
Issue No  ( 1929 )  June Sun 23  2019    العدد ) 1929( 23 حزيران 2019           السنة السادسة           معتمدة في نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم(

كّل احلسب متناه إال العقل

 واألدب

ص2نيجريفان بارزاين »ال يامنع« من تسليم »250« ألف برميل نفط إىل بغداد

العراقي
رئيس مجلس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الــعـراق يـرسـل وزيــر الـمـالـيــة الجــتــمــاع عـربــي »طــارئ«

إيران: املشاركة يف زيارة االربعني تتطلب احلصول عىل تأشريات دخول العراق

الربملان لعبد املهدي: بانتظار الوزراء
      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رفع مجلس النواب، أمس السبت، جلسته 
إىل االثنني املقبل، ذلك بعدما فش�ل إكمال 
الكابينة الوزارية، فيما صوت عىل تعديل 
قانون التنفيذ، زانهى قراءة أربعة قواني. 
ويف مس�تهل الجلسة، قدم رئيس الربملان 
محم�د الحلب�ويس اح�ر التع�ازي اىل كل 
م�ن النائب ميزر حمادي س�لطان لوفاة 
والدته، والنائبة بليسة عبد الجبار لوفاة 
شقيقها، داعيا الله أن يتغمدهما بالرحمة 
والغفران. من جهة أخرى، أوضح رئيس 
مجلس النواب بأن�ه وفقا لقرار املحكمة 

االتحادي�ة ال�ذي صادق�ت بموجبه عىل 
نتائج االنتخاب�ات يف 2018/9/3 أصبح 
جميع الفائزين الذين تم املصادقة عليهم 
وأدوا اليمني الدستورية نوابا لحني انتهاء 
مهامه�م النيابي�ة، منوه�ا اىل تمتعه�م 
بكافة حق�وق النواب من لحظة تأديتهم 
لليمني، مش�را اىل أن الحقوق التقاعدية 
للن�واب ينظمه�ا قانون التقاع�د املوحد 
اس�وة باملوظفني يف الدولة، مش�ددا عىل 
رضورة تفهم الرأي العام لهذا املوضوع. 
ويف شأن أخر،  قدم النائب حسن العاقويل 
استقالته من عضوية املجلس اىل رئاسة 
املجلس اعرتاضا منه عىل التلكؤ يف تنفيذ 

الربنام�ج الحكوم�ي وتحقي�ق االصالح 
وعدم النهوض بالخدمات للمواطنني.

بدوره، كش�ف النائب عن كتلة سائرون 
رام�ي الس�كيني أن الكث�ر م�ن النواب 

يفكرون بتقديم استقاالتهم. 
وق�ال الس�كيني إن »الكثر م�ن النواب 
ظ�ن  حس�ن  ع�ن  يكون�وا  أن  يتمن�ون 
املواط�ن، فه�ذه االس�تقالة )اس�تقالة 
العاقويل( هي إجابة لكثر من تس�اؤالت 
الش�ارع العراق�ي، وهي لي�س هروباً إىل 
االم�ام، بل ه�و رأي ش�خصية ويعكس 

إجابته للشارع«.
التفاصيل ص2

املوانئ تعلن 
رسو أكرب ناقلة نفط يف 

ميناء عراقي

رئيس جملس القضاء األعىل 
يتلقى دعوة من السفري األملاين 

لزيارة برلني

التعليم تبرش الطلبة
 الراسبني يف الدور األول بأداء 

امتحان الدور الثاين

رئيس الوزراء وعد بإرسال »األمساء« بعد اخضاعها للتدقيق.. وترجيحات بــ »موجة« استقاالت نيابية نتيجة لـ »اليأس«
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كتلة احلكمة تؤرش »مالحظات« كثرية عىل احلكومة: سنستجوب الوزراء املتلكئني والفاسدينالديمقراطي الكردستاين حيصل عىل )8( وزارات يف احلكومة التاسعة لالقليم
احلشد الشعبي حيبط حماولة »تسلل« لعنارص »داعش« اىل مطيبيجـة 

ملواكبة التطورات العاملية.. 
العراق يدرس رشاء طائرات 

»إيرباص« حديثة
ص3 ص3 ص2

تفاصيل »صفقة القرن«: »50« مليار دوالر لتصفية القضية الفلسطينية
      بغداد / المستقبل العراقي

نقلت وكالة »رويرتز«، عن مسؤولني أمركيني 
ووثائق راجعتها، أمس الس�بت، أّن خطة إدارة 
الرئي�س األمرك�ي دونال�د ترام�ب، لتصفي�ة 
الفلس�طينية واملعروف�ة ب�«صفقة  القضي�ة 
القرن«، ستعرض استثمارات بقيمة 50 مليار 
دوالر أمرك�ي، عىل فلس�طني وال�دول العربية 

املجاورة.
خط�ة  أّن  املص�ادر،  ع�ن  الوكال�ة،  وذك�رت 
»االقتصاد أوالً«، »س�تدعو إىل إنش�اء صندوق 

استثمار عاملي لدعم اقتصاديات الفلسطينيني 
وال�دول العربية املجاورة، وبناء ممر يربط بني 

الضفة الغربية وقطاع غزة«.
وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها »رويرتز«، 
للبني�ة  الخط�ة تش�مل 179 مرشوع�اً  ف�إّن 
األساسية وقطاع األعمال، وتقرتح أول مرحلة 
دوالر  ملي�ار   50 قدره�ا  اس�تثمارات  منه�ا 

باألرايض الفلسطينية ومرص واألردن ولبنان.
وم�ن املق�رر أن يق�دم جاري�د كوش�نر صهر 
ترام�ب، الخطة التي عمل ع�ىل إعدادها، خالل 
مؤتمر تحت عنوان »السالم من أجل االزدهار« 

س�يعقد يف البحرين، الثالثاء واألربعاء املقبلني، 
ويوص�ف فلس�طينياً بأنه املدخ�ل االقتصادي 
لتطبي�ق »صفق�ة الق�رن« وتصفي�ة القضية 

الفلسطينية.
ووس�ط مقاطعة ع�دة دول عربي�ة للمؤتمر، 
ج�دد الرئي�س الفلس�طيني محم�ود عب�اس 
تأكيده رفض املشاركة، يف حني دعت الفصائل 
الفلسطينية إىل تظاهرات أمام سفارة البحرين 
يف جميع أنحاء العالم تنديداً بمؤتمر املنامة، إىل 
جان�ب التلوي�ح بالتصعيد امليدان�ي عىل نقاط 

التماس مع العدو اإلرسائييل.

حمافظ البرصة يسحب العمل من رشكة منفذة لتبليط مرشوع 
منطقة احلكيمية ويدرجها ضمن القائمة السوداء

حمافظ بغداد يعلن انطالق املرحلة الثانية 
3من احلملة اخلدمية الكربى 3

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د تحال�ف الفت�ح، أم�س الس�بت، عىل 
م�ن  الخاص�ة  الدرج�ات  اخ�راج  رضورة 
املحاصص�ة السياس�ية واي�كال االم�ر اىل 
رئيس مجل�س ال�وزراء عادل عب�د املهدي 
الختي�ار املرش�حني، فيم�ا طال�ب بتفعيل 
املتح�دث  وق�ال  الروات�ب.  س�لم  قان�ون 
للتحال�ف احمد االس�دي يف مؤتمر صحفي 
مش�رتك بمجلس الن�واب، وحرضته »الغد 
ب�رس«، انه »نؤكد رضورة اخراج الدرجات 
الخاصة من املحاصصة السياس�ية وايكال 

االم�ر اىل رئي�س ومجلس ال�وزراء الختيار 
املرش�حني وف�ق رشوط الت�درج الوظيفي 
واملهنية والنزاهة«. وطالب االسدي »رئيس 
مجلس الوزراء بتفعيل قانون سلم الرواتب 
ليتضم�ن روات�ب ومخصص�ات الدرج�ات 
الخاص�ة بالنح�و الذي يلغ�ي ويقيض عىل 
الفوارق الفاحش��ة التي يلمس�ها املواطن 
يف روات�ب الدرج�ات الخاص�ة وما يحظون 
به من امتيازات ع�ن باقي املوظفني، وذلك 
انس�جاما مع توجيهات املرجعي�ة الدينية 
يف خطبته�ا االخرة ب�رضورة تقليص تلك 
االمتي�ازات وتحقيق العدال�ة االجتماعية«. 

ودع�ا »رئي�س مجلس ال�وزراء ب�اإلرساع 
الوزاري�ة«، مبين�ا  الكابين�ة  يف اس�تكمال 
ان »مجل�س الن�واب ينتظ�ر وص�ول هذه 
االس�ماء لنتج�ه نح�و التصوي�ت النهائي 
عليها الس�يما ان الفص�ل الترشيعي الحايل 
ش�ارف عىل االنته�اء، حتى م�ع املطالبات 

بتمديد جلسات هذا الفصل«.  
واش�ار اىل ان »التط�ورات االمني�ة الراهنة 
تف�رض رضورة ملح�ة لإلرساع بتس�مية 
الحقائ�ب  باألخ�ص  املتبق�ني  ال�وزراء 

االمنية«.
التفاصيل ص2

حتالف الفتح يؤكد عىل رضورة »إخراج« الدرجات اخلاصة 
من املحاصصة السياسية

رئيس جملس حمافظة البرصة: »البطالة« دفعت الشباب
ص3 اىل اخلروج بتظاهرة
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صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي
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التعليم تبرش الطلبة الراسبني يف الدور األول بأداء امتحان الدور الثاين
     بغداد / المستقبل العراقي 

زف�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث 
العلم�ي، ب�رى للطلبة الراس�بني يف 

الدور األول بالجامعات واملعاهد.
وذكر بيان لل�وزارة تلقت »املس�تقبل 
»وزي�ر  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
التعلي�م ق�ي الس�هيل وج�ه بكتاب 
رس�مي جمي�ع الجامعات بالس�ماح 
لجميع الطلب�ة غري الناجحني يف الدور 
االول بأداء امتحان الدور الثاني بغض 
النظر عن ع�دد املواد التي رس�بو بها 

وللمراحل كافة .

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رف�ع مجلس الن�واب، أمس الس�بت، 
جلس�ته إىل االثنني املقب�ل، ذلك بعدما 
فش�ل إكمال الكابين�ة الوزارية، فيما 
ص�وت ع�ى تعدي�ل قان�ون التنفيذ، 

زانهى قراءة أربعة قواني.
ويف مس�تهل الجلس�ة، ق�دم رئي�س 
الربملان محمد الحلبويس احر التعازي 
حم�ادي  مي�زر  النائ�ب  م�ن  كل  اىل 
س�لطان لوفاة والدته، والنائبة بليسة 
عبد الجبار لوفاة ش�قيقها، داعيا الله 

أن يتغمدهما بالرحمة والغفران.
من جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس 
الن�واب بأن�ه وفق�ا لق�رار املحكم�ة 
االتحادية ال�ذي صادقت بموجبه عى 
نتائج االنتخابات يف 2018/9/3 أصبح 
جمي�ع الفائزي�ن الذين ت�م املصادقة 
عليه�م وأدوا اليمني الدس�تورية نوابا 
لح�ني انتهاء مهامهم النيابية، منوها 
اىل تمتعهم بكافة حق�وق النواب من 
لحظ�ة تأديتهم لليمني، مش�ريا اىل أن 
الحق�وق التقاعدي�ة للن�واب ينظمها 
قانون التقاعد املوحد اسوة باملوظفني 
يف الدولة، مش�ددا ع�ى رضورة تفهم 

الرأي العام لهذا املوضوع.
ويف ش�أن أخ�ر،  ق�دم النائب حس�ن 
العاقويل استقالته من عضوية املجلس 
اىل رئاس�ة املجل�س اعرتاضا منه عى 
التلك�ؤ يف تنفي�ذ الربنام�ج الحكومي 
وتحقي�ق االص�اح وع�دم النه�وض 

بالخدمات للمواطنني.

كتل�ة  ع�ن  النائ�ب  كش�ف  ب�دوره، 
سائرون رامي السكيني أن الكثري من 

النواب يفكرون بتقديم استقاالتهم. 
وقال الس�كيني إن »الكثري من النواب 
يتمن�ون أن يكون�وا ع�ن حس�ن ظن 
املواطن، فهذه االس�تقالة )اس�تقالة 
م�ن  لكث�ري  إجاب�ة  ه�ي  العاق�ويل( 
تساؤالت الشارع العراقي، وهي ليس 
هروباً إىل االمام، بل هو رأي شخصية 

ويعكس إجابته للشارع«.
وأض�اف الس�كيني، أن »الكث�ري م�ن 
النواب يفك�رون باالس�تقالة كورقة 
ضغ�ظ وإع�ان رصي�ح مم�ا يحدث 
يف الضع�ف بالخدم�ات وامللف األمني 
وكرس�الة  امللف�ات،  م�ن  وغريه�ا 
للش�ارع بأن الكتل غري جادة ملصالح 
اس�تقالة  أن  معت�رباً  املواطن�ني«، 
العاقويل »مس�ألة طبيعي�ة وال تؤجج 

املشهد«.
بدوره، وجه الرئيس الحلبويس بعرض 
القانوني�ة  الجه�ات  اىل  االس�تقالة 
من أج�ل النظ�ر فيه�ا وعرضها عى 

املجلس.
ويف س�ياق اخ�ر، ت�ا النائ�ب فال�ح 
الس�اري بيان�ا أعل�ن فيه تبن�ي كتلة 
الحكمة ملس�ار املعارضة الدس�تورية 
يف مجلس النواب اعتمادا عى الوسائل 
الواضح�ة الظهار الحقائ�ق، داعيا اىل 
تعدي�ل النظ�ام الداخيل بش�كل ينظم 

حقوق املعارضة النيابية ومهامها.
من جهت�ه دعا رئيس املجلس، اللجنة 
املعني�ة بتعدي�ل النظ�ام الداخ�يل اىل 

اضافة بند ينظ�م عمل الكتل والنواب 
الذين يتجهون اىل املعارضة باعتبارها 
حالة صحية تقويمية، موجها الدائرة 
الحكم�ة  كتل�ة  بتس�جيل  الربملاني�ة 

النيابية كتلة معارضة يف املجلس.
من جانب أخ�ر، لفت الحلبويس اىل أن 
مجل�س النواب ما زال ينتظر لحد االن 
أرس�ال الحكومة لألس�ماء املرش�حة 
لش�غل املناصب الش�اغرة يف الكابينة 

الحكومي�ة لغرض التصوي�ت عليها، 
مضيف�ا بأن رئي�س مجل�س الوزراء 
أعلن عن أن االسماء املرشحة سرتسل 
خال االسبوع الحايل حال االنتهاء من 

تدقيقها.
وص�وت املجلس عى م�روع قانون 
التعديل الس�ادس لقانون التنفيذ رقم 
)45( لس�نة 1980 واملق�دم من لجنة 
االم�ن والدفاع من أجل ضمان حقوق 

الدولة من خ�ال عدم تنفيذ القرارات 
بحقها بعد اكتسابها الدرجة القطعية 
وضمان ح�ق الزوجة يف الحصول عى 
حقها الرعي دون غبن، والس�تقرار 
يتعل�ق  فيم�ا  التنفيذي�ة  املعام�ات 

بتحديد الجهة املكلفة بدفع الرسوم.
من جانب أخر، وجه الرئيس الحلبويس 
بتشكيل لجنة نيابية تحقيقية برئاسة 
نائب رئيس املجلس وبعضوية رئيس 

ونائ�ب ومق�رر كل من لج�ان الرتبية 
والنزاهة والقانونية ملتابعة ملف تلكؤ 

أنجاز بناء املدارس.
وأنهى املجلس الق�راءة االوىل ملروع 
التع�اون  اتفاقي�ة  تصدي�ق  قان�ون 
حكوم�ة  ب�ني  واالمن�ي  العس�كري 
اململكة  الع�راق وحكوم�ة  جمهورية 
االردني�ة الهاش�مية واملقدم من لجنة 
العاقات الخارجية، بغية وضع اليات 
للتعاون بني حكومة جمهورية العراق 
وحكوم�ة اململكة االردنية الهاش�مية 
بما يع�زز امكانيات البلدين وقدراتهم 
ع�ى الصعيدي�ن العس�كري واالمني 
وفقا ملب�ادئ القانون ال�دويل واحرتام 
السيادة الوطنية لهما وعدم التدخل يف 
الشؤون الداخلية لكل منهما ولغرض 
التع�اون  اتفاقي�ة  ع�ى  املصادق�ة 
حكوم�ة  ب�ني  واالمن�ي  العس�كري 
اململكة  الع�راق وحكوم�ة  جمهورية 

االردنية الهاشمية.
وأكمل املجلس الق�راءة االوىل ملروع 
قان�ون انضمام جمهوري�ة العراق اىل 
النظام االسايس ملؤتمر الهاي للقانون 
ال�دويل الخ�اص  واملق�دم م�ن لجن�ة 
العاق�ات الخارجية، بغية املس�اهمة 
يف التوحي�د التدريجي لقواعد القانون 
ال�دويل الخ�اص الس�يما يف املس�ائل 
املدني�ة والتجاري�ة يف اع�داد الوثائ�ق 
املعاهد  الجديدة وتطوير  واالتفاقيات 
والحص�ول عى املس�اعدة واملش�ورة 
الفني�ة والقانوني�ة يف تنفي اتفاقيات 
اله�اي وتطبيقاته�ا العلمية ولغرض 

انضمام جمهورية الع�راق اىل النظام 
االس�اس ملؤتمر الهاي للقانون الدويل 
الخاص الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 

.1955/7/15
وأنج�ز املجلس الق�راءة االوىل ملقرتح 
قان�ون التعديل الثال�ث لقانون تدرج 
ذوي امله�ن الطبي�ة والصحي�ة رق�م 
)6( لس�نة 2000 واملق�دم م�ن لجنة 
الصح�ة والبيئ�ة لغ�رض االس�تفادة 
من االختصاصات العلمية واس�نادها 
بش�مولها بالتعيني املرك�زي يف وزارة 
الصحي�ة  امله�ن  ذوي  م�ن  الصح�ة 
الس�اندة وخل�ق فرص تناف�س فيما 
بينه�م لاس�تفادة م�ن الطاق�ات يف 

خدمة القطاع الصحي.
وأت�م املجل�س الق�راءة االوىل ملق�رتح 
قانون التعدي�ل االول ل�زرع االعضاء 
البرية ومن�ع االتجار بها رقم )11( 
لسنة 2016 واملقدم من لجنة الصحة 
والبيئة الذي يه�دف اىل تنظيم املراكز 
التي  الصحية  للمؤسس�ات  القانونية 
حصل�ت تغيريات بأس�مائها وتكييف 
حقوق اإليص�ال للمتربع�ني وإعطاء 
حماي�ة ومس�احة لألطب�اء لتنظي�م 
عمليات نق�ل وزرع االعضاء البرية 
لتحقي�ق مصلح�ة عاجي�ة راجح�ة 
للمرىض. وأرجا املجلس القراءة االوىل 
ملقرتح قانون اللجنة االوملبية الوطنية 
العراقي�ة واملق�دم من لجنة الش�باب 

والرياضة اىل يوم االثنني املقبل.
 بعده�ا تق�رر رف�ع الجلس�ة اىل يوم 

االثنني املقبل 24 حزيران 2019.

رئيس الوزراء وعد بإرسال »األمساء« بعد اخضاعها للتدقيق.. وترجيحات بــ »موجة« استقاالت نيابية نتيجة لـ »اليأس«

الربملان لعبد املهدي: بانتظار الوزراء

حتالف الفتح يؤكد عىل رضورة »إخراج« الدرجات اخلاصة من املحاصصة السياسية
        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د تحالف الفتح، أمس الس�بت، عى رضورة 
اخ�راج الدرج�ات الخاص�ة م�ن املحاصص�ة 
السياسية وايكال االمر اىل رئيس مجلس الوزراء 

عادل عبد املهدي الختيار املرشحني، فيما طالب 
بتفعي�ل قان�ون س�لم الرواتب. وق�ال املتحدث 
للتحال�ف احم�د االس�دي يف مؤتم�ر صحف�ي 
مشرتك بمجلس النواب، وحرضته »الغد برس«، 
انه »نؤكد رضورة اخراج الدرجات الخاصة من 

املحاصصة السياس�ية وايكال االم�ر اىل رئيس 
ومجلس الوزراء الختيار املرشحني وفق رشوط 
التدرج الوظيف�ي واملهنية والنزاه�ة«. وطالب 
االس�دي »رئيس مجلس الوزراء بتفعيل قانون 
س�لم الروات�ب ليتضم�ن روات�ب ومخصصات 

الدرج�ات الخاصة بالنحو ال�ذي يلغي ويقيض 
عى الفوارق الفاحش��ة التي يلمس�ها املواطن 
يف رواتب الدرجات الخاصة وما يحظون به من 
امتيازات عن باقي املوظفني، وذلك انسجاما مع 
توجيهات املرجعي�ة الدينية يف خطبتها االخرية 

ب�رضورة تقلي�ص تل�ك االمتي�ازات وتحقي�ق 
العدال�ة االجتماعي�ة«. ودع�ا »رئي�س مجلس 
الوزراء باإلرساع يف استكمال الكابينة الوزارية«، 
مبين�ا ان »مجل�س النواب ينتظ�ر وصول هذه 
االس�ماء لنتج�ه نحو التصويت النهائي عليها 

الس�يما ان الفصل التريعي الحايل شارف عى 
االنته�اء، حتى م�ع املطالبات بتمديد جلس�ات 
هذا الفصل«.  واش�ار اىل ان »التطورات االمنية 
الراهنة تفرض رضورة ملحة لإلرساع بتسمية 

الوزراء املتبقني باألخص الحقائب االمنية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس إقليم كردستان نيجريفان 
البارزاني، أمس السبت، عدم ممانعة 
إقلي�م كردس�تان يف تس�ليم الكمية 
املتف�ق عليها م�ن النف�ط إىل بغداد، 

مش�رياً إىل رضورة عق�د مباحث�ات 
حول بعض املسائل القانونية املتعلقة 
به�ذا الش�أن والتوصل لح�ل مرٍض 
للطرفني.وق�ال بارزان�ي، يف مقابلة 
صحفية، »من حيث املبدأ، ليس لدينا 
أي مشكلة يف تسليم 250 ألف برميل 

من النفط إىل بغداد، لكن قبل حدوث 
ذلك يجب أن يكون هنالك مباحثات«.

وأضاف »كنت يف بغ�داد وقد تحدثت 
مع رئيس الوزراء حول هذا األمر، وال 
بد من بح�ث هذا املوضوع، فاألمر ال 
يتعلق فقط بتسليم 250 ألف برميل 

فق�ط ب�ل هنال�ك مس�ائل قانونية، 
ألن قطع حصة إقليم كردس�تان من 
املوازنة منذ عام 2014، أدى إىل تراكم 
الق�روض ع�ى إقلي�م كردس�تان«.

وتاب�ع: »ال ب�د من الحدي�ث عن كل 
هذه األم�ور للتوص�ل إىل حل مرٍض 

إلقليم كردستان ولبغداد، فمن املهم 
للطرف�ني إيج�اد آلي�ة تس�وية هذه 
املس�ألة«، مبين�اً: »إقليم كردس�تان 
مس�تعد للتنس�يق الكامل مع بغداد 
للتوص�ل إىل نتيجة مش�رتكة تريض 

الطرفني«.

نيجريفان بارزاين »ال يامنع« من تسليم )250( ألف برميل نفط إىل بغداد
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس كتلة الحكمة النيابية النائب فالح 
الس�اري، أمس السبت، أنها أرشت »ماحظات 
كث�رية« ع�ى أداء الحكوم�ة الحالي�ة، الفت�اً 
إىل ع�زم كتلت�ه اس�تجواب ال�وزراء »املتلكئني 
والفاسدين«.  وقال الساري، يف مؤتمر صحفي 
عقده بمجلس النواب بحضور نواب الحكمة، 
إن »كتل�ة الحكم�ة النيابية إذ تبارك للش�عب 
العراق�ي انبث�اق أول معارضة رس�مية، تؤكد 
اس�تمرارها بنهجها الوطني واصطفافها مع 
الش�عب للمطالبة بحقوقه املروعة، وتكون 
صوت�ه املع�رب والص�ادح داخ�ل قب�ة مجلس 
النواب«. وأضاف الساري: »كنا نبحث يف خيار 
املعارضة منذ ع�ام تقريب�اً، وأعددنا مروعاً 
كام�ًا فيها، ول�م نرغب الذهاب اليها عش�ية 

تش�كيل الحكوم�ة ألنن�ا أردنا من�ح الفرصة 
الازم�ة لحكومة عادل عبد امله�دي، وحتى ال 
يقال إن الحكمة تريد خنق حكومة التكنوقراط 
حتى قبل والدتها«. ولفت الساري، إىل أن »كتلة 
الحكم�ة النيابي�ة أرشت كثري م�ن املاحظات 
ع�ى أداء الحكومة الحالية، وش�خصنا ضعف 
األداء الحكومي يف قضاي�ا الخدمات، مكافحة 
الفس�اد، الرتاج�ع األمني، العاق�ة مع االقليم 
وغريها«. وتابع رئيس كتلة الحكمة: »سنقوم 
باس�تجواب ال�وزراء املتلكئ�ني ومم�ن عليهم 
ملفات فس�اد أو عليهم ش�بهات ومخالفات، 
ورشع نوابن�ا بجمع الحقائق م�ن أجل إجراء 
االس�تجوابات للمس�ؤولني التنفيذيني«. يشار 
إىل أن تي�ار الحكمة أعلن، األح�د )16 حزيران 
2019(، تبني�ه خي�ار »املعارضة السياس�ية« 

وما يستلزمه من دور وحراك واداء.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت قياده عمليات الجزيرة، أمس الس�بت، 
العثور عى معمل لتفخيخ وتصنيع العبوات يف 

قضاء القائم بمحافظة االنبار.
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وقال�ت 
العراقي« نسخة منه، انه »بعد ورود معلومات 

استخباريه تم العثور عى معمل يف إحدى الدور 
الس�كنية يف قض�اء القائ�م منطق�ه الكرابلة، 
يس�تخدم لتفخي�خ العجات وصن�ع العبوات 
الناس�فة«. ومن جهة أخرى اضاف�ت القيادة 
انه�ا »عثرت عى ك�دس للعتاد م�ن مخلفات 
التنظيم�ات اإلرهابي�ة يف نف�س املنطق�ة بعد 

ورود معلومات استخبارية دقيقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عمليات نينوى، أمس السبت، 
القاء القبض عى إرهابي مطلوب للقضاء 

منذ 2008 يف قضاء البعاج.
وقال�ت القي�ادة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان »الفرق�ة 20 
التابعة لها / لواء املشاة 60، ألقت القبض 

عى اإلرهابي وع�د صالح عبد الله عواد يف 
قضاء البعاج الهارب منذ فرته طويلة«.

واضافت انه »تم تدقيق املعلومات الخاصة 
به م�ع قاع�دة البيانات وتب�ني انه هارب 
منذ عام 2008 وي�رتدد عى قضاء البعاج 
ب�ني فرته وأخرى جاء ذل�ك نتيجة لوجود 
معلوم�ات اس�تخبارية خاصة باملدرس�ة 

باملدعو أعاه«.

كتلة احلكمة تؤرش »مالحظات« كثرية عىل احلكومة: 
سنستجوب الوزراء املتلكئني والفاسدين

عمليات اجلزيرة تعلن العثور عىل »معمل تفخيخ« داخل منزل يف االنبار 

عمليات نينوى تلقي القبض عىل إرهايب مطلوب للقضاء منذ عام 2008 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د قائد رشط�ة محافظة ايام غ�رب ايران 
العمي�د نور عيل ياري ع�ى رضورة الحصول 
ع�ى تأش�ريات دخ�ول للمش�اركة يف الزيارة 
ونقل�ت  مجاني�ة.  كونه�ا  رغ�م  االربعيني�ة 
وكال�ة انباء ف�ارس األيرانية عن ي�اري قوله 
إنه بالنظ�ر اىل مجانية التأش�ريات بني ايران 

والعراق فإن مراسم الزيارة االربعينية املقبلة 
ستشهد حضوراً متزايداً للزائرين وهو مايثقل 
من مس�ؤوليات قوات الرطة واملؤسس�ات 
الخدمية املعنية. واضاف: إن مجانية تأشريات 
الدخول اليعني ع�دم رضورة الحصول عليها 
ب�ل ينبغي تقديم الطلبات قبل البدء بالس�فر 
الس�يما بالنظر لعدم وج�ود قنصلية عراقية 
يف محافظة اي�ام لذلك ينبغ�ي الحصول عى 

تأش�ريات الدخول قب�ل بدء الس�فر. ووصف 
أمن الزائرين وس�امتهم بمثابة اولوية وخط 
أحمر لق�وات الرطة، و«أنها لن تدخر جهدا 
يف مس�ؤولياتها به�ذا الش�أن«. وتوقع زيادة 
تنقل وسائط النقل الخاصة فضا عن العامة 
يف منفذ مه�ران /غرب ايران/ الحدودي وهو 
مايتطل�ب إدارة قويم�ة يف مجاالت االس�كان 
وتوقف الس�يارات ورضورة معالجة املشاكل 

والنقائ�ص القائمة قبل بدء مراس�م الزيارة 
االربعيني�ة. ونوه اىل أن التمهي�دات والتدابري 
الت�ي خطط له�ا يف مج�االت ارس�اء النظام 
واالمن من قبل قوات الرطة وكذلك االرساع 
يف مج�ال تحديث البنى التحتي�ة يف املحافظة 
سنشهد حضور وتنقل مايني عشاق ومحبي 
أه�ل بي�ت الرس�ول )ص( من منف�ذ مهران 

الحدودي.

إيران: املشاركة يف زيارة االربعني تتطلب احلصول عىل تأشريات دخول العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مستش�ار املكتب الس�يايس 
للحزب الديمقراطي الكردس�تاني، 
أس�ماء وزارات�ه ال��8 يف الكابينة 

الحكومية التاسعة لإلقليم.
وق�ال ع�ارف رش�دي، يف ترصي�ح 
الديمقراطي  الح�زب  صحفي، بت 
ال�وزراء  أس�ماء  يف  الكردس�تاني 
املناص�ب  سيش�غلون  الذي�ن 
الوزاري�ة الت�ي س�تكون للحزب يف 
الكابينة الحكومية التاسعة إلقليم 
املكت�ب  وس�يجتمع  كردس�تان، 
الس�يايس ه�ذا األس�بوع التخ�اذ 
قراره النهائي بشأن هذه املسألة.

وتمنى مستش�ار املكتب السيايس 

للح�زب عى األط�راف األخ�رى أن 
ترسع يف تقديم أس�ماء مرشحيها 
وف�د  إىل  الحكومي�ة  للمناص�ب 
الكابين�ة  لتش�كيل  الديمقراط�ي 
ان  مبين�اً  الجدي�دة،  الحكومي�ة 
تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة 
يف أق�رب وقت، ه�و مطلب املرحلة 
والتأخ�ر في�ه أكث�ر م�ن ه�ذا ل�ه 
أرضار كبرية، آمل تشكيل الكابينة 

الحكومية يف املوعد املحدد.
يش�ار اىل ان رئيس إقليم كردستان 
نيجريف�ان بارزاني كل�ف، األربعاء 
البارزاني بتشكيل  املايض، مرسور 
الكابينة الحكومية التاسعة إلقليم 
القان�ون  وبموج�ب  كردس�تان، 
يجب ع�ى مرسور البارزاني إكمال 

تش�كيل الكابين�ة الحكومية خال 
ثاثني يوماً من تاريخ تكليفه.

ال�وزارات املقرر أن تك�ون للحزب 
يف  الكردس�تاني  الديمقراط�ي 
التاس�عة  الحكومي�ة  الكابين�ة 
لإلقلي�م، بصفت�ه الفائ�ز األول يف 

انتخابات برملان كردستان، هي:
1- وزارة الداخلية.

2- وزارة املوارد الطبيعية.
3- وزارة الرتبية.

4- وزارة الكهرباء.
والش�ؤون  األوق�اف  وزارة   -5

الدينية.
6- وزارة العدل.

7- وزارة الصحة.
8- وزارة البلديات والسياحة.

الديمقراطي الكردستاين حيصل عىل )8( وزارات يف احلكومة التاسعة لالقليم

        بغداد / المستقبل العراقي

احبطت قوات الحش�د الشعبي يف محافظة دياىل، أمس السبت، عملية تسلل لعنارص 
داعش يف مطيبيجة ضمن قاطع عمليات دياىل. وذكر اعام الحش�د الش�عبي يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان »قوة من اللواء الرابع بالحش�د الشعبي 
احبط�ت محاولة تس�لل لعنارص داعش اىل منطقة مطيبيج�ة ضمن قاطع عمليات 
دي�اىل«. واضاف ان »عنارص داعش الذين حاولوا التس�لل كان�وا يرمون زرع عبوات 

ناسفة، حيث صدتهم قوة من اللواء الرابع واجربتهم عى الفرار .

وصل وزي�ر املالية فؤاد حس�ني، أمس 
الس�بت، إىل العاصمة املرصية القاهرة 
للمش�اركة يف االجتماع الطارئ لوزراء 
مالي�ة الدول العربية. وقال حس�ني، يف 

تغري�دة له عى موقع )تويرت(، تابعتها 
»املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه »وصلنا اىل 
 القاهرة للمشاركة يف إالجتماع الطارئ 

لوزراء مالية الدول العربية«.

احلشد الشعبي حيبط حماولة »تسلل« لعنارص 
»داعش« اىل مطيبيجة 

العراق يرسل وزير املالية الجتامع عريب »طارئ« 
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   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت امان�ة بغداد عن فتح اكثر من 1400 زقاق وش�ارع خالل 
الفرتة املاضية.

وذكرت االمانة يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه 
بالتنسيق والعمل املشرتك مع القوات االمنية تم فتح 1424 زقاق 
وش�ارع منذ انطالق حملة رفع الكت�ل الكونكريتية وفتح االزقة 

والشوارع املغلقة .
واضافت« االزقة والش�وارع توزعت عىل جانبي الكرخ والرصافة 
وال�ذي بدوره س�هل حركة الس�ر واملرور بش�كل كب�ر واظهر 

الساحات والفضاءات العامة للعاصمة.

   المستقبل العراقي/ الغانم

أعلن محافظ واس�ط محم�د جميل املياحي ان محافظة واس�ط 
»أول محافظ�ة أكمل�ت متطلبات املحارضي�ن املجانيني ورشعت 

بتوزيعها عىل مستحقيها«.
وق�ال املياحي ان »ع�دد املس�تفيدين )٥٨٦0( مح�ارضا وهناك 
ملح�ق باالس�ماء املتبقية التي تأخر تس�ليمها، منوها ان »املبلغ 
الكيل بلغ خمسة مليارات ومائة وثمانية وستون مليون دينار«.

واضاف »وجهنا بدوام اللجان الكفوءة غدا الجمعة ويوم الس�بت 
إلكمال عملية التوزيع اس�تحقاق الس�نة الدراسية كأجور نقل« 
موكدا »نس�عى بشكل جاد للمطالبة بإيجاد حل لكل املجانيني ان 
كان�وا محارضي�ن او ادرايني او حراس او خدم�ة كلهم يقدمون 

خدمات كبرة للمحافظة ونحن بأمس الحاجة لخدماتهم«. 
وحم�ل املياح�ي »م�دراء امل�دارس مس�ؤولية رشعي�ة وقانونية 
بإعطاء تلك املس�تحقات إلصحابها املستحقني فعال فهناك رقابة 
وتدقي�ق وال نقبل اي تالعب »ش�اكرا وزارة املالي�ة دائرة املوازنة 

ودائرة املحاسبة لجهودهم الكبرة وتعاونهم الجاد .

   المثنى / المستقبل العراقي

اعلن محافظ املثن�ى أحمد منفي جودة ، 
موافق�ة وزارة الكهرباء عىل إعادة تأهيل 

محطات يف محافظة املثنى الخدمة. 
 وذكر بيان ملكت�ب املحافظة املثنى تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، انه 
»وبناًء عىل مطال�ب محافظ املثنى أحمد 
منفي جودة وافق�ت وزارة الكهرباء عىل 
اع�ادة تأهي�ل محط�ة الوح�دة الغازي�ة 
س�عة 40 ميغ�ا واط ومحط�ة دي�زالت 
الس�ماوة سعة ٦0 ميغا واط  من ميزانية 

الطوارئ«.
واض�اف البي�ان، ان« ان موعد اعادتها اىل 
الخدمة سيكون خالل شهر تموز القادم.

   بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر الزراعة صالح الحس�ني بان 
الوزارة قد وضعت خططا اس�رتاتيجية 
مهمة للنهوض بالقطاع الزراعي اثمرت 
ع�ن زيادة كب�رة باملس�احات املزروعة 
بالحنطة والشعر ومنع 1٦ مادة زراعية 

لوفرتها يف االسواق املحلية.
ولفت الحسني يف بيان ورد ل�«املستقبل 
العراقي«، ان »الوزارة سرتفد املحافظات 
املقاوم�ة  الش�تالت  م�ن  كب�ر  بع�دد 
للظ�روف الجوي�ة ولتعم�ل كمص�دات 
ري�اح تص�ل اىل 200 أل�ف ش�تلة بغي�ة 
مكافح�ة التصحر وايقاف زحف الرمال 
والس�كنية  الزراعي�ة  االرايض  تج�اه 
وايج�اد بيئ�ة س�ليمة ملمارس�ة الحياة 
الطبيعية بعيدا ع�ن العواصف الغبارية 
بواس�طة مب�ادرة تمك�ني املدعومة من 
البن�ك املركزي العراقي ، فضال عن اتباع 
اس�اليب جدي�دة ملكافح�ة التصحر من 
خالل زراعة املناط�ق النائية بمحاصيل 
االعالف وبذور الرتب العليا املهمة حيث 
تتحق�ق الفائدة من ع�دة اتجاهات من 
خالل تثبيت الرتب واس�تثمارها زراعيا 
ورف�ع كفاءته�ا االنتاجية، كما س�يتم 
تش�جر مداخل املحافظات والجامعات 

واملدارس«.
كم�ا طال�ب الحس�ني »وس�ائل االعالم 
تس�ليط الضوء ع�ىل الجوان�ب املرشقة 
الكث�رة التي تق�وم بها ال�وزارة لتوفر 
املنتجات املحلية يف االسواق كون الوزارة 
تش�هد انتقاله نوعي�ة يف العمل الزراعي 
وقام�ت  والحيوان�ي  النبات�ي  بش�قيه 
بتس�ويق كميات مضاعفة من الحبوب 
اىل سايلوات وزارة التجارة لرفد البطاقة 
التمويني�ة بم�ادة الطح�ني، فضال عن 
االساليب والطرق العلمية يف انتاج بيض 
املائ�دة واالس�ماك ومس�اعدة وارش�اد 
املرب�ني اىل ط�رق الرتبي�ة والصحيح�ة 
وايص�ال العالج�ات البيطري�ة ملكافحة 

االمراض الوبائية .

الكهرباء توافق عىل تأهيل 
حمطتان يف املثنى وادخاهلم 

اخلدمة

العراق يمنع استرياد »16« 
مادة زراعية وخيصص »200« 

الف شتلة ملكافحة التصحر

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العام�ة للموانئ العراقية، رس�و الناقل�ة البنمية 
العمالق�ة )PROUD NADlA( ع�ىل أرصف�ة مين�اء خ�ور الزبر 
يف محافظ�ة البرصة.وق�ال بيان ل�وزارة النقل تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه ، ان »هذه الناقلة تعترب م�ن أكرب ناقالت 
النف�ط التي قص�دت املوانئ العراقية حيث يبل�غ طولها 2٥0،1٧ 
مرت وعرضها 44 مرتا« .يذكر أن ميناء خور الزبر يش�هد نشاطا 
تجاري�ا متميزاً نظرا ملوقع�ه املهم واس�تقباله العديد من ناقالت 

املشتقات النفطية عىل ارصفته.

املوانئ تعلن رسو أكرب ناقلة نفط 
يف ميناء عراقي

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجلس القضاء االع�ىل القايض فائق زيدان، 
مع س�فر املانيا يف العراق س�ريل نون، التعاون املشرتك 
ب�ني البلدين يف االختص�اص القضائي، فيم�ا وجه االخر 

دع�وة اىل زي�دان لزي�ارة برل�ني. وذك�ر املرك�ز اإلعالمي 
للمجلس يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي« ، ان »رئيس 
مجل�س القض�اء األع�ىل الق�ايض فائ�ق زيدان اس�تقبل 
الي�وم الخميس املصادف بمكتبه س�فر جمهورية أملانيا 
االتحادية يف العراق س�ريل نون«.واض�اف أن »الجانبني 

بحث�ا العديد م�ن القضايا املتعلقة بالتع�اون بني البلدين 
يف القضاي�ا املش�رتكة يف االختص�اص القضائ�ي«، مبينا 
ان »س�فر جمهوري�ة أملانيا االتحادية س�ريل نون وجه 
الدع�وة اىل رئي�س مجلس القض�اء األعىل الق�ايض فائق 

زيدان لزيارة برلني .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن الدكتور عبد الغني س�عدون الس�اعدي مدي�ر عام دائرة 
صح�ة بغداد / الرصافة ان جمي�ع الخدمات الطبية والصحية  
للرواد هي خدمات مجانية وذلك لإلنجازات الدولية ورفع اس�م  
العراق عاليا . وبني خالل تكريمه من قبل الرواد الرياضيني  ان 
ه�ذا التكريم يعد وس�اما من   رشيحة مهم�ة يف املجتمع وهم 
الرياضيني الرواد  الذين رفعوا اسم البلد عاليا يف املحافل الدولية. 
وان تكريمي ه�و لفريق العمل يف الدائرة من اجل تقديم افضل 

الخدمات الطبية اىل الرواد  وهو اقل يشء يقدم لهم . منوها اىل 
ان جميع املؤسس�ات الصحية هي يف خدمة الرياضيني . مشرا 
اىل ان الدائرة اع�دت هوية خاصة بهذه الرشيحة لغرض تلقي 
جمي�ع الخدمات الطبية والصحية بش�كل مجاني . وان وزارة 
الصحة وعىل راس�ها معايل الوزير يس�عون اىل تخفيف املعاناة 
الطبية والصحي�ة للرياضني من خالل  تقدي�م الخدمة الطبية 
املجاني�ة لهم . واثنى رئيس رابطة ال�رواد الرياضيني عىل هذه 
الخطوة املهمة والتي تسهم يف تخفيف املعاناة عن الرواد وجرى 

بعد ذلك تكريم املدير العام.

رئيس جملس القضاء األعىل يتلقى دعوة من السفري األملاين لزيارة برلني

خالل تكريمه من قبل الرواد الرياضيني.. مدير عام صحة الرصافة مجيع اخلدمات الطبية والصحية للرواد جمانية

   بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئة الكم�ارك العامة، حجز ادوية 
برشية مخالفة لضوابط االستراد يف مطار 

بغداد ».
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 
»الس�لطات  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
الجمركي�ة يف جمرك مطار بغ�داد حجزت 

ع�ىل  كمية م�ن االدوية البرشي�ة مختلفة 
االنواع هندية املنش�أ كانت بحوزة مسافر 
اس�تحصال  دون  للبل�د  ادخاله�ا  ي�روم 
املوافقات الرس�مية له�ا«.  واضافت، انها 
»قام�ت بحج�ز ش�حنة االدوي�ة وإتخ�اذ 
اإلجراءات القانونية بحقها حس�ب قانون 
الجمارك رق�م 2٣ لس�نة 1٩٨4 ملخالفتها 

الضوابط والتعليمات الكمركية .

   بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن مرصف الرافدي�ن، رصف وجبة جديدة 
م�ن س�لفة ضع�ف وضعف�ني للمتقاعدي�ن 
املدنيني والعس�كريني عن طريق أدوات الدفع 
االلكرتوني.وذكر املكتب االعالمي للمرصف يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
انه »تم رصف دفعة جديدة من س�لفة ضعف 

وضعف�ني للمتقاعدين املدنيني والعس�كريني 
ألكث�ر م�ن ٦00 متقاعد«.وأض�اف البيان ان 
»رصف تل�ك الس�لفة ت�م عن طري�ق بصمة 
الزبون ثم ابالغ املتقاعد عرب إرس�اله رس�الة 
نصية تخط�ره بمنحه الس�لفة وذلك بعد ان 
استكمل كافة اإلجراءات القانونية ملنحه اياها 
ورصفها عن طري�ق أدوات الدفع االلكرتوني 

والتي تمت تعبئة الرصيد املايل اليها .

حجز ادوية برشية خمالفة لضوابط 
االسترياد يف مطار بغداد

الرافدين يعلن رصف دفعة جديدة من سلف 
املتقاعدين املدنيني والعسكريني

     بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر النقل عب�د الله لعيب�ي والوفد 
 Airbus املرافق له، من داخل مصانع رشكة
الفرنس�ية امكانية رفد اس�طول الخطوط 
الجوي�ة العراقي�ة طائرات حديثة تتناس�ب 
مع تطلع�ات ال�وزارة ومواكب�ة التطورات 
العاملية«. ونقل بيان للوزارة تلقته »املستقبل 

العراق�ي« ،ع�ن لعيب�ي قول�ه، ان »الوزارة 
تس�عى اىل تطوير الخدمات التي تس�اهم يف 
رفع مس�توى الناقل الوطني العراقي وتليق 
بسمعته من خالل اس�تراد طائرات حديثة 

من رشكات عاملية ذات معاير رصينة«.
وتاب�ع لعيب�ي »كان لن�ا جول�ة ح�ول اهم 
ال�رشكات الفرنس�ية املتخصص�ة يف مجال 
الطائ�رات وال�رادارات واملط�ارات واهمه�ا 

 Boeing ،Airbus ،ADpi ، THALES
لالطالع ع�ىل اهم التط�ورات العاملي�ة التي 
نسعى اىل وصول الناقل الوطني العراقي اىل 

مصافها.
وأض�اف وزي�ر النق�ل، ان »ال�وزارة أب�دت 
اس�تعدادها بافتت�اح وجهات جدي�د عاملية 
وعربي�ة خالل االي�ام املقبل�ة لالنفتاح عىل 
العالم، ولذا نس�عى اىل رفد الخطوط الجوية 

العراقية بطائرات حديثه من كربى الرشكات 
العاملية ذات املعاير الرصينة واملتطورة من 
حيث ماتقدمه من تقنيات متطورة تقدمها 
للمس�افر وبما يليق وسمعه الناقل الوطني 
العراق�ي«. يذك�ر ان وزير النق�ل وصل يوم 
امس العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة 
يف املعرض الدويل الثالث والخمسني للطران 

.)SIAE( والفضاء

    المستقبل العراقي / طالب ضاحي

اعلن محاف�ظ، فالح الجزائري، انط�الق املرحلة الثانية 
للحمل�ة الخدمي�ة الك�ربى »خدم�ة بغ�داد رشف لن�ا« 
لتنفيذ حمالت خدمية غر مس�بوقة يف اقضية ونواحي 
العاصمة.وق�ال الجزائري، خ�الل مؤتمر صحايف اعقب 
ترؤس�ه اجتماعا موس�عا م�ع م�دراء الدوائ�ر البلدية 
والخدمية يف املحافظة، »نعلن للبغداديني انطالق املرحلة 
الثانية للحملة الخدمية الكربى )خدمة بغداد رشف لنا( 
والت�ي مكمل�ة للمرحلة االوىل للحملة الت�ي انطلقنا بها 
والتي حققت نسب انجاز متقدمة عىل صعيد الخدمات 
بمختل�ف القطاعات«، مؤك�دا ان »االقضي�ة والنواحي 
ش�هدت، خالل املرحلة االوىل، انطالقة غر مس�بوقة يف 
تقدي�م الخدم�ات وع�ىل جمي�ع األصعدة«.واوضح، ان 
»املرحلة الثانية من الحملة ستش�مل اس�تنفار الجهود 
الهندس�ية والبرشي�ة لجميع ك�وادر مديري�ة البلديات 

يف بغداد لتنفيذ حملة تش�جر ك�ربى وتاهيل املتنزهات 
العام�ة وإزالة  األنق�اض والنفاي�ات املرتاكمة«.وتابع: 
»وجهن�ا جميع الدوائر برفع وإزالة النفايات واألنقاض 
املوج�ودة يف األقضي�ة والنواح�ي وفق خطة مدروس�ة 
خصوصا يف مناطق الحس�ينية وسبع البور وابي غريب 

والنه�روان العمل عىل ايجاد اماكن جديدة للطمر بعيدة 
ع�ن التجمع�ات الس�كانية«. ولف�ت، اىل ان »اقضي�ة 
املحمودية واملدائن والزهور وجرس دياىل وناحية الرشيد 
وقض�اء ابي غري�ب وناحي�ة س�بع البور واليوس�فية 
واللطيفية والنرص والسالم وباقي اطراف بغداد شهدت 
حركة اعمار واسعة من خالل شمولها بخطة املحافظة 
لهذا العام«، كاشفا عن »تشكيل فرق خدمية متخصصة 
بأوقات عمل تبدأ من الصباح وتمتد لغاية املس�اء بهدف 
تكثيف العم�ل وضمان نج�اح املرحلة الثاني�ة للخطة، 
كم�ا وجهنا باعادة صيانة وتأهيل عدد كبر من االليات 
التخصيصة غ�ر الصالحة للعم�ل وادخالها بالخطة«.

واختتم الجزائري قائال »نؤكد لجميع اإلخوة البغداديني 
اننا نتاب�ع كل احتياجاتكم وخصوص�ا الخدمات منها، 
كونها من صلب اهتمامنا ومسؤولياتنا، ونحن عازمون 
ع�ىل نج�اح خطتنا ع�رب انطالق�ة جبارة نح�و تحقيق 

الطموحات واآلمال واألخذ بيد املواطن البغدادي .

ملواكبة التطورات العاملية.. العراق يدرس رشاء طائرات »إيرباص« حديثة

حمافظ بغداد يعلن انطالق املرحلة الثانية من احلملة اخلدمية الكربى

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مدي�ر بلدي�ات محافظ�ة بغ�داد ي�ارس القرييش اس�تنفار 
جه�ود جمي�ع البلدي�ات إلدارة مل�ف التنظيف�ات والعم�ل بنظام 
الش�فتني لالرتقاء بواق�ع الخدمات املقدم.وق�ال القرييش يف بيان 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، ان »س�تة عرش بلدي�ة تابعة لألقضية 
والنواح�ي ملناط�ق أط�راف العاصم�ة اس�تنفرت جهودها ضمن 
حمل�ة )خدم�ة بغ�داد رشف لن�ا( بمرحلته�ا الثاني�ة،« منوها اىل 
ان« الحمالت ش�ملت قطاعات مختلفة للنه�وض بواقع الخدمات 
املقدم�ة، اذ س�تكون لن�ا جهود خدمي�ة متواصلة وواس�عة وعىل 
جمي�ع الصعد«.واضاف القرييش ان »محافظ بغداد فالح القرييش 
وجه بان يكون العمل بنظامني الصباحي واملس�ائي، االول يبدأ من 
الساعة الس�ابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، اما الثاني فسيكون 
من الساعة الخامس�ة وحتى العارشة مساء، مع اعتماد منظومة 
جديدة يف معالجتها ومنع تكدس�ها وتراكمه�ا داخل األحياء وغلق 
مواقع الطمر غر النظامية، مشرا اىل ان »الجهد الخدمي سيشمل 
أيضا زيادة يف عدد املس�احات الخرضاء عن طريق انشاء متنزهات 
جديدة وتاهيل الحالية ليكون متنفس لعوائلنا الكريمة وتجهيزها 
بلعب لألطفال وجمي�ع االحتياجات«.وتابع القرييش ان »املحافظ 
وجه أيضا باعادة صيانة وإدامة عدد كبر من اآلليات التخصصية 

وإدخالها الخدمة قريبة لتكثيف الجهود وترسيع انجاز االعمال.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة، خالد العطية، موعد بدء 
اس�تحصال تأشرة الحج من الس�فارة السعودية يف بغداد ملوسم 
حج ه�ذا العام.وق�ال العطي�ة يف كلمته خالل مؤتمر مس�اعدي 
متعه�دي حجاج موس�م الح�ج لع�ام 201٩، ان »الهيئة س�تبدأ 
باس�تحصال تأشرة الحج من السفارة السعودية يف بغداد ملوسم 
الح�ج اعتبارا من اليوم األحد ».وأض�اف ان »اتخاذ الهيئة خطوة 
اختيار مساعد متعهد ضمن قوافل الحجاج قامت بها ألجل توفر 
افضل خدمة ممكنة لحجاج بيت الله الحرام من ش�أنها ان تيرس 
لهم سبيل أداء مناسكهم وشعائرهم عىل الوجه املطلوب«.وأشار 
العطي�ة إىل ان »الهيئ�ة يف هذا الع�ام تحتاج إىل جه�ود مضاعفة 
لخدمة الحجاج خاصة انه يف هذا العام توجد نسبة كبرة من اكرب 
العراقيني س�نا وفقا لضوابط التقديم للحج التي اعتمدتها الهيئة 
وحقق�ت بها أمانيه�م لحج بيت الله الحرام م�ن خالل إعطائهم 

النسبة األكرب يف قرعة الحج اإللكرتونية .

بلديات بغداد تعلن العمل 
بنظامي الصباحي واملسائي

احلج: اليوم األحد موعد بدء استحصال 
التأشرية من السفارة السعودية يف بغداد

امانة بغداد تعلن فتح اكثر من »1400« زقاق 
وشارع خالل الفرتة املاضية

حمافظ واسط يعلن إكامل متطلبات 
املحارضين والرشوع بتوزيعها

    البصرة / المستقبل العراقي

أعلن محافظ البرصة املهندس أسعد عبد االمر العيداني 
ع�ن س�حب العمل م�ن رشكة الص�ادق األم�ني املنفذة 
ملرشوع تبليط الش�وارع املتبقية من منطقة الحكيمية 
نتيجة ع�دم التزامها بتوجيهات لجنة اإلرشاف الخاصة 
باكمال املرشوع ، مشراً اىل ان الرشكة تم ادراجها ضمن 
القائمة السوداء . وذكر » العيداني يف بيان صحفي صدر 
عن مكتبه االعالمي الخاص انه عىل ضوء مطالعة  قسم 
العق�ود الحكومي�ة التاب�ع اىل ديوان محافظ�ة البرصة 
املتضم�ن انه س�بق وان ت�م الغاء ق�رار س�حب العمل 

يف 2٣/11/201٥ يف زم�ن الحكوم�ة املحلي�ة الس�ابقة 
الصادر بحق رشكة الصادق األمني املنفذة ملرشوع تبليط 
الش�وارع املتبقية من أفراز  )42( مع )142( الحكيمية 
املتكامل مناقص�ة )٣٣/ ٣1 بلدية ( بموجب قرار الغاء 
سحب العمل املرقم ج / )2٣٩٣(  بتاريخ 201٧/٥/22 
واستناداً اىل محرض اللجنة املركزية للمراجعة واملصادقة 
ع�ىل اإلحال�ة املرق�م )٣2( يف 1٧/٥/201٧ . واضاف » 
محاف�ظ البرصة ان مطالعة العق�ود الحكومية  تضمن 
انه بعد ان قدمت الرشكة جدول تقدم وتعهدت بإنجازه 
خالل املدة املحددة بموجبه أصولياً وبالنظر لعدم التزام 
الرشك�ة بتوجيه�ات لجن�ة اإلرشاف وع�دم معالجته�ا 

املالحظ�ات والنواقص املتعلقة باعم�ال املرشوع وتدني 
نس�ب اإلنجاز الفع�يل مقارنة مع املخطط ت�م تنبيهها 
ومن ث�م إنذارها بموجب الكتاب�ني املرقمني )242٧( يف 
تاري�خ  ٣0/12/201٨ وكت�اب رق�م )242٣( يف تاريخ 
21/٥/201٩ وال زال ه�ذا التلكؤ مس�تمر لحد االن عىل 
الرغم من انتهاء الفرتة القانونية املحددة باإلنذار ، الفتاً 
اىل انه ان قس�م ادارة املشاريع ش�عبة البلدية ذي العدد 
)٥1٧٨( بتاري�خ   1٨/٦/201٩  طل�ب اتخ�اذ االجراء 
القانون�ي املتعلق بس�حب العمل من الرشك�ة وإحالتها 
اىل القائمة الس�وداء اس�تناداً اىل احكام املادة )٦٥( من 

رشوط املقاولة العامة العمال الهندسة املدنية.

حمافظ البرصة يسحب العمل من رشكة منفذة لتبليط مرشوع منطقة 
احلكيمية ويدرجها ضمن القائمة السوداء

    البصرة / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس مجل�س محافظة الب�رصة صب�اح البزوني ان 
البطال�ة الت�ي يعاني منها ابن�اء املحافظة تعترب املش�كلة 
االس�اس لخروج الش�باب والباحثني عن العمل بتظاهرات 
منظم�ة. وذك�ر البزون�ي يف مؤتم�ر صح�ايف عق�د بديوان 
املحافظة بحضور القيادات االمنية عىل خلفية التظاهرات، 

إن«التظاه�رات يف الب�رصة انطلق�ت عىل هذا االس�اس وال 
توجد مشكلة اخرى«.

واش�ار اىل ان »مش�كلة الكهرباء تم حله�ا وهي االن جيدة 
ومس�يطر عليها، وازمة املياه حلت بمش�يئة إلهية«، مبينا 
ان »هن�اك مش�اريع يجب ع�ىل الحكومة املحلي�ة انجازها 
لحل املش�اكل االخرى يف املحافظة وان الحكومة بدأت بتلك 

املشاريع .

رئيس جملس حمافظة البرصة: »البطالة« 
دفعت الشباب اىل اخلروج بتظاهرة
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جلنة البيع واالجيار
 الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين كرس قرار )69(  التاريخ / 2019/6/17 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقار  املدرج تفاصيل يف ادناه  والعائدة 
ملكيته اىل مديرية بلدية  ربيعة وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( 
وبطريقة املزايدة العلنية  فعلى الراغبني باالجيار مراجعة مديرية بلدية ربيعة 
وخ�الل مدة )7(  ايام تبدأ من اليوم التايل لنش�ر االعالن  بالصحف 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة 
على ان تكون التأمينات املقدمة مبوجب صك مصدق معنون بأسم مديرية 
بلدية ربيعة او ان يكون املبلغ نقدي  وستجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعالن  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نشر االعالن 
و املصاريف اخرى  على ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االجيار والرسوم 
االخ�رى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار 
االحالة وخبالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويع�اد االعالن عن تأجري امللك 
وعلى حس�اب الناكل وحتمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتبة على ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول 
باملزايدة جمددا وس�تكون املزايدة يف مبنى حمافظة نينوى )قاعة احلدباء( 
الساعة الثانية عش�ر ظهرا على ان يقوم طالب التأجري بدفع التأمينات 
البالغة )525,000,000( مخس�مائة ومخسة وعشرون مليون دينار 

مبوجب صك مصدق معنون اىل مديرية بلدية ربيعة او نقدا 
مالحظة  / مدة االجيار سنة واحدة فقط 

العقارات 
1 / تأج�رية علوة املخضرات يف ربيعة على ج�زء من القطعة املرقمة 

2966/5 م66 السعدة ومبساحة 68175 م2

حرضات السيدات والسادة مسامهي مرصف بغداد ) ش . م . خ ( املحرتمني 
م / اجتامع اهليئة العامة السنوي 

تحية طيبة ... 
استنادا الحكام املادتني ) 86 و 87 ( من قانون الرشكات املرقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل وتنفيذا 
لقرار مجلس االدارة بجلسته املنعقدة يف 12 / 3 / 2019 يرسنا دعوتكم لحضور االجتماع السنوي 
يف الس�اعة العارشة من صباح يوم الس�بت املصادف 20 / 7 / 2019 الذي س�يعقد يف محافظة 
السليمانية فندق ميلينيوم ويف حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لالجتماع يؤجل اىل يوم السبت 

املوافق 27 / 7 / 2019 يف نفس املكان والزمان للنظر يف جدول االعمال االتي : 
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة حول اعمال املرصف للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 

واتخاذ القرارات املناسبة بشأنه . 
2 – مناقش�ة تقرير الس�يد مراقب الحسابات للس�نة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واتخاذ 

القرارات املناسبة بشأنه . 
3 – االطالع عىل تقرير لجنة مراجعة الحسابات لسنة 2018 . 

4 – مناقشة الحسابات الختامية للسنة املالية املنتهية يف 31 / 12 / 2018 واملصادقة عليها . 
5 – مناقشة اقرار مقسوم االرباح لعام / 2018 واتخاذ القرار املناسب . 

6 – تعيني مراقبي للحسابات لعام / 2019 وتحديد اجورهما . 
7 – ابراء ذمة مجلس االدارة وتحديد مكافاته للسنة املالية / 2018 . 

8 – انتخ�اب مجل�س ادارة جديد للمرصف 7 أعضاء اصليني ومثله�م احتياط وذلك النتهاء دورة 
مجلس االدارة الحايل .

نرجوا تفضلكم بالحضور اصالة او انابة احد املس�اهمني بس�ند االناب�ة املتوفر يف ادارة املرصف 
او توكيل الغري بوكالة مصدقة من الكاتب العدل مع ابراز ش�هادة االسهم ، عىل ان تودع االنابات 
وال�وكاالت ل�دى املرصف قبل ثالث�ة ايام من موع�د االجتماع مراع�اة للم�ادة ) 91 ( من قانون 
الرشكات انف الذكر . وبامكانكم الحصول عىل نسخة من كراس مواد االجتماع من االدارة العامة 

للمرصف. 
نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن

مدير بلديات حمافظة نينوى

عصام اسامعيل رشيف 
رئيس جملس االدارة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف دياىل 
اعالن 

طلب تسجيل عقار مجددا 
بن�اء عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 10 / 
6 / 2019 لتسجيل تمام العقار تسلسل 153 محلة 
ش�فتة بأس�م / عالية حس�ني عيل مج�ددا باعتبار 
حائ�زا ل�ه بصفة املال�ك للم�دة القانوني�ة ولغرض 
تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق احكام 
قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 قررنا 
اع�الن هذا الطلب فعىل كل م�ن يدعي بوجود عالقة 
او حق�وق معينة عىل هذا العق�ار تقديم مالديه من 
بين�ات اىل هذه الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا 
من الي�وم التايل لنرش هذا االعالن وكذلك الحضور يف 
موقع العقار يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من اليوم 
الت�ايل النتهاء مدة هذا االع�الن وذلك الثبات حقوقه 
موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف الي�وم املذكور 

لهذا الغرض . 
دائرة التسجيل العقاري يف دياىل 

مالحظة : نظرا النتهاء م�دة االعالن ومصادفة يوم 
عطلة ) الجمعة ( لذا راجني اعادة االعالن . 

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

فقدت الهوية الوزاري�ة الصادرة من وزارة 
الكهرباء /  الرشك�ة العامة النتاج الطاقة 
الكهربائي�ة يف الب�رصة املنطق�ة الجنوبية 
بأس�م / عيل عبد املهدي ربيع – فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
�����������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظ�ف الوزاري�ة الصادرة 
العام�ة  الرشك�ة   – الكهرب�اء  وزارة  م�ن 
لتوزيع كهرباء الجن�وب – مديرية كهرباء 
ش�مال البرصة بأس�م / اركان عبد الزهرة 
بنيان – فمن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار.
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فقدان 
فق�دت من�ي الهوية الص�ادرة م�ن غرفة 
تجارة البرصة بأس�م / عاطف عبد الزهرة 
طاهر – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االص�دار .
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 766 / ب / 2019 
التاريخ : 20 / 6 / 2019 

اىل / املدعى عليه / عيىس ناجي كاطع 
م / تبليغ نرشا 

اقام�ت املدعي�ة انيس�ة عبد ع�يل منص�ور اضافة 
لتوليها الدعوى ضد الدعوى البدائية املرقمة 766 / 
ب / 2019 للمطالبة بتاييد الحكم الصادر بالدعوى 
1041 / ب / 1902 يف 26 / 2 / 1992 الص�ادر من 
ه�ذه املحكمة بمن�ع معارضتك للمدعي�ة باالنتفاع 
بملك الولف تسلس�ل 196 السيمر والزامك بتسليمه 
خاليا من الش�واغل وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائي مهند محس�ن عبد الحس�ني 
ورشح املجلس البل�دي ملنطقة الفريس الثالثة يف 31 
/ 5 / 2019 ل�ذا تقرر تبليغ�ك بصحيفتني يوميتني 
محليت�ني ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�وف تجري 
املرافعة بحق�ك غيابا وعلنا وان موع�د املرافعة هو 

. 2019 / 6 / 30
القايض 

مؤيد شمخي جرب 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة بداءة البرصة 
العدد : 1437 / ب / 2018 

التاريخ : 20 / 6 / 2019 
اعالن 

املدعي / سحر خالص عيل املرشي 
املدعى عليه / صالح خالص عيل املرشي 

تبيع محكم�ة بداءة البرصة باملزايدة العلنية العقار تسلس�ل 
214 / 1 البل�ويش ومس�احته 139 م2 و 4 س�م وه�و عبارة 
عن دار س�كن ركن تقع يف منطقة البكر واالحرار وهو مؤلف 
م�ن جزئني بصورة غري رس�مية الج�زء االول مؤلف من هول 
وغرفت�ني منام ومطبخ وحمام مع وجود بعض التحس�ينات 
وانه مش�غول من قب�ل احالم محم�د امني اما الج�زء الثاني 
مؤلف من هول وغرفتني منام صغريتني وحمام ومطبخ وانه 
مش�غول من عائلة وليد فريد محسن وان البناء عموم العقار 
من الطابوق القديم ومس�قف بالشيلمان وان البناء منخفض 
عن مس�توى الش�ارع فمن له رغب�ة بال�رشاء مراجعة هذه 
املحكمة مع دفع التامينات القانونية البالغة 10 % من القيمة 
املق�درة والبالغة ثمانية وتس�عون مليون ومائتان وخمس�ة 
وثالثون الف دينار بصك مصدق المر هذه املحكمة وستجري 
املزايدة الس�اعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالثني من اليوم 

التايل للنرش ويتحمل املشرتي اجور املناداة .
القايض

فقدان
فق�دت من�ي الهوي�ة الص�ادرة م�ن الكلية 
الرتبوية املفتوحة يف النجف االرشف بأسم / 
مالك عباس ش�طنان . فعىل من يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة اإلصدار .
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 
العدد : 1045 

التاريخ : 12 / 6 / 2019 
اىل / املفقود جواد كاظم يحيى 

م / اعالن فقدان وحجر عىل املفقود 
بن�اءا ع�ىل الطل�ب املقدم م�ن قب�ل طالبة 
الحجر والقيمومة املدع�وة ) فهيمه عبادي 
عليوي ( والتي تطل�ب فيه نصبها قيما عىل 
ولدها املفقود ) ج�واد كاظم يحيى ( والذي 
فق�د بتاري�خ 10 / 6 / 2014 ول�م يع�رف 
عنه أي خ�رب يدل عىل حيات�ه او مماته منذ 
ذل�ك التاري�خ ل�ذا ق�ررت املحكم�ة االعالن 
ع�ن فقدانك بواس�طة الن�رش يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني ويف حالة ع�دم حضورك 
او اع�الم ه�ذه املحكم�ة عن حيات�ك خالل 
عرشة ايام م�ن تاريخ النرش س�يتم الحجر 
عليك ونصب والدتك املدعوة ) فهيمه عبادي 
علي�وي ( قيم�ة علي�ك الدارة ش�ؤونك وفق 

القانون .
القايض 

فرقد يوسف طاهر 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  ق�ايض 

النعمانية 
�������������������������������������������

اعالن 
اىل / الرشيك / مليعه ابراهيم رحيم 

االس�كان  صن�دوق  اىل  حض�ورك  اقت�ى 
العراق�ي الكائن قرب مجم�ع النهضة وذلك 
لتثبي�ت اقرارك باملوافقة ع�ىل قيام رشيكك 
الس�يد ) حس�ن ضياء صال�ح ( بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 1 / 5075 
مقاطع�ة 7 الب�ور لغ�رض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال . 
�������������������������������������������

اعالن 
ق�دم املدع�ي ) راجي ش�اكر حم�ود ( طلبا 
ي�روم فيه تبديل اس�م ابنته م�ن ) فضيله ( 
اىل ) زهراء ( فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى 
مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها ) 
خمس�ة عرش يوم ( وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

هيثم فاضل الغرباوي 
املدير العام / وكالة 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 2712 / ش5 / 2019 

التاريخ : 20 / 6 / 2019 
اىل / املدعى عليه / عباس حكيم حسن 

م / اعالن 
اقام�ت املدعية زوجتك ) دلية س�لمان فليح 
( الدع�وى الرشعي�ة املرقمة بالع�دد اعاله 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة ومضمونه�ا تطل�ب 
فيها التفريق للهج�ر ولكونك مجهول محل 
االقامة وع�دم توفر املعلومات عنك حس�ب 
كتاب مركز رشطة بهرز / قس�م رشطة ابو 
خميس واش�عار مختار منطقة امام حبش 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
بالحضور امام هذه املحكمة صباح يوم 4 / 
7 / 2019 ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
ماينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا ووفق القانون االصول .
القايض 

احمد ابراهيم نصار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2016/1783

التاريخ 2019/6/20
اعالن

نظ�را لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء العقار تسلس�ل 
) 2/14211( الكائ�ن النجف / ب�راق جديدة العائد 
للمدي�ن كاظم ه�الل هجوج لقاء طل�ب الدائن عيل 
مه�دي محمد البالغ اثنا عرش مليون دينار 80% من 
القيمة املق�درة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمس�ة 
ع�رش يوما م�ن اليوم الت�ايل للنرش فع�ىل الراغب يف 
ال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل امل�دة املذكورة 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة 
م�ن املائ�ة من القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسوم التسجيل والداللية عىل املشرتي 

وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : براق جديدة / 2/14211 
2 � جنسه ونوعه : ثالثة دور 

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي 20 
مرت عبارة عن ثالثة دور سكنية مفرزة بصورة غري 
رس�مية الدار امل�راد بيعه يتالف من س�احة امامية 
تحت�وي ع�ىل صحي�ات واس�تقبال يف واجه�ة الدار 
ويوج�د ممر بجانب االس�تقبال بع�رض مرت يودي 
اىل صال�ة ت�رشف عىل غرفت�ني ومخ�زن وصحيات 
بضمنها مدخل ومطبخ جدرانه س�رياميك ومسقف 
بالس�قوف الثانوية وس�لم يؤدي اىل السطح بعرض 
)1,30( مرت الجدران بالبورك  : ارضية الدار مكسوة 
باملوزائي�ك وس�قفه مبن�ي م�ن الطابوق ام�ا الدار 
الثان�ي يتالف من ممر وغرفة واس�تقبال وصحيات 
ومطبخ وام�ا الدار الثالث يتالف م�ن ممر يؤدي اىل 
االستقبال ومطبخ مغلف باملوزائيك وحمام مشرتك 
ومغلف بالس�رياميك وغرفة ومخزن وسلم يؤدي اىل 
الطابق االول ال�ذي يحتوي عىل غرفة واحدة ارضية 
الدار من املوزائيك وسقفه من الطابوق والشيلمان 

5 � مساحته : حسب السند املرفق 20/1  3 
6 � درجة العمران : متوسط

7 � الشاغل : جواد كاظم هالل 
8 �  القيم�ة املق�درة : مائ�ة واربع�ة ع�رش مليون 
وخمس�مائة وثالث�ة وخمس�ون ال�ف وتس�عمائة 

واربعة واربعون دينار
9 � بدل املزايدة االخري : لم يحصل راغب بالرشاء

املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكالبي

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/154
مقتبس حكم غيابي

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

2 � اس�م املتهم الغائب : العري�ف محفوظ بنيان عبد الله احمد 
)مطرود من الخدمة( 

3 � رقم الدعوى : 2019/154
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/4/6

5 � تاريخ الحكم : 2019/2/20
6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  

7 � املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8 � خالصة الحكم : عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  
رق�م 27 لس�نة 2016 لصدور ام�ر طرده م�ن الخدمة بتاريخ 

2017/2/27 بعد نفاذ قانون العفو اعاله  
 9 �  الحبس الش�ديد ملدة )خمس س�نوات( وف�ق احكام املادة 
)5( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة امل�واد 61/اوال و 
69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008  وذلك لغيابه من تاريخ 
2015/5/20 وذل�ك لغياب�ه م�ن تاري�خ 2016/4/6 ولغاي�ة  
طرده م�ن الخدمة بتاريخ 2017/2/27 بموجب االمر االداري 
الصادر من مديرية اداة املوارد البرشية / التقاعد املرقم 18328 

يف 2017/2/27 
10 �  ط�رده  م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخ�يل وتنحيته عن 
الوظيفة نهايا اس�تنادا الحكام املادة 38 / ثانيا من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
11 � اعط�اء املوظفني العموميني صالحي�ة القاء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13  �  تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جرب 
( البالغة )25,000( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف 

له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادسا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2019/2/20
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 3797/ب2018/3

التاريخ 2019/5/23
اىل  /املدعى عليهما ) عيل سهل لفته وواثق 

عبد الكاظم عطيه( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 
 2018/11/11 يف  3797/ب2018/3 
واملتضم�ن الحكم بال�زام املدع�ى عليهما 
عيل س�هل لفته وواثق عبد الكاظم  عطيه 
بالتكافل والتضام�ن بتأدية مبلغ  مقداره 
يع�ادل  م�ا  امريك�ي  دوالر  خمس�مائة 
خمس�مائة وخمسة وتس�عون الف دينار 
للمدع�ي مصطف�ى حي�در خليف�ة املدير 
التعاوني�ة  االس�كان  ملؤسس�ة  املف�وض 
اضاف�ة لوظيفته ولثب�وت مجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف 
محكمة ب�داءة النارصية واش�عار مختار 
قض�اء   / ق�ار  ذي   2/ الس�يف  منطق�ة 
النارصية ل�ذا تقرر تبليغك اعالن�ا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
ولك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل 
املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
العدد  :2932

التاريخ 2019/6/16 
اىل /االء ونرسين اوالد عزيز عبد الله

اعالن
بالنظر لعدم قيام املقرتض عبد الرضا عزيز 
عبد الله بتس�ديد التزامات�ه تجاه مرصف 
الرافدي�ن ال�ذي طل�ب اتخ�اذ االج�راءات 
 31/54 املرق�م  العق�ار  لبي�ع  القانوني�ة 
الرساي املن�اذرة وبالنظ�ر ملجهولية محل 
االقامة وذلك حس�ب اش�عار املختار حيدر 
عام�ر الصالح�ي امل�ؤرخ يف 2019/5/26 
ل�ذى اقتى تبليغكم بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني ويف حال�ة عدم مراجعة 
دائرتنا واملرصف لدفع الدين للمرصف فان 
دائرتنا سوف تستمر باالجراءات القانونية 

لبيع العقار املرهون اعاله مع التقدير
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنه 
مالحظية التسجيل العقاري يف املناذرة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة : 2019/837

التاريخ 2019/6/19
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الس�ماوة س�هام املدين 
فاضل س�لمان حمادي  العقار تسلس�ل 72 م5 
ام التل�ول والجالج�ة الواقع يف الس�ماوة العائد 
للمدي�ن فاضل س�لمان حم�ادي املحجوز لقاء 
طلب الدائن جاس�م فيصل جرب البالغ خمس�ة 
واربعون مليون ومائتان الف دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية  خالل مدة ثالثني 
يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التامينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

عدي حاتم صعيب الزريجاوي 
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه : س�ماوة / طري�ق املهدي 
تط�ل عى نهر الفرات مب�ارشة 72م5 ام التلول 

والجالجة 
2 � جنس�ه ونوعه : بستان تسقى بالواسطة / 

مملوك للدولة / حق الترصف
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تمالته : بس�تان تس�قى بالواس�طة 
ومغروس بأشجار النخايل

5 � مس�احته : اولك 13 / 19 دونم � مس�احة 
املدين من العقار اعاله هي )985,81(م2 

6 � درجة العمران :
7 � الش�اغل : ال�رشكاء � اس�تغالل املدي�ن من 

العقار
8 � القيمة املقدرة : حصة املدين 27,602,680 
س�بعة وعرشون مليون وس�تمائة واثنان الف 

وستمائة وثمانون دينار
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد  /2338/ش2019/4

التاريخ 2019/6/20
اعالن

اىل / املدعى عليه/ سجاد مسلم عبد العباس
اق�ام املدع�ي ) حس�ني كاظم عبود / بحس�ب 
واليت�ه الجربية ع�ىل ابنت�ه الق�ارصة ضحى( 
الدعوى بالع�دد 2338/ش2019/4 امام هذه 
املحكمة يطلب فيها قرار حكم بتأييد حضانتها 
البنتها )رهف( ملراجعة الدوائر الرس�مية وشبه 
الرس�مية   ولكونك غري متواجد يف الدار حس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي ميسان 
/ الكوف�ة ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموضوع 
بواس�طة  اعالن�ا  املرافع�ة  وبموع�د  الدع�وى 
صحيفت�ني محليتني يوميتني وعلي�ك الحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافع�ة القادم 
املواف�ق ي�وم 2019/6/25 الس�اعة التاس�عة 
صباح�ا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عيل هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد: 9322/ب2018/5

التاريخ : 2019/6/19
اعالن

اىل  /املدعى عليهما )رائد جاسم محمد وحيدر جاسم 
محمد( 

/3922 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
الحك�م  واملتضم�ن   2018/12/30 يف  ب2018/5 
ب)ال�زام املدع�ى عليهم يرسى حس�ني ي�ارس ورائد 
وحيدر والعباس ورغد وس�حر وكوثر وزينب وارساء 
وام البنني اوالد جاسم محمد بتأديتهم للمدعني حازم 
ومن�ى وبت�ول اوالد محمد يارس مبلغا ق�دره ثمانية 
وعرشون مليون ومائتي واربعة وتس�عون الف دينار 
ومائتي وثمانية وس�تون دين�ار يدفع من قبل املدعى 
عليهم بواقع مليونان وس�تمائة وتسعة وستون الف 
ومائتي وس�بعون دينار من قبل املدع�ى عليها االول 
يرسى حسني يارس ومبلغ قدره اربعة ماليني ومائتي 
وس�بعون الف وثمانمائة وثالثة وثالث�ون دينار عىل 
كل واحد من املدعى عليهم الثاني رائد جاس�م محمد 
واملدعى عليه الثالث حيدر جاسم محمد واملدعى عليه 
الراب�ع العباس جاس�م محمد ومبلغ ق�دره مليونان 
ومائة وخمس�ة وثالثون الف واربعمائة وس�تة عرش 
الف دينار عىل كل واحدة من املدعى  عليهن الخامسة 
رغد جاس�م محمد والسادس�ة س�حر جاسم محمد 
والس�ابعة كوثر جاس�م محمد والثامنة زينب جاسم 
محمد والتاس�عة ارساء جاس�م محم�د والعارشة ام 
البنني جاس�م محمد ويوزع مجموع مبلغ التعويض 
ع�ىل املدعني بواقع اربعة عرش مليون ومائة وس�بعة 
واربع�ون الف ومائ�ة وثالثة واربع�ون دينار للمدعي 
االول ح�ازم محم�د يارس ومبلغ قدره س�بعة ماليني 
وثالثة وس�بعون الف وخمس�مائة وس�بعة وستون 
ل�كل  واحدة م�ن املدعيتان الثانية من�ى محمد يارس 
والثالثة بتول محمد يارس تعويضا للمدعني عن قيمة 
سهامهم يف العقار  املرقم 3375/1 مقاطعة 3 جزيرة 
النجف حي )قادس�ية صدام( ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
حي الحسن /1 كاظم خادم الخالدي لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالقرار املذكور بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
ول�ك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة  
بكافة ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن
��������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد  /2339/ش2019/4

التاريخ 2019/6/20
اعالن

اىل / املدعى عليه/ سجاد مسلم عبد العباس
اق�ام املدعي ) حس�ني كاظم عبود / بحس�ب واليته 
الجربية ع�ىل ابنته القارصة ضح�ى( الدعوى بالعدد 
2339/ش2019/4 ام�ام هذه املحكم�ة يطلب فيها 
نفقة ماضية ومس�تمرة لها والبنتها )رهف( ولكونك 
غ�ري متواج�د يف ال�دار حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار حي ميسان / الكوفة قررت املحكمة 
تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموعد املرافع�ة اعالنا 
بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور 
ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق 
يوم 2019/6/25 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عباس عيل هادي
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 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ٤٨ (رقم اعالن مناقصة  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                  

 االنبارمحافظة /  ]  اعادة انشاء بناية هيئة استثمار االنبار[  :اسم المناقصة                 
المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                              يسر صندوق إعادة اعمار  -١

 ٢٠١٩عام  االنبارلمحافظة  االستثماريةخطة الضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب ) استثماري/ ٤٨/٢٠١٩(
بكلفة تخمينية اجمالية قدرها المناقصة برة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخ

 . يوم) ٣٦٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ١،٠٢٢،٦٨٥،٠٠٠(
سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص          -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )خامسة ( والدرجة  )مدني (  
صندوق إعادة اعمار (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

ابة وسيعقد مؤتمر فني لإلج. )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية المناطق
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٧/  ٨الموافق ) االثنين(يوم على استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي ثالثمائة )  ٣٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .اية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلقالمناقصة في الصحف المحلية ولغاية نه
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد  ] ٢٠١٩/ ٧/  ٥١الموافق ) الثنينا(

يوم سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق للالمحدد 
 .الذي يليه بدوام رسمي

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر سيتم  -٧
وفي حالة ان صادف يوم الفتح عطلة ) العاشرة صباحاً (الصندوق في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة 

 .الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسميرسمية فيمدد موعد 
بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي ابتداء ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 
 . العراقي

 –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة -٩
 .}١١دار رقم –شارع الوزراء 

ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية  ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع يحق  -١٠
 .٢٠١٩لعام 

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة  - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق / كتاب براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  -ج    

 .المتضررة من العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 

) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية ( المدير المفوض الثبوتية مستمسكات -و  
 .بطاقة السكن +

 
  

  رئيس الصندوق
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 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ٥٠ (رقم اعالن مناقصة  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                  

 نينوىمحافظة /  ]  جامعة الموصل/اعادة انشاء كلية هندسة الكهرباء [  :اسم المناقصة                 
          يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن المناقصة العامة رقم                     -١

 ٢٠١٩عام  االنبارلمحافظة  االستثماريةخطة الضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب ) استثماري/ ٥٠/٢٠١٩(
بكلفة تخمينية اجمالية قدرها المناقصة والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ 

 . يوم) ٥٠٠(وبمدة تنفيذ  دينار) ٦،٨٠٥،٨٠٤،٠٠٠(
سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن  -٢

 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )الثالثة( والدرجة  )مدني (  االختصاص         
صندوق إعادة اعمار (على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إضافية االتصال بالعنوان  -٣

وسيعقد مؤتمر فني . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية المناطق
 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٧/  ٨الموافق ) الثنينا(يوم لإلجابة على استفسارات الشركات 

                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤
 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقديةاألداء المالي السابق ،معدل االيراد السنوي ،: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: بات الفنيةالمتطل -

الف دينار خمسمائة )  ٥٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(عراقي غير قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .إعالن المناقصة في الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
ا في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعه -٦

الثانية بعد ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم او من يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العنوان المدرج ادناه وان 
العطاءات  والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة ] ٢٠١٩/ ٧/  ٥١الموافق ) الثنينا(الظهر من يوم 

سوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف يوم الغلق عطلة رسمية المتأخرة عن الموعد المحدد 
 .فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسمي

فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر سيتم  -٧
ً (الصندوق في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  وفي حالة ان صادف يوم الفتح ) العاشرة صباحا

 .يعطلة رسمية فيمدد موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسم
بشكل صك مصدق او ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨

من تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف عراقي ومعتمد من قبل ابتداء ) يوما ٩٠(خطاب ضمان نافذ لمدة 
 . البنك المركزي العراقي

الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / ادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية صندوق إع/ عنوان مقر الدائرة -٩
 .}١١دار رقم –شارع الوزراء  –

ضمن الموازنة العامة للخطة  ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع يحق  -١٠
 .٢٠١٩االستثمارية لعام 

 :العطاء تقديم الوثائق التاليةعلى مقدمي -: مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار / براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  كتاب -ج    

 .المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
البطاقة الموحدة ان (او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية ( مستمسكات المدير المفوض الثبوتية -و 

  .بطاقة السكن +) وجدت
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 ) استثماري/  ٢٠١٩/  ٤٩ (رقم اعالن مناقصة  
 بموجب وثيقة المناقصة القياسية لتنفيذ عقود االشغال الصغيرة                                    

 محافظة صالح الدين/ ]  في بلد والركة في سامراء هدم واعادة بناء مركزي شرطة المحطة[  :اسم المناقصة                
المناقصة العامة رقم                               يسر صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية باإلعالن للمرة األولى عن -١

 ٢٠١٩عام  صالح الدينلمحافظة  االستثماريةخطة الضمن تخصيصات موازنة الصندوق بتبويب ) استثماري/ ٤٩/٢٠١٩(
ها بكلفة تخمينية اجمالية قدرالمناقصة والدعوة عامة لمقدمي العطاءات المؤهلين وذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم تنفيذ 

 :ويشمل المشاريع التالية يوم) ٠٢٢(وبمدة تنفيذ  دينار) ١،٣٥٧،٠٨٨،٠٠٠(
 
 اسم المشروع ت
 هدم واعادة بناء مركز شرطة المحطة في قضاء بلد ١
 هدم واعادة بناء مركز شرطة الركة ٢
 

سيتم العمل وفق األلية المعتمدة للمناقصات التنافسية العامة والتي تتيح لكافة مقدمي العطاءات المؤهلين ضمن االختصاص          -٢
 .المسجلين في وزارة التخطيط لشراء وثائق المناقصة )خامسة ( والدرجة  )مدني (  

 المناطقصندوق إعادة اعمار (افية االتصال بالعنوان على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات إض -٣
وسيعقد مؤتمر فني لإلجابة على . )ظهرا ٢ –صباحا  ٨(خالل ساعات الدوام الرسمي  )المتضررة من العمليات اإلرهابية

 .مقر الصندوقفي صباحا ) العاشرة ( الساعة  ٢٠١٩/ ٧/  ٨الموافق ) االثنين(يوم استفسارات الشركات 
                                                                                                                                                                                                                                                               -: متطلبات التأهيل المطلوبة  -٤

 . اختصاص ونفاذية هوية تصنيف المقاولين ومبلغ التأمينات األولية: الموقف القانوني -
 .الموارد المالية والسيولة النقدية: الموقف المالي -
 .خبرة تخصصية بتنفيذ مشاريع مماثلة من حيث الكلفة والنوع وحجم العمل وتعقيداته: المتطلبات الفنية -

الف دينار عراقي غير ثالثمائة )  ٣٠٠،٠٠٠( بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين بالتقديم شراء وثائق المناقصة لقاء مبلغ قدره  -٥
ابتداء من تاريخ نشر إعالن المناقصة في ) ظهرا ٢ –صباحا  ٨(قابل للرد ويتم البيع لوثائق المناقصة في أوقات الدوام الرسمي 

 .الصحف المحلية ولغاية نهاية الدوام الرسمي لليوم الذي يسبق يوم الغلق
يتم تسليم العطاءات الى مقرر لجنة فتح العطاءات ووضعها في صندوق العطاءات من قبل المدراء المفوضين للشركات او من  -٦

الثانية بعد الظهر من يوم ) بعد الظهر ٢(الساعة  [آخر موعد للتقديم وان المدرج ادناه وان يمثلهم في مقر الدائرة ولنفس العن
والتقديم بالبريد االلكتروني غير مسموح، وان كافة العطاءات المتأخرة عن الموعد المحدد  ] ٢٠١٩/ ٧/  ٥١الموافق ) الثنينا(

 .وم الغلق عطلة رسمية فيمدد موعد الغلق لليوم الذي يليه بدوام رسميسوف ترفض وال تودع في صندوق العطاءات وفي حالة ان صادف ي
فتح صندوق العطاءات إلخراج العطاءات وفتحها بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في مقر الصندوق سيتم  -٧

ً (في اليوم الذي يلي اليوم المحدد لموعد الغلق في الساعة  ان صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيمدد وفي حالة ) العاشرة صباحا
 .موعد الفتح لليوم الذي يليه بدوام رسمي

بشكل صك مصدق او خطاب ) من المبلغ التخميني% ١(كل العطاءات يجب ان تتضمن التأمينات األولية ضمان للعطاء البالغة  -٨
 . عراقي ومعتمد من قبل البنك المركزي العراقيمن تاريخ غلق المناقصة على ان يكون من مصرف ابتداء ) يوما ٩٠(ضمان نافذ لمدة 

شارع  –الجادرية  –بغداد { العنوان التالي / صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات اإلرهابية / عنوان مقر الدائرة -٩
 .}١١دار رقم –الوزراء 

 .٢٠١٩ضمن الموازنة العامة للخطة االستثمارية لعام  ألدارة الصندوق الغاء المناقصة او اإلحالة في حالة عدم أدراج المشروع يحق  -١٠
 

 :على مقدمي العطاء تقديم الوثائق التالية-: مالحظة
 .وصل شراء وثائق المناقصة   - أ
 .٢٠١٩هوية تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة التخطيط مجددة ونافذة لعام  - ب
قسم الشركات معنون الى صندوق إعادة اعمار المناطق / براءة ذمة الشركة صادر من الهيئة العامة للضرائب  كتاب -ج    

 .المتضررة من العمليات اإلرهابية
 ).ويعتمد في ذلك على كتب اإلنجاز الرسمية معززة بنسخ من العقود(قائمة باإلعمال المماثلة  -ح 
 .بطاقة السكن +) البطاقة الموحدة ان وجدت(او ) شهادة الجنسية العراقية+ هوية األحوال المدنية ( ةمستمسكات المدير المفوض الثبوتي -و   

 
 رئيس الصندوق

محكمة جنح ابي الخصيب 
العدد: 204/ج/2018
التاريخ: 2019/1/16

تنويه 
نرش يف جريدة العراق العدد 765 وجريدة 
املس�تقبل الع�دد 1827يف 2019/1/17 
اىل املج�رم املحكوم / عيل حس�ن ايدتم 
الرساج�ي خط�أ والصحي�ح اىل املج�رم 
املحكوم /عيل حس�ن ايديم الرساجي( 

لذا اقتىض التنويه
���������������������������������

محكمة قضايا النزاهة يف البرصة  
العدد: 10/ج/نزاهة/2019

التاريخ: 2019/1/7
تنويه 

نرش يف جريدة العراق العدد 758 وجريدة 
 2019/1/8  1820 الع�دد  املس�تقبل 
القضي�ة املرقم�ة 10/ج/2019 خط�أ 
ل�ذا  10/ج/نزاه�ة/2019  والصحي�ح 

اقتىض التنويه
���������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/161

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة : محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل املنطقة 

الخامسة
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشطي حم�زة ج�واد طعمه ركن  

)مطرود من الخدمة( 
3 � رقم الدعوى : 2019/161

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/1/3
5 � تاريخ الحكم : 2019/2/24

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
7 � املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 � خالصة الحكم : عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  
رق�م 27 لس�نة 2016 لصدور ام�ر طرده م�ن الخدمة تباريخ 

2017/2/27 بعد نفاذ قانون العفو اعاله  
 9 �  الحبس الش�ديد ملدة )خمس س�نوات( وف�ق احكام املادة 
)5( م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة امل�واد 61/اوال و 
69/اوال من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008  وذلك لغيابه من تاريخ 
2015/5/20 وذل�ك لغياب�ه م�ن تاري�خ 2016/1/3 ولغاي�ة  
طرده م�ن الخدمة بتاريخ 2017/2/27 بموجب االمر االداري 
الصادر من مديرية اداة املوارد البرشية / التقاعد املرقم 18328 

يف 2017/2/27 
10 �  ط�رده  م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخ�يل وتنحيته عن 
الوظيفة نهايا اس�تنادا الحكام امل�ادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
11 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحي�ة القاء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13  �  تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحامي املنتدب )حس�ن عبد 
االم�ري جابر ( البالغة )25,000( خمس�ة وعرشي�ن الف دينار 
عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادسا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2019/2/24
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

اعالن دعوة دائنن 
ان�ي املصف�ي املحام�ي مثن�ى اكرم 
الدي�وان للتخليص  حس�ن لرشك�ة 
الكمرك�ي املحدودة ادع�و كل من له 
حق أو دي�ن عىل الرشك�ة مراجعتي 
ع�ىل العنوان التايل بغ�داد الكرخ حي 

اإلعالم م 839 ز 85 د 24 
املصفي املحامي 

مثنى اكرم حسن
���������������������������������

اعالن دعوة دائنن 
ان�ي املصفيه  املحامي�ة فيان طارق 
الباس�قات  لرشك�ة  ال�رزاق  عب�د 
ادعو  العام�ة املح�دودة  للمق�اوالت 
كل من ل�ه حق أو دي�ن عىل الرشكة 
مراجعت�ي عىل العنوان الت�ايل  بغداد 

زيونة م 718 ز 11  د 16 / 1 
املصفيه املحامية 

فيان طارق عبد الرزاق
���������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/202

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة : محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل املنطقة 

الخامسة
2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي محمود قاسم محمد عبد الله 

)املطرود من الخدمة( 
3 � رقم الدعوى : 2016/609

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/5/20
5 � تاريخ الحكم : 2019/3/3

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  
7 � املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 � خالصة الحكم : عدم شمول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  
رق�م 27 لس�نة 2016 لصدور ام�ر طرده م�ن الخدمة بتاريخ 

2017/2/27 بعد نفاذ قانون العفو اعاله  
 9 �  الحب�س البس�يط ملدة )س�تة اش�هر ( وفق اح�كام املادة 
)5( اوال من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 كونه القانون االصلح 
للمتهم عمال باحكما املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 
املعدل وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 
2008  وذل�ك لغيابه من تاريخ 2015/5/20 ولغايه طرده من 
الخدم�ة بتاري�خ 2017/2/27 بموجب االم�ر االداري الصادر 
م�ن مديري�ة اداة املوارد البرشي�ة / التقاعد املرق�م 18328 يف 

 2017/2/27
10 �  اخراج�ه  م�ن الخدمة اس�تنادا  الحكام امل�ادة 42/ثانيا 
م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � اعط�اء املوظفن العمومين صالحي�ة القاء القبض عليه 
اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13   � تنزيل املسدس املفقود اعاله من الذمة بعد اكتساب قرار 

الحكم الدرجة القطعية 
14 � تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب )حس�ن عبد 
االم�ري جابر ( البالغة )25,000( خمس�ة وعرشي�ن الف دينار 
عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة 

القطعية 
حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة 60 / 
سادسا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

علنا بتاريخ 2019/3/3
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الزبري
العدد : 2705 

التاريخ : 19 / 6 / 2019 
اعالن 

اىل / ستار نعيم عبيد 
بناء عىل الطلب املقدم من قبل السيدة اشواق 
جبار خش�ان ح�ول تنصيبها قيم�ة مؤقتة 
لغرض الس�فر ع�ىل اوالده�ا القارصين كل 
م�ن ) رضا وعباس ( اوالد س�تار نعيم عبيد 
وملجهولي�ة اقامت�ك ولع�دم معرفة مصريك 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بجريدتن محليتن 
يوميتن ويف حالة ع�دم حضورك امام هذه 
املحكمة خالل خمس�ة عرش يوما من تاريخ 
نرش االعالن فانه سوف يتم تنصيب زوجتك 
الس�يدة اش�واق جبار خش�ان قيمة مؤقتة 

لغرض السفر مع القارصين اعاله .
القايض 

���������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن 
نقابة املهندس�ن العراقية فرع 
البرصة باس�م )رسم�د عباس 
عبدالزه�رة(، فم�ن يعثر عليها 

يسلمها اىل جهة اإلصدار.
���������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/152

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

الخامسة
2 � اس�م املجرم الغائب : العريف وس�ام عبد الكريم زيارة )مطرود 

من الخدمة( 
3 � رقم الدعوى : 2019/152

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/4/11
5 � تاريخ الحكم : 2019/2/20

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
7 � املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 � خالص�ة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقان�ون العفوالعام  
رق�م 27 لس�نة 2016 كون غياب�ه بتاري�خ 2017/2/27 بعد نفاذ 

قانون العفو اعاله 
 9 �  الحبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة )5( من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق 
أ د رقم 17 لس�نة 2008  وذلك لغيابه من تاريخ 2015/5/20 وذلك 
لغياب�ه من تاريخ 2016/6/13 ولغاية  ط�رده من الخدمة بتاريخ 
2017/2/27 بموجب االم�ر االداري الصادر من مديرية اداة املوارد 

البرشية / التقاعد املرقم 18328 يف 2017/2/27 
10 �  طرده  من الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحيته عن الوظيفة 
نهايا استنادا الحكام املادة38 / ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

املعدل بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 � اعط�اء املوظفن العمومي�ن صالحية القاء القبض عليه اينما 
وج�د لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنن باالخبار عن محل 
اختفائ�ه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثانيا وثالثا م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة  استنادا الحكام املادة 69/ 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13  �  تحدي�د اتع�اب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ن عبد االمري 
جابر ( البالغة )25,000( خمسة وعرشين الف دينار عراقي ترصف 

له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا  
م�ن ق أ د  رق�م 17 لس�نة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز اس�تنادا 
الح�كام املادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم علنا بتاريخ 

2019/2/20
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
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حمافظة ميسان 
دائرة صحة ميسان 
مكتب املدير العام

شعبة العقود
اعالن مناقصة رقم )12( لسنة 2019

تعل�ن دائرة صحة ميس�ان /ش�عبة العقود عن اع�ان املناقصات املدرجة تفاصيله�ا ادناه ضمن 
تخصيص�ات املوازنة الجارية لس�نة 2019 فعىل الراغبني من الذين تتوف�ر فيهم الرشوط مراجعة 
دائرة صحة ميس�ان ش�عبة العقود الكائنة يف مدينة العمارة لغرض رشاء مستندات املناقصة لقاء 
مبلغ قدره )100,000 مائة الف دينار عراقي( غري قابل للرد يسلم اىل امانة الصندوق عىل ان يقدم 
العطاء مع املستمس�كات املطلوبة داخل ظرف مغلق ومختوم وم�ؤرش عليه رقم املناقصة وموعد 
الغل�ق وموق�ع مع تثبيت العن�وان الكامل عىل العط�اء وان اخر موعد لغلق املناقصة هو الس�اعة 
الثاني�ة عرش ظهرا من اليوم املذكور يف الجدول ادناه وان الدائرة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعان وسيتم اجراء محارضة يف الساعة العارشة صباحا 

يف اليوم املذكور يف الجدول ادناه لغرض توضيح املناقصة واالجابة عىل االستفسارات

العدد :4145
التاريخ 2019/6/20

الدكتور الصيدالين 
عيل حممود العالق

املدير العام

المالحظات التأمينات االولية  الهوية المطلوبة تاريخ 
المحاضرة تاريخ الغلق رقمها اسم المناقصة

اعالن للمرة 
االولى

قيمة التأمينات 
االولية تبلغ 

 15,000,000
فقط خمسة عشر  
مليون دينار عراقي 

والبالغة 1%من 
القيمة التقديرية

مكتب علمي 
مسجل في وزارة 

الصحة شرط 
ان يكون وكيال 

للشركة المصنعه 
ااو شركة استيراد 

وتصدير

االربعاء 
2019/6/26

االربعاء 
2019/7/3 12

مناقصة تجهيز 
جهاز الرنين 
المغناطيسي  

المغلق عدد )1( 
 MRI Close

 system

ديوان حمافظة ميسان 
مديرية بلدية العامرة

اعالنجلنة البيع واالجيار
بالنظر لعدم حصول راغب 

واستنادا اىل قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار يف مديرية بلدية العمارة عن اج�راء مزايدة علنية لتأجري االماك املبين�ة يف ادناه والعائدة اىل 
مديرية بلدية العمارة فعىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة مراجعة س�كرتري اللجنة يف مقر بلدية العمارة خال فرتة )15( 
خمس�ة ع�رش يوما تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغ�ة )100%( من القيمة 
التقديري�ة وينادى للمزايدة يف الس�اعة العارشة والنصف صباحا يف اليوم الت�ايل النتهاء املدة اعاه من تاريخ النرش وعىل 
قاع�ة )الكميت( يف ديوان املحافظة  واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون موعده�ا اليوم الذي يليه ويتحمل من 
ترسو عليه املزايدة اجور النرش �  وكافة املصاريف املرتتبة عىل ذلك مع جلب هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن ويكون 
علي�ه مراجعة مديرية بلدية العمارة خ�ال فرتة )10( عرشة ايام من تاريخ املصادقة الكم�ال اجراءات التعاقد االصويل 

وبخافه يتحمل االجراءات القانونية

رشوط التأجري :
يس�لم املل�ك اىل البلدي�ة عند الحاجة اليه وخال فرتة التأج�ري او عند انتهاء العقد دون املطالب�ة بالتعويض او اللجوء اىل 

املحاكم املختصة

العدد : 22226
التاريخ : 2019/6/11

مدة التأجير القيمة التقديرية المساحة الموقع نوع الملك ورقمه ت

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 2 1

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 3أ 2

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 3ب 3

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 4 4

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 5أ 5

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 5 ب 6

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 5 ج 7

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 7 8

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 8 9

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 9 10

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 10 11

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 11 ب 12

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 11 ج 13

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 11 د 14

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 12 أ 15

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 12 ب 16

3سنوات 700,000 سبعمائة الف دينار  14م2 العمارات الجديدة سوق رقم2 حانوت رقم 12 ج 17

م.ر مهندسني
خالد عويطر سويلم
مدير بلدية العامرة 

ر. اللجنة

  
  

في بي بدرة نفت مغاز برو شركة  GAZPROM NEFT BADRA B.V. 
المناقصة إعالن  TENDER ANNOUNCEMENT 

  

 مقدمي(" شركات عقد بدرة منطقة وإنتاج الخدمة تطوير عقد بموجب ") المشغل("في  بي بدرة نفت مغاز برو تدعو شركة
 :التالية المناقصة في للمشاركة") العطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
 TENDER No.  1215 1215المناقصة رقم 

 TENDER NAME:  RENOVATION OF BBC-CPF PERMANENT ROAD IN BADRA OILFIELD في حقل بدرة النفطي وحدة المعالجة المركزية – لدائمبدرة ا صيانة الطريق الرئيسي بين مخيماسم المناقصة: 
  

 طلب تقديم عند المناقصة هذه من جزء أي بموجب المناقصة وثائق على الحصول يمكنهم العطاءات مقدمي نود اعالمكم بأن
 العطاء لمقدم الكامل االسم والذي يحتوي على)المخول الممثل قبل من وموقعة رسمية لدي الشركة ورقة على يقدم( خطي

 الشخص ومنصب الكامل واالسم المناقصة وثائق إلرسال اإللكتروني البريد عنوان البريد، وعنوان والفاكس والهاتف
بالمشغل:   الخاص اإللكتروني التالي البريد عنوان إلى االتصال عن المسؤول  

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 

  
 اإللكتروني البريد طريق عن العطاء مقدم إلى المناقصة وثائق المشغل سيرسل ، العطاء مقدم من خطي طلب استالم عند
 .التسليم في التأخر أو الخسارة عن مسؤولية أي دون

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  

 Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a التالية:  االدنى الحد معايير تلبية العطاء مقدم على أنه المالحظة يرجى
minimum shall:  

 
 ؛العراق جمهورية في الخدمات/  األعمال ألداء يكون مقدم العطاء مرخصاان يجب  -
 في بناء الطرق في العراق؛ يجب ان يتمتع بخبرة -
 ؛المناقصة هذه بموجب المطلوبة األعمال جميع وجاهزا ألداء مستعدا يكونيجب ان  -
 عد إحالة العقد؛بيوم  30يجب ان يكون قادرا على اكمال التعبئة خالل  -
 دوالر امريكي  50،000.00 الضمان المصرفي) بمبلغ قدره  االولية ( تأميناتاليجب عليه تقديم  -
 حالة في دوالر امريكي ، 100،000.00 بمبلغ االداء المصرفي  حسن خطاب لتقديم ستعداداال على يجب عليه ان يكون -

 ؛العقد منح
 ؛المناقصة هذه بموجب الخدمات/  األعمال أداء يجب عليه ان يكون رصينا من حيث االموال وقادرا على تمويل -
 األمنية؛والبيئة والمتطلبات  والسالمة يجب عليه ان يلتزم بضوابط وتعليمات المشغل في مجال الصحة -
   المناقصة. هلعقد المقدمة من المشغل بموجب هذودة اسيجب عليه قبول شروط واحكام م -
 

-     be authorized for performance of the works/services in the Republic of Iraq; 
-     be experienced in road construction in Iraq; 
-     be ready and willing to perform all works required under this Tender; 
-     to be able to complete mobilization within 30 days after contract award; 
-     provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00 
-     be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of USD 100,000.00, in 

case of contract award; 
-     be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender 
- comply with the Operator’s HSE and security requirements; and 
- accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender. 

 من المناقصة عالنمقابل ا المناقصة وثائق في مذكور مبلغ باستقطاع المشغل يقوم سوف العراقية للضوابط والتعليمات وفقا
 الفائز العطاء مقدم مع الموقع العقد بموجب األولى الفاتورة

In accordance with the Iraqi regulations, the Operator will deduct an amount specified in the Tender 
Documentation for tender announcement from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

 
بموجب المناقصة، او إلغاء المناقصة في أي وقت قبل احالة العقد دون ان المشغل له الحق في قبول أو رفض أي عطاء 

 .تحمل أية مسؤولية تجاه اي شركة او شركات مقدمة او اية مسؤولية في ابالغ مقدمي العطاءات عن اسباب ذلك
 

 17:00 الساعة هو) العطاء تقديم ووقت تاريخ( المناقصة لهذه العطاءات لتقديم النهائي الموعد
UTC / GMT + 3: 00) ( 2019 تموز 14 تاريخ. 

 
 
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 
 
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 17:00 (UTC/GMT+3:00) 
July 14, 2019. 

  
فيازبروم نفت بدرة بي شركة غ قسم العقود و المشتريات  \   Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/346

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

2 � اسم املتهم الغائب : ن.ع محمد جلوب غريج جحيش البدري  
3 � رقم الدعوى : 2019/346

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2018/6/2
5 � تاريخ الحكم : 2019/4/30

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
7 � املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 � خاصة الحكم : عدم ش�مول املته�م اعاه بقانون العفوالعام  رقم 
27 لسنة 2016 كونه ما زال ماكث يف الغياب لحد االن 

 9 �  الحبس الش�ديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة )5( من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 
17 لس�نة 2008  وذلك لغيابه من تاريخ 2015/5/20 وذلك لغيابه من 

تاريخ 2018/6/2 ولحد االن
10 �  ط�رده  من الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل وتنحيته عن الوظيفة 
نهايا اس�تنادا الحكام املادة 38 /ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
11 � اعطاء املوظفني العموميني صاحية القاء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/ 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13  �  تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنتدب )جب�ار عاتي جرب ( 
البالغ�ة )25,000( خمس�ة وعرشين الف دين�ار عراقي ترصف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا  
م�ن ق أ د  رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ا لاع�رتاض والتميي�ز اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافه�م علنا بتاريخ 

2019/4/30
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
����������������������������������������������������������

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/344

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

2 � اسم املتهم الغائب : النقيب عيل طارق عباس فارس الربيعي 
3 � رقم الدعوى : 2019/344

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/10/29
5 � تاريخ الحكم : 2019/4/30

6 � املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
7 � املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 � خاصة الحكم : عدم ش�مول املته�م اعاه بقانون العفوالعام  رقم 
27 لسنة 2016 كونه ما زال ماكث يف الغبياب ولعدم صدور امر طرد او 

استقاله بحقه بموجب كتاب دائرته املرقم 158 يف 2019/2/21   
 9 �  الحبس الش�ديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة )5( من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 
17 لس�نة 2008  وذلك لغيابه من تاريخ 2015/5/20 وذلك لغيابه من 

تاريخ 2016/10/29 ولحد االن   
10 �  ط�رده  من الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل وتنحيته عن الوظيفة 
نهايا اس�تنادا الحكام املادة ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية 
11 � اعطاء املوظفني العموميني صاحية القاء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 69/ 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13  �  تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ني عبد االمري جابر 
( البالغة )25,000( خمس�ة وعرشي�ن الف دينار عراقي ترصف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادر باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 60 / سادس�ا  
م�ن ق أ د  رق�م 17 لس�نة 2008 قاب�ا لاع�رتاض والتميي�ز اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافه�م علنا بتاريخ 

2019/4/30
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ النعمانية 
رقم االضبارة : 567 / 2019 

التاريخ : 18 / 6 / 2019 
اىل / املنفذ عليه / حسن فليح حسني 

لقد تحق�ق لهذه املديرية من انك مجه�ول محل االقامة وليس 
ل�ك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعانا 
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ النعمانية خال خمس�ة عرش يوما 
تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامات التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون :
املنفذ العدل 

عيل حسون عيال 
اوص�اف املح�رر : ق�رار الحكم املرق�م 530 / ب / 2019 يف 10 
/ 6 / 2019 بمبل�غ 0000000 18 مائ�ة وثمانون مليون دينار 

لصالح الدائن نارص كاظم محمد .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد 1358/ج2019/3

اتاريخ 2019/6/17
اعان

اىل املتهم الهارب / ضياء عبد الواحد عبادة 
حيث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )1358/ج2019/3( 
والخاصة باملشتكي ) محمد ابراهيم محمد( وفق احكام 
امل�ادة 1/456/أ من قان�ون العقوب�ات وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
قررت املحكم�ة تبليغك االعنا بوج�وب الحضور يف موعد 
املحاكمة املصادف يوم 2019/7/31 وعند عدم حضورك 

سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول 
القايض

حسن عبد االمري الحدراوي



اجلزائر: اجلانب املظلم من »املصاحلة الوطنية«
www.almustakbalpaper.net العدد )1929( االحد  23  حزيران  2019 اعالنات7

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2018/1501

مقتبس حكم غيابي
1 ـ اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 ـ اسم املتهم الغائب : الرشطي عيل نزيل عبد الحسني فنجان )مطرود 
من الخدمة( 

3 ـ رقم الدعوى : 2018/1501
4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/7/18

5 ـ تاريخ الحكم : 2018/12/3
6 ـ املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  

7 ـ املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8 ـ خاصة الحكم : عدم شـمول املتهم اعـاه بقانون العفوالعام  رقم 
27 لسـنة 2016 لصـدور امر طرده من الخدمـة بتاريخ 2017/2/27 

بعد نفاذ قانون العفو اعاه    
 9ـ   الحبس الشـديد ملدة )خمس سـنوات( وفق احكام املادة )5( من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 
17 لسـنة 2008  وذلك لغيابه من تاريخ 2015/5/20 وذلك لغيابه من 
تاريـخ 2016/7/18 ولغاية  طرده من الخدمـة بتاريخ 2017/2/27 
بموجـب االمر االداري الصادر من مديرية اداة املوارد البرشية / التقاعد 

املرقم 18328 يف 2017/2/27 
10ـ   طـرده  مـن الخدمة يف قوى االمن الداخـيل وتنحيته عن الوظيفة 
نهايا اسـتنادا الحكام املـادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 

املعدل بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
11 ـ اعطاء املوظفني العموميني صاحية القاء القبض عليه اينما وجد 
لتنفيذالحكـم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه 

استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 ـ حجـز اموالـه املنقولة والغري منقولة  اسـتنادا الحكام املادة 69/ 

رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13  ـ  تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حسـني عبد االمري جابر 
( البالغة )25,000( خمسـة وعرشين الـف دينار عراقي ترصف له من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من 
ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 

71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2018/12/3
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة 

قسم الدعاوي
القضية املرقمة  935 / 2017

مقتبس حكم غيابي
م املحكمة  محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة 

م املشتكي الحق العام
م املدان الرشطي احمد زكي عبد السادة عبد عيل 

القضية املرقمة 935 /2017
تاريخ الحكم 

املادة القانونية املادة 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  املعدل
حاصـة الحكـم : حكمت محكمـة قوى االمـن ادالخـيل االوىل املنطقة 
الخامسـة عىل املدان الغائب )الرشطي احمد زكي عبد السادة عبد عيل( 
بايقاف االجراءات القانونية بحقه وقفا نهائيا عن التهمة املسـندة اليه 
وفـق املادة 5 من ق ع املرقم 14 لسـنة 2008 املعدل وذلك لغيابه للفرتة 
2015/10/1 ولغايـة 2016/7/4 كونه مطرود من الخدمة حسـب ما 
جاء باالمـر االداري الصادر مـن املديرية العامة الدارة املـوارد البرشية 
املرقـم 56355 يف 2016/7/4 لشـموله بقانـون العفو العـام رقم 27 

لسنة 2016 
عدم اسـتفادة املتهم من قانون العفو العام رقم )19(  لسـنة 2008 او 
اي عفو خاص وحسـب كتاب مكتب التسـجيل الجنائي بالعدد 18509 

يف 2016/12/5
ان الجريمـة ليسـت من الجرائم املسـتثناة حسـب نص املـادة )4( من 

قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 
تلت املحكمة نص املادة )8( من قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 
واملتضمنة اذا ارتكب املتهم  الذي اعفى عنه بموجب احكام هذا القانون 
جنايـة عمديـة خال خمس سـنوات مـن تاريـخ االعفاء تنفـذ بحقه 

العقوبات التي اعفي منها وتحرك االجراءات الجزائية بحقه
قراراغيابيـا صـادرا باتفـاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 60/سادسـا 
مـن ق أ د رقـم 17 لسـنة 2008 قابـا للتمييـز وافهـم علنـا بتاريـخ 

2017/10/30
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل املنطقة الخامسة

فقدان 
فقد مني الصك الصادر من مرصف الرافدين فرع الغري 
/ املرقم 99834 يف 2019/6/18 بأسم )عيل عبد الكريم 

وطبان(  فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
ـــــــــــــ

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/154

مقتبس حكم غيابي
1 ـ اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 ـ اسـم املتهـم الغائب : العريف محفـوظ بنيان عبد الله احمـد )مطرود من 
الخدمة( 

3 ـ رقم الدعوى : 2019/154
4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/4/6

5 ـ تاريخ الحكم : 2019/2/20
6 ـ املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  

7 ـ املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8 ـ خاصة الحكم : عدم شمول املتهم اعاه بقانون العفوالعام  رقم 27 لسنة 
2016 لصـدور امر طرده من الخدمـة بتاريخ 2017/2/27 بعـد نفاذ قانون 

العفو اعاه  
 9 ـ  الحبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة )5( من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
وذلـك لغيابه مـن تاريـخ 2015/5/20 وذلـك لغيابه من تاريـخ 2016/4/6 
ولغاية  طـرده من الخدمة بتاريخ 2017/2/27 بموجب االمر االداري الصادر 

من مديرية اداة املوارد البرشية / التقاعد املرقم 18328 يف 2017/2/27 
10 ـ  طـرده  مـن الخدمة يف قوى االمـن الداخيل وتنحيته عـن الوظيفة نهايا 
اسـتنادا الحكام املادة 38 / ثانيا من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 املعدل بداللة 
املـادة 89/اوال  مـن ق أ د رقـم 17 لسـنة 2008 بعد اكتسـاب الحكـم الدرجة 

القطعية 
11ـ  اعطـاء املوظفـني العموميـني صاحيـة القـاء القبـض عليـه اينما وجد 
لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا 

الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اسـتنادا الحكام املادة 69/ رابعا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13 ـ   تحديـد اتعـاب محامـاة للمحامـي املنتدب )جبـار عاتي جـر ( البالغة 
)25,000( خمسـة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 60 / سادسـا  من ق أ 
د  رقم 17 لسـنة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/2/20
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/331
مقتبس حكم غيابي

1 ـ اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 ـ اسم املتهم الغائب : ر.ع عيل جبار رشيج عنر الساعدي 

3 ـ رقم الدعوى : 2019/331
4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة : 2017/9/30

5 ـ تاريخ الحكم : 2019/4/28
6 ـ املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  

7 ـ املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8 ـ خاصة الحكم : عدم شمول املتهم اعاه بقانون العفوالعام  رقم 27 لسنة 

2016 كونه ما زال ماكث يف الغياب لحد االن   
 9 ـ  الحبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة )5( من ق ع د رقم 
14 لسنة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
وذلـك لغيابه مـن تاريخ 2015/5/20 وذلـك لغيابه من تاريـخ 2017/9/30 

ولحد االن
10 ـ  طـرده  مـن الخدمة يف قوى االمـن الداخيل وتنحيته عـن الوظيفة نهايا 
اسـتنادا الحكام املادة 38/ثانيـا من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 املعدل بداللة 
املـادة 89/اوال  مـن ق أ د رقـم 17 لسـنة 2008  بعد اكتسـاب الحكم الدرجة 

القطعية 
11ـ  اعطـاء املوظفـني العموميـني صاحيـة القـاء القبـض عليـه اينما وجد 
لتنفيذالحكم الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا 

الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اسـتنادا الحكام املادة 69/ رابعا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008
13  ـ  تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حسني عبد االمري جابر ( البالغة 
)25,000( خمسـة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 60 / سادسـا  من ق أ 
د  رقم 17 لسـنة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال 

وثانيا من نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/4/28
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

اعان 
اىل الرشيك 

حيدر حميد مكي 
اقتـىض حضوركـم اىل صنـدوق االسـكان العراقـي يف 
محافظة النجف خلف مديريـة ماء النجف وذلك لتثبيت 
اقراراك  باملوافقة عىل قيام رشيككم السيد جعفر سالم 
مهـدي بالبناء عىل حصتـه املشـاعة يف القطعة املرقمة 
3/17141  حي العروبة لغرض تسليفه قرض االسكان 
وخـال مدة اقصاها خمسـة عـرش يوما داخـل العراق 
وشـهر خارج العراق مـن تاريخ نرش االعان وبعكسـه 

سوف يسقط حقكم يف االعرتاض مستقبا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/346

مقتبس حكم غيابي
1 ـ اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 ـ اسم املتهم الغائب : ن.ع محمد جلوب غريج جحيش البدري  
3 ـ رقم الدعوى : 2019/346

4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة : 2018/6/2
5 ـ تاريخ الحكم : 2019/4/30

6 ـ املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
7 ـ املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 ـ خاصـة الحكم : عدم شـمول املتهم اعاه بقانون العفوالعام  رقم 27 لسـنة 
2016 كونه ما زال ماكث يف الغياب لحد االن 

 9 ـ  الحبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة )5( من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  وذلك 

لغيابه من تاريخ 2015/5/20 وذلك لغيابه من تاريخ 2018/6/2 ولحد االن
10 ـ  طرده  من الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحيته عن الوظيفة نهايا استنادا 
الحكام املادة 38 /ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 89/اوال  

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
11 ـ اعطـاء املوظفـني العموميـني صاحيـة القـاء القبـض عليـه اينمـا وجـد 
لتنفيذالحكـم الصـادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اسـتنادا 

الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اسـتنادا الحكام املادة 69/ رابعا من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008
13  ـ  تحديـد اتعـاب محامـاة للمحامـي املنتـدب )جبـار عاتـي جـر ( البالغة 
)25,000( خمسـة وعرشين الف دينـار عراقي ترصف له مـن خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من ق أ د  رقم 
17 لسنة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من 

نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/4/30
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
ــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/344

مقتبس حكم غيابي
1 ـ اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 ـ اسم املتهم الغائب : النقيب عيل طارق عباس فارس الربيعي 
3 ـ رقم الدعوى : 2019/344

4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/10/29
5 ـ تاريخ الحكم : 2019/4/30

6 ـ املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
7 ـ املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 ـ خاصـة الحكم : عدم شـمول املتهم اعاه بقانون العفوالعام  رقم 27 لسـنة 
2016 كونـه مـا زال ماكث يف الغبياب ولعـدم صدور امر طرد او اسـتقاله بحقه 

بموجب كتاب دائرته املرقم 158 يف 2019/2/21   
 9 ـ  الحبس الشديد ملدة )خمس سنوات( وفق احكام املادة )5( من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  وذلك 
لغيابه من تاريخ 2015/5/20 وذلك لغيابه من تاريخ 2016/10/29 ولحد االن   
10 ـ  طرده  من الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحيته عن الوظيفة نهايا استنادا 
الحكام املادة ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 89/اوال  من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
11 ـ اعطـاء املوظفـني العموميـني صاحيـة القـاء القبـض عليـه اينمـا وجـد 
لتنفيذالحكـم الصـادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اسـتنادا 

الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12 ـ حجز امواله املنقولة والغري منقولة  اسـتنادا الحكام املادة 69/ رابعا من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008
13  ـ  تحديـد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حسـني عبد االمري جابر ( البالغة 
)25,000( خمسـة وعرشين الف دينـار عراقي ترصف له مـن خزينة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من ق أ د  رقم 
17 لسنة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من 

نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/4/30
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية 
اعان بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 4526/1
املحلة او رقم واسـم املقاطعة 3 جزيرة النجف / حي القادسـية 

الجنس دار
النوع  ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق

رقم الشقة :
املساحة : 

املشـتمات : ثاث غرف واستقبال ومطبخ وهول وثاث غرف يف 
الطابق العلوي وصحيات 

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية 

الشاغل : صاحب العقار
مقـدار املبيـع : 258,000,000 مئتان وثمان وخمسـون مليون 

فقط 
سـتبيع دائرة التسـجيل العقـاري يف النجف الجنوبـي باملزايدة 
العلنيـة العقار املوصوف  اعاه العائـد للراهن املرصف الزراعي 
لقـاء طلـب الدائـن املرتهـن عبـد الجبـار حمـود جبـار البالغ 
)108,000,000( مائـة وثمانيـة مليون فقط  فعـىل الراغب يف 
االشـرتاك فيهـا مراجعة هذه الدائـرة خال )30( يومـا اعتبارا 
مـن اليـوم التـايل لتاريـخ نـرش هـذا االعـان مسـتصحبا معه 
تامينـات قانونية نقدية او كفالـة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغـة )258,000,000( مئتان وثمانية 
وخمسـون مليون فقط وان املزايدة سـتجري يف السـاعة )12( 

ظهرا من اليوم االخري
ماحظ 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الجنوبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف  الجنوبي
اعان بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 157/2
املحلة او رقم واسم املقاطعة  حي االمري 

الجنس دار
النوع  ملك رصف

رقم الباب
رقم الطابق

رقم الشقة :
املساحة : 

املشتمات : دار يتكون من غرفتني واستقبال وصحيات
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية 
الشاغل : عايد بديوي دهش

مقدار املبيع : 850,000,000 ثمانمائة وخمسون مليون فقط 
سـتبيع دائرة التسـجيل العقـاري يف النجف الجنوبـي باملزايدة 
العلنيـة العقار املوصوف  اعاه العائد للراهن املرصف الزراعي/ 
السـماوة  لقاء طلـب الدائن املرتهـن عايد بديـوي دهش البالغ 
)161,100,000( مائة  احدى وسـتون  مليون ومائة الف دينار  
فقط  فعىل الراغب يف االشـرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خال 
)30( يومـا اعتبـارا مـن اليـوم التـايل لتاريخ نرش هـذا االعان 
مسـتصحبا معه تامينـات قانونية نقديـة او كفالة مرصفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )850,000,000( 
دينـارا وان املزايـدة سـتجري يف السـاعة )12( ظهـرا من اليوم 

االخري
ماحظ 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الجنوبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعان
اىل املتهم الغائب / )الرشطي محمد حسني شاهني  سالم( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 
العنوان / محافظة البرصة ـ قضاء القرنة ـ حي الجهاد 

بما انك متهم وفق املادة 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك 
عن مقر عملك بتاريخ 2014/5/3 ولحد االن واملادة 12 من ق ع 
د رقم 14 لسنة 2008 العتدائك عىل املشتكي املفوض عادل ثابت 

شـاهي واحداث اصابات يف جسـمه بتاريخ 2012/6/21  
وملجهوليـة  اقامتك اقتىض تبليغك بذلـك  االعان عىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة البرصة   
خـال مـدة ثاثون يوم  اعتبارا من تاريـخ تعليق هذا االعان  يف 
صحيفـة محلية يومية وتعليقـه يف محل اقامتـك ومقر دائرتك 
وتجيـب عـن التهمـة املوجه ضدك وعنـد عدم حضورك سـوف 
تجري محاكمتك غيابيا اسـتنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( 
من قانون اصول املحاكمـات الجزائية لقوى االمن الداخيل  رقم 

17 لسنة 2008
اللواء الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل   
املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كرباء االتحادية

محكمة جنايات كرباء / الهيئة االوىل 
العدد : 184/ج هـ 2019/1

التاريخ : 2019/5/14
اعان

اىل / املحكـوم الهـارب : )محمـد ضياء شـهيد 
كاظم الشاطي  اسم والدته / تغريد كزار( 

حكمـت عليـك هـذه  املحكمة باالعدام شـنقا 
حتى املوت  استنادا الحكام املادة 1/406/أ من 
قانـون العقوبات وبداللة مواد االشـرتاك 47 و 
48 و49 منـه وامر مجلس الـوزراء رقم 3/اوال 

/4 لسنة 2004
وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغك بصحيفتني 
محليتني لتسـليم نفسك اىل هذه املحكمة او اىل 

اقرب مركز رشطة 
القايض

عيل منصور رحم
رئيس محكمة جنايات كرباء /الهيئة االوىل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وزارة الداخليـة
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/146

مقتبس حكم غيابي
1 ـ اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 ـ اسم املتهم الغائب : الرشطي صدام محيبس جاسم بدن )مطرود من الخدمة( 
3 ـ رقم الدعوى : 2019/146

4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة : 2016/6/13
5ـ  تاريـخ الحكـم : 2019/2/19

6 ـ املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  
7 ـ املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 ـ خاصة الحكم : عدم شـمول املتهم اعاه بقانون العفوالعام  رقم 27 لسـنة 2016 كون 
جريمة  غيابه استمرت ملا بعد نفاذ قانون العفو   

 9 ـ  الحبس الشـديد ملدة )خمس سـنوات( وفق احكام املادة )5( من ق ع د رقم 14 لسـنة 
2008 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  وذلك لغيابه من 
تاريـخ 2016/6/13 ولغاية طرده من الخدمـة  بتاريخ 2017/2/27 بموجب االمر االداري 

الصادر من مديرية ادارة املوارد البرشية / التقاعد املرقم 18328 يف 2017/2/27 
10ـ   طـرده  مـن الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحيته عن الوظيفة نهايا اسـتنادا الحكام 
املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم 17 

لسـنة 2008 بعد اكتسـاب الحكم الدرجة القطعية 
11 ـ اعطاء املوظفني العموميني صاحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر 
بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اسـتنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12ـ  حجـز اموالـه املنقولـة والغري منقولة  اسـتنادا الحكام املادة 69/ رابعـا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
13  ـ  تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جر ( البالغة )25,000( خمسـة 
وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60 / سادسا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 
2008 قابا لاعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

علنـا بتاريـخ 2019/2/19
العميد الحقوقي

مرتـىض هـادي عبـد عـيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2016/609
مقتبس حكم غيابي

1 ـ اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 ـ اسم املدان الغائب : الرشطي عيل عبد الواحد محمد  

3 ـ رقم الدعوى : 2016/609
4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة : عام 2008

5ـ  تاريـخ الحكـم : 2018/6/5
6 ـ املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  

7ـ   عدم شمول املتهم اعاه بقانون العفوالعام  رقم 27 لسنة 2016 عن التهمة املسنده اليه 
وفق املادة 34/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لعدم قيامه بتسديد املبالغ املرتتبة بذمته 
 8 ـ  خاصة الحكم : الحبس الشـديد ملدة )ثاث سـنوات( وفق احكام املادة )34( اوال من ق 
ع د رقم 14 لسـنة 2008 املعدل الهماله مما تسـبب بفقدان املسـدس الحكومي الذي بذمته 

املرقم 
)x28018z)

نوع برتا عام 2008 
9ـ  تضمينه مبلغ مقداره )7,670,000( سـبعة مايني وسـتمائة وسبعون الف دسنار وفق 
املادة 34/ثانيا من  ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل عن قيمة املسدس املشار اليه يف اععان 

تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
10ـ   طـرده  مـن الخدمة يف قوى االمن الداخيل وتنحيته عن الوظيفة نهايا اسـتنادا الحكام 
املادة38/ ثانيا من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 املعدل بعد اكتسـاب الحكم الدرجة القطعية 

بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 ـ اعطاء املوظفني العموميني صاحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذالحكم الصادر 
بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه اسـتنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من 

ق أ د رقم 17 لسنة 2008
12ـ  حجـز اموالـه املنقولـة والغري منقولة  اسـتنادا الحكام املادة 69/ رابعـا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
13 ـ تنزيل املسدس املفقود اعاه من ذمته بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعية 

14 ـ تعميم اوصاف املسدس املفقود اعاه وفق القانون
15ـ  مصـادرة املسـدس املرمز محليا بنفس الرقم االصـيل والذي جلبه املتهم اعاه بدال   عن 
مسدسـه املفقود اسـتنادا الحكام املادة 117 من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل اىل مديرية 

التسليح / قسم املواد املصادرة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
16  ـ  تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جر ( البالغة )25,000( خمسـة 
وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادر باتفاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 60 / سادسـا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 
2008 قابا لاعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من نفس القانون وافهم 

علنـا بتاريـخ 2018/6/5
العميد الحقوقي

مرتـىض هـادي عبـد عـيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كرباء االتحادية

محكمة جنايات كرباء / الهيئة االوىل 
العدد : 83/ج هـ 2019/1

التاريخ : 2019/5/23
اعان

اىل / املحكومان الهاربان : )نياز محسن هاشم أل محمد 
اسم والدته / نزيله خزعل / وحوراء حسني عباس اسم 

والدتها / صبيحة جواد( 
حكمـت عليكما املحكمة بالسـجن ملدة سـبع سـنوات 
اسـتنادا الحكام املادة 340 من قانون العقوبات وبداللة 

مواد االشرتاك 47 و 48 و49 منه
وملجهوليـة محـل اقامتكما تقـرر تبليغكما بصحيفتني 
محليتني لتسليم انفسـكما اىل هذه املحكمة او اىل اقرب 

مركز رشطة 
القايض

جبار سلمان شاوي

رئيس محكمة جنايات كرباء /الهيئة االوىل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2019/224

مقتبس حكم غيابي
1 ـ اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة

2 ـ اسم املتهم الغائب : الرشطي مالك عبد الحسن كاطع خيطان الخفاجي  
3 ـ رقم الدعوى : 2019/224

4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة : 2015/3/5
5 ـ تاريخ الحكم : 2019/3/6

6 ـ املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 ـ املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة

8 ـ خاصة الحكم :   الحبس البسيط ملدة )ستة اشهر ( وفق احكام املادة )5( من ق 
ع د رقم 14 لسـنة 2008 كونه القانون االصلح للمتهم عما باحكام املادة 2/2 من 
ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د رقم 17 

لسنة 2008  وذلك لغيابه من تاريخ 2015/3/5 ولحد االن 
9 ـ  اخراجه  من الخدمة اسـتنادا الحكام املادة 42/ ثانيا من ق ع د رقم 14 لسـنة 
2008 بداللة املادة 2/2 رقم 111 لسـنة 1969 املعدل استنادا الحكام  املادة 89/اوال  

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
10 ـ اعطاء املوظفني العموميني صاحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذالحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/

ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 ـ حجـز امواله املنقولة والغري منقولة  اسـتنادا الحكام املـادة 69/ رابعا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
12  ـ  تحديـد اتعـاب محاماة للمحامي املنتدب )حسـني عبد االمري جابـر ( البالغة 
)25,000( خمسـة وعرشيـن الف دينـار عراقي ترصف لـه من خزينـة الدولة بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 60 / سادسـا  من ق أ د  رقم 
17 لسـنة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز اسـتنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من 

نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/3/6
العميد الحقوقي

مرتىض هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة الداخلية

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوي

القضية املرقمة : 2019/369
مقتبس حكم غيابي

1 ـ اسم املحكمة : محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة
2 ـ اسم املتهم الغائب : الرشطي سعد عيل منشد صالح الشاوي   

3 ـ رقم الدعوى : 2019/369
4 ـ تاريخ ارتكاب الجريمة : 2018/4/1

5 ـ تاريخ الحكم : 2019/5/19
6 ـ املادة القانوية )5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل  

7 ـ املنسوب اىل  /قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة
8ـ  خاصـة الحكم :   الحبس الشـديد ملدة )خمس سـنوات( وفق احـكام املادة )5( 
مـن ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 املعـدل وبداللة املـواد 61/اوال و 69/اوال من ق أ د 
رقـم 17 لسـنة 2008  وذلك لغيابه من تاريـخ 2015/5/20 وذلك لغيابه من تاريخ 

2018/4/1 ولحد االن   
9 ـ  طـرده  من الخدمـة يف قوى االمن الداخيل وتنحيته عن الوظيفة نهايا اسـتنادا 
الحـكام املـادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لسـنة 2008 املعدل بداللة املادة 89/اوال  

من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
10 ـ اعطاء املوظفني العموميني صاحية القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذالحكم 
الصادر بحقه والزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 69/

ثانيا وثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
11 ـ حجـز امواله املنقولة والغري منقولة  اسـتنادا الحكام املـادة 69/ رابعا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
12  ـ  تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )جبار عاتي جر ( البالغة )25,000( 
خمسـة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتسـاب الحكم 

الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادر باتفاق االراء اسـتنادا الحكام املادة 60 / سادسـا  من ق أ د  رقم 
17 لسـنة 2008 قابا لاعرتاض والتمييز اسـتنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا من 

نفس القانون وافهم علنا بتاريخ 2019/5/19
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

الحاقــــا بكتبنــــــا ذوات االعـــداد 
)ب/2575,2574  فــــي 2019/5/29 
والخاص بإعـــان اول للمناقصـات 1/ 

بلدية 2019
مرشوع ) تنضيف شعبتي الرباط واملعقل( 
و 2 / بلديـة مـرشوع ) تنضيف شـعبتي 

العشار والخليج(
نود ان ننوه اىل ان  تعديل الدرجة والصنف  
رشكات   / انشـائية  )الثانيـة  ليكـون 
متخصصة  يف هذا املجـال بدال من الثانية 
قسـم  كتـاب  اىل  اسـتنادا   ) انشـائية   /
التخطيـط واملتابعـة ذي العـدد 2651 يف 

.2019/6/18

رشكة نفط ذي قار / رشكة عامة اعالن دعوة عامة
يرس وزارة النفط / رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة )9001/19/40( اخلاصة بتجهيز )بدالة الكرتونية (

)اعالن اول( 
1ـ  عىل املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخرة واالختصاص باالشرتاك يف هاتني املناقصتني بتقديم املستمسكات 
املطلوبة ) شـهادة تأسـيس للرشكة املجهزة مصدقة ونافذة لعام 2019 من مسجل الرشكات يف وزارة التجارة وعقد 
التأسيس ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وهوية غرفة التجارة واجازة ممارسة املهنة او هوية تصنيف املقاولني 
لـرشكات املقاولـة عىل ان ال يقل رأسـمالها عـن ملياري دينار عراقـي او ما يعادلها كتاب عدم ممانعة يف االشـرتاك 
باملناقصـات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قـار للمجهزين العراقيني ، رقم الهوية الرضيبية 
للرشكات املسجلة يف العراق ، حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب  حسب تعليمات االمانة العامة ملجلس 
الوزراء ، الحسـابات الختامية واملوقف املايل )الكفاءة املالية ( مصادق عليها اصوليا من محاسـب قانوني للسـنتني 
املاليتني االخريتني ، االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املسـتفيدة للسـنوات الخمسـة االخرية مع االيراد السـنوي ، 
شهادة التأسيس لفرع الرشكة االجنبية املسجلة يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية املصدقة من الجهات 
املعنيـة يف الخـارج ويلتـزم املجهزين من املكاتـب التجارية بتقديم الوثائـق اعاه ما عدا الوثائق الخاصة  بتسـجيل 
الـرشكات ، جميع املواد املجهزة يجب ان تكون كما مثبتة يف القسـم السـادس ، جميـع املناقصني يجب ان ال يكونوا 
ضمن القائمة السـوداء( اىل القسـم التجاري يف مقر الرشكة / املجمع النفطي للحصول عىل وثائق ورشوط املناقصة 

وحسب ما جاء يف وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية :
2ـ  تقدم التأمينات عىل شـكل خطاب ضمان او صك مصدق او سـفتجة مثبتا فيها اسـم ورقم املناقصة صادرة من 

مرصف عراقي متعمد حسب النرشة الصادرة من البنك املركزي العراقي
3 ـ يتـم تسـليم العطاءات اىل العنوان االتـي :  عىل ان تودع يف صندوق اللجنة الدائميـة لفتح عطاءات طلبات الرشاء 
املحليـة )صنـدوق الفتح الخاص باللجنة( الكائن يف )املوقع الرئيـي( لرشكة نفط ذي قار / املجمع النفطي عىل ان 
تكون بنسـختني مع قرص مدمـج ابتداء من اليوم التايل لنرش االعان ولغاية موعـد غلق الصندوق املحدد للمناقصة 

وسيتم رفض العطاءات املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
4 ـ املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت  )الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم االحد 2019/7/21( 

5 ـ مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عىل استفسارات املجهزين كاالتي : سيتم عقد املؤتمر يف )مقر رشكة نفط ذي قار 
/املجمع النفطي /الهيأة الهندسية( يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم االثنني 2019/7/14( 

6 ـ زمـان ومـكان يوم الفتح العلني للعطاءات : سـيتم فتح العطـاءات العلني بنفس يوم الغلق وبعد سـاعة اللغق 
املحـددة بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهـم قانونا للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة نفط 
ذي قـار / املجمـع النفطي / مقر لجنـة فتح العطاءات اذا صادف يـوم الغلق او يوم الرد عىل االستفسـارات عطلة 

رسمية يعتر اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك
7 ـ الرشكة غري ملزمة بقبول  اوطأ العطاءات  ويتحمل من ترسـو عليه املناقصة اجور نرش االعان او اي مصاريف 

اخرى ترتتب من جراء املناقصة 
8 ـ يمكن االطاع عىل تفاصيل االعان عىل املوقع االلكرتوني 

)Toc.oil.gov.iq(
9 ـ املستمسكات املطلوبة : حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاه محل البحث

حمافظة البرصة / قسم العقود احلكومية/ شعبة اعالن املشاريع
 Basra Governorate Directorate of Government

Contracts Dept Announcement

م/ تنوية

املهندس
أسعد عبد االمري العيداين

حمافظ البرصة

عادل داخل طاهر
مدير عام نفط ذي قار 
 مدير القسم القانوين

نوع 
الموازنة

نفاذية 
العطاء

ثمن 
الوثائق التامينات االولية  الكلفة التخمينية رقمها اسم 

المناقصة ت

تشغيلية 120
يوم

 150
مائة 

وخمسون 
الف 
دينار

 )21,000,000(
واحد وعشرون 
مليون دينار 

عراقي ال غيرها

 )700,000,000(
سبعمائة مليون 
دينار عراقي 

الغيرها
)9001/19/40(

تجهيز 
)بدالة 

الكترونية(
1



 اتق�دم بأخلص العزاء واملواس�اة لالخ ) مؤيد ناظم 
حمي�د البه�اش العن�زي( وذل�ك لوفاة املغف�ور له 
شقيقه الشاب ) مهند الحاج ناظم ( سائال املوىل عز 
وجل ان يتغمد الفقيد بواس�ع رحمته ومغفرته وان 
يسكنه فسيج جناته وان يلهم اهله وذويه ومحبيه 

الصرب والسلوان.
السيد سلمان هاشم الشرع

تعزية

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

  العدد 1929
 االحد 23 حزيران 2019

العراقـي
تصـــدر عن مؤسســـة المســـتقبل العراقيـــة 

للصحافـــة والطباعـــة والنشـــر

قـــي  لعرا لمســـتقبل ا جريـــدة ا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

ام�ضاءات اإ�ضبع على اجلرح

التغيري.. وأسطورة العّراب يف علم الفساد وخربة الفاسدين
سعدية مفرح  منهل عبد األمير المرشدي

كم�ا فوجئ كث�ريون من األث�ر الكبري جدا ال�ذي أحدثه رحي�ل الكاتب 
امل�ري أحم�د خالد توفي�ق، قبل أزيد من ع�ام، عىل وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي، فاجأه�م، مرة أخرى االثنني املايض، مح�ّرك غوغل العاملي 
الش�هري وهو يحتفي بذكرى ميالد هذا الكاتب يف حدٍث لم يفعله املحرّك 
البحثي الش�هري إال مرات قليلة مع أدباء وفنانني عرب كبار جدا. عنر 
املفاجأة أن توفيق لم يكن من الكّتاب املكرسني يف املشهد الثقايف النمطي 
عىل الصعيد العربي، وجاء احتفاء »غوغل« االس�تثنائي به ليعرّف عليه 
من لم يكن يعرفه فعال، فقد سّجل هذا املحرّك دخوال غزيرا من مرتاديه 
ع�ىل الصفحة التي وضعت للتعري�ف بالكاتب. وأحمد خالد توفيق الذي 
قال، يف مقابلة صحافية أجريت معه قبل رحيلة بفرتة وجيزة، إنه يكتب 
للحفاظ عىل استقراره العقيل، كان يعمل طبيبا، لكنه اشتهر بقصصه 
القص�رية التي فتحت بوابة القراءة أمام جيٍل صغرٍي لم يكن يجد ضالته 
م�ن الكت�ب يف املكتب�ة العربية الفق�رية بالكتابات املخّصصة للناش�ئة 
والش�باب. ومن الواضح أن ه�ذا هو الرس األول يف رسعة انتش�ار كتب 
توفيق بني الش�باب، من�ذ أصدر أول كتاب له بحج�م صغري عام 1993 
»مص�اص الدماء« يف سلس�لة عنوانها »م�ا وراء الطبيعة«، جعلت منه 
نجم�ا بني قّراء لم يكونوا يعرفون من عالم القراءة والكتب س�وى كتب 
املناهج الدراسية، فجاء من أطلقوا عليه لقب »العرّاب«، ليقودهم، عرب 
حبكات قصصه الغامضة، والتي يجاري فيها غوامض ما يواجهونه من 
مجهوٍل يف أعمالهم الغّضة إىل عالم القراءة والكتابة أيضا. وبعد سلسلة 
»ما وراء الطبيعة«، أنش�أ هذا الكاتب سالس�ل أخ�رى، تميزت بالغزارة 
املعرفية والنسج الروائي ذي الطابع املشّوق امليلء باملفاجآت، باإلضافة 
إىل املتعة الس�هلة واملوّش�اة ب�دروٍس تربوية كثريٍة غ�ري مبارشة.. ومن 
هذه السالس�ل »فانتازيا« و«سفاري«. ولم ينش�غل العرّاب الذي انكّب 
ع�ىل الكتابة الغزيرة، بعيدا عن األضواء الكاش�فة، بما يكتبه وحس�ب، 
ب�ل اقتحم مجال الرتجمة من اللغة اإلنكليزية، مختارا منها ما يناس�ب 
أس�لوبه يف التش�ويق والغموض النابع من رعب األح�داث، بعدما تمّكن 
من تلك اللغة، والتي كان ضعفه فيها بوابته نحو الرعب يف كتاباته األوىل 
يف بدايات�ه، كم�ا رّصح يف واح�دٍة من مقابالته الحق�ا، إذ قال: »لم تكن 
لغتي اإلنكليزي�ة جيدة بما يكفي لقراءة أدب الرعب، لذا بدأت يف كتابته 
بنف�ي«!  عندما رحل، رحم�ه الله، يف إبريل/ نيس�ان 2018، وامتألت 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي يومه�ا بالحدي�ث عنه، مقرون�ا بصوره 
وعناوين كتبه ورواياته، سألني روائيٌّ معروٌف عنه، مستغربا أن ُيحدث 
رحيل�ه كل ه�ذه الجلبة بني الش�باب يف بل�دان عربية كث�رية، وليس يف 
مر وحس�ب، فقلت له إنه كاتٌب عرف الطريق الرسي املؤدي إىل قلوب 
الناش�ئة، فولجه بال كرب وال ادعاء.  يومها لم أكن قد قرأت له ش�يئا من 
كتب�ه الكثرية، لكنني كنت أعرف الكثري عن ه�ذا الكاتب، وأعرف إىل أي 
مدًى قد تغلغلت قصصه الصغرية الس�احرة يف وجدان الناشئة والشباب 
أيضا. اكتش�فت حجم ش�عبيته الهائلة لديهم، حت�ى أصبحوا ينظرون 
إليه أس�طورًة حقيقية، من خالل احتكاكي بالقرّاء من طلبة الجامعة، 

ومن دونهم يف العمر أيضا، يف بعض الدورات التي كنت أقدمها.

بع�د ان ص�ار الفس�اد يف بالدن�ا مرشعنا محمي�ا محاط�ا بالحصانة 
والرصانه فقد امىس له رجاله وسالطينه وقصوره وحماياته ومدرعاته  
وص�ار له قواعد واصول  ومناه�ج ودروس وعالمات ودالالت ومثابات 
وس�ياقت . الفاس�د عندن�ا ال يك�ون لوحده  فالفس�اد عم�ل جماعي 
يتطلب مشاركة الفاسدين وتوثيق الصلة بهم وتعاضدهم يف الطمطمة 
من جميع الكتل واألطياف واألعراق. الفاس�دون يف بالدنا فوق القانون 
ويمتلك�ون مهارات اليمتلكها غريهم فه�م يخترون الزمن يف صعود 
س�لم الفساد املفيد املثري ثراءا فاحشا برسعة الربق . كثريا ما نجدهم 
كراما يف العطاء للفاسدين الصغار امثالهم ففتات الفساد الذي يوزعونه 
عىل الفاس�دين الصغار سيشجعهم التباعهم والتصفيق لهم والتطبيل 
والتهليل . دائما ما تجد الفاس�د محرتفا يف اللياق�ة والخطابة والخربة 
بالقان�ون فاملختلس�ون البدائيون يذهبون إىل الس�جن أم�ا املحرتفون 
فيصف�ق لهم الن�اس ويعتربونهم رم�وزا لهم وقادة . وألن الفاس�دين 
متمرس�ني يف اخفاء أدلة فس�ادهم فقد ايقن رئي�س الوزراء عادل عبد 
املهدي واملجلس األعىل ملكافحة الفساد انه ال داعي ملحاسبة الفاسدين 
بأث�ر رجعي  لقناعته بعدم توفر األدلة . املش�كلة اننا نجد  الفاس�دين 
ال يخجلون من الفس�اد بعدما اصب�ح لديهم أكرب امرباطورية يف العالم  
وه�م موج�ودون يف كل م�كان وله�م حضور دائ�م  وس�طوة ومكانة 
متميزة واستقبال خاص يف املؤتمرات واملنتديات واللقاائات التلفزيونية 
. للفاسدين ما يميزهم عن سواهم يف املزاج والطباع واألخالق فالفاسد 
يكره كلمة رش�وة وهو يحب أن يسميها عمولة . انه دائم الحديث عن 
معضلة الفساد ووجوب محاربته والقضاء عليه  كما يكثرون الحديث 
عن الرشف والنزاهة والعفة والحياء ومخافة الله والعطف عىل الفقراء 
وال يتوقفون عن لعن الفساد وشتم الفاسدين.. نجدهم دائما يأخذون 
ص�وراً تذكارية مع الجمعي�ات واملنظمات التي تحارب الفس�اد ولهم 
ابواقهم االعالمية وقنواتهم الفضائية التي تساعدهم وتروج لثوريتهم  
وزعامته�م وعبقريتهم  ورشفهم الرفيع جدا ج�دا .  فاالنتهازيون من 
اإلعالمي�ني يخت�رون عليه�م  خطوات كث�رية ويخلق�ون لهم صورا 
اخرى ويؤسس�ون لدى الناس البس�طاء قناعات اخ�رى . . ال يكرتثون 
باملثقفني ألنهم ال يؤث�رون عليهم  فهم ايديولوجيني يتطاحنون بينهم 
بعي�داً عنهم وكثريا ما يكتفوا يف افراغ ش�حناتهم وهمومهم يف ش�ارع 
املتنب�ي او تحت نص�ب الحرية س�اعة ظهرية .,. للفاس�دين ضالتهم 
وفرصتهم حيثما وجدوا فاسد فيغدقون عليه بسخاء ألنه بالنسبة لهم 
بمثابة عملة نادرة.وليس هناك من يس�ألهم او يس�اله من اين لك هذا 
. اق�وى ما يميزهم عن كل بني البرش انهم فاقدين تماما ليشء اس�مه 
الضمري ألنهم ينس�وه أويتناس�وه ويجهلوه أويتجاهل�وه  وهم بذلك 
يتس�اوون مع الدي�وث ومن يعتاش عىل الرذيلة لذل�ك كثريا ما تجدهم 
ومن اجل ابعاد الش�بهة عنه�م وكل ما يكش�ف حقيقتهم يتظاهرون 
بالتقي�ة واأليمان والتقوى انه�م منافقون بإمتياز مع س�بق األرصار 
والرتصد  )واذا جاءك املنافقون قالوا نش�هد انك لرسول الله والله يعلم 

انك لرسوله والله يشهد ان املنافقني لكاذبون .

ميزات جديدة تفرح عشاق »يوتيوب«
أشارت مواقع متخصصة بشؤون التقنية إىل أن »غوغل« بدأت باختبار 
مي�زات جدي�دة ستس�اعد مس�تخدمي »يوتي�وب« ع�ىل التخلص من 
إحدى أهم املش�كالت التي تؤرقهم. وتش�ري التقارير إىل أن مستخدمي 
»يوتي�وب« يف الهن�د وبعضهم يف أس�رتاليا ب�دأوا يالحظ�ون زرا جديدا 
أسفل الفيديوهات باس�م  comments أو »التعليقات«، يتوضع ما بني 
أزرار اإلعج�اب وزر النرش share، يمكنهم م�ن خالله إظهار أو إخفاء 
التعليق�ات الت�ي يضعها املس�تخدمون اآلخ�رون أس�فل الفيديو. كما 
يتوقع خ�رباء التقنية أيضا أن يظهر يف »يوتيوب« عدد من امليزات التي 
ستساهم يف زيادة دخل الرشكة املرشفة عليه، ومنها ميزة إدراج روابط 
التسوق عرب اإلنرتنت أسفل الفيديوهات، كما يمكن أن تظهر ملستخدم 
املوقع أيض�ا عروض للمنتجات الت�ي تتعلق بالفيديو الذي يش�اهده. 
وكان القائم�ون عىل موقع »يوتيوب« قد رصح�وا بداية يونيو الجاري 
بأن املوقع س�يحجب جميع اإلعالنات التابعة لقنوات تخالف سياسات 
املوقع الخاصة بخطاب الكراهية، وسيحظر مقاطع الفيديو الرسمية 

التي تروج لإليديولوجيات املتطرفة مثل التفوق العرقي أو الطبقي.

!D دراسة تدحض اعتقاد شائع حول فيتامني
توصلت دراس�ة جدي�دة إىل أن تناول مكمالت 
فيتامني D ال يمنع النوبات القلبية أو الس�كتة 
الدماغية أو أمراض القل�ب واألوعية الدموية. 
وعىل مر الس�نني، ربط العلماء نقص فيتامني 
D بمجموعة واس�عة من املش�كالت الصحية، 
بم�ا فيها مرض الس�كري وهشاش�ة العظام 
ومش�كالت القلب واالكتئ�اب، وغريها. ولكن 
دراس�ة جامع�ة والي�ة ميش�يغان األمريكية، 
الت�ي ش�ملت 80 أل�ف مش�ارك، تض�ع فكرة 
أن املكم�الت الغذائي�ة س�تحمي قلبك موضع 
تس�اؤل، حيث وجدت أن أولئك الذين يتناولون 
أقراص املكمالت لم يكونوا أقل عرضة للخطر، 
مقارنة باألفراد الذين تناولوا دواء وهميا. وعىل 
الرغم من الدراس�ات الكث�رية التي توصلت إىل 
وجود صلة بني انخفاض مس�تويات فيتامني 

D وضع�ف صح�ة القلب، ال يوج�د الكثري من 
األدلة عىل أن نقص فيتامني D يس�بب أمراض 
القلب، أو أن الحصول عىل ما يكفي منه يمنع 
اإلصاب�ة بها. ل�ذا، قرر الباحث�ون اختبار ذلك 

عن طريق تحليل 21 تجربة س�ابقة لفيتامني 
D.وتب�ني أن تن�اول مكم�الت فيتام�ني D ل�م 
يمنع إصابة املش�اركني بأزمات قلبية وسكتة 
دماغي�ة. وال تحاول الدراس�ة رشح ما يحدث 
بالضبط، حيث قدم الباحثون بعض النظريات 
يف ورق�ة بحثي�ة مرافقة للدراس�ة، وأش�اروا 
إىل أن املص�در الرئي�س لفيتامني D هو أش�عة 
الش�مس، الت�ي يحص�ل عليها معظ�م الناس 
ع�ن طريق امل�يش خ�ارج املن�زل. ويف حني أن 
فيتام�ني D مهم لصحة العظ�ام، إال أن هناك 
عالقة أوضح وس�ببية بني نمط الحياة النشط 
وصحة القلب. وأوضحت الدراسة أن انخفاض 
مس�تويات فيتامني D يش�ري فقط إىل »نقص 
النش�اط البدني، وبالتايل يعد مجرد عالمة عىل 

تدهور الصحة العامة«.

الزبادي حيمي الرجال من خطر رسطان األمعاء!
كش�فت دراس�ة جدي�دة أن تن�اول حصتني عىل 
األق�ل من الزبادي )ما يعادل كوبني( يف األس�بوع 
يمك�ن أن يس�اعد يف حماية الرج�ال من اإلصابة 
برسط�ان األمع�اء. وق�ال باحثو كلي�ة الطب يف 
جامعة واش�نطن بس�انت لويس، ميسوري، إن 
الرجال الذين يتناولون ما ال يقل عن حصتني من 
الزبادي، ش�هدوا انخفاض خط�ر النمو الخلوي 

أو م�ا يع�رف باس�م األورام الغدي�ة الحمي�دة، 
بنس�بة 20% مقارن�ة بغريه�م. وتظه�ر األورام 
الغدية بس�بب نمو غري طبيعي يتشكل يف بطانة 
القول�ون أو املس�تقيم. ويمكن الق�ول إنها تمهد 
لإلصاب�ة بالرسطان يف حال ُتركت دون عالج، أي 
قد تصب�ح خبيثة. وأوضح الباحث�ون أن النتائج 
تدعم األبحاث الس�ابقة، التي تش�ري إىل أن تناول 

لبن الزب�ادي قد يقلل من خطر اإلصابة برسطان 
األمعاء، عن طريق تغيري نوع وحجم البكترييا يف 
األمعاء. ويف الدراسة املنشورة يف مجلة Gut، درس 
فريق البحث النظم الغذائية وتطور األورام الغدية 
الحمي�دة، لدى أكثر من 32 ألف�ا و600 رجل من 
دراس�ة متابعة املهني�ني الصحيني، وأكثر من 55 

ألفا و700 امرأة من دراسة صحة املمرضات.

ينصح خ�رباء التقني�ة باتباع 
عدد م�ن الخطوات البس�يطة 
»األندرويد«  هاتف  الس�تعادة 
املرسوق أو الضائع، أو تفادي 

احتمال فقدانه باملطلق.
فيه�ا  ينص�ح  خط�وة  وأول 
الخرباء ملن�ع احتمالية فقدان 
يف  علي�ه  العث�ور  أو  الهات�ف 
ح�ال فقدان�ه أو رسقت�ه هو 
 Find My Device تفعيل ميزة
الهات�ف  رشاء  بع�د  مب�ارشة 

وتفعيل نظام تشغيله.
ولتفعي�ل امليزة يج�ب التوجه 

الهات�ف  يف  اإلع�دادات  قائم�ة  إىل 
إىل  التوج�ه  ث�م  وم�ن   ،Settings
Security، وبعدها  خيارات األمان 
ع�ىل  »العث�ور  زر  ع�ىل  الضغ�ط 

.Find My Device »جهازي
ويف ح�ال فق�دان الهات�ف يمك�ن 

العثور عليه بعدة طرق:
- أول طريقة تعتمد عىل الحاسب، 
فف�ي حال فق�دان الهات�ف يمكن 
اس�تخدام جهاز الكمبيوتر للعثور 

عىل الهاتف عرب الدخول إىل الرابط 
https://( اإلنرتن�ت  ع�ىل  الت�ايل 
mya c c o u n t . g o og l e . c o m /
هناك  find-your-phone(، وم�ن 
يمكن تس�جيل الدخول عرب الربيد 
اإللكرتوني املرتبط بالهاتف الذكي 
الضائ�ع، وبع�د تس�جيل الدخول 
ستظهر خريطة تبني مكان وجود 
الهاتف أو جميع االجهزة املرتبطة 

بهذا الحساب اإللكرتوني.
كما يمك�ن من خالل ه�ذه امليزة 

جع�ل الهاتف املفقود يرن ملدة 
5 دقائق يف ح�ال كان مفقودا 
يف املن�زل أو يف م�كان قري�ب 
العثور  ليتمك�ن صاحبه م�ن 

عليه.
-أما الطريق�ة الثانية فتعتمد 
عىل مس�اعد »غوغول« املنزيل، 
ففي حال امتالكك لهذا الجهاز 
هاتف�ك  لفق�دان  وتعرض�ت 
الذك�ي يمكن�ك إعط�اؤه أمرا 
 Hey Google, find( صوتي�ا 
ب�دوره  ليق�وم   ،)my phone
الهاتف  بتفعيل خدمة تجع�ل 

يرن لخمس دقائق أيضا.
-والطريق�ة الثالث�ة تعتم�د ع�ىل 
الس�اعة الذكي�ة، ف�إذا كان لديك 
ساعة ذكية تعمل بنظام التشغيل 
خالله�ا  م�ن  يمكن�ك   Wear OS
املق�رتن  الهات�ف  ع�ىل  العث�ور 
به�ا، وذل�ك بالدخ�ول إىل قائم�ة 
التطبيق�ات والضغ�ط ع�ىل خيار 
الهات�ف  ليب�دأ   ،  find my phone

املقرتن بالساعة بالرنني.

خطوات بسيطة الستعادة هاتفك الضائع
المستقبل العراقي / سعدي السند 

أغل�ب أن�واع الخ�ط العرب�ي وجماليات�ه ، 
تضمنه�ا امس الس�بت مع�رض الخطاط 
فاضل ياس�ني األمارة ال�ذي أقامه له قر 
الثقافة والفن�ون يف البرة بحضور نخبة 
من مبدعي ومثقفي مدينة الخري و التنوع 
املعريف واألبداع وأفتتحه الكاتب واألكاديمي 

صباح السبهان .
حضور مميز للخط الكويف والثلث والنسخ 

والخط االندلي املغربي والرقعة.
ض�م املعرض أكث�ر من 60 لوح�ة موزعة 
بني الخ�ط والزخرف�ة وبأعتم�اد التعامل 
مع ش�تى أنواع الخطوط العربية ويعد هذا 
املعرض األول للخطاط فاضل األمارة الذي 
اس�تطاع أن يثبت حضوره املميز يف ميدان 
الخ�ط العربي من خالل انس�جامه مع كل 

أن�واع الخطوط حي�ث تعامل الخط�اط  )األمارة( مع 
الخ�ط الكويف والثلث والنس�خ والخط االندلس املغربي 
والرقع�ة وغريها كان حريصا ع�ىل توظيفها بطريقة 
جمالية توّجها بالقدرة عىل التنوع وأظهار قابلياته يف 
ه�ذا النوع املهم من الخط العربي الذي يعترب من ارقى 
واجم�ل خطوط العالم من من حس�ن ش�كله وجمال 

هندس�ته وبديع نس�قه مما جعل�ه محبوبا حتى لدى 
االجان�ب الغربي�ني .   الذين أحبوا الخ�ط العربي كثريا 
وهناك دراس�ات وأبحاث متعددة لعدد كبري من عشاق 
ه�ذا الخط يف مراكز علمية وجامع�ات عاملية مرموقة 
اذ ان الخ�ط العرب�ي عرب الكتابة الفني�ة للحروف وما 
تتمت�ع به م�ن مرونة وطواعية وقابلي�ة للمد والرجع 
واالس�تدارة والتزوية والتش�ابك والتداخ�ل والرتكيب، 

جعل�ت من الخط العرب�ي أن يرتقي اىل أن 
يكون فنا جميال يتميز بقدرته عىل مسايرة 
التطورات والخامات.... اذ ان الخط العربي 
يعتم�د فنًي�ا وجمالًيا عىل قواع�د خاصة 
تنطلق من التناس�ب بني الخ�ط والنقطة 
والدائرة، وُتس�تخدم يف أدائه فنًيا العنارص 
نفس�ها الت�ي نراها يف الفنون التش�كيلية 
األخرى، كالخ�ط والكتلة، لي�س بمعناها 
املتح�رك مادًي�ا فحس�ب ب�ل وبمعناه�ا 
الجم�ايل ال�ذي ينت�ج حركة ذاتي�ة تجعل 
الخط يتهادى يف رونق جمايلٍ مس�تقٍل عن 

مضامينه ومرتبٍط معها يف آن واحد. 
ويذك�ر ان الخطاط فاضل ياس�ني األمارة 
مواليد الب�رة  1959 وكانت بداياته عرب 
التعام�ل مع كراس�ات الخ�ط العربي وله 
مشاركات يف عدد من املعارض ومهرجانات 

الخط وحصل عىل عدة جوائز تقديرية .
وقدم الخطاط فاضل ش�كره وتقديره لقر الثقافة 
يف الب�رة وملديره األس�تاذ عبدالح�ق املظفر ولكادر 
القرع�ىل اقام�ة ه�ذا املع�رض ال�ذي ه�و املعرض 

الشخيص األول له .
كما شكر القنوات الفضائية ووكاالت األنباء والصحف 

التي شاركت يف تغطية فعاليات املعرض.

قرص الثقافة يف البرصة حيتضن معرضًا مميزًا للخط العريب للخطاط فاضل ياسني األمارة

ش�كرا للهيئة العامة للرضائب الختياره�ا العراقي االصيل 
الس�يد ياس�ني طه ياس�ني مديرا لهذه الدائرة فهو نموذج 
حي يف التعامل االنساني مع املراجعني وله شخصية مميزة 
ومهنية تعم�ل وفق القانون وبطريق�ة االقناع للمراجعني 
رغ�م الزخم الكبري ع�ىل الدائرة فكل الش�كر والتقدير له ، 

هكذا نريدكم يا مدراء يف خدمة اهلكم العراقيون .

 الصحفيون االستقصائيون

الى السيد ياسين طه يـاسيـن
مدير عقارات الدورة للضرائب

شكر وتقدير


