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رأس السياسة استعمال الّرفق العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العمليات املشرتكة: اجلهات اإلرهابية 
تسعى خللق الفوضى باستهداف احلشد 

والبعثات الدبلوماسية
ص2

جنايات مكافحة الفساد تنظر بدعاوى ضد نواب حاليني وحمافظني ورؤساء جمالس 
التخطيـط تسجـل »تراجـع طفيـف« يف معـدالت الفقـر بالعــراق 

ص2

ص2

      بغداد / المستقبل العراقي

عرض الجي�ش األمريكي عىل مس�ؤولني أمنيني 
عراقي�ني كبار خطط�اً مقرتحة تقيض بس�حٍب 
جزئي للق�وات األمريكية من العراق، اس�تجابًة 
مل�روع ق�رار أقره الربمل�ان العراق�ي يف كانون 
الثان�ي 2020، يدع�و في�ه الق�وات األجنبية إىل 
مغ�ادرة الب�اد، بحس�ب مصادر مطلع�ة ملوقع 

Middle East Eye الربيطاني.
وكش�ف تقرير للموق�ع الربيطان�ي أن اجتماعاً 
ُعقد يف رسيٍة تامة، األس�بوع املايض، ترددت فيه 
فك�رة أن واش�نطن مس�تعدة »من حي�ث املبدأ« 

ملناقشة االنسحاب.
وق�ال ممثل عن الجي�ش األمريكي للمس�ؤولني 
املتح�دة  الوالي�ات  إن  الحارضي�ن،  العراقي�ني 
مس�تعدة ملغادرة مواقع يف املناطق ذات األغلبية 
الشيعية أو القريبة منها، مثل قاعدة بلد الجوية، 
الت�ي تقع ع�ىل ُبعد 80 كم ش�مايل بغداد، وتضم 
مدرب�ني ومتعاقدين أمريكيني. وقي�ل للعراقيني 
إن واش�نطن قد تفكر حت�ى يف تقليص وجودها 

ببغداد.
للمس�ؤولني  األمريك�ي  الجي�ش  ممث�ل  وق�ال 
العراقي�ني: »نح�ن عىل اس�تعداد ملغ�ادرة بعض 
املناط�ق ذات األغلبي�ة الش�يعية، مث�ل القاعدة 
الجوي�ة يف بل�د«، وه�و م�ا فهم�ه املس�ؤولون 
العراقيون من�ه أن الوجود األمريكي يف العاصمة 
العراقية س�يتقلص إىل قوات لحماية س�فارتها 
واملط�ار. م�ع ذل�ك، اس�تبعد الجان�ب األمريكي 
قطعياً االنسحاب من أكرب قاعدة جوية يف العراق، 

والرق األوسط بأرَسه، قاعدة عني األسد.
التفاصيل ص2

خطة أمريكية: االنسحاب من »بلد« والبقاء يف »عني األسد«
جنراالت أمريكيون قدموا مقرتحًا لـ »سحب جزئي« للجيش األمريكي من املناطق الشيعية.. ووضعوا »خط أمحر« على احملافظات السنية حمافظ نينوى

 يكشف الرشوع ببناء أكرب مدينة 
سياحية يف املحافظة

حمافظ بغداد يعلن املبارشة 
بإكساء وتأهيل »٥« حمالت سكنية 

يف منطقة احلسينية

»                                 « تنرش
 تفاصيل احلصول عىل قروض 

»٥0« مليون للبناء

ص3

ص3

ص3

القبض عىل متهمني بجرائم القتل واالبتزاز االلكرتوين والتحرش يف بغداد نرص اهلل: الوفاء لدماء املهندس وسليامين يكون بحفاظ العراقيني عىل احلشد
التعليم تعلن عن منح دراسية تركية للطلبة العراقيني
وزير الزراعة: هدفنا محاية املنتج املحيل ومستمرون بمنع استرياد الطامطة

القوى السنية والكردية تتمسك باملحاصصة: احلكومة جيب 
أن متثل مجيع املكونات

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

بعد توقف »١٦« عامًا..
وزير النقل يعلن دخول القاطرات

 اىل مصفى القيارة

بالصور..
 انزال جوي جلهاز مكافحة 

االرهاب يف محرين

العراق وقربص يبحثان
 عقد املؤمتر العـاملي إلعـادة 

اإلعامر والتنمية يف العراق

       بغداد / المستقبل العراقي

اعترب األمني العام لحزب السيد الله حسن نرص الله، أمس 
األحد، صفقة القرن بأنها خطة إرسائيلية إلنهاء القضية 
الفلسطينية تبناها الرئيس األمريكي دونالد ترامب، فيما 
أش�ار إىل أن الوفاء لدماء الش�هيدين اب�و مهدي املهندس 
وقاس�م س�ليماني يكون بحفاظ العراقيني عىل الحش�د 
الش�عبي. وقال الس�يد ن�رص الله يف كلمة، إن »ما ُس�مي 
صفق�ة القرن لي�س صفقة ب�ل خطة ارسائيلي�ة إلنهاء 

القضية الفلسطينية تبناها ترامب«.
وأض�اف أن »املواقف التي أعقبت إعان ترامب عن خطته 

كانت رافضة لها بشدة«.
واكد الس�يد ن�رص الل�ه، أن »هن�اك دول خليجي�ة تقول 
عن خطة ترام�ب إنها قابلة للدرس وهك�ذا تبدأ الهزيمة 

واالستسام«.
م�ن جانب�ه، ش�دد ع�ىل أن »الوف�اء لدم�اء الش�هيدين 
املهندس وس�ليماني يكون بحفاظ العراقيني عىل الحشد 

الشعبي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اتف�ق رئيس مجل�س الن�واب، محمد 
الحلب�ويس، أم�س األح�د، م�ع رئيس 
الكردس�تاني،  الديمقراط�ي  الح�زب 
مس�عود بارزاني، عىل 6 نقاط بش�أن 
واألزم�ة  املقبل�ة  الحكوم�ة  تش�كيل 
الباد.واص�����در،  يف  السياس�ية 
الجانبان بياناً مشرتكاً، عقب لقاءهما 
يف أربي�ل اطلع عليه املرب�د، وال���ذي 
وبارزان�ي  »الحلب�ويس  إن   ، تضم�ن 

ناقش�ا خ�ال لقاءهم�ا الي�وم، أبعاد 
الوض�ع الراه�ن واألزم�ة السياس�ية 
التي يمر بها العراق، بما فيها تشكيل 
الحكوم�ة«. وتاب�ع البي�ان »ويف ضوء 
ه�ذا االجتم�اع اتف�ق الطرف�ان ع�ىل 

النقاط اآلتية:
1. العمل مع جميع القوى السياس�ية 
الح�ايل، وبم�ا  امل�أزق  للخ�روج م�ن 
يسهم يف اس�تعادة االستقرار يف بغداد 

ومحافظات جنوب العراق.
2. إن أي حكوم�ة قادم�ة ينبغ�ي أن 

تكون ممثل�ة لجميع مكونات العراق، 
وعىل قاعدة الراكة الوطنية.

الربنام�ج  يتضم�ن  أن  يج�ب   .3
الحكوم�ي رؤي�ا واضح�ة يف اإلع�داد 
إلج�راء االنتخاب�ات املبك�رة وبأرسع 
وقت ممكن تلبية ملطالب املتظاهرين، 
ويج�ب أن يك�ون ه�ذا املوض�وع من 

أولويات الحكومة القادمة.
الربنام�ج  يتضم�ن  أن  يج�ب   .4
الحكومي خطة واضحة إلعادة الهيبة 
إىل مؤسس�ات الدولة وصيانة الس�لم 

املجتمعي وإنهاء التدخات الخارجية، 
وح�رص الس�اح بي�د الدول�ة، وإنهاء 

املظاهر العسكرية غري الرسمية.
5. اس�تمرار التع�اون م�ع التحال�ف 
الدويل ملس�اعدة العراق ملواجهة خطر 

اإلرهاب، والقضاء عىل فلول داعش.
6. العمل عىل استمرار التواصل الوثيق 
من أجل تنس�يق املواقف بني الطرفني 

وباقي الركاء«.

التفاصيل ص2

ص7

مدرب الكهرباء:
 قـادرون عـلـى جتـاوز

 الـنـفـط

ص2

بارزاني واحللبوسي اجتمعا يف أربيل لتوحيد موقف بشأن احلكومة القادمة
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التعليم تعلن عن منح دراسية تركية للطلبة العراقيني
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعلي�م العايل، أمس األح�د، عن منح دراس�ية تركية للطلبة 
العراقي�ن. وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن�ه »ترس وزارة التعلي�م العايل والبحث العلمي / دائ�رة البعثات والعالقات 
الثقافي�ة ان تعل�ن ع�ن توفر من�ح دراس�ية تركي�ة للع�ام 2021/2020 

)للدراسات االولية والعليا( مقدمة مجانا لجميع الطلبة العراقين«.
وبين�ت أن »آخر موعد للتقديم هو 20/2/2020 ويكون التقديم عن طريق 

الروابط االلكرتونية التالية
الرابط االلكرتوني للتقديم عىل الزماالت الدراسية :

www.scrdgate.scrdiraq.gov.iq
الرابط االلكرتوني الخاص بالتقديم عىل املنح :

www.turkiyeburslari.gov.tr 

      بغداد / المستقبل العراقي

عرض الجيش األمريكي عىل مس�ؤولن أمنين عراقين 
كب�ار خططاً مقرتح�ة تقيض بس�حٍب جزئ�ي للقوات 
األمريكي�ة م�ن الع�راق، اس�تجابًة ملرشوع ق�رار أقره 
الربملان العراقي يف كانون الثاني 2020، يدعو فيه القوات 
األجنبية إىل مغادرة البالد، بحسب مصادر مطلعة ملوقع 

Middle East Eye الربيطاني.
وكش�ف تقري�ر للموق�ع الربيطان�ي أن اجتماع�اً ُعقد 
يف رسي�ٍة تامة، األس�بوع املايض، ترددت في�ه فكرة أن 
واشنطن مستعدة »من حيث املبدأ« ملناقشة االنسحاب.

وقال ممثل عن الجيش األمريكي للمس�ؤولن العراقين 
الحارضين، إن الواليات املتحدة مس�تعدة ملغادرة مواقع 
يف املناط�ق ذات األغلبية الش�يعية أو القريبة منها، مثل 
قاعدة بلد الجوية، التي تقع عىل ُبعد 80 كم شمايل بغداد، 
وتضم مدربن ومتعاقدين أمريكين. وقيل للعراقين إن 

واشنطن قد تفكر حتى يف تقليص وجودها ببغداد.
وقال ممث�ل الجيش األمريك�ي للمس�ؤولن العراقين: 
»نحن عىل اس�تعداد ملغادرة بعض املناطق ذات األغلبية 
الش�يعية، مثل القاع�دة الجوية يف بل�د«، وهو ما فهمه 
املس�ؤولون العراقي�ون من�ه أن الوج�ود األمريك�ي يف 
العاصمة العراقية سيتقلص إىل قوات لحماية سفارتها 
واملط�ار. م�ع ذلك، اس�تبعد الجان�ب األمريك�ي قطعياً 
االنس�حاب من أك�رب قاعدة جوي�ة يف الع�راق، والرشق 

األوسط بأرَسه، قاعدة عن األسد.
كان�ت القاع�دة الواقع�ة يف محافظ�ة األنب�ار تعرضت 
لقصف بالصواريخ الباليس�تية من إيران الشهر املايض، 
رداً ع�ىل مقت�ل القائد اإليراني اللواء قاس�م س�ليماني، 
وأبو مهدي املهندس نائب رئيس قوات الحش�د الشعبي 
بالقرب من مطار بغداد. ويعترب الجانب األمريكي قاعدة 

عن األسد »خطاً أحمر«.
كما ق�ال ممثل الجيش األمريكي: “ال يمكننا حتى البدء 
يف حدي�ٍث عن انس�حاب ]من تلك القاعدة[. االنس�حاب 

غري وارد منها”.
وقال�ت الصحيف�ة إن هذه املناقش�ات كانت حساس�ة 
لدرج�ة أنها ُعقدت بعيداً عن العراق. إذ ُعقد االجتماع يف 
مقر اإلقامة الخاص بالس�فري الكندي يف عّمان باألردن، 
وفقاً ملا ورد ملوقع Middle East Eye. وحرض االجتماع 

ممثل ع�ن الجيش األمريكي، ومس�ؤول بحل�ف الناتو، 
ومستشار أمني عراقي كبري.

ويتجاوز العرض املقدَّم رسياً للعراقين يف عّمان املوقف 
العلني األخ�ري لوزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو، 

قبل شهر من اآلن.
ويف غمار انفجار األوضاع بن واشنطن وطهران بالعراق، 
كان رئي�س الوزراء آنذاك، ع�ادل عبداملهدي، قال إن كالً 
من رضبات الطائرات من دون طياٍر األمريكية واالنتقام 
اإليراني ينتهك س�يادة العراق. وطالب واشنطن بإرسال 
وفد ملناقش�ة انس�حاب نح�و 5200 جن�دي متمركزين 
يف الب�الد. حينه�ا رفض بومبيو ترصيح�ات عبداملهدي، 
قائالً: »نحن سعداء بمواصلة الحوار مع العراقين حول 

الهيكلية املناس�بة للوجود األمريكي«. وأضاف أن مهمة 
القوات األمريكية يف العراق كانت تدريب القوات العراقية 

عىل قتال تنظيم )داعش(، و »سنواصل هذه املهمة«.
كما ق�ال بومبيو »بمرور الوق�ت، وبلوغنا نقطًة يمكن 
الق�ول عندها إنن�ا تمكنا من تحقيق م�ا أعتقد ويعتقد 
الرئيس أنه الهيكلية املناسبة، وتوفر إمكانية لتخصيص 

موارد أقل لهذه املهمة، سنفعل ذلك«.
يف أعق�اب التس�ليم الرس�مي آلخ�ر القواع�د األمريكية 
بالع�راق إىل الق�وات العراقي�ة يف ترشي�ن الثاني 2011، 
وإنهاء االحتالل الذي دام ثماني س�نوات، اعتمد الجيش 
األمريك�ي ع�ىل مذك�رات دبلوماس�ية تدع�و الق�وات 
األمريكي�ة إىل دخ�ول الب�الد وتمنحه�م الحصان�ة م�ن 

املقاضاة.
غ�ري أن املذك�رات ذاته�ا، الت�ي أُرس�لت يف ع�ام 2014 

]الستدعاء قوات ملواجهة داعش[، لم ُتنرش.
كان مرشوع القرار الذي جرى التصويت عليه يف كانون 
الثاني، استش�ارياً وغري ملزم، وما ي�زال رئيس الوزراء 
الجدي�د، محمد توفيق ع�الوي، يف بداية طريقه للتعامل 
مع هذه املس�ألة. يحظى عالوي بدع�م طهران، ورجل 

الدين الشيعي صاحب النفوذ مقتدى الصدر.
إذ ش�دد جيمس جيف�ري، املبع�وث األمريك�ي الخاص 
لق�وات التحالف التي تقات�ل داعش، عىل أن االتفاق عىل 
نرش قوات أمريكية يف العراق كان بن واشنطن وحكومة 

بغداد، وليس الربملان.
مع ذل�ك، ويف اجتماعات متكررة ب�ن جيفري ونظرائه 
العراقي�ن، أوض�ح عبدامله�دي م�دى ضع�ف قواته�ا 
والخط�ورة عليه�ا أم�ام الفصائ�ل الش�يعية القوية يف 

البالد.
كم�ا زادت الرضبات األمريكية العام املايض، عىل كتائب 
حزب الله، من حّدة التوترات بالعراق، وأفضت إىل هجوم 
عىل السفارة األمريكية يف بغداد وبعدها مقتل سليماني 

واملهندس.
وقبل أش�هر من الرضبات الجوية األمريكية عىل كتائب 
حزب الله، حّذر عبداملهدي واشنطن من العواقب املحتملة 
ملثل تلك الرضبات. لك�ن تحذيراته جرى تجاهلها. ومع 
ذلك ف�إن الضغ�ط الواقع ع�ىل الق�وات األمريكية لكي 

تنسحب ال يزال شديداً.
�نية، وال�ذي أراد عدم  وق�ال أح�د زعم�اء األح�زاب السُّ
الكش�ف عن هويته، »ال أحد يث�ق باألمريكين بعد اآلن. 
حتى ]رئيس إقليم كردس�تان العراق الس�ابق[ مسعود 
بارزان�ي، ال�ذي ق�ال يف أح�د االجتماع�ات مؤخ�راً، إن 
األمريكي�ن س�يتخلَّون عن اإلقلي�م الك�ردي والعراق«. 
إىل  س�يضطرون  األمريكي�ن  أن  »ش�عوري  وأض�اف: 

الرتاجع، لكنهم لن ينسحبوا«.
وبينم�ا رفضت وزارة الخارجي�ة األمريكية التعليق عىل 
األنباء الخاصة باجتم�اع عّمان. وقالت املصادر إنها لن 
تعلق عىل مناقش�ات دبلوماس�ية خاص�ة. كما رفضت 
متحدثة باسم وزارة الشؤون العاملية الكندية، وهي إدارة 
حكومية كندية تدير العالقات الدبلوماسية والقنصلية، 

التعليَق عىل االجتماع.

      بغداد / المستقبل العراقي

اتف�ق رئي�س مجل�س الن�واب، محم�د 
الحلبويس، أمس األحد، مع رئيس الحزب 
مس�عود  الكردس�تاني،  الديمقراط�ي 
بارزان�ي، ع�ىل 6 نقاط بش�أن تش�كيل 
الحكوم�ة املقبلة واألزمة السياس�ية يف 
البالد.واص�در، الجانبان بياناً مش�رتكاً، 

عقب لقاءهما يف أربيل اطلع عليه املربد، 
والذي تضم�ن ، إن »الحلبويس وبارزاني 
ناقشا خالل لقاءهما اليوم، أبعاد الوضع 
الراهن واألزمة السياس�ية التي يمر بها 
الع�راق، بما فيه�ا تش�كيل الحكومة«. 
وتاب�ع البي�ان »ويف ضوء ه�ذا االجتماع 

اتفق الطرفان عىل النقاط اآلتية:
1. العم�ل م�ع جميع القوى السياس�ية 

للخروج من املأزق الحايل، وبما يسهم يف 
استعادة االستقرار يف بغداد ومحافظات 

جنوب العراق.
2. إن أي حكومة قادمة ينبغي أن تكون 
ممثل�ة لجمي�ع مكونات الع�راق، وعىل 

قاعدة الرشاكة الوطنية.
3. يج�ب أن يتضمن الربنامج الحكومي 
رؤيا واضحة يف اإلعداد إلجراء االنتخابات 

املبك�رة وب�أرسع وق�ت ممك�ن تلبي�ة 
ملطال�ب املتظاهري�ن، ويج�ب أن يكون 
ه�ذا املوض�وع م�ن أولوي�ات الحكومة 

القادمة.
4. يج�ب أن يتضمن الربنامج الحكومي 
خطة واضحة إلعادة الهيبة إىل مؤسسات 
الدولة وصيانة الس�لم املجتمعي وإنهاء 
التدخالت الخارجية، وحرص السالح بيد 

الدول�ة، وإنهاء املظاهر العس�كرية غري 
الرسمية.

5. اس�تمرار التعاون مع التحالف الدويل 
ملس�اعدة العراق ملواجهة خطر اإلرهاب، 

والقضاء عىل فلول داعش.
6. العم�ل عىل اس�تمرار التواصل الوثيق 
م�ن أجل تنس�يق املواقف ب�ن الطرفن 

وباقي الرشكاء«.

جنراالت أمريكيون قدموا مقرتحًا لـ »سحب جزئي« للجيش األمريكي من املناطق الشيعية.. ووضعوا »خط أمحر« على احملافظات السنية

خطة أمريكية: االنسحاب من »بلد« والبقاء يف »عني األسد«
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القوى السنية والكردية تتمسك باملحاصصة: احلكومة جيب أن متثل مجيع املكونات
بارزاني واحللبوسي اجتمعا يف أربيل لتوحيد موقف بشأن احلكومة القادمة

نفت ما أثري حول اإلفراج عن رئيسة مؤسسة الشهداء

        بغداد / المستقبل العراقي

العملي�ات  قي�ادة  اعت�ربت 
أن  األح�د،  أم�س  املش�رتكة، 
الجهات اإلرهابية تس�عى لخلق 
الفوىض باستهداف مقر الحشد 

والبعثات الدبلوماسية.
ونقل�ت وكالة االنب�اء العراقية 
عن الناطق باسم القيادة اللواء 
إن  قول�ه،  الخفاج�ي  تحس�ن 
واالستخبارية  األمنية  »األجهزة 
بارشت عمليات التحقيق وجمع 
األمن�ي  والتدقي�ق  املعلوم�ات 
بش�أن اس�تهداف مقر الحش�د 
الخ�رضاء  واملنطق�ة  الش�عبي 
بصواري�خ كاتيوش�ا، مؤكداً أن 
»الجه�ات األمني�ة لديها تصور 
كام�ل عم�ا يج�ري وم�ا ه�و 

الغرض من االستهداف«.
وأضاف الخفاجي، أن »الجهات 
اإلرهابية تسعى لخلق حالة من 
اإلرب�اك والف�وىض باس�تهداف 
مقر الحشد الش�عبي والبعثات 

الدبلوماسية يف العراق«.

وأشار اىل أن »القيادات العسكرية 
تخطط بهدوء وتعمل بالتعاون 
مع القيادات السياس�ية يف البلد 
من أج�ل تفوي�ت الفرصة عىل 
أع�داء الع�راق الذي�ن يحاولون 

إرباك الوضع وخلط األوراق«.
وأوض�ح الخفاج�ي أن »هن�اك 
خططاً ملنع محاوالت العصابات 
اإلرهابي�ة باس�تهداف مناط�ق 
عملي�ات  خ�الل  م�ن  حيوي�ة 
الق�وات املس�لحة، فيم�ا تكمن 
النقطة الثانية يف تكثيف الجهد 
االستخباري واألمني عالوة عىل 
التع�اون مع دول الجوار ملعرفة 
ش�بكة اإلره�اب وم�ن يمولها 
وم�ن هي الجه�ات الت�ي تقف 
وراء هذه العصابات«، مش�دداً 
املواط�ن يف  »أهمي�ة دور  ع�ىل 
البلد«. وكان�ت خلية  اس�تقرار 
اإلعالم األمني قد أعلنت ،يف وقت 
س�ابق من اليوم األحد، سقوط 
4 صواري�خ ن�وع كاتيوش�ا يف 
العاصم�ة بغ�داد، ثالث�ة منه�ا 

داخل املنطقة الخرضاء.

العمليات املشرتكة:
 اجلهات اإلرهابية تسعى خللق الفوضى باستهداف 

احلشد والبعثات الدبلوماسية

        المستقبل العراقي / زيد األعرجي

تنظ�ر محكم�ة جناي�ات مكافحة الفس�اد 
املركزية حاليا دع�اوى ثالثة أعضاء مجلس 
ن�واب حالين وثالث�ة محافظن ورئيس�ن 
ملجالس محافظات وخمس�ة م�دراء عامن 

وعضو مجلس محافظة ونائب ملحافظ.
وذك�ر رئي�س املحكم�ة ع�ن توجي�ه هي�أة 
النزاه�ة والجهات التحقيقي�ة كافة برسعة 
اإلنجاز ليتس�نى لهم حس�م دعاوى الفساد 
الكربى بالرسعة املمكن�ة، فيما نفى ما أثري 
حول اإلفراج عن رئيس�ة مؤسس�ة الشهداء 

املتهمة بقضايا فساد.
وتش�كلت محكمة جنايات مكافحة الفساد 
املركزي�ة بع�د ان�دالع التظاه�رات يف بغ�داد 
وباق�ي املحافظ�ات اس�تنادا ألم�ر مجل�س 
القض�اء األع�ىل يف 2019/10/16 وحدده�ا 
بنظر قضايا الفساد الكربى واملتهمن الذين 

يتولون مناصب عليا يف مؤسسات الدولة.
رئي�س  ص�دام  خال�د  الق�ايض  ويتح�دث 
محكم�ة جنايات مكافحة الفس�اد املركزية 
ل�«القض�اء« ع�ن آلي�ة عمل املحكم�ة الذي 
ذكر أنها »مش�ابهة لعم�ل محاكم الجنايات 
االعتيادي�ة يف الب�الد اال ان بي�ان تش�كيلها 

حددها بنظر دعاوى تخصصية معينة«.
يف  تعتم�د  »املحكم�ة  ان  ص�دام  وأض�اف 

إنجازاته�ا وعدد الدع�اوى املناط بها نظرها 
عىل ال�دور الذي تقوم به األجه�زة التنفيذية 
وهيأة النزاهة والجهات التحقيقية يف كشف 

مرافق الفساد يف مؤسسات الدولة«.
وردا ع�ىل ما تروج له بعض وس�ائل اإلعالم 
بشأن تقصري القضاء يف مكافحة الفساد، أكد 
أن »ما يتداول من قبل وس�ائل إعالم ومواقع 
التواص�ل االجتماع�ي ع�ن تقص�ري القضاء 
يف مكافح�ة الفس�اد ق�د جان�ب الحقيق�ة، 
فالقانون حدد دور القايض بإصدار األحكام 
ح�ول ما يعرض أمام�ه من أدل�ة مثبتة ويف 
دعاوى مكتمل�ة األركان، مثاله دور القضاء 
يف مكافح�ة اإلره�اب وأحكام�ه الباتة التي 
س�اهمت يف ف�رض األم�ن يف الب�الد، حي�ث 
انه�ا ل�م تص�در اال تتويجا لجه�ود األجهزة 
التنفيذية املختصة التي كافحت اإلرهاب عىل 

كافة الصعد«.
وأض�اف صدام أن »املحكم�ة تحدد الدعاوى 
الت�ي تنظرها اس�تنادا اىل منص�ب املتهم او 
حج�م الفس�اد يف القضية ومق�دار الهدر يف 
امل�ال العام«، الفتا إىل أن »هذا الدور تش�رتك 
فيه عدة جهات أهمها الس�يد رئيس مجلس 
القض�اء األعىل حيث وافق ع�ىل نقل دعاوى 

فساد
هامة اىل هذه املحكمة إضافة لدور املحكمة 
واالدع�اء العام يف تحديد الدع�اوى املنظورة 

كما أن لهيأة النزاهة دورا يف احالة الشكاوى 
اىل قض�اة التحقيق املختص�ن ليحددوا مدى 
أهمي�ة الدع�وى ومدى الحاج�ة إلحالتها اىل 
محكمة جنايات مكافحة الفساد املركزية«.

وبش�أن أهم الدعاوى التي تنظرها املحكمة 
حاليا كش�ف ق�ايض التحقي�ق أن »املحكمة 
تنظ�ر االن ع�ددا م�ن اه�م دعاوى الفس�اد 
والرشوة بضمنها دعاوى تخص ثالثة أعضاء 
مجل�س ن�واب حالي�ن وثالث�ة محافظ�ن 
ورئييس مجالس محافظات وخمس�ة مدراء 
عام�ن وعض�و مجل�س محافظ�ة ونائ�ب 
ملحافظ، إضافة اىل قضية ال�)امليتسوبييش( 
الخاصة ب�وزارة الداخلية حيث ننظر قضايا 

عدد من الضباط واملراتب املتورطن فيها«.
وع�ن معوقات ورسعة حس�م الدعاوى تابع 
رئيس املحكم�ة »نعمل باس�تمرار عىل عقد 
اجتماعات دورية مع السادة قضاة التحقيق 
املختص�ن وتوجي�ه هي�أة النزاه�ة وحثهم 
عىل رسعة انجاز كاف�ة اإلجراءات القانونية 
ضمن س�قوف زمنية مح�ددة، حيث وجهنا 
ب�رضورة تنس�يق العمل بن الس�ادة قضاة 
تحقي�ق النزاهة وهيأة النزاهة من اجل إيالء 

هذه الدعاوى الهامة أولوية يف اإلنجاز«.
لكنه يس�تدرك بأن »هناك عددا من املعوقات 
خارج�ة ع�ن إرادة املحكمة منها م�ا يتعلق 
بإجراءات تحقيقية إدارية او ما يتعلق بوجود 

قانون يعي�ق أو يؤخر إتمام كافة اإلجراءات 
مثالها املادة التي توج�ب رفع الحصانة عن 
النائ�ب املتهم من قبل مجل�س النواب، حيث 
جاء القانون قيد إج�راءات املحاكمة بإجراء 

قانوني تقوم به مؤسسة أخرى«.
ام�ا قيمة األم�وال العامة املس�رتدة من قبل 
املحكمة فأش�ار القايض خالد ص�دام اىل ان 
»املحكم�ة اس�رتدت قيماً كربى م�ن األموال 
بحك�م الدعاوى التي انيط�ت بنظرها، حيث 
ال يمكن إحصاء هذه األموال بصورة دقيقة 
كون املحكم�ة تصدر قراره�ا وتعطي الحق 
للمش�تكي بان يطالب امل�دان بقيمة األموال 
ام�ام املحاك�م املدني�ة املختصة اس�تنادا اىل 
ق�رار ادانة وتجريم املته�م الصادر عن هذه 

املحكمة«.
ام�ا بخص�وص م�ا اثري ح�ول اإلف�راج عن 
املتهمة رئيس�ة مؤسسة الش�هداء، فقد اكد 
صدام ان »إش�اعة اصدار ق�رار باإلفراج عن 
املتهمة قد جانب الصواب كون قرار محكمة 
التمييز االتحادية جاء بعد قرار ادانة املتهمة 
القايض بالسجن مدة س�بع سنوات الصادر 
م�ن محكمة جنايات الك�رخ املختصة بنظر 
قضاي�ا النزاهة ولم يق�ض القرار انف الذكر 
باإلف�راج عنها ب�ل قىض بإع�ادة دعواها اىل 
محكمة التحقيق املختصة إلتمام اإلجراءات 
القانونية وفق ما اشري يف القرار التمييزي«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اتف�ق وزير الخارجّي�ة محمد عيل 
امل�رصي  نظ�ريه  م�ع  الحكي�م، 
س�امح ش�كري يبحث عىل أهّمية 
اإلرساع بتوقيع ع�دد من ُمذّكرات 
التفاهم الت�ي تهّم البلدين.وذكرت 
يف  العراقي�ة،  الخارجي�ة  وزارة 
بي�ان تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
إن »وزي�ر الخارجّي�ة محم�د عيل 
الحكي�م التقى مع وزير الخارجّية 
املرصّي سامح شكري عىل هامش 
أعمال ُمؤتَمر ميونخ لألمن الدويلّ/
البي�ان،  )56(«.وأض�اف  ال�دورة 
أن »الجانب�ن بحث�ا أهّمية تفعيل 
واالس�تخبارّي،  األمن�ّي  التع�اون 
وتب�ادل املعلومات ب�ن البلدين يف 
اإلرهاب«.وتابع:  مكافح�ة  مجال 
»جرى التأكي�د عىل رضورة تعزيز 
العالقات الثنائّي�ة بن البلدين عرب 
تكثيف الزيارات، وتنسيق املواقف، 
املناص�ب  لتب�ؤ  املُتب�اَدل  والدع�م 
إىل،  والدولّية«.واش�ار  اإلقليمّي�ة، 
أهّمي�ة  ع�ىل  الجانب�ن  »اتف�اق 
اإلرساع بتوقيع ع�دد من ُمذّكرات 

التفاهم التي تهّم البلدين.

جنايات مكافحة الفساد تنظر بدعاوى ضد نواب حاليني 
وحمافظني ورؤساء جمالس 

العراق ومرص
 يتفقان عىل اإلرساع 

بتوقيع عدد من مذكرات 
التفاهم

        بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزارة التخطيط، أمس االحد، ان نسب الفقر يف العراق شهدت 
تراجع�ا طفيف�ا يف معدالتها خالل الس�نتن االخريت�ن ، باملقارنة 
م�ع مات�م تس�جيله ع�ام  2014، بع�د االزم�ة املزدوج�ة )االمنية 

واالقتصادية( التي تعرض لها العراق يف العام املذكور .
وق�ال املتحدث الرس�مي للوزارة عبدالزه�رة الهن�داوي ، ان وزارة 
التخطي�ط نفذت مس�حا يف نهاية ع�ام 2018 اظهر تراجع نس�بة 
الفق�ر اىل )20%(بع�د ان س�جل )22.5%( ع�ام 2014 ، مبين�ا ان 
هذه النس�ب تباينت بن املحافظات ، بحس�ب النشاط االقتصادي   
والحرك�ة التنموية فيها ، فهناك بع�ض املحافظات انخفضت فيها 
نس�بة الفقر ، واخرى ارتفعت وبعضها حافظت عىل ذات املستوى 
، موضح�ا ، ان قياس مؤرشات الفقر يعتمد عىل ابعاد متعددة ، من 
بينها ، الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة اىل الغذاء ، ووفقا 
لهذه االبعاد ، اطلقت الوزارة السرتاتيجية الوطنية لخفض الفقر يف 
العراق للسنوات  2018-2022 والتي تستهدف خفض نسبة الفقر 
اىل 16% عن�د نهاية عم�ر هذه الس�رتاتيجية التي تع�د الثانية بعد 
االس�رتاتيجية االوىل التي اس�همت يف خفض نس�بة الفقر من %23  
عام 2010 اىل 15% بنهاية عام 2013 , ولكن بسبب االزمة املزدوجة 

عام 2014 عادت النسبة اىل االرتفاع مجددا لتصل اىل %22.5
واض�اف الهن�داوي ، انه وبموجب مس�ح الفقر لع�ام 2018 , فقد 
تبن ان محافظة املثنى مازالت تحتل املركز االوىل باعىل نس�بة فقر 

)52%( ، اما باقي املحافظات فكانت كاالتي :
دهوك 8.5%  ،السليمانية 4.5% ، أربيل 6.7% ، نينوى 37.7% ، كركوك 
7.6% ، دي�اىل 22.5% ، االنب�ار 17 ،صالح الدي�ن 18% ، بغداد %10 ، 
باب�ل 11% ، كربالء 12% ، واس�ط 19% ، النج�ف 12.5% ، الديوانية 

48% ، ذي قار 44% ، ميسان 45% ، البرصة %16.

التخطيط تسجل »تراجع طفيف« يف معدالت 
الفقر بالعراق 

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد حس�ن كريم الكعب�ي النائب 
األول لرئي�س مجل�س الن�واب ان 
الوقت ق�د حان إلقام�ة الدعاوى 
املؤسس�ات  ل�كل  القضائي�ة 
والجهات واألش�خاص التي كانت 
وال زالت مستمرة بوضع العراقيل 
ام�ام حق�وق ذوي ضحايا البعث 
وداعش وال تتعاطى مع مؤسستي 
السياسين  والس�جناء  الش�هداء 
ولم تس�تجب لجمل�ة املخاطبات 
الرسمية بهذا الخصوص ، محذرا 
من اس�تمرار انتهاج سياسة الال 
مب�االة التي تتعام�ل معها بعض 
الجهات مع مس�تحقات الشهداء 

.
وبح�ث الكعبي، خالل اس�تقباله 
الجديد  الش�هداء  رئيس مؤسسة 
كاظ�م عوي�د ومدي�ر ع�ام دائرة 
املقابر الجماعية ضياء كريم، ملف 
املالية للمؤسس�ة  التخصيص�ات 
ومتابعة تفعي�ل كافة املخاطبات 
بحق�وق  املتعلق�ة  واالج�راءات 
ذوي الش�هداء املتمثل�ة بالرواتب 
وتس�هيل املنح العقارية والسلف 
املناسبة وتوزيع قطع األرايض او 

بناء مجمعات سكنية.

وتعهد الكعبي بعق�د اجتماع بن 
مؤسسة الش�هداء واللجنة املالية 
بع�د وص�ول قان�ون املوازن�ة اىل 
مجل�س الن�واب للتباح�ث ح�ول 
التخصيص�ات  زي�ادة  امكاني�ة 
املالية للمؤسس�ة، و بما يس�اهم 
املادي�ة  االم�ور  كاف�ة  توف�ري  يف 
املتعلقة بعوائل الشهداء وتسهيل 
املتعلق�ات به�م واملرتبط�ة م�ع 
الوزارات واملؤسسات الحكومية. 

ودعا النائب االول لرئيس املجلس 
ملضاعف�ة  الش�هداء  مؤسس�ة 
جهوده�ا لرعاية ذوي الش�هداء، 
باعتبارها صاحبة رسالة رشعية 
وانس�انية ، من ش�انها رد الدين 
والوفاء اىل الش�هداء الذين ضحوا 
بأنفس�هم م�ن اج�ل اع�الء راية 
الوط�ن وحماية ش�عبه ، مطالبا 
يف ذات الوق�ت جميع املؤسس�ات 
ذات العالقة للتع�اون الفاعل مع 
مؤسس�تي الش�هداء والس�جناء 
ان�واع  كل  وتقدي�م  السياس�ين 
الدع�م اليهم�ا ، مبدي�ا اس�تعداد 
مجلس الن�واب لتقديم املس�اندة 
التامة والعمل ضمن روح الفريق 
الواحد لتسهيل كل االمور املتعلقة 
الش�هداء  ذوي  بمس�تحقات 

والسجناء السياسين .

الكعبي: حان الوقت إلقامة الدعاوى ضد من وضع 
العراقيل امام حقوق ذوي الشهداء
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    بغداد / المستقبل العراقي

استقبل وزير الزراعة صالح الحسني نائب 
محافظ الب�رة عرب كاظ�م الجزائري، 
بحضور مع�اون مدير الدائ�رة القانونية 
يف ال�وزارة ومدير زراعة البرة وعدد من 
املختص�ن ومزارع�ي املحافظة ملناقش�ة 

الواقع الزراعي والنهوض به«.
ورد  بي�ان  بحس�ب  الحس�ني  وأك�د 

ل�«املستقبل العراقي«، عىل »حرص وزارة 
الزراعة واستمرارها بحماية املنتج املحيل 
وزيادة اإلنتاج النباتي والحيواني من أجل 
دع�م االقتص�اد الوطني وضم�ان حقوق 
الفالح�ن واملزارع�ن وتش�جيعهم ع�ىل 
زراع�ة اراضيهم، مش�يداً باإلنت�اج العايل 
ملحص�ول الطماط�ة يف قض�اء الزبري بعد 
توفري كامل املس�تلزمات الزراعية الالزمة 

لخدمة واستدامة العملية الزراعية«.

وش�دد ع�ىل »مضاعف�ة الجه�ود والعمل 
ع�ىل تذليل معوق�ات ومش�اكل الفالحن 
واملزارع�ن الت�ي طرحت ووض�ع الحلول 
املناس�بة لها، مؤكداً إن محافظة البرة 
لها خصوصي�ة ونتعامل معه�ا باهتمام 
كب�ري إلعادة وتأهي�ل املش�اريع الزراعية 

فيها«.
واض�اف البيه�ان »كم�ا تم خ�الل اللقاء 
بح�ث ومناقش�ة تنظيم عقود موس�مية 

زراع�ة  ملزاول�ة  واملزارع�ن  للفالح�ن 
اراضيهم بالتنس�يق مع وزارة النفط من 
اجل حصوله�م ملس�تحقاتهم والخدمات 
الزراعية املقدمة من قب�ل وزارة الزراعة، 
املترضري�ن  موض�وع  نوق�ش  فيم�ا 
الزراعين جراء الفيضانات والسيول التي 
تعرضت له�ا مزارعهم يف الف�رة املاضية 
وبما ينس�جم مع الضواب�ط والتعليمات 

القانونية .

وزير الزراعة: هدفنا محاية املنتج املحيل ومستمرون بمنع استرياد الطامطة
خالل استقباله وفد حمافظة البصرة

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن م�رف الرافدين ع�ن منح قروض 
)50( ملي�ون دين�ار للمواطن�ن للبناء يف 
قطعة ارض سكنية.وقال املكتب االعالمي 
»املس�تقبل  تلقت�ه  بي�ان  يف  للم�رف 
العراق�ي«، ان الحصول عىل قروض البناء 
يكون يف فروع امل�رف حرا واملنترشة 

يف بغداد واملحافظات .
وجاءت التعليمات عىل النحو التايل:

1-من�ح قرض حده االع�ىل ) 50 ( مليون 
دينار لغ�رض البن�اء لكل مواط�ن يمتلك 
قطع�ة ارض س�كنية باس�مه ع�ىل وجه 

االس�تقالل او باالس�م املش�رك بموج�ب 
س�ند حدي�ث االص�دار وم�زود بتأييد من 
دائرة التس�جيل العقاري املختصة وصحة 
صدور الس�ند ليتم رهن�ه لصالح املرف 
من الدرجة االوىل ويش�رط تقديم خارطة 
واجازة بناء باس�مه ضمن املستمس�كات 
املطلوب�ة وان القيم�ة التقديري�ة لقطعة 

االرض التقل عن مبلغ القرض + %20 .
2-يرف القرض بدفعتن

أ -الدفعة االوىل 25 مليون دينار عند اكمال 
البتلو

ب -الدفع�ة الثاني�ة 25 ملي�ون دينار عن 
التسقيف

3-قب�ول منح دفعة واحدة فقط من مبلغ 
القرض حس�ب طلب املق�رض للتخفيف 
م�ن كاه�ل املواطنن يف تس�ديد القس�ط 
ع�ىل كامل مبل�غ القرض ويتم احتس�اب 
االقس�اط والفوائد حس�ب مبل�غ القرض 

املطلوب .
4-قب�ول قطع�ة ارض من ال�دار الذي تم 
هدمه مع بقاء جنس العقار ) دار سكن(

5-يف حال�ة عدم كفاية راتب موظف واحد 
يت�م االس�تعانة بموظ�ف ثان�ي ليغط�ي 
راتبهم القسط الش�هري + الفائدة بغض 
النظر عن صل�ة القرابة ) الزوج – االبن – 

االخ – االب(.

»                                 « تنرش تفاصيل احلصول عىل قروض 
»50« مليون دينار للبناء

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة/ دائ�رة البيطرة عن 
»قيامها بإتالف إرسالية من لحوم الجاموس 
املجمدة هندية املنش�أ«.وجاء يف بيان دائرة 
أن  العراق�ي«،  ل�«املس�تقبل  ورد  البيط�رة 
»املحج�ر الطبي يف منف�ذ طريبيل الحدودي 
التاب�ع للدائرة ق�رر إتالف هذه اإلرس�الية 
م�ن لحوم الجام�وس، حيث ق�ررت اللجنة 
املش�كلة يف املنفذ بن مديرية منفذ طريبيل 

و املحج�ر البيط�ري إتالف هذه اإلرس�الية 
البالغ�ة 28 طن من لحوم الجاموس املجمد 
هندية املنشأ بعد فحصها«.ومالحظة وجود 
أكثر م�ن تاريخ لإلنتاج و كان احدث تأريخ 
هو)10-2019( وهو تاريخ غري مسموح به 
للدخول لتجاوز تلك املدة من اإلنتاج التأريخ 
املس�موح به، و كذلك انبعاث روائح كريهة 
م�ن اللح�وم نتيجة تفس�خ البع�ض منها، 
لذلك تم اتخاذ قرار إتالف اإلرسالية بالكامل 

حفاظا عىل سالمة املواطنن املستهلكن.

اتالف »28« طن من حلم اجلاموس املجمد هندي 
املنشأ لعدم مطابقته للمواصفات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشكة توزي�ع املنتجات النفطي�ة، افتتاح 
محطتي أشنونا واملقدادية الحكوميتن بمحافظة 

دياىل.
وذك�ر بيان للرشك�ة تلقته »املس�تقبل العراقي«، 
ان »الوكي�ل االول لرشكة توزيع املنتجات النفطية 
حس�ن طالب عبود رئيس مجل�س ادارة الرشكة 
افتت�ح محطتي أش�نونا و املقدادي�ة الحكوميتن 

بمحافظة دياىل بعد تطويرهما«.
ونق�ل البيان ع�ن الوكي�ل االول لرشك�ة التوزيع 
وف�ق  تطوي�راً  ش�هدتا  »املحطت�ن  أن  تأكي�ده 
مواصف�ات فنية عالية وب�إرشاف مبارش من قبل 
مالكات فرع دياىل والكوادر الهندس�ية«،  كاش�فاً 
ع�ن »الطاق�ات الخزنية للمنتج�ات التي تجهزها 
محط�ة أش�نونا الحكومي�ة، حي�ث بلغ�ت طاقة 
البنزي�ن املمتاز 108 م3  وطاق�ة مخزون البنزين 
املحس�ن 108م3 ، وزيت الغ�از 108 م3 ، والنفط 
األبي�ض 108 م3 ، إضاف�ًة اىل وجود منفٍذ لتجهيز 
الغ�از الس�ائل للس�يارات، يف حن بلغ�ت الطاقة 
الخزنية ملحطة املقدادية الحكومية ملنتوج البنزين 
الغ�از 270 م3  املمت�از 216 م3 وملنت�وج زي�ت 

وملنتوج النفط األبيض 108 م3 ». 
ب�دوره أش�اد املحاف�ظ مثن�ى التميمي ب�� »دور 
رشكة توزي�ع املنتج�ات النفطية يف خدم�ة أبناء 
املحافظة من خ�الل الحرص عىل تزويدهم بكافة 
أن�واع املنتجات النفطية ومتابع�ة تطوير  وزيادة 

املنافذ التوزيعية«.
واضاف البيان ان »الوكيل االول ناقش ملف توزيع 
قط�ع األرايض والوح�دات الس�كنية ملوظفي فرع 
دي�اىل مع املحافظ حيث أبدى التميمي اس�تعداده 
الكبري لتسهيل إجراءات منح املوظفن تلك القطع 
و الوحدات الس�كنية، وأوعز عبود بتش�كيل لجنة 
م�ن موظفي الفرع ملتابع�ة املوضوع مع الجهات 

ذات العالقة«.
واش�ار اىل ان »وف�د الرشك�ة التق�ى يف مقر فرع 
التوزيع بدياىل بعدد من الك�وادر العاملة يف الفرع 
وناق�ش معهم اآلراء واملقرحات التي من ش�أنها 
تطوير و زيادة ج�ودة الخدمة املقدمة للمواطنن 

كافة.

املنتجات النفطية تفتتح 
حمطتي أشنونا واملقدادية 

احلكوميتني بمحافظة دياىل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ، الدكتور )جاسب لطيف 
عيل الحجام�ي( عن مغادرة أول ارسة، مستش�فى الفرات العام 
بعد التأكد من عدم اصابتها بفايروس »كورونا«.وقال الحجامي 
يف بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، إن »الي�وم الجمعة، غادرتنا 
من مستش�فى الفرات العام اول عائلة مؤلفة من خمس�ة افراد 
من الوافدين من مدينة ووهان الصينية بعد ان حلوا علينا ضيوفاً 
كرام ملدة إس�بوعن للتأكد من عدم إصابتهم بفايروس كورونا«.

وأض�اف أن »العائل�ة تتمتع بحالة صحية جيدة ج�داً ولم تظهر 
عليهم اية عالمة من اي مرض ال رسيرياً وال مختربياً ولله الحمد 
وت�م التعامل معهم وفقاً للوائ�ح منظمة الصحة العاملية«، داعياً 

أن »يحفظ الله العراق وأهله من كل مكروه.

مدير عام صحة بغداد الكرخ يعلن مغادرة أول عائلة 
مستشفى الفرات بعد التأكد من عدم اصابتها بـ«كورونا«

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد عن املبارشة بصيانة ش�ارع ابو نؤاس وس�ط 
العاصمة بغداد.وقالت االمانة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه، إن »دائرة املش�اريع احدى م�الكات االمانة بارشت 
صب�اح اليوم األح�د بأعمال صيان�ة الهطول الحاص�ل يف الربة 
وال�ذي ادى اىل انخفاض يف مس�توى طبقات االس�فلت الخاصة 
بالطريق«.واضافت ان الدائرة املذكورة »بارشت بقطع ومعالجة 
الشارع أس�فل جرس الجمهورية وبتفاصيل عمل ستتضمن قلع 
األس�فلت وبس�مك 30 س�م مع قلع واس�تبدال الربة الضعيفة 
بالكام�ل وبعم�ق 1 مر م�ع فرش الح�ى املعالج باألس�منت 
باالضاف�ة اىل دك الركائز لتقوي�ة الربة ومن ثم صب الكونكريت 
واالكس�اء باألس�فلت وبنوبات عمل تس�تمر عىل مدار الس�اعة 

بالتنسيق مع مديرية املرور العامة .

    نينوى / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة نينوى، افتتاح مستشفى الطب الذري يف قضاء 
الحمدانية.وقال مدي�ر الصحة  فالح الطائي، يف تريح صحفي 
ان »املالكات الهندسية يف صحة نينوى، افتتحت مستشفى الطب 
الذري الذي يضم 40 رسيرا ، يختص باالورام يف قضاء الحمدانية 
40كم رشق املوصل«.وتابع الطائي، ان »املستشفى جهز باحدث 
االجه�زة الطبي�ة واجهزة الرن�ن واملفراس، فض�ال عن تجهيزه 

بمالكات طبية متخصصة بهذا املجال .

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئة النزاهة االتحادية، عن تمكنها من إحباط محاولة 
رصف صك�وك م�زورة يف محافظ�ة األنب�ار، فيما بين�ت أن تلك 

الصكوك  منسوٌب صدورها إىل لجنة التعويضات يف الرمادي.
دائرة التحقيقات يف الهيئة أش�ارت يف بيان لها تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، يف معرض حديثها عن العملية، إىل أن »فريق عمل من 
مكت�ب تحقيق األنب�ار التابع للهيئة، انتق�ل إىل مرف الرافدين 
– ف�رع األنبار، وتمكن من ضبط متهم�ن اثنن بحوزتهم أربعة 
صك�وك مزورة مزعوٌم صدورها عن قائممقامية قضاء الرمادي 
– لجن�ة التعويضات، موضح�ة أن املتهم األول يعم�ل موظفاً يف 

قائممقامية الرمادي، واآلخر صاحب رشكة صريفة«.
وأضاف�ت الدائرة إن�ه »تمَّ تنظيم محرض ضبٍط أص�ويلٍّ بالعمليَّة 
ت بناًء عىل مذكرة ضبٍط قضائيٍة، وعرضه رفقة املتهمن  التي تمَّ
عىل الس�يد قايض محكمة التحقي�ق املختصة بقضايا النزاهة يف 
محافظة األنب�ار الذي قرَّر توقيفهما، اس�تناداً ألح�كام املادتن 

)289 و298( من قانون العقوبات.

امانة بغداد تعل قطع شارع ابو نؤاس أسفل 
جرس اجلمهورية ألغراض الصيانة

صحة نينوى تعلن افتتاح مستشفى الطب 
الذري »لألورام« يف قضاء احلمدانية

النزاهة حتبط حماولة رصف صكوك 
مزورة يف األنبار

    المستقبل العراقي / زهراء علي

كشَف محافُظ نينوى نجُم الجبوري، الرشوع ببناء اكرب مدينة سياحية يف ناحية القوش.
وقال الجبوري، يف تريح صحفي ان »الرشكات االستثمارية يف محافظة نينوى رشعت 
باعمار اكرب مدينة س�ياحية يف ناحية القوش 40كم ش�مال املوصل«.واضاف الجبوري، 
ان »الرشكات االس�تثمارية ب�ارشت اعمالها  بعد االتفاق مع  املس�تثمرين  لبناء مدينة 
س�ياحية تضم  منتجع�ات ذات طراز اوروبي والول م�رة يف محافظة نينوى، فضال عن 
م�والت  باالضاف�ة اىل  بناء اكرب مدين�ة العاب، وحددت مدة بناء هذة املدينة الس�ياحية 

بمدة التقل عن عام كامل .

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة التج�ارة عن مبارشة الرشكة 
العام�ة لتصني�ع الحب�وب بقط�ع قوائ�م 
ضم�ن  الطح�ن  مل�ادة  ال�وكالء  تجهي�ز 
مخص�ص الحص�ة الثاني�ة للع�ام الح�ايل 
.واضاف مدير عام الرشكة حس�ن سامي 
يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، بانه 
»تم االيعاز اىل جميع مراكز القطع باطالق 
قوائ�م تجهي�ز الحص�ة الثانية م�ن مادة 
الطحن وفق�ا لخطة التس�ويق املركزية« 
.واك�د بانه »تم التنس�يق مع رشكة تجارة 
الحب�وب والصوام�ع التابع�ة له�ا لغرض 
تجهيز املطاح�ن العاملة بخلطات الحبوب 
املخصص�ة ل�كل مطحن�ة وتوجي�ه لجان 
الص�دار  النوعي�ة  والس�يطرة  الفح�ص 

الش�هادات الخاص�ة بصالحي�ة الحب�وب 
املجه�زة للطحن واالنت�اج ومتابعة اللجان 
الرقابي�ة لعملية االنت�اج والتوزيع« .داعيا 
يف الوق�ت ذات�ه جميع ال�وكالء اىل مراجعة 
مراكز القطع يف بغداد واملحافظات لتس�لم 
قوائ�م التجهي�ز حس�ب الج�دول الزمن�ي 
املعل�ن ب�كل فرع.ه�ذا واش�ار س�امي اىل 
تفعيل مبدأ الرقاب�ة الجماهريية من خالل 
دعوة املواطنن اىل مراقب�ة نوعية الطحن 
املجه�ز ومالحظة خت�م املطحن�ة وتاريخ 
االنت�اج واالب�الغ ع�ن ح�االت التالع�ب او 
الحاالت املش�كوك فيها من خالل الحضور 
اىل مق�ر الرشك�ة او فروعه�ا او االتص�ال 
بالخط�وط الس�اخنة )07802850897 - 
07713977472( او عرب الصفحة الرسمية 

للرشكة يف مواقع التواصل االجتماعي.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن��ت الرشكة العام�ة للصناعات البروكيمياوي�ة إح�دى رشكات وزارة الصناعة واملعادن عن 
املشاريع والفرص االستثمارية املتاحة لديها والتي تعتزم تنفيذها عن طريق أبرام عقود املشاركة 
واالستثمار. وق�ال مدير عام الرشكة عقيل عبدالزهرة يف بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«، 
ان »الرشكة وقعت عقداً مع احدى رشكات القطاع الخاص إلنش�اء معمل متكامل إلنتاج املذيبات 
بم�ا يغطي حاج�ة وزارة النفط والقطاعن الع�ام والخاص من مختلف أن�واع املذيبات، عاداً هذا 
املعمل من املش�اريع الضخمة والعمالقة التي س�تقام داخل الرشكة وبطاقة مليون لر س�نوياً«. 
وأشار اىل »حصول موافقة الوزارة عىل توقيع عقد مشاركة إلنتاج كارس االستحالب الذي يستخدم 
يف املواد النفطية وعقد إنشاء معمل متكامل إلنتاج املضافات الكيمياوية بمختلف أنواعها بطاقات 
عالي�ة،« الفتاً اىل ان »هذه العقود ستس�هم يف تحقيق االكتفاء الذات�ي للرشكة من هذه املنتجات 

باالضافة اىل تجهيز وتلبية حاجة وزارات وقطاعات الدولة االخرى«.

حمافظ نينوى يكشف الرشوع ببناء أكرب مدينة سياحية يف املحافظة

التجارة تعلن املبارشة بقطع وجتهيز الوكالء 
باحلصة الثانية من الطحني للعام احلايل 2020

الصناعة تعلـن توفـر أكثـر مـن )22( مشـروعًا استثامريًا

العراق وقربص يبحثان عقد املؤمتر العاملي 
إلعادة اإلعامر والتنمية يف العراق

العيل بك يف نينوى لالطالع 
عىل الواقع الرتبوي 

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير الخارجّي�ة محمد عيل الحكي�م، مع نظريه الق�ربيّص نيكوس 
خريستودوليدس عقد املؤتمر العاملّي إلعادة اإلعمار والتنمية يف العراق.

وذك�رت وزارة الخارجية العراقية، يف بيان تلقته »املس�تقبل العراقي« ، إن 
»وزي�ر الخارجّي�ة محمد عيل الحكي�م بحث مع وزي�ر الخارجّية القربيّص 
نيك�وس خريس�تودوليدس  آفاق االرتق�اء بالعالقات الثنائّية ب�ن البلدين 
عرب توقيع عدد من ُمذّكرات التفاهم، وتفعيل ُمذّكرة التفاهم للُمش�اَورات 
السياس�ّية بن العراق وقربص«. وأضاف البيان ان »الجانبن بحثا اإلرساع 
يف عق�د املؤتمر العاملّي إلع�ادة اإلعمار والتنمية يف الع�راق«. وأعرب الوزير 
الحكيم بحس�ب البيان عن »تطلّع بغداد لتحقي�ق تعاون اقتصادّي«، داعياً 
»رشكات االس�تثمار القربصّية للعم�ل يف العراق، وخاصة يف مجاالت البناء، 
واإلس�كان، والبن�ى التحت�ّية«. ووج�ه الحكيم »الدعوة لنظ�ريه القربيّص 

لزيارة العراق يف إطار تعميق العالقات بن بغداد ونيقوسيا .

    المستقبل العراقي / زهراء علي

أجرت معايل وزيرة الربية س�ها خليل العيل بك زيارة ميدانية للمديرية 
العام�ة لربية نين�وى ضمن سلس�لة زياراتها لتفق�د الواقع الربوي 
وت�م التباحث حول الواقع الربوي وس�ري العملية التعليمية يف مدارس 
املحافظة . وتأتي الزيارة لتذليل املش�اكل واملعوقات التي تعرض سري 
العملي�ة الربوي�ة والتعليمي�ة يف املحافظ�ة ، حيث ش�هد اللقاء الذي 
ح�رضه مدير ع�ام تربية نين�وى واملع�اون االداري وعدد م�ن مدراء 
األقسام طرح عدة مواضيع تخص عمل املديرية. واكدت معايل العيل بك 
عىل رضورة تهيئة جميع املس�تلزمات التي تس�هم يف تعزيز االستقرار 
الربوي وتهيئة األبنية املدرس�ية لتوفري بيئ�ة مالئمة للتالميذ والطلبة 
مؤكدة عىل رضورة  اإلرساع يف إنجاز معامالت املحالن للتقاعد مشيدة 

بعمل املديرية من خالل إعادة االستقرار إىل مدارس املحافظة.

حمافظ بغداد يعلن املبارشة بإكساء وتأهيل »٥« حمالت 
سكنية يف منطقة احلسينية

    بغداد /طالب ضاحي

أعلنت محافظة بغداد، عن البدء بأعمال اإلكس�اء 
والتأهي�ل لخمس مح�الت يف منطقة الحس�ينية 

ببغداد بطريقة التنفيذ املبارش.
وأش�ار محافظ بغداد محم�د العطا يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، اىل أن »مرحلة 
اإلكس�اء تأتي بعد اكتمال اعم�ال املجاري وربط 
امل�اء الصال�ح لل�رشب«، مؤكدا ان »ني�ة محافظ 
بغداد جعل الحس�ينية منطق�ة مكتملة الخدمات 

عىل مستوى املاء واملجاري والكهرباء«.
واوضح املحافظ بأن »املحالت الجاري إكس�اؤها 
ه�ي )204( و)217( و)219( و)221( )227(«، 
مضيف�ا ان »املبالغ له�ذه املنطقة تم تخصيصها 
م�ن قب�ل وزارة التخطي�ط، ومجم�وع املس�احة 
الجاري إكساؤها تراوح بن 35 و40 كلم طوال .

بعد توقف »١٦« عامًا.. وزير النقل يعلن دخول القاطرات 
اىل مصفى القيارة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزي�ر النقل، عبدالله لعيب�ي، عن دخول 
القاطرات اىل القيارة ومصفاها بعد توقف دام 
16عاماً.وذك�ر لعيبي يف مؤتمر صحفي عقده 
داخل محطة السكك يف منطقة العالوي ببغداد، 
ع�ن« اكم�ال تنفي�ذ م�رشوع تأهيل الس�كك 
الحدي�د الواصل ب�ن مصفى بيج�ي ومصفى 
القي�ارة«، معلناً« دخ�ول القاطرات اىل القيارة 
ومصفاها ألول مرة منذ 16 عاماً وتمكنها من 
نقل املنتجات النفطي�ة اىل مختلف محافظات 

العراق لزيادة صادرات املنتوجات«.
وأض�اف »ه�ذا الخ�ط تمث�ل بتأهيل مس�افة 
طويلة مليئة باملخاطر خصوصا هذه املناطق 

كان�ت مرسحا لعمليات عس�كرية ووجود املقذوفات 
وااللغام«، مش�ريا اىل« انجاز جمي�ع االعمال املناطة 

به�م ونجحوا يف الوص�ول اىل هذا املصف�ى املهم لكي 
يعلنوا عن بداية مل�رشوع اخر وهو الوصول من هذه 
املحط�ة اىل مدين�ًة املوص�ل كمرحل�ة اخ�رية لغرض 

ايصال قطار سكك الحديد اىل املحافظة«.
وتاب�ع لعيبي« بالتايل يكون الخط الش�مال قد 
اكتمل بش�كل كام�ل، كما تم مد س�كك حديد 
بط�ول 1200 مر اىل ارصفة مختلفة يف موانئ 
ام ق�ر منه�ا التي تخت�ص بنق�ل املنتجات 

النفطية رصيف رقم 11«.
وأشار اىل« استمرار االعمال بمد سكة حديد اىل 
رصيف 27 وهو الرصيف االكرب لنقل الحاويات 
بمس�افة اكث�ر م�ر 1200 ك�م، باإلضاف�ة اىل 
اس�تمرار م�د س�كة املزدوج�ة كمرحل�ة اوىل 
يبدأ من اليوس�فية باتجاه املس�يب بمس�افة 
80كم«.وعد وزير النقل السكك الحديد »واحدة 
من اهم حلقات النقل عرب القنوات الجافة مع 
املوان�ئ يف جنوب الع�راق«، الفت�ا اىل« الحاجة 
لربط املنظومة بدول الجوار للتمكن من نقل البضائع 

واالشخاص من واىل العراق عرب سكك الحديد.
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م /تنويه

1 � تن�وه رشكة مص�ايف الجنوب بتعديل الرشوط الخاص�ة /فقرت الغرامات التأخريية من الوثيقة القياس�ية 
للطلبية اعاله 

2 � تمديد تاريخ الغلق لغاية الساعة الثانية عرش ظهرا ليوم االثنني 2020/3/16
3 � عىل الراغبني باالشرتاك الحضور الىمقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل 

رشوط املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها واملبلغ غري قابل للرد 
4 � تقيم كافة الوثائق املطلوبة واملذكورة يف القسم الثاني من الوثيقة القياسية )ورقة بيانات مقدمي العطاءات( 
ابت�داء م�ع العطاء مصادقة من قب�ل الجهات املختصة ذات العالق�ة  ويف حال عدم توفر اي من املستمس�كات 

املذكورة سوف يهمل العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
5 � ش�مول العم�ال العراقيني العاملني ل�دى الرشكات االمني�ة املتعاقدة مع الرشكات املقاول�ة بقانون التقاعد 

والضمان االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
6 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )90( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري 

املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
7 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل 
رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء عن طريق مرصف 
عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي وبمبلغ قدره )946,000( فقط تس�عمائة وس�تة واربعون  الف دوالر 

امريكي 
8 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله  

9 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 
www.SRC.GOV.IQ

10 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 
contracts@src.gov.iq

11 � يك�ون م�كان اي�داع العط�اءات ل�دى لجنة فت�ح العط�اءات الخارجية يف مق�ر الرشكة وبظ�روف مغلقة 
ومختومة 

12  � متطلب�ات التأهي�ل املطلوب�ة : يجب عىل مق�دم العطاء االلت�زام بكافة الرشوط واملواصف�ات املذكورة يف 
الوثيقة القياسية املرفقة بكافة اقسامها بما فيها معايري التاهيل املطلوبة يف القسم الثاني

حسام حسني ويل13 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية

العدد 676 / ش / 2020  
التاريخ 16 / 2 / 2020  

اعالن
اىل املدعى عليه / خالد خلف حارض 

اقامت املدعية كريمة خلف عيل الدعوى املرقمة 
اعاله تطالبك فيها بالنفقة املاضية واملستمرة 
لها والنفقة املس�تمرة للطفلني حس�ام وعبد 
الخالق وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائم بالتبليغ تقرر تبليغك اعالناً بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة 
ي�وم 23 / 2 / 2020 ويف حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق القانون  

القايض / حممد هاتو جوين

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

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ذات السالسل 

العدد 633 / ش / 2020   
التاريخ 13 / 2 / 2020   

اعالن
اىل املدعى عليها / ايناس عيل حسني

اقام املدعي احم�د عبد اللطيف مجيد الدعوى 
املرقمة اعاله امام هذه املحكمة تطالبك فيها 
قطع النفقة وملجهولية محل اقامتك و حسب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتأيي�د املجلس املحيل 
لذا ق�رر تبليغ�ك اعالناً بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يوم 
املرافع�ة املص�ادف 23 / 2 / 2020 الس�اعة 
التاس�عة صباحاً ويف حالة ع�دم حضورك او 
من ينوب عنك قانوناً ستجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً و وفق االصول  
القايض / طارق رواد عباس

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكاظمية 

العدد 4242 / ش / 2019  
التاريخ 16 / 2 / 2020   

اعـــــــالن 
املدعية / وسن رحيم حميدي 

املدعى عليه / فرقد جبار جهاد
اص�درت هذه املحكمة بحقك حكم�اً غيابياً يف الدعوى املرقمة اعاله 
بتاريخ 5 / 12 / 2019 يقيض فيه الزامك اوالً تأدية مبلغ مائه وخمسه 
عرشون الف دينار كنفقة ماضية للمدعية وس�ن رحيم حميدي من 
تاري�خ 9 / 7 / 2018 لغاية تاريخ االدعاء يف 22 / 10 / 2019 ثانياً 
الزام املدعى عليه فرقد جبار جهاد بتأدية مبلغ مائة وخمسة وسبعون 
ال�ف دين�ار ش�هرياً كنفقة مس�تمرة للمدعية وس�ن رحيم حميدي 
اعتب�اراً من تاريخ املطالب�ة القض�����������������������ائية يف 
22 / 10 / 2019 وللمس�تقبل ثالث�اً ال�زام املدعى علي�ه فرقد جبار 
جهاد بتأدية نفقة مستمرة بواقع مائة وخمسة وسبعون الف دينار 
شهرياً وبشكل مستمر اىل ابنه الطفل ايهم اعتباراً من تاريخ االدعاء 
يف 22 / 10 / 2019 وللمس�تقبل وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي وانتقال�ك اىل جهة مجهولة لذا تق�رر تبليغك 
اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني بقرار الحكم اعاله ويف حال عدم 
حض�ورك او م�ن ينوب عنك قانوناً او االعرتاض ع�ىل الحكم الغيابي 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق االصول

القايض
حممد حميسن عيل

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

االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية 

العدد 2378 / ع / 2019  
التاريخ 10 / 2 / 2020  

اعالن
اىل املعرتض عليه / عباس فاضل ناجي  

اقام املعرتض مجيد غني حميد الدعوى البدائية 
املرقم�ة اع�اله يطال�ب فيه�ا بج�رح القرار 
الغيابي ورد الدع�وى وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ وتأييد املجلس 
البلدي علي�ه تقرر تبليغك اعالن�اً بصحيفتني 
محليتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املصادف يوم 19 / 2 / 2020 الساعة 
التاس�عة صباحاً وعند عدم حض�ورك او من 
ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك 

غياباً وعلناً وفق القانون  
القايض / عيل حسني العطيه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 56/ج/2020
التاريخ 2020/2/4

اعالن
اىل املتهم )تحسني بازيد حمود(

اقت�ى حض�ورك امام هذه املحكم�ة الج�راء محاكمتك بخصوص 
الش�كوى املقامة ضدك من املش�تكي ) تحس�ني بازيد حمود(  وفق 
امل�ادة 456 عقوب�ات وملجهولية محل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا يف 
مح�ل اقامتك ومرك�ز رشطة العس�كري وهذه املحكم�ة بالحضور 

امامها صباح يوم 2020/2/26
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد / 371/ج/2019

التاريخ 2020/1/14
اعالن

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 371/ج/2019 يف 2019/12/25  بحق 
املجرم الهارب احسان عبد االمري كريم صالح الحيدري غيابيا الحكم بعقوبة 
الحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر( استتادا الحكام املادة 1/456/أ عقوبات 
ومن حق�ه االعرتاض عىل الحكم الغيابي اعاله مده ثالثة اش�هر من تاريخ 
ن�رش االعالن وعند عدم االعرتاض يصبح الحك�م بالتجريم والعقوبة بمنزلة 

الحكم الوجاهي استنادا الحكام املادة 243/أ االصولية 
القايض

عدي فاهم محسن

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )28(  والصادر يف 2020/2/4 
تعل�ن اللجن�ة اعاله ع�ن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه 
والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدية  برطلة  وفقا الحكام القانون )21( 
لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية . فعىل الراغبني بااليجار مراجعة 
مديري�ة بلدية  برطلة وخ�الل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن  بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%50( 
م�ن القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخ�ري من مدة االعالن 
يف مق�ر البلدي�ة  ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اج�ور نرش االعالن 
واملصاري�ف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم 
االخ�رى وابرام العقد خالل مدة )ثالث�ون يوم( من تاريخ  تصديق قرار 
االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل 
حس�اب الناكل وتحمل�ه فرق البدلني وكافة املصاري�ف االخرى املرتتبة 
عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة 

مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية برطلة .   
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ االتحادية 

الهياة االستئنافية بصفتها االصلية /الهيئة الثانية 
العدد : 804/س/2019

التاريخ 2020/2/11
اعالن

اىل املستأنف عليها : رياض كطران شعالن
لوقوع الطعن االس�تئنايف عىل قرار الحكم البدائي بالعدد 
412 /ب/2018 واملؤرخ يف 2019/4/25 القايض بالحكم 
برد دعوى املدعي امني بغداد / اضافة لوظيفته وتحميله 
الرس�وم واملصاري�ف القضائية وملجهولة مح�ل اقامتك 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
واس�عتي االنتش�ار للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق يف 2020/3/4 الس�اعة الثامنة والنصف 
صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك يف املوعد املحدد س�وف 

تجري املرافعة بحقكم وفق القانون

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2020/416
التاريخ : 2020/2/16

اىل / املنف�ذ علي�ه / عب�د الرض�ا ج�واد عب�د 
الحسني

لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن جه�ه ذات 
اختص�اص انك مجه�ول محل االقام�ه وليس 
لك موط�ن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه , واستناداً للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ الكوت خالل خمس�ة عرش يوماً تبدأ من 
الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش 
ه�ذه املديري�ة باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون :
منفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
اوصاف املحرر:

دي�ن  الك�وت  ب�داءة  محكم�ة  ق�رار 
)15,000,000(

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

مجلس القضاء األعىل 
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 253

التاريخ :2020/2/16 
م/ نرش فقدان

للطلب املقدم من قبل املدعوة )خميس�ه كماش 
عبار( التي تروم في�ه نصبها قيمة عىل زوجها 
املفقود )حامد س�طام ياس�ني خض�ري( قررت 
ه�ذه املحكم�ة ن�رش فق�دان املدع�و )حام�د 
س�طام ياس�ني خضري( الذي فق�د يف محافظة 
ص�الح الدي�ن بتاري�خ 2015/6/3 ولم يعرف 
مصريه لح�د االن وعىل من يعث�ر عليه وتتوفر 
لديه معلوم�ات عنه االتصال بذويه الس�اكنني 
يف محافظة صالح الدين/ ناحية االس�حاقي او 
مركز رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم 

التايل لنرش اإلعالن. 
القايض 

حازم محمد احمد
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املناذرة
العدد : 54/ج/2020
التاريخ 2020/2/4

اعالن
اىل املتهم )حيدر جبار عليوي(

اقت�ى حض�ورك امام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمت�ك بخص�وص الش�كوى املقامة ضدك 
من املشتكي ) كاظم جاس�ب عبد النبي( حول 
التهمة املس�ندة اليك  وفق امل�ادة 459 عقوبات 
وملجهولي�ة محل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا يف 
محل اقامتك ومرك�ز رشطة النعمان ابن املنذر 
وه�ذه املحكم�ة بالحضور امامه�ا صباح يوم 

2020/2/26
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2020/417
التاريخ : 2020/2/16

اىل / املنف�ذ عليهم / زعيم كاظم س�لمان / كرار 
زعيم كاظم / حيدر زعيم كاظم

لقد تحقق لهذه املديرية من جهه ذات اختصاص 
انك مجه�ول محل االقامه وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت اومخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه , 
واس�تناداً للم�ادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكوت 
خالل خمسة عرش يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

عقيل خليل الخرسان
اوصاف املحرر:

قرار محكمة بداءة الكوت دين 120,000,000

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

ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل بالع�دد 2081 
اع�الن تنفي�ذ النج�ف ذك�ر رق�م االضب�ارة 
2013/31300 خطا والصحيح 2013/313 

لذا اقتى التنويه

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة: 2019/1743
  2019/1744

التاريخ/2020/2/16 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل 3751/1 م39 الهورة  
الواقع يف الكوت العائ�ده اىل املدين )صباح بدر صرب( املحجوزه 
لقاء طلب الدائن )بهاء عبد فرحان(البالغ )38000000(ثمانية 
وثالثون مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ) 30يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 

الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

عقيل خليل خلف الخرسان
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :-  العقار املرق�م 3751/1م39اله�ورة دار 
سكن ملك رصف 

2-جنس�ه ونوعه:- تتكون من طارمة امامي�ة وحديقة وغرفة 
نوم واس�تقبال ومطبخ و غرفة نوم واحدة  ومجموعة صحيات 
ويف الطاب�ق العل�وي غرفت�ني نوم وه�ول ومجموع�ة صحيات 
البناء بالطابوق واالسمنت والس�قف بالكونكريت مسلح مبلط 
بالس�رياميك الحديث وحمامات ومراف�ق صحية يقع يف منطقة 

الهورة و اما البناية جيدة جدا   
3-حدوده واوصافه : 

4-مشتمالته :- 
5-درجة العمران : 

6-مساحتة :- 
7– الشاغل :- صباح بدر صرب وعائلته 

8_القمي�ة املق�درة: 415,000,000 اربعتمائ�ة و خمس�ة عرش  
مليون دينار

المشيد على  القطعة 
المرقمة نوع الملك ورقمه  ت

357 برطلة القديمة دكان من 63 الى 76 ومن 92 الى 98 ومن 103 الى 
108 ما عدا  105 ومخزن 1

2/435 م75 برطلة 
الغربية الدكاكين 78 و79و80و81و84و86و87و88 2

524 برطلة القديمة  كشك 3
برطلة كشك 19 4

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 551/2019/ E 
للمرة  االولى

)توفير طاقة كهربائية بديلة بطريقة التأجير( 
المبلغ التخميني للمناقصة )47,304,000( $ فقط سبعة واربعون 

مليون وثالثمائة واربعة الف دوالر امريكي 
 500.000

IQD
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

العدد : 62                                                                                                     التاريخ : 2020/2/12
اعالن رقم )20(

تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 
15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة م�ع الترصيح االمني 
للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية 
املوص�ل الواقع يف ح�ي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا 
لليوم االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 
اج�ور ن�رش االعالن واج�ور خدمة بنس�بة )2%(  من بدل 

االيجار.
*االكشاك املرقمة : � )161و162و163و164و165و166

و167و144و145و146و147و148و149و153و168(
املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة )179( محلة الشيخ 

فتحي ) سوق الكمرك( وملدة ثالث سنوات
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

العدد : 64                                                                                                      التاريخ : 2020/2/12
اعالن رقم )22(

تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة 
العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 
30( ي�وم ثالثون يوما تب�دا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة م�ع الترصيح االمني 
للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية 
املوص�ل الواقع يف ح�ي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا 
لليوم االخ�ري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته 
اج�ور ن�رش االعالن واج�ور خدمة بنس�بة )2%(  من بدل 

االيجار.
*الدكاكني املرقمة : �

525و472و561و476و560و474و47 و   545 )394و 
8و562و468و470و559و484و485( الواقع�ة يف س�وق 
الربك�ة يف منطقة البورصة عىل جزء م�ن القطعة املرقمة 

)179( محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات
املهندس
رضوان امحد سليامن
ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح املشخاب
العدد: 56/ج/2020

التاريخ : 2020/1/26
اعالن

اىل املته�م الهارب / عبد الوهاب عبد الرزاق حس�ن 
عطوان الرشيس( 

حي�ث انك متهم يف الدع�وى املرقمة )56/ج/2020 
( والخاص�ة باملش�تكي  )عقي�ل حمي�د س�اجت  ( 
وفق احكام امل�ادة 1/456/أ من قان�ون العقوبات 
ولصدور امر القبض والتحري بحقك بموجب مذكرة 
امر القبض والتحري املرقمة 27/امر قبض/ 2019 
يف 2019/7/8 علي�ه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني بالحضور 
امام ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املحاكمة املصادف 
2020/2/26 الج�راء محاكمتك وف�ق احكام املادة 
1/456/أ م�ن قانون العقوبات وعند عدم حضورك 

ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عدي فاهم محسن 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 150/ج/2020
التاريخ : 2020/2/2

اىل املته�م اله�ارب / مس�لم جاس�م محم�د تومان 
البوشامي

اعالن غيابي
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة )150/ج/2020( 
واملش�تكي فيها  )انس كري�م عباس (  احكام املادة 
1/456/أ عقوبات  وملجهولية محل اقامتك  حسب 
اش�عار املخت�ار  املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى  تقرر 
تبليغ�ك بموع�د املحاكمة املواف�ق 2020/3/5  ويف 
حال�ة عدم حض�ورك تجري املحاكم�ة  غيابيا وفق 

القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 144/ج/2020
التاريخ : 2020/2/2

اىل املتهم الهارب / باسم محمد عبيد سلمان زريف
اعالن غيابي

حيث انك متهم بالدعوى املرقمة )144/ج/2020( 
واملشتكي فيها  )جاسم محمد هادي(  احكام املادة 
1/459 عقوب�ات  وملجهولية محل اقامتك  حس�ب 
اش�عار املخت�ار  املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى  تقرر 
تبليغ�ك بموع�د املحاكمة املواف�ق 2020/3/5  ويف 
حال�ة عدم حض�ورك تجري املحاكم�ة  غيابيا وفق 

القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 79/ج/2020

التاريخ : 2020/1/23
اىل املتهم الهارب / محمود عباس ابراهيم

اعالن غيابي
حي�ث انك متهم بالدعوى املرقم�ة )79/ج/2020( 
واملش�تكي فيه�ا  )مريم مكي راه�ي( وفق  احكام 
املادة 446 عقوبات  وملجهولية محل اقامتك  حسب 
اش�عار املخت�ار  املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى  تقرر 
تبليغ�ك بموعد املحاكم�ة املوافق 2020/2/24  ويف 
حال�ة عدم حض�ورك تجري املحاكم�ة  غيابيا وفق 

القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 74/ج/2020

التاريخ : 2020/1/23
اىل املتهم الهارب / عيل حسني صاحب

اعالن غيابي
حي�ث انك متهم بالدعوى املرقم�ة )74/ج/2020( 
واملش�تكي فيها  )اكرم جاس�م عب�د العباس( وفق  
احكام املادة 446 عقوبات  وملجهولية محل اقامتك  
حس�ب اش�عار املختار  املرف�ق يف اضب�ارة الدعوى  
تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 2020/2/24  
ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة  غيابيا وفق 

القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 102/ج/2020

التاريخ : 2020/1/23
اىل املتهم الهارب / جاسم عبود امني الجبوري

اعالن غيابي
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة )102/ج/2020( 
واملش�تكيان  فيه�ا  )جابر مس�لم عاج�ل وحميده 
مس�لم عاج�ل(  وفق  اح�كام امل�ادة 432 عقوبات  
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  حس�ب اش�عار املختار  
املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى  تق�رر تبليغ�ك بموعد 
املحاكم�ة املواف�ق 2020/2/25  ويف حال�ة ع�دم 

حضورك تجري املحاكمة  غيابيا وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 61/ج/2020

التاريخ : 2020/1/20
اله�ارب / حس�ن ص�ربي ع�يل عب�ود  املته�م  اىل 

الجوذري
اعالن غيابي

حي�ث انك متهم بالدعوى املرقم�ة )61/ج/2020( 
واملش�تكية فيها  )حميده جواد حمد( وفق  احكام 
امل�ادة 1/477  عقوب�ات  وملجهولية مح�ل اقامتك  
حس�ب اش�عار املختار  املرف�ق يف اضب�ارة الدعوى  
تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 2020/2/23  
ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة  غيابيا وفق 

القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة
العدد: 65/ج/2020

التاريخ : 2020/1/20
اىل املتهم الهارب / حيدر جعفر نجم عبود خرض

اعالن غيابي
حي�ث انك متهم بالدعوى املرقم�ة )65/ج/2020( 
واملشتكية فيها  )فاطمة حمزة زغري ( وفق  احكام 
املادة 434 عقوبات  وملجهولية محل اقامتك  حسب 
اش�عار املخت�ار  املرف�ق يف اضب�ارة الدع�وى  تقرر 
تبليغ�ك بموعد املحاكم�ة املوافق 2020/2/23  ويف 
حال�ة عدم حض�ورك تجري املحاكم�ة  غيابيا وفق 

القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 592/ب2020/4

التاريخ : 2020/2/16
اىل املدعى عليه/ ) مصطفى كاظم كاطع(

اق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
املرقم�ه  الدع�وى   ) التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه 
اعاله ض�دك واملدعى عليه ) حازم محمد مش�تت( 
وال�ذي يطلب فيها الحك�م بتأديتكما ل�ه  بالتكافل 
والتضامن مبلغا مقداره ) 1200 دوالر امريكي عن 
قرض م�ؤرخ يوم 2018/5/23( ونظ�را ملجهولية 
مح�ل اقامتك كون العن�وان الوارد وهميا وحس�ب 
رشح القائم بالتبليغ يف محكمة بداءة مدينة الصدر  
واشعار مختار محلة 534 حيدر عباس التميمي لذا 
تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة 2020/2/27 وعند عدم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : حجة وفاة /2020

التاريخ 2020/1/30
اعالن

ق�دم املدع�و ) مصطف�ى هان�ي نعم�ة( اىل ه�ذه 
املحكم�ة طلبا ي�روم منه الحصول ع�ىل حجة وفاة 
للمدع�و والده ) هاني نعمة ج�الب( عىل انه توفيه 
بتاري�خ 1990/7/8 فمن تتوفر لديه معلومات عن 
املدع�و )هاني نعمة ج�الب( عليه مراجعة املحكمة 

خالل عرشة ايام من تاريخ النرش
القايض

عيل جبار الخزعيل
������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 820/ 2019

التاريخ : 2020/2/13 
اىل  /املنفذ عليه / محسن عادل شهيد

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خ�الل رشح مبلغ 
القضائ�ي واش�عار مختار حي ميس�ان عيل يحيى 
(  ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س ل�ك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ  
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديري�ة التنفيذ الكوفة 
خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

اوصاف املحرر :
اس�تنادا اىل قرار محكمة ب�داءة الكوفة بالعدد 96/ 
اعرتاضية / 2019 واس�تنادا اىل قرار مديرية تنفيذ 
الزام�ه  امل�ؤرخ 2020/2/13 واملتضم�ن  الكوف�ة 
بتقدي�م كفي�ل ضام�ن ع�ىل االضب�ارة التنفيذي�ة 

وبخالفه سوف يتم منع سفرك اىل خارج القطر 
 ������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 419/ش2019/4

التاريخ 2020/1/2
اعالن

اىل  / املدعى عليه / سيف سليم رايض
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالدع�وى املرقمة 
419/ش2019/4 يف 2019/2/28 غيابي�ا بحق�ك 
والق�ايض بتأيي�د حضان�ة املدعيه ) ه�دى مرتىض 
منفي( البنتك )نبأ(  وملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي الجمعية 
/ النجف ق�ررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولك ح�ق االعرتاض 
عىل الق�رار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض 

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 586/ب2020/1

التاريخ : 2020/2/16
اىل املدعى عليه/ ) محمد وايل شويل(

اقام املدعي )املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه ( الدع�وى املرقمه اعاله ض�دك والذي 
يطل�ب فيها الحكم بتأديتك له  واملدعى عليه الثاني  احمد 
محمد شكري بالتكافل والتضامن مبلغا مقداره ) 2400 
دوالر امريك�ي ع�ن قرض م�ؤرخ ي�وم 2018/10/16( 
ونظرا ملجهولية محل اقامتك ك�ون العنوان الوارد وهميا 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة ب�داءة بغداد 
الجديدة  واشعار مختار محلة 751عمار شاكر الدنيناوي  
ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بموع�د املرافع�ة 2020/2/27 وعن�د عدم حض�ورك او 
ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 996/ج/2019
التاريخ : 2020/2/6

اىل املتهم الهارب عامر اسماعيل مجهول
اعالن غيابي

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى الجزائي�ة  املرقم�ة )996/
ج/2019( فيه�ا وملجهولي�ة محل اقامتك فق�د تم اجراء 
املحاكم�ة بحق�ك غيابيا وت�م الحكم عليك م�ن قبل هذه 
املحكمة غيابيا وحس�ب قرار الحكم بالعقوبة املرقم 996 
/ج/2019 يف 2019/12/16 واملتضمن الحبس الش�ديد 
مدة سنتان اس�تناا الحكام املادة 2/459 عقوبات حكما 
غيابيا قابال لالع�رتاض والتمييز وصدر اس�تنادا الحكام 
املواد 245 و 182 /أ من قانون اصول املحاكمات االصولية 
الجزائي�ة   وملجهولية محل اقامت�ك  تقرر تبليغك بالقرار 

املذكور يف صحيفتني محليتني وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 102/ج/2020
التاريخ : 2020/1/23

اىل املتهم الهارب / عبود امني عبد الحسني الجبوري
اعالن غيابي

حي�ث ان�ك مته�م بالدع�وى املرقم�ة )102/ج/2020( 
واملش�تكيان فيها  )جابر مس�لم عاجل وحميده مس�لم 
عاجل ( وفق  احكام املادة 432 عقوبات  وملجهولية محل 
اقامتك  حس�ب اش�عار املختار  املرفق يف اضبارة الدعوى  
تق�رر تبليغك بموعد املحاكم�ة املوافق 2020/2/25  ويف 
حالة عدم حضورك تجري املحاكمة  غيابيا وفق القانون 

القايض
محمد عبد السجاد عبود
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دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي 
العدد: 5133

التاريخ: 2020/2/16
اعالن 

اىل السيد / فرزدق عبداالمري خزعل الحمود 
قام املنذر: فرحان عطا عليعل العيس�اوي اإلنذار واالعتزال املرقم 4582 
س�جل 23 يف 2020/2/10 واملتضم�ن عزيل من الوكال�ة املرقمة 7169 
س�جل 36 يف 2019/3/25 والنتفاء الحاجة منه�ا والصادرة من دائرة 
الكاتب العدل يف البرصة الصباحي ولدى ارس�ال اوليات اإلنذار بواسطة 
مركز رشطة البرصة اتضح أنك غري معرف ضمن منطقة البرصة – حي 
صنع�اء وحس�ب رشح القائم بالتبليغ ورشح مجل�س البلدي للمنطقة 

املذكورة أعاله. 
ل�ذا تقرر بالصحف اليومية اس�تناداً اىل قانون املرافع�ات املدنية وبناءاً 

عىل طلبه زود بهذا اإلعالن بتاريخ 2020/2/16
الكاتب العدل 

قيص خميس املنصوري

���������������������������������������������������
مديرية تنفيذ البرصة

رقم االضبارة: 2020/227 
التاريخ: 2020/2/13

اىل املنف�ذ عليه / املدير املفوض لرشكة Biocleear اإلنكليزية إضافة اىل 
وضيفته / مجهول محل اإلقامة 

لق�د تحقق لهذه املديري�ة من خالل رشح القائ�م بالتبليغ انك مجهول 
مح�ل اإلقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ علي�ه واس�تناداً للمادة )27( م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ًا بالحض�ور يف مديرية التنفي�ذ البرصة خالل خمس�ة عرش يوماً 
تب�دأ من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية بإج�راءات التنفيذ الجربي 
فوق القانون : علماً انك مدين لصالح الرشكة العامة لصناعة األس�مدة 
الجنوبية بمبلغ )1415438393( مليار واربعمائة وخمسة عرش مليون 

واربعمائة وثمانية وثالثون الف وثالثمائة وثالثة وتسعون دينار. 
اوص�اف املح�رر: ق�رار محكم�ة الب�داءة املتخصص�ة بنظ�ر الدعاوى 

التجارية يف البرصة بالعدد 101/ب/2018 يف 2019/4/18.
املنفذ العدل/ حيدر الياس خرض

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

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 
محكمة بداءة كربالء 

العدد : 3721 / ب / 2019 
التاريخ : 13 / 2 / 2020 

اعالن 
اىل / املدعى عليه / فرحان كاظم سدخان 

اقام املدعي / عالء ش�ون حس�ن الدعوى املرقمة اعاله املتضمنة طلب 
الحكم بالزامك بتس�ديد مبلغ قدره ) تسعون مليون دينار عراقي ( مع 
كاف�ة الفوائد القانونية املس�تحقة واملطالبة بالتعوي�ض وفقا اىل قرار 
الحكم بالعقوبة الص�ادرة بحقك من قبل محكمة جنح الرصافة يف 26 
/ 11 / 2017 ونظ�را ملجهولية محل اقامتك يف الوقت الحارض لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور امام هذه املحكمة 
يف الس�اعة التاس�عة من صباح يوم املرافعة 23 / 2 / 2020 ويف حالة 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا .
القايض 

حيدر محمد عيل الصالح

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد: 110/ج/2020
التاريخ : 2020/2/2

اىل املتهم الهارب / عباس سليم عيىس وطيفي
اعالن غيابي

حي�ث انك مته�م بالدعوى املرقم�ة )110/ج/2020( واملش�تكي فيها  
)ع�يل عبد الكريم محمد(  احكام امل�ادة 435 عقوبات  وملجهولية محل 
اقامتك  حس�ب اش�عار املختار  املرفق يف اضبارة الدعوى  تقرر تبليغك 
بموع�د املحاكمة املواف�ق 2020/3/8  ويف حالة ع�دم حضورك تجري 

املحاكمة  غيابيا وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد: 12/ج/2020

التاريخ : 2020/1/23
اىل املتهم الهارب / عيل فاهم غيث ساجت الدعوم

اعالن غيابي
حيث انك متهم بالدعوى املرقمة )12/ج/2020( واملش�تكي فيها  )زيد 
ع�يل محم�د وضيغم مهدي حمي�دي ( وفق  احكام امل�ادة 1/35 مرور  
وملجهولية محل اقامتك  حسب اشعار املختار  املرفق يف اضبارة الدعوى  
تق�رر تبليغ�ك بموع�د املحاكم�ة املواف�ق 2020/2/23  ويف حالة عدم 

حضورك تجري املحاكمة  غيابيا وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

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

اىل الرشيك / مرتىض ياسن أخضري 
اقت�ىض حضورك اىل بلدية التاجي – س�بع البور لغرض اكمال 

اجازة البناء للقطعة املرقمة 3236 
الرشيك 

مؤيد حسن ابراهيم

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 16 / 2 / 2020 
اعالن وفاة 

اسم املتويف / ثاير حسن لطيف 
بتاري�خ 7 / 1 / 2020 ق�دم املدع�و ) لطيف حس�ن لطي�ف ( طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة الصدار حجة وفاة ش�قيقه ) ثاير حس�ن لطيف ( عليه 
ق�ررت املحكمة االع�الن عن ذلك بواس�طة صحيفت�ن محليتن ملن له 
ح�ق االعرتاض تقديمه للمحكمة او لديه معلومات عن حياته او مماته 
يدليه�ا لهذه املحكمة خ�الل مدة عرشة ايام من تاري�خ االعالن الجراء 

الالزم وفق القانون واالصول .
القايض 

مصباح مهدي صالح 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة ابي صيدا 

العدد : 113 / ب / 2019 
التاريخ : 13 / 2 / 2020 

اعالن 
اىل / املدعى عليه ) سامي داود سلمان ( مجهول محل االقامة .

اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 14 / 11 / 2019 حكما غيابيا باالضبارة 
113 / ب / 2019 يق�ي بالحكم بمبلغ خمس�ة مالين وثالثمائة الف 
دينار بذمة املدعى عليه ) سامي داود سلمان ( وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب اش�عار القائم بالتبليغ قرر تبليغك ن�رشا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن ولك ح�ق االعرتاض والتمييز خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب الحكم الصادر بحقك الدرجة القطعية .
القايض 

سعد جزاع حسن 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
محكمة بداءة بعقوبة 

العدد : 1695 / ب1 / 2019 
التاريخ : 29 / 1 / 2020 

اعالن 
تنفيذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى اعاله والقايض بازالة 
شيوع السيارة املوصوفة ادناه بيعا والعائدة للسيد ) وسام عبد السالم 
احيم ( ورشكائها والكتس�اب القرار الدرجة القطعية تقرر االعالن عن 
بيع�ه يف الصحف املحلي�ة ملدة عرشة ايام اعتبارا م�ن اليوم التايل للنرش 
فعىل من ل�ه الرغبة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا معه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة ) 10 % ( من القيمة املقدرة له البالغة ) 000 ، 000 ، 
3 ( ثالثة مالين دينار – بصك مصدق لحساب هذه املحكمة ان لم يكن 
رشيكا وس�تجري االحالة القطعي�ة بعهدة الراغب االخري بعد الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا من يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل عىل 

املشرتي .
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف : 

1 – الس�يارة املرقم�ة 28130 / أ دي�اىل اجرة كيا بيس�تا موديل 1994 
حافل�ة صغرية لونها رص�ايص الس�يارة تعمل االطارات دون الوس�ط 
الهيكل الخارجي فيه تصدعات والدعاميات مترضرة فيها سيباية فوق 

السيارة الكشنات دون الوسط الدشبول مترضر .
2 – القيمة التقديرية للسيارة : ) 000 ، 000 ، 3 ثالثة مالين دينار ( 

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

رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 
دار القضاء يف هبهب 

محكمة االحوال الشخصية يف هبهب 
العدد : 45 / ش / 2020 

التاريخ : 16 / 2 / 2020 
م / اعالن 

اىل / املدعى عليه / قاسم راسم محي / يسكن الغالبية 
اقام�ت املدعية خلود احم�د تايه الدعوى الرشعي�ة املرقمة 45 / ش / 
2020 طالب�ة التفري�ق للهجر وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
مخت�ار قري�ة الغالبي�ة االوىل املدعو نرصت كامل ش�هاب ق�ررت هذه 
املحكم�ة تبليغك بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور بموعد املرافعة 
املص�ادف 25 / 2 / 2020 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابي�ا وفقا الحكام املادة 21 

من قانون املرافعات املدنية .. مع التقدير 
القايض 

هيثم حسن طراد 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد: 64/ج/2020

التاريخ : 2020/1/20
اىل املتهم الهارب / عبد الله عباس حسن جياد الفتالوي 

اعالن غيابي
حيث ان�ك متهم بالدعوى املرقم�ة )64/ج/2020( واملش�تكيان  فيها  
)هيف�اء ج�واد كاظم ومريم محم�د ابراهيم ( وفق  اح�كام املادة 432 
عقوب�ات  وملجهولي�ة محل اقامتك  حس�ب اش�عار املخت�ار  املرفق يف 
اضب�ارة الدعوى  تق�رر تبليغك بموعد املحاكم�ة املوافق 2020/2/23  

ويف حالة عدم حضورك تجري املحاكمة  غيابيا وفق القانون 
القايض

محمد عبد السجاد عبود

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 1842/ 2019

التاريخ : 2020/2/16 
اىل  /املنفذ عليه املدين  / مؤيد سامي عبد الخرض 

لقد تحقق لهذه املديرية م�ن خالل ورقتي التكليف بالحضور 
وكت�اب مركز رشط�ة الس�الم وهامش املختار صالح حس�ن 
الش�يباني  انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم او 
مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
التنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�رش يوما تبدأ م�ن اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي وفق 

القانون
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر :

ق�رار محكم�ة ب�داءة النج�ف بالع�دد 3429/ب2018/2 يف 
2018/11/22 واملتضم�ن ال�زام املدعى عليهما مؤيد س�امي 
عب�د الخ�رض ورائد س�امي عبد الخرض ب�ان ي�ؤدوا بالتكافل 
والتضامن للمدعي مدير عام مرصف الرافدين اضافة لوظيفته 
مبلغ مقداره اربعة عرش مليون وهو املتبقي من مبلغ القرض 
املرتتبة بذمة املدعى عليهما والزامهما بالفائدة االتفاقية بواقع 
8% من تاريخ اس�تالم الق�رض يف 2008/10/28 باالضافة اىل 
فوائد تأخريية وبنسبه 2% اعتبار من تاربخ املطالبة القضائية 

يف 2018/9/3 وتحميله الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3001/ب2018/2

التاريخ : 2020/2/16
اىل الشخص الثالث/ ) عمار عبد الحمزة جرب(

اقام املدعي )رئيس جمعية اسكان ضباط ومفويض وموظفي 
قوى االم�ن الداخيل اضافة لوظيفته( الدع�وى البداية املرقمه 
اع�اله والت�ي  يطل�ب فيه�ا الحك�م ب ) ابط�ال قي�د العق�ار 
املرق�م 3/52575 ح�ي النداء( وق�د قررت املحكم�ة ادخالكم 
كش�خصا ثال�ث يف الدع�وى منظم�ا اىل جانب املدع�ى عليهم 
ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمة بداءة كربالء واش�عار مختار حي الحس�ن ع االوىل 
مؤي�د خالد كاظم الس�عدي لذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك 
اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن للحضور يف موعد املرافعة 
املصادف يف ي�وم 2020/2/25 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حربي طارش لفتة 
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 586/ب2020/1

التاريخ : 2020/2/16
اىل املدعى عليه/ ) احمد محمد شكري(

اق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته ( الدعوى املرقمه اع�اله ضدك  والذي يطلب 
فيه�ا الحكم بتأديتك له  واملدعى عليه االول محمد وايل ش�ويل 
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�ا مق�داره ) 2400 دوالر امريكي 
عن ق�رض مؤرخ ي�وم 2018/10/16( ونظرا ملجهولية محل 
اقامت�ك ك�ون العن�وان ال�وارد وهمي�ا وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ يف محكمة بداءة بغداد الجديدة   واشعار مختار محلة 
751 عمار ش�اكر الدنيناوي لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافع�ة 2020/2/27 وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
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مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : بال 

التاريخ : 12 / 2 / 2020 
اعالن مفقود 

م / تبليغ 
اسم املفقودة / زينب حسن علوان 

بتاري�خ 12 / 2 / 2020 قدم�ت ) ام زوج�ك ( املدعوة ) طلبه 
ابراهي�م عيل ( تطلب في�ه نصبها قيمة علي�ك لكونك خرجت 
بتاري�خ 15 / 4 / 2011 ول�م تع�د لح�د االن لذا تق�رر تبليغك 
بالصح�ف املحلية ويف حالة عدم حضورك خالل خمس�ة عرش 
يوم م�ن اليوم الثاني م�ن تاريخ النرش س�وف تنصب ) طلبه 

ابراهيم عيل ( قيمة عليك الدارة شؤونك .
القايض 

عيل غناوي صالح

بيان اكتتاب 
اىل / السادة جمهور الكريم ومساهمو رشكة الجرب للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة 

راسمالها ) 000 ، 000 ، 516 ، 5 ( خمسة مليار وخمسمائة وستة عرش مليون دينار. 
استنادا اىل قانون الرشكات رقم ) 21 ( لسنة 1997 املعدل واستنادا اىل قرار اجتماع الهيئة العامة 
املنعق�د بتاري�خ 19 / 11 / 2019 واملتضمن زيادة راس�مال رشكة الجرب للتوس�ط ببيع ورشاء 
العمالت االجنبية املحدودة من ) 000 ، 000 ، 516 ، 5 ( خمس�ة مليار وخمس�مائة وس�تة عرش 
ملي�ون دينار اي بطرح اس�هم قدره�ا ) 000 ، 4000 ( اربعة مالين س�هم لالكتتاب العام وفق 
اح�كام امل�ادة 55 / اوال من قانون الرشكات مع مراعاة امل�ادة 56 وثالثا من قانون الرشكة رقم 
21 لس�نة 1997 املعدل – لذا ندعو املس�اهمن والجمهور لالكتتاب باالسهم املطروحة والبالغة ) 
000 ، 4000 ( اربعة مالين سهم وفق احكام املادة 55 / اوال من قانون الرشكات وفق التفاصيل 

االتية : 
1 – نص العقد 

املادة االوىل : اسم الرشكة : رشكة الجرب للتوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية املحدودة .
امل�ادة الثانية : مرك�ز الرشكة : العراق – دياىل ولها بعد اس�تحصال موافقة البنك املركزي القيام 

باالتي :
-فتح فرع لها داخل العراق بموجب خطة سنوية .

-نقل املركز الرئييس او اي من فروعها اىل مكان اخر داخل العراق .
-غلق او دمج اي فرع تابع لها .

املادة الثالثة : غرض الرشكة ونشاطها :
املساهمة يف دعم وانماء االقتصاد الوطني من خالل ممارسة اعمال الرصافة وبما يحقق اهداف 
وخط�ط الرشكة مع الخضوع لقانون البن�ك املركزي والقوانن والتعليم�ات والضوابط املتعلقة 

بنشاطها .
ولها يف سبيل غرضها وهدفها مزاولة االنشطة التالية القيام بما ييل : 

1 – لها الحق يف زيادة راس مالها وفقا ملا جاء بقانون الرشكات النافذ .
2 – التوسط ببيع ورشاء العمالت االجنبية عىل اال يتجاوز راسمالها واحتياطاتها لليوم الواحد .

3 – القي�ام بالتحوي�ل امل�ايل الداخيل ع�ىل ان يكون الح�د االعىل للتحوي�ل ال يتجاوز راس�مالها 
واحتياطاتها لليوم الواحد .

4 – الدخ�ول اىل نافذة بيع ورشاء العملة االجنبية وحس�ب الضوابط الص�ادرة عن البنك املركزي 
العراقي .

5 – الحصول عىل وكالة منفذ ) poc ( من رشكات مزودي خدمات الدفع االلكرتوني .
6 – العمل كوكيل ثانوي لرشكات التحويل االلكرتوني العاملية مثل

. ) western union. Money Gram(
7 – القيام بالتحويل املايل الخارجي وفقا ملتطلبات البنك املركزي العراقي .

8 – العمل كوكيل لتسويق البطاقات املسبقة الدفع .
9 – فتح حس�ابات بالعمالت االجنبية واملحلية لدى املصارف املجازة داخل العراق والقيام بكافة 

املعامالت املالية املسموح بها .
10 – تملك واس�تئجار االموال املنقولة وغري املنقولة الالزمة لتحقيق نش�اطها ) من وسائط نقل 
مختلف�ة ، مباني ( واجراء كافة الترصفات القانونية عليها م�ع مراعاة القوانن النافذة او التي 

تحل محلها .
11 – استيفاء العموالت بالدينار العراقي عن عمليات التوسط والتحويل املايل .

12 – الحص�ول ع�ىل تس�هيالت ائتمانية م�ن املصارف املجازة ح�رصا بما اليزيد ع�ىل 50 % من 
راس�مالها لغرض توفري الس�يولة النقدية لتنفيذ اغراض الرشكة بعد اس�تحصال موافقة البنك 

املركزي .
املحظورات : يحرض عىل الرشكة القيام باالتي : 

1 – فتح حسابات لديها للمتعاملن معها باي شكل من االشكال عدا حسابات التسويات الخاصة 
بنشاط الحواالت الداخلية والخارجية .

2 – من�ح الق�روض للزبائن او غريه�م او اي نوع من انواع التس�هيالت االئتمانية املبارشة وغري 
املبارشة .

3 – اصدار الكفاالت او فتح االعتمادات بجميع انواعها بالعملة املحلية او االجنبية .
4 – خصم االوراق التجارية .

5 – املضاربة غري املرشوعة بالعملة االجنبية باية طريقة او وس�يلة بما يف ذلك اش�اعة مزاعم او 
نرش وثائق غري صحيحة او القيام باعمال من ش�انها احداث تاثريات س�لبية يف التعامل بالعملة 

العراقية او االجنبية يؤدي اىل رفع اسعار رصفها او تخفيضها .
6 – اجراء عمليات الوساطة لبيع ورشاء العملة االجنبية عىل اساس الدفع االجل .

7 – الحص�ول عىل تس�هيالت ائتمانية بصورة مبارشة او غري مب�ارشة من املصارف غري املجازة 
من قبل هذا البنك .

8 – التعامل او التعاقد مع جهات غري مرخصة قانونيا .
9 – قيام الرشكة بحفظ االمانات ايا كانت نوعها مادية او عينية .

10 – االحتفاظ باوليات واوراق رشكات اخرى او وثائق او محررات شخصية وغريها لزبائنها او 
اوليات تخص حسابات او نشاطات اخرى ملديرها املفوض او معاونه او املساهمن فيها .

11 – التعامل او التداول باملسكوكات الذهبية واملعادن الثمينة .
12 – القيام باية انش�طة او تقديم خدمات ال تتماىش مع االنشطة واالعمال املسموح لها القيام 

بها .
13 – اي�ة اعم�ال تتعارض مع اح�كام قانون البنك املركزي العراقي رقم 56 لس�نة 2004 املعدل 
وقان�ون املص�ارف رقم 94 لس�نة 2004 وقانون مكافحة غس�يل االموال وتموي�ل االرهاب رقم 
39 لس�نة 2015 وقانون الرشكات رقم 21 لس�نة 1997 املعدل والقوان�ن واالنظمة والتعليمات 

والضوابط النافذة ذات الصلة .
تعديل عقد التاسيس : اليتم اجراء اي تعديل عىل عقد التاسيس من دون املوافقة املسبقة من قبل 

البنك املركزي العراقي .
1 – زيادة راس مال الرشكة من ) 000 ، 000 ، 016 ، 5 ( خمس�ة مليارات وس�تة عرش مليون اىل 
) 000 ، 000 ، 020 ، 5 ( خمس�ة ملي�ارات وع�رشون مليون دينار اي بزي�ادة ) 000 ، 000 ، 4 ( 
اربع�ة مالين دينار وفق احكام املادة ) 55 / اوال ( من قانون الرشكات وتعديل املادة الرابعة من 

عقد التاسيس لتقرأ كاالتي :
املادة الرابعة : راسمال الرشكة :

1 – راس�مالها ) 000 ، 000 ، 020 ، 5 ( خمس�ة مليارات وعرشون مليون دينار مقسم اىل ) 000 
، 000 ، 020 ، 5 ( خمسة مليارات وعرشون مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد .

2 – عدد االسهم املطروحة ) 000 ، 4000 ( اربعة مالين سهم . 
3 – سعر السهم الواحد دينار واحد .

4 – مكان االكتتاب : مرصف اسيا العراق االسالمي لالستثمار والتمويل الفرع الرئييس ) بغداد – 
الريموك – م / 608 ز / 35 شارع 66 مبنى 2 .

5 – مدة االكتتاب وبدايته : 
-التقل عن ثالثون يوما وال تزيد عن س�تون يوم وس�وف يتم غلق االكتتاب عند االكتتاب بكامل 

االسهم بعد مرور ثالثون يوم من تاريخ االكتتاب .
-تاريخ االكتتاب : 18 / 2 / 2020 .

-يتم االكتتاب بموجب استمارة منظمة وفق احكام املادة 41 من قانون الرشكات .
املدير املفوض 
رافع عبود كاظم

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن 

)وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل(
 بالنظر لحصول حالة كرس قرار تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  
عن ايجار )العقار(   املدرجة اوصافه ادناه وذلك بعد مرور ) 7( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف اليومية  فعىل الراغبن باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية 
يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مستصحبن معهم وصل التامينات القانونية البالغة %30 
من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية  وبطاقة السكن عىل 
ان تبقى امانات الضم ضمانا لس�المة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 
2%  من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم 
الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل 
رسمي قانوني  .. وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل عىل ان 
يتم تس�ديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل 30 يوما من تاريخ 
االحالة القطعية ويف حالة رغبة املس�تاجر بتقس�يط بدل االيجار يت�م تقديم كفالة عقارية 
ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبن مراجعة البلدية لالطالع 

عىل رشوط املزايدة  
 

 ر مهندسني
عبري سليم نارص
مدير بلدية كربالء املقدسة

العدد : 4771
التاريخ 2020/2/13

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

سنة واحدة
17250000 سبعة عشر 
مليون ومائتان وخمسون  

الف دينار سنويا
2125م2

مشتل وكازينو ـ طريق النجف المرقم 
جزء من الحزام االخضر الفاصل بين 
الحي الصناعي وحي االسرة مقابل 

طريق النجف مباشرة 
1
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حمافظة النجف االرشف
اعالن جلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية( وملدة )حس�ب ما مؤرش ازاءها ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباسية  
او اللجن�ة خ�الل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة 
يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما 
جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب  الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف 
اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( ويف 
حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 
الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + شهادة الجنسية 

العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الح�رف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزاي�دة عىل االمالك التي 

تؤجر لهم

مرصف الرافدين 
القسم القانوني

شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة
اىل املدين / رياض فرج رحيمه
اىل الكفيل / ستار جبار كاطع

اىل الكفيل / سعدي باسل بنيان
ورد س�هوا يف الع�دد املرق�م 2083 يف 2020/2/13 خط�أ 
باس�م الكفيل س�عدي باس�ل بنيان والصحيح هو سعدي 

كامل بنيان
لذا قتىض التنويه 

������������������������������������������������
مرصف الرافدين 

القسم القانوني
شعبة التنفيذ وبيع العقارات املرهونة

اىل املدين / كاظم هاشم حافظ
اىل الكفيل / ستار جبار كاطع

اىل الكفيل / سعدي باسل بنيان
ورد س�هوا يف العدد املرق�م 2083 يف 2020/2/13 خطأ يف 
عنوان املدين كاظم هاش�م حافظ عن�وان الدورة م . 554 
ز 9 د 370 والصحي�ح ه�و اىل املدين كاظم هاش�م حافظ 

عنوان م 554 ز 9 د 370  
لذا قتىض التنويه 

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

اىل الرشيك / )حاتم كريم فاضل( 
توج�ب عليك الحضور اىل مقر بلدي�ة النجف لغرض انجاز 
معامل�ة اج�ازة البن�اء للعق�ار املرق�م ) 3/72445( حي 
العروب�ة  مقاطعة )4(  خالل عرشة ايام من تاريخ النرش 

وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك  
طالب االجازة 

سليمه لطيف موتان

اعالن
اىل الرشيك / )دنيا فاضل عباس( 

توج�ب عليك الحضور اىل مقر بلدية النج�ف لغرض انجاز معاملة اجازة 
البن�اء للعقار املرقم ) 3/41973( حي الوفاء  مقاطعة )4( خالل عرشة 

ايام من تاريخ النرش وبخالفه ستتم االجراءات دون حضورك  
طالب االجازة 

عادل يوسف يعقوب

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

اىل الرشيك/ )تيسري عبد االمري عيل( 
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف االرشف  وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل  قيام رشيكك )زعيله عبد الساده محيسن(  
بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 1/5578 حي القدس رقم 
املقاطعة )4( جزيرة النجف  لغرض تس�ليفه قرض االس�كان خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق من تاريخ 

نرش االعالن  وبعكسه سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة بداءة البرصة

العدد : 1996/ب/2019
التاريخ 2020/2/11

اعالن
اىل / املدع�ى عليهم / عب�د الجبار وفوزية وزهرة وه�دى ومها وفخرية 
وانعام وندى ومحمد سعيد ابناء جعفر هادي / اضافة اىل تركة مورثتهم 

ملوك محمد ابراهيم 
اص�درت هذه املحكمة ق�رار الحكم البدائية املرق�م 1996/ب/2019 يف 
2019/12/31 واملتضم�ن الحكم بفس�خ عقد االيج�ار املربم بني املدعي 
محمد حس�ني جعف�ر هادي وب�ني مورثة املدع�ى عليهم مل�وك  محمد 
ابراهي�م وال�زام املدعى عليهم عب�د الجبار وفوزية وزه�رة وهدى ومها 
وفخري�ة وانعام ون�دى اوالد وبن�ات جعفر هادي ومحمد س�عيد جعفر 
ه�ادي اضافة لرتكة مورثته�م ) اعاله بتأديتهم للمدعي محمد حس�ني 
جعفر هادي مبلغا وقدره تسعمائة واثنان وسبعون مليون دينار عراقي 
ولتع�ذر تبليغك�م ملجهولية محل اقامتكم وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتاييد املجل�س البلدي عليه قق�رر تبليغكم اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولكم حق االعرتاض واالس�تئناف والتمييز خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض

محمد نزار هاشم البعاج

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /قس�م القانونية ع�ن اجراء املزايدة العلنية  لتأج�ري بناية العقارات 
العائ�دة لجامعتن�ا واملدرجة ادناه  فعىل الراغبني يف االش�رتاك باملزايدة   املذك�ورة مراجعة ديوان 
الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة � نجف لالطالع عىل التفاصيل 
والعقار املعلن عنه موقعيا  وخالل مدة ثالثون يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن  اذ ستجري 
املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل للمدة اعاله بديوان الجامعة  مستصحبني معهم 
التامينات القانونية البالغة 50% من القيمة املقدرة وبصك مصدق معنون اىل رئاسة جامعة الكوفة 
/صن�دوق التعلي�م العايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيب�ة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف 
الدخول باملزايدات لنفس س�نة املزاي�دة وكتاب يتضمن الرقم الرضيب�ي للمزايد اضافة اىل بطاقة 
الس�كن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان يتم جلب كتاب مكتب التحقيق 
الجنائي للمتقدم للمزايدة ومن بغداد حرصا عىل ان يقوم املس�تاجر بايداع تأمينات مقدارها %10 
من قيمة عقد االيجار السنوي يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمته 
نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملاجور وال يجوز اشرتاك املوظفني الذين ذكرتهم احكام 
املادة ) 4(  من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال/ مكتب استنساخ / كلية الهندسة

1 � القيمة  التقديرية الس�نوية : / )23,750,000(  ثالثة وعرشون مليون وس�بعمائة وخمسون 
الف دينار  

ثانيا / اجازة التصوير الفوتغرايف / كلية العلوم
1 � القيمة التقديرية  السنوية / )4,028,000( اربعة ماليني وثمانية وعرشون الف دينار  

ثالثا / مكتب االستنساخ / كلية  االداب 
1 � القيمة التقديرية  السنوية / )5,500,000( خمسة ماليني وخمسمائة الف دينار  

رابعا / كافرتيا / كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة
1 � القيمة التقديرية  السنوية / )9,000,000( تسعة ماليني دينار

مدة التأجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

ثالث سنوات على جزء من القطعة المرقمة 
12/32م23 1380م2 12/23م32 ساحة  خماسية 1

سنة واحدة  الشارع الفرعي / مقابل كراج ال 
بدير 18م2 14/42 ـ 14/43 ـ 14/41 حوانيت 2

سنة واحدة  السوق العصري /مقابل كراج 
الشرمان 18م2 11/4ـ11/17 حانوت 3

سنة واحدة  الحي الصناعي 208م2 2 كراج حرفة 
صناعية 4

سنة واحدة  الحي الصناعي 17,875م2 1/1 حانوت 5

سنة واحدة  الحي الصناعي 20,25م2 1/2 حانوت 6

سنة واحدة  الحي الصناعي 137,5م2 4 ـ 5 كراج حرفة 
صناعية 7

سنة واحدة  السوق العصري / مقابل ساحة بيع 
الفواكه والخضر 10م2

13/14 ـ 13/18 ـ 13/19 ـ 13/20 ـ 
13/12 ـ 13/15 ـ 13/29 ـ 13/17 ـ 

13/18 ـ 13/19
حوانيت 8

سنة واحدة  14/14 ساحة لبيع 
الفواكة والخضر 9

العدد /36 
التاريخ 2020/2/16

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : قسم االمالك والعقارات
اعالن رقم )1957(

تعل�ن الرشك�ة العام�ة الدارة النق�ل الخاص عن اج�راء مزايدة علني�ة لتأجري 
الخطوط واملشيدات املدرجة ادناه يف محافظة )كركوك( يف اليوم )الثالثني( تبدأ 
اعتبارا من تاريخ اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رق�م )21( لس�نة 2013 املعدل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م 
الرشكة اعاله لقاء مبل�غ )5000( دينار غري قابلة للرد فعىل الراغبني الحضور 
يف الس�اعة الحادي�ة عرش يف قس�م الرشك�ة يف محافظة كركوك  ع�ىل ان يقدم 
املزاي�د كتاب يؤيد براءة ذمته م�ن الرضيبة معنون اىل )الرشك�ة العامة الدارة 
النق�ل الخاص( وهوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية او البطاقة الوطنية 
املوحدة وبطاقة الس�كن )النس�خ االصلية( ويدفع التأمينات القانونية البالغة 
20% مرضوبا يف عدد سنني العقد بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجور خدمة بنسبة 2% كذلك ويتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد ويف 

حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رس�مية تجري املزايدة يف اليوم التايل 

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام
رئيس جملس االدارة

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة /قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية  لتأجري 
بناية العقارات العائدة لجامعتنا واملدرجة ادناه  فعىل الراغبني يف االش�رتاك 
باملزاي�دة   املذك�ورة مراجعة ديوان الجامعة / الش�ؤون القانونية الواقع يف 
املدينة الجامعي�ة طريق كوفة � نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن 
عن�ه موقعيا  وخالل مدة ثالثون يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش االعالن  اذ 
ستجري املزايدة يف الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل للمدة اعاله بديوان 
الجامعة  مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة 50% من القيمة 
املق�درة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوف�ة /صندوق التعليم 
العايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف 
الدخول باملزايدات لنفس سنة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد 
اضافة اىل بطاقة الس�كن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة 
عىل ان يتم جلب كتاب مكتب التحقيق الجنائي للمتقدم للمزايدة ومن بغداد 
حرصا عىل ان يقوم املس�تاجر باي�داع تأمينات مقدارها 10% من قيمة عقد 
االيجار السنوي يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ 
بذمت�ه نتيجة مخالفة رشوط العقد او ارضاره باملاجور وال يجوز اش�رتاك 
املوظف�ني الذين ذكرته�م احكام امل�ادة ) 4(  من قانون بي�ع وايجار اموال 
الدول�ة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة   اجور 

الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
اوال/ حانوت ديوان الجامعة 

1 � القيم�ة  التقديري�ة الس�نوية : / )1,750,000(  ملي�ون  وس�بعمائة 
وخمسون  الف دينار  

ثاني�ا / مح�ل امل�واد الغذائي�ة / كلي�ة الزراع�ة
1 � القيم�ة التقديرية  الس�نوية / )1,500,000( مليون وخمس�مائة الف 

دينار

العدد : 1957
التاريخ : 2020/2/11

المالحظات التأمينات اسم العقار ت
5,400,000 مليون 

دينار خطوط ساحة الرشيد / خط واحد 1

3,600,000 مليون 
دينار خطوط ساحة الفدائي /8 خطوط 2

1,900,000 مليون 
دينار خطوط مرأب داقوق / خطان 3

لكل كشك  135,000 الف دينار االكشاك رقم )5/4/3( في مرأب بغداد 4
135,000 الف دينار محل رقم)1( في مرأب بغداد 5

270,000 الف دينار محل رقم)3( في مرأب بغداد 6

180,000 الف دينار محل رقم)1( في مرأب بغداد 7

180,000 الف دينار مطعم الجديد في مرأب بغداد 8

386,100 الف دينار دوره مياه رقم )2( في مرأب بغداد 9
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أصدر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل عددا شهريا جديدا من صحيفة 
القض�اء االلكرتوني�ة، واحت�وى ع�ىل مجموع�ة م�ن التقاري�ر والقصص 
واملوضوعات التي تهّم الش�ارع العراقي، وباقة من املقاالت للسادة القضاة 

والكتاب.
وج�اء يف الع�دد: * رئيس مجل�س القضاء األع�ىل: نكافح جرائم الفس�اد 
واإلره�اب بوترية متصاعدة. * محكمة جنايات مكافحة الفس�اد تكش�ف 
تورط نواب حاليني ومحافظني. * املؤبد ملدير مرصف وموظفني اختلس�وا 

رواتب متقاعدين. * »دب الل ماخ«.. أول دار للقضاء يف تاريخ البرشية
* عاملة صالون تنحر والدتها ألنها وصفتها ب�«املجنونة« أمام أصدقائها!. 
* قتل�ت »ابن زوجها« صعق�اً بالكهرباء ألنه »تبّول يف فراش�ه«!. واحتوى 

العدد عىل باقة من املقاالت،  منها:
* حرية الرأي والحياة الخاصة  - القايض عبد الستار بريقدار

* الجديد يف قانون هيئة النزاهة  -  القايض  كاظم عبد جاسم الزيدي  
* حجية التسجيل الصوتي يف اإلثبات الجنائي - القايض إياد محسن ضمد

» القضاء » تستأنف الصدور
 بعدد شهري جديد

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتمساحة للرأي

اجلديد يف قانون هيئة النزاهة  حرية الرأي واحلياة اخلاصة  

 القاضي  كاظم عبد جاسم الزيدي  القاضي عبد الستار بيرقدار

تعترب حري�ة الرأي والتعبري من أساس�يات املمارس�ة الديمقراطية التي 
تس�هر املواثيق الدولية ودس�اتري  اغل�ب الدول عىل ضمان ه�ذه الحرية 
وغريها من الحريات والحقوق التي توس�ع من مجال ممارس�ة  املواطن 
لحقوق لصيقة به منذ الوالدة ومرتبطة بماهيته كإنسان كرمته مختلف 
الرشائع الس�ماوية  وعىل رأس�ها الرشيعة اإلس�المية التي جعلته خليفة 

الله يف األرض . 
غري أن هذه الرشائع السماوية وضعت ضوابط وقيودا عىل هذه الحقوق 
والحري�ات ورتب�ت عىل  مخالفتها الج�زاء ان لم يطلب اإلنس�ان الصفح 
واملغف�رة، وفيه قال عز وجل يف كتابه الحكيم »َما  َيلِْفُظ ِمْن َقْوٍل إاِلاَّ لََدْيِه 
ُهْم َوَنْجوَاُهْم َبىَل  َرِقيٌب َعِتيٌد«، وقوله تعاىل »أَْم َيْحَس�ُبوَن أَناَّا ال َنْسَمُع ِساَّ

 َوُرُسُلَنا لََدْيِهْم َيْكُتُبونَ  «  .
م�ن يلقي نظرة عىل املواقع االجتماعية يصاب بالدهش�ة التي تدفعه اىل 
االعتقاد منذ الوهلة  االوىل بانه عالم ال يحكمه قانون وال تدركه يد العدالة 
فضال عىل أن الجالس خلف الشاشة يختبئ  خلف أسامي مستعارة قد ال 
تكش�ف عن هويته، وبالتايل يصعب معرفته ومتابعته، وان كانت الدولة 
 تح�اول أن تؤطر هذا الحقل وتجرم بعض االفعال التي تتم عرب الوس�ائل 
املعلوماتي�ة، وه�و االم�ر  الذي يش�كل نوعا م�ا ضمانة لحماي�ة الحياة 

الخاصة لألفراد . 
إن الحدي�ث ع�ن ضمانات حماي�ة الحياة الخاصة مع انتش�ار وس�ائل 
التواصل وتش�عبها والتي لم يعد  للزمان وامل�كان أمامها اي اعتبار يبقى 
غري متحكم يف حدوده ويبقى نسبيا جدا، وذلك الن هذه  الوسائل خارجة 
عن رقابة الحكومات ومن الصعب ضبطها بقانون، فال يحكمها منهج وال 
تخض�ع  ألي ضوابط موضوعية تتحكم بها اال ما يريده املتحكمون فيها 
لتحقي�ق أغراض معينة غالبا ما  ترتبط بالربح او أغراض إيديولوجية قد 
تكون جهات تدعم يف مجال تعميق سلبياتها وتخبط املجتمع  يف املزيد من 
االزمات التي يصعب الخروج منه�ا، أو أغراض مذهبية-دينية من خالل 
ادخال  ثقافات غريبة ترضب يف االخالق- العفة وإدخال الشك يف مسلمات 
دينية أو عملية االستقطاب  والتعبئة لتدمري لحمة املجتمعات وإضعافها، 
لذل�ك كان لزاما عىل الدولة محاولة ضبط ه�ذا املجال  بترشيعات تحاول 
مواكبة الزحف الذي تعرفه وسائل التواصل والتعبري والذي يقرتن بتوسع 

دائرة  االعتداءات عىل الحياة الخاصة لألفراد . 
 كم�ا أصب�ح الرهان قويا ع�ىل تخليق املجتم�ع وتوعيت�ه باألخطار التي 
تحملها هذه الوس�ائل التي  دخلت إىل االسة فقضت فيها عىل كل معاني 
االلف�ة والرحم�ة، وذل�ك ملا تحمله م�ن افكار هدامة  تس�تعبد االنس�ان 
وتجع�ل منه الخادم املطيع الذي ال يحاول ان يندمج يف مجتمعه، وبالتايل 
ال يؤث�ر  وال يتأثر بكل ما يحدث حوله ويواجه كل االحداث التي تحيط به 

بالالمباالة وانعدام االحساس  تجاهها .

م�ن اجل حماية املال العام وملنع ح�االت تضارب املصالح الخاصة مع املصلحة 
 العامة ولضمان مرشوعية مصادر تمويل التنظيمات السياسية وغري الحكومية 
و إلخض�اع الذين يس�تغلون مناصبهم الوظيفية يف الكس�ب غ�ري املرشوع من 
املال العام  للمس�اءلة القانونية ولغرض مد صالحيات هيئة النزاهة إىل الجرائم 
املرتكب�ة يف  االتحادات والنقابات واملنظمات غ�ري الحكومية والجمعيات املهنية 
ولالس�تجابة  اللتزامات الع�راق الدولية رشع القانون رقم )30 ( لس�نة 2019 
قان�ون التعدي�ل األول  لقان�ون هيئة النزاه�ة رقم )30( لس�نة 2011 ونرش يف 
الوقائ�ع العراقية بالع�دد 4568  يف 2019/12/23 وأصبح اس�مه قانون هيئة 
النزاه�ة والكس�ب غ�ري امل�رشوع و أضيفت جرائ�م أخ�رى إىل جرائم الفس�اد 
اإلداري وامل�ايل وهي جريمة سقة أموال  الدولة والكس�ب غري املرشوع وتجاوز 
املوظف�ني حدود وظائفهم وجريمة اإلرضار  باملال العام يف املواد 340 و341 من 
قانون العقوبات وتعد جريمة فس�اد وبضمنها  خيان�ة األمانة التي ترتكب من 
املنظم�ات غري الحكومية املمنوحة صفة النفع الع�ام ويف  االتحادات والنقابات 
والجمعي�ات املهنية التي تس�هم الدولة يف أموالها أو الت�ي منحت  أموالها صفة 
أم�وال عامة وجرائم الرش�وة يف القط�اع الخاص الوطن�ي واألجنبي يف  اإلعمال 
املتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة املوظف األجنبي ويلتزم رؤساء  الجمعيات 
واالتحادات والنقابات واملنظمات ومؤسسو ورؤساء األحزاب السياسية  بتقديم 
إق�رار الذم�ة املالية، وكذل�ك رئيس وأعض�اء مجالس إدارات ومديرو األقس�ام 
يف  الهيئ�ة الوطنية لالس�تثمار وهيئات االس�تثمار يف املحافظ�ات كافة ومدراء 
الدوائر  كافة يف املحافظات غري املنتظمة يف إقليم ورؤساء وأعضاء مجلس إدارة 
 رشكات القطاع العام واملختلط. ويتم إيقاف رصف رواتب املكلف بتقديم الذمة 
 املالية اذا لم يقدم االستمارة خالل املدة املحددة قانونا وللهيئة تكليف أي تنظيم 
 س�يايس أو منظمة غري حكومية أو اتحاد أو نقابة أو جمعية إلثبات مرشوعية 
مص�ادر  التمويل والتربع ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل س�نة كل من امتنع 
عن تقديم  االس�تمارة دون عذر مرشوع ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع 
س�نوات وبغرامة  تعادل قيمة الكس�ب غري امل�رشوع كل مكلف عجز عن إثبات 
السبب املرشوع للزيادة  الكبرية يف أمواله أو أموال زوجه أو أموال أوالده وتحكم 
املحكمة برد قيمة الكسب  غري املرشوع وال يطلق ساح املحكومني إال بعد سداد 
الغرام�ة ورد قيمة الكس�ب  غري امل�رشوع وال يحول انقضاء الدع�وى الجزائية 
بالوف�اة دون تنفيذ الحكم برد  الكس�ب غري املرشوع ويعاق�ب بالحبس مدة ال 
تق�ل عن س�نة كل مكلف تعمد إخف�اء  معلومات مطلوبة يف االس�تمارة أو قدم 
معلومات كاذبة ثبت ان لها عالقة بالكسب غري  املرشوع والكسب غري املرشوع 
هو كل زيادة تزيد عىل )20%( س�نويا يف أموال  املكلف أو أموال زوجه أو أوالده 
ال تتناسب مع مواردهم االعتيادية ولم يثبت املكلف  سببا مرشوعا لهذه الزيادة 
ويعد كس�با غري مرشوع األم�وال التي يثبت حصول  الش�خص الطبيعي عليها 
باالشرتاك مع املكلف بقرار قضائي بات وللهيئة استخدام  وسائل التقدم العلمي 
وأجه�زة وآالت التح�ري والتحقيق وجمع األدلة واس�تدعاء  املعني�ني للتحقيق 
معهم بش�كل مبارش بعد صدور قرار من القايض املختص وعىل  رئيس�ها توفري 
مستلزمات ومتطلبات استخدامها يف ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو  منعها 
أو مالحقة مرتكبيها ويلغى قانون الكس�ب غري املرشوع عىل حس�اب الش�عب 

 رقم )15( لسنة 1958.

بالصور.. انزال جوي جلهاز مكافحة االرهاب يف محرين

تناول الطعام بعد 6 مساءًا هيددنا بأمراض »قاتلة«
يش�ري الخ�رباء إىل أن البق�اء بصح�ة 
جيدة ال يرتبط فقط بكمية الس�عرات 
الحرارية التي نستهلكها طوال اليوم، 

وإنما أيضا بتوقيت استهالكها. 
ويرتب�ط هذا األم�ر بالتوات�ر اليومي، 
وهو ايقاع يحدث عىل مدار 24 ساعة 
يتم تنظيمه بواسطة الساعة اليومية 
أو كما تع�رف بالس�اعة البيولوجية، 
التي تتبع إيقاع الليل والنهار، وتساعد 
بالتايل ع�ىل تنظيم ش�عورنا باليقظة 
االس�تجابة  طري�ق  ع�ن  والنع�اس، 
إلشارات ترس�لها منطقة الدماغ التي 

تراقب الضوء املحيط بنا.
وتعتم�د كل خلي�ة وعضو ونس�يج يف 

الجس�م عىل الساعة البيولوجية، ولهذا يساعد 
النوم يف الوقت املناس�ب ولساعات كافية، عىل 

إبقائها يف حالة عمل.
وال يعد جهازن�ا الهضمي اس�تثناء، حيث أننا 
ننت�ج لعاب�ا أق�ل يف الليل، كم�ا تنت�ج معدتنا 
عصائر هضمي�ة أقل، ونصبح أقل حساس�ية 
لإلنسولني الهرموني، الذي يزيل الجلوكوز من 
مجرى ال�دم حت�ى يتمكن من دخ�ول الخاليا 

واستخدامه كوقود.

وظل هذا األمر منطقيا ملعظم التاريخ البرشي، 
لك�ن اخرتاع الض�وء الكهربائي، س�هل البقاء 
مستيقظني بشكل مستمر، وبالتايل االستمرار 
يف تن�اول الطع�ام لف�رتة أط�ول بع�د غ�روب 
الشمس، وهو ما كان له عواقب سلبية محتملة 
عىل الصحة، وفقا للربوفيسور ساتشني باندا، 
ال�ذي يدرس إيقاع�ات الس�اعة البيولوجية يف 

معهد سالك يف كاليفورنيا.
وكش�فت الدراسات التي تم تقديمها مؤخرا يف 
مؤتمر لجمعية القل�ب األمريكية، أنه كلما زاد 

تناولنا للطعام بعد الس�اعة 6 مساء، 
كان�ت صح�ة القلب أس�وأ، فضال عن 
زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم ومؤرش 
كتلة الجسم، وضعف التحكم عىل املدى 
الطويل يف الس�كر يف الدم، خاصة لدى 
النس�اء. ووجدت دراس�ات سابقة أن 
الذين يتناولون الطعام يف وقت متأخر 
لديه�م خطر أك�رب للتعرض للس�منة 
ومرض الس�كري م�ن الن�وع الثاني. 
وأجريت االختبارات عىل مجموعة من 
الحيوان�ات، حيث أطعم الربوفيس�ور 
ساتش�ني مجموعت�ني م�ن الف�ران 
ذات النظ�ام الغذائي الغن�ي بالدهون 
والس�كر الع�ايل، فحصل�ت األوىل عىل 
الغذاء عىل مدار الس�اعة وطوال أيام األسبوع، 
بينم�ا لم تتمك�ن املجموعة الثاني�ة من تناول 
الطع�ام إال مل�دة 8 س�اعات فق�ط ويف النهار.

اكتس�بت املجموعة األوىل وزنا وبدأت يف تطوير 
ارتفاع مس�توى الكوليس�رتول والسكري من 
الن�وع الثاني، يف حني أن املجموعة التي تتناول 
نظام�ا غذائي�ا مقي�دا بالوقت ظل�ت ضعيفة 
وصحي�ة نس�بيا، ع�ىل الرغم من اس�تهالكها 

نفس عدد السعرات الحرارية.

العلامء يكشفون سبب قرص عمر سكان املدن الكبرية
أظهرت نتائج دراسة واسعة النطاق، 
أن نس�بة األوزون الس�طحي يف هواء 
امل�دن الكبرية أعىل من الحد املس�موح 
ب�ه، وه�ذا يش�كل خط�را كب�ريا عىل 
الصحة، ألنه س�ام للبرش والحيوانات 

والنباتات. 
وتفي�د مجل�ة The BMJ، بأن�ه ع�ىل 
خالف طبق�ة األوزون الت�ي تقع عىل 
ارتف�اع 20-30 كيلوم�رتا عن س�طح 
األرض، التي تحمي كوكبنا من األشعة 
فوق البنفس�جية الضارة املنبعثة من 
الشمس، األوزون السطحي هو املكون 
األس�ايس لدخ�ان امل�دن، م�ا يش�كل 
خطورة جدية لجميع الكائنات الحية. 

وهذا األوزون مؤكس�د قوي ويشرتك يف غالبية 
التفاعالت الت�ي تنتج عنها جذور األكس�جني 
الحرة. وتزداد نسبة األوزون السطحي بصورة 
واضح�ة عندما املواد امللوث�ة املوجودة يف هواء 
املدن الكبرية تدخل بتأثري الش�مس يف تفاعالت 
كيميائي�ة. لذل�ك نالح�ظ أن الدخ�ان الكثيف 
يتكون عادة يف يوم مش�مس م�ن دون هبوب 
الري�اح. ووفق�ا للبيان�ات ال�واردة يف تقري�ر 
أكاديمي�ة العل�وم الوطنية األمريكية، يس�بب 

األوزون الس�طحي م�واد مهيج�ة ومرسطنة 
ومتغ�رية تؤث�ر يف جس�م اإلنس�ان ويمكن أن 
تس�بب املوت املبكر، يف حال التعرض لها يوميا 
يف بيئ�ة فيها نس�بة هذه املواد أع�ىل من الحد 

املسموح به.
وه�ذه النس�ب تختل�ف م�ن دول�ة إىل أخ�رى 
وتقاس بميليغرام يف امل�رت املكعب. وقد حددت 
منظمة الصحة العاملية هذه النسبة ب� 0.10؛ 
االتح�اد األوروب�ي- 0.12؛ الوالي�ات املتحدة-

0.14؛ روسيا والصني -0.16.

س�ويرسيون  باحث�ون  أج�رى  وق�د 
برئاس�ة آن�ا فيس�يدو كابري�را م�ن 
املعهد الس�ويرسي للط�ب االجتماعي 
لتحدي�د  دراس�ة  ب�رن،  يف  والوقائ�ي 
العالقة ب�ني مؤرش الوفي�ات وعوامل 
الوسط املحيط مثل مؤرشات الطقس، 
مس�توى تل�وث اله�واء يف امل�دن. كما 
اهت�م الباحث�ون بمتوس�ط مس�توى 
األوزون اليومي وحجم الدقائق الصلبة 
يف اله�واء ودرج�ة الح�رارة والرطوبة 

النسبية وعدد الوفيات يف اليوم.
وقد شملت هذه الدراسة 406 مدن يف 
20 دول�ة خالل أع�وام 2015-1985. 
وبين�ت النتائ�ج أن 80% م�ن س�كان 
امل�دن الكبرية يف العالم معرض�ون دائما لتأثري 
األوزون الس�طحي، الذي نسبته يف الهواء أعىل 

من الحد الذي أقرته منظمة الصحة العاملية.
وبين�ت نتائج تحلي�ل 45165171 حالة وفاة، 
أن زيادة نسبة األوزون السطحي بمقدار 0.01 
ميليغ�رام يف امل�رت املكع�ب ملدة ي�وم أو يومني، 
تزيد عدد الوفي�ات 18% وهذا يعني زيادة عدد 
الوفيات بمقدار 6262 يف الس�نة، يف كل مدينة 

شملتها الدراسة.


