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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

العلم خير من املال، العلم يحرسك
 وأنت حترس املال

ص2العـامـري يعلـن تـحـريـر نـاحـيـة الـرشـاد جـنـوبـي كـركـوك

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 »نعم كاسحة« الستقالل كاتالونيا »املرفوض«

النظـام البحـرينـي يـعـتـقـل رؤسـاء »الـمـآتـم الـرئـيـسـيـة«  فـي الـدراز

املعارضة الكردية حتارص بارزاين

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اش�رطت الحكومة االتحادي�ة إلجراء 
حوار مع سلطات اقليم كردستان الغاءها 
الدس�توري«،  غ�ر  »االس�تفتاء  لنتائ�ج 
املناط�ق  يف  التصعي�د  اليق�اف  ودعته�ا 
املتن�ازع عليه�ا، وفيم�ا أُعل�ن يف مدين�ة 
الس�ليمانية تش�كيل تيار س�يايس باسم 
»الجيل الجديد« ملعارض�ة رئيس بارزاني، 
ُيتوق�ع أن يعلن برهم صال�ح حزباً جديداً 
باس�م »تحال�ف العدال�ة والديموقراطية« 
ملنافس�ة األح�زاب التقليدي�ة التي أرّضت 
بمصالح ش�عب كردس�تان. وش�دد سعد 

الحديث�ي، املتحدث باس�م رئي�س الوزراء 
حي�در العب�ادي، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، عىل رضورة »قيام 
االقلي�م بالغ�اء نتائج االس�تفتاء املخالف 
للدس�تور وم�ن ث�م الدخول يف ح�وار جاد 
لتعزي�ز وح�دة الع�راق«، وطال�ب االقليم 
»بايق�اف التصعيد واالس�تفزاز يف املناطق 
املتجاوز عليها من قبل االقليم«، يف اش�ارة 
اىل ممارسات السلطات الكردية يف كركوك 
ومناطق من محافظات دياىل وصالح الدين 
واملوصل دأبت عىل تهجر العائالت العربية 
واالعت�داء عىل مقرات الجبه�ة الركمانية 
واحزابها. كما دعا االقليم اىل تأكيد التزامه 

بالدستور وقرارات املحكمة االتحادية التي 
قض�ت بعدم دس�تورية اس�تفتاء االقليم، 
الذي اجري يف 25 من الشهر املايض.. وعىل 
الصعيد نفس�ه، اكد العب�ادي ان اجراءات 
الربملان والحكومة العراقيني ضد س�لطات 
اقلي�م كردس�تان ال تس�تهدف مواطن�ي 
االقليم. وقال خالل اتص�ال هاتفي اجراه 
معه االمني العام للجامعة العربية أحمد ابو 
الغيط، »اننا لن نس�مح للخالفات ان تؤثر 
عىل حربنا ضد عصابات داعش االرهابية، 
حيث تحقق قواتنا البطلة انتصارات كبرة 

هذه االيام وتحرر االرايض«.
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السيد نرص اهلل: نتنياهو 
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إذا اشعلوا حربًا كيف ستنتهي

كريستيانو رونالدو 
حيقق رقام مميزا أمام 

إسبانيول
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نائب عن الوطني:
الربملان بصـدد استضـافـة 

رئيس اجلمهورية
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تــرامـب
يـلــغـــي »أي حــوار« 

مع كوريا الشاملية
ص4 ص4

سوريا: »30« بني قتيل وجريح حصيلة تفجري بدمشق
      بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وزارة الداخلية السورية أّن إرهابيين 
فّج�را نفس�يهما أمام قس�م الش�رطة أدى إلى 
استش�هاد عدد من المدنيين وع�دد من عناصر 
الش�رطة. وتحدث�ت صفح�ات س�ورية عل�ى 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي عن س�ماع دوي 
ع�دة انفجارات في حي الميدان جنوب دمش�ق 
أعقبه إط�الق نار. وبحس�ب مص�ادر إعالمية 
فقد أس�فر الهجوم عن س�قوط 8 شهداء دون 

تأكي�دات من مصادر رس�مية. وأعلنت صفحة 
الدفاع الوطني في س�وريا عن استش�هاد قائد 
قطاع منطقة الجزماتية المجاورة لحي الميدان 
وعدد م�ن عناصره خالل اش�تباكات التي تلت 
دخول انتحاريين إلى قس�م الشرطة.  وتحدثت 
معلومات صحفية عن أن انتحارياً فّجر س�يارة 
أمام قسم شرطة الميدان تاله تفجير انتحاريين 
آخرين نفس�يهما ف�ي الم�كان، أحدهما داخل 
القس�م، أعق�ب ذلك أص�وات اش�تباكات تحت 
جس�ر الميدان في حين أغلقت الجهات األمنية 

المنطقة بالكامل. وقد ُسمعت أصوات سيارات 
اإلس�عاف وهي تهرع إل�ى المنطقة المذكورة. 
من جهت�ه ق�ال المرص�د الس�وري المعارض 
إّن انفجاري�ن عل�ى األقل هّزا وس�ط العاصمة 
دمشق، ونقل عن مصادر وصفها بالمتقاطعة 
أّن اإلنفجارين  ناجمان عن تفجير آلية مفخخة 
قرب قسم شرطة حي الميدان أعقبه تفجير من 
قبل ش�خص بحزام ناس�ف في المنطقة ذاتها، 
وس�ط معلومات عن تفجير آخر لنفسه بحزام 

ناسف في مدخل القسم نفسه.

حمافظ البرصة: طالبنا العبادي بمناقشة أوضاع 
املحافظة وعدم االنشغال باالستفتاء فقط

وزير النقل يعلن نجاح اخلطة اخلدمية اخلاصة 
6بزيارة العارش من حمرم احلرام 6

       المستقبل العراقي / عدنان صبيح

 صدقت املحكمة املركزية يف اس�تئناف 
الرصافة أقوال متهم�ني باإلرهاب منتمني 
إىل تنظيم داعش اإلرهاب�ي خاضوا معارك 
جرف النرص والفلوج�ة واملوصل بجانبيها 
األيرس واأليمن.مجموعة من اإلرهابيني تم 
القب�ض عليهم يف الجانب األيمن من مدينة 

املوص�ل اعرفوا بأنهم ناج�ون من قصف 
املوكب اإلرهابي املتوجه إىل القائم. احدهم 
م�ن عامري�ة الفلوج�ة انض�م إىل داع�ش 
اإلرهاب�ي يف مبايع�ة 2014 ليلتحق بأخيه 
الق�ايض الرشع�ي للتنظي�م يف الفلوج�ة، 
يف  خس�ارتهم  حت�ى  جانب�ه،  اىل  مقات�ال 
الفلوج�ة ثم اتبعوا أوامر داعش�ية بركهم 
القضاء والسر مع املوكب املتجه إىل القائم. 

ب�نّي يف اعرافاته ان املوكب الذي تم قصفه 
من قبل الطائرات العراقية يحوي أكثر من 
150 عربة، تحوي القيادات الكبرة لداعش 
يف الفلوج�ة ليت�م قص�ف الرتل وم�ا تبقى 
منهم يف الصحراء عراة يوارون أجس�ادهم 
يف النهار س�ائرين يف الليل باحثني عن آبار 

تؤويهم حتى مجيء فرصة إنقاذهم.
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القضاء ينتزع اعرتافات من عنارص »داعش«: 
هـكـذا ُهـزمـنـا
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نائب عن الوطني: الربملان بصدد استضافة رئيس اجلمهورية
         بغداد / المستقبل العراقي

اكد النائب عن التحالف الوطني هالل السهالني، 
أمس االثن�ن، ان مجل�س النواب بصدد اس�تضافة 
رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معصوم لس�ؤاله بش�أن 
»الخرق الدس�توري« الذي حصل يف عملية اس�تفتاء 

اقليم كردستان.
وقال السهالني يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، إن »نواب�ا جمعوا تواقيع يف االس�بوع 
امل�ايض القالة رئيس الجمهوري�ة، وان تتم مخاطبة 
القض�اء وفق املادة 61 من الدس�تور بدعوى الحنث 

باليمن، لكن اختلفت االراء بن النواب«.
واض�اف الس�هالني، ان »هناك م�ن يعتقد بعدم 
الحاجة القالة معصوم النه لم يش�ارك يف االستفتاء، 
بخالف من ذهب وش�ارك يف االس�تفتاء الذين ترسي 
عليهم االج�راءات العقابي�ة والق�رارات التي صوت 
عليه�ا مجلس النواب، ورأي اخ�ر وهم االغلبية يرى 
رئيس الجمهورية لم يحرك ساكنا ازاء االزمة، وكان 

تعاطيه مع الخرق الدستوري مخيبا لالمال«. 
وتابع الس�هالني، ان »الربملان بصدد اس�تضافة 

رئي�س الجمهوري�ة لنس�مع من�ه بش�كل مب�ارش 
ع�ن رأيه وتربي�ره للخرق الدس�توري يف اس�تفتاء 
كردس�تان، وهل ان تعاطيه مع االزم�ة يتوافق مع 
س�ياق بن�ود الدس�تور ام عدمه«، مبين�ا ان »امليض 
نحو طلب االس�تضافة تبلور لدى النواب بعد جلسة 
التصوي�ت ع�ى الق�رارات االخرية كحل وس�ط، الن 
هناك كتل واطراف سياس�ية اختلفت بش�أن طرح 
التصويت عى االقال�ة العرتاضها عى ترشيح البديل 
لرئي�س الجمهورية، وليس عى مرشوع االس�تفتاء 

الذي رفضته الحكومة والربملان معا«. 
واوضح الس�هالني، ان »الدس�تور اورد صالحية 
واح�دة ملجل�س الن�واب ع�ى رئي�س الجمهورية يف 
موضوع االقالة بحس�ب املادة )61/ سادس�ا/ ب(، 
الت�ي نص�ت عى ان�ه ملجلس الن�واب اعف�اء رئيس 
الجمهورية باالغلبية املطلق�ة لعدد اعضاء الربملان، 
بع�د ادانته م�ن املحكم�ة االتحادية، ع�ن الحنث يف 
اليمن الدس�تورية، او انتهاك الدس�تور، او الخيانة 
العظم�ى«. واعلن�ت النائبة ع�ن التحال�ف الوطني 
س�هام املوس�وي ع�ن امليض بجم�ع تواقي�ع القالة 

رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.

          بغداد / المستقبل العراقي

رحل النائب مهدي الحاف�ظ، أمس االثنن، عن عمر 
ناه�ز ال��)74( عام�اً يف أملاني�ا بع�د رصاع م�ع مرض 

عضال. 
الحاف�ظ،  حاف�ظ  احم�د  مه�دي  حي�اة  وحفل�ت 
باملنجزات وشهد له بالكفاءة عى مستوى العالم، وهو 
عضو مجلس النواب السابق ووزير التخطيط والتعاون 
اإلنمائ�ي األس�بق ورئيس« معه�د التقدم للسياس�ات 
اإلنمائي�ة«، ويحم�ل درج�ة دكت�وراه دول�ة يف العلوم 
االقتصادية، وماجستري يف علم االجتماع، وبكالوريوس 

علوم يف الكيمياء.
والحاف�ظ، هو الرئي�س األول للهيئة اإلس�رتاتيجية 
إلع�ادة االعمار يف الع�راق 2003 – 2005، ونائب رئيس 

»تجمع الديموقراطين املستقلن«. 2003 – 2005.
وله خربة واسعة يف العديد من ميادين العمل، ومنها 
املستش�ار الخاص للمدي�ر العام ملنظم�ة األمم املتحدة 
للتنمي�ة الصناعي�ة UNIDO )فيين�ا( 1999 - 2000، 
واملدير اإلقليمي ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
UNIDO يف البل�دان العربي�ة- بريوت )العراق وس�وريا 
واالردن(، 1996 – 1999، وموظ�ف كبري لدى اليونيدو 
ومدي�ر الربنام�ج الخاص للتنمي�ة الصناعي�ة العربية 
وتش�مل العراق، 1983 – 1996، فضال عن كونه خبريا 
 UNCTAD لدى منظم�ة األمم املتحدة للتجارة والتنمية

)جنيف( 1980 – 1983.
وش�غل الحاف�ظ منص�ب وزي�ر مف�وض يف البعثة 
العراقية لدى مكتب األمم املتحدة يف جنيف- ثم استقال 
1980، وخب�ري يف وزارة  ألس�باب سياس�ية، 1978 – 
النفط العراقية بدرجة خاصة 1975 – 1978، واس�تاذ 
االقتص�اد يف الجامعة املس�تنرصية من بغ�داد 1973 – 

.1975

وفيم�ا يتعل�ق بالنش�اطات واملنظم�ات الفكري�ة 
والعلمية، حائز عى جائزة اليونسكو للتنمية املستدامة 
لعام 2005، وت�رأس املجلس العراق�ي للثقافة 2007، 
فض�ال عن تولي�ه رئاس�ة )الجمعية العربي�ة للبحوث 
 ،2003  –  1998 القاه�رة  يف  ومقره�ا  االقتصادي�ة( 
وعض�و مجلس أمناء )منت�دى الفكر العربي(، عمان - 

األردن منذ عام 1996. 
وش�غل منص�ب نائ�ب رئي�س )منظم�ة التضامن 
األس�يوي – اإلفريق�ي( ورئيس فريقه�ا االقتصادي - 
االجتماع�ي من�ذ 1980، وعض�و املجلس االستش�اري 
ملكافح�ة البطالة – رئاس�ة ال�وزارة الس�ورية 2002، 
وعض�و )منتدى العالم الثالث( من كب�ار الباحثن منذ 

.1983
وهو من مؤسيس املنظمة العربية لحقوق اإلنسان، 
وعض�و مجل�س أمنائه�ا لع�دة دورات، واألم�ن العام 
)للهيئ�ة االستش�ارية العراقي�ة( الت�ي ضمت عرشات 
املثقف�ن العراقين ونظمت ن�دوات حول أحوال العراق 
وأث�ار القمع الس�يايس وأص�درت دراس�ات كبرية عام 
1991.وت�رك الحاف�ظ العديد م�ن املؤلف�ات واألعمال 
البحثي�ة، منه�ا »االس�تخدامات االقتصادي�ة لعوائ�د 
النفط«، و«آليات رفع القدرة التنافس�ية للمؤسس�ات 
االقتصادي�ة العربي�ة«، و«النفط واالقتص�اد العربي«، 
و«تقيي�م تج�ارب االس�تقرار االقتص�ادي والتكيي�ف 
الهي�كيل يف البلدان العربية«، فض�ال عن »آفاق الرشاكة 

العربية – األوربية«. 
والنائ�ب الراحل مهدي الحافظ هو س�يايس عراقي 
ولد يف سنة 1943 يف مدينة الديوانية يف العراق، سبق أن 
شغل منصب وزير التخطيط وثم أصبح نائب يف الربملان 
العراقي، ومهدي الحافظ شغل منصب وزير التخطيط 
يف اول وزارة ش�كلها رئيس الوزير العراقي االسبق اياد 
عالوي عام 2004 بعد عام من سقوط النظام السابق.

كان وزيرًا للتخطيط وأصبح نائبًا يف الربملان وخطفه مرض عضال

رحيل مهدي احلافظ.. سيايس امتلك سرية علمية كبرية

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الداخلية قاس�م االعرج�ي، أمس 
االثنن، بأنه س�يتم الس�ماح لألجان�ب العالقن 
يف إقليم كردس�تان م�ن الذين دخل�وا البالد دون 
الحص�ول ع�ى تأش�رية الحكوم�ة االتحادي�ة، 

بالسفر من مطار بغداد دون مساءلة قانونية.
وق�ال األعرج�ي يف ترصيح صحف�ي إنه »ردا 
عى مناش�دات وصلت ح�ول االجانب العالقن يف 
إقليم كردس�تان، فإن من يرغ�ب بالحصول عى 
سمة دخول فأنا حارض، ومن يريد أن يسافر من 

بغداد فليسافر من دون أي غرامة أو تأشرية«.
من جانبه، أفاد املتحدث باسم وزارة الداخلية 
العمي�د س�عد معن ب�أن »ال�وزارة س�تعمل عى 
تس�هيل إصدار تأش�ريات للصحفي�ن االجانب، 
تنفيذا ملبادرة الوزير بدعم العمل االعالمي، حيث 
يحت�اج اص�دار موافق�ة للحصول عى تأش�رية 
دخ�ول للصحفين االجانب أكثر من ش�هر وتمر 
باج�راءات روتيني�ة طويلة«. وكان�ت الحكومة 
االتحادي�ة أعلنت يف وقت س�ابق، تعليق الرحالت 
الدولي�ة من مطاري أربيل والس�ليمانية وإليهما 
اعتب�ارا من يوم الجمعة املايض، ضمن العقوبات 
التي وجهتها بغداد ضد س�لطات االقليم ردا عى 

اجراء االخري عملية استفتاء .

الداخلية تسمح لألجانب العالقني يف كردستان 
بالسفر من بغداد دون مساءلة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية رشطة الديوانية، أمس االثنن، 
عن اعتقال 7 مطلوب�ن بتهم جنائية مختلفة يف 
عد من مناط�ق املحافظة.وقالت املديرية يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه »ألقت 
دوريات مراكز عفك واملهناوية و السنية والدغارة 
ورشطة األرسة، القبض عى 7 متهمن مطلوبن 
للقضاء بقضايا مختلفة، كان من بينها جنائية، 
وذل�ك خ�الل حملة واس�عة قام�ت به�ا ملتابعة 
تنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة من القضاء«.

وأوضحت »إذ ألقت دوريات قس�م رشطة األرسة 
ومركز الس�نية القبض عى 4 متهمن مطلوبن 
للقض�اء بقضايا مختلفة كان من بينها جنائية، 
وتم اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحقهم«.

شـرطـة الـديـوانيـة تلقـي القبـض 
عىل )7( مطلوبني بقضايا جنائية 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س التحال�ف الوطني عم�ار الحكيم، 
أمس االثنن، عى أهمية ترس�يخ ال�روح الوطنية 
يف ش�خصية الطالب العراقي، مشدداً عى رضورة 
تحدي�ث املناه�ج. وق�ال الحكي�م يف خطب�ة ل�ه 
بمناسبة بدء العام الدرايس الجديد، »إننا نحتاج إىل 

صقل ش�خصية الطالب العراقي أكثر من تدرسيه 
املعلوم�ات املوجودة يف املناه�ج«، مؤكداً »الحاجة 

إىل االعتناء بأبنية املدارس وتطويرها«.
واش�ار الحكي�م إىل، أهمي�ة »ترس�يخ ال�روح 
العراق�ي وح�ب  الطال�ب  الوطني�ة يف ش�خصية 
الوطن«. وشدد أيضاً عى »رضورة تحديث املناهج 

الرتبوية، وفق األطر الحديثة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن القيادي يف الحش�د الشعبي 
ه�ادي العام�ري، أم�س االثنن، عن 
تحرير ناحية الرشاد الواقعة جنوبي 
محافظة كركوك من سيطرة تنظيم 

»داعش«. ونقلت وكالة »الس�ومرية 
نيوز« ع�ن العامري قوله، إن »قوات 
من الحشد الشعبي وجهاز مكافحة 
االره�اب تمكنت من تحري�ر ناحية 
الرش�اد جنوب�ي كرك�وك«. واضاف 
االن  تق�وم  »الق�وات  أن  العام�ري، 

بتفتي�ش الناحية وتطهري الش�وارع 
من العب�وات الناس�فة باالضافة اىل 

تفكيك املنازل املفخخة«.
وأعل�ن قائ�د عملي�ات الحويجة 
الفريق الركن رشيد يار الله، الجمعة 
الجي�ش  م�ن  مش�رتكة  ق�وات  أن 

والرشط�ة والرد الرسي�ع ومكافحة 
الش�عبي  والحش�دين  االره�اب 
والعشائري رشعت بعمليات واسعة 
لتحري�ر مرك�ز الحويج�ة ونواح�ي 
الرش�اد والرياض والعبايس والقرى 

املحطية بها.

         بغداد / المستقبل العراقي

أدان العراق الهجمات املس�لحة التي ش�هدتها 
أم�س كن�دا وفرنس�ا وراح ضحيته�ا ع�دداً م�ن 

االشخاص.
وقال املتحدث الرس�مي باسم وزارة الخارجية 
أحمد محجوب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه »تدي�ن وزارة الخارجي�ة وتس�تنكر 
االعتداءات اإلرهابية التي استهدفت أرواح االبرياء 
يف كل من ادمنتون الكندية ومرس�يليا الفرنس�ية 

وتع�رب ع�ن خال�ص تعازيه�ا ل�ذوي الضحاي�ا 
وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابن«.

وأضاف محجوب كما »تدعو الخارجية العراقية 
املجتم�ع ال�دويل للوقوف صف�ا واح�دا يف محاربة 
اإلرهاب ومالحقة ذوي الفكر املتطرف من أجل أن 

يعم السالم واألمن واالزدهار يف العالم كله«.
وكان خمسة أشخاص بينهم رشطي قد أصيبوا 
يف كندا بعدما دهس�تهم س�يارتان مس�اء السبت 
امل�ايض حيث اعتقل�ت الرشطة أمس مش�تبها به 
فيما وصفته بأنه »عمل إرهابي« حس�بما أفادت 

تقاري�ر إخبارية. وق�د وقع الح�ادث األول يف حي 
}إدمنت�ون{ بكن�دا حيث دهس�ت س�يارة رشطيا 
خ�الل أدائ�ه خدمته ثم خ�رج رجل منه�ا وطعن 

الرشطي مرارا قبل أن يلوذ بالفرار.
وبعد بضع س�اعات صدم املشتبه به يف سيارة 
أخرى عددا من املارة يف موقعن مختلفن فأصيب 
أربعة منهم. ويف فرنسا لقي شخصان مرصعهما 
االح�د بع�د ان ق�ام رج�ل بطعنهم�ا يف محط�ة 
القط�ارات الرئيس�ية بمدين�ة مارس�يليا جنوبي 

البالد قبل ان يقتله جنود.

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلن الل�واء عيل ابراهيم دبع�ون قائد عمليات 
الرافدي�ن، أمس االثنن، عن نج�اح الخطة االمنية 
الخاص�ة بتوفري االج�واء املالئم�ة الحياء طقوس 
استش�هاد  ذك�رى  واحي�اء  عاش�وراء  ومراس�م 
االمام الحس�ن }عليه الس�الم{. وق�ال دبعون، يف 

مؤتمر صحف�ي، ان »الخطة الت�ي اعدتها قيادته 
وارشف�ت ع�ى تنفيذه�ا بالتنس�يق م�ع قيادات 
واملثن�ى  ق�ار  وذي  واس�ط  محافظ�ات  رشط�ة 
وميس�ان وبمش�اركة لواء مغاوير الرافدين ولواء 
14 رشطة اتحادية ورسية االهوار ورسية هندسة 
امليدان املستقلة ورسية االستطالع وكافة االجهزة 

االستخبارية واالمنية ضمن قاطع العمليات«. 

وأك�د ان« تظاف�ر جه�ود جميع املش�اركن يف 
تنفي�ذ هذه الخطة وس�عيهم للحف�اظ عى االمن 
واالم�ان وتنفيذ املف�ردات واملهام الت�ي تضمنتها 
ب�كل دقة وح�رص وتع�اون املواطن�ن واصحاب 
املواكب الحس�ينية والقائمن ع�ى مجالس العزاء 
كان له ال�دور الكبري يف ان تتكلل خطة عاش�وراء 

الحسن بالنجاح ودون حدوث اي خرق امني«. 

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت املحكمة االتحادي�ة العليا أن اس�تجواب القائممقام 
يك�ون من مس�ؤولية مجل�س املحافظ�ة، فيما أش�ارت إىل أن 
إقالت�ه أو إعف�اءه من منصب�ه تكون من اختص�اص املجلس 
املحيل للقضاء، مبينة أن ذلك يأتي وفقاً الحكام قانون مجالس 

املحافظات غري املنتظمة بإقليم رقم )21( لسنة 2008.
وقال مدير املكتب االعالمي للمحكمة االتحادية العليا إياس 
الس�اموك إن »املحكمة عقدت جلستها ونظرت يف دعوى رفعها 
محاف�ظ كربالء/ اضاف�ة لوظيفت�ه للطعن بقرار اس�تجواب 

قائممقام قضاء عن التمر من قبل مجلس املحافظة«.
وتاب�ع أن »املحكم�ة وج�دت أن امل�ادة )51( م�ن قان�ون 
املحافظ�ات غري املنتظمة باقليم رقم )21( لس�نة 2008 نصت 
ع�ى )كل أم�ر فيه اعف�اء أو اقالة ورد يف هذا القانون يس�بقه 
جلسة اس�تجواب للشخص املعني(، ولم تحدد هذه املادة جهة 
االستجواب، وأن املادة )8/ ثالثاً/ 1 و 2( من القانون ذاته بينت 
أن الجهة املختص�ة بانتخاب القائممق�ام واقالته هي املجلس 
املح�يل للقض�اء لكنها ه�ي اآلخرى ل�م تحدد الجه�ة املختصة 

باستجوابه«.
وأوض�ح أن »ق�رار املحكمة اف�اد بأن مجل�س املحافظة له 
ح�ق اعفاء اصحاب املناصب العلي�ا يف املحافظة من مناصبهم 
بموجب احكام املادة )7/ تاسعاً/ 2( من القانون نفسه ومنهم 

املدراء العامون«.
وبن أن »القائممقام وفق ما ذهبت اليه املحكمة يتم تعيينه 
بدرجة مدير عام اس�تناداً إىل املادة )39( من قانون املحافظات 
غ�ري املنتظمة باقليم رق�م )21( لس�نة 2008، وبالتايل ملجلس 

املحافظة استجوابه«.
وأض�اف أن »مجلس املحافظة يق�وم باحالة القائممقام يف 
حال ع�دم القناعة بأجوبت�ه عى املجلس املح�يل للقضاء الذي 
بدوره يتخذ القرار املناسب بشأن اقالته أو اعفائه من منصبه، 
أو خ�الف لك، وبالنتيجة ق�ررت املحكمة رد دعوى املدعي لعدم 

وجود سند دستوري لها«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر النائب عن كتلة التغيري هوش�يار عبد الله الس�لطتن 
واألح�زاب  االتحادي�ة  الحكوم�ة  يف  والترشيعي�ة  التنفيذي�ة 
السياس�ية العراقي�ة م�ن التعامل م�ع ما يس�مى ب�«مجلس 
القي�ادة الكردس�تانية ع�راق«، معت�ربا أن هذا املجلس ش�بيه 
ب مجلس قيادة الثورة املنحل ويعد رضبة للمؤسس�ات الرشعية 

يف إقليم كردستان.
وق�ال عبد الل�ه يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، »يف تحٍد صارخ للمؤسسات الرشعية والدستورية يف إقليم 
كردس�تان ويف محاول�ة إللغ�اء جميع أش�كال الديمقراطية يف 
اإلقليم، تحول املجلس األعى لالستفتاء والذي تأسس يف السابع 
من حزيران من العام الحايل اىل )مجلس القيادة الكردس�تانية/ 
عراق( ويضم نفس الوجوه الحزبية التي تعمل وفقاً لتوجيهات 
رئي�س الحزب الديمقراطي الكردس�تاني مس�عود البارزاني«، 
مح�ذرا رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي ورئيس مجل�س النواب 
س�ليم الجبوري واألحزاب السياسية العراقية »من التعامل مع 

هذا املجلس«. 
وأوضح عبد الله، »من بن أهداف هذا املجلس إيجاد تخريج 
مناس�ب ملش�كلة عدم وجود رشعية لبق�اء البارزاني يف كريس 
الرئاسة، ومن املمكن من خالل هذه الخطوة أن يقدم البارزاني 
استقالته من رئاسة اإلقليم ألنه قد ضمن من خالل هذا املجلس 
بقاءه كمرجع أعى للقيادات الكردستانية، أي أن منصبه الجديد 
س�يكون أعى من منصبه السابق«، مؤكدا أن »هذا املجلس غري 
دس�توري وغري قانوني وهو رضبة قاضية للديمقراطية ولكل 

املؤسسات الرشعية والدستورية يف كردستان«.
وأض�اف، أن »ه�ذا املجلس ه�و تكرار ملجلس قي�ادة الثورة 
لحزب البعث املنحل، ولهذا الس�بب قوبل برفض ش�عبي واسع 
م�ن قب�ل الناش�طن واملثقف�ن والق�وى الوطنية يف الش�ارع 
الكردس�تاني«، مبين�ا أن »التعامل معه هو ع�دم احرتام إلرادة 
شعب كردس�تان، ويتوجب عى الجميع أن يعربوا عن رفضهم 

له وعدم االعرتاف به بأي شكل من األشكال«.

املحكمة االحتادية حتدد جهتي استجواب 
وإقالة القائممقام

كتلة التغيري تشبه جملس القيادة الكردستانية 
بمجلس قيادة الثورة املنحل 

العامري يعلن حترير ناحية الرشاد جنويب كركوك

اخلارجية تدين هجومي كندا وفرنسا وتدعو العالـم للوقوف صفًا واحدًا بمواجهة اإلرهاب

عمليات الرافدين تعلن نجاح خطتها االمنية اخلاصة بعاشوراء

السيد احلكيم بمناسبة العام الدرايس: علينا ترسيخ الوطنية يف شخصية الطالب
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، أمس االثنني، أن التقديم عىل االستمارة اإللكرتونية 
للقبول املركزي يف الجامعات سينتهي عند الساعة الثانية عرشة من مساء يوم الثالثاء.

وقال املتحدث باس�م الوزارة حيدر العبودي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»أعداد املس�جلني يف اس�تمارة القب�ول املركزي تجاوزت أكثر من مئ�ة وعرشين ألف متقدم«، 
مبينا أن »التقديم اىل اس�تمارة القبول املركزي س�ينتهي عند الساعة الثانية عرشة من مساء 

يوم غد الثالثاء املوافق الثالث من شهر ترشين األول الجاري«.
ودع�ا العب�ودي خريجي الدراس�ة اإلعدادية بفروعها األدب�ي والتطبيق�ي واإلحيائي ممن لم 
يملئوا اس�تمارة التقديم اىل »املسارعة بتس�جيل خياراتهم التي ستحدد قبولهم يف الجامعات 

العراقية«.
وكان�ت وزارة التعلي�م أطلقت يف 15 أيلول املايض، دليل الطال�ب للقبول املركزي يف الجامعات 

العراقية واستمارة التقديم االلكرتونية للعام الدرايس 2017 - 2018.

التعليم: التقديم اىل استامرة القبول املركزي سينتهي مساء اليوم

        المستقبل العراقي / عادل الالمي

االتحادية  الحكومة  اش�رتطت 
إلجراء ح�وار مع س�لطات اقليم 
لنتائ�ج  الغاءه�ا  كردس�تان 
الدس�توري«،  غ�ر  »االس�تفتاء 
يف  التصعي�د  اليق�اف  ودعته�ا 
املناط�ق املتن�ازع عليه�ا، وفيما 
أُعلن يف مدينة السليمانية تشكيل 
»الجي�ل  باس�م  س�يايس  تي�ار 
الجديد« ملعارضة رئيس بارزاني، 
ُيتوقع أن يعلن برهم صالح حزباً 
جدي�داً باس�م »تحال�ف العدال�ة 
والديموقراطية« ملنافسة األحزاب 
التقليدي�ة الت�ي أرّضت بمصالح 

شعب كردستان.
املتحدث  الحديثي،  وشدد سعد 
حي�در  ال�وزراء  رئي�س  باس�م 
العبادي، يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه، عىل رضورة 
نتائ�ج  بالغ�اء  االقلي�م  »قي�ام 
االس�تفتاء املخالف للدستور ومن 
ثم الدخ�ول يف حوار ج�اد لتعزيز 
وح�دة الع�راق«، وطال�ب االقليم 
»بايقاف التصعيد واالس�تفزاز يف 
املناط�ق املتجاوز عليه�ا من قبل 
االقليم«، يف اش�ارة اىل ممارس�ات 
كرك�وك  يف  الكردي�ة  الس�لطات 
ومناط�ق م�ن محافظ�ات دي�اىل 
وصالح الدي�ن واملوصل دأبت عىل 
تهجر العائالت العربية واالعتداء 
ع�ىل مق�رات الجبه�ة الرتكمانية 

واحزابها.
تأكي�د  اىل  االقلي�م  دع�ا  كم�ا 
وق�رارات  بالدس�تور  التزام�ه 
املحكم�ة االتحادي�ة الت�ي قضت 
بعدم دستورية اس�تفتاء االقليم، 
ال�ذي اج�ري يف 25 م�ن الش�هر 

املايض..
اك�د  نفس�ه،  الصعي�د  وع�ىل 
الربمل�ان  اج�راءات  ان  العب�ادي 
والحكومة العراقيني ضد سلطات 
تس�تهدف  ال  كردس�تان  اقلي�م 
االقلي�م. وق�ال خ�الل  مواطن�ي 
اتصال هاتف�ي اجراه معه االمني 
العام للجامع�ة العربية أحمد ابو 
الغيط، »اننا لن نس�مح للخالفات 
ان تؤثر ع�ىل حربنا ضد عصابات 
داع�ش االرهابي�ة، حي�ث تحقق 
قواتن�ا البطل�ة انتص�ارات كبرة 

هذه االيام وتحرر االرايض«.
تلق�ت  بي�ان  يف  واض�اف 
نس�خة  العراق�ي«  »املس�تقبل 
من�ه، ان »م�ا قمنا به م�ع اقليم 
كردس�تان هو اجراءات دستورية 
االتحادي�ة  للس�لطة  وقانوني�ة 
م�ن اج�ل الحف�اظ ع�ىل وح�دة 
الع�راق وال نري�د منه�ا معاقب�ة 
مواطنينا يف االقليم«. ومن جهته، 
أش�اد أب�و الغي�ط، وفق�اً للبيان، 
ع�ىل  العراقي�ة  ب�«االنتص�ارات 
عصابات داعش االرهابية وتحرير 
االرايض العراقي�ة«، مؤك�داً ع�ىل 
»اهتمام الجامع�ة العربية الكبر 
باالوضاع يف العراق وبالحرب عىل 
داعش والحفاظ عىل وحدة البلد«. 
وشدد عىل رفض الجامعة العربية 
يف  الدس�توري  غ�ر  لالس�تفتاء 
اقليم كردستان وتمسكها بوحدة 
الع�راق«.  وكان مجلس�ا الن�واب 
والحكوم�ة قد اصدرا ق�رارات بدأ 
تنفيذه�ا الجمعة امل�ايض، قضت 
بحظر الرح�الت الجوي�ة الدولية 
األم�ر  وه�و  االقلي�م،  واىل  م�ن 
ال�ذي رفضته حكومة كردس�تان 
واعتربت�ه عقاًب�ا جماعًي�ا.  ويف 
السليمانية، بدأت تتعاىل األصوات 
املعارضة ملسعود بارزاني، الرئيس 
ش�كالً  لتأخ�ذ  واليت�ه،  املنتهي�ة 
يهدد باإلطاحة ببارزاني  سياسياً 

وعائلته املستأثرة بالحكم. وقد تم 
اإلعالن عن تش�كيل تيار س�يايس 
باس�م »الجيل الجدي�د« ملعارضة 
رئي�س بارزاني. وقال زعيم التيار 
شاس�وار عبدالواحد إن »بارزاني 
وحزبه اس�توليا عىل السلطة من 
األحزاب األخ�رى، والنتيجة كانت 
ذهابه�م إىل خيار االس�تفتاء غر 
امل�دروس«، وأض�اف: »أن اإلقليم 
كان بمثابة دول�ة غر معلنة قبل 
ذلك، لكنه اليوم مهدد بخسارة كل 
مكتسابه، ومنها املنافذ الحدودية 
السياس�ات  والس�بب  والنف�ط، 
وحزب�ه«.  لبارزان�ي  الش�خصية 
وُيتوق�ع، من جانب آخر، أن يعلن 
برهم صالح، الذي قّدم اس�تقالته 
أخراً من حزب »االتحاد الوطني«، 
»تحال�ف  باس�م  جدي�داً  حزب�اً 
والديموقراطي�ة«  الع�����دال�ة 
ملنافس�ة »األحزاب التقليدية التي 
أرّضت بمصالح شعب كردستان«، 

حسب ما أعلنت مصادر بارزة.

تأسيس أحزاب »رافضة لالستفتاء«.. وبغداد تدعو إىل »إيقاف التصعيد« يف املناطق »املتجاوز عليها«

املعارضة الكردية حتارص بارزاين

       المستقبل العراقي / عدنان صبيح

 صدقت املحكمة املركزية يف اس�تئناف الرصافة 
أقوال متهم�ني باإلرهاب منتم�ني إىل تنظيم داعش 
اإلرهاب�ي خاضوا مع�ارك جرف الن�ر والفلوجة 

واملوصل بجانبيها األيرس واأليمن.
مجموع�ة م�ن اإلرهابي�ني تم القب�ض عليهم يف 
الجان�ب األيم�ن من مدين�ة املوصل اعرتف�وا بأنهم 
ناج�ون م�ن قص�ف املوك�ب اإلرهاب�ي املتوجه إىل 

القائم.
احدهم م�ن عامري�ة الفلوجة انض�م إىل داعش 
اإلرهاب�ي يف مبايعة 2014 ليلتح�ق بأخيه القايض 
الرشع�ي للتنظي�م يف الفلوج�ة، مقات�ال اىل جانبه، 
حتى خسارتهم يف الفلوجة ثم اتبعوا أوامر داعشية 
برتكه�م القض�اء والس�ر م�ع املوك�ب املتج�ه إىل 

القائم.
ب�نّي يف اعرتافاته ان املوكب ال�ذي تم قصفه من 
قبل الطائ�رات العراقية يحوي أكثر من 150 عربة، 
تح�وي القيادات الكب�رة لداع�ش يف الفلوجة ليتم 

قص�ف الرت�ل وما تبق�ى منه�م يف الصح�راء عراة 
يوارون أجسادهم يف النهار سائرين يف الليل باحثني 

عن آبار تؤويهم حتى مجيء فرصة إنقاذهم.
وج�اءت الفرصة مع بيك اب دب�ل قمارة حاملة 
إياهم اىل مكان مجهول بحسب إفادته، ليعرفوا بعد 
ذلك بأنهم التحق�وا بأقرانهم اىل مدينة القائم حيث 

ال قتال هناك حينئذ. 
استقروا يف القائم لتوزع املهام عليهم »الهاربون 
من الفلوجة لم يستطيعوا االختالط بأحد، فحسبتهم 
ورواتبه�م ومأواهم معزولني ع�ن اآلخرين«، يقول 

اإلرهابي.
ويضيف يف معرض إفادته أمام املحكمة انه تمت 
معاملتن�ا كجنود بطريقة مختلفة عن القادة الذين 
تم حبسهم ومحاس�بتهم إلصدارهم اوامر الهروب 

من الفلوجة.
واستدعى الجنود عائالتهم لتلحق بهم يف القائم، 
وه�ذا ما اكده إرهابي آخ�ر التحق بالفلوجة بعدما 
قات�ل اىل جانب التنظيم يف ج�رف الصخر.ابن جرف 
الصخ�ر ال�ذي درس الصحافة يف بغ�داد لينتهي به 

املط�اف مبايع�ا لداع�ش يف مدينت�ه ت�اركا االعالم 
والصحافة ولم يقبل العمل بها حتى عندما عرضت 
داعش عليه ذلك، اخت�ار أن يكون »جنديا للخالفة« 

براتب قدره 200 دوالر شهريا.
يق�ول انه انتقل اىل القت�ال بالفلوجة بعد انتهاء 
معركة الجرف وخس�ارة داعش فيها، بعد ان رفض 
االلتح�اق بعائلت�ه التي س�لمت نفس�ها اىل القوات 
العراقي�ة.يف الفلوجة تغرت مهام�ه وأصبح جنديا 
مقات�ال يف أماك�ن القتال، ومرابط�ا يف نقاط داعش 

القريبة من بيت أخته.
يقول ان له أخت�ا يف الفلوجة قتل زوجها املنتمي 

إىل التنظيم واستقر هناك ليكون بديال عنه.
التح�ق باملوكب الهارب بعد األوامر بالخروج من 
قبل قيادات داعش وأكمل املسر مع املوكب الناجي 

ليكون يف القائم.
يذك�ر اإلرهابي�ون امللق�ى القب�ض عليه�م ان�ه 
ت�م تحويله�م اىل الجان�ب االي�رس م�ن املوصل عند 
بداي�ة املعرك�ة ووزع�ت مهامهم بطريق�ة رسيعة 
ليقاتل�وا إىل جان�ب التنظيم..ولفت�وا اىل ان التنظيم 

تلقى رضب�ات موجعة س�قط فيها ق�ادة التنظيم 
ومضافاته�م ليهربوا بطريقة جماعي�ة اىل الجانب 
األيم�ن م�ن املدين�ة. االرهابيون ي�روون للمحكمة 
كي�ف انهار التنظي�م يف معركة املوص�ل، من خالل 
العملي�ات العس�كرية فيه�ا, وانقطع�ت األطعم�ة 
وحرقت املضافات وتجاوز حد الجوع أش�ده، وبلغ 
بهم املطاف يبحث�ون عن فرصة للتحول اىل الجانب 

األيمن حيث ال يوجد قتال هناك.
يكش�فون بان هناك الكثرين تحولوا اىل الجانب 
االيم�ن وانضموا اىل صف�وف التنظيم هن�اك بينما 
ه�م )امللقى القبض عليهم( اختاروا ان يكونوا قرب 
النه�ر يف نقاط ثابتة ليؤمنوا عىل أنفٍس لم يختارها 
امل�وت بعد رغم كل طرق امل�وت. وعند وصول اخبار 
ب�دء معركة الجان�ب االيمن عربوا النه�ر اىل الضفة 
االخ�رى ليس�تقروا يف قرية مج�اورة للنهر، بضعة 
أي�ام. لتكون نهايته�م يف نظرة ذل�ك الراعي الذكية 
التي لم تتجاوز ساعات حتى تأتي قوة لتكتب نهاية 
مجموعة كانت شاهدة عىل خسائر تنظيم داعش يف 

العراق ابتداًء من جرف الصخر وحتى املوصل.

ارتكبوا عمليات إرهابية يف جرف النصر والفلوجة وألقي القبض عليهم يف املوصل

القضاء ينتزع اعرتافات من عنارص »داعش«: هكذا ُهزمنا

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

إن  االيراني�ة  تس�نيم  وكال�ة  ذك�رت 
عراقي�ة   - إيراني�ة  عس�كرية  من�اورات 
مش�رتكة بدأت، أمس االثن�ني، عىل حدود 
إقليم كردس�تان العراق، وفيما أكد رئيسا 
أركان الجيش االيراني والرتكي عىل وحدة 
العراق ورفض استفتاء االنفصال، أعلنت 

باكستان رفضها لالستفتاء أيضاً.
وقال�ت وكال�ة تس�نيم أن املن�اورات، 
التي حملت اس�م »حيدر الكرار«، جرت يف 
منطقة برويزخ�ان، حيث املعرب الحدودي 

بني إيران وإقليم كردستان.
»تخت�رب  املن�اورات  أن  إىل  وأش�ارت 
قدرات الوحدات العس�كرية ع�ىل التدخل 
الرسيع، واملجاالت التخصصية العسكرية 
والقدرة ع�ىل الحركة والهجوم؛ كما يقوم 
الجي�ش بتقييم ق�درات الوحدات املدرعة، 

واملدفعي�ة، والصاروخية، واالس�تطالعية 
)عرب طائرات االستطالع من دون طيار(، 
والجوي�ة )ع�رب املروحي�ات( والوح�دات 
العسكرية املتحركة والهجومية«. وتابعت 
أن »من�اورة حي�در الك�رار س�تدخل يوم 

الثالثاء مرحلة جديدة«.
أج�رى  أن  العراق�ي  للجي�ش  وس�بق 
مناورات مشرتكة مع الجيش الرتكي عىل 
حدود اقليم كوردستان يف استعراض للقوة 
عىل خلفية استفتاء استقالل كوردستان 

والذي ترفضه بغداد ودول الجوار.
بدورهم�ا، أك�د رئيس�ا أركان الجيش 
االيراني والرتكي عىل وحدة العراق ورفض 

استفتاء انفصال اقليم كردستان.
العام�ة  االركان  هيئ�ة  رئي�س  وق�ال 
للق�وات املس�لحة االيرانية الل�واء محمد 
باقري، خالل مؤتم�ر صحفي مع نظره 
الرتك�ي خلويص آكار ال�ذي وصل طهران 

االيراني�ة  املس�لحة  »الق�وات  ان  األح�د، 
والرتكية سيقيمان تعاونا واسعا يف مجال 

التدريب واملناورات وتبادل الخربات«.
ان  اىل  باق�ري  محم�د  الل�واء  وأش�ار 
املش�رتكة  التهدي�دات  بحث�ا  الجانب�ني 
الع�راق  كردس�تان  اس�تفتاء  ومس�ألة 
والتأكي�د عىل ص�ون وحدة الع�راق وعدم 

قبول االستفتاء.
الت�ي  االنتص�ارات  »بحثن�ا  واض�اف 
والعراق�ي  الس�وري  الجيش�ان  حققه�ا 
ع�ىل االرهابيني وتحري�ر اراضيهم، معربا 
ع�ن أمل�ه يف ارس�اء االمن الت�ام يف هذين 

البلدين«.
وتابع، كما بحثن�ا التعاون بني القوات 
املسلحة يف البلدين من اجل مساعدة شعب 
ميانمار وباق�ي الدول االس�المية، قائال، 
ان الق�وات املس�لحة االيراني�ة والرتكي�ة 
التدري�ب  يف  واس�عا  تعاون�ا  س�تقيمان 

الخربات«.واع�رب  وتب�ادل  واملن�اورات 
رئيس هيئة االركان العام للقوات املسلحة 
االيراني�ة عن أمله يف تعزي�ز العالقات بني 
طهران وتركيا، عرب زيارة الرئيس الرتكي 
رجب طيب اردوغان اىل ايران؛ مرحا لقد 
»بحثنا محاربة االره�اب واتخذنا قرارات 

مناسبة يف هذا الشأن«.
بدوره، قال رئيس هيئة اركان الجيش 
الرتك�ي ان تركي�ا واي�ران لديهما عالقات 
تاريخي�ة واخوية قديمة، مؤك�دا بالقول 
»س�يكون لدينا تعاون انطالق�ا من هذه 
املش�رتكات ونظرا لالوضاع الحساس�ة يف 

املنطقة«.
وأضاف اكار، »باالضاف�ة اىل العالقات 
السياس�ية واالقتصادي�ة نس�عى لتعزيز 
يف  الس�يما  ايض�ا  العس�كرية  العالق�ات 
مج�ال محاربة االرهاب وتعزيز االمن عىل 
الحدود«. إىل ذلك، أعلنت باكستان رفضها 

الس�تفتاء انفص�ال اقليم كردس�تان عن 
العراق.

الخارجي�ة  ع�ن  ص�ادر  بي�ان  وق�ال 
الباكس�تانية إن إس�الم آباد، تدعم سالمة 

األرايض العراقية، ووحدته، وسيادته.
البي�ان ع�ن قل�ق باكس�تان  وأع�رب 
العمي�ق بإج�راء اإلقلي�م االس�تفتاء من 
أج�ل االنفص�ال عن الع�راق وج�اء فيه، 
إن االس�تفتاء ينته�ك الدس�تور العراقي، 
وبالتايل ال يحم�ل أي رشعية، وعالوة عىل 
ذل�ك، فإنه يش�كل تهديداً للس�الم واألمن 
يف الع�راق واملنطق�ة بأرسه�ا، وتعارضه 
باكس�تان مع كل من الحكوم�ة العراقية 
وجرانها واملجتمع الدويل. وأوضح البيان 
أن إس�الم آباد تع�ارض أي خطوات ترمي 
اىل تفكيك وحدة األرايض العراقية، والدول 
املجاورة يف املنطقة، مجدداً دعمها للشعب 

العراقي وحكومته«.

مناورات عسكرية إيرانية عراقية على حدود كردستان

قـائـدا الـجـيـش االيـرانـي والـتـركـي يـؤكـدان عـلـى »وحـدة الـعـراق«
وبــاكـسـتـان: نـرفـض االسـتـفـتـاء
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       بغداد / المستقبل العراقي

اعتقل النظام البحريني رؤساء املآتم الثالثة 
الرئيس�ية بمنطقة ال�دراز ورئيس لجنة موكب 
العزاء املوح�د باملنط����قة املحاص����رة منذ 

20 يونيو 2016.
وقال�ت مص�ادر مطلع�ة لقن�اة اللؤل�ؤة إن 
اعتق�ال املس�ؤولني األربع�ة عن إحي�اء ذكرى 
عاش�وراء باملنطق�ة ج�اء بع�د سلس�لة م�ن 
املضايق�ات املس�تمرة منذ مطلع ش�هر محرم 
الحرام. وتصاعدت وترية االس�تهداف للش�عائر 

الحس�ينية يف ليل�ة العارش من مح�رم حيث تم 
استدعاء رؤساء املآتم الرئيسّية الثالثة يف الدراز 
وكذلك رئي�س لجنة موكب الع�زاء املوحد وهم 
الحاج ع�ي النجار رئيس مأتم أنص�ار العدالة، 
والحاج مهدي زين الدين رئيس حسينية النور، 
والح�اج عب�د الباقي الش�هابي رئي�س مأتم أل 
شهاب والحاج محمد فرقد عبدالنبي الشهابي.

وب�دأ التحقي�ق م�ع املس�ؤولني األربعة منذ 
الس�اعة الس�ابعة مس�اء حت�ى كتاب�ة الخرب 
)منتص�ف اللي�ل(، وم�ن املتوق�ع احتجازه�م 
وعرضهم ع�ى النياب�ة العامة حي�ث انقطعت 

أخبارهم منذ دخولهم لغرف التحقيق.
وكان النظام قد اس�تدعى أيضا رئيس مأتم 
س�ار ورئيس لجنة املوكب باملنطق�ة للتحقيق 
ضمن مسلسل االس�تدعاءات اليوم التي طالت 

أيضا خطيبني ورادودين.
وكان�ت مليش�يات مدني�ة برفقة منتس�بي 
األجه�زة األمني�ة ق�د ق�ادت عملي�ات تخريب 
مس�عورة ملظ������اهر عاش�وراء عى امتداد 
ع�رة مح�رم الت�ي يرتك�ز ف�����يه�ا إحياء 
ذكرى استش�هاد اإلمام الحس�ني عليه الس�الم 

سبط رسول الله ص.

النظام البحريني يعتقل رؤساء »املآتم الرئيسية«  يف الدراز

ترامب يلغي »أي حوار« مع كوريا الشاملية

         بغداد / المستقبل العراقي

فت�ح رئي�س اقلي�م كاتالوني�ا كارل�س 
إع�الن  احتم�ال  أم�ام  الب�اب  بيغديمون�ت 
االس�تقالل عن إس�بانيا بعد يوم خيم عليه 
التوت�ر يف املنطق�ة الواقع�ة بش�مال رشق 
البالد حي�ث انت�رت الرطة ملن�ع تنظيم 

االستفتاء.
وقال بيغديمونت يف خطاب بثه التلفزيون 
وهو يقف وس�ط أعضاء حكومت�ه »يف يوم 
األمل واملعاناة هذا، حصل مواطنو كاتالونيا 
عى ح�ق )إع�الن( دولة مس�تقلة يف صورة 

جمهورية«.
وأض�اف قائ�ال »سرتس�ل حكومت�ي يف 
األيام القليلة املقبلة نتائج استفتاء اليوم إىل 
برملان كاتالونيا حيث ترتس�خ سيادة شعبنا 
وحت�ى يتس�نى له الت�رف وفق�ا لقانون 

االستفتاء«.
إع�الن  االس�تفتاء  قان�ون  ويتضم�ن 
االس�تقالل من جانب واحد م�ن قبل برملان 
اإلقلي�م إذا صوت�ت األغلبي�ة باالنفصال عن 

اسبانيا.
واعلن�ت حكومة كاتالوني�ا أمس االثنني 
ان 90% من الذين صوتوا يف االس�تفتاء االحد 
اخت�اروا االنفص�ال ع�ن اس�بانيا، يف ح�ني 
رفض رئي�س الحكومة االس�بانية ماريانو 
راخوي ه�ذه النتيجة معتربا ان االس�تفتاء 

لم يحصل.
ودع�ا بيغدمون�ت االتح�اد االوروب�ي اىل 
االنخراط بش�كل مبارش يف الن�زاع بني اقليم 
كاتالوني�ا والدول�ة االس�بانية، قائال »نحن 
مواطن�ون اوروبيون ونعان�ي من انتهاكات 

لحقوقنا وحرياتنا«.
م�ن جهت�ه ق�ال الناطق باس�م حكومة 
كاتالونيا جوردي تورول يف مؤتمر صحايف ان 
2.02 مليون ناخب كاتالوني صوتوا ب�«نعم« 
عى سؤال »هل تريد ان تصبح كاتالونيا دولة 
مستقلة عى شكل جمهورية؟«. واضاف ان 

2.26 مليون شخص شاركوا يف االستفتاء.

يف املقابل شدد راخوي االحد عى ان دولة 
القان�ون فرض�ت نفس�ها يف كاتالوني�ا من 

خالل منع تنظيم االستفتاء.
وبينم�ا كان�ت عملي�ة فرز االص�وات قد 
بدأت، قال راخوي يف كلمة متلفزة »اليوم لم 
يكن هناك استفتاء تقرير مصري يف كاتالونيا. 

دولة القانون تبقى قائمة بكل قوتها«.
واشار راخوي اىل ان قوات االمن االسبانية 
»قام�ت بواجبه�ا« يف كاتالوني�ا »واحرتمت 
تفويض القضاء« الذي حظر استفتاء تقرير 
املصري الذي نظمه القادة الداعون لالستقالل 

يف كاتالونيا.
واستخدمت الرطة االسبانية الهراوات 
والرص�اص املطاط�ي االح�د ملحاول�ة منع 
اج�راء االس�تفتاء، وس�ط تبادل برش�لونة 

ومدريد املسؤولية عن ذلك.

وأعلنت حكومة اقلي�م كاتالونيا ان اكثر 
من 844 ش�خصا »احتاج�وا لعناية طبية« 
االح�د بعد تدخ�ل رشطة مكافحة الش�غب 
االس�بانية ملنع اجراء االستفتاء، من دون ان 
يكون واضحا عدد الذين غادروا املستشفيات 

وعدد الذين ما زالوا يتلقون العالج.
وكانت حكومة كاتالونيا اشارت يف وقت 

سابق اىل اصابة 92 شخصا بجروح.
يف االثناء وصفت رئيس�ة بلدية برشلونة 
ادا كول�و، وه�ي م�ن مع�اريض اس�تقالل 
كاتالوني�ا، راخ�وي بانه »جب�ان« وذلك اثر 
تدخل الرطة بالقوة يف كاتالونيا، ودعته اىل 

التنحي عن السلطة.
وقالت يف تريحات صحافية ان راخوي 
ان�ه جب�ان ولي�س  الح�دود.  »تخط�ى كل 
بمستوى رجل دولة. وبالتايل ماريانو راخوي 

يجب ان يستقيل«.
ومن�ذ فت�ح مكاتب االق�رتاع يف كاتالونيا 
صب�اح االح�د تدخل�ت الرط�ة ووح�دات 
مكافح�ة الش�غب التابع�ة للح�رس املدني 
مدينت�ي  يف  االق�رتاع  صنادي�ق  ملص�ادرة 
برش�لونة وج�ريون مدينة رئي�س كاتالونيا 

املؤيد الستقاللها.
وحط�م الرطي�ون العدي�د م�ن ابواب 
مكاتب االقرتاع امام ناشطني كانوا يرددون 
اناشيد تدعو لالستقالل اثناء هذا االستفتاء 
الذي اعتربت صحيفة »إل باييس« انه يشكل 
»اك�رب تح�د« للدول�ة االس�بانية من�ذ وفاة 

فرانكو يف 1975.
ومن شأن اس�تقالل كاتالونيا التي تمثل 
نح�و 19 باملئ�ة م�ن النات������ج االجمايل 
الس�بانيا و16 باملئة من س�كانها، ان تكون 

له عواقب ال تحىص.
ويف برش�لونة حملت الرطة عى مئات 
املتظاهري�ن الذي�ن قطعوا الطري�ق امامها 
وه�ي تحم�ل صنادي�ق اق�رتاع مص�ادرة، 
واطلقت الرصاص املطاطي، بحسب شهود.

وبث�ت قن�اة ت�ي يف3 الكاتالوني�ة طوال 
النه�ار مش�اهد ملواجه�ات ب�ني رشطي�ني 

ومتظاهرين قرب مكاتب التصويت.
وقال�ت وزارة الداخلية االس�بانية ان 33 

عنر امن اصيبوا بجروح.
ون�دد رئي�س كاتالوني�ا ب�«عن�ف غ�ري 
م�ربر« يف ح�ني قال�ت الحكومة االس�بانية 
ان بيغديمون�ت وس�لطته املحلي�ة يتحمالن 
»وحدهما مس�ؤولية« اح�داث االحد النهما 
وجه�ا الدع�وة لتنظيم هذا االس�تفتاء رغم 

حظره من املحكمة الدستورية.

ويف االجم�ال اغلق�ت ق�وات االم�ن 319 
مكت�ب تصويت، بحس�ب الس�لطة املحلية، 
لك�ن الكث�ري م�ن الكاتالونيني تمكن�وا من 
التصويت وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واعلنت س�لطات كاتالونيا يف آخر لحظة 
صباح االحد ان بام�كان الناخبني التصويت 

يف اي مكتب اقرتاع.
وص�وت بعض الناخبني ببطاقات طبعت 

يف املنزل او بدون ظرف.
وقال بيالر لوبيز )54 عاما( يف قرية الدو 
»ال احد يمكنه ان ي�رق صوتي. لقد بكيت 
الننا نكافح من اجل هذا منذ س�نوات ورايت 
امامي س�يدة عمرها 90 عاما وهي تصوت 

من عى كريس نقال«.
ويف حي نور باريس بربشلونة لم يصوت 
انريك�ي كالف�و )متقاع�د-67 عام�ا( وهو 
يتحدر م�ن اقليم مجاور النه بحس�ب قوله 
ال يري�د من�ح »رشعي�ة« لالق�رتاع. واضاف 
الحكوم�ة  م�ن  االدارة  س�يئة  »العملي�ة 
الكاتالونية وكذل�ك من الحكومة املركزية يف 

مدريد«.
ويف م�ؤرش ع�ى الوض�ع االس�تثنائي يف 
البالد املتيمة بكرة القدم، قرر نادي برشلونة 
اللع�ب دون جمه�ور امام منافس�ه باملاس 
تعبريا منه ع�ن »القلق« للوضع وبعد رفض 

رابطة دوري كرة القدم تأجيل املباراة.
ارضاب

يتزاي�د ش�عور الرغب�ة يف االس�تقالل يف 
كاتالونيا منذ بداية سنوات 2010. وينقسم 
الس�كان تقريبا بشكل متساو بشأن املوقف 

من االستقالل.
وال  القضائي�ة  املالحق�ات  تفل�ح  ول�م 
االيقاف�ات وعمليات التفتي�ش يف ردع دعاة 

االستقالل من تنظيم االستفتاء.
ودع�ت نح�و اربع�ني نق���اب�ة عمالية 
ومنظمة سياس�ية واجتماعي�ة يف كاتالونيا 
االح�د اىل ارضاب عام الث����الث�اء ردا عى 
تدخل الدولة االس�بانية ملنع االس�تفتاء عى 

تقرير املصري.

برشلونة يف »إضراب« ردًا على خطوات مدريد

»نعم كاسحة« الستقالل كاتالونيا »املرفوض«

السيد نرص اهلل: نتنياهو وقيادته العسكرية ال يعرفون إذا اشعلوا حربًا كيف ستنتهي

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرط�ة األمريكي�ة، أم�س اإلثن�ني، ارتفاع 
حصيلة حادث إطالق النار يف مدينة الس فيغاس إىل أكثر 
م�ن 50 قتيالً و200 جريح. ووق�ع االعتداء خالل حفل 
موس�يقي يف ش�ارع »الس فيغاس س�رتيب«، وأشارت 

الرطة إىل أنها تمكنت من قتل أحد املشتبه بهم. 
وُنقل عدد من املصابني إىل مستش�فيات عقب وقوع 
إطالق النار من بندقية أتوماتيكية، فيما احتشدت قوات 
الرط�ة يف الش�ارع بعد أنباء ع�ن وجود مطل�ق النار 

بالقرب من مهرجان »روت 91 هارفست«.
وبحس�ب وكالة »أسوش�ييتد برس«، أطلق املس�لح 
الن�ار من الطاب�ق الثان�ي والثالثني بفن�دق وكازينو يف 
ش�ارع »الس فيغاس س�رتيب« عى مهرجان موسيقي 
يف اله�واء الطل�ق، فقتل 50 ش�خصا عى األق�ل، بينهم 
ضابطان كانا خارج الدوام، وأصاب عرات األشخاص 
اآلخرين. وكان املطرب الشهري جاسون ألدين يغني عى 
خش�بة املرح، عندما ب�دأ إطالق النار مس�اء األحد يف 

مهرجان »روت 91 هارفست«. 
وقال رشيف مقاطعة كالرك يف الس فيغاس، جوزيف 
المباردو، إن القوات واجهت املسلح املشتبه به يف الطابق 

الثاني والثالثني بفندق »مانداالي باي« وقتلته.
واتض�ح يف ما بعد أن املس�لح يدعى س�تيفن بادوك 
ويبلغ من العمر 64 عاماً، وهو من سكان املدينة. وأفاد 
رواد الحفل بأنهم س�معوا ما وصف�وه بإطالق نار من 
بندقية آلية. وأضاف المباردو أنه يعتقد أن املس�لح كان 
املشتبه به الوحيد، لكنه قال إنه جاري البحث عن رشيك. 
بدورها، قالت املتحدثة باس�م املرك�ز الطبي الجامعي، 
دانيتا كوهني، لوكالة »أسوشييتد برس«، إن مستشفى 
الس فيغاس استقبل »عدة أشخاص« مصابني بطلقات 

نارية. ولم تتوفر لها أي معلومات أخرى بعد.

       بغداد / المستقبل العراقي

قال�ت وح�دة اإلع�الم الحرب�ي التابع�ة للمقاوم�ة 
االس�المية اللبناني�ة إن الجي�ش الس�وري وحلف�اءه 
س�يطروا عى تسعة مواقع عى حدود سوريا مع األردن 

معززين سيطرتهم عى الحدود الجنوبية.
وأورد التقري�ر أن املواق�ع الحدودية تقع إىل الجنوب 
الرقي من العاصمة دمش�ق مضيفا أن مسلحني قتلوا 

وأصيبوا خالل الهجوم.

)50( قتياًل و)200( جرحيًا بإطالق
 نار يف الس فيغاس

اجليش السوري 
يسيطـر علـى مـواقـع جـديـدة 

يف احلدود مع األردن

         بغداد / المستقبل العراقي

قال س�ماحة األمني العام لحزب الله الس�يد حس�ن نر الله يف 
كلمة له عرب الشاش�ة يف ختام مس�رية ذك�رى العارش من محرم يف 
الضاحية الجنوبية لبريوت متوجها للحشود :”أنتم تملؤون امليادين 

والساحات وتثبتون لإلمام الحسني )ع( أننا لم نرتكه”.
وتوّج�ه األمني العام لحزب الله الس�يد حس�ن نر الله يف كلمة 
مبارشة يف ذكرى العارش من محرم برس�الة إىل اليهود حّذرهم فيها 
من »السياس�ات الحمقاء« لرئيس الحكوم�ة اإلرسائيلية بينيامني 
نتنياهو الذي يدفع مع الرئيس األمريكي ترامب املنطقة نحو حرب 

ستكون عى حساب اليهود.
وأوضح الس�يد نر الل�ه لإلرسائيليني أّن »معركتن�ا مع الغزاة 
الصهاين�ة وليس مع اليه�ود«، الفتاً إىل أّن اليهود يج�ب أن يعرفوا 

أنهم وقود للسياسات األمريكية التي تستهدف املنطقة.
ويف رس�الة لعلماء اليهود قال األم�ني العام لحزب الله »إّن الذين 
ج�اؤوا بكم من كل أنحاء العالم إىل فلس�طني م�ن أجل مصالحهم 
هم يعملون عى دمارك�م يف نهاية املطاف وأنتم تعرفون هذا، وهذا 

موجود يف كتبكم الدينية«.
وأضاف »حكوم�ة نتنياهو تقود ش�عبكم إىل الهالك وإىل الدمار 
ألنها تخطط للحرب«، مش�دداً عى أّن »نتنياهو وحكومته إن بدأوا 

حرباً ال يعرفون كيف ستنتهي وأي مساحات ستشمل«.
ويف س�ياق متصل، ذكر نر الله أّن »نتنياهو عمل س�ابقاً ملنع 

حص�ول اتفاق نووي م�ع إيران وَفِش�ل، ويعمل حالي�اً مع ترامب 
لتخريب هذا االتفاق ودفع املنطقة إىل حرب جديدة«.

وح�ّذر نر الله اليهود من أنه إذا دفع ترامب ونتنياهو املنطقة 
إىل ح�رب جديدة فإنها س�يكون عى حس�ابهم كيه�ود قائالً »أنتم 
الذين س�تدفعون الثم�ن غالياً لهذه السياس�ات الحمق�اء لرئيس 
حكومتك�م«. ونوه إىل أّن نتنياهو »يدفع املنطقة باتجاه حرب عى 
لبنان وعى سوريا وغزة وحركات املقاومة بدواعي كاذبة وبعناوين 

دفاعية وحرب استباقية كما يدعي«.
وتمّنى األمني العام لحزب الله عى اإلرسائيليني »أن يسمعوا هذه 
الجم�ل بدقة: إّن نتنياهو وحكومته وقيادته العس�كرية ال يملكون 
تقدي�راً صحيحاً إىل أين س�تؤدي هذه الحرب إذا أش�علوها، ما هي 
مساحتها، ما هي ميادينها، من سيشارك فيها، من سيدخل إليها«. 
وأضاف »نتنياهو وحكومته وقيادته العسكرية ال يعرفون إذا بدؤوا 
هذه الحرب كيف ستنتهي. وهنا أنا أؤكد لكم أيضا أنهم ال يملكون 

صورة صحيحة عما ينتظرهم لو ذهبوا إىل حماقة الحرب هذه«.
ودع�ا الس�يد نر الل�ه »جميع اليه�ود غري الصهاين�ة ليعزلوا 
حس�ابهم عن حس�اب الصهاينة الذين يقودون أنفسهم إىل الهالك 
الحات�م«. كما دع�ا كل الذين جاؤوا إىل فلس�طني املحتل�ة عى أنها 
»أرض اللبن والعس�ل« إىل مغادرتها والع�ودة إىل البلدان التي جاؤوا 
منها »حتى ال يكونوا وقوداً ألي حرب تأخذهم إليها حكومة نتنياهو 
الحمقاء«.وتابع »نتنياهو إذا شن حرباً يف هذه املنطقة قد ال يكون 
لدى هؤالء وقت حتى مغادرة فلسطني ولن يكون لهم أي مكان آمن 

يف فلسطني املحتلة«.
وتوج�ه نر الله لليه�ود قائالً إنه »إذا ش�ّن نتنياهو حرباً فلن 

يكون هناك أي مكان آمن يف فلسطني املحتلة«.
يجب محاسبة من أوجد ودعم داعش

السيد نر الله قال يف كلمته إّن تنظيم داعش من أسوأ الظواهر 
يف املنطقة نظراً للتشويه الذي ألحقه باإلسالم وما قّدم من خدمات 

ألمريكا وإرسائيل.
وأض�اف أّن الذين أوجدوا ودعموا داعش يجب أن يعرفهم العالم 
ملعاقبتهم، مش�رياً إىل أّن »إرسائيل تواصل عدوانها يف س�وريا تحت 

عنوان منع وصول السالح إىل املقاومة«.
ويف س�ياق متص�ل، ذكر أنه ل�و اعتم�د العراقيون ع�ى الحلف 
األمريك�ي يف محارب�ة داعش مل�ا تبدل يشء، مضيفاً »التقس�يم هو 

املروع األمريكي يف املنطقة«.
وأشار إىل أّن اإلدارة األمريكية هي املسؤولة عن املآيس يف املنطقة 
واإلدارة الحالي�ة تق�ود العالم نحو الحروب، مج�دداً إدانته للعدوان 

األمريكي السعودي عى اليمن.
كما ك�ّرر األمني العام لحزب الله دعوت�ه »لوقف الحرب الظاملة 

عى اليمن التي لم تستطع السعودية أن تحقق أياً من أهدافها«.
ولفت إىل أنه يف الوقت الذي تغلق فيه األبواب أمام علماء البحرين 

تفتح أبواب التطبيع مع إرسائيل.
وحول ما يعانيه مسلمي الروهينغا يف ميانمار، قال نر الله إّن 

مسؤولية حمايتهم »تقع عى عاتق الدول اإلسالمية«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئي�س األمريك�ي دونال�د 
ترام�ب إنه أبلغ وزي�ر خارجيته بأال 
يضيع وقته يف محاولة التفاوض مع 
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون 

الذي يصفه بأنه »رجل الصواريخ«.
وكت�ب ترامب عى توي�رت »أبلغت 
ريك�س تيلرس�ون وزي�ر خارجيتنا 
الرائ�ع بأنه يضيع وقت�ه يف محاولة 
الصواري�خ  رج�ل  م�ع  التف�اوض 
الصغري« يف إشارة إىل الوصف الساخر 

الذي أطلقه ترامب عى كيم.
وجاء تعليق ترام�ب بعد يوم من 
إعالن تيلرس�ون أن الواليات املتحدة 
تتواصل مبارشة مع كوريا الشمالية 
بشأن برامجها الصاروخية والنووية 

لك�ن بيونغيانغ ل�م تب�د أي اهتمام 
للح�وار. وقال الرئي�س األمريكي »ال 
تهدر طاقتك يا ريكس. س�نقوم بما 
يل�زم«! وكان تيلرس�ون ق�ال أثن�اء 
زي�ارة للص�ني الس�بت إن الوالي�ات 
املتح�دة تحاول معرفة م�ا إذا كانت 

كوري�ا الش�مالية مهتم�ة بالحوار، 
مشريا إىل أن لديها عدة قنوات اتصال 
مبارش مع بيونغيانغ.وهذه أول مرة 
تقر فيها إدارة ترامب بوجود اتصال 
مبارش م�ع كوريا الش�مالية. وجاء 
الكش�ف عن هذا االتص�ال يف الوقت 
ال�ذي ع�رب فيه تيلرس�ون ع�ن أمله 
يف تخفي�ف ح�دة التوت�ر م�ع كوريا 
الشمالية التي تسعى حثيثا لتحقيق 
هدفه�ا الخ�اص بتطوي�ر ص�اروخ 
ب�رأس نووي�ة ق�ادر ع�ى الوص�ول 
وزي�ر  األمريكية.وق�ال  األرايض  إىل 
الخارجية األمريكي ملجموعة محدودة 
م�ن الصحفيني خالل زي�ارة للصني 
»نح�ن نتق�ىص. انتظرون�ا. نس�أل: 
هل ت�ودون الحدي�ث؟ لدينا خطوط 
اتص�ال م�ع بيونغيانغ«.وأضاف أن 

لدى الوالي�ات املتحدة »قناتي اتصال 
أو ث�الث قنوات مفتوح�ة مع كوريا 
إىل  تلريس�ون  الش�مالية«.ويميل 
الدبلوماس�ية يف ح�ل الخالف�ات مع 
كوريا الش�مالية ضمن مساع لكبح 
بنامجيها الصاروخي والنووي بينما 
يمي�ل الرئيس األمريك�ي إىل التصعيد 

بما يف ذلك التهديد بتدخل عسكري.
وكان ترام�ب وكي�م ق�د تب�ادال 
التهدي�دات بح�رب مدم�رة يف أحدث 
تصعي�د ب�ني الرجل�ني، فيم�ا دعت 
موس�كو وبك�ني واألمم املتح�دة إىل 
تهدئ�ة التوت�ر وضب�ط النفس.لكن 
الدعوات االقليمية والدولية لم توقف 
س�يل االتهامات املتبادل�ة والتصعيد 
الكالم�ي بني الرجلني ال�ذي غالبا ما 

يوحي بأن الحرب واقعة المحالة.
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تعلن رشكة الحفر العراقية /رشكة عامة احدى تشكيالت وزارة النفط 
ع�ن حاجتها اىل التخصص�ات املدرجة ادناه وفق االع�داد واملؤهالت 
امل�ؤرشة ازاء كل منه�ا للتعيني ع�ى مالكها الدائم وع�ى الراغبني يف 
التعيني التقديم عى املوقع الرسمي للرشكة )www.idc.gov.iq( وميلء 
استمارة التقديم وارفاق  املستمسكات التالية )وثيقة او تاييد تخرج 
، بطاق�ة االح�وال املدنية او البطاقة الوطنية ، بطاقة او تاييد س�كن 
( ولغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا ليوم 2017/10/5 وس�يتم فرز 
الطلبات املقبولة واعالنه�ا عى موقع الرشكة وتحديد موعد االختبار 
التحري�ري واملقابلة للمقبولني الحق�ا وال تقبل الطلبات التي ال تقدم 

من خالل موقع الرشكة االلكرتوني
االعداد والتخصصات املطلوبة

اوال: الرشوط املطلوبة :
1-املتقدم للتعيني يكون من سكنة محافظة البرصة حرصا

2-تقديم تعهد بالعمل يف جميع املواقع التي تحددها الرشكة وبصيغة 

الدوام املناسب )مناوب او مرتدد(
3-تقديم تعهد بعدم طلب النقل داخل وخارج الرشكة بما فيهم ذوي 

الشهداء اال بعد مرور فرته 7 سنوات عى االقل
4-تقديم تعهد بعدم طلب اكمال الدراسة بعد التعيني

5-تقبل نس�بة 5% من الدرجات املطلوب�ة لذوي االحتياجات الخاصة 
)املش�مولني بقانون رعاية ذوي االحتياجات الخاصة رقم 38 لس�نة 
2013 وبما يتناسب مع قدراتهم للوظائف االدارية واملالية والقانونية 

فقط واملشار اليها يف التسلسالت )13. 14. 15. 16( 
6-اليزيد عمر املتقدم للتعيني عن 35 سنة

7-يسقط حق املتقدم للتعيني يف حالة تقديمه عى اختصاص بشهادة 
ادنى من اخر ش�هادة حاصل عليها كما اليجوز التقديم عى اكثر من 

اختصاص واحد
8-يف ح�ال تس�اوي نقاط املفاضلة للتعيني لش�خصني او اكثر تكون 

االفضلية لصاحب املعدل االعى
9-كافة الدرجات الوظيفية مخصصة للذكور فقط عدا التسلس�الت 
16( تك�ون مش�رتكة بنس�بة 30% لالن�اث و 70 %   .15  .14  .13(

للذكور 
ثانيا: املستمسكات املطلوبة:

-هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة
-بطاقة السكن او تأييد سكن

-وثيقة او تأييد تخرج
ثالثا : الية امالء االستمارة

1-يتم ميلء االستمارة الكرتونيا عى موقع الرشكة وبعد االنتهاء من 
ملئها اضغط موافق وس�يظهر لك رقم تسلسيل ويف حالة عدم ظهور 
الرق�م التسلس�يل يعني وجود نق�ص يف املعلومات املدرج�ة )التعترب 

االستمارة مرسلة اال بعد ظهور الرقم التسلسيل (
2-يتم ارسال املستمسكات املطلوبة يف ثانيا اعاله عى الربيد االلكرتوني 
)job.hr@idc.gov.iq( ع�ى ان يذكر الرقم التسلس�يل لالس�تمارة يف 

الرسالة مع املستمسكات وبعكسه تهمل االستمارة
3-تهم�ل كافة الطلبات التي تق�دم باليد والتي الترد من خالل املوقع 

االلكرتوني للرشكة 
املدير العام

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوت
العدد 1892/ ش /2017 

اىل املدعى عليه / عالء عزيز حسني  
أق�ام املدعي عاهد بيك جاس�م الدعوى املرقمة 
أع�اله والت�ي يطل�ب فيه�ا دعوت�ك للمرافعة 
املرقم�ة  العجل�ة  بتحوي�ل  بالزام�ك  والحك�م 
623514 فحص مؤقت بغداد نوع سمند سورن 
موديل 2011 ابيض اللون التي اش�رتاها بمبلغ 
ق�دره خمس�ة االف واربعمائ�ة دوالر امريكي 
او اع�ادة الح�ال اىل م�ا كان علي�ه وملجهولي�ة 
محل إقامتك حس�ب إش�عار مختار محلة حي 
العس�كري واملرفق بكتاب مرك�ز رشطة الحي 
املرق�م 9106يف 2017/9/7  عليه تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني رس�ميتني للحضور 
إمام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2017/10/9 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
أومن ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عمار حسن عبد عيل  

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة يداءة الكوت
العدد 1754/ ب/2017 

اىل املدعى عليه /  عبدالكريم محسن صخي
 يتاري�خ 2017/9/20 اص�درت هذه املحكمة 
بالع�دد اع�اله ق�رارا غيابي�ا يق�ي بالزام�ك 
بتسديد املدعي مشتاق حاتم عيل مبلغ مقداره 
خمسة وعرشون مليون دينار وملجهولية محل 
إقامتك  تقرر تبليغك بواس�طة الصحف املحلية 
ع�ى القرار املذكور وعند ع�دم اعرتاضك ضمن 
املدة القانونية س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية   
القايض 
عمار حسن عبد عيل

اعالن
اىل الرشي�ك ع�يل مه�دي حس�ن توج�ب عليك 
الحضور اىل مق�ر بلديه النج�ف لغرض اصدار 
اجازه البناء للعقار املرقم 566/1حي الزهراء 
وبخالفه س�يتم اكمال املعامل�ه دون حضورك 

طالب االجازه مؤيد شاكر عبد النبي

محكمة االحوال الشخصية يف املسيب
العدد/بال

اعالن

فقد الش�خص املدعو )محمد باي�ش خضري( املبينة 
صورته اع�اله بتاري�خ 2014/10/26بعد مغادرته 
داره الكائنه يف مرشوع املسيب ولم يعد لحد االن وكان 
يرتدي قميص ابيض وبجامه س�وداء وهومتوس�ط 
القام�ة وابيض البرشة وخايل م�ن العالمات الفارقة 
فع�ى من يعث�ر عليه مراجع�ة ه�ذة املحكمة خالل 
ثالث�ون يوما م�ن ثاني يوم الن�رش بالصحف املحليه 
ويف حالة العكس س�وف تقوم هذة املحكمة بتنصيب 
والدته املدعوة )غنية نصار سهيل(قيما عليه لغرض 

ادارة شوؤنه واملحافظة عليها 
القايض امري موىس حميد

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
مكتب البحث االجتماعي
العدد/656/بحث/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ محمد يحيى عيل

ق�د اقام�ت املدعي�ة ) ح�ال عب�اس عبي�د( الدعوى 
املرقم�ة اع�اله والتي تطل�ب فيها الحك�م بتصديق 
الط�الق الخارجي الواق�ع بتاري�خ 2008/5/5بينك 
وبني املدعي�ة والتي يصادف موع�د البحث فيها يوم 
2017/10/15الس�اعه الثامن�ة والنص�ف صباح�ا 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار املختار ورشح 
القائم بالتبليغ اقتىض تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
ويف حالة عدم حضورك سوف يتم البحث االجتماعي 

بحقك غيابيا وعلنيا وفق القانون
القايض عباس حميد كريم

محكمة االحوال الشخصية يف االسكندرية
مكتب البحث االجتماعي
العدد/667/بحث/2017

اعالن
اىل املدعى عليه/ احمد عايد حسني

ق�د اقامت املدعي�ة ) حن�ان محمد رش�يد( الدعوى 
املرقم�ة اع�اله والتي تطل�ب فيها الحك�م بتصديق 
الطالق الخلع�ي الواقع بتاري�خ 22/ 9/ 2017بينك 
وبني املدعي�ة والتي يصادف موع�د البحث فيها يوم 
2017/10/15الس�اعه الثامن�ة والنص�ف صباح�ا 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار املختار ورشح 
القائم بالتبليغ اقتىض تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
ويف حالة عدم حضورك سوف يتم البحث االجتماعي 

بحقك غيابيا وعلنيا وفق القانون
القايض عباس حميد كريم

اعالن
أقام املدعي )س�عدون ش�مران عطيه( دع�وى قضائية 
لتبدي�ل لقب�ه وجعله )الطائي( بدال م�ن )خيكان( فمن 
لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل خمس�ة 
ع�رش يوما من تاريخ النرشووبعكس�ه س�يتم النظر يف 
الدع�وى وف�ق أحكام امل�اده )22( من قان�ون البطاقه 

الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 املعدل
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
ق�دم املواطن )عباس محمد س�لطان ( طلب�أ يروم فيه 
تس�جيل لقب�ه وجعل�ه )الحس�يناوي( بدال م�ن الفراغ 
واستنادأ اىل احكام املاده 24 من قانون البطاقه الوطنيه 
رقم 3 لس�نه 2016 املعدل ولغرض ن�رش هذا االعالن يف 
الجريدة الرسميه فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه 

املديرية خالل عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

اعالن
قدم املواطن )محمد سالم كامل( طلبأ يروم فيه تسجيل 
لقب�ه وجعله )الحم�داوي( بدال من الفراغ واس�تنادأ اىل 
اح�كام امل�اده 24 من قان�ون البطاق�ه الوطنيه رقم 3 
لس�نه 2016 املعدل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة 
الرسميه فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه املديرية 

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة السماوة
العدد 770/ب/2017
التاريخ 2017/9/24

اىل املدعى عليه /محمد جاس�م محمد /يسكن السماوة 
/ حي العسكري 

اعالن
بتاريخ 2017/4/11 اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 
770/ب/2017 والذي يقي بالزام املدعى عليه )محمد 
جاسم محمد( بتأديته للمدعي )ميثم عبد الرزاق عبود( 
مبلغ مقداره س�تة عرش مليون وخمس�مائة الف دينار 
وتحميله الرس�وم واملصاريف وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وحسب اشعار مختار حي 
الشهداء الثانية بتاريخ 2017/9/13 عليه تقرر تبليغك 
اعالنا بواس�طة  صحيفتني محليتني يوميتني رسميتني 
ويف حال�ة عدم اعرتاضك عى ق�رار الحكم املذكور خالل 
املدة القانونية س�وف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفق القانون.
القايض
معد عبد الوهاب اسماعيل

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية 

الهيئة االستئنافية 
العدد /103/س/2016
التاريخ 2017/9/28

اىل / االش�خاص الثالث�ة / حس�ني رزاق غني / ويحيى 
حمادي حبيب 

اعالن
لالس�تئناف املقدم امام هذه املحكمة م نقبل املس�تأنف 
اضاف�ة لوظيفته مدي�ر بلدية النج�ف بخصوص القرار 
الص�ادر من محكم�ة  بداءة  النج�ف يف الدعوى املرقمة  
لق�رار  واتباع�ا   2015/12/30 يف  1164/ب2015/2 
2073/الهيئ�ة  املرق�م  االتحادي�ة  التميي�ز  محكم�ة 
االس�تئنافية /2017 يف 2017/3/13 وملجهولي�ة محل 
اقامتك�م تقرر تبليغك�م بالحضور امام ه�ذه املحكمة 
بواس�طة   2017/10/15 يف  املرافع�ة  ي�وم  صب�اح 
صحيفت�ني محليتني يوميتني ويف حال�ة عدم حضوركم 

سوف تجري املرافعة بحقكم وفق القانون
القايض
خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها األصلية

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1268/ج2017/3

التاريخ 2017/9/25
اعالن

اىل املتهم الهارب / حميد رشيد كاظم
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1268/ج2017/3( 
والخاص�ة باملش�تكي )رزاق عبد الحس�ني ج�واد( وفق 
امل�ادة )1/459( من قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور يف 
موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2017/11/6 وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول.
القايض عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
\العدد : 1351/ج2017/1

التاريخ 2017/9/14
اعالن

اىل املتهم الهارب / حيدر عى نارص
حي�ث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1352/ج2017/1( 
والخاصة باملش�تكي )قاس�م كاظم حس�ن( وفق املادة 
)1/459( من قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك 
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املصادف يوم 2017/10/17 وعند عدم حضورك سوف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض حسن عبد االمري الحدراوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2687/ب2017/5

التاريخ 2017/9/27
اىل املدعى عليه )مهدي صالح يوسف(

اقام املدعي )صفاء جبار ش�ناوه(  الدعوى البدائية 
املرقمة 2687/ب2017/5 والذي يطلب فيها الحكم 
بالزامك بدفع مبلغ مقداره خمسة وعرشون مليون 
بموج�ب الصك امل�ؤرخ 2017/7/2 املس�حوب عى 
مرصف الرشق االوسط لالستثمار ولثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار 
مختار حي الغري ع�يل مظلوم الجبوري عليه قررت 
هذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني بموعد املرافعة  املصادف يف 2017/10/12 
وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول
القايض عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
\العدد : 1330/ج /2017

التاريخ 2017/9/17
اعالن

اىل املتهم الهارب / حيدر رشيد كاظم
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1330/ج /2017( 
والخاصة باملش�تكي )احمد جبار كاظم( وفق املادة 
)1/459( م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2017/10/30 وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

حسب االصول.
القايض عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد / 692/ج/2017
التاريخ 2017/9/24

اىل / املتهم الهارب نصيف جاسم حمزة جعب
اعالن غيابي 

حيث ان�ك متهم بالدع�وى املرقم�ة 692/ج/2017 
واملش�تكي فيها حس�ني حاتم س�اجت وف�ق احكام 
امل�ادة 413 عقوبات وملجهولية  مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك للحضور امام هذه املحكمة بموعد املحاكمة 
املوافق 2017/10/22 ويف حالة عدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد / 68/ج/2017
التاريخ 2017/9/24

اىل / املشتكية سهاد محمد عواد
اعالن غيابي 

حي�ث انك  املش�تكية بالدع�وى املرقم�ة 68/ج/2017 
واملتهم�ني فيه�ا كل م�ن )ع�يل حاك�م كاظ�م ومحمد 
جب�ار كاظم( وف�ق احكام امل�ادة 432 عقوبات وبداللة 
مواد االش�رتاك 47, 48. 49 عقوب�ات  وملجهولية  محل 
اقامتكي حيث تق�رر  تبليغك  للحضور بموعد املحاكمة 
املواف�ق 2017/10/22  ام�ام هذه املحكم�ة ويف حالة 

عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1385/ج /2017

التاريخ 2017/9/27
اعالن

اىل املتهم الهارب / نارص رحيم حمزة
حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )1385/ج /2017( 
والخاص�ة باملش�تكي )مرت�ىض مظل�وم حبي�ب( وفق 
امل�ادة )1/459( من قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكمة تبليغك اعالن�ا بوجوب الحضور يف 
موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2017/11/4 وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول.
القايض حسن عبد االمري الحدراوي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد / 5682

التاريخ 2017/9/25
اعالن

تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ى الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاري�خ 
2015/3/9 لتس�جيل تمام العق�ار رقم )1860( محلة 
الرش�ادية يف الكوفة اىل طالب التس�جيل املجدد صديقه 
جليل هادي لتسجيله مجددا باسمي بصفته املالك حائز 
للم�دة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية املذك�ورة لها 
تمهيدا  للتس�جيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري 
)43( لس�نة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعى كل من 
يدع�ي بوجود عالق�ة او حقوق معينة عى ه�ذا العقار 
تقدي�م  م�ا لديه من بيان�ات اىل هذه الدائ�رة خالل مدة 
ثالث�ون يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لن�رش هذا االعالن 
وكذل�ك الحض�ور اىل موق�ع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء مدة ه�ذا االعالن وذلك 
الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض.
عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

التحصيل ت
العدد االختصاصالدراسي

طبيعة العملالمطلوب
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7
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اعالنرشكة احلفر العراقية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  أعل�ن 
الحمام�ي، ع�ن نج�اح خط�ة ال�وزارة 
الخدمي�ة الخاص�ة بزي�ارة العارش من 
مح�رم، وق�ال الحمامي بع�د جولة له 
عىل القطوعات األمني�ة بمداخل مدينة 
كربالء املقدسة ان »تراكم الخربة وتعدد 
الزي�ارات املليونية كان له أث�را كبريا يف 

نجاح الخطة الخدمية«.
واضاف أن »خطة الوزارة شملت توفري 
7000 مركبة عىل محور كربالء- بغداد، 
فيم�ا كان هن�اك 3000 مركب�ة داخ�ل 
مدينة كرب�الء و4000 مركبة خارجها، 
موضح�ا: أن�ه ت�م تعزيز مح�ور بغداد 
م�ن س�يطرة 54 الخنافس�ة باتج�اه 
ح�ي العب�اس ب500 س�يارة مختلفة 

األحجام«. 
واوضح أن »الرشكة العامة للمسافرين 
طاب�ق  حافل�ة   250 وف�رت  الوف�ود 
القطوع�ات  داخ�ل  عمل�ت  وطابق�ن 
األمني�ة للمدين�ة، فيما س�ريت الرشكة 
العام�ة للس�كك الحديد 14 قط�ارا بن 
مدينت�ي بغداد والب�رة باتجاه مدينة 

كربالء«.
وب�ن  »كان�ت 50 ش�احنة متوس�طة 
وضع�ت ع�ىل اهب�ة االس�تعداد لت�اليف 
الزح�م الذي يحصل بعد انتهاء مراس�م 

الزيارة«.
يذكر ان عمل وزارة النقل هذا العام القى 
إش�ادة كبرية م�ن الجميع للتس�هيالت 

الكبرية التي قدمت للزائرين«.
فنج�ان  كاظ�م  النق�ل  وزي�ر  وكان 
الحمامي ، قد وصل اىل محافظة كربالء 
املقدسة لالرشاف ميدانيا عىل خطة نقل 
الزائرين، وكان يف استقباله رئيس غرفة 

عمليات الوزارة الخاصة بزيارة العارش 
م�ن محرم الوكيل االداري للوزارة احمد 

كريم عبد ايوب«. 
وقال الحمامي ان »الوزارة وفرت اعدادا 

كبرية من الحاف�الت املختلفة األحجام، 
الفتا: أن هناك انسيابية واضحة يف نقل 

الزائرين يف ضوء الخط�ة التي وضعتها 
الوزارة يف غرفة العمليات. 

مضيف�ا : ان تش�كيالت ال�وزارة تق�وم 
بجهود مضاعف�ة من العمل ليال ونهارا 

بهدف نقل جمي�ع الزائرين بعد اداءهم 
مراس�م زيارة العارش من محرم الحرام 

.«
بدوره اش�ار مدير عام الرشكة العامة 
للنق�ل الربي عبد االم�ري املحمداوي ، اىل 
ان »الرشكة زجت 50 ش�احنة مختلفة 
الس�عات لتس�اهم يف نق�ل الزائري�ن يف 

زيارة العارشة من محرم الحرام ، 
واض�اف املحمداوي ان »اس�طول النقل 
الربي عىل اهبة االستعداد يف توفري اعداد 
اضافية من الشاحنات يف اوقات الذروة 
للزيارة وان جهد رشكته مكمل ألسطول 

غرفة عمليات وزارة النقل«. 
مش�يداً يف الوقت نفس�ه بسري اجراءات 
خطة النق�ل لهذا العام ع�رب توجيهات 
وزير النقل وارشاف الوكيل االداري ، وان 
عملي�ة نقل الزائرين تس�ري بانس�يابية 

عالية جدا« .
بدورها استنفرت الرشكة العامة لسكك 
حديد الع�راق جمي�ع امكاناتها يف نقل 
زائري العارش من مح�رم الحرام، وقال 
مدير عام الرشكة العامة لس�كك حديد 
الع�راق س�الم ج�رب: ان محطة س�كك 
الحدي�د املركزية يف بغداد ش�هدت توافد 
اعداد كب�رية من الزائرين بقصد التوجه 
اىل كرب�الء املقدس�ة وقام�ت الرشك�ة 
بتس�ري ع�دد م�ن قطاراته�ا الحديث�ة 

 .DMU« املكيفة
مضيفا: انه تم تس�يري قط�ارات أخرى 
باتج�اه املحافظ�ات الجنوبي�ة، مبينا: 
ان الس�كك الحدي�د اعتمدت ع�ىل ثالثة 
محاور للنق�ل الزائرين باتج�اة كربالء 
املقدس�ة والتي س�ريت 14 قط�ار وان 
جميع العاملن يف حالة اس�تنفار كامل 
لحن انتهاء مراس�يم الزيارة والتفويج 

العكيس يف نقل الزائرين.

وزير النقل يعلن نجاح اخلطة اخلدمية اخلاصة بزيارة العارش من حمرم احلرام
أشرف على نقل »الزوار« من مدينة كربالء املقدسة
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الطريان املدين:
ال توجد اية عالقة مالية بيننا 

وبني مطارات كردستان
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت املنش�أة العامة للط�ريان املدني، انه ال 
توج�د اية عالق�ة مالية بينه�ا وبن مطارات 
االقليم، وفيما بينت انها لم تتسلم اية بيانات 
ع�ن كمي�ة اإلي�رادات وال مبالغه�ا من هذه 
املطارات، اش�ارت اىل ان كل ما يرد من اموال 
يذهب مبارشة لخزينة االقليم.وقالت املنشأة 
يف بي�ان الع�الم ال�وزارة تلقت�ه، »املس�تقبل 
وتض�ارب  تباي�ن  ظ�ل  »يف  ان�ه  العراق�ي« 
التريحات غري الدقيقة والتي ال تمت للواقع 
بصلة تود منش�أة الط�ريان املدني ان تبن ان 
اجراءاتها قانوني�ة وصحيحة ال غبار عليها، 
حي�ث ال توجد اية عالقة مالي�ة بن مطارات 
االقلي�م وس�لطة الط�ريان املدن�ي العراقي«، 
مبين�ة ان »س�لطة الطريان واملنش�أة العامة 
للط�ريان املدني لم تتس�لمان اي�ة بيانات عن 
كمي�ة اإليرادات وال مبالغها، بل إن كل ما يرد 
من اموال يذهب مبارشة اىل خزينة االقليم، وال 
علم لنا بارقامها ومعدالتها واستخداماتها«.

واضافت ان »س�لطة الطريان املدني العراقي 
س�بق وان ابلغت مطارات اربيل والسليمانية 
باالضاف�ة اىل وزارة النق�ل يف االقلي�م بق�رار 
س�لطة الط�ريان املدن�ي وباللغت�ن العربية 
واالنكليزية وذلك مس�اء ي�وم الثالثاء املوافق 
ال��26 من ايل�ول الحايل، وتضمنت الرس�الة 
مهلة 72 س�اعة تنتهي يف الساعة 1٨00 من 
ي�وم الجمعة املايض«.وش�ددت املنش�أة عىل 
رضورة »خضوع مطارات اربيل والسليمانية 
الج�راءات هيئة املناف�ذ الحدودي�ة بضمنها 
الحراس�ات والجمارك والجوازات والحمايات 
بالكامل للس�لطات  واالتص�االت وخضوعها 
الوطني�ة املركزي�ة، اخذي�ن بع�ن االعتب�ار 
استمرار الرحالت الجوية الداخلية بن اإلقليم 
واملطارات العراقية االخرى وبما يضمن وحدة 

العراق بارضه ومياهه وسماءه.

بلدية كربالء: رفع ما يقارب »9000« طن من النفايات خالل زيارة العارش

حمافظ البرصة: طالبنا العبادي بمناقشة أوضاع املحافظة وعدم االنشغال باالستفتاء فقط

   المستقبل العراقي / محمد حسين الموسوي

ب�دأت مديري�ة بلدية كربالء املقدس�ة من�ذ تطبيق 
خطته�ا الخدمية لزيارة الع�ارش من محرم الحرام 
للع�ام 2017 والت�ي بدأتها يوم الس�ابع من محرم 
أعمالها بتنظيف مرك�ز املدينة وأطرافها وأحيائها 

السكنية بحسب مدير بلدية كربالء املقدسة«.
وبن املهندس أنمار صال�ح إبراهيم الرفيعي » عن 
إس�تنفار الجهد اآليل والبرشي ملديرية بلدية كربالء 
املقدس�ة منذ اليوم األول من ش�هر مح�رم الحرام 
م�ن خالل تعزي�ز العمل يف مركز املدين�ة وأطرافها 
ومساندة بقية األقسام البلدية لعمل القسم البلدي 
األول والثان�ي املرشفن عىل أعم�ال التنظيف ملركز 
املدين�ة وأطرافه�ا م�ن خالل زي�ادة ع�دد العمال 
واآلليات منذ أن بدأت الهيئات واملواكب الحس�ينية 

نص�ب ال�رادق وممارس�ة ش�عائرها وقيامه�ا 
بتقديم امل�أكل للزائري�ن الكرام حي�ث يتطلب هذا 
جهداً خدمياً يف متابعة ما يرمى من نفايات والعمل 
ع�ىل إزالتها حي�ث تم رف�ع ما يق�ارب 9000 طن 
من ه�ذه النفايات لعم�وم مركز املدين�ة واألحياء 
طيلة فرتة العرشة أيام املنرمة بمش�اركة جميع 
كوادر مديرية بلدية كربالء املقدسة املعنية بشؤون 
الخدمات إضافة إىل مشاركة عمال التنظيف وبعدد 
)750( عام�ل وكذل�ك اآللي�ات التابع�ة للمديري�ة 
البالغ�ة )250( آلي�ة تخصصي�ة مختلف�ة وكذلك 
مش�اركة 39 آلي�ة كجه�د س�اند من قب�ل بلديات 
املحافظ�ات املج�اورة لبلدي�ات بغ�داد والديواني�ة 
وبعقوب�ة والعم�ارة وواس�ط والك�وت مبين�اً عن 
ن�رش ما يق�ارب 645 حاوية نفايات س�عة 1100 
لرت يف الش�وارع الرئيس�ية املؤدي�ة إىل مركز املدينة 

فضالً ع�ن توزيع 350 ألف كي�س نفايات هذا من 
َ مدي�ر إعالم بلدية كربالء  جانبوم�ن جانب آخر َبننَّ
املقدس�ة ماجد ناج�ي » إن العمل ضمن الخطة قد 
ب�دأ يوم الس�ابع من محرم الحرام ويس�تمر لحن 
إنته�اء الزيارة بيومن حيث س�تكون هنالك حملة 
واس�عة لغسل ش�وارع مركز املدينة بالتنسيق مع 
دائرة امل�اء واملج�اري يف املحافظة ش�اكراً الجهود 
املبذولة من قبل خدمة املواكب الحس�ينية للحفاظ 
عىل النظافة ومس�اعدتهم لعم�ال التنظيف يف أداء 
واجباتهم مؤكداً عىل زي�ادة الوعي البيئي للزائرين 
ومخاطر بقاء النفايات وتأثريها السلبي عىل صحة 
املواطن معرباً عن ش�كره وتقديره لكل من ساهم 
مع البلدية يف الحفاظ عىل النظافة وباألخص الفرق 
التطوعي�ة وخدمة اإلمام الحس�ن )ع( ومتطوعي 

مديرية شباب ورياضة كربالء املقدسة.

   البصرة / المستقبل العراقي

كشف محافظ البرة اسعد العيداني عن تلقيه وعودا 
من االمن العام ملجلس ال�وزراء مهدي العالق بتنظيم 
لجنة التوصيات الوزارية )املش�كلة من االمانة العامة 
ملجلس الوزراء( زيارة جديدة اىل املحافظة بعد العارش 
من محرم الحرام فيما لفت للمربد اىل تس�ليمه رسالة 
خطي�ة اىل الع�الق يطالب فيه�ا رئيس ال�وزراء حيدر 
العبادي بعقد جلس�ة يف البرة ملناقش�ة اوضاعها«.

وق�ال العيدان�ي يف تري�ح لراديو للمرب�د انه وخالل 
لقاءه يوم باألم�ن العام ملجلس الوزراء ركز بالدرجة 

االوىل عىل املطالبة بتثبيت املعلمن واملدرسن املتعاقدين 
م�ع ديوان املحافظة عىل املالك الدائم لوزارة الرتبية او 
الس�ماح بتجديد التعاقد معهم ودفع اجورهم، مؤكدا 
انه يف حال زيارة لجنة التوصيات مستقبال اىل البرة 
وإرصارها عىل ما وصفه باإلجراء التعس�في واملتعلق 
بإلغاء التعاقد مع هؤالء املعلمن املدرسن فان حكومة 
البرة س�تتخذ الخطوات الالزمة بهذا الش�أن والتي 
من بينها الخروج بتظاه�رات للمطالبة بحقوق هذه 
الرشيحة.وتاب�ع العيداني أن ع�ىل الحكومة االتحادية 
عدم االنشغال فقط بتداعيات استفتاء إقليم كردستان 

وإهمال البرة وحقوقها وقضاياها.

ثالث صفقات تتحقق يف سوق االوراق 
املالية بقيمة جتاوزت »10« مليار دينار

الرافدين يبارش برصف منحة الرواد 
واالبطال الرياضيني

    بغداد/ المستقبل العراقي

ش�هد س�وق العراق لالوراق املالية خالل جلسات االس�بوع املايض تنفيذ ثالث 
صفقات بقيمة تجاوزت العرشة مليار دينار يف حن سجل ارتفاعا ملحوضا يف 

عدد وقيمة االسهم املتداولة من نفس االسبوع.
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه أحمد عبد الس�الم يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، أن الس�وق نظم خالل االس�بوع املنته�ي يف 2٨ ايلول املايض خمس 
جلس�ات للتداول يف الس�وق النظامي وثالث جلس�ات للتداول يف السوق الثاني 
حي�ث بل�غ عدد ال�رشكات املدرجة يف الس�وق )101( رشكة مس�اهمة ، منها 
)72( رشكة مدرجة يف السوق النظامي و)29( رشكة مدرجة يف السوق الثاني 
وتداولت خالل جلسات هذا االسبوع اسهم )41( رشكة يف السوق النظامي و)4( 
رشكات يف السوق الثاني«.وكشف عبد السالم أن »عدد الصفقات املنفذة خالل 
االسبوع املايض هو ثالثة صفقات بلغ عدد االسهم املتداولة خاللهم )10,732( 
مليار سهم بقيمة بلغت )10,224,500,000( دينار ونفذت عىل اسهم رشكتي 
)م�رف عرب العراق االس�المي والنور للتحويل املايل ( وعن االس�هم املتداولة 
واقيامها بن عبد الس�الم أن »عدد االس�هم املتداولة لالسبوع املايض بلغت 13 
مليار س�هم مقابل 5 مليار س�هم لالسبوع الذي قبله مرتفعا بنسبة %146.7، 
فيم�ا بلغت قيمة االس�هم املتداولة لالس�بوع املايض 12 ملي�ار دينار مقابل 3 
مليار دينار لالس�بوع الذي قبله مرتفعا بنسبة 227.9% ، واقفل مؤرش السوق 
ISX 60  يف أخر جلسة من االسبوع املايض ب� )5٨7.22( نقطة مرتفعا بنسبة 
0.16% ع�ن اغالق�ه لالس�بوع الذي قبله عندم�ا اغلق ع�ىل )5٨6.27( نقطة.

وبالنس�بة ملؤرشات تداول املس�تثمرين غري العراقين يف س�وق العراق لالوراق 
املالية أوضح أن عدد االس�هم املشرتاة من املس�تثمرين غريالعراقين لالسبوع 
املايض بلغ )113( مليون س�هم مرتفعا بنس�بة )144,53%( قياسا باالسبوع 
الذي قبله، وكانت قيمة تلك االس�هم )17٨( مليون دينار مرتفعة هي االخرى 
بنس�بة )42,31%( قياسا باالس�بوع الذي قبله، مبينا ان االسهم تلك تمت من 
خالل تنفيذ )15٨( صفقه عىل اسهم )9( رشكات، أما عدد االسهم املباعة من 
املستثمرين غري العراقين لالسبوع املايض فبلغت )159( مليون سهم مرتفعا 
بنس�بة )59,96%( قياسا باالسبوع الذي قبله وكانت قيمة تلك االسهم )136( 
ملي�ون  دين�ار من خالل تنفيذ  مرتفعة ايضا بنس�بة )140,34%( ونفذت من 

خالل )43( صفقة عىل اسهم )7( رشكات .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن م�رف الرافدين، عن رصف منحة الرواد واالبط�ال الرياضين والتابعة 
لوزارة الشباب والرياضة«.

وقال املكتب اإلعالمي للمرف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«، إن »مرف 
الرافدي�ن أوعز لفروعه برف منحة الرياضين الرواد عن طريق احدى أدوات 

الدفع االلكرتوني«.
وأضاف البيان، أن »الرف تم بعد استكمال الجوانب القانونية وتدقيق اسماء 

املشمولن بها.

رشكة توزيع املنتجات النفطية تعلن نجاح خطتها التوزيعية يف زيارة العارشمن حمرم احلرام
   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشك�ة توزيع املنتجات النفطية 
ع�ن نج�اح خطته�ا يف توف�ري وتجهيز 
املواكب الحسينية والهيئات واملواطنن 
باملنتج�ات النفطية كافة خالل العرشة 
ايام األوىل من شهر محرم الحرام.رصح 
بذلك مدير عام رشكة التوزيع املهندس 
كاظم مسري ياس�ن من خالل تواجده 
امليدان�ي يف كرب�الء املقدس�ة واّطالعه 
بش�كل مب�ارش ع�ىل حيثي�ات تنفي�ذ 
الخط�ة التوزيعية لهذا العام والذي أكد 
عىل نجاحها من خ�الل الجهد البرشي 
املش�ارك يف تقديم الخدمات عىل جميع 
األصع�دة التوزيعية منها والنقل.وتابع 
مس�ري قائالً بأن التوجيهات املس�تمرة 
م�ن ل�دن مع�ايل وزي�ر النف�ط كان�ت 

وراء نج�اح جهد ال�وزارة بش�كٍل عام 
ورشكة التوزيع بش�كٍل خاص يف زيارة 
العارشمن محرم الحرام هذا العام، جاء 
ذلك من خالل أش�ادة  الحكومة املحلية 

يف املحافظة وعىل لسان رئيس مجلسها 
وعدد من أعضاءه بدور الوزارة متمثلة 
بمعايل الوزير وإدارة ومنتس�بي رشكة 
التوزي�ع يف اس�تقرار القط�اع النفطي 

أو  الديني�ة  املناس�بات  يف  كان  س�واء 
غريها .من جانبه بن مدير فرع رشكة 
التوزيع يف كربالء املهندس حسن مجيد 
الخرسان بأن خطة رشكة التوزيع لهذا 
الع�ام ب�دأت بالتنفيذ منذ الي�وم األول 
م�ن محرم وهي مس�تمرة لغاية زيارة 
األربعن مش�رياً إىل دعم القيادات العليا 
يف القط�اع النفطي ال�ذي أعطى أولوية 
كرب�الء  ملحافظ�ة  وخاص�ة  قص�وى 
املقدس�ة ملا تتمتع به م�ن طابع ديني 
وس�ياحي وتأريخ�ي والتي تس�تقطب 
آالف الوف�ود من الدول�ة األجنبية يف كل 
مناس�بة وه�ذا يرتتب عليه ب�ذل املزيد 
من الجه�ود لتقدي�م أفض�ل الخدمات 
للزائري�ن الكرام.حيث بلغ�ت الكميات 
املجه�زة والجه�د اآليل املس�اهم خالل 
الف�رتة م�ن األول لغاي�ة الع�ارش م�ن 

ه�ذا الش�هر الح�رام ، منت�وج البنزين 
زي�ت  منت�وج   ، ل�رت   )٨.462.000  (
الغ�از)5.574.600( لرت ،منتوج النفط 
،اس�طوانات  األبي�ض )777.000( لرت 
الغ�از الس�ائل )206.321( أس�طوانة 
، أم�ا س�يارات وزارة النف�ط الواصل�ة 
ملحافظ�ة كرب�الء فبلغ�ت / س�يارات 
نق�ل ال�ركاب )٨1( س�يارة مختلف�ة 
األحجام ، س�يارات الحمل )67( سيارة 
مختلف�ة األحج�ام ،اآلليات املس�اهمة 
بنق�ل املنت�وج )49( من آلي�ات الفرع 
،املحطات املتنقلة )6( محطة ، اآلليات 
املتخصصة )10(عجالت مختلفة ،عدد 
ال�وكالء الجوالن /غ�از )340( وكيل ، 
اآلليات املش�اركة بتوزيع املنتوج )30( 
آلي�ة ، وبل�غ ع�دد صهاري�ج املحطات 

األهلية )6٨( صهريج .

النفط تعلن صادراهتا لشهر ايلول بواردات بلغت حوايل مخسة مليارات دوالر
   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النفط عن »معدل الصادرات 
وااليرادات املتحققة لشهر ايلول املايض، 
الص�ادرة  االولي�ة  بحس�ب االحصائي�ة 
ع�ن رشك�ة تس�ويق النف�ط العراقي�ة 

)سومو(«.
وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة، عاصم 
جهاد، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه ان »كمي�ة الص�ادرات من 
النف�ط الخام بلغت أكثر م�ن 97 مليوناً 
باي�رادات  برمي�اًل،  و267  االف  و204 

بلغت اكثر من 4 ملي�ارات و٨٨2 مليون 
دوالر«.

وبن ان »مجم�وع الكميات املصدرة من 
النف�ط الخ�ام لش�هر ايل�ول املايض من 
الحقول النفطية يف وسط وجنوب العراق 
بلغ�ت اكثر م�ن 97 مليون�ا و204 االف 

و267 برميالً، فيما لم تسجل االحصائية 
صادرات من حقول كركوك«.

اليوم�ي  »املع�دل  ان  اىل  جه�اد  وأش�ار 
للص�ادرات بل�غ 3 مالي�ن و240 ال�ف 
برميل« الفتا اىل، ان »معدل سعر الربميل 

الواحد بلغ 50 دوالراً و225 سنتاً.
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تدعو وزارة النقل / الرشكة العامة ملوانئ العراق / 
هيئة القرض الياباني)للمرة الثانية ( كافة الرشكات 
العاملية الراغبة والعاملة يف داخل العراق وخارجه . 
،ذات االختصاص بأعمال بناء وتوريد قطع بحرية 
متنوعة  اىل املش�اركة ضمن مرشوع PKG 3A احد 
مش�اريع املرحل�ة الثاني�ة من اع�ادة تأهيل قطاع 
املوان�ئ العراقية / اعادة تأهي�ل ميناء خور الزبري 
)IQ-P20(،املمول من قبل الوكالة اليابانية للتعاون 
الدويل )جايكا( ولغرض االطالع عىل رشوط املناقصة 
وتفاصيلها يرجى زيارة املوقع االلكرتوني الخاص 
ب�وزارة النق�ل )www.motrans.gov.iq( او املوقع 

)www.scp.gov.iq( االلكرتوني الخاص بالرشكة

السادة مسامهني رشكة الصنائع الكيمياوية العرصية 
املسامهة املحرتمني 

راسامهلا ) - / 0000000 18 ( دينار 
تحية طيبة .. 

استنادا الحكام املادة 87 من قانون الرشكات وبناءا عىل ماجاء بقرار 
مجل�س االدارة امل�ؤرخ يف 29 / 8 / 2017 يرسن�ا دعوتك�م لحض�ور 
اجتماع الهيئة العامة املزمع عقده يف الساعة العارشة من صباح يوم 
الجمعة املوافق 20 / 10 / 2017 يف مقر فرع الرشكة الواقع يف ناحية 

عني كاوة يف محافظة اربيل وذلك للنظر يف االمور التالية : 
1 – مناقش�ة تقرير مجلس االدارة عن نشاطات الرشكة للسنة املالية 

املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير السيد مراقب الحس�ابات وامليزانية العامة للسنة 

املنتهية يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها .
3 – مناقشة االرباح والخسائر واتخاذ القرارات املناسبة يف شانها .

4 – اقرار مقسوم االرباح لسنة 2016 .
5 – تعي�ني مراق�ب حس�ابات الرشكة للس�نة املالي�ة 2017 وتحديد 

اجوره.
6 – ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة .

املني  حضوركم اصالة او انابة احد املس�اهمني بموجب س�ند االنابة 
او توكي�ل الغ�ري بموجب وكالة مصدقة من كات�ب العدل عىل ان تودع 
االناب�ات وال�وكاالت يف مقر الرشكة قبل ثالثة اي�ام يف االقل قبل موعد 
اجتماع الهيئة العام�ة وفقا الحكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات 
املرقم 21 لس�نة 1997 املعدل ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني 
يؤج�ل االجتم�اع اىل نفس الي�وم من االس�بوع التايل واملص�ادف يوم 

الجمعة 27 / 10 / 2017 ويف نفس الزمان واملكان املحددين .
مع التقدير 

رئيس املجلس

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

  رقم االضبارة 164 خ / 2017
التاريخ 28 / 9 / 2017 

اعــالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكاظمية حص�ة املدين م�ن العقار تسلس�ل 7 / 
256 م 2 اب�و رسيوي�ل الواق�ع يف الكاظمي�ة / قرية الش�يخ حمد العائد 
للمدين رشكة املرموق�ة للصناعات الغذائية املحدودة املحجوز لقاء طلب 
الدائن ماهر كريم صال�ح وجماعته البالغ 1,829,588,800 مليار دينار 
فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوماً تبدأ 
م�ن اليوم الت�ايل للنرش مس�تصحباً معه التأمين�ات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي  
حص�ة املدين 252349 س�هم م�ن اصل االعتب�ار الكيل البال�غ 441617 

سهم
املواصفات :-

املنفذ العدل  / نضال درويش كاظم  
1- موقع�ه ورقم�ه :- الكاظمي�ة قرية الش�يخ حمد مج�اور نهر دجلة 

تسلسل 7 / 256 م 2 ابو رسيويل
2- جنسه ونوعه :- بستان / ملك رصف 

3- حدوده واوصافه :- كما مبني يف صورة القيد والخارطة 
4- مشتمالته :- ال يوجد

 5- مس�احته :- حصة املدين 100 دونم و 23 اولك و 94 م2 من الحصة 
العمومية البالغة 176 دونم و 16 اولك و 16 م2

 6 - درجة العمران :-   
 7- الشاغل :- رشكة املرموقة للصناعات الغذائية املحدودة

8- القيم�ة املق�درة لحص�ة املدي�ن فق�ط ) 1,493,406,200 ( ملي�ار 
واربعمائة وثالثة وتس�عون مليون واربعمائة وستة االف ومئتا دينار من 
اصل القيمة العمومية البالغة مليارين ومئتان وواحد وخمس�ون مليون 

دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية

محكمة بداءة مدينة الصدر 
العدد 625/ب/2016
التاريخ 2017/9/25

اىل املدعى عليه /امحد جاسم محود
ق�ام املدع�ي /امني بغ�داد /اضافة لوظيفت�ه الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اع�اله يطلب فيه�ا الحك�م بابطال 
قي�د التس�جيل العق�ار املرق�م 2844/3/م20 والداية  
ومنيسيف واعادة تس�جيله بأسم املدعي امني بغداد /

اضافة لوظيفته
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني وعني ي�وم 2017/10/9 الس�اعة التاس�عة 
صباحا موعدا للمرافعة وعند عدم حضورك او ارس�ال 
وكيل عنك س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

العدد  2255 / 2015 
التاريخ 28 / 9 / 2017

ورقة تكليف باحلضور 
اىل / ان�ور صباح رس�تم / م . الص�در محلة 517 

زقاق 37 دار 93  
لقد تحقق من اش�عار مركز رشطة املنتظر املرقم 
1356 يف 13 / 9 / 2017 وتأيي�د املجل�س املح�يل 
االستش�اري ملدينة الصدر االوىل انك مجهول محل 
االقام�ة لذا تقرر تبليغ املوما الي�ه املذكور هويته 
اعاله بالحضور اىل هذه املديرية خالل سبعة ايام 
م�ن اليوم التايل للتبليغ وذل�ك لغرض االطالع عىل 

قرار االشرتاك املؤرخ يف 27 / 8 / 2017
املنفذ العدل / مي زهري نوري

1.  ي�رس املديرية العامة لتوزي�ع كهرباء الجنوب دع�وة مقدمي العطاءات 
املؤهل�ني وذوي الخ�رة لتقدي�م عطاءاته�م للعمل الخاص )نقل منتس�بي 

املديرية من مناطق سكناهم اىل املديرية وبالعكس(
2. تتوفر ل�دى املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجن�وب التخصيصات املالية 
ضمن املوازنة االتحادية وتنوي اس�تخدام ج�زء منها لتنفيذ الخدمات )نقل 

منتسبي املديرية من مناطق سكناهم اىل املديرية وبالعكس(.  
3. بإمكان مقدمي العطاءات الراغبني واملؤهلني من ذوي الخرة واالختصاص 
يف رشاء وثائ�ق العط�اء باللغة العربية بعد تقديم طل�ب تحريري اىل املديرية 
العام�ة لتوزيع كهرباء الجنوب وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�رتدة 
البالغة )100000 مئة ألف دينار عراقي(، بإمكان مقدمي العطاءات الراغني 

يف الحص�ول ع�ىل املزي�د م�ن املعلوم�ات ع�ىل العن�وان املب�ني ادن�اه.
4. تسلم العطاءات يف العنوان اآلتي )املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب/ 

الشؤون التجارية(. 
الجه�ة التي تس�تلم العطاء: عنوان: ش�ارع 14 تموز مقابل مستش�فى بن 
غ�زوان لل�والدة والطف�ل / الطاب�ق الثان�ي / التجهي�ز الداخ�يل / املدينة: 

البرصة. 
الري�د  و07801393678(.  و07801469727   07801411051( هات�ف 

 sedist@moelc.gov.iq :االلكرتون�ي
 علماً إن آخر موعد الس�تالم العطاءات هو الس�اعة 1300 ظهراً ليوم االحد 
املصادف 2017/10/8 وعندما يصادف يوم الغلق عطلة رسمية يكون غلق 
العروض يف اليوم الذي يليه عىل أن يتم فتح العطاءات الس�اعة 900 صباحاً 
م�ن اليوم التايل لغلق املناقصة وبحضور ممثيل أصحاب العطاءات مع لجنة 
الفتح، علماً انه س�وف يتم عقد املؤتمر الخاص باإلجابة عىل استفس�ارات 

املشاركني يوم االثنني املصادف 2017/10/2 
الكلف�ة التخميني�ة )594480000( خمس�مائة وأربع�ة وتس�عون مليون 
واربعمائة وثمانون ألف دينار عراقي وعىل حس�اب امليزانية / تبويب 3341 
يج�ب ان تتضم�ن العطاءات تأمينات أولية )خط�اب ضمان مرصيف او صك 
مص�دق صادر من مصارف عراقية معتمدة( وبمبلغ )17834400( س�بعة 

عرش مليون وثمانمائة وأربعة وثالثون ألف واربعمائة دينار عراقي.

5.  ع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف ه�ذه املناقصة تقديم املستمس�كات التالية 
مجددة لعام 2017.

املستمسكات املطلوبة:
1.ش�هادة تأس�يس الرشكة مصدقة من مس�جل الرشكات – عقد تأسيس 

الرشكة ومحرض التأسيس والنظام الداخيل – هوية غرفة التجارة. 
2.هوي�ة تصنيف املقاول�ني فيما يخص رشكات املقاولة – إجازة ممارس�ة 

املهن�ة الص�ادرة م�ن وزارة النق�ل – هوي�ة اتح�اد الناقل�ني العراقي�ني.
3.املستمسكات الثبوتية للمدير املفوض للرشكة )شهادة الجنسية – جنسية 
– بطاقة س�كن – او تأييد س�كن مصدق اصولياً( عقد ايجار او س�ند طابو 

للداللة عىل عنوان الرشكة.
4.كت�اب عدم ممانع�ة يف االش�رتاك باملناقصات ص�ادر من الهيئ�ة العامة 

للرضائب معنون اىل املديرية العامة لتوزيع كهرباء الجنوب.
5.تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية ملن يش�مله قرار الحجب حس�ب 

تعليمات األمانة العامة ملجلس الوزراء.
6.يقدم املش�رتك حسابات ختامية لبيان موقفه املايل مصادق عليها اصولياً 

من محاسب قانوني ملعرفة كفاءته املالية للسنوات الثالثة االخرية.
7.يقدم املشرتك ما يؤيد وجود اعمال مماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة.

8.يلتزم املشرتك بتثبيت املوقع االلكرتوني والريد االلكرتوني والعنوان الكامل 
واس�م الشخص املس�ؤول عن متابعة االستفس�ارات يف العطاء العتماده يف 
املراس�الت وعليه اش�عار املديرية بأي تغيري يطرأ عىل العنوان وخالل سبعة 

أيام عىل األقل من حصول التغيري.
9.يف ح�ال عدم التزام مق�دم العطاء بم�ا تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة 
اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم.

املرفقات 
  26-D املواصفات الفنية للمحوالت -

- جدول السيارات املطلوب تأجريها ملقر املديرية العامة.

وزارة الكهرباء
إعالن املناقصة رقم 5/د/2017املديرية العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب

نقل منتسبي املديرية من مناطق سكناهم اىل املديرية وبالعكس

حممد عبداالمري حسني
املدير العام وكالة

وزارة النقل
إعالنالرشكة العامة ملوانئ العراق

رياض سوادي شمخي
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانئ العراق
رئيس جملس االدارة



تنويه
ن�ر يف اعالن مناقص�ة رقم )2( والخ�اص بدائرة 
صحة ص�الح الدين ان موعد غلق املناقصة 3 / 10 
/ 2017 خط�أ والصح��يح ه���و يوم ال���ثالثاء 

10 / 10 / 2017 لذا اقتىض التنويه

محكمة بداءة الكرادة
العدد 2372/ب/2014
التاريخ 2017/9/26

اعالن
املدعي : امني بغداد/اضافة لوظيفته

اىل املدعى عليهم/الشخص الثالث 1- مازن قاسم محمد 
2-زينب قاسم علوان 

بتاري�خ  اع�اله  املرقم�ة  الدع�وى  يف  املحكم�ة  اص�درت ه�ذه 
2015/11/23 حكما غيابيا يقيض بابطال  قيد التسجيل  العقار 
املرق�م 1312/1م4 ددويه بأس�م الش�خص الثالث مازن قاس�م 
محم�د بالعدد 41 جل�د 14 يف 1995/11/25 والقيد الالحق عليه 
بأسم الش�خص الثالث زينب قاسم علوان بالعدد 263 جلد 54 يف 
2000/5/29 واعادة تسجيله وحسب قيده االسبق بأسم املدعي 
امني بغداد/اضافة لوظيفته والزام املدعى عليهم بتأش�ر ذلك يف 
سجالت التسجيل العقاري بعد اكتس�اب القرار الدرجة القطعية 

وتحميلهم الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة
وبالنظ�ر ملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتاييد املجلس البلدي  وانتقالك اىل جهة مجهولة عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك  بصحيفتني محليتني ول�ك حق االعرتاض خالل 
املدة القانونية  وبعكس�ه سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفق االصول
القايض

محكمة بداءة الكرادة
العدد 390/ب/2014
التاريخ 2017/9/26

اعالن
املدعي : امني بغداد/اضافة لوظيفته

اىل املدعى عليهم 1-فاطمة يوسف مصطفى 2-عبد الحسن 
سعدون فريح

الشخص الثالث : فالح حسن شاكر
اصدرت هذه املحكمة يف الدعوى املرقمة اعاله بتاريخ 2015/12/31 
حكم�ا غيابي�ا يقيض بابطال  قيد التس�جيل  العق�اري املرقم 207 
يف 1995/11/25 جلد 54 بأس�م املدعى عليها الثانية والقيد املرقم 
362 يف 2001/12/14 جلد 114 بأسم الشخص الثالث  فالح  حسن 
ش�اكر والقيد املرقم 257 يف 2001/1/3 بأس�م املدعى عليه الثالث 
واعادة تس�جيله بأس�م امانة بغداد واالش�عار اىل مديرية التسجيل 
العقاري املختصة بتأش�ر ذلك يف الس�جالت الرسمية بعد اكتساب 
الق�رار الدرج�ة القطعي�ة وتحميل املدع�ى عليهم الثان�ي والثالث 

والشخص الثالث الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة
وبالنظر ملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجلس البلدي  وانتقالك اىل جهة مجهولة عليه قررت هذه املحكمة 
تبليغك  بصحيفتني محليتني ولك حق االعرتاض خالل املدة القانونية  

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

اىل / السادة مساهمي رشكة الرق للتأمني ) م . خ ( 
م / اعالن دعوة الهيئة العامة لالجتماع 

تحية طيبة .... 
تنفي�ذا لق�رار مجلس ادارة الركة املؤرخ يف 17 / 7 / 2017 واس�تنادا الح�كام املواد ) 87 
و 88 / ثاني�ا ( م�ن قانون الركات ندعوكم لحضور اجتم�اع الهيئة العامة للركة املزمع 
عقده صباح يوم الخميس املصادف 26 / 10 / 2017 الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف 
مقر الركة الكائن يف بغداد – عرصات الهندية – قرب مرصف التنمية الدويل وذلك ملناقش�ة 

ج�دول االعم�ال االت�ي :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس ادارة الركة عن نش�اطها للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 

2016 واملصادقة عليها . 
2 – مناقشة تقرير السيد مراقبالحسابات والحسابات الختامية للركة للسنة املالية املنتهية 

يف 31 / 12 / 2016 واملصادقة عليها . 
3 – اقرار تعيني مراقب الحس�ابات ) عبيد محل فريح ( لتدقيق الحس�ابات الختامية للسنة 

املالية املنتهية 31 / 12 / 2016 .
4 – تعيني مراقب حسابات للركة لسنة 2017 وتحديد اجوره .

5 – ابراء ذمة الس�ادة رئيس واعضاء مجلس االدارة عن نش�اط الركة للسنة املالية 2016 
وتحديد مكافاتهم .

6 – انتخاب اعضاء مجلس االدارة ) خمس�ة اعضاء اصليني ( ومثلهم احتياط النتهاء دورة 
املجلس الحايل .

راج�ني حضورك�م او من ينوب عنك�م بموجب صك انابة او توكيل الغ�ر وكالة مصدقة من 
كاتب العدل مع مراعاة احكام املادة ) 91 ( من قانون الركات ويف حالة عدم اكتمال النصاب 

القانوني لالجتماع فيؤجل اىل يوم الخميس املوافق 2 / 11 / 2017 . 
زياد خلف عبد 
رئيس مجلس االدارة 

تعلن دائره التس�جيل العقاري  امليمونه يف ميسان والخاص 
بالبيانات الخاصه والعائديه يف الس�جل بما يخص تسلس�ل 
)360(  ،امليمون�ه وتنفيذا الحكام البن�د )1( من املاده )50 
مكرر( من قانون التسجيل العقاري رقم )40( لسنه 1971 
ل�ذا تق�رر اإلعالن عن املب�ارشه باجراءات التس�جيل املجدد 
للعق�ارات املبينه أعاله وفقا الحكام الفق�رة )2( من املاده 
)45( م�ن القان�ون املذكور ،فع�ى من يدعي امللكي�ة او ايه 
حق�وق عقاريه يف هذا العقارات تقديم مالديه من بيانات اىل 
الدائره خالل مده )30( يوم من تاريخ نر اإلعالن والحضور 
يف موقع العقار الساعه )10( صباحا من اليوم التايل النتهاء 
فرته )30( يوم وذلك إلثبات ادعائه بمختلف وسائل االثبات 
عند اجراء الكش�ف املوقعي عى العقار من قبل لجنه تثبيت 

امللكية وبحضور املجاورين التي تقرر اللجنه حضورهم

مدير التسجيل العقاري / الميمونه في ميسان

اعالن

www.almustakbalpaper.net اعالنات8  العدد )1528(  الثالثاء 3 تشرين االول 2017

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 2263 / ش / 2017
التاريخ 30 / 8 / 2017 

اعالن
املدعي / دالل عبد الحمزه محيسن  

املدعى عيل / منعم داخل لعيبي
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية حكماً غيابياً بحقك بالرقم 2263/ش/2017 
وال�ذي يقيض بتأييد حضان�ة للمدعية دالل عبد الحمزه محيس�ن للولد مهيم�ن ابن املدعى 
علي�ه منعم داخل لعيبي لغرض مراجعة الدوائر الرس�مية وش�به الرس�مية وملجهولية محل 
اقامتك تقرر تبليغك بالنر يف صحيفتني يوميتني رس�ميتني واسعة االنتشار وعدم اعرتاضك 
ع�ى الحكم الصادر بحقك ضمن املدة القانوني�ة البالغة ثالثون يوماً اعتباراً من تاريخ النر 

فسوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية .
القايض / محمد عبد الرضا حطاب

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

محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل
العدد 2996 / 2017 

التاري�خ 28 / 9 / 2017
اعالن

اىل املدعى عليه / وليد صالح رشيد
اقام�ت املدعية ليى قيس محمد الدعوى املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطالبك فيها 
نفقة وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد املجلس املحيل لذا قرر 
تبليغ�ك اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور ام�ام هذه املحكمة يوم املرافعة 
املص�ادف 10 / 10 / 2017 الس�اعة التاس�عة صباحاً ويف حالة ع�دم حضورك او من 

ينوب عنك قانوناً ستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق االصول
القايض / محمد هاتو جوني

الرشكة العامة لتجارة احلبوب
القسم القانوين

م / اعالن كرس قرار
نظرا لحصول الضم )كرس ق�رار( عى البدل االخر للمزايدة 
العلني�ة يف فرع الركة يف )النجف( لبيع املواد املدرجة ادناه 

، عليه تقرر :
فت�ح مزاي�دة جديدة تب�دأ من الي�وم التايل لن�ر االعالن يف 
الصحيفة وس�تجري املزايدة العلنية يف الساعة العارشة من 

صباح اليوم السابع / التايل لنر االعالن .
 فع�ى الراغبني بال�راء الحضور بامل�كان والزمان املعينني 
مستصحبني معهم التأمينات املبينة ادناه بصك المر الركة 
وباسم املشرتي حرصاً والبطاقة التموينية او بطاقة السكن 
وبراءة الذمة من الرضيبة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة  
اجور خزن بنسبة )2/1%( نصف من املئة من بدل البيع عن 
كل ي�وم تاخر وملدة )30(  ثالثون يوم واية مصاريف اخرى 

مع رفع املواد خالل املدة املحددة ويكون البيع قطعي.

التأمينات  مدة
الرفع

 موقع
المزايدة الكمية المادة ت

2.500.000 
 مليونان وخمسمائة

الف دينار
7 يوم  سايلو

الكوفة 131750 اكياس جوت مخزنة 1

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2017/723

التاريخ 2017/9/25
اعالن

نظرا لعدم بل�وغ بدل املزايدة لراء )س�هام من 
العق�ار( تسلس�ل 5538/حي الق�دس الكائن يف 

النجف العائد للمدين ) رائد مانع موىس( 
 )90 س�هم من اص�ل 180 س لق�اء طلب الدائن 
 )18,699,800 البال�غ)  حس�ن(  خ�ر  )حي�در 
ثمانية عر مليون وس�تمائة وتس�عه وتسعون 
ال�ف وثمان مائة دين�ار( 80% من القيمة املقدرة 
ل�ذا تقرر تمدي�د املزايدة ملدة  خمس�ة عر يوما  
م�ن اليوم الت�ايل للنر فع�ى الراغ�ب يف الراء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل املدة مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغه 10% من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم 
التس�جيل والداللية عى املش�رتك وذلك اس�تنادا 

للمادة 98 من قانون التنفيذ
املواصفات :

الق�دس  /ح�ي  /النج�ف  ورقم�ة  موقع�ه   �  1
1/5538 حي القدس

2 � جنسه ونوعه / دار
3 � حدوده واوصافه بلدية النجف

4 � مشتمالته : مذكورة ادناه 
5 � مساحته 3,25م2

6 � درجة العمران / الجزء االول متوس�ط  الجزء 
الثاني وسط الجزء الثالث متوسط

7 � الش�اغل الجزء االول رائ�د مانع موىس الجزء 
الثان�ي خال�د فرحان م�وىس الج�زء الثالث وفاء 
عباس غدير وجميعهم يرغبون بالبقاء بعد البيع 

بصفة مستاجرين
8 � القيمة املقدره 225,000,000 القيمة املقدره 

للعقار  سهام ااملدين 112,500,000 مليون
9 � ب�دل املزاي�دة االخ�ر / ل�م يحص�ل راغ�ب 

بالراء
مشتمالته :

العقار يقع عى ش�ارع فرعي 10×10 وهو ركن 
ومف�رز اىل ثالثة دور بصورة غر رس�مية الجزء 
االول ويشغله املدين رائد مانع موىس ويتالف من 
مس�احة  امامية بضمنها تواليت ومدخل صغر 
واس�تقبال وكليدور وغرفتي نوم وكليدور صغر 
بضمن�ه س�لم موزائيك معل�ق ومطب�خ وحمام 
ومكش�وفة وس�لم ي�ؤدي اىل البيتون�ه وضمنها 
مخزن صغر ثم س�طح وارضية السطح مبلطة 
الحم�ام  وارضي�ة  الف�ريش ج�دران  بالطاب�وق 
والتواليت س�راميك وج�دران املطبخ س�راميك 
اما بقي�ة هذا الج�زء من العق�ار االرضية كايش 
موزائيك السقف من الطابوق والشيلمان وهزاره 
العل�و 1/30 س�رميك والباق�ي ب�ورك ومدخ�ل 
قبل االس�تقبال جدرانه س�راميك ومجهز باملاء 

والكهرباء 
الجزء الثاني 

يتال�ف من مس�احة امامية وتواليت واس�تقبال 
ومطبخ وكليدور بضمنه س�لم معلق وغرفة نوم 
واحدة وحمام وس�لم يؤدي اىل الس�طح ويحتوي 
السطح عى غرفة واحدة حمام وتواليت االرضية 
والجدران س�راميك اما املطبخ جدرانه سراميك 
االرضي�ة كايش موزائي�ك وه�زاره واح�د م�رت 
والباق�ي بورك ام�ام الغرفة يف الطاب�ق االول 30 
س�نتمرت س�راميك الهزاره والباقي ب�ورك وهذا 
الطاب�ق مجه�ز فقط كهرب�اء ام�ا الطابق االول 
مجهز باملاء والكهرباء وتبلغ مساحته 62/5 م2

الجزء الثالث   
يتأل�ف م�ن س�احة امامي�ة بضمنه�ا توالي�ت 
وصال�ه واس�تقبال ومطب�خ وحم�ام وكلي�دور 
صغ�ر يحتوي عى س�لم ي�ؤدي اىل الطابق االول 
ومكشوفة سراميك وجميع ارضية العقار كايش 
موزائيك والج�دران ملبوخة ومصبوغة الس�قف 
من الطابوق والشيلمان اما الغرفة الجدران بورك 
الطاب�ق االريض مجهز ماء وكهرب�اء اما الطابق 

االول مجهز فقط كهرباء 
�������������������������������������� 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 1939/ش/2017

التاريخ 2017/10/2
اعالن

اىل / املدعى عليه /يحيى عزيز محمد
اقامت املدعية االء جاس�م محمد الدعوى املرقمة 
اعاله امام هذه املحكمة تطلب فيها تاييد حضانة 
الوالدها رسل وزينة وسجاد وفاطمة اوالد يحيى 
عزي�ز لغرض مراجع�ة الدوائ�ر وملجهولية محل 
اقامت�ك فق�د تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2017/10/15 الس�اعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2711/ب2017/1

التاريخ 2017/10/2
اىل املدعى عليه )عبد االمر عجمي سلمان(

اقام املدعي )ذو الفقار عيل كشكول( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 2711/ب2017/1 وال�ذي 
يطل�ب فيها الحك�م باعادة الح�ال اىل ما كان 
عليه قبل التعاقد بخصوص بيعك س�هامك يف 
العقار املرق�م 3/43613 حي الوفاء  ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك  حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مختار ح�ي الجزائر 2 ب 
املدعو عبد الش�هيد غانم الخزعيل عليه قررت 
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليت�ني يوميت�ني بموعد املرافع�ة املصادف 
يف ي�وم 2017/10/9 وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض 
عيل حميد الحيدري 

������������������������������������ 
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد :4768/ش2017/4
التاريخ 2017/9/25

اىل املدعى عليه /جعفر ستار كريم 
 بن�اءا ع�ى الدع�وى املقام�ة ام�ام  محكمة  
االحوال الش�خصية يف النج�ف واملرقمة اعاله 
من قب�ل املدعية ) دعاء قاس�م محمد( والتي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م بتادية  االث�اث الزوجية 
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار بغداد / الزعفرانية 
لذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني رس�ميتني فعلي�ك الحض�ور ام�ام 
ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق يوم 
2017/10/11 الساعة التاسعة صباحا وعند 
ع�دم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
احمد عبد االمر هليل
������������������������������������ 

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :4767/ش2017/4

التاريخ 2017/9/27
اىل املدعى عليه جعفر ستار كريم  

اقام�ت املدعية )دعاء قاس�م محمد( الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  4767/ش2017/6  املرقم�ة 
املحكم�ة والت�ي تطل�ب فيه�ا نفق�ة ماضية 
ومستمرة لها ومس�تمرة الوالدها وملجهولية 
مح�ل اقامتكم وحس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار بغ�داد /الزعفرانية  لذا تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني 
رس�ميتني فعليك الحضور امام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املواف�ق يوم 2017/10/10 
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض
عمار هادي املوسوي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1406/ج2 /2017

التاريخ 2017/9/25
اعالن

اىل املتهم الهارب / عيل حسني نهاب
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة )1406/

ج2 /2017( والخاص�ة باملش�تكي )وض�اح 
سامي محمد( وفق املادة )1/459( من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2017/11/6 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

عدنان كريم عبد عيل 
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تدع�و وزارة النق�ل / الرشك�ة 
العام�ة ملوان�ئ الع�راق / هيئة 
الق���رض اليابان���ي )للم�رة 
الثاني�ة( كاف�ة ال�رشكات ذات 
امل�اء  بأعم�ال  االختص�اص 
والكهرب�اء  وامليكاني�ك  ضم�ن 
مرشوع PKG1D    احد مشاريع 
املرحلة الثانية من اعادة تأهيل 
قطاع املوان�ئ العراقية / اعادة 
تأهي�ل مين�اء خ��ور الزب�ي�ر 
قب�ل  م�ن  املم�ول   ،)IQ-P20(

اليابانية للتعاون الدويل  الوكالة 
)جاي�كا( ولغ�رض االطالع عىل 
رشوط املناقص���ة وتفاصيلها 
ال�م�وق���ع  زي��ارة  يرج��ى 
االلك��رتوني ال�خاص ب��وزارة 
)www.motrans.gov.iq( النقل

الخاص  االلكرتون�ي  املوق�ع  او 
)www.scp.gov.iq( بالرشكة

ي�ر قس�م العق�ود العامة يف وزارة التجارة دع�وة الرشكات املؤهلة م�ن ذات الخربة واالختصاص يف مجال تجهي�ز الرز ولديها اعمال مماثل�ة مع العراق ودول 
العالم للمش�اركة يف مناقصة  لتجهيز مادة الرز بكمي��������ة )30000( الف طن )ثالثون  ألف طن ( ±5% كحد أدنى من مادة الرز من كافة املناش�ئ وحس�ب 
املواصفات املعتمدة ل��دى الرشكة العام���ة لتجارة الحبوب والكمية النهائية س�تكون حس�ب خيار املش�رتي وان يكون الدف�ع بطريق��ة )اعتماد مس�تندي 

( مع مالحظ�ة ماياتي :- 
- ع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االستفس�ار عرب الربيد االلكرتوني لوزارة التجارة /مكتب الوزير/ قس�م العقود 
العامة عىل العنوانني التاليني )  high_mot@yahoo.com & g.contracts@mot.gov.iq  ( خالل فرتة االعالن من تاريخ )3-2017/10/16( الساعة 8:00 صباحاً 

بتوقيت العراق /بغداد ولغاية الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت العراق /بغداد    
- س�يتم انعقاد مؤتمر خاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة  بتاريخ )2017/10/10( ) بمكتب الوزير / قس�م العقود العامة  يف مقر الوزارة 

الكائن يف  بغداد / املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل / قاطع مبنى مكتب الوزير(
- متطلبات التأهيل املطلوبة :-

تقديم تأمينات أولية بموجب خطاب ضمان Bid Bond  أو صك مصدق او سفتجة  )عىل أن يرد الصك او السفتجة  طي كتاب رسمي من الرشكة مقدمة العطاء 
ويرف�ق م�ع العطاء ويذكر فيه إن الصك او الس�فتجة هو تأمينات أولية تخص املناقصة( لصالح الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب صادرة من أي مرصف عراقي 
داخل بغداد معتمد من البنك املركزي العراقي بنسبة 1%من مبلغ العطاء ويتم ذكر اسم و رقم املناقصة يف التأمينات املقدمة عىل أن تكون التأمينات األولية ناف�ذة 

ملدة )35( ي�وم ابتدأ« من تاريخ انتهاء مدة نفاذية العطاءات
 يرفق مع العطاء املستمسكات التالية :

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

- ذكر العنوان الكامل للرشكة ) رقم الهاتف , الربيد االلكرتوني , النقاط الدالة لسكن املدير املفوض للرشكة ( الغراض املراسالت ضمن املواعيد املحددة يف رشوط 
املناقصة عىل أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله .

- هوية األحوال املدنية .
- كتاب عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب .

-  بطاقة سكن .
- هوية غرفة التجارة للتجار نافذة .

- تقديم واحدة او اكثر من الش�هادات االتية ) ش�هادة تأس�يس الرشكة  /عقد تأس�يس/ النظام الداخيل للرشكة /  مصدقة بتاريخ حديث من دائرة تس�جيل 
الرشكات يف وزارة التجارة .

-  الحسابات الختامية الرابحة للرشكة مصدقة من قبل محاسب قانوني و مختومة من قبل نقابة املحاسبني واملدققني العراقيني للسنتني األخريتني  .
-   االعمال التجارية املماثلة )عقود منفذة  ال تقل عن عقدين (خالل ال�� )5-10( سنوات السابقة  معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية 

- ثانياً : بالنسبة للرشكات العربية واألجنبية :
- يقدم العطاء موقع ومختوم ) النسخة األصلية( .
- إرفاق وصل رشاء املناقصة ) النسخة األصلية (.

- ذكر العنوان الكامل للرشكة ) رقم الهاتف , الربيد االلكرتوني , النقاط الدالة لسكن املدير املفوض للرشكة ( الغراض املراسالت ضمن املواعيد املحددة يف رشوط 
املناقصة عىل أن يتم إشعار جهة التعاقد بأي تغيري يطرأ عىل عنوان الرشكة خالل )7( أيام من تاريخ حصوله .

-   تقديم واحدة او اكثر من االشهادات االتية )شهادة تأسيس الرشكة مصدقة من القنصل العراقي او من يقوم مقامه يف بلد التأسيس مع نسخة مرتجمة باللغة 
العربية لشهادة تأسيس الرشكات من مكتب اوجهة معتمدة ومختصة  /عقد تأسيس/ النظام الداخيل للرشكة /مصدقة قانون���������اً  ( 

- الحسابات الختامية الرابحة للرشكة للسنتني األخريتني مصدقة من قبل محاسب قانوني .
-   االعمال التجارية املماثلة )عقود منفذة  ال تقل عن عقدين( خالل ال�� )5-10( سنوات السابقة  معززة بتأييد من جهات التعاقد املعنية    

- ثالثاً : رشوط عامة 
- يجب أن يقدم ممثل الرشكة تخويل رسمي باملراجعة ) موقع ومختوم بختم الرشكة (بالنسبة للرشكات العراقية ، و مصدق رسميا من قبل السفارة العراقية 

يف بلد الرشكة بالنسبة ملمثيل الرشكات األجنبية.
- تقدم الرشكة ما يثبت بان لديها تعامل باسترياد وتصدير الرز وتكون مستمرة بنشاطها التخصيص للسنتني األخريتني.

-تتحمل الرشكة الفائزة باإلحالة كافة مصاريف نرش اإلعالن .
- بامكان الرشكات الراغبة برشاء رشوط املناقصة)الوثيقة القياس�ية ( وتقديم طلب تحريري اىل العنوان املحدد يف رشوط املناقصة بعد  دفع مبلغ ) 500,000 

( دينار » خمسمائة الف دينار غري قابلة للرد .
- يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) مكتب الوزير / قسم العقود العامة  يف مقر الوزارة الكائن يف  بغداد / املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل / قاطع 
مبن�ى مكت�ب الوزير( يف موعد اقصاه )) الس�اعة 10:00 صباحا«  بتوقيت  العراق / بغداد من يوم الثالثاء املص�ادف 2017/10/17 وتكون الع���روض نافذة 

لل���رد لغاية   2017/10/23((ويف حالة تقديم مدة نفاذية اقل سيتم استبعاد العطاء 
- يق�دم العط�اء يف ظرف مغلق ومختوم مثبت عليه اس�م ورقم املناقصة ويتم وضعه يف صندوق العطاءات يف مقر الوزاة / قس�م العقود العامة , وان العطاءات 
املتاخرة سوف ترفض , وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي )مكتب الوزير / قسم العقود العامة يف 
مقر الوزارة الكائن يف  بغداد / املنصور / قرب بناية معرض بغداد الدويل( ليوم الثالثاء املصادف   2017/10/17 الساعة 10:00 صباحا بتوقيت بغداد /العراق 

- ان الوزارة غري ملزمة باوطأ العطاءات .
- اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يف العراق ، فيعترب اليوم التايل موعدا لغلق املناقصة .

- ع�ىل مقدم العطاء ميلء القس�م الرابع من الوثيقة القياس�ية ويقدم ورقيا« ومخت�وم بالختم الحي للرشكة مقدمة العطاء و يف ح�ال عدم التزامه بما تتطلبه 
الوثيقة القياسية بالقسم الرابع منها فأنه سيتم استبعاده  

www.mot.gov.iq  و   www.iraqitic.com : املوقع االلكرتوني -

Iraqi Ministry Of Trade) MOT (, General Contracts, Department, is pleased to invite the qualified and experienced companies who have experience in supplying 
rice and have similar trading deals With Iraq and Countries of World to participate in a tender for purchasing the quantity of )30,000( mt ±5% in minimum of rice 
from all origins according to the specifications adopted by Grain Board Of Iraq , and the final quantity will be specified by the buyer . .Payment will be effected 
by LC. 
The following should be noted :
-The qualified companies who want to obtain additional information should contact )General Contracts, Department( via it>s official e-mails ) high_mot@yahoo.
com & g.contracts@mot.gov.iq ( during the  official working days of Tender period from) 3-16/10/2017 ( between  08:00 am/BLT -14 :00   pm /BLT
 A conference will be held on 10/10/2017 in )General Contracts Department   at Ministry of Trade / Minister>s Office section in Almansour City – nearby 
Baghdad International Fair ( to answer the inquiries  of the participants in the tender
 -The requisite qualification requirements:
• Offers must be accompanied by a bid bond  or a certified check or bill of exchange provided that check or bill of exchange should be submitted attached to an 
official letter issued by the bidder and to be presented with offer. This letter has to mention that the submitted check or bill of exchange is a bond related to the 
said tender( issued through any Iraqi bank ) inside Baghdad ( depended by central bank of Iraq  that mention the name & number of  the above tender  at the rate 
of  1% of the bid>s value issued by the bidder only in favor of Grain Board Of Iraq. Bid bond  must be valid for )35 days( starting from offers validities> expiry 
date .
Document Required From Iraqi Companies
- offer should be  signed & stamped ) original copy (  .
- purchase bill of tender ) original copy (  .
- mention the full details of the company address  ) phone no . e-    mail address – indicative points of the home address for the  company>s commissioner) The 
Standard Bids(  director provided that the company should notify the contracting party  of any change in it>s address within 7 days of the date of change.    
- Id .
- Habitation  Card .
- A letter of no objection from the  state authority of taxes.
- Valid Trade Chamber ID ..
- Submitting one or more of the following documents :Incorporation Certificate/ Foundation Contract / The Company>s Internal System,  Certified   Recently By 
Companies Recorder Directorate In Ministry Of Trade . 
- Final  financial statement for the last two years authenticated by an  auditor  and certified by the Iraqi accountants and auditors union.
-  List of  the same trade  dealing such as bill of lading , L/C …etc  supported by confirmation  of  the concerned contracting parties .
Not less than ) 2 ( executed contracts  during the last ) 5-10( years  as a similar trade dealings  supported by confirmation of the concerned contracting parties 
Document Required From Arabic And Foreign Companies  
- Offer should be  signed & stamped ) original copy (  . 
- Purchase bill of tender ) original copy (  .
- Mention the full details of the company address  ) phone no . –      e-mail address – indicative points of the home address for the  company>s commissioner 
director  ( provided that the company should notify the contracting party  change in it>s address within 7 days of the date of change.   
- Submitting one or more of the following documents : incorporation certificate legalized by the Iraqi consul or who substitutes at the country of incorporation 
in addition with a translated copy to Arabic issued by a legal translation office or specialized & adopted section  / foundation contract / the company>s internal 
system , legally certified
- final financial statement for the last two years certified by an auditor 
- . Not less than ) 2 ( executed contracts  during the last ) 5-10( years  as a similar trade dealings  supported by confirmation of the concerned contracting 
parties.
- list of  the same trade  dealing such as bill of lading , L/C …etc  
supported by confirmation of  the concerned contracting parties .
General conditions : 
- representative of a company  should  present officially  certified authorization  for their representation) signed and stamped by the company>s stamp( and 
regarding the representative of foreign companies , it should be officially  certified   authorization by Iraqi embassy in the country of the company  .
- the bidders has to submit  a proof  of its previous  dealing with export & import rice and is continuing its specialized activity for the last two years.
- the winner bidder of awarding should bear the publish and advertisement costs .
- Companies who are willing in purchasing  tender>s conditions ) The Standard Bids (  ,  
 -bidders who are willing to participate  in this tender , they have to visit the General Contracts Department in the head quarter of Ministry Of Trade/ located in 
Baghdad , Al-Mansour – near Baghdad International Fair, and submit an official letter to obtain this tender>s conditions against  nonrefundable  amount of 500 
000  Iraqi diners.
-    -The bids to be delivered to the following address )General Contracts, Department at the Ministry Of Trade / Minister>s Office section in Al-Mansor  City 
nearby Baghdad International Fair ( at the specified date )10:00 am BLT ON  17/10/2017 (.and offers valid to reply up to  23/10/2017Any bid with shorter 
validity shall be disregarded  
Bidder to submit full detailed offer in a closed envelope sealed with the stamp of the company>s’name, and marked with the tender no.& name. These offers must 
be put in the tenders  box  in the head quarter of MOT/ General Contracts Department  
Late bids will be rejected , and bids will be opened in attendance of bidders or their official representatives who are willing to attend this process  at the following 
address )General Contracts, Department at the Ministry Of Trade / Minister>s Office section in Al-Mansor  City nearby Baghdad International Fair ( at the 
specified date )10:00 AM ON  17/10/2017 (.
Note :
- Any offers received without one of the above mentioned terms and conditions will be  neglected, ministry  of trade is un obliged to accept the lower prices.
- If  the closing date to meet by chance or unexpectedly an official holiday in Iraq, then the closing date will be  on the next day 
- The bidder has to fill out the 4th part of the standard bids , it should be submitted in a paper and sealed with the original stamp of the bidding company . in case 
the bidder un fulfilled  with the requirement of the 4th part mentioned above , he will be disregarded.
Website :   WWW.IRAQITIC.COM  &  WWW.MOT.GOV.IQ

وزارة التجارة 
قسم العقود العامة

 MINISITRY  OF TRADE
GENERAL CONTRACTS DEPARTMENT

TENDER NO :- MOT /RICE/5/2017
CLASSIFICATION NO. : 33  CURRENT BUDGET
DATE : 3/ 10  /2017
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       بغداد/ المستقبل العراقي

اجرى منتخب العراق للناش�ئني مساء 
امس األثنني، يف مدين�ة كلكتا الهندية، 
أول وحدة تدريبية استعداداً للمشاركة 

يف كأس العالم )تحت 17 سنة(«.
وقال م�درب املنتخب، قحط�ان جثري، 
يف ترصي�ح صحفي تابعته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »الس�فر املبك�ر قب�ل 7 
أي�ام م�ن موع�د أول مب�اراة للفريق، 
أمام املكس�يك، فرصة مهم�ة للتكيف 
عىل األج�واء، لكون الرطوب�ة عالية يف 

الهند«.
وأضاف أن »املنتخب استكمل جاهزيته، 
رغ�م أن اإلع�داد كان دون الطم�وح، 
والفري�ق خاض أول وح�دة تدريبية يف 

كلكتا«.
وأكد جث�ري »هناك اندف�اع واضح لدى 
الالعب�ني، وه�ذا عن�رص إيجابي يصب 
يف مصلحتن�ا، وعلينا أن ال نس�خره يف 
املباري�ات، ع�ر توظيف ه�ذه الطاقة 

اإليجابية«.
أما املدرب املساعد، مؤيد جودي، فقال 
إن »الرحلة من بغداد إىل كلكتا مرهقة، 
والقرعة وضعتن�ا بمجموعة حديدية، 

وعلينا أن نتعامل بواقعية«.
ك�رة  تقدي�م  األول  »هدفن�ا  وأوض�ح 
ممتع�ة، ث�م التعام�ل م�ع كل مباراة 
بوقته�ا وظروفه�ا، مع الس�عي الجاد 
للتأهل إىل ال�دور الثاني، رغم أننا ندرك 
صعوبة املهمة، يف ظل تواجد منتخبات 
الفئ�ات  مس�توى  ع�ىل  وزنه�ا  له�ا 

العمرية«.
واعت�ر أن »الوق�ت ال�ذي يفصلنا عن 
املباراة األوىل، يكفي للعب لقاء تجريبي، 
لكن لألسف لم يتم استثماره، وتحديد 
موع�د مع أحد املنتخبات، رغم أن هذه 
املباريات التي تس�بق البطولة، يف غاية 

األهمية، من أجل تجهيز الالعبني«.
ضم�ن  الع�راق  منتخ�ب  وس�يلعب 
املجموعة السادسة، إىل جانب املكسيك 
تأه�ل  أن  بع�د  وتش�ييل،  وإنجل�را 

للمونديال بطاًل للقارة اآلسيوية.
وغادر منتخب ش�باب الع�راق إىل الهند 
للمشاركة يف كأس العالم دون 17 سنة، 
والتي ستطلق منافساتها يف الفرة من 

6 إىل 28 من شهر ترشين األول املقبل.
وقال مدرب املنتخ�ب العراقي قحطان 
جث�ري إن« الفريق س�يتوجه إىل مدينة 
تس�تضيف  حي�ث   ، الهندي�ة  كلكت�ا 
منافس�ات املجموع�ة السادس�ة م�ن 
كأس العالم، عىل أن تكون املباراة األوىل 
أمام املكسيك يف ملعب فيفيكاناندا يوبا 

بهاراتي كريرانجان«.
وأض�اف »الفري�ق خ�اض مباراتني يف 
األس�بوع املايض أمام منتخب ش�باب 
س�وريا يف ملع�ب املدين�ة الرياضية يف 
البرصة، يف محطة أخرية إلعداد العراق 

للبطولة«.
وتاب�ع »رغم اإلع�داد الضعي�ف وعدم 
تأم�ني مب�اراة تجريبية عىل مس�توى 
ع�ال، إال أن املنتخب العراقي س�يدخل 
املنافس�ات وهو بطال للقارة اآلسيوية 

وممثال للعرب.

منتخب الناشئني أجرى مرانه األول يف اهلند

              المستقبل العراقي / متابعة

حق�ق كريس�تيانو رونال�دو، نج�م ري�ال مدري�د، رقًم�ا 
مميًزا في مس�يرته، خالل مباراة إس�بانيول، ، بملعب 
س�انتياجو برنابيو، في الجولة السابعة من الدوري 

اإلسباني.
وصن�ع رونالدو اله�دف األول لزميله إيس�كو، 
ليصل بذلك النجم البرتغالي إلى صناعة 200 
هدف في مس�يرته، س�واء م�ع األندية أو 

منتخب بالده. وأشارت ش�بكة “سكواكا” في إحصائية 
لها إلى أن رونالدو صنع 112 هدًفا بقميص ريال مدريد، 
و54 هدًفا مع مانشستر يونايتد، و27 تمريرة حاسمة 
م�ع منتخب بالده، إضافة إلى 7 أه�داف صنعها لفريق 

سبورتينج لشبونة.
يذكر أن رونالدو لم يهز ش�باك المنافس�ين في بطولة 
الدوري اإلس�باني هذا الموس�م، حيث لع�ب 3 مباريات 

فقط، وغاب أول 4 جوالت بس�بب إيقافه لحصوله على 
بطاقة حمراء في كأس السوبر اإلسباني أمام برشلونة.

              المستقبل العراقي / متابعة

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي 
مانشس�تر يونايت�د اإلنجليزي، عن م�دى تأثر الفريق 

بغياب بول بوجبا، بعد تعرضه إلصابة قوية.
وأوضح مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور 
“ال نفتق�د أحد من الالعبين المصابي�ن، بل هي فرصة 
بالنس�بة لباقي المجموعة للحصول على فرصة أفضل 

للمشاركة وتقديم مستوى جيد”.
وتابع “حينما يصاب العب، أخرجه من حساباتي تماما 
وأتعام�ل م�ع الالعبي�ن المتاحي�ن فقط، ألنن�ي ال أحب 
البكاء على إصابة أحد، هذا أمر يحدث بصورة طبيعية في 

كرة القدم”.
واختت�م مورينيو تصريحاته بقول�ه “ال أفكر في مباراة 
ليفرب�ول ف�ي الجول�ة الثامنة م�ن ال�دوري اإلنجليزي، 
أحاول االستمتاع بالنتائج اإليجابية التي حققها الفريق 

في اآلونة األخيرة”.
وخرج بوجبا، من لقاء بازل في دوري األبطال، بعد 18 
دقيقة من اللعب، وظهر وهو يخرج من ملعب المباراة 

على عكاز، مما أثار القلق حول موسم الالعب.
وكان�ت تقارير صحفية، قد ذكرت أن الالعب قد يغيب 
لثالثة أش�هر ويبتعد عن 18 مباراة للشياطين الحمر، 
عل�ى أن يع�ود مطل�ع الع�ام الج�اري، وهو م�ا أكده 

مورينيو.

              المستقبل العراقي / متابعة

حاف�ظ اإلس�باني رافائي�ل ن�ادال، عل�ى 
ص�دارة جدول التصنيف العالمي لالعبي 
عل�ى  متفوق�ا  المحترفي�ن،  التن�س 
السويسري روجيه فيدرير، وذلك في 

نسخته الجديدة الصادرة اليوم.
ولألسبوع الس�ابع تواليا، يسيطر 
ن�ادال على قمة التصنيف برصيد 9 

آالف و465 نقطة، بفارق نحو ألفي نقطة 
عن منافسه السويسري.

ولم تش�هد قائمة ال� 10 األوائل أي تغيير 
في المراكز هذا األسبوع.

وفيما يلي قائمة الالعبين ال� 10 األوائل:
1 - اإلسباني رافائيل نادال. 9.465.

2 - السويسري روجيه فيدرير. 7.505.
3 - البريطاني آندي موراي. 6.790.

4 - األلماني ألكسندر زفيريف. 4.310.

5 - الكرواتي مارين سيلتش. 4.155.
ديوكوفيت�ش.  نوف�اك  الصرب�ي   -  6

.4.125
7 - النمساوي دومينيك تيم. 3.925.

ديميت�روف.  جريج�ور  البلغ�اري   -  8
.3.575

9 - السويسري ستانيسالس فافرينكا. 
.3.540

10 - اإلسباني بابلو كارينيو. 2.855.

كريستيانو رونالدو حيقق رقاًم مميزًا أمام إسبانيول

مورينيو يوضح مدى تأثر مانشسرت يونايتد 
بغياب بوجبا

             المستقبل العراقي / متابعة

أعرب زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن سعادته بالفوز على إسبانيول بهدفين نظيفين، على ملعب 
سانتياجو برنابيو”.وقال زيدان، في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: “نحن سعداء للغاية، إلضافة 3 نقاط 
هام�ة كن�ا في حاجة إليها، قدمنا ش�وًطا أول جيد، لكن افتقدنا الكرة لمعظم الوقت في الش�وط الثاني، 
واألهم هو تحقيق الفوز”.وتابع: “أداء أش�رف حكيمي، جعلني مس�روًرا، فق�د أكد جودته، وقدرته على 
س�د غيابات الفريق، س�يكون يوًما مهًما جداً بالنس�بة له، خاصًة عندما تفوز، سيتذكر ذلك طوال حياته”.

وأض�اف زيدان: “نحن نحاول الفوز ب�كل مباراة نخوضها، من الجيد تحقيقي للفوز 50 مرة مع ريال مدريد 
في الليجا، وأريد اس�تكمال مسيرة االنتصارات، بعد مواجهتين في الليجا، وواحدة في دوري األبطال”.

وواصل المدرب الفرنسي: “لقد كنا متعبين، بسبب لعب 7 مباريات خالل 21 يوًما، وكنت أتمنى أن 
يحصل الالعبون على الراحة، ألنه س�يكون أسبوًعا مهًما بالنسبة لهم، ولنرى ماذا سيحدث بعد 
انته�اء التوقف الدولي”.وعن حالة بيل وكارفاخ�ال، رد بقوله: “كارفاخال لن ينضم للمنتخب 
اإلسباني حتى يكتمل شفائه، أما بيل فسيذهب لمنتخب ويلز، على الرغم من أنني كنت أفضل 
بق�اءه، بعد ش�عوره بعدم االرتياح في المباراة األخيرة”.وحول مس�توى ناتش�و، قال: “في 
كل مباراة يكتس�ب ناتش�و المزيد من الثقة، إنه يستطيع اللعب في جميع مراكز خط الدفاع، 
وس�واًء هو أو أي العب آخر، الجميع يقدم كل ما لديه”.واختتم بقوله: “واجهنا اليوم فريًقا 

يلعب بخطوط مفتوحة، ومن الجيد أن نحقق الفوز بعد سلسلة من العثرات على ملعبنا.

المستقبل العراقي / متابعة             

خضع نجم برشلونة اإلس�باني لعملية جراحية في 
الركب�ة، أمال في تقليص فت�رة غيابه عن الفريق، 
والت�ي لم تتحدد حتى اآلن.وأعلن نادي برش�لونة 
خض�ع  الكانت�ارا،  رافيني�ا  البرازيل�ي  الالع�ب  أن 
لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى، بس�بب بعض 
المشاكل في الغضروف المفصلي.وكان رافينيا قد تعرض إلصابة في نهاية 
الموس�م الماض�ي، غاب على إثره�ا حتى بداية الموس�م الحالي، ولكن 
الجه�از الطبي ق�رر أن يجري عملية جراحية أخرى لتس�ريع عملية 
االستش�فاء، واإلنضم�ام للفريق.ولم يظهر ذو ال��24 عام مع 
الفري�ق الكتالوني في أي مباراة هذا الموس�م، منذ تعرضه 
لإلصاب�ة ف�ي أبريل الماضي.وش�ارك الكانت�ارا في 78 
مب�اراة مع برش�لونة منذ تصعيده للفري�ق األول في 

2011، سجل خاللها 11 هدفا.

الشباب تعلن اقامة دورة لاللعاب الفردية ملنتخبات املحافظات يف بغداد
              بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، تنظيم دورة 
لاللع�اب الفردية لمنتخبات المحافظات في 
العاصمة بغداد دعما لتفعيل هذه الرياضات 
الت�ي يمكن م�ن خاللها تحقي�ق االنجازات 

ف�وق منصات والوق�وف 
التتويج.

“المس�تقبل  تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  ونق�ل 
العراق�ي” نس�خة منه عن مدير ع�ام دائرة 
االقالي�م والمحافظ�ات طال�ب الموس�وي 
، ان�ه “ بناء عل�ى توجيهات وزير الش�باب 
والرياض�ة عبد الحس�ين عبط�ان بضرورة 
االهتم�ام بااللع�اب الفردي�ة، ف�ان الوزارة 
ب�دأت تحضيراته�ا القام�ة دورة لاللع�اب 
الفردي�ة لمنتخبات المحافظ�ات نهاية عام 

2017 في قاعة الشعب لاللعاب المغلقة في 
بغداد”.

واض�اف الموس�وي ان اله�دف م�ن اقامة 
ال�دورة، ه�و احتض�ان الطاق�ات وتحريك 
االنش�طة الرياضي�ة واالهتم�ام بالالعبين 
والخام�ات الواع�دة التي س�تظهر في هذه 
ال�دورة، وتاخ�ذ طريقه�ا نح�و المنتخبات 
الوطني�ة، والس�يما ان هن�اك العدي�د م�ن 

المدربين سيتابعون الدورة الرياضية”.
وبين ان “ الوزارة س�تواصل دعمها لجميع 
الرياضات والس�يما االلعاب الفردية، وغير 
معني�ة بلعبة جماعية معين�ة، وان مالعبها 
ومنش�آتها الرياضي�ة س�تكون خي�ر عون 
ام�ام الرياضة العراقي�ة لتحقيق المزيد من 
التطور والتقدم ووضع اس�مها في خارطة 

االنجازات العربية واالقليمية والدولية.

عالء مهاوي ينضم رسميًا إىل القيثارة
            بغداد/ المستقبل العراقي

انض�م ع�الء مهاوي، رس�ميا إلى فريق الش�رطة، 
بعد فس�خ تعاق�ده م�ع ن�ادي الباطن الس�عودي 

بالتراضي.
وق�ال مصدر مق�رب م�ن الالعب ف�ي تصريحات 
خاص�ة لموق�ع ك�ورة الرياضي�ة اطلع�ت عليه�ا 
“المس�تقبل العراقي”، إن الزوراء لم يكن جادا في 
التعاقد مع مهاوي، نظرا الس�تقطاب العبين بذات 
المركز، مما دفعه للتفاوض مع أندية أخرى، وكان 
عرض الشرطة هو األفضل من حيث القيمة المالية، 

بجانب ارتفاع فرص تتويج الفريق باأللقاب.
وبين أن وج�ود مدرب أجنبي في الش�رطة وإدارة 
مثالية وتش�كيلة قوية، أمور دفعت الالعب لقبول 
العرض الذي تقدمت به إدارة نادي الشرطة، ليمثل 

الفريق لموسمين مقبلين.
وأكد أن مهاوي سينخرط في تدريبات الفريق يوم 
غد االثنين، تحت إش�راف الم�درب باكيتا وطاقمه 

المساعد.
يش�ار إلى أن عالء مهاوي احترف في نادي الباطن 

الس�عودي لمدة ش�هر ونصف فقط، قب�ل أن يعود 
مجددا إلى الدوري العراقي.

زيدان يمدح حكيمي ويكشف عن حالة بيل وكارفاخال

جراحة جديدة لنجم برشلونة نادال يواصل تربعه عىل عرش التصنيف العاملي
لالعبي التنس

استعدادًا للمشاركة يف كأس العامل
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مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 1354/ج  /2017

التاريخ 2017/9/17
اعالن

اىل املتهم الهارب / محمد عبد الحسني حمود
حي�ث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقم�ة )1354/ج 
عب�د  )محم�د  باملش�تكي  والخاص�ة   )2017/
الحس�ني حم�ود( وفق امل�ادة )240( م�ن قانون 
العقوبات وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار 
املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املصادف يوم 2017/10/24 وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول.
القايض

عدنان كريم عبد عيل 

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة / 2017/1503
التاريخ 2017/9/28

اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ النجف تمام العقار تسلس�ل 
3/93986 مجمع بيتي السكني الواقع يف النجف 
العائ�د للمدين )س�عد ج�دوع  الش�افعي /املدير 
املف�وض ملجموعة الش�افعي /اضافة لوظيفته(  
املحجوز لقاء طلب الدائن عيل صاحب عبد الزهرة  
البالغ)44.035.000( دينار عراقي  فعىل الراغب 
بال�راء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة ثالثني 
يوم�ا تبدا من اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرة م�ن املائة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والنر والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة  العيساوي

املواصفات :
1-موقع�ه ورقمه :النجف مجمع بيتي الس�كني 

 3/93986
 2-جنس�ه ونوعه : عرصة

3-ح�دوده واوصاف�ه :بلدي�ة النج�ف
4-مشتمالته / العقار يقع يف مجمع بيتي السكني 
وهو عىل شارع فرعي 90م وهو اليحتوي مع باب 
رئييس ويتالف من ساحة امامية وطارمة مسقفة 
ومطب�خ وخلف�ه مكش�وفة ومدخ�ل وبضمن�ه 
الصحي�ات التوالي�ت وصال�ة وغرفة ن�وم واحدة 
وحم�ام وكليدور بضمنه س�لم ي�ؤدي اىل الطابق 
االول وال�ذي يتال�ف من كليدور وغرف�ة نوم عدد 
اثنان وحمام وجميع س�قوف العق�ار كونكريت 
مس�لح ارضي�ة الطاب�ق االريض غ�ر مبلطة اما 
الطابق االريض اليحتوي عىل ابواب وش�بابيك عدا 
اثن�ان يف الطابق االول ) اثنان ش�بابيك ( وجميع 
الج�دران غر ملبوخة طابوق وغ�ر مجهز باملاء 

والكهرباء
5-مساحته :200م2

6-درجة العمران : قيد االنشاء
7-الشاغل : اليوجد

8-القيمة املقدرة : 57.000.000 سبعة وخمسون 
مليون دينار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2404/ب2017/5

التاريخ 2017/9/28
اعالن

بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار تسلس�ل )3/634 ح�ي العروبة(

يف النج�ف تعلن ه�ذه املحكمة  عن بي�ع  العقار 
املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغب�ني بالراء مراجعة هذه املحكمة خالل30 
يوما  م�ن اليوم الثاني لنر االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب صك مصدق الم�ر محكمة بداءة 
النج�ف وص�ادر من م�رف الرافدي�ن رقم )7( 
يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة ع�ر م�ن الي�وم االخ�ر م�ن االعالن يف 
املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقار املرق�م 3/634 حي العروبة عبارة عن دار 
مبني من الطابوق ويحتوي عىل صالة واستقبال 
وغرفتي ن�وم ومجموعة من الصحي�ات علما ان 
الس�قف صب واالرضية من الكايش العادي وتبلغ 
املس�احة الكلية للعقار 200 مرت مربع ومساحة 
البناء 150 مرت مربع والباقي مكش�وفة وحديقة 
وكراج وممرات  حيث ان الس�قف مسلح ويتكون 
م�ن طابق واحد ومت�رر يف بع�ض اجزائه وان 
القيمة املقدرة للعقار مبل�غ قدره 106250000 
مائة وس�تة مليون ومائتان وخمسون الف دينار 

فقط الغرها

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 54/ب2017/1
التاريخ 2017/10/2

اعالن
بناءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل )3879/ب�راق جديدة(

يف النج�ف تعلن ه�ذه املحكمة  عن بي�ع  العقار 
املذكور اعاله واملبينة اوصافه وقيمتها ادناه فعىل 
الراغب�ني بالراء مراجعة هذه املحكمة خالل15 
يوما  م�ن اليوم الثاني لنر االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املق�درة بموجب صك مصدق الم�ر محكمة بداءة 
النج�ف وص�ادر من م�رف الرافدي�ن رقم )7( 
يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة ع�ر م�ن الي�وم االخ�ر م�ن االعالن يف 
املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف:
العقار املرقم 3879/براق جديدة يف النجف عبارة 
عن دار يقع عىل ش�ارع فرع�ي 12 مرت وبواجهة 
7 م�رت ونزال 14.70 مرت ومف�رز منه محل واحد 
بصورة غر رس�مية وان املحل غر مشغول وايل 
للس�قوط وال�دار يحت�وي عىل مم�ر بعرض مرت 
وط�ول 8 مرت ومطب�خ وصحي�ات وصالة وثالث 
غرف نوم وهو خربة ووجود بعض اعمال التهديم 
يف البناء عند اجراء الكشف وان بناءه من الطابوق 
ومس�قف بالش�يلمان وان درج�ة عمرانه خربه 
وغ�ر مجهز باملاء والكهرب�اء وان القيمة املقدرة 
للعق�ار مبل�غ 255.475.000 مائت�ان وخمس�ة 
وخمس�ون مليون واربعمائة وخمس�ة وسبعون 

الف دينار فقط الغرها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 386/ب/2017
التاريخ 2017/9/26

اعالن مزايدة
تبيع هذه املحكمة باملزايدة العلنية السيارة املرقمة 
18515 أ النج�ف خصويص باملزاي�دة العلنية فعىل 
الراغب�ني بالراء الحضور  اىل هذه املحكمة خالل 
م�دة ثالث�ون يوما من الي�وم  التايل لن�ر االعالن 
مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 
10% من القيمة التقديرية ويتحمل  املشرتي اجور 

االعالن والداللية
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

االوصاف/ 
الس�يارة مودي�ل /2013ن�وع بيجو ب�ارس اللون 
ابي�ض يوج�د فيه�ا نواق�ص وقيمته�ا التقديرية 
)3,002,400(ثالث�ة مالي�ني والف�ان واربعمائ�ة 

دينار 

وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول

دائرة كاتب عدل السماوة
العدد : 20802
السجل : 105

التاريخ 2017/9/28
اعالن تس�جيل 

طالب التس�جيل محمد جوهر ثامر معمل طابوق 
محمد كريم عجيل ورشيكه جاس�م حمود حسون 
االسم التجاري معمل طابوق الفهد � البائع محمد 

كريم عجيل جميع سهامة البالغة %20
بن�اءا عىل الطل�ب املقدم من قبل طالب التس�جيل 
واملؤرخ يف 2017/9/28 واملتضمن طلب تس�جيل 
املكائ�ن واملع�دات العائ�دة له واملنصوب�ة حاليا يف 
املعم�ل اعاله واملدرج�ة اوصافها ادن�اه فعىل من 
له عالقة به�ا واداوتها املوصوفة ان يراجع الطرق 
القانونية الثبات ذلك وابراز استشهاد لهذه الدائرة 
بغية ايقاف التسجيل خالل مدة خمسة عر يوما 
م�ن اليوم الت�ايل لتاري�خ النر ويعترب التس�جيل 
متاخر لحني حس�م الدعوى واالعرتاض ملدة سبعة 
ايام لدى املحكمة املختصة وبعكسه سيتم تسجيل 
املكائ�ن واملعدات وادواتها باس�م طالب التس�جيل 
وفقا لقانون الكتاب العدول رقم )33( لسنة 1998 

وتعطى له شهادة تسجيل .
1 � كاصوصة لبن محلية الصنع تعمل بالكهرباء

2 � هوبر محيل الصنع يعمل بالكهرباء
3 � حزام ناقل محيل الصنع يعمل بالكهرباء
4 � ميز + دفة القاطعة االلية محلية الصنع

5 � خباط اريض محيل الصنع
6 � مول�دة كهرب�اء كمن�ز امريكي الصن�ع بقدرة 

375kv
7 � مول�دة كهرب�اء م�ان املان�ي الصن�ع بق�درة 

250kv
8 � حراقات ايرانية الصنع عدد خمسة

9 � كمربيرس )ضاغطة هواء( املاني الصنع
10 � كمربيرس )ضاغطة هواء( رويس الصنع

كاتب عدل السماوة
سليم زغر الجيايش

فقدان
فق�د مني  وصل االمانة الص�ادر من بلدية الرميثة 
وحس�ب كت�اب مكت�ب النج�ف يف الرميث�ة املرقم 
49593 يف 2017/9/13 واملدرج�ه تفاصيله ادناه 

فعىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار 

اعالن 
تاج�ر  املثن�ى ع�ن  يف  التعاون�ي  االتح�اد  يعل�ن 
االكش�اك العائدة ل�ه والكائنة يف منطقة الرس�الة 
)ام العصاف�ر( العمارات الس�كنية وعددها )13( 
كش�ك وباملزايدة العلنية وذلك ي�وم االحد املصادف 
2017/10/15 يف الس�اعة الرابع�ة عرا عىل ان 
يدفع املس�تاجر تامين�ات 20% من قيم�ة االيجار 
ويتحم�ل من ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور االعالن 
والداللية فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة الحضور 

يف الزمان واملكان اعاله 
رعد اسماعيل مختاض 
رئيس االتحاد التعاوني يف املثنى 

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الخاص�ة بنقابة املهندس�ني 
العراقيني بأس�م )صبار كوكز حمزه( رقم الهوية 
146895 بتاري�خ 2015/8/30 م�ن يعث�ر عليها 

يرجى تسليمها اىل جهة االصدار 

فقدان هوية 
فقدت من�ي الهوية الصادرة م�ن رشكة املنتجات 
النفطي�ة فرع النجف  باس�م )املوظ�ف ميثم عيل 
يحيى ( من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 

تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد / 1525 
يف 26 /ايل�ول/ 2017 والخ�اص باالع�الن الوقف 
الشيعي ادارة وقف جامع هيلة الشوكي يف النجف 
ذك�ر بدل التقدير ه�و 1200,000 خطأ والصحيح 
هو 1500,000 فقط مليون وخمسمائة الف دينار 

عراقي فقط لذا اقتىض التنويه

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بلد
رق�م االضب�ارة 411/ت/2017

التاريخ 2017/9/20
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ بل�د  العقار تسلس�ل 112م  
25 الضلوعي�ة الواقع يف الضلوعي�ة العائد للمدين 
صائب ش�ويش  نايف  املحجوز لق�اء طلب الدائن 
خال�د حس�ني ناع�م البال�غ 155530000 مائ�ة 
وخمس�ة وخمسون مليون وخمس�مائة  وثالثون 
ال�ف دينار فع�ىل الراغ�ب بال�راء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل 
للنر مستصحبا معه التامينات القانونية  عرة 
م�ن املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي

املنفذ العدل 
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 112م 25 الضلوعية 
2 � جنسه ونوعه : بستان مملوكة للدولة 

3 � حدوده واوصافه : ارض زراعية غر مغروسة 
مساحتها 27 دونم حصة املدين 

4 � مشتمالته :   
5 � مساحته  222,50م

6 � درجة العمران ال يوجد
7 � الشاغل املدين / صائب شويش نايف 

8  �القيمة املقدرة : 85625000 خمس�ة وثمانون 
مليون وستمائة وخمسة وعرون الف دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة : 2017/874

التاريخ 2017/9/24
اعالن

تبي�ع مديرية تنفي�ذ بعقوبة  س�هام املدي�ن العقار 
تسلس�ل 1/15 م1 رشقي ش�فته الواق�ع يف بعقوبة 
العائد للمدين مس�عود حميد عبد املحجوز لقاء طلب 
الدائن  عادل حسن علوان البالغ 120,000,000 مائة 
وعرون مليون  دينار فعىل الراغب بالراء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تب�دا من اليوم 
الت�ايل للنر مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
عرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
منفذ عدل بعقوبة 
وفاء جليل ادهم 

 املواصفات :
1 � موقع�ه ورقم�ه : بعقوب�ة ق�رب دار الضياف�ة 

محافظة دياىل بعدد 1/15م1 رشقي شفته
2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية

3 � ح�دوده واوصافه : عىل الش�ارع الرئييس املؤدي 
اىل منطقة بهرز 

4 � مشتمالته : ارض مشجرة مع دور سكنية 
5 � مساحته : 43 دونم و17 اولك حصة املدين 2117 

سهم 
6 � درجة العمران / متوسطة

7 � الشاغل الركاء 
8 � القيمة املق�درة : 8,000,000,000 ثمانية مليار 

دينار عراقي
حصة املدين 155,000,000 مائة وخمسة وخمسون 

مليون دينار عراقي 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / بعقوبة

العدد : 2017/947
التاريخ 2017/9/24

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ بعقوبة املكائن املدرجه اوصافها 
ادن�اه يف بعقوب�ة الصناع�ة  العائدة للمدين باس�م 
عن�اد عبد الل�ه املحجوز لقاء طل�ب الدائن كريم عيل 
رشيد البالغ 65,000,000دينار فعىل الراغب بالراء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة عرة ايام تبدا من 
اليوم التايل للنر مستصحبا معه التامينات القانونية 
عرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 
العراقية وان رس�م التس�جيل والداللية عىل املشرتي 

وان املزايدة تجري يف الس�اعة الثانية عر 
املنفذ العدل

وفاء جليل ادهم  
1 � مولد كهربائي : عدد200kv  1    6 س�لندر 

2 � ماكنة انتاج جبس الذرة عدد2
3 � خالط نكهة عدد 2

4 � ماكنة ذرة عدد 7 سوري و 3 مري
5 � مقالت ذرة عدد1

6 � ظاغطة كارتون عدد1
القيمة املقدرة )160,000,000 (مائة وستون مليون 

دينار 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / بعقوبة

رق�م االضب�ارة  : 2017/1180
التاريخ 2017/9/26

اىل / املنفذ عليه 
املدين / محمد حسن عناد

لق�د تحقق له�ذه املديرية من رشح القائ�م بالتبليغ 
م�ن مركز رشطة الش�علة واملصدق م�ن قبل اللجنة 

االمنية املجلس البلدي يف الشعلة 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ بعقوبة  خالل خمس�ة 
عر يوما تبدا من اليوم التايل للنر ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
وفاء جليل ادهم

اوصاف املحرر 
مذكرة االخبار بالتنفيذ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية يف ابي صيدا

العدد / 199/ش/2017
التاريخ 2017/9/25

اعالن
اىل املدعى عليه )احمد صاحب كاظم(  مجهول محل 

االقامة
اقام�ت املدعية زينة رش�يد ه�ادي الدع�وى املرقمة 
199/ش/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب 
فيها نفقة ماضية ومس�تمرة الها والطفالها كل من 
مصطف�ى ومرتىض وعيل ورتاج وس�ارة  وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب اش�عار القائ�م بالتبلي�غ قرر 
تبليغ�ك ن�را بصحيفتني محليت�ني يوميتني لغرض 
الحض�ور صباح يوم املرافعة املصادف 2017/10/8 
وبعكسه س�تجري املرافعة بحقها غيابا وعلنا وفقا 

للقانون
القايض
سعد جزاع حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية يف ابي صيدا

العدد / 200/ش/2017
التاريخ 2017/9/25

اعالن
اىل املدعى عليه )احمد صاحب كاظم(  مجهول محل 

االقامة
اقام�ت املدعية زينة رش�يد ه�ادي الدع�وى املرقمة 
200/ش/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب 
فيها بتس�ليم االثاث  وملجهولية محل اقامتك حسب 
اش�عار القائم بالتبليغ قرر تبليغك نرا بصحيفتني 
محليتني يوميتني لغرض الحضور صباح يوم املرافعة 
املصادف 2017/10/8 وبعكس�ه س�تجري املرافعة 

بحقها غيابا وعلنا وفقا للقانون
القايض
سعد جزاع حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية يف ابي صيدا

العدد / 201/ش/2017
التاريخ 2017/9/25

اعالن
اىل املدعى عليه )احمد صاحب كاظم(  مجهول محل 

االقامة
اقام�ت املدعية زينة رش�يد ه�ادي الدع�وى املرقمة 
201/ش/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب 
فيه�ا مؤج�ل مهرها ملي�ون دين�ار   وملجهول محل 
اقامتك حس�ب اش�عار القائ�م بالتبليغ ق�رر تبليغك 
نرا بصحيفتني محليت�ني يوميتني لغرض الحضور 
صباح يوم املرافعة املصادف 2017/10/8 وبعكسه 

ستجري املرافعة بحقها غيابا وعلنا وفقا للقانون
القايض
سعد جزاع حسني

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو
العدد / 320/ش/2017

التاريخ 2017/9/26
اعالن

اىل املدعى عليه / طارق خلف عبد الكريم
اقام�ت زوجتك املدعية ) مه�ا حازم غضبان( 
الدع�وى الرعي�ة املرقم�ة 320/ش/2017 
)تأيي�د  املحكم�ة تطل�ب فيه�ا  ام�ام ه�ذه 
حضان�ة( ألطفالكما القارصي�ن كل من زياد 
تولد 2006/5/1 وتب�ارك تولد 2007/3/30 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك يف الوق�ت الحارض 
حسب رشح القائم بالتبليغ من كونك مرتحل 
ع�ن قض�اء  الف�او وتايي�د املجل�س املحيل يف 
قضاء الفاو عليه تقرر تبليغك  نرا بواسطة 
صحيفتني محليت�ني يوميت�ني للحضور امام 
هذه املحكم�ة صباح ي�وم 2017/10/8 ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وحس�ب االصول
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
العدد : 2725/ش/2016

التاريخ 2016/6/14
اعالن

اىل املدعى عليه / حسني غازي حرب
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 2725/

ش/2016 يف 2016/6/14 املتضم�ن الحك�م 
التفريق القضائي بس�بب الهج�ر بني املدعية 
سعاده جرب طاهر واملدعى عليه حسني غازي 
ح�رب وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
مبل�غ مركز رشط�ة املعقل بموج�ب  الكتاب 
 2017/9/12 يف  11615/ش/2017  املرق�م 
وتايي�د املجلس البلدي ملنطق�ة الجبيلة قررت 
هذه املحكمة تبليغك نرا بصحيفتني محليتني 
يوميتني ومنحك حق االعرتاض والتمييز خالل 
املدة القانونية ويف حال عدم طعنك يف القرار او 
من يمثلك قانونا سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من املعهد التقني 
البرة باس�م )محم�د داخل ثام�ر( عىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرة
العدد / 1676/بحث/2017

التاريخ 2017/9/25
اعالن

اىل املدعى عليه /محمد هيثم فخري 
اقام�ت املدعي�ة عالي�ة ع�الء ترك�ي الدعوى 
املرقم�ة  1676 /بح�ث /2017 ض�دك تطلب 
فيه�ا الحك�م التفريق للهجر وق�د لوحظ من 
الرح الوارد من املجل�س البلدي ملنطقة حي 
البيض�اء ان�ك مرتحل اىل جه�ة مجهولة وغر 
معلومة عليه تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور امام هذه املحكمة 
صباح يوم 2015/10/15 امام مكتب الباحث 
االجتماع�ي وعند عدم حض�ورك او من يمثلك 
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 3424/ش/2017

التاريخ 2017/1/2
اعالن

اىل املدعى عليه صالح عبد املهدي عبد الواحد
اقام�ت املدعي�ة زه�راء نائل عريب�ي الدعوى 
الرعي�ة املرقمة اع�اله  لدى ه�ذه املحكمة 
تطلب فيها تصديق طالقها منك والواقع خارج 
بتاري�خ 2016/4/12 وملجهولي�ة  املحكم�ة 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ يف مرك�ز 
رشطة املعقل  حس�ب كتابهم بالعدد 11613 
يف 2017/9/12 وتاييد املجلس البلدي ملنطقة 
الجبيل�ة وامليث�اق املتضمن ارتحال�ك اىل جهة 
مجهول�ة علي�ه وملجهولية مح�ل اقامتك قرر 
تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
ام�ام هذه املحكمة يوم املرافعة املصادف يوم 
2017/10/18 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة ع�دم حضورك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
جاسم محمد محمود املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة البرة
العدد : 2413/ب/2017

التاريخ 2017/9/27
اىل املدعى عليه محمد كاظم زوير

اعالن
اقام املدع�ي عمار عبد ال�رزاق رحيم الدعوى 
ض�دك  2413/ب/2017  املرقم�ة  البدائي�ة 
يطلب فيها الحك�م له ببطالن عقد البيع بينك 
وبني املدع�ي بخصوص بيع الس�يارة املرقمة 
205898 اربي�ل خص�ويص ن�وع كي�ا اوبتما 
طراز 2011 بيضاء وبط�الن الترف واعادة 
الح�ال اىل ما كان عليه قبل التعاقد وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتايي�د املجل�س البل�دي ملنطق�ة القبل�ة حي 
املهندس�ني قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحضور يف 
موع�د املرافعة املصادف ي�وم 2017/10/10 
ويف حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عن�ك قانونا فس�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابا وعلنا 
القايض
محمد قاسم عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد : 482/ب/2017
التاريخ 2017/9/27

اعالن
اقام املدع�ي خالد عب�د الرحمن ابراهي�م  الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 482/ب/2017 ام�ام محكم�ة 
بداءة ابي الخصيب ضد املدعي عليه نارص سليمان 
عبد الرزاق والتي يطلب فيها الحكم بتصفية الوقف 
الذري للعقارات تسلس�ل 199 و 238 مقاطعة 30 
مناوي لج�م و 235 مقاطعة 14 الرساجي وميتان 
و 169 مقاطع�ة 29 الرباضعي�ة وه�ي وق�ف عبد 
ال�رزاق بن عبد اللطيف الغمالس اس�تنادا ملرس�وم 
جواز تصفية الوقف الذري رقم 1 لسنة 1955 فمن 
ل�ه عالقة بالوقف املذكور مراجعة هذه املحكمة يف 

موعد املرافعة املوافق 2017/10/22
القايض

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبر
العدد : 2029/ش/2017

التاريخ 2017/9/27
اعالن

اىل املدعى عليه عادل هليل كاطع 
اقام�ت املدعية مها ريكان ابني�ه الدعوى الرعية 
املرقم�ة اعاله التي تطلب فيها التفريق منك للهجر 
ولدى تبليغك بموجب كتاب مركز رشطة خور الزبر 
بالع�دد 5998 يف 2017/9/18 تب�ني ان�ك مرتح�ل 
اىل جه�ة مجهول�ة علي�ه ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بصحيفتني محليتني للحض�ور امام هذه املحكمة 
ي�وم 2017/10/8 الس�اعة الع�ارشة صباحا ويف 

حال عدم الحضور ستجري املرافعة بحقك غيابيا 
القايض
فاضل حسني خضر

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرة 
رقم الدعوى : 4665/ش/2017

التاريخ 2017/9/28
اعالن

اىل املدعى عليه حسني غازي حرب
اقامت املدعية س�عاده جرب طاهر  الدعوى املرقمة 
4665/ش/2017 ض�دك تطلب فيها الحكم بتاييد 
حضان�ة وقد لوحظ من الرح ال�وارد من املجلس 
البل�دي ملنطقة الجبيل�ة � حي امليث�اق انك مرتحل 
اىل جه�ة مجهول�ة وغ�ر معلوم�ة  علي�ه تق�رر 
تبليغك اعالنا بصحيفت�ني يوميتني بالحضور امام 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف البرة صباح يوم 
2017/10/18 وعن�د عدم حض�ورك او من يمثلك 
قانون�ا س�وف تجري املرافع�ة بحق�ك غيابيا وفق 

القانون
القايض

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف البرة 
شعبة البحث االجتماعي 
رقم الدعوى : 1667/بحث

التاريخ 2017/9/28
اعالن

اىل املدعى عليه حسني غازي حرب
اقامت املدعية س�عاده جرب طاهر  الدعوى املرقمة 
1667/بح�ث/2017 ض�دك تطل�ب فيه�ا الحك�م 
بتايي�د حضانة وق�د لوحظ من ال�رح الوارد من 
املجل�س البلدي ملنطق�ة الجبيلة � ح�ي امليثاق انك 
مرتح�ل اىل جهة مجهولة وغر معلومة  عليه تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفت�ني يوميتني بالحضور امام 

هذه املحكمة 
صب�اح ي�وم 2017/10/18 ام�ام مكت�ب الباحث 
االجتماعي  وعند عدم حضورك او من يمثلك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

فقدان
فق�دت مني هوي�ة الطالب )ضياء حامد س�اهي( 
الصادرة من املعهد التقني البرة قس�م الكهرباء 

عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة االحوال الشخصية يف سامراء

العدد : 2017/7809
التاريخ 2017/8/30

اىل املدعى عليه عيل خلف مرير 
اعالن

قدم�ت املدعية زوجت�ك صربية محم�د عبد دعوى 
ضدك تطل�ب فيها تثبيت الط�الق الخارجي الواقع 
من�ك بحقها بتاري�خ 2010/3/12 خارج املحكمة 
وللمرافع�ة الغيابية والعلنية واالطالع املحكمة عىل 
ق�رار محكمة االحوال الش�خصية يف يث�رب بالعدد 
واملتضم�ن   2013/11/25 يف  243/ش/2012 
زواج الطرفني املتداعني وتقرير الباحث االجتماعي 
بالع�دد 190 يف 2017/2/20 وللبين�ة الش�خصية 
املس�تمعة ضبط�ا ملح�ر جلس�ة 2017/8/22 
واملؤلفة من الش�اهدين عيل خليل عبد الله ومظهر 
عب�د بخيت والتي اي�دت دعوى املدعي�ة وبينت انه 
بتاري�خ 2010/3/12 ق�ام املدعى علي�ه بالتلفظ 
بصيغ�ة الطالق ع�ىل املدعي�ة وبحضورها وكان يف 
حالة نفس�ية هادئة وللتاكد من الحالية النس�ائية 
للمدعي�ة والق�وال املدعي�ة ب�ان هذا الط�الق االول 
وانه�ا من مقلدي املذهب الحنفي وحيث ان الطالق 
رف�ع قيد الزواج بايقاع من الزوج يقع اال بالصيغة 
املخصوص�ة له رشع�ا عليه ول�كل ما تق�دم قرت 
املحكم�ة الحكم بتصديق الط�الق الخارجي الواقع 
بتاري�خ 2010/3/12 بني املدع�ى عليه عيل خلف 
مري�ر واملدعية صربية محمد عب�د واعتباره طالق 
رجع�ي والذي انقلب اىل ط�الق بائن بينونه صغرى 
النقض�اء الع�دة واقع للم�رة االوىل وال يح�ق لهما 
استئناف الحياة الزوجية اال بعدومهر جديديني وال 
عدة رشعية عىل املدعية النقضائها واليحل للمدعية 
ال�زواج من رجل اخر بعد اكتس�اب الق�رار الدرجة 
القطعي�ة ول�م تحكم املحكم�ة للمدعية بالس�كن 
لتنازله�ا عن حق الس�كني واملهر املؤج�ل واالثاث 
الزوجية وتحميل املدعى عليه الرس�وم واملصاريف 
الرابع�ة  امل�ادة  الق�رار اس�تنادا الح�كام  وص�در 
والثالث�ون والتاس�عة والثالث�ون احاول ش�خصية 
اثب�ات و 154 و 161 و 163 و 166  و 22 و 76 
و 177 و 203 و 300  مرافع�ات مدنية 25 رس�وم 
عدلية حكما غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز وافهم 
علن�ا يف 2017/8/27فق�د ق�ررت املحكمة تبليغك 
بواس�طة صحيفتني يوميتني محليت�ني لالعرتاض 

عليه خالل شهر من تاريخ صدور القرار 
القايض
قير عباس رشيد

العائديةالمبلغتاريخهرقم الوصلاالسمت

عمار 1
بلدية 24508982016/8/17206000كاظم عبد
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حقوق اإلنسان نظرة حول نظام إدارة الدعوى املدنية

عماد عبداللهالقاضي جعفر كاظم المالكي

يول�د الناس جميعا احرارا ومتس�اوين في الكرامة والحقوق وهم 
قد وهب�وا العقل والوج�دان وعليهم أن يعاملوا بعضه�م بعضا بروح 
اإلخ�اء . هذا مانصت عليه المادة االولى م�ن االعالن العالمي لحقوق 

االنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة لالمم المتحدة عام 1948.
ومنذ تأسيس�ها ألزم�ت منظمة االم�م المتحدة نفس�ها بناء على 
ميثاقه�ا ال�ذي أق�ر عام 1945 في س�ان فرانسيس�كو بنش�ر حقوق 
االنس�ان والحريات من خالل تعزيز التعاون الدولي لحقوق االنس�ان. 
ويس�تمد االعالن العالمي لحقوق االنسان صفة االلزام القانوني ايضا 
من المبادئ االنس�انية النبيلة التي يتضمنها والتي تصل الى مس�توى 

المسلمات العالمية المقبولة لدى الشعوب والمجتمعات كافة .
إن مصطلح حقوق االنسان يتكون من كلمتين هما )الحق واالنسان 
( وكلم�ة الحق تعني نقيض الباطل وح�ق االمر اي اصبح ثابتا والحق 
من اس�ماء الله الحسنى قال تعالى )وال تلبسوا الحق بالباطل( والحق 
موغل في القدم وجد منذ وجود االنس�ان على االرض وهو ثابت وباق 
مادام�ت الحياة باقية، فال يس�تطيع االنس�ان ان يعيش بدون حقوقه 
ألنها الضمان األساس�ي ال�ذي ال غنى عنه ليعيش حي�اة كريمة وهي 
تالزم االنس�ان منذ والدته وال يستطيع احد ان يحجبها عنه وان هذه 

الحقوق تشمل الناس كافة والتشمل فئة معينة بالذات .
أم�ا لفظ االنس�ان  فانه يأت�ي  من كلمة األنس وه�و من خلق الله 
س�بحانه وتعال�ى اوجده عل�ى ه�ذه االرض ليحيا عليه�ا وليعمرها 
الى ي�وم قدره الله تعالى ان تنتهي فيه هذه الحياة، ومادام االنس�ان 
يحي�ى على هذه االرض فان له حقوقا يتمتع فيها واالنس�ان اذا كان 
يملك حقوقه كاملة فانه يكون كامل االنس�انية واذا انتقصت حقوقه 
تك�ون إنس�انيته ناقصة، والم�رأة عندما يمنع الدس�تور او اي قانون 
ممارس�ة حقوقها السياس�ية او المدنية التي يمتلكها الرجل فان ذلك 
يشكل انتقاصا من إنسانيتها وهنا البد من االشارة الى رسالة السماء 
مجس�دة في القران الكريم وهو الدس�تور االعلى ال�ذي أعلن الحقوق 
ووض�ع القواعد االساس�ية لألحكام الدينية والمدنية حيث اش�ار الى 
ضرورة احترام حقوق االنس�ان وتحرير االنس�ان من العبودية والرق 
وأقر مباديء العدالة والمس�اواة وتحريم التمييز وكان ذلك انعكاس�ا 
لعدال�ة الله س�بحانه وتعال�ى على االرض .فنجده اش�ار ال�ى الكثير 
م�ن الحقوق منها تحري�م قتل النفس وتحريم التعذي�ب والتأكيد على 
المس�اواة والحق في الحرية في المجال الفكري والمدني والسياس�ي 
وعدم جواز حبس المدين المعسر ان حقوق االنسان لها االولوية على 
القي�م والمبادئ االخرى بما ف�ي ذلك القيم والموروث�ات االجتماعية 
والثقافي�ة فجمي�ع الن�اس ف�ي كل انح�اء العال�م يتمتع�ون بحقوق 
متساوية لمجرد انهم بش��������ر ومثلما اشارت الكاتبة االمريكية 
لين هنت اس�تاذة التاريخ في جامعة كاليفورنيا فان لحقوق االنسان 
ث�الث مواصفات متداخلة الحقوق وهي يجب أن تكون طبيعية اصلية 
داخل االنس�ان ومتساوية نفسها للجميع وعالمية يمكن تطبيقها في 

كل مكان .

لق�د نظم قان�ون المرافع�ات المدنية العراق�ي رقم 83 لس�نة 1969 
المع�دل اإلجراءات الواج�ب إتباعها في رفع الدعوى المدنية وتس�جيلها 
ل�دى المحاكم المختصة واآللي�ة الواجب إتباعها في نظ�ر الدعوى ابتداًء 
م�ن تعيين موع�د للمرافعة وانته�اًء بصدور قرار فاصل فيه�ا.  ونجد إن 
المش�رع العراقي قد خ�ص الباب الثاني م�ن الفصل الثال�ث بعنوان رفع 
الدعوى وتقدي�ر قيمتها وبالتحديد من ) المادة 44 ( ولغاية )المادة 51 ( 
منه ونجد إن المشرع قد وضع قواعد قانونية كانت تنسجم في حينها مع 
متطلبات إقامة الدعوى إال أن التطور الحاصل في مختلف مجاالت الحياة 
يقتضي ان تتم معالجة موضوع الدعوى من منظور جديد ينسجم مع هذا 
التطور. إذ أن موضوع حس�م الدعوى المدنية وفقا للنصوص المشار لها 
أعاله أصبح ال يلبي الغرض المطلوب بس�بب تسارع وتيرة الحياة وبطء 
اإلج�راءات والتي قد تس�تغرق س�نوات حيث ان متطلب�ات المدة الواجب 
تحديدها في نظر الدعوى او حس�مها أصبح ضرورة ملحة انس�جاما مع 
س�رعة التطور وكذلك أهمية عنصر الزمن في حسم الدعوى.  وان تحديد 
سقوف زمنية لحس�م الدعوى ال يعد مبررا كافيا لكون متطلبات الدعوى 
ق�د تتعدى هذه الس�قوف لذا بات من الواجب ان يت�م النهوض بموضوع 
تسجيل الدعوى وحس�مها بطريق اكثر تطوراً.لذا فقد اخذت بعض الدول 
بنظام يس�مى )نظام إدارة الدعوى المدنية( وه�ذا النظام يختصر الكثير 
م�ن الجه�د والوقت على القض�اء وكذلك الخصوم إذ انه يضع أسس�اً من 
شأنها اختصار اإلجراءات والوقت من خالل تحديد كيفية تسجيل الدعوى 
وتبادل الخصوم للدفوع واللوائح وقبل أن يتم تعيين موعد للمرافعة فيها 
كما أنها تتيح للخصوم فرصة إنهاء النزاع عن طريق المصالحة من خالل 
إحالة األطراف إلى غرف تسوية المنازعات والتي من شأنها معالجة نقطة 
الخ�الف وتقريب وجهات النظر بين األط�راف وقبل أن تخوض المحكمة 
في غور الدعوى.  ونجد ان المشرع األردني قد اخذ بهذا النظام عندما قام 
بتعدي�ل المادة )1/59/ب مكرر (  من قان�ون اصول المحاكمات المدنية 
األردني رقم 26 لس�نة 2002 والتي نصت ))تش�كل إدارة الدعوى المدنية 
من قاض او أكثر يس�ميه رئي�س المحكمة للمدة الت�ي يحددها(( كما إن 
المادة ) 1/59/أ ( من ذات القانون قد تضمنت )) تحدث في مقر محكمة 
البداي�ة إدارة قضائية تس�مى إدارة الدع�وى المدنية عل�ى أن يحدد وزير 
الع�دل المحاكم الت�ي يتم احداث فيها ه�ذه اإلدارة ((  حيث يقوم قاضي 
إدارة الدعوى بإجراءات تدخ�ل ضمن مهام قاضي الموضوع وصالحيات 
قاضي ادارة الدعوى يتوالها قاض منفرد يقوم باستالم اللوائح وعرضها 
على الطرفين قبل ان يتم تعيين موعد لجلس�ات المرافعة و بعد ان تكتمل 
كافة البيان�ات واللوائح تحال الدعوى لغرض تس�جيلها كدعوى مكتملة 
ثم يتم تحديد موعد جلس�ة المرافعة وتك�ون الدعوى مهيأة إلصدار قرار 
فاص�ل فيها من دون ان تس�تغرق الوقت والجهد الطويل الذي تس�تغرقه 
الدع�وى المدني�ة في الوقت الحاض�ر لذا أصبح من الض�روري أن يتدخل 
المش�رع العراقي من خ�الل تعديل قانون المرافعات المدنية الس�تحداث 
فك�رة إدارة الدعوى في العراق وجعلها م�ن ضمن اإلجراءات المتبعة في 

تسجيل الدعوى المدنية والسير فيها اختصارا للجهد والوقت .

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

كـاريكـاتـير

أستون مارتن تستعرض غواصتها املستقبلية!

اس�تعرضت ش�ركة أس�تون مارتن البريطانية مش�روع غواصة 
»نبتون« الش�خصية التي قد تغي�ر كل مفاهيم تصنيع الغواصات 
الصغيرة..وف�ي الحديث عن تفاصيل هذه التحفة الهندس�ية قال 
الخب�راء في الش�ركة: »مش�روع بناء نبت�ون هو ثم�رة التعاون 
المثم�ر بيننا وبين ش�ركة Triton Submarines. ه�ذه الغواصة 
تعتبر نس�خة مطورة ع�ن غواص�ة )LP/Triton 1650-3(. لقد 
صممناه�ا خصيصا لتكون أخف وأصغر غواص�ة ثالثية المقاعد 

في العالم«.
زودت ه�ذه الغواص�ة بمحركات كهربائية وبطارية باس�تطاعة 
30 كيل�وواط، قادرة عل�ى ضمان حركتها ل� 12 س�اعة متتالية، 
بس�رعة 6.5 كلم/ س�اعة، وهيكلها المتين وأجهزتها المتطورة 

تمكنها من الغوص لعمق 500 متر.

مث�ل الكثي�ر م�ن األطف�ال، يمك�ن للطي�ور الذكية 
تعل�م كيفي�ة اس�تخدام األدوات الجدي�دة من خالل 
استكش�افها..ووجدت األبح�اث أن غرب�ان منطقة 
كاليدونيا الجدي�دة، وببغاء الكيا )نوع من الببغاوات 
يعيش في نيوزيلن�دا(، يمكنها معرفة الطرق المثلى 
للحصول عل�ى المكافأة المرجوة، حت�ى أن الغربان 

تطبق هذا األمر في البرية.
ولكن الدراس�ة الجديدة المتعلقة بالبحث عن طبيعة 

هذا السلوك، تشير إلى أن الطيور ال 
تس�عى بالضرورة إلى هذه األدوات 

أثناء استكشاف البيئات المختلفة.
وب�دال من ذل�ك، فإن الطي�ور تتعلم 
م�ن  األدوات  اس�تخدام  كيفي�ة 
خ�الل تفاعالته�ا، بحيث تس�تغلها 
لمصلحتها الش�خصية..وقام فريق 
دولي من الباحثين بإعداد 3 تجارب 
الختبار أساليب تعلم الطيور، حيث 
أعطي�ت نوعين من الكت�ل ونوعين 
لالستكش�اف..وتختلف  الحبال  من 
هذه الم�واد في ال�وزن واللون، ثم 
أُعطي�ت الطيور نوعي�ن من أجهزة 
التغذية، ال يمكن فتحها إال من خالل 
القيام بعمل معين..ويتطلب الجهاز 

األول قيام الطيور بوضع شيء ثقيل فوقه، في حين 
ال يمك�ن أن تحصل الطي�ور على الغذاء م�ن الجهاز 
اآلخ�ر، إال من خالل دف�ع الحبل عب�ر أنبوب لخروج 

الطعام.
وس�مح الباحث�ون للطي�ور بالتعرف عل�ى األدوات 
وط�رق اس�تخدامها، حيث الحظ�وا بعد إج�راء 10 
تج�ارب، أن 6 م�ن أصل 14 طائرا، اخت�ارت األدوات 

الصحيحة.

ص�در ع�ن مطبع�ة اراء الع�دد الخامس 
م�ن مجل�ة االداب والفن�ون الت�ي يراس 
تحريرها الدكتور علي لعيبي وضم العدد 
ال�ذي ج�اء ب42 صفح�ة ملون�ة العديد 
م�ن المواضي�ع االدبي�ة والفني�ة عبرت 
ع�ن ث�راء الحض�ور بم�ا يثري الس�احة 
االدبية ويقدم له�ا كل جديد  ..ومما جاء 
في الع�دد نذكر ) قارورة الت�راب ( وهو 
نص س�ردي عميق في مغزاة ودالته عن 
ثورة الحس�ين)ع( كتب�ه الباحث والناقد 
العراقي محمد شنيش�ل الربيعي ونطالع 
ف�ي العدد نصوص رائعة للش�عراء رجب 
الشيخ بعنوان )انعكاسية(ومزهر حبيب 
)هوس( وحميد الساعدي) هجرة( وعبد 
الفتاح المطلبي ) يكفيك ياوطني النواح(

وح�وار م�ع الع�راب فائ�ز ح�داد اجراه 
الش�اعر قاس�م وداي الربيعي ,،ونطالع‘ 
الش�يخ  حس�ن  الش�هيد  الش�اعر  ع�ن 
ه�ادي) يحلق الى الس�ماء بعدم�ا تمنى  
السيرخطوة( ..فضال عن االبواب الثابته 

االخرى.
تحي�ة للمجل�ة رئاس�ة وكادرا وفنيي�ن 

وكتاب وهي تغذ السير الى امام .

الطيور قابلة للتعلم كاألطفال! جديد االداب والفنون يف عدد ها اخلامس

احتفال القوات االمنية بمناسبة حترير الرشقاط


