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رئيس اجلمهورية: املادة »140« باقية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس الجمهوري�ة فؤاد معصوم، أمس 
االثن�ن، ان محافظ�ة كرك�وك تع�د صورة 
مصغرة للعراق، مبينا رضورة تطبيق املادة 
140 الت�ي اعتربها مادة دس�تورية، وفيما 
أش�ار إىل أن  املادة »باقية«، وفيما كشف أن 
اله�دف من زيارت�ه إىل الس�ليمانية لتقريب 
وجه�ات النظر ومش�اركة جمي�ع األطراف 
يف إزالة املش�اكل وتقوية العالقات بن بغداد 
وأربيل، إال أن الزيارة يبدو أيضاً أنها رسعت 
باختي�ار محاف�ظ جديد للس�ليمانية. وأكد 
رئي�س الجمهوري�ة ف�ؤاد معص�وم، خالل 

مؤتمر صحفي مش�رك عقده مع محافظ 
كرك�وك وكال�ة راكان الجب�وري، يف مبن�ى 
املحافظ�ة، عىل رضورة حل املش�كالت التي 
تواج�ه كركوك، وأولها عقد جلس�ة مجلس 
محافط�ة كرك�وك، كونه�ا مدين�ة التآخي 
واملحبة والجميع عاشوا فيها دون مشاكل.

وأوض�ح أنه احيانا تح�دث ظروف قد تؤدي 
إىل خلط االوراق، وكركوك هي لجميع الكرد 
والعرب والركمان والكلدواش�ورين وليس 
هن�اك أفضلية ألي مكون عىل آخر، مش�را 
إىل ان »زيارت�ه لكرك�وك ليس�ت االوىل وهي 
لالطالع عىل بعض األمور التي لو تم إهمالها 
تعب�ره.  حس�ب  مش�اكل«،  إىل  س�تؤدي 

وأضاف معصوم انه التق�ى برئيس الوحدة 
االداري�ة والقي�ادات االمنية، كما س�يلتقي  
بممثيل املكون�ات، وذلك ألن هدف زيارته إىل 
كركوك وعقد اللقاءات ه�و لتحقيق تصور 
عن كل االم�ور التي تح�دث يف املدينة، فيما 
قال أن »املادة 140 دستورية وستبقى لحن 

تطبيقها«.
ويع�رض العرب والركم�ان يف كركوك عىل 
املادة 140 من الدس�تور العراقي، ويرون أن 
سقفها الزمني انتهى يف كانون األول 2007، 

وبالتايل فهي بحاجة إىل تعديل دستوري.

التفاصيل ص3

         بغداد / المستقبل العراقي

ملحت املستش�ارة األملانية أنغي�ال مركل، أمس 
االثن�ن، مج�ددا إىل ع�دم تفضيله�ا لحكومة 

أقلية.
وقالت بعد اجتماع لقيادة حزبها )الديمقراطي 
املسيحي( إن أملانيا تحتاج إىل حكومة مستقرة 

ويف أرسع وقت ممكن. 
وبررت كالمها هذا بأن حكومة كهذه ستكون 
إص�الح  ملقرح�ات  االس�تجابة  ع�ىل  ق�ادرة 
االتح�اد األوروبي والتعامل مع األجواء العاملية 
غ�ر املس�تقرة. وإثر فش�ل محادث�ات ائتالف 

»جاماي�كا« ل�م يعد أم�ام مركل س�وى خيار 
تش�كيل حكومة أقلية أو الذهاب إىل انتخابات 
مبك�رة يف ظ�ل رف�ض االش�راكين االئت�الف 
معها. بيد أنه حدثت تطورات يف موقف الحزب 
االشراكي لجهة الدخول يف محادثات مع حزب 
م�ركل بعد النداء الذي وجه�ه الرئيس األملاني 
لألح�زاب األملانية وطلبها منها املحاولة مجددا 

لتشكيل حكومة جديدة.
وبع�د لقائه بق�ادة أحزاب ائت�الف »جامايكا« 
وزعيم الحزب االش�راكي مارتن ش�ولتس كل 
عىل ح�دة، وجه الرئي�س األملان�ي فرانك فالر 
ش�تاينمار دعوة جديدة، وهذه املرة مشركة، 

إىل م�ركل وزعيم الح�زب البافاري هورس�ت 
زيهوف�ر ورئي�س الح�زب االش�راكي مارت�ن 
ش�ولتس يوم الخميس املقبل كي يبحث معهم 

سبل الخروج من األزمة الحكومية الحالية.
وفيم�ا تفض�ل م�ركل خي�ار تش�كيل ائتالف 
كب�ر م�ع الح�زب االش�راكي ألربع س�نوات 
قادمة، فإن االش�راكين لم يحسموا خيارهم 
تماما بعد، رغم إعالنهم االس�تعداد للدخول يف 
محادث�ات مفتوحة النتائج م�ع حزب مركل. 
وقال�ت املستش�ارة إن تحالفه�ا )املس�يحي( 
يرغب يف إج�راء هذه املحادثات بصورة »جادة 

ومتحمسة وأمينة«، حسب تعبرها.

مريكل تريد »حكومة قوية« الملانيا

معصوم زار كركوك لـ »حتقيق تصور« عن املدينة.. وبارزاني يدفع بـ »ابو بكر« حمافظا للسليمانية

رئيس الوزراء: علينا أن نقيض عىل الفاسدين كام قضينا عىل »داعش«

حمافظ البرصة يطلب
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موازنة 2018 ختصص 30 باملئة من مبلغها لـ »اإلنفاق العسكري«
         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عض�و اللجن�ة املالية 
النيابي�ة هيث�م الجب�وري، أمس 
االثنني، نس�بة اإلنفاق العسكري 
فيم�ا   ،2018 ع�ام  موازن�ة  يف 
أكد وج�ود مليون ورب�ع املليون 

منتسب أمني يتسلمون رواتب.
ونقل�ت وكال�ة »الغ�د برس« 
عن الجب�وري قوله، إن »نس�بة 
االنفاق العس�كري تشكل ما بني 
25 إىل 30% م�ن املوازنة اما بقية 
الخدم�ات ال ت�زال تحص�ل ع�ى 
النس�ب االقل يف املوازن�ة«، مبينا 
أن »قط�اع الطاق�ة يح�ل ثاني�ا 
بنس�بة تتج�اوز 20% بعد األمن 

والدفاع«.
الكب�رة  »النس�بة  أن  وأك�د 
لإلنف�اق العس�كري له�ا تأث�ر 
س�لبي عى القطاع�ات الخدمية 

للمواط�ن«، موضح�ا أن »األمن 
مهم لك�ن كل دول العالم تعطي 
والخدم�ات  والصح�ة  للتعلي�م 
العامة النس�بة االكرب الرتباطها 
املبارش م�ع املواط�ن وإن زيادة 
نس�بة االمن والدف�اع يف املوازنة 
بقي�ة  حس�اب  ع�ى  تك�ون 

القطاعات«.
وأشار الجبوري، إىل أنه »عادة 
ال تتغر هذه النسب كثرا.. تزداد 

بقدر 3% أو تنخفض %2«.
وع�زا س�بب النس�بة العالية 
لإلنف�اق العس�كري إىل أن »أكثر 
م�ن 40% تقريب�ا م�ن الدرجات 
الوظيفية تكون يف االمن والدفاع، 
املوازنة  تلقائيا تذه�ب  وبالت�ايل 
باتجاهه�م حت�ى وأن قللن�ا من 
ورب�ع  ملي�ون  الن  االس�تثمار 
امللي�ون عدد املنتس�بني واملوازنة 

تغطي رواتبهم«.

         بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت املحكمة االتحادي�ة العليا، أمس االثنني، 
إبطال دعوى اقامها وزير املالية الس�ابق هوشيار 
زيباري ض�د رئيس الربملان س�ليم الجبوري، فيما 
ق�ررت تأجي�ل النظ�ر يف دع�وى النائ�ب مش�عان 
الجب�وري لطلب الحك�م بإلزام مجل�س محافظة 

صالح الدين باقالة املحافظ.
وقال املتح�دث الرس�مي للمحكم�ة االتحادية 
العلي�ا إياس الس�اموك يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، إن »املحكم�ة االتحادي�ة 
العليا عقدت جلستها بحضور كامل االعضاء اليوم 
االثنني املص�ادف )27/ 11/ 2017( ونظرت عدداً 

من الدعاوى املدرجة عى جدول االعمال«.
واضاف الس�اموك، أن »هوش�يار زيباري اقام 
دعوى عى رئيس مجلس النواب/ أضافة لوظيفته 
لطلب الحكم بإلغاء وإبطال قرار سحبه الثقة عنه 
وطل�ب الحكم بااليصاء إىل مجل�س النواب بتعديل 
الحكم الدستوري بأن يعد الوزير املستجوب مقاالً 

وليس مستقيالً من تاريخ قرار سحب الثقة«.
وبني الساموك أن »املدعي لم يحرض إىل الجلسة 
رغم تبلغه، وأصدرت املحكمة قراراً بإبطال الدعوى 

بناًء عى طلب املدعي عليه«.
وأوضح املتحدث الرسمي أن »خبراً ردد اليمني 
أمام املحكمة ألعداد تقرير بخصوص دعوى رئيس 
مجل�س ال�وزراء/ اضاف�ة لوظيفت�ه ع�ى رئيس 
مجلس النواب/ إضاف�ة لوظيفته بخصوص طلب 
الحكم بعدم دستورية إضافة مادة باعفاء املقاول 
العراقي من الرس�وم عى قان�ون إعفاء الرشكات 
االجنبي�ة واملقاولني الثانويني األجان�ب املتعاقدين 
يف عقود جوالت الرتاخيص من الرس�وم رقم )46( 

لس�نة 2017«.وبني الس�اموك أن »املحكمة كلفت 
الخب�ر بإع�داد تقري�ر يف ما إذا كان�ت إضافة تلك 
م�ادة يف ذلك القانون بإعفاء املق�اول العراقي من 
الرس�وم أس�وة باملقاول األجنبي سيؤدي إىل زيادة 
يف املوازنة العامة ويلح�ق رضر بها«، موضحاً أنه 
»تق�رر تأجي�ل النظر يف الدع�وى إىل يوم )18( من 
الش�هر املقبل لغرض منح وقت أمام الخبر إلعداد 

تقريره«.
وأك�د ان »املحكم�ة نظ�رت يف دعوى مش�عان 
الجب�وري لطلب الحك�م بإلزام مجل�س محافظة 
ص�الح الدي�ن باقال�ة املحاف�ظ وعدم دس�تورية 
اس�تمراره يف منصب�ه، حي�ث تقرر تأجي�ل النظر 
فيها إىل يوم )18( من الش�هر املقبل لفسح املجال 
أم�ام املدعي عليه إلع�داد الئحة عى م�ا تضمنته 
جلس�ة اليوم الس�يما املتعلق باختصاص املحكمة 

االتحادية العليا يف نظر هذه الدعوى«.
واورد أن »دع�وى تم النظ�ر فيها لطلب الحكم 
بإل�زام رئيس مجلس الن�واب/ اضاف�ة لوظيفته 
بتطبيق املادتني )48( و )65( من الدستور املتعلقة 
بتش�كيل مجل�س االتح�اد، حي�ث ت�م رد الدعوى 
كون الدس�تور لم ينمح املحكم�ة االتحادية العليا 
اختصاص إلزام مجلس النواب بترشيع القوانني«.

ولف�ت إىل أن »املحكم�ة أجلت النظ�ر يف دعوى 
بالطع�ن بدس�تورية فقرت�ني يف قان�ون  تتعل�ق 
مؤسس�ة الس�جناء رق�م )35( لس�نة 2013 إىل 
الثامن من الش�هر املقبل بطلب م�ن وكيل املدعي 

وزير املالية/ إضافة لوظيفته«.
وأعلن رئي�س مجلس النواب س�ليم الجبوري، 
األربعاء )21 ايلول 2016( أن وزير املالية هوشيار 
زيب�اري رف�ع دع�وى للطعن بق�رار ع�دم اقتناع 

الربملان بأجوبته.

أجلت النظر بدعوى أقامها مشعان اجلبوري

املحكمة االحتادية تقرر ابطال دعوى اقامها زيباري ضد رئيس الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة الجنايات املركزي�ة، أمس 
االثنني، حكما باإلعدام ش�نقا عى مدان بجريمة 
املتاجرة باملواد املخدرة. وقال القايض عبد الستار 
برقدار املتحدث الرس�مي ملجلس القضاء األعى 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »محكم�ة الجنايات املركزي�ة بهيأتها الثانية 
أصدرت حكمها باإلعدام ش�نقا حتى املوت بحق 
أحد تجار املخدرات يف بغداد«. وأضاف برقدار إن 
»املته�م اعرتف خ�الل دوري التحقيق واملحاكمة 
باملتاج�رة بمادة الكريس�تال املخدرة«.  وأش�ار 
املتحدث الرس�مي إىل أن »امل�دان كان يبيع الغرام 
الواحد بستني ألف دينار بعد رشائه من تاجر آخر 
بمبلغ 40 ألفا ويتم تسويق املواد وبيعها . وتابع  
أن »املحكمة أصدرت قرارها باالعدام شنقا وفق 
املادة الرابعة عرش / اوال /2 من قانون  املخدرات 

رقم 68 لسنة 1965«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت عض�و مجل�س محافظة دي�اىل نجاة 
الطائ�ي، أمس االثن�ني، أن معدالت العنوس�ة يف 
املحافظة بلغت »مستويات غر مسبوقة يف تأريخ 
املحافظ�ة«، فيم�ا حذرت م�ن »مفاهيم خاطئة 
ت�روج له�ا« مسلس�الت أجنبية.ونقل�ت وكال�ة 
»السومرية نيوز« عن الطائي القول ان »معدالت 
العنوس�ة يف مجتمع دياىل بلغت مس�تويات غر 
مس�بوقة هي االك�رب يف تاري�خ املحافظة مؤكدا 
ب�ان عوام�ل ع�دة تق�ف وراء ارتفاع العنوس�ة 
بعضه�ا مرتب�ط بالوض�ع االقتص�ادي والبعض 
االخر بمواضيع مستجدة عى الساحة«. وحذرت 
الطائ�ي، من »خط�ورة املفاهي�م الخاطئة التي 
تروج لها املسلسالت األجنبية ومنصات التواصل 
االجتماعي عن مفهوم بناء األرسة والزواج والتي 
تدف�ع لألس�ف الش�باب إىل العزوف ع�ن الزواج، 
وه�ذا خطأ يه�دد بناء األرسة ويخلق مش�اكل ال 
تح�ى للمجتمع«. ودع�ت الطائي، إىل »رضورة 
تبني برنامج وطني يس�اعد ع�ى بناء األرس من 
خالل تقديم س�لف الزواج ومساعدة الشباب ألن 

البناء املجتمعي رضورة اسرتاتيجية«.

عضوة بمجلس دياىل : معدالت العنوسة
 بلغت مستويات غري مسبوقة

اجلنايات املركزية حتكم باإلعدام 
لتاجر خمدرات 

        بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس اإلثنني، 
إن محارب�ة الفس�اد تحتاج إىل تضحي�ات، مؤكدا 
بالقول »علينا أن نقيض عى الفاسدين كما قضينا 

عى داعش«.
وذكر العب�ادي، يف كلمة له خ�الل حفل تخرج 
دورة التحري�ر والبناء يف جامعة بغداد، إننا »اليوم 
أم�ام تحدي آخر وتحدي اإلره�اب ال زال والتحدي 
القادم هو اإلرهاب الفك�ري«، مضيفا أن »قدرات 
قواتن�ا األمني�ة واالس�تخبارية تط�ورت وأحبطنا 
الكث�ر م�ن الخروقات، ونح�اول أن نمن�ع الدعم 

لإلرهابي�ني وتجني�د الش�باب«. وأش�ار العبادي، 
إىل أن »ق�وى الفس�اد ال تريد البناء تري�د الدمار.. 
وعلينا أن نقيض عى الفاس�دين كم�ا قضينا عى 
داع�ش«، مبين�ا أن »محارب�ة الفس�اد تحتاج إىل 
تضحي�ات.. ودورن�ا يف مكافح�ة الفس�اد يتعدى 
األجهزة الرقابية يف الدولة«. وأردف بأن »الفس�اد 
مافيا له موارد مالية ووسائل إعالم ومعركتنا معه 
أصع�ب من املعركة مع الدواعش«، مؤكداً »نحتاج 
إىل وعي ورؤية ملواجهة خطر الفاس�دين وكش�ف 
زي�ف ادعاءاته�م«. وأض�اف العب�ادي، أن »البناء 
واالس�تقرار تح�د أمام الحكومة ونس�عى لتفعيل 
االس�تثمار لخلق فرص عمل كث�رة«، الفتاً إىل أنه 

»علين�ا التعاون والتكاتف للقضاء عى الفاس�دين 
واألمر يتطلب تضحيات«.

واس�تطرد رئي�س ال�وزراء، بالق�ول »انتصار 
قواتنا ع�ى الجماعات اإلرهابية وتحريرها األرض 
تجرب�ة فريدة يف املنطقة، وجميع أبناء محافظات 
الع�راق قدم�وا التضحي�ات من أج�ل القضاء عى 

اإلرهاب«.
وتاب�ع »نحيي تضحي�ات الطلبة الذي�ن تركوا 
مقاعد الدراس�ة لقت�ال داعش اإلرهاب�ي«، مبينا 
أن�ه »أمامنا تح�دي اإلره�اب الفك�ري.. ونحاول 
خلق منظوم�ة للتعاون مع ال�دول ملكافحة خطر 

اإلرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا نائب رئيس الجمهورية اس�امة النجيفي، 
أمس االثنني، اىل ترشي�ع قانون الخدمة االلزامية، 
فيما اكد وزير الدفاع عرفان الحيايل اهتمام وزارته 

بذلك.
وقال مكتب النجيفي يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه ان »نائب رئيس الجمهورية 
يف  وكان  الدف�اع،  وزارة  زار  النجيف�ي  أس�امة 
اس�تقباله وزير الدفاع وأركان ال�وزارة«، مبينا ان 
»النجيفي شكر الوزير وقيادات الصنوف وضباط 

الجيش ومنتسبيه كافة عى انتصاراتهم يف معارك 
التحرير والقضاء عى تنظيم داعش اإلرهابي«.

وحيا النجيفي خالل البيان »الجيش العراقي يف 
عالقته الجديدة مع أهله وشعبه حيث رضب مثال 
رائعا يف التعامل اإلنس�اني والتع�اون املبدئي أثناء 
تطه�ر املدن والقصب�ات من اإلرهابي�ني«، مثمنا 
»التضحيات الكبرة التي قدمها من دماء أبنائه«.

وش�دد النجيفي ع�ى »رضورة حف�ظ حقوق 
الشهداء واستحقاقات عوائلهم الكريمة واالعتناء 
الج�دي بالجرح�ى«، الفت�ا اىل ان »يك�ون منه�ج 
الجيش بعيدا ع�ن االتجاهات السياس�ية، ويقوم 

بواجباته املقرة دستوريا بكل مهنية«.
ودع�ا النجيف�ي إىل »رضورة ترشي�ع قان�ون 

الخدمة االلزامية«.
م�ن جانب�ه، اك�د وزير عرف�ان الحي�ايل خالل 
البيان ان »الوزارة مهتمة بش�أن الخدمة االلزامية 

وقدمت مسودة ملرشوع القانون«.
وقدم الحيايل رشحاً مفصال عن معارك التحرير 
والتضحي�ات الت�ي قدمها الجي�ش العراقي دفاعا 
ع�ن الوطن والش�عب، وركز عى مع�ارك التحرير 
األخ�رة، معربا ع�ن قناعته بأن »اإلره�اب يلفظ 

أنفاسه األخرة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف عضو املكتب الس�يايس لتيار الحكم�ة الوطني رعد 
الحي�دري، أمس االثنني، عن اقرب الجهات السياس�ية للحكمة 

والتي قد تشكل تحالف يف املرحلة املقبلة.
وذك�ر الحيدري، يف بيان نقله مكتب�ه االعالمي تلقت وتلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »تي�ار الحكمة يعمل عى 
تش�كيل الجبهة الوطني�ة املوحدة، التي س�يتم االعالن عنها يف 
غضون االس�ابيع القليل�ة املقبلة وهذه الجبهة ستش�رتك بها 

جميع االطياف، لتكون جبهة وطنية للعراق اجمع«.
وحول التحالفات السياس�ية اكد الحيدري ان »تيار الحكمة 
منفت�ح عى الجميع واالقرب اىل برنامج�ه رئيس الوزراء حيدر 

العبادي ومنظمة بدر«.
واش�ار اىل ان »التي�ار س�يدرس الخي�ارات املتاح�ة بش�أن 
التحالفات املستقبلية لكننا نرى ان الوقت مازال مبكراً للخوض 

فيها او الحديث عن حسمها«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مكت�ب املفتش العام لوزارة املالي�ة، أمس االثنني، عن 
إع�ادة أكث�ر م�ن 77 ملي�ون دوالر متحفظ احدى املؤسس�ات 

خارج العراق.
وذكر املكتب يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
أن�ه »تم اعادة مبلغ اكث�ر من 77 ملي�ون دوالر كانت متَحفظ 

عليها لدى احدى املؤسسات خارج العراق«.
وأضاف ان�ه »بالجهود الحثيثة من قبل مرصف الرش�يد تم 
اس�رتداد املبالغ املتحفظ عليها املذكورة مع مبلغ الفائدة البالغ 

)5 %( وايداعها لحساب الحكومة العراقية«.

         بغداد / المستقبل العراقي

قدر نقيب اصحاب الش�احنات االردني�ة محمد خر الداوود 
عدد الشاحنات التي تقوم بنقل بضائع عرب منفذ طريبيل بنحو 

80 شاحنة يوميا خالل الفرتة الحالية.
وتوق�ع الداوود يف ترصيح إىل صحيفة »ال�رأي« االردنية، ان 
»يرتفع عدد الشاحنات التي تقوم بنقل البضائع اىل العراق عرب 
منفذ طريبيل بداية العام القادم«، موضحا ان«التجار العراقيني 

بدأوا باستراد بضائعهم عن طريق ميناء العقبة«. 
واشار الداوود ان »اكرب معيق يواجه »الربادات« االردنية هو 
عدم وجود اسواق للتصدير بسبب توقف االسواق التقليدية عن 
اس�تراد البضائع، ومنها دول الخليج مطالبا الجهات املختصة 

بايجاد اسواق بديلة«.
ولف�ت اىل ان«م�ن املعيقات التي تواجه الش�احنات االردنية 
هي تشدد الجانب املرصي يف دخول الشاحنات االردنية الداخلة 
اىل م�ص، وج�دد مطالبه بالعدول عن قرار عدم الس�ماح بنقل 
ملكية الرؤوس القاطرة اململوكة للرشكات اىل االفراد«، موضحا 
ان«امليض بالقرار س�تمتد، ابعاده الس�لبية عى القطاع اضافة 

اىل فقدان الشاحنات قيمتها السوقية بنسب اكرب«. 
واس�تأنف معرب طريبيل الحدودي بني االردن والعراق عمله 
أمام حركة النقل والتصدير واالس�تراد بعد توقف استمر ألكثر 

من عامني، تقريبا بسبب االحداث االمنية غرب العراق.
ويعت�رب الع�راق من أه�م االس�واق التصديري�ة للصناعات 
االردنية، حيث تش�كل الصادرات االردنية م�ا يقارب 4.1 مليار 
س�نويا، والت�ي تراجع�ت اىل اكث�ر م�ن النصف، ج�راء االغالق 
الح�دودي بس�بب االج�راءات االمنية الت�ي اتبعته�ا الحكومة 

العراقية يف تأمني الطريق أمام حركة البضائع .
ويبلغ عدد الشاحنات األردنية العاملة داخل وخارج اململكة 
17 ألف شاحنة منها 5 آالف تعمل عى الخطوط الخارجية، من 

بينها 3 آالف شاحنة.

احلكمة يعلن الكشف عن »جبهة وطنية« 
يف غضون أسابيع

املالية: إعادة أكثر من )77( مليون دوالر 
مع فوائدها للعراق

االردن تعلن عبور )80( شاحنة يوميًا 
من منفذ طريبيل

         بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس مجلس النواب س�ليم 
الجبوري، أمس اإلثنني، خالل رعايته 
مؤتمر تطوير النظام الصحي، أن لكل 
عراق�ي الحق يف الرعاية الصحية عن 
طريق برامجه�ا الوقائية والعالجية، 
فيما ش�دد ع�ى اهمي�ة االلتفات اىل 
ح�ل املش�اكل الترشيعي�ة للنقابات 
الطبي�ة ومعالجتها لتأخ�ذ دورها يف 

تطوير القطاع الصحي.
ل�ه  كلم�ة  يف  الجب�وري،  وق�ال 
النظ�ام  تطوي�ر  مؤتم�ر  خ�الل 
الصح�ي، أورده�ا مكتب�ه اإلعالمي، 
يف  تع�د  الصحي�ة  »الخدم�ات  إن 
الش�امل  الوطن�ي  العم�ل  طليع�ة 
ال�ذي تنه�ض ب�ه الدول�ة، مل�ا لهذه 
الخدمات من تأث�ر إيجابي ملموس 
يف مسرة التنمية والبناء واالستقرار 
االجتماعي«. وشدد، ان »لكل عراقي 

الحق يف الرعاية الصحية، عن طريق 
الوقائي�ة والعالجية، كذلك  برامجها 
من خالل ش�بكة الخدمات الصحية 
التي تضم الرعاي�ة الصحية األولية، 
والرعاي�ة الصحية الثانوية والرعاية 
الرسيرية«، مؤك�داً »اهمية االلتفات 
اىل حل املش�اكل الترشيعية للنقابات 
الذي  الطبي�ة ومعالجته�ا بالش�كل 
يجعلها مهيأة لتأخذ دورها يف تطوير 
رئي�س  ودع�ا  الصح�ي«.  القط�اع 

الربملان، العاملني يف قطاع الصحة اىل 
»البحث عن آليات ووس�ائل تس�اهم 
يف تقديم الخدم�ات الطبية للمواطن 
بش�كل ميرس وغر مكلف وان يكون 
متط�وراً«، مطالب�اً يف الوق�ت ذات�ه 
التش�كيالت  بع�ض  ب�«اس�تحداث 
الطبية كاملراكز التخصصية الخاصة 
والتي تمتلك اجهزة حديثة ما يخفف 
الضغط عى مستشفياتنا الحكومية 

وتخدم ابناء الشعب«.

رئيس الربملان: لكل عراقي احلق يف الرعاية الصحية

نائب لرئيس اجلمهورية يدعو لترشيع »اخلدمة االلزامية« ووزير الدفاع يرد: متهمون باملوضوع

رئيس الوزراء: علينا أن نقيض عىل الفاسدين
 كام قضينا عىل »داعش«
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     بغداد / المستقبل العراقي

قيرر ميرف الرافدين، أميس االثنين، الغاء رشط 
دينيار  ماليين   3 سيلفة  عيى  للحصيول  الكفييل 

للمتقاعدين.
وقيال املكتيب االعالميي للميرف يف بييان تلقيت 
بإميكان  ان  منيه،  نسيخة  العراقيي«  »املسيتقبل 
املتقاعدين الذين يحملون بطاقات الدفع االلكرتوني 
الذهياب اىل احيد فروع املرف لسيحب اسيتمارة 
السيلفة يف حالة قبول بصمته والتأييد عليها بصمة 

االبهام للمتقاعد.
واشار اىل ان سلفة »املتقاعد سيتم ايداعها يف بطاقته 

االلكرتونية وتكون باسمه ويف رصيده املايل«.

الرافدين يلغي رشط الكفيل يف سلفة املتقاعدين

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكيد رئييس الجمهوريية فيؤاد معصيوم، أمس االثنين، ان 
محافظة كركوك تعد صيورة مصغرة للعراق، مبينا رضورة 
تطبييق امليادة 140 التيي اعتربها ميادة دسيتورية، وفيما 
أشيار إىل أن  امليادة »باقيية«، وفيميا كشيف أن الهيدف من 
زيارتيه إىل السيليمانية لتقرييب وجهات النظر ومشياركة 
جميع األطراف يف إزالة املشياكل وتقوية العالقات بن بغداد 
وأربيل، إال أن الزيارة يبدو أيضاً أنها رسعت باختيار محافظ 
جديد للسيليمانية. وأكيد رئيس الجمهورية فيؤاد معصوم، 
خيالل مؤتمير صحفي مشيرتك عقده مع محافيظ كركوك 
وكالة راكان الجبيوري، يف مبنى املحافظة، عى رضورة حل 
املشيكالت التي تواجه كركيوك، وأولها عقد جلسية مجلس 
محافطية كركوك، كونها مدينية التآخي واملحبية والجميع 

عاشوا فيها دون مشاكل.
وأوضيح أنيه احيانيا تحيدث ظيروف قيد تيؤدي إىل خليط 
االوراق، وكركيوك هيي لجمييع الكيرد والعيرب والرتكمان 
والكلدواشيورين وليس هناك أفضليية ألي مكون عى آخر، 
مشيرا إىل ان »زيارته لكركوك ليست االوىل وهي لالطالع عى 
بعض األمور التي لو تم إهمالها ستؤدي إىل مشاكل«، حسب 
تعبره. وأضاف معصوم انه التقيى برئيس الوحدة االدارية 
والقيادات االمنية، كما سييلتقي  بممثيل املكونات، وذلك ألن 
هيدف زيارته إىل كركوك وعقد اللقياءات هو لتحقيق تصور 
عن كل االمور التي تحدث يف املدينة، فيما قال أن »املادة 140 

دستورية وستبقى لحن تطبيقها«.
ويعيرتض العرب والرتكميان يف كركوك عى امليادة 140 من 
الدستور العراقي، ويرون أن سقفها الزمني انتهى يف كانون 

األول 2007، وبالتايل فهي بحاجة إىل تعديل دستوري.
ويتهم املكونن الكبرين يف املحافظة املقابل األحزاب الكردية 
بجلب مئات اآلالف من األكراد للسكن يف تلك املناطق املتنازع 

عليها لتغير هويتها الديمغرافية.
من جانب آخير، أكد رئيس جمهوريية أن الهدف من زيارته 

إىل السيليمانية األحيد هو تقريب وجهات النظر ومشياركة 
جميع األطراف يف إزالة املشياكل وتقوية العالقات بن بغداد 

وأربيل.
 وقال إن »زيارتي إىل السليمانية هي يف صلب مهمتي وأعمل 
مين أجل تقريب وجهيات النظر ومشياركة الجميع يف إزالة 

بعض املشاكل القائمة يف املنطقة«.
واوضيح أنه »من واجبي أن أعمل لتحقيق املصالحة إذا كان 
هنياك نوع من االلتباس يف العالقات«، الفتاً إىل أن »العالقات 
بين إقلييم كردسيتان والحكومية االتحادية مهمية ويجب 

العمل عليها«.
وتابع أن »إقليم كردسيتان هو ضمن العراق وبالتايل إذا كان 
هنياك نوع من االلتباس يف بعض األمور فالبد من العمل من 
أجل إيجاد إزالة هذا االلبتاسيات وتقوية العالقات بن بغداد 
وأربييل«. إال أن زييارة رئيس الجمهورية يبيدو أنها أدت إىل 
التعجييل باختييار محافظ جديد لكركوك مين قبل األحزاب 
الكردية، إذ اصدر رئيس حكومة اقليم كردسيتان نيجرفان 
بارزاني مرسوماً بتعين هفال ابو بكر محافظاً للسليمانية، 
وفيما طالب بغداد بتعويض نازحي الطوز الذين تعرضوا اىل 
سيلب واعتداء بحسيب قوله، اكد ان وزير الثروات الطبيعية 
يف االقليم اشيتي هورامي لم يهرب من االقليم وهو مشغول 

بواجباته يف اوروبا.
وقيال بارزانيي يف مؤتمر صحفيي، انه »تم توقيع مرسيوم 
يقيض بتعيين هفال ابو بكير محافظا للسيليمانية والبدء 
بعمله حاال«. واضاف انيه »يجب ان يكون للحكومة موقف 
ازاء االعتيداءات التيي تعرض اليهيا اهايل الطيوز«، مطالبا 
بي«تعويض نازحي الطوز الذين تعرضوا للسلب واالعتداء«، 
حسيب اتهاميه. وبين ان »حكومة االقليم ستسيتمر بدفع 
الرواتب حسيب نظيام االدخيار املعتميد، واذا كانيت بغداد 
مستعدة لدفع رواتب االقليم حسب نظام البايومرتي فنحن 
مستعدون الن نرسل القوائم غدا«.  واكد ان »اشتي هورامي 
ليم يهرب من االقليم وهو مشيغول بواجباتيه يف اوروبا وال 

داعي إلخبار االنرتبول باعتقاله النه لم يرتكب أي جرم«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أبقى مجلس النواب جلسته االعتيادية 
الرابعة والثالثن التي عقدت برئاسية 
سيليم الجبوري وبحضور 181 نائبا، 
مقتوحية التميام اسيتجواب حسين 
الراشد وزير االتصاالت، غر أنه صوت 
من حيث املبيدأ عى مقرتحي قانونن 
فيميا بيدأ بالتصوييت عيى مقيرتح 
قانيون نقابة التمريض. ويف مسيتهل 
الجلسية صيوت املجلس عيى موفق 
محمود العبيدي لشغل منصب رئاسة 
االدعاء العام وجاسم محمد العمري 
لشيغل منصب رئيس هييأة االرشاف 
القضائيي بنياء عى ترشييح مجلس 
القضياء االعى. وصيوت املجلس من 
حيث املبدأ عيى امليض بمقرتح قانون 
مجليس النيواب وتشيكيالته واملقدم 
من اللجنتن القانونيية واملالية. واتم 
املجليس التصييويت من حييث املبدأ 
عيى املييض بمقيرتح قانيون الغياء 
مكاتيب املفتشين العمومين واملقدم 
من اللجنة القانونيية. وانجز املجلس 
التصوييت عيى قيرار نيابيي مقيدم 
مين اللجنة القانونيية بإعتبار ناحية 
الديين  صيالح  محافظية  يف  الزويية 
منطقية منكوبية. وصيوت املجليس 
أيضاً عى توصيات تالها النائب فرات 
التميمي رئيس لجنية الزراعة واملياه 
واالهيوار بشيأن ازمية شيحة املياه 
وتاثرها عى االرايض الزراعية يف عدد 
مين املحافظيات وخاصية الجنوبية، 
وابرزهيا رفع التجياوزات اي كانت يف 
املحافظيات عيى اعميدة االنهر وعى 
االنهير الفرعية كافية ودعوة مجلس 
القضاء لتفعيل دور القايض املختص 
بقضاييا امليياه وقييام القائيد العام 
قييادات  بتوجييه  املسيلحة  للقيوات 
العملييات بالتعياون ميع املحافظن 
املتجاوزين  التجاوزات واحالية  الزالة 
اىل القضاء وتكثييف الجهد الحكومي 
مين قبيل اليوزارات املختصية ومنها 
وزارة الخارجيية للضغط عى الجانب 

الرتكي لزيادة اطالقات املياه.
وتضمنت التوصيات تفعيل دور خلية 
االزمة وارشاك مجلس النواب لالطالع 
عى املشيكلة عين قرب ومنيع تدخل 

اي جهة متنفيذة يف عمل دوائر وزارة 
امليوارد املائيية كونهيا وزارة اتحادية 
باالضافة اىل الزام القائد العام للقوات 
املسيلحة بتوجييه محافظيات بابيل 
التجاوزات  لرفيع  والديوانيية واملثنى 
الحاصلة عى شط الحلة وردم واغالق 
بحرات االسماك املتجاوزة وعدم منح 
اي اجيازة جدييدة اال بموافقة وزارة 
الزراعة. كما صوت املجلس عى مادة 
قانونية يف قانون الري سقطت سهوا 

اثناء التصويت يف جلسة سابقة.
وبيارش املجلس التصويت عى مقرتح 
قانون نقابية التمرييض واملقدم من 
املدنيي  املجتميع  مؤسسيات  لجيان 
والقانونيية واملالية والصحية والبيئة 
الذي ياتي نظيرا للتغرات التي طرأت 
عيى مهنتيي التمرييض والقبالة منذ 
الذكيور  اعيداد  وزييادة   1959 عيام 
املنخرطن باملهنة انسجاما مع قانون 
مزاولة مهنتي التمريض والقبالة رقم 
96 لسنة 2012 والهمية تحقيق رغبة 
مالكات التمرييض والقبالة يف تنظيم 
انفسيهم واالنضيواء يف نقابية تديير 

شؤونهم وتدافع عن حقوقهم وتطور 
امكاناتهم املعرفية واملهارية وتحسن 

مستواهم االقتصادي واالجتماعي.
وبارش املجلس عملية استجواب حسن 
الراشد وزير االتصاالت بناء عى طلب 

مقدم من النائبة هدى سجاد.
ورحب رئييس مجلس النيواب بوزير 
مجليس  اىل  لحضيوره  االتصياالت 
االسيتجواب  ان  اىل  مشيرا  النيواب، 
عين  بعييدة  ديمقراطيية  ممارسية 
الجوانيب الشيخصية لتعزييز اليدور 
الرقابي ملجلس النواب، مشيدا بالنائبة 
هدى سجاد مقدمة طلب االستجواب، 
املعتميدة  االلييات  اتبياع  اىل  منوهيا 
يف عمليية االسيتجواب. ويف مسيتهل 
االستجواب، اسيتفرست النائبة هدى 
سجاد عن اسباب احالة عقد الرشاكة 
الخاص باالنرتنيت من الرشكة العامة 
لالنرتنييت عيى رشكتيي سيمفوني 
وايرثلنيك. ويف معيرض اجابتيه، اكد 
وزير االتصاالت عى ان الوزارة قامت 
بعملهيا وفقيا للقانيون خصوصا ان 
قانيون اليرشكات والنظيام الداخييل 

االتصياالت  ليوزارة  اعطيى  لليوزارة 
الحق بالرشاكة مع مؤسسيات عربية 
واجنبية ومجلس ادارة الرشكة العامة 
لالنرتنييت اتخذ القيرار، كما ان هيئة 
الرأي باليوزارة وافقيت عى املرشوع 
السيرتاتيجية  املشياريع  مين  كونيه 
واالساسية. من جهتها، طالب النائبة 
هدى سجاد بمعرفة االوليات الخاصة 
بقيرار مجلس ادارة رشكية االنرتنيت 
والذي يتعلق بعقد الرشاكة بن رشكة 
مين القطياع الحكوميي واخيرى من 
القطاع الخاص، منوهة اىل ان خدمات 
االنرتنييت تحقق ايرادا مالييا للوزارة 
يبلغ 14 مليار دينار سنويا، موضحة 
بوجود وثيقة لرشكة سمفوني تلفت 
بان كلفية الرخصة هيي 172 مليون 
دوالر، مبينية بان العقد مخالف لالمر 
الديواني الذي يشدد عى الحصول عى 
موافقيات امنية ومن جهات عدة قبل 
ابرام عقد رشاكة مع اي رشكة كما ان 
رأي الوكييل الفني يف الوزارة لم تؤخذ 
وجهة نظره بشيان بعيض مايتعلق 
بالعقد. ويف تعقيبه عى املداخلة، نوه 

وزيير االتصياالت اىل ان املصادقة عى 
املشياريع تميت وفقيا ملوافقية هيئة 
الراي ومصادقية مجلس ادارة رشكة 
االنرتنيت ونظامها الداخيل وفقا لعقد 
رشاكات ولييس اسيتثماريا، مشيرا 
اىل ان املخاطبيات بين دوائير الوزارة 
تخضع للتغير واليمكن اجتزاء بعض 
الكتيب الرسيمية خصوصيا ان هيئة 
الراي صادقت عى الخطة املقدمة من 

مجلس ادارة رشكة االنرتنيت.
وتسياءلت النائبية هيدى سيجاد عن 
مصادقية توصييات لجنية الدراسية 
والتحلييل التيي ليم تيويص باالحالة 
اىل رشكة سيمفوني وطلبت تشيكيل 
لجنة وزارية يتيم من خاللها االحالة، 
مشيرة اىل ان الرشكة لم تقدم وثائق 
او شهادات عن قيامها باعمال مماثلة 
ومصادق عليهيا وان رشكات الوزارة 
ينطبيق عليهيا تعليميات التعاقيدات 
الحكوميية. ويف رده اكيد الوزيير بان 
االحالية والتحلييل درسيت 3  لجنية 
عروض تم تقديمها اذ عرضت رشكة 
سيمفوني تقديم عطاءات بايراد يبلغ 

ورشكية   %10 دجلية  ورشكية   %15
املرسال 12% وتم اختيار العطاء االول 
كونيه افضل فنييا وتجارييا، الفتا اىل 
انه تم االسيتناد عيى توصيات تخص 
التفاوض مع الرشكة الفائزة بالعطاء 
كميا ان العقيود الحكوميية حيددت 
مسيائل تتعليق بالتفاوض السيعري 
فيما كتياب وزارة التخطيط يف 2014 
يشر اىل عدم خضوع العقود الخاصة 
بمشياريع رشكات الخاصة والتمويل 
الذاتي للتعليمات الحكومية، موضحا 
بيان زييادة واردات الدولية امير جيد 
واليعد فرصة للطعن يف اي مرشوع يدر 
واردات وان لجنية التفياوض العالقة 
لها بمدة العقد وانما باالسعار كما ان 
هيئة النزاهة ولجنية النزاهة النيابية 

اجرتا تحقيقا بهذا الخصوص.
وطالبت النائبة هدى سيجاد بمعرفة 
الدوافع وراء اهمال محرض التسيوية 
النهائيي املصادق عليه من قبل رئيس 
اليوزراء السيابق والقضياء العراقيي 
وقيامكيم باملوافقة عى منح رشكتي 
سيمفوني ايرثلنيك مزاييا ومكاسيب 

جدييدة لم تكن موجيودة يف العقد مع 
رشكة نوروزتيل ومنها منح 5 سنوات 
زيادة عى فرتة العقد املربم مع الرشكة 
الجدييدة والحصول عى 17% بدال من 
26% من ارباح الرشكية االوىل وزيادة 

الربط مع العديد من الدول.
واوضح وزيير االتصاالت بان محرض 
التسيوية تم املصادقة علييه من قبل 
السييد رئيس مجلس اليوزراء والعقد 
املربم له دور اسيايس يف تطوير قطاع 
االتصاالت كما ان كل تفاصيل محرض 
التسيوية جاء عى اسياس عقد ينفذ 
مين قبيل رشكية نوروزتييل وهنياك 
اجيراءات قضائيية تم فرضهيا منها 
ان تقيوم الرشكة الجدييدة الحاصلة 
عيى العقيد بتسيدد مبليغ التعويض 
لرشكة نوروزتيل، منوها اىل أن ملكية 
املعدات وخدمات الشبكة تعود للدولة 
مع تعدد املسارات والخدمات املقدمة 
للشعب وبأقل كلفة وجودة أفضل مع 
الزام الرشكية بالتسيعرة الحكومية 

ومضاعفة ايرادات الدولة.
معرفية  اىل  سيجاد  النائبية  ودعيت 
سيبب تعميد االهميال يف تحديد قيمة 
خطياب الضمان لعقيد الرشاكة وهو 
300 ملييون دينار خالفيا للتعليمات 
والضوابط النافذة وهيذا مبلغ ضئيل 
امليرشوع  قيمية  جيدا مقارنية ميع 
وايراداتيه املتوقعية وميا هو السيند 
القانونيي واملايل الذي تيم اعتماده يف 
تحديد املبلغ وما يمثيل هذا املبلغ من 
نسبة مئوية من مبلغ تنفيذ املرشوع 
او مبلغ االيرادات املتوقعة للمرشوع .

ويف رده، أكيد الوزير عيى عدم وجود 
اي اهمال يف تحديد قيمة الخطاب ولم 
تيرف الحكومة اي مبلغ عليه كونه 
من تنفيذ القطاع الخاص والذي ينفذ 
مشياريع التخضيع لتعليميات تنفيذ 
العقود الحكومية وانما تستفيد منها، 
مبينا أن مجلس الوزراء منح الرخصة 
الرابعة لوزارة االتصاالت عى ان تدخل 

برشاكة مع مشغل .
بعدهيا قيرر السييد رئييس املجليس 
اسيتكمال عمليية االسيتجواب ييوم 
الثالثاء بعد استنئاف الجلسة مبارشة 
عيى ان يتم رفعها عقيب االنتهاء من 

عملية االستجواب.

معصوم زار كركوك لـ »حتقيق تصور« عن املدينة.. وبارزاني يدفع بـ »ابو بكر« حمافظًا للسليمانية

رئيس اجلمهورية: املادة »140« باقية

صوت على توصيات جلنة الزراعة ملعاجلة شحة املياه

الربملان »يلغي« املفتشني العموميني ويبقي اجللسة مفتوحة لالستجوابات
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تسيتعد القوات األمنية لخوض أصعب املعارك 
يف الصحيراء الغربيية للبيالد، وذلك السيتعادة 
منطقية وادي حوران حيث تتواجد آخر مواقع 
تنظيم »داعش« وفق ما أكد مسؤول عسكري، 

أمس االثنن.
وقال املتحدث باسيم قيادة العمليات املشرتكة 
العراقيية العميد يحييى رسيول إن »قطعاتنا 
البالغية  املئية مين الصحيراء  طهيرت 50 يف 
الكليية 29000 كيلوميرت مربيع.  مسياحتها 
الصفحية األوىل انتهيت مين املرحلية الثانيية 
لعمليات التطهر وسيترشع القطعات التقدم 
لتطهير بقية املناطق الصحراوية ومنها وادي 
حيوران«. وأوضح رسيول أن »اليوادي عميق 

ويصل إىل الحدود السيورية واملهمة هي تدمر 
كل األوكار واملخابيئ يف الصحيراء والودييان 
وصيوال إىل تأمن الحيدود الغربيية للعراق مع 

سوريا«.
وبيدأت القيوات العراقيية قبل أييام عملياتها 
العسكرية، مسنودة بالحشد الشعبي، لتطهر 
الصحيراء الغربيية للبيالد مين فليول تنظييم 

»داعش«.
ووادي حوران هو أطول أودية العراق، ويقع يف 
محافظة األنبار ويمتد عى طول 350 كيلومرتا 
من الحدود السعودية إىل نهر الفرات وصوال إىل 

الحدود السورية األردنية.
ويسييطر تنظيم »داعش« عيى جزء كبر من 
هذه املنطقية منذ العيام 2014. والتضاريس 
الوعرة مع مناطق يصيل عمقها إىل 200 مرت، 

شيكلت مالذا للتنظيم لينشيئ مراكز ومخابئ 
ومستودعات أسلحة له.

وتعترب هيذه العملية آخر العملييات التي من 
املتوقع أن يعلن يف نهايتها رئيس الوزراء حيدر 
العبادي الهزيمية النهائية للتنظيم املتطرف يف 

العراق.
وبهذه العملية، يتوج العراق هجومه املتواصل 
معاقيل  ضيد   2016 األول  ترشيين   17 منيذ 
اإلرهابيين، بدءا مين املوصل التي اسيتغرقت 
تسعة أشهر من املعارك الدامية، مرورا بتلعفر 
والحويجية شيماال، وصوال إىل األنبيار يف غرب 
البيالد. وأميس االثنين، أعلن املتحدث باسيم 
عشائر االنبار غسان العيثاوي عن تدمر أكثر 
مين 30 مضافية لي«داعيش« اإلجرامي خالل 

عمليات تطهر صحراء أعايل الفرات.

وقال العيثاوي إن “القوات األمنية  دمرت أكثر 
من 30 مضافة لتنظييم داعش خالل عمليات 
تطهير الصحراء الرابطة  بين االنبار وصالح 

الدين ونينوى”.
وأضياف أن “القيرى الواقعة يف تليك الصحراء 
كانيت تحيت سييطرة التنظيم بشيكل خفي 
وتمكنت القيوات األمنية من قتل العرشات من 
إفراد التنظييم خالل العمليية كانوا منترشين 
بين تلك القرى”، مشيرا اىل ان “مسيتودعات 
كثيرة ُعثر عليها ألسيلحة التنظيم يف صحراء  

أعايل الفرات”.
واضيح ان “القيوات األمنيية سيتتجه لتحرير 
الصحراء الرابطة بن العراق وسيوريا باتجاه 
الحدود والتي تشيكل مسياحتها ما يقرب من 

20% من مساحة االنبار”.

تدمري 30 مضافة لـ »داعش«.. وتوقعات بانتهاء العملية العسكرية سريعًا

القوات األمنية تطهر 50 باملئة من »الصحراء الغربية« وتضع نصب عينها »وادي حوران«
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جملس أوروبا يدرس إلغاء العقوبات ضد روسيا
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تتـــفـاوض الســــلطات 
السـعودية مـع األمـراء ورجال 
بدعـاوى  املحتجزيـن  األعمـال 
عليهـم  وتـــعـرض  الفسـاد 
صفقـات لنيـل حرياتهـم وفق 
ما يؤكـده أشـخاص عىل صلة 
بهـذه املنــــاقشـات تحدثـوا 
تايمز«  »فاينانشـيال  لصحيفة 

الربيطانية.
مطلعني،  ملصدريـن  ووفقـا 
فإن الصفقـات املعروضة تصل 
يف بعض األحيـان لطلب التنازل 
بعـض  ثـروات  مـن   %70 عـن 
املحتجزيـن من أجـل توجيهها 

لخزانة البالد املستنزفة.
وتقدم الرتتيبات، التي شهدت 
األصـول  بعـض  نقـل  بالفعـل 
واألمـوال إىل الدولة، نظرة ثاقبة 
عـىل األهـداف الحقيقيـة وراء 
الحملـة التـي شـنها ويل العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
وقد أدت الحملـة إىل احتجاز 
والـوزراء  األمـراء  مـن  مئـات 
وأغنى رجـال األعمـال يف البالد 
بمـا يف ذلـك األمـر الوليـد بـن 
طالل، وامللياردير وليد اإلبراهيم، 
مؤسـس مجموعـة إم بـي يس 
اإلعالميـة ومالـك قنـاة العربية 
الفضائية وبكـر بن الدن رئيس 
مجموعـة بـن الدن السـعودية 

للبناء.
وقـال بعـض املقربـني مـن 
املفاوضـات إن بعـض املشـتبه 
بهم، الذيـن احتجز الكثر منهم 
يف فنـدق ريتز كارلتون بالرياض 

منذ األسـبوع املـايض، حريصون عىل تأمني 
حريتهم من خـالل التوقيع عىل تنازالت عن 

األموال النقدية والرشكات.
وقـال مصـدر مطلـع عـىل املفاوضـات 

إىل  للوصـول  محـاوالت  »هنـاك  الجاريـة 
اتفاقـات مـع معظـم املحتجزيـن يف فندق 
ريتز«. وأضاف: »يتنازلون عن األموال مقابل 

العودة إىل ديارهم«.
وتهدف التسـويات املطروحة إىل اسرتداد 

مليـارات الـدوالرات التـي يزعـم أنهـا أنها 
تراكمـت عن طريـق الفسـاد يف الوقت الذي 
تتصـارع فيـه الحكومة مع الركـود الناجم 
عـن انخفـــــــاض أسـعار النفط لفرتة 
طويلـة وعجز يف امليـــزانيـة بلغ 79 مليار 

دوالر يف الـــــعام املاضـــي.
وقـال النائـب العام إنه يحقـق يف مزاعم 
حول فسـاد تصل قيمته إىل 100 مليار دوالر 
عـىل األقل. ويقول املطلعون عىل املفاوضات 
إن الحكومـة تريد اسـتعادة هـذا الرقم عىل 

األقـل، عىل الرغم من أن الهدف قد يرتفع إىل 
300 مليار دوالر.

وقـال أحد املطلعـني إنه مـن املحتمل أن 
يكـون هنـاك املزيـد مـن االعتقـاالت حيث 
توسع الحكومة التحقيق ىف أنشطة الكسب 

غر املرشوع.
وقـد حظيت هـذه الخطوة 
مـن  العديـد  باستحسـان 
يشـعرون  الذيـن  السـعوديني 
بالغضـب منذ سـنوات بسـبب 
ما يعتربونه فسادا يشارك فيه 
أفـراد العائلـة امللكية الضخمة 
ورجال األعمـال املرتبطون بها 
سياسـيا. غر أن املسـتثمرين 
األجانـب خائفـون مـن حجم 
الحملة وهـم قلقون مـن أنها 

عملية تطهر انتقائية.
وقـد عرض عىل رجل أعمال 
مليـارات  عـدة  ثروتـه  تبلـغ 
محتجـز يف فندق ريتز تسـليم 
الدولـة  إىل  ثروتـه  مـن   %70
كعقوبـة عىل عقود من تورطه 
يف املعامالت التجارية املزعومة 
الفسـاد. وقال أحد مستشاريه 
أنه يميل إىل الدفع لكن تفاصيل 
آليـات إعادة األمـوال والنقد لم 

يتم التوصل اليها بعد.
ويطلـب من رجـال األعمال 
املحتجزين تسليم األصول. ومن 
املحتمل أن تشـمل التسـويات 
مع األمراء أيضا تعهدات الوالء 

لويل العهد.
بـن  الوليـد  األمـر  وكان 
طـالل، الذي يمتلـك حصصا يف 
مؤسسـات مثل سـيتي جروب 
وتويـرت قـد أيـد علنـا جهـود 
األمر محمـد إلصـالح اململكة 
قبـل اعتقاله بمزاعم الرشـوة 

والفساد.
ويقول العديد من السعوديني 
إن هذه الخطوة خطوة ايجابية 
يف الوقت الذي يعاني فيه الكثر 
من الناس العاديني من آالم االنكماش. وقال 
أحد األكاديميني السـعوديني: »ملاذا يجب أن 
يتحمل الفقـراء كل ألم التقشـف.. األغنياء 

بحاجة لتحمل نصيبهم أيضا«.

بعض املعتقلني تنازلوا عن 70 باملئة من أصوهلم املالية

حمتجزو كارلتون يف السعودية: املال مقابل احلرية

اخلارجية االيرانية: أمريكا برهنت مشاركتها يف العدوان عىل اليمن

       بغداد / المستقبل العراقي

اعلنـت وكالة األنباء السـودانية الرسـمية )سـونا( 
ان عـرشة جنود سـودانيني قتلوا خالل اشـتباكات مع 

مسلحني موالني لزعيم ميليشيا نافذ يف دارفور.
واندلعـت االشـتباكات بني جنـود من وحـدة الدعم 
الرسيـع ومسـلحني موالـني ملـوىس هـالل، وذلـك بعد 
وقـوع عربتني تابعتني للوحـدة يف كمني قرب بلدة هالل 
يف والية شـمال دارفور. وقال الوكالة »احتسـبت قوات 
الدعـم الرسيـع العميـد عبدالرحيم جمعة وتسـعة من 
الشهداء بمنطقة مسـرتيحة مساء اليوم«. ومسرتيحة 
هي مسـقط راس هالل ومعقله، وقد اشتبك مسلحوه 
مـع عنارص قوة الدعم الرسيع عدة مـرات يف دارفور يف 
االشـهر االخرة. ونقلـت الوكالة عن الناطق الرسـمي 
باسم قوات الدعم ان عربتني عسكريتني »وقعتا يف كمني 
نصبه لهـم املتفلتون وتم تدمر عربة عسـكرية ونجت 
العربة التي تقل املتفلتني«، يف اشـارة اىل مسـلحي هالل 

الذين يوصفون بانهم من الخارجني عن القانون.
وقال املتحدث ان »قـوات الدعم الرسيع ظلت تطارد 
وتالحـق املتفلتـني واملجرمـني يف اطـار حملـة جمـع 

السالح«.
وافـادت مصادر قبلية ان االشـتباكات كانت عنيفة 

الن الجانبني استخدما أسلحة خفيفة ومتوسطة.
وينتـرش السـالح يف منطقـة دارفـور التـي تـوازي 
مساحتها مساحة فرنسا منذ عام 2003، عندما لجأت 
األقليـات االثنيـة اىل التمـرد املسـلح ضـد الرئيس عمر 

البشر متهمني اياه بتهميشهم اقتصاديا وسياسيا.
وال تزال ميليشـيات قبلية تحتفظ بسـالحها ومنها 
من تدعمه السـلطة، لكن الحكومة السـودانية تطالب 

اآلن الجميع بتسليم السالح ألن النزاع قد انتهى.

       بغداد / المستقبل العراقي

قـال وزير الدفاع ورئيس األركان السـابق يف الجيش 
اإلرسائييل موشـيه يعلون إّنه ال يوجد يف الكنيسـت أحد 

َقَتَل من الفلسطينيني والعرب أكثر منه يف إرسائيل.
وبحسـب وسـائل إعالم إرسائيلية فإّن الرأي السائد 
يف الشـارع اإلرسائييل هو أّن وزير الحرب األسبق إيهود 
بـاراك هو الضابـط األكثر رصيـداً يف القتـل، حيث َقتَل 
بيديـه »أعـداًء« أكثر من أي سـيايس أو جنـرال آخر يف 

جيش االحتالل.
لكن صحيفة معاريف كشـفت أّنه يف نهاية األسبوع 
فاجأ يعلـون اإلرسائيليـني عندما اّدعى أنـه ال يوجد يف 
الكنيسـت أحد »َقَتـَل مخرّبني وجنوداً مـن العدو« أكثر 

منه.
ويف نـدوة ُعقـدت الجمعة يف مسـتوطنة سـديروت 
تطـّرق يعلون إىل قضية الجندي اإلرسائييل اليؤور ازاريا 
الذي قتل الشهيد الفلسـطيني عبد الفتاح الرشيف بدم 
بارد وقال إن »سـاحة القتال لدينا يف السـنوات األخرة 
فيهـا الكثر من املواطنني وهذا يشـكل تحديـًا أخالقياً 

كبراً.. إذ مطلوٌب منك أن َتقُتل.. ألنه ُيمكن أن ُتقَتل«.
وأضاف »ال يوجد تقريباً وزراء يف الحكومة أو أعضاء 

كنيست اضطروا للقتل أكثر مني«.
وبحسـب يعلون الذي ترأس وحدة »سيرت متكال« 
يف جيش االحتالل وقـاد عملية اغتيال القيادي يف حركة 
»فتح« خليل الوزير »أبو جهاد« يف منزله فإّنه »ال يوجد 
يف الكنيسـت من رأى جنود العـدو ومخربني« أكثر منه 

واضطر لقتلهم، مضيفاً »أن َتقُتل فهذه رضورة«.

مرصع جنود سودانيني بمعركة مع مجاعة 
موسى هالل يف دارفور

يعلون يتفاخر أمام
 وزراء إرسائيليني: أنا أكثركم قتاًل 

للفلسطينيني والعرب!
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اعتـرب املتحدث باسـم الخارجية اإليرانية 
بهرام قاسمي بيان البيت األبيض انه يربهن 
ضلـوع أمريـكا يف جرائـم السـعودية ضـد 
اليمن؛ مرحبا بأي خطوة إلرسال املساعدات 
اإلنسـانية بهـدف تخفيـف معاناة الشـعب 

اليمني.
وأفادت وكالة تسـنيم الدوليـة لألنباء ان 
املتحـدث باسـم الخارجيـة اإليرانيـة بهرام 
قاسـمي، ويف معـرض رده عىل بيـان البيت 
األبيض فيما يخص االسـتعراض السـيايس 
السـعودي حـول فتـح املجـال أمـام ميناء 
ومطار يف املني اليصال املسـاعدات اإلنسانية 
اىل هـذا البلد، اذ نفى املزاعـم التي ُطرحت يف 
هذا البيـان ضد ايران حـول »انتهاك قرارات 
مجلـس األمن الدويل«، قال : إيـران لن تّدخر 
جهـدا مـن أجـل عكـس وإيصـال رصخـة 
املظلومية للشعب اليمني اىل كافة العالم واىل 

املجامع الدولية.
وأضاف : أعلنا مسـبقا بـأن الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية ال تملك عالقات عسكرية 

مع اليمن، وأن القدرات الدفاعية والعسكرية 
لهذا البلد شأن داخيل ويعود اىل اليمن فقط.

وأشـار قاسـمي اىل أن أمريكا ومن خالل 
إطـالق بعض املواقف السياسـية واملغرضة، 
توّجه اتهامات واهية وكاذبة ضد الجمهورية 
اإلسـالمية، يف محاولـة منهـا لحـرف الرأي 
العـام واملجتمـع الدوليني عـن الجرائم غر 
اإلنسانية من جانب تحالف العدوان املرتكبة 

بحق اليمن.
وتابـع القـول : بـدل أن تدعـو أمريـكا 
السـعودية مـن أجـل وقف قصـف األهداف 
املدنيـة و وقف عمليـات القتل املرتكبة بحق 
الشـعب اليمني الـربيء واألعزل، فهي تدعو 
وبـكل رصاحـة هـذا البلـد اىل االسـتمرار يف 

جرائمه الوحشية.
واعترب املتحدث باسم الخارجية اإليرانية 
أّنه من دون شـك فـإن بيان البيـت األبيض 
يثبت مسؤولية ومشاركة أمريكا يف الجرائم 
ترحيـب  مؤكـدا  اليمـن؛  ضـد  السـعودية 
الجمهورية اإلسـالمية االيرانية بأي مبادرة 
تـؤدي اىل إيصـال املسـاعدات اإلنسـانية اىل 

اليمن وتخفف من آالم هذا البلد.

       بغداد / المستقبل العراقي

يـدرس مجلـس أوروبا إلغـاء العقوبـات ضد 
روسـيا بهدف الحفـاظ عىل موسـكو يف املنظمة، 
حسب ما ورد عىل لسان السكرتر العام للمنظمة 
توربرن ياغالند يف مقابلة مع صحيفة فاينانشـال 

تايمز.
وذكـر ياغالنـد أن خطـر خـروج روسـيا من 
مجلس أوروبا يهدد حقوق اإلنسان يف هذه الدولة 
وسـيحرم 140 مليون شـخص هناك من إمكانية 
الوصـول إىل محكمـة سرتاسـبورغ. باإلضافة إىل 
ذلك سيعترب ذلك بمثابة »خطوة إىل الوراء بالنسبة 

ألوروبا، ألن أوروبا ستخرس روسيا«.
لكن أوكرانيا حـذرت مع مؤيديها من أن عودة 
روسيا إىل مجلس أوروبا دون تنازالت سيسمح لها 

بمواصلة ابتزاز املنظمة.
وقـال أحد ممثيل سـلطات كييف يف املنظمة إن 
رفع العقوبات هذا قد »يتسـبب بتفاعل متسلسل 
ويـؤدي إىل رفـع العقوبـات التي فرضهـا االتحاد 

األوروبي ضد روسيا«. ووصفه آخر بأنه سيشكل 
»أول ثقب يف الجدار ».

وكان وزير الخارجية سـرغي الفروف قد أبلغ 
يف 30 يونيو حزيران املايض السكرتر العام ملجلس 
أوروبا عن تجميد روسـيا تسـديد اشـرتاكاتها يف 
املجلس لعام 2017 حتى يتم رد الصالحيات للوفد 

الرويس يف الجمعية الربملانية ملجلس أوروبا.
ويذكـر أن هذه املنظمة حرمـت الوفد الرويس 
مـن حـق التصويت وأبعدتـه عن جميـع الهيئات 
القيادية هناك يف أبريل نيسـان 2014 بعد انضمام 

شبه جزيرة القرم لروسيا.
ويف الثالـث مـن يوليو تموز أعلـن رئيس لجنة 
الشـؤون الدوليـة يف مجلـس الدوما أن موسـكو 
ستستأنف تسـديد االشـرتاكات يف حال تم شطب 
البنـد الذي يسـمح بحرمـان الوفـود الوطنية من 
صالحياتهـا من النظام الداخيل للجمعية الربملانية 

ملجلس أوروبا.
ويذكر أن العالقات بني روسيا والدول الغربية، 
بما فيها الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، ساءت 

عىل خلفيـة األزمة األوكرانية، حيـث فرضت دول 
االتحاد األوربي عقوبات ضد أشـخاص وقطاعات 

كاملة من االقتصاد الرويس.
وردت روسيا عىل هذه العقوبات بحظر توريد 
املـواد الغذائيـة من الـدول التي فرضـت عقوبات 

عليها.
وتتهم بروكسـل وواشـنطن روسـيا بالتدخل 
يف نـزاع رشق أوكرانيـا، األمر الذي نفته موسـكو 
أكثـر من مرة، مؤكدة أنها ليسـت طرفـا يف النزاع 

األوكراني.
وروسـيا هي املتـرر األكـرب مـن العقوبات 
ألن املنظومـة األوروبيـة هي السـوق األساسـية 
للمنتجات الروسية، بينما تحتل األسواق الروسية 
املرتبة الرابعة يف أسـواق املنظومـة األوروبية بعد 
الواليـات املتحـدة األمركيـة والصني وسـويرسا. 
كما تمكنت عـدة دول أوروبية مـن االلتفاف عىل 
العقوبات وتسويق منتجاتها يف األسواق الروسية، 
بوسـاطة دول محايـدة، مثـل رصبيـا وروسـيا 

البيضاء.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت الخارجيـة يف بنغالدش إن 
الالجئني من الروهينغا سيعودون إىل 

بالدهم يف غضون شهرين.
ووفقا لرويرتز، قال وزير خارجية 
بنغالدش وزيـر خارجيـة بنغالدش 

أبو الحسـن محمود، إنه تقرر عودة 
إىل بالدهـم يف  الروهينغـا  الالجئـني 
غضون شـهرين، وسـتتم العودة يف 

الوقت املناسب.
وأضـاف أبو الحسـن بـأن بالده 
اتفقـت مـع ميانمار عـىل الحصول 
عىل مسـاعدة مـن املفوضيـة العليا 

توطـني  عمليـة  إلتمـام  لالجئـني 
الالجئني الروهينغا.

ووقعـت البلـدان اتفاقـا بشـأن 
مـن  اآلالف  مئـات  عـودة  رشوط 
الالجئـني الروهينغا املسـلمني الذين 
فروا إىل بنغالدش، وسط مخاوف من 
أن يعرقل قادة الجيش ذوو النفوذ يف 

ميانمار الخطة.
وتتهم جماعات حقوق اإلنسـان 
جيش ميانمار التـي تقطنها غالبية 
بوذيـة، بارتكاب اغتصـاب جماعي 
وأعمال وحشـية أخرى، خالل حملة 
ضـد  املـايض  آب  أواخـر  يف  بدأهـا 

الروهينغا.

بنغالدش: الروهينغا سيعودون إىل بالدهم خالل شهرين



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1563( الثالثاء  28  تشرين الثاني  2017 اعالنات5

يير وزارة الدفياع / املديرية العامة للعقيود واملبيعات بدعوة مقدميي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز )االالت املوسيقية ( مع مالحظة ما ياتي :

1 ي عيىل مقدميي العطاء املؤهلن والراغبن يف الحصيول عىل معلومات اضافية االتصيال باملديرية العامة للعقود 
واملبيعات من الساعة )900 اىل الساعة 1500( وعىل االيميل 

Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org او املوباييل )07902783136( وكميا موضحة يف التعليمات ملقدمي 
العطاءات 

2 ي متطلبات التاهيل املطلوبة : تجهيز االالت املوسيقية
3 ي بامكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري

)كتاب رسمي( معنون اىل وزارة الدفاع / املديرية العامة للعقود واملبيعات وبعد دفع قيمة البيع البالغة ) 100,000( 
مائة الف دينار .

4 ي يتيم  تسيليم العطياءات اىل العنوان االتيي ) وزارة الدفاع / بغداد / قرب جر الجمهوريية )املنطقة الدولية ( 
يف املوعد املحدد ) لغاية السياعة 1400 من يوم الثالثاء املصادف 2017/12/5 ( العطاءات املتأخرة سيوف ترفض 
وسيتم فتح العطاءات يف حضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن يف الحضور يف العنوان االتي : ) وزارة الدفاع 

/ بغداد / قرب جر الجمهورية )املنطقة الدولية( يف الساعة 1400 من يوم الثالثاء املصادف 2017/12/5 (
5 ي اعيالن املناقصية للفرتة  من يوم االربعياء املصادف 11/22/ 2017  ولغاية السياعة )1400( من يوم الثالثاء 

املصادف 2017/12/5 
6 ي تبلغ الكلفة التخمينية االجمالية )171,060,222( مائة وواحد وسيبعون مليون وسيتون الف ومئتان واثنان 

وعرشون  دينار عراقي 
7 ي املنشأ : انكلرتا/ فرنسا / ايطاليا / اليابان / امريكا / املانيا       

8  ي فرتة التجهيز ) 90( يوم
9 ي تقديم التامينات االولية بنسبة )3%( من الكلفة التخمينية عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة 

صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي
10 ي تقديم التامينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة )5%( من قيمة العقد بعد التبلغ 
بكتياب االحالية وقبيل توقيع العقد وان ال يكون خطياب الضمان مرشوط ويدفع حين الطلب صادر من مرصف 
حكوميي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي بالنسيبة للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها 
تمثيل يف العراق ومرصف معتمد لدى املرصف العراقي للتجارة )TBI (  بالنسيبة للرشكات االجنبية التي ليس لها 

تمثيل يف العراق 
11 ي ان يقيدم الطيرف الثاني كتياب عدم املمانعة من االشيرتاك يف املناقصة صيادر من الهيئية العامة للرضائب 
بالنسبة للرشكات املحلية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق عىل ان يكون معنون اىل وزارة الدفاع مع 

تاييد منحه الهوية الرضيبة والرقم الرضيبي
12 ي تقدييم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي 

لديها تمثيل يف العراق
13 ي يتم اسيتيفاء رسيم الطابع بنسيبة )0,003( ثالثة  باالف من قيمة العقد وبعملة العقد  وفق قانون رسيم 
الطابع رقم )71( لسينة 2012 ووفقا لالصول والرسيم العديل البالغ )0,001( واحد بااللف من قيمة العقد عىل ان 

ال يزيد عن )10,000( عرشة االف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم )11( لسنة 2015
14 ي تقيدم اليرشكات العراقيية واالجنبية البيانيات املالية لها الخر سينتن كحد ادنى وتلتزم اليرشكات العراقية 
والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق بجلب كتاب من نقابة املحاسيبن واملدققن او جمعية املحاسيبن 

يؤيد  سالمة املوقف القانوني للمحاسب الذي يقدم الحسابات الختامية ضمن اوراق الرشكة الخر سنتن مالية

15 ي يعول عىل السيعر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن السيعر  املدون رقما وكما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة 
عدم صحة مبلغ الفقرة

16 ي معايري التاهيل :
أ ي عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز

ب ي توفري خدمات ما بعد البيع واملواد االحتياطية للمعدات املقدمة يف العطاء 
ج ي رسعة التجهيز

د  ي دقة املواصفات وكفاءة االنتاج
هي ي االسعار التنافسية

17 ي تلتزم الرشكة بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتاييد جهات التعاقد املعنية
18 ي تدوين اسعار فقرات استمارات العطاء )القسم الرابع والقسم السادس( باملداد .

19 ي يف حالية تحقق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطيرف االول تحصيل الديون بموجب قانون تحصيل الديون 
الحكومية العراقي رقم )56( لسنة 1977

20 ي العقيد خاضيع لجميع القوانن النافيذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم )113( لسينة 1982 وتعديالته 
وتعليماته

21 ي يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة 
22 ي ال يجوز ملقدم العطاء شيطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها 

23 ي يف حالة اشيرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسيؤوليتهم تضامنية تكافلية يف 
ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء

24 ي يف حالية الغاء املناقصة فسيوف يتم اعادة ثمن رشاء الوثائق الخاصية باملناقصة فقد دون تعويض مقدمي 
العطاءات

25 ي ال يجوز ملدير مفوض الكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة .
26 ي ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

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

28 ي صندوق العطاءات مفتوح طيلة فرتة االعالن وخالل ايام الدوام الرسيمي ) من السياعة 900 ولغاية الساعة 
 )1400

29  ي يف حالية عيدم التيزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق القياسيية للمناقصة بكافة اقسيامها فسييتم 
استبعاد العطاء.

30 ي تقوم الرشكة باالطالع عىل الوثائق القياسيية املرفقية مع املناقصة )91( وثيقة باللغة العربية مع ترجمتها 
باللغية االنكليزيية بموجب كتياب وزارة التخطييط العيدد 27131 يف 2016/12/22 مع قيرص ) ) CD الغراض 

توضيحية.
31 ي للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الدفاع 

WWW.mod.mil.iq
لالجابة عىل استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 

Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
مكتب املفتش العام:

Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.org
املديرية العامة للعقود واملبيعات

يير وزارة الدفياع / املديرية العامية للعقود واملبيعات بدعيوة مقدمي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز )زيوت وشحوم ومنظفات( مع مالحظة ما ياتي :

1 ي عيىل مقدمي العطاء املؤهلين والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصيال باملديرية العامة للعقود 
واملبيعات من الساعة )900 اىل الساعة 1500( وعىل االيميل

Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
  او املوبايل )07902783136( وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات .

2 ي متطلبات التاهيل املطلوبة : تجهيز زيوت وشحوم ومنظفات
3 ي بامكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري)كتاب رسمي( معنون اىل وزارة 

الدفاع / املديرية العامة للعقود واملبيعات وبعد دفع قيمة البيع البالغة ) 100,000( مائة الف دينار .
4 ي يتم  تسيليم العطاءات اىل العنوان االتي ) وزارة الدفاع / بغداد / قرب جر الجمهورية )املنطقة الدولية ( يف 
املوعد املحدد ) لغاية السياعة) 1400 (من يوم الثالثاء املصادف 2017/12/5 ( العطاءات املتأخرة سوف ترفض 
وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن يف الحضور يف العنوان االتي : ) وزارة الدفاع 

/ بغداد / قرب جر الجمهورية )املنطقة الدولية( يف الساعة 1400 من يوم الثالثاء املصادف 2017/12/5 (
5 ي اعيالن املناقصية للفرتة  مين يوم االربعاء املصادف 11/22/ 2017  ولغاية السياعة )1400( من يوم الثالثاء 

املصادف 2017/12/5 
6 ي تبلغ الكلفة التخمينية االجمالية )998,597,73 $( تسيعمائة وثمانية وتسيعون الف وخمسيمائة وسيبعة 

وتسيعون دوالر وثالثة وسيبعون سينتا    
7 ي املنشأ : امريكا / املانيا / فرنسا/ روسيا 

8  ي فرتة التجهيز ) 90( يوم
9 ي تقديم التامينات االولية بنسبة )3%( من الكلفة التخمينية عىل شكل صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة 

صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي
10 ي تقديم التامينات النهائية عىل شكل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة )5%( من قيمة العقد بعد التبلغ 
بكتياب االحالية وقبل توقيع العقد وان ال يكيون خطاب الضمان مرشوط ويدفع حين الطلب صادر من مرصف 
حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي بالنسيبة للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي لديها 
تمثيل يف العراق ومرصف معتمد لدى املرصف العراقي للتجارة )TBI (  بالنسيبة للرشكات االجنبية التي ليس لها 

تمثيل يف العراق 
11 ي ان يقيدم الطيرف الثانيي كتاب عدم املمانعة من االشيرتاك يف املناقصية صادر من الهيئية العامة للرضائب 
بالنسبة للرشكات املحلية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق عىل ان يكون معنون اىل وزارة الدفاع مع 

تاييد منحه الهوية الرضيبة والرقم الرضيبي
12 ي تقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية والرشكات االجنبية التي 

لديها تمثيل يف العراق
13 ي يتم اسيتيفاء رسيم الطابع بنسيبة )0,003( ثالثة  باالف من قيمة العقد وبعملة العقد  وفق قانون رسيم 
الطابع رقم )71( لسينة 2012 ووفقا لالصول والرسم العديل البالغ )0,001( واحد بااللف من قيمة العقد عىل ان 

ال يزيد عن )10,000( عرشة االف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم )11( لسنة 2015
14 ي تقيدم اليرشكات العراقية واالجنبيية البيانات املالية لها الخر سينتن كحد ادنى وتلتزم اليرشكات العراقية 
والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق بجلب كتاب من نقابة املحاسيبن واملدققن او جمعية املحاسيبن 

يؤيد  سالمة املوقف القانوني للمحاسب الذي يقدم الحسابات الختامية ضمن اوراق الرشكة الخر سنتن مالية

15 ي تدوين اسعار فقرات استمارات العطاء )القسم الرابع والقسم السادس( ومبلغه االجمايل باملداد.
16 ي يعول عىل السعر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن السعر  املدون رقما وكما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة 

عدم صحة مبلغ الفقرة
17 ي معايري التاهيل :

أ ي عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز
ب ي رسعة التجهيز

ج  ي دقة املواصفات وكفاءة االنتاج
د ي االسعار التنافسية

18 ي تلتزم الرشكة بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتاييد جهات التعاقد املعنية.
19 ي يف حالية تحقيق ديون بذمة الطرف الثاني يحق للطرف االول تحصيل الديون بموجب قانون تحصيل الديون 

الحكومية العراقي رقم )56( لسنة 1977
20 ي العقيد خاضع لجمييع القوانن النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم )113( لسينة 1982 وتعديالته 

وتعليماته
21 ي يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة 

22 ي ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها 
23 ي يف حالة اشيرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسيؤوليتهم تضامنية تكافلية يف 

ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
24 ي يف حالية الغاء املناقصة فسيوف يتم اعادة ثمن رشاء الوثائق الخاصية باملناقصة فقد دون تعويض مقدمي 

العطاءات
25 ي ال يجوز ملدير مفوض الكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة .

26 ي ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
27 ي يف حالية مصادفية تاريخ الغلق عطلة رسيمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي يييل العطلة والذي يكون فيه 

دوام رسمي.
28 ي صندوق العطاءات مفتوح طيلة فرتة االعالن وخالل ايام الدوام الرسيمي ) من السياعة 900 ولغاية الساعة 

 )1400
29  ي يف حالية عيدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق القياسيية للمناقصة بكافة اقسيامها فسييتم 

استبعاد العطاء.
30 ي تقوم الرشكة باالطالع عىل الوثائق القياسيية املرفقة مع املناقصة )97( وثيقة باللغة العربية مع ترجمتها 
باللغية االنكليزيية بموجيب كتياب وزارة التخطيط العيدد 27131 يف 2016/12/22 مع قيرص ) ) CD الغراض 

توضيحية.
31 ي للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الدفاع 

WWW.mod.mil.iq
لالجابة عىل استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 

Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
مكتب املفتش العام:

Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.org
املديرية العامة للعقود واملبيعات

وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود واملبيعات

وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود واملبيعات

اعادة اعالن للمرة الثانية مناقصة دولية رقم )3( لسنة 2017

اعادة اعالن للمرة الثانية مناقصة دولية رقم )10( لسنة 2017

جتهيز االالت  موسيقية

جتهيز زيوت وشحوم ومنظفات



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

نظم ع�دد من منتس�بي الرشكة العامة 
للنق�ل ال�ري يف الب�رة داخ�ل مبن�ى 
رافض�ة  احتجاجي�ة  وقف�ة  الرشك�ة 
الس�تجواب وزي�ر النقل كاظ�م فنجان 

الحمامي«.
وقال بعض املنتسبني يف حديثهم ملراسل 
راديو املرب�د، ان الوزي�ر الحمامي اثبت 
كفاءته ومهنيته يف إدارة الوزارة معترين 

مسألة االستجواب أمر سيايس«.
وأضاف�وا، أنه�م وكمنتس�بني يمي�زون 
ويعرف�ون الوزي�ر الكف�وء م�ن الوزير 
الناجح وان الحمامي وزير دعم منتسبي 
الرشكة يف مسالة توزيع األرايض وتعيني 
أبن�اء ذوي الش�هداء وغريها م�ن أمور 
جي�دة تحقق�ت يف ف�رة تولي�ه ملنصب 

الوزارة«.
وكانت عضو اللجن�ة القانونية النيابية 
عالية نصيف، كش�فت منتصف الش�هر 
الجاري، عن قرب استجواب وزراء النقل 
والتعلي�م الع�ايل والزراع�ة واس�تكمال 
التصوي�ت ع�ى أجوب�ة وزي�ر التجارة 
فضال عن استجواب رئيس ديوان الوقف 

الشيعي«.
منجهة اخرى أعلن مدير الرشكة العامة 
للنقل الري عماد عبد الرزاق األسدي ، ان 
نهاية هذا العام ستشهد توزيع االرايض 

ملنسوبي الرشكة يف فرع البرة«. 
وق�ال األس�دي ان »هن�اك العدي�د م�ن 
آلي�ات العمل والس�بل الكفيلة للنهوض 
بواقع الرشكة ورفع إنتاجية الس�ائقني 

بالفرع« .
واضاف » نخطو خطوات كبرية لالرتقاء 
بعم�ل النق�ل ال�ري ويأتي ذل�ك تنفيذا 
لتوجيه�ات وزي�ر النقل كاظ�م فنجان 

الحمامي«.
يذك�ر ان مدير ع�ام الرشكة ارشف عى 

محرض تثمني األرايض التي ستوزع عى 
منسوبي الفرع كافة وكذلك قام بتوجيه 

اللج�ان جميع�ا باالس�تمرار بمتابع�ة 
موضوع األرايض ورضورة االنتهاء منه 

قبل نهاية العام الحايل« .
وعى صعيد منفصل اعلنت وزارة النقل، 

عن تفعيل خدمة خارطة مرائب العراق 
عى موقعها اإللكروني.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، انه »ضمن جهود 
الوزارة الرويجية ملش�اريعها الخدمية، 
فق�د فعلت الرشكة العام�ة الدارة النقل 
الخاص يف موقعها االلكروني الرس�مي 
خدم�ة خارط�ة مرائ�ب الع�راق والتي 
تتضمن كاف�ة مرائب الرشك�ة يف بغداد 

واملحافظات«. 
واوض�ح مدير عام الرشك�ة قيس امليايل 
بحس�ب البي�ان ان »تل�ك الخدم�ة تأتي 
لنش�اطها  والروي�ج  العم�ل  لتطوي�ر 
وتعري�ف متتبع�ي موق�ع الرشك�ة عى 
ش�بكة االنرنت حيث تم تفعيل خارطة 

الع�راق ضمن القائمة الرئيس�ة للموقع 
اإللكروني«.

واض�اف املي�ايل أن�ه »بع�د الضغط عى 
ه�ذه الخارطة س�تظهر صفح�ة تمثل 
خارطة العراق تتضمن كافة املحافظات 
وعند الضغط عى اي محافظة ستظهر 
اس�ماء ومواقع جميع مرائ�ب الرشكة 
من اجل تعريف املواطنني بمواقع املرائب 
حس�ب الرقعة الجغرافية بمحافظاتهم 

ومناطق سكناهم«.
واش�ار اىل ان »هن�اك اهتم�ام كبري من 
وزي�ر النق�ل كاظ�م فنج�ان الحمامي 
لتطوي�ر واقع خدم�ات النق�ل الخاص 
باعتباره�ا اصبح�ت ِمن وس�ائل النقل 

عند املواطنني.

منتسبون يف النقل الربي حيتجون وسط البرصة رفضا الستجواب احلاممي
الوزارة فعلت خدمة خارطة مرائب العراق على موقعها اإللكرتوني
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سوق االوراق املالية 
يسجل ارتفاعا يف عدد 

وقيمة االسهم املتداولة
    بغداد / المستقبل العراقي

س�جل س�وق الع�راق ل�أوراق املالية، 
ارتفاعا ملحوظا خالل االسبوع املايض 

يف عدد وقيمة االسهم املتداولة.
وقال املدير التنفيذي للس�وق طه أحمد 
عب�د الس�الم يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »س�وق الع�راق لأوراق 
املالية نظ�م خالل االس�بوع املنتهي يف 
الثال�ث والعرشي�ن من ترشي�ن الثاني 
النظام�ي  الس�وق  للت�داول يف  الح�ايل 
خمس�ة جلس�ات، يف ح�ني نظ�م )3( 
جلس�ات يف الس�وق الثان�ي«، مبيناً أن 
»عدد الرشكات املدرجة يف الس�وق يبلغ 
)101( رشك�ة مس�اهمة، منه�ا )72( 
رشك�ة مدرج�ة يف الس�وق النظام�ي 
الس�وق  يف  مدرج�ة  رشك�ة  و)29( 

الثاني«.
وبنينّ عبد الس�الم ان »جلسات االسبوع 
امل�ايض تداول�ت اس�هم )46( رشك�ة 
النظام�ي و)3( رشكات يف  يف الس�وق 
الس�وق الثاني واصبح ع�دد الرشكات 
املتوقف�ة ع�ن الت�داول لع�دم التزامها 
بتقدي�م االفص�اح الس�نوي والفص�ي 

للهيئة والسوق )24( رشكة«.
وأك�د عب�د الس�الم ان »ع�دد االس�هم 
املتداولة لأسبوع املايض بلغ )30.802( 
ملي�ار س�هم مقاب�ل )14.967( مليار 
س�هم لأس�بوع ال�ذي قبل�ه مس�جالً 
فيم�ا   )%105.81( بنس�بة  ارتفاع�اً 
بلغت قيمة االس�هم املتداولة لأس�بوع 
امل�ايض )16.637( ملي�ار دينار مقابل 
)10.783( مليار دينار لأس�بوع الذي 

قبله مرتفعا بنسبة )%54.29(«.
وتابع عبد الس�الم ان »مؤرش الس�وق 
م�ن  جلس�ة  أخ�ر  يف  اقف�ل   60  ISX
االس�بوع امل�ايض ب��)564.80( نقطة 
مرتفع�ا بنس�بة )1.03%( ع�ن اغالقه 
لأس�بوع ال�ذي قبله عندم�ا اغلق عى 

)559.06( نقطة.

النقل تشارك يف مؤمتر خاص بمناهضة 
العنف ضد املراة

   بغداد / المستقبل العراقي

برعاي�ة رئيس ال�وزراء حيدر العبادي وبتوجيه من وزي�ر النقل كاظم فنجان 
الحمامي شاركت مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة يف وزارة النقل وفاءجورج 
، يف مؤتمر إطالق ال 16 يوما بمناسبة اليوم العاملي ملناهضة العنف ضد املرأة 

والذي إقامته االمانة العامة ملجلس الوزراء - دائرة تمكني املرأة«. 
وبين�ت ج�ورج يف بيان العالم الوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »ش�عار 
املؤتمر كان بعنوان »قانون مكافحة العنف االرسي ضمانة ألرسة متماسكة« 
، كما ان وزارة النقل س�باقة دوما للمش�اركة يف مثل هكذا مؤتمرات وندوات 

تعطي للمرأة دورها الحقيقي وتمكنها لتأخذ مكانتها الطبيعية يف البالد«. 
واكدت جورج عى »رضورة ترس�يخ املفاهيم الحقيقة ل�دور املرأة والتعريف 
بذل�ك عر تلك الندوات التي تعقدها املؤسس�ات الحكومية ومنظمات املجتمع 

املدني.

التجارة: كميات الشلب املسوقة من الفالحني بلغت »14286« طن

وزير الكهرباء يبحث جتهيز العاصمة بالطاقة الكهربائية وعمل الرشكات املستثمرة يف جمال التوزيع

حمافظ البرصة يطلب من هيئة االستثامر احلفاظ عىل مقر نقابة الفنانني

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشك�ة العامة لتج�ارة الحبوب 
يف وزارة التج�ارة ان »الكميات املس�وقة 
ملحصول الشلب من الفالحني واملزارعني 
يف املراك�ز التس�ويقية بلغ�ت )14286( 

طن«.
واض�اف مدير عام الرشك�ة هيثم جميل 

الخشايل يف بيان للوزارة تلقته »املستقبل 
العراق�ي«، ان عملية التس�ويق ملحصول 
الشلب لهذا العام تجري بوترية متصاعدة 
من�ذ ب�دأ التس�ويق يف الثال�ث عرش من 
الش�هر الج�اري حي�ث الزال�ت املراك�ز 
التس�ويقية يف محافظة النجف االرشف 
تواص�ل اس�تالمها ملحصول الش�لب من 
املس�وقني حيث بلغت الكميات املس�وقة 

)12972( ط�ن ش�لب بانواع�ه توزعت 
عى سايلو الكوفة )4730( طن وسايلو 
ش�لب ابو صخري )7317( طن وس�ايلو 
) 178( ط�ن ومرك�ز  االفق�ي  النج�ف 

تسويق القادسية )747( طن.
مضيفا ان الكميات املسوقة من الفالحني 
بلغ�ت  باب�ل  محافظ�ة  يف  واملزارع�ني 
)1063( طن توزعت عى مركز تس�ويق 

بنزات الشلب وبواقع )992( ومسقفات 
الشلب بواقع )71( طن.

مش�ريا ان محافظ�ة الديواني�ة س�وقت 
)605( طن من محصول الشلب توزعت 
عى مركز شلب الش�امية بواقع )589( 
طن وس�ايلو ش�لب الديوانية بواقع )9( 
ط�ن فيما بلغ�ت الكمي�ات املس�وقة يف 

مركز تسويق االمني )7( طن.

   بغداد / المستقبل العراقي

التقى السيد وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي, 
رئي�س مجل�س محافظ�ة بغ�داد الدكت�ور رياض 
العض�اض, بمكتب�ه يف مق�ر ال�وزارة لبح�ث واقع 
الطاقة املجه�زة للعاصمة بغ�داد, وعمل الرشكات 
املس�تثمرة يف مجال التوزيع لتعمي�م هذه التجربة 

عى كافة مناطق بغداد«.
وافاد بي�ان للوزارة تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 
»الفه�داوي ق�دم تقدي�ره العايل لجه�ود الحكومة 
املحلي�ة يف العاصمة بغداد نتيجة لجهودهم املبذولة 

وتعاونهم مع وزارة الكهرباء« .
واض�اف »كما تط�رق عى املش�اكل الت�ي واجهت 
وزارة الكهرباء وتمثلت بعدة تحديات منها االجهزة 

الكهربائي�ة املس�تهلكة للطاق�ة بش�كل كب�ري, والت�ي 
انت�رشت باالس�واق املحلية بدون اي ضوابط تحاس�ب 

الجهات التي تس�تورد االجهزة الكهربائية بدون ملصق 
الطاق�ة, والذي يحدد مدى اس�تفادة املجتمع وباملقابل 

تؤدي اىل استهالك عايل بدون كفاءة« .

وب�ني الوزير ان »رشكات عقود ) الخدمة والصيانة 
والجباية( الت�ي طبقت يف مناطق) زيونة والريموك 
والحارثي�ة ( قدم�ت نجاحاً كبرياً ل�وزارة الكهرباء 
مدعوم�ة  الكهرب�اء  فات�ورة  ان  و  وللمس�تهلك 
بنس�بة 90% من جان�ب الحكومة , وه�ذا املرشوع 
لي�س اجتهاداً من وزارة الكهرب�اء بل قانون اقر يف 
موازنت�ي )2016و2017( وان�ه س�وف يطبق عى 
جميع مناطق بغداد واملحافظ�ات االخرى, مطالباً 
من مجل�س محافظة بغداد بالتعاون املش�رك من 
اجل القضاء عى التجاوزات الحاصلة عى الش�بكة 

الكهربائية الستقرار التجهيز يف محافظة بغداد«.
م�ن جانبه, اش�اد رئي�س مجلس محافظ�ة بغداد 
بجه�ود وزارة الكهرب�اء, ش�اكراً بالوق�ت نفس�ه 
الوزير عى حفاوة االس�تقبال, موكداً انه »س�يبذل 
جهده لتعاون مجل�س املحافظة مع وزارة الكهرباء يف 

مجال الطاقة ورفع التجاوزات .

    البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محافظ البرة أس�عد العيداني كتاب�اً اىل هيئة 
االس�تثمار الوطنية طالبها فيه بإيقاف اجراءات طرد 
الفنان�ني من مقر نقابته�م لتحويله اىل مجمع تجاري 
بصيغ�ة االس�تثمار عى الرغ�م من أن النقابة تش�غل 

البناية منذ السبعينات«.
وين�ص الكتاب ع�ى “الريث يف اج�راءات منح األرض 
املقام�ة عليه�ا نقابة الفنان�ني كفرصة اس�تثمارية، 
ونؤك�د طلبنا بس�حب الفرص�ة االس�تثمارية، وعدم 

من�ح االجازة االس�تثمارية”، مضيف�اً أن “ذلك تقديراً 
للمواق�ف الوطني�ة لنقاب�ة الفنانني الت�ي تعد رصحاً 

حضارياً كبرياً”.
ودع�ا الكتاب ال�ذي يحم�ل توقيع املحاف�ظ والصادر 
بتاري�خ اليوم اىل “امليض يف اجراءات نقل ملكية األرض 
اىل النقابة بعد اجراء الكشف عليها، وبمساحة محددة، 
بالتنس�يق مع مديرية بلدية البرة، ووفقاً للضوابط 
املعمول بها”، موضحاً أن “املوقع الحايل مدار البحث ال 
يصلح أن يكون سوقاً تجارية لكون املنطقة مزدحمة 

جداً.

حمافظ واسط يدعو إىل إنصاف املحافظة 
بالطاقة الكهربائية

حمافظ بغداد ينفي حتويل أموال ناحية اجلرس 
ملشاريع اخرى

   المستقبل العراقي / الغانم

دع�ا محافظ واس�ط، محمود عبد الرضا م�ال طالل، إىل انص�اف املحافظة يف 
مس�ألة التجهيز بالطاقة الكهربائية ، مبينا ان املحافظة تساهم برفد الشبكة 
الوطنية بأكث�ر من 2500 ميكاواط«.وقال مال طالل إن�ه »خالل لقائنا بمدير 
عام دائرة توزيع كهرباء الوس�ط ، ابراهيم العبيدي، تم بحث واقع الكهرباء يف 
املحافظ�ة وس�بل االرتقاء به نحو االفضل، اضافة اىل ت�داول العديد من االمور 
العام�ة الت�ي تخص تحس�ني قط�اع الكهرباء، م�ن ضمنها مس�الة الحد من 
التجاوزات الحاصلة عى شبكات وخطوط التيار الكهربائي وازالتها واالسهام 
يف حمالت الرشيد والتقليل من االعباء عى منظومة الطاقة«.ودعا املحافظ إىل 
»العم�ل بنظام عقد عمل الجباي�ة والخدمة التي تم طرحه من قبله عى وزارة 
الكهرباء«، مش�رياً اىل انه »س�يضمن تطبيق هذه التجربة التي تعتمد الكوادر 
الحكومي�ة يف التعامل مع املواطن بش�كل رس�مي وقانوني يتيح اس�تحصال 
املبالغ وايضا االدامة للش�بكة الكهربائية وبما يسهم يف انجاح مسالة الرشيد 
وايصال الكميات الالزمة من التيار الكهربائي للمستهلكني«.وطالب مال طالل 
ب�«اعطاء واس�ط خصوصية يف مسالة التجهيز بالكهرباء عر منحها الحصة 
الكافية من التيار الكهربائي، لكونها مساهمة برفد الشبكة الوطنية بأكثر من 

2500 ميكاواط من خالل ما تنتجه من محطة واسط الحرارية.

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

كشف محافظ بغداد عطوان العطواني عن ان الحديث عن تحويل أموال ناحية 
الجرس إلكس�اء قض�اء املدائن مجرد اش�اعات الهدف منها مح�اوالت للتقليل 
م�ن أهمي�ة املنجز الذي حققته حكومت�ه يف املدائن.وذكر مكتب�ه اإلعالمي ان 
»العطواني ويِف الوقت الذي نفى فيه هذه اإلش�اعات أش�ار اىل ان األموال التي 
رصفت إلكساء قضاء املدائن كانت ضمن تخصيصات تنمية األقاليم مؤكدا ان 
آلي�ة رصف األموال لها كان وفق قرار 89 الذي تقرر بموجبه تمويل املش�اريع 
املس�تمرة )امل�اء واملج�اري واالكس�اء(«.واضاف ان »حكومت�ه تحرك�ت عى 
الجه�ات املعني�ة الدخال مرشوع مجاري ناحية الجرس ضم�ن هذا القرار وتم 
تمويله بالفعل واآلن العمل جاٍر به كما انها مازالت تتحرك من اجل تخصيص 
أم�وال إضافية إلكس�اء الناحية وقضاء الحس�ينية وتنفيذ مج�اري النهروان 
مش�ريا اىل انه حصل عى موافقة دولة رئي�س الوزراء حيدر العبادي وبانتظار 
ان تخصص أال موال لهذه املش�اريع ».واكد ان »ناحية الجرس ش�ملت بالجهد 
الوطن�ي الذي ش�كل بناءا ع�ى موافقة رئيس ال�وزراء وبراس�ة املحافظ وتم 
النقاش عى آلية عمله بحضور أعضاء اللجنة التنس�يقية ممثي أبناء الناحية 
».واشار اىل ان »حكومته االن تتواصل مع األمانة العامة ملجلس الوزراء وهيأة 
املستش�ارين لحسم موضوع التخصيصات املالية للمبارشة بإكساء الناحية«.

واختتم املحافظ حديثه بحسب املكتب االعالمي »بتوجيه الشكر البناء الناحية 
الذين كان لهم دور كبري يف الضغط عى الجهات املعنية لاللتفات اىل منطقتهم 
م�ن خالل التظاهرات التي رفعوا فيها مطالبه�م مجددا تأكيده عى حكومته 

ستقف معهم حتى الوصول اىل مانسعى ويسعون اىل تحقيقه.

البنك الدويل ووزارة املوارد املائية يقّيامن وضع سّدي دربندخان ودوكان
   بغداد / المستقبل العراقي

زار فريق مشرك من البنك الدويل ووزارة 
امل�وارد املائي�ة محافظ�ة الس�ليمانية 
لتقيي�م أث�ر الزلزال األخ�ري الذي رضب 
الح�دود العراقي�ة اإليراني�ة عى س�دنّي 

دربندخان ودوكان االسراتيجيني 
وقد أثريت مخاوف بشأن سالمة وإدارة 
الس�دنّين بعد أن رضب زلزال بلغت قوته 
7.3 درج�ة الح�دود العراقي�ة اإليرانية 
بتاري�خ 12 ترشي�ن الثان�ي، ع�ى بعد 
30 ك�م جنوب غ�رب مدين�ة حلبجة يف 
كردس�تان العراق، ع�ى بعد حوايل 217 

كم شمال رشق بغداد.
وبن�اء عى طل�ب رئيس ال�وزراء حيدر 

العب�ادي حش�د البنك ال�دويل بعثة دعم 
تقن�ي إلج�راء تقيي�م لتق�ي األرضار 
الت�ي ألحقها الزلزال بس�دنّي دربندخان 

ودوكان.
وقال وزير املوارد املائية حسن الجنابي 
بحس�ب بي�ان وزعه البنك ال�دويل » اننا 
نثم�ن الرشاك�ة ب�ني حكوم�ة الع�راق 
ومكت�ب البن�ك ال�دوىل ىف بغ�داد ونقدر 
استجابة البنك الرسيعة وتعاونه ىف الرد 
عى طلب الوزارة للمس�اعدة ىف التعامل 

مع هذا املوضوع الطارئ«.
وتهدف بعثة البنك إىل دعم وزارة املوارد 
املائية يف إعداد تشخيص مفصل لأرضار 
الت�ي س�ببها الزلزال األخ�ري، ومراجعة 
خط�ة التأهب للط�وارئ، وإعداد خطة 

عمل إلدارة السدنّين.
وق�د وج�دت البعث�ة ، وفقا للبي�ان أن 
ل الس�د واملوظف�ني الفني�ني يف  »مش�غنّ
وزارة املوارد املائية يديرون حالة ما بعد 

الزلزال بطريقة مرضية للغاية«.
ولفت اىل ان »مدى الدعم التقني اإلضايف 
الالزم سيستند إىل النتائج التي ستتوصل 

إليها البعثة«.
وقال�ت مدي�رة مكت�ب البنك ال�دويل يف 
العراق يارا س�الم »ان البنك الدوىل يعمل 
جنب�اً اىل جنب مع ف�رق عمل الحكومة 
العراقي�ة ىف مواقع الس�دنّين عى اجراء 
تقييم عمي�ق للرضر الناجم عن الزلزال 
ووض�ع خط�ة اع�ادة تأهي�ل ملعالجة 

املخاوف العاجلة والطويلة االمد.



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1563( الثالثاء  28  تشرين الثاني  2017 اعالنات7

يير وزارة الدفياع / املديرية العامية للعقود واملبيعات بدعيوة مقدمي العطاءات املؤهلين وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز )زيوت وشحوم وهيدروليك طائرات ( مع مالحظة ما ياتي :

1 ي عيىل مقدمي العطاء املؤهلين والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصيال باملديرية العامة للعقود 
واملبيعات من الساعة )900 اىل الساعة 1500( وعىل االيميل

Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
  او املوبايل )07902783136( وكما موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات .

2 ي متطلبات التاهيل املطلوبة : تجهيز زيوت وشحوم وهيدروليك طائرات.
3 ي بامكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري )كتاب رسمي( معنون اىل وزارة 

الدفاع / املديرية العامة للعقود واملبيعات وبعد دفع قيمة البيع البالغة ) 100,000( مائة الف دينار عراقي .
4 ي يتيم  تسيليم العطاءات اىل العنوان االتيي ) وزارة الدفاع / بغداد / قرب جير الجمهورية )املنطقة الدولية ( 
يف املوعد املحدد  لغاية السياعة 1400 من يوم الثالثاء املصادف 2017/12/5 ( العطاءات املتأخرة سيوف ترفض 
وسيتم فتح العطاءات يف حضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن يف الحضور يف العنوان االتي : ) وزارة الدفاع 

/ بغداد / قرب جر الجمهورية )املنطقة الدولية( يف الساعة 1400 من يوم الثالثاء املصادف 2017/12/5 (
5 ي اعيالن املناقصية للفرتة  مين يوم االربعاء املصادف 11/22/ 2017  ولغاية السياعة )1400( من يوم الثالثاء 

املصادف 2017/12/5 .
6 ي تبلغ الكلفة التخمينية االجمالية )1,000,000(  $ واحد مليون دوالر .

7 ي املنشيأ : امريكا / اوربا/ انكلرتا
8  ي فرتة التجهيز ) 90( يوم

9 ي تقديم التامينات االولية بنسيبة )3%( من الكلفة التخمينية عىل شيكل صك مصدق او خطاب ضمان او 
سفتجة صادر من مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي.

10 ي تقديم التامينات النهائية عىل شيكل خطاب ضمان حسن تنفيذ للعقد بنسبة )5%( من قيمة العقد بعد 
التبليغ بكتياب االحالة وقبل توقيع العقد وان ال يكون خطاب الضمان مرشوط ويدفع حن الطلب صادر من 
مرصف حكومي او مرصف معتمد لدى البنك املركزي العراقي بالنسبة للرشكات العراقية والرشكات االجنبية 
التي لديها تمثيل يف العراق ومرصف معتمد لدى املرصف العراقي للتجارة )TBI (  بالنسبة للرشكات االجنبية 

التي ليس لها تمثيل يف العراق .
11 ي ان يقدم الطرف الثاني كتاب عدم املمانعة من االشيرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب 
بالنسبة للرشكات املحلية والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق عىل ان يكون معنون اىل وزارة الدفاع 

مع تاييد منحه الهوية الرضيبة والرقم الرضيبي.
12 ي تقدييم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي للرشكات العراقية والرشكات االجنبية 

التي لديها تمثيل يف العراق.
13 ي يتم استيفاء رسم الطابع بنسبة )0,003( ثالثة  باالف من قيمة العقد وبعملة العقد  وفق قانون رسم 
الطابع رقم )71( لسنة 2012 ووفقا لالصول والرسم العديل البالغ )0,001( واحد بااللف من قيمة العقد عىل 

ان ال يزيد عن )10,000( عرشة االف دينار وحسب قانون الرسوم العدلية الرقم )11( لسنة 2015.
14 ي تقدم الرشكات العراقية واالجنبية البيانات املالية لها الخر سينتن كحد ادنى وتلتزم الرشكات العراقية 
والرشكات االجنبية التي لديها تمثيل يف العراق بجلب كتاب من نقابة املحاسبن واملدققن او جمعية املحاسبن 
يؤيد  سيالمة املوقف القانوني للمحاسيب الذي يقدم الحسيابات الختامية ضمن اوراق الرشكة الخر سنتن 

مالية.

15 ي تدوين اسعار فقرات استمارات العطاء )القسم الرابع والقسم السادس( ومبلغه االجمايل باملداد.
16 ي يعول عىل السيعر املدون كتابة يف حالة اختالفه عن السيعر  املدون رقما وكما يعول عىل سعر الوحدة يف 

حالة عدم صحة مبلغ الفقرة.
17 ي معايري التاهيل :

أ ي عدم االنحراف يف توقيتات التجهيز
ب ي رسعة التجهيز

ج  ي دقة املواصفات وكفاءة االنتاج
د  ي االسعار التنافسية

18 ي تلتزم الرشكة بتقديم قائمة باالعمال املماثلة املنجزة معززة بتاييد جهات التعاقد املعنية.
19 ي يف حالية تحقيق ديون بذمة الطرف الثانيي يحق للطرف االول تحصيل الدييون بموجب قانون تحصيل 

الديون الحكومية العراقي رقم )56( لسنة 1977.
20 ي العقد خاضع لجميع القوانن النافذة بضمنها قانون رضيبة الدخل املرقم )113( لسنة 1982 وتعديالته 

وتعليماته.
21 ي يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة .

22 ي ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء اي تعديل عليها .
23 ي يف حالة اشرتاك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية 

يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد املشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء.
24 ي يف حالية الغياء املناقصة فسيوف يتم اعيادة ثمن رشاء الوثائيق الخاصة باملناقصة فقيد دون تعويض 

مقدمي العطاءات.
25 ي ال يجوز ملدير مفوض الكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة الواحدة .

26 ي ان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.
27 ي يف حالة مصادفة تاريخ الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق اليوم الذي ييل العطلة والذي يكون فيه 

دوام رسمي.
28 ي صنيدوق العطياءات مفتيوح طيلة فرتة االعالن وخالل ايام الدوام الرسيمي ) من السياعة 900 ولغاية 

الساعة 1400( 
29  ي يف حالة عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثائق القياسيية للمناقصة  بكافة اقسامها فسيتم 

استبعاد العطاء.
30 ي تقيوم الرشكية باالطيالع عىل الوثائق القياسيية املرفقة مع املناقصية )97( وثيقة باللغية العربية مع 
 CD ( ( ترجمتهيا باللغة االنكليزية بموجب كتاب وزارة التخطيط العدد 27131 يف 2016/12/22 مع قرص

الغراض توضيحية.
31 ي للمزيد من املعلومات يمكن زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الدفاع 

WWW.mod.mil.iq
لالجابة عىل استفساراتكم مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني 

Moddg.contracts@ucidn.iraqi-mod.org
مكتب املفتش العام:

Nasr.falah@ucidn.iraqi-mod.org
املديرية العامة للعقود واملبيعات

يير )وزارة النفيط / رشكة نفط الشيمال ( بدعوة املجهزيين الراغبن باالشيرتاك  لتقديم عطاءاتهم 
لتجهيز

DOWN HOLE ELECTRONIC MEMORY GAUGE FOR BOTTOM HOLE PRESSUR
MEASUREMENTS IN & GAS WELLS

منشأ فرنسا اململكة املتحدة واملانيا وايطاليا وكندا والواليات املتحدة األمريكية وحسب الرشوط االتية:  
1  ي يتم رشاء وثائق املناقصة من )قسم العقود / رشكة نفط الشمال ي عرفة( من قبل املدراء املفوضن 
للرشكات او وكالئهم املخولون رسيميا عن طريق دائرة كاتب العدل  للحصول عىل اوراق املناقصة عىل 

شكل قرص )CD(  مقابل مبلغ قدره ) 150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي غري قابل للرد .
2 ي تقدم العطاءات من قبل الرشكات التخصصية والتجارة العامة من ذوات الخربة مع تقديم شيهادة 
التاسيس للرشكات العراقية او هوية غرفة التجارة نافذة وبالنسبة للرشكات االجنبية الراغبة باملشاركة 

تقديم كتاب تاييد تسجيل الرشكة لدى دائرة مسجل الرشكات /وزارة التجارة.
3 ي تقديم كتاب عدم املمانعة باالشرتاك يف املناقصات من الهيئة العامة للرضائب.

4 ي تقديم كتاب حجب البطاقة التموينية للرشكات العراقية. 
5 ي تقديم الحسابات الختامية ألخر سنتن املصادق عليها من قبل محاسب قانوني وبالنسبة لرشكات 

القطاع العام تقديم الحسابات الختامية الخر سنتن مصدقة من قبل ديوان الرقابة املالية االتحادي.
6 ي تقديم تامينات اولية لضمان جدية املشاركة والبالغة )54,000,000( اربعة وخمسون مليون دينار 
عراقي شيكل صك مصدق او خطاب ضمان )يتضمن االسيم وتدوين مبلغ الخطاب رقما وكتابة وذكر 
تاريخ النفاذية ورشوطها والغرض من اصدارها مع ذكر اسيم ورقم املناقصة ( صادرين من املصارف 
املعتميدة ليدى البنك املركزي العراقيي نافذة ملدة )28( ثمانيية وعرشون يوما بعد انتهياء فرتة نفاذية 
العطاء قابلة للتمديد عدا مصارف )الوركاء لالستثمار ،البالد االسالمي، البرصة الدويل ، ايالف االسالمي 
، املتحيدة لالسيتثمار ، االقتصاد لالسيتثمار والتمويل ، ميرصف الرافدين ي فرع شيارع الجمهورية /

كركوك( .
7  ي الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

8  ي تستبعد العطاءات التي ال تتضمن عىل وصل ثمن بيع العطاء.
9 ي تكون نفاذية العطاءات املقدمة نافذة ملدة )90( تسعون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة قابل 

للتمديد.
10 ي  تودع العطاءات يف صندوق رقم )2( الخاص بالتجهيز الكائن يف اسيتعالمات دوائر منطقة عرفة 
/ كركيوك قبل )12.00( السياعة الثانية عرش من ظهر يوم غلق العطاء وال يسيمح بتقديم العطاءات 
االلكرتونية وال تقبل العطاءات املتاخرة وسييتم رفضها وسييتم فتح العطاءات فعليا وبوجود ممثلن 
عن املتناقصن او الحضور شخصيا يف استعالمات ) غرفة استقبال املجهزين( ويمكن استالم العطاءات 
عرب الربيد املسيجل عىل ان يؤمن وصولها قبل موعد الغلق وسييتم رفض العطاءات التي ترد بعد موعد 

الغلق .
11 ي يعقد املؤتمر الفني الخاص باالجابة عن استفسارات املشاركن الخاصة باملناقصة يف تمام الساعة 

)12.00 ( الثانية عرش ظهرا من يوم االربعاء املوافق 2017/11/29 يف قاعة السينما .
12 ي تارييخ غليق املناقصية يف تميام السياعة )12.00( الثانيية عيرش ظهيرا مين يوم االحيد املوافق 

.2017/12/10
13 ي يفتح العطاءات بعد تاريخ الغلق مبارشة وبحضور املجهزين املشاركن .

14 ي اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يف  يوم الدوام الرسمي الذي ييل يوم 
العطلة.

15 ي للدائيرة الحيق يف الغياء املناقصية يف اي مرحلة من مراحلهيا وقبل االحالة وعدم اجيراء املفاضلة 
وحسب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكن يف املناقصة املطالبة باي تعويض جراء ذلك.

16 ي تتحمل الرشكة املحالة اليها املناقصة اجور النرش واالعالن.
17 ي يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبها الوثيقة القياسيية بكافة اقسيامها سييتم استبعاد 

عطاءه.
18  ي تكون كافة اوراق الوثيقة مرتبة بالتسلسل ومنظمة بموجب كراس.

املدير العام

وزارة الدفاع
املديرية العامة للعقود واملبيعات

وزارة النفط
رشكة نفط الشامل 

حمافظة كركوك
من: رشكة نفط الشمال 

كركوك – جمهورية العراق 
noclocalpurch@noc.gov.iq :ص.ب رقم )1( بريد الكرتوني

www.noc.oil.gov.iq : فاكس :00964050255399 موقع الكرتونيي
صادرة يف: محافظة كركوك: 21/ 11/ 2017

املناقصات التنافسية العامة : )2017/2(
املرشوع : )مروجة ضمن املوازنة التشغيلية(

جهة التعاقد : )وزارة النفط/ رشكة نفط الشمال ي قسم العقود(
املشرتي : ) رشكة نفط الشمال ي هيأة الحقول ي قسم هندسة النفط(
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»املوت يف وهران«
للكاتب جزائري الحبيب السائح صدرت رواية) الموت في وهران(

وه�ي عمل إبداعي جّذاب في موضوعها وفي أس�لوبها.. وفي لغتها المتمّيزة، وهي 
في فصولها األخيرة أكثر جاذبية. ومن طرق الجذب والتشويق في األسلوب التقديم 
للحوار بصورة ترس�م لك تعابير وانفعاالت المتكلم كاّنه أمامك، من مثل: أجهش�ت: 
»..«، متظّرًفا نحوي: »..«، ولكني رميت لها بال قناعة: »..«، إذ تبس�م، متقدما: »..«، 
رّد، مغتبطا: »..«، تأست لي بختة الشْرِگي: »..«، فرد، بإيماءة ابتذال مرافقة: »..«… 

وغيرها الكثير، مما خرج عن المألوف الممل، وهو الفعل: قال، فقالت.. الخ.
والالف�ت في الرواية عنوانها غير المتجانس في تركيبه ف�”وهران” الجميلة تنبض 
بالحي�اة.. ويأتي العنوان ليقول: “الموت” في …، وهذا يش�ّد القارئ ليقف على هذا 

اللغز وهذه الغرائبية!!
ومن التقنيات المش�وقة جدا.. أّن الرواية بدأت بأمور غامضة.. وش�كوك وأوهام… 
ظ�لَّ البط�ل يبحث عنها حّت�ى بدأت الحقائق تتكّش�ف تباع�اً وتظهر..اللغة في هذه 

الرواية تتمتع بخصوصيتها..

تل�ك المحب�ة  للروائي الحبيب الس�ائح 
رواية قادرة على رسم المشهدية بإبداع 
متف�رد حت�ى كأنك تش�م رائح�ة اللغة 
وتتحسس�ها، فلو ُوضع�ت أمامي ثالثُة 
خيارات: أن أعايش األحداث بنفس�ي أو 
ُتعرض عليَّ في مسلس�ل تلفزيوني، أو 
أقرأها في ه�ذه الرواية، لفّضلت الخيار 
الثال�ث لم�ا فيه م�ن تفاصي�ل وتحاليل 
وسبر لألغواٍر ال أقف عليها في الخيارين 

األول والثاني.
ففيها من الوصف والتصوير في جماله 
وإبداعه وش�موليته وروعت�ه ودقته ما 

تعجز عنه أحدث الكاميرات وأدّقها..

 تلك املحبة

          ياسين خضر القيسي 

1 -  ذكرى
ف�ي تل�ك المقه�ى العتيق�ة المجاورة 
لبيته�ا وبيتي, وأنا أرنو من خلدي لتلك 
األيكة، س�افرت بي الذكريات إليها في 
لحظ�ة صم�ت, تذكرت مالع�ب الصبا 
تحت شجرتنا التي كانت كأمنا الحنون 
بظاللها الوارف لتحمينا من حر الصيف 
الالهب من شمسنا المحرقة تارة ومن 
المطر الغزير تارة أخرى، وكثيرا ما كّنا 
نشاكس بعضنا اآلخر مختبئين خلفها 
مرة وكتابة الذكرى على جذعها الكبير 
م�رة أخرى, طفرت م�ن عيني ادمعي، 
س�الكة تجاويف وجهي المجدب حين 

غادرتن�ي دون وداع لرجل ثري طاعن 
في الس�ن, وبين الدمع والذكرى نادى 

علّي النادل: 
الش�اي ال�ذي طلبت�ه أس�تاذ, أس�تاذ, 

أستاذ. 
لفت انتباهي ذلك النادل لما طلبت, أوه 
شكرا أخي، بدأت أحّرك الشاي وذهني 
س�ارح في تلك األيام الخوال�ي التي ال 
أشتاق وال أحن وال يشفي بها إاّل غليلي 
, برد الش�اي وفكري منهمك في عمق 
تلك الس�نين الحبلى بالحب والذكريات 
والع�ذاب, وأنا أج�ر أذي�ال الخيبة بعد 
أن شاب رأس�ي وتهت في زحمة الليل 
وناق�وس الح�ب يدق قلب�ي كل لحظة 

إليها في صمت أبدي.

2 - قيامة الزمهرير
بدأت أغزل من خيوط الشمس أبجدياتي 
للذين أحبه�م، وناغي�ت الكائنات علّي 
أجد من أهواه ويهواني بعد هذا الفراق، 
وعلى الرغم من قيامة الزمهرير، إال أن 
لهيب التوق حال دون ذلك، فال صحراء 
س�يبيريا وال المتجمدتي�ن وال كل بالد 
الثل�ج تطفي لهيب الش�وق الذي أذيب 

جليد العصور لهذا الوطن الجميل .
جور

دخ�ل الحّم�ام ليس�تحّم بعد س�نوات 
طوال. كان ينحت الجدار بالقلم، كتب، 
هنا انتزعت من جل�دي ردائي الداخلي 

العاشر.
3 - اغتراب

جلس تحت األيكة التي فارقها سنوات 
ط�وال، يس�تذكر عش�قه األول، دمعة 
أحرق�ت خده لطالما الم�س خدها في 
لهي�ب الحب الذي كان، نظ�ر إلى النهر 
وس�رعة جريان�ه، كأنما عم�ره ذهب 
س�دى دونه�ا، تملّكته رعش�ة الحنين 
ل�ذاك الماضي الجمي�ل والجميل باأللم 
المنصهر بقلبه حين�ا، واللواعج كانت 
تس�رق منه لحظات الف�رح حينا آخر، 
)س�رح بفك�ره( كان�ت تجل�س أمامه 
والنظ�رات بينهم�ا تكاد العي�ن ال يرتد 
طرفه�ا . األيادي في تش�ابك مس�تمر 
وقبلة يضعها هنا وأخرى يطبعها على 
يديها .. تقافزت أمواج النهر المسرعة 
لتنث على وجهه الكئيب بعض لؤلؤآتها 

الباردة لتوقظه م�ن حلم جميل طالما 
تمناه...

4 - ثالسيميا 
يرتقي ُسلّم الحياة، هذا البرعم الغافي 
ف�ي لح�اء الش�جرة، ينمو، يستنش�ق 
عذوبة الهواء، يكبُر مع ضوء الش�مس 
وأشعتها الفضية، تمتد أغصانه، تفّيء 
تصّح�ر الوه�م، ينطل�ق ف�ي الس�ماء 
مغردا، يس�بح في ملك�وت الله، ينظر 
لألش�ياء بعيني�ن فرحتي�ن، يته�اوى 
في ان�زالق الحياة، تذبل عروقه ش�يئا 
فش�يئا، س�قيته م�ن دمي، اس�تفاق، 

كانت رحلته مع الدنيا دماء
ثالسيميا مرض وراثي يصيب األطفال 

تكّسر في كريات الدم الحمراء

قصص قصرية جدًا

ألف داحس وليلة غرباء.. رواية تثري العالقة بني اسمها ومرسودها
تتح�دث رواية “ألف داحس وليلة غب�راء”، للروائي 
والكات�ب الليبي أحمد الفيتوري، ع�ن األب كما هو 
وكم�ا عرفه جاعال من الخب�ر الصاعق لموت األب، 
الذي هو أول ما يس�معه عند خروجه من الس�جن، 
يطغ�ى عل�ى فرح�ة الخروج م�ن الس�جن وكل ما 
يمكن أن تسجله الذاكرة في تلك اللحظة، مشيرا إلى 
أنه رغم كل ش�يء يبقى األهم من س�يرة اآلباء هو 
الحرص الدائ�م على تعليم أبنائهم رغ�م أنهم كانوا 

في زمن صعب حتى في إيجاد لقمة إلطعامهم.
الرواي�ة، الص�ادرة ع�ن مؤسس�ة ميادي�ن للنش�ر 
واإلع�الن والتدريب، تتك�ون من ثالثي�ة وتقع في 
253 صفح�ة، وهي تجيب عن س�ؤال م�ن أين أتى 
داعش؟ وتكش�ف الم�كان الذي أخفي فيه موس�ى 
الصدر الزعيم الش�يعي المعروف والمعارض الليبي 
منصور الكيخيا! وَمن هم الذين ساهموا في عملية 
غزو مدينة قفصة التونس�ية الت�ي قام بها القذافي 
في الثمانينات؟ وتتناول مس�ألة الحصان الذي أرق 

القذافي في وكره بباب العزيزية.
الرواية األولى “غابة األشجار الميتة”، تحكي قصة 
سجين يعلم بموت أبيه لحظة خروجه من السجن، 
والرواي�ة تداع لش�خصية األب على هذا الس�جين، 
فالرواي�ة برهة يس�تذكر فيها أباه، ال�ذي هو خباز 
ف�ي مرحلة زمني�ة تقريبية بين خمس�ينات القرن 

الماضي وس�تيناته حين ظهر في البالد النفط وما 
أحدثه من ُمتغير جذري وحاسم، وتسيطر على هذه 
الرواية ومس�رودها جريمة مم�ا يجعل منها رواية 

بوليسية.
والرواية الثانية “غابة القضبان الحية”، هي س�رد 
لحياة س�جين في س�جن كما لو كان س�جنا دوليا، 
ويعيش هذا السجين من ال تهمة له في قسم البراءة 
بالس�جن الجماع�ي حين�ا وحينا آخر ف�ي الزنزانة 
االنفرادي�ة الت�ي يرغ�ب فيه�ا، وف�ي هذا الس�جن 
حي�وات عدي�دة تتش�ابك مع حيات�ه مث�ل الجندي 
األلماني والمهندس اإليطالي وأمير جماعة التحرير 
اإلس�المي ودي دمب�ا زعيم حركة تحري�ر أفريقية 

ومن مصر وتونس عمال وجنود، وغيرهم.
وأخيرا الرواية الثالث�ة “غابة الرؤوس المقطوعة” 
تع�رض للس�جين لحظة خروجه من الس�جن، وما 
يكاب�ده بعد إطالقه في حي ومدين�ة يرزحان تحت 
العنف والمطاردات والرعب، حتى يخطف في واقعة 

غامضة وينقل إلى مكان مجهول ال يعلمه أحد.
كما تثير رواي�ة “ألف داحس وليلة غبراء” مس�ألة 
العالق�ة بي�ن اس�مها ومس�رودها دون أن تفصح، 
وكان المؤلف ش�رع في كتابته�ا في مدينة بنغازي 
بليبيا العام 2010، واس�تكملها بمصر العام 2016، 

سنوات الثورة والهجرة وما بعد الربيع العربي.

الشاعر مسار رياض: الشعر كائن مرتبط بالوجود و سينتهي مع انتهائه
            حوار /عمار عبد الخالق -العراق  /البصرة 

من هو الشاعر مس�ار رياض ؟ كيف 
تق�دم نفس�ك لنا؟  ببس�اطة اقول أن 
مس�ار رياض انسان فتح قلب شعره 
وعينيه للناس.  ه�ل تؤمن في ذهنك 
وف�ي ثقافت�ك أن الش�عر ق�ادر على 
تغيير العالم في ظل الحروب والدمار 
الذي يحص�ل؟  الش�عر ال يغير العالم 
.. إن�ه يخل�ق عالما موازي�ا و مناورا 
و متحاي�ال يم�د يدي�ه مح�اوال ازالة 
الضب�اب لي�رى العال�م نفس�ه جيدا, 
الش�عر يحمل جرسا اكبر من اجراس 
الكنائ�س و لكنه يحت�اج الى انصات 
جيد لتس�تمع قرعه, جربت البشرية 
عب�ر تاريخه�ا الكثي�ر م�ن الدمار و 
الحروب و ش�تى ان�واع الفناء و كان 
الش�عر ينب�ت عميق�ا و جمي�ال ف�ي 
وسط الخراب هذا , يبدو أن طعام هذا 
الكائن المفضل هو الحزن البش�ري , 
الش�عر في جزء منه سادي التمظهر 
فه�و يتوقد و يبتهج في مراحل حزن 
البش�ر الكبرى و لذا قلما تجد ش�عرا 
عميقا و مؤثرا كت�ب في فترات تكاد 
تبدو انها فترات س�لم. الشاعر يكتب 

ما يريد لما يرى و ال يكتب ما يرى.
س�ر  القصي�دة  ماالرمي�ه  يق�ول   •  
وعلى الق�ارئ أن يبحث على المفتاح 
ه�ل القصيدة أس�رارها الخاصه مثل 
العاش�ق ف�ي منتص�ف الغواي�ة في 

اليال؟ 
_أي س�ر و مفتاح ه�ذا؟ ال أؤمن بهذا 
الكالم على المستوى الشخصي, ألنه 
يتضمن تلميح�ا مبطنا ان الكاتب هو 

انس�ان فوق مس�توى الق�ارئ و لذا 
فه�و يأمره ان يمتث�ل لقراره بالبحث 
عن س�ر القصيدة ؟! مثل هذه الجمل 
اصبح�ت منص�ات جاه�زة للتهوي�م 
اللغ�وي و التعدي على أي ش�خص ال 
يعجبه نص ما بمقولة إنك كس�ول و 
لم تهمك نفس�ك بالبح�ث عن مفتاح 
الس�ر , أل اري�د ان يفه�م كالمي على 
انني ادعو الى المباش�رة و التسطيح 
, قطع�ا ال , و لك�ن الش�عر الحقيقي 
ه�و ما يحمل هذا المزيج الصعب بين 
الجمالي�ة و العم�ق و المتع�ة في آن 

واحد.  
 • ه�ل يق�در الش�اعر عل�ى ترويض 

المكان ب� اللغة التي يتكلم فيها ؟ 
قابلي�ة  يمتل�ك  الحقيق�ي  _الش�اعر 
تطويع الموجودات لغويا كيفما شاء 
و هن�اك امثل�ة كثيرة على ه�ذا اذكر 
منها بويب النهير الصغير الذي حوله 
السياب الى اسطورة شعرية تجاوزت 
حدوده المكاني�ة و واقعه الجغرافي. 
المكان الشعري مكان خارج مفاهيم 

الفيزياء داخل حيز الجمال الشعري.
الش�عراء  ل��  نصيحت�ك  ماه�ي   •  
المبتدئين من الشباب وماذا يقرؤون 

من الكتب ؟
و  الناص�ح  دور  امث�ل  أن  أح�ب  _ال 
االستاذ فأنا مثل بقية الشعراء و لكن 
ل�و كان ال بد فأنا انصحهم بما انصح 
به نفس�ي و هي ان تقرأ الش�اعر كل 
شيء فالقراءة بوابة تستطيع الدخول 
منها الى هذا العال�م و ما وراءه و ان 
يبتع�د عن قبول المقوالت الجاهزة و 
القوالب المعدة س�لفا , اق�رأ و أؤمن 

بنفس�ك و سترى الش�عر كيف يتدفق 
منك

 • ماذا يعني لك مهرجان المربد ؟ 
_أرث بص�ري عراق�ي اس�تولى عليه 
ب�وق  ال�ى  حول�ه  و  فاش�ي  نظ�ام 
لحماقات�ه وعند رجوعه ال�ى العراق 
ل�م يالق االهتم�ام المطل�وب ليظهر 
بمس�توى يتواف�ق م�ع اس�م العراق 

شعريا
منصة المربد حلم الكثير من الشعراء 

و ارجو ان يكون حلما جميال 
 • كتاب�ة القصيدة مش�روع كبير وال 
بد أن ينتهي ؟ماهو مش�روع مس�ار 

رياض األدبي وطموحِه القادم ؟ 
الش�عر  ان  اواف�ق عل�ى مقول�ة  -ال 
مش�روع ال بد ان ينتهي, من قال هذا 
و لماذا؟ الشعر كائن مرتبط بالوجود 
و س�ينتهي مع انتهائه ام�ا عني فأنا 
اطم�ح ان تع�ود القصي�دة العربي�ة 
الفصيح�ة ال�ى احضان الن�اس و ان 

يستمتعوا حين استماعها و ترديدها
 • حدثنا عن أول تجربة شعرية لك ؟ 

_الدهش�ة , هي المفردة التي تختصر 
تل�ك التجرب�ة , دهش�ة انك تكتش�ف 
امت�الكك لموهبة تمكنك م�ن تخليق 
الكالم كما تحب و اعتقد انها اشبه ما 
يكون باكتشاف الطائر لجناحيه عند 

اول تحليق
  • صف لنا شعورك عندما حصلت على 
جائزة كتارا الدولية للش�عر العربي ؟ 
وماه�و الفرق ف�ي منظ�ورك مابين 

العرب والعراق من ناحية الشعر؟  
_ش�عرت بالس�عادة طبع�ا, ان تمثل 
العراق ش�عريا في المحاف�ل الدولية 
هو امر كبير و مس�ؤولية جسيمة و 
ما زلت احمل همها في كل مشاركاتي 

الدولية
العراق اهم الدول العربية شعرا و كل 
الع�رب تع�رف هذا وانا أؤم�ن بهذا و 
يكف�ي ان تتذكر مقولة الراحل الكبير 
درويش فكن عراقيا لتصبح شاعرا يا 

صاحبي
 بطاقة الشاعر مسار رياض:

  مسار رياض شاعر عراقي-ولد عام 
 1980

حاصل على شهادة البكالوريوس في 
هندسة الكومبيوتر

والكت�اب  األدب�اء  اتح�اد  عض�و 
العراقيين

رئي�س ن�ادي الش�عر ف�ي البصرة ) 
الدورة التأسيسية 2007(

ش�ارك في العدي�د م�ن المهرجانات 
الش�عرية في العراق و الوطن العربي 

منها على سبيل المثال ال الحصر 

- مهرج�ان المربد الش�عري لدورات 
عديدة

- مهرجان الجواهري لدورات عديدة
- مهرجان المتنبي- 

مهرجان مصطفى جمال الدين
- مهرجان الشعر المقاوم لبنان

- المهرجان الدولي للش�عر العربي  - 
نواكشوط

- امير الش�عراء في االمارات العربية 
المتحدة

الجوائ�ز  م�ن  العدي�د  عل�ى  حص�ل 
الشعرية منها

- جائ�زة طنج�ة الش�اعرة الفض�ل 
قصيدة عربية – المغرب العربي

- جائ�زة الج�ود العالمي�ة للقصيدة 
العمودية لدورتين

 – العرب�ي  للش�عر  كت�ارا  جائ�زة   -
الدوحة

- جائزة بهم انتصرنا الش�عرية لدعم 
القوات االمنية

نش�ر عدد من قصائده ف�ي الصحافة 
المحلي�ة و  االلكتروني�ة  الورقي�ة و 

العربية
ترجم�ت عدد من اش�عاره ال�ى اللغة 

االنكليزية و الفرنسية و السويدية
صدر له: 

• ) بوابة إلى عالم بال وطن ( مجموعة 
شعرية 2007

• ) حكاي�ة عين ( – قصيدة في كتاب 
2009 –

• جن�وب يبتك�ر المط�ر – مجموعة 
شعرية مشتركة 2010

• ال – مجموعة شعرية 2011
• 1700 – مجموعة شعرية 2016

عذرًا يا قلبي 

مديتني بيعت يف وضح النهار

            بقلم ثامره صاحب

 يعتصرك الم كبير
أعتذر ..

ألنك تحملت 
من غدر الزمان

ظلم البشر..
قسوة األيام الكثير

فكيف ال أعتذر ..
وانت عانيت ماعانيت
بسبب حنانك وصدقك

اه من قلب..
ضربتة أقوى من ضربتها 

أكنُت سهلة لهذا الحّد ! 
كنُت معَك امرأة باذخة العطاء 

دون مقابل ..
هل قلت عني أني بال كرامة ؟ 

أو غبّية !
ال والله ..

لم أكن شيئاً سوى أني أحببتَك 
بال منطق ..

وهمومي ال تحملها الجبال

             رانيا دندن الجوري
 

مديتني بيعت في وضح النهار
لقد كذبوا علينا 

انا يا سادة ال شان لي بذلك الشعار
عكا مش للبيع! ال شان لي بالمستثمر اوري

ال شان لي بكل هذا الخراء
فتحطم يا تمثال مستثمر

واخجل يا وجه فقراء
مدينتي بيعت

منهم المال ومنا بيوتنا
منهم السلطان ومنا خضوعنا

منهم كل شيء ومنا ال شيء
فتبخر يا بحر وذوبي يا صخور

واريد ان اتقمص الحجر
واريد ان اتقمص وجه اوالدي

لو طارت حكاية بالدي من امامهم يوما
انا ال شان لي يا بني

لقد كذبوا علينا
وقالوا عكا مش للبيع!

لكنهم باعوا

فقدان
املهندس�ن  نقاب�ة  هوي�ة  من�ي  فق�دت 
العراقين بأس�م ) ح�ازم خلف فالح( عىل 

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الزبري
العدد / 28/خ/2017
التاريخ 2017/10/16

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الزبري العقار تسلس�ل 
1012/1374 الك�وت الواق�ع يف الزب�ري / 
الدريهمي�ة العائ�د للمدي�ن مب�ارك هادي 
جف�ات املحج�وز لقاء طل�ب الدائن ضياء 
داود سالم البالغ  52015000 دينار اثنان 
وخمسون مليون وخمسة عرش الف فعىل 
الراغب لرشاء  مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
البال�غ 10% م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي
املواصفات : 

1 � موقع�ه ورقمه : 1012/1374 الكوت 
يف الزبري /الدريهمية 

2 � جنسه ونوعه : دار سكنية
3 � حدوده واوصافه : دار س�كنية تقع يف 
شارع فرعي 5م بنائها قديم عىل غرفة 20م 
ديوان البناء حديث مس�قفة بالكونكريت 
وهول مس�قوف بالش�وايص وغرفة منام 
اثن�ان مبنية م�ن البلوك والس�قف عكادة  
ومطبخ وحمامات عكادة وحمام خارجي 
مبني م�ن البلوك والعكادة وعم�وم البناء 

قديم عدا الديون بناء حديث
4 � مساحته 150 م2 مائة وخمسون مرت 

مربع 
5 � درجة العمران : قديم

6 � الش�اغل : املتاج�ر عب�د الل�ه صب�اح 
حسن

7 � القيمة املقدرة  : 35100000 خمس�ة 
وثالثون مليون ومائة الف دينار

املنفذ العدل
قيص محمود عبد الخرض

فقدان
فقدت الوثيقة املدرس�ية 
 �  00154779 املرقم�ة 
 2017/11/16 يف   25
الص�ادرة من متوس�طة 
ام البنن بأس�م )مس�لم 
حم�ود عب�اس( عىل من 
يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
�����������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف 

دياىل االتحادية
دار القضاء يف بلدروز

محكمة االحوال 
الشخصية يف بلدروز

العدد : 607/ش/2017
التاريخ 2017/11/26

اعالن
اىل املدعى عليه � صدام 
حسن عيل  مجهول  

محل االقامة 
الدع�وى  ع�ىل  بن�اء 
الرشعي�ة املقام�ة  امام 
واملرقم�ة  محكمتن�ا 
اع�اله واملقام�ة من قبل 
املدعي�ة )اين�اس ع�ادل 
تطل�ب  والت�ي  جب�اره( 
فيه�ا اثب�ات حضانته�ا 
للطفل�ن كل من )حمزه 
وعب�د الرحم�ن(  ونظرا 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
تق�رر تبليغ�ك بواس�طة 
محليت�ن  صحيفت�ن 
بالحضور امام محكمتنا 
ي�وم 2017/12/5 وعند 
س�وف  حض�ورك  ع�دم 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك 

غيابيا وفق القانون
القايض
قحطان خلف خالد



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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) للم�رة االوىل(  وبكلف�ة تخمينية مقدارها ) 550,000,000( دينار )خمس�مائة وخمس�ون  
مليون دينار  (  

 بموجب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء مبلغ قدره 
) 150,000 ( دينار ) مائة وخمسون الف دينار ال غري( غري قابل للرد فعىل املجهزين املختصني 
الراغبني باملشاركة تقديم عروض  بالدينار العراقي )مع مراعاة ترقيم  صفحات هذه العروض( 
ويك�ون نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوما(  مع ارفاق التأمينات االولية والبالغة ) 5.500.000(

دينار ) خمسة ماليني وخمسمائة  الف دينار   ( عىل ان  يتضمن العرض املعلومات التالية :
� رقم املناقصة / موضوعها.

� تاريخ الغلق.
� تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم.

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

  وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة بأغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليها رقمي االعالن والطلبية 
يف مدة اقصاها الس�اعة )الواح�دة( بعد الظهر ليوم 2017/12/24 ويتحمل من ترس�و عليه 

املناقصة اجور نرش االعالن .. 
 مالحظة :

1 � يت�م تقديم العروض وفقا للوثائق القياس�ية ويف حال عدم  الت�زام مقدم العطاء يف تطبيق 
الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه سيتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند 

التقديم 

2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ

ب   � هوية االحوال املدنية او جواز سفر نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 
3 � اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة

4 �  تقدم التامينات االولية باس�م الرشكة او مديرها املفوض او احد املس�اهمني يف الرشكة او 
الرشكات بموجب عقد مشاركة 

5 � بإم�كان  كاف�ة ممثيل الرشكات واملجهزين املش�ركني يف املناقصة التواجد يف مقر الرشكة 
لحض�ور ومتابعة فتح العطاءات الفنية والتجارية من قب�ل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ 

الغلق الساعة العارشة صباحا.
6 � يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القس�م القانوني يف رشكتنا 

دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل.
7 � تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت اثناء الدراسة الفنية 

والتجارية للطلبيات
8 � تقدم التامينات االولية عىل شكل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن املصارف 

املدرجة يف القائمة املرفقة 
9- يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكروني : 

 www.Mrc.oil.gov.iq
زيد كاظم رشيف
املدير العام وكالة

فقدان
فق�د مني س�ند العقار املرق�م 40 م 75 
الحيدرية ام الرجي باسم املتويف ) فاضل 
عبي�س عب�ادي ( ع�ىل م�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار

فقدان
املرق�م 1521308  الوص�ل  فق�د من�ي 
بتاريخ 12/9/2017 باس�م ) رائد عبد 
املطلب عيل ( عىل من يعثر عليه تسليمه 

اىل جهة االصدار

اعالن
اىل ال�رشكاء عم�ار جواد عبي�د ورحيم 
علوان مذب�وب توجب عليك�م الحضور 
اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف لغ�رض اصدار 
اج�ازه البن�اء للعق�ار 48620/3 حي 
الن�داء وبخالفه س�تتم االج�راءات دون 

حضوركم 
اسم طالب االجازه 
زينب جميل جسب

فقدان
م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
رشك�ه املنتجات النفطيه فرع ميس�ان 
والعائده اىل املوظف عالء محمد هاش�م 
بس�ام /مالحظ اداري .وتحم�ل الرقم) 
تس�ليمها  عليه�ا  يعث�ر  9692(فم�ن  
اىل الجه�ه املعني�ة او يتصل ع�ىل الرقم 

التايل07705558477 .

فقدان
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن رشك�ه 
ميس�ان  ف�رع  النفطي�ه  املنتج�ات 
والعائدة اىل املوظف عالء محمد هاش�م 
بس�ام /مع�اون مدي�ر وتحم�ل الرق�م 
)17798 (فم�ن يعث�ر عليها تس�ليمها 
اىل الجه�ه املعني�ه او يتصل ع�ىل الرقم 

التايل07705558477  .

فقدان
م�ن  الص�ادرة  الهوي�ة  من�ي  فق�دت 
الجامع�ة االس�المية يف النجف االرشف  
قس�م الربية االنكليزية باسم الطالب ) 
عباس عامر داخل ( عىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

فقدان
فقدت من�ي الهوية الصادرة من وزاررة 
الع�دل – دائرة االصالح العراقية بأس�م 
/ احم�د الزم مه�وس فم�ن يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة االصدار .

اعالن
بن�اءا ع�ىل طل�ب املق�دام م�ن الس�يد 
تبدي�ل  يطل�ب   ) ناج�ي  )عمرعب�اس 
اس�مه وجعله )عيل( فمن لديه اعراض 
املديري�ة خ�الل م�ده  مراجع�ة ه�ذه 
اقصاه�ا )15( ي�وم وفق اح�كام املاده 
)22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 

3 لسنه 2016
العقيد صفاء عبدالله حسن

مدير االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة  محافظة صالح الدين

إىل / السادة مسامهي رشكة املناهل لالنتاج الزراعي / مسامهة خاصة املحرتمني 
م / دعوة اهليئة العامة 

تحية طيبة .. 
استنادا الحكام املادة 87 / ثالثا من قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل . 

يرسن�ا دعوتكم لحض�ور اجتماع الهيئة العامة لرشك�ة املناهل لالنتاج الزراعي / مس�اهمة خاصة الذي 
س�ينعقد يف الس�اعة الحادي عرش م�ن صباح يوم الخميس املواف�ق 14 / 12 / 2017 الكائن يف ) بغداد – 

نادي العلوية – ساحة الفردوس ( للنظر يف جدول اعمال االجتماع املدرج يف ادناه وكما ييل :
1 – مناقش�ة تقرير مجلس ادارة الرشكة عن نش�اط الرشكة للسنوات املالية املنتهية يف ) 31 / 3 / 2010 
و 31 / 3 / 2011 و 31 / 3 / 2012 و 31 / 3 / 2013 و 31 / 3 / 2014 و 31 / 3 / 2015 و 31 / 3 

/ 2016 و 31 / 3 / 2017  واملصادقة عليهما .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحس�ابات والحسابات الختامية للسنوات املالية املنتهية يف ) 31 / 3 / 2010 
و 31 / 3 / 2011 و 31 / 3 / 2012 و 31 / 3 / 2013 و 31 / 3 / 2014 و 31 / 3 / 2015 و 31 / 3 

/ 2016 و 31 / 3 / 2017  واملصادقة عليهما .
3 – اقرار تعيني رشكة خليل ابراهيم محمد عبد الله ورشكاؤه ملراقبة وتدقيق حسابات الرشكة للسنوات 
املالي�ة املنتهي�ة يف ) 31 / 3 / 2010 و 31 / 3 / 2011 و 31 / 3 / 2012 و 31 / 3 / 2013 و 31 / 3 / 

2014 و 31 / 3 / 2015 و 31 / 3 / 2016 و 31 / 3 / 2017. .
4 – تعيني مراقب حسابات الرشكة لعام 2018 وتحديد اجوره .

5 – اقرار معالجة الخسائر .
6 – مناقش�ة استثمارات الرشكة حول ادخال رشيك لتطوير واس�تثمار مشاريع الرشكة حسب تعليمات 

وزارة الزراعة .
7 – انتخاب مجلس ادارة جديد .

راج�ني م�ن جميع االعضاء الحضور اصالة او من ينوب عنهم بموجب س�ند انابة او توكيل الغري بموجب 
وكالة صادرة من كاتب عدل ومراعاة احكام املادة ) 91 ( من قانون الرشكات املذكور اعاله راجني الحضور 
يف الزمان واملكان املعينني مع ابراز شهادة االسهم بما ينسجم واحكام املادة ) 94 ( من القانون املذكور ويف 
حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل االجتماع إىل نفس اليوم الخميس املصادف 21 / 11 / 2017 من 

االسبوع القادم ويف نفس الزمان واملكان املعينني . مع التقدير 
عبد العزيز جبار عبد العزيز 
مسجل الرشكات / وكالة

بن�اء عىل م�ا جاء بكتاب مديري�ة بلديات ميس�ان / بلدية عيل الغرب�ي  املرقم )5472 يف 
2017/10/23 ( تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات ميسان عن بيع قطعة اريض 
س�كنية    املدرج�ة مواصفاته�ا يف القائمة املرفقة طي�ا والبالغ عددها )1( ملك اس�تنادا 
لقان�ون بي�ع وايج�ار اموال الدول�ة املرقم )21( لس�نة 2013. فعىل من يرغب االش�راك 
باملزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلديات ميس�ان – س�كرتري اللجنة وخالل مدة 30 يوما 
تبدأ من اليوم التايل لصدور  االعالن مس�تصحبا معه تأمينات قانونية ال تقل عن 5 % من 
القيمة املقدرة   وس�تجري املزايدة خالل الدوام الرس�مي من اليوم االخري من مدة االعالن 
ويكون مكان اجراءها يف مقر مديرية بلدية عيل الغربي   ويتحمل من ترسوا عليه املزايدة 

اجور النرش واجور اللجنة واية اجور قانونية اخرى.

املستمسكات املطلوبة :
1 � اقرار مصدق من مديرية بلديات ميسان / القانونية وعىل البلدية تبليغ 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

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية

رقم االضبارة 157 خ / 2014
اعــالنالتاريخ 26 / 11 / 2017 

تبيع مديرية تنفيذ الكاظمية حصة املدين من العقار تسلس�ل 24 / 7081 م 21 الس�الم الواق�ع يف الحرية / دور نواب الضباط 
العائد للمدين فائز زعيم برهان املحجوز لقاء طلب الدائن ش�ذى رسح�ان ذياب البالغ 53,185,020 مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمينات القانونية عرشة من 

املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري
املواصفات :-

املنفذ العدل / مي زهري نوري  
1- موقعه ورقمه :- الكاظمية / الحرية / دور نواب الضباط تسلسل 24 / 7081 م 21 السالم

2- جنسه ونوعه :- بناية محلة 424 ز 21 مبنى 2 
3- حدوده واوصافه :- كما مبني يف صورة القيد والخارطة 

4- مش�تمالته :- العق�ار عب�اره عن بنايه مكونة من طابقني الطابق االريض يحتوي عىل خمس�ة مح�الت احدهما محل كبري 
وعي�ادة صغرية )مضمد( اما الطابق االول يحتوي عىل اربع ش�قق س�كنية ثالث منها تحت�وي كل منها عىل غرفتني نوم وهول 
ح�ويل صغري ومطبخ وحمام ومرافق صحية مش�ركة والش�قة الرابعة تحتوي عىل غرفة نوم واح�دة وصالة وارضية العمارة 
والش�قق جميعها مبلطة بالكايش املوزائيك العادي والس�قوف كونكريت مس�لح وان بناءها قديم وواجهة البناية نثر ودرجة 

العمران دون الوسط 
 5- مساحته الكلية :- 300 م2 حصة املدين اعاله 200 م2

 6 - درجة العمران :- دون الوسط 
 7- الشاغل :- عدة مستأجرين يرغبون بالبقاء بعد البيع كمستأجرين

8- القيمة املقدرة لعموم العقار ) 375 ( مليون دينار حصة املدين مئتان وخمسون مليون دينار 

وزارة الصناعة
الرشكة العامة للسمنت العراقية

تنويه
اش�ارة اىل االعالن الخاص باملناقصة املرقمة 2/م/

ح/2017 عن تجهيز اكياس ورقية ملعامل السمنت 
تك�ون   2017/11/30 غل�ق  بتاري�خ  الجنوبي�ة 
الكلف�ة التخمينية )1692000000( دينار بدال من 

)1560000000( دينار لذا اقتىض التنويه
الرشكة العامة للسمنت العراقية

مديرية بلديات ميسان
جلنة البيع واالجيار

املهندس
صالح فالح حبيب

مدير بلديات ميسان
رئيس اللجنة

اعالن
العدد: 400 

التاريخ: 22/ 11/ 2017

المالحظات القيمة التقديرية  رقمها مساحتهنوع العقارت

قطعة ارض 1
43/9 مق 200م2سكنيه

26م
175000 مائه وخمسه 
وسبعون الف دينار  

المصارف الحكوميةت

1
الرافدين / تم دمج 
مصرف العراق 

)االشتراكي سابقا معه( 
الرشيد2

الصناعي3

الزراعي التعاوني4

العقاري5
العراقي للتجارة6

مصرف النهرين 7
االسالمي

االقليم التجاري لالستثمار والتمويل )اميرالد 15
ايش بنك شركة مساهمة )العمل التركي( 42سابقا(  

بنك عودة43مصرف الهدى16
البحر المتوسط44اربيل17
البنك اللبناني الفرنسي45مصرف ايالف االسالمي18
ستاندر تشارترد46العراقي االسالمي لالستثمار والتنمية 19
فرنسبنك47كوردستان الدولي لالستثمار والتنمية20
لبنان والمهجر48الوطني االسالمي21
بنك االعتماد اللبناني49التعاون االسالمي لالستثمار22
الشرق االوسط وافريقيا50البالد االسالمي لالستثمار والتمويل23
ملي ايران51جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي24
بنك بارسيان52العالم االسالمي لالستثمار والتمويل25
ابو ظبي االسالمي53الجنوب االسالمي لالستثمار والتمويل26
مصرف االتحاد العراقي54المصرف المتحد لالستثمار27

العربية المتحدة االسالمي لالستثمار والتمويل28بغداد1
نور العراق االسالمي لالستثمار والتمويل29التجاري العراقي2
الشرق االوسط العراقي 3

زين العراق االسالمي لالستثمار والتمويل30لالستثمار
الدولي االسالمي31االستثمار العراقي4
التنمية الدولية لالستثمار 5

مصرف الندى االسالمي لالستثمار والتمويل 32والتمويل 
مصرف القرطاس االسالمي لالستثمار والتمويل33الموصل للتمويل واالستثمار6
مصرف القابض االسالمي لالستثمار والتمويل34بابل7
مصرف الثقة الدولي االسالمي35االهلي العراقي8
مصرف الراجح االسالمي لالستثمار والتمويل 36االئتمان العراقي9

زرات التركي ) الزراعي التركي( )فرع العراق( 37سومر التجاري10
بيبلوس اللبناني38الخليج التجاري11
انتركونتيننتال لبنان39اشور الدولي لالستثمار12
بنك بيروت والبالد العربية40المنصور لالستثمار13
وقفلر للشركة المساهمة التركية41عبر العراق14

   المصارف التجارية  ت

وزارة النفط 
اعالن رقم )52(رشكة مصايف الوسط

رقم الطلبية) 2017/4908(
تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية 

عقد )نقل منتسبي مصفى الديوانية(



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

رياضة10

www.almustakbalpaper.net

العدد )1563( الثالثاء  28  تشرين الثاني  2017
www.almustakbalpaper.net

              بغداد/ المستقبل العراقي

كشيف وزير الشيباب والرياضة عبد الحسين 
عبطيان، عين زيارة مرتقبية من وفيد االتحاد 
االسييوي اىل العيراق لرفع الحظير عن املالعب 
العراقية.وقال عبطان لربنامج بجرأة الذي بثته 
قناة الفيرات ، انه« يف لقائنيا األخري مع رئيس 
االتحياد االسييوي سيلمان بين ابراهييم حدد 
موضيوع رفيع الحظر الكيل عين 3 محافظات 
}البيرة وبغيداد واربييل{ وطالبنيا بإضافية 
املحافظات الستة اىل قائمة رفع الحظر«.وأشار 
اىل« اننا ننتظر يف الي10 من شيهر كانون األول 
املقبل قدوم وفد آسيوي اىل العراق لرفع الحظر 
عن املالعيب العراقيية«، مؤكدا« طليب العراق 
من االتحاد االسييوي دعم املحافظات للمالعب 

العراقية وانتظر منيه الجواب«.وبن ان« عودة 
الزوراء والجوية لبطولة اسييا سيتتوضح بعد 
أسيبوعن«، مشيريا اىل ان« بين ابراهييم وعيد 
ببيذل قصيارى جهيده ميع اللجيان املختصة 
بتنظييم البطوالت االسييوية الدراج مشياركة 
الفيرق العراقية يف بطولة دوري ابطال اسييا«، 
مبينا ان« العراق مستعد لتلبية جميع الرشوط 
واملعاييري املطلوبية التيي تعيد حقنيا املرشوع 
يف اللعيب يف البطولية االوىل عىل صعييد االندية 
االسييوية«.وبن ان« رفيع الحظير عن مالعب 
العيراق ملف شيائك ولكننا يجيب ان نقدم انه 
قادر عىل رفع الحظر«.من جهة اخرى اكد وزير 
الشباب والرياضة ان اعمار مالعب املحافظات 
املحيررة اصبحت مين اولويات اليوزارة يف املدة 
املقبلة. وقال الوزير خالل تفقده مالعب مدينة 

الفلوجة يف بيان العالم الوزارة تلقت »املستقبل 
العراقيي » نسيخة منيه،  ان اليوزارة وجهيت 
باعيادة اعميار مالعب مدينية الفلوجة بارسع 
وقت ممكين، وان مطلع العام املقبل سيشيهد 
االنطالقة الحقيقية العيادة االعمار بعد اكمال 
الدراسية الخاصة باملالعب التي قدمتها الدائرة 
»اليوزارة  ان  الوزارة«.واضياف  يف  الهندسيية 
وبجهود كبرية، اسيتطاعت الحصول عىل دعم 
دويل العمار املالعيب يف املحافظات املحررة عن 
طرييق املنظمات الدولية فضال عن الطلب الذي 
تيم تقديميه اىل رئييس االتحاد االسييوي لكرة 
القدم الشيخ سيلمان بن ابراهيم خالل الزيارة 
االخيرية اىل ماليزييا والتيي ابيدى فييه رئيس 
االتحاد االسييوي اسيتعداده لتقديم املساعدة 

لوزارة الشباب والرياضة العمار املالعب.

               المستقبل العراقي / متابعة

شهدت الجولة الي 13 من عمر الدوري اإلسباني، 
تعادال إيجابيا بهدف ملثله، يف القمة التي جمعت 
فالنسييا وبرشيلونة، وانتصيارا صعبيا لرييال 
مدريد عىل حساب ماالجا، وآخر مريح ألتلتيكو 

عىل مضيفه ليفانتي.
وحافظ برشيلونة، عيىل صدارة جيدول ترتيب 
الليجيا برصييد 35 نقطة، بفيارق 4 نقاط عن 

الوصيف فالنسيا.
وفيما ييل، 10 حقائق وغرائب عن الجولة :

1- برشلونة ال ُيهزم يف آخر 20 جولة
بعيد تعادله يف امليسيتايا، حافظ برشيلونة عىل 
صدارة الرتتيب برصيد 35 نقطة، دون التعرض 
ألي هزيمية يف الليجيا، وكذلك يف آخر 20 جولة، 

منها 7 خالل املوسم املايض و13 يف الحايل.
حيث كانت آخر هزيمة لربشلونة، يف الثامن من 
أبريل/نيسان املايض، أمام ماالجا عىل ملعب ال 

روساليدا.
2- توقف رقم فالنسيا القيايس

أوقيف التعيادل 1-1 أمام برشيلونة، سلسيلة 
االنتصيارات املتتاليية التاريخية التيي حققها 
فالنسيا يف الليجا عند ثمانية، منذ 19 سبتمرب/

أيلول املايض، عندما فاز بخماسيية نظيفة عىل 
ماالجيا، وحتى 19 نوفمرب/ترشين ثان الجاري 

بانتصاره عىل إسبانيول.
3- أتلتيكو وأرقام رائعة خارج الديار

بفيوزه بخماسيية نظيفية خيارج قواعده يف 
ملعب سييوتات أمام ليفانتيي، الذي لم يكن قد 
فياز عليه مطلقيا يف حقبة دييجو سييميوني، 
أكميل أتلتيكيو 19 مباراة كزائير دون التعرض 
للهزيمية يف الليجيا، وتحدييدا منذ سيقوطه يف 
12 ديسيمرب/كانون أول امليايض، أمام فياريال 

بثالثية نظيفة يف ملعب ال سرياميكا.
4- كريسيتيانو يهدر ركلة الجزاء رقم 11 له يف 

الليجا
أهيدر الربتغايل كريسيتيانو روناليدو، الذي قاد 
ريال مدريد للفوز 3-2 عىل ماالجا، ركلة الجزاء 

الي 11 له يف الليجيا، حينما تصدى لها الحارس 
روبرتو خيمينيز.

لكن »الدون« ال يزال يحافظ عىل معدله املرتفع 
يف تسجيل ركالت الجزاء بالبطولة، حيث سجل 
58 هدفا من 69 ركلة جزاء يف مبارياته الي 274 

بالبطولة.
5- فياريال يتلقى أول هزيمة له مع كاييخا

سقط فياريال للمرة االوىل يف عهد مدربه الجديد 
خايف كاييخا، بهزيمته أمام إشبيلية 3-2.

وقبلهيا كان فرييق »الغواصات الصفيراء« قد 
خاض 6 مباريات مع كاييخا، فاز يف أربع منها 

وتعادل يف اثنتن.

من جانبه، أنهى فياريال، سلسيلة امتدت ألربع 
مبارييات متتاليية خيارج أرضه تعيرض فيها 

للهزيمة.
6- ليجانيس ومسلسل الهزائم

بعد انطالقتيه الجيدة يف الليجيا وتحقيقه لي 5 
انتصيارات وتعادلن، منيي ليجانيس بهزيمته 
الرابعة تواليا عىل يد سيلتا فيجو بهدف نظيف، 
ليرتاجيع ترتيبيه يف الجيدول إىل الحيادي عرش 

برصيد 17 نقطة.
وللمبياراة الثالثة تواليا، ال ينجيح ليجانيس يف 
تسيجيل أي هدف، حييث كان قد خير قبلها 

أمام فالنسيا وبرشلونة بثالثية نظيفة.

األولوية العمار مالعب احملافظات احملررة

وزير الشباب: وفد آسيوي يزور العراق قريبا 
لرفع احلظر عن املالعب

بني االسوء واألفضل والتارخيي

قطار برشلونة ومعاناة بيلباو ضمن أبرز 
مشاهد جولة الليجا

أرقام ريال مدريد تثبت صدق
كريستيانو رونالدو

              المستقبل العراقي / متابعة

أكد الربتغايل كريسيتيانو رونالدو، نجم رييال مدريد، مطلع 
الشيهر الجاري، عقب خسارة فريقه أمام توتنهام يف 
ملعب ويمبييل يف دوري أبطال أوروبا، أن الالعبن 
الجدد يف صفوف النادي امللكي لديهم اسيتعداد 

للتطور.
وقال رونالدو آنذاك: “الالعبون الجدد لديهم 
اسيتعداد للتطور، بيبي وموراتا وخاميس 
كانوا يجعلوننا أكثر قوة، ولكن املوجودين 

حاليا أصغر سنا”.
وأوضحيت صحيفة “أس” اإلسيبانية، 
أن اإلحصائييات واألرقام تدعم وجهة 
نظر رونالدو، التي فندت خطط ريال 
مدرييد، يف الفيرتة املاضيية لتدعييم 

فريقه الكروي.
الالعبين  مشياركة  نسيبة  وبلغيت 
السيتة، الذيين انضموا هذا املوسيم 
مدرييد،  لرييال  األول  الفرييق  إىل 
دقائيق  مين   %17 مجتمعين 

املباريات التي لعبها الفريق.
وبإجراء مقارنة بسيطة بن 
هؤالء الالعبن، ونظرائهم 
يلعبون يف  الذين كانيوا 
العيام املايض يف نفس 

الفرتة من املوسيم، يتضح الفارق بشيكل جيل ال يقبل الشك 
بن املجموعتن.

وقالت الصحيفة، إن الالعبن الستة الجدد شاركوا ملدة ألفن 
و87 دقيقية يف مبارييات رييال مدريد هذا املوسيم، ليكونوا 
بذلك األقل مشياركة يف فريق املدير الفني الفرنيس زين الدين 
زيدان، كما سيجلوا ثالثية أهداف، يف الوقت اليذي أحرز فيه 
نظرائهم يف العام املايض حتى املرحلة الراهنة من املوسم 12 

هدفا.
هيذا باإلضافية إىل أن العبيي املوسيم املنرم، سيجلوا هذا 

املوسم مع فرقهم الجديدة 23 هدفا.
ويعتيرب ماريانو دياز، هو الالعب األبرز يف هذا الصدد بعد أن 
سيجل 10 أهداف هذا املوسيم يف اليدوري الفرنيس مع ناديه 
لييون، ليصبح الالعب اإلسيباني األكثر تهديفيا يف الدوريات 

األوروبية الخمس الكربى.

ديمبيل يعلن موعد عودته للتدريبات
            المستقبل العراقي / وكاالت

كشيف عثمان ديمبلي، نجم برشيلونة، 
عن موعد عودته للتدريبات مع الفريق، 
بعيد االنتهاء مين برنامج العيالج الذي 
ينفذه، بعد إصابته بالركبة في سبتمبر 

الماضي.
وظهير  ديمبليي، فيي مبياراة فريقيه 
باليدوري  نانيت  أميام  ريين،  األسيبق 

الفرنسيي، وفيهيا أفصيح عين موعيد 
عودتيه للتدريبيات الجماعيية، للفريق 
خالل حديثه مع أفراد من الطاقم الفني 

لرين.
وقيال النجيم الشياب: “التعافيي مين 
اإلصابة يسير بشكل جيد..سأشارك في 
التدريبات الجماعية بعد أسيبوعين من 

اآلن”.
وتابع: “كنت أعاني أثناء اإلصابة، العمل 

كان متواصياًل طوال أيام األسيبوع، لم 
يكن هناك أي إجيازات أو راحة في أيام 

األحد”.
وكان ديمبليي، قيد تعيرض إلصابة في 
الركبة اليسيرى أمام فريق خيتافي يوم 
16 سيبتمبر، واتجيه بعدها إليى فنلندا 
مين  وكان  جراحيية،  عمليية  إلجيراء 

المقيرر أن يغيب لميدة تتراوح 
بين 3 أو 4 أشهر.

           المستقبل العراقي / متابعة

كشيفت تقاريير إخباريية، أن بييب 
جوارديوال، مدرب مانشسيتر سيتي 
اإلنجليزي، يفكر فيي ترميم دفاعية 
بصفقة جديدة، خالل فترة االنتقاالت 

الشتوية المقبلة.
وذكيرت صحيفية “ذا صين”، أن بيب 

جواردييوال، يفكر في ضيم قلب دفاع 
ريال سوسييداد، إنييجو مارتينيز، وربما 

يحياول ضم الالعب في الميركاتو الشيتوي 
المقبل.

وأضافيت الصحيفية أن هناك كشيافين مين النيادي اإلنجليزي 
يتابعون أداء مارتينيز )26 عاما( مع ريال سوسييداد، منذ انطالق 

الموسم الكروي الحالي.
وكان مارتينيز، مطلوبا في برشيلونة الصيف المنصرم، باقتراح من 

المدرب إرنستو فالفيردي.

مانشسرت سيتي ينافس برشلونة
              عىل صفقة دفاعية

بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت إدارة نادي القوة الجوية االتفاق مع مدرب المنتخب 
الوطنيي السيابق راضي شنينشيل على اسيتالمه المهمة 
الفنية للفريق، خلفا للمدرب السيوري المسيتقيل، حسام 
السيد.وقال المركز االعالمي للنادي في بيان اطلعت عليه 
“المسيتقبل العراقي”، إن” راضي شنيشيل سيقود القوة 
الجويية اميام الطلبة فيي الجولية الرابعة فيمت سييقود 
رزاق فرحان الفريق امام النجف ..والمساعدان هما رزاق 
فرحيان ومدرب حيراس المرمة وصفي جبيار مع اضافة 
مدرب مسياعد اخر هو عبد الجبار هاشيم”.واضاف ان “ 
المدرب حسيام السييد، قدم استقالته، رسيميا وستكون 
هناك جلسية ودية مع اإلدارة إلنهاء المتعلقات المالية”.

يشار إلى أن حسام السيد، قاد فريق القوة الجوية في مباراتين 

باليدوري، تعيادل باألولى، وخسير فيي الثانيية، وتعرض في 
غضون 8 أيام إلى هزيمتين مع الغريم الزوراء.

شنيشل مدربًا للجوية

الليجا تشهد رقًم لـم يتحقق
منذ 21 عامًا

            المستقبل العراقي / متابعة

انتهت مباراة قمة الجولة الثالثة عشير، من 
الدوري اإلسيباني لكرة القدم، بين فالنسييا 
وبرشيلونة في ملعيب الميسيتايا، بالتعادل 

اإليجابي بهدف لكل فريق.
ووفًقيا لما ذكره حسياب “ميسيتر شييب” 
اإلسيباني، فقد حققيت الليجا رقًميا مميًزا 
ليم يتحقق منيذ 21 عاًما، وتحدييًدا في عام 

1996، ففيي ذلك الموسيم، وصلت الليجا 
إليى الجولة اليي 13، و لم تخسير 3 فرق 
هي برشيلونة وريال مدريد وديبورتيفو 

الكورونيا.
وفي الموسيم الحالي، وصلت الليجا إلى 

الجولة اليي 13، وهناك 3 فرق لم تخسير 
إلى اآلن، وهي أندية برشيلونة وفالنسييا 
وأتلتيكو مدريد، ويحتلون المراكز الثالثة 

األولى في الترتيب على التوالي.
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جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

رقم االضبارة 2291 / 2017 
التاريخ 27 / 11 / 2017  

اعالن
مذكرة االخبار بالتنفيذ لالموال غري املنقولة

اىل املدين : كل من عبد الكريم وحس�ن وس�امي اوالد كاظم حس�ن / 
ش�ارع حيفا عمارة 39 ط 3 ش�قة 2 لقد تحقق من اشعار التبليغات 
القضائية ملحكمة اس�تئناف بغداد – الك�رخ االتحادية املرقم 5540/

ت/2017 يف 2017/11/23 وتأييد املجلس املحيل لحي الشيخ معروف 
انك�م مجهويل مح�ل االقامة لذا نخربكم بانه تق�رر حجز االموال غري 
املنقول�ة وهي حصتكم م�ن العقار تسلس�ل 20/287 عطيفية التي 
س�تؤول اليكم من مورثكم فضيله حميد عبد الرزاق لقاء طلب الدائن 
حيدر عب�د الله خرض البالغ 80,390,421 مليون دينار فيجب عليكم 
اداء املبل�غ املذكور ادناه خ�الل مدة عرشة ايام من اليوم التايل لتاريخ 
تبليغك�م به�ذا االخبار واال فأن االموال املحج�وزة بموجب هذا القرار 

ستباع وفقاً للقانون وذلك استناداً للمادة 87 من قانون التنفيذ

املنفذ العدل  / مي زهري نوري

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

محكمة بداءة الكاظمية
العدد 1680 / ب / 2017 

التاريخ 26 / 11 / 2017  

اعالن
اىل / املدعى عليه / محمد اديب جاسم

اقامت املدعيتان شهد طارق خضري و دعاء احمد مهدي الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اله تطلب فيها الحكم باتع�اب املحاماة مع 
مصاري�ف يف الدع�وى 915 / ب / 2016 والبالغ�ة 5,900,000 
دينار وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجل�س البلدي عليه تق�رر تبليغك اعالن�اً بصحيفتني محليتني 
للحض�ور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف يوم 5 / 
12 / 2017 الس�اعة التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك او من 
ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً وفق 

القانون 
القايض / حممود عبد الفتاح

تعلن رشكة التامني الوطنية /رشكة عامة عن اجراء مزايدة  علنية 
لبي�ع العقارين املدرجة تفاصيلها وفقا الحكام  قانون بيع  وايجار 

اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013
فع�ىل الراغبني بالرشاء ومن لهم حق التملك مراجعة مركز الرشكة 
يف بغداد/ س�احة الخالني قس�م االس�تثمار او مكتبنا يف محافظة 
الديوانية لتس�ديد التامين�ات القانونية البالغ�ة 20% من بدل البيع 
واالشرتاك باملزايدة التي ستجري يف الساعة العارشة من صباح يوم 
الثالث�ني تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن ويف حال�ة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رسمية يكون اليوم الذي يليه موعدا للمزايدة ويتحمل 

من ترسو عليه املزايدة  كافة املصاريف االخرى
 

املدير العام

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ 
العدد 3736 / ب / 2017 

اعالن
اىل املدعى عليه / معاذ هالل جاسم 

اقام املدعي لطيف مثنى صالح / اضافة لوظيفته مدير 
فرع رشكة الطيف للتجارة العامة واالسترياد والتصدير 
الدع�وى املرقمة 3736 / ب / 2017 لدى هذه املحكمة 
يطالب�ك فيه�ا االرضار الت�ي اصاب�ت الرشك�ة نتيجة 
االخالل بالعقد بس�بب رضر بسمعة الرشكة من ناحية 
االلتزامات التي قدرها بمبلغ ) 000 / 000 / 1 ( مليون 
دوالر للطع�ن الواح�د مع تحميلك الرس�وم واملصاريف 
واتع�اب املحاماة وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتاييد املجل�س البلدي انتقالك اىل جهة 
مجهول�ة ق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني يوميت�ني بموع�د 
املرافعة يوم 4 / 12 / 2017 الس�اعة التاسعة ويف حال 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون. 
القايض 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ البياع 
رقم االضبارة 2555 / 2017 

اىل / املنفذ عليه / عبد الحس�ني عناد منش�د / مجهول 
محل االقامة .

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي 
يف ه�ذه املديرية وتاييد املجل�س املحيل لحي الجهاد انك 
مجه�ول محل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ) 
27 ( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية التنفيذ البياع خالل خمس�ة عرش يوما تبدا من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل 
اوصاف املحرر : نفذت الدائنة سمرية جمعة حسن قرار 
محكمة االحوال الش�خصية يف الك�رادة بالعدد 2617 / 
ش / 2016 واملؤرخ يف 7 / 6 / 2017 واملتضمن الحكم 
بال�زام املدعى عليه ) املدين ( بتس�ليم املدعية ) الدائنة 
( س�مرية جمعة حس�ن اثاثها الزوجية عينا وان تعذر 
ذلك فاقيامها املؤرشة ازاء كل منها يف قرار الحكم املرقم 

2617 / ش / 2016 

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

العدد 893 / ش / 2017 
اعالن 

املدعية / سعاد موىس جواد 
املدعى عليه / عالء صبحي هاشم 

اقام�ت املدعية س�عاد موىس ج�واد الدع�وى الرشعية 
املرقم�ة 893 / ش / 2017 موض�وع الدع�وى نفق�ة 
تبلي�غ املدعى عليه بموع�د املرافعة اعي�دت الينا ورقة 
التبليغ بموج�ب كتاب مركز الرشط�ة الرشقية بالعدد 
ورق�ة  واملرفق�ة   2017  /  10  /  1 يف   14867  /  2 ق 
تبليغ واش�عار مختار املنطق�ة املرفق يف التبليغ املختار 
عب�اس حميد فاضل مخت�ار قضاء بعقوب�ة محافظة 
دياىل ارتحل اىل جه�ة مجهولة تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليت�ني بموعد املرافعة املصادف يوم 4 / 12 / 2017 
ويف حال�ة عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
عيل منشد خلف

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 23/تسجيل مجدد/ 2017

التاريخ 2017/11/14
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
بتاري�خ  قراره�ا  العائدي�ة  تثبي�ت  لجن�ة  اص�درت 
2017/11/14 اس�تنادا ملحرض تثبيت العائديه املؤرخ 
يف 2017/11/14 والذي يق�ي بتثبيت عائدية العقار 
املرق�م )58( محل�ة )بل�وش( جنس العق�ار ) دار( ويف 
االضبارة املرقمة 23/تس�جيل مجدد /2017 بتسجيله 
باس�م طالب التس�جيل املجدد العراقي )محمد س�عيد 
كريم نجم( وفقا الحكام املادة )49( من قانون التسجيل 
العقاري رقم )43( لس�نة 1971 املعدل لذا نعلن القرار 
اعاله بواس�طة نرشه يف صحيفت�ني محليتني يوميتني 
فع�ىل من لديه اع�رتاض عىل القرار املذك�ور خالل مدة 
االعالن البالغه ثالثون يوما من اليوم التايل لتاريخ نرشه 
يف الصحف املحلية تقديم اعرتاضه لدى رئاسة محكمة 
اس�تئناف النج�ف االتحادية بصفته�ا التمييزية خالل 
املده املذكوره ويف حالة عدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
محكمة االس�تئناف بوقوع الطعن ع�ىل القرار املذكور 
لديها فس�وف يكون القرار قد اكتسب الدرجة القطعية 
وستبارش مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة بتسجيل 

العقار وفقا لقرار تثبيت العائديه حسب االصول
القايض
رئيس لجنة تثبيت العائديه يف محكمة بداءة الكوفة

دائرة التسجيل العقاري يف خانقني
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 8/7 

/2017 لتسجيل
تمام العقار تسلسل 280 محلة الحميدية/ 54 سهم من 

اصل 162 سهما
بأس�م املذكوريني أدناه مجددا بأعتب�ار حائزا له بصفة 
املال�ك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري  
رقم)43   ( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل 
من يدعى بوجود عالقه او حقوق معينه عىل هذا العقار 
تقديم مالدية من بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني 
يوم�ا اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا االع�الن وكذلك 
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 

اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض0
االسماء

1-عب�د الق�ادر  ومحمود ومحمد وعاصم�ة اوالد طاهر 
س�ليمان واراز و مري�وان اوالد محم�ود طاه�ر ومنرية 
خانم حاج احمد
نوري امني حسني
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف خانقني

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة  االحوال الشخصيه يف الكوت 
العدد3947/ش /2017

اىل املدعى عليه / ارشد سعدي محسن
أقامت املدعي�ة زينب ماجد صحن الدعوى املرقمة أعاله 
والت�ي تطل�ب فيها دعوت�ك للمرافع�ة والحك�م باثبات 
حضان�ة الطفل ) عيل ( وملجهولية محل إقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغوإش�عار مخت�ار منطق�ة االم�ام 
الرض�ا / الفالحية واملرفق بكتاب مركز رشطة الفالحية 
بالع�دد 20495 يف 2017/11/23 علي�ه تق�رر تبليغ�ك 
اعالنا  بصحيفتني محليتني رسميتني للحضور امام هذة 
املحكمة يف صباح يوم 2017/12/10 الس�اعة تاس�عة 
صباح�ا وعند ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون  

القايض 
عالء كامل اليارسي

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 

محكمة  بداءة املدائن
العدد 423/ب /2017

اعالن
اىل املدعى عليها/ زينب ابراهيم نعمة

أق�ام املدعي محمد ع�يل جعفر عباس الدع�وى البدائية 
املرقم�ة أع�اله والتي يطل�ب فيها تس�ديد املدعى عليها 
للمدع�ي حصت�ه م�ن ارباح معم�ل طابوق الجش�عمي 
للف�رتة م�ن 1999/1/7 لغاية تاريخ اقام�ة الدعوى يف 
2017/5/21  وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د املجلس املحيل وإش�عار مختار 
عليه تقرر تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني رس�ميتني 
يوميت�ني وعني ي�وم 2017/12/4 موع�دا للمرافعة ويف 
حالة عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا 

وفق االصول
 القايض 
عالء الدين محمد املرسومي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

الهيأة االستئنافية االوىل / بصفتها االصلية 
العدد 1119 / ه� س1 2017 

اعالن
املستانف / مثنى صالح لطيف 

اىل / املستانف عليه / معاذ هالل جاسم 
بناءا عىل الطعن االستئنايف املقدم من قبل املستانف مثنى 
صال�ح لطيف وملجهولية محل اقامت�ك وفق رشح املبلغ 
القضائي واملصدقة م�ن املجلس املحيل لحي الريموك لذا 
قررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني واسعتي االنتش�ار للحضور امام هذه املحكمة 
الثامن�ة  الس�اعة  املرافع�ة 6 / 12 / 2017  يف موع�د 
والنص�ف صباحا وعند عدم حض�ورك او من ينوب عنك 

قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك وفق االصول .
القايض

امري كاظم الشمري 
عضو الهيأة االستئنافية االوىل

تنويه
ن�رش يف جريدة املس�تقبل العراقي بالع�دد 1550 يف 2 / 
11 / 2017 اع�الن دع�وة دائنني لرشكة ال�وارد العاملية 
للمق�اوالت العام�ة املحدودة حيث ذكر رق�م املحلة 306 

خطأ والصحيح 603 لذا اقتىض التنويه .

دائرة التسجيل العقاري يف خانقني
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بناء ع�ىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ8/5 

/2015 لتسجيل
تم�ام العق�ار تسلس�ل 194 محلةأغ�ا خليفه/ بأس�م 
ف�ارس محمد جاس�م مج�ددا بأعتبار حائ�زا له بصفة 
املال�ك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري  
رقم)43( لس�نة 1971 قررنا اع�الن هذا الطلب فعىل كل 

من يدعى بوجود عالقه
او حقوق معينه عىل هذا العقار تقديم مالدية من بينات 
اىل ه�ذه الدائرة خالل مدة ثالث�ني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لنرش هذا االعالن وكذل�ك الحضور يف موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا من الي�وم التايل النتهاء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض0
نوري امني حسني
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف خانقني

دائرة التسجيل العقاري يف خانقني
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 8/7 

/2017 لتسجيل
تمام العقار تسلسل 281 محلة الحميدية/ 54 سهم من 

اصل 162 سهما
بأس�م املذكوريني أدناه مجددا بأعتب�ار حائزا له بصفة 
املال�ك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري  
رقم)43   ( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل 
من يدعى بوجود عالقه او حقوق معينه عىل هذا العقار 
تقديم مالدية من بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني 
يوم�ا اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا االع�الن وكذلك 
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 

اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض0
االسماء

1-عب�د الق�ادر  ومحمود ومحمد وعاصم�ة اوالد طاهر 
س�ليمان واراز و مري�وان اوالد محم�ود طاه�ر ومنرية 

خانم حاج احمد
نوري امني حسني
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف خانقني

دائرة التسجيل العقاري يف خانقني
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 8/7 

/2017 لتسجيل
تمام العقار تسلسل 279 محلة الحميدية/ 54 سهم من 

اصل 162 سهما
بأس�م املذكوريني أدناه مجددا بأعتب�ار حائزا له بصفة 
املال�ك للمدة القانوني�ة ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة 
تمهيدا للتس�جيل وفق احكام قانون التس�جيل العقاري  
رقم)43   ( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب فعىل كل 
من يدعى بوجود عالقه او حقوق معينه عىل هذا العقار 
تقديم مالدية من بينات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني 
يوم�ا اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لنرش هذا االع�الن وكذلك 
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 

اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعالن
وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض0
االسماء

1-عب�د الق�ادر  ومحمود ومحمد وعاصم�ة اوالد طاهر 
س�ليمان واراز و مري�وان اوالد محم�ود طاه�ر ومنرية 

خانم حاج احمد
نوري امني حسني
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف خانقني

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة
رئاسة لجنة تثبيت العائدية

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 24/تسجيل مجدد/ 2017

التاريخ 2017/11/14
اعالن

قرار تثبيت عائدية عقار تسجيل مجدد
اصدرت لجنة تثبيت العائدية قرارها بتاريخ 2017/11/14 
اس�تنادا ملحرض تثبيت العائديه امل�ؤرخ يف 2017/11/14 
وال�ذي يق�ي بتثبيت عائدي�ة العقار املرق�م )21( محلة 
)بل�وش( جنس العق�ار ) دار( ويف االضب�ارة املرقمة 24/

تس�جيل مجدد /2017 بتس�جيله باس�م طالب التسجيل 
املجدد العراقي )عبد عيل عبد( وفقا الحكام املادة )49( من 
قانون التسجيل العقاري رقم )43( لسنة 1971 املعدل لذا 
نعلن القرار اعاله بواس�طة ن�رشه يف صحيفتني محليتني 
يوميت�ني فعىل من لديه اعرتاض ع�ىل القرار املذكور خالل 
مدة االع�الن البالغه ثالث�ون يوما من اليوم الت�ايل لتاريخ 
ن�رشه يف الصح�ف املحلي�ة تقدي�م اعرتاضه لدى رئاس�ة 
محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادية بصفته�ا التمييزية 
خالل املده املذكوره ويف حالة عدم ورود اشعار من رئاسة 
محكمة االستئناف بوقوع الطعن عىل القرار املذكور لديها 
فسوف يكون القرار قد اكتسب الدرجة القطعية وستبارش 
مديرية التسجيل العقاري يف الكوفة بتسجيل العقار وفقا 

لقرار تثبيت العائديه حسب االصول
القايض
رئيس لجنة تثبيت العائديه يف محكمة بداءة الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة  استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح الرميثة
العدد / 286/ج/2017
التاريخ/ 2017/11/26

اىل املتهم الهارب / رعد حمزة عطية
تبليغ

بالنظ�ر لتع�ذر تبليغك بواس�طة مركز رشط�ة الجوادين 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة الن�رش يف صحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد 
املحاكمة املصادف 2017/12/28 الساعة التاسعة صباحا 
لكونك متهم يف الدعوى املرقمة 286/ج/2017  املش�تكية 
فيها )صابرين موىس حسني ( وفق احكام  املادة 384 من 
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل ويف 
حال�ة عدم حضورك س�وف تجري املحاكم�ة بحقك غيابا 

وعلنا وفق االصول القانونية
القايض
فراس احمد حسني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 2342/ب2017/2
التاريخ 2017/11/27 

اعالن
اىل املدعى عليه )سالم عيل حمد( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 2342/ب2017/2 يف 
2017/9/28 واملتضم�ن الحكم بالزام�ك بتأديتك للمدعي 
رياض حاتم صاحب مبلغ مقداره اربعة ماليني وتسعمائة 
وخمسة وسبعون الف وذلك عن املتبقي عن اتعاب محاماة  
للمدع�ي يف الدع�وى املرقم�ة 1682/ب2016/4 ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي 
واش�عار مختار حي املنتظر كريم ظاهر الكس�ار لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني يوميتني 
ول�ك حق الطع�ن  عىل الق�رار املذكور خالل  امل�دة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار 

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض 
حربي طارش لفتة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2938/ب2016/1
التاريخ: 2017/11/23

اعالن
بن�اء عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار تسلس�ل )3/10667 حي ص�دام( يف النجف تعلن 
ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العق�ار املذك�ور اع�اله واملبينة 
اوصاف�ه وقيمت�ه ادناه فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة خ�الل )30( يوما م�ن اليوم الت�ايل لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة %10 
من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة 
النج�ف وصادر من م�رف الرافدين رق�م )7( يف النجف 
وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثاني�ة عرش من 
الي�وم االخري من االع�الن يف املحكمة وعىل املش�رتي جلب 

هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف : 
العق�ار املرق�م 3/10667 حي ص�دام يف النجف عبارة عن 
دار يقع عىل ش�ارع 10 م�رت وبواجهة 13 م�رت ونزال 20 
مرت ومفرز اىل ثالثة اجزاء بصورة غري رسمية الجزء االول 
يحت�وي عىل طارمة امامي�ة مس�قفة بالجينكو وغرفتي 
نوم ومطبخ واس�تقبال وحمام وتواليت واالرضية مبلطة 
باالس�منت ومسقف بالشيلمان ومش�غول من قبل املدعو 
احمد خضري ياسني مع افراد عائلته وهو يرغب بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مس�تأجر اما الجزء الثاني يحتوي 
ع�ىل دوالن بعرض مرت وط�ول 10 مرت واس�تقبال وغرفة 
ن�وم ومطب�خ وصحي�ات يف الطاب�ق االريض ام�ا الطابق 
العل�وي يحتوي ع�ىل غرفة نوم واحدة ومش�غول من قبل 
املدع�وة دالل عب�ادي حم�ودي وه�ي ال ترغ�ب بالبقاء يف 
العقار بعد البيع بصفة مستأجرة اما الجزء الثالث يحتوي 
عىل طارم�ة امامية صغ�رية وصالة وغرفة ن�وم ومطبخ 
وصحي�ات ومبلط بالكايش القديم ومس�قف بالش�يلمان 
وان عموم العقار يف اجزاءه الثالثة مجهز باملاء والكهرباء 
ودرج�ة عمرانه دون الوس�ط وان القيمة املق�درة للعقار 
مبلغ )130,600,000( مائة وثالثون مليون وستمائة الف 

دينار فقد ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2139/ب2017/2

التاريخ 2017/11/22
اعالن

بناء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار 
تسلسل )2/1534 حي الحسني( يف النجف تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بيع العقار املذكور اعاله واملبين�ة اوصافه وقيمته ادناه 
فع�ىل الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة هذه املحكم�ة خالل )15( 
يوما من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التأمينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
الم�ر محكمة بداءة النجف وصادر م�ن مرف الرافدين رقم 
)7( يف النج�ف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية 
ع�رش من اليوم االخ�ري من االعالن يف املحكمة وعىل املش�رتي 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

االوصاف : 
العق�ار املرقم 2/1534 حي الحس�ني يف النجف عبارة عن دار 
س�كن يقع عىل شارع 40 مرت وبواجهة 12 مرت ونزال 20 مرت 
ومف�رز وانه مفرز اىل جزئني بصورة غري رس�مية وان  الجزء 
االول يحتوي عىل ممر طويل )دوالن( بعرض مرت واحد وطول 
10 م�رت ومدخل وهول ومجموع�ة  صحية ومطبخ يف الطابق 
االريض اما يف الطابق العلوي يحتوي عىل غرفة واحدة وان بناء  
هذا الجزء من الطابوق ومسقف بالشيلمان ومشغول من قبل 
املس�تاجر حسني محمد رسحان وهو يرغب بالبقاء يف العقار 
بعد البيع بصفة مس�تأجر وان درجة عمران هذا الجزء وسط 
اما الجزء الثاني يحتوي عىل غرفة واحدة واستقبال  وصحيات 
ومشغول من قبل املستاجر بسام الخفاجي حسب ما افاد به 
وكي�ل املدعي وهو يرغ�ب بالبقاء يف العقار بع�د البيع بصفة 
مستاجر وان درجة عمران هذا الجزء دون الوسط وبناءه من 
الطابوق  ومس�قف بالش�يلمان ومجهز باملاء والكهرباء وان 
القيمة املقدرة للعقار مبل�غ )412,700,000( اربعمائة واثنا 

عرش مليون وسبعمائة الف دينار فقط ال غريها 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 5621/ش3/خطأ مادي/ 2017

التاريخ 2017/11/22
اعالن

اىل / املدعى عليها / هدى توفيق عبد زيد
اقام املدعي )عيل حسني هادي(  الدعوى بالعدد 5621/ش3/

خطأ مادي/ 2017 امام ه�ذه املحكمة وموضوعها تصحيح 
خطأ م�ادي( وملجهولية محل اقامتكم وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار حي السالم 3 / النجف قررت املحكمة 
تبليغ�ك بخصوص الدع�وى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك الحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 2017/11/30 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني 

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4075/ب2017/1

التاريخ 2017/11/26
اىل املدعى عليها ) انتصار عباس نغيمش( 

اقام عليك املدعي )محمد عبد اللطيف عبد الحس�ني( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله ضدك  والذي يطلب فيها الحكم بالزامك 
بدف�ع مبلغ مقداره خمس�ة ماليني وخمس�مائة ال�ف دينار  
وذل�ك ع�ن الدين املرتت�ب له بذمت�ك ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي امليالد 
بتاريخ 2017/11/19 عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 
2017/12/6 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 125/ب/2014

التاريخ 2017/11/27
تبليغ باالحالة القطعية

اىل / املدين حامده عبد الزهرة حمزة
عنوانه : مجهول االقامة

بالنظر لإلحالة القطعية  سهامكم يف القطعة
ع�ىل  لك�م  55العائ�د  و212م  ,215م55  74م55   , 75م55 
املش�رتي رحي�م ع�يل خفيف بمبل�غ 16700000 س�تة عرش 
مليون وس�بعمائة الف دينارا  تس�ديدا لدين الدائن رحيم عيل 
خفي�ف وتطبيق�ا الح�كام امل�ادة )97(  � ثالثا � م�ن قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغكم بهذه االحالة وبتس�ديد الدي�ن البالغ 
32793910 اثنان وثالثون مليون وسبعمائة وثالثة وتسعون 
الف وتس�عمائة عرشة دينار خالل عرشة اي�ام تبدأ من اليوم 
التايل للتبليغ بهذا االشعار وعند عدم التسديد سيسجل العقار 

بأسم املشرتي وفق القانون 
املنفذ العدل
احمد حسن داخل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2285/ب2016/4

التاريخ 2017/11/27
اىل املدعي )جابر عباس احمد( 

اقام�ت الدع�وى  البدائي�ة املرقم�ة اع�اله ضد املدع�ى عليه 
)حس�ني ع�يل رشيف( والت�ي تطلب فيه�ا الحك�م بأجر املثل 
للفرتة من تاريخ رشاء الس�يارة املرقمة 532908 /بغداد من 
نوع افيو موديل 2009 ولحني تاريخ تسليمك السيارة املرقمة 
اعاله مقدرا املنفعة التي فاتتك مبلغا مقداره خمس�ة ماليني 
واربعمائة ال�ف دينار ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار حي الش�هيد الصدر 2 
املختار حميد حس�ون البصي�ي عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني  محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
املص�ادف يف 2017/12/4 وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول 
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة املالية
اعالنرشكة التامني الوطنية

مبلغ التاميناتموقع العقارالسعر الكليسعر المترالمساحة م2رقم القطعةت
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م�ساحة للر�أي

هيثم حسين

ه�ل يمكن الق�ول إّن المترجمي�ن ه�م رّواد اللغات لتقريب الش�عوب 
م�ن بعضه�ا بعضاً عب�ر تمكينها م�ن التواص�ل، والتعّرف إل�ى الحكايات 
واألس�اطير التي تشّكل بنيتها وتصوغ هوّيتها التاريخّية، وتلعب دوراً في 
رؤاه�ا الراهنة؟ وهل باإلم�كان القول إّن المترجمين يترجمون ما س�بق 
لألدباء أن ترجموه من أخيلة وأس�اطير بوضعهم إياها في إطارات لغوّية 

وصياغتها بأساليبهم الخاّصة؟
حضرت بابل برمزّيتها المتش�ّعبة الملغزة في أعمال أدباء من الش�رق 
والغ�رب، ويك�ون تجيير الرم�ز لصالح الفك�رة المعالجة وفي س�ياقات 
مختلفة، الفرنسّي جاك دريدا مثالً كتب عمالً بعنوان “أبراج بابل”، وهناك 
األميركي مايكل إيرارد كتب “وداعاً بابل” في س�ياق مختلف. كما استعان 
أدب�اء ع�رب برمزية بابل التاريخية، منهم مثالً ش�اكر ن�وري في يومياته 
“بطاق�ة إقامة في برج بابل”، والعراقي خليف�ة الدليمي في روايته “لعنة 

برج بابل”..
يتس�اءل األرجنتين�ّي مانغوي�ل إن كان باإلمكان كس�ر لعن�ة بابل من 
خالل الفّن، مش�يراً إلى أنه تس�تلزم جميع الكلمات معرفة باآلخر، بقدرة 
اآلخر على اإلنصات والفهم، وقراءة وفك الرموز المشتركة، وال يمكن ألي 
مجتمع أن يقوم دون وجود لغة مش�تركة. ويش�ير إلى أّن الجانب الخفّي 
من أسطورة بابل يقر أّن العيش معاً يتضمن استخدام اللغة كي نبقى معاً، 
بم�ا أن اللغة وظيفة تس�تلزم كال من اإلدراك الذاتّي وإدراك ش�خص آخر، 
إدراك أن ثم�ة أنا تنقل المعلومات إلى أنت كي يقال “هذا ما أنا عليه، هكذا 
أراك، ه�ذه هي القواعد والضوابط التي تربطنا معاً عبر المكان والزمان”.

ينّوه مانغويل إلى أّن العالقة بين الحضارة ولغتها تكافلية، نمط محّدد من 
المجتم�ع يولد نمطاً محّدداً من اللغة، وبدوره�ا تملي اللغة القصص التي 
تله�م، وتص�وغ، وتنقل الحقاً خيال هذا المجتمع وفك�ره. ويجد أنه ليس 
م�ن قبيل المصادفة أّن تعريفات الفرد والجماعة ينبغي أن تش�ّكل العمود 
الفقري لقصصنا األولى. وأّن القصص ليست مجّرد نتاج تجاربنا المروية 
م�ن خالل اللغة، بل إّنها أيضاً نتاج اللغة بذاتها، وتعتمد على اللغة المحّددة 

التي تروى بها.
لعّل القول بأّن األدباء والفّنانين والمترجمين يس�عون إلى كس�ر لعنة 
بابل وتبديد س�حرها الذي يحول دون اّتحاد البشرّية، ويمّهد إلعادة أفكار 
تح�ّدي اآللهة الت�ي لعنت بابل وأهلها، وفّرقت ش�ملهم بحيث يظّل س�وء 
الفهم سبيالً إلى إدامة التفّرق واالحتراب، يحّمل هؤالء أعباء إنقاذ مأمول، 
وخ�الص ما من قي�ود اللعنة، لكّنه من جانب آخ�ر يدفعهم إلى البحث عن 
س�بل لتعزي�ز التواصل وترجمة م�ا يمكن لتجس�ير فجوات س�وء الفهم 
المتفاقم�ة. ولع�ّل المثير والجمي�ل أّن اللعنة المتخّيلة تتح�ّول في حقول 
الف�ّن واألدب إلى دافع للمعالجة وتوّفر مالذاً لألدباء والفنانين في رحالت 

التخييل إلى عوالمهم بحثاً عن الغرائبّية والسحر واإلدهاش.

“سيِّدة تتقدم بطلب طالق للمحكمة بعد أسبوعين من زواجها.. 
والسبب أن زوجها يقوم بكل األعمال المنزلية من تنظيف وطهي 

دون إفساح المجال لها”.
كان ه�ذا ملخ�ص خب�ر طالعتن�ا ب�ه بع�ض وس�ائل اإلعالم 
والمواق�ع ف�ي األيام الماضي�ة، وإذا أضفنا إلي�ه “فتوى” صدرت 
مؤخرا، على لس�ان أستاذ في جامعة األزهر، من أنه يحق للزوجة 
أن تض�رب زوجها في حال لم ينصفه�ا القانون، فإننا أمام إحدى 
الظواهر الشاذة في مجتمعاتنا العربية، ال تعكس فقط حالة “من 
ال يعجب�ه العجب وال الصيام في رجب” كظاهرة نس�ائية جديدة، 
مقرونة ب�”رخص�ة” دينية صحيح أنها مش�روطة ولكنها تقلب 

“اآلية” الزوجية المعتادة في أغلب البيوت لألسف.
وإذا كان “ض�رب األزواج” مهرجان�ا م�ن الطق�وس الهندي�ة 
التقليدية والغريبة، حيث تقوم الزوجات بضرب أزواجهن بالعصي 
على ال�رأس والظهر حتى يتألمون من ش�دة الضرب. ويجب على 
ال�زوج تحّم�ل كل أنواع الض�رب واآلالم المبرحة “م�ن غير حّس 
” حتى ال يوصف بالجبن، ويظل ش�جاعا وقويا في نظر  وال َنَف�سْ
زوجت�ه، إال أن يص�ل األمر إلى “ترخيص رس�مي” في بالدنا فهذا 
م�ا ال يجب تفويته بالنس�بة لنا معش�ر الرج�ال المهددين طبعا..

وربما يكون مثيرا، كما كش�فت دراس�ة أجراه�ا المركز القومي 
للبحوث االجتماعية والجنائية، ونشرتها بعض الصحف، أن المرأة 
المصري�ة جاءت � بحمد الل�ه وفضله � األول�ى عالميا في ضرب 
زوجها، بنس�بة 28 بالمئة، متفوقة على نظيراتها في أميركا )23 
بالمئ�ة( وبريطانيا )17 بالمئ�ة( والهند )11 بالمئة(، والغريب أن 
الظاه�رة تتركز في األحياء الراقي�ة والطبقات االجتماعية العليا، 
عكس الش�ائع ذهنيا، بأنها تتزايد في األحياء الش�عبية التي تمثل 
18 بالمئ�ة فقط..ليس هذا فقط، بل إن ظاهرة تبّدل مراكز القوى 
الجس�دية هذه، تضعن�ا أمام حقيقة مأس�اوية أخرى، كش�فتها 
دراس�ة أخرى وأكدت أن أكث�ر من نصف الرج�ال المتزوجين في 
مص�ر مث�ال، معرض�ون للض�رب م�ن زوجاتهم، ووصلت نس�بة 
عنف الزوج�ات ضد أزواجهن إل�ى 50.6 بالمئة م�ن إجمالي عدد 
المتزوجين في البالد.. واألخطر� وفق الدراس�ة� أن عنف النس�اء 
ض�د الرجال هو األكثر قس�وة وش�دَّة حس�ب درج�ة القرابة بين 
الزوجين..المضحك، أن ظاهرة “فتَونة الزوجات” أصبحت “حالة 
عربي�ة” س�اخرة، ف��35 بالمئة من نس�اء الكويت مثال، ش�عرن 
بالمتعة بعد ضربهن وتعذيبهن ألزواجهن، وفي السعودية تنوعت 
أن�واع الضرب من “المقالة” إلى “عص�ا الخيزران”، وفي عواصم 

أخرى حّدث وال حرج.

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

بركان يرسم لوحات مبدعة

 ت�داول رواد مواق�ع التواص�ل اإلجتماع�ى فى الس�اعات القليلة 
الماضي�ة، مجموع�ة م�ن الصور تظه�ر لوحات مذهلة رس�مها 

بركان فى سماء مدينة »بالى« األندونيسية.
وتعد هذه ليس�ت المرة األولى التى يش�كل فيها ث�وران البركان 
هذه اللوحات، بل س�بق وش�كلها من قبل فى أقل من أسبوع، فى 
نفس المكان على »جبل أجونج« بس�ماء الجزيرة اإلندونيس�ية.

نش�رت وكالة »رويترز« مجموعة م�ن الصور التى تظهر لوحات 
البركان.

نش�ر موق�ع »فيرال ميج�ا« المعن�ي بمقاطع 
الفيدي�و الممي�زة والن�ادرة عن مقط�ع فيديو 
مبه�ر، يظه�ر »س�كوتر« خارقا يب�دو وكأنه 
مخصص للس�ير في الفضاء، بس�بب تصميمه 

الثوري. 
 ،»THE VX-1 MAXI SCOOTER« يحمل إسم
صمم�ه »صاموي�ل أجي�ار«، وال�ذى ألهمه فى 

ه�ذا التصمي�م، عدة أش�ياء بحس�ب تريحاته، 
ضم�ن  الب�ورش«  »الس�يارة  و  »اآليف�ون« 
ممتلكات�ه، مم�ا دفع�ه لتصميم دراج�ة نارية 
اس�تثنائية.يذكر أن الس�كوتر يعم�ل بالطاقة 
الكهربائي�ة أى أنه صديق للبيئ�ة، تصل أقصى 
س�رعة ل�ه إل�ى 120 كيلومت�ًرا فى الس�اعة، 

ويمكنه السير حتى مسافة 27 كيلومتًرا.

هناك بعض المخالفات الت�ي قد تكون ألفعال عادية 
ف�ي بل�دك لكنها تع�د أكثر تعقي�دا في بع�ض الدول 
األخ�رى، ولكن هن�اك 5 مخالفات تع�د األكثر غرابة 

في العالم.
1. ضريبة التلفاز:تفرض فنلندا ضريبة على التلفاز، 
ويدف�ع الفنلنديون ضريبته في ح�ال امتلكوا تلفازا 

وحتى في حال عدم امتالكه أيضا.
2. المالبس الداخلية:من غير القانوني في تايالند أن 

تخرج من منزلك دون ارتداء مالبس داخلية، ويعاقب 
القانون التايلندي المخالفين بدفع غرامة.

3. تن�اول الش�وكوالتة:كان هناك قان�ون من القرن 
التاس�ع عش�ر في بريطانيا يمنع عل�ى المرأة تناول 
الش�وكوالتة في المواصالت العامة، لكنه ألغي فيما 

بعد.
4. حقوق الكالب:يمك�ن أن تفرض عليك غرامة وأن 
تتع�رض لعقوب�ة الس�جن، إذا قمت بعم�ل تعبيرات 
قبيح�ة أو عابس�ة للكالب 
أوك����الهوما  والي�ة  في 

األميركية.
العلكة:مض�غ  مض�غ   .5
العلك�ة في س�نغافورة قد 
يتسبب في س�جنك، فهناك 
قان�ون يحظر مضغ العلكة 
بشكل صارم في الدولة منذ 
ع�ام 1992، كم�ا أن هناك 
حظر استيراد لها، والحالة 
التي يس�مح فيها  الوحيدة 
بمض�غ العلك�ة ه�ي علكة 
يمكنك  والت�ي  النيكوتي�ن، 
الحص�ول عليه�ا من خالل 

وصفة الطبيب.

سكوتر خارق من الفضاء أغرب مخسة خمالفات

عمليات واسعة ومستمرة لتحرير مناطق اجلزيرة يف صالح الدين ونينوى واالنبار

كرس لعنة بابل »نسوان«.. آخر زمن


