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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي لوزير 
الخارجي�ة ال�رويس س�رغي الف�روف اليوم ان 
االوض�اع يف الع�راق ب�دأت تع�ود اىل طبيعته�ا 
تدريجي�ا ومدنها آمنةعق�ب االحتجاجات التي 

شهدتها وان املبادرة االن بيد حكومته.
وبحث رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي يف بغداد 
مع وزي�ر الخارجية الرويس س�رغي الفروف، 
والوف�د املرافق ل�ه الذي يضم املبع�وث الخاص 
للرئي�س ال�رويس اىل الرشق االوس�ط وعدد من 
املسؤولني يف الخارجية الروسية ومدراء وممثيل 
عدد من كربيات رشكات النفط والغاز والسفر 
ال�رويس يف بغ�داد عالقات التعاون ب�ني البلدين 
وس�بل تطويرها يف املجاالت السياسية واألمنية 
االقتصادية والعلمي�ة كما تبادال وجهات التظر 
ح�ول األوضاع يف املنطقة بحس�ب بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه. وش�دد عبد 
امله�دي عىل رغبة العراق بتطوي�ر العالقات مع 
روس�يا عىل الصع�د كافة، قائال انه�ا »عالقات 
قديم�ة ويج�ب ان تتط�ور اكثر مماه�ي عليه 
اآلن« وعرب عن امتنانه ملوقف روس�يا وقيادتها 
الداع�م للحكوم�ة العراقية يف جمي�ع الظروف، 
مشيدا بالدور الرويس يف الرشق األوسط والسلم 
العامل�ي. وتح�دث عن تح�دي مواجه�ة تنظيم 
داع�ش وتحقيق االنتصار علي�ه وإبعاد خطره 
عن املدن واإلس�تمرار بمالحق�ة بقاياها، وقال 
ان املب�ادرة الي�وم بأيدينا ومدنن�ا آمنة والعراق 
يس�تعيد مكانته ويلعب دور التهدئة يف املنطقة 

وعالقاته الخارجية يف افضل حاالتها. 
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       بغداد / المستقبل العراقي

طلب الرؤس�اء الديمقراطيون للجان التحقيق الرامي لعزل 
الرئي�س األمرك�ي دونالد ترام�ب، من البنتاغ�ون ومكتب 
املوازن�ة يف البي�ت األبي�ض، تقدي�م وثائق ذات صل�ة بقرار 

الرئيس وقف املساعدة العسكرية ألوكرانيا.
ووج�ه رؤس�اء اللجان الث�الث التي تتوىل التحقيق، رس�الة 
إىل وزي�ر الدفاع ومس�ؤولني آخرين، جاء فيه�ا أن »املذّكرة 
املرفق�ة تطالب بتزوي�د اللجان بالوثائق الالزم�ة ملعاينة... 

األس�باب الكامنة وراء ق�رار البيت األبيض وقف مس�اعدة 
عسكرية بالغة األهمية ألوكرانيا، أقرها الكونغرس من أجل 
التصدي للعدوان الرويس«، حس�ب م�ا ذكرت وكالة فرانس 

برس.
ويسعى رؤساء اللجان النيابية التي تتوىل التحقيق، للحصول 
عىل معلومات ذات صلة بضغوط مارسها ترامب عىل نظره 
األوكراني فولوديمر زيلينس�كي، لتزوي�ده بمعلومات من 
ش�أنها أن تلحق الرضر بمنافس�ه املرشح الديمقراطي جو 

بايدن، وربطه ذلك بتقديم مساعدة عسكرية لكييف.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الجمهوري�ة برهم صالح عدم 
وجود أوام�ر من الحكومة باط�الق النار 
ع�ىل املتظاهرين. وق�ال صال�ح يف كلمة 
متلف�زة ان »الحكومة وقي�ادات االجهزة 
االمني�ة أكدت ع�دم وجود أوام�ر باطالق 
الرصاص عىل املتظاهرين«، مبينا انه »من 
املؤل�م ما نطالعه من دم عراقي مهدور يف 
صف�وف املتظاهري�ن والق�وات االمنية«. 
املتظاهري�ن  »اس�تهداف  ان  واض�اف 
والق�وات االمني�ة بالرص�اص الحي غر 
مقبول يف العراق الذي ارتضيناه وتعاهدنا 
ع�ىل ان يك�ون ديمقراطي�ا ويلت�زم فيه 

الجميع بالدس�تور«، مشددا عىل »وجوب 
التص�دي الحازم ملن اطل�ق الرصاص عىل 

املتظاهرين والقوات االمنية«.
واش�ار صالح اىل ان »االحتجاجات جاءت 
ع�ىل خلفي�ة الب�ؤس واملظالم والش�عور 
بالحاجة اىل االصالح«، مؤكدا ان »ش�عبنا 
يعان�ي م�ن س�وء الخدم�ات والبطال�ة 
ان  اىل  ون�وه  العم�ل«.  ف�رص  وانع�دام 
»االقتص�اد العراق�ي تعرض لالس�تنزاف 
بسبب التحديات االمنية، لكن الفساد املايل 
واالداري عرقل فرص التقدم وكبل امكانية 
نق�ل البل�د اىل مص�اف ال�دول االخ�رى«، 
موضح�ا ان »املحاصصة الحزبية ترفض 
مغادرتنا، وستتم محاسبة الخارجني عن 

القان�ون«، داعيا اىل »س�لمية التظاهرات 
وع�دم الس�ماح الح�د برسق�ة احالمكم 
وتطلعاتك�م«. وق�دم رئي�س الجمهورية 

مبادرة لحل االوضاع الراهنة يف البالد.
وقال صالح »ينبغي فتح تحقيق قضائي 
بمسببات العنف خالل االيام املاضية واخذ 
ق�رارات ج�ادة ومنع االندفاع الس�تخدام 
الق�وة املفرطة«،النزاه�ة منوها اىل »دعم 
تش�كيل لجنة خ�رباء من املس�تقلني من 
الشخصيات الكفوءة لفتح باب الحوار مع 
القوى الفاعل�ة، وان تحظى هذه اللجنة 
باجم�اع وطن�ي دون تدخالت سياس�ية 

باالستعانة بدعم املرجعية والشعب«.
واش�ار اىل »فت�ح حوار س�يايس ش�امل 

وبناء لتش�كيل كتلة وطنية نيابية ساندة 
ومس�اعدة  االص�الح  لخط�وات  داعم�ة 
الحكومة التخاذ خط�اوت فعالة ملحاربة 
الفس�اد، ودعم الحكوم�ة لتعديل وزاري، 
به�دف تحس�ني اداء الحكوم�ة لتحقي�ق 
قف�زة نوعي�ة يف االداء والخدم�ات الج�ل 
اس�تكمال مرشوع الدولة«.  وتابع صالح 
»تفعي�ل دور املحكمة املختص�ة بقضايا 
النزاهة وتوفر الظروف املناسبة لعملها، 
واحالة جميع ملفات الفس�اد لحسمها«، 
مشددا عىل انه »ال حصانة بهذا امللف الي 
طرف او جهة، والعمل عىل اس�رداد املال 

العام«.
التفاصيل ص2

ص2

صاحل نفى وجود أوامر ؤباطالق الرصاص على املتظاهرين

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


صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 1998 )  October Wed 9  2019    

وزير املالية يوقع االمر اخلاص باعادة املفسوخة عقودهم من منتسبي وزارة الدفاع 
     بغداد / المستقبل العراقي 

وق�د وزي�ر املالي�ة االم�ر الخ�اص الع�ادة 
املفس�وخة عقوده�م م�ن منتس�بي وزارة 

الدفاع .
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت »املس�تقبل 
العراقي« نسخة منه ان »نائب رئيس الوزراء 
ف�ؤاد  املالي�ة  االقتصادي�ة وزي�ر  للش�ؤون 
حس�ن وقع االمر الخاص باعادة املفسوخة 
عقوده�م من منتس�بي وزارة الدفاع والبالغ 

عددهم 108 الف و482 منتسبا«.
واضاف�ت انه »ت�م ايضا توف�ر التخصيص 

املايل لهم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئي�س ال�وزراء ع�ادل عب�د امله�دي 
لوزير الخارجية الرويس س�رغي الفروف 
الي�وم ان االوض�اع يف الع�راق ب�دأت تعود 
اىل طبيعته�ا تدريجيا ومدنه�ا آمنةعقب 
االحتجاج�ات التي ش�هدتها وان املبادرة 

االن بيد حكومته.
وبحث رئيس ال�وزراء عادل عبد املهدي يف 
بغداد مع وزير الخارجية الرويس سرغي 
الف�روف، والوف�د املراف�ق له ال�ذي يضم 
املبعوث الخاص للرئيس الرويس اىل الرشق 
االوس�ط وعدد من املسؤولن يف الخارجية 
الروس�ية ومدراء وممثيل عدد من كربيات 
رشكات النفط والغاز والس�فر الرويس يف 
بغداد عالقات التعاون بن البلدين وس�بل 
تطويرها يف املجاالت السياس�ية واألمنية 
االقتصادية والعلمية كم�ا تبادال وجهات 
التظر ح�ول األوضاع يف املنطقة بحس�ب 
بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه. وش�دد عبد املهدي ع�ى رغبة العراق 

بتطوي�ر العالقات مع روس�يا عى الصع�د كافة، قائال 
انه�ا »عالقات قديم�ة ويجب ان تتط�ور اكثر مماهي 
علي�ه اآلن« وعرب ع�ن امتنانه ملوقف روس�يا وقيادتها 
الداع�م للحكوم�ة العراقية يف جميع الظروف، مش�يدا 

بالدور الرويس يف الرشق األوسط والسلم العاملي.
وتح�دث ع�ن تحدي مواجه�ة تنظيم داع�ش وتحقيق 
االنتص�ار علي�ه وإبعاد خط�ره عن املدن واإلس�تمرار 

بمالحقة بقاياها، وقال ان املبادرة اليوم بأيدينا ومدننا 
آمن�ة والعراق يس�تعيد مكانته ويلع�ب دور التهدئة يف 

املنطقة وعالقاته الخارجية يف افضل حاالتها. 
واس�تعرض األوضاع األمنية يف اعقاب التظاهرات التي 
جرت خ�الل االي�ام املاضية وأك�د إس�تمرار الحكومة 
باإلس�تجابة للمطال�ب املرشوع�ة، مش�راً اىل ما رافق 
التظاهرات من خروج عن طابعها الس�لمي واىل عودة 

األوضاع تدريجيا اىل طبيعتها يف بغداد واملحافظات.

وأوضح أن االقتصاد العراقي عانى طويال من العقوبات 
االقتصادية اضافة اىل الحروب والدمار »ونريد استخدام 
مواردنا وانتاجنا ومصانعنا ونش�جع االس�تثمارات يف 
الع�راق«. كما بننّ مواقف الع�راق من مختلف القضايا 
اإلقليمي�ة وعالقات�ه الجي�دة م�ع جمي�ع دول الجوار 
وأهمي�ة مش�اركة جميع دول املنطق�ة يف حفظ األمن 
واالس�تقرار«. من جهته قال وزي�ر الخارجية الرويس 
»ان عالق�ات بلدين�ا قديم�ة ونعم�ل ع�ى تطويره�ا 

ال�رشكات  وحض�ور  مش�اركة  وزي�ادة 
الروسية يف اإلعمار واالستثمار يف مجاالت 
النفط والغ�از وتحديث مش�اريع الطاقة 
الكهربائي�ة ، وتس�هيل التب�ادل التجاري 
وتفعي�ل عمل اللجن�ة العليا املش�ركة يف 
ضوء املباحثات الجارية بن املس�ؤولن يف 

البلدين«.
وش�دد الف�روف عى الت�زام روس�يا التام 
بدعم القوات املس�لحة العراقية واستمرار 
التعاون يف الحرب ضد داعش ودعم مركز 
بغداد لتبادل املعلومات الرباعي بن العراق 
وروس�يا وس�وريا وايران والتنسيق حول 

مختلف القضايا يف املنطقة. 
واعلن العراق وروسيا اتفاقهما عى ضمان 
حري�ة املالح�ة يف الخليج ودع�م مبادرات 
تخفيف حدة التوتر يف املنطقة والتعاون يف 
مكافحة االرهاب ورضورة اعادة س�وريا 
اىل الجامع�ة العربية فيما كش�ف الفروف 
ع�ن توريد بالده للعراق اس�لحة روس�ية 
وتدري�ب مائ�ة دبلوم�ايس عراق�ي. وأكد 
وزير الخارجية الرويس س�رغي الفروف 
خ�الل مؤتمر صح�ايف يف بغداد مع نظ�ره محمد عيل 
الحكيم انه اتفق مع نظره العراقي عى موقف موحد 
يقيض »برضورة تخفيض التصعيد يف الخليج وترسيخ 
املب�ادرات التي تجمع بن ق�وى املنطقة والالعبن بدال 
من املبادرات التي تعمل عى تقس�يمها«، مش�ددا عى 
دعم تنفيذ جميع قرارات االمم املتحدة بالنسبة للقضية 

الفلسطينية والقائمة عى حل الدولتن.
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صاحل نفى وجود أوامر باطالق الرصاص على املتظاهرين

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د رئي�س الجمهورية بره�م صالح عدم 
وجود أوام�ر من الحكومة باطالق النار عى 

املتظاهرين.
وق�ال صالح يف كلمة متلف�زة ان »الحكومة 
وقي�ادات االجهزة االمني�ة أكدت عدم وجود 
أوام�ر باطالق الرصاص ع�ى املتظاهرين«، 
مبين�ا ان�ه »م�ن املؤلم م�ا نطالع�ه من دم 
املتظاهري�ن  صف�وف  يف  مه�دور  عراق�ي 

والقوات االمنية«.
واضاف ان »استهداف املتظاهرين والقوات 
االمني�ة بالرص�اص الح�ي غ�ر مقب�ول يف 

الع�راق ال�ذي ارتضين�اه وتعاهدن�ا عى ان 
يك�ون ديمقراطي�ا ويلت�زم في�ه الجمي�ع 
بالدس�تور«، مش�ددا عى »وجوب التصدي 
الحازم مل�ن اطلق الرصاص عى املتظاهرين 

والقوات االمنية«.
واشار صالح اىل ان »االحتجاجات جاءت عى 
خلفي�ة البؤس واملظالم والش�عور بالحاجة 
اىل االص�الح«، مؤكدا ان »ش�عبنا يعاني من 
س�وء الخدم�ات والبطال�ة وانع�دام فرص 
العم�ل«. ون�وه اىل ان »االقتص�اد العراق�ي 
تعرض لالستنزاف بسبب التحديات االمنية، 
لك�ن الفس�اد امل�ايل واالداري عرق�ل فرص 
التق�دم وكبل امكانية نق�ل البلد اىل مصاف 

ال�دول االخ�رى«، موضح�ا ان »املحاصصة 
الحزبية ترفض مغادرتنا، وس�تتم محاسبة 
الخارج�ن عن القانون«، داعيا اىل »س�لمية 
التظاه�رات وع�دم الس�ماح الح�د برسقة 

احالمكم وتطلعاتكم«.
لح�ل  مب�ادرة  الجمهوري�ة  رئي�س  وق�دم 

االوضاع الراهنة يف البالد.
وقال صال�ح »ينبغي فت�ح تحقيق قضائي 
بمس�ببات العنف خالل االيام املاضية واخذ 
قرارات جادة ومنع االندفاع الستخدام القوة 
املفرطة«،النزاه�ة منوها اىل »دعم تش�كيل 
لجنة خرباء من املس�تقلن من الشخصيات 
الكف�وءة لفت�ح ب�اب الح�وار م�ع الق�وى 

الفاعل�ة، وان تحظى ه�ذه اللجنة باجماع 
وطني دون تدخالت سياس�ية باالس�تعانة 

بدعم املرجعية والشعب«.
واش�ار اىل »فتح حوار س�يايس شامل وبناء 
لتش�كيل كتلة وطنية نيابية س�اندة داعمة 
الحكوم�ة  ومس�اعدة  االص�الح  لخط�وات 
التخاذ خطاوت فعالة ملحاربة الفساد، ودعم 
الحكومة لتعديل وزاري، بهدف تحسن اداء 
الحكوم�ة لتحقي�ق قف�زة نوعي�ة يف االداء 
والخدمات الجل استكمال مرشوع الدولة«.  
وتابع صالح »تفعيل دور املحكمة املختصة 
بقضاي�ا النزاهة وتوفر الظروف املناس�بة 
لعمله�ا، واحال�ة جمي�ع ملف�ات الفس�اد 

لحس�مها«، مش�ددا ع�ى ان�ه »ال حصان�ة 
به�ذا امللف الي طرف او جه�ة، والعمل عى 

اسرداد املال العام«.
ولفت صال�ح اىل »العمل ع�ى دعم تعهدات 
الحكوم�ة بتعويض املترضري�ن من االهايل 
بمل�ف رف�ع التج�اوزات، ووق�ف عملي�ات 
رف�ع التج�اوزات قب�ل التأكد م�ن تعويض 
املترضرين، اضافة اىل االرساع بدعم تشكيل 
مجلس الخدم�ة االتحادية ومنح الخريجن 
وحمل�ة الش�هادات االولوي�ة يف التعيينات، 
واع�ادة النظ�ر بقانون االنتخاب�ات ملجلس 
النواب، ما يس�مح بتحقي�ق اقىص درجات 

الشفافية والنزاهة بهذا امللف«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية االع�الم االمني ع�ن انطالق املرحلة السادس�ة 
م�ن عمليات ارادة الن�ر يف صالح الدي�ن والجزيرة واالنبار 

وكركوك.
وقال�ت الخلية يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي«، نقال عن 
الفري�ق قوات خاصة الرك�ن عبد  االمر رش�يد يارالله نائب 
قائ�د العمليات  املش�ركة، إن�ه »بتوجيه م�ن رئيس مجلس 
الوزراء  القائد العام للقوات  املسلحة السيد عادل عبد  املهدي 
وب�أرشاف قيادة العمليات  املش�ركة انطلقت عى  بركة الله  
املرحلة السادسة من  عمليات ارادة النر فجر  اليوم  االحد  
الس�ادس من  ترشين اول 2019  لتفتيش  وتطهر والقضاء 
ع�ى  الب�ؤر  االرهابي�ة وتجفيف مص�ادر  االره�اب والقاء  
القبض عى  املطلوبن قضائيا  ولتامن  االستقرار  واالمن يف  
قواطع مس�ؤولية قيادات عمليات ) صالح الدين ، الجزيرة ، 
االنبار  ، املقر  املتقدم لقيادة  العمليات  املشركة / كركوك(«. 

واضاف »املحور االول / قيادة عمليات  صالح الدين : لتفتيش 
املناطق والقرى  ش�مال  وجن�وب طريق ) صينية - حديثة ( 
ومناط�ق  عن  الفرس والس�كريات واش�ركت القطعات   ) 
لواء املشاة 91 / فرقة املشاة الرابعة عرش ، اللوائن السادس 
والخامس والعرشون حش�د ش�عبي ، أفواج  طوارئ  رشطة 
صالح  الدين  االول والثاني وفوج السوات ، الفوج الثاني من 
لواء املش�اة الخامس والس�بعون من فرقة املش�اة السادسة 
ع�رش ، وعنارص  م�ن  ال�وكاالت االمنية واالس�تخبارية («. 
وتاب�ع »املح�ور الثاني / قي�ادة عمليات الجزي�رة : لتفتيش  
املناطق املحصورة ب�ن  الضفة الغربية لبحرة الثرثار  ونهر  
الف�رات واملتمثل�ة بق�رى ) عبيد ، ابو س�فاطة، غزب�ل ، ابو 
رمانة ، مركدة ، العلياوي ، وصويرطة( واشركت  القطعات 
)) مقر  فرقة املشاة السابعة ، لواء  املشاة السابع والعرشين 
/ الفرقة السابعة ، ولواء  مغاوير  قيادة  عمليات  الجزيرة  ، 
وأفواج طوارىء رشطة االنبار 12،14،18 والحشد  العشائري  
ملناط�ق هيت  والبغ�دادي  وبروانه (( وعنارص  من  الوكاالت 

االمنية واالستخبارية«.
وب�ن »املح�ور الثال�ث / قيادة  عملي�ات االنب�ار  : لتفتيش  
مناط�ق  جن�وب  بحرة  الثرث�ار وصوال  اىل  نه�ر  الفرات ) 
جزيرة  الرمادي ، الصحراء  ، جنوب  بحرة  الثرثار ، السويب 
( واش�ركت  قطع�ات  ) ل�واء  املش�اة التاس�ع والع�رشون 
ووحدات�ه ، فوج طوارىء رشطة  االنبار  19 ، أفواج الحش�د  
العشائري ملحافظة  االنبار ، قوة محمولة جوا ، الفوج  الثاني 
م�ن  لواء  مغاوير قيادة عمليات  االنبار ((  مع  عنارص  من  

الوكاالت االمنية واالستخبارية«.
ولف�ت اىل انه »املحور  الرابع / املقر  املتقدم لقيادة العمليات  
املشركة / كركوك : لتفتيش  مناطق جنوب  كركوك ) وادي 
خناجر ، امللتقى ، الرمل ، وادي  النفط ، املراضات ( واشركت 
قطع�ات قوات  الرشطة االتحادية ) قطاعات الفرقتن االلية 
و الخامس�ة  وفرق�ة املغاوير  السادس�ة  والفرق�ة الثانية(  
والل�واء 56 حش�د  ش�عبي  وعن�ارص  من  ال�وكاالت االمنية  

واالستخبارية«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا تحال�ف الفتح الرئاس�ات الثالث 
إىل االنفت�اح اإليجابي عى اللجنة التي 
اقرحتها املرجعية الدينية العليا، فيما 
تعهد ببذل كافة الجهود النجاح عمل 

هذه اللجنة وتنفيذ برامجها. 
وق�ال تحال�ف الفت�ح يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، إنه 
»لطاملا كانت املرجعية الدينية صمام 
اإلم�ان والحري�ص املتاب�ع ملصلح�ة 
الش�عب العراقي وقد دأبت عى تقديم 
السياس�ية حرص�اً  للق�وى  النص�ح 
منه�ا عى تحقي�ق مصالح الجماهر 
وتحقي�ق ام�ال وطموحات الش�عب 

العراقي الصابر«.
واضاف »بناًء عى توجيهات املرجعية 
الدينية ندعو الرئاسات الثالث وجميع 
الس�لطات إىل االنفت�اح اإليجابي عى 
اللجن�ة والس�ماح ألعضائه�ا  ه�ذه 
باالطالع عى مجريات األوضاع بصورة 
دقيقة«. وتابع البيان، »أننا يف تحالف 
الفت�ح نتعه�د وبالتعاون م�ع الكتل 
السياسية األخرى ببذل كافة الجهود 
لترشيع القوانن الالزمة النجاح عمل 

اللجنة وتنفيذ برامجها«. 
وكان وكي�ل املرجعي�ة الديني�ة العليا 
الس�يد احمد الصايف، اكد خالل خطبة 
الجمعة املايض، أنه سبق وأن اقرحت 
املرجعي�ة تش�كيل لجنة من أس�ماء 
معروفة م�ن خارج الس�لطة لتحديد 

خطوات مكافحة الفساد.

القوات األمنية تطلق »املرحلة السادسة« من عمليات ارادة النرص 
يف االنبار وصالح الدين وكركوك

حتالف الفتـح يدعو لالنفتـاح 
اإلجيايب عىل اللجنة التي 

اقرتحتها املرجعية الرشيدة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الربملان محمد الحلبويس، 
أن�ه س�وف يت�م النظ�ر يف تعدي�ل 
وزاري إذا طلب رئيس الوزراء عادل 

عبد املهدي ذلك. 
لق�اء  يف  الحلب�ويس  وأض�اف 
تنفي�ذ  يت�م  ل�م  »إذا  تلفزيون�ي، 
أنزل  املتظاهرين، س�وف  مطال�ب 

معهم للشارع«.
وتاب�ع أنه يج�ب وض�ع »الحيتان 
يف  الفاس�دين  م�ن  الكب�رة« 

السجون.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر، قد دع�ا، الجمعة، حكومة 
رئيس ال�وزراء عادل عب�د املهدي، 
لالستقالة وإجراء انتخابات مبكرة 

بإرشاف أممي.
وارتف�ع ع�دد قت�ى االحتجاج�ات 
الت�ي يش�هدها الع�راق من�ذ أي�ام 
إىل أكث�ر م�ن 100، معظمه�م من 
املتظاهري�ن، وأصي�ب نحو 4 آالف 
آخرين، وف�ق ما أف�ادت مفوضية 

حقوق اإلنسان.

رئيس الربملان: جيب وضع »احليتان 
الكبرية« يف السجون 

        بغداد / المستقبل العراقي

أجتمع رئيس مجلس  القضاء األعى القايض 
فائ�ق زيدان  م�ع أعضاء املجلس الس�ادة 
رئيس االدعاء العام ورئيس هيئة اإلرشاف 
القضائي ورئييس محكمة اس�تئناف بغداد 
الرصافة ومحكمة أستئناف بغداد الكرخ .

وق�ال بي�ان ص�ادر ع�ن املرك�ز اإلعالمي 
»املجتمع�ن  إن  األع�ى  القض�اء  ملجل�س 

ناقشوا عمل املحاكم املختصة بنظر قضايا 
النزاهة والفس�اد اإلداري ورضورة التأكيد 
ع�ى الجه�ات الرقابية والجه�ات القائمة 
بالتحقي�ق يف هذه القضاي�ا بتقديم االدلة 
الت�ي يس�تلزمها القانون إلدان�ة املتهمن 

بقضايا الفساد اإلداري .
وأضاف » كم�ا ناقش املجتمع�ون ظروف 
قضايا املوقوفن من املتظاهرين ورضورة 
التميي�ز ب�ن املتظاهرين الس�لمين وبن 

اآلخري�ن مم�ن يم�ارس إعم�ال الش�غب 
واالعتداء عى املمتل�كات العامة والخاصة 
وبم�ا ال يتفق مع ح�ق التظاهر الس�لمي 

املكفول بموجب الدستور .
وأكد أن » املجتمعن ناقشوا رضورة اتخاذ 
اإلجراءات  القانوني�ة بحق من اعتدى عى 
املتظاهرين وتس�بب يف استشهاد وإصابة 
قس�م منهم واتخ�اذ اإلج�راءات القانونية 
القن�وات  مق�رات  ع�ى  املعتدي�ن  بح�ق 

الفضائي�ة والتأكي�د ع�ى الح�ق يف حرية 
التعبر وتغطية اإلخبار الطالع الرأي العام 
املحيل وال�دويل عى الحقائق كما هي بدون 

تحريف« .
السياس�ين  بع�ض  املجتمع�ون  ودع�ا 
مم�ن لديه�م مش�اكل ش�خصية وخاصة 
م�ع املؤسس�ة القضائي�ة إىل ع�دم أطالق 
التريحات غ�ر الصحيحة التي تيسء إىل 

القضاء.

رئيس جملس القضاء يعقد اجتامعا تداوليًا مع أعضاء املجلس 
بخصوص التظاهرات 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ع�ن تمدي�د تس�جيل االحزاب السياس�ية 
والتحالفات االنتخابية. 

وق�ال املتحدث باس�م مفوضية االنتخاب�ات رياض الب�دران يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه ان »مفوضي�ة االنتخابات ق�رر تمديد 
تس�جيل االحزاب السياس�ية لغاية ل�15 ترشين االول الحايل للمشاركة يف 

االنتخابات املقبلة«.
واض�اف انه تتقرر ايضا تمديد تس�جيل التحالفات االنتخابية لغاية ل�25 

من ترشين االول الحايل«.

املفوضية تقرر متديد تسجيل االحزاب السياسية 
والتحالفات االنتخابية 

        بغداد / المستقبل العراقي

اقلي�م  برمل�ان  رئاس�ة  اص�درت 
كردس�تان ق�رارا يق�يض بإيق�اف 
ألعضائ�ه  كاف�ة  االيف�ادات 
وموظفيه.  ونرشت وس�ائل اعالم 
كردية كتابا صادرا عن الرئاس�ة يف 

تاريخ 2019/10/2 يقيض بايقاف 
املصاري�ف وااليف�ادات للربملاني�ن 

واملوظفن كافة.
واشار الكتاب اىل ان مبالغ االيفادات 
س�يتم تأمينها مل�وارد مهمة واكثر 
احتياج�ا اىل ح�ن ان يت�م اج�راء 

مراجعة لهذا املوضوع.

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�ادل  ال�وزراء  رئي�س  تعه�د 
عبدامله�دي ب�أن الحكوم�ة تلت�زم 

بتقديم الفاسدين للقضاء. 
ونقل التلفزيون العراقي كلمة ل عبد 
املهدي خالل جلسة مجلس الوزراء 
دعوت�ه فيه�ا، الق�وى السياس�ية 
إىل التع�اون لتوف�ر جميع رشوط 

اإلصالح.
كان�ت  بأن�ه  عبدامله�دي  ون�وه 
هن�اك مقرح�ات لتقدي�م حزم�ة 
م�ن إصالح�ات ترشيعي�ة ومالية 
وأخرى إدارية، مضيفاً: »س�نبحث 
دعم املش�اريع وتخصيص قروض 
للمش�اريع الصغرة وفتح التطوع 

للجيش«.
وكان عبداملهدي قد أعلن مجموعة 

ق�رارات خ�الل الجلس�ة الطارئ�ة 
مس�اء  ترأس�ها  الت�ي  للحكوم�ة 
أمس الس�بت، واتخذ فيه�ا حزمًة 
م�ن الق�رارات اس�تجابة ملطال�ب 
املتظاهرين واملواطنن، أبرزها فتح 
باب التقديم عى األرايض الس�كنية 
ل�ذوي الدخ�ل املحدود واس�تكمال 

توزيع قطع سكنية للمستحقن.
الجلس�ة  ق�رارات  تضمن�ت  كم�ا 
االس�تثنائية تعزيز رصيد صندوق 
املقرض�ن  لزي�ادة  اإلس�كان 
وإعفائه�م من الفوائ�د، فضالً عن 
من�ح 150 أل�ف ش�خص مم�ن ال 
يملكون الق�درة عى العم�ل منحاً 
شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية 
حديث�ة أو م�ا يعرف باألكش�اك يف 
بغ�داد وغره�ا م�ن املحافظ�ات، 

لتوفر فرص العمل للشباب.

        بغداد / المستقبل العراقي

حرض رئي�س مجس القضاء االعى القايض فائق زي�دان احتفالية افتتاح 
السنة القضائية يف اململكة املتحدة .

وقال مراس�ل املركز اإلعالم�ي ملجلس القضاء األعى ان�ه »تم عى هامش 
االحتفالي�ة توقيع مذكرة تفاهم م�ع وزارة الخارجي�ة يف اململكة املتحدة 

لتقديم التدريب والدعم إىل القضاء يف مجال مكافحة اإلرهاب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الحكومة االيرانية عن الغاء تأشرة الدخول للعراقين اىل اراضيها حتى 
نهاي�ة الع�ام الحايل وعربت عن االمل يف الغاء التأش�رات ب�ن البلدين تماما. 
وقالت السفارة االيرانية يف بغداد يف بيان إنه بإمكان املواطنن العراقين زيارة 
إيران من 24 أكتوبر وحتى دیس�مرب 2019 بدون أخذ التأش�رة من ممثليات 
إيران يف العراق. وأعربت الس�فارة عن أملها يف »أن يساهم مثل هذا اإلجراء يف 
تعميق وتوطيد العالقات بن الحكومتن والشعبن الصديقن الشقيقن أكثر 

فأكثر وأن يمهد الطريق إللغاء التأشرات بن البلدين بشكل دائم«.

برملان كردستان يقرر إيقاف ايفادات 
أعضاءه وموظفيه 

رئيس الوزراء: احلكومة تلتزم بتقديم 
الفاسدين للقضاء

القضاء يوقع مذكرة تفاهم مع وزاره اخلارجية 
الربيطانية حول مكافحة اإلرهاب

إيران تلغي تأشرية دخول العراقيني إىل هناية 
العام احلايل
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    البصرة / المستقبل العراقي

برعاي�ة م�ن محاف�ظ الب�رة، ت�م، 
الثالث�اء، يف الس�اعة الع�ارشة صباحا 
توزيع وجب�ة جديدة من قطع األرايض 
ع�ى مختل�ف الرشائ�ح املس�تفيدة يف 
قاعة ديوان املحافظ�ة. وكان املحافظ 
وع�د بتوزي�ع األرايض ع�ى املواطن�ن 
وعدد م�ن فئات املجتم�ع البري. إىل 

ذلك، اعلن رئيس اللجن�ة االمنية العليا 
يف محافظة البرة املحافظ اسعد عبد 
االم�ر العيداني عن تظافر كافة جهود 
دوائ�ر الدول�ة املختص�ة يف املحافظ�ة 
النجاح مسرة أربعينية االمام الحسن 
)ع( . وق�ال العيدان�ي، يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، خالل 
زي�ارة اىل منف�ذ الش�المجة الحدودي 
بحض�ور قيادتي الرشط�ة والعمليات 

يف  الحدودي�ة  املناف�ذ  لجن�ة  ورئي�س 
الع�راق ان الزائرين الوافدين يومياً من 
منفذ الش�المجة يبلغ عددهم اكثر من 
)30،000( زائر يومياً. واضاف محافظ 
البرة ان هناك تنس�يق بن الحكومة 
املحلية بش�قيها الترشيعي والتنفيذي 
وهيئ�ة املنافذ الحدودية حول تس�هيل 
بدخ�ول  الخاص�ة  االج�راءات  كاف�ة 
الزائري�ن . م�ن جهته، اوض�ح رئيس 

هيئة املنافذ الحدودية يف العراق الدكتور 
توقع�ات  هن�اك  ان  العقاب�ي  كاظ�م 
بان يصل ع�دد الزائري�ن الوافدين من 
املنافذ الحدودية الحياء أربعينية االمام 
الحس�ن )ع( اىل خمس�ة مالين زائر، 
مش�راً اىل انه س�يقوم بزي�ارة املنافذ 
الحدودي�ة االخ�رى يف الع�راق ملتابع�ة 
كاف�ة االجراءات التي تق�وم بها كوادر 

املنافذ الحدودية.

 

حمافظ البرصة يوزع وجبة جديدة من األرايض السكنية عىل سكان املحافظة
العيداني: أعداد الزائرين الوافدين من منفذ الشالجمة بلغ أكثر من )30( ألف زائر يوميًا

    بغداد / المستقبل العراقي

تفقد وزير الداخلية ياسن اليارسي منفذ الشالمجة 
الح�دودي مع اي�ران، واطلع عى مجري�ات أوضاع 
دخول ال�زوار اإليراني�ن و األجانب من ه�ذا املنفذ 

الدويل. 
وقام اليارسي، إىل جانب أحمد سياهبوش، القنصل 
الع�ام للجمهوري�ة اإليرانية يف الب�رة، بزيارة اىل 

معرب ش�لمجة لالط�الع عى حرك�ة دخ�ول الزوار 
اإليرانين إىل العراق.ووصف وزير الداخلية العراقي، 
أثن�اء جولت�ه التفقدي�ة، عملي�ة عبور ال�زوار من 
منفذ ش�لمجة بأنها مرضي�ة، مضيفا أنه تم توفر 
االمكانيات واملرافق املناس�بة يف هذا املعرب يف العراق 
وإيران لتسهيل عبور زوار األربعن.ورصح اليارسي 
ان الحكومة العراقية جندت كل قدراتها لتأمن أمن 

الزوار والتنظيم الرائع لزيارة األربعن الحسيني.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت رشكة تعبئة الغاز ان انتاجها من اسطوانات 
يف تصاعد، نافية وجود اية شحة بذلك. 

وقال�ت الرشكة يف بيان تلقت »املس�تقل العراقي« 
نس�خة من�ه ان »املجم�وع ال�كيل لإلنت�اج م�ن 
اسطوانات الغاز هو 536810 أسطوانة يوم امس 

الجمعة«.

واضافت ان »اإلنت�اج يف تصاعد«، الفتة اىل انه »ال 
توجد شحة يف انتاج اسطوانات الغاز«.

يذكر ان�ه مع فرض حظ�ر للتج�وال يف العاصمة 
بغ�داد ش�هدت امل�واد الغذائي�ة ارتفاع�ا كبرا يف 
االس�عار اضافة اىل اس�طوانات الغ�از التي وصل 
س�عر الواح�دة منها يف بعض املناط�ق اىل 40 الف 
دينار عراقي بعدما كانت س�عرها يصل اىل سبعة 

االف دينار.

وزير الداخلية: وفرنا االمكانيات واملرافق 
املناسبة يف معرب الشالجمة

تعبئة الغاز تنفي وجود »شحة« يف انتاج 
اسطوانات الغاز

اكد وزير العمل والشؤون االجتماعي 
باس�م عبد الزمان ان الوزارة وضعت 
الس�تيعاب  اش�هر   6 من�ذ  خطط�ا 

العاطل�ن ع�ن العم�ل يف 3 مراح�ل 
مس�تعجيلة ومتوسطة وسرتاتيجية.

وقال عبد الزمان إن »الوزارة س�تقوم 

ببن�اء مجمعات تس�ويقية ت�دار من 
قب�ل العاطل�ن ع�ن العم�ل يف بغداد 
واملحافظ�ات«، الفت�ا اىل ان »الوزارة 

ادخل�ت اكثر من 150 الف ش�اب من 
خريجي الكليات ضمن برامج تأهيلية 
يف س�وق العمل«.واضاف عبد الزمان 

ان »ال�وزارة رصفت روات�ب اكثر من 
150 الف شاب ملدة ثالثة اشهر بمبلغ 

78 مليار دينار«.

وزير العمل: وضعنا خططًا منذ »6« اشهر الستيعاب العاطلني عن العمل

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا م�رف الرش�يد حام�يل بطاق�ة املاس�رت كارد فقط 
الستالم رواتبهم.

وق�ال املرف يف بي�ان ورد للمس�تقبل العراق�ي انه يدعو 
حاميل بطاقة املاس�رت كارد فقط الس�تالم رواتبهم من اي 

منفذ، وليس الكي كارد.
 وكان�ت خلية االزمة يف حقوق االنس�ان ق�د دعت اىل ارجاع 
خدم�ة االنرتن�ت م�ن اج�ل ع�ودة التس�هيالت املرفي�ة 
ورواتب الفئات املشمولة بالبطاقة االلكرتونية )املتقاعدين 

والحماية االجتماعية(.

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د مدير عام دائ�رة صحة بغ�داد الرصاف�ة الدكتور عبد 
الغن�ي س�عدون الس�اعدي غ�ى رضورة االرتق�اء بالواقع 
الصح�ي والعم�ل ع�ى تقدي�م افض�ل الخدم�ات الصحية 
والعالجية للمواطنن. وش�دد الس�اعدي خالل لقائه بمدير 
املركز الصح�ي التخصيص لطب االس�نان الوقائي الدكتور 
زي�د ناجي محس�ن ع�ى رضورة متابعة عملي�ات االدامة 
والصيان�ة الدولية لكاف�ة االجهزة الطبي�ة والخدمية وفق 
االمكانيات املتاحة. وبن ان الدائرة حريصة عى دعم مراكز 
االس�نان بضمنها مركز الصحي التخصيص لطب االس�نان 
الوقائ�ي ب�كل االمكاني�ات املتاح�ة املادية منه�ا واملعنوية 
واللوجستية يف سبيل تحسن مس�توى الخدمات واالرتقاء 
بالواق�ع الصحي نح�و االفضل. واثنى الس�اعدي عى عمل 
املالكات الطبي�ة والصحية بما تبذله من جهود اس�تثنائية 
من اجل تقديم افضل الخدم�ات للمراجعن داعياً اىل العمل 
ب�روح الفري�ق الواح�د. كم�ا اس�تمع املدير الع�ام اىل اهم 
املش�اكل واملعوقات من قبل مدي�ر املركز والتي تعيق العمل 

من اجل حلها وتذليلها.

الرشيد يدعو املتقاعدين حاميل املاسرت كارد 
الستالم رواتبهم

مدير عام صحة الرصافة يؤكد عىل رضورة االرتقاء بالواقع الصحي 
والعمل عىل تقديم افضل اخلدمات

اعالن
اىل الرشيك / )صدام عبد الحسن مزهر( 

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن 
يف ح�ي الغدير يف النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقة عى قي�ام رشيكك )عيل كاظم محمد 
خل�ف( بالبناء عى حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقمة ) 3/54238( حي النداء يف النجف حدود 
بلدية النجف لغرض تس�ليفه قرض االس�كان 
وخالل مده اقصاها خمس�ه ع�رش يوما داخل 
العراق وش�هر واح�د خارج الع�راق من تاريخ  
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال 
 ������������������������������������

اعالن
فقدت مني الوثيقة املرقمة 277 يف 2005/7/1 
والص�ادرة م�ن اعدادية النجف املهنية وبأس�م  
الطالب محمد جاس�م نوح عبد الرضا وكل من 
يعث�ر عليه�ا تس�ليمها اىل مكتب الس�يد عقيل 
الع�وادي الواقعة يف ش�ارع الجنس�ية ومجاور 

مديري�ة رضيب�ة النج�ف
���������������������������������

اعالن 
اىل املتهم الغائب / ر .ع تحسن عيل سلمان عبد 

امليايل
مح�ل العم�ل / مديري�ة دف�اع مدن�ي النجف 

االرشف 
العنوان / النجف / املش�خاب حي / طرب س�يد 

نور 
بم�ا انك متهم وفق احكام املادة )5( من قانون 
عقوب�ات ق�وى االمن الداخ�يل رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل وملجهولية مح�ل اقامتك اقتىض 
تبليغك بواسطة هذا االعالن عى ان تحرض امام 
محكم�ة  قوى�ة االمن الداخيل املنطق�ة الرابعة 
خالل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ 
تعلي�ق هذا االعالن  يف محل اقامتك وتجيب عى 
التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف 
تج�ري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد 
) 65 و 68 و69( م�ن قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل 
لواء الرشطة الحقوقي
ماجد عبد عيل حردان

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الرابعة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية  
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد : 11047
التاري�خ 2019/10/6

بن�اء ع�ى الدع�وة املقامة م�ن قب�ل املواطن ) 
حي�در نجي�ب جعفر( ال�ذي يروم تبدي�ل لقبه 
وجعل�ه )التميم�ي( بدل م�ن )الخاليص( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

اللواء نش�ات ابراهيم الخفاجي 
مدير الجنس�ية العامة وكالة

���������������������������
فقدان

فقد مني وصل قبض الصادر من بلدية الحيدرية 
رق�م الوص�ل 123539 بتاري�خ 2019/7/23 
بمبلغ قدره 216000 الف دينار بأس�م / حليم 
كاظ�م ابراهيم  فع�ى من يعثر عليه تس�ليمه 

لجهة االصدار

فقدان 
فق�د مني وصل قبض من بلدية الحيدرية رقم 
الوص�ل 123538 بتاريخ 2019/7/23 بمبلغ 
ق�دره / 1100000 ملي�ون ومائ�ة الف دينار 
باس�م / سلمان طالل جاس�م فعى  من يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار
��������������������������

فقدان
فقدت من�ي براءة الذم�ة الصادرة م�ن الهيئة 
العامة للرضائب فرع النجف االرشف ذي العدد 
1024 بتاريخ 2019/4/30 واملعنونة اىل الهيئة 
العامة للرضائب  الكرخ بأسم / يعقوب يوسف 
حس�ن فعى م�ن يعث�ر علي�ه تس�ليمه لجهة 

االصدار
�������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية  

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية 
العدد : 10878

التاري�خ 2019/10/62
بن�اء ع�ى الدع�وة املقامة م�ن قب�ل املواطن ) 
احم�د مرع�ب حس�ن(طلبا لغرض  تس�جيل 
لقب�ه وجعل�ه )املرعبي( بدال من )ف�راغ( فمن 
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها عرشة  ايام  وبعكسه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدعوى وفق احكام املادة )24( من 
قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشات ابراهيم الخفاجي 
مدير الجنس�ية العامة وكالة

����������������������������
محكمة االحوال الشخصية يف غماس

العدد : 341/ش/2019
اعالن 

املدعي�ة / بي�داء كري�م فاض�ل
املدعى عليه / مخلص محمد بكر

اىل املدع�ى علي�ه / مخلص محم�د بكر اقامت 
املدعية اعاله الدعوى املرقمة 341/ش/2019 
ام�ام هذه املحكمة تطلب فيه الحكم بالتفريق 
القضائ�ي للهجر من�ك وملجهولية محل اقامتك  
ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك يف صحيفت�ن 
محليتن يوميت�ن وحددت يوم 2019/10/22 
موعدا للمرافعة الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حال عدم حضورك او ارس�ال من يمثلك قانونا 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا ووفق االصول
القايض

ماهر صاحب شاكر 

���������������������������
اىل الرشيك /سارة هادي رزاق

اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
/ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ة عى قي�ام رشيكك ) نص�ر صاحب 
مطرة( بالبناء عى حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقمة )1675/2(  حي الحسن رقم املقاطعة 
)2( حدود بلدية النجف لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم 
داخ�ل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض 
مستقبال

اىل الرشيك /سارة هادي رزاق
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
/ف�رع النج�ف االرشف وذلك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافق�ة ع�ى قي�ام رشيكك ) حس�ام احمد 
يف  املش�اعة  حصت�ه  ع�ى  بالبن�اء  يوس�ف( 
القطع�ة املرقم�ة )112780/3(  ح�ي صدام 
رقم املقاطع�ة )4( جزيرة النج�ف خالل مدة   
خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك يف االعرتاض 
مستقبال

���������������������������
اىل الرشيك /ابتغاء نوري جعفر هادي

توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازة بن�اء للعق�ار املرق�م 
3/43480 ح�ي الغ�ري خ�الل ع�رشة اي�ام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك 
طالب االجازة

لجن نوري جعفر هادي
���������������������������

اىل الرشيك /مشتاق عبد الرضا باقر
توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازة بن�اء للعق�ار املرق�م 
3/26495 ح�ي الجامع�ة خ�الل ع�رشة ايام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك 
طالب االجازة

نبيل سليم سعيد
������������������������

 فقدان
فق�د مني س�ند العق�ار املرق�م 2/2176 حي 
الحسن بأسم ) محمد باقر عبد الحسن( من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
�������������������������
اىل الرشيك /محمد عادل اكرب

توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازة بن�اء للعق�ار املرق�م 
3/78176 ح�ي الن�ر خ�الل ع�رشة اي�ام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك 
طال االجازة

زهراء عيل عبد االمر
����������������������������

 اىل الرشي�ك /ياس�ن رشي�ف رشي�دة عب�د 
الحسن

توج�ب عليك الحض�ور اىل مقر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اص�دار اج�ازة بن�اء للعق�ار املرق�م 
3/7002 ح�ي العروب�ة خ�الل ع�رشة اي�ام 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك 
طالب االجازة

علياء نارص هادي
��������������������������������

فقدان
فق�دت الوثيق�ة الص�ادرة م�ن وزارة الرتبية 
املديرية العامة للتقوي�م واالمتحانات مديرية 
الش�هادات للطالب ) س�يف عالء رحيم(  رقم 
الوثيق�ة  632756 صادرة من اعدادية النجف 

للبنن
������������������������������

فقدان
فق�دت الوثيق�ة الص�ادرة م�ن وزارة الرتبية 
املديرية العام�ة للتقويم واالمتحانات  جامعة 
الكوفة / كلية الهندس�ة الدراس�ات املس�ائية 
مديرية الشهادات للطالب ) سيف عالء رحيم( 
الوثيق�ة   رق�م   1998/9/26 يف   199 الع�دد 

156967 صادرة من اعدادية النجف للبنن

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الش�خصية يف النجف 
العدد  حجة وفاة /3269

التاريخ 2019/8/22
اىل املدعوة / صديقة عباس حسن

قدم طال�ب حجة الوفاة س�لمى مهدي حمود 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة 

رئاسة لجنة تثبيت امللكية 
العدد / 5/مجدد/2019

التاريخ 2019/10/6
اع�الن ق�رار تثبي�ت عائدي�ة عق�ار مج�دد

بناء عى ثبوت عائدية تمام العقار املرقم )73( 
البدرية اىل )عالء محمد حمد كبة( تثبيت امللكية 
املرقم 5/مجدد/2019 وبتاريخ 2019/10/1 
الص�ادر من لجن�ة تثبيت العائدي�ة يف املناذرة 
فعى م�ن لديه اعرتاض عى الق�رار الطعن به 
تمييزا لدى رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية بصفتها التمييزية خالل مدة ثالثون 
يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش وعند انتهاء 
املدة س�تبارش مالحظية التسجيل العقاري يف 

املناذرة وفق قرار تثبيت العائدية
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة : 2014/341

التاريخ 2019/10/3
اىل املنفذ عليه / الدائن

حسن جبار عباس 
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة من ان�ك مجهول 
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا 
للم�ادة )27( من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ املش�خالب 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

باج�راءات التنفي�ذ الج�ربي وف�ق القان�ون
ك�ون توجد مبال�غ مودع�ة يف ه�ذه املديرية 

راجن حضورك لغرض اجراء قرار االشرتاك
املنفذ العدل 

ماهر عبد اليمه العبودي 
اوصاف املحرر :

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف النجف

العدد : حجة وفاة / 3748
التاريخ 2019/7/1

اىل املدعوه / رزية محمد عبد الله( 
اعالن

ق�دم طالب حج�ة الوفاة عيل محم�د عبد الله 
طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بح املدع�و ) رزية محمد عبد الله( 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خ�الل عرشة ايام من 
تاري�خ ن�رش االع�الن وبخالف�ة س�يتم النظر  

بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/2414

التاريخ 2019/10/6
اىل املنفذ عليه /  

عقيل سعد حسن
لقد تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ واشعار املختار عيل كاظم 
الحس�ناوي  ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او 
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدا م�ن اليوم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي وفق 

القانون
 

املنفذ العدل 
عالء عبد الله عباس

اوصاف املحرر :
حجة الزواج بالعدد 2006/1740 يف 2006/11/27 والزامك بتس�ديد مبلغ 
امله�ر املؤجل والبالغ خمس�ة مالين دينار عراقي كم�اال هو  مثبت يف حجة 

الزواج حسن املطالبة وامليرسة
�������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2019/2415

التاريخ 2019/10/6
اىل املنفذ عليه / عقيل سعد حسن

 
لق�د تحقق لهذه املديرية من رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار املنطقة 
عيل كاظم الحس�ناوي ان�ك مجهول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او 
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة 
ع�رش يوما تبدا من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفيذ الجربي 

وفق القانون
 املنفذ العدل 

عالء عبد الله عباس
اوصاف املحرر :

ق�رار الحك�م بالع�دد 1536/ش2016/7 يف 2019/3/18 والص�ادر م�ن 
محكمة االحوال الش�خصية يف النجف 

1 � الزامك بتأدية نفقة ماضية بواقع مائة الف دينار ملدة سنة واحدة 
2 � الزامك بتأدية نفقة مس�تمرة بواقع مئتان الف دينار

3 � الزامك بتادية نفقة مستمرة لالوالد بواقع مائة وخمسون الف دينارلكل 
واحد منهم والبالغ عددهم اربعة اطفال 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الش�خصية يف النجف

العدد : حجة وفاة / 3747
التاريخ 2019/7/1

اىل املدعو   / رحيم  محمد عبد الله( 
اعالن

ق�دم طالب حجة الوف�اة عيل محمد عب�د الله طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم 
فيه استصدار حجة وفاة بح املدعو ) رحيم محمد عبد الله( قررت املحكمة 
تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعليك الحض�ور امامها خالل ع�رشة ايام من 

تاريخ نرش االعالن وبخالفة س�يتم النظر  بالطلب وفق القانون
القايض

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

اعالن
قررت الهيئة العامة ملنظمة مركز ارش�اد التائهن من زائري االمام الحسن 
)ع( يف اليوم املؤرخ يف 2019/7/28 يف تغير اسمها من مركز ارشاد التائهن 
من زائري االمام الحس�ن )ع( اىل مركز ارش�اد التائهن من زائري العتبات 
املقدس�ة من لديه اعرتاض عى ذل�ك مراجعة دائرة املنظمات الغر حكومية 
الكائنة يف منطقة العالوي بناية تجنيد الكرخ سابقا خالل مدة ثالثون يوما 

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

Contracts Dept Announcement

م/ ( تنويه )م/ ( تنويه )
يف  العـدد(٦٢٢١  ذي  بكتابنـا  الحاقـا 
٢٠١٩/٩/٢٩) الخاصة بأعالن اول للمناقصة  
٣٤/ ماء   ٢٠١٩ مرشوع ( انشـاء مرشوع 
وحدتني مجمعتني طاقة ٢٠٠ م٣/ ساعة يف 
منطقة البواوي والشنانة يف ناحية الدير )  

نــود ان ننــوه اىل تعديل للتبويب الخاص 
باملرشوع أعاله ليكون (٢٢,٦,٢,٤,١,٤٧,٣) 

بدال من (٢٢,٦,٢,٤,١,٤٧)
التخطــيـط  قسـم  كتـــاب  اىل  اسـتنادا 

واملتابعـة ذي العـدد ٤٤٠٨ يف ٢٠١٩/١٠/٧

الحاقـا بكتبنـا املرقمـة (٦٠٧٧ يف ٢٠١٩/٩/٢٥ و ٦٠٦٧ يف ٢٠١٩/٩/٢٥ 
و٦٠٧٢ يف ٢٠١٩/٩/٢٥  و ٦٠٦٨ يف ٢٠١٩/٩/٢٥ و٦٠٧٦ يف ٢٠١٩/٩/٢٥ 

و ٦٠٧١ يف ٢٠١٩/٩/٢٥ ) الخاصة بأعالن املناقصات املدرجة ادناه :
• ١٩٧/تربيـة  ٢٠١٩ مـرشوع (بنـاء مدرسـة ١٨ صف طابقـني عىل ارضه 
املزارعـة املرقمـة بالعقـد ٤٥٢٣ يف ١٩٩١/٧/٢٨ ( صاحبهـا /حامد خضري 

كاظم الصايف ) 
• ١٩٨/ تربيـة ٢٠١٩ مرشوع (بناء مدرسـة ١٨ صـف طابقني عىل القطعة 

املرقمة ١٥٠٠/١٦ م٧ ام قرص حي الغدير )
• ١٩٩/ تربيـة ٢٠١٩ مرشوع (بناء مدرسـة ١٨ صـف طابقني عىل القطعة 

املرقمة ٦٢٢/١٧ م٧ ام قرص خلف موكب السيدة رقية ع  
• ٢٠٠/تربية ٢٠١٩ مرشوع (انشـاء مدرسـة ١٨ صف طابقني عىل القطعة 

املرقمة ٢٥٣٧/١٧ م٧ ام قرص خلف مسجد الصادقني 
• ٢٠١/ تربية ٢٠١٩ مرشوع (بناء مدرسة ١٨ صف طابقني يف ساحة ثانوية 

الخليج العربي املسائية)
• ٢٠٢/تربية ٢٠١٩ مرشوع (بناء مدرسة ثانوية  ١٨ صف طابقني يف ساحة 

اعدادية الفاو  للبنات
• عىل الرشكات القاطعة لرشاء الوثيقة القياسـية للمناقصة ( مدار البحث) 
مراجعة شعبة  بيع الوثائق القياسية يف قسم العقود الحكومية الستالم ورقة 

التعديل
نـــود ان ننـــوه اىل تعديل كميـات الفقرات لوجود خطـأ مطبعي وبنفس 

الكلفة التخمينية )
استنادا اىل كتاب قسم التخطيط واملتابعة   ذي العدد ٤٤١٠ يف ٢٠١٩/١٠/٧  

احلقوقي / اياد كاظم مبارك                                                                   
مدير العقود احلكومية 

احلقوقي / اياد كاظم مبارك                                                                   
مدير العقود احلكومية 

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

Contracts Dept Announcement

م/ ) تنويه (
الحاقا بكتابنا ذي العدد)6334 يف 2019/9/29( 
الخاصة بأعالن اول للمناقصة  24/ كهرباء توزيع  
فرع شمال البرص ة  2019 مرشوع ) انشاء تراكيب 

انارة لكهرباء توزيع فرع البرصة (  
ن���ود ان نن��وه اىل تعديل رق�م املناقصة اعاله 
لتك�ون 24 / كهرباء توزيع فرع البرصة بدال من 
24 / كهرباء توزيع فرع ش�مال البرصة استنادا 
اىل كت��اب قس�م التخط��ي�ط وامل�����تابعة / 
شعبة تخ������طيط الق������طاعات ذي العدد 

4422 يف 2019/10/7

احلقوقي / اياد كاظم مبارك                                                                   
مدير العقود احلكومية 

www.almustakbalpaper.net

العدد (1998) االربعاء  9  تشرين االول  2019 9

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ بلد 
رقم االضبارة : ٧٢٨ / ت / ٢٠١٩ 

التاريخ : ٢ / ١٠ / ٢٠١٩ 
اعالن 

تبيع مديرية تنفيذ بلد العقار تسلسل ٢٣ / ٨١٢ م 
٢ بني سـعد الواقع يف بلد العائد للمدين رعد حبيب 
حسـني املحجوز لقاء طلب الدائن عدي عبد الهادي 
محمـود البالـغ ( ٢٢٠٠٠٠٠٠ ) دينار فعىل الراغب 
بالـرشاء مراجعة هـذه املديرية خـالل مدة ثالثني 
يومـا تبدا من اليـوم التايل للنرش مسـتصحبا معه 
التامينـات القانونيـة عرشة من املائـة من القيمة 
املقـدرة وشـهادة الجنسـية العراقيـة وان رسـم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي . 
املنفذ العدل 
املواصفات : 

١ – موقعه ورقمه : بلد ٢٣ / ٨١٢ م ٢ بني سعد . 
بصفتهـا  زراعيـة  ارض   : ونوعـه  جنسـه   –  ٢

بستانية. 
٣ – حـدوده واوصافـه : ارض خاليـة يوجد مولد 
منصـوب يف االرض الخالية وباقي االرض مسـيجة 

باالسالك الشائكة تقع يف بلد حي الزهراء . 
٤ – مساحته : ٢٢٣٣ م٢ . 

٥ – الشاغل : رعد حبيب حسني . 
٦ – القيمة املقدرة : ( ١٣٠٠٠٠٠٠٠ ) مائة وثالثون 

مليون دينار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دائرة الكاتب العدل يف الباب الرشقي 
العدد العمومي / ٢٨٣٣٧ 

السجل / ١٤٢ 
التاريخ : ٦ / ١٠ / ٢٠١٩ 

اعالن 
ادناه االنذار املسري من قبل السيد كاتب عدل الباب 

الرشقي املحرتم . 
بالعـدد ٢٧٩٩٦ واملؤرخ يف ١ / ١٠ / ٢٠١٩ واملوجه 

اىل السيد حسن عيل كريم . 
العنـوان / بغـداد م ١٢٣ ز ٣٧ د ١ / ٨ رقـم العقار 
٧١٨ / ١ رساج الدين . وملجهولية محل االقامة قرر 

نرشه يف الصحف املحلية .
جهة االنذار : 

سـبق وان تم االتفاق معكم عىل بناء مشـتمل عىل 
العقـار املرقـم ٣ / ١٠٧ م وزيريـة وفـق الرشوط 
العقد سبق وان استاجرت املخزن الواقع يف بغداد م 
١٢٣ ز ٣٧ د ١ / ٨ رقم العقار ٧١٨ / ١ رساج الدين 
ببدل ايجار شـهري وقـدره ( ٠٠٠ ، ٢٠٠ ) مائتان 
الف دينار عراقي بموجب العقد الشـفوي وبما انك 
لم تسـدد بدل االيجار لشهر ايلول لعام ٢٠١٩ عليه 
ننـذرك بهذا االنذار بوجوب التسـديد بمدة اقصاها 
٨ ايام مـن تاريخ تبلغك بهذا االنـذار وكما احتفظ 
بحقـي لبدالت االيجـار للفرتة من حزيـران وتموز 
واب لسـنة ٢٠١٩ وبعكسـه سـوف نتخـذ كافـة 
االجـراءات القانونية بحقك لـدى املحاكم املختصة 

وتحميلك كافة املصاريف واتعاب املحاماة .
املنذر / زكي مراد شاه 

الهوية / الرصافة ٠٠٠٠٢٢٨٤ س ٢٠٠٢ م ص ٦٤ 
يف ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٧ .

العنـوان / بغـداد م ١١١ ش ١٧ د ٢٦٦ االسـتمارة 
 ٤٣٩١ /

قدم هذا االنذار السـيد اعـاله وبعد ان وقعه امامي 
طلب تبليغه اىل السـيد اعاله حفظ االصل وارسلت 
النسـخة الثانيـة للتبليـغ يف يـوم ٦ / ١٠ / ٢٠١٩ 

السادس من ت ١ ٢٠١٩ 
الكاتب العدل

اعالن تأجري 
الحاقا باعالننا الخاص بتاجـري امالك املعهد التقني بعقوبة 
حسب قانون بيع وتاجري اموال الدولة املرقم ٢١ لسنة ٢٠١٣ 
املعـدل وبالنظـر لكرس القـرار عىل مبلغ الضـم االخري تقرر 
اعـادة املزايدة العلنية لتاجري ( كشـك التصوير الفوتوغرايف) 
وذلك اسـتنادا اىل املادة ١٢ – تاسـعا – أ – من القانون اعاله 
علما ان عدد طلبة املعهد املتوقع لهذا العام يتجاوز ( ٥٠٠٠ ) 

خمسة االف طالب وطالبة للدراسة الصباحية واملسائية. 
فعىل الراغبني بالتاجري مراجعة الشعبة املالية يف املعهد لغرض 
الحصول عىل الرشوط واملواصفات مقابل مبلغ ( ١٥٠٠٠٠ ) 
مائة وخمسون الف دينار غري قابلة للرد مستصحبني معهم 
الوثائق واملستمسكات املطلوبة واعتبارا من يوم الخميس ١٠ 
/ ١٠ ملدة ( سبعة ايام ) لغاية يوم االربعاء ( ١٦ / ١٠ ) مع دفع 
التامينات البالغة ٢٠ ٪ من القيمة التقديرية وسيكون موعد 
املزايدة العلنية يف السـاعة العـارشة من صباح يوم الخميس 
( ١٧ / ١٠ ) يف قاعـة املؤتمـرات التابعة للمعهد ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن والداللية . 

ر . جلنة البيع واالجيار يف املعهد
اعالن دعوة دائنني 

انـي املصفـي املحامي اسـعد جاسـم عبد 
اللطيـف لرشكـة مجموعة التـاج للوكاالت 
والتجـارة واملقـاوالت العامـة املحـدودة – 
ادعـو كل من لـه حق او دين عـىل الرشكة 
مراجعتي عـىل العنوان التـايل – بغداد حي 

الخرضاء م ٦٤١ ز ٢٧ د ٣ .
املصفي املحامي 

اسعد جاسم عبد اللطيف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان شخص 
فقـد املدعو / فـراس ماجد حميـد بتاريخ 
٢٠٠٦ يف منطقة الكفاح ولم يعثر عليه لحد 
االن .. فمـن لديـه اي معلومات عن املفقود 

اعاله اخبار اقرب مركز للرشطة .

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : ١٦١ / ب١ / ٢٠١٨ 

التاريخ : ٧ / ١٠ / ٢٠١٩ 
اعالن 

اىل / املدعـى عليـه / املدير املفـوض لرشكة الغيـث للمقاوالت 
العامة املحدودة اضافة لوظيفته .

اقـام عليـك املدعي فيصل ناجي جاسـم – امام هـذه املحكمة 
الدعـوى البدائيـة بالعـدد اعاله طلـب فيها الحكـم باجار مثل 
اتعـاب محاماة يف الدعوى املرقمة ٦٣٥ / ب٣ / ٢٠١٣ و ٢٤٣ / 
هــ س / ٢٠١٤ وتحميلك املصاريف والرسـوم وملجهولية محل 
اقامتك حسـب رشح املبلغ القضائي خضري عباس مزعل يف ٢٤ 
/ ٩ / ٢٠١٩ حسـب كتـاب وحدة التبليغات يف رئاسـة محكمة 
اسـتئناف بغـداد / الكـرخ االتحادية املرقـم ٥٨٢١ يف ٢٥ / ٩ / 
٢٠١٩ قررت هذه املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميتـني للحضـور امـام محكمـة اسـتئناف ديـاىل االتحادية 
بصفتها االصلية يف السـاعة التاسعة من صباح يوم ١٥ / ١٠ / 
٢٠١٩ ويف حـال تبلغك وعدم الحضور او ارسـال من ينوب عنك 

قانونا ستجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

لطيف خليل ابراهيم
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وزارة الزراعة

رشكة مابني النهرين العامة للبذور

م/ اعادة اعالن مزايدة رقم )12( للمرة الرابعة
تعل�ن رشكة مابني النهرين العام�ة للبذور اح�دى رشكات وزارة الزراعة 
ع�ن اعادة بيع االناث املس�تهلك )للمرة الرابعة( املتواج�د يف معامل الذرة 

الصفراء يف )املسيب – كربالء املقدسة(.
وذلك يف تمام الس�اعة الحادية عرش صباحا م�ن يوم الثالثاء املوافق 22/ 
10/ 2019 ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية يكون يوم الدوام 
الرسمي التايل هو يوم املزايدة فعىل املزايدين الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
الحض�ور يف الزم�ان واملكان املعين�ني واملذكورين اعاله كل حس�ب مكان 
املادة املباعة مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية او البطاقة املوحدة 
وبطاقة الس�كن )اصلية ومصورة ملونة( مع تأييد املجلس البلدي حسب 
سكن املزايدة والتأمينات القانونية والبالغة 20 % من القيمة املقدرة للمال 
قبل االش�رتاك يف املزايدة وحس�ب الفقرة ثالثا من امل�ادة )30( من قانون 
بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 عن املشاركة باملزايدة عىل 
ان تس�تكمل باقي التأمينات عند رس�و املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه 
املزاي�دة اج�ور نرش االع�الن والداللية البالغ�ة 2 % من ب�دل االحالة وذلك 
حس�ب االجراءات املنصوص عليها بقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 
21 لس�نة 2013 املع�دل ومبلغ 1 % تعظيم م�وارد الوزارة عىل ان يتم رفع 
الكميات خالل مدة اقصاها )15( يوم من تاريخ التبليغ باالحالة. وبخالفه 
يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خزن مقدارها )0,5 %( عن كل يوم 
تأخري وملدة )15( يوم من تاريخ االحالة القطعية او مدة االمهال وحس�ب 
الفق�رات )اوال وثاني�ا وثالث�ا( للم�ادة )36( من القانون اع�اله، وبعدها 
س�تتخذ الرشكة االجراءات القانونية التي تراها مناس�بة. وان االش�رتاك 
باملزاي�دة يعت�رب اقرار بمعاينة املال بحالته املع�روض بها ويعترب قبوال به 
وال يحق له االعرتاض الحقا ولالستفس�ار عن قيم�ة التأمينات القانونية 

مراجعة املعامل واملواقع املذكورة اعاله.
مع التقدير

اعالن مناقصة 
مجهورية العراق

ادخل اسم جهة التعاقد / وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيئة توزيع اجلنوب\فرع ميسان

اىل : ) الراغبني باالشرتاك باملناقصة(
م / : ) 2019/3 / اعالن للمرة االوىل / انشاء بناية ثالثة طوابق لقسم التوزيع يف مستودع وقود العامرة( 

1 � يرس ) رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيئة توزيع الجنوب  / فرع ميس�ان( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة ممن يحملون هوية تصنيف املقاولني نافذة لعام 2019 قابلة للتمديد 
وبدرجة تصنيف تاسعة انشائي )كحد ادنى( لتنفيذ عطاءاتهم للعمل ) انشاء بناية ثالث طوابق لقسم التوزيع يف مستودع وقود العمارة ( .

املحدد كلفته التخمينية )987,335,000( تس�عمائة وس�بعة وثمانون مليون وثالىثمائة وخمس�ة وثالثون الف دينار عراقي ال غريها ضمن تخصيصات املوازنة التش�غيلية لعام 2019 ح /112 مباني 
وانشاءات 

2 � مدة تنفيذ املرشوع )275/يوم( 
3 � ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )الصباح الجديد � املستقبل � البينة الجديدة( 

4 � س�يتم العمل وفق االلية املعتمدة للعطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 باعتماد الوثائق القياس�ية الصادرة عن وزارة التخطيط املتاحة 
لجميع املناقصني 

5 � عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيئة توزيع الجنوب / فرع ميس�ان / القس�م الفني (  خالل س�اعات الدوام 
الرسمي من الساعة 8:00 صباحا لغاية الساعة 12:00 ظهرا وكما موضحة بالتعليمات ملقديم العطاءات .

6 � متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ � التاهيل يستبعد مقدموا العطاءات يف حال تبني ما ييل : 

1 � االفالس 
2 � خرق لقانون العقوبات او قانون الرضائب 
3 �  مدرج يف قوائم )معلق , السوداء ، متلكئة( 

4  �تضارب مصالح 
5 � االحتيال والفساد 

)التمسك باملعايري االخالقية (
*ممارسة الفساد

*ممارسة االحتيال
*ممارسة تواطئ
*ممارسة قهرية 

6 � الجنسية 
ب � الوضع املايل : 

*السيولة النقدية : توفري مبلغ ) 296,200,500 (  مائتان وستة وتسعون مليون ومائتان الف وخمسمائة دينار عراقي ال غريها 
مؤيدة بكتاب صادر عن مرصف عراقي معتمد ورصني ومجاز من قبل البنك املركزي العراقي ومعنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية هيئة توزيع الجنوب / فرع ميسان 

*الحس�ابات الختامية الرابحة الخر س�نتني والتي تس�بق عام 2014 مدققة ومصدقة من قبل محاس�ب قانوني والتي تظهر تحقيق االرباح خالل تلك الس�نتني وال يجوز االحالة عىل املقاول او الرشكة 
الخارسة

ج � الخربة التخصصية :
تقديم االعمال املماثلة عدد )2( للس�نوات الس�بع املاضية عىل ان تكون كلفة  العقد الواحد ال تقل عن ) 296,200,500(  مائتان وس�تة وتس�عون مليون ومائتان الف وخمسمائة دينار عراقي ال غريها 

وكما هو وارد يف تعليمات مقدمي العطاءات )أ/4( واملثبت يف الجزء الثالث الخاص بمعايري التقديم والتأهيل 
7 � بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتمني رشاء وثائ�ق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري اىل )رشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع ميس�ان / الش�عبة القانونية ( وبعد دفع قيم�ة البيع للوثائق البالغة 

)250,000( مائتان وخمسون الف دينار عراقي . غري قابلة للرد وسيتم تسليم الوثائق يدويا 
8 � تاريخ نفاذ املناقصة )120( يوم من تاريخ الغلق 

9 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان التايل )رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيئة توزيع الجنوب / فرع ميسان / لجنة فتح العطاءات الواقع يف العمارة منطقة الشبانة مقابل جرس الجمهورية ( من 
يوم ) الثالثاء املصادف 2019/10/22 يف املوعد املحدد قبل الساعة 12:00 ظهرا التقديم بالربيد االلكرتوني غري مسموح (

العطاءات املتاخرة سوف تنرفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيئة توزيع الجنوب / فرع ميسان 
الواقع يف العمارة منطقة الشبانة مقابل جرس الجمهورية لجنة فتح العطاءات / الطابق االول / قاعة االجتماعات( ) بعد الساعة 12:00 ظهرا من يوم الثالثاء املصادف 2019/10/22 ( 

10 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) عىل شكل خطاب ضمان مرصيف او سفتجة او صك مصدق صادر عن مرصف عراقي معتمد ورصني ومجاز من قبل البنك املركزي العراقي نافذ ملدة 
ال تقل عن )150( يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان يتم اكمال باقي التأمينات 5% عند االحالة (

وبمبلغ )29,620,000( تسعة وعرشون مليون وستمائة وعرشون الف دينار عراقي معنون بأسم )رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيئة توزيع الجنوب / فرع ميسان (
11 � سيعقد مؤتمر خاص لالجابة عن استفسارات املقاولني يف تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت العاصمة بغداد  من يوم االربعاء املصادف 2019/10/16 ( يف مقر القسم الفني الواقع يف مستودع 

وقود العمارة 
12 � ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام االشرتاك يف املناقصات بصورة غري مبارشة او غري مبارشة مع مراعاة احكام الترشيعات النافذة وللرشكة الحق يف استبعاد العطاءات الغري مستوفية 

للرشوط  واملعايري
13 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بملء القسم الرابع ) استمارة العطاء لكافة املعلومات املذكورة القسم الرابع من الوثيقة القياسية وبعكسه يتم استبعاد العطاء استنادا اىل الفقرة 12:ا من القسم 

االول تعليمات مقدمي العطاء 
14 � رشكة توزيع املنتجات النفطية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

15 � اذا صادف موعد غلق املانقصة او موعد انعقاد املؤتمر عطلة رس�مية فان موعد الغلق واملؤتمر حس�ب الحال س�يكون يف اليوم الذي ييل العطلة وبتمام الس�اعة املحددة يف التاريخ االس�اس  لعقد 
املؤتمر وساعة غلق املناقصة 

16 � العطاءات املدونة بقلم رصاص او اي مادة قابلة للمسح سيتم استبعادها 
17 � يف حال فشل مقدم العطاء الفائز يف تقديم ضمان حسن االداء او توقيع العقد سوف يرتتب عنه الغاء االحالة ومصادرة ضمان العطاء دون الحاجة اىل حكم قضائي

18 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور االعالن
19 � يلتزم مقدموا العطاء بتقديم براءة ذمة صادرة من دائرة التقاعد والضمان االجتماعي تؤيد شمول العاملني لديهم بالضمان االجتماعي 

20 � اذا صادف موعد الغلق عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا للغلق
21 � تقديم كتاب عدم ممانعة  باالشرتاك باملناقصة صادر من هيئة الرضائب معنون بأسم رشكة توزيع املنتجات النفطية / هيئة توزيع الجنوب / فرع ميسان

opdc.oil.cov.iq 22 � املوقع الرسمي للرشكة
missan_dis@scopd.com.iq � 23

اعالن مزايدة علنية
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة/ قس�م القانونية ع�ن اجراء املزايدة 
العلني�ة لتأجري بناي�ة العقارات العائدة لجامعتن�ا واملدرجة ادناه 
فع�ىل الراغب�ني يف االش�رتاك باملزاي�دة املذك�ورة مراجع�ة ديوان 
الجامعة/ الش�ؤون القانوني�ة الواقع يف املدين�ة الجامعية طريق 
كوف�ة/ نجف لالط�الع عىل التفاصيل والعق�ار املعلن عنه موقعيا 
وخ�الل مدة ثالث�ون يوما ابتداء م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن إذ 
ستجري املزايدة يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم التايل للمدة 
اعاله بدي�وان الجامعة مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية 
البالغ�ة 50 % من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة 
جامعة الكوفة/ صندوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة من دوائر 
الرضيبة املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس 
س�نة املزاي�دة وكتاب يتضمن الرق�م الرضيبي للمزاي�د اضافة اىل 
بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة 
عىل ان يتم جلب كتاب مكتب التس�جيل الجنائي للمتقدم للمزايدة 
وبحس�ب محافظته يف حال رس�و املزايدة عىل ان يقوم املس�تأجر 
بأيداع تأمينات مقدارها 10 % من قيمة عقد االيجار الس�نوي يتم 
ارجاعه�ا بعد انتهاء م�دة العقد يف حالة عدم ترت�ب مبالغ بذمته 
نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملأجور وال يجوز اشرتاك 
املوظف�ني الذين ذكرتهم احكام املادة )4( م�ن قانون بيع وايجار 
ام�وال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اج�ور الخدمة وكافة املصاريف وفق القانون املش�ار اليه 

اعاله.
اوالً:- حانوت املجمع الداخيل السابع/ االقسام الداخلية

1- القيمة التقديرية السنوية )5000000( خمسة ماليني دينار.
2- حانوت ديوان الجامعة

3- القيمة التقديرية السنوية )2000000( مليونا دينار.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 5705/ش2019/2

التاريخ 2019/10/3
اعالن

اىل املدعى عليه / معن عبد الهادي رحمن
اقامت املدعية ) حميده هاش�م عواصه( الدعوى بالعدد 5705/

ش2019/2 ام�ام ه�ذه املحكمة تطل�ب فيها نفقة  مس�تمرة 
الطفاله�ا كل من )محمد ص�ادق وزينب وفاطم�ة( وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار محلة 
حي العسكري /النجف قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى 
وبموع�د املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
وعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة القادم 
املوافق يوم 2019/10/13 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل
����������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 268/19 علوة الفحل
املحلة او رقم واسم املقاطعة 18 علوة الفحل
الجنس دار مفرز لدارين بصورة غري رسمية

النوع ملك رصف
رقم الباب

 رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 200م2
املشتمالت : غرفتني واستقبال وصالة ومطبخ وصحيات

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية

الشاغل لطيف كاظم كزار
مقدار املبيع : 150,000,000 مائة وخمسون مليون 

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الكوف�ة باملزاي�دة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاله العائ�د للراهن لطيف كاظ�م كزار لقاء 
طل�ب الدائن املرته�ن مرصف جيهان البال�غ )124,000( دينارا 
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30(

يوما اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا 
مع�ه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغ�ة )اعاله( دين�ارا وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة
التاريخ : 2019/10/7

اىل املدعوة/ملكة عياش سلطان
اعالن

ق�دم طال�ب حجة الوف�اة احم�د عمران نوم�ان طلب�ا اىل هذه 
املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعوة ) ملكة 
عي�اش س�لطان ( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن  

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

الع�دد: 117/ش /2019                               
التاريخ:2019/10/6

م/تبليغ
ق�ررت ه�ذه املحكمة تبلي�غ املدع�ى عليه اديب ضاهر جاس�م 
بقرار املحكم�ة يف الدعوى املرقم�ة )117/ش/2019( واملقامة 
م�ن قبل املدعية )رقية جادر طالب( بموعد قرار الحكم يف تاريخ 
2019/9/30 واملتضمن�ة دعوى التفريق لل�رضر من قبل هذه 
املحكم�ة وملجهولية محل اقامتك تقرر تبليغ�ك بالحكم الغيابي 
بجريدتني محليتني. للتفضل باالطالع واتخاذ مايلزم من قبلكم.

م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...
القايض 

حردان خليفة جاسم
����������������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد: 1270/ش/2019 

التاريخ :2019/10/6
م/اعالن 

اىل املدعى عليه )محمد زاحم حسني (
اقامت املدعية )وفاء محمود يوس�ف (الدعوى الرشعية املرقمة 
1270/ش/2019 والتي تطلب فيها تأييد حضانة األطفال )سعد 
وعيل وعبيده( أوالد محمد زاحم حسني وملجهولية محل اقامتك 
حسب كتاب مركز رشطة سامراء بالعدد 6158 يف 2019/10/1 
واشعار املختار )باز محمود حسني( مختار منطقة حي الهادي 
/س�امراء واملذيل بتوقيع الش�اهدين )جمال محمود يوس�ف و 
ع�دي احمد يوس�ف( و املصدق م�ن قبل املجل�س املحيل لقضاء 
س�امراء ق�ررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني بالحض�ور بموعد املرافعة املواف�ق 2019/10/20 ويف 
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا فس�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلناً وفق القانون 
القايض

كاظم متعب داود
����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 6287/ش2019/1

التاريخ 2019/10/7
اىل املدعى عليه / زمان عبد االمري جرب

اقام�ت املدعي�ة نريمان رايض غي�دان الدع�وى املرقمة 6287/
ش2019/1 والت�ي تطل�ب فيها تأيي�د حضانته�ا الطفالها كل 
م�ن )غدير ومهدي( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار الجزائ�ر /2 ب قررت املحكمة تبليغك 
بموعد املرافعة املصادف يوم 2019/10/14 بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعند عدم حضورك او م�ن ينوب عنك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية   

اع��الن  
رقم االضبارة 2152 / 2018

التاريخ 8 / 10 / 2019 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكاظمي�ة حصة املدينني م�ن العقار تسلس�ل 287 / 20 م 
عطيفية الواقع يف الكاظمية شارع النواب العائد للمدينني محمود طه ياسني ونور 
محمود طه املحجوز لقاء طلب الدائن حيدر عبد الله خرض البالغ ) 11,845,000 
( مدينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مستصحباً معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 

املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :-

املنفذ العدل / جهاد عبد الكريم    
1- موقع�ه ورقم�ه :- العطيفي�ة تسلس�ل 287 / 20 م عطيفي�ه يف الكاظمية / 

شارع النواب                            
2- جنسه ونوعه :- عمارة ملك رصف     

3- حدوده واوصافه :- يف صورة القيد والخارطة  
4- مش�تمالته :- العقار عبارة عن عمارة ركن يقع يف الكاظمية / ش�ارع النواب 
ويتك�ون م�ن طابقني االريض يحتوي عىل ) 8 ( محالت ) 6 ( محالت مس�تأجرة ) 
2 ( فارغ�ة ويحتوي عىل دار س�كن عدد ) 2 ( فارغة يتك�ون كل واحد منهما من 
غرفتني نوم وحمام ومرافق ومطبخ وهول صغري والطابق الثاني من شقة عدد ) 
1 ( فارغة تتكون من غرفتني نوم وحمام ومرافق ومطبخ وهول صغري البناء من 

العكاده شيلمان وطابوق ومجهز بالكهرباء ودرجة البناء دون الوسط 
 5- مساحته :- 412,96 م2                          

 6 - درجة العمران :- دون الوسط   
 7- الشاغل :- املستأجرين يرغبون بالبقاء بعد البيع   

8- القيم�ة املق�درة لعم�������������وم العق�ار 824,000,000 ملي�ون دين�ار 
حص�ة املدين محمود طه ياس�ني ) 7,248,148 ( مليون وحصة نور محمود طه 

) 4,348,888 ( مليون

����������������������������������������������������������
إعالن 

اىل الرشيك / محمود نور محسن
اقتىض حضورك اىل صندوق اإلسكان العراقي الكائن يف )البرصة – كوت 
الحج�اج – مجمع وزارة االعمار واالس�كان – تقاطع حي الرس�الة(. 
وذل�ك لتثبي�ت إق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام الرشيك�ة )فاطمة ناجي 
عط�ا( بالبناء عىل حصتها املش�اعة يف القطعة املرقمة )1347/811( 
مقاطعة )القبل�ة( لغرض تسليفه قرض اإلسكان وخالل مدة أقصاها 
)15( يوما داخل العراق، وش�هراً خارج العراق من تاريخ نرش اإلعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبالً. 
����������������������������������������������������������

مقتبس حكم غيابي
1.اسم املحكمة: محكمة قوى االمن الداخيل األوىل املنطقة الخامسة

2.اسم املجرم الغائب: العريف عيل يحيى زياره حيدر ابوعيل 
3.رقم الدعوى: 2019/691

4.تاريخ ارتكاب الجريمة: عام 2018 
5.تاريخ الحكم: 2019/9/4

6.املادة القانونية: )32( من ق.ع.د رقم 14 لسنة 2008 املعدل.
7.املنسوب اىل/ مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشآت.

8.خالصة الحكم: الحبس ملدة )س�بع س�نوات( وفق املادة )32( أوالً من )ق.ع.د( 
رق�م 14 لس�نة 2008 بداللة املادتني 61/أوال و 69/ أوال من ق.أ.د رقم 17 لس�نة 
2008 الختالس�ه املس�دس الحكومي الذي بذمته واملرق�م )GMF071( نوع كلوك 
مع ملحقاته وهي مخزن مس�دس عدد)3( ثالثة و)30( ثالثون إطالقة من نوعه 
وحافظة مس�دي ع�دد)1( واحد وفرش�ة تنظيف ع�دد)1( واحد وم�رود تنظيف 

عدد)1( واحد ومالية عتاد عدد)1( واحد عند غيابه بتاريخ 2018/8/2. 
9.تضمين�ه مبلغ مقداره )3160000( ثالثة ماليني ومائة وس�تون ألف دينار عن 
قيم�ة املس�دس املختلس أع�اله وملحقاته واالطالق�ات املوصوفة أعاله اس�تناداً 
ألح�كام امل�ادة )32( ثانياً من )ق.ع.د( رقم 14 لس�نة 2008 املعدل تس�تويف منه 

بالطرق التنفيذية.  
10.اعتب�ار جريمته أعاله مخلة بالرشف اس�تناداً للم�ادة 21/أ- 6 من ق.أ.د رقم 

11 لسنة 1969 املعدل.  
11.طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل استناداً ألحكام املادة )38/اوالً/أ( من 

ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
12.إعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض عليه أينم�ا وجد لتنفيذ 
الحك�م الصادر بحقه وإلزام املواطنني األخبار عن محل اختفائه اس�تنادا ألحكام 

املادة 69)/ ثانياً وثالثاً( من ق.أ.د رقم 17 لسنة 2008.
13.تعميم اوصاف املسدس املختلس املشار اليه أعاله وف القانون. 

14.تنزيل املس�دس املش�ار اليه أعاله وملحقاته واالطالق�ات املوصوفة أعاله من 
ذمة املحكوم بعد تسديده مبلغ التضمني.

15.حجز أمواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا ألح�كام ملادة 69/ رابعا من ق.أ.د 
رقم 17 لسنة 2008.

16.تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب )جبار عات�ي جرب( مبل�غ قدره 
)25000( خمس�ة وع�رشون ألف دينار ترصف لهمن خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية.
ق�راراً غيابيا صادرا باتفاق اآلراء اس�تنادا ألحكام املادة )60/ سادس�ًا( من ق.أ.د 
رقم 17 لس�نة 2008 قاب�ال لالعرتاض والتمييز اس�تناداً ألحكام امل�ادة )71/اوالً 

وثانياً( من نفس القانون وافهم بتاريخ 2019/9/4.
العميد الحقوقي مرتىض هادي عبد عيل

رئيس محكمة

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية   

اع��الن  
رقم االضبارة 2151 / 2018

التاريخ 8 / 10 / 2019 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكاظمي�ة حصة املدينني م�ن العقار تسلس�ل 287 / 20 م 
عطيفي�ة الواق�ع يف الكاظمية ش�ارع الن�واب العائد للمدينني رسم�د واحمد اوالد 
محمود طه املحجوز لقاء طلب الدائن حيدر عبد الله خرض البالغ ) 38,300,000 
( ملي�ون دينار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوماً 
تب�دأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحباً معه التأمين�ات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م التسجيل والداللية عىل 

املشرتي .
املواصفات :-

املنفذ العدل / جهاد عبد الكريم    
1- موقع�ه ورقم�ه :- العطيفي�ة تسلس�ل 287 / 20 م عطيفي�ه يف الكاظمية / 

شارع النواب                            
2- جنسه ونوعه :- عمارة ملك رصف     

3- حدوده واوصافه :- يف صورة القيد والخارطة  
4- مش�تمالته :- العقار عبارة عن عمارة ركن يقع يف الكاظمية / ش�ارع النواب 
ويتك�ون م�ن طابقني االريض يحتوي عىل ) 8 ( محالت ) 6 ( محالت مس�تأجرة ) 
2 ( فارغ�ة ويحتوي عىل دار س�كن عدد ) 2 ( فارغة يتك�ون كل واحد منهما من 
غرفتني نوم وحمام ومرافق ومطبخ وهول صغري والطابق الثاني من شقة عدد ) 
1 ( فارغة تتكون من غرفتني نوم وحمام ومرافق ومطبخ وهول صغري البناء من 

العكاده شيلمان وطابوق ومجهز بالكهرباء ودرجة البناء دون الوسط 
 5- مساحته :- 412,96 م2                          

 6 - درجة العمران :- دون الوسط   
 7- الشاغل :- املستأجرين يرغبون بالبقاء بعد البيع   

8- القيم�ة املق�درة لعم�������������وم العق�ار 824,000,000 ملي�ون دين�ار 
حص��ة املدين احم�د محم�ود ط�ه ) 8,697,777 ( مليون وحص�ة املدين رسمد 

محمود طه ) 8,697,777 (

����������������������������������������������������������
جمهورية العراق / وزارة العدل

دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية   
اع��الن  

رقم االضبارة 2625 / 2018
التاريخ 8 / 10 / 2019 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكاظمي�ة حصة املدينني م�ن العقار تسلس�ل 287 / 20 م 
عطيفية الواقع يف الكاظمية شارع النواب العائد للمدينني نور وزينب ومريم اوالد 
فيصل كاظم املحجوز لقاء طلب الدائن حيدر عبد الله خرض البالغ ) 39,397,500 
( دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مستصحباً معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 

املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :-

املنفذ العدل / جهاد عبد الكريم    
1- موقع�ه ورقم�ه :- العطيفي�ة تسلس�ل 287 / 20 م عطيفي�ه يف الكاظمية / 

شارع النواب                            
2- جنسه ونوعه :- عمارة ملك رصف     

3- حدوده واوصافه :- يف صورة القيد والخارطة  
4- مش�تمالته :- العقار عبارة عن عمارة ركن يقع يف الكاظمية / ش�ارع النواب 
ويتك�ون م�ن طابقني االريض يحتوي عىل ) 8 ( محالت ) 6 ( محالت مس�تأجرة ) 
2 ( فارغ�ة ويحتوي عىل دار س�كن عدد ) 2 ( فارغة يتك�ون كل واحد منهما من 
غرفتني نوم وحمام ومرافق ومطبخ وهول صغري والطابق الثاني من شقة عدد ) 
1 ( فارغة تتكون من غرفتني نوم وحمام ومرافق ومطبخ وهول صغري البناء من 

العكاده شيلمان وطابوق ومجهز بالكهرباء ودرجة البناء دون الوسط 
 5- مساحته :- 412,96 م2                          

 6 - درجة العمران :- دون الوسط   
 7- الشاغل :- املستأجرين يرغبون بالبقاء بعد البيع   

8- القيم�ة املق�درة لعم�������������وم العق�ار 824,000,000 ملي�ون دين�ار 
حص�ة كل واحدة من املدينات نور وزينب ومريم اوالد فيصل كاظم ) 3,662,222 

( مليون دينار 

����������������������������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية يف الزبري 

العدد: 893/بحث/2019 
التاريخ: 2019/10/7

اعالن 
اىل املدعى عليه / يس�ر منس�ي ع�ياده

اقام زوج ابنتك املدعو محمد عبدالرزاق برغش الدعوى الرشعية املرقمة 
أعاله والتي يطلب فيها مطاوع��ة ابنت�ك ولدى تبليغك بموجب كتاب 
مرك�ز رشطة ابي الخصي�ب بالع�دد 9330 يف 2019/9/17 فقد تبني 
إن�ك مرتحل اىل جهة مجهول�ة ولرشح مختار محلة الحي العس�كري 
وال�ذي ايد ارتحال�ك اىل جهة مجهول�ة. وعليه ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف مكتب 
البح�ث االجتماعي يوم 2019/10/29 الس�اعة التاس�عة صباحاً ويف 

حالة عدم حضورك سوف تجري الدعوى بحقك غياباً.
القايض / فالح حسن حصني

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

لجنة تثبيت امللكية / منديل 
العدد : 5 / ت . م / 2019 
التاريخ : 1 / 10 / 2019 

اعالن قرار تثبيت عائدية عقار مجددا 
بتاري�خ 16 / 9 / 2019 اص�درت لجنة تثبي�ت امللكية يف منديل قرارها 
بتثبيت عائدية العقار املرقم 185 / بوياقي – باس�م طالب التس�جيل 
املج�دد ) قدري�ة احمد س�لمان ( وعىل م�ن لديه اعرتاض ع�ىل القرار 
املذك�ور اقام�ة الدعوى امام املحكمة املختصة خ�الل مدة ثالثني يوما 
م�ن اليوم التايل لنرش هذا االعالن اس�تنادا الحكام املادة 49 من قانون 
التس�جيل العقاري رقم 43 لس�نة 1971 وعند انتهاء املدة وعدم ورود 
اش�عار من املحكم�ة باقامة الدعوى لديها خالل املدة املذكورة س�وف 

تستكمل اجراءات التسجيل وفق القانون .
القايض 

قحطان خلف خالد 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف منديل 

قايض محكمة بداءة منديل 
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1650 / ب3 / 2019 

التاريخ : 3 / 10 / 2019 
م / اعالن 

اىل املدعى عليه / سالم حافظ مهدي 
اقام عليك املدعي ) مرتىض منعم فاضل ( الدعوى املرقمة 1650 / ب3 
/ 2019 والتي تتضمن مطالبك بمبلغ قدره ) اربعمائة مليون دينار ( 
عن فرق بدل القطعة املرقمة 3 / 69 م2 الحميدية الجنوبية وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب ماثبت يف كتاب مركز رشطة القناة املرقم 12789 
امل�ؤرخ يف 9 / 9 / 2019 وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ املفوض عالء 
كري�م بتاري�خ 8 / 9 / 2019 واملص�دق بختم من قب�ل املجلس املحيل 
لحي املس�تنرصية – عليه قرر تبليغك نرشا بالصحف املحلية للحضور 
امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 16 / 10 / 2019 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

ستجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

شيماء عباس عيل 
����������������������������������������������������������

جمهورية العراق / وزارة العدل
دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكاظمية   

اع��الن  
رقم االضبارة 2150 / 2018

التاريخ 8 / 10 / 2019 
تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكاظمي�ة حصة املدينني م�ن العقار تسلس�ل 287 / 20 م 
عطيفي�ة الواق�ع يف الكاظمية ش�ارع الن�واب العائ�د للمدين زينب رش�يد حميد 
املحج�وز لق�اء طلب الدائن حيدر عب�د الله خرض البال�غ ) 47,895,000 ( مليون 
دين�ار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مستصحباً معه التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة 

املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املواصفات :-

املنفذ العدل / جهاد عبد الكريم    
1- موقع�ه ورقم�ه :- العطيفي�ة تسلس�ل 287 / 20 م عطيفي�ه يف الكاظمية / 

شارع النواب                            
2- جنسه ونوعه :- عمارة ملك رصف     

3- حدوده واوصافه :- يف صورة القيد والخارطة  
4- مش�تمالته :- العقار عبارة عن عمارة ركن يقع يف الكاظمية / ش�ارع النواب 
ويتك�ون م�ن طابقني االريض يحتوي عىل ) 8 ( محالت ) 6 ( محالت مس�تأجرة ) 
2 ( فارغ�ة ويحتوي عىل دار س�كن عدد ) 2 ( فارغة يتك�ون كل واحد منهما من 
غرفتني نوم وحمام ومرافق ومطبخ وهول صغري والطابق الثاني من شقة عدد ) 
1 ( فارغة تتكون من غرفتني نوم وحمام ومرافق ومطبخ وهول صغري البناء من 

العكاده شيلمان وطابوق ومجهز بالكهرباء ودرجة البناء دون الوسط 
 5- مساحته :- 412,96 م2                          

 6 - درجة العمران :- دون الوسط   
 7- الشاغل :- املستأجرين يرغبون بالبقاء بعد البيع   

دين�ار  ملي�ون   824,000,000 العق������ار  لعم��وم  املق�درة  القيم�ة   -8
حص�����������ة املدينة زينب رشيد حميد ) 28,992,592 ( مليون

تنويه
كن�ا ق�د نرشنا يف جريدة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 1984 يف 18/ 9/ 2019 
اع�الن مديري�ة زراعة صالح الدين وق�د ورد س�هواً يف ت )23( خطأ يف جميع 
الحق�ول والصحيح ه�و يف حقل القطع�ة )8/ 83( ويف املقاطعة )33/ الثنية 
والفضي�الت( ويف املس�احة )160 دون�م( ويف التخم�ني )800 دين�ار( ويف ت 
)24( ظه�ر خطأ يف جميع الحق�ول والصحيح هو حقل القطعة )3/ 83( ويف 
املقاطعة )33/ الثنية والفضيالت( ويف املس�احة )160 دونم( والتخمني )800 

دينار( لذا اقتىض التنويه.
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فقدان

فق�دت من�ي هوي�ة الطال�ب الص�ادرة م�ن الكلي�ة الرتبوي�ة 
املفتوحة/ النجف االرشف يف 3/ 3/ 2019 بأس�م )مالك عباس 

شطنان( فعىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار.
����������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

دار القضاء يف بلدروز 
محكمة بداءة بلدروز 

العدد : 454 / ب / 2019 
التاريخ : 6 / 10 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / حسني محمد اسماعيل خميس – مجهول محل االقامة . 

بن�اء عىل الدعوى البدائية املرقمة 454 / ب / 2019 والتي اقامها املدعي انور 
حمي�د علوان والتي يطلب فيها الزامك بدفع مبلغ مائة وخمس�ة ماليني دينار 
بموج�ب وصل االمانة امل�ؤرخ 25 / 2 / 2015 وقد حددت املحكمة يوم 13 / 
10 / 2019 الس�اعة التاس�عة صباحا موعدا للمرافعة ونظرا ملجهولية محل 
اقامت�ك تقرر تبليغ�ك باملوعد اعاله بواس�طة صحيفتني محليتني وبعكس�ه 

سوف تستكمل املحكمة اجراءاتها القانونية بحقك وفقا للقانون .
القايض 

صالح سعيد محمود 
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
دار القضاء يف بلدروز 
محكمة بداءة بلدروز 

العدد : 266 / ب / 2018 
التاريخ : 6 / 10 / 2019 

اعالن 
اىل املدعى عليه / حسني محمد اسماعيل خميس – مجهول محل االقامة . 

بتاري�خ 2 / 6 / 2019 اصدرت محكمة بداءة بلدروز قرارها بالدعوى املرقمة 
266 / ب / 2018 تضمن الحكم بالزامك بتاديتك للمدعي ) انور حميد علوان 
( مبل�غ مق�داره ) 000 ، 000 ، 160 ( مائ�ة وس�تون ملي�ون دينار بموجب 
الص�ك املرق�م ) 0000001 ( امل�ؤرخ يف 20 / 6 / 2015 حكم�ا غيابي�ا قابال 
لالع�رتاض والتمييز ومن حقك االعرتاض عىل الق�رار املذكور او تمييزه خالل 

املدة القانونية وبعكسه سيكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض 

صالح سعيد محمود 

����������������������������������������������������������
جمهورية العراق / وزارة العدل

دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ البياع 
اع��الن  

رقم االضبارة 287 / خ / 2019 
التاريخ 7 / 10 / 2019  

تبيع مديرية تنفيذ البياع حصة املدينة من العقار تسلسل 34 / 15 م 11 أبو املعالف 
الواق�ع يف اب�و املعالف الدوانم العائ�د للمدين نورية لطيف س�عد املحجوز لقاء طلب 
الدائن س�عدية هادي كاظم البالغ 9,253,520 دينار تس�عة مالي�ني ومئتان وثالثة 
وخمس�ون الف وخمس�مائة وعرشون دينار بضمنه رس�م التحصي�ل فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مدة ثالثني يوم�ًا تبدأ من الي�وم التايل للنرش 
مس�تصحباً مع�ه التأمينات القانونية ع�رشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املواصفات :-

املنفذ العدل / شذى هاشم عمر 
1- موقعه ورقمه :- ابو املعالف / الدوانم 34 / 15 م 11 أبو املعالف                                

2- جنسه ونوعه :- ارض زراعية    
3- ح�دوده واوصاف�ه :- كم�ا مثبت يف خارطة االف�راز – مواصفات�ه ارض زراعية 
خالية من املغروسات مشيد عليها ) خمس دور سكن ( مسقفة بالكونكريت املسلح 

قسم منها مشيدة بالبلوك املجوف وقسم بالطابوق 
4- مشتمالته :-  

 5- مساحته :- ) 5 ( دونم و ) 13 ( أولك و ) 50 م (                         
 6 - درجة العمران :- وسط  

 7- الش�اغل :- رشكاء يرغبون بالبقاء بعد البيع وحصة املدينة خالية        
8- القيم�ة املقدرة :- 460,000,000 أربعمائة وس�تون ملي�ون دينار لعموم العقار 

ارضاً وبناءاً وحصة املدينة 81,000,000 واحد وثمانون مليون دينار

املدير العام
ورئيس جملس االدارة

العدد 3
التاريخ 2019

ع / مدير هيئة توزيع اجلنوب 
قاسم مطرش قاسم
مدير فرع ميسان
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          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 066-SC-19 
Provision of provide package service of crude oil transportation for PTF and EPF  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under 

the laws of Hong Kong, with its branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, 
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part, hereby gladly invite 
you to tender Provision of Modified Container for EBS oilfield. 

 
Tender Title: Provision of provide package service of crude oil transportation for PTF and EPF 
Tender No.: 066-SC-19 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for first time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with 
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED\ C&P Dept, starting from this announcement date, to get the 
bidding documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase 
Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek two contractors which have enough experience and ability 
that can carry out the project of Provision of Package Service of Crude Oil Transportation 
Part Two:  
If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB 
documents before 4:00 PM of 22nd October 2019 at Nahrawan S2 Camp. 
 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which 
sealed separately before 4:00 PM of 24th October 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company 
Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.  
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be 
read and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that 
can be read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in three different stamped and sealed envelopes 
and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender 
number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the 
project, please inform the C&P Dept. before the date of 22nd October 2019 by Email to 
wuchenshen@ebspetroleum.com/wangshaoyu@ebspetroleum.com/ baoxiaofang@ebspetroleum.com / 
cp@ebspetroleum.com, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.  
 

Contact Number : 0772 9818 999 Wu Chen Shen  

 
          EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

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

Public Tender Announcements for Tender No: 065/SC/19 
Rental of 16 pickup for 24 hours service and night working 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

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

 
Tender Title: Rental of 16 pickup for 24 hours service and night working 

Tender No.: 065/SC/19 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for first time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date , to get the bidding documents by paying the tender fee (100$) 
after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
 
Part One: Scope of Work:  

To seek a Contractor who can provide Rental of 16 pickup for 24 hours service and night working. 
Estimate 10 pickups work from 16:00 to 24:00 daily on call service, Another 6 pickups work for 24 hours daily on call 
service, The work for 24 hours pickup should with one driver position in 3 shift (according to Iraqi Labor Law). All the 
pickups used for EBS oil field that include S1 area and S2 area. 
 
EBS(Company) will pay the contractor by daily rate according to workorder and actual timesheet signed by user department 

Contractor should be responsible for all issues may arise during work, but not limited to fuel, maintenance, lubricant fluid, 

driver salary, food, PPE, social assurance and vehicle insurance, vehicle/driver security clearance,  traffic accident, 

damage, people injured or death, etc., and hold Company impunity. Working time will be according to end user working 

time. Contractor should abide by all instruction ordered by end user regarding transportation service and destination 

Part Two:  
1. If the bidder is willing to participate in this project, please submit USD 100.00 to purchase ITB documents before 

04:00 PM on 22nd October 2019 at Nahrawan S2-1 Camp. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before 

4:00 PM on 22nd October 2019 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2-1 

Camp before the deadline of tender. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
B. Commercial proposal (with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 
C. Bid Bond with value of 1% of Commercial proposal value. 

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

4.  In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the 
C&P Dept. before the date of 20th October 2019 by Email: nidawei@ebspetroleum.com /  
baoxiaofang@ebspetroleum.com / wangshaoyu@zhenhuuoil.com / cp@ebspetroleum.com , for the purpose of 
answering as soon as possible before the bidding date. 

5.  The winner company of the tender should pay the announcement fee. 

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية بتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائ�دة اىل بلدية )الحرية( وملدة )س�نة واحدة( وفق�اً الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل 
م�ن يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجع�ة بلدية الحرية او اللجنة خالل )15( يوماً تبدأ من 
الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحباً معه التأمينات القانوني�ة البالغة 200 % من القيمة املقدرة 
بأس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50 % من القيمة 
املق�درة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تناداً اىل ما جاء بالقانون آنفاً وكت�اب محافظة النجف/ مكتب 
الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 3/ 1/ 2016 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوماً يف الساعة 
)الحادية عرش صباحاً( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي 

يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك.

الرشوط املطلوبة
1- عىل املستأجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية(.

2- عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30( يوماً من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى.
3- عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانوناً.

4- استناداً اىل كتاب محافظة النجف االرشف/ مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 28/ 9/ 2014 يلزم اصحاب الحرف 
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم.

مجلس القضاء االعىل
محكمة استئناف النجف االتحادية

الهيئة االستئنافية 
العدد : 536/س/2019

التاريخ 2019/10/7
اىل املستأنف عليه / محمد نارص كريم

تبليغ
تحية طيبة ..

لالس�تئناف املقدم ام�ام هذه املحكمة من قبل املس�تأنف 
مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته عىل القرار الصادر من 
محكمة بداءة النجف املرق�م 637/ب2019/2 وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ثامر موىس 
عباس واش�عار مختار ح�ي القاس�م /2 يف النجف محمد 
خض�ري العب�ودي عليه تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني بالحض�ور امام ه�ذه املحكمة صباح 
ي�وم املرافعة املصادف 2019/10/23 الس�اعة التاس�عة 
والنص�ف صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك حضوريا وعلنا 

وفق القانون
القايض

خضري سابط البدري
رئيس الهيئة االستئنافية بصفتها االصلية 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 3878/ب2019/3
التاريخ 2019/10/6

اىل املدعى عليه / )عبد الرحمن عبد الحسن طرفه( 
اقام املدع�ي ) عباس حاتم عبد( الدع�وى البدائية املرقمة 
اع�اله والتي يطلب فيها الحكم ب�� )الحكم برفع التجاوز 
وتس�ليم العقار املرق�م 3/79403 حي الس�الم اىل املدعي 
اع�اله خالي�ا  م�ن الش�واغل ( ولثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي 
الجهاد نوري عب�د الهادي النويني لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور يف 
موع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 2019/10/23 وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانوان س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3377/ب2019/1

التاريخ 2019/10/3
اىل املدعى عليه ) عباس جرب حمود(

اقام املدعي )رائد ناظم منفي( الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها الحكم ب� )بتسديدك له مبلغا مقداره ستة 
واربعون مليون دينار عن قرضة حسنة بموجب وصل االمانة 
املس�تحق االداء ( لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الس�الم 3 حيدر محسن 
الش�مري لذا قررت هذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 
2019/10/15 وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
عيل حميد الحيدري

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

دائرة الكاتب العدل يف /النجف
العدد : 1105

التاريخ 2019/9/29
اعالن
انذار

بواسطة السيد الكاتب  العدل يف النجف االرشف
وجه الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف االرشف وكيلت�ه الحقوقية 
)ح�ال رؤوف حم�زة( بموجب وكالتها املرقم�ة ) 26199( يف 
2015/12/20 االن�ذار املرق�م بالع�دد العم�وم )13983( يف 
2019/5/5 ويف سجل االنذارات ) 1093( اىل السيد ) املدين / 
غالب وحيد ديل( عنوانه النجف االرشف / حي الشهداء / م / 

318 ز /54  د/3/6224
بالنظ�ر لقيامك بمخالفة بنود العقد املربم معك الس�تئجارك 
)ساحة البيع املبارش للس�يارات( ولتحقق مبالغ دين بذمتك 
والبالغة قدرها) 1600000( مليون وس�تمائة الف دينار لذا 
نن�ذرك بمراجعة مديري�ة بلدية النجف وتس�ديد الدين خالل 
فرة )7( ايام من تاريخ تبليغك باالنذار وبخالفه س�وف يتم 

مراجعة املحاكم وتحميلك كافة التبعات القانونية
ارس�ل االنذار بيد مبلغ دائرتنا الس�يد ) كاظم مسلم كاظم( 
لغ�رض تبليغ�ك باالنذار اعي�د الين�ا مرشوحا علي�ه بانه لم 
يس�كن منطقتنا وغري مس�جل يف س�جالتنا مخت�ار منطقة 
حي الشهداء /3 وكما مدون باالشعار املختار السيد ) لعيبي 
كاظ�م الحيدري( ل�ذا قررنا النرش بالصحيفتني الرس�ميتني 
لغ�رض تبليغك باالنذار ويعت�رب التبليغ نافذ من تاريخ النرش 

وملدة سبعة ايام 
ع الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

لقاء طالب مجيد
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 39 كشف/ب2019/3

التاريخ 2019/10/6
اىل املدعى عليه / )قاسم سلمان جابر( 

اقام املدعي ) احمد عبد الحسني رايض رئيس مؤسسة العني 
االجتماعي�ة اضافة لوظيفته( الدعوى البدائية املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها )اجراء الكشف املستعجل عىل العقار املرقم 
3970 ب�راق جديدة( ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الجهاد /2 فيصل 
ش�مران الس�عيدي  ل�ذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني للحض�ور يف موع�د املرافعة 
املصادف يف يوم 2019/10/14 وعند عدم حضورك او ارسال 
من ين�وب عنك قانوان س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3861

التاريخ 2019/10/8
اعالن

اىل املدعى عليه / عالء سعيد هاشم
بن�اء عىل الطلب املق�دم من قبل املدعوه ) دع�اء عيل محي( امام 
ه�ذه املحكمة واملتضمنة طلب حجة اذن باس�تصدار حجة جواز 
سفر الوالدك القارصين كل من ) حسني وفرقان( وملجهولية محل 
اقامتك وحس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الغري 
1 / النج�ف لذا ق�ررت هذه املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني 
يوميت�ني محليتني رس�ميتني فعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة 
بعد تبلغك بثالثة ايام من تاريخ النرش وعند عدم حضورك س�وف 

يتم السري باجراءات الحجة وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 3841/ب2019/4
التاريخ 2019/10/2

اىل املدعى عليه / )فيصل حنون علوان( 
اقام املدعي ) السيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته( ( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اعاله والتي يطلب فيها )الحكم بتس�ديدك الدين 
م�ع الفوائ�د املرتبة بذمت�ك لدائ�رة املدعي اضاف�ة لوظيفته عن 
ايج�ارك جزء من العقار املرق�م 3/110423 حي الغري من دائرة 
املدع�ي اع�اله للف�رة م�ن 2009/9/4 ولغاي�ة 2016/2/15(  
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مخت�ار ح�ي كنده حس�ان حمي�د املحنة  علي�ه  قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافع�ة املصادف يف ي�وم 2019/10/14 وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 92 / ب2 / 2019 
التاريخ : 16 / 9 / 2019 

اعالن 
تنفيذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى اعاله والقايض 
بازالة ش�يوع العق�ار املوصوف ادناه بيعا والعائد للس�يد ) ماهر 
جعفر حسني ( ورشكائه والكتساب القرار الدرجة القطعية تقرر 
االع�الن عن بيع�ه يف الصحف املحلية ) ملدة ثالث�ون يوما ( اعتبارا 
م�ن اليوم التايل للنرش فعىل من له الرغب�ة مراجعة هذه املحكمة 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة ) 10 % ( من القيمة 
املقدرة له والبالغة ) 000 ، 000 ، 43 ( ثالثة واربعون مليون دينار 
( بصك مصدق لحساب هذه املحكمة ان لم يكن رشيكا وستجري 
االحال�ة القطعي�ة بعهدة الراغب االخري بعد الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورسوم التسجيل عىل املشري.

القايض 
مهدي قدوري كريم 

االوصاف : 
1 – ان العق�ار املرق�م 2 / 957 مقاطع�ة 39 كاطون املس�احة 2 
أولك دار سكن يقع يف بعقوبة الكاطون قرب جامع االنبياء يتكون 
من حديقة طرمة كلدور هول استقبال غرفة نوم مطبخ صحيات 
وصحي�ات خارجية وبيتونة الس�قف كونكريت مس�لح االرضية 
قس�م صب وقس�م كايش مجهز ماء وكهرباء والشاغل مستاجر 

وال يرغب بالبقاء بصفة مستاجر .
2 – قيم�ة العقار ارض�ا ) 000 ، 000 ، 33 ( ثالثة وثالثون مليون 

دينار . 
3 – قيم�ة العق�ار املش�يدات ) 000 ، 000 ، 10 ( ع�رشة ملي�ون 

دينار . 
4 – القيم�ة الكلي�ة للعق�ار ) 000 ، 000 ، 43 ( ثالث�ة واربع�ون 

مليون دينار.

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف /النجف

العدد : 1104
التاريخ 2019/9/29

اعالن
انذار

بواسطة السيد الكاتب  العدل يف النجف االرشف
وجه السيد مدير بلدية النجف االرشف وكيلته الحقوقية 
)ح�ال رؤوف حمزة( بموجب وكالتها املرقمة ) 26199( 
يف 2015/12/20 االنذار املرقم بالعدد العموم )22400( 
يف 2019/7/23 ويف س�جل االنذارات ) 1578( اىل الس�يد 
) وسام يوسف عبد عيل (  عنوانه النجف االرشف / حي 

الغري / د/10   ز/56  م/121 
بالنظ�ر لقيامك بمخالفة بنود العقد املربم معك ولتحقق 
مبال�غ دين بذمتك والبالغة قدره�ا ) 1800000( مليون 
وثمانمائ�ة الف دين�ار عن ايجار ) س�احة البيع املبارش 
للس�يارات( ل�ذا ننذرك بمراجع�ة مديرية بلدي�ة النجف 
وتس�ديد الدين خ�الل فرة )7( س�بعة ايام م�ن تاريخ 
تبليغ�ك باالن�ذار وبخالفه س�وف يتم مراجع�ة املحاكم 

وتحميلك كافة التبعات القانونية
ارس�ل االن�ذار بيد مبل�غ دائرتنا الس�يد ) كاظم مس�لم 
كاظ�م( لغ�رض تبليغ�ك باالن�ذار اعي�د الين�ا مرشوحا 
عليه بان�ه مرتحل اىل جهة مجهولة وب�دون علم مختار 
منطقة حي الغري  وكما مدون باالش�عار املختار السيد 
) كريم حس�ون الجنابي( لذا قررن�ا النرش بالصحيفتني 
الرس�ميتني لغرض تبليغك باالنذار ويعت�رب التبليغ نافذ 

من تاريخ النرش وملدة سبعة ايام 
ع الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

لقاء طالب مجيد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 641/ب2013/3

التاريخ  :2019/9/15
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار املرق�م  2/1396 حي االمري  يف النجف عليه تعلن 
ه�ذه املحكمة ع�ن بيع العق�ار  املذكور اع�اله واملبينه 
اوصافه وقيمت�ه ادناه فعىل الراغب�ني بالرشاء مراجعة 
هذه املحكمة خالل )ثالثون( يوما من اليوم الثاني لنرش 
االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
م�ن القيمة املق�درة بموجب صك مص�دق المر  محكمة 
ب�داءة النجف وصادر من م�رف الرافدين رقم )7(  يف 
النج�ف وس�تجري املزايدة واالحال�ة يف الس�اعة الثانية 
عرش من اليوم االخ�ري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل 
املش�ري جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف : العقار املرق�م 2/1396 حي االمري يف النجف 
عبارة عن دار تتكون من طابقني تقع عىل شارع بعرض 
12 مر وبواجهة بعرض 22 مر ونزال 30 مر بمساحة 
اجمالي�ة مقدارها 660 م�ر مربع ويحت�وي يف الطابق 
االريض عىل س�احة امامي�ة وكراج وحديقة واس�تقبال 
وغرفتني نوم ومطبخ وصحيات داخلية عدد2 وصحيات 
خارجي�ة ام�ام الطابق العل�وي يتكون م�ن اربعة غرف 
ن�وم وصحيات وكلي�دور الدار مبني بالطابوق مس�قف 
بالكونكري�ت ومبلط بالكايش ومجهز بامل�اء والكهرباء 
االستقبال جدرانه من السرياميك مشغول من قبل كاظم 
عناد محمد وعائلته وليىل غايب عودة واحمد عناد محمد 
وعب�اس عناد محم�د ومحمد عناد محم�د ورزيقة عناد 
محمد وافراد عوائلهم وهم يرغبون بالبقاء يف العقار بعد 
البيع بصفة مس�تأجرين درجة عمران الدار وس�ط وان 
القيم�ة الكلية للعق�ار مبلغ )630,000,000( س�تمائة 

وثالثون مليون دينار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 6736/ش2019/5

التاريخ 2019/10/7
اعالن

اىل املدعى عليه / ناهض عبد الزهرة عبد الحسني
اقام�ت املدعي�ة ) علي�اء س�الم زبال�ه ( الدع�وى بالع�دد 
املحكم�ة تطل�ب فيه�ا  ام�ام ه�ذه  6736/ش2019/5 
زي�ادة نفقة   مس�تمرة لالطف�ال كل من )محم�د وايات( 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار محلة حي الجمهوري�ة /الديوانية  قررت 
املحكمة تبليغك بموض�وع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
2019/10/16 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر طعمه الحار
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية
العدد : 801/ش/2019

التاريخ 2019/10/6
اعالن

اىل املدعى عليه / احسان خضري عباس
بناء عىل اقام�ه الدعوى بالع�دد 801/ش/2019 من قبل 
املدعية ) افراح هراطه عباس( ضد املدعى عليه ) احس�ان 
خضري عب�اس( لغرض حضورك وملجهولي�ة محل اقامتك 
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار املختار املرفق بالدعوى 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بالحض�ور امام هذه املحكمة صب�اح يوم 2019/10/24 
ويف حال�ة عدم حضورك او من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 5727/ش2019/2 

التاريخ 2019/10/2
اعالن

اىل املدعى عليه / عجيبه صربي شنني
اق�ام املدع�ي )ف�الح كاظ�م حس�ون( الدع�وى بالع�دد 
5727/ش2019/2 ام�ام ه�ذه املحكمة يطلب فيها قطع 
النفق�ة املفروض�ة لك بموجب قرار الحك�م املرقم 6880/

ش2016/6 يف 2016/12/28 لوق�وع الط�الق بينكم�ا يف 
2019/3/11 وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مخت�ار محلة الرضوي�ة /النجف قررت 
املحكمة تبليغك بموض�وع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
2019/10/13 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

صفاء ناجي املوىل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : حجة وفاة / 3816

التاريخ : 2019/10/6
اىل املدعو/ زهوري عبد الحسني احمد

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة رش�اد عبد الحس�ني احمد طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو 
) زهوري عبد الحس�ني احم�د( قررت املحكم�ة تبليغك يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة ايام 
من تاريخ نرش االعالن  وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة 
رقم االضبارة / 2019/52

التاريخ 2019/9/23
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الكوفة تمام العقار تسلس�ل 3204 الرش�ادية 
الواقع يف الكوفة العائد للمدين عبد املنعم حس�ون عبد املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن وليد حس�ن خض�ري البالغ عرشون ملي�ون دينار فعىل 
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : الكوفة � الرشادية � 3204
2 � جنسه ونوعه : دار

3 � حدوده واوصافه : بلدية الكوفة 
4 � مش�تمالته : عق�ار يقع عىل ش�ارع فرعي عرص�ة 6 م ويكون 
الن�زول اليه واحدة عند الدخ�ول للصالة ويحتوي ع�ىل غرفتني نوم 
وصحيات مش�ركة الس�قف م�ن الطاب�وق والش�يلمان وجزء من 
الصالة يعل�و بايه والجدران مطلية باالس�منت مجهز ماء وكهرباء 
وس�لم حديدي ي�ؤدي اىل الطاب�ق االول وال�ذي يحتوي ع�ىل مخزن 
وصالة صغرية وس�قف جينكو االرضية من االس�منت والجدران من 

االسمنت مجهز فقط كهرباء والصحيات من االسمنت ايضا
5 � مساحته : 73,92 م

6 � درجة العمران : رديئة
7 � الشاغل : منى مهدي وال ترغب بالبقاء بعد البيع 

8 � القيمة املقدرة : 32,416,000 مليون

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة وفاة
التاريخ : 2019/9/29

اىل املدعوه/ عنه كاظم عباس
اعالن

ق�دم طال�ب حجة الوفاة حس�ن حم�زة محم�د عيل طلب�ا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعوه ) عنه كاظم 
عباس ( ق�ررت املحكمة تبليغك يف الصح�ف املحلية فعليك الحضور 
امامه�ا خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن  وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

عمار هادي املوسوي

وزارة الدفاع/ دائرة املستشار القانوني/ احملكمة العسكرية االوىل

الموقعالمساحةرقم الملكجنس الملكت

الشارع الفرعي/ مقابل السوق العصري19 م92/ 18حانوت1

الشارع العام/ مقابل شعبة زراعة الحرية7,5 م22/ 2 – 2/ 9اكشاك2

الشارع العام/ قرب حسينية الحرية14 م52/ 2 – 5/ 3حوانيت3

الشارع العام/ ماقبل السوق العصري8,35 م12حانوت مع مخزن4

سوق ذو الطابقين الطابق االول16,5 م32/ 9حانوت5

العدد: 182
التاريخ: 6/ 10/ 2019

عيل محيد احلسيني
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة/ وكالة

رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية/ وكالة
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العلامء يربجمون فريوسات قد تضع حدًا ملقاومة املضادات احليوية
ط�ور العلم�اء »س�احا« يح�ارب البكتريي�ا 
يف  يتمث�ل  الحيوي�ة،  للمض�ادات  املقاوم�ة 
فريوسات قادرة عىل قتل البكترييا اإلرشيكية 

القولونية الخبيثة.
وتع�د البكترييا املقاومة للمض�ادات الحيوية 
)البكترييا التي ال تس�تجيب لألدوية(، تهديدا 
رئيسيا للصحة العاملية، وفقا ملنظمة الصحة 
أي جرثوم�ة  إن  املنظم�ة  العاملي�ة. وتق�ول 
وتجع�ل  الع�اج  دون  تح�ول  أن  يمكنه�ا 
املض�ادات الحيوي�ة غ�ري فعال�ة، وأصبحت 
مقاومة املضادات الحيوية منترشة عىل شكل 
البكترييا اإلرشيكي�ة القولونية أو كما تعرف 
بالعصيات القولونية )E. coli(، التي تس�بب 

بعض التهابات املسالك البولية.
اآلكل�ة  البكتريي�ا  بدراس�ة  العلم�اء  وق�ام 

للفريوس�ات أو العاثي�ات )وه�ي فريوس�ات 
تغ�زو البكترييا(، ع�ىل أمل أن تت�م برمجتها 

الستعادة فعالية املضادات الحيوية.
وصم�م الفريق م�ن معهد ماساتشوس�تس 
للتكنولوجي�ا )MIT( فريوس�ات تعمل جنبا 
إىل جنب مع املضادات الحيوية لقتل البكترييا 

اإلرشيكية القولونية.
ولم يكن العلماء قادرين عىل تطوير مضادات 
حيوية جدي�دة برسعة كافية ملواكبة طفرات 
البكتريي�ا، ولذل�ك، حاول�وا دراس�ة كيفي�ة 
االس�تفادة من »س�احة املعرك�ة البكتريية« 
لتطوي�ر ط�رق جديدة للقضاء ع�ىل مقاومة 

املضادات الحيوية.
وتوصل العلماء إىل طريقة تستخدم العاثيات 
)bacteriophage (، وه�ي فريوس�ات يعني 

اسمها باللغة اليونانية »التهام البكترييا«.
ويمتل�ك كل فريوس م�ن العاثيات طعما لكل 
بكترييا معينة، ولذلك قام العلماء بدراس�تها 
باهتم�ام متزاي�د ملعرف�ة م�ا إذا كان يمك�ن 
برمجتها ملهاجمة البكترييا التي ال تس�تطيع 

املضادات الحيوية مواجهتها.

كشف املستشفى الجامعي بأملانيا »مانهايم« 
عن طريقة عاج طبيعية تس�اعد يف التخلص 

من ارتفاع ضغط الدم.
وذك�رت بواي�ة »Медикфорум« نقا عن 
مدي�ر املستش�فى الجامع�ي ورئي�س رابطة 
»ضغ�ط الدم«، برينهارد كرامر، أن اتباع نظام 
حياة سليم كفيل بمكافحة ارتفاع ضغط الدم، 

وكذلك تساعد الذين يعانون من ضغط الدم يف 
التقليل بدرج�ة كبرية من كمي�ة األدوية التي 
يتم تناوله�ا. كما أوضح مدير املستش�فى أن 
150 دقيق�ة من التماري�ن الرياضية الخفيفة 

يف األسبوع لها فائدة كبرية للقلب.
وأش�ار املختص يف أمراض القلب وضغط الدم 
إىل أن األش�خاص الذي�ن يعان�ون م�ن ارتفاع 

ضغط الدم ع�ادة ما يزيد وزنه�م، مضيفا أن 
التخل�ص من ال�وزن الزائد يس�اعد يف خفض 

ضغط الدم.
ودع�ا كرام�ر إىل االمتناع عن املل�ح وتعويضه 
بالتوابل، واستهاك الخرض والغال ومشتقات 
الحليب غري الدس�مة وعصري الشمندر والثوم 

والزعرور.

اكتشف فريق من علماء جامعة هارفرد األمريكية، أن تناول الخرضوات 
النيئ�ة يؤثر عىل عمل األمعاء.وتفيد مجل�ة Nature Microbiology، بأن 
الباحثني اكتش�فوا أن تناول الخرضوات التي لم تخضع ملعالجة حرارية، 

له عدة نتائج سلبية يف الجهاز الهضمي. 
ألن ه�ذه الخرضوات تقيض عىل البكترييا املفيدة، التي تس�اعد الجس�م 
ع�ىل هضم املواد الغذائية وتعزيز جه�از املناعة. وقد توصل الباحثون إىل 
هذه النتائج بعد التجارب التي أجروها عىل الفرئان املخربية، التي قسمت 
إىل أرب�ع مجموعات، ل�كل منها نظامه�ا الغذائي الخ�اص. وكان طعام 

املجموعتني األوىل والثانية يتكون من اللحوم النيئة والبطاطا الحلوة.
 أم�ا املجموعت�ان الثالثة والرابعة، فكان طعامهم�ا يتكون من تلك املواد 
ذاته�ا ولك�ن بعد خضوعه�ا ملعالجة حراري�ة )مطبوخ�ة(. واتضح من 
نتائ�ج ه�ذه التج�ارب، أن نبي�ت أمع�اء الفرئان الت�ي تناول�ت الطعام 
املطب�وخ، يختلف بصورة جذرية عن نبيت أمع�اء الفرئان يف املجموعتني 
األوىل والثاني�ة، ألن املواد النيئة تقيض عىل البكترييا املفيدة، يف حني املواد 
الغذائية املطبوخة تساعد عىل الهضم. وقد قرر الباحثون استنادا إىل هذه 

النتائج إجراء هذه التجارب عىل البرش. 

يق�ول الدكت�ور كوفالينك�و، األخصائي بط�ب وجراحة الكب�د، إن نمط 
الحي�اة الصحي وتناول الخ�رضوات والفواكه واملك�رسات واالمتناع عن 

تناول الكحول واالهتمام بالنظافة الشخصية تحافظ عىل صحة الكبد.
ويقول الدكتور يوري كافالينكو، يف ترصيح لوكالة »نوفوستي« الروسية 
لألنباء، » التدابري الرئيس�ية التي تمنع اإلصاب�ة بأمراض الكبد الخطرية 
بس�يطة وبمتن�اول الجميع وهي نمط حياة صح�ي، ونظام غذائي غني 
بالخ�رضوات والفواك�ه واملك�رسات، واالمتن�اع ع�ن االف�راط يف تناول 
املرشوبات الكحولية، واالهتمام بالنظافة الشخصية، والفحوص الطبية 

الوقائية«.

وصفة أملانية للتخلص من ارتفاع ضغط الدم

كيف نحافظ عىل صحة الكبد؟ما خطورة اخلرضوات النيئة عىل الصحة؟

ما الذي تقوله عينك عن صحتك؟متى يفضل التلقيح ضد اإلنفلونزا؟
كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

عصافري احلق»وال يف اخليال«

مرام عطيةجوسلين إيليا 

�نابِل من زؤواِن  ع�اش جدِّي جلَّ حياتُه يف كفاٍح دؤوٍب لتحريِر السَّ
اللئاِم وإغاثِة العشِب الطريِّ من سياِط الريِح، لم يكْن يعلُم أنَّ قطاَر 
العم�ر رسيع ج�داً، وأنَّ محطاتِه بعيدٌة كجزيرٍة وس�َط املحيطاِت، 
لذل�َك كان يركب فرس�ُه األصيَل ليلحَق بِه، ويمنِّي نفس�ُه باألحاِم 
الورديِة، ث�مَّ يعوُد مثَل كلِّ املناضلني لنرصة الجم�اِل والحقِّ حزيناً 

بائساً كجنديٍّ مهزوٍم يجرجُر أثماَل الخيبِة والخذالن.
كثرياً ما رأيتُه يطارُد أرساَب الظاِم لينترَص ابن الضياِء.  

ياحُق الجناَة والطامعني برغيف الفقراِء وقنِص اللحظاِت السعيدِة 
من عيون األطفاِل. 

كان شهماً نبياً يأبى اإلهانِة يف الحقِّ ينقضُّ كالنرِس عىل عدوه إذا 
أكَل يوما حقُه، أو استخفَّ بإنسانيتِه أحٌد 

فح�ني ضمَّ جارُه الطري�َق الرئيَس بينهما إىل دارِه طمعاً وجش�عاً 
المت�اِك بعِض أمت�اٍر زيادًة عىل مس�احِة بيت�ِه هجَم كلب�وٍة ُهدَِّد 
صغارها، وثار طالباً من أحفادِه مس�اعدتُه يف هدِم الحائِط الجديِد 

الذي صنعُه الجاُر.
كانت الطفلُة يف صدري تتألَُّم لضياِع عقِد الس�اِم مع جرياننا يف برِئ 
الجه�ِل واألنانيِة، وتجه�ُش النقطاِع حبِل الوف�اِء ورصِم املودِة بني 
، كان جدي ال يرى  ا القدر فيضحُك أمامي واليبوُح بالرسِّ األحبِة. أمَّ

دموعنا وهي تسابُق أيدينا إىل تنفيذ ماطلَبه منها. 
فرتوي األرض من سواقي ضلوعنا ودماِء رشاييننا.

ياللح�زِن! زهد ج�دي بكلِّ أحامِه بع�د وفاِة ج�اره الخصِم، صاَر 
ص�درُه مرتع�اً لطيوِر الن�دِم والحزِن، ياحق فراش�اِت الس�عادِة، 
يغريها بالربقوِق واإلجاِص وهي تهرُب إىل باٍد قصيٍة، يركُب فرَسُه 

العتيَد فا يستطيُع اللحاَق بها.
رح�ل الجاراِن إىل ال�داِر اآلخرِة وبقي الطريُق الهدُف حزيناً منس�ياً 

كورقٍة صفراَء درسها الخريُف. 
س�افر األبناُء واالحف�اُد إىل باٍد قصيٍة، مع مراك�ِب الحبوِر وبقيت 
مراب�ُع الطفول�ِة أطاالً دارس�ًة ودمناً بائس�ًة تخ�رباِن عن أحام 

خرضاَء أحرقها صقيُع الطمِع و ناُر الغريِة.
ح مع رفِّ  ولم يبَق من خمائل الطفولِة إالَّ أشجاِر الزيتوِن والتنِي تلوُّ

السنونو لصوِر األحبِة وتحرس يف صدورنا الذكرياِت.
ال تحزن ياجدي اذ عدَت خارساً من معركِة الجماِل، فعصافري الحقِّ 
وحمائُم الحبِّ مازالت مطاردًة حتى اآلن، لقْد أدركُت مثلَك متأخرًة 
أنَّ ذاك الطري�َق ال�ذي خاصم�ت روح�َك م�ن أجلِه لم يك�ن طريَق 
السكينِة والراحة، فأوُل خطوة يف طريِق السعادِة هو تنظيُف القلِب 
من أدران الحس�ِد والطمِع، وأنَّ الغنى هو غنى الروِح بثماِر املحبِة 

وأزهاِر التواضِع.

ُتقرر الس�فر وتبدأ رحل�ة البحث عن الوجهة وتذاكر الس�فر والفندق... 
تش�عر بالجوع تبدأ البح�ث عن مطعم يريض غري�زة معدتك، تغوص يف 
بح�ر البحث لتجد نفس�ك يف محيط »تريب أدفايزر« ال�ذي يعترب أضخم 
موقع سياحي يف العالم يسجل أكثر من 40 مليون نقرة يف الشهر وينرش 
عليه 25 تقييما لفندق أو مطعم يف الدقيقة الواحدة. وبعدما عرف السبب 
بط�ل العجب من اإلقبال االس�تثنائي عىل املوق�ع، لدرجة أن هناك من ال 
يخطو أي خطوة وال يقرر أي رحلة من دون اللجوء إليه والقيام بالحجز 
عربه بعد قراءة زاوية التقييم الخاصة بكل وجهة وكل مكان. ولكن هل 
يج�وز أن نص�دق كل ما نق�رأه؟ نرش خرب يف الصح�ف الربيطانية يؤكد 
أن »تري�ب أدفايزر« قام بإلغ�اء مليون تقييم مزيف بعد أن تبني أن عدداً 
م�ن التقييمات يقوم بها ش�خص واحد مأجور ي�روج لفندق أو مطعم 
م�ا. وصدر قان�ون جديد يعاقب عىل ن�رش التقييم املزي�ف ومن املنتظر 
أن تن�رش صحيفة ال�»تلغراف« الش�هر املقبل، بمس�اعدة رشكة »كويك 
تش�يك« املختصة بإدارة س�معة اإلدارات، وس�يتضمن ملحق الس�ياحة 
يف الصحيف�ة الئحة ب�آالف التقييم�ات والتعليقات املزيف�ة. وقد تكون 
قصة ش�اب بريطاني يس�كن يف كوخ بمنطقة »داليتش« قد ساهمت يف 
وض�ع املوقع تحت املجهر بعد املقال الذي نرشه، والذي روى فيه قصته 
الغريب�ة التي جعلت من مطعم ال وجود له مح�ط إعجاب الذواقة الذين 
تهافت�وا للحصول عىل حجز فيه. قصة هذا الش�اب غريب�ة، لكنها دليل 
قاطع عىل أن ش�بكات التواصل االجتماعي ومواقع مثل »تريب أدفايزر« 
ه�ي بالفع�ل مضللة وتغرز األوه�ام يف عقول املتابع�ني الذين يقعون يف 
ف�خ تجرب�ة كل ما هو جديد مهما كان الثمن. فهذا الش�اب بدأت قصته 
بعدما ُطلب منه أن يكت�ب تقييما ملطاعم بقيمة عرشة دوالرات للتقييم 
اإليجابي الواحد، ويف يوم من األيام خطرت يف باله فكرة أن يخرتع اس�ما 
ملطعم ال وجود له يف الواقع ومن مكان إقامته جاءت التس�مية »ذا ش�يد 
إن داليت�ش« والرتجمة الحرفية »الكوخ يف داليتش«. وبالفعل قام بخلق 
موق�ع إلكرتوني للمطعم، وألف الئحة طع�ام وهمية أيضا، ونرش صورا 
وس�خر نش�اط أصدقائه يف كتابة التقييمات اإليجابية ملطعمه الوهمي 
ع�ىل موقع »تري�ب أدفايزر« ونرش ص�ورا ألطباق وهمي�ة. ويف أقل من 
ع�ام أصبح املطعم ضمن الئحة أفضل املطاع�م يف بريطانيا الذي يويص 
املوقع بزيارتها، ووضع رقما للهاتف ولكنه لم يرد عىل أي متصل، تلقى 
أكثر من مائتي رس�الة صوتية يطالب أصحابها بحجز طاولة يف املطعم، 
واس�تمر الوضع عىل هذا الحال إىل أن قرر الشاب أن يفضح رسه ليثبت 
للن�اس أن التواص�ل االجتماعي اإللكرتوني عالم م�ن الوهم، وأراد أيضا 
أن يكش�ف أن كثريا من التقييمات التي تنرش عىل »تريب أدفايزر« زائفة 
وتدف�ع املطاعم لقاء كتابتها ونرشها لكي يتص�در املطعم الئحة أفضل 

املطاعم يف املدينة أو حتى يف البلد.

ينصح أطباء من الواليات املتحدة 
بالتلقيح ضد اإلنفلونزا قبل بداية 
موس�م املرض، ولك�ن ليس هناك 
م�ا يمن�ع م�ن التلقيح ض�ده يف 
أي وق�ت. تقول الدكت�ورة، أمرية 
 Adventist نارص، كب�رية أطب�اء
 ،HealthCare Urgent Care
الخب�رية يف مج�ال ط�ب األرسة، 
»نوفوس�تي«  لوكال�ة  حدي�ث  يف 
الروس�ية لألنباء:« يستمر موسم 
لغاي�ة  أكتوب�ر  م�ن  اإلنفلون�زا 
أبريل. ويج�ب من الناحية املثالية 
التلقيح ضد املرض قبل أسبوعني 
م�ن بداية املوس�م لتطوير مناعة 

الجس�م. ولكن مع ذلك يمكن التلقيح ولو يف 
وقت متأخر«.

م�ن جانبه يقول، س�كوت ب�اويل، من مركز 
الس�يطرة عىل األمراض والوقاي�ة منها، إنه 
ينصح بالتلقيح قبل نهاية ش�هر أكتوبر ضد 
اإلنفلونزا، إال أن التلقيح بعد ذلك ممكن أيضا 
ويجب أن يبقى اللقاح يف متناول كل شخص 

طوال املوسم.
ووفقا للدكتورة نارص، يمكن تأخري التلقيح 

إذا كان الش�خص يعان�ي من درج�ة حرارة 
مرتفعة، يف حني الزكام والس�عال ليسا سببا 

عائقا للتلقيح«.
ينص�ح األطباء يف الوالي�ات املتحدة بالتلقيح 
سنويا ضد اإلنفلونزا جميع الذين بلغ عمرهم 
نصف سنة وأكثر، ويؤكدون عىل أن »التلقيح 
ض�د اإلنفلونزا مفيد بص�ورة خاصة ملن بلغ 
65 سنة وأكثر، خوفا من حصول مضاعفات 
بس�بب املرض«. ألن جهاز املناع�ة عند كبار 
الس�ن ضعيف خاصة أم�ام اإلنفلونزا، لذلك 

بلقاح خ�اص يحتوي  يلقحون 
عىل نس�بة أعىل من الفريوسات 
الدكت�ورة  بحس�ب  املعطل�ة، 

نارص.
ويؤك�د الخ�رباء ع�ىل أن�ه عىل 
الرغ�م من أن اللق�اح ال يضمن 
100% عدم اإلصابة باملرض، إال 
أن�ه رضوري، حت�ى وإن بلغت 
فائدت�ه 60%، فه�و أفض�ل من 

الصفر.
اإلحصائي�ة  للبيان�ات  ووفق�ا 
األمريكي�ة يخفض التلقيح ضد 
اإلنفلون�زا عدد املرىض بنس�بة 
40-60%. وم�ع ذل�ك ال يمك�ن 
التكه�ن بالنس�بة الت�ي س�تكون يف الس�نة 
الحالي�ة. وتؤك�د الدكت�ورة ن�ارص، ع�ىل أن 
»التلقيح ليس مسألة شخصية، بل مساهمة 

يف الحفاظ عىل صحة املجتمع«.
واختتمت حديثها بالق�ول »اإلنفلونزا مرض 
خط�ري جدا...لذلك أنصح الجميع عند ظهور 
أبس�ط األع�راض مراجع�ة الطبيب ف�ورا«. 
مش�رية إىل أن هذه مس�ألة حيوي�ة للصغار 

والكبار.

كشف أطباء العيون عن مجموعة من 
األعراض البرصية التي تشري إىل العديد 

من املشكات الصحية يف الجسم.
ويمك�ن للتغيريات البس�يطة يف العني 
أن تش�ري إىل مجموع�ة من املش�كات 
الخط�رية املتعلق�ة بالصح�ة ونم�ط 
الحياة، بما يف ذلك السكري، واالستخدام 
املفرط لألجهزة اإللكرتونية والتعرض 

ألشعة الشمس.
ويق�دم طبيب العي�ون الدكتور كريي 
مي�دس مجموع�ة من العام�ات التي 
تظه�ر يف الع�ني، والت�ي يج�ب زيارة 

الطبيب عىل الفور عند ماحظتها.
1-حلقات بيضاء حول القرنية:

ق�وس  ح�ول  بيض�اء  حلق�ات  ظه�رت  إذا 
القرني�ة )أو القزحية(، فه�ذا يعني أنه حان 
الوق�ت لزيارة الطبي�ب، إذ أنه عىل الرغم من 
أن ه�ذه الحلق�ة قد تك�ون إح�دى عامات 
الش�يخوخة، إال أنه�ا قد تكون م�ؤرشا عىل 
ارتفاع الكوليسرتول يف الدم، ويمكن أن تتنبأ 

بالسكتة الدماغية.
وقد تكون هذه الحلقة غري ضارة يف الغالب، 
إال أن�ه يف حال كان عمرك أق�ل من 45 عاما، 

فقد يكون من املفيد زيارة أخصائي صحي.
2-ظهور املاء يف العني:

قد تكون هذه عامة عىل أن الشخص يقيض 
وقت�ا طوي�ا يف التحديق بجه�از الكمبيوتر، 

وقد حان الوقت لاسرتاحة من الشاشة.
فعن�د النظ�ر مط�وال إىل الشاش�ة ينخفض 
مع�دل الرمش ويت�م امتص�اص الدموع، ما 

يسبب ظهور املاء يف العينني.
3-رؤية أجسام »عائمة«:

ي�رى البع�ض بقعا صغرية تتح�رك يف مجال 
رؤيتهم كأنها تطفو يف الفضاء املحيط، وعىل 

الرغم من أنها حالة شائعة نسبيا، إال 
انه ال ينبغي تجاهلها.

فه�ذه الحال�ة ع�ادة ما تك�ون جزءا 
طبيعي�ا من التقدم يف الس�ن، ولكن يف 
حال رؤيتها أكثر من املعتاد فقد تكون 

إشارة إىل وجود عدوى داخل العني.
4-تحول بياض العني إىل األصفر:

هذه عامة مؤكدة عىل وجود مشكلة 
ما يف الجسم، ما يتطلب زيارة الطبيب، 
حي�ث يك�ون اصف�رار بي�اض العني 
عامة عىل وج�ود خطر كبري يف الكبد، 
أو ربما يكون عامة قوية عىل اإلصابة 
بالريق�ان، وه�و حالة تح�دث عندما 
تكون هناك كمية زائدة يف الدم من صباغ بني 
مائل إىل الصفرة يسمى »بيلريوبني«، يتكون 

من انهيار خايا الدم الحمراء يف الدم.
5-جفاف العيون:

تعد العيون الجافة مش�كلة شائعة بالنسبة 
الس�بب  ف�إن  للخ�رباء،  للكثريي�ن، ووفق�ا 
الطبيع�ي له�ذه الحال�ة هو أنها ش�كل من 

أشكال الحساسية.
ويمكن لعدة أدوية تباع من دون وصفة طبية 

املساعدة يف التغلب عىل هذه الحساسية.


