا منذ زمن طويل 
أن هن�اك عاق�ات طويل�ة األم�د وثيقة بني 
تنظيم القاع�دة واملكونات الدينية للحكومة 
الس�عودية«. وأض�اف »ه�ذا دلي�ل آخر عىل 
ذل�ك«. وكان املحامون الذين يمثلون اململكة 
العربية الس�عودية الش�هر املايض قد رفعوا 
التماًس�ا لرف�ض الدعوى التي ق�د توجه يف 
النهاي�ة إىل املحكمة بع�د أن أزال الكونغرس 
وطل�ب  الدبلوماس�ية.  الحصان�ة  عقب�ات 
قاض في�درايل يف منهاتن م�ن املدعني يف 11 
س�بتمرب/أيلول، ممثل�ة يف مكت�ب املحاماة 
الرئي�يس »كوزين أوكونور«، الرد عىل الطلب 
بحلول ترشين الثاني. ونقلت الصحيفة عن 
وثائ�ق مكتب التحقيق�ات الفيدرالية قولها 

إن الطالبني الس�عوديني، محم�د القضاين، 
وحمدان الش�اوي، كانا يف الواقع أعضاء يف 
»ش�بكة عماء اململكة يف الوالي�ات املتحدة« 
وش�اركوا يف العملي�ة. وق�د ت�م تدريبهم يف 
معس�كرات القاعدة يف أفغانستان يف الوقت 
نفس�ه ال�ذي كان يتواجد بع�ض الخاطفني 

هناك، وفًقا للصحيفة.
وتتابع »نيويورك بوست«، إنه بينما كانا 
يعيش�ان يف والي�ة أريزونا، كان�ا عىل اتصال 
منتظ�م مع طيار س�عودي م�ن الخاطفني 
وقائ�د كب�ري للقاع�دة م�ن الس�عودية يتم 

س�جنه اآلن يف غوانتنام�و. وح�اول واح�د 
عىل األق�ل الع�ودة إىل الوالي�ات املتحدة قبل 
ش�هر من الهجمات كخاط�ف محتمل لكنه 
رف�ض قبوله ألن�ه ظهر عىل قائم�ة مراقبة 

اإلرهابيني.
وقد عمل كل من »محمد« و»حمدان« من 
أم�وال الحكومة الس�عودية وحصا عليها، 
وكان »محم�د« يعم�ل لدى وزارة الش�ؤون 
اإلس�امية. وكان »حم�دان« يعمل »موظًفا 
من�ذ فرتة طويل�ة يف الحكومة الس�عودية«، 
وأضاف�ت الوثائق التي نرشتها الصحيفة أن 

كليهما كانا عىل اتصال دائم مع املس�ؤولني 
السعوديني بينما كانا يف الواليات املتحدة.

وت�م التوصل إىل أنه خال رحلة طريان يف 
ترشي�ن الثاني من عام 1999 إىل واش�نطن، 
حاول الرجان عدة م�رات الوصول إىل قمرة 
القي�ادة يف الطائرة يف محاول�ة الختبار أمن 

الطريان قبل عملية الخطف.
اس�تقلوا  أن  »بع�د  الصحيف�ة  وتق�ول 
الطائرة يف فينيكس، بدأوا يس�ألون األسئلة 
الفنية عن املضيفات وحول الرحلة ووجدها 
املضيفون مش�بوهة«، وفًقا مللخص ملفات 

قضي�ة مكت�ب التحقيق�ات الف�درايل. الذي 
أضاف: »عندما أقلعت الطائرة، س�أل محمد 
أين الحمام؛ فأش�ار أحد املضيفني إىل خلفية 
الطائ�رة. ومع ذلك، ذه�ب محمد إىل مقدمة 
الطائ�رة وح�اول يف مناس�بتني الدخ�ول إىل 
قمرة القيادة«. وتضيف »نيويورك بوست«: 
»أدرك الطيارون سلوك الراكابني السعوديني 
»العدواني« وقاموا بهبوط اضطراري يف والية 
أوهايو. وعىل األرض هن�اك، قيدت الرشطة 
الس�عوديني وأخذتهما رهن االحتجاز. وعىل 
الرغ�م من أن مكت�ب التحقيق�ات الفيدرايل 
اس�تجوبهما فيم�ا بع�د، إال أن�ه ق�رر عدم 

ماحقتهما قضائًيا«.
وتتاب�ع »ولك�ن بع�د أن اكتش�ف مكتب 
التحقيقات الفدرايل أن املشتبه به يف تحقيق 
مكافح�ة اإلره�اب يف فينيك�س كان يق�ود 
س�يارة حمدان، فتح املكتب قضية مكافحة 
اإلره�اب ع�ىل حم�دان. ث�م تلق�ى مكت�ب 
التحقيق�ات الفيدرايل يف ترشي�ن الثاني من 
عام 2000، تقارير تفيد بأن حمدان تدرب يف 
معس�كرات اإلرهابيني يف أفغانستان وتلقى 
تدريًب�ا ع�ىل املتفج�رات للقي�ام بهجم�ات 
عىل أه�داف أمريكية. كما اش�تبه املكتب يف 
أن�ه كان عمي�ًا لاس�تخبارات الس�عودية، 
اس�تناًدا إىل اتصاالته املتكررة مع املسؤولني 

السعوديني«، حسب الصحيفة األمريكية.
وتضي�ف الصحيفة، »عل�م املحققون أن 
السعوديني سافرا إىل واشنطن لحضور ندوة 
استضافتها الس�فارة الس�عودية بالتعاون 
م�ع معه�د العل�وم اإلس�امية والعربي�ة يف 
أمريكا برئاس�ة الس�فري الس�عودي — قبل 
قطعه لعاقاته اإلرهابية — واستخدم فيها 
رجل الدي�ن الراحل أنور العولقي كمحارض. 
وق�د عم�ل العولقي م�ع بع�ض الخاطفني 

وساعدهم يف الحصول عىل مساكن«.
وأك�د مكت�ب التحقيقات الف�درايل أيًضا 
أن س�فارة اململكة العربية السعودية دفعت 
تذاك�ر طريان ل�»محمد« و»حمدان« يف فرتة 
ما قبل 11/9. وقالت »كريستني بريتويزر«، 

إحدى مدع�ني نيويورك، الذي تويف زوجها يف 
عملية مركز التجارة العاملي، إن »كل األصابع 

تشري إىل دور كبري لحكومة السعودية«.
الرج�ال كان�وا م�ن  وأضاف�ت »ه�ؤالء 
لس�نوات  الس�عودية  الحكوم�ة  موظف�ي 
ومولتهم الحكومة الس�عودية«. مستطردة: 
»يف الواقع، دفعت الس�فارة السعودية تذاكر 
س�فرها اىل الطائ�رات الت�ي قام�وا بتنفي�ذ 

العملية بها«.
وبعد 19 ترشين الثاني من عام 1999، يف 
الح�ادث الذي وقع قبل أقل من ش�هرين من 
دخول الخاطف�ني األول إىل الواليات املتحدة، 
كان الرجلني الس�عوديني يش�غان مناصب 
كموظف�ني حكوميني س�عوديني يف جامعة 
اإلمام »محمد بن سعود« اإلسامية، وهو ما 
ُيعد مؤرًشا إضافًيا ع�ىل عاقاتهما الطويلة 

مع الحكومة السعودية.
وق�ال »كارت�ر« يف مقابل�ة إن االدعاءات 
الت�ي تق�ول إن الس�فارة الس�عودية قامت 
برعاي�ة ما جري قب�ل 11/9، جنبا إىل جنب 
مع اتهامات الس�عودية األخرى باملش�اركة 
يف كارثة 11 س�بتمرب، م�ن والية كاليفورنيا 
إىل والي�ة فلوريدا - تقوم ع�ىل ما يقرب من 
5000 صفح�ة من األدلة التي تم توثيقها يف 

السجل الرسمي للتحقيقات.
والتي تشمل »كل تقرير ملكتب التحقيقات 
الف�درايل الذي تمك�ن من الحص�ول عليه«، 
ع�ىل الرغم من أن مئات اآلالف من صفحات 
الوثائق الحكومية املتعلقة بتمويل »اإلرهاب 

السعودي« ال تزال رسية.
التقري�ر  بوس�ت«  »نيوي�ورك  وتختت�م 
باإلش�ارة إىل أنه�ا ل�م تنج�ح يف الوصول إىل 
املحامني الذين يمثلون الحكومة الس�عودية 
ع�ن طري�ق الهات�ف أو الربي�د اإللكرتون�ي 
ليحظ�وا بحق الرد والتوضي�ح. ومع ذلك، يف 
مساِع الش�هر املايض لرفض الدعوى، جادل 
املمثل�ون للمملك�ة بأن املدع�ني ال يمكن أن 
يثبت�وا دور اململك�ة أو موظفيه�ا املبارش يف 

دعم ومساعدة الخاطفني.

دعمت شخصني على عالقة باهلجمات

أدلة جديدة: السعودية متورطة بـ »11 أيلول«

الرئيس االيراين يندد بام حيصل بميانامر: تشهد تطهري عرقي وكارثة انسانية
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نجحت وحدات من الجيش السوري والقوات الحليفة 
يف كرس الحصار املفروض ع�ىل مطار ديرالزور يف رشق 
الباد. وافادت مصادر ميدانية عديدة ان الجيش السوري 
اس�تطاع، بدعم من قوات املقاومة واسناد جوي رويس، 
ك�رس الحصار عن مطار ديرال�زور بعد 4 ايام من كرس 

حصار ارهابيي داعش عىل مدينة الزور برشق الباد. 
واضاف�ت املصادر، ان�ه يف اعقاب تحري�ر مرتفعات 
الربيعات وانس�حاب ارهابيي داعش م�ن مواضعهم يف 
منطقة املطار جراء شدة النريان تمكنت وحدات الجيش 

السوري وحلفائه من الوصول اىل ارض املطار.
وتس�تمر االش�تباكات يف هذه املنطقة فيما تواصل 
املقاتات الروس�ية اس�تهداف ارهابي�ني داعش يف عدة 
مناطق. وكان الجيش السوري قد نجح يف كرس الحصار 
املف�روض عىل مدين�ة ديرالزور بعد تقدمه مس�افة 20 
كيلومرتا باتجاه مقر اللواء 137. وتقع مدينة ديرالزور 
مرك�ز املحافظة يف رشق س�وريا وعانت نح�و 3 اعوام 

وشهرين من حصار تنظيم داعش االرهابي.  
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أفشلت قوات الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف 
ملرتزق�ة الع�دوان بإتج�اه منطقة س�بلة به�ران بقيفة 
بمحافظ�ة البيض�اء. ونقا عن مصدر عس�كري تأكيده 
مقت�ل وإصاب�ة عدد م�ن مرتزقة الع�دوان وتدم�ري آلية 
عس�كرية خال تصدي الجي�ش واللجان ملحاولة تس�لل 
بإتجاه مواقع عس�كرية بمنطقة سبلة بهران، فيمت تم 
إفش�ال محاولة تس�لل للمرتزقة بالبيضاء. وقد إستشهد 
مدني واحد وإصيب اربعة آخرون بقصف مدفعي للمرتزقة 
عىل حي سكني بتعز. من جهة اخرى، شن طريان تحالف 
العدوان الس�عودي خال الس�اعات املاضية 13غارة عىل 
مديريت�ي حرض وميدي. ويف جيزان، اس�تهدفت مدفعية 
الجيش واللجان الش�عبية تجمعات للجنود السعوديني يف 
موقعي مثع�ن والقنبور وحققت إصاب�ات مبارشة. كما 
تم اطاق صلية صواريخ كاتيوش�ا عىل تجمعات ملرتزقة 
الجيش الس�عودي يف بوابة املوسم ومنفذ الطوال، وصلية 
صواريخ كاتيوش�ا اخرى عىل تجمع�ات مرتزقة الجيش 

السعودي شمال صحراء ميدي.

اجليش السوري يكرس احلصار 
عىل مطار دير الزور  

اليمن: افشال حماولة للمرتزقة 
زعيم كوريا الشاملية يقيم احتفاالً للعلامء النووينيومقتل مدين واصابة 4 يف تعز
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ندد الرئيس االيراني حسن روحاني باملجازر التي ترتكب 
بحق املس�لمني يف ميانمار معتربا ان هذا البلد يشهد عمليات 

تطهري عرقي وكارثة انسانية وترشيد مئات اآلالف.
وش�دد روحان�ي، يف ترصي�ح ادىل ب�ه للصحفي�ني قبيل 
مغادرته طهران متوجها اىل كازاخس�تان للمشاركة يف قمة 
التعاون االس�امي للعلوم والتكنولوجيا، ان العالم االسامي 

اليمكنه الصمت ازاء مايحدث يف ميانمار.
وانتقد صمت وقصور املنظمات واالوساط الدولية حيال 

الجرائم التي ترتكب بحق املسلمني يف ميانمار.
واكد عىل رضورة زيادة الضغوط عىل الحكومة والجيش 
يف ه�ذا البل�د واتخاذ املنظم�ات الدولية وبل�دان الجوار مثل 
الص�ني وبنغاديش خط�وات يف هذا الس�ياق والتعاون فيما 

بينها حول الاجئني واملرشدين.
ون�وه اىل ان اجتماعا س�تعقده قمة التعاون االس�امي 
ع�ىل هامش املؤتم�ر للتباحث ح�ول التط�ورات الجارية يف 

ميانمار.
ويف س�ياق آخ�ر اش�ار روحان�ي اىل تعزيز التع�اون بني 
البل�دان االس�امي�����ة يف املج�ال العلم�ي، الف��ت�ا اىل ان 
التقني�ات الحديثة والعلوم التطبيقية من بني املواضيع التي 

تبحث يف هذا املؤتمر.

ونوه اىل ان املؤتمر سيتطرق اىل تعاون ومشاركة البلدان 
االس�امية يف املش�اريع الكربى كم�ا س�يتطرق اىل التعاون 
ب�ني الجامعات املتفوقة يف البلدان االس�امية والعاقات بني 
البلدان االسامية والعالم عىل صعيد التكنولوجيا، معربا عن 
امله بان يؤس�س املؤتمر اساس�ا طيبا لتعزي�ز التعاون بني 

البلدان االسامية عىل صعيد العلوم والتقنيات.
واعت�رب ان العل�وم والتقني�ات يمكنها ان توف�ر التنمية 
املس�تدامة وتوفري ف�رص العمل، موضح�ا ان بعض البلدان 
االس�امية املشاركةيف املؤتمر الس�يما ايران تعد من البلدان 
الرائ�دة يف العل�وم واملع�ارف من�ذ القرون املاضي�ة كما هو 
الحال بالنسبة اليران التي كانت ترفع لواء العلوم قبل ظهور 

االسام ويف عهد الحضارة االسامية.
ون�وه اىل ان التنس�يق والتعاض�د بني البلدان االس�امية 
يمكنه ان يشكل داعما للجميع يف هذا السياق يف نيل االهداف 

الرئيسية.
ولف�ت اىل ان ه�ذا املؤتمر ه�و االول من نوع�ه بني قادة 
البلدان االس�امية يف مجال العلوم والتكنولوجيا ومن املقرر 
ان تتم مناقش�ة الوثيقة العرشية لعام 2026 والتي ستحدد 
اطر التعاون العلمي يف العالم االسامي وايجاد حلول ملشاكل 

البلدان االسامية واالستفادة من الطاقات املتاحة فيها. 
واشار اىل انه سيجتمع عىل هامش املؤتمر ببعض نظرائه 
من البلدان االسامية للتباحث حول العاقات بني الجانبني.

       بغداد / المستقبل العراقي

أقام الزعيم الكوري الشمايل كيم 
جونج أون حفا كبريا لتهنئة العلماء 
والفني�ني النوويني الذين أرشفوا عىل 
س�ادس وأكرب تجربة نووية أجرتها 

الباد قبل أسبوع.
وبحس�ب وكالة األنب�اء املركزية 
الكوري�ة الش�مالية، فإن كي�م أقام 
مأدبة ش�هدت عرضا فني�ا والتقاط 
الص�ور من أج�ل اإلش�ادة بالعلماء 
النوويني وغريهم من كبار املسؤولني 
الذين  العسكريني ومس�ؤويل الحزب 
أس�هموا يف التجرب�ة النووي�ة الت�ي 
أجري�ت األح�د امل�ايض. ول�م تح�دد 
الوكالة متى أقيمت املأدبة، بحس�ب 
روي�رتز. وأظه�رت ص�ور نرشته�ا 

الوكال�ة الكوري�ة كيم وهو يبتس�م 
ابتس�امة عريضة يف مرسح الشعب 
مع العاملني البارزين ري هونج سوب 

رئي�س معه�د األس�لحة النووي�ة يف 
كوريا الش�مالية وهونج س�ونج مو 
نائ�ب مدي�ر إدارة صناع�ة الذخائر 

بحزب العمال الكوري الحاكم.
وكان�ت كوريا الجنوبي�ة تتأهب 
لقي�ام بيونغ يانغ بإط�اق صاروخ 
جديد طويل املدى يف الذكرى السنوية 
التاس�عة والس�تني لتأس�يس كوريا 
الشمالية يوم السبت لكنها لم ترصد 
أي اس�تفزازات جديدة يف حني أجرى 
الشمال أحداثا احتفالية عديدة بهذه 
املناس�بة. وأبلغت واش�نطن مجلس 
األمن ال�دويل الجمعة بأنها س�تدعو 
للتصوي�ت  االثن�ني  ي�وم  الجتم�اع 
عىل م�رشوع قرار يف�رض عقوبات 
إضافية عىل كوريا الش�مالية بسبب 

برامجها الصاروخية والنووية.
وكانت كوريا الش�مالية قد قالت 
إن التجرب�ة األخ�رية كان�ت لقنبل�ة 

هيدروجينية.    
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استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 
تعل�ن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة 
اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر 
بلدية العمارة خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه 
التأمين�ات القانونية البالغة ان ال تقل ع�ن )100 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة 
يف الساعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل 
قاع�ة مديرية بلدي�ة العمارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يك�ون موعدها اليوم 
ال�ذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش وكاف�ة املصاريف املرتتبة عىل ذلك 
مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة 
خالل ف�رتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادفة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه 

يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التاجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة الي�ه وخالل فقرة التاجري او عند انته�اء العقد املطالبة 

بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

تعل�ن لجن�ة البيع واإليج�ار الثانية ملحافظ�ة النجف االرشف عن إج�راء  املزايدة 
العلنية لتأجري االم�الك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة إىل بلدية )الكوفة( وملدة 
)حس�ب مامؤرش ازاءها(وفقا الح�كام قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم 21 
لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة 
مراجع�ة بلدي�ة  )الكوفة( أو اللجنة خ�الل )30( يوما تبدأ من الي�وم التايل لنرش 
اإلع�الن يف إحدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التأمين�ات  القانونية  البالغة 
200% من القيمة املقدرة  باس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون  
بالدخول إىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة  املقدرة  بموجب 
صك مصدق  لحس�اب البلدية املذكورة  اس�تنادا إىل ما جاء بالقانون أنفا  وكتاب 
محافظة النجف/  مكتب الس�يد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري 
املزاي�دة يف الي�وم األخري من  مدة اإلع�الن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية 
ع�رشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوف�ة( ويف حالة مصادفة ي�وم املزايدة عطلة 
رس�مية ستكون املزايدة  يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة أجور 

النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك.

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

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

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

4 � اس�تنادا إىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكت�ب املحافظ  املرقم  10881 
يف 2014/9/28 يلزم أصحاب الح�رف والصناعات بجلب  الهوية النقابية وتأييد 

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

اعالن
س�لطان  بل�وش  حس�ني  الرشي�ك  اىل 
اقت�ى حضوركم اىل مق�ر بلديه النجف 
لغرض اتمام اج�ازه البناء للعقار املرقم 
53205/3ح�ي الن�داء وبخالف�ه س�يتم 
اتمام املعامله دون حضوركم اسم طالب 

االجازه عيل عيىس يونس

اعالن
تق�رر  ع�يل  عب�ود  من�ريه  الرشي�ك  اىل 
حضورك�م اىل مقر بلدي�ه النجف لغرض 
اتمام معامله اج�ازه البناء عىل القطعه 
املرقم�ه 54656/3حي الن�داء ويخالفه 
س�يتم اكم�ال املعامل�ه دون حضوركم 

طالب االجازه عباس طالب شليوش

فقدان
فق�دت من�ي هوي�ه الضياف�ه الخاصه 
بالعتبه العلويه باس�م عيل رايض ش�اكر 
عىل من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل دائره 

عدل النجف

تنويه
نرش يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
1514 بتاري�خ 92017/10 م�ا يخ�ص 
اع�الن للرشك�ه العام�ه ملوان�ى الع�راق 
للمزاي�ده رق�م 2017/21 لبيع عقارات 
واقع�ه يف منطق�ة معمل االس�فلت ذكر 
س�هوا  امل�ده القان�و نيه خالل خمس�ة 
ع�رش يوما خطأ والصحيح خالل ثالثون 

يوما

فقدان
فق�دت مني الوثيق�ه املرقم�ه 742506 
الع�دد47 الص�ادره من مدرس�ة الوثبه 
 2014/10/14 بتاري�خ  االبتدائي�ه 
 .. بأس�م  الدف�اع  وزارة   اىل  واملعنون�ه 
حام�د حمادي معله .. فمن يعرص عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار.

فقدان 
فقدت مني الهوي�ه  الصادره من وزاره 
الصحه دائرة مدينة الطب بأس�م شوكت 

فاضل عيل من يعثر عليها تسليمها اىل
جهه األصدار .

اعالن
اىل الرشيكني كل من – شذى عيل جابر – 

عباس رفيق حسن 
اقتى حضوركما اىل صندوق االس�كان 
العراق�ي الكائ�ن ق�رب مجم�ع النهضة 
وذلك لتثبيت اقراركم باملوافقة عىل قيام 
رشيككما الس�يد ) موحي س�الم لفته ( 
بالبناء ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة 
 /  10 مقاطع�ة   29213  /  6 املرقم�ة 
حسينية  لغرض تسليفه قرض االسكان 
وخ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخ�ل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاري�خ ن�رش االع�الن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقكما يف االعرتاض مستقبال .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 1782 /2017  

إعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الك�وت حصه املدين 
أم هلي�ل    71م37  املرق�م 2/  العق�ار  يف 
الواق�ع يف الكوت العائ�د للمدين عيل عبد 
العب�اس ش�مخي   املحجوز لق�اء طلب 
الدائ�ن صال�ح عب�د املهدي ع�يل   البالغ 
خمس�ة عرش مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
ثالث�ون  يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التأمين�ات القانوني�ة 
ع�رشة م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه / ك�وت / ام هلي�ل 
رقمه 71/2 م37 ام هليل    

2- جنسة ونوعه / ارض  زراعيه تسقى 
بالواسطة مملوكه للدوله   

م�ن  خالي�ه   / واوصاف�ه  ح�دوده   -3
الشواغل واملش�يدات وقت اجراء الكشف 
وتبع�د عن الش�ارع الع�ام ح�وايل كيلو 

ونصف تقريبا
4- مساحته /64 دونم  

5- الشاغل / الرشكاء
6- القيمة التقديريه / اربعة عرش مليون 

دينار حصه املدين املباعه 1000م2
املنفذ العدل

عيل كاظم جبار اليوداوي 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2081 /2017 

إعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصه املدين يف 
العقار املرقم 2/ 70م37 أم هليل   الواقع 
يف الكوت العائد للمدين مصطفى طه عبد    
املحج�وز لقاء طل�ب الدائن عب�د الكريم 
مرهج عزيز   البالغ خمسة عرش مليون 
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة ثالثون  يوم�ا تبدءا 
من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة 
م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية 

عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه / ك�وت / ام هلي�ل 
رقمه 70/2 م37 ام هليل    

2- جنسة ونوعه / ارض  زراعيه تسقى 
بالواسطة مملوكه للدوله )حق الترصف( 
زراعي�ه  /ارض  واوصاف�ه  ح�دودة   -3
يوجد فيها بعض الدور املتناثرة بالنسبه 
للعقار  اما حصته املحجوزة فهيه خاليه 
من الشواغل واملشيدات والعقار يبعد عن 

الشارع العام نصف كيلو    
4- مساحته /58 دونم و20 أولك   

5- الشاغل / الرشكاء
اربع�ة ع�رش  التقديري�ه /  القيم�ة   -6
ملي�ون دينار حصه املدين املباعه البالغه 

1000م2
املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 1845 /2017  

إعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الك�وت حصه املدين 
أم هلي�ل    70م37  املرق�م 2/  العق�ار  يف 
الواق�ع يف الكوت العائد للمدين احمد طه 
عب�د    املحجوز لقاء طل�ب الدائن صالح 
عب�د املهدي عيل وس�هاد عبد املهدي عيل    
البال�غ خمس�ة عرش ملي�ون دينار فعىل 
الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثون  يوما تب�دءا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقع�ة ورقم�ه / ك�وت / ام هلي�ل 
رقمه 70/2 م37 ام هليل    

2- جنسة ونوعه / ارض  زراعيه مملوكه 
للدوله  تسقى بالواسطة 

 3- حدودة واوصافه /يوجد فيها بعض 
املش�يدات من االبنيه املتناثرة عىل العقار 
ام�ا حصت�ه املحج�وزة فهي�ا خاليه من 

الشواغل واملشيدات 
4- مساحته /58 دونم و20 أولك   

5- الشاغل / الرشكاء
اربع�ة ع�رش  التقديري�ه /  القيم�ة   -6
ملي�ون دينار حصه املدين املباعه البالغه 

1000م2
املنفذ العدل

عيل كاظم جبار اليوداوي 
 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 1135 /2017  

إعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوت س�هام من 
حصه املدين رعد جعفر عباس يف العقار 
املرق�م 3/ 792م38 الخاجيه    الواقع يف 
الكوت العائد للمدي�ن رعد جعفر عباس     
املحجوز لقاء طل�ب الدائن مظفر فاضل 
ظاهر     البالغ ثالثون مليون دينار فعىل 
الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثون  يوما تب�دءا من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة عرشة م�ن املائة م�ن القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه / كوت / رقمه 792/3 
م38 الخاجيه     

2- جنسة ونوعه / ارض زراعيه  
 3- ح�دودة واوصاف�ه /بس�تان خاليه 
من الش�واغل املساحه املحجوزة مع دور 

الرشكاء 
4- مساحته /957 سهم من اصل سهام 

املدين يف العقار اعاله  
5- القيم�ة التقديريه / اربع�ون مليون 
البالغ�ه  املباع�ه  املدي�ن  حص�ه  دين�ار 

957سهم مايعادل 225م2
املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي

بالنظر لعدم حصول راغب 
واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 

تعلن مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل 
فرتة )15( خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة ان ال تق�ل عن )25 %( من القيم�ة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف 
صباح�ا يف اليوم الت�ايل النتهاء املدة اع�اله من تاريخ النرش وع�ىل قاعة مديرية بلدي�ة العمارة واذا 
ص�ادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يك�ون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
اجور النرش وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون 
عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادفة الكمال اجراءات 

التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.

رشوط التاجري :
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فقرة التاجرياو عند انتهاء العقد املطالبة بالتعويض او 

اللجوء اىل املحاكم املختصة

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واإلجيار الثانية

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واإلجيار الثانية

ديوان حمافظة ميسان
مديرية بلدية العامرة

جلنة البيع واالجيار

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

م ر مهندسني
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العامرة

ر اللجنة

اعالن

إعالن

اعالن

العدد: 34794
التاريخ 2017/8/30 

العدد : 172
التاريخ 2017/9/6

العدد: 34792
التاريخ 2017/8/30

نوع الملك ت
مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعورقمه

شارع بغداد عمارة حانوت رقم 12
750.000 سبعمائة وخمسون الف 14م2النصر

3 سنواتدينار 

حانوت رقم 2
47

سوق حي الحسين 
1450.000 مليون واربعمائة 16.44م2الجديد

3 سنواتوخمسون الف دينار 

حانوت رقم 3
47

سوق حي الحسين 
1450.000 مليون واربعمائة 16.44م2الجديد

3 سنواتوخمسون الف دينار 

مدة التأجيرالقيمة التقديريةالمساحةالموقعنوع الملك ورقمهت

ورشة تصليح المكائن 1
رقم )1(

الصناعية القديمة مخزن البلدية 
2500000 مليونان 802م2القديم

سنة واحدةوخمسمائة الف دينار

ورشة تصليح المكائن 2
رقم )1(

الصناعية القديمة مخزن البلدية 
2500000 مليونان 802م2القديم

سنة واحدةوخمسمائة الف دينار

ورشة تصليح المكائن 3
رقم )3(

الصناعية القديمة مخزن البلدية 
2500000 مليونان 880م2القديم

سنة واحدةوخمسمائة الف دينار

4
ورشة صناعية رقم 1 
جزء من 225/118 

نهر دجلة

الصناعية القديمة خلف معمل 
1500000 مليون 100م2اكياس النايلون

سنة واحدةوخمسمائة الف دينار

رقم جنس الملكت
مدة التاجيرالموقعالمساحةالملك

حي ميسان/على القطعة 3×4م1-39حوانيت1
سنة واحدةالمرقمة 3/31409

حي ميسان/على القطعة 3×4م25حانوت2
سنة واحدةالمرقمة 3/14265

1-4-حوانيت3
سنة واحدةمجاور علوة االسماك3×4م31

ساحة لوقوف ومبيت 4
سنة واحدةمقابل مستشفى الفرات17×74مبالالسيارات 

مساحة من االرض النشاء 5
المركز المدني/على 10×10مبالكشك عليها مع مخزن

ثالث سنواتالقطعة15/40م1 كريشات



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي 
إطالق مجموعة م�ن الخدمات الجديدة 
لرشك�ة الخط�وط الجوي�ة الت�ي ته�م 
املسافرين، جاء ذلك خالل لقاءه بمدير 
عام رشكة الخط�وط العراقية املهندس 
مريان فريد واس�تعراضه الخدمات التي 

تقدمها الرشكة. 
وق�ال الحمام�ي »حرص�ا ع�ى زبائ�ن 
الرشكة ولالرتقاء بما يقدم للمسافرين، 
أوعزن�ا بإط�الق حزم�ة م�ن الخدمات 
املمي�زة التي م�ن ش�أنها التخفيف عن 
كاه�ل زبائ�ن الرشك�ة«، مش�رياً إىل أنه 
م�ن ال�روري أن يكون هن�اك تطبيق 
إلكرتوني خاص بالرشكة يتضمن جدول 
تفصي�ي بالرح�الت املغ�ادرة والقادمة 
وتوقيتاته�ا، إضاف�ة إىل إمكانية الحجز 
اإللكرتوني عن طريق بطاقات االعتماد.

واوض�ح الحمام�ي ان�ه »س�يتم اطالق 
خدم�ة املس�افر الدائ�م )املتك�رر( ع�ن 
طريق منح بطاقة لكل مس�افر تمنحه 
مجموع�ة نقاط حس�ب مرات س�فره 
النق�اط  البطاق�ة وع�دد  وم�ن خ�الل 
يت�م تقدي�م التس�هيالت ل�ه كالتذاك�ر 
املجانية واعف�اءه من االوزان االضافية 

وتسهيالت أخرى.
م�ن جان�ب آخ�ر، اوع�ز الوزي�ر بفتح 
مرك�ز لخدم�ة الزبائن يتضم�ن أنظمة 
حديثة لإلجابة عن أسئلة واستفسارات 
املسافرين وما يتعرضون له من أشكاالت 
خالل سفرهم وما يتعلق بذلك من زيادة 

أوزان أو فقدان حقائب وغريها.

وكالء  يلت�زم  أن  رضورة  ع�ى  وش�دد 
الرشك�ة يف الخ�ارج والداخ�ل بتس�ديد 
املبال�غ التي بذمتهم يف بداية كل ش�هر، 
الفتا أنه بخالف ذلك يتحمل الوكيل كافة 
التبعات القانونية واملالية والتي قد تصل 
اىل الغ�اء الرشك�ة ووضعه�ا يف القائمة 

السوداء »البالك ليست«.
ودعا الحمامي يف نهاية اللقاء إىل السعي 
الحثي�ث الن تك�ون الخط�وط الجوي�ة 
الخدم�ات  حي�ث  م�ن  األوىل  العراقي�ة 
الت�ي تقدمها للمس�افرين كونها الناقل 
الوطن�ي وعليها مس�ؤولية كب�رية امام 

املواطن العراقي.
من جانب آخر، استقبلت الرشكة العامة 
ملوان�ئ الع�راق خم�س بواخ�ر ببضائع 

تجارية متنوعة.
وقال مدير عام الرشكة رياض س�وادي 
شمخي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »ميناء أم قرص الشمايل 
اس�تقبل الباخ�رة )YM PINE( وتحمل 
1300 حاوي�ة تم ارس�ائها عى رصيف 
 )6-ALSALMY( الباخ�رة 20 وكذل�ك 
وتحم�ل 693 س�يارة ت�م ارس�ائها عى 

رصيف 21«. 
واضاف ش�مخي، »اما بخصوص ميناء 
أم قرص الجنوبي فقد اس�تقبل الباخرة 
)YA HAYDSER( وتحم�ل 1641 ط�ن 
حمولة متنوعة رس�ت ع�ى رصيف رقم 
وتحم�ل   )1-ABTIN( والباخ�رة   ،3
حاويات تم ارسائها عى رصيف رقم 4، 
 )BARGE/TAMJID( الباخ�رة  وأخريا 
وتحم�ل 10100 طن كلنكر رس�ت عى 

رصيف رقم 7«.

وزير النقل يعلن قرب إطالق خدمات جديدة للخطوط اجلوية العراقية
املوانئ استقبلت مخس بواخر جتارية
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رشطة واسط تعتقل 
»سواق« يصدرون ضجيجًا 

يف شوارع املحافظة

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رشط�ة محافظ�ة واس�ط، أمس 
االحد، ع�ن الق�اء القبض ع�ى املخالفني 
م�ن س�ائقي الس�يارات الذي�ن يقومون 
ب�� »التفحي�ط«، داعية الش�باب اىل عدم 
القي�ام بمثل ه�ذه الترصفات.وذكر بيان 
لرشطة واس�ط تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »رشطة محافظة واسط 
الق�ت القبض عى املخالفني من س�ائقي 
العجالت التي تقوم بما يس�مى التفحيط، 
والقيادة بص�ورة متهورة واصدار اصوات 
عالي�ة داخ�ل املناط�ق الس�كنية وق�رب 
املستش�فيات وامل�دارس، والت�ي تس�بب 
ازعاج وارباك يف املحافظة«.واوضح البيان 
بالق�ول، »حيث قام العدي�د من املواطنني 
بخصوصها«.ودع�ت  ش�كاوى  بتقدي�م 
الرشط�ة، بحس�ب البيان، »ش�بابنا بعدم 
القيام بهذه الترصفات الطائشة الدخيلة 
عى مجتمعنا«، قائلة »واجبنا نحن كجهاز 
امني ان نفرض النظ�ام والقانون اضافة 
اىل توفري االمن ومنع االرهاب والجريمة«.

نائب يكشف عن »سلبيات« يف مرشوع قانون التأمينات االجتامعية ويدعو إىل معاجلتها
    بغداد / المستقبل العراقي

ش�خص برملاني »س�لبيات« يف مرشوع 
ال�ذي  االجتماعي�ة  التأمين�ات  قان�ون 
مازال قيد املناقش�ة يف مجلس الوزراء، 

فيما دعا الحكومة إىل معالجتها. 
وق�ال النائب محم�د الش�مري يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه 
»أنن�ا ش�خصنا بع�ض الس�لبيات التي 
ن�رى رضورة أن تصح�ح يف م�رشوع 
قان�ون التأمينات االجتماعي�ة املقرتح 

من الحكومة«.
وأض�اف ان »القانون ي�وزع الفقر عى 
املتقاعدي�ن، إذ ان إضاف�ة متقاعدي�ن 
جدد تع�د خط�وة ايجابي�ة ومهمة، اال 
ان ذل�ك ال يج�ب ان يكون عى حس�اب 
انقاص رواتب الرشائح االخرى، فتعزيز 
بخص�م  يص�ح  ال  التقاع�د  صن�دوق 
الرواتب، حيث اننا وبعد تحليلنا ملرشوع 
القان�ون وجدنا انه س�يخفض الرواتب 
بش�كل ع�ام م�ن 30 – 35 % ولجمي�ع 
الرشائ�ح، الس�يما رشيح�ة االس�اتذة 
الجامعيني، إذ ألغ�ى املرشوع حقوقهم 
املكتس�بة يف قانون الخدم�ة الجامعية، 
فضال عن اعتماد سياسة االستقطاعات 
يف الرواتب لس�د العجز يف الصندوق يعد 

اسلوبا غري صحيح وال يحل املشكلة«.
ه�و  التقاع�دي  »الرات�ب  ان  وب�ني 
استحقاق املوظف الذي يسدد التوقفات 
التقاعدي�ة، وبذلك فان صندوق التقاعد 
يم�ول من رواتب املوظف�ني، وليس من 
الع�دل ان تس�دد رواتب غ�ري املوظفني 
م�ن الفئات املش�مولة، والت�ي لم تدفع 
التوقف�ات للصندوق، ب�ل يجب عى ان 
تخص�ص الدول�ة م�ن املوازن�ة رواتب 
الش�هداء والضحاي�ا وال تم�س حقوق 
املوظفني كما يف امل�ادة }65/ ثانيا{ من 
هذا القانون، فأي�ن العدالة بان يتحمل 
صندوق التقاعد دفع رواتب غري املؤمن 

عليهم؟!«.
ولف�ت الش�مري اىل ان »القان�ون ألغى 
الش�هادة  إحتس�اب   }53{ مادت�ه  يف 
للمتقاعدي�ن، وخف�ض نس�بة الغ�الء 
س�نوات  بخم�س  وحددته�ا  املعي�ي 
فق�ط بعد اإلحال�ة عى التقاع�د، وهذا 
ما سيش�كل حال�ة من اإلحب�اط وعدم 
التحفيز عى تطوير إمكانيات املوظفني 
من خالل دراس�ته وحصوله عى التميز 
واإلب�داع الذين يصبح ال قيمة وال تثمني 
لهما«.وأش�ار اىل ان »القان�ون هذا جاء 
متناقضا مع فلس�فة الدولة ومنهجها 
اإلصالح�ي ال�ذي كانت ق�د أعلنت عنه 

مس�بقا، إذ ان امل�ادة }35{ جعلت الحد 
األدن�ى للخدمة }25 س�نة{ وعمر }50 
س�نة{ رشطان ملن يرغ�ب باإلحالة عى 
التقاعد، وبذلك قوض�ت فرص حصول 
الخريجني الجدد ع�ى الوظائف، وأيضا 
حرم�ت القط�اع الخ�اص م�ن خربات 

موظفي القطاع العام«.
وصف�ه  م�ا  بذك�ر  الش�مري  وتاب�ع 
»القان�ون  ان  امل�رشوع  بالس�لبيات يف 
ويف م�واده }66{ و }78{ يتح�دث ع�ن 
التأم�ني الصح�ي، وهن�ا ال نعرف كيف 
س�يطبق ه�ذا التامني وكيف س�ينتفع 
من�ه املوظف�ون يف ظ�ل عج�ز كب�ري يف 
املستش�فيات واملراك�ز الصحي�ة فضال 
عن ش�ح الدواء؟!«.وق�ال ان »القانون 
للمؤم�ن  إن  يق�ول   }114{ امل�ادة  ويف 
علي�ه أن يتق�اىض حقوقه عى أس�اس 
كام�ل الراتب واملخصص�ات الوظيفية، 
ه�ذه معادل�ة ثابت�ة غري الت�ي جاءت 
يف امل�ادة }40/ ثاني�ًا{ وه�و كما نعتقد 
يقص�د ان ع�ى م�ن يرغب باحتس�اب 
الرات�ب واملخصص�ات ان يدف�ع وبأث�ر 
رجعي ولجميع سنوات خدمته توقفات 
تقاعدية تصل اىل ماليني الدنانري، ونحن 
نرى ان وضع هذه املادة محاولة إللقاء 
الحجة عى من س�يعرتض عى معادلة 

احتساب الراتب التقاعدي التي وضعت 
ان  بالق�ول  القانون«.وأس�تطرد  يف 
»القانون ويف امل�ادة }40/ثالثاً/أ{ أبقى 
ع�ى الحد األدن�ى للرات�ب التقاعدي ب� 
}400{ ال�ف دينار، وهو م�ا يعني عدم 
تحقي�ق الغاي�ة األساس�ية للقانون أال 
وه�ي رفع مس�توى أصح�اب الرواتب 
الدنيا«.وأكم�ل الش�مري ان »القان�ون 
بمجمل�ه نقط�ة تراجع اىل ال�وراء غري 
مربرة، وس�تحدث ارب�اكاً ليس فقط يف 
الواقع املع�ايش واالقتص�ادي للرشائح 
املتررة، وانما س�ينعكس عى الوضع 
يف  االقتصادي�ة  والحرك�ة  االقتص�ادي 
عم�وم البالد، فض�ال عن ان�ه يمكن ان 
يس�اهم يف هج�رة العق�ول والكفاءات 
اىل الخارج، واف�راغ البلد مرة اخرى من 
عقوله وكفاءاته«.ونوه اىل ان »القانون 
اس�تثنى القضاة واالطباء، وهذا تمييز 
واضح نعتق�د ان وراءه اهدافاً مبطنة، 
مع تأكيدنا عى اهمية دورهم ورضورة 
االهتمام بهم«.ورأى الش�مري يف ختام 
بيانه ح�ول مرشوع قان�ون التأمينات 
إجراءاته�ا  يف  تح�اول  »الحكوم�ة  ان 
هذه، نق�ل حالة االرتب�اك واالضطراب 
إىل العائل�ة واملجتم�ع، وال�ذي كان وال 
يزال ضحي�ة لألخطاء اإلداري�ة واملالية 

الفادحتني، اللتني ارتكبتهما الحكومات 
السابقة، خاصة وان املوظف واملتقاعد 
العراق�ي ل�م يش�هدا أي تط�ور واضح 
بعد التغي�ري يف مجال األم�ن والخدمات 
س�وى  وغريه�ا،  والتعلي�م  والصح�ة 
زي�ادة يف مس�تويات روات�ب املوظفني 
واملتقاعدي�ن، الت�ي البد م�ن املحافظة 
عليها والعمل عى تحسينها ال العكس«.

وكانت األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء 
أصدرت توضيحاً ح�ول مرشوع قانون 
التأمين�ات األجتماعي�ة وأك�دت فيه ان 
»م�رشوع القان�ون م�ازال يف مرحل�ة 
النقاش وابداء املالحظات واملراجعة لدى 
الحكوم�ة ولم يرف�ع اىل مجلس النواب 
لح�د االن، حتى يتم التوص�ل اىل صيغة 
مناس�بة تحق�ق اله�دف املنش�ود منه 
بش�كل منصف وموضوع�ي ومدروس 
، وبم�ا ال يم�س بحق�وق املضحني من 
ابناء شعبنا وباالخص العوائل الكريمة 
ع�ى  والجرحى«.وش�ددت  للش�هداء 
»أهمية القانون كونه يش�مل العاملني 
بالقط�اع الخاص للم�رة االوىل يف تاريخ 
العراق ويضم�ن لهم حقوق�ا تقاعدية 
اس�وة باملوظف�ني يف الدول�ة لتحقي�ق 
العدال�ة االجتماعية الن ه�ؤالء يمثلون 

أكثرية املواطنني«.

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي 

اس�تقبل محافظ بغداد املهندس عط�وان العطواني  الس�فري الرتكي )فاتحي 
يل�دز( وبحث مع�ه فتح س�بل افاق التع�اون االس�تثماري ب�ني البلدين.بيان 
للمحافظ�ة اورده املكت�ب االعالم�ي الخ�اص ملحافظ بغ�داد : افاد ان الس�يد 
املحافظ تلقى دعوة رس�مية من رئيس بلدية اس�طنبول لزي�ارة تركيا واللقاء 
بال�رشكات االس�تثمارية.واضاف البي�ان : ان العطوان�ي اش�ار للس�فري  اىل 
اهمي�ة التع�اون يف مجال القطاعات الخدمية التي لها مس�اس بحياة املواطن 
كالكهرباء والصحة والنظافة والنقل وغريها.مؤكدا عى تقديم تس�هيل مهمة 
دخول الرشكات االس�تثمارية يف املرحلة املقبلة .ويف ختام اللقاء قدم  الس�فري 
التهنئة بمناسبة االنتصارات التي حققتها قواتنا املسلحة عى الدواعش. ومن 
جانبه ثمن الس�يد املحافظ هذه الزيارة وهي الزيارة الثانية  للمحافظة والتي 

تاتي يف اطار تقوية اوارص العالقة بني البلدين.

حمافظ بغداد يستقبل السفري الرتكي ويبحث معه 
فتح سبل افاق التعاون االستثامري بني البلدين

مكتب حمافظ البرصة ينفي ما تناقلته صفحات ومهية عن العيداين
    بغداد / المستقبل العراقي

نفى املكتب االعالمي ملحافظ البرصة، اسعد عبداالمري 
العيدان�ي، الي�وم االحد، م�ا تتناوله بع�ض الصفحات 
الوهمية عى مواقع التواصل االجتماعي وترويجها اىل 
مس�ابقات هابطة هدفها التسقيط السيايس وتضليل 
الرأي الع�ام، موكداً ان املحافظ لي�س له عالقة بهكذا 

مسابقات ونشاطات تحت اي مسمى.
وقال املكتب اإلعالمي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، انن�ا »ننفي ما تناولت�ه بعض الصفحات 
الوهمية يف موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك التي 
تدعي انه�ا تعود اىل ش�خص املحاف�ظ، وترويجها اىل 
مس�ابقات هابطة هدفها التسقيط السيايس وتضليل 

الرأي العام يف محافظتنا الحبيبة البرصة الفيحاء«.
واض�اف اننا »نؤكد للش�عب البرصي ان املحافظ ليس 
له عالقة بهكذا مسابقات ونشاطات تحت اي مسمى، 
وإذا كان هناك من يس�تحق ان نمد لهم يد العون فهم 
اعوائل الش�هداء من القوات االمنية والحش�د الشعبي 
والفق�راء من أبناء محافظتن�ا املظلومة دون الخوض 
يف مس�ابقات صبياني�ة بعي�دة كل البع�د ع�ن منهاج 
وبرنام�ج محافظ البرصة اس�عد العيداني«، مؤكداً ان 
»االخ�ري وضع نصب عينيه تقدي�م افضل الخدمات اىل 
محافظة البرصة وإخراجها من األزمة املالية التي تمر 
به�ا ودائرة املظلومية التي علقت بها منذ عقود مضت 
وفق خطط اسرتاتيجية علمية هدفها أنصاف البرصة 

أوالً وأخرياً«.

أدوية سامراء حتقق مبيعات بـ »3« مليارات دينار يف متوز املايض
   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة لصناعة االدوية واملس�تحرات 
الصناع�ة  وزارة  رشكات  اح�دى  س�امراء،  يف  الطبي�ة 
واملعادن ع�ن انتاجها ومبيعاتها املتحققة خالل ش�هر 
تموز املايض، كاشفة عن نيتها احداث تغيريات نوعية يف 
اساليب التعبئة والتغليف الكثر من )60( مستحرا طبيا 
بما يواكب التطور الحاصل يف الصناعة الدوائية العاملية.

وق�ال معاون مدير عام الرشكة ضياء محمد حس�ني يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، إن »الرشكة 
تمكن�ت من انتاج مختلف انواع االدوية واملس�تحرات 
الطبية خالل شهر تموز املايض شملت االرشبة واملراهم 
واملضادات الحيوي�ة وقطرات العيون بقيمة انتاج بلغت 
)4( ملي�ار و)135( مليون دين�ار«، الفتا اىل ان »تحقيق 
مبيعات خالل الش�هر نفس�ه بلغت )3( مليار و)397( 
مليون دينار بعد تجهيز وزارة الصحة والس�وق املحلية 
بمختلف املس�تحرات الت�ي تم انتاجها خالل الش�هر 
املذكور«.واكد، ان »الرشكة حريصة عى مواكبة التطور 

الحاص�ل يف الصناع�ة الدوائية العاملي�ة للمحافظة عى 
مس�توى اداءه�ا وتطويره ومس�توى انتاجه�ا النوعي 
الذي يمت�از بجودته وكفاءته وفاعليت�ه العالية واملنتج 
وفق الدس�اتري العاملية الربيطانية واالمريكية«.واضاف، 
ان »ل�دى الرشكة االمكانية لزيادة ورف�ع االنتاج كونها 
تمتلك طاق�ات انتاجية كبرية وخ�ربات علمية عالية اال 
ان صعوبة توفر املواد االولية واالنقطاع املس�تمر للتيار 
الكهربائ�ي يحول دون تحقيق ذلك«، كاش�فا عن »عزم 
الرشك�ة طرح مس�تحراتها الطبي�ة بتعبئة جديدة يف 
القريب العاج�ل بما يواكب التط�ور العاملي يف الصناعة 
الدوائية وباس�عار مناس�بة تالئم مستوى دخل املواطن 
العراقي«.واشار اىل، ان »عملية التعبئة والتغليف الجديدة 
ستشمل )64( مستحرا باتباع طرق ميكانيكية تالئم 
الذوق العام وتسهم يف تحقيق جدوى اقتصادية عالية«، 
الفت�ا اىل ان »مالكات الرشكة الهندس�ية والفنية اعادت 
تش�غيل ماكنة )ITM( وتغيري طريقة تعبئة مستحر 
سرتوكران املضاد لحموضة املعدة والتهاب املجاري عى 
شكل اكياس صغرية )ساشيت( بطاقة انتاجية )3000( 

كي�س بالس�اعة بع�د ان كان يعب�ئ ع�ى ش�كل قناني 
بالس�تيكية بطاق�ة انتاجي�ة )1000( قنينة بالس�اعة 
وكذلك س�يتم ط�رح م�ادة الس�بتول املعقم�ة بعبوات 
اقتصادي�ة جدي�دة س�عة )4/1( ل�رت بطاق�ة )4000( 
عبوة بالساعة وس�عة )2/1( لرت بطاقة )2000( عبوة 

بالساعة وكذلك الحال لبقية املستحرات االخرى«.

وزير الصناعة يف االردن لبحث عدة ملفات 
ابرزها انشاء مدينة صناعية يف االنبار

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الصناعة واملعادن، أمس االحد، عن وصول الوزير محمد شياع السوداني، 
اىل االردن لبحث تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري وتدعيم االستثمارات املشرتكة 
ب�ني بغداد وعمان، باالضاف�ة اىل بحث انش�اء مدينة صناعي�ة يف محافظة االنبار.

وقال الس�وداني خ�الل مؤتمر صحفي عق�ده يف مبنى الس�فارة العراقية بحضور 
سفرية العراق لدى االردن صفية السهيل، ان »العراق يمتلك فرصا استثمارية واعدة 
ولن�ا مصلحة يف عرضها عى مختلف الدول والتجمعات االقتصادية«، مش�ريا اىل ان 
»هناك اقباال عى االستثمار يف العراق من مختلف دول املنطقة والعالم، وخاصة بعد 
االنتص�ارات املتحققة عى داعش االرهابي«.واوضح ان »العراق دخل مرحلة مهمة 
من االس�تقرار االمني اىل جانب الخطاب الس�يايس الواض�ح، واملنهجية الحكومية 
الداعم�ة للقط�اع الخاص«.وب�ني انه س�يقوم برفقة الوف�د املرافق ل�ه »بمراجعة 
محر اجتماعات اللجنة العراقية – االردنية املش�رتكة املوقع س�ابقا بني البلدين، 
عى مس�توى االتفاقات والتوصيات، ملعالجة القضايا املش�رتكة«، مؤكدا ان »معرب 
طريبيل س�يكون حارضاً وبقوة يف النقاش�ات الس�تكمال باقي املتطلبات وتسهيل 
دخول املس�تثمرين والبضائع املس�تورة م�ن االردن وخارجها«.واش�ار اىل ان »اهم 
املش�اريع الت�ي بحثته�ا اللجنة العراقي�ة االردنية يف بغ�داد والتي س�يكتمل بحثها 
ونقاش�ها يف االردن، هي اقام�ة املدينة الصناعية يف االنب�ار«، مبينا ان »هناك رؤية 
مطروحة لغ�رض التنفيذ من خالل الرشكة العراقية االردنية، وهي رشكة موجودة 
مما سيسهل الكثري من االجراءات«.واعرب وزير الصناعة عن أمله بأن تكون املدينة 
الصناعية املنوي اقامتها منطقة واسعة للتبادل التجاري، لوجود املصانع التي تؤمن 
املنتجات س�واء كانت اردنية او عراقية، كونها تعالج الكثري من االجراءات املتعلقة 
بدخ�ول البضائع االردنية«، منوها اىل »وجود مس�اواة قانونية ب�ني املنتج العراقي 
واالردن�ي املصنع خارج الع�راق لجهة الرس�وم والتس�هيالت«.وازاد ان »الحكومة 
العراقي�ة تبحث مرشوع�ا لحماية الطري�ق وتأمينها وتنفيذ مش�اريع خدمية عى 
ط�ول الطريق الحيوي، وان هناك تفاهمات تصل ملرحلة التعاقد س�تؤخذ بموجبها 
رس�وم بسيطة من مستخدمي الطريق لقاء الخدمات املقدمة وهي ضمن توجهات 
الدولة«.وتابع »اننا نعّول عى االردن باس�تقطاب بعض املستثمرين ورجال االعمال 
العراقي�ني والصناعي�ني املقتدرين عى املس�توى املادي واملعن�وي«، معربا عن امله 
بأن »يتكلل اللقاء الذي س�يتم فيه رشح الفرص االس�تثمارية والقانونية، باإلرساع 
بأنش�اء املش�اريع االس�تثمارية يف العراق«.وكان وزير العمل وزير الصناعة وكالة 
قد التقى مس�اء السبت يف مبنى الس�فارة العراقية يف عمان، عددا من االقتصاديني 

ورجال االعمال العراقيني املقيمني يف االردن.
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محافظة كركوك
مديرية بلدية كركوك

وحدة العقود

اعالن مناقصة عن مرشوع للمرة االوىل
رقم املناقصة / 1 لسنة 2017 

اسم املناقصة  / تبليط وصب شوارع  يف الفيلق
تدعشو مديرية بلدية كركوك الشركات من ذوي الخربة واالختصاص املعنيني من الدرجة  )العارشة( فما 
فوق الراغبني باالشرتاك  يف املناقصة الرسية اعاله مراجعة  مقر الدائرة للحصول عىل املستندات  واوراق  
املناقصشة لقشاء مبلغ قشدره )100.000( مائة الف دينشار عراقي غري قابل للرد عشىل ان تودع العطاءات 
يف الصنشدوق الخشاص بذلك يف مقر الدائرة داخل ظرف مختوم مع نسشخة  مصشورة  من العطاء يف موعد 
اقصشاه الثانية  عر ظهرا من دوام الرسشمي ليوم االربعاء املصشادف 20 / 9 / 2017 علما ان املروع 

اعاله من )تخصيصات ميزانية البلدية(
املستمسكات املطلوبة:-

1- هوية تصنيف املقاولني أو الركات الصادرة من وزارة التخطيط نافذة أو هوية مقاويل كوردسشتان 
صشادر مشن وزارة التخطيط / اقليم كودرسشتان وبنفس درجة التصنيف اعاله ونافشذة. 2- كتاب براءة 
ذمة من الرضيبة لعام 2017 نافذة عىل ان تكون باسم املقاول اذا كان مقاول أو باسم الركة اذا كانت 
رشكة وليس باسشم مديرهشا املفوض ومعنونشة إىل )مديرية بلدية كركوك( وبنسشخة أصلية أو مصورة 
تصشدق بعشد اإلحالة. 3- صك مصدق أو كفالشة مرصفية أو خطاب ضمان مع قيشام املرصف الذي الذي 
حرر خطاب الضمان بارسال نسخة مصورة من خطاب الضمان فور اصدارها بكتاب )رسي وشخيص( 
معنون إىل قسشم القانونية / وحدة العقود يف املديرية حرصاً مؤيدة صحة صدور خطاب الضمان االصيل 
وبمبلشغ )1%( مشن مبلغ العطاء املقشدم نافذة ملدة ثالثة أششهر وثمانية وعرون يوماً مشن تاريخ غلق 
املناقصة. 4- اعمال مماثلة )حسشن التنفيذ أو ششهادات استالم عمل( مصدقة من الدوائر الرسمية عىل 
ان تكشون تخصصية بحجشم العمل املماثل ومقارب للمشروع. 5- تقديم حسشابات ختامية عن طريق 
محاسشب قانوني )للسنوات الثالث السابقة(. 6- برنامج تقدم العمل. 7- شهادة وثائق تسجيل الركة 
مصدقشة لشدى مسشجل رشكات يف وزارة التجارة مع وثائق عقد تأسشيس الركة واسشماء املسشاهمني 
وذكشر صالحياتهم. 8- وصل اقتناء العطاء. 9- مدة نفاذ العطاءات لثالثة أششهر اعتباراً من تاريخ غلق 
املناقصة. 10- التوقيع عىل استمارة العطاء بعد تدوين سعر العطاء. 11- الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ 
العطاءات. 12- يهمل أي عطاء غري مستويف للروط. 13- عىل مقدمي العطاءات بيان مؤهالت الجهاز 
الفني فيها االختصاصني املتفرغني وغري املتفرغني. 14- املستملكات التي ال يمكن استكمالها – )هوية 
تصنيف املقاولني أو الركات- تأمينات اولية(. 15- تقديم عقد رشاكة مصدقة من كاتب العدل يف حال 
اششرتاك رشكتشني أو اكثر بعطاء واحد. 16- جلب ما يؤيد حجب البطاقشة التموينية. 17- عىل الركات 
مشىلء جدول الكميات بششكل واضح رقماً وكتابشة. 18- ال يجوز مىلء جدول الكميشات بلونني وبخالفه 
سشيتم اسشتبعادكم من املناقصة. 19- مدة تنفيذ العمل 45 يوماً. 20- كلفة املروع )144,400,000( 
مائة واربعة واربعون مليون واربعمائة الف دينار. 21- عىل الركة املنفذة استخدام العالمات االرشادية 
الضوئيشة العاملة بالطاقة الشمسشية ضمن اعمال املشروع  22.يتحمل الركة املنفشذة تاهيل الطرق 
البديلشة لضمشان عدم  التاثشري عىل الحركة املرورية.  23عشىل الركة املنفذة رفع االنقشاض يوميا وعدم 

السماح بتكسدها.
مالحظة:

1-حضشور املؤتمشر لالجابة عىل االستفسشارات بتاريشخ 13 / 9 / 2017 املصادف يوم االربعاء السشاعة 
العارشة صباحاً يف بلدية كركوك.

2-استبعاد عطاء الذي يقل او يزيد عن 20% من الكلفة التخمينية للمروع

رسدار عيل حسن
مدير بلدية كركوك

محافظة كركوك
مديرية بلدية كركوك

وحدة العقود

اعالن مناقصة عن مرشوع للمرة االوىل
رقم املناقصة / 4 لسنة 2017 

اسم املناقصة  / تبليط وصب شوارع  يف دروازة
تدعشو مديرية بلدية كركوك الشركات من ذوي الخربة واالختصاص املعنيني من الدرجة  )العارشة( فما 
فوق الراغبني باالشرتاك  يف املناقصة الرسية اعاله مراجعة  مقر الدائرة للحصول عىل املستندات  واوراق  
املناقصشة لقشاء مبلغ قشدره )100.000( مائة الف دينشار عراقي غري قابل للرد عشىل ان تودع العطاءات 
يف الصنشدوق الخشاص بذلك يف مقر الدائرة داخل ظرف مختوم مع نسشخة  مصشورة  من العطاء يف موعد 
اقصاه الثانية  عر ظهرا من دوام الرسشمي ليوم الخميس املصادف 21 / 9 / 2017 علما ان املروع 

اعاله من )تخصيصات ميزانية البلدية(
املستمسكات املطلوبة:-

1- هوية تصنيف املقاولني أو الركات الصادرة من وزارة التخطيط نافذة أو هوية مقاويل كوردسشتان 
صشادر مشن وزارة التخطيط / اقليم كودرسشتان وبنفس درجة التصنيف اعاله ونافشذة. 2- كتاب براءة 
ذمة من الرضيبة لعام 2017 نافذة عىل ان تكون باسم املقاول اذا كان مقاول أو باسم الركة اذا كانت 
رشكة وليس باسشم مديرهشا املفوض ومعنونشة إىل )مديرية بلدية كركوك( وبنسشخة أصلية أو مصورة 
تصشدق بعشد اإلحالة. 3- صك مصدق أو كفالشة مرصفية أو خطاب ضمان مع قيشام املرصف الذي الذي 
حرر خطاب الضمان بارسال نسخة مصورة من خطاب الضمان فور اصدارها بكتاب )رسي وشخيص( 
معنون إىل قسشم القانونية / وحدة العقود يف املديرية حرصاً مؤيدة صحة صدور خطاب الضمان االصيل 
وبمبلشغ )1%( مشن مبلغ العطاء املقشدم نافذة ملدة ثالثة أششهر وثمانية وعرون يوماً مشن تاريخ غلق 
املناقصة. 4- اعمال مماثلة )حسشن التنفيذ أو ششهادات استالم عمل( مصدقة من الدوائر الرسمية عىل 
ان تكشون تخصصية بحجشم العمل املماثل ومقارب للمشروع. 5- تقديم حسشابات ختامية عن طريق 
محاسشب قانوني )للسنوات الثالث السابقة(. 6- برنامج تقدم العمل. 7- شهادة وثائق تسجيل الركة 
مصدقشة لشدى مسشجل رشكات يف وزارة التجارة مع وثائق عقد تأسشيس الركة واسشماء املسشاهمني 
وذكشر صالحياتهم. 8- وصل اقتناء العطاء. 9- مدة نفاذ العطاءات لثالثة أششهر اعتباراً من تاريخ غلق 
املناقصة. 10- التوقيع عىل استمارة العطاء بعد تدوين سعر العطاء. 11- الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ 
العطاءات. 12- يهمل أي عطاء غري مستويف للروط. 13- عىل مقدمي العطاءات بيان مؤهالت الجهاز 
الفني فيها االختصاصني املتفرغني وغري املتفرغني. 14- املستملكات التي ال يمكن استكمالها – )هوية 
تصنيف املقاولني أو الركات- تأمينات اولية(. 15- تقديم عقد رشاكة مصدقة من كاتب العدل يف حال 
اششرتاك رشكتشني أو اكثر بعطاء واحد. 16- جلب ما يؤيد حجب البطاقشة التموينية. 17- عىل الركات 
مشىلء جدول الكميات بششكل واضح رقماً وكتابشة. 18- ال يجوز مىلء جدول الكميشات بلونني وبخالفه 
سشيتم اسشتبعادكم من املناقصة. 19- مدة تنفيذ العمل 60 يوماً. 20- كلفة املروع )216,600,000( 
مائتان وسشتة عر مليون وسشتمائة الف دينار 21- عىل الركة املنفذة اسشتخدام العالمات االرشادية 
الضوئيشة العاملة بالطاقة الشمسشية ضمن اعمال املشروع  22.يتحمل الركة املنفشذة تاهيل الطرق 
البديلشة لضمشان عدم  التاثشري عىل الحركة املرورية.  23عشىل الركة املنفذة رفع االنقشاض يوميا وعدم 

السماح بتكسدها.
مالحظة:

1-حضشور املؤتمشر لالجابة عىل االستفسشارات بتاريخ 14 / 9 / 2017 املصادف يوم الخميس السشاعة 
العارشة صباحاً يف بلدية كركوك.

2-استبعاد عطاء الذي يقل او يزيد عن 20% من الكلفة التخمينية للمروع

رسدار عيل حسن
مدير بلدية كركوك

إىل / مسامهي رشكة ستار كار للتامني مسامهة خاصة 
م / اعالن دعوة اهليئة العامة 

اسشتنادا الحكام قانون الشركات رقم 21 لسشنة 1997 املعدل وتنفيشذا لقرار مجلس 
االدارة املشؤرخ يف 31 / 7 / 2017 يرسنشا دعوتكم لحضشور اجتماع الهيئة العامة الذي 
سشيعقد يف السشاعة العارشة صباحا من يشوم االحد املصشادف 1 / 10 / 2017 يف مقر 

الركة الكائن يف اربيل شارع كوالن ملناقشة جدول االعمال التالية :
1 – مناقشة مجلس االدارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها 

.
2 – مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية يف السنة املالية املنتهية 31 

/ 12 / 2016 واملصادقة عليهما .
3 – تعيني مراقب حسابات الختامية لعام 2017 وتحديد اجوره وفق ضوابط املهنة .

4 – ابراء الذمة رئيس واعضاء مجلس ادارة للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2016 
.

5 – مناقششة زيادة راس مال الركة من 000 ، 000 ، 500 خمسشمائة مليون إىل 000 
، 000 ، 000 ، 5 خمسة مليارات دينار وفقا الحكام املادة 55 أوال وتعديل املادة الرابعة 

من عقد الركة التاسييس .
راجشني الحضشور اصالشة او انابة احد املسشاهمني بموجب سشند انابشة او توكيل الغري 
بموجب وكالة صادرة من كاتب عدل مع مراعاة احكام املادة 91 من القانون ويف حالة 
عدم حصول النصاب القانوني يؤجل االجتماع إىل اليوم االحد املصادف 7 / 10 / 2017 

يف نفس املكان وزمان اعاله .

رئيس جملس االدارة 
باز رؤوف كريم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد 979 / ب/ 2017 

املوضشوع / اعشالن بيشع عقشار باملزايشدة 
العلنية

املدعي / صفاء محسن ربيح 
املدعشى عليهشم / مديشر بلديشه الكشوت / 

اضافة لوظيفته   
تنفيشذا لقشرار الحكشم الصشادر مشن هذه 
املحكمة بالعدد 797/ب/2017 واملتضمن 
ازالة ششيوع العقار املرقشم 5109/2م38 
الخاجيه وتوزيشع صايف ثمنه بني الركاء 
كال حسشب سشهامة فقد تقرر االعالن عن 
بيعه باملزايدة العلنية خالل خمسشة عر 
يومشا اعتبشارا  مشن اليشوم التشايل للنر يف 
صحيفتني محليتني   فعىل الراغبني بالراء 
مراجعة هذة املحكمة مستصحبني معهم 
القيمشة  القانونيشة 10% مشن  التامينشات 
التقديريشة للعقشار بصك مصشدق معنون 
اىل محكمشة بشداءة الكوت  وسشوف تجري 
املزايشدة يف اليشوم االخشري السشاعة الثانية 
عر ظهرا واذا صادف اليوم االخري عطله 
رسشميه فيعتشرب   اليوم الذي يليشه  موعداً 
للمزايده ويتحمل من ترسو عليه املزايده 

اجور االعالن واملزايدة.......
مواصفات  

عرصه خاليه من املشيدات 
املساحه /  3اولك و47/62 مرت 

الشاغل / اليوجد 
القيمشه التقديريه مائتشي وثمانيه مليون 

وخمسمائة واثنان وسبعون دينار 
القايض 
فالح كريم وناس

وزارة العدل 
دائرة تنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 1366 /2017                   

إىل املنفشذ عليشة / عبشاس حيشال 
سعد مجهول محل االقامه حسب 
كتشاب مركز رشطه العشزة املرقم 
10132يف 2017/6/13 واششعار 
مختار منطقه حي الحوراء االوىل 
لقشد تحقشق لهشذه املديريشة من 
جهشة ذات االختصاص من القائم 
بالتبليغ انك مجهول محلة اإلقامة 
وليس لشك موطن دائشم أو مؤقت 
أو مختشار يمكشن إجشراء التبليغ 
عليه واسشتنادا للمشادة )27(من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغك إعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت 
خالل خمسشة عشر يومشا تبدءا 
من اليشوم التشايل للنشر ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل 
عيل كاظم جبار اليوداوي 

أوصاف املحرر
املرقشم  الكشوت  بشداءة  محكمشة 
 2017/4/5 يف  742/ب/2017 
املتضمن الزام املدين بتسديد مبلغ 
قدره ثالثه ماليشني دينار لصالح 

الدائن احمد نعيم خضري

مجلس القضاء االعىل 
رئاسه محكمه استئناف واسط االتحاديه

محكمة بداءة الكوت  
العدد 981 / ب/ 2017 

املوضشوع / اعشالن بيشع عقشار باملزايشدة 
العلنية

املدعي /  عالء محسن ربيح 
املدعشى عليهشم / مديشر بلديشه الكشوت / 

اضافة لوظيفته   
تنفيشذا لقشرار الحكشم الصشادر مشن هذه 
املحكمة بالعدد 981/ب/2017 واملتضمن 
ازالة ششيوع العقار املرقشم 5108/2م38 
الخاجيه وتوزيع صشايف ثمنه بني الركاء 
كال حسشب سشهامة فقد تقرر االعالن عن 
بيعشه باملزايدة العلنية خالل خمسشة عر 
يومشا اعتبشارا  مشن اليشوم التشايل للنر يف 
صحيفتني محليتني   فعىل الراغبني بالراء 
مراجعة هذة املحكمة مسشتصحبني معهم 
القيمشة  مشن   %10 القانونيشة  التامينشات 
التقديريشة للعقشار بصك مصشدق معنون 
اىل محكمشة بشداءة الكوت  وسشوف تجري 
املزايشدة يف اليشوم االخشري السشاعة الثانية 
عر ظهرا واذا صادف اليوم االخري عطله 
رسشميه فيعتشرب   اليوم الذي يليشه  موعداً 
للمزايده ويتحمل من ترسشو عليه املزايده 

اجور االعالن واملزايدة.......
مواصفات

عرصه خاليه من املشيدات 
املساحه /  275 م2 

الشاغل / اليوجد 
القيمشه التقديريشه / مائه وعشر ماليني 

دينار 
القايض 
فالح كريم وناس

مجلس القضاء االعىل 
واسشط  اسشتئناف  محكمشه  رئاسشه 

االتحاديه
محكمة بداءة الكوت  

العدد 983 / ب/ 2017 
املوضوع / اعشالن بيع عقشار باملزايدة 

العلنية
املدعي /  محسن ربيح ذهيب

املدعشى عليهم / مدير بلديشه الكوت / 
اضافة لوظيفته  

 تنفيشذا لقرار الحكشم الصادر من هذه 
983/ب/2017  بالعشدد  املحكمشة 
واملتضمشن ازالة ششيوع العقشار املرقم 
5107/2م38 الخاجيشه وتوزيشع صايف 
ثمنه بني الركاء كال حسشب سشهامة 
فقشد تقرر االعشالن عن بيعشه باملزايدة 
العلنية خالل خمسة عر يوما اعتبارا  
مشن اليشوم التشايل للنشر يف صحيفتني 
بالشراء  الراغبشني  فعشىل  محليتشني   
مراجعشة هشذة املحكمة مسشتصحبني 
معهشم التامينشات القانونيشة 10% من 
القيمة التقديريشة للعقار بصك مصدق 
معنون اىل محكمة بداءة الكوت  وسوف 
تجشري املزايدة يف اليوم االخري السشاعة 
الثانيشة عشر ظهرا واذا صشادف اليوم 
االخشري عطلشه رسشميه فيعتشرب   اليوم 
الشذي يليه  موعشداً للمزايشده ويتحمل 
من ترسشو عليه املزايشده اجور االعالن 

واملزايدة.......
مواصفات  

عرصه خاليه من املشيدات 
املساحه /  285 م2 

الشاغل / اليوجد 
القيمه التقديريشه / مائه واربعة عر 

مليون دينار 
القايض فالح كريم وناس

محافظة كركوك
مديرية بلدية كركوك

وحدة العقود

اعالن مناقصة عن مرشوع للمرة االوىل
رقم املناقصة / 2 لسنة 2017 

اسم املناقصة  / تبليط وصب شوارع  يف املصىل
تدعشو مديرية بلدية كركوك الشركات من ذوي الخربة واالختصاص املعنيني من الدرجة  )العارشة( فما 
فوق الراغبني باالشرتاك  يف املناقصة الرسية اعاله مراجعة  مقر الدائرة للحصول عىل املستندات  واوراق  
املناقصشة لقشاء مبلغ قشدره )100.000( مائة الف دينشار عراقي غري قابل للرد عشىل ان تودع العطاءات 
يف الصنشدوق الخشاص بذلك يف مقر الدائرة داخل ظرف مختوم مع نسشخة  مصشورة  من العطاء يف موعد 
اقصشاه الثانية  عر ظهرا من دوام الرسشمي ليوم االربعاء املصشادف 20 / 9 / 2017 علما ان املروع 

اعاله من )تخصيصات ميزانية البلدية(
املستمسكات املطلوبة:-

1- هوية تصنيف املقاولني أو الركات الصادرة من وزارة التخطيط نافذة أو هوية مقاويل كوردسشتان 
صشادر مشن وزارة التخطيط / اقليم كودرسشتان وبنفس درجة التصنيف اعاله ونافشذة. 2- كتاب براءة 
ذمة من الرضيبة لعام 2017 نافذة عىل ان تكون باسم املقاول اذا كان مقاول أو باسم الركة اذا كانت 
رشكة وليس باسشم مديرهشا املفوض ومعنونشة إىل )مديرية بلدية كركوك( وبنسشخة أصلية أو مصورة 
تصشدق بعشد اإلحالة. 3- صك مصدق أو كفالشة مرصفية أو خطاب ضمان مع قيشام املرصف الذي الذي 
حرر خطاب الضمان بارسال نسخة مصورة من خطاب الضمان فور اصدارها بكتاب )رسي وشخيص( 
معنون إىل قسشم القانونية / وحدة العقود يف املديرية حرصاً مؤيدة صحة صدور خطاب الضمان االصيل 
وبمبلشغ )1%( مشن مبلغ العطاء املقشدم نافذة ملدة ثالثة أششهر وثمانية وعرون يوماً مشن تاريخ غلق 
املناقصة. 4- اعمال مماثلة )حسشن التنفيذ أو ششهادات استالم عمل( مصدقة من الدوائر الرسمية عىل 
ان تكشون تخصصية بحجشم العمل املماثل ومقارب للمشروع. 5- تقديم حسشابات ختامية عن طريق 
محاسشب قانوني )للسنوات الثالث السابقة(. 6- برنامج تقدم العمل. 7- شهادة وثائق تسجيل الركة 
مصدقشة لشدى مسشجل رشكات يف وزارة التجارة مع وثائق عقد تأسشيس الركة واسشماء املسشاهمني 
وذكشر صالحياتهم. 8- وصل اقتناء العطاء. 9- مدة نفاذ العطاءات لثالثة أششهر اعتباراً من تاريخ غلق 
املناقصة. 10- التوقيع عىل استمارة العطاء بعد تدوين سعر العطاء. 11- الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ 
العطاءات. 12- يهمل أي عطاء غري مستويف للروط. 13- عىل مقدمي العطاءات بيان مؤهالت الجهاز 
الفني فيها االختصاصني املتفرغني وغري املتفرغني. 14- املستملكات التي ال يمكن استكمالها – )هوية 
تصنيف املقاولني أو الركات- تأمينات اولية(. 15- تقديم عقد رشاكة مصدقة من كاتب العدل يف حال 
اششرتاك رشكتشني أو اكثر بعطاء واحد. 16- جلب ما يؤيد حجب البطاقشة التموينية. 17- عىل الركات 
مشىلء جدول الكميات بششكل واضح رقماً وكتابشة. 18- ال يجوز مىلء جدول الكميشات بلونني وبخالفه 
سشيتم اسشتبعادكم من املناقصة. 19- مدة تنفيذ العمل 45 يوماً. 20- كلفة املروع )131,765,000( 
مائة واحدى وثالثون مليون وسشبعمائة وخمسشة وستون الف دينار. 21- عىل الركة املنفذة استخدام 
العالمشات االرششادية الضوئية العاملة بالطاقة الشمسشية ضمشن اعمال املشروع  22.يتحمل الركة 
املنفشذة تاهيشل الطرق البديلة لضمشان عدم  التاثري عىل الحركشة املرورية.  23عىل الركشة املنفذة رفع 

االنقاض يوميا وعدم السماح بتكسدها.
مالحظة:

1-حضشور املؤتمشر لالجابة عىل االستفسشارات بتاريشخ 13 / 9 / 2017 املصادف يوم االربعاء السشاعة 
العارشة صباحاً يف بلدية كركوك.

2-استبعاد عطاء الذي يقل او يزيد عن 20% من الكلفة التخمينية للمروع

رسدار عيل حسن
مدير بلدية كركوك

محافظة كركوك
مديرية بلدية كركوك

وحدة العقود

اعالن مناقصة عن مرشوع للمرة االوىل
رقم املناقصة / 5 لسنة 2017 

اسم املناقصة  / تبليط وصب شوارع  يف حي النرص
تدعشو مديرية بلدية كركوك الشركات من ذوي الخربة واالختصاص املعنيني من الدرجة  )العارشة( فما 
فوق الراغبني باالشرتاك  يف املناقصة الرسية اعاله مراجعة  مقر الدائرة للحصول عىل املستندات  واوراق  
املناقصشة لقشاء مبلغ قشدره )100.000( مائة الف دينشار عراقي غري قابل للرد عشىل ان تودع العطاءات 
يف الصنشدوق الخشاص بذلك يف مقر الدائرة داخل ظرف مختوم مع نسشخة  مصشورة  من العطاء يف موعد 
اقصاه الثانية  عر ظهرا من دوام الرسشمي ليوم الخميس املصادف 21 / 9 / 2017 علما ان املروع 

اعاله من )تخصيصات ميزانية البلدية(
املستمسكات املطلوبة:-

1- هوية تصنيف املقاولني أو الركات الصادرة من وزارة التخطيط نافذة أو هوية مقاويل كوردسشتان 
صشادر مشن وزارة التخطيط / اقليم كودرسشتان وبنفس درجة التصنيف اعاله ونافشذة. 2- كتاب براءة 
ذمة من الرضيبة لعام 2017 نافذة عىل ان تكون باسم املقاول اذا كان مقاول أو باسم الركة اذا كانت 
رشكة وليس باسشم مديرهشا املفوض ومعنونشة إىل )مديرية بلدية كركوك( وبنسشخة أصلية أو مصورة 
تصشدق بعشد اإلحالة. 3- صك مصدق أو كفالشة مرصفية أو خطاب ضمان مع قيشام املرصف الذي الذي 
حرر خطاب الضمان بارسال نسخة مصورة من خطاب الضمان فور اصدارها بكتاب )رسي وشخيص( 
معنون إىل قسشم القانونية / وحدة العقود يف املديرية حرصاً مؤيدة صحة صدور خطاب الضمان االصيل 
وبمبلشغ )1%( مشن مبلغ العطاء املقشدم نافذة ملدة ثالثة أششهر وثمانية وعرون يوماً مشن تاريخ غلق 
املناقصة. 4- اعمال مماثلة )حسشن التنفيذ أو ششهادات استالم عمل( مصدقة من الدوائر الرسمية عىل 
ان تكشون تخصصية بحجشم العمل املماثل ومقارب للمشروع. 5- تقديم حسشابات ختامية عن طريق 
محاسشب قانوني )للسنوات الثالث السابقة(. 6- برنامج تقدم العمل. 7- شهادة وثائق تسجيل الركة 
مصدقشة لشدى مسشجل رشكات يف وزارة التجارة مع وثائق عقد تأسشيس الركة واسشماء املسشاهمني 
وذكشر صالحياتهم. 8- وصل اقتناء العطاء. 9- مدة نفاذ العطاءات لثالثة أششهر اعتباراً من تاريخ غلق 
املناقصة. 10- التوقيع عىل استمارة العطاء بعد تدوين سعر العطاء. 11- الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ 
العطاءات. 12- يهمل أي عطاء غري مستويف للروط. 13- عىل مقدمي العطاءات بيان مؤهالت الجهاز 
الفني فيها االختصاصني املتفرغني وغري املتفرغني. 14- املستملكات التي ال يمكن استكمالها – )هوية 
تصنيف املقاولني أو الركات- تأمينات اولية(. 15- تقديم عقد رشاكة مصدقة من كاتب العدل يف حال 
اششرتاك رشكتشني أو اكثر بعطاء واحد. 16- جلب ما يؤيد حجب البطاقشة التموينية. 17- عىل الركات 
مشىلء جدول الكميات بششكل واضح رقماً وكتابشة. 18- ال يجوز مىلء جدول الكميشات بلونني وبخالفه 
سشيتم اسشتبعادكم من املناقصة. 19- مدة تنفيذ العمل 45 يوماً. 20- كلفة املروع )144,400,000( 
مائة واربعة واربعون مليون واربعمائة الف دينار 21- عىل الركة املنفذة استخدام العالمات االرشادية 
الضوئيشة العاملة بالطاقة الشمسشية ضمن اعمال املشروع  22.يتحمل الركة املنفشذة تاهيل الطرق 
البديلشة لضمشان عدم  التاثشري عىل الحركة املرورية.  23عشىل الركة املنفذة رفع االنقشاض يوميا وعدم 

السماح بتكسدها.
مالحظة:

1-حضشور املؤتمشر لالجابة عىل االستفسشارات بتاريخ 14 / 9 / 2017 املصادف يوم الخميس السشاعة 
العارشة صباحاً يف بلدية كركوك.

2-استبعاد عطاء الذي يقل او يزيد عن 20% من الكلفة التخمينية للمروع

رسدار عيل حسن
مدير بلدية كركوك

محافظة كركوك
مديرية بلدية كركوك

وحدة العقود

اعالن مناقصة عن مرشوع للمرة االوىل
رقم املناقصة / 3 لسنة 2017 

اسم املناقصة  / تبليط وصب شوارع  يف رحيم اوه
تدعشو مديرية بلدية كركوك الشركات من ذوي الخربة واالختصاص املعنيني من الدرجة  )العارشة( فما 
فوق الراغبني باالشرتاك  يف املناقصة الرسية اعاله مراجعة  مقر الدائرة للحصول عىل املستندات  واوراق  
املناقصشة لقشاء مبلغ قشدره )100.000( مائة الف دينشار عراقي غري قابل للرد عشىل ان تودع العطاءات 
يف الصنشدوق الخشاص بذلك يف مقر الدائرة داخل ظرف مختوم مع نسشخة  مصشورة  من العطاء يف موعد 
اقصشاه الثانية  عر ظهرا من دوام الرسشمي ليوم االربعاء املصشادف 20 / 9 / 2017 علما ان املروع 

اعاله من )تخصيصات ميزانية البلدية(
املستمسكات املطلوبة:-

1- هوية تصنيف املقاولني أو الركات الصادرة من وزارة التخطيط نافذة أو هوية مقاويل كوردسشتان 
صشادر مشن وزارة التخطيط / اقليم كودرسشتان وبنفس درجة التصنيف اعاله ونافشذة. 2- كتاب براءة 
ذمة من الرضيبة لعام 2017 نافذة عىل ان تكون باسم املقاول اذا كان مقاول أو باسم الركة اذا كانت 
رشكة وليس باسشم مديرهشا املفوض ومعنونشة إىل )مديرية بلدية كركوك( وبنسشخة أصلية أو مصورة 
تصشدق بعشد اإلحالة. 3- صك مصدق أو كفالشة مرصفية أو خطاب ضمان مع قيشام املرصف الذي الذي 
حرر خطاب الضمان بارسال نسخة مصورة من خطاب الضمان فور اصدارها بكتاب )رسي وشخيص( 
معنون إىل قسشم القانونية / وحدة العقود يف املديرية حرصاً مؤيدة صحة صدور خطاب الضمان االصيل 
وبمبلشغ )1%( مشن مبلغ العطاء املقشدم نافذة ملدة ثالثة أششهر وثمانية وعرون يوماً مشن تاريخ غلق 
املناقصة. 4- اعمال مماثلة )حسشن التنفيذ أو ششهادات استالم عمل( مصدقة من الدوائر الرسمية عىل 
ان تكشون تخصصية بحجشم العمل املماثل ومقارب للمشروع. 5- تقديم حسشابات ختامية عن طريق 
محاسشب قانوني )للسنوات الثالث السابقة(. 6- برنامج تقدم العمل. 7- شهادة وثائق تسجيل الركة 
مصدقشة لشدى مسشجل رشكات يف وزارة التجارة مع وثائق عقد تأسشيس الركة واسشماء املسشاهمني 
وذكشر صالحياتهم. 8- وصل اقتناء العطاء. 9- مدة نفاذ العطاءات لثالثة أششهر اعتباراً من تاريخ غلق 
املناقصة. 10- التوقيع عىل استمارة العطاء بعد تدوين سعر العطاء. 11- الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ 
العطاءات. 12- يهمل أي عطاء غري مستويف للروط. 13- عىل مقدمي العطاءات بيان مؤهالت الجهاز 
الفني فيها االختصاصني املتفرغني وغري املتفرغني. 14- املستملكات التي ال يمكن استكمالها – )هوية 
تصنيف املقاولني أو الركات- تأمينات اولية(. 15- تقديم عقد رشاكة مصدقة من كاتب العدل يف حال 
اششرتاك رشكتشني أو اكثر بعطاء واحد. 16- جلب ما يؤيد حجب البطاقشة التموينية. 17- عىل الركات 
مشىلء جدول الكميات بششكل واضح رقماً وكتابشة. 18- ال يجوز مىلء جدول الكميشات بلونني وبخالفه 
سشيتم اسشتبعادكم من املناقصة. 19- مدة تنفيذ العمل 45 يوماً. 20- كلفة املروع )144,400,000( 
مائة واربعة واربعون مليون واربعمائة الف دينار 21- عىل الركة املنفذة استخدام العالمات االرشادية 
الضوئيشة العاملة بالطاقة الشمسشية ضمن اعمال املشروع  22.يتحمل الركة املنفشذة تاهيل الطرق 
البديلشة لضمشان عدم  التاثشري عىل الحركة املرورية.  23عشىل الركة املنفذة رفع االنقشاض يوميا وعدم 

السماح بتكسدها.
مالحظة:

1-حضشور املؤتمشر لالجابة عىل االستفسشارات بتاريشخ 13 / 9 / 2017 املصادف يوم االربعاء السشاعة 
العارشة صباحاً يف بلدية كركوك.

2-استبعاد عطاء الذي يقل او يزيد عن 20% من الكلفة التخمينية للمروع

رسدار عيل حسن
مدير بلدية كركوك

إىل / مسامهي رشكة بغداد السالم للصناعات 
الغذائية م . م 

م / دعوة هيئة عامة
اسشتنادا الحشكام قانشون الشركات رقشم 21 لسشنة 1997 

املعدل. 
يرسنشا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة املزمع عقده 
يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االربعاء املوافق 27 / 
9 / 2017 يف مدينة دهوك قاعة فندق برجني وذلك ملناقششة 

جدول االعمال وكما ييل : 
1 – مناقششة تعديشل املادة االوىل من عقد التاسشيس بتعديل 
اسمها من رشكة بغداد السالم للصناعات الغذائية املساهمة 
املختلطة إىل رشكة بغداد السالم للصناعات الغذائية مساهمة 

خاصة .
2 – تكييشف عقد تاسشيس الركة وانسشجاما مشع احكام 

قانون الركات .
3 – انتخاب مجلس ادارة جديد للركة .

راجني الحضور اصالة او انابة احد املساهمني بموجب سند 
االنابة او توكيل الغري بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل 
ويف حالة عدم حصشول النصاب القانوني يؤجل االجتماع إىل 
يوم االربعاء املوافق 4 / 10 / 2017 ويف ذات الزمان واملكان 

ومراعاة احكام املادة 91 من قانون الركات .
مع التقدير 

رئيس جملس االدارة 
هيثم صليوا الطون

العدد 13743
التاريخ 10 / 9 / 2017

العدد 13747
التاريخ 10 / 9 / 2017 

العدد 13745
التاريخ 10 / 9 / 2017 

العدد 13746
التاريخ 10 / 9 / 2017 

العدد 13744
التاريخ 10 / 9 / 2017 
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          مؤيد عبد الزهرة 

احبها وأحبته على البعد كانا يتبادالن الرسائل 
على الحاسوب واليكاد يفترقان ..

اعتادا ترتي�ب اوقاتهما فجر كل صباح وقليل 
من الظهيرة  وبعد العاشرة ليال 

عرف كل منهم فارق التوقيت بين عواصمهم 
 ..

ق�ال له�ا م�رة:” كوني ان�ت ، الظ�ل ألخرى 
تختبيءخلف جدران متهالكة، اذ مهما تعالت 
الغيوم تبقى النجمة قنديل يزين صدر السماء 
تضيء ال�درب لتطرد وحش�ة الظالم وعتمة 
اللي�ل .. فف�ي احيانا كثيرة أراك ش�جرة ورد 
تزهر فأجالس�ك.. أش�م عطرك وأسقيك ماء 

الكوثر..”
ردت تس�بقها كلم�ة اه..اه ما ابه�ى بوحك يا 
صديق�ي.. لك�ن البع�د يغتال حلم�ي الجميل 

فايئس في ارقي ألمواجع.
لك�ن االتعلمي�ن كم م�ن بعي�د كان اقرب من 

حبل الوريد
اعلم بيد ان  الس�راب  ياهذا اليتحول ماء ،وال 

يطفئ الظمأ.
اذن دع�ي الس�راب للس�راب س�أكون دخانا 

وأتبخر؟!..
هل سترحل ؟ رهان المسافات يخذل.

انت متشائمة لماذا ؟ دعي حزنك جانبا.

بل  اناواقعية .. حب تذبحه سكين المسافات  
يع�ذب فه�ل تريدني أبقى س�جينة الشاش�ة 
وتق�ول  إلي�ك  ش�وقا  واحت�رق  والكلم�ات 

تشاؤم؟.
هذا قدرنا االن ..

طبع�ا ل�م اعت�رض ، فق�ط أرى وجهينا في 
المرأة ال أكثر

صدق�ا لن اس�جنك عزيزتي .. ل�ن أرغمك ،لن 
اغتال احالمك

انت تهرب العاش�ق ال يستسلم أبدا..أليس من 
حقي أن اتشبث بالحب ؟

قلت مشاعري بصدق ،لم اهرب .

وان�ا اقول لي�س ارغاما ل�ك ،بل الن�ي اعاني 
احتراقا تعلمه جيدا ،فأنا وحدي هنا  ...

من يهرب ..من؟!
ال اهرب أيضا صدقني أتألم والله ال اهرب ،

افهمني ،صدقني الاهرب إال إليك
فليكن سأحترق وحدي معك اشتعاال..!!

انت روحي انفاسي كل وجودي..
حس�نا ايها البهي لننه األلم ،ولنتحدث بهدوء 

دون قلق..
مال�ك صمت�ت؟ ال تتركن�ي وح�دي احترق..

اينك؟ 
هل انت غاضب؟ حسنا ياهذا..

س�أرفع راي�ة الخراب ضاحك�ة وأوقع كتاب 
الهزيمة رصاصة او شظية

ال  الري�ح  وصاف�ح  فاذه�ب  الف�ؤاد  طال�ت 
اريدمعانقةالوجع على سارية االنتظار 

بحلم تحرق�ه المس�افات تص�ده المتاريس، 
المسافات جدار برلين بيننا لم يسقط

 التقلق�ي،ال تتش�ائمي ، صدقاس�أحملك بين 
الخنادق ،واجعل لك متراسا ،ال احد يصل اليه 
س�واي، البد للجدار ان يته�دم مادمنا نطرق 

بقوة..
اخافك أيضا الني ال استسيغ خسارتك

وانا كذلك اخاف هذا،قلت في س�ري انها هي 
ألغير وس�أالحقها حتى اخ�ر االرض مابقي 

من العمر.
أرجوك ال تجعلني طماعة وغيورة..

لست  طماعة ولست بطامع نحن معا.
يا..أنت معي دوما، ولو دون ارتباط إال رابطة 

الصدق والصداقة.
سنبقى أفضل صديقين إلى آخر العمر.. 

وان�ت معي في الصح�و والمن�ام ، في البيت 
والشارع في الكتاب والتظاهرة

،في الحلم واليقظ�ة.. ياالعمارنا الخضراء اذ 
تزداد اخضرار.

ان�ت حاض�ر معي لكن ب�ال أم�ل ، إال أمل انك 
جنبي تساندني لكي ال نكون انانيين انا لست 

مرتبطة لكن ال خيار لنا.

قصة قصرية.. سكني املسافات
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح 
الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكم�ة االحوال الش�خصية يف 

سامراء
العدد 7882

التاريخ 2017/9/7
اىل املدعى عليه /صكبان طامي 

عبد 
اعالن

اقام�ت املدعي�ة )س�ميه صكر 
عب�د ( الدعوى الرشعية املرقمة 
ض�دك  1005/ش/2017  
ال�زواج  تثبي�ت  فيه�ا  تطال�ب 
وملجهولية  محل اقامتك  حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ ومختار 
واختياري�ة س�امراء /الضباط 
املحكم�ة  ق�ررت  فق�د  االوىل 
بتبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ن 
يوميت�ن  محليت�ن ب�رورة 
حض�ورك موعد املرافعة املوافق 
سوف  وبعكس�ه   2017/9/26
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

قيرص عباس رشيد
������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح 

الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء

محكم�ة االحوال الش�خصية يف 
سامراء

العدد 2017/7894
التاريخ 2017/9/10

اىل املدع�ى علي�ه /احم�د عايد 
جدوع 

اعالن
ق�ررت املحكمة الحكم بتصديق 
الطالق الخارجي الواقع بتاريخ 
2004/7/4 ب�ن املدع�ى عليه 
احم�د عايد جدوع ع�ىل املدعية 
نورية محسن غضيب واعتباره  
للم�رة  واقع�ا  رجعي�ا  طالق�ا 
االوىل وال�ذي انقل�ب اىل ط�الق 
بائ�ن بينونة صغ�رى النقضاء 
الع�دة واليح�ق لهما اس�تئناف 
الحياة الزوجي�ة اال بعقد ومهر 
جديدي�ن والع�دة رشعي�ة عىل 
واليح�ق  النقضائه�ا  املدعي�ة 
له�ا ال�زواج م�ن رجل اخ�ر اال 
بع�د اكتس�اب  الق�رار الدرجة 
القطعي�ة ول�م تحك�م املحكمة 
للمدعي�ة بالس�كن لتنازلها عن 
املدعى  الس�كني وتحمي�ل  حق 
عليه الرسوم واملصاريف وصدر 
الق�رار اس�تنادا الح�كام املواد 
والتاس�عة  والثالث�ون  الرابع�ة 
والثالث�ون اح�وال ش�خصية و 
و154و156و1 اثب�ات  22و76 
2013 177و 166و 161و 59و

و300 مرافع�ات مدني�ة و 25 
رس�وم عدلية حكما غيابا قابال 
لالع�راض والتمييز وافهم علنا 
ق�ررت  فق�د   2017/5/28 يف 
بواس�طة  بتبليغ�ك   املحكم�ة 
صحيفت�ن  يوميت�ن محليتن 
لالعراض عليه خالل ش�هر من 

تاريخ االعالن 
القايض

قيرص عباس رشيد
������������������������

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة 77/خ/2017
التاريخ 2017/8/27

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الب�رصة 
 860/3090 تسلس�ل  العق�ار 
الرباط الكب�ر يف حي االصدقاء 
العائ�د للمدي�ن جبار شنيش�ل 
بناي املحجوز لقاء طلب الدائن 
مرت�ى كام�ل مفت�ن البال�غ 
مائ�ة  دين�ار   103515000
ملي�ون وخمس�مائة  وثالث�ون 
وخمس�ة عرش الف دينار فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل م�دة ثالثن يوما 
تب�دا م�ن الي�وم الت�ايل للن�رش 
التامين�ات  مع�ه  مس�تصحبا  
املائ�ة  م�ن  ع�رشة  القانوني�ة 
م�ن القيم�ة املق�درة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م 
التسجيل والداللية عىل املشري

املنفذ العدل
فردوس حسن شاوي

املواصفات :
1-موقعه ورقم�ه 860/3090 

الرباط الكبر
2-جنس�ه ونوع�ه : ارض الدار 

مع ابنيتها ملك رصف
يق�ع   : واوصاف�ه  3-ح�دوده 
منطق�ة ح�ي االصدق�اء ق�رب 

جامع العباس
4-مش�تمالته : استقبال وهول 
وث�الث غ�رف ومطب�خ وحمام 
ومرف�ق صح�ي  تحتاني وثالث 
غ�رف وه�ول وحم�ام ومرفق 

صحي فوقاني
5-مساحته : م2  اولك/2
6-درجة العمران : جيدة

7-الشاغل : املدين جبار شنيشل 
بناي

8-القيمة املقدرة 130.000.000 
دينار مئة وثالثون مليون دينار

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

البرصة االتحادية
الش�خصية  االحوال  محكمة 

يف الزبر
/902 الدع�وى  رق�م 

ش/2017
التاريخ 2017/8/17

اعالن
اىل املدع�ى عليه /عيل كريدي 

جوده
املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
املرق�م  قراره�ا  بحق�ك 
بتاري�خ  902/ش/2017 
واملتضم�ن   2017/6/22
حضانته�ا  بتايي�د  الحك�م 
الوالدها املتولدين لها منك كل 
من حس�ن  وس�يف وزهراء 
ول�دى  وحم�زة  وح�وراء 
تبليغك بموج�ب كتاب مركز 
رشطة املربد الع�دد 5878 يف 
2017/7/9 تبن انك مرتحل 
اىل جه�ة مجهول�ة ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفتن 
ع�دم  ح�ال  ويف  يوميت�ن 
اعراض�ك عىل الق�رار خالل 
ع�رشة ايام س�وف يكتس�ب 

الدرجة القطعية 
القايض

������������������������
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

البرصة االتحادية
محكمة بداءة شط العرب

165/اعراضي�ه  الع�دد 
2001/

التاريخ 2017/7/23
اعالن

اىل املع�رض علي�ه )حس�ن 
عب�د الزهرة مال الل�ه ( بناءا 
عىل الدع�وى البدائية املقامة 
ض�دك م�ن قب�ل املعرض�ن 
)ماجدة جاسم محمد وامجد 
احمد عبد الرضا وحامد احمد 
حميد وسارة احمد عبد الرضا 
( واملتضمن�ة االع�راض عىل 
الحكم الغياب�ي املرقم 165/

 2001/5/28 يف  ب/2001 
مع وضع ش�ارة عدم ترصف 
وملجهولي�ة  العق�ارات  ع�ىل 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وتاييد املجلس 
البل�دي عليه ق�ررت املحكمة 
بواس�طة  اعالن�ا  تبليغ�ك 
يوميتن  محليتن  صحيفتن 
للحض�ور يف موع�د املرافع�ة 
املصادف ي�وم 2017/9/17 
ويف حالة ع�دم حضوركم  او 
من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافعة غيابيا بحقك 

القايض
������������������������

اسم املحكمة : محكمة قوى 
الخامس�ة  الداخ�يل  االم�ن 

بالبرصة
اسم املتهم ورتبته ووحدته : 
الرشطي عبد الله محسن عبد 
رشطة  حس�ن/مديرية  الله 

محافظة البرصة
 : وتاريخه�ا  الدع�وى  رق�م 

2015/907
الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ 

2012/11/1:
تاريخ الحكم : 2015/7/12

املادة القانونية : 5 من ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم
حكم�ت محكمة ق�وى االمن 
الداخيل الخامس�ة  عىل املدان 
الغائب )الرشط�ي/ عبد الله 
محس�ن عب�د الل�ه حس�ن(

باسم الشعب بما ييل :-
مل�دة  البس�يط  1-بالحب�س 
) س�تة اش�هر ( وف�ق املادة 
لس�نة   14 رق�م  ق.ع.د   /5
املادتن 61/ 2008 وبدالل�ة 

ق.أ.د  م�ن  69/اوال  و   اوال  
رقم 17 لس�نة 2008 لغيابه 
عن مق�ر عمل�ه م�ن تاريخ 

2012/11/1 ولحد االن .
املوظف�ن  اعط�اء   -2
العمومي�ن صالحية القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
اس�تنادا  حق�ه  يف  الص�ادر 
الح�كام امل�ادة 69/ثانيا من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
3- ال�زام املواطن�ن االخب�ار 
ع�ن مح�ل اختف�اء املحكوم 
اعاله اس�تنادا الحكام املادة 

69/ثالثا من ق.أ.د
4- حجز امواله املنقولة وغر 
الح�كام  اس�تنادا  املنقول�ة  

املادة 69/رابعا من ق.أ.د  
الخدم�ة  م�ن  5-اخراج�ه 
اس�تنادا للمادة 42/ثانيا من 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 
6- تحدي�د اتع�اب محام�اة 
للمحامي املنتدب جبار عاتي 
ج�ر    مبلغ ق�دره عرشون  
ال�ف دين�ار ت�رصف ل�ه بعد 
الدرج�ة  الحك�م  اكتس�اب 

القطعية
حكما غيابيا ص�ادرا باتفاق 
االراء اس�تنادا الح�كام املادة 
قاب�ال  ق.أ.د  م�ن  اوال   /61

لالعراض وافهم علنا 

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

اس�م املتهم ورتبته ووحدت�ه : الرشطي 
عدي حمود ثام�ر نارص/مديرية رشطة 

محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2012/1303

تاريخ ارتكاب الجريمة :2011/12/13
تاريخ الحكم : 2015/7/29

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

خالصة الحكم
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامسة  عىل املدان الغائب )الرشطي/ 
عدي حمود ثامر نارص(باس�م الش�عب 

بما ييل :-
1-بالحبس البس�يط ملدة ) س�تة اشهر 
( وف�ق امل�ادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 وبدالل�ة املادتن 61/اوال  و  69/

اوال من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه 
عن مقر عمله م�ن تاريخ 2011/2/13 

ولحد االن .
2- اعطاء املوظفن العمومين صالحية 
القب�ض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الص�ادر يف حقه اس�تنادا الح�كام املادة 
69/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008

3- ال�زام املواطن�ن االخب�ار ع�ن محل 
اختف�اء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثالثا من ق.أ.د
4- حج�ز امواله املنقولة وغ�ر املنقولة  
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69/ثالث�ا م�ن 

ق.أ.د  
5-اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 
42/ثاني�ا م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 

 2008
6- تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنت�دب جب�ار عاتي ج�ر    مبلغ قدره 
ع�رشون  ال�ف دين�ار ت�رصف ل�ه بع�د 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا 
الحكام امل�ادة 61/ اوال م�ن ق.أ.د قابال 

لالعراض وافهم علنا  يف 2015/7/29

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
رقم القضية 2014/1032

تاريخ القرار 2014/10/29
تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة يوم االربعاء املصادف 2014/10/29 برئاسة عميد 
الرشطة الحقوقي نزار دمري هاش�م وعضويه كل من العميد الحقوقي خضر عويف هالل والعميد 

الحقوقي جر عتيوي معله واصدرت بأسم الشعب قرارها االتي :
اسم املتهم الغائب /الرشطي عبد الله صالح عبد الله نجم

وحدته /قيادة رشطة محافظة البرصة
املشتكي /الحق العام

احال�ت الينا قيادة رشطة محافظة البرصة بموجب امر االحالة املرقم 555 يف 2011/12/15 اوراق 
املجل�س التحقيقي الخاصة باملتهم الغائب اعاله الجراء محاكمته غيابيا وفق املادتن 5و35 ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املادة 65/ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008
القرار 

اطلعت املحكمة عىل املستمس�كات املرفقة باضبارة القضية بعدها تىل املدعي العام مطالعته وطلب 
فيه�ا تجريم املتهم بموج�ب مادتي االحالة وتحدي�د عقوبته بمقتضاهما غيابي�ا وربطت املطالعة 

باضبارة القضية
انتدب رئيس املحكمة املحامي جبار عاتي جر للدفاع عن املتهم اعاله استنادا للمادة 37/ثانيا ق.أد 

لسنة 2008 وقد حر جلسة املحاكمة ومن وقائع القضية اتضح ماييل :
بتاري�خ 2010/3/16 غاب املتهم الرشطي عبد الله صالح عبد الله نجم عم مقر عمله قيادة رشطة 
محافظة البرصة ولم يلتحق لحد االن مستصحبا معه املسدس الحكومي املرقم GKH880 نوع كلوك 

مع كافة ملحقاته مع 30 اطالقه من نوعه 
ايد الش�اهدان  كل من املفوض حيدر ش�اكر عبد الوهاب واملفوض ماهر رميض خميس بافادتهما 
املدون�ة ام�ام ه�ذه املحكمة غياب املتهم الرشطي عب�د الله صالح عبد الله نجم ع�ن مقر عمله من 
 GKH880 تاري�خ 2010/3/16وعدم التحاقه لحد االن مس�تصحبا معه املس�دس الحكومي املرقم

نوع كلوك مع كافة ملحقاته مع 30 اطالقة من نوعه 
اص�درت هذه املحكمة عىل املته�م اعالها اخطاره�ا املرق�م 2010/117 يف 2012/1/18 والحظت 
م�ي امل�دة املقرر قانون�ا عىل تعليق�ه ون�رشه يف صحيفة الع�راق الي�وم الع�دد 1989 الصادر يف 

2013/10/24
اطلع�ت املحكمة وتلت علنا اس�تنادا للمادة 59/اوال من ق.أ.د ج�دول تفاصيل خدمات املتهم اعاله 

وتبن عدم وجود سوابق له 
استمعت  املحكمة اىل مطالعة املحامي املنتدب جبار عاتي جر والتي طلب فيها الرأفه باملتهم اعاله 

عند تحديد مدة العقوبة
مل�ا تق�دم وحيث ان فعل املتهم الرشطي عب�د الله صالح عبد الله نجم يش�كل جرما ينطبق واحكام 
امل�ادة 5 م�ن .ع.د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املادت�ن 61/اوال /69 اوال من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 
2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2010/3/16 ولحد االن واملادة 35/اوال من ق.ع.د الختالسه 

املسدس الحكومي املرقم GKH880 نوع كلوك مع كافة ملحقاته مع 30 اطالقة من نوعه 
علي�ه قررت املحكمة تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاهما غيابيا وتضمينه مبلغ مقداره  
5.550.000 خمسة مالين وخمسمائة وخمسون الف دينار عن قيمة املسدس وملحقاته  املوصوفة  
اعاله التي اس�تصحبها املتهم  عند غيابه بتاريخ 2010/3/16اس�تنادا للفقرة  ثانيا من املادة 35/

من ق.ع.د عىل ان يستحصل منه بالطرق التنفيذية وتنفذ بالتعاقب استنادا للمادة 143 ق.ع واعتبار 
جريمته وفق املادة 35 ق.ع.د محلة بالرشف استناا للمادة 21/ا-6 ق.ع وطرده من الخدمة يف قوى 
االم�ن الداخيل اس�تنادا الحكام امل�ادة 41/اوال /أ من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 2008وع�دم جواز اعادة 

تعيينه يف دوائر الدولة والقطاع العام استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة املنحل 18 لسنة 1992
ص�در القرار باتفاق االراء قابال لالعراض اس�تنادا الحكام املادة 61/ اوال من ق.أ .د رقم 17 لس�نة 

2008 وافهم علنا 

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

اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدته : الرشطي 
هاش�م/مديرية  عي�ى  فال�ح  عي�ى 

رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/830
تاريخ ارتكاب الجريمة :2012/6/3

تاريخ الحكم : 2015/6/29
امل�ادة القانونية : 5 م�ن ق.ع.د رقم 14 

لسنة 2008
خالصة الحكم

حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامسة  عىل املدان الغائب )الرشطي/ 
عيى فالح عيى هاشم(باسم الشعب 

بما ييل :-
1-بالحبس البس�يط ملدة ) س�تة اشهر 
( وف�ق امل�ادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 وبدالل�ة املادتن 61/اوال  و  69/

اوال من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه 
ع�ن مقر عمله من تاري�خ 2012/6/3 

ولحد االن .
2- اعطاء املوظفن العمومين صالحية 
القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الصادر يف حقه اس�تنادا الح�كام املادة 
69/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008

3- ال�زام املواطن�ن االخب�ار ع�ن محل 
اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثالثا من ق.أ.د
4- حج�ز امواله املنقول�ة وغر املنقولة  
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69/ثالث�ا من 

ق.أ.د  
5-اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 
42/ثاني�ا م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 

 2008
6- تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنت�دب ماج�د ه�ادي جخي�م    مبل�غ 
قدره عرشون  الف دينار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية
االراء  باتف�اق  ص�ادرا  غيابي�ا  حكم�ا 
استنادا الحكام املادة 61/ اوال من ق.أ.د 

قابال لالعراض وافهم علنا 

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

اس�م املتهم ورتبته ووحدت�ه : الرشطي 
احم�د جاس�م/مديرية  احم�د جاس�م 

رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2012/1397

تاريخ ارتكاب الجريمة :2008/12/30
تاريخ الحكم : 2012/6/25

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

خالصة الحكم
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامسة  عىل املدان الغائب )الرشطي/

احمد جاسم احمد جاسم(باسم الشعب 
بما ييل :-

1-بالحبس البس�يط ملدة ) س�تة اشهر 
( وف�ق امل�ادة 5/ ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008 وبدالل�ة املادتن 61/اوال  و  69/

اوال من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 لغيابه 
عن مقر عمله من تاريخ 2008/12/30 

ولحد االن .
2- اعطاء املوظفن العمومين صالحية 
القبض علي�ه اينما وج�د لتنفيذ الحكم 
الص�ادر يف حقه اس�تنادا الح�كام املادة 
69/ثانيا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008

3- ال�زام املواطن�ن االخب�ار ع�ن محل 
اختف�اء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثالثا من ق.أ.د
4- حج�ز امواله املنقول�ة وغر املنقولة  
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69/ثالث�ا م�ن 

ق.أ.د  
5-اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 
42/ثاني�ا م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 

 2008
6- تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنت�دب ماج�د ه�ادي جخي�م    مبل�غ 
قدره عرشون  الف دينار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا 
الح�كام املادة 61/ اوال م�ن ق.أ.د قابال 

لالعراض وافهم علنا يف 2012/6/25

وزارة االعمار واالسكان 
والبلديات العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلديات كربالء المقدسة

لجنة البيع وااليجار
الحاقا باالعالن املرقم 19976 يف 2017/7/23 و20476 يف 2017/7/27 ونظرا لحصول كرس قرار تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسة 
عن ايجار )العقارات ( املدرجة اوصافعا ادناه وذلك بعد مرور ) 7( يوم تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبن باالش�راك 
باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبن معهم وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرة 
االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة عىل ان تبقى امانات  الضم ضمانا 
لسالمة املاجور ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة  يف اليوم الذي ييل العطلة واليجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات 
او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل ويف حالة رغبة املس�تاجر بتقسيط بدل االيجار يتم 

تقديم كفالة عقارية ضامنة 
  

مدة االيجارالقيمة المقدرةالمساحةرقم العقار وموقعهت

4025000 اربعة مليون وخمسة 7.5م2كشك مؤقت حي شهداء سيف سعد المرقم 141
سنة واحدةوعشرون الف دينار الغير

ارضية لنصب كشك حي سيف سعد المرقم 2
1391500 مليون وثالثمائة وواحد 12م61/8167/32 جزيرة

ثالث سنواتوتسعون الف وخمسمائة دينار الغير

ارضية لنصب كشك حي االسرة جزء من 3
2311500 مليونان وثالثمئة واحد عشر 7.5م1000/4322

ثالث سنواتالف وخمسمائة دينار الغير

ارضية لنصب كشك شهداء حي الموظفين جزء من 4
2357500 مليونان وثالثمائة وسبعة 15م371162

ثالث سنواتوخمسون الف وخمسمائة دينار الغير 

م.ر.مهندسن
انمار صالح ابراهيم الرفيعي
مدير بلدية كربالء املقدسة

العدد/24387
التاريخ 2017/8/31 اعالن
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الحاقا باعالننا ذي العدد 229 يف 2017/6/19 
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان عن بيع قطع االرايض الس�كنية العائدة ملديرية  بلدية 
ع�ي الرشقي املدرجة مواصفاتها يف القائمة املرفقة طيا والبالغ عددها )3( قطعة ارض س�كنية ويجري 
البي�ع اىل املواطنن كافة للمتزوج�ن الذين اليملكون هم وازواجهم او اوالدهم القارصين دار او ش�قة او 
قطعة ارض سكنية استنادا للمادة 15 اوال من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 فعىل 
من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان سكرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما 
تبدا يف اليوم التايل للنرش مستصحبا معه تامينات قانونية التقل عن 25 % من القيمة املقدرة بموجب صك 
مصدق وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي  من اليوم االخري من مدة االع�الن ويكون مكان اجراءها 
يف مقر مديرية بلدية عي الرشقي ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية  اجور 

قانونية اخرى
املستمسكات املطلوبة :

1-اق�رار مصدق من مديرية بلديات ميس�ان /القانونية وعىل البلدية تبلي�غ الذين يرغبون بدخول املزايدة  
بتقديم االقرار قبل موعد املزايدة 

2-تاييد استمرار  بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية امليمونة
3-جنسية +شهادة جنسية له وزوجته

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات كربالء املقدس�ة عن ايجار )العقارات ( املدرجة اوصافعا ادن�اه وذلك بعد مرور ) 30( يوما تبدا من 
الي�وم الت�ايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبن باالش�راك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا 
مستصحبن معهم وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة  يف اليوم الذي يي 
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
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 2686/ب2017/1
التاريخ 2017/9/7

اىل /املدع�ى علي�ه ) حميده حميد 
بناي (

اق�ام املدع�ي )محمد ع�ي فيصل(  
الدع�وى البدائية املرقم�ة  2686/

فيه�ا  يطل�ب  وال�ذي  ب2017/1 
الزام�ك بدفع مبلغ ق�دره مليونان 
وثمانمائة وخمس�ة وسبعون الف 
وحيث ان�ك مجهول مح�ل االقامة 
حس�ب رشح املبلغ القضائي سالم 
عباس موىس واش�عار مختار حي 
ميسان بتاريخ 2017/8/15 وعليك 
الحضور يف موعد املرافعة املصادف 
يف 2017/9/18 او م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عي حميد الحيدري

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد 5577/ش2017/5

التاريخ 2017/9/10
اعالن

حس�ن  /ع�ي  علي�ه  /املدع�ى  اىل 
علوان 

اقامت املدعية)اش�واق طالب نعمة 
(  علي�ك الدع�وى بالع�دد 5577/

ش2017/5 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
تطلب فيها الحكم بالتفريق للهجر 
اقامتكم وحس�ب  وملجهولية محل 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
ح�ي القاس�م 2 /النج�ف  ق�ررت 
املحكمة تبليغك بخصوص الدعوى 
وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة 
صحيفتن محليتن يوميتن وعليك 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة يف 
موع�د املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
التاس�عة  الس�اعة   2017/9/17
صباحا ويف حال�ة عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض
عامر طعمة الحار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد / 2709/ب2017/1
التاريخ 2017/8/30

اىل /املدع�ى علي�ه ) صف�اء مهدي 
جاسم (

اق�ام املدع�ي )محمد عي جاس�م 
محم�د(  الدعوى البدائي�ة املرقمة  
يطل�ب  وال�ذي  2709/ب2017/1 
فيه�ا الزام�ك بدفع مبل�غ مقداره 
وثالث�ة  ثالثمائ�ة   343750000
وس�بعمائة  ملي�ون  واربع�ون 
لثب�وت  دين�ار   ال�ف  وخمس�ون 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائي ثامر موىس عباس 
واش�عار مختار منطقة حي الغدير 
املدع�و عي عب�د الحس�ن الدعمي  
علي�ه قررت هذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم 
2017/9/17 وعن�د عدم حضورك 
او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
عي حميد الحيدري

لجنة االرايض واالستيالء االوىل 
يف 

محافظة النجف االرشف
اعالن

اس�تنادا اىل كت�اب دائ�رة االرايض 
التثبيت واملغارسة  الزراعية /قسم 
يف   24958 الع�دد  ذي  والتس�وية  
وبالنظر الس�تكمال    2017/8/29
اجراءات التدقي�ق القانوني والفني 
بالقرار تثبيت العائدية  لتسلس�ل 1 
مقاطعة 1/ الش�بكة والصادر من 
لجنة االرايض واالس�تيالء  االوىل  يف 
محافظ�ة النج�ف االرشف بتاريخ 
2017/8/6 فعىل من لديه اعراض 
م�ن ذي العالقة تقديم اعراضه  اىل 
اللجن�ة يف مقرها الكائن  يف مديرية 
زراع�ة النجف خالل خمس�ة عرش 
يوم م�ن تاري�خ نرش ه�ذا االعالن 
وفقا لقان�ون املرافعات املدنية رقم 

83 لسنة 1969 
املشاور القانوني 
عون حسن عبادي
رئيس اللجنة

دائرة التسجيل العقاري
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف الس�جل 
االسايس

تنفي�ذا الح�كام امل�ادة )1( م�ن املادة 
) 50( مك�ررة م�ن قان�ون التس�جيل  
العقاري رقم ) 1971( املعدل فقد تقرر 
االعالن عن مبارشة التسجيل باجراءات 
التسجيل املجدد للعقارات املبينة اعاله 
وفق احكام امل�ادة )3( من املادة )45( 
م�ن القان�ون املذكور فع�ىل من يدعي 
امللكي�ة او اي حق�وق عق�اري يف هذه 
العقارات املذكورة اعاله تقديم مالديه 
من بيانات اىل هذه الدائرة خالل ثالثن 
يوما من تاريخ النرش االعالن والحضور 
يف موق�ع العقار الس�اعة العارشة من 
صباح اليوم الت�ايل النتهاء مدة االعالن 
وذلك الثب�ات ادعائه بمختلف وس�ائل 
االثب�ات عن�د اج�راء الكش�ف املوقعي 
عىل العقار من قبل لجنة تثبيت امللكية 
وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة 

حضورهم
عبد الكريم جهادي خرض

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف 
االرشف

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

االتحادية 
محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2976/ب2017/2

التاريخ 2017/8/30
اعالن

اىل املدعى عليه ) عي هادي غازي (
مغ�ري  صال�ح  )مؤي�د  املدع�ي  اق�ام 
العام�ري ( الدع�وى البدائي�ة املرقمة 
يطل�ب  وال�ذي  2976/ب2017/2 
فيها الزامك باج�ر مثل اتعاب محاماة 
والبالغة سبعة مالين دينار عن توكله 
عنه لغرض نقل ملكية بعض الس�هام 
العائدة الي�ه بموجب الوكال�ة املرقمة 
ولثب�وت   2014/11/16 يف   47698
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة كربالء  
و اشعار مختار حي السالم/2 املختار 
حام�د كاظ�م جبيد  عليه ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ن  محليت�ن 
2017/9/17 وعن�د ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ين�وب عنك س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

االصول
القايض طالل سلمان مهدي

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

االتحادية 
محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2136/ب2017/2

التاريخ 2017/8/30
اعالن

اىل املدعى عليه ) احمد ماجد حسن (
اقام املدعي )هادي راهي زغري ( الدعوى 
2136/ب2017/2  املرقم�ة  البدائي�ة 
وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحكم بوق�ف نفاذ 
الت�رف الذي ص�در من املدع�ي عليهم 
)رائد وبشائر ورافده اوالد سعدون حمد 
( بخص�وص نقلهم س�هامهم يف العقار 
املرقم 3315 براق اليك  ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمة بداءة املناذرة  و اشعار مختار 
منطقة  حي الكويت والزهراء املدعو نبيل 
عبد االمري زوين عليه قررت هذه املحكمة 
محليت�ن  بصحيفت�ن  اعالن�ا  تبليغ�ك 
يوميت�ن بموعد املرافع�ة 2017/9/17 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
طالل سلمان مهدي

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2912/ب2016/1
التاريخ 2017/8/30

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة 
بازالة شيوع السيارة املرقمة )13747/أ 
نجف حمل موديل 1983(يف النجف تعلن 
هذه املحكمة  عن بيع  الس�يارة املذكور 
اع�اله واملبين�ة اوصافه وقيمته�ا ادناه 
فع�ىل الراغب�ن بال�رشاء مراجع�ة هذه 
املحكم�ة خالل 1 0يوما  من اليوم الثاني 
لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
بموجب ص�ك مصدق المر محكمة بداءة 
النجف وصادر من مرف الرافدين رقم 
)7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري 
من االعالن يف كراج الكرامة يف حي الكرامة  
وعىل املشري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
الس�يارة املرقم�ة 13747/أ نج�ف نوع 
مرس�يدس مودي�ل 1983 ق�الب تريل�ة 
وتحمل لوحات تسجيل بالعدد 13747/أ 
نج�ف لونها ابيض م�ع عربانة محورين 
وتحت�وي عىل اربع�ة عرش عجل�ة وهي 
بحالة جي�دة وصالحة للعمل وان القيمة 
للس�يارة  مبل�غ 18.000.000  املق�درة 

ثمانية عرش مليون دينار فقط الغريها

2017/19 م/د تجهي�ز حدي�د بليت بمختلف القياس�ات )ملعمل 
محوالت القدرة ( وحسب الكميات املدرجة يف ورقة البيانات 

 )معلنة للمرة االوىل (
تاريخ الغلق ) 2017/10/22(

ي�ر ) وزارة الصناع�ة واملعادن/رشك�ة دي�اىل العام�ة( بدعوة 
مقدم�ي العطاءات املؤهلن وذوي الخ�رة لتقديم عطاءاتهم مع 

مالحظة ماياتي :
1-ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهل�ن والراغب�ن يف الحص�ول عىل 
معلوم�ات اضافي�ة االتصال )رشك�ة دياىل العام�ة ( وعر الريد 
االلكرون�ي ) www.dialacompany.com( وخ�الل اي�ام ال�دوام 
الرس�مي م�ن االحد اىل الخميس من الس�اعة الس�ابعة والنصف 
صباحا وحتى الس�اعة الثانية بعد الظهر مس�اءا وكما موضحة 

بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة مايي :
أ-الكلف�ة التخميني�ة للمناقص�ة ه�ي ) 125000( دوالر )مائة 

وخمسة وعرشون الف  دوالر فقط ( واصل مخازن الرشكة 
ب-مق�دار مبلغ التامينات  االولي�ة للمناقصة هو )3750( دوالر 
)ثالثة االف وسبعمائة وخمسون دوالر فقط( واملطلوب تقديمها 

مع العطاء
ج-ان س�عر بي�ع مس�تندات للمناقص�ة ه�و ) 000000( دينار 
عراق�ي ) فقط مائة  الف دينار الغريها( غري قابل للرد اال يف حال 
الغ�اء املناقص�ة من قبل رشكتن�ا حيث تعاد ثم�ن الوثائق  فقط 

دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-عىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نم�وذج صيغة العطاء املوجود 
يف القس�م الرابع ) نماذج العط�اء ( ويجب ان يتم تعبئة النموذج 
بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن تقب�ل اي بدائل كما ويجب 

تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظ�ة : تعفى الرشكات االجنبي�ة الرصينة  التي ليس لديها 
فرع او تمثيل رسمي او وكيل تجاري مسجل يف العراق من تقديم 

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

3-يتم تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي ) رشك�ة دياىل العامة 
/طريق بغ�داد بعقوبة الجديد –قرب تقاط�ع القدس ( وان اخر 
موعد لتس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية ظهرا من تاريخ 
غل�ق املناقصة يف 2017/10/22 وان العطاءات  املتاخرة س�وف 
ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحض�ور مقدم�ي العطاءات او 
ممثليه�م الراغب�ن بالحضور يف العنوان  االت�ي ) مقر رشكتنا /

غرف�ة لجنة فتح الع�روض ( يف الس�اعة التاس�عة صباحا ليوم 
2017/10/23 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون 
اليوم التايل للدوام الرس�مي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعتر 

موعد الغلق.

اعالن
تعل�ن االمان�ة الخاصة ملزار ميثم ب�ن يحيى التمار )ريض الل�ه عنه( عن اجراء 
مزايدة علنية عن ايجار املحالت املس�تخرجة من العقار املرقم 12/457 والواقع 
يف ش�ارع كوفة /نجف واملدرجة اوصافه ادناه فعىل الراغبن باملزايدة الحضور 
يوم 2017/10/12 الس�اعة التاس�عة صباح�ا يف املزار الرشيف مس�تصحبن 
معهم التامينات التامينات االولي�ة البالغة 20% من القيمة املقدرة ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور االعالن البالغة %2
االوصاف

تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 1513 
يف 2017/8/31 وصحيف�ة ال�رشق بالع�دد 2614 يف 
2017/8/31 يف االعالن الخاص بمديرية تنفيذ النجف 

بخصوص العقار 3/77917 النجف /حي النر 
1-لم يذكر كلمة محجوز لقاء طلب الدائن 

2-ل�م يذكر العقار يق�ع يف النجف ضمن ح�دود بلدية 
النجف

3-ذك�ر يف حقل مش�تمالت العق�ار، العق�ار يقع عىل 
شارعن 10م×10م كوفة ركن والصحيح كونه ركن

4-ذكر  يف اوصاف الجزء االول العقار يتم الوصول اليه 
والصحيح يتم الصعود اليه بايتن

5-ش�اغل الج�زء الثاني س�تار جبار خط�ا والصحيح 
غالب ستار جاسم 

6-س�قط س�هوا يف اوصاف الطاب�ق االول م�ن الجزء 
االول من العقار حيث لم يذكر )س�قف ثانوي اما بقية 
الطابق االرضية بورس�لن والهزارة سرياميك و 10 سم 

مرايا لذا اقتىض التنويه

فقدان وصوالت
فق�دت مني وص�والت امان�ات الص�ادرة من رئاس�ة 

جامعة الكوفة بأسم ) محمد جاسم شواله ( :-
1-املرقم 11813 يف 2014/9/28 

2- املرقم 12327 يف 2014/11/11 
3- املرقم 1220 يف 2014/11/15
4- املرقم 10623 يف 2013/9/16

فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

اعالن
اىل الرشيك )شوك صباح ديوان(

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي /
فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
ع�ىل قيام رشيكك)حس�ن كريم جخي�م ( بالبناء 
عىل حصته  املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 28/98 
رقم املقاطعة 45 اس�م املقاطعة املشخاب لغرض 
تس�ليفه  ق�رض االس�كان وخ�الل م�دة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم�ا داخل الع�راق وش�هر خارج 
الع�راق م�ن تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال 

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

اعالن
ق�دم املواط�ن )احمد كاظم حس�ن( طلبا اىل هذه 
املديرية يطلب فيه تسجيل  اللقب يف قيده  وجعله 
)الجيايش ( وعمال باحكام املادة ) 24( من قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 املعدل تقرر 
ن�رش الطل�ب باحدى الصح�ف املحلية فم�ن لديه 
اع�راض  مراجعة هذه املديرية خالل فرة عرشة 
اي�ام من تاري�خ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة/وكالة

وزارة االعامر واالسكان 
والبلديات العامة

مديرية البلديات العامة
مديرية بلديات كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات  ميسان 
رئيس اللجنة

العدد : 332
التاريخ 2017/8/31

اعالن
اعالن اىل /املواطنني كافة

العدد/26186
التاريخ 2017/8/29

م.ر.مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

عبد الودود عبد الستار حممود 
املدير العام/ورئيس جملس االدارة

وزارة الصناعة واملعادن
رشكة دياىل العامة

اعالن
مناقصة استريادية

مدة االيجارالقيمة املقدرةاملساحةرقم العقار وموقعهت

ثالث سنوات7000000 سبعة ماليني دينار125.6م2شقة عباسية شرقية املرقمة 174/474

ثالث سنوات10000000 عشرة ماليني دينار125م2شقة عباسية شرقية 2474/74

ثالث سنوات17000000 سبعة عشر مليون دينار 2.125م2مطعم وكازينو احلي الصناعي املرقم 361/47885/3

ثالث سنوات9000000تسعة ماليني دينار250م2فرن صمون املرقم 61/47752/3 جزيرة/سيف سعد4

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار 800م2معرض سيارات في احلي الصناعي /طريق النجف املرقم 3/3 جزء من تصميم 600هـ5

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار 800م2معرض سيارات في احلي الصناعي /طريق النجف املرقم 3/4 جزء من تصميم 600هـ6

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار 800م2معرض سيارات في احلي الصناعي /طريق النجف املرقم 3/6 جزء من تصميم 600هـ7

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار 800م2معرض سيارات في احلي الصناعي /طريق النجف املرقم 3/1 جزء من تصميم 600هـ8

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار 800م2معرض سيارات في احلي الصناعي /طريق النجف املرقم 3/7 جزء من تصميم 600هـ9

ثالث سنوات5000000 خمسة ماليني دينار720م2معرض سيارات في احلي الصناعي /طريق النجف املرقم 5 جزء من 600هـ10

ثالث سنوات4800000 اربعة ماليني وثمانية 13.5م2حانوت شارع العباس املرقم 119

ثالث سنوات2000000 مليونني دينار12م2حانوت عباسية شرقية املرقم 12136/2

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار7.5م2كشك مؤقت /شارع االسكان مقابل مستشفى احمد الوائلي /1339

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار7.5م2كشك مؤقت /شارع السناتر/1495

ثالث سنوات3000000 ثالثة ماليني دينار7.5م2كشك مؤقت /تقاطع حي املعلمني قرب مرطبات فستقة/1510

ثالث سنوات3000000 ثالثة ماليني دينار7.5م2كشك مؤقت /حي املعلمني /168

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار7.5م2كشك مؤقت /كراج االحياء/1775

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار7.5م2كشك مؤقت /كراج االحياء /1876

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار 7.5م2كشك مؤقت /كراج االحياء /1977

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار 7.5م2كشك مؤقت / حي العباس /2079

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار 7.5م2كشك مؤقت / حي العباس /2180

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار 7.5م2كشك مؤقت / حي العباس /2281

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار 7.5م2كشك مؤقت / حي العباس /2324

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار 7.5م2كشك مؤقت / حي العباس /2425

ثالث سنوات6000000 ستة ماليني دينار7.5م2كشك مؤقت / تقاطع سيد االسعار/2586

ثالث سنوات6000000 ستة ماليني دينار7.5م2كشك مؤقت / تقاطع سيد االسعار/2687

ثالث سنوات3000000 ثالثة ماليني دينار7.5م2كشك مؤقت/مقابل جامعة الصفوة /2792

ثالث سنوات3000000 ثالثة ماليني دينار7.5م2كشك مؤقت /نهاية شريط حي املعلمني/2894

ثالث سنوات4000000 اربعة ماليني دينار7.5م2كشك مؤقت/مركز شباب حي االسرة/2978

سنة واحدة10000000 عشرة ماليني دينار1000م2سكلة لبيع املواد االنشائية حي النصر /خلف محطة السلطاني جزء من التصميم 30634

القيمة التقديرية سنويامساحتهرقمه وموقعهنوع العقارت

668/10مق 15 علي قطعة ارض سكنية1
60000 ستون الف دينار300م2الشرقي

765/10مق 15 علي قطعة ارض سكنية2
60000 ستون الف دينار300م2الشرقي

587/10مق 15 علي قطعة ارض سكنية3
75000 خمسة وسبعون 300م2الشرقي

الف دينار

القيمة المقدرة سنوياالمساحةرقم المحلت
1155.500.000م1457/12
304.500.000م2457/22
122.250.000م3457/32
152.250.000م4457/42
1205.500.000م5457/52
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       حاوره: أحمد عبدالكريم حميد

بحضور اكثر من 60 الف متفرج، ش�هد ملعب 
البرصة ال�دويل )جن�وب( مباراة اس�تعراضية 
شارك فيها منتخب نجوم العالم السابقني لكرة 
القدم ومنتخب نجوم الكرة العراقية السابقني 

ايضا وانتهت بفوز االول )4-5(.
واملباراة تندرج ضمن مس�اعي العراق للرتويج 
الس�تقبال  واس�تعدادها  مالعب�ه  لجاهزي�ة 

مباري�ات كرة الق�دم الرس�مية التي م�ا تزال 
خاضعة لحظر مفروض من قبل االتحاد الدويل 
لكرة القدم )فيفا( الذي سبق وان سمح باقامة 

اللقاءات الودية فقط.
وش�هدت املب�اراة التي ج�رت وس�ط اجراءات 
امنية مش�ددة ش�ارك فيها ما يق�ارب 3 االف 
رج�ل ام�ن وم�ن عن�ارص الرشط�ة والجيش، 
حضورا الفتا للنساء املنترشات يف ارجاء امللعب 
ال�ذي غطته االع�الم العراقية الت�ي رفعت من 

قب�ل الجمهور بكثافة، اىل جانب انتش�ار صور 
تعود لرئيس االتحاد الدويل الس�ويرسيس جاني 

انفانيتو حملت عبارة )شكرا(.
س�جل خماسية منتخب نجوم العالم الهولندي 
باتري�ك كاليف�رت )29و35و76( ونج�م الكرة 

الفرنسية برييس)48( ولويس غارسيا )79(.
وج�اءت رباعي�ة منتخ�ب نج�وم الع�راق عرب 
الدوليني الس�ابقني يونس محمود )10( ورزاق 
فرحان)40( ونش�ات اكرم)82( واحمد مناجد 

.)87(
وق�دم نجوم العالم يف اللقاء ملحات فنية جميلة 
اعادت لالذهان تلك املهارات الكروية التي كانوا 
يتمتعون بها مع منتخبات بلدانهم ومع الفرق 
الت�ي ارت�دوا قمصانه�ا يف البط�والت العاملي�ة 

والدوريات ايضا.
وشارك يف املباراة عددا من نجوم منتخب العراق 
الس�ابق الحائز عىل لقب كاس اس�يا 2007، يف 
مقدمته يونس محمود كما شارك العب املنتخب 

العراق�ي املش�ارك يف نهائي�ات كاس العال�م يف 
املكس�يك 1986 احم�د رايض صاح�ب اله�دف 

الوحيد يف مباراة العراق وبلجيكا )2-1(.
ون�ال نج�م الك�رة االس�بانية وري�ال مدري�د 
ميش�يل س�الغادو ترحيبا كبريا م�ن الجمهور 
العراق�ي ال�ذي صفق ل�ه اثناء دخول�ه امللعب 
وكذلك الحال ذاته مع نجم برش�لونة الس�ابق 
الربازييل ريفالدو، لكونهما مثال قطبي الدوري 

االسباني.

وغ�اب ع�ن منتخ�ب نج�وم العال�م الح�ارس 
الربتغ�ايل فيتور بايا بس�بب اصابة تعرض لها 
الخمي�س امل�ايض يف مب�اراة مماثل�ة ج�رت يف 
العاصم�ة االردني�ة عم�ان مع منتخ�ب نجوم 
الكرة االردنية، وتوىل الحارس العراقي الس�ابق 

عماد هاشم للذود عن مرمى نجوم العالم.
واضطر الربازييل ادميلسون تويل مهمة حراسة 
مرمى نجوم العالم بعد اصابة الحارس هاش�م 

ايضا، لعدم وجود حارس بديل اخر.

ضمن مساعي العراق للرتويج جلاهزية مالعبه واستعدادها إلستقبال املباريات الرمسية

فوز أساطري كرة القدم عىل نجوم العراق يف مباراة استعراضية

ريال يتعثر جمددًا وبرشلونة حيسم دريب كاتالونيا
              المستقبل العراقي / متابعة

تحض�ر ري�ال مدري�د حامل اللق�ب لبدء 
حملة الدفاع عن لقبه بطال لدوري أبطال 
أوروبا، بتعادل مخيب آخر على أرضه ضد 
ليفانتي 1-1 الس�بت في المرحلة الثالثة 
من الدوري اإلس�باني لك�رة القدم، فيما 
قاد االرجنتيني ليونيل ميس�ي برشلونة 
ال�ى تحقيق فوز ثالث عل�ى التوالي على 
حس�اب ضيف�ه اس�بانيول -5صفر في 

دربي كاتالونيا.
ورفع برشلونة رصيده الى 9 نقاط مقابل 
7 الش�بيلية الفائز على ايبار -3صفر و6 
لكل من ريال سوسييداد الذي يحل االحد 
عل�ى ديبورتيفو الكوروني�ا وليغانيس، 
فيم�ا تراج�ع ري�ال مدري�د ال�ى المركز 

السادس مع 5 نقاط.
ودخل فريق المدرب الفرنسي زين الدين 
زي�دان الى ه�ذه المب�اراة الت�ي جمعته 
بفري�ق لم يفز في “س�انتياغو برنابيو” 
س�وى مرة واح�دة ف�ي زيارات�ه ال�12 
األخي�رة )ش�باط/فبراير 2007(، وه�و 

يبحث ع�ن تعويض تعادله ف�ي المرحلة 
الس�ابقة على أرضه أمام فالنسيا )2-2( 
في مب�اراة كان�ت متخلف�ا خاللها حتى 

الدقائق السبع األخيرة.
ولم تك�ن بداية ريال مثالية على اإلطالق 
ام�ام 67 ال�ف متف�رج ف�ي العاصمة، إذ 
وجد نفس�ه متخلفا من�ذ الدقيقة 12 اثر 
رمي�ة جانبي�ة للضي�وف نفذه�ا ايف�ان 
لوبي�ز طويلة من الجه�ة اليمنى، وصلت 
ال�ى ايف�ي فس�يطر عليه�ا وتخلص من 
دانيي�ل كارفاخ�ال قب�ل أن يطلقه�ا في 
ش�باك كيكو كاس�يا الذي لعب اساس�يا 
على حساب الكوستاريكي كيلور نافاس 
العائد من تصفي�ات كونكاكاف المؤهلة 

الى مونديال 2018.
وأطلق الن�ادي الملكي اللق�اء من نقطة 
أدرك  عندم�ا   36 الدقيق�ة  ف�ي  الصف�ر 
لوكاس فاس�كيز التعادل اثر ركلة ركنية 
وصل�ت ال�ى القائ�د العائد م�ن االيقاف 
س�يرخيو رام�وس الذي حولها برأس�ه، 
فصدها الحارس ثم سقطت أمام فاسكيز 

الذي تابعها في الشباك.
- طرد ثالث منذ بداية الموسم -

وضغ�ط ري�ال بعدها وحص�ل على عدد 
م�ن الفرص دون أن ينج�ح في الوصول 
الى الش�باك لما تبقى من الش�وط األول، 

ول�م يتغير الوضع في بداي�ة الثاني رغم 
مواصلت�ه تهديد مرمى ضيفه، ما اضطر 

زي�دان الى اش�راك ايس�كو، الق�ادم من 
مشاركة مميزة مع اسبانيا في تصفيات 
مونديال 2018 حيث س�جل ثالثة أهداف 
ض�د ايطالي�ا )-3صفر( وليشتنش�تاين 
)-8صف�ر(، بدال م�ن الش�اب ماركوس 
لورنتي الذي كان يخوض مباراته األولى 

كأساسي مع الفريق األول.
ودافع زيدان عن تدوير العبيه في مباراة 
باك�رة انطلقت الس�اعة الواح�دة ظهرا 
بالتوقي�ت المحل�ي “لن أح�دث ثورة في 
ما أريد القيام به، بس�بب مب�اراة واحدة 
س�يئة. اثق بهذا الفري�ق ويجب ان نلعب 

افضل، ال شيء أكثر من ذلك”.

- نزهة لميسي -
وعل�ى ملع�ب “كام�ب ن�و” أم�ام 72 
ال�ف متف�رج، س�جل ميس�ي هدفي�ن 
ف�ي الش�وط االول وحق�ق الهاتري�ك 
ف�ي الثان�ي مانح�ا فريقه الف�وز على 

اسبانيول -5صفر.
التس�جيل بمراوغ�ة  وافتت�ح ميس�ي 
جميل�ة داخ�ل المنطقة بعد ان اس�تلم 

تمري�رة وه�و بوضع تس�لل )26(، ثم 
اس�تفاد م�ن خط��أ دفاع�ي ليترج�م 
تمري�رة الظهي�ر ج�وردي الب�ا داخ�ل 
الش�باك )35(. وف�ي الش�وط الثان�ي، 
س�جل ميس�ي هدفه الثالث، قبل ثوان 
من دخول الفرنس�ي عثم�ان ديمبيلي، 
بعد محاولة م�ن االوروغوياني لويس 
سواريز وتمريرة جديدة من البا )67(. 
ورفع ميس�ي رصيده الى 5 اهداف في 
3 مباري�ات في الليغا واضاف الهاتريك 
ال�27 بفارق 5 ع�ن المتصدر رونالدو. 
وشارك ديمبيلي )20 عاما( الول مرة، 
بع�د انتقاله م�ن بوروس�يا دورتموند 
االلمان�ي ف�ي صفقة قد تص�ل قيمتها 
ال�ى 147 ملي�ون ي�ورو م�ع الحوافز 
والمكاف�آت، وذلك بعد رحيل البرازيلي 
نيمار الى باريس سان جرمان الفرنسي 
مقابل 222 مليون ي�ورو. وقبل انتهاء 
المب�اراة، س�جل بيكيه اله�دف الرابع 
من رأس�ية اث�ر ركني�ة )87(، ثم مرر 
ديمبيلي كرة مقشرة الى سواريز الذي 

اضاف الخامس )90(.

رسميًا.. امليناء يتعاقد مع صالح سدير
              المستقبل العراقي / متابعة

تعاق�دت الهيئ�ة اإلداري�ة لن�ادي الميناء، م�ع العب نفط 
الوسط الس�ابق، صالح سدير، لتمثيل الفريق في الموسم 
المقبل. وق�ال نائب رئيس الهيئة اإلداري�ة لنادي الميناء، 

جليل حن�ون، “اإلدارة نجح�ت في اس�تقطاب أحد نجوم 
الدوري، الدولي الس�ابق صالح س�دير، الذي قدم مستوى 
ممي�ز الع�ام الماضي م�ع فريقه الس�ابق نفط الوس�ط، 
والالعب إضافة مهمة لصفوفنا”. وبين أن اإلدارة تس�عى 
إلضاف�ة بعض الالعبين، بناء على رغبة المدرب الس�وري 

فجر إبراهيم، بعد مراجعته لقائمة الفريق، وحاجته 
لتدعيم بع�ض المراكز. يش�ار إل�ى أن إدارة النادي 

جددت عقد المحترف المصري أحمد ياس�ر، ومدافع 
الفريق حس�ين ف�الح، وتج�ري مفاوض�ات إلضافة 

محترف جديد لتعويض غياب الغاني منساه.

كلوب: لـم يكن من الواجب إشهار البطاقة احلمراء ملاين
              المستقبل العراقي / متابعة

ق�ال المدير الفن�ي لفريق ليفرب�ول اإلنجليزي 
لكرة الق�دم يورغن كلوب إنه ونظيره 

مدرب فريق مانشس�تر س�يتي بيب 
غواردي�وال اتفق�ا على أن�ه لم يكن 
يج�ب إعط�اء الالعب س�اديو ماني 
بطاقة حم�راء في الدقيق�ة 37 من 
المباراة التي انتهت بهزيمة ليفربول 
بخمس�ة  س�يتي  مانشس�تر  أم�ام 

أهداف نظيفة.
وكان المهاج�م الس�نغالي س�اديو 
مان�ي ق�د ط�رد م�ن المب�اراة إث�ر 
ح�ارس  بوج�ه  قدم�ه  اصط�دام 
مرمى مانشس�تر س�يتي إديرسون 

مورايس.

واعت�ذر ماني إلديرس�ون عبر موق�ع التواصل 
االجتماعي إنستغرام وقال “آمل وأتمنى الشفاء 
العاجل إلديرسون، وأنا آسف جداً لإلصابة التي 
تعرض لها بسبب اصطدامنا على أرض الملعب، 

كم�ا أني آس�ف ألن�ه ل�م يتمكن م�ن إتمام 
المباراة بسبب ذلك التدخل”.

وقال مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديوال 
إن مان�ي “لم يك�ن متعمداً، ال أظ�ن أن ماني 
من ذلك النوع الذي قد يؤذي وجه 

حارس المرمى عمداً”
م�ن جانب�ه ق�ال م�درب ليفربول 
يورغن كلوب “ماني لم ير إديرسون 
مندفعا باتجاه الكرة، ألنه كان يركز 
نظره على الكرة وكان اصطدامهما 

سوء حظ”
وق�د نش�ر إيدرس�ون البرازيلي في 
وق�ت الح�ق صورت�ه عل�ى مواقع 
التواص�ل االجتماع�ي ظه�ر فيه�ا 
يضع ضماداً على الجانب األيمن من 

وجهه.

يوفنتوس يزاحم كبار الربيميريليج 
عىل صفقة جديدة

أسطورة بايرن ميونيخ يوجه سهامه نحو أنشيلويت

             المستقبل العراقي / متابعة

يخط�ط يوفنت�وس اإليطال�ي، إلب�رام صفقة 
جدي�دة، خ�الل الميركاتو الش�توي، وس�ط 
وتشيلس�ي  ليفرب�ول  أندي�ة  اهتم�ام 
الالع�ب. بنف�س  س�يتي  ومانشس�تر 

س�تار”،  “ديل�ي  صحيف�ة  وذك�رت 
التعاق�د  ف�ي  يرغ�ب  اليوف�ي  أن 
م�ع فيرجي�ل ف�ان دي�ك، مداف�ع 
س�اوثهامبتون، لتعوي�ض رحيل 
ال�ذي  بونوتش�ي،  ليون�اردو 
ميالن.وين�وي  لصف�وف  رح�ل 

يوفنت�وس، إتمام الصفقة، مس�تغالً أن الالعب 
الهولندي ال يش�ارك في منافسات دوري أبطال 
أوروب�ا هذا العام.وانضم فيرجيل فان ديك )25 
عاًما( لصفوف نادي ساوثهامبتون، بمبلغ 11 
ملي�ون جنيه إس�ترليني ف�ي 2015، قادًما من 
سيلتك االسكتلندي، وشارك في 115 مباراة مع 
الفريق اإلنجليزي، ويمتلك 5 سنوات كاملة في 
عقده.وكان ماوريس�يو بلجرينو، المدير الفني 
لساوثهامبتون، قد كشف سابًقا، رغبة الالعب 
في الرحي�ل بقوله “فان ديك لن يكون في بعثة 
الفريق وس�يتدرب وحيداً، أظ�ن أنه غير جاهز 

بدنيا بنسبة 100 بالمئة ويرغب في الرحيل”.

             المستقبل العراقي / متابعة
ش�ن بول برايتنر، أس�طورة بايرن ميونيخ الس�ابق، هجوًما حاًدا على اإليطالي كارلو أنش�يلوتي، المدير 
الفني للفريق، عقب هزيمة أمس، أمام هوفنهايم، بهدفين دون رد بالجولة الثالثة من البوندس�ليجا.وقال 
برايتنر، خالل تصريحات نقلتها صحيفة “س�بوكس” األلمانية: “الفريق حقق خطوة للوراء، وما افتقده 
ف�ي المباراة هو الجنون والفوض�ى التي كانت في عهد بيب جوارديوال”.وع�ن الدور التكتيكي لتوماس 

مولر في المباراة في مركز الجناح، علق: “هو يلعب في غير مركزه وهذه ليست لعبته”.
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تـعلم ان ...الرسام املشهور بيكاسو استطاع ان يرسم 

قبل ان يتعلم امليش كما ان اول كملة نطقها كانت قلما
ان ...امرباطـورا صينيـا اكتشـف الشـاي بالصدفه يف عام 
2737قبل امليالد , وذلك عندما سـقطت بعـض اوراق نبتة 

شاي يف وعاء كان مليئا بماء ساخن
قبل العام1913 لم تكن طائرات الركاب مزوده بمراحيض 
وكان يتعـني عـى املسـافرين جـوا ضبط انفسـهم لحني 

الهبوط
يوجـد يف العالـم نحو 6االف نـوع من الزواحـف و 73الف 
نوع من العناكب و3االف نـوع من القمل و4600 نوع من 

الثدييات و9االف نوع من الطيور
االوراق النقديـه ال تصنـع من الورق بل اساسـا من خليط 

خاص من القطن والكتان
طول عظمة السـاعد لدى اي شـخص يتسـاوى دائما مع 

طول قدمه
النحلـة ترفـرف بجناحيهـا بمعـدل 350 مـره يف الثانيـه 

الواحدة
غالبية فيتامني c املوجوده يف الربتقال ترتكز يف القشور

امللكة بياتركس ملكة هولندا هي ثاني اغنى امرأه يف العالم 
حيث يبلغ ثروتها 5,2 مليار دوالر

الزرافـه تسـتطيع ان تنظف اذنيها بلسـانها الذي يصل اىل 
140سنتيمرتا

مهنياً: تسـتقطب بعض العـروض والفرص 
املاليـة، إن الجـّو إيجابـي ومناسـب لبحث 

الرشوط ولتحسني الوضع الحايل 
اتخـاذ قـرارات  عاطفيـاً: تقـرر والرشيـك 
مصريية بشـأن العالقة خوفـًا عى انهيارها 

يف أي لحظة 

مهنيـاً: إذا أردت تبديـل موقفـك يف العمـل، 
حـاول بذل املزيد من الجهـد يف األيام القليلة 
املقبلة .عاطفياً: قد يفاجئك الرشيك بمواقف 
مميزة ويالطفك ليكسـب رضـاك، وبما انك 
مطمنئ البال وخفيف الظل، تبادله االهتمام 

فتقوى العالقة بينكما وتشتّد الروابط 

مهنيـاً: أحد الزمالء يبـرشك بأخبار مفرحة، 
فتشـعر بمزيـد مـن االسـتقرار عـى املدى 
البيـت  فينـوس  يـرتك  .عاطفيـاً:  الطويـل 
الخامـس ليدخـل اىل بـرج العقـرب فيخـّف 
الوهـج العاطفـي وتـدور االتجاهـات نحو 

عالقة غرامية يف مجال عملك

مهنياً: انتبه من مغالطات واخطاء وتحديات، 
ال تصـّدق الوعود الكاذبة وال تجازف ال مالياً 
وال تجاريـًا . عاطفيـاً: يوم عاطفـي للغاية 
وتفاهـم تـام مـع الرشيـك، وهذا مـا يرتك 
انعكاسـات ايجابية.صحياً: تتعدد املشاريع 

الرتفيهية املعروضة عليك

مهنياً: قد تتشابك األفكار والهواجس وتظهر 
االتهامـات، لكن الوضع غـري خطر إىل هذه 
الدرجة، وبالتأكيد ال يسـمح باالسـتخفاف 
به أو بمستجّداته .عاطفياً: األخطاء الكبرية 
يمكـن أن تؤثر يف العالقة، وحـاول النهوض 

مجدداً، األسلحة الالزمة بني يديك 

مهنيـاً: قـد تحصل عى عائـدات كبرية وغري 
منتظرة، وهذا يزيد من حماستك ويدفعك اىل 

الرتكيز عى مرشوع مهم .
عاطفياً: تحاول تجاوز خالفاتك مع الرشيك، 

لكن هذا االمر يواجه بعض الصعوبات.

مهنياً: تعيـش ارتباكاً وتأجيـاًل ربما لبعض 
مسـتقبل  عـى  تخـف  ال  لكـن  املواعيـد، 

مشاريعك، فهي تسري باالتجاه الصحيح 
عاطفيـاً: البحـث يف دفاتـر املـايض ونبـش 
الذكريـات األليمة قد يسـبب لك املتاعب، فال 

تدع نفسك أسرياً له 

مهنياً: أنت تحسـد كل شـخص ناجح، وهذا 
ليـس من عاداتك، إذا كان الظرف يعاكسـك، 
فالحـل ليـس بمعـاداة اآلخريـن والتهجـم 
عليهـم وتمّنـي الرش لهـم .عاطفيـاً: العون 
الذي حظيـت به من الرشيك أخـرياً يتيح لك 

التخطيط بشكل أفضل لضمان املستقبل

مهنياً: تنقلب طباعك لتصبح متوترة وعدائية 
بعـض اليشء، ابتعـد عن األجواء املشـحونة 

باالنفعاالت السلبية 
عاطفيـاً: يتطلب منـك الوضـع الدقيق بذل 
جهوداً كبرية لتسـتحق حنـان الرشيك الذي 

تستحقه، وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً 

مهنيـاً: تـرتّدد املراجع املؤثـرة يف دعمك بعد 
مراحل طوال، فتخضع لضغط كبري وتواجه 

بعض العراقيل 
عاطفيـاً: عليك اتخاذ خطـوات مختلفة عن 
السـابق تجـاه الرشيك لتحافـظ عليه، وإال 

فقدت ثقته وفقدته 

مهنياً: تتفاعـل عى نحومرٍض مع محيطك، 
ويحمل اليك هـذا اليوم انفتاحاً عى مجاالت 
جديدة، وقد تلفت نظر بعض النافذين وتبدو 
حيويتـك مضاعفة .عاطفيـاً: مصاعب غري 
محسـوبة النتائج، وهذا قـد يدفعك ربما اىل 

السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك 

مهنياً: تكون عى استعداد ملواجهة أي طارئ، 
هـذا الظـرف الصعـب يضعـك أمـام اختبار 
لتكتشف قدراتك عى املواجهة وإيجاد الحلول 
الناجعـة .عاطفيـاً: إهمال الرشيك سـيكون 
مكلفاً جداً، فسارع اىل تصحيح األوضاع قبل 

فوات األوان.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
1 كيلو لحم مفـروم - 2 ملعقة كبرية جبن بارميزان 
مبشـور - 2/1 كـوب لبـن - 2 ملعقـة كبـرية زيت 
زيتون - 1 ثمرة بصل مقطعة - 2 بيضة - 4/1 كوب 
بقدونـس مقطع - 3 فص ثوم مهـروس - 2 ملعقة 
صغرية ملح - 1 ملعقة صغرية فلفل اسـود مطحون 
- 2/1 ملعقة صغرية شطة - 1 ملعقة صغرية توابل 

إيطالية - 3/1 كوب بقسماط مطحون
طريقة التحضري:

ضعي القليـل من الزيت يف صينية قابلة لإلسـتخدام 
يف الفرن.

قومي بنقع البقسماط يف اللبن ملدة 20 دقيقة.
سـخني زيت الزيتون يف مقالة عى نار متوسـطة ثم 

ضعي البصل و قلبي بإستمرار حتى يصبح طري.
يف بولة كبـرية الحجم ضعي اللحـم املفروم و البصل 
و مزيج البقسـماط و اللبن و البيض و البقدونس و 
الثوم و امللح و الفلفل و الشطة و التوابل اإليطالية و 

الجبن البارميزان و قلبي جيدا حتى تمام اإلختالط.
غطي البولة و ضعيها يف الثالجة ملدة 60 دقيقة.

سخني الفرن عى درجة حرارة 220 درجة مئوية.
بليل يديكي بالقليل من املاء ثم قومي بتشـكيل مزيج 

اللحم اىل أصابع ثم ضعيها يف الصينية.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة من 15-20 دقيقة.

الكفتـة اإليطاليـة بالجبـن البارميـزان قدميهـا مع 
املكرونة و السلطة.

ملاذ عليك احلذر من بخاخات األنف
حذرت املفوضية األوروبية من مغبة اسـتخدام بعض بخاخات األنف التي تحتوي 
عـى مركبات كيميائية ثبت تسـببها يف وفاة بعض األشـخاص.طالبت املفوضية 
األوروبيـة مـن مقرهـا يف بروكسـيل بـرورة إجراء رقابـة صارمة عـى مادة 
فورانيلفنتانيـل الكيميائيـة بعد أن أثبتـت تقارير طبية بتسـببها يف وفاة بعض 
األشخاص، حسـب “DW”، وذكرت إذاعة “دويتشـالند فونك” األملانية أنه يمكن 
رشاء فورانيلفنتانيـل عرب االنرتنيت بكميات صغرية يف شـكل مسـحوق ألغراض 
علميـة بحتـة، وأشـار تقرير أوروبـي عن األدوية صـدر مؤخراً وجـود صلة بني 
فورانيلفنتانيل وما ال يقل عن 23 حالة وفاة وتسـمم أحد عرش شخصاً.كما ذكر 
التقرير أن الدواء يتم إساءة استخدامه حتى التأثري النفيس، ويف حالة اإلدمان عى 
العقار أو تناول جرعة زائدة منه، فسيؤدي ذلك إىل بطء يف التنفس.من جهة أخرى 
حذر املفوض األوروبي للشؤون الداخلية ديميرتي افراموبولوس من “زيادة الطلب 
والعـرض عى مواد املؤثرات العقلية الجديدة”، هـذا ما يمثل تهديداً كبرياً للصحة 
العامة يف أوروبا، حسـب رأيه.وحسـب بيانات املفوضية األوروبية تم العثور عى 
هذه املادة الكيميائية املخدرة حتى اآلن يف 16 من الدول 28 األوروبية األعضاء، يف 
املقابل أشـارت إذاعة “دويتشـالند فونك” أن التحذير يخص فقط بخاخات األنف 

التي يتم ترويجها ألغراض مخدرة وليس تلك التي تباع يف الصيدليات.

غوغل ترى العالـم بعيون جديدة
احتلـت الخدمات التـي تقدمها رشكة غوغـل إلظهار الخرائط والشـوارع 
واملـدن عرب اإلنرتنـت املراكز األوىل من حيث عدد املسـتخدمني يف السـنوات 
 »google earth»و »google maps« األخرية، ومن أهم هذه الخدمات كانت
وغوغل »Street View«، حيث تسمح األخرية للمستخدمني برؤية الشوارع 
يف معظـم مـدن العالم من خلف شاشـات حواسـبهم أو أجهزتهم الذكية..

ويف آخـر خطـوة لتحسـني ميـزات »Street View« قـام الخـرباء يف غوغل 
بتزويد السـيارات التابعة لها والتي تعمل يف مختلف أرجاء العالم بكامريات 
بانورامية حديثة مزودة بمنظومات الذكاء االصطناعي، قادرة عى تصوير 
جميع تفاصيل الشوارع التي تمر فيها من جميع االتجاهات..وأكد الخرباء 
يف غوغل أن منظومات هذه الكامريات ستساعد املستخدمني عى رؤية أدق 
التفاصيل يف الشـوارع التي يريدون رؤيتها عرب الخدمة، كما ستمكنهم من 
فهم دالالت اإلشارات املرورية، للقيام بالتجول االفرتايض عرب اإلنرتنت، كما 
سـتعطيهم معلومات أكثر تتعلق بحياتهم االسـتهالكية وأماكن التسـوق 
واملقاهي ودور السـينما واملرسح وغريها من األماكن الراغبني بمعرفتها..

وباإلضافة إىل كل تلك امليزات، يمكن للراغبني استثمار تلك الخدمة لألهداف 
التجارية كالرتويج للفنادق واملنتجعات واألماكن السياحية.

ملاذا حتمل األعاصري أسامء البرش؟
تتخذ األعاصري أسماء لسبب بسيط، وهو جعل التواصل أسهل، ففي املايض كانت األعاصري 
تحـدد عى أسـاس خطوط الطول والعرض، ولكن األرقام يمكـن أن تتداخل عندما يتم نقل 
املعلومات بني املصادر املختلفة..أما األسماء فهي مميزة ال تنىس، مما يجعلها أكثر مالءمة 
لالسـتخدام والحصـول عى املعلومات برسعـة، وفقا لإلدارة الوطنيـة للمحيطات والغالف 
الجوي.وكان إطالق األسـماء عى األعاصري يف البداية بشكل عشوائي، ولكن خرباء األرصاد 
الجويـة بدأوا باسـتخدام نظـام الحـروف األبجدية مع قائمة مـن األسـماء املؤنثة فقط، 
منتصف التسعينيات، وتحديدا عام 1950، حيث تحمل العاصفة األوىل من موسم العواصف 
 »B« ثم تحمل العاصفة الثانية اسـما مؤنثا أيضا يبدأ بحرف ،»A« اسـما مؤنثا يبدأ بحرف
وهلـم جرا.ويف عـام 1953، تخلت اللجنـة الدولية للمنظمـة العاملية لألرصـاد الجوية عن 
نظام األبجدية، واختيار أسـماء النسـاء خصيصا للعواصف، ولم يتم إضافة أسماء الذكور 
حتى عام 1979، ووضعت قوائم ألسـماء األعاصري موزعة عى مناطق متعددة للمحيطات 
حـول العالم. ويعاد اليوم تدوير املجموعات ذاتها من األسـماء كل سـت سنوات،.وتشـمل 
قائمة األعاصري للعام 2017 عدة أسـماء من بينها »بريت«، »أوفيليا« و«فيليب« والتي من 
املقرر إعادة اسـتخدامها مرة أخرى العام 2024، باستثناء األعاصري املدمرة التي يتم حذف 

أسمائها تماما من القائمة، ومنها إعصار »كاترينا« و«ساندي« و«جواكني« و«أيرين«.

بدون تعليق

الكفتة اإليطالية
باجلبن البارميزان

ق اليوم..
طب

هاتف ذكي بكامريا أمامية 24 ميغابيكسل!
أعلنـت رشكة vivo الصينية عن إطالق أحدث 
هواتفهـا “+V7” بسـعر منافـس وكامـريا 
أمامية بدقة 24 ميغابيكسل..ويتوقع الخرباء 
يف سـوق اإللكرتونيات والهواتف املحمولة أن 
يحقـق هذا الهاتف مبيعات كبرية نظرا لثمنه 
املعقول ومواصفاته املنافسة، حيث تم تزويده 
بشاشـة “Fullview” بمقـاس 5.99 بوصة، 
ودقة عرض “1440х720”، باإلضافة ملعالج 
Snapdragon 450 ثمانـي النـوى، ومعالـج 
صـور Adreno 506، وبطارية بسـعة 3225 
 ،”SIM“ ميليل أمبري..يدعم الهاتف رشيحتي
ويحـوي منفـذا لبطاقـات الذاكـرة من نوع 

“microSD”، أما ذاكرته الداخلية فبحجم 64 
غيغابايت، وذاكرة وصوله العشـوائي بحجم 
4 غيغابايتات..أهم ميـزة يف الهاتف هي قوة 
الكامريتـني املمتازة، فالكامـريا األمامية أتت 
بدقة 24 ميغابيكسل، وتعترب أعى دقة كامريا 
أمامية موجودة يف الهواتف الذكية حتى اليوم. 
كمـا زودت بمصبـاح إضـاءة أمامـي لصور 
السـيلفي. وأتـت الكامريا الخلفيـة بدقة 16 
 Ultra“ ميغابيكسل قادرة عى التصوير بدقة
HD”.ومن املنتظر أن يطرح الهاتف رسميا يف 
األسواق، يف 15 سبتمرب/أيلول الجاري، بسعر 

يصل إىل 300 دوالر تقريبا.

هدايا املشاركة تشعر اإلنسان بالرفقة

نصحـت دراسـة أمريكيـة حديثة 
بأن يشرتي الشخص نفس الهدية 
التي يختارها لآلخرين، ألن متلقي 
الهدية يصبح أكثر سـعادة عندما 
يكتشـف أن مقـدم الهديـة اقتنى 
ذاته.ووصفـت  الـيشء  لنفسـه 
الدراسـة، التـي أنجزهـا الدكتور 
إيفان بوملان يف جامعة ويسكونسن 
ماديسـون والدكتور سام ماغليو 
يف جامعة تورنتو سكاربورو، بأن 
هذا األمر يمنح »الشـعور بالرفقة 
واملشـاركة«.وقال بوملان موضحا 
»يف الحقيقة إن املشـاركة يف هدية 
مماثلة مـن جانبك تجعـل الهدية 
أفضـل يف عيني املُهـدى إليه. إنهم 
يحبون هدايا املشاطرة أكثر، ألنها 
تشـعرهم بمـدى التقـارب بينهم 
الهدية«..وأشـارت  مقـدم  وبـني 

الدراسـة إىل أنه عند تصنيف هدايا 
بسـيطة مثل الدباسـات واملظالت 
وسـماعات  الصـوف  والجـوارب 
الـرأس، ارتفعت معـدالت التقييم 
الدرجـات  بعـرشات  اإليجابـي 
عندمـا يكـون مقـدم الهديـة قد 
حصل عى هدية مماثلة لنفسـه. 
وأثبتـت أنـه ال يشـرتط أن يكون 
الهديـة ومتلقيهـا أصدقاء  ُمقدم 
مقربـني أو أقـارب لكـي تتحقـق 
فكرة “املشاطرة” وجلب السعادة 
إىل املتلقي.ونبهـت الدراسـة إىل أن 
الواجب  هناك بعض االحتياطـات 
اتخاذهـا عند رشاء الهدية سـواء 
لصديـق أو لفـرد مـن العائلـة أو 
لزميـل عمل، مشـرية إىل أنه يجب 
أن يتـم اختيار الهدية بعناية حتى 

ال يتم إهدار األموال.
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وعود ال تلبى دوافع تشكيل املجموعات

عدلي صادقأبو بكر العيادي

 م�ن الناس م�ن يهوى جمع األش�ياء عل�ى اختالفه�ا، منها 
المألوف كالطوابع والبطاقات البريدّية، والُعملة، وأعمال مشاهير 
الفّنانين في الّرسم والموسيقى، وصور نجوم السينما والمسرح 
وتوقيعاتهم… ومنها الغريب كسّدادات القوارير والعلب الفارغة، 

والحجارة واألصداف، ومنافض السجائر والغالوين…
فما هي األسباب التي تحمل اإلنسان على التعلق باألشياء حّد 
دفع أموال طائلة أحيانا لجمعها؟ هل هو استعراض لوفرة المال 
والجاه، أم رضوخ لعوامل نفسية، قد تعود إلى مرحلة الطفولة؟ 
في كتابه “مقالة في الميتافيزيقا” يرى اليبنيتز أنه لما كان الله 
وح�ده هو القادر على اإلحاطة بالكون كله، فإن اإلنس�ان، الذي 
ال يمل�ك فك�ُره مثل تلك القدرة الش�مولية، يلتف على عجزه ذاك 
بخلق نوع من النظام، عبر تجميع أشياء توّحدها نقطة مشتركة، 
عل�ى نحو تغدو مع�ه كلُّ مادٍة مفردٍة معّبرًة عن تناس�ق الكون، 
ما يجعل كل ش�يٍء مجّمٍع منضوًيا داخل تناس�ق منطقي خاص 
بالمجموع�ة، كي تكون عند اكتمالها كون�ا كليا مصّغرا يضاهي 
في تناس�قه الك�ون. أما فروي�د فيعتقد أن ه�اوي المجموعات 
يتوق إلى هيكلة محيطه، وأن هذا النوع من السيطرة على العالم 
يب�دأ منذ الطفولة، وأن جامع األش�ياء عادة ما يضيق بما حوله، 
فيج�د في األش�ياء تعويضا عن األمان الذي ال يجده مع البش�ر، 
وبذلك تك�ون هواية الجمع ف�ي نظر أبي التحليل النفس�ي نوعا 
من الُعصاب الذي يحوي في طياته دواءه.من جهته، يفسر عالم 
االجتماع إرفينغ غوفمان الحركة الطقوس�ية تلك كفعل كّرسته 
التقاليد يعّبر من خالله الفرد عن إجالله لشيء ذي قيمة مطلقة. 
وفي رأيه أن هاوي التجميع يميز عن غير وعي بين المقدَّس، أي 
األشياء التي يهواها ويحرص على جمعها واالحتفاظ بها، وبين 
المدنَّس، أي األش�ياء الت�ي ال تدخل في مجال اهتمامه، فينش�ئ 
م�ا يش�به مقام تعّب�د. ويخلص إل�ى الق�ول إذا كان العالم عبثيا 
ف�إن هاوي تش�كيل المجموعات خالُق معنى. ألن األش�ياء، كما 
يقول الفيلس�وف جان بودريار، ال تستنفد معناها في ماديتها أو 
ف�ي وظيفتها، بل تتش�كل في منظومة متناس�قة من العالمات، 
يتضاف�ر فيها اش�تراك عمي�ق بي�ن العوامل النفس�ية والدواعي 

االجتماعية للهيبة والحظوة.
وفي رأيه أن الش�يء إذا كانت قيمت�ه التبادلية تخص المجال 
الثقافي واالجتماعي فإن تفّرده المطلق يكمن في كونه مملوكا 
لش�خص معين، يس�تمد خصوصيته من امتالك ذلك الشيء.وأّيا 
م�ا تك�ن الدوافع، فجمع التش�كيالت ال ينأى كثي�را عن محاولة 
اإلنس�ان تلطيف س�ير الزمن في انح�داره المبهم نح�و النهاية 

المحتومة، بكل الوسائل المتاحة.

كأنما أخلَت الراقصات مواضعهن على مس�رح الحياة العربية 
العامة، وتوارت عن األنظ�ار، ألن بحَر األحداث عالي الموج. فلم 
تعد أٌي منهن تحظى بأي اهتمام. فال حكايات جديدة عن راقصة 
وسياس�ي، مثلما كت�ب إحس�ان عبدالقدوس، وال ع�ن الراقصة 
والطّبال، في رواية أخرى للكاتب نفس�ه، جعلت األولى تستنزف 
الثان�ي الذي س�اعدها على تحريك أجزائها مع إيق�اع الدق، ولما 
تب�دت مميزة لجمهور الهانئين، بل صاع�دة كالصاروخ في زمن 
االنفت�اح؛ ترك�ت طباله�ا عند منص�ة اإلطالق التي ل�م تعد تلزم 
المقذوف، فارتمى المس�كين على قارعة الطريق، وقد ش�ّوهت 
وجه�ه لكمات الس�اهرين! كان المفكر الراحل إدوارد س�عيد قد 
خّصص ج�زءا من كتابه “تأمالت ح�ول المنفى” للراقصة تحية 
كاريوكا. هي واحدة من راقصات ُكثر، حضرن في دهاليز السياسة 
على مّر عهود ثالث�ة. ف�”تحية” رقصت في عرس الملك فاروق، 
الذي اس�تقبلته حش�ود جماعة “اإلخوان” في مط�ار “الماظة” 
عندم�ا عاد من لندن لكي يرث عرش أبيه، وأنش�دت له ووصفته 
ب�”أمير المؤمنين” لكن الغلبة كانت لوصف كاريوكا له، ك�”أمير 
للش�باب”. فقد كان صديقها، والخيل أعرف من فرسانها! إدوارد 
س�عيد، طوي�ل الباع في تأم�ل الظواهر االجتماعي�ة والتاريخية 
وف�ي وصف الجماليات؛ قال في “تحية” ما ال يس�تطيع التقاطه 
الجاهل�ون بالخصائص النفس�ية لألنثى. رّكز عل�ى نقاط ثالث، 
إحداها تتطابق مع رأي كان س�ائدا في أوس�اطنا الشعبية، كلما 
جيء على ِذك�ر الراقصات الغجريات الالتي ُك�ن ُيحيين األفراح: 
صحيح أن الغجرية تتثنى وتبتس�م، لك�ن الصحيح أيضا أن أعتى 
الُغزاة، لن ينال منها ُقالمة ِظفر. في هذه النقطة، ُيس�لط إدوارد 
الض�وء على طريقة “كاريوكا” في التصرف مع طالبي وصالها. 
يق�ول -والُعه�دة عل�ى ال�راوي- إنها اتخ�ذت لنفس�ها منطقة 
وس�طى، ال معنى لها، بين الرضا والمجاهرة الصريحة بالتمّنع، 
وهذا ُيس�مى باإلنكليزية “اإلرج�اء” Deferal، أي أنها ُتقابل كل 
ذي إش�ارة ش�هوانية بابتس�امة خاطفة خفيفة واع�دة تنم عن 
كونها متاحة، ولكن ليس اآلن فال يس�تعجل. هو وعٌد بالتلميح ال 
ُيلب�ى. وأغلب الظن أن تحيه لم ُتَتح كما يقول العارفون، اللهم إال 
بموجب ثالث عشرة زيجة، منها واحدة من يهودي أشهر إسالمه 
على قرع الطبول! في زمننا هذا أخلت الراقصات مواضعهن على 
مس�رح الحياة ألعامة وانقطع نسغ السياس�ي المحترف، ليشق 

رجل األمن المحترف طريق السياسة!
ه  خس�ر الطبال رزقه وافترش األرض، وجفت أمنياته وتشوَّ
وجهة وصع�دت »كاريوكا« م�ن جديد لتنثر ابتس�امات اإلرجاء 

وعودا ال ُتلبى!

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

شـكـر وتـقـديـر

للج�راح ال�ذي داوى جراحنا وكان مبضعه بلس�م 
ش�فاء وعافيه الدكتور علي وفاء الوفي كل الثناء 
والتقدي�ر والعرفان بجميل موقف�ه لما قدمه من 
دور فاع�ل بإجراء العملية الجراحية للس�يد الوالد 

)عبد دهش( وتكللت بالنجاح الباهر..
اس�ال الله ان يرعاه ويوفقه في عمله على طريق 

خدمة الوطن والمواطن

نوفل عبد دهش 

ف�ي خط�وة للحفاظ عل�ى »كوريب�و« أصغ�ر قرية 
سويس�رية من االندث�ار، قررت الس�لطات في البالد 

تحويلها إلى فندق سياحي.
تعتبر »كوريبو« أصغر قرية في سويس�را، وهي من 
األماك�ن التي تجذب الس�ياح والراغبي�ن في الهدوء 
واالبتع�اد ع�ن صخب الم�دن الكبيرة، والي�وم وبعد 

600 ع�ام عل�ى ظهورها باتت 
ش�به خالية من السكان، حيث 
يسكنها حاليا 16 شخصا فقط 
أغلبهم م�ن المتقاعدين بعد أن 
كانت تض�م 300 ش�خص في 

القرن التاسع عشر.
وللحف�اظ عل�ى ه�ذه القرية 
الممي�زة م�ن االندث�ار، قررت 
الس�لطات في سويسرا تحويل 
إل�ى فندق  المتقاربة  منازله�ا 
للسياح الراغبين بقضاء فترات 
من الراحة والهدوء في الجبال 
الطبيع�ة  ذات  السويس�رية 

الخالبة.
ووفق�ا إليلي�ا فرابول�ي، مدير 
الس�ياحة ف�ي كانت�ون أوري 
بسويس�را، ف�إن »تل�ك القرية 

تعتب�ر أفض�ل وجه�ة ف�ي سويس�را للراغبي�ن في 
قضاء إج�ازة مريحة بعيدا عن حي�اة القرن الحادي 
والعشرين. وهي المكان األنسب للتخلص من التوتر 
واالبتعاد ع�ن الضوضاء والحياة اإللكترونية. منازل 
هذه القرية وطبيعتها الخالبة تمنح اإلنسان شعورا 

رائعا باالسترخاء والطمأنينة«.

يعت�زم المكتب اإلقليمي الهولندي للصندوق العالمي 
للطبيعة، بالتعاون مع حكومة كازاخس�تان، إطالق 
م�ا بي�ن 25 و30 من النمور الس�يبيرية ف�ي البرية، 

حيث كانت النمور تتجول فيها فيما مضى.
وذكر المكتب - ف�ي بيان صحفي نقله موقع »دتش 

نيوز« اإلخباري الهولندي - أنه س�يجري نقل النمور 
من الش�رق األقصى في روس�يا إل�ى منطقة غابات 

بحجم مقاطعة »خيلدرالند« الهولندية.
وق�ال الموقع إنه أعلن عن خط�ة الصندوق العالمي 
للطبيع�ة بإع�ادة توطين ه�ذه المنطق�ة التي كان 
يعي�ش فيه�ا نم�ر بح�ر قزوي�ن 
المنقرض، ف�ي الجناح الهولندي 
العالم�ي »ورل�د  المع�رض  م�ن 
إكس�بو« ف�ي كازاخس�تان قب�ل 

يومين. 
وق�ال ماركو المبرتين�ي، المدير 
العام للصندوق العالمي للطبيعة، 
إن توطي�ن ه�ذه الحيوانات يعد 
خطوة مهمة في تأمين مس�تقبل 
النم�ور ف�ي البري�ة، فض�ال عن 
ف�ي  الطبيعي�ة  البيئ�ة  حماي�ة 
منطق�ة »إيلي بلخاش«، مش�يرا 
إل�ى أنه قبل توطي�ن هذه النمور 
بالمنطقة التي لم تشهد حيوانات 
منذ ع�ام 1948، يتعين اس�تعادة 
المفترس�ة  والحيوانات  الطي�ور 
مع ضرورة تدريب الصيادين على 

حماية الحيوانات البرية.

قرية يسكنها 16 شخصا تتحول إىل فندق! للحفاظ عليها..إطالق النمور يف غابات كازاخستان

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير تلعفر


