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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

أفضل اجلود إيصال احلقوق 
إلى أهلها

ص3وصول القطعات العسكرية إىل احلدود مع سوريا.. واحلشد الشعبي ينصب سواتر ومنصات حراسة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 أزمة يف السعوديـة: رياح مـؤامرة أم تغيري؟

األمـم املـتـحـدة تـعـلـن فـشـل جـهـودهـا فـي »رفـع الـحـصـار« عـن الـيـمـن

فرنسـا تريـد حماكمـة مواطنيهـا »الدواعـش« فـي العـراق

العراق يدعو »قادة املنطقة« إىل لقاء رسيع
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دع�ا رئي�س ال�وزراء حي�در العب�ادي، أمس 
الس�بت، إىل لقاء رسي�ع للق�ادة يف املنطقة، 
الفت�ًا إىل ان العراق مس�تعد للعب دور يف حل 
املشاكل باملنطقة، فيما اشار اىل إن االنتخابات 
ستجرى يف وقتها املحدد، جاء ذلك يف وقت دعا 
يف وزي�ر الخارجية إىل رئيس الوزراء القطري 
إىل زي�ارة بغداد. وأش�ار العب�ادي، يف مؤتمر 
صحف�ي يف محافظ�ة كرب�اء، إىل أن »هنالك 
أش�خاص مدفوع�ن الثمن يروج�ون للفتنة 
للطائفية ولم يستطيعوا التفرقة ألنهم كانوا 
ين�رون من خال بع�ض املواق�ع التواصل 

االجتماعي«، مضيفا »وجهنا بعدم الس�ماح 
للرتويج للفتن�ة الطائفية«. وأضاف العبادي 
»نحذر من التصعي�د من بعض الجهات التي 
ال ي�روق له�ا النج�اح يف العراق، كم�ا نحذر 
من أية دولة تح�اول التصعيد«. ونوه رئيس 
الوزرائ اىل »نجاح الزيارة املليونية الربعينية 
االمام الحس�ن عليه الس�ام من حيث االمن 
وتوفري الخدم�ات رغم التهدي�دات االرهابية 
الكبرية، وكل محاوالت االرهابين التي باءت 
بالفش�ل«. وأش�اد العبادي ب�دور املتطوعن 
خ�ال زيارة األربعن يف كرب�اء، وقال »علينا 
إىل  داعي�ا  الطوع�ي«،  العم�ل  ثقاف�ة  ن�ر 
»التوحي�د بن العراقي�ن ومثلها الزيارة التي 

جمع�ت كل العراقين«. واعلن رئيس الوزراء 
أن »رواتب الحشد سوف تكون متساوية مع 
نظرائهم من الق�وات األمنية«، مبينا بالقول 
»نجحن�ا يف ثاثة املعارك وهي تحرير األرض، 
وحدة الع�راق، واملهمة الثالثة محاولة تهديد 
الباد وتقس�يمها«. وبخص�وص االنتخابات 
املقبل�ة، أكد العبادي، أنها س�تجرى يف وقتها 
املحدد، وق�ال »هناك عدم رضا ع�ن العملية 
السياس�ية وعلين�ا التصليح«، مش�ريا إىل أن 
»املفوضية تعمل وفق القانون ووفق النظام 
وال نس�مح ألي فصيل مس�لح باملش�اركة يف 

االنتخابات«.
التفاصيل ص3

اتفاق بني ترامب وبوتني: 
»ال حــل عـــســـكــــري« 

بـسـوريـا 

تـشـيـلـسـي
جيهـز عرضـًا خيـاليـًا 

لضم إيكاردي

رئيس الوزراء أكد استعداد بغداد للعب دور حلل »املشاكل« بني الدول العربية واإلسالمية
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مفوضية حقوق اإلنسان تدعو منظامت املجتع املدين إىل التعاون لتوثيق االنتهاكاتالربملان يقرر استقطاع »500« ألف دينار مـن رواتب النواب عن كل يوم غياب
عمليات بغداد حتث عىل اإلبالغ عن حاالت اخلطف وتدعو إىل عدم التفاوض مع اخلاطفني رئيس الربملان للسفري االيطايل: العراق أوشك عىل اهناء »داعش«

هيئة املنافذ احلدودية: عدد الزوار 
املغادرين من العراق بلغ مليون وتسعة 

وعرشون الف ومئتان وتسعة
ص6

الكونغرس األمريكي 
يتجه إىل »قطع التمويل« عن 

كل دولة تعارض أمريكا
ص4 ص4

الرئيس اللبناين: السعودية خطفت احلريري
      بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس اللبناني ميش�ال عون، أمس السبت، 
إن كل م�ا ص�در أو يمك�ن أن يص�در ع�ن س�عد 
الحري�ري ”ال يعك�س الحقيقة“ بس�بب غموض 
وضعه منذ أعلن االستقالة من رئاسة وزراء الباد 

األسبوع املايض.
ولم يرجع الحريري إىل لبنان منذ إعانه االستقالة 

يف الرابع من ترين الثاني من السعودية. 

وج�اء يف بيان صادر عن مكتب عون أن أي موقف 
أو تح�رك يقوم ب�ه الحريري ”ه�و نتيجة الوضع 
الغامض وامللتبس الذي يعيش�ه الرئيس الحريري 
يف اململك�ة العربي�ة الس�عودية وبالت�ايل ال يمكن 

االعتداد به“.
ب�دوره، ق�ال مس�ؤول لبناني رفيع املس�توى إن 
الرئيس ميشال عون قال لسفراء أجانب إن رئيس 
الوزراء املستقيل س�عد الحريري »مخطوفا« لدى 

السعودية، ويجب أن تكون له حصانة.

وق�ال املس�ؤول ال�ذي ل�م يذك�ر اس�مه لوكال�ة 
»روي�رتز«، إن الرئي�س أبلغ الس�فراء األجانب أن 
رئي�س ال�وزراء، ال�ذي أعلن اس�تقالته األس�بوع 
امل�ايض من الرياض، »خطف«، مؤكدا أنه يجب أن 

»يتمتع بالحصانة«.
وكان الرئي�س اللبنان�ي ق�د أكد ع�ى أن ما صدر 
أو يص�در ع�ن رئيس ال�وزراء املس�تقيل ال يمكن 
االعتداد به، نظرا لغموض وضعه لعدم عودته من 

السعودية منذ إعان استقالته هناك.

حمافظ بغداد جيري جولة ميدانية عىل املواكب احلسينية 
من العاصمة بغداد اىل كربالء املقدسة

وزير النقل يعلن نجاح خطة الزيارة االربعينية.. واملرجعية 
6الرشيدة تثني عىل دور الوزارة بنقل الزائرين 12

       المستقبل العراقي / حيدر زوير

بلجيك�ي م�ن أص�وٍل مغاربية، ابت�دأ حياته 
لص�اً فجنده بائ�ع مخدرات تون�ي لتنظيم 
»داع�ش« بع�د أن التقي�ا يف س�جن بمدين�ة 
»لي�ج« البلجيكية، األول يقيض حكما لرسقة 
س�وبر مارك�ت والثان�ي لبيع�ه املخ�درات؛ 
تعارفا وص�ار التوني يح�دث طارق حكيم 

احمد -وال�ذي يعرف بأبي حم�زة البلجيكي 
ال�ذي قبضت عليه القوات املس�لحة العراقية 
أثناء تحرير أيمن املوصل- عن تنظيم داعش 
وجهاد الكف�ار ورضورة الهجرة إىل س�وريا 
والعراق للمش�اركة يف نرصة التنظيم والدين.

ل�م يكن ط�ارق البلجيك�ي هو الوحي�د الذي 
يقنع�ه رش�يد التون�ي باالنضم�ام لتنظيم 
داع�ش بل كما قال لقايض التحقيق املختص 

بقضايا اإلرهاب الذي رافقناه أثناء التحقيق 
أن التون�ي كان يتوس�ط حلقة يف الس�جن 
يغ�رر به�م »للجه�اد والدولة اإلس�امية« يف 
العراق وسوريا. أبو حمزة البلجيكي أو طارق 
جدعون أو أبو عود الجديد، يف إش�ارة إىل عبد 
الحميد أبا عود، الزعيم املفرتض للفريق الذي 

نفذ هجمات يف باريس نوفمرب 2015.
التفاصيل ص3

القضاء ينتزع اعرتافات لص جنده تاجر خمدرات بلجيكي 
وأصبح إرهابيا يف العراق وسوريا
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قيادة الفرات االوسط: عدد الزوار االجانب الذين شاركوا بالزيارة االربعينية »3« مليون زائر
دعت إىل إنشاء طرق حولية وجمسرات لكربالء

         بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة عمليات الفرات االوسط، 
أمس السبت، ان ثالثة ماليني زائر عربي 
واجنبي ش�اركوا بزيارة اربعينية االمام 
الحسني )عليه السالم(، داعيا اىل انشاء 
ط�رق حولي�ة ومج�رات للمحافظة، 
فيما اش�ارت قيادة رشطة املحافظة اىل 
انها لم تسجل اية جريمة خالل الزيارة. 
وقال قائد العملي�ات اللواء الركن قيس 
خل�ف رحيمه املحمداوي خ�الل مؤتمر 
صح�ايف عقده بكرب�الء ان »عدد الزوار 
م�ن الع�راب واالجان�ب الذين ش�اركوا 
بزي�ارة اربعينية االمام الحس�ني )عليه 
الس�الم(، بلغ نحو 3 ماليني ش�خص«، 
مبين�ا ان »عدد الزوار العراقيني لم يقدر 
حتى االن بس�بب اس�تمرار الزيارة التي 
ب�دأت من وق�ت مبكر من ي�وم 6 صفر 

واىل 21 صف�ر«. وتوقع املحم�داوي ان 
»يكون عدد زائ�ري هذا العام اكثر عددا 
من العام املايض«، مشريا اىل ان »الخطة 

االمنية الخاصة بالزيارة تمت بنجاح«.
واش�اد املحم�داوي ب�«خط�ة النقل 
الت�ي تميزت ع�ن االعوام الس�ابقة من 
حي�ث التنظي�م وقرب املس�افة«، داعيا 
الحكومة االتحادي�ة والحكومة املحلية 
يف كربالء اىل »أنشاء طرق حولية وانفاق 
ومج�رات يف املحافظ�ة حت�ى يش�عر 

املواطن بالراحة«.
من جانبه، اكد قائد رشطة املحافظة 
احمد زويني خالل املؤتمر انه »لم تؤرش 
لدينا اية حالة جريمة اومشاجرة خالل 
اي�ام زي�ارة االربعني«، الفت�ا اىل ان »اي 
ش�خص يثري الفتنة اوالطائفية س�وف 
نقبض عليه ونحاسبه ضمن القانون«.

واعترب القائد العام للقوات املس�لحة 

حي�در العب�ادي، امس الجمع�ة، نجاح 
بالزي�ارة  الخاص�ة  االمني�ة  الخط�ة 
األربعينية بأنه »نجاح يضاف النتصارات 
الق�وات االمني�ة ض�د داع�ش«، فيم�ا 
أش�اد ب� »التزام« الزائري�ن واملتطوعني 
واملواكب بالنظام وتعاونهم مع االجهزة 

االمنية.
وكان ممثل املرجعية الدينية يف كربالء 
احم�د الص�ايف اعلن عن مش�اركة أكثر 
م�ن 13 مليون زائر يف الزيارة األربعينية 
حتى صباح اليوم، فيما وصف الخدمات 

التي قدمت بأنها »تفوق الخيال«.
يش�ار إىل أن املالي�ني م�ن املس�لمني 
يف داخل الع�راق وخارج�ه يقصدون يف 
ال��20 من صفر م�ن كل عام محافظة 
كربالء ألداء زيارة اإلمام الحسني وأخيه 
أبي الفضل العباس )ع( بمناسبة ذكرى 

مرور 40 يوماً عىل واقعة الطف.

          بغداد / المستقبل العراقي

اكد كبري املدعني العامني ملكافحة اإلرهاب يف فرنسا 
أن نحو 690 شخصاً فرنسياً غادروا البالد وانضموا إىل 
تنظيم داعش يعتقد انهم ما زالوا موجودين يف س�وريا 
والعراق، فيما أكد وزير الخارجية الفرنيس أن عمارص 
تنظي�م »داع�ش« املتطرف الفرنس�يني املس�جونني يف 

العراق سيحاكمون يف هذا البلد.
وق�ال كبري املدع�ني العام�ني ملكافح�ة اإلرهاب يف 
فرنسا فرانسوا مولني مولني يف ترصيح لراديو فرنسا، 
ان�ه »يعتقد ان )الدواعش( معظمهم ال يريدون العودة 
إىل فرنس�ا، بالنظ�ر إىل االج�راءات القضائي�ة املتخذة 
ضدهم«. واضاف، إن معظم ح�االت العائدين الحالية 
تتعل�ق »بعدد مع�ني من النس�اء، ومعظمه�ن أرامل، 
ولديه�ن أطف�ال، وقد يمل�ن يف الواق�ع إىل الع�ودة إىل 

فرنسا«.
واوض�ح إن »جمي�ع العائدين البالغ�ني، إضافة إىل 
األطف�ال املش�تبه يف كونهم من املقاتل�ني والذين تبلغ 
أعماره�م 13 عام�اً فأكثر، س�يعرضون عىل القضاء، 
وس�يتم رعاية األطفال األصغر س�ناً وإعادة تأهيلهم 

من خالل النظام التعليمي«.
وكان الرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون قد اكد إن 
»املواطنني الفرنس�يني الذين سافروا إىل أرايض داعش 
للقتال إىل جانب املس�لحني، لن يتم اس�تقبالهم بصدر 
رح�ب«.  وأضاف ماكرون »لس�نا بصدد تنظيم عملية 
إعادة مواطنين�ا الذين ذهبوا للقت�ال من أجل داعش، 
يف أي ح�ال من األحوال«، مضيفاً ان »الذين تم القبض 

عليهم يف العراق سيواجهون العدالة العراقية«.
ب�دوره، أك�د وزير الخارجي�ة الفرنيس ج�ان إيف 
لودريان أن مقاتيل تنظيم »داعش« املتطرف الفرنسيني 
املس�جونني يف العراق س�يحاكمون يف هذا البلد يف حني 

ستعالج حاالت األطفال من بينهم كل حالة عىل حدة.
وق�ال لودريان ع�ىل إذاع�ة »أوروب�ا 1«، »إذا كان 
هناك سجناء يف العراق، فاألمر بسيط: يعود للسلطات 
العراقية أن تعالج وضع الرجال والنساء املقاتالت لقد 
كانوا يعرفون تماماً مل�اذا توجهوا إىل هناك، أي للقتال 
م�ع داعش. ه�م إذن أعداء، لق�د حاربوا فرنس�ا. لقد 

ساهموا بطريقة ما يف تنفيذ اعتداءات يف هذا البلد«.
وبشأن أبناء عنارص تنظيم »داعش«، كرر لودريان 
ترصيح�ات الرئي�س ايمانوي�ل ماكرون ال�ذي قال إن 
احتمال عودتهم إىل فرنسا يتوقف عىل بحث »كل حالة 

عىل حدة«.
وقال »ويف الوقت الراهن، عندما يعودون إىل فرنسا، 
س�يوضعون تحت وصاي�ة قاض األطف�ال الذي يقرر 
بش�أنهم«. وأضاف »هذا األمر ينطبق عىل العراق لكن 
الصعوب�ة تكمن يف س�وريا، ألنه ال يوج�د حكم فاعل 
وبالتايل فإن فرنس�ا تلجأ يف الوقت الحايل كلما ظهرت 

حالة إىل الصليب األحمر الدويل«.
وتقدر االس�تخبارات الفرنسية أن هناك اليوم 690 
إرهابياً فرنس�ياً يف العراق وس�وريا بينه�م 295 امرأة 
و28 قارصا. وأثارت ترصيح�ات ماكرون قلق عائالت 
دعت�ه إىل إعادة النس�اء واألطفال من س�وريا والعراق 

حتى ال يتحولوا إىل »قنابل موقوتة«.
وتتعامل الحكومة الفرنس�ية برتيث مع املسألة يف 
ح�ني ال تزال اعت�داءات 2015 ماثل�ة يف األذهان والتي 

شارك يف تنفيذها »عائدون« من سوريا.
وح�ذر النائب العام البارييس فرنس�وا موالنس من 

التعامل »بسذاجة« مع املوضوع.
وق�ال إلذاعة »فرانس انف�و«، »لم الحظ لدى عودة 
البع�ض ندما فعليا يف ما س�معته. لق�د تدرب بعضهم 
عىل استخدام الس�الح ونداءات الجهاد توجه يف الوقت 

نفسه إىل النساء والقارصين«.

اإلدعاء العام بباريس أكد وجود )690( فرنسيًا ضمن صفوف »داعش«

فرنسا تريد حماكمة مواطنيها »الدواعش« يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ث قائ�د عمليات بغ�داد الل�واء الركن جليل 
الربيعي، أمس الس�بت، املواطن�ني عىل االبالغ عن 
ح�االت الخطف، فيم�ا دعاهم إىل ع�دم التفاوض 
م�ع الخاطفني. وقال الربيع�ي يف مؤتمر صحفي 
بمناسبة انتهاء زيارة االربعني »اطمنئ املواطنيني 
ان القانون فوق الجميع«. واوضح »ندعو املواطنني 
للتع�اون مع االجهزة االمنية واالبالغ عن اي حالة 
مش�بوهة«، متابعا »عىل كل مواطن تحصل لديه 
عملي�ه خط�ف، تبليغ الق�وات االمني�ة مبارشة، 
وال ننص�ح بالتفاوض مع الخاطفني«. وأش�ار إىل 
انه »ت�م اجهاض الكث�ري من عملي�ات الخطف«، 
مضيفا »ما يخ�ص قطع طريق محمد القاس�م، 
فأن العمل ما زال مس�تمرا اليجاد الحلول«. ولفت 
إىل ان »أي ش�خص مطل�وب يدخ�ل بغ�داد اليزيد 
عن ال�24 س�اعة ويت�م القبض علي�ه، من خالل 
الجهد االستخباراتي«، مبينا »مهمتنا تأمني بغداد 
والحفاظ ع�ىل املواطنيني«.  واش�ار إىل أن »هناك 
لجنة مخصصة ملتابعة عمل فتح الش�وارع ورفع 
الصبات الكونكريتية«، موضحا أن »االمن يتطلب 
التع�اون، ونطلب الصرب من االه�ايل واملواطنني«. 
وق�ال إن »الكثري من االش�خاص امللق�ى القبض 

عليهم هم ينتخلون صفة عسكرية«.

عمليات بغداد حتث عىل اإلبالغ عن حاالت اخلطف 
وتدعو إىل عدم التفاوض مع اخلاطفني

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد مص�در امني يف رشطة ص�الح الدين، أمس 
الس�بت، مقت�ل س�تة انتحاري�ني يف جزي�رة غرب 
تكري�ت. وقال املصدر ان »ق�وات من رشطة صالح 
الدين اشتبكت فجر )أمس( السبت مع 6 انتحاريني 
يف جزيرة غرب تكري�ت فقتلت اثنني منهم وفجرت 
االربعة الباقني«. واضاف املصدر، ان قوات الرشطة 
وصل�ت اىل املنطق�ة بن�اء ع�ىل ورود معلومات من 
املواطن�ني. جدي�ر بالذك�ر ان مس�ؤولني أمن�ني يف 
العراق توقعوا يف وقت سابق أن ينحاز من تبقى من 
عنارص تنظيم داعش نحو صحراء العراق املرتامية، 
والعودة لش�ن حرب عصاب�ات »مدمرة«، عىل غرار 
هجم�ات تنظي�م القاع�دة الت�ي كانت تس�تهدف 

التجمعات املدنية، واوقعت العرشات من الضحايا.

رشطة صالح الدين تقتل )6( انتحاريني 
غرب تكريت

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الربملان سليم الجبوري، أمس السبت، 
ان العراق اوش�ك عىل انهاء وجود عصابات داعش 
عىل ارضه، فيما ثم�ن دور ايطاليا ضمن التحالف 
ال�دويل لدعم أم�ن واس�تقرار الع�راق. وذكر بيان 
ملكتب الجبوري تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه ان »الجبوري اس�تقبل الس�فري االيطايل لدى 
العراق ماركو كارنيلوس، وجرى خالل اللقاء بحث 

االوضاع االمنية والسياس�ية يف الع�راق واملنطقة، 
وس�بل اس�تمرار التعاون ودع�م املجتم�ع الدويل 
للع�راق يف مكافح�ة االرهاب ومالحق�ة عصابات 
داعش االرهابية«. واكد الجبوري بحسب البيان ان 
»العراق بذل قصارى جهده وقدم تضحيات كبرية 
ض�د االرهاب م�ن اجل الحفاظ ع�ىل امن املنطقة 
وس�المة ش�عوبها، وانه وبفضل تل�ك التضحيات 
وتع�اون التحالف الدويل اوش�ك الع�راق عىل انهاء 
وج�ود داعش ع�ىل ارض�ه«، مطالبا »باس�تمرار 

الدعم ملالحقة فلوله وعصاباته يف كل مكان«. كما 
ثم�ن »دور ايطاليا صاحبة ثان�ي أكرب بعثة ضمن 
التحال�ف ال�دويل وجهودها لدعم الع�راق«، معربا 
ع�ن » أمله ان يتس�ع دورها ليش�مل مجال اعادة 
االعمار وان يس�تغل البلدين كافة الفرص من اجل 
تطوير العالقات الثنائية اىل اعىل املس�تويات«. من 
جانبه، اعرب السفري االيطايل عن حرص بالده عىل 
مواصلة دعم العراق يف مواجهة االرهاب، وتطوير 

سبل التعاون بني البلدين عىل كافة االصعدة.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائ�د عمليات بغداد الفري�ق الركن جليل 
الربيعي، أمس الس�بت، عن انتهاء ونجاح الخطة 
األمني�ة الخاصة بالزيارة األربعينية، فيما كش�ف 
ع�ن اعتق�ال »خلية إرهابي�ة« قادمة م�ن مدينة 
املوصل، خططت الس�تهداف الزائري�ن يف منطقة 
الك�رادة وس�ط العاصم�ة. وق�ال الربيع�ي خالل 
مؤتمر صحفي يف بغداد »نعلن نهاية ونجاح الخطة 
األمني�ة الخاصة بالزي�ارة األربعينية يف بغداد، بعد 
إعداد الخطط الالزمة وتنفيذها عىل أرض الواقع«، 

مبينا أن »أمورا كثرية ساعدتنا يف الخطة، من بينها 
تعاون املواطنني الذين كانوا ملتزمني باإلجراءات«. 
وأض�اف الربيع�ي »ل�م نقط�ع أي ش�ارع وكانت 
الط�رق ميرة، وأن رئيس ال�وزراء حيدر العبادي 
أبلغنا بحماية الزائرين واستمرار الدوام الرسمي«، 
الفتا إىل أن »ع�دد الزائرين فاق العام املايض«. ويف 
س�ياق متصل، ق�ال الربيع�ي »إنن�ا اعتقلنا خلية 
إرهابية قادمة من املوصل كانت تنوي اس�تهداف 
الزائرين يف منطقة الكرادة«، مش�ريا يف الوقت ذاته 
إىل »اعتق�ال 10 إرهابيني كانوا ينوون اس�تهداف 

الزائرين يف منطقة الراشدية«.

وتاب�ع أنه »تم تفكيك ش�بكة إرهابية كبرية يف 
قضاء أبو غريب واعتقال 11 إرهابيا لديهم ورشة 
للعبوات، إضافة إىل ضب�ط عجلة مفخخة محملة 
بم�واد متفجرة يف منطقة الدورة، وقتل انتحاريني 

اثنني يف ناحية الرشيد«.
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بني الحني واآلخر 
تفج�ريات بس�يارات مفخخ�ة وعب�وات وأحزمة 
ناس�فة، إضاف�ة إىل هجم�ات متفرقة تس�تهدف 
املدني�ني وعن�ارص األجه�زة األمني�ة يف مناط�ق 
متفرقة منها، ما يس�فر عن سقوط العرشات من 

األشخاص بني قتيل وجريح.

         بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت عض�و مجل�س مفوضية 
حق�وق االنس�ان فاتن عب�د الواحد 
الحلف�ي، أم�س الس�بت، منظم�ات 
املجتمع املدني كافة للتعاون مع فرق 
املفوضية يف مجال توثيق االنتهاكات 
الحاصل�ة ويف كاف�ة املج�االت بحق 

املواطن العراقي.
وقال�ت الحلف�ي، يف بي�ان تلقت 

»املس�قبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
ان »مفوضي�ة حق�وق االنس�ان بما 
تملك�ه م�ن امكاني�ات وخ�ربات يف 
مج�ال توثيق االنته�اكات من خالل 
مكاتبها املنترشة يف كافة املحافظات 
اال انها ومن منطل�ق عملها فان لها 
الرغبة بان يك�ون ملنظمات املجتمع 
املدن�ي دور ايضا يف ذل�ك«. واضافت 
ان »املفوضية تمتلك االمكانية لفتح 
قن�وات اتصال مبارشة م�ع الجميع 

م�ن اجل رصد وتوثي�ق حالة حقوق 
االنس�ان يف العراق وتقيص الحقائق 
من خالل جم�ع املعلومات والبيانات 
عم�ل  تطبي�ق  ومراقب�ة  وتحليله�ا 
الحكوم�ة اللتزاماته�ا الدولية فيما 
يتعلق بحقوق االنسان وتقديم العون 
واملساعدة لضحايا انتهاكات حقوق 
االنسان بما فيها املساعدة القانونية 
وتش�كيل تحالف�ات وطني�ة ودولية 
واقليمي�ة لتنفي�ذ املهم�ات املنوطة 

به�ا لتحقي�ق أفضل ط�رق التواصل 
لحماي�ة وتعزيز حقوق االنس�ان يف 
العراق«. جدي�ر بالذكر ان املفوضية 
العلي�ا لحق�وق االنس�ان مؤسس�ة 
مس�تقلة تتب�ع مجلس الن�واب وقد 
تم اص�دار قان�ون املفوضي�ة العليا 
لحق�وق األنس�ان يف 2008/12/30 
بموج�ب القان�ون املرقم 53 لس�نة 
2008 بع�د أن تم التصويت عليه من 

قبل مجلس النواب العراقي. 

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جناي�ات الرصافة حكما بالس�جن عرش 
سنوات لضابط يف مكافحة اإلجرام متلبسا بالرشوة.

وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعىل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »محكمة جناي�ات الرصافة املختصة بنظ�ر قضايا النزاهة 
أصدرت حكمها بالس�جن عرش س�نوات بحق ضابط يف مكتب 
مكافحة  إجرام  مدينة الصدر  لتقاضيه رشوة بمبلغ 100 ألف 

دوالر«.
وأضاف بريقدار أن »عملي�ة القبض تمت عىل الضابط وهو 
متلب�س بالجرم املش�هود«، الفت�ا إىل أن »الحكم جاء اس�تنادا 

ألحكام القرار 160 لسنة 1983«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مق�رر مجلس الن�واب عم�اد يوخنا، أمس الس�بت، أن 
مجلس النواب يستقطع مبلغ 500 ألف دينار من رواتب النواب 
ع�ن كل يوم غياب، مبيناً أن األموال املس�تقطعة تعود إىل مالية 

مجلس النواب.
ونقل�ت وكالة »الغد برس« ع�ن يوخنا الق�ول إن »مقررية 
مجلس النواب تبلغ النواب املتجاوزين للحد القانوني للغيابات«، 

الفتاً إىل أن »أغلب النواب لديهم أعذار واجازات قانونية«.
وأض�اف، أن »اس�تقطاعات ال�500 ألف دين�ار عن كل يوم 
غياب مطبق عىل كل نائب متغيب«، مس�تدركاً بالقول »لكن يف 

بعض األحيان يلغى الغياب لتقديم عذر مرشوع«.
وأش�ار إىل أن »األم�وال الت�ي تس�تقطع من روات�ب النواب 

تسرتجع إىل األمانات داخل مالية مجلس النواب«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت العمليات املش�رتكة، أمس الس�بت، عن تس�لم 150 
»ارهابي�ا« م�ن الس�ليمانية باالتف�اق م�ع االتح�اد الوطني 
الكردس�تاني، فيما اش�ارت اىل أن محافظة كركوك لم ُتفتش 

منذ 14 عاما وتفتيشها اليوم امرا طبيعيا.
وقال املتحدث الرس�مي باسم العمليات العميد يحي رسول 
يف حديث صحفي »باالتفاق مع االتحاد الوطني الكردس�تاني 
ت�م اس�تالم 150 ارهابيا من الس�ليمانية«، مبين�ا ان »هؤالء 

سلموا اىل قوات مكافحة االرهاب«.
واض�اف ان »هن�اك قن�وات كردي�ة تحاول بث االش�اعات 
واالكاذيب وس�نتمكن من ردها بش�كل دقيق«، مش�ريا اىل ان 
»عملي�ات التفتيش يف كركوك ال تش�مل االحياء الكردية فقط 
فعندما تتوجه قوة للتفتيش تنقس�م اىل قس�مني قسم يفتش 

حي كردي واآلخر يفتش حي عربي او تركماني«.
وتابع ان »التفتيش يكون بحضور املخاتري وايضا باشرتاك 
رشط�ة كرك�وك وق�وات س�وات التابع�ة للمحافظ�ة«، نافيا 
»وجود عمليات تكس�ري او مداهمة او عمل غري نظامي تقوم 

به قطعات جهاز مكافحة االرهاب خالل التفتيش«.
واكد رسول ان »كركوك لم يتم تفتيشها منذ 14 عاما وامر 
التفتيش اليوم طبيعي«.  الفتا اىل أن »عمليات التفتيش تشمل 
ايضا السالح املوجود يف الدور، فعند العثور عىل اكثر من قطعة 
يف املن�زل الواح�د تصادر احداهما وتبقى واح�دة يؤخذ رقمها 
ورقم الدار واسمه صاحبها«. وكانت قيادة العمليات املشرتكة 
دعت يف، )12 ترشين األول 2017( حكومة اقليم كردس�تان اىل 
تس�ليم »االرهابيني« الذين فروا من الحويجة ومناطق اخرى، 
مؤكدة انه ستتم محاكمتهم محاكمة عادلة يف حال تسليمهم 

اىل السلطة االتحادية«.

جنايات الرصافة حتكم بالسجن »10« سنوات 
بحق ضابط متلبس بالرشوة

الربملان يقرر استقطاع
 »500« ألف دينـار مـن رواتـب النـواب

 عن كل يوم غياب

العمليات املشرتكة تتسلم »150« ارهابيًا 
من السليامنية

اعتقال خلية إرهابية قادمة من املوصل خططت الستهداف
 الزائرين يف الكرادة 

مفوضية حقوق اإلنسان تدعو منظامت املجتع املدين إىل التعاون 
لتوثيق االنتهاكات

رئيس الربملان للسفري االيطايل: العراق أوشك عىل اهناء »داعش«
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، عن اطالق سلف الزواج ملوظفي 
دوائر الدولة، فيما بني ان ذلك يشمل ملن يتزوج الول مرة حرصاً.

وق�ال املكت�ب االعالمي للمرصف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه انه »تقرر منح س�لف ال�زواج ملوظفي دوائ�ر الدولة وبواقع 

ثالثة ماليني دينار«.
واض�اف املكتب ان »ذلك يش�مل ملن يتزوج ألول مرة حرصاً، وحس�ب 
عقد الزواج املصادق عليه من الجهة املختصة«، مشريا اىل ان »مدة تسديد 

السلفة ثالث سنوات«.
وب�ارش م�رصف الرافدين خ�الل الع�ام املايض بمنح قروض وس�لف 
للموظف�ني واصح�اب الفنادق واصحاب املهن الصحي�ة وبمبالغ ترتاوح 

بني 3 اىل 50 مليون دينار.

الرافدين يعلن اطالق سلف الزواج ملوظفي دوائر الدولة

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

دعا رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، إىل 
لقاء رسيع للق�ادة يف املنطقة، الفتاً إىل ان العراق 
مس�تعد للعب دور يف حل املشاكل باملنطقة، فيما 
اش�ار اىل إن االنتخابات ستجرى يف وقتها املحدد، 
ج�اء ذلك يف وقت دعا يف وزير الخارجية إىل رئيس 

الوزراء القطري إىل زيارة بغداد.
وأش�ار العب�ادي، يف مؤتمر صحف�ي يف محافظة 
كرب�الء، إىل أن »هنالك أش�خاص مدفوعني الثمن 
يروجون للفتنة للطائفية ولم يستطيعوا التفرقة 
ألنه�م كانوا ين�رون من خ�الل بع�ض املواقع 
التواص�ل االجتماع�ي«، مضيف�ا »وجهن�ا بعدم 

السماح للرتويج للفتنة الطائفية«.
وأض�اف العبادي »نحذر م�ن التصعيد من بعض 
الجه�ات التي ال يروق له�ا النجاح يف العراق، كما 

نحذر من أية دولة تحاول التصعيد«.
ون�وه رئيس الوزرائ اىل »نج�اح الزيارة املليونية 
الربعينية االمام الحس�ني عليه الس�الم من حيث 
االمن وتوفري الخدم�ات رغم التهديدات االرهابية 
الكب�رية، وكل مح�اوالت االرهابي�ني الت�ي باءت 

بالفشل«.
وأش�اد العب�ادي ب�دور املتطوع�ني خ�الل زيارة 
األربعني يف كربالء، وقال »علينا نر ثقافة العمل 
الطوعي«، داعيا إىل »التوحيد بني العراقيني ومثلها 

الزيارة التي جمعت كل العراقيني«.
واعل�ن رئيس الوزراء أن »رواتب الحش�د س�وف 
تكون متساوية مع نظرائهم من القوات األمنية«، 
مبينا بالقول »نجحنا يف ثالثة املعارك وهي تحرير 
األرض، وح�دة الع�راق، واملهمة الثالث�ة محاولة 

تهديد البالد وتقسيمها«.
وبخصوص االنتخابات املقبلة، أكد العبادي، أنها 
س�تجرى يف وقتها املحدد، وقال »هناك عدم رضا 
عن العملية السياس�ية وعلينا التصليح«، مشريا 
إىل أن »املفوضي�ة تعم�ل وف�ق القان�ون ووف�ق 
النظام وال نس�مح ألي فصيل مس�لح باملشاركة 

يف االنتخابات«.

أم�ا بش�أن األزم�ة م�ع أربيل، أك�د العب�ادي أن 
»البيش�مركة عن�ارص أبط�ال وقاتل�وا اإله�ارب 
واّتهم�وا باإلس�اءة ألنهم لم يحملوا الس�الح ضد 
الجي�ش«، مضيف�ا أنه »عىل اإلقلي�م الصرب قليال 
وس�وف نتعه�د بإط�الق مخصص�ات له�م، وال 

نحتاج وساطة مع شعبنا الكردي«.
وبش�أن الزي�ارة الت�ي أجراه�ا للس�عودية، قال 
العبادي إنه�ا كانت »لغرض العمل وفتح عالقات 
جديدة مع كل دول الج�وار منها عالقات تجارية 
اجتماعي�ة«، الفت�ا إىل أن�ه »وألول م�رة فتح�ت 

خط�وط جوي�ة الس�عودية للع�راق لنق�ل زوار 
العتبات املقدسة«.

وقدر رئيس الوزراء حيدر العبادي كلفة الخسائر 
االقتصادية خالل ثالث سنوات من سيطرة تنظيم 
داعش عىل مساحات شاسعة يف العراق بأكثر من 

مئة مليار دوالر.
وأكد العب�ادي أن »التقيي�م اآلن تضاعف إىل أكثر 
من مئة مليار دوالر، التي هي فقط كلفة التدمري 
االقتصادي والبن�ى التحتية التي س�ببها احتالل 

داعش للمدن العراقية«.

يف غض�ون ذل�ك، وجه وزي�ر الخارجي�ة ابراهيم 
الجعفري دعوة رس�مية اىل رئيس وزراء القطري 
عب�د الل�ه بن نارص ب�ن خليف�ة آل ثان�ي لزيارة 

العراق.
وق�ال املكتب االعالم�ي للجعفري يف بي�ان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن األخري »التقى 
الش�يخ عب�د الل�ه بن نارص ب�ن خليف�ة آل ثاني 
رئيس وزراء قط�ر يف العاصمة القطرية الدوحة، 
وجرى بحث العالقات الثنائية بني البلدين، وسبل 
تعزيزها بما يحقق مصالح الشعبني الشقيقني«، 
مبين�ا أن »الجانبني اك�دا أهمية تبن�ي الحوار يف 
مواجه�ة التحدي�ات الت�ي تتعرض له�ا املنطقة 

العربية«.
ونقل البيان ع�ن الجعفري قوله، أن »قوة العراق 
ق�وة لكل العرب وهو الي�وم يبذل قصارى جهده 
ويدعم الجهود الدبلوماس�ية يف حل األزمات التي 
تواج�ه املنطق�ة، كم�ا أنه ل�ن يتدخل يف ش�ؤون 
الدول األخرى إال أنه لن يتخىل عن الجهود الرامية 
لتحقي�ق األمن واالس�تقرار يف املنطقة، ولن يكن 
جزءاً من املشاكل واألزمات، وسيبقى يتمسك بأن 

يكون جزءاً من الحل«.
وتابع، أن »العراق يتطل�ع إلقامة أفضل العالقات 
مع ال�دول العربية ودول الجوار، واس�تمرار دعم 
الدول الشقيقة والصديقة له يف مجال إعادة بناء 
املدن العراق�ية«، موجهاً الدعوة ل�«رئيس وزراء 
قطر الشيخ عبد الله بن نارص بن خليفة آل ثاني 
لزي�ارة بغداد يف إطار فتح املزيد من آفاق التعاون 

املشرتك«.
من جانب�ه، هنأ آل ثاني ب�«االنتص�ارات الكبرية 
الت�ي حق�قها العراقيون يف حربهم ضد عصابات 
داع�ش اإلرهابي�ة«، مش�رياً إىل أن »قط�ر تدع�م 
العراق يف حربه ضد اإلرهاب، واملساهمة يف إعادة 

إعمار البنى التحت�ية للمدن العراق�ية«.
وتابع أن »اس�تقرار العراق هو استقرار املنطقة 
كل�ه�ا، وعلين�ا التع�اون، والتنس�يق يف املجاالت 
كاف�ة خصوص�اً املجال األمن�ي، واالس�تخباري 

للقضاء عىل اإلرهاب، ومنع انتشاره«.

       المستقبل العراقي / حيدر زوير

بلجيكي من أص�وٍل مغاربية، ابتدأ حياته 
لصاً فجنده بائع مخدرات تونيس لتنظيم 
»داع�ش« بعد أن التقيا يف س�جن بمدينة 
»لي�ج« البلجيكي�ة، األول يق�ي حكم�ا 
لرسق�ة س�وبر مارك�ت والثان�ي لبيع�ه 
املخ�درات؛ تعارفا وص�ار التونيس يحدث 
ط�ارق حكي�م احمد -والذي يع�رف بأبي 
حمزة البلجيكي الذي قبضت عليه القوات 
املس�لحة العراقي�ة أثن�اء تحري�ر أيم�ن 
املوصل- عن تنظيم داعش وجهاد الكفار 
والع�راق  س�وريا  إىل  الهج�رة  ورضورة 

للمشاركة يف نرصة التنظيم والدين.
لم يك�ن طارق البلجيكي هو الوحيد الذي 
يقنعه رش�يد التونيس باالنضمام لتنظيم 
داع�ش ب�ل كم�ا ق�ال لق�ايض التحقيق 
املخت�ص بقضايا اإلرهاب ال�ذي رافقناه 
أثن�اء التحقيق أن التونيس كان يتوس�ط 
حلق�ة يف الس�جن يغ�رر به�م »للجه�اد 

والدولة اإلسالمية« يف العراق وسوريا.
أبو حم�زة البلجيكي أو طارق جدعون أو 
أبو عود الجديد، يف إش�ارة إىل عبد الحميد 
أبا عود، الزعيم املفرتض للفريق الذي نفذ 
هجم�ات يف باريس نوفم�رب 2015، يقول 
»بعد انتهاء مدة الس�جن التي دامت سنة 
واحدة التقيت بمجموعة ممن كانوا معي 
يف الحب�س، واتفقن�ا بعد جلس�ات لتعلم 
أحكام الدين والجهاد أن نتوجه إىل سوريا 
لالنضم�ام فعلي�ا للتنظيم واملش�اركة يف 

القتال وكان هذا يف العام 2014«.
»كن�ا نحن أربع�ة قد قررنا أن نس�افر إىل 
س�وريا، أن�ا ورض�وان الحج�اوي وفؤاد 
بن ج�دو بلجيكي�ون من أص�ول مغربية 
ولطف�ي أوم�ر بلجيكي جزائ�ري« يقول 
طارق، ويضيف أن »رضوان ولطفي قاما 
بالس�فر قبلن�ا ورصن�ا نتواص�ل معهما 
ملعرفة كيفية الوص�ول، فأخربانا بأن كل 
م�ا علينا هو الوصول اىل تركيا وهناك من 

سيتكفل بإيصالهما إىل سوريا«.
»قصدنا أنا وفؤاد مطار ش�ارل البلجيكي 

إىل  تذكرت�ني  -يكم�ل ط�ارق- وحجزن�ا 
روماني�ا ومنه�ا اىل تركي�ا، انتقلن�ا م�ن 
أس�طنبول إىل أنق�رة و منه�ا إىل مدين�ة 
»أورفة« الحدودية مع س�وريا، كانت كل 
تحركاتن�ا بمش�ورة رضوان ال�ذي زودنا 
برق�م هات�ف لش�خص يدع�ى إبراهي�م 
الشيش�اني الذي تكفل بنقلنا إىل األرايض 

السورية«.
»وبعد يوم قضين�اه يف احد فنادق مدينة 
أرفة نقلنا إبراهيم الشيشاني اىل مجموعة 
من الس�وريني قاموا بإدخالنا اىل األرايض 
السورية مشيا عىل األقدام إىل أن وصلنا إىل 
مضافة، مكثنا بها س�اعة قبل أن ينقلونا 
وآخرين بباصات إىل مضافة أخرى، ومنها 
إىل معس�كر يف مدين�ة الرق�ة الس�ورية:. 
»أس�بوعان ه�ي امل�دة الت�ي قضيناها يف 

املعس�كر«، يضي�ف ط�ارق »تعلمنا فيها 
بعض األح�كام الدينية وفنون اس�تعمال 
األس�لحة املختلفة، ويف نهاية األس�بوعني 
طلب�وا من�ا أن نباي�ع الخليف�ة اب�و بكر 
البغدادي وه�و ما فعلناه، ث�م انتقلنا إىل 
معس�كر آخ�ر يف مدين�ة الطبق�ة إلكمال 
التدريبات العس�كرية عىل يد )أبو قسورة 
الس�وري( ال�ذي كنان�ي ب� )أب�ي حمزة 
البلجيكي(، قضينا أسبوعني كذلك يف هذا 

املعسكر«.
وبع�د إكم�ال التدريب�ات، يق�ول ط�ارق 
»أعادون�ا إىل مدين�ة الرق�ة وأخربن�ا أبو 
قس�ورة بأنكما جنديان للدولة اإلسالمية 
يف والية الرقة ملحارب�ة الكفار وخصصت 
يل كفال�ة مقداره�ا )100 دوالر( ش�هريا 
املرابط�ة ع�ىل  األول ه�و  وكان واجب�ي 

الحدود السورية الرتكية«. 
يكم�ل اإلرهاب�ي »عن�د ان�دالع املعارك يف 
مدين�ة كوبان�ي أرس�لت م�ع مجموع�ة 
مل�ؤازرة التنظي�م ض�د الق�وات الكردية، 
ل�م أكن أملك غري س�الح رش�اش وبقيت 
ليومني يف كوباني وبعدها تمت إعادتنا إىل 

مدينة الرقة«.
وبع�د العودة م�ن كوباني، يق�ول طارق 
»رصت أتصل برفقائي البلجيكيني واتفقنا 
أن نذهب مع�اً إىل والية حمص لالنضمام 
اىل )جي�ش الخالف�ة( و ال�ذي يع�رف ب� 
»داب�ق« كونه أع�ىل م�ن أي فصيل داخل 
التنظيم واملس�ؤول عنه ه�و وزير الحرب 
يف التنظي�م، وبع�د تقديم طلب ملس�ؤوله 

بالفعل تم قبولنا ضمن الجيش«.
»بعد هزيمتن�ا يف كوباني التي عدت إليها 

مرة أخرى، -يكمل البلجيكي- طلب مني 
العودة اىل مدينة الرقة لإلرشاف عىل تدريب 
أكثر من س�تني ممن نس�ميهم بأش�بال 
الخالف�ة وت�رتاوح أعمارهم ب�ني الثامنة 
والثالثة عر، وتتضمن التدريبات اللياقة 
البدني�ة واس�تعمال األس�لحة الخفيفة، 
وكان أغلب األطفال م�ن أبناء املهاجرين 

والسوريني«.
»منتصف ع�ام 2015 طلب من�ا االنتقال 
إىل مدين�ة املوص�ل«، يضي�ف البلجيك�ي 
»وبالفع�ل ت�م إدخالنا عرب منف�ذ البعاج 
ومنها إىل تلعفر وبعدها قصدنا محافظة 
صالح الدين، وش�كلنا فيه�ا فرقة تدعى: 
فرق�ة اب�و معت�ز القري�ي وه�ي فرقة 
خاص�ة باملهاجري�ن وترأس�ها )أبو عيل 

الشيشاني(«.

ويكمل ط�ارق »أصب�ت بقدم�ي وكتفي 
الحراري�ات،  أثن�اء تواج�دي يف منطق�ة 
ونقلت عىل أثرها إىل مستش�فى الحويجة 
وبعدها اىل مستش�فى والية نينوى، وعند 
إتم�ام معالجت�ي وألن الق�وات العراقي�ة 
حررت اغلب مناطق ص�الح الدين نقلونا 

اىل محافظة األنبار«. 
»تركز وجودنا )فرقة أبو معتز القريي(  
يف قضاء هيت بعد مع�ارك الرمادي إال أن 
تقدم القوات العراقية وتحريرها للقضاء 
لتش�كيل  املوص�ل  إىل  للع�ودة  اضطرن�ا 
خطوط الصد يف جنوب نينوى يف القيارة«، 

بحسب قوله.
يسرتسل البلجيكي »اضطرنا تقّدم القوات 
العراقية يف محافظة نينوى إىل الرجوع إىل 
الخل�ف يف كل م�رة يفرضون س�يطرتهم 

ع�ىل أحي�اء املدين�ة، إىل أن حورصن�ا يف 
الجانب الغربي منها أو ما يعرف بالجانب 

األيمن«.
»عن�د وص�ول الق�وات العراقي�ة للجانب 
األيمن م�ن املوصل -يكمل طارق حديثه- 
انقس�منا داخ�ل الفرق�ة إىل خياري�ن أنا 
ومعي رفاق�ي البلجيكيون قررنا الهروب 
إال أن ش�خصا يدع�ى الق�ايض الرع�ي 
رفض االنسحاب وهددنا بالعقاب، وطلب 
من�ا أن نك�ون انغماس�يني »انتحاريني«  

ونبقى نقاتل حتى الشهادة«.
يق�ول »اقتن�ع بعضن�ا ب�كالم الق�ايض 
والبعض اآلخر هرب باتج�اه النهر ومنه 
إىل بادوش وتلعفر، وبعد اش�تداد القصف 
تفرقنا وأختبأت أنا يف أحد البيوت بمنطقة 
املي�دان إىل أن تم�ت محارصت�ي بالكامل 
من قبل جه�از مكافحة اإلرهاب العراقي 
وألق�ي القب�ض ع�يل وكان ذل�ك بتأريخ 

.»2017/7/13
ولم يكن دور أبو حمزة البلجيكي مقترصاً 
ع�ىل القتال فق�ط، بل كان مس�ؤوالً عن 
خالي�ا يف أوربا ويقوم بالدع�وة اىل القيام 
بعملي�ات إرهابية يف أوربا وأمريكا ويدعو 
املس�لمني األجان�ب إىل الق�دوم لس�وريا 

والعراق.
 يق�ول ط�ارق »قم�ت بتصوي�ر مقاطع 
فيديوية من املوصل أدعو فيها املجاهدين 
يف أوروبا خاصة يف فرنسا وبلجيكا للقيام 

بعمليات انتحارية«.
يذك�ر أن البلجيك�ي يعد أب�رز اإلرهابيني 
األوربيني ممن تتابعهم األجهزة املخابراتية 
األوربية، وأصدرت الحكومتان والبلجيكية 
والفرنسية أكثر من بيان بما يخص مقتله 
أو عن عودته إىل أوربا، ما جعل السلطات 
الفرنس�ية تنر صوره وتطلب املساعدة 
يف القب�ض علي�ه، وأبلغ أح�د املوظفني يف 
محط�ة قطارات فرنس�ية الس�لطات أنه 
شاهد ش�خصا بنفس مواصفاته يستقل 
القطار ما جعل الرطة الفرنس�ية تقوم 
بإجالء محطة قطارات شمال باريس يوم 

30 أيار املايض.

رئيس الوزراء أكد استعداد بغداد للعب دور حلل »املشاكل« بني الدول العربية واإلسالمية

العراق يدعو »قادة املنطقة« إىل لقاء رسيع

قاتل يف كوباني وتكريت والرمادي ونينوى.. ودّرب قاصرين على القتل

القضاء ينتزع اعرتافات لص جنده تاجر خمدرات بلجيكي وأصبح إرهابيًا يف العراق وسوريا

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

ح�ررت الق�وات االمينة املش�رتكة، أمس الس�بت، 
ناحية الرمانة غربي االنب�ار واملناطق املحيطة بها 
بالكام�ل، فيما أعلن قائد عملي�ات تطهري الجزيرة 
واع�ايل الفرات عن وصول القطعات العس�كرية اىل 

الحدود العراقية السورية غربي االنبار.
ونقل التلفزيون الرس�مي خ�رباً عاجالً مفاده، أنه 
ت�م »تحرير ناحي�ة الرمانة واملناط�ق املحيطة بها 

بالكامل«.
وأعلن قائد عمليات تطه�ري الجزيرة واعايل الفرات 
الفريق الركن عبد االمري رش�يد يار الله عن وصول 
القطعات العس�كرية اىل الحدود العراقية السورية 

غربي االنبار.
وقال ي�ار الله يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن » قطعات قي�ادة عمليات الجزيرة 

املتمثل�ة بفرق�ة املش�اة الس�ابعة وفرق�ة املش�اة 
االلية الثامنة والحش�د العشائري تعرب نهر الفرات 
وتس�يطر عىل جرس الرمانة وتحرر ناحية الرمانة 
بالكامل«. وأضاف »كما ت�م تحرير قرى )البوعبيد 
- البوف�راج - البوش�عبان - الباغوز - الربط - البو 
ح�ردان - العش - ختيلة - دغيمة(«، مش�رياً اىل أن 
»القطع�ات تصل إىل الح�دود العراقية - الس�ورية 

ومازالت مستمرة بالتقدم«.
بدورها، أعلنت قوات الحش�د الش�عبي عن إنش�اء 
س�واتر ترابية ومنصات نقاط حراس�ة يف الريط 

الحدودي بني العراق وسوريا.
وقال اعالم الحشد الشعبي يف بيان تلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »الهندس�ة العس�كرية 
التابعة لهيئة الحشد الشعبي قامت بإنشاء سواتر 
ترابية ومنصات نقاط حراسة يف الريط الحدودي 
ب�ني الع�راق وس�وريا املح�اذي ملدين�ة البوكم�ال 

السورية«. واضاف انه »بعد تحرير قضاء القائم تم 
إس�ناد مهمة مسك الحدود لقضاء القائم الحدودي 
إىل اللواء 17 يف الحشد الشعبي ملنع تسلل االرهابني 

إىل داخل األرايض العراقية« .
يف غضون ذلك، أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء 
أن رئيس ال�وزراء حيدر العب�ادي وجه باإلرساع يف 
تأمني متطلبات دعم االس�تقرار يف املناطق املحررة 
حديثاً غ�رب االنبار. وقال�ت األمانة يف بي�ان »بناًء 
ع�ىل توجيه رئي�س مجلس ال�وزراء ت�رأس األمني 
العام ملجل�س الوزراء مهدي العالق اجتماعاً عاجالً 
ملناقش�ة االحتياجات التي يتطلبها دعم االستقرار 
يف املناط�ق املح�ررة حديث�ًا غ�رب االنب�ار وتوفري 
املساعدات الرسيعة للنازحني«، مبينا أن »ذلك جاء 
خ�الل الجلس�ة الطارئة الت�ي عقدتها خلي�ة إدارة 
األزمات املدنية يف دار الضيافة ببغداد بحضور فريق 
العمل الدويل برئاسة منسقة األمم املتحدة للشؤون 

اإلنس�انية ليز كران�دي ومحافظ االنب�ار وعدد من 
والتج�ارة،  والكهرب�اء،  وزارات  ووكالء  معاوني�ه 
والصح�ة، والنق�ل«. وأك�د األم�ني العام، بحس�ب 
البيان، »أهمية الدعم الذي تقدمه الجهات الساندة 
أثناء وبعد عمليات التحرير التي تسهم بإدامة زخم 
االنتصارات التي تحرزها قواتنا الباس�لة بصنوفها 
كافة، وتوفري متطلبات العودة واالستقرار يف جميع 
القطاع�ات«، موضح�ا أن »نتائج الجلس�ة س�يتم 
رفعه�ا بتقري�ر مفص�ل اىل رئيس مجل�س الوزراء 
القائ�د العام للقوات املس�لحة للتوجيه بش�أن تلك 
االحتياجات«.وبني، أن »االجتماع ناقش اإلمكانيات 
املتاح�ة لتوف�ري االحتياج�ات اآلني�ة الت�ي قدمها 
محافظ االنبار وتصنيفها بحس�ب األولويات، منها 
فت�ح الطرق ورف�ع األنق�اض من جان�ب وتأهيل 
املدارس واملستش�فيات وإيصال املاء والكهرباء من 

جانب أخر«.

عملية خاطفة قادت إىل حترير ناحية الرمانة.. وجملس الوزراء يناقش عملية استقرار غربي االنبار

وصول القطعات العسكرية إىل احلدود مع سوريا.. واحلشد الشعبي ينصب سواتر ومنصات حراسة
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       بغداد / المستقبل العراقي

ذك�ر مس�ئولون عس�كريون، إن ق�وات تابعة 
للجي�ش الوطن�ي الليب�ي املتمرك�ز يف رشق ليبي�ا 
طردت، مس�لحني إرهابيني من أحد آخر معاقلهم 
يف بنغ�ازي ثاني ك�رى مدن الب�اد. واملعركة عىل 

بنغ�ازي بني الجيش الوطني الليب�ي يف رشق ليبيا 
ومتطرف�ني وغريهم من املس�لحني ه�ي جزء من 
رصاع أوسع يعصف بالباد منذ انزالقها إىل الفوىض 

عقب اإلطاحة بمعمر القذايف يف عام 2011. 
ولقي عدد من املس�لحني وجندي واحد حتفهم 
عندم�ا تحركت قوات خاصة إىل منطقة اخريبيش 

وه�ي واحدة من آخر الجي�وب املتبقية لإلرهابيني 
يف بنغازي. 

وق�ال الل�واء وني�س بوخم�ادة ل�«روي�رز«، 
الخميس، إن قواته س�يطرت عىل املنطقة بالكامل 
تقريب�ا بعد ي�وم من القتال العنيف، مش�ريا إىل أن 

الليلة األخرية آلخر داعيش يف منطقة أخريبيش.

قوات رشق ليبيا تطرد »داعش« من بنغازي

بروكسل متهل لندن أسبوعني لدفع فاتورة بريكست

         بغداد / المستقبل العراقي

تح�وم رياح التغي�ري يف صح�راء اململكة 
العربي�ة الس�عودية. وق�د أرست 3 أيام من 
مؤام�رات الق�ر يف الري�اض الس�عوديني 
واملراقب�ني األجان�ب ع�ىل حد س�واء، حيث 
تم اعتق�ال العرشات م�ن األم�راء والوزراء 
واملس�ؤولني الس�ابقني والحالي�ني يف إط�ار 
حمل�ة ملكافح�ة الفس�اد بقي�ادة ويل العهد 

محمد بن سلمان.
وال ش�ك أن الحملة تقودها دوافع إلعادة 
هيكل�ة ش�بكات األرسة املالك�ة. ومع ذلك، 
فإنه�ا تهدف أيضا إىل تعزي�ز وضع األمري يف 
أعىل التسلسل الهرمي االقتصادي والسيايس 
للب�اد. وألع�وام، خطط امللك س�لمان وابنه 
بدقة لصعود الحاكم الشاب إىل العرش. لكن 
س�عيهم إىل توطيد الس�لطة هو نتاج البيئة 
الجيوسياسية يف اململكة وكذلك طموحاتهم 

الشخصية سواء بسواء.
لتجمي�ع  س�لمان  آل  محاول�ة  وكان�ت 
السلطة تختمر ألعوام. وألن مؤسس اململكة 
العربية الس�عودية امللك »عب�د العزيز« كان 
لدي�ه 36 ابنا، فإن الكث�ري من تاريخ اململكة 
املعارص تميز باملنافسة وبناء التحالفات، يف 
كثري م�ن األحيان بني فروع األرسة املختلفة 
م�ن مختل�ف األمه�ات. وكث�ريا م�ا تذهب 
الس�يطرة عىل بعض املواضع أو املؤسسات 
إىل ش�خصيات مح�ددة من أصح�اب النفوذ 
امللك�ي. وعىل س�بيل املث�ال، ق�اد ويل العهد 
السابق، سلطان بن عبد العزيز وزارة الدفاع 
من�ذ ما يقرب من 50 عاما، قبل تمريرها إىل 
أخيه، املل�ك الحايل. وبنفس الطريقة، س�لم 
امللك الراحل عبد الله مقاليد الحرس الوطني 
السعودي إىل ابنه يف نهاية املطاف. وحتى أن 
بعض األم�راء تمكنوا من القي�ام بأدوارهم 
الخاصة يف اقتصاد اململكة، عىل الرغم من أن 
بع�ض القطاعات، بما يف ذلك صناعة النفط 

الهامة جدا، ظلت يف أيدي التكنوقراط.
وخل�ق هذا الهي�كل من الس�لطة نظاما 

غري رس�مي من الضواب�ط والتوازنات، التي 
منع�ت أي فصيل ملكي واحد من الس�يطرة 
ع�ىل الب�اد. ونتيج�ة لذل�ك، كان أي تغي�ري 
كبري يف اململك�ة يتطلب تاريخيا توافق اآلراء 
ب�ني األرسة الحاكم�ة. ولك�ن يب�دو أن هذا 
النظام يذهب اآلن بدون رجعة. ومع معاناة 
غالبي�ة أبناء مؤس�س اململك�ة املتبقني من 
الش�يخوخة، ف�إن أحف�اده حريصون عىل 
املطالب�ة بحقوقهم. وعندما فعلوا، أخذ امللك 
س�لمان عىل عاتق�ه إعادة هيكل�ة أرسة آل 

سعود وتوازن القوى فيها.
ومنذ ت�ويل العرش يف كان�ون الثاني عام 
2015، عم�ل امللك عىل إع�ادة تنظيم الدولة 
السعودية وتجميع مراكز القوى فيها تحت 
س�يطرة ابنه محمد، حفيد امللك املؤس�س يف 
س�الة األرسة الس�لمانية، مع القضاء عىل 
عدد م�ن التحديات من الخص�وم العائليني. 
ويف الواق�ع، بع�د س�اعات فقط م�ن توليه 
منصب�ه، عني امللك س�لمان ابن�ه محمد بن 
س�لمان وزي�را للدف�اع، األم�ر ال�ذي منحه 
دورا رائ�دا يف الجه�از العس�كري للباد. ويف 
األع�وام الت�ي تل�ت ذل�ك، أصب�ح ويل العهد 
أيض�ا وجه رؤية اململكة لع�ام 2030، وهي 
خطة اإلصاح االقتصادي، إضافة إىل رئاسة 
العديد م�ن املجالس االقتصادية الهامة، بما 
يف ذلك املجلس األعىل، املنش�أ حديثا، لرشكة 
النفط الس�عودية أرامكو. ورسعان ما صعد 
محمد بن س�لمان إىل مكان�ة بارزة، لكنه لم 
يك�ن حتى هذا العام قادرا ع�ىل إزاحة اثنني 
من أكر منافس�يه. ويف حزيران، أطاح امللك 
بمحم�د بن ناي�ف، الرجل الق�وي الذي كان 
يس�يطر عىل وزارة الداخلية، ومن ثم بعض 
أجه�زة املخاب�رات يف الباد، ليح�ل محله بن 
س�لمان كويل للعهد. وبحلول الش�هر التايل، 
قام ويل العهد املعني حديثا ببناء جهاز أمني 
منح�ه رقابة إضافي�ة عىل مه�ام التحقيق 
يف مجتم�ع االس�تخبارات الس�عودي. ثم يف 
4 ترشي�ن الثاني، أطاح بن س�لمان باألمري 
متع�ب ب�ن عبد الله م�ن منصب�ه عىل رأس 

الح�رس الوطني الس�عودي، األمر الذي أدى 
إىل الح�د من نفوذ ابن عمه، ومنحه س�لطة 

عىل األجهزة األمنية جميعها.
ولكن هن�اك املزيد من العوام�ل املحفزة 
ألنشطة ويل العهد أكثر من كونه مجرد تحول 
بس�يط بني األجيال. فاململك�ة تواجه اليوم 
أكر أزمة اقتصادية واجهتها منذ اكتش�اف 
النفط عام 1938. وقد أدى انخفاض أسعار 
النفط الخام إىل تباطؤ اقتصاد الباد املعتمد 

ع�ىل النفط، وعىل الرغم من أن األس�عار قد 
ترتفع بش�كل مؤقت، وقد وصل�ت بالفعل، 
يف 6 ترشي�ن الثان�ي، إىل ذروتها منذ حزيران 
عام 2015، فمن الواضح أن النفط لن يعول 
علي�ه لنم�و االقتصادي الس�عودي بش�كل 
موث�وق كم�ا كان يف الس�ابق. وال ش�ك أن 
بن س�لمان ال�ذي يبلغ من العم�ر 32 عاما، 
س�يرأس التحول االقتصادي يف املس�تقبل، 
حيث تتضاءل أهمية النفط يف مزيج الطاقة 

العاملي عىل مدى العقود القليلة القادمة.
وقد أجرت التحديات املالية، التي تسببت 
به�ا ه�ذه األوضاع، الس�عودية ع�ىل اتخاذ 
تداب�ري للتقش�ف. ويف وق�ت س�ابق من هذا 
العام، خفض املسؤولون السعوديون بعض 
اإلعان�ات، ويف مرحل�ة م�ا، نظ�روا يف إلغاء 
جميع هذه اإلعانات. ولكن من الصعب، عىل 
الرغم من انخفاض عائدات النفط واإلنفاق 
االجتماع�ي يف الري�اض، أن تج�د نموذج�ا 

اقتصاديا جديدا ليحل محل نموذجها الحايل، 
املوجه نحو صادرات النفط.

حزم�ة  تك�ون  ق�د  األرج�ح،  وع�ىل 
اإلصاح�ات الضخمة، مث�ل »رؤية 2030«، 
التي تس�عى إىل تعزيز قوة اململكة من خال 
توجي�ه االحتياطيات املالي�ة الضخمة نحو 
االس�تثمار، أفض�ل فرصة للنم�و عىل املدى 
الطوي�ل. وبينم�ا تبح�ث اململكة عن س�بل 
لتعزيز إنتاجية العمل لديها، س�يكون لديها 
حافز اقتصادي أكر لتشجيع مشاركة املرأة 
يف القوى العاملة ويف الحياة العامة. وتعد كل 
هذه التغريات قضايا هامة وحساسة، يجب 
ع�ىل الحاك�م الس�عودي املقب�ل أن يتصدى 
له�ا عىل م�دى العقد أو العقدي�ن القادمني. 
وجميعه�ا مش�اكل ال يمكن ل�ويل العهد أن 
يعالجها من موقف ضع�ف، ألن حلولها من 
املرج�ح أن تغضب بع�ض الفصائ�ل األكثر 
نف�وذا يف الب�اد. وينط�وي إصاح أس�اليب 
اململكة التقليدي�ة لصنع القرار عىل مخاطر 
معين�ة. وق�د يتس�بب االضط�راب الرسيع 
لشبكات املحسوبية وقنوات النفوذ والسلطة 
يف إثارة النخبة الس�عودية. وحتى اآلن، ليس 
من الواضح ما إذا كان »بن س�لمان« يعتزم 
تقليص دائرة السلطة إىل مجموعة من أقرب 
مستش�اريه، أو إذا كان مقدم�ا عىل احتكار 
الس�لطة لنفس�ه. لكن ما يتضح هو أن ويل 
العه�د يراه�ن عىل ش�عبيته ب�ني املواطنني 
الس�عوديني، الذي�ن يؤي�د الكث�ريون منهم 
محاولته ملكافحة الفساد، من أجل الحصول 
عىل الوالء ال�ذي يحتاجه إلعادة كتابة العقد 
يف  يشء،  كل  وبع�د  للمملك�ة.  االجتماع�ي 
مرحل�ة ما بعد النفط، لن تس�تطيع اململكة 
الحفاظ عىل تقديم هذا النوع من العطاءات 
الس�خية، التي حافظت م�ن خالها، لفرة 
طويلة، عىل مس�افة صحية بني شعب الباد 
والنخبة التي تحكم. وبدال من ذلك، ستحتاج 
اململك�ة إىل عقد اجتماع�ي مختلف، يتطلب 
املزي�د من الثقة ب�ني املواطنني الس�عوديني 

واملسؤولني.

أمراء ومسؤولني وراء القضبان.. وحممد بن سلمان يقبض على السلطة

أزمة يف السعودية: رياح مؤامرة أم تغيري؟

اتفاق بني ترامب وبوتني: »ال حل عسكري« بسوريا 

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت األم�م املتح�دة أن التحال�ف العرب�ي بقيادة 
الس�عودية ال ي�زال يفرض حص�ارا كاما ع�ىل اليمن، 
مشرية إىل أن ذلك قد أدى إىل إغاق مستشفيات يف الباد. 
وقال س�تيفان دوجاريك املتحدث الرسمي باسم األمني 
العام لألمم املتح�دة يف مؤتمر صحفي: »جرت اتصاالت 
عىل مختلف املس�تويات )بني األمم املتحدة والس�لطات 
الس�عودية( من أجل رفع هذا الحص�ار.. ومن الواضح 
أن جهودن�ا واتصاالتن�ا لم تحقق اله�دف، ألن الحصار 

مستمر«.
وأكد دوجاريك أن املس�اعدات اإلنس�انية لم تصل إىل 
اليم�ن منذ ال�5 نوفم�ر، مش�ريا إىل ورود تقارير حول 
إغاق املستشفيات بس�بب عجزها عن تسديد النفقات 

املتزايدة عىل الوقود.
يذك�ر أن التحال�ف أعل�ن االثن�ني املايض ع�ن إغاق 
املناف�ذ اليمنية بع�د إطاق صاروخ بالس�تي من اليمن 

باتجاه العاصمة السعودية.

       بغداد / المستقبل العراقي

تق�دم عض�وان جمهوري�ان يف الكونغ�رس األمريكي 
باقراح يقيض بقطع الدعم عن دول ال تؤيد معظم مواقف 
واش�نطن يف األمم املتحدة. وينص مرشوع القانون، الذي 
أع�ده الجمهوريان لوي غومريت وس�تيف كينغ، عىل أن 
الدول�ة، التي تصوت يف آخ�ر دورة للجمعية العامة لألمم 
املتح�دة وكذل�ك يف مجل�س األمن ال�دويل لصال�ح موقف 
واشنطن يف أقل من 50% من الحاالت، ستعتر بلدا »يعارض 
وجهة النظر األمريكية«. ويشري مرشوع القانون املذكور 
إىل أن الواليات املتحدة ستتمكن من قطع التمويل عن عدد 
من الدول يف إطار التعاون االقتصادي والعسكري، خاصة 
يف مج�ايل التعليم العس�كري والتدريبات املش�ركة. كما 
ينص املرشوع عىل إمكانية تقديم مساعدات إىل مثل هذه 
الدول »املعارضة« إذا رأى الرئيس األمريكي أن ذلك يخدم 
مصال�ح الواليات املتحدة أو يف حال حدوث تغريات جذرية 
يف سياسة دولة من ضمن تلك الدول تؤدي إىل توقفها عن 

معارضة مواقف واشنطن يف األمم املتحدة .

األمم املتحدة تعلن فشل جهودها
 يف »رفع احلصار« عن اليمن

الكونغرس األمريكي يتجه إىل »قطع التمويل« 
عن كل دولة تعارض أمريكا

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الكرملني أمس الس�بت ان الرئيس االمريكي دونالد ترامب 
ونظريه الرويس فاديمري بوتني اتفقا يف بيان مش�رك عىل هامش 
قم�ة آس�يا-املحيط اله�ادئ، ع�ىل ان »ال حل عس�كريا« للنزاع يف 

سوريا.
وذكر الكرملني عىل موقعه االلكروني ان »الرئيسني اتفقا عىل 
ان النزاع يف س�وريا ليس له حل عسكري«، واكدا »تصميمهما عىل 

دحر تنظيم الدولة االسامية« املتطرف.
وق�ل الكرملني الس�بت إن الرئيس�ني ال�رويس فاديمري بوتني 
واألمريكي دونالد ترامب اتفقا يف بيان مش�رك بش�أن سوريا عىل 
مواصلة الجهود املشركة يف التصدي لتنظيم »داعش« إىل أن تسفر 

عن هزيمته.
وأك�د الزعيمان أيضا التزامهما بس�يادة س�وريا واس�تقالها 
وس�امة أراضيها وطالب�ا كل أطراف الراع الس�وري بلعب دور 

نشط يف عملية السام بجنيف.
وأضاف البيان الرويس األمريكي بشأن سوريا أن بوتني وترامب 
دعي�ا، ال�دول األعضاء يف األم�م املتح�دة إىل زيادة مس�اهمتها يف 
مس�اعدة سورية يف األش�هر املقبلة، مؤكدين رضورة فتح قنوات 

اتصال لتفادي الحوادث الخطرية يف الرشق األوسط.
وقال وزير الخارجية الرويس سريغي الفروف السبت إن موعد 
مؤتمر السام يف سوريا لم يتحدد بعد. وأدىل الفروف بالتريحات 

عىل هامش قمة أبك املنعقدة يف فيتنام.
وكان من املتوقع عقد املؤتمر السوري للحوار الوطني يف جنوب 

روسيا يوم 18 ترشين الثاني لكنه تأجل.
ودعت األمم املتحدة إىل إجاء فوري ل� 435 مريضا محارصين 
من قبل قوات النظام السوري، يف الغوطة الرشقية بريف العاصمة 

دمشق.
جاء ذلك يف بيان مش�رك صدر الجمعة عن مقرر األمم املتحدة 
الخاص املعني بالحق يف الغذاء، هال ألفر، واملقرر األممي الخاص 

املعني بصحة اإلنسان، داينوس بوراس.
وأوض�ح البيان، أن النظام الس�وري يتحّم�ل، يف إطار القانون 
الدويل، مس�ؤولية ع�اج امل�رىض واملصابني يف الغوط�ة الرشقية، 
وإيصال املس�تلزمات الطبية واملواد الغذائية األساسية إىل املنطقة 

بشكل آمن.
وأك�د عىل رضورة س�ماح النظام لعمليات اإلج�اء الطبية من 

الغوطة الرشقية دون تأخري.
ولف�ت البيان إىل أن مئات اآلالف م�ن املدنيني محارصون، منذ 
ع�دة أع�وام، يف الغوطة الرشقي�ة. وطالب بإجاء ف�وري ل� 435 

مريضا، بينهم أطفال دون الخامسة، من املنطقة.
ويعيش نحو 400 ألف مدني يف غوطة دمش�ق الرشقية ظروفا 
إنس�انية صعب�ة للغاية، بع�د أن ضّي�ق النظام مؤخ�راً، الحصار 
املف�روض عليه�ا، عر إح�كام قبضته ع�ىل طريق تهري�ب املواد 

الغذائية إىل الغوطة.

       بغداد / المستقبل العراقي

أمه�ل االتح�اد األوروب�ي بريطانيا أس�بوعني 
لتوضيح التزاماتها وخصوصا املالية منها يف إطار 
بريكست يف ختام جولة سادسة من املفاوضات لم 
تسمح بتحقيق اخراق حاس�م لتنظيم االنفصال 
بني الطرف�ني. وحدث العكس. فقد كش�فت هذه 
املفاوض�ات التي اس�تمرت يوما ونص�ف اليوم يف 
بروكس�ل وجود عثرة أخرى هي امللف االيرلندي إذ 
أن لندن وبروكس�ل مختلفتان بشدة حول طريقة 

تجنب العودة إىل حدود فعلية مع ايرلندا.
وقال كبري مفاويض االتحاد األوروبي لريكست 
ميشال بارنييه إن األوروبيني يريدون أجوبة ملحة 
مع التزامات »واضحة وصادقة« من قبل الحكومة 
الريطانية. وردا عىل س�ؤال يف مؤتمر صحايف عما 
إذا كان هن�اك موع�د محدد »بأس�بوعني« لتعطي 
بريطاني�ا ردها عىل قضية فاتورة بريكس�ت التي 

تقدر بستني مليار يورو، قال بارنييه »نعم«.
وبهذا الرشط فق�ط يمكن أن يقبل األوروبيون 
يف قمة االتحاد املقررة يف 14 و15 كانون األول، بدء 

مرحلة جديدة من املفاوضات.
وخافا للمرحلة الحالية، ستش�مل تلك املقبلة 
العاقة املس�تقبلية م�ع لندن الت�ي تنتظر بفارغ 

الص�ر ب�دء املحادث�ات التجاري�ة لف�رة م�ا بعد 
بريكس�ت. ورصح كب�ري املفاوض�ني الريطانيني 
لريكس�ت ديفيد ديفي�س للصحافيني »علينا اآلن 
الس�ري قدما لانتق�ال إىل املفاوضات حول عاقتنا 
املس�تقبلية«. لك�ن بارنييه قال ب�إرصار انه يجب 
أوال التوص�ل إىل »اتف�اق ح�ول وترية االنس�حاب 
املنظم من اململكة املتح�دة«، مؤكدا أنها »أولويتنا 
املطلق�ة«. وإح�دى القضاي�ا الثاث الرئيس�ية يف 
مفاوض�ات االنفصال هي تس�وية الكلف�ة املالية 
لريكس�ت اللتزامات اململكة املتحدة داخل االتحاد 

الذي كانت عضوا فيه ألكثر من أربعني عاما.
وكان رئيس الرملان األوروبي انطونيو تاجاني 
ذك�ر مؤخ�را أن فات�ورة بريكس�ت تبل�غ ح�وايل 
»خمس�ني أو س�تني ملي�ار« ي�ورو، مؤك�دا بذلك 
تقديرات ش�به رس�مية يتم تداولها يف بروكس�ل. 

وعر عن أسفه »للفتات« الذي تعرضه لندن.
واىل جان�ب الفات�ورة، يري�د االتح�اد األوروبي 
حق�وق  مس�ألة  ح�ول  كاف«  »تق�دم  تحقي�ق 
األوروبي�ني الذي يعيش�ون يف اململك�ة املتحدة بعد 
بريكست، وتأثري االنفصال عىل الحدود بني ايرلندا 

ومقاطعة ايرلندا الشمالية التابعة لريطانيا.
وتصاعد التوتر فجأة بشأن هذا امللف بني لندن 
والدول ال27 وان كان الجانبان متفقني عىل تأكيد 

عدم العودة إىل حدود رسمية.
ويف وثيقة داخلية، يؤيد االتحاد األوروبي موقف 
دبل�ن التي ت�رى انه ينبغ�ي أن تواص�ل مقاطعة 
إيرلندا الشمالية الريطانية تطبيق قوانني السوق 
األوروبي�ة املوح�دة واالتح�اد الجمرك�ي لاتحاد 
األوروب�ي لتجنب العودة إىل املراك�ز الحدودية عىل 

الحدود مع جمهورية إيرلندا.
وقال وزير بريكست الريطاني يف ختام الجولة 
السادس�ة من املفاوضات التي شغلت فيها حدود 
ايرلن�دا حي�زا كب�ريا »نع�رف بالحاج�ة إىل حلول 

محددة للظروف الفريدة اليرلندا الشمالية«.
وأض�اف »لك�ن ال يمكن أن يصل ه�ذا األمر إىل 
إنش�اء حدود جديدة داخ�ل اململك�ة املتحدة«، أي 

ايرلندا الشمالية وبقية اململكة املتحدة.
م�ن جهته، رصح بارنيي�ه أن »اململكة املتحدة 
قررت مغادرة االتحاد قبل 500 يوم. ستغادر فعليا 
االتح�اد يف 29 آذار 2019 منتص�ف اللي�ل بتوقيت 

بروكسل«، مشريا إىل أن »الوقت يميض«.
وأعلن�ت الحكوم�ة الريطانية م�ن جهتها أن 
اململكة املتحدة س�تخرج من االتح�اد األوروبي يف 
ذل�ك التاريخ والتوقي�ت بموجب تعديل س�يطرح 
ضمن مرشوع قانون بريكس�ت ال�ذي ال يزال قيد 

الدرس يف الرملان.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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Gazprom Neft Badra B.V. 

إعالن مناقصةغازبروم نفت بدرا بي في/   
 

 أعالن مناقصة
  

   بدرة حقلوإنتاج  تطويرذ لعقد المنف المقاول،في ازبروم نفت بدرة بي شركة غقوم ت
 

 2017 \  0868بإعالن المناقصة رقم  
 مصنع معالجة النفطفي   هيتاشيالغاز  بيناتتورشراء و تجهيز  وقود الديزل المستورد لبدء تشغيل 

 
يمكن المشاركة لكل  شركة عراقية او اجنبية تمتلك الخبرة في اداء المشاريع المماثلة بطبيعتها كما يحق لها اداء اعمال في 

 جمهورية العراق/ او بلد تسجيل الشركة. جمهورية العراق حسب التشريعات القانونية النافذة في 
 

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

 تبين اصوال كافية لتنفيذ المشروع. 2016و  2015و  2014تقديم بيانات مالية  -
 بالكاملقبول شروط و احكام العقد و تأييد قدرته على تنفيذ نطاق العمل  -
 الماضية) 3(مدى السنوات الثالث على  توفر الخبرة في اداء المشاريع المماثلة في العراق -
 (مائة ألف) دوالر أمريكي 100.000تقديم التأمينات  االولية  ال تقل عن   -
 الماضية ) 3( مدى السنوات الثالث علىالعراق  عقود تجهيز و تخزين الوقود فيتقديم وثائق تؤكد أداء   -
 المتطلبات الفنية داخل جمهورية العراق حسب  على األقل مليونين  لتر من وقود الديزل  ) 2(توفر -
 االمتثال للمتطلبات الفنية على أساس شهادة الجودة الصادرة عن مختبر طرف ثالث خارج العراق -
 تقديم العرض التجاري -
 تقديم جدول توريدات الوقود والتزام به -
 االمتثال لشروط الدفع. -
 متر مكعب من وقود الديزل في العراق 2000توفر القدرة على تخزين   -

 
يجب أن تتوافق العطاءات مع متطلبات مستندات المناقصة. فإن المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء، إلغاء عملية 

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

 
تحصل الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة المذكورة أعاله على كافة مستندات المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع 

على اسم الشركة الكامل، وعنوان  معلومات كافية لتأكيد  المعايير المبينة أعاله، موقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي
البريد اإللكتروني ، الهاتف ، الفاكس ، االسم الكامل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكتروني. وترسل هذه الطلبات إلى 

Tenders-قسم العقود و المشتريات عن طريق البريد اإللكتروني إلى  -في ازبروم نفت بدرة بي شركة غ
adra.comb-Materials@gazpromneft ،  دون أية مسؤولية عن الفقدان أو التأخير بعد تقديم طلب خطي كما ذكر

 أعاله.
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 المشترياتقسم العقود و   \ فيازبروم نفت بدرة بي شركة غ
 
 

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

Tender announcement 
 

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

 
Tender # 0868/2017 - Purchase of imported diesel fuel for black start of Hitachi Gas Turbines at CPF 

 
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of similar 
projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of 
registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.  

 
 

In order to be eligible to participate in the Tender, the Bidders shall: 
 

- submit audited financial statements for 2014, 2015 and 2016 that show sufficient assets to 
perform the supply; 

- accept the terms and conditions of the Contract and confirm their full capability to perform 
the complete Scope of Work; 

- have an experience of performing similar work for the last 3 years in Iraq;  
- provide required Bid Bond of not less than $100.000 (one hundred thousand) US dollars; 
- demonstrate evidence of at least three (3) ongoing and completed  contracts for supplying 

and storage of  diesel fuel 
- have availability of minimum 2 million liters of Diesel Fuel in strict compliance to technical 

requirements within Republic of Iraq; 
- comply with the technical requirements based on third party Certificate of Quality from a 

laboratory outside of Iraq; 
- submit commercial proposal; 
- provide or comply procurement execution Schedule; 
- comply with Payment Terms; 
- be able to store minimum 2000 m3 of diesel fuel within Republic of Iraq; 

 
Bids should conform to the requirements of the Tender Documentation. Bids received will be 
evaluated by the Operator based on the minimal criteria’s listed above. The Operator reserves the 
right to accept or reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids, at any time 
prior to award of contract, without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders or 
any obligations to inform the affected bidder or bidders of the ground for the Operator’s action. 
 
Companies interested in participating in above mentioned Tender may obtain full set of Tender 
Documentation after submission of a written application (submitted on the letterhead signed by an 
authorized person) and containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, 
full name of contact person and his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft 
Badra B.V. Contract and Procurement Department by email to Tenders-Materials@gazpromneft-
badra.com. The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or 
late arrival after submission of a written application as noted above. 
 
Deadline for bids submissions for above mentioned tender is November 30th, 2017, 4PM 
(UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 

 

لحص�ول ك�ر قرار  والحاقا باعالننا ذي الع�دد  )357 يف 26/ 9/ 2017( 
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلديات ميس�ان ع�ن تأجري االمالك 
املدرجة مواصفاتها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية املجر الكبري وباملزايدة 
العلنية اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 2013. 
فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان 
– س�كرتري اللجن�ة وخالل س�بعة ايام  تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من القيمة املقدرة لبدل 
االيج�ار لكامل مدتة   وس�تجري املزاي�دة خالل الدوام الرس�مي من اليوم 
االخ�ري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مق�ر مديرية بلدية املجر 
الكب�ري  ويتحمل من ترس�وا عليه املزايدة اجور النرش واج�ور اللجنة واية 

اجور قانونية اخرى.

الرشوط :
1 � يتحمل من ترس�و عليه املزايدة رس�وم التصاميم ومخططات الس�وق 

خالل مدة )30( يوم من تاريخ املصادقة وبخالفه يعترب ناكل
2 � يتحمل من ترس�و عليه املزايدة تس�ديد قيمة امل�واد الناتجة عن الهدم 

خالل مدة )30( يوم من تاريخ املصادقة
3 � يف حال�ة اح�داث تعديل التصميم يجب ان يق�دم طلب للبلدية عىل ان ال 
يكون تعديال جوهريا يف التصميم وال يؤثر عىل مبلغ التقدير للبناء وعىل ان 

يكون التعديل بعد استشارة املكتب الهنديس
4 � يمنح املس�تاجر فرة تش�ييد بالغة س�نة واحدة وال تحتسب من مبلغ 

االيجار عىل ان يقدم كفالة ضامنة للتشييد تعادل مبلغ املساطحة
5 � ت�ؤول كافة املش�يدات اىل مديري�ة البلدية بعد انتهاء ف�رة العقد دون 

اللجوء اىل املحاكم املختصة
6 � اي تعليم�ات ت�رد من ال�وزارة او جه�ات ذات العالقة تع�د رشطا من 

رشوط العقد
7 � يس�لم املل�ك اىل بلدية عند الحاجة الي�ه دون املطالبة بالتعويض ودون 

اللجوء اىل املحاكم املختصة
8 � عىل املستاجر ان يطلع عىل املواقع  قبل الدخول باملزايدة العلنية

9 � يكون البناء تحت ارشاف لجنة من البلدية
10 � يلتزم املستاجر بدفع مبلغ قدره ) 1000000( مليون دينار اىل مديرية 

التخطيط العمراني يف ميسان حسب الضوابط والتعليمات

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن مزايدة

تعلن مديرية زراعه صالح الدين عن تأجري املساحات املدرجه 
تفاصيله�ا ادناه وف�ق احكام القانون 35 لس�نة 1983 وفق 
قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل 
فع�ىل الراغب�ن بالتاج�ري الحضور اىل مق�ر املديري�ة الكائن 
يف ص�الح الدي�ن / تكريت الس�اعة )10( صباحا مصطحبن 
معهم التامينات القانونية البالغة 20%  من القيمة التقديرية 
ويتحم�ل من ترس�و عليه املزاي�دة مصاريف واج�ور  النرش 
وس�تجري املزايدة ي�وم الثالثن اعتبارا من الي�وم التايل لنرش 

االعالن يف الصحيفة الرسمية

مديرية زراعة صالح الدين

اعالن مزايدة
تعل�ن مديري�ة زراعه صالح الدي�ن عن تأجري 
املساحات املدرجه تفاصيلها ادناه وفق احكام 
القانون 35 لسنة 1983 وفق قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل فعىل 
الراغب�ن بالتأج�ري الحضور اىل مق�ر املديرية 
الكائن يف صالح الدين / تكريت الساعة )10( 
صباحا مصطحبن معهم التامينات القانونية 
البالغة 20%  من القيمة التقديرية ويتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة مصاري�ف واجور  النرش 
وستجري املزايدة يوم الثالثن اعتبارا من اليوم 

التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واإلجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 379 

التاريخ: 5/ 11/ 2017 

نوع ت
العقار

رقمه 
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

  بغداد / المستقبل العراقي

زار وفداً ايرانياً عايل املس�توى ضم وزير 
الصناع�ة واملناج�م والتج�ارة االيرانية 
محمد رشيع مداي ووكيل وزارة الطاقة 
االيران�ي ونائ�ب رئي�س البن�ك املركزي 
االيراني ومدير عام رشكة الغاز الوطنية 
االيران�ي  الس�فري  يرافقه�م  االيراني�ة 
ايراج مس�جدي, واستقبل الوفد الضيف 
وزي�ر الكهرب�اء املهندس قاس�م محمد 
الفه�داوي, وت�م عق�د اجتماع�اً ض�م 
وكيل الوزارة لش�ؤون االنتاج واملشاريع 
ع�ادل جري�ان تم في�ه التباحث بس�بل 
التعاون املش�رك ب�ن جمهورية العراق 
والجمهورية االس�امية يف ايران بمجال 

الطاقة الكهربائية« .
وق�ال وزي�ر الكهرب�اء خ�ال االجتماع 
بحس�ب بيان للوزارة تلقته »املس�تقبل 
حل�ول  ع�ن  »نبح�ث  انن�ا  العراق�ي«، 
باس�ترياد  الخاص�ة  املالي�ة  للمش�اكل 
الغ�از م�ن اي�ران, حي�ث انن�ا كجان�ب 
عراق�ي التوجد لدينا اي مش�كلة ونحن 
س�اعون للتواصل معكم لحلها حس�ب 
توجيهات رئيس ال�وزراء حيدر العبادي 
خ�ال زيارته االخ�رية لطه�ران ولقائه 
رئيس الوزراء االيراني حس�ن روحاني, 
حي�ث ان »حاجتن�ا اىل الغ�از رضوري�ة 
خاصة يف اش�هر الصيف ونحن ساعون 
م�ن خال هذا اللقاء بوج�ود املعنين يف 
الوف�د الضيف ان نح�ل جميع املتعلقات 

الخاصة بهذا املوضوع الذي ارقنا » .
من جهته قد ابدا وزير الصناعة واملناجم 
بزي�ارة  س�عادته  االيراني�ة  والتج�ارة 
وزارة الكهرباء واللق�اء بالوزير, مؤكداً 
ع�ى توطيد العاق�ة يف مج�االت النفط 

والكهرباء والغاز«.

واشاد بجهود الوزير الفهداوي يف مرحلة 
اعادت االعمار قائاً ان »مهمتكم صعبة 
يف ه�ذا املج�ال واننا عى اس�تعداد لدعم 

بلدك�م وتحدي�داً وزارتك�م يف مج�االت 
اختصاصها كونكم ع�ى اطاع بقدرات 
ولديك�م  االيراني�ة  الطاق�ة  منظوم�ة 

عم�ل مش�رك م�ع رشكات متخصصة 
ايرانية وهناك رس�الة م�ن وزير النفط 
االيراني اىل س�يادتكم سيس�لمها السيد 

عراق�ي مدير عام رشك�ة الغاز الوطنية 
االيرانية, كما تس�عى جمهوريتنا للعمل 
بالربط التزامن�ي مع منظومة الكهرباء 

الوطني�ة العراقية بخص�وص موضوع 
الغاز االيراني املص�در اىل العراق, فنحن 
جادون لحل جميع االشكاالت هذا اليوم 

من خال اعض�اء الوفد الذي بصحبتي, 
وهن�اك مقرح�ات س�يتم عرضه�ا يف 
االجتم�اع الي�وم تتمث�ل بفتح حس�اب 
مش�رك يف امل�رف العراق�ي للتج�ارة 

تودع فيه املبالغ« .
وعق�ب الفه�داوي ع�ى حدي�ث الوزير 
االيران�ي قائ�ًا ان »العاق�ة البنكية تم 
االتفاق عى حلها يف زيارة رئيس الوزراء 
االخ�رية اىل طه�ران م�ن خ�ال البن�ك 
املركزي العراقي والبنك املركزي االيراني 
هن�اك اتفاقات اس�راتيجية س�ابقة يف 
ع�ام 2008 عى مرور الغاز االيراني عرب 
االرايض العراقي�ة وص�والً اىل محافظ�ة 
االنب�ار ومن ث�م اىل العقب�ة وان وصول 
انبوب الغاز اىل محافظة بغداد من ضمن 
ه�ذه االس�راتيجيات وان ايق�اف ضخ 
الغاز بس�بب اش�كاالت بنكية يع�د امراً 

ممكن تجاوزه«.
بدوره اكد وكيل الوزارة لشؤون االنتاج 
واملش�اريع ع�ادل جري�ان ان »ال�وزارة 
ال�ركات  م�ع  بتعاماته�ا  ماضي�ة 
االيراني�ة وهن�اك عقدي�ن ت�م ابرامهما 
االس�بوع املايض مع رشكت�ن ايرانيتن 
وان الرب�ط التزامن�ي ب�ن املنظومت�ن 
العراقي�ة وااليراني�ة ث�م انج�از جميع 
الجوان�ب الفني�ة في�ه وس�يتم الرب�ط 
التش�غييل منتص�ف هذا الش�هر, حيث 
انجزت جميع االتفاق�ات الخاصة بذلك 
وم�ن املؤم�ل ان تزود منظوم�ة الطاقة 
الكهربائية العراقية من ايران يف الصيف 
املقب�ل بح�دود )3000( مي�كاواط من 
الطاق�ة ك�ون الع�راق بحاج�ة اىل هذه 
الطاقة يف اش�هر حمل ال�ذروة وباملقابل 
سيتم تبادل الطاقة من منظومة الطاقة 
الكهربائية العراقي�ة اىل االيرانية بنفس 

الكمية يف اشهر الشتاء .

الكهرباء تبحث مع وفد »ايراين كبري« سبل التعاون املشرتك
لتوطيد العالقة يف جماالت النفط والطاقة والغاز
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وزير النفط يوعز بتوزيع
»30« مليون لرت من النفط األبيض 

عىل السليامنية واربيل ودهوك

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر النفط جب�ار اللعيب�ي حرص 
الوزارة عى تلبية احتياجات املواطنن من 
النفط األبيض يف مدن الس�ليمانية واربيل 
ودهوك .وقال وزي�ر النفط جبار اللعيبي 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«، نسخة 
منه ، ان » الوزارة ستبارش خال األسبوع 
املقب�ل بتوزي�ع مادة النف�ط األبيض عى 
مواطنين�ا يف املناط�ق وامل�دن يف االقلي�م 
».واض�اف » وت�م توجي�ه رشك�ة توزيع 
املنتج�ات النفطية عى تخصيص وتوزيع 
كمي�ة 30 ملي�ون ل�ر تس�هم يف تغطية 
املناط�ق  تل�ك  يف  مواطنين�ا  احتياج�ات 
وامل�دن« .وتابع وزير النف�ط ان » الوزارة 
مس�تمرة يف تجهيز وتوزيع م�ادة النفط 
األبيض عى مخيم�ات النازحن والعوائل 
املهج�رة واملناطق املح�ررة يف املحافظات 
الش�مالية ول�م تتوقف عملي�ات التجهيز 
حي�ث تتواص�ل جه�ود ال�وزارة وتواكب 

قواتنا األمنية يف جميع املدن املحررة.

حمافظ بغداد جيري جولة ميدانية عىل املواكب احلسينية من العاصمة بغداد اىل كربالء املقدسة
    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اج�رى محاف�ظ بغ�داد املهن�دس عط�وان 
العطوان�ي جول�ة ميداني�ة ع�ى املواك�ب 
الحس�ينية ش�ملت زيارة عدد م�ن املواكب 
بضمنها موكب محافظة بغداد والجهد االيل  
الذي تقدمه املحافظة لنقل الزاىرين بالقرب 
م�ن محافظة كرباء املقدس�ة .وذكر بيان 
أورده املكتب اإلعامي ان الس�يد العطواني 
اك�د ان الجه�ود الت�ي تقدمه�ا محافظ�ة 
بغ�داد هو اقل ماتس�تحقه هذه املناس�بة 
الديني�ة س�واء مايتعل�ق منه�ا بجانبه�ا 
االيمان�ي باعتب�ار تقدي�م الخدم�ات فيها 

جزء م�ن تعظيم ش�عاىر الله وم�ن جانب 
اخر أش�ار الس�يد العطوان�ي ان املحافظة 
ملزمة بتس�خري كافة إمكاناته�ا الخدمية 
ك�ون س�كان العاصم�ة بغ�داد يش�كلون 
النس�بة األك�رب يف اع�داد الزاىري�ن وفق�ا 
لحجمها السكاني. وأضاف البيان ان السيد 
العطواني وخ�ال لقاءه ب�كادر املحافظة 
املوجودي�ن ع�ى طري�ق خدم�ة الزاىري�ن 
دعاه�م اىل ب�ذل اق�ى الجه�ود م�ن اجل 
إنجاح جهد املحافظ�ة الخدمي وان يكونو 
ج�زءا مهما يف نج�اح اإلج�راءات الخدمية 
التي بذلتها املؤوسسات الحكومية واألهلية 

التي سخرت ملراسيم هذه الزيارة.

التجارة تعلن نجاح خطة نقل زائري حمافظة 
كربالء املقدسة

هيئة املنافذ احلدودية: عدد الزوار املغادرين من العراق 
بلغ مليون وتسعة وعرشون الف ومئتان وتسعة

   بغداد / المسختقبل العراقي

اعلن وزير التجارة س�لمان الجمييل عن »نجاح خطة مش�اركة نقل اس�طول 
الوزارة بنقل زائري اربعينية االمام الحس�ن )عليه السام ( وباشادة املرجعية 
يف خطبتها ليوم الجمعة عى الجهود الكبرية التي بذلتها هذا العام الس�تيعاب 
زخ�م الزائري�ن بنقلهم خ�ارج املديني�ة وعرب املح�اور الث�اث املخصص لهم 
وع�ى مدى الع�رة ايام الفائتة ».واش�ار الجمي�يل يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراقي«، ان »الوزارة ش�اركت يف هذه الحملة ب800 شاحنة بعد تسخري كل 
االمكان�ات املتاح�ة لخدمة الزائرين وبالتنس�يق مع غرف�ة العمليات املركة 
ملجلس وقيادة عمليات كرباء املقدسة والجهات الساندة من الوزارات االخرى 
».واض�اف ان »نج�اح خطة نقل الوزارة جاء بتضافر كل الجهود الذي تجس�د 
بالتواج�د امليداني والعمل لوكي�ل الوزارة االقدم وليد املوس�وي ومدراء عامن 
دائ�رة التخطي�ط واملتابعة ورشكة امل�واد الغذائية ومعاون�ن رشكتي الحبوب 
والتصني�ع والتخطيط واالداي�ة باالضافة اىل العمل التنظيم�ي والفني الدارات 
وماكات النقل املركزي ». الفتا اىل ان »مشاركة الوزارة يف هذه املهمة املتمثلة 
بنقل الزائرين س�اهمت وبشكل كبري يف تخفيف الزخم الكبري الحتواء الحشود 
املليوني�ة من الزائرين يف مأرب النقل التي توزع�ت فيها عجات الوزارة للعمل 
ضمن محاور كرباء النجف وكرباء الحلة وكرباء بغداد ».وقدم الوزير شكره 
وتقديره للمرجعية والعتبات املقدس�ة والجهات االمنية واصحاب املواكب عى 
انجاح الزيارة املليونية بش�كل عام ولكل تش�كيات الوزارة ولجميع العاملن 
بالتواجد امليداني املس�تمر وتنظيم حركة سري الشاحنات وظهار جهد الوزارة 

يف هذه املناسبة الدينية الكبرية عند العراقين واملسلمن .

   بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة امس الس�بت ،أن ع�دد ال�زوار املغادرين من 
العراق والذين ش�اركوا  يف زيارة اربعينية االمام الحس�ن )عليه الس�ام(، بلغ 
مليون وتس�عة وعرون الف ومئتان وتس�عة زائر ، من تاريخ 22/10 لغاية 
ي�وم الجمع�ة املوافق 10 / 11 / 2017 ، متوجه�ن اىل ديارهم، يذكر ان هيئة 
املناف�ذ الحدودية قد وضعت خطة لتلك املناس�بة  قب�ل بداية الزيارة وبأرشاف 
مبارش من قبل السيد رئيس الهيئة والتي من خالها تم تسهيل عبور الوافدين 

وبأنسيابية دون تأخريهم مما ساعد عى نجاح الخطة .

صحة كربالء: استقبال اكثر من تسعة ماليني زائر يف املستشفيات واملفارز الطبية
اعلنت والدة »121« طفل وطفلة يف يوم االربعينية

   المستقبل العراقي/ علي ابراهيم
 

ان  املقدس�ة،  كرب�اء  صح�ة  دائ�رة  أعلن�ت 
»مستش�فياتها ق�د ش�هدت والدة ) 121 ( طف�ل 
وطفل�ة يف ي�وم أربعيني�ة اإلم�ام الحس�ن ) عليه 

السام (.
وق�ال مدي�ر الدائ�رة االعامي�ة س�ليم كاظ�م ان 
»مشتتش�فيات )النس�ائية والتولي�د التعليم�ي ، 
الهندية العام ، عن التمر العام( سجلت 121 حالة 
والدة«، مشرية اىل ان »نسبة الذكور هي األعى بن 
الوالدات »، و وجود س�تة ح�االت والدة من خارج 

املحافظة ».
 واض�اف كاظ�م، إن »عدد ال�والدات الطبيعية بلغ 
)115( والدة ، تّوزع�ت بواقع ) 62 ( ذكور و ) 53 
( إن�اث »، بينم�ا »بلغت ال�والدات نتيجة العمليات 
القيري�ة ) 6 ( والدات ، ) 4 ( منه�ا ذكور«، مما 
يدل عى إن »نسبة الذكور كانت هي األعى مقارنة 
باألن�اث ».واوضح، إن » من ب�ن إجمايل الوالدات، 
هن�اك ) 6 ( ح�االت والدة من خارج املحافظة، ) 4 
( منها بص�ورة طبيعية، و) 2 ( بعمليات قيرية 
»، مبيناَ إن » املواليد الُجدد من الذكور أُطلق عليهم 
أسماء ) عيل ، كرار ، حسن ، عباس ، أحمد ، عقيل 
( ، بينم�ا تم تس�مية األُناث ب�� ) فاطمة ، زهراء ، 
رقية ، سكينة ، ماك ، بنن ، زينب ، أرساء ، سهى ، 

نجاء ( » . وكشف كاظم إن » مستشفى النسائية 
والتولي�د التعليم�ي س�َجلت النس�بة األع�ى م�ن 
ال�والدات، إذ ش�هدت تس�جيل ) 103 ( حالة والدة 
بصورة طبيعي�ة، و )6( والدات بعمليات قيرية 
»، أما مستش�فى الهندية العام فقد س�جلت ) 9 ( 
ح�االت والدة، وعن التم�ر العام ) 3 ( حاالت والدة 

وجميعها جاءت بصورة طبيعية«.
كما اعلنت صحة كرباء عن » نجاح خطة طوارئ 
زيارة أربعينية اإلمام الحس�ن )عليه الس�ام ( » . 

وق�ال مدير عام الدائرة ، الدكتور صباح نور هادي 
املوس�وي ، إن » خط�ة الط�وارئ الخاص�ة بزيارة 
األربعن ، قد شهدت نجاحاً كبرياً بشهادة مواطني 
املدين�ة املقدس�ة وزائريها ، الذين ع�رّبوا عن مدى 
إرتياحه�م ملس�توى الخدم�ات الطبي�ة والصحية 
والعاجي�ة التي تم تقديمها لهم ، وتركت أثراً طيباً 
يف نفوس�هم » . وأضاف انه » بانتهاء تطبيق خطة 
الط�وارئ الخاصة بالزيارة ، ف�ان » عدد مراجعي 
شعب الطوارئ واإلستشاريات والعيادات الخافرة 

يف املستشفيات ، بضمنها املفرزة الطبية ملستشفى 
س�فري اإلمام الحسن ) ع ( الجراحي ، قد وصل إىل 
) 995 , 526( مراجعاً » ، بينما بلغ » عدد الزائرين 
الذين إستقبلتهم املفارز الطبية ) 659 , 679 , 8 ( 
زائراً » ، من بينهم مراجعي املفرزة الطبية يف مركز 
الس�يدة زينب الكربى )ع( الجراحي » ومستشفى 
الزه�راء ) ع ( امليدان�ي ، واملفارز الطبية الس�اندة 

لخطة طوارئ الدائرة العاملة يف املحافظة » . 
واش�ار املوس�وي اىل إن » ع�دد اإلح�االت الت�ي تم 
عاجه�ا ونقله�ا بعجات اإلس�عاف الفوري وصل 
إىل )273 , 62( إحال�ة » ، والعمليات الجراحية بلغ 
)494 ( عملي�ة » ، يف حن إن » عدد الوالدات بلغت 

)893( والدة » .
 وتاب�ع املدير العام إن » امل�اكات املختربية أجرت 
، و)9247( فحص�اً  )11729( فحص�اً مختربي�اً 
ع�دد  بل�غ  بينم�ا   ، الس�ونار  األش�عة  بجه�ازي 
الفحوص�ات بجه�از الرن�ن )122( فحص�اً ، أما 
الفحوص�ات بجه�از املف�راس فقد كان�ت )754( 
فحصاً » . وأردف املوسوي إنه » من خال الحمات 
الت�ي ق�ام بها مرف ال�دم املتنق�ل يف منطقة ما 
ب�ن الحرمن الريفن ، فان عدد القناني التي تم 
الحص�ول عليها قبل تنفيذ خطة الطوارئ ، إضافة 
إىل م�ا تربع ب�ه املواطنن والزائري�ن بلغ )1538 ( 

قنينة دم مختلفة األصناف.

صحة الكرخ: تقديم اخلدمات الطبية ألكثر من »٦0« الف زائر يف الزيارة االربعينية
   بغداد / المستقبل العراقي

تقدم مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ جاسب 
لطيف الحجامي« بالش�كر ملنتسبي دائرة صحة 
بغداد الكرخ بمناسبة نجاح خطة اإلسناد الطبي 
ملناس�بة زي�ارة اربعينية االمام الحس�ن )عليه 
الس�ام( و التي استمرت الكثر من سبعة ايام و 
لغاية يوم ال� )20( من ش�هر صفر و ذلك لكثرة 
وجود الزائرين و الزائرين العرب و االجانب خال 
اي�ام الزيارة و تقديم الخدمات الطبية الكثر من 

)63000( الف زائر«.
ل�«املس�تقبل  ورد  بي�ان  يف  الحجام�ي  اف�اد  و 
العراقي«، ان »خطة االس�ناد الطبي امتدت عى 
مدار س�بعة أيام دون وقوع اية حوادث حيث تم 
تقدي�م الخدمات الطبي�ة و الصحية و العاجية 

الكث�ر م�ن )63000( االف زائ�ر باالضاف�ة عن 
قي�ام ف�رق الرقاب�ة الصحي�ة بمراقب�ة جميع 
املواكب و االرشاف عليها من خال مراقبة املياه 
و االطعم�ة املقدمة للزائري�ن و تقديم النصائح 
الطبية الصحاب املواكب الحسينية و الزائرين«.

واك�د ان »دائرته اس�تنفرت ماكاته�ا الطبية و 
الصحي�ة يف املستش�فيات و قطاع�ات الرعاي�ة 
الصحي�ة و املراك�ز الصحية خال ف�رة الزيارة 
لك�ون طريق الزوار اىل كرب�اء من ضمن قاطع 

دائرة صحة الكرخ ».
و اثن�ى الحجامي عى »جميع امل�اكات الطبية 
و الصحي�ة و التمريضي�ة و اإلدارية املش�اركن 
يف املف�ارز الطبي�ة و الذي�ن س�اهموا يف إنج�اح 
هذه الخط�ة و تقديم افضل الخدمات الطبية و 

الصحية .
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وبالرشوط التالية :
1ـ  يتم تقديم العروض وفقا للوثائق  القياسية ويف حال عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة 

القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 
2ـ  يتـم بيـع مواصفات الطلبية بمبلغ 250000 ) مائتان وخمسـون الف( دينار عراقي غري قابل 
للـرد او تحويل ذلـك املبلغ اىل املـرف الخاص لرشكتنا )مـرف الرافدين( الفـرع الرئييس رقم 

الحساب هو 90956
3ـ يتم فتح العروض )يف اليوم الذي ييل تاريخ الغلق(  ويف حالة مصادفة عطلة تؤجل اىل اليوم التايل 
وباالمكان حضور ممثيل الرشكات اىل مقر رشكتنا عند السـاعة العارشة من اليوم الذي ييل تاريخ 

الغلق واملثبت يف الفقرة )26( ادناه  
4 ـ يفضـل تقديم االسـعار بعملـة الدوالر )CIP( واصـل بغداد/  مخازن مصفى الـدورة  وتكون 

االسعار نهائية وغري قابلة للتفاوض ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار .
5. يتـم تقديم العـرض بظرف مثبت عليه رقم املناقصة وعنوانهـا    وتاريخ الغلق وموقع من قبل 
املدير العام او املدير املفوض مع تثبيت االسـم الكامل وعليه ختم الرشكات يف الصندوق الخاص يف 
اسـتعالمات رشكتنا تقبل العروض التي ترسـل مغلفة بالربيد او D.H.L وتهمل العروض التي ترد 

بعد تاريخ الغلق او عن طريق الربيد االلكرتوني .
6. يجـب تحديـد فرتة نفاذية العرض تثبيتها عىل الظرف الخـاص بالعرض التجاري وكذلك تحديد 
تاريـخ نفاذيـة التامينـات االولية يف كال العرضني ويجـب ان ال تقل مدة نفـاذ العروض عن )120 

يوما( 
7. ترقيم كل صفحة من صفحات العطاء مع املرفقات 

8ـ  يتـم تقديـم تامينـات اولية  وحسـب املبالـغ املثبتة امـام كل طلبية يف االعالن  اعـاله من قبل 
احد املسـاهمني يف الرشكة وحسـب التعليمات وترفق مع العروض )خطاب ضمان او صك مصدق 
او سـفتجه( نسـخة اصلية صادرة من احد املصـارف العراقية ) مرف الهدى ، البالد االسـالمي 
لالسـتثمار والتمويـل ، املرف العـراق للتجارة ، مرف كوردسـتان الدويل لالسـتثمار والتنمية 
، مـرف اربيل  مرف جيهان لالسـتثمار والتمويل ، الوطني االسـالمي ، املنصور لالسـتثمار ، 
االقليم التجاري لالسـتثمار والتمويل ، )امريالد سـابقا( مرف بغداد ، مرف الخليج التجاري ، 
سـومر التجاري ، االئتمان العراقي ، االهيل العراقي ، االسـتثمار العراقي ، اشـور الدويل لالستثمار 
، العراقي االسـالمي لالسـتثمار والتنمية ,التنمية الدويل لالسـتثمار والتمويـل ,التجاري العراقي ، 
مرف بيبلوس اللبناني ، مرف الرشق االوسـط العراقي لالسـتثمار ، البحر املتوسط ، مرف 
التعاون االسـالمي لالسـتثمار ومرف االتحاد العراقي ( وكافة فروع املصارف االجنبية العاملة 
يف العـراق وترفق مع العرض التجـاري وتطلق هذه التأمينات يف حالة عـدم احالة الطلبية عليكم 
وتهمـل العروض التي لم ترفق بهـا التامينات االولية ترفض التامينـات االولية الصادرة من ) بنك 
اسيا الرتكي ، دار السالم لالستثمار ، مرف الشمال ، مرف دجلة ، والفرات للتنمية واالستثمار 
ومرف الوركاء لالستثمار والتمويل ومرف البرة الدويل واملرف املتحد لالستثمار ومرف 
االقتصاد لالسـتثمار والتمويل ، مرف الرواحل االسالمي لالسـتثمار والتمويل( ويجب ان تكون 

هذه  التامينات نافذة ملدة ال تقل عن )120( يوما
9 . تحديد فرتة التجهيز بااليام وال يجوز تثبيت عبارة )من ـ اىل ( 

10 ـ تفرض غرامة تاخريية عىل املجهز ال يتجاوز حدها االعىل نسـبة 10% من مبلغ عقد يف حالة 
عدم تجهيز املواد بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد.

11 ـ  تقدم التامينات النهائية عىل شـكل خطاب ضمان حسـن تنفيذ )حرا( للعقد بنسبة )%5( 
خمسـة من املئة مـن مبلغ العقد بعد التبليغ بكاتب االحالة وقبـل توقيع العقد ومن احد املصارف 
الـواردة يف الفقرة رقم 8 خالل مدة ال تتجاوز )15( يوما وكرشط لتفعيل االعتماد ويف حالة التاخر 
تهمل االحالة ويحال املجهز اىل لجنة الناكلني وتبقى الكفالة نافذة ملدة العقد او تمديده عند تمديد 
فرتة التجهيز او لحني انتهاء فرتة الضمان ويف حالة وجود )فرتة  ضمان( تطلق كفالة حسن االداء 
بعد اسـتالم املواد كاملـة ومطابقة للمواصفات وبعـد انجاز املجهز كافـة التزاماته املنصوصة يف 

العقد وبخالفة سيتم مصادرتها من قبل رشكتنا 

12  ـ سـيتم استقطاع نسـبة )2,7%( من قيمة العقد كرضيبة وذلك بالنسـبة للرشكات العراقية 
وايضـا يف حالة الدفع بالدينار العراقي اما يف حالة الرشكات الغري عراقية فيتم حجز هذه النسـبة 
كأمانـات رضيبية وتطلـق بعد ان يقوم املجهـز بتزويدنا برباءة ذمة من الهيئـة العامة للرضائب 
وبخالفه سـيتم احالة هذه  االمانات اىل الهيئة العامة للرضائب  وخالل مدة )30(  يوم  من تاريخ 
انجـاز العمل وتكون النسـبة 3%  للعقـود املتضمنة نصب وارشاف موقعـي وال يتم رصف الدفعة 
االخـري للمقاولني واملتعاقدين وعدم تسـوية الحسـاب النهائي للمقـاول اال بموافقة تحريرية من 
الهيئة العامة للرضائب او اسـتقطاع ما نسـبته )10%(  عرشة من املئة منها وارسـالها اىل الهيئة 
العامـة للرضائب قبل االطالق الدفعة االخرية سـواء كان تنفيذ العقد عىل دفعة واحدة ام عىل عدة 

دفعات .
13 ـ  تستقطع نسبة )0,003( من مبلغ امر الرشاء كرسم طابع

14  ـسـيتم اسـتقطاع مبلغ اجازة االسـترياد بعد اصـدار العقد بموجب ما يتـم تحديده من قبل 
الرشكة العامة للمعارض والخدمات التجارية العراقية

15 ـ شـهادة املنشأ والقوائم التجارية  يجب ان تكون مصدقة من قبل امللحقية التجارية العراقية 
او السفارة يف بلد املنشأ.

16  ـسـيتم استقطاع مبلغ االجور البيئية بعد اصدار العقد بموجب ما يتم تحديده من قبل وزارة 
البيئة )للمواد الكيمياوية حرا( 

17ـ   ال يجـوز ملقدم العطاء شـطب اي بند من بنود مسـتندات املناقصـة او اجراء اي تعديل فيها 
مهما كان نوعه.

18  ـ منشـأ املواد ينبغي ان يحدد يف العرض ويكون من ضمن املناىشء املطلوبة وثابت ) لن يتغري 
الي سبب كان( مع تحديد طريقة وميناء الشحن ومنفذ الدخول

19 ـ يقـوم املجهـز بتثبيت عنوانه الكامل )الدولة ـ املدينة ـ الشـارع ـ البنايـة ـ العنوان الربيدي 
والهاتف( واسم املدير العام  للرشكة او من يخولهم يف العروض واملراسالت وبشكل واضح ورسمي 

وبخالفه يهمل العرض
20 ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن مقدارها )150 دوالر( 

21ـ  تطبيـق القوانـني والتعليمات املعمول بها يف العراق يف حالة وقوع منازعات او يف كل ما لم يرد 
بـه نص ويكون النزاع خاضعا لوالية القضاء العراقي مع تطبيق قانون تحصيل الديون الحكومية 

رقم 56 لسنة 1977 بان املستحقات املالية ترتتب لرشكتنا بذمة الطرف االخر .
22ـ  يف طلبـات املـواد الكيمياوية يجب ان تقدم النماذج خـالل فرتة الغلق )مع العرض(  وبخالفه 

سيتم اهمال العروض
23 ـ  يتوجـب عـىل الرشكات التي ترغبي باملشـاركة يف اي طلبية والتي تطلـب اي معلومات فنية 
رشاء الطلبية ويتم ارفاق وصل الرشاء مع الرسـالة وقبل مدة مناسـبة من تاريخ الغلق وسـتقوم 
رشكتنـا بتحديد  تاريـخ انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عن استفسـارات املشـرتكني يف املناقصة 

وقبل موعد ال يقل عن )7( ايام من تاريخ غلق املناقصة
25 ـ ان املـواد سـوف  تعترب غري مطابقة للمواصفات عند ورود مسـتندات الشـحن غري مطابقة 

لرشوط العقد او لرشوط االعتماد
   26 ـ تاريخ الغلق الساعة )1( بعد الظهر ليوم 2017/11/28. 

27 ـ كافـة االجراءات  لطلبيات الرشاء خاضعة لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسـنة 
2014 والضوابط والتعديالت  

28 ـ يلتزم مقدموا العطاء بميلء القسم الرابع من الوثيقة القياسية والخاص باستمارات العطاء 
والـذي يكون بصيغة ) word (  ثم تقدم ورقيا بعـد ختمها بالختم الحي الخاص بالرشكة املقدمة 

للعطاء مع الوثائق املكونة للعطاء وبخالف عدم االلتزام يتم استبعاد العطاء وحسب التعليمات 
www.oil.gov.iq     :مالحظة يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني

www.mrc.oil.gov.iq

تعلن رشكة مصايف الوسط عن اعالن الطلبيات االستريادية )) وفقا للوثائق القياسية (( وحسب الرشوط التالية :

اعالن
بنـاء عىل الدعوى املقامـة من قبل املدعي 
)حميـد فرحان محمد ( الذي يطلب تبديل 
لقبه مـن الجدوعي اىل الشـمري من لديه 
اعـرتاض مراجعـة هـذه املديريـة خالل 
مـدة اقصاها 15 يوما سـوف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 
( مـن قانون البطاقـة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016.
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
املدير العام

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمة اسـتئناف بغداد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 

العدد 3233 / ش / 2017 
اعالن 

اىل / املدعى عليه ) عيل فاضل محمد ( 
اقامت املدعية ميادة عباس عودة الدعوى 
املرقمة اعاله تطالب فيها بالنفقة املاضية 
واملسـتمرة لها وللطفل مؤمل وملجهولية 
محل اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ 
قرر تبليغك اعالنـا يف صحيفتني محليتني 
يوميتـني للحضـور امـام هـذه املحكمة 
يف يـوم 15 / 11 / 2017 ويف حالـة عـدم 
حضـورك او من ينوب عنك قانونا سـوف 
تجـري املرافعة بحقك غيابيـا وعلنا وفق 

القانون .
القايض
جابر عبد جابر

فقدان
فقدت مني باجات عدد 2 مع هوية صادرة 
من وزارة الداخلية وبأسـم / احمد جعفر 
مهاوي مع مسـتند ومبلغ من املال يرجى 
ممن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار 
او االتصـال عـىل الرقـم 07901212835 

وله جزيل الشكر والتقدير.

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

العدد 462 / ش / 2017 
اعالن 

املدعية / مها عمار عبد الله 
املدعى عليه / مازن فؤاد محسن 

اصـدرت محكمـة االحوال الشـخصية يف 
الخالص قرار الحكـم الغيابي املرقم 462 
/ ش / 2017 يف 27 / 9 / 2017 والخاص 
باملدعيني مها عمـار عبد الله ومازن فؤاد 
محسـن موضوع الدعـوى الزامـك بدفع 
مبلـغ قـدره عـرشة ماليني دينـار نصف 
املهريـن املعجـل واملؤجـل وعنـد ارسـال 
ورقة التبليـغ لغرض تبليغك بقرار الحكم 
الغيابي اعيدت الينا ورقة التبليغ وحسـب 
كتاب مركـز رشطة الوفاء بالعدد 14204 
يف 8 / 10 / 2017 ومرفقـة ورقـة تبليغ 
املدعـى عليـه ارتحالك اىل جهـة مجهولة 
وحسـب اشـعار املختار وملجهولية محل 
اقامتك حسب اشعار املختار تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني بقرار الحكم الغيابي 
وعند عدم حضورك واالعرتاض عىل الحكم 
الغيابي يكتسـب القـرار الدرجة القطعية 

وفق القانون .
القايض 
عيل منشد خلف

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكمة بداءة الرمادي 
العدد 1932 / ب / 2017 

اىل / املدعى عليه ) خالد غضبان عبد الكريم( 
م / اعالن 

للدعـوى املرقمـة 1932 / ب / 2017 واملقامة 
حسـن  نـوري  كريمـه   ( املدعـني  قبـل  مـن 
وجماعتها ( والذي يطلبون فيها تسـديد املبلغ 
والبالغ قدره ) 000 ، 500 ، 17 ( سـبعة عرش 
مليون وخمسـمائة الف دينار عراقي بموجب 
الصـك املرقم ) 502933 ( قررت هذه املحكمة 
تبليغـك بصحيفتـني محليتـني للحضـور يوم 
املرافعة املوافق 20 / 11 / 2017 او ارسال من 
ينوب عنك قانونا وبعكسـه سـتجري املرافعة 
بحقك غيابا وعلنا وفق القانون ... مع التقدير 
القايض 
فخري ابراهيم خليل 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة 631 / 2017 

اعالن 
تبيـع مديريـة تنفيذ النجف سـهام من العقار 
تسلسـل 18235 / 2 حـي املعلمـني الواقـع يف 
النجـف العائـد للمديـن مهدي صالح يوسـف 
البالغة نصف العقار املحجوز لقاء طلب الدائن 
عبد الكريم حسـني عبد البالغ ) مائة وسـتون 
مليـون دينار ( فعىل الراغـب بالرشاء مراجعة 
هـذه املديرية خـالل مدة ثالثني يومـا تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معـه التامينات 
القانونيـة عرشة من املائة مـن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :

1 – موقعـه ورقمـه : النجـف / حـي املعلمني 
. 2 / 18235

2 – جنسه ونوعه : دار وعرصة .
3 – حدوده واوصافه : بلدية النجف .

4 – مشـتمالته : العقـار يقع يف حـي املعلمني 
عىل الشارع الخدمي املوازي لشارع ابي صخري 
وهو مفرز اىل جزءين بصورة غري رسمية وهو 

ركن .
الجـزء االول : عبـارة عـن عرصـة مسـيجة 
وتحتـوي عـىل بـاب وممـر مبلط بالشـتايكر 
املتهالك وبعض االشجار عىل جانبي املمر وتبلغ 

مساحتها 100 م2 وهي ركن من العقار .
الجـزء الثانـي : ويتم الصعـود اليه بواسـطة 
سـلم يتكـون مـن ثالثـة بايـات ثـم الدخول 
اىل هـذا الجـزء ويتالـف مـن ممـر وضمنـه 
حمـام وتواليت مشـرتك – االرضية سـرياميك 
والجـدران سـرياميك ومدخل صغـري يؤدي اىل 
اسـتقبال وكليـدور ومطبـخ مشـرتك وحمام 
وتواليـت مشـرتك وخلقـة مكشـوفة وغرفـة 
نـوم واحدة وسـلم كونكريت مسـلح يؤدي اىل 
السـطح وتوجد بيتونـة – ارضية العقار مرمر 
والصحيات سـرياميك مع الجدران والصحيات 
ذو سـقف ثانوي  باقي العقار هزارة 10 سـم 
) عرشة سـنتمرت ( سـرياميك والباقي بورك – 
السـقف كونكريت مسلح مع سـقف البيتونة 
ويوجد سـقف ثانوي ايضا فقط يف غرفة النوم 

ومجهز ماء وكهرباء . 
5 – مساحته : 200 م2 .

6 – درجة العمران : الجزء االول عرصة والجزء 
الثاني جيد .

7 – الشـاغل : الجـزء االول اليوجـد واليرغـب 
بالبقـاء بعد البيع .والجزء الثاني محمد صالح 

يوسف .
8 – القيمـة املقـدرة : القيمـة الكليـة للعقـار 
ثالثمائـة مليون دينـار ) 000 / 000 / 300 ( 
مليون فيه سهام املدين مائة وخمسون مليون 

) 000 / 000 / 150 ( مليون .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 1929/ش2017/1

التاريخ 2017/11/1
اعالن

اىل املدعى عليه عصام شياع محمد
اقامـت املدعيـة )فـرح حسـن  هاشـم( الدعوى 
املرقمـة اعـاله امام هـذه املحكمة تطلـب فيها 
التفريق بسـبب الهجـر وملجهولية محـل اقامتك 
فقـد تقـرر تبليغك اعالنـا بصحيفتـني محليتني 
يوميتـني للحضور امـام هذه املحكمـة يف موعد 
املرافعة املوافق 2017/11/6 السـاعة التاسـعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارسـالك من ينوب 
عنك قانونا فسـوف تجـري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض
حميد جخم علوان

محكمة البداءة املتخصصة بالنظر بدعاوى عقود 
املقاوالت

العدد: 2/كشف مستعجل /2017
اعالن

اىل املطلوب الكشـف ضـده املدير املفوض لرشكة 
اعمار املعمورة 

للمقـاوالت العامـة املحـدودة السـيد ناجي عبد 
العباس موىس اضافة لوظيفته

اقـام طالـب الكشـف املسـتعجل واالذن رئيـس 
ديوان الوقف الشـيعي اضافـة لوظيفته الدعوى 
املرقمة اعاله  لدى هذه املحكمة طلب فيها اجراء 
الكشـف املستعجل عىل جامع ابو الفضل العباس 
)ع( الواقـع يف القطعة املرقمـة 58 م 37 املثنى/ 
السـوير لغـرض تثبيـت الوضـع الراهـن واالذن 
لدائـرة طالب الكشـف املسـتعجل واالذن باكمال 
العمل عـىل نفقتك وتقدير قيمـة االعمال املنجزة 
ومقدارهـا وبيان كلفة ما يحتاجه اكمال االعمال 
الغري منجـزة وفقا للـرشوط واملواصفات املتفق 
عليه بالعقد املوقع بينكما واملؤرخ 2011/3/24 
ولورود ورقة التبليغ بكون   املثبت يف ورقة التبليغ 
وهمـي حسـب رشح القائم بالتبليـغ  طي كتاب 
محكمة بداءة الكرادة  بالعدد 2/ كشف مستعجل 
/2017يف 2017/10/25 لـذا تقررتبليغك  اعالنا 
بصحيفتـني محليتـني يوميتـني بموعـد املرافعة 
املصـادف يوم 2017/11/16 السـاعة التاسـعة 
ويف حالة عدم حضورك او من ينوب عنك ستجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
فليح حسني جاسم

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2460 /2017 

إعالن
تبيـع مديريـة تنفيذ الكـوت حصه املديـن يف العقار 
الكـوت  الواقـع يف  الخاجيـه   املرقـم 3/ 792م38 
العائـد للمدين رعد جعفر عباس املحجوز لقاء طلب 
الدائن محمد حامد مهدي  البالغ سبعة عرش مليون 
دينـار فعىل الراغـب بالرشاء مراجعة هـذه املديرية 
خـالل مدة ثالثون  يوما تبـدءا من اليوم التايل للنرش 
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعـة ورقمه / كـوت / الخاجية /مقابل حي 
الخليج رقمه 792/3 م38 الخاجيه     

2- جنسـة ونوعه / بسـتان يسـقى بالواسطه ملك 
رصف   

 3- حدودة واوصافه /العقار عبارة عن ارض زراعيه 
تسقى بالواسطه ملك رصف وان العقار يحتوي عىل 
عدة دور سـكنية بعضها عىل شـكل هيكل والبعض 
االخـر متكامـل وان الحصة املحجـوزة تحتوي عىل 
دار عىل شـكل مشـتمل غـري متكامل هيـكل نصف 
الـدار للدائن والنصف االخر يعود مناصفة يف الحصة 
ويتكون مـن غرفة نـوم وهول واسـتقبال ومطبخ 

وصحيات 
4- مسـاحته /خمسه دونم والحصة املحجوزة تبلغ 

416سهم   
5- الشاغل / الرشكاء

6- القيمـة التقديريه / حصة املدين املعروضه للبيع 
تبلـغ 416سـهم بمبلـغ قـدره سـبعةعرش مليون 

ومئتان الف دينار 
املنفذ العدل

عيل كاظم جبار اليوداوي 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2462 /2017 

إعالن
تبيـع مديريـة تنفيذ الكـوت حصه املديـن يف العقار 
املرقـم 3/ 792م38 الخاجيه  الواقع يف الكوت العائد 
للمديـن رعد جعفر عباس املحجوز لقاء طلب الدائن 
حيـدر صادق حسـني وكـرار صادق حسـني   البالغ 
ثالثون  مليون دينار فعـىل الراغب بالرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة ثالثون  يوما تبدءا من اليوم 
التايل للنرش مسـتصحبا معـه التأمينـات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعـة ورقمه / كـوت / الخاجية /مقابل حي 
الخليج رقمه 792/3 م38 الخاجيه     

2- جنسـة ونوعه / بسـتان يسـقى بالواسطه ملك 
رصف   

 3- حدودة واوصافه /العقار عبارة عن ارض زراعيه 
تسـقى بالواسطه بسـتان ملك رصف ويحتوي عىل 
عدة اشـجار من النخيل املتناثـرة وعدة دور متناثرة 
بعضهـا متكامـل البنـاء والبعض االخر عىل شـكل 
هيـكل غري متكامل والعقار يقع بالقرب من شـارع 
طريق بغداد / كوت وان الحصه املحجوزة خاليه من 

الشواغل واملغروسات 
4- مسـاحته /خمسه دونم والحصة املحجوزة تبلغ 

832سهم   
5- الشاغل / الرشكاء

6- القيمة التقديريه / حصة املدين املباعه 832سهم 
بمبلـغ قدره اربعـة وثالثون مليـون واربعمائة الف 

دينار 
املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2722 /2017 

إعالن
تبيـع مديريـة تنفيذ الكـوت حصه املديـن يف العقار 
الكـوت  الواقـع يف  الخاجيـه   املرقـم 3/ 792م38 
العائـد للمدين رعد جعفر عباس املحجوز لقاء طلب 
الدائن مثنى محسـن جاسـم  البالغ خمسـة ماليني 
دينـار فعىل الراغـب بالرشاء مراجعة هـذه املديرية 
خـالل مدة ثالثون  يوما تبـدءا من اليوم التايل للنرش 
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعـة ورقمه / كـوت / الخاجية /مقابل حي 
الخليج رقمه 792/3 م38 الخاجيه     

2- جنسـة ونوعه / بسـتان يسـقى بالواسطه ملك 
رصف   

 3- حـدودة واوصافـه /العقـار عبـارة عـن ارض  
تسـقى بالواسطه بسـتان ملك رصف ويحتوي عىل 
عدة اشـجار من النخيل املتناثـرة وعدة دور متناثرة 
بعضهـا متكامل وبعضها عىل شـكل هيكل والعقار 
يقـع بالقرب من شـارع طريـق بغـداد / كوت وان 

الحصه املحجوزة خاليه من الشواغل  واملشيدات
 4- مساحته /خمسه دونم والحصة املحجوزة تبلغ 

416سهم   
5- الشاغل / الرشكاء

6- القيمة التقديريه / حصة املدين املباعه 416سهم 
بمبلغ قدره سبعة عرش مليون ومئتان الف دينار 

املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2461 /2017 

إعالن
تبيـع مديريـة تنفيذ الكـوت حصه املديـن يف العقار 
املرقـم 3/ 792م38 الخاجيه  الواقع يف الكوت العائد 
للمديـن بـرشى جعفر عبـاس املحجوز لقـاء طلب 
الدائن لطيفه يوسف حمدان  البالغ خمسة وثالثون 
مليـون دينـار فعىل الراغـب بالـرشاء مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة ثالثون  يوما تبدءا من اليوم التايل 
للنرش مسـتصحبا معه التأمينـات القانونية عرشة 
مـن املائة مـن القيمـة املقدرة وشـهادة الجنسـية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعـة ورقمه / كـوت / الخاجية /مقابل حي 
الخليج رقمه 792/3 م38 الخاجيه     

2- جنسـة ونوعه / بسـتان يسـقى بالواسطه ملك 
رصف   

 3- حدودة واوصافه /العقار عبارة عن ارض  تسقى 
بالواسـطه يوجـد فيه اشـجار متناثرة مـن النخيل 
وعدة دور متناثرة بعضها مشـيدة بالكامل وبعضها 
عىل شـكل هيكل وان الحصـه املحجوزة فهي خاليه 
من الشواغل واملشـيدات واملغروسـات تقع بالقرب 

من طريق بغداد / كوت
  4- مساحته /خمسه دونم والحصة املحجوزة تبلغ 

957سهم   
5- الشاغل / الرشكاء

6- القيمة التقديريه / حصة املدين املباعه 957سهم 
بمبلـغ قدره تسـعة وثالثون مليون وسـتمائة الف 

دينار  
املنفذ العدل
عيل كاظم جبار اليوداوي

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة 2559 /2017 

إعالن
تبيـع مديريـة تنفيذ الكوت حصـه املدين يف 
العقار املرقـم 3/ 792م38 الخاجيه  الواقع 
يف الكـوت العائـد للمديـن عواطـف جعفـر 
عبـاس املحجـوز لقـاء طلب الدائـن لطيفه 
مجيدة داخل عطيه  البالغ خمسـة وثالثون 
مليون دينار فعىل الراغـب بالرشاء مراجعة 
هـذه املديرية خالل مدة ثالثـون  يوما تبدءا 
مـن اليـوم التـايل للنـرش مسـتصحبا معـه 
التأمينـات القانونيـة عـرشة مـن املائة من 
القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات

1- موقعة ورقمه / كوت / الخاجية /مقابل 
حي الخليج رقمه 792/3 م38 الخاجيه     

2- جنسة ونوعه / بستان يسقى بالواسطه 
ملك رصف   

 3- حـدودة واوصافـه /العقـار عبـارة عن 
ارض  تسقى بالواسـطه بستان ملك رصف 
ويحتوي عىل عدة  اشجار متناثرة من النخيل 
وعـدة دورسـكنيه  متناثرة بعضها مشـيدة 
بالكامـل وبعضهـا عـىل شـكل هيـكل وان 
الحصه املحجوزة فهي خاليه من املشـيدات 
واملغروسـات ويقع بالقرب من طريق كوت  

/ بغداد  
والحصـة  دونـم  /خمسـه  مسـاحته   -4

املحجوزة تبلغ 957سهم   
5- الشاغل / الرشكاء

6- القيمة التقديريـه / حصة املدين املباعه 
957سهم بمبلغ قدره تسعة وثالثون مليون 

وستمائة الف دينار  
املنفذ العدل

عيل كاظم جبار اليوداوي 

محكمة األحوال الشخصية ابي الخصيب
العدد 1138/ش/2017
التاريخ 2017/11/7

اعالن 
اىل / عبدالله مبارك محمود

اقـام املدعيـة تهانـي احمـد فـالح الدعوى 
الرشعية املرقمـة اعاله تطلـب فيها الحكم 
بالتفريـق للهجـر، وملجهولية محـل اقامتك 
حسـب رشح القائـم بالتبليـغ مركز رشطة 
حمـدان وتأييد مختار منطقـة كوت الفرج. 
عليـه قـرر تبليغـك بصحيفتـني محليتـني 
يوميتـني للحضـور امام هـذه املحكمة يوم 
2017/11/20 ويف حالـة عـدم الحضور او 
مـن ينوب عنك قانوناً سـوف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وحسب القانون. 
القايض/ وسام عبدالحسن عيل

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد 409/ب/2017
التاريخ 2017/11/1

اعالن 
اىل املدعي عليها / نهلة عبد املجيد خليل إبراهيم 

اقام املدعية بصائر هاشـم تركي الدعوى البدائية 
املرقمة 409/ب/2017 امـام محكمة بداءة ابي 
الخصيـب والتي تطلب فيها الحكم بإزالة شـيوع 
العقـار تسلسـل 4/464 مقاطعـة 31 املطيحة، 
ولثبـوت مجهوليـة محـل اقامتك وحسـب رشح 
القائـم بالتبليـغ وتأييـد مختـار املنطقـة. تقرر 
تبليغـك بالحضـور اىل هـذه املحكمـة يف موعـد 
املرافعة املوفق 2017/11/19 السـاعة التاسعة 
صباحـا نـرشاً ويف صحيفتني يوميتـني ويف حالة 
عـدم حضورك او حضـور من ينوب عنـك قانوناً 
سـوف تجـري املرافعة بحقـك غياباً وعلنـاً وفق 
القانـون، ويف حالة مصادفة موعد املرافعة عطلة 

رسمية يؤجل املوعد لليوم الذي يليه.
القايض/ أياد أحمد سعيد الساري

محكمة بداءة ابي الخصيب 
العدد 408/ب/2017
التاريخ 2017/11/1

اعالن 
اىل املدعي عليها / نهلة عبد املجيد خليل إبراهيم 

اقام املدعية بصائر هاشـم تركي الدعوى البدائية 
املرقمة 408/ب/2017 امـام محكمة بداءة ابي 
الخصيـب والتي تطلب فيها الحكم بإزالة شـيوع 
العقار تسلسـل 157 مقاطعة 42 مهيجران وبلد 
السـالمة، ولثبوت مجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائـم بالتبليغ وتأييد مختار املنطقة تقرر 
تبليغـك بالحضـور اىل هـذه املحكمـة يف موعـد 
املرافعة املوفق 2017/11/19 السـاعة التاسعة 
صباحـا نـرشا ويف صحيفتني يوميتـني ويف حالة 
عـدم حضورك او حضـور من ينوب عنـك قانونا 
سـوف تجـري املرافعة بحقـك غيابـا وعلنا وفق 
القانـون، ويف حالة مصادفة موعد املرافعة عطلة 

رسمية يؤجل املوعد لليوم الذي يليه. 
القايض / أياد أحمد سعيد الساري

محكمة األحوال الشخصية ابي الخصيب 
العدد: 1308/ش/2017 

التاريخ: 2017/11/2
اعالن 

اىل املدعى عليه / جاسم احمد جاسم 
اقامت املدعية رشـا سـعد الدين حسـني الدعوى 
الرشعية املرقمـة أعاله تطلب بهـا الحكم بتأييد 
حضانتهـا ألوالدها القارصين كل مـن نور الدين 
وريمـان أبناء جاسـم احمد جاسـم، وملجهولية 
محل اقامتك وحسـب رشح القائم بالتبليغ مبلغ 
مركز رشطـة ابي الخصيب وتأييد املجلس البلدي 
لقضـاء ابي الخصيب. عليه قررت املحكمة تبلغك 
بواسـطة النـرش بصحيفتـني محليتـني يوميتني 
بالحضـور امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
يف 2017/11/19 ويف حالـة عدم الحضور او من 
ينـوب عنـه قانوناً سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وحسب القانون.
القايض / وسام عبدالحسن عيل

محكمة بداءة أبي الخصيب 
العدد: 192 /ب/2017
التاريخ: 2017/10/5

إعالن 
تبيع محكمة بداءة أبـي الخصيب العقار املرقم 
1/197 مقاطعـة 10 بـاب طويل، وذلك يف تمام 
السـاعة الثانية عرش من ظهر اليوم االثنني من 
اليـوم التايل لنرش هـذا االعالن. فمن لـه الرغبة 
املحكمـة  هـذه  ديـوان  يف  الحضـور  بالـرشاء 
مسـتصحبا معه التأمينـات القانونيـة البالغة 
10% مـن القيمة املقـدرة وبصك مصـدق إن لم 
يكن رشيكا وان أجور املنادي عىل املشـرتي كما 

مبينة أوصافه أدناه.
القايض / اياد احمد سعيد الساري

األوصاف:
العقـار املرقم أعاله عبارة عن بسـتان تسـقى 
سيحا بمياه املد نوعه ملك رصف مساحته )8( 
أولك وانه يقع عىل شـارع فرعي ترابي ومشـيد 
عليـه دار مبنيـة مـن الطـني مسـقفه بجذوع 
النخيـل ويحتوي عىل غرفتي منام ومشـتمالت 
ومطبـخ وحمام مع مسـاحة مكشـوفه. قدرة 
قيمـة الدونم الواحد مـن االرض بمبلغ مقداره 
مائـة مليون دينـار فتكون قيمـة األرض مبلغ 
اثنـان وثالثـون مليـون دينار وقيمة املشـيدات 
عرشة ماليني فتصبح القيمـة العمومية للعقار 
ارضـا ومشـيدات مبلغ قـدره اثنـان واربعون 

مليون دينار ال غريها.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد 17 / ب / 2017 

اعالن
الدعـوى  / 2017 وبموجـب   6  /  18 بتاريـخ 
محكمـة  اصـدرت   2017  / ب   /  17 املرقمـة 
بـداءة الخالـص قـرار حكـم مكتسـب الدرجة 
القطعيـة يقيض بازالة شـيوع العقار ) 5 / 12 
عليبات ( عليه تقرر االعالن عن بيعه يف الصحف 
املحليـة ملدة ثالثون يوما عـىل ان يكون البيع يف 
هـذه املحكمة عن طريـق املزايدة التي تجري يف 
الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم التايل للنرش 
ويف حالـة مصادفـة يوم املزايدة عطلة رسـمية 
يكـون يف اليـوم التـايل للمزايـدة وعـىل الراغب 
بالرشاء ايداع تامينات قانونية بنسـبة 10 % من 

بدل البيع اذا لم يكن رشيكا .
االوصـاف :

1 – رقم العقار 5 / 12 عليبات – ملك رصف .
عليهـا  مشـيد  ارض  قطعـة   / اوصافـه   –  2
محالت وانها متخذة كمخزن لتصليح السيارات 

والثالجات ويحتوي عىل غرفة واحدة مهدمة .
3 – املساحة / 3 أولك و 75 ، 4 م2 .

4 – الشـاغل / مسـتاجرين للمحـالت ) متخذة 
كمخزن ( 

5 – الوارد السنوي / 000 ، 000 ، 3 ثالثة ماليني 
دينار 

6 – القيمـة التقديرية / 000 ، 000 ، 125 مائة 
وخمسة وعرشون مليون دينار .

القايض 
عدنان حسني عيل

وزارة النفط
رشكة مصايف الوسط

) رشكة عامة(

زيد كاظم رشيف
املدير العام /وكالة ورئيس جملس االدارة

اعالن رقم )26 ـ30( لسنة 2017
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فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرسية  املرقمة ) 0554417( 
بتاري�خ  الح�ر  الع�راق  مدرس�ة  م�ن  الص�ادرة  
2014/10/14 باس�م )عب�اس جب�ار عباس ( من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������������

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة )64906( 
الصادرة من مديرية تربي�ة النجف االرشف بتاريخ 
2017/10/14 باس�م )احس�ان جبار عباس(  من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������������

قرار التجريم غيابيا
رقمك املقتبس 
2014/1103

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة
رقم القضية : 2012/1606
تاريخ القرار / 2014/7/13

تش�كلت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخيل الخامس�ة  
عمي�د  برئاس�ة   2014/7/13 املص�ادف  االح�د 
الرشط�ة الحقوقي ن�زار دمرتي هاش�م وعضوية 
كل من العميد الحقوقي خضري عويف هالل والعميد 
الحقوقي جرب عتيوي معله وأصدرت باسم الشعب 

قرارها االتي :
اس�م املتهم الغائب / الرشطي محمد قاسم هاشم 

عبد
عيل

وحدته / مديرية رشطة محافظة البرصة 
املشتكي / الحق العام

احال�ت الين�ا مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 
بموجب امر االحالة املرق�م 338 يف 2011/12/12 
اوراق املجل�س التحقيقي الخاص�ة باملتهم الغائب 
الج�راء محاكمت�ه غيابيا وفق املادت�ن 5 و 35 من 
ق.ع.د رقم ر14 لسنة 2008 وبداللة املادة 65  / ق 

ا.د رقم 17 لسنة 2008
القرار

اطلعت املحكمة عىل املستمسكات املرفقة باضبارة 
القضي�ة بعدها ت�يل املدعي الع�ام مطالعته وطلب 
فيها تجريم املتهم بموج�ب مادتي االحالة وتحديد 
املطالع�ة  وربط�ت  غيابي�ا  بمقتضاه�ا  عقوبت�ه 

باضبارة القضية 
انت�دب رئي�س املحكم�ة املحامي جب�ار عاتي جرب 
للدف�اع عن املتهم اعاله اس�تنادا للمادة 37 / ثانيا 
ق.ا.د لس�نة 2008 وقد حرض جلسة املحاكمة ومن 

الوقائع القضية اتضح ما ييل 
بتاريخ 2009/11/15 غاب املتهم الرشطي محمد 
قاسم هاشم عبد عيل عن مقر عمله مديرية رشطة 
محافظ�ة البرصة ولم يلتحق لحد االن مس�تصحبا 
معه املس�دس الحكومي املرق�م )FXB599  ( نوع 
كلوك مع ملحقاته مخزن مس�دس عدد )3( وعلبة 
مس�دس ع�دد )1( وع�دة تنظيف ع�دد )1( ومرود 
تنظي�ف ع�دد )1( ومالي�ة مخ�ازن ع�دد )1( م�ع 

اطالقات عدد )30( 
اي�د الش�اهدان كل م�ن املفوض ثائ�ر احمد محمد 
بافادتهما املدونة امام هذه املحكمة واملفوض عيل 
حس�ن باجي املدونه افادت�ه يف املجلس التحقيقي 
غي�اب املته�م الرشطي محمد قاس�م هاش�م عبد 
ع�يل عن مق�ر عمل�ه م�ن تاري�خ 2009/11/15 
وعدم التحاقه لحد االن مس�تصحبا معه املس�دس 
الحكوم�ي املرق�م )FXB599 ( نوع كلوك مع كافة 
ملحقاته مخزن مس�دس عدد )3(  وعلبة مس�دس 
ع�دد)1( وعدة تنظيف عدد )1( ومرود تنظيف عدد 
)1( ومالي�ة مخ�ازن ع�دد )1( مع اطالق�ات عدد 

 )30(
اطلعت املحكم�ة عىل االخطار املرق�م 2012/439  
يف 2012/7/17 والحظت م�ي املدة املقرر قانونا 
عىل تعليقه ون�رشه يف صحيفة االضواء العدد 199 

الصادرة يف 2012/3/18
استمعت املحكمة اىل مطالعة املحامي املنتدب جبار 
عاتي جرب والتي طلب فيها الرأفة باملتهم اعاله عند 

تحديد مدة العقوبة 
ملا تقدم وحيث ان فعل املتهم الرشطي محمد قاسم 
هاشم عبد عيل يش�كل جرما ينطبق واحكام املادة 
5 م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املادتن 
61/اوال و 69 / اوال من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008  
لغيابه عن مق�ر عمله من  تاري�خ 2009/11/15 
ولح�د االن وامل�ادة 35 /اوال م�ن ق.ع.د الختالس�ه 
املس�دس الحكومي املرقم FXB599 نوع كلوك مع 
كاف�ة ملحقات�ه مخزن مس�دس ع�دد )3( وعلبة 
مس�دس ع�دد )1( وع�دة تنظيف ع�دد )1( ومرود 
تنظي�ف ع�دد )1( ومالي�ة مخ�ازن ع�دد )1( م�ع 

اطالقات عدد )30(  

وزارة الداخلي�ة
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الجنوبية

العدد / غيابي / 12393
التاريخ 2017/9/19

اىل املتهم الغائب ) الرشطي جفات صباح فاطس( 
الب�رصة  اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة  املنس�وب 

واملنشات 
العنوان / محافظة املثنى � السماوة

بم�ا انك مته�م وفق املادة / 5 من ق.ع رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل لغياب�ك ع�ن مق�ر عمل�ك م�ن تاري�خ 
2014/6/9 وملجهولي�ة محل اقامت�ك اقتىض تبليغك 
بهذا االع�الن عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى االمن 
الداخيل الخامس�ة بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من 
تاري�خ تعليق هذا االعالن يف مح�ل اقامتك وتجيب عن 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد )65 و 68 و 
69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم ر17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس املحكمة

���������������������������������������
فقدان

فق�دت الهوي�ة الصادرة  م�ن  وزارة العمل دائرة ذوي 
االحتياجات الخاصة باس�م ) فاطمة كاطع عبد ( من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
���������������������������������������

فقدان
فق�دت الهوي�ة الوزارية الص�ادرة م�ن وزارة التجارة 
دائرة الرقابة التجارية واملالية باس�م )ندى محمد عبد 

الحسن( من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
���������������������������������������

فقدان 
فقدت هوية الطال�ب ) احمد عبد الرزاق يعقوب ( من 
معه�د التقني اداري برصة قس�م املحاس�بة من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
���������������������������������������

  تنويه
نرش يف صحيفة العراق االخبارية االثنن 2017/10/30 
ب/2017   /  2513 الب�رصة  ب�داءة  محكم�ة  اع�الن 
ذكر اس�م املدعى عليه لطيف حناوي الس�عيدي خطأ 
والصحيح لطيف حناي  السعيدي( لذا اقتىض التنويه

���������������������������������������
مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس
2014/476

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدت�ه : الرشطي ماجد عبد الله 
مهاوي موزان /مديرية رشطة محافظة البرصة

رقم الدعوى وتاريخها : 2012/1600
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2008/6/16

تاريخ الحكم : 2014/3/27 
املادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

خالصة  ا  لحكم
حكم�ت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م 
الش�عب ع�ىل امل�دان الغائب )ماج�د عبد الل�ه مهاوي 

موزان /باس�م الش�عب  بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق احكام 
امل�ادة 5 / اوال من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  بداللة 
املادتن 61 /اوال  و69 /اوال  من ق.ا.د رقم  17 لس�نة 
2008   لغيابه عن مقر  عمله من تاريخ 2008/6/16 

ولحد االن 
2  � اعطاء املوظفن العمومين صالحية القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام 

املادة   69 / ثانيا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
6 � ال�زام املواطنن االخبار ع�ن محل اختفاء املحكوم 
اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ ثالث�ا من ق.ا.د رقم 

17 لسنة 2008
7 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا الحكام 

املادة 69 /رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
 8 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للم�ادة 42 / ثانيا 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب ماجد 
هادي جخيم  مبلغ ق�دره عرشون الف ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 
61/اوال م�ن ق.ا.د قاب�ال لالعرتاض وافه�م علنا يف   /  

/2014 م

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2015/891

اس�م املحكمة : محكمة قوى االمن 
الداخيل الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه : الرشطي 
ع�ادل رحي�م جاس�م يوس�ف /مديري�ة 

رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/792

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2012/2/5
تاريخ الحكم : 2015/6/21  

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

خالصة الحكم
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 
الخامسة باسم الشعب عىل املدان الغائب 
)ع�ادل رحي�م جاس�م يوس�ف /باس�م 

الشعب  بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( 
وف�ق اح�كام امل�ادة 5 / اوال م�ن ق.ع.د 
رقم 14 لسنة 2008  بداللة املادتن 61 /

اوال  و69 /اوال  من ق.ا.د رقم  17 لس�نة 
2008   لغياب�ه عن مقر  عمله من تاريخ 

2012/2/5 ولحد االن 
2  � اعطاء املوظفن العمومين صالحية 
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم 
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة   69 

/ ثانيا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
3 � ال�زام املواطن�ن االخب�ار ع�ن مح�ل 
اختفاء املحك�وم اعاله اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 69/ ثالثا من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

2008
4 � حج�ز امواله املنقولة وغ�ري املنقولة 
استنادا الحكام املادة 69 /رابعا من ق.ا.د 

رقم 17 لسنة 2008
 5 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 

42 / ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي 
املنت�دب ماجد هادي جخي�م  مبلغ قدره 
ع�رشون ال�ف ترصف ل�ه بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا 
الح�كام امل�ادة 61/اوال م�ن ق.ا.د قابال 

لالعرتاض وافهم علنا يف   /  / 2015م
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة 
الرقم 7050 

التاريخ 2017/11/1
مالحظية التسجيل العقاري 

يف الزبري
طلب تسجيل عقار مجدد

بن�اءا ع�ىل الطلب املقدم اىل ه�ذه الدائرة 
بتاري�خ 2017/10/24 لتس�جيل تم�ام 
العقار تسلس�ل 1138 محلة الجمهورية 
باس�م محمد خلي�ل عبد الرحي�م مجددا 
باعتب�ار جائ�زا ل�ه بصف�ة املال�ك للمدة 
القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة 
تمهي�دا للتس�جيل وف�ق اح�كام قانون 
التسجيل العقاري رقم )43( لسنه 1971 
املع�دل قررنا اعالن ه�ذا الطلب فعىل كل 
م�ن يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة 
عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات 
اىل ه�ذه الدائرة خ�الل مدة ثالث�ن يوما 
م�ن اليوم التايل لنرش ه�ذا االعالن وكذلك 
العق�ار يف الس�اعة  الحض�ور يف موق�ع 
الع�ارشة صباحا من الي�وم التايل  النتهاء 
م�دة ه�ذا االعالن وذل�ك الثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
مالحظية التسجيل العقاري يف الزبري 
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة 
االتحادية

محكمة بداءة سفوان
العدد : 126/ب/2017
التاريخ 2017/10/24

اىل املدع�ى علي�ه املدي�ر املف�وض لرشكة 
ينابيع ام ق�رص لتجارة املواد االنش�ائية 

املحدودة / اضافة لوظيفته 
اق�ام املدعي املدير الع�ام ورئيس مجلس 
االدارة العام�ة للس�منت العراقية اضافة 
لوظيفته الدع�وى البدائية املرقمة 126/

الحك�م  فيه�ا  يطل�ب  وال�ذي  ب/2017 
باجر مثل اش�غال اجور خ�زن لتلك املواد 
واملعدات وق�د الحظت املحكمة ان املدعى 
عليه اضافة لوظيفته قد تم تبليغه سابقا 
وتبن م�ن التبليغ ان عنوانه وهمي وغري 
صحيح رغم ذك�ر عنوان�ه يف املخاطبات 
ومح�رض االجتم�اع التاس�ييس لرشك�ة 
ينابي�ع ام قرص املؤرخ يف 2010/10/26 
ولك�ون العن�وان ال�ذي اخرتت�ه بالعقود 
والوثائق الخاصة بك وهميا هذا ما تايد به 
حسب كتاب محكمة بداءة الكرادة بالعدد 
126 /ب/2017 يف 2017/8/27 ورشح 
القائم بالتبليغ املبلغ ن ع ستار جبار بان 
املدعى عليه مجهول مح�ل االقامة تقرر 
تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن 
بالحض�ور امام هذه املحكمة صباح يوم 
املرافعة املصادف 2017/11/5 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف البرصة 
االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 4028/ش/2017

التاريخ 2017/11/5
اعالن

اىل املدعى عليه احمد قاسم مزعل 
اقامت املدعية الهام فاضل محمد   

الدعوى الرشعية املرقمة اعاله لدى هذه 
املحكم�ة تطالب�ك فيه�ا بتايي�د حضانة  
املدعي�ة لولدها القارص غي�ث وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
يف مركز رشط�ة االصمعي وتاييد املجلس 
البل�دي ملنطقة حي االطباء الثانية املؤرخ 
2017/10/29 لذا قررت املحكمة تبليغك 
بالنرش  بصحيفتن محليتن يوميتن ويف 
حالة عدم حضورك فانه سوف يتم اجراء 
املرافعة بحق�ك غيابيا وفق القانون علما 
ان موعد املرافعة يصادف 2017/11/21 

الساعة التاسعة صباحا 
القايض
شاكر محمود حمود

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2015/1232

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن 
الداخيل الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي 
ش�وقي يحيى مناتي خري الله /مديرية 

رشطة محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/1432

 : الجريم�ة  ارت�كاب  تاري�خ 
2011/11/21

تاريخ الحكم : 2015/11/9  
امل�ادة القانوني�ة : 5 من ق.ع.د رقم 14 

لسنة 2008
خالصة الحكم

حكم�ت محكمة ق�وى االم�ن الداخيل 
الخامس�ة باس�م الش�عب ع�ىل امل�دان 
الغائب )ش�وقي يحي�ى مناتي خري الله 

/غيابيا  بما ييل :
1 � بالحبس البسيط ملدة )سنة واحدة( 
وفق احكام الش�ق االخري من املادة    5 
/ اوال م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008  
بداللة املادتن 61 /اوال  و69 /اوال  من 
ق.ا.د رقم  17 لس�نة 2008   لغيابه عن 
مق�ر  عمله من تاري�خ 2011/11/21 

ولحد االن 
2  � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 
41 / اوال م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 

2008
العمومي�ن  املوظف�ن  اعط�اء   �   3
صالحية القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا الحكام 

املادة   69 / ثانيا من ق.ا.د 
4 � ال�زام املواطن�ن االخب�ار عن محل 
اختفاء املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ ثالثا من ق.ا.د 
5 � حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69 /رابعا من 

ق.ا.د 
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي 
املنت�دب جب�ار عاتي ج�رب   مبلغ قدره 
ثالث�ون ال�ف ترصف ل�ه بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
االراء  باتف�اق  ص�ادرا  غيابي�ا  حكم�ا 
استنادا الحكام املادة 61/اوال من ق.ا.د 
قاب�ال لالع�رتاض وافهم علن�ا يف   /  / 

2015م
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مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة البرصة 
العدد : 660/ب/2014
التاريخ 2017/11/7

اعالن
املدعون 

1 � عب�د الجبار وس�ليم ابن�اء ابراهيم 
محمد 

2 � ضوي�ة وعباس وفضيل�ة ابناء عيل 
محمد 

3 � كريمة موزان حس�ب وصايتها عىل 
القارصي�ن ابراهيم وفاطم�ة ابناء عبد 

االمري ابراهيم 
4 � محم�د وح�وراء وزه�راء وزين�ب 

وعذراء وحيدر ابناء عبد االمري ابراهيم
5 � عبد الله ونجية ابناء خميس حمادي  

6 � زينب بدر سلمان
املدعى عليهم :

1 � زه�رة الح�اج محم�د  2 � هان�ي 
ناص�ح   3 � عبد الرضا وجاس�ب ابناء 

خزعل حسن
4 � محسن وامري ابناء خميس حمادي   

5 � ارساء عبد االمري ابراهيم 
5 � عادل طاهر عبد الله

7 � محم�د س�عيد طاه�ر   8 � عدن�ان 
وعماد وس�عاد ونهاد وليىل ابناء طاهر 

عبد الله 
9 � عب�د الكاظم وصال�ح وناظم ونزار 
وابتس�ام والهام وخنس�اء ابناء حميد 

صالح 
10 � حسن عيل محمد

11  � زهرة عبود صالح 
12 � عباس وفالح واحمد وزينب وفاتن 
وباس�مة وايم�ان ابن�اء عب�د الحس�ن 

خزعل 
13 � مدير عام دائرة القارصين اضافة 

لوظيفته
تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العقار 
تسلس�ل 189 الرباط الصغري مساحته 
867,75 م�رت مرب�ع يق�ع يف منطق�ة 
الطويس�ة وان ج�زء م�ن العق�ار يقع 
ضم�ن دائ�رة ج�وازات البرصة مش�يد 
عليه غرفة وكرفان من الجينكو والجزء 
األخر عبارة عن كراج لوقوف السيارات 
وان االبنية مش�يدة من قب�ل محافظة 
البرصة فمن له الرغبة بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة ودفع التامينات القانونية 
بنسبة 10% من القيؤمة املقدرة للعقار 
والبالغ�ة ثمانمائ�ة واربع�ة وعرشون 
ملي�ون وثالثمائة واثنان وس�تون الف 
وخمسمائة دينار وبصك مصدق المرؤ 
ه�ذه املحكم�ة م�ن م�رصف حكومي 
وس�تجري املزايدة الساعة الثانية عرش 
م�ن ظه�ر الي�وم الخامس ع�رش التايل 

للنرش واجور املناداة عىل املشرتي
القايض
علوان بربوت البزوني
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف البرصة 

االتحادية
محكمة بداءة املعقل

العدد : 851/ب/2017
التاريخ 2017/11/6

اعالن
عليه�ا /هاش�مية عي�ى  املدع�ى  اىل 

مكطوف
اقام املدعي مزهر طارق عباس الدعوى 
ه�ذه  ل�دى  851/ب/2017  املرقم�ة 
املحكم�ة  يطالبك فيها بالغ�اء كفالته 
عنك ع�ن الق�رض املقبوض م�ن قبلك 
من م�رصف الرافدين ف�رع املربد لعدم 
تس�ديدك اقس�اط الق�رض وق�د ع�ن 
ي�وم 2017/11/16 موع�دا للمرافع�ة 
وملجهولية محل اقامتكم حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ املقبوض طارق حس�ن 
موزان قرر تبليغك بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن ويف حال�ة ع�دم حض�ورك اىل 
املرافعة فانه س�وف يتم اجراء املرافعة 

بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
عالء حس�ن صيهود

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
رئاسة جامعة البرصة 

شعبة العقود الحكومية 
العدد : 25894/2/7

التاريخ 2017/10/31
اعالن

اس�تنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل تعلن رئاسة جامعة البرصة /
ش�عبة العقود الحكومية عن اجراء مزايدة علنية لتاجري اموال الجامعة لغرض ) انش�اء وتاجري النادي 

الطالبي( 
يف موقع القرنة / كلية الرتبية القرنة

فع�ىل الراغبن باالش�رتاك يف املزاي�دة تقديم مستمس�كاتهم مرفق معه�ا التأمينات القانوني�ة البالغة 
)5,400,000( خمس�ة مالين واربعمائة  الف دينار عراقي اىل لجنة البيع وااليجار املش�كلة يف رئاس�ة 
الجامعة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن وكافة الرسوم املالية والقانونية املرتتبة عىل 

ذلك اجور  الخدمة البالغة )2%( من مبلغ العقد الكيل  
علم�ا ان موعد املزايدة هو الس�اعة العارشة صباحا يف مبنى كلية تربي�ة القرنة / موقع القرنة يبدا بعد 

اليوم الثالثن من اليوم التايل لنرش االعالن  يف الجريدة
املزايد من االستفس�ار مراجعة ش�عبة العقود الحكومية / رئاسة الجامعة قبل يوم املزايدة لالطالع عىل 

الرشوط القانونية والفنية 
املستمسكات املطلوبة

1  � هوية االحوال املدنية
2 � شهادة الجنسية العراقية

3 � بطاقة السكن
4 � تامينات اولية حسب ما مؤرش ازاءها

5 � كتاب براءة ذمة من الرضيبة
6 � ال يسمح ملنتسبي الجامعة يف االشرتاك باملزايدة

االستاذ الدكتور 
ثامر احمد حمدان 
رئيس الجامعة 

اعالن
قدم املواطن )جواد كاظم سلبوح( طلباً 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )الكرد( 
بدال من الفراغ واستناداً اىل احكام املاده 
الوطنية رقم 3  البطاقة  قانون  24 من 
هذا  نرش  ولغرض  املعدل   2016 لسنه 
لديه  فمن  الرسمية  الجريدة  يف  االعالن 
املديرية  هذه  مراجعة  االعرتاض  حق 

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

اعالن 
قدم املواطن )حسن كاظم سلبوح( طلباً 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )الكرد( 
بدال من الفراغ واستناداً اىل احكام املاده 
الوطنية رقم 3  البطاقة  قانون  24 من 
هذا  نرش  ولغرض  املعدل   2016 لسنه 
لديه  فمن  الرسمية  الجريدة  يف  االعالن 
املديرية  هذه  مراجعة  االعرتاض  حق 

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

اعالن 
قدم املواطن )عقيل عباس جاسم( طلباً 
يروم فيه تسجيل لقبه وجعله )الربيعي( 
بدال من الفراغ واستناداً اىل احكام املاده 
 3 رقم  الوطنية  البطاقة  قانون  من   24
هذا  نرش  ولغرض  املعدل   2016 لسنه 
لديه  فمن  الرسمية  الجريدة  يف  االعالن 
املديرية  هذه  مراجعة  االعرتاض  حق 

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

اعالن 
عبد(  محمد  )عبدالرزاق  املواطن  قدم 
وجعله  لقبه  تسجيل  فيه  يروم  طلباً 
واستناداً  الفراغ  من  بدال  )الجليحاوي( 
اىل احكام املاده 24 من قانون البطاقة 
املعدل   2016 لسنه   3 رقم  الوطنية 
الجريدة  يف  االعالن  هذا  نرش  ولغرض 
االع��رتاض  حق  لديه  فمن  الرسمية 
ايام  مراجعة هذه املديرية خالل عرشة 

من تاريخ النرش. 
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مديرالجنسية العام

ديوان محافظة ميسان
مديرية بلدية العمارة
لجنة البيع وااليجار

اعالن
استنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 

تعل�ن مديرية بلدية العم�ارة عن اجراء مزايدة علنية لتأج�ري االمالك املبينة يف 
ادن�اه  والعائدة اىل مديري�ة بلدية العمارة فعىل الراغبن باالش�رتاك يف املزايدة 
مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )30( ثالثون يوما تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة ان ال 
تق�ل ع�ن )100 %( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة 
والنص�ف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاعة 
مديري�ة بلدية العم�ارة واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها 
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش وكافة املصاريف 
املرتتبة ع�ىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه 
مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة 

الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية.
م ر مهندسن
خالد عويطرسويلم
مدير بلدية العمارة
ر اللجنة

نوع الملك ت
مدة القيمة التقديريةالمساحةالموقعورقمه

التأجير

1
سوق تجاري 
 2334/188

نهر دجلة

حي الحسن 
1200م2العسكري

 55.000.000
خمسة وخمسون 

مليون دينار

سنة 
واحدة

رشوط التأجري
يسلم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انتهاء العقد 

دون املطالبة بالتعويض او اللجوء اىل املحاكم املختصة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد / 1626/تجديد قوة تنفيذية /2012

التاري�خ 2017/10/29
اعالن

اىل املدعى عليه /ثامر عبود صالح
اق�ام املدعي امن بغ�داد اضافة لوظيفته الدع�وى البدائية املرقم�ة اعاله يطلب 
فيه�ا تجديد القوة التنفيذي�ة لقرار الحكم املرق�م 606/ب/1980يف 1980/6/5  
وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي 
عليه تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املصادف يوم 2017/11/12 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك  

او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية

محكمة بداءة الكاظمية
العدد / 1563/تجديد قوة تنفيذية /2012

التاري�خ 2017/10/29
اعالن

اىل املدعى عليه /ثامر عبود صالح
اقام املدعي امن بغداد اضافة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة اعاله يطلب فيها 
تجديد الق�وة التنفيذية لق�رار الحك�م 603/ب/1980يف 1980/6/5 وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القائم بالتبلي�غ وتاييد املجلس البلدي عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن محليتن للحض�ور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املصادف يوم 2017/11/12 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك  او من 

ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون.
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العدد )1551( االحد  12  تشرين الثاني  2017
اعالنات9

تعل�ن الرشكة العامة للس�منت العراقية اح�د تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن 
عن حاجة معامل الس�منت الجنوبية للمناقصات اعاله فعىل الراغبني باملش�اركة 
الحص�ول ع�ىل ال�رشوط املطلوبة من مق�ر الرشكة الدائ�رة التجاري�ة الواقعة يف 
الزعفرانية /س�عيده لقاء املبلغ املش�ار اليه اعاله علما بان موعد الغلق س�يكون 
الس�اعة الثانية ع�رش بعد الظهر م�ن تاريخ الغل�ق اعاله وس�يعترب العطاء غري 

مستويف للرشوط ويهمل ما لم يوثق بها ما ييل :
1 �  ان يك�ون ملقدم العطاء مكتب او رشكة مس�جلة داخل العراق او خارجه وان 

يكون معروف عنوانه وهاتفه داخل العراق
2 � تقديم تامينات اولية بمبلغ )2772000( دينار  بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان يكون الصك بالدينار العراقي صادر من مرصف معتمد عن املناقصة املرقمة 

10/س ع ر-ن / 2017
3 � تقديم تامينات اولية بمبلغ )1134000( دينار بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان )يكون الصك بالدينار العراقي صادر من مرصف معتمد( املناقصة املرقمة 

11/س ع ر � ن / 2017  
4 � تقديم عدم ممانعة من الهيئة العامة للرضائب لغرض االشرتاك يف املناقصة 

ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني
) iq.com- www.icsc(

الرشكة العامة للسمنت العراقية

اعالن
م/ دع�وة الهيئ�ة العام�ة لرشك�ة مجتم�ع االعم�ال للتج�ارة العامة والنق�ل العام 

لالجتماع 
استنادا اىل احكام قانون الرشكات املرقم 21/لسنة1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس 

ادارة الرشكة املتخذ يف جلسته رقم)3( املنعقدة بتاريخ 2017/5/30 
يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة الذي تقرر عقده بمقر الرشكة الكائن 
يف عم�ارة الرشك�ة العربي�ة لالس�تثمارات الصناعية يف س�احة كهرمانة يف الس�اعه 
الحادي�ة ع�رش من ي�وم االح�د املواف�ق 2017/12/3 ويف حالة عدم اكم�ال النصاب 
القانون�ي يؤجل االجتماع اىل نفس اليوم من االس�بوع التايل يف نف�س املكان والزمان 

بتاريخ2017/12/10 وذلك لبحث فقرات منهاج االجتماع املدرجه ادناه :- 
اوال/الحسابات الختامية لعام 2015و2016 وكما ييل :

1-مناقش�ة تقرير مجلس االدارة للس�نة املالي�ة املنتهية يف 2015/12/31 وللس�نة 
املالية املنهية 2016/12/31 واتخاذ القرار بشأنهما 

2-مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات والحس�ابات الختامية كم�ا يف 2015/12/31 
وللسنة املالية املنتهية يف 2016/12/31 واتخاذ القرار بشأنهما 

3-اتخ�اذ الق�رار املناس�ب بش�أن  مقس�وم االرب�اح املتحقق�ة للس�نة املنتهي�ة يف 
2015/12/31 و2016/12/31 

4-تعي�ني مراقب حس�ابات لس�نة 2016 و2017 وتحديد أجوره بموج�ب تعليمات 
مجلس مهنة ومراقب الحسابات 

5-براءة ذمة رئيس واعضاء مجلس االدارة وتحديد مكافئتهم 
ثانيا/تعدي�ل عقد تأس�يس الرشكة بحذف نش�اط الوكاالت التجاري�ة لعدم حصول 

الرشكة عىل اجازة الوكالة التجارية وكذلك النقل العام 
يرجى التفضل بحضور االجتماع ويف حالة تعذر ذلك يرجى انابة غريكم من املساهمني 
بس�ند انابة املعد لهذا الغرض يف مقر الرشكة مع ابراز ش�هادة االسهم او وكالة الغري 
بموج�ب وكالة صادرة من كاتب العدل ومراعاة احكام املادة 91 من قانون الرشكات 

رقم21 لسنة 1997 املعدل 

باسم مجيل انطون 
رئيس جملس االدارة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكم�ة الب�داءة املتخصصة بنظر الدع�اوى التجارية يف 
البرصة

العدد : 122/ت/2017
التاريخ 2017/11/7

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه / ش�امل درويش عىل س�وزة / املدير 
املفوض لرشكة فرياندا الدولية ب و س م  س�ل االسبانية 

اضافة لوظيفته
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالع�دد 122/ت/2017  
امل�ؤرخ يف 2017/8/2 ال�ذي يق�ي بالزام�ك بتاديت�ك 
لصناع�ة  الفيح�اء  لرشك�ة  املف�وض  املدي�ر  للمدع�ي 
الكونكري�ت الجاه�ز املح�دودة اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ  
وقدره مائة وس�بعة االف ومائة واثنان وخمس�ون دوالر 
امريك�ي  ورد الدعوى بالزيادة البالغة خمس�مائة واثنان 
وعرشون الف وثمانية واربعون دوالر امريكي مع الفائدة 
القانونية بنس�بة 5% من قيمة املبل�غ املحكوم بع اعتبارا 
م�ن تاري�خ املطالب�ة القضائي�ة يف 2017/6/5 ولح�ني 
التادية الفعلي�ة وتحميلك مع املدعي املرصوفات حس�ب 
خس�ارتكم يف الدع�وى وتحميل�ك اج�ور محام�اة وكيل 
املدع�ي املحامي عزي�ز الركابي البالغة نس�بتها 10% من 
قيمة املبلغ املحكوم به عىل ان ال تزيد عىل خمسمائة الف 
دين�ار ولتعذر تبليغك ملجهولية عنوان�ك عليه قرر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني ول�ك حق االعرتاض 
واالستئناف والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف 

يكتسب الحكم درجة البتات

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة ابي صيدا
العدد : 94/ب/2017
التاريخ 2017/1/11

اعالن
اىل املدعى عليها الثاني ) حميدة حس�ن حسني(  مجهول 

محل االقامة
اقام املدعي كل من عواد حس�ن حسني يف دعواه املنظورة 
امام هذه املحكم�ة واملرقمة بع�دد 94/ب/2017 والتي 
يطل�ب فيها الدع�وى للمرافع�ة والحكم بازالة الش�يوع 
العقار املرقم 252 مقاطعة 45 زهريات وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتها حس�ب اش�عار املختار والقائم بالتبليغ لذا 
قرر تبليغك نرشا بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف الس�اعة التاس�عة صباح�ا يف يوم 
2017/11/21  وبعكس�ه س�وف ينظر بالدع�وى غيابا 

وعلنا وفق القانون
القايض
سعد جزاع حسني

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

العدد : 186/ش/2017
التاريخ 2017/5/22

اىل املدعى عليه قاسم محمد خشان
اعالن تبليغ بقرار حكم غيابي

اص�درت محكم�ة االح�وال الش�خصية يف 
املقدادية قرار الحكم الغيابي بحقك واملرقم 
186/ش/2017 يف 2016/11/23 والقايض  
باثبات نسب االطفال كل من )زهراء قاسم 
محم�د ونرج�س قاس�م محم�د وبالنظ�ر 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وحس�ب كتاب مرك�ز رشطة مني 
الدي�ن عليه قررت املحكم�ة تبليغك بالحكم 
الغيابي بصحيفتني رس�ميتني محليتني ويف 
حالة ع�دم االع�رتاض واتبع ط�رق الطعن 
القانوني�ة س�وف يكتس�ب الق�رار الدرجة 

القطعية حسب القانون
القايض
تحسني حسني فرع العقابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة جلوالء
العدد / 126/ب/2017
التاريخ 2017/11/6

اعالن
اىل املدعى عليه )وليد فهد خالد(

اق�ام املدع�ي نبي�ل خزع�ل خل�ف الدعوى 
ام�ام  126/ب/2017   املرقم�ة  البدائي�ة 
هذه املحكمة يطل�ب فيها دعوتك للمرافعة 
وم�ن ث�م الحكم باع�ادة الح�ال اىل ما كان 
عليه قب�ل البيع بخص�وص املركبة املرقمة 
)65539( دي�اىل خصويص نوع بي ام دبليو 
مودي�ل 1991 اللون اس�ود عليه وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
املبل�غ )عص�ام عزي�ز محم�د(  امل�ؤرخ يف 
2017/10/25 واشعار مختار املنطقة زين 
العابدي�ن محمد  حس�ني يف 2017/10/11 
واملؤي�د لذل�ك ال�وارد الين�ا بموج�ب كتاب 
مرك�ز رشطة جل�والء املرقم بالع�دد 4188 
املؤرخ يف 2017/10/25 عليه تقرر تبليغك 
بصحيفت�ني  يوميت�ني محليت�ني  بموع�د 
الس�اعة  املواف�ق 2017/11/19  املرافع�ة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك 
للمرافع�ة او ع�دم ارس�ال من  ين�وب عنك 
قانون�ا باملوع�د املح�دد اع�اله ام�ام هذه 
املحكمة سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق االصول والقانون
القايض
محمود جاسم محمد

محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل الخامس�ة 
بالبرصة

اعالن
رقم االخطار 2016/183

اىل/املته�م اله�ارب )الرشطي حي�در جبار 
رشي ( املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة 

البرصة
ملا كنت متهما وفق املادة /5 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 لغيابك عن مقر عملك من 
تاريخ 1/14 /2008  ولحد االن واملادة 35/

من ق .ع .د رقم 14 لس�نة 2008 الختالسك 
املس�دس الحكوم�ي )GKH (     949ن�وع 
كلوك مع كافة ملحقات�ه مع )30( اطالقة 

من نوعه .
 وبما ان 

محل اختفائ�ك مجهول اقتىض تبليغك بهذا 
االعالن ع�ىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى 
االمن الداخيل الخامسة بالبرصة خالل مدة 
ثالثون يوم�ا من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن 
يف مح�ل اقامتك وتجيب ع�ن التهمة املوجة 
ض�دك وعن�د عدم حض�ورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا وتحجز اموال�ك املنقولة 
املوظف�ني  م�ن  ويطل�ب  املنقول�ة  والغ�ري 
العموميني الق�اء القبض عليك اينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اقرب س�لطة حكومية والزام 
املواطن�ني الذين يعلم�ون بمح�ل اختفائك 
باخب�ار الجه�ات املختصة اس�تنادا للمادة 
69/اوال وثاني�ا و ثالث�ا ورابعا م�ن قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

اعالن
بناء عىل الطلب املقدم من الس�يد )حميد 
لطيف حنت�وش( الذي يطل�ب فيه تبديل 
اللقب من )املريان�ي ( اىل ) الدراجي( من 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية  خالل 
مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
اح�كام امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاق�ة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
واالقام�ة  والج�وازات  املدني�ة  االح�وال 
العامة

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2016/192

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م املته�م ورتبته ووحدت�ه : الرشطي 
شويل وادي طعمة مدلول /مديرية رشطة 

محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2016/168

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2013/12/20
تاريخ الحكم : 2016/2/14 

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

خالصة الحكم
حكم�ت محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل 
الخامسة باسم الشعب عىل املدان الغائب 
)ش�ويل وادي طعمة مدل�ول /غيابيا بما 

ييل :
)خمس�ة  مل�دة  البس�يط  بالحب�س   �  1
س�نوات( وفق احكام امل�ادة 5 / اوال من 
ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بقانون 

رقم 38 لسنة 2015
وبداللة املادة 69 من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 
2008 لغياب�ه عن مقر  عمل�ه من تاريخ 

2013/12/20 ولحد االن 
2 � ط�رده م�ن الخدم�ة يف ق�وى االم�ن 
الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 41 / ثانيا 

من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
3 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية 
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم 
الص�ادر يف حق�ه اس�تنادا الح�كام املادة 

5\69 / ثانيا من ق.ا.د 
4 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن مح�ل 
اختف�اء املحك�وم اعاله اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ ثالثا من ق.ا.د 
5 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 69 /رابع�ا م�ن 

ق.ا.د
اتع�اب محام�اة للمحام�ي  6 � تحدي�د 
املنت�دب جب�ار عات�ي ج�رب  مبل�غ قدره 
خمس�ة وع�رشون ال�ف ترصف ل�ه بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
صدر القرار باتفاق االراء قابال لالعرتاض 
استنادا الحكام املادة 71/ ثانيا من ق.ا.د 

لسنة 2008 وافهم علنا يف   / /2016

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة

شعبة البحث االجتماعي
رقم البحث / 1909/بحث/2016

التاريخ 2017/11/6
 اعالن

اىل املدعى عليه /معايل صالح مهدي
اقام�ت املدعي�ة وجدان ياس�ني محيبس 
1909/بح�ث/2017  املرقم�ة  الدع�وى 
ضدك  تطلب فيها الحكم بتاييد الحضانة 
وق�د لوح�ظ م�ن ال�رشح ال�واردة م�ن 
املجل�س البل�دي ملنطق�ة )القبل�ة � حي 
الرش�يد( والقائ�د بالتبلي�غ ان�ك مرتحل 
اىل جه�ة مجهول�ة وغ�ري معلوم�ة عليه 
ق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني يوميتني 
محليت�ني مش�هورتني بالحض�ور صباح 
يوم 2017/11/19 ام�ام مكتب الباحث 
االجتماع�ي وعن�د عدم حضورك س�وف 
يج�ري الباحث االجتماع�ي بحقك غيابيا 

وفق القانون
القايض االول
كاظم حمود رهيج

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2015/1548

اس�م املحكمة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م املتهم ورتبته ووحدت�ه : الرشطي حامد 
مجي�د ج�ار الل�ه حام�ي /مديري�ة رشط�ة 

محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/1446
تاريخ ارتكاب الجريمة : 2013/2/1

تاريخ الحكم : 2015/11/10 
امل�ادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

2008
خالصة الحكم

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
باسم الش�عب عىل املدان الغائب )حامد مجيد 

جار الله حامي /غيابيا بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق 
احكام املادة 5 / اوال من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008  وبدالل�ة امل�ادة 69 م�ن ق.ا.د رق�م 17 
لسنة 2008   لغيابه عن مقر  عمله من تاريخ 

1/ 2013/2 ولحد االن 
2 � ط�رده من الخدمة يف ق�وى االمن الداخيل 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 41 / ثاني�ا من ق.ع.د 

رقم 14 لسنة 2008
العمومي�ني صالحي�ة  املوظف�ني  � اعط�اء   3
القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه استنادا الحكام املادة 5\69 / ثانيا من 

ق.ا.د 
4 � ال�زام املواطنني االخبار ع�ن محل اختفاء 
املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة 69/ ثالثا 

من ق.ا.د 
5 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا 

الحكام املادة 69 /رابعا من ق.ا.د
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
جب�ار عاتي ج�رب  مبلغ ق�دره  ثالث�ون   الف 
الدرج�ة  الحك�م  ت�رصف ل�ه بع�د اكتس�اب 

القطعية 
ص�در الق�رار باتف�اق االراء قاب�ال لالعرتاض 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/ ثانيا م�ن ق.ا.د 

لسنة 2008 وافهم علنا يف   / /2015

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف ابي الخصيب 
العدد : 1324/ش/2017

التاريخ 2017/11/2
اىل املدعى عليها /نورس جاسم محمد

اعالن
اقام املدعي زياد خلف رس�ن الدعوى الرشعية 
املرقم�ة اع�اله يطلب فيه�ا الحكم باس�قاط 
حضانت�ك الوالده القارصي�ن كل م�ن مه�دي 
ونرجس وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ مبل�غ مركز رشط�ة حمدان 
وتاييد مختار املنطقة مهجران واملجلس البلدي 
لقض�اء اب�ي الخصيب علي�ه ق�ررت املحكمة 
تبلغكم بواس�طة الن�رش بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح 
يوم املرافع�ة يف 2017/11/20 ويف حالة عدم 
الحضور او من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وحسب القانون
القايض
وسام عبد الحسن عيل

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2014/1936

اس�م املحكمة : محكم�ة قوى االم�ن الداخيل 
الخامسة بالبرصة

اس�م ااملتهم ورتبته ووحدت�ه : الرشطي جهاد 
نعم�ة موىس ن�ارص /قيادة رشط�ة محافظة 

البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2014/1296

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2011/12/13
تاريخ الحكم : 2014/12/31 

امل�ادة القانونية : 5 من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008

خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة 
باس�م الش�عب عىل املدان الغائب )جهاد نعمة 

موىس نارص /باسم الشعب  بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )س�تة اشهر( وفق 
احكام املادة 5 / اوال من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008  وبدالل�ة املادتني 61/ اوال و 69 اوال من 
ق.ا.د    رقم 17 لس�نة 2008   لغيابه عن مقر  

عمله من تاريخ 13/ 2011/12 ولحد االن
العمومي�ني صالحي�ة  املوظف�ني  � اعط�اء   2
القبض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحكم الصادر 
يف حقه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
3  � ال�زام املواطنني االخبار ع�ن محل اختفاء 
املحكوم اعاله استنادا الحكام املادة 69/ ثالثا 

من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
4 � حجز امواله املنقولة وغري املنقولة استنادا 
الح�كام امل�ادة 69 /رابع�ا م�ن ق.ا.د رقم 14 

لسنة 2008
 5 � اخراجه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42 / 

ثانيا ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتع�اب محاماة للمحام�ي املنتدب 
ماج�د ه�ادي جخي�م  مبل�غ ق�دره  عرشون   
الف ت�رصف له بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
قاب�ال  ق.ا.د  م�ن  اوال   /61 امل�ادة  الح�كام 

لالعرتاض وافهم علنا يف /  /2014

محكمة  االحوال الشخصية يف كنعان
اعالن مفقود

اسم املفقود /محمد حكمت سلمان
بتاريخ 2014/9/18 قدمت زوجتك املدعوة رسل 
عي�ى احمد تطلب فيه نصبها قيمة عليك لكونك 
خرج�ت بتاريخ 2014/9/10 ول�م تعد لحد االن 
لذا تق�رر نرشك بالصحف املحلي�ة ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من اليوم التايل 
لتاريخ النرش س�وف تنصب زوجت�ك قيمة عليك 

الدارة شؤونك 
القايض

غازي جليل 

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2015/1477

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

اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه : الرشط�ي عمار 
فهد راش�د عبد الباري /مديرية رشطة محافظة 

البرصة
رقم الدعوى وتاريخها : 2015/1353

تاريخ ارتكاب الجريمة : 2009/11/2
تاريخ الحكم : 2015/11/1 

امل�ادة القانوني�ة : 5 م�ن ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
2008

خالصة الحكم
حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة 
باس�م الشعب عىل املدان الغائب )عمار فهد راشد 

عبد الباري   /غيابيا بما ييل :
1 � بالحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر( وفق 
اح�كام امل�ادة 5 / اوال من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 
2008  وبدالل�ة املادت�ني 61/ اوال و 69 اوال م�ن 
ق.ا.د    رق�م 17 لس�نة 2008   لغياب�ه ع�ن مقر  
عمله م�ن تاريخ 2/ 2009/11 ول�م يلتحق لحد 

االن
2 � الس�جن ملدة )س�بع س�نوات( وفق املادة 35 
اوال م�ن ق.ع.د رقم 14 لس�نة 2008 الختالس�ه 
املسدس الحكومي املرقم HNF ) 739( نوع كلوك 
م�ع كاف�ة ملحقات�ه و )45( اطالقة م�ن نوعه 
ومخازن عدد /2 ومرود مع فرش�ة تنظيف كلوك 
ع�دد /1 + قطعة بالس�تيك مالية مخزن عدد /1 
و علبه بالس�تك حافظة مسدس عدد /1 + كراب 
مس�دس نس�يج محيل ع�دد/1 وتضنمينه مبلغ  
مق�داره )5850000( خمس�ة ماليني وثمانمائة 
وخمس�ون الف دين�ار عن قيمة امل�واد املوصوفة 
اعاله التي اس�تصحبها املتهم عند غيابه بتاريخ 
2009/11/2 اس�تنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 
من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 عىل ان يستحصل 

منه بالطرق التنفيذية  
3  �تنف�ذ املحكوميت�ان اعاله بالتعاقب اس�تنادا 

للمادة 143 ق.ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
4 � اعتب�ار جريمته ال�واردة يف الفقرة )2( مخلة 

بالرشف استنادا للمادة 21 / أ � 6 ق.ع
5 �، ط�رده م�ن الخدم�ة يف قوى االم�ن الداخيل 
اس�تنادا الحكام املادة 41 / اوال م�ن ق.ع.د رقم 
14 لسنة 2008 وعدم جواز اعادة تعيينه يف دوائر 
الدولة والقطاع العام استنادا لقرار مجلس قيادة 

الثورة املنحل 18 لسنة 1993  
6 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القبض 
علي�ه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الص�ادر يف حقه 

استنادا الحكام املادة 69 / ثانيا من ق.ا.د    
7  � ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن مح�ل اختفاء 
املحك�وم اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ ثالثا 

من ق.ا.د  
8 � حج�ز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69 /رابعا من ق.ا.د  
9 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب جبار 
عات�ي جرب   مبلغ قدره  ثالث�ون   الف ترصف له 

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

علنا يف /  /2015

محكمة بداءة البرصة 
العدد / 2402/ب/2011
التاريخ 2017/10/31

اعالن
املدعية ش�ذى قاسم شايف  حس�ب وصايتها عىل 

ولدها القارص بارق محمد
املدعى عليهما 1 � صبيح�ة وعلياء بنات محمود 

عبد  الرحمن
الش�خص الثالث / مدير عام رعاية القارصين يف 

البرصة اضافة لوظيفته
مدير عام رعاية القارصين اضافة لوظيفته

تبي�ع محكم�ة ب�داءة الب�رصة العقار تسلس�ل 
570/811 القبلة مس�احتها 266 م2 و 66 س�م 
وهو عبارة عن دار س�كن تقع يف منطقة سكنية 
يف منطقة القبلة حي الجامعة عىل ش�ارع فرعي 
غري مبلط مفرز منها مشتمل بصورة غري رسمية 
القس�م االول الذي يقع عىل جهة الرشق بالنسبة 
لواج�ه العق�ار يحتوي مدخ�ل العق�ار وطارمة 
وغرفة نوم وهول وموزع ومطبخ وحمام ومرفق 
صحي�ة البن�اء م�ن البلوك مس�قف بالش�يلمان 
الهول مبلط باالس�منت والغرفة مبلطة بالكايش 
واملطب�خ بالس�رياميك درج�ة عمران�ه قديم جدا 
مه�دم وان�ه ف�ارغ وقت اجراء الكش�ف القس�م 
الثاني يحتوي غرفتني نوم وموزع صغري ومطبخ 
وحمام ومرفق صحي البناء من البلوك ومس�قف 
بالش�يلمان املطب�خ والحم�ام مس�قف بالحديد 
والجينك�و واالس�بس فم�ن ل�ه رغب�ة بال�رشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة م�ع دف�ع التامين�ات 
القانوني�ة البالغة 10% من القيمة املقدرة البالغة 
مائة وس�تة وس�تون ملي�ون وثلثمائ�ة وثالثون 
الف دينار وس�تجري املزايدة الساعة الثانية عرش 
م�ن ظهر اليوم الثالثون لي�وم التايل لنرش االعالن 

ويتحمل املشرتي اجور املناداة 
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

30 /2017 م / د  تجهي�ز ع�وازل كارتونية وورقية واجزاء خش�بية حس�ب الفقرات والكميات 
املدرجة يف املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم 

)معلنة للمرة االوىل(
تاريخ الغلق ) 17 /12 /2017(

ي�رس )وزارة الصناعة واملعادن( رشكة دي�اىل العامة( بدعوة مقدمي العط�اءات املؤهلني وذوي 
الخربة لتقديم عطاءاتهم بموجب الوثائق القياسية للمادة مع مالحظة  ما ياتي :  

1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني الراغب�ني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتصال )رشكة 
دي�اىل العامة( وعرب الربيد االلكرتون�ي )www.dialacompany.com ( وكما موضحة بالتعليمات 

ملقدمي العطاءات مع مالحظة ما ييل:
أ � الكلفة التخمينية للمناقصة هو      

)117208( دوالر )مائة وسبعة عرش الف ومائتان وثمانية دوالر فقط ( واصل مخازن الرشكة
ب � مقدار مبلغ التامينات االولية للمناقصة هو 

) ) 3516 دوالر )  ثالثة االف وخمسمائة وستة عرش دوالر فقط(
 واملطلوب تقديمها مع العطاء

ج  � ان سعر بيع مستندات املناقصة هو )100000 ( دينار عراقي ) فقط مائة الف دينار عراقي 
ال غريها( 

غ�ري قاب�ل للرد اال يف ح�ال الغاء املناقصة م�ن قبل رشكتنا حي�ث تعاد ثمن الوثائ�ق فقط دون 
تعويض ملقدمي العطاءات 

د � ع�ىل مق�دم العط�اء ان يس�تخدم نموذج صيغ�ة العطاء  املوجود يف القس�م الراب�ع  )نماذج 
العط�اء( ويجب ان يت�م تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف ش�كله ولن تقبل اي بدائل كما 

ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة 
مالحظ�ة : تعف�ى الرشكات االجنبي�ة الرصينة التي ليس لديه�ا فرع او تمثيل رس�مي او وكيل 

تجاري مسجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مستندات املناقصة  
-2  متطلبات التأهيل املطلوبة ) وكما مبينه يف وثائق العطاء( 

3 – يتم تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االتي ) رشكة دياىل العام�ة / طريق بغداد بعقوبة الجديد 
� قرب تقاطع القدس( وان اخر موعد تس�ليم العطاء س�يكون الس�اعة الثانية ظهرا من تاريخ 
غلق املناقصة يف 17 /12 /2017   وان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدم�ي العط�اءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور يف العنوان االت�ي ) مقر رشكتنا / 
غرفة لجنة فتح العروض( يف الساعة التاسعة صباحا ليوم 18 /12 /2017    ويف حالة مصادفة 
يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل للدوام الرس�مي هو اخر موعد لتقديم العطاء ويعترب 

موعد الغلق.

عبد الودود عبد الستار حممود
املدير العام ورئيس جملس االدارة

مديرية احوال بغداد/ الرصافة
اعالن

قدم املواطن ثامر عبدالكريم صفر دعوته القضائية 
لتبدي�ل اس�م ابنت�ه وجعل�ه ) فاطم�ة ( ب�دال من 
)ريماس( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسه 
سوف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا اىل احكام 
املادة )22( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 املعدل  
اللواء 
مهدي نعمة الوائلي 
 مدير الجنسية العام / وكالة

وزارة الصناعة واملعادن 
رشكة دياىل العامة

وزارة الصناعة واملعادن
اعالنالرشكة العامة للسمنت العراقية

مناقصة استريادية نرش اعالن
الكلفة التخمينية الموادرقم المناقصة

االجمالية
سعر الشراء 

تاريخ الغلقالتندر

10/س ع ر ـ 
ن /2017

تجهيز زناجيل االلفيتر 
لمعمل سمنت الكوفة

 )220000(
دوالر

 )150000(
مائة وخمسون 

الف دينار
2017/12/3

11/س ع ر ـ 
ن /2017

تجهيز بليون شفت المرحلة 
الرابعة لكيربوكس طاحونة 

السمنت الثانية لمعمل 
سمنت بابل

 )90000(
دوالر

 )100000(
29 / 11 / 2017مائة الف دينار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

محكم�ة ب�داءة الرم�ادي 
العدد 1940 / ب / 2017 

اىل / املدعى عليه ) خالد غضبان عبد الكريم( 
م / اعالن 

للدع�وى املرقم�ة 1940 / ب / 2017 واملقام�ة من قبل 
املدع�ي ) رش�دي عبد املجي�د حميد ( وال�ذي يطلب فيه 
مبلغ وقدره ثمانية وثالثون مليون وسبعمائة وخمسة 
وثالث�ون الف دينار بذمتك – قررت هذه املحكمة تبليغك 
بصحيفتني محليتني للحضور يوم املرافعة املوافق 20 / 
11 / 2017 او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا وبعكس�ه 
س�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون ... مع 

التقدير 
القايض 
فخري ابراهيم خليل 

اعالن
اىل الرشيكة / نجاة حميد عزيز

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي – سبع البور الستخراج 
اجازة البناء للعقار املرقم 5769 سبع البور 

الرشيكة
زينب محمد عودة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية

محكمة بداءة كنعان
العدد : 141/ب/2017
التاريخ 2017/11/6

اىل املدعى عليه / سلمان عزيز سلمان
اعالن

بن�اء ع�ىل الدع�وى املرقم�ة اع�اله واملقامة ام�ام هذه 
املحكمة من قبل املدعيان سامي كريم شياع وداود سلمان 
خلف ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ يف مركز رشطة اس�ويد واش�عار مخت�ار القرية 
لذا ق�ررت املحكمة تبليغك بصحيفت�ني يوميتني محليتني 
للحض�ور  اىل ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 2017/11/19 
وعن�د ع�دم الحض�ور او ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
غازي جليل عبد
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     بغداد/ المستقبل العراقي

قررت وزارة الشباب والرياضة االحتفاظ 
»بفانيلة« الالعب الذي يسجل أول هدف 
رسلمي دويل يف متحلف ملعلب كربلالء 

الدويل.
وأفاد بيلان لللوزارة، تلقت »املسلتقبل 
العراقلي«، نسلخة منله ، ان« اللوزارة 
قررت االحتفلاظ }بفانيلة{ الالعب الذي 
يسلجل أول هدف رسمي دويل يف متحف 
ملعب كربالء الدويل الذي سليتم انشاءه 

قريبا«.
ومن املقلرر ان يواجله املنتخب الوطني 
العراقلي بكرة القلدم نظريه السلوري 
وديلا، غلدا االثنلن ، عىل ملعلب كربالء 

الدويل.
وقلال ملدرب املنتخلب العراقي باسلم 
قاسم ان« املباراة التجريبية مع سوريا، 
ستكون محطة مهمة للمنتخب العراقي، 
يف تحسن تصنيفه الدويل، خاصة وأنهم 

سيشاركون يف بطولة غرب آسيا«.
يشلار إىل أن املنتخب السوري سيصل إىل 
مدينلة كربالء املقدسلة، اليوم السلبت؛ 

لخوض املباراة التجريبية أمام العراق.
عبلد  والرياضلة  الشلباب  وزيلر  وكان 
الحسلن عبطلان اكلد ان هلذه املباراة 
الفيفلا  طللب  حسلب  األخلرية  تعتلر 
وبعدها سلنتابع معهم رفع الحظر عن 

املحافظات الثالث وميسان.
وكان عبطلان قلد أعلن علن »جاهزية 
ملعب كربالء للمبارة الودية الدولية بن 

املنتخبن الوطني والسوري«.
وقال عبطان بحسب بيان للوزارة » زرنا 
ملعب كربالء الدويل وقد أكمل شلبابنا يف 
إدارة امللعب كافة املتطلبات إلسلتضافة 

املبلاراة الوديلة بلن املنتخب السلوري 
الشلقيق ومنتخبنلا الوطنلي يلوم غدا 

األثنن يف الساعة ٦ مساًء«.
وأضاف عبطان »سوف نستقبل أعضاء 
النجلف  مطلار  يف  السلوري  املنتخلب 
األرشف الدويل مسلاء هذا اليوم« مشريا 
اىل ان »التذاكر املباعة لحد اليوم هي 10 
اآلف تذكرة ويوم غد سليتم بيع التذاكر 

يف كربالء«.
املبلاراة  ان »هلذه  اىل  وأشلار عبطلان 
تعتلر األخلرية حسلب طللب }الفيفا{ 
وبعدها سلنتابع معهم رفع الحظر عن 

املحافظات الثالث وميسان وبغداد«.
وأكلد ان »اللوزارة أكمللت اسلتعدادها 
للقاء وتنتظر حضلور كادر االتحاد يوم 
غد السلبت يف كربالء للمبلارشة ألكمال 
متطلبات التنظيم وإدارة املباراة« مشريا 
اىل ان »اللوزارة أعلدت الفتلات كبلرية 
يحملها الجمهور كتبت عليها شلعارات 
تطالب برفع الحظر الكيل عن مالعبنا«.

وقررت وزارة الشلباب والرياضة، اليوم 
السبت، تخصيص جوائز ثمينة ملقتنيي 
بطاقلات دخول مباراة العراق وسلوريا 
الودية التي سلتقام يلوم بعد غد االثنن 
يف ملعلب كربالء الدويل.وذكلرت الوزارة 
ان » الوزارة ستقدم الجوائز وهي عبارة 
عن سيارتن، وخمسلة خطوط موبايل 
ذهبيلة قيملة الخلط خمسلة ماليلن 
دينلار، بالتعاون مع رشكلة زين العراق 
لالتصاالت، خلالل القرعة بن شلوطي 
املباراة وحسلب ارقام التذاكر«.يذكر ان 
مبلاراة العراق وسلوريا الوديلة تندرج 
ضمن مساعي العراق لرفع الحظر الكيل 
علن املالعب الرياضية املفروض من قبل 

االتحاد الدويل لكرة القدم.

الشباب تقرر االحتفاظ »بفانيلة« الالعب الذي يسجل أول هدف رسمي دويل يف متحف ملعب كربالء الدويل
ختصيص جوائز مثينة ألصحاب بطاقات مباراة العراق وسوريا

             المستقبل العراقي / متابعة

يسلتعد نادي تشيلسلي اإلنجليلزي للتعاقد ملع األرجنتيني ماورو إيلكاردي، مهاجم 
إنترناسيونالي اإليطالي، خالل سوق االنتقاالت الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “إكسلبريس” البريطانية أن اإليطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني 
للبلوز، غير مقتنع بقدرات البلجيكي ميتشي بيتشواي ويسعى لضم مهاجم آخر رفقة 
اإلسلباني ألفارو موراتا.وأوضحت الصحيفة أّن تشيلسي يجهز 100 مليون يورو )88 

مليون إسلترليني( للتعاقد مع إيكاردي خالل سلوق االنتقاالت الشلتوية المقبلة، خاصة 
وأن النيراتلزوري ال يشلارك في دوري أبطلال أوروبا، مما يجعله قادًرا عللى اللعب مع البلوز 

محلًيا وقارًيا.وكانت تقارير صحفية أخرى أشلارت إلى اقتراب رحيل بيتشواي عن “ستامفورد بريدج” في 
يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يكون بديله البلجيكي كريستيان بينتكي، مهاجم كريستال باالس.

وسلجل إيكاردي 24 هدًفا الموسلم الماضي فلي الدوري اإليطالي كملا عاد للمنتخب األرجنتينلي في مباراتي 
أوروجواي وفنزويال في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، ولكن اإلصابة 

أبعدته عن تمثيل التانجو خالل فترة التوقف الحالية، كما أنه أحرز 7 أهداف خالل الموسم الجاري.

             المستقبل العراقي / متابعة

تجددت إصابة الويلزي جاريث بيل، العب ريال مدريد اإلسلباني، في تدريبات الفريق مساء ، الجمعة، 
لتطول فترة غيابه عن المالعب.وذكرت صحيفة “أس” اإلسلبانية أّن بيل تعرض لل 19 إصابة سلابقة 
مع الملكي في 5 مواسلم، بمعدل يقترب من 4 إصابات في كل موسلم، كما أّن كثرة إصابته قللت من 

عدد المباريات التي شلارك فيها، إذ لعب %55 فقط من دقائق اللعب في مواسلمه بقلعة “سلانتياجو 
برنابيو”.وأوضحلت الصحيفلة أّن بيلل، الذي انضم لريلال مدريد مقبل 100.7 مليون يلورو في 2013، 

كللف خزانلة النادي كثيلًرا، إذ يحصل على راتلب 16.7 مليون يورو فلي العام، ولكّنه يغيب علن العديد من 
المباريات بسلبب اإلصابة، مما يعني أّنه يكلف النادي مليون و60 ألف و377 يورو عن كل مباراة لعبها، 

كملا حصل فلي كل دقيقة يلعبها على 13 ألف و593 يورو.وواصلت الصحيفة أن الالعب شلارك في 
159 مبلاراة منلذ انضمامه في 2013، وهو رقم منخفض للغاية، كما أّن دقائق لعبه هي األقل بين 

الالعبين األساسلين.وتعرض بيل إلصابة في مباراة بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا في 
سبتمبر/أيلول الماضي، والتي أبعدته عن المالعب حتى عودته للتدريبات قبل مباراة الس بالماس 

            المستقبل العراقي / متابعة

اتَّفق خورخي سامباولي مدرب األرجنتين، مع ليونيل ميسي، في هوية الفريق الذي ال يرغب 
األلبيسيليسلتي، في مواجهته بمونديال روسليا 2018.وقال سلامباولي في مؤتمر صحفي 
بملعب لوجنيكي،: “إسلبانيا من المنافسين الواجب تحاشليها ألنها بطلة عالم. لقد واجهتها 
حيلن كنت في المنتخب التشليلي، وهي صعبة حقا”.كان ليونيل ميسلي، قلال: “ال أرغب في 
مواجهة إسلبانيا؛ حيث إنها أحد المنافسلين الذين قد توقعهم القرعة معنا”.وأضاف” “أودُّ أن 
أتفادهم، نظًرا لما تعنيه قيمة المنتخب اإلسباني، وطريقة اللعب التي ينتهجها سيكون منافًسا 
صعًبلا للغاية”.وعشلية مواجهة األرجنتين، وروسليا، أبرز سلامباولي أنَّ إسلبانيا، وألمانيا، 
والبرازيل، هم المنافسلون المرشلحون للفوز بكأس العالم؛ “ألنهلم يمتلكون العبين جيدين 
مثلل األرجنتين، ويلعبون بشلكل جيد للغاية”.وأضلاف عن منتخبات مثل فرنسلا، وبلجيكا: 
“هلذه هي المنتخبلات التي يجب أن نتطللع لمواجهتها إذا كنا نريد أن يكلون لدينا فرص في 
المسلتقبل”.وعن وضع المهاجم جونزالو هيجوايلن، العب يوفنتوس، قال إنَّه لم يعتمد عليه 
على المدى القصير في اإلشلارة إلى تصفيات أمريكا الجنوبية، لكنه سيعتمد عليه في المدى 
المتوسلط.وقال “على المدى القصير، لم يكن وجود جونزالو مثالًيا له وللمنتخب. ال يزال 
من الالعبين المتميزين، وسلتتم متابعته مثل الجميع”.ولم يستبعد سامباولي أن يلعب 
باولو ديباال مستقالً مع ليونيل ميسي، رغم أن ذلك لم يحدث من قبل، وأكد المدرب أنه 

مستعد اآلن لتجربة خيارات أخرى، مثلما سيحدث غًدا أمام روسيا.

بريلو يضع خطة تأهل إيطاليا للمونديال

مدرب االوملبي: إلغاء معسكر مسقط سيرض بإعدادنا لكأس آسيا
              بغداد/ المستقبل العراقي

قلرر اتحلاد الكلرة العراقلي إلغلاء معسلكر 
المنتخلب األولمبي، الذي كان سلينطلق اليوم 
الخميلس، فلي العاصملة العمانية مسلقط، 

بسلبب التزام الالعبين مع 
أنديتهم.

الغنلي  عبلد  وقلال 

شلهد ملدرب المنتخلب فلي تصريلح اطلعت 
عليه “المستقبل العراقي”، “كنا نمني النفس 
بإقاملة المعسلكر، كلي يكون محطلة مهمة 

لإلعداد قبل الشروع في نهائيات آسيا”.
وأوضلح “لكلن ملا حلدث ملن علدم التحاق 
الالعبيلن المحترفيلن، وارتباط العبلي أندية 
اللزوراء، والقوة الجويلة بأنديتهم إلقامة 
نهائلي كأس المثابر، تسلبب فلي إلغاء 

الفنلي  “الجهلاز  أنَّ  إللى  المعسكر”.وأشلار 
سليجتمع باتحلاد الكلرة األسلبوع المقبلل، 
وسلنطرح فكرة تعويض المعسكر، بآخر من 
أجل إعلداد الفريق وخلق حالة من االنسلجام 
والتعرف على جاهزية الالعبين، وخوض عدة 
مباريات ودية”.وبيَّن “نهائيات آسيا ستنطلق 
فلي كانلون الثانلي المقبلل، وللم يعلد هناك 
الكثيلر من الوقلت، وبالتالي نحلن في حاجة 

لمعسلكر لتجهيلز الفريق، وهذا ما سلنطلبه 
من االتحلاد خالل االجتماع عسلى أن نحظى 
باهتمام يوازي المهمة التلي تنتظرنا”.وكان 
من المقرر أن يشهد المعسكر إقامة مباراتين 
نظيلره  ملع  العراقلي  األولمبلي  للمنتخلب 
العمانلي. يذكلر أنَّ المنتخلب االولمبي، يلعب 
ضمن المجموعة التي تضم منتخبات ماليزيا، 

واألردن، والسعودية.

سعر خرايف لدقيقة لعب جاريث بيل مع ريال مدريد

تشيليس جيهز عرضًا خياليًا لضم إيكاردي

            المستقبل العراقي/ متابعة

كشلفت تقاريلر صحفيلة بريطانيلة، علن السلبب وراء تواجد 
البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشسلتر يونايتد 
اإلنجليلزي، في مدرجات مباراة السلويد وإيطاليا، فلي ملحق أوروبا 

لتصفيات كأس العالم في روسيا 2018.
وذكرت صحيفة “مترو” البريطانية، أّن مورينيو راقب ثنائي مانشستر 
يونايتد، السويدي فيكتور لينديلوف، واإليطالي ماتيو دارميان، مع 
منتخبي بالدهما، حيث لم يحصال على فرصة حقيقة في مسرح 

األحالم خالل الموسم الجاري.
وأشلارت الصحيفة إلى أّن لينديلوف لم يشلارك سلوى فلي 67 دقيقة 
فقلط في الدوري اإلنجليزي، بينما لعلب دارميان 180 دقيقة فقط في 
البريمييرليلج، ولذللك كان مورينيو يرغب في رؤيتهما يشلاركان في 

لقاء مصيري مثل مباراة األمس.
وخرج المدافع السلويدي دون اسلتقبال أي أهداف، بينما تألق الظهير 
األيسلر لمنتخب إيطاليا، وسلدد كرة عللى المرمى ارتطملت بالقائم.

وخسلر منتخلب إيطاليا أمام السلويد بهدف نظيف فلي ذهاب الملحق 
لتتعقد فرصته في التأهل للمونديال.

الكشف عن رس تواجد مورينيو يف مباراة السويد وإيطاليا

مخايس سان جريمان أبطال خارقون يف »حتالف العدالة«
            المستقبل العراقي/ متابعة

ظهلر الثالثلي الهجوملي لفريلق باريس سلان جيرمان لكلرة القدم، المكلون ملن البرازيلي نيمار دا سليلفا 
واألوروجواياني إديسلنون كافاني والفرنسلي كيليان مبابي، في فيديو دعائي نشره نادي العاصمة الفرنسية 

لفيلم “Justice League” )تحالف العدالة( الذي سيبدأ عرضه في فرنسا في 15 نوفمبر/تشرين ثان الجاري.
كملا ظهلر أيضا في المقطع، اإليطالي ماركو فيراتي والعبة فريق باريس سلان جيرمان النسلائي، لور بولو.

وتقمص كل العب شخصية بطل خارق من أبطال الفيلم حيث ظهر نيمار ممثال عن )باتمان( ومبابي )فالش( 
وكافاني )أكوامان( وفيراتي )سايبورج(، بينما مثلت بولو شخصية )وندر وومان(.وأشار النادي الفرنسي إلى 
أن هذا الفيديو “يعلن عن تعاون حصري بين شلركة اإلنتاج السلينمائي وارنر بروس في فرنسا وباريس سان 
جيرملان، بهدف الجمع بين األبطال الخارقين في فيلم “تحاللف العدالة” واألبطال الخارقين في بي إس جي”.

وأضاف باريس سان جيرمان أن االتفاق، الذي سيشمل أيضا تعاون في أنشطة مرتبطة بألعاب الفيديو، يهدف 
كذللك للدفع بقيم نبيلة مثل القوة والشلجاعة واالحترام، “التي يتشلاركها األبطلال الخارقون بالفيلم والعبو 
نلادي العاصمة الفرنسلية”.ومن المقلرر أن يبدأ عرض الفيلم بفرنسلا في 15 نوفمبر/تشلرين ثان الجاري، 

ويجمع “وندر وومان” )جال جادوت( و”باتمان” )بن أفليك( تحت إمرة المخرج زاك سنايدر.

              المستقبل العراقي / متابعة

أكلد أندريلا بيرلو، أسلطورة المنتخب اإليطاللي المعتلزل، أّن منتخب بالده بحاجلة لتغيير طريقة 
اللعب في مباراة السلويد يوم غد االثنين ، لضمان التأهل لنهائيات كأس العالم في روسليا 2018.

وقال بيرلو في تصريحات لشلبكة “سلكاي سبورت إيطاليا”: “الفريق لم يقدم مباراة جيدة أمام 
السويد، وباألخص ماركو فيراتي، وحاول في بداية المباراة مساعدة الفريق ولكن بعد البطاقة 
الصفراء ربما شلعر بالقللق من الطرد، ولم ينجح فلي أي التحام”.وتابع: “فيراتي لن يتمكن 
من خوض مباراة العودة بسبب اإليقاف، ولذلك أتمنى أن يعتمد المدرب، جامبييرو فينتورا، 
على طريقة 3-3-4 ويمنح فرصة أكبر للورينزو إنسليني، حتى يمتلك الفريق مسلاحة 
أفضلل للحركة في الثلث الهجومي”.وواصل: “خسلرنا الكرة كثيًرا في نصف الملعب 
بسبب االعتماد على اثنين في الهجوم، فمع تغيير الطريقة نفتح المجال لتوسعة 
اللعب واالسلتفادة األكبر ملن األطراف”.واختتلم: “نحتاج في مبلاراة العودة 
لتسلجيل هدف في البداية دون شلك، وبعدها نحاول السليطرة على المباراة، 
ونضغط إلضافة المزيد من األهداف”.وخسلرت إيطاليا من السلويد بهدف 
نظيلف في سلتوكهولم، وفلي حال علدم قدرتها على التعويلض في لقاء 

اإلياب، فستغيب عن نهائيات كأس العالم للمرة األولى منذ 1958.

سامباويل يتفق مع مييس ويكشف 
مصري هيجواين مع األرجنتني
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
عندم�ا يفقد األخطب�وط إحدى أذرع�ه الطويلة، تنمو 

ذراع بديلة لها تدريجياً فيما بعد.
هل تعلم أن أول ما خلق الله القلم.

ه�ل تعلم أن أول حصار يف التاريخ هو حصار امللك بنوا 
خذ نرص املدينة صور يف السنة 572 ق.م.

أن أول جريدة صدرت بالغة العربية هي جريدة الوقائع 
املرصية التي أصدرها محمد عيل باش�ا يف س�نة 1828 

م.
هل تعلم أن أول من فرض التجنيد اإلجباري هو الحجاج 

بن يوسف الثقفي وايل العراق يف العهد األموي.
هل تعلم أن من قال عب�ارة لوال أن املوت أتاني لجعلت 
جمي�ع ال�دول األوروبي�ة إس�امية ه�و ص�اح الدين 

األيوبي.
ه�ل تعل�م أن أول جبل وض�ع يف األرض جبل أبي قيس 

يف مكة.
ه�ل تعلم أن�ه يوجد يف مكة جبل م�ن جهنم وجبل من 

الجنة.
هل تعلم أن أطول سور يف العالم يوجد يف الصني.

الغواص�ني الذين يتنفس�ون األوكس�جني الرصف قبل 
الغوص بنصف س�اعة قادرون عىل مس�ك أنفاس�هم 

تحت املاء ملدة 13دقيقة.

أصحاب برج الحمل حظك لليوم مهنياً:ش�ئ 
ما يعك�ر مزاج�ك يف العمل الي�وم وال تعرف 
اليوم.عاطفياً:دائم�اً  بقي�ة  تم�ي  كي�ف 
تترصف دون أن تعود للحبيب أو تستش�ره 

مما يسبب له الغضب 

أصحاب برج الثور حظك للي�وم مهنياً:تبدو 
وتت�رصف  بالعم�ل  مؤخ�راً  مبالي�اً  غ�ر 

باستهتار.
عاطفياً:تعي�د تقيي�م عاقت�ك م�ع الحبيب 

والتفكر بها من جديد 

للي�وم  حظ�ك  الج�وزاء  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:تش�عر بالغرة من زماء العمل حاول 

أن تتجنب هذه املشاعر.
عاطفياً:تش�ك يف ترصف�ات الحبي�ب مؤخراً 

وتخىش مواجهته 

للي�وم  حظ�ك  الرسط�ان  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:حافظ عىل رسية قراراتك يف العمل وال 

تبوح بها اال بالوقت املناسب 
عاطفياً:الحبي�ب يمر بظ�روف صعبة خال 

هذه الفرتة وتفكر أن تقف اىل جانبه 

أصحاب برج األسد حظك لليوم مهنياً:تنتظر 
الي�وم الكثر من األخبار الهامة التى تش�عر 

أنها ستكون لصالحك 
عاطفياً:تش�ارك الحبيب يف مناس�بة خاصة 

تقربك منه أكثر 

للي�وم  حظ�ك  الع�ذراء  ب�رج  أصح�اب 
مهنياً:يحدث اليوم شئ مفاجئ يجعل األمور 

تنقلب لصالحك
عاطفي�اً:ال تبق�ى صامتاً وأخ�ر الحبيب ما 

يزعجك منه 

أصحاب برج امليزان حظك لليوم مهنياً:عليك 
أن تكون أكثر مرونة يف عملك وأن تتقبل آراء 

اآلخرين
عاطفياً:تع�ود األم�ور لطبيعته�ا بينك وبني 

الحبيب وتتجاوز الصعاب

أصحاب برج العقرب حظك لليوم مهنياً:تبدو 
متوترا اليوم وتحاول أن تسيطر عىل املشاكل 

التى افتعلها أحد زماء العمل 
عاطفياً:الحبيب مش�تاق لك و لرومانس�يتك 

فا تحرمه منها 

أصحاب برج القوس حظك لليوم مهنياً:عليك 
أن تكون رسيعاً يف عملك اليوم كي تس�تطيع 

أن تسيطر عىل أجواء العمل
عاطفياً:ال تطلب من الحبيب املس�تحيل وأن 

غر قادر عىل االلتزام 

أصحاب برج الجدي حظك لليوم مهنياً:تبدو 
بحري�ة  آرائ�ك  ع�ن  وتع�ر  الي�وم  جريئ�اً 

وشجاعة 
عاطفياً:أخرا تحظى بقلب الحبيب بعد فرتة 

صعبة 

أصح�اب برج الدل�و حظك للي�وم مهنياً:خذ 
بآراء الخراء يف أعمالك وال تترصف من تلقاء 

نفسك
عاطفي�اً:ال تطلق أحكام عىل الحبيب قبل أن 

تتأكد من الحقيقة 

أصحاب برج الحوت حظك لليوم مهنياً:عليك 
أن تعرف كيف توظف أموالك يف املكان والوقت 

املناسب
عاطفياً:تقي امسية جميلة برفقة الحبيب 

وتتقرب منه أكثر.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 حب�ة بطاطس - 2 ع�ود بصل أخ�ر مفروم - 2 
فص ثوم مهروس - 1 معلقة كبرة دقيق - 2 معلقة 
كب�رة بقدون�س   - مفروم - 2 معلق�ة كبرة كزبرة 
مفروم�ة - 2 معلق�ة كبرة ش�بت مف�روم – ملح - 

فلفل أسود - دقيق للتغطية - زيت للقيل
طريقة التحضر:

تغس�ل البطاطس، وتس�لق بالطريقة التقليدية دون 
تقشر.

تق�ر البطاط�س، وتوض�ع يف بولة، وته�رس حتى 
تنعم.

يضاف إليها الثوم والدقيق وصفار البيض والبقدونس 
والكزبرة والشبت والبصل األخر، وتخلط جيداً.

تتبل بامللح والفلفل األس�ود، وتخلط مرة أخرى حتى 
تتجانس.

يش�كل الخليط عىل هيئة أقراص متوس�طة الحجم، 
وتغمس يف الدقيق من الجانبني.

يوضع زيت غزير يف مقاة عىل النار حتى يسخن.
تقىل كفت�ة البطاطس يف الزيت، وتقلب عىل الجانبني 

حتى تكتسب اللون الذهبي.
تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية.

ترفع عىل ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.
توضع يف الطبق، وتقدم.

ساعة عمرها 2000 عام!
اكتش�ف علم�اء اآلث�ار تحف�ة قديم�ة تع�ود للعرص 
الرومان�ي، خال أعم�ال التنقيب التي ج�رت مؤخرا 
وسط إيطاليا..ويرى الخراء أن هذه القطعة األثرية 
الن�ادرة عب�ارة ع�ن س�اعة شمس�ية منحوت�ة من 
الحجر األبيض، كانت تعود ألحد السياس�يني يف روما 

القديمة.
وتتمي�ز الس�اعة بأنه�ا حفظت بش�كل ممت�از رغم 
عمره�ا الذي يق�ارب 2000 عام، األم�ر الذي يجعلها 
واح�دة م�ن أهم القطع الت�ي تعود لتل�ك الحقبة من 

الزمن.
وُعث�ر عىل الس�اعة بالقرب من مدخل أحد املس�ارح 
 »Interamna Lirenas« األثرية التي كانت تعود ملدينة
الرومانية األثرية، وتش�ر العبارات املنقوش�ة عليها، 
وفقا للخراء، إىل أن ملكيتها تعود ملاركوس توبيل أحد 

السياسيني املعروفني يف روما القديمة.

دراسة حتدد هرمون السمنة
ن�رت مجل�ة “Nature Medicine” بحث�ا علمي�ا يؤك�د ارتب�اط تركي�ز هرمون 
أسروزين بالشعور بالجوع وكمية الغذاء التي يستهلكها اإلنسان.ويعد أسروزين 
هرمونا بروتينيا تنتجه األنس�جة الدهنية البيضاء لدى الثديياتن وهو مسؤول عن 
كمي�ة الغلوك�وز يف الدم. ويس�اعد تحييد عمله عىل الحد من الج�وع وتقليل كمية 
الطعام الذي يس�تهلكه اإلنس�ان، حيث وجد علماء كلية بايلور الطبية يف الواليات 
املتحدة، بعد دراسات رسيرية، أن بعض املرىض الذين يعانون من شهية منخفضة، 
لديهم تش�وه يف جينات “FBN1” )إف بي إن 1 ينتج بروتني يدعى فايرلني(، لذلك 
يفتقرون إىل جزء صغر من الروتني املوجود يف جسم الشخص السليم املسؤول عن 
إفراز األس�روزين.وأظهرت الدراس�ة أيضا أن مهمة هرمون األسروزين، التفاعل 
م�ع الخاي�ا العصبية يف منطق�ة “تحت امله�اد” يف الدماغ )م�ن وظائفها التحكم 
بضب�ط عمليات إفراز الهرمونات والتحك�م بالجوع والعطش(، كما يؤثر الهرمون 
 ”POMC“ تحفز الش�هية، والثانية ”AgRP”عىل نوعني من الخايا العصبية، األوىل
تمنع الش�هية، وبالتايل فإن هذا الهرمون يزيد من اإلحساس بالجوع.وبعد أن وجد 
العلماء أن نس�بة هرمون أس�روزين تك�ون مرتفعة جدا يف دم األش�خاص الذين 
يعان�ون من زيادة الوزن، طوروا دواء جديدا يح�د بالكامل من عمل هذا الهرمون، 

لكن الدواء اآلن قيد التجارب الرسيرية األوىل.

حظ الديناصورات اليسء تسبب بانقراضها!
كش�ف بح�ث جدي�د ع�ن أن تأث�ر الكويك�ب الكارثي الذي تس�بب 
بانقراض الديناصورات قبل 66 مليون سنة، كان ليكون مغايرا تماما 
ل�و رضب أي مكان آخر عىل األرض يف تلك الحقبة..وأجرى الدراس�ة 
التي ُن�رت يف مجلة التقارير العلمية، العالم الياباني كونيو كايهو، 
 Chicxulub« بالتعاون مع ماغا أوشيما.وأوضح العاملان أن الكويكب
Impactor« الذي رضب األرض بالقرب من املكسيك الحديثة، ما كان 
ليكون مدمرا لو رضب أي نقطة من 87% من مساحة األرض.وشكل 
الكويكب البالغ عرضه 10 كلم، حفرة ضخمة يبلغ حجمها أكثر من 
176 كل�م، عندما رضب كوكبنا. ونتج عن قوة التصادم طاقة تفوق 
بنحو مليار مرة، تلك الناجم�ة عن تفجر القنابل الذرية التي دمرت 
هروش�يما وناغازاكي يف نهاية الحرب العاملي�ة الثانية.وتم القضاء 
عىل أكثر م�ن 75% من جميع أنواع الحيوان�ات الرية والبحرية، بما 
يف ذلك الديناص�ورات. كما أُطلقت كميات ضخمة من الرماد والغبار 
الن�اري يف الغ�اف الجوي، ومن�ع االصطدام وصول ح�وايل 80% من 
أشعة الشمس إىل س�طح األرض.ويعتقد العلماء أن العنرص الرئيس 
املس�بب لانقراض، هو الس�خام الناجم عن تأث�ر الصخور املحملة 
بجزيئ�ات الهيدروكرب�ون. ومع ذلك، ف�إن كمي�ة الهيدروكربون يف 

الصخور تختلف اختافا كبرا تبعا ملوقعها.

بدون تعليق

كفتة البطاطس 
للنباتيني

ق اليوم..
طب

ورق الغار ينمي الشعر ويمنع تساقطه
أوردت مجل�ة “إييل” األملاني�ة أن ورق الغار 
يع�د بمثاب�ة رس صح�ة وجمال الش�عر؛ إذ 
أن�ه يع�زز نمو الش�عر من ناحي�ة ويحارب 

تساقطه وقرة الرأس من ناحية أخرى.
وأوضح�ت املجلة املعني�ة بالصحة والجمال 
يف موقعها عىل شبكة اإلنرتنت أن ورق الغار 
يزخر بالزي�وت الطّيارة، الت�ي تتمتع بتأثر 
مضاد للبكتريا والفطريات، ومن ثم يحارب 

ورق الغار قرة الرأس.
كم�ا يعم�ل ورق الغار عىل تنش�يط رسيان 

الدم بفروة الرأس، وبالتايل يتم إمداد بصيات 
الش�عر بالعنارص املغذية، مما يحفز عملية 

نمو الشعر.
وعن كيفية االس�تخدام، أوضحت “إييل” أنه 
يتم غيل حفنة من ورق الغار يف إناء من املاء؛ 
كي يمتص املاء املواد الفعالة املوجودة بورق 
الغار.وبع�د إزالة الورق ُي�رتك املاء ليرد، ثم 
ُيس�كب عىل الش�عر مبارشة، ث�م يتم تدليك 
فروة الرأس به بواسطة أطراف األصابع، ثم 

يتم شطف الشعر.

تويرت يوقف منح العالمة الزرقاء

أعل�ن مؤس�س موق�ع التواص�ل 
ج�اك  “توي�رت”  االجتماع�ي 
دوريس ع�ن التوق�ف مؤقت�ا ع�ن 
تقديم خاصي�ة التأكد م�ن هوية 
املستخدمني، بسبب اكتشاف خلل 

آلية املنح.
وق�ال دوريس يف تغري�دة ل�ه عىل 
املوقع إن موظفي الركة اعتمدوا 
يف عمله�م ع�ىل قواع�د التأكد من 
هوية املس�تخدمني، إال أنه اتضح 
من�ذ ف�رتة أن ذل�ك الرنام�ج “ال 

يعمل عىل نحو س�ليم”، وال بد من 
إع�ادة النظ�ر فيه، فق�د “ارتكبنا 
خطأ، وال يمكن عمل يشء بش�أن 
ذلك. نعم�ل اآلن عىل إصاح ذلك يف 
أرسع وق�ت ممكن” عىل حد تعبر 
مؤس�س املوقع.وقد بدأت الركة 
منذ عدة أعوام بنر عامة زرقاء 
أم�ام املس�تخدمني، دلي�ا عىل أن 
املوق�ع يضم�ن هوية املس�تخدم، 
حتى يتم التفريق بني الحس�ابات 

الحقيقية والوهمية.
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احلمامي: تشكيالت الوزارة بذلت جهودًا استثنائية وكبرية لنقل الزائرين براحة وامان

وزير النقل يعلن نجاح خطة الزيارة االربعينية.. واملرجعية الرشيدة تثني 
عىل دور الوزارة بنقل الزائرين

احلاممـي: جهـد هـذا العـام كـان متميـزًا بمشاركة مجيع تشكيالت الوزارة يف غـرفة عمليات النقـل
الوكيـل الفنـي: احلضـور امليـدانــي لوزيــر النقــل ســاهـم بشكـل كبيـر فـي نجـاح خطــة النقـل

المستقبل العراقي/ عادل الالمي

اعلن وزير النق�ل كاظم فنجان الحمامي عن نجاح 
خط�ة ال�وزارة للزي�ارة االربعينية لألمام الحس�ن 

)عليه السالم («.
وع�ّد الحمام�ي ان جه�د ه�ذا الع�ام كان متمي�زا 
بمشاركة جميع تشكيالت الوزارة يف غرفة عمليات 
النقل عرب االنس�جام العايل بن املس�ؤولن يف جميع 
محاور محافظة كربالء املقدس�ة وخلق فريق عمل 

متكامل لنقل جميع الزائرين. 
وقال الحمام�ي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »احصائي�ة جه�د النق�ل النهائية 
كانت تس�يري الس�كك الحدي�د اكثر م�ن 300 رحلة 
من بغداد والبرصة واملحافظات الجنوبية اىل كربالء 
املقدسة وبالعكس ونقلت قرابة اكثر من 250,000 
زائ�ر، فيم�ا وف�رت الرشك�ة العام�ة الدارة النق�ل 
الخاص اكثر م�ن 50,000 مركبة مختلفة االحجام 
يف مح�اور كربالء واملنافذ الحدودي�ة لنقل الزائرين، 
فيما عملت الرشكة العامة لنقل املسافرين والوفود 
ع�رب اس�طولها البال�غ 650 باص طاب�ق وطابقن 
عىل محور كربالء - بغداد، بينما تواجدت ش�احنات 
الرشك�ة العام�ة لنقل ال�ربي البالغة 400 ش�احنة 
مختلف�ة االحج�ام عىل مح�ور عمله�ا يف كربالء - 
الحل�ة وايض�ا مش�اركة حاف�الت الرشك�ة العامة 
للخطوط الجويةالعراقية واملنش�أة العامة للطريان 
املدن�ي والرشكة العام�ة ملوانئ العراقي�ة والرشكة 
العام�ة للنقل البحري باالضافة اىل الزوارق البحرية 

وأسطول حافالت مقر الوزارة«. 
واضاف ان »هناك حركة عمل دؤوبة للطريان املدني 
العراقي ومعظم املطارات التي س�اهمت باستقبال 
الزائري�ن ورشكة الخط�وط الجوي�ة العراقية التي 
اس�تنفرت طواقمه�ا الس�تقبال اع�دادا كبرية من 

الرحالت الخاصة لزيارة االربعينية«.
وق�دم الوزير ش�كره وتقديره لتش�كيالت الوزارة 
كاف�ة ولجمي�ع العامل�ن ال س�يما م�دراء ه�ذه 
التشكيالت عىل التواجد امليداني املستمر واالنضباط 

الع�ايل وااللت�زام بالتعليمات م�ن أجل إظهار 
جه�د ال�وزارة به�ذه الص�ورة الت�ي القت 

استحسان الجميع«.
وق�ال وزي�ر النق�ل ان جه�د وزارة النق�ل 
بمختل�ف تش�كيالتها باق يف مدين�ة كربالء 

املقدسة حتى خروج اخر زائر منها«. 
وأكد الحمامي، خالل لقاءه عدد من القنوات 
الفضائي�ة اثن�اء تواج�ده املرك�ز االعالمي 
التح�اد اإلذاع�ات والتلفزيون�ات العراقي�ة 
بالق�رب م�ن الحرمن الحس�يني والعبايس 
)عليهما الس�الم( التي تنقل مراس�يم زيارة 

االربعينية، ان اكثر ما يمي�ز جهد الوزارة هذا العام 
هو تواجد املسؤولن بن العاملن يف تلك التشكيالت 
مما يعطي ش�عورا كبريا بتحمل املس�ؤولية يف نقل 
الزائري�ن وباعتباره�ا مهمة تقع ع�ىل عاتق وزارة 

النقل وتشكيالتها«. 
وش�دد الحمامي عىل ان »هناك عمل كبري يبذل عىل 
مختلف محاور مدينة كربالء بهدف اإلس�هام بنقل 
تلك االع�داد املليونية عرب تظافر الجهود والتنس�يق 
الع�ايل م�ع الجه�ات االمني�ة وال�وزارات االخ�رى 
لالش�راك يف تلك الخدمة بنق�ل زوار اربعينية االمام 

الحسن ) عليه السالم («.
وقال الحمامي خالل لقاءه بمعتمد املرجعية الدينية 
يف كربالء واملتويل الرشعي للعتبة العباس�ية املقدسة 
السيد أحمد الصايف ان »الوزارة بمختلف تشكيالتها 
الربي�ة والبحرية والجوية بذلت خالل االيام املاضية 
جهود مضاعفة بهدف نقل زائري االمام الحس�ن ) 

عليه السالم («. 
وبن الحمامي »حجم التحديات التي تواجها الوزارة 
يف بع�ض مفاصل عمله�ا لكنها عزم�ت عىل تقديم 

جميع الخدمات الرضورية واألساليب للزائرين«. 
واض�اف ان ال�وزارة سيس�تمر جهده�ا الخدمي يف 
نقل الزائرين لحن اخالء املدينة املقدس�ة من جميع 

زائريها ونقلهم اىل مناطق سكناهم .
واش�اد وزير النقل خ�الل جولة ميداني�ة وبرفقته 
امل�رشف عىل خط�ة النق�ل الوكي�ل االداري للوزارة 
احمد كري�م عبد ايوب: ان هناك أداء وتنظيم متميز 
داخ�ل مدينة كربالء املقدس�ة وعىل مخ�ارج املدينة 
باتج�اه محافظ�ات الب�الد، مبينا »مم�ا جعل ذلك 
انسيابية واضحة يف الية نقل الزائرين ضمن املناطق 

واملحاور املخصصة لجهد اسطول النقل. 
وتفق�د الحمامي حركة النق�ل يف قطع حي العباس 
وقط�ع 290 وقط�ع 54 داخل مدين�ة كربالء بهدف 
اإلرشاف ع�ىل نقل االعداد الكبرية م�ن الزائرين من 
داخ�ل املدينة اىل خارجها بع�د ُزج باعداد كبرية من 
اس�طول املسافرين والوفود والذي يرأسه مدير عام 

الرشكة عبد الله لعيبي«. 

واعت�رب الحمام�ي  ان »دور الرشك�ة العام�ة لنقل 
املس�افرين والوف�ود كبري ع�رب عمل متواص�ل ليالً 

بالنهار«. 
واك�د الوزير ان »هناك اش�ادة بال�دور الكبري لجهد 
وزارة النق�ل بمختل�ف تش�كيالتها العاملة من قبل 
معتمدي املرجعية الدينية يف كربالء س�ماحه الشيخ 
عبد املهدي الكربالئي وس�ماحة السيد احمد الصايف 
باالضافة اىل الزائرين من خالل ما يقدم من خدمات 

للزائرين«.
 

الطيران المدني  نقلت 400 ألف  زائر 
من جهتها، اصدرت سلطة الطريان املدني، احصائية 
عن الحركة الجوية للمطارات املدنية العراقية للفرة 
من 29 من الش�هر امل�ايض ولغاية ه�ذا 10 ترشين 
الثان�ي، حيث بلغ عدد الرحالت الجوية 1746 نقلت 
439,750 زائ�ر موزع�ة عىل اربعة مط�ارات هي ) 

بغداد ، النجف االرشف ، البرصة ، النارصية (. 
وقالت الس�لطة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »مط�ار بغداد الدويل اس�تقبل 570 
رحل�ة ع�ىل متنه�ا 170,937 زائ�ر، فيما اس�تقبل 
مط�ار النج�ف االرشف ال�دويل 1,015 رحل�ة وبلغ 
ع�دد الزائري�ن 240,980، وبلغ�ت رح�الت مط�ار 
الب�رصة الدويل 148 نقلت عىل متنه�ا 25,600 زائر 
وشهد مطار النارصية الدويل 13 رحلة نقلت 2600 
زائر. واوضح�ت ان »حركة العمل متواصلة ال زالت 
مس�تمرة حيث س�تبدأ جموع الزائري�ن باملغادرة، 
مش�رية اىل انه�ا »وف�رت س�بل الراح�ة وس�هولة 
اإلج�راءات وتس�هيالت متنوع�ة أخ�رى للزائري�ن 
ولجميع رشكات الطريان استنادا إىل توجيهات وزير 
النقل كاظم فنجان الحمامي، وش�ددت السلطة أن 
جمي�ع موظفيها يف حالة اس�تنفار ت�ام فضال عن 
إرس�الها العدي�د م�ن الباص�ات للمش�اركة يف نقل 

الزائرين خالل األيام املاضية«.
بدوره�ا اك�دت الرشك�ة العام�ة لنقل املس�افرين 
والوفود انه »ال زال�ت باصات تبذل جهودها لخدمة 
الزائري�ن الوافدين والخارجن من كربالء املقدس�ة 

ولليوم العارش عىل الت�وايل منذ بداية الزيارة ولغاية 
اليوم الجمعة املواف�ق 20 من صفر ذكرى اربعينية 

االمام الحسن »عليه السالم ». 
واشار رئيس لجنة النقل املركزية مدير عام الرشكة 
عبد الل�ه لعيبي ان »حاف�الت وزارة النق�ل املتمثلة 
باملس�افرين والوف�ود يف مح�ور بغ�داد تواصل نقل 
زائري ابا عبد الله »عليه الس�الم« بش�كل انسيابي 
وممي�ز وتنظي�م عال ع�ىل الرغم م�ن توافد مالين 

الزائرين اىل كربالء املقدس�ة. 
واوضح لعيب�ي ان »عملية النقل امت�دت منذ بداية 
ايام الزيارة حتى هذه الس�اعة حيث تجري بشكل 

مثايل دون تأخري او تلكؤ يذكر«. 
الفت�ا اىل ان »جميع املس�ؤولن يف الوزارة والوزارات 
األخرى اش�ادوا ب�دور النق�ل لهذا الع�ام من خالل 
التنظي�م والتنس�يق الع�ايل م�ع الجه�ات املعنية يف 

كربالء املقدسة لتسهيل عملية النقل ».
يذك�ر ان الرشكة العام�ة لنقل املس�افرين والوفود 
احدى تش�كيالت وزارة النقل دأبت كعادتها لخدمة 
زوار االمام الحس�ن عليه الس�الم خالل عرشة ايام 

متتالية » .

المرجعية الرشيدة تثني على دور وزارة النقل
وع�ىل صعيد متصل، اثن�ت املرجعي�ة الدينية العليا 
وع�ىل لس�ان خطيب الجمعة الس�يد أحم�د الصايف 
ع�ىل دور وزارة النق�ل الب�ارز يف نق�ل الزائري�ن يف 
مدينة كربالء املقدس�ة، مبينا انها اس�تطاعت بهذا 
الجه�د املتميز من نق�ل الزائرين م�ن مناطق البالد 
كاف�ة واملناف�ذ الحدودية إىل مدينة كربالء املقدس�ة 

وبالعكس.
واش�ار الس�يد الصايف إىل ان خطة النق�ل هذا العام 
تمي�زت بالس�ماح لجه�د النق�ل بتقدي�م خدمات�ه 
للزائرين عرب فس�ح املجال أمام السيارات بمختلف 
أحجامه�ا إىل نقل الزائرين من محاور مدينة كربالء 

املقدسة كافة.
مؤكدا: بإن هناك ازمة طرق وليس�ت أزمة نقل مما 
يقع عىل عاتق املعنين يف املحافظة العمل عىل ايجاد 

الحلول الجذرية لها. 
وذك�ر الس�يد الص�ايف أن احصائي�ة الزائري�ن لهذا 
الع�ام فاقت 13 مليون زائر ش�اركوا يف احياء زيارة 

االربعينية لألمام الحس�ن ) عليه الس�الم (.
مس�بقة  خط�ة  وضع�ت  النق�ل  وزارة  ان  يذك�ر 
الستيعاب األعداد املليونية للزائرين وتوفري اسطول 
كب�ري من مختلف الس�يارات واملركب�ات والحافالت 

والشاحنات والقطارات.
 

شرطة كربالء: وزارة النقل بذلت جهود كبيرة
 كم�ا أثنى قائد رشطة كرب�الء  اللواء أحمد الزويني 
عىل الجهود الكبرية لوزارة النقل بشكل عام والنقل 
الربي بش�كل خ�اص يف نقل زائ�ري اربعينية االمام 

الحسن »عليه السالم«. 
وق�ال الزوين�ي ان »خطة النق�ل الربي له�ذا العام 
تميزت بانسيابية عالية وبشكل ملفت للنظر سيما 
وأن خط�ة النق�ل مالزم�ة للخط�ة األمني�ة وعليها 
االعتماد يف تفوي�ج اإلعداد املليوني�ة للزائرين وعىل 

جميع املحاور« .
فيما استكملت الرشكة نقل زائري العتبات املقدسة 

اىل مدينة سامراء لزيارة اإلمامن العسكرين .
وق�ال مع�اون مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة للنقل 
ال�ربي ورئيس غرف�ة عمليات النقل ال�ربي للزيارة 
األربعينية الس�يد عماد عبد الرزاق األسدي: ان جهد 
الرشك�ة متواص�ل منذ أكثر من أس�بوع واىل االن يف 

نقل الزائرين اىل مدينة سامراء املقدسة .
واضاف االس�دي ان الرشكة زجت 50 شاحنة كبرية 
لهذا املحور فضال عن محاور عملها يف مدينة كربالء 

املقدسة«.

تكشيالت وزارة النقل.. عمل بال كلل
إىل ذل�ك، انهى مكت�ب الخط�وط الجوي�ة العراقية 
يف طه�ران خطت�ه املخصصة لتنفيذ رح�الت زيارة 

أربعينية االمام الحسن »عليه السالم«. 
وقال مدي�ر املكتب  كاظم املياحي انه »اس�تنادا اىل 

توجيه�ات وزير النق�ل ومدير ع�ام الرشكة مريان 
فريد اعدت الخطوط الجوية العراقية خطة محكمة 

الستيعاب اعداد الزائرين. 
وأضاف املياح�ي أن »الرشكة نفذت 92 رحلة نقلت 

فيها 15.000 زائر من طهران. 
وتابع املياحي ان »محط�ة طهران بارشت بتفويج 
رحالتها من االول من صفر لغاية التاسع عرش منه، 
فيما يجري االس�تعداد لتطبيق خطة اعادتهم خالل 

خمسة أيام ».
وق�ال الوكيل الفن�ي عباس عم�ران ، خالل ارشافه 
ع�ىل نقل الزائري�ن يف قطع 290 باتج�اه العاصمة 
بغداد ان »التواجد امليداني لوزير النقل السيد كاظم 
فنجان الحمامي وإرشافه بنفسه عىل نقل الزائرين 
يف كافة محاور مدينة كربالء املقدسة والتي تتواجد 
فيها أس�اطيل النقل الخدمية اس�هم بشكل كبري يف 

نجاح الخطة املوضوعة«. 
واض�اف عم�ران ان »وزارة النقل ش�اركت بجميع 
تش�كيالتها بجهده�ا الخدم�ي وتواجد املس�ؤولن 
ل�الرشاف ع�ىل خط�ة النق�ل مم�ا وف�ر معالجات 
رسيع�ة الي ازم�ة طارئ�ة تح�دث نتيج�ة االع�داد 
املليونية للزائرين. واثنى عىل »عمل جميع تشكيالت 
الوزارة ال سيما املس�افرين والوفود والنقل الخاص 
والس�كك داعيا إىل بذل املزيد خصوص�ا وأننا ننتظر 
بدء خروج الزائرين من املدينة املقدسة وعودتهم اىل 
مناطق س�كناهم. واصدرت الرشكة العامة لس�كك 
حدي�د الع�راق ، احصائي�ة ملعدل رح�الت قطاراتها 
الت�ي س�اهمت بنقل الزائري�ن الداء مراس�م زيارة 
االربعينية«.  وقال مدير عام الرشكة العامة لس�كك 
حديد العراق سالم جرب انه »استنادا لتوجيهات وزير 
النق�ل وزياراته امليدانية املتواصلة ملحطات الس�كك 
يف بغداد وكربالء املقدس�ة وكذلك اإلرشاف املس�تمر 
م�ن قبل الوكي�ل االداري لل�وزارة احم�د كريم عبد 
ايوب اثمر عن اس�تنفار جميع الفنين واملهندسن 
والتشغيلن يف الرشكة لتقديم ما بوسعهم من جهود 
عرب تسيري العديد من الرحالت الصاعدة والنازلة اىل 
محافظة كربالء خالل ثمانية ايام بوترية مس�تمرة 
ودون انقط�اع حتى وص�ل معدل الرحالت اىل 
)300( رحلة نقلت قرابة )200,000( زائر.  
واض�اف ج�رب ان »تل�ك الرح�الت توزع�ت 
ب�ن 118 رحل�ة بن بغ�داد - كرب�الء ومن 
كرب�الء - بغ�داد 115 رحل�ة ، بينما س�جل 
مح�ور الب�رصة - بغداد 36 رحل�ة وكربالء 
- الب�رصة 31 رحل�ة.  واكد ان »تلك الحركة 
لعمل قطارات السكك الحديد ونقلها االعداد 
الكب�رية وباس�عار رمزي�ة وف�رت مبال�غ 
وإيرادات مالية للرشكة مما سيعزز واقعها 

واملستوى الخدمي لها.

السكك احلديد سريت 
اكثر من 300 رحلة ونقلت قرابة 

200,000 زائر خالل ثامنية أيام

رشكتا النقل اخلاص والوفود 
واملسافرين قدمتـا جهـدًا استثنائيًا 

خال ل ايام الزيارة

اخلطوط اجلوية العراقية 
يف طهران نفذت ٩2 رحلة نقلت 

فيها ١٥.000 زائر


