مقابلة

االربعاء ( 5نيسان)  2017العدد (Wed.5 April 2017 Issuse No.)1704

قال إن قواته حررت الكثير من الموصليين كانوا في منازل مفخخة

العبادي :لن ن�سمح لـ«�أ�شباه داع�ش» ب�إعادة العراق
الى �صراع الحكومات ال�سابقة
بغداد ـ العالم
قال رئيس الوزراء حيدر العبادي ّ
إن املعلومات
املتوافرة لديه ،تشري إىل ّ
أن أبو بكر البغدادي ف ّر
م�ن املوصل منذ فرتة طويلة ،ويؤكد ّ
أن القوات
العراقية تقاتل يف املربّع األخري يف املدينة.
واض�اف العب�ادي يف مقابلة مع قن�اة امليادين
اللبناني�ة ،الت�ي تدعمه�ا إي�ران لصالح حزب
أن املعلومات املتوافرة تشري إىل ّ
اللهّ ،
أن أبو بكر
البغدادي ه�رب من املوصل منذ فترة طويلة.
وعن العمليات الدائ�رة يف املوصل ،أكد العبادي
ّ
أن انتص�ار القوات العراقي�ة يف املوصل تحقق،
وأضاف "نحن يف املربّع األخري".
وأش�ار العبادي إىل ّ
أن أع�داد اإلرهابيني يف هذا
املربع قليلة ،وتابع "لن نسمح لهم بالتجمّع".
واعتبر العب�اديّ ،
أن املناط�ق الت�ي حررته�ا
القوات العراقية يف املوصل حتى اآلن هي األكثر
صعوبة ،مشددا ً عىل حرص الحكومة العراقية
عىل أمن وسالمة السكان يف تلك املدينة ،وأضاف
"حماي�ة الس�كان املدنيني تقتضي بقاءهم يف
بيوتهم" .ولف�ت إىل ّ
أن القوات العراقية حررت
الجان�ب األيسر م�ن املوص�ل بش�كل كام�ل،
وأكثر من نص�ف الجانب األيمن ،وقال "حررنا
محافظة نينوى بعدما كن�ا بعيدين عنها 300
كيلومتر" .ويف ه�ذا اإلط�ار ،قال العب�ادي ّ
إن
هن�اك مرشوعاً كامالً وخطة إعالمية إلبراز كل
انتصارات القوات العراقية بأنها سيئة.

وأكد العبادي ّ
أن عودة األقليات إىل مدنها أولوية
للحكومة العراقية وال س�يّ ما يف املوصل .وتابع
ّ
أن تنظي�م داعش يحاول تفخيخ املنازل بأعداد
كبرية ،وأنه يتخذ املواطنني دروعاً برشية.
وبشأن توقيت املعركة يف املوصل ،أشار العبادي
إىل ّ
أن توقي�ت املعركة يف املدين�ة عراقي مئة يف
املئ�ة ،و ّ
أن الخط�ة واإلمكان�ات كله�ا عراقية.
وتاب�ع العبادي "الجان�ب األمريكي يقدم فقط
الغطاء الجوي يف معركة املوصل".
ورأى العب�ادي ّ
أن هن�اك خلط�اً يف م�ا خ�ص
الرضبة الجوية التي س�ببت مجزرة يف املوصل،
مؤك�دا ً ّ
أن داع�ش وض�ع  130مدنيّ�اً يف املنزل
والتحقيقات تشير إىل تفخي�خ املنزل من قبل
التنظي�م .ولفت العبادي إىل ّ
أن القوات العراقية
وجدت عدة بيوت مقفلة عىل مدنيني ومفخخة
وقامت بتحريرهم ،متهماً داعش بأنه يس�عى
إىل حج�ز املدنيني وإح�داث مج�ازر يف املوصل
واتهام القوات العراقية بارتكابها.
وش�دد العب�ادي على ّ
أن "أم�ام داع�ش إم�ا
رافض�ا أن يح�دد وقتاً
ً
االستسلام أو امل�وت"،
لحس�م معرك�ة املوصل ،وأض�اف "لن أضحي
باملواطنني واملقاتلني التزاماً بوقت معينّ ".
وأك�د العبادي ّ
أن اهل الس�نة ب�راء من داعش،
مشيرا ً إىل ّ
أن التنظي�م قت�ل م�ن أبن�اء ه�ذه
الطائف�ة أضعاف ما قتل من املكوّنات األخرى.
وأعل�ن العب�ادي ّ
تمك�ن الق�وات العراقية من
ّ
مس�لحي داعش،
القضاء عىل أعداد هائلة من
مشريا ً إىل ّ
أن قدراتهم تضاءلت حتى يف سوريا.

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف بغداد  /الرصافة االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املدائن
العدد /714/ش2017 /
التاريخ2017/ 3 / 30 /
اعالن
اىل  /املفق�ود (صبحي حمود علوان) اقام�ت املدعية (وداد محمد
خضري) الدعوى الرشعية املرقمة /ش 2017 /امام هذه املحكمة
ضد دائرة رعاية القارصين طالبة الحكم باثبات وفاتك وملجهولية
مح�ل اقامتك تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتين محليتني بموعد
املرافع�ة املص�ادف  2017 / 4 / 19ويف حال عدم حضورك او من
ينوب عنك قانونا ً س�وف تنظر املرافعة بحقك غيابيا ً وفق القانون
كما تطلب املحكمة من كل مواطن لدية اي معلومات مراجعة هذه
املحكمة باملوعد املذكور
القايض صايف كاظم سلطان

ويف نف�س اإلط�ار ،ق�ال العبادي "سنس�يطر
قريباً عىل كامل حدود العراق مع سوريا".
واته�م العب�ادي البع�ض بالرغب�ة يف إع�ادة
األم�ور لألوضاع الس�يئة التي م ّه�دت لدخول
تنظيم داعش إىل امل�دن العراقية ،وقال "قدمنا
تضحي�ات هائل�ة ول�ن نع�ود إىل الخالف�ات
السابقة" .وأضاف العبادي "يجب أن ال نسمح
لداعش وأمثاله بالعودة مرة ثانية إىل العراق".
وكش�ف العب�ادي ع�ن ّ
أن األمريكيين يريدون
االستفادة من القدرات العراقية يف حرب املدن.
ومن جه�ة أخ�رى ،رأى ّ
أن النزاعات مع الدول
اإلقليمية س�تدفعها لدعم جماعات إرهابية".
وعن العمليات التي ينفذها سلاح الجو العراق
داخل األرايض الس�ورية ،أش�ار العبادي إىل ّ
أن
الرضبات الجوية العراقية يف منطقة البوكمال
الس�ورية تمّ�ت بالتنس�يق م�ع الحكوم�ة يف
دمش�ق ،حي�ث ت�م اس�تهداف مق�ار قي�ادة
ومصانع تفخيخ تابع�ة لتنظيم داعش .وتابع
"ال ّ
هجوم خارج العراق إىل بالتنسيق
نش�ن أي
ٍ
مع حكومة البلد املعن�ي" .وأعرب العبادي عن
اهتمام�ه بس�يطرة الحكوم�ة الس�ورية عىل
الجانب الس�وري من الح�دود .ويف هذا اإلطار،
ق�ال العب�ادي إن هن�اك صلات بين ّ
منف�ذي
تفجريات بغداد وقيادة داعش يف البوكمال.
وع�ن املعركة يف تلّعفر ،اعترب العبادي ّ
أن وضع
هذه املنطقة أس�هل بكثري م�ن الجانب األيمن
للموصل ،الفتاً إىل ّ
أن معظم اإلرهابيني يف مدينة
املوصل جاؤوا من تلّعفر .وفيما أش�ار العبادي

إىل أن�ه من الناحي�ة العس�كرية كان باإلمكان
تحري�ر تلّعف�ر منذ  4أش�هر ،أك�د ّ
أن "تحرير
تلّعفر سيكون ألهل تلّعفر ونريدهم أن يعيشوا
فيه�ا" ،ورأى ّ
أن "كل مكوّن�ات تلّعفر يجب أن
تش�ارك يف تحرير املدينة" .وتاب�ع العبادي "ال
يوج�د أي ثغرة بين تلّعفر والحدود الس�ورية
مسلّحو داعش محارصون يف املدينة".
وبش�أن التنس�يق بين الحكوم�ة العراقي�ة
إن هناك تنسيقاً
والتحالف الدويل ،قال العبادي ّ
م�ع التحالف ال�دويل ألن�ه املعن�ي بالتحرّكات
العس�كرية يف رشق س�وريا على الح�دود مع
العراق .وأضاف العب�ادي" ،كل القوات املقاتلة
عىل األرض هي قوات عراقية ..حتى اللحظة ال
يوجد جندي مقاتل عىل األرض من األمريكيني".
ّ
"اس�تعنا باملدفعية األمريكيني
وتابع العبادي،
يف بعض الظروف ولكن ليس يف الجبهة" ،الفتاً
إىل ّ
أن املدفعي�ة األمريكي�ة بعي�دة ع�ن الجبهة
 40كلم وهي تش�ارك حني ال يتناسب القصف
الجوي مع الظروف امليدانية".
وقال العبادي" ،هناك  12دولة تس�اعد العراق
يف حربه عىل داعش ،واس�تثنينا الدول املحيطة
ألن بعضه�ا ل�ه أجنداته" ،مشيرا ً إىل ّ
ّ
أن الدعم
الج�وي والدع�م بالتدريب والدعم اللوجس�تي
تأخ�ر عن العراق يف فرتة من الفرتات .وبش�أن
م�ا قيل مؤخرا ً عن حل الحش�د الش�عبي ،قال
العب�ادي "لم نس�مع كالماً من الخارج بش�أن
إلغاء الحش�د الش�عبي مطلقاً" ،مهددا ً بقطع
اليد التي ستمتد إىل الحشد الشعبي من الداخل

فقدان
فق�دت من�ي املستمس�كات املدرج�ه ادناه بأس�م
(محمد سلمان حسني ) قسم الهندسة امليكانيكية
املرحل�ة األوىل فعلى من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل
جهة االصدار
 /1هوية طالب الجامعة
 /2هوية األحوال املدنية الصادرة من أحوال بابل
 /3هوية أقسام الداخلية الجامعة

أو م�ن الخ�ارج .وذك�ر رئيس ال�وزراء العراق
ّ
أن مقاتلي الحش�د ل�م يطالبوا حت�ى برواتب
من أج�ل دفاعه�م عن الع�راق .وع�ن العالقة
العراقي�ة – الس�عودية ،رأى العبادي ّ
أن "دفء
العالق�ات مع الس�عودية" هي كلم�ة مبكرة،
معتبرا ً ّ
أن ه�ذه العالق�ة ه�ي يف املرحلة األوىل
ويج�ب التطبي�ع على كل املس�تويات .واعترب
العب�ادي ّ
أن زي�ارة وزير الخارجية الس�عودية
األخرية للعراق مهم�ة جدا ،وكذلك خطوة فتح
س�فارة س�عودية يف العراق .وفيما لفت رئيس
ال�وزراء العراقي إىل نج�اح حكومته يف تطبيع
العالق�ات م�ع الكوي�ت واألردن وإي�ران ،أك�د
ّ
أن بالده ليس�ت بواب�ة للس�عودية أو الواليات
املتحدة باتجاه إيران او العكس .وتابع العبادي
"نبحث عن املشتركات بيننا وبني الس�عودية
وتركيا وإيران" ،مضيفاً ّ
أن هناك رغبة إيرانية
وس�عودية بتهدئة األمور يف املنطق�ة .ويف هذا
إن هن�اك رصاعاً مرصيّاً
اإلطار ،ق�ال العبادي ّ
– تركيّاً ،وإيرانيّاً – س�عوديّاً ،وأضاف "نحن يف
الع�راق مع مصالحنا" .وعن العالقة مع إيران،
ّ
ذك�ر العب�ادي ّ
أن كل رشق الع�راق تقريباً هو
حدود مع إيران ،معتربا ً ّ
أن التصعيد مع طهران
سيكون عىل حساب بالده.
داخليّاً ،أعلن العب�ادي أنه ال يفكر بوالية ثانية
له يف رئاسة الوزراء حتى اآلن ،الفتاً إىل أنه اتخذ
قرارات ليس لها شعبية.
ودعا العبادي إىل التوقف عن استخدام أساليب
انتخابية تعتمد عىل الكذب يف العراق.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة استئناف بغداد  /الرصافة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املدائن
العدد  / 633/ش2017/
التاريخ 2017/4/3 /
اعالن
إىل  /املدع�ى عليه ( عامر س�لوم حمود )أقامت املدعية ( أبتس�ام
جاس�م ابراهيم ) الدعوى الرشعية املرقمة /633ش 2017/أعاله
وال�ذي تطلب فيها ( الحك�م بالتفريق للهج�ر ) وملجهولية محل
أقامتك تقرر تبليغك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ وتاييد املجلس
املحلي تقرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتين يوميتني وعني
يوم  2017/4/18موعدا ً للمرافعة ويف حالة عدم حضورك سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا ً وفق أالصول
القايض
فارس شيخو محمد عيل

نموذج صناعي
نموذج صناعي 2007/3
حصل�ت موافق�ة الس�يد رئي�س
الجهاز املركزي للتقييس والس�يطرة
النوعية /مس�جل النماذج الصناعية
إضافة لوظيفته ،عىل قبول تس�جيل
النم�وذج الصناع�ي املوس�وم كرنك
سيكل C
واملبين�ة صورت�ه ،واملتمثل يف إضافة
منظوم�ة ميكانيكي�ة تعم�ل على
مضاعفة رسعة الدراجة
االعتيادية لتصل اىل أكثر من  120كم
يف الساعة.
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املدائن
العدد /11/خ2017/
التاريخ 2017/4/4 /

م /بيع سيارة
الدائن  /مائدة جاسم حمادي
املدين  /أحمد جبري عبد
تبيع مديرية تنفيذ املدائن الس�يارة املرقمة (  43895ج ) نوع ( شريي )
موديل ( ) 2011لون ( أبيض ) واملس�جلة باس�م املدين ( أحمد جبري عبد
) وذلك لقاء طلب الدائن ( مائده جاس�م حمادي ) والبالغ ( )15000000
( خمس�ة عرش ملي�ون دينار) دينار خلال فرتة عرشة اي�ام أعتبارا ً من
الي�وم التايل للنشر علما ً أن موعد املزايدة هو يف تمام الس�اعة ( )3عرصا ً
بعد الظهر لليوم العارش فعىل الراغب بالرشاء الحضور مس�تصحب معه
املستمس�كات الرس�مية القانونية والتأمينات القانونية البالغة  %10من
القيمة املقدرة علما ً (( أن السيارة أعاله مودعة لدى معرض ( الغدير ) ...
مـــــــــع التقدير ...
املنفذ العدل /عقيل محمد مدلول

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

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

Tender announcement

أعالن مناقصة

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract for
the Badra Contract Area, announces
Tender 847 – Supply of IT and telecom equipment and materials

اعالن

تعلن ﺸﺮﻜﺔ ﻏازبروم نيفت بدرة بي .في \ الﻤﻘﺎﻮﻞ الﻤﻨفذ لعﻘد ﺘﻃﻮيﺮ وإنتﺎج ﺤﻘﻞ بدرة عن المنﺎقصﺔ:
مناقصة رقم  – 847تجهيز مواد و ومعدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience of implementation of similar by natureيمكن المشﺎركﺔ في هذه المنﺎقصﺔ لكل شركﺔ عراقيﺔ وأجنبيﺔ وتمتلك الخبرة في أداء المشﺎريع الممﺎثلﺔ بطبيعتهﺎ ،كمﺎ يحق لهم أداء األعمﺎل في جمهوريﺔ
 to the subject of the Tender projects and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or byالعراق حسب التشريعﺎت الﻘﺎنونيﺔ النﺎفذة في جمهوريﺔ العراق و  /أو بلد تسجيل الشركﺔ.
their country of registration, to perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.
يجب على كﺎفﺔ الشركﺎت الراﻏبﺔ في االشتراك بﺎلمنﺎقصﺔ أن تتوفر لديهﺎ الشﺮﻮﻃ التﺎليﺔ:
In order to be eligible to be awarded the Contract, the Bidders shall meet the following minimal qualification
 - criteria:تﻘديم شهﺎدة الموزع المعتمد لشركﺔ ( CISCOبمﺎ في ذلك  )EOIفي جمهوريﺔ العراق
 تﻘديم شهﺎدة الموزع المعتمد لشركﺔ ( HPبمﺎ في ذلك  )EOIفي جمهوريﺔ العراق; Bidder to submit proof of validation by CISCO (along with EOI) to supply equipment to Iraq
 شمول كﺎفﺔ بنود جدول الكميﺎت في العرض; Bidder to submit proof of validation by HP (along with EOI) to supply equipment to Iraq
 Bidder to submit proposal for all items mentioned under BOQ.
تحصل الشركﺎت الراﻏبﺔ في المشﺎركﺔ بﺎلمنﺎقصﺔ المذكورة أعاله على مجموعﺔ كﺎملﺔ من وثﺎئق المنﺎقصﺔ بعد تﻘديم طلب خطي مع معلومﺎت كﺎفيﺔ لتأكيد
 Companies interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentationالمعﺎيير المبينﺔ أعاله  ،موقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركﺔ الكﺎمل  ،وعنوان البريد اإللكتروني  ،الهﺎتف  ،الفﺎكس  ،االسم الكﺎمل
 after submission of a written application together with sufficient information confirming that the company meetsلشخص االتصﺎل وعنوان بريده اإللكتروني .وترسل هذه الطلبﺎت إلى ﺸﺮﻜﺔ ﻏازبروم نفت بدرة بي في  -قسم المشتريﺎت عن طريق البريد اإللكتروني إلى
 tenders@gazpromneft-badra.com the minimum criteria set out above (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and containingوالتي ﺘسﺘلﻢ في ﻤﻮعﺪ اﻘﺼﺎه الﺴﺎعﺔ  5مساءا (بﺎلتوقيت العﺎلمي  /توقيت ﻏرينيتش  )3:00+في 9
 full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and his e-mailنيسان عام  .2017وترسل وثﺎئق المنﺎقصﺔ عن طريق البريد االلكتروني من دون أيﺔ مسؤوليﺔ عن الفﻘدان أو التأﺨﻴر بعد تﻘديم طلب خطي كمﺎ ذكر أعاله.
address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department
الموعد النهائي لتقديم العطاءات هو  23نيسان  ،2017الﺴاعة( PM 04:00 :بالتوقيت العالمي  /توقيت غرينيتش .)3:00+
by email to tenders@gazpromneft-badra.com, and received by 5 PM (UTC/GMT+3:00) on April 09, 2017. The
Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival after submission
of a written application as noted above.
ﺸﺮﻜة غازبروم نفت بدرة بي في \ إدارة العقود والمشتريات
Deadline for bids submissions for above mentioned tender is April 23, 2017, 4 PM (UTC/GMT+3:00).
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department

