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»االمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(«

ـم صـغـار املـصـائـب مـن َعـظَّ
 ابتاله اهلل بكبارها

ص3حركة التغيري تقلب الطاولة عىل األحزاب الكردية

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 مـجـزرة فــي ســيــنــاء الـمــصــريـــة

مـوسـكـو تـتـهـم واشـنـطـن بـالـسـعــي إلـى »إغـضــاب« بـيـونـغـيـانــغ

قضاة: الترشيع يضع بائع »ملك الغري« أمام مسؤولية مدنية وأخرى جزائية

القوات األمنية تالحق آخر فلول »داعش« يف الصحراء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تالحق القوات األمنية وعىل مساحة نحو 
120 أل�ف كيلومرت فلول تنظيم »داعش« 
يف آخ�ر الحمالت العس�كرية الضخمة يف 
الصح�راء املحاذي�ة للس�عودية واألردن 
وس�ورية دولي�اً، واملرتبط�ة م�ع س�ت 
محافظ�ات مهم�ة ه�ي بغ�داد ونينوى 
وكرب�الء وص�الح الدين والنج�ف وبابل، 
فض�اًل ع�ن األنبار الت�ي تح�ّررت مدنها 

بشكل كامل.
ورجحت مص�ادر عس�كرية وجود نحو 
ألف�ي عنرص م�ن »داع�ش« يف الصحراء 

ت�م  الت�ي  امل�دن  انس�حابهم م�ن  بع�د 
تحريرها يف الع�راق، أو يف مدن دير الزور 
والرق�ة والبوكم�ال، بس�بب مس�احتها 
الكبرية وس�هولة التخفي وتضاريس�ها 
الصعب�ة، التي وفرت وما زالت مالذاً آمناً 
للجماعات املس�لحة منذ احت�الل العراق 

عام 2003 وحتى اآلن.
وبلغ عدد املشاركني يف العملّية العسكرية 
ست وحدات مدعومة من فصائل الحشد 
الش�عبي وقوات عش�ائرية عاملة كدليل 
يف أجزاء من تلك الصحراء، مع مش�اهدة 
مقاتالت وطائرات تصوير مسرّية حلّقت 
ع�ىل مس�تويات منخفض�ة م�ن تحرك 

للعقي�د الرك�ن  الق�وات األمنية.ووفق�اً 
محم�د عبد الس�ميع الدليم�ي من قيادة 
عمليات األنب�ار، فإن »العملي�ة قد تمتد 
بني ش�هر ونصف الشهر وش�هرين عىل 
أفض�ل الح�االت، والنهاية س�تكون عند 
الح�دود مع ال�دول الثالث املج�اورة«، يف 
إش�ارة إىل الح�دود الس�عودية واألردنية 
والس�ورية.  وقال الدليمي يف ترصيحات 
صحفي�ة أن »البحث ع�ن عنارص داعش 
يف هذه الصحراء يش�به إىل حد ما البحث 
عن إبرة يف كومة من القش«، غري أنه بدا 

متفائالً بالنتائج.
التفاصيل ص3

أردوغان ال يستبعد
 االتصال باألسد لـ »مكافحة« 

وحدات كردية 

بـرعـايـة االمـيـن العـام 
لـلـمـؤتـمـر الـوطـنـي الـعـراقـي 

املهندس آراس حبيب كريم.. 
حلم ريايض عاملي يتحقق ألول مرة

العملية العسكرية مشلت »11« حمورًا ومبشاركة »40« ألف جندي وستضمن أمن احملافظات كافة
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البصـري : الكـرادة منطقـة منكـوبـة وجيب اعفائها من جباية الكهربـاءوزير الداخلية يزور سامراء  للتنسيق بشأن زيارة االمامني العسكريني »عليهام السالم«
رئيس اجلمهورية  يشكل جلنة ملتابعة »االنتهاكات الدستورية« منذ 2005 وزير الدفاع لألمم املتحدة: جيش العراق اليوم أقوى من أي فرتة مضت

العطواين : 
حـكـومـة بغـداد بحـاجـة 

اىل مزيد من الصالحيات 
ص2 ص4

وزير الكهرباء : عزل الديون 
السابقة التي بذمة املواطنني عن 

أجور االستهالك احلايل
ص6

عام عىل رحيله.. كوبا حتيي ذكرى كاسرتو 
      بغداد / المستقبل العراقي

أحيت كوبا، أمس الس�بت، ذك�رى مرور عام عىل 
وف�اة قائ�د ثورتها فيدل كاس�رتو بينما تنش�غل 
البالد بانتقال تاريخي س�ينهي خالل اقل من مئة 

يوم ستة عقود من حكم االخوين كاسرتو.
وبن�اء عىل رغب�ة »القائد االع�ىل« يف رفض عبادة 
الش�خصية ويف م�ا يعك�س رغبة يف ط�ي صفحة 
مرحلة، لن تش�هد الجزيرة اي احتفال جماهريي 
يف ذكرة وفاة هذه الش�خصية التي لم يكن ممكنا 

تجاوزها خالل الحرب الباردة.
ففي هافانا، نظمت امس�ية ام�ام الجامعة بينما 
يمكن ان يتوجه راوول كاس�رتو اىل سانتياغو دي 
كوب�ا )جن�وب رشق( لزي�ارة النصب ال�ذي يضم 
رماد ش�قيقه. وتش�هد الب�الد منذ اس�بوع عددا 
م�ن االحتف�االت »السياس�ية والثقافي�ة« الحياء 
ذك�رى »املوت الجس�دي« الب�ي الث�ورة الكوبية، 
وه�ذه العبارة الرس�مية تعني ان »قائ�د الثورة« 
م�ا زال ح�ارضا يف اذه�ان اجيال الكوبي�ني الذين 
ل�م يعرفوا غريه. ويف الش�وارع، ظهرت من جديد 

لوح�ات وكتابات عىل الج�دران كتب عليها »فيدل 
بيننا« و«فيدل حي«، بينم�ا تبث محطات االذاعة 
والتلفزيون النشيد الجديد »الغار والزيتون« وهي 
قصيدة ينش�دها املغني الش�عبي الكوب�ي راوول 
توري�س. وصباح أمس الس�بت، نرشت الصحافة 
الرس�مية عىل صفحاتها االوىل صورا كبرية لفيدل 
كاسرتو باالسود واالبيض فيما استعادت صحيفة 
غرانم�ا الناطق�ة باس�م الح�زب الش�يوعي قوال 
ل�«القائد االعىل« جاء فيه ان »ابطالنا سيعيشون 

اىل االبد يف انجازات الثورة ونجاحاتها«.

حمافظ البرصة : رئيس الوزراء  يوافق عىل اكامل 
بناء عرشات املدارس

وزير النقل يعلن افتتاح خط جوي بني بغداد وكييف قريبا.. 
6و يوعز بتأهيل مرآب املوصل 6

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

أك�د رئيس الوزراء حي�در العبادي، أمس 
الس�بت، ان املرحل�ة املقبلة بع�د هزيمة 
تنظيم داعش ه�ي للبناء واإلعمار، وذلك 
خ�الل افتتاحه املرك�ز الوطني لألمراض 
اتف�ق،  فيم�ا  بغ�داد،  يف  الرسطاني�ة 
باملقابل، ونظ�ريه الرتكي بن عيل يلدريم 

ع�ىل مواصل�ة الح�وار واالتص�االت عىل 
أع�ىل املس�تويات فيما يتعل�ق بمكافحة 

»اإلرهاب«.
وذك�ر املكت�ب اإلعالمي لرئي�س الوزراء 
حيدر العبادي، يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان العبادي، افتتح 
املرك�ز الوطني لالم�راض الرسطانية، يف 
العاصمة بغداد بسعة 400 رسير، ووضع 

حجر االساس إلنشاء مركز أمراض الدم 
للبالغني واالطفال يف مدينة الطب وحجر 
االس�اس ملرك�ز تأهي�ل اصاب�ات الحبل 

الشوكي يف مستشفى ابن القف.
وأوضح العبادي أن »افتتاح املركز بسعة 
400 رسي�ر وال�ذي يمثل ثالث�ة أضعاف 

العدد الحايل يف بغداد.
التفاصيل ص3

رئيس الوزراء يعد بتحويل مرحلة ما بعد تنظيم »داعش« 
إىل »اإلعامر والبناء«
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مكتب املفتش العام لوزارة الرتبية حيتفل بالذكرى السنوية ألسبوع النزاهة الوطني
 حتت شعار »وطنييت نزاهيت«

         بغداد / المستقبل العراقي

احتفل مكت�ب املفتش العام لوزارة الرتبية 
بالذكرى الس�نوية ألس�بوع النزاه�ة الوطني 
تح�ت ش�عار ” وطنيتي نزاهت�ي ” عىل قاعة 
النش�اط املدريس ملديرية الرتبي�ة يف محافظة 
-20 م�ن  واملس�تمر  الثالث�ة  الك�رخ  بغ�داد 

2017/11/26 وبحض�ور مدير ع�ام التعليم 
والعالق�ات العام�ة يف هي�أة النزاهة االس�تاذ 
عيل قاس�م .وافتت�ح االحتفال بعزف النش�يد 
الوطن�ي العراق�ي ثم اس�تهل بأية م�ن الذكر 
الحكي�م للق�ارئ محم�د عب�د الرض�ا مدرس 
الرتبي�ة اإلس�المية يف مدرس�ة اب�ن حيان مع 
ق�راءة س�ورة الفاتح�ة ع�ىل أرواح ش�هداء 
العراق.وألق�ى عب�د املحس�ن املوس�وي املدير 
الع�ام ملديري�ة الك�رخ الثالثة كلم�ة بني فيها 
ان النزاه�ة هي ثقل املس�ؤولية عىل اإلنس�ان 
ان يكون أم�ني يف عقله وكف�ه وروحه.معرباً 

” الي�وم نق�ف وقف�ة وع�ي ومس�ؤولية إزاء 
النزاهة السيما يف محفل الرتبية فالعالم عبارة 
عن مش�اكل تربوية فهتلر كان يكره الجمال 
فه�دم باريس الجميلة وصدام كان يعيش مع 
العقارب والثعابني فهشم قلم القفزة النوعية 
يف التفكري اإلنس�اني السيد محمد باقر الصدر 
وهك�ذا ال�راع م�ع الطيب�ني الذي�ن يحبون 
الجمال ومع الطغاة الذين يعتس�فون حقوق 
الناس”.وأضافت خل�ف” إن النزاهة بوصفها 
فع�ل إنس�اني تس�عى إىل خل�ق بيئ�ة وحياة 
مستقرة يمكن من خاللها العيش بأمن وأمان 
وبخالفها فان الفساد يتفاقم وينترش يف جسد 
الدولة كالرسطان وينتقل لكل مفاصل الحياة 
ويهدد امن املجتمع ليتجس�د بش�كل إرهاب” 
وأوضح حس�ني م�رشف النش�اط الرتبوي يف 
تربية الكرخ الثالث�ة “إن النهوض بواقع البلد 
والتخل�ص م�ن الفس�اد ال�ذي تح�ول اىل آفة 
تقيض ع�ىل مرافه البل�د لهذا نح�ن ندعم كل 

م�ن يناهض الفس�اد وقدم النش�اط الرتبوي 
بمش�اركة العديد م�ن الطلبة واألس�اتذة من 
مدارس مختلفة بنشاطات أدبية وفنية تتحدث 
ع�ن معان�اة الطف�ل يف مجابه�ة الفس�اد أذا 
اس�تمرت مدة التحضري لهذا املهرجان أسبوع 
كام�ل” مضيف�اً ان ه�ذا املهرج�ان الخامس 
الذي أقامت�ه النزاهة للنه�وض بواقع الوطن 
ومحاربة الفس�اد ال�ذي يحط�م كل املواهب. 
وعىل هامش االحتفال افتتح معرض تش�كييل 
قدم�ت في�ه أعمال فني�ة تعرب ع�ن مناهضة 
الفساد ومحاربة الرش�وة كما قدمت اوبريت 
تح�ت عنوان “روح الدنيا” م�ن تقديم مرشيف 
النش�اط امل�دريس وكذلك عرض فل�م وثائقي 
قصري تح�ت عنوان )امني( كما تضمن الحفل 
عىل عرض مرسحية بعنوان )الرشوة( اضافة 
اىل تقدي�م قصائد أدبية لطالبات مش�اركات. 
وحرض الحفل الس�يد عيل قاس�م املدير العام 

للتعليم والعالقات العامة لهيئة النزاهة .

         المستقبل العراقي / مروان الفتالوي

أفاد قاض خبري بالقضاي�ا املدنية بأن الترشيعات 
العراقية وضعت املتعهد ببيع ملك الغري أمام مسؤولية 
جزائي�ة وأخ�رى مدنية، الفت�ا إىل أن محاك�م البداءة 
تس�تقبل باس�تمرار قضايا من هذا النوع الس�يما ما 

يخص العقارات.
وقال قايض محكمة البداءة يف الحلة حيدر عودة إن 
»املادة 151 من القانون املدني العراقي تناولت أحكام 
التعهد عن الغري التي نصت عىل : )إذا وعد شخص بأن 
يجعل الغري يلتزم بأمر فأنه ال يلزم بوعده ولكن يلزم 
نفسه ويجب عليه أن يعوض من تعاقد إذا رفض الغري 
أن يلتزم، ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض 
بأن يقوم هو نفس�ه بتنفيذ االلت�زام الذي وعد به إذا 

كان يف استطاعته من غري أن يرض بالدائن(.
وأض�اف القايض عودة أن »التعهد عن الغري، تعهد 
يص�در من ش�خص تج�اه آخر ب�أن يجعل ش�خصا 
ثالثا يقب�ل القيام بعمل أو عدم القي�ام بعمل لغرض 
تس�هيل إبرام العقد أو إجراء معاملة ال يستطيع أحد 
أطرافها إعطاء رضاءه قد يكون لوجود حالة القر 

أو الحجر«.
وأفاد عودة بأن »هناك الكث�ري من األمثلة العملية 
ع�ن حالة التعهد عن الغري ومنه�ا الرشيك الذي يقوم 
ببيع العني الشائعة كلها ويتعهد للمشرتي بالحصول 
ع�ىل إقرار باقي الرشكاء بالبي�ع، وكذلك الوكيل الذي 
يتج�اوز ح�دود وكالت�ه وال يس�تطيع الحصول عىل 

إجازة موكله«.
ويفرق عودة بني الوكال�ة والتعهد عن الغري، الفتا 
إىل أن »املتعه�د عن�د تعاقده م�ع الغري فأن�ه يتعاقد 
باس�مه ال باس�م الغ�ري وبذل�ك يختلف ع�ن الوكالة 
فالوكيل يعمل باس�م األصيل ولحس�ابه وبعد إبرامه 

العق�د يصبح أجنبيا عن العق�د، كما أن التزامه تجاه 
املش�رتي يتحقق بمجرد إبرام العق�د بأن يحمل الغري 
عىل إق�رار التعهد ال�ذي تعهد عنه فه�و بتعهده هذا 
إنما يلزم نفس�ه«.وتابع أن »األص�ل يف التزام املتعهد 
أن يك�ون التزاما بتحقيق نتيجة وتنقيض مس�ؤولية 
املتعه�د املدنية عن�د رفض الغري هذا التعه�د فإذا باع 
أحدهم ملك غريه ولم يس�تطع تنفي�ذ التزامه يحمل 
املال�ك نقل ملكية البيع فيكون ملزما تجاه املش�رتي 
بالتعويض«.وعن التطبيقات ذكر أنه »غالبا ما يحدث 
يف الحي�اة العملية ب�أن يتضمن عق�د البيع الخارجي 
تعويضا اتفاقيا او رشطا جزائيا لتعويض املشرتي عند 
عدم قدرة املتعهد عن الغري نقل ملكية البيع«، الفتا إىل 
أن »املحكمة تلجأ إىل الحكم بالتعويض االتفاقي املبني 
يف عق�د البيع وعند عدم وج�ود رشط جزائي يف العقد 
أو اتفاق ع�ىل ذلك تلجأ املحاكم اىل تقديره عن طريق 
الخ�رباء املختصني ويك�ون املعيار الحقيق�ي لتقدير 
التعويض هو ما لحق املشرتي من رضر وما فاته من 
كس�ب«.وحول إمكانية تخلص املتعهد من املسؤولية 
املدنية تجاه املشرتي ، يذكر قايض البداءة أن »املتعهد 
يستطيع إذا ثبت أن عدم إقرار الغري كان لسبب أجنبي 
خ�ارج عن ارادته ومثال ذل�ك أن يتم الحجر عىل الغري 
بعد صدور التعهد وهذا الحجر يعد سببا أجنبيا كافيا 

إلعفاء املتعهد من املسؤولية«.
أما من حيث املسؤولية الجزائية، ذهب عودة إىل أن 
»املرشع العراقي شدد عىل فرض العقوبة عىل كل من 
يترف بعق�ار مملوك للغري دون علم�ه أو موافقته 
وأورد ه�ذه الحال�ة يف ب�اب جرائم االحتي�ال يف املادة 
457 م�ن قانون العقوب�ات العراقي وعاقب عىل هذه 
الجريم�ة بعقوبة الحبس املطلق ال�ذي تصل مدته اىل 
خم�س س�نوات حرصا من املرشع ع�ىل الحفاظ عىل 

أموال الغري وعدم االرضار بها والتعدي عليها«.

حماكم البداءة تستقبل باستمرار قضايا ختص العقارات

قضاة: الترشيع يضع بائع »ملك الغري« أمام مسؤولية مدنية وأخرى جزائية

        بغداد / المستقبل العراقي

دعت النائبة عن دولة القانون  نهلة الهبابي, 
أمس الس�بت, اتح�اد القوى إىل الك�ف عن إيجاد 
النيابي�ة  االنتخاب�ات  لتأجي�ل  واهي�ة  م�ربرات 
واملحلي�ة, مش�رية إىل أن مل�ف النازحني س�يتم 
اغالق�ه خ�الل االي�ام املقبل�ة بع�د ع�ودة اغلب 

النازحني إىل مناطقهم املحررة. 
ونقلت وكالة »املعلومة« عن الهبابي القول إن 
“الحكومة تمكنت من إعادة ماليني النازحني منذ 
عامني وهي مستمرة لغاية االن وتمكنت بجهود 
اس�تثنائية م�ن اع�ادة الخدم�ات اىل مناطقه�م 

املحررة رغم االزمة املالية”.
واضاف�ت ان “ما تبقى م�ن االرس النازحة يف 
مناط�ق نزوحهم كان برغبة االرسة نفس�ها ولم 
تض�ع الحكوم�ة االتحادي�ة اي خط�وط ملنعهم 
ن الع�ودة والس�يما يف املوص�ل ودي�اىل وص�الح 
الدين فيما بقيت بعض العوائل يف االنبار خش�ية 

املالحقة العشائرية”.
وتابعت ان “الحكوم�ة ماضية يف اغالق ملف 
النازح�ني نهاية العام وقد س�هلت عودة وجبات 
كب�رية من نازح�ي تلعفر قبل يوم�ني فضال عن 
ناحيت�ي جل�والء والس�عدية ومناطق الس�احل 
االيمن للموص�ل”، مؤكدا أن “االيام املقبلة اعادة 
نازحي صالح الدي�ن بالكامل الغالق امللف نهائيا 
“.واعت�ربت الهباب�ي، أن “الذرائ�ع التي يتحجج 
بها اتحاد القوى لتأجي�ل االنتخابات بعدم عودة 
النازح�ني واهية وس�خيفة وال يمكن القبول بها 
مطلقا تحت اي ضغط كان”, داعية قادة االتحاد 
اىل “مساندة الجهود الحكومية يف اعادة النازحني 
وعق�د جلس�ات مصالح�ة ب�ني االه�ايل لتمك�ن 

الجميع من العودة يف الوقت املحدد”.

نائبة : مربرات تأجيل 
االنتخابات »واهية« وملف النازحني 

سيغلق خالل أيام
        بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير الدفاع عرفان الحيايل، أمس السبت، أن 
»جيش العراق اليوم أقوى من أي فرتة مضت«.

وذك�ر بي�ان ل�وزارة الدف�اع تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه أن »الحيايل استقبل يف مكتبه 
بمقر الوزارة نائب املمثل الخاص لألمني العام لألمم 
املتحدة يف العراق السيدة أليس وولبول، التي هنأت 
الوزير والش�عب العراقي بالن�ر، وتقدم القوات 

العراقية لتطهري ما تبقى من أرض العراق«.
من جانبه أثنى وزي�ر الدفاع، عىل وقوف األمم 
املتحدة م�ع العراق الجديد ع�رب بعثتها العاملة يف 

الع�راق »يونامي«، مؤكداً أن »تكاتف الش�عب مع 
الجي�ش ه�و الس�بب األول النتص�ار الع�راق عىل 
داعش، والس�بب الثاني هو القضاء عىل الطائفية 
يف العراق«.كم�ا أوض�ح، أن »أية ق�وة يف األرض ال 
تتمكن أن تف�رق بني الجيش والش�عب، وهذا هو 
النر الكبري«، مبينا أن »أية قوة تظهر بعد داعش 
تولد ميت�ة، وأن جيش العراق الي�وم أقوى من أي 
فرتة مضت«، حس�ب البي�ان.وكان رئيس الوزراء 
القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة، أعلن األس�بوع 
امل�ايض، انتهاء تنظيم داعش عس�كريا يف العراق، 
وذلك بعد اس�تعادة الس�يطرة عىل آخر معاقله يف 

البالد، قضاء راوة غربي األنبار.

         بغداد / المستقبل العراقي

طالبت النائب�ة زينب عارف الب�ري الحكومة العراقية 
باعف�اء منطقة الكرادة م�ن اجور  جباي�ة الكهرباء كونها 

منطقة منكوبة .
وقال�ت النائبة زينب ع�ارف البري يف بي�ان صادر عن 
املكت�ب االعالم�ي الخميس ان عىل الحكوم�ة اعفاء منطقة 
الك�رادة من جباية الكهرب�اء واملاء كونه�ا منكوبة وتأثرت 

كثريا باالٍرهاب.
واضافت البري ان الكرادة منطقة نكبت بسبب االجرام 
الذي اس�تهدف أهاليها وتجارتها واصبحت منطقة منكوبة 
بكل يشء نحن اليوم نطالب بإنصافها ومراعاة األهايل الذين 

خرسوا الكثري من ابنائهم اثر الهجمات املتكررة .
واش�ارت ان الكرادة قد اصابها كس�اد تجاري واصبحت 
فيها هجرة من قبل اصحاب املحال بسبب العمليات االرهابية 

التي طالت املنطقة.

         بغداد / المستقبل العراقي

وصل وزي�ر الداخلية قاس�م االعرجي، أمس الس�بت، اىل قضاء 
س�امراء وعق�د مؤتم�را امني�ا بش�أن االس�تعداد لزي�ارة االمامني 
العس�كريني. وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، إن »وزي�ر الداخلي�ة قاس�م األعرج�ي وصل مدينة س�امراء 
املقدس�ة وذلك لالرشاف املبارش عىل الخطة األمنية الخاصة بزيارة 
اإلمام�ني العس�كريني )عليهم�ا الس�الم(«. واضاف�ت ال�وزارة، أن 
»الوزير تم استقباله من قبل كبار قادة األمن والقادة العسكريني«، 
مبين�ة ان »الوزير عقد مؤتمرا امني�ا يف مقر قيادة العمليات واطلع 
خالله عىل تفاصيل الخطة األمنية مبديا مالحظاته واكد عىل أهمية 
تعاون كافة التشكيالت األمنية والعسكرية وتحقيق أمن الزائرين«. 
ويش�هد قضاء س�امراء توافد املئات من ال�زوار إىل مرقدي اإلمامني 
عيل الهادي، والحسن العسكري، إلحياء ذكرى وفاة اإلمام العسكري 

التي تصادف يف الثامن من شهر ربيع األول الحايل.

وزير الداخلية 
يزور سامراء للتنسيق بشأن زيارة 

االمامني العسكريني »عليهام السالم«

         بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس الجمهورية ف�ؤاد معصوم، أمس الس�بت، عن 
تش�كيل لجنة رئاس�ية ملتابعة االنتهاكات الدستورية منذ عام 
2005، فيما أكد عزمه مناقشة تقريب وجهات النظر بني إقليم 
كردس�تان والحكوم�ة االتحادية خالل لقاءات س�يعقدها مع 

مسؤولني كرد.
ونق�ل املوق�ع الرس�مي لالتح�اد الوطني الكردس�تاني عن 
معصوم قوله، إن »هدف الزيارة إىل إقليم كردستان، هو األوضاع 
الداخلية داخل االتحاد الوطني الكردستاني واستتبابها، وأيضا 
إع�ادة أوض�اع مدين�ة كرك�وك إىل طبيعتها الن مدين�ة كركوك 

مهمة لجميع العراق واملنطقة«.
وأض�اف معص�وم أن »تقري�ب وجه�ات النظ�ر ب�ني إقليم 
كردس�تان والحكومة االتحادي�ة لحل جميع املش�اكل العالقة 
ب�ني الجانبني س�يكون جانب آخر من اللقاءات مع املس�ؤولني 
يف اإلقليم«، الفتا إىل »تش�كيل لجنة رئاس�ية ملتابعة االنتهاكات 
الدستورية منذ عام 2005«.  ووصل معصوم، اليوم السبت، إىل 
إقليم كردستان يف زيارة ستستمر عدة أيام، لبحث ثالثة ملفات 

رئيسة من بينها العالقة بني أربيل وبغداد. 

رئيس اجلمهورية  يشكل جلنة ملتابعة 
»االنتهاكات الدستورية« مـنـذ 2005

         كربالء / المستقبل العراقي

للعتبة  العام�ة  االمان�ة  كش�فت 
الحس�ينية املقدس�ة ع�ن رعايته�ا 
عمليات املصالحة الوطنية يف مناطق 
محافظة صالح الدين وكركوك، وفق 
توجيه�ات املرجعي�ة الديني�ة العليا 
الهادف�ة اىل تعزيز االم�ن االجتماعي 

والسلم االهيل يف عموم مدن العراق.
التبلي�غ  وق�ال مس�ؤول ش�عبة 
والتعليم الديني يف العتبة الشيخ فاهم 
االبراهيمي »بادرت العتبة الحسينية 
اىل رعاية عمليات مصالحة يف مناطق 
محافظة ص�الح الدين بعد تطهريها 
من براثن تنظيم داع�ش االرهابي«، 
الفت�ًا إىل أنه »جرى عق�د اجتماعات 

ومفاوضات مصالحة بني ممثيل 37 
قري�ة وناحية يف محيط مدينة آمريل، 
فضال عن اجراء لقاءات ومش�اورات 
مع وجهاء عش�ائر اعضاء ورئاس�ة 
مجل�س محافظ�ة ص�الح الدي�ن«.

واض�اف »ته�دف املب�ادرة اىل تأمني 
االج�واء واالرضية املناس�بة للس�لم 
االهيل واعادة النازحني اىل مناطقهم 

بشكل آمن«. موضحا أنه »تم تشكيل 
لج�ان مصالحة تفاوضي�ة لتحقيق 
االهداف املرس�ومة لهذا االمر«.وذكر 
االبراهيم�ي ان ابرز التحديات تتمثل 
بع�ودة ذوي االفراد الذي�ن انتموا اىل 
تنظي�م داع�ش مع رف�ض االهايل يف 
تل�ك املناط�ق عودته�م خصوصا ان 

املعارضة تبدر من ذوي الشهداء.

لتعزيز »األمن االجتامعي«.. العتبة احلسينية ترعى »مصاحلات وطنية« يف صالح الدين وكركوك

         البصرة / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ الب�رة أس�عد عبد 
األم�ري العيدان�ي، الخمي�س، أن كتاب�اً 
رس�مياً صدر يتضم�ن موافق�ة رئيس 
الوزراء حيدر العبادي بتخصيص تسعة 
ملي�ارات دينار إلكمال بناء 50 مدرس�ة 
توق�ف العم�ل به�ا قب�ل انجازها.وقال 
العيداني إن »كتاباً رس�مياً صدر يقيض 
بتخصيص تسعة مليارات دينار إلكمال 
بناء 50 مدرسة تقع يف مناطق مختلفة 
من املحافظة«، مبيناً أن »مش�اريع بناء 
تلك امل�دارس توقف العمل بها ألس�باب 

مالي�ة ونس�ب انجازها بح�دود %80«.
ولف�ت املحاف�ظ املتواجد يف بغ�داد منذ 
ثالث�ة أيام اىل أن »الكت�اب صدر يف ضوء 
موافق�ة رئيس ال�وزراء حي�در العبادي 
عىل اكم�ال بناء تلك امل�دارس«، مضيفاً 
أن »اتمام بناء 50 مدرسة سوف يخفف 
من مش�كلة نق�ص املباني املدرس�ية يف 
املحافظة«.يذك�ر أن محافظ�ة البرة 
تش�كو م�ن أزم�ة مالية حادة بس�ببها 
أصبح�ت العديد من الدوائ�ر الحكومية 
عاج�زة ع�ن القي�ام بواجباته�ا، كم�ا 
توقفت عرشات املش�اريع الخدمية قبل 
انجازها، وقد طالب�ت الحكومة املحلية 

يف مناس�بات عديدة الحكومة االتحادية 
ول�م  املحافظ�ة،  مس�تحقات  ب�رف 
تحص�ل منها إال عىل ج�زء قليل، وخالل 
األش�هر القليلة املاضية ب�رزت تداعيات 
تلك األزمة بشكل أكثر وضوحاً وخطورة، 
األنش�طة  جمي�ع  ع�ىل  انعكس�ت  إذ 
اس�تثناء،  دون  الخدمي�ة  والقطاع�ات 
وم�ن أف�دح تداعياته�ا نق�ص األدوية 
واملس�تلزمات الطبي�ة يف املستش�فيات 
واملراك�ز الصحي�ة العامة، فيم�ا أعلنت 
مديرية الرتبية يف البرة مطلع الش�هر 
املايض عن افالس�ها، وحذرت من انهيار 

العملية الرتبوية بالكامل.

حمافظ البرصة : رئيس الوزراء  يوافق عىل اكامل بناء عرشات املدارس

الـبـصـري :
 الكرادة منطقة منكوبة وجيب اعفائها

 من جباية الكهرباء واملاء

وزير الدفاع لألمم املتحدة: جيش العراق اليوم أقوى
 من أي فرتة مضت
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     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس السبت، ان سلف الزواج ملوظفي 
دوائ�ر الدول�ة والبالغة ٣ ماليني دينار تتضم�ن قيام املوظف 
بتقدي�م عق�د زواج مصدق وان ال يكون قد م�ى عليه اكثر 

من سنة.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للمرصف يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه، ان »ال يك�ون املتزوج ق�د مى عىل 
تاريخ عقد زواجه اكثر من س�نة م�ع تقديم تعهد من طالب 

السلفة بان الزواج ألول مرة«.
وأض�اف ان »طالب الس�لفة يجب ان يق�دم كفيل ضامن من 
موظف�ي دوائر الدول�ة املدنية وال تقل خدمته عن س�نة عىل 

املالك الدائم وال تقبل الكفاالت املتقابلة«.

الرافدين يضع رشطا جديدا ملنح سلفة املتزوجني

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تالح�ق الق�وات األمنية وعىل مس�احة نحو 
120 أل�ف كيلومرت فل�ول تنظيم »داعش« يف 
آخر الحمالت العسكرية الضخمة يف الصحراء 
املحاذية للس�عودية واألردن وس�ورية دولياً، 
واملرتبط�ة مع س�ت محافظ�ات مهمة هي 
بغداد ونينوى وكربالء وصالح الدين والنجف 
وبابل، فضالً عن األنب�ار التي تحّررت مدنها 

بشكل كامل.
ورجح�ت مص�ادر عس�كرية وج�ود نح�و 
ألف�ي عنرص م�ن »داع�ش« يف الصحراء بعد 
انس�حابهم م�ن املدن الت�ي ت�م تحريرها يف 
العراق، أو يف مدن دير الزور والرقة والبوكمال، 
بسبب مس�احتها الكبرية وس�هولة التخفي 
وتضاريس�ها الصعبة، التي وفرت وما زالت 
م�الذاً آمن�اً للجماعات املس�لحة منذ احتالل 

العراق عام 200٣ وحتى اآلن.
وبل�غ عدد املش�اركني يف العملّية العس�كرية 
س�ت وحدات مدعوم�ة من فصائل الحش�د 
الش�عبي وق�وات عش�ائرية عامل�ة كدلي�ل 
يف أج�زاء م�ن تلك الصح�راء، مع مش�اهدة 
مقات�الت وطائ�رات تصوير مس�رّية حلّقت 
عىل مس�تويات منخفضة من تحرك القوات 

األمنية.
ووفق�اً للعقي�د الرك�ن محمد عبد الس�ميع 
الدليم�ي م�ن قي�ادة عملي�ات األنب�ار، فإن 
»العملية قد تمتد بني ش�هر ونصف الش�هر 
وش�هرين ع�ىل أفض�ل الح�االت، والنهاي�ة 
س�تكون عن�د الح�دود م�ع ال�دول الث�الث 
املج�اورة«، يف إش�ارة إىل الحدود الس�عودية 

واألردنية والسورية. 
وق�ال الدليم�ي يف ترصيح�ات صحفي�ة أن 
»البحث عن عنارص داعش يف هذه الصحراء 
يش�به إىل حد ما البحث عن إبرة يف كومة من 
القش«، غري أنه بدا متفائ�اًل بالنتائج، وقال 
»العملية ال بد منها ب�كل األحوال فوجودهم 
بالصح�راء يعن�ي أن الهجم�ات ع�ىل امل�دن 

ستستمر«.
وتتلّخ�ص خط�ة املعركة التي ق�ال القيادي 
يف الحش�د الش�عبي ابو مهدي املهندس أنها 
األخرية، بتح�رك قوات مش�رتكة من كربالء 
باتجاه صح�راء األنبار، ع�ر محورين هما 

ع�ني تمر والنخيب وأخرى قدمت من أطراف 
بابل عر محور الفلوجة، بينما وصلت قوات 
أخ�رى من بادية جزي�رة نينوى املرتبطة مع 
األنب�ار من محور الش�مال وقوات أخرى من 
منطقة ذراع دجلة، جنوب س�امراء، لتلتقي 

بالق�وات األمني�ة الداخلة م�ن الصحراء من 
س�تة محاور، هي: محور منطقة الخس�فة 
والكيل�و 160 والكيلو 110 وهضبة الحبانية 
ووادي ح�وران. يف خط�ة تش�مل 11 محوراً 
مختلفاً يف أضخ�م حملة يف الصحراء منذ 14 

عاماً، وبمشاركة نحو 40 ألف جندي بغطاء 
جوي ضخم.

العملي�ة ه�ي يف وج����ود  وص����عوب�ة 
تضاري�س صعب�ة ع�ىل الدباب�ات واآللي�ات 

القتالية لدخولها.

ويف الصحراء 16 وادي�ًا، أبرزها وادي حوران 
ووادي الخس�فة ووادي الق�ذف ووادي موت 
ووادي األبيض ووادي الس�باع ووادي الجن، 
فض�اًل عن سلس�لة جبال مرتامي�ة األطراف 
فيها عرشات الكهوف والتجويفات األرضية، 

ع�دا تل�ك التي تم حفره�ا من قب�ل التنظيم 
اإلرهابي.

ووفق�اً للمص�ادر حكومّي�ة، ف�أن حكومة 
رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أخطرت 
الجانبني األردن�ي والس�عودي بالعملية قبل 
ب�دء تنفيذها، اس�تناداً إىل اتفاقي�ات تعاون 
أمن�ي موقعة م�ع األردن قبل س�نوات عدة، 

وأخرى مع السعودية منتصف العام الحايل.
وق�ال مس�ؤول إن »الع�راق أبل�غ البلدي�ن 
بالعملي�ة قب�ل أيام ع�دة تخوفاً من تس�لل 
مس�لحي داع�ش إليهم�ا إذا ما ت�م تضييق 
الخناق ع�ىل التنظي�م يف الصح�راء«. ولفت 
إىل أن »الح�دود العراقية الس�ورية من جهة 
األنبار، باتت يف الغالب بيد الحشد الشعبي«.

وع�ن نتاب�ج العملي�ة، اعلنت خلي�ة االعالم 
الحرب�ي ان القوات املش�رتكة طهرت 2400 
كم مربع و45 قرية ضمن املرحلة الثانية من 

عمليات تطهري الجزيرة واعايل الفرات.
وذكر بيان للخلية، تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، ان »قطعات الجيش والحش�د 
الش�عبي والرشطة االتحادي�ة طهرت )45( 
قري�ة ومس�احة 2400كم2 ضم�ن املرحلة 
الثانية م�ن عمليات تطه�ري الجزيرة واعايل 

الفرات«.
واضاف ان »القوات دم�رت عجلتني تحمالن 
احادية و5 دراجات نارية وفجرت 5 سيارات 
مفخخة وابطلت اكثر من 450 عبوة ناسفة 

ودمرت معملني لتفخيخ العجالت«.
بدوره، أعلن قائد الفرقة املدرعة التاسعة يف 
الجيش الفريق قاسم املالكي إنجاز 75 % من 
عمليات تطهري بادية الجزيرة ممن تبقى من 

عنارص داعش االرهابي.
وق�ال املالكي يف ترصيح ل�”راديو س�وا” أن 
القوات املش�رتكة حررت مناطق مهمة كان 
داعش يتحصن فيها فضال عن مناطق أخرى 

يف عمق الصحراء.
وأشار إىل أن القوات العراقية “تمكنت بأرسع 
وق�ت من تحرير تلك املناط�ق”، مضيفا أنها 

مسيطرة عىل الوضع يف الوقت الحارض.
ولف�ت اىل أن »بادي�ة الجزي�رة مهم�ة تربط 
ثالث محافظات رئيسية هي املوصل واألنبار 
وص�الح الدي�ن، وأنه�ا تحتضن ق�رى كثرية 

ومواقع مهمة«.
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أعلنت حرك�ة التغيري ع�ن مرشوعها 
الخاص بتشكيل حكومة انقاذ وطني 
بمش�اركة جميع االطراف السياسية 
تت�وىل مهم�ة إدارة املرحل�ة الراهنة، 
وفيم�ا دع�ا نائب ع�ن الكتل�ة رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي إىل اإلطاحة 
بالفاسدين، أكد أن كتلته تدعم حملة 
مكافح�ة الفس�اد الت�ي أعل�ن عنها 

العبادي.
 وجاء يف نص مرشوع الحركة الكردية 
املعارض�ة وال�ذي تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أنه بعد أحداث 
الس�ادس ع�رش امل�ايض، يم�ر اقليم 
كردس�تان بمرحل�ة حساس�ة حافلة 
باملخاطر عىل مصالح الشعب الكردي 
وإنطالقا من روح املسؤولية الوطنية 
تدعو حركة التغيري اىل تشكيل حكومة 
مؤقتة قوية وفاعلة بمشاركة جميع 
االطراف املؤثرة بشكل تستطيع امليض 
باالقلي�م اىل ب�ر األم�ان لح�ني اجراء 

االنتخابات املقبلة يف كردستان.
ونص املرشوع عىل التايل:

1 � يج�ب ان تك�ون الحكومة املؤقتة 
وف�ق  حقيقي�ة  رشاك�ة  حكوم�ة 

االستحقاق االنتخابي.
2 � حل املش�اكل بني حكومتي االقليم 
الدس�تور  اط�ار  ضم�ن  واالتحادي�ة 
حكوم�ي  وف�د  وتش�كيل  العراق�ي 

وبرملاني ومتني لذات الغرض.
٣ � يج�ب ان يكون برملان كردس�تان 
كردس�تان  لش�عب  اع�ىل  كمرج�ع 
ب�دور حقيقي دون اي�ة عراقيل يقوم 
بواجباته يف مجاالت الترشيع والرقابة 

واملتابعة ملهام الحكومة.

4 � استقاللية وتفعيل سلطة القضاء 
واالدعاء الع�ام والرقاب�ة املالية وفق 

القانون املعمول به.
ثاني�ا: الواجبات الت�ي تقع عىل عاتق 

الحكومة خالل مدة ال� 4 اشهر.
1 � تغيري السياسة النفطية وصياغة 
سياس�ة جديدة ضمن اطار الدستور 
العراقي وتنفيذ قان�ون النفط والغاز 
وانش�اء صن�دوق االي�رادات النفطية 

وجميع الرشكات الواردة يف القانون.

2 � تغيري السياسة االقتصادية باتجاه 
حل االزم�ات وتطهري قائمة املوظفني 
تنظي�م  منه�م،  الوهمي�ني  بالغ�اء 
والرس�ومات  والكم�ارك  الرضائ�ب 
يف اط�ار الدس�تور والقوان�ني ومن�ح 
كافة الصالحي�ات لوزي�ر املالية لهذا 

الغرض.
٣ � مكافحة الفساد عر تفعيل هيئة 
الن�����زاه�ة ودي�وان الرقاب�����ة 
املالية واالدع�اء العام بالتنس�يق مع 

برملان كردستان ومؤسساته.
4 � تغي�ري وصياغ�ة مل�ف العالق�ات 
الخارجية بوضع س�رتاتيجية وطنية 
تس�تند عىل مصالح اقليم كردس�تان 
والت�وازن يف دائرة العالقات الخارجية 

وممثليات اقليم كردستان.
كاف�ة  ومن�ح  العراقي�ل  رف�ع   �  5
الصالحي�ات للوزراء والوزارات للقيام 
بالواجب�ات املناط�ة وح�ل الق�رارات 
واالعمال غري القانوني�ة التي صدرت 

بغي�اب رئيس الرمل�ان ووزراء حركة 
التغيري.

املناط�ة بحكوم�ة  الواجب�ات  ثالث�ا: 
االقليم خالل ال� 7 اشهر«:

1 � العم�ل ع�ىل ع�دم تكرار اس�ماء 
املصوت�ني والنازح�ني، وتعديل قانون 
االنتخابات اىل ش�كل الدوائر املتعددة، 

وفرز سجل اصوات املكونات.
2 � توحي�د وتنظيم قوات بيش�مركة 
كردس�تان يف اط�ار الدس�تور ونظام 

الدفاع العراقي ومنح كافة الصالحيات 
لوزير البيشمركة.

٣ � تفعي�ل لجن�ة مس�ودة دس�تور 
اقليم كردستان وتثبيت اسس النظام 

الرملاني الدستوري يف االقليم.
4 � تثبيت نظام الالمركزية عر تعديل 
قانون مجال�س املحافظات والقوانني 
االخ�رى واع�ادة املوازن�ة والس�لطة 

املالية واالدارية للمحافظات.
إىل ذل�ك، دعا النائب ع�ن كتلة التغيري 

هوش�يار عبدالله رئيس الوزراء حيدر 
العبادي إىل اإلطاحة بالفاسدين.

وقال عبد الله يف بيان تلقت »املستقبل 
العراقي« نس�خة منه، إننا »س�ندعم 
ونساند أية خطوة من شأنها محاربة 
الفساد ومالحقة ومحاسبة الفاسدين 
ع�ىل  مش�ددا  العراقي�ة«،  الدول�ة  يف 
»العبادي بأن يبدأ بهذه الحملة داخل 
كابينته الحكومي�ة وأن يقدم للعدالة 
أي وزير يثبت تورطه يف ملفات فساد 

أو امتدت يده إىل املال العام«.
وطل�ب عبدالل�ه م�ن رئيس ال�وزراء 
حيدر العبادي، أن »يخرج من قوقعته 
الحزبي�ة وأن ال يس�تثني أح�دا وفقا 
ألي�ة اعتب�ارات حزبي�ة أو طائفية أو 
قومية، وأن يحاسب جميع الفاسدين 
بعيدا عن أية محسوبية«، مع تأكيده 
ع�ىل أن تكون ه�ذه الحمل�ة »بعيدة 
ع�ن االس�تهدافات السياس�ية وأن ال 
تقرأ عىل أنها دعاي�ة انتخابية مبكرة 
نظرا لتوقيتها؛ إذ أننا نرى أن محاربة 
الفس�اد ال يوج�د لها وق�ت محدد بل 
هي حرب مفتوحة لتطهري مؤسسات 
الدول�ة وال يمك�ن حرصه�ا يف زمان 

ومكان محددين«.
وتابع قائال إنه عىل الرغم من أن هذه 
الحملة »جاءت متأخرة، ولكن مجيئها 
اليوم أفضل من ع�دم مجيئها نهائيا، 
فسبب كافة املشاكل التي يعاني منها 
الع�راق ه�و الفس�اد الس�يايس الذي 
يش�مل جملة من مس�تويات الفساد 
منه�ا امل�ايل واإلداري، واألجدر برئيس 
ال�وزراء أن تكون لديه ج�رأة للميض 
قدما وع�دم الرتاجع عن هذه الحملة 
تح�ت أي ضغط وأن يكون هناك دعم 

من كافة األطراف الخرية«.

العملية العسكرية مشلت »11« حمورًا ومبشاركة »40« ألف جندي وستضمن أمن احملافظات كافة

القوات األمنية تالحق آخر فلول »داعش« يف الصحراء

طالبت بتشكيل حكومة »إنقاذ وطين« يف االقليم وتطهري الوظائف العامة وتثبيت دستور كردستان الربملاني

حركة التغيري تقلب الطاولة عىل األحزاب الكردية
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أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس السبت، 
ان املرحل�ة املقبل�ة بعد هزيم�ة تنظيم داعش 
هي للبناء واإلعمار، وذلك خالل افتتاحه املركز 
الوطني لألم�راض الرسطانية يف بغ�داد، فيما 
اتفق، باملقابل، ونظريه الرتكي بن عيل يلدريم 
ع�ىل مواصل�ة الح�وار واالتصاالت ع�ىل أعىل 

املستويات فيما يتعلق بمكافحة »اإلرهاب«.
وذك�ر املكت�ب اإلعالمي لرئيس ال�وزراء حيدر 
العب�ادي، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان العبادي، افتتح املركز الوطني 
لالمراض الرسطانية، يف العاصمة بغداد بسعة 
400 رسي�ر، ووض�ع حجر االس�اس إلنش�اء 
مركز أمراض الدم للبالغني واالطفال يف مدينة 
الط�ب وحجر االس�اس ملركز تأهي�ل اصابات 

الحبل الشوكي يف مستشفى ابن القف.

وأوض�ح العب�ادي أن »افتت�اح املرك�ز بس�عة 
400 رسي�ر وال�ذي يمثل ثالثة أضع�اف العدد 
الحايل يف بغداد، جاء بقرار من رئاس�ة الوزراء 
وبجه�ود كبرية من الوزارة واملنتس�بني، حيث 
تم تحويل ه�ذا املركز املهمل س�ابقا اىل مركز 
معالجة للم�رىض«، وأكد العبادي أن الحكومة 
تعمل من أجل إعادة الحياة لجميع مؤسس�ات 
الدولة، وأن املرحلة املقبلة بعد داعش ستكون 
العبادي  لإلعمار والخدمات للمواطن�ني.وكان 
قد وضع  حجر االساس ملستشفى زراعة نخاع 
العظام والحبل الشوكي وهو االول من نوعه يف 
العراق، وسيتوىل عالج آالف املصابني يف العراق 
ب�دل س�فرهم اىل الخ�ارج، كم�ا وض�ع ايضا 
حجر االس�اس لبناي�ة تأهيل جرح�ى القوات 
االمنية والحش�د الش�عبي واملصابني اآلخرين 
والذي س�يتوىل رعاية وتأهي�ل جرحى القوات 
األمنية.م�ن جان�ب آخر، اتفق رئي�س الوزراء 

ونظريه الرتك�ي بن عيل يلدري�م عىل مواصلة 
الح�وار واالتصاالت عىل أعىل املس�تويات فيما 
يتعل�ق بمكافح�ة »اإلرهاب«.وذكرت وس�ائل 
إع�الم تركي�ة رس�مية أن »رئيس ال�وزراء بن 
عيل يلدريم اتف�ق يف اتصال هاتفي مع نظريه 
العراق�ي حيدر العب�ادي عىل مواصل�ة الحوار 
واالتصاالت ع�ىل أعىل املس�تويات فيما يتعلق 
بمكافحة اإلرهاب«.وكان العبادي أعلن القضاء 
ع�ىل تنظي�م »داع�ش« يف العراق م�ن الناحية 
العس�كرية، فيما أكد أن الحكومة العراقية »ال 

تسمح بتجريم« كل من قاتل التنظيم.
ويف مساعيه العربية، أعلن العبادي عن تضامنه 
مع حكومة وش�عب مرص، بع�د الهجوم الذي 
استهدف مسجد الروضة شمال سيناء وخلف 
عرشات القتىل والجرحى.وقال العبادي يف بيان 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إنه 
يقدم تعازيه »للش�عب امل�رصي العزيز وألرس 

ضحايا وجرحى االعتداء اإلرهابي الجبان الذي 
استهدف املواطنني األبرياء وهم يؤدون الصالة 

يف احد بيوت الله يف سيناء«.
وأضاف »نعرب عن تضامننا مع مرص حكومة 
وش�عباً يف مواجه�ة اإلرهاب الذي نع�ّده عدواً 
مش�رتكاً وندع�و لتوحي�د الجه�ود م�ن اجل 

القضاء عليه وتجفيف منابعه الفكرية«.
وتابع العب�ادي أن »العراق الذي أنهى مرشوع 
داع�ش وتمك�ن م�ن تطه�ري كام�ل أراضي�ه 
يق�ف إىل جانب مرص وش�عبها ملواجهة خطر 
لدينن�ا  أس�اءت  الت�ي  اإلرهابي�ة  العصاب�ات 
ش�عوبنا«.وكان  واس�تقرار  وألم�ن  الحني�ف 
مجهولون استهدفوا، الجمعة، مسجد الروضة 
يف منطق�ة تابعة ملركز ب�ر العبد، غرب مدينة 
العريش، يف محافظة شمال سيناء، عندما كان 
يع�ج باملصلني خالل صالة الجمعة، ما أس�فر 

عن قتل وإصابة العرشات.

اجرى اتصال هاتفي مع نظريه الرتكي للتنسيق بشأن مكافحة اإلرهاب

رئيس الوزراء يعد بتحويل مرحلة ما بعد تنظيم »داعش« إىل »اإلعامر والبناء«
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تعهد الرئيس املرصي عبدالفتاح السييس 
ب�رد ق�وي ع�ى هج�وم ارهاب�ي م�زدوج 
استهدف مسجد يف قرية الروضة - برئ العبد 
بش�مال س�يناء خال ص�اة الجمعة والذي 
أس�فر عن مقت�ل 235 ش�خصاً ع�ى األقل 
واصابة العرشات.وقال السييس، إن الجيش 
والرشط�ة س�ردان بق�وة بعد هج�وم عى 

مسجد يف شمال سيناء.
وأعلن الرئيس امل�رصي الحداد ملدة ثاثة 
أيام بعد الهجوم الذي قال إنه سيزيد صابة 

الباد وقوة إرادتها يف مواجهة اإلرهاب.
وقال »ستقوم القوات املسلحة والرشطة 
املدني�ة بالث�أر لش�هدانا واس�تعادة األم�ن 
واالس�تقرار بمنته�ى الق�وة خ�ال الف�رة 

القليلة القادمة هذا هو ردنا«.
وأض�اف »س�نرد عى ه�ذا العم�ل بقوة 
غاشمة يف مواجهة هؤالء الرشذمة املتطرفني 

اإلرهابيني التكفريني«.
وتاب�ع »مرص تواجه اإلره�اب نيابة عن 
املنطقة وع�ن العالم بالكامل وكل ما يحدث 
هو محاولة إليقافنا عن جهودنا يف مواجهة 
اإلرهاب ومحاول�ة لتحطيم إرادتنا وتحركنا 
الرامي إليق�اف املخطط اإلجرام�ي الرهيب 
الذي يهدف إىل تدمر ما تبقي من منطقتنا«.

وق�ال أيضا »تم إعان حال�ة الحداد يف مرص 
ع�ى هذا الح�ادث الغادر الخس�يس الجبان 
معنوياتن�ا  تحطي�م  إىل  يه�دف  كان  ال�ذي 
وتدم�ر صابتن�ا والتكش�يك يف قدرتنا. هذا 
العم�ل اإلرهابي اآلثم س�يزيدنا صابة وقوة 
وإرادة. نحن نقف ونتصدى ونكافح ونحارب 
اإلرهاب«.وقال�ت النياب�ة العام�ة املرصي�ة 
ووسائل إعام رس�مية وشهود إن إرهابيني 
الجمع�ة  مس�جد  يف  ش�خصا   235 قتل�وا 
بمحافظة ش�مال سيناء عندما فجروا عبوة 
ناسفة وأطلقوا النار عى املصلني املتدافعني 

إىل خارج املسجد وعى سيارات اإلسعاف.
هجم�ات  أكث�ر  م�ن  واح�د  والهج�وم 
اإلرهابي�ني دموي�ة يف املحافظ�ة املتاخم�ة 

إلرسائيل وقطاع غزة.
ولم تعلن أي جهة مس�ؤوليتها، لكن منذ 
2014 تح�ارب ق�وات األم�ن جماع�ة والية 
س�يناء الف�رع املرصي لتنظي�م »داعش« يف 
ش�مال س�يناء. وخال تل�ك الس�نوات قتل 
اإلرهابيون مئات من رجال الجيش والرشطة.

وتوالت اإلدانات العربية واإلسامية والغربية 
للهج�وم اإلرهابي، حي�ث أدان مجلس األمن 
الدويل االعتداء االرهابي عى مسجد الروضة 

يف شمال سيناء املرصية.
وأعرب أعضاء املجلس يف بيان عن خالص 
تعازيهم ألرس الضحايا وللحكومة املرصية، 
مؤكدي�ن ع�ى أن ظاه�رة اإلره�اب بكاف�ة 
أش�كالها ومظاهرها تشكل واحدة من أشد 

األخطار التي تهدد السلم واألمن الدوليني.
وأعربت االمارات عن »إدانتها واستنكارها 
الش�ديدين لهذه الجريم�ة اإلرهابية اآلثمة 
التي تتناىف مع كل القيم واملبادئ اإلنس�انية 
الس�محاء  اإلس�امية  الرشيع�ة  وتعالي�م 

واألديان السماوية«.
وقالت وزارة الخارجي�ة والتعاون الدويل 
اإلماراتية، إن »هذه الجريمة النكراء تكشف 

بم�ا ال يدع مجاال للش�ك عن الوج�ه القبيح 
لإلره�اب األس�ود ال�ذي ال يراع�ي للنف�س 
البرشي�ة وأماك�ن العب�ادة أي حرمة«، وفق 

الوكالة الرسمية.
وأج�رى وزي�ر الخارجية الرك�ي مولود 
جاوي�ش أوغل�و اتص�اال هاتفي�ا بنظ�ره 
املرصي س�امح ش�كري، قدم خاله تعازيه 
بضحايا الهجوم اإلرهابي، بحس�ب مصادر 

دبلوماسية تركية. 
وأجرى العاهل السعودي امللك سلمان بن 
عبدالعزي�ز، اتصاال هاتفيا بالرئيس املرصي 
عبدالفت�اح الس�ييس ع�ر فيه ع�ن تعازيه 

ومواساته يف ضحايا الهجوم اإلرهابي.
وقالت وكالة األنباء السعودية الرسمية، 
إن املل�ك س�لمان أك�د خ�ال االتص�ال »أن 
ه�ذا العمل اإلرهاب�ي اآلثم يتن�اىف مع الدين 

اإلسامي ومع القيم اإلنسانية«.
وج�دد »وق�وف اململك�ة مع م�رص بكل 
إمكانياته�ا، وتقدي�م ما يلزم من مس�اعدة 
يف محارب�ة األعم�ال اإلرهابي�ة، وتجفي�ف 

منابعها«.
ويف الس�عودية أيضا عر مصدر مسؤول 
اململك�ة  »إدان�ة  ع�ن  الخارجي�ة  ب�وزارة 
واستنكارها الش�ديدين للهجوم اإلرهابي«، 
مج�ددا »وق�وف اململك�ة إىل جان�ب م�رص 

الشقيقة ضد التطرف واإلرهاب«.
وعر أمر الكويت الش�يخ صباح األحمد 
الجابر الصباح يف برقية للرئيس املرصي عن 

خالص تعازي�ه وصادق مواس�اته لضحايا 
الهجوم اإلرهابي اآلثم. 

وأع�رب الصب�اح عن تضام�ن باده مع 
مرص وش�عبها وتأييد جميع اإلجراءات التي 
تتخذها القاهرة للحفاظ عى أمن واستقرار 
الباد.وبع�ث العاه�ل األردني املل�ك عبدالله 
الثان�ي برقي�ة ع�زاء إىل الرئي�س املرصي يف 
ضحايا الهجوم اإلرهابي، وفق بيان للديوان 

امللكي األردني.
وأك�د املل�ك عبدالل�ه يف الرقي�ة تضامن 
ب�اده الكامل مع مرص والوقوف إىل جانبها 
يف مواجه�ة خط�ر اإلرهاب الذي يس�تهدف 

الجميع دون استثناء.
كما أدانت الحكومة األردنية التفجر عى 
لس�ان ناطقها الرس�مي محمد املومني عر 

بيان نرشته الوكالة الرسمية.
ون�ددت س�لطنة عمان أيض�ا بالهجوم . 
وأفاد بيان للخارجية العمانية نرشته وكالة 
األنب�اء الرس�مية، أن الس�لطنة تع�رب عن 
»إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا التفجر 
اإلرهاب�ي«، مؤك�دة تضامنه�ا م�ع م�رص 
»ضد آف�ة العن�ف واإلرهاب بش�تى صوره 

وأشكاله«.
ودع�ا كافة دول العال�م إىل بذل املزيد من 
الجه�ود ملحاربة اإلره�اب والتصدي له بكل 

الوسائل والسبل املمكنة.
ون�ددت الخارجي�ة البحريني�ة بالهجوم 
وأك�دت يف بيان »وقوفه�ا إىل جانب مرص يف 

حربها ض�د اإلرهاب«.وبعث الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي برقية عزاء ومواساة 
إىل نظ�ره املرصي، مؤكدا وق�وف باده إىل 

جانب مرص.
وأض�اف أن »مثل هذه األعمال اإلرهابية 
الت�ي تس�تهدف األبرياء وهم يف بي�وت الله، 
تؤكد بش�اعة أعم�ال الجماع�ات اإلرهابية 

املتطرفة«.
ودعا ه�ادي مجلس األمن ال�دويل واألمم 
املتح�دة وكافة دول العالم إىل »الوقوف صفا 
واحدا وتقديم الدعم الازم ملحاربة العنارص 
اإلرهابية«.ووصف املتحدث باسم الحكومة 
الركي�ة بكر بوزداغ يف تغريدة عر حس�ابه 
ع�ى توير منف�ذي الهج�وم اإلرهابي ومن 

يقف وراءهم ب�«أعداء اإلنسانية والدين«. 
وقال ب�وزداغ إن »اإلرهابيني الذين نفذوا 
الهج�وم واملنظمات اإلرهابي�ة التي أصدرت 
أم�ر التنفي�ذ والجه�ات التي تس�تخدم تلك 
املنظمات يف سبيل تحقيق أهدافها هم أعداء 

لإلنسانية والدين واملعتقد«.
وأكد املتحدث أن »تركيا وش�عبها يقفون 
إىل جان�ب م�رص وش�عبها ض�د الهجم�ات 
اإلرهابي�ة«، مقدما التع�ازي لذوي الضحايا 

وللشعب املرصي.
وقالت الرئاس�ة الركية »تركيا تش�اطر 
بإخاص الشعب املرصي الصديق والشقيق 

معاناته الناجمة عن الهجوم البشع«.
»إدانته�ا  ع�ن  أيض�ا  قط�ر  وأعرب�ت 

واستنكارها الشديدين« للهجوم.
وفلس�طينيا، أدانت الرئاس�ة والفصائل 
واألح�زاب الفلس�طينية هج�وم س�يناء يف 

بيانات وترصيحات منفصلة.
ونق�ل بيان ع�ن الرئيس محم�ود عباس 
اس�تنكاره »بأش�د العبارات ه�ذه الجرائم 
الش�عب  »وق�وف  وتأكي�ده  اإلرهابي�ة«، 
الفلس�طيني وقيادت�ه إىل جان�ب الش�قيقة 
م�رص وقيادته�ا يف حربه�م ع�ى اإلره�اب 
وض�د كل من يح�اول املس باألم�ن القومي 
املرصي«.كما هاتف عباس نظره املرصي، 
لتعزيته بضحايا الهجوم اإلرهابي، مؤكدا أن 
»اإلرهاب البغيض، ال يستهدف فقط مرص، 
بل األم�ة العربية ككل«، وف�ق وكالة األنباء 

الفلسطينية الرسمية.
واعت�رت حركة حم�اس الفلس�طينية، 
الهجوم »تجاوزا لكل الترشيعات الس�ماوية 
والقيم اإلنس�انية واس�تفزازا للمس�لمني«، 
وتقدمت بالتعازي ملرص وشعبها، كما صدر 
ع�ن وزارة الداخلي�ة واألم�ن الوطن�ي التي 

تديرها يف قطاع غزة، بيان إدانة منفصل.
فيما صدرت ع�ن الجبه�ة الديمقراطية 
»املجاهدي�ن«  وحرك�ة  فلس�طني  لتحري�ر 
وحركة الجهاد اإلس�امي والجبهة الشعبية 
لتحرير فلس�طني ورابطة علماء فلس�طني، 
إدان�ات وبرقي�ات تعزي�ه لضحاي�ا الهجوم 

والشعب املرصي.
وأدان السودان الهجوم. وقالت الخارجية 

الس�ودانية يف بي�ان، إنه »جريم�ة تتنايف مع 
كافة القيم واملبادئ اإلنسانية«.

وأعلنت عن تضامن السودان الكامل مع 
حكوم�ة مرص يف كل ما تتخذه من إجراءات 

للحفاظ عيل أمن وسامة مواطنيه.
ويف س�ياق متص�ل، أدان املجلس الوطني 
الفلسطيني الهجوم اإلرهابي يف بيان لرئيسه 

سليم الزعنون.
بي�ان  يف  التونس�ية  الخارجي�ة  وأدان�ت 
وج�ّددت  الغ�ادر«،  اإلرهاب�ي  »االعت�داء 
»موقفها الداعي إىل تضافر ُجهود املجموعة 
الدولي�ة ألج�ل تكثي�ف التع�اون والتعجيل 
بإرس�اء اآلليات الفاعل�ة والناجعة للتصدي 

لهذه اآلفة املقيتة )اإلرهاب(«.
كما ندد العراق يف بيان االعتداء اإلرهابي، 
معربا عن تعازي�ه للحكومة املرصية وأهايل 
الضحايا والشعب املرصي. ونددت منظمات 

عربية ودولية بالهجوم.
ال�رويس  الرئي�س  أن  الكرمل�ني  وأعل�ن 
فاديمر بوتني أرس�ل برقية تعزيه للسييس 
ع�ى خلفية الهجوم، مؤكدا اس�تعداد باده 
لزيادة التعاون مع مرص يف محاربة اإلرهاب 

والتطرف.
ويف تغري�دة ل�ه عر توي�ر، أدان الرئيس 
األمرك�ي دونال�د ترامب الهج�وم ووصفه 
ب�«اإلرهاب�ي امل�روع والجب�ان«، فيما صدر 
عن س�فارة واش�نطن ل�دى القاه�رة بيان 
إدان�ة، أكدت فيه التزام واش�نطن بدعم أمن 

مرص وشعبها.
ب�دوره، قال الرئيس الفرن�يس إيمانويل 
ماك�رون، يف تغري�دة ع�ر توي�ر »تع�ازّي 
لضحاي�ا الهج�وم امل�روع ال�ذي اس�تهدف 

مسجدا يف مدينة برئ العبد بسيناء«.
كما صدر عن الخارجية الفرنس�ية بيان 
إدان�ة، فيم�ا وصف س�فرها ل�دى القاهرة 
س�تيفان روماتي�ه الهج�وم يف تغري�دة ل�ه 

ب�«الوحيش والعار«.
كم�ا أدان س�فر االتح�اد األوروبي لدى 
م�رص إيفان س�وركوش الهج�وم وأكد عر 
حسابه عى توير »مساندة االتحاد األوروبي 

ملرص يف مكافحة اإلرهاب«.
ال�وزراء  رئيس�ة  قال�ت  جهته�ا  م�ن 
الريطاني�ة تريزا ماي »فوجئ�ت بالهجوم 

املدمر عى مسجد يف شمال سيناء«.
وتابع�ت يف تغريدة عى توي�ر »التعازي 
إىل جميع املتواجدين يف مرص املترضرين من 

هذا العمل الرشير والجبان«.
وأدان وزي�ر الخارجي�ة والتع�اون الدويل 
اإليط�ايل أنجيلينو ألفانو الهج�وم اإلرهابي 
وع�ّر يف ع�ن »تضامن إيطالي�ا ووقوفها إىل 
جانب ش�عب مرص«، مشددا أن »الخوف لن 

تكون له الغلبة يف نهاية املطاف«.
ويعد الهجوم اإلرهابي املسلح هو األضخم 
واألكثر دموية يف تاريخ مرص الحديث، فيما 
أعلنت الرئاس�ة وف�ق التلفزيون الرس�مي، 

الحداد ملدة ثاثة أيام يف جميع أنحاء الباد.
وقالت مصادر بينها مصدر أمني وشهود 
عي�ان، إن تفجرا وقع عق�ب الصاة بعبوة 
ناسفة خارج املسجد، تاه إطاق نار بشكل 
عش�وائي من جانب مسلحني مجهولني عى 
املصلني داخله، مما أوقع تلك املجزرة الكبرة 

يف صفوف املدنيني. 

تفجري مسجد أدى إىل مقتل 235 شخصًا وإصابة العشرات والسيسي يتوعد بـ »رد قوي«

جمزرة يف سيناء املرصية

أردوغان ال يستبعد االتصال باألسد لـ »مكافحة« وحدات كردية 
         بغداد / المستقبل العراقي

أعرب الرئي�س الركي رجب طيب أردوغان عن اس�تعداده 
إلجراء اتصاالت يف املس�تقبل مع الرئيس الس�وري بشار األسد 

حول مكافحة وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
ق�ال أردوغان إن »أبواب السياس�ة تبق�ى مفتوحة وأن من 
غر املناس�ب القول أبدا بش�كل ع�ام«، دون أن ينفي إمكانية 
إجراء اتصال مس�تقبا بالرئيس الس�وري، بشار األسد، حول 

وحدات حماية الشعب الكردية يف سوريا.
ونقلت تقارير تركية عن أردوغان، قوله عقب قمة سوتيش 
ح�ول س�وريا، ردا عى س�ؤال ح�ول إمكانية االتصال باألس�د 
لبحث وحدات حماية الشعب »مهما حدث غدا، كل يشء يعتمد 
ع�ى الظروف. من غر املناس�ب القول أبدا بش�كل عام. أبواب 

السياسة مفتوحة دائما حتى آخر لحظة«.
وشدد أردوغان عى أن باده لم تبادر حتى اآلن بأي اتصاالت 
مع األس�د بما يف ذلك عر وسطاء. وأشار إىل أن »الرئيس بوتني 
يدرك مدى حساس�ية موضوع وحدات حماية الشعب الكردية 

بالنسبة لركيا«.
وكان رؤس�اء روسيا فاديمر بوتني وإيران حسن روحاني 
وتركي�ا رجب طي�ب أردوغان قد أصدروا يف قمة س�وتيش بيانا 
مش�ركا دعوا فيه ملواصلة عملية تخفيض التصعيد يف سوريا 

التي بدأت يف إطار مفاوضات أستانا.

وتعتر الس�لطات الركية وحدات حماية الش�عب الكردية 
امتدادا لحزب العمال الكردس�تاني املحظور الذي يش�ن تمردا 
من�ذ عقود ع�ى أراضيه�ا وتصنفه أنق�رة والوالي�ات املتحدة 

واالتحاد األوروبي منظمة إرهابية.
ويق�ول مراقب�ون أن دخ�ول تركيا إىل ادل�ب وعفرين تحت 
مظل�ة اتف�اق تخفي�ض التصعي�د يف س�وريا ه�و يف الحقيقة 
موجه باألساس إلجهاض املرشوع الكردي السوري، وال سيما 
بع�د قيام األك�راد بخطوات ع�دة لتثبيت الحك�م الذاتي إجراء 
انتخابات محلية وب�دء الرتيب إلجراء أخرى برملانية يف كانون 

الثاني/ يناير املقبل.
ومنذ بداية النزاع يف س�وريا اصط�ف أردوغان ضد الرئيس 
الس�وري بش�ار األس�د ودعا يف مناس�بات عدة إىل اإلطاحة به 
ودعم عس�كريا بعض الجماعات املسلحة التي تحارب األسد يف 

عدة مناطق سورية يف بما فيها الجماعات اإلرهابية.
وكان بعض املراقبني قد توقعوا تغير موقف أردوغان بشأن 
األسد لسبب هام وهو تفضيل الواليات املتحدة وأوروبا لألكراد 
عندم�ا خرها الرئي�س أردوغان االختيار بين�ه وبينهم، وربما 
أدرك حينها أن الغرب يس�عى حثيثا إلقامة الدولة الكردية عى 
طول حدود باده الجنوبية مع س�ورية والعراق وإيران، وأدرك 
بعده�ا انه يقف يف املعس�كر الخطأ، وان وحدة ب�اده الرابية 
بات�ت مه�ددة أكث�ر م�ن أي وقت م�ى، ومن قب�ل األصدقاء 

األمركان، أكثر من الخصوم.

االحتاد األوريب يدعو االحتالل اإلرسائييل 
إىل وقف هدم منازل الفلسطينيني

موسكو تتهم واشنطن بالسعي إىل »إغضاب« بيونغيانغ
       بغداد / المستقبل العراقي

اته�م وزير الخارجية الرويس س�رغي 
الف�روف الوالي�ات املتح�دة »باس�تفزاز« 
كوري�ا الش�مالية إلع�ادة ط�رح »الخيار 
العسكري« كوسيلة لتسوية مشكلة امللف 
الن�ووي الكوري الش�مايل يف ح�ني تحتدم 

املشاحنات بني البلدين.
وق�ال الف�روف يف مؤتم�ر صح�ايف مع 
نظ�ره اليابان�ي ت�ارو كونو »م�ن املقلق 
جدا انه خال الش�هرين املاضيني واللذين 
ل�م تج�ر فيهما كوري�ا الش�مالية تجارب 

أو تطل�ق صواري�خ، ب�دت واش�نطن غر 
راضية وتتطلع إىل فعل يشء ما الس�تفزاز 

بيونغيانغ أو إغضابها«.
أج�رت البحريتان األمركي�ة والكورية 
الجنوبية يف ترشين األول/أكتوبر تدريبات 
مشركة يف عرض جديد للقوة حيال كوريا 

الشمالية وبرنامجيها النووي والبالستي.
وأعلن الرئي�س األمركي دونالد ترامب 
خال األسبوع الجاري أن الواليات املتحدة 
ق�ررت إدراج كوريا الش�مالية م�ن جديد 
ع�ى الئحة ال�دول املتهمة بدع�م اإلرهاب 
لزي�ادة الضغ�ط عليها.وقال الف�روف إن 

األمركي�ني »ينتظ�رون ع�ى ما يب�دو أن 
يفقدوا )الكوريون الش�ماليون( هدوءهم 
م�رة جديدة ليتمكنوا يف النهاية من العودة 

إىل الحديث عن خيارات عسكرية«.
وذكر ب�ان »الس�لطات األمركية قالت 
م�راراً أن كل الخي�ارات، بما فيه�ا الخيار 

العسكري، مطروحة«.
وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي 
مطل�ع ترشين الثاني/نوفم�ر أن طوكيو 

»تدعم« سياسة واشنطن.
وقال وزي�ر الخارجية الياباني الجمعة 
»م�ن ال�رضوري اس�تخدام كل الوس�ائل 

املمكن�ة ع�ر زيادة الضغ�ط إىل أقىص حد 
ع�ى كوري�ا الش�مالية لوق�ف برنامجها 

النووي وتجارب إطاق الصواريخ«.
وأضاف »هذا ليس تهديدا غر مسبوق 
لليابان وروسيا وحدهما، بل ولكل األرسة 

الدولية. هذا ليس مقبوال إطاقا«.
كما سرس�ل الواليات املتحدة مقاتات 
الجنوبي�ة  كوري�ا  إىل  »رابت�ور«  أف-22 
للمشاركة يف مناورات مشركة مع الجيش 
الك�وري الجنوبي، عى م�ا ذكرت الجمعة 
وسائل إعام كورية جنوبية، يف استعراض 

جديد للقوة ضد بيونغيانغ.

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا االتح�اد األوروب�ي الس�لطات اإلرسائيلية 
إىل وق�ف هدم املنازل واملمتلكات الفلس�طينية مع 
تزايد قرارات الهدم واإلخاء بحق الفلسطينيني من 

أراضيهم.
وذكر موقع روسيا اليوم ان بعثات دول االتحاد 
األوروبي يف الق�دس ورام الله قالت يف بيان لها: إن 

االتحاد »يدعو الس�لطات اإلرسائيلية إىل وقف هدم 
البيوت واملمتلكات الفلس�طينية، نظرا لكون هذه 
السلطات قوة احتال عليها التزامات وفق القانون 

الدويل اإلنساني«.
ودعت البعثات يف بيانها »السلطات اإلرسائيلية 
املس�توطنات  وتوس�يع  بن�اء  إىل وق�ف سياس�ة 
وتخصيص أرايض لاستخدام اإلرسائييل الحرصي، 

وحرمان الفلسطينيني حقهم يف النمو والتطور«.
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تعل�ن لجنة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات املبينة  تفاصيلها ادناه 
العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) ثالث س�نوات ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل 
م�ن يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خ�الل )30( ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى 
الصح�ف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغ�ة )200%(  من القيمة املقدرة 
بموج�ب صك مصدق وفق�ا للقانون  وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف بلدية 
النج�ف الس�اعة الحادية عرشة من صب�اح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل 
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من 

يوم اجرائها 

الرشوط :
1-يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله 
3-يتعهد املستاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة 
ونوع املهنة حسب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه 

يتم فسخ  العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4-عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل 30 يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكس�ه 

يعترب ناكال وفق القانون
5-يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية  

6-يح�ق للبلدية فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خالل م�دة 3 ثالثة ايام من تاريخ تبليغه 
بذلك 

7-يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املياه  
8  � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن

 9 � تك�ون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3

10 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخرى تضمن املصلحه العامة وحماية املال العام وقب�ل موعد املزايده باعالن الحق بنفس 
الصحيفه 

11 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا 
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم 12078 يف 2012/11/21

12 � املشيدات عائده للبلدية
13 � يف حالة احالة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار العقد 
مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة اس�تنادا الحكام 

القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
14 � يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكشف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكسه يتحمل 

كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصه
15 � يتعه�د املح�ال بعهدته املاجور بدفع بدالت االيجار مقدما لكامل فرة االيجار )ثالث س�نوات( من دون تقس�يط املبلغ 

وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية

محكمة بداءة الرميثة
العدد : 2/مجدد/2017
التاريخ: 2017/11/23

اعالن
قرار تثبيت عائدية عقار مجدد

بن�اء عىل تثبي�ت عائدية تم�ام العقار تسلس�ل 
)1023( محل�ة )الرشق�ي( اىل طالب التس�جيل 
املج�دد بأس�م ) م�ريان عب�د الحس�ني محم�د( 
بموجب قرار تثبي�ت العائدية املرقم )2/مجدد/ 
2017( وامل�ؤرخ يف 2017/11/2 الص�ادر م�ن 
ه�ذه املحكمة والذي يقيض بتثبيت عائدية تمام 
العقار اع�اله والبال�غ مس�احته )150,82م2( 
بأس�م  كل من )مريان عبد الحسني محمد مقدم 
الطلب وعادل وضياء ولدي بريد مشكور وبواقع 
12 س�هم تكون حصة مقدم الطل�ب مريان عبد 
الحس�ني محمد 10س�هم وس�هم )1( ل�كل من 
الرشيك�ني )الورث�ة ع�ادل وضي�اء ول�دي بريد 

مشكور( عليه 
نعل�ن هذا الق�رار  يف الصحف املحلي�ة ومن لديه 
اعراض عىل الق�رار املذكور تقدي�م ما لديه من 
بيانات اىل محكمة اس�تئناف املنطقة خالل مدة 
ثالث�ون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن 
وعند انتهاء املدة وعدم ورود اشعار من املحكمة 
خ�الل امل�دة املذك�ورة س�تبارش ه�ذه املحكمة 

بالتسجيل وفقا لقرار تثبيت العائديه
القايض
محمد عبد الباقي امليايل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الرميثة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الرميثة
العدد : 773/ب/2017
التاريخ 2017/11/23

اىل املدع�ى عليه/ طالب عطية غياض /يس�كن 
النجمي سابقا مجهول محل االقامة حاليا 

اعالن
بتاري�خ 2017/10/22 اقام املدعي )هاتف عيل 
773/ب/2017  املرقم�ة  الدع�وى  عكم�وش( 
يطال�ب بتمليك العق�ار املرق�م 13 مقاطعة 21 
الهوره وملجهولية محل اقامتكم حس�ب اشعار 
املختار )صبار داهي فزاع(  وكتاب مركز رشطة 
النجم�ي بالع�دد ب�ال يف 2017/11/20 لذا تقرر 
تبليغ�ك عن طري�ق النرش بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني وتحديد الساعة التاسعة من صباح يوم 
2017/11/30 موع�دا للمرافع�ة وبعك�س ذلك 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول القانونية
القايض
محمد عبد الباقي امليايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد / 481/ب/2017
التاريخ 2017/11/23

اعالن مزايدة 
تبيع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار املرقم 
الراغب�ني  3248/1 مقاطع�ة 3 الحص�وة فع�ىل 
الي�وم  املحكم�ة يف  اىل ه�ذه  الحض�ور  بال�رشاء 
الثالثون من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة 

املقدرة ويتحمل املشري اجور االعالن 
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري

االوصاف /
العق�ار عب�ارة ع�ن داري�ن مفرزين بص�ورة غري 
رسمية تبلغ مساحته 360مر مربع تبلغ مساحة 
ال�دار الواح�دة 180 مر مربع ال�دار االوىل تحتوي 
عىل صالة واستقبال وغرفتي نوم ومطبخ وحمام 
ومرافق صحية ومش�يد من الطابوق والش�يلمان 
اما الدار الثانية فهي مبنية من الحجر والشيلمان 
وتحتوي عىل صالة واستقبال وغرفتي نوم ومطبخ 
وحم�ام ومراف�ق صحي�ة ودرج�ة عمران�ه دون 
املتوسط شاغل الدار االوىل مستأجر ويرغب بالبقاء 
يف العقار بعد البيع اما الدار الثانية فهي مس�تغلة 
من قبل املدعي س�عر ارض العق�ار)38000000( 
ثمانية وثالثون مليون دينار عراقي اما سعر البناء 
) 6000000( ستة ماليني دينار عراقي اما القيمة 
االجمالي�ة للعق�ار )44000000( اربعة واربعون 

مليون دينار عراقي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 1405/ت/2017 

التاريخ :2017/11/22 
اىل / املنفذ عليه /جواد عبد مسلم حمزه

لق�د تحقق له�ذه املديرية من ان�ك مجهول محل 
االقام�ة حس�ب املبل�غ املذك�ور اعاله  امل�ؤرخ يف 
2017/11/20 وحس�ب اش�عار املختار املؤرخ يف 
2017/11/20 ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للم�ادة ) 27( من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
التنفيذ الكوفة خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من 
الي�وم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي فوق القانون
اوصاف املحرر :

قرار محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
املرقم 1420/ش/2017 يف 2017/9/13 

املنفذ العدل
عقيل فضل عباس

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2017/1062

التاريخ: 2017/11/20
اعالن

اىل املتهم الهارب / صاحب شمران جالب
اقت�ى حض�ورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة ألجراء 
محاكمتك حول التهمة املس�نده اليك وفق املادة 
1/406/ز وبدالل�ة مواد االش�راك 47 , 48 ,49 
من قان�ون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا يف مح�ل اقامتك وش�عبة 
املحكم�ة  االج�رام وه�ذه  املش�خاب ملكافح�ة 

بالحضور امامها صباح يوم )2018/5/20( 
الرئيس
حليم نعمة حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل
محكمة البداءة  يف الدجيل
العدد / 266/ب/2017
التاريخ/ 2017/11/22

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد عيل حسني

تبليغ
اقام املدعي )عودة مجالد خلف(  ضدكم الدعوى 
املرقم�ة 266/ب/2017 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
خمس�ة  ق�دره  بمبل�غ  مطالبت�ك  واملتضمن�ة 
وعرشون مليون دينار وذلك عن مبالغ لتسليمها 
لهيئ�ة الحج والعمرة ولعدم معرفة محل اقامتك 
قررت املحكمة تبليغك اعالن بواسطة صحيفتني 
محليت�ني وعن�د عدم حض�ورك يف ي�وم املرافعة 
املصادف 2017/12/3 او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض
جاسم محمد داود

اعالن
ق�دم املدعي ) س�تار عب�د املهدي س�هيل ( طلبا 
ي�روم في�ه تبديل اس�مه من ) س�تار ( إىل ) عبد 
الستار ( فمن لديه اعراض عىل الدعوى مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم وبعكسه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
امل�ادة 22 م�ن قان�ون البطاقة الوطني�ة رقم 3 

لسنة 2016 
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام / وكالة

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
صالح الدين قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 2599 
اىل / مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب صالح 

الدين 
م / بيان رأي 

ق�دم املواط�ن ) عمر عب�اس ناجي ( املس�جل يف 
الس�جل 404 م الصحيف�ة 55 / اح�وال الدجيل 
طلب�ا يروم فيه تبديل اس�مه وجعله ) عيل ( بدال 
م�ن ) عم�ر ( علما ان�ه يس�كن محافظة صالح 
الدي�ن – قضاء الدجيل – للتفضل باالطالع وبيان 

املوقف االمني للمواطن اعاله واعالمنا .
العقيد 
صفاء عبد الله حسن 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
محافظة صالح الدين 

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 3044 / 2017 

اىل / املنف�ذ عليه / كرار مجي�د حميد – مجهول 
محل االقامة 

لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن خالل رشح القائم 
بالتبلي�غ املبلغ القضائي يف ه�ذه املديرية وتاييد 
املجلس املحيل لحي السيدية يف 20 / 11 / 2017 
ان�ك مجهول محل االقامة ولي�س لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر 
تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ البياع 
خالل خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون .
اوص�اف املح�رر : نفذ الدائ�ن رونر نعم�ه خليل 
بحق�ك يف 20 / 11 / 2017 ق�رار الحك�م املرقم 
3639 / ب / 2017 يف 25 / 10 / 2017 والصادر 
من محكمة ب�داءة البياع واملتضم�ن الزام املدين 
ك�رار مجيد حميد بتخلية املحل املش�يد عىل جزء 
م�ن القطع�ة املرقم�ة 43 / 6707 / م ) الخ�ر ( 
وتس�ليمه اىل الدائ�ن رونر نعمه خلي�ل خاليا من 
جميع الش�واغل – علم�ا ان املحل امل�راد تخليته 
يقع يف منطقة الس�يدية محلة 825 شارع ) 34 ( 

مجاور جامع االقىص .
املنفذ العدل 
نبيل حسن عيل

تنويه
اش�ارة اىل اإلعالن املنش�ور يف  صحيفة  املستقبل 
الع�دد 1559يف 2017/11/22 ورد رق�م الدعوى 
1518 خط�اء والصحيح ه�و 1517 العالن بداءة 

بعقوبه اعاله .

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي 
العدد العمومي 29976 

اعالن 
ادناه االنذار املس�ري من قبل السيد كاتب العدل 
يف الب�اب الرشقي املحرم بالعدد 29645 س�جل 
149 يف 20 / 11 / 2017 اىل  س�مريه فرن�ي 

بطرس 
عنوانه�ا : بغ�داد البتاويني م / 101 ز / 15 د / 
310 / 17 / 1 – ملجهولي�ة مح�ل االقام�ة قرر 

نرشه يف الصحف املحلية .
جهة االنذار :

س�بق وان اس�تاجرت م�ن موكيل املح�ل املرقم 
310 / 17 / 1 املش�تق م�ن العق�ار املرقم 303 
/ 189 بتاوي�ن ولع�د رفبت�ي يف تجدي�د العق�د 
املربم بني موكيل احسان رشيف حسن وسمريه 
فرني بط�رس لذا ارجو نس�ليمي املحل اعاله 
خالي�ا م�ن الش�واغل ومل�دة 8 ثماني�ة ايام من 
تاريخ تبلغك بهذا االنذار وبخالفه س�وف اكون 
مضطرا ملراجعة الطرق القانونية واحملك كافة 

املصاريف واتعاب املحاماة .
املنذر :

وليد نجيب رزوقي وكيله ليث محمد عيل وكيلها 
احسان رشيف حس�ن بالوكالة 734 يف 24 / 3 
/ 2017 / لن�دن واملصدق�ة م�ن كات�ب الع�دل 
الب�اب الرشقي بع�دد عموم�ي 14441 يف 24 / 
5 / 2017 – اح�وال املنصور 00099994 س / 
3934 ص / 64 يف 7 / 1 / 2007 الغزالي�ة م / 

649 ز / 2 د / 7س / 927 
الكاتب العدل

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

العدد 4269 / ش1 / 2017 
اعالن

إىل / املدعى عليه / احمد كريم عيل 
اقام�ت املدعية س�جى ع�ايص ه�ادي الدعوى 
املرقم�ة اع�اله وموضوعها ال�زام املدعى عليه 
باثبات نس�ب اطف�ال كل من ابراهي�م وحمزة 
اوالد احم�د كريم عيل البيه�م املدعى عليه امام 
محكمة االحوال الش�خصية يف بعقوبة ولكونك 
مجهول�ة محل االقام�ة تقرر تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني عىل موع�د املرافعة املوافق 
20 / 12 / 2017 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

االصول .
القايض
راغب سلمان عيدان

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

العدد / بال 
اعالن مفقود 

املفقود / مثنى صادق محيي 
يف 20 / 11 / 2017 قدم�ت زوجتك املدعوة ) زينه 
اس�ماعيل عيل ( طلبا لنصبها قيم�ة عليك لكونك 
خرج�ت بتاري�خ 20 / 10 / 2014 ول�م تع�د لحد 
االن تقرر تبليغك بالصح�ف املحلية ويف حالة عدم 
حضورك خالل خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش 

سوف تنصب زوجتك قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض
مؤيد محمود الشمري

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة 2017/1465  
إعالن

تبيع مديري�ة تنفيذ الكوت العق�ار 4127/2م29 
داموك الواقع يف الكوت العائد للمدين جميل رايض 
رشيج�ي املحجوز لقاء طلب الدائ�ن احمد مريبي 
زرزور البالغ خمس�ة وتسعون مليون دينار  فعىل 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
ثالثني يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املواصفات

رقم�ه  دام�وك  /ك�وت  ورقم�ه   موقع�ة   -1
4127/2م29 داموك 

2- جنس�ة ونوع�ه / مل�ك رصف ارض ال�دار مع 
البناء 

م�ن  يتك�ون  العق�ار   / واوصاف�ة  ح�دوده   -3
امامي�ة  طارم�ة  م�ن  يتك�ون  االول  طابق�ني 
بمس�احة 5×10م2واس�تقبال 6,5×4م2 واملطبخ 
3,5×4م2وصحي�ات 2×2وحم�ام 2×2 وغرفتان 
ام  4×5م2  مس�احتها  منه�ا  واح�دة  كل  ن�وم 
الطابق العلوي يتكون من غرفتني وهول وس�طي 
2×3م2وصحيات 1,5×2,5م2 واملخزن والس�قف 
الطابق االول مش�يد م�ن الكونكريت املس�لح اما 
الطابق الثاني مش�يد م�ن الع�كادة وارضية الدار 
من الرساميك والبناء مش�يد م�ن مادتني الطابوق 
واالس�منت والج�دار مغلفة باالس�منت والبياض 
وال�دار مزودة بامل�اء والكهرباء ويق�ع العقار عىل 

شارع فرعي بعرض 6م   
4- املساحة / 210م2

5- الشاغل / املدينة جميلة رايض رشيجي  
6- القيمة التقديرية / مائة وعرشة مليون دينار                                                         
املنفذ العدل
رساج منري يوسف

تعل�ن لجنة البيع وااليج�ار االوىل ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة اليجار العقارات املبينة  
تفاصيلها ادناه العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) سنة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم ) 21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشراك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل )30( ثالثون 
ي�وم م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف اح�دى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغة )200%(  من القيمة املقدرة بموجب ص�ك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب 
الس�يد املحاف�ظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عرشة من 
صب�اح اليوم التايل النتهاء م�دة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من 
ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم 

اجرائها 

الرشوط :
1 � تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وبطاقة السكن
2 � تب�دأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تاجر تس�ديد بدل االيج�ار وكافة املصاريف خالل 
)30( ي�وم من ص�دور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املح�ددة بالقانون وتعليماته وبخالفه 

يعترب ناكال بالتزامه
  3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون 

الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 � عىل املس�تأجر وضع لوحة تعريفية عىل املاجور تتضمن االس�م التجاري واملس�تاجر مع كافة تفاصيل 
املاجور 

6  � االلتزام بضوابط استعمال وترشيد املاء والكهرباء والخدمات االخرى
7 � ع�ىل املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأي�ة وثيقة حكومية او نقابية 
ويتحم�ل قانونيا وقضائي�ا صحة بياناتها تنفيذا لكت�اب محافظة النجف االرشف /مكتب الس�يد املحافظ 

املرقم 12078 يف 2012/11/21
8 � تك�ون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العق�ار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد 

املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3
9 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخرى تضمن املصلحه العامة وحماي�ة املال العام وقبل موعد املزايده باعالن 

الحق بنفس الصحيفه
10 � ع�ىل املتق�دم الحصول عىل املوافقة االمنية قبل الدخول باملزايدة المالك املدينة القديمة اس�تنادا لكتاب 

السيد محافظ النجف االرشف املرقم )س ش 94( يف 2017/11/10 
11 � يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكش�ف الجرائم االرهابية والجنائية 

وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس مهندسنيرئيس اللجنة
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

اعالناعالن
العدد :1103

التاريخ :2017/11/21
العدد :1101

التاريخ :2017/11/21

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال
12م3430442كشك فيتر /بين حي االمير والصناعي

12م3859492كشك ادوات احتياطية /بين االمير و الصناعي

12م3959502كشك ادوات احتياطية /بين االمير و الصناعي

12م4059512كشك الكهربائيات / بين االمير والصناعي

12م4159522كشك ادوات /بين حي االمير و الصناعي
12م2559412كشك ادوات /بين حي االمير و الصناعي

12م2630362كشك ادوات /بين حي االمير و الصناعي

12م2759422كشك ادوات /بين حي االمير و الصناعي
12م2859432كشك ادوات احتياطية /بين حي االمير و الصناعي

12م3259772كشك دوشمه /بين حي االمير والصناعي

المساحةم2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال
12م462182كشك غذائية /حي الشرطة

12م161072كشك مطعم /حي االنصار الجديد
4,5م69602جزء من القطعة 2/18646كشك غذائية /حي عدن خلف مستشفى االمير االهلي
4,5م69612جزء من القطعة 2/18641كشك غذائية /حي عدن خلف مستشفى االمير االهلي
9م72262جزء من القطعة 3/104414حانوت /لبيع المرطبات /حي السالم /مدخل باب العلوه

12م11761152مكتب دفن/ استعالمات الدفن
100م792جزء من التصميم 3/834مخبز /حي العروبة

19م36012.......مرافق صحية/ عمارة الميدان
12م57802جزء من القطعة 41615كشك /حي الحسن /مخضر

49م2155742حانوت قرطاسية/جمعيه الغري
73,5م2255752حانوت قرطاسية/جمعيه الغري



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

التق�ى وزي�ر النق�ل كاظ�م فنجان 
الحمام�ي ، رئي�س لجن�ة الصداق�ة 
األوكراني�ة العراقي�ة الس�يد ايغ�ور 
الب�ن وبحض�ور الس�فري األوكراني 
يف الع�راق وعدد م�ن اعضاء مجلس 
النواب االوكران�ي وذلك لبحث تعزيز 

العالقات الثنائية بن البلدين«. 
النق�ل  »وزارة  ان  الحمام�ي  وب�ن 
تس�عى لتنفيذ مش�اريع استثمارية 
ك�رى يف مجال النقل داخ�ل العراق، 
مضيف�ا: ان اللق�اء تضم�ن دع�وة 
للرشكات االوكرانية لتنفيذ مشاريع 
تخ�ص ال�وزارة بطريق�ة التش�غيل 

املشرتك«.
وأضاف انه »ت�م االتفاق مع الجانب 
االوكران�ي عىل افتت�اح الخط الجوي 
بن بغداد والعاصمة االوكرانية كييف 

خالل االيام املقبلة«.
وزي�ر  اس�تقبل  اخ�رى  جه�ة  م�ن 
النقل وفداً ش�بابي م�ن اهايل مدينة 

املوصل«.
الزائ�ر  بالوف�د  الحمام�ي  ورح�ب 
متمني�ا ان تع�ود مدين�ة املوصل اىل 
سابق عهدها من خالل تظافر جهود 
املعني�ن يف املحافظ�ة م�ع مختل�ف 
وزارات الدول�ة ع�ر اع�ادة إعمارها 
بعد ان اس�تعادت املحافظة حريتها 
الزم�ر  م�ن  وخالصه�ا  ومكانته�ا 
االرهابية بجه�ود االبطال من قواتنا 

االمنية والحشد الشعبي«. 
من جانبه عر رئيس الوفد الش�بابي 
برئاسة الناشط املدني صقر ال زكريا 
عن شكر وامتنان اهايل مدينة املوصل 
لجهود ومساعي وزارة النقل ودعمها 

املتواص�ل لخدم�ة اه�ايل املدينة من 
خالل تسيريها قافلة النرص القادمة 
الوس�ط  محافظ�ات  مختل�ف  م�ن 
والجن�وب وكذلك دعمهم املتواصل يف 
اغاثة ونقل الزائرين بصورة مستمرة 
دون انقطاع ووضعها دراسة العادة 

العم�ل يف جمي�ع تش�كيالت الوزارة 
هناك«. 

مش�يدا بتوجي�ه وزير النق�ل بتوفري 
الحاف�الت لنق�ل طلب�ة الجامع�ات 
ب�ن الجانب االيم�ن واأليرس وتفعيل 
مرشوع التكيس النهري يف املحافظة 

ليسهم يف نقل املواطنن والخدمة التي 
س�يؤديها باالضافة اىل انشاء مهبط 
خاص لطائ�رة الهليكوب�رت للحاالت 

الخاصة واإلنسانية يف املدينة«.
وعىل صعي�د منفصل »أنهت الرشكة 
العامة لنقل املسافرين والوفود ، اليوم 

الخميس ، استعداداتها وتحضرياتها 
كافة لزيارة االمام الحسن العسكري 
) عليه الس�الم ( يف ذكرى شهادته يف 

الثامن من ربيع األول«. 
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشكة عب�د الله 
لعيب�ي ان »توجيه�ات وزي�ر النق�ل 

كاظ�م فنج�ان الحمام�ي بالتهيئ�ة 
املبكرة لجميع الزيارات واملناس�بات 

الدينية يف البالد«. 
واضاف لعيبي ان »الرشكة أنهت كل 
االستعدادات لزيارة االمام العسكري 
)ع(، حيث تم تخصيص 100 حافلة 
منه�ا 60 ب�اص ذات ذات الطابق�ن 
كم�ا   ، واح�د  طاب�ق  حافل�ة  و40 
خصصت معها مفارز فنية متكاملة 

ترافقها اثن�اء عملها تجنب�اً لبعض 
األعطال الطارئة«. 

واك�د  ان »الرشك�ة وضع�ت خط�ة 
الدارة النقل خ�الل الزيارة مع وضع 
جهد احتياط�ي لعدد م�ن الحافالت 
عن�د الحاجة اليها ، بع�د ان امتلكت 
ادارة  يف  والدراي�ة  الخ�رة  الرشك�ة 
ونق�ل الزائرين يف جميع املناس�بات 

والزيارات املليونية يف البالد .

وزير النقل يعلن افتتاح خط جوي بني بغداد وكييف قريبا.. و يوعز بتأهيل مرآب املوصل وهتيئة باصات لنقل طلبتها
املسافرين تستكمل استعداداتها لنقل زائري االمام العسكري »عليه السالم« يف ذكرى شهادته
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التجارة: الغاء 99 وكالة
غذائية وطحني بسبب خمالفات 

للضوابط والتعليامت
    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت دائ�رة التخطي�ط واملتابعة يف 
وزارة التج�ارة عن »الغ�اء 99 وكالة 
أب  ش�هر  خ�الل  وطح�ن  غذائي�ة 
املايض بس�بب مخالفته�م للضوابط 

والتعليمات«.
واضاف�ت مدي�ر ع�ام الدائ�رة ابتهال 
هاش�م صاب�ط يف بي�ان لل�وزارة ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، بان »دائرتها 
قامت وخالل الش�هر ذاته بتدوير 83 
وكالة ودم�ج 4 وكاالت, ويف الس�ياق 
ذات�ه قامت الدائرة بتس�جيل 26636 
ع�ن  فض�ال  ال�والده  حدي�ث  طف�ل 
تس�جيل جدي�د 15228 فرد وش�طب 
26377 اف�راد واطف�ال م�ن البطاقه 
التموينيه بس�بب الس�فر اوالوفاة او 
اسباب اخرى فيما بلغ عدد املحجوبن 

663029 فرد«.
وبين�ت ان »الدائ�رة اس�تقبلت خالل 
اتخ�اذ  ت�م  ش�كوى   63 اب  ش�هر 
االجراءات املناس�بة بحقها اضافة اىل 
تنفيذ اس�طول النق�ل يف الدائرة 619 
نقل�ة من مين�اء ام قرص ت�م خاللها 

نقل حمولة بلغت 22664 طن« .
وشددت صابط عىل الدوائر الحكومية 
العالق�ة  ذات  الحكومي�ة  وغ�ري 
واملواطنن كافة ب�رورة االبالغ عن 
حاالت السفر او الوفاة ليتسنى للدائرة 
شطبهم من البطاقه التموينيه حسب 
الضوابط والتعليم�ات املعمول بها يف 
الوزارة وذلك توفريا للمال العام وملنع 
ح�االت التالعب التي ق�د تحصل بهذا 

الخصوص.

مدير عام السكك احلديد يزور جملس حمافظة نينوى
ويرتأس وفدا ختصصيا لتفقد األرضار بمحطات السكك الشاملية

   بغداد / المستقبل العراقي

بتوجي�ه م�ن وزير النقل كاظ�م فنجان الحمام�ي ، ترأس مدير عام الس�كك 
الحديد س�الم ج�ر وفدا تخصصيا من مدراء اقس�ام الرشك�ة لتفقد األرضار 
الت�ي لحق�ت بمحطات الس�كك الش�مالية«. وق�ال املدي�ر العام بع�د لقاءه 
معاون محافظ نينوى امن فنس املعماري بحس�ب بيان العالم الوزارة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، انه »تم بحث اهم الخطوات واألمور الالزمة من ش�انها 
اع�ادة الحي�اة اىل األبنية واملحط�ات واملرافق الخدمية لس�كك الحديد املنطقة 
الش�مالية ملا تتمتع به محطة س�كك حديد حديد املوصل م�ن اهمية بالغة يف 
مرور ونقل البضائع بأنواعها واملس�افرين عن طريق القناة الجافة«. وطالب 
جر معاون محافظ نينوى من اعادة التيار الكهربائي للمنطقة وتوفري مولدة 
لدائرة الس�كك هناك لغرض انس�يابية العمل ليعزز عىل تحفيز العمل اليومي 
ملنتس�بي الس�كك ملواصلة أعمالهم«. وبن »اهمية منح منطقة سكك املوصل 
الدع�م امل�ايل ضمن حص�ة األقاليم م�ن االس�تثمارات التي تمن�ح للمحافظة 
لغرض االرساع بالنهوض بالبنى التحتية املتررة بش�كل كبري جراء االعمال 
االجرامية لداعش التي س�ببها لتلك البنى التحتية للمدينة«. واضاف البيان انه 
»تم التنس�يق بن الس�كك الحديد ومجلس املحافظة والجهات التنفيذية ذات 
العالقة عىل تلبية كافة متطلبات السكك الحديد ملا تشكله دوائر الرشكة يف تلك 

املحافظات من عامل حضاري واقتصادي واستثماري البناء املحافظة .

حمافظ واسط يعلن موافقة رئاسة الوزراء عىل مطالب املحافظة ويوعز للوزارات بتنفيذها

صحة ميسان حتذر من تزايد األمراض املنقولة بسبب قلة املياه يف األهنار

العطواين خالل اجتامع اهليئة العليا للتنسيق بني املحافظات: حكومة بغداد بحاجة اىل مزيد من الصالحيات

   المستقبل العراقي/ الغانم

اعلن محافظ واس�ط محمود عبد الرضا 
مال طالل ع�ن »حص�ول موافقة رئيس 
ال�وزراء حي�در العب�ادي ع�ىل مطال�ب 
املحافظة االيع�از لل�وزارات بتنفيذها«.

مكتب�ه  يف  اعالم�ي  طمص�در  واف�اد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »عىل هامش 

اجتم�اع اللجن�ة التنس�يقية العلي�ا ت�م 
عقد اللقاء بن محافظ واس�ط و رئيس 
الوزراء حيدر العباديوتم عرض كثري من 
املطالع�ات ونال�ت موافقت�ه، وتوجيهه 
اىل ال�وزارات املعني�ة بالتنفيذ«.واض�اف 
املصدر ع�ىل انه تمت املوافقة عىل تثبيت 
الدرج�ات )119( درجه للصحة.املوافقة 
ع�ىل تعي�ن درج�ات الزراع�ة 40 درجة 

واملوافق�ة عىل اعالن الدرج�ات الخاصة 
بالرتبي�ة وبع�دد 787 درجة«.وبن كما 
تم�ت املوافقة عىل تخصيص مبلغ اربعة 
ملي�ارات دين�ار اىل طريق ك�وت – بدرة 
واملوافق�ة ع�ىل مفاتح�ة وزارة العم�ل 
والش�ؤون االجتماعي�ة لغرض ش�مول 
وتعيبن موظفي تنمية االقاليم«.واوضح 
املص�در انه تم�ت املوافقة عىل تش�كيل 

لجنة من اجل استمالك االرايض املسكونة 
فقط للبلدية وتمليكها لساكنيها مقابل 
مبلغ بيس�ط يدفع من الس�اكن ، وكذلك 
املوافقة من حيث املبدأ بخصوص مقرتح 
مق�دم من قبل املحافظ�ة حول مرشوع 
عق�د الجباية والخدمة يف واس�ط«.واكد 
انه »تم احالة الكت�ب اىل الجهات املعنية 

من اجل البدء بالعمل بها.

   ميسان / المستقبل العراقي

ح�ذر مدير عام دائرة صحة ميس�ان، ع�ي محمود العالق، 
من خطر تزاي�د األمراض املنقولة عن طري�ق املياه امللوثة 
وانتش�ارها بشكل ملحوظ بن األطفال وكبار السن بسبب 
قل�ة املياه يف االنهار باملحافظة.وق�ال العالق يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إن »قلة مي�اه االنهار 
يعرض املواطن امليساني لخطر اإلصابة باألمراض املنقولة 
عن طريق املياه، وقد يزيد من حاالت اإلس�هال الذي سببه 

الكولريا الذي يعتر احد االسباب الرئيسية املسؤولة عن موت 
األطف�ال بالبالد«.واضاف البيان ان »العالق وجه االقس�ام 
ذات العالق�ة ب�رورة الوقاي�ة وكذلك التوعي�ة والتثقيف 
وتوف�ري العالج ال�الزم والتحالي�ل املخترية واملس�تلزمات 
الطبي�ة والردهات الخاصة املعزول�ة وتوزيع حبوب تعقيم 
املياه ع�ىل املناطق غ�ري املخدومة بش�بكات مياه إس�الة 
تحس�با الي طارئ وللحيلولة دون االصابة بامراض نتيجة 
تل�وث املياه بس�بب نقص كمي�ات املياه يف االنه�ر وتزايد 
مي�اه الرصف الصحي فيها وكذلك الهمي�ة مادة الكلور يف 

تعقي�م املياه«.وأكد العالق »ع�ىل الدوائر ذات العالقة وهي 
دائ�رة املاء واملجاري ومديرية امل�وارد املائية ومديرية بلدية 
العمارة وبلديات ميس�ان التخاذ اإلجراءات الالزمة للتقليل 
من آثار ش�ح املي�اه التي تؤدي إىل زي�ادة العكورة والتلوث 
وبالت�ايل زي�ادة االصاب�ة باألم�راض االنتقالي�ة وخاص�ة 
اإلس�هال الحاد«.ولفت البي�ان اىل ان »العالق اكد عىل الدور 
التثقيفي املهم الذي تقوم به وسائل اإلعالم املختلفة وفرق 
ومنظمات املجتمع املدني كافة بالتوعية باملخاطر املحتملة 

وطرق الوقاية من اآلثار السلبية لشح مياه األنهار.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

حر محافظ بغداد عطوان العطواني » اجتماع الهيئة 
العليا للتنس�يق بن املحافظات برئاس�ة رئيس مجلس 

الوزراء حيدر العبادي املنعقد يف القرص الحكومي«.
وذك�ر مكتبه االعالم�ي ان »املحافظ طال�ب املجتمعن 
برورة إعطاء حكومة بغداد صالحية جباية الرائب 
لتطوي�ر مداخل العاصمة اضافة اىل االس�تفادة منها يف 
املش�اريع االخرى يف ظل العجز امل�ايل الذي تمر به البالد 
ال�ذي أدى اىل توق�ف املش�اريع الخدمية بس�بب غياب 
التخصيصات املالية مش�ريا اىل ان ه�ذا النظام تعمل به 

جميع املحافظات باستثناء العاصمة بغداد«.
واض�اف »كم�ا طال�ب العطوان�ي »ب�ان يك�ون ع�دد 

املستش�ارين واملعاونن يتماىش مع زيادة املالكات التي 
تضاعفت ألكثر من مائة مره بعد نقل الصالحيات ».

واوض�ح املكت�ب ان » ه�ذا االجتماع يعد الس�ابع عرش 
يف دورت�ه الثانية للهيئة العليا للتنس�يق بن املحافظات 
وتضمن جدول االعمال مناقشة تطوير الواقع الخدمي 
يف املحافظات واستقرارها الحكومي والتاكيد عىل التزام 
الحكوم�ة بنق�ل الصالحي�ات اىل املحافظات«.واضاف 
ان » رئي�س ال�وزراء خالل االجتماع ش�دد عىل محاربة 
الفس�اد غري املبارش املتمثل بتنفيذ مشاريع ليست ذات 
اهمية للمواطن وليس�ت من اولويات املحافظة«.مبينا 
اىل رضور التمييز بن الخطأ االداري البس�يط والفس�اد 
الحقيقي.الفتا اىل اهمية تسهيل عمل الرشكات العاملية 
االس�تثمارية واملس�تثمرين م�ن خالل تقلي�ل الروتن.

وم�ن جانبهم اتف�ق املجتمعون ع�اى رضورة التعاون 
والتنسيق بن املحافظات يف كافة املجاالت.

املياه اجلوفية تنجز حفر »58« بئرًا خالل 
ترشين االول

وزير الكهرباء : عزل الديون السابقة التي بذمة 
املواطنني عن أجور االستهالك احلايل

   المستقبل العراقي / منى خضير عباس

قال مصدر اعالمي يف الهيأة العامة للمياه الجوفية ان »الهيأة تجدد نشاطها وحرصها 
يف االستمرار لبذل الجهود سعياً منها لالستفادة القصوى من مخزون املياه الجوفية يف 
بلدنا العزيز واستثمارها الغراض االستهالك البرشي وسقي املزوعات ورشب الحيوانات 
للمناط�ق الت�ي تعاني من ش�حة املياه ، مؤك�دا ان » عدد االبار املنجزة لش�هر ترشين 
االول م�ن ه�ذا العام بلغ )58( ب�راً باالضافة اىل فحص )52( ب�ر ونصب )13( طاقم 
ض�خ م�ع صيانة )11( طاقم ضخ ».واضاف انه »يف العاصمة بغداد تم انجاز )21( بر 
لسد احتياجات املحافظة للمياه باالضافة اىل السعي اىل اعادة احياء الرصح الحضاري 
لنصب الش�هيد حيث ت�م حفر )8( اباريف املوق�ع الهمية هذاه االب�ار يف تغذية البحرية 
املوج�ودة هناك لقل�ة املياه الواردة اليه�ا باالضافة اىل فحص )13( ب�ر يف املحافظة ، 
مضيفا انه  »يف محافظة كربالء املقدس�ة تم انجاز )6( ابار لتوفري املياه ملواقع مهمة 
يف املحافظ�ة منه�ا )4( ابار يف الحماي�ة الكاثودية وبر مصنع امل�ذاق املميز وبر مكي 
شمخي بعمق )278(م باالضافة اىل نصب )4( طواقم ضخ و صيانة )4( طواقم فيها«.

وبن انه »ملعالجة شحة املياه يف محافظة بابل تم انجاز )8( ابار يف مناطق وقرى عديدة 
من املحافظة مثل برمحمد حياوي عبد عي باالضافة اىل فحص )2(بر  فيها ،موضحا 
انه »يف محافظة النجف االرشف ولغرض توسيع الرقعة الخراء واالستفادة من مياه 
االبار لالغراض الزراعية واالس�تخدامات البرشية املختلفة انجزت الهيأة حفر )5( ابار 
يف املحافظ�ة منه�ا بر صاح�ب حمزة صباح بعم�ق )80 (م باالضاف�ة اىل فحص )7( 
ابارونص�ب طاقم ضخ مع صيانة )6( اباريف املحافظة«.وتابع املصدر اما يف »محافظة 
البرصة فقد تم انجاز حفر )4( ابار لصالح رشكة املشاريع النفطية وكذلك يف محافظة 
ذي قار س�عت الهيأة اىل توفري املياه يف املناطق التي تعاني من شحة املياه وتقع بعيدة 
ع�ن مص�ادر املياه الس�طحية فقد تم انجاز حف�ر )4( ابار« .  وخت�م حديثه قائال انه 
»تلبي�ًة الحتياجات محافظة صالح الدين للمياه بس�بب الظروف االمنية الحرجة التي 
خلفتها عصابات داعش االرهابية فقد عملت الهيأة اىل انجاز )4( ابار منها بر جامعة 
تكريت / كلية االداب وبر الضباعي بعمق )120( م مع نصب )2( طاقم ضخ و فحص 
ب�ر يف املحافظ�ة، باالضافة اىل حفر )2( بر يف محافظة االنبار مثل بر الدراعمة بعمق 
)220(م وب�ر غاب�ة الرطوبة بعمق )200(م وفحص )4( اب�ار ونصب )4( طاقم ضخ 
يف املحافظ�ة كذلك تم حفر بر قرية الزهريية الجدي�دة بعمق )84(م يف محافظة دياىل 

.واخري تم انجاز حفربرعي عباس صخيل بعمق )80(م يف محافظة املثنى .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الكهرباء قاس�م محمد الفهداوي، حصول املوافقة عىل فصل مبالغ 
الديون املرتاكمة بذمة املواطنن عن اجور االستهالك الحايل«.

وق�ال الفهداوي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »الوزارة 
تحصلت ع�ىل املوافقة عىل فصل مبال�غ الديون املرتاكمة بذم�ة املواطنن عن 
اجور االس�تهالك الحايل ولح�ن اصدار تعليمات وتوصيات اللجنه املش�كلة يف 
مجلس الوزراء /لجنة الطاقة الوزارية«.وأضاف الفهداوي، أنه »س�يتم فصل 
مبال�غ الدي�ون املرتاكمة عن اجور االس�تهالك الحايل بقائمتن س�تكون االوىل 
للديون تصدر مرة واحدة، والثانية لالستهالك الشهري«، مبينا أن »هناك افكاراً 

اخرى للتخفيف عن كاهل املواطن يف الظرف الحايل ستقرها اللجنة قريبا.

وزير النفط يوعز بتوفري جهاز »pet Scan« ملستشفى االمراض الرسطانية يف البرصة
الوزارة اعلنت تفاصيل اتفاقية تزويد العراق للكويت بالغاز

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزير النفط جبار عي حس�ن 
اللعيب�ي، وفد رشك�ة )ENI(  االيطالية 
برئاس�ة »انتوني�و في�ال » رئيس قطاع 
االس�تخراج يف الرشك�ة ، وج�رى خالل 
اللقاء بح�ث العالقات الثنائي�ة وتنفيذ 
املشاريع النفطية واالجتماعية الخدمية 

. «
واستعرض نشاط الرشكة يف حقل الزبري 
واكد الوزير بحس�ب بيان للوزارة تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، عىل »اهمية قيام 
الرشكات بتنفيذ املش�اريع االجتماعية 

البناء املحافظة« .
و اوع�ز الوزي�ر اىل الرشك�ة  ببن�اء 12 
مدرس�ة يف محافظة الب�رصة واالنتهاء 
منه�ا خ�الل العام الق�ادم واملش�اركة 

يف حمل�ة وزارة النف�ط لزراع�ة مليون 
نخلة« .

وطال�ب اللعيبي »من الرشك�ة بتجهيز  
الرسطانية  الطفل لالمراض  مستشفى 
يف الب�رصة  بجه�از ) pet Scan( وه�و 
جهاز مهم للتش�خيصات االولية  فضال 

عن  املستلزمات االساسية االخرى ».
النف�ط،   وزارة  أعلن�ت  جهته�ا  م�ن 
تفاصيل اتف�اق تزويد الع�راق للكويت 
بالغ�از من حق�ول الرميل�ة بمحافظة 
البرصة، مؤكدة ان االتفاق سيس�د جزًء 

من تعويضات العراق للكويت.
النف�ط،  املتح�دث باس�م وزارة  وق�ال 
عاص�م جه�اد يف بي�ان اطلع�ت علي�ه 
»املس�تقبل العراقي« ان “الوزارة لديها 
اتفاق م�ع الجانب الكويت�ي ينص عىل 
تزويد الكويت بالغ�از الخام من حقول 

الرميلة يف محافظة البرصة”.
وأض�اف ان “االتفاق وص�ل اىل مراحله 
النهائي�ة، حيث س�تزود الكويت ب� 50 
ملي�ون ق�دم مكع�ب قي�ايس يومياً يف 

املرحل�ة األوىل، ليصل فيم�ا بعد اىل 200 
مليون قدم مكعب قيايس يف اليوم”.

وبن ان “الغاز الخام س�يصدر للكويت 
ب�دالً من ان يحرق يف الحقول”، مش�رياً 

التع�اون  م�ن  يع�زز  “االتف�اق  ان  اىل 
االقتصادي بن البلدين”.

بالغ�از  الكوي�ت  “تزوي�د  ان  وأوض�ح 
سيس�اهم يف تس�ديد جزء م�ن الديون 
املرتتبة بذمة العراق كتعويضات للكويت 

بسبب انتهاكات النظام املقبور”.
واك�د ان “ال�وزارة وصل�ت اىل املراح�ل 
النهائي�ة لتنفي�ذ االتفاق م�ع الكويت، 
حي�ث لم يبَق س�وى االتفاق عىل س�عر 

الوحدة حسب األسعار العاملية”.
وكان رئي�س الجمهورية فؤاد معصوم 
قد اكد خ�الل زيارته األخرية اىل الكويت 
ع�ىل أهمية تفعي�ل وتطوي�ر العالقات 
االقتصادي�ة ب�ن البلدي�ن وخاص�ة يف 
املج�ال النفط�ي، بم�ا يس�اهم يف س�د 
الدي�ون املرتب�ة ع�ىل الع�راق للجان�ب 

الكويتي.
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تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية اليجار العق�ارات املبينة  تفاصيلها ادناه 
العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) س�نة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل من 
يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل )30( ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف 
املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغ�ة )200%(  من القيمة املقدرة بموجب صك 
مص�دق وفق�ا للقانون  وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة 
الحادي�ة ع�رشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من 

ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1-يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله 
3-يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة 
ونوع املهنة حس�ب العقد ورقم هوية ممارس�ة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه 

يتم فسخ  العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4-عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل 30 يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكسه يعترب 

ناكال وفق القانون
5-يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية  

6-يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة 3 ثالثة ايام من تاريخ تبليغه بذلك 
7-يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املياه  

8  � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 9 � تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( 

يف 2016/1/3
10 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخ�رى تضمن املصلح�ه العامة وحماية املال الع�ام وقبل موعد املزاي�ده باعالن الحق بنفس 

الصحيفه 
11 � ع�ىل املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيق�ة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا 

وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم 12078 يف 2012/11/21
12 � املستأجر ملزم بتنفيذ الكشف الفني املعد من قبل البلدية

13 � املس�تاجر ملزم بتش�ييد الكشك عىل نفقته الخاصة ويعود للبلدية بعد انتهاء العقد بحالة جيده وليس له الحق باملطالبة 
اي تعويض

14 � يف حال�ة احال�ة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العق�د واعتبار العقد 
مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة العامة استنادا الحكام القانون 

املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
15 � يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكش�ف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكس�ه يتحمل 

كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصه

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية اليجار العق�ارات املبينة  تفاصيلها ادناه 
العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) ثالث س�نوات ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل من 
يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل )30( ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف 
املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغ�ة )200%(  من القيمة املقدرة بموجب صك 
مص�دق وفق�ا للقانون  وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة 
الحادي�ة ع�رشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من 

ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1-يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله 
3-يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة 
ونوع املهنة حس�ب العقد ورقم هوية ممارس�ة املهنة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه 

يتم فسخ  العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4-عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل 30 يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكسه يعترب 

ناكال وفق القانون
5-يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية  

6-يحق للبلدية فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة 3 ثالثة ايام من تاريخ تبليغه بذلك 
7-يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد استهالك املياه  

8  � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن
 9 � تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( 

يف 2016/1/3
10 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخ�رى تضمن املصلح�ه العامة وحماية املال الع�ام وقبل موعد املزاي�ده باعالن الحق بنفس 

الصحيفه 
11 � ع�ىل املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأية وثيق�ة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا 

وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم 12078 يف 2012/11/21
12 � املشيدات عائده للبلدية 

13 � يف حال�ة احال�ة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العق�د واعتبار العقد 
مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة العامة استنادا الحكام القانون 

املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
14 � يتعهد املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمة المن محافظتنا ولكش�ف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكس�ه يتحمل 

كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصه
15 � يتعهد املحال بعهدته املاجور بدفع بدالت االيجار مقدما لكامل فرتة االيجار )ثالث س�نوات( من دون تقس�يط وبخالفة 

يتحمل كافة التبعات القانونية

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف 

دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية 

يف الخالص 
العدد 1136 / ش / 2017 

م / اعالن 
املدعية : رجاء عيل حامد 

املدعى علي�ه : عبد الهادي 
جبار جوير 

اقام�ت املدعية ) رجاء عيل 
محكمتن�ا  ام�ام   ) حام�د 
الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 
1136 / ش / 2017 ادعت 
فيه�ا بانك قد تركتها بدون 
رشع�ي  منف�ق  او  نفق�ة 
وطلب�ت الزام�ك بالنفقتني 
وق�د  واملس�تمرة  املاضي�ة 
اعي�دت الينا ورق�ة التبليغ 
حسب كتاب مركز رشرطة 
الخال�ص بالعدد 17298 يف 
2 / 11 / 2017 مرشوح�ا 
القائ�م  قب�ل  م�ن  عليه�ا 
بالتبلي�غ مجهولي�ة مح�ل 
حس�ب  الح�ايل  اقامت�ك 
منطق�ة  مخت�ار  اش�عار 
محل�ة الرشقي�ة / قض�اء 
الخال�ص / محافظة دياىل 
) الس�يد كريم محمود عيل 
( – علي�ه اقت�ى تبليغ�ك 
اعالنا بواس�طة صحيفتني 
رس�ميتني محليتني بموعد 
املرافع�ة املقرر يف الس�اعة 
العارشة من صب�اح يوم 4 
حال�ة  ويف   2017  /  12  /
املوع�د  يف  ع�دم حض�ورك 
املب�ني اعاله او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا فستجري 
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون .
القايض
عيل منشد خلف

فقدان
فق�دت مني هوي�ة غرفة 
)محم�د  باس�م  تج�ارة 
توفيق نع�اس( فعىل من 
يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان
فقد مني الوصل املرقم )1520795( يف 2017/8/16 
والص�ادر م�ن بلدي�ة النجف باس�م )محمد حس�ن 
عب�د الكاظم( فعىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار او مكتب الخياط قرب بناية املحاكم 

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الخاص�ة بنقاب�ة املهندس�ني 
العراقي�ني بأس�م )دريت كريم خلي�ل( الصادرة من 
نقابة املهندس�ني العراقيني يف بغ�داد فعىل من يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من نقابة املهندس�ني 
العراقيني باسم )حيدر سمري عبد العباس( فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف الكرخ االتحادية

محكمة احوال ذات السالسل
رقم الدعوى 5086/ش/2002

ورقة تبليغ 
املدعي السيد كريم كاظم عبد 

املدع�ي عليه الس�يد بيداء حقي لطي�ف تقرر تعيني 
الس�اعة الثامن�ة م�ن صب�اح ي�وم 2017/11/28 
موعدا للمرافعة يف الدعوى املقامة من قبل املدعي لذا 
يرج�ى الحضور امام هذه املحكمة يف املوعد املذكور 
وعن�د عدم حضوركم او ارس�ال وكيل عنكم س�وف 
تجري املرافعة بحقكم غيابا وفقا للقانون وتجدون 
بطيه نس�خة من الئح�ة الدعوى واملرفق�ات املبينة 

تفاصيلها ادناه راجني مالحظتها 
القايض
فرقد حسن عبد الزهرة

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن

قدم املواطن ) حس�ن س�الم محم�د(  طلبا اىل هذه 
املديري�ة يطلب فيه تبديل االس�م وجعله )حس�ني( 
ب�دال من )حس�ن( وعمال باح�كام امل�ادة )22( من 
قان�ون البطاقة الوطنية  رقم 3 لس�نة 2016 املعدل 
تقرر ن�رش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة خمس�ة 
عرشة يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف ننظر 

يف الطلب حسب االصول
اللواء
مهدي نعمة الوائيل
مدير االحوال املدنيه والجوازات واالقامة/وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة اسئتناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2476/ب/2017
التاريخ 2017/11/23

اعالن
اىل املدع�ى عليه / رشكة مس�ار الكوث�ر للمقاوالت 

العامة � اضافة لوظيفته
اق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض مل�رصف االقتص�اد 
واالس�تثمار والتموي�ل اضاف�ة لوظيفت�ه( الدعوى 
البدائية املرقمة 2476/ب/2017 امام هذه املحكمة 
ض�دك والتي يطل�ب فيها الحك�م بالزام�ك بتاديتك 
املبل�غ )خمس�ون مليون وخمس�ة وثمان�ون( الف 
دين�ار مع الفائ�دة القانونية البالغ�ة 5% من تاريخ 
املطالبة وحتى وق�ت التادية الفعلية ملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس 
املحيل امام هذه املحكمة صباح يوم املرافعة املوافق 
2017/12/4 وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�ال من 
ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 1498/ب/2017
التاريخ: 2017/11/23

اعالن
اىل املدعى عليهم 1 � ضياء حسني عيىس   

2 � رشدي عبد الصاحب مهجر 
3 � اياد عودة غليم

/1498 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
ب/2017 وامل�ؤرخ 2017/10/10 حكم�ا غيابي�ا 
يق�ي الحك�م بال�زام املدعى عليهم ضياء حس�ني 
عيىس والكفالء كل من رش�دي عبد الصاحب مهجر 
واي�اد عودة غلوم وياس�ني جمعة عب�اس بالتكافل 
والتضام�ن بتاديتهم اىل املدع�ي املدير العام ملرصف 
الرافدي�ن اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ�ا قدره خمس�ة 
واربع�ون ملي�ون وثالثمائ�ة وثالث�ة وثالث�ون الف 
وثالثمائة واثنان وثالثون دينار شامال اصل القرض 
م�ع الفوائد االتفاقي�ة والتاخريية ولتع�ذر تبليغكم 
وملجهولي�ة محل اقامتكم حس�ب رشح مبلغ مركز 
رشط�ة اله�ادي / واملجل�س البل�دي ملنطق�ة االبلة 
بالنسبة للمدعى عليه االول والثالث اما املدعى عليه 
الثان�ي تبلغه عن طريق مركز رشطة حي الحس�ني 
واملجل�س البلدي ملنطق�ة حي الخلي�ج العربي عليه 
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك�م اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولكم حق االعرتاض واالس�تئناف 
والتميي�ز خ�الل امل�دة القانوني�ة وبعكس�ه س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية  وفق القانون

اعالن
بن�اء عىل الطلب املقدم من الس�يد )مناف جاس�م محمد ( 
الذي يطلب فيه تبديل اللقب من )العنييس( اىل )املوايل( من 
لدي�ه اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مدى اقصاها 
خمس�ة عرش يوما وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وف�ق احكام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية 

رقم 3 لسنة 2016
اللواء

مهدي نعمة الوائيل 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2477/ب/2017
التاريخ: 2017/11/13 

اعالن
اىل املدعى عليه /رشكة بيارق املس�تقبل للمقاوالت العامة 

اضافة لوظيفته
اق�ام املدعي )املدير املفوض ملرصف االقتصاد واالس�تثمار 

والتمويل اضافة لوظيفته(
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 2477/ب/2017 ام�ام ه�ذه 
املحكمة ض�دك والتي يطلب فيها الحك�م بالزامك بتاديتك 
املبلغ )مائ�ة وعرشة مليون ( دينار م�ع الفائدة القانونية 
البالغة 5% من تاري�خ املطالبة وحتى وقت التادية الفعليه 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجل�س املحيل يف منطقة الطويس�ة حي الفجر عليه تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني  يوميتني بالحض�ور امام هذه 
املحكم�ة صباح ي�وم املرافعة املواف�ق 2017/12/4 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
محمد نزار هاشم البعاج

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2475/ب/2017

التاريخ 2017/11/6
اىل املدعى عليه / رشكة فيض االمني للمقاوالت العامة

اعالن
اق�ام املدع�ي املدير املف�وض ملرصف االقتصاد لالس�تثمار 
والتمويل اضافة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة 2475/

ب/2017 ض�دك يطلب فيها الحك�م بتاديتك له املبلغ الذي 
بذمت�ك له والبالغ )150000000( مائة وخمس�ون مليون 
دين�ار مع الفائدة القانونية البالغة 5% من تاريخ مطالبته 
لك وحت�ى التاديه الفعلي�ة وتحميلك الرس�وم واملصاريف 
واتعاب املحاماة وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي لهذه املحكمة وتاييد املجلس البلدي ملنطقة حي 
املهل�ب قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا يف صحيفتني 
محليتني يوميتني للحض�ور يف موعد املرافعة املصادف يوم 
2017/12/4 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 

عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا 
القايض
محمد قاسم عبود

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املعقل 
رقم اإلضبارة 2017/1017

التاريخ 2017/11/22
اىل املنفذ عليه 

املدينة / نادية عيل عبد الرسول
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خ�الل رشح مركز 
رشطة الحسني بالعدد 10705 يف 2017/11/14 انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائن او مؤقت 
او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ املعقل خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ 
من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل
زينب محمود جرب

اوصاف املحرر : 
قرار حكم بالعدد 4334 /ش/2015

يف 2016/3/22 
واملتضمن مطاوعة زوجية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة سفوان
العدد : 65/ب/2016

التاريخ 2017/11/5 
اىل املدعى عليهم / 1 � احمد محمد علكم

2 � حازم محمد علكم
3 � امل محمد علكم

4 � سهيلة محمد علكم
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها امل�ؤرخ 2017/1/2 
غيابيا يف الدع�وى املرقم�ة 65/ب/2017 املتضمن 
رد دعوى املدعي ايمن محمد علكم وتحميله رس�وم 
ومصاريف الدع�وى وبعد أجراء التبليغات القانونية 
تبني انكم مجهولني محل االقامة ومرتحلني اىل جهة 
غري معلومة وذلك اس�تنادا اىل رشح ممثلية املجلس 
املح�يل يف قضاء اب�ي الخصيب عليه تق�رر تبليغكم 
اعالن�ا يف صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعند عدم 
االعرتاض عليه خالل املدة القانونية س�وف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
اسامة داخل سلمان

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الصادرة من نقابة املهندس�ني 
العراقي�ني ف�رع النج�ف االرشف / باس�م ) ف�الح 
حس�ني مهدي ( فعىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد : 2473/ش/2017
التاريخ 2017/11/22 

اىل / املدعى عليه /محمد عماد الدين خلف
اعالن

اقامت املدعية سارة رعد ياسني الدعوى الرشعيه 
بالع�دد اعاله امام ه�ذه املحكم�ة  والتي تطلب 
فيه�ا الحكم له�ا بالتفريق للهجر ول�دى تبليغك 
بموج�ب كت�اب محكمة االح�وال الش�خصية يف 
البي�اع بالع�دد 4813 يف 2017/11/6 تب�ني ان�ك 
مرتحل اىل جهة مجهولة لذا تقرر تبليغك بواسطة 
صحيفت�ني  يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
بموع�د املرافعة املصادف ي�وم 2017/12/6 ويف 
حال عدم حضورك يف املوعد املحدد س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا 
القايض
سعد نجم عبد

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة م�ن  جامعة الكوفة 
كلية الهندسة / قسم املواد  باسم الطالبة ) هديل 
محم�د كاظم( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار

فقدان 
فقد من�ي الصك الصادر من م�رصف الرافدين /

حي عدن واملعنون اىل بلدية النجف االرشف بأسم 
) س�الم حسني عبد( املقدر بمبلغ ) 1,230,000( 

فعىل من يعثر عليه تسليمه  اىل جهة االصدار

فقدان 
فقدت مني الوثيقة املدرسية املرقمة ) 0239025( 
والصادرة من متوس�طة الش�هباء للبنات بتاريخ 
2014/12/1 واملعنون�ة اىل متوس�طة ام عم�ارة 
املس�ائية باس�م / غدي�ر هادي هاش�م فعىل من 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
املرقم�ة  املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
)15/0627367( والص�ادرة من مدرس�ة الحرية 
االبتدائي�ة للبن�ني /بتاريخ 2017/4/16 بأس�م 
/ عقي�ل مه�دي محس�ن فعىل م�ن يعث�ر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس الدولة 
م / اعالن مناقصة 

يعلن مجلس الدولة عن حاجته لرشاء الس�يارات هيونداي 
توكس�ان وس�يارات حمل وفق الرشوط واملواصفات التي 
يمكن الحصول عليها من قس�م الشؤون املالية لقاء مبلغ 
ق�دره ) 000 ، 00 1 ( مائ�ة ال�ف دين�ار ، فع�ىل الراغبني 
باملش�اركة تقديم عطاءاته�م اىل املجلس الكائن يف منطقة 
الع�الوي – مقاب�ل املعهد الع�ايل لالتص�االت والربيد خالل 

عرشة ايام عمل من تاريخ نرش هذا االعالن

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

اعالناعالن
العدد :1100

التاريخ :2017/11/21
العدد :1102

التاريخ :2017/11/21

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال
12م72132جزء من القطعة 2/15457كشك لبيع االكالت السريعه /حي االمير 

9م72192جزء من القطعة 1/7952كشك لبيع المرطبات والعصائر /حي القدس الثاني خلف الكراج الجنوبي
12م71842جزء من القطعة 1/7952كشك ماكوالت /حي القدس مجاور الكراج الجنوبي

9م71822جزء من القطعة 1/7952كشك / لبيع المرطبات والعصائر / حي القدس
12م72072جزء من القطعة 2/9240كشك لبيع المشروبات البارده والمثلجات /حي االنصار

12م72092جزء من القطعة 1/7952كشك حداد قماير سيارات /حي الصناعي مجاور اعدادية الصناعة 
12م72122جزء من القطعة 1/7952كشك حداد ولحيم /حي الصناعي قرب اعدادية الصناعة

12م7772272كشك حداد سيارات /حي الصناعي /قرب اعدادية الصناعة جزء من القطعة 1/7952
12م10172282كشك كهربائي سيارات/جزء من القطعة 1/7952 حي الصناعي قرب اعدادية الصناعة

4,5م72162جزء من القطعة 3/36685كشك لبيع السكائر والمرطبات /المشروبات الساخنة حي العدالة قرب مستوصف حي العدالة
9م72142جزء من القطعة 3/102755كشك استنساخ وكتابة العرائض / حي العدالة قرب منطقة االسواق

4,5م72152جزء من القطعة 3/104414كشك لبيع المشروبات الباردة والحارة /حي السالم /غري قرب علوة المخضرات
12م72022جزء من القطعة 2/15457كشك لبيع االكالت السريعة/حي االمير

9م1272102كشك لبيع المواد الغذائية جزء من القطعة 2/18730 المقبرة قرب استعالمات الدفن
12م572182كشك لبيع المرطبات والعصائر /جزء من القطعة 2/15457 حي االمير

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال
12م5059602كشك ادوات احتياطية /بين حي االمير والصناعي
12م5259622كشك ادوات احتياطية /بين حي االمير والصناعي

12م6059702كشك ادوات تفصيخ/بين االمير والصناعي
12م6159782كشك ادوات تفصيخ/بين االمير والصناعي

12م2030302كشك كهربائي سيارات / بين االمير والصناعي
12م2159382كشك ادوات تفصيخ/بين االمير والصناعي

12م2259392كشك ادوات احتياطية /بين االمير والصناعي
12م2330332كشك ادوات احتياطية /بين االمير والصناعي

12م2459402كشك ادوات /بين االمير والصناعي
12م130112كشك كهربائي سيارات / بين االمير والصناعي

12م959792كشك ادوات تفصيخ/بين االمير والصناعي
12م1530252كشك حداد / بين االمير والصناعي
12م1730272كشك فيتر / بين االمير والصناعي
12م1830282كشك فيتر / بين االمير والصناعي

12م6630762كشك ادوات احتياطية /بين حي االمير والصناعي
12م6759732كشك ادوات احتياطية /بين حي االمير والصناعي

12م1159342كشك حداد / بين االمير والصناعي
12م1259352كشك ادوات احتياطية /بين حي االمير والصناعي
12م1359362كشك ادوات احتياطية /بين حي االمير والصناعي
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  اس�تنادا إىل كتاب قس�م التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )2734 
يف 2017/11/14 ( .

  تدعو )محافظة البرصة / العقود الحكومية ( إىل عطاءات مغلقة من مقدمي 
عطاءات ذوي أهلية و  مؤهلني لتنفيذ مرشوع )إنشاء دار مشاهدة لألطفال يف 

محافظ�ة الب�رصة  (
 الكلف�ة التخميني�ة )355,020,000(  ثالثمائ�ة وخمس�ة وخمس�ون مليون 
وعرشون ال�ف دينار عراقي ضمن الخطة املمولة م�ن الرشكة العامة للموانئ  

العراقية
 - مدة التنفيذ )330 يوم ( .

 - الدرج�ة والصن�ف املطلوب�ة : الدرجة / العارشة  والصنف / انش����ائية  و 
)بع�رض  فني ( .

  أوالً-  س�يتم تنفي�ذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية 
الت�ي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية العامة رقم )2( لس�نة 2014 

والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.
ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية 
من )العقود الحكومية  / التعاقدات / االعالن( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 

8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
  ثالثاً- تش�مل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات 

املشرتي ( ما ييل :
1- القدرة املالية:

 ع�ىل مق�دم العطاء أن يق�دم أدلة موثقة تثب�ت قدرته عىل القي�ام باملتطلبات 
املالية اآلتية:

أ - الحسابات الختامية معدل ربح ألخر سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من 
قبل محاسب قانوني    معتمد والتي تسبق عام 2014.

2- متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري 
املوارد املالية كالس�يولة النقدية اليقل عن مبلغ ق�دره )107,000,000( مائة 

وسبعة مليون دينار عراقي. 
أ -  عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات 

الخ�رة الفني�ة املدرج�ة    أدن�اه:
املشاركة بصفة مقاول , أو إدارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 
5( الخمسة السابقة   وبمبلغ اليقل عن ) 107,000,000( مائة وسبعة مليون 
دين�ار عراق�ي لتنفي�ذ عقود مماثل�ه ألعمال ه�ذا العقد و ت�م انجازها بنجاح  
بالكام�ل. و يعنى باملماثلة  حج�م العمل ، تعقيداته ، األس�اليب والتكنولوجيا 

املستخدمة املشار إليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(
ب - توفري الكوادر واملعدات وحس�ب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل ) القسم 

الثالث وثيقة االشغال( 

رابع�اً- يمكن رشاء مجموع�ة وثائق العط�اء الكاملة باللغ�ة العربية من قبل 
املناقص�ني الراغب�ني يف  العنوان أدناه* ودفع رس�م غري مس�رتد  )100,000( 

مائة الف دينار عراقي اعتبارا من يوم االحد املصادف 2017/11/26  .
  خامساً- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الخميس املصادف 2017/12/7 
الساعة 1:00 ظهرا     حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة . العطاءات اإللكرتونية 
)ال يس�مح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  
وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  

:
 الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

 التاريخ : يوم الخميس املصادف 2017/12/7.
 العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة فتح العطاءات.

سادس�اً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 3,550,200 
( ثالثة مليون وخمس�مائة وخمس�ون إل�ف ومائتان دينار عراقي عىل ش�كل 
صك مصدق او س�فتجة او خطاب ضمان نافذ مل�دة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية 

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

ثامناً- يتحمل من ترس�و علية املناقصة أجور النرش واإلعالن.
تاس�عاً- إذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موعد الغلق يف يوم 

الدوام الرسمي الذي ييل   
 يوم العطلة .

ع�ارشاً- للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل اإلحالة 
وعدم إجراء املفاضلة  

  وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة و اليح�ق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  
بأي تعويض جراء ذلك 

إحدى عرش-  العنوان املشار إليه أعاله*: لجنة بيع التنادر / التعاقدات / العقود 
الحكومي�ة /   ديوان محافظة البرصة / محافظة البرصة / جمهورية العراق.

أثنى عرش – سبب االعالن الثالث * عدم توازن جميع الفقرات يف الكشف الفني 
املس�عر *لم يحقق معدل إيراد املطلوب *لم يقدم عرض فني  حسب توصيات 

لجنة التحليل والتقييم األوىل .
 basra.gov.iq ثالثة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة

أربع�ة عرش – إلزام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تنادا 
إىل ما جاء بكتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية /قسم االستشارات 

والتدريب ذي العدد 16135/7/4 يف 2017/8/3 

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

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثالث  (
)انشاء دار مشاهدة لألطفال يف حمافظة البرصة  (

مناقصة )1/ حماكم  2017 ( 

م . ر . مهندسني
والء عبد الكريم عبيد

مدير العقود احلكومية / وكالة

العدد: 4986
التاريخ: 23 /2017/11 

  لحص�ول نك�ول وبن�اءا عىل ما جاء بكتاب مديري�ة بلدية املجر الكبري املرق�م )12702 يف 2017/10/15( تعل�ن  لجنة البيع 
وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن بيع قطعة ارض سكنية املدرجة   مواصفاتها ادناه العائده اىل مديرية  البلدية املذكورة  
باملزايدة العلنية  اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة العلنية 
مراجع�ة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل م�دة 15 يوما تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
تأمين�ات قانوني�ة ال تقل عن 5 % من القيم�ة املقدرة  لبدل االيجار لكامل مدته بموجب صك مصدق وس�تجري   املزايدة خالل 
ال�دوام الرس�مي من اليوم االخري م�ن مدة االعالن ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية املجر الكبري ويتحمل من ترس�وا عليه 

املزايدة اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.
املستمسكات املطوبة:

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

2 � تاييد استمرار بالخدمة من دائرته معنون اىل مديرية بلدية عيل الرشقي
3 � جنسية + شهادة جنسية له ولزوجته

مدة االيجارالمساحةرقمه  نوع الملكت

85000 خمسة 47288/11قطعة ارض سكنيه1
 وثمانون الف

لع�دم حص�ول راغب والحاق�ا باعالنن�ا )144 يف 25/ 4/ 2017( تعلن لجنة البي�ع وااليجار يف 
مديري�ة بلديات ميس�ان عن تأجري االمالك املدرجة مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طيا والبالغ 
عدده�ا )1( ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من 
يرغب االش�رتاك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميسان – سكرتري اللجنة وخالل مدة 
15 يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 25 % من 
القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون 
مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية العدل ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور 

اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

القيمة التقديرية سنوياالمساحةرقمه  نوع العقارت

ساحة بيع الغاز 1
1804000 مليون 900م1086/12والنفط

وثمنمائة واربعة الف دينار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار اعالناعالن ملوظفي وزارة البلديات العدد: 402 

التاريخ: 22/ 11/ 2017 
العدد: 406 

التاريخ: 22/ 11/ 2017 

 املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة
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العدد )1561( االحد  26  تشرين الثاني  2017
اعالنات9

 تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية اليج�ار العقارات املبينة  
تفاصيلها ادناه العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) ثالث س�نوات ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل )30( ثالثون 
ي�وم م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف املحلي�ة لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغة )200%(  م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفق�ا للقانون  وكتاب مكتب 
السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح 
اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل 

الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1-يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2 � املشيدات عائدة للبلدية
3-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله 

4-يتعهد املس�تاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد 
ورقم القطعة ونوع املهنة حسب العقد ورقم هوية ممارسة املهنة وتاريخ بداية لعقد ونهايه العقد ومساحة 

العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ  العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
5-عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل 30 يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية 

وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
6-يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية 

7 � يتعهد املستاجر بقبول كافة التوجيهات الصادره من الجهة العليا بخصوص رتشيد استهالك املاء 
8-يح�ق للبلدية فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خ�الل مدة 3 ثالث ايام من 

تاريخ تبليغه بذلك
9 � يف حال�ة احال�ة االرض لالس�تثمار او اقامة اي م�رشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد 
واعتبار العقد مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة 

العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
10 � يتعه�د املح�ال بعهدته املاجور بدفع بدالت االيج�ار مقدما لكامل فرة االيجار )ثالث س�نوات( من دون 

تقسيط وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية
11 � تقدي�م ب�راءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وبطاقة السكن
12 � ع�ىل املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك بأي�ة وثيقة حكومية او نقابية 
ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف /مكتب السيد املحافظ املرقم 

12078 يف 2012/11/21
13 � تك�ون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العق�ار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا لكتاب مكتب الس�يد 

املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3
14 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخرى تضمن املصلحه العامة وحماية امل�ال العام وقبل موعد املزايده باعالن 

الحق بنفس الصحيفه
15 � يتعه�د املس�تاجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن محافظتنا ولكش�ف الجرائ�م االرهابية والجنائية 

وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية ويتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصه

تعلن لجن�ة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلنية 
اليجار العقارات املبينة  تفاصيلها ادناه العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) ثالث سنوات 
( وفق�ا الح�كام  قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل من 
يرغ�ب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدي�ة النجف او اللجنة خ�الل )30( ثالثون يوم 
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة )200%(  م�ن القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء 
مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام 
العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار 

خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1-يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2-اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله 
3-يتعهد املستاجر بوضع لوحة تعريفية تتضمن االسم التجاري للماجور والرقم امللك 
البلدي القديم والجديد ورقم القطعة ونوع املهنة حس�ب العقد ورقم هوية ممارسة 
املهن�ة وتاريخ بداية العقد ونهايه العقد ومس�احة العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم 

فسخ  العقد بدون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4-ع�ىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيج�ار وتصديقه خالل 30 يوم من 

تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
5 � تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذا 

لكتاب  مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
6 � يف حالة احالة االرض لالستثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية 
النجف فسخ العقد واعتبار العقد مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع املستاجر عىل بنود 
العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة اس�تنادا الحكام القانون املدني 

باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
7 � ع�ىل املتقدم الحصول عىل املوافق�ة االمنية قبل الدخول باملزاي�دة المالك املدينة 
القديمة استنادا لكتاب  مكتب السيد املحافظ املرقم )س ش 94( يف 2015/11/15  

8 � املستاجر ملزم بتنفيذ الكشف الفني املعد من قبل البلدية 
9 � املس�تاجر ملزم بتش�ييد الكش�ك عىل نفقته الخاصة ويعود للبلدي�ة بعد انتهاء 

العقد بحالة جيده وليس له الحق املطالبة باي تعويض

اعالن 
اىل املتهم الغائب /الرشطي جواد عباس جواد 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة 
واملنشأت 

العنوان / محافظة البرصة
بم�ا ان�ك متهم وف�ق امل�ادة /34 م�ن ق.ع.د 
رقم 14 لس�نة 2008 املعدل 2008 لتس�ببك يف 
حص�ول االرضار يف العجل�ة الحكومية املرقمة 
)1166( ن�وع كي�ا بوكس وملجهولي�ة اقامتك 
اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامسة / 
االوىل البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ 
تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك وتجيب عن 
التهمة املوجة ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد 
) 65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات 
الجزائي�ة لق�وى االمن  الداخيل رقم 17 لس�نة 

.2008
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

اعالن 
اىل املته�م الغائب /الرشطي عيل عبد النبي عبد 

االمام
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة 

واملنشأت 
العنوان / مجهول االقامة

بم�ا انك متهم وفق امل�ادة /32 من ق.ع.د رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل لقيام�ك بتبديل اجزاء 
البندقية   الحكومية املرقمة )5225040(  نوع 
كالش�نكوف برباس البندقي�ة املرقم )4050( 
وجه�از اخمص غري اصيل    وملجهولية اقامتك 
اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الخامس�ة 
الب�رصة خ�الل م�دة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ 
تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك وتجيب عن 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف 
تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد 
) 65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات 
الجزائي�ة لق�وى االمن  الداخيل رقم 17 لس�نة 

2008
اللواء الحقوقي
عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

اعالن 
رقم االخطار 

2017 /87
من / محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرصة

اىل  / املتهم الهارب ) م. اول صالح هادي مهدي موىس( 
املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشأت 
ملا كنت متهما وفق املادة /32 من ق.ع.د رقم 14 لسنة 
2008 لتس�ببك بفق�دان اربعة بنادق نوع كالش�نكوف 
وبم�ا ان مح�ل اختفائك مجه�ول اقت�ىض تبليغك بهذا 
االع�الن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
الخامس�ة بالب�رصة خالل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ 
تعليق ه�ذا االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب عن التهمة 
املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيا وتحجز اموال املنقولة والغري منقولة ويطلب من 
املوظف�ني العمومي�ني القاء القبض علي�م اينما وجدت 
وتس�ليمك اىل اق�رب س�لطة حكومية وال�زام املواطنني 
الذين يعلمون بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة 
اس�تنادا للمادة 69 /اوال وثانيا وثالثا ورابعا من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008
رئيس املحكمة

مجلس  القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 7040/ش2017/6

التاريخ 2017/11/23
اعالن

اىل املدعى عليه/ حيدر نجاح محمد عيل
اق�ام املدعي�ة )رحاب مهدي س�لمان( الدع�وى بالعدد 
7039/ش2017/6 ام�ام ه�ذه املحكم�ة وموضوعها 
املطالب�ة باث�اث  الزوجي�ه  وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار حي 
الس�الم / النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بخصوص 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2017/12/6 الساعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول

مجلس  القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 7039/ش2017/6

التاريخ 2017/11/23
اعالن

اىل املدعى عليه/ حيدر نجاح محمد عيل
اق�ام املدعي�ة )رحاب مهدي س�لمان( الدع�وى بالعدد 
7039/ش2017/6 ام�ام ه�ذه املحكم�ة وموضوعها 
نفقة ماضيه ومستمره للمدعية الوالدك كل من ) غنى 
ورهف(  وملجهولية محل اقامتكم وحسب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مخت�ار حي الس�الم / النجف قررت 
املحكم�ة تبليغك بخص�وص الدعوى وبموع�د املرافعة 
اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميت�ني وعليك 
الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
املوافق يوم 2017/12/6 الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حال�ة عدم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض عمار هادي املوسوي

لع�دم حص�ول راغب والحاق�ا باعالنن�ا )356 يف 26/ 9/ 2017( تعل�ن لجنة البيع 
وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن تأجري االمالك املدرجة مواصفاتها يف القائمة 
املرفقة طيا والبالغ عددها )1( ملك اس�تنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 
)21( لسنة 2013. فعىل من يرغب االشراك باملزايدة العلنية مراجعة مديرية بلديات 
ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 15 يوما تبدأ من اليوم التايل لصدور االعالن 
مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية ال تقل ع�ن 25 % من القيمة املقدرة وس�تجري 
املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم االخري من مدة االعالن ويكون مكان اجراءها 
يف مقر مديرية بلدية املجر الكبري ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة اجور النرش واجور 

اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

الرشوط
1 � يتحمل ن 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 املواد الناتجة عن الهدم خالل مدة 

)30( يوم من تاريخ املصادقة
3 � يف حال�ة اح�داث تعدي�ل التصميم يجب ان يق�دم طلب للبلدية ع�ىل ان ال يكون 
تعدي�ال جوهريا يف التصميم وال يؤثر عىل مبلغ التقدير للبناء وعىل ان يكون التعديل 

بعد استشارة املكتب الهنديس
4 � يمنح املستاجر فرة تشييد بالغة سنة واحدة وال تحتسب من مبلغ االيجار عىل 

ان يقدم كفالة ضامنة للتشييد تعادل مبلغ املساطحة
5 � ت�ؤول كاف�ة املش�يدات اىل مديرية البلدية بعد انتهاء ف�رة العقد دون اللجوء اىل 

املحاكم املختصة
6 � اي تعليمات ترد من الوزارة او جهات ذات العالقة تعد رشطا من رشوط العقد

7 � يس�لم امللك اىل البلدية عند الحاجة اليه دون املطالبة بالتعويض ودون اللجوء اىل 
املحاكم املختصة

8 � عىل املستاجر ان يطلع عىل املوقع 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

اعالن بيع سيارة
تعلن نقابة املهندسني العراقية عن بيع سيارة 
تعود ملكيتها اىل نقابة املهندس�ني العراقية 
 /GXR   نوع الس�يارة /تويوت�ا الندكروز (
موديل 20143 / رقم بغداد خصويص املاني 
/ اللون ابيض /مترضرة اثر حادث س�ري ( 
فعىل الراغب�ني بالرشاء عن طري�ق املزايدة 
العلنية التي  س�تجري يوم الس�بت املوافق 
2017/12/1 تمام الس�اعة )10( العارشة 
صباح�ا الحضور يف مق�ر النقابة الكائن يف 
املنصور /ش�ارع النقاب�ات ويتحمل اجور 

نرش االعالن من ترسو عليه املزايدة
نقابة املهندسني العراقية

مديرية تنفيذ النارصية
رقم االضبارة/2017/2316

إىل /املنفذ عليه/ عيل سمري عبد عيل
إعالن

لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار املختار وكتاب 
مركز رشط�ة البلدة املرقم 11688 يف 2017/11/1 
بأنك  مجهول محل اإلقامة وليس لك موطن دائم أو 
مؤقت أو مختار يمكن إجراء التبليغ عليه واستنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك إعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ النارصية خالل خمس�ة 
ع�رش يوم�ا تب�دأ من الي�وم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم  املعام�الت 
حضورك س�تبارش هذه املديري�ة بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
كاظم ماجد بدر الخويلدي

أوصاف املحرر:
/1198 املرق�م  النارصي�ة  ب�داءة  ق�رار محكم�ة 

ب/2017 يف 2017/10/8

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة املرقم�ة 27620  والص�ادرة 
م�ن وزارة العدل – دائرة االص�الح العراقية واجازة 
الس�وق الصادرة من مديرية مرور ذي قار باس�م/ 
قاسم عبد النبي عيدان فمن يعثر عليهما تسليمهما 

اىل مصدرهما .

محكمة االحوال الشخصية يف سوق الشيوخ
العدد: 2144/ش/2017

م/ اع��الن
اىل/املدع�ى عليه/حي�در قحط�ان حس�ني –ال�ذي 
يسكن سوق الش�يوخ سابقا مجهول محل اإلقامة 

حاليا
اقامت املدعية أمال كريم حس�ن دعوى تطلب فيها 
التفريق للهجر وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني بموعد املرافعة القادم املصادف 
2017/12/5 ويف حالة عدم حضورك سوف تجرى 

بحقك املرافعة غيابيا وعلنا وفقا لالصول.
القايض فهد حسن عبد الله

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 405 

التاريخ: 22/ 11/ 2017

القيمة التقديرية سنويامساحهرقمه وموقعه نوع العقارت
2500000 خمسة وعشرون مليون   1700السري920م2مجمع تجاري1

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

اعالناعالن
العدد :1068

التاريخ :2017/11/13
العدد :1105

التاريخ :2017/11/21

المساحةم2الرقم الجديدالرقم القديمنوع امللك والموقع واالستعمال

مخزن المواد االنشائية /حي الرضوية /شارع المناذره من 
جهه والطريق المؤيد  الى معمل االسمنت من جهة جزيرة 

 ) R33( النجف الجنوبية

جزء من 
القطعة 
1/7952

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال2950م70682
)2,7*2,7 ( م164062كشك استنساخ/خارج سياج مجمع العدل
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     بغداد/ المستقبل العراقي

بحضور جماهري كبير وبمدرجات 
البطيل  العراق..تيّوج  هتفيت بإسيم 
العامليي للميرة السيابعة عيى التوايل 
العراقي رياض العيزاوي يوم الجمعة 
ضمن بطولة أبطيال العالم للمقاتلني 
املحرتفيني والتيي أقيميت وألول مرة 
يف العيراق و العاليم العربي عى أرض 

ملعب الشعب يف بغداد.
شيارك يف البطولية 16 العبياً عامليياً 
والتي إحتيدت باملنافسية لنيل اللقب 
إعتليت  حييث  األوزان،  وبمختليف 
بتواجيد  وإحتفائياً  األصيوات فرحياً 
أبطيال العاليم من جميع الجنسييات 
وهيم يتنافسيون من أجيل الحصول 
عى لقب هيذه البطولة ألول مرة عى 
أرض بليد عربي، فيما عدت الجماهر 
الحارضة هذه الخطوة بالكبرة نحو 
عودة العيراق للواجهية ورفع الحظر 

عن املالعب العراقية.
بالنشييد  البطولية  أفتتحيت أحيداث 
الوطني والتي إسيتدعت وقوف جميع 
الحارضيين مع وقفة حداد عى أرواح 
شيهداء العيراق، وميا أن ُطرق جرس 
نيزال البطيل العراقي أميني الكيالني 
مع منافسيه الرتكي سيفكيت كركز 
عليت  حتيى  كيليو   71 وزن  ضمين 
هتافيات الجمهيور إال ان الكيالني لم 

يحالفه الحظ.
ال شيك يف أن الكرنفيال ليم يخلو من 
الوصيالت الغنائيية والتيي سياهمت 
يف كير األجيواء املشيحونة بالقتيال 
واملنافسية حيث إعتى املنصة كل من 
الفنيان نرص البحيار و أحمد العراقي 

،قائد حلمي والفنان احمد جواد.
عيادت الحلبة لتشيهد نيزاالت أبطال 
العالم بمن فيهم البطل العراقي الثاني 
أكرم حسن ومنافسيه اإليرلندي أيون 

ماكارتيي ضمن وزن 70 كيلو ، والتي 
إنقيض فيهيا العراقيي عى منافسيه 

بالقاضيية ليعلين فيوز البطيل أكرم 
حسن بعد إنسحاب منافسه األيرلندي 

لتشيتعل املدرجيات وتبيوح الحناجر 
بأسماء أبطال بالد الرافدين.

ليم  الرئيسيية  املقصيورة 
تخليو مين وجيود الراعيي الرسيمي 

لهذه البطولية األمني العيام للمؤتمر 
آراس  املهنيدس  العراقيي  الوطنيي 

حبييب كرييم، وثلة من الشيخصيات 
الرياضيية والسياسيية لعيل أبرزهم 
رئييس اإلتحياد العربي للميواي تاي 
والتاي بوكسينغ السيد سامي قبالوي 
الذي حرض من لبنان خصيصاً واملدير 
التنفييذي للجنية األوملبيية العراقيية 
السيد جزائر السهالني والناطق بإسم 
وزارة الداخلية د.سيعد معين إضافة 
إىل عدداَ مين قيادات املؤتمير الوطني 

وشخصيات رسمية ودبلوماسية.
عليت  األخريين  قبيل  ميا  نيزال  ويف 
أصوات الجماهر بإسم البطل العاملي 
لسيتة مرات العراقي ريياض العزاوي 
ليواجه منافسه الالتيفي ستايسالس 
توماسيفيكس، فيدوى امللعب بصوت 
واحيد »عراق..عيراق« حتيى جياءت 
الرضبة القاضية بعد دقيقة وتسيعة 
عير ثانية مين بداية النيزال، ليدرج 
اللقب السابع عى التوايل مذرفاً دموعه 

كونها األوىل بني أهله وجماهره.
وقيال األمني العيام للمؤتمير الوطني 
للكرنفيال  الرسيمي  والراعيي 
املهنيدس آراس حبييب كرييم اليذي 
فضيل التشيجيع بالقرب مين الحلبة 
ومشياركة البطيل العيزاوي فرحتيه 
»أبيارك لكيم بمناسيبة نجياح هيذه 
البطولة وأبارك لكل الفائزين ال سيما 
البطيل العراقي أكرم حسين و البطل 
ريياض العيزاوي بمناسيبة حصولية 
عى اللقب السيابع«. فيما ذكر البطل 
العاملي لسيبعة ميرات متتالية رياض 
العزاوي »أهدي هيذا الفوز إىل أبطالنا 
يف القيوات األمنيية مين كل الصنوف 
وإىل جميع العراقيني، وأشكر منظمي 
البطولة والتي تزامنت مع إنتصاراتنا 
عى اإلرهاب األسود ، متوجهاً بالشكر 
للسييد حبيب عى رعايتيه للبطولة و 
تحقيقه لحلمه للعلب عى أرضه وبني 

أهله وجمهوره.

رياض العزاوي يظفر ببطولة العالـم للكيك بوكسينغ للمرة السابعة بني أهله ومجهوره يف بغداد
برعاية االمني العام للمؤمتر الوطين العراقي املهندس آراس حبيب كريم.. حلم رياضي عاملي يتحقق ألول مرة

سيميوين يتحرك إلمتام صفقة شتوية
            المستقبل العراقي / متابعة

كشيفت تقارير فرنسية، عن اهتمام املدير الفني ألتلتيكو مدريد، 
األرجنتيني دييجو سيميوني، بضم نجم باريس سان جرمان.

وأشيارت تقاريير، إىل أن سييميوني بيدأ مفاوضيات بالفعل لضم 
مواطنه خافير باستوري، خالل االنتقاالت الشتوية القادمة.

وذكرت صحيفة “آس” اإلسيبانية، أن باسيتوري ليس راضيا عن 
دوره بني صفوف نادي العاصمة الفرنسيية خالل الفرتة األخرة، 
مع وصول الربازييل نيمار دا سييلفا، من برشلونة وكيليان مبابي، 

من موناكو.
ولم يعد باستوري )28 عاما( يدخل تقريبا يف حسابات املدير الفني 
لبي إس جي، اإلسيباني أوناي إيمري، حيث لم يشارك خالل هذا 
املوسيم سوى يف سيبع مباريات يف الدوري الفرنيس، و2 يف دوري 

أبطال أوروبا بإجمايل دقائق لعب بلغت 510 دقائق.
وعيى الرغم من ذلك، ليم يحمل إيمري لالعب األرجنتيني سيوى 
كلميات الثناء، وأكد يف ترصيحات سيابقة أن باسيتوري، “يتمتع 

بموهبة كبرة ومهم لفريقنا، لذلك أرغب يف أن يبقى معنا”.
وأضافيت الصحيفية أن باسيتوري اليذي يربطيه بباريس سيان 
جرميان، عقد يمتد حتى عام 2019، كان قد تلقى عرضا من إنرت 
ميالن يف السيابق، لكن “التشيولو” دخل املنافسة وتواصل بالفعل 

مع الالعب إلقناعه باالنضمام لصفوف األتلتي.

يوفنتوس يستعد خلطف نجم ميالن
            المستقبل العراقي / وكاالت

إن  إيطاليية،  صحفيية  تقاريير  قاليت 
الكالتشييو،  لقيب  يوفنتيوس، حاميل 
فتيرة  دفاعيه خيالل  لتدعييم  يسيعى 
االنتقياالت الصيفيية القادمية، باحًثيا 
عين بديل للدوليي اإليطاليي، ليوناردو 
بونوتشي، المنتقل إلى ميالن في صيف 

.2017
ووفًقيا  لصحيفية “توتيو سيبورت” 
اإليطالية، فقد حدد البيانكونيري هدفه 
فيي الميركاتيو لتدعييم خيط الدفياع، 
حييث يسيعى لضيم الدوليي اإليطالي، 
أليسيو رومانيولي، من صفوف ميالن.

وأكدت الصحيفة، أن يوفنتوس يسيعى 
السيتغالل تصريحات المديير الرياضي 

للروسيونيري، ماركو فاسيوني، الذي 
أكد أنه سييضطر لبييع العبين في حال 
فشيل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، 
حييث يبتعد مييالن عن المركيز الرابع 
بي11 نقطة.وأشيارت الصحيفة إلى أن 
يوفنتوس يسيتعد لتقديم عرض بقيمة 

25 ملييون ييورو لمييالن، مين أجل 
حسم الصفقة لصالحه.

              المستقبل العراقي / متابعة

أعلين نيادي برشيلونة اإلسيباني 
،اميس السيبت، تجديد عقيد نجمه 

األرجنتينيي ليونييل ميسيي حتى 
صييف 2021، ليغلق باب التكهنات 
حيول رحييل البرغيوث عين قلعة 

البلوجرانا.

وأشيار النيادي الكتالونيي عبير 
موقعه الرسيمي إلى أن ميسيي 
وقيع عليى العقد الجدييد، الذي 
يتضمن شيرًطا جزائًييا قيمته 

700 مليون يورو.
وأضياف أنيه وفًقيا للعقد 
مسييرة  سيتمتد  الجدييد 
ميع  األرجنتينيي  الالعيب 
الفرييق األول للبارسيا 17 
عاًما، حيث تم تصعيده عام 
2004، وسياهم فيي تتويج 
لقًبيا محلًييا  بيي30  النيادي 
وقارًييا وعالمًيا.ولفيت إليى 
أن ليونيل ميسيي سجل 523 
هدًفيا فيي 602 مبياراة مع 
برشيلونة، وحصيد جائيزة 
الذهبية ألفضل العب  الكرة 
في العالم 5 ميرات، إضافة 
إليى جائزة الحيذاء الذهبي 
ميرات،   4 أوروبيا  لهيداف 
آخرها العام الجاري 2017.

رسميًا.. مييس جيدد تعاقده
              المستقبل العراقي / وكاالتمع برشلونة برشط جزائي خيايل

فجر االنتصيار الكبير لباريس سيان 
جيرمان، على سييلتيك االسكتلندي، 
بنتيجية 1-7 فيي دوري األبطال يوم 
األربعاء الماضي، أزمات عديدة داخل 

غرفة مالبس الفريق الفرنسي.
“ليكييب”  صحيفية  وقاليت 
الفرنسيية فيي تقريير لهيا، إن 
الثنائيي األرجنتينيي أنخيل دي 
ماريا، وجيوفاني لو سيلسيو، 
غيادر الملعيب فيور إطيالق 
المبياراة،  نهايية  صافيرة 
دون المشاركة مع باقي 
زمالئهم فيي االحتفال 
العريض، مع  بالفيوز 
بملعيب  الجماهيير 

حديقة األمراء.
دي  أن  وأضافيت 
سيلسو،  ولو  ماريا 
عبرا عين غضبهما 
لتأخير الدفع بهما 
من مقاعد البدالء 
 76 بعيد ميرور 

دقيقة.ولفتيت إليى أن حالة الغضب 
كانيت أكبر ليدى خافيير باسيتوري، 
اليذي شيارك فيي الدقيقية 67 بديالً 

لأللماني جوليان دراكسلر.
ذكرت أن باستوري تحدث مع أوناي 
إيميري، المدير الفني لباريس سيان 
جيرميان، عقيب المباراة فيي غرفة 
خلع المالبس، وطليب منه الموافقة 
عليى رحيليه عين صفيوف الفريق، 

بحلول فترة االنتقاالت الشيتوية في 
يناير المقبل.

جديير بالذكر أن خافيير باسيتوري، 
ارتبط اسيمه باالنتقال إلى نادي إنتر 
ميالن مع بداية العام الجديد، خاصة 
أن الالعيب األرجنتينيي لدييه خبيرة 
سيابقة بأجيواء الكالشييو، بفضيل 
مشواره مع فريق باليرمو الذي انضم 

منه إلى صفوف العمالق الباريسي.

الثالثي األرجنتيني يرفع راية الغضب
يف سان جريمان

كاكا يفكر يف االجتاه للدوري الصيني
            المستقبل العراقي / متابعة

يفكير النجيم البرازيليي رييكاردو كاكا، فيي مواصلية 
مسييرته داخل المالعيب، لمدة عام جديد، حيث أشيارت 
بعض التقارير الصحفية إليى اقترابه من اللعب بالدوري 

الصيني.
وذكيرت صحيفية “كوريري ديليو سيبورت” أن الالعب 
الدولي السابق صاحب الي35 عاًما سوف يوقع عقًدا لمدة 

عام واحد مع فريق جوازو زهيتشنج الصيني.
وأشيارت الصحيفة إليى أنه من المتوقع عيودة كاكا إلى 
مييالن مجدًدا بعيد ذلك، لتوليي مهمة إداريية جديدة مع 

ناديه األسبق، بعيًدا عن المستطيل األخضر.
وكان كاكا قيد ظهر في ملعب “سيان سييرو” قبل 
مبياراة مييالن وأوسيتريا فيينيا النمسياوي ييوم 
الخمييس الماضيي، في اليدوري اإليطاليي مرتدًيا 
ألوان الروسيونيري وسط احتفاء هائل به من قبل 

جماهير النادي اإليطالي.
وعقب اللقاء الذي انتهى بفوز الروسونيري بنتيجة 
)1-5(، أبدى البرازيلي استعداده للعودة إلى ميالن 
مين أجل توليي منصيب إداري، ولكنه لم يحسيم 
موقفيه مين االسيتمرار داخل المالعيب أو إعالن 

االعتزال.ق كاكا العدييد من األلقاب المحلية والقارية 
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن الدموع تحتوي عىل مواد كيميائية مس�كنة لأللم 

يفرزها املخ عندما يبكي اإلنسان.
ه�ل تعلم أن الكبد ه�و العضو الوحيد ال�ذي يمكنه أن يحول 
الربوتينات و ما تحويه من أحماض أمينية إىل مادة الجلوكوز 

أو السكر.
هل تعلم أن أهم وظيفة للطحال هي تهش�يم الكرات الدموية 
الحمراء التي أصابها الهرم و العجز و يشاركه يف هذه املهمة 

الكبد.
ه�ل تعلم أن تن�اول الفول املدم�س يمنع اإلصاب�ة باألزمات 
القلبية .. فهو يقيض عىل ارتفاع نس�بة الكولس�رول يف الدم 
.. و بذلك يخفض تناول الفول املدمس نس�بة واحد باملئة من 

املواد التي تؤدي إىل تصلب الرشايني.
هل تعلم أن األذن اليرسى أضعف سمعاً من األذن اليمنى.

هل تعلم أن أقوى عضلة يف جسم اإلنسان هي عضلة الفك.
هل تعلم أن الجسم يحتمل حرارة حتى 128 درجة مئوية.

هل تعلم أن عصري الفاكهة و حده أو مخلوطه يجب تناوله يف 
الحال فاالنتظار عليه يع�رض فيتاميناته أل**دة الهواء كما 

أن بعض األنواع تفسد برسعة و يف مقدمتها عصري الجزر
هل تعلم أن أغرب إحصائية عن الس�منة أفادت أن مش�اهدة 

التليفزيون امللون تؤدي إىل السمنة املفرطة.
ه�ل تعلم أن القطط غنية بألبانها و لبنها مغذ و يالئم جميع 

الثدييات.

الطرافة تنطوي عىل عدوان مسترت
تتمثل النكتة يف الغرابة، حيث يعتمد أساس�ها عىل املفارقة املتوافرة يف أحداث 
حياتنا اليومية ولهذا السبب ربما تؤثر يف الناس وتستدعي اهتمامهم. وهناك 
ف�رق أيض�ا بني النكت�ة، الطرف�ة أو املالحظات الالذع�ة، التهكم، الس�خرية 
والتنّمر.وم�ن وجه�ة نظر علم النف�س، تنبع األفكار واملش�اعر املكبوتة من 
الالوع�ي فتتجىل يف ص�ور كثرية منها األحالم، زالت اللس�ان مث�ال، فيما تعد 
النكت�ة أحد أهم مظاهرها النكتة السياس�ية عىل وج�ه الخصوص. والنكتة، 
بحس�ب فرويد، معنية بالقبح تحديدا ورضورة الكشف عنه..وهناك بالطبع 
ثالثة مس�تويات للنكتة؛ موضوعها ومن يقدمه�ا ويف النهاية الجمهور الذي 
يس�تمع إليها وقد يكون الجمهور نفس�ه أو أحد أفراده كبش الفداء يف هذه 
الدائ�رة القصرية من التواصل االجتماعي. وعىل الرغ�م من إمكانية أن توجه 
النكتة نفس�ها بس�خرية أو تنفس عن عدوانية تجاه هذه الضحية أو كبش 
الف�داء، فإنه�ا تتخذ طريقة مقبول�ة اجتماعيا مثلما تث�ري الضحك وتنطوي 
ع�ىل بعض من املتعة.ويرى غراهام يس. ديفي، أس�تاذ علم النفس يف جامعة 
ساسكس الربيطانية ، أن النكتة يمكن أن تمثل شكال مخيفا من العدوان عىل 

اآلخرين، قد يكون هؤالء جماعة أو مجتمعا معّينا.

املراهقون يتأثرون باكتئاب اآلباء
توصلت دراس�ة إىل أن االكتئاب عند اآلباء وكذلك األمهات يؤثر عىل األطفال، 
عىل الرغم من أن األمهات يكن هن غالبا محور الركيز عند معالجة االكتئاب 
لدى املراهقني..وبحثت الدراس�ة، التي أجرتها جامعة يونفرس�يتي كوليدج 
لندن، حالة 14 ألف عائلة يف بريطانيا وأيرلندا. وأش�ارت الدراس�ة إىل أن كال 
الوالدي�ن لديه دور يف حماية األبناء املراهق�ني من اإلصابة باالكتئاب. وحث 
الباحثون اآلباء عىل طلب املس�اعدة عند ظه�ور أعراض االكتئاب، وذلك من 
خالل استشارة أطبائهم.وأثبتت النتائج أن هناك رابطا بني أعراض االكتئاب 
عند اآلباء وأعراض مشابهة عند األبناء يف سن املراهقة وكان الرابط متساويا 
يف درجته مع أثر اكتئاب األمهات عىل أبنائهن..وتقول الطبيبة جيما لويس، 
املرشفة عىل الدراسة، إنه بسبب أن األمهات يقضني وقتا أطول مع األطفال، 
فغالبا ما ُيلقى عليهن اللوم عند ظهور أي مشاكل نفسية لدى األبناء. لكنها 
أوضحت أن الدراس�ة أظهرت أن�ه يجب “أن ُنرشك اآلب�اء أكثر يف الصورة”.

وأضاف�ت لويس “إذا كنت أبا لم تس�ع للعالج م�ن االكتئاب خاصتك، فربما 
ينعكس ذلك س�لبا عىل ابنك”. وتابعت “نأمل أن تشجع نتائجنا اآلباء الذين 

يعانون من االكتئاب عىل التحدث إىل أطبائهم”.

بدون تعليق

حالق يقرش جفون زبائنه!

يس�تخدم  ملحوظ�ة  بمه�ارة 
الحالق الصيني املتجول ش�يونغ 
قاو وو شفرته يف تقشري جفون 
زبائنه من الداخل..وقال شيونغ، 
ال�ذي يم�ارس ه�ذا الن�وع من 
الحالقة التقليدية عىل جانب أحد 
الطرق يف مدينة تشنغدو عاصمة 
إقليم سيتشوان، “يجب أن تكون 

رفيقا... رفيقا للغاية”..
ه�ذا  بأهمي�ة  زبائن�ه  ويؤم�ن 
الن�وع م�ن الحالق�ة وفاعليت�ه 
وبمهارة ش�يونغ يف ممارسته..

ويقول تش�انغ تيان )68 عاما( 
أش�عر  خط�رية...  ليس�ت  “ال 
بتجدد عيني بعد الحالقة وأشعر 
 62( ش�يونغ  بالراحة”..وق�ال 

عام�ا( إن�ه تعلم هذه املمارس�ة 
الثمانينات ويخ�دم نحو  خ�الل 
ثمانية زبائن أسبوعيا مقابل 80 
يوان )12 دوالرا( للمرة الواحدة..

وأض�اف “كان األم�ر صعب�ا يف 
البداية لكن بعد ذلك صار س�هال 
للغاية”..وقال�ت طبيب�ة عي�ون 
يف مستش�فى قريب تدعى تشو 
تش�او إن ه�ذه املمارس�ة يبدو 
أنها تفتح مس�ام الغدد الدهنية 
املوجودة عىل حواف الجفن وهي 
الغ�دد الت�ي تعمل ع�ىل ترطيب 
العني..وبينم�ا أرص الزبائن عىل 
أنه�م يش�عرون براح�ة أعينهم 
بع�د هذه املمارس�ة وق�ف مارة 

يحدقون إىل الحالق بقلق.

اعالن
تعل�ن عمادة كلية الربية / جامعة القادس�ية عن اج�راء مزايدة علنية 
لتأجري الن�ادي الطالبي املدرجه تفاصيله ادناه للع�ام الدرايس 2017 � 
2018 باملزاي�دة العلنية وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( 
لس�نة 2013 فعىل الراغبني بااليجار مراجعة وحدة الحس�ابات لالطالع 
عىل الرشوط مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة 20% من 
القيمة املقدرة وبصك مصدق مع جنس�ية وش�هادة الجنس�ية وبطاقة 
الس�كن وبطاقة تموينية وبراءة ذمة من الرضيبة واجازة صحية وعدم 
محكومي�ة والترصيح االمني وملدة ثالثني يوما تبدا من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف الجريدة الرسمية وستجري املزايدة يف قاعة الفراهيدي الساعة 
التاس�عة صباح�ا واذا صادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعد 
املزاي�دة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش 

االعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري االم�الك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية العزيزية وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
)21( لس�نة 2013. فع�ىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدي�ة العزيزية خالل فرة )30( ثالثون يوما تبدأ من اليوم الت�ايل لنرشها يف الصحف اليومية 
مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر 
مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية 

مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

اعالن
العدد 2025 / ش / 2017
التاريخ 23 / 11 / 2017 

املدعية / سارة هادي نعمة
املدعى عليه / وليد شاكر عبد الصاحب

اص�درت محكمة االحوال الش�خصية يف الكاظمية حكماً 
غيابي�اً بحق�ك بالرق�م 2025/ش/2017 وال�ذي يقيض 
تصدي�ق الطالق الرجعي الغيابي وملجهولية محل اقامتك 
تقرر تبليغك بالنرش يف صحيفتني محليتني وعدم اعراضك 
ع�ىل القرار الص�ادر بحقك ضمن امل�دة القانونية البالغة 
ثالث�ون يوم اعتب�اراً من تاريخ النرش فس�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية .
القايض / حممد حميسن عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / الرصافة 

االتحادية
الهيئة االستئنافية الثانية

العدد / 1714/س2017/2
التاريخ 2017/11/19

اىل املستأنف عليه الثاين / قيس هادي نارص
للطعن االس�تئنايف املقدم  من قبل املستأنف 
ام�ني بغ�داد / اضافة لوظيفت�ه  عىل القرار 
البدائي الص�ادر من محكم�ة مدينة الصدر 
مح�ل  وملجهولي�ة  557/ب/2016  املرق�م 
اقامت�ه تق�رر تبليغ�ه اعالن�ا بصحيفت�ني 
محليت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف 
يوم املرافع�ة املوافق 2017/12/6 ويف حالة 
عدم حضوره او ارسال من ينوب عنه قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحقه وفق�ا الحكام 

القانون

استنادا لقانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم )21( لسنة 2013 املعدل تعلن رشكتنا عن 
اج�راء مزايدة علنية لبي�ع )مخلفات الحديد( واملتضمنة )انابي�ب وبليت وصفائح حديد 
مس�تهلكة وبكمية خمس�ون طن وبسعر خمسة وس�بعون الف دينار للطن الواحد ( يف 
موقع مس�تودع وقود العزير الكائن يف مركز ناحية العزير يف الس�اعة )العارشة( صباحا 
وتك�ون قائمة املزايدة  ملدة )15( ايام تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة واذا 
ص�ادف يوم املزايدة عطلة رس�مية فتم�دد اىل اليوم ال�ذي يليه من ايام العمل الرس�مي 
فعىل الراغبني االش�راك يف املزايدة الحضور يف الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم 
التامينات القانونية بنس�بة )20%( والبالغة ) 750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار( 
واجور خدمة بنس�بة )2%( والبالغة ) 75,000( خمس�ة وس�بعون الف دينار عىل شكل 
ص�ك مصدق المر رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية /فرع ميس�ان بمبل�غ )825,000( 
ثمنمائة وخمس�ة وعرشون الف دينار قبل االش�راك باملزايدة وعىل املزايدين استصحاب 
املستمس�كات الرس�مية )االصل واملصورة ( نسخ ملونة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اج�ور  ن�رش االعالن وعلي�ه تس�ديد املبلغ كامال قبل اس�تالم امل�واد ورفعها م�ن املوقع 
املذكور خالل خمس�ة عرش يوما من تاريخ املصادقة علما ان املبلغ االجمايل للمزايدة هو 
3750,000  ثالثة مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار(  وبعكسه يعترب  ناكال وتصادر 

كافة التامينات ويتحمل فرق البدلني 
لالستفس�ار عن املزايدة مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مس�تودع وقود العمارة � شعبة 

املخازن قرب محطة تعبئة الرسالة الحكومية 
ع / املدير العام

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية / رشكة عامة

هيئة توزيع اجلنوب )فرع ميسان(
اعالن مزايدة للمرة االوىلجلنة البيع واالجيار

نوع 
مبلغ التاميناتالقيمة التقديرية لاليجار السنويالموقع العقار

النادي 
الطالبي

كلية 
التربية

47,470,000 سبعة واربعون 
مليون واربعمائة وسبعون الف 

دينار

9,494,000 تسعة ماليين 
واربعمائة واربعة وتسعون الف 

دينار

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

اعالن
العدد: 3014 

التاريخ: 2017/11/12

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت
السوق العصريسنة واحدة12,5م182حانوت1
السوق العصريسنة واحدة12,5م192حانوت2
السوق العصريسنة واحدة12,5م202حانوت3
السوق العصريسنة واحدة12م352حانوت4
السوق العصريسنة واحدة12م522حانوت5
السوق العصريسنة واحدة12م642حانوت6
السوق العصريسنة واحدة12م652حانوت7
السعدونيةسنة واحدة12م662حانوت8
السعدونيةسنة واحدة12م672حانوت9

السعدونيةسنة واحدة12م682حانوت10
السوق العصريسنة واحدة12م702حانوت11
السعدونيةسنة واحدة12م712حانوت12
السعدونيةسنة واحدة12م722حانوت13
السعدونيةسنة واحدة12م732حانوت14
السعدونيةسنة واحدة12م742حانوت15
السعدونيةسنة واحدة12م752حانوت16
السعدونيةسنة واحدة37م762حانوت17
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يمينة حمدي 

م�ساحة للر�أي

نهى الصراف 

م�ن الممك�ن أن ي�ؤدي التوت�ر واإلجه�اد النفس�ي إلى اتخ�اذ بعض 
الق�رارات الخطي�رة غير الصائب�ة أو غي�ر العقالنية التي يمك�ن أن تغير 
حياتن�ا، مثل القبول بوظيفة ذات مدخول جيد ولكن مع س�اعات مضنية 
من العمل، حيث توصل العلماء إلى تحديد جزء الدماغ الذي يصبح ضعيفا 
تح�ت وطأة التوتر والضغط، وهو المس�ؤول مباش�رة ع�ن عملية صنع 
الق�رار غير الطبيعية؛ حيث يؤدي التوتر إل�ى االلتباس أو االرتباك الذهني 
بي�ن الخيارات المتعددة والتي ال تمث�ل أي قيمة على المدى البعيد، بمعنى 
اختي�ار بدائ�ل غير آمنة مع مكاف�آت مجزية..اتخاذ الق�رار في هذا النوع 
من حاالت اإلجهاد المزم�ن يطلق عليه “الصراع بين التكاليف والفوائد”، 
وفي الغالب يتجاهل األفراد الواقعون تحت ضغط التوتر النفس�ي التكلفة 
اآلني�ة العالية لخياراتهم، لق�اء مكافأة أكبر..هن�اك، بالطبع، عوامل عدة 
تسبب اإلجهاد النفس�ي الذي يصبح مزمنا على المدى البعيد؛ منها قضاء 
ساعات عمل يومية مرهقة وطويلة سواء في العمل أو المنزل، إضافة إلى 
المرور بتج�ارب عاطفية واجتماعية غير ناجحة وعدم الش�عور باألمان 
والخوف من المس�تقبل، وأهمها على اإلطالق اضطرابات ما بعد الصدمة؛ 
وهي االضطرابات النفس�ية التي تتس�بب فيها حوادث مفاجأة وصادمة 
ف�ي حياة اإلنس�ان، مثل موت ش�خص عزيز أو فقدان ممتل�كات قيمة أو 
الخروج من تجربة عاطفية مريرة، حيث يصبح من الصعب معها الحفاظ 
عل�ى التوازن النفس�ي االنفعالي..تتفاوت أعرض ه�ذه االضطرابات من 
ش�خص إلى آخر، لكن هناك مالمح تكاد تكون مشتركة حتى مع اختالف 
التفاصيل التي تتعلق بالتجربة الش�خصية والبيئ�ة االجتماعية؛ منها قلة 
الن�وم، االنفعال غي�ر المبرر والعني�ف ألتفه األس�باب، اضطرابات األكل 
)فق�دان الش�هية أو اإلفراط في تن�اول الطعام(، اضطراب�ات النوم، عدم 
القدرة على التعامل مع الناس س�واء أكانوا غرب�اء أم مقربين، فضال عن 

تعذر القيام بالواجبات اليومية الروتينية حتى البسيطة منها.
من جانب آخر، يعد توقي�ت اتخاذ القرار، عامال مهما لضمان نجاحه، 
فالتري�ث مطلوب خاص�ة في حالة وقوعن�ا تحت وطأة ظروف نفس�ية 
س�يئة، إال أن التردد الطويل ال يمكن أن يكون ذا فائدة مثله مثل التس�رع؛ 
فبع�ض الق�رارات المصيرية في حياتنا تتطلب الحس�م ف�ي وقت قصير 
نس�بيا ويمك�ن أن تفق�د قيمته�ا إذا طال�ت فت�رة التفكير أو الت�ردد في 
اتخاذه�ا، وربما تضيع علينا الفرصة بأكملها خاصة في ما يتعلق بالعمل 
أو الدراس�ة. أما الق�رارات العاطفية، فه�ي األكثر تأثرا بحالتنا النفس�ية 
الس�يئة وربما يعمد البعض إلى التخبط واتخاذ مواقف وإجراءات يمكنها 
أن تس�بب األذى للطرف اآلخ�ر، لمجرد الرغبة في ذل�ك بصرف النظر عن 
ضررها عليهم.يؤكد علماء النفس أن عملية اتخاذ القرارات غير العقالنية 
تتأتى بس�بب تشوش في اإلدراك، وهذا األمر يؤدي إلى إصدار حكم قاصر 
عل�ى األحداث م�ن دون التحقق م�ن المعلومات أو التركي�ز على معلومة 
واح�دة أو وج�ه واحد من أوج�ه الحقيقة، حيث يكون الق�رار قاصرا في 
الغال�ب. فضال عن ذل�ك، يتوقع من بعض األش�خاص الذين يقبعون تحت 
تأثير االنفعاالت والضغوط النفسية، أن يتجاهلوا الوقائع والحقائق على 

الرغم من اطالعهم عليها، وفي هذا نوع من مناكدة النفس أو اآلخرين.

إل�ى أين يتجه التعليم في البلدان العربية؟ س�ؤال ربما ل�م يرد على أذهان 
المعلمي�ن واألولياء، ولم تطرحه الكثير من الحكومات العربية في مجالس�ها 
الدورية، إال أن اإلجابة عليه تبدو واضحة، فلو تمعنا مثال في واقع المؤسسات 
التعليمية وما أصبح سائدا فيها، ألدركنا أن المنظومة التعليمية برمتها متجهة 
نح�و االنهيار القيمي واإلفالس التعليمي. يكفي أن نش�ير إلى ما أصاب عالقة 
التلميذ بالمعلم من ش�رخ عميق، يصعب عالج�ه، إذا لم تتكاتف جهود األولياء 
والمربين والحكومات لرد االعتبار للمعلم وإحياء الرغبة في التعلم لدى النشء.

من المؤس�ف أن تهل علينا األخبار من معظم البلدان العربية لتش�عرنا بالحزن 
والتأس�ي على ما وصل إليه التنكيل والتعنيف للمربي، الذي كان له الفضل في 
إن�ارة عقولن�ا بنور العلم، وتأثي�ره يمتد في كامل حياتنا.لم�اذا أصبح المعلم 
“كبش فداء” للتدهور األخالقي في المجتمع وانحدار القيم العائلية والتأثيرات 
الس�لبية لمناهج الدراسة والفساد المستشري في المجتمعات بشكل عام.هذا 
الخلل القيمي واالنحدار األخالقي، اللذان بلغ تأثيرهما حد تعنيف مربي األجيال 
وهدر كرامته على مرأى ومس�مع من تالميذه، ليس�ا ناتجين فقط عن تخلي 
األسرة عن مس�ؤولياتها التربوية تجاه أبنائها، بل وأيضا ألن المدارس فقدت 
دوره�ا في تعليم التالميذ القيم والمبادئ التي تدعم ما يتعلمونه في منازلهم.

الم�دارس ل�م تعد بيئ�ة صالحة للتعليم، بس�بب عدد ال حصر له من المش�اكل 
القيمية والتعليمي�ة العميقة الجذور التي أثرت على ج�ودة التدريس، وجعلت 
التالميذ والمدرس�ين على حد س�واء واقعين تحت ضغوط ش�ديدة ينفس�ون 
عنها بالعنف المتبادل..«التعليم ش�يء رائع فعال، لك�ن من الجيد أن نتذكر من 
وقت آلخر، أن جميع األشياء التي تستحق ال يمكن ألحد أن ُيعلِّمها لك«، مقولة 
للروائي األيرلندي أوسكار وايلد، ذكرتني بأن التعليم في بلداننا العربية لم يعد 
يمن�ح خريجي الجامعات المهارات المجدية التي تس�تحق أن يقضي اإلنس�ان 
م�ن أجلها أكثر من نصف عم�ره تحت ضغوط مصان�ع االمتحانات، ويحصل 
بع�د هدر س�نوات طويلة على ش�هادة ال تع�ادل االختصاص�ات المطلوبة في 
سوق الشغل..الدول التي تحتل الصدارة على المستوى العالمي من حيث جودة 
التعليم حققت قفزات نوعية على جميع األصعدة، وخالل فترات زمنية وجيزة 
أصبحت من الدول األكثر تطورا ورخاء رغم افتقارها للثروات الطبيعية، وذلك 
بفض�ل جودة ورقي أنظم�ة التعليم فيها. الحكومات في س�نغافورة واليابان 
والصين وغيرها تدرك أن التعليم أس�اس التنمية وتؤمن بأنه جزء ال يتجزأ من 
مبدأ العدالة االجتماعية، لذلك فإنها تحرص على وضع مناهج دراس�ية قادرة 
عل�ى ضمان القوة العاملة الت�ي يحتاجها أرباب العمل، فترك�ز على المهارات 
المطلوب�ة، وتدع�م التالمي�ذ الذين في حاجة إلى المس�اعدة إلتاح�ة الفرصة 
له�م إلبراز مواهبهم..لكن أغلب الحكومات العربي�ة ال تعتبر التعليم جزءا من 
مجتمع يتغير، وال تنظر له على أنه حق بل امتياز، ومثل هذه العقلية المتوقفة 
ف�ي الزمن حّولت المدارس والجامعات إلى مجرد مختبرات لالمتحانات دمرت 
العملي�ة التعليمي�ة وأفق�دت الكثيري�ن الرغبة ف�ي التعلم ع�وض أن تجعلهم 
يتعطش�ون إلى المعرفة لبقية حياتهم..التعليم الجيد حق تكفله أغلب دساتير 
ال�دول ف�ي العال�م، لكن من المؤس�ف أن من هض�م حقه في التعلي�م الهادف 
والمثم�ر، ال يمكنه رف�ع قضية أمام القضاء في مجتمعاتن�ا العربية للمطالبة 

بتعويضه عن سنوات عمره التي أهدرها في الدراسة هباء.

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

عوامل تسبب فقدان البرص

أعلن خبراء طب العيون في مركز مونتيفيوري بنيويورك أن 75% 
م�ن ح�االت فقدان البصر تصيب النس�اء، وأش�اروا إل�ى العوامل 
المفاجئة المس�ببة للغلوكوما.وتعد األشعة فوق البنفسجية أحد 
أهم العوامل التي تدمر الجهاز البصري بحسب العلماء، لذلك ينصح 
الخبراء باس�تخدام النظارات الشمس�ية. كما يرون أن الناس قد ال 
يشعرون بهذا التأثير لعدم وجود مستقبالت ألم في شبكية العين.

ويعد التدخين من األسباب األخرى لفقدان البصر مع تقدم العمر، 
ويق�ول الباحثون إن »المدخن يعاني من الضمور البقعي أكثر من 
غيره بمقدار الضعف، وإن العالقة بين فقدان البصر والتدخين هي 
بنفس مستوى سرطان الرئة والتدخين«.كما يشير الخبراء إلى أن 
استخدام العدس�ات الالصقة من العوامل المسببة لفقدان البصر، 
ألن اس�تخدامها يزيد من احتمال إصاب�ة العين بعدوى بكترية، ما 
قد يؤدي في النهاية إلى فقدان البصر، وال يمكن القضاء على هذه 

البكتريا حتى باستخدام المحاليل المعقمة.

نش�رت صحيفة » Science Alert« أن علماء األحياء 
من جامعة برينستون األمريكية، شهدوا ظهور أنواع 

جديدة من الحيوانات الفقارية البرية ألول مرة.
فقد عثر الباحثون في جزيرة دافني في غاالباغوس، 
عل�ى طيور لم يصفها من قبل علم�اء الحيوان وهي 
من نوع عصافير داروين أو )عصافير غاالباغوس(.

فف�ي القرن التاس�ع عش�ر، توص�ل عال�م الطبيعة 
الرحالة تشارلز داروين، بعد زيارته 
لجزر غاالباغوس، إلى نتيجة تقول، 
إن جمي�ع الطيور عل�ى هذه الجزر 
تعود إلى س�لف واحد، ويعيش على 

هذه الجزر 15 نوعا من الطيور.
وراقب العلماء عملية التهجين التي 
تحص�ل بي�ن أن�واع الطي�ور هذه، 
من خ�الل ظهور فراخ  م�ن تزاوج 
نوعين مختلفي�ن للطيور على هذه 

الجزيرة.
جزي�رة  عل�ى  الباحث�ون  والح�ظ 
دافن�ي وج�ود طائ�ر ذكر م�ن نوع 
وال�ذي   ،»Geospiza conirostris«
يعي�ش أص�ال عل�ى جزي�رة أخرى 
كلي�ا ع�ن طي�ور ه�ذه  ويختل�ف 
الجزيرة. لكنه تزاوج مع أنثيين من 

طيور »Geospiza fortis«. وجاءت النتيجة بتفقيس 
ف�راخ جديدة خصبة ق�ادرة على التكاث�ر، وهذا غير 
مألوف ل�دى الطيور الهجينة.إذ تتمي�ز هذه الطيور 
الهجينة بمنقار مختلف في الشكل والحجم عن بقية 
طيور الجزيرة، كما تتمي�ز بصوت مختلف أيضا عن 
أصوات س�اللتي أبويها، وه�ي ال تتزاوج إال مع أبناء 

جلدتها الهجينة.

أفادت مجلة “فرويندين” األلمانية بأن الزنجبيل يعد 
س�ّر الصح�ة والجمال؛ حيث أنه يعتبر س�الحا فعاال 

لمحاربة الكثير من المشاكل الجمالية.
ويع�زز الزنجبي�ل عملي�ة التمثيل الغذائي، ويس�اعد 
الجسم على حرق الس�عرات الحرارية، كما أن تناول 

كوب م�ن منق�وع الزنجبي�ل )الب�ارد أو الس�اخن( 
بعد الطعام يس�اعد عل�ى تهدئة المعدة.كما يس�اعد 
الزنجبيل على عالج ضعف وتس�اقط الشعر. ويعمل 
ماسك الزنجبيل الطازج مرة واحدة في األسبوع على 
تحفيز نمو الشعر. ولهذا الغرض يتم استخدام عصير 
ملعق�ة صغي�رة م�ن الزنجبيل، 
ومزجه مع 120 مللترا من زيت 
جوز الهند، ووضعه على الشعر 
نص�ف  لم�دة  وترك�ه  الج�اف، 
ساعة، ثم شطفه بالماء الدافئ.

إل�ى  الصين�ي  الط�ب  وينظ�ر 
س�الحا  باعتب�اره  الزنجبي�ل 
لمواجه�ة أعراض الش�يخوخة، 
فمضادات األكسدة الموجودة به 
ال تحفز فقط إنت�اج الكوالجين 
وتحد م�ن االلتهابات وش�وائب 
البش�رة، ولك�ن أيض�ا يس�اعد 

الزنجبيل على تقليل الندوب.
لع�الج  الزنجبي�ل  ويس�تخدم 
ح�ب الش�باب وتنقي�ة البش�رة 
بفضل تأثيره المطّهر والمضاد 
البكتيري�ا  لمحارب�ة  لألكس�دة 

المسببة للبثور.

»عصافري داروين« تعود الزنجبيل حيارب مشاكل اجلامل

تكلفة القرار اخلاطئ مصانع االمتحانات

ديب حتتضن معرض »فضاءات عراقية« الفني التشكييل األول 2017
دبي / المستقبل العراقي/عمر علي  

تحتضن إمارة دب�ي فعاليات المعرض 
األول  العراق�ي  التش�كيلي  الفن�ي 
)فضاءات عراقية( ال�ذي يقام بتنظيم 
مجل�س العمل العراقي ف�ي ظل أجواء 
االحتفاالت العامة التي تش�هدها دولة 
اإلم�ارات العربي�ة المتحدة بمناس�بة 
الذك�رى ال� 46 لقيام االتح�اد،  للفترة 

بين 7 لغاية 10 من ديسمبر 2017.
ويع�د )فض�اءات عراقي�ة( المع�رض 
الفن�ي التش�كيلي العراق�ي األكبر من 
حيث المشاركة بعدد الفنانين العراقيين 
واألعمال الفنية التش�كيلية المختلفة، 
وذلك في إطار تثمين الدور الالفت الذي 
تقوم به دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في دعم حضور الفني التشكيلي العربي 
ف�ي المحافل المختلفة، وتعزيز ريادته 
واإلقليم�ي  المحل�ي  المس�توى  عل�ى 

والعالمي.
ويش�ارك في )فض�اءات عراقية( نحو 
60 فنان�اً عراقي�اً يقيمون ف�ي 9 دول 
مختلف�ة ، م�ن الع�راق  )26( فنان�اً، 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة )22( 

فناناً، والوالي�ات المتحدة )4( فنانين، 
وكن�دا واألردن بواق�ع )2( فن�ان لكل 
منهما، ثم اس�تراليا، وجمهورية مصر 
العربي�ة، والمملكة المتح�دة، وتركيا، 

وذلك بواقع فنان واحد لكل منها.
ضي�اء  ق�ال  المناس�بة  ه�ذه  وف�ي 
الشكرجي رئيس مجلس العمل العراقي 
في أبو ظبي:« يمث�ل المعرض حصيلة 
جهود كبي�رة بذلت على مدى االش�هر 

الماضي�ة، حي�ث أك�دت مجموعة من 
الفناني�ن العراقيين عل�ى أهمية وضع 
بصمة محبة تنس�جم مع ما يكنه الفن 
العراقي لدولة اإلمارات في عيدها، وقد 
فوجئنا بحج�م الرغبة في المش�اركة 
والحف�اوة البالغ�ة من قب�ل الفنانين، 
والت�ي ج�اوزت المئ�ات وكل ذلك كان 
أص�دق دلي�ل أس�هم في عك�س محبة 

اإلمارات النابعة من القلب«.

من جهته قال الدكتور أحمد السامرائي 
رئيس مجموعة صح�ارى اإلعالمية – 
الراعي اإلعالمي للمعرض: » ال شك أن 

المش�اركة ف�ي دعم مثل ه�ذا المحفل 
المه�م تصب في تس�ليط الض�وء على 
م�ا يتمتع ب�ه الف�ن والفن�ان العراقي 
من تميز وأصال�ة وإبداع، كما أن بريق 
المناس�بة الت�ي نحتفل به�ا في ذكرى 
ق�����ي�ام االتح�اد تضي�ف للمعرض 
جمالية مضاعف�ة، ونعتقد أن الفعالية 
متمي�زة،  أص�����داء  عل�ى  س�تحوز 
وستش�كل نقط�ة مهم�ة في مس�يرة 

ال���فن التش����كيلي العراقي«.
وتض�م قائم�ة المش�اركين نخب�ة من 
ال�رواد واألكاديميين والعديد  الفنانين 
من الفنانين المعروفين، حيث سيشارك 
وأن�س  فرم�ان،  عاص�م  د.  م�ن:  كل 
اآللوس�ي، ومك�ي عم�ران، ومحم�ود 
واحس�ان  س�بتي،  وقاس�م  فهم�ي، 
الخطي�ب، ومعتصم الكبيس�ي، وأحمد 
أكرم، وبت�ول الفكيكي، وابراهيم الندا، 

وتحرير عل�ي، وجودت ش�كر، وأحمد 
الش�هابي، وخال�د المق�دادي، وعاتكة 
الخزرجي، وشاكر اآللوسي، وغيرهم.

وفي اإلطار ذاته، قال الفنان أحمد أكرم 
رئي�س اللجن�ة المنظم�ة للمع�رض:« 
بلغت األعمال المش�اركة في المعرض 
نحو 60 عمالً تم اختيارها من بين 795 
عمالً، وذلك بمش�اركة 60 فناناً عراقياً 
م�ن مختل�ف دول العال�م ت�م اختي�ار 
أعماله�م م�ن أص�ل 265 فنان�اً، وفي 
ضوء ضخامة المش�اركة سيتم عرض 
عمل فني واحد لكل فنان، وس�تتضمن 
األعمال المعروضة: الرس�م، والنحت، 
والخ�زف، والس�يراميك، والعدي�د من 

األعمال األخرى«.
عل�ى صعيد متص�ل، س�يتم عرض 10 
أعم�ال فنية مهم�ة أخ�رى لمجموعة 
م�ن الفناني�ن العراقيي�ن التش�كيليين 
الرواد الراحلي�ن، وتضم قائمة الفناين 
المذكورين كالً من: اسماعيل الشيخلي، 
واسماعيل فتاح الترك، وخالد الرحال، 
وراكان دبدوب، وفيصل لعيبي، وكاظم 
حيدر، ومحمود صبري، ومنقذ شريدة، 

ونجيب يونس، وعبد القادر الرسام.


