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اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

عليك مبقارنة ذي العقل والّدين فإّنه

 خير األصحاب

ص2صالح وعبد املهدي يبحثان االرتقاء بمستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

حمافظ النجف يشدد عىل منع التجاوز عىل املناطق األثرية

الصدر يوجه وزراء ومسؤويل األحرار إىل عرض أنفسهم عىل جملس مكافحة الفساد 

رئيس الوزراء يتحرك صوب الدول اإلقليمية
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

س�يرشع رئيس الوزراء عادل عبد املهدي، 
مطل�ع األس�بوع املقب�ل، ب�أوىل جوالت�ه 
اإلقليمية التي من املتوقع أن تش�مل إيران 
وبع�ض دول الخلي�ج، الس�يما العاصم�ة 
السعودية الرياض، وجاء ذلك، فيما وصل 
وفد سعودي بالفعل إىل بغداد للمشاركة يف 
اجتماعات املجلس التنس�يقي بني البلدين 
لتوقيع اتفاقات تعاون مشرتكة يف مختلف 
املج�االت. وقالت مصادر إن رئيس الوزراء 
عادل عبداملهدي سيزور العاصمة اإليرانية 
طهران يف إطار جولة إقليمية تش�مل عدًدا 

من الدول الخليجي�ة وكذلك تركيا. ونقلت 
وس�ائل اإلع�ام العراقي�ة ع�ن املص�ادر 
قوله�ا، إن زي�ارة ع�ادل عب�د امله�دي إىل 
طهران الس�بت القادم تأتي للمش�اركة يف 
املوتمر االقتصادي بني إيران والعراق الذي 
س�يعقد يف طه�ران األحد املقب�ل. بدوره، 
قال عادل عبد امله�دي ”مازال العراق قبلة 
للزائرين واملس�ؤولني الكبار، والدول ُتقبل 
عىل العراق بش�كل متواصل وتبدي رغبتها 
بتطوير العاقات وبالتعاون االقتصادي“. 
وأكد أن العراق يريد البناء عىل املش�رتكات 
مع جرانه وترك الخافات، مش�ًرا إىل أنه 
”باملشرتكات نس�تطيع تفكيك الكثر من 

الخاف�ات وإزال�ة املخ�اوف“. وتابع عبد 
املهدي ”س�تكون لنا أس�فار يف األسبوعني 
القادمني إىل اململكة العربية السعودية وإىل 
إيران، وكل يشء يعتمد عىل الوضع الداخيل 
للبلد«. واستبقت الحكومة العراقية وصول 
وفد س�عودي يضم 90 مس�ؤواًل إىل بغداد 
للمشاركة يف اجتماعات املجلس التنسيقي 
تع�اون  اتفاق�ات  لتوقي�ع  البلدي�ن  ب�ني 
مش�رتكة يف مختل�ف املج�االت باملوافق�ة 
ع�ىل م�رشوع اتفاقي�ة تش�جيع وحماية 
االس�تثمار بني البلدين واإلعان عن زيارة 

قريبة للرياض يقوم بها عبد املهدي.
التفاصيل ص2

يعتزم زيارة إيران وتركيا ودول خليجية ملناقشة »أمور مهمة« غري معلنة.. وربط إمتام الزيارات بـ »الوضع الداخلي«
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البرصة: اإليرادات املالية املتحققة للمحافظة يف طريقها إىل حيز التنفيذ ضمن حساب مرصيفالقوات االمنية تداهم »احياء يف حديثة« لتعقب خاليا »داعش« 
اتفاق »حزمة املناصب« يقرب تشكيل احلكومة يف إقليم كردستان

اخلطوط اجلوية: 184 الف 
مسافر تنقلـوا عرب طـائراتنـا 

خالل شهر آذار املايض
ص3

اخلطيب يشدد عىل رضورة 
حتقيق عدالة توزيع الكهرباء 

بني مناطق بغداد
ص3

الناتو »لن ينرش« صواريخ نووية عىل األرايض األوربية
      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن األمني العام لحلف الناتو ينس ستولتنربغ، 
أم�س األربعاء، أن الناتو ال ينوي نرش صواريخ 
نووية جديدة تطلق من األرض يف أوروبا، لكنه 

سيتخذ إجراءات لضمان »ردع فعال«. 
وقال س�تولتنربغ، يف خطاب أم�ام الكونغرس 
األمريك�ي، »علينا أن نس�تعد لغي�اب معاهدة 
الصواريخ املتوس�طة والقص�رة املدى. ونحن 
س�نتحىل بضبط النف�س والتنس�يق. ولن نرد 
باملث�ل عىل أفع�ال روس�يا«.وأضاف: »ال ينوي 

النات�و نرش صواريخ نووي�ة تطلق من األرض 
يف أوروب�ا، لكن�ه س�يتخذ جمي�ع اإلج�راءات 

الرضورية لضمان ردع فعال وموثوق به«.
وأكد األمني العام للناتو: »ال نريد عزل روس�يا، 
ونحن بحاج�ة إىل الح�وار للتخفيف من خطر 

الحوادث واألخطاء«.
وأض�اف أن الناتو يج�ب أن يجري ح�وارا مع 
روسيا حول مسائل الرقابة عىل التسلح، مشرا 

إىل أن الحلف ال يريد سباق تسلح جديدا.
وج�دد س�تولتنربغ اتهاماته لروس�يا بانتهاك 
معاهدة الصواريخ املتوسطة والقصرة املدى، 

ودعا موسكو إىل »العودة لالتزام بها«.
يذك�ر أن الوالي�ات املتحدة بدأت منذ 2 ش�باط 
امل�ايض بإج�راءات االنس�حاب م�ن معاه�دة 
الصواريخ املتوسطة والقصرة املدى، واتهمت 
روسيا بانتهاكها. وتعتزم واشنطن االنسحاب 
من املعاه�دة نهائيا بعد 6 أش�هر من تعليقها 

االلتزام بها.
ورفضت روس�يا االتهامات األمريكية، مؤكدة 
التزامها باملعاه�دة. وقدمت مقرتحاتها إلنقاذ 
املعاهدة، لكن املشاورات الروسية – األمريكية 

حول هذه املسألة فشلت. 

حمافظ بغداد يتعهد بـ »حلول رسيعة« لتعيينات الرتبية 
رشيطة منحه احلرية والصالحيات

رئيس املحكمة االحتادية العليا: القضاء حقق غالبية 
23اهداف ترسيخ استقالله ومكانته

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

أك�د رئي�س الجمهورية بره�م صالح، ان 
ثوابت الع�راق املبدئية تتجس�د بانفتاحه 
نحو عمقه العربي وجواره االسامي بعيداً 
عن سياس�ة املحاور والنزاعات، فيما اكد 
رئي�س الربملان محمد الحلبويس ان العراق 
تج�اوز الطائفية السياس�ية وغادرها إىل 
غر رجعة، جاء ذلك أثناء لقاء املس�ؤولني 
العراقي�ني برئي�س الربمل�ان اللبناني نبيه 
ب�ري. وأش�ار رئي�س الجمهوري�ة، خال 
اس�تقباله يف قرص الس�ام ببغداد، رئيس 

مجلس الن�واب اللبناني نبي�ه بري، اىل ان 
»سياس�تنا تهدف القامة عاقات صداقة 
وتعاون مع الجميع عىل اساس املشرتكات 
وتج�اوز الخافات وبما يس�هم بمصلحة 
ش�عبنا وتط�وره«، مبين�اً ان الع�راق بدأ 
املحيط�ني  يف  املمي�ز  دوره  باس�تعادة 
العرب�ي واإلقليم�ي خاصة بع�د انتصاره 
عىل االرهاب. وش�دد الرئي�س صالح عىل 
»أهمي�ة رفع مس�توى التع�اون الربملاني 
ب�ني البلدين من خ�ال املناقش�ة وتبادل 
ال�رؤى ب�ني اللج�ان الربملاني�ة العراقي�ة 
واللبنانية بما يحقق املصالح املش�رتكة«. 

وأعرب رئي�س الجمهورية ع�ن »ترحيبه 
باالشقاء اللبنانيني ساسة ورجال اعمال، 
مش�يداً بدوره�م يف تعزي�ز اوارص اإلخوة 
بني الش�عبني الش�قيقني«. وج�رى خال 
اللق�اء بحث تطورات األوض�اع يف البلدين 
والس�احتني العربية والدولية. من جانبه، 
ق�ال ب�ري خ�ال ترصيح صحف�ي عقب 
لقائه الرئي�س صالح، »لقد ترشفت بلقاء 
الرئي�س الذي يكن له لبنان وانا ش�خصيا 
كل االحرتام منذ القدم«، مشيداً بالعاقات 

التي تربط العراق ولبنان.
التفاصيل ص2

الرئاسات الثالث لـ »نبيه بري«: نتعاون مع اجلميع 
عىل أساس املشرتكات

البزوين يؤكد ان مجيع
 املناطق غري املخدومة يف املحافظة 

ستشمل باإلعامر

واصفًا العام الجاري باالنطالق نحو البناء واالعمار

ص3

          المهندس سعد المحمداوي 

نرى بني الحني واآلخر ظهور الكثر من 
الش�خصيات عىل القن�وات الفضائية 
السياس�ية  العملي�ة  تنتق�د  الت�ي 
ورجاله�ا وحكوماتها املتعاقبة، حيث 
نس�مع النقد الحاد بطرق مسيئة جداً 

ومخالفة للذوق واآلداب العامة. 
وبعد التحقق م�ن خلفيات بعض تلك 
الش�خصيات يتضح لنا ان ه�ذا النقد 
امليسء، يف أغلب االحيان، مدفوع الثمن 
وبإسناد من جهات سياسية خارجية. 
ونحن نعلم بان هذع الظاهرة الس�يئة 

إحدى وسائل الحرب الناعمة املوجهة 
ضد العراق واهله، وهي جزء من كثر 

من قواعد ومحاور هذه الحرب. 
ع�ىل الش�خصيات الوطني�ة واالعام 
الحر أن يكونوا بمس�توى املس�ؤولية 
النق�د  إلظه�ار  والرشعي�ة  الوطني�ة 
للتغي�ر والتصحيح  الهادف  والصوت 
لاخطاء والقوانني التي تؤدي اىل هدم 
وفق�دان حق�وق االم�ة والعم�ل عىل 
تفعيل جميع القوانني والقرارات التي 
وضعت من اجل محاربة الفس�اد بكل 

أنواعه.
لذل�ك عىل أعضاء مجل�س النواب اخذ 

دورهم الحقيقي بكل شجاعة وامانة 
إبعاد هذه االص�وات القبيحة من قبة 
الربمل�ان كونها تيسء إىل مكانة العراق 

يف الفضاء الدويل.
الق�وي  الداع�م  الربمل�ان  يك�ون  وان 
للش�خصيات واالعام الذي يس�تخدم 
الط�رق االخاقية والقانوني�ة البناءة 
لتصحيح االخطاء والسلبيات للوصول 
اىل بن�اء منظوم�ة حكومي�ة قانونية 
تهدف اىل بناء عراق مزدهر ومتحرضرّ 
عىل اسس واركان وهيبة دولة تنطلق 
منها حكومة قادرة عىل اتخاذ قرارات 

حيوية لبناء الوطن.

النقد بني احلق والباطل 
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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حمافظ بغداد يتعهد بـ »حلول رسيعة« لتعيينات الرتبية رشيطة منحه احلرية والصالحيات
     المستقبل العراقي / طالب ضاحي 

تعه�د محافظ بغداد فالح الجزائري بايجاد حلول رسيعة مللف التعيينات عىل مالك 
الرتبية خالل الش�هر املقبل يف حالة »منحه الحرية والصالحيات«. وقال الجزائري، 
يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إن »الحكومة املحلية ستحسم ملف 
التعين�ات خالل املدة املتبقية من الش�هر الجاري او الش�هر املقب�ل، إذا ما اعطيت 
الحري�ة باكم�ال اجراءاتها القانوني�ة بهذا الش�أن«. واكد  الجزائ�ري ان »اللجان 
الفرعية للمحافظة تعمل وبش�كل مكثف ملعالجة مل�ف التعيينات وفق االجراءات 
والس�ياقات القانوني�ة«. كما دعا الجزائري اىل اعط�اء املحارضين العاملني بصفة 
مجانية فرصة حقيقية وحظوظا أكرب يف التعيني لقاء خدماتهم التي قدموها خالل 
الفرتة املاضية. واعرب محافظ بغداد عن اس�تغرابه من الضوابط والتعليمات التي 
تص�در من مجلس الن�واب، واالمانة العام�ة ملجلس ال�وزارء، ووزارة الرتبية حول 

التعيينات، معتربا ان تداخل الصالحيات تسبب بعرقلة هذا امللف الحساس واملهم.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

س�يرشع رئي�س ال�وزراء ع�ادل عبد 
املقب�ل،  األس�بوع  مطل�ع  امله�دي، 
ب�أوىل جوالت�ه اإلقليمي�ة الت�ي م�ن 
املتوقع أن تش�مل إي�ران وبعض دول 
الخليج، الس�يما العاصمة السعودية 
الري�اض، وجاء ذل�ك، فيما وصل وفد 
س�عودي بالفعل إىل بغداد للمش�اركة 
التنس�يقي  املجل�س  اجتماع�ات  يف 
بني البلدي�ن لتوقيع اتفاق�ات تعاون 

مشرتكة يف مختلف املجاالت.
وقالت مصادر إن رئيس الوزراء عادل 
عبداملهدي س�يزور العاصمة اإليرانية 
طهران يف إطار جولة إقليمية تش�مل 
ع�دًدا م�ن ال�دول الخليجي�ة وكذل�ك 

تركيا.
ونقل�ت وس�ائل اإلع�الم العراقية عن 
املص�ادر قوله�ا، إن زيارة ع�ادل عبد 
املهدي إىل طهران الس�بت القادم تأتي 
للمش�اركة يف املوتم�ر االقتصادي بني 
إيران والعراق الذي س�يعقد يف طهران 

األحد املقبل.
بدوره، قال ع�ادل عبد املهدي ”مازال 
الع�راق قبل�ة للزائري�ن واملس�ؤولني 
الكب�ار، وال�دول ُتقب�ل ع�ىل الع�راق 

بشكل متواصل وتبدي رغبتها بتطوير 
العالقات وبالتعاون االقتصادي“.

البن�اء ع�ىل  يري�د  الع�راق  أن  وأك�د 
املشرتكات مع جريانه وترك الخالفات، 
مش�رًيا إىل أنه ”باملشرتكات نستطيع 
تفكي�ك الكثري م�ن الخالف�ات وإزالة 

املخاوف“.
وتابع عبد املهدي ”ستكون لنا أسفار 
اململك�ة  إىل  القادم�ني  يف األس�بوعني 
العربي�ة الس�عودية وإىل إي�ران، وكل 
الداخ�ي  الوض�ع  ع�ىل  يعتم�د  يشء 

للبلد«.
واس�تبقت الحكومة العراقية وصول 
مس�ؤواًل   90 يض�م  س�عودي  وف�د 
اجتماع�ات  يف  للمش�اركة  بغ�داد  إىل 
املجلس التنسيقي بني البلدين لتوقيع 
اتفاق�ات تعاون مش�رتكة يف مختلف 
م�رشوع  ع�ىل  باملوافق�ة  املج�االت 
اتفاقية تش�جيع وحماية االس�تثمار 
بني البلدي�ن واإلعالن عن زيارة قريبة 

للرياض يقوم بها عبد املهدي.
وق�ال عبداملهدي، إن الوفد الس�عودي 
الذي يزور بغداد يحمل “جدول اعمال 
دس�م جداً” لكافة املجاالت، مشرياً اىل 
ان الزيارة تأتي ضمن اطار اجتماعات 

اللجنة التنسيقية بني الجانبني.

وذك�ر عبدامله�دي، أن “نائ�ب رئيس 
الوزراء لش�ؤون الطاق�ة وزير النفط 
الجان�ب  س�ريأس  الغضب�ان  ثام�ر 

العراقي يف املباحثات”.

االعم�ال  “ج�دول  ان  واض�اف، 
س�يكون دس�ماً يف كاف�ة االم�ور مع 
السعودية منها ملف املنافذ الحدودية 
الكمركي�ة  والنظ�م  واالس�تثمارات 

والرس�وم وخطوط العب�ور والحج”، 
مؤك�داً “طم�وح حكومت�ه لتطوي�ر 

العالقات مع السعودية”.
واكد، بأن “تطور العالقات االقتصادية 

س�يولد بيئ�ة سياس�ية واقتصادي�ة 
آمنية للجانبني”، الفتاً اىل ان “الجانب 
السعودي والقيادات يف اململكة يعربون 

عن رغبتهم بذلك”.
واختتم قوله ان “الوفد السعودي يضم 
90 شخصاً لرجال االعمال من القطاع 
الخ�اص وم�ن االتح�ادات والنقابات 
وه�و ال يق�ل وزن�اً ع�ن املس�ؤولني 

الحكوميني”.
وقرر مجلس الوزراء العراقي املوافقة 
عىل مرشوع اتفاقية تشجيع وحماية 
الع�راق  حكومت�ي  ب�ني   االس�تثمار 

والسعودية.
ويرتأس الوفد السعودي يف بغداد وزير 
التجارة واالس�تثمار ماجد بن عبدالله 
القصبي للمش�اركة يف أعم�ال الدورة 
الثاني�ة ملجل�س التنس�يق الس�عودي 

العراقي.
ويض�م الوف�د كاًل م�ن وزراء الثقافة 
األم�ري بدر ب�ن عبدالله ب�ن محمد بن 
واملي�اه  والبيئ�ة  آل س�عود  فرح�ان 
الفض�ي  عبدالرحم�ن  والزراع�ة 
والطاق�ة والصناعة والث�روة املعدنية 
املهندس خالد الفالح والتعليم حمد آل 
الشيخ واإلعالم تركي الشبانة والدولة 
لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان 

ومحاف�ظ الهيئ�ة العام�ة للجم�ارك 
أحم�د الحقباني ونائ�ب وزير الطاقة 
والصناعة والثروة املعدنية عبدالعزيز 
النق�ل  هيئ�ة  ورئي�س  العبدالكري�م 
العام رميح الرمي�ح ومحافظ الهيئة 
العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن 

الحربي.
يضم الوفد أيًض�ا ممثلني عن وزارات 
الداخلي�ة والخارجية واملالية والطاقة 
والصناع�ة والث�روة املعدني�ة والنقل 
واإلعالم والتجارة واالستثمار والتعليم 
والبيئ�ة واملي�اه والزراعة والش�ؤون 
اإلس�المية، إضاف�ة إىل ممثل�ني ع�ن 
الهيئة العامة لالس�تثمار ومؤسس�ة 
النق�د العرب�ي الس�عودي والرئاس�ة 
العام�ة لالس�تخبارات وهيئ�ة تنمية 
الصادرات الس�عودية والهيئة العامة 
للط�ريان املدن�ي وهيئ�ة النق�ل العام 
والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة 
للرياض�ة والهيئ�ة الس�عودية للمدن 
الصناعية ومناطق التقنية والصندوق 
السعودي للتنمية ورئاسة أمن الدولة 
ومرك�ز املل�ك س�لمان لإلغاث�ة ووفد 
رفي�ع املس�توى من ك�ربى الرشكات 
الراغب�ة يف االس�تثمار يف  الس�عودية 

العراق، يف مختلف القطاعات. 

يعتزم زيارة إيران وتركيا ودول خليجية ملناقشة »أمور مهمة« غري معلنة.. وربط إمتام الزيارات بـ »الوضع الداخلي«

رئيس الوزراء يتحرك صوب الدول اإلقليمية

الرئاسات الثالث لـ »نبيه بري«: نتعاون مع اجلميع عىل أساس املشرتكات
املسؤولون العراقيون حبثوا مع رئيس جملس النواب اللبناني »إلغاء التأشرية« واالستفادة من خربة املصارف

        المستقبل العراقي / نهاد فالح

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ان ثوابت 
العراق املبدئية تتجسد بانفتاحه نحو عمقه 
العربي وجواره االس�المي بعيداً عن سياسة 
املح�اور والنزاعات، فيما اك�د رئيس الربملان 
محمد الحلب�ويس ان العراق تجاوز الطائفية 
السياس�ية وغادره�ا إىل غ�ري رجع�ة، ج�اء 
ذلك أثن�اء لقاء املس�ؤولني العراقيني برئيس 

الربملان اللبناني نبيه بري.
وأشار رئيس الجمهورية، خالل استقباله يف 
قرص الس�الم ببغداد، رئي�س مجلس النواب 
اللبنان�ي نبيه بري، اىل ان »سياس�تنا تهدف 
القامة عالقات صداق�ة وتعاون مع الجميع 
عىل اس�اس املش�رتكات وتج�اوز الخالفات 

وبم�ا يس�هم بمصلحة ش�عبنا وتط�وره«، 
مبين�اً ان الع�راق بدأ باس�تعادة دوره املميز 
يف املحيط�ني العرب�ي واإلقليم�ي خاصة بعد 

انتصاره عىل االرهاب.
وش�دد الرئي�س صال�ح ع�ىل »أهمي�ة رفع 
مس�توى التع�اون الربملاني ب�ني البلدين من 
خ�الل املناقش�ة وتب�ادل الرؤى ب�ني اللجان 
الربملاني�ة العراقي�ة واللبناني�ة بم�ا يحق�ق 

املصالح املشرتكة«.
وأع�رب رئي�س الجمهوري�ة ع�ن »ترحيب�ه 
باالش�قاء اللبنانيني ساس�ة ورجال اعمال، 
مش�يداً بدورهم يف تعزي�ز اوارص اإلخوة بني 

الشعبني الشقيقني«.
وجرى خالل اللقاء بحث تطورات األوضاع يف 

البلدين والساحتني العربية والدولية.

من جانبه، قال ب�ري خالل ترصيح صحفي 
عق�ب لقائه الرئي�س صال�ح، »لقد ترشفت 
بلقاء الرئيس الذي يكن له لبنان وانا شخصيا 
كل االح�رتام منذ القدم«، مش�يداً بالعالقات 

التي تربط العراق ولبنان.
واض�اف انه تم بح�ث نتائج القم�ة العربية 
واملؤث�ر  املح�وري  الع�راق  ودور  تون�س  يف 
يف ل�م ش�مل الع�رب، مهنئ�اً يف الوق�ت ذاته 
باالنتص�ارات التي حققها الش�عب العراقي 

ضد االرهاب.
ب�دوره، اك�د رئيس مجل�س الن�واب محمد 
الطائفي�ة  تج�اوز  الع�راق  ان  الحلب�ويس 

السياسية وغادرها إىل غري رجعة.
تلق�ت  بي�ان  يف  الحلب�ويس  مكت�ب  وق�ال 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ان »رئيس 

مجل�س الن�واب محم�د الحلبويس اس�تقبل 
بحضور النائب األول حسن الكعبي ومحافظ 
البن�ك املرك�زي عي العالق وع�دٍد من النواب 
الن�واب  مجل�س  رئي�س  الكت�ل،  ورؤس�اء 
اللبناني نبيه بري والوف�د املرافق له«، مبينا 
ان »الجانبني بحثا استمرار التعاون يف املجال 
امل�رصيف والتبادل يف التجارب واالستش�ارات 
بني البلدي�ن؛ ملا تملكه املصارف اللبنانية من 
خربات، والتأكيد عىل أن تكون املصارف بوابًة 
لدخ�ول القطاع الخ�اص اللبناني وتس�هيل 

استثماراته يف العراق«.
واض�اف انه »ت�م التطرق إىل ملف التأش�رية 
بني الع�راق ولبن�ان واإلقامة للمس�تثمرين 
وتقديم التس�هيالت، وصوال لرفع التأش�رية 
بني البلدين«. واكد الحلبويس خالل اللقاء أن 

»العراق تجاوز الطائفية السياسية وغادرها 
إىل غري رجعة، ويسعى إىل العمل بشكل فاعل 
يف االنفت�اح ع�ىل املحيط العرب�ي، وأن يكون 
نقطة التقاء لحلِّ مش�اكل املنطقة«، مشريا 
اىل »أهمي�ة التواص�ل والعم�ل املش�رتك بما 

يخدم مصلحة البلدين الشقيقني«.
وتاب�ع »اننا حريص�ون عىل توحي�د املوقف 
العربي وال س�يما إزاء قضايا األمة املشرتكة 
يف املحاف�ل الدولي�ة، ويف مقدمته�ا القضي�ة 
الفلس�طينية«، مش�ريا إىل ان »موقف العراق 
الثابت تج�اه ه�ذه القضي�ة، والتأكيد عىل 
عروبة األرايض العربية يف الجوالن السورية«. 
واك�د أن »التجارة هي عص�ب العالقات بني 
البلدان والش�عوب، لذلك نحرص عىل تسهيل 
عالقاتنا التجارية واالقتصادية واالستثمارية 

وتعزيزه�ا م�ع أش�قائنا«. من جهته ش�كر 
بري رئيس مجلس النواب عىل دعوته لزيارة 
العراق للم�رة األوىل منذ الس�تينيات، مباركا 

انتصارات شعبه عىل اإلرهاب.
له�ا  للع�راق  »زيارت�ه  ان  اىل  ب�ري  ولف�ت 
أهمية بالنس�بة إىل لبنان وهي ليس�ت زيارة 
بروتوكولي�ة«، موضحا انه »ت�م عقد اتفاق 
العراق�ي  املجلس�ني  ب�ني  وصداق�ة  أخ�وة 
واللبنان�ي، فض�ال ع�ن توقي�ع اتفاقية بني 
البلدين؛ للتع�اون التج�اري والثقايف والفني 

والتقني والعلمي«.
يذك�ر أن رئيس الربمل�ان اللبنان�ي نبيه بري 
وص�ل، يف )31 آذار 2019(، إىل بغداد والتقى 
برئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح ورئيس 

الوزراء عادل عبد املهدي.

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
أمس االربع�اء، جميع الوزراء وأصحاب 
الدرج�ات الخاص�ة م�ن كتل�ة األحرار 

بع�رض أنفس�هم ع�ىل املجل�س األعىل 
ملكافحة الفساد، فيما دعا الكتل االخرى 
ألن تحذو حذو ذلك.  وجاء يف بيان صدر، 
إن�ه »اس�تنادا اىل التوجيه�ات الخاصة 
بالس�يد مقت�دى الص�در واس�تمرارا يف 

الحكوم�ة  ودع�م  االص�الح  م�رشوع 
الحالي�ة يف ملف مكافحة الفس�اد تقرر 
دعوة جميع الوزراء واصحاب الدرجات 
الخاصة ممن تس�نموا املناصب املش�ار 
اليها يف الحكومات السابقة والذين كانوا 

ينتمون اىل كتلة االحرار عرض انفس�هم 
ع�ىل املجل�س االع�ىل ملكافحة الفس�اد 
الذي تش�كل بموجب ق�رارات الحكومة 
الحالية لغرض التحق�ق من عدم وجود 
ملفات فس�اد متعلقة بهم«.  كما أهاب 

البي�ان برئيس مجلس ال�وزراء بصفته 
رئيس املجل�س االعىل ملكافحة الفس�اد 
متابعة هذا املوضوع ش�خصيا وتوخي 
املوضوعية والش�فافية م�ن عدم وجود 

ملفات فساد متعلقة بهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس 
ال�وزراء ع�ادل عبد امله�دي، أم�س االربعاء، 
االرتقاء بمس�توى الخدمات املقدمة للش�عب 
العراق�ي، ونتائج مؤتمر القم�ة العربية الذي 

انعقد يف تونس مؤخراً.
وقال�ت رئاس�ة الجمهوري�ة يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، إن »رئيس 
الجمهوري�ة بره�م صال�ح اس�تقبل ببغداد، 
رئي�س مجل�س ال�وزراء ع�ادل عب�د املهدي، 
وجرى خالل اللقاء اس�تعراض نتائج مؤتمر 

القمة العربي�ة الذي انعق�د يف تونس مؤخراً، 
ولقاءات الرئيس مع القادة واملسؤولني«.

وأض�اف الب������ي�ان انه »ت�م التأكيد عىل 
ان امن العراق واس�تقراره وس�المة ووحدة 
أراضيه حلقة مهمة يف سلسلة منظومة األمن 

القومي العربي«.

ولف�ت البي�ان اىل أن�ه »ج�رى خ�الل اللق�اء 
بح�ث آخ�ر املس�تجدات السياس�ية واالمنية 
والتحدي�ات الراهنة ع�ىل الس�احة العراقية، 
فضالً عن االرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة 
للش�عب العراقي وبم�ا يحق�ق طموحاته يف 

العيش الكريم«.

الصدر يوجه وزراء ومسؤويل األحرار إىل عرض أنفسهم عىل جملس مكافحة الفساد 

صالح وعبد املهدي يبحثان االرتقاء بمستوى اخلدمات املقدمة للمواطنني

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس املحكمة االتحادية العليا القايض 
مدح�ت املحم�ود ان العراق حق�ق غالبية 
اه�داف تعاونه م�ع املنظم�ات الدولية يف 

ترسيخ استقالل القضاء ومكانته.
وق�ال املتح�دث الرس�مي للمحكمة إياس 
الس�اموك يف بيان تلقت املساقبل العراقي 
نس�خة من�ه، إن »القايض جوزي�ف نادو 
الق�ايض يف املحكم�ة الفيدرالي�ة العليا يف 
الواليات املتحدة االمريكية خصص مقدمة 
كتاب�ه الذي صدر مؤخ�راً لرئيس املحكمة 
االتحادية العليا الق�ايض مدحت املحمود، 
الساموك،  القضاء«.وأشار  حول استقالل 
إىل أن »الق�ايض املحم�ود رشح في�ه كيف 
استقل القضاء عن السلطة التنفيذية عام 
2003 و التحدي�ات الت�ي واجهت القضاء 
العراق�ي ع�ام 2003، وبعده«.وأض�اف، 

أن »الكت�اب عن�وان )الوط�ن يف الخ�ارج: 
الصداقة اوالً- نظرة عىل مش�اريع سيادة 
القانون والرؤى الدولي�ة(، وتضمن )13( 
فص�اًل تعك�س وجه�ات النظ�ر وال�رؤى 
الشخصية لكبار القضاة واساتذة القانون 
وكب�ار املحام�ني والباحثني حول الس�بل 
لتعزيز س�يادة القان�ون يف الديمقراطيات 
الناش�ئة يف جمي�ع انح�اء العالم«.واك�د 
الساموك، ان »الكتاب صدر عن دار النرش 
)أوس�تن ماكويل بوبلي�رشز( التي تعد من 
كربي�ات دور الن�رش يف الوالي�ات املتح�دة 

االمريكية ويف لندن والشارقة«.
وتاب�ع، أن »القايض مدح�ت املحمود قال 
خالل كلمت�ه )مقدمة الكتاب( إن القضاء 
العراق�ي بع�د ع�ام 2003، ح�رص ع�ىل 
التعاون مع املنظمات الدولية، وحقق هذا 
التعاون غالبية اهدافه يف ترسيخ استقالل 

القضاء ومكانته«.

        بغداد / المستقبل العراقي

عم�ار  االص�الح  تحال�ف  رئي�س  اعت�رب 
الحكيم، أمس االربع�اء، ان العراق يخطو 
خطوات واثق�ة باتجاه ترس�يخ عالقاته 
م�ع دول املنطق�ة والعال�م. وق�ال املكتب 
االعالم�ي للحكيم يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه إن »رئي�س تحالف 
االصالح عمار الحكيم استقبل، بمكتبه يف 

بغداد القائم بأعمال السفارة األمريكية يف 
بغداد جوي هود، وجرى خالل القاء بحث 
مس�تجدات األوضاع السياس�ية يف العراق 
واملنطق�ة، باالضافة اىل تطوي�ر العالقات 
الثنائي�ة ب�ني الع�راق والوالي�ات املتح�دة 
األمريكية ». ونقل البيان عن الحكيم قوله، 
إن »الع�راق يخطو خطوات واثقة باتجاه 
ترس�يخ عالقاته مع دول املنطقة والعالم 

منطلقا من املصالح املشرتكة«.

رئيس املحكمة االحتادية العليا: القضاء حقق غالبية اهداف 
ترسيخ استقالله ومكانته 

احلكيم: العراق ساحة لتقريب وجهات النظر بني الفرقاء
        بغداد / المستقبل العراقي

 توص�ل الحزب�ان الكرديان االتح�اد الوطني 
الديمقراط�ي  والح�زب  الكردس�تاني 
الكردس�تاني إىل اتفاق مشرتك حول تشكيل 
الكابينة الوزارية الجديدة، وذلك بعد سلسلة 
اجتماعات عقدت خالل الفرتة املاضية، تقرر 
خالله�ا حصول االتح�اد الوطن�ي عىل ثالث 
مناص�ب وزاري�ة س�يادية ومنصب رئاس�ة 

برملان االقليم.
وذكرت مص�ادر مطلع�ة إن االتحاد الوطني 
ق�رر إنه�اء مقاطعت�ه لجلس�ات الربمل�ان، 
وح�ر جلس�ة األربعاء املخصص�ة للقراءة 

الثانية ملرشوع  رئاس�ة اقليم كردس�تان بعد 
اتفاق الوفدين املفاوضني للحزبني.

من جهته، قال القيادي يف الحزب الديمقراطي 
مهدي عبد الكريم  إن “حزب االتحاد الوطني 
ه�و م�ن يتحم�ل مس�ؤولية تأخر تش�كيل 
الحكومة”، الفت�ا إىل أن “الحزب يعيش حالة 

من التشتت بسبب تعدد قياداته”.
وأشار إىل أنه “طبقاً للتفاهمات األخرية التي 
جرت بني الحزبني الرئيس�يني يف كردس�تان ، 
فإن حزب االتحاد سيحصل عىل ثالث وزارات 
سيادية يف حكومة إقليم كردستان فضالً عن 
منصب رئاس�ة برملان اإلقليم ومنصب نائب 

رئيس الوزراء”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أف�اد مصدر امني يف قي�ادة رشطة محافظة 
االنب�ار، أمس االربع�اء، بان الق�وات االمنية 
داهمت عدد م�ن االحياء الس�كنية يف قضاء 
خالي�ا  لتعق�ب  املحافظ�ة  غرب�ي  حديث�ة 

“داعش”.
ونقل�ت وكالة »املعلومة« ع�ن املصدر القول 
إن “القوات االمني�ة داهمت مناطق مختلفة 
م�ن قض�اء حديث�ة غرب�ي االنب�ار، لتعقب 
خالي�ا عصابات داع�ش االجرامية يف املناطق 
املحررة”. واضاف املصدر، أن “القوات االمنية 
اغلق�ت بالكامل مداخ�ل ومخ�ارج املناطق 

املس�تهدفة ورشع�ت بحملة ده�م وتفتيش 
طال�ت احياء املدينة للتأكد من املوقف االمني 
لسكان االحياء املستهدفة”، مبينا ان “القوات 
االمني�ة اعدت خط�ة امنية محكم�ة لتعقب 
خاليا داع�ش ومعرفة اماكن تواجد ومخابئ 
اسلحتهم مع تش�ديد االجراءات االمنية عىل 
مداخ�ل ومخارج املدينة للحيلولة دون وقوع 

اي خرق امني”.
واوض�ح، أن “الحمل�ة جاءت ايض�ا لتطبيق 
خط�ة من�ع االطالق�ات الناري�ة يف جمي�ع 
يخال�ف  م�ن  كل  واعتق�ال  املناس�بات 
التعليم�ات الصادرة من االجهزة االمنية بهذا 

الخصوص”.

القوات االمنية تداهم »احياء يف حديثة« لتعقب خاليا »داعش« اتفاق »حزمة املناصب« يقرب تشكيل احلكومة يف إقليم كردستان
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العامة للخطوط الجوي�ة العراقية ، االربعاء ، عن 
تحقيقها زيادة يف عدد رحالتها الجوية خالل اذار من العام الحايل 

وبنسب امتالء عالية. 
وق�ال مدير ع�ام الرشك�ة الطيار كف�اح حس�ن: ان اجمايل عدد 
املسافرين بلغ نحو 184.894 مسافر تنقلوا اىل مختلف القطاعات 

التي يقصدها الناقل الوطني. 
ولفت س�يادته: ان تحقيق هذه الزي�ادة جاء من خالل الخدمات 
املتمي�زة الت�ي تقدمها الخط�وط الجوي�ة العراقية للمس�افرين 
الك�رام ضمن خطة عم�ل الرشكة لع�ام 2019 والت�ي تهدف اىل 
توفري جميع احتياجات ورغبة املس�افرين الكرام ومنها خدمات 
الحجز اإللكرتوني وخدمة الزبائن املجانية ومكاتب نقل الحقائب 
املنت�رشة يف مناطق العاصمة واعتماد الي�ة الكرتونية متطورة يف 
حجز واصدار التذاكر فضال عن األس�عار التنافس�ية مقارنة مع 

باقي الرشكات األخرى.
واض�اف حس�ن : ان�ه من املؤم�ل ان تش�هد هذه النس�ب زيادة 
ملحوظ�ة خالل الف�رتة القادمة من خالل توجيه�ات وزير النقل 
املهن�دس عب�د الله لعيب�ي بأهمي�ة إفتتاح قطاع�ات جديدة بني 
العراق وباقي بلدان العالم والذي يندرج ضمن سياس�ة الحكومة 

العرقية باالنفتاح عىل املحيط االقليمي والدويل.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة النقل ، اس�تنفار جمي�ع طاقاتها وكوادرها يف النقل 
البحري لتاليف حدوث اي طارئ« .

وقال وزير النقل عبدالله لعيبي يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، ت�م »االيعاز لك�وادر الرشكة العام�ة للنقل البحري 
بنق�ل الزائرين والتواجد تحت جرس الرصافية و جرس 14رمضان 

واألئمة والكريعات لتاليف حدوث اي طارئ ».
وأضاف لعيبي  تم توفري كافة وس�ائل السالمة واالمان ألكثر من 

400 شخص زائر عىل تلك الزوارق حفاظا عىل سالمتهم .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة الس�ماح بإس�ترياد 
محص�ول الطماط�م لقل�ة إنتاجه املحيل 
استنادا للصالحيات املخولة لوزير الزراعة 
بفتح ومنع االسترياد يف ضوء وفرة وشحة 

املنتج الزراعي املحيل«.
واف�اد بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان�ه »حصل�ت املوافق�ة ع�ىل 
الس�ماح بإس�ترياد محصول ]الطماطم[ 
ومن كاف�ة املنافذ الحدودية ما عدا منافذ 

محافظة البرصة«.
واض�اف »جاء ذل�ك  نتيجة ش�حة انتاج 
املحص�ول محلي�ا، مم�ا يتطل�ب حماية 

املستهلك اليومي وملنع زيادة اسعارها«.
وبني ان »الوزارة مازالت تمنع استرياد 11 
محصوال زراعيا لوفرته�ا محليا من اجل 
حماي�ة املنتج املحيل«.و سياس�ة الوزارة 
هي حماية املنتج املحيل من جانب وحماية 
املستهلك من جانب آخر من خالل تطبيق 
الروزنام�ة الزراعية ، فض�ال عن البيانات 
الواردة من مديري�ات الزراعة والتي تبني 

مدى وفرة او شحة املنتج الزراعي .

   بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزي�ر التخطي�ط ن�وري صباح 
ال�وزارة، وف�داً م�ن  الدليم�ي يف دي�وان 
 UNFPA صن�دوق األمم املتحدة للس�كان
برئاس�ة الدكتور »أولوريمي س�وجنرو« 
املمثل املقيم للصن�دوق يف العراق، وجرى 
خ�الل اللق�اء بح�ث اس�تعدادات الوازرة 
لتنفي�ذ التع�داد الس�كاني 2020 وس�بل 
الدع�م التي يمكن ان تقدمها برامج األمم 
املتحدة«. وأك�د الدليمي يف بي�ان تلق0ته 
»املس�تقبل العراقي«، خ�الل اللقاء الذي 
حرضه رئيس الجه�از املركزي لإلحصاء 
ومدي�ر ع�ام التنمية البرشي�ة يف الوزارة، 
عىل جاهزية فرق ال�وزارة لتنفيذ الخطة 
الحكومية املرسومة للتعداد يف توقيتاتها، 
فيما ش�هد اللقاء تس�مية خ�راء دوليني 
س�يصلون الع�راق خ�الل الف�رتة املقبلة 
لدعم امكانات الجه�از املركزي لإلحصاء 
اع�رب  جانب�ه  التعداد.م�ن  تنفي�ذ  يف 
س�وجنرو ع�ن تقدي�ره الع�ايل لجه�ود 
وزي�ر التخطيط يف توفري البيئة املناس�بة 
للتع�اون مع الصن�دوق، مؤك�داً تقديمه 
كافة س�بل الدع�م للحكوم�ة العراقية يف 
تنفي�ذ التعداد العام للس�كان، مش�رياً اىل 
ان هناك عدداً من الدول ابدت اس�تعدادها 
لتقدي�م الدعم واملس�اعدة للع�راق يف هذا 
املجال.ه�ذا وناقش اللقاء قاعدة البيانات 
الشاملة التي سيوفرها التعداد واهميتها 
يف تحس�ني الواقع التنموي، وزيادة الدعم 
األممي لجهود إعادة االستقرار يف املناطق 
املحررة، وتهيئة الظروف املناسبة لتأمني 

العودة الطوعية للنازحني.

الزراعة تسمح باسترياد 
الطامطم للحد من ارتفاع 

أسعارها يف األسواق

التخطيط تبحث مع وفد من األمم 
املتحدة استعدادات الوزارة 
لتنفيذ التعداد السكاين 2020

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن مدير مكتب محاف�ظ البرصة عماد عبدالخالق العيداني، إن 
األيام القليلة القادمة ستش�هد توجه وفد مش�رتك من الحكومة 
املحلي�ة بش�قيها الترشيع�ي والتنفي�ذي، وذل�ك للحص�ول عىل 
املوافق�ات القانونية من ال�وزارات االتحادية ذات الصلة، وتفعيل 
دور جباية ورس�م محافظة البرصة من إيرادات املنافذ الحدودية 
من خالل حس�اب مرصيف يفت�ح لصالحها، طبقا للم�ادة )44(، 
من القانون رقم )21( لس�نة 2008  والخ�اص باملحافظات غري 

املنتظمة بإقليم والحقوق املالية املتحققة للمحافظة.
وج�اء هذا اإلعالن عق�ب اجتماع ضم إىل جانبه، ع�دداً من مدراء 

األقسام املالية والقانونية يف ديوان املحافظة ومجلسها.
وأض�اف أن ه�ذا الق�رار إذا ماطب�ق ع�ىل أرض الواق�ع، فإن له 
م�ردود إيجابي عىل الصعيدين االقتص�ادي واالجتماعي يف عموم 
املحافظ�ة، وط�ي صفحة التهمي�ش واإلقصاء الت�ي عانت منها 

البرصة لعقود خلت.
ويع�د هذا اإلجتماع  ه�و الثاني من نوعه خالل أس�بوع ، ويأتي 
مكمالً ملا تم اإلتفاق عليه يف وقت س�ابق، من أجل بلورة القرارات 

واملحاور ذات الشأن ووضعها حيز التنفيذ.

البرصة: اإليرادات املالية املتحققة للمحافظة 
يف طريقها إىل حيز التنفيذ ضمن حساب مرصيف

   بغداد / المستقبل العراقي

حددت وزارة الرتبي�ة / املديرية العامة 
للتقوي�م واالمتحان�ات، اداء امتحانات 
الطلبة املستضافني يف مدارس املتميزين 
الثال�ث املتوس�ط  واملتمي�زات للص�ف 
للع�ام الدرايس 2018-2019 يف مدارس 

املتميزين واملتميزات.
وقالت مديرية العالقات العامة واإلعالم 
»املس�تقبل  تلق�ت  ببي�ان،  ال�وزارة  يف 
»الرتبي�ة  ان  العراق�ي« نس�خة من�ه، 

ح�ددت امتحانات الطلبة املس�تضافني 
يف م�دارس املتميزين واملتميزات للصف 
الثالث املتوس�ط للعام الدرايس 2018-

2019 يف م�دارس املتميزين واملتميزات 
ح�رصاً«، مبين�ة ان »ه�ذا اج�راء اتى 
ك�ون الطلب�ة درس�وا املناه�ج باللغة 

االنكليزية«.
واضافت، ان »املديري�ة العامة للتقويم 
واالمتحان�ات ابلغت املديري�ات العامة 
للرتبية يف بغ�داد واملحافظات كافة عدا 

اقليم كردستان بهذا االجراء .

   النجف / المستقبل العراقي

ش�دد محافظ النجف لؤي اليارسي ، عىل 
رضورة من�ع التج�اوزات ع�ىل املناط�ق 
األثري�ة يف املحافظ�ة، فيم�ا اك�د ع�ىل ان 
يكون اس�تخراج هذه الكنوز التي ال تقدر 
بثم�ن وفق القان�ون واالنظمة املعتمدة يف 

العراق.
تلقت�ه  للي�ارسي،  ملكت�ب  بي�ان  وذك�ر 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان »املحافظ تفقد 
االدي�رة يف ناحي�ة الحرية االثري�ة ومقرة 

الخورن�ق االثري�ة الت�ي يق�در عمرها ب� 
1٥00 س�نة، وأطلع ع�ىل منطقة حصوة 
الخورنق يف املناذرة والتي تضم كنوز اثرية 
كبرية تخل�د تاريخ النج�ف االرشف وهي 

من الحضارات املقامة عىل ارضها«.
وش�دد املحاف�ظ يف حديثه مع املس�ؤولني 
ع�ن »مل�ف االث�ار يف قضاء املن�اذرة منع 
التج�اوزات عىل ه�ذه املناط�ق والتنقيب 
فيه�ا الس�تخراج ه�ذه الكن�وز الت�ي ال 
تق�در بثمن للحفاظ عليه�ا وفق القانون 

واالنظمة املعتمدة يف العراق.

الرتبية حتدد امتحان الطلبة املستضافني 
يف مدارس املتميزين واملتميزات

حمافظ النجف يشدد عىل منع التجاوز 
عىل املناطق األثرية

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النف�ط، ان صادراتها ال� 104 
مليون برميال خالل الش�هر ملايض بحس�ب 
االحصائي�ة االولي�ة الص�ادرة ع�ن رشك�ة 

تسويق النفط العراقية »سومو«.

وقال�ت املتحدث باس�م وزارة النفط عاصم 
جهاد يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«،إن 
»مجموع الكميات املصدرة من النفط الخام 
لش�هر اذار املايض من الحق�ول النفطية يف 
وس�ط وجنوب العراق بلغ�ت )100( مليونا 
و)899( الفا و)8٥3( برميال، اما من حقول 

كركوك بلغت الكمي�ات املصدرة )3( مليون 
و)63( الف�ا و)972( برمي�ال ، فيم�ا بلغت 
الكميات املصدرة من حق�ل القيارة )722( 
الفا و )9٥4( برميال«. واش�ار اىل ان »املعدل 
اليوم�ي ال�كيل للص�ادرات بل�غ )3( ماليني 
و)377( ال�ف برمي�ل ، حي�ث كان املع�دل 

اليوم�ي للتصدير م�ن موانئ الب�رصة )3( 
مالي�ني و)2٥4( الف برمي�ل ، ومن جيهان 
كان املعدل اليوم�ي )99( الف برميل ، فيما 
كان املع�دل اليومي من حق�ل القيارة )24( 
الف برميل«. واضاف جهاد ان »معدل سعر 

الرميل الواحد بلغ )63,804( دوالرا .

     بغداد / المستقبل العراقي

صدقت محكم�ة تحقيق الرصافة اعرتافات 
مته�م انتحل صفة ضابط يف وزارة الداخلية 
وق�ام بمس�اومة عدد م�ن املواطنني بحجة 

وأوض�ح  الع�ايل.  املعه�د  دورة  يف  قبوله�م 
بي�ان ص�ادر ع�ن املرك�ز اإلعالم�ي ملجلس 
القضاء األع�ىل ورد ل�«املس�تقبل العراقي« 
، أن »املته�م اع�رتف امام ق�ايض التحقيق 
بقيام�ه بجريم�ة االحتي�ال ض�د املواطنني 

وحصول�ه عىل مبل�غ مايل مق�داره 3٥ الف 
دوالر من املش�تكني مقاب�ل قبولهم يف دورة 
الضباط كما يدعي املته�م«. وأضاف البيان 
أن«املتهم الق�ي القبض عليه وت�م اعتقاله 
بالجرم املش�هود اثناء تسلمه مبلغا من احد 

املواطنني بعد نصب كم�ني له بالتعاون من 
وزارة الداخلية«. وتابع أن »املحكمة صدقت 
اقوال�ه وفقا الحكام امل�ادة 4٥6 من قانون 
العقوب�ات وبص�دد إحالت�ه ع�ىل محكم�ة 

املوضوع لينال جزاءه العادل .

     بغداد / المستقبل العراقي

أنج��زت هيئ�ة الحماي�ة االجتماعي�ة يف وزارة العمل بحث 
)742,362( أرسة مس�تفيدة من رات�ب اإلعانة االجتماعية 
ضمن حملة البيان الس�نوي للمدة م�ن 28-٥-2018 لغاية 

.»2019-3-24
وذكر مدي�ر عام دائرة الحماية االجتماعية محس�ن طعمة 

محسن يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، أن أقسام الحماية 
االجتماعية يف بغداد واملحافظات عدا إقليم كردستان أكملت 
مس�ح )742,362( ارسة مستفيدة وملء اس�تمارة البيان 
الس�نوي وتم إدخاله�ا يف قاعدة البيان�ات ».وأضاف طعمة 
أن »ع�دد األرس الت�ي تم ملء اس�تمارة البيان الس�نوي لها 
وت�م إدخالها يف قاعدة بيانات ال�وزارة بلغ )462,339( من 
الرج�ال و)164,933( م�ن النس�اء يف بغ�داد واملحافظ�ات 

عدا اإلقليم، مؤكدا اس�تمرار عملية املس�ح امليداني الخاص 
بالبي�ان الس�نوي لح�ني االنتهاء م�ن جميع املس�تفيدين، 
مضيف�ا أن الوزارة ب�دأت حملتها بالبح�ث امليداني الخاص 
بالبيان الس�نوي منذ نهاية ش�هر أيار من عام 2018.هيئة 
الحماي�ة االجتماعي�ة تدع�و املواطنني الكرام مم�ن لديهم 
ش�كوى أو استفس�ار أو تبليغ عن حالة تجاوز إىل األنصال 

بالخط الساخن )1018( يف أوقات الدوام الرسمي.

     بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد وزير الكهرباء، عىل رضورة تحقيق 
عدالة التوزيع بني مناطق العاصمة بغداد، 

ومراقبة الصيانات ومتابعة إنجازها.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقته »املس�تقبل 

ل�ؤي  الكهرب�اء  »وزي�ر  ان  العراق�ي«، 
الخطي�ب أجرى جولة ميدانية زار خاللها 
مركز س�يطرة املع�ري يف جان�ب الكرخ، 
ومركز س�يطرة الرصافة، ومركز صيانة 
املنصور، ومحطة توزيع املنصور الثانوية 
)33 /11( ك.ف، للوق�وف ع�ىل تجهي�ز 

الطاق�ة الكهربائي�ة يف العاصم�ة بغداد، 
وفعاليات الصيانة يف ظل الظروف الجوية 

الصعبة التي تتعرض لها البالد«.
واض�اف البي�ان ان الخطي�ب »أثن�ى عىل 
ال�وزارة  قطاع�ات  يف  العامل�ني  جه�ود 
والتوزي�ع( لحفاظهم  والنق�ل،  )االنتاج، 

ع�ىل كميات االنت�اج ونقله�ا وتوزيعها«، 
مش�يدا »بعم�ل منتس�بي رشك�ة توزيع 
كهرباء بغ�داد، بعد ان تمكن�وا من اعادة 
)٥٥0( مغذياً سقطت يوم أمس، وتمكنوا 
بوق�ت قيايس ل�م يتعد )24( س�اعة من 

إعادتها اىل الخدمة.

     بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التجارة، عن تنفيذه�ا برنامج الطوارئ الذي اعلنه 
الوزير محمد هاش�م العاني ملواجهة تط�ورات الظروف املناخية 
وتساقط االمطار الذي تشهده عدة محافظات عراقية وهو جزء 
من جهد حكومي كبري ملواجه�ة تداعياته الخطرية.وقال الناطق 
الرس�مي للوزارة محمد حنون يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي« 
، إن »الوكي�ل االقتص�ادي هيث�م الخش�ايل قام بزي�ارة محافظة 
صالح الدين واللقاء مع املس�ؤولني الحكوميني ومالكات الوزارة 
يف املحافظ�ة للمب�ارشة بتنفيذ خطة الطوارئ التي كش�ف عنها 

العان�ي، فضال عن إعداد خطة تجهيز للعوائل التي غادرت اماكن 
س�كنها بس�بب االمطار والس�يول التي ش�هدتها مناطق عديدة 
يف املحافظة«.وأض�اف البيان أن »الخش�ايل زار مناطق يف ش�مال 
تكريت وسامراء واطلع عىل اس�تعدادات الوزارة لتجهيز العوائل 
واملشاركة مع الجهد الحكومي الذي اعلنته الحكومة لدعم واسناد 
محافظة صالح الدين ومواجهة تداعيات االمطار والس�يول التي 
قد تس�بب يف فيضانات تهدد مناطق كثرية يف املحافظة«.وأش�ار 
إىل أن »الخش�ايل تابع مع مس�ؤولني محليني نجاح خطة تسويق 
الحنط�ة ورضورة املحافظة عىل املناط�ق املزروعة وتأمينها من 
مخاط�ر الس�يول، فضال عن املحافظ�ة عىل مراك�ز الخزن التي 

اع�دت يف وقت س�ابق يف س�بيل نج�اح خطة تس�ويق محصول 
الحنط�ة ال�ذي يع�د م�ن املحاصيل االس�رتاتيجية املهم�ة لألمن 
الغذائي يف ظل الحاجة املاس�ة للمنتج الوطني«.ويف السياق ذاته، 
بدأت مالكات ف�روع رشكات الغذاء يف املحافظة ومراكز التموين 
عملي�ات تجهي�ز اىل ال�وكالء يف املناط�ق التي تعرض�ت لألمطار 
وغادره�ا املواطن�ني اىل مخيم�ات وضعتها الحكوم�ة املحلية يف 
صالح الدين«.يذكر ان وزارة التجارة اعدت خطة طوارئ ملواجهة 
الظروف املناخية الطارئة التي تش�هدها محافظات البالد يف حني 
تش�ارك يف الجهد الوطني الذي اعلنته الحكومة العراقية إلس�ناد 

محافظة صالح الدين وشمل كل القطاعات الحكومية.

النفط: صادراتنا جتاوزت )104( مليون برميل خالل الشهر ملايض

حتقيق الرصافة تصدق اعرتافات متهم انتحل صفة ضابط يف الداخلية

العمل تنجز مسح حوايل »750« ألف أرسة ضمن محلة البيان السنوي

اخلطيب يشدد عىل رضورة حتقيق عدالة توزيع الكهرباء بني مناطق بغداد

وزير التجارة يدعم اهايل صالح الدين اقتصاديًا ملواجهة السيول واالمطار

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، انها تس�خر معظم طاقاته�ا التوليدية 
للقطاع الس�كني يف أش�هر الصي�ف، من اجل تغطي�ة اكر كمية 

ممكنة من الحاجة لتنعكس ساعات تجهيز اعىل اىل املواطنني.
وأنها تتخذ العديد من اإلجراءات سنوياً قبل اشهر الصيف، منها، 
إلغاء جميع االس�تثناءات من القطع املرمج لجميع املؤسس�ات 
الحكومية، ومقرات الوزارات والدوائر، باس�تثناء الخدمية منها، 
واالتفاق مع ال�رشكات واملصانع واملنش�أت الحكومية واألهلية، 
بان تكون عطلتهم الس�نوية يف اش�هر الصي�ف، وتفصل الطاقة 
الكهربائية عن مصانعهم ذات االحمال العالية، فضال عن التنسيق 
مع عدد من املنش�أت واملصانع الحكومي�ة واألهلية التي يتطلب 
االس�تمرار بعملها عىل مدار العام، ان يكون وقت عملهم مس�اًء، 
بدل س�اعات النهار، لتقليل االحمال يف س�اعات الذروة، اىل جانب 
االتفاق مع وزارة النفط ملنح مقرات املؤسس�ات الحكومية كمية 
وقود إضايف لتشغيل مولداتها بدل الطاقة الكهربائية املجهزة لهم 

يف اشهر الصيف.
وان توجي�ه رئي�س ال�وزراء االخ�ري، بايق�اف تجهي�ز الطاق�ة 
الكهربائي�ة اىل مق�رات ال�وزارات والدوائر الحكومية، باس�تثناء 
الخدمية منها، يف اشهر الصيف، وتحويل هذه الطاقة اىل املناطق 
الس�كنية، هو توجيه إجرائي، كّون الوزارة تعمل به س�نوياً، من 
اجل توفري اكر قدر ممكن م�ن الطاقة ما ينعكس إيجاباً بزيادة 
س�اعات التجهي�ز اىل املواطنني.وبهذه املناس�بة نطالب وس�ائل 
االع�الم ان تتح�رى الدقه يف نق�ل االخبار، واعتم�اد ما يصدر من 

إعالم الوزارة ومسؤوليها حرصا دون تحريف.

الكهرباء تسخر كل الطاقات التوليدية لتقديمها 
اىل املناطق السكنية يف اشهر الصيف

اخلطوط اجلوية: 184 الف مسافر تنقلوا 
عرب طائراتنا خالل شهر آذار املايض

النقل تستنفر مجيع كوادرها البحرية 
لتاليف حدوث أي طارئ   المستقبل العراق / اعالم شركة نفط ميسان

نفت رشكة نفط ميس�ان، الثالثاء، األنباء التي تحدثت 
عن استهداف منزل مديرها العام عدنان نوشت ساجي 
بعب�وة صوتية. وقالت الرشكة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن »إدارة رشكة نفط ميس�ان 
تنف�ي نفيا قاطع�ا ما تناولت�ه بعض األنب�اء املغرضة 
التي أش�ارت الستهداف منزل مدير عام الرشكة عدنان 

نويش س�اجت م�ن خالل تفجري عب�وة صوتية بالقرب 
م�ن منزل�ه«. وأش�ارت الرشك�ة، إىل أن »تل�ك األنب�اء 
تس�تهدف أحد الرم�وز االقتصادية املهم�ة يف محافظة 
ميس�ان واملعروف بمواقفه الوطنية املش�هودة يف دعم 
وتطوي�ر االقتص�اد الوطن�ي والذي تمثل�ه رشكة نفط 
ميس�ان واملتعل�ق بالجان�ب االس�تخراجي«.وأضافت، 
أن »تن�اول مث�ل هك�ذا أخب�ار يدخل ضم�ن محاوالت 
التس�قيط اإلعالمي املمنهج لتلك الشخصيات والرموز، 

الت�ي خدمت الوط�ن واملواطن وجعلت ضم�ن أولويات 
أهدافه�ا، العمل بجد وتفاني لتطوير الصناعة النفطية 
يف ظ�ل ال�رضوف والتحدي�ات الراهنة«.وأوضح�ت، أن 
»العب�وة الصوتية التي تم تفجريه�ا ليلة أمس )االول( 
كانت قرب متن�زه وحديقة عامة بالقرب من حي دور 
النف�ط وليس كما أش�ارت األخب�ار املتناقل�ة يف بعض 
املواقع وصفح�ات التواصل االجتماعي والتي أش�ارت 

الستهداف منزل مدير عام الرشكة«.

رشكة نفط ميسان تنفي استهداف مديرها بعبوة ناسفة: 
االنباء حماوالت تسقيط ممنهج

    البصرة/ المستقبل العراقي

وص�ف رئيس مجل�س محافظ�ة البرصة 
عام 2019 باالنطالقة نحو االعمار والبناء 
مؤك�دا ان جمي�ع املناط�ق غ�ري املخدومة 

ستشمل ضمن خطة املحافظة باالعمار.
الن�دوة  البزون�ي يف كلمت�ه خ�الل  وق�ال 
الس�الم  مرك�ز  اقامه�ا  الت�ي  الخدمي�ة 

الي�ة  ح�ول  االس�رتاتيجية  للدراس�ات 
التخطيط وصيانة املشاريع بحضور وزير 
املحلي�ة بش�قيها  والحكوم�ة  التخطي�ط 
الترشيع�ي والتنفيذي ان محافظة البرصة 
قدم�ت الدماء قب�ل االموال خ�الل الحرب 
م�ع االرهاب حي�ث قدمت اكث�ر من 70 يف 
املائة من الشهداء وتس�تحق االلتفاتة من 
الحكومة املركزية للنه�وض بها واعادتها 

اىل سابق عهدها.
واوضح ان املناطق املش�مولة ضمن خطة 
املحافظ�ة لع�ام 2019 وتش�مل مناط�ق 
الطوب�ة والنخيل�ة وارايض الصبخ وش�ط 
الع�رب والدير والزب�ري واملدين�ة واملناطق 
االخرى مؤكدا عىل رضورة إحالة املشاريع 
إىل رشكات رصين�ة ق�ادرة ع�ىل التنفي�ذ 

وانجاز املشاريع يف الوقت املحدد.

واصفًا العام اجلاري باالنطالق حنو البناء واالعمار

البزوين يؤكد ان مجيع املناطق غري املخدومة 
يف املحافظة ستشمل باإلعامر
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اس��تنادا الى كتاب قس��م التخطيط 
واملتابعة ف��ي محافظة البصرة املرقم 

)504 في 2019/2/11 ( .
يسر )محافظة البصرة / قسم العقود 
احلكومي��ة ( دعوة مقدم��ي العطاءات 
املؤهلني  وذوي اخلبرة لتقدمي عطاءاتهم 

)املغلقة( مشروع
تربي��ة  ملديري��ة  س��بورات  جتهي��ز    (
البصرة ( - بالكلفة التخمينية قدرها 
وس��بعة  أربعمائ��ة   )497,000,000(
وتسعون . مليون دينار عراقي  -  ضمن 
/البرامج  املنافذ احلدودي��ة  برن���ام��ج 

اخلاصة . 
- مدة التتجهيز )90يوم( 

- الدرجة والصنف املطلوبة : الدرجة / 
العاشرة   والصنف / كهرباء- ميكانيك 

- كيمياوي . 
التب���وي��ب )105,11,8,1,47( )وبع��رض 

فني (
أوالً-  س��يتم تنفي��ذ العطاء من خالل 
إجراءات العطاءات التنافسية الوطنية 
التي حددتها تعليمات  تنفيذ  العقود 
احلكومية العامة رقم )2( لسنة 2014 
والصادرة  من وزارة التخطيط ، ومفتوح 

جلميع   املتناقصني.
ثاني��اً- ميكن للمناقص��ني ذوي األهلية 
الراغب��ني أن يحصلوا عل��ى معلومات 
إضافية من )قسم العقود احلكومية   /

شعبة اعالن املشاريع( وذلك  من الساعة 

8,00 صباح��اً  الى 2,00 ظهراً حس��ب 
التوقيت احمللي حملافظة البصرة 

ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )على إن 
تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات 

املشتري ( ما يلي :
• الق��درة املالية: على مق��دم العطاء 
أن يق��دم أدلة موثقة تثبت قدرته على 

القيام  باملتطلبات املالية  اآلتية:
1- احلسابات اخلتامية معدل ربح الخر 
سنتني متتاليتني مصادقة ومدققة من 
قبل محاسب قانوني  معتمد وفي حالة 
عدم امتالك الشركة حسابات ختامية 
الخر س��نتني فيتم تقدمي حس��اباتها 
اخلتامية للس��نتني التي تس��بق عام 
2014 وذلك استنادا الى ما جاء بكتاب 
وزارة التخطيط / دائرة العقود احلكومية 
العامة قس��م املناقصات والعقود ذي 

العدد 18256/7/4 في 2017/8/29.
مع��دل االي��راد الس��نوي على مدى   -2
اخر سبع س��نوات يجب ان اليقل عن 
)149,100,000(مائ��ة وتس��عة واربعون 

مليون ومائة الف دينار عراقي فقط .
متطلبات الس��يولة النقدية : على   -3
مقدم العطاء توضي��ح املقدرة املالية 
وتوفير املوارد املالية كالسيولة النقدية 
مببل��غ اليقل قدرة ع��ن )149,100,000(  
مائة وتسعة واربعون مليون ومائة الف 

دينار عراقي فقط .
رابع��اً :- ميكن ش��راء مجموع��ة وثائق 

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية / شعبة اعالن املشاريع 
Basra Governorate Government
Contracts projects Announcement

) مناقصة عامــــة - إعـــــالن ثاين (
جتهيز سبورات ملديرية تربية البرصة  مناقصة )2/ تربية  / 2019 (

التاريخ :2019/4/1 العدد:1487



www.almustakbalpaper.net العدد )1877( الخميس  4  نيسان  2019 اعالنات5
العطاء الكاملة باللغة العربية من قبل 
املناقصني الراغبني من جلنة بيع الوثائق 
القياس��ية / قسم العقود احلكومية / 
محافظ��ة البصرة / جمهورية العراق . 
ودفع رسم غير مسترد )100,000( مائة 
الف دينار عراقي اعتباراً من يوم الثالثاء  

املصادف 2019/4/2.
خامس��ا - على مقدم العطاء االلتزام 
مبا تتطلبه الوثيقة القياس��ية بكافة 
اقسامها واملتمثلة ب )1- رسالة العطاء 
وملحق العط��اء 2- اجل��داول الكاملة 
املطلوبة والنماذج املطلوبة وفق القسم 
الرابع من الوثيقة القياس��ية وجداول 
الكميات املس��عرة مبوج��ب املواد )12-

14( من تعليمات ملقدمي العطاءات .
توفيض حتريري ملمثل مقدم العطاء   -3
اخملول بالتوقيع على العطاء 4- الوثائق 
املص��ادق عليه��ا م��ن اجله��ات احملددة 
ف��ي ورقة بيان��ات العط��اء التي توكد 
استمرارية اهلية مقدم العطاء او وثائق 
التاهي��ل الالحق مبوجب االس��تمارات 
املدرجة في القس��م الراب��ع للتحقق 
من اهلي��ة مقدم العطاء الذي مت قبول 
عط��اءه . وبخ��الف س��يتم اس��تبعاد 

العطاء .
سادسا –  يجب تسليم العطاءات في 
أو قبل يوم اخلميس  املصادف 2019/4/18 
الساعة 12:00 ظهراً  حسب التوقيت 
احمللي ملدينة البص��رة  وعلى العنوان : 
البصرة / املعقل مبنى ديوان محافظة 
البص��رة ) اجلدي��د( قاع��ة جلن��ة فتح 
العطاءات . العط��اءات اإللكترونية )ال 
يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم 
رفضها.   - سيتم فتح العطاءات فعليا  
وبوج��ود ممثل��ني عن املناقص��ني الذين 
إختاروا احلضور شخصياً  في العنوان 

التالي  :
الوقت : الس��اعة 12:00 ظهراً حسب 

التوقيت احمللي ملدينة البصرة .
املص��ادف  اخلمي��س   ي��وم   : التاري��خ 

.2019/4/18
العنوان : البصرة / املعقل / مبنى ديوان 
محافظة البصرة )اجلديد(/ قاعة جلنة 

فتح العطاءات.
سابعا  - يجب أن يرافق بجميع العطاءات 
ضم��ان العط��اء بقيم��ة ) 4,970,000( 
اربعة مليون وتسعمائة وسبعون الف 
دينار عراقي  على ش��كل صك مصدق 
او س��فتجة او خطاب ضمان نافذ ملدة 

28 يوم بعد تاريخ نفاذية العطاءات .
ثامنا- مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاس��عا- يتحم��ل م��ن ترس��و علي��ة 
املناقصة أجور النشر واالعالن.

عاش��راً -  اذا صادف يوم غلق املناقصة 
عطلة رسمية يكون  موعد الغلق في 
ي��وم الدوام الرس��مي الذي يل��ي   يوم 

العطلة.
اح��د عش��ر - للدائ��رة احلق ف��ي الغاء 
املناقصة في أي مرحل��ة من مراحلها 

وقبل االحالة وعدم اجراء املفاضلة  
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcements for Tender No: 011-PC-19 
Casing Purchasing for 8 new drilling wells 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
  

Tender by: EBS Petroleum Company Limited(“EBS Company”) is the China ZhenHua Oil’s wholly 
owned and controlled Affiliate subject to the DPSC (CONTRACT NO.: 
20/EBS/MdOC/2018),  which has obtained the Registration License on the date of 22nd 
January 2019 issued by the Ministry of Trade of the Republic of Iraq, and to which the 
Petroleum Contracts and Licensing Dept. Of the Ministry of Oil of Iraq has approved 
the assignment of the ZhenHua Oil’s rights and obligations under the DPSC 

 
EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing 
under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office 
registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen 
Pei, President of the company. 

 
Tender Title: Casing Purchasing for 8 new drilling wells 

Tender No.: 011-PC-19 

Tender Information:  

 

Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited. is to seek a company who has the qualified professional 
experience and can provide casing for 3 Zubair vertical wells and 5 T&K horizontal wells. 
Part Two:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to 
purchase ITB documents before 4:00 PM on 8th April 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond 

which sealed separately before 4:00 PM on 18th April 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum 

Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed 
envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the 
tender name, tender number and bidder’s information should be clearly mentioned on the 
envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the 
project, please inform the C&P Dept. before the date of 16 April 2019 by Email to 
tangxing@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ 
baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift 
answering before the bidding date. 

The winner company of the tender should pay the announcement fee 

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcements for Tender No: 016-SC-19 
Provision of HARDENING SITE PROJECT IN PTF2 AND S2 FPF  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
  

Tender by: EBS Petroleum Company Limited(“EBS Company”) is the China ZhenHua Oil’s wholly 
owned and controlled Affiliate subject to the DPSC (CONTRACT NO.: 
20/EBS/MdOC/2018),  which has obtained the Registration License on the date of 22nd 
January 2019 issued by the Ministry of Trade of the Republic of Iraq, and to which the 
Petroleum Contracts and Licensing Dept. Of the Ministry of Oil of Iraq has approved 
the assignment of the ZhenHua Oil’s rights and obligations under the DPSC 

 
EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing 
under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office 
registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr Chen 
Pei, President of the company. 

 
Tender Title: Provision of HARDENING SITE PROJECT IN PTF2 AND S2 FPF 
Tender No.: 016-SC-19 
Tender Information:  

Part One: Scope of Work 
EBS Petroleum Company Limited. is to seek a company who has the qualified professional 
experience and can provide construction of Hardening Site Project in PTF2 and S2 FPF for 
EBS Oil Field, and technical requirement: survey and site levelling work, earthwork(soil and 
sub-base work), concrete work, mass concrete, pipe sleeve, steel pipe and the contractor 
should provide the related material and site service for hardening site project. 
Part Two:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to 
purchase ITB documents before 4:00 PM on 8th April 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond 

which sealed separately before 4:00 PM on 16th April 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum 

Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed 
envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the 
tender name, tender number and bidder’s information should be clearly mentioned on the 
envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the 
project, please inform the C&P Dept. before the date of 14th April 2019 by Email to 
nidawei@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ 
baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift 
answering before the bidding date. 

The winner company of the tender should pay the announcement fee 

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcements for Tender No: 012-PC-19 
Supplying Line Pipes and Induction Bends for Gas Export Pipeline 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
  

Tender by: EBS Petroleum Company Limited(“EBS Company”) is the China ZhenHua Oil’s wholly 
owned and controlled Affiliate subject to the DPSC (CONTRACT NO.: 
20/EBS/MdOC/2018),  which has obtained the Registration License on the date of 22nd 
January 2019 issued by the Ministry of Trade of the Republic of Iraq, and to which the 
Petroleum Contracts and Licensing Dept. Of the Ministry of Oil of Iraq has approved 
the assignment of the ZhenHua Oil’s rights and obligations under the DPSC 

 
EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing 
under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office 
registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen 
Pei, President of the company. 

 
Tender Title: Supplying Line Pipes and Induction Bends for Gas Export Pipeline 

Tender No.: 012-PC-19 

Tender Information:  

 
Part One: Scope of 
work 
EBS Petroleum Company Limited. is to seek a company who has the qualified professional 
experience and can provide seamless line pipe and induction bends. 
Part Two:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to 
purchase ITB documents before 4:00 PM on 8th April 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond 

which sealed separately before 4:00 PM on 18th April 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum 

Company Limited, Nahrawan S2-1 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed 
envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the 
tender name, tender number and bidder’s information should be clearly mentioned on the 
envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the 
project, please inform the C&P Dept. before the date of 16 April 2019 by Email to 
tangxing@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ 
baoxiaofang@ebspetroleum.com / cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift 
answering before the bidding date. 

The winner company of the tender should pay the announcement fee 

 
                                 EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

3rd Round Prequalification Announcement for Tender No: 040-SC-18 
Provision of Medical Service Project  

  
Tender by: EBS Petroleum Company Limited(“EBS Company”) is the China ZhenHua Oil’s wholly 

owned and controlled Affiliate subject to the DPSC (CONTRACT NO.: 
20/EBS/MdOC/2018),  which has obtained the Registration License on the date of 22nd 
January 2019 issued by the Ministry of Trade of the Republic of Iraq, and to which the 
Petroleum Contracts and Licensing Dept. of the Ministry of Oil of Iraq has approved the 
assignment of the ZhenHua Oil’s rights and obligations under the DPSC 

 
EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing 
under the laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office 
registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, represented by Mr. Chen 
Pei, President of the company. 

 
Tender Title: Provision of Medical Service Project 

Tender No.: 040-SC-18 3rd Round 

Tender Information:  

Scope of Work 
EBS Company is to seek a company who has qualified international professional experience, can provide medical service by 
providing expatriate and national doctors/nurses to work at EBS oilfield in Iraq, with necessary resources to organize and conduct 
international medical evacuation when necessary.  
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. 
Doctors/Nurses must hold license that entitle them to perform medical duty in Iraq.  

3． Introduction to the service capacity of the participants  
4． Historical performance of participants 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 11th April 2019   
 Prequalification document submission format:  

(1) ORIGINAL- PREQUALIFICATION DOCUMENTS    
(2) COPY- PREQUALIFICATION DOCUMENTS 
(3) ONE DIGITAL DISC OF PREQUALIFICATION DOCUMENTS THAT CAN BE READ AND COMPILE” 
Note:   All participants shall submit one (1) original and one (1) copy of each package in separate envelopes 

marked Tender Name and Tender No. 
 Prequalification document submission address:  

EBS Petroleum Co., Ltd, Nahrawan S2-1 Camp. 
Mr. Ni Dawei 0781 835 6928 
E-Mail: nidawei@ebspetroleum.com   & CP@ebspetroleum.com 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 115/ب2019/1

التاريخ  :2019/3/27
اعالن

بناءا ع�ىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة 
بازال�ة ش�يوع العقار املرق�م  1724/1 حي 
الصناعي  يف النجف عليه تعلن هذه املحكمة 
ع�ن بي�ع العق�ار  املذك�ور اع�اله واملبين�ه 
اوصافه وقيمته ادناه فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املحكمة خالل )ثالثون( يوما 
من الي�وم الثان�ي لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من 
القيم�ة املق�درة بموج�ب صك مص�دق المر  
محكم�ة ب�داءة النجف وص�ادر من مرصف 
النج�ف وس�تجري  الرافدي�ن رق�م )7(  يف 
املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من 
الي�وم االخ�ر من االع�الن يف ه�ذه املحكمة 
وعىل املش�ري جلب هوي�ة االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العق�ار املرق�م 1724/1 ح�ي الصناع�ي يف 
النج�ف عب�ارة عن محل  يف الح�ي الصناعي 
غر مس�تخدم ومغلق لحظة الكش�ف ووجد 
ان�ه مهدم يف جزء منه ومغلق وهو مبني من 
الطابوق القديم غر مس�قف وغر مش�غول 
م�ن احد درجة عمرانه  رديئ�ة ) خربة( وان 
القيمة الكلية للعقار مبلغ ) 144,000,000( 
مائة واربعة واربعون مليون دينار ال غرها 
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1921/ش2019/1

التاريخ  :2019/3/31
اعالن

اىل / املدعى عليه / رسول محمد جاسم
اقامت املدعية ) هبه س�الم محمد(  الدعوى 
ه�ذه  ام�ام  1921/ش2019/1  بالع�دد 
املحكمة تطالب فيها تصديق الطالق الخلعي  
بتاري�خ 2016/10/3 وملجهولية  الحاص�ل 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار املنطق�ة ح�ي الجزي�رة / 
النجف قررت هذه املحكمة تبليغك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافعة  اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف موع�د املرافعة القادم 
املوافق يوم 2019/4/18 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال 
م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 1292/ب2019/3

التاريخ  :2019/4/2
اعالن

اىل  /املدعى عليها ) حوراء ماجد رشيف(
اقام املدعي املديراملفوض ملؤسس�ة االسكان 
التعاوني�ة مصطف�ى حي�در خليف�ة اضافة 
اع�اله ض�دك  املرقم�ة  الدع�وى  لوظيفت�ه 
وال�ذي يطلب فيه�ا الحكم بالزام�ك بتأديتك 
ل�ه وبالتكاف�ل والتضامن م�ع املدعى عليه 
الثان�ي  حس�ني جاس�م كنيهر مبلغ�ا قدره 
 2017/11/2 امل�ؤرخ  الق�رض  ع�ن   $710
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة مدينة 
النارصية واش�عار مختار منطقة الحس�ني  
/1 عدن�ان كامل كرار لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2019/4/11 الساعة التاسعة صباحا وعند 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك  
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 905/ب/2019

التاريخ : 2019/4/1
اىل / املنفذ عليه / مصطفى محمد هالل

لقد تحقق لهذه املديري�ة من ورقة التكليف 
بالحضور واش�عار مختار منطق�ة الجزائر 
عبد مس�لم حس�ن البصييص  ان�ك مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مختار  يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا 
للمادة ) 27( من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور  يف مديرية تنفي�ذ النجف 
خ�الل خمس�ة ع�رش يوما تب�دء م�ن اليوم 
الت�ايل للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك  ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

ق�رار صادر من محكمة االحوال الش�خصية 
يف  818/ش2019/2   بالع�دد  النج�ف  يف 

2019/2/28 املتضمن
1 � الحك�م بال�زام املدع�ى علي�ه ) املدي�ن(  
مصطف�ى محم�د ه�الل بتأدي�ة للمدعية ) 
الدائن�ة( مري�م عقي�ل كاظم نفق�ة ماضية 

مبلغ تسعون الف  ملدة تسعة اشهر
2 � الحك�م بال�زام املدع�ى علي�ه ) املدي�ن( 
مصطف�ى محم�د ه�الل بتأدي�ة للمدعية ) 
الدائن�ة (  مريم عقيل كاظم نفقة مس�تمرة 
بواق�ع مائة وخمس�ة وعرشون ال�ف دينار 

واعتبارامن  2019/1/23 وللمستقبل
�������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 1655/ت/2015

التاريخ : 2019/3/31
اىل / املنفذ عليه / سعد عبد الجبارحسني

لقد تحقق لهذه املديري�ة من ورقة التكليف 
بالحض�ور واش�عار مختار منطقة الس�الم 
حي�در محس�ن  ان�ك مجهول مح�ل االقامة 
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار  
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة ) 
27( من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور  يف مديري�ة تنفي�ذ النج�ف خالل 
خمسة عرش يوما تبدء من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك  ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل 

نصر حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة ب�داءة النجف بالع�دد 865/
ال�زام  ب2015/3 يف 2015/7/2 املتضم�ن 
املدين س�عد عبد الجبار حسني بتأديته مبلغ 
ق�دره 10202500 ع�رشة مالي�ني ومئت�ان 
واثن�ان ال�ف وخمس�مائة دينار بع�د ان تم 

تحويل املبلغ من الدوالر اىل الدينار العراقي

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة  التسجيل العقاري يف النجف /2

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 66

املحلة او رقم واسم املقاطعة : مرشاق
الجنس : حان مروك

النوع : ملك رصف
رقم الباب

رقم الشقة 
املساحة 443 م2

املشتمالت 
املزروعات او املغروسات :

واردات البيع السنوية  :
الشاغل :  

مق�دار املبي�ع :3,987,000  دين�ار ث�الث ملي�ارات 
وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار عراقي 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2 باملزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف اعاله  العائ�د للراهن ورثة 
عبد املن�اف عبد الصاحب  لقاء طل�ب الدائن مرصف 
التعاون االس�المي املستحق البالغ ) 1200000000( 
دين�ار فعىل الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات 
قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغ ) 3987000000( دينار 
وان املزايدة س�تجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم 

االخر للمزايدة 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2

عبد الكريم جهادي خرض
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ :2019/3/28
اعالن

اىل / املدعوة / شكرية صرب وريوص
قدم طالب حجة الوفاة صرب وريوص حس�ن طلبا اىل 
هذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدع�وة )ش�كرية ص�رب وري�وص( ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصحف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها 
خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ نرش االع�الن وبخالفه 

سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغداد/الك�رخ 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية

العدد 964 / ش / 2019  
التاريخ 31 / 3 / 2019  

اعالن
اىل املدعى عليه / زياد سعدي حسن          

اقامت املدعية نادية عامر كريم الدعوى 
املرقم�ة اع�اله تطالبك فيه�ا بالتفريق 
القضائي وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائ�م بالتبليغ قرر تبليغك اعالناً 
يف صحيفتني محليتني يوميتني للحضور 
امام هذه املحكمة يف يوم 8 / 4 / 2019 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او م�ن ينوب 
عنك قانوناً سوف تجري املرافعة غيابياً 

وعلناً وفق القانون 

القايض / طارق رواد عباس

تنويه
اعالنكم بالعدد 1875 بتاريخ 27 / 3 
/ 2019 والخاص باالضبارة املرقمة 
983 / 2017 والص�ادر م�ن مديرية 
تنفي�ذ الكاظمية راج�ني التنويه عن 
الخطأ ال�وارد يف االع������الن حيث 
التقديرية  القيم������������ة  ذكر 
 )1,764,000,000( للعق�����ار 
مليار وسعر املر املربع )4,500,000( 
القيم�ة  ان  ح�ني  يف  دين�ار  ملي�ون 
 ( للعق�ار  الصحيح�ة  التقديري�ة 
2,744,000,000 ( مليار دينار وسعر 
امل�ر املرب�ع الواح�د ) 7,000,000 ( 
ملي�ون دينار لذا اقت�ى التنويه مع 

التقدير  

املنفذ العدل / حنان فاضل حسني

جمهورية العراق / وزارة العدل 
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية 

العدد 212 / 2017    

ورقة تكليف باحلضور 
اىل / مجهول محل االقامة 
االسم / حاتم كريم صالح 

ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وتأيي�د 
البل�دي ملنطق�ة الكرادة  املجل�س 
يرج�ى تبلي�غ  تبلي�غ املوم�ا اليه 
املذك�ور هويت�ه اع�اله بالحضور 
اىل ه�ذه املديرية خ�الل ثالثة ايام 
اعتبارا من اليوم التايل للتبليغ وذلك 
لغرض تبليغك�م بالصحف املحلية 
بقرار هذه املديرية بعدم االشراك 
يف القرار عم�اًل باحكام املادة 110 

من قانون التنفيذ املعدل

املنفذ العدل / جهاد عبد الكريم نوري

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الدجيل  

رقم االضبارة 118 / ت / 2018
التاريخ 13 / 3 / 2019 

اعــالن
تبيع مديرية تنفيذ الدجيل العقار تسلسل 26 م 5 البو 
ف�راج الواقع يف الطارمية العائ�د للمدين اركان طارق 
محمد املحجوز لقاء طلب الدائن انتصار طارق محمد 
البال�غ 4,120,000 مليون دين�ار اربعة ماليني ومائة 
وعرشون ال�ف دينار الغره�ا فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مستصحباً معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
املواصفات :-

املنفذ العدل / عيل حسني عيل 
1- موقعه ورقمه :- الطارمية / 26 م 5 البو فراج                                  

2- جنسه ونوعه :- ارض زراعية 
3- حدوده واوصافه :-

4- مشتمالته :-  
 5- مساحته :- 1807 سهم

 6 - درجة العمران :-   
 7- الشاغل :- اركان طارق محمد

8- القيم�ة املق�درة :- 36,000,000 س�تة وثالث�ون 
مليون دينار عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ :2019/3/20
اعالن

اىل / املدعوة / صبيحة هادي حمزة
ق�دم طالب حجة الوفاة دينا عب�ود خلف طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوة )صبيحة هادي حمزة( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش 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 

التاريخ :2019/3/20
اعالن

اىل / املدعو / عبود خلف عيدان
ق�دم طالب حجة الوفاة دينا عبود خلف  طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعوة )عبود خل�ف عيدان( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش 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 

التاريخ :2019/3/28
اعالن

اىل / املدعو  / مجيد صرب وريوص
ق�دم طالب حجة الوفاة صرب وريوص حس�ن طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدع�و  )مجيد صرب وريوص( 
ق�ررت املحكم�ة تبليغك يف الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها 
خ�الل ع�رشة ايام م�ن تاريخ ن�رش االع�الن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ :2019/3/24
اعالن

اىل / املدعوة / زينب كريم محمد عبد
ق�دم طالب حجة الوفاة كريم محمد عبد طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعوة )زينب كري�م محمد( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي
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Gazprom Neft Badra B.V. 

إعالن مناقصة/ في.يغازبروم نفت بدرا ب  
 أعالن مناقصة

بدرة حقلوإنتاج  تطويرلعقد  ذالمنف المقاول، فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركةتعلن      
 
 

 ،تنفيذ المشارع المماثلةة والخبرة في توفير التي لديها القدرلكيانات القانونية والشركات العراقية واألجنبية ليمكن المشاركة في هذه المناقصة 
 .أداء الخدمات في جمهورية العراق هاأو بلد تسجيل/ جمهورية العراق و وفقا لقوانين  لهاوالتي يسمح 

 
     

 معدات ومواد االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات تجهيز 1183المناقصة رقم 
 

 :التاليةالشروط أن تتوفر لديها  في المشاركة بالمناقصةالراغبة  يجب على كافة الشركات
 
  
 لتوريد المعدات إلى العراق ) EOIجنبا إلى جنب مع ( CISCOشركة صادرة من نافذة شهادة توفير   -
 العراق؛لتوريد المعدات إلى ) EOIجنبا إلى جنب مع ( HPشركة صادرة من  نافذةشهادة توفير  -
 لتوريد المعدات إلى العراق) EOIجنبا إلى جنب مع ( Motorola   صادرة من شركةنافذة شهادة توفير  -
 .العراق الىهذه المواد أو مواد مشابهة وريد القدرة والخبرة السابقة في ت ان يمتلك مقدم العطاءيجب على  - 
 
 :التاليةاستنادا إلى المعايير  العروض بتقدير "غازبروم نفت بدرة بى فى"شركة المشغل  قوميس
 
 تجاري؛العرض ال -
 ؛للتوريد جدول زمني -
  شروط الدفع؛ -
 من قبل مقدم العطاء  عقدالواحكام شروط القبول التام ب -
 العراق؛المواد واستيرادها إلى  وريدقدرة المورد على ت -
 ؛)العراق محافظة واسط، بدرة، حقل( وريدمكان الت -

 
فإن المقاول له الحق في قبول أو رفض أي عطاء، إلغاء عملية العطاءات ورفض . مستندات المناقصةيجب أن تتوافق العطاءات مع متطلبات 

جميع العطاءات، في أي وقت قبل منح العقد دون تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي 
 .العطاءات عن اسباب ذلك

 
 

لتأكيد تحصل الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة المذكورة أعاله على كافة مستندات المناقصة بعد تقديم طلب خطي مع معلومات كافية 
االسم  الفاكس، الهاتف، اإللكتروني،المبينة أعاله، موقع من قبل الشخص المفوض ويحتوي على اسم الشركة الكامل، وعنوان البريد  المعايير

 والمشتريات عنالعقود  قسم- فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركةوترسل هذه الطلبات إلى . امل لشخص االتصال وعنوان بريده اإللكترونيالك
 badra.com-Materials@gazpromneft-Tendersطريق البريد اإللكتروني 

 
 
 
 .كما ذكر أعاله حصرا الفقدان أو التأخير بعد تقديم طلب خطيترسل وثائق المناقصة عن طريق البريد االلكتروني من دون أية مسؤولية عن س
 

  )3:00 +غرينيتش  توقيت/ بالتوقيت العالمي (الظهر  بعد 4 ، الساعة2019نيسان  ٠ 29و النهائي لتقديم العطاءات ه الموعد
 

 العقود والمشتريات قسم \ فينفت بدرة بي  ازبرومغ شركة                                              

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

Tender announcement 
 

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator of the Contract for Development and Production Service Contract 
for the Badra Contract Area, announces  

 
Legal entities, domestic Iraqi and foreign companies having experience in implementation of similar projects 
and which are allowed, by the legislation of the Republic of Iraq and/or by their country of registration, to 
perform works in the Republic of Iraq may participate in the Tender.  

 
Tender #1183 - PROCUREMENT OF IT AND TELECOM EQUIPMENT AND MATERIALS: 

 
In order to be eligible to quote complete Scope of Supply in Tender, the Bidders shall meet also the 
following minimal qualification criteria: 
 

- Bidder to submit proof of validation by CISCO (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder to submit proof of validation by HP (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder to submit proof of validation by Motorola (along with EOI) to supply equipment to Iraq; 
- Bidder have an ability and past experience in delivery of such or similar materials into Iraq; 

 
The Operator will estimate the bids based on the following criteria: 
 

- Commercial proposal; 
- Goods Supply Schedule; 
- Payment Terms; 
- Bidder fully acceptance of the terms and conditions of the contract; 
- Supplier’s ability in materials delivery and importation to Iraq; 
- Place of delivery (Badra Oil Field at Wasit province, Republic of Iraq);  
 

Bids should conform to the requirements of the Tender documentation. The Operator reserves the right to 
accept or reject any bid, and to annul the bidding process and reject all bids, at any time prior to award of 
contract, without thereby incurring any liability to the affected bidder or bidders or any obligations to inform 
the affected bidder or bidders of the ground for the Operator’s action. 
 
Bidders interested in participating in above mentioned tender may obtain full set of Tender Documentation 
after submission of a written application together with sufficient information confirming that the company 
meets the minimum criteria set out above (submitted on the letterhead signed by an authorized person) and 
containing full name of company, mail address, phone, fax, e-mail address, full name of contact person and 
his e-mail address. Such applications shall be sent to Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement 
Department by email to Tenders-Materials@gazpromneft-badra.com.  
 
The Tender Documentation shall be sent by e-mail without any responsibility for loss or late arrival only after 
submission of a written application as noted above. 
 
Deadline for bids submissions for above-mentioned Tender is April 29th, 2019, 4PM (UTC/GMT+3:00). 
Gazprom Neft Badra B.V. Contract and Procurement Department 

 
مديرية بلدية البرصة

اعالن
تعلن مديرية بلدية البرصة / ش�عبة تنظيم املدن كافة دوائر 
الدول�ة والقط�اع العام واملختل�ط والتعاون�ي وذوي العالقة 
من املواطنني، ع�ن املبارشة بتصدي��ق )تعديل جزء منطقة 
الب�رصة القديم�ة( املحصورة بني ش�ارعي جاس�م فنجان 
وش�ارع التنان�ر من جهة وش�ارع الخليج العربي وش�ارع 
14 تموز من جهة أخرى، وهي من ضمن مس�ؤولية ش�عبة 

الخورة.
ع�ى كل من لدي�ه االع�راض تثبيت ذل�ك يف بلدي�ة البرصة 
واملقرحات املقدمة بشأنها وحسب األصول وبكتاب رسمي 
وخ�الل مدة ثالث�ني يوماً من تاريخ نرش اإلع�الن يف الجريدة 
الرسمية استناداً اىل املادة )44( الرابعة واألربعني من قانون 
إدارة البلديات رقم)165 لسنة 1964( املع�دل بقان�������ون 
رق����م ) 13 لس�نة 2001 ( وبعكس�ه س�تقوم مديريتن�ا 

بتصديق الخارطة والعمل بموجبها وحسب األصول.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد / 2/مجدد/2019

التاريخ  28 /2019/3
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجدد

بن�اءا عى ثب�وت عائدي�ة تمام العق�ار املرق�م  )581(  
البديري�ة / الحرة اىل العراقي )باس�م توفيق نادة عيل( 
بمزب�ج ق�رار تثبي�ت امللكية املرق�م  2/مج�دد/2019 
وبتاريخ 2019/3/14  الصادر من لجنة تثبيت العائدية 
يف املن�اذرة فعى من لديه اعراض ع�ى القرار الطعن به 
تمييزا لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف االتحادية 
بصفته�ا التمييزي�ة خالل مدة ثالثون يوم�ا اعتبارا من 
اليوم الت�ايل للنرش وعند انتهاء املدة س�تبارش مالحظية 

التسجيل العقاري يف املناذرة  وفق قرار تثبيت العائدية 
القايض

رئيس لجنة تثبيت العائدية 
ظاهر عباس الفتالوي

�������������������������
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة  التسجيل العقاري يف النجف /2
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 1/5538
املحلة او رقم واسم املقاطعة : القدس

الجنس : دارين
النوع : ملك رصف

رقم الباب
رقم الشقة 

املساحة 325 م2
املش�تمالت دارين كل منهما يحتوي عى هول واستقبال 
وصال�ة وغرفة واح�د مس�قف بالش�يلمان ومجموعة 

صحية 
املزروعات او املغروسات :

واردات البيع السنوية  :
الشاغل :  الراهن رائد مانع موىس

مقدار املبيع :40000000 دينار اربعون مليون دينار 
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف /2 باملزايدة 
العلنية العقار املوص�وف اعاله  العائد للراهن ورثة رائد 
مان�ع موىس التي تمثل نصف العقار    لقاء طلب الدائن 
عمار س�عد محمد املستحق البالغ ) 36000000( دينار 
فع�ى الراغ�ب يف االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل )30( يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات قانوني�ة نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل عن 10% م�ن القيمة املقدرة 
للمبيع البالغ ) 40000000( دينار وان املزايدة ستجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخر للمزايدة 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2

عيل عماد عبد العزيز
����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري

مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية 
العدد : 4352

التاريخ : 2019/3/24
اعالن

البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس

تنفي�ذا الحكام امل�ادة )1( م�ن امل�ادة )50( مكررة من 
قانون التس�جيل العقاري رقم )1971( املعدل فقد تقرر 
االعالن عن مبارشة التسجيل بأجراءات التسجيل املجدد 
للعق�ارات املبينة اعاله وفق اح�كام املادة )3( من املادة 
)45( م�ن القانون املذكور فع�ى من يدعي امللكية او اي 
حق�وق عقارية يف هذه العق�ارات املذكورة اعاله تقديم 
ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل ثالثني يوما من 
تاريخ النرش االعالن والحضور يف موقع العقار الس�اعة 
الع�ارشة من صب�اح الي�وم الت�ايل النتهاء م�دة االعالن 
وذلك الثبات ادعائه بمختلف وس�ائل االثبات عند اجراء 
الكش�ف املوقعي عى العقار من قبل لجنة تثبيت امللكية 

وبحضور املجاورين الذين تقرر اللجنة حضورهم 
عبد الكريم جهادي خرض

مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف

المالحظات بيانات 
العقار

جنس 
العقار

اسم 
المحلة 

رقم 
العقار ت

اسم طالب 
التسجيل

رقم 
االبواب دار البراق 1/1013 1

ورثة /
مهدي 
محمد 
حسين 
البكاء

35/42 2

املهندس
عيل إسامعيل جاسم
مدير بلدية البرصة

ع. المدير العام
رئيس مجلس االدارة
مدير الهيأة التجارية

عبد العزيز جبار كاظم
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جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف املثنى االحتادية 

احلسابات
العدد 411

التاريخ 2019/4/1
اعالن

بالنظر لكرس ق�رار املزايدة بتاريخ 2019/3/28 وخالل  فرتة 
الضم البالغة )5( ايام اس�تنادا للمادة )5( ايام استنادا للمادة 
)30( سادسا تعلن رئاس�ة محكمة استئناف املثنى االتحادية 
عن فتح باب املزايدة اليجار الكافرتيا الواقعة يف غرفة املحامني 
اس�تنادا اىل قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 
2013 فع�ى الراغبني بااليج�ار مراجعة هذه الرئاس�ة خالل 
م�دة )7( اي�ام اعتبارا من ثاني يوم الن�ر يف الصحف املحلية 
مس�تصحبني معهم صك مصدق من م�رصف الرافدين حرصا 
بمث�ل التامينات القانونية البالغ�ة 20% من مبلغ الضم االخري 
البالغ ) 3,000,000( ثالثة ماليني دينار علما انه سوف تجري 
املزايدة يف الس�اعة الثانية عر ظهرا يف اليوم االخري للنر  يف 
غرفة املحامني ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور املناداة 

والنر واالعالن

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة 

التاريخ :2019/4/2
اعالن

اىل / املدعو  / نداء جواد كاظم
ق�دم طالب حج�ة الوفاة ماجد ج�واد كاظم طلب�ا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو  )نداء جواد كاظم( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصحف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل 
ع�رة ايام م�ن تاريخ نر االع�الن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب 

وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد / 3/مجدد/2019

التاريخ  2019/4/1
اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجدد

بن�اءا ع�ى ثبوت عائدي�ة تمام العق�ار املرق�م  )263(  البوزوين اىل 
العراق�ي )جعفرمحمد عبد الله( بموجب ق�رار تثبيت امللكية املرقم  
3/مج�دد/2019 وبتاري�خ 2019/3/14  الصادر م�ن لجنة تثبيت 
العائدي�ة يف املن�اذرة فع�ى من لديه اع�رتاض عى الق�رار الطعن به 
تميي�زا لدى رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف االتحادي�ة بصفتها 
التمييزي�ة خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنر وعند 
انتهاء املدة س�تبارش مالحظية التس�جيل العق�اري يف املناذرة  وفق 

قرار تثبيت العائدية 
القايض

فرقد جالل عبد الصاحب

رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف النجف
العدد /5/مجدد/2018

التاريخ 2019/4/1
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا

بناءا عى ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل  
)910 محل�ة الحوي�ش( البال�غ مس�احته 
77,26 م اىل مصطف�ى معني جابر بموجب 
ق�رار تثبيت العائدي�ة صادره بالع�دد   5/

  2019/3/24 وتاري�خ  مج�دد/2018 
الص�ادر من لجن�ة تثبيت امللكي�ة يف النجف 
لذا نعل�ن هذا القرار  فعى من لديه اعرتاض 
عى مضمونة  الطعن به تمييزا لدى محكمة 
استئناف منطقة النجف االتحادية بصفتها 
التمييزي�ة خالل م�دة ثالثون يوم�ا اعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لنر ه�ذا االع�الن  وعند 
انته�اء امل�دة وع�دم ورود اش�عار لتقدي�م 
طعن  ستبارش مديرية التسجيل العقاري يف 

النجف  وفقا لقرار تثبيت العائدية 
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 2497/ش2019/1

التاريخ 2019/3/28
اعالن

اىل / املدعى عليه / احمد سهر حمود
اقامت املدعية ) وجدان ابراهيم عزيز( 

الدع�وى بالع�دد  2497/ش2019/1 امام 
هذه املحكم�ة تطلب فيها تأيي�د حضانتها 
الوالدك القارصي�ن )ارشف وزي�د( لغ�رض 
مراجع�ة الدوائر الرس�مية وملجهولية محل 
اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مختار حي الجهاد  / النجف قررت املحكمة 
تبليغك بموض�وع الدعوى  وبموعد املرافعة  
اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني 
وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة الق�ادم املوافق ي�وم 2019/4/11 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 2014/ش2019/6

التاريخ 2019/3/28
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه / عب�د املحس�ن فرحان 
حميد

اقامت املدعية ) ساهره داود سلمان( 
الدع�وى بالع�دد  2014/ش2019/6 امام 
ه�ذه املحكم�ة تطل�ب فيها تأيي�د حضانة 
املدع�وه ) تب�ارك عب�د املحس�ن فرح�ان(  
لغرض مراجعة الدوائر الرسمية وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واشعار املجلس املحيل بحي املصايف / بغداد  
ق�ررت املحكم�ة تبليغك بموض�وع الدعوى  
وبموعد املرافعة  اعالنا بواسطة صحيفتني 
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه 
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2019/4/9 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 2166/ب2018/4

التاريخ 2019/4/1
اعالن

اىل املدعى عليه ) صفاء حسني علوان نارص 
شعبان( 

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 2166/
ب2018/4 واملتضم�ن الحكم بالزام املدعى 
علي�ه صفاء حس�ني علوان نارص ش�عبان 
بتأديته للمدعي مدي�ر بلدية النجف اضافة 
 )45,885,000  ( ق�دره  مبلغ�ا  لوظيفت�ه 
خمس�ة واربعون مليون وثمنمائة وخمسة 
وثمانون  الف دين�ار كتعويض للمدعي عن 
اخ�الل املدع�ى علي�ه بالتزامات�ه التعاقدية 
بموجب  عقد املس�اطحة امل�رم مع املدعي 
اضاف�ة لوظيفت�ه عى ج�زء م�ن التصميم 
686/ب حي الس�الم النش�اء ف�رن صمون 
مل�دة 15 س�نة اعتب�ارا م�ن 2008/5/22 
ولغاي�ة 2023/5/21  ولثب�وت مجهولي�ة 
محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مختار حي الس�الم /4  عيل كاظم 
الحس�ناوي لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني  املذك�ور 
ول�ك حق الطعن ع�ى الق�رار املذكور خالل 
امل�دة املقررة بكافة طرق الطع�ن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذك�ور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 503/ج2019/2

التاريخ 2019/3/31
اعالن

اىل املتهم الهارب / هيثم كريم محمد
حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )503/

ج2019/2(  والخاصة باملش�تكية ) س�عاد  
رزاق عب�د الع�ايل(  وفق امل�ادة 1/413 من 
قانون العقوب�ات وملجهولية مح�ل اقامتك 
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكمة املص�ادف يوم 
2019/5/7  وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 1168/ب2019/2

التاريخ 2019/3/31
اعالن

اىل املدعى عليه / عقيل فالح عباس 
اقام املدعي السيد مدير بلدية النجف اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى البدائ�ي املرقم�ة اعاله 
ض�دك والت�ي يطلب فيه�ا الحك�م  بتأديتك 
لدائرت�ه اج�ر مثل  ف�رتة اس�تغاللك للعقار 
املرق�م 3/69055 ح�ي املي�الد للف�رتة من 
وه�و   2018/10/8 ولغاي�ة   2013/5/1
تاري�خ تس�جيل العق�ار بأس�مك ولثب�وت 
مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار حي القاس�م 7 
ب عيل ش�اكر الش�مرتي  علي�ه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافعة املص�ادف يف يوم 
2019/4/15 وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة : 6/خ/2017

التاريخ 2019/1/31
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الرميثة سهام املدين العقار 
تسلس�ل 75 الغربي  الواق�ع يف الرميثة والعائد 
للمدي�ن ادريس عباس عبد املحجوز لقاء طلب 
الدائن مايع يايل دليل البالغ 44500000 اربعة 
واربعون مليون وخمس�مائة ال�ف دينار فعى 
الراغب بال�راء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
م�دة خمس�ة عر يوما تب�دا من الي�وم التايل 
للنر مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
ع�رة من املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 
عى املش�رتي وتم هذا االعالن لعدم بلوغ قيمة 

املزايدة مبلغ 80% وفق احكام املادة 1/98
املنفذ العدل 

عالء حبيب الهدابي
املواصفات : 

1 � موقعه ورقمه : 75 الغربي الرميثة
2 � جنسه ونوعه دار سكن

3 � ح�دوده واوصاف�ه :  يق�ع ع�ى الش�ارع 
الرئييس 

4 � مش�تمالته : غرفت�ني واس�تقبال وغرف�ة 
وه�ول وكليدور وحم�ام  عدد اثن�ان ومطبخ 

مفرز وحديقة
5 � مساحته  سهام املدين 49,01 مرت

6 � درجة العمران : بناء قديم
7 � الشاغل 

8 �  القيمة املقدرة : سهام املدين 59,027,777 
تسع وخمس�ون مليون وسبعة وعرون الف 

وسبعمائة وسبعة وسبعون  دينار ال غريها 
 ��������������������������������������

وزارة العدل 
مالحظية التسجيل العقاري 

يف الرميثة
اعالن طلب تسجيل عقار مجدد

طالب تأييد السند ) صالح  ناهي زوير( 
بن�اءا عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 
2018/9/25 لتس�جيل تمام العقار تسلس�ل 
)1093/82(محل�ة 16 الهاليجي�ة  الواق�ع يف 
الرميثة باس�م )صالح ناهي زوير(  باعتباره 
حائزا له بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض 
تثبي�ت امللكية املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق 
القانون 43 لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن هذا 
الطلب فعى من يدعي بوجود عالقة او حقوق 
عيني�ة او ش�خصية  عى ه�ذا العق�ار تقديم 
م�ا لديه م�ن طلب�ات او دف�وع او اعرتاضات 
خ�الل م�دة ثالثون يوم�ا اعتب�ارا م�ن  اليوم 
التايل لن�ر االعالن وكذلك الحض�ور يف موقع 
العق�ار يف الس�اعة العارشة صباح�ا من اليوم 
التايل النت�اهء مدة هذا االعالن وذلك الثبات  ما 
لديه م�ن حقوق موقعي�ا اثناء الكش�ف الذي 
س�يجري يف املوع�د املذكور اعاله وس�وف يتم 
لصف نس�خة من هذا االع�الن يف موقع العقار 
ويف لوح�ة االعالنات الخاصة بدائرة التس�جيل 
العق�اري وس�وف يت�م تزوي�د دوائ�ر املالي�ة 

واالوقاف بنسخة منها 
رئيس الدائرة 

املالحظ سالم نعيم عبد الله 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة
العدد/ 247/ب2019/2

التاريخ 2019/4/2
اعالن

اىل املدعى عليه / مصطفى حسني طالب
بتاري�خ 2019/1/21 اقام املدعي ) مصطفى 
محم�د عب�د الع�ايل( ض�دك الدع�وى البدائية 
املرقمة247/ب2019/2 طلب فيها ) املطالبة 
بدين مبلغ قدره 20,000 $ عرين الف دوالر 
( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار واختيارية  منطقة 
كندة الثانية املدعو ) نعمة سلمان الحسناوي( 
فق�د تقرر  تبلغك  اعالن�ا بصحيفتني محليتني  
للحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق 2019/4/14  الساعة التاسعة صباحا  
عند عدم حضورك او ارس�الك م�ن ينوب عنك 
قانون�ا او تقديم�ك ملع�ذرة مروعة فس�وف 
تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا وف�ق 

القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل الشافعي

محكمة بداءة السماوة
العدد / 1266/ب/2019

التاريخ 2019/3/31
اىل املدعى عليهما / 1 � مهند عبد العظيم عباس

2 � حسني عبد العظيم عباس
اص�درت هذه املحكم�ة غيابي�ا قرارها املرق�م 1266/

ب/2017 يف 2018/12/24 ال�ذي يق�ي ب�رد دع�وى 
املدعني كل من ) عيل وعبد الحميد وايمان ونجيه ورجاء 
وق�دس وزينب اوالد احمد عب�د الحميد احمد وتحميلهم 
الرس�وم واملصاري�ف بما فيه�ا اتعاب محام�اة الوكيل 
املدع�ى عليهم املحامي اموري نجم عبود واملحامي نهاد 
ارزوق�ي ووكيل املدع�ى عليه )44( وزي�ر املالية اضافة 
لوظيفت�ه املوظ�ف الحقوقي ع�يل عمران عب�اس مبلغ 
وق�دره خمس�مائة الف دين�ار دينار ي�وزع فيما بينهم 
بالتس�اوي وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار منطقة دينار يوزع فيها 
بينهم بالتساوي وملجهولية محل اقامتكما حسب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة الرقي لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بقرار الحكم 
اع�اله ولكما حق الطعن  به وف�ق الطرق املقررة قانونا 
خالل املدة القانونية وبعكس�ه سيكتسب الحكم الدرجة 

القطعية وفق االصول
القايض

عماد ياسني خضري
����������������������������������������������

وزارة العدل 
مالحظية التسجيل العقاري 

يف الرميثة
اعالن طلب تسجيل عقارمجددا 

طالب التس�جيل املجدد  )مصطفى ومرتىض ولدي جواد 
كاظم( 

الدائ�رة بتاري�خ  بن�اءا ع�ى الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه 
2019/2/13 لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل )1001(

محلة الغربي الواقع يف الرميثة باسم مصطفى ومرتىض 
ول�دي ج�واد كاظ�م باعتب�اره حائ�زا له بصف�ة املالك 
للم�دة القانونية ولغرض تثبي�ت امللكية املذكورة تمهيدا 
للتسجيل وفق القانون 43 لسنة 1971 املعدل قررنا اعالن 
هذا الطلب فعى من يدعي بوجود عالقة او حقوق عينية 
او ش�خصية  عى هذا العقار تقدي�م ما لديه من طلبات 
او دفوع او اعرتاضات خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من  
اليوم التايل لنر االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا من الي�وم التايل النتاهء مدة 
هذا االعالن وذلك الثبات  ما لديه من حقوق موقعيا اثناء 
الكشف الذي سيجري يف املوعد املذكور اعاله وسوف يتم 
لصف نس�خة من هذا االع�الن يف موقع العقار ويف لوحة 
االعالنات الخاصة بدائرة التس�جيل العقاري وسوف يتم 

تزويد دوائر املالية واالوقاف بنسخة منها 
 رئيس الدائرة

املالحظ /  سالم نعيم عبد الله

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : 333/ش2019/3

التاريخ 2019/3/27
اعالن

اىل املدعى عليه / ابراهيم نارص حسني
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد 333/ش2019/3 
وامل�ؤرخ يف 2019/3/7  املتضمن الحكم بتأييد حضانة 
املدعية اس�يد احمد عبد ال�رزاق لالطفال كل من نرسين 
ويعق�وب وايوب وبن�ني لغرض مراجعة جمي�ع الدوائر 
الرس�مية وش�به الرس�مية ع�ى ان ال يس�تخدم الحكم 
لغ�رض الحص�ول ع�ى ج�وازات س�فر للمحضونني او 
الس�فر بهم خ�ارج الع�راق اال بموافق�ة والدهم املدعى 
علي�ه وتحميل املدعى عليه الرس�وم واملصاريف واتعاب 
محام�اة وكي�ل املدعي�ة مبلغ ق�درة ع�رة االف دينار 
وص�در الحك�م اس�تنادا الح�كام امل�واد 1/57 اح�وال 
ش�خصية و 22 و67 و140 واثبات و161 و 166 و177 
و203 مرافعات مدنية و 63 محاماة معدلة حكما غيابيا 
قاب�ال لالع�رتاض والتميي�ز وافهم علن�ا يف 2019/3/7 
وملجهولية محل اقامتكم ق�ررت هذه املحكمة تبليغكم 
اعالن�ا يف صحيفت�ني محليتني بالق�رار املذكور ولك حق 
االعرتاض والتمييز خالل ع�رة ايام من  تاريخ االعالن 
او من ينوب عنك قانونا وبعكسه سوف  يكتسب الحكم 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

عيل لفته جادر
����������������������������������������������

محكمة بداءة السماوة
العدد  :826/ب/2019

التاريخ 2019/3/31
اىل  /املدع�ى عليه ) ع�يل احمد يوس�ف( املدير املفوض 

ملعمل طابوق املثنى اضافة لوظيفته
اقام املدعي )حاكم ش�اكر عبد الرض�ا( الدعوى البدائية 
املرقمة اع�اله الذي طل�ب الحكم له بموجبه�ا بالزامك 
بتأديتك له مبلغ مقداره ثالثمائة مليون دينار كتعويض 
للمدع�ي ع�ن االرضار الت�ي لحق�ت باملدع�ي وتحميلك 
الرس�وم واملصاري�ف وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
كت�اب محكمة ب�داءة الرصافة بالع�دد 826/ب/2019 
يف 2019/3/17 واملرف�ق به�ا ورق�ة التبلي�غ مروحا 
عليه�ا م�ن القائ�م بالتبلغ حيدر حس�ني لفت�ه بتاريخ 
2019/3/17 حسب اش�عار مختار منطقة محلة 501  
يف محافظة بغداد الس�يد احمد كاظم حس�اس لذا تقرر 
تبليغكم بواس�طة صحيفيت�ن  محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة املوافق 2019/4/10  الس�اعة الثامنة والنصف 
صباحا وبعكسه سوف تسري املحكمة باجراءات الدعوى 

واملرافعات بحقكم غيابا وعلنا وفقا للقانون
القايض

حسنني  فاضل عيل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة / 2017/359

التاريخ 2019/3/27
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ الكوفة تمام العقار تسلس�ل 7/91 
مقاطع�ة 8 دور الكوفة الواق�ع يف الكوفة العائد للمدين 
احمد دح�ام حمود املحج�وز لقاء طلب الدائن س�عدية 
كاظم حسني البالغ 21,000,000 واحد وعرون مليون 
دينار فع�ى الراغب بالراء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة ثالث�ني يوما تبدأ من اليوم التايل للنر مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة عرة من املائ�ة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل 

والداللية عى املشرتي 
املنفذ العدل
املواصفات :

الكوف�ة / 7/91  : كوف�ة /دور  � موقع�ه ورقم�ه   1
مقاطعة 8

2 � جنسه ونوعه :  دار
3 �  حدوده واوصافه بلدية الكوفة

4 � مش�تمالته : العق�ار يق�ع  عى ش�ارع فرعي 6 مرت 
ويك�ون الدخول اليه م�ن العقار املجاور له بالتسلس�ل 
8/91 مقاطع�ة 8  وه�و يتال�ف م�ن طابق�ني الطابق 
االريض ه�و عب�ارة ع�ن غرف�ة كب�رية االرضي�ة كايش 
موزائيك الجدران بورك الس�قف من الكونكريت املسلح 
وه�ذا الطابق مفتوح عى العق�ار املجاور له اما الطابق 
االول ويك�ون الصعود اليه  بواس�طة س�لم م�ن العقار 
املج�اور له ويتالف من غرفتني الس�قف من الكونكريت 
املس�لح ج�دران الطابقني  من�ه البورك هزارة 10 س�م 

كايش والعقار مجهز فقط كهرباء 
5 � مساحته  66,12 مرت مربع
6 � درجة العمران : جيدة جدا

7 �  الش�اغل  :سعدية  كاظم حسني وترغب بالبقاء بعد 
البيع بصفة مستأجر

8 �  القيمة املقدرة : 62,742,000 اثنان وستون مليون 
وسبعمائة واثنان واربعون الف دينار 

����������������������������������������������
تنويه 

/14 يف   1867 بالع�دد  املس�تقبل  صحيف�ة  يف  ذك�ر 
اذار/2019 وباالع�الن الخ�اص بدائ�رة تنفي�ذ الكوف�ة 

بالعدد 168/ت/2017 يف 2019/3/12
ورد س�هوا بالع�دد 168/ت/2017 خطا والصحيح هو 
268/ت/2017 وكذل�ك ورد س�هوا س�هام املدين خطأ 
والصحي�ح ه�و تم�ام العق�ار ول�م يذك�ر يف النقطة 4  

حدوده واوصافه بلدية الكوفة لذا اقتىض التنويه

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري

تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط  للمرة الثانية عن تاجري 
االم�الك املردجة اوصافها يف ادناه والعائة اىل مديرية بلدية الحي وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعى الراغبني باالش�رتاك يف 
املزاي�دة العلنية مراجع�ة مديرية بلدية الحي خالل فرتة )15( خمس�ة عر 
يوم�ا تب�دأ من اليوم الت�ايل لنرها يف الصح�ف اليومية مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة )%30( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا 
ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر 
مديرية  البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا ( ويتحمل من ترسو 
علي�ه املزايدة اج�ور النر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعى املس�تأجر 
جل�ب هوية االحوال املدني�ة مصورة واصلية ويتم االلت�زام بكافة التعليمات 

والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

مديرية بلديات واسط 
جلنة البيع واالجيار

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط عن تاج�ري االمالك املدرج�ة اوصافها يف ادناه 
والعائة اىل مديرية بلدية العزيزية وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لس�نة 2013 فعى 
الراغبني باالش�رتاك يف املزاي�دة العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية خ�الل فرتة )30( ثالثون يوما 
تبدأ من اليوم التايل لنرها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%30( 
م�ن القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من 
م�دة االع�الن يف مقر مديري�ة  البلدية اعاله يف تمام الس�اعة )العارشة صباحا ( ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة اجور النر واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية 

مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

الموقع مدة االيجار المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت

الحي الصناعي سنتان  100 398 ورشة صناعية 1
منتزه الحي 

القديم سنة واحدة  600 662 ساحة لبيع المواد االنشائية 2

منتزه الحي القديم سنة واحدة  500 663 ساحة مستخدمة معمل بلوك  3

منتزه الحي القديم سنة واحدة  500 664 ساحة مستخدمة معمل بلوك 4

منتزه الحي القديم سنة واحدة  600 665 ساحة لبيع المواد االنشائية 5

الحي الصناعي سنتان  50 376 محل صناعي 6

الحي الصناعي سنتان  50 535 محل صناعي 7

الحي الصناعي سنتان  33 348 ورشة تصليح سيارات 8

الحي الصناعي سنتان  200 356 معمل حدادة 9

العدد 791
التاريخ 2019/3/25

العدد 523
التاريخ 2019/3/3

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

الموقع مدة االيجار مساحته م2 رقم الملك نوع الملك ت
تحت فندق البلدية سنة واحدة  15 80 حانوت   1

مقابل المكتبة العامة سنة واحدة  11,7 117 حانوت   2
مجاور الكراج الموحد سنة واحدة  15 172 حانوت   3
مجاور الكراج الموحد سنة واحدة  15 173 حانوت   4
مجاور الكراج الموحد سنة واحدة  15 183 حانوت   5
مجاور الكراج الموحد سنة واحدة  15 187 حانوت   6
مجاور الكراج الموحد سنة واحدة  15 188 حانوت   7
مجاور الكراج الموحد سنة واحدة  125,74 189 حانوت   8

التمويل الذاتي سنة واحدة  13,5 198 حانوت   9
التمويل الذاتي سنة واحدة 13,5 199 حانوت   10

مجاور جامع االمام الرضا )ع( سنة واحدة 10 230 حانوت   11
مجاور جامع االمام الرضا )ع( سنة واحدة 10 231 حانوت   12
مجاور جامع االمام الرضا )ع( سنة واحدة 11,8 233 حانوت   13
مجاور جامع االمام الرضا )ع( سنة واحدة 10,8 234 حانوت   14
مجاور جامع االمام الرضا )ع( سنة واحدة 8 235 حانوت   15
مجاور جامع االمام الرضا )ع( سنة واحدة 8 236 حانوت   16
مجاور جامع االمام الرضا )ع( سنة واحدة 8 237 حانوت   17
مجاور جامع االمام الرضا )ع( سنة واحدة 11 243 حانوت   18
مجاور جامع االمام الرضا )ع( سنة واحدة 9,25 244 حانوت   19
مجاور جامع االمام الرضا )ع( سنة واحدة 10 245 حانوت   20

املهندس االقدم
عيل عبد صيوان

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

القايض
طالب حسن حريب

رئيس حمكمة استئناف املثنى االحتادية



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
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اعالن
اىل الرشيك / قاس�م عبد علوص اقتىض 
حض�ورك اىل بلدية النجف وذلك الصدار 
اجازة بناء والحاص بالعقار 3/52897 
ح�ي النداء عن طريق رشي�كك بالعقار 
املواطن محمد عبد الرضا جبار وبخالف 
حس�ب  االج�ازة  تص�در  س�وف  ذل�ك 

الضوابط الالزمة
��������������������������������

اعالن
اىل املواطن خالد عبد االمري عبيد اقتىض 
حض�ورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك 
الصدار اج�ازة بناء والخاص�ة بالعقار 
املرق�م 3/52425 حي النداء عن طريق 
رشي�كك يف العقار اع�اله املواطن عامر 
جميل راهي وعند عدم حضورك س�وف 

تصدر االجازة وفقا للقانون
��������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / سعد مناحي خليوي

اقتىض حض�ورك اىل  مقر بلدية النجف 
لغرض اص�دار اجازة بناء للعقار املرقم 
59929/3 ح�ي النداء خالل عرشة ايام 
من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�تتم 
االج�راءات دون حض�ورك ع�ن طريق 
رشي�كك يف العقار اع�اله املواطن كمال 

عبويس محمد 
طالب االجازة

كمال عبويس محمد
��������������������������������

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة املرقم�ة 2687 يف 
2014/12/2 بأس�م ) احمدعبد االمري 
حس�ني( الصادرة من نقابة املهندسني 
عليه�م  يعث�ر  م�ن  بغ�داد  العراقي�ني 

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

مديرية رشطة الكهرباء 
الف�رات  كهرب�اء  رشط�ة  قس�م 

االوسط 
مركز رشطة كهرباء املسيب 

اعالن تبليغ بالحضور 
اىل الرشط�ي اله�ارب ) عدي مزبان 
طعان ثامر الخفاجي ( اسم والدته 
اكرام دوخي الساكن ذي قار – مركز 
املدين�ة – اقتىض حضورك اىل مركز 
رشطة كهرباء املسيب لغرض انجاز 
املجلس التحقيقي الخاص بهروبك 
ويف ح�ال عدم الحضور س�وف يتم 
اكم�ال االج�راءات القانونية بحقك 

غيابيا .
عقيد الرشطة الحقوقي 

قاسم حسني عناد 
رئيس املجلس التحقيقي 

��������������������������������

فقدان 
فقد املدعو ) عيل حويد خلف سحل 
القي�ي ( فمن يعث�ر عليه االتصال 
بقي�ادة عملي�ات ص�الح الدين وله 

االجر والثواب .
��������������������������������

اعالن 
اىل الرشيكني / محم�د حمدان عبد 

وعزيز جبار حسن .
اقت�ىض حضورك�م يف بلدية س�بع 
الب�ور النج�از اجازة بن�اء للقطعة 

املرقمة 1 / 9383 .
الرشيك 

لقاء قيس محمد جواد 
��������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / 

الكرخ االتحادية
محكمة بداءة الكرخ 

العدد  3508/ب /2018
املدعيه / هدى عبدالغفور عمر

 املدعىعلي�ه / 1- هال�ه عالء نجيب 
2- ن�ور قيص عبدالغف�ور 3- عمر 
ق�يص عبدالغف�ور 4-     مصطفى 

قيص عبدالغفور  
قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
يف   ) )3508/ب/2018  املرق�م  
2018/12/31  ق�رار يق�ي في�ه 
الحك�م بازالة ش�يوع العقار املرقم 
568/9 م20 داودي بيع�ا وتوزي�ع 
صايف الثمن عىل الرشكاء كل حسب 
سهامه يف العقار وتحميل الطرفني 
مصاري�ف الدع�وى وب�دل أتع�اب 
املحام�ي  املدع�ي  وكي�ل  محام�اة 
مزاحم عبداملجيد عيل بنس�بة %10 
من حصة موكله عىل ان التزيد عىل 
ديناروملجهولي�ة  ال�ف  خمس�مائة 
مح�ل إقامته�ا حس�ب رشح املبلغ 
القضائي املؤيد من الجهة الرسمية 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني  تقرر 
بقرار الحكم اعاله ولك حق الطعن 
ب�ه وف�ق الط�رق املق�ررة قانون�ا 
وخ�الل امل�دة القانونية  وبعكس�ه 
سيكتس�ب الحكم الدرجة القطعية 

وفق االصول 
القايض 

سيف عباس مخلف
��������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / 

الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة الكرخ 

العدد  1127/ب /2019
اىل املدعى عليه / فاضل داود حميد 
 اقامت املدعية ) س�هام اس�ماعيل 
ابراهي�م ( الدع�وى املرقم�ة اعاله 
لدى ه�ذه املحكم�ة يطالب�ك فيها 
يعدم نفاذ ترصف�ك بالعقار 323/ 
642 بتأدي�ة واعادة الحال اىل مكان 
عليه قبل الترصف وتحمبلك الرسوم 
واملصاريف  وملجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجل�س البل�دي وانتقال�ك اىل جهة 
مجهول�ة ق�رر تبليغ�ك بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
التاسعة  الساعة  يوم2019/4/10 
ويف حالة عدم حضورك او من ينوب 
عنك قانونا ستجري بحقك املرافعة 

غيابا وعلنا وفق االصول 
القايض 

عيل محمد هاشم الناجي

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االمالك املبينة يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية 
العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )15( خمسة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة )100%( من القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الساعة 
الع�ارشة والنص�ف صباح�ا يف اليوم التايل النته�اء املدة اعاله من تاريخ النرش وع�ىل قاعة مديرية بلدية العم�ارة واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رس�مية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاريف املرتتبة عىل 
ذل�ك م�ع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العم�ارة خالل فرتة )10( عرشة ايام من 

تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات  950,000 تسعمائة 
وخمسون الف دينار 13,5م2 الصناعية القديمة /كراج البلدية جزء 

من العقار 225/118نهر دجلة حانوت رقم 64 1

3 سنوات  550,000 خمسمائة 
وخمسون الف دينار 13,5م2 الصناعية القديمة /كراج البلدية جزء 

من العقار 225/118نهر دجلة حانوت رقم 70 2

3 سنوات  600,000 ستمائة 
الف دينار 10م2 الصناعية القديمة /كراج البلدية جزء 

من العقار 225/118نهر دجلة حانوت رقم 37 3

3 سنوات  600,000 ستمائة 
الف دينار 10م2 الصناعية القديمة /كراج البلدية جزء 

من العقار 225/118نهر دجلة حانوت رقم 38 4

3 سنوات  900,000 تسعمائة 
الف دينار 10م2 الصناعية القديمة /كراج البلدية جزء 

من العقار 225/118نهر دجلة حانوت رقم 40 5

3 سنوات  700,000 سبعمائة 
الف دينار 30م2 الصناعية القديمة /كراج البلدية جزء 

من العقار 225/118نهر دجلة حانوت رقم 46 6

3 سنوات  700,000 سبعمائة 
الف دينار 30م2 الصناعية القديمة /الخدمات جزء من 

العقار 225/118نهر دجلة حانوت رقم 48 7

3 سنوات 700,000 سبعمائة 
الف دينار 30م2 الصناعية القديمة /الخدمات جزء من 

العقار 225/118نهر دجلة حانوت رقم 49 8

3 سنوات 700,000 سبعمائة 
الف دينار 30م2 الصناعية القديمة /الخدمات جزء من 

العقار 225/118نهر دجلة حانوت رقم 50 9

700,000 سبعمائة  3سنوات 
الف دينار 30م2 الصناعية القديمة /الخدمات جزء من 

العقار 225/118نهر دجلة حانوت رقم 51 10

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدي�ة عند الحاجة اليه وخالل ف�رتة التأجري او عند انتهاء العق�د دون املطالبة بالتعوي�ض او اللجوء اىل املحاكم 

املختصة

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلدية العم�ارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري االم�الك املبينة يف ادناه 
والعائدة اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية 
العم�ارة خالل فرتة )15( خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة )100%( م�ن القيمة التقديرية وينادى للمزايدة يف الس�اعة الع�ارشة والنصف صباحا يف 
الي�وم التايل النتهاء امل�دة اعاله من تاريخ النرش وعىل قاع�ة مديرية بلدية العم�ارة واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسمية يكون موعدها اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاريف 
املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة 
خالل فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات 

القانونية

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3 سنوات  800,000 ثمانمائة الف دينار  9م2 قطاع 15 شعبان كشك رقم 18 1

3 سنوات  2,450,000 مليونان واربعمائة 
وخمسون الف دينار 16م2 حي الحسن العسكري جزء من 

العقار 2407/118 كشك رقم 2 2

3 سنوات  1,050,000 مليون وخمسون 
الف دينار  15م2 حي المعلمين القديم/مجاور 

القسم البلدي كشك رقم 1 3

3 سنوات  1,050,000 مليون وخمسون 
الف دينار  15م2 حي المعلمين القديم/مجاور 

القسم البلدي كشك رقم 2 4

3 سنوات  1,050,000 مليون وخمسون 
الف دينار  15م2 حي المعلمين القديم/مجاور 

القسم البلدي كشك رقم 3 5

3 سنوات  1,050,000 مليون وخمسون 
الف دينار  15م2 حي المعلمين القديم/مجاور 

القسم البلدي كشك رقم 4 6

3 سنوات  1,050,000 مليون وخمسون 
الف دينار  15م2 حي المعلمين القديم/مجاور 

القسم البلدي كشك رقم 5 7

3 سنوات  1,050,000 مليون وخمسون 
الف دينار  15م2 حي المعلمين القديم/مجاور 

القسم البلدي كشك رقم 6 8

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدية عند الحاجة اليه وخالل فرتة التأجري او عند انته�اء العقد دون املطالبة بالتعويض او 

اللجوء اىل املحاكم املختصة

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اجراء مزايدة علنية لتأجري )دور البلدية(  املبينة تفاصيلها يف ادناه والعائدة 
اىل مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة مراجعة سكرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خالل فرتة )15( خمسة 
ع�رش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة )100%( م�ن القيمة التقديرية وينادى 
للمزاي�دة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم التايل النتهاء املدة اعاله م�ن تاريخ النرش وعىل قاعة مديرية بلدية العمارة 
واذا ص�ادف ي�وم املزايدة عطلة رس�مية يك�ون موعدها اليوم ال�ذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النرش �  وكافة 
املصاري�ف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن ويكون عليه مراجعة مديرية بلدية العمارة خالل فرتة 

)10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكمال اجراءات التعاقد االصويل وبخالفه يتحمل االجراءات القانونية

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

سنة واحدة  850,000 ثمانمائة وخمسون الف 
دينار 140 م2 الماجدية دار جزء من العقار 488/4 1

سنة واحدة  850,000 ثمانمائة وخمسون الف 
دينار 140 م2 الماجدية دار جزء من العقار 472/4 2

سنة واحدة  850,000 ثمانمائة وخمسون الف 
دينار 140 م2 الماجدية دار جزء من العقار 472/4 3

سنة واحدة  850,000 ثمانمائة وخمسون الف 
دينار 140 م2 الماجدية دار جزء من العقار 625/4 4

سنة واحدة  850,000 ثمانمائة وخمسون الف 
دينار 140 م2 الماجدية دار جزء من العقار 625/4 5

سنة واحدة  850,000 ثمانمائة وخمسون الف 
دينار 143 م2 الماجدية دار جزء من العقار 762/4 6

سنة واحدة  850,000 ثمانمائة وخمسون الف 
دينار 143 م2 الماجدية دار جزء من العقار 762/4 7

سنة واحدة  750,000 سبعمائة وخمسون الف 
دينار 143 م2 الماجدية دار جزء من العقار 762/4 8

سنة واحدة  950,000 تسعمائة وخمسون الف 
دينار 120 م2 الماجدية دار جزء من العقار 560/4 9

سنة واحدة  950,000 تسعمائة وخمسون الف 
دينار 150 م2 الماجدية دار جزء من العقار 560/4 10

سنة واحدة  950,000 تسعمائة وخمسون الف 
دينار 150 م2 الماجدية دار جزء من العقار 560/4 11

سنة واحدة  950,000 تسعمائة وخمسون الف 
دينار 120 م2 الماجدية دار جزء من العقار 561/4 12

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدي�ة عند الحاجة اليه وخالل ف�رتة التأجري او عند انتهاء العق�د دون املطالبة بالتعوي�ض او اللجوء اىل املحاكم 

املختصة

رئاسة لجنة تثبيت امللكية يف النجف
العدد /6/مجدد/2018

التاريخ 2019/4/1
اعالن تثبيت عائدية عقار مجددا

بن�اءا عىل ثب�وت عائدية تم�ام العقار 
تسلس�ل  )911 محلة الحويش( البالغ 
مس�احته 42,46 م اىل مصطفى معني 
جاب�ر بموج�ب ق�رار تثبي�ت العائدية 
6/مج�دد/2018  بالع�دد    ص�ادره 
م�ن  الص�ادر    2019/3/24 وتاري�خ 
لجن�ة تثبيت امللكي�ة يف النجف لذا نعلن 
ه�ذا القرار  فعىل من لديه اعرتاض عىل 
مضمونة  الطعن به تمييزا لدى محكمة 
اس�تئناف منطق�ة النج�ف االتحادي�ة 
بصفته�ا التمييزية خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لنرش هذا 
االع�الن  وعند انتهاء امل�دة وعدم ورود 
اش�عار لتقديم طعن  ستبارش مديرية 
التس�جيل العق�اري يف النج�ف  وفق�ا 

لقرار تثبيت العائدية 
القايض

عبد الرضا  عبد نور الجنابي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف النجف

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : بال 

التاريخ :2019/4/3
اعالن

اىل / املدعوة  / فضيلة كنو حسون
ق�دم طالب حج�ة الوفاة باقر ه�ادي جواد 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وف�اة بح�ق املدع�وة )فضيل�ة كنو 
حس�ون( قررت املحكمة تبليغك يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

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

تنويه 
ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي 
 ( ت  يف   2019/3/11 يف   )1864  ( بالع�دد 
21( يف حق�ل التخم�ني )1000( دينار خطأ 
والصحيح )900( دين�ار ويف ت )23( حقل 
التخم�ني )1100( دين�ار خط�أ والصحيح 
)1000( دينار ويف ت ) 18/17/16(  يف حق 
املساحة )8/5( خطأ والصحيح )5/8( لذا 

اقتىض التنويه

جلس القضاء االعلىم
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد : 464/ج2019/1

التاريخ 2019/2/19
اعالن

اىل املتهم الهارب / عيل نارص محمد
حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )464/

ج2019/1(  والخاص�ة باملش�تكي ) ع�يل 
عب�د حس�ن ثابت(  وفق امل�ادة 1/459 من 
قان�ون العقوبات وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى 
عليه قررت املحكم�ة تبليغك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم 
2019/3/31  وعن�د عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا وعلن�ا حس�ب 

االصول
القايض

سجاد محمد اسماعيل

������������������������������������

فقدان 
فقد الوصل الصادر من بلدية النعمانية 
املرق�م 1010390 يف 21 / 12 / 2017 
بمبلغ 276000 مائتان وستة وسبعون 
الف دينار – امانات ملك رقم 144 بأسم 
/ ناظم قاس�م هاشم – فعىل من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 1283/ب2017/3

التاريخ 2019/3/31
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرقم  203/3188 حي الس�عد  يف النجف عليه 
تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه 
اوصاف�ه وقيمته ادناه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )ثالثون( يوما من اليوم الثاني لنرش 
االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
من القيم�ة املقدرة بموجب صك مص�دق المر  محكمة 
ب�داءة النجف وصادر من م�رصف الرافدين رقم )7(  يف 
النج�ف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثانية 
عرش م�ن اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل 
املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

العقار 203/3188 حي الس�عد يف النجف عبارة عن دار 
ركن شارع بعرض 60 مرت و 15 مرت ويتكون من جزئني 
م�ن الداخل الجزء االول يتكون من  دار بطابقني الطابق 
 7,80×5,7 واس�تقبال  حديق�ة  ع�ىل  يحت�وي  االريض 
وغرف�ة وكليدور  وس�احة 5,10×4,5 ومطبخ وطارمة 
وثالث غ�رف ن�وم وبابعاد 4×5 م�رت الثنني ام�ا الثالثة 
بمس�احة 4× 3,5 باالضافة اىل مخزن وصالة وس�طية 
اي ان الطاب�ق االريض باربع غرف ام�ام الطابق العلوي 
يتكون م�ن اربعة غرف بقياس�ات مختلف�ة وصحيات 
عدد2 وصالة وسطية وس�طح يحتوي عىل مطبخ وهو 
مش�غول من قب�ل قحطان وعقي�ل وقيص ودري�د اوالد 
عب�ود عبد االمري مدلول وهم يرغب�ون بالبقاء يف العقار 
بع�د البي�ع بصفة مس�تأجرين ام�ا الج�زء الثاني فهو 
يتك�ون من  طابق واحد وبغرفت�ني نوم وحمام ومرافق 
ومطبخ وكلدور وغري مش�غول العق�ار مبني بالطابوق 
مس�قف بالكونكري�ت مجه�ز بامل�اء والكهرب�اء درجة 
عم�ران الدار جيدة ج�دا ان القيمة الكلي�ة للعقار مبلغ 
)834,100,000( ثمنمائة واربعة وثالثون مليون ومائة  

الف دينار فقط ال غريها( 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد 698/ش/2019
التاريخ 2019/3/31

اعالن
اىل املدعى عليه /صاحب عبد الحسن عبد

اقامت املدعية ش�يماء فليح عب�د اليمه  الدعوى املرقمة 
اع�اله امام ه�ذه املحكمة تطل�ب فيه�ا تصديق طالق 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك فق�د تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه 
املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق 2019/4/7 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حض�ورك او من ينوب عنك 
قانونا فس�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

حميد جخم علوان

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

دائرة الكاتب العدل يف النجف
العدد : 186

التاريخ 2019/3/2
اعالن
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل النجف االرشف
وجهة الس�يد رئي�س جامعة الكوفة / أ.د محس�ن عبد 
الحس�ني الظامل�ي اضاف�ة لوظيفت�ه وكبل�ه الحقوقي 
رائد عبد الحس�ني عباس االنذار املرق�م بالعدد العمومي 
س�جل  ويف    149 س�جل   2018/10/2 يف   )29987(
االن�ذارات )1860( اىل املدي�ر املف�وض لرشك�ة الرائ�د 
ص�وب   / النارصي�ة  وعنوانه�ا  املح�دودة  للمق�اوالت 

الشامية / حي الشموخ / مركز التدريب املهني( 
س�بق وان تعاق�دت دائرة م�وكيل اضاف�ة لوظيفته مع 
رشكتك�م عىل انش�اء م�رشوع كلي�ة االدارة واالقتصاد 
بموج�ب املناقص�ة املرقم�ة )7( لس�نة 2010 وبالنظر 
لع�دم التزامكم بتنفيذ املرشوع وتوقفكم عن العمل وقد 
تم س�حب العم�ل من قبل دائ�رة م�وكيل  بموجب االمر 
الجامعي  ذي الع�دد )ش.ق /20814 يف 2011/7/31( 
اس�تنادا للم�ادة 16/ثانيا م�ن تعليمات تنفي�ذ العقود 
الحكومية  رقم 1/ لس�نة 2008 واح�كام املادة 65 من 
رشوط املقاولة العمال الهندسة املدنية واحالة املرشوع 
اىل رشك�ة ادراك املس�تقبل للمق�اوالت العام�ة ونتيجة 
لالحال�ة املذكورة وخ�الل رشكتكم بالتزامه�ا التعاقدية 
فق�د ترتبة لدائرة موكيل / اضافة لوظيفته فرق البدلني 
البال�غ )586,066,418( خمس�مائة وس�تة وثمان�ون 
مليون وس�تة وس�تون ال�ف واربعمائ�ة وثمانية عرش 
دين�ار اس�تنادا  اىل كت�اب وزارة التعليم الع�ايل والبحث 
العلمي / قس�م العقود الحكومية املرقم )ع.أ /1491 يف 
2017/5/22( ل�ذا تقرر انذاركم ان�ذارا نهائيا برضورة 
تسديد املبالغ املرتتبة بذمتكم والبالغة   )586,066,418( 
خمس�مائة وس�تة وثمانون مليون وس�تة وستون الف 
واربعمائ�ة وثماني�ة عرش دين�ار خالل م�دة )10( ايام 
من تاريخ تبلغكم وبعكس�ه س�تضطر الجامعة التخاذ 
االج�راءات القانونية واقامة الدع�وى القضائية ضدكم 

امام املحاكم املختصة واستحصال املبلغ املذكور
ارس�ل اىل دائرة كاتب عدل النارصية لغرض تبليغ املدير 
املفوض لرشك�ة  الرائد للمقاوالت املح�دودة واعيد الينا 
مرشوح�ا علي�ه م�ن قب�ل مبلغ مرك�ز  رشط�ة الثورة 
املفوض عبد الزهرة رهيم بكتابهم املرقم 3081/1/7/2 
يف 2019/3/5 واش�عار مختا  حي الش�موخ  /1 السيد 
جابر مس�ري ساجت بانها غري مس�جلة يف سجالته وقد 
ارتحل�ت اىل جهة غري معلوم�ة يف الوقت الحارض وكتاب  
دائ�رة كاتب ع�دل النارصية املرق�م 4430 2019/3/5 
لذا قررن�ا النرش بالصحيفتني الرس�ميتني لغرض تبليغ 
الرشك�ة املذك�ورة اعاله باالن�ذار وملدة ع�رشة ايام من 

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

عماد محمد عيل الشبيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 494/ب2017/3

التاريخ 2019/3/27
بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العقار املرقم  75946/3 حي الس�الم  يف 
النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار  
املذك�ور اع�اله واملبين�ه اوصافه وقيمت�ه ادناه 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خالل )خمسة عرش( يوما من اليوم الثاني لنرش 
االع�الن مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة بموجب صك 
مصدق الم�ر  محكمة بداءة النج�ف وصادر من 
م�رصف الرافدين رقم )7(  يف النجف وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش من اليوم 
االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املش�رتي 
جل�ب هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف

العق�ار املرق�م 75946/3 حي الس�الم يف النجف 
عب�ارة ع�ن دار مف�رزة اىل جزئ�ني بص�ورة غري 
رس�مية يقع ع�ىل ش�ارعني )ركن(  كل ش�ارع 
بع�رض 10 م�رت يط�ل عىل س�احة الج�زء االول 
الركن بمساحة 100 م2 بطابقني الطابق االريض 
يحتوي عىل س�احة امامي�ة  وغرفة نوم ومطبخ  
مغلق بالس�رياميك وصالة واس�تقبال يف الطابق 
االريض ام�ا الطاب�ق العلوي يتك�ون من غرفتني 
ن�وم ومجموع�ة صحي�ة وصالة صغ�رية الجزء 
املذك�ور هزارت�ه واالرضية مرم�ر  درجة عمران 
الج�زء املذك�ور جيدة مش�غول من قب�ل املدعى 
عليهم�ا به�اء خالد واحم�د خالد وه�م يرغبون 
بالبق�اء يف العق�ار بعد البيع بصفة مس�تاجرين 
بعد البي�ع اما الج�زء الثاني املط�ل بالكامل عىل 
الس�احة بواجهة 10 مرت وه�ي بطابقني الطابق 
االريض  يتكون من غرفة نوم وصالة واس�تقبال 
مطبخ ومجموعة صحية وساحة امامية صغرية 
ام�ا الطابق العلوي يتكون م�ن  غرف نوم عدد3 
وصال�ة صغرية وصحيات ع�دد1 العقار بالكامل 
مبن�ي بالطاب�وق مس�قف بالكونكريت املس�لح 
مبلط بالس�رياميك مجهز باملاء والكهرباء درجة 
عمرانه جيدة مشغول من قبل املدعى عليه ضياء 
سليم حسني  وافراد عائلته وهم يرغبون بالبقاء 
يف العقار بعد البيع بصفة مستاجرين وان القيمة 
الكلي�ة للعق�ار مبل�غ )240,000,000( مائتان 

واربعون مليون دينار فقط ال غريها
����������������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب )الرشط�ي حيدر عب�د الحميد 

كاظم عيل املياحي( 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة 

العنوان / محافظة البرصة � 5 ميل
بم�ا ان�ك متهم وفق املادة 32 م�ن ق ع د رقم 14 
لس�نة 2008 الختالسك املس�دس الحكومي الذي 
بذمت�ك مع ملحقات�ه و )30( اطالق�ه من نوعه 
ع�ام 2010 وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغك بها 
االع�الن عىل ان تح�رض امام محكم ق�وى االمن 
الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة خالل 
مدة ثالث�ون يوما من تاريخ نرش ه�ذا االعالن يف 
صحيف�ة محلية يومية وتعليق�ه يف محل اقامتك 
ومق�ر دائرتك وتجي�ب عن التهم�ة املوجه ضدك 
وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابيا استنادا الحكام املواد ) 65 و 68 و69( من 
قان�ون اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة 

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

اىل املتهم الغائب )ر.ع محمد عبد الله حسني(  
املنس�وب اىل / مديرية رشط�ة محافظة البرصة 

واملنشات
العنوان / محافظة البرصة � املرشاق الجديد

بما انك متهم وفق املادة 456 من ق ع د رقم 111 
لسنة 1969 املعدل الحتيالك عىل املشتكي النقيب 
احمد جبار عبد الس�يد ع�ام 2015 باالتفاق مع 
اش�خاص مدني�ني   وملجهولي�ة اقامت�ك اقتىض 
تبليغ�ك بها االع�الن عىل ان تحرض ام�ام محكم 
ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل / املنطقة الخامس�ة 
البرصة خالل م�دة ثالثون يوما م�ن تاريخ نرش 
ه�ذا االعالن يف صحيف�ة محلية يومي�ة وتعليقه 
يف محل اقامت�ك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 
68 و69( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
 املنطقة الخامسة

املرصف الزراعي التعاوني 
للصريفة الشاملة

فرع ابو صخري
اعالن

املن�اذرة  العق�اري يف  التس�جيل  س�تبيع دائ�رة 
باملزاي�دة العلنية العقار املوص�وف ادناه والعائد 
للراه�ن )فاطم�ة كاظ�م حس�ن( واملق�رتض ) 
حس�ني نج�م عب�د( لق�اء طل�ب الدائ�ن املرتهن 
املرصف الزراعي التعاوني فرع ابو صخري والبالغ 
ق�دره ) 30000000( دين�ارا ع�دا الفوائ�د فعىل 
الراغبني باالش�رتاك مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
مدة )30( يوم اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبني معهم تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% من 
القيمة املقدرة للبيع البالغة ) 45000000( دينار 
وان املزايدة ستجري الس�اعة الثانية عرش ظهرا 

من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 180
2 � املحلة ورقم واسم املقاطعة : البدرية

3 � الجنس دار
4 �  النوع ملك رصف

5 � املساحة 247 م
6  �املشتمالت : ثالثة غرف نوم وهول واستقبال 

وحمام ومرافق صحية ومطبخ
7 � مقدار البيع 45000000 دينار

عباس فاضل عبيد
مدير الفرع

����������������������������������������
املرصف الزراعي التعاوني 

للصريفة الشاملة
فرع ابو صخري

اعالن
املن�اذرة  العق�اري يف  التس�جيل  س�تبيع دائ�رة 
باملزاي�دة العلنية العقار املوص�وف ادناه والعائد 
للراه�ن )مه�دي ياس�ني علي�وي(و املق�رتض ) 
محمد مهدي ياس�ني( لقاء طل�ب الدائن املرتهن 
املرصف الزراعي التعاوني فرع ابو صخري والبالغ 
ق�دره ) 10000000( دين�ارا ع�دا الفوائ�د فعىل 
الراغبني باالش�رتاك مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
مدة )30( يوم اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبني معهم تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% من 
القيمة املقدرة للبيع البالغة ) 45000000( دينار 
وان املزايدة ستجري الس�اعة الثانية عرش ظهرا 

من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 107/1
2 � املحلة ورقم واسم املقاطعة : م51 اللهيبات

3 � الجنس دار
4 �  النوع ملك رصف

5 � املساحة 200 م
6  �املش�تمالت : صالة واس�تقبال وغرفتني نوم 

ومطبخ وحمام ومرافق صحية  
7 � مقدار البيع 45000000 دينار

عباس فاضل عبيد
مدير الفرع

����������������������������������������
املرصف الزراعي التعاوني 

للصريفة الشاملة
فرع ابو صخري

اعالن
املن�اذرة  العق�اري يف  التس�جيل  س�تبيع دائ�رة 
باملزاي�دة العلنية العقار املوص�وف ادناه والعائد 
للراه�ن )رياض عب�د الزهرة جاس�م ( املقرتض 
) ري�اض عبد الزهرة جاس�م( لق�اء طلب الدائن 
املرته�ن امل�رصف الزراع�ي التعاون�ي ف�رع ابو 
صخ�ري والبالغ ق�دره ) 5000000( دين�ارا عدا 
الفوائ�د فع�ىل الراغبني باالش�رتاك مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل مدة )30( ي�وم اعتبارا م�ن اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحبني معهم 
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال 
تقل ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة للبي�ع البالغة 
س�تجري  املزاي�دة  وان  دين�ار   )450000000  (

الساعة الثانية عرش ظهرا من اليوم االخري
املواصفات :

1 � التسلسل او رقم القطعة : 636/1
2 � املحلة ورقم واسم املقاطعة : م51 اللهيبات

3 � الجنس دار
4 �  النوع ملك رصف

5 � املساحة 200 م
6  �املش�تمالت : غرفتني نوم واس�تقبال ومطبخ 

وحمام ومرافق صحية 
7 � مقدار البيع 450000000 دينار

عباس فاضل عبيد
مدير الفرع

العدد : 11264
التاريخ : 2019/3/18

العدد : 11265
التاريخ : 2019/3/18

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

العدد : 12360
التاريخ : 2019/3/24

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1877( الخميس  4  نيسان  2019 اعالنات10

محكمة بداءة السد العظيم
العدد14/ب/2019

املدع�ي/  مدي�ر بلدي�ة  الس�د العظي�م – اضافة 
لوظيفته / وكيله املوظف الحقوقي حس�ن هادي 

حسني   
املدعى عليهما / 1-   عماد شهاب حميد/ كاسب 

/ السد العظيم
2- وزير العدل / اضافة لوظيفته / وكيله املوظف 

الحقوقي حيدر هاني حسني
القرار:-

العقاراملرق�م  قي�د  بابط�ال   الحك�م  ق�رر 
/157 بالع�دد  الكرام�ي  ام  1846/23م31 

املدع�ى  باس�م  485واملس�جل  ت2005/1جل�د 
عليه االول واعادة تس�جيله باس�م دائ�رة املدعي 
اضافة لوظيفته واالش�عار اىل مالحظية التسجيل  
العقاري يف الخالص والجهات ذات العالقة لتاشري  
ذلك يف س�جالتهم بعد اكتساب الحكم درجة البتاة 
وتحمي�ل املدع�ى عليهم�ا الرس�وم واملصاري�ف 
واتع�اب محاماة وكي�ل املدعي اضاف�ه لوظيفته  
الحقوقي )حس�ن هادي حس�ني( مبل�غ مقداره 
)500000(خمس�مائة ال�ف دينار وص�در الحكم 
اس�تنادا الحكام املواد 1/139من قانون التسجيل 
العقاريوامل�واد 21و22و25و59من قانون االثبات 
واملواد156و159و161و166و177و185و203م

رافعات مدنيةواملادة 63 من قانون املحاماة املعدل 
حكما غيابيا قابل لالعرتاض واالستئناف والتمييز 
بحق املدعى عليه االول وحضوريا قابال الستئناف 
والتمييز بح�ق املدعى عليه الثان�ي وافهم علنا يف 

2019/3/24
القايض/ حسن هيثم طراد

�����������������������������������������
محكمة بداءة السد العظيم

العدد13/ب/2019
املدع�ي/  مدي�ر بلدي�ة  الس�د العظي�م – اضافة 
لوظيفته / وكيله املوظف الحقوقي حس�ن هادي 

حسني   
املدع�ى عليهم�ا / 1-   رمض�ان رحي�م صال�ح/ 

كاسب / السد العظيم
2- وزير العدل / اضافة لوظيفته / وكيله املوظف 

الحقوقي حيدر هاني حسني
القرار:-

العقاراملرق�م  قي�د  بابط�ال   الحك�م  ق�رر 
2068/23م31 ام الكرام�ي بالع�دد 180/ايل�ول 
/2005جل�د 482واملس�جل باس�م املدع�ى عليه 
االول واعادة تس�جيله باس�م دائرة املدعي اضافة 
التس�جيل   مالحظي�ة  اىل  واالش�عار  لوظيفت�ه 
العقاري يف الخالص والجهات ذات العالقة لتاشري  
ذلك يف س�جالتهم بعد اكتساب الحكم درجة البتاة 
وتحمي�ل املدع�ى عليهم�ا الرس�وم واملصاري�ف 
واتع�اب محاماة وكي�ل املدعي اضاف�ه لوظيفته  
الحقوقي )حس�ن هادي حس�ني( مبل�غ مقداره 
)500000(خمس�مائة ال�ف دينار وص�در الحكم 
اس�تنادا الحكام املواد 1/139من قانون التسجيل 
العقاريوامل�واد 21و22و25و59من قانون االثبات 
واملواد156و159و161و166و177و185و203م

رافعات مدنيةواملادة 63 من قانون املحاماة املعدل 
حكما غيابيا قابل لالعرتاض واالستئناف والتمييز 
بحق املدعى عليه االول وحضوريا قابال الستئناف 
والتمييز بح�ق املدعى عليه الثان�ي وافهم علنا يف 

2019/3/24
القايض/ حسن هيثم طراد

�����������������������������������������
دائرة كاتب عدل بعقوبة

بالعدد العمومي/9923/ السجل 50
اعالن تبليغ بالصحف ملجهولية محل السكن

تبليغ/ اىل السيد قيص عبد الحسني موىس/ بغداد 
الحسينية / الزهور م209ز43 و5

بواسطة االسيد كاتب عدل بعقوبة املحرتم
تب�ني م�ن رشح القائم بالتبليغ وحس�ب اش�عار 
املخت�ار أن�ك ارتحل�ت اىل  جهة مجهولة وحس�ب 
كت�اب دائ�رة الكات�ب الع�دل يف الزه�ور 214 يف 
رشط�ة  مرك�ز  واش�ارةلكتاب   2019/3/27
الزه�ور913 يف 2019/3/26 علية تق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني باالنذار املس�ري من 

قبل ) عامر مصحب نصيف( والذي جاء فيه
االنذار

املرق�م  العق�ار  من�ك  اش�رتيت  وان  يل  س�بق 
6588/2م39 كاط�ون  بموجب عق�د بيع ورشاء 
القط�ع واالرايض الس�كنية امل�دون م�ن مكت�ب 
ص�ري عبد االمري الدليم�ي بتاريخ 2003/8/29 
وبحضور الش�هود علما  تم تسليم مبلغ البيعنقدا 
وملرور فرتة طويلة ولم تحرض اىل مديرية التسجيل 
العقاري يف دياىل  لغرض تسجيل القطعة املذكورة  
اعاله باس�مي لذا انذرك بواس�طة السيد  الكاتب 
الع�دل يف  بعقوب�ة  بالحض�ور اىل املديري�ة اعاله 
يوم الثالث�اء املص�ادف 2019/3/26  بخصوص 
تسجيل القطعة وبخالفه  ذلك  سوف اقوم دعوى 
ضدك ام�ام املحاكم املختصة واحمل�ك االجراءات 

القانونية واتعاب املحاماة  وقد اعذر من انذر
املنذر/ عامر  مصحب نصيف

الكاتب العدل/ عقيل محمد ابراهيم
�����������������������������������������

مديرية تنفيذ بعقوبة
العدد/2019/972

اىل/ املنفذ عليه  محمد حاتم حمد
لق�د تحقق له�ذه املديرية من ان�ك مجهول محل 
االقامة ولي�س لك موطن دائم او موقت او مختار  

يمكن اجراء التبليغ
عليه واستنادا  للمادة) 27( من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية  التنفيذ بعقوبة 
/ قرية القادس�ية خالل  خمسة عرش يوما تبداء 
من اليوم التايل للنرش  ملبارشة املعامالت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراءات التنفيذ الجري فوق القانون
املنفذ العدل  االقدم

وفاء جليل ادهم
اوصاف املحرر

محمد حاتم حمد  كتاب مركز رشطة بهرز بالعدد 
ق2 /2556/1/3 يف 2019/3/28 واشعار مختار  

قرية القادسية

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 1039 

التاريخ : 3 / 4 / 2019 
م / نرش فقدان 

قدم�ت املدعوة مه�ا خليل كاظم عب�اس طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة الس�تصدار حجة حج�ر وقيمومة 
ع�ىل ولده�ا املفقود غ�زوان مزه�ر حريش احمد 
املزروعي والذي فقد يف قضاء بلد بتاريخ 11 / 3 / 
2015 بع�د ان تم اختطافه من قبل جهة مجهولة 
ول�م يعرف اي يشء عن مصريه لحد االن وهو من 
س�كنة محافظة صالح الدي�ن – قضاء بلد – حي 
الش�هداء – فعىل من لديه معلومات عنه االتصال 

بذويه او بهذه املحكمة او باي مركز للرشطة .
القايض 

عيل منديل خريبط 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف جديدة الشط 
العدد : 199 

التاريخ : 11 / 2 / 2019 
اىل / املفقود ) عباس ستار زيني ( 

م / اعالن 
بتاري�خ 16 / 1 / 2018 قدم�ت والدتك ) حمدية 
عب�د النبي خميس ( طلبا ت�روم فيه نصبها قيمة 
علي�ك لخروجك من ال�دار بتاريخ 18 / 8 / 2014 
ولع�دم معرفة حياتك م�ن ممات�ك – عليه قررت 
تبليغك بالصحف املحلية وخالل خمسة عرش يوما 
م�ن اليوم التايل للنرش فمن لديه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املحكمة وبعكس�ه س�وف تق�وم املحكمة 
بنصب املس�تدعية ) حمدية عب�د النبي خميس ( 

قيمة عليك .
القايض 

مصطفى حفظي رزوقي 
ق�ايض محكم�ة االح�وال الش�خصية يف جدي�دة 

الشط 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة كنعان 
العدد : 102 / ب / 2019 
التاريخ : 31 / 3 / 2019 

اىل املدعى عليه / عيل عبود فرج 
اقامت املدعية س�لمى محمود حم�د – امام هذه 
املحكم�ة الدعوى املرقمة اع�اله وملجهولية محل 
اقامتك حسب اشعار مختار قضاء التاجي ناحية 
س�بع البور املدعو مثنى س�عود جاسم املرفق مع 
كت�اب التبليغات القضائية املرق�م 4123 يف 18 / 
3 / 2019 ق�ررت هذه املحكمة تبليغك عن طريق 
الن�رش بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني 
للحض�ور اىل هذه املحكمة صباح ي�وم 15 / 4 / 
2019 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا ستجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

فالح حسن محمود 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة املقدادية 
العدد : 8 / ب / 2019 

التاريخ : 28 / 3 / 2019 
اىل / املدعى عليه : رشيد محمود جواد 

اصدرت محكمة بداءة املقدادية قرارها املرقم 8 / 
ب / 2019 وامل�ؤرخ يف 13 / 3 / 2019 والق�ايض 
بالزام�ك بمبل�غ مائ�ة وع�رشون ملي�ون دين�ار 
وملجهولي�ة محل اقامتك واش�عار مختار منطقة 
) حي اش�ور الثاني�ة ( وكتاب مرك�ز رشطة مني 
الدين بالع�دد 1972 يف 26 / 3 / 2019 الذي يؤيد 
ارتحال�ك اىل جه�ة مجهولة وعليه ق�ررت تبليغك 
بالحك�م الغياب�ي بصحيفتني يوميت�ني محليتني 
بقرار الحكم اعاله ويف حالة عدم االعرتاض واتباع 
ط�رق الطع�ن القانون�ي س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية حسب القانون .
القايض 

خضري عباس التميمي 
�����������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 58/ش/2019
التاريخ :2019/4/1

م/ تبليغ
املرقم�ة  الرشعي�ة  الدع�وى  حس�م  ملقتضي�ات 
)58/ش/2019( املقام�ة من قب�ل املدعية )رقية 
ج�ادر طال�ب( ع�ىل املدعى علي�ه )ادي�ب ظاهر 
جاس�م( واملتضمن طلب التفريق للهجر وبالنظر 
ملجهولي�ة محل إقامة املدعى عليه وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ املؤيد م�ن قبل مختار منطقة 17 
اب�ار بطيخ وتأييد املجلس البلدي ل�ذا تقرر اجراء 
تبليغك بصحيفة يومية يف موعد املرافعة املصادف 
2019/4/8  ويف حال�ة عدم حض�ورك او حضور 
من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وفق القانون.
القايض 

حازم محمد احمد

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 974 / ب1 / 2018 

التاريخ : 28 / 3 / 2019 
اعالن حكم غيابي صادر 

اىل املدعى عليهما / 1 – مجول حمد جدوع . 
2 – عطية غزال حسني .

بتاريخ 14 / 10 / 2018 اصدرت هذه املحكمة قرارها 
املرقم اع�اله املتضمن بتجديد الق�وة التنفيذية للحكم 
الصادر من هذه املحكمة بالعدد 346 / ب1 / 2000 يف 
25 / 4 / 2000 واملتضمن تمليك العقار العائد لكما يف 
القطعة املرقمة 15 / 31 م 9 بني سعد وتسجيله باسم 
املدعي حبيب لفته حسن حكما غيابيا قابال لالعرتاض 
والتمييز وملجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
يف مركز رشطة خان بني س�عد حسن كاظم يف 25 / 3 
/ 2019 مرفقه اش�عار مختار منطقة خان بني سعد 
ح�ي الص�ادق املدعو نه�اد جوري م�ؤرخ يف 24 / 3 / 
2019 واملص�دق م�ن املجلس املحيل لناحية بني س�عد 
تقرر تبليغكما بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
ويف حال عدم حضورك واالعرتاض او ارس�ال من ينوب 
عنك سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية بحقك وفق 

القانون .
القايض 

مهدي قدوري كريم 

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

رئاسة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف املقدادية 

العدد : 403 / ش / 2019 
التاريخ : 31 / 3 / 2019 

اىل / املدعى عليه / ليث عبد الغفور احمد 
اقام�ت املدعية رضيه منصور حلب�س الدعوى املرقمة 
403 / ش / 2019 والت�ي تطلب فيه�ا الحكم بتجديد 
الق�وه التنفيذية للق�رار املرق�م 980 / ش / 2011 يف 
16 / 11 / 2011 وملجهولية محل اقامتك حسب رشح 
القائم بالتبليغ واشعار مختار منطقة الهارونية قرية 
صخ�ر واملص�دق من املجل�س املحيل لقض�اء املقدادية 
وكت�اب مركز رشطة الصدور بالع�دد 1679 يف 24 / 3 
/ 2019 قرر تبليغكم بالحضور بموعد املرافعة املوافق 
14 / 4 / 2019 بصحيفتني يوميتني محليتني ويف حالة 
عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا ستجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول .
القايض 

تحسني حسني فزع العقابي 

�����������������������������������������
محكمة بداءة أبي الخصيب 

العدد: 48/ب/2019
التاريخ: 2019/4/2

إعالن 
تبيع محكمة بداءة أبي الخصيب العقار املرقم 26/161 
مقاطع�ة 29 الراضعية وذلك يف تمام الس�اعة الثانية 
ع�رش م�ن ظهر الي�وم الثالثني م�ن اليوم الت�ايل لنرش 
هذا االع�الن. فمن له رغبة بال�رشاء الحضور يف ديوان 
هذه املحكمة مس�تصحباً مع�ه التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املقدرة وبص�ك مصدق إن لم 
يكن رشيكاً وان أجور املنادي عىل املش�رتي كما مبينة 

أوصافه أدناه.
القايض / فيصل سلمان عطار

األوصاف:     
العق�ار املرق�م أع�اله عب�ارة ع�ن عرص�ة خالية من 
املغروس�ات واملشيدات مس�احته 6 أولك وانه يقع عىل 
ش�ارع فرعي ترابي وضمن منطقة س�كنية وال يوجد 
في�ه س�وى األنقاض. ق�درة س�عر املرت املرب�ع الواحد 
من االرض مبلغ خمس�مائة ألف دين�ار فتكون القيمة 

العمومية للعقار ثالثمائة مليون دينار ال غريها.

�����������������������������������������
محكم�ة قوى األمن الداخيل األوىل/ املنطقة الخامس�ة 

البرصة
إعالن

إىل/ املتهم الغائ�ب )ر.ع فارس عبد األمري كريم عباس 
الحلف�ي( املنس�وب إىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 

البرصة.
 العنوان / محافظة البرصة – حي الحسني.

بم�ا إن�ك متهم وف�ق امل�ادة / 32 م�ن ق.ع. د رقم 14 
لس�نة الختالس�ك املس�دس الحكومي الذي بذمتك مع 
ملحقاته و)30( ثالث�ون اطالقه من نوعه عام 2014. 
وملجهولي�ة اقامتك اقتىض تبليغ�ك بهذا اإلعالن عىل أن 
تحرض أمام محكمة قوى األمن الداخيل األوىل/ املنطقة 
الخامس�ة البرصة، خالل مدة ثالثون يوم�ًا من تاريخ 
ن�رش هذا اإلعالن يف صحيفة محلي�ة يومية وتعليقه يف 
مح�ل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة املوجهة 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابياً استناداً ألحكام املواد )65 و68 و69( من قانون 
أصول املحاكمات الجزائية لقوى األمن الداخيل رقم 17 

لسنة 2008.
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل األوىل
املنطقة الخامسة

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد: 347/ش/2019 
التاريخ :2019/3/31 

اعالن 
اىل املدعى عليه/ عبد الصمد كريم مهدي

اقام�ت زوجتك املدعي�ة )نجمة إبراهي�م عبد( الدعوى 
الرشعية املرقم�ة 347/ش/2019 والت�ي تطلب فيها 
التفري�ق للرضر وملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب 
مرك�ز رشطة س�امراء بالع�دد 1684 يف 2019/3/19 
واش�عار املخت�ار )طاهر حمي�د طه( مخت�ار منطقة 
الرشقية / س�امراء وشهادة الش�اهدين )احمد محمد 
عياش ووليد محمد عي�اش( واملصدق من قبل املجلس 
املحيل ملدينة س�امراء قررت املحكمة تبليغك بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور بموعد املرافعة 
املواف�ق 2019/4/16 ويف حال�ة ع�دم حضورك او من 
ينوب عنك قانوناُ فستجري املرافعة بحقك غيابياً وعلناً 

وفق القانون.
القايض 

قيرص عباس رشيد

تنويه
 )1875  ( بالع�دد  املس�تقبل  جري�دة  يف  س�هوا  ورد 
اعالن رشكة مصايف الوس�ط يف ي�وم االربعاء املصادف 
طلبي�ة   )2( رق�م  باع�الن  الخ�اص   2019/3/27
)2019/2( ذك�ر رقم االع�الن )1( خطأ والصحيح هو 

اعالن رقم )2(
لذا اقتىض التنيه

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/243
مقتبس حكم غيابي

1  �اس�م املحكمة : محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

2  �اسم  املتهم الغائب الرشطي )جفات صباح فاطس 
فدار( 

3 � رقم الدعوى 2019/243
4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  2014/6/9

5 � تاريخ  الحكم 2018/4/4
6 � املادة  القانونية )5 (  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 

املعدل 
7  �  خالصة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامس�ة ع�ىل املته�م الغائب الرشطي 
)جفات صباح فاطس فدار( عدم ش�مول املتهم اعاله 
بقانون العفو  رقم 27 لسنة 2016 عن التهمة املسندة 
الي�ه وف�ق احكام امل�ادة 5     من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 لغياب�ه م�ن تاريخ 2014/6/9 ولح�د االن وانه 
غري مفصول او مطرود او مستقيل حسب كتاب دائرته 

املرقم 6194  يف تاريخ 2017/12/31 
8 � الحبس الش�ديد  ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام 
املادة 5 من ق ع د رقم 14  لس�نة 2008 املعدل وبداللة 
املواد 61/االو و69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008  

لغيابه من تاريخ 2014/6/9 ولحد االن 
 9 � ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل بعد اكتس�اب الحك�م الدرجة القطعي�ة بداللة 

املادة 89/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
وال�زام املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / ثاني�ا وثالث�ا  م�ن ق  أ د  رقم 17 

لسنة 2008  
11 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغ�ري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

  2008
12 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحام�ي املنتدب ) جبار 
عاتي ج�ر( البالغة )25,000(  خمس�ة وعرشين الف 
دينار  عراقي ترصف له من خزينة الدولة  بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/4/4
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل 
رئيس املحكمة  

املنطقة الخامسة 

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2018/1134
مقتبس حكم غيابي

1  �اس�م املحكمة : محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

2  �اس�م  املج�رم الغائب الرشطي )س�عد دواي رايض 
عبيد( 

3 � رقم الدعوى 2018/1134
4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  2013/12/13

5 � تاريخ  الحكم 2018/10/8
6 � امل�ادة  القانوني�ة )5 (  م�ن ق ع درق�م 14 لس�نة 

 2008
7�  املنس�وب  اىل : مديري�ة رشط�ة محافظ�ة البرصة 

واملنشات 
8  �  خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون 
العفوالع�ام  رقم 27 لس�نة 2016 كونه م�ا زال ماكثا 
يف الغي�اب ولعدم صدور امر فصل او طرد او اس�تقالة 

حسب كتاب دائرته املرقم 2852 يف 2018/3/6 
9 � الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة 
5 من ق ع د رقم 14  لسنة 2008   كونه االصلح للمتهم  
عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 
املع�دل وبداللة امل�واد 61/اوال و69 /اوال من ق أ د رقم 
17 لسنة 2008 وذلك لغيابه  من تاريخ 2013/12/13 

ولحد االن 
10 � اخراجة من الخدمة اس�تنادا الح�كام املادة 42/

ثاني�ا م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب 
الحك�م الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
وال�زام املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / ثاني�ا وثالث�ا  م�ن ق  أ د  رقم 17 

لسنة 2008  
12 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغ�ري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

  2008
13 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحام�ي املنتدب ) جبار 
عاتي ج�ر( البالغة )25,000(  خمس�ة وعرشين الف 
دينار  عراقي ترصف له من خزينة الدولة  بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/10/8
اللواء الحقوقي

عمران جاسم محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/58

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكمة : محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
2  �اس�م  املجرم الغائب الرشطي )اسامة عيل حرجان 

صالل( 
3 � رقم الدعوى 2019/58

4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  2016/3/1
5 � تاريخ  الحكم 2019/1/29

6 � املادة  القانونية )5 (  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 
املعدل 

7�  املنس�وب  اىل : مديري�ة رشط�ة محافظ�ة البرصة 
واملنشات 

8  �  خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون 
العفوالع�ام  رقم 27 لس�نة 2016 كونه م�ا زال ماكثا 
يف الغي�اب ولعدم صدور امر فصل او طرد او اس�تقالة 

حسب كتاب دائرته املرقم 2348 يف 2018/2/21 
9 � الحبس الش�ديد ملدة )خمس سنوات  ( وفق احكام 
املادة 5 من ق ع د رقم 14  لس�نة 2008   املعدل بداللة 
املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 

وذلك لغيابه من تاريخ 2016/3/1 ولحد االن 
10 � طرده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحيه 
عن وظيفته نهائيا اس�تنادا الحكام امل�ادة 38/اوال /أ  
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بداللة املادة  89/

االو م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 بعد اكتياب الحكم 
الدرجة القطعية 

11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة الق�اء 
القب�ض عليه اينم�ا وجد لتنفيذ الحك�م الصادر بحقه 
وال�زام املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / ثاني�ا وثالث�ا  م�ن ق  أ د  رقم 17 

لسنة 2008  
12 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغ�ري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

  2008
13 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني 
عبد االمري جابر( البالغة )25,000(  خمس�ة وعرشين 
ال�ف دين�ار  عراقي ت�رصف له من خزين�ة الدولة  بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/1/29
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة 

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2019/110
مقتبس حكم غيابي

1  �اس�م املحكمة : محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

2  �اس�م  املج�رم الغائب الرشطي )عم�ار عادل خلف 
عطية ( )مفصول من الخدمة(

3 � رقم الدعوى 2019/110
4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة  عام 2008

5 � تاريخ  الحكم 2019/2/11
6 � امل�ادة  القانوني�ة )32 (  م�ن ق ع درقم 14 لس�نة 

2008 املعدل 
7�  املنس�وب  اىل : مديري�ة رشط�ة محافظ�ة البرصة 

واملنشات 
8  �  خالص�ة الحكم : تبديل مادة االحالة من املادة 32 
من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل اىل مادة 35 من ق 
ع  د رقم 14 لسنة 2008 كون اختالس وقع عام 2008 
قب�ل صدور تعديل القانون  ق�وى االمن الداخيل وعمال 

باحكام املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
9� عدم ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفوالعام  رقم 
27 لس�نة 2016 عن التهمة املس�ندة الي�ه وفق احكام 
املادة 35من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لعدم اعادة ما 

بذمته او تسديد مبلغ التضمني 
10 � الس�جن ملدة )سبع سنوات( وفق احكما املادة 35 
/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املادة 61/

اوال و69 /اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 الختالسه 
املس�دس الحكوم�ي املرق�م FXB420 ن�وع كلوك مع 
ملحقات�ه و 45 خمس�ة واربع�ون اطالق�ه م�ن نوعه 
والبندقية الحكومية املرقمة 68905 نوع كالش�نكوف 
مع 3 ثالثة مخازن و90 تسعون اطالقة من نوعها  مع 
جعبة نس�يج ودرع واقي وخوذة ودونكي وبخاخ عام 

 2008
11  � تضمين�ه مبل�غ مق�داره ) 10,130,000( عرش 
مالي�ني ومائ�ة وثالث�ون ال دينار ع�ن قيم�ة البندقية 
واملس�دس املرقم�ني اعاله  اس�تنادا للفق�رة ثانيا من 

املادة 35 من ق أ د تستويف منه بالطرق التنفيذية
12 � ط�رده من الخدمة  وتنحيته عن الوظيفة  نهائيا 
عمال باحاكم املادة 41 / اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 

   2008
13 � اعتب�ار جريمت�ه اع�اله مخلة بالرشف اس�تنادا 

للمادة 21 / أ  � 6 ق ع 
14 � اعطاء املوفظني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 69 / ثاني�ا وثالث�ا  م�ن ق  أ د  رق�م 17 لس�نة 

  2008
15 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغ�ري منقولة  اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69 / رابع�ا م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 

  2008
16 � تعميم اوصاف املسدس والبندقية املختلسة املشار 

اليها اعاله وفق القانون
17  �تنزيل املسدس والبندقية املوصوفني اعاله  واملواد 
املختلس�ة املش�ار اليها اع�اله من الذمة بعد اكتس�اب 

قرار الحكم الدرجة القطعية 
18 � تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ) حس�ني 
عبد االمري جابر( البالغة )25,000(  خمس�ة وعرشين 
ال�ف دين�ار  عراقي ت�رصف له من خزين�ة الدولة  بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال 
لالع�رتاض والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/2/11
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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شنيشل: نسعى للتعويض 
أمام بغداد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد رايض شنيشل املدير الفني لنفط الوسط، أن فريقه 
يس�عى للتعويض، ي�وم الجمعة املقب�ل، عندما يواجه 
أمان�ة بغ�داد، يف إطار الدوري املمتاز.وقال شنيش�ل يف 
ترصي�ح صحفي، إن نفط الوس�ط مطالب بالتعويض 
يف املب�اراة املقبل�ة أمام أمان�ة بغداد، بع�د التعثر أمام 
الرشط�ة يف الجول�ة املاضية.وأض�اف »أمان�ة بغ�داد 

خصم قوي، لكننا نعرف جيًدا طريقة لعبه، وس�بق لنا 
مواجهته يف كأس العراق، وبالتايل سنتعامل مع املباراة 
بم�ا نملك من معلومات كبرية عن املنافس«.وأش�ار إىل 
أن نفط الوس�ط استعد للمباراة بش�كل جيد، حيث أن 
املرحل�ة الحالية ال تتحمل التعثر يف مباراتني متتاليتني.

يش�ار إىل أن نفط الوسط يحتل املركز السادس بجدول 
ترتي�ب البطولة برصيد 30 نقطة، أما أمانة بغداد يأتي 

يف املرتبة ال� 14 برصيد 22 نقطة.

احتاد الكرة يعلن عن حكم ديريب الرشطة والزوراء

نادال يرفع راية التحدي 
قبل موسم املالعب الرتابية

            المستقبل العراقي/ وكاالت

يواص�ل النج�م اإلس�باني، رافائيل ن�ادال، التحضري 
لبداية موس�م املالعب الرتابية، خالل أبريل/نيس�ان 

الجاري، عرب التدرب يف موطنه مايوركا.
وأُجرب املصنف الثاني عاملًيا عىل االنسحاب، من نصف 
نهائ�ي بطولة إنديان ويلز، حي�ث كان من املقرر أن 

يواجه روجر فيدرر.
لكنه شعر بآالم يف ركبته اليمنى، وانسحب بعدها من 
بطول�ة ميامي أيًضا، قبل أن يع�ود إىل التدريبات من 

جديد، األسبوع املايض، يف أكاديميته الخاصة.
ويس�عى صاحب ال��32 عاًما للع�ودة إىل املالعب، يف 
منتص�ف الش�هر الج�اري، للدف�اع عن لق�ب مونت 

كارلو لألساتذة.
وسبق أن توج نادال بلقب مونت كارلو 11 مرة، كما 
يحم�ل الرقم القيايس، كأكثر من توج بلقب البطولة 
عىل التوايل، بواقع 8 مرات، بني عامي 2005 و2012. 
وتنتظر نادال فرتة صعبة يف الشهرين املقبلني، حيث 
سيشارك يف بطوالت، مونت كارلو وبرشلونة ومدريد 

وروما وروالن جاروس.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

أعل�ن االتحاد العراقي لكرة القدم اليوم   ، 
عن حكم مباراة ديربي بغداد بني الرشطة 
وال�زوراء يف الجول�ة الثاني�ة م�ن املرحلة 

الثنية للدوري العراقي املمتاز لكرة القدم.
وأناط�ت لجنة الح�كام يف االتحاد، مهمة 
قي�ادة الديرب�ي إىل الحك�م ال�دويل واث�ق 
محمد، حيث س�تقام املواجهة عىل ملعب 
الش�عب الدويل يف تمام الس�اعة الخامسة 

من مساء اليوم.
يذكر أن الرشطة يحتل صدارة ترتيب 

الدوري املمتاز برصيد 50 نقطة، فيما 
يقف الزوراء يف املركز الرابع برصيد 37 

نقطة.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

قرر رئيس الوزراء، عادل عبد املهدي، تكريم 
املنتخ�ب االوملبي لكرة الق�دم، بعدما تمكن 
من بل�وغ نهائيات آس�يا يف تايلن�د 2020.

وف�د  امله�دي،  عب�د  واس�تقبل 
مساء  االوملبي،  املنتخب 
ي�وم ام�س »بحضور 
اللجن�ة  رئي�س 

األوملبي�ة الوطني�ة العراقي�ة رع�د حمودي 
والنائب األول الكابتن فالح حسن، فضال عن 
ممثل األتحاد العراق�ي املركزي لكرة القدم 
ع�ي جبار، بحس�ب بيان اللجن�ة االوملبية. 
وبلغ املنتخب االوملبي النهائيات االس�يوية 
بعدما وصل اىل النقطة الس�ابعة يف صدارة 
ترتيب املجموعة الثالثة يف التصفيات والتي 
ضمت ايران واليمن وتركمانستان، متفوقاً 

بفارق االهداف عن ايران الوصيف.

            المستقبل العراقي/ وكاالت

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، اليوم 
الثالث�اء، ع�ن املكس�ب األول ال�ذي 
حققه امل�درب الفرنيس زين الدين 
زي�دان، بعد العودة إىل قيادة ريال 

مدريد.
»م�اركا«  لصحيف�ة  ووفًق�ا 
اإلس�بانية، فإنه رغ�م عدم فتح 
ب�اب االنتق�االت الصيفي�ة حتى 
اآلن، إال أن ري�ال مدري�د حصل عىل 
أول توقيع يف املوسم الحايل عقب قدوم 

زيدان.
وأشارت الصحيفة إىل أن األداء املميز الذي قدمه إيسكو 
خ�الل أول مبارات�ني بوالي�ة زي�دان الثانية ضد س�يلتا 
فيج�و وهويس�كا، جعله يظه�ر وكأنه صفق�ة جديدة 

للمرينجي.
ونجح الالعب اإلس�باني يف تس�جيل هدفني، رغم أنه مر 
بموس�م صعب عىل مقاعد بدالء ريال مدريد إثر تعرضه 
للتهميش من قبل األرجنتيني سانتياجو سوالري، املدرب 

السابق، سواء بسبب اإلصابة أو بقرار فني.
وأوضح�ت أن عدًدا مح�دوًدا من الجماه�ري فقط من توقع 
رؤية هذه النس�خة املميزة من إيسكو  باملوسم الحايل، ولكن 
ع�ودة زيدان أزال�ت الغبار عن موهبته، وجعلت�ه يظهر وكأنه 

شخص جديد يف صفوف املرينجي.

رئيس الوزراء يكرم املنتخب 
االوملبي

عودة زيدان متنح الريال 
صفقة قديمة

             بغداد/ المستقبل العراقي

قرر الربازيي مالكوم دي أوليفريا العب برشلونة، 
تأجي�ل اجتماع�ه م�ع إدارة الن�ادي، ملناقش�ة 

مستقبله، خالل الفرتة املقبلة.
وكان وكالء مالكوم قد حددوا اجتماًعا مع إدارة 
البارس�ا يف بداية ش�هر إبريل الج�اري، للنقاش 

حول مس�تقبل الالعب مع الفريق، لكن الربازيي 
ذو ال��22 عاًم�ا ق�رر الرتاج�ع ع�ن عق�د ه�ذا 
االجتم�اع، وأجله لوقت الح�ق، بالنظر إىل الفرتة 
الحساسة التي يعيشها الفريق، بعد أن أصبحت 
األلقاب الثالثة عىل املحك، وفًقا لصحيفة »موندو 

ديبورتيفو«.
ول�م يحظ مالكوم الذي انضم للبلوجرانا الصيف 

امل�ايض، مقابل 41 مليون يورو قادًما من بوردو 
الفرن�يس، بفرصت�ه كامل�ة، ولذلك تردد اس�مه 

ضمن الراحلني يف الصيف.
ويمتل�ك الربازيي عروضا م�ن إيطاليا وإنجلرتا، 
بينما لم ُيخِف مسؤولو برشلونة أنهم سيدرسون 
موق�ف الالعب، ع�ىل الرغم م�ن أن مالكوم ُيعد 

رهانا للمستقبل.

             بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثالثاء، 
عن موقف الفرنيس أدريان رابيو، العب وس�ط 
باريس س�ان جريمان، بشأن وجهته يف املوسم 
املقبل.ووفًق�ا لصحيفة »م�ريور« الربيطانية، 
ف�إن رابيو قرر تجاهل اتص�االت ليفربول، من 

أج�ل االنتق�ال إىل صف�وف ري�ال مدريد.ويعد 
رابي�و أحد أهداف األملاني يورجن كلوب، مدرب 
ليفرب�ول، يف املريكاتو، ولك�ن الالعب الفرنيس 
يفض�ل التدريب تحت قيادة مواطنه زين الدين 
زي�دان يف ري�ال مدريد.ويضع زي�دان، رابيو إىل 
ج�وار ب�ول بوجب�ا، نج�م مانشس�رت يونايتد، 
ضمن األس�ماء املس�تهدفة لدعم خط الوسط 

باملوسم املقبل، ولكن العب سان جريمان أقرب 
فيما يخص س�عر الصفقة.وينتهي عقد رابيو 
م�ع س�ان جريمان يف املوس�م الح�ايل، وبالتايل 
س�يكون انتقال الالع�ب إىل ري�ال مدريد خالل 
صفق�ة مجانية.كما تفض�ل إدارة ريال مدريد 
التعاق�د م�ع رابي�و ع�ن االتجاه إىل البوس�ني 

مرياليم بيانيتش، العب وسط يوفنتوس.

رابيو يتجاهل ليفربول.. ويستقر عىل وجهته املقبلةمالكوم يؤجل جلسة حسم مستقبله مع برشلونة

محافظة صالح الدين 
مديرية الزراعة

قسم االرايض واملساحة
العدد : 3326

التاريخ 2019/3/27
اىل املواطن / محمد حسن املجيد

انذار
نظ�را لعدم قيامكم بتجدي�د العقد املرقم 
25023 يف 2000/4/2 البالغه مس�احته 
400 دون�م الواق�ع يف القطع�ة املرقم�ة 
وع�دم  جلودي�ات   11 مقاطع�ة   38/8
تس�ديد بدالت االيج�ار منذ اكث�ر من 15 
سنة وعدم اس�تغالل االرض عليه  ننذرك 
بمراجع�ة مديريتن�ا لتقدم طل�ب تجديد 
العقود وتس�ديد بدالت االيجار للس�نوات 
الس�ابقة  وع�دم اس�تغاللكم للعقد من 
ف�رتة طويلة خالل مدة 90 يوما وبخالفه 
س�وف تتخذ بحقكم االجراءات القانونية 

بضمنها فسخ العقد

اعالن
مديرية شؤون االحوال املدنية يف الديوانية  

أقام املدع�ي )مجباس ناظم عبدالله( دعوى 
قضائية لتبديل اس�مه وجعله )عباس( بدال 
م�ن )مجب�اس( فم�ن لديه ح�ق االعرتاض 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة عرش 
يوماً من تاريخ النرش وبعكس�ه سيتم النظر 
يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنه 2016 .
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام

مديرية زراعة صالح الدين
اعالن

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املس�احات املدرج�ة تفاصيلها ادناه وفق احكام 
القانون ) 35 لسنة 1983( وقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لسنة 2013 / املعدل ( 
فعىل الراغبني بالتأجري الحضور اىل مقر مديرية زراعة )صالح الدين) الساعة )10 ( صباحا 
مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية البالغة ) 20%( من القيم�ة التقديرية ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يوم الواحد والثالثني اعتبارا من 

اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

ديوان حمافظة بابل
قسم االمالك 

)اعالن اول( جلنة البيع واالجيار
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف محافظة بابل عن بيع املش�يدات 
املدرج نفاصيل�ه ادناه باملزايدة العلنية وفق قانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�رتاك يف 
املزاي�دة العلنية مراجعة دي�وان املحافظة قس�م االمالك خالل 
)30( ثالث�ون يوما م�ن اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني 
معه�م التامينات القانوني�ة البالغة )20%( ع�رشون من املائة 
عن كامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف ديوان محافظة بابل 
يف تم�ام الس�اعة )12( الثانية عرش ظهرا ويتحمل من ترس�و 
علي�ه املزايدة اجور النرش والداللي�ة واالعالن واجور خدمة )2( 
اثن�ان م�ن املائة وجمي�ع املصاريف املرتتبة ع�ىل ذلك مع جلب 
هوية االحوال املدنية وكفال�ة ضامنة عىل العقارات التي تكون 
قيمتها التقديرية اكثر من خمس�ة ماليني دينار يف حالة رغبته 

بالتقسيط وخالل ثالثني يوما من تاريخ مصادقة املخول

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

احلقوقي
حيدر صادق العزام

مدير امالك حمافظة بابل

اوصاف االرض التخمين بالدينار مساحة بالدونم المقاطعة قطعة ت
زراعية 83 /دونم 1500 /دينار 86/عين الدبس 188 1
زراعية 32/ دونم 2100 /دينار 86/عين الدبس 188 2
زراعية 29/دونم 2100 /دينار 86/عين الدبس 188 3
زراعية 7/دونم 4800 /دينار 8/عكاب 1/194 4
زراعية 8,18 /دونم 4000 /دينار 7/المدورة والخرجة 88 5
زراعية 9,18/ دونم 4000 /دينار 7/المدورة والخرجة 5/5 6
زراعية 10 / دونم 4000 /دينار 7/المدورة والخرجة 88 7
زراعية 6/ دونم 4000 /دينار 7/المدورة والخرجة 88 8
زراعية 5/ دونم 4000 /دينار 7/المدورة والخرجة 87 9
زراعية 6/  دونم 3600 /دينار 23/ خيوط الجمه 4/25 10
زراعية 5 / دونم 3600 /دينار 8/عكاب 1/1 11
زراعية 9,8 /دونم 4000 /دينار 7/المدورة والخرجة 66/5 12
زراعية 11/دونم 4000 /دينار 8/عكاب 194/1 13
زراعية 6 دونم 4000 /دينار 20/لحمه 66/5 14
زراعية 4800 دينار 9 دونم 7/المدورة والخرجة 194/1 15
زراعية 4800 دينار 13 دونم 8/عكاب 194/1 16
زراعية 4800 دينار 5,20 دونم 7/المدورة والخرجة 66/5 17
زراعية 4800 دينار 16 دونم 8/عكاب 194/1 18
زراعية 4800 دينار 50 دونم 8/عكاب 32/2 19
زراعية 4800 دينار 21 دونم 8/عكاب 32/2 20
زراعية 4800 دينار 2دونم 7/المدورة والخرجة 66/5 21
زراعية 6400 دينار 8 دونم 7/المدورة والخرجة 66/5 22
زراعية 4800 دينار 10 دونم 8/عكاب 32/2 23
زراعية 4800 دينار 6دونم 7/المدورة والخرجة 66/5 24

العدد : 232013
التاريخ : 2019/4/1

المالحظات القيمة التقديرية  رقم الملك 
وموقعه نوع الملك ت

 5,000,000
خمسة مليون 

دينار 

جزء من القطعة 
المرقمة 34/32 

م 38 مهدية 
واكراد

مشيدات شارع 
40 مخزن 

االدارة المحلية 
سابقا

1

سعد كامل تركي 
رئيس مهندسني زراعيني

مدير الزراعة



العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1877
 الخميس 4 نيسان 2019

العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 

للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

ق��ي  جري��دة المس��تقبل العرا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

روح القانون
القاضي ناصر عمران

تختزن ذاكرتنا الكثري من الصور واملشاهد التي تشكل بمجموعها 
رؤان�ا الفكرية ونظرتنا االجتماعية وتعيش ش�خوصها معنا بكل 
م�ا تعنيها من خريها ورشها وفلس�فتها الحياتية وتظل األعمال 
االدبي�ة والفنية بوصلة اتجاهنا اإلنس�اني مضاف�ة اىل منظومتنا 
الرتبوي�ة واالجتماعي�ة والعقائدية ولعل رواية البؤس�اء لفكتور 
هيغ�و واحدة م�ن اهم االعم�ال االدبية الخالدة الت�ي تحدثت عن 
العدال�ة االجتماعية يف خضم الوالدة القيرصية للثورة الفرنس�ية 

وشعارها )الحرية، االخاء، املساواة(.
 لق�د ابتدأت الرواي�ة بالعبارة التالي�ة »تخلق الع�ادات والقوانني 
يف فرنس�ا ظرف�ا اجتماعيا هو نوع من جحي�م برشي«. وبالفعل 
قدمت الرواية لنا ش�خصية بائسة نتاج الظلم والقهر االجتماعي 
هي ش�خصية )جان فالج�ان( تصارعت هذه الش�خصية ضمن 
أح�داث الرواي�ة م�ع قوتني، ق�وة القان�ون والدولة املتجس�دة يف 
شخصية )املفتش جافري(، وقوة الخارجني عن القانون والسلطة، 
ولكنهم بالوقت ذاته خارجون عن القانون األخالقي، وجسد هذه 
الق�وة )تيناردييه وزوجته( ويف النهاي�ة انترص جان فالجان عىل 
القوت�ني بصربه وقوة إرادته وإيمان�ه بصوت الضمري والحق. أّما 
)جاف�ري( الذي طبق القانون بحرفيته، فل�م يجد أمامه إال طريقاً 
واحدًة وهي االنتحار ورمى بنفسه يف نهر السني. لم تستطع قوته 

الصمود أمام قوة الضمري واألخالق الحقيقية.
 ان رواية البؤس�اء ارادت ان تق�ول ان تطبيق القانون يعني روح 
القان�ون وهي تحقيق العدالة وليس تطبيق�اً اليا للنص القانوني 
الذي اكتش�فه )املفتش جافري ( متأخ�راً وهو املعبأ بقوة القانون 
وس�لطة الدول�ة. لق�د ظه�ر مصطل�ح )روح القان�ون( بصورة 
مصاغة فلس�فيا يف كتاب للفيلس�وف الفرنيس )مونتس�يكو( يف 
الق�رن الثامن ع�رش بعن�وان )روح القوانني(. ورغم أن فلس�فة 
مونتس�يكو يف األساس تناولت الفصل بني السلطات )الترشيعية، 
والقضائية، والتنفيذية( من منظور س�يايس لكن فقهاء القانون 
تناولوا )مبدأ روح القانون( الذي اس�س له مونتسكيو وناقشوه 
م�ن خالل معضلة تزمت النص القانوني أحيانا يف وقائع مختلفة 
قد تجعله يب�دو منحرفا يف بعض األحيان عن تطبيق روح العدالة 
وبالتايل عن تحقيق الس�الم واألمن املجتمعي ويف الغالب ينش�غل 
الن�اس بالقانون ونصوص�ه وكيفية تطبيق�ه وبخاصة تلك التي 
تش�غل الرأي العام ويتعاطف معه�ا أو يغضب منها وتثري حنقه، 
فعندما تقع الجريمة وتش�كل وقعاً خاصاً وتصبح حديث الناس 
لبش�اعتها او غرابتها او بس�بب الظروف املحاط�ة بها او طبيعة 
مرتكبيه�ا فإنها تك�ون محط اهتمام الجميع والس�ؤال املطروح 

ماذا سيكون الحكم فيها؟
ان خ�روج الحك�م عنوان�ا للحقيقة امام ال�رأي الع�ام يأتي بعد 
مخ�اض عس�ري يتمث�ل بق�راءة اوراق القضي�ة والتوق�ف ملي�ا 
عن�د االقوال واالف�ادات واملح�ارض التحقيقية وتأمل الش�هادات 
واس�تحضار آلياتها ومش�اهدها التحقيقية واالحاطة بالجوانب 
الخاصة بالقضية مع انس�جام ومطابقة بني الوقائع والنصوص 
القانونية مع ما للقايض من سلطة تقديرية يف التخفيف والتشديد 
طبق�ا الظروف القضائية او تلم�س األعذار املعفية من العقاب او 
املخفف�ة ل�ه ويف خضم كل ذلك تكون روح القان�ون قناعة ترافق 

رؤيا القايض عند تفسريه للنص القانوني املطبق عىل الواقعة.
 وبالرغم ان القايض الجنائي محكوم باملبدأ الدستوري والقانوني 
)ال جريم�ة وال عقوب�ة اال بن�ص( اال ان روح القانون تكون اكثر 
حضوراً يف القضايا الجنائية منها عن القضايا املدنية التي تختفي 
روح القان�ون فيه�ا كونه�ا ذات الطبيعة القانوني�ة الجافة فهي 
ال تمن�ح القايض س�لطة تقديرية يس�تطيع من خالل�ه مناغمة 
النص القانوني وس�رب غوره وايجاد ما يتواف�ق مع هدف وغاية 
امل�رشع فالنصوص املدني�ة ال تحتمل خيارات متع�ددة وطريقها 
تطبي�ق النص ومخالف�ة النص يعني مواجه�ة النقض التمييزي 
رقابيا ومخالفة النص قانونا يعني حكما بعدم الدستورية واخريا 
تحرضن�ا مقولة الق�ايض الرحيم كابريو الش�هرية »إن ش�ككت 
بوجود ظ�روف قاهرة لدى املتهم، أو أن حيات�ه قد تكون مهددة، 
فإنن�ي أقبل صحة تفس�ريه ملا حدث، ألنه من الع�ار عيّل أن أمثل 
س�يادة القانون وأحكم عىل الش�خص بما ال يس�تحق«. فسيادة 
القانون اذاً مرتبطة بش�كل وثيق بروحية النص القانوني املتسق 
باألس�باب املوجب�ة لترشي�ع القان�ون وال�ذي ينتمي الي�ه النص 

القانوني وكلها تنتمي اىل العدالة. 

األمن الوطني يف مواجهة
 االرهاب الدويل

الحقوقي ماجد الحسناوي
ان الع�راق يواجه ويق�اوم االرهاب ويقف يف خن�دق مع املجتمع 
ال�دويل يف ادانة ومحاربة هذه الظاهرة باالش�رتاك مع االنس�انية 
جمع�اء وم�ا نجم م�ن جرائم بش�عة ومذاب�ح دموي�ة وعمليات 
وحش�ية اس�تهدفت االبري�اء وان االرهاب ال�دويل انترش وتصاعد 
بمس�اعدة االدوار الخبيث�ة والجهود الرشيرة والدس�ائس املاكرة 
الت�ي حبكته�ا امري�كا وال�دول التي ت�دور يف محيطه�ا فاصبح 
العراق رشيك يف املعركة التي خاضها  ضد االرهاب الدويل وامريكا 
تري�د الهيمنة عىل الش�عوب م�ن بوابة االرهاب ووس�يلة للتدخل 
يف الش�ؤون الداخلي�ة وقد تع�رض العراق اىل العدي�د من عمليات 
االره�اب يف الداخل وبعض الدول تحرتف االرهاب طريقا اىل فرض 
اهدافه�ا ونواياها وان االره�اب ال يواجه باللني وال يقاوم بالتودد 
لك�ن يمكن اجتثاثه بالحزم والعزم وال�رد الذكي واملدروس وليس 
الرد العش�وائي االنفع�ايل بل يتعداه اىل الجان�ب النفيس واملعنوي 
الس�يايس واالرهاب�ني ينطلق�ون م�ن دواف�ع سياس�ية واهداف 
ايديولوجي�ة وحواف�ز نفس�ية وه�ذه من اس�باب قوته�م ومن 
رضورات االسلحة الفكرية ملحاربة االرهاب ومحارصته وارغامه 
لفق�دان الثقة بج�دوى اجرامه وثبوت اس�تحالة تحقيق النتيجة 
وكاف�ة االبواب اوصدت عليه�م الفتقارهم اىل االم�ل عىل االطالق 
والفرص انزعت منهم اننا نريد مفهوما لألمن الوطني عىل تصور 
واضح ملصادر ومضامني التحديات والتهديدات التي يتعرض اليها 
الوط�ن ويف الوقت ذاته املعرفة من ه�م االعداء ومن هم االصدقاء 
يف السياسة الدولية قد تكون الدول الضعيفة اليوم يف جانب معني 
لكنه�ا قد تصبح غدا متفوقة يف هذا الجانب وتتوقف النتيجة عىل 
االنسان وارادته وحكمته وشجاعته وقدرته عىل استثمار الفرص 
وتطويعها وان الوسيلة العس�كرية تبقى اهميتها الفائقة مجرد 
وس�يلة واحدة من وس�ائل متعددة ومختلفة وم�ن حق كل دولة 
ان تمارس االمن دفاعا عن الوطن واملواطن وهذا يس�مى مفهوم 
الدفاع�ي لألم�ن الوطن�ي اما املفه�وم الهجومي ال�ذي يقوم عىل 
الطغي�ان والتعصب والعدوان ويطالب لنفس�ه وما يحرمه لغريه 
حت�ى لو كان تصدي�ر الخراب والدمار واالس�تبداد فأمن كل دولة 
يتوقف عىل كف�اءة اجهزتها االمنية ووظيفتها تكمن يف الحصول 
عىل املعلومات الحقيقية التي تس�هل عملية احتواء  كل ما يمكن 
ان يه�دد االم�ن الوطني وتمثل الس�يادة عىل اعىل س�لم الدرجات 
وان خطط االمن ان ال تكون مكش�وفة خوفا من االخرتاق املعادي 
واالرضار باألم�ن وله�ذا فالح�رص عىل العم�ل الصامت رضورة 
فاالس�رتاتيجية االمنية تأخذ حيزا يف مجال البحث العلمي الهادف 

لضمان املصالح الوطنية التي هي اساس الوجود .

شكر وتقدير

انن�ا اذ نحي فيك روح العطاء االنس�اني بكل ما 
فيه من عنفوان الرجول�ة العراقية االصيلة التي 
تنتس�ب اليه�ا عائلتك�م الكريم�ة ، فانن�ا نحن 
الصحفيون االس�تقصائيون نق�ول لكم بوركتم 
وبوركت جهودكم يف املتابعة والحرص يف انصاف 
املظلومني يف مؤسسة السجناء السياسيني ، وهذا 
نات�ج من الخربة االدارية واملعرفة الحقيقية لكل 
مفردات العمل وتطبيق القانون بما يمليه عليكم 
ضمريك�م ، وال يس�عنا اال ان نش�د ع�ىل ايديكم 
ونقول هكذا نريد املفتش�ون 
العامون ي�ا مجلس الوزراء 
السيد  الختياركم  وش�كرا 
عكل�ه  اح��م�د  قي�رص 
الهاشمي صاحب االخالق 
والشهامه يف هكذا منصب 

مع تقديرنا وشكرنا له.

الصحفيون االستقصائيون

الـــى السيـد قيصـر احمد عكلـه الهـاشــمــي
المفتش العام لمؤسسة السجناء السياسيين

التحضري الرضوري
أبو تراب كرار العاملي

الف�وىض َتُع�مُّ أرج�اء املن�زل، »مقل�وب رأس�اً عىل 
عقب«، األمور متناثرة، األش�ياء ليس�ت يف أماكنها، 
بغض النظر ما الس�بب، »ه�ذه« هنا و«تلك« هناك، 
بينم�ا املطلوب أن تكون »هذه« هن�اك و«تلك« هنا، 
ويكأنه�ا »قيام�ة دنيوية صغ�رية« قامت منذ حني، 
أدوات مبعث�رة وجزئيات تائهة... وأترك لكم متابعة 
تركي�ب املش�هد. املهم، أن الضيف س�يأتي. نعم، إنه 
س�يصل بعد وقت ليس ببعيد، َفَهُلّموا لتدارك املوقف 
بم�ا تيسرَّ من محاوالت إعادة األم�ور إىل مواضعها، 
أقل�ه بم�ا يتيح لنا إظه�ار االنطب�اع الخارجي بأقل 
قدر ممكن من الخس�ائر، و«ربم�ا الفضائح«، لعلنا 
نصل إىل خاتمة تحوي � ولو اليسري � من مقتضيات 
اح�رتام الضي�ف وإظه�ار ك�رم الضياف�ة وحس�ن 

االستقبال... نعم إنه »التحضري األخالقي«.
االمتحان�ات ع�ىل األبواب، الرس�مية ومنه�ا والغري 
الط�الب  والفصلي�ة.  منه�ا  النهائي�ة  رس�مية، 
يتحرضون، بل وإنهم ُيسِهبون يف التحضري ولوازمه 
م�ن متابع�ة رضوري�ة وغريه�ا. لعلها ح�االت من 
التأّهب عند البع�ض، كأن املقصد هو ميدان الجهاد 
العسكري وليس قاعة مدنية إلجراء امتحان لبعض 
الوقت بكل هدوء دون أي س�ماع ألصوات الرصاص 
وص�دى املدافع. ُيَقلِّ�ب بني الصفح�ات، بني الكتب، 
ب�ني التمارين وأجوبتها، يس�تعني به�ذا وذاك يف َجوٍّ 
من االرتباك وعدم االطمئنان ملا قد تؤول إليه األمور. 

فال يشء مضم�ون، والعواقب مجهولة الحال... لعل 
الط�الب يفهم�ون ع�يّل ويركبون مع�ي ذات املوجة 
التوصيفي�ة. إِذاً، ال ب�د م�ن االس�تعداد... نع�م إن�ه 

»التحضري العلمي«.
إىل م�اذا تري�دون أن ُنَع�رِّج أيض�اً؟ ه�ل تري�دون 
الس�احة الس�لطوية؟ ال بأس... انتخابات رئاسية، 
نيابي�ة، بلدية، اختيارية، نقابي�ة، جامعية وغريها. 
تحضريات ش�ّتى وتجلّيات متنوعة ملحاولة الوصول 
اً أو غري  إىل الك�ريس برصف النظر إن كان الهدف َخريِّ
ذلك. ولكم أن تتصوروا مختلف األش�كال التمهيدية 
التي قد ُتترََّخذ من إعالنات، لقاءات، جلسات وغريها، 
بهدف إيصال ما لدى املرشح من إقناعات للمنتخبني 
لكس�ب أصواتهم وني�ل تأييدهم تحض�رياً للوصول 

للمنصب املَرُْجو... نعم إنه »التحضري االنتخابي«.
وبقي�ة األمثلة نرتكه�ا لُِمَخيرَّلة الق�ارئ وتصوراته: 
خطب�اء عىل املنابر، أس�اتذة يف ال�رصوح التعليمية، 
، إعالميون يف برامجهم، بّناؤون  نس�اء يف مطابخهنرَّ
يف امليادي�ن العمراني�ة، وغريه�ا م�ن النم�اذج التي 
يجمعه�ا جميعاً »العام�ل التحضريي«، ف�ُكّل جهة 
لديه�ا تمهيد عليها املرور به قب�ل الرشوع يف املهمة 

امللقاة عىل عاتقها.
َفإِذا كانت النش�اطات الدنيوية والتي مآلها يف نهاية 
املطاف إىل الفن�اء }ُكلُّ َمْن َعلَْيَها َف�اٍن )٢٦( َوَيْبَقٰى 
َوْجُه َربَِّك ُذو الَْجاَلِل َواإْلِْكرَاِم )٢٧( � سورة الرحمن{ 
تحت�اج إىل تحض�ري ُيعَتّد به وعىل درج�ة ال بأس بها 
م�ن االهتم�ام واملواكب�ة بغي�ة الوص�ول إىل نتيجة 

ُمتقَن�ة خالية من الش�وائب والنواقص، فكيف بتلك 
ل مقصدنا النهائ�ي وأجلنا املحتوم  ال�دار التي ُتَش�كِّ
ْعرُِضوَن )١(  }اْقرَتََب لِلنرَّاِس ِحَساُبُهْم َوُهْم يِف َغْفلٍَة مُّ
� سورة األنبياء{، أين نحن من التحضري والتزود لها 

}َوَتَزورَُّدوا َفإِنرَّ َخرْيَ الزرَّاِد الترَّْقَوٰى{؟
قم�ة البداهة وجوهر املس�ار الطبيع�ي أن يتحرض 
العاق�ل وكل ذي ُل�ّب راج�ح لزمان وم�كان ال نهاية 
لهم�ا، يف مقعد ص�دق عند مليك مقت�در، وأن يصب 
كل اهتمام�ه يف س�بيل إعمار ذلك املص�ري الحتمي. 
وامل�واد األولية لذلك العمار االس�تثنائي هي العقيدة 
الصحيح�ة مرفقة بطاعة الله تع�اىل والخري والعمل 
َنا اللرَُّه ُثمرَّ اْس�َتَقاُموا َتَتَنزرَُّل  الصالح }إِنرَّ الرَِّذيَن َقاُلوا َربُّ
وا ِبالَْجنرَِّة  َعلَْيِهُم الَْماَلِئَكُة أاَلرَّ َتَخاُفوا َواَل َتْحزَُنوا َوأَْبرِشُ

الرَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن )٣٠( � سورة فصلت{.
وم�ن الطبيع�ي أن ال يكتفي اإلنس�ان املؤمن بالحد 
األدن�ى م�ن املق�دار الواج�ب، وإنم�ا علي�ه اإلتيان 
باملق�دار الواجب يف أبه�ى صوره، ويتجس�د ذلك يف 

نقطَتنْي مهمَتنْي:
� أن يهتم بجودة العمل من ناحية الخشوع واالتصال 

بالله تعاىل.
� أن يدعم العمل بأمور مس�تحبة ترفع قيمة العمل 
وتزي�ده به�اًء وَتَرْونق�اً. وهن�ا، ت�ربز لدين�ا إحدى 
تفريعات مسألة التحضري املشار إليها آنفاً يف األمور 
الدنيوية. إال أن التحضري هنا ذو طابع عروجّي يرقى 

بصاحبه إىل مراتب عليا لتقربه إىل الله زلفى.
ومثال�ه: التحض�ري الذي يس�بق الصالة، واملتجس�د 

بم�ا هو مأث�ور من أعمال مس�تحبة يف ه�ذا املجال 
)استخدام الّس�واك، األدعية خالل الوضوء، التعطر، 

األذان، اإلقامة وغريها(.
ومثاله اآلخر: التحضري للش�هر الفضيل )رمضان(، 
من خالل حس�ن االستفادة من الش�هَرْين املبارَكنْي 
الكريَمنْي اللَذْين يسبقانه، رجب وشعبان، والغوص 
يف أعمالهم�ا التعبدي�ة الواردة واملذك�ورة يف مكانها 
)وطبع�اً الص�وم أحدها، حيث ُيس�تَحب صوم تمام 

شهر رجب وتمام شهر شعبان(.
وبكاف�ة األح�وال، مطلق العم�ل اإللزام�ي ُيَعرّب عن 
أح�د وج�وه التحض�ري لتل�ك ال�دار اآلخ�رة، إال أنه 
ب�دوره يحت�وي عىل تفريع�ات تحضريي�ة كلما زاد 
التوغ�ل فيها أثمرت ُرِقّياً يف الدرجات وُعُلّواً يف املنازل 
وأنتج�ت مختلف أنواع النعيم اإللهي املنقطع النظري 
اِبُقوَن )١٠( أُولَِٰئَك الُْمَقررَُّبوَن )١١(  اِبُقوَن السرَّ }َوالسرَّ
َن اأْلَورَّلِ�نَي )١٣( َوَقلِيٌل  يِف َجنرَّ�اِت النرَِّعي�ِم )١٢( ُثلرٌَّة مِّ
ترَِّكِئنَي  وُْضوَنٍة )١٥( مُّ ٍر مرَّ َن اآْلِخِري�َن )١٤( َعىَلٰ ُسُ مِّ

َعلَْيَها ُمَتَقاِبلنَِي )١٦( � سورة الواقعة{.
فكم�ا يف األم�ور الدنيوي�ة يحرض عن�رص التحضري 
بقوة ويرخ�ي ظالله بفعالية ملفتة، أيضاً للتحضري 
األخروي مكانة ش�ديدة األهمية عند اإلنسان املؤمن 
العاق�ل، فع�ىل أس�اس تعاطيه مع�ه ُتَح�ّدد ماهّية 
وضعيت�ه األخروية... َفَتَنبرَّهوا... وأحس�نوا التأمل... 

وتألقوا يف التحضري... و«إن غداً لناظره قريب«.
َوَرُس�وُلُه  َعَملَُك�ْم  اللرَّ�ُه  ى  َفَس�رَيَ اْعَمُل�وا  ]َوُق�ِل 

َوالُْمْؤِمُنوَن[.

اكتش�ف علم�اء جامعة مارش�ال 
األمريكي�ة، أن تن�اول حفن�ة م�ن 
الج�وز يومي�ا يس�اعد ع�ىل تغري 
نم�و  ويبط�ئ  الجين�ي  التعب�ري 

سطان الثدي.
وتق�ول الدكت�ورة، إل�ني هاردمن، 
املرشف�ة عىل الدراس�ة من جامعة 
مارش�ال، يف مق�ال نرشت�ه مجلة 
إن   ،»Nutrition Research«
»تناول الج�وز يمكن أن يلعب دور 
العامل القادر عىل كبح نمو وتطور 
سطان الثدي. لقد أثبتنا أن تناول 
٥٧ غرام�ا من الج�وز يوميا خالل 

ف�رتة أس�بوعني ي�ؤدي إىل 
تغ�ري التعب�ري الجيني عند 
تشخيص سطان الثدي«.

التج�ارب  نج�اح  وبع�د 
املخربي�ة،  الف�ران  ع�ىل 
دع�ا الباحث�ون ع�ددا من 
النس�اء اللواتي ش�خصت 
الثدي.  بسطان  إصابتهن 
وقسم الباحثون النساء إىل 

مجموعتني.
وتناول�ت نس�اء املجموعة 
األوىل يومي�ا ٥٧ غراما م�ن الجوز 
يومي�ا ملدة أس�بوعني. وبعد انتهاء 
ه�ذه امل�دة، بين�ت التحالي�ل التي 
أجري�ت له�ن ب�دء عملي�ة م�وت 
الخاليا السطانية املربمج، وكذلك 
تعطل مس�ارات اإلشارة التي تعزز 

هجرة خاليا الورم يف الجسم.
وق�د اس�تنتج الباحثون م�ن هذا، 
أن تن�اول الج�وز يومي�ا »يمك�ن 
أن يكب�ح نم�و وتط�ور سط�ان 
الث�دي، ويخفض خطر اإلصابة به 

واحتمال تكراره«.  

طور باحث�و كلية »أوكس�يدنتال« 
األمريكي�ة تقنية مبتك�رة لتجميل 
األن�ف خالل ٥ دقائ�ق فقط ودون 

إجراء أي جراحة تذكر.
غ�ري  تقني�ة  الباحث�ون  وابتك�ر 
جراحي�ة تس�تخدم اإلب�ر الدقيقة 
والتيار الكهربائي والقوالب ثالثية 
األبع�اد، إلعادة تش�كيل األنس�جة 
له�ذه  األن�ف. ويمك�ن  الحي�ة يف 
العملي�ة البس�يطة أن تحدث ثورة 
يف الجراحة التجميلية، والتي غالبا 
م�ا تنط�وي ع�ىل إمض�اء أوق�ات 
طويلة للشفاء، مع احتمال ظهور 

الندب�ات. وق�ال الدكت�ور ماي�كل 
هيل: »إننا نتصور التقنية الجديدة 
كإج�راء منخف�ض التكلفة يجري 
تحت التخدير املوضعي. وتستغرق 

العملية كلها حوايل ٥ دقائق«.
ويتكون الغرضوف من ألياف صلبة 
صغ�رية منس�وجة يف بنية تش�به 
»املعكرون�ة«. ووج�د الباحثون أن 
األنس�جة التي تحت�وي عىل كثافة 
املش�حونة  الجزيئ�ات  م�ن  أك�رب 
كهربائي�ا، ه�ي أكث�ر صالب�ة من 
الش�حن«  األنس�جة ذات »كثاف�ة 

املنخفضة.

تقنية مذهلة لتجميل األنف خاللاجلوز يكبح نمو رسطان الثدي
 »5«  دقائق ودون جراحة!

العشق والرصاع االزيل

حلمها ان تعشق رجالً
الحي�اة ارادت ان تغي�ب ش�مس 

الهوى
يف ظل عدة سالطني

رحل الفؤاد ما بني الجزر والعراء
واستوطن عند رغيف محرتق

يعتيل يف غياب عتمة الجهل
ويتالىش ان حل الفقر

ه�ي ارادت ذلك االن���س����ان 
بشغف

وس�عت ب�ني الخفاي�ا تبحث عن 
منقذها

وتردد مفاهيم الفكر املستنري
تقطع�ت حب�ال صوته�ا عند كل 

ص��رخ���ة
ال تعلم، ان هناك س�كاكني خلف 

حنجرتها!
وال ت�دري ما يري�ده الوعاظ من 

صمتها
وهن�اك ايضا س�احرة متعرية يف 

الخفاء
تكتب التأريخ وتهتك الرشفاء

لها وجه متناقض:
يحاربه ثائروا الفكر
ويعبده قاتلوا العقل

هذا رصاع االزل
ليبقى الهام العشق ارادة

بني حلمها واالنسان.

حسام عبد الحسين


