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مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة 

استئناف بغداد / الكرخ االحتادية 
محكمة بدائة البياع 

العدد/ ٥٦٩٩ /ش/ ٢٠١٨
التاريخ/  ٤ / ٧ / ٢٠١٨  ÊöŽ«

رقمة اعالن لدى هذه احملكمة ) الدعـوى ا دعي (زمن شذر حس اقام ا
يطـالـبك فيـهـا (التـفريق لـلـهجـر) وجملهـولـية مـحل اقـامتك حـسب شرح
الـقائم بالتـبليغ وتـأييد اجملـلس البلدي انـتقالك الى جـهة مجـهولة قرر
ـرافعة يوم ١٧  / ٧ / وعد ا تـبليغك بـصحيـفت محـليتـ يوميتـ 

٢٠١٨ الـسـاعــة الـتـاسـعـة وفي حـالـة عــدم حـضـورك او من يـنـوب عـنك
رافعة بحقك غيابيا وفق القانون. قانونا ستجري ا

Ø s مجهول محل اقامته حاليا  Š e¹d  wKŽ tOKŽ دعى الى ا
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شـار لها في االعـلى والشركـات الراغبـة باالشتـراك فيها نـاقصة ا ـتقدمـة على ا الى كافة الـشركات ا
يـسـر الشـركة الـعامـة لالتصـاالت احدى تـشكـيالت وزارة االتـصاالت ان تـنوه لـكم بانه  تـمديـد مدة
ـنـاقصـة مـشـروع مشـاركـة تـأهيـل وتشـغـيل وتـطويـر احملـطـات الفـضـائـية وتـوسـيق خـدمات اعالن ا
االتـصاالت الـفضـائيـة وان تاريخ غـلقه وفتح الـعطـاءات سيـكون الـساعة الـثانـية عـشر ظـهرا من يوم
عـلومات االتـصال على ارقام ـزيد من ا صادف ٢٦ / ٧ / ٢٠١٨ ولـهذا اقتضى الـتنويه و اخلمـيس ا
ـوقع االلكـتروني الـهواتف (٠٧٦٠٠٠١٧٠٧٨)  (٠٧٦٠٠٠١٧١٢٢) او الـبريـد االلكـترونـي او مراجـعة ا

درج ادناه .. مع التقدير. ا
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ؤاساة الى عميد الصحفي العراقي االستاذ  تتقدم جريدة (الزمان) بالتعازي وا
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رض تغـمدها الله بـرحمته الـواسعة واللـهم اهلها Èb½ W بـعد معـاناة مع ا ?½ô« لـوفاة ابنته
وذويها الصبر والسلوان.

واقـيـمت الـفـاحتـة عـلى روحـهـا الـطـاهـرة في جـامع احلـمـيـد اجملـيـد - الـصـلـيخ - بـعـد سـاحة
دة يوم . الطبقجلي بعد جسر الصليخ ابتداء من امس السبت  ٧ / ٧ / ٢٠١٨ و

انا لله وانا اليه راجعون 

„—U³  n «
جعـلها  W uB?F ـولودة جـميلـة اسمـتها  رزقت الـسيـدة ازهار جنم الـعبودي 

ـناسـبة الـله من مـواليـد السـعـادة والسـرور والف مبـارك وبـهذه ا
الـسـعيـدة يـتقـدم االهل واالقـارب لـلعـائـلة بـاحـر التـهـاني واجمل
ـولودة اجلديـدة داع لهـا باحلـياة السـعيدة والـعمر االمـاني با

ديد . ا
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{ فييـنا- ا ف ب : تلقت ايران
اجلـمــعـة دعـم الـقــوى اخلـمس
ـوقـعــة عـلى االتـفـاق الـكــبـرى ا
الــــنـــووي (روســـيــــا والـــصـــ

ـانـيـا وبـريـطـانـيا) وفـرنـسـا وا
الــــتي اكــــدت حـق طـــهــــران في
تصـدير نفطهـا وفي ان تستمر
طـرفا في التـجارة الـدولية رغم
الـتـهــديـدات األمـريـكـيـة بـاعـادة

فرض عقوبات.
والــتـقى وزراء خــارجـيـة الـدول
ـوقـعـة عـلى الـكـبـرى اخلــمس ا
االتـــفــــاق الــــنـــووي مـع ايـــران
بــفـيـيــنـا مع نـظــيـرهم االيـراني
لــلـمــرة االولى مــنــذ انــســحـاب

واشنطن من االتفاق.
وحــددوا مـــعــا خــارطـــة طــريق
النـقـاد االتفـاق الـتـاريـخي الذي
وقع في تموز  ?2015وحملاولة
ابـقاء طـهـران فاعـلـة في النـظام

الي الدولي. التجاري وا
ومن ب  11هـــــــدفـــــــا اعــــــــلن
الـوزراء اجلـمـعـة عـزمهـم على
حتـقـيـقـهـا يـؤكـد الـهـدف االول
على “اسـتـمرار صـادرات الـغاز
والـنــفط االيـرانـيـ ?”في وقت
طـلــبت فـيـه واشـنـطـن من كـافـة
الــدول الـوقف الـتـام لـوارداتـهـا
من الـنــفط االيــراني بـحــلـول 4

تشرين الثاني .2018
وســــيـــكــــون رافـــضــــو الـــقـــرار
األمــريـكـي عـرضــة لــلـعــقــوبـات
التي سـتـعيـد فرضـها واشـنطن
عـــلى كـــافـــة الـــشـــركـــات الـــتي

تتعامل مع ايران.
واثـــر االجـــتـــمـــاع اشـــاد وزيــر

اخلـــارجــيــة االيــرانـي مــحــمــد
جواد ظريف بـ”ارادة سياسية
ــتــحـدة ــقــاومـة ”الـواليــات ا
ابــــداهــــا شــــركــــاء االتــــفـــــــاق

النووي.
وقـال ظريف “مـا الحـظته خالل
هــــذا االجــــتــــمــــاع ان جــــمــــيع
االعضـاء حتى احللـفاء الثالثة
(لـواشـنـطن اي بـرلـ وبـاريس
ولندن) تـعهدوا ولديهم االرادة
الـســيــاســيـة التــخــاذ اجـراءات
ـتــحـدة” ومــقـاومــة الـواليــات ا
الـــتي انـــســحـــبت من االتـــفــاق

النووي في ايار.
وقـعة عـلى البـيان لكن الـدول ا
لم حتدد الوسائل الـعملية لرفع
هذا التحدي في وقت بدأ شبح
الــعــقــوبــات األمــريــكــيــة يــدفع
مـستثـمرين اجـانب الى مغادرة

ايران.
 ‚UHðô« Â«e² «

وتــعـمل الـدول االوروبــيـة الـتي
اكدت تـمـسـكـهـا بـاالتـفـاق على
ان تـسـتـمـر ايـران في الـتـزامـها
وجبه بـاالتفاق الـذي تعهـدت 

بعدم حيازة سالح نووي.
وكـــانت واشــنـــطن طــلـــبت اثــر
انـســحـابـهـا في ايـار  2018من
ـــوقع في  2015من االتـــفـــاق ا
كــــافــــة الــــدول الـــوقـف الــــتـــام
لـوارداتـهــا من الـنــفط االيـراني
بــــــــــحــــــــــلــــــــــول الــــــــــرابـع مـن
نــوفــمــبــر/تــشــرين الــثــاني اذا
رغــبت في تــفــادي الــعــقــوبــات

األمريكية.
ـشـاركـون في االجـتـمـاع واكـد ا

انـهم يــريـدون عالوة عـلى دعم
صـــــادرات الـــــنـــــفط االيـــــراني
احلـفـاظ واالبـقـاء عـلى قـنوات“
مــــالــــيــــة فــــاعــــلــــة مع ايــــران
واســتـمــرار عـمــلـيــات الـتــبـادل
بـحرا وبـرا وجوا وعـبر الـسكك
احلــديـــد وتــطـــويــر تـــغــطـــيــة
االئـتـمـان عنـد الـتـصـدير ودعم
واضح وفـــاعل لـــلـــمـــشـــغـــلـــ
االقـتـصـاديـ الـذين يـتـاجـرون
مـع ايــــــران (…) وتــــــشــــــجــــــيع
االســـتــثـــمـــارات اجلـــديـــدة في
ــشـــغـــلــ ايــران وحـــمـــايـــة ا
االقـــــــتــــــصــــــاديـــــــ جلــــــهــــــة
الية استثماراتهم وانشطتهم ا
فـي ايــران.”واعـــتـــبـــر الـــوزيــر
ــــرة االولى االيـــرانـي انـــهـــا “ا
التي يعبـرون فيها عن مثل هذا
ستوى لكن االلتزام وفي هذا ا
سـتقـبل (ما يـجب ان نـرى في ا
اذا كــان هـــنــاك فـــارق) بــ مــا
كنهم فعله. يريدون فعله وما 
وكـان الـرئـيس االيـراني حـسن
روحــانـي قــال اخلـــمــيس انه
يـعـتـبـر الـعـرض االوروبي غـيـر
ــــقــــابل قــــال وزيـــر كــــاف.في ا
ـاني هايـكو ماس اخلـارجية اال
قـبـل اجـتــمـاع اجلــمـعـة “نــقـدم
عــــــرضـــــا نــــــرى انه مــــــثـــــيـــــر

لالهتمام.”
واضــاف مـاس “لن يـكــون هـذا
الــــلـــقــــاء االخـــيـــر ”بــ ايـران
وشـــركــائـــهـــا مـع اقـــراره بــان
ـــــــكــــــنـــــــهم االوروبـــيـــ “ال 

تعويض كل شيء.”
وكـان نــظــيــره الـفــرنــسي جـان

ايف لــــودريــــان اعــــتــــبـــر قــــبل
االجـتماع ان صـياغة مـقترحات
مــلــمـوســة ســيــتـطــلب بــضــعـة
اشـهـر.وتمـلك ايـران ثـاني اكـبر
ي من الـغـاز بـعد احـتـياطي عـا
ي روسـيا ورابع احـتيـاطي عا

من النفط.
وقال روحـاني خالل زيارة هذا
االســـــبــــوع لــــســـــويــــســــرا ان
ـتـحـدة لن تسـتـطيع الـواليات ا
ابـــدا مــنع ايـــران من تـــصــديــر
نفـطها واصفـا اعالن اخلارجية
األمريكية بانه “محض خيال.”
وجب االتفاق وحصلت ايران 
ــــوقع في  2015في مــــقــــابل ا
الــتــعــهـــد بــعــدم امــتالك سالح
نووي وقـبول مراقـبة مـنشـآتها
الــنــوويــة عــلـى رفع تــدريــجي
للـعقـوبات االقـتصـادية الـدولية
مع فتح آفاق جديدة لالستثمار
العــــادة انـــعــــاش االقــــتــــصـــاد

االيراني.
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لـكن مـنـذ ان نـددت ادارة ترامب
بـــاالتــفــاق مع احـــتــمــال عــودة
الــعــقـــوبــات األمـــريــكـــيــة بــدأ
ـستـثمـرون االجانب يـغادرون ا
ايــــران عــــلى غـــــرار الــــصــــانع
الــفــرنــسـي بــيــجــو او مــجــهــز
ـاركي الــســفن الــنـفــطــيــة الــد

مارسك تانكرز.
وكــانـت طــهـــران هـــددت مــرارا
بـــــالـــــعــــودة الـى تـــــخــــصـــــيب
اليورانيـوم منبهة في االسابيع
االخــيــرة ان “وقت الـــتــفــاوض

(النقاذ االتفاق) يكاد ينفد.”


