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إن أعجز الناس من عجز عن الدعـاء، 
و إن أبخل الناس من بخل بالسالم

ص3العراق ينزع قيود »الفصل السابع« ويتجهز الستعادة »50« مليار دوالر جممدة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
ص4 العالـم يرفض قرار ترامب: القدس عربية

العراق حيتفل بـ »النرص النهائي« عىل تنظيم »داعش«
العلم العراقي يرفرف على كامل األراضي.. ورئيس الوزراء يدعو السياسيني إىل »حتمل مسؤولياتهم« ملنع عودة اإلرهاب

اجلعفـري: لـم أر مـواطـنـا ايـرانيـا حيـمـل الســالح بالعـراق ويـقـوم بـعـمــل ارهـابـي
بـغـداد تعـد قـرار تـرامب بخصـوص القـدس »خطـوة حـرب« وحتذر من »مردوداتـه السلبيـة«

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن رئيس ال�وزراء القائ�د العام للقوات املس�لحة حيدر 
العب�ادي، أم�س الس�بت، االنتص�ار النهائ�ي ع�ى داعش 
وتحرير جمي�ع األرايض العراقية من س�يطرته، مؤكداً أن 
فرح�َة االنتصاِر اكتملْت بالحفاِظ ع�ى وحدِة العراق الذي 

كان عى حافِة التقسيم.
وق�ال العب�ادي يف كلمة له بمناس�بة »يوم الن�ر«، »أيها 
العراقي�ون إَن ارَضك�م ق�د تح�ررْت بالكام�ل وإَن مدَنكم 
وُقراُك�م املغتصبَة عادْت اىل حضِن الوط�ن، وُحلُم التحريِر 

اصبَح حقيقًة وملَك اليد«.

التافصيل ص3

احلكاية الكاملة لـ »مزوري العملة« العراقية واألمريكية يف بغداد

املالية الربملانية تتحدث عن »اتفاق سيايس« عىل عدم مترير املوازنة

عمليات دجلة تطلق عملية عسكرية »واسعة« لتعقب »داعش« شامل رشق دياىل
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وزير النقـل يعلـن االتفـاق 
مبدئيا عىل عدد من 

املشاريع اآلنية واملستقبلية 
 »AMT« مــع شــركــة

الـفـرنـسـيـة

حمـافـظ البصـرة
 يـعـلـن اسـتـحـصـال

 »25« مليار دينـار 
عراقي إلكامل املشاريع 

الـمـتـوقـفـة ص6ص6
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أتق�دم ب�أجم�ل وأرق ال�ت�هان�ي 
العراق�ي  اىل الش�عب  والتربي�كات 
العظي�م واىل القائ�د الع�ام للقوات 
الدكتور  ال�وزراء  املس�لحة، رئيس 
حيدر العب�ادي واىل قواتن�ا االمنية 
البطلة والحش�د الش�عبي املقدس 
بمناس�بة اعالن النر النه���ائي  

امل�ؤزر عى تنظي�م داعش االره�ابي املج��رم وتحرير كل امل����دن املغت��صبة من س�طوة االرهاب 
االسود.

وبهذا اليوم التاريخي يوم النر الكبري أقف إجالالً وإكباراً لعوائل الشهداء الذين قدموا فلذات اكبادهم 
دفاعاً عن الوطن واملقدسات، وادعو بالشفاء العاجل للجرحى االبطال، كما أحيي منتسبي وزارة النقل 
امليام�ن الذين كان لهم دوراً فاعالً ومؤثراً يف تحقيق النر العظيم وكانوا س�نداً كبرياً لقواتنا البطلة 

وحش�دنا   املقدس.
سائالً العيل القدير أن يمن عى العراق وشعبه بمزيد من االنتصارات وان يرفل العراقيون بالعز والسؤدد 

والحياة الحرة الكريمة.

وزير النقل الكابتن كاظم فنجان احلاممي هينئ الشعب العراقي
 والقوات االمنية واحلشد املقدس بيوم النرص الكبري

كاظم فنجان الحمامي
وزير النقل
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عمليات دجلة تطلق عملية عسكرية »واسعة« لتعقب »داعش« شامل رشق دياىل
         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي، 
أمس السبت، عن انطالق عملية عسكرية واسعة لتعقب 

خاليا تنظيم »داعش« شمال رشق ب عقوبة.
ونقلت وكالة »الس�ومرية نيوز« ع�ن العزاوي القول 
إن »قوات أمنية مش�ركة مدعومة بطريان الجيش بدأت 
عملية عس�كرية واس�عة من محورين رئيس�ن لتعقب 
خاليا تنظيم داعش اإلرهابي وتمشيط مناطق واسعة«.

واضاف العزاوي، ان »العملية والتي بدات من ش�مال 
ناحي�ة جلوالء)70ك�م ش�مال رشق بعقوبة( وش�ملت 
مناطق ح�وض الطبج وق�رى االص�الح والقلعة وصوال 
اىل قرى ش�يخ بابا ش�مال قضاء خانقن)100كم شمال 

رشق بعقوبة(«.
وأشار قائد عمليات دجلة، إىل أن »العملية تأتي ضمن 
اس�راتيجية العملي�ات يف تعقب خاليا داعش وتمش�يط 

املناطق لتحقيق االستقرار األمني«.
وكانت عمليات دجلة نفذت سلسلة عمليت عسكرية 
واسعة يف دياىل يف االشهر املاضية لتعقب ومطاردة خاليا 

تنظيم »داعش«.

         بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت محكم�ة الجناي�ات يف بابل، حكما بالس�جن 
خم�س س�نوات بحق م�دان بتزوير العملة م�ع مصادرة 

األوراق النقدية.
ووفق�ا لتقري�ر نرشت�ه صحيف�ة »القض�اء«، ف�ان 
»محكم�ة تحقيق يف الحلة حذرت من عودة جريمة تزوير 
العمل�ة اىل الواجه�ة بع�د القب�ض عىل مجموع�ة تتداول 
العملة املزيفة«، فيما كش�فت محكمة أخرى يف بغداد عن 
»الت�داول بعملة غري معمول بها من فئة املليون دوالر عرب 

ايهام الناس بانها عملة ثمينة«.
وذكر قرار املحكمة، وفقا للصحيفة، ان »املتهم اعرف 
بتداوله عمل�ة من فئة 50 الف دينار مزورة بعد ان جلبها 
من بغداد وانفقها برشاء املوايش املريضة واللحم الفاس�د 
بأسعار متواضعة«، الفتا اىل ان »املحكمة بعد ان خاطبت 
البن�ك املركزي، تب�ن ان العملة م�زورة وأصدرت حكمها 

بالسجن 5 سنوات بحق املتهم«.
ارتك�ب جريم�ة  »املته�م  ان  تحقي�ق  وق�ال ق�ايض 
خطرية وه�ي التداول بالعملة املزيف�ة إضافة اىل انفاقها 
برشاء اللحم الفاس�د وامل�وايش املريضة ما يرض بالصحة 

واالقتصاد«.
وح�ذر الق�ايض، ال�ذي ل�م تذك�ر الصحيف�ة اس�مه، 
»املواطن�ن م�ن الباعة وأصح�اب املصالح ع�رب االنتباه 
اىل األموال التي يكس�بونها من أعمالهم خش�ية ان تكون 
مزورة«، مبينا ان »املحتالن يقومون بتزوير العمالت ذات 

القيمة الكبرية وقليلة التداول بغية عدم كشفها«.
وم�ن جانب اخر، رص�دت متابعة اح�د القضاة عملة 
اثرية فئة امللي�ون دوالر متداولة، وعىل الرغم من ان هذه 

العملة غري مزورة اال انها بال قيمة مالية.
ويف متابع�ة م�ن قبل قايض التحقي�ق يف الرصافة عىل 
احد مواق�ع التواصل االجتماعي رص�د حالة عرض هذه 

العمل�ة للبيع، ووجه القايض مجموعة من القوات االمنية 
لتنصب كمينا للش�خص الذي ق�ام بعرضها وعرض عليه 

مبلغا من املال لغرض رشائها.
واف�اد نائب املدعي العام محمد عب�د جازة يف محكمة 
تحقيق الرصافة، بحس�ب ما ذكرت�ه صحيفة »القضاء«، 
انه »تم التحقيق مع املتهم عن مصدر هذه العملة وكيف 
وصلت اليه، ومن االشخاص الذين طلبوا منه ان يروج لها 

مقابل مبلغ من املال كنسبة من عملية البيع«.
واوضح ان »املتهم قام بفضح األشخاص الذين طلبوا 
منه ان يروج لهذه العملة النقدية وتم القاء القبض عليهم 
بعد ص�دور مذك�رات القبض م�ن قبل ق�ايض التحقيق، 
وافادوا بدورهم انهم حصلوا عليها مقابل مبلغ 75 مليون 
دين�ار عراقي من ش�خص اخر بعد ما كان�ت تربطهم به 
معام�الت تجارية ويدينونه بمبل�غ وعرض عليهم الورقة 

النقدية بديال عنه بحجة زيادة الفائدة لهم«.
كما اش�ار املتهمون اىل »انهم ذهب�وا اىل البنك املركزي 
العراقي واستفرسوا عن قيمة هذه الورقة النقدية وتبن 
له�م انها ال قيمة لها من الناحي�ة الورقية بل هي صادرة 
من قبل جمعية املليونريات االمركية حيث قامت الجمعية 
بإصدار هذه العمل�ة وتوزيعها العضاء الجمعية باملجان 
وبع�د الطلب من قب�ل مجموعة من ه�واة جمع العمالت 
القديمة والنادرة للجمعية، وقد تم بيع هذه العملة مقابل 

5 دوالرات للواحدة لغرض االحتفاظ بها كذكرى«.
وتش�ري املعلوم�ات اىل ان�ه يف ثمانينات الق�رن املايض 
وتحدي�دا يف عام 1988 صدرت من قبل جمعية املليونريات 
االمريكي�ة ورقة نقدية فئة املليون دوالر يرافقها مس�تند 
يؤكد ان هذه الورقة غري مزيفة وصدرت بكميات محدودة 
ووزعت لالثرياء يف أمريكا، وبعدما انترشت هذه العملة يف 
الكثري من الدول العربية عن طريق اش�خاص يتاجرون يف 
األوراق النقدية املزيفة، دخل�ت للعراق وبدأ مجموعة من 

األشخاص يروجون لبيعها مقابل مبلغ 400 الف دوالر.

اجلنايات حكمت بالسجن )5( سنوات ضد أحدهم

احلكاية الكاملة لـ »مزوري العملة« العراقية واألمريكية يف بغداد وبابل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر صحة إقلي�م كردس�تان ريكوت 
حم�ة رش�يد، أم�س الس�بت، أن وزارة الصح�ة 
االتحادية خصصت مبلغ 170 مليار دينار لتوفري 
األدوية لكردس�تان عام 2018، فيما دعا إىل عدم 
»تس�ييس« العالقة ب�ن وزارة الصحة االتحادية 

ووزارة الصحة يف اإلقليم.
وقال رش�يد يف مؤتمر صحف�ي عقده يف بلدة 
عق�رة رشق ده�وك إن »وزارة الصح�ة العراقية 
خصصت مبلغ 170 مليار دينار إلقليم كردستان 
ضم�ن تخصيصات الوزارة لتوف�ري األدوية للعام 
2018«، معرب�اً عن »أمله بأن توفر بغداد كميات 

األدوية الالزمة إلقليم كردستان«.
وأضاف رشيد، أن »عالقاتنا مع وزارة الصحة 
العراقي�ة جي�دة«، داعي�اً إىل »عدم تس�ييس تلك 

العالقة«.
وكان رش�يد أعلن، األربعاء )8 ترشين الثاني 
وزارة  م�ن  »تطمين�ات«  تلق�ي  ع�ن   ،)2017
الصحة االتحادية باستمرار بغداد بتزويد اإلقليم 

باألدوية.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن قائ�د رشطة البرصة الل�واء عبد الكريم 
املياح�ي حص�ول القيادة ع�ىل ش�هادة }األيزو{ 

الدولية من الرشكة العاملية لنظام إدارة الجودة.
وقال املياح�ي يف ترصيح صحفي ان » جميع 
اقسام املديرية املتمثلة بمراكز التدريب والجرائم 
واإلدارة واالتص�االت واألدلة الجنائية تمكنت من 
العم�ل بجه�ود جميع منتس�بيها ضم�ن ثوابت 

الرشكة العاملية لنظام إدارة الجودة«.
وأشار اىل ان »تلك الشهادة التي سيتم تسليمها 
اىل قي�ادة رشط�ة الب�رصة الي�وم الس�بت خالل 
احتفالي�ة يف فن�دق البرصة الدويل }الش�رياتون{ 

تعترب االوىل يف تاريخ وزارة الداخلية العراقية«.

بغداد ختصص 
)170( مليار دينار لتـوفيـر األدوية 

إلقليـم كردستـان

قيادة رشطة البرصة
 حتصـل عـلـى شهـادة )اآليـزو( 

الـدولـيـة

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزي�ر الخارجية ابراهي�م الجعفري، أمس 
الس�بت، انه لم ي�ر مواطنا ايرانيا يحمل الس�الح 
ب العراق ويقوم بعمل ارهابي، وفيما اش�ار اىل انه 
ليس ايراني�ا او مندوبا عن ايران، اش�ار اىل انه أنا 

عربي ويعتز بعربيته.
وقال الجعفري خالل مشاركته يف حوار املنامة 
بالبحرين بعنوان »م�ا بعد الرقة واملوصل.. تثبيت 
ال�رشق األوس�ط ومكافح�ة اإلره�اب يف العالم«، 

»انني ل�م ار إيران بانها بعث�ت إرهابين للعراق«، 
مبين�ا ان »االرهابي�ن الذي�ن ج�اءوا للع�راق من 
جنس�يات متعددة، واحتفظ بمصاديق لها لكن ما 

رأيت إيران امتدت إىل العراق كإرهابين«.
وتابع الجعفري »عندما دخلت عصابات داعش 
اإلرهابية للع�راق، فأن ايران ابلغتنا باس�تعدادها 
للمس�اعدة وطل�������بن�ا مستش�ارين فق�ط 
وج�اءوا كم�ا طلبن�ا مستش�ارين م�ن بقية دول 
العالم«، متس�ائال »أين التدخل اإليراني واإلرهابي 

يف الواقع العراقي؟«.

واك�د الجعفري »لم ار بالع�راق مواطنا إيرانيا 
يحم�ل الس�الح ويعمل عم�ال إرهابي�ا«، موضحا 
»انن�ي لس�ت ايراني�ا او ممثال يف ه�ذه الندوة عن 
إي�ران، فأنا رج�ل عربي وأعت�ز بعربيتي ليس من 

منطلق عنرصي ومن موقع أصيل«.
يذك�ر ان وزي�ر الخارجي�ة العراق�ي ابراهي�م 
الجعف�ري اك�د، يف 29 اي�ار 2017، ان اي�ران ل�م 
تتدخل بالش�ؤون العراقية منذ 2003 ولغاية االن، 
فيما اشار اىل انه ال توجد اي قطعة عسكرية منها 

عىل االرايض العراقية وال ارهابين.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أمس الس�بت، عن 
عثورها عىل 76 عبوة ناس�فة ومواد متفجرة من 
مخلف�ات تنظيم داعش االرهابي، الفتة اىل اعتقال 

عدد من املطلوبن غربي العاصمة.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 
العراقي« نس�خة منه، إن »قواتنا االمنية تس�تمر 

يف تنفي�ذ واجباته�ا اليومي�ة ومالحق�ة عصابات 
داع�ش االرهابية ضمن كافة قواط�ع العمليات«. 
واضاف�ت ان »الق�وات االمني�ة يف قي�ادة عمليات 
بغداد بعد التحري والتفتي�ش يف منطقة )املعامري 
الثاني�ة( ضم�ن قاطع غرب�ي بغ�داد تمكنت من 
العثور ع�ىل )76( عب�وة ناس�فة و)9( جلكانات 
عبارة عن عبوة ناس�فة مع صاروخ محيل الصنع 
م�ن نوع الخالفة و)3( قناب�ر هاون عيار 82 ملم 

من مخلفات عصابات داعش االرهابية«. واشارت 
القي�ادة بحس�ب البي�ان اىل ان »الق�وات االمني�ة 
تمكنت ايضا من العثور اثناء تنفيذ واجب تفتيش 
يف منطق�ة )الزيدان/ النم�ور( ضمن قاطع غربي 
بغداد عىل )6( صواريخ SPG9، و)8( قنابر هاون 
مختلفة االنواع مع )6( صواعق تفجري وكمية من 
االعتدة هذا باالضافة اىل القاء القبض عىل عدد من 

املطلوبن وفق مواد قانونية مختلفة«.

         بغداد / المستقبل العراقي

تس�عى وزارة الدف�اع التش�يكية اىل الحصول ع�ىل موافقة 
برملاني�ة يف كان�ون الثان�ي من ع�ام 2018 لنرش 45 عس�كريا 
اضافي�ا م�ن قواتها يف العراق بحلول ش�هر حزي�ران من العام 

املقبل.
ونق�ل موقع جين�ز 360، أن “وزير الدفاع التش�يكي املوايل 
للتحالف الدويل مارتن سروبنسكي قد فاز حزبه يف االنتخابات 
ومن املقرر أن يحتفظ بمنصبه يف الوزارة كان قد رصح يف وقت 
س�ابق أنه يرغب يف رؤية املزيد من قوات بالده يف العراق بزيادة 

تراوح ما بن 200 اىل 300 عسكري”.
وكان املتحدث باس�م وزير الدفاع جان بيجيسك قد رصح يف 
الخامس من هذا الشهر أن ارسال املزيد من العسكرين التشيك 

اىل العراق يتطلب موافقة برملانية يف االسابيع املقبلة.

         بغداد / المستقبل العراقي

عقيل جاسم املنصوري رئيسا لها وعيل ميزر الشمري نائبا 
له. وقالت املفوضية يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »املفوضية العليا لحقوق االنسان انتخبت عقيل جاسم 

املنصوري رئيسا«.
وأض�اف البيان أنه ت�م انتخاب »ع�يل ميزر الش�مري نائبا 
 ،)2017 آب   2( يف  الجمهوري�ة،  رئاس�ة  وأعلن�ت  للرئي�س«. 
عن اص�دار الرئيس فؤاد معص�وم مرس�وما جمهوريا بتعين 
االعضاء االصلين واالحتياط يف مجلس املفوضية العليا لحقوق 

األنسان.

         بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة الجناي�ات الرصاف�ة  املختص�ة بقضايا 
النزاه�ة حكم�ا بالس�جن عرش س�نوات عىل موظ�ف يف أمانة 

بغداد.
وقال القايض عبد الس�تار بريقدار املتحدث الرسمي ملجلس 
القضاء األعىل يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
ان »املحكمة أصدرت حكما بالسجن عرش سنوات بحق موظف 
يف أمان�ة بغ�داد  أثر قيامه  برسقة روات�ب موظفي دائرة بلدية 
الرصاف�ة«.  ولف�ت بريقدار أن »املحكمة أص�درت حكمها وفق 

املادة 315 من قانون العقوبات العراقي«.

         بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير دائرة الهجرة واملهجرين بمحافظة األنبار محمد 
رش�يد، أمس الس�بت، عن عودة اكثر من 216 الف ارسة نازحة 
اىل مناطقها املحررة يف املحافظة.وقال رش�يد إن »دائرة الهجرة 
واملهجري�ن باألنبار وبالتع�اون مع ديوان املحافظة مس�تمرة 
بإع�ادة األرُس النازح�ة اىل مناطقها املحررة يف األنب�ار«، مبينا 
أن »اكث�ر م�ن 216 ال�ف ارسة نازح�ة ع�ادت اىل مناطقه�ا يف 
املحافظة من منتص�ف العام املايض وحتى وقتنا هذا«.وأضاف 
رش�يد، أنه »تم إعادة اكث�ر من ال�ف و300 ارسة نازحة كانت 
تس�كن املخيمات اىل مناطقها يف األنبار، كما تم الس�ماح الهايل 
عنة بالعودة ملناطقهم«، الفت�ا اىل أن »هناك عودة قريبة الهايل 
منطقت�ي راوة والقائ�م بع�د اكمال كاف�ة اإلج�راءات املتعلقة 

بالعودة واكمال تطهري مناطقهم من املخلفات الحربية«.

التشيك تعتزم نرش )45( عسكريًا اضافيًا 
يف العراق عام 2018

مفوضية حقوق االنسان تنتخب املنصوري 
رئيسًا هلا والشمري نائبًا له

جنايات النزاهة: السجن عرش سنوات 
ملوظف رسق رواتب بلدية الرصافة

هجرة األنبار: عودة اكثر من )216( الف 
أرسة نازحة اىل مناطقها املحررة

         بغداد / المستقبل العراقي

اعترب عضو لجن�ة املالية النيابية 
جبار العبادي، أكس الس�بت، إرسال 
مرشوع قان�ون موازنة ع�ام 2018 
اىل اللجن�ة املالي�ة »غري دس�توري«، 
كاشفاً عن وجود اتفاق سيايس عىل 

عدم تمرير املوازنة.
ونقل�ت وكال�ة »الغد ب�رس« عن 
العب�ادي الق�ول إن »إحال�ة املوازنة 
اىل اللجن�ة املالي�ة والتف�اوض م�ع 

الحكوم�ة يعترب اجراء غ�ري قانوني 
وغري دس�توري، واللجن�ة املالية غري 

مقتنعة به«.
وأض�اف أن »اللجن�ة املالي�ة غري 
معني�ة بالتف�اوض م�ع الحكومة«، 
ان�ه »كان االج�در ان تأخ�ذ  مبين�ا 
املوازنة مس�ارين، اما ان تقرأ قراءة 
اوىل لتأخذ مسارها القانوني والبأس 
ان تك�ون هن�اك مخاطب�ات للجن�ة 

املالية مع الحكومة«.
إج�راء  يمك�ن  »ال  ان�ه  وتاب�ع 

املالي�ة  اللجن�ة  ب�ن  املفاوض�ات 
والحكوم�ة، وكان يج�ب التف�اوض 
بن رؤس�اء الكتل والحكومة بوجود 
هيئ�ة رئاس�ة الربمل�ان«، مبين�ا ان 
»املوازن�ة الزالت ل�م تخضع للنقاش 
داخ�ل اللجن�ة املالي�ة، اال ان هن�اك 
بع�ض املالحظ�ات الش�خصية م�ن 
قب�ل اعض�اء اللجنة ح�ول االيرادات 

والنفقات وغريها«.
وأك�د أن »اجتم�اع الحكومة مع 
اللجنة املالية يف�رض ان يكون بعد 

ان تأخ�ذ املوازنة س�ياقها الصحيح، 
اما االن ال يمك�ن املطالبة باالجتماع 
م�ع الحكوم�ة لع�دم وج�ود رغب�ة 
حقيقية لدى الكتل بتمرير املوازنة«.

وأشار اىل أن »هناك قرارا سياسيا 
لدى البعض بع�دم تمريرها«، مؤكدا 
ان�ه »ال فائ�دة لعق�د االجتم�اع مع 
مجل�س  رئاس�ة  العبادي«.وكان�ت 
النواب ق�ررت، األحد امل�ايض، احالة 
م�رشوع قان�ون موازن�ة 2018 اىل 

اللجنة املالية.

املالية الربملانية تتحدث عن »اتفاق سيايس« عىل عدم مترير املوازنة

عمليات بغداد تعلن العثور عىل )76( عبوة ناسفة
 وتلقي القبض عىل مطلوبني 

اجلعفري: لـم أر مواطنًا ايرانيًا حيمل السالح بالعراق 
ويقوم بعمل ارهايب
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     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن محافظ البنك املركزي عيل العالق، أمس الس�بت، أن العراق سيقلل االعتماد عىل اإليرادات 
النفطي�ة إىل نس�بة 15% من املوازنة بعد 30 عاماً من االن، معت�راً أن االعتماد عىل مورد واحد 
إليرادات املوازنة سيكون معرضا للتقلبات املستمرة. وقال العالق يف كلمة خالل املؤتمر السنوي 
الثالث للبنك تحت شعار »دور البنك املركزي يف تحقيق االستقرار املايل واالقتصادي«، وحرضته 
الس�ومرية ني�وز، إن »هناك م�ؤرشات حقيقية لصالح إنج�از بدائل أخرى غري النفط س�يتم 
االعتم�اد عليها«. وأضاف العالق، »س�نقلل االعتماد عىل اإليرادات النفطية تدريجيا وس�نقلل 
ه�ذه الفجوة بمقدار 2,5% س�نويا وملدة 30 س�نة بحيث يصبح االعتماد ع�ىل اإليراد النفطي 
بنسبة ال تتجاوز ال�15% بعد 30 عاما«. وتابع، أن »العراق سيشهد أكر عمليات استثمار خالل 
الفرتة املقبلة ولكن ذلك مقرون بتوفري البيئة املناس�بة االس�تثمارية«، مشرياً إىل أن »االعتماد 
عىل مورد واحد إليرادات املوازنة س�يكون معرضا للتقلبات املس�تمرة وهذا ما سيسعى العراق 

لتحقيقه من خالل تقليل االعتماد عىل النفط كمورد واحد للموازنة«.

البنك املركزي: سنقلل االعتامد عىل ايرادات النفط اىل %15 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن رئيس ال�وزراء القائ�د الع�ام للقوات 
الس�بت،  أم�س  العب�ادي،  املس�لحة حي�در 
االنتص�ار النهائي عىل داعش وتحرير جميع 
األرايض العراقي�ة م�ن س�يطرته، مؤكداً أن 
فرح�َة االنتصاِر اكتملْت بالحفاِظ عىل وحدِة 

العراق الذي كان عىل حافِة التقسيم.
وق�ال العب�ادي يف كلمة ل�ه بمناس�بة »يوم 
الن�ر«، »أيه�ا العراقي�ون إَن ارَضك�م ق�د 
تحررْت بالكامل وإَن مدَنكم وُقراُكم املغتصبَة 
عادْت اىل حضِن الوطن، وُحلُم التحريِر اصبَح 

حقيقًة وملَك اليد«.
وأضاف »لقد انجزنا املهمَة الصعبَة يف الظروف 
الصعبِة وانترنا بعوِن الله وبصموِد شعِبنا 
وبس�الِة قواِتنا البطل�ة... وبدماِء الش�هداِء 
والجرح�ى اثمرْت ارُضنا نراً تأريخياً مبيناً 
يفتخُر به جمي�ُع العراقينَي عىل مرِّ االجيال، 
وُنعلُن ألبناِء ش�عِبنا ول�كِل العالم أَن االبطاَل 
الغيارى وصلوا آلخِر معاقِل داعش وطهروها 
ورفعوا َعلَم العراِق فوق مناطِق غربي االنبار 
التي كانت آخ�َر ارٍض عراقيٍة مغتصبة، وأن 
علَم الع�راِق يرفرُف اليوَم عالي�اً فوق جميِع 
االرايض العراقيِة وعىل ابعِد نقطٍة حدودية«.

وتاب�ع العب�ادي »ع�ىل م�دى ثالِث س�نواٍت 
دخلْت قواُتكم البطلة امل�دَن والقرى الواحدَة 
بعد االخرى واب�ىل املقاتُل العراقُي بالًء ارعَب 
الع�دَو ورّس الصدي�َق واذه�َل العالم.. وهذه 
ه�ي حقيق�ُة العراقي الذي َيقه�ُر التحدياِت 

وينتُر يف اقىس الظروِف واصعِبها«.
وق�ال »أيه�ا العراقي�وَن الكرام: م�ن حِقكم 
اَْن تفخ�روا بانتصاراِتك�م ألنه�ا م�ن ُصنِع 
ايديك�م وماتحقق�ْت اال بوعيك�م ووحدِتكم 
وتضحياِتكم الغالية.. فحافظوا عىل نِركم 
الكب�ري وحافظ�وا ع�ىل ارِضك�م ووحدِتكم، 
وابدأوا عىل بركِة الله يوماً جديداً ومس�تقبالً 
األم�َن  الع�راِق  رب�وع  وان�روا يف  مرق�ًا 
واألم�ان، وبهذه املناس�بِة التأريخي�ِة اتقدُم 
لجميِع ابناِء شعِبنا العزيز ومقاتلينا االبطال 
بالتهنئ�ِة والتري�ِك بهذا الن�ِر الكبري الذي 
يستحُق أْن نحتفَل به اليوَم ويف كِل عام، فهو 

نٌر وعيٌد لجميِع العراقيني«.
وذك�ر العب�ادي »س�تبقى عملي�اُت التحريِر 
الت�ي اطلقناه�ا قب�َل ث�الِث س�نواٍت ِقص�َة 
نج�اٍح عراقي�ًة وعالم�ًة مضيئ�ًة يف تاري�خ 
الع�راق وكفاِح ش�عبِه ومس�ريِته الجهاديِة 

املباركة، ويف هذا اليوم اقوُل لعوائِل الش�هداِء 
والجرح�ى: إَن دماَء ابناِئكم لم تذهْب ُس�دًى 
.. ارفع�وا رؤوَس�كم عالي�ا فأبناؤك�م رفعوا 
الع�راِق  راي�َة  ورفع�وا  العراقي�نَي  رؤوَس 
عالي�ا، وسيس�جُل التأريُخ املوقَف املش�هوَد 
للمرِجعي�ِة الديني�ِة العليا لس�ماحِة الس�يد 
عىل السيس�تاني وفتواُه التأريخيِة بالجهاِد 
الكفائ�ي دفاع�اً ع�ن االرِض واملقدس�ات«، 
مش�رياً إىل أن تلك الفتوى التي استجابْت لها 
الجموُع املؤمنُة ِش�يباً وُش�باناً يف اكِر حملٍة 
تطوعي�ٍة س�اندْت قواِتنا املس�لحَة وتحولْت 
بعَدها الحرُب ضَد االرهاِب اىل معركٍة وطنيٍة 
ش�املة ق�لَّ نظريُها وتش�ّكَل عىل اساِس�ها 
الحش�ُد الشعبُي وقوافُل املتطوعني.  وأضاف 

»ياأبناَء ش�عِبنا الكريم: إَن فرح�َة االنتصاِر 
اكتمل�ْت بالحفاِظ ع�ىل وحدِة الع�راق الذي 
كان ع�ىل حافِة التقس�يم، وإَن وحدَة العراِق 
وشعِبه اهُم واعظُم انجاز، فقد خرَج العراُق 
منت�راً وموحداً والحم�ُد لل�ِه رِب العاملني، 
وس�َنميض بنفِس العزيمِة والق�وِة يف خدمة 
جميِع ابناِء شعِبنا دون تمييٍز وحفِظ ثرواِته 
الوطنيِة وتنميِتها وتحقيِق العدالِة واملساواِة 
واحرتاِم الحرياِت واملعتقداِت والتنوِع الديني 
والقوم�ي واملذهبي والفكري ال�ذي َتزَخُر به 
ارُض الرافدي�ن، وااللتزاِم بالدس�توِر والعمِل 
عىل س�يادة س�لطِة القانون يف جميِع انحاِء 
الب�الد، ونحن اآلَن يف مرحل�ِة مابعَد االنتصاِر 
عىل داعش.. هذه املرحلُة التي كان يخشاها 

االرهابي�وَن والفاس�دون، اما نحن وش�عُبنا 
املجاه�ُد فنراها شمس�اً ارشق�ْت عىل ارض 

العراِق الواحِد لتطهرَُه من كِل سوء«.
وقال »أيها العراقيون: إَن الوحدَة هي سالُحنا 
ال�ذي انترنا به ويج�ُب أْن نتمس�َك بهذه 
الوح�دِة ونعزَزها بكِل مانس�تطيع، والعراُق 
اليوَم لجميِع العراقيني وثرواُته ملٌك للجميِع 
يف جنوبِه وش�مالِه ورشِق�ه وغرِبه.. والبَد أْن 
َيقط�َف الجميُع ثماَر النِر أمناً واس�تقراراً 
َنا املقبَل  وإعم�اراً وازدهارا«، مبينا اَن »هدف�
ل�ن يتوقَف عن�د إعماِر املدِن املح�ررِة، وإنما 
سيش�َمُل كَل مدِن الع�راِق التي خ�رَج منها 
املقاتلوَن واسُتش�هدوا دفاعاً ع�ن وطِنهم.. 
وادع�و السياس�ينَي لتحمِل مس�ؤولياِتهم يف 

ِحفِظ األمِن واالستقراِر ومنِع عودِة االرهاِب 
مجددا، واناشُدهم جميعاً االمتناَع عن العودِة 
للخط�اِب التحري�يض والطائفي ال�ذي كان 
س�بباً رئيس�ياً يف املآيس االنس�انيِة وبتمكنِي 
عصاب�ِة داعش من احت�الل مدِننا وتخريِبها 
وتهجرِي مالي�نِي العراقيني، اىل جان�ِب ماُبذَل 
من تضحياٍت بريٍة وإنفاٍق هائٍل من ثرواِت 

البالد«. 
وأكد العب�ادي إَن »حَر الس�الِح بيِد الدولة 
وسيادَة القانوِن واحرتاَمه هما السبيُل لبناِء 
الدولِة وتحقيِق العدالِة واملساواِة واالستقرار، 
وإَن محاربَة الفساِد ستكوُن امتداداً طبيعياً 
لعملياِت تحريِر االنس�اِن واالرض، ولن يبقى 
للفاسديَن مكاٌن يف العراق، كما لم يبَق مكاٌن 

لداع�ش.. وهذه معركٌة اخ�رى عىل الجميِع 
املشاركُة فيها بجديٍة كٌل يف محيطِه وساحِة 
عملِه وعدُم االكتف�اِء بمراقبِة نتائِجها فهي 
ليس�ْت مس�ؤوليَة فرٍد او جه�ٍة واحدة، وإَن 
بلَدك�م أخذ وضَعه الطبيع�َي بجدارٍة وفتحنا 
صفح�ًة جدي�دًة للتع�اوِن مع جمي�ع الدوِل 
العربي�ِة واملجاورِة ودوِل العالم عىل اس�اس 
اح�رتاِم الس�يادِة الوطني�ِة وتب�ادِل املصالِح 

وعدِم التدخِل يف الشؤوِن الداخلية«.
وذك�ر »أحي�ي املنتري�َن جميع�ا: قواِتن�ا 
البطل�َة م�ن الجي�ش والرط�ة واالجه�زِة 
االمنية والحش�ِد الش�عبي وجه�اِز مكافحِة 
االره�اب والق�وِة الجوي�ِة وط�رياِن الجيش 
وجميِع صنوِف وتش�كيالِت قواِتنا املس�لحة 
م�ن االس�ناد الهن�ديس والطب�ي واإلم�داد، 
واملس�انديَن من ابناء العش�ائِر واملواطننَي يف 
املناطِق املحررِة الذين تعاونوا مع جيِش�هم، 
وتحيًة لوزاراِت ومؤسساِت الدولِة التي بذلْت 
جه�وداً ُمس�اِنَدًة واس�همْت بإع�ادِة الحياِة 
والِبنى التحتيِة والِخدماِت االساسية.. واحيي 
مواق�َف وتضحياِت الصحفي�نَي واالعالمينَي 
والفنان�نَي واملثقف�نَي وكَل كلم�ٍة ِقيلْت وكَل 
صوٍت حرٍّ وقَف مع شعبنا وقواِتنا يف عمليات 
التحري�ر، وإَن ُحلَم داعش انته�ى ويجُب أْن 
ُنزيَل كَل آثارِه والنس�مَح لالره�اِب بالعودِة 
م�رًة اخرى فقد دفَع ش�عُبنا ثمن�اً غالياً من 
امِن�ه واس�تقراِره وم�ن دماء ِخريِة ش�باِبه 
ورجالِه ونس�اِئه وعانْت مالي�نُي العوائِل من 
مصاع�ِب التهجرِي والنزوح، والب�َد أْن نطوَي 

هذه الصفحَة اىل االبد«.
واختتم القائد العام للقوات املس�لحة كلمته 
بالقول: »اننا وعىل الرَغِم من اعالِن االنتصاِر 
النهائي يج�ُب أْن نبقى عىل حذٍر واس�تعداٍد 
ملواجه�ِة اي�ِة محاول�ٍة ارهابي�ٍة تس�تهدُف 
ش�عَبنا وبلَدنا، فاالرهاُب عدٌو دائم واملعركُة 
مع�ه مس�تمرة ، والبد أْن نحاف�َظ عىل هذه 
الوح�دِة الت�ي هزمنا به�ا داع�ش فهي رسُّ 
االنتص�اِر الكب�ري، الش�كُر موص�وٌل لجميِع 
ال�دوِل واملنظم�اِت الدوليِة واالنس�انيِة التي 
وقف�ْت مع العراق وش�عبِه يف هذه املعركة.. 
تحيًة لكِل مقاتٍل عراقٍي حمَل الس�الَح دفاعاً 
عن ارِضه، تحيًة الرواِح الش�هداِء وللجرحى 
ولعوائلِه�م املِعط�اء.. الذين حفظ�وا العراَق 
ارضاً وش�عبا.. عاَش الع�راُق واحداً منتراً 
ووطن�اً آمناً لجميِع ابناِئ�ه.. والحمُد للِه رِب 

العاملني«.

       المستقبل العراقي / فرح حمادي

أعلنت وزارة الخارجية، أمس السبت، 
خروج العراق من البند الس�ابع مليثاق 
األم�م املتح�دة، وذل�ك بع�د أن أصدر 

مجلس األمن قرارا بذلك.
وقال املتحدث باس�م الخارجية، أحمد 
محج�وب، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، إنه بعد سلسلة 
م�ن النجاح�ات الدبلوماس�ية الت�ي 
حققتها وزارة الخارجية، فقد تكللت 
جهودها بإصدار مجل�س األمن قرارا 

بخروج العراق من الفصل السابع.
وصدر قرار مجل�س األمن رقم 2390 
مؤكدا عىل أن الطرفني )العراق واألمم 
املتحدة( ق�د نفذا التداب�ري املفروضة 
وفق الفصل السابع بموجب القرارين 
 2335 والق�رار   )2010(  1958
)2016(، ويعد الق�رار طريقاً للعراق 
الستعادة وضعها الطبيعي ومكانتها 
الدولية. ويختص الفصل الس�ابع من 
ميث�اق األم�م املتح�دة فيم�ا يتم من 
أعمال يف حاالت تهديد الس�لم ووقوع 
الع�دوان، ويحت�وي الفص�ل عىل 13 
م�ادة، منها امل�ادة »44« والتي تنصل 
عىل »إذا قرر مجلس األمن اس�تخدام 
الق�وة، فإنه قب�ل أن يطلب من عضو 
غري ممثل فيه تقديم القوات املسلحة 
وف�اء بااللتزام�ات املنص�وص عليها 
يدع�و  أن  ل�ه  ينبغ�ي   ،43 امل�ادة  يف 
هذا العضو إىل أن يش�رتك إذا ش�اء يف 
القرارات الت�ي يصدرها فيما يختص 
باس�تخدام وح�دات م�ن ق�وات هذا 

العضو املسلحة«.
وكان رئي�س ال�وزراء حي�در العبادي 
أك�د، يف ال��30 م�ن آذار وج�ود عمل 
متواص�ل بالتعاون م�ع األمم املتحدة 
إلغالق ملف الفصل الس�ابع، مش�ريا 
إىل أن حكومته تؤيد املس�اعي األممية 
»اإلرهابي�ني« ومعاقبته�م،  ملالحق�ة 
فيما وجه األمني الع�ام لألمم املتحدة 
انطوني�و غوتريي�س ن�داء للمجتمع 

إغاث�ة  يف  الع�راق  ملس�اعدة  ال�دويل 
النازحني وإعمار املناطق املحررة.

وقب�ل بض�ع س�نوات ص�وت مجلس 
األم�ن باإلجم�اع ع�ىل الق�رار 2107 
م�ن  جزئي�ا  الع�راق  يخ�رج  ال�ذي 
أح�كام الفص�ل الس�ابع م�ن ميثاق 
األم�م املتح�دة وإنهاء مهمة املنس�ق 
الخاص لألمم املتحدة املسؤول بملفي 
الكويتي�ة.  واملمتل�كات  املفقودي�ن 

وش�هدت العالقات العراقية الكويتية 
يف اآلون�ة األخ�رية تقدما يف م�ا يتعلق 
بحل بعض املش�اكل العالقة، إذ اتفق 
الطرفان خالل زيارة رئيس الحكومة 
السابق نوري املالكي األخرية للكويت 
يف اذار م�ن ع�ام 2012 ع�ىل إنه�اء 
قضي�ة التعويض�ات املتعلقة بركة 
الخط�وط الجوية الكويتي�ة وصيانة 
العالم�ات الحدودية، كم�ا تم االتفاق 

عىل أس�س وأطر مشرتكة لحل جميع 
امللف�ات، ضمن جداول زمنية قصرية. 
وطالبت الكويت الع�راق منذ الغزو يف 
العام 1990 بتس�ديد مبلغ 1.2 مليار 
دوالر، كتعوي�ض ع�ن اس�تيالئه عىل 
17 طائ�رة تملكها الخط�وط الجوية 
الكويتية، وأدى هذا امللف إىل مش�اكل 
سياس�ية بني الع�راق والكويت عقب 
قيام األخ�رية برفع دع�اوى قضائية 

ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد 
أمواله�ا يف األردن وبريطاني�ا مطل�ع 
الع�ام 2010 وال�ذي أدى فيما بعد إىل 
اتخاذ مجلس الوزراء العراقي قرارا يف 
شهر نيس�ان من العام ذاته، بتصفية 
وإلغ�اء الرك�ة وعرضه�ا للبي�ع إىل 
رشكات أهلي�ة، كما ق�رر أيضا إلغاء 
جميع التش�كيالت اإلداري�ة املرتبطة 
بها، مع اإلبقاء عىل كادرها بعد بيعها 

إلح�دى ال�ركات الخاص�ة. ويتي�ح 
القرار للع�راق الحصول ع�ىل األموال 
املجم�دة يف البنوك الخارجي�ة املقدرة 
بح�وايل 50 ملي�ار دوالر ويف صن�دوق 
تنمية الع�راق، وخروجها من برنامج 

»النفط مقابل الغذاء«.
وع�ّد املخت�ص يف الش�ان االقتصادي 
رضغام محمد عيل خروج العراق من 
الفصل السابع هو الحدث االقتصادي 

االبرز للعام الحايل.
وق�ال ع�يل ان »خ�روج الع�راق م�ن 
الفص�ل الس�ابع يمثل اعرتاف�ا دولية 
باالنج�از الذي حققه ل�كل متطلباته 
املالي�ة، واصبح مؤه�ال للحفاظ عىل 
امواله يف الخارج واستثماراته واصوله 
العقاري�ة والبنكي�ة م�ن املالحق�ات 
م�ن اي جه�ه مرتبط�ة بالعقوب�ات 
االقتصادي�ة التي اس�تمرت الكثر من 

27 عاما«.
واض�اف ان »الع�راق دخ�ل مرحل�ة 
جديدة تمام�ا مع صدور ه�ذا القرار 
االمم�ي  يتمثل بحصول�ه عىل االهلية 
الكامل�ة يف الحص�ول ع�ىل تصني�ف 
حس�ابات  وفت�ح  س�يادي  ائتمان�ي 
خارجي�ة مب�ارشة باس�م الحكوم�ة 
العراقية وباسم مصارفها وليس عر 
وس�طاء كما كان يجري للتخلص من 
املالحقات المواله«.واشار اىل ان »هذه 
القرار سريفع اهمية العراق كمنطقة 
امنة لالعمال واالس�تثمار وكونه من 
الدول السليمة قانونيا يف اداء التزاماته 
السيادية وهو ما يشجع صناعة بيئة 

عمل دولية يف البالد«.

العلم العراقي يرفرف على كامل األراضي.. ورئيس الوزراء يدعو السياسيني إىل »حتمل مسؤولياتهم« ملنع عودة اإلرهاب

العراق حيتفل بـ »النرص النهائي« عىل تنظيم »داعش«

خمتصون يعدون قرار األمم املتحدة مفتاحًا لالستثمار

العراق ينزع قيود »الفصل السابع« ويتجهز الستعادة »50« مليار دوالر جممدة يف اخلارج

       المستقبل العراقي / نهاد فالح

عد وزي�ر الخارجية ابراهي�م الجعفري، اليوم 
الس�بت، قرار الرئيس االمريكي دونالد ترامب 

بشأن القدس بانه »خطوة حرب«.
وق�ال الجعف�ري يف ندوت�ه الحواري�ة، خ�الل 
مش�اركته يف ح�وار املنام�ة بالبحري�ن، التي 
نره�ا مكتبه االعالمي، »هذا ق�رار يسء وله 

مردودات سلبية، وأنا اعترته خطوة حرب«.
واضاف »وخطوة الحرب هذه إذا ما تم الرتاجع 
عنها بحكمة، س�تجر إىل ويالت وتداعيات الله 

أعلم بمدياتها«.
يش�ار إىل أن الرئيس االمريك�ي دونالد ترامب، 
وق�ع االربعاء امل�ايض، قرارا يقض�ب االعرتاف 

بالقدس عاصمة الرسائيل. 

واستدعت الخارجية العراقي، الخميس املايض، 
بعد يوم من القرار، السفري االمريكي يف العراق 
دوغالس س�يلميان، وس�لمته مذكرة احتجاج 

رسمية بشأن هذا القرار.
بدوره، أعلن االتحاد االس�المي الكردس�تاني 
ع�ن رفض�ه وبش�دة ق�رار الرئي�س االمريكي 

دونالد ترمب.
وعّد االتحاد يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، »القرار بأن�ه خاط�ىء واعتداء 
صارخ ضد مشاعر املسلمني بصورة عامة وعىل 

حق الشعب الفلسطيني بصورة خاصة«.
واض�اف البي�ان أن »الق�رار يزي�د م�ن حالة 
التوت�ر وع�دم االس�تقرار الت�ي تعان�ي منها 
منطقة الرق االوسط مما يؤدي اىل مزيد من 
التطرف واالحتقان والتشدد التي تتغذى عليها 

الجماعات االرهابية«. ودعا »كافة مؤسس�ات 
املجتم�ع الدويل والرأي الع�ام العاملي اىل العمل 

بجد من أجل الغاء هذا القرار الخاطىء«.
م�ن جانبه�ا، ع�دت حرك�ة الجه�اد والبن�اء 
القرار االمريكي اس�تهانة بالش�عوب العربية 

واالسالمية.
وج�اء يف بيان لحرك�ة الجهاد والبن�اء وتلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، »اننا يف الوقت 
ال�ذي ندي�ن ونس�تنكر في�ه الق�رار األمريكي 
الظال�م باعتب�ار الق�دس الري�ف عاصم�ة 
للكي�ان الصهيوني اللقي�ط فإننا نؤكد ان مثل 
هذا اإلجراء ال يغري الحقيقة بأن القدس مدينة 

فلسطينية عربية واول قبلة للمسلمني«.
وقال الحركة »ليس من حق احد تغيري وطمس 
هويته�ا العربية واالس�المية«. وش�دد البيان 

ع�ىل رضورة الوقوف بوجه العدوان االمريكي، 
مؤك�داً أن »الق�دس الريف كانت وس�تبقى 

دائما وأبدا هي عاصمة لدولة فلسطني«.
الق�وى والتنظيم�ات  البي�ان كاف�ة  وطال�ب 
السياسية والشعبية يف العالم االسالمي بتنظيم 
مسريات ومظاهرات االحتجاج أمام السفارات 
األمريكية يف كافة العواصم العربية واإلسالمية 
للتعبري عن الغضب وتدويل قضية القدس عر 
طل�ب دعم األمم املتحدة واالتح�اد األوروبي يف 
مواجه�ة الهيمنة األمريكي�ة الهادفة لتصفية 

القضية الفلسطينية.
ودعا أيضاً الدول العربية واالسالمية التي تسري 
يف ركب السياسة األمريكية الصهيونية أن تعود 
اىل رشدها بعد انكشاف زيف االدارة االمريكية 

وتامرها عىل الشعوب العربية واالسالمية.

الكتل السياسية العراقية تصطف إىل جانب القضية الفلسطينية

بغداد تعد قرار ترامب بخصوص القدس »خطوة حرب« وحتذر من »مردوداته السلبية«
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         بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دول العال�م رفضها لقرار الرئيس 
األمريك�ي دونال�د ترامب، االع�راف بمدينة 
الصهيون�ي،  للكي�ان  عاصم�ة  الق�دس 
وتويجهه بنقل س�فارة بالده من )تل أبيب( 

إىل القدس.
وتوال�ت ردود األفع�ال الدولي�ة والغربية 
والعربي�ة، الرافضة للق�رار األمريكي، الذي 
اعت�روه يق�وض عملي�ة الس�الم، وينه�ي 
ح�ل الدولت�ن، وس�ط دع�وات متصاع�دة 
بانتفاض�ات وهب�ات ش�عبية، واجتماعات 

ومؤتمرات إسالمية وعربية ضد القرار.
وأعل�ن ترام�ب، يف كلمة أن الق�رار تأخر 
كث�را إلص�داره، زاعم�ا أن »الق�رار يصب 
الفلس�طينين  ب�ن  الس�الم  مصلح�ة  يف 

واإلرسائيلن«.
وأض�اف أنه م�ن الخطأ تكرار م�ا دأبت 
علي�ه اإلدارات الس�ابقة، والتي ل�م تصل إىل 
حل لألزمة، مشرا إىل أن »الرؤساء السابقن 
بالق�دس  االع�راف  تأجي�ل  أن  اعتق�دوا 
كعاصمة ل�)إرسائيل( يساهم يف الحل، لكنه 

لم يحدث«.
فيم�ا أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة األمريكي 
»ريك�س تيلرس�ون«، أن وزارة الخارجي�ة 

ستبدأ فورا يف تطبيق قرار »ترامب«.
الرحيب الوحيد، لق�رار »ترامب«، صدر 
ع�ن رئي�س ال�وزراء اإلرسائي�ي »بنيام�ن 
نتنياهو«، الذي وصف القرار بأنه »تاريخي«، 

وقال إنه »قرار شجاع وعادل«.
وتعه�د نتنياهو، بعدم إجراء أي تغيرات 
عىل »الوضع القائم« يف األماكن املقدس�ة يف 
القدس، مؤكداً أن »القرار األمريكي لن يغر 
أي يشء فيما يتعلق بوضع األماكن املقدسة 

لألديان السماوية الثالثة«.
الرئي�س الفلس�طيني محم�ود  واعت�ر 
عباس، القرار بأنه يمثل »إعالناً بانس�حاب 
الوالي�ات املتحدة من ممارس�ة ال�دور الذي 
كان�ت تلعبه خالل العق�ود املاضية يف رعاية 

عملية السالم«.
وق�ال عباس يف كلمة بع�د إعالن ترامب، 
إن القرار »لن يغر من واقع مدينة القدس«، 
مؤكدا أن املدينة هي »عاصمة دولة فلسطن 

األبدية«.
أما حركة »حم�اس«، فقال�ت إن القرار 
»سيفتح أبواب جهنم عىل املصالح األمريكية 

باملنطقة«.
العربي�ة  الحكوم�ات  الحرك�ة  ودع�ت 
واإلس�المية إىل »قطع العالقات االقتصادية 
والسياس�ية م�ع اإلدارة األمريكي�ة وط�رد 

السفراء األمريكين إلفشاله«.
كم�ا اعت�ر أم�ن رس منظم�ة التحرير 
الفلسطينية صائب عريقات، اعراف ترامب 

بالقدس عاصمة ل�)إرسائي�ل(، بأنه »يدمر 
أي فرصة لحل الدولتن«.

وق�ال عريقات »لألس�ف، دم�ر الرئيس 
ترام�ب أي إمكانية لح�ل الدولتن. أعتقد أن 
ترامب هذه الليل�ة أبعد الواليات املتحدة من 

القيام بأي دور يف أي عملية سالم«.
أممي�اً، أعل�ن األمن العام لألم�م املتحدة 
أنطوني�و غوتري�ش، أن وض�ع الق�دس ال 
يمكن أن يحدد إال عر »تفاوض مبارش« بن 
اإلرسائيلين والفلسطينين، مذكرا بمواقفه 
الس�ابقة التي تش�دد عىل »رفض أي إجراء 

من طرف واحد«.
وق�ال غوتريش »ال يوج�د بديل عن حل 
الدولت�ن«، عىل أن تك�ون »القدس عاصمة 

ل�)إرسائيل( وفلسطن«.
وأض�اف: »أنا عىل دراي�ة عميقة بمكانة 
القدس يف قلوب الكثرين. لقد كان ذلك لعدة 

قرون، وسوف يكون دائما«.
وتابع »يف هذه اللحظة من القلق الكبر، 
أري�د أن أوضح أنه لي�س هناك بديل عن حل 

الدولتن. ال توجد خطة باء«.
أم�ا االتح�اد األوروبي، فق�ال إن موقفه 

ثابت من القدس، ولن يتغر.
وقالت ممثلة االتحاد األوروبي للش�ؤون 
الخارجي�ة فيديري�كا موغرين�ي، يف اتصال 

م�ع الرئي�س الفلس�طيني محم�ود عباس، 
إن »الح�ل الوحيد للس�الم الدائ�م، هو الحل 
الذي يضم�ن األمن الخاص بالفلس�طينين 

واإلرسائيلين«.
وأضافت أنها »أعط�ت ضمانات للرئيس 
الفلس�طيني بأن االتح�اد األوروبي لم يغر 
موقف�ه، ال�ذي ي�رى رضورة التوص�ل لحل 
الفلس�طينين واإلرسائيلي�ن،  ب�ن  ثنائ�ي 

بحيث تكون القدس عاصمة للدولتن«.
فيم�ا أك�د الرئي�س الفرن�ي إيمانوي�ل 
ماكرون، أن بالده ال تؤيد قرار ترامب، الذي 
وصف�ه ب�»األح�ادي«، ودع�ا إىل اله�دوء يف 

املنطقة.
وأض�اف يف مؤتمر صحفي م�ن الجزائر 
»ه�ذا الق�رار مؤس�ف وفرنس�ا ال تؤي�ده 
ويتناق�ض م�ع القان�ون ال�دويل وق�رارات 

مجلس األمن التابع لألمم املتحدة«.
كم�ا أعلنت الحكوم�ة الريطاني�ة، أنها 
»ال تتف�ق مع قرار أمريكا نقل س�فارتها إىل 

القدس«.
األمر ذاته، عرت عنه املستشارة األملانية 
أنغي�ال م�ركل، وقال�ت إنه�ا ترف�ض قرار 

الرئيس األمريكي.
وأضاف�ت يف بيان »ال أدعم ترامب بش�أن 

نقل السفارة إىل القدس«.

أم�ا وزي�ر الخارجي�ة والتع�اون ال�دويل 
اإليط�ايل أنجيلين�و ألفانو، فق�ال إن »روما 
تع�ارض ق�رار ترام�ب بش�أن نقل س�فارة 
واش�نطن ل�دى )إرسائي�ل( من )ت�ل أبيب( 
إىل الق�دس«. وأع�رب ألفانو، يف كلم�ة بّثها 
التليفزيون الحكومي، عن القلق إزاء القرار، 
وتأكي�د »ع�دم الراجع ع�ن الس�الم القائم 
عىل ح�ل الدولتن«. وأعرب�ت كل من الصن 
وروسيا عن مخاوفهما من أن تؤدي الخطوة 

إىل تصاعد التوترات يف املنطقة.
وق�ال رئيس لجنة مجلس الدوما الرويس 
للش�ؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، إن قرار 
ترام�ب يمكن أن يفجر مرة أخرى الوضع يف 

منطقة الرصاع الفلسطيني اإلرسائيي.
واعتر رئي�س حزب الخرض األملاني جيم 
أوزدمر، اعراف ترام�ب، بأنه »يمس عمق 
جرح األزمة الفلسطينية اإلرسائيلية«، وقال 
»من يتخ�ذ قرارا كهذا يس�اهم بكل وعي يف 

تصعيد األزمة«.
بينما قالت رئيسة الكتلة النيابية لليسار 
يف الرملان األملاني سارة فاغنكنيشت: »قرار 
ترام�ب هو آخر م�ا يحتاجه برمي�ل البارود 
يف ال�رق األوس�ط«، مضيف�ة »الرضوري 
ه�و قواعد س�الم عادلة بن الفلس�طينين 

و)إرسائيل(، ال تصعيدا خطرا«.

فيما قال وزير الشؤون الخارجية الكندي، 
إن »وض�ع الق�دس ال يمك�ن حله س�وى يف 
إطار تس�وية عام�ة للرصاع الفلس�طيني-

اإلرسائيي«.
كما اعتر وزير الخارجية الهولندي هالبه 
زيليسرا، أن »الحل الوحيد )لقضية القدس( 
هو خطة ح�ل الدولتن، الت�ي تنص عىل أن 
الق�دس مدين�ة يتقاس�مها الفلس�طينيون 

واإلرسائيليون«.
وم�ن الس�ويد، العضو الح�ايل يف مجلس 
األمن الدويل، جاء التحذير عىل لس�ان وزيرة 
الخارجية مارغوت والسروم، من أن »العمل 
األحادي الجانب بشأن القدس يعرض السالم 

واالستقرار يف املنطقة وخارجها للخطر«.
وكان موقف املكسيك الفتاً بشأن القدس، 
حيث قالت وزارة الخارجية املكسيكية، إنها 
»س�تبقي عىل س�فارتها يف )تل أبيب(، ولن 

تنقلها إىل القدس«.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان، إن »املكس�يك 
ستس�تمر يف االلتزام بق�رارات األمم املتحدة 
مضيف�ة:  الق�دس«،  وض�ع  تخ�ص  الت�ي 
»ستواصل املكسيك الحفاظ عىل عالقة ثنائية 
ودي�ة م�ع )إرسائي�ل(، وستس�تمر يف تأييد 

املطالب التاريخية للشعب الفلسطيني«.
عربي�ا، أجرى عب�اس، اتص�اال بالرئيس 

امل�رصي عبدالفتاح الس�يي، فيم�ا أجرى 
أردوغ�ان،  طي�ب  رج�ب  الرك�ي  الرئي�س 
اتصاالت بالعاهل السعودي امللك سلمان بن 

عبدالعزيز، وأمر قطر تميم بن حمد.
أما الس�عودية، فش�ددت يف بيان أصدره 
الدي�وان امللك�ي، ع�ىل مس�اندتها لحق�وق 
الش�عب الفلس�طيني التاريخية والثابتة  يف 
الق�دس، مؤك�دة أن »اإلج�راء األمريكي لن 

يتمكن من فرض واقع جديد عليها«.
وأعرب�ت الري�اض عن أس�فها الش�ديد 
إلع�الن ترام�ب، ووصفت�ه ب�»الخطوة غر 
املرررة وغر املس�ؤولة«، مش�ددة أن »هذه 
الخط�وة، لن تغر أو تم�س الحقوق الثابتة 
واملصان�ة للش�عب الفلس�طيني يف الق�دس 

وغرها من األرايض املحتلة«.
ووصف أردوغان القرار بأنه »الغ وباطل 
أمام الضم�ر البري والقان�ون والتاريخ، 
ش�أنه ش�أن قرار )إرسائيل( بض�م القدس 
واإلجراءات واملمارس�ات التي اتخذت يف هذا 
اإلطار«.وأض�اف »أن كل خط�وة تتجاه�ل 
حقوق فلسطن املعرف بها مراًرا وتكراًرا يف 
قرارات األمم املتحدة، ما هي إاّل رضبة قاسية 
ألمل خلق نموذج راٍق للتعايش الس�لمي بن 
األديان«. كما نددت وزارة الخارجية الركية 
بالقرار، ووصفته ب�»غر مس�ؤول«، ودعت 

واشنطن إلعادة النظر يف هذا التحرك.
وكش�ف األمر تميم، أنه ح�ذر يف اتصال 
هاتفي م�ع ترامب م�ن التداعيات الخطرة 
للق�رار، الفت�ا إىل أن »القرار يؤثر س�لبا عىل 

األمن واالستقرار يف الرق األوسط«.
كما ذكر وزير الخارجية القطري الشيخ 
محم�د ب�ن عبدالرحم�ن آل ثان�ي، أن قرار 
ترام�ب يش�كل »تصعي�دا خط�را وحكم�ا 

باإلعدام عىل كل مساعي السالم«.
فيم�ا اعت�رت الكوي�ت اع�راف أمريكا 
ونق�ل  ل�)إرسائي�ل(  عاصم�ة  بالق�دس 

سفارتها إليها »مخالف للقرارات الدولية«.
فوصف�ت  اإليراني�ة  الخارجي�ة  أم�ا 
ق�رار ترام�ب، االع�راف بالق�دس عاصمة 
اس�تفزازي  »ق�رار  بأن�ه  ل�)إرسائي�ل(، 

وأحمق«.
إن  بي�ان  يف  املرصي�ة  الرئاس�ة  وقال�ت 
»الس�يي« أبلغ »عباس« رفض مرص لقرار 
»ترام�ب«، وأية آث�ار مرتبة علي�ه، »يف ظل 
مخالفة هذا القرار لقرارات الرعية الدولية 
الخاص�ة بالوضع القانون�ي ملدينة القدس، 
فضالً ع�ن تجاهل�ه للمكان�ة الخاصة التي 
تمثله�ا مدينة الق�دس يف وجدان الش�عوب 

العربية واإلسالمية«.
ويف بروت، قال الرئيس اللبناني »ميشال 
ع�ون«، إن الق�رار األمريكي »خط�ر ويهدد 
صدقية الواليات املتحدة يف الوساطة بعملية 

السالم يف املنطقة«.

العالـم يرفض قرار ترامب: القدس عربية

مـقـتـل »15« جـنـديـًا مـن قـوات األمـم املـتـحـدة فـي الـكـونـغـو
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قتل أشخاص يشتبه بأنهم متمردون أوغنديون ما ال يقل 
عن 15 جنديا تنزانيا من قوات األمم املتحدة لحفظ الس�الم 
كم�ا أصاب�وا 53 آخرين يف هجوم عىل قاع�دة يف جمهورية 

الكونجو الديمقراطية.
وأكد األمن العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوتريش، بأنه 

أسوأ هجوم تعرضت له املنظمة يف التاريخ الحديث.
وق�ال الرئي�س التنزاني ج�ون ماجوف�وىل إنه«مصدوم 
وحزي�ن« بس�بب ه�ذا الح�ادث الذي ج�اء وس�ط تصاعد 
العنف ضد املدنين والجيش وقوات األمم املتحدة يف املناطق 

الحدودية برق جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وأض�اف غوتريش:«ه�ذا الهجوم يمث�ل جريمة حرب« 
ودع�ا الس�لطات الكونجولية إىل إجراء تحقي�ق  وإىل مثول 
العدال�ة. وأردف قائ�ال  الح�ادث برسع�ة أم�ام  مرتكب�ي 
للصحفي�ن يف مق�ر األمم املتح�دة بنيوي�ورك:«أود أن أعر 
عن غضبي وحزني الش�ديد ع�ىل الهجوم ال�ذي وقع الليلة 
املاضي�ة. يج�ب أال يكون هناك إفالت م�ن العقاب عىل مثل 
ه�ذه الهجمات هنا أو يف أي مكان يف العالم«. وأدان مجلس 
األمن الدويل الهجوم األمس الجمعة ووقف دقيقة حدادا عىل 

الضحايا«.
وكتبت املتحدثة باس�م وزارة الخارجية األمريكية هيذر 

ناورت عىل حسابها الشخيص عىل توير:« الواليات املتحدة 
روعت بسبب الهجوم املروع ».

وقال إيان س�نكلر مدير مركز األم�م املتحدة للعمليات 
واألزم�ات:«إن قوات األمم املتح�دة مازالت تبحث عن ثالثة 
من جنود حفظ الس�الم الذين ُفقدوا خالل االش�تباك الذي 

استمر أكثر من ثالث ساعات والذي اندلع يوم الخميس«.
وق�ال مس�ؤولون باألمم املتح�دة إنهم يش�تبهون بأن 
مسلحن من جماعة ُتسمى القوات الديمقراطية املتحالفة 
ه�م الذي�ن ش�نوا الهج�وم ع�ىل القاع�دة الواقع�ة يف بلدة 
س�موليكي يف إقليم ش�مال كيف�و. والق�وات الديمقراطية 
املتحالفة جماعة إسالمية متمردة تنشط يف هذه املنطقة.

وقال�ت بعثة األمم املتح�دة يف الكونجو املعروفة باس�م 
»مونوسكو« إنها تنس�ق مع الجيش الكونجويل للقيام برد 

مشرك باإلضافة لعمليات إجالء املصابن من القاعدة.
وقالت مونوس�كو يف بيان إن خمس�ة جنود كونجولين 

ُقتلوا أيضا يف الهجوم.
ولك�ن الجي�ش الكونغ�ويل ق�ال إن جنديا واح�دا فقط 

مفقود يف حن أصيب آخر مضيفا أن 72 مسلحا ُقتلوا.
وتسيطر جماعات مسلحة متناحرة عىل مناطق واسعة 
من رشق الكونجو الغني بالثروة املعدنية رغم انتهاء حرب 
كبرة ش�هدتها البالد قبل أكثر من 15 عاما ش�هدت مقتل 

مالين األشخاص أغلبهم من الجوع والفقر.

اليمن: )26( شهيدًا وجرحيًا بسلسلة غارات لطريان العدوان السعودي عىل املدنيني

تــظـاهـرات فـي فـرنســا رفـضـًا لــزيـارة نـتـانـيـاهــو

الرئاسة الرتكية: بوتني يزور أنقرة االثنني املقبل
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استشهد وجرح 26 مواطناً  يمنيا 
ج�راء سلس�لة غارات ش�نها طران 
الع�دوان الس�عودي األمريك�ي ع�ىل 
ع�دد م�ن املحافظ�ات اليمنية خالل 

الساعات املاضية .
وأكد مصدر عسكري يمني لوكالة 
األنب�اء اليمني�ة )س�بأ( استش�هاد 

15 مواطن�اً جراء غارات اس�تهدفت 
منطق�ة ش�عبان يف مديري�ة رازح ، 
وك�ذا استش�هاد ثماني�ة مواطن�ن 
وتدم�ر 3 س�يارات إث�ر غ�ارة عىل 
منطقة بني معاذ يف مديرية س�حار 

بمحافظة صعدة .
يف  الع�دوان  ط�ران  وش�ن 
محافظ�ة صعدة أيضاً ث�الث غارات 
عىل منطقت�ي طيبة االس�م والفرع 

بمديري�ة كت�اف وثالث غ�ارات عىل 
منطق�ة آل صبح�ان بمديرية باقم ، 
يف حن اس�تهدف قص�ف صاروخي 
ومدفع�ي س�عودي منطق�ة الغ�ور 

بمديرية غمر الحدودية.
يف محافظ�ة حج�ة أصي�ب ثالثة 
مواطن�ن ج�راء غارتن اس�تهدفتا 
منزل�ن بمنطقة الظف�ر يف مديرية 
مبن ، كما ش�ن الط�ران غارة عىل 

منطقة الصوامل بمديرية مس�تبا و 
غارتن عىل مديرية وشحة .

وأوضح املصدر أن طران العدوان 
ش�ن غارتن ع�ىل بواب�ة التلفزيون 
بمديري�ة الث�ورة يف أمان�ة العاصمة 
و 13 غ�ارة ع�ىل مناط�ق متفرق�ة 
م�ن مديرية نه�م بمحافظة صنعاء 
، وأرب�ع غارات ع�ىل مديرية رصوح 

بمحافظة مأرب.

       بغداد / المستقبل العراقي

تظاهر مئات األش�خاص يف فرنسا رفضا 
الع�راف الوالي�ات املتحدة بالق�دس عاصمة 
إلرسائيل، وكذلك احتجاج�ا عىل زيارة رئيس 
الوزراء اإلرسائيي بنيامن نتنياهو إىل باريس. 
وأف�ادت وكال�ة »فران�س ب�رس«، إن نح�و 
400 ش�خص تجمعوا يف س�احة الجمهورية 

بالعاصمة الفرنس�ية تلبي�ة لدعوة منظمتن 
مؤيدتن للفلسطينين.

وقالت أوليفي�ا زيمور، من منظمة »يورو 
بالس�تاين«، أم�ام املتظاهري�ن الذي�ن رفعوا 
أعالما فلس�طينية: »لي�س الرئيس األمريكي 

دونالد ترامب من يقرر القانون الدويل«.
عاصم�ة  »الق�دس،  املتظاه�رون  ورد 
فلس�طن«، و«عار، ع�ار«، تعليقا عىل اللقاء 

املقرر األحد ب�ن الرئيس الفرن�ي إيمانويل 
يف  اإلرسائي�ي  ال�وزراء  ورئي�س  ماك�رون 
ق�رص اإلليزيه. ويف مدينة لي�ون رشق البالد، 
تجم�ع نح�و 300 ش�خص رافع�ن األع�الم 
الفلس�طينية، والفتات كتب عليها »فلسطن 
س�تحيا، فلس�طن س�تنترص«. وقال جروم 
فاينيل، رئيس منظمة »فلسطن 69«، والذي 
نظم التحرك إن »قرار ترامب يصب الزيت عىل 

النار«.
وأض�اف: »عىل أوروب�ا أن تتخ�ذ املبادرة، 
واالجتم�اع بن ماك�رون ونتنياهو، يمكن أن 

يكون فرصة جيدة لرفع الصوت«.
وقال�ت م�راي غابري�ل، الت�ي ش�اركت 
يف تنظي�م مس�رة يف مدين�ة ليل: »أنا آس�فة 
للموق�ف الخبي�ث ملاكرون، الذي ين�دد بقرار 

ترامب ويستقبل نتنياهو يف الوقت ذاته«.

       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت الرئاسة الركية، أمس السبت، 
ان الرئي�س ال�رويس، فالديم�ر بوتن، 
سيزور العاصمة انقرة يف الحادي عر 

من الشهر الحايل .
وقال املتحدث باسم الرئاسة الركية، 
إبراهي�م قال�ن يف ترصيح ل�ه، اليوم )9 
كان�ون االول 2017(، بحس�ب ما نقلت 

»الرئي�س  ان  االناض�ول،  وكال�ة  عن�ه 
ال�رويس فالديمر بوتن س�يصل انقرة 
االثن�ن املقبل، تلبية لدع�وة من نظره 
الرك�ي، رجب طي�ب أردوغ�ان، لبحث 

قضايا ثنائية وإقليمية«.
واضاف قالن، »من املنتظر أن يبحث 
الجانبان ع�ددا من القضايا التي تخص 
البلدي�ن، باإلضاف�ة إىل القضايا الدولية 
واإلقليمية، ال س�يما التطورات األخرة 

املتعلق�ة بمدين�ة الق�دس، والوض�ع يف 
س�وريا«.وكان الكرمل�ن ذك�ر يف بيان  
له ام�س الجمع�ة، ان »الرئيس الرويس 
فالديم�ر بوتن، س�يجري زي�ارة عمل 
إىل الجمهوري�ة الركي�ة يف 11 كان�ون 
االول«، مش�را إىل أنه »من املقرر خالل 
املحادثات بحث قضايا رئيسية للتعاون 
الثنائي وقبل كل يشء تنفيذ املروعات 

املشركة الكرى يف مجال الطاقة«.
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تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظة النج�ف االرشف  عن اج�راء املزايدة العلنية اليج�ار العقاراملبينة  
تفاصيله ادناه العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) س�نة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم ) 21( لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خالل )30( ثالثون 
ي�وم م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف اح�دى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 200%  من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق وفقا للقان�ون  وكتاب مكتب 
الس�يد املحاف�ظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عرشة من 
صب�اح اليوم التايل النتهاء م�دة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من 
ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم 

اجرائها 

الرشوط :
1  � يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2  � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله
3  � يتعه�د املس�تاجر  بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التج�اري للماجور والرقم املل�ك البلدي القديم 
والجدي�د ورقم القطعة ونوع املهنه حس�ب العقد ورقم الهوية ممارس�ه املهنة وتاري�خ بداية العقد ونهاية 

العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4 � ع�ىل املس�تاجر مراجعة البلدي�ة لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل )30( ي�وم من تاريخ ورود االحالة 

القطعية وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
5 � يسمح ملوظف البلدية بدخول املشتل واالرشاف يوميا عىل نظافة املشتل

6 � يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية 
7 � يحق للبلدية  فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املس�تاجر اخالء املوقع خالل مدة )3( ثالثة ايام 

من تاريخ تبليغه بذلك 
8 � يتعهد املس�تاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد املياه وحفر 

برئ للسقي 
9 � يتعهد املستاجر بقبول كافة التوجيهات الصادرة من الجهات العليا بخصوص ترشيد استهالك املاء

10 � تثبي�ت ح�دود القطعة املؤجرة من قبل مس�اح تنظيم املدن وبرفقة مس�اح القس�م البلدي املعني وفق 
استماره خاصة وال يعتد باي تثبيت اخر  وال ترتتب عىل ذلك التزامات قانونية 

11 � يف حالة احالة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد 
واعتبار العقد مفسوخ رضائيا يف حالة توقيع املستاجر عىل بنود العقد املتضمنة فسخ العقد لغرض املصلحة 

العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار 
12  � يتعهد املس�تأجر بنصب كام�رات مراقبة خدمتا المن املحافظة ولكش�ف الجرائم االرهابية والجنائية 

وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية وتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
13 � املشيدات عائدة للبلدية

14 � تقديم براءة ذمة للمزايد من ديون البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية 
وبطاقة السكن

15 �  عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية 
ويتحم�ل قانوني�ا وقضائيا صحة بياناتها تنفي�ذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ 

املرقم )  12078(  يف 2012/11/21
16 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن 

الحق  بنفس الصحيفة
17 � تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية لكتاب مكتب املحافظ املرقم 

)30( يف 2016/1/3

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1448/ش2016/6
التاريخ 2017/12/7

اعالن
اىل املدعى عليه / غازي فيصل عبود 

اق�ام املدع�ي )حي�در كاظ�م مج�دي( 
1448/ش2016/6   بالع�دد  الدع�وى 
امام ه�ذه املحكم�ة وموضوعها طلب 
الغاء الفق�ره الحكمية بحق الس�كنى 
لطليقته ع�ىل الدار 3096 /الرش�ادية 
)وملجهولي�ة مح�ل اقامتك�م وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار 
الرش�ادية / الكوف�ة ق�ررت املحكم�ة 
تبليغ�ك بخص�وص الدع�وى وبموع�د 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام 
هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
املوافق  ي�وم 21 /2017/12 الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض
عمار هادي املوسوي

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )صفاء 
كاظ�م عبود(  ال�ذي يطلب في�ه تبديل 
اللق�ب م�ن )العام�ري( اىل )القريني(    
من لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الطلب وفق احكام املادة 22 من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
العامة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 282/ت/2017

التاريخ 2017/12/3
اىل / املنفذ عليه 

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من ان�ك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ املناذرة خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون:
املنفذ العدل 
احمد حسن داخل

اوصاف املحرر :
الت�زام املدي�ن عقي�ل محم�ود ش�اكر بتأدية 
الدائن امجد فاروق عبد الحس�ني مبلغ وقدره  
7000000 سبعة ماليني وحسب قرار محكمة 
يف  211/ب/2017  املرق�م  املن�اذرة  ب�داءة 

2017/5/31

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة بداءة الكوفة
العدد  /1095/ب2017/1

التاريخ: 2017/12/7
اعالن

اىل املدعى عليه / اباذر مجيد عبود
بتاري�خ 2017/10/19 اقام الش�خص الثالث 
املدعو )فؤاد عبد العباس عيىس (ضدك الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 1095/ب/2017 طلب فيها 
)من كونه كان قد اش�رتى مس�احة املنش�أت 
املطالب بثبوت عائديتها للمدعية رش�ا ش�اكر 
غاي�ب والواقعة يف الكوفة منطقة الكريش�ات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مختار واختياري�ة  منطقة 
)هان�ي ب�ن ع�روه( املدع�و حس�ن محس�ن 
الش�كري فقد تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة  
 2017/12/12 املواف�ق  املرافع�ة  موع�د  يف 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او 
ارسالك من ينوب عنك قانونا او تقديمك ملعذرة 
مرشوعة فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض
اسعد هاشم الخفاجي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 2320/ش2017/1

التاريخ : 2017/12/7
اعالن

اىل / املدعى عليها / سها عبد االله  هادي 
اقام املدعي عيل عبد االمري جواد الدعوى املرقمة 
اع�اله امام ه�ذه املحكمة يطل�ب فيها تصديق 
الط�الق الخلع�ي الحاص�ل بينكم�ا وملجهولية 
مح�ل اقامتك فقد قرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور ام�ام هذه املحكمة 
يف موعد املرافعة املوافق 2017/12/18 الساعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض
حميد جخم علوان

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املعقل

رقم االضبارة : 21/خ/2017
التاريخ : 2017/12/5

اعالن
تبيع مديرية تنفيذ املعقل العقار تسلسل 268/1 
م39 الواقع كوت الفرنكي العائد للمدين ) ميثم 
حم�زة ه�ادي( املدير املف�وض لرشك�ة كوفان 
املحجوز لقاء طلب الدائن )زين العابدين شلتاغ 
عب�ود( البالغ 600000000 دين�ار فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي
املواصفات :

: مقاب�ل محط�ة وق�ود  � موقع�ه ورقم�ه   1
االندلس 

2 � جنسه ونوعه : ارض الدار مع ابنيه
3 � ح�دوده واوصاف�ه : دار بن�اء مك�ون م�ن 
طابقني وحدوده شمال رشقي 267/1 وشمال 
 269/1 الغرب�ي  والجن�وب  طريق�ان  الغرب�ي 
الجن�وب الرشق�ي الجن�وب الرشق�ي 274/1 و 

 273/1
4 � مش�تمالته : مطبخ وصالة واستقبال وثالث 
غ�رف ن�وم وحمام ع�دد 2 وث�الث غ�رف منام 

الطابق الثاني وحمام وصالة اطفال 
5 � مساحته : مساحة االرض الكلية 596,8م2

6 � درجة العمران : جيدة
7  � الشاغل : فارغ

: 600000000 س�تمائة  املق�درة  القيم�ة   �  8
مليون دينار عراقي

محكمة بداءة السماوة  
العدد : 2282/ب/2017

اضاف�ة  املثن�ى  جامع�ة  رئي�س   / املدع�ي 
لوظيفته

املدعى عليهم / 1 � زهرة عاشور غانم
2 � زينب محمد راشد 

3 � محمد عيل محمد راشد
4 � زين الرجال محمد راشد

5 � سلمان راشد محمد راشد
اق�ام املدع�ي )رئي�س جامعة املثن�ى اضافة 
لوظيفت�ه( الدعوى املرقم�ة اعاله ادعى فيها 
بان�ه مورثكم املرح�وم )محمد راش�د عناد( 
قد ب�اع ل�ه الس�يارة املرقم�ة )2108( مثنى 
خص�ويص مودي�ل 2006 ن�وع بي�ك اب دبل 
قمارة )كنوة( فيض اللون بموجب عقد البيع 
امل�ؤرخ بتاري�خ 2007/9/19 وبب�دل قدره 
)13,850,000( ثالثة عرش مليون وثمانمائة 
وخمس�ون الف دين�ار ولبطالن العق�د لعدم 
توف�ر الش�كلية القانونية طلب اع�ادة الحال 
اىل م�ا كان علي�ه قب�ل التعاق�د وملجهولي�ة 
مح�ل اقامتكم حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار حي املتنب�ي يف الكوفة املؤرخ 
اعالن�ا  تبليغك�م  تق�رر  ل�ذا   2017/11/26
بصحيفتني محليتني يوميتني بالحضور امام 
هذه املحكمة الس�اعة التاس�عة م�ن صباح 
ي�وم 2017/12/11 وعن�د ع�دم حضورك او 
من ينوب عنكم قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا ووفقا للقانون
القايض
فليح حسن جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف شط العرب

العدد : 820/ش/2017
التاريخ 2017/12/3

اعالن
اىل /املدعى عليه / احمد جبار جويد

اقام�ت املدعي�ة س�مر كاظم قاس�م الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله والتي تطل�ب فيها 
التفري�ق للهجر وق�د تعني الس�اعة العارشة 
م�ن صب�اح ي�وم 2017/12/13 موع�دا لها 
وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا 
بالصح�ف املحلي�ة وعن�د ع�دم حض�ورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف 

تجري املرافعة  بحقك غيابيا وفق القانون
القايض
ليث نبيل حميد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف املعقل
العدد : 3689/ش/2017
التاريخ 2017/11/21

اعالن
اىل املدعى عليه /عيل عبد الستار جبار

اقام�ت املدعية زينب عباس ش�هاب الدعوى 
الرشعي�ة املرقمه اع�اله لدى ه�ذه املحكمة 
تطلب فيها )تس�ليمها اثاثه�ا الزوجية البالغ 
قيمته�ا اثنان وع�رشون مليون وتس�عمائة 
وسبعون الف دينار( وملجهولية محل اقامتك 
حسب رشح املبلغ  يف  مركز رشطة االصمعي 
وحسب كتابهم بالعدد 11306 يف 2017/11/8 
واملختوم من املجلس البلدي ملنطقة االصمعي 
بتاري�خ 2017/11/7 املتضم�ن ارتحال�ك اىل 
جه�ة مجهولة علي�ه وملجهولية محل اقامتك 
ق�رر تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة ي�وم املرافعة 
املصادف يوم 2017/12/14 الساعة العارشة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون
القايض
جاسم محمد املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 2152/ب/2016

التاريخ 2017/12/8
اعالن

اىل املدعى عليه / حيدر بالسم سلمان
اص�درت هذه املحكم�ة قرار الحك�م البدائي 
 2017/3/8 يف  2152/ب/2016  املرق�م 
واملتضم�ن الحك�م بالزام�ك بتادي�ه للمدعي 
حس�ن لعيبي عاتي مبلغ الدين املرتتب بذمتك 
والبال�غ مائ�ة واربع�ون ال�ف دوالر امريكي 
وتحميلك الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة 
ولتعذر تبليغك ملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائ�م بالتبليغ وتايي�د املجلس البلدي 
ملنطقة التحس�ينية القديمة عليه قرر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك حق 
االع�رتاض واالس�تئناف والتمييز خ�الل املدة 
القانوني�ة وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
محمد قاسم عبود

لجنة تثبيت امللكية يف الزبري
اعالن

يف  امل�ؤرخ  العائدي�ه  تثبي�ت  ق�رار  بموج�ب 
2017/12/6 الص�ادر من لجن�ة تثبيت امللكية 
يف الزب�ري حول تثبيت عائدية تم�ام العقار 94/ 
الرشيدية باس�م ابراهيم يوسف فنجان استنادا 
الح�كام املادة )49( من قانون 43 لس�نة 1981 
وقد تقرر اعالن هذا القرار مدة ثالثني يوما وعىل 
م�ن لديه اع�رتاض عىل الق�رار املذك�ور الطعن 
فيه ل�دى رئاس�ة محكم�ة االس�تئناف اعتبارا 
م�ن اليوم الت�ايل لنرش هذا االع�الن  وعند انتهاء 
امل�ده املذك�ورة وعدم ورود اش�عار من رئاس�ة 
االستئناف بوقوع الطعن عىل القرار لديها خالل 
املده  اعاله ستبادر مالحظية التسجيل العقاري 

يف الزبري بالتسجيل وفق هذا القرار
القايض االول
مصطفى شاكر عيل
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الزبري

اعالن 
بناء عىل الطلب املقدم من السيد )عيل مزهر فرج 
ع�ن ابنه القارص )دوحي ع�يل( الذي يطلب فيه 
تبديل االسم ابنه القارص )دوحي( اىل )مرتىض( 
من لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدى اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الطل�ب وفق احكام املادة 
22 م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

محكمة بداءة البرصة 
العدد / 1810/ب/2015
التاريخ/ 2017/12/4

اعالن
املدعى / سعد جمال الدين الفحام

املدعى عليهم / قيص عبد الكريم وش�يماء عبد 
الجبار وجمانة ومي ابناء جمال الدين

تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العقار تسلس�ل 
7561/1 / مقاطعة 62 ارايض الصبخ ومساحته 
1 دون�م و 5 اولك و80 مرت مربع )االرض فقط( 
مش�يد عليه�ا مس�قفات ثالث�ة باس�م معم�ل 
الخلي�ج العربي للس�تائر واملض�الت تعود للغري 
 brc الواجهة االمامية مس�يجة بس�ياج م�ن ال
من ل�ه رغبة بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مع 
دفع التامينات القانونية البالغة 10% من القيمة 
املقدرة البالغة ستمائة وستة عرش مليون دينار 
عن قيمة االرض فقط وستجري املزايدة الساعة 
الثاني�ة عرش من ظهر الي�وم الثالثني ليوم التايل 

لنرش االعالن ويتحمل املشرتي اجور املناداة 
القايض
علوان بربوت البزوني

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظة النج�ف االرشف  عن اجراء املزايدة العلنية اليج�ار العقاراملبينة  
تفاصيله ادناه العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) ثالث سنوات ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رق�م ) 21( لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزايدة مراجع�ة بلدية النج�ف او اللجنة خالل )30( 
ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغة 200%  من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق وفق�ا للقانون  وكتاب 
مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة 
من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه 
من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من 

يوم اجرائها 

الرشوط :
1  � يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2  � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله
3  � يتعه�د املس�تاجر  بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرق�م امللك البلدي القديم 
والجديد ورقم القطعة ونوع املهنه حس�ب العقد ورقم الهوية ممارس�ه املهنة وتاريخ بداية العقد ونهاية 

العقد ومساحة العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4 � عىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيج�ار وتصديقه خالل )30( يوم من تاريخ ورود االحالة 

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

6 � يحق للبلدية  فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعىل املستاجر اخالء املوقع خالل مدة )3( ثالثة ايام 
من تاريخ تبليغه بذلك

7 � يتعهد املستاجر بقبول كافة التوجيهات الصادرة من الجهات العليا بخصوص ترشيد استهالك املاء
8 � يف حالة احالة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد 
واعتب�ار العقد مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بن�ود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض 

املصلحة العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
9 � يتعه�د املس�تأجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن املحافظة ولكش�ف الجرائ�م االرهابية والجنائية 

وبعكسه يتحمل كافة التبعات القانونية وتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
10 � املشيدات عائدة للبلدية

11 � تقديم براءة ذمة للمزايد من ديون البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
وبطاقة السكن

12 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية 
ويتحم�ل قانوني�ا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ 

املرقم )  12078(  يف 2012/11/21
13 � للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن 

الحق  بنفس الصحيفة
14 � تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية لكتاب مكتب املحافظ املرقم 

)30( يف 2016/1/3
15 � يتعهد املحال بعهدته املاجور بدفع بدالت االيجار مقدما لكامل فرتة االيجار )ثالث س�نوات( من دون 

تقسيط املبلغ وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

اعالناعالن
العدد :1129

التاريخ :2017/12/7
العدد :1157

التاريخ :2017/12/7

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال 
مشتل لبيع الزهور /حي النصر ـ 

3300م3052جزء من التصميم 712طريق نجف ـ كربالء

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال 

12م364082كشك مرطبات / حي النفط /قرب استراحة البلدية

6م164322كشك لبيع النايلون / علوه المخضرات حي السالم 



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

   المستقبل العراقي/ عادل الالمي

أعلن وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، 
عن االتفاق مبدئيا عىل عدد من املشاريع 
 AMT االني�ة واملس�تقبلية م�ع رشك�ة

الفرنسية«. 
 AMT وقام الحمامي بزيارة مقر رشكة
الفرنس�ية مبدي�اً اعجاب�ه بم�ا تمتلكه 
الرشكة الفرنس�ية من خ�رات وقدرات 
حديثة بإمكانها املساهمة يف رفد املوانئ 
والحديث�ة  الفني�ة  بالط�رق  العراقي�ة 

بتطوير وتحسني العمل فيها«. 
وأعلن عن »االتفاق املبدئي عىل حزمة من 
املشاريع االنية واالسرتاتيجية املستقبلية 

للموانئ العراقية وتطويرها«. 
من جانبها ابدت رشكة AMT الفرنسية 
إعجابها بما يمتلكه وزير النقل من رؤية 
واقعية لتطوير املوانئ العراقية بش�كل 
خاص ووزارة النقل بشكل عام ، معلنة 
استعدادها يف تس�خري جميع امكاناتها 
امام مس�اعدة الع�راق يف تطوير املوانئ 

العراقية« .
من جهة اخرى وانسجاما مع توجيهات 
وزي�ر النقل ، ق�ام مدير محطة س�كك 
الحقالنية وبمشاركة عدد من املنتسبي 
بحملة تطوعية لتنظي�ف اروقة املحطة 
الرئيس�ة واملعام�ل واالرصف�ة عر رفع 
االنقاض م�ن مبنى املحط�ة والوحدات 

التابعة لها«. 
وقال مدير عام س�كك الحديد سالم جر 
ان »محط�ة س�كك الحقالني�ة ش�هدت 
جهودا استثانية ملنتسبيها الذين سارعوا 
بالحمل�ة التطوعية ه�ذه لغرض تهيئة 
االرضي�ة املناس�بة لل�رشوع باعمالهم 
والقانوني�ة  والتش�غيلية  االداري�ة 

واملالية«. 
واض�اف جر »و م�ن اجل وض�ع هذه 
اللمس�ات للبدء بالبن�اء واالعمار والتي 
م�ن  التالي�ة  الصفح�ة  تمث�ل  س�وف 
صفحات العمل املرشق والدؤوب العادة 
بهيبته�ا  والس�كك  للمنطق�ة  الحي�اة 

وبكام�ل جهوزيته�ا يف تقدي�م افض�ل 
الخدمات للمواطنني بعد استكمال كافة 
امله�ام امللق�اة ع�ىل عات�ق العاملني من 

منتسبي السكك يف املنطقة«. 
وتأتي تلك الحملة بعد ان تم تحرير جميع 
املناطق التي كانت يسيطر عليها داعش 

س�ابقا، وبهدف تقديم افضل الخدمات 
لأله�ايل والدوائ�ر الحكومي�ة عىل طول 
الرقعة الجغرافي�ة املمتدة من ) بغداد - 
فلوج�ة - رمادي - الحقالنية - القائم - 
عكاش�ات ( من نقل بضائع ومسافرين 

واملشتقات النفطية للمنطقة« .

وع�ىل صعي�د منفص�ل اعلن�ت الرشكة 
العام�ة لنقل املس�افرين والوف�ود ، عن 
نقله�ا اكث�ر م�ن )2600( ن�ازح ضمن 
جهود وزارة النقل يف اللجنة العليا الغاثة 

وايواء النازحني«. 
وقال مدير ع�ام الرشكة عبد الله لعيبي 

ان�ه اس�تنادا لتوجيه�ات وزي�ر النق�ل 
وبالتنس�يق املب�ارش م�ع وزارة الهجرة 
ورئاس�ة الفري�ق املش�رتك ، ت�م اخراج 
)30( حافل�ة اىل منطق�ة ت�ل الجرابيع 
ش�مال غ�رب املوص�ل لنق�ل اكث�ر من 
)2600( ن�ازح اىل مخي�م حم�ام العليل 

بواجب رسيع واستثنائي«.
واوضح انه »رغم س�وء األحوال الجوية 
وتس�اقط األمط�ار يف ذلك امل�كان اىل ان 

مالكات الرشكة وبهمة عالية واحساس 
كبري باملسؤولية تجاه اخوتهم النازحني 
اس�تطاعت من نقل تلك العوائل دون اي 

تأخري او تلك«. 
يذكر ان الرشكة العامة لنقل املسافرين 
والوف�ود اح�دى تش�كيالت وزارة النقل 
تواصل عملها ليال بالنهار العادة العوائل 
النازح�ة اىل مدنهم األصلية التي حررها 

ابطال قواتنا االمنية.

وزير النقل يعلن االتفاق مبدئيا عىل عدد من املشاريع اآلنية واملستقبلية مع رشكة »AMT« الفرنسية
السكك احلديد تباشر حبملة تطوعية لتنظيف حمطة احلقالنية.. واملسافرين والوفود تنقل »2600« نازح
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الكهرباء تعلن حجم 
األرضار بخطوط الطاقة 

يف املنطقة الغربية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرباء، ع�ن حجم األرضار 
بخط�وط الطاقة يف املنطق�ة الغربية جراء 
الحرب ض�د “داعش”، فيما وج�ه وزيرها 
بإحصاء تلك األرضار للبدء بعملية الصيانة.

وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »تواصالً مع جهود املحافظة 
يف اعادة الحياة ملنظومة الخدمات يف املناطق 
الغربي�ة بع�د انته�اء املواجه�ات واملعارك 
فيها، وجه وزير الكهرباء قاس�م الفهداوي 
بإحصاء االرضار التي اصابت البنى التحتية 
لقطاع نق�ل الطاق�ة الكهربائية يف مناطق 
)راوة، عكاش�ات، القائم، الرطبة( التي تم 
تحريرها مؤخراً م�ن تنظيم داعش لغرض 
املبارشة باعادة الطاقة الكهربائية اىل هذه 
املدن«.وأض�اف البي�ان أن »ال�وزارة قيمت 
حجم االرضار الكبرية يف خطوط ومحطات 
نق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة”، مردف�ا “منها 
تعرض خط�ي نقل الطاقة ) عن�ه �� قائم 
( 132 ك.ف وخط�ي ) قائ�م �� عكاش�ات 
الجدي�دة ( 132 ك.ف وخط�ي ) قائ�م ��� 
عكاش�ات القديم�ة ( 132ك.ف اىل نس�بة 
دم�ار 100%«.وأش�ار إىل، »تعرض خطي ) 
عكاش�ات �� الجديدة �� رطبة ( 132ك.ف 
اىل عملية دمار بنسبة تقدر 65%، اما خط ) 
حديثة �� قائم ( 400 ك.ف فقد بلغت نسبة 

الدمار فيه بحدود %50.

الرشكة العامة ملشاريع النقل حتصل
عىل شهادة »اآليزو« العاملية لنظام اجلودة

صحة ميسان تقوم بأجراء فحص القلب الوظيفي ألول مرة يف العراق

حمافظ بغداد يوعز بارسال اليات املحافظة واطالق اجلهد البلدي يف ناحية جرس دياىل

   ميسان/ المستقبل العراقي

أعلن�ت دائ�رة صح�ة ميس�ان ع�ن قيامها 
بإج�راء الفح�ص الوظيف�ي للقل�ب وألول 
م�رة يف العراق . وقال الدكت�ور »  أنس فالح 
عي�ى« مدير مركز جراحة القلب و االوعية 
الدموية يف ميس�ان ، ب�ان الفحص الول مرة 
يج�رى يف العراق،  مش�ريا  ، اىل أس�تمرارية 
)تلوي�ن  القل�ب  العم�ل بفح�ص مف�راس 
الرشايني( للمرىض م�ن مختلف املحافظات 
العراقية يف مستشفى الزهراوي الجراحي  ، 

موضح�ا ، بأن  الفحص يت�م كل يوم اربعاء 
من ايام االس�بوع. واكد » عي�ى » بان يتم 
أحالة املرىض اىل محافظة ميس�ان من باقي 
املحافظ�ات  لغ�رض اج�راء الفح�ص لقلة 
تكاليف الفحص وقلة الخطورة عىل املريض 
فض�ال ع�ن  املصداقي�ة يف اخ�راج النتائ�ج 
الدقيق�ة والعم�ل املتطور بأج�راء الفحص 
تلوين الرشايني ، مع وج�ود الخرة واملهارة 
يف امل�الكات ، منوه�ا ،  اىل أن فح�ص تلوين 
الرشاي�ني للقل�ب تم العم�ل فيه قبل س�نة 

ونصف يف املحافظة .

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اوعز محافظ بغ�داد عطوان العطواني 
اليوم بارس�ال اليات املحافظة واطالق 
الجه�د البل�دي يف ناحي�ة ج�ر دياىل 
مطلع االس�بوع املقبل جاء ذالك خالل 
لق�اءه بممثيل اللج�ان التنس�يقية يف 

الناحية« .
وذك�ر مكتب�ه االعالم�ي ان » املحافظ 
اوض�ح ان الجه�د سيش�مل التس�وية 
الرتابية والقشط ورفع املخلفات وحدل 
وقش�ط الش�وارع ومن ثم فرش مادة 

السبيس«.
الفت�ا اىل »اهمية ارس�ال ف�رق خاصة 
م�ن البلدي�ة لتس�ليك وفت�ح ش�بكات 

املي�اه  بترصي�ف  الخاص�ة  املج�اري 
تزامن�ا م�ع موس�م االمط�ار، اضافة 
اىل ارس�ال كادر طب�ي الجراء الكش�ف 
ع�ىل املس�توصف الصح�ي يف الناحية 
وتزويدة باملستلزمات الصحية والطبية 

الالزمة«.
مشددا عىل ارسال مهندسني مختصني 
ملراقبة ومتابعة هذا العمل لحني صدور 
املوافق�ات الرس�مية الخاص�ة برصف 
التخصيصات املالية للرشوع بمشاريع  

االكساء واملجاري للناحية«.
واوض�ح املكت�ب ان »املحافظة عازمة 
ع�ىل تنفيذ جميع املش�اريع الضاغطة 
والتي تم اس�تثناءها م�ن االيقاف حال 

اطالق التخصيصات املالية.

البنك املركزي يدعو لتطبيق احلوكمة 
اإللكرتونية والفصل بني السلطات

حمافظ البرصة يعلن استحصال »25« مليار دينار 
عراقي إلكامل املشاريع املتوقفة

   بغداد / المستقبل العراقي

دعا محافظ البنك املركزي عيل العالق، اىل الفصل بني السلطات وتطبيق الحوكمة 
االلكرتوني�ة، فيما بني ان اعتم�اد البلد عىل تصري مادة واحد »غري صحيح«.وقال 
الع�الق يف املؤتم�ر الس�نوي الثال�ث للبنك املرك�زي إن »املؤتمر يعق�د يف لحظات 
تاريخي�ة تزامن�ا م�ع االنتصارات ض�د داعش«.واض�اف »يجب إرس�اء القواعد 
لبن�اء طريق اقتصادي س�ليم، ولنا ث�الث قواعد مهمة، أوله�ا اإلدارة الوطنية او 
املؤسس�ية، والتي تعر عن ق�درة الحكومة عىل أدارة البلد عر حكومة رش�يدة، 
ومن خالل رؤيه سياس�ية مس�تقرة تس�تجيب للمنظمات عىل أساس املصالحة 
وس�يادة القانون وتحقيق االس�تقرار الع�ام، والحف�اظ عليهما«.وتابع »وايضا 
الفصل بني الس�لطات، والتنس�يق فيما بينها، واعتماد مب�دأ تكافؤ الفرص بدال 
من توزيعها، وإزالة الرتهل يف مؤسس�ات الدولة وتطبيق الحوكمة االلكرتونية«.

وب�ني »والنقطة الثاني�ة يجب ان يكون االقتصاد محّف�زا للقطاعات االقتصادية 
ومرتكز عىل االختالف وانحس�ار االعتماد عىل النفط«.ولفت اىل انه »من مظاهر 
ق�وة االدارة االقتصادية، ه�و النمو املتوازن للقطاعات االقتصادية«، كاش�فا ان 
»العراق سيشهد اكر عمليات استثمار خالل الفرتة املقبلة، مقرونة بتوفري البيئة 
املناسبة«.واش�ار اىل انه »ويجب وضع س�رتاتيجات عام�ة، ويمثل االعتماد عىل 
تصدير مادة واحدة غري صحيح، كونه يتعرض للتذبذب«.واس�تطرد »أما النطقة 
الثالثة، فتتمثل بتحقيق االستدامة وإدارة الدين، وحققت وزارة املالية إصالحات 
مهم�ة يف قان�ون االدارة املالي�ة، ويجب ان تس�اهم يف توجيه االنق�اق الحكومي 

وتقليل الفجوة بني اإلدارات املحليه والنفقات املحليه والتي تبلغ ٩0%«

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن محافظ البرصة أسعد العيداني عن »استحصال موافقة رئاسة الوزراء باطالق دفعة 
ثانية تقدر ب�25 مليار دينار ضمن موازنة عام 2017 ألكمال املشاريع املتوقفة يف املدينة 
».واكد العيداني يف بيان نقله ديوان املحافظة تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 
»املباحثات تجري عىل قدم وساق يف سبيل استحصال كل مبالغ البرتو دوالر املرتاكمة لدى 
الحكومة املركزية، وان هناك تعاون واس�تجابة من الس�يد رئيس الوزراء حيدر العبادي 
ح�ول هذا امللف«.يذك�ر ان جوالت املحافظ الس�ابقة والحالية يف بغداد ق�د اثمرت نتائج 
كبرية يف إطالق األموال املتأخرة لدى حكومة املركز، والس�ري قدما بأكمال جميع مشاريع 

املدينة املتوقفة وضمن آليات جديدة لسري العمل بصورة منتظمة ورسيعة.

التجارة  تبارش بتجهيز وكالء االنبار ونينوى بالطحني ضمن احلصة التموينية
   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب 
يف وزارة التج�ارة ع�ن »تجهي�ز وكالء 
بكمي�ة  االنب�ار  بمحافظ�ة  الطح�ني 
)2٩( ال�ف كي�س طح�ني ت�م انتاجها 
بمطاحن محافظ�ة بابل ضمن الحصة 

التموينية«.
واض�اف مدي�ر ع�ام الرشك�ة العام�ة 
لتصني�ع الحب�وب ط�ه ياس�ني عباس 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، 
ان رشكت�ه جه�زت عدد من ال�وكالء يف 
مناطق االنبار بالكمية املقررة والبالغة 
)2٩( الف كيس طحني اس�تنادا للخطة 
التي وضعته�ا الرشكة ضمن مخصص 

املحافظة الشهري«.
وب�ني انه »تم تكليف ع�دد من املطاحن 
العامل�ة يف محافظ�ات باب�ل وكرب�الء 

النت�اج ج�زء م�ن مخص�ص املحافظة 
بانتاجه�ا  املكلف�ة  للكمي�ة  تكمي�ال 
مطاحن االنبار بس�بب تعرض عدد من 

املطاح�ن العامل�ة يف املحافظ�ة للدمار 
اثناء العمليات العسكرية التي شهدتها 
املحافظة خالل سيطرة عصابات داعش 

االرهابية عىل اغلب مدنها«.
واشار ياسني اىل ان »الكمية املجهزة من 
الطحني جرى نقلها بواس�طة اس�طول 
الرشكة من الش�احنات االنتاجية حيث 
ش�اركت اكثر من )40( شاحنة بعملية 

النقل والتجهيز«.
من جانب اخر اش�ار ياسني اىل  مبارشة 
رشكت�ه بقطع قوائ�م ال�وكالء لتجهيز 
الحص�ة الثامن�ة م�ن م�ادة الطح�ني 
حيث ت�م االيعاز لوح�دة القطع النجاز 
القوائم الخاص�ة بالقطع والتجهيز من 
اج�ل توف�ري الطح�ني البن�اء املحافظة 

بمواعيده املحددة حس�ب خطة االنتاج 
والتوزيع.

باملحافظ�ة  الطح�ني  وكالء  داعي�ا 
اىل مراجع�ة مراك�ز القط�ع يف وح�دة 
التس�ويق بمجمع دوائ�ر وزارة التجارة 
يف موق�ع بازواي�ا وفق الج�دول الزمني 
املعتمد دوريا , اما يف محافظة دياىل فقد 
حقق ف�رع الرشكة يف املحافظة نس�ب 
متقدم�ة يف االنت�اج والتجهي�ز ضم�ن 
الحص�ة املقررة حي�ث ان العمل يف فرع 
الرشك�ة واملطحن�ة الحكومي�ة يج�ري 
بانس�يابية عالي�ة وبتنس�يق ع�ايل بني 
وحدات الفرع االدارية والفنية ومفاصل 
االنتاج والتوزي�ع من اجل توفري طحني 

جيد يليق بمواطني املحافظة .

املنافذ احلدودية تبحث مع رئيس الوزراء التصدي للفساد
   بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس الوزراء حي�در العبادي م�ع رئيس هيأة 
املناف�ذ الحدودي�ة كاظ�م العقاب�ي عددا م�ن امللفات 
املهم�ة الخاصة باملناف�ذ الحدودي�ة العراقية.وناقش 
اللق�اء االجراءات املتخ�ذة من قبل الهي�أة يف التصدي 
لكل اش�كال الفس�اد وكيفي�ة تفعيل ال�دور الرقابي 

للمواطنني.

وبدوره ش�دد العبادي ع�ىل رضورة اتخ�اذ اجراءات 
رادع�ة وحاس�مة من اجل الح�د من الفس�اد االداري 
وامل�ايل ورضورة ايجاد االلي�ات املناس�بة لالنتقال اىل 
التمويل الذات�ي باالعتماد عىل اجور الخدمات املقدمة 
يف املنافذ.ويف نهاية اللق�اء اكد العبادي دعم الحكومة 
لهي�أة املنافذ الحدودي�ة وتمكينها من فرض س�يادة 
القانون وبسطه يف كافة املنافذ والرضب بيد من حديد 

لكل اشكال الفساد االداري واملايل.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة النق�ل عن »حصول الرشك�ة العامة لتنفيذ مش�اريع النقل عىل 
ش�هادة األي�زو ISO ٩001 :2015 الدولي�ة م�ن الرشكة العاملي�ة لنظام إدارة 
الجودة«.وذك�ر مدير عام الرشكة أس�امة محمد صادق الص�در يف بيان تلقت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه إن “الرشكة حصلت عىل هذه الشهادة بجدارة 
واس�تحقاق وذلك بعد دورات عديدة ومكثفة قامت بها ش�عبة الجودة والذين 
اخذوا عىل عاتقهم تنفيذ الخطة املرسومة لهم بدقة وبتقنية علمية”.واضاف 
الصدر أن “العمل جاء ضمن ثوابت اعطت ثمارها االن باستالم شهادة الجودة 
عن طريق تاليف كافة االخطاء واجتيازها بكل ثقة وبتعاون منتس�بي الرشكة 
بكافة مس�تواياتها”.وتعرف االي�زو ٩001 ISO بأنها عائلة معايري أساس�ية 
عاملي�ة، تتضم�ن مجموعة من املعاي�ري ضمن نظام إدارة الج�ودة، ومقاييس 
االي�زو ٩001 ISO تصدرها وتحتف�ظ بها املنظمة الدولي�ة لتوحيد املقاييس، 
وتقوم بإدارته�ا “مصلحة االعتماد والتصديق” املختص�ة يف البلدان املختلفة، 
ويت�م تحديث القواعد املتبعة فيها بحس�ب املتطلبات الت�ي يتفق عليها دوليا 
طبقا للتطور التكنولوجي وتطور املعرفة والخرة، وهي توجيهات للتطبيق يف 

املؤسسات والرشكات بغرض تحسني الجودة.
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تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف  عن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار العقاراملبينة  تفاصيله 
ادن�اه العائ�دة  اىل بلدي�ة النجف وملدة ) ثالث س�نوات ( وفقا الح�كام  قانون بيع وايجار ام�وال الدولة رقم ) 21( 
لس�نة 2013 فع�ى من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خ�الل )30( ثالثون يوم من اليوم 
الت�ايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط املطلوبة مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية 
البالغة 200%  من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 
2016/1/3 وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 

املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1  � يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2  � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله
3  � يتعه�د املس�تاجر  بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم املل�ك البلدي القديم والجديد 
ورقم القطعة ونوع املهنه حس�ب العقد ورقم الهوية ممارس�ه املهنة وتاريخ بداية العقد ونهاية العقد ومس�احة 

العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4 � عى املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل )30( يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية 

وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
5 � يسمح ملوظف البلدية بدخول املشتل واالرشاف يوميا عى نظافة املشتل

6 � يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية 
7 � يح�ق للبلدي�ة  فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة وعى املس�تاجر اخالء املوقع خالل م�دة )3( ثالثة ايام من 

تاريخ تبليغه بذلك 
8 � يتعه�د املس�تاجر االلتزام بكاف�ة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترش�يد املياه وحفر برئ 

للسقي 
9 � يتعهد املستاجر بقبول كافة التوجيهات الصادرة من الجهات العليا بخصوص ترشيد استهالك املاء

10 � تثبيت حدود القطعة املؤجرة من قبل مس�اح تنظيم املدن وبرفقة مس�اح القسم البلدي املعني وفق استماره 
خاصة وال يعتد باي تثبيت اخر  وال ترتب عى ذلك التزامات قانونية 

11 � يف حالة احالة االرض لالستثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فسخ العقد واعتبار 
العق�د مفس�وخ رضائي�ا يف حالة توقيع املس�تاجر عى بنود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغ�رض املصلحة العامة 

استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار 
12  � يتعهد املستأجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن املحافظة ولكشف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكسه 

يتحمل كافة التبعات القانونية وتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
13 � املشيدات عائدة للبلدية

14 � تقديم براءة ذمة للمزايد من ديون البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة 
السكن

15 �  عى املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل 
قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )  12078(  

يف 2012/11/21
16 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماي�ة املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن الحق  

بنفس الصيحفة
17 � تكون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية لكتاب مكتب املحافظ املرقم )30( 

يف 2016/1/3
18  � يتعهد املحال بعدته املاجور بدفع بدالت االيجار مقدما لكامل فرة االيجار )ثالث س�نوات( من دون تقس�يط 

املبلغ وبخالفه يتحمل كافة التبعات القانونية

اعالن 
رقم االخطار
2015 /960

س/   محكمة قوى االمن الداخيل بالبرصة 
اىل / املته�م اله�ارب )الرشطي قحط�ان عدنان 
هلي�ل( املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة محافظة 

البرصة
مل�ا كنت متهما وفق امل�ادة 5 من ق.ع.د رقم 14 
لس�نة 2008 لغياب�ك عن مقر عمل�ك من تاريخ 
2014/2/11  ولحد االن وبما ان محل  اختفائك 
مجه�ول اقت�ى تبليغ�ك به�ذا االع�الن عى ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق 
ه�ذا االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب عن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغري 
منقول�ة ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء 
القب�ض عليك اينم�ا وجدت وتس�ليمك اىل اقرب 
س�لطة حكومية والزام املواطنني الذين يعلمون 
بمحل اختفائك واخبار الجهات املختصة استنادا 
للمادة 69/ اوال وثاني�ا وثالثا ورابعا من قانون 
اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008
رئيس املحكمة

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 162/ب/2017
التاريخ: 2017/12/4

اعالن
املدعون / جمال وعبد الرحيم وس�اجدة وفاضل 
ونس�يمة وغنيمة وامل وفاي�ز اوالد عبد الخرض 

عبد الرحيم
املدعى عليه / طالب عبد الخرض عبد الرحيم

تبي�ع محكمة ب�داءة الب�رصة العقار تسلس�ل 
89/63 العب�اس ومس�احته 456,87م2 وه�و 
عب�ارة عن دار س�كن تقع يف منطقة العباس�ية 
عى ش�ارع فلس�طني ومجاور اىل دائرة الصحة 
يف منطق�ة تجاري�ة وان�ه متك�ون من فس�حة 
امامية وطارم�ة وان البيت متكون من طابقني 
الطاب�ق االريض مؤلف�ه من خمس�ة غرف منام 
مع مطبخ وحمامات اما الطابق العلوي متكون 
من خمس�ة غرف مع صالة عدد اثنان البناء من 
الطابوق ومس�قف بالكونكري�ت واالرضية من  
الس�رياميك وتوج�د تصليح�ات واعم�ال ترميم 
يف العقار فم�ن له رغبة بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكم�ة مع دف�ع التأمينات القانوني�ة البالغة 
10% من القيمة املقدرة البالغة مليار واربعمائة 
واربعة وخمس�ون مليون ومائ�ة وعرشة  االف 
دينار وس�تجري املزاي�دة الس�اعة الثانية عرش 
م�ن ظهر اليوم الثالثون ليوم التايل لنرش االعالن 

ويتحمل املشري اجور املناداة 
القايض
علوان بربوت البزوني

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2015/1061

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

اس�م املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي عيل محمود 
حبيب سلمان / مديرية رشطة محافظة البرصة

رقم الدعوى وتاريخها 2012/1678
تاريخ ارتكاب الجريمة / 2011/10/24

تاريخ الحكم : 2015/7/29
املادة القانونية : 5/ ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008

خالصة الحكم
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة عى 
امل�دان الغائب الرشطي عيل محمود حبيب س�لمان 

باسم الشعب بما ييل/
1 � بالحبس البسيط ملدة )سنة واحدة( وفق الشق 
االخ�ري م�ن امل�ادة 5/ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
رق�م  ق.ا.د  /اوال   69 و  61/اوال  املادت�ني  بدالل�ة 
17 لس�نة 2008 لغيابه عن مق�ر عمله من تاريخ 

2011/10/24 ولحد االن
2 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الص�ادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام املادة 69/ ثانيا من ق.ا.د رقم 17 

لسنة 2008
3 � ال�زام املواطن�ني االخب�ار ع�ن مح�ل اختف�اء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ثالثا من 

ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008
4 � حج�ز اموال�ه املنقول�ة وغري املنقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 /رابعا من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 

 2008
5 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/اوال من 

ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب جبار 
عاتي جرب مبلغ قدره عرشون الف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 61/اوال م�ن ق.ا.د  قابال لالع�راض وافهم 

علنا يف 2015/7/29م
رئيس املحكمة

محكمة األحوال الشخصية يف النارصية
العدد: 6587/ش/2017

إىل/املدعى عليه / نارص فرحات عيىس
م/ تبليغ 

أقام�ت املدعي�ة زين�ب عب�د الرحيم عبد الحس�ني  
الدع�وى الرشعية املرقمة أع�اله والتي تطلب فيها 
تفري�ق للهج�ر وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل إقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ل�ذا تق�رر تبليغ�ك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور أم�ام 
هذه املحكمة  صب�اح يوم املرافعة 2017/12/18 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجرى املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون .
القايض
انمار عبد العزيز محمد

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس
2015/495

اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة 
بالبرصة

اسم املتهم ورتبته ووحدته : الرشطي محمود حسن 
سلمان عريد / مديرية رشطة محافظة البرصة

رقم الدعوى وتاريخها 2015/339
تاريخ ارتكاب الجريمة / 2008/3/29

تاريخ الحكم : 2015/4/12
امل�ادة القانوني�ة : 5و 35 / ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 

2008
خالصة الحكم 

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باسم 
الش�عب عى املجرم الغائب الرشطي )محمود حسن 

سلمان عريد( غيابيا بما ييل /
1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام 
امل�ادة 5 م�ن ق.ع.د  رق�م 14 لس�نة 2008 وبداللة 
املادتني 61/اوال و 69 /اوال من ق.ا.د رقم 17 لس�نة 
2008 لغيابه عن مقر عمله من تاريخ 2008/3/29 

ولحد االن
2- بالس�جن مل�دة )س�بع س�نوات( وفق امل�ادة 35 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 الختالس�ه املسدس 
الحكوم�ي املرقم FXA818 مع كاف�ة ملحقاته مع 
)45( اطالقه من نوعه مع )3( مخازن كالش�نكوف 
)90( اطالق�ه بندقي�ة ودرع واقي عدد )1( ودونكي 
عدد )1( وخوذة عدد )1( وبخاخ عدد )1( وتضمينه 
مبلغ مقداره وتضمينه مبلغ مقداره )7,300,000( 
س�بعة مالي�ني وثالثمائة الف دينار ع�ن قيمة املواد 
املوصوف�ة اعاله التي اس�تصحبها املتهم عند غيابه 
بتاري�خ 20111/1/6 اس�تنادا للفق�رة ثاني�ا م�ن 
امل�ادة 35 من ق ع د عى ان يس�تحصل منه بالطرق 

التنفيذية
3 �  تعمي�م اوصاف البندقية والهوية الوزارية اعاله 

عى مديريات وزارة الداخلية
4 � تنفذ املحكوميتان اعاله بالتعاقب استنادا للمادة 

143/ق ع د رقم 111 لسنة 1969 املعدل
5 � اعتب�ار جريمت�ه ال�واردة يف الفق�رة )2( مخلة 

بالرشف استنادا للمادة 21 / أ � 6 ق.ع 
6  � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا 
الح�كام امل�ادة 41 اوال /أ من ق.ع.د رقم 14 لس�نة 

2008 وعدم جواز اعادة تعيينه يف دوائر الدولة 
والقطاع العام اس�تنادا لقرار مجل�س قيادة الثورة 

املنحل 18 لسنة 1992
7 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحك�م الص�ادر يف حقه 

استنادا الحكام 69/ثانيا من ق.ا.د 
8 � الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء  املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق.ا.د
9  � حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة اس�تنادا 

الحكام املادة 69/رابعا من ق.ا.د
10 � تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب ماجد 
هادي جخيم مبلغ قدره ثالثون الف دينار ترصف له 

بعد اكتساب الدرجة القطعية 
حكما غيابيا ص�ادرا باتف�اق االراء قابال لالعراض 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 61 اوال من ق.ا.د وافهم علنا 
رئيس املحكمة

اعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية

ق�دم املواطن )عبدالرس�ول عب�اس حمود 
( طلب�أ ي�روم في�ه تس�جيل لقب�ه وجعله 
)املالكي( بدال من الفراغ واستنادأ اىل احكام 
املاده 24 من قان�ون البطاقه الوطنيه رقم 
3 لس�نه 2016 املع�دل ولغ�رض ن�رش هذا 
االعالن يف الجريدة الرس�ميه فمن لديه حق 
االع�راض مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خالل 

عرشة ايام من تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

 
اعالن

مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية
ق�دم املواطن )عبري عبدعيل ش�اهر ( طلبأ 
يروم فيه تس�جيل لقبه وجعله )النبهاني( 
ب�دال من الفراغ واس�تنادأ اىل اح�كام املاده 
24 من قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 
2016 املع�دل ولغرض نرش ه�ذا االعالن يف 
الجريدة الرس�ميه فمن لديه حق االعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل عرشة ايام من 

تاريخ النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

اعالن
مديرية شؤون األحوال املدنية يف الديوانية

قدم املواطن )احمد خيون جابر( طلبأ يروم 
فيه تس�جيل لقبه وجعل�ه )االعرجي( بدال 
من الفراغ واستنادأ اىل احكام املاده 24 من 
قانون البطاقه الوطنيه رقم 3 لسنه 2016 
املع�دل ولغرض نرش هذا االعالن يف الجريدة 
الرس�ميه فمن لديه حق االعراض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل عرشة اي�ام من تاريخ 

النرش.
اللواء
مهدي نعمه الوائيل
مدير الجنسية العام

مجلس القضاء االعى
املحكمة الجنائية املركزية 

الهيئة الثالثة
العدد/1025/ج3/ 2017

التاريخ/8 /6/ 2017
اعالن حكم غيابي

اىل املتهم الهارب/ عمر عبدالله حسن عيل
أصدرت عليك هذه املحكمة حكما غيابيا بموجب 
قرار الحكم املرقم  1025/ ج3/ 2017 بالسجن 
ملدة 7س�نوات وفق اح�كام امل�ادة الثامنة/ف1 
وبداللة املادة الخامس�ة/ف3،1 من قانون رقم 
32 لس�نة 2016 وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك بالقرار بواس�طة الصح�ف املحلية وعند 
ع�دم حضورك او اعراضك ع�ى الحكم الغيابي 
املذكور فس�وف يكتسب القرار الدرجة القطعية 

وفق االصول.
القايض
رئيس املحكمة

اعالن دعوة دائنني
 نح�ن املصفيان املحاميان حنان نجيب يوس�ف 
و عم�ار هش�ام محمد لرشك�ة ش�مس النهار 
للوكاالت التجارية املحدودة ادعو كل من له حق 
أو دي�ن عى الرشكة مراجعتي عى العنوان التايل 
بغداد ساحة الواثق ش�ارع سلمان فائق مجمع 
اورك  للتحفي�ات ق�رب رشك�ة ارض  العص�ام 

للخدمات القانونية 
املصفيان املحاميان 
حنان نجيب يوسف و عمار هشام محمد

اعالن 
اىل املته�م ر . ع ) س�عد صاح�ب ج�زل عبي�د 
الدبيس�ات ( ال�ذي يس�كن محافظة ميس�ان – 
العمارة – حي الكرامة – املنسوب اىل قيادة حدود 
املنطقة الثالثة رسية مغاوير القيادة املتهم وفق 
امل�ادة ) 5 ( وامل�ادة ) 32 أوال وثاني�ا من قانون 
العقوبات لقوى االمن الداخيل رقم ) 14 ( لس�نة 
2008 املعدل بما ان محل اقامتك مجهول اقتى 
تبليغكم بواس�طة هذا االع�الن عى ان تحرضوا 
ام�ام املحكمة مدة ) 30 ( يوم اعتبارا من تاريخ 
تعلي�ق هذا االعالن يف محل اقامتك وتجيبون عن 
التهم�ة املوجهة ضدك�م وعند ع�دم حضوركم 
سوف تجري محاكمتكم غيابيا وتحجز اموالكم 
املنقول�ة وغ�ري املنقولة ويحكم باس�قاطك من 
الحق�وق املدني�ة ويطلب املوظف�ني  العموميني 
الق�اء القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل 
اقرب سلطة والزام االهلني الذين يعملون بمحل 
اقامتك اخبار الس�لطات عليك وفق املادة 69 من 
قانون اح�وال املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008 .

دائرة الكاتب العدل يف الرصافه/ املسائي
بالعدد العمومي3412/سجل/68

2017/7/19
اعالن

انذار عزل وكيل
تبليغ/ اىل السيد عبد اللطيف خطاب عمر

بالنظ�ر  ملجهولي�ة محل اقامت�ك وبموجب كتاب 
مرك�ز رشط�ة العلوي�ه ذي الع�دد 9977 بتاريخ 
2017/7/23 اىل دائ�رة الكات�ب العدل / الرصافه 
.وبالنظر لعزلك من قبل موكلتك هديل عبد اللطيف 
خط�اب  بموج�ب كت�اب دائ�رة  كات�ب العدل يف 

الرصافه ذي العدد 13412 بتاريخ 2017/7/19
نبلغك بالقرار أعاله ملجهولية محل اقامتك

زينب عبد الكريم  حسني
الكاتب العدل/ الرصافه

ملحق اعالن 
تمديد فرة غلق املناقصة تجهيز سيارات صالون 

/ توسان
اس�تنادا اىل البند ) ثالث�ا ( من الضوابط رقم ) 2 ( 
الصادرة من وزارة التخطيط ، يعلن مجلس الدولة 
لجميع الراغبني يف االش�راك يف املناقصة ولجميع 
املناقص�ني الذي�ن ت�م رشاء وثائ�ق املناقصة من 
قبله�م ان اخر موعد الس�تالم عطاءات املناقصني 
وغل�ق صن�دوق العط�اءات ه�و تم�ام الس�اعة 
الثانية ع�رش ظهرا من يوم الخمي�س املوافق 14 
/ 12 / 2017 وملزي�د من املعلومات واالستفس�ار 
باالم�كان املراس�لة عى عنوان الربي�د االلكروني  
  E-Mail:consultation-iraq@yahoo.com
وخالل الدوام الرس�مي من الس�اعة ) 9 ( صباحا 
وحت�ى الس�اعة ) 1 ( بعد الظهر وس�يتحمل من 
ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن وملحقة.

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
العدد 353 / 2017 

اعالن 
تبي�ع ه�ذه املديرية الس�يارة املرقم�ة 16675 – 
دي�اىل نوع اس�لحة والعائ�دة للمدي�ن ) عمر عيل 
كري�م ( لق�اء طل�ب الدائ�ن ) محمد عب�د املهدي 
عب�ود ( والبال�غ ) اربعة ماليني دين�ار ( باملزايدة 
العلنية فعى الراغبني بالرشاء الحضور امام هذه 
املديري�ة خالل ع�رشة ايام من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحبني معهم 10 % من القيمة املقدرة ومن 
ترسو عليه املزايدة يتحمل اجور الدعاية واالعالن 
– علم�ا ان يك�ون البي�ع يف الس�اعة الثانية عرش 

ظهرا .
املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

املواصفات :
رقم الس�يارة 16675 – دياىل – خصويص . نوعها 
– كاز اس�لحة – الحال�ة العام�ة دون الوس�ط – 
القيم�ة التقديري�ة ) 5000000 ( خمس�ة ماليني 

دينار .

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار االوىل ملحافظة النج�ف االرشف  عن اجراء املزاي�دة العلنية اليجار العق�ارات املبينة  تفاصيلها 
ادناه العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) س�نة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 
فع�ى من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خ�الل )30( ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
احدى الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط املطلوبة مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200%  من القيمة املقدرة 
بموج�ب ص�ك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف بلدية 
النجف الس�اعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل 
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من 

يوم اجرائها 

الرشوط :
1  � يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2  � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله
3  � يتعه�د املس�تاجر  بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التج�اري للماجور والرقم امللك البل�دي القديم والجديد ورقم 
القطعة ونوع املهنه حس�ب العقد ورقم الهوية ممارس�ه املهنة وتاريخ بداية العقد ونهاية العقد ومساحة العقد وعائدية 

امللك وبخالفه يتم فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4 � عى املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل )30( يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكسه 

يعترب ناكال وفق القانون
5 � يحق للبلدية  فسخ العقد لغرض املصلحة العامة وعى املستاجر اخالء املوقع خالل مدة )3( ثالثة ايام من تاريخ تبليغه 

بذلك
6 � يتعهد املستاجر االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من الجهات املختصة بخصوص ترشيد املياه وحفر برئ للسقي

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

القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار
9 � يتعهد املس�تأجر بنصب كامرات مراقبة خدمتا المن املحافظة ولكش�ف الجرائم االرهابية والجنائية وبعكس�ه يتحمل 

كافة التبعات القانونية وتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
10 � تقدي�م ب�راءة ذم�ة للمزايد من دي�ون البلدية مع ص�ورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة 

السكن
11 � يلزم املستاجر بدفع بدل االيجار مع املصاريف كاملة خالل ثالثني يوما من تاريخ االحالة القطعية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل اعالناعالن

العدد :1160
التاريخ :2017/12/7

العدد :1153
التاريخ :2017/12/7

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال 

مشتل لبيع الزهور /شارع النجف ـ كربالء قرب 
معمل الخياطة

جزء من التصميم 
1500م2/9433965632

المساحة م2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال 
7,29م1565692كشك غذائية /عروبة عسكري

11م148382/أحانوت منزلية/ داخل خان المخضر القديم
9م6435202كشك اسواق/ داخل علوة المخضرات حي السالم

كشك لبيع الفواكه والخضر /حي الجامعة قرب مدينة االلعاب المائية /مقابل مدينة العاب 
النجف

جزء من القطعة 
4,5م3/10276669762

9م65952.....كشك استنساخ/خارج سياج مديرية جنسية النجف
7,29م235602كشك استنساخ/قرب ضريبة النجف

16م2246642حانوت لبيع السمك / حي العروبة المرحلين
16م2346652حانوت قصابية /حي العروبة المرحلين 
36م1341922حانوت /فواكة وخضر/ حي الوفاء االول

18م747142حانوت غذائية / حي الوفاء الثاني
15م247482حانوت غذائية /حي االنصار
15م1147582حانوت غذائية /حي االنصار
15م3647822حانوت مصور /حي االنصار
15م3747832حانوت مصور /حي االنصار
15م4247882حانوت غذائية /حي االنصار
15م4747932حانوت غذائية /حي االنصار
15م5948052حانوت غذائية /حي االنصار
15م6248082حانوت غذائية /حي االنصار
15م6448102حانوت غذائية /حي االنصار



جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل 
االتحادية 

محكمة بداءة منديل 
العدد/240/ب/2017 
التاريخ/2017/12/7 

اعالن 
اىل املدعى عليهم كل من : 

1-يحيى عبد درويش 
2-عيل نجم عبد 

3-راشد حسن حسون 
4-مريم كيطان مندالوي 

اقام املدعي يونس س�لمان عبد 
الدع�وى البدائية املرقمة 240/

ب/2017 ام�ام ه�ذه املحكمة 
مح�ل  وملجهولي�ة  ضدك�م 
اقامتكم حسب اش�عار مختار 
منطق�ة محلة النقي�ب –قررت 
هذه املحكمة تبليغكم بواسطة 
صحيفتني محليتني وتحديد يوم 
2017/12/14 موعدا للمرافعة 
ويف حالة عدم حضوركم سوف 
تج�ري املرافعة بحقك�م غيابيا 

وحسب االصول 
القايض 
عدي نجم جمعه 

������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل 

االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد/1521/ب/2017 
التاريخ/2017/12/7 

اعالن 
اىل املدعى عليه/ محمد جابر 

نزال / يسكن كنعان 
اقام عليك املدعي س�الم حسني 
املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  محم�د 
الدع�وى املرقمة اع�اله وطلب 
الحكم بالزامك بتاديتك للمدعي 
اع�اله املبلغ املدعى ب�ه وقدره 
)20ورق�ة فئ�ة دوالر امريكي( 
وتحميل�ك املصاري�ف واالتعاب 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ عن طريق 
مركز رشط�ة كنع�ان بكتابهم 
املرقم 9587 يف 2017/11/30 
واش�عار مختار حي الرساله يف 
قضاء بعقوب�ة /ناحية كنعان 
املدع�و )محم�د ش�ياع فيصل( 
يف 2017/11/28 ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك ع�ن طري�ق 
صحيفت�ني  بواس�طة  الن�ر 
للحض�ور  محليت�ني  يوميت�ني 
اىل ه�ذه املحكم�ة صب�اح يوم 
2017/12/19 الساعه التاسعه 
صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا 
س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون 
القايض 
شيماء عباس عيل 

 ������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الصويرة 
رقم االضبارة 1075 / 2017 
اىل املنفذ عليه ) كريم ذياب 

برياوي ( 
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من 
بالتبلي�غ  القائ�م  رشح  خ�الل 
بموج�ب كت�اب مرك�ز رشطة 
الصوي�رة / الح�ي العس�كري 
 /  11  /  24 يف   8520 رق�م 
املختار ملنطقة  2017 واش�عار 
ح�ي العس�كري بان�ك مجهول 
محل االقامة ولي�س لك موطن 
دائم او مؤق�ت او مختار يمكن 
اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الصويرة خالل 
خمسة عر يوما تبدا من اليوم 
الت�ايل للنر ملب�ارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه 
التنفي�ذ  باج�راءات  املديري�ة 

الجربي وفق القانون .
املنفذ العدل 
مالك مال الله حياوي 

اوصاف املحرر : 
عق�د زواج املرقم 895 / 2012 

يف 10 / 6 / 2012 

جمعية 6 كانون التعاونية 
االستهالكية 

اعالن 
تعلن جمعية 6 كان�ون التعاونية 
االس�تهالكية عن تأج�ري املحل ) 
12 ( التاب�ع لها وباملزايدة العلنية 
وف�ق نظ�ام بي�ع وتأج�ري اموال 
التعاونية  التنظيم�ات  وعق�ارات 
فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة 
الحضور يف مقر الجمعية الكائنة 
يف ح�ي االم�ني / 2 ق�رب محطة 
الوق�ود ويف تم�ام الع�ارشة م�ن 
صباح يوم الخميس املصادف 28 
/ 12 / 2017 مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 20 % 
من القيم�ة التقديري�ة وعىل من 
ترس�و عليه املزايدة يتحمل اجور 
الداللي�ة واالعالن البالغة 2 % واي 

مصاريف اخرى .
ستار جبار حسني 
رئيس مجلس االدارة 

������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف 

الرصافة االوىل 
الرقم : 17647 

اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا 

بن�اء ع�ىل الطلب املق�دم إىل هذه 
الدائ�رة بتاري�خ 6 / 12 / 2017 
لتس�جيل العق�ار 1 / 9 الس�ور 
بأس�م / صال�ح مه�دي نصي�ف 
مجددا باعتب�اره حائزا له بصفة 
املال�ك للم�دة القانوني�ة ولغرض 
تثبي�ت امللكي�ة املذك�ورة تمهيدا 
للتس�جيل وف�ق اح�كام قان�ون 
التس�جيل العقاري رقم 43 لسنة 
1971 قررن�ا اع�الن ه�ذا الطلب 
فع�ىل كل من يدعي بوجود عالقة 
او حقوق معين�ة عىل هذا العقار 
تقديم عائدية من بيانات إىل هذه 
خ�الل م�دة ثالث�ني يوم�ا اعتبار 
من اليوم الت�ايل لنر هذا االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النته�اء م�دة ه�ذا االعالن 
وذلك الثب�ات حقوق�ه موقعيا يف 
الكش�ف ال�ذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض .
نسخة منه :

1 – وزارة املالية / االمالك .
2 – امان�ة بغ�داد / يرجى تعيني 
ممث�ال عنك�م واعالمن�ا باس�مه 
وااليع�از اليه الحض�ور يف الوقت 

املحدد اعاله .
3 – مديرية االوقاف .

4 – لوحة االعالن 
5 – الجريدة 

مدير التسجيل العقاري يف 
الرصافة / 1

������������������������
وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون 
االحوال املدنيه

اعالن
ق�دم املواطن )حربي محل لفته ( 
طلبا اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه 
تس�جيل اللقب يف قي�ده وجعله) 
الحس�يني (وعمال باح�كام املادة 
)24( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر 
الصح�ف  الطل�ب باح�دى  ن�ر 
اع�رتاض  لدي�ه  فم�ن  املحلي�ة 
خ�الل  املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
ف�رتة عرة ايام من تاريخ النر 
وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة/ وكالة
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وزارة الداخلية

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون 
االحوال املدنيه

اعالن
ق�دم املواطن) عيل ش�الل جياد (

طلبا اىل ه�ذه املديرية يطلب فيه 
تس�جيل اللقب يف قي�ده وجعله) 
الحس�اني( وعمال باح�كام املادة 
)24( من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 املع�دل تقرر 
الصح�ف  الطل�ب باح�دى  ن�ر 
اع�رتاض  لدي�ه  فم�ن  املحلي�ة 
خ�الل  املديري�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
ف�رتة عرة ايام من تاريخ النر 
وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير االحوال املدنية والجوازات 
واالقامة وكاله

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 7603/ش2017/6
التاريخ 2017/12/6

اعالن
اىل املدعى عليه / حيدر نجاح محمد 

عيل
اق�ام املدعيه )رحاب مهدي س�لمان( 
الدع�وى بالع�دد 7603/ش2017/6 
امام ه�ذه املحكمة وموضوعها تاييد 
حضان�ة االوالد كل من )غنى ورهف( 
اقامتكم وحس�ب  وملجهولي�ة مح�ل 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
حي الس�الم / النجف قررت املحكمة 
تبليغ�ك بخص�وص الدع�وى وبموعد 
املرافع�ة اعالنا  بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك الحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
الق�ادم املواف�ق ي�وم 2017/12/13 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة 
عدم حض�ورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عن�ك قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي 
������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية 

واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /

الواقعات 
العدد :4184

التاريخ 2017/12/5
اعالن

بن�اءدا ع�ىل املقدمة من ق�ل املدعي) 
عب�د الزه�ره ص�ادق ابوالقاس�م  ( 
ال�ذي يطلب تس�جيل لقب�ه وجعله) 
البيات�ي( ب�دال من )ف�راغ( فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل 
ف�رتة  اقصاه�ا عرة ايام وبعكس�ه 
س�وف تنظرهذه املديرية  يف الدعوى 
وف�ق احكام امل�ادة )24( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 
يف   24195 املرق�م  االداري  واالم�ر 

2016/6/12
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل 
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /
الواقعات 

اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي 
عدنان جبار عبد زيد الذي يطلب تبديل 
لقبه من  )جالبات( اىل )الكالبي( فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )خمسة عر يوم( 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدع�وى وفق احكام امل�ادة)22(  من 
قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 
2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

 2016/6/12
اللواء 
مهدي نعمة الوائيل
مدير الجنسية العامة وكالة

������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 475/ت/2017

التاريخ 2017/12/4 
اىل / املنفذ عليه / مجبل نعمه 

سلمان 
لقد تحق�ق لهذه املديري�ة من املدين 
مجهول االقامة حسب اشعار املختار 
ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س 
لك موط�ن دائم  او مؤق�ت او مختار 
يمك�ن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 م�ن قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفي�ذ املن�اذره خالل خمس�ة عر 
يوم�ا تب�دا م�ن الي�وم الت�ايل للن�ر 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه 
املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

احمد حسن داخل 
اوص�اف املح�رر :

ق�رار محكم�ة ب�داءة املن�اذرة املرقم 
 2017/11/12 يف  564/ب/2017 
املتضم�ن ال�زام املدي�ن مجب�ل نعمه 
س�لمان بتاديه للدائن سعدية حسني 
كاظ�م ورن�ا جاس�م محم�د ورب�اب 
جاس�م محم�د ورقية جاس�م محمد 
وس�جى جاسم محمد وضحى جاسم 
محمد واحمد وس�يف ومهند ومحمد 
اوالد جاس�م محمد وحس�ني جاس�م 
محمد بتاديه دين قدره 12,500,000 
اثن�ا ع�ر ملي�ون وخمس�مائة الف 

دينار

االمانه الخاصه ملزار نبي الله ذي الكفل ع 
ومسجد النخيله التاريخي
اعالن مزايدة للمرة الثالثه

تعل�ن االمانه الخاصه نبي الل�ه ذي الكفل ع 
عن تمديد املزايده الخاصه لبيع املواد املدرجه 
اوصافها ادناه ملدة )15( خمس�ة عر يوما 
تبدا م�ن الي�وم الت�ايل للنر االع�الن وعليه 
تكون املزايدة يف صباح يوم 2017/12/25يف 
تمام الس�اعه العارشه صباحا وفقا لقانون 
بي�ع وايجار ام�وال الدول�ه املرقم 21لس�نة 
2013فع�ىل الراغب�ني باملزاي�ده الحضور اىل 
االمان�ه الخاص�ه اعاله مس�تصحبني معهم 
املستمس�كات والتامين�ات القانونية البالغة 
20%من القيم�ة التقديرية من بدل بيع املواد 
وعىل املش�رتي تس�ديد مبلغ ال�راء )خالل 
7ايام( من تاريخ االحاله القطعيه وبعكس�ه 
يعترب ن�اكال ويتحمل فرق البدل�ني كما يلزم 
املش�رتي برفع املواد من املوقع خالل س�بعة 
اي�ام من تاريخ تس�ديد بدل البيع وبعكس�ه 
يتحم�ل غرامه قدرها )50/000( خمس�ون 

الف دينار عن كل يوم تاخري 

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل الراهن  /مهدي محمود شاكر  
نوع التبليغ اول /نهائي 

التسلسل او رقم القطعة 56/16
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 5 برئ الحمام

الجنس : قطعة ارض /بستان
رقم االبواب :
رقم الطابق:
رقم الشقة :

مقدار الدين )200,000,000( دينارا مئتان مليون دينار
اسم الدائن املرتهن: مرصف الرافدين 

تاريخ االستحقاق 
وصف سجل التامينات العينية

محل االقامة التامينات العينية 
محل االقامة املبني بالعقد:

بناء عىل  استحقاق الدين املبني اعاله وطلب الدائن تحصيله بالنظر لعدم اقامتك يف املحل 
املب�ني بالعق�د وانه ليس لك مح�ل اقامة معلوم غريه فتعترب بذل�ك مجهول محل االقامة 
فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ 

نر االعالن واال فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املحمودية

مصرف الرافدين/ االدارة العامة
لجنة بيع وايجار االموال المنقولة والغير منقولة

اعادة اعالن
يعل�ن مرصف الرافدي�ن االدارة العامة مج�ددا عن تاجري املح�ل الواقع ضمن 
بناية مرصف الرافدين / فرع قرطبة باملزايدة العلنية وفقا الحكام قانون بيع 
وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل ومل�دة 15 يوم تبدأ من اليوم 
التايل لنر االعالن بالصحف الرسمية فعىل الراغبني االشرتاك باملزايدة مراجعة 
مرصف الرافدين / فرع قرطبة مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
20% م�ن القيم�ة املقدرة وبصك مصدق وس�تجري املزايدة يف الس�اعة الثانية 
ع�ر من اليوم االخري من نر االع�الن يف مقر الفرع اعاله واذا صادف عطلة 
رسمية فاليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور الخدمة البالغة 

)2%( عىل ان يتم تسديد بدل االيجار مقدما سنويا

المدير العام

بدل االيجار رقم المحل
المالحظاتمدة االيجارالسنوي

فارغسنة6,000,000محل رقم )3( 

www.almustakbalpaper.net اعالنات8  العدد )1570(  االحد 10 كانون االول 2017
 وزارة الكهرباء

المديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية في البصرة
اعالن مناقصات  

تعلن املديرية العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف البرصة  احدى تش�كيالت وزارة  الكهرباء عن اعالن املناقصة كما 
يف الجدول ادناه وذلك حسب الروط واملواصفات الفنية التي يمكن الحصول عليها من مقر املديرية العامة قسم 
الش�ؤون التجارية الكائن يف محافظة البرصة / تقاطع الطويس�ة فعىل اصحاب الركات واملكاتب االختصاصية 
املس�جلني بصورة رس�مية والراغبني باملشاركة تقديم عطائهم حس�ب الوثائق القياسية ويوضع العطاء يف ظرف 
واحد مختوم ومؤرش عليه رقم املناقصة وعنوانها واسم الركة واملكتب والعنوان الكامل مع ذكر  الربيد االلكرتوني 
عىل ان تكتب محتويات كل   االغلفة وان يكون العطاء مطبوع وليس كتابة يد ويكون شامال التامينات االولية عىل 
ش�كل صك مصدق او خطاب ضمان صادر من مرصف عراق�ي معتمد بمبلغ قدره )33,000,000( ثالثة وثالثون 

مليون دينار عراقي عىل ان تستكمل اىل )%5(      
 عند االحالة وقبل توقيع العقد وسوف يهمل العطاء غري املستويف للروط ولن يتم استالم اي عطاء بعد تاريخ غلق 
املناقصة املثبت يف الجدول ادناه ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نر االعالن علما بان املديرية غري ملزمة 

بقبول اوطا العطاءات .
  www.moelc.gov.iq   وملعرفة التفاصيل يمكنكم زيارة املوقع االلكرتوني لوزارة الكهرباء

trad.dept.mgr@moelc.gov.iq_12 ولالجابة عىل االستفس�ارات مراس�لتنا عىل الربيد االلكرتوني

مبلغ التندرالمالحظاتالمبلغ التخمينيتاريخ الغلقاسم المحطةالموادرقم المناقصة ت

125/2017

تاجير مواد احتياطية 
  bearings  محامل
 oil  ومانعات تسرب

sealsالخاصة بالمواد 
الكهربائي الرئيسي نوع 

FT8

20/12/2017البزركان
 1.100.000.000
مليار ومائة مليون 

دينار  
اعالن جديد

300.000

 ثالثمائة الف 
دينار 

المهندس
تحسين زكي سالم
المدير  العام وكالة 

مديرية بلديات واسط
لجنة البيع وااليجار

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط عن تأجري 
االم�الك املدرج�ة اوصافه�ا يف ادناه والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية 
العزيزي�ة وف�ق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013. فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلدي�ة  العزيزي�ة خالل ف�رتة )30( ثالث�ون يوما تبدأ م�ن اليوم 
الت�ايل لنرها يف الصحف املحلية  مس�تصحبني معهم التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة )30 %( م�ن القيمة التقديري�ة بصك مصدق 
او نق�دا لكام�ل مدة االيج�ار وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري 
من مدة االع�الن يف مقر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة 
صباح�ا( ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النر واالعالن 
وكاف�ة املصاريف االخ�رى وعىل املس�تأجر جلب هوي�ة االحوال 
املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط 

الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

المهندس
علي عبد صيوان
مدير بلديات واسط
رئيس لجنة البيع وااليجار

ت/      املادة  /         الكميه /           ت/             املادة/       الكميه                   
1/ستاليت÷صحن       1                16/          مربده كبريه       1

 2/مكنسه كهربائيه     1                17/         سبلت 1/5طن      1   
3/ميز مكتبي 120سم    3               18/لوحه جداريه/               4   

4              UPS            /19                2                4/راوتر
5/نانو                  4                 20/حاسبة بالزما                2

6/مروحه سقفيه       10               21/كريس دوار                 3      
7/قاعده شمعه÷شيشه 21÷25      22/كريس ذو مسند ثابت    12

8/شيشه شمعه احمر      10           23/الله نفطيه                    2           
9/بورد كهربائي           4             24/سجادة صالة                 19
10/تاير سياره سنتايف   5             25/بطاريه كبريه                 3

11/ستاند القطه/      1                  26/ماكنة لحام                 1
12/طابعه كانون      3                  27/خالط ماء                   7

1       DVR 1                  28/جهاز كامرات  HP        13/طابعه
14/ميز حاسبه/1                           29/ضفرية رباعيه           1

1    MX 15/ساعه جداريه    17                  30/عاكسه كهربائية
31/سبلت 2طن      3                    32/بطاريه بيكم               2

االمانه الخاصه ملزار نبي الله ذي الكفل ع ومسجد 
النخيله التاريخي//بابل/الكفل

الموقعمدة االيجارمساحتهرقم الملك نوع الملكت
السعدونيةسنة واحدة76,5م772حانوت1
السعدونيةسنة واحدة24م792حانوت2
السعدونيةسنة واحدة15م822حانوت3

السعدونيةسنة واحدة88م832حانوت4

االسعدونيةسنة واحدة218م842حانوت5
السرايسنة واحدة24م852حانوت6
السرايسنة واحدة24م862حانوت7
مجاور البلدية القديمةسنة واحدة24م882حانوت8
مجاور البلدية القديمةسنة واحدة24م892حانوت9

مجاور البلدية القديمةسنة واحدة24م902حانوت10

مجاور البلدية القديمةسنة واحدة21م912حانوت11
مقابل دائرة المجاريسنة واحدة27م922حانوت12
مقابل دائرة المجاريسنة واحدة20م952حانوت13
مقابل دائرة المجاريسنة واحدة20م962حانوت14
مقابل دائرة المجاريسنة واحدة20م972حانوت15
مقابل دائرة المجاريسنة واحدة20م982حانوت16

مقابل دائرة المجاريسنة واحدة20م992حانوت17
مقابل دائرة المجاريسنة واحدة20م1002حانوت18

العدد: 3015 
التاريخ:   2017/11/12
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تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار االوىل ملحافظة النجف االرشف  عن اجراء املزايدة العلنية اليج�ار العقارات املبينة  تفاصيلها ادناه العائدة  
اىل بلدية النجف وملدة ) س�نة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21( لس�نة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك 
باملزاي�دة مراجعة بلدي�ة النجف او اللجنة خالل )30( ثالثون يوم من اليوم التايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغ�ة 200%  من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب 
مكت�ب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف بلدية النجف الس�اعة الحادية عرشة م�ن صباح اليوم التايل 
النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة املصاريف وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط :
1  � يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2  � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله
3  � يتعهد املس�تاجر  بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد ورقم القطعة ونوع 
املهنه حس�ب العقد ورقم الهوية ممارس�ه املهنة وتاريخ بداية العقد ونهاية العقد ومس�احة العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ 

العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4 � ع�ىل املس�تاجر مراجعة البلدية لتنظي�م عقد االيجار وتصديقه خالل )30( يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية وبعكس�ه يعترب 

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

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

8 � املشيدات عائدة للبلدية
 9 � يف حالة احالة االرض لالس�تثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فس�خ العقد واعتبار العقد مفس�وخ 
رضائيا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة استنادا الحكام القانون املدني باتفاق 

الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار 
10 � يتعه�د املس�تأجر بنص�ب كامرات مراقبة خدمتا المن املحافظة ولكش�ف الجرائ�م االرهابية والجنائية وبعكس�ه يتحمل كافة 

التبعات القانونية وتضمن فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة
11 � املستاجر ملزم بتنفيذ الكشف الفني املعد من قبل البلدية

12 � املس�تاجر ملزم بتش�يد الكش�ك عىل نفقته الخاصة ويعود للبلدية بع�د انتهاء العقد بحالة جيده وليس ل�ه الحق املطالبة باي 
تعويض 

13 � تقديم براءة ذمة للمزايد من ديون البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة الس�كن
14 � عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا 

صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )  12078(  يف 2012/11/21
15 � تكون امانات دخول املزايدة لش�اغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية لكتاب مكتب املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3

16 � للبلدية اضافة اي رشوط اخرى تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل موعد املزايدة باعالن الحق  بنفس الصحيفة
 17 � ع�ىل املتق�دم الحص�ول عىل املوافقة االمنية قبل الدخول باملزايدة المالك املدينة القديمة اس�تنادا لكتاب الس�يد محافظ النجف 

االرشف املرقم ) س ش 94( يف 2015/11/15

تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار االوىل ملحافظ�ة النجف االرشف عن اج�راء املزاي�دة العلنية اليجار العق�ارات املبينة  
تفاصيلها ادناه العائدة  اىل بلدية النجف وملدة ) سنة واحدة ( وفقا الحكام  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
) 21( لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�رتاك باملزاي�دة مراجعة بلدية النجف او اللجنة خ�الل )30( ثالثون يوم 
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 200%  من القيمة املقدرة بموج�ب صك مصدق وفقا للقانون  وكتاب مكتب الس�يد املحافظ 
املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف بلدية النجف الساعة الحادية عرشة من صباح اليوم التايل النتهاء 
مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من 

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

الرشوط :
1  � يبدا العقد من تاريخ صدور االحالة

2  � اليجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله
3  � يتعهد املس�تاجر  بوضع لوحة تعريفية تتضمن االس�م التجاري للماجور والرقم امللك البلدي القديم والجديد 
ورقم القطعة ونوع املهنه حس�ب العقد ورقم الهوية ممارسه املهنة وتاريخ بداية العقد ونهاية العقد ومساحة 

العقد وعائدية امللك وبخالفه يتم فسخ العقد دون اللجوء اىل املحاكم املختصة 
4 � عىل املستاجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار وتصديقه خالل )30( يوم من تاريخ ورود االحالة القطعية 

وبعكسه يعترب ناكال وفق القانون
5 � تكون امانات دخول املزايدة لشاغلني العقار )50%( من القيمة التقديرية لكتاب مكتب املحافظ املرقم )30( 

يف 2016/1/3
6 � يف حالة احالة االرض لالستثمار او اقامة اي مرشوع فللطرف االول مديرية بلدية النجف فسخ العقد واعتبار 
العقد مفس�وخ رضائيا يف حالة توقيع املس�تاجر عىل بنود العقد املتضمنة فس�خ العقد لغرض املصلحة العامة 

استنادا الحكام القانون املدني باتفاق الطرفني ودون الحاجة اىل توجيه انذار 
7 � عىل املتقدم الحصول عىل املوافقة االمنية قبل الدخول باملزايدة المالك املدينة القديمة اس�تنادا لكتاب الس�يد 

محافظ النجف االرشف املرقم ) س ش 94( يف 2015/11/15
8� املستاجر ملزم بتنفيذ الكشف الفني املعد من قبل البلديه

9 � املستاجر ملزم بتشيد  الكشك عىل نفقته الخاصة ويعود للبلدية بعد انتهاء العقد بحالة جيده وليس له الحق 
املطالبة باي تعويض

المساحةم2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال

12م71832جزء من القطعة 1/18682كشك / لبيع السكائر والمرطبات والمشروبات الغازية / منطقة الجديدات

كشك / لبيع السكائر والمرطبات والمشروبات الساخنه / المقبره قرب استعالمات 
9م72322جزء من القطعة 2/18730الدفن

كشك/ حداده سيارات ثقيله /حي الصناعي قرب اعدادية الصناعه جزء من 
12م7971922القطعة 1/7952

4,5م72002جزء من القطعة 1/7952كشك لبيع الشاي والماكوالت /حي الصناعي خلف المسبح

4,5م71972جزء من القطعة 3/2713كشك االكالت السريعه / حي العروبة ضمن منطقة االسواق

9م71932جزء من القطعة 3/41092كشك لبيع السكائر والمرطبات /حي الوفاء

كشك لبيع المرطبات والسكائر /جزء من القطعة )3/18730( المقبرة /قرب 
9م772312استعالمات الدفن

9م72062جزء من القطعة 3/87320كشك لبيع المواد الغذائية /حي السالم /مجمع السالم

4,5م71812جزء من الطقعة 2/18503 كشك لبيع المرطبات والمشروبات الساخنة /حي السعد

كشك فيتر سيارات /جزء من القطعة )1/7952( /حي الصناعي قرب اعدادية 
12م8472302الصناعة

9م372082كشك استنساخ جزء من القطعة 2/18730 المقبرة استعالمات الدفن

4,5م71962جزء من القطعة 2/7952كشك لبيع الزهور / الجديدات ضمن منطقة شارع المجزرة

9م71052جزء من القطعة 3/18682كشك لبيع السكائر والمشروبات الساخنه /حي عدن

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار االوىل

رئيس مهندسني
حممد صاحب كريم

رئيس مهندسنيرئيس اللجنة
حممد صاحب كريم

رئيس اللجنة

اعالناعالن
العدد :1154

التاريخ :2017/12/7
العدد :1104

التاريخ :2017/11/21

المساحةم2الرقم الجديدالرقم القديمنوع الملك والموقع واالستعمال

27م455422مخزن /عماره الميدان

كارتات تعبئة بنايه تجارية 1206 /مدخل شارع زين العابدين الطابق 
)6,5*8,3(م3768212االول

ورشة صياغة /بناية تجارية 1206 مشراق/ الطابق الثاني مدخل 
)4,8*6,75(426826شارع زين العابدين 

م2

ورشة صياغة /بناية تجارية 1206 مشراق/ الطابق الثاني مدخل 
 )3*, 6,75(486832شارع زين العابدين 

م2

خياطة /بناية تجارية 1206 مشراق/ الطابق الثاني مدخل شارع زين 
 )3*, 6,75(516835العابدين 

م2
خياطة /بناية تجارية 1206 مشراق/ الطابق الثاني مدخل شارع زين 

 )3*, 6,75(526836العابدين 
م2

خياطة /بناية تجارية 1206 مشراق/ الطابق الثاني مدخل شارع زين 
)3,95*5،6( 546838العابدين 

م2 

جزء من القطعة كماليات /براق
14,7م41333532

جزء من القطعة بيع المالبس/براق
22,4م41333542

جزء من القطعة بيع المالبس/براق
26،6م41372032
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10850
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       دبي/ حسين الشمري - موفد 
االتحاد العراقي لالعالم الرياضي

وصل�ت مس�اء ام�س االول الجمعة 
بعثة وفد اللجن�ة الباراملبية الوطنية 
العراقي�ة اىل مدين�ة دب�ي االماراتية 
للمش�اركة يف بطولة آس�ياد املعاقني  
احداثه�ا  س�تجري  الت�ي  للش�باب 
ومنافس�اتها يوم غد االثنني صباحا 
بمشاركة )30( دولة عربية واسيوية 
وس�لطنة  والكوي�ت  الع�راق  وه�ي 
ُعمان وفلس�طني والسعودية واليمن 
والبحري�ن واي�ران واالم�ارات البل�د 
املنظ�م والص�ني وكوري�ا الجنوبي�ة 
والفلب�ني وهونغ كونغ واندونيس�يا 
وماليزي�ا  وكازاخس�تان  وفيتن�ام 
واليابان وسنغافورة وتايلند ومنغوليا 
واوزبكس�تان  وباكس�تان  والهن�د 
ومكاو وتركمانستان وطاجكستنان 

وقريغزستان وسريالنكا والنيبال.

اجتماع البعثة العراقية
ج�رى صباح ام�س الس�بت اجتماع 
مهم للبعثة العراقية برئاس�ة رئيس 
البعث�ة عبي�د عني�د ورئي�س الوف�د 
العراقي الدكتور احمد العاني ونائب 
رئيس البعثة مج�ي عودة مع العبي 
ومدرب�ي الوفد العراق�ي وقد تضمن 
االجتم�اع ح�ث الالعب�ني واملدرب�ني 
عىل ب�ذل افضل املس�تويات والعطاء 
يف هذه املنافس�ات من اجل الخروج 
بنتائج ايجابية تليق بس�معة اللجنة 
الباراملبية السيما وان هذه املشاركة 
هي الثالث�ة بعد ان ش�ارك العراق يف 
النس�خة االوىل التي ج�رت يف اليابان 
ع�ام 2009 والبطول�ة الثاني�ة التي 

اقيمت يف كوريا الجنوبية عام 2013.
واض�اف ممثلو البعث�ة العراقية: ان 
ه�ذه املش�اركة نريده�ا ان تك�ون 
ممي�زة م�ن حيث  حص�د العديد من 
اوس�مة الفوز عىل الرغم من ان هذه 
البطول�ة قد اقترصت عىل مش�اركة 

خمس�ة اتحادات فقط نتيجة ضعف 
الجانب امل�ادي ل�دى الباراملبية , وقد 
اب�دى الالعبون واملدرب�ون ارصارهم 
افض�ل  تحقي�ق  ع�ىل  وعزيمته�م 
االنج�ازات التي تلي�ق بواقع رياضة 
املعاقني وما وصلت اليه من انجازات 

عاملية.

اجتماع رؤساء البعثات والوفود 
المشاركة

ومن املؤمل ان يكون قد عقد اجتماع 

املش�اركة  البعث�ات والوفود  ممث�ي 
مع اللجن�ة املنظمة للبطولة مس�اء 
ي�وم امس الس�بت وس�يمثل العراق 
رئي�س البعث�ة عبيد عني�د والدكتور 
احمد العاني ومن املتوقع ان يتضمن 
االجتماع حث والتزام العبي املنتخبات 

املشاركة بلوائح وانظمة البطولة من 
اج�ل ان تخرج بصورة اجمل وافضل 
تليق بالبل�د املنظم من حيث حس�ن 
الذي س�يوافق منافس�ات  التنظي�م 

البطولة.

حصاد وفير
وق�ال رئيس البعث�ة العراقي�ة عبيد 
عني�د: كلنا ام�ل وطموحات كبرية يف 
ان يقدم العبونا افضل املس�تويات يف 
هذه املشاركة التي نبغي من خاللها 
حصاد وفري من اوسمة الفوز امللونة 
ال س�يما وانن�ا سنش�ارك بخم�س 
فعاليات وهي رفع االثقال والسباحة 
وتن�س  للمكفوف�ني  اله�دف  وك�رة 

الطاولة والبوتشيا.
واض�اف: ان ثقتن�ا كب�رية ج�دا بان 
يظهر العبونا  بمستويات فنية نؤكد 
من خالله�ا صحة عملن�ا ونهجنا يف 
صقل مواه�ب رياضيينا ورياضياتنا 

لغرض حصد االنجاز.

  منافسة تليق بسمعة رياضة المعاقين
ام�ا رئي�س الوف�د العراق�ي الدكتور 
احم�د العان�ي فقال: نح�ن نريد من 
املنافس�ة  تأكي�د  املش�اركة  ه�ذه 
العراقي�ة من اج�ل الظف�ر باالنجاز 
ال�ذي يلي�ق بس�معة الباراملبي�ة وما 
وصلنا الي�ه من تقدم عرب املس�توى 
الفن�ي برغم من الضائقة املالية التي 

نعاني منها.
واش�ار العاني اىل انه يتوقع ان تكون 
املش�اركة العراقي�ة رقم�ا صعب�ا يف 
انت�زاع اوس�مة الف�وز م�ن العب�ي 
منافس�ة  ع�رب  االخ�رى  املنتخب�ات 
محتدم�ة تؤكد علو كع�ب ابطالنا يف 

صناعة االنجاز.

طموحنا تحقيق االفضل
ومن جهته قال نائب رئيس البعثة مجي 
عودة ان هدفنا االول والرئييس من هذه 
املش�اركة ه�و تحقيق االنج�از االفضل 
الذي يلي�ق برياضة املعاقني.واضاف: انا 
ش�خصيا اتوقع ان تكون هذه املشاركة 
متميزة من حيث االنجاز وعدد االوسمة 
برغ�م اقتص�ار مش�اركتنا ع�ىل خمس 
فعاليات فقط اال اننا لدينا الثقة الكبرية 
بالعبينا والعباتنا يف ان تكون مشاركتهم 
بمس�توى طموحنا ال�ذي جئنا من اجله 

لخطف االوسمة امللونة.

الطاولة ستكون فرس الرهان
واما رئي�س اتحاد تنس الطاولة س�مري 
الك�ردي فق�ال ان�ا ش�خصيا جئ�ت اىل 
البطول�ة لغرض تحقي�ق االنجاز وليس 
للمش�اركة , وه�ذه الثق�ة نابع�ة م�ن 
خ�الل ارصار العبين�ا والعباتنا عىل بذل 
املس�تحيل م�ن اج�ل تحقيق م�ا نصبو 
الي�ه من انج�از برغم ان جمي�ع العبينا 
والعباتنا يشاركون للمرة االوىل باستثناء 
الالعب منتظر فاروق كي اثبت لالخرين 

نجاح عملنا واليوم جئنا لحصد ثماره.

ارقام مميزة
وق�ال رئي�س اتح�اد الس�باحة هاش�م 
فرز: ان مش�اركتنا هذه ستكون مميزة 
بتحقيق افضل االرقام التي تليق باللعبة 
ال�ذي بذلن�ا م�ن اجله�ا الكث�ري لغرض 
وصوله�ا لالنج�از ال�ذي نبح�ث عن�ه.

واضاف فرز: اتوقع ان يحصد س�باحونا 
نتائ�ج ممي�زة مع�ززة بارق�ام جدي�دة 
ممي�زة نؤكد م�ن خاللها صح�ة نهجنا 
التدريب�ي واالداري اللذين عملنا عليهما  
منذ س�نوات طويلة وان ش�اء الله اليوم 

سنحصد االنجاز املميز.

بمشاركة 30 دولة عربية وآسيوية

غدًا.. انطالق منافسات أسياد املعاقني للشباب

االحتاد املركزي للقوس والسهم يقيم حفاًل لتوزيع  الشهادات 
التدريبية والتحكيمية

            بغداد / رحيم الدراجي

اقام االتحاد المركزي للقوس والسهم حفال لتوزيع  الشهادات 
التدريبية والتحكيمية بين المش�اركين بال�دورة التي اقامها 
االتح�اد العرب�ي للعبة ف�ي العاصمة بغ�داد ، والتي حضرها  
عضو المكتب التنفيذي للجنة االولمبية خليل ياس�ين ومدير 
ادارة اللجن�ة االولمبي�ة حام�د الرعد، وجميع اعض�اء اتحاد 
القوس والس�هم ، فضال عن المش�اركين في ال�دورة .واثنى 
عضو المكتب التنفيذي خليل ياسين على الجهود القيمة التي 
بذله�ا االتحاد من خالل تهيئة جميع االمور اللوجس�تية التي 
اس�همت ف�ي انجاح ال�دورة  ، فضال على افتت�اح مقر ميدان 
فاطم�ة التخصصي الكش�في ف�ي المنصور  للعبة. مش�يرا 

ال�ى: ان اللجن�ة االولمبية تعد اتحاد القوس والس�هم من 
االتح�ادات المميزة من خالل العمل الجاد والنتائج الطيبة 
الت�ي حققها خالل الس�نوات المنصرمة .هذا وقدم عضو 
المكتب التنفي�ذي ومدير ادارة اللجن�ة االولمبية ورئيس 
اتحاد القوس والس�هم والمحاضر المصري، احمد قوره، 
الش�هادات التدريبية والتحكيمية للمش�اركين في الدورة 

وسط افراح وهتافات صدحت بحب العراق وفلسطين 
ال�ى  واالس�تنكار  والش�جب  وس�وريا، 

االدارة االمريكية  بنقل س�فارتها 
الى  القدس واعتبارها عاصمة 

للكيان االسرائيلي.من جانبه، 
اعرب رئي�س اتحاد القوس 
المشهداني،  والسهم، سعد 
ال�ى رئي�س  تقدي�ره  ع�ن 
واعضاء المكت�ب التنفيذي 
للجن�ة االولمبي�ة، الس�يما 
االمينين العام والمالي حيدر 

حس�ين وس�رمد عب�د االل�ه، 
وعضو المكتب التنفيذي خليل 
لدعمهم وحضورهم  ياس�ين، 
ف�ي افتت�اح وخت�ام ال�دورة. 
مؤك�دا حرص جمي�ع اعضاء 
مواصل�ة  عل�ى  االتح�اد 
االنجازات  العطاء وتحقي�ق 
الت�ي تليق بإس�م وس�معة 
الرياضة العراقية في جميع 

االستحقاقات الخارجية .

مانشسرت يونايتد ينافس تشيليس عىل صفقة شتوية
            المستقبل العراقي / متابعة

كش�فت تقارير صحفية ، أن نادي مانشسرت 
يونايتد اإلنجليزي، يريد منافس�ة مواطنه 
يوفنت�وس  الع�ب  ض�م  ع�ى  تش�يليس، 
اإليطايل، يف فرتة االنتقاالت الشتوية املقبلة.

ويس�عى تش�يليس، إىل ض�م الظهري األيرس 

ليوفنتوس، الربازييل أليكس س�اندرو، لكن جوزيه 
مورينيو، مدرب الشياطني الحمر، وضع عينه عى 
الالع�ب نفس�ه.وقال موقع “كالتش�يو مريكاتو” 
اإليط�ايل، إن الالع�ب لم يظه�ر بالش�كل املطلوب 
م�ع البيانكونريي هذا املوس�م، حيث ش�ارك يف 8 
مباريات بالدوري، وصنع ثالثة أهداف وسجل مرة 
واحدة فقط.وكانت تقارير قد كش�فت عن امتالك 

موريني�و، 80 مليون جنيه إس�رتليني، يف ميزانية 
التعاق�دات الش�توية التي س�تبدأ الش�هر املقبل، 
وسيحاول التعاقد مع ساندرو، لتعويض الفشل يف 
التعاقد مع داني روز ظهري أيرس توتنهام ومنتخب 
إنجلرتا.وكان جريزمان قد أنهى مباراة فريقه أمام 
تش�يليس الثالثاء املايض يف الجولة األخرية من دور 

املجموعات بدوري أبطال أوروبا، بآالم عضلية.

            المستقبل العراقي / متابعة

تلقى نادي بايرن ميونيخ، أنباء س�يئة بشأن حارس مرماه الدويل األملاني مانويل نوير، البعيد عن املالعب 
منذ فرتة طويلة بسبب اإلصابة.وكشفت تقارير صحفية أملانية، تأخر عودة مانويل نوير، حارس مرمى 
الفريق البافاري للمالعب، عقب اإلصابة التي تعرض لها مؤخرًا يف القدم.وبحس�ب موقع »س�بورت 
1« األملان�ي، فإن إصابة نوير س�تحتاج لوق�ت أطول مما كان ُمخطط له، حي�ث كان من املتوقع 
عودت�ه يف 12 يناير/كان�ون الثاني املقبل خ�الل مواجهة باير ليفركوزن.وأش�ار املوقع، إىل أن 
العودة تم تأجيلها إىل ش�هر فرباير/شباط املقبل، نظرًا ألن نوير وبعد 11 أسبوع من العملية 

الجراحية يف مشط القدم، ال يزال يحتاج للميش بمساعدة العكازات والحذاء الخاص.

            المستقبل العراقي / متابعة

ق�اد املدير الفني لن�ادي أتلتيكو مدري�د، األرجنتيني دييجو س�يميوني 
جلسة مران استعدادا ملواجهة ريال بيتيس اليوم األحد يف الجولة ال�15 من 
الدوري اإلس�باني لكرة القدم.وتدرب يف خط الهجوم أنخل كوريا والفرنيس 
كيفن جامريو يف ظل ش�كوك حول مش�اركة الفرنيس أيضا أنطوان جريزمان 

الذي لم يتدرب مع »الروخيبالنكوس« لليوم الثاني عى التوايل.

سيميوين يبحث عن حلول 
هجومية حتسبا لغياب جريزمان

بايرن ميونيخ يتلقى أنباء سيئة بشأن نوير

            المستقبل العراقي / متابعة

احتفل البرتغالي كريس�تيانو رونالدو، العب 
ريال مدريد اإلسباني بالكرة الذهبية الخامسة 
أم�ام جماهي�ر ملع�ب س�انتياجو برنابي�و، 
قبل انطالق مباراة الفريق أمام إش�بيلية في 
الجولة 18 من الليجا.وظهر رونالدو بالكرات 
الذهبية الخمس له على عشب الملعب، حيث 
وضع�ت على منص�ة بالل�ون األبيض، ورفع 
البرتغال�ي الكرة الخامس�ة أم�ام الجماهير.

وت�وج رونال�دو بالك�رة الذهبية الخامس�ة 
ل�ه ي�وم الخمي�س الماض�ي، ف�ي العاصمة 
الفرنس�ية باريس.وأصبح الالعب البرتغالي 
يمل�ك 4 ك�رات ذهبي�ة م نادي�ه الحالي ريال 
مدري�د، بينم�ا حصل عل�ى الك�رة األولى له 
عندما كان في صف�وف مانش�ستر يونايتد.

كريستيانو ورنالدو حيتفل بالكرة 
الذهبية أمام مجاهري الربنابيو
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اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«

؟؟هل تعلم
أن األفع�ى تس�مع األص�وات عن طري�ق التق�اط ذبذبات 

موجات الصوت بلسانها.
أن س�كان العالم يزدادون بمعدل مليون ونصف املليون كل 

أسبوع.
أنه يف العمليات الجراحية يتم تطعيم النسج الحية جراحيا 
من مناطق أخرى من نفس الجسم ، أو من جسم توأم ثان 

يشبه اإلنسان الذي تجرى له العملية.,
أن كلمة »ملاذا« يف اإلنجليزية ليس�ت فقط أداة استفهام بل 

هي اسم لنوع من أنواع البقر.
أن األول م�ن إبري�ل )نيس�ان( يدع�ى عندنا كذب�ة إبريل ، 
ويس�مى يف بريطانيا يوم الخدعة ، ويف فرنسا يوم السمك، 

ويف اليابان يوم الدمية أما يف أسبانيا فيدعى بيوم املغفل.
أن الح�رات تنق�ل لإلنس�ان م�اال يقل عن ثالث�ن مرضا 

مختلفا.
أن اللسان يختلف مثل بصمات األصابع من شخص آلخر.

أن هن�اك أنواع�ا من الس�حلبية ) نبات( له�ا براعم يحوي 
كل برع�م منه�ا ب�ذورا صغ�رة ، يبل�غ عددها م�ا يقارب 

70,000,000 بذرةصغرة.
أن ضغ�ط امل�اء داخ�ل كل خلي�ة يف البصلة كاف لتش�غيل 

محرك بخاري.
أن اإلنسان هو الحيوان الوحيد الذي ينام عىل ظهره.

ُك�ن واضًح�ا يف خيارات�ك وترصفاتك، وضع 
الخطط واألهداف، وانطلق باتجاه تحقيقها 
. تب�دي بع�ض االنفعاالت  ب�كل ص�ر وت�أنٍّ
واألحاسيس الس�لبّية، ُتفس�د األجواء وتثر 
بعض االضطرابات والحساسيات بينك وبن 

الريك.

اإلحس�اس  اآلخري�ن وإىل  إىل دع�م  تحت�اج 
بالطمأنينة واالس�تقرار، وه�ذا ما يوفره لك 
املن�اخ العائ�ي واملهني والعاطف�ي. قد تعيد 
العالق�ة مع ش�خص غ�ال عىل قلب�ك أو مع 
بع�ض الذي�ن ابتعدت عنهم لس�بب أو آلخر. 

تعيش أجواء رومانسية ولقاءات حارة

حاف�ظ ع�ىل حيويت�ك وحب�ك للحي�اة، وان 
ش�عرت ببعض االنكماش والرتاجع. إذا كنت 
وحيداً تفضل التسلية عىل االرتباط الحقيقي 
وتنج�ذب إىل بع�ض الناس وتهت�م باملظاهر 
أكثر م�ن العم�ق. الروتن يف العم�ل هو من 

األمور التي تسبب لك انزعاجاً كبراً.

حاول أن تستعمل عالقاتك الخاصة والعامة 
لتعزيز موقعك العمي، لكن من دون استغالل 
اآلخرين. قد تشهد الفرتة املقبلة بعض التذّمر 
من الريك، لكّن ترصفاتك األخرة دفعته إىل 
القيام بردة فعل حاس�مة يف هذا االتجاه. ال 

تجرب القدر وال تذهب اىل مجاالت خطرة.

مهم�ا تك�ن البضاع�ة أو الس�لع أو األفكار 
الت�ي ترّوجها، تجد الزبائ�ن الحارضين لها. 
قد تس�افر إتماماً ملهمة، وقد تشعر بتحسن 
األح�وال وبحيوي�ة كب�رة للعم�ل والعط�اء 
والتقدم من دون تعب. إذا شوّش عليك بعض 

الظروف، فإنه لن يحبط من عزيمتك.

معالجة شؤونك املالية ستكون يف مصلحتك، 
وال س�ّيما بعد الصعوبات التي أقلقتك أخراً. 
ال تح�رج الري�ك بترصف�ات غ�ر م�ّررة، 
وخصوص�ا أن ردة فعله قد تفاجئك وتدفعك 

إىل إعادة حساباتك.

علي�ك االهتم�ام بنفس�ك أكثر وال س�ّيما يف 
العم�ل، وهذا يف�رض عليك القي�ام بواجبك 
وليس أكثر مما ه�و مطلوب منك. الغموض 
وكث�رة األرسار ق�د يولّدان بعض الش�ك عند 
الريك، وهذا قد تكون له انعكاسات سلبية 

قريباً.

كث�رة الضغ�وط تولّ�د نوع�اً م�ن االرتب�اك، 
فح�اول أن تك�ون أكث�ر ه�دوءاً لتتمّكن من 
تمرير املرحلة بأقل خس�ائر ممكنة. األجواء 
العاطفي�ة مع الريك أكث�ر من جيدة، وهذا 
سيساعدك عىل تخطي العقبات التي تعرتض 

طريقك.

تتخذ مشاريعك أشكاالً جديدة فتشعر بزوال 
العقبات، لوال أنك مضط�ر إىل ترير كل قرار 
أو موقف تتخ�ذه، وإعطاء رشح وتفس�ر، 

حتى ال تواجه اعرتاضاً أو احتجاجاً.

تنويع االقرتاحات يف العمل قد يكون س�الحاً 
ذا حدّي�ن، وه�ذا يدفع�ك إىل حس�م األم�ور 
رسيع�ًا قب�ل ف�وات األوان. تب�دو اقرتاحات 
الريك أكث�ر واقعية مما كنت تتصور، لذلك 
يستحسن البحث يف التفاصيل لوضع النقاط 

عىل الحروف.

برج الدلو اليوم االربعاء 2017-12-10
الح�ظ املمتاز س�يكون حليفك قريب�اً، وهذا 
س�يغر االتجاهات نحو األفضل بعد سلسلة 
تعث�رات غر مرّرة. عالق�ة عاطفية تتحكم 
فيها املزاجي�ة، وهذا يدفعك إىل اتخاذ قرارات 

حاسمة يف هذا االتجاه.

قد ال تعجبك االنتقادات من املسؤولن عنك يف 
العمل، لكن ال تترسع فبعض هذه االنتقادات 

منطقي جداً. 
عليك أن تبذل جهداً أكر لتحسن عالقتك مع 
الري�ك، ذلك يس�اعد يف توفر أج�واء أفضل 

بينكما.

احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العذراء

احلوت

املقادير:
2 كيل�و ليمون - ربع كيلو فلفل حار - 2 كوب عصر 
ليمون - 1 كوب عصفر - نصف كوب حبة الركة - 1 

كيس ملح – زيت -ماء
طريقة التحضر:

يغسل الليمون جيداً، وينقع يف املاء ملدة ليلة كاملة.
يرفع الليمون من املاء، ويرتك ليصفي مائه.

يشق الليمون من الجزء العلوي عىل شكل عالمة +.
يوض�ع املل�ح يف بولة، ويض�اف إلي�ه العصفر وحبة 

الركة، وتخلط جيداً.
تحىش شقوق الليمون بخليط امللح، وتوضع جانباً.

ي�رص الليم�ون يف برطم�ان نظيف وج�اف، ويوزع 
الفلفل الحار بن طبقاته.

يوضع حتى امت�الء الرطمان، ثم يصب فوقه عصر 
الليمون وبعض املاء حتى يغطيه.

يوضع الزيت عي، ثم توضع قش�ور الليمون الذي تم 
عرصه أعىل الرطمان.

يغلق بإحكام، ويقلب رأساً عىل عقب عدة مرات.
يوض�ع يف م�كان ج�اف ملدة ش�هر عىل األق�ل وحتى 

ينضج.
يقدم مع الوجبات املختلفة.

وجود حياة خارج الكوكب!
أظهر مسح أجري يف 24 بلدا أن ما يقرب من نصف البر يعتقدون 
يف وج�ود حي�اة خ�ارج كوك�ب األرض ويرغب�ون يف التواص�ل مع 
كائناتها.وقال باحثون إن املسح يساعد عىل توضيح مدى استمرار 
شعبية سلسلة أفالم “ستار وورز” بعد 40 عاما من عرض أول فيلم 
منها. ومع اقرتاب إطالق أحدث أفالم السلس�لة والذي يحمل عنوان 
“ذا الس�ت جيدي”، نر الباحثون نتائج املس�ح التي خلصت إىل أن 
47 باملئة من املش�اركن الذين تخطى عددهم 26 ألفا يعتقدون “يف 
وجود حضارات رش�يدة خارج كوك�ب األرض”. بل واألكثر من ذلك 
أن 61 باملئة قالوا “نعم” عندما س�ئلوا إن كانوا يعتقدون يف “شكل 
من أش�كال الحياة عىل كواك�ب أخرى”.وأكد الباحثون بمؤسس�ة 
جلوكاليتي�ز أن ما يقرب من الربع قال�وا إنهم ال يعتقدون يف وجود 
حي�اة عاقلة خارج كوك�ب األرض.ولم يكن هذا أول مس�ح يجمع 
آراء ع�ن كائنات غر أرضية، فقد س�بق وأن خلصت اس�تبيانات يف 
أملانيا وبريطانيا والواليات املتحدة إىل نس�ب مشابهة، لكن الباحثن 
يقول�ون إن�ه أضخم اس�تطالع رأي من نوعه بمثل ه�ذا التنوع من 

البلدان.

الساعة تعود إىل املعصم
قال�ت خب�رة املوضة األملاني�ة س�يلفيا إيبنر إن س�اعة اليد 
تع�ود بق�وة إىل عالم املوض�ة حالي�ا لتزّين املعص�م مجددا، 
بعدما توارت لفرتة من الوقت بس�بب ازدهار الهواتف الذكية 
وأس�اور اللياق�ة البدنية.وأضافت إيبنر أن س�اعة اليد تعتر 
بمثاب�ة قطع�ة إكسس�وار تضفي ملس�ة أناقة ع�ىل املظهر، 
مش�رة إىل رضورة أن تقتني املرأة موديلن عىل األقل، بحيث 
يتس�م أحدهم�ا بطابع كاجوال، يف حن يتح�ىّل اآلخر بطابع 
أنيق.وم�ع املالبس الكاجوال يمكن ارتداء س�اعة ذات طابع 
ريايض، تش�تمل عىل س�وار م�ن الجلد ومينا زرقاء وجس�م 
يزهو بالذهبي املائل للوردي. ومع املالبس الكالسيكية يمكن 
ارتداء س�اعة أنيقة ذات سوار جلدي أو سوار مفصي.وأشار 
خراء املوضة إىل أن الساعات الذكية تغزو عالم املوضة حاليا 
لتساير روح العرص، وهي عبارة عن ساعات يمكنها االقرتان 
بالهات�ف الذك�ي أو الكمبيوت�ر اللوح�ي، وتق�ّدم العديد من 
الوظائف بفضل التطبيق�ات املختلفة، مثل مقياس رضبات 

القلب أو عّداد الخطوات.

بدون تعليق

خملل الليمون
بحبة الربكة

ق اليوم..
طب

يبيع أرايض عىل سطح القمر

 وجد رجل األعمال األمركي، دينيس 
هوب، ال�ذي كان ال يملك ثمن قطعة 
أرض عىل األرض، أنه ثري يف الفضاء، 
حيث اكتش�ف أن الفض�اء الخارجي 
اآلن مث�ل الغ�رب األمرك�ي القدي�م 
يفتقر للقوان�ن والتنظيم.وأقرب ما 
لدين�ا إىل قان�ون يحك�م الفضاء هو 
التي  الخارجي”،  الفض�اء  “معاهدة 
وضعتها األمم املتحدة يف عام 1967، 
وتصادق عليها الي�وم أكثر من 100 
دولة، وتحرّم ه�ذه املعاهدة عىل أي 
دولة حقوق ملكية للفضاء الخارجي 
أو أّي�ا من األجرام الس�ماوية. إال أن 
املعاه�دة لم تأت ع�ىل ذكر الركات 
الخاص�ة أو األف�راد، وه�ذه الثغرة 
ش�جعت ه�وب ع�ىل طل�ب توثي�ق 

ملكيته للقمر.ولم يُكن األمر بالنسبة 
لهوب مزحة أبدا، فقد أس�س موقعا 
للتواص�ل  القم�ر  بس�فارة  خاص�ا 
م�ع س�كان األرض املهتم�ن براء 
عق�ارات خ�ارج كوكبهم.وبحس�ب 
مصادر إعالمي�ة، كان دينيس هوب 
يبيع قطعة فدان األرض ب�19 دوالرا 
و99 سنتا، ليصل السعر النهائي مع 
الرضائب القمرية أو الفضائية إىل 24 
دوالرا لقطع�ة األرض الواحدة مهما 
القمر..وتمّك�ن  كان موقعه�ا ع�ىل 
منذ ع�ام 1980 من بيع 600 مليون 
ف�دان م�ن أرايض القم�ر، ورّصح يف 
مقابل�ة صحافي�ة أن زبائن رشكته 
باتوا يقاربون الستة مالين شخص 

ينتمون إىل 193 دولة.

ألوان أكياس احلفاظات تقتل الرضع!!
طالب�ت “الجمعية امللكي�ة للوقاية من الح�وادث” يف بريطانيا برضورة 
وض�ع تحذيرات ع�ىل أكي�اس حفاظ�ات األطف�ال، بعد تك�رر حوادث 
االختناق واملوت بس�ببها.وذكرت هيئة اإلذاعة الريطانية “بي بي يس”، 
أن الجمعي�ة س�جلت وف�اة 17 طفال عىل األق�ل مؤخرا، ج�راء حوادث 
االختناق بأكي�اس الحفاظات.ونصحت الجمعي�ة بإبقاء هذه األكياس 
بعيدة عن متن�اول األطفال؛ ألنها قد تؤدي إىل اختناق الطفل إذا وضعها 
عىل رأسه، خاصة أن ألوان هذه األكياس الزاهية والراقة تجعلها جذابة 
لألطفال..وأوضحت أن أكياس حفاظات األطفال مصنوعة من البالستيك 
الرقيق، وتغطي الرأس بسهولة، كما يمكن بلعها بسهولة.ولفتت إىل أنه 
نظرا لخفة وزن هذه األكياس فإنها تطر بسهولة يف الهواء لتقع بأيدي 
األطفال.وأشارت الجمعية إىل أن تخزين هذه األكياس بالقرب من رسير 
الطف�ل أدى إىل وقوع حوادث مأس�اوية. وحكت والدة الطفل مايس�ون 
أمس�ن، ال�ذي تويف عن عمر ال يتجاوز 7 أش�هر يف ع�ام 2013، تجربتها 
املأس�اوية قائلة “وضعت الطاولة املخصصة بتغير الحفاظات بالقرب 
من رسي�ر طفي مثلما تفع�ل الكثر من األمه�ات، ووضعت يف جيوبها 

بعض الحفاظات واألكياس الخاصة بها”.

سيارات ذاتية القيادة
بدأت مجموعة »ليفت« وهي أكر منافس ل� »أوبر« 
يف الواليات املتحدة تجربة خدمة لتأجر س�يارات 
أجرة ذاتية القيادة مع بعض الزبائن يف بوسطن، 
وفق ما أعلنت الركة األمريكية.وسيشهد بعض 
الزبائن يف هذه الوالية األمريكية وصول »س�يارة 
مس�تقلة« لنقلهم عند اس�تخدام التطبيق لحجز 
رحلة، حس�ب ما جاء يف بيان مش�رتك صادر عن 
الرك�ة ومجموع�ة »نيوتونوم�ي« املتخصصة 
يف تقني�ات القيادة الذاتية. وكان�ت »ليفت« التي 
تتخذ من س�ان فرانسيس�كو مقرا لها قد أعلنت 
تعاونه�ا مع »نيوتونومي« إلط�الق خدمة لحجز 

س�يارات ذاتية القي�ادة. وجاء يف البي�ان »نرغب 
يف أن يج�رب الجمه�ور العريض هذه الس�يارات 

م�ن دون س�ائقن ليتس�نى له�م اس�تيعاب أثر 
ه�ذه التكنولوجي�ا يف حياته�م«. وتخ�وض عدة 
مجموعات تكنولوجيا وأخرى لصناعة السيارات 
سباقا محموما منذ عدة سنوات لتسويق مركبات 
ذاتية القيادة.فمجموعة »وايمو« التابعة للعمالق 
»ألفاب�ت« )»غوغ�ل«( تج�رب يف أريزونا )جنوب 
غرب الواليات املتحدة( س�يارات مستقلة وتنوي 
أن تطلق يف املدى البعيد خدمة لسيارات أجرة من 
دون سائقن.واألسبوع املايض، كشفت مجموعة 
»جنرال موتورز« عن أنها تعتزم إطالق أس�طول 

من سيارات األجرة املستقلة سنة 2019.
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اإلره�اب له مس�بباته وج�ذوره  فكثير من 
األحداث السياس�ية تضيف منهجا جديدا للفكر 
التكفي�ري تحت مس�مى الدفاع عن مقدس�ات 
المس�لمين.،  وقد تكون عوامل نشأته وتجذره 
متعددة غي�ر المدارس الفكرية المس�اهمة في 

تجذير االرهاب والتطرف.
المس�لمون بش�كل عام ال يس�تفزهم هضم 
حقوقهم وغبن اس�تحقاقاتهم بقدر ما يثيرهم 

ويثورهم المساس بمقدساتهم.
ولع�ل اوض�ح مثال في ه�ذا الس�ياق هو ان 
الش�يعي العراق�ي تحدي�داً ال يهم�ه المطالب�ة 
بحقوقه الشخصية وقد يصبر ولعله يسكت في 
قبال استالب حقوقه ولكن عندها تمس عقيدته 
ومقدس�اته فينتفض ويفقد هدوءه كما حصل 

في تفجير مرقد العسكريين سنة ٢٠٠٦.
والقرار االمريكي المرتقب في نقل السفارة 
االمريكية م�ن تل ابيب للق�دس خطوة خطيرة 
لتفقيس بيوض االره�اب وفتح صفحة جديدة 

من الفوضى في العالم.
المكاسب السياسية التي يتوخاها ترامب من 
وراء نقل سفارته للقدس قياساً الى ما سيفرزه 
قراره من اثار س�لبية وذرائع لصناعة االرهاب 
ت�كاد ال تش�كل قيمة سياس�ية على المس�توى 

المنظور .
المفارقة ان ترامب يق�رر ونحن ندفع الثمن 
وينقل س�فارته للق�دس لتكون مقدس�اتنا في 
خط�ر ، وتتح�ول ردود الفع�ل الغاضب�ة عل�ى 
قرار ترامب من اس�رائيل الى عواصمنا وبيوتنا 

وارواح شبابنا.
وق�د ال نس�تغرب ان ينتق�ل الفلس�طينيون 
الغاضبون على قرار ترامب من القدس الى مدننا 

ليفخخوا انفسهم.

مرت العديد من الس�نوات المرة في حروب وجدل حول ماهية القدس 
ولم�ن تك�ون، هل هي يهودي�ة كما يدع�ي اليهود أم إس�المية كما يدعي 
المس�لمون؟. وينتهي األمر بعد تلك المنازعات الطويلة بقرار ترامب بنقل 
الس�فارة األمريكية إلى القدس وإعالنها عاصمة دائمة للدولة اإلس�رائيلة 
دون أي اعتبار لمش�اعر العرب والمسلمين، رغم التقسيم الذي حدث لتلك 

المنطقة إلى شرقية تؤول إلى العرب وغربية تنتمي للدولة اإلسرائيلية. 
ال أح�د ينكر أن تلك المنطقة لطالم�ا عانت على مر العصور من صراع 
محت�دم لألدي�ان فهي تحم�ل العديد من اآلث�ار التي تعود إل�ى عهد داوود 
وس�ليمان وتنتمي لبني اس�رائيل، كما أنها تحتوي عل�ى العديد من اآلثار 
المس�يحية ويحج إليها المس�يحيون وهي مقدس�ة لهم على مر العصور 
من�ذ ظهور المس�يحية وحتى اآلن، كم�ا تحتوي أيضا على آثار إس�المية 
وأهمها المس�جد األقصي أولى القبلتين وثالث الحرمين. .ُكلُّ يتمس�ك بها 
وال يريد التنازل عنها مما يجعل الوصول إلى حلول س�لمية أمر مس�تحيل 
ا يجعل التوتر مس�تمر في تلك المنطقة ودائ�م ويمثل خطًرا على كل  َوِممَّ
سكان المنطقة، وليس فقط على اليهود والفلسطينين، ورغم المحاوالت 
العديدة لنشر السالم في تلك المنطقة إال أن تدخل أمريكا المستمر دائًما ما 
يثير مش�اعر المسلمين ويصيبهم بالحسرة والقلق على مستقبل المسجد 
االقصى وعلى مستقبل الشعب الفلسطيني الذي يجاهد ويحارب لسنوات 
طويلة وتم تش�ريد العديد منه في الدول المختلفة..إلى متى ستظل أمريكا 
تتحكم في ش�ئون العرب وتثير غضب المس�لمين والمس�يحيين على حد 
س�واء؟ إل�ى متى تظ�ل تلهي العرب بمش�اكل االرهاب والتط�رف حتى ال 
نج�د من الوقت والجهد ما نبذله لحل تلك المش�كلة التي طالت وتفاقمت؟ 
ش�غلتنا أمريكا بخطط محكمة لتنفيذ المخطط المرس�وم للربيع العربي 
ال�ذي يدعو إلى تقس�يم البالد حتى يتحول الوضع ف�ي كل بالد العرب كما 
هو الوضع بين إس�رائيل وفلس�طين. يعلم الجميع أن في االتحاد قوة وأن 
الع�رب إذا ما تجمع�وا على كلمة واحدة يس�تطيعوا الصم�ود أمام العالم 

بأسره ليس أمام أمريكا أو إسرائيل فقط.
ه�ل م�ن الممكن أن يتناس�ي الجمي�ع الخالف�ات القائم�ة بين بعض 
ال�دول العربية وبعضها اآلخر ونتحول إلى قوة واحدة صامدة أمام الكيان 
الصهيون�ي العالمي وأن نرف�ض وبقوة القبول بنقل الس�فارة االمريكية 
إلى القدس؟ هل من الممكن أن يس�تمع العالم بأس�ره إلى أصوات العرب 
التي تهتف باسم القدس عربية أم سنكتفي بشجب القرار ونواصل الحياة 
دون الوقوف أمام ذلك الكيان الغادر الذي يغتصب المقدسات لدى الشعوب 
العربية؟ فلندع الخالفات جانًبا ولنتوحد للوقوف أمام تلك القوة المغتصبة 
ولنحاول الصمود مهما كانت النتيجة فعند العرب حلول متعددة تس�تطيع 
بها السيطرة علي العالم ليس بقرار حربي ولكن بضغوط ممكنة والضغط 
بالمصالح المشتركة فترامب مهما كان ظاهره القوة إال أن باطنه التحايل 
والضعف إذا ما تم الضغط عليه قد نصل إلى نتيجة مرضية بعض الش�يء 
ولربما استطعنا إعالن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وإحالل السالم 
في المنطقة رحمة ورأفة بهذا الشعب الذي عانى لسنوات طويلة وما زال 

يعاني منفرًدا جيال بعد جيل.

�م�ساء�ت

كـاريكـاتـير

تـهـنـئـة

أتقدم باسمي وأسرة مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة 
والنشر ) جريدة المستقبل العراقي ووكالة أنباء المستقبل( 
ال�ى كادر ورئي�س تحري�ر الزميل�ة جري�دة ) كل األخبار ( 
بمناس�بة إيقاد الش�معة التاس�عة ، متمنين لهم المزيد من 
التأل�ق والنج�اح والعطاء على طريق صحاف�ة وطنية حرة 

نزيهة.
علي الدراجي

رئيس مجلس اإلدارة

يعان�ي الكثيرون في جميع بلدان العالم من مش�كلة 
تساقط الشعر ألسباب مختلفة.

وتمك�ن علماء جامعة يونس�ي في كوري�ا الجنوبية 
م�ن ابت�كار مس�تحضر يعيد نمو الش�عر م�ن جديد 

خ�الل فت�رة قصيرة..وتفي�د 
إنديبندن�ت، نقال عن  صحيفة 
 Journal of Investigative
Dermatology، ب���������أن 
المس�تحضر الجدي�د يحج�ب 
يمنع�ان  بروتيني�ن،  تركي�ب 
عند اتحادهم�ا تجدد بصيالت 
نتائ�ج  بين�ت  وق�د  الش�عر. 
عل�ى  المس�تحضر  اختب�ار 
اس�تئناف  المخبرية  الفئ�ران 
نمو الشعر بعد مضي 28 يوما 
م�ن اس�تخدامه..كما يخطط 
مبتكرو المستحضر الختباره 
على الحيوانات للتأكد من عدم 
خطورته، حيث يش�يرون إلى 
ابتكارهم  أنهم استخدموا في 
دراس�ات س�ابقة لخبراء من 
كاليفورنيا، استعانوا بالخاليا 

الجذعية لتحفيز نمو الشعر.

وكان العلم�اء األمريكي�ون قد اقترح�وا في الصيف 
الماضي اس�تخدام الخاليا الجذعية لتنشيط بصيالت 
الش�عر، م�ن خالل من�ع تك�ون أمالح حم�ض اللبن 

)الكتيك( في الجسم.

ابتكار يكافح الصلع
أثبتت دراس�ة قام بها مجموعة علماء 
دولي�ة، أن الجينات الوراثي�ة ليس لها 
عالق�ة بالتقدم ف�ي العمر، وكش�فت 
ع�ن الس�بب الرئيس�ي المس�ؤول عن 
الشيخوخة. ويس�ود اعتقاد بأن نمط 
المثيلي�ة )التعبير الجين�ي وووظائف 
البروتين�ات( يتعل�ق بعوام�ل وراثية، 
لكن العلماء أجروا دراسة طويلة األمد 
سمحت بتحديد نسبة دور البيئة في هذا 
التنظيم الجيني، باس�تخدامهم طريقة 
التوأم�ة الت�ي تتمثل في الكش�ف عن 
االختالفات الجينية بي�ن التوائم الذين 

يعيش�ون في الس�ويد..وبلغ متوسط 
العمر ل� 385 مشاركا في الدراسة 69 
عام�ا، أخذت منهم عينات دم طيلة 20 
عاما، واستخرج منها الحمض النووي 
»DNA«، وت�م تحلي�ل الم�ادة الجينية 
لتحديد ثنائيات النيوكليوتيدات المثيلية 
في ال� »DNA«..ووجد الباحثون 1316 
موقعا مثيليا متعلقا بالعمر، ليس ألي 
منه�ا عالق�ة ب�العوام�ل الوراثية، بل 
عل�ى العك�س، أصبحت ه�ذه األنماط 
المثيلية مختلفة لدى التوائم مع مرور 

الزمن.

العالقة للوراثة بالشيخوخة!

ترامب والقدس وصناعة اإلرهاب  القدس عربية

احتفاالت الشعب  العراقي بمناسبة النرص الكبري


