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اإلمام احلسني )عليه السالم(

إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ:

 أّيها الناس، من كان له على اهلل أجٌر َفلَْيقم، 

فال يقوم إال أهُل املعروف

ص2جملس االمن الوطني يناقش تقييم حتركات »داعش« يف االنبار ويتخذ توصيات عدة

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

القاضـي زيـدان يشـدد عىل ضـرورة الفصـل بني السلطـات ومكافحـة الفسـاد

رئيس اجلمهورية يتلقى دعوة للمشاركة بمؤمتر القمة العربية األوروبية يف مرص

سائرون والفتح.. عودة إىل طاولة احلوار
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�ادا تحال�ف س�ائرون والفت�ح، أمس 
الثالث�اء، إىل طاولة الح�وار لالتفاق عىل 
تنفيذ الربنام�ج الحكومة ودعم حكومة 
رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي، فضالً 
ع�ن إكم�ال الكابني�ة الوزاري�ة، واتخاذ 
موقف�اً موح�داً م�ن الق�وات األجنبي�ة 
املتواجدة يف العراق واس�تفزازات الرئيس 

األمريكي األخرية.
وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري 
رفض�ه ألي تواج�د ب�ري أمريك�ي ع�ىل 

األرايض العراقية.

وق�ال العامري، يف مؤتم�ر صحايف عقب 
الفت�ح وس�ائرون، إن  انته�اء اجتم�اع 
“التواج�د األمريكي ال�ربي يف العراق ألن 
الربملان العراقي رف�ض ذلك عرب اتفاقية 
االط�ار االس�راتيجي”، مؤك�دا “اننا لن 
نس�مح بأي تواجد او قواع�د أمريكية يف 

العراق”.
ب�دوره، أعلن رئي�س الهيئة السياس�ية 
للتيار الصدري نصار الربيعي عن التفاهم 
بني تحالفي الفتح وسائرون عىل تشكيل 
لجنة عليا مش�ركة الس�تكمال تشكيل 
مؤتم�ر  يف  الربيع�ي  وق�ال  الحكوم�ة. 
صحفي، »تم التفاهم بني تحالفي الفتح 

وسائرون عىل تشكيل لجنة عليا مشركة 
الستكمال تشكيل الحكومة العراقية«.

وأض�اف الربيع�ي أن�ه »س�تكون هناك 
جهود كب�رية لتحمل املس�ؤولية وتقديم 
الخدم�ات«، مؤك�دا أنه »س�يكون هناك 

تنسيق عىل املستوى اإلعالمي«.
وبش�أن التواجد العس�كري األمريكي يف 
الع�راق، أكد الربيع�ي أن “تواجد القوات 
جمل�ة  مرف�وض  الع�راق  يف  األجنبي�ة 
وتفصي�ال”، الفت�ا إىل أن “اتفاقية االطار 
االس�راتيجي اصبحت منتهي�ة املفعول 

بعد احتالل داعش لثالث محافظات”.
التفاصيل ص2

املحكمة االحتادية العليا:
 حق الدفاع القانوين ال يبيح 

املساس بحقوق اآلخرين

النقل تشكل غرفة
 عمليات ملتابعة ملف تكدس 

احلاويات يف املوانئ

العمل تعلن انجاز »7« ملفات 
ختص الرعاية االجتامعية وذوي 

اإلعاقة خالل »100« يوم

تشكيل »جلنة مشرتكة« حلل اخلالفات وإكمال الكابينة الوزارية.. واتفاق على مجع »األصوات الربملانية« إلخراج القوات األجنبية
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الشهر املقبل.. توزيع )1500( قطعة أرض عىل مخس رشائح يف الديوانيةالقضاء يأمر بإلقاء القبض عىل مفتش عام أمانة بغداد بتهمة الرشوة
رئيس الوزراء يستقبل وزيرة خارجية نرويج ويتلقى دعوة لزيارة أوسلو

املنتجات النفطية
 جتهـز املولـدات بحصصهـا 

من زيت الغاز لشهر شباط
ص3 ص3 ص3

ظريف واملعلم يبحثان يف طهران تطورات امللف السوري
      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الخارجي�ة اإليران�ي محم�د جواد 
ظري�ف، ع�ىل رضورة التنس�يق والتعاون بني 
دول املنطق�ة، مش�ريا إىل أن إرسائي�ل اعرفت 
األرايض  يف  املس�لحة  للجماع�ات  بدعمهم�ا 

السورية.
وق�ال ظريف خالل لقائه م�ع وزير الخارجية 
الس�وري وليد املعلم يف طه�ران، أمس الثالثاء، 
يف بي�ان وّزع عىل وس�ائل اإلع�الم، إن »الكيان 
الصهيوني اعرف بدع�م اإلرهابيني يف األرايض 

الس�ورية«، مؤكدا »رضورة التنسيق والتعاون 
بني دول املنطقة«.

م�ن جهت�ه، ق�دم وزي�ر الخارجية الس�وري 
»تقري�را ع�ن آخ�ر املس�تجدات واملحادث�ات 
للوص�ول إىل الح�ل الس�يايس للملف الس�وري 
وتبادل اآلراء حول الحلول واإلجراءات املختلفة 

مع نظريه اإليراني«.
وأشاد وليد املعلم، حسب البيان، بالدعم املقدم 
من حكومة وش�عب إيران لس�وريا يف مواجهة 
اإلره�اب، وق�ال إن »ه�ذا النج�اح واالنتصار، 
انتصار لسوريا وايران وباقي أصدقاء سوريا«. 

وزار نائب الرئيس اإليراني إسحاق جهانغريي 
دمشق، األس�بوع الفائت، عىل رأس وفد رفيع 
املستوى، يف زيارة اسنغرقت يومني تركزت عىل 

تعزيز العالقات بني البلدين.
ووقعت الحكومة السورية والحكومة اإليرانية، 
خالل زي�ارة جهانغ�ريي مذكرة ش�املة لعدد 
م�ن االتفاقيات ب�ني البلدين، يف ع�دة مجاالت 
أبرزها مجاالت الطاقة والنظام املرصيف إضافة 
إىل التجاري�ة واملالي�ة والصناعي�ة والثقافي�ة 
ومكافح�ة غس�يل األم�وال وتموي�ل اإلرهاب، 

والنقل واالقتصاد.

حمافظ البرصة: حتويل اإلجراء إىل عقود 
بعد نرش املوازنة باجلريدة الرسمية

حمافظة بغداد تنجز نحو »8« آالف معاملة 
3تعويضية لضحايا العمليات االرهابية 3

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب رئيس مجل�س الوزراء ع�ادل عبد 
امله�دي، أم�س الثالث�اء، ان االتف�اق مع 
االردن ل�ه م�ردودات اقتصادي�ة كب�رية، 
فيم�ا اش�ار اىل ان عدم اكتم�ال الكابينة 
الوزاري�ة كان عبئا ع�ىل الحكومة. وقال 
عب�د امله�دي، يف كلم�ة له خ�الل املؤتمر 
االس�بوعي، إن »االتف�اق م�ع االردن ل�ه 
م�ردودات اقتصادي�ة كب�رية وهو طريق 
مهم لتوفري فرص العم�ل«. واضاف عبد 
املهدي، أن »عدم اكتمال الكابينة الوزارية 

ل�م  الحكوم�ة، ولكن�ه  كان عبئ�ا ع�ىل 
يوقفنا«. كما اكد رئي�س مجلس الوزراء 
عىل رفض اس�تخدام الع�راق من قبل اية 
دولة اخرى، نافيا وجود قواعد عس�كرية 
امريكي�ة يف العراق. وق�ال عبد املهدي »ال 
توجد قواعد عسكرية امريكية يف العراق، 
بل هناك مدربون يف اطار التحالف الدويل«، 
مس�تدركا »نختلف مع الجانب االمريكي 
بشأن الترصيحات االخرية ونحن نرفض 
هذا املفهوم وهذه الترصيحات غري مفيدة 
ويج�ب الراجع عنه�ا«. واكد عبد املهدي 
عىل »رفض اس�تخدام العراق من قبل اي 

دول�ة ضد دولة اخرى، وال يجب ان يكون 
الع�راق طرفا يف اي معرك�ة بني دولتني«. 
ولف�ت عب�د امله�دي اىل ان�ه »يف اجتم�اع 
مجلس الوزراء قدمنا الربنامج الحكومة، 
ووقت عىل هذا العه�د او الوثيقة«. وكان 
الرئي�س األمريك�ي دونال�د ترامب رصح 
قبل اي�ام لقناة »يس ب�ي أس« األمريكية 
أن جزءا من القوات التي سيس�حبها من 
س�وريا س�يبقى يف العراق ملراقبة إيران، 
الت�ي وصفها ب�� »دولة رشيرة« تش�كل 

مشكلة للمنطقة، حسب قوله.
التفاصيل ص2

جملس الوزراء يناقش املنهاج احلكومي.. ويوافق عىل إنشاء 
صندوق »تعايف العراق«

رئيـس مـجـلـس البـصـرة
 يطالب التجارة بتحسني 

مفردات البطاقة التموينية 
ص3وطريقة توزيعها
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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الشهر املقبل.. توزيع )1500( قطعة أرض عىل مخس رشائح يف الديوانية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مدير بلديات الديوانية عيل صاحب، أمس الثالثاء، 
تحدي�د الش�هر املقبل موع�داً لتوزيع أكث�ر من 1500 
قطع�ة ارض س�كنية عىل خمس رشائ�ح مختلفة من 

أبناء املحافظة.
وقال صاح�ب يف ترصي�ح صحفي تابعته »املس�تقبل 
العراقي«، إن »لجنة توزيع األرايض يف املحافظة عقدت 
اجتماعاً وقررت توزيع تلك الوجبة بداية الش�هر املقبل 
عىل خم�س رشائح وه�ي كل م�ن الش�هداء واألطباء 
والس�جناء السياس�يني، فض�اًل ع�ن رشيح�ة ضحايا 
اإلره�اب والجرح�ى«، مش�را إىل إن األرايض س�تكون 

بمناطق متفرقة من املحافظة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ع�ادا تحالف س�ائرون والفتح، أمس 
الثالث�اء، إىل طاول�ة الح�وار لالتفاق 
ع�ىل تنفيذ الربنام�ج الحكومة ودعم 
حكوم�ة رئي�س ال�وزراء ع�ادل عبد 
امله�دي، فض�اًل ع�ن إكم�ال الكابنية 
الوزاري�ة، واتخاذ موقف�اً موحداً من 
الق�وات األجنبية املتواج�دة يف العراق 
األمرك�ي  الرئي�س  واس�تفزازات 

األخرة.
وأك�د رئي�س تحال�ف الفت�ح ه�ادي 
ب�ري  تواج�د  ألي  رفض�ه  العام�ري 

أمركي عىل األرايض العراقية.
وقال العامري، يف مؤتمر صحايف عقب 
انته�اء اجتماع الفتح وس�ائرون، إن 
“التواج�د األمرك�ي ال�ربي يف العراق 
ألن الربمل�ان العراق�ي رف�ض ذلك عرب 
اتفاقية االطار االس�راتيجي”، مؤكدا 
“اننا لن نس�مح ب�أي تواجد او قواعد 

أمركية يف العراق”.
بدوره، أعلن رئيس الهيئة السياس�ية 

للتي�ار الص�دري نص�ار الربيعي عن 
التفاهم بني تحالفي الفتح وسائرون 
ع�ىل تش�كيل لجن�ة علي�ا مش�ركة 

الستكمال تشكيل الحكومة.
وق�ال الربيع�ي يف مؤتم�ر صحف�ي، 
»ت�م التفاه�م ب�ني تحالف�ي الفت�ح 
وس�ائرون ع�ىل تش�كيل لجن�ة عليا 
مشركة الستكمال تشكيل الحكومة 

العراقية«.
وأض�اف الربيعي أنه »س�تكون هناك 
جهود كبرة لتحمل املسؤولية وتقديم 
الخدمات«، مؤكدا أنه »سيكون هناك 

تنسيق عىل املستوى اإلعالمي«.
وبش�أن التواجد العس�كري األمركي 
يف الع�راق، أك�د الربيع�ي أن “تواج�د 
الق�وات األجنبية يف الع�راق مرفوض 
جملة وتفصيال”، الفتا إىل أن “اتفاقية 
االطار االس�راتيجي اصبحت منتهية 
املفع�ول بع�د احت�الل داع�ش لثالث 

محافظات”.
الفت�ح  تحال�ف  يف  عض�و  ووص�ف 

االجتماع ب�«املثمر وااليجابي«.

وقال�ت النائبة ع�ن التحال�ف ميثاق 
الحام�دي إن »قرار عق�د اجتماع بني 
ائتاليف الفتح وس�ائرون ج�اء لتحمل 
مس�ؤولية الطرف�ني يف القضايا التي 
توج�ه الع�راق واملنطقة يف ظ�ل تزايد 

التهديد األمريكي«.

وأضافت الحامدي، ان »االجتماع بحث 
عدة قضايا مهمة بضمنها التعاون يف 
الربملان لترشيع قانون سحب القوات 
االمريكي�ة من العراق وتنظيم الوجود 
األجنبي يف الع�راق فضال عن التفاهم 
عىل صيغ�ة للتفاهم من اج�ل تمرير 

مرش�ح وزارة الداخلي�ة بالتوافق بني 
الطرفني«.

وتابع�ت ان »االي�ام املقبلة ستش�هد 
اجتماع�ات مقبلة ب�ني الطرفني وقد 
تش�مل اطرافا سياس�ية اخ�رى لحل 

ازمات العراق بشكل توافقي«.

كما أكد النائب عن تحالف الفتح كريم 
عليوي ان اجتماع ائتالفه مع سائرون 
ركز ع�ىل تن�ايس الخالف�ات وتوحيد 
الكلم�ة لتس�ر العملي�ة السياس�ية 

بصورة صحيحة.
وق�ال علي�وي إن »اجتماع س�ائرون 
والفت�ح كان ايجابي، حيث ان العراق 
مر بمراح�ل صعبة وم�ا زال يمر بها 
بس�بب ترصيح�ات ترام�ب وتواج�د 

القوات االمريكية«.
واضاف ان »االطراف السياسية دعت 
اىل اجتم�اع ملناقش�ة املواضيع املهمة 
املوجودة والتكاتف  الخالفات  وتنايس 
ووح�دة الكلم�ة«، مؤك�دا ان »وجود 
الخالفات سيصعب تحقيق متطلبات 
الش�عب من الكهرب�اء وامل�اء والبنى 

التحتية«.
وتاب�ع »علين�ا الي�وم كبن�اء واصالح 
االتف�اق عىل تس�ر عملي�ة الحكومة 
ان  اىل  مش�را  صحيح�ة«،  بص�ورة 
زعي�م  وان  مثم�را  كان  »االجتم�اع 
االئتالف هادي العامري رصح بوجود 

خالفات سياسية لكن هذه الخالفات 
تنعكس عىل االصالح والبناء«.

واش�ار اىل ان�ه »ال يمك�ن ان نطم�ن 
الش�عب اذا كنا مختلفني، حيث يجب 
ان نن�ى الخالفات ونبذل الجهود من 
اجل تقديم الع�ون للوزراء والحكومة 

والشعب«.
إال أنه، ويف غض�ون ذلك، اكد املتحدث 
باس�م تحال�ف الفت�ح النائ�ب احمد 
االسدي تش�كيل لجنة تنس�يقية بني 
تحالفه وسائرون، فيما نفى ان يكون 
االجتماع قد تطرق لحقيبة الداخلية. 

وق�ال االس�دي ان »اجتماعا موس�عا 
جرى ب�ني تحالفي الفتح وس�ائرون 
تمخض عنه تش�كيل لجنه تنس�يقية 
الكابينة  التحالف�ني الس�تكمال  م�ن 
املش�رك  العم�ل  وادام�ة  الوزاري�ة 
مجل�س  داخ�ل  القضاي�ا  مجم�ل  يف 

النواب«.
ونفى االس�دي، ماذكره النائب احمد 
الكنان�ي او ان »يك�ون االجتم�اع قد 
تطرق لحقيبة الداخلية ومرشحها«. 

تشكيل »جلنة مشرتكة« حلل اخلالفات وإكمال الكابينة الوزارية.. واتفاق على مجع »األصوات الربملانية« إلخراج القوات األجنبية

سائرون والفتح.. عودة إىل طاولة احلوار

جملس الوزراء يناقش املنهاج احلكومي.. ويوافق عىل إنشاء صندوق »تعايف العراق«
عبد املهدي: جيب الرتاجع عن تصرحيات واشنطن االخرية

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب رئي�س مجل�س ال�وزراء ع�ادل عب�د 
املهدي، أمس الثالث�اء، ان االتفاق مع االردن 
له مردودات اقتصادية كبرة، فيما اش�ار اىل 
ان ع�دم اكتمال الكابين�ة الوزارية كان عبئا 

عىل الحكومة.
وقال عب�د املهدي، يف كلمة له خ�الل املؤتمر 
ل�ه  االردن  م�ع  »االتف�اق  إن  االس�بوعي، 
مردودات اقتصادية كب�رة وهو طريق مهم 

لتوفر فرص العمل«.
واضاف عبد املهدي، أن »عدم اكتمال الكابينة 
الوزاري�ة كان عبئا ع�ىل الحكومة، ولكنه لم 

يوقفنا«.

كم�ا اكد رئي�س مجلس ال�وزراء عىل رفض 
اس�تخدام العراق م�ن قبل اية دول�ة اخرى، 
نافي�ا وج�ود قواع�د عس�كرية امريكي�ة يف 

العراق.
وق�ال عبد املهدي »ال توجد قواعد عس�كرية 
امريكية يف العراق، بل هناك مدربون يف اطار 
التحال�ف ال�دويل«، مس�تدركا »نختل�ف مع 
الجانب االمريكي بشأن الترصيحات االخرة 
ونحن نرفض هذا املفهوم وهذه الترصيحات 

غر مفيدة ويجب الراجع عنها«.
واكد عبد املهدي عىل »رفض استخدام العراق 
م�ن قبل اي دولة ضد دول�ة اخرى، وال يجب 
ان يك�ون الع�راق طرف�ا يف اي معرك�ة ب�ني 

دولتني«.

ولفت عبد امله�دي اىل انه »يف اجتماع مجلس 
الوزراء قدمنا الربنامج الحكومة، ووقت عىل 

هذا العهد او الوثيقة«.
وكان الرئي�س األمريكي دونالد ترامب رصح 
قبل اي�ام لقناة »يس ب�ي أس« األمريكية أن 
جزءا من القوات التي سيس�حبها من سوريا 
سيبقى يف العراق ملراقبة إيران، التي وصفها 
ب� »دولة رشيرة« تش�كل مشكلة للمنطقة، 

حسب قوله.
وعقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية أمس 
الثالثاء، حي�ث ناقش املنهاج الحكومي، وتم 
التوقيع عليه من قبل رئيس واعضاء مجلس 
الوزراء ليتم تحويل املنهاج اىل وثيقة للتنفيذ 
تحتوي تفاصيل العمل، وس�ينرش يف وسائل 

اإلعالم خالل اليومني املقبلني.
وأكد العبادي خالل عرض املنهاج ان مجلس 
ال�وزراء بجمي�ع اعضائ�ه س�يكون عليهم 
متابع�ة املنه�اج واملحاس�بة علي�ه، داعي�اً 

لتجاوز الروتني من اجل تحقيق االهداف.
وتم خالل الجلس�ة ع�رض النظ�ام الداخيل 
للمالحظ�ات  واالس�تماع  ال�وزراء  ملجل�س 
ووجه�ات النظ�ر من اج�ل املصادق�ة عليه 

قريبا. 
واس�تضاف مجلس ال�وزراء فري�ق املوازنة 
املالية العام�ة من وزارتي املالية والتخطيط، 
وتمت مناقش�ة بعض النص�وص واملناقالت 
التعليم�ات  اص�دار  وترسي�ع  واملالحظ�ات 
الخاصة باملوازنة.ووافق املجلس عىل محرض 

االجتم�اع الثال�ث لفريق مراجع�ة الربنامج 
للمش�اريع  االولوي�ات  وتحدي�د  الحكوم�ي 
الحكومية وكلفها التخمينية ضمن تقديرات 

موازنات ) ٢01٩ - ٢0٢٢( .
كما اطلع أعضاء مجلس الوزراء عىل مسوّدة 
إعالن لغ�رض إختيار رئيس وأعضاء مجلس 
الخدمة العامة االتحادي، وصوت عىل املسوّدة 
التي ستعلن الحقا وتتضمن الرشوط الواجب 

توفرها باملتقدم لشغل املناصب.
ووافق مجل�س الوزراء عىل قيام البنك الدويل 
بتأس�يس صن�دوق التع�ايف وإع�ادة اعم�ار 
العراق، كما صوت عىل مرشوع إنشاء مركز 

تدريب الطيارين واملوظفني الجويني.
وتزامن�ا م�ع انعق�اد مع�رض الكت�اب قرر 

مجلس الوزراء تخفيض الرس�وم الگمرگية 
عىل الكتب املستوردة .

وصوت مجلس الوزراء عىل إستثناء املوظفني 
يف مؤسسة الس�جناء السياسيني من املبالغ 
املرتبة بذممهم بس�بب خط�أ اإلدارة وممن 

استشهد منهم .
وق�رر مجلس ال�وزراء إعادة ع�رض مذكرة 
تفاهم بني وزارة التجارة يف جمهورية العراق 
وس�فارة الواليات املتحدة االمريكية يف بغداد 
بخص�وص رشاء وتجهي�ز الحنطة )القمح( 
ُمج�ددا عىل مجلس ال�وزراء، اضافة اىل نفاذ 
ملح�ق بمذك�رة التفاهم املوقعة ب�ني وزارة 
التج�ارة يف بغ�داد بخص�وص رشاء وتجهيز 

مادة الرز.

        بغداد / المستقبل العراقي

ناقش مجل�س االمن الوطني، أمس 
تح�ركات  تقيي������م  الثالث�اء، 
محافظ�ة  يف  »داع�ش«  تنظي�م 
االنبار، فيما اتخذ املجلس القرارات 

والتوصيات الالزمة.
وقال مكتب رئاس�ة الوزراء يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إن »مجل��س األم�ن الوطني 
عقد جلس�ته االس�بوعية برئاس�ة 
رئيس مجلس ال�وزراء القائد العام 

للقوات املس�لحة ع�ادل عبداملهدي، 
والتي خصصت لتقي�����يم الوضع 
األمني يف ع�دد م�ن املحافظات، اىل 
جان�ب القضاي�ا املس�تجدة، واتخذ 
والتوصي�ات  الق�رارات  املجل�س 

الالزمة« .

واض�اف املكتب، أن »املجلس ناقش 
تقيي�م تح�ركات عصاب�ات داعش 
االرهابية يف محافظة االنبار، وورقة 
عمل عن القيادة والسيطرة وطبيعة 
امله�ام املوكل�ة للق�وات األمني�ة يف 

محافظة كركوك« .

وتاب�ع املكتب، »كم�ا بحث مجلس 
األم�ن الوطن�ي ورقة موح�دة عن 
بش�أن  األمني�ة  الجه�ات  تقاري�ر 
الوضع األمن�ي يف محافظة نينوى، 
ونتائج زي�ارة رئيس اركان الجيش 

اىل محافظة دياىل« .

        بغداد / المستقبل العراقي

ضّي�ف ملتق�ى الرافدي�ن 2019 ف�ي 
بغداد بجلس�ته الثامنة رئيس مجلس 
القض�اء األعلى القاض�ي فائق زيدان 
وس�ط حضور دبلوماسي وأكاديمي 
المس�توى،  رفي�ع  ومحل�ي  دول�ي 
وجرى خالل الجلسة مناقشة ملفات 
ع�دة أبرزه�ا الفص�ل بين الس�لطات 

ومكافحة اإلرهاب والفساد.
واكد رئي�س مجلس القض�اء االعلى 
خ�الل الملتق�ى ال�ذي أقي�م بمرك�ز 
الرافدي�ن للحوار ف�ي العاصمة بغداد 
عل�ى ضرورة الفصل بين الس�لطات، 

عاداً أن »ره�ن تعيين المناصب العليا 
القضائية على موافقة مجلس النواب 
خرٌق لمبدأ الفصل بين السلطات الذي 

نص عليه الدستور«.
وقال القاضي فائق زيدان »نعاني من 
عدم توف�ر الصورة القانونية الكاملة 
للبعض ممن يظهر في وسائل االعالم 
ليعط�ي رأي�ا س�لبيا ويتبن�ى موقفا 
في قضية هي ليس�ت من اختصاص 
القضاء العادي بل يتع�دى إلى انتقاد 

المؤسسة القضائية«.
وعلى صعي�د مكافح�ة االرهاب دعا 
رئي�س مجل�س القض�اء االعل�ى الى 
»مراجعة قان�ون مكافح�ة اإلرهاب 

وفق متطلبات المرحلة الحالية كونه 
شرع بسبب ظروف المرحلة السابقة 
ولوج�ود بع�ض المصطلح�ات التي 

تؤدي إلى نهايات مفتوحة«.
واش�ار القاض�ي فائق زي�دان الى ان 
»للقض�اء دورا مش�رفا وكبي�را ف�ي 
التص�دي لالره�اب بش�جاعة عالي�ة 
حيث قدمنا 67 قاضيا شهيدا في وقت 
كان القضاة 500 قاض فقط«، مؤكداً 
ان »المؤسسة الوحيدة التي استمرت 
بعمله�ا بع�د احت�الل الموص�ل ه�ي 
المؤسس�ة القضائية ف�ي المحافظة 
من خالل انتقال المحاكم الى مقرات 

بديلة لممارسة اعمالها«.
وبي�ن رئيس مجلس القض�اء األعلى 
أن »خب�رة كافي�ة أصبح�ت للقض�اة 
العراقيين في مجال مكافحة اإلرهاب 

توف�ر  ع�ن  فض�اًل  علي�ه  والقض�اء 
اإلمكانية ف�ي تدريس ونقل وتصدير 

هذه الخبرة إلى دول العالم«.
وفي رده على س�ؤال يتعلق بالفساد 
خ�الل الملتق�ى ق�ال رئي�س مجلس 
القضاء االعلى ان »الفساد واإلرهاب 
وجهان لعملة واحدة بل ان الفساد ال 

يقل خطراً عن االرهاب على البلد«.
الفس�اد  »مكافح�ة  ان  ال�ى  واش�ار 
تحت�اج ال�ى قوانين جدي�دة، والكثير 
يرف�ع ش�عار اس�تقالل القض�اء في 
برامج�ه االنتخابي�ة والكثي�ر مم�ن 
يرف�ع هذا الش�عار هم م�ن يخرقون 

ذلك ويوفرون غطاء للفاسدين«.

جملس االمن الوطني يناقش تقييم حتركات »داعش« يف االنبار ويتخذ توصيات عدة

القايض زيدان يشدد عىل رضورة الفصل بني السلطات ومكافحة الفساد

        بغداد / المستقبل العراقي

تلق�ى رئي�س الجمهوري�ة بره�م صالح، 
أم�س الثالثاء، دعوة رس�مية للمش�اركة 

بمؤتمر القمة العربية األوربية يف مرص.
وق�ال مكتب�ه يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
»رئي�س  إن  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
الجمهورية برهم صالح اس�تقبل يف قرص 
الس�الم ببغ�داد س�فر جمهوري�ة مرص 

العربية لدى العراق عالء موىس«.
واض�اف ان »صال�ح تلقى دعوة رس�مية 

من نظ�ره املرصي عبد الفتاح الس�ييس 
لحضور مؤتمر القم�ة العربية – األوربية 
املزمع عقده يف مدينة رشم الش�يخ نهاية 

الشهر الجاري«.
وحمل صالح الس�فر تحياته ل�«الرئيس 
الس�ييس«، معرب�اً ع�ن »إمتنان�ه له�ذه 

الدعوة الكريمة«.
واش�ار البي�ان اىل انه »جرى خ�الل اللقاء 
استعراض العالقات بني البلدين الشقيقني 
وسبل تطويرها، وآخر مستجدات األوضاع 

العربية والدولية .

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س مجل�س ال�وزراء ع�ادل 
عبداملهدي بمكتبه الرسمي وزيرة الخارجية 
ململكة النرويج اينه اريكسن والوفد املرافق 
لها. ورحب عبد املهدي بتطور العالقات بني 
العراق والنرويج معربا عن امله يف أن تسهم 
هذه الزي�ادة بتعزيز التعاون واالس�تفادة 
يف  النرويجي�ة  والتج�ارب  الخ�ربات  م�ن 
مجال االس�تثمار األمثل للم�وارد النفطية 
وتوس�يع برام�ج الدعم والتدري�ب للقوات 
األمني�ة ، مثمن�ا دع�م النروی�ج للعراق يف 
مواجه�ة االرهاب وبمش�اركتها يف مؤتمر 
الكوی�ت إلع�ادة اعم�ار الع�راق ودعمه�ا 
بالنازح�ني  الخاص�ة  االنس�انية  للربام�ج 
واالهتمام بالالجئ�ني العراقيني يف النرويج 
. وأعرب�ت وزير الخارجي�ة النرويجية عن 
رغب�ة بالده�ا بإقامة عالق�ات رشاكة مع 

الع�راق وزيادة فرص التع�اون االقتصادي 
، وتبادل الزيارات بني املس�ؤولني يف البلدين 
لوضع أس�س لعالقة رشاكة وتعاون ، كما 
ابلغت تحيات رئيس�ة الحكومة النرويجية 
وتطلعه�ا لزي�ارة الع�راق ، ووجهت دعوة 
لزيارة النرويج معربة عن رسورها بالتطور 

واالستقرارالذي يشهده العراق .
وح�رض اللق�اء املدی�ر التنفی�ذي ملنطق�ة 
ال�رشق األوس�ط وش�مال أفریقیا اس�بن 
لندبیك ، واملمثل الخاص اىل العراق وسوریا 
كنوت ایلی�ف الین ونائب مدی�ر االتصاالت 
، وس�فر النرويج يف الع�راق توني الیرز ان 
ھافاریس�داتیر لون�د«. كما ح�رض اللقاء 
ن�زار الخی�ر الل�ه وكی�ل وزارة الخارجیة ، 
والفری�ق الركن عب�د االمیر ی�ار الله نائب 
قائد العملیات املشركة يف العراق والسفیر 
العراقي يف النرويج ش�اكر قاس�م مھدي ، 

وعدد من املستشارين يف الجانبني .

رئيس اجلمهورية يتلقى دعوة للمشاركة بمؤمتر القمة 
العربية األوروبية يف مرص

رئيس الوزراء يستقبل وزيرة خارجية نرويج
 ويتلقى دعوة لزيارة أوسلو

القضاء يأمر بإلقاء القبض عىل مفتش عام أمانة بغداد بتهمة الرشوة
         المستقبل العراقي / متابعة

أكدت مصادر قضائية، أمس الثالثاء، 
صدور أمر القاء قبض بحق املفتش 

العام ألمانة بغداد سجاد عيل معتوك 
بتهمة تقايض الرش�وة. ونقلت قناة 
»دجل�ة« وموق�ع »اخب�ار الع�راق« 
عن املصادر الق�ول، إن القضاء قرر 

اص�دار مذك�رة الق�اء قب�ض بحق 
س�جاد عيل معت�����وك بعد تثبيت 
اعراف�ات ملت��هم�ني ت�م القب�ض 
عليه�م بكم�ني. وأضاف�ت املصادر، 

ان ملفات فس�اد كبرة ت�حوم حول 
معتوك أبرزه�ا تقاضيه مبلغ نصف 
مليون دوالر مقاب�ل تمرير مرشوع 
دجلة الند السكني. وأشارت املصادر 

اىل وجود ضغوط عىل قايض التحقيق 
يف ملف�ات معت�وك ملنعه من كش�ف 
تفاصيل ملفات فساده يف م�شاريع 

سكنية وتجارية بالعاصمة بغداد.

متورط بعدد من القضايا منها تلقي نصف مليون دوالر لتمرير مشروع

القضاء تصدى لالرهاب بكل شجاعة
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    بغداد / المستقبل العراقي

ش�كلت وزارة النق�ل، غرف�ة عمليات خاص�ة ملتابع�ة توصيات 
مجلس الوزراء بش�أن ملف تكدس الحاويات يف املوانئ العراقية.

وقال مصدر يف الوزارة إن »الوزارة ش�كلت غرفة عمليات خاصة 
بمتابع�ة وإنجاز مل�ف الحاويات املكدس�ة يف املوان�ئ العراقية، 

وتنفيذ توصيات مجلس الوزراء«.
وأض�اف أن »أعضاء الغرفة قاموا بإجراء زيارة ميدانية إىل موانئ 
محافظ�ة الب�رة، لالطالع عن كث�ب عىل البضائ�ع والحاويات 
املكدس�ة، فضالً عن عقدها سلس�لة من االجتماع�ات واللقاءات 
الدورية مع الجهات املعنية«.وأشار إىل أن »الوزارة طالبت األمانة 
العام�ة ملجلس الوزراء، بتوجي�ه الوزارات والجه�ات الحكومية، 
باس�تالم الحاويات والبضائع املتأخرة العائدة لها، وحث مديرية 

الكمارك ألخذ اإلجراءات القانونية بحقها .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية باسم عبد الزمان إنجازاته 
خالل مائة يوم من املبارشة بتنفيذ الربنامج الحكومي ».

وقال عبد الزمان يف مؤتمر صحايف عقده يف مبنى الوزارة »، انه تم 
إنجاز البطاقة الذكية للمشمولني بالرعاية االجتماعية، باإلضافة 
إىل العمل عىل محاسبة املتجاوزين عىل شبكة الرعاية االجتماعية 

عن طريق األطر القانونية«.
وكشف وزير العمل عن تأسيس مرشوع »أصدقاء« بالتعاون مع 
منظمات املجتمع املدني املختصة بذوي اإلعاقة، مبيناً ان الوزارة 
تواصل التحرك لش�مول ذوي اإلعاقة برات�ب املعني بعد الحصول 
ع�ىل التخصيصات الالزمة.وأضاف عبد الزمان:  تمكنا من إدخال 
فرق التفتيش اىل مواقع العمل للتحقيق بنس�بة العمالة األجنبية 
باملقارن�ة مع العمالة العراقية، مؤكداً عىل الس�عي لتوفري فرص 
عم�ل للعاطلني، الفتاً بأن الوزارة س�تعمل ع�ىل توجيه الحكومة 
لدع�م القطاع الخاص بش�كل فع�ال ودعم الربنام�ج الحكومية 

للوصول اىل املواطن االلكرتوني.

   الغانم / المستقبل العراقي

أكد مجلس محافظة واسط، عمله عىل انجاز فرز وتقطيع 
مساحة 35 دونماً لغرض توزيعها بني ذوي الشهداء، مبيناً 
إن ترويج املعام�الت للحصول عىل قطعة األرض يكون من 

خالل الدوائر البلدية يف مناطق املحافظة«.
وق�ال عضو مجل�س املحافظ�ة غالب الردين�ي يف تريح 
اطلع�ت علي�ه »املس�تقبل العراقي« إن »مجل�س محافظة 
واس�ط بادر برف مبلغ 4 ماليني دينار لكل عائلة ش�هيد 
باإلضاف�ة إىل منح ذوي الجرحى مبلغ مليوني دينار، فضالً 

عن املنح الخاصة بالشهداء والتقاعد«.
وأض�اف الردين�ي، ان »نس�بة كب�رية م�ن ذوي الش�هداء 
حصل�وا عىل أرايض س�كنية يف مختلف مناط�ق املحافظة، 
وهناك معامالت مازال�ت يف مرحلة الرتويج لغرض حصول 
أصحابها عىل قطع أرايض يف واسط«، موضحاً أن »منطقة 
ش�مال العزيزية تحت�وي عىل قط�ع أرايض مميزة ويجري 
العم�ل عىل ف�رز وتقطي�ع 35 دونم من اج�ل توزيعها عىل 
عوائ�ل الش�هداء، كما إن هن�اك قطع يف مناط�ق أخرى تم 

توزيعها للموظفني«.
وأشار الرديني إىل إن »قطع األرايض ستقسم عىل مساحات، 
حي�ث س�توزع داخل القضاء بمس�احة 250 م�رت، وداخل 
مرك�ز املحافظة ب� 200 م�رت، ويف النواحي 300 مرت، وفقاً 
للضواب�ط”، مؤك�دا أن »ذوي الش�هداء بإمكانه�م ترويج 
معام�الت الحص�ول ع�ىل قطع�ة األرض عن طري�ق بلدية 
املدين�ة التي يس�كنها، ومن ث�م بإمكانه نق�ل املعاملة من 

منطقة إىل أخرى بحسب رغبته .

جملس واسط: أنجزنا »35« دوناًم 
لتوزيعها بني ذوي الشهداء

النقل تشكل غرفة عمليات ملتابعة ملف 
تكدس احلاويات يف املوانئ

العمل تعلن انجاز »7« ملفات ختص الرعاية 
االجتامعية وذوي اإلعاقة خالل »100« يوم

   بغداد / المستقبل العراقي

رحب العراق باس�تعداد الجانب األوروبيِّ 
لتنفي�ذ مرشوع يرب�ط املناف�ذ الُحُدوديَّة 
العراق�يَّ�ة م�ع ش�بكة الرشط�ة الدولية 

)اإلنرتبول(«.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الخارجي�ة العراقية 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان »وزي�ر 
الخارجيَّ�ة محم�د عيل الحكي�م، ألتقى – 
�ق الع�اّم ملكافح�ة اإلرهاب  أم�س- املُنسِّ
يف االتح�اد األوروب�ّي جي�ل دو كورت�وف 
عىل هام�ش االجتماع ال�وزاري الخامس 
للتعاون العربي-األوروبي املنعقدة أعماله 

يف العاصمة البلجيكية بروكسل«.
وجرى يف اللقاء بحث التعاون املُش�رَتك يف 

مجال مكافحة اإلرهاب.
وأعرب الوزير الحكيم عن ترحيب العراق 
بأيِّ ُجُهود أوروبيَّة للُمساَعدة يف مكافحة 
اإلرهاب، عاّداً أنَّ إعادة االس�تقرار، وبناء 
التحت�يَّ�ة سُيس�اِهم يف تحقي�ق  البني�ة 
االس�تقرار، والقضاء عىل ُجذور اإلرهاب، 

وفكره.
�يَّة التع�اون بني العراق  وش�دَّد عىل »أهمِّ
واالتحاد األوروب�ّي يف مجال توثيق جرائم 
داعش، والقضاء عىل اإلرهاب، عالوة عىل 
التعاون يف مج�ال توثيق األدل�ة باإلتجار 
اإلرهابيَّ�ة،  العملّي�ات  باآلث�ار، وتموي�ل 
ق األوربّي  وأفصح بالقول: سُيساِعد املُنسِّ
ملكافح�ة اإلره�اب يف االتح�اد األوربي يف 
تعبئة الُجُهود الدوليَّة ملُساَعدة العراق عرب 

اإلنرتبول، واليوروبول.
كما أب�دى الوزير الحكي�م ترحيب العراق 
باستعداد الجانب األوربيِّ لتنفيذ مرشوع 
يرب�ط املناف�ذ الُحُدوديَّ�ة العراق�يَّ�ة مع 
شبكة اإلنرتبول، داعياً إىل ُمساَعدة العراق 
يف مج�ال بناء القدرات ع�رب دورات ُتعنى 

بمكافحة اإلرهاب.

ربط املنافذ 
احلدودية العراقية 

مع اإلنرتبول

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مديرعام رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية كاظم 
مس�ري ياس�ني، ع�ن خط�ة تجهي�ز الرشك�ة للمولدات 
السكنية من منتوج زيت الغازيف كافة املحافظات بحصة 

شهر شباط الحايل .
وقال مس�ري يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، »جهزنا 
محافظات ) بغداد – النجف األرشف–كربالء املقدس�ة- 
البرة- ميسان- ذي قار، املثنى-الديوانية- بابل - دياىل 
- واسط - كركوك( وبكمية 10 لرت لكل kva ومقابل ثمن 
وذل�ك بتوجيه معايل وزير النف�ط ومتابعة وكيل الوزارة 

لش�ؤون التوزيع سعياً لتوفري أنواع الوقود للمواطنني يف 
املحافظات كافة .

وافص�ح ،عن تجهيز مولدات القط�اع الخاص واملختلط 
 kva لتل�ك املحافظات م�ن الراغبني بكمي�ة )5( لرت لكل
من زيت الغاز بالس�عر التجاري البالغ )700( دينار لكل 
ل�رت .من جانبه ذكر مدير هي�أة التجهيز التابعة لرشكة 
التوزي�ع بأن« األقضية والنواح�ي يف محافظات املنطقة 
الغربية ) نينوى ، صالح الدي�ن واألنبار( تقرر تجهيزها 
بكمية )15( لرت ل�كل kva من مادة زيت الغاز للمولدات 
الس�كنية يف املناطق الت�ي التجهز بالكهرب�اء الوطنية ، 
و)10( ل�رت لكل kva للمولدات الس�كنية يف املناطق التي 

تجهز بمعدل )5 اىل 10( س�اعات كهرباء وطنية ، و)5( 
ل�رت لكل kva للمولدات الس�كنية يف املناط�ق التي تجهز 

بمعدل من )15اىل 20( ساعة كهرباء وطنية .
ويف ذات الس�ياق كشفت رشكة توزيع املنتجات النفطية 
ع�ن تجهيزه�ا للمولدات الس�كنية الخاضع�ة اىل نظام 
الخصخص�ة يف محافظ�ة بغ�داد بكمي�ة )5( ل�رت ل�كل 
kva م�ن منتوج زيت الغاز للش�هر الج�اري مقابل ثمن 
ألغراض تجهيز الطاقة الكهربائية.ويف سياق متصل بني 
مدير ع�ام رشكة التوزي�ع بأن أكثر م�ن )243( مليون 
لرت من انواع املش�تقات النفطية ت�م تجهيزها للنازحني 
إلدارة أزمته�م ودعم عودتهم وإس�تقرارهم بإضافة اىل 

كمي�ات اخرى لدع�م النازحني املتوجدي�ن يف محافظات 
اقليم كردس�تان بينها كميات يتم يت�م تجهيزها باآلجل 
من حس�ابات اللجنة العليا إلغاث�ة النازحني مفصالً تلك 
الكمي�ات ب )102( مليون لرت من البنزين و)64( مليون 
لرت من النفط األبي�ض و)77( مليون لرت من زيت الغاز.

وكشف املدير العام عن إفتتاح وتشغيل العديد من املنافذ 
التوزيعي�ة خالل الفرتة املاضية )4( محطات مش�يدة يف 
محافظة صالح الدين و)1( محطة مش�يدة يف محافظة 
األنب�ار مؤكداً بأن العمل جاري عىل قدم وس�اق من قبل 
مالكات ف�روع الرشكة يف تلك املحافظ�ات إلعادة تأهيل 

وافتتاح املزيد من تلك املنافذ .

    بغداد / المستقبل العراقي

افتتح وزي�ر الكهرباء لؤي الخطيب، محطة 
الفلوجة التحويلية يف مدينة الفلوجة التابعة 
ملحافظة االنبار، والتي تبلغ طاقتها التوليدية 

)132 ك.ف( .
وذكر املكتب االعالمي لوزارة الكهرباء يف بيان 
تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، ان »الخطيب 

»اع�رب بكلمته يف االحتفالية، عن س�عادته 
بزي�ارة مدين�ة الفلوج�ة، وافتت�اح املحطة 
يف ه�ذه املدين�ة، التي طالتها ي�د االرهاب«،  
مشريا اىل ان »مالكات وزارة الكهرباء ادخلت 
هذه املحطة اىل الخدمة ، لتسهم بشكل كبري 
يف اس�تقرار منظوم�ة الكهرب�اء الوطنية يف 
مدينة الفلوجة«.واضاف ان »ملف الكهرباء 
ملف امن وطني، يمس عصب حياة املواطن 

العراق�ي«، داعيا »جميع مؤسس�ات الدولة 
والش�عب بان يقفوا وقفة رجل واحد العادة 
هذه الخدمة بش�كل متكام�ل، مثلما وقفوا 
ام�ام عصاب�ات داع�ش االرهابية«.واكد ان 
»العراق يس�تحق الجهود املضاعفة املقدمة 
البنائ�ه، النه مه�د للحضارات، وان�ه يمتلك 
خربات وارث�ا تاريخيا وكف�اءات تمكنه من 

النهوض وتحمل املسؤولية .

املنتجات النفطية جتهز املولدات بحصصها من زيت الغاز لشهر شباط

الكهرباء تعلن افتتاح حمطة الفلوجة التحويلية

   البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه النائ�ب االول ملحاف�ظ البرة 
محمد طاهر التميمي بقلع األس�فلت 

الغ�ري مطاب�ق للمواصف�ات الفني�ة 
وال�ذي نفذ بدون عل�م وإرشاف لجان 
املتابع�ة يف اح�د الش�وارع الفرعي�ة 

ملنطقة حي حطني«.

واف�اد بي�ان الع�الم املحافظ�ة تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، 
»كما ووجه بعقوبة اإلنذار إىل الرشكة 
ويف  ك�روب(  -ت�ي  -أم  )أم  املنف�ذة 

حالة تك�رار مخالف�ة التنفي�ذ بعيداً 
ع�ن املواصف�ات الفنية س�يتم تنفيذ 
امل�رشوع م�ن خ�الل لجن�ة إرساع يف 

املحافظة .

   بغداد / المستقبل العراقي

قضت املحكمة االتحادية العليا، بأن اس�تعمال حق الدفاع القانوني 
ال يكف�ل تجاوز حدوده واملس�اس بحقوق اآلخري�ن، ورّدت دعوى 
الطعن بعدم دستورية املادة )226( من قانون العقوبات رقم )111( 
لس�نة 1969.وقال املتحدث الرس�مي للمحكمة إياس الس�اموك يف 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »املدعي، وعىل لس�ان وكيله يف 
الدع�وى، كان ق�د ترافع يف دع�وى جزائية كمحام ع�ن املتهم أمام 

املحكمة الجنائية املركزية، تطبيقاً ألحكام الفقرة )رابعاً( من املادة 
)19( من الدس�تور الت�ي كفلت حق الدفاع يف ه�ذا املجال«.وأضاف 
الس�اموك، أن »املحكمة الجنائية املركزية حركت دعوى جزائية ضد 
املدعي؛ ألنه تهجم عىل الهيئة خالل جلسة املرافعة بكلمات تتضمن 
اهانة الهيئة، واتخذت اإلجراءات الجزائية ضده، وأحيل عىل املحكمة 
املختصة ملحاكمته وفق املادة )226( من قانون العقوبات«.وأش�ار، 
إىل أن »املدعي قدم دعواه أمام املحكمة االتحادية العليا طاعناً بعدم 
دس�تورية هذه املادة ألنها رشعت يف زمن الدكتاتورية، وقد اس�تند 
يف طعنه إىل أح�كام املادة )19/رابعاً( من الدس�تور«.وبنّي املتحدث 

الرس�مي، أن »املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا وج�دت أن امل�ادة )19/
رابعاً( من الدس�تور قد كفلت ح�ق الدفاع يف جميع مراحل التحقيق 
واملحاكمة، ولكنها لم تكف�ل تجاوز حدود هذا الحق، وعند تجاوزه 
فقد وضع املرشع وحس�ب صالحيته الترشيعية جزاء لهذا التجاوز؛ 
ألن الح�ق يقف عند تجاوز من يملك�ه عىل حقوق اآلخرين«.ومىض 
الس�اموك، إىل أن »املحكمة االتحادية العلي�ا وجدت إن ترشيع املادة 
)226( م�ن قان�ون العقوبات ب�رف النظر عن وق�ت ترشيعها ال 
تخالف أحكام الدستور، وبناء عليه قررت املحكمة رد دعوى املدعي 

لعدم استنادها إىل سند من الدستور .

النائب االول ملحافظ البرصة يتابع ميدانيًا أعامل مرشوع حي حطني 
ويوجه بقلع األسفلت الغري مطابق للمواصفات

املحكمة االحتادية العليا: حق الدفاع القانوين ال يبيح املساس بحقوق اآلخرين

     البصرة / المستقبل العراقي

طالب رئي�س مجلس محافظ�ة البرة 
صب�اح البزون�ي وزارة التج�ارة بالعم�ل 
ع�ىل تحس�ني توزي�ع مف�ردات البطاقة 
التمويني�ة، فيم�ا دع�ا اعض�اء الربمل�ان 

ملتابعة هذا امللف.
وقال البزون�ي خالل مؤتم�ر صحفي إن 
ع�ىل وزارة التجارة ان تك�ون واضحة يف 
توزي�ع امل�واد وبأوقاته�ا املح�ددة وذات 

جودة ونوعية عالية.
واش�ار اىل ان توزي�ع مف�ردات البطاق�ة 

التمويني�ة بالطريقة الحالي�ة وبدون اي 
تفاصي�ل واضح�ة واش�هر تذه�ب دون 
معرفة ووضوح ستض باملواطن، مطالبا 
اعض�اء الربمل�ان ووزير التج�ارة ورئيس 
مجلس ال�وزراء ان يضع هذا امللف ضمن 

أولوياتهم.
هذا ووج�ه مجلس محافظ�ة البرة يف 
وقت س�ابق م�ن اليوم الثالث�اء، كتابا اىل 
رئي�س الوزراء طالب م�ن خالله بايقاف 
قرار املجلس الذي يس�مح بدخول السلع 
والبضائ�ع عن طريق االردن دون رس�وم 

كمركية.

رئيس جملس البرصة يطالب التجارة بتحسني مفردات البطاقة 
التموينية وطريقة توزيعها

    البصرة / المستقبل العراقي

اك�د محاف�ظ الب�رة اس�عد العيدان�ي ان 
تحويل اإلجراء اليوميني إىل عقود مرهون ب� 

نرش قانون املوازنة يف الجريدة الرسمية.

وق�ال العيدان�ي للمرب�د ان عملي�ة تحويل 
االجراء اىل عقود يتطلب وجود اموال س�يتم 
رصفها من املوازنة االتحادية ك� رواتب حال 
نرشها يف جريدة الوقائع العراقية الرسمية.

واعلن�ت رئاس�ة الجمهوري�ة، االثن�ني، عن 

املصادق�ة عىل قانون املوازن�ة املالية العامة 
االتحادية للعام الج�اري، فيما كان مجلس 
الن�واب ق�د ص�وت يف )24 كان�ون الثان�ي 
االتحادي�ة  املوازن�ة  قان�ون  ع�ىل   ،)2019

للعراق.

حمافظ البرصة: حتويل اإلجراء إىل عقود بعد نرش 
املوازنة باجلريدة الرسمية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت محافظة بغداد، عن انجاز نحو ثمانية االف معاملة 
تعويضي�ة للمصابني من ج�راء العملي�ات اإلرهابية خالل 

شهر واحد.
وقال مدير قسم التعويضات الفرعية حيدر باسم اليعقوبي 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن »قس�م 

التعويض�ات الفرعي�ة التابع ملحافظة بغداد عمل بحس�ب 
توجيه�ات محاف�ظ بغ�داد ف�الح الجزائ�ري ع�ىل تكريس 
ومضاعف�ة الجهود من اج�ل انجاز املعام�الت التعويضية 

لضحايا العمليات اإلرهابية يف ارسع وقت ممكن ».
وأوضح ان »انجاز املعامالت ش�ملت املصابني بنس�بة عجز 
دون ال��� 50% وفق�ا للتعديل األول لقانون رقم 20 لس�نة 

2009 حيث تم شمولهم بالراتب التقاعدي .

حمافظة بغداد تنجز نحو »8« آالف معاملة 
تعويضية لضحايا العمليات االرهابية

مجلس القضاء االعىل 
النجف  استئناف  محكمة  رئاسة 

االتحادية 
يف  الشخصية  االح��وال  محكمة 

النجف
العدد: حجة وفاة 

التاريخ: 2019/2/4 
يارس  احمد  تبارك   ( املدعوة   / اىل 

عجيل ( 
م/اعالن 

)احمد  الوفاة  حجة  طالب  قدم 
يارس عجيل( طلبا اىل هذه املحكمة 
وفاة  حجة  استصدار  فيه  يروم 
يارس  احمد  )تبارك  املدعوة  بحق 
يف  تبليغك  املحكمة  قررت  عجيل(  
الحضور  فعليك  املحلية  الصحف 
امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 
النظر  سيتم  وبخالفه  االعالن  نرش 

بالطلب وفق القانون .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
النجف  استئناف  محكمة  رئاسة 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد: 43/ج/2019

التاريخ: 2019/1/21
اعالن غيابي

اىل/ املتهم مجهول محل االقامة ) 
زامل هاتف حنتوش املجتوم (

املرقمة  بالدعوى  متهم  انك  حيث 
 ( فيها  واملشتكي  )43/ج/2019( 
موىس تقي حسن عطا الله الخلخايل 
( وفق احكام املادة ) 1/433 ق ع 
حسب  اقامتك  محل  وملجهولية   )
اضبارة  يف  املرفق  املختار  اشعار 
بموعد  تبليغك  تقرر  الدعوى 
املحاكمة املوافق 2019/2/24 ويف 
حالة عدم حضورك تجري املحاكمة 

غيابيا وفق القانون .
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل 
النجف  استئناف  محكمة  رئاسة 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 101/ج/2019
التاريخ: 2019/1/17

اعالن غيابي
اىل/ املتهمة الهاربة ) حميدة صبيح 

توفيق خرسان (
املرقمة  بالدعوى  متهمة  انك  حيث 
فيها  واملشتكي  )101/ج/2019( 
وفق   ) الله  اسد  قاسم  محمود   (
احكام املادة ) 453 ق ع ( وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك للحضور 
امام هذه املحكمة بموعد املحاكمة 
املوافق 2019/2/20 ويف حالة عدم 
غيابيا  املحاكمة  تجري  حضورك 

وفق القانون .
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
النجف  استئناف  محكمة  رئاسة 

االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد: 67/ج/2019

التاريخ: 2019/1/17
اعالن غيابي

حميد  حيدر   ( الهارب  املتهم  اىل/ 
عبد البو بريهة (

املرقمة  بالدعوى  متهم  انك  حيث 
فيها  واملشتكي  )67/ج/2019( 
املادة  احكام  وفق   ) العام  الحق   (
املخدرات  قانون  من   )  32  (
لسنة   50 املرقم  العقلية  واملؤثرات 
اقامتك  محل  وملجهولية    2017
هذه  امام  للحضور  تبليغك  تقرر 
املوافق  املحاكمة  بموعد  املحكمة 
عدم  حالة  ويف   2019/2/20
غيابيا  املحاكمة  تجري  حضورك 

وفق القانون .
القايض محمد عبد السجاد عبود



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1841( االربعاء  6  شباط  2019 اعالنات4

استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة يف محافظة البرصة املرقم )257 يف 2019/1/27 ( .
 يرس )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني  وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم )املغلقة(

لتنفيذ مرشوع ) صيانة طارئة لجرس الزبري الكونكريتي واملقرتبات ( 
 بالكلف�ة التخمينية )524.000.000( خمس�مائة وأربعة وعرشون مليون دينار ضمن خط�ة املنافذ الحدودية /الربامج الخاصة 

وبمدة تنفيذ )60يوم( 
- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / العارشة   والصنف / انشائية. 

أوالً-  سيتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ    العقود الحكومية العامة 
رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط ، ومفتوح لجميع   املتناقصني.

ثاني�اً- يمك�ن للمناقص�ني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود الحكومية   /ش�عبة اعالن 
املشاريع( يف العنوان ادناه: وذلك من الساعة 8,00 صباحاً  اىل 2,00 ظهراً حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة 

ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل إن تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :
1- القدرة املالية:

 عىل مقدم العطاء أن يقدم أدلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املالية اآلتية:
أ - متطلبات السيولة النقدية : عىل مقدم العطاء توضيح املقدرة املالية وتوفري املوارد املالية كالسيولة النقدية اليقل عن مبلغ قدرة 

)157.200.000( مائة وسبعة وخمسون مليون ومائتان الف دينار عراقي .
ب - عىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثقاً يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية املدرجة    أدناه:

2- املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللس�نوات) 5( الخمس�ة  السابقة   وبمبلغ اليقل عن 
)157.200.000( مائة وسبعة وخمسون مليون ومائتان الف دينار عراقي .

لتنفي�ذ عق�ود مماثله ألعم�ال هذا العقد و ت�م انجازها بنجاح  بالكام�ل. و يعنى باملماثل�ة  حجم العمل ، تعقيداته ، األس�اليب 
والتكنولوجيا املستخدمة املشار إليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل(

ب- توفري الكوادر واملعدات وحسب ما مطلوب ضمن معايري التأهيل )القسم الثالث وثيقة االشقال (
رابعاً :- يمكن رشاء مجموعة وثائق العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل املناقصني الراغبني يف العنوان ادناه . ودفع رس�م غري 

مسرتد )100,000( مائة الف دينار عراقي احتباراً من يوم االربعاء املصادف 2019/2/6.
  خامساً- يجب تسليم العطاءات يف أو قبل يوم الثالثاء املصادف 2019/2/26 الساعة 12:00 ظهرا     حسب التوقيت املحيل ملدينة 
البرصة . العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم رفضها. سيتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن 

املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 1:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم الثالثاء املصادف 2019/2/26.
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

سادساً- يجب أن يرفق بجميع العطاءات ضمان العطاء بقيمة ) 5.240.000( خمسة مليون ومائتان واربعون الف دينار عراقي 
عىل شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .

سابعاً- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.
ثامناً- يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

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

عارشاً- للدائرة الحق يف الغاء املناقصة يف أي مرحلة من مراحلها وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
وحسب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمشرتكني يف املناقصة املطالبة  بأي تعويض جراء ذلك

إح�دى ع�رش – العنوان املش�ار اليه اع�اله : جمهورية الع�راق /محافظة البرصة قس�م العق�ود الحكومية /لجنة بي�ع الوثائق 
القياسية.

basra.gov.iq اثنى عرش _ املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة
ثالث�ة عرش _ ال�زام الرشكات برشاء منتجات وزارة الصناعة واملعادن اس�تناداً اىل ما جاء بكت�اب وزارة التخطيط /دائرة العقود 

الحكومية /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 16135/7/4يف 2017/8/3.

حمافظة البرصة / مديرية العقود احلكومية/ قسم التعاقدات
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول (
صيانة طارئة جلرس الزبري الكونكريتي واملقرتبات 

مناقصة )1/ طرق وجسور / 2019 (

املهندس / أسعد عبد االمري العيداين
حمافظ البرصة
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振华石油控股有限公司 
China ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

 
 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 019/PC/18 2nd Announcement 
Provision of Personal Protection Equipment 

 
Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil 

Company, Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) 
signed on May 24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering 
construction are carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of Personal Protection Equipment 

Tender No.: 019/PC/18 2nd Announcement 
Tender Information: Scope of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified professional experience and can Supplying Personal Protection 

Equipment 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH: 

1． General introduction of the participants 
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 

business etc.) and Qualification certificate. 
2. Professional qualification documents of the participants 

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
3． Introduction to the service capacity of the participants 

4． Similar historical performance of participant company service in recent 5 years 
5．Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three 

years and Bank credit certificates 

6． Other materials should be supplemented if needed 
7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 

be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 17th Feb, 2019, AM 11:00 

 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS ;  

(2) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE” 

Important Notice:   All participants shall submit one (1) original in sealed envelopes and MUST clearly marked 

Tender Name and contact method including the mobile phone number and E-mail address and Tender No. 

China ZhenHua Oil Co., Ltd. 

EBS project , Nahrawan S2-1 Camp . 

Mr. Wu Chenshen 0781 711 9604   E-Mail: ebscp@zhenhuaoil.com  CC: wuchenshen@ebspetroleum.com 

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement. 

振华石油控股有限公司 
China ZhenHua Oil Co.,Ltd. 

 
 

Prequalification Announcements for Tender No: 009/SC/19 
Provision of EPC Service for Dewatering Decanter for Sludge Treatment 

Tender by: China ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 
Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are 
carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of EPC Service for Dewatering Decanter for Sludge Treatment 

Tender No.: 009/SC/19 
Tender Information: 

Scope of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified professional experience and can Providing EPC service for 

Dewatering Decanter for Sludge Treatment. 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH: 

1． General introduction of the participants 
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 

business etc.) and Qualification certificate. 
2. Professional qualification documents of the participants 

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
3． Introduction to the service capacity of the participants 

4． Similar historical performance of participant company service in recent 5 years 
5．Audit reports and financial statements audited by a third-party professional audit agency in recent three 

years and Bank credit certificates 

6． Other materials should be supplemented if needed 
7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 

be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 17th February, 2019, AM 11:00 

 Prequalification document submission format: 

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

(2) ONE USB flash OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE 
Important Notice: All participants shall submit one (1) original in sealed envelopes and MUST clearly marked Tender 

Name and contact method including the mobile phone number and E-mail address and Tender No. 

 Prequalification document submission address: 

China ZhenHua Oil Co., Ltd. 
EBS project, Nahrawan S2-1 Camp. 

Mr. Yang Guang 0781 730 1932   E-Mail: yangguang@ebspetroleum.com   & ebscp@zhenhuaoil.com 

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement. 

 

振华石油控股有限公司 
China ZhenHua Oil Co., Ltd. 

 
 

 

Prequalification Announcements for Tender No: 016/PC/18-2nd Announcement 
Provision of Supplying Reinforced Thermoplastic Pipe for Flowline 

 
Tender by: ZhenHua Oil Co., Ltd., a company as the Contractor and Operator cooperating with Midland Oil Company, 

Ministry of Oil, Iraq for the execution of Development and Production Service Contract (DPSC) signed on May 
24th, 2018. At present, oilfield exploration and development, production and surface engineering construction are 
carried out in Iraq. 

 
Tender Title: Provision of Supplying Reinforced Thermoplastic Pipe for Flowline 
Tender No.: 016/PC/18-2nd Announcement 

Tender Information: 

Scope of Work 
ZhenHua Oil is to seek a company who have the qualified professional experience and can Supplying Reinforced 

Thermoplastic Pipe for Flowline of EBS oilfield. 

Part1: Participants should provide relevant pre-qualification documents according to the following 
requirements, ALL THE DOCUMENTS MUST BE IN ENGLISH: 

1． General introduction of the participants 
 Company Profile (including relevant information on size of business, company introduction, scope of 

business etc.) and Qualification certificate. 
2. Professional qualification documents of the participants 

 Supporting documents on domestic or international authenticated professional qualifications 
3． Introduction to the service capacity of the participants 

4． Similar historical performance of participant company service in recent 5 years 
5．Audit reports and financial statements audited by a third party professional audit agency in recent three 

years and Bank credit certificates 

6． Other materials should be supplemented if needed 
7． According to Iraqi Laws, the bidding winners should afford the fees for public announcement. And It will 

be deducted from the contract payment directly. 

Part 2: Prequalification document submitted time and address: 
 All prequalification documents should be submitted before 17th February, 2019, AM 11:00 

 Prequalification document submission format: 

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 

(2) ONE USB flash OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE 
Important Notice: All participants shall submit one (1) original in sealed envelopes and MUST clearly marked Tender 

Name and contact method including the mobile phone number and E-mail address and Tender No. 

 Prequalification document submission address: 

China ZhenHua Oil Co., Ltd. 
EBS project, Nahrawan S2-1 Camp. 

Mr. Yang Guang 0781 730 1932   E-Mail: yangguang@ebspetroleum.com   & ebscp@zhenhuaoil.com 

You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above prequalification announcement. 

 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 

العدد : 4177 / ش2 / 2018 
التاريخ : 5 / 2 / 2019 

املدعى عليه / نجيب محمد نجيب 
م / اعالن 

اصدرت ه�ذه املحكمة قرار الحك�م ذو العدد 4177 / 
ش2 / 2018 يف 23 / 12 / 2018 املتضم�ن الحك�م 
بتثبي�ت واقع�ة ال�زواج الخارج�ي بينك وب�ن زوجتك 
املدعي�ة ) عب�ر رحم�ن عب�د ( وثبوت نس�ب طفلتكم 
خنس�اء من فراش زوجيتكما غيابا وعلن�ا وملجهولية 
محل اقامتك تقرر تبليغك بالصحف الرس�مية ولك حق 
الطع�ن باالعرتاض عىل الحكم الغياب�ي والتمييز خالل 
املدة القانونية وبخالفه س�وف يكتسب الحكم الدرجة 

القطعية .
القايض 

وميض عادل عبد القادر

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 27 / 1 / 2019 
اعالن مفقود 

اسم املفقود / رعد عبد الله مجيد خضر السعيدي 
بتاريخ 31 / 12 / 2018 قدمت ) زوجة ( املدعو ) رعد 
عب�د الله مجيد ( تطلب فيه نصبه�ا قيمة عليك لكونك 
خرج�ت بتاري�خ 5 / 4 / 2014 ول�م تعد لح�د االن لذا 
تقرر تبليغ�ك بالصحف املحلية ويف حالة عدم حضورك 
خالل خمس�ة ع�ر يوم من الي�وم الثاني م�ن تاريخ 
النر سوف تنصب ) نور اياد جليل ( قيمة عليك الدارة 

شؤونك .
القايض 

محمد عبد الرحمن طعمة

دائرة الكاتب عدل يف بعقوبة 
العدد العمومي : 3973 

رقم السجل : 20 
التاريخ : 5 / 2 / 2019 

املنذر / عمار عباس حاتم 
وكيله املحام�ي احمد حاتم عب�اس / بموجب الوكالة 

العامة املرقمة ) 31752 يف 9 / 12 / 2018 ( 
م / نر بالجريدة 

س�بق وان تم توجيه انذار من قبيل بتاريخ 3450 يف 31 
/ 1 / 2019 بحضور ولكونك مرتحل اىل جهة مجهولة 
حس�ب كت�اب مركز رشط�ة الهوي�در 286 يف 2 / 2 / 
2019 واشعار املختار بتاريخ 2 / 2 / 2019 لذى انذرك 
بواس�طة جريدة املحلية بحضورك اىل دائرة التس�جيل 
العق�اري يف بعقوبة لغرض التس�جيل العقار ) 22 ( ) 
20 / 1 ( الذي سبق وبعته يل بموجب املكاتبة الصادرة 

من مكتب الخزعيل للعقار .
الكاتب العدل 

نهله كامل مصطفى

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 38 / ب / 2018 

التاريخ : 31 / 1 / 2019 
اىل / املدعى عليه / عدنان اسعد صالح حبيب 

اصدرت محكمة ب�داءة املقدادية القرار املرقم 38 
/ ب / 2018 يف 4 / 3 / 2018 والق�ايض بتاديتك 
مبل�غ واح�د وثالث�ون ملي�ون ومائت�ان واربع�ة 
وتس�عون الف وس�بعمائة واربعة وثمانون دينار 
وتحميلك الرس�وم واملصاريف وبالنظر ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اشعار مختار منطقة قضاء 
جلوالء – حي الوحدة وكتاب مركز رشطة جلوالء 
 2018  / 12 8004 يف 26 /   / 12 بالع�دد ق2 / 
– عليه قرر تبليغك�م بالحكم الغيابي بصحيفتن 
يوميت�ن محليتن ويف حالة عدم االعرتاض واتباع 
ط�رق الطع�ن القانون�ي س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية حسب القانون .
القايض 

خضر عباس التميمي

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد / الكرخ 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الدورة 

العدد : حجة حجر وقيمومة 
التاريخ : 3 / 2 / 2019 

اعالن 
اىل املدع�و / عب�د ال�رزاق ن�ارص فرح�ان / 

مجهول محل االقامة 
للطلب املقدم من قبل املستدعية ) شيماء عيل 
س�عيد ( لتنصيبها قيمة عىل زوجها املفقود 
) حيدر عبد ال�رزاق نارص ( وملجهولية محل 
اقامتك لذا اقت�ى تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن للحض�ور له�ذه املحكم�ة وبيان 
ع�دم ممانعتك – خالل خمس�ة ع�ر يوما 
اذا كن�ت داخل الع�راق وخالل ثالثن يوما ان 
كنت خارج العراق وعند عدم حضورك سوف 

تتخذ املحكمة االجراءات وفق االصول .
القايض 

نبأ ابراهيم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح العباسية
العدد: 18/ج/2019

التاريخ: 2019/1/17
اعالن

اىل/ املتهم الهارب ) نصر رزاق حاتم (
نظرا للش�كوى املقامة ضدك من قبل املش�تكي ) 
احمد حمي�د كاظم ( ولتعذر تبليغك ولتعذر تنفيذ 
امر القبض الصادر بحقك حسب االشعار الصادر 
من مرك�ز رشطة العباس�ية املؤيد بخت�م مختار 
ناحي�ة منطقة االعمى يف ناحية العباس�ية املدعو 
) عب�د الله خض�ر املحنة ( عليه ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا يف صحيفتن محليت�ن عىل موعد 
املحاكمة املصادف 2019/2/18 الساعة التاسعة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك ستجري املحاكمة 
بحق�ك غيابيا وعلنا وفق احكام املادة 1/459 من 
قانون العقوبات رقم )111( لس�نة 1969 املعدل 

وحسب االصول.
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1841( االربعاء  6  شباط  2019 اعالنات6

) اعادة اعالن مناقصة عامة (رشكة املشاريع النفطية  
اعامل تنفيذ عبورات هنر الزاب وقناة ري كركوك بطريقة احلفر االفقي ) HDD ( ملرشوع انبوب النفط اخلام 42 عقدة ) ITI ـ سارلو(  يف كركوك

رقم الطلبية :
ت 2018/23

يرس )رشكة املشاريع النفطية ( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم   )اعمال تنفيذ عبورات نهر الزاب وقناة  ري كركوك بطريقة الحفر االفقي  ) HDD ( ملرشوع انبوب النفط الخام 
42 عقدة ) ITI ـ سارلو(  يف كركوك(  علما ان املناقصة تمويل ذاتي والكلفة التخمينية للمرت الطول الواحد تبلغ ) 3500000( دينار )ثالثة ماليني وخمسمائة الف دينار عراقي للمرت طول( وحسب املخطط مسح االنبوب )) 42  
عقـدة عنـد تقاطعـه مـع قناة ري كركوك االروائيـة ونهر الزاب املرفق مع الوثائق وبمدة تنفيذ تبلغ )     )  100 يوم تقويمي من تاريخ املبارشة عىل ان تتحمل الرشكة املحال اليها العمل مسـوؤلية توفري الحماية الالزمة للموقع 

واملعدات والعاملني التابعني لها مع مالحظة ومراعاة ما ياتي :
1 ـ  عـىل مقدمـي العطاء  املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل املعلومات اضافية االتصال برشكة املشـاريع النفطية  / قسـم التوريدات والتعاقـدات   pur.cus@scop.oil.gov.iq/  scop@scop.oil.gov.iq   )من االحد اىل الخميس 

وخالل الدوام الرسمي من الساعة )9:00 ص (  لغاية  ) 12:00م (  وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات  
2ـ متطلبات التأهيل املطلوبة :

أـ  عـدد االعمـال املماثلـة )3( ثالثة اعمال املنجزة للخمس سـنوات االخـرية وتكون مؤيدة من قبل الجهة التعاقدية املعنية ويؤخذ بنظر االعتبار مبلغها نسـبة اىل الكلفة التخمينية للمناقصـة بمقدار )  5.670.000.000 دينار(  
)خمسـة مليارات وسـتمائة وسـبعون مليون دينار عراقي( عىل ان تقاس عىل اسـاس كلفة ونوع وحجم العمل وامليزات االخرى التي تم وصفها يف متطلبات املناقصة وال يسمح بجمع عدد من العقود لتلبية قيمة العمل املطلوب 

اي ينظر اىل قيمة كل عمل مماثل عىل حدة
ب  ـ مدة تنفيذ العقد باأليام وكما مطلوب يف رشوط املناقصة

ج ـ حجم االيراد السنوي يجب ان يكون )   5.670.000.000 دينار(  )خمسة مليارات وستمائة وسبعون مليون دينار عراقي(  عىل ان يتم تأييد بوجود سيولة نقدية من مرصف معتمد ويجب ان تكون بمقدار )283.500.000 
(  ) مائتان وثالثة وثمانون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي.

 د ـ توفر الكادر القيادي وحسب طبيعة املناقصة
هـ ـ توفر املعدات التخصصية لتنفيذ العمل

و ـ املنهاج الزمني املقرتح ) سري االعمال وتوزيع املوارد( لتنفيذ املقاولة
زـ  الحسـابات الختامية  التي تظهر تحقيق االرباح للسـنتني االخريتني مدققة من قبل محاسـب قانوني )ويف حال كون الرشكة ال تمتلك حسـابات ختامية للسـنوات االخرية بسـبب االزمة املالية فعليها تقديم حسابات ختامية 

رابحة للسنتني السابقتني لعام 2014 (
ك ـ  مطابقة املواصفات الفنية   للعطاءات للمواصفات الفنية املوضوعة من قبل جهة التعاقد وكما مبينة يف الجزء الفني من الوثيقة

س ـ بيان عدد املشاريع التي بعهدة املناقصني وكلفتها ونسب االنجاز املتحققة لها ضمن االختصاص
3ـ  بإمـكان مقدمـي العطـاء  املهتمـني رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل العنـوان املحدد يف ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغـة )1000000(   )  مليون دينار عراقي فقط ( نقدا  غري قابل 

للرد 
4ـ  يتم تسـليم العطاءات اىل العنوان االتي  )مقر رشكة املشـاريع النفطية يف الوزيرية / لجنة اسـتالم وفتح العطاءات( يف تاريخ )25/ 2/ 2019 ( 5 ـ  العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 

العطاءات او ممثليهم او الراغبني بالحضور يف العنوان االتي : 
)مقر رشكة املشاريع النفطية يف الوزيرية / لجنة استالم وفتح العطاءات(يف الزمان والتاريخ )25/ 2/ 2019 ( علما ان التقديم االلكرتوني غري مسموح به 

6  ـ يكون البيع من يوم االحد اىل الخميس
7 ـ يكون موعد غلق املناقصة/ االثنني / 25/ 2/ 2019   

8 ـ يتم دعوة مقدمي العطاءات املخولني بحضور مؤتمر ما قبل تقديم العطاء للتوضيح واالجابة عىل االستفسـارات  ويكون تاريخ االنعقاد قبل اسـبوع من تاريخ الغلق وعىل مقدم العطاء تقديم استفسـاراتهم تحريريا قبل 
ثالثة ايام من موعد انعقاد املؤتمر 

الوقت : 9 ـ 12 صباحا
التاريخ :       

املكان : يحدد الحقا
9  ـ تكون نفاذية العطاء والتامينات االولية )) 120 مائة وعرشون يوما من تاريخ الغلق

10 ـ للجان التحليل اسـتكمال البيانات املبينة يف ادناه والتي ال ترتب عليها تغيري يف اسـعار الوحدات املسـعرة من قبل مقدم العطاء بالزيادة او النقصان  وللعطاءات الثالثة املرشـحة  لإلحالة ويف حالة عدم قيام مقدم العطاء 
باستكمالها  فيتم استبعاد عطاءه ومصادرة التامينات االولية

) البيانات الفنية غري الجوهرية او تصحيح االخطاء الحسابية (  
أ  ـالرشوط القانونية غري الجوهرية 

ب ـ الرشوط القانونية الجوهرية عند ثبوت امتالكها ابتداءا مع استبعادها  يف حالة عدم امتالك مقدمي العطاءات لها ابتداءا
11 ـ املستمسكات املطلوبة :

أ ـ يجب تقديم شـهادة تأسـيس الرشكة مصدقة من مسـجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد تأسـيس الرشكة ومحرض التأسـيس والنظام الداخيل واملستمسـكات الثبوتية للمدير املفوض مع تاييد السـكن مصدق اصوليا او 
عقد ايجار او الطابو للداللة عىل العنوان مع تقديم هوية غرفة التجارة نافذة وكذلك تقديم شـهادة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي يف وزارة العمل والشـؤون االجتماعية مؤكدة ان موظفيها مشـمولني بالضمان 

االجتماعي 
ب  ـ هوية تصنيف املقاولني العراقيني من الدرجة )الرابعة( فما فوق

  ج ـ وثائق الخربة السابقة والكفاءة مؤيدة من الجهات التعاقدية املعنية
د ـ تقديم كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ  ومعنون اىل رشكة املشاريع النفطية

هـ ـ تخويل من الرشكة ملمثلها عن الرشاء 
و ـ كتاب من احد املصارف املعتمدة يف العراق تثبت وجود السيولة النقدية لدى الرشكة وفقا للنسبة املحددة  يف املناقصة 

ك ـ وصل رشاء وثائق املناقصة االصيل  
12 ـ  للرشكة املشرتكة والتي تريس عليها املناقصة ان تستعني بمعدات الحفر للرشكة اخرى عىل تبقى مسؤولية تنفيذ اعمال املقاولة بشكل متكامل ومطابق للمواصفات والرشوط الفنية املطلوبة يف املقاولة عىل عاتقها اتجاه 

صاحب العمل
13 ـ عىل الرشكة املقاولة مراعاة متطلبات السالمة املعتمدة لدى صاحب العمل واملرفقة مع الوثيقة القياسية للمناقصة ويتحمل كافة التبعات القانونية عند مخالفته لذلك

املالحظات :
ـ يتم تقديم العطاء يف خمسة اظرف مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي :

االول / يحتوي عىل املستمسكات املطلوبة اعاله
الثاني  / يحتوي عىل العرض الفني + منهاج العمل 
الثالث /  يحتوي عىل العرض التجاري الغري مسعر 

ـ مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد
الرابع / يحتوي عىل العرض التجاري املسعر ـ 

مالحظات املناقص مثبتة عىل صيغة مسودة العقد
الخامس / يحتوي عىل التأمينات االولية والبالغة )250.000.000( دينار ) مائتان وخمسـون  مليون  دينار عراقي  ( فقط )  ويجب ان تكون بشـكل خطاب ضمان او سـفتجة او صك مصدق صادر من مرصف عراقي معتمد 

ويوضع يف ظرف منفصل مغلق مسجل عليه رقم الطلبية واسم الرشكة(
توضع االظرف  يف ظرف واحد وتكون مغلقة ومختومة بختم رسمي وبشمع رسي ويكتب عىل الظرف الخارجي والداخيل ما ييل : 

أ ـ اسم وعنوان مقدم العطاء
ب  ـ عنوان املشرتي وفقا للفقرة 24 ـ  1  من تعليمات ملقدمي العطاء

ج  ـاسم املناقصة ورقمها كما هو مشار اليه يف الفقرة الفرعية 1 ـ 1 من تعليمات ملقدمي العطاء واي اشارات اخرى مذكورة يف بيانات العقد
د ـ  تاريخ الغلق

ه ـ بيان محتوى الظرف الداخيل )عرض فني ، عرض تجاري مسعر ، عرض تجاري غري مسعر ، الوثائق املطلوبة ، التأمينات االولية (  
ـ الرشكة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

ـ يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن ألخر اعالن عن املناقصة ويتم تسديدها قبل توقيع العقد  
 ـ تستبعد العطاءات  غري املستوفية للمستمسكات املطلوبة وغري املستجيبة ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

التقديم االلكرتوني غري مسموح به 
ـ يمكن الرجوع اىل موقع الرشكة او الوزارة عىل االنرتنيت 

Web site : http : www.scop.gov.iq 
E- mail: scop@scop.oil.gov.iq

E- mail: pur.cus@scop.oil.gov.iq

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف م الصدر/1 

اعالن باعادة مزايدة 
التسلسل او رقم القطعه:57299/4 -4وزيرية  

املحلة او رقم واسم املقاطعه:
الجنس:عمارة 

النوع:ملك رصف 
رقم الباب :71/29/1  

رقم الطابق: 
رقم الشقة:

املشـتمالت:عمارة تحتوي عىل اربع محالت وفرن 
يف الطابـق االريض وشـقتان يف الطابق العلوي كل 
شـقة تحتوي عـىل غرفة وهول ومطبـخ وصالة 
وصحيـات البناء من الطابوق والسـقف مسـلح 
البنـاء درجة عمرانه دون الوسـط ومتهالك وغري 

مشغول ماعدا محلني  
الشاغل: 

املزروعات او املغروسات: 
واردات املبيع السنوية: 

مقدار املبيع:تمام العقار 
بالنظـر لـرتك املزايـدة التجاريـة لبيـع العقـار 
املوصوف اعاله للراهن )نعيمة رحيمة سـعدون( 
لقاء طلب الدائن املرتهن )رشكة التأمني الوطنية( 
البالغ )305,142,262 مليون( دينار ملدة .... نقدا 
اقتـى اعادتها ملدة )15( يومـا اعتبارا من اليوم 
التـايل لتاريخ نـرش هذا االعـالن فعـىل الراغب يف 
االشـرتاك فيها مراجعه دائرة التسـجيل العقاري 
يف م الصـدر /1 خـالل املدة املذكورة مسـتصحبا 
معـه تامينات قانونية نقديـة او كفالة مرصفية 
ال تقـل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)300,000,000مليون دينار( وان املزايدة ستجري 

يف الساعه )12( ظهرا من اليوم االخري .

وزارة الصناعة واملعادن/رشكة دياىل العامة
 اعالن

مناقصة استريادية
2019/5 م/د تجهيز عـوازل خزفية جهة الضغط العايل والواطي  ملحولة التوزيع 
سـعة 11  / 400     ملعمل محوالت التوزيع وحسـب الفقرات والكميات املدرجة يف 

املواصفات الفنية وقائمة جدول التسليم 
)معلنة للمرة االوىل (

تاريخ الغلق ) 12 /2019/3(
يـرس ) وزارة الصناعـة واملعادن/رشكة ديـاىل العامة( بدعـوة مقدمي العطاءات 
املؤهلـني وذوي الخربة لتقديـم عطاءاتهم  بموجـب  الوثائق القياسـية االلزامية 

وبعكسه يهمل العطاء مع مالحظة ما  يأتي :    
1-عـىل مقدمي العطـاء املؤهلـني والراغبني يف الحصـول عىل معلومـات اضافية 
www.dialacompany. ( وعـرب الربيد االلكرتونـي ) االتصـال )رشكة دياىل العامة

com( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات مع مالحظة ماييل
أ-الكلفـة التخمينية للمناقصـة هي ) 725000( دوالر امريكي  )فقط سـبعمائة 

وخمسة وعرشون الف دوالر ال غريها ( واصل  CIP  مخازن الرشكة 
ب-مقـدار مبلغ التامينات  االولية للمناقصة هو )  21750( دوالر  امريكي )فقط 
واحـد  وعرشون الف وسـبعمائة وخمسـون دوالر فقط( واملطلـوب تقديمها مع 

العطاء
ج-ان سـعر بيع مستندات للمناقصة هو ) 200000( دينار عراقي ) فقط مائتان 
الف دينار عراقي الغريها( غري قابل للرد اال يف حال الغاء املناقصة من قبل رشكتنا 

حيث تعاد ثمن الوثائق  فقط دون تعويض ملقدمي العطاءات 
د-عىل مقدم العطاء ان يسـتخدم نموذج صيغة العطاء املوجود يف القسـم الرابع ) 
نماذج العطاء ( ويجب ان يتم تعبئة النموذج بالكامل دون اي تغيري يف شـكله ولن 

تقبل اي بدائل كما ويجب تعبئة جميع الفراغات باملعلومات املطلوبة
*مالحظة : تعفى الرشكات االجنبية الرصينة  التي ليس لديها فرع او تمثيل رسمي 

او وكيل تجاري مسـجل يف العراق من تقديم وصل رشاء مسـتندات املناقصة
* تقديـم تعهـد خطـي يف القسـم القانونـي لرشكتنا بعـدم التعامل مـع الكيان 

الصهيوني واملؤسسـات والرشكات التابعة لها 
* يف حـال كانت طريقة الدفع )نقدا( فيتم الدفـع )بالدينار العراقي(  وبما يعادل 
قيمة الدوالر حسـب نـرشة البنك املركزي العراقي  ليوم اطالق املسـتحقات للمواد 

املجهزة
2- متطلبات التاهيل املطلوبة : ) كما مبينة يف وثائق العطاء ( 

3-يتـم تسـليم العطـاءات اىل العنـوان االتي ) رشكة ديـاىل العامـة /طريق بغداد 
بعقوبـة الجديـد –قرب تقاطع القدس ( وان اخر موعد لتسـليم العطاء سـيكون 
السـاعة الثانية ظهـرا من تاريخ غلـق املناقصـة يف 12/ 2019/3 وان العطاءات  
املتاخـرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطـاءات بحضـور مقدمي العطـاءات او 
ممثليهـم الراغبـني بالحضور يف العنـوان  االتي ) مقر رشكتنـا /غرفة لجنة فتح 
العروض ( يف السـاعة التاسـعة صباحا ليوم 2019/3/13 ويف حالة مصادفة يوم 
الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل للدوام الرسمي هو اخر موعد لتقديم العطاء 

ويعترب موعد الغلق.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 135/ج/2019
التاريخ: 2019/1/31

اعالن غيابي
اىل/ املتهـم الهـارب مجهول محـل االقامة ) ضياء 

ناظم جاسم طه الخاقاني (
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة )135/ج/2019( 
واملشـتكي فيها ) عقيل عبد مسـلم حسـني ( وفق 
احكام املادة ) 2/459 ق ع ( وملجهولية محل اقامتك 
حسـب اشـعار املختار املرفـق يف اضبـارة الدعوى 
تقـرر تبليغك بموعد املحاكمـة املوافق 2019/3/3 
ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة غيابيا وفق 

القانون .
القايض

محمد عبد السجاد عبود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد: 8/ج/2019

التاريخ: 2019/1/22
اعالن 

اىل/ املتهـم الهـارب ) مصطفـى احمد عبـد االمري 
حسن العيفاري (

حيـث انك متهـم بالدعوى املرقمـة )8/ج/2019( 
والخاصة باملشـتكي ) انيس عامـر حميد ( ولتعذر 
تنفيـذ امر القبـض الصادر بحقـك بموجب مذكرة 
القبض والتحري املرقمة )16/امر قبض/2018( يف 
2018/7/26 قـررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا يف 
صحيفتني رسـميتني محليتني بالحضور امام هذه 
املحكمة صباح يوم 2019/2/27 الجراء محاكمتك 
وفق احـكام املادة )1/459( مـن قانون العقوبات 
وعند عدم حضورك ستجري املحاكمة بحقك غيابيا 

وعلنا استنادا الحكام املادة )143( االصولية.
القايض

احمد عبد مسلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: حجة وفاة /2019

التاريخ: 2019/1/2 
اىل / املدعوة ) رقية نعمة حسني ( 

م/اعالن 
قدم طالب حجة الوفاة )نعمة حسني حسون( طلبا 
اىل هـذه املحكمة يـروم فيه اسـتصدار حجة وفاة 
بحـق املدعوة )رقية نعمة حسـني(  قررت املحكمة 
تبليغـك يف الصحف املحلية فعليـك الحضور امامها 
خالل عـرشة ايام من تاريخ نـرش االعالن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض 

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد: حجة وفاة /2019

التاريخ: 2019/2/5 
اىل / املدعوة ) دموع كريم عبد صكر ( 

م/اعالن 
قدم طالب حجة الوفاة )كريم عبد صكر الغزايل( 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اسـتصدار حجة 
وفـاة بحـق املدعـوة )دمـوع كريم عبـد صكر(  
قررت املحكمـة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحضـور امامهـا خالل عـرشة ايام مـن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه سـيتم النظر بالطلب وفق 

القانون .
القايض 

عمار هادي املوسوي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 139/ج/2019
التاريخ: 2019/1/31

اعالن غيابي
اىل/ املتهم الهارب مجهول محل االقامة ) مشتاق 

عبد الحسن عيل محمد (
/139( املرقمـة  بالدعـوى  متهـم  انـك  حيـث 

ج/2019( واملشـتكي فيها ) محمد جواد كاظم 
جبار ( وفق احكام املادة ) 453 ق ع ( وملجهولية 
محـل اقامتـك حسـب اشـعار املختـار املرفق يف 
اضبـارة الدعوى تقـرر تبليغك بموعـد املحاكمة 
املوافـق 2019/3/3 ويف حالـة عـدم حضـورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون .
القايض

محمد عبد السجاد عبود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 131/ج/2019
التاريخ: 2019/1/27

اعالن غيابي
اىل/ املتهم الهارب مجهول محل االقامة ) مرتى 

جبري مهيدي (
/131( املرقمـة  بالدعـوى  متهـم  انـك  حيـث 

ج/2019( واملشتكية فيها ) مديان عبد الرشيف 
ثجيل ( وفق احكام املادة ) 384 ق ع ( وملجهولية 
محـل اقامتـك حسـب اشـعار املختـار املرفق يف 
اضبـارة الدعوى تقـرر تبليغك بموعـد املحاكمة 
املوافـق 2019/2/28 ويف حالـة عـدم حضورك 

تجري املحاكمة غيابيا وفق القانون .
القايض

محمد عبد السجاد عبود

اعالن دعوة دائنني 
نحن املصفيان املحاميان عبد الرحمن محمد السعيدي 
و نـواف نبيـه كريـم لرشكـة رفد العـراق للتجـارة و 
املقاوالت العامـة املحدودة ادعو كل من له حق أو دين 
عـىل الرشكة مرجعتي عىل العنوان التايل بغداد الكرادة 

ساحة كهرمانة م 101 ز 9 د 180 
املصفيان املحاميان 

عبد الرحمن محمد السعيدي و 
نواف نبيه كريم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

فقـدت الوثيقـة املرقمـة 11182 بتاريـخ 28 / 11 / 
2018 والصادرة مـن اعدادية اليقضة للبنني الرصافة 
الثانية بأسـم / سيف رشـيد كتيب – فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد: 32/ج/2019
التاريخ: 2019/1/9

اعالن
اىل/ املتهم ) حيدر محسن يحيى (

اقتـى حضورك امام هذه املحكمـة الجراء املحاكمة 
حول التهمة املسـندة اليك وفق املادة 1/456 عقوبات 
وملجهوليـة محـل اقامتك تقرر تبليغـك اعالنا يف محل 
اقامتك ومركز رشطة النعمان بن املنذر وهذه املحكمة 

للحضور امامها صباح يوم 2019/1/21 .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح العباسية
العدد: 19/ج/2019

التاريخ: 2019/1/17
اعالن

اىل/ املتهم الهارب ) نصري رزاق حاتم (
نظرا للشكوى املقامة ضدك من قبل املشتكي ) محمد 
تركي عطية ( ولتعذر تبليغك ولتعذر تنفيذ امر القبض 
الصادر بحقك حسب االشعار الصادر من مركز رشطة 
العباسـية املؤيد بختم مختار ناحية منطقة االعمى يف 
ناحية العباسية املدعو ) عبد الله خضري املحنة ( عليه 
قـررت املحكمـة تبليغك اعالنـا يف صحيفتني محليتني 
عىل موعـد املحاكمة املصادف 2019/2/18 السـاعة 
التاسـعة صباحـا ويف حالة عـدم حضورك سـتجري 
املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق احكام املادة 1/459 
من قانـون العقوبات رقم )111( لسـنة 1969 املعدل 

وحسب االصول.
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

محكمة قوى االمن الداخيل األوىل املنطقة الخامسة
القضية املرقمة: 1154/ 2018

مقتبس حكم غيابي 
اسم املتهم ورتبته: الرشطي محمد قاسم عيل جمعة – 
رقـم الدعوى: 1154/ 2018، تاريخ ارتكاب الجريمة: 
2014/11/19، تاريـخ الحكـم 2018/10/9، املـادة 
القانونيـة: )5( مـن ق.ع. د رقـم 14 لسـنة 2008. 
البـرصة  محافظـة  رشطـة  مديريـة  اىل  املنسـوب 

واملنشآت.
خالصة الحكـم: - عدم شـمول املتهم أعـاله بقانون 
العفـو العام رقم 27 لسـنة 2016 كونه مـازال ماكثاً 
يف الغياب ولعدم صدور امر فصل او طرد او اسـتقالة 

حسب كتاب دائرته املرقم 5930 يف 2017/12/12 
1. بالحبس البسـيط ملدة )سـتة أشـهر( وفق احكام 
املـادة )5( مـن )ق.ع.د( رقـم 14 لسـنة 2008 كونه 
القانون يصلح للمتهم عمـاًل بأحكام املادة )61/ اوالَ 
و69/ أوال مـن )ق.أ.د( رقـم 17 لسـنة 2008 وذلـك 

لغيابه من تاريخ 2014/11/19 ولحد االن.
2. احراجـه من الخدمة اسـتناداً ألحـكام املادة )42/

ثانياً( من )ق.أ.د( رقم 17 لسـنة 2008 بعد اكتسـاب 
الحكـم الدرجـة القطعية بداللـة املـادة 89/ اوالً من 

)ق.أ.د( رقم 17 لسنة 2008
3. إعطاء املوظفني العموميـني صالحية القبض عليه 
أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وإلزام املواطنني 
باألخبار عن محل اختفائه استنادا ألحكام املادة 69/ 

ثانيا من ق.أ.د رقم 17لسنة 2008.
4. حجز أمواله املنقولة وغري املنقولة اسـتنادا ألحكام 

ملادة 69/ رابعا من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
5. تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي 
جرب( مبلغ قدره خمسـة وعرشون ألف دينار ترصف 

له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
 حكمـا غيابيـا صادراً بأتفـاق اآلراء اسـتنادا ألحكام 
املادة 60/سادسـًا مـن )ق.أ.د( رقم 17 لسـنة 2008 
قابـال لالعـرتاض والتمييـز اسـتناداَ ألحـكام املـادة 
)71/ أوالً وثانيـًا( مـن نفـس القانون وافهـم علنا يف 

.2018/10/9
اللواء الحقوقي/ عمران جاسم محمد الطائي

رئيـس محكمـة قوى االمـن الداخـيل األوىل / املنطقة 
الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن دعوة دائنني

 نحـن املصفيـان املحاميان غنمية عـيل محمد و نهلة 
عبـد الوهـاب عبـد الـرزاق لرشكـة الفـالح لدباغة و 
صناعة الجلود محدودة املسؤولية ادعو كل من له حق 
أو دين عىل الرشكة مرجعتـي عىل العنوان التايل بغداد 

الكرادة الرشقية الجادريه م 915 ز 51 د 8 
املصفيان املحاميان 
غنيمة عيل محمد و 

نهلة عبد الوهاب عبد الرزاق

ازهار عبد احلسني كاطع
دائرة التسجيل العقار يف م الصدر/1

عبد الرسول حممد عارف   
املدير العام وكالة 

  ورئيس جملس االدارة

5537 / 02 – QR /2018

مدير عام 
رشكة املشاريع النفطية
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 6/ج/2019

التاريخ: 2019/1/10
اعالن غيابي

اىل/ املته�م اله�ارب ) حي�در تاي�ه جلع�وط 
الخالدي(

املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
)6/ج/2019( واملش�تكي فيها ) هيثم حمود 
صيه�ود ( وفق احكام املادة ) 457 ( عقوبات 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك للحضور 
امام ه�ذه املحكمة بموع�د املحاكمة املوافق 
2019/2/12 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: 20/ج/2019

التاريخ: 2019/1/10
اعالن غيابي

س�تار  خال�د  ع�ي   ( اله�ارب  املته�م  اىل/ 
العلياوي(

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة )20/
حس�نني   ( فيه�ا  واملش�تكيان  ج/2019( 
كريم س�امي و حس�ام كريم س�امي ( وفق 
احكام امل�ادة ) 1/413 ( عقوبات وملجهولية 
مح�ل اقامتك تق�رر تبليغ�ك للحض�ور امام 
املواف�ق  املحاكم�ة  بموع�د  املحكم�ة  ه�ذه 
2019/2/12 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: 35/ج/2019

التاريخ: 2019/1/14
اعالن غيابي

اىل/ املتهم الهارب ) مس�ر اب�و الهيل عبيس 
كاظم(

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة )35/
ج/2019( واملشتكي فيها ) فؤاد اموري فرج 
( وف�ق اح�كام امل�ادة ) 1/456/أ ( عقوبات 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك للحضور 
امام ه�ذه املحكمة بموع�د املحاكمة املوافق 
2019/2/17 ويف حال�ة عدم حضورك تجري 

املحاكمة غيابيا وفق القانون .
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد: 2019/94

التاريخ: 2019/1/27
اعالن 

اىل/ املته�م اله�ارب ) ع�ي عبد راهي رس�ن 
النعماني(

اقتىض حض�ورك امام ه�ذه املحكمة الجراء 
محاكمت�ك ح�ول التهم�ة املس�ندة اليك وفق 
امل�ادة ) 1/406/أ( م�ن قان�ون العقوب�ات 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك اعالنا يف 
محل اقامتك وشعبة الكوفة ملكافحة االجرام 
وهذه املحكمة بالحض�ور امامها صباح يوم 

.2019/9/27
الرئيس

حليم نعمة حسني
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد: 2019/95

التاريخ: 2019/1/27
اعالن 

اىل/ املتهم الهارب ) عي حسني عباس صالح 
الغزايل(

اقتىض حض�ورك امام ه�ذه املحكمة الجراء 
محاكمت�ك ح�ول التهم�ة املس�ندة اليك وفق 
امل�ادة )2،1/393/أ( م�ن قان�ون العقوبات 
وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا 
يف مح�ل اقامتك وش�عبة املش�خاب ملكافحة 
االج�رام وه�ذه املحكم�ة بالحض�ور امامها 

صباح يوم 2019/9/27.
الرئيس

حليم نعمة حسني
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد: 2019/97

التاريخ: 2019/1/27
اعالن 

اىل/ املتهم�ني الهارب�ني ) مس�افر معني كايف 
بخرتي وجيهان عزيز حسني بخاتره (

اقتىض حضوركما امام هذه املحكمة الجراء 
محاكمتكما حول التهمة املسندة اليكما وفق 
امل�ادة )1/406/أ/و( م�ن قان�ون العقوبات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا تق�رر تبليغكما 
اعالن�ا يف مح�ل اقامتكم�ا وش�عبة املن�اذرة 
ملكافح�ة االج�رام وهذه املحكم�ة بالحضور 

امامها صباح يوم 2019/9/27.
الرئيس

حليم نعمة حسني
�������������������������������������

اعالن
اىل الرشيكة ) نجاة عبد الرضا نعمه ( اقتىض 
حض�ورك اىل مديري�ة بلدية النج�ف االرشف 
وذل�ك لغ�رض اص�دار اج�ازة بن�اء للقطعة 

املرقمة 3/47946 حي النداء يف النجف
الرشيكة / زينب محمد علوان

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 9/ج/2019

التاريخ: 2019/1/8
اعالن غيابي

اىل/ املتهم الهارب ) حمزة سعيد حمزة(
املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  ان�ك  حي�ث 
)9/ج/2019( واملش�تكي فيه�ا ) نور عاجل 
سلطان ( وفق احكام املادة ) 457 ( عقوبات 
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك للحضور 
امام ه�ذه املحكمة بموع�د املحاكمة املوافق 
2019/2/10 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  :2094/ج2018/3

التاريخ 2019/1/14
اعالن

اىل / املتهم الهارب ) حسني حميد سكر (
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة )2094/

)الح�ق  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2018/3(  
الع�ام( وفق املادة )32( م�ن قانون املخدرات 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب  االش�عار 
املرف�ق يف ثناي�ا ه�ذه الدع�وى علي�ه قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بوج�وب الحضور يف 
موع�د املحاكمة املصادف ي�وم 2019/2/27 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حسن عبد االمر جرب
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد  :496/ج2018/3

التاريخ 2019/1/14
اعالن

اىل /املتهم الهارب )حسني حميد سكر (
حيث ان�ك مته�م يف الدعوى املرقم�ة )496/

ج2018/3(  والخاصة باملشتكي )اياد شاكر 
ش�فيق( وف�ق امل�ادة )1/459( م�ن قان�ون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب  
االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/2/27 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

حسن عبد االمر الحدراوي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد  :2567/ج2018/1

التاريخ 2019/1/14
اعالن

اىل املتهم الهارب / وصفي عبد املجيد جابر
حيث ان�ك متهم يف الدع�وى املرقمة )2567/

ج2018/3(  والخاصة باملشتكي ) حسني عبد 
هادي شناوة( وفق املادة )1/459(  من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب  
االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/2/27 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

حسن عبد االمر الحدراوي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد  :155/ج2019/2

التاريخ 2019/1/31
اعالن

اىل / املتهمة الهاربة ) نغم خضر عباس (
حيث ان�ك متهمة يف الدع�وى املرقمة )155/

ج2019/2(  والخاص�ة باملش�تكي )رشك�ة 
العامة للمواد الغذائي�ة يف النجف( وفق املادة 
) 2/295 ( م�ن قان�ون العقوبات وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب  االش�عار املرفق يف ثنايا 
ه�ذه الدع�وى عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
اعالن�ا بوجوب الحض�ور يف موع�د املحاكمة 
ع�دم  وعن�د   2019/3/18 ي�وم  املص�ادف 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عي
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد  :45/ج2019/1
التاريخ 2019/1/27

اعالن
اىل/ املتهم الهارب ) عي محمد عراك (

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )45/
)عم�ار  باملش�تكي  والخاص�ة  ج2019/1(  
جاس�م نجم( وفق امل�ادة 1/459  من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب  
االش�عار املرف�ق يف ثناي�ا هذه الدع�وى عليه 
قررت املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور 
يف موعد املحاكمة املصادف يوم 2019/2/28 
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 

غيابيا وعلنا حسب االصول.
القايض

سجاد محمد اسماعيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد  :2483/ج2018/1

التاريخ  2019/1/4
اعالن

اىل / املته�م اله�ارب) عب�د الرحم�ن عبد الحس�ن 
طرفة (

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )2483/
ج2018/1(  والخاص�ة باملش�تكي )رافد س�عدي 
عب�د الزهرة( وفق امل�ادة ) 1/456/أ  ( من قانون 
العقوبات  وملجهولية محل اقامتك حسب  االشعار 
املرف�ق يف ثنايا هذه الدعوى علي�ه قررت املحكمة 
تبليغك اعالنا بوجوب الحض�ور يف موعد املحاكمة 
املص�ادف ي�وم 2019/3/4 وعن�د ع�دم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول.
القايض

سجاد محمد اسماعيل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد  :2428/ج2018/3
التاريخ  2018/12/26

اعالن
اىل/ املتهم الهارب ) غزوان زهر هادي (

حي�ث ان�ك مته�م يف الدع�وى املرقم�ة )2428/
ج2018/3(  والخاص�ة باملش�تكي )احم�د ن�زار 
مجي�د( وفق املادة 1/456/أ  من قانون العقوبات  
وملجهولية محل اقامتك حس�ب  االشعار املرفق يف 
ثناي�ا ه�ذه الدعوى علي�ه قررت املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بوجوب الحضور يف موعد املحاكمة املصادف 
يوم 2019/3/4 وعند عدم حضورك س�وف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد  :38/ب/2017

التاريخ  2019/1/22
اعالن مزايدة

تبي�ع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار املرقم 
205 مقاطع�ة 26 الح�رة فع�ىل الراغبني بالرشاء 
الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة يف الي�وم الثالثون  من 
الي�وم الت�ايل لن�رش االع�الن مس�تصحبني معه�م 
التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 

ويتحمل  املشرتي اجور االعالن والداللية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي 
االوصاف :-

القطع�ة عبارة عن بس�تان مس�احته 1 دونم و4 
اول�ك و25 مرت مرب�ع وتحيطه�ا االرايض الزراعية 
من جميع جهاتها االرض بور مرتوكة تحتوي عىل 
مجموعة من اشجار النخيل املثمر تقدر بحوايل احد 
عرش نخلة  قيمة املغروسات ) 440000( اربعمائة 
واربع�ون الف دين�ار وقيم�ة االرض )4680000( 
اربعة ماليني وستمائة وثمانون الف دينار والقيمة 
الكلية للقطعة  )5120000( خمسة ماليني ومائة 

وعرشون الف دينار 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد  :39/ب/2017

التاريخ  2019/1/22
اعالن مزايدة

تبي�ع هذه املحكمة باملزاي�دة العلنية العقار املرقم 
187 مقاطع�ة 26 الح�رة فع�ىل الراغبني بالرشاء 
الحض�ور اىل ه�ذه املحكمة يف الي�وم الثالثون  من 
الي�وم الت�ايل لن�رش االع�الن مس�تصحبني معه�م 
التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 

ويتحمل  املشرتي اجور االعالن والداللية .
القايض

ظاهر عباس الفتالوي 
االوصاف :-

القطع�ة عبارة عن بس�تان مس�احته 9 اولك و75 
مرت مرب�ع وتحيطه�ا االرايض الزراعية من جميع 
جهاته�ا االرض بور مرتوكة تحتوي عىل مجموعة 
من اش�جار النخيل املثمر تقدر بحوايل تسع نخالت  
قيمة املغروس�ات ) 450000( اربعمائة وخمسون 
ال�ف دين�ار وقيم�ة االرض )1560000( ملي�ون 
وخمس�مائة وس�تون الف دينار  والقيم�ة الكلية 
للقطعة  )2010000( مليونان وعرشة االف دينار 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد  /286/ب /2004
التاريخ 2019/2/4

اعالن
بن�اءا عىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بإزالة 
ش�يوع العقار املرقم 318/11491 حي االس�كان 
يف النج�ف عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكور اع�اله واملبينة اوصافه وقيمته ادناه فعىل 
الراغب�ني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل ) 
خمس�ة عرش ( يوما من اليوم الثاني لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيم�ة املق�درة بموج�ب صك مص�دق ألمر 
محكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
رقم )7( يف النجف وس�تجري املزاي�دة واالحالة  يف 
الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخر من االعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقار املرقم 11491/ 318 حي االسكان يف النجف 
عبارة عن دار تقع عىل ش�ارع س�تة مرت وبواجهة 
9 م�رت ونزال 18 مرت وبمس�احة عمومية 162 م2 
ويحتوي عىل مدخل بمس�احة 3×4 مرت واستقبال 
بمس�احة 3×4 وصالة بمس�احة 4×5 وغرفة نوم 
بمس�احة 3×3 ومطبخ صغ�ر ومجموعة صحية 
وس�احة وس�طية مفتوحة غر مسقفة بمساحة 
7×6 تطل عىل غرفة مهدمة ال تحتوي عىل س�قف 
وغرفة اخرى مرتوكة مس�احة كل غرفة 4×4 وان 
بن�اء العقار م�ن الطابوق ومس�قف بالش�يلمان 
ومجهز باملاء والكهرباء درجة عمران الدار املذكور 
دون الوسط والشاغل يف العقار املدعو حسني جواد 
جاس�م وهو يرغ�ب بالبق�اء يف العقار بع�د البيع 
بصف�ة مس�تأجر وان القيمة الكلي�ة للعقار مبلغ 
)244,800,000( مائت�ان واربعة واربعون مليون 

وثمانمائة الف دينار فقط ال غرها.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد  /593/ب1 /2018

التاريخ 2019/2/5
اعالن

اىل / املدعى عليها )مليحة حبيب عي(  
اص�درت ه�ذه املحكمة ق�راراه املرق�م 593/

ب2018/1 يف 2018/4/22 واملتضم�ن الحك�م 
ب�� )الزام�ك بتأديتك للمدع�ي عبد ال�رزاق عبد 
الش�هيد عب�د الحس�ني مبل�غ مقداره خمس�ة 
مالي�ني وثمانمائ�ة وثماني�ة وع�رشون دين�ار 
وه�و ما يمث�ل اجر مث�ل الجزء املتج�اوز عليه 
من قب�ل املدعى عليها عىل  عق�ار املدعي املرقم 
773 حوي�ش للف�رتة م�ن 2010/1/1 ولغاي�ة 
2018/2/4 ورد دع�وى املدعي بالزيادة البالغة 
اربعة ماليني ومائة واثنان وس�بعون  الف دينار 
( لثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار محلة الحويش 
املدعو ) حس�ن شروزة ( لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذك�ور بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ولك ح�ق الطعن عىل القرار املذك�ور خالل املدة 
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه 
سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة البت�ات وفق 

االصول.
القايض

عي حميد الحيدري
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد  /216/ب3 /2019

التاريخ 2019/1/31
اعالن

اىل / املدعى عليه )زياد خلف هاشم(  
اقام املدعي ) املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته ( الدع�وى املرقمة 
اعاله ض�دك واملدعى عليه االول )س�الم س�تار 
جب�ار( والذي يطل�ب فيه�ا الحك�م بتأديتك له 
مبلغا مق�داره )2753 دوالر امريكي عن قرض 
مؤرخ يوم 2017/8/13( ونظرا ملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ يف محكمة 
ب�داءة كربالء واش�عار مخت�ار ش�هداء امللحق 
املدع�و ) عباس فاضل عبود ( ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموعد 
املرافع�ة 2019/2/10 التاس�عة صباح�ا وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف 
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
خالد جابر عبيد

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد  /959/ش5 /2019
التاريخ 2019/2/4

اعالن
اىل  /املدعى عليه / ايهاب عدنان نعمه

اقام�ت املدعي�ة )رقية حي�در ناج�ي( الدعوى 
بالع�دد 959/ش2019/5 ام�ام ه�ذه املحكمة 
تطلب فيها نفقة ماضية ومس�تمرة وملجهولية 
محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار منطق�ة ح�ي االم�ام امله�دي / النجف 
قررت املحكمة تبليغك موضوع الدعوى وبموعد 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني وعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة  القادم املوافق يوم 2019/2/11  
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /960/ش5 /2019

التاريخ 2019/2/4
اعالن

اىل  /املدعى عليه / ايهاب عدنان نعمه
اقامت املدعية )رقية حيدر ناجي( الدعوى بالعدد 
960/ش2019/5 ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطلب 
فيها نصف املهر املعجل املؤجل   وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار منطق�ة ح�ي االم�ام امله�دي / النجف 
قررت املحكمة تبليغك موضوع الدعوى وبموعد 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني وعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة  القادم املوافق يوم 2019/2/11  
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمة الحار
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل يف /النجف 

العدد  :151
التاريخ 2019/2/4

اعالن
وج�ه الس�يد )عالء حس�ني ابو س�وده( وكيلة 
املحام�ي ) عبد االمر عبد ع�ي حبش( بموجب 
الوكال�ة املرقم�ة  )366( يف 2019/1/7 االنذار 
املرقم بالعدد العمومي ) 2538( يف 2019/1/23 
ويف س�جل االن�ذارات ) 184( اىل الس�يد ) محمد 
هاش�م عبادي(  س�بق لك وان اس�تأجرت الدار 
املشيدة عىل نصف العقار املرقم ) 2/6023 حي 
االنصار مقاطعة /2 حدود بلدية النجف والعائد 
مل�وكي  بموجب عق�د االيجار املرق�م ) 3059( 
يف 2018/9/9  والص�ادر م�ن مكت�ب االنص�ار 
للتج�ارة العام�ة ملدة س�نة  واحدة ابت�داءا  من 
2018/9/15 وببدل ايج�ار مقداره مئتان الف 
دينار ش�هريا تدفع من كل ش�هر وحيث انك لم 
تدفع بدالت 2018/12/15 ولغاية الوقت الحايل 
عليه انذرك بدفع بدالت االيجار  املستحق بذمتك 
لش�هر الحايل والذي يبدأ بتاري�خ 2019/1/15 
وخ�الل ثمانية ايام من تاريخ تبلغك بهذا االنذار 
وبعكس�ه س�أضطر ملراجع�ة املحكم�ة إلقامة 
الدع�اوي الخاص�ة بالتخلية العق�ار وما يرتتب 

عليها من التزامات لذمتك.
   ارس�ل االن�ذار بيد مبل�غ دائرة الس�يد ) اكرم 
كرمي زغ�ر( لغ�رض تبليغك باإلن�ذار املذكور 
اع�اله واش�ار يف رشحه ع�ىل ورق�ة التبليغ انه 
مرتحل اىل جهة مجهولة وحس�ب اشعار مختار 
ح�ي االنصار الس�يد ) احم�د طاهر املي�ايل( لذا 
قررن�ا الن�رش بالصحيفتني الرس�ميتني لغرض 
تبلغك باالن�ذار املذكور اعاله ومل�دة ثمانية ايام 

من تاريخ  النرش وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عي الشبي

فقدان
فق�دت مني هوي�ة االقام�ة العائده للس�يدة ) 
ياس�مني حس�ني نصار ( والصادرة من مديرية 
اقامة النج�ف عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

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

تنويه 
كن�ا ق�د نرشن�ا يف جري�ده املس�تقبل العراقي 
بالع�دد 1833يف 27/ 1 / 2019  إع�الن مديريه 
زراع�ه ص�الح الدين وقد ورد س�هوا يف ت)17 ( 
يف حق�ل املقاطعه ) 13 العوجه الغربيه ( خطاء 
والصحيح )3 العوجه الغربيه (وظهر يف ت )24 
( يف حق�ل املقاطع�ه ) 67 اب�و صلي�خ ( خطاء 
والصحيح ) 67 ابو صبيخ ( يف ت )20 ( يف حقل 
املس�احه )100 دونم ( خط�اء والصحيح )110 

دونم (  لذا اقتىض التنويه.
�������������������������������������

تنويه 
جاء س�هوا يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
1838 يف 2019/2/3 م�ن محكم�ة قوى االمن 
الداخ�ي للمنطق�ة الخامس�ة املته�م اله�ارب 
الرشط�ي محمد  كامل س�وري خطأ والصحيح 

محمد كامل جبوري لذا اقتىض التنويه
�������������������������������������

اعالن 
رقم االخطار 
2012/372

م�ن / محكمة ق�وى االم�ن الداخ�ي للمنطقة 
الخامسة بالبرصة 

اىل املتهم الهارب ) ش .م  حازم محمود مهاوي( 
املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 

بما كنت متهما  وفق املادة 5 / ق ع د عن تهمة 
الغي�اب عن مقر عملك م�ن تاريخ 2009/8/4 
ولحد االن وبما ان محل اختفائك مجهول اقتىض 
تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة 
قوى االمن الداخي للمنطقة الخامسة بالبرصة 
خالل م�دة ثالثون يوم�ا من تاري�خ تعليق هذا 
االع�الن يف مح�ل اقامت�ك وتجي�ب ع�ن التهمة 
املوجهة ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك  غيابيا وتحجز اموالك املنقولة والغر 
املنقولة ويطلب من املوظف�ني العموميني القاء 
القبض علي�ك اينما وجدت وتس�ليمك اىل  اقرب 
س�لطة حكومية والزام االهلي�ني الذين يعلمون 
بمحل اختفائك باخبار الجهات املختصة استنادا 
للم�ادة 69/اوال وثانيا وثالث�ا ورابعا من قانون 
اصول املحاكمات الجزائية  لقوى االمن الداخي 

رقم 17 لسنة 2008
�������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية  

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون األحوال املدنية /الواقعات
العدد : 1487

التاريخ : 2019/2/5
بن�اء عىل الدعوة املقامة م�ن قبل املواطن ) عبد 
العباس محس�ن مصطفى ( ال�ذي يطلب تبديل 
لقب�ه من )اب�و الع�كل(  اىل   )الخيكاني(   فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مده 
اقصاها )خمس�ة عرش يوم( وبعكس�ه س�وف 
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة  يف الدع�وى وف�ق احكام 
امل�ادة  ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية   رقم 
3 لس�نة  2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية  
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون األحوال املدنية /الواقعات

العدد : 1375
التاريخ : 2019/2/4

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املدعي ) عاصم 
نور ادريس ( الذي يطلب تس�جيل لقبه  وجعله  
)املحن�ه(  ب�دال   )الفراغ(   فم�ن لديه اعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديري�ة خ�الل م�ده اقصاها 
)ع�رشة اي�ام ( وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه 
املديرية  يف الدعوى وفق احكام املادة  ) 24 ( من 

قانون البطاقة الوطنية   رقم 3 لسنة  2016  
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة 

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

فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الصادرة م�ن الهيئة 
العامة للرضائب فرع الكوفة ذي العدد )7392( 
بتاري�خ 2013/11/28 واملعنون�ة اىل مديري�ة 
م�رور محافظة النجف االرشف  بأس�م ) س�عد 
ج�واد كاظم( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار
�������������������������������������

فقدان
فق�دت مني ب�راءة الذم�ة الصادرة م�ن الهيئة 
العامة للرضائ�ب فرع النجف االرشف ذي العدد 
الوح�دة  اىل  )2445( يف 2016/2/9 واملعنون�ة 
التخميني�ة من مرور النجف باس�م ) كمر هالل 
حن�ون( فعىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : بال

التاريخ 2019/2/4 
اىل / املدعوة  سعدية عواد ركيب

اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوف�اة  )نعمة ع�واد ركيب   
(  طلب�ا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وفاة بحق املدعوة )س�عدية عواد ركيب( 
قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عباس عي هادي
�������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ط احمد تقي عب�د اقتىض حضورك اىل 
مديرية بلدية النجف االرشف وذلك لغرض اصدار 
اج�ازة بناء للقطعة املرقمة 49618 مقاطعة  4 

حي النداء يف النجف 
الرشيك  / فرقان محمد عباس

لجنة االرايض واالستيالء االوىل
يف محافظة النجف االرشف

العدد /1
التاريخ 2019/2/4

اعالن
االرايض  لجن�ة  س�تقوم   2019/3/5 بتاري�خ 
واالس�تيالء االوىل يف محافظ�ة النج�ف االرشف 
/31 مقاطع�ة   25 القطع�ة  عائدي�ة  بتثبي�ت 

الش�ويلة الجنوبية التابعة اىل ناحية القادس�ية 
وفق�ا لقانون االصالح الزراعي رقم 117 لس�نة 
1970 وتعليمات�ه وع�ىل من لدي�ه ادعاء بحقك 
الت�رصف او اعرتاض الحضور يف الزمان واملكان 
املحددي�ن باالع�الن وبخالف�ه س�تقوم اللجن�ة 

باجراءاتها غيابيا لذا اقتىض التنويه
املشاور القانوني 

عون حسني عبادي
رئيس لجنة االرايض واالستيالء االوىل

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة بداءة البرصة 

العدد  :1614/ب/2018
التاريخ 2019/2/5

اىل / املدعى عليه /رش�دي عبد الصاحب مهجر 
السعد
اعالن

اص�درت ه�ذه املحكم�ة ق�رارا املرق�م 1614/
ب/2018 واملؤرخ 2018/12/24 حكما غيابيا 
يق�ي الحك�م بال�زام املدعى عليه�م بالتكافل 
ع�ام  مدي�ر  املدع�ي  اىل  بتأديته�م  والتضام�ن 
م�رصف الرافدين اضاف�ة لوظيفته مبلغا قدره 
ثمانية وثالثون مليون وس�تمائة وستة وستون 
الف وس�تمائة واثنان وس�تون دينار يمثل اصل 
الق�رض مع الفوائ�د الفصلي�ة والتاخرية ورد 
دع�وى املدعى بالزي�ادة ولتعذر تبليغك حس�ب 
رشح مبلغ هذه املحكمة واملجلس البلدي ملنطقة 
الكن�دي عليه تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك حق االع�رتاض والتمييز 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب 

القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض االول

علوان بربوت البزوني
�������������������������������������

فقدان
فقدت اجازة تسجيل مركبة حمل واملرقمة 5526 
صالح الدين نوعها مرسيدس اكرتوس تريله قالب 
جوانب متحركة دبل قم�ارة اللون احمر موديل 
 WDB934033IL238178  2007 رقم الشايص
الحمول�ة عربة فالت 36 طن حمولة 36 الف لرت 
بأس�م ) يارس محيسن مهنى مصبح( من يعثر 

عليها تسليمها لجهة االصدار
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة : 139/خ/2018

التاريخ 2019/2/3
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الب�رصة )ثالثة اس�هم يف 
العقار تسلسل 2/365 السيمر( 

العائد للمدين محاس�ن ياس�ني محمد املحجوز 
لقاء طلب الدائن )وجدان عباس عمران ( البالغ 
) 84,276,167(  دين�ار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة عرشة م�ن املائة من القيم�ة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي
مبلغ الدين اربعة وثمانون مليون ومائتني وستة 

وسبعون الف ومئة وسبعة وستون دينار 
املواصفات :

1  � موقعه ورقمه  2/365 السيمر
2  � جنس�ه ونوعه  ارض الدار مع ابنيتها /ملك 

رصف
3 � ح�دوده واوصافه  يقع يف منطقة الس�يمر 

قرب الشارع العام
4 � مش�تمالته : حديق�ة ومطبخ وموزع وثالث 

غرف وحمام وثالث غرف فوقها 
5 � مساحته 305 م2

6 � الشاغل قيس ياسني محمد
7 � القيم�ة املق�درة 171,453,750 مئة وواحد 
وس�بعون مليون واربعمائة وثالثة وخمس�ون 
الف وس�بعمائة وخمس�ون دينار )قيمة الثالث 

اسهم(
املنفذ العدل 

ضاري صباح حسني
�������������������������������������

مقتبس الحكم الغيابي 
رقم املقتبس : 2014/903

اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخي 
العامة بالبرصة 

اس�م املتهم ورتبت�ه ووحدت�ه : الرشطي نارص 
حس�ني نارص حس�ني مديرية رشطة محافظة 

البرصة 
رقم الدعوى وتاريخها : 2014/903

تاريخ ارتكاب الجريمة :2010/12/5 
تاريخ الحكم : 2014/7/5

امل�ادة القانوني�ة 5/   ق.ع.د رق�م 14 لس�نة 
 2008

خالصة الحكم
حكم�ت محكمة ق�وى االمن الداخ�ي للمنطقة  
الخامس�ة عىل املدان الغائ�ب )الرشطي   نارص 

حسني نارص حسني باسم الشعب بما يي :
1 � بالحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر(وفق 
امل�ادة 5/ق.ع.د رق�م 14 لس�نة   2008 بداللة 
املادت�ني 61/اوال و 69/اوال م�ن ق.ا.د رقم 17 
لس�نة 2008 لغياب�ه عن مقر عمل�ه من تاريخ 

2010/12/5 ولحد االن
2 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القبض 
عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر يف حقه 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ ثانيا من ق.ا.د رقم 

17 لسنة 2008
6� ال�زام املواطن�ني االخب�ار عن مح�ل اختفاء 
املحكوم اعاله اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثالثا 

من ق.ا.د رقم 17 لسنة 2008 
7 � حجر امواله املنقولة وغر املنقولة اس�تنادا 
الحكام املادة 69 /رابعا من ق.ا.د رقم 17 لسنة 

 2008
8 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42 ثانيا 

ق.ع .د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب 
جب�ار عاتي جرب مبلغ قدره  عرشون الف دينار 
ترصف له بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا 
الحكام املادة 61/اوال من ق.ا.د قابال لالعرتاض 

وافهم علنا يف  7/5 /2014م
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السامح باهلوامش  عن االطار املكاين ...
أمينة خيري عمار حميد

املس�ألة ليس�ت ىف تقييم اإلع�ام، أو إط�اق األحكام عىل الدراس�ات 
واألبح�اث، أو حت�ى وض�ع خرائط طريق مل�ا ينبغي أن نس�ر فيه أو 
نع�رض عنه.. هي أقرب م�ا تكون إىل املنطق والطبيع�ة. فما زاد عىل 

الحد انقلب إىل الضد، إن لم يكن اليوم، فغداً أو بعد غد.
فهامش االنتقاد ومعه قدر من التحليل املوضوعي لألحداث واملابسات 
ع�ىل الشاش�ات واملواق�ع وغره�ا من مواق�ع التواص�ل واالتصال ال 
رضر فيهم�ا، بل هم�ا وقاية وحماية. والنظر بع�ن التحليل والتعليل 
والتقييم ملا يخرج عن مراكز األبحاث والدراس�ات يؤدي إىل عن نقدية 

موضوعية، ويساعد عىل تربية األجيال املنطقية الصحية.
أم�ا أن نعترب أن توحيد مقدمات الربامج، وتطابق فقرات التوك ش�و، 
واإلبق�اء ع�ىل مكون�ات أوركس�را الشاش�ات ذات نغم�ة واحدة مع 
اختافات طفيفة يف طريقة الرسد وأس�لوب ال�رح- خر مطلق، أو 
س�ر قطعي، فه�ذا وإن صلح لبع�ض الوقت، فإنه حتًما س�يؤدي إىل 

العكس.
وعك�س ما كان يظن البعض م�ن أن الصحف واملواقع ال تملك القدرة 
عىل التثقيف وإمكانية التدقي�ق وأدوات الغوص يف أعماق التحليل، أو 
أنه�ا لو كانت موجهة م�ن قبل أصحاب املصالح فإنه�ا تقلب وتؤلب 
الرأي العام هنا وهناك تحقيًقا لألهداف، فإنها أيًضا قادرة عىل اإلبداع 
يف ثقاف�ة التفاهات والحماق�ات. وكم من مجموع�ات وقعت ضحية 
للتفاه�ة، أو رصعتها ق�وى الحماقة بعد ما تم تغييبها أو تجهيلها أو 
إغراقها يف: »خمس معلومات لم تكن تعرفها عن فستان رانيا يوسف«، 
»شاهد قبل الحذف ماذا ارتدت فيفي عبده«، »عر خطوات لخسارة 

عرة كيلوجرامات بدون دايت أو رياضة«.. والقائمة طويلة جًدا.
ولوال طول القائمة واتساعها يميًنا ويساًرا، وتوغلها رشًقا وغرًبا، لتم 
تفس�ر ثقافة التس�طيح والتتفيه )من التفاهة( م�ن باب الصحافة 
الصف�راء أو إع�ام اإلث�ارة أو التجهي�ل، وهم�ا موج�ودان يف جميع 
أنح�اء العالم ولك�ن بكميات مراوح�ة. لكن األهم م�ن الكميات هو 
تن�وع املع�روض. فتجد من الصحف واملواقع ما ه�و أصفر وكذلك ما 
ه�و غر أصفر. وللعلم فإن الصحافة الصفراء ليس�ت فقط تلك التي 
تخوض يف فس�اتن املش�اهر، أو تفاصيل الحي�اة الخاصة للفنانن، 
أو تروج ألفكار ال أس�اس لها من الصحة أو املنطق حول التخس�يس 
دون مجهود، أو عاج البواس�ر دون جراحة، أو تفتيت دهون الوطن 
املعرفي�ة واإلدراكي�ة باملنظار. لكنه�ا تمتد كذل�ك إىل يل الحقائق عرب 
إظه�ار جانب وتمويه آخر، أو إثارة »أزعرينة« حول سفاس�ف األمور 
وتوافهه�ا، مع ترك األم������ور ترتع وت��توغ�ل، أو الركيز عىل ما 
يمك�ن أن يحدث يف حال غرقت الس�فينة وليس يف القدرة عىل تصنيع 

السفينة، وهلم جرا.

س�واء يف ال�رسد او الواق�ع هناك اش�ارات مهمة تنطب�ق عىل املكان 
تعتمل يف النفس والعقل لتختزن يف النهاية يف الوعي االنسان وهذا ما 
تنبه�ت له اثناء قراءة لكتاب الدكتور والناقد مالك املطلبي )حفريات 
يف الاوع�ي املهمل( والذي يث�ر من خاله عاقة الذاك�رة مع املكان 
واس�تعادتها ل�ه عرب اح�داث مختزنة يف امل�ايض يب�دأ بأنتزاعها من 
مكانه�ا كما هي ع�ن طريق )أزمي�ل( لغوي ُينتج مايق�رأ كما تبن 

مقدمة الكتاب.  
بداية البد من التعريف بمعنى األطار املكاني فهو الحيز البرصي الذي 
من خاله نس�تطيع ان نمي�ز مكانا معينا بذات�ه، او هو كل ما تقع 
علي�ه عيني االنس�ان فيثر بداخله جملة من املش�اعر واألحاس�يس 
واألف�كار املعين�ة، ويف رأيي هناك ثاثة أنواع من األط�ر املكانية التي 

ترك األنطباع لدى األنسان:
الن�وع األول  ه�و األطار املكان�ي الذي يراه اإلنس�ان ألول مرة حيث 
يس�تجمع افكاره وأحاسيس�ه للتع�رف عليه والتواص�ل من خاله 
 ،) واستكش�افه وس�أطلق عىل هذا النوع من األمكنة )املكان الحسيّ
اما النوع الثاني من األطر املكانية هو ذلك الذي عايشه اإلنسان لفرة 
معينة ثم انقطع عنه ثم عاود الرجوع اليه فيعمل عقل اإلنسان عىل 
اسرجاع الذكريات ملحاولة االتصال من جديد مع املكان وسأدعو هذا 
الن�وع من األمكنة )املكان املخزون( ألن�ه مخزون يف الذاكرة، والنوع 
الثالث من األطر املكانية هو اجتماع النوعن األول والثاني حيث يرى 
اإلنسان مكانا عايش�ه لفرة محددة ثم انقطع عنه وعندما يعود اىل 
املكان من جديد س�يعمل عىل اسرجاع الذكريات ويستجمع األفكار 
واألحاس�يس الجديدة للتعرف عىل التغ�رات الكبرة التي طرأت عىل 
املكان واحدثت فيه أمورا جديدة وسيكون اسم هذا النوع من األمكنة 
)املكان املتفاعل( كونه يعمل عىل زيادة املؤثرات داخل النفس بسبب 

الرصاع بن الذاكرة واالستكشاف.
تتغ�ر انماط املكان بالنس�بة للش�خص الذي ال ي�رك مكانه مابن 
النوع�ن األول والثان�ي فمع الوقت يتغ�ر املكان املخ�زون ويتحول 
، اي انه كان مكان�ا ثابتا ال تغير فيه ولكن  تدريجي�ا اىل مكان حسيّ
مع مرور الوقت سيبدأ بالتغر اىل مكان جديد تدريجيا يختلف تماما 
عما كان عليه والفرة التي يتغر فيها هي فرة )تفاعل األحاس�يس 
مع املكان( وهذا يمكن ان ُيش�ار اليه بأنه تفاعل ايجابي حيث يكون 
دالل�ة عىل خلق احداث جدي�دة يف املكان تحفز عىل اإلب�داع واالبتكار 
فيما اذا لو كان املكان حسييّا اي انه جديد عىل الحواس لدى الشخص 
ثم يتحول اىل م�كان مخزون )اي ال تحدث فيه احداث جديدة ويبقى 
كما هو( فُيش�ار اىل هذا التفاعل انه تفاعل سلبي فيأخذ حالة أشبه 

بالركود فا تعمل عىل اثارة األحاسيس واألبداع يف العقل.

هل يدمر الشخري الذاكرة حقًا؟
كش�فت دراس�ة حديث�ة أن الذي�ن 
يعانون من الش�خر ق�د يتعرضون 
إىل صعوب�ات يف اس�تعادة ذكري�ات 
املايض. وقالت الدراسة التي قادتها 
الدكت�ورة ميلين�دا جاكس�ون م�ن 
إن  جامع�ة »RMIT« يف أس�راليا، 
الذي�ن يعانون من انقط�اع النفس 
االنس�دادي النوم�ي، وهو الس�بب 
يس�تعيدون  الش�خر،  يف  الرئي�س 
الس�نوات  بش�كل س�يئ ذكري�ات 
التي مض�ت، ويكافح�ون من أجل 
تذكر تفاصيل محددة، مثل أس�ماء 
الزم�اء أو رق�م املن�زل أو الش�ارع 

الذي اعتادوا العيش فيه يف املايض.
ففي كل مرة يصاب فيها الش�خص بالتهاب 
التنف�س أثن�اء الن�وم، وبالت�ايل يعان�ي م�ن 

الشخر، فإن حنجرته تتقلص لحجب مجرى 
اله�واء، والذي ي�ؤدي أيض�ا إىل قطع وصول 
األكس�جن إىل الدم�اغ. ويعتق�د الباحثون أن 

هذا ما يدمر املادة الرمادية يف الجزء 
املهم يف الدماغ املسؤول عن تسجيل 
التي  الدراس�ة  الذكري�ات. ووجدت 
أجري�ت ع�ىل 44 مريض�ا، ت�راوح 
أعمارهم بن 20 و69 عاما، يعانون 
االنس�دادي  النف�س  انقط�اع  م�ن 
النوم�ي، أن لديه�م ذكريات س�يئة 
للغاي�ة تتعل�ق بتفاصي�ل الحياة يف 
مرحلة البلوغ املبكر. فعند مطالبتهم 
بإعادة رسد تواريخهم الش�خصية، 
كانت لدى أكثر م�ن نصفهم ذاكرة 
لتذك�ر  ناضل�وا  حي�ث  »عام�ة«، 
التفاصي�ل، أما األصح�اء من العمر 
نفس�ه، فق�د عان�ى أقل م�ن واحد 
من كل خمس�ة، من مشكلة عدم القدرة عىل 

تقديم ذكريات تفصيلية.

»نجامن« غامضان يظهران يف السامء!
ظه�ر ي�وم 31 يناي�ر امل�ايض، نوع�ان من 
»النج�وم« الغامض�ة إىل جان�ب القم�ر يف 
الس�ماء. ويف حن أن الجس�من الساطعن 
يشبهان النجوم، إال أنهما يف الواقع كوكبا، 
فينوس واملش�ري، اللذان تألقا مع توسط 
القم�ر بينهم�ا، يف ظاه�رة تع�رف باس�م 

»االق�ران«. وبالرغم من أن املش�ري يبلغ 
12 ضع�ف حجم كوكب الزه�رة، إال أنه بدا 
أصغر خال الحدث الغريب، ويرجع ذلك إىل 
أنه أقرب إىل الش�مس من املش�ري. ونر 
العدي�د من األش�خاص صوره�م الخاصة 
بالح�دث ع�ىل موق�ع توي�ر. وق�ام ب�ول 

س�اذرالند، بنر تغريدة تقول: »إنه منظر 
جميل مع وجود الزهرة واملشري إىل جانب 

القمر يف السماء هذا الصباح«.
وتج�در اإلش�ارة إىل أن العدي�د من األحداث 
الفلكي�ة األخ�رى الرائع�ة س�تزين س�ماء 

األرض، خال شهر فرباير الجاري.

وج�دت دراس�ات حديثة أن األش�خاص 
الذي�ن يس�تيقظون باك�را أق�ل عرض�ة 
ملشكات الصحة العقلية، مقارنة بمحبي 
الس�هر ليا.ويف حن أنه ق�د ال يكون من 
املمكن تغير س�اعة جسمك، إال أن هناك 
طرق�ا مختلفة لتعزي�ز س�عادتك، وفقا 
النف�س، نوي�ل ماكديرم�وت،  للطبي�ب 

وهي:
1- الحصول عىل قسط كاف من النوم

: يعد النوم أحد أهم العوامل، التي قد تؤثر 
عىل س�عادتنا، حي�ث يقول نوي�ل: »قلة 
النوم مرهقة للغاية. ويحتاج الناس حقا 

للتفكر يف عادات نومهم«.
وال يتعلق األمر بعدد س�اعات النوم، بل باملعدل 
الطبيع�ي الذي يراوح بن 5 إىل 10 س�اعات يف 

الليلة الواحدة.
2- تجرب�ة التأم�ل: يمك�ن أن ت�ؤدي تجرب�ة 
التأم�ل، مدة بضع دقائق يف اليوم، إىل تحس�ن 

صحتك العقلية.
3- تعل�م الغف�ران: عند غياب الس�عادة، يفرز 
الجس�م هرمون�ات التوت�ر. ويق�ول نوي�ل إن 
»عقولن�ا مصمم�ة للركي�ز ع�ىل التهدي�دات 
املحتمل�ة، ألنه�ا ق�د تقتلن�ا. وعندم�ا نك�ون 

غاضب�ن، أو نش�عر باالس�تياء، ف�إن دماغنا 
يعيدن�ا إىل األفكار الس�يئة، ما ي�ؤدي إىل إنتاج 
هرمون�ات اإلجه�اد، وه�ي القات�ل األك�رب يف 

مجتمعنا، وأهم أسباب االكتئاب«.
وأض�اف موضح�ا: »يقل�ل اإلجهاد م�ن قدرة 
الجسم عىل مقاومة العدوى، لذا من املرجح أن 
تصاب باملرض. وإذا دربت نفس�ك عىل التفكر 
بأم�ور لطيف�ة ح�ول ش�خص م�ا، ستش�عر 

بالتحسن عىل الفور«.
4- القي�ام بأعم�ال املن�زل: يس�اعد تنظي�ف 
بالتحس�ن  الش�عور  املتس�خة ع�ىل  األطب�اق 

عموما، وبالتايل تعزيز السعادة.

5- بن�اء املزيد من الصداقات: يقول نويل 
إنه عند الشعور باالكتئاب، نشعر بالعزلة 
االجتماعي�ة. ل�ذا من الرضوري توس�يع 
العاق�ات االجتماعي�ة وبن�اء الصداقات 
اإليجابي�ة، فوج�ود األصدق�اء يف حياتنا 
يجعلنا نش�عر بالراحة، م�ع زيادة العمر 

املتوقع مدة 5 إىل 10 سنوات.
6- تجاهل هاتفك: إذا استخدمت هاتفك 
لاس�تماع إىل محادث�ة صوتي�ة، أو حتى 
الركي�ز عىل برنام�ج تلفزيوني، بدال من 
االجتماع�ي،  التواص�ل  تصف�ح مواق�ع 
فيمك�ن أن يس�اعدك ذل�ك عىل الش�عور 

باملزيد من التواصل مع العالم.
ويق�ول نوي�ل: »تش�ر األدل�ة إىل أن�ه إذا كان 
بإمكانك إدارة يومك بش�كل جيد، فمن املرجح 

أن يكون الغد أفضل«.
التماري�ن  أن  نعل�م  الرياض�ة:  ممارس�ة   -7
الرياضية جيدة بالنسبة لنا، ولكن نويل يقول: 
»األم�ر ال يتعل�ق بالذه�اب إىل صال�ة األلعاب 
الرياضي�ة 5 مرات يف األس�بوع، حيث يجب أن 
تتاءم التمارين مع أس�لوب حياتنا، كجزء من 
مهامنا اليومية. كما أن إضافة امليش إىل حياتنا، 

له تأثر إيجابي كبر عىل صحتنا ورفاهيتنا«.

خطوات بسيطة جتعلك سعيدًا!

ق�ال الباحثون إن البكتري�ا يف األمعاء قد تؤثر 
ع�ىل س�امتنا العقلي�ة وربما تك�ون مرتبطة 
باالكتئاب، وفقا لنتائج دراس�ة هي األكرب من 

نوعها حتى اآلن.
وتش�ر منظمة الصحة العاملي�ة إىل أن ما يقدر 
بنحو 300 مليون شخص يعانون من االكتئاب، 
وأن هناك روابط معروفة بن الصحة الجسدية 

والصحة العقلية للمريض.
ويعتقد الباحثون من بلجيكا، اآلن، أن مجموعة 
كبرة م�ن بكتريا األمعاء يمكنه�ا إنتاج مواد 

كيميائي�ة تؤثر بش�كل كبر عىل الدم�اغ، بما 
يف ذل�ك العديد من الكائن�ات الدقيقة املرتبطة، 

بشكل إيجابي أو سلبي، بالصحة العقلية.
واخت�رب الباحث�ون ضمن التجرب�ة التي تحمل 
اس�م »Flemish Gut Flora Project«، بيانات 
االكتئ�اب وعين�ات ال�رباز م�ن أكثر م�ن ألف 
ش�خص، ووجدوا أن نوعن م�ن البكتريا كانا 
»ينضبان باستمرار« يف أولئك الذين يعانون من 
االكتئ�اب، وهذا يحدث حت�ى وإن كان املرىض 

يحصلون عىل مضادات االكتئاب.

ويقول الباحثون إن نتائجهم املنشورة يف دورية 
»Nature Microbiology«، يمك�ن عدها مثرة 
للجدل، حيث أوضح الباحث الرائد يف الدراس�ة، 
جروين رايس، من قس�م علم األحياء الدقيقة 
واملناع�ة يف جامعة  لوفان الكاثوليكية: »فكرة 
أن املس�تقلبات امليكروبي�ة يمك�ن أن تتفاعل 
مع دماغنا، وبالتايل الس�لوك واملش�اعر، مثرة 

لاهتمام«.
وأك�د راي�س أن�ه يف الوق�ت الذي أظه�رت فيه 
التج�ارب الجدي�دة وج�ود صل�ة واضحة بن 
مس�تويات بعض البكتريا يف األمعاء والصحة 
النفس�ية الجيدة، لم يكن هذا يعني أن أحدهما 

قد سبب اآلخر بشكل مبارش.
وم�ن املع�روف أن املجموعت�ن امليكروبيت�ن 
لديهم�ا   ،»dialister»و  »coprococcus«
خصائص مضادة لالتهاب، وكما هو معروف 
أيض�ا، ف�إن االلته�اب العصب�ي أمر أس�ايس 
يف اإلصاب�ة باالكتئ�اب، »ل�ذا ف�إن فرضيتن�ا 
ه�ي ارتب�اط البكتري�ا واالكتئ�اب ببعضهما 

البعض«.
ويأمل فريق البحث يف أن تستخدم هذه النتائج 
مس�تقبا يف إنت�اج عاجات مش�تقة من هذه 

البكتريا للقضاء عىل االكتئاب.

بكترييا األمعاء هتدد الصحة العقلية!

»سامسونغ« تستعرض هاتفها القابل للطي
نرت رشكة سامسونغ يف قناتها عىل يوتيوب رشيط فيديو أظهرت فيه 
بع�ض ميزات هاتفها الجديد القابل للطي، والذي أعلنت عنه أواخر العام 

الفائت.
وج�اء الهات�ف بشاش�ة OLED أساس�ية بمق�اس 7 بوص�ات تقريب�ا، 
وبشاش�ة إضافي�ة ع�ىل الواجه�ة الخارجي�ة. وعن�د فتح الهي�كل عىل 
مرصاعيه، س�يتحول الجهاز إىل حاس�ب لوحي صغ�ر، أما عند ثنيه من 

املنتصف فسيصبح أشبه بهاتف ذكي مزود بثاث شاشات.
ومن املنتظر أن تس�تعرض سامس�ونغ هذا الهاتف رس�ميا، يف 8 مارس 
املقب�ل، تزامنا مع إعانها إطاق هات�ف »S10« املنتظر، وتزوده بكامرا 
بدق�ة 24 بيكس�ل، وذاكرة وصول عش�وائي 8/6 غيغابايت، ومس�احة 

تخزين داخلية تصل حتى 1 ترابايت.
كما س�يتميز ه�ذا الهاتف بخاصي�ة »الناف�ذة متعددة الوس�ائط« التي 
ستسمح بعرض 3 تطبيقات يف آن واحد عىل الشاشة للعمل بها جميعا.

اتق�دم بأزكى آيات التهاني والتربيكات اىل 
االخ العزيز )أسعد االسدي( بمناسبة زفاف 
ولده الحقوقي )حس�ن أس�عد االسدي( 
متمنياً ل�ه الحياة الس�عيدة والعمر املديد 
والذري�ة الصالحة بالرف�اه والبنن والف 

الف مربوك.
علي ابراهيم

مدير مكتب محافظات الفرات االوسط

تـهـنـئـة


