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اإلمام احلسني )عليه السالم(

إِذا َسمعَت أحداً يََتناوُل أعراَض الناِس 

فاجَتِهد أْن ال يَعرِفك

ص2القانونية الربملانية تعد استمرار عمل الوزارات بالوكالة »خمالفة دستورية«

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

وزير اخلارجية اللبناين يعد برفع »الفيزا« عن العراقيني الراغبني بزيارة بلده

العراق يشدد عىل رضورة »وحدة أوبك« ويدعو إىل حلول لـ »خفض اإلنتاج«

جلسة الربملان: جعجعة بال طحن
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

جلس�ة برملانّية أخرى شهدت الكثري من 
الف�وىض والخالف�ات دون أن يتم تمرير 
بقّي�ة وزراء حكوم�ة عادل عب�د املهدي، 
وق�د علّ�ل األخ�ري أن »الف�وىض« الت�ي 
حصل�ت داخل أدت إىل منع التوصيت عىل 
بقّية الكابينة الوزارّية املتعّطلة. وفش�ل 
الربمل�ان يف إكم�ال التش�كيلة الحكومية 
لع�ادل عبدامله�دي الذي لم يس�تطع حل 
الخالفات ح�ول وزارات الداخلية والدفاع 
والعدل حيث قاطعت كتل الصدر والحكيم 
والعبادي واالتحاد الكردس�تاني الجلسة 

التي ش�هدت ف�وىض ومش�ادات كالمية 
ما اضط�ر رئيس الربمل�ان إىل تأجيلها إىل 
الخمي�س املقبل.وق�اد رئي�س الحكومة 
عبدامله�دي، منذ صباح أم�س، مباحثات 
ماراثونية مع قادة الكتل السياس�ية من 
اجل حل خالفاتها حمل مرشحي وزارات 
الدفاع والداخلية والعدل لكنه فشل يف ذلك 
ما اضطر رئيس الربملان إىل تأجيل انعقاد 
الجلس�ة مرت�ن كل منها لنصف س�اعة 
بس�بب ع�دم تحق�ق النص�اب القانوني 
للحضور الذي لم يتج�اوز 168 نائبا من 
املجموع الكيل للنواب البالغ 329 عضوا.

وقاطع الجاسة نواب كتل النرص بزعامة 

حي�در العبادي، وس�ائرون بقيادة زعيم 
التي�ار الص�دري مقت�دى الص�در، وتيار 
الحكمة برئاس�ة عمار الحكيم، لرفضها 
ترش�يح رئي�س هيئة الحش�د الش�عبي 
الس�ابق فالح الفياض لحقيبة الداخلية 
الوطن�ي  االتح�اد  ن�واب  قاط�ع  فيم�ا 
الكردس�تاني لرفضه�م اس�ناد حقيب�ة 
العدل إىل الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مس�عود بارزاني. ورفض املحور 
الوطني، بدوره، ترشيح ائتالف الوطنية 
بزعامة اياد عالوي للفريق الطيار فيصل 

الجربا لحقيبة الدفاع.
التفاصيل ص2

املنافذ احلدودية تعلن احالة
 مسافر عراقي للقضاء استخدم جواز 

سفر سويدي غري عائد له

النجف تناقش الواقع الصحي 
واكمــال املستشفــى األملانـي ودعم 

املؤسسات مع الصحة

رابطة املصارف 
تدعو لعدم اجبار املوظفني

 عىل توطني رواتبهم

مرشحو الوزارات ال حيظون بالتوافق جمددا ويعودون أدراجهم.. وعبد املهدي: الفوضى منعت التصويت
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استئناف الرصافة تعلن القبض عىل متهم بـ »الدكة العشائرية« يف املدائنتعطيل الدوام الرسمي االثنني املقبل بمناسبة ذكرى النرص عىل »داعش«
الداخلية تعلن ضبط )5( صهاريج لتهريب النفط يف دياىل واعتقال سائقيها

العراق يعرض »50« ألف
 دونم عىل الرشكات اهلولندية 

الستثامرها زراعيًا
ص3 ص3 ص3

اجليش اللبناين يرد عىل إرسائيل: قواتنا بجاهزية تامة
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الجيش اللبنان�ي، ردا عىل إطالق إرسائيل 
حملة »درع الش�مال« عىل الحدود بن البلدين، 
أن قوات�ه ع�ىل جاهزي�ة تام�ة ملواجه�ة أي 
طارئ، مش�ريا إىل أن الوض�ع يف الجنوب هادئ 

ومستقر. 
وقال�ت الق�وات اللبناني�ة يف بي�ان »يف ض�وء 
إع�الن العدو اإلرسائييل فج�ر )الثالثاء( إطالق 
عملية درع الش�مال املتعلق�ة بانفاق مزعومة 
ع�ىل الحدود الجنوبية، تؤك�د قيادة الجيش أن 
الوض�ع يف الجان�ب اللبناني هادئ ومس�تقر، 

وهو قيد متابعة دقيقة«.
وأض�اف البي�ان »كما تق�وم وح�دات الجيش 
املنت�رة يف املنطق�ة بتنفيذ مهماته�ا املعتادة 
عىل طول الحدود بالتعاون والتنسيق مع قوات 
األم�م املتحدة املؤقتة يف لبن�ان، ملنع أي تصعيد 

أو زعزعة لالستقرار يف منطقة الجنوب«.
وش�ددت قيادة القوات اللبناني�ة يف بيانها عىل 
أن »الجي�ش ع�ىل جهوزي�ة تام�ة ملواجهة أي 

طارئ«.
أطل�ق الجيش اإلرسائي�يل، الل����يلة املاضية، 
حملة »درع الش�مال« لكش�ف وتدم�ري أنفاق 
ق�ال إن »حزب الله« حفرها بدعم من إيران إىل 

داخل إرسائيل.
وبحس�ب بيان الجيش فإن العملية تجري عند 

الجانب اإلرسائييل من الحدود حرصا.
وأعلنت إرسائيل عن إط�الق العملية بعد مرور 
س�اعات معدودة عىل محادث�ات جرت االثنن 
يف بروكس�ل بن رئي�س الوزراء ووزي�ر الدفاع 
اإلرسائييل، بنيامن نتنياهو، ووزير الخارجية 

األمريكي، مايك بومبيو.  
وتعمل عىل الحدود بن لبنان وإرسائيل، اللذين 
ال عالق�ات دبلوماس�ية بينهم�ا، ق�وات حفظ 
س�الم م�ن األم�م املتح�دة »UNIFEL« ملن�ع 
االشتباك بن الجانبن، منذ 19 مارس 1978.  

احلشد الشعبي يعلن اعتقال مطلوبني 
أحدمها ارهايب رشق االنبار

حمافظ البرصة: توزيع »276« قطعة ارض 
2لعوائل شهداء مركز املدينة 3

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا مكت�ب املفوضي�ة العلي�ا لحق�وق 
اإلنسان يف البرصة، أمس الثالثاء، الحكومة 
العراقي�ة اىل الوفاء بوعوده�ا وتعهداتها 
الت�ي أطلقتها خ�الل االحتجاج�ات التي 
ش�هدتها املحافظ�ة، مؤك�دا ع�ىل أهمية 
االرساع بتحس�ن الخدمات وتوفري فرص 
عمل للعاطل�ن. وقال مدير املكتب مهدي 
التميمي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة من�ه إن »مكتب املفوضي�ة العليا 
لحق�وق اإلنس�ان يف الب�رصة يتابع بقلق 

بالغ التظاهرات التي خرجت يف املحافظة 
مؤخ�راً، ومنه�ا تظاه�رات العاطلن عن 
العمل واملدرس�ن واملعلم�ن املتعاقدين«، 
مبين�اً أن »الوع�ود الحكومي�ة املتعلق�ة 
بتحسن الخدمات وتوفري فرص العمل لم 
تشهد تقدماً يدعو اىل االطمئنان«. وأشار 
التميم�ي ضم�ن البي�ان اىل أن »املكت�ب 
الحكوم�ة بتحمل مس�ؤولياتها  يطال�ب 
الوطنية ازاء ما وعدت به أهايل املحافظة، 
وذل�ك من خالل مراجع�ة الوعود املتعلقة 
بتوف�ري ف�رص العم�ل، والنظ�ر يف مل�ف 
العمال�ة يف ال�ركات النفطي�ة، واط�الع 

البرصين عىل الجهود الحكومية املتعلقة 
بالخدم�ات األساس�ية، وبخاص�ة قطاع 
املي�اه، حي�ث أن املي�اه م�ا زالت نس�ب 
تلوثه�ا وملوحته�ا عالي�ة«، مضيف�اً أن 
»من ال�روري التعامل بجدية عالية مع 
مل�ف التل�وث وارتف�اع مع�دالت االصابة 
باألورام الرسطاني�ة«. يذكر أن محافظة 
البرصة شهدت تراجعاً واضحاً يف مستوى 
الخدمات، وواجهت أزمات كانت أش�دها 
تأث�رياً ع�ىل الناس خالل الصيف الس�ابق 

أزمة ملوحة وتلوث املياه.
التفاصيل ص2

مفوضية حقوق اإلنسان يف البرصة تدعو احلكومة
 اىل الوفاء بتعهداهتا للمحافظة

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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تعطيل الدوام الرسمي االثنني املقبل بمناسبة ذكرى النرص عىل »داعش«
     بغداد / المستقبل العراقي 

أم�س  ال�وزراء،  مجل�س  اعل�ن 
الثالث�اء، تعطيل الدوام الرس�مي 
بمناس�بة  املقب�ل  االثن�ن  لي�وم 
ذك�رى النرص ع�ى تنظيم داعش 

االرهابي.
ان  الرس�مي  التلفزي�ون  ونق�ل 
»مجل�س ال�وزراء وج�ه بتعطيل 
االثن�ن  لي�وم  الرس�مي  ال�دوام 
االوىل  الذك�رى  بمناس�بة  املقب�ل 
الع�الن النرص ع�ى تنظيم داعش 

االرهابي«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

جلس�ة برملانّي�ة أخ�رى ش�هدت الكثري من 
الفوىض والخالف�ات دون أن يتم تمرير بقّية 
وزراء حكوم�ة ع�ادل عبد امله�دي، وقد علّل 
األخ�ري أن »الفوىض« التي حصلت داخل أدت 
إىل منع التوصيت عى بقّية الكابينة الوزارّية 

املتعّطلة.
وفش�ل الربملان يف إكمال التشكيلة الحكومية 
لع�ادل عبدامله�دي ال�ذي ل�م يس�تطع ح�ل 
الخالف�ات ح�ول وزارات الداخلي�ة والدف�اع 
والعدل حي�ث قاطعت كتل الص�در والحكيم 
والعب�ادي واالتح�اد الكردس�تاني الجلس�ة 
الت�ي ش�هدت ف�وىض ومش�ادات كالمية ما 
اضطر رئيس الربملان إىل تأجيلها إىل الخميس 

املقبل.
وق�اد رئيس الحكومة عبداملهدي، منذ صباح 
أم�س، مباحث�ات ماراثونية مع ق�ادة الكتل 
السياس�ية م�ن اج�ل ح�ل خالفاته�ا حمل 
مرش�حي وزارات الدف�اع والداخلي�ة والعدل 
لكنه فشل يف ذلك ما اضطر رئيس الربملان إىل 
تأجيل انعقاد الجلسة مرتن كل منها لنصف 
ساعة بس�بب عدم تحقق النصاب القانوني 
للحض�ور ال�ذي ل�م يتج�اوز 168 نائبا من 

املجموع الكيل للنواب البالغ 329 عضوا.
وقاطع الجاس�ة ن�واب كتل الن�رص بزعامة 
حيدر العبادي، وسائرون بقيادة زعيم التيار 

الص�دري مقت�دى الص�در، وتي�ار الحكم�ة 
برئاسة عمار الحكيم، لرفضها ترشيح رئيس 
هيئة الحشد الش�عبي السابق فالح الفياض 
لحقيب�ة الداخلية فيما قاطع ن�واب االتحاد 
الوطني الكردستاني لرفضهم اسناد حقيبة 
الع�دل إىل الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 

بزعامة مسعود بارزاني.
ورف�ض املح�ور الوطن�ي، بدوره، ترش�يح 
ائت�الف الوطنية بزعامة اي�اد عالوي للفريق 
الطيار فيصل الجرب�ا لحقيبة الدفاع، مؤكداً 
ان ه�ذه ال�وزارة من حصة املكون الس�ني. 
واث�ر ذلك غ�ادر عبد امله�دي مبن�ى الربملان 
ومع�ه مرش�حو ال�وزارات الثمان الش�اغرة 
الذين كان يؤمل طرحهم للتصويت من دون 

حدوث ذلك. 
واملرش�حون لل�وزارات الش�اغرة ه�م فالح 
الفي�اض ل�وزارة الداخلية، وفيص�ل الجربا 
ل�وزارة  الدليم�ي  ون�وري  الدف�اع،  ل�وزارة 
التخطي�ط، وقيص الس�هيل ل�وزارة التعليم 
الع�ايل، وصبا الطائ�ي لوزارة الرتبي�ة، ودارا 
نور الدي�ن ل�وزارة العدل، وهال�ة كوركيس 
لوزارة الهج�رة، وعبداالمري الحمداني لوزارة 
الثقافة.  بدوره، اك�د رئيس مجلس الوزراء 
عادل عبد املهدي ان حالة الفوىض يف مجلس 
النواب حالت دون اكمال التشكيلة الوزارية.

وق�ال عب�د امله�دي، يف مؤتمره االس�بوعي 
»ننتظر م�ن مجلس الن�واب ان يحدد موعداً 

لجلس�ة اس�تكمال ال�وزارات بع�د حص�ول 
االتف�اق ب�ن اعضائ�ه«، مؤك�داً ان »حال�ة 

الفوىض يف مجل�س النواب حالت دون اكمال 
التش�كيلة الوزارية«. واض�اف ان »الوزارات 

الحالية تدار بالوكالة ولن يحدث فراغاً ادارياً 
واالمر تكرر بالحكومات السابقة«، مشري اىل 

ان »لن يق�دم قوائ�م وزراء اضافية ويتطلع 
التفاق نيابي للتصويت عى االسماء الحالية 

او اية قائمة اخرى«.
وتاب�ع عب�د امله�دي »لدينا سياس�ة محددة 
خاص�ة بالتمديد اىل ما فوق الس�ن القانوني 
للوظائ�ف املدني�ة والعس�كرية، والحكوم�ة 
ج�ادة باتخ�اذ اج�راءات مكافح�ة الفس�اد 
ويوجد 13 الف ملف فساد مفتوح بالنزاهة«، 
مبينا انه »س�يتم التعامل مع تعطيل املنفعة 

العامة كملف فساد«.
وب�ن ان »الحكومة تعمل عى جرد ومس�ح 
اس�ماء موظف�ي العق�ود واالج�ور اليومية 
تمهيداً للتعامل مع هذه الرشيحة«، موضحا 
ان »الدولة اصبحت مرتهلة بش�كل ال يمكن 
الس�كوت عن�ه وال بد م�ن اتخ�اذ االجراءات 
الالزم�ة«. واوض�ح ان »الحكومة مس�تمرة 
باجراءات فتح املنطقة الخرضاء واملتضمنة 
اصالح الط�رق واالنفاق داخ�ل املنطقة، الن 
هذا االمر اصبح واقعاً ونعمل عى اس�تكمال 
االج�راءات اللوجس�تية لذل�ك«، الفت�ا اىل ان 
»الجهد الحكومي مس�تنفر بالكامل ملعالجة 

اثار الفيضانات يف مختلف املحافظات«.
وزاد ان »ميناء الف�او يمثل مصلحة عراقية 
علي�ا وس�ندافع ع�ن مصالحن�ا وس�يادتنا 
وعالقتن�ا مع دول الج�وار، فيما هناك ايمان 
باالنفت�اح عى دول الجوار برشط ان نحافظ 

عى مصالح البلد العليا«.

مرشحو الوزارات ال حيظون بالتوافق جمددًا ويعودون أدراجهم.. وعبد املهدي: الفوضى منعت التصويت

جلسة الربملان: جعجعة بال طحن

       بغداد / المستقبل العراقي

دعا مكت�ب املفوضية العلي�ا لحقوق 
اإلنس�ان يف الب�رصة، أم�س الثالثاء، 
الوف�اء  اىل  العراقي�ة  الحكوم�ة 
بوعوده�ا وتعهداته�ا الت�ي أطلقتها 
خ�الل االحتجاج�ات الت�ي ش�هدتها 
املحافظة، مؤكدا ع�ى أهمية االرساع 

بتحسن الخدمات وتوفري فرص عمل 
للعاطل�ن. وقال مدي�ر املكتب مهدي 
التميم�ي يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه إن »مكت�ب 
املفوضي�ة العليا لحقوق اإلنس�ان يف 
البرصة يتابع بقلق بال�غ التظاهرات 
الت�ي خرج�ت يف املحافظ�ة مؤخ�راً، 
ومنها تظاه�رات العاطلن عن العمل 

املتعاقدي�ن«،  واملعلم�ن  واملدرس�ن 
مبيناً أن »الوع�ود الحكومية املتعلقة 
بتحس�ن الخدم�ات وتوف�ري ف�رص 
العم�ل ل�م تش�هد تقدم�اً يدع�و اىل 
التميمي ضمن  االطمئن�ان«. وأش�ار 
البيان اىل أن »املكتب يطالب الحكومة 
بتحمل مس�ؤولياتها الوطنية ازاء ما 
وعدت ب�ه أهايل املحافظ�ة، وذلك من 

خالل مراجعة الوعود املتعلقة بتوفري 
فرص العمل، والنظر يف ملف العمالة يف 
البرصين  النفطية، واطالع  الرشكات 
املتعلق�ة  الحكومي�ة  الجه�ود  ع�ى 
بالخدمات األساسية، وبخاصة قطاع 
املي�اه، حيث أن املياه ما زالت نس�ب 
تلوثها وملوحته�ا عالية«، مضيفاً أن 
»من ال�رضوري التعامل بجدية عالية 

م�ع مل�ف التل�وث وارتف�اع معدالت 
االصابة باألورام الرسطانية«.

يذك�ر أن محافظ�ة البرصة ش�هدت 
تراجعاً واضحاً يف مس�توى الخدمات، 
أش�دها  كان�ت  أزم�ات  وواجه�ت 
الصي�ف  الن�اس خ�الل  ع�ى  تأث�رياً 
الس�ابق أزم�ة ملوحة وتل�وث املياه، 
واعتصام�ات  تظاه�رات  فخرج�ت 

س�لمية للمطالبة بتحس�ن الخدمات 
ف�رص  وتوف�ري  الفس�اد  ومكافح�ة 
عمل، ثم أعقبته�ا موجة احتجاجات 
عنيف�ة تخللها إح�راق مكاتب أحزاب 
وحركات سياس�ية ومقار مؤسسات 
حكومية من ضمنها ديوان املحافظة 
ومديرية البلديات، وبعد ذلك انحرست 
تل�ك االحتجاجات، ويف غض�ون األيام 

القليل�ة املاضي�ة خرج�ت تظاه�رات 
ذات  أخ�رى معظمه�ا  واحتجاج�ات 
طابع س�لمي، وأحدثها حصل مس�اء 
بع�ض  احتش�د  عندم�ا  أم�س  ي�وم 
املحتج�ن الش�باب يف فن�دق البرصة 
ال�دويل ورش�قوا موكب وزي�ر املالية 
فؤاد حس�ن بالحجارة، ما أسفر عن 

إصابة أحد املحتجن بشكل عريض.

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د نائ�ب رئي�س ال�وزراء لش�ؤون 
الطاق�ة وزي�ر النف�ط، ثام�ر عباس 
الغضب�ان، أمس الثالث�اء، عى أهمية 
انعقاد االجتماع الوزاري ملنظمة الدول 
املص�درة للنف�ط }اوب�ك{ واملنتج�ن 
م�ن خارجها، يف وقت تواجه الس�وق 

العاملي�ة تحدي�ات جدي�دة  النفطي�ة 
تتمثل بانخفاض أسعار النفط.

ونقل بي�ان للوزارة تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة منه ع�ن الغضبان 
يف  للمش�اركة  توجه�ه  قب�ل  قول�ه 
يف  يعق�د  ال�ذي  ال�وزاري  االجتم�اع 
العاصم�ة النمس�اوية فيين�ا يوم�ي 
ان  املقبل�ن،  والجمع�ة  الخمي�س 

»موقف العراق سيكون إيجابياً وبناًء 
من اجل اإلس�هام يف تحقي�ق التوازن 
املطلوب للسوق النفطية ودعم أسعار 

النفط«.
وش�دد الغضبان، عى »رضورة وضع 
املدى  س�رتاتيجية متوس�طة وبعيدة 
من اجل تحقيق املزيد من االس�تقرار 
املطلوب الس�عار النف�ط، والعمل عى 

التقلي�ل من التأثريات الجيوسياس�ية 
والعوامل االخرى عى السوق النفطية 
وتذبذب األس�عار، التي ألحقت الكثري 
باقتصادياتن�ا وبرامجنا  ال�رضر  من 
التنموي�ة، وقوضت حرك�ة االقتصاد 

العاملي«.
اف�كار  وض�ع  »رضورة  اىل  وأش�ار 
ومقرتح�ات جديدة ملعالج�ة كل ذلك، 

وع�دم اختص�ار الحل�ول عى خفض 
االنت�اج فق�ط، ب�ل الذه�اب اىل أكثر 
من ذلك، واذا مات�م االت�����فاق بن 
املنتج�ن يف االجتم�اع ال�وزاري ع�ى 
صيغة جديدة، فيجب مراعاة مصلحة 
املنتج�ن م�ن أعض�اء من�����ظمة 
}اوبك{ واملتفق�ن معها من خارجها، 
وعدم إلحاق الرضر الذي قد ينجم عن 

ذل�ك باملنتج�ن ومنها الع�راق، وعى 
الجمي�ع الحفاظ عى وح�دة املنظمة 
وقوته�ا، واحرتام املصال�ح واألهداف 
املش�رتك�����ة« يف إش�ارة اىل ق�رار 
قط�ر االنس�حاب من اوبك يف الش�هر 

املقبل.
وتاب�ع الغضبان »يف االجتماع الوزاري 
س�نقوم باالس�تماع اىل تقرير اللجنة 

الفني�ة عن اوض�اع الس�وق العاملية، 
اىل  وص�والً  ذل�ك  مناقش�ة  وس�يتم 
اىل  التوص�ل  يف  تس�هم  مقرتح�ات 
اتفاق بن املنتجن تس�هم يف معالجة 
تراج�ع أس�عار النف�ط، التي خرست 
اكث�ر من عرشي�ن نقطة خ�الل فرتة 
قصرية، وهذا مبع�ث قلق حقيقي لنا 

وللمنتجن اآلخرين«.

مفوضية حقوق اإلنسان يف البرصة تدعو احلكومة اىل الوفاء بتعهداهتا للمحافظة

العراق يشدد عىل رضورة »وحدة أوبك« ويدعو إىل حلول لـ »خفض اإلنتاج«

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت عضو اللجن�ة القانوني�ة النيابية بهار 
محمود، أم�س الثالث�اء، ان اس�تمرار العمل 
بال�وكاالت مخالفة دس�تورية، داعية رئيس 
مجلس ال�وزراء ع�ادل عبدامله�دي اىل اكمال 

كابينته الوزارية.

وقال�ت محم�ود يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »م�ن املفرتض ان 
يقدم رئيس الوزراء عادل عبد املهدي كابينته 
كاملة خالل 30 يوم م�ن تكليفه، ولكن بقت 
ثمان وزارات شاغلة اىل االن وهو امر مخالف 
للدستور«، مبينة ان »موضوع ابقاء الوزارات 
بالوكال�ة غري محبذ النه وف�ق القانون يجب 

ان ال يتجاوز عمر الوكالة س�تة اش�هر ولكن 
نج�ده الي�وم يف العدي�د من املناص�ب تجاوز 

الثالث سنوات«.
واضاف�ت ان »امل�ادة الدس�تورية التي تنص 
عى اكم�ال الكابينة خالل 30 يوم من تكليف 
رئيس ال�وزراء لم تنص عى تقدي�م الكابينة 
نصفها، مطالبة عب�د املهدي باكمال ماتبقى 

م�ن الكابين�ة الوزاري�ة بارسع وق�ت ممكن 
دون الدخ�ول بمتاه�ات قانوني�ة قد ال يحمد 

عقباها«.
السياس�ية  »الخالف�ات  ان  اىل  واش�ارت 
واملحاصص�ة الحزبية منعت عب�د املهدي من 
اكم�ال كابي������نت�ه مثلما منعت اش�ياء 

اخرى يف البلد«.

القانونية الربملانية تعد استمرار عمل الوزارات بالوكالة »خمالفة دستورية«

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د 
املهدي، أم�س الثالثاء، عى أهمية 
تعزيز العالقات بن العراق ولبنان، 
فيما تعهد وزير الخارجية اللبناني 
جربان باسيل برفع سمات الدخول 
للعراقي�ن الراغبن بزي�ارة لبنان 

خالل الفرتة املقبلة.
وق�ال مكت�ب عبد امله�دي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
من�ه، إن »رئيس مجل�س الوزراء 
ع�ادل عب�د املهدي اس�تقبل وزير 
اللبنان�ي  واملغرتب�ن  الخارجي�ة 

جربان باسيل والوفد املرافق له«.

وأض�اف البيان، أن�ه »جرى خالل 
اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائي 
يف مختل�ف املج�االت االقتصادي�ة 
والطاق�ة  والس�ياحة  والتجاري�ة 

واالوضاع يف املنطقة«.
وبن، أن »وزير الخارجية اللبناني 
نق�ل تحي�ات رئي�س الجمهورية 
لعبد املهدي ومباركته له بتشكيل 
الحكوم�ة، مؤك�دا س�عي لبن�ان 
لتوطي�د عالقاتها م�ع العراق وان 
تكون املرحلة املقبلة واعدة لتقديم 

كل ما يخدم مصلحة البلدين«.
»وزي�ر  أن  إىل  البي�ان،  وأش�ار 
اللبنان�ي تعه�د برفع  الخارجي�ة 
للعراقي�ن  الدخ�ول  س�مات 

الراغبن بزيارة لبنان خالل الفرتة 
املقبلة«.

وتاب�ع البي�ان، أن »رئيس مجلس 
ال�وزراء رح�ب بالوف�د الضي�ف، 
مؤكدا عى اهمية تعزيز العالقات 
الوثيقة ب�ن البلدين واالس�تمرار 
بتفعيل اللقاءات املشرتكة وتوحيد 

املواقف«.
ولف�ت إىل أن عب�د امله�دي »أك�د 
أن الع�راق ب�دأ يس�تعيد عافيت�ه 
وموقعه وأن هناك استقرارا امنيا 
ومالحقة لخاليا االرهاب، مش�ريا 
اىل ان الحكومة تعمل باقىص جهد 
لتنمية االقتصاد وتوفري الخدمات 

وفرص العمل«.

وزير اخلارجية اللبناين يعد برفع »الفيزا« عن العراقيني 
الراغبني بزيارة بلده

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الداخلية، أمس الثالثاء، 
عن ضبط خمس�ة صهاريج لتهريب 
النف�ط يف دي�اىل، مش�رية اىل ان�ه تم 

اعتقال سائقيها.
وقال املتاحدث باس�م ال�وزارة اللواء 
س�عد معن يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه ان »مف�ارز 
اس�تخبارات رشط�ة الطاقة،التابعة 
والتحقيقات  االس�تخبارات  لوكال�ة 
االتحادي�ة يف وزارة الداخلية تمكنت 
من ضبط خمس�ة صهاريج لتهريب 
املش�تقات النفطي�ة والق�اء القبض 

عى سائقيها ضمن محافظة دياىل«.
نف�ذ  الواج�ب  »ه�ذا  ان  واض�اف 
باالش�رتاك مع أمن األفراد، بعد ورود 
معلوم�ات اس�تخبارية«، مش�ريا اىل 
انه »ت�م اتخاذ االج�راءات القانونية 

اصوليا«.
يذك�ر ان بع�ض املناط�ق النفطي�ة 
تش�هد، بن ف�رتة واخ�رى، عمليات 
ضب�ط مواق�ع لرسقة النف�ط الخام 
عرب صهاري�ج أو ربط انابيب محلية 
عى االنب�وب النفطي الناقل وخاصة 
باملناطق النائية وقرب القرى لكونها 
تك�ون بعي�دة ع�ن مراقب�ة االجهزة 

االمنية.

الداخلية تعلن ضبط )5( صهاريج لتهريب 
النفط يف دياىل واعتقال سائقيها

        بغداد / المستقبل العراقي

الق�ت ق�وة م�ن الل�واء الثاني يف الحش�د 
الش�عبي بمحافظة االنبار، أمس الثالثاء، 
القبض عى مطلوبن اثنن للقضاء احدهما 
ارهابي، رشق االنبار. وذكر اعالم الحش�د 
الشعبي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ان »مفارز أمن اللواء الثاني 

بالحش�د الش�عبي محور عملي�ات رشق 
االنبار اعتقلت مطلوب�ن اثنن للقضاء يف 
احدى الس�يطرات االمنية يف مدخل مدينة 
الفلوجة احدهما يدعى محمد عيل عريان 
العيس�اوي مطل�وب وفق امل�ادة 4 ارهاب 
واملعتقل الثاني مطل�وب بتهمة جنائية«. 
واضاف ان »اللواء الثاني احالهما للجهات 

االمنية املختصة الستكمال التحقيق«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بغ�داد  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة  أعلن�ت 
الرصاف�ة االتحادية، أم�س الثالث�اء، توقيف 
مته�م اقدم ع�ى ارت�كاب جريم�ة ال�)الدكة 
العش�ائرية( واتخ�اذ اإلجراءات بحق�ه وفقاً 
لقانون مكافحة االرهاب. وقالت الرئاس�ة يف 
بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه إن 

»محكمة تحقيق املدائن اوقفت متهماً بقضايا 
ال�)الدك�ة العش�ائرية( لقيام�ه باطالق النار 
من سالحه الش�خيص عى منزل عائد ملواطن 
يف منطق�ة املدائ�ن لوجود خالفات عش�ائرية 
بينه�م«. واضافت أن »محكمة تحقيق املدائن 
اتخذت اإلج�راءات كافة بحق�ه وفقاً ألحكام 
قان����ون مكافح�ة اإلره�اب وأحالت�ه عى 

محكمة املوضوع لكي ينال جزاءه العادل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جناي�ات ذي ق�ار، أمس 
الثالث�اء، حكم�ا باإلعدام ش�نقا حتى املوت 
بحق اح�د منف�ذي الهجوم االنتح�اري عى 
مبن�ى جامع�ة اإلم�ام الكاظم ع�ام 2014. 
وق�ال مجلس القض�اء االعى يف بي�ان تلقت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه إن »محكمة 
الجنايات يف استئناف ذي قار اصدرت حكما 
باالعدام شنقا حتى املوت عى مدان باالشرتاك 
يف تنفيذ الهجوم االرهابي باألحزمة الناسفة 
ع�ى جامعة االم�ام الكاظم يف بغ�داد يف 20 
نيس�ان 2014 الذي أسفر عن وقوع عدد من 

الضحايا بن شهيد وجريح«.

احلشد الشعبي يعلن اعتقال مطلوبني أحدمها ارهايب رشق االنبار

استئناف الرصافة تعلن القبض عىل متهم بـ »الدكة العشائرية« يف املدائن

جنايات ذي قار حتكم اإلعدام ملدان اشرتك يف اهلجوم اإلرهايب عىل جامعة اإلمام الكاظم
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    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هي�أة املناف�ذ الحدودية ، احالة مس�افر عراق�ي للقضاء 
استخدم جواز سفر سويدي غري عائد له .

وذكرت الهيأة يف بيان تلقت »املستقبل العراقي«نسخة منه ،انه« 
تم ضبط مسافر عراقي بحوزته جواز سفر سويدي غري عائد له 

يف مطار النجف االرشف الدويل وتم احالته اىل القضاء ».
وأش�ار البيان ،اىل انه » تم ضبط املسافر عند محاولة إستخدامه 
للجواز يف مطار طهران يف إيران وتم إعادته إىل العراق وتم إحالته 
اىل مركز رشطة مطار النجف التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 

بحقه.

املنافذ احلدودية تعلن احالة مسافر عراقي 
للقضاء استخدم جواز سفر سويدي غري عائد له

    النجف / المستقبل العراقي

اس�تقبل محاف�ظ النج�ف االرشف لؤي 
الي�ارسي وزي�ر الصح�ة والبيئ�ة ع�الء 
الدي�ن العل�وان حيث جرى خ�الل اللقاء 
مناقشة امللف الصحي يف النجف االرشف 
واهم معوقات العمل ومتطلبات االرتقاء 
بالخدمة الصحية للمواطنني والزائرين«.

اليارسي أكد يف حديثه ان النجف االرشف 
مدين�ة جاذبة للس�كن والس�واح وهناك 
زي�ادة مس�تمرة باعداد الس�كان نتيجة 
الهج�رة م�ن املحافظات له�ا فضال عن 
اس�تقبال النجف يوميا االف السواح من 
مختل�ف دول العال�م وه�ذا كل�ه يتطلب 
تأم�ني خدم�ة صحية عالية تليق باس�م 

النجف االرشف.

وتاب�ع الي�ارسي هن�اك قضاي�ا عدي�دة 
يف مل�ف الصح�ة تتطلب دع�م الحكومة 
الرصي�د  كقضي�ة  لتأمينه�ا  االتحادي�ة 
الدوائي يف املستشفيات واملراكز الصحية 
وتطوي�ر األجهزة الطبية ودع�م الكوادر 
الصحي�ة وزي�ادة اعدادهم بما يتناس�ب 

مع اعداد املراجعني.
الي�ارسي طال�ب بتقدي�م الدع�م الالزم 
االملان�ي  املستش�فى  م�روع  الكم�ال 
الخدمي�ة  الخط�ة  الدخال�ه  وتهيئت�ه 
للمجتم�ع ويس�هم باالرتق�اء بالخدم�ة 
الصحية يف النجف االرشف كونه س�يقلل 
الزخ�م ع�ى املستش�فيات الرئيس�ية يف 

املحافظة.
وأضاف اليارسي : املستش�فى وصلت اىل 
مراح�ل متقدم�ة ومهمة وت�م تجهيزها 

بأجهزة طبية حديثة يمكن ان تكون لها 
األثر الفع�ال يف تطوير القط�اع الصحي 
يف النج�ف االرشف موضح�ا ان الحكومة 
املحلية طالبت بالس�ابق اكمال املروع 
وإدخ�ال ه�ذه األجهزة الخدم�ة حرصا 

عليها من االندثار.
وب�ني اليارسي نتامل م�ن الوزير الجديد 
ان يق�دم الدع�م الالزم ملحافظ�ة النجف 
االرشف وبالخصوص املستشفى األملاني 
النه�اء ملفها بالش�كل الكام�ل وفتحها 
للمرىض لالس�تفادة منها بع�د ان طالت 

سنوات التلكؤ والتأخري.
ه�ذا وقد ح�ر اللقاء عدد م�ن اعضاء 
الربمل�ان العراق�ي ممث�ي ع�ن محافظة 
النجف االرشف وعدد من الس�ادة أعضاء 

مجلس املحافظة.

النجف تناقش الواقع الصحي واكامل املستشفى األملاين ودعم املؤسسات مع الصحة

    البصرة / المستقبل العراقي

برعاية محافظ البرصة أسعد عبداالمري العيداني، وبإرشاف 
م�ن مجلس املحافظ�ة، يف املبنى الجدي�د للحكومة املحلية، 
حفل توزيع قطع األرايض الس�كنية لعوائل ش�هداء الحشد 

الشعبي والقوات االمنية البطلة«.
وب�دأ الحفل بت�الوة آيات بينات م�ن الق�رآن الكريم، تالها 
الوقوف دقيق�ة صمت عى أرواح ش�هداء العراق، ثم عزف 

النشيد الوطني لجمهورية العراق.
وع�ى هامش الحف�ل ألقى محافظ الب�رصة كلمة موجزة، 

أشاد فيها بتضحيات الشهداء الجسام وذودهم عن حياض 
الوطن قائالً : الش�هداء أحي�اء يف ضمائرن�ا جميعاً، ولو ال 
تضحياته�م مل�ا اجتمعنا معكم ه�ذا اليوم، م�ن هنا يجب 
علينا بمختلف مس�مياتنا أفراداً ومؤسسات، أن نكون عى 
قدر من املس�ؤولية يف التعامل مع عوائل الشهداء ومنحهم 

األولوية يف حياتنا اليومية والعملية.
يش�ار إىل أن ع�دد القط�ع الس�كنية التي ت�م توزيعها هذا 
اليوم بلغت )276( قطعة لعوائل شهداء مركز املدينة، فيما 
بل�غ تعداده�ا يف االقضي�ة والنواح�ي )1762(قطعة أرض 

سكنية.

حمافظ البرصة: توزيع »276« قطعة 
ارض لعوائل شهداء مركز املدينة

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية ، اسرتداد اكثر من 16 مليار 
دينار من املتجاوزين عى راتب االعانة االجتماعية.وذكرت الوزارة يف 
بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي« ،ان » املبالغ املس�رتدة اىل صندوق 
الحماية االجتماعية يف وزارة العمل والشؤون االجتماعية بلغت اكثر 
م�ن )16( مليار دينار من�ذ بدء عام 2٠1٨ ولغاي�ة 11/2٠1٨/٣٠ 
».وأش�ارت اىل ،ان« حجم املبالغ املس�رتدة من املتجاوزين عى راتب 
اإلعان�ة اإلجتماعية  لش�هر تري�ن الثاني املنرصم اكث�ر من مليار  
واربعة مائة مليون دينار.وبينت انها« مس�تمرة يف اس�رتداد االموال 
م�ن املتجاوزي�ن عى االعانة وبوت�رية متصاعدة تنفي�ذا لتوجيهات 
الوزير باس�م عبد الزم�ان القاضية ب�رورة االرساع يف انهاء ملف 
اس�رتداد الديون وحس�م االيقافات للحفاظ عى امل�ال العام وايضا 
اع�ادة اطالق رواتب االعانة للمتوقفة رواتبهم.وكان مجلس الوزراء 
قد عدل القرار رقم )11٠( لسنة 2٠11 الخاص بمعالجة التجاوزات 
عى رواتب االعانة االجتماعية ومدد بموجبه مدة تقس�يط الدفع اىل 

عر سنوات بدال من خمسة.

   بغداد / المستقبل العراقي

دعت رابطة املص�ارف الخاصة العراقية، ال�وزارات والهيئات 
املس�تقلة إىل ع�دم اجب�ار موظفيه�ا عى توط�ني رواتبهم يف 
املصارف الحكومية الن ذلك يعترب تحييدا لدور القطاع املرصيف 
الخ�اص وتضّيق بيئ�ة العمل.وذكرت الرابط�ة يف بيان تلقته 
»املس�تقبل العراقي« ،أن »بعض الوزارات والهيئات املستقلة 
يف الدول�ة العراقي�ة، طالب�ت موظفيه�ا بتوط�ني رواتبهم يف 
املص�ارف الحكومي�ة فق�ط«، مش�رية إىل أن »قي�ام الجهات 
الحكومي�ة بإجبار املوظفني عى توطني رواتبهم يعد تقويضاً 
لعمل املصارف الخاص�ة واهدارا لفرصتها يف عرض خدماتها 
والت�ي تتميز بالرسعة والتنوع الكبري وكذلك يخالف املادة 25 
من الدس�تور العراقي التي تش�جع القطاع الخاص وتنميته. 
وأك�دت أن »مروع توط�ني رواتب موظفي الدولة وحس�ب 
ق�رارات وتوجيه�ات األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء والبنك 
املرك�زي ينص عى عدم اجبار املوظفني بتوطني رواتبهم باي 
م�رصف وان ي�رتك االمر للموظف لالختيار م�ن بني املصارف 
املش�اركة بامل�روع س�واًء كان�ت حكومي�ة ام خاص�ة«، 
مضيفة أن »عدة ش�كاوى وصلت إىل رابطة املصارف الخاصة 
العراقي�ة تتعلق بإجبار دوائرهم بتوطني رواتبهم يف املصارف 
الحكومي�ة«. ونوهت إىل أن »املص�ارف الخاصة قامت مؤخرا 
بتطوي�ر خدماتها من ضمنها إنش�اء رشكة ضم�ان الودائع 

لتعطي ثقة اكرب للمواطنني املودعني أموالهم يف املصارف .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة العراقي�ة، ع�ن ع�رض 5٠ أل�ف دونم من 
األرايض الزراعية كفرصة استثمارية عى الركات الهولندية.

وقالت الوزارة يف بيان لها تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »الوزي�ر صالح حس�ني الحس�ني، اك�د خالل لقائه بالس�فري 
الهولن�دي يف الع�راق ماتيس ول�رتز يف العاصمة بغداد، اس�تعداد 
ال�وزارة لتوفري أكث�ر من )5٠( أل�ف دونم م�ن األرايض الزراعية 

للركات الهولندية لدخول مجال االستثمار يف العراق.

العراق يعرض »50« ألف دونم عىل الرشكات 
اهلولندية الستثامرها زراعيًا

العمل تسرتد اكثر من »١6« مليار 
دينار من املتجاوزين

رابطة املصارف تدعو لعدم اجبار 
املوظفني عىل توطني رواتبهم

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للش�ؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات
العدد : ٨7٨٨

التاريخ 22/1٠/2٠1٨
قدم�ت الوكيلة )رباب محمد كاظ�م( طلبا لغرض تبديل لقب موكلها 
)حسني كاظم حسن( وجعله ) الشحماني( بدال من )الحواتم(    فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة عر 
يوم وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 

22 من قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة 2٠16    
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للش�ؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات

العدد : 9٨٠٠
التاريخ 12/4/2٠1٨

بن�اء عى الدعوى املقامة م�ن قبل املدعي ) زايد جراد عايف(      الذي 
يطلب تبديل لقبه وجعله )الش�جريي( بدال  ) القره غويل(  فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة عر يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 

من قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة 2٠16    
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للش�ؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات

العدد : 9٨٠2
التاريخ 12/4/2٠1٨

بن�اء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي ) عايد جراد عايف(      الذي 
يطلب تبديل لقبه وجعله )الش�جريي( بدال  ) القره غويل(  فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة عر يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 

من قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة 2٠16    
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للش�ؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات

العدد : 9794
التاريخ 12/4/2٠1٨

بناء عى الدعوى املقامة من قبل املدعي ) محمد جراد عايف(      الذي 
يطلب تبديل لقبه وجعله )الش�جريي( بدال  ) القره غويل(  فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها خمس�ة عر يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة 22 

من قانون البطاقة الوطنية رقم ٣ لسنة 2٠16    
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

���������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف املعقل

العدد : 4٣46/ش/2٠1٨
التاريخ 12/4/2٠1٨

اعالن
اىل املدعى عليه عبد الله عي عبد الهادي

اص�درت هذه املحكمة حكم�ا غيابيا بحقك بالدع�وى املرقمة اعاله 
بتاري�خ 2٠1٨/11/11 والذي يق�ي الحكم بصحة وتصديق الزواج 
بتاري�خ 2٠1٨/4/2٣ وتصدي�ق الطالق الواق�ع بتاريخ 7/5/2٠1٨ 
قرارا غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح  القائ�م بالتبلي�غ يف مركز رشطة ش�ط الع�رب وتاييد املجلس 
البلدي يف منطقة التنومة بتاريخ 2٠1٨/12/٣ تقرر تبليغك بواسطة 
الن�ر يف صحيفتني محليتني يوميتني ولك الح�ق االعرتاض والتمييز 

خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب الدرجة القطعية 
القايض

شاكر محمود حمود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 55٠/ب/2٠1٨

التاريخ ٣/12/2٠1٨
اىل الشخص الثالث / عبد السالم اسماعيل محمد

اعالن
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 155٠/ب/2٠17 واملؤرخ 11/1٨/2٠1٨ 
حكما غيابيا يقي الحكم برد دعوى املعرتضني اعرتاض الغري ولتعذر تبليغك 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح مبلغ ه�ذه املحكمة واملجل�س البلدي 
ملنطق�ة العباس�ية علي�ه تقرر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني يوميت�ني ولك حق 
االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

���������������������������������������������������������
فقدان

فق�د وص�ل قبض حكومي امان�ات من بدلي�ة البرصة رق�م 6476٨٣  مؤرخ 
2٠16/7/٣ بمبلغ 1,٣5٠,٠٠٠ مليون باسم ) هاشم عبد الصمد صالح(  من 

يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار

���������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الشامية

العدد : 1٠٠9/ج/2٠1٨
التاريخ 11/2٨/2٠1٨

اعالن
اىل املتهم�ني الهارب�ني / موحان مجبل ديوان وس�لمان مجب�ل ديوان ومحمد 

صالل حمود وعايد صالل حمود
التهامكم بالدعوى املرقم�ة 1٠٠9/ج/2٠1٨ وفق احكام املادة 4٣1 عقوبات 
وبداللة مواد االشرتاك 47 و 4٨ و 49 منه  ولهروبكم  ومجهولية محل اقامتكم 
تقرر تبليغكم بصحيفت�ني محليتني يوميتني وعني يوم 2٠1٨/12/1٨ موعدا 
للمحاكمة ويف حال عدم حضورك س�تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفقا 

للقانون
القايض

محمد تكليف خشان

���������������������������������������������������������
وزارة العدل 

دائرة الكتاب العدول 
دائرة الكاتب العدل يف غماس

العدد العمومي 245٨
التاريخ ٣/12/2٠1٨

اعالن نر 
رقم االنذار 152  تاريخه  2٠1٨/1٠/9 اس�م املنذر : هادي عبد ش�عيل وكيلة 

املحامي عالء هادي عبد حسني وكالته العامة 
املرقمة  21٨٨ يف 2٠1٨/1٠/17 عدل غماس

اسم املنذر اليه  :  عذاب سامي كريم
بالنظر

 ملجهولية محل اقامتك كما جاء باشعار مختار منطقة الطبكة  /حي السالم 
يف ناحي�ة غم�اس املرس�ب الينا بكتاب مرك�ز رشطة غم�اس املرقم 9565 يف 
2٠1٨/1٠/17 تق�رر تبليغك عن طريق النر يف الصحف املحلية بنص االنذار 

وكما يي : 
يل بذمتك مبلغ قدره خمسمائة الف دينار 5٠٠,٠٠٠ الف دينار عن ثمن ايجار 
العقار البيت تسلس�ل العقار 4٨7/56 الغرب ومي عليها خمسة اشهر ولم 
يسدد يل املبلغ لذا اوجه اليك هذا االنذار لتسديد املبلغ واخالء البيت خالل سبعة 
ايام من تاريخ تبليغك باالنذار وبخالف ذلك سوف اضطر اىل اقامة دعوى امام 
املحاكم املختصة وتحميلك الرس�وم واملصاريف واتعاب املحاماة وقد اعذر من 

انذر 
صادق ماجد جاسم 

الكاتب العدل يف غماس

���������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة جنح الشامية

العدد : 1٠1٠/ج/2٠1٨
التاريخ 11/2٨/2٠1٨

اعالن
اىل املتهم  الهارب  / سلمان مجبل ديوان   

التهامك   بالدعوى املرقمة 1٠1٠/ج/2٠1٨ وفق احكام املادة 4٣2    ولهروبك   
ومجهولية محل اقامتك  تقرر تبليغك  بصحيفتني محليتني يوميتني وعني يوم 
2٠1٨/12/1٨ موع�دا للمحاكم�ة ويف حال عدم حضورك س�تجري املحاكمة 

بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق�ا للقان�ون
القايض

محمد تكليف خشان

���������������������������������������������������������
اعالن

اىل املتهم الغائب النقيب اياد هاشم عباس
املنسوب اىل قيادة حدود املنطقة الرابعة 

العنوان / محافظة البرصة  � الخربطلية 
بم�ا ان�ك متهم وفق املادة ٣4/من ق ع د رقم 14 لس�نة 2٠٠٨ لوجود نواقص 
يف امل�واد والتجهيزات التي بذمت�ك عند الجرد من قبل اللجنة املش�كلة بتاريخ 
2٠11/٣/2٠ م�ن قب�ل التدقي�ق والرقابة املالي�ة     وملجهولي�ة محل اقامتك 
اقت�ى تبليغك بهذا االع�الن عى ان تحر امام محكمة ق�وى االمن الداخي 
االوىل املنطقة الخامس�ة البرصة خالل ثالثون يوما من تاريخ نر هذا االعالن 
يف صحيف�ة محلي�ة يومية وتعليقه  يف محل اقامت�ك ومقر دائرتك وتجيب عن 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الحكام املواد 65 و 6٨ و69  من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2٠٠٨
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوة االمن الداخي االوىل
املنطقة الخامسة
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تعلن رشكة تس�ويق النفط )SOMO( احدى تش�كيالت وزارة النفط العراقية والكائنة يف مدينة بغداد حي املعتصم مجاور 
مدينة العاب السندباد عن توفركميات من نفط خام القيارة الثقيل عايل املحتوى الكربيتي من حقول القيارة / رشكة نفط 
الش�مال جاهزة للبي�ع بالحوضيات Ex-Works الغراض التصدير عرب جميع املناف�ذ، الغربية والرشقية والجنوبية اضافة 

ملنفذ زاخو عرب املنطقة الشمالية فعىل الرشكات الراغبةبالرشاء تقديم عروضهم وفق الضوابط والرشوط اآلتي��ة:-
اوالً : الضوابط العامة :-

1( تقديم عرض رس�مي مطبوع عىل فورمة الرشكة ومختوم بختمها متضمناً )عنوان الرشكة وارقام الهواتف والفاكس 
والربيد االلكرتوني والهاتف النقال( وموضحاً فيه اس�م وتوقيع مقدم العرض وصفته الرس�مية، عىل ان يتم توقيع العقد 

من قبل املدير املفوض.
2( سيتم البيع للسعراالفضل وفقاً لآللية التالية:-

 X - )Brent Dated(  سعر الربميل الواحد بالدوالر األمريكي = املعدل الشهري لنفط خام لربنت
حي�ث ان س�عر خام برنت )Brent Dated(: يمثل معدل االس�عار الش�هرية لنفط خام برن�ت  )Brent Dated( والذي يتم 
حس�ابه من خالل أخذ املتوس�ط الحس�ابي الش�هري لس�عر نفط خام برنت املنش�ور يف نرشة بالتس للنفط الخام لشهر 

التحميل.
حيث )X( يمثل الحسم السعري.  

3( مدة العقد: - ستة اشهر،
تبدأ من تاريخ 1 /1/ 2019 ولغاية 30/ 06 /2019.

4( ترفق مع العرض املستمسكات التالية :-
 أ. تأمينات أولية عىل ش�كل دفع نقدي يف الحس�اب الجاري لرشكة تس�ويق النفط املفتوح لدى امل�رف العراقي للتجارة 
)TBI( املرقم )No.0002-003948-001( أو صك مصدق أو عن طريق خطاب ضمان صادرين من أحد املصارف الحكومية 
ح�راً )مرف الرافدين، مرف الرش�يد، املرف العراق�ي للتجارة TBI( عىل أن يكون خط�اب الضمان غري مرشوط 
ونافد ملدة )90( يوم لصالح رشكة تس�ويق النفط وبنس�بة )1 %( من القيمة التقديرية للكمية الكلية املذكورة يف الفقرة 
 Platts املنشورة يف نرشة )Brent Dated( وإعتماداً عىل املعدل الشهري لسعر نفط خام لربنت )ثانياً: 1.الكمية التعاقدية(

لشهر ترشين الثاني/2018 وحسب األساس السعري املثبت يف الفق����رة )2( اعاله.
تصادر هذه التأمينات يف حال نكول الرشكة عن التعاقد بعد )15( يوم من اإلنذار النهائي وتعاد اىل بقية املشرتكني الذين لم 
ترسوعليهم املزايدة ويلتزم املشرتي وقبل توقيع العقد خالل الفرتة املشار إليها أعاله بإكمال التأمينات املذكورة يف أعاله اىل 
ما يعادل )5 %( من القيمة التقديرية للكمية التعاقدية الكلية والتي تمثل مبلغ كفالة حسن التنفيذ من خالل إيداع نقدي 
يف حس�ابنا املذك�ور آنفاً أو صك مصدق أوعن طريق خطاب ضمان صادرين م�ن أحد املصارف الحكومية حراً )مرف 
الرافدين، مرف الرشيد، املرف العراقي للتجارة TBI( عىل أن يكون خطاب الضمان غري مرشوط ونافد ملدة )90( يوماً 

بعد إنتهاء نفادية العقد.
 ب. شهادة تاسيس )تسجيل( الرشكة مصدقة اصولياً.

 ج.  السرية التجارية لنشاط الرشكة )Profile( ، مع نسخة من الحسابات الختامية املصدقة للعامني 2016-2017.
 د. تقديم كتاب يؤيد سالمة املوقف الرضيبي من الهيئة العامة للرضائب يف العراق نافذ لعام 2018.

 ه.  شهادة الكفاءة املالية مصدقة من مؤسسة مالية رصينة.
 و.  يكون الحد األدنى لرأسمال الرشكة )2( مليار دينار عراقي.

5( يخضع العقد للقوانني والتعليمات العراقية النافذة وتعترب جزءاً منه.
6( إن رشكة تسويق النفط غري ملزمة بقبول السعر االعىل أو بيان أسباب عدم اإلحالة. 

7( تقدي�م الع�روض يبدا من تاريخ نرش االعالن ولغاية الس�اعة الثانية عرش ظهرا بتوقيت بغ�داد ليوم 16/ 12/ 2018، 
وستهمل العروض املقدمة بعد وقت وتاريخ غلق اإلعالن ويف حال مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق يف 

يوم العمل الذي يليه.
8( تقدم العروض بظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها إسم ورقم املزايدة وتوضع يف صندوق العطاءات )حراً( يف مقر 

رشكة تسويق النفط وال تقبل العروض التي تقدم خارج الصندوق.
9( تتحمل الرشكة / الرشكات التي يتم التعاقد معها أجور النرش واإلعالن يف الصحف املحلية والدولية وش�بكة املعلومات 

الدولية )االنرتنت( نسبة اىل الكمية املتعاقد عليها.
10( لرشكة تسويق النفط الحق بعدم إحالة أكثر من عقد اىل الرشكات التي يشرتك يف تأسيسها نفس املساهمني أو أعضاء 
مجال�س اإلدارة أو املدراء التنفيذيني أو املدراء املفوضني، ولرشكة تس�ويق النفط الحق أيض�ًا بعدم إحالة أكثر من عقد يف 

حال كون املسميات أعاله يعملون أيضاً كمخولني لرشكات أخرى.
11( لرشكة تسويق النفط الحق بعدم اإلحالة، أو إلغاء املزايدة دون تعويض الرشكة/الرشكات املقدمة للعروض ومثل هذا 

القرار يعترب نهائيا وملزماً لجميع املشاركني يف املزايدة.
12( النتائج النهائية سيتم االعالن عنها يف مقر رشكة تسويق النفط.

ثانياً : الضوابط الخاصة ببيع نفط خام القيارة :-
1. الكمية التعاقدية  :-

- الكمية التعاقدية اليومية : )21,500( برميل/يوم
او

س�يتم تحديد الكميات التعاقدية بضوء املتوفر من نفط خام القيارة والذي س�يتم توزيعه بني الرشكات التي سيتم االحالة 
عليها او بضوء الكميات التي ستقوم الرشكات بطلب التعاقد عليها وبضوء الكميات املتوفرة.

2. النوعي������ة :
أ - بموجب املواصفات املبينة يف ادناه :

SOMO; as one of Iraqi Ministry of Oil Formations, located in Baghdad, Hay Al Muatasim , adjacent to Sindbad fun 
fair, is pleased to announce the availability of Al QAIYARAH Heavy Crude Oil with high sulfur content ready for 
selling Ex-Works QAIYARAH FIELD / North Oil Company  by road tankers for export or external consumption to be 
transported via EAST,  WEST, SOUTH GATES & NORTH (THROUGH ZAKHO BORDER GATE).
Interested reputable companies are invited to submit their bids that should be complied to the following 
conditions:-
Firstly: - General Conditions
Bids submitted should be unconditional and typed on the bidders’ correspondence format letters )full address, Tel, 
fax, e-mail and mobile numbers to be clearly mentioned( duly signed by the )chairman of board, executive manager 
and authorized manager(; whose name and official rank should be indicated, however the contract should be signed 
by the Executive Manager.
 The mechanism of selling and barrel price for the Quoting best price )i.e discount( is carried out according to the 
following :-
Unit price US$/BBL= monthly average of Brent )Dated( ��   X
Wherein :
Monthly average of Brent )Dated( : The mean of the monthly average quotations based on Brent )Dated( is calculated 
by taking  the monthly arithmetic average of the  means of high and low spot assessments  of Brent )Dated( quotations  
as published in the Platts  Crude Oil Marketwire  during  the  scheduled  calendar  month  of  loading.
X= The Discount amount.
 Contract Duration:  Six months.
Starting from 01/01/2019  till  30/06/2019
The following documents should be attached to the offer:-
Bid bond either in cash payment provided in the oil marketing company account No. )0002-003948-001( which 
opened at Trade Bank Of Iraq )TBI( or a certified check or unconditional and valid bank guarantee issued by one of 
the Iraqi government banks )Al Rafedain Bank, Al Rasheed Bank, Trade Bank Of Iraq )TBI(( equivalent to )1%( 
of the estimated value of the total quantity which stipulated in Para )2nd-1(, For calculating such guarantee ,the 
monthly average of Brent )Dated(  prices for Nov. 2018 quotations as published in the Platts  Crude Oil Marketwire 
related publication which stipulated below in Para )2( above. However, this deposit shall be confiscated if the awarded 
company refuses to sign the contract after )15( days from last warning. Non-awarded companies will retrieve their 
deposits. As for the awarded companies, the said deposits shall be changed to cover 5% of the estimated contractual 
value as a performance bond. The said performance bond shall be valid for )90( days after the expiration of the 
contract period.
The company’s certificate of registration duly legalized.
Company’s profile and the approval balance sheet for 2016-2017.
A tax clearance certificate issued by Iraqi General Committee of Taxation confirming the settlement of taxation valid 
for 2018. 
Certificate of financial competency issued by a reputable financial institutions/ organizations. 
The capital of the companies should not be less than )2( billion Iraqi dinar or equal it for foreign companies.
 Contracting should be made in accordance with the valid Iraqi laws and regulations and will considered as part of it.
 SOMO is not obliged to award the tender to the highest bidder and enter into discussions with unsuccessful bidders.
 Submission of offers shall commence as from the date of published the announcement  until 16/12/2018  at 12.00 
pm at Baghdad local Time, offers submitted after closing time shall be disregarded, In case the closing date to be an 
official holiday then the closing time shall be on the next working day .
 Offers should be submitted in sealed and stamped envelope  to be affixed with tender’s subject and  code stipulated 
herein above and placed into the “ box of bids” of  the tender committee at SOMO’s headquarter , offers which are not 
placed into the said “box” shall be disregarded.
 Awarded bidder)s( shall bear all the costs )as a percentage of the quantity contracted( of advertisement.
 SOMO has the right not to award more than one )single( contract to company whose shareholders and board members 
are the same one)s( who established the company in question. SOMO also has the right not to award more than one 
)single( contract in case of the aforementioned person)s(  are found to be representative)s( for other companies. 
 SOMO reserves the right not to award the tender without Compensating Company/ companies who submitted offers 
and such decision shall be final and binding for the bidders.
Final results will be announced at SOMO’s headquarter. 
Secondly: - Qaiyarah crude oil Selling Regulations
Quantity 
-Daily quantity: )21,500 BBL/day(.
or
Contract quantity shall be determined in the light of the availability of crude oil from QAIYARAH FIELID to be 
shared among the awarded bidders, or as per quantities requested by bidder)s( subject to availability. 
2. Quality:
A- As per the following specifications of Qaiyarah Crude Oil:

Source Qyara
Method of Sampling S.P
Date of Sampling 1-9-2013
Results

Reid Vapour Pressure(psi)
8.4

Specific Gravity at 60/60 F 0.9539
A.P.I. Gravity 16.8
Water Content %Vol. trace
Hydrogen sulphide p.p.m 328
BS&W %vol. by Centrifuge 1.0
Salt Content p.p.m 21
Sulphur %Wt. 7.52
Asphaltenes %Wt. 15.6
Pour Point -10
Ash %Wt. 0.067
Vis.Kin.Cst at    80 F 314.6
  100    "   "    "    "  F 172.7
      "   "    "   "  120 F 106.4
Distillation
I.B.P.                at                 C 45.0
Distilling          at       50      C 0.4
                                    75      " 2.9
                                  100"                         5.9
                                  125"        9.6
150                                        " 14.0
                                  175      " 18.8
                                  200      " 23.9
                                  225      " 29.2
                                  250      " 34.2
                                  275      " 38.8
                                  300      " 43.0
Total Distillate 45.9
Residue 53.6
Distillation Loss 0.5
      10 % Distilling at,     C 127
      20 %       "         "       "  181
      30 %        "        "       " 229
      40 %        "        "       " 283
      50 %        "        "      " -
      60%         "        "      " -
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إعـــالن )                     (
مزايدة بيع نفط الخام القيارة Ex-Works بواسطة الحوضيات

03 /MC/2018ANNOUNCEMENT  )03/MC/2018(
TENDER FOR SELLING  QAIYARAH CRUDE OIL EXPORT )Ex-Works( BY ROAD TANKERS
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ب - اليحق للمشرتي االعرتاض عىل املواصفات بعد رفع الكميات املخصصة له وقيامه أو من يخوله بتوقيع مستندات الشحن.
3. كفالة حسن التنفيذ:

 أ - يجب عىل املش�رتي تقديم كفالة حس�ن تنفيذ بنسبة )5 %( من القيمة التقديرية للكمية العقدية الكلية لحساب البائع قبل 
توقيع العقد وبموجب اإلجراء املذكور تفاصيله يف الفقرة )أوال4ً--أ( 

 ب - يتم إعادة كفالة حسن التنفيذ اىل الطرف الثاني بعد إستقطاع نسبة 1.5 % منها  تحميالت ادارية وكما ييل :
1 - يف حال قيامه بتحميل نسبة 75 % فأكثر من الكمية العقدية.

2 - إلتزامه بكافة الرشوط العقدية األخرى.
 ج - يتم إس�تقطاع مبلغ من كفالة حس�ن التنفيذ حسب نس�بة التحميل للكمية العقدية إذا كانت نسب�ة التحم�يل اك�ثر م�ن 
)25 %( واقل من )75 %(  من الكمية العقدية فيتم إستقطاع نسبة 2 % من كفالة حسن التنفيذ لكل 1 % من الكمية العقدية 

غري املحملة باإلضافة اىل إستقطاع نسبة 1.5 % من الكفالة تحميالت ادارية.
 د - يتم مصادرة كفالة حسن التنفيذ بالكامل إذا كانت نسبة التحميل تساوي أو أقل من )25 %(.
 ه - ال يحق للطرف الثاني املطالبة باملبالغ املصادرة أو إقامة دعوى بصددها بأي حال من األحوال.

 و - يف ح�ال من�ح املش�رتي كمية إضافية يت�م تغطية هذه الكمية بكفالة حس�ن تنفي�ذ إضافية مقداره�ا )5 %( من القيمة 
التقديرية للكميةاإلضافية..

 ز - ال يت�م تصفي�ة العق�د وإطالق مبلغ كفالة حس�ن التنفيذ إال بعد ورود تأيي�د براءة ذمة الطرف الثان�ي صادر من الجهتني 
التاليتني :-

1 - دائرة التقاعد والضمان اإلجتماعي للعمال للرشكات العراقية .
2 - الهيئة العامة للرضائب وبخالفه يتم تطبيق تعليمات التحاس�ب الرضيبي رقم )2( لس�نة 2008 للعقود املربمة بني جهات 

التعاقد العراقية واألجنبية والتعديل رقم )1( لسنة 2014 وأي تعليمات تصدر الحقاً .
وال يتحم�ل البائع )رشكة تس�ويق النفط( مس�ؤولية الف�رتة الزمنية التي تس�تغرقها الهيئة العامة للرضائ�ب ودائرة التقاعد 

والضمان اإلجتماعي للعمال يف إكمال إجراءاتها الالزمة بتزويد املشرتي برباءة الذمة.
ط - تعاد املبالغ املس�تحقة للمشرتي اىل الحس�ابات املرصفية الخاصة به حرصاً ويتعهد املشرتي بتزويد البائع )رشكة تسويق 

النفط( برقم حسابه املرصيف موقع من قبل املدير املفوض )نسخة اصلية(.
4. الدفع:

 أ. يتعهد )املشرتي( بتغطية مبلغ الكمية العقدية الشهرية من خالل :
•  الدفع املقدم يف حساب وزارة املالية املفتوح لدى البنك املركزي او يف حساب رشكة تسويق النفط الجاري يف املرصف العراقي 
للتجارة يف اليوم )20( من الشهر الذي يسبق شهر التحميل كحد اقىص بموجب املبلغ الذي سيتم تبليغه من قبل رشكة تسويق 

النفط حيث يتم تسوية القوائم املالية التجارية يف الشهر الذي ييل شهر التحميل. او 
• يتعهد )املش�رتي( بتغطية الكمية املرش�حة عن طريق فتح إعتماد مس�تندي غري قابل للنقض لصالح البنك املركزي العراقي 
عىل أن يثبت ويبلغ من خالل مرصف مقبول ومعتمد من قبل البنك املركزي العراقي يف اليوم )20( من الشهر الذي يسبق شهر 
التحميل كحد اقىص بموجب املبلغ الذي س�يتم تبليغه من قبل رشكة تس�ويق النفط وإستناداً اىل الصيغة املرفقة بالعقد. يكون 

استحقاق الدفع خالل 15 يوم من الشهر الذي ييل شهر التحميل. 
 ب. البائع )رشكة تسويق النفط( غري ملزم بإصدار أمر تجهيز ما لم يتم إشعاره بتغطية الكمية املرشحة مالياً وإستناداً إىل ما 

جاء يف   الفقرة )أ( أعاله وإن أي تأخري وأي تكاليف ترتبط بهذا التأخري ستكون عىل حساب املشرتي.
 ج. فرتة نفادية اإلعتماد تكون بعد شهر من تاريخ نهاية شهر التحميل.

 د. يتحمل املشرتي جميع التكاليف التي ترتتب عىل فتح وتثبيت وتبليغ اإلعتماد وأي تكاليف أخرى ترتبط باإلعتماد سواء داخل 
العراق أو خارجه.

 ه. إذا إس�تحق الدفع يوم الس�بت أو يف يوم عطلة املرصف )عدا يوم اإلثنني(، فإن الدفع يتم يف يوم العمل املرصيف الس�ابق ليوم 
العطلة، أما إذا إستحق الدفع يوم األحد أو اإلثنني واملصادف لعطلة املرصف فإن الدفع سوف يكون يف يوم العمل املرصيف الالحق 

ليوم العطلة .
 و. يتحمل املشرتي جميع املصاريف التي ترتتب عن عملية التصدير.

5. رشوط خاصة:
 أ - امللكية وخطر الخسارة : تنتقل ملكية املنتوج وأخطار فقدانه من البائع اىل املشرتي عند تحميله من موقع التحميل يف حقل 
القيارة / رشكة نفط الش�مال  وتوقيع مخول املش�رتي عىل املس�تندات الخاصة بالتحميل وعليه سيكون املشرتي مسؤوالً عن 

سالمة وأمن الشاحنات.
 ب - الظرف االمني: الظروف األمنية التعترب س�بباً أو عذراً لعدم التنفيذ أو إلخالل املشرتي بإلتزاماته التعاقدية خصوصاً عندما 
تكون باقي الرشكات مس�تمرة بتنفيذ التزاماتها العقدية بذات الرشوط وظروف التحميل والنقل داخلياً او خارجياً وعرب نفس 

املنافذ.
 ج - تعيني املخولني: يتعهد املش�رتي بتس�مية ممثله املخول ملتابعة كافة األمور العقدية واملالية والشحن بموجب وكالة رسمية 

مصدقة اصولياً عىل ان تكون نافذة طيلة فرتة رسيان العقد.
6. جميع الرشوط التعاقدية االخرى التي لم يرد ذكرها يف اإلعالن كما هي منصوص عليها يف عقود رشكة تسويق النفط.

م�����ع التقدي�����ر ...

B- Buyers, or their authorized representatives, have no right to raise any objection to the specifications after lifting 
and signing the shipping documents.
3 – Performance Bond:
Buyer shall deposit )5%( of the estimated value of the total contractual quantity )either in cash or valid bank 
guarantee( to Seller designated account as a bond of good performance prior to contract’s signature. )as clause 4-A 
of General conditions( .The said performance bond shall be valid for )90( days after the expiration of the contract 
period.
The performance bond deposited by buyer shall be reimbursed by Seller after the expiration of the contract to a 1.5% 
deduction as Administrative fees.
Upon expiry of the contract:
If Buyer lifting 75% and more of the contractual quantity and Commitment to all other contractual conditions, the 
performance bond shall be reimbursed as per clause )B( and )C( above.
 Deduction of )2%( of the performance bond amount shall be made for each )1%( of quantities less than )75%( and 
more than )25%( of the contractual quantity. However, seller has the right to confiscate the said performance bond if 
Buyer fails to load quantities equal or less than )25%( of the contractual quantities.
The In the event that the purchaser is granted an additional quantity, this quantity shall be covered by an additional 
performance bond equal to 5% of the estimated value of the additional quantity
The contract liquidation shall be made at the end of contract period after receipt of the certificate issued by Department 
of retirement and social security )for the Iraqi companies( and a certificate issued by the General Administration of 
Taxation It supports the integrity of the tax position based on the instructions of tax settling accounts No. )2( for the 
year 2008 for contracts between the Iraqi and foreign companies and amendment No. )1( for the year 2014 and any 
instructions to be issued )for Iraqi and foreign companies( first party does not responsibility of the period of time it 
takes for the General Tax Authority to complete procedures to provide the second party innocently disclosure.
The payable owed to the buyer shall be returned to his bank accounts exclusively and the buyer undertakes to supply 
the seller )Oil Marketing Company( with his bank account number signed by the Executive Manager )original copy(.
Buyer has no right to claim the confiscated amounts under any circumstance.
4 - Payment
Buyer undertakes to cover the total amount of the monthly contractual quantities through :
Either by advance payment in the Ministry of Finance account opened at the CPI or in SOMO’s account at the TBI 
latest on the 20th day of the month preceding the month of loading in accordance with the amount advised by SOMO. 
The commercial invoices should be settled on the monthly subsequent to the month of loading . or
Buyer has to pay for each nominated quantity during the contract’s period through confirmed documentary letter of 
credit open in favor of the Central   Bank of Iraq )CBI( to be proved and communicated through a bank acceptable 
and approved by the Central Bank of Iraq on the 20th day of the month preceding the month of loading in accordance 
with the amount advised by SOMO, Letter of credit to be as per SOMO’s standard form. Payment should be due latest 
on the 15th day of the month subsequent to the month of loading.
Seller )SOMO( is not obliged to issue an order processing unless his notified to cover the nomination of the quantity 
according to clause )A( above, Buyer shall bear all costs and delay associated with this delay. 
The validity of the letter of credit is to be one month after the end date of the month of loading.
Buyer shall bear all costs Bank charges outside or inside Iraq )including open the letter of      credit and confirmation 
charge if requested( to be paid by buyer. 
If payment due on a Saturday or bank holiday )except on Monday( then payment shall be made on the last preceding 
banking day, If payment due on a Sunday and Monday or bank holiday where payment is to be made, on the next 
succeeding banking day.
Buyer shall bear all the export expenses.
5 – Special Terms:
Risk and Title:  The risk and property of the product shall pass from Seller to Buyer when the trucks load the 
product from )Qaiyarah oil field( North Oil Company and the signature of the buyer’s representative on the lifting 
documents.
The security situation is not considered  a reason or excuse for non-performance of contractual obligations of the 
buyer, especially when the rest companies continue to implement their contractual obligations under the same 
circumstances and conditions of loading and transportation internally or externally via the same access.      
Buyer undertakes to designate an authorized representative)s( to assist in all matters financial and shipping as per 
the official procuration that it should valid during the period of the contract.
6- All other terms and conditions shall be as per the standard SOMO’s general terms and conditions. المديـــر العــــــام/ وكالة

رئيس مجلس االدارة
لشركة تسويق النـفـط

 Director General
2018/

)املناقصة املرقمة  I5L / 2018  جتهيز مستلزمات سالمة    ( 
اعالن للمرة الثانية

ي�ر ) وزارة النف�ط / رشكة تعبئة الغاز  ( بدعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي 
الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز )مستلزمات سالمة( 

مع مالحظة ما ياتي :
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال 

pd.taji@gfc.oil.gov.iq    ))رشكة تعبئة الغاز ((
2 � متطلبات التأهيل املطلوبة : )قانونية ، فنية ،مالية( املتضمنة يف القسم الثالث من 

الوثيقة القياسية )التعليمات ملقدمي العطاءات( 
3 � بام�كان مقدمي العطاء املهتم�ني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل 
العن�وان املحدد يف ورقة  بيان�ات العطاء  وب�عد دف�ع قيم�ة البي�ع لل�وثائق البالغ��ة   

) 200,000 مئتي الف دينار(   غري قابلة للرد 
4 � يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان االت�ي )بغداد / التاجي   / مقابل مديرية رشطة 
التاج�ي( لغاي�ة انتهاء ال�دوام الرس�مي لي�وم )2018/12/17( وال يس�مح بتقديم 

العطاءات الكرتونيا 
5  � اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون موعد الغلق يوم الدوام الرسمي 

الذي ييل يوم العطلة 
6 � تقديم تأمينات اولية بمبلغ  )7050000( فقط سبعة ماليني وخمسون الف دينار 
ال غري  عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من قبل البنك 
املرك�زي العراقي بموج�ب نرشة البنك الخاصة باملصارف املعتم�دة ومعتمد من وزارة 

النفط
وال�ذي يمثل نس�بة 2% من الكلفة التخميني�ة البالغ�ة 352,500,000 فقط  ثالثمائة 

واثنان وخمسون مليون وخمسمائة الف دينار ال غريها )ذات منايشء مختلفة(  
7 � للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء 
املفاضلة وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة وال يحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة 

باي تعويض جراء ذلك
8 � مدة نفاذية العطاء 90 يوم من تاريخ غلق املناقصة 

9 � عىل ان يتم التزام مقدم العطاء بتلبية متطلبات الوثائق القياس�ية بكافة اقسامها 
من ضمنها القسم الرابع والخاص بأستمارات العطاء من قبل مقدم العطاء وبخالفه 

سيتم استبعاد العطاء 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري ..

تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط للمرة الثانية  
عن تأجري االمالك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية 
بلدية العزيزية  وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( 
لسنة2013. فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة 
مديري�ة بلدية  العزيزي�ة خالل فرتة )15( خمس�ة عرش يوما 
تبدأ من اليوم التايل من صدور هذا االعالن مس�تصحبني معهم 
التأمينات القانونية البالغة )  %30( من القيمة التقديرية بصك 
مص�دق او نق�دا   وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخ�ري من مدة 
االع�الن املص�ادف يوم يف مق�ر   البلدية اعاله يف تمام الس�اعة 
)العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 
واالع�الن وكافة املصاريف االخرى وعىل املس�تأجر جلب هوية 
االح�وال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد.

مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري ..

تعل�ن لجنة البي�ع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط للم�رة الثانية  عن 
تأج�ري االم�الك املدرج�ة اوصافه�ا يف ادن�اه والعائ�دة اىل مديري�ة بلدية 
العزيزي�ة  وف�ق قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013. 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية  العزيزية 
خ�الل فرتة )15( خمس�ة عرش يوما تب�دأ من اليوم التايل م�ن صدور هذا 
االعالن مستصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة )  %30( من القيمة 
التقديرية بصك مصدق او نقدا   وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االع�الن املص�ادف يوم يف مق�ر   البلدية اع�اله يف تمام الس�اعة )العارشة 
صباح�ا( ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش واالع�الن وكافة 
املصاري�ف االخ�رى وعىل املس�تأجر جلب هوي�ة االحوال املدني�ة مصورة 
واصلي�ة ويت�م االلتزام بكافة التعليم�ات والضوابط الص�ادرة من البلدية 

بهذا الصدد.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 3000 / ش3 / 2018 

التاريخ : 4 / 12 / 2018 
اىل / املدعى عليه ) عصام نعمان محمود ( 

م / اعالن 
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعية املرقم�ة اعاله 
واملقام�ة م�ن قبل املدعي�ة ) نجالء ابراهيم رش�يد ( 
والت�ي موضوعها ) نفق�ة ( وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار مبلغ مركز رشطة التحري�ر – عليه 
قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني 
محليت�ني بموعد املرافعة املوافق 9 / 12 / 2018 ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك ستجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا حسب االصول .
القايض 

مصطفى حفظي رزوقي
�������������������������������������������

فقدان 
فق�د مني دف�رت خروجية الصادر م�ن الهيئة العامة 
للكمارك الوس�طى رقم الهوية 38573 باص س�رته 

أجرة فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيكة / حميدة جاسم محمد 

اقتىض حضورك اىل بلدي�ة التاجي الجراء اجازة بناء 
عىل العقار املرقم 13234 .

الرشيك 
فياض حمادي راهي 

�������������������������������������������
فقدان 

فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء 
/ املديري�ة العام�ة ملش�اريع انتاج الغازية بأس�م / 
مصطفى يحيى رجب فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
�������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ات الص�ادرة م�ن نقاب�ة املهندس�ني 
العراقية باالس�ماء التالية فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل مقر النقابة يف املنصور :
1 – حسن عيل عباس .

2 – سهري غسان محمد سعيد .

3 – فاضل عيل محمد مشكور .
4 – عدنان هاشم مجيد عباس .

5 – تحسني عيل حسني .
6 – حيدر هادي سهيل .

7 – محمد ارغد غانم .
�������������������������������������������

قرار تصفية رشكة محدودة 
بناء عىل ماجاء بقرار الهيئة العامة لرشكة ) الرضوة 
للتوس�ط ببي�ع ورشاء العم�الت االجنبي�ة املحدودة 
( املتخ�ذ بتاري�خ 13 / 10 / 2018 املتضم�ن وضع 
الرشكة تح�ت التصفية وتعني املحامي�ة ميس خالد 

نجم املرسومي مصفيا لها . 
اني مس�جل ال�رشكات صادقت عىل الق�رار املذكور 
اع�اله عىل ان يتم نرشه طبقا الحكام املادة 160 من 

قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
كت�ب ببغ�داد يف اليوم التاس�ع عرش من ش�هر ربيع 

االول لسنة 1440 ه� - 
املواف�ق لليوم الس�ابع والعرشين من ش�هر ترشين 

الثاني لسنة 2018 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الرشكات وكالة 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد : 5042 / ش / 2018 
التاريخ / 29 / 11 / 2018 

اعالن
اىل / املدعى عليه ) يونس عباس حسني ( 

اقامت املدعي�ة ) بتول صالح مانع ( الدعوى املرقمة 
اعاله تطالب فيه�ا بالتفريق للهجر وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ق�رر تبليغك 
اعالنا يف صحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور امام 
هذه املحكم�ة يف يوم 6 / 12 / 2018 ويف حالة عدم 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

محمد محيسن عيل

قرار تصفية رشكة محدودة 
بناء ع�ىل ماجاء بق�رار مالك االس�هم لرشكة ) نور 
الغربي�ة لالخ�راج والتخلي�ص الكمرك�ي مح�دودة 
املسؤولية ( املتخذ بتاريخ 13 / 10 / 2018 املتضمن 
وضع الرشكة تحت التصفية وتعني املحامي  الس�يد 

محمد اسماعيل حماد مصفيا لها . 
اني مس�جل ال�رشكات صادقت عىل الق�رار املذكور 
اع�اله عىل ان يتم نرشه طبقا الحكام املادة 160 من 

قانون الرشكات رقم 21 لسنة 1997 املعدل .
كتب ببغداد يف اليوم الرابع والعرشون من شهر ربيع 

االول لسنة 1440 ه� - 
املواف�ق للي�وم الثاني من ش�هر كانون االول لس�نة 

2018 م .
عبد العزيز جبار عبد العزيز 

مسجل الرشكات وكالة 
�������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة النعمانية
العدد  121/ب /2016

اىل املدعى عليه / حسني طارق عبدالله
 بالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل  اقامت�ك حس�ب كت�اب 
قائمقامي�ة النعماني�ة ومكتب معلوم�ات النعمانية  
عليه تق�رر تبليغك بالحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
صحيفت�ني محليتني يوميتني للدع�وى املرقمة اعاله 
واملقام�ة من قبل املدعية علياء س�الم ابراهيم والتي 
موعد مرافعتها يوم  2018/12/11الس�اعة تاسعة 
صباح�ا وعند عدم حضورك أومن ينوب عنكم قانونا 
س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وفق 

االصول
  القايض 

فرقد يوسف طاهر
�������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2018/2428

 إىل املنفذ علية / حميد صبحي محمد
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل كت�اب مركز 
رشط�ة الجعيف�ر املرق�م 14779 يف 2018/10/28 
وتأيي�د املجلس البلدي لحي الكرخ انك مجهول محلة 
اإلقام�ة ولي�س لك موط�ن دائم أو مؤق�ت أو مختار 
يمكن إج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك إعالنا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ الكرخ خالل خمس�ة عرش يوما تبدءا 
م�ن اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون 
   املنفذ العدل 

شيماء فاضل حسني
أوصاف املحرر

نفذ وكيل الدائن ) ف�ارس عبداالمري حمادي ( وكيله 
املحام�ي ) مزاح�م عبداملجيد ( ق�رار محكمة بداءة 
 2018/8/30 يف  2810/ب/2018  املرق�م  الك�رخ 
واملتضم�ن الحكم بالزام املدع�ى عليه حميد صبحي 
محم�د بتأديت�ه للمدعي ف�ارس عبداالم�ري حمادي 
مبلغ مقداره ثالثة ماليني دينار عن بدل أيجار املحل 
املرق�م ) 2 ( م�ن الطاب�ق االريض من البناية املش�بد 
ع�ىل القطع�ة املرقم�ة )393( رأس الج�ر للف�رتة 
م�ن 2015/2/1 ولغاي�ة 2018/7/31  وتحميل�ك 
مصاريف الدعوى واتعاب املحام�اة البالغة ثالثمائة 

الف  مائة دينار حكم غيابي 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 
العدد : 50042/ ش / 2018 
التاريخ / 29 / 11 / 2018 

اعالن
اىل / املدعى عليه ) يونس عباس حسني ( 

اقامت املدعي�ة ) بتول صالح مانع ( الدعوى املرقمة 
اعاله تطالب فيه�ا بالتفريق للهجر وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ ق�رر تبليغك 
اعالنا يف صحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور امام 
هذه املحكم�ة يف يوم 6 / 12 / 2018 ويف حالة عدم 
حض�ورك او م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض 

محمد محيسن عيل

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكرخ
رقم االضبارة 2018/2427 

 إىل املنفذ علية / عواد عبدالعزيز موىس
لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل كتاب مركز 
رشطة الجعيفر املرقم 14780 يف 2018/10/28 
وتأييد املجلس البل�دي لحي الكرخ انك مجهول 
محل�ة اإلقامة وليس لك موط�ن دائم أو مؤقت 
أو مختار يمك�ن إجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك 
إعالنا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكرخ خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدءا من اليوم التايل للنرش 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية بإجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

نبيل حسني عيل
أوصاف املحرر

نفذ وكي�ل الدائ�ن ) فارس عبداالم�ري حمادي 
( وكيل�ه املحام�ي ) مزاح�م عبداملجي�د ( قرار 
محكمة بداءة الكرخ املرق�م 2809/ب/2018 
يف 2018/8/20 واملتضمن الحكم بالزام املدعى 
عليه ع�واد عبدالعزيز م�وىس بتأديته للمدعي 
فارس عبداالم�ري حمادي مبلغ وقدره تس�عة 
ماليني دينار عن بدالت األيجار املحليني املرقمني 
) 1 و 2 /15 ( بناي�ة 15 م 212 ح�ي الك�رخ 
واملشبد عىل العقار املرقم ) 392 ( رأس الجر 
للف�رتة من 2015/1/1 ولغاي�ة 2018/7/31  

وتحميلك الرسوم واملصاريف حكم غيابي
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف 
العدد حجة وفاة

التاريخ 2018/11/27
اىل املدعو   عيل رحيم عبد محمد

قدم طالب حج�ة الوفاة رحيم عبد محمد طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار حجة 
وف�اة بحق املدعو عيل رحي�م عبد محمد قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك 
الحض�ور امامها خالل عرشة م�ن تاريخ نرش 
االع�الن وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطلب وفق 

القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 548/ب /2018

التاريخ 2018/12/2
اىل  /املدعى عليه ) نسيم حامد جياد( 

اعالن 
اقام�ت املدعي�ة هادي نعم�ة عب�اس الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة 548/ب/2018 واملتضمن�ة 
طلبه�ا بع�دم نفاذ الت�رصف وابط�ال املعاملة 
الترصفية الجاري�ة عىل العقار املرقم 4874/1 
مقاطع�ة 3 الحصوة وبالنظ�ر ملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد 
مخت�ار املنطق�ة علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني رس�ميتني يوميتني 
محليتني للحض�ور امام هذه املحكمة يف موعد 
الس�اعة   2018/12/10 املص�ادف  املرافع�ة 
الثامن�ة صباح�ا ويف ح�ال ع�دم حض�ورك او 
ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

نوع ت
الملك

رقم 
مدة مساحتهالملك 

الموقعااليجار

ارضية 1
سنة 18 م3372كشك

واحدة
قضاء 
العزيزية

ارضية 2
سنة 18م3362كشك

واحدة
قضاء 
العزيزية

ارضية 3
سنة 18م3352كشك

واحدة
قضاء 
العزيزية

4
قطعة 
ارض 
خالية

سنة 450م3432
واحدة

قضاء 
العزيزية

نوع امللكت
رقم 
امللك 

مساحته
مدة 

االيجار
املوقع

1
ساحة 
وقوف 

السيارات 
2924781

سنة 
واحدة

طريق 
بغداد

12 118حانوت2
سنة 
واحدة

السراي 
مقابل 
مركز 

الشرطة

27 281كشك3
سنة 
واحدة

النادي 
الرياضي

4
ساحة 
وقوف 

السيارات 
 29342،3086

سنة 
واحدة

شارع 
اخلليج

7812حانوت5
سنة 
واحدة

حتت 
فندق 
البلدية

210500ارض جتارية6
سنة 
واحدة

مقابل 
بوابة 

العزيزية

العدد: 6519 
التاريخ:   2018/12/2

العدد: 5602 
التاريخ:   2018/12/2 

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

املهندس
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

وزارة النفط 
رشكة تعبئة الغاز 

رشكة عامة

العدد :23942/242
التاريخ 2018/12/3

عيل عبد الكريم املوسوي
املدير العام



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1799( االربعاء  5  كانون االول  2018 اعالنات6

رشكة نفط ذي قار /رشكة عامة
 اعالن دعوة عامة

ي�ر وزارة النف�ط  /رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقص�ة املرقمة )76/ 18/ 9020( الخاصة بتجهيز 
)معدات خيط التنزيل السلكية(   علما ان املناقصة ) اعالن اول(

1 � عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف هذه املناقصة بتقديم املستمسكات 
املطلوب�ة  مجددة لعام 2018 )ش�هادة تأس�يس الركة املجهزة مصدقة  ونافذة من مس�جل ال�ركات يف وزارة 
التج�ارة لع�ام  2018 وعىل ان ال يقل رأس�مالها  ع�ن ملياري دينار عراق�ي او ما يعادلها , كت�اب عدم ممانعة يف 
االش�رتاك باملناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمجهزين العراقيني ، رقم الهوية 
الرضيبية للركات املس�جلة يف العراق  ،حجب البطاقة التموينية ملن يش�مله قرار الحجب حسب تعليمات االمانة 
العامة ملجلس الوزراء ، الحس�ابات الختامية واملوقف املايل )الكفاءة املالية (  مصادق عليها اصوليا من محاس�ب 
قانون�ي للس�نتني االخرت�ني ، االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة للخمس س�نوات االخ�ر ة مع االيراد 
السنوي ، جميع املناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء( اىل القسم التجاري يف مقر الركة /  املجمع 
النفط�ي للحص�ول عىل وثائق ورشوط املناقصة وحس�ب ما جاء يف وثائق العطاءات القياس�ية الصادرة من وزارة 

التخطيط العراقية 
2 � بإمكان املجهزين رشاء وثائق العطاء من القسم التجاري يف مقر الركة بعد دفع قيمة البيع لوثائق املناقصة 
لقاء مبلغ )200,000  مائتان الف دينار عراقي(   غر قابل للرد ابتداء من تاريخ نر االعالن يف الجريدة الرسمية

3  �تكون العطاءات نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق املحدد عىل ان تكون مصحوبة بتقديم التأمينات االولية 
والبالغ�ة ) 12750$(  اثن�ا عر الف وس�بعمائة وخمس�ون دوالر للمناقصة املرقم�ة )76/ 18/ 9020( الخاصة 
بتجهيز )معدات خيط التنزيل الس�كنية(   عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق او س�فتجة مثبتا فيها اس�م 
ورق�م املناقص�ة ص�ادرة من مرصف عراقي معتمد حس�ب النرة الصادرة م�ن البنك املركزي العراق�ي   علما ان 
املبل�غ التخمين�ي للمناقصة املرقمة  ) 425000$(  أربعمائة وخمس�ة وعرون الف دوالر املحس�وبة عىل املوازنة 

التشغيلية
4  � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :

ع�ىل ان تودع يف صندوق اللجن�ة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الراء املحلية )صن�دوق الفتح الخاص باللجنة( 
الكائ�ن يف )املوق�ع الرئييس( لركة نفط ذي قار /املجمع النفطي عىل ان تكون بنس�ختني مع قرص مدمج ابتداء 
م�ن اليوم التايل لنر االع�الن ولغاية موعد غلق  الصندوق املحدد للمناقصة وس�يتم رفض العطاءات املتأخرة عن 

موعد الغلق املحدد
5 � املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت ) الساعة الثانية عر ظهرا من يوم االحد 16 / 12  /2018( 

6 � مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسارات املجهزين كاالتي :
س�يتم عق�د املؤتمر يف )مقر رشكة نف�ط ذي قار / املجمع النفطي / هيأة الحقول ( يف تمام الس�اعة العارشة من 

صباح يوم االحد
)2018/ 12 / 9 

7 � زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات  :
س�يتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد س�اعة الغلق املحددة بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليهم 
قانون�ا للراغب�ني بالحضور يف م�كان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار  /املجم�ع النفطي / مقر لجنة فتح 

العطاءات 
8 � الركة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن او اي مصاريف 

اخرى ترتتب  من جراء املناقصة 
)Toc.oil.gov.iq ( 9 � يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني

10  � اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسارات عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك 
املستمسكات املطلوبة :

حسب ما جاء  يف الوثائق القياسية للمناقصتني اعاله محل البحث

رشكة نفط ذي قار /رشكة عامة
 اعالن دعوة عامة

ير وزارة النفط  /رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة )03 /18/ 9001( الخاصة بتجهيز ( صمامات 
رؤوس االب�ار(  واملناقص�ة املرقم�ة )58 /18/ 9002 (  الخاص�ة بتجهيز ) منظومة اختبار صمام�ات االمان(  واملناقصة 
  RUHERPUMPEN   املرقمة ) )96 /18/ 9017 ( الخاصة بتجهيز ) رشاء مواد احتياطية خاصة باملضخات النفطية نوع

االفقية  
)  Type & size ZM IP 440 /1×2 ( والعمودية  )  Type & size VLT 8×3×1   علما ان املناقصات اعاله ) اعالن اول(

1 � عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشرتاك يف هذه املناقصات اعاله  بتقديم املستمسكات 
املطلوب�ة  مجددة لعام 2018 )ش�هادة تأس�يس للركة املجهزة مصدقة  ونافذة من مس�جل ال�ركات يف وزارة التجارة 
لعام  2018 وعىل ان ال يقل رأس�مالها  عن ملياري دينار عراقي او ما يعادلها كتاب عدم ممانعة يف االش�رتاك باملناقصات 
م�ن الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمجهزين العراقيني ، رقم الهوية الرضيبية للركات املس�جلة 
يف الع�راق  ،حجب البطاقة التموينية ملن يش�مله قرار الحجب حس�ب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء ، الحس�ابات 
الختامية واملوقف املايل )الكفاءة املالية (  مصادق عليها اصوليا من محاس�ب قانوني للس�نتني االخرتني ، االعمال املماثلة 
مؤيدة من الجهات املس�تفيدة للخمس س�نوات االخر مع االيراد السنوي ، جميع املواد املجهزة يجب ان تكون كما مثبتة يف 
القسم السادس ،   جميع املناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء( اىل القسم التجاري يف مقر الركة /  املجمع 
النفطي للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة وحس�ب ما جاء يف وثائق العطاءات القياس�ية الصادرة من وزارة التخطيط 

العراقية 
2 � بإم�كان املجهزي�ن رشاء وثائ�ق العط�اء من القس�م التجاري يف مق�ر الركة بعد دف�ع قيمة البيع لوثائ�ق املناقصة  

الواحدة    
  لق�اء مبلغ )150,000  مائة وخمس�ون ال�ف دينار عراقي( لكل مناقصة   غر قابل للرد ابت�داء من تاريخ نر االعالن يف 

الجريدة الرسمية
3  � تكون العطاءات نافذة ملدة )120( يوما من تاريخ الغلق املحدد عىل ان تكون مصحوبة بتقديم التأمينات االولية والبالغة 
) 5,700,000(  خمس�ة مالي�ني وس�بعمائة الف دين�ار عراقي      للمناقصة  املرقم�ة ) 03/ 18/ 9001( و )5,640,000( 
خمس�ة ماليني وس�تمائة واربعون الف دينار عراقي للمناقصة املرقمة  ) 58 /18/ 9002( و )8,280,000( ثمانية ماليني 
ومائت�ان وثمان�ون الف دينار عراقي للمناقصة املرقمة   ) 96/ 18/ 9017(     عىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق او 
سفتجة مثبتا فيها اسم ورقم املناقصة صادرة من مرصف عراقي معتمد حسب النرة الصادرة من البنك املركزي العراقي   
علما ان املبلغ التخميني للمناقصة املرقمة  )03/ 18/ 9001(  ) 190,000,000( مائة وتسعون مليون دينار عراقي واملبلغ 
التخمين�ي للمناقص�ة املرقم�ة   ) 58/ 18/ 9002(  )188,000,000(مائة وثمانية وثمانون ملي�ون دينار عراقي واملبلغ 
التخميني للمناقصة املرقمة )  96/ 18/ 9017(  )276,000,000(مائتان وس�تة وس�بعون مليون دينار عراقي املحسوبة 

عىل املوازنة التشغيلية
4  � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :

ع�ىل ان تودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات ال�راء املحلية )صندوق الفتح الخاص باللجنة( الكائن يف 
)املوقع الرئييس( لركة نفط ذي قار /املجمع النفطي عىل ان تكون بنسختني مع قرص مدمج ابتداء من اليوم التايل لنر 

االعالن ولغاية موعد غلق  الصندوق املحدد للمناقصة وسيتم رفض العطاءات املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
5 � املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت ) الساعة الثانية عر ظهرا من يوم االحد 16 / 12  /2018( 

6 � مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسارات املجهزين كاالتي :
س�يتم عقد املؤتمر يف )مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / الهيأة الهندس�ية ( يف تمام الس�اعة العارشة من صباح 

يوم االحد  9 / 12 /2018(
7 � زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات  :

س�يتم فت�ح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد س�اعة الغل�ق املحددة بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم قانونا 
للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار  /املجمع النفطي / مقر لجنة فتح العطاءات 

8 � الرك�ة غ�ر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نر االعالن او اي مصاريف اخرى 
ترتتب  من جراء املناقصة 

)Toc.oil.gov.iq ( 9 � يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني
10  � اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسارات عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك 

املستمسكات املطلوبة :
حسب ما جاء  يف الوثائق القياسية للمناقصتني اعاله محل البحث

رشكة نفط ذي قار /رشكة عامة
 اعالن دعوة عامة

ي�ر وزارة النف�ط  /رشكة نف�ط ذي قار ان تعلن عن وج�ود املناقصة املرقم�ة )74/ 18/ 9018( الخاصة بتجهيز 
)معدات تبديل صمامات /شجرة امليالد � الفراغ الحلقي /ذات 

الضغط  Psi 15000  (   علما ان املناقصة ) اعالن اول(
1 � عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالش�رتاك يف هذه املناقصة بتقديم املستمس�كات 
املطلوبة  مجددة لعام 2018 )شهادة تأسيس الركة املجهزة مصدقة  ونافذة من مسجل الركات يف وزارة التجارة 
لعام  2018 وعىل ان ال يقل رأسمالها  عن ملياري دينار عراقي او ما يعادلها كتاب عدم ممانعة يف االشرتاك باملناقصات 
م�ن الهيئ�ة العامة للرضائب معن�ون اىل رشكة نفط ذي ق�ار للمجهزين العراقيني ، رقم الهوي�ة الرضيبية للركات 
املس�جلة يف العراق  ،حجب البطاقة التموينية ملن يش�مله قرار الحجب حس�ب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء 
، الحس�ابات الختامية واملوقف املايل )الكفاءة املالية (  مصادق عليها اصوليا من محاس�ب قانوني للسنتني االخرتني 
، االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة للخمس س�نوات االخرة  مع االيراد الس�نوي ،  املواد املجهزة يجب ان 
تكون كما مثبتة يف القسم السادس، جميع املناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء(    اىل القسم التجاري 
يف مقر الركة /  املجمع النفطي للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة وحسب ما جاء يف وثائق العطاءات القياسية 

الصادرة من وزارة التخطيط العراقية 
2 � بإمكان املجهزين رشاء وثائق العطاء من القسم التجاري يف مقر الركة بعد دفع قيمة البيع لوثائق املناقصة  

لق�اء مبلغ )175,000  مائة وخمس�ة وس�بعون الف دينار عراق�ي(   غر قابل للرد ابتداء م�ن تاريخ نر االعالن يف 
الجريدة الرسمية

3  �تك�ون العطاءات نافذة ملدة )120( يوما من تاري�خ الغلق املحدد عىل ان تكون مصحوبة بتقديم التأمينات االولية 
والبالغ�ة ) 8,100,000(  ثماني�ة مالي�ني ومائة الف دينار عراق�ي للمناقصة املرقم�ة   ) 74/ 18/ 9018(  الخاصة 

)Psi 15000  بتجهيز )معدات تبديل صمامات /شجرة امليالد � الفراغ الحلقي /ذات الضغط
عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتا فيها اسم ورقم املناقصة صادرة من مرصف عراقي معتمد 
حس�ب الن�رة الصادرة من البنك املرك�زي العراقي   علما ان املبل�غ التخميني للمناقص�ة )270,000,000(  مائتان 

وسبعون مليون دينار عراقي    املحسوبة عىل املوازنة التشغيلية
4  � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :

عىل ان تودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الراء املحلية )صندوق الفتح الخاص باللجنة( الكائن 
يف )املوق�ع الرئي�يس( لركة نفط ذي قار /املجمع النفطي عىل ان تكون بنس�ختني مع قرص مدمج ابتداء من اليوم 
الت�ايل لنر االعالن ولغاية موعد غلق  الصندوق املحدد للمناقصة وس�يتم رفض العط�اءات املتأخرة عن موعد الغلق 

املحدد
5 � املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت ) الساعة الثانية عر ظهرا من يوم االحد 23 / 12  /2018( 

6 � مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسارات املجهزين كاالتي :
سيتم عقد املؤتمر يف )مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / هيأة الحقول ( يف تمام الساعة العارشة من صباح 

يوم االحد  16 / 12 /2018(
7 � زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات  :

سيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد ساعة الغلق املحددة بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم قانونا 
للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار  /املجمع النفطي / مقر لجنة فتح العطاءات 

8 � الرك�ة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور نر االعالن او اي مصاريف 
اخرى ترتتب  من جراء املناقصة 

)Toc.oil.gov.iq ( 9 � يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني
10  � اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسارات عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك 

املستمسكات املطلوبة :
حسب ما جاء  يف الوثائق القياسية للمناقصتني اعاله محل البحث

رشكة نفط ذي قار /رشكة عامة
 اعالن دعوة عامة

ي�ر وزارة النف�ط  /رشكة نف�ط ذي قار ان تعلن عن وج�ود املناقصة املرقم�ة )20/ 18/ 9013( الخاصة بتجهيز 
)سيارات الندكروز تويوتا وبيك اب تويوتا هايلوكس (   علما ان املناقصة ) اعالن ثاني(

1 � عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالش�رتاك يف هذه املناقصة بتقديم املستمس�كات 
املطلوبة  مجددة لعام 2018 )شهادة تأسيس الركة املجهزة مصدقة  ونافذة من مسجل الركات يف وزارة التجارة 
لعام  2018 وعىل ان ال يقل رأسمالها  عن ملياري دينار او ما يعادلها كتاب عدم ممانعة يف االشرتاك باملناقصات من 
الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمجهزين العراقيني ، رقم الهوية الرضيبية للركات املسجلة 
يف العراق  ،حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب حسب تعليمات االمانة العامة ملجلس الوزراء ، الحسابات 
الختامي�ة واملوق�ف املايل )الكفاءة املالية (  مصادق عليها اصوليا من محاس�ب قانوني للس�نتني االخرتني ، االعمال 
املماثلة مؤيدة من الجهات املس�تفيدة للخمس س�نوات االخرة مع االيراد السنوي ،  املواد املجهزة يجب ان تكون كما 
مثبتة يف القسم السادس، جميع املناقصني يجب ان ال يكونوا ضمن القائمة السوداء، تثبيت املوقع والربيد االلكرتوني 
والعنوان الكامل واس�م الش�خص املخول ملتابعة االستفسارات عن العطاء العتماده يف املراسالت(  اىل القسم التجاري 
يف مقر الركة /  املجمع النفطي للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة وحسب ما جاء يف وثائق العطاءات القياسية 

الصادرة من وزارة التخطيط العراقية 
2 � بإم�كان املجهزين رشاء وثائق العطاء من القس�م التجاري يف مقر الركة بعد دف�ع قيمة البيع لوثائق املناقصة 

املرقمة )20/ 18/ 9013(
لق�اء مبل�غ )250,000  مائت�ان وخمس�ون ال�ف دينار(   غ�ر قابل لل�رد ابتداء م�ن تاريخ نر االع�الن يف الجريدة 

الرسمية
3  �تك�ون العطاءات نافذة ملدة )120( يوما من تاري�خ الغلق املحدد عىل ان تكون مصحوبة بتقديم التأمينات االولية 
والبالغ�ة ) 46,644,225(  س�تة واربعون مليون وس�تمائة واربع�ة واربعون الف ومائتان وخمس�ة وعرون دينار 
عراقي للمناقصة  املرقمة ) 20/ 18/ 9013( الخاصة بتجهيز )  سيارات الندكروز تويوتا وبيك اب تويوتا هايلوكس(   
عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتا فيها اسم ورقم املناقصة صادرة من مرصف عراقي معتمد 
حس�ب الن�رة الصادرة من البنك املرك�زي العراقي   علما ان املبلغ التخميني للمناقص�ة املرقمة  )20/ 18/ 9013(  
)1,554,807,500(  مليار وخمس�مائة واربعة وخمس�ون مليون وثمان مائة وسبعة االف وخمسمائة دينار عراقي 

املحسوبة عىل املوازنة التشغيلية
4  � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي :

عىل ان تودع يف صندوق اللجنة الدائمية لفتح عطاءات طلبيات الراء املحلية )صندوق الفتح الخاص باللجنة( الكائن 
يف )املوق�ع الرئي�يس( لركة نفط ذي قار /املجمع النفطي عىل ان تكون بنس�ختني مع قرص مدمج ابتداء من اليوم 
الت�ايل لنر االعالن ولغاية موعد غلق  الصندوق املحدد للمناقصة وس�يتم رفض العط�اءات املتأخرة عن موعد الغلق 

املحدد
5 � املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت ) الساعة الثانية عر ظهرا من يوم االحد 16 / 12  /2018( 

6 � مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسارات املجهزين كاالتي :
س�يتم عقد املؤتمر يف )مقر رشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي / الهيأة الهندس�ية ( يف تمام الس�اعة العارشة من 

صباح يوم االحد  9 / 12 /2018(
7 � زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات  :

سيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد ساعة الغلق املحددة بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم قانونا 
للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط ذي قار  /املجمع النفطي / مقر لجنة فتح العطاءات 

8 � الرك�ة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور نر االعالن او اي مصاريف 
اخرى ترتتب  من جراء املناقصة 

)Toc.oil.gov.iq ( 9 � يمكن االطالع عىل تفاصيل االعالن عىل املوقع االلكرتوني
10  � اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسارات عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك 

املستمسكات املطلوبة :
حسب ما جاء  يف الوثائق القياسية للمناقصتني اعاله محل البحث

مدير عام نفط ذي قار 
عيل وارد محود

مدير عام نفط ذي قار 
عيل وارد محود

مدير عام نفط ذي قار 
عيل وارد محود

مدير عام نفط ذي قار 
عيل وارد محود
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رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 4028 / ش / 2018 
التاريخ 4 / 12 / 2018  

اعالن
املدعي / حسام مجيد رشيد 

اىل جانب املدعى عليها الشخص الثالث امري حسام مجيد      
اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية حكماً غيابياً بحقك 
بالرقم 4028 / ش / 2018 يف 27 / 11 / 2018 والذي يقيض قررت 
املحكمة الحكم بقطع النفقة املس�تمرة املفروضة للش�خص الثالث 
امري حس�ام مجيد وملجهولية مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك بالنرش يف 
صحيفت�ني يوميت�ني محليتني وع�دم اعرتاضك عىل الحك�م الصادر 
بحق�ك ضمن املدة القانوني�ة البالغة ثالثون يوم�اً اعتباراً من تاريخ 

النرش فسوف يكتسب الحكم الدرجة القطعية .
القايض / حممد حميسن عيل

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي /جامعة الكوفة
اىل السيد غسان حاكم حاتم / املدير املفوض لرشكة الروان 

للمقاوالت العامة املحدودة
تبليغ 

نظ�را ملجهولي�ة  عن�وان رشكتكم املثب�ت يف عقد  
مقاول�ة الش�قق الس�كنية / الع�زاب واملتزوجني 
املنفذه من قبل  الرشكة واملسحوب العمل فيها لذا 
تقرر ابالغك رضورة مراجعة رئاسة جامعة الكوفة 
/قس�م الش�ؤون القانونية لغرض تدوي�ن افادتك 
حول س�حب العمل املذكور وخالل مدة سبعة ايام 
ابتداءا من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يتم 
اتخاذ االجراءات القانونية بحق الرشكة بخصوص 

ادراجها يف القائمة السوداء

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب 

رشكة عامة
جلنة بيع واجيار اموال الدولة  

اعالن للمرة االوىل
تعل�ن رشكة مصايف الجنوب ) رشك�ة عامة(  عن اجراء 
املزاي�دة العلني�ة االوىل يف تم�ام الس�اعة )9( من صباح 
يوم )االثن�ني ( املصادف 2019/1/14 لتأجري مس�احة 
االرض  املش�يد عليه�ا كرف�ان كافرتي�ا الرشك�ة فع�ىل 
الراغبني باالش�رتاك باملزاي�دة العلنية الحض�ور بالزمان 
واملكان املحددين مس�تصحبني معه�م التأمينات البالغة 
)480,000(  دين�ار فقط ) اربعمائة وثمانون الف دينار 
فقط( وعىل املش�رتك باملزايدة جلب نس�خة مصورة من 
هوي�ة االح�وال املدني�ة او البطاقة الوطنية م�ع بطاقة 
السكن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 

والداللية

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الشعب 
اىل / املنفذ عليه / عيل فاضل مجيد 

العنوان – الشعب م/ 333 ز / 21 د / 19 
لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار القائم بالتبليغ مركز 
رشط�ة س�ومر بالعدد 3081 ان�ك مجهول مح�ل االقامة 
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ عليه – واس�تنادا اىل املادة 27 م�ن قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الش�عب خالل 
خمس�ة ع�رش يوما تب�دأ من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون .
املنفذ العديل 

منى عبد الستار نجم 
����������������������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
نحن املصفيان املحاميان علياء قاسم حسن وانمار صالح 
عبد الرحمن لرشكة فضاء املدينة للتجارة املحدودة – ادعو 
كل م�ن له حق او دين ع�ىل الرشكة مراجعته عىل العنوان 

التايل بغداد مدينة الصدر م521 ز29 د70 .
املصفيان املحاميان 

علياء قاسم حسن وانمار صالح عبد الرحمن 
����������������������������������������������

اعالن دعوة دائنني 
نحن املصفيان املحاميان علياء قاسم حسن وانمار صالح 
عبد الرحمن لرشكة شباب العراق للتجارة العامة املحدودة 
– ادع�و كل من له حق او دين ع�ىل الرشكة مراجعته عىل 

العنوان التايل بغداد مدينة الصدر م521 ز29 د70 .
املصفيان املحاميان 

علياء قاسم حسن وانمار صالح عبد الرحمن 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

دار القضاء يف تاج الدين 
محكمة االحوال الشخصية يف تاج الدين 

العدد : 5079 
التاريخ : 28 / 11 / 2018 

م / اعالن 
اىل املفقود / حسام جهاد عجيل عبد 

اقام�ت زوجت�ك املدع�وة ) نضال س�لمان عب�د ( معاملة 
الحجر والقيمومة والت�ي تطلب فيها اصدار حجة الحجر 
والقيموم�ة يقيض بحج�ر املفقود ) حس�ام جهاد عجيل 
( وملجهولي�ة مح�ل اقامتك يف الوقت الح�ارض فقد قررت 
املحكمة النرش يف صحيفتني يوميتني فعىل من تتوفر لديه 
معلومات ع�ن املفقود املذكور اع�اله الحضور امام هذه 
املحكمة لالس�تماع اىل اقواله�م ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك سوف يتم اصدار معاملة الحجر والقيمومة 

بحقك وفق القانون .
القايض 

عمر كاظم كريم العقابي 
����������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد  2920/ب /2018
املدعيان / سعد عبدالهادي عبدالرزاق و احمد عبد بايش

 املدعي عليه / برشى كاظم محمد رضا
اص�درت هذه املحكم�ة بحقك حكم�ا غيابي�ا يف الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله بتاري�خ 2018/11/13يقيض فيه 
الزامك أزالة ش�يوع العقار املرق�م 939/407 كرادة مريم 
بيع�ا باملزاي�دة العلني�ة وتقس�يم ثمنه بني ال�رشكاء كل 
بقدر نصيب�ه وملجهولية محل إقامتك حس�ب رشح البلغ 
القضائي  وتاييد املجلس البلدي وانتقالك اىل جهة مجهولة 
لذاتق�رر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني بقرار الحكم 
اعاله ويف حال عدم حضورك أو االعرتاض س�وف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية وفق االصول 
القايض 

كفاح صادق رسن
����������������������������������������������

دائرة الكاتب العدل يف الكرخ 
اعالن

املن�ذر / زين�ب محمد عب�ود / وكيله�ا املحام�ي مزاحم 
عبداملجي�د ع�يل الجب�وري بموج�ب الوكال�ة العامة رقم 

15764 يف 2016/10/7 كاتب عدل الكرخ املسائي
املن�ذر الي�ه / حس�ني محم�د عب�ود / بغ�داد م622 ز7 

د2/10
سبق يل ان سريت اليكم االنذار بواسطة السيد كاتب العدل 
يف الك�رخ بالع�دد العمومي/24469 س�جل/123 بتاريخ 
2018/11/4 وال�ذي يق�يض حضورك�م ام�ام مديري�ة 
التسجيل العقاري يف الكرخ / 1 لغرض نقل ملكية االسهم 
ال�ذي تعهدت بنقل ملكيته�ا بموجب االقرار املرقم 399 / 
اق�رار / 2014 يوم االحد املص�ادف 2018/12/9 وخالل 
ال�دوام الرس�مي لغ�رض فتح البي�ان واكم�ال االجراءات 
الرس�مية للبيع وبعكسه س�وف نراجع املحاكم املختصة 
واملطالب�ة باع�ادة الب�دل م�ع املطالب�ة بالتعوي�ض وفق 
القان�ون . وعند ذهاب املبلغ القضائي عىل عنوانكم املثبت 
يف االنذار اتضح بأنك مجهول محل االقامة وحسب الرشح 
القائ�م بالتبلي�غ . ل�ذا اقت�ى تبليغك بواس�طة الصحف 

املحلية
كاتب العدل

محمد حمودي عبد
����������������������������������������������

دائرة الكتاب العدول
دائرة كاتب العدل يف الكرادة

العدد العمومي: 29062
السجل: 146

التاريخ: 2018/11/22
انذار وعزل وكيل

اىل الس�يد ع�يل فوزي حس�ني    عنوانه الكام�ل: بغداد  م 
638 ز 28 د 17

س�بق وان وكلتكم الوكالة الخاصة املرقمة 18911 سجل 
95 واملصدق�ة م�ن قبل الكات�ب العدل يف الك�رادة بتاريخ 
2018/7/30 والنتف�اء الحاج�ة من الوكال�ة عليه قررت 

عزلكم وعدم استعمالها من تاريخ تبلغك بهذا االنذار.
املنذر

فالح حسن خضري
املعروف بهوية احوال م. الصدر

س 967م ص102 الرقم/00944397
يف 2015/3/1
العنوان الدائم

مكتب معلومات الرشاد
م738 ز 19 د 51 استمارة 41264

هوية املديرية العامة للتنمية الصناعية
الرقم / 81118 يف 2009/10/8

تكملة االنذار املرقم 29062  يف 2018/11/22 لدى ذهاب 
املبلغ القضائي عىل عنوانك لم يجدك  واتضح انك مجهول 
مح�ل االقامة لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني يوميتني 

وبعكسه تعترب مبلغا قانونا.

اعالن
 اىل الرشيك ) مها قحطان محمد ( توجب عليك الحضور 
اىل مق�ر بلديه النجف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار 
1/407 ح�ي الزهراء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك  
طالب االجازه ختام كاظم محمد

����������������������������������������������
اعالن

اىل الرشي�ك ) س�عديه ص�ربي ه�ادي ( توج�ب علي�ك 
الحضور اىل مقر بلديه النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعقار املرق�م 58454 /3 حي الن�داء خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك
����������������������������������������������

اعالن
فق�د مني كت�اب الهيئه العام�ه للرضائب ف�رع النجف 
بالع�دد 20202 يف 2014/9/4 موضوع�ه ب�راءه ذم�ه 
باسم العراقي ) عبد الله ابراهيم عبد الله ( رقم االضباره 

12731 عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار.
����������������������������������������������

فقدان 
فق�د مني دف�رت خروجي�ة الصادر م�ن الهيئ�ة العامة 
للكمارك الوسطى رقم الهوية 38573 باص سرته أجرة 
/ بأسم ) باس�م ابراهيم ( فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
����������������������������������������������

اعالن 
بن�اء ع�ىل طلب املدع�و ) عاش�ور مناتي ج�رب ( والذي 
يطل�ب من خالله تبديل اللق�ب من ) جرب ( اىل ) العبادي 
( واستنادا الحكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 تقرر نرش طلبه يف الجريدة الرسمية 
فم�ن له حق االعرتاض ع�ىل طلبه يف الجريدة الرس�مية 
فمن له حق االعرتاض عىل الطلب مراجعة املديرية خالل 
15 خمس�ة عرش يوم من تاريخ النرش وبعكسه سينظر 

يف الطلب وفق القانون .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد / 981 
التاريخ : 3 / 12 / 2018 

قدم السيد ) حسن علوان كاظم ( طلبا اىل هذه املحكمة 
بتنصي�ب نفس�ه قيما عىل ول�ده املفقود ) عب�د الكريم 
حسن علوان ( املفقود بتاريخ 2 / 11 / 2006 يف عملية 
خطف من قبل مس�لحني مجهولني فمن لديه االعرتاض 
او معلوم�ات عن فقدان�ه الحضور امام ه�ذه املحكمة 
خالل س�بعة ايام من اليوم التايل للنرش لتقديم اعرتاضه 
واعالمنا وبخالفه س�وف تنظر املحكم�ة يف الطلب وفق 

القانون .
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 4650 / ش4 / 2018 

التاريخ : 4 / 12 / 2018 
اىل / املدعى عليه / عباس عالء حسني 

م / اعالن 
اقامت املدعية زوجتك ) ش�هالء باس�م كاظم ( الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة اع�اله ومضمونه�ا غصب�ك اثاثه�ا 
الزوجية ولكونك مجهول محل االقامة وحس�ب اش�عار 
مرك�ز رشط�ة الصلي�خ بالع�دد 1479 يف 19 / 11 / 
2018 واش�عار مختار حي تون�س / بغداد واملصدق من 
املجلس املحيل قرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
بالحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم 11 / 12 / 
2018 ويف حال�ة عدم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا ووف�ق القانون 

واالصول ... مع فائق التقدير 
القايض 

مصباح مهدي صالح 
����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف الدورة

العدد العمومي: 27737
السجل: 139

التاريخ: 2018/12/3
اعالن

بواسطة السيد كاتب عدل الدورة املحرتم
اىل السيد ) موىس محمد موىس( عنوانه /بغداد البلديات 

م732 ز35 د8
جهة االنذار

كون�ك رشي�ك م�وكيل ع�ىل الش�يوع بالقطع�ة املرقمة 
)993/16( مقاطع�ة 4 كرارة حي�ث ان موكيل تقدم اىل 
دت�رة بلدية الدورة لغ�رض اصدار اج�ازة بناء للقطعة 
املوصوفة اعاله رفضت دائ�رة بلدية الدورة منح موكيل 
اج�ازة بناء اال بموافقة الرشي�ك ) موىس محمد موىس( 
ول�دى مطالب�ة موكيل لك�م بالحض�ور اىل دائ�رة بلدية 
ال�دورة رفضت الحضور واملوافق�ة وهذا يرض بمصلحة 
م�وكيل لالنتفاع بقطعة االرض واقتى انذاركم بوجوب 
الحض�ور اىل دائ�رة بلدي�ة ال�دورة واملوافق�ة م�ن اجل 
اصدار اجازة البن�اء لغرض االنتفاع بقطعة االرض التي 
يمتلكها موكيل عىل الش�يوع معكم وبعكس�ه سأضطر 
معذورا بمقاضاتك طالبا حضورك وموافقتك عىل اصدار 

االجازة. 
عن�د ذهاب املبل�غ من مركز رشطة الرش�اد عىل عنوانك 
تب�ني بانك تركت الدار ومرتح�ل اىل جهة مجهولة وتعذر 
تبليغ�ك كونك مجهول محل االقامة حس�ب كتاب مركز 
 2018/11/28 يف   )19134  ( املرق�م  الرش�اد  رشط�ة 
وحسب تأييد دائرة املجلس البلدي بتاريخ 2018/12/2 
ل�ذا تقرر تبليغ�ك بالنرش يف صحيفت�ني محليتني جريدة 

املستقبل والنهار.
كاتب عدل الدورة
نمر صفوك سبع

املنذر
جاسم كريم جاسم وكيله املحامي شاكر خلف جلوب

بموجب الوكالة املرقمة )10216( يف 2018/4/9 
الصادرة من كاتب عدل بغداد الجديدة 

يف   )104605( املرقم�ة  املحام�ني  نقاب�ة  هوي�ة 
2017/2/23

العنوان: بغداد غرفة محامني محكمة البياع

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف 
العدد: 2450 /ج3/ 2018 

التاريخ: 11/14/ 2018 
اىل املتهم /الهارب /)نشأت عبد العايل سلمان ( 

حيث ان�ك متهم بالدعوى املرقم�ة  2450/ ج3/ 2018 
والخاص�ة باملش�تكي   )انعام عيل كاظ�م( وفق احكام 
امل�ادة 446/ م�ن قان�ون  العقوب�ات  وملجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا الدع�وى عليه  
قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا  بوجوب الحضور يف موعد 
املحاكم�ة املصادف  ي�وم 2018/12/30 ويف حالة عدم 

حضورك تجري املحاكمة غيابيا وعلنا  وفق االصول. . 
القايض 

حسن عبد االمري الحدراوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف 
العدد: 2410 /ج2/ 2018 

التاريخ: 11/13/ 2018 
اىل املتهم /الهارب /)عيل غانم عواد ( 

حيث ان�ك متهم بالدعوى املرقم�ة  2410/ ج2/ 2018 
والخاصة باملش�تكي   )ميالد عبد الحس�ني غازي ( وفق 
احكام املادة 1/456/ أ من قانون  العقوبات  وملجهولية 
محل اقامتك حسب االشعار املرفق يف ثنايا الدعوى عليه  
قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا  بوجوب الحضور يف موعد 
املحاكم�ة املصادف  ي�وم 2018/12/31 ويف حالة عدم 

حضورك تجري املحاكمة غيابيا وعلنا  وفق االصول. . 
القايض 

عدنان كريم عبد عيل
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 853/ ج/2018  

التاريخ: 10/23/ 2018 
اىل املتهم /الهارب /)حسن مصطفى ابراهيم ( 

م/اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة  853 /ج/ 2018 
واملش�تكي فيها  )حيدر عباس عبود ( وفق احكام املادة 
1/459 عقوبات  وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
للحض�ور امام هذه املحكم�ة بموعد املحاكم�ة املوافق  
11/25/ 2018 ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون . 
القايض 

محمد عبد السجاد عبود
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 851/ج/2018 

التاريخ: 10/23/ 2018 
اىل املتهم /الهارب /)حسن مصطفى ابراهيم ( 

م/اعالن غيابي
حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة  851 /ج/ 2018 
واملشتكي فيها  )صفاء حسني هادي ( وفق احكام املادة 
1/459 عقوبات  وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
للحض�ور امام هذه املحكم�ة بموعد املحاكم�ة املوافق  
11/25/ 2018 ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون . 
القايض 

محمد عبد السجاد عبود
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد: 986 /ج/ 2018 
التاريخ: 2018/11/25 

اىل /املتهم الهارب /احمد سالم عباس 
م/اعالن غيابي 

 حي�ث انك مته�م بالدع�وى املرقم�ة  986 /ج/ 2018 
واملش�تكي فيها  )عيل حس�ني ظالم ( وفق احكام املادة 
1/477 عقوبات  وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
للحض�ور امام هذه املحكم�ة بموعد املحاكم�ة املوافق  
12/24/ 2018 ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون . 
القايض 

محمد عبد السجاد عبود
����������������������������������������������

مديرية احوال بغداد / الكرخ
شؤون االحوال املدنية

اعالن 
قدم املدعي ) يارس رشيف س�عيد ( طلبا يروم فيه تبديل 
اللقب من ) فتالوي ( اىل ) كرعاوي ( فمن لديه اعرتاض 
عىل الدع�وى مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
) خمس�ة عرش يوم ( وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى 
وفق اح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016.
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام / وكالة

����������������������������������������������
فقدان

فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الص�ادرة من الهيئ�ة العامة 
للرضائ�ب ف�رع النج�ف االرشف ذي الع�دد )26222( 
العام�ة  الهيئ�ة  اىل  واملعنون�ة  بتاري�خ 2014/12/23 
للرضائب فرع املثنى بأس�م ) عالوي يارس ساجت( عىل 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة األحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 801/ش/2018
التاريخ 2018/12/4

اىل املدعى عليه سيف عراك محمد
اعالن

اقام�ت املدعي�ة ورود حس�ني كاظ�م ضدك�م الدع�وى 
املرقمة 801/ش/2018 امام هذه املحكمة والتي يطلب 
فيها حضانة الطفلة ولع�دم معرفة محل اقامتك قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني وعند 
عدم حضورك يف ي�وم املرافعة املوافق 2018/12/11 او 
ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 4028 / ش / 2018 

التاريخ 4 / 12 / 2018  
اعالن

املدعي / حسام مجيد رشيد 
املدعى عليها / ندى موىس عكلة

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية حكماً غيابياً بحقك بالرقم 
4028 / ش / 2018 يف 27 / 11 / 2018 وال�ذي يق�يض ق�ررت املحكم�ة 
الحك�م بقط�ع النفقة املس�تمرة املفروضة للش�خص الثالث امري حس�ام 
مجي�د وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغ�ك بالنرش يف صحيفتني يوميتني 
محليت�ني وعدم اعرتاضك ع�ىل الحكم الصادر بحقك ضم�ن املدة القانونية 
البالغة ثالثون يوماً اعتباراً من تاريخ النرش فسوف يكتسب الحكم الدرجة 

القطعية .
القايض / حممد حميسن عيل

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

محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية
العدد 3971 / ش / 2018 

التاريخ 4 / 12 / 2018  
اعالن

املدعية / سندس حميد عبد الرضا 
املدعى عليه / عيل هالل رشيد

اصدرت محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية حكماً غيابياً بحقك بالرقم 
3971 / ش / 2018 يف 22 / 10 / 2018 والذي يقيض ق����ررت املحكمة 
الحك�م بال�زام املدعى علي�ه عيل هالل رش�يد بتأديته نفقة مس�تمرة لكل 
واح�دة من البنتني روان و ش�مس مبل�غ قدره مائة وس���تون الف دينار 
اعتب�اراً م�ن 9 / 9 / 2018 وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك بالنرش 
يف صحيفت�ني يوميتني محليتني وعدم اعرتاضك ع�ىل الحكم الصادر بحقك 
ضم�ن املدة القانونية البالغة ثالثون يوماً اعتباراً من تاريخ النرش فس�وف 

يكتسب الحكم الدرجة القطعية . 
القايض / حممد حميسن عيل

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية الواقعات
العدد : 8788

التاريخ 2018/10/22
قدم�ت الوكيل�ة )رب�اب محم�د كاظم( طلب�ا لغرض 
تبدي�ل لقب موكلها )حس�ني كاظم حس�ن( وجعله ) 
الش�حماني( بدال من )الحوات�م(    فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مده اقصاها خمسة عرش 
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى 
وف�ق احكام املادة 22 من قانون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016    
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

��������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف  
محكمة بداءة الكوفة 

العدد  :504/ب2018/2
التاريخ 2018/11/28

اعالن
اىل املدعى عليهم : 1 � سليم عبد عباس جرب

2 � ايمان عبد عباس جرب
3  �انعام عبد عباس جرب 

بتاري�خ 2018/4/2 اق�ام املدع�ي رحي�م عبد عباس 
جرب وجماعته ضدكم الدع�وى البدائية املرقمة 504/

ب2018/2 يطلب فيها ابطال القيود الخاصة باالنتقال 
املرقم 18 شباط 2001 مجلد 41 وابطال القيد الخاص 
باملش�رتي عزوز ذرب عزي�ز املرقم 19 ش�باط 2001  
مجل�د 141 وابط�ال القي�د الخ�اص باملش�رتي حيدر 
كاظم محس�ن املرقم 28 ك  2010  مجلد 203 واطلب 
تصحيح االعتبار حس�ب القس�ام الرشعي وملجهولية 
مح�ل اقامتهم حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ والكتب 
ال�واردة اىل ه�ذه املحكمة وهي كت�اب املجلس املحيل 
قضاء الكوفة املرقم 193 يف 2018/10/7 وكتاب فرع 
التموي�ن املرق�م 11326 يف 2018/10/7 وكتاب فرع 
املعلومات فرع النجف املرق�م 4303  يف 2018/10/9 
واشعار مختار واختيارية املنطقة النجف الجمهورية 
املدع�و حس�ني عالوي الحمي�داوي فقد تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحض�ور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافع�ة املوافق 2018/12/3 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حض�ورك او 
ارس�الك من ين�وب  عنك قانون�ا او تقديمك�م ملعذرة 
مرشوعة فس�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة 
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 549/ب /2018

التاريخ 2018/12/2
اىل  /املدعى عليه ) نسيم حامد جياد( 

اعالن 
اقام�ت املدعية احالم عب�اس هادي الدع�وى البدائية 
املرقمة 459/ب/2018 واملتضمن�ة طلبها بعدم نفاذ 
الت�رصف وابط�ال املعامل�ة الترصفي�ة الجاري�ة عىل 
العق�ار املرقم 4874/1 مقاطع�ة 3 الحصوة وبالنظر 
ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
وتايي�د مخت�ار املنطق�ة عليه ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني رس�ميتني يوميتني محليتني 
للحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املصادف 
2018/12/10 الس�اعة الثامنة صباحا ويف حال عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف 
العدد حجة وفاة

التاريخ 2018/12/3
اىل املدعوه  لطيفة حسني سلطان

ق�دم طالب حجة الوف�اة بدرية عكله منخ�ي طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدعو لطيفة حسني سلطان قررت املحكمة تبليغك يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة 
من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب 

وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد  :932/ج /2018
التاريخ 2018/11/14 

اىل / املتهم الهارب / رائد نعيم ابو الشون
اعالن غيابي

932/ج/2018  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملش�تكي فيه�ا صبيح�ة ص�دام عطيوي وف�ق احكام 
امل�ادة 435عقوبات وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك 
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة بموعد املحاكم�ة املوافق 
2018/12/16 ويف حال�ة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد  :798/ج /2018
التاريخ 2018/11/14 

اىل / املتهم الهارب / ميثم عبد الله عيل كريم
اعالن غيابي

798/ج/2018  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملش�تكي فيها زينب عباس عيل وفق احكام املادة 432   
عقوبات وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك للحضور 
امام هذه املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 2018/12/6 
ويف حال�ة عدم حض�ورك تج�ري املحاكم�ة غيابيا وفق 

القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد  :852/ج /2018
التاريخ 2018/10/23 

اىل / املتهم الهارب / خالد ماجد حاتم
اعالن غيابي

852/ج/2018  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملش�تكي فيها فيصل غ�ازي عبد س�لمان وفق احكام 
امل�ادة 1/459عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك للحض�ور امام ه�ذه املحكمة بموع�د املحاكمة 
املواف�ق 2018/11/25 ويف حال�ة ع�دم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد  :2316/ج2018/2

التاريخ 2018/11/25 
اعالن

اىل املتهم الهارب عيل سالم محمد
حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )1911/ج2018/1( 
والخاصة باملش�تكي  ) محمد حس�ون ع�يل( وفق املادة 
) 47/23 � 49( م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بوج�وب الحضور يف 
موعد املحاكمة املص�ادف يوم 2018/12/30 وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
 �����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد  :1367/ج2018/2

التاريخ 2018/11/6 
اعالن

اىل املتهم الهارب برشى عبد الكاظم لفتة
حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )1367/ج2018/2( 
والخاصة باملش�تكية  ) حسنة جاسم عبد الخرض( وفق 
امل�ادة ) 1/459( من قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بوج�وب الحضور يف 
موعد املحاكمة املص�ادف يوم 2018/12/31 وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
 �����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد  :951/ج /2018
التاريخ 2018/11/25 

اىل / املش�تكي مجهول محل االقامة     / وعد عبد االمري 
فرحان

اعالن غيابي
951/ج/2018  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملش�تكي فيها   حمزة جاس�م حسني وفق احكام املادة 
1/459عقوب�ات وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك 
للحض�ور ام�ام هذه املحكم�ة بموعد املحاكم�ة املوافق 
2018/12/27 ويف حال�ة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد  :2642/ج2018/3

التاريخ 2018/11/27 
اعالن

اىل املتهم الهارب مهدي صالح يوسف
حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )2642/ج2018/3( 
والخاصة باملش�تكية  ) منى مهدي عبد الله( وفق احكام 
امل�ادة ) 1/459( من قانون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب االش�عار املرف�ق يف ثنايا ه�ذه الدعوى 
علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بوج�وب الحضور يف 
موعد املحاكمة املص�ادف يوم 2018/12/30 وعند عدم 
حضورك س�وف تج�ري محاكمتك غيابيا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

حسني عبد االمري جرب
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد  :860/ج /2018
التاريخ 2018/11/25 

اىل / املتهم الهارب / حسني عبد عيل حسن
اعالن غيابي

860/ج/2018  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملش�تكي فيه�ا من�ذر عدنان ف�رج  وفق اح�كام املادة 
432/ عقوبات وبداللة مواد االشرتاك 47 / 48  /49 منه 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك للحضور امام هذه 
املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 2018/12/27 ويف 
حالة عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون

القايض
محمد عبد السجاد عبود

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الدجيل
رقم االضبارة : 657/ت/2017

التاريخ 2018/12/2 
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الدجيل الس�يارة املرقم�ة 11053 
ف  �بغ�داد اج�رة العائ�دة للمدي�ن عباس فيص�ل كريم 
ومصطفى فيصل كري�م   لقاء طلب الدائن غازي فيصل 
كري�م البالغ�ة 4361000 اربعة مالي�ني وثلثمائة وواحد 
وستون الف دينار ال غريها فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوم�ا تبدا من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
منفذ العدل 

حميد دليل حبرت
املواصفات  :

رقم الس�يارة 11053 ف  � بغداد الجديدة اجرة  ذات لون 
برتقايل مصفر ايراني الصنع 

القيمة املقدرة 5,160000 خمس�ة ماليني ومائة وستون 
الف دينار ال غريها

�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد  :2330/ج2018/3
التاريخ 2018/11/29 

اعالن
اىل املتهم الهارب عيل محمد رضا عيل

حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )2330/ج2018/3( 
والخاصة باملش�تكي  ) محمد عماد ج�واد( وفق املادة ) 
1/459( عقوبات وملجهولية محل اقامتك حسب االشعار 
املرفق يف ثنايا ه�ذه الدعوى عليه قررت املحكمة تبليغك 
اعالن�ا بوج�وب الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة املصادف 
ي�وم 2018/12/30 وعن�د عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي
 �����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد  :823/ج /2018
التاريخ 2018/11/6 

اىل / املتهم الهارب / عيل نارص محمد
اعالن غيابي

823/ج/2018  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملش�تكي فيها حس�ام ج�واد عبد الكاظ�م وفق احكام 
امل�ادة 1/أ عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك تق�رر 
تبليغ�ك للحضور امام هذه املحكم�ة بموعد املحاكمة ق 
2018/12/9 ويف حال�ة عدم حض�ورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد  :823/ج /2018
التاريخ 2018/11/6 

اىل / املتهم الهارب / عيل نارص محمد
اعالن غيابي

ان�ك متهم بالدع�وى املرقمة 823/ج/2018 واملش�تكي 
فيها حس�ام ج�واد عبد الكاظ�م وفق اح�كام املادة 1/أ 
عقوبات وملجهولية محل اقامت�ك تقرر تبليغك للحضور 
امام هذه املحكمة بموعد املحاكمة املوافق 2018/12/9 
ويف حال�ة عدم حض�ورك تج�ري املحاكم�ة غيابيا وفق 

القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد  :638/ج2018/2

التاريخ 2018/11/6 
اعالن

اىل املتهم الهارب عيل عبد عيل ناجي
حيث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )638/ج2018/2( 
والخاص�ة باملش�تكي  ) عدي كاظم مك�ب( وفق املادة ) 
1/459( م�ن قانون العقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املصادف يوم 2018/12/31 وعند عدم حضورك س�وف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
 �����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد  :700/ج2018/2

التاريخ 2018/11/6 
اعالن

اىل املتهم الهارب عبد الله محمد حسني
حيث انك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )700/ج2018/2( 
والخاصة باملش�تكية  ) كوث�ر حميد عبد الله( وفق املادة 
) 1/459( م�ن قانون العقوبات وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة 
املصادف يوم 2018/12/31 وعند عدم حضورك س�وف 

تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل
 �����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد  :948/ج /2018
التاريخ 2018/11/28 

اىل / املتهم الهارب / محمد كاظم حمزة
اعالن غيابي

948/ج/2018  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملش�تكيان فيها عقيل عيل حس�ني كري�م نعمة فليفل  
وف�ق اح�كام امل�ادة 457 عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك تقرر تبليغك للحضور امام هذه املحكمة بموعد 
املحاكمة املوافق  2018/12/30 ويف حالة عدم حضورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون
القايض

محمد عبد السجاد عبود
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد  :860/ج /2018
التاريخ 2018/11/25 

اىل / املتهم الهارب / زياد عبد عيل حسن
اعالن غيابي

860/ج/2018  املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
واملش�تكي فيه�ا من�ذر عدنان ف�رج وفق اح�كام املادة 
432/ عقوبات وبداللة مواد االشرتاك 47 / 48 / 49 منه 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك للحضور امام هذه 
املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 2018/12/27 ويف 
حالة عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون

القايض
محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد  399/ب/2017
التاريخ 2018/11/4

اعالن مزايدة 
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلني�ة القطعة املرقمة 
2/27 مقاطع�ة 16 الح�رية فع�ىل الراغب�ني بالرشاء 
الحض�ور اىل هذه املحكم�ة يف اليوم الثالثون من اليوم 
الت�ايل لن�رش االع�الن مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة ويتحمل  

املشرتي اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطعة عبارة عن بس�تان مس�احته 5 اولك و52 مرت 
مربع االرض بور حاليا وال توجد فيها مغروسات تقع 
عىل الش�ارع العام الرابط بني الح�رية الصنني القيمة 
وس�بعمائة  مليون�ان   2,760,000 للقطع�ة  الكلي�ة 

وستون الف دينار
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد  398/ب/2017
التاريخ 2018/11/4

اعالن مزايدة 
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلني�ة القطعة املرقمة  
بال�رشاء  الراغب�ني  فع�ىل  الح�رية   16 مقاطع�ة   39
الحض�ور اىل هذه املحكم�ة يف اليوم الثالثون من اليوم 
الت�ايل لن�رش االع�الن مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة ويتحمل  

املشرتي اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطعة عبارة عن بس�تان مس�احته 14  اولك  االرض 
بدور حاليا وتحتوي عىل مجموعة من اش�جار النخيل 
تق�در حوايل ع�رش محالت وع�دد من اش�جار الرمان  
تحيطه�ا االرايض الزراعية  من جمي�ع جهاتها  قيمة 
املغروسات  قيمة االرض 2800000 مليونان وثمانمائة 
ال�ف دينار والقيم�ة الكلية للقطع�ة 4490000 اربعة 

ماليني واربعمائة وتسعون الف دينار
��������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد  396/ب/2017
التاريخ 2018/11/4

اعالن مزايدة 
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلني�ة القطعة املرقمة 
3/23 مقاطع�ة 16 الح�رية فع�ىل الراغب�ني بالرشاء 
الحض�ور اىل هذه املحكم�ة يف اليوم الثالثون من اليوم 
الت�ايل لن�رش االع�الن مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة ويتحمل  

املشرتي اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطعة عبارة عن بس�تان مساحته 11 اولك و25 مرت 
مربع االرض معدة للزراعة     ال توجد فيها مغروسات 
تق�ع ع�ىل الش�ارع العام الراب�ط بني الح�رية الصنني 
القيم�ة الكلية للقطع�ة 2,250,000 مليونان ومئتان 

وخمسون الف دينار
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة 
العدد  397/ب/2017
التاريخ 2018/11/4

اعالن مزايدة 
تبيع ه�ذه املحكمة باملزايدة العلني�ة القطعة املرقمة 
2/23 مقاطع�ة 16 الح�رية فع�ىل الراغب�ني بالرشاء 
الحض�ور اىل هذه املحكم�ة يف اليوم الثالثون من اليوم 
الت�ايل لن�رش االع�الن مس�تصحبني معه�م التأمينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة ويتحمل  

املشرتي اجور االعالن
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
االوصاف / 

القطعة عبارة عن بس�تان مساحته 11 اولك و25 مرت 
مرب�ع االرض ب�ور حالي�ا وال توجد فيها مغروس�ات 
تق�ع ع�ىل الش�ارع العام الراب�ط بني الح�رية الصنني 
القيم�ة الكلية للقطع�ة 2,250,000 مليونان ومئتان 

وخمسون الف دينار
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�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

نجوى بركات  الحقوقي ماجد الحسناوي
كلّم�ا صادفُت تلك الصور املخيفة القادمة من اليمن، ألطفال 
يموت�ون من الجوع، وق�د تحّولوا إىل ركام م�ن جلد وعظام، 
وملواطنني يعانون من األوبئة وسوء التغذية، ولبالد ُدّمرت كّل 
بناها التحتية، فأصبحت شبحا لذاتها، يجتاحني وجٌع مهول 
وشعوٌر بالذنب، كيف أن الوجع نفَسه بات له منازل ومراتب 
وأرس�تقراطيون وفقراء. فهو هن�ا، يف مقّدمة الصورة، يقيم 
الدنيا وال يقعدها، حتى عندما يتعلّق بفرد واحد ال أكثر، وهذا 
محّق ورشعّي. وهو هناك، مرمّي يف الخلفية، وراء الس�تارة، 
يف عمق الكواليس، حيث يس�ابق »خمسة ماليني طفل يمني 
الزمن«، بحس�ب تعب�ر منظمة اليونيس�ف، إذ إنه�م »قد ال 
يعيشون لرؤية عام آخر بسبب الحرب«، ويحتاج ثالثة من بني 
كل أربعة من س�كان اليمن، البالغ عددهم 27 مليون نسمة، 
مس�اعدة غذائية، يف حني يواجه نحو ثمانية ماليني ش�خص 
خطر املجاع�ة. »جحيم لألطفال«، هكذا وصفت اليونيس�ف 
الح�رب يف اليم�ن. واألرقام كافية ومع�ّ�ة: 1.8 مليون طفل 
يعان�ون من س�وء التغذية، يق�ف 400 ألف منه�م عند بوابة 
االحتضار، و8 ماليني ال تتوفر لهم مياه صالحة للرشب؛ 1.1 
مليون امرأة حامل س�يضعن مواليد س�يعانون بعد والدتهم، 
الحرمان نفس�ه ال�ذي عانوه يف بطون أمهاته�م؛ ناهيك عن 
الحصار، وانتشار األوبئة، وعدم دفع الرواتب، وانهيار العملة 
املحلية، ورواج الس�وق الس�وداء، إلخ.  والحال أننا ندرك هذا 
كلّ�ه عن الوجع اليمن�ّي، وال تحرّكنا كما يج�ب كارثة اليمن 
ومأس�اة أطفال�ه، حتى نحن الذين نعلو فوق السياس�ة، وال 
نق�ف طرف�ا م�ع ه�ذا الفري�ق أو ذاك، ونملك م�ا يكفي من 
املس�افة النقدي�ة لرؤية الواقع كم�ا هو. ومع ذل�ك، ثّمة ما 
يدفعن�ا إىل تفّهم من لم يعد يريد أن ي�رى ألنه لم يعد يحتمل 
هذا الكّم من الوجع وامل�وت والعذاب والقتل، بالدا إثر أخرى، 
عاما بعد عام، قارة تلو األخرى...  يف بحثها الذي يحمل عنوان 
»أم�ام وجع اآلخرين«، والذي ي�ؤّرخ لصور الوجع يف تاريخنا 
الحدي�ث، من�ذ اللوحات التي رس�مت عن املس�يح املصلوب، 
مرورا بعذابات الشهداء املسيحيني األوائل التي رسمها غويا، 
وصوال إىل مآيس الحروب الحديثة واإلبادات الجماعية، تطرح 
املفّكرة والباحثة األمركية، س�وزان سونتاغ، سؤاال مزدوجا 
تموضع�ه يف إطار تاريخي: م�ا الذي يعني�ه تقديم الوجع يف 
ص�ور فوتوغرافية، ُيفرتض أن تك�ون »موضوعية«، وما هو 
نوع النظرة التي تس�تدعيها لدى املشاهد، يف عرٍص باتت فيه 

صور الوجع عملة رائجة؟ 

إن الب�الد العربية ل�م تخلوا من بعض أنص�ار الصهيونية 
ويحارب�ون دفاع�اً ع�ن كراس�يهم الس�تفادة الغرب من 
الث�روات وامل�وارد والصهيونية تعرف جي�داً باتحاذ األمة 
سوف تصبح أثر غابر وتتساقط العروش وال يستطيعون 
البقاء فيه�ا فله�ذا اتف�������ق�ت الصهيونية مع دول 
الخلي�ج ع�ى التع�اون والت�آزر والبق�اء يف مراكزهم ولم 
يرتكوا ش�يئاً لم يفعلوه وإلرضاء أس�يادهم حتى لو أدى 
ه�ذا إىل كس�ب عداوة ش�عوبهم وال�دول الت�ي تجاورهم 
وتعي�ش عى حدوده�م. والتدخل الغربي الس�بب يف هذه 
الخالفات الت�ي تقع يف املنطق�ة والصهيونية تتعاون مع 
كل م�ن ضعف�ت وطنيت�ه وكان هم�ه جيب�ه ومصالحه 
والسياس�ة االمريكية تصن�ع خطر غر موج�ود إلخافة 
دول الخليج واالندفاع وإثارة مس�ألة إيران واس�تثمارها 
واته�ام الوطني�ني بالف�رس وه�ذه بعيدة ع�ن الحقيقة 
ولي���������س يف مصلحة الصهيونية أن يكون الحاكم 
خادم للش�عب وتوف�ر الخبز لش�عبه وإق�رار العدل بني 
جمي�ع أف�راده ومت�ى ذه�ب العبي�د واألوثان م�ن ملوك 
وأمراء انحرست الصهيونية وابتعد التدخل الغربي وس�اد 
االستقرار يف املنطقة فاملؤتمرات هنا وهناك لتمزيق العراق 
وهذه لم تستطيع الصمود أمام السيل الجارف والتحشيد 
الجماهري ملقاومة هذه املخططات والدعايات ستكذبها 
األي�ام والقضاء ع�ى حمالت ال�دس الخارج�ي والداخيل 
وه�ذه املؤامرات س�تنهار أم�ام أمة متماس�كة صامدة 
الوطني�ة تغذيها وأن النظام املقبور لم يكن يريد الس�الم 
للع�راق وأخذ يدير املكائد واملؤام�رات ويتحالف مع أوثان 
الش�يطان وعبي�د الصهيونية وأنصاره�ا يف البالد العربية 
وخاصة ملوك الرش من الس�عودية وقط�ر والتحالف مع 
الدواعش وأثارة الق�������القل بمساعدة الحاقدين عى 
العملية السياسية وظهر للرأي العام هول وقذارة املؤامرة 
ع�ى أهل الع�راق والطعن غ�دراً وغيله وجعل كردس�تان 
مرك�ز الع�دوان وإي���واء اإلرهاب�ني واملجرم�ني وفطن 
الش�عب ما يحاك له يف الخفاء واس�تعدت الجموع الخرة 
وباءت محاوالت أنصار الصهيونية بفشل مرشوعهم عى 
صخرة العراق بفعل يقظة الجماهر واالستعداد للمنازلة 
واملحافظ�ة عى وحدت�ه دون تفتيته إىل أجزاء بمس�اعدة 
مش�ايخ البدو لتحقيق مرشوع صهيون بتقسيم املقسم 

يف البالد العربية.

صور	اليمنأنصار	الصهيونية	يف	البالد	العربية	

تش�هد األرض نهاية هذا األس�بوع،  اقرتاب 3 
كويكب�ات ضخمة يصل قي�اس أك�ها لنحو 

30 مرتا.
ويف الواقع، كش�فت وكالة ناسا عن مرور 10 
صخ�ور فضائية »بالقرب م�ن األرض« خالل 
ش�هر نوفم� وحده، حيث أوضحت أنه »مع 
دوران هذه األجسام حول الشمس، يمكن أن 
تقرتب الصخور )القريبة( من األرض بش�كل 

أك�� يف بعض األحيان«. ولكن املثر لالهتمام، 
هو حقيقة مرور 3 كويكبات قرب األرض يوم 

السبت، يف الفرتة بني الساعة 2 و7 مساء.
وم�ن املتوق�ع أن يقرتب »أق�رب الكويكبات« 
بمعدل 0.00255 وحدة فلكية من األرض، عى 

بعد 209000 ميل )336352.9 كم(.
 »VS1  2018« األول  الكويك�ب  ويس�جل 
م�روره بالقرب من كوكبنا يف الس�اعة 2:03 

بع�د الظه�ر، حيث يعتق�د أن طول�ه يصل إىل 
28 مرتا، وس�يحلق عى مسافة مليون و300 
أل�ف ك�م، التي تعت�� قريبة إىل ح�د بعيد من 
الناحية الفلكية. ويعت� هذا الكويكب األرسع 
ب�ني الكويكبات الثالثة، حي�ث يتحرك برسعة 
10.61 كم يف الثانية، بالنس�بة لرسعة األرض 
بحد ذاتها. ويس�جل الكويك�ب الثاني »2018 
VR1« )طوله 30 م�رتا( مروره قرب األرض، 
بعد 16 دقيقة فقط يف تمام الساعة 2:19 بعد 

الظهر.
وتتوق�ع ناس�ا أن يحل�ق ه�ذا الكويكب قرب 
األرض برسعة أبطأ نس�بيا تبل�غ 9.28 كم يف 
الثانية، عى مس�افة 3.15 ملي�ون ميل )نحو 

4 مليون كم(.
وأخرا، من املتوقع أن يسجل كويكب »2018 
VX1« أق�رب تحلي�ق ح�ول األرض يف تم�ام 
الساعة 6:26 مساءا، عى بعد حوايل 336352 
كم، ويتحرك برسع�ة بطيئة تبلغ 6.06 كم يف 

الثانية بالنسبة لألرض.
الكويكب�ات  رؤي�ة  الصع�ب  م�ن  ولألس�ف، 
بواس�طة التلس�كوب، ألنه�ا غالبا م�ا تكون 
صغرة جدا وخافتة، بمستويات مختلفة من 

االنعكاس.

األرض	مـهـددة!!
أظه�رت نتائج دراس�ة علمي�ة أجراها علماء 
من أملانيا، بأنه للحفاظ عى الصحة يف موسم 
ال��د يجب تناول امل�واد املحتوية عى الكاكاو 

ألن فيه فيتامني D2 الذي يحمي الجسم.
تفي�د مجل�ة Food Chemistry الت�ي ن�رشت 
نتائ�ج ه�ذه الدراس�ة، ب�أن علم�اء جامعة 
فيتينب�ورغ ومعه�د ماكس روبنر اس�تنتجوا 
ب�أن ال�كاكاو يحم�ي الجس�م م�ن أم�راض 
عدي�دة ويطي�ل العم�ر، مش�رين إىل أن هذه 
االس�تنتاجات تش�مل بص�ورة خاص�ة زيت 

الكاكاو والشوكوالتة الداكنة.
أظه�رت نتائ�ج هذه الدراس�ة، ب�أن الكاكاو 
يحتوي عى مركبات أولية تتحول خالل عملية 

. D2 التجفيف بأشعة الشمس إىل فيتامني
يتكون هذا الفيتامني تحت تأثر األشعة فوق 
البنفس�جية يف هرم�ون إرغوس�ترول، الذي 
يحصل عليه اإلنس�ان من املواد الغذائية ومن 
جل�ده الذي ينتج�ه تحت تأثر األش�عة فوق 
البنفس�جية أيض�ا. انخف�اض مس�توى هذا 
الفيتامني يف الجسم محفوف بتطور العديد من 
 D2 األمراض التي تقل�ص العمر، ألن فيتامني
يحم�ي حتى من تطور األم�راض الوراثية من 
خالل تعزيز نس�خ الحمض النووي والحمض 

النووي الريبي. كما أن هذا الفيتامني يس�اهم 
يف تنظيم وظائف جهاز املناعة ويعزز مقاومة 
الجس�م لألمراض املعدية. وأيضا ينظم ضغط 
ال�دم ويقل�ص م�ن احتم�ال تط�ور أمراض 
القل�ب واألوعي�ة الدموي�ة، وينظم مس�توى 
السكر يف الدم ونش�اط األنسولني ويكبح نمو 
الخالي�ا الرسطاني�ة يف القول�ون واملس�تقيم 
واملثان�ة وال�وس�تاتا والثدي. يش�ر العلماء 

إىل أن مش�كلة نق�ص فيتامني D2 يف الجس�م 
تصبح أكثر حيوية يف الش�تاء، فبس�بب قرص 
النهار وتلبد الس�ماء بالغي�وم يف أكثر األوقات 
يقل ضوء الش�مس كث�را. لذلك تن�اول املواد 
الغذائي�ة املحتوية عى الكاكاو يف هذا املوس�م 
تكون مفيدة جدا للجس�م ألنها تس�اعده عى 
الحماي�ة من األم�راض ويف نفس الوقت تدعم 

إطالة العمر.

الكاكاو	يعالج	أمراض	عديدة

قلب	املدخن	حيتاج	إىل	»15«	سنة	ليتعاىف االسامك	األكثر	فائدة	لإلنسان
توصلت دراس�ة جدي�دة إىل أن قل�ب املدخن يحتاج إىل 15 س�نة ليتعاىف 
بش�كل نهائي بعد اإلقالع عن التدخني. وتش�ر دراس�ات سابقة إىل أن 
خطر إصابة املدخنني الس�ابقني بس�كتة دماغية، يس�تقر يف غضون 5 
س�نوات، ولكن الدراس�ة الجديدة تظهر أن األمر قد يستغرق 3 أضعاف 
الوق�ت املحدد. وتعد الدراس�ة، التي س�ُتقدم األس�بوع املقبل يف مؤتمر 
جمعي�ة القل�ب األمريكي�ة، األوىل م�ن نوعه�ا يف مجال تحلي�ل حاالت 
اإلق�الع عن التدخني خالل املراحل املتقدمة. وبع�د تحليل بيانات 8700 
ش�خص عى مدى 50 عاما، وجد باحثو جامع�ة Vanderbilt أن قلوب 
املدخن�ني تتطلب أكثر من عقد م�ن الزمن لتتخلص من األرضار املهددة 
للحياة، بما يف ذلك النيكوتني والتبغ وعدد ال يحىص من املواد الكيميائية 
األخرى املوجودة يف الس�جائر. ويف الوقت ذاته، أوضحت املعّدة الرئيسية 
للدراس�ة، مريدي�ث دونكان، وه�ي طالبة دكت�وراه يف املرك�ز الطبي 
بجامع�ة Vanderbilt، أن القلب واألوعية الدموية هما األرسع يف التعايف 

من أرضار التدخني، أما الرئتني فهي قصة أخرى تماما.

اكتش�ف علماء جامعة س�يبريا الفيدرالي�ة، ومعهد الفيزي�اء الحيوية، 
التابع ألكاديمية العلوم الروس�ية فرع سيبريا، سمكة تحتوى عى نسبة 

قياسية من األحماض الدهنية غر املشبعة أوميغا-3.
وتعقيبا عى االكتشاف، علّق رئيس قسم النظم البحرية وال�ية يف جامعة 
سيبريا الفيدرالية، ميخائيل غالديشيف: »لقد اكتشفنا، من خالل الرتكيز 
 Lake ع�ى الكائن�ات الحية يف بح�رات منطقة القطب الش�مايل وخاصة
Canine، أن مس�توى أحماض أوميغا-3 يف سمكة »boganid char« يصل 
إىل 33 ملغم يف الغرام الواحد، ما يجعلها بطل العالم يف فائدتها لإلنسان«، 
مضيف�ا أن نس�بة األحماض الدهنية غر املش�بعة يف األنس�جة العضلية 

لسمك الرسدين تصل إىل 26 ملغم يف الغرام الواحد من الكتلة الحيوية.

األطباء	حيذرون	من	»املعكرونة«
حّذرت طبيب�ة التغذية واملحارضة 
الروس�ية  العل�وم  أكاديمي�ة  يف 
»مارغريتا كارالوف�ا« من أن اتباع 
»حمية املعكرونة« التي اش�تهرت 
يف الس�نوات األخ�رة ق�د يتس�بب 

بعواقب صحية خطرة.
وأوضحت الطبيبة أن�ه وعند اتباع 
اإلنس�ان له�ذا النوع م�ن الحمية 
ل�ن يش�عر يف ب�ادئ األم�ر بأي�ة 
أعراض صحية غ�ر مألوفة، لكن 
االس�تمرار بها عى امل�دى الطويل 

)ألش�هر أو سنوات( س�يرتك آثاره السيئة عى 
الصحة، وسيش�عر امل�رء حين����ها بأعراض 

منها الخمول، والغثيان، وبطئ اإلدراك.

وأك�دت كارالوفا أن األم�ر الخطر يف مثل هذه 
الحمي�ات هو تن�اول الكربوهي�درات بمعدالت 
مرتفع�ة يومي�ا، ما قد يتس�بب بخل�ل يف عمل 
البنكري�اس، واإلصاب�ة بم�رض الس�كري من 

أن  ع�ن  فض�ال  الثان�ي،  النم�ط 
متبع�ي هذه األنماط م�ن الحمية 
ال يحصل�ون ع�ى كفايته�م م�ن 
الخ�روات والفواكه التي تمدهم 
بالفيتامين�ات واألم�الح املعدني�ة 

الالزمة لعمل جهاز املناعة.
وتعت�� »حمي�ة املعكرون�ة« م�ن 
الحمي�ات الغذائية التي اش�تهرت 
بشكل واس�ع يف السنوات األخرة، 
وخالل اتباعها يجب عى الشخص 
مح�ددة  كمي�ات  ب�أكل  االلت�زام 
م�ن املعكرون�ة والنش�ويات يومي�ا، باإلضافة 
إىل ال�وتين�ات، وع������ين�ات مح��ددة من 

الخضار والفاكهة.

الضوء	لعالج	ضغط	الدم	املرتفع
كشفت دراسة جديدة أعدها باحثون أن التعرض 
للض�وء األزرق يقل�ل من ضغط ال�دم املرتفع إىل 
مس�تويات طبيعي�ة. وبع�د تعري�ض 14 رج�ال 
أصح�اء للض�وء األزرق ملدة نصف س�اعة فقط، 
انخفضت مس�تويات ضغط ال�دم لديهم تماما، 
كأنهم اس�تخدموا أدوية معالجة له�ذه الحالة، 
وفق�ا للدراس�ة. ويحف�ز الض�وء األزرق إطالق 
أكس�يد النيرتي�ك، الذي يري�ح األوعي�ة الدموية 

وبالت�ايل يقل�ل ضغ�ط ال�دم. وكش�ف باحثون 
م�ن جامعة س�اري وجامع�ة هاينري�ش هاينه 
يف دوس�لدورف بأملاني�ا، ع�ن تعري�ض الرج�ال 
املشاركني يف الدراسة إىل 450 نانومرتا من الضوء 
األزرق النق�ي مل�دة 30 دقيق�ة، وهذا م�ا يماثل 
جرعة يومية من أشعة الشمس، ولكن عى عكس 
األش�عة فوق البنفس�جية فإن الض�وء األزرق ال 
يس�بب اإلصابة بالرسطان. ويف يوم آخر، تعرض 

املشاركون يف الدراسة ذاتها إىل الضوء األزرق مع 
مرش�ح، والذي كان بمثاب�ة عنرص التحكم، وقد 
تم قياس مس�توى ضغط ال�دم ومعدل رضبات 
القل�ب وتدفق الدم وتصل�ب الرشايني خالل فرتة 
التعرض للضوء وبعد ساعتني من ذلك، وأظهرت 
النتائج أن الض�وء األزرق النقي يقلل من ضغط 
ال�دم االنقبايض عند الرجال بمقدار 8 مم زئبقي 

أكثر من الضوء املزود بمرشح.

الى القانوني االستشاري سيد جواد كاظم نعمه ابوحنونه/
مؤسسة السجناء السياسيين

اىل صاحب التميز واالفكار النرة واملتعاون يف ارشاد املواطنني سيد 
ج�واد كاظم نعمه ابوحنونه نقول الش�كر قلي�ل بحقك، فما اجمل 
ان يكون االنس�ان ش�معة تن�ر دروب االخرين وخاصة الس�جناء 
السياس�يني ،فان�ت الع�ون الحقيقي والس�ند لهم ، وم�ا مواقفك 
معه�م اال دلي�ل اخالصك وحبك لوطنك ، فانت يا س�يد جواد عنوان 
حقيقي ومن� حي قد نذرت نفسك يف خدمة شعبك، داعني من الله 
ان يمنحك الصحه وطول العمر  ،فانت قدوة يف مؤسس�ة الس�جناء 

السياسيني  يف تقديم االستشارات القانونية ، ومن الله التوفيق.

شكر	وتقدير


