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ص3 وزير اخلارجية يتوجه إىل األردن للمشاركة يف اجتامع رباعي يضم اليونان وقربص

»القراءات األوىل« هتيمن عىل جلسة للربملان
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

صوت الربملان، أمس السبت، عىل قرار بخصوص 
تجت�اح  الت�ي  والفيضان�ات  الس�يول  موج�ة 
املحافظ�ات، وأنهى قراءة خمس�ة مرشوعات 
قوانني. ويف مستهل الجلسة، أعلن رئيس الربملان 
محّم�د الحلبويس عن تحدي�د يوم االثنني املقبل 
موعداً إلجراء انتخابات رؤس�اء اللجان النيابية 
ونوابه�م واملقرري�ن، بع�د الت�داول م�ع الكتل 
النيابي�ة. ويف الش�أن ذاته، ص�وت الربملان عىل 
استبدال النائبة انعام الخزعيل من اللجنة املالية 
بدالً عنها النائبة ماجدة التميمي واضافة النائب 
صادق الس�لطاني للجنة، فض�ا عن التصويت 

ع�ىل أن يكون عدد جلس�ات املجلس ال يقل عن 
8 جلسات ش�هرياً. وصوت الربملان عىل اضافة 
ممثل واحد عن املكونات املسيحيني وااليزيديني 
والصابئ�ة املندائني اىل لجنة االوقاف والش�ؤون 
الديني�ة باإلضاف�ة اىل عضويته�م يف لجانه�م 
االصلية. وأرج�ا الربملان فقرة النظر يف الطعون 
املقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم 
توف�ر النصاب الازم، فيما أنه�ى القراءة االوىل 
ملرشوع قانون االتص�االت واملعلوماتية واملقدم 
من لجان الخدم�ات واالعمار والثقافة واالعام 
والس�ياحة واالث�ار، والذي ج�اء لتنظيم وادارة 
قط�اع االتص�االت واملعلوماتي�ة يف جمهوري�ة 
الع�راق ورس�م السياس�ة العامة له�ا وتحديد 

الجه�ات املختص�ة بعملية تخصي�ص وتنظيم 
الرتددات ومنح الرتاخي�ص واالجازات وحماية 
الث�روات الوطني�ة يف هذه القطاع�ات وضمان 
االستخدام االمثل للطيف الرتددي وألجل تشجيع 
االس�تثمار يف قطاع االتص�االت وضمان حماية 
مصالح املس�تفيدين وتقديم افض�ل الخدمات 
لهم ومواكبة التطور التكنولوجي ودعم التنمية 

االقتصادية بهذا املجال. 
من جانب آخر، نوه رئيس الربملان اىل استضافة 
اللجن�ة املالي�ة للمحافظ�ني الذين ل�م يقدموا 
خطط موازن�ات محافظاتهم لضمها يف قانون 

املوازنة العامة.
التفاصيل ص2

البيت التشريعي ألزم نفسه بـ)8 جلسات( شهريًا.. وصّوت على قرار خيص السيول.. وقرأ )5( قوانني مهّمة

حتالف سائرون حيدد »املوعد النهائي« الهناء »املناصب بالوكالة«

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئي�س املجل�س العس�كري االنتق�ايل يف 
السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح الربهان، 
أمس الس�بت، إن املجلس سيسلم السلطة إىل 
حكوم�ة مدني�ة خال ف�رتة زمني�ة أقصاها 
عام�ني، بعد التش�اور مع القوى السياس�ية 
واألح�زاب يف الب�اد. وأك�د الربه�ان، الذي تم 
تعينه، الجمع�ة، خلفا للرئيس األول للمجلس 
الفريق األول عوض بن عوف، أن عمل املجلس 
خال السنتني س�ينحرص يف التأكيد عىل حكم 
القان�ون واس�تقال القض�اء والحف�اظ عىل 

األمن وإزالة القيود التي تعيق العمل الحر.

وأوضح الربهان، يف أول كلمة له بثها التلفزيون 
الس�وداني الحكومي، أنه س�يتم إطاق رساح 
املعتقل�ني ع�ىل خلفي�ة املظاه�رات »ف�ورا«، 
ورفع حظر التج�ول، معلنا عن حل حكومات 
الوالي�ات. وش�دد الربهان عىل الت�زام املجلس 
العس�كري االنتق�ايل الس�وداني ب�«اجتثاث« 
النظ�ام الس�ابق ورموزه، ومحاربة الفس�اد 
أو م�ن س�اعد يف االرضار باالقتص�اد والحياة 
االجتماعية. وطالب رئيس املجلس العسكري 
يف الس�ودان، املواطن�ني بالع�ودة إىل الحي�اة 
الطبيعية والتعاون. وليل الجمعة، أعلن رئيس 
املجلس العسكري االنتقايل يف السودان، عوض 
بن ع�وف، تنازله عن منصب�ه، وأمر الربهان 

يف أول ق�رار بإط�اق رساح جمي�ع الضب�اط 
الذين حموا املتظاهرين. ولقي تنازل بن عوف 
ع�ن منصب�ه ردود فعل إيجابي�ة، حيث خرج 
الس�ودانيون إىل س�احة االعتص�ام أمام مقر 
القيادة العام�ة للجيش الس�وداني لاحتفال 
بالق�رار، مرددي�ن ش�عارات تثمن اس�تجابة 
الجيش ملطال�ب الحراك الش�عبي الذي ينادي 
بتغيري شامل يف منظومة الحكم. من جانبها، 
رحبت املعارضة السودانية »بحذر« باستقالة 
بن عوف عن منصبه، مرجعة ذلك إىل »تصميم 
الشعب السوداني عىل التغيري«. واعترب تجمع 
املهني�ني أن تنح�ي رئي�س املجل�س »انتصار 

إلرداة الشعب السوداني«.

املجلس العسكري السوداين يعد بـ »تسليم السلطة« للمدنيني خالل عامني

حمافظ بغداد يوجه
 بتنفيذ عدد من املشاريع اخلدمية 

يف منطقة املعامل

حمافظ البرصة يشكل 
جلنة ملتابعة رشوط السالمة واالمان 

يف كافة املرافق السياحية
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السكيني: نعتزم تعديل قانون التقاعد ليشمل اإلجراء اليومني والعقود
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن النائب رامي السكيني، أمس السبت، اعتزام تحالف سائرون عىل تعديل 
قانون التقاعد املوحد بشكل َيْصب بمصلحة عمال اإلجراء اليوميني والعقود 

أسوة بأقرانهم يف املالك الدائم.
وقال الس�كيني، يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »استنادا 
اىل امل�ادة ٦٠ من الدس�تور العراقي واملادة ١٢٠ م�ن النظام الداخيل اقرتحنا 
تعدي�ل قانون التقاع�د املوحد بإضاف�ة الفقرة التي تنص )ش�مول العمال 
اإلج�راء والعق�ود بالحق�وق التقاعدية عند وفاتهم بس�بب اإلصاب�ة اثناء 
الواج�ب او تعرضه�م لالصابة اثناء العم�ل تعيقهم عن ممارس�ة حياتهم 
الطبيعية وحسب التقارير الطبية ولجان التحقيق أسوة بأقرانهم من املالك 
الدائم وبأثر رجعي من ٢٠٠٣(«.وأوضح الس�كيني »اننا كتحالف س�ائرون 

سنمرر ونقرتح اي قانون َيْصب يف مصلحة املواطن العراقي«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ص�وت الربمل�ان، أمس الس�بت، عىل قرار 
بخص�وص موجة الس�يول والفيضانات 
الت�ي تجت�اح املحافظات، وأنه�ى قراءة 

خمسة مرشوعات قوانني.
ويف مستهل الجلسة، أعلن رئيس الربملان 
محّم�د الحلبويس عن تحدي�د يوم االثنني 
املقب�ل موعداً إلج�راء انتخابات رؤس�اء 
اللج�ان النيابية ونوابه�م واملقررين، بعد 

التداول مع الكتل النيابية.
ويف الش�أن ذات�ه، ص�وت الربمل�ان ع�ىل 
استبدال النائبة انعام الخزعيل من اللجنة 
املالية بدالً عنها النائب�ة ماجدة التميمي 
واضافة النائب صادق الس�لطاني للجنة، 
فضال ع�ن التصويت ع�ىل أن يكون عدد 
جلس�ات املجل�س ال يقل عن 8 جلس�ات 
شهرياً. وصوت الربملان عىل اضافة ممثل 
واحد عن املكونات املسيحيني وااليزيديني 
االوق�اف  اىل لجن�ة  املندائ�ني  والصابئ�ة 
والشؤون الدينية باإلضافة اىل عضويتهم 
يف لجانه�م االصلية. وأرج�ا الربملان فقرة 
النظ�ر يف الطع�ون املقدمة ح�ول صحة 
عضوية بعض النواب لعدم توفر النصاب 
ال�الزم، فيما أنهى الق�راءة االوىل ملرشوع 
قانون االتصاالت واملعلوماتية واملقدم من 
لجان الخدمات واالعمار والثقافة واالعالم 
والس�ياحة واالث�ار، والذي ج�اء لتنظيم 
واملعلوماتي�ة  االتص�االت  قط�اع  وادارة 
يف جمهوري�ة الع�راق ورس�م السياس�ة 
العام�ة له�ا وتحدي�د الجه�ات املختصة 
بعملية تخصيص وتنظيم الرتددات ومنح 
الرتاخي�ص واالجازات وحماي�ة الثروات 

الوطني�ة يف ه�ذه القطاع�ات وضم�ان 
االس�تخدام االمثل للطيف الرتددي وألجل 
تش�جيع االس�تثمار يف قط�اع االتصاالت 
وضم�ان حماي�ة مصال�ح املس�تفيدين 
وتقدي�م افض�ل الخدمات له�م ومواكبة 
التنمي�ة  ودع�م  التكنولوج�ي  التط�ور 
االقتصادية به�ذا املجال. من جانب آخر، 
ن�وه رئيس الربملان اىل اس�تضافة اللجنة 
املالية للمحافظني الذين لم يقدموا خطط 
موازن�ات محافظاته�م لضمها يف قانون 
املوازنة العامة، مؤكدا رضورة تشخيص 
مواقع التلكؤ ملعرفة اسباب تأخري رصف 
موازن�ات املحافظات م�ن قبل الحكومة. 
وأت�م الربملان خ�الل الجلس�ة التي ترأس 
جانب منها النائ�ب االول لرئيس الربملان 
حس�ن الكعب�ي، الق�راءة االوىل مل�رشوع 
قانون املحكمة االتحادي�ة العليا واملقدم 
م�ن اللجن�ة القانوني�ة، عم�ال باألحكام 
ال�واردة يف املواد }5٢،9٢،9٣،94،97{ من 
الدس�تور وملواكب�ة ما ورد م�ن تغيريات 
واملؤسس�ات  الديمقراطي�ة  العملي�ة  يف 
الدس�تورية ومل�ا أفرزه التطبي�ق العميل 
ألح�كام القان�ون النافذ. وأرج�ا الربملان 
هي�اة  قان�ون  مل�رشوع  االوىل  الق�راءة 
التصني�ع الحربي واملقدم من لجنة االمن 

والدفاع بطلب منها.
وأكم�ل الربمل�ان الق�راءة االوىل مل�رشوع 
قان�ون التعدي�ل الثان�ي لقان�ون نقاب�ة 
الجيولوجي�ني رق�م }١97{ لس�نة ١9٦8 
واملق�دم م�ن لجن�ة مؤسس�ات املجتمع 
املدن�ي والتطوير الربملان�ي، ألجل مواكبة 
املتغ�ريات يف ممارس�ة االعم�ال املتعلقة 
ب�األرض وتصني�ف الجيولوجي�ني وفقا 

لخرباته�م يف العمل ومن�ح الهيئة العامة 
للنقابة ومجلسها صالحيات تمكنها من 
مواكب�ة املتغ�ريات االقتصادية ومن اجل 

معاقبة من يخالف احكام هذا القانون.
قان�ون  مل�رشوع  االوىل  الربمل�ان  وأنج�ز 
تصديق اتفاقية تجنب االزدواج الرضيبي 
ومنع التهرب املايل بما يختص بالرضيبة 
ع�ىل الدخ�ل ورأس امل�ال ب�ني حكوم�ة 
جمهورية العراق وحكومة دولة االمارات 
لج�ان  م�ن  واملق�دم  املتح�دة  العربي�ة 
العالق�ات الخارجي�ة واملالي�ة والنزاهة، 

والذي يه�دف اىل تطوير وتعزيز العالقات 
االقتصادي�ة املتبادلة بني البلدين وتفادي 
االزدواج الرضيبي ومنع التهرب من دفع 
الرضائ�ب املفروض�ة عىل الدخ�ل وراس 
املال فيها وللمصادقة عىل اتفاقية تجنب 
االزدواج الرضيبي ومنع التهرب املايل بما 
يختص بالرضيبة عىل الدخل ورأس املال 
بني حكومة جمهوري�ة العراق وحكومة 

دولة االمارات العربية املتحدة.
كما أنهى الربملان قراءة تقرير ومناقش�ة 
م�رشوع قانون حجز ومص�ادرة االموال 

املنقول�ة وغري املنقولة العائ�دة اىل اركان 
النظ�ام الس�ابق رقم }7٢{ لس�نة ٢٠١7 
واملق�دم م�ن لج�ان املالي�ة واملصالح�ة 

والعشائر والشؤون الدينية والقانونية.
ورك�زت مداخ�الت الن�واب ع�ىل اهمي�ة 
الث�ورة  قي�ادة  مجل�س  ق�رارات  الغ�اء 
املنح�ل وخاص�ة املتضمنة حج�ز اموال 
ثوار انتفاضة ع�ام ١999وإعادة ألهلها، 
اضاف�ة اىل تقليل مادة االعرتاض وجعلها 
س�تة اش�هر بدال عن س�نتني، واملطالبة 
بتش�كيل لجن�ة م�ن الجه�ات النيابي�ة 

املختصة ملتابعة ملف العقارات.
ويف رده�ا ع�ىل املداخ�الت، دع�ت اللجنة 
املعنية اىل إعادة مرشوع القانون اىل رئاسة 
مجلس الوزراء بس�بب كثرة االعرتاضات 
عليه. م�ن جهته، وج�ه الحلبويس بعقد 
اجتم�اع مش�رتك ب�ني اللجنت�ني املالي�ة 
والقانونية بشأن استضافة هيئة املسألة 
والعدال�ة واخ�ذ مالحظاته�ا باعتباره�ا 
الجه�ة املعنية بالتنفيذ. ويف ش�أن موجة 
السيول والفيضانات، صوت املجلس عىل 
ق�رار نياب�ي نص عىل “نظ�را ملا تتعرض 
ل�ه محافظات الع�راق عموما وميس�ان 
خصوصا م�ن فيضانات لكث�رة االمطار 
والسيول مما ينتج عن ذلك نزوح العوائل 
وتلف مس�احات م�ن املزروعات وارضار 
يف الدور الس�كنية للمواطنني قرر مجلس 
النواب ما ييل، تش�كيل لجنة نيابية تتابع 
قرارات خلية االزمة التي تم أنشاءها لهذا 
الغ�رض ومتابعة تنفيذ مقرراتها وتكون 
اللجنة املشكلة من مجلس النواب برئاسة 
النائ�ب االول لرئيس املجل�س وعددها ال 
يتج�اوز تس�عة، والتوصي�ة اىل مجل�س 
ال�وزراء بالتايل، تخصي�ص املبالغ املالية 
الالزم�ة ملعالج�ة موض�وع الفيضان�ات 
والس�يول وما نتج عنه بأس�تخدام املواد 
التي تتي�ح للحكوم�ة يف قان�ون املوازنة 
املتعلق�ة بمنحة الط�وارئ وايض�ا مبلغ 
االربعة ترليون دينار املخصص للحكومة 
لتغطية النفقات التشغيلية واالستثمارية 
عىل ان تخصص ملحافظة ميس�ان املبالغ 
التي تتناسب وحجم االرضار التي لحقت 
به�ا. كم�ا ص�وت ع�ىل ال�زام ال�وزارات 
كل  باس�تنفار  الحكومي�ة  واملؤسس�ات 

الجهود واالليات يف س�بيل تطويق االزمة 
وتوجيهها حسب االولويات يف املحافظات 
االكثر ت�رضرا واملحافظ�ات االخرى بما 
فيه�ا أقلي�م كردس�تان، والتنس�يق مع 
املعنية  الدولي�ة  املؤسس�ات واملنظم�ات 
بش�ؤون االغاث�ة واالي�واء بم�ا يف ذل�ك 
املنظمات املعني�ة بالرتاث العاملي باعتبار 
االهوار مدرجة عىل الئحة الرتاث العاملي، 
املزارع�ني  م�ن  املترضري�ن  وتعوي�ض 
واملواطن�ني بش�كل مب�ارش وف�وري من 
خالل اجراءات رسيعة تتخذها الحكومة 
بهذا الص�دد باعتماد ن�ي املوازنة التي 
تمت االش�ارة اليها س�ابقا، واتخاذ كافة 
االجراءات الالزمة بإعمار وصيانة الطرق 
والجسور والسدات والنواظم يف كل العراق 
بما فيها أقليم كردستان تحسبا الستمرار 
وتك�ون  والس�يول  الفيضان�ات  موج�ة 
الت�ي ت�رضرت،  للمحافظ�ات  االولوي�ة 
واتخ�اذ كافة االج�راءات الالزمة ملعالجة 
االوضاع املتده�ورة يف مخيمات النازحني 
وايالء ه�ذا املوضوع االهمي�ة الالزمة ملا 
يعاني�ه النازح�ني م�ن اوضاع انس�انية 
صعبة جدا، وتوفري التخصيصات الالزمة 
للمحافظ�ات ووزارة الهج�رة واملهجرين 
واللجن�ة العليا إلي�واء واغاث�ة النازحني 
باس�تخدام نف�س امل�واد املش�ار اليها يف 
قان�ون املوازن�ة العام�ة، واط�الق أس�م 
الش�هيد حازم الحيدري عىل أحد جس�ور 
محافظة ميسان وذلك لتضحيته بنفسه 
من أجل درء االخطار عن أهايل املحافظة 
االصولي�ة”.  الس�ياقات  وترقيت�ه وف�ق 
بعدها تقرر رفع الجلس�ة اىل يوم االثنني 

.٢٠١9/4/١5
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»القراءات األوىل« هتيمن عىل جلسة للربملان

النعامن: مكافحة اإلرهاب يقتل إرهابيني يف تالل محرين ونعد بإهناء اإلرهاب العام احلايل
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب، أمس الس�بت، 
ع�ن قت�ل ١٢ إرهابياً يف عملي�ة تالل حمرين 
حتى اآلن، مش�رياً إىل إفشال خطط »داعش« 
يف تأسيس قاعدة والعثور عىل وثائق »مهمة 

جداً« تابع�ة للتنظيم هناك، فيما وعد بإنهاء 
»اإلرهاب« يف هذا العام.

وقال املتحدث باس�م الجهاز صباح النعمان 
يف مؤتمر صحايف إن »عملية تالل حمرين هي 
عملية نوعية واستغرق التدقيق بها أكثر من 
ش�هر، وإن العملية أفش�لت خطط التنظيم 

عىل املناطق املجاورة«.
وأض�اف، »قتلن�ا ١٢ إىل ١5 إرهابي�اً خ�الل 
عملي�ة ت�الل حمري�ن، وعثرن�ا ع�ىل وثائق 
مهمة جداً يج�ري تحليلها يف جهاز مكافحة 
اإلرهاب«، مشرياً إىل أن »جهدنا االستخباري 
أفش�ل خطط العدو لتأس�يس قاعدة يف تالل 

حمرين«.
ولف�ت النعم�ان، إىل أن »الرضب�ات الجوي�ة 
أربك�ت قي�ادات التنظي�م«، مبين�اً »قبل بدء 
عملية تالل حمرين كان لدينا رضبات جوية 

للتحالف الدويل استهدفت ١5 مضافة«.
وأك�د النعم�ان، أن »الجه�از نف�ذ عملي�ات 

س�ابقة قريبة عىل الحدود العراقية األردنية 
والس�ورية«، مش�رياً إىل »عدم وج�ود تعاون 

مبارش مع القوات السورية«.
وتاب�ع، »عق�����دن�ا الع�زم وبت����وجيه 
من القائد العام للقوات املس�لحة عىل تطهري 
ومالحق�ة كل االرهابي�����ني خ�الل ه�ذه 

الس�نة«، واع�داً ب�«إنه�اء اإلره�اب يف ه�ذا 
العام«.

وكان جه�از ُمكافحة »اإلِرهاب« أعلن، أمس 
ب�دء  نيس�ان ٢٠١9(،   ١١( الخمي�س  األول 
عملية أمنية واس�عة ملاُلحقة عنارص تنظيم 

»داعش« يف تالل حمرين.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت املحكم�ة االتحادي�ة، أمس 
الس�بت، أنها نظرت دع�وى الطعن 
رق�م  القان�ون  دس�تورية  بع�دم 
)77( لس�نة ٢٠١7، وق�ررت ادخال 
ال�وزراء ش�خصاً  رئي�س مجل�س 
ثالث�اً لالس�تيضاح من�ه عّم�ا يلزم 

لحسمها.
وق�ال املتحدث الرس�مي للمحكمة 
تلق�ت  بي�ان  يف  الس�اموك  إي�اس 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، إن 
»املحكم�ة االتحادي�ة العليا عقدت 
جلس�ة برئاس�ة الق�ايض مدح�ت 
املحمود وحض�ور القضاة األعضاء 
كافة، ونظرت دعوى لوزير املالية/ 

إضافة لوظيفته، خاصم فيها رئيس 
مجلس النواب/ إضافة لوظيفته«.

وأشار الساموك، إىل أن »املدعي طلب 
الحكم بعدم دستورية القانون رقم 
)77( لس�نة ٢٠١7 )قانون التعديل 
العرشي�ن لقانون امل�الك رقم )٢٠( 

لسنة ١9٦٠(«.
وأض�اف، أن »املحكم�ة وج�دت أن 

الدع�وى تتضم�ن جنب�ة مالي�ة ما 
يقتيض معرفة مدى التغيري الحاصل 
عىل م�رشوع القان�ون املطعون به 
قب�ل ترشيعه، وبن�اء علي�ه قررت 
إدخ�ال رئي�س مجل�س ال�وزراء/ 
إضاف�ة لوظيفته ش�خصاً لثالثاً يف 
الدعوى لالس�تيضاح منه عما يلزم 

لحسمها«.

وت�����ابع الساموك، أن »املحكمة 
االتحادي�ة العلي�ا ولغ�رض تبلي�غ 
رئي�س مجل�س ال�وزراء/ إضاف�ة 
لوظيف�����ت�ه، والوقوف عىل رأيه 
يف ما أث�اره املدع�ي وزي�ر املالية/ 
إضاف�ة لوظيفت�ه، ق�ررت تأجي�ل 
املرافع�ة إىل الس�ادس م�ن الش�هر 

املقبل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الخارجية، أمس السبت، مغادرة 
وزيرها محمد الحكيم إىل األردن للمشاركة يف 

اجتماع رباعي.
ال�وزارة  باس�م  الرس�مّي  املُتح�دِّث  وق�ال 
�اف يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل  أحم�د الصحَّ

العراقي« نس�خة من�ه، إن »وزي�ر الخارجيَّة 
هاً إىل  محمد ع�يل الحكيم غ�ادر الب�الد ُمتوجِّ
ان برفقته رئيس هيئة  العاصمة األردنيَّ�ة عمَّ

االستثمار«.
واضاف الصحاف، أنَّ »الهدف من الزيارة هو 
املُش�اَركة يف االجتم�اع الرباعيِّ ب�ني العراق، 
واألردن، واليون�ان، وق�ربص ع�ىل ُمس�توى 

وزراء الخارجّي�ة؛ لبحث آليَّات االس�تثمارات 
الجديدة التجاريَّة، والسياحّية«.

امت�دادات  »ولتحقي�ق  الصح�اف،  وتاب�ع 
األبي�ض  البح�ر  دول  باتج�اه  اس�تثمارّية 
ه الحكومة نحو تنويع  �ط يف إطار توجُّ املُتوسِّ
مص�ادر الع�راق التجارّية، وإقام�ة رشاكات 
اقتصادّية من شأنها تحقيق التنمية، وتعزيز 

ُجُهود إعادة اإلعمار«.
واعت�رب الصح�اف ان »ه�ذا االجتم�اع يتفق 
ل إىل  ع الحكوم�ة العراق�يَّ�ة للتحوُّ

ُّ
م�ع تطل�

مركز إقليمّي لالس�تثمار تتالق�ى فيه القوى 
االقتصاديَّ�ة اإلقليمّي�ة، يف ض�وء م�ا يمتلكه 
م�ن ُمق�وِّمات اس�تثماريَّة وتجاريَّة، وفرص 

واعدة كبرية.

املحكمة االحتادية تنظر يف دعوى لوزير املالية عىل رئيس الربملان

وزير اخلارجية يتوجه إىل األردن للمشاركة يف اجتامع رباعي يضم اليونان وقربص

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد تحالف سائرون، أمس السبت، أهمية 
امل�يض بإنه�اء مل�ف الدرج�ات الخاص�ة 
قريباً. وق�ال النائب عن تحالف س�ائرون 
س�الم الش�مري، يف بيان تلقت “املستقبل 
العراق�ي” نس�خة من�ه، إن�ه ”ال ب�د من 
االنتهاء من ملف الدرجات الخاصة، يف ظل 
ما تحمله تلك املسألة من ثقل عىل املوازنة 
يف ظل العدد الكبري ملن يحمل تلك الصفة”. 

وأض�اف أن ”ملف الدرج�ات الخاصة فما 
فوق س�يعرض ع�ىل مجلس الن�واب أوالً، 
ولدينا وق�ت كاف لتثبيت من نجد كفاءته 
وأهليته للمنصب ومنهم من يشغل موقع 
املس�ؤولية حالي�اً لكن لم تطل�ق له حرية 
العمل بس�بب الوكالة”. وأوضح الشمري 
أن ”٣٠ من شهر حزيران املقبل هو املوعد 
النهائي إلنهاء العم�ل بالدرجات الخاصة 
وش�غل املناصب بالوكالة يف ظ�ل التوافق 

النيابي عىل إنهاء هذا امللف“.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديرية االس�تخبارات العسكرية يف 
الفرق�ة ١4 الل�واء 5٠، أمس الس�بت، عن 
تمك�ن مفارزها من القب�ض عىل ارهابي 
يدع�ى )اي�اد س�يخوي( والب�ذي يعمل يف 
ما يس�مى الدف�اع الج�وي ل�«داعش« يف 

املوصل.
وقال�ت املديرية يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه، ان »مفارزنا تمكنت 

من القبض عىل ارهابي يعمل يف ما يسمى 
منطق�ة  يف  ل�)داع�ش(  الج�وي  الدف�اع 
عوسجة ناحية الحاج عيل التابعة لقضاء 

الكيارة يف مدينة املوصل«.
ولفت�ت اىل ان�ه »مطلوب وف�ق املادة ١/4 

ارهاب«.
االس�تخبارات  مديري�ة  ان  اىل  يش�ار 
العس�كرية تعل�ن ب�ني الح�ني واالخر عن 
تمكن مفارزه�ا من القبض عىل ارهابيني 

يف مدينة املوصل.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مفتش�ية وزارة الداخلي�ة، أم�س 
الس�بت، انه�ا س�تعيد التحقي�ق باجهزة 

كشف املتفجرات.
وق�ال مفت�ش ال�وزارة جمال االس�دي يف 
تغري�دة له عرب توي�رت، انه »س�يتم اعادة 

التحقيق باجهزة كشف املتفجرات أي دي 
إي«.

يذك�ر أن الس�لطات الربيطاني�ة اعتقل�ت 
يف بريطاني�ا ع�ام ٢٠١٠ مصن�ع أجه�زة 
كشف املتفجرات التي استخدمت ب العراق 
وفش�لت بكش�ف املتفجرات، وحكم عليه 

بالسجن عرش سنوات بتهمة »االحتيال«.

حتالف سائرون حيدد »املوعد النهائي« الهناء 
»املناصب بالوكالة«

االستخبارات العسكرية تطيح بـ »سيخوي« يف املوصل 

مفتشية الداخلية: سنعيد التحقيق بأجهزة كشف املتفجرات 
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن القيادي يف االتحاد الوطني الكردستاني 
غياث السورجي، أمس السبت، عن اجتماعات 
مكثف�ة س�تعقد م�ع الح�زب الديمقراط�ي 
االس�تحقاقات  مل�ف  لحس�م  الكردس�تاني 
الحكومي�ة، فيم�ا عزا ملف تش�كيل حكومة 
االقليم غري مكتمل بسبب خروج بعض الكتل 
السياس�ية عن بنود االتفاقيات بني االحزاب. 
ونقلت وكالة »املعلومة« عن السورجي القول 

إن “ملف تشكيل حكومة االقليم غري مكتمل 
بس�بب خروج بع�ض الكتل السياس�ية عن 
بعض بنود االتفاقيات بني االحزاب”، مبينا أن 
“االسبوع القادم سيشهد اجتماعات مكثفة 
مع الحزب الديمقراطي الكردس�تاني إلنهاء 
مل�ف االس�تحقاقات الحكومي�ة”. واض�اف 
الس�ورجي، ان “محور الخ�الف بني الحزبني 
الكردي�ني ليس فقط يف قضي�ة منصب نائب 
رئي�س اإلقليم ب�ل يمكن باملنه�ج الحكومي 

وفقراته”.

        بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس حس�ن كري�م الكعب�ي النائ�ب االول لرئي�س 
الربمل�ان، أم�س الس�بت، اجتم�اع لجن�ة التخطي�ط 
والتنمي�ة ومراقبة االداء الحكومي، لبحث اليات عمل 
اللجنة وعالقتها مع الجهات التنفيذية. وقال الكعبي 
ان ”اللج�ان النيابي�ة تع�د العمود الفقري للس�لطة 
التنفيذي�ة، وكلم�ا ارتق�ت بعمله�ا يرتق�ي املجلس 
ككل وايضا االداء الحكومي حيث ستش�عر الس�لطة 
التنفيذية بوجود رقابة فعلية وحقيقية«، مش�ريا إىل 
أن لجن�ة مراقب�ة االداء س�تكون من ب�ني اهم لجان 
املجلس كونها س�تعنى بإيجاد تخطي�ط ناجح قادر 
ع�ىل خلق تنمية فعلية. وجرى خ�الل االجتماع بحث 

امكاني�ة خلق نوع من التنس�يق يف امله�ام بني لجنة 
التخطيط كونه�ا من اللجان حديثة التش�كيل خالل 
ال�دورة الربملانية الحالي�ة، مع بقية اللج�ان النيابية 
وبخاص�ة املالي�ة والقانونية واالقتصاد واالس�تثمار 
وبقية اللجان، وايضا وضع خارطة طريق لعملها مع 
السلطة التنفيذية وبخاصة وزارة التخطيط واالمانة 
العامة ملجلس الوزراء ومجلس الوزراء ولجنة متابعة 
تنفي�ذ االس�رتاتيجية الحكومي�ة. ودع�ا الكعب�ي اىل 
رضورة وجود تنسيق اخر مع الحكومات املحلية التي 
تتمتع حالي�ا بإدارة خاصة ولديها موازنات س�نوية 
وبرام�ج وخط�ط للتنمية ايضا، فضال عن التنس�يق 
مع الفرق االممية التي تعمل ايضا بذات االتجاه عرب 

لجان من مختصني لتحقيق تنمية يف بلدنا العراق.

الكعبي: سبب تأخر التنمية هو انعدام التخطيط الناجح  احلزبان الكرديان خيوضان »اجتامعات مكثفة« 
حلسم ملف »االستحقاقات«
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   بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث العراق والس�عودية، جاهزية مذكرة التفاه�م بني وزارتي 
الصناع�ة العراقي�ة والطاق�ة والث�روة املعدنية الس�عودية، التي 
س�يتم التوقي�ع عليه�ا خ�ال زي�ارة رئيس ال�وزراء ع�ادل عبد 
امله�دي إىل الس�عودية قريباً.وذك�ر بيان ل�وزارة الخارجية تلقته 
»املس�تقبل العراقي«، ان »س�فري الع�راق يف الرياض قحطان طه 
خلف التقى نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية لشؤون 
الصناعة عبدالعزي�ز بن عبدالله العبدالكريم بمقر عمله يف ديوان 
ال�وزارة ».وبح�ث الجانبان خال اللقاء ف�رص التعاون يف املجال 
الصناعي وفرص االس�تثمار للمش�اريع الصناعية يف العراق من 
خال الرشكات الس�عودية الكربى، كما تم بحث جاهزية مذكرة 
التفاه�م ب�ني وزارة الصناعة العراقي�ة ووزارة الطاق�ة والثروة 
املعدنية الس�عودية، والتي س�يتم التوقيع عليه�ا يف إطار املجلس 
التنس�يقي العراقي - الس�عودي خال زيارة رئيس الوزراء عادل 

عبداملهدي إىل السعودية قريباً .

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، عن ضبط اخت�ام حديدية مزورة 
تخص الوكاء واملخلصني الكمركني يف منفذ طريبيل الحدودي.

وقالت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»بعد ورود معلومات مؤكدة بوجود اختام مزورة داخل أحد وكام 
اإلخ�راج الكمركي، حيث قامت قوة حماية املنفذ وش�عبة البحث 
والتحري بتفتيش احد الكرفانات وتم ضبط 22 ختما تعود لدوائر 
تعم�ل داخل املنفذ وتس�تخدم النجاز املعامات م�ع ختم حراري 
ووص�والت رضيبية فارغة ومملوءة م�ع وصوالت إيرادات الدولة 

فارغة مع أقراص ليزرية عدد 85«.
وأضاف�ت أنه »تم ضبط وصوالت رضيبية مزورة من قبل ش�عبة 
البح�ث والتحري يف س�يطرة الخ�روج خارج الح�رم الكمركي«، 
الفتة إىل »اتخاذ إالجراءات القانونية وفق محرض اصويل واحالتها 

اىل مركز رشطة طريبيل لغرض وإحالتها اىل القضاء .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ ذي ق�ار يحي�ى الن�ارصي، 
خ�ال املؤتم�ر ال�دويل االول لاس�تثمار ع�ن 
اكثر من 250 فرصة اس�تثمارية يف قطاعات 
مختلف�ة موكدا دعم الحكوم�ة املحلية لعمل 
ال�رشكات املختلف�ة وان س�وق العمل املحيل 
فيه«.وق�ال  لاس�تثمار  ومتعط�ش  واع�د 
النارصي يف كلمته خ�ال املؤتمر الدويل االول 
لاس�تثمار يف ذي قار الذي افتتحه عىل قاعة 
به�و بلدية النارصي�ة ان “الحكوم�ة املحلية 
تدعم هذا املؤتمر يف مس�عى حقيقي لتطوير 
البن�ى التحتي�ة للمحافظ�ة ولخل�ق الفرص 
االستثمارية يف جميع املجاالت من اجل االرتقاء 
بالخدم�ات والواقع االقتصادي وتوفري فرص 
العم�ل يف اط�ار توج�ه الحكومت�ني املركزية 
واملحلية يف الرشوع الحقيقي بمرحلة االعمار 
والنه�وض بجمي�ع القطاعات«.وأض�اف ان 
»ذي قار اعدت خارطة اس�تثمارية متكاملة 
يمكن لها تلبية جمي�ع احتياجات مواطنيها 
وتضمنت اكثر من 250 فرصة اس�تثمارية يف 
قطاع الصناعة والتج�ارة والزراعة والصحة 
والتعلي�م واالس�كان والس�ياحة والخدم�ات 
ومجاالت اخرى عديدة«.واش�ار النارصي ان 
»الحكوم�ة املحلية عملت ع�ىل توفري ارضية 
س�ليمة ومناخ مائم لقطاع االستثمار كونه 
العام�ل الرئي�س يف بناء املحافظ�ة اىل جانب 
دعم املوازن�ة العامة لتحقيق م�ا نصبوا اليه 
ضمن خططنا املستقبلية ومن اهم الخطوات 
الت�ي عملن�ا عليها هو بناء هيئة لاس�تثمار 
تض�م العديد م�ن االختصاص�ات والكفاءات 
التي يمك�ن االعتماد عليها اىل جانب القوانني 
املركزي�ة الت�ي كفلتها الترشيع�ات يف مجال 
االس�تثمار وعملن�ا ع�ىل تحدي�د اولوياتن�ا 
للمرحلة املقبلة ضمن برنامج واس�ع يف اطار 
رشاكة العمل بني جمي�ع االطراف ».يذكر ان 
املوتم�ر ال�دويل لاس�تثمار يف ذي ق�ار افتتح 
اليوم تحت ش�عار«ذي قار واحة لاستثمار« 
ويس�تمر ملدة يومني بمشاركة عدد من الدول 

العربية واالجنبية.

   بغداد / المستقبل العراقي

اكد مرصف الرافدي�ن، أن »عملية توطني 
روات�ب موظفي دوائ�ر الدول�ة الكرتونيا 
لها ممي�زات عدي�دة تع�ود باملنفعة عىل 
املوظفني واهمها االستفادة من الخدمات 
والس�لف«.وقال  كالق�روض  املرصفي�ة 
املرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نسخة منه، إن »عىل وزارات ودوائر الدولة  
توط�ني روات�ب موظفيه�ا ل�دى املرصف 
واالستفادة من السلف والتسهيات املالية 
املقدم�ة من قبل املرصف«.وأضاف البيان 
أن »عملية توط�ني رواتب موظفي الدولة 
تكون عرب إصدار أدوات الدفع االلكرتوني 
والتي من خالها يت�م منح املوظف راتبه 

الكرتونيا بعيدا عن التعامل الورقي.

ذي قار تعلن عن اكثر 
من »250« فرصة 

استثامرية يف املحافظة

مرصف الرافدين يبني مميزات 
توطني رواتب موظفي الدولة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت امان�ة بغداد عن حمل�ة لرفع ع�دد كبري م�ن التجاوزات 
يف العاصم�ة بغداد«.وقال�ت االمان�ة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، ان »بلدية املنصور قامت برفع عدد كبري من التجاوزات 
عىل الشوارع الرئيسية كشارع احمد عرابي و14 رمضان والربيع 
وش�ارع الش�يخ ض�اري باالضافة اىل رف�ع كت�ل كونكريتية من 
محيط مول املنصور« . واض�اف البيان ان »بلدية الكرادة أطلقت 
هي االخرى حملة ليلة الس�بت يف عدد من شوارع الجادرية حيث 
قامت برفع عدد من املولدات والكرفانات واملش�يدات والتي كانت 

تعيق حركة السري والسابلة.

امانة بغداد تقوم بازالة جتاوزات 
يف شوارع املنصور واجلادرية

   المستقبل العراقي/ علي ابراهيم

عقد محاف�ظ كرباء اجتماعا موس�عا مع 
مدي�ري الدوائر الخدمية واالمنية ملناقش�ة 
خط�ة زيارة النصف من ش�عبان وبحضور 
رئيس مجلس املحافظ�ة والقيادات االمنية 
والعس�كرية ومدي�ري االقضي�ة والنواحي 
حيث استعرض الحارضين طبيعة الخطط 
الت�ي وضع�ت لتقدي�م الخدم�ات للزائرين 

وتامني اجواء الزيارة الشعبانية«.
ويف مؤتم�ر صحايف عق�د يف مبنى املحافظة 
ض�م املحاف�ظ ورئي�س املجل�س اعلن من 
خال�ه عقي�ل الطريح�ي محاف�ظ كرباء 
بان »الزيارة مؤمنة ومس�تعدون الستقبال 
الزائري�ن مردفا ب�ان التخصيص�ات املالية 
امن�ت بش�كل جزئ�ي لكنن�ا اعتمدن�ا عىل 
الخ�ربات املرتاكم�ة يف ادارة مل�ف الزي�ارة 
ونس�تطيع تقدي�م االمن والخدم�ات لزوار 

العتبات املقدس�ة كاشفا عن توجيه الدوائر 
الحكومية السناد املحافظات املنكوبة جراء 
الس�يول واالمط�ار يف محافظ�ات )ص�اح 
الدين وواس�ط وميس�ان ( ورفدهم بالدعم 

اللوجستي.
فيم�ا تحدث رئي�س املجلس ع�ن املصادقة 
عىل الخطة االمنية يف مطلع االسبوع القادم 
كاش�فا يف الوقت ذاته عن رفض املمارسات 
الدخيلة عىل الش�عائر الحس�ينية املقدس�ة 

مؤك�دا تفعيل قانون حفظ قدس�ية كرباء 
ملنع ما حصل يف النجف االرشف من اس�اءة 

لائمة االطهار.
اىل ذل�ك اكد نائب املحافظ جاس�م الفتاوي 
ان الخطة النقلية قسمت عىل محاور كرباء 
ووفرت الس�احات وس�تكون عملي�ة النقل 
مرنة وال تتع�ب الزائر وذل�ك بتوفري االالف 
وس�ائل النق�ل الخ�اص ومس�اندة وزارات 

التجارة واالعمار واالسكان والنقل.

حمافظ كربالء يعقد اجتامعًا مع الدوائر اخلدمية واالمنية ملناقشة 
خطة زيارة النصف من شعبان

   بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الكهرباء لؤي الخطيب، ان 
كوادر وزارته تبذل جهوداً إستثنائية 
إلرض�اء املواطن�ني يف تأم�ني الطاقة 

الكهربائية خال الصيف«.
تلقت�ه  بي�ان  يف  ال�وزارة  وقال�ت 
»الخطيب  العراق�ي«،إن  »املس�تقبل 
»بح�ث مع م�ع رئيس لجن�ة النفط 
والطاقة والثروات الطبيعية النيابية، 
كريم عفتان الجمييل، واقع منظومة 
واس�تعدادات  الكهربائي�ة،  الطاق�ة 

الوزارة ألشهر الصيف املقبل«.
ونق�ل البي�ان ع�ن الخطي�ب تأكيد، 
خ�ال اس�تقباله الجمي�يل بمكتب�ه 
»بجمي�ع  ال�وزارة  أن  ال�وزارة  يف 
ماكاته�ا تب�ذل جه�ودا اس�تثنائية 
يف تنفي�ذ برام�ج التأهي�ل والصيانة 
لقطاع�ات املنظومة الث�اث االنتاج، 
النقل، التوزيع، لتواكب حجم الطلب 
وبش�كل مريض للمواطنني يف اش�هر 

الصيف املقبل«.
م�ن جهته أوض�ح النائ�ب الجمييل، 
ان  اس�بق(  كهرب�اء  وزي�ر  وه�و   (

»مجل�س النواب متمثل بلجنة النفط 
والطاقة هدفها مش�رتك م�ع وزارة 
الكهرب�اء يف تقديم افض�ل الخدمات 
اىل املواطن�ني، فض�ًا ع�ن إس�نادها 
لعمل ال�وزارة يف إص�دار الترشيعات 
التي تخدم عمل قطاع الطاقة بشكل 
عام والكهرباء عىل وجه الخصوص، 
كّون عم�ل وزارة الكهرباء اليتكامل 
اال بالتنس�يق والتعاون مع الوزارات 
املحافظ�ات،  ومجال�س  االخ�رى، 
بإسناد السلطة الترشيعية، وقرارات 

السلطة التنفيذية.

وزير الكهرباء: نبذل جهودًا إستثنائية إلرضاء 
املواطنني يف الصيف

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مس�ؤول بوزارة النفط العراقية، = عزم الوزارة عىل 
زيادة انتاج مصفاة بيجي إىل 140 ألف ب/ي.

وقال املس�ؤول ، بحسب »رويرتز«، إن »العراق يعمل عىل 
زيادة إنت�اج مصفاة بيجي النفطي�ة إىل 140 ألف برميل 
يومي�ا بحل�ول نهاي�ة العام الج�اري من 45 أل�ف برميل 

تنتجها حاليا«.
وأش�ار وكيل الوزارة لش�ؤون التصفية، حامد يونس إن 
»م�ن املؤمل أن يش�هد إنتاج املصفى ارتفاع�ا قبل نهاية 

العام الجاري.

العراق يعتزم زيادة إنتاج مصفاة 
بيجي إىل »140« ألف ب/ي

   بغداد / المستقبل العراقي

ت��رأس وزير العمل والش�ؤون االجتماعية 
باس�م عبدالزم�ان وف�د الع�راق املش�ارك 
يف اعم�ال ال�دورة ال��)4٦( ملؤتم�ر العم�ل 
العربي املقام�ة يف القاهرة للم�دة من 1٣-

أط�راف  ممث�يل  201٩/4/1٩بمش�اركة 
االنتاج الثاث�ة )الحكومات، وأرباب العمل، 
وممث�يل العم�ال( من 21 دول�ة من اعضاء 
عربي�ة  ش�خصيات  بحض�ور  املنظم�ة، 

وعاملي�ة فاعلة يف مجال التنمية االقتصادية 
واالجتماعية«.

ويتضمن جدول أعمال الدورة مناقشة عدد 
م�ن املواضيع يتصدرها تقري�ر املدير العام 
للمنظم�ة ع�ن عاق�ات العم�ل ومتطلبات 
التنمية املس�تدامة، كما تس�تعرض الدورة 
إنج�ازات منظمة العم�ل العربية خال عام 
2018، والتقري�ر الخ�اص بنتائ�ج أعم�ال 
الدورة ال�)٣8( للجن�ة الحريات النقابية يف 

آذار 201٩.

وسيتناول املؤتمر بندين فنيني األول خاص 
بتقري�ر مدير ع�ام مكت�ب العم�ل العربي 
والثان�ي ع�ن ق�رارات وتوصي�ات مجل�س 
ع�ن  مفص�ًا  وتقري�راً  للمنظم�ة،  اإلدارة 
التق�دم املح�رز يف العقد العربي للتش�غيل، 
بالحري�ات  املعني�ة  النظامي�ة  واللج�ان 
النقابية والخرباء القانونيني وش�ؤون عمل 
امل�رأة العربية. وع�ىل صعيد توحي�د الرؤى 
العربية، فان املؤتمر سيناقش مذكرة مدير 
ع�ام مكتب العمل العربي، التي يتم عرضها 

خال الدورة ال��)108( ملؤتمر العمل الدويل 
املزمع اقامتها بجنيف يف حزيران 201٩.

ويس�تعرض املؤتمر خال الجلس�ة العامة 
املس�ائل املالية واإلدارية وتطبيق اتفاقيات 
وتوصيات العمل العربية، وبحث تعزيز دور 
االقتصاد األزرق لدعم فرص التشغيل ودور 
التكنولوجي�ا الحديثة يف ادماج االش�خاص 
ذوي االعاقة يف س�وق العم�ل وتعيني مدير 
عام ملنظمة العمل العربية للمدة من 201٩-

. 202٣

وزير العمل يرتأس وفد العراق املشارك يف أعامل الدورة الـ »4٦« ملؤمتر العمل العريب يف القاهرة

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

وجه محافظ بغداد فاح الجزائري، بتنفيذ عدد من املشاريع 
الخدمي�ة ملنطق�ة املعامل.وقالت املحافظ�ة إن »الجزائري 
عق�د اجتماعا مع الهيئة التنس�يقية ملنطقة املعامل لبحث 
مل�ف الخدم�ات«، مبين�ا أن »محاف�ظ بغ�داد وج�ه خال 
االجتماع ب�«إرس�ال كتاب رس�مي إىل دائر الكهرباء إلنجاز  
شبكات اإلنارة الخاصة بالطرق والشوارع التي تم أكسائها 
م�ن قبل محافظة بغداد«.واضاف�ت أن »املحافظ وافق عىل 
تنفي�ذ املرحلة الثاني�ة لتأهي�ل كهرباء منطق�ة الباوية يف 
قضاء املعامل بعد كش�ف االس�تحداث ع�ن طريق الرشكة 
املح�ال لها التأهيل يف املرحلة األوىل«.ولفت اىل أن »الجزائري 
وج�ه مديري�ة املج�اري وقس�م التخطي�ط الع�ام, ملتابعة 

إدراج مج�اري املعام�ل وحي املنتظر ع�ىل جدولة التنفيذ«.
وع�ىل صعيد متصل، أعل�ن الجزائري عن تواصل مش�اريع 
تطوير واكس�اء الطرق يف قضاء املحمودية وبنس�ب انجاز 
متقدمة.وقال الجزائ�ري، إن »لجان التنفيذ املبارش التابعة 
ملحافظة بغداد اكملت  املدخل الشمايل للقضاء وعملية صب 
االرصفة«، كاش�فاً ان »نس�بة االنجاز  يف حيي الحس�ينية 
والشيديدة وصلت اىل 75%«.وأضاف املحافظ أن »العمل قائم  
بوترية متسارعة بمد القالب الجانبي لكل من احياء الحكيم 
- التصني�ع - الرياض، ووض�ع املقرنص يف كل من االحياء: 
الشهداء - املكرمة - الرياض، وقص وتسوية شوارع محلة 
)101( باالضافة اىل حدل وفرش الحىص الخابط )السبيس( 
يف حي الشهيات لتهيئته ألعمال مد القالب الجانبي للرصف 

خال االيام املقبلة بعداكمال اعمال التسوية.

حمافظ بغداد يوجه بتنفيذ عدد من املشاريع اخلدمية يف منطقة املعامل
اعلن عن تواصل تطوير مداخل وشوارع احملمودية وأكد اجناز نسب متقدمة

   بغداد / المستقبل العراقي

 وص�ل وزي�ر املالية، ف�ؤاد حس�ني، اىل عاصمة الوالي�ات املتحدة 
واش�نطن  لحضور اجتماع�ات البنك  الدويل وس�يناقش التعاون 
املس�تقبيل بني العراق والبنك الدويل يف ض�وء أولويات واحتياجات 
الحكومة العراقية.وذكرت وزارة املالية يف بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »الوزي�ر التق�ى دايفيد ماالباس رئي�س مجموعة 
البن�ك ال�دويل وناق�ش مع�ه دور البن�ك يف دعم خط�ط الحكومة 
العراقية لتحقي�ق التنمية البرشية و النمو االقتصادي املس�تدام 
وإعادة االعمار لعراق م�ا بعد داعش وكذلك تبادل االفكار واآلراء 
حول تطوي�ر وانعاش القطاع االقتصادي العام والخاص  وتقليل 
مع�دالت الفقر«.الجدير بالذكر ان البن�ك الدويل يضم يف عضويته 
18٩ دولة بضمنها العراق الذي انضم اليه يف عام 1٩45«.وسيعقد 
نائب رئيس الوزراء والوفد املرافق والذي يضم وزير الصحة وعدد 
من املدراء العام�ون العديد من االجتماعات مع املدراء التنفيذيني 

يف البنك والدول االعضاء.

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت الرشكة العامة للس�كك الحديدي�ة العراقية ، عن نقل مائة 
ألف وس�بعمائة وثاثة وخمسني مسافر عىل متن قطاراتها خال 
الرب�ع األول م�ن الس�نة الحالية«.وقال مدير ع�ام الرشكة طالب 
الحس�يني يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان »هذا 
الع�دد التصاعدي ج�اء من خال الح�رص عىل تهيئ�ة القطارات 
املكيفة الحديثة واستقبال املسافرين يوميا بانسيابية عالية لسري 
قطارات )DMU(، وذلك بالتنس�يق مع املناط�ق الجنوبية لتامني 
الحجوزات املناس�بة للمس�افرين من أهايل )الب�رصة والنارصية 
والس�ماوة والديوانية والحلة( اضاف�ة لبغداد«.واضاف ان »هناك 
جهودا للسيطرة املركزية يف دقة مواعيد انطاق قطارات املسافرين 
حي�ث تنطلق م�ن بغداد يومي�ا رحلتني األوىل الس�اعة  الس�ابعة 
مساءا والثانية الساعة  الثامنة مساًء، بينما تنطلق القطارات من 
محطة قطار البرصة بواقع رحلتني ايضا االوىل الساعة السابعة و 

النصف  مساءا والثاني الساعة التاسعة ليا.

وفد وزاري يبحث مع البنك الدويل 
دعم احلكومة وتنمية اقتصاد العراق

الرشكة العامة للسكك تعلن نقل اكثر من »100« 
الف مسافر بالربع األول من العام اجلاري

العراق والسعودية يبحثان جاهزية مذكرة 
التفاهم بني وزاريت الصناعة والطاقة للبلدين

املنافذ احلدودية تضبط »22« ختاًم مزورًا 
يف منفذ طريبيل

    البصرة/ المستقبل العراقي

اعلن محافظ البرصة اس�عد عب�د االمري العيداني 
عن تش�كيل لجن�ة تتوىل متابعة رشوط الس�امة 
واالم�ان يف كاف�ة املراف�ق الس�ياحية والرتفيهية 

ودوائر الدولة يف محافظة البرصة .
وق�ال » العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
االعام�ي الخاص تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان 

»اللجن�ة تت�وىل متابع�ة رشوط الس�امة واالمان 
يف املرافق الس�ياحية والرتفيهي�ة ودوائر الدولة يف 
املحافظ�ة ، مش�رياً اىل ان اللجنة س�تقوم بتقديم 

تقارير دورية حول عملها وواجباتها«.
وب�ني العيداني ان�ه »اص�در امر اداري بتش�كيل 
اللجنة برئاس�ة معاون املحافظ لش�ؤون البلدية 
والبلديات حس�ن ظاهر النج�ار وعضوية مديرية 
الدفاع املدني ودائرة التفتيش واملتابعة الس�ياحية 

ومديرية بلدية البرصة وقس�م شؤون املواطنني يف 
دي�وان املحافظ�ة« .من جهته اوضح مدير قس�م 
شؤون املواطنني يف ديوان محافظة البرصة حكيم 
املياح�ي انه »تم ترش�يح اس�ماء من  قبل قس�م 
ش�ؤون املواطنني وبعض الدوائر االخ�رى  ، الفتاً 
اىل انه س�يكون هناك متابعة وتنسيق مع الدوائر 
املعنية حول املقرتح املقدم من قبل قس�م ش�ؤون 

املواطنني يف ديوان املحافظة .

حمافظ البرصة يشكل جلنة ملتابعة رشوط السالمة واالمان 
يف كافة املرافق السياحية

    البصرة/ المستقبل العراقي

ق�رر مجلس محافظة البرصة يف جلس�ته 
االس�تثنائية التأكي�د عىل قراره الس�ابق 
بامليض ع�ىل تحوي�ل املحافظ�ة إىل إقليم، 
لحماي�ة املدين�ة م�ن »املركزي�ة املقيتة« 
املجل�س صب�اح  حس�ب وص�ف رئي�س 

البزوني.
وق�ال البزون�ي، إن أكثر م�ن 20 عضوا يف 
املجل�س وقعوا عىل طل�ب تحويل البرصة 
إىل إقلي�م بع�دد يفوق األغلبي�ة املطلقة يف 
ح�ني املطلوب ه�و 12 توقيع، مش�رياً إىل 
رف�ع الطل�ب إىل الدائ�رة القانونية التخاذ 
اإلج�راءات الازمة ومنه�ا إقامة الدعاوى 
القانوني�ة خاصة وان املجلس س�بق وان 
اتخذ إجراءات مماثل�ة إلحالة طلب إقامة 
اإلقلي�م إىل مفوضي�ة االنتخابات، مش�رياً 
إىل أن املجلس ش�كل لجن�ة ملتابعة قراره 

وتعضي�د الجه�ود التي تتواف�ق مع رؤية 
اإلقليم س�يما الناش�طني أو السياس�يني 

منظم�ات  إىل  إضاف�ة  لذل�ك  املؤيدي�ن 
التظاه�رات  وتحش�يد  املدن�ي  املجتم�ع 

وتنس�يقياتها، وكل ذل�ك إلنصاف البرصة 
واخذ اس�تحقاقاتها اإلداري�ة واملالية من 

الحكومة االتحادية وفقاً للدستور.
كما أعلن رئيس مجلس محافظة البرصة، 
صباح البزوني، أن تش�كيل اإلقليم منوط 

بإرادة أهايل البرصة.
إن  صحف�ي  مؤتم�ر  يف  البزون�ي،  وق�ال 
»مجلس محافظة البرصة قدم طلباً حول 
إع�ان تش�كيل إقلي�م الب�رصة إىل رئيس 
ال�وزراء عادل عبدامله�دي ومجلس النواب 
ومن املؤم�ل أن يتم تحويل�ه إىل مفوضية 

االنتخابات خال 15 يوماً«.
وأضاف أنه »بمجرد نقل الطلب من رئاسة 
ال�وزراء إىل مفوضي�ة االنتخاب�ات عندها 
س�يكون األم�ر والق�رار بتش�كيل إقلي�م 

البرصة منوط بسكانها فقط«.
ّصوت مجل�س محافظة الب�رصة، مطلع 
نيس�ان الحايل، لصالح تحويله�ا إىل إقليم 

مس�تقل إداريا عن الحكوم�ة االتحادية يف 
بغداد.

ووفق�ا لقان�ون تكوين األقالي�م، رقم 1٣ 
إىل  طل�ب  تقدي�م  يتوج�ب   ،2008 لع�ام 
املفوضية العليا لانتخابات يحمل تواقيع 

2 باملئة من إجمايل الناخبني يف البرصة.
وبع�د تدقيق املفوضي�ة يف الطلب، والتأكد 
من قانونيته، ترشع يف إجراء اس�تفتاء يف 
املحافظ�ة، ويكون ناجح�ا رشط حصوله 

عىل أغلبية املصوتني )1+50(.
وأجرت املفوضية، عام 2015، اس�تطاعا 
للناخبني بش�أن تحوي�ل البرصة إىل إقليم، 
وأظه�ر تأيي�دا تجاوز 2 باملئ�ة املنصوص 

عليها يف قانون تكوين األقاليم.
ورغ�م قانونية اإلج�راءات الت�ي اتخذتها 
االتحادي�ة  الحكوم�ة  رفض�ت  الب�رصة، 
وقته�ا، برئاس�ة ن�وري املالك�ي، تحويل 

البرصة إىل إقليم مستقل إداريا.

البزوين: قرار إعالن البرصة اقلياًم منوط باختيار اهايل املحافظة وليس بامكان احد االعرتاض عليه
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وزارة العدل
دائرة كاتب العدل باب الرشقي

اعالنالعدد العمومي 9842
ادناه االنذار املسري من قبل السيد كاتب العدل يف الباب الرشقي املحرتم بالعدد )4333( يف 
2019/2/11 واملوجه اىل / املدير املفوض لرشكة صادق الوعد للتجارة العامة والوكالات 
التجارية املحدودة املسـؤولية / اضافة لوظيفته العنوان العراق / بغداد ـ  الرشـيدـ  باب 

االغا / محلة 108 ـ زقاق  55 ـ عمارة رقم )17( 
هاتف : 81881996  / 8162430 

كربالء املقدسة ـ حي الحسني ـ مقابل مجمع كربالء  ـ بناية الرساج ص ب 227
موبايل : 07903671595 ـ 07703202329

وملجهولية محل االقامة قرر نرشه يف الصحف املحلية
جهة االنذار

سـبق وان تعاقدت دائرة مـوكيل / اضافة لوظيفته مع رشكتكـم بموجب العقد املرقم ) 
150( يف 2013/12/9 الخاص باملناقصة املحلية املرقمة )1159( لغرض قيامكم )بتجهيز 
مواد احتياطية ملحولة القدرة Bushing ملحطة  كهرباء جنوب بغداد الغازية االوىل وبمبلغ 

اجمايل قدره ) 86,700,000( ستة وثمانون مليون وسبعمائة الف دينار عراقي
وبالنظر لتلكؤكم يف تنفيذ التزاماتكم التعاقدية وعدم قيامكم بتجهيز املواد املتعاقد عليها 
وعدم تزويدنا باالوراق املطلوبة للتأكد من مطابقة  مواصفات ومنشا املواد املتفق عليها 

يف العقد موضوع االنذار خالل فرتة العقد
لذا ننذركم برضورة تنفيذ التزاماتكم التعاقدية وتجهيز املواد املشار اليها اعاله خالل مدة 
)15( يوم من تاريخ تبليغكم باالنذار وبخالفه سـيتم اعتبـار رشكتكم مخلة بالتزاماتها 
التعاقدية وسـيتم اتخاذ كافة االرجاءات القانونية بحق رشكتكم وتحميلكم فرق البدلني 

واقامة دعوى ضدكم امام املحاكم املدنية بفسخ العقد ومطالبتكم باالرضار

محكمة بداءة السماوة
العدد 836/ب/2019
التاريخ 2019/4/10

اىل  / املدعى عليه ) عكاب هاشم مجبل الحمداني( 
اقـام املدعي ) عامـر عطية كنـوش(  الدعوى البدائيـة املرقمة 
اعـاله الذي طلب الحكم لـه بموجبها بالزامـك بتأديتك له مبلغ 
مقدار سـبعة وثمانون مليـون دينار عن قيمـة الورقة العرفية 
املذيلة بتوقيع يعزى لك واملسـتحقة االداء بتاريخ 2015/4/15 
الرسوم واملصاريف وملجهولية محل اقامتك حسب كتاب محكمة 
مديرية التبليغات القضائية بالعدد 428 يف 2019/3/28 واملرفق 
بهـا ورقة التبليـغ مرشوحا عليها من القائـم بالتبلغ مصطفى 
نـوري بتاريـخ 2019/3/17  حسـب اشـعار مختـار منطقة 
الغربي واملدراء السـيد حسـني مسـلم حسـني لذا تقرر تبليغكم 
بواسـطة صحيفتني محليتـني يوميتني بموعـد املرافعة املوافق 
2019/4/23 السـاعة الثامنة والنصف صباحا وبعكسه سوف 
تسري املحكمة باجراءات الدعوى واملرافعات بحقكم غيابا وعلنا 

وفقا القانون
القايض

حسنني فاضل عيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الرميثة
رقم االضبارة / 6/خ/2017

التاريخ 2019/4/8
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ الرميثة العقار تسلسـل )75( الغربي الواقع 
يف الرميثة العائد للمدين سهام املدين ادريس عباس عبد املحجوز 
لقـاء طلب الدائن مانع يايل دليل البالغ 44,500,000 دينار فعىل 
الراغـب بالرشاء مراجعة هـذه املديرية خالل مـدة ثالثني يوما 
تبـدأ من اليوم التايل للنرش مسـتصحبا معه التامينات القانونية 
عرشة من املائة  من القيمة املقدرة وشـهادة الجنسـية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
منفذ العدل 

ثابت نافع عبد الخرض
املواصفات  :

1 ـ موقعه ورقمه : الرميثة / الغربي
2 ـ جنسه ونوعه : دار سكنية

3 ـ حـدوده واوصافـة : يحـده من الشـمال الرشقـي الطريق 
العـام والشـمال الغربي العقار 39 ومن الجنـوب الغربي العقار 
37 ويحتـوي عىل اسـتقبال وغرفتـني وهول وكليـدور ومطبخ 
وحمـام عدد )2( ومرافق صحيـة عدد )2( ودكان مفرز بصورة 

غري رسمية 
5ـ  مسـاحته : مسـاحة العقـار الكليـة 419,19 سـهام املدين 

49,01 مرت
6  ـدرجة العمران 

7  ـالشاغل : رشكاء املدين
8 ـ القيمـة املقـدرة :  59,027,777 تسـعة وخسـون مليـون 

وسبعة وعرشون الف دينار وسبعمائة وسبعة وسبعون دينار 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد :1674/ش2019/1 

التاريخ 2019/4/11
اعالن

اىل املدعى عليه /  عالء سعيد هاشم 
املرقمـة 1674/ بالدعـوى  املحكمـة قرارهـا  اصـدرت هـذه 

ش2019/1 يف 2019/4/11 غيابيـا بحقـك والقـايض بتأييـد 
حضانـة املدعـي )دعاء عيل محـي( الوالدك القارصيـن كل من 
)فرقان وحسني اوالد عالء سعيد( وملجهولية محل اقامتك حسب 
رشح القائم بالتبليغ واشـعار مختار حـي الغري ) حي النفط(  
/ النجـف قـررت املحكمة تبليغـك بالقرار بواسـطة صحيفتني 
محليتـني يوميتني ولك حق االعرتاض عىل القـرار الغيابي خالل 

املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عامر حسني حمزة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد : 1224/ب2019/5

التاريخ 2019/4/10
اىل  /املدعى عليه ) سعد حسني شاهر(

اقام املدعي ) ابا الحسـن فرات طالـب( الدعوى البدائية املرقمة 
اعـاله والتـي يطلب فيها الحكـم ب ) بتعويضـه مبلغا مقداره 
)7000,000 سبعة ماليني دينار ( تعويضا للمدعي اعاله الدانتك 
بموجـب االضبـارة الجزائيـة املرقمـة 811/ج/2014 ولثبوت 
مجهوليـة محـل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي واشـعار 
مختـار حي الجديدة  4 ج  حديد عباس الجبوري لذا قررت هذه 
املحكمـة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/4/23 وعند عدم حضورك 
او ارسـال من ينـوب عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

اعالن
اىل املتهـم الغائـب / ) ش م احمد عبد الغنـي ادريس كتاب البو 

حمد( 
االرشف  النجـف  محافظـة  رشطـة  مديريـة   / العمـل  محـل 

واملنشات
العنوان / مجهول االقامة

بمـا انك متهم وفق احكام املـادة   1/264 من قانون العقوبات 
العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل  

وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمـن الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها 
ثالثون يوم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك 
وتجيـب عـن التهمـة املوجه ضـدك وعند عدم حضورك سـوف 
تجري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( 

من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهـم الغائـب / )املفـوض عدي عبـد الزهـرة عيىس حمود 
الكناني( 

االرشف  النجـف  محافظـة  رشطـة  مديريـة   / العمـل  محـل 
واملنشات

العنوان / النجف االرشف/ حي الجامعة
بما انك متهم وفق احكام املادة   289/298 من قانون العقوبات 

العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل  
وملجهوليـة اقامتك اقتىض تبليغك بواسـطة هـذا االعالن عىل ان 
تحـرض امام محكمة قوى االمن الداخـيل املنطقة الرابعة  خالل 
مـدة اقصاها ثالثـون يوم  اعتبارا من تاريـخ تعليق هذا االعالن  
يف محـل اقامتـك وتجيب عـن التهمـة املوجه ضـدك وعند عدم 
حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام املواد  
)65 و 68 و 69( مـن قانـون اصول املحاكمـات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهـم الغائـب / ) ش م حسـني عبـد عـيل حسـن حمـزة 
السالمي( 

االرشف  النجـف  محافظـة  رشطـة  مديريـة   / العمـل  محـل 
واملنشات

العنـوان / النجف االرشف/الكوفة/ناحية العباسـية / منطقة 
الوهابي

بمـا انـك متهم وفـق احكام املـادة   32/اوال وثانيـا  من قانون 
عقوبات قوى االمن الداخيل  رقم 14 لسنة 2008 

وملجهوليـة محـل  اقامتك اقتـىض تبليغك بواسـطة هذا االعالن 
عىل ان تحـرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  
خـالل مدة اقصاهـا ثالثون يـوم  اعتبارا من تاريـخ تعليق هذا 
االعـالن  يف محـل اقامتك وتجيب عن التهمـة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام 
املـواد  )65 و 68 و 69( مـن قانون اصـول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهم الغائب / ر.ع صدام محمد كاظم زغري العيساوي
االرشف  النجـف  محافظـة  رشطـة  مديريـة   / العمـل  محـل 

واملنشات
العنـوان / النجـف االرشف/ حـي العسـكري / قـرب شـارع 

السبيس
بمـا انـك متهم وفـق احكام املـادة   32/اوال وثانيـا  من قانون 

عقوبات قوى االمن الداخيل  رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهوليـة محـل  اقامتك اقتـىض تبليغك بواسـطة هذا االعالن 
عىل ان تحـرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  
خـالل مدة اقصاهـا ثالثون يـوم  اعتبارا من تاريـخ تعليق هذا 
االعـالن  يف محـل اقامتك وتجيب عن التهمـة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام 
املـواد  )65 و 68 و 69( مـن قانون اصـول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

الغائـب / ) ش م حسـون طاهـر حسـن كمـون  املتهـم  اىل 
الجبوري( 

االرشف  النجـف  محافظـة  رشطـة  مديريـة   / العمـل  محـل 
واملنشات

العنوان / مجهول االقامة
بمـا انـك متهم وفـق احكام املـادة   37/اوال وثانيـا  من قانون 

عقوبات قوى االمن الداخيل  رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهوليـة محـل  اقامتك اقتـىض تبليغك بواسـطة هذا االعالن 
عىل ان تحـرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  
خـالل مدة اقصاهـا ثالثون يـوم  اعتبارا من تاريـخ تعليق هذا 
االعـالن  يف محـل اقامتك وتجيب عن التهمـة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام 
املـواد  )65 و 68 و 69( مـن قانون اصـول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

اعالن
اىل املتهم الغائب / )ن.ع لؤي عبد الحسن كاظم نزال العكايش( 
االرشف  النجـف  محافظـة  رشطـة  مديريـة   / العمـل  محـل 

واملنشات
العنوان / النجف االرشف/حي النرص

بمـا انـك متهم وفـق احكام املـادة   32/اوال وثانيـا  من قانون 
عقوبات قوى االمن  الداخيل  رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وملجهوليـة محـل  اقامتك اقتـىض تبليغك بواسـطة هذا االعالن 
عىل ان تحـرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  
خـالل مدة اقصاهـا ثالثون يـوم  اعتبارا من تاريـخ تعليق هذا 
االعـالن  يف محـل اقامتك وتجيب عن التهمـة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام 
املـواد  )65 و 68 و 69( مـن قانون اصـول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهم الغائب / )العريف ايوب يوسف رايض شناوة االويس( 
االرشف  النجـف  محافظـة  رشطـة  مديريـة   / العمـل  محـل 

واملنشات
العنوان / النجف االرشف/حي املكرمة/قرب مكتب الرشيد

بمـا انـك متهم وفـق احكام املـادة   32/اوال وثانيـا  من قانون 
عقوبات قوى االمن  الداخيل  رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وملجهوليـة محـل  اقامتك اقتـىض تبليغك بواسـطة هذا االعالن 
عىل ان تحـرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  
خـالل مدة اقصاهـا ثالثون يـوم  اعتبارا من تاريـخ تعليق هذا 
االعـالن  يف محـل اقامتك وتجيب عن التهمـة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام 
املـواد  )65 و 68 و 69( مـن قانون اصـول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهم الغائب / )ن.ع سعدون حسني ابراهيم الخمايس( 
االرشف  النجـف  محافظـة  رشطـة  مديريـة   / العمـل  محـل 

واملنشات
العنوان / كربالء املقدسة/ حي امللحق/قرب الطاقة الكهربائية

بمـا انـك متهم وفـق احكام املـادة   32/اوال وثانيـا  من قانون 
عقوبات قوى االمن  الداخيل  رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وملجهوليـة محـل  اقامتك اقتـىض تبليغك بواسـطة هذا االعالن 
عىل ان تحـرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  
خـالل مدة اقصاهـا ثالثون يـوم  اعتبارا من تاريـخ تعليق هذا 
االعـالن  يف محـل اقامتك وتجيب عن التهمـة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام 
املـواد  )65 و 68 و 69( مـن قانون اصـول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهـم الغائـب / )ر.ع عبد االمري عبد الحسـن مهدي عذافة 
الشيباني( 

االرشف  النجـف  محافظـة  رشطـة  مديريـة   / العمـل  محـل 
واملنشات

العنوان / النجف االرشف/حي الوفاء
بمـا انك متهـم وفق احكام املـادة  5  من قانـون عقوبات قوى 

االمن  الداخيل  رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهوليـة محـل  اقامتك اقتـىض تبليغك بواسـطة هذا االعالن 
عىل ان تحـرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  
خـالل مدة اقصاهـا ثالثون يـوم  اعتبارا من تاريـخ تعليق هذا 
االعـالن  يف محـل اقامتك وتجيب عن التهمـة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام 
املـواد  )65 و 68 و 69( مـن قانون اصـول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن

اىل املتهم الغائب / )العريف عقيل محي جاسم ذهب الخزعيل( 
االرشف  النجـف  محافظـة  رشطـة  مديريـة   / العمـل  محـل 

واملنشات
العنـوان / البرصة /الحيانية/ شـارع املسـتطيل / محلة 417 

زقاق 417 دار 11210
بمـا انك متهـم وفق احكام املـادة   5 من قانـون عقوبات قوى 

االمن  الداخيل  رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهوليـة محـل  اقامتك اقتـىض تبليغك بواسـطة هذا االعالن 
عىل ان تحـرض امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  
خـالل مدة اقصاهـا ثالثون يـوم  اعتبارا من تاريـخ تعليق هذا 
االعـالن  يف محـل اقامتك وتجيب عن التهمـة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سـوف تجـري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام 
املـواد  )65 و 68 و 69( مـن قانون اصـول املحاكمات الجزائية 

لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

اعالن 
رشكة اهلالل الصناعية 

تعلـن رشكة الهـالل الصناعية عن اجـراء مزايدة علنية 
لبيع االليات التالية : 

1 – بيكب نيسان دبل قمارة موديل 2002 ) عدد 3 ( .
2 – رافعة شوكية ميتسوبييش ) 3 طن – مستهلكة ( .

3 – رافعة شوكية كوماتسو ) 5 طن – مستهلكة ( .
4 – رافعة شوكية كوماتسو ) 5 طن – عاطلة ( .

5 – رافعة كهربائية مخزنية ) مستهلكة ( . 
6 – ساحبة عنرت 71 ) مستهلكة ( .

وذلك يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االثنني املوافق 
22 / 4 / 2019 يف مقـر الرشكـة الكائن يف الزعفرانية / 
املنطقـة الصناعية – فعىل الراغبني باملشـاركة الحضور 
يف الزمـان واملـكان املحددين اعاله مسـتصحبني معهم 
التامينـات القانونيـة البالغـة 20 % من قيمـة التخمني 
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن والداللية .

مالحظة / يرجى زيارة موقع الرشكة قبل موعد املزايدة 
لغرض االطالع عىل االليات املعروضة بالتفصيل .

املدير املفوض

مديرية زراعة  صالح الدين
اعادة اعالن

تعلن مديرية زراعة صالح الدين عن تاجري املساحات املدرجة تفاصيلها 
للمـرة الثانية ادنـاه  وفق احكام القانون ) 35 لسـنة 1983( وقانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم ) 21 لسنة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبني 
بالتأجـري الحضور اىل مقـر مديرية زراعة صالح الدين السـاعة )10( 
صباحا مسـتصحبني معهم التامينـات القانونية البالغـة ) 20%( من 
القيمـة التقديرية ويتحمل من ترسـو عليه املزايـدة مصاريف واجور 
النرش وستجري املزايدة يوم الخامس عرش اعتبارا من اليوم التايل لنرش 

االعالن يف الصحيفة الرسمية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد 844/ب/2019
التاريخ 2019/4/10

اىل  /املدعى عليه / لهيب محسن عطية / يسكن /السماوة /الحيدرية 
اعالن

اقامت املدعية ) مليس حسـني محسـن( امـام هذه املحكمة الدعـوى املرقمة 884/
ب/2019 وملجهوليـة محـل اقامتـك حسـب رشح القائم بالتبليـغ يف 2019/3/20 
وحسـب اشـعار املختار املؤرخ 2019/3/20 عليه تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتـني يوميتـني  رسـميتني للحضـور يف موعد املرافعـة القادم واملوافق السـاعة 
التاسـعة مـن صباح يـوم 2019/4/22 ويف حالة عـدم حضورك او مـن ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عماد عيل عطشان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محكمة بداءة السماوة
مجدد/ 450/اعادة محاكمة/ 2019

التاريخ / 2019/4/7
اعالن

اىل / املطلوب اعادة املحاكمة ضدهم
1 ـ ياد سامال مجيد

2 ـ  روناك نوري عزيز 
3  ـ ديار سامال مجيد

4 ـ دانا سامال مجيد
للطلب املقدم من قبل املدعو ) احمد شاكر كحط( والذي يطلب فيه اعادة املحاكمة يف 
الدعوى املرقمة 2051/ب/2015  وسجلت لدينا بالعدد 450/اعادة محاكمة/ 2019 
وبـني يف وجهة دعوتـه انه بتاريـخ 2016/12/12 اصدرت محكمة بداءة السـماوة 
قرارها بالعدد 2051/ب/2015 واملتضمن رد دعوى املدعي فيها احمد شـاكر كحط 
وهـو طالب اعادة املحاكمـة يف هذه الدعوى بتمليك العقـار املرقم 9/497 مقاطعة 
23 بسـاتني الغربـي والرببوتي وقد اقـام الدعـوى املرقمة اعاله والتـي يطلب فيها 
اعـادة املحاكمة يف القـرار املرقم 2051/ب/2015 ولالسـباب  التي ذكرها ومنها ان 
القرار البدائي اسـتند بالرد اىل الوكالة املرقمة 1403 واملصدقة من دائرة كاتب العدل 
يف القنصليـة العراقية يف عمان وقد عثرت وعىل النسـخة االصلية طي وكذلك اسـتند 
القرار اىل شـمول مورث املطلوب اعادة املحاكمـة ضدهم بقرار مجلس الحكم املرقم 
88 لسـنة 2003 ولصـدور قانون رقم 72 لسـنة 2017 والذي اعتـرب مورث املطلوب 
اعادة املحاكمة ضدهم غري مشمول بالحجوزات القانونية عليه طلب اعادة املحاكمة 
يف القـرار املرقم 2051/ب/2015 واصدار حكما جديدا بتمليك طالب اعادة املحاكمة 
العقار املرقم 497/9 مقاطعة 23 بساتني الغربي والرببوتي وملجهولية محل اقامتكم 
وحسـب رشح املبلغ القضائي واشـعار مختار منطقة حي القادسية املختار عاصم 
عبد السـتار واملـؤرخ 2019/3/7  لذا تقـرر تبليغكم بواسـطة صحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة املوافق السـاعة التاسـعة من صباح يـوم2019/4/22 ويف 
حالة عدم حضوركم او من ينوب عنكم قانونا او بيان معذره مرشوعة سـوف تسري 

املحكمة باجراءات الدعوى وفق االصول والقانون
القايض

عماد ياسني خضري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1757/ب2019/3

التاريخ 2019/4/11
اىل / املدعى عليه )كرار نسوم بخيت( 

اقـام املدعي )سـلمان كاظم عنيد( الدعوى البدائية املرقمـة اعاله والتي يطلب فيها 
الحكـم ب) الزامك بتأديتك له املبالـغ املرتتبة بذمتك نتيجة عدم التزامك بتنفيذ العقد 
املربم  بينك وبني املدعي اعاله بخصوص ترميم العقار املرقم 3/33447 حي السـالم 
بتاريـخ 2018/5/3( ولثبـوت مجهولية محل اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي 
واشـعار مختار حي ميسـان / 21  طالب خضري الخفاجي لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغـك اعالنا بصحيفتني محليتـني يوميتني للحضور يف موعـد املرافعة املصادف يف 
يوم 2019/4/23 وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سـوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 635/ب2019/3

التاريخ 2019/4/11
اعالن

اىل  /املدعى عليها )ختام جاسم عبد عيل(
اقام املدعي ) السـيد مديـر بلدية النجف اضافة لوظيفته(  الدعـوى البدائية املرقمة 
اعاله ضدك والتي يطلب فيها )الحكم بأبطال كافة قيود العقار املرقم 3/8011 حي 
صدام واعادة تسـجيله بأسـم دائـرة املدعي اعاله ( ولثبـوت مجهولية محل اقامتك 
حسـب رشح املبلغ القضائي واشـعار مختار حي الشـهيد الصدر /6 عبد الحسـني 
صاحـب العبـودي عليه قـررت هذه املحكمـة تبليغـك اعالنا بصحيفتـني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم 2019/4/24 وعند عدم حضورك او ارسـال 

من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

جلنة البيع واالجيار 
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )35(    2019/3/18
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه 
والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدية الق�ريوان وفقا الحكام القانون 
)21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية فعلى الراغبني باالجيار 
مراجعة مديرية بلدية القريوان وخالل مدة )30( يوم تبدأ من اليوم 
التايل لنشر االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعالن  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نشر االعالن 
واملصاريف االخرى على ان يقوم بتسديد باقي بدل االجيار والرسوم 
االخرى وابرام العقد خالل مدة ثالثون يوم من تاريخ تصديق قرار 
االحالة وخبالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك 
وعلى حساب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادره اماناته وعدم السماح له بالدخول 

باملزايدة جمددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية القريوان 
مالحظة/ مدة االجيار سنة واحدة فقط

العقارات :
1/ تأج�رية علوة بيع املواش�ي على ج�زء من القطع�ة املرقمة 
1/1192م92 ابليج البالغ مس�احتها اربع�ة دومن بصورة مؤقتة 

وبدون مشيدات ثابتة
احلقوقي

عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

املنذر 
املدير العام لللرشكة العامة  النتاج الطاقة الكهربائية / املنطقة الوسطى /اضافة لوظيفته 

وكيله املوظف احلقوقي
ابراهيم باسل ابراهيم

املعرف بموجب اهلوية املرقمة 
 M90370949

يف 2016/4/18
بموجب الوكالة املرقمة 13 يف 15 /2018/4

السجل 50
التاريخ 2019/4/7

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف 
االرض تخمين مساحة مقاطعة قطعة ت

زراعية 40دونم 700 دينار 32/ تل البنات 3220/162 1
زراعية 700 دينار 22دونم 32/ تل البنات 336 2



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1883( االحد  14  نيسان  2019 اعالنات5

كتاب الدعوة )االعالن(
)CT-Scan a 128 Slices املناقصة : ) جتهيز اجهزة

مناقصة رقم : ) 66/2019/24/ املوازنة اجلارية لوزارة الصحة(
رقم كتاب الدعوة )24( 

1� تدع�و )وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشك�ة العام�ة لتس�ويق االدوي�ة 
واملس�تلزمات الطبي�ة )كيمادي�ا( مقدم�ي العطاءات املؤهل�ن لتقديم 
 CT-Scan a 128 العطاءات املختومة واملوقع�ة للتعاقد ) تجهيز اجهزة

Slices وبعدد )1( جهاز
2  � سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح 
باملش�اركة لجميع مقدمي العطاءات من ال�دول املؤهلة قانونيا كما تم 

تحديده يف وثيقة املناقصة 
3 � يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتم�ن وم�ن ذوي االهلي�ة القانونية 
الحص�ول عىل معلومات اضافية م�ن )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة 
العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية  )كيماديا( / قسم االعالم 
الدوائي والعالقات العام�ة  � الطابق الخامس مقر وزارة الصحة الربيد 

االلكرتوني dg@kimadia.iq واملوقع االلكرتوني لكيماديا
 www.kimadia.iq واالط�الع عىل وثائق املناقصة عىل العنوان ادناه من 

)8:30 لغاية 2:30(
4 � ع�ىل مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلب�ات املؤهالت بما يف ذلك 
املتطلب�ات  القانونية  والفنية واملالية وكما مذك�ور يف وثائق املناقصة: 
)مرف�ق رقم )1( ( س�وف يعتمد« هام�ش افضلية للس�لع الطبية من 
املجهزي�ن / املصان�ع املحلي�ن ان التفاصي�ل االضافية يت�م تحديدها 
يف وثائ�ق املناقص�ة )انظر الفق�رة 30/االفضلية املحلية م�ن تعليمات 
اىل مقدم�ي العطاءات والفق�رة 30 من ورقة بيان�ات العطاء /املعدات 

واالجهزة الطبية( 
5 � يمك�ن ملقدمي العط�اءات املهتمن رشاء املجموع�ة الكاملة لوثائق 
املناقصة باللغة )االنكليزية والعربية( عند تقديم استمارة تحريرية عىل 
العنوان ادناه وبعد تسديد الرسم غري القابل لالسرتداد وبقيمة )يتم بيع 

املناقصات يف الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 
) kimadia(

/ القس�م املايل /الطابق الس�ادس وبمبلغ مليون وخمسمائة وخمسة 
وتس�عون الف دين�ار  للمناقصة التي تبلغ قيمته�ا مليون دوالرا او اقل 
ومبلغ مليونان وخمسمائة وخمسة وتسعون الف دينارللمناقصة التي 

تبلغ قيمتها اكثر من مليون دوالر وبعكس ذلك يتم اهمال العروض
� يعاد ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصن يف الحالتن التاليتن :

أ � حال�ة الغ�اء املناقصة وتغيري اس�لوب التنفيذ اىل الدع�وة املبارشة او 
العطاء االحتكاري

ب � عند الغاء املناقصات للسنة السابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلسل 
جديد 

� العروض التي تصل من خالل الربيد الرسيع فان املجهز مطالب بتقديم 
املبلغ املذكور اعاله ويمكن قبول املبلغ بعد تاريخ الغلق برشط ان تكون 

قبل البدء بدراسة العروض وبخالفه سيتم الغاء العرض
� يحق ملقدم العطاء الذي سبق له االشرتاك يف املناقصة املعاد اعالنها ان 
يقدم وصل الرشاء السابق لها مع وثائق العطاء للمناقصة املعاد اعالنها 
ويف حالة تعديل اس�عار رشاء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق 
بن الس�عرين يف حالة زيادة الس�عر ويرفق مع عط�اءه الوصلن االول 

والثاني
� طريق�ة دف�ع هذا الرس�م س�تكون )نقدا( س�وف يتم ارس�ال وثائق 

املناقصة وكما مشار اليها يف تعليمات منفذي العطاء
6 � يت�م تس�ليم العط�اءات عىل العنوان ادن�اه عند او قب�ل )2:30 بعد 
الظه�ر 2019/5/13 ) س�وف يت�م رف�ض العط�اءات املتأخرة س�يتم 
فت�ح العطاءات بحض�ور ممثلن عن مقدمي العط�اءات الذين اختاروا 
الحضور شخصيا عىل العنوان ادناه يف )2019/5/14( يجب عىل جميع 

العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء بقيمة   
)$604938(

7 � العنوان املش�ار اليه س�ابقا ه�و )وزارة الصح�ة /البيئة / الرشكة 
العام�ة لتس�ويق االدوي�ة واملس�تلزمات الطبي�ة )كيمادي�ا( /الطابق 

السادس/ لجنة استالم وفتح العطاءات /باب املعظم/ بغداد /العراق
ه� : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط

جه�ة التعاق�د : )وزارة الصح�ة /البيئ�ة/ الرشكة العامة لتس�ويق االدوية 
املستلزمات الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني : مظفر عيل عباس(
املنصب : )املدير العام / وكالة  /رئيس مجلس االدارة ( 

التوقيع )     (
التاريخ )    (

اعالن
اىل املتهم الغائب / )ر ع محمد داخل جاسم محمد املوسوي( 

محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات
العنوان / بابل/قضاء الكفل/ خان سيد نور 

بما انك متهم وفق احكام املادة   5  من قانون عقوبات قوى االمن  الداخيل  
رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وملجهولية محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

اىل املتهم الغائب / )ش م ثائر جاسم محمد حسن الفتيل( 
محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات

العنوان / النجف االرشف/حي العسكري
بما انك متهم وفق احكام املادة   5  من قانون عقوبات قوى االمن  الداخيل  

رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهولية محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

اىل املتهم الغائب / )ن ع صدام محمد عبد الله حسون املوسوي( 
محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات

العنوان / النجف االرشف/ حي النرص
بما انك متهم وفق احكام املادة   5  من قانون عقوبات قوى االمن  الداخيل  

رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهولية محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

اعالن
اىل املتهم الغائب / )املفوض حسن مجيد عبد الحسن علوان السعربي( 

محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات
العنوان / النجف االرشف/ الكوفة/حي ميسان/قرب شارع عودة

بما انك متهم وفق احكام املادة   5  من قانون عقوبات قوى االمن  الداخيل  
رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وملجهولية محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

اىل املتهم الغائب / )العريف محمد حسن خلف محمد العامري( 
محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات

العنوان / النجف االرشف/ حي الوفاء 
بما انك متهم وفق احكام املادة   5  من قانون عقوبات قوى االمن  الداخيل  

رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهولية محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

اىل املتهم الغائب / )ر.ع سعدون بدر عيل غانم الحبيب( 
محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات

العنوان / النجف االرشف/ حي النرص
بما انك متهم وفق احكام املادة   5  من قانون عقوبات قوى االمن  الداخيل  

رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهولية محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

اعالن
اىل املتهم الغائب / )ر.ع مرتىض رسم درب عبد الحسن الخفاجي( 

محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات
العنوان / النجف االرشف/حي ميسان /رقم الدار 3/14043

بم�ا انك متهم وفق اح�كام املادة  5 من قانون عقوبات قوى االمن  الداخيل  
رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وملجهولية محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

اىل املتهم الغائب / )ر.ع محمد فاهم محمد سلمان امليايل( 
محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات

العنوان / النجف االرشف/حي الغري
بم�ا انك متهم وفق احكام املادة   5 من قانون عقوبات قوى االمن  الداخيل  

رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهولية محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

اىل املتهم الغائب / )ر.ع سلمان دارم جالب عطية السالمي( 
محل العمل / مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات

العنوان / النجف االرشف/ ناحية العباسية /حي ابو غرب
بما انك متهم وفق احكام املادة   5  من قانون عقوبات قوى االمن  الداخيل  

رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهولية محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك وتجيب عن التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى 

االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

اعالن
اىل املته�م الغائب / )النقيب س�الم خوام بيدة ابو 

عمران الحسناوي( 
مح�ل العم�ل / مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف 

االرشف واملنشات
العنوان / النجف االرشف/ حي النرص

بما انك متهم وف�ق احكام املادة   264  من قانون 
العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 املعدل  

وملجهولي�ة محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة 
هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
ي�وم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل 
اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

اىل املته�م الغائ�ب / )العريف واثق ده�ام عبهول 
شويني امليايل( 

مح�ل العم�ل / مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف 
االرشف واملنشات

العن�وان / النج�ف االرشف/ ح�ي املي�الد /نهاية 
شارع نرص ميالد

بم�ا ان�ك متهم وفق اح�كام امل�ادة   5  من قانون 
عقوبات قوى االمن  الداخيل  رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل 
وملجهولي�ة محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة 
هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
ي�وم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل 
اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

اىل املته�م الغائ�ب / )العريف ايوب يوس�ف رايض 
شناوه االويس( 

مح�ل العم�ل / مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف 
االرشف واملنشات

العنوان / النجف االرشف/ حي املكرمة
بم�ا ان�ك متهم وفق اح�كام امل�ادة   5  من قانون 
عقوبات قوى االمن  الداخيل  رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل 
وملجهولي�ة محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة 
هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
ي�وم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل 
اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

اىل املتهم الغائب / )ر.ع س�يف عبد العباس موىس 
عبد العباس السيالوي( 

مح�ل العم�ل / مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف 
االرشف واملنشات

العنوان /مجهول االقامة
بم�ا ان�ك متهم وفق اح�كام امل�ادة   5  من قانون 
عقوبات قوى االمن  الداخيل  رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل 
وملجهولي�ة محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة 
هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
ي�وم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل 
اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   
املنطقة الرابعة

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

اىل املته�م الغائ�ب / ش م احم�د مكط�اف جب�ار 
عطيه الغزايل

مح�ل العم�ل / مديري�ة رشطة محافظ�ة النجف 
االرشف واملنشات

العنوان / النجف االرشف /حي امليالد / شارع15 
بم�ا ان�ك متهم وفق اح�كام امل�ادة   5  من قانون 
عقوبات قوى االمن  الداخيل  رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل 
وملجهولي�ة محل  اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة 
هذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخيل املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
ي�وم  اعتبارا من تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل 
اقامتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل   

املنطقة الرابعة
��������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد 1214
التاريخ 2019/2/27

قدم املواطن  خلف مطر فنجان جاس�م طلبا يروم 
فيه تس�جيل اللق�ب وجعله ) الش�مري( بدال من 
)فراغ(  فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل )10( يوما من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة  24 من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016
املقدم 

عمار طارق العزاوي
مدير قسم شؤون االحوال املدنية

صالح الدين
��������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

عقاري
دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1/913 

املحلة او اسم املقاطعة / الرشيدية
ومعدات�ه  ابنيت�ه  م�ع  املعم�ل  ارض   / الجن�س 

واملكائن 
النوع / ملك رصف

املساحة / 675,5م2
الش�اغل / املال�ك نعيم�ة طوين�ه ع�ودة واف�راد 

ارستها
مقدار البيع  / 

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الزبري باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله والعائ�د للراهن 
)نعيم�ة طوينه عودة ( لقاء طل�ب الدائن املرتهن 
مرصف املنصور لالستثمار  البالغ 100,000,000 
دينار   فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خالل  )30( ي�وم  اعتبارا م�ن اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه تامينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفي�ة عىل ان ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة وان املزايدة ستجري يف 

الساعة 12 ظهرا يف اليوم االخري  
نجم عبد الله

مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الزبري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد 854/ب/2019
التاريخ 2019/4/10

اعالن
اىل املدعى عليها / منى محمد جعفر

اقام املدعي ) عيل قاسم محمد( الدعوى البدائية 
املرقمة 854/ب/2019 ضدك يطلب فيها تسديد 
مبل�غ ق�دره اثني ع�رش ملي�ون وثالثمائة الف 
دينار عن قيمة االرضار الحاصلة يف الدار تسلسل 
4/182 ك�وت الحجاج املس�تاجرة من قبلك وتم 
اخالئه�ا وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ وتأيي�د املجلس البل�دي ملنطقة 
حي الخليج العرب�ي الثانية قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالن�ا يف صحيفتن يوميتن للحضور يف 
موع�د املرافعة املصادف ي�وم 2019/4/23 ويف 
حال�ة ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
��������������������������������������������

فقدان
فقدت هوية املوظف ) شاكر نوري عباس( 

م�ن وزارة الكهرب�اء الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع 
كهرب�اء الجن�وب من يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الفاو
رقم االضبارة / 2/خ/2019

التاريخ 2019/4/10
تبيع مديرية تنفيذ الفاو العقار تسلسل 292/2 
مقاطع�ة 7 اس�م املقاطع�ة الصب�خ الواقعة يف 
قض�اء الف�او  العائ�د للمدين ش�امل عب�د الله 
ش�هاب احمد املحجوز لقاء طلب الدائن حس�ام 
عب�د االمام حمي�د البال�غ 28,845,150 ثمانية 
وع�رشون ملي�ون وثمنمائة وخمس�ة واربعون 
ال�ف ومائ�ة وخمس�ون دين�ار فع�ىل الراغب�ن 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثن 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل
املواصفات :

1 �  موقع العق�ار : البرصة قضاء الفاو الصبخ 
292/2 مقاطعة 7 الصبخ

2 � جنسه ونوعه : قطعة ارض ملك رصف
3 � حدوده واوصافه : الش�مال الرشقي 290/2 
الش�مال الغرب�ي والجن�وب الغرب�ي طريق عام 
الجن�وب الرشق�ي العق�ار 291/2 قطعة ارض 
خالية املشيدات تقع بالقرب من مناطق سكنية 

4  �مشتمالته : ال يوجد
5 �  مساحته : 98,66 مرت مربع 2 اولك

6 � درجة العمران  :ال يوجد
7 � الشاغل ال يوجد

8 � القيم�ة املق�درة : 21,000,000 دينار واحد 
وعرشون مليون دينار

��������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الفاو
رقم االضبارة / 3/خ/2019

التاريخ 2019/4/10
تبيع مديرية تنفيذ الفاو العقار تسلسل 309/2 
مقاطع�ة 7 اس�م املقاطع�ة الصب�خ الواقعة يف 
قضاء الفاو  العائد للمدين نجم عبد الله ش�هاب   
املحج�وز لق�اء طلب الدائن حس�ام عب�د االمام 
ملي�ون  20,605,150 ع�رشون  البال�غ  حمي�د 
وستمائة وخمس�ة االف ومائة وخمسون دينار  
فع�ىل الراغبن بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة ثالثن يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللي�ة ع�ىل 

املشرتي 
املنفذ العدل
املواصفات :

1 �  موقع العق�ار : البرصة قضاء الفاو الصبخ 
309/2 مقاطعة 7 الصبخ

2 � جنسه ونوعه : قطعة ارض ملك رصف
3 � حدوده واوصافه : الش�مال الرشقي 307/2 
الشمال الغربي العقار 310/2  والجنوب الغربي 
311/2  الجن�وب الرشق�ي العق�ار طري�ق عام 
قطع�ة ارض خالي�ة م�ن املش�يدات وخالية من 

الخدمات تقع بالقرب من منطقة سكنية 
4  �مشتمالته : ال يوجد

5 �  مساحته : 50 مرت مربع 2 اولك
6 � درجة العمران  :ال يوجد

7 � الشاغل ال يوجد
8 � القيم�ة املق�درة : 16,000,000 دينار س�تة 

عرشمليون دينار

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة/ 2019/992

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ بعقوب�ة  - س�هام  املدي�ن 
العقارتسلس�ل 29/23رساي الواق�ع يف بعقوب�ة/

العائد للمدين مناف فاضل عباس املحجوز لقاء طلب  
الدائ�ن رحيم ش�ياع جس�امالبالغ)156000000( 
مائة وس�تة وخمس�ون  مليون دينارفع�ىل الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة  هذه املديرية  خ�الل مدة ثالثن  
يوم�ا تبداء م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه  
التامين�ات القانوني�ة عرشة  من املائ�ة من القيمة 
رس�م  وان  الجنس�يةالعراقية  وش�هادة  املق�درة 

التسجيل والداللية عىل املشرتي.
املنفذ العدل

بشري نايف حمود
املواصفات

1-موقعه ورقمه:- بعقوبة /- الرساي بالقرب من 
غرفة تجارة بعقوبة 29/23/ رساي

2-جنسه ونوعه:- دار
3-اوصاف�ه:- يحتوي عىل هول واس�تقبال وغرفة 
ن�وم  ع�دد خمس�ة ومطب�خ وصحي�ات  البناء من  
وحديقة خلفية  ومجهز بامل�اء  والكهرباءالطابوق 

ومسقف عكادة
4-مس�احته:-  املس�احة الكلية    92سم و372م2 

حصة املدين 133م2
5-- درجة العمران :- دون الوسط

6-الش�اغل:-  وال�دة املدي�ن ) فضيل�ة خم�اس ( 
وشقيق املدين ) سعد فاضل عباس 

7-القيم�ة الكلي�ة    :- )375000000( ثالثمائ�ة 
وخمس�ة وس�بعون ملي�ون دين�ار حص�ة املدي�ن 
ملي�ون  واربع�ة وثالث�ون  مائ�ة   )134375000  (

وثالثمائة وخمسة وسبعون الف دينار
��������������������������������������������

محكمة  بداءة بلدروز
العدد/29/ب/2019

اعالن  بيع سيارة
عطف�ا ع�ىل الحك�م الص�ادر م�ن محكمه ب�داءة 
بلدروزبالعدد29/ب/2019وامل�ورخ2019/2/4 
املتضمن  ازالة ش�يوع الس�يارة املرقم�ة63077أ/

دياىل / خصويص املوصوفة ادناه   تقرر  وضعها  يف 
املزايدة  العلنية  ملدة خمس�ة عرش  يوما اعتبارا من 
الي�وم التايل  للنرش فع�ىل الراغبن بالرشاء الحضور 
يف هذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
مس�تصحبن معه�م التامين�ات القانوني�ة وقدره 
)10%( من القيم�ة املقدرة والبالغ�ة ) 9600000( 
تس�عة مالين وس�تمائة الف ديناران ل�م يكن  من 
الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري االحالة 
القطعي�ة وف�ق االصول مع العل�م ان الدفع  مقدما 
والداللي�ة ع�ىل املش�رتي  واذا صادف ي�وم االحالة 
عطلة رس�مية يكون الي�وم ال�ذي  يليهموعدا لذلك 
وعىل املش�رتي ان  يس�تصحب مع شهادة الجنسية 

وهوية االحوال املدنية
القايض

صالح سعيد محمود
االوصاف

اوال:- الس�يارة من نوع كيا س�رياتو موديل  2011 
تحمل الرقم 63077أ/ دياىل 

صالون ذات لون اسود باذنجاني حالة العجلة جيدة 
وبدن العجلة جيد 

العجلة يعمل  بصورة حيدة
ثاني�ا:-  قيمة العجلة  مبلغ مق�داره ) 9600000( 

تسعة مالين وستمائة الف دينار
��������������������������������������������

محكمة  بداءة بلدروز
العدد/421/ب/2018

  اعالن  بيع سيارة
م�ن  الص�ادر  الحك�م  ع�ىل  عطف�ا 
بلدروزبالع�دد421/ ب�داءة  محكم�ه 

ب/2018وامل�ورخ2018/12/31 املتضم�ن  ازال�ة 
/فح�ص  املرقمة40792/دي�اىل  الس�يارة  ش�يوع 
مؤقتاملوصوف�ة ادن�اه   تق�رر  وضعه�ا  يف املزايدة  
العلني�ة  ملدة خمس�ة عرش  يوما اعتب�ارا من اليوم 
الت�ايل  للنرش فع�ىل الراغب�ن بال�رشاء الحضور يف 
ه�ذه املحكمة يف تمام الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا 
مس�تصحبن معه�م التامين�ات القانوني�ة وقدره 
)10%( م�ن القيمة املق�درة والبالغ�ة )1560000( 
مليون وخمسمائة وستون الف ديناران لم يكن  من 
الرشكاء وعند انتهاء املدة املذكورة ستجري االحالة 
القطعي�ة وف�ق االصول مع العل�م ان الدفع  مقدما 
والداللي�ة ع�ىل املش�رتي  واذا صادف ي�وم االحالة 
عطلة رس�مية يكون الي�وم ال�ذي  يليهموعدا لذلك 
وعىل املش�رتي ان  يس�تصحب مع شهادة الجنسية 

وهوية االحوال املدنية
القايض

صالح سعيد محمود
االوصاف

العجل�ة محركه�ا  يعم�ل دون الوس�ط  /   اوال:- 
الهيكل العام للعجلة دون الوسط

وطاراته�ا  دون الوس�ط ووجود ص�داء يف  هيكلها 
والزجاج االمامي

فيه بعض الكسور
ثاني�ا:-  اقدرالقيمةالعجلة املوصوف�ه اعاله بمبلغ 
مقداره ) 1560000( مليون وخمس�مائة وستون 

الف دينار
��������������������������������������������

اعالن
اىل ال�رشكاء ) مصطف�ى ياس�ن خض�ري وزه�راء 
ياس�ن خض�ري ( توجب عليك�م الحض�ور اىل مقر 
بلديه النجف لغرض اصدار أجازه بناء للعقار املرقم 
60356 /3 ح�ي الفرات خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم االجراءات دون حضوركم
��������������������������������������������

اعالن
إىل الرشي�ك ) نج�الء رفيق حس�ون ( توج�ب عليك 
الحض�ور إىل مق�ر بلدي�ه النج�ف لغ�رض اص�دار 
اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 3/35750 ح�ي العداله 
خ�الل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون 

حضورك 
طالب االجازه منال باسم محمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت
العدد  :1521/ب/2018

التاريخ 2019/4/2
اعالن بيع عقار باملزايدة 

املدعي ) الدائن( /مدير بلدية الكوت اضافة لوظيفته
املدعى عليه )املدين( / عيل رياض رحيم

تنفيذا لق�رار الحكم الصادر من هذه املحكم�ة بالعدد  )1521/
ب/2018( واملتضمن اعالن املزايدة الزالة ش�يوع العقار املرقم ) 
5124/2 م 38 الخاجي�ة( وتوزيع صايف الثم�ن بن الرشكاء كال 
حس�ب س�هامه فقد تقرر اعالن عن بيعه باملزايدة العلنية خالل 
)15( يوم�ا اعتب�ارا من اليوم التايل للن�رش يف صحيفتن محليتن 
فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة مستصحبن معهم  
التامين�ات القانونية البالغ�ة 10% من القيم�ة التقديرية للعقار 
بصك معنون اىل )محكمة بداءة الكوت( وس�وف تجري املزايدة يف 
اليوم  االخري الس�اعة الثانية عرش ظهرا واذا صادف اليوم االخري 
عطلة رس�مية  فيعترب اليوم الذي يليه من الدوام الرس�مي موعدا 

للمزايدة ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن واملزايدة

مواصفات العقار:
جنس�ه / عرصة مشيد عليها دار س�كن من الطابوق واالسمنت 

مسقفة بالكونكريت املسلح ومجهزة باملاء والكهرباء 
املساحة / 223/18م2

الشاغل / ال يوجد
القيمة التقديرية / 149,000,000 مليون

القايض
عامر حسن عبد عيل
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حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

) تنوية (
الحاق�اً بكتابنا ذي الع�دد /ب / 1579 يف 4/4 /2019 والخاص بإعالن اول 
للمناقصة 5/تربية واستناداً اىل ما جاء بكتاب قسم تخطيط القطاعات ذي 

العدد1456يف 2019/4/8 نود ان ننوه اىل : 
* تعديل اسم املرشوع

ليك�ون )اإلعمال الغري منجزة ملرشوع بن�اء ثانوية) 18 ( صف ثالث طوابق 
يف حي الرس�الة ( بدالً من )اإلعمال الغري منجزة ملرشوع بناء مدرس�تني 18 

صف ثالث طوابق يف الجزيرة املحمدية( 
* تعديل تبويب املرشوع

ليكون)63,1,7,5,1,47,2( بدالً من )172.1.7.5.1.47.2( .

اعالنمديرية زراعة صالح الدين
تعل�ن مديرية زراع�ة صالح الدين عن تاجري املس�احة  املدرج�ة تفاصيلها 
ادن�اه وفق احكام القانون ) 35 لس�نة 1983( وقانون بي�ع وايجار اموال 
الدولة رقم ) 21 لس�نة 2013 / املعدل ( فعىل الراغبني بالتأجري الحضور اىل 
مقر مديرية زراعة صالح الدين الس�اعة )10( صباحا مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة ) 20%( من القيمة التقديرية ويتحمل من ترسو 
عليه املزايدة مصاريف واجور النرش وستجري املزايدة يوم الواحد والثالثون 

اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة الرسمية

سعد كامل تركي
رئيس مهندسني زراعيني
مدير زراعة صالح الدين

اوصاف 
االرض

التخمين 
بالدينار

المساحة 
بالدونم   مقاطعة القطعة ت

زراعية 80دونم 900 دينار 9/الجزيرة 1 1
زراعية 900 دينار 80دونم 9/الجزيرة 1 2
زراعية 700 دينار 35دونم 41/الخزامية الشرقية 295 3
زراعية 900 دينار 100دونم 40/سياح الجبل 1 4
زراعية 700 دينار 10دونم 26/شناس  24/179 5
زراعية 1000 دينار 100دونم 27/الرفيع  10/60 6
زراعية 800 دينار 10دونم 25/الحاوي والسحل  511/36 7
زراعية 800 دينار 40دونم 23/نهر الحديد  17/17 8
زراعية 700 دينار 99دونم 34/ديوم جبور   28/105 9
زراعية 800 دينار 300 دونم 23/الجزيرة 14/1 10
زراعية 1000 دينار 600دونم 45/المبدد 54 11
زراعية 1000 دينار 600دونم 45/المبدد 54 12
زراعية 700 دينار 4دونم 41/الخزامية الشرقية 295 13
زراعية 800 دينار 400دونم 45/المبدد 24/54 14
زراعية 800 دينار 4دونم 22/الحصى والكوز 472/14 15
زراعية 1000 دينار 100 دونم 48/المعيبدي 66/12 16

زراعية 900 دينار 110 دونم 48/المعيبدي 157/12 17

زراعية 3000 دينار 15 دونم 38/تلول شكر 17/72 18

زراعية 3000 دينار 3/96 دونم 38/تلول شكر 17/72 19

زراعية 1000 دينار 13 دونم 32/الظباعي المسطاح 47/80 20
زراعية 1000 دينار 110 دونم 9/الجزيرة 1 21
زراعية 1000 دينار 110 دونم 9/الجزيرة 1 22
زراعية 4800 دينار 110 دونم 9 / الجزيرة 1 23
زراعية 300 دينار 14 دونم 3/ الكله 64/4 24
زراعية 800 دينار 5 دونم 19/محطة بيجي 8682/18 25
زراعية 20 دونم 9/ المحزم 21/14 26

العدد:1688

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

التاريخ :2019/4/11

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف بغداد / الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكرخ 
العدد : 1277 / ب / 2019 

التاريخ : 3 / 4 / 2019 
اعالن 

اىل املدع�ى عليه�ا : رن�ا داخ�ل خي�ون 
اقام املدعي : مكي موىس بش�ارة الدعوى املرقم�ة اعاله لدى هذه املحكمة يطالبك فيها 
بتادي�ة مبل�غ ق�دره ) 3500 ( ثالث�ة االف وخمس�مائة دوالر امريك�ي وملجهولية محل 
اقامت�ك ق�رر تبليغك بصحيفتني يوميتني بموع�د املرافعة يوم 15 / 4 / 2019 الس�اعة 
التاس�عة ويف حال عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

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

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الرابعة 

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 

2  �اسم املشتكي / الحق العام
3  �اسم املحكوم الغائب النقيب حسني معني عبد الزهرة حسن

4 رقم الدعوى 2019/18
5 تاريخ الحكم 2019/1/28

7 � امل�ادة القانوني�ة تعديل م�ادة االحالة من املادة 5 اىل امل�ادة 5/اوال من ق ع رقم 14 
لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 

8 � خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل املنطقة الرابع�ة عىل املدان 
النقيب حسني معني عبد الزهرة حسن 

بالحبس الش�ديد ملدة خمس س�نوات وف�ق احكام املادة 5ثانيا/ب م�ن ق ع د رقم  14 
لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام املواد 61/اوال  و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008 لغيابه من 2011/10/15 ولحد االن
9 � طرده من الخدمة  يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 38 ثانيا من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 املعلد بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني   باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة  69/ 

ثانيا وثالثا من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008
11 � حج�ز اموال�ة املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا  من  ق ا د 

رقم  17 لسنة 2008
12 � قرارا غيابيا صادرا  باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/سادسا من ق أ د  رقم 
17 لس�نة 2008  قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/ ثانيا  و 74/اوال 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/1/28
العميد الحقوقي

مهدي خضري كاظم
رئيس املحكمة

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الرابعة  
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
2  �اسم املشتكي / الحق العام

3  �اسم املحكوم الغائب ش م خضري عباس جرب كاظم
4 رقم الدعوى 1 /2019

5 تاريخ الحكم 2019/1/7
7 � امل�ادة القانوني�ة تعديل م�ادة االحالة من املادة 5 اىل امل�ادة 5/اوال من ق ع رقم 14 

لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 
8 � خالص�ة الحك�م : حكم�ت محكمة قوى االم�ن الداخيل املنطقة الرابع�ة عىل املدان 

الغائب ش م خضري عباس جرب كاظم   
بالحبس الش�ديد ملدة خمس س�نوات وف�ق احكام املادة 5ثانيا/ب م�ن ق ع د رقم  14 
لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام املواد 61/اوال  و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008 لغيابه من 2016/7/19 ولغاية 2016/11/1 
9 � طرده من الخدمة  يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 38 ثانيا من ق ع د 
رقم 14 لس�نة 2008 املعلد بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني   باالخبار عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة  69/ 

ثانيا وثالثا من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008
11 � حج�ز اموال�ة املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/رابعا  من  ق ا د 

رقم  17 لسنة 2008
12 � قرارا غيابيا صادرا  باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/سادسا من ق أ د  رقم 
17 لس�نة 2008  قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/ ثانيا  و 74/اوال 

من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/1/7
العميد الحقوقي

مهدي خضري كاظم
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الرابعة 

 مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 

2  �اسم املشتكي / الحق العام
3  �اسم املحكوم الغائب ش م عباس قاسم هاتف عبد الغزايل

4 رقم الدعوى 2018/945
5 تاريخ ارتكاب الجريمة 

6  �تاريخ الحكم 2018/12/2
7 � املادة القانونية املادة 5 / اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  

8 � تعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة 5 اىل املادة 5/االو من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل بداللة املادة 31  من ق ا د رقم 14 لسنة 2008

9 � خالص�ة الحك�م : حكمت محكم�ة قوى االمن الداخيل املنطق�ة الرابعة عىل 
املدان عباس قاسم هاتف عبد الغزايل 

بالحبس الش�ديد ملدة خمس س�نوات وفق احكام امل�ادة 5/اوال  من ق ع د رقم  
14 لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام املواد 61/اوال  و 69/اوال من ق أ د رقم 
17 لسنة 2008 لغيابه من 2016/4/29 ولغاية 2017/8/17 تاريخ صدورامر 

الطرد
10 � طرده من الخدمة  يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 38 ثانيا من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة 

املادة 89/اوال ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � اعطاء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحك�م الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني   باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا 

الحكام املادة  69/ ثانيا وثالثا من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز اموالة املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الح�كام املادة 69/رابعا  من  

ق ا د رقم  17 لسنة 2008
13 � قرارا غيابيا صادرا  باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/سادسا من ق أ 
د  رقم 17 لسنة 2008  قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/ ثانيا  

و 74/اوال من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/12/2
العميد الحقوقي

مهدي خضري كاظم
رئيس املحكمة

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الرابعة  
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
2  �اسم املشتكي / الحق العام

3  �اسم املحكوم الغائب العريفنعيم عمران عبد شمخي الزيدي
4 رقم الدعوى 2018/754

5 تاريخ ارتكاب الجريمة 
6  �تاريخ الحكم 2018/10/7

7 � املادة القانونية املادة 5 / اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
8 � تعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة 5 اىل املادة 5/االو من ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008 املعدل بداللة املادة 31  من ق ا د رقم 14 لسنة 2008
9 � خالص�ة الحك�م : حكمت محكم�ة قوى االمن الداخيل املنطق�ة الرابعة عىل 

املدان ش م العريف نعيم عمران عبد شمخي الزيدي 
بالحبس الش�ديد ملدة خمس س�نوات وفق احكام امل�ادة 5/اوال  من ق ع د رقم  
14 لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام املواد 61/اوال  و 69/اوال من ق أ د رقم 
17 لس�نة 2008 لغياب�ه من 2016/6/2 ولغاي�ة 2017/8/1 تاريخ صدورامر 

الطرد
10 � طرده من الخدمة  يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 38 ثانيا من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة 

املادة 89/اوال ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � اعطاء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحك�م الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني   باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا 

الحكام املادة  69/ ثانيا وثالثا من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز اموالة املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الح�كام املادة 69/رابعا  من  

ق ا د رقم  17 لسنة 2008
13 � قرارا غيابيا صادرا  باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/سادسا من ق أ 
د  رقم 17 لسنة 2008  قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/ ثانيا  

و 74/اوال من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/10/7
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس املحكمة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الرابعة  

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 

2  �اسم املشتكي / الحق العام
3  �اسم املحكوم الغائب ش م حاتم كريم عبد فارس الحسناوي

4 رقم الدعوى 2018/844
5 تاريخ ارتكاب الجريمة 

6  �تاريخ الحكم 2018/11/11
7 � املادة القانونية املادة 5 / ثانيا/ب من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  

8 � خالص�ة الحك�م : حكمت محكم�ة قوى االمن الداخيل املنطق�ة الرابعة عىل 
املدان حاتم كريم عبد فارس الحسناوي

بالحبس الشديد ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 5/اوال  من ق ع د رقم  14 
لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام املواد 61/اوال  و 69/اوال من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 لغيابه من 2015/7/7 ولحد االن
9 � طرده من الخدمة  يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 38 ثانيا من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة 

املادة 89/اوال ق أ د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعطاء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحك�م الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني   باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا 

الحكام املادة  69/ ثانيا وثالثا من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008
11 � حجز اموالة املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الح�كام املادة 69/رابعا  من  

ق ا د رقم  17 لسنة 2008
12 � قرارا غيابيا صادرا  باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/سادسا من ق أ 
د  رقم 17 لسنة 2008  قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/ ثانيا  

و 74/اوال من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/11/11
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس املحكمة
����������������������������������������������������������������������

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الرابعة  

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 

2  �اسم املشتكي / الحق العام
3  �اس�م املحكوم الغائب العريف قيص جابر ادوني يونس املوسوي مطرود من 

الخدمة
4 رقم الدعوى 2018/752

5 تاريخ ارتكاب الجريمة 
6  �تاريخ الحكم 2018/10/7

7 � املادة القانونية املادة 5 / اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
8  �تعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة 5 اىل املادة 5/اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 

2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
9 � خالص�ة الحك�م : حكمت محكم�ة قوى االمن الداخيل املنطق�ة الرابعة عىل 

املدان قيص جابر ادوني يونس املوسوي
بالحبس الش�ديد ملدة خمس س�نوات وفق احكام امل�ادة 5/اوال  من ق ع د رقم  
14 لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام املواد 61/اوال  و 69/اوال من ق أ د رقم 
17 لس�نة 2008 لغيابه من 2015/11/5 ولغاية 2017/8/1 تاريخ صدور امر 

الطرد
10 � طرده من الخدمة  يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 38 ثانيا من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة 

املادة 89/اوال ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � اعطاء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ 
الحك�م الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني   باالخب�ار عن محل اختفائه اس�تنادا 

الحكام املادة  69/ ثانيا وثالثا من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز اموالة املنقولة والغري منقولة اس�تنادا الح�كام املادة 69/رابعا  من  

ق ا د رقم  17 لسنة 2008
13 � قرارا غيابيا صادرا  باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/سادسا من ق أ 
د  رقم 17 لسنة 2008  قابال لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/ ثانيا  

و 74/اوال من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/10/7
العميد الحقوقي

مهدي خضري كاظم
رئيس املحكمة
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حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالنجلنة البيع واالجيار
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

تعل�ن لجن�ة البي�ع وااليج�ار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايجار )العق�ار ( املدرجة اوصافه ادن�اه وذلك بعد م�رور ) 30( يوم تبدأ من 
اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا 
مس�تصحبني معه�م وص�ل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة  لكامل فرة االيجار ونس�خة من هوي�ة االحوال املدنية  وبطاقة 
الس�كن عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لس�المة املاجور ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول 
املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل 
رسمي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل عىل ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرة االيجار مع 
املصاريف  وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املس�تأجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان 

تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة

اعالن
تعلن جامعة املثنى كلية الربية االساس�ية عن اجراء مزايدة علنية لبيع مواد مس�تهلكة ومبنية اوصافها واعدادها ادناه استنادا 
لقان�ون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 يف تمام الس�اعة الع�ارشة من يوم 2019/5/2 فعىل الراغبني باالش�راك 
باملزايدة مراجعة كلية الربية االساس�ية / وحدة الش�ؤون القانونية قبل موعد املزايدة لالطالع عىل رشوط املزايدة مس�تصحبني 

معهم مبلغ التأمينات والبالغة 20% من القيمة املقدرة مع املستمسكات الشخصية واجور الخدمات البالغة 2% من بدل البيع

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الرابعة 

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 

2  �اسم املشتكي / الحق العام
3  �اسم املحكوم الغائب ش م ذهب عكاب سلمان محي املوسوي

4 رقم الدعوى 2018/775
5 تاريخ ارتكاب الجريمة 

6  �تاريخ الحكم 2018/10/7
7 � املادة القانونية املادة 5 / ثانيا/ب من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
8  �تعدي�ل م�ادة االحالة من املادة 5 اىل امل�ادة 5/ثانيا/ب من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
9 � خالص�ة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة عىل 

املدان ش م ذهب عكاب سلمان محي املوسوي
بالحبس الشديد ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 5/اوال  من ق ع د رقم  
14 لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام امل�واد 61/اوال  و 69/اوال من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من 2017/1/28 ولحد االن
10 � طرده من الخدمة  يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 38 ثانيا 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية 

بداللة املادة 89/اوال ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه وال�زام املواطنني   باالخبار ع�ن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة  69/ ثانيا وثالثا من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز اموالة املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 69/رابعا  من  

ق ا د رقم  17 لسنة 2008
13 � قرارا غيابيا صادرا  باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/سادسا من 
ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008  قابال لالعراض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 

71/ ثانيا  و 74/اوال من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/10/7
العميد الحقوقي

مهدي خضري كاظم
رئيس املحكمة

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

الدائرة القانونية 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الرابعة  
مقتبس حكم غيابي

1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 
2  �اسم املشتكي / الحق العام

3  �اسم املحكوم الغائب ش م فارس اركان عبد االخوة ابراهيم العيساوي
4 رقم الدعوى 2018/736

5 تاريخ ارتكاب الجريمة 
6  �تاريخ الحكم 2018/10/7

7 � املادة القانونية املادة 5 / ثانيا/ب من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
8  �تعدي�ل م�ادة االحالة من املادة 5 اىل امل�ادة 5/ثانيا/ب من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق ا د رقم 17 لسنة 2008
9 � خالص�ة الحكم : حكمت محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة عىل 

املدان ش م فارس اركان عبد االخوة ابراهيم العيساوي
بالحبس الشديد ملدة خمس سنوات وفق احكام املادة 5/اوال  من ق ع د رقم  
14 لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام امل�واد 61/اوال  و 69/اوال من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008 لغيابه من 2017/5/9 ولحد االن
10 � طرده من الخدمة  يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 38 ثانيا 
من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية 

بداللة املادة 89/اوال ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض علي�ه اينما وجد 
لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه وال�زام املواطنني   باالخبار ع�ن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة  69/ ثانيا وثالثا من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز اموالة املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 69/رابعا  من  

ق ا د رقم  17 لسنة 2008
13 � قرارا غيابيا صادرا  باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/سادسا من 
ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008  قابال لالعراض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 

71/ ثانيا  و 74/اوال من نفس القانون وافهم بتاريخ 2018/10/7
العميد الحقوقي

مهدي خضري كاظم
رئيس املحكمة

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

فقدت شهادة الكيل العائدة للسيارة املرقمة 17917 صالح الدين  / 
مرسيدس تريله اللون ابيض 2008  رقم الشايص  

  WDB9302031L335853
بأس�م ) مجيد حميد فرحان( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

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

اعالن
 إىل الرشي�ك ) عبد ال�رزاق خلف عبد عون ( توج�ب عليك الحضور 
اىل مق�ر بلدي�ه النج�ف لفرض اص�دار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
3/66898 ح�ي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك  
طالب االجازه مصطفى عيل نعمه

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الرابعة  

مقتبس حكم غيابي
1 � اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة 

2  �اسم املشتكي / الحق العام
3  �اس�م املحك�وم الغائ�ب ن ع عام�ر ج�الوي صكب�ان خش�ان 

الشبالوي مطرود من الخدمة 
4 رقم الدعوى 2018/692

5 تاريخ ارتكاب الجريمة  2016/2/2
6  �تاريخ الحكم 2018/9/16

7 � امل�ادة القانوني�ة امل�ادة 5 / ثانيا/ب من ق ع د رقم 14 لس�نة 
2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق ا د رقم 17 لسنة 2008  

8 � خالص�ة الحك�م : حكمت محكمة قوى االم�ن الداخيل املنطقة 
الرابعة عىل املدان ن ع عامر جالوي صكبان خشان الشبالوي

بالحبس الش�ديد ملدة خمس س�نوات وفق احكام املادة 5/اوال  من 
ق ع د رقم  14 لس�نة 2008 املعدل اس�تنادا الحكام املواد 61/اوال  
و 69/اوال م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 لغيابه من 2016/2/2 

ولغاية 2017/8/1 تاريخ صدور امر الطرد
9 � طرده من الخدمة  يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة 
38 ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية بداللة املادة 89/اوال ق أ د رقم 17 لسنة 2008
10 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وج�د لتنفيذ الحكم الص�ادر بحقه والزام املواطن�ني   باالخبار عن 
محل اختفائه استنادا الحكام املادة  69/ ثانيا وثالثا من ق أ د  رقم 

17 لسنة 2008
11 � حجز اموالة املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام املادة 69/

رابعا  من  ق ا د رقم  17 لسنة 2008
12 � ق�رارا غيابيا صادرا  باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60/

سادس�ا من ق أ د  رقم 17 لس�نة 2008  قاب�ال لالعراض والتمييز 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/ ثاني�ا  و 74/اوال من نف�س القانون 

وافهم بتاريخ 2018/9/16
لواء الرشطة  الحقوقي

ماجد عبد عيل جردان
رئيس املحكمة

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

ورد خطأ باالعالن  املنش�ور يف جريدة املس�تقبل بالعدد / 1880 يف 
2019/4/9 الخاص باملزايدة جامعة الكوفة اذ س�تجري املزايدة يف 
الساعة العارشة صباحا من  اليوم االخري للمدة والصحيح من اليوم 

التايل للمدة املذكورة لذا اقتىض التنويه
�������������������������������������������������������

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن ) عيل محس�ن س�لمان( طلبا اىل ه�ذه املديرية يطلب 
فيه تس�جيل اللقب يف قيده وجعل�ه ) التوبي( وعمال باحكام املادة 
24 من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل تقرر نرش 
الطل�ب باحدى الصح�ف املحلية فمن لديه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل فرة عرشة ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه س�وف 

ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء

هيثم فاضل عباس الغرباوي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة

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

اىل الوريث عبد االمري عبد الحسن رايض
بالنظ�ر لعدم حضورك اىل مديرية الزراعة يف النجف االرشف لغرض 
نق�ل حق�وق والتزام�ات وتجديد وتس�ديدك لبدالت االيج�ار للعقد 
الزراعي املرقم 4764 يف 1989/6/19 املربم وفق القانون 35 لسنة 
1983 عىل مساحة 400 دونم ضمن القطعة املرقمة 3 من املقاطعة 
39/ه�ور صليب لذا ننذرك بوجوب القيام بذلك وخالل مدة 90 يوم 

من تاريخ التبليغ وبخالفه سوف تتخذ االجراءات القانونية بحقك
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد حجة وفاة

التاريخ 2019/4/11
اىل املدعو / جاسم كريم جاسم العبديل

قدم طالب حجة الفقدان يوسف كريم جاسم طلبا اىل هذه املحكمة 
يروم فيه اس�تصدار حج�ة فقدان بحقك كون�ك مفقود وملجهولية 
مح�ل اقامتك  وفق اش�عار مخت�ار منطقة املدعو ) جاس�م كريم 
جاس�م( قررت محكمة تبليغك يف الصح�ف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

اعالن
اىل املتهم الغائب / ) ر ع  محمد نارص عمارة سبهان املالكي ( 

املنسوب اىل  / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات
العنوان / محافظة البرصة / حي الخليج العربي

بما انك متهم وفق احكام املادة   32من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
الختالس�ك املس�دس البندقية الذي بذمتك ومخازن واطالقات عام 

  2008
وملجهولي�ة اقامتك اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكم�ة قوى االمن الداخلياالوىل  املنطقة الخامس�ة البرصة خالل 
م�دة ثالث�ون يوما   من تاريخ نرش هذا االع�الن  يف صحيفة محلية  
يومي�ة وتعليقه يف مح�ل ومقر دائرتك  وتجيب ع�ن التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

اىل املتهم الغائب / ) الرشطي احمد عالوي وادي سلمان ( 
املنسوب اىل  / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات

العنوان / محافظة البرصة 
بما انك متهم وفق احكام املادة   34من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
لتس�ببك يف حصول االرضار يف العجل�ة الحكومية املرقمة 676 نوع 

شفر ليت باليزر عام 2006    
وملجهولي�ة اقامتك اقتىض تبليغك به�ذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل  املنطقة الخامس�ة  البرصة خالل 
م�دة ثالث�ون يوما   من تاريخ نرش هذا االع�الن  يف صحيفة محلية  
يومي�ة وتعليقه يف مح�ل ومقر دائرتك  وتجيب ع�ن التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا 
الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 69( م�ن قان�ون اص�ول املحاكم�ات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

فقدت شهادة الكيل العائدة للسيارة املرقمة 39460 االنبار / حمل 
مرسيدس اكروس شاحنة رقم الشايص  

WDB9342231L674507
بأس�م ) طالب مطر جي�اد( عىل من يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

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

محكمة  بداءة بلدروز
العدد/383/ب/2018

  اعالن  بيع سيارة
عطفا عىل الحك�م الصادر من محكمه ب�داءة بلدروزبالعدد 383/

ب/2018وامل�ورخ2018/12/27 املتضمن  ازالة ش�يوع الس�يارة 
املرقمة33973/دياىل / خص�ويص املوصوفة ادناه   تقرر  وضعها  
يف املزاي�دة  العلنية  ملدة خمس�ة عرش  يوما اعتب�ارا من اليوم التايل  
للن�رش فع�ىل الراغبني بالرشاء الحض�ور يف هذه املحكم�ة يف تمام 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا مستصحبني معهم التامينات القانونية 
وقدره )10%( من القيمة املقدرة والبالغة ) 6720000( ستة ماليني 
وسبعمائة وعرشون الف ديناران لم يكن  من الرشكاء وعند انتهاء 
امل�دة املذكورة س�تجري االحال�ة القطعية وفق االص�ول مع العلم 
ان الدف�ع  مقدما والداللية عىل املش�ري  واذا ص�ادف يوم االحالة 
عطلة رس�مية يكون اليوم الذي  يليهموعدا لذلك وعىل املش�ري ان  

يستصحب مع شهادة الجنسية وهوية االحوال املدنية
القايض

صالح سعيد محمود
االوصاف

اوال:- العجل�ة جيدة ولكن يوجد فيها بعض النواقص وك1اك يوجد 
فيه�ا بعض العي�وب  عىل بدن الس�يارة  كتعديل يف الب�اب االمامي 

اضافة اىل تبديل بعض  اجزائها
ثاني�ا:-  قيمةاملق�درة  مبل�غ مق�داره )6720000( س�تة ماليني 

وسبعمائة وعرشون الف دينار
�������������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الوصوالت املبينة ادناه الصادرة من بلدية النعمانية باس�م 
/ ع�يل صاحب غي�دان رق�م 1010382 يف 21 / 12 / 2017 بمبلغ 
279000 مائتان وتس�عة وس�بعون الف دينار ورقم 1010381 يف 
21 / 12 / 2017 بمبل�غ 279000 مائتان وتس�عة وس�بعون الف 
دينار ورقم 1010383 يف 21 / 12 / 2017 بمبلغ 291000 مائتان 
وواحد وتس�عون الف دينار فع�ىل من يعثر عليها تس�ليمها لجهة 

االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد حجة وفاة / 2019

التاريخ 2019/3/31
اىل املدعوة / رحيمه جواد حنون

ق�دم طالب حجة الوف�اة ليىل ثجيل ع�واد  طلبا اىل ه�ذه املحكمة 
يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوه  )رحيمه جواد حنون( 
ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصجف املحلي�ة فعليك الحضور  امامها 
خ�الل ع�رشة ايام م�ن تاريخ نرش 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 / 2019

التاريخ 2019/3/31
اىل املدعو / جمال جواد حنون

قدم طالب حجة الوفاة ليىل ثجيل عواد  طلبا اىل هذه املحكمة يروم 
فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو  )جمال جواد حنون( قررت 
املحكم�ة تبليغك يف الصجف املحلية فعلي�ك الحضور  امامها خالل 
ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب 

وفق القانون 
القايض

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

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1094

مقتبس حكم غيابي
1  �اس�م املحكم�ة : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخ�يل االوىل املنطقة 

الخامسة
2  �اسم  املتهم الغائب )الرشطي  عيل ناجي عنايه هاشم( 

3 � رقم الدعوى 2018/1094
4 � تاريخ  ارتكاب الجريمة عام 2009

5 � تاريخ  الحكم 2019/9/24
6 � املادة  القانونية )37 (  من ق ع درقم 14 لسنة 2008 

7�  املنسوب  اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
8  �  خالص�ة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  

رقم 27 لسنة 2016   لعدم تسديده املبالغ املرتبة بذمته   
9 � الحب�س ملدة )ثالثة س�نوات( وفق احكام امل�ادة 37 2 من ق ع 
د رقم 14 لس�نة 2008 الهماله املتعمد مما تس�بب حصول ارضار 
كرس الشاش�ة يف جه�از االتص�ال الالس�لكي املرق�م 29647 نوع 

سيبورا نتيجة سقوطه منه عام 2009 
10 � تضمين�ه مبل�غ ق�دره  1,050,000 ملي�ون وخمس�ون الف 
دين�ار وف�ق امل�ادة 37 /ثانيا م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 عن 
قيمة االرضار التي حصلت بالجهاز املوصوف اعاله تستحصل منه 

بالطرق التنفيذية 
11 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استنادا الحكام املادة 
41/ثانا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية بداللة املادة 89/اوال من ق أ د ورقم 17 لسنة 2008 
12 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه اينما 
وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل 
اختفائ�ه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69 / ثانيا وثالثا  م�ن ق  أ د  رقم 

17 لسنة 2008  
13 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 69 

/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
14 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحامي املنت�دب ) جبار عاتي جرب (  
البالغة )25,000(  خمس�ة وعرشين ال�ف دينار  عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة  بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ سادسا 
م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 قابال لالعراض والتمييز اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/اوال وثاني�ا من نف�س القانون وافه�م بتاريخ 

2018/9/24
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 953/ب/2019

التاريخ 2019/4/8
اعالن

اىل  /املدعى  عليه / محمد رايض عيل
اقام املدعي ضياء محمد سمري عبد الحسن الدعوى البدائية 
املرقمة 953/ب/2019  ضدك والذي يطلب فيه مبلغ قدره 
)23000000( ثالثةوعرشون مليون دينار حسب الكمبيالة 
املصدقة من كات�ب عدل البرصة الصباح�ي ولتعذر تبليغك 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح مبل�غ مركز رشطة 
الرباط واملجلس البلدي ملنطقة الطويسة عليه تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحض�ور امام هذه 
املحكمة صب�اح يوم املرافع�ة املواف�ق 2019/4/22 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا وبعكس�ه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض االول

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد / 573/ب/2019

التاريخ 2019/4/11
اعالن

اىل املدعى عليها / نجاة محمود علومي
اق�ام املدعي ال�ويص عىل مرصف البرصة الدويل لالس�تثمار 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى البدائي�ة املرقمة 573/ب/2019 
ام�ام هذه املحكمة ضدك والذي يطل�ب فيه الحكم بالزامك 
بتس�ديد املبلغ والبالغ ) خمسة  وثالثون مليون وسبعمائة 
وس�تة عرش الف (  دين�ار عراقي وملجهولي�ة محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتأيي�د املجلس البلدي ملنطقة 
الف�ريس علي�ه تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني  بالحضور امام ه�ذه املحكمة صباح يوم املرافعة 
املواف�ق 2019/4/22 وعن�د ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا  ستجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
�������������������������������������������������������

فقدان 
فقدت مني اجازة بناء رقم االجازة 19 / 1394 تاريخ 10 / 
5 / 2018 الصادرة من بلدية الرش�يد بأسم / سهام  رايض 

غضبان – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمة بداءة البرصة
العدد : 953/ب/2019

التاريخ 2019/4/8
اعالن

اىل  /املدعى  عليه / محمد رايض عيل
اقام املدعي ضياء محمد سمري عبد الحسن الدعوى البدائية 
املرقمة 953/ب/2019  ضدك والذي يطلب فيه مبلغ قدره 
)23000000( ثالثةوعرشون مليون دينار حسب الكمبيالة 
املصدقة من كات�ب عدل البرصة الصباح�ي ولتعذر تبليغك 
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح مبل�غ مركز رشطة 
الرباط واملجلس البلدي ملنطقة الطويسة عليه تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بالحض�ور امام هذه 
املحكمة صب�اح يوم املرافع�ة املواف�ق 2019/4/22 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا وبعكس�ه 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض االول

علوان بربوت البزوني

العدد : 11336
التاريخ 2019/4/10

م . ر مهندسني
انامر صالح ابراهيم الرفيعي

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

سنة واحدة 13600000 ثالثة عشر  مليون وستمائة الف دينار 
سنويا  122م8 كشك مؤقت داخل منتزة الحسين الكبير المرقم 57  1

سنة واحدة  6100000 ستة مليون ومائة الف دينار سنويا 122م8 كشك مؤقت داخل منتزة الحسين الكبير المرقم 60  2

سنة واحدة  12100000 اثنا عشر مليون  ومائة الف دينار سنويا 122م8 كشك مؤقت داخل منتزة الحسين الكبير المرقم 62   3

سنة واحدة  9600000 تسعة مليون وستمائة الف دينار سنويا  122م8 كشك مؤقت داخل منتزة الحسين الكبير المرقم 63  4

ثالث سنوات 2150000 مليونان ومائة وخمسون الف دينار سنويا  1200م ساحة غاز االخاء في الحي الصناعي والمرقمة جزء من 
العقار 61/12555/3  5

ثالث سنوات  1625000 مليون وستمائة وخمسة وعشرون الف 
دينار سنويا  1200م ساحة غاز ميسلون في المعملجي والمرقمة 21/22/226 

حيدرية  6

سنة واحدة  5250000 خمسة مليون ومائتان وخمسون الف دينار 
سنيا 2600م ساحة وقوف سيارات في حي المعلمين مقابل مستشفى 

الوالدة والمرقمة 21/45305/1 حيدرية  7

ثالث سنوات 4000000 اربعة ماليين دينار سنويا 800م معرض سيارات في الحي الصناعي المرقم 3/5 جزء 
من 600 هـ  8

ثالث سنوات 4800000 اربعة مليون وثمانمائة الف دينار سنويا 125م شقة عباسية شرقية المرقمة 474/74 9

ثالث سنوات 800000 ثمانمائة الف دينار سنويا  10م2 سلم عباسية غربية المرقم بال 10

ثالث سنوات 2160000 مليونان ومائة وستون الف دينار سنويا 15,30 م حانوت شارع العباس المرقم 10 11

ثالث سنوات 3760000 ثالثة مليون وسبعمائة وستون الف دينار 
سنويا 14,85م حانوت شارع العباس المرقم 11 12

ثالث سنوات 1000000 مليون دينار سنويا  12م2 حانوت عباسية شرقية المرقم 136/2 13

ثالث سنوات 11200000 احد عشر مليون ومئتي الف دينار سنويا    24م حانوت عباسية شرقية المرقم 1 جزء من العقار 23 14

السعر الكلي سعر المفرد  اسم المادة  ت
10500 1500 كرسي حاسبات 1
12500 2500 ميز حاسبات 2
20000 2000 كرسي مداولة 3
21000 3000 كرسي دوار 4
24000 2000 ميز مكتب 120 سم 5
12000 4000 ميز بيضوي اجتماعات 6
2000 2000 طبالت زجاجية 7
2000 1000 شمعة مالبس 8
2000 2000 صوبة كهربائية 9
20000 10000 طابعة كانون2000 10
10000 10000 طابعة كانون 6000 11
18000 1000 مفرغة هواء 12
154000 41000 المجموع 
10000 1000 رحلة دراسية 13

60000 20000
حاسبة دسك توب 

dell 14

6000 2000 ستاليت 15

20000 10000
منظومة ماء 

RO 16

2000 2000 ميز مكتب 140 سم 17
4000 1000 مصطبة ستيل 18
50000 50000 شالل مولدة  19
6000 3000 لوكر طالبي 20
3000 3000 شاشة حاسبة 21
20000 4000 USP 22

15000 15000
تلفزيون 

LG 23

10000 10000 براد ماء  24
196000 131000 المجموع

125000 25000
حاسبة بيضاء 
ETIVISONI 25

30000 30000 الب توب  26
1000 500 ساعة جدارية  27

5000 5000
طابعة 

I-Brother 28

5000 5000 ميز المنيوم 29
3000 1000 مروحة سقفية 30
10000 10000 تخم قنفاة 31
2000 2000 مبردة هواء 32

181000 78500 المجموع
5000 1000 مصطبة استيل ثالثية 33
2000 2000 كرسي تخم خشب 34
2000 2000 سرير منام  35
1500 1500 كرسي حاسبة دوار 36
6500 500 مفرغة هواء 37
1000 1000 مروحة جدارية 38
2000 1000 ميز مكتب خشب 39
10000 10000 كاربت )موكيت(  40
500 500 صحن اشارة  41

24000 750 كرسي طالبي 42
500 500 طبلة زجاجية  43

55000 21250 المجموع
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كـاريكـاتـير

�م�ساء�تم�ساحة للر�أي

 محمد شياع السوداني
يتس�اءل  العراقيون كثريا عن أس�باب اإلخف�اق يف ملف البطاقة 
التمويني�ة ؛ بالرغ�م م�ن م�رور 17 عام�ا ع�ى التغي�ري ؛ وعن 
اجراءات الحكومة وإصالحاتها  النعاش هذا امللف الذي ُعرَف  يف 
العراق  بعد الحصار االقتصادي الذي اس�تمر 13 سنة منذ بداية 
التسعينيات وبعد قرار مجلس األمن الدويل ذي العدد 661 الصادر 
بتاري�خ 6 آب 1990 ملواجه�ة النقص املحتمل بامل�واد الغذائية. 
وكان 90% من العائالت العراقية  تعتمد عى هذه البطاقة بشكل 
ت�ام، ع�ر  45 ألف وكيل يق�وم بتوزيع مفرداته�ا التي كان من 
أبرزها الرز والش�اي والس�كر والحليب والطحني الذي له شبكة 
توزي�ع منفردة وهو اجراء س�بق وان اعتمدته مرص يف مواجهة 
ش�حة املواد الغذائية خالل الحروب. وقد أكد اغلب  العراقيني  ان 
االدارة الحالي�ة للملف اخفقت عن س�ابقتها ، إذ كانت مفردات 
البطاق�ة التموينية تصل للمواط�ن  مكونة من 13 مادة  يف حني 
اليص�ل  االن اال بضع مواد رديئة  ولبضعة اش�هر مع ان األموال 
والتجارة الدولية ميرسة حاليا.  وماال يعرفه املواطن أن البطاقة 
التمويني�ة كان�ت تدار من خ�الل برنامج خ�اص باألمم املتحدة 
التي اخذت عى عاتقها التعاقد ودفع املبالغ من صندوق ايرادات 
النفط وتس�لم املواد إىل وزارة التج�ارة آنذاك والتي تقوم بدورها 

بت���وزيعها عى املواطنني .

معالجة فعلية
اال ان هذا الس�بب اليس�وغ الواقع املر  حاليا ويستدعي  معالجة 
فعلي�ة لإلخفاقات التي حاولُت حس�َم بعضها عندما كنت وزيرا 
للتجارة مدة ثمانيةأشهر إذ عملُت عى تنقية شبكة املستفيدين 
وت�م ابع�اد بحدود)14000( ألف اس�م من الجنس�ية الس�ورية 
ومايقارب  )6500( الف اس�م من الجنس�ية الرتكية ناهيك عن 
اسماء موتى ومسافرين ووهميني ما يقارب )170000( إذ كان 
عدد املس�تبعدين من ه�ذا امللف اليتجاوز  1%فضال عى ش�مول 
الكثريي�ن من ميس�وري الحال والتج�ار  الذين س�ّبَب وجودهم 
تش�تيتا للجه�د الحكومي. وقد تمكن�ا من اس�تبعاد اآلالف من 
املس�تفيدين الوهميني وشطب اس�ماء املتوفني من خالل قاعدة 

بيانات ارسيناها حينها .
اال ان ه�ذه اإلج�راءات ل�م تكن كافي�ة طاملا انه يوج�د عجز يف 
التخصي�ص امل�ايل يف املوازنة ففي س�بيل املثال نج�د ان موازنة  
عام  2019بلغت )ترليون دينار ونصف ( فقط وهو مبلغ يكفي 
لتوزي�ع مفردات البطاقة ألربعة أش�هر فق�ط فضال عى وجود 
اشخاص غري مستحقني مستفيدين منها منذ سنوات طويلة.لذا 
ومن اجل إيصال املواد الغذائية اىل مس�تحقيها الفعليني وإجراء 

إصالح حقيقي ملموس.
 اقرتحنا عى السيد رئيس الوزراء عادل عبد املهدي اآلتي :

– اع�ادة نظ�ام توزيع مف�ردات البطاقة ع�ى املواطنني عى ان 
تكون االولوية لألرس واألفراد ممن هم دون مس�توى خط الفقر 
الذي�ن يتس�لمون راتب االعان�ة االجتماعية  من هيئ�ة الحماية 
االجتماعي�ة يف وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعية واملس�جلني 
يف قاع�دة البيانات مم�ن اجري لهم البح�ث االجتماعي وينتظر 

الشمول بسبب عدم كفاية التخصيصات املالية .
– وجوب تحسني نوعية مفردات البطاقة واضافة مواد اساسية 
اخ�رى مث�ل البقولي�ات وحلي�ب األطف�ال ومعج�ون الطماطة 

ومساحيق الغسيل .
-االس�تمرار يف توزيع مادة الطحني  النها تمثل املرتكز االس�اس 
للعيش واستثناء املوظفني الذين يتقاضون راتبا مقداره ) مليون 

ونصف(  فما فوق وايضا التجار واملقاولني وامليسورين.
– إعادة فتح  الجمعيات التعاونية لبيع املواد الغذائية االساس�ية 
املدعومة ) الرز والسكر وزي��ت الطعام (  وك����ما هو معمول 
ب�ه يف اغل�������ب دول العالم ملن�ع املضاربات بقوت الش�عب 

والت���العب الس��وق واالسع���ار.

اصالح نظام
ان ه�ذه االج�راءات اذا ماطبقت وتم التعام�ل معها بجدية فان 
اصالح نظ�ام البطاقة التموينية س�يكون اكث�ر عدالة وفاعلية 
وماعدا ذلك فإننا سنظل نراوح عقودا أخرى من االرباك واشغال 
وزارة اقتصادي�ة مه����م�ة مث�ل وزارة التجارة التي تس�تنفر 
طاقاتها كله�ا يف هذا امل������لف مايمثل ه�درا يف الجهود التي 
يفرتض اس�تثمارها يف مجاالت وأنش�طة أخرى تدعم االقتصاد 

الوطني.

اهلواء السام هيدد ماليني االطفال سنويًا بالربو
أظهرت دراسة جديدة أن التعرض لثاني أكسيد 
النيرتوجني، املنبعث بش�كل رئيس من وسائل 
النق�ل ال�ري، يش�كل عام�ل خط�ر حقيق�ي 
لإلصابة بالربو لدى األطفال. ويقدر الباحثون 
أن تس�جيل 4 مالي�ني حالة جديدة س�نويا من 
الربو لدى األطفال عى مستوى العالم، يمكن أن 
يعزى إىل تلوث الهواء بثاني أكسيد النيرتوجني، 
ويش�كل هذا املجموع 13% م�ن إجمايل حاالت 
الرب�و الت�ي يت�م تش�خيصها كل س�نة عن�د 
األطفال. وق�ال الباحث الرئيس، الدكتور بلوي 
أتشاكلويس�وت، من جامعة جورج واش�نطن 
أن  إىل  دراس�تنا  »تش�ري  املتح�دة:  بالوالي�ات 
املبادرات السياس�ية الرامي�ة إىل تخفيف تلوث 
الهواء املروري يمكن أن تؤدي إىل تحس�ينات يف 
صحة األطفال، وكذل�ك تقليل انبعاثات غازات 

الدفيئ�ة«. وُيعتقد أن التلوث الناجم عن حركة 
امل�رور قد ي�ؤدي إىل تلف الش�عب الهوائية، ما 
ي�ؤدي إىل الته�اب وتط�ور الربو عن�د األطفال 
الذين لديهم اس�تعداد وراثي لإلصابة باملرض. 

ويمكن أن تسهم انبعاثات حركة املرور بنسبة 
تص�ل إىل 80% م�ن ثان�ي أكس�يد النيرتوج�ني 
املحيط باملدن، وتقول الدراس�ات الس�ابقة إن 
التعرض لثاني أكس�يد النيرتوجني أمر أس�اس 
يف اإلصابة بالربو. واس�تخدم الباحثون بيانات 
عاملية م�ن 194 دولة، عن تركيز ثاني أكس�يد 
النيرتوج�ني ومع�دالت اإلصابة بالرب�و لتقدير 
ع�دد الحاالت الجدي�دة يف األطفااللذين ترتاوح 
أعماره�م بني س�نة واح�دة و 18 س�نة والتي 
يمك�ن أن تك�ون مرتبط�ة بالتل�وث املروري. 
وبحس�ب الدكتورة سوزان أننرغ، من جامعة 
جورج واش�نطن: »يبدو أن تلوث ثاني أكس�يد 
النيرتوجني عامل خطر كبري لإلصابة بالربو يف 
األطف�ال يف كل من البل�دان املتقدمة والنامية، 

خاصة يف املناطق الحرضية«.

آبل تطلق جمموعة واسعة من األجهزة اإللكرتونية هذا العام
 TF International« ذك�رت مصادر يف رشك�ة
التقني�ة  بش�ؤون  املتخصص�ة   »Securities
أن »آب�ل« تن�وي إطالق مجموع�ة متنوعة من 
األجه�زة اإللكرتوني�ة ه�ذا الع�ام. وم�ن ب�ني 
هذه األجهزة، س�تطلق »آبل« ع�دة نماذج من 
حواس�ب »iPad«، بشاش�ات بمقاس 10 و12 
بوصة، س�تكون أول حواس�ب لوحية تطلقها 

الرشكة، مزودة بكامريا تعمل بتقنيات التعرف 
عى الوجوه، وفيها ماس�ح لبصمات األصابع 
مدم�ج تح�ت الشاش�ة. كما م�ن املفرتض أن 
تطلق »آبل« نهاية هذا العام نموذجا جديدا من 
حواس�ب »MacBook Pro« الش�خصية، فيها 
شاش�ات بمقاس 13 بوصة، قادرة عى عرض 
فيدوه�ات »6K«، وم�زودة بلوح�ات مفاتيح 

فيها ماسح لبصمات األصابع، ورشيط تحكم 
يعم�ل باللم�س. وينتظ�ر أن تط�رح الرشكة 
خري�ف العام الج�اري أيضا، 3 نم�اذج جديدة 
من هواتف »آيف�ون«، جميعها مزودة بكامريا 
أساسية بثالث عدسات، موضوعة مع مصباح 
اإلض�اءة يف إطار مربع الش�كل، ع�ى الواجهة 

الخلفية.

التعرق اللييل خيفي خطرًا هيدد احلياة! فيتامني »D« لعالج رسطان األمعاء
أعل�ن أطباء م�ن بريطانيا أن التع�رق اللييل الغزير ه�و من األعراض 

املميزة ملرض الرسطان، ويظهر يف الفرتة املظلمة من اليوم.
 Cancer« بأن خراء مرك�ز بحوث الرسطان »Express« وتفي�د مجلة
Research UK«، وصف�وا التعرق اللييل الغزير بأنه أحد أعراض مرض 
الرسطان واس�عة االنتش�ار، ويظه�ر خالل فرتة النوم، وقد يش�ري إىل 
اإلصابة برسط�ان الدم أو الغدد اللمفاوية أو العظ�م، أو الكبد أو ورم 

الظهارة املتوسطة.
ويق�ول املختصون باألمراض الرسطانية، إن س�بب التعرق الحاد ليال 
عن�د اإلصابة ببع�ض أنواع مرض الرسط�ان، يبقى مجه�وال إىل اآلن. 
ولكن حس�ب اعتقادهم، ف�إن هذا التعرق هو نتيج�ة مكافحة جهاز 

املناعة للخاليا الرسطانية.
كم�ا يمكن وفقا لألطباء أن يظهر التعرق اللييل عند وجود التهابات أو 
انقطاع الطمث، أو كناتج عريض لتناول أدوية معينة. وعموما، ينصح 

األطباء بمراجعة الطبيب عند التعرق ليال.

توصل باحث�ون إىل أن تناول جرعات كبرية من فيتامني »D« يمكن أن 
يوقف نمو رسطان األمعاء ملدة سنة كاملة.

وتشري نتائج دراس�ات جديدة إىل أن تناول جرعات كبرية من فيتامني 
»D« يمكن�ه وقف نمو وتطور رسط�ان األمعاء، حيث اتضح أن تناول 
4000 وح�دة عاملي�ة م�ن ه�ذا الفيتام�ني، أدى إىل توقف نم�و الورم 

الرسطاني يف املتوسط مدة 13 شهرا.
أم�ا املرىض الذي�ن تناولوا جرعات من فيتام�ني »D«، أكر من املعتاد، 

فقد توقف نمو الورم لديهم مدة 11 شهرا.
ولك�ن دراس�ة أجراها علماء م�ن معهد دانا فاربر للرسطان، تس�مح 
باالف�رتاض بأن الجرعات الكبرية م�ن فيتامني »D« يمكنها وقف نمو 

الورم الرسطاني حتى يف املراحل األخرية للمرض.
كما يشري الباحثون إىل أن النتائج التي حصلوا عليها مهمة جدا، ألنها 
توف�ر للبرشية طريقة غري مكلفة ويف متن�اول الجميع لعالج رسطان 

األمعاء.

كربالء / املستقبل العراقي

ربي�ع  ملهرج�ان  التحضريي�ة  اللجن�ة  اعلن�ت 
الش�هادة الثق�ايف العامل�ي الخام�س عرش عن 
اختت�ام فعالي�ات املهرجان ال�ذي انطلق تحت 
ش�عار }االمام الحس�ني من�ار لالم�م واصالح 
للقيم{ للفرتة من }3-7/ ش�عبان/ 1440ه�{، 
ام�س الس�بت، يف مدينة كربالء املقدس�ة تيمنا 
بحل�ول والدة االم�ام الحس�ني واخي�ه العباس 

}عليهما الس�الم{. وبينت اللجن�ة يف بيان،  ان« 
املهرج�ان يف موس�مه الخام�س ع�رش ش�هد 
مشاركة شخصيات رسمية ودينية وثقافية من 
مختلف االديان والقوميات والطوائف من }40{ 
دول اجنبي�ة وعربي�ة« واش�ارت اللجنة اىل ان« 
الش�خصيات التي ش�اركت يف املهرجان وفدت 
م�ن دول وقارات وجزر مختلف�ة هي }امريكا, 
روسيا, فرنسا, بريطانيا, ايطاليا، كندا، هولندا، 
املانيا، البانيا, ليريا, الهند, سويرسا، اسرتاليا، 

البحري�ن,  الس�عودية,  هنغاري�ا،  نيوزلن�دا، 
الكوي�ت, لبن�ان, تون�س, الجزائ�ر, جمهورية 
مايل, الكامريون, س�احل العاج، غينيا بيس�او, 
غينيا كوناكري, غانا, بوركينافاسو, مدغشقر, 
ايران, تايلند, س�ريالنكا, بنغالدش, باكس�تان, 
هنغاري�ا,  كوس�وفو,  مقدوني�ا,  كرواتي�ا, 
اذربيج�ان, الكونغ�و, املغ�رب{ ودول اخرى«. 
واعلنت اللجنة التحضريية عن بدء التحضريات 

للمهرجان بنسخته ال�}16{.

كربالء املقدسة تسدل الستار عىل مهرجان عاملي وتستعد ملوسم جديد

تـنـمـيـة مـصـادر املـيـاه 
والتحديات املستقبلية

البطاقة التموينية .. واقع مر 
وإصالحات مؤّجلة

ماجد عبد الغفار الحسناوي
يعتمد العراق يف مص�ادرة املائية عى نهري دجلة والفرات 
وان�ه يق�ع ضمن املناطق الجافة وش�به الجاف�ة يف العالم 
حيث الس�اقط املطري متدن�ي جدا والتح�دي الذي يواجه 
الع�راق مس�تقبال زي�ادة الطلب ع�ى املياه نتيج�ة زيادة 

السكان والتطور الحرضي. 
فالنق�ص الحاد يف امل�وارد املائية من اس�تغالل دول املنبع 
لكمي�ات املياه وبن�اء وتطوير املش�اريع التخزينية ولعدم 
وج�ود اتفاقي�ات دولي�ة لتوزيع وقس�مة املياه وتش�كل 
نس�بة واردات نهر الف�رات من تركيا بح�دود 90% وكمية 
املي�اه ال�واردة من نه�ر دجل�ة 44% والباقي م�ن الروافد 
الرئيس�ية كال�زاب الكبري والصغ�ري ونهر العظي�م ودياىل 
التي تش�كل مجموعها 56% واملي�������اه التي تصل من 
اي�ران 12% فال�رضورة تحت�م بوضع خطط اس�رتاتيجية 
لتطوي�ر املوارد املائية وحماية مصادرها ومعالجة امللوحة 
وترسيخ ثقافة ترشيد االس�تهالك وع�������دم االرساف 
واس�تخدام طرق ال�ري بالتنقي�ط واملحافظة عى االرايض 
الغري متأثرة بامللوحة واستخدام التقنيات الحديثة ملعالجة 
ملوح�ة الرتبة وتحديد نوعية املحاصي�ل التي تتعايش مع 
درج�ات مختلفة من امللوح�������ة والتعاون والتنس�يق 
مع املؤسسات البحثية الستنباط محاصيل ذات احتياجات 
مائي�ة اقل واكثر مقاومة للتمل�ح وتقليص الهدر يف املياه 

املستخدمة. 
وتع�د املياه الجوفية املصدر الثاني من حيث االهمية يجب 
البحث والتحري عن طبقات جوفية عميقة واجراء املس�ح 
الش�امل لكاف�ة النقاط املائي�ة كالعيون واآلبار وتحس�ني 
اس�تثمار املوارد املائية وادارتها الذي تطلب معرفة املوازنة 
ب�ني امل�وارد املائي�ة والحاج�ة اليه�ا يف االس�تعمال املنزيل 
والزراعي والصناعي والخدمي اضافة اىل تقليص الضائعات 
بتبطني القنوات الغري مبطنة واس�تخدام معالجات مللوحة 
الرتبة والتوسع يف زراعة مناطق مشجرة ومصدات للرياح 
فالتحدي�ات املائية تتطلب االرساع باتخ�اذ التدابري الالزمة 

والدراسات املطلوبة ملواجهتها.
فاملحافظة عى املياه مسؤولية وطنية تبدأ من املنزل وهذه 
الثقافة ترسخها بني الناس ليكون املاء ضمن دائرة اهتمام 
الفرد ليورثها البناءه وأحفاده بأهمية هذه الثروة اإللهية 
ألنها مصدر الحياة ع�ى االرض يجب حمايتها واملحافظة 

عليها.

بغداد / املستقبل العراقي

بعد موجة الس�يول الت�ي اجتاحت بعض مناطق محافظة ميس�ان .. 
نعلن كش�باب محافظ�ة نينوى ع�ن تضامننا قلباً وقالب�اً مع اهلنا يف 
ال���عم�ارة العزي��زة وال���غالي�ة.. ونطالب كل الجهات االنس�انية 
والتطوعية والحك����ومية ملد يد العون لأله���ايل الغيارى والعراقيني 
االص�الء هن�اك . معرك�ة تحري�ر نينوى االخ�رية مدت خيوط الس�الم 
واالخ�وة االبدي�ة بني ام الربيعني وميس�ان الع�ز واالصال�ة وكل اهلنا 
بجن�وب العراق ومناطق العراق االخرى كاف�ة ..  ولم ولن ننىس الدماء 
الزكية التي اُس�يلت منكم واختلطت بالدم املوصيل لخالص املوصل من 
براثن داعش ..  وتأكدوا ان كل بيت موصيل هو بيت لكم وانتم اهل الدار 

ونحن الضيوف .. حفظ الله ميسان اإلباء وكل عراقنا الغايل .

اهايل حمافظة نينوى يعلنون 
عن تضامنهم الكامل مع اهايل حمافظة ميسان 

بعد موجة السيول التي رضبت املحافظة


