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دخول 3 حمطات كهربائية للخدمة لفك االختناقات وزيادة االنتاج يف بغداد
الداخلية تفتتح نافذة الكرتونية لتسلم طلبات عودة املفصولني واهلاربني للخدمة
وزير الثقافة يعلن ترشيح 12 موقعًا اثريًا عىل الئحة الرتاث العاملي بينها شارع الرشيد

ك�شف رئي�س هيئة �لتقاعد �لعامة �أحمد 
�ملباحثات  تفا�شيل  ع��ن  �ل�����ش��اع��دي، 
م�شري�  �جلديد،  �لتقاعد  قانون  ب�ش�اأن 
�إىل  �شي�شل  �ل��ت��ق��اع��دي  �ل���ر�ت���ب  �ىل 
�دن����ى.وق����ال  ك��ح��د  دي���ن���ار  �ل����ف   800
“قانون  �ن  له   ت�شريح  يف  �ل�شاعدي 
�لتقاعد �جلديد ماز�ل قيد �ملناق�شة بني 
�جل  من  و�لنيابية  �حلكومية  �جلهات 
�ن�شاف �شريحة �ملتقاعدين”، مبينا �أن 
�قر�ر  نحو  �شيكون  �لنيابي  “�لتوجه 
دينار  �ل��ف   750 �ىل  دينار  �ل��ف   800
�ن  على  �لتقاعدية  للرو�تب  �دنى  كحد 

يتم �قر�ر �لقانون خالل �ل�شنة �جلديدة 
لذلك”و�أ�شاف  مهياأة  �الر�شية  لكون 
“�لقانون �جلديد �قرتح  �أن  �ل�شاعدي، 
تثبيت �ل�شن �لتقاعدي للرجال 63 �شنة 
فيما  �شنة   45 �شيكون  و�ختيار  �جبار 
�جباري”. عاما   55 للن�شاء  �شيكون 
يف  بالت�شبب  �لهيئة  �ت��ه��ام  وب�����ش��اأن 
�ل�شهر  يف  �ملتقاعدين  ر�و�ت��ب  �شياع 
دقيق  “غري  �نه  �ل�شاعدي  ذكر  �ملا�شي 
كون رو�تب �ملتقاعدين مربوط بنظام 
م�����ش��ريف وح��ك��وم��ي ورق���اب���ي دق��ي��ق 

الميكن �لتالعب به مطلقا”.

�لكعبي  ك��رمي  ح�شن  �ل�شيد  ��شت�شاف 
 ، �ل��ن��و�ب  جمل�س  لرئي�س  �الول  �لنائب 
مركز  �ع�شاء   2019 متوز   10 �الأرب��ع��اء 
�شياء  �ل�شيد  ب��رئ��ا���ش��ة  �الإب�����د�ع  تنمية 
�ل��غ��ر�وي وع���دد م��ن �الأ���ش��ب��ال �ملبدعني 
�حلا�شلني على عدد  من �جلو�ئز �لدولية 
يف �لنهائيات �لعاملية للريا�شيات �لذكية 
من  وعدد  ماليزيا  يف  �لذهني  و�حل�شاب 

�لدول �الأخرى  . 

ت�شجيع  ����ش���رورة  �ىل  ���ش��ي��ادت��ه  ودع����ا 
�الط���ف���ال ع��ل��ى �الإب�������د�ع وت��ن��م��ي��ة روح 
عرب   ، بينهم  �لبّناء  �الإيجابي  �لتناف�س 
توفري بيئة �شحية منا�شبة حا�شنة ل�شقل 
�لقابليات  وتطوير  و�كت�شاف   ، �ملو�هب 
�لكامنة و�لذكية لدى جميع �لفئات ، على 

�ن تدعم ب�شورة مبا�شرة من قبل �لدولة 
�لدعم  �ن  موؤكد�   ، �ملختلفة  وموؤ�ش�شاتها 
و�اله��ت��م��ام ب��امل��ب��دع��ني و�ج���ب ع��ل��ى كل 
م�شوؤول يف �لدولة �لعر�قية ، فهم فخرنا 
وقادة �مل�شتقبل وبناة �لبلد على خمتلف 

�الأ�شعدة . 
رئي�س  طرحه  ما  البرز  �شيادته  و��شتمع 
بالقادة  و�شفهم  �لذين  و�أع�شاءه  �ملركز 
�حلقيقيني �لذين ي�شاهمون بجد ب�شناعة 
�الن�شان ، كما ��شتمع �إىل ق�ش�س �لنجاح 
�لكبري �لذي حققه هوؤالء �الطفال �ملبدعني 

مبختلف �أعمارهم . 

وجرى خالل �للقاء بقادة �مل�شتقبل توزيع 
�ل��دروع  وتوزيع  وتقدير  �شكر  �شهاد�ت 
فخر  باعتبارهم   لهم  يقدم  حق  كاأب�شط 

، فيما جتول �شيادته  وت�شجعيهم و�جب 
حيث  �ل��ن��و�ب  جمل�س  قبة  د�خ���ل  معهم 
لرئا�شة  �ملخ�ش�شة  �ملقاعد  على  جل�شو� 
�مل��ج��ل�����س و�أم���اك���ن �ل�����ش��ي��د�ت و�ل�����ش��ادة 
و�إجن��از�ت��ه��م  ملكانتهم  ت��ع��زي��ز�  �ل��ن��و�ب 
و�مل�شتقبلية  �حلالية  بقدر�تهم  وثقة   ،
�لنو�ب  و�ل�����ش��ادة  �لكعبي  ق��دم  ب���دوره   ،
�حل��ا���ش��ري��ن ���ش��رح��ا م���وج���زً� ع���ن �د�ء 
�جلل�شات  �د�رة  وكيفية  �لنو�ب  جمل�س 

و�ملهام �ملناطة به . 

ج���رت ����ش��ت�����ش��اف��ة �الأ���ش��ب��ال و�الأط���ف���ال 
�ملوهوبني د�خل �لقاعة �لد�شتورية وقبة 
�لنو�ب  �ل�شادة  بح�شور  �لنو�ب  جمل�س 
جو�د حمد�ن ، عالء �لربيعي ، عالء �شكر 

�لدلفي ، برهان �ملعموري

خالل ا�ستقباله مركز تنمية االإبداع .. 
الكعبي لألشبال املبدعني .. انتم فخرنا وقادة املستقبل ودعمكم واجب عىل كل مسؤول بالدولة
الكعبي يدعو لتشجيع االطفال عىل اإلبداع وخلق بيئة مناسبة لصقل املواهب  

رئيس اجلمهورية: توفري االحتياجات واخلدمات لذوي الشهداء مهمة وطنية وانسانية
�جلمهورية  رئي�س  �كد 
�شالح،   برهم  �لدكتور 
�ه��م��ي��ة �ي�����الء ع��و�ئ��ل 
�ل�������ش���ه���د�ء و���ش��ح��اي��ا 
�الرهاب �الهتمام �لبالغ 
�لكامل  �ل��دع��م  وت��وف��ري 
�ج��ر�ء�ت  وت�شريع  لهم 

معامالت تعوي�شهم.
�الإعالمي  �ملكتب  وذك��ر 
يف  �جلمهورية  لرئا�شة 
"�لرئي�س  �أن   ، ب��ي��ان  

�شالح وخالل ��شتقباله، 
رئ����ي���������س م���وؤ����ش�������ش���ة 
�ل�شيا�شيني  �ل�����ش��ه��د�ء 
ن���اج���ح���ة ع���ب���د �الم����ري 
�ن  �ىل  ��شار  �ل�شمري، 
ك���ل م��اي��ق��دم ل��ل�����ش��ه��د�ء 
ت�شحياتهم  الي�����و�زي 
و�مو�لهم"،  باأنف�شهم 
"توفري  �ن  م���ب���ي���ن���ًا 
�الحتياجات و�خلدمات 
نبيلة  مهمة  هي  لذويهم 

�لوطنية  �لنو�حي  م��ن 
م��ب��دي��ًا  و�الن�شانية"، 
"��شتعد�ده �لكامل لدعم 
من  ومتكينها  �ملوؤ�ش�شة 
�جناز مهامها و�الرتقاء 

بعملها".

"مت  �أنه  و�أ�شاف �لبيان 
�شياقات  حول  �لتباحث 
�ل����ت����ع����اون وت���وح���ي���د 
عو�ئل  خلدمة  �جل��ه��ود 

ج��م��ي��ع  يف  �ل�������ش���ه���د�ء 
�ن��ح��اء �ل��ع��ر�ق مب��ا يف 

ذلك �قليم كرد�شتان".
وم�������������ن ج�����ان�����ب�����ه�����ا، 
����ش��ت��ع��ر���ش��ت ن��اج��ح��ة 
�لبيان،  وفق  �ل�شمري، 
و�ن���������ش����ط����ة  "عمل 
�ملوؤ�ش�شة"، مثمنة "دعم 
رئ���ي�������س �جل���م���ه���وري���ة 
وت��وج��ي��ه��ات��ه ل��ت��ذل��ي��ل 

�لعقبات �مام عملها".

الغانمي والروميل يبحثان التنسيق املشرتك 
يف جمال مكافحة االرهاب

مدير عام صحة دياىل جيري مقابالت مبارشة مع 
املواطنني و املالكات الصحية

مرسور بارزاين يتعهد بالعمل 
مع عبد املهدي إلهناء امللفات 

العالقة بني اربيل وبغداد

تعهد رئي�س حكومة �إقليم كرد�شتان �جلديد، م�شرور بارز�ين، بالعمل 
�لعالقة بني  �مللفات  الإنهاء جميع  �ملهدي  عبد  عادل  �ل��وزر�ء  رئي�س  مع 

�ربيل وبغد�د.
وذكر بارز�ين خالل كلمته  ، بعد تاأديته �ليمني �لد�شتورية رئي�شا الإقليم 
كرد�شتان "عملنا جاهدً� على ت�شكيل حكومة �شاملة منذ �أن مت تر�شيحنا 
كل  مع   2018 �شبتمرب  �يلول  يف  باملهمة  �لدميقر�طي  �حلزب  قبل  من 

�الحز�ب و�لقوى �لكردية".
�إذ� فرقتنا  "ال ميكننا �لنجاح يف ت�شكيل حكومة قوية  وتابع بارز�ين 
مزيد  �ىل  يتطلع  كرد�شتان  "�إقليم  �أن  مبينا  و�خلالفات"،  �النق�شامات 
من �لتقدم يف تعزيز "�شر�كة م�شتقرة وبناءة" مع �حلكومة �الحتادية 

يف �لعر�ق".
�أ�شا�س  على  و�الزده����ار  �الأم���ن  ت��ري��د  وب��غ��د�د  "�ربيل  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
عادلة  ح�شة  تاأمني  عن  ف�شال  �مل�شرتك،  و�لتعاون  �ملتبادل  �الح��رت�م 

للكرد من �ملو�زنة �الحتادية".
ويف وقت �شابق �شوت برملان �قليم كرد�شتان  على منح ثقته حلكومة 
وز�رة  با�شثناء  �جل��دي��دة  ب���ارز�ين  م�شرور  برئا�شة  لالقليم  جديدة 

وحيدة هي �لرثو�ت �لطبيعية ) �لنفط ( و�لتي �شتد�ر بالوكالة.

لتحويل  املالية  ختاطب  التخطيط 
أكثر من مئة مليار دينار للبرصة

�أعلن حمافظ �لب�شرة، �أ�شعد �لعيد�ين  
مبخاطبة  �لتخطيط  وز�رة  ق��ي��ام   ،
وز�رة �ملالية لغر�س مناقلة مبلغ مايل 

من �لتخ�شي�شات �ملالية للمحافظة.
وقال �لعيد�ين، يف بي�ان  ، �إن “وز�رة 
�لتخطيط خاطبت وز�رة �ملالية ملناقلة 
مليار  وثالثة  )مائة  ق��دره  م��ايل  مبلغ 
ومئتان  مليون  وثالثون  و�شبعمائة 
و�ثنان و�أربعون �لف دينار ( ملحافظة 

�لب�شرة”.
ق��ر�ر  ت�شمن  “�لكتاب  �أن  و�أ���ش��اف، 
�مل��ن��اق��ل��ة م��ب��ل��غ م���ن �ل��ت��خ�����ش��ي�����ش��ات 

ح�شب  للم�شاريع  �ل�شنوية  �مل��ال��ي��ة 
�جلدول رقم )1( و�ملدرجة يف جد�ول 
لعام  �لب�شرة  ملحافظة  �ل��ب��رتودوالر 

2019 �ىل �ملو�زنة �لت�شغيلية”.

بحث رئي�س �أركان �جلي�س �لفريق �لركن عثمان 
�ل��غ��امن��ي ، م��ع ن��ظ��ريه �ل�����ش��ع��ودي �ل��روم��ل��ي يف 
مكافحة  جم��ال  يف  �مل�شرتك  �لتن�شيق  �لريا�س 

"�الرهاب".
"بدعوة من  �ن���ه   ، �ل��دف��اع  ل����وز�رة  ب��ي��ان  وذك���ر 
�ول  �لفريق  �ل�شعودي  �جلي�س  �أرك���ان  رئي�س 
و�شل  �لروملي،  حامد  بن  فيا�س  �لركن  �لطيار 
رئي�س �أركان �جلي�س �لفريق �الول �لركن عثمان 
حيث  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  �إىل  �لغامني، 
وعقد  و���ش��ول��ه،  ف��ور  ر�شمي  ��شتقبال  ل��ه  ج��رى 
خالله  مت  �ل�شعودي  نظريه  مع  مو�شع  �جتماع 
تربط  �لتي  �لعالقات  تطوير  �إط��ار  يف  �لتباحث 
و�لتن�شيق  و�ل�����ش��ع��ودي،  �ل��ع��ر�ق��ي  �جل��ي�����ش��ني 

�مل�شرتك يف مكافحة �الره��اب، و�إج��ر�ء عدد من 
�لتمارين �لع�شكرية �مل�شرتكة بني �لبلدين".

�ملتحف  ز�ر  �الأرك��ان  رئي�س  �ن  �لبيان،  و��شاف 
�ل�شعودية  �حلربية  و�لكلية  �ل�شعودي  �لوطني 
لالطالع على �لرب�مج �لتدريبية و�لتدري�شية يف 

�لكلية".

�لدكتور علي ح�شني  دي��اىل  د�ئ��رة �شحة  ع��ام  مدير  �أج��رى 
�لتميمي  مقابالت مبا�شرة مع �ملو�طنني و �ملالكات �ل�شحية 
للنظر يف طلباتهم لغر�س حلها وتكون بطرق خمتلفة منها 
�حلل �الآين ومنها �ملبا�شر �أو من خالل �ملتابعات �مل�شتمرة " 
م�شري� �إىل " �إن �شرورة �لتو��شل مع �ملو�طن و �ال�شتماع 
�إىل ما يطرحه من طلبات و �أر�ء و �أفكار من �شاأنه �إن يعزز 
كاهله  عن  ويخفف  و�مل�شوؤول  �ملو�طن  بني  �لثقة  �أو����ش��ر 
دياىل  �شحة  عام  مدير  �أك��د  مت�شل  حديث  .ويف  ومعاناته 
�مل��و�ط��ن��ني ووع��د  �أب��د�ه��ا بع�س  �ل��ت��ي  �مل��الح��ظ��ات  ، على 
بدر��شتها و�خذ بنظر �العتبار م�شيفا �أن �ملقابالت م�شتمرة 
ت�شادف  �لتي  و�ل�شعوبات  �ملعوقات  حلل  �نقطاع  ودون 
مفتوحة  �لد�ئرة  �أب��و�ب  �ملو�طنني و�ن  و  �ل��وز�رة  مالكات 

�أمام �جلميع .
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االستكشافات النفطية : اجتماع مراجعة االدارة الثاني الخاص 
 )iso9001:2015( بنظام ادارة الجودة وفق االصدار

�شركة  مقر  يف  عقد   
النفطية اجتماع  اال�شتك�شافات 
مراجعة االدارة الثاين اخلا�ص 
وفق  اجلودة  ادارة  بنظام 
 )iso9001:2015( اال�شدار 
التدقيق  عملية  انتهاء  بعد 
التاهيل  ملجال  الداخلي 

لغر�ص  بال�شركة  اخلا�ص 
يف  للنظام  ال�شامل  التقييم 
 2019 عام  من  االول  الن�شف 
ح�شره  الوكيل االول ملدير عام 
ح�شن  غازي  الدكتور  ال�شركة 
العام  املدير  معاون  و   ال�شرع 
حممد  كاظم  االدارية  لل�شوؤون 

منت�شبي  من  وعدد  اليعقوبي 
ال�شركة . 

وت�شمن االجتماع عدة حماور 
اجراءات  من  مامت  قراءة  منها 
ال�شابقة  االدارية  املراجعة 
الق�شايا  يف  والتغيريات 
ذات  والداخلية  اخلارجية 

اجلودة  ادارة  بنظام  ال�شلة 
وفاعلية  اداء  عن  ومعلومات 
والتي  اجلودة  ادارة  نظام 
وردود  الزبائن  ر�شا  تخ�ص 
املعنية  االطراف  من  االفعال 
ادارة  اهداف  حتقيق  ومدى 

اجلودة .

كامل الكعبي 
اقامت نقابة املهند�شني العراقية 
هاما  وبيانا  �شحفيا  مومترا 
يقيمه  الذي  احلراك  ب�شاأن 
الثالثاء  ،يوم  العراق  مهند�شي 
النقابة  مقر  يف   9/٧/2019
ازهار  الدكتورة  البيان  ،واألقت 
املهند�شني  نقيب  �شالح  ح�شني 
من  عدد  وبح�شور  العراقية 
،ويف  النقابة  جمل�ص  اع�شاء 
النقابة  اأ�شرة  قدمت  البداية 
املهند�ص  بوفاة زميلهم  التعازي 
اجمد �شغد عواد رئي�ص فرع ذي 

قار الأ�شرة الفقيد ،
 ( رقم  البيان  تالوة  مت  وبعدها 

)٣
التاأ�شي�شية  مبادئها  من  انطالقا 
ودفاعا عن ابنائها ومهنتها ،فان 
تبدي  العراقية  املهند�شني  نقابة 
اليه  مالت  ازاء  اأ�شفها  �شديد 
يف  الهند�شية  ال�شريحة  او�شاع 
نقابة  فان  لذلك  ،ووفقا  العراق 
وجمل�شها  العراقية  املهديني 
ينا�شدون   )2٧( للدورة  احلايل 
احلكومة ازاء هذا الرتدي لواقع 
الهند�شية  واملهنة  املهند�شني 
حيث  بهم  االهتمام  اإيالء  وعدم 
عدم  خالل  من  جليا  ذلك  لوحظ 
االكرتاث اىل املطاَلب والنداءات 
املهند�شني  نقابة  وجهتها  التي 
العراقية اىل الرئا�شات الثالث ) 
الر�شمي  الراعي  النقابة  باعتبار 
والوحيد  القانوين  واملمثل 
هذا  ويف   ) الهند�شية  لل�شريحة 
املهند�شني  نقابة  فان  ال�شدد، 
اخلطر  ناقو�ص  تدق  العراقية 
املهند�شني  و�شول  عن  ،معلنة 
مرحلة  اىل  الهند�شية  واملهنة 
بن�شف  تهد.  حقيقية  ازمة 
،وبناء  االعمار  اعادة   م�شروع 
هم  يحمل  عراقي  �شبابي  جيل 
عنه  الدفاع  يف  وي�شاهم  الوطن 

وتطويره وجناحه ،
املهند�شني  نقابة  تطالب  وعلية 

مايلي :-
1-الزام الوزارات واجلهات غري 
واملحافظات  بوزارة  املرتبطة 
ال�شركات  �شجالت  بتدقيق 
بغية  عليهم  وال�شغط  االجنبية 
يخ�ص  مبا  العمل  قانون  تطبيق 

العراقية  العمالة  بِن�َشب  االلتزام 
50./.و�شريان  عن  تزيد  والتي 
ذلك على فئة املهند�شني العاملني 
وتقلي�ص  امل�شاريع  هذة  يف 
مع  االجنبية  العمالة  ا�شترياد 
ال�شركات  مع  التفاو�ص  اعادة 
وكذلك  العاملة  االجنبية 
املحلية  اخلا�ص  القطاع  �شركات 
ل�شمان  الن�شبة  زيادة  لغر�ص 
للمهند�شني  عمل  فر�ص  ايجاد 
درا�شة  مراعاة  مع  العراقيني 
تقدمها  التي  االجتماعية  املنافع 
واأبوابها  النفطية  ال�شركات 
لل�شباب  م�شاريع  فتح  وامكانية 

املعطلني عن العمل ،
حقيقية  �شوق  درا�شة  اعداد   -2
الفعلية واعادة  للواقع واحلاجة 
الهند�شية  االهلية  الكليات  تقييم 
كليات  فتح  ووقف  القائمة 
وذلك  جديدة  هند�شية  واأق�شام 
نقابة  بني  التعاون  خالل  من 
ووزارة  العراقية  املهند�شني 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

ووزارة التخطيط ،
٣-الزام وزارة العمل وال�شوون 
االجتماعية ب�شرف راتب �شهري 
املعطلني  للمهند�شني  دوري  او 
العمل  لقانون  وفقا  العمل  عن 
ايجادالتعيني  او  ت�شغيلهم  حلني 

احلكومي  لهم ،
التجارة  وزارتي  ٤-الزام 
املهنة  مزاولة  مبنع  والتخطيط 
اإثبات  دون  للوافدين  الهند�شية 
يف  النظر  واعادة  اهليتهم 
الواجب  وال�شروط  التعليمات 
عند  ال�شركات  قبل  من  تقدميها 
ومبا  والت�شنيف  الت�شجيل 
ي�شمن ا�شتمرارية عمل وتواجد 
املطلوب   الكادر  �شمن  املهند�ص 
اليكون  وان  وتنفيذا  ت�شجيال 
اهمالها  ليتم  تقدم  وثائق  جمرد 
الت�شجيل  اجراءات  اكتمال  بعد 
،وحما�شبة  الت�شنيف  او 
بتلك  التلتزم  التي  ال�شركات 

التعليمات ،
5- دعم �شندوق تقاعد املهند�شني 
الوحيدة  ال�شمانه   كونه 
تخ�شي�ص  خالل  ،من  للمهند�ص 
مبلغ مايل �شنوي يدرج باملوازنة 
لل�شندوق  يقدم  للدولة  العامة 
لهذة  احلكومة  دعم  من  كجزء 
عن  ويخفف  املهمة  ال�شريحة 
يف  العمل  وي�شجع  الدولة  كاهل 
مبلغ  رفع  بغية  اخلا�ص  القطاع 
املهند�ص  يتقا�شاه  الذي  التقاعد 
م�شودة  تعديل  ح�شم  مراعاة  مع 
قانون �شندوق تقاعد املهند�شني 

املوجود لدى جمل�ص الدولة ،

املهند�شني  نقابة  ٦-تدعوا 
املركزية  احلكومة  العراقية 
تعامل  بان  املحلية  واحلكومات 
عراق  حتت  املهند�شني  ابنائها 
العمل  فيه  اليكون  موحد  واحد 
دون  حمافظة  البناء  خم�ش�ص 

اخرى ،
املهند�شني   كافة  ندعوا  كما 
وتوحيد  مهنتهم  على  للحفاظ 
كونها  نقابتهم  مع  جهودهم 
لهذة  الراعية  الوحيدة  اجلهة 
،لتحقيق  وحمليا  دوليا  املهنة 
امل�شروعة  مهند�شينا  مطالب 
واملهنية  املادية  حقوقهم  وحفظ 
انتقا�ص  او  م�شا�ص  اي  من 
،ونطالب احلكومة بدعمنا القرار 
قانون �شمان املهند�شني وتنظيم 

مزاولة املهنة الهند�شية ،
اليه  ماذهبوا  نوؤكد  اذ  واننا 
نقابة املهند�شني العراقية بتقدمي 
تطمنت  قانونية  طريق  خارطة 
بكل  الهند�شية  ال�شرائح  حقوق 
ت�شليمها  مت  والتي  القطاعات 
كتاب  مبوجب  الثالث  للرئا�شات 
يف   2٦90( العدد  ذي  النقابة 

) 9/٤/2019
احلكومة  ا�شتجابة  ولعدم 
املهند�شني  نقابة  ،فان  ملطالبنا 
العام  مبركزها   ( العراقية 
ت�شامنها  تعلن   ) وفروعها 
مع  التام  ووقوفها  ودعمها 
الهند�شية  ال�شريحة  تظاهرات 
هذا  موقفها  النقابة  تعلن  ،واإذ 
وابنائنا  بزمالئنا  نهيب  فاننا 
بالنظام  بااللتزام  املهند�شني 
املمتلكات  على  واملحافظة  العام 
ح�شاري  وجه  وتقدمي  العامة 
االداء  ح�شن  خالل  من  مميز 

واالن�شباط ،
،وكل  واهله  العراق  لله  حفظ 
العراق  بناء  على  يعمل  خمل�ص 

وارتقاءه،
نقابة املهند�شني العراقية 

الدورة )2٧( 
بغداد 2019

املهند�شني  نقيب  اجاب  وقد 
العراقيني د ازهار ح�شني �شالح  
الزمالء  من  اال�شئلة  كل  على 
ومهنية  ثقة  بكل  ال�شحفيني 

.عالية

تقيم  واالتصاالت  االعالم  هيئة 
على  لألطفال  تعليمية  دورة 

استخدام الحواسيب في كركوك

جنايات كربالء تقضي باعدام مدان بادخال 
عجلة مفخخة استهدفت المحافظة 

األسمدة  لصناعة  العامة  الشركة 
تكريم  حفل  تنظم  الجنوبية 

المنتسبين المحالين للتقاعد 

سيقلص  أوبك+  اتفاق   : الغضبان 
المخزونات ويحقق استقرار األسعار

نقابة المهندسين العراقية تقيم موتمرا صحفيا وبيانا هاما بشأن 
الحراك الذي يقيمه مهندسي العراق 

اأحمد  علي  وبح�شور   ناجي  كاظم  خالد  العام    املدير  برعاية  
املنت�شبني  العام ومدراء االق�شام نظم  حفل تكرمي  املدير  معاون 
الكبرية  الكلمات  حيث  االحتفاالت  قاعة  على  للتقاعد  املحالني 
واملعربة األقاها معاون املدير العام ، نحن حري�شني ومتوا�شعني 
تقدم  نحقق  ان  ونريد  الكثري  حتتاج  ال�شركة  ان  ونعلم  بالعمل 
كبري و�شنبذل ق�شار جهدنا وم�شممني على االرتقاء بال�شركة اإىل 
ميدان  مديدًا يف  ق�شيتم عمرًا  ، حيث  املتقدمة  ال�شركات  م�شاف 
ب�شالح  م�شلحني  بالعهد  اوفيا  الكبري وع�شتم  ببذل اجلهد  العمل 

اجلد واالإخال�ص .. حققتم فيه منجزات مبداد من ذهب ،
العاملني  ولكل  لكم  وال�شداد  التوفيق  وجل  عز  املوىل  �شائلني 
وعزة  رفعة  فيه  ملا  والعطاء  النجاح  م�شرية  ملوا�شلة  بال�شركة 

الوطن الغايل ..

عّد وزير النفط ثامر الغ�شبان، اإن اتفاق جمموعة )اأوبك+( على متديد 
�شيقل�ص   2020 من  االأول  الربع  نهاية  حتى  النفط  اإنتاج  تخفي�شات 
تقلبات  ويعالج  بال�شوق  اال�شتقرار  حتقيق  على  وي�شاعد  املخزونات 

االأ�شعار.
ورد الغ�شبان على �شوؤال عن موقف اأوبك ب�شاأن االأ�شعار، اإن "التوجه 
العام هو اأن ٧0 دوالرا للربميل اأو اأكرث هو �شعر مقبول، م�شريا اىل، 
حد  على  واملنتجني  للم�شتهلكني  عادلة  الأ�شعار  ت�شعى  "املنظمة  اأن 

�شواء".
وتابع على هام�ص موؤمتر طاقة يف بغداد، اإن "العراق ياأمل اأن “تبقى 

حرية املالحة يف م�شيق هرمز من دون انقطاع و�شالكة”.

حمافظة  �شباب  مديرية  مع  وبالتعاون  واالت�شاالت  االعالم  هيئة  اقامت 
كركوك دورة تدريبة لالطفال على اال�شتخدام االمثل للحوا�شيب وبراجمه 

التعليمية.
الدورة التي انطلقت  يف كركوك اقامها مكتب الهيئة يف املنطقة ال�شمالية 
ت�شتمر خلم�شة اأيام، مب�شاركة اربعون طفاًل من حمافظة كركوك، وحا�شر 
ح�شني  “زهرة  و  جالل”  الرزاق  عبد  “بنان  املتخ�ش�شني  اال�شاتذة  فيها 

اأنور”.
ابتدائيًا  و�شرحًا  الكومبيوتر،  مكونات  ا�شا�شيات  الدورة  منهاج  تت�شمن 
جهاز  مع  التعامل  على  االأطفال  تعليم  بغية  املعلومات،  لتكنولوجيا 

احلا�شوب، واطالعهم على املفاهيم االولية للكومبيوتر.
وقد نفذ االطفال خالل اليومني االأوىل من التدريب بع�ص املهارات املكت�شبة 
التي تتالءم مع اأعمارهم وم�شتوى ادراكهم كتغيري خلفية ال�شا�شة، وطريقة 
وتعلم  الكيبورد،  ا�شتخدام  عرب  الكتابة  ومراحل  جديدة،  ملفات  تكوين 

الر�شم، وغريها من املهارات التي تلقوها يف الربنامج التدريبي.
�شرائح  بكل  االهتمام  �شرورة  على  واالت�شاالت  االعالم  هيئة  وتركز 
وفئات املجتمع، يف ال�شابق كان هنالك تدريبًا خا�شًا لل�شباب، واآخر لذوي 
هذه  من  اال�شا�ص  والهدف  االأطفال،  فئة  واليوم  اخلا�شة،  االحتياجات 
خالل  من  اليه  ت�شعى  ما  وهو  متطور،  معلوماتي  جمتمع  خلق  الدورات 
العراق، باال�شتثمار  مبادرة دوم 2025 لتطوير تكنولوجيا املعلومات يف 

االمثل للموارد الب�شرية.

بغداد / إعالم الق�شاء
ا�شدرت حمكمة جنايات كربالء حكمًا باالعدام �شنقًا حتى املوت وفق قانون 
املحافظة  ا�شتٕدفت  مفخخة  عجالت  ادخل  مدان  بحق  االرٕاب  مكافحة 
وحمافظات اخرى.وذكر بيان للمركز االعالمي ملجل�ص الق�شاء االعلى ان " 
الٕييٕة االوىل يف حمكمة جنايات كربالء نظرت ق�شية مدان قام بادخال 
عجلة مفخخة ا�شتٕدفت ق�شاء عني التمر يف املحافظة نٕاية عام 2015 

لقاء مبالغ مالية وبالتعاون مع التنظيمات االرٕابية ".
يف  الزكاة  ديوان  م�شوٕول  مع  يتعاون  كان  املدان   " ان  البيان  ولفت 
تنظيم داع�ص االرٕابي بقيامه بادخال عجالت مفخخة من حمافظة االنبار 
 ،" لقاء مبالغ مالية  ال�شتٕداف حمافظات اخرى ابرزٕا حمافظة كربالء 
مبينًا ان " املحكمة ا�شدرت قرارٕا القا�شي باعدام املدان �شنقًا حتى املوات 

وفقًاالحكام املادة الرابعة /1 من قانون مكافحة االرٕاب ".

 1045/2008 -: رقم االضبارة                                                         دائرة التنفيذ     
 9/7/2019 -: التاريخ                                                           مديرية تنفيذ المعقل 
 

 فاضل هزاع غريب المدين المنفذ عليه /الى 
/  6/  29 في 3158 بكتابكم بالعدد شرطة تكريت ل شرح مركزلقد تحقق لهذه المديرية من خال

لك موطن دائم أو مؤقتت انك مجهول محل االقامة وليس  رح المختار في حي شيشينوش 2019
( متن قتانوا التنفيتذ تقترر تبلي تك  27مختار , يمكن اجراء التبليت  عليته , وانتتنادأ للمتادة    أو

اعالنا بالحضور في مديريتة تنفيتذ المعقتل ختالل خمشتة عشتر يومتا تبتدأ متن اليتول التتالي للنشتر 
ورك وفي حالة عدل حضورك نتباشر هذه المديرية باجراءات لمباشرة المعامالت التنفيذية بحض

  التنفيذ الجبري وفق القانوا :
      المنفذ العدل                                                                                                   

احمتتتتد عتتتتائ  م تتتتامس                                                                                                                    
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وزارة النفط
شركة خطوط االنابيب النفطية

)شركة عامة(
اعالن

تعلن شركتنا عن اعالن المناقصة المرقمة )م.م / 12 / 2019( والخاصة بـ) نقل منتسبي هيئة مستودع الديوانية (, فعلى الراغبين من ذوي االختصاص الحاملين هوية اتحاد الناقلين النافذة 
. الدورة. المجمع النفطي / القسم القانوني لالطالع على الشروط والمواصفات المطلوبة في المناقصة لقاء مبلغ قدره )250000( فقط مئتان  المفعول مراجعة مقر الشركة الكائن في بغداد 
وخمسون الف دينار عراقي ) غير قابل للرد ( ويكون اخر موعد لتقديم العطاءات في موعد اقصاه قبل تاريخ غلق المناقصة المبين في الفقرة )16( ادناه وستهمل العطاءات الغير مستوفية للشروط 

والمواصفات المطلوبة في وثائق المناقصة والشروط ادناه :-
1-تقديم التأمينات االولية المطلوبة من قبل المشتركين في المناقصة على شكل صك مصدق او سفتجة او خطاب ضمان بمبلغ )5,000,000( فقط خمسة ماليين دينار عراقي ال غير باسم الشركة 
او المتعهد مقدم العطاء لصالح شركة خطوط االنابيب )شركة عامة( صادرة من احد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي على ان تكون نافذة لستة اشهر من تاريخ تقديم العطاء 
ليغطي فترة االحالة وسوف يتم استبعاد العطاءات التي لو ترفق بها التأمينات االولية المطلوبة علما بانه سيتم مصادرة التأمينات االولية عند سحب مقدم العطاء لعطائه بعد موعد الغلق او في 

حالة عدم استكمال البيانات الفنية المطلوبة والشروط القانونية غير الجوهرية المطلوبة في شروط المناقصة
2-ارفاق كتاب عدم الممانعة من االشتراك في المناقصات صادر من الهيئة العامة للضرائب اصلي ومعنون الى شركة خطوط االنابيب النفطية نافذ المفعول لعام 2019 مع الهوية الضريبية نافذة 

المفعول ) صورة ملونة لكافة المستمسكات المطلوبة (
3-ارفاق جميع مستندات المناقصة مع )هوية اتحاد الناقلين, اجازة ممارسة المهنة نافذة المفعول , هوية غرفة التجارة , نسخة شهادة تأسيس الشركة , عقد التأسيس )للشركات( , الحسابات 
الختامية للشركة الخر ثالث سنوات كحد ادنى , ارفاق االعمال المماثلة والمنجزة والتي قام بها سابقا وتقديم ما يثبت ذلك بموجب عقود وكتب انجاز موثقة رسميًا من الجهات التي عمل لديها مع 

ذكر العنوان الكامل ورقم الهاتف وجميع المستمسكات المطلوبة في الفقرة )6( ادناه.
4-تقديم العطاء بظرف مختوم بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء وتوقيعه مبين عليه اسم ورقم المناقصة وموعد الغلق ويحتوي بداخله على ظرفين مختومين ) يحتوي االول وثيقة التجهيز والتي 
تمثل العطاء الفني والتجاري بعد ملىء وختم االستمارات الموجودة في القسم الرابع من الوثيقة بالختم الحي الخاص بمقدم العطاء وتوقيعه مع الوثائق المكونة للعطاء مرفقة باية تفاصيل فنية 

اخرى كالنشرات والوسائل التوضيحية والكتالوكات ويحتوي الظرف الثاني وثائق ومستمسكات الشركة مع التأمينات االولية المطلوبة
5-ال تقل مدة نفاذية العطاء عن )180( يوم

6-على مقدم العطاء ارفاق نسخة من المستمسكات الشخصية مع العطاء ) نسخة ملونة مع هوية االحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية (
7-على صاحب العطاء الفائز )الشركات العراقية( تقديم حجب البطاقة التموينية بموجب كتاب صادر عن وزارة التجارة عند التعاقد

8-الكلفة التخمينية للمناقصة )210,000,000( فقط  مئتان وعشرة مليون دينار سنويا ال غيرها
9-مدة تنفيذ العقد سنة واحدة ويكون احتساب مبلغ االجر الشهري بموجب تقرير جهازالبصمة االلكتروني والذي يعتمد على حضور ومغادرة السيارات.

10-سيتم عقد مؤتمر لالجابة على استفسارات المناقصين في مقر الشركة بتاريخ )20 / 8 / 2019( وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت بغداد
11-ال يجوز لمنتسبي الدولة والقطاع العام االشتراك في المناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة

12-سيتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر االعالن
13-الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات سعرا

 pipelinecompany@oil.gov.iq 14-البريد االلكتروني للشركة
 materials@opc.oil.gov.iq 15-البريد االلكتروني لهيئة المواد

في حال وجود اي استفسار االتصال على رقم قسم المشتريات 07270001938
16-موعد غلق المناقصة في نهاية الدوام الرسمي بتاريخ )26 / 8 / 2019( وستيم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين  بالحضور في مقر شركة االنابيب النفطية في )27 

/ 8 / 2019( الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت بغداد وفي حالة مصادفة يوم موعد الغلق عطلة رسمية سيكون موعد الغلق في اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي
17-المناقصة تعلن للمرة االولى خالل سنة / 2019

18-يتم تسجيل العطاء في سجل العطاءات في القسم القانوني ويودع في صندوق العطاءات الموجود في مقر الشركة في الدورة في موعد اقصاه قبل موعد غلق المناقصة
19-ان هذه المناقصة معلنة بموجب الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية

داود سالم احمد
المدير العام / وكالة
رئيس مجلس االدارة

وزارة الكهرباء
العدد )5 / 2019(

التاريخ / 9 / 7 / 2019
اعادة اعالن مناقصة للمرة الثانية

الى:
م/ [المناقصة المرقمة )5 / 2019(  خطة استثمارية والمتضمنة تجهيز كونكتر وكالمب]

يسر ) وزارة الكهرباء / الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال ( بدعوة مقدمي العطاءات 
المؤهلين وذوي الخبرة عطاءاتهم لتجهيز )كونكتر وكالمب( مع مالحظة ما يأتي :-

1-على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية االتصال 
الدوام  ايام  طيلة   ( التجارية(  الشؤون  قسم   / بغداد  الكهرباء  لتوزيع  العامة  )الشركة 
الجمع  ايام  عدا  الظهر  بعد  الثانية  الساعة  ولغاية  الثامنة صباحًا  الساعة  الرسمي من 

والعطل الرسمية( وكما موضح بالتعليمات لمقدمي العطاءات.
2-متطلبات التأهيل المطلوبة/ تم ذكرها في استمارة بيانات العطاء ) القسم الثاني(

3-بامكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري الى 
العنوان المحدد في ورقة بيانات العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ) 50,000 

( دينار, خمسون الف دينار غير قابلة للرد اال في حالة الغاء العطاء 
الشمال  كهرباء  لتوزيع  العامة  الشركة   ( االتي  العنوان  الى  العطاءات  تسليم  4-يتم 
لتسليم  موعد  اخر  المحدد  الموعد  في  العطاءات(  صندوق   / التجارية  الشؤون  قسم   /
العطاءات ) الساعة الثانية عشر الظهر من يوم الثالثاء والمصادف 23 / 7 / 2019 (, 
العطاءات المتأخرة سوف ترفض وفي حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية سيكون فتح 
العطاءات في اليوم الذي يليه واليمكن استالم العطاءات بالبريد االلكتروني وسيتم فتح 
العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان االتي ) 
مقر الشركة العامة / قاعة التدريب – الطابق الرابع( في الزمان والتاريخ ) الساعة الواحدة 

ظهرًا من يوم الثالثاء والمصادف 23 / 7 / 2019 (
5- كلفة العمل التخمينية تبلغ )113,000,000(دينار , مائة وثالثة عشر مليون دينار 

علي حساب الخطة االستثمارية على ان يقدم العطاء بالدينار العراقي 
6-على مقدم العطاء تقديم ضمان العطاء )كفالة مصرفية( تقدم بموجب ) خطاب ضمان 
, صك مصدق , سفتجة ( غير مشروط معنون الى الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال 
التأمينات االولية والبالغة )1%( من الكلفة التخمينية مقدمة من مصرف  والتي تمثل 

معتمد من البنك المركزي العراقي.
في  المثبتة  الشروط  بكافة  االلتزام  ضرورة  مع  عطاءه  بتقديم  العطاء  مقدم  7-يلتزم 
الوثائق القياسية واستمارات الجودة وتقديمها ورقيا ومختومة بالختم الحي وموقعة من 
المدير المفوض للشركة مع كافة الوثائق المطلوبة للعطاء وستيم استبعاد العطاءات 

الغير مستوفية للشروط العامة الوخاصة في الوثائق القياسية واستمارات الجودة
8- الشركة غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور نشر 

االعالن
المدير العام

مديرية بلدية الديوانية
لجنة البيع وااليجار

العدد: 24321 
التاريخ 7 / 7 / 2019 

اعالن 
وفق  مديريتنا  الى  والعائدة  ادناه  تفاصيلها  المدرجة  لالمالك  العلنية  المزايدة  اجراء  عن  لجنتنا  تعلن 
احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل فعلى الراغبين باالشتراك بالمزايدة 
في  االعالن  لنشر  التالي  اليوم  تبدأ من  يوما   )30( مدة  الديوانية خالل  بلدية  مديرية  مراجعة  العلنية 
احدى الصحف اليومية مستصحبين معهم التامينات القانونية التي ال تقل عن  20% من القيمة المقدرة 
قبل االشتراك في المزايدة العلنية ولكامل مدة االيجار مستصحبين معهم المستمسكات االصولية وتعد 
قائمة المزايدة مفتوحة لمدة )30( يومًا فقط اعتبارا من اليوم التالي لنشر االعالن في الجريدة الرسمية 
وستجري المزايدة في اليوم التالي النتهاء مدة االعالن المشار اليها بموجب احكام المادة )12( من القانون 
االلتزام  مراعاة  الديوانية مع  بلدية  لمديرية  قاعة  على  العاشرة صباحًا  الساعة  تمام  اعاله في  المذكور 
بالشروط القانونية الواردة في ادناه ويتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور النشر واالعالن والمصاريف 

القانونية االخرى.

مالحظة :-
*في حالة وجود عطلة رسمية في يوم المزايدة فيمدد االعالن الى يوم العمل الذي يليه

الملك اصوليا مع ضرورة وضع كامرات  التعاقد واستالم  السير باجراءات  المزايدة  *على من ترسو عليه 
مراقبة

*على من ترسو عليه المزايدة تنفيذ الكشف التخميني والمخططات المعدة من قبل البلدية

م.مدير فني
حسين عبد جاسم
رئيس اللجنة
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  ٢٠١٩/ب/١٤١٠:العدد                                      االتحاديةالبصرة  استئنافرئاسة محكمة 
 ٩/٧/٢٠١٩: التاريخ                                                              بداءة البصرةمحكمة 

 
  اعالن                                                    

  يونس كاطع صخرالى / المدعى عليه / 
ضدك يطل��  ٢٠١٩/ ب /  ١٤١٠) الدعوى البدائية المرقمة  مصطفى سعد طاھر(  أقام المدعي

 . ٦/٥/٢٠١٤فيھا الزامك بتاديتك مبل�� ق�در� س�تة و�ال��ون ملي�ون وال��� اقرض�ك �ي�ا� بت�اريخ 
ت ھ���� ق��رر البل��د� . الم�ل��س و����� ش��ر� الق��ائم ب��التبلي� وتايي��د ولم�ھولي��ة مح��� اقامت��ك

 ف�ي موع�د المرافع�ة المص�ادفلح��ور لص�حيفتي� محليت�ي� ي�وميتي� ف�ي تبليغك اعالنا  المحكمة
ت���ر�  ف���وف ع��دم ����ورك او ارس��ا� م��� ين��وب عن��ك قانون��ا وف��ي �ال��ة ٢١/٧/٢٠١٩ي��وم 

                                             غيابيا وعلنا. مالمرافعة بحقك
  القاضي                                                         

  شاكر عليمصطفى                                                                                        
 

  ٢٠١٩/ب/١٥٩٣:العدد                                      االتحاديةالبصرة  استئنافرئاسة محكمة 
 ٧/٧/٢٠١٩: التاريخ                                                              بداءة البصرةمحكمة 

 
  اعالن                                                    

  محمد عبد الرضا لفتهالى / المدعى عليه / 
ي�ل�ب  -ض�د� ٢٠١٩/ ب /  ١٥٩٣) الدعوى البدائية المرقمة  عبد هللا عبود لفته(  أقام المدعي

عن قرضة حسنة بموجب الكمبيالة المرقم�ة  اليين دينار عراقيم تسعةفيھا الزامك بتاديتك مبلغ 
 وحسب شرح الق�ائم ب�التبليغ وتايي�د مكولمجھولية محل اقامت . ٥/١٠/٢٠١٦المؤرخة  ٢٠٦٨٦

���حيفتين محليت��ين ف��ي تبلي���ك اعالن��ا  ت ����� المحكم��ةق��رر . لمن�ق��ة الكن��دي المجل��� البل��دي
ع�دم حض�ور� او  وف�ي حال�ة ١٦/٧/٢٠١٩ي�وم  في موعد المرافعة المصادفلحضور ليوميتين 

      غيابيا وعلنا. متجري المرافعة بحقك فسوف قانونا مارسال من ينوب عنك
                                                                                                               
  القاضي                                                         

  مؤيد شمخي جبر الشاوي                                                                                     
 

الى المدين / دهام ضاحي كاظم . عنوانه / م635 ز42 د 17 / 2 / 95
الكفيل / احمد صالح حنتوش. عنوانه / حي الجامعة /  شارع الربيع / 

قرب مستشفى العامة االهلي / عمارة الساهر / مكتب الجزيرة
م/انذار

نظرًا لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين المستحق بذمتكم بالتكافل 
والتضامن عن ) تسهيالت ( الممنوح للمدين اعاله والبالغ ) 5435043 
( دينار )خمسة ماليين واربعمائة وخمسة وثالثون الف وثالثة واربعون 
دينار عدا الفوائد والمصاريف( والملزمين بدفعه الى مصرفنا واستنادا 
الى المادة الثالثة من قانون تحصيل الديوان الحكومية رقم 56 لسنة 
1977 فاني وحسب الصالحية الممنوحة لي بموجب المادة الثانية من 
اعاله  اليه  المشار  الدين  مبلغ  تسديد  بوجوب  انذركم  اعاله  القانون 
التالي  اليوم  من  اعتبارًا  ايام  عشرة  خالل  عليه  المترتبة  الفوائد  مع 
الالزمة  القانونية  االجراءات  تتخذ  فسوف  وبعكسه  باالنذار  لتبليغكم 
وذلك  المذكور  القانون  )1( من  الفقرة  الخامسة  المادة  وفقًا الحكام 
بوضع اشارة الحجز التنفيذي على اموالكم المنقولة والغير المنقولة 

وذلك لتحصيل مبلغ الدين ولقد اعذرمن انذر ...
//////////////////////

الى المدين / سعدون مزهر شنيور . عنوانه / بغداد الجديدة م746 
ز9 د38

الكفيل / عماد كاظم جاسم. عنوانه / م الصدر م552 ز1 د7
م/انذار

نظرًا لعدم قيامكم بتسديد مبلغ الدين المستحق بذمتكم بالتكافل 
والتضامن عن ) تسهيالت ( الممنوح للمدين اعاله والبالغ ) 816387 
دينار(  وثمانون  الف وثالثمائة وسبعة  )ثمانمائة وستة عشر  دينار   )
والملزمين بدفعه الى مصرفنا واستنادا الى المادة الثالثة من قانون 
تحصيل الديوان الحكومية رقم 56 لسنة 1977 فاني وحسب الصالحية 
الممنوحة لي بموجب المادة الثانية من القانون اعاله انذركم بوجوب 
تسديد مبلغ الدين المشار اليه اعاله مع الفوائد المترتبة عليه خالل 
عشرة ايام اعتبارًا من اليوم التالي لتبليغكم باالنذار وبعكسه فسوف 
تتخذ االجراءات القانونية الالزمة وفقًا الحكام المادة الخامسة الفقرة 
على  التنفيذي  الحجز  اشارة  بوضع  وذلك  المذكور  القانون  من   )1(
ولقد  الدين  لتحصيل مبلغ  المنقولة وذلك  والغير  المنقولة  اموالكم 

اعذرمن انذر ...
-----------

دائرة الكاتب العدل في الكرادة العدد العمومي/ 17096 السجل/ 86 
السيد/  الى  المحترم  الكرادة  في  العدل  الكاتب  السيد  بواسطة  انذار 
 33 ز   929 م  بغداد  عنوانه/  محمد صبري شمخي  و  عبود  رزاق  علي 
عمارة 14 رقم المحل 472/ 1/ أ/ 4 والمحل 472/ 1/ أ/ 5 جهه االنذار/ 
سبق وان ترتب بذمتكم مبلغ قدره 12950 اثنا عشر الف وتسعمائة 
 2018  /5  /1 الفترة  من  االيجار  بدالت  عن  امريكي  دوالر  وخمسون 
ولغاية 18/ 2/ 2019 من اصل المبلغ الكلي بدل االيجار السنوي قدر 
16000 ستة عشر الف دوالر امريكي للمحالت المفتوحه على بعضها 
والمرقمة 472/ 1/ أ/ 4 و 274/ 1/ أ/ 5 حيث انكم امتنعتم عن تسديد 
المبلغ اعاله رغم المطالبه المتكرره لكن دون جدوى وعليه اسير لكم 
هذا االنذار بلزوم تسديد ما بذمتكم من بدل االيجار السنوي المتبقي 
وبخالفه  االنذار  بهذا  تبلغكم  تاريخ  من  ايام  سبعة  مدة  خالل  اعاله 
وتكبيدكم  ضدكم  الدعاوى  واقامه  المختصه  المحاكم  نراجع  سوف 
كافه المصاريف و اال تعاب وان تسلسل العقار 332/ 226 البوجمعه 
لدى  المحامي سعدي محمد هاشم  المنذر/ محمد عزيز هاشم وكيله 
ذهاب المبلغ القضائي على عنوانك لم يجدك واتضح انك مجهول محل 
وتعتبر  وبعكسه  يوميتين  اعالنا بصحفتين  تبليغك  تقرر  اذا  االقامه 

مبلغ قانونا الكاتب العدل/ مازن جبار محسن
---------------------------

مديرية تنفيذ الرصافة رقم االضبارة : 74/ خ/ 2018 اعالن نظرا لعدم 
بلوغ بدل المزايدة لشراء العقار تسلسل ) 6/ 2 راغبة خاتون( الكائن 
في االعظمية حصة في العقار العائد للمدين )فؤاد عبد الرحمن احمد( 
المحجوز لقاء طلب الدائن )سيل باسل متي( البالغ )130،000$( الف 
دوالر امريكي 80% من القيمة المقدرة لذا تقرر تمديد المزايدة خمسة 
عشر يوما من اليوم التالي للنشر فعلى الراغب في الشراء مراجعة هذه 
القانونية  التامينات  معه  مستصحبا  المذكورة  المدة  خالل  المديرية 
العراقية  الجنسية  وشهادة  المقدرة  القيمة  من  المائة  من  عشرة 
وان رسم التسجيل والداللية على المشتري وذلك استنادا للمادة 98 
من قانون التنفيذ المنفذ العدل / احمد صداع محمد المواصفات :- 
خاتون  راغبة   2 رقم 6/  خاتون  راغبة  االعظمية   -: ورقمة  موقعة   -1
2- جنسه ونوعه : دار ملك صرف 3 - حدودة واوصافة: كما مثبت في 
كبيرة  دار  عن  عبارة  العقار   -: مشتمالته   -4 والخارطة  القيد  صورة 
تحتوي على كراج وحديقة امامية وجانبية ويحتوي على سرداب وكراج 
استقبال عدد  االرضي يحتوي على صالة  الطابق  والخدمات  للسيارات 
2 وغرفة عدد 3 وملحقاتها وحمام عدد 4 وذات سقوف ثانويه وحمام 
ومطبخ والطابق العلوي يحتوي على غرفة نوم عدد 8 مع ملحق حمام 
للغرفة والسقوف ثانوية وصالة عدد 3 وشرفة مطلة على نهر دجلة 
ودرج عدد 2 مغلف بالخشب الصاج والبناء من الحجر الحالن والسقوف 
مطل  الدار  ثانوية  والسقوف  مرمر  كاشي  االرضية  مسلح  كونكريت 
على نهر دجلة واالبواب من الخشب الصاج درجة العمران جيدة ويوجد 
ملحق غرفة للحارس والسرداب يحتوي على كراج للسيارات كبير وغرفة 
عدد 8 ومطبخ وحمام 5- مساحته :- 20، 11 م2 و 20 اولك و 1 دونم 
والحارس   / شاغل  اليوجد   -: الشاغل   -7 جيدة   : العمران  درجة   -6
يشغل غرفة خارج الدار 8- القيمة المقدرة :- 1،400،000،000 مليار 

واربعمائة مليون دينار حصة المدين 9- بدل المزايدة االخير :-

مديرية تنفيذ الكوت
تنوية

  2019/6/17 في   2016/  1838 المرقم    باعالننا  الحاقا 
المنشور  في جريدة العراق بالعدد 967 وجريدة الشرق بالعدد 
3054 في 2019/6/19 حيث ورد خطا  مبلغ الدين 8000,000  
ثمانية مالين دينار والصحيح 800,000,000   ثمنمائة مليون 

دينار 
لذا اقتضى التنوية

-----------
مجلس القضاء االعلى 

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة جنح ناحية واسط 

العدد/74/ج/2019 
التاريخ/2019/7/7 

الى المتهم الهارب/ عبد القادر حمزة احمد الحشماوي 
السكن/محافظة صالح الدين/الدجيل/م9/ز222/د623 

اعالن تبليغ بالحضور 
عبد(  بلعوط  )هيثم  المشتكي  من  ضدك  المقامة  للشكوى 
النقال  الهاتف  طريق  عن  بالتهديد  عليه  باالعتداء  قيامك  عن 
المحكمة  قررت  اقامتك  محل  بتاريخ2019/4/1ولمجهولية 
للحضور  محليتين  بصحيفتين  اعالن  نشر  طريق  عن  تبليغك 
العاشرة  الساعه   2019/8/15 يوم  المعين  المحاكمة  بموعد 
صباحا امام هذه المحكمة وفي حال عدم حضورك سوف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا وفق القانون 
القاضي 

احمد شهاب احمد 
  -----------------

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية في الكوت 
العدد/ 

التاريخ/2019/7/10 
الى المفقود/يوسف حسن فياض 

اعالن فقدان وحجر على مفقود 
طالب حجة الحجر والقيمومة /علية عزيز زكيم 

المطلوب الحجر عليه واعالن فقدانه /يوسف حسن فياض 
والقيمومة  الحجر  طالب  قبل  من  المقدم  الطلب  على  بناءا 
فقدان  عن  االعالن  تطلب  والتي  زكيم(  عزيز  )عليه  المدعوة 
بتاريخ 2014/6/10  والذي فقد  )يوسف حسن فياض(  المدعو 
تبليغك  تقرر  مماته  او  حياته  عن  يدل  خبر  اي  عنه  تعرف  وال 
هذه  اعالم  او  حضورك  عدم  حال  وفي  محليتين  بصحيفتين 
سيتم  النشر  تاريخ  من  ايام  عشرة  خالل  حياتك  عن  المحكمة 
اعالن فقدانك والحجر عليك ونصب المدعوة )عليه عزيز زكيم( 
قيما عليك الدارة اموالك وفق قانون رعاية القاصرين رقم 78 

لسنة 1980 
مالحظة// على من يملك اي معلومات على المفقود اعاله يرجى 

ابالغ هذه المحكمة 
القاضي 

     مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح ناحية واسط 
العدد/72/ج/2019 
التاريخ/2019/7/7 

الى المتهمة الهاربة/ نسرين هالل حلو السراي 
منطقة  واسط/  واسط/ناحية  السكن/محافظة 

المريبي
اعالن تبليغ بالحضور 

المشتكي  زوجك   من  ضدك  المقامة  للشكوى 
دار  من  بالهرب  قيامك  عن  فياض(  رهيف  )صبري 
بتاريخ  مالية  مبالغ  واخذك  االمانة  وخيانة  الزوجية 

 2019/5/9
تبليغك  المحكمة  قررت  اقامتك  محل  ولمجهولية 
عن طريق نشر اعالن بصحيفتين محليتين للحضور 
بموعد المحاكمة المعين يوم 2019/8/15 الساعه 
عدم  حال  وفي  المحكمة  هذه  امام  صباحا  العاشرة 
وفق  وعلنا  غيابيا  محاكمتك  تجري  سوف  حضورك 

القانون 
القاضي 

احمد شهاب احمد  
  ----------------------

  مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة جنح ناحية واسط 
العدد/73/ج/2019 

التاريخ/2019/7/7   
الى المتهم الهارب/حميد ناصر حسين الفهداوي 

السكن/محافظة واسط/ناحية واسط/شاخه13 
اعالن تبليغ بالحضور 

اصطناع  جريمة  عن  ضدك  المقامة  للشكوى 
للمرقم  المسبق  الدفع  لخط  اشتراك  عقد 
بتاريخ2018/10/9   )07732115319(
تبليغك  المحكمة  قررت  اقامتك  محل  ولمجهولية 
عن طريق نشر اعالن بصحيفتين محليتين للحضور 
بموعد المحاكمة المعين يوم 2019/8/15 الساعه 
عدم  حال  وفي  المحكمة  هذه  امام  صباحا  العاشرة 
وفق  وعلنا  غيابيا  محاكمتك  تجري  سوف  حضورك 

القانون 
القاضي 

احمد شهاب احمد 
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مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة بداءة الكوت 
العدد/1678/ب/2019 

التاريخ/2019/7/10 
الى المدعى عليه/علي محسن عبد الرضا سبع العقابي 

اعالن 
المرقمة  البدائية  الدعوى  رشك  مطشر  علي  المدعي  اقام 
وتسعمائة  مليون  وقدره  بمبلغ  فيها  يطالبك  1678/ب/2019 
تبليغك  تقرر  اقامتك  محل  لمجهولية  وبالنظر  عراقي  دينار  الف 
بالنشر في صحيفتين محليتين وفي حالة عدم حضورك في موعد 
اجراءات  السير في  المرافعه والمؤرخ في 2019/7/24 سوف يتم 

الدعوى غيابيا بحقك
القاضي 

عمار حسن عبد علي 
نائب رئيس محكمة استئناف واسط االتحادية 

  ---------------------
مجلس القضاء االعلى

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة االحوال الشخصية في الديوانية 

 العدد  1654 / ب / 2019 
التاريخ  10 /  7 / 2019 

الى / المدعى عليهم / سعد واحمد ورعد ومها وسهاد وسعاد اوالد 
مرزة وحمزة

م / تبليغ
المرقمة  الدعوى  المدعية )هيفاء حسين متعب وجماعتها(  اقامت 
1654 / ب / 2019 والتي تطلب فيها ازالة شيوع العقار المرقم 39 
/ 26 الشامية  ولمجهولية محل اقامتكم وحسب كتاب مركز شرطة 
االمام الصادق المرقم 8227 في 3 / 7 / 2019 واشعار المجلس 
تبليغكم نشرًا بصحيفتين  تقرر  االمام عليه  المحلي لمنطقة حي 
محليتين يوميتين بالحضور في موعد المرافعة المصادف يوم 18 
/ 7 / 2019 وبخالفه ستجري المرافعة بحقكم غيابيا وعلنا حسب 

االصول
القاضي

صالح علوان ناصر
///////////////////////

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الحمزة
رقم االضبارة/  709 / 2018

التاريخ/ 7 / 7 / 2019
اعالن

الواقع  الشوفه  م4   5 تسلسل  العقار  الحمزة  تنفيذ  مديرية  تبيع 
في قضاء الحمزة العائد للمدين حيدر جبار عبد المحجوز لقاء طلب 
الراغب  فعلى  دينار  مليون  خمسون  البالغ  عبد  جبار  ستار  الدائن 
من  تبدأ  يومًا  ثالثين  مدة  خالل  المديرية  هذه  مراجعة  بالشراء 
اليوم التالي للنشر مستصحبًا معه التأمينات القانونية عشرة من 
رسم  وان  العراقية  الجنسية  وشهادة  المقدرة  القيمة  من  المائة 

التسجيل والداللية على المشتري
المواصفات

1.موقعه ورقمه : محافظة الديوانية / قضاء الحمزة 
2.جنسه ونوعه : ارض زراعية مملوكة الدولة

3.حدوده واوصافه: كما في خارطة الكادستروا
4.مشتمالته : دارين تعود الى اصحاب حق التصرف

5.مساحته : )32( دونم و )12( أولك
6.درجة العمران : ال يوجد  

7.الشاغل :  ال يوجد  
مليون  وعشرون  ثالثة   23,400,000  : المقدرة  8.القيمة 

واربعمائة الف دينار
المنفذ العدل

منتظر مهدي محمد
/////////////////////////////

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة الديوانية 
 العدد  1567 / ب / 2019 

التاريخ  10 /  7 / 2019 
الى / المدعى عليها / اما عبد الرضا عبيد

م / تبليغ
اقام المدعي )حيدر نوري نجم( الدعوى المرقمة 1567 / ب / 2019 
في 20 / 5 / 2019والتي يطلب فيها الزامك عن حكم بمبلغ ثالثة 
التي قمت بشرائها منه  المواد  دينارعن قيمة  الف  ماليين ومائة 
الجمهوري  شرطة  مركز  كتاب  وحسب  اقامتكم  محل  ولمجهولية 
المرقم 9947 في 7 / 7 / 2019 واشعار المجلس المحلي لمنطقة 
الجمعية/3  عليه تقرر تبليغك نشرًا بصحيفتين محليتين يوميتين 
2019 وبخالفه   /  7  / المرافعة المصادف 17  بالحضور في موعد 

ستجري المرافعة بحقكم غيابيا وعلنا حسب االصول
القاضي

مؤيد رياح غازي
/////////////////////

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة الديوانية
العدد: 600 / ب / 2019
التاريخ: 10 / 7 / 2019 

المدعية / ايناس واسيل بنات رياض عبد االمير
اوالد  ومناهل وسوسن  ومهند  نبيل ومصطفى   / عليهم  المدعى 

عبد االمير مصطفى
م / تبليغ

اصدرت محكمة بداءة الديوانية القرار 600 / ش / 2019 بتاريخ 
9 / 5 / 2019 والمتضمن ازالة شيوع العقار المرقم 16 / 21 م3 
التقية عليه تقرر نشر هذا االعالن بصحيفتين محليتين يوميتين 
فمن يرغب بالشراء مراجعة هذه المحكمة خالل مدة 30 يوم تبدأ 
من اليوم التالي للنشر مستصحبًا معه التأمينات القانونية البالغة 
مليون  وثالثون  مائة  والبالغة  للعقار  المقدرة  القيمة  من   %10
الجنسية  وشهادة  مصدقة  بصك  فيه  شريكًا  يكن  لم  ان  دينار 
اليوم  ظهر  من  عشر  الثانية  الساعة  المزايدة  وستجري  العراقية 

االخير لالعالن ويتحمل المشتري اجور االعالن والمناداة.
حسام خليل عبد الرضا

نائب رئيس محكمة استئناف القادسية االتحادية

في  االحرار  مدرسة  قرب  الشامية  صوب  في  سكن  دار  االوصاف// 
شارع فرعي غير مبلط في منطقة مكتملة الخدمات وهو عبارة عن 

عرصة مسيجة وفيها باتلو مساحة القطعة 251 م2 و 7 سم
////////////////////

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية في الديوانية 
 العدد  3858 

التاريخ  9 /  7 / 2019 
الى / المدعى عليه / سعد كلف عبد الحسين

م / اعالن
اقامت المدعية )دجلة عبد كاظم( الدعوى الشرعية المرقمة 3858 
/ ش / 2019 والتي تطلب فيها من المحكمة بتأييد الحضانة وقد 
عينت المحكمة يوم 15 / 7 / 2019 موعدًا للمرافعة ولمجهولية 
حي  شرطة  مركز  في  بالتبليغ  القائم  شرح  وحسب  اقامتك  محل 
الوحدة بالعدد 6453 في 23 / 6 / 2019واشعار المجلس المحلي 
محليتين  صحيفتين  بواسطة  اعالنا  تبليغك  تقرر  الوحدة   حي 
يوميتين بالحضور بموعد المرافعة اعاله وفي حالة عدم حضورك 
او من ينوب عنك  قانونا سوف تجري المرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القاضي

نذير صالح لعيبي النائي

وزارة االعمار واالسكان والبلديات واالشغال العامة
مديرية البلديات العامة
مديرية بلدية الموصل

االعالم والعالقات
العدد: 18738

التاريخ: 10 / 7 / 2019
الى / السيد عثمان حسن سليمان صالح

السيد محمد رمضان عبداهلل صالح
السيد رائد محمد يحيى قاسم

م/تبليغ بالحضور
الموصل  بلدية  مديرية  مقر  الى  عنكم  ينوب  من  او  حضوركم  تنسب 
نشر  تاريخ  يوم من   )15( اقصاها  مدة  البشرية خالل  الموارد  / شعبة 
االعالن, وبيان اسباب عدم مراجعتكم الكمال مباشرتكم بالوظيفة بعد 
... مع  ورود موقفكم االمني من قبل مكتب التصاريح االمنية / بغداد 

التقدير
المهندس 

رضوان احمد سليمان
مدير بلدية الموصل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري في المثنى 
اعالن بيع عقار 

التسلسل او رقم القطعة/714/15 
المحلة او رقم واسم المقاطعة/23بربوتي 

الجنس/دار 
النوع/ملك صرف 

رقم الباب/ 
رقم الطابق/ 
رقم الشقة/ 

المساحة/815م2 
المشتمالت/تحتوي على استقبال وهول ومطبخ وغرفتين نوم وكلدور وحمام ومرافق صحية وحديقة 
والكونكريت  الطابوق  من  البناء  فوقاني  صحية  ومرافق  وهول  نوم  غرف  واربعة  وجانبية  امامية 

المسلح ودرجة العمران جيدة 
واردات المبيع السنوية/6,000,000 ستة ماليين دينار 

الشاغل/نفسه 
مقدار المبيع/476000000 اربعمائة وستة وسبعون مليون دينار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري في المثنى بالمزايدة العلنية العقار الموصوف اعاله العائد للراهن 
شداد مزعل نحار لقاء طلب الدائن المرتهن المصرف الزراعي السماوة البالغ )315000000( دينارا 
فعلى الراغب في االشتراك مراجعه الدائرة خالل )15( يوما اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا 
البالغة  للمبيع  المقدرة  القيمة  او كفالة مصرفية  تامينات قانونية نقدية  االعالن مستصحبا معه 

)476000000( دينارا وان المزايدة ستجري في الساعه 12ظهرا من اليوم االخير 
رعد حسين زغير 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري في المثنى 
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مديرية بلدية الديوانية
لجنة البيع وااليجار

العدد: 24319 
التاريخ 7 / 7 / 2019 

اعالن 
تعلن لجنتنا عن اجراء المزايدة العلنية لالمالك المدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة الى مديريتنا وفق احكام قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل فعلى الراغبين باالشتراك بالمزايدة العلنية مراجعة مديرية 
اليومية مستصحبين  الصحف  التالي لنشر االعالن في احدى  اليوم  الديوانية خالل مدة )30( يوما تبدأ من  بلدية 
معهم التامينات القانونية التي ال تقل عن  20% من القيمة المقدرة قبل االشتراك في المزايدة العلنية ولكامل 
مدة االيجار مستصحبين معهم المستمسكات االصولية وتعد قائمة المزايدة مفتوحة لمدة )30( يومًا فقط اعتبارا 
من اليوم التالي لنشر االعالن في الجريدة الرسمية وستجري المزايدة في اليوم التالي النتهاء مدة االعالن المشار 
لمديرية  قاعة  العاشرة صباحًا على  الساعة  تمام  اعاله في  المذكور  القانون  )12( من  المادة  احكام  اليها بموجب 
بلدية الديوانية مع مراعاة االلتزام بالشروط القانونية الواردة في ادناه ويتحمل من ترسو عليه المزايدة اجور النشر 

واالعالن والمصاريف القانونية االخرى.

مالحظة :-
*في حالة وجود عطلة رسمية في يوم المزايدة فيمدد االعالن الى يوم العمل الذي يليه

*على من ترسو عليه المزايدة السير باجراءات التعاقد واستالم الملك اصوليا مع ضرورة وضع كامرات مراقبة
*على من ترسو عليه المزايدة تنفيذ الكشف التخميني والمخططات المعدة من قبل البلدية

م.مدير فني
حسين عبد جاسم
رئيس اللجنة

محافظة نينوى
قسم العقود

العدد: 10452
التاريخ: 4 / 7 / 2019 

 

م/ اعالن مناقصة عامة رقم 20 / 2019
تأهيل   ( مشروع  لتنفيذ  عامة  مناقصة  عن  نينوى  محافظة  ديوان  يلعن 
وصيانة واكساء وتخطيط وتثبيت اكتاف لطريق الكسك تلعفر بطول 21 
البالغة 135  والمهجرين  للهجرة  المناقالت  مبالغ  كم ضمن تخصيصات 
مليار دينار لمحافظة نينوى ( وبكلفة تخمينية مقدارها 2,804,000,000 
دينار ) مليارين وثمانمائة واربعة مليون دينار ( وبمدة تنفيذ )180 يوم(

العقود  قسم  مراجعة  المناقصة  بدخول  الراغبين  العطاءات  مقدمي  على 
في ديوان المحافظة ) خالل اوقات الدوام الرسمي وابتداءًا من تاريخ نشر 
االعالن ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 29 / 7 / 2019( للحصول على 
)مائة  فقط  دينار   150000 قدره  مقطوع  مبلغ  لقاء  الوثائق  من  نسخة 

وخمسون الف دينار( غير قابلة للرد
تسلم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله, بظرف مغلق ومختوم 
ويكتب عليه رقم المناقصة واسم مقدم العطاء وعنوانه ويودع فيي صندوق 
والمستمسكات  الوثائق  معه  مرفقًا  العقود  قسم  في  الموجود  العطاءات 
المذكورة في الصفحة رقم )2( علما ان تاريخ الغلق يوم الثالثاء الموافق 
30 / 7 / 2019 الساعة الثانية عشر ظهرًا وسوف ترفض العطاءات بعد 

هذا الموعد
يكون مؤتمر ماقبل الغلق في الساعة العاشرة من صباح يوم االحد الموافق 
14 / 7 / 2019 لالجابة على االستفسارات في العنوان المذكور في وثيقة 

العطاء
المهندس
 منصور مرعيد عطية

محافظ نينوى 

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استنئاف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية في عفك
العدد 153 / ش / 2019

التاريخ 7 / 7 / 2019
اعالن

الى / المدعى عليه / علي عباس زياد
بتاريخ 5 / 5 / 2019 اصدرت هذه المحكمة 
حكما غيابيا يقضي بالتفريق القضائي بينك 
وبين المدعية ) مروه حاكم راضي( في الدعوى 
المرقمة 153 / ش/ 2019 عليه ولمجهولية 
محل اقامتك تقرر تبلغيك بواسطة صحيفتين 
محليتين واسعتي االنتشار ولك حق االعتراض 
والتمييز خالل المدة القانونية ووفق االصول.

القاضي
كاظم عبد الهادي عيفان

/////////////////
فقدان الشخص 

 
المدعو  فقد 
طاهرعائد  سلوان 
صورته  الملصقة 
بتاريخ  اعاله 
في   2016
الموصل  مدينة 
من  خطفه  بعد 
داعش  عصابات 
ورغم  االهابية 
والتحري  البحث 
عنه لم يتم العثور 

اي  لديه  تتوفر  يعلم مصيره فمن  ولم  عليه 
او  تحقيق  محكمة  اقرب  اخبار  عنه  معلومات 

مركز شرطة
القاضي

احسان علي الهاشمي
////////////////////////

فقدان الشخص 
 

المدعو  فقد 
عادل  عدنان 
عباس  حسين 
صورته  الملصقة 
مواليد  من  اعاله 
يسكن   1987
حي  موصل 
واسم  الخضراء 
)اخالص  والدته 
جرجيس( ادريس 

ورغم   2016  /  10  /  26 بتاريخ  فقد  حيث 
البحث والتحري عنه لم يتم التعرف على مكان 
تواجده ولم يعلم مصيره فمن تتوفر لديه اي 
او  تحقيق  محكمة  اقرب  اخبار  عنه  معلومات 

مركز شرطة
القاضي

احسان علي الهاشمي

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة الحلة
العدد / 882/ب/2019

التاريخ / 2019/7/9
اعالن

الدين  الحليم وخير  :- عبد  المدعى عليهم  الى 
وخيرية وهاشمية اوالد وبنات سلمان طه و عبد 
خالد  وفاطمة  محمد  ونعيمة  اهلل  خير  العزيز 
نعمان  ومريم  محمد  وغزالة  عباس  وحمدية 

وسلمان طه السنوي.
الدعوى  جواد حسين  محمد  عادل  المدعي  اقام 
اعاله  والمرقمة  المحكمة  هذه  امام  البدائية 
العقار  شيوع  بازالة  فيها  يطالبكم  والذي 
الرسوم  / 2 جباويين مع تحميلكم  المرقم 99 
قد  القرار  ولكون  المحاماة  واتعاب  والمصاريف 
اقامتكم  محل  ولمجهولية  بحقكم  صدرغيابيًا 
القضائي  المبلغ  بالتبليغ  القائم  شرح  حسب 
حسنين سليم دخيل في 6 / 7 / 2019 واشعار 
الحلة  مركز  قضاء  مركز  التعيس  محلة  مختار 
 /  7  /  6 في  خليل  علي  حسين  محمد  المدعو 
2019 عليه تقرر تبليغكم بمضمون القرار اعاله 
الصادر بتاريخ 23 / 6 / 2019 نشرًا بصحيفتين 
محليتين يوميتين ولكم حق االعتراض والتمييز 
سوف  وبعكسه  المقررة  القانونية  الفترة  خالل 
وفقًا  بحقكم  القطعية  الدرجة  القرار  يكتسب 

لالصول.
القاضي

حيدر عليوي المرشدي
//////////////////

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية

محكمة بداءة الحلة
العدد / 3153/ب/2019

التاريخ / 2019/7/10
اعالن

الى المدعى عليها :- نسرين جاسم محمد
الدعوى  حاتم  علي  حسين  محمد  المدعي  اقام 
مبلغ  بتأدية  يطالبك   اعاله  المرقمة  البدائية 
وصل  بموجب  والثابت  دينار  مليوني  مقداره 
تحميلك  مع  الطلب  حين  المستحق  االمانة 
اقامتك  محل  ولمجهولية  والمصاريف  الرسوم 
القضائي  المبلغ  بالتبليغ  القائم  شرح  حسب 
 2019  /  6  /  24 في  دخيل  سليم  حسنين 
واشعار مختار حي المرتضى/الثانية مركز قضاء 
الحلة المدعو حيدر عبد االمير النداوي في 24 / 
6 / 2019 لذا قررت المحكمة تبليغك بواسطة 
النشر بصحيفتين محليتين يوميتين بالحضور 
امام هذه المحكمة في موعد المرافعة المصادف 
يوم 21 / 7 / 2019 س9 صباحًا وفي حالة عدم 
قانونا سوف  ينوب عنك  ارسال من  او  حضورك 

تجري المرافعة بحقك غيابيا وفقًا لالصول.
القاضي

احسان طعمة عبد الحسين
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مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة اسئتناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية في الحلة
العدد/ 4561 / ش / 2019

التاريخ/ 10 / 7 / 2019
اعالن 

الى / المدعى عليها / رجاء عزيز عبود
اصدرت هذه المحكمة قرارها المرقم اعاله بتاريخ 30 / 6 / 2019 
للمرة  الطرفين  بين  الواقع  الطالق  بتصديق  الحكم  يقضي  والذي 
صغرى  بينونة  بائنا  طالقا  واعتباره   2019  /  6  /  2 بتاريخ  االولى 
كما مثبت في قرار الحكم اعاله ولمجهولية محل اقامتك حسب شرح 
المجلس المحلي لحي الجزائر الثانية في محافظة الديوانية لذا تقرر 
تبليغك بصحيفتين محليتين يوميتين ولك حق االعتراض والطعن 
تمييزا بالحكم وبعكسه يكتسب الحكم الدرجة القطعية بحقكم وفق 

القانون.
القاضي 

رافد عبد العباس كريم
/////////////////////

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة اسئتناف بابل االتحادية

محكمة جنح الحلة
العدد/ 2119 / ج / 2019

التاريخ/ 9 / 7 / 2019
اعالن تبليغ

الى / المتهم / علي عبد العباس عليوي
المحكمة  هذه  قررت  الفيحاء  شرطة  مركز  قبل  من  تبليغك  لتعذر 
في  المحكمة  هذه  امام  بالحضور  محليتين  بصحيفتين  تبليغك 
حالة عدم حضورك  / 2019 في   8 / المصادف 11  المحاكمة  موعد 
وعلنا  غيابيا  بحقك  المحاكمة  تجري  ينوب عنك سوف  ارسال من  او 

وفق االصول.
القاضي

مرتضى محمد علي الغريباوي
/////////////////////////

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة اسئتناف بابل االتحادية

محكمة جنح الحلة
العدد/ 2073 / ج / 2019

التاريخ/ 9 / 7 / 2019
اعالن تبليغ

الى / المتهم / حسام كريم عبد دهش
المحكمة  هذه  قررت  الفيحاء  شرطة  مركز  قبل  من  تبليغك  لتعذر 
في  المحكمة  هذه  امام  بالحضور  محليتين  بصحيفتين  تبليغك 
حالة عدم حضورك  / 2019 في   8 / المصادف 11  المحاكمة  موعد 
وعلنا  غيابيا  بحقك  المحاكمة  تجري  ينوب عنك سوف  ارسال من  او 

وفق االصول.
القاضي

مرتضى محمد علي الغريباوي
//////////////////////

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة اسئتناف بابل االتحادية

محكمة االحوال الشخصية في الحلة
العدد/ 5237 / ش / 2019

التاريخ/ 10 / 7 / 2019
اعالن 

الى / المدعى عليه / زيد جعفر صادق
تطلب  اعاله  المرقمة  الدعوى  ناصر  اهلل  عبد  عبير  المدعية  اقامت 
دعوتك للمرافعة والحكم بالتفريق للهجر / ولمجهولية محل اقامتك 
حسب شرح مختار حي الشهداء /2 في الحلة السيد عالء عبد الزهره 
عبد موسى لذا تقرر تبليغك بصحيفتين محليتين يوميتين للحضور 
عدم  وعند   2019  /  7  /  17 يوم  صباح  من  التاسعة  الساعة  في 
غيابيا  بحقك  المرافعة   ستجري  قانونا  عنك  ينوب  من  او  حضورك 

ووفق القانون.
القاضي

 حسن حمزة الخفاجي
//////////////////////

فقدان
 فقدت مني الهوية الصادرة من وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة 
الحبوب باسم ) طالب حسن لفته ( على من يعثر عليها تسليمها الى 

جهة االصدار
////////////////////////////

فقدان
فقدت مني الهوية الصادرة من جامعة بابل / كلية التمريض باسم ) 

زهراء فياض عبد حسين (
///////////////////////

مديرية زراعة بابل
لجنة البيع وااليجار 

العدد/ 17772
التاريخ/ 8 / 7 / 2019

اعالن
تعلن مديرية زراعة بابل عن اجراء المزايدة العلنية لتأجير ) المخزن 
زراعة  تاجية ضمن عمل شعبة   /  17 / / م  القطعة 1  ( في  المشيد 

المركز ومن خالل الكشف تبين ما يلي:-
مقابل  تقريبًا  متر(   90( بحدود  العام  الشارع  عن  يبعد  1-المخزن 

الشقق السكنية-طريق حلة نجف
2-ابعاد المخزن)28,5 * 14,20( م

3-المخزن منشأ من الطابوق والسقف من الجينكو ويوجد فيه باب 
ساليت امامي وجانبي

المخزن, قدر ببدل  التمر داخل  4-لوحظ وجود كميات من محصول 
الراغبين  فعلى  دينار  مليون  اثنان  فقط   )2000000( ايجار سنوي 
البالغة  االولية  وتأميناتهم  طلباتهم  تقديم  والمزايدة  بالتاجير 
يوما   )30( بعد  والحضور  التقديرية  القيمة  من   )%20( بنسبة 
صباحا  )العاشرة(  الساعة  تمام  وفي  االعالن  لنشر  التالي  اليوم  من 
معهم  مستصحبين  المركز  زراعة  شعبة  في  المذكور  اليوم  من 
المستمسكات القانونية المطلوبة ويتحمل من ترسو عليه المزايدة 

اجور نشر االعالن واجور اللجان. 

فقدت الوثيقة المرقمه )) 1056870 (( التي تحمل العدد 
129 في 16 / 11 / 2015 و الصادرة من اعدادية الياقوت 
المديرية   / التربية  وزارة   / الى  والمعنونة  للبنات  االهلية 
العامة للتقويم واالمتحانات وبأسم الطالبه ) فاطمه احمد 
جهة  الى  تسليمها  عليها  يعثر  من  فعلى   ) جوده  وهاب 

األصدار 
  ---------------

اعالن 
االسم  تبديل  لغرض  كاظم  وادي  ياسر  المدعو  طلب 
وجعله  اللول  ابو  كاظم  واوي  المتوفي  والده  قيد  في 
هذه  مراجعة  اعتراض  لديه  فمن  واوي  بدالمن  وادي 
سوف  وبعكسة  خمسةعشريوم  مدةاقصاها  المديرية 
المادة22من  احكام  وفق  الدعوى  في  المديرية  هذه  تنظر 
واالمراالداري  البطاقةالوطنيةرقم3لسنة2016  قانون 
الغرباوي مديرالجنسية  اللواء/هيثم فاضل  المرقم24195 

العام وكالة 
  ----------------

فقدان 
فقد الوصل المرقم 037503 في 14/3/2019 بأسم )ياسر 
عبد الحسن نعمه( والصادر من بلدية النجف األشرف فعلى 

من يعثر علية تسليمه الى جهة األصدار 
--------------

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكفل
رقم االضبارة/ 35 / 2019

التاريخ/ 9 / 7 / 2019
اعالن

نظرًا لعدم بلوغ بدل المزايدة لشراء العقار تسلسل 17 / 6 
م5 ابو سميج  الكائن في منطقة 

صالح  ثامر  للمدين  العائد  المدين   سهام  علي  بن  زيد 
حسين البالغة 60%  لقاء طلب الدائن وليد جري كريم البالغ 
تقرر  لذا  المقدرة.  القيمة  من   %80 دينارا   258015000
التالي  اليوم  من  يومًا  عشر  خمسة  لمدة  المزايدة  تمديد 
للنشر فعلى الراغبين في الشراء مراجعة هذه المديرية خالل 
المدة المذكورة مستصحبًا معه التأمينات القانونية البالغة 
الجنسية  وشهادة  المقدرة  القيمة  من  المائة  من  عشرة 
العراقية وان رسوم التسجيل والداللية على المشتري وذلك 

استنادًا للمادة 98 من قانون التنفيذ
المنفذ العدل 
المواصفات :-

1-موقعه ورقمه: منطقة صناعية المعامل
2-جنسه ونوعه: معمل طابوق السور االمين

3-حدوده واوصافه: منطقة صناعية
4-مشتمالته: مكائن و مشيدات 

5-مساحته: مشيد على  على 50 دونم
6-درجة العمران: متوسط

7-الشاغل: اصحاب حق التصرف
8-القيمة المقدرة:

واربعة  ستمائة   644878350 االخير:  المزايدة  9-بدل 
واربعون مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون الف وثالثمائة 

وخمسون دينار
----------

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف ديالى االتحادية 

محكمة بداءة الخالص 
العدد : 47 / ب / 2019 

اعالن 
المدعي / مثنى كاظم صادق 

المدعى عليه / 1 – علوان حسين سلمان 2 – كظيمة عبود 
الحصان .

بتاريخ 1 / 7 / 2019 اصدرت هذه المحكمة قرارها الدعوى 
البدائية 47 / ب / 2019 المتضمن ازالة شيوع العقار المرقم 
262 م / 66 – الخالص / الشرقية وحيث ان ورقة تبليغكما 
وحسب كتاب مركز شرطة الخالص بالعدد 12484 في 9 / 
7 / 2019 واشعار مختار الخالص / الشرقية الثالثة السيد 
علي حسين فرج بتاريخ 7 / 7 / 2019 المتضمن مجهولية 
عليه   – اقامتكما  محل  مجهولية  ولثبوت  اقامتكما  محل 
حضوركما  يقتضي  محليتين  بصحيفتين  تبليغكما  قررت 
او  حضوركما  عدم  وعند  المحكمة  هذه  امام  باالعتراض 
ارسال من ينوب عنكما قانونا سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية .
القاضي 

عدنان حسن علي 
**

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الخالص 
رقم االضبارة : 464 / 2019 

التاريخ : 10 / 7 / 2019 
اعالن 

في  الواقع  المنقولة  االموال  الخالص  تنفيذ  مديرية  تبيع 
الخالص العائد للمدين رؤى قاسم شكر المحجوز لقاء طلب 
الدائن – خالد احمد نافع البالغ 000 / 250 / 3 دينار فعلى 
الراغب بالشراء مراجعة هذه المديرية خالل عشرة ايام تبدا 
من اليوم التالي للنشر مستصحبا معه التامينات القانونية 
الجنسية  وشهادة  المقدرة  القيمة  من  المائة  من  عشرة 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية على المشتري .
المنفذ العدل 

علي نصرت علوان 
المواصفات :

1 – موقعه : الخالص الحي العصري .
2 – جنسه ونوعه : اثاث واغراض محل صالون نسائي .

3 – الحالة واوصافه : متوسط .
واربعمائة  مليون   1  /  440  /  000  : المقدرة  القيمة   –  4

واربعون الف . 
**

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح النجف
العدد / 1727/ج/2019

التاريخ 2019/7/10
اعالن

الى المتهم الهارب / عامر نعمة متعب
1727/ج2019/1  المرقمة  الدعوى  في  متهم  انك  حيث 
المادة  وفق  يوسف(  شمران  )صفاء  بالمشتكي  والخاصة 
قررت  عليه  ولمجهولية  العقوبات  قانون  من   1/459
المحكمة تبليغك اعالنا بوجوب الحضور في موعد المحاكمة 
المصادف يوم 2019/8/20 وعند عدم حضورك سوف تجري 

محاكمتك غيابيا وحسب االصول
القاضي

سجاد محمد اسماعيل

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة  استئناف  المثنى االتحادية

محكمة االحوال الشخصية في السماوة
العدد :2007/ش/2019

التاريخ : 2019/7/9
اعالن

الى المدعى عليه  )ماهر جابر فنجان(
بالعدد  الدعوى  طحيور(  عبد  )اسيل  المدعية  زوجتك  اقامت 
للهجر  القضائي  بالتفريق  الحكم  فيها  طلبت  2007/ش/2019 
محكمة  وكتاب  بالتبليغ  القائم  شرح  حسب  اقامتك  محل  ولمجهولية 
االحوال الشخصية في الخضر بالعدد 415 في 2019/7/4 واشعار مختار 
قررت  عليه  الكبير  الصوب  ـ  الخضر  قضاء  المهوس   / الجوال  منطقة 
اقتضى  لذا  يوميتين  محليتين  صحيفتين  بواسطة  تبليغك  المحكمة 
هذه  الى  عنك  معلومات  لديه  تتوفر  من  او  عنك  ينوب  من  او  حضورك 
ستجري  وبعكسه   2019/7/22 المصادف  المرافعة  يوم  في  المحكمة 

المحاكمة بحقك غيابيا وفق احكام القانون
القاضي

فارس نجم ابو حسنة
----------

**
اعالن 

وصادرة   )0027088( المرقمة  العرب  للمواطنين  االقامة  هوية  فقدت 
بتاريخ 2006/4/26 من مديرية االحوال المدنية والجوازات واالقامة في 
المثنى بأسم )مبروكة علي يوسف مصرية الجنسية ( صادرة من مديرية  
المثنى  من يعثر عليها تسليمها لجهة  والجوازات في  المدنية  االحوال 

االصدار 
**

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل في النجف

العدد : 950/انذار
التاريخ 2019/7/3

اعالن 
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل في النجف االشرف
وجه السيد )مدير بلدية النجف اضافة الى وظيفته وكيله الحقوقية حال 
رؤوف حمزة  ( بموجب   وكالتها المرقمة )26199( في 2015/12/20 
ابراهيم  / حيدر  )المدين  السيد  الى  النجف االشرف  والصادرة من بلدية 
المرقم  االنذار  د/4566(  اليرموك  حي   / االشرف  النجف  وعنوانه  عباس( 
سجل  وفي   2019/4/17 في   )61( سجل   )12263( العمومي  بالعدد 

االنذارات )950( 
دين  مبالغ  ولتحقق  معك  المبرم  العقد  بنود  بمخالفة  لقيامك  بالنظر 
بذمتك والبالغة قدرها )79853562 / تسعة وسبعون مليون وثمانمائة 
وثالثة وخمسون وخمسمائة واثنان وستون دينار عراقي( النشاء )متنزه 
ومدينة العاب( لذا انذرك بمراجعة مديرية بلدية النجف وتسديد الدين 
خالل فترة )7(  ايام من  تاريخ تبليغك باالنذار وبخالفه سوف يتم مراجعة 

المحاكم وتحميلك كافة التبعات القانونية 
ارسل االنذار مع ورقتي تبليغ بيد مبلغ دائرتنا السيد )اكرم كرملي زغير( 
لغرض تبليغ السيد )حيدر ابراهيم عباس( واعيد الينا مشروحا عليه بانه 
مرتحل الى جهة مجهولة وبدون علم المختار وحسب اشعار مختار منطقة 
حي اليرموك السيد )عباس يحيى الكرعاوي( بتاريخ 2019/5/5 لذا قررنا 
ويعتبر  اليه  المنذر  تبليغ  لغرض  الرسميتين  الصحيفتين  في  النشر 

التبليغ من تاريخ النشر وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول في النجف االشرف

عماد محمد علي الشبلي 
**

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل في النجف

العدد : 717/انذار
التاريخ 2019/7/3

اعالن 
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل في النجف االشرف
وجه السيد )مدير بلدية النجف اضافة الى وظيفته وكيله الحقوقية حال 
رؤوف حمزة  ( بموجب   وكالتها المرقمة )26199( في 2015/12/20 
عبد  / عباس  )المستأجر   السيد  الى  االشرف  النجف  بلدية  والصادرة من 
ز/95/د/5224(  اليرموك  حي   / االشرف  النجف  وعنوانه  حسون(  السادة 
 2019/3/24 في   )46( سجل   )9284( العمومي  بالعدد  المرقم  االنذار 

وفي سجل االنذارات )717( 
دين  مبالغ  ولتحقق  معك  المبرم  العقد  بنود  بمخالفة  لقيامك  بالنظر 
بذمتك والبالغة قدرها )1600000 / مليون وستمائة الف دينار عراقي( 
(  لذا انذرك بمراجعة مديرية  المباشر للسيارات  عن ايجار )ساحة للبيع 
تبليغك  تاريخ  من   ايام    )7( فترة  خالل  الدين  وتسديد  النجف  بلدية 
التبعات  كافة  وتحميلك  المحاكم  مراجعة  يتم  سوف  وبخالفه  باالنذار 

القانونية 
ارسل االنذار مع ورقتي تبليغ بيد مبلغ دائرتنا السيد )اكرم كرملي زغير( 
مشروحا  الينا  واعيد  حسون(  السادة  عبد  )عباس  السيد  تبليغ  لغرض 
اشعار  وحسب  المختار  علم  وبدون  مجهولة  جهة  الى  مرتحل  بانه  عليه 
بتاريخ  الكريطي(  السيد )سعيد حسن    3 / اليرموك   مختار منطقة حي 
تبليغ  لغرض  الرسميتين  الصحيفتين  في  النشر  قررنا  لذا   2019/5/5

المنذر اليه ويعتبر التبليغ من تاريخ النشر وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول في النجف االشرف

عماد محمد علي الشبلي 
**

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد  / 2885/ب2018/5

التاريخ 2019/7/10
اعالن

المرقم  العقار  شيوع  بازالة  المحكمة  هذه  من  الصادر  القرار  على  بناءا 
بيع  عن  المحكمة  هذه  تعلن  عليه   ) النجف  في  النداء  حي   3/55296(
الراغبين  فعلى  ادناه   وقيمته  اوصافه  والمبينة   اعاله  المذكور  العقار 
بالشراء مراجعة هذه المحكمة خالل )خمسة عشر( يوما من اليوم الثاني 
من   %10 البالغة  القانونية  التامينات   معه  مستصحبا  االعالن   لنشر 
وصادر  النجف  بداءة  محكمة  المر  مصدق  صك  بموجب  المقدرة  القيمة 
من مصرف الرافدين رقم )7(  في النجف وستجري المزايدة واالحالة  في 
الساعة الثانية عشر من اليوم االخير من االعالن  في هذه المحكمة وعلى 

المشتري جلب هوية االحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القاضي االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : 

فارغة  عرصة  عن  عبارة  النجف  في  النداء  حي   3/55296 المرقم  العقار 
تقع على شارع بعرض 10 متر في حي النداء المنطقة مأهولة بالسكان 
للعقار  المقدرة  القيمة  وان  مربع  متر   200 للعقار  االجمالية  المساحة 

)34,000,000( اربعة وثالثون مليون دينار فقط ال غيرها 
**

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2018/2339

التاريخ : 2019/3/24
الى / المنفذ عليه / قيس محمد صالح

 / الجديدة  منطقة  مختار  اشعار  خالل  من  المديرية  لهذه  تحقق  لقد 
المختار محمود شاكر الكالبي وشرح القائم بالتبليغ 

 انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة )27( من قانون التنفيذ

تقرر تبليغك اعالنا بالحضور في مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة عشر 
يوما تبدأ من اليوم التالي للنشر لمباشرة المعامالت التنفيذية بحضورك 
وفي حالة عدم حضورك ستباشر هذه المديرية باجراءات التنفيذ الجبري 

وفق القانون
المنفذ العدل 

حسنين عبد الزهرة عسر
اوصاف المحرر :

النجف بالعدد 3276/ب2019/3 في 2017/12/14  قرار محكمة بداءة 
مبلغ  يتأديته  صالح  محمد  قيس  عليه  المدعى  الزام  المتضمن 
الف  وستون  واربعة  وخمسمائة  مليون  وثالثون  خمسة   )35564000(

دينار الى المدعي مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته 

مجلس القضاء االعلى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد : 2391/ب2019/3

التاريخ 2019/7/10
اعالن

الى /المدعى عليه )علي خلف مشجل(
اصدرت هذه المحكمة قرارها المرقم 2391/ب2019/3 في 2019/7/7 
بتأدية مبلغ  المدعى عليه علي خلف مشجل  )الزام  بـ  الحكم  والمتضمن 
مقداره سبعة وعشرون مليون دينار للمدعي جاسم جبار جاسم ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب شرح المبلغ القضائي في محكمة البداءة في 
الكوفة واشعار مختار علوة الفحل الشمالية الثانية سالم جاسم الحدراوي 
يوميتين  المذكور بصحيفتين محليتين  بالقرار  اعالنا  تبليغك  تقرر  لذا 
طرق  بكافة  المقررة  المدة  خالل  المذكور  القرار  على  الطعن  حق  ولك 
وفق  البتات  درجة  المذكور  القرار  سيكتسب  وبعكسه  القانونية  الطعن 

االصول
القاضي

خالد جابر عبيد
**

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل في النجف

العدد : 438/انذار
التاريخ 2019/7/3

اعالن 
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل في النجف االشرف
وجه السيد )مدير بلدية النجف اضافة الى وظيفته وكيله الحقوقية حال 
رؤوف حمزة  ( بموجب   وكالتها المرقمة )26199( في 2015/12/20 
/ سعد عباس  )المستأجر  السيد  الى  النجف االشرف  بلدية  والصادرة من 
كصاد( وعنوانه النجف االشرف / حي النصر  د/17776/3( االنذار المرقم 
سجل  وفي   2019/2/20 في   )29( سجل   )5604( العمومي  بالعدد 

االنذارات )438( 
دين  مبالغ  ولتحقق  معك  المبرم  العقد  بنود  بمخالفة  لقيامك  بالنظر 
بذمتك والبالغة قدرها )1600000مليون وستمائة الف دينار عراقي( عن 
ايجار  )ساحة للبيع المباشر للسيارات ( لذا انذرك بمراجعة مديرية بلدية 
باالنذار  تبليغك  تاريخ  من   ايام    )7( فترة  خالل  الدين  وتسديد  النجف 

وبخالفه سوف يتم مراجعة المحاكم وتحميلك كافة التبعات القانونية 
كرملي  )اكرم  السيد  دائرتنا  مبلغ  بيد  تبليغ  ورقتي  مع  االنذار  ارسل 
زغير( لغرض تبليغ السيد )سعد عباس كصاد( واعيد الينا مشروحا عليه 
المختار وحسب اشعار مختار  الى جهة مجهولة وبدون علم  بانه مرتحل 
 4/ الجهاد  حي   ) النويني  الهادي  عبد  )نوري  السيد  النصر  حي  منطقته 
بتاريخ 2019/4/18 لذا قررنا النشر في الصحيفتين الرسميتين لغرض 

تبليغ المنذر اليه ويعتبر التبليغ من تاريخ النشر وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول في النجف االشرف

عماد محمد علي الشبلي 
**

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل في النجف

العدد : 716/انذار
التاريخ 2019/7/3

اعالن 
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل في النجف االشرف
وجه السيد )مدير بلدية النجف اضافة الى وظيفته وكيله الحقوقية حال 
رؤوف حمزة  ( بموجب   وكالتها المرقمة )26199( في 2015/12/20 
عباس  عالء   / )المستأجر  السيد  الى  االشرف  النجف  بلدية  من  والصادرة 
د/170/47(  الثانية  الجديدة  محلة   / االشرف  النجف  وعنوانه  عليوي( 
 2019/3/24 في   )46( سجل   )9283( العمومي  بالعدد  المرقم  االنذار 

وفي سجل االنذارات )716( 
دين  مبالغ  ولتحقق  معك  المبرم  العقد  بنود  بمخالفة  لقيامك  بالنظر 
واربعمائة  مليون  عشر  ستة   /  16460500( قدرها  والبالغة  بذمتك 
وستون الف وخمسمائة  دينار عراقي (  النشاء )فرن صمون (  والمتحققة 
بعد دراسة الكشف التخميني الخاص بالنواقص وترميم الفرن لذا انذرك 
ايام من     )7( فترة  الدين خالل  النجف وتسديد  بلدية  بمراجعة مديرية 
تاريخ تبليغك باالنذار وبخالفه سوف يتم مراجعة المحاكم وتحميلك كافة 

التبعات القانونية 
ارسل االنذار مع ورقتي تبليغ بيد مبلغ دائرتنا السيد )اكرم كرملي زغير( 
لغرض تبليغ السيد )عالء عباس عليوي ( واعيد الينا مشروحا عليه بانه ال 
يسكن  ضمن محلة الجديدة الثانية  وحسب اشعار المختار السيد )حيدر 
عداي العيساوي(لذا قررنا النشر في الصحيفتين الرسميتين لغرض تبليغ 

المنذر اليه ويعتبر التبليغ من تاريخ النشر وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول في النجف االشرف

عماد محمد علي الشبلي 
**

وزارة العدل 
دائرة الكاتب العدل في النجف

العدد : 432/انذار
التاريخ 2019/7/3

اعالن 
انذار

بواسطة السيد الكاتب العدل في النجف االشرف
وجه السيد )مدير بلدية النجف اضافة الى وظيفته وكيله الحقوقية حال 
رؤوف حمزة  ( بموجب   وكالتها المرقمة )26199( في 2015/12/20 
/ حيدر جاسم  )المستأجر  السيد  الى  النجف االشرف  بلدية  والصادرة من 
االنذار  د/3/78023(  طالب  ابو  حي   / االشرف  النجف  وعنوانه  كاظم( 
المرقم بالعدد العمومي )5606( سجل )29( في 2019/2/20 وفي سجل 

االنذارات )432( 
دين  مبالغ  ولتحقق  معك  المبرم  العقد  بنود  بمخالفة  لقيامك  بالنظر 
بذمتك والبالغة قدرها )1700000 / مليون وسبعمائة الف دينار عراقي 
(  عن ايجار  )ساحة للبيع المباشر للسيارات ( لذا انذرك بمراجعة مديرية 
تبليغك  تاريخ  من   ايام    )7( فترة  خالل  الدين  وتسديد  النجف  بلدية 
التبعات  كافة  وتحميلك  المحاكم  مراجعة  يتم  سوف  وبخالفه  باالنذار 

القانونية 
ارسل االنذار مع ورقتي تبليغ بيد مبلغ دائرتنا السيد )اكرم كرملي زغير( 
بانه   الينا مشروحا عليه  )حيدر جاسم كاظم( واعيد  السيد  تبليغ  لغرض 
مختار  اشعار  وحسب  المختار    علم  بدون   و  مجهولة  جهة  الى  مرتحل 
منطقة حي ابو طالب السيد ) حسين حريجه البديري( بتاريخ 2019/4/18 
اليه  المنذر  تبليغ  لغرض  الرسميتين  الصحيفتين  في  النشر  قررنا  لذا 

ويعتبر التبليغ من تاريخ النشر وقد اعذر من انذر 
الكاتب العدل االول في النجف االشرف

عماد محمد علي الشبلي 
**

مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
رقم الدعوى : 1301/ب/2019

التاريخ 2019/7/7
اعالن

الى المدعى عليه  / سالم مجهول عليوي الفتالوي
بتاريخ 2019/6/20 اقام المدعي )المدير العام لشركة التأمين الوطنية 
طلب  1301/ب/2019  المرقمة  البدائية  الدعوى  ضد  لوظيفته(  اضافة 
الحكم فيها بالزامه بالتكافل والتضامن بدفع مبالغ التعويضات البالغة  
الف دينار ولمجهولية محل  مجموعها تسعة ماليين ومائتان وخمسون 
بالتبليغ واشعار مختار واختيارية منطقة حي  القائم  اقامتك حسب شرح 
الحسن /2 / القادسية المدعو / حسام سلطان الميالي فقد تقرر  تبليغك 
في  المحكمة  هذه  امام  للحضور  يوميتين  محليتين  بصحيفتين  اعالنا 
موعد المرافعة الموافق 2019/7/21 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
لمعذرة مشروعة  تقديمك  او  قانونا  ينوب عنك  ارسالك من  او  حضورك 

فسوف تجري المرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القاضي

احمد كاظم الموسوي

جمهورية العراق / مجلس القضاء االعلى
رئاسة محكمة استئناف بغداد/الكرخ االتحادية

محكمة االحوال الشخصية في الكاظمية 

العدد 2093 / ش / 2019  اعالن 
التاريخ 10 / 7 / 2019  

المدعيـة / رشا عبد العزيز عبد الوهاب 
المدعى عليـه / رائد حامد حميد     

غيابيًا  حكمًا  الكاظمية  في  الشخصية  االحوال  محكمة  اصدرت 
بحقك بالرقم 2093 / ش / 2019 في 24 / 6 / 2019 والذي 
عبد  العزيز  عبد  رشا  المدعية  حضانة  بتأييد  الحكم  قرر  يقضي 
الوهاب لطفلها حامد تولد 2012 لغرض مراجعة الدوائر المعنية 
السفر  او  الجوازات  بشؤون االطفال واليحق لها مراجعة مديرية 
لالعتراض  قاباًل  غيابيًا  حكمًا  عليه  المدعى  بموافقة  اال  بالطفل 
تبليغك  تقرر  اقامتك  محل  ولمجهولية  علنًا  وافهم  والتمييز 
على  اعتراضك  وعدم  محليتين  يوميتين  صحيفتين  في  بالنشر 
القرار الصادر بحقك ضمن المدة القانونية البالغة ثالثون يومًا 
اعتبارًا من تاريخ النشر فسوف يكتسب القرار الدرجة القطعية . 

القاضي / قصي شياع مظهر    
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اعداد ال�صفحة 

حنان األمين

نبض الحروف

,,,,,,, بيت القصيد ,,,,,,,

في سياق آخر 

عيناك

غزوة عشق

رسائل إىل ملك املوت للكاتبة 

تبلور الفكرةقصة قصرية
 يف الحالة االبداعية 

 و�سيلة املولهي
هذا امل�ساء يغريني لغزوك

�ساأرتدي درع الهوى 
اأُدّجج اجلّن جنودا

وامتطي الريح لأقتلع قلبك

هذا امل�ساء يغريني لغزوك
 بريق ال�سبايا اأعّطر مم�ساي

وعلى فنجان قهوتي ا�سكب حلن 
ع�سقي ومناي
هذا امل�ساء يل 

جفون  ملكت  وما  ال�ّسكون  ولك 
احلاملني

انثى من دم ونار
وما كان بني الروح �سعلة اغراء

لن تنام ليلتك

اأكتاف  على  املحّمل  العبد  فانت 
الرغبة

الع�سق انا
 وانا وّلدة احلياة 

بقلمي:هذا امل�ساء

ولدة/ن�سر الله عوميرات

وقريب  ال�سلطان  مقهى  يف 
من النافذة جل�سنا ؛ تبدو هند 
؛ اجلر�سون  اأناقتها  كامل  يف 
يقرتب منا على خجل وبيديه 
نظرتني  ؛  الأ�سعار  قائمة 
مابني  وزعتها  �سريعتني 

عينيها و�سعر فنجان القهوة 
ثمن  دنانري  ع�سرة  ياااه 

فنجانني 
ترجوين  بالأم�س  امي 
للطبيب  عنزتها  اأر�سل  اأن 
وجيبي  لتوليدها  البيطري 
الأنفا�س  يف  �سمور  ي�سكو 
...مل يكن معي �سوى دينارين 

وب�سعة قرو�س 
يف  مازال  اأمي  عنزة  ثغاء   
جاهدة  حتاول  واأمي  اأذين 
الولدة  عملية  يف  م�ساعدتها 

؛ بيدي الي�سرى اأم�سك رجلها 
ليك خلاطرة  اأ�سع  وباليمنى 
اأمي  ...وجه  تكتبها احل�سناء 
خطر  يف  ...عنزتها  يعاتبني 

...والثغاء يزداد ويزداد...
فنجانني قهوة اأمامنا...وهند 
تقطع �سرودي ...كيف القهوة 

تت�ساءل بدفء...
رائعتي  ب�سحبتك  لذيذة 

..اأجبت 

تخرج  تكاد  العنزة  عيني 
لوجعها  اأمي حزين  ...ووجه 
..واأنا اأطارد تلك اخلاطرة...

�سجلت اعجابي دون اأن اأكمل 
قراءتها ...

للحياة  قادمة  �سخلة  وجه 
اأمي  �سدين...وفرحة 

اأ�سعدتني...
واجلر�سون يتقدم بجراأة

احل�ساب يا معلم....

....... جمال ربيع .....
ياليت بيت ق�صيدتي

كان ال�َصَكن
كنت انعزلت عن الوجوِد

بال ثمْن
و�صنعت اآنيتي 

من الأ�صواق 
اأو وهج ال�صجْن

وو�صعت كل مالب�صي
�صماعًة من وردٍة

تبغي الوثن

ااألقيت ج�صمي متعبا
فوق الرباح امل�صتباِح

و�صعت راأ�صي فوق اأحالٍم
تراود �صحكٍة
ترجو الوطن

ياليت بيت ق�صيدتي
كان ال�صكن

لكن بيت ق�صيدتي
مته �صغريتي قد هدَّ

ريح الزمن

للكاتبة و�سام اأبو حلتم 
الر�سالة الأوىل:

ت�سدير:

من  اأُْفِرَغت  الُقلوب  اإذا 
فجٍر  بال  لْيلُنا  �سار  �سّكانها، 
تهّجٍد  بال  لوات  �سَ وحياتنا 

وحدودنا بال اأُفق.
هنا الفراغ، هنا َجْلَجَلُة الّريح 

يف العقوِل اخلاوية.
جّنات  ل  الذي  املوت  هنا   

نوَعد بها بعده.
--------------------

عندي  تتالزم  مِلَ  اأعرف  ل 
الّرغبة يف الُبكاء مع الكتابة؟ 
َتتاُبٍع  يف  يرتادفان  ِفعالن 

حيوّي.
ال�ساّج  الوجد  هو  رمبا   
الذي  والعقل  بامل�ساعر، 
و  الأ�سئلِة  من  موٌج  يك�ُسوه 
رغبٌة ملّحة يف حديث الّنف�ِس 

مع الذات.
للمجهول،  الكتابة  قررت 
مّنا  اأحٍد  ِمن  ما  اأنَّ  فالواقُع 
َتهياأ  واإن  حتى  ملعلوم  يكتب 

له ذلك!
عرفُتها  ل�ُسخو�ٍس  �ساأكتب   
اإذا  �سيان  الأمر  اأعِرْفها  مل  اأو 
وغباء  امل�ساعِر  ِبَبالَدة  تعلق 
للما�سي  للمجهول  العقل، 
اأََرُه  مل  ل�سديٍق  �ساأكتب، 
ل�ساين،  َقطُّ  يكلِّْمه  ومل  يومًا 

�ستكون حرويف اأكرث وفاًء.
البِعيد  القريُب  اأيُّها  اإليَك 
املَُتجاهل  ديق  ال�سّ الغريب 
�ساأكتب  الأ�سياء،  لكّل  املدرك 
لَك يف ر�سائل اعرتايف كّل ما 
عَرْفَته عّني وَما مَل تعرْفه بعُد 

كوَك غفراين. علَّها تكوُن �سُ
�سديقي، اإليَك اأوىَل ر�سائلي:

اأن ت�سل  ُع يومًا  اأتوقَّ اأكْن   مل 
الُبعد،  هذا  اإىل  وحدتي 

وجمهول  لغريٍب  اأكتَب  اأن 
لأحباب  اأخّطه  كنت  ما  هوية 
ا�ستجداء  يعد  مل  واأ�سدقاء 
فكّل  جُمديا  ح�سورهم 
الو�سائِل مْل تعد توؤّدي دورها 
البكاء  ل  �سابقًا،  كانت  كما 
كرثة  ول  النطواء،  ول 
ل  ِقلَُّته،  ول  بهم  اهتمامي 
َلْفُت انتباٍه ولمبالة، اعتدت 
�سا�سة  اأمام  ال�سامت  دوري 

ح�سورهم. 
اأينِّ  يومًا  اأظّن  اأكن  مل 
لأجلهم  ُت  ُخ�سْ َمْن  �ساأفِقد 
واأكرث  خ�سارة  املعارك  اأ�سّد 
بات  حّتى  ُحمقًا  املغامرات 
تلك  من  ذكرى  َموِطِئ  لكل 
َفْتق  واملغامرات  اخل�سائر 
وجرحًا  قلبي  غاف  �سِ على 

ينزف مبداد حرويف.
بني  كتبُتُهم  لطاملا  التي  اأنا   
ق�س�سهم  لأُْخِفَي  ال�ّسطور 

اأَجنَبه  ملا  وين�ست  يقراأ  عمن 
خيالتي،  من  وتنا�َسل  عقلي، 
يف  احِلرَب  اأن  اأدرك  اأكن  مل 
واأنَّ  م�سموٌم  حمربتي 

واية �ستنتهي مَبْقَتلي.  الِرّ
كْم  البعيد  اأّيها  تعلُم  لو   
غيابهم  ب�سبب  اأمَطرُت 
وب�سبب النتائِج املرتّتبِة على 
التي  ومعاركي  مغامراتي 

ِع�ْسُتها ب�سببهم.
القلُب  ماَت  حتَّى  اأمطْرُت 
ت  ابي�سَّ حتى  وبكيُتهم  غَرقًا، 
يف  الّدمع  َر  وحَتجَّ العينان 

املَُقل.
غيابهم  لغروِر  تناَزلُْت  كم   

وكربياِء ح�سوِرهم.
كم..وكم لَثْمُت زَفراِت روحي 
حنَي  عَلْيهم  ِلَلْهَفِتي  بَخْيَباِتِهم 
كان ح�سوُرهم خاطفًا ل ي�سدُّ 

جوَع �َسوقي لهم.

قلم))حممد العربيدي((

عجوز بإصبع بنفسجي

)  ونسيت أني أنثى (

ق�سة ق�سرية بقلم : حممد اخلفاجي
اأرغمتها  يديها  بني  ثالثيني  ل�ساب  �سورة 

على العودة للوراء، اأيام مل متح
للقابلة  لياًل  بنف�سها  ذهبت  ذاكرتها،  من 

املاأذونة وا�سطحبتها تو�ساًل وعنوًة
كي ت�ساعد بنت اجلريان بولدة طفل اآخر 

يف عائلتهم، مع حفيدهــا اأخـذ
يبكي يومًا؛ فاطرت حلملهما معًا لي�سكتا.. 

ابنها ا�ست�سهــد يف حــرب �سد
الريح ال�سفراء للبوابة ال�سرقية، اأمــا والد 

الطفل؛ فغادرهم هـربًا بعـد اأن
يف  لالحتياط  وا�ستدعي  احلرب  انق�ست 

حرب عودة اجلزء للكل، ح�سل
بعد  اأوربية  دولة  يف  �سيا�سي  جلوء  على 

النتفا�سة ال�سعبانية.
الطفل، واأم حفيدها كما بكيتا  زوجة والد 

بني يديها، واأ�سدعتا راأ�سها هذه
لزجها  حتّن  وتلك  املغتـرب،  لزوجــها  حتّن 

املنقرب.. كثري من الأطفــال
اأفقداها  كم  حولها،  من  وبنات  بنني 

�سبــرها؛ فغ�سبت عليهم، ثم ر�ست
عنهم.

ومرارتها  احلياة  �سنك  معًا  عا�سوا 
وظروفها ال�ساغطة، حتملوا اأعبـاء

احلكم  بور�سة  وتاأرجحات  تخبطات 
وال�سلطة يف البلد، جت�سموا عنـــاء

توفري لقمة العي�س، ومتطلبات اإر�ساء من 
ل ير�سى عنهم اإن والوه اأو

عار�سوه.

�سجرة  وتفرعت  ذلك،  كل  رغم  الأولد  كرب 
العائلتني، مع ذريرات من

العا�سمة  فرح هنا، و�سعد هناك.. �سقطـت 
واحتـل الأجانب البلد، راأت

املدينة،  اأزقة  يف  مترق  دباباتهم  بعينيها 
مفلتة لدموعٍ  حمرقـة لوجنتي

عمرها.
ناريـة  األعـاب  و�سلـب،  نهب  ومـرج،  هـرج ٌ 

ونـريان ملتهبة، اأغ�سـان
حيطان  هّزت  خمتلفة،  واأ�سلحة  زيتون 

واأ�سيجة و�سـوارع وبنايات كـل
اأ�سبح  البكـاء  امل�ستباح..  الوطن  مـدن 

نحيبًا، الدماء والأرواح اأبيحت
ونريان  غــريبة  بنريان  وا�ستهدفت 

�سديقة.. الدور هــذه املرة �سجـــل
اأولهــم  وزوجاتهم..  لالأحفــاد  ح�ســورًا 

حفيدها ُقتل بعد �سنتني بنريان
�سديقة، وخالفات ت�سفياتٍ  ج�سدية ملعي 

اأو �سدي.. افرتقت العائلتان
مات  وامل�سارع،  امل�سائب  تفارقهــما  ومل 

الأخ الأ�سغــر للطفل الذي
اأ�سبــح رجاًل اليوم و�سهـد ولدته قباًل، يف 

جمزرةٍ  غــرب البالد كما 
اأخربوها وقتئذ.. �سورته بني يديها �ساٌب 

ثالثيني متورد اخلدين، جميل
عنــق  وربطة  اأنيقة  بدلة  يرتدي  املحـيا، 

باألوان زاهية، يبت�سم مالأ فمه..
من  الثكلى  ابنها  زوجة  جلبت  اأيام  قـبل 

الأب والزوج والبن لها هــذه
لها  وتنكاأ  ذاكرتها  لــها  لتنع�س  ال�سورة 

جراحها، ثــم ت�ساألها عن ا�سم
الأحزاب  اأحد  مر�سح  ال�سورة،  �ساحب 

لالنتخابات الربملانية �سنتها
اجلديدة.

نف�سها،  اإىل  ت�ُسرها  اأجابة  على  ح�سلت 
وحتثها على ال�سراع باحل�سول

�سبعينية،  لعجوز  انتخابية  بطاقة  على 
تريد اأن حت�سُد فرحًا لأعمار لـم

وب�سرت  وعدت  ب�سواعد  تبني  تع�سها، 

بخري قادم، رغم �سحبتها لأذرع
الر�سا  ُتب�سر �سحيح  اأن  ناقم، تتو�سم  �سٍر 

حلمًا قد يجه�سه الال ر�سا.
لفاركِ   يحلو  كما  النتخابي،  العر�س  بدء 

احلنظلِ  لفـظه.. �سمعـــت مبا
ف�سل من حدة حا�ستها اأهازيجًا واأنا�سيدًا، 

ونداءات و�سرخات، تقرتب
بعد  مقاطعة  عائلتها  دارها..  من  وتبتعد 

معاناة طويلة عا�ستها معهم بل
اأي  يقبل  مل  وجدانهم،  يف  مع�س�س  يــاأ�س 

منهم ا�سطحابها اإىل املـركــز
منذ  وال�سوت  باحلركة  ال�ساج  النتخابي 

ال�سباح قرب دارهم.
وع�سابتها  �سيلتها  عدلت  الأ�سيل  قبل 

وتلفعت بعبا ءتها واتكـاأت على
ال�سورة  حملت  ثم  اليمنى،  باليد  ع�ساها 

باليد الي�سرى، عالـجت الباب
�سبيًا  نادت  بعدها  ففتحته  اخلارجي؛ 

لي�ساعــدها على توازن خطاهــا
وهي تتجه �سوب املركز النتخابي.

كي  ال�سورة  و�سلمتهم  هناك  دخلت 
ي�سعوهــا يف �سندوق النتخابات

جلدها،  مثمنني  يحيطونها  وهم  �سحكوا 
متلطفني مع عفويتها، علموها

�سوتها..  جمانًا  حاز  ملن  تنتخب  كيف 
عندما لطخت اإ�سبعها باحلرب.

رفعت ال�سورة وقبلتها، ثم رفعت اإ�سبعها 
عاليًا والكامريات تــحوم

حولها وتالحقها بوم�سات �سوئية.

�سمرا عنجريني / �سورية
----------------------- 

مرتوكة للريح 
ع�سوائية  اجتاهات  يف  حتملني 

..
لق�سة تاأخذين باجتاه البحر ..

اأ�سكبها من مرفقي 
قطرة قطرة 

كما كوب ماء بعد امتالء ..
اجندُة مواعيدي مهرتئة ..

اأتفُق مع الال�سيء
تظللني  رمادية  �سحابة  مع 

ب�سمت 
اأم�سي مع املطر باإخال�س ..

 " " الحتفاظ 
كلمة غريبة لها ع�سرات الأذرع

تت�سبث بي بال انتماء
 " " الوجوه 

لها اأعني ليلت�سق بها اأثر ل�سيء 
�سبابية الروؤى 

فارغة النظرة 
ترحل عني بال وفاء

 " " القلوب 
اأمزجة فقرية ال�سدق 

تتلون بح�سب الظروف 
تطلق الحكام بغباء ..

 " " الأوراق 
كتبناها بلهفة 

رمبا ذات �سدق 
ذات غفلة 

مازالت حت�سو حمفظتي 
حمبة مدى احلياة 

 ".. " م�ساعر 
ل اأعلم �سيدي 

متى  ا�ستحالت لليبا�س ..
كيف راودين الفقد على م�س�س 

ب�ساأم الذكريات ..
اأ�سعلت �سمعة مل ت�ستعل ..

 ك�سرُت الأنا 
يف قلب مل يعرف خريفًا اأبدًا ..

�سقى نف�سه بنف�سه 
تغذى ببهاء الق�سائد 
تلقى خبطات الزمن 

مل ين�َس

مل يغادر ..
تعرثْت  ..�سقطْت ..

غمزُت بعيني ..
�سحكٌت و..كثريًا بكيت ..

حلمت بح�سن وطن
اأكن له فداء 

اليوم عيد ميالدي 
نزلت من �سريري 

اأر�سية  على  حافيتان  قدماي 
باردة 

اجتهُت نحو �سرفة غربتي 
الهواء رمادي اأبي�س يل�سع جلدي 

ل�سم�س يف جمال النظر 
�ساألتني نف�سي ..

كم �سباحًا تبقَّى من عمرك..؟؟
خطوط العينني ت�ستف�سر ..

اجابتني املراآة ..
اااااه �سمراء 

ِت و..ن�سيت اأنِك اأنثى  َكرُبْ
تقطنني منرب العطر 
املندلق من ثغر ناي 

تع�سقني املحال والنتظار ..!!!!!!

بقلم – �سامر املعاين 
والفكرة  اللغة  تبقى  الدبي  اجلن�س  عنا�سر  اكتمال  بعد 

احلكم على ن�سوج وجودة العمل الدبي . 
الملام  خالل  من  العمل  ميزان  املكتملة  الفكرة  تعتمد 
التام باملو�سوع املراد الكتابة حوله بعيدا عن الت�ستيت 
يقع  هفوات  املت�سعبة  الفكار  من  يجعل  الذي  واحل�سو 
عنا�سر  اهم  من  املو�سوع  وحدة  تعد  حيث  الكاتب  فيها 

العمل الدبي ب�ستى انواعه وا�ساليبه .
لي�س بال�سرورة يف اثراء العمل الأدبي الطالة وت�سوير 
الثباتات  ا�ستح�سار  او  زاوية  من  اكرث  يف  احلالة 
ح�ساب  على  الو�سف  يف  التغول  هو   كما  والرباهني 
الفكرة   ون�سوج  احلالة البداعية  فقد اثبتت الجنا�س 
وال�سعري  ال�سردي  ب�سقيها  كالوم�سة  الق�سرية  الدبية 
بعدة  الفكرة  حميط  يف   البحار  على  قدرتها  وال�سذرة 
مكثفة  فكرة  تقتني  ا�سطر  ثالثة  تتجاوز  ل  كلمات 
الدبي  العمل  عنا�سر  تدمج  التاأويل  وم�سرعة  امل�سمون 

يف ان�سهارها حيث كيفية وموقع القارئ .
بها  ميتاز  ابداعية  حالة  وحده  الفكرة  اقتنا�س  يعتمد 
حيث  الكاتب  ادوات  خالل  من  تتبلور  غريه  دون  املبدع 
ال�ستهاللية والقفلة والده�سة التي تنتجها خيال وذائقة 
املبدع فتجد بان الفكرة م�سرتكة احيانا عند الكتاب ويف 
الذاكرة  يف  املخلد  القليل  منها  يبقى  لكن  الدبي  الن�س 
بالن�سوج من حيث  ان تتجمل  الفكرة بحاجة اىل  حيث 
الفريدة  الفنية  وال�سورة  واملو�سيقى  واملفردة  اللغة  

والعميقة .
للبيئة املكانية والزمانية اثر كبري يف  تبلور افكار املبدع 
، فاملبدع ابن بيئته وتوؤثر على حالته ال�سعورية وخياله 
احلقبة  يف  والتقاليد  العادات  توؤثر  كما  وهواج�سه 
الزمنية على ابراز الفكرة بطريقة مبا�سرة او جمازا يف 
ال�سرق  متيز  حيث  واملادية  الروحانية  املجالت  جميع 
العربي باملحور الن�ساين وهي منبثقة من حياة النا�س 
من  هاربا  ال�سلبية  �سحناته  تفريغ  على  دوما  ومييل 
�سراعه مع حتقيق الذات واحلرية حيث الفقر و�سبابية 
فيتنقل  وح�سوره  هويته  تهدد  التي  ال�سيا�سية  احلياة 
او�ساله  كل  وقلب  هزيل  ج�سد  جراح  يداوي  باأفكاره 

متوجعة .
بثوب  الحداث  ولدة  العام  مفهومها  يف  الفكار  تعترب 
وقيا�سه وجودته  يختار حجمه  ي�ساء  كما  املبدع  يطرزه 
مع  تتنا�سب  ل  الفكار  من  كثريا  جتد  حيث   ، ولونه 
او  جانب  يف  املبدع  بيئة  يف  ترتبط  ل  التي  املجتمعات 
تكون  كما  ودينية  و�سيا�سية  اجتماعية  جوانب  عدة 
ال�سرق  بالد  كما هي يف  الواحد  الوطن  داخل  اي�سا يف 
حيث غزت على فئات متعددة  مفاهيم النزوح واللجوء 
والرهاب والعت�سام والثورة فتت�سكل الفكرة من وجهة 
العليا  القيم  عن  بعيدا  �سغرية  جمتمعية  او  فردية  نظر 
ال�سالم  ي�سودها  م�ساملة  بيئة  يف  املثقف  يحملها  التي 

والعدالة وقوة القانون،
يتبنى  الذي  والطائفي  الع�سائري  الفكر  يقا�س  وعليه 
ان  املبدع  يحر�س  كما  والعن�سرية  الق�ساء  باأفكاره 
يحمل م�سباح ينري دجى الفكار ال�سلبية بتذليل العقبات 
وال�سمو بالأفكار التي تقرب افئدة النا�س على ما يجمعهم 
من ان�سانية وحب يجعل من ادخنة الياأ�س عبري امل لعلها 

تكون بابا للنجاة من الفكار املظلمة .

اللغة واملبدعني  يف الدب احلديث ذهب كثري من علماء 
الدبي وقيوده من حيث  الرتكيز على اجلن�س  اىل عدم 
املبا�سر  ب�سكلها  العنا�سر  وابراز  الكلمات  وعدد  احلجم 
القارئ  ي�سد  ما  اكرث  الن�س  وجمالية  الفكرة  تعد  لذلك 
الدبي  اجلن�س  قراءة  يف  ميوله  عن  بعيدا  فيه  ويوؤثر 
املكثف  الن�س  فتجد  لأخر  �سخ�س  من  خمتلفة  املعني 
واملفتوح اكرث ما حتمله الذاكرة عند اجلميع وحتى غري 
القارئ فهي حت�سر عندهم من خالل اجلل�سات واخلطب 
ان  ت�ستطيع  عامة  فكرة  الن�س  هذا  ففي  واملنا�سبات 

ت�ست�سهد بها يف تلك احلالة واملنا�سبة .
اجلوانب  جميع  يف  وبيئته  جمتمعه  يف   املبدع  يتاأثر 
وي�سبح احلرف هو ال�سيف والفر�س والنتماء والر�س  
للحدث من عدة جوانب وربط  ال�سارة  على  القادر  فهو 
املتعلقات وال�سباب والنتائج ببع�سها بناء على حماور 
املو�سوع لذلك من ال�سروري ان تلتقي احلالة البداعية 
الحداث من  م�ستنري وقدرة على ربط  افق وفكر  ب�سعة 
لديه  الفكرة  تتبلور  وعليه  والقيا�س  الجتهاد  خالل 
وي�سبح ايقونة موؤثرة معتمدة على ميول وافكار الكاتب 
ت�سيطر  املبدعني  من  كثريا  حيث  احلكم  القارئ  ويبقى 
عليهم افكارهم الدينية وال�سيا�سية دون مراعاة لالأطراف 
الدفاعي   ورمبا  الثابت  الراأي  حالة  فت�سيطر  الخرى 
ومتيل افكاره اىل زاوية روؤية واحدة تخرجه من كونه 
ملهم وموؤثر حيث ترتكز افكاره على �سعيد واحد �سادم 
ت�سرتك  بينما  املغاير  الفكر  ا�سحاب  عند  ومرفو�س 
الفكار يف اجلوانب املتفق عليها عاطفيا وفكريا كما هو 
املحتل  والرب وكره  الوطن  الب�سرية كحب  امل�سلمات  يف 
قوته  املبدع  ي�سكل  اجلانب  هذا  ومن  واحلنني  والع�سق 
من  الكثري  على  البداعية  ومادته  افكاره  تاأثري  ومدى 

القراء بعيدا عن املتغريات والحداث الطارئة  .
فعليه اقول بان  الفكرة يف العمل الدبي مركزه وهويته 
والتقنيات  اجلماليات  اليه  حتج  والن�سانية  احل�سارية 
الن�س  ولدة  �سرف  تنال  كي  واملح�سنات  والت�سبيهات 

البداعي وعبوره �سلم النجاح والتميز.
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ال�صاعر حممود ال�صلبي 
لالأر�ض �صقف يف مرايا الغيم...

يل يف الر�ض ناي
ت�صتجيب له الرياح...

اأقول :
�صوت احلب ي�صهل يف دمي....

اأفتتح  �صوف  حرف  فباأي 
الق�صيدة...

عندما اتلو ا�صتياقي.
****ا

اغفو وا�صحو بعدما رحل الأحبة
كال�صمري الغائب...

التجاأوا لجنحة الفراق،  
فرحت اأقطف جنمة؛ 
حتى اأ�صيء متاهتي،

واأعيدين لدللة الكلمات؛
خمتلفا...مييزين  انعتاقي.

******ا
يل كل �صيء غري �صيء واحد:

اأين الغريب...
ومن يلوك ال�صوك

يف �صحراء اأبعادي...
ولي�ض يليق بي...

اإل �صياقي.!!!

قطيف فار�ض
علمتني عيناك اأن اأع�صق البحر

  اأن اأهوى املوج والقدر
اأن اأمترد دما بني الزهور احلمر

اأن اأ�صع بريقا بني ال�صخور الوعر
حبك يا�صيدي

حررين من قيود الفكر
علمني

الفرح والرق�ض على اأمواج البحر
اأنت

ياعمري الزاحف بكل الفخر
لك وحدك اأكتب ال�صعر

اأجبل قلبي رمال من الترب
كع�صفور

اأغردك ير�صف �صهد الزهر
اأنت �صباحي ربيعي

�صتائي الذي اأحب لآخر العمر
اأر�صفك

حبا مع قهوتي والفجر
اأحبك

نارا وللعمر اأنت اخلمر
تت�صلل يف عروقي اأ�صطورة القمر
مو�صومة باأ�صواق عينيك والعطر

تنتزعني من عفن الزمن
تتحدى لأجلي متاري�ض القدر

تر�صم �صورتي على حبات املطر
تلونني ري�صة الربيع والزهر

اأحبك
اأبداأ حياتي وتنتهي بها �صرختي

من الولدة لآخر الدهر
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اعداد ال�صفحة 

علي الصوفي

مرافـــــئ

احلفك 

حماقات ... 
وذاكرة أعياد محجوبة

قلب يحركه همس األفانني

قصة قصرية جدًا عالم اليوم 
كتاب تفاعلي

يف ظهرية قلب 

رٌقُة قلب

ال�ساعر / د. فريد م�سعود 

يا اأَيُّها الَقَلُق الغايف َعلى ُهُدبي
 اإِىل َمتى اأَنا اأُدنيُكم َوُتق�سيني

**
ُتُ ُطُرقي ِمن َوجِدُكم اأََبدًا  َحيرَّ

َللُت ِبُكم ال �َسيَئ َيهديني َواإِن �سَ
**

باحاِت الَهوى ُحَلكًا يا َمن َجَعلِت �سَ
 اإِنيّ َر�َسمُتِك َفجرًا يف َدواويني

**
اإِ�سِرْب َفَديُتَك ال َتبَخل ِبفاِتَكٍة 

نرَّ الَقتَل ُير�سيني ئَت اإِ اأُقُتل َكما �سِ
**

يا َقلُب �ساَءت َلنا االأَقداُر ُمعِلَنًة 
اإِنرَّ الِلقاَء ِبُحبيّي َغُي َم�سموِن

**
لُُه  اأَنِت املُنى َوَهواُكم ال اأَُبدِّ

نِي يتوِن َوالتيّ ُم ِبالزرَّ اإِنيّ اَلأُق�سِ
ب َمواِطَنُهم يا َربُّ اإِنرَّ َلنا  **َقرِّ

ُكُه َهم�ُس االأَفاننِي َقلبًا ُيَحرِّ
رَحَمٍة  لُتَك يا َربيّي ِبَ **اإِنيّ �َساأَ

َفاإِنرَّ اأَمَرَك َبنَي الكاِف َوالنيّوِن

منى كامل بطر�س \\ كندا 
�ساعرة   \\ ديوان  من 

مغرتبة
من تلك العوامل البعيدة

بركان حتت اجلليد
جبال عاندت الريح

رت قممها  تك�سيّ
تناثرت باأر�س 

البيد ,,,,,

�سقور طائرة يف
ف�ساء االأحالم 

اأمتالأت مناقيها بلْوم
�سديد ,,,,,

اأيها الراحلون بركب 
االأمنيات

االيّ من ك�سٍر  لطوق 
العبيد ,,,,!!؟

وجوه �ساحبة مم�سوخة

املالمح
من بْور اخلديعة من

مدن الزييّف  �سرخ
الوليد ,,,,,,

حيتاٌن بافواٍه  عفنة 
اأهلكت طيور احلب

اأغرقت البلبل 
يد ,,,,,, الغريّ

�سئمت روحي اإعتلرَّ

فْوادي
رماَد كلماٍت نرثت لنفاٍق

ومتجيد ,,,,,,
يا قوم اأن راحٌل  من 

ار�س املهانة ل�سماء 
الهادي 

ثارت دمائي من زمن 
الناِر  و

احلديد ,,,,,,

غ�سان  زينب   / �سعر 
البياتي 

دنيا  ؟؟  وين  ادورك 
وتايهه ابلييّاك

بحلم  چني  وال 
وا�سحه وتال گيني

العمر  م�سيعه  وانه 
چاگيل دربك وين

احلفك بامللح والع�سرة 
دليني 

وينك يالعفتني جروح 
تنزف �سوگ 

العط�س  من  ومتت 
لل�سوف درويني

و�سلن  اعيون  تعال 
والعمر خل�سان 

ذبلت  عيون  حنني 

ياكحل عيني
ار�سم   ابعينك  تعال   

طيفنه املبيوگ 
دنيتي  خالفك  تره 

اتفرهد ا�سنيني
گه  الليّ خلاطر  تعال   

الفرگه حلظة موت 
افراگك  مياي وخايفه 

يبديني
بيه  احزان  تعال   

ومنها �سحت احاه
وجهك  ب�سوف  تعال 

فرحه ميليني
اجيت  لو  اوعدك 

اعلگها �سمعه الروح
اروح  ماجيت  واذا 

الگبري خليني .

ح�سني البعقوبي 
حاول مرارًا وتكرارا ان يجد �سلة ما بني عمل احلا�سوب 
ون�سو�سه الق�س�سية . يف حلظة من التجلي واالنعتاق 
بها  ميكن  طريقة  اىل  تو�سل  وقوانينه  املنطق  اأ�سر  من 
املاو�س  موؤ�سر  مررت  كلما  ق�سة   .. تفاعلية  ق�سة  كتابة 
ب�سكل  وتظهر   .. كليا  تتغي  منها  معينة  حروف  فوق 
حتوي  ال�سطرجن  لعبة  هي  ومثلما   . اآخرين  ومعنى 
الكثي من النقالت واخلطط التي ال تنتهي .. كانت ق�سته 
تلك لها حتوالت وتغيات وافرتا�سات ال تنتهي . وقبل 
ان يقفل �سا�سة احلا�سوب .. غادرته ن�سوة االنت�سار تلك 
.. وفكر : ما الذي �سنفعله بعد ذلك اذا متكن احلا�سوب ان 
ينوب عنا جميعا يف الكتابة . عند اذ مرر انامله املرتع�سة 

فوق ازرار الكيبورد كي يلغي الربنامج ب�سكل نهائي .

وحيدة  د.   / ال�ساعرة 
ح�سني 

ال اأدري ..
اأن كنُت ُاحبكگ

اأو اُحبكگ
كالكما

يغتابني بال�سف�ساف 
وملئ اأ�سابعي �سواطئ

قد احل�ستني ..
على كر�سي الهدهد 

 وغفلت عني �سباأ
الأ�سلي عن و�سوءك ..

   �سالة �سليمان
وعبثًا احاوُل گعگقلكگ 

بحبل الالمباالة 
لتند�س بيني وبيني

بفارٍق قمي�ٍس
 اأبي�ست ..

 يف غمدهٍ عيون
فمـن َذا الذي 

�سگيجُي ال�سورة منك
حني ي�سترتك ال�سٍك

وتلعن التمني
 واأنا مثل اآله ..
يحُي بالتطهر 

من ذنوبك

مازلُت اأعتذُر عنك 
لدى  ال�سم�س 

كاأن تبزغ ..
بني خبيئة

 ال�ساعات العمياء
 ومعك عيون

واآيوب يت�سظى 
يف ظهية القلب ..

وال عاد منك 
دليل تفاحة

وال رجعت عني ..
 ا�سراقة �سطر 

 من ظلمة اثر
الع�سافي ترتى 

حول اأكذوبة الوجد ..
وال�سوت اأزرق
 يف زي برتقالة

واملدينة تن�سجك ف�سفا�سًا 
بخيوط  ق�سيدة
وظالل امل�سافات 

ُقدت من ال ح�ساب..
ا�سرتي ال تبقى يل 

 بفرط ر�سيٍف
 اأنهالت عليه  اال�سئلة 
  وبكت ريح ما قبله ..

  من �سمت عينيك
  يف مهب ال�سموع .
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�صعر / حممد �صاكر اخلطاط 

هاربا جئُت ...
اأمللُم بقايا حماقاتي 
واأتذكُر اأنني َوَلٌد 

كلما هّل الهالل 
ال تناُم اأبواُب الرمادي 

واالأغنياُت �صفحٌة بي�صاء 
تنتظُر نافورة الفرات 

لكي تغني الدروب 
وت�صحُك االأراجيح 

غري  يعرُف  ال  ولٍد  من 
االأحالم

فتمهل اأيها ال�صندباُد املغامر 
ي�صتهي  ولًدا  واأرجعني 

�صحبة الفرا�صات
وال ميلُك االأنتظار  ...

عليها  كتَب  و�صادٍة  من 
االأمنيات

اأّنى اأعوُد َوَلًدا ...
دوالُب  يحفظها  نخلًة  اأر�صُم 

جمراتي
وال�صبُح )عيديٌة(

تهرُب منها حمفظتي خجلى 
كحمامٍة تغازُل املدينة

زنابِق  عن  جنمًة  ف�َصَل 
طفولتي

والرمادي ... حم�ُض ذاكرٍة 
من ال�صْرِب

لكنني كربُت يا ... جدتي 
واالأخطاُء تلفُّ اأبواب عمري 
واالأغنياُت توزُع دموعي حلًنا 
ت�صابُق  ابت�صامتي  عادت  فما 

وجه القمر 
والروح تائهٌة ت�صطبها البالد

اأيامي  و�صموُع   ... وحدي 
وردٌة ثكلى

ها قد دخلَت الع�صرين 
وح�صاُنَك اخل�صبيُّ قد اأ�صبح 

كذبا 
فا�صرتح قليال ...

اأيها احل�صاُن املندفع 
يف كل جبهٍة 
واأنَت تقاوم 

لكنَك ال تعرُف االأنت�صار 
قلبَك  �صيُف  ي�صهُل  حينما 

اجليا�ض
مرجتًيا للمواويل ...
اأن ال توّدع ظّل جوقٍة 

َكربابٍة اأودعوها وحيدة 
اأمنياٍت  على  الُبكاُء  َفِلَم 

معطلة
واأنت �صحراُء غري حمظوظة

العمر  ميرَّ  اأن  تخاُف  رمبا 
م�صرًعا 

وح�صاُنَك هرٌم ...
ال يبدي لك اخللود 

يا  اأتتك  كفي  اأ�صابُع  هذه 
... اإلهي 

تفنى االأمنيات وترجو بابَك 
اأن يفتح ...

           فافتح ...
                    فافتح ...
هذي �صرخة �صحرائي

اأحالم  دمي  طرَق  كلّما 
و�صادتي

فهاّل اأعدتني ولًدا 
اأ�صتهي بخور اأمي 

حماقاتي  اأخطاء  يغ�صل  لكي 
؟

اعالن 
غلق اكتتاب شركة االقصر للتوسط ببيع 

وشراء العمالت االجنبية المحدودة 
يعلن مصرف اربيل لالستثمار والتمويل 
مساهمة خاصة الفرع الرئيسي في بغداد 
 – م929   – الهندية  عرصات  الكرادة   –
لشركة  االكتتاب  غلق  عن  د31   – ز50 
العمالت  وشراء  ببيع  للتوسط  االقصر 
المطروحة  باالسهم  المحدودة  االجنبية 
 10  ،  000  ،  000  ( والبالغة  للجمهور 
يوم  في  سهم   / دينار  مليون  عشرة   )
 2019  /  7  /  10 المصادف  االربعاء 
نهاية الدوام الرسمي وذلك لبيع كامل 
الثالثين  مدة  خالل  المطروحة  االسهم 
بداية  في  بدء  االكتتاب  ان  علما  يوم 
الدوام الرسمي ليوم االثنين المصادف 

10 / 6 / 2019 مع التقدير 
ادارة مصرف اربيل لالستثمار والتمويل 

/ الفرع الرئيسي 

اعالن 
للتوسط  الفنجان  شركة  اكتتاب  غلق 
ببيع وشراء العمالت االجنبية المحدودة 
يعلن مصرف اربيل لالستثمار والتمويل 
مساهمة خاصة الفرع الرئيسي في بغداد 
 – م929   – الهندية  عرصات  الكرادة   –
لشركة  االكتتاب  غلق  عن  د31   – ز50 
العمالت  وشراء  ببيع  للتوسط  الفنجان 
المطروحة  باالسهم  المحدودة  االجنبية 
 10  ،  000  ،  000  ( والبالغة  للجمهور 
يوم  في  سهم   / دينار  مليون  عشرة   )
 2019  /  7  /  10 المصادف  االربعاء 
نهاية الدوام الرسمي وذلك لبيع كامل 
الثالثين  مدة  خالل  المطروحة  االسهم 
بداية  في  بدء  االكتتاب  ان  علما  يوم 
الدوام الرسمي ليوم االثنين المصادف 

10 / 6 / 2019 مع التقدير 
ادارة مصرف اربيل لالستثمار والتمويل 

/ الفرع الرئيسي 

اأنور الربيعي 

اجل�سور  كُل  �ستنحني 
البالية

واأم�سي ِاليِك قادما
اأجوب امل�سافات

كان لك ن�سيبا يف قلبي
   بني جوانحي ت�سكنني

وت�سكن الرباءة
  بني اأمواج جبينك الف�سي

ح اليك األٌوِ
كلما اأ�ستٌد حنيني

و�سوقي ِاليك
�ساأرزُم حمفظتي

وقرطا�سَي املعذِب
بطال�سِم وجدك الناري
ح�سبُت كٌل العوامِل اأنت

مابني الن�ساء
يقودن قدري ِاليك

بطاقُة �سَفٍر
وجدًا ال يفارقني
ال يغادُر ذاكرتي

ِاخرتتِك بني الن�ساء
حيُث ال�سكوُن والعفُة

وبراءة الب�سمِة
وتظٌلُ بطاقتِي

عنواُنِك االأبدي .

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 2017/1574

التاريخ 2019/7/10
اعالن

استنادًا للمادة 71 من قانون التنفيذ وبناءًا على طلب الدائن ) كرار ثائر فاضل ( تبيع مديرية تنفيذ النجف المواد المدرجة ادناه 
والعائدة للمدين ) محمد نفروس درويس ( المدير المفوض لشركة نسيم الربيع اضافة لوظيفته فعلى الراغب في الشراء الحضور 
في الزمان والمكان المذكور ادناه خالل عشرة ايام اعتبارا من اليوم التالي للنشر في الصحف مستصحبا معه التأمينات القانونية 
البالغة 10% عشرة بالمئة من القيمة المقدرة بصك مصدق مع بطاقة االحوال المدنية وشهادة الجنسية ويتحمل المشتري اجور 

التسجيل والداللية
 المنفذ العدل 
نصير حسن عبد زيد الكالبي

المواصفات /
1.المواد 

2 . القيمة المقدرة )118670000 مائة وثمانية عشر مليون وستمائة وسبعون الف( 
3. مكان تواجد المواد )حي الفرات قرب جامع اسعد ابو الكلل(

4. زمان المزايدة الساعة الخامسة عصرا من اليوم االخير لالعالن
5. تقدم التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة المقدرة بصك مصدق 
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ة 
خير

اال
االخراج الفني 

 م�صطفى حيدر  جعفر
املدير التنفيذي

هديل طه عارف 

االراء و املقاالت املن�صورة فايرب – وات�صاب 
يف �صفحات اجلريدة ال تعرب 
بال�صرورة عن راأي اجلريدة 

بل تعرب عن اراء ا�صحابها 

اربيل /حممد حم�صن الركابي 

صباح الخير يا عراق 
 كردستان العراق 

مثال التحدي

اقليم  حكومة  بها  حظيت  التي  الرائدة  التجربة  اجلميع  على  يخفى  ال 
االجتماعية  احلياة  مفا�صل  كل  �صملت  طويلة  �صنوات  وملدى  كرد�صتان 
االهتمام  فكاأن هناك  ذلك  اكرث من  االأمر  بل تعدى  واالقت�صادية والعلمية 
باجلوانب االخرى كالريا�صة والفن واالعالم اإميانًا من حكومة االقليم مبا 

توؤديه من دور كبري ي�صب وي�صاهم يف نه�صة املجتمع . 
واحلالية  ال�صابقة  احلكومات  ظل  يف  كرد�صتان  اقليم  حكومة  جتلت  وقد 
بهذا  اليوم  باتت  التحتية حتى  البنى  وازدهار جميع  واعمار  تطوير  من 
ذات  الدول  من  العديد  الفريدة  التجربة  بهذه  اأ�صاد  وقد  احل�صن  املظهر 

الطابع املتقدم 
كرد�صتان  يف  االأخوة  حذو   حتذو  ان   حكومتنا  من  امتنى  لذا  واملزدهر 

العراق باأن يكون هناك تطور حقيقي ولي�س حربًا على الورق

وزير الثقافة يعلن ترشيح 12 
موقعًا اثريًا على الئحة التراث 

العالمي بينها شارع الرشيد

دخول 3 محطات كهربائية 
للخدمة لفك االختناقات وزيادة 

االنتاج في بغداد

العراق االإخبارية : مكتب اجلنوب 
اكد رئي�س جمل�س حمافظة الب�صرة احلقوقي 
االمني  اال�صتقرار  ان  البزوين  �صباح ح�صن 
مرتبط مع تقدمي اخلدمات وتنفيذ امل�صاريع 

يف املحافظة.
الندوة  يف  كلمته  خالل  البزوين  وقال 
ان  اخل�صيب،  ابي  بق�صاء  اجلماهريية 
اىل  ت�صعى  الب�صرة  يف  املحلية  احلكومة 
تنفيذ  عرب  املواطنني  اىل  اخلدمات  تقدمي 

م�صريا  املحافظة  يف  اخلدمية  امل�صاريع 
على  ي�صاعد  االمني  اال�صتقرار  ان  اىل 
االموال  روؤو�س  وا�صحاب  امل�صتثمر  دخول 

للم�صاهمة يف بناء واعمار املدينة.
بنيت  املتطورة  الدول  جميع  ان  وا�صاف 
يف  وا�صفا  وامل�صتثمرين  اال�صتثمار  عرب 
ذات الوقت �صاحب راأ�س املال باجلبان كونه 
امل�صتقرة  وغري  االمنة  غري  املناطق  اليدخل 

امنيا.

حرق  املا�صي  العام  ان  البزوين  واأو�صح 
عدد من دوائر وموؤ�ص�صات املحافظة الي�صال 
مبينا  املحافظة  يف  اال�صتقرار  بعدم  ر�صالة 
مرة  حرقها  على  يراهن  من  هناك  ان  اىل 
اخرى الي�صال ر�صالة �صيا�صية  على الرغم ان 
الب�صرة اف�صل بكثري من املحافظات االخرى 
يعرفون  الب�صريني  ان  قائال  البزوين  .واكد 
ب�صبب  رجالها  من   20 ا�صت�صهد  حيث  ذلك 

الر�صائل ال�صيا�صية لذلك .

اأعلنت وزارة الداخلية،  ام�س االربعاء، 
عن فتحها نافذة الكرتونية لتلقي طلبات 
عودة املف�صولني والهاربني اىل اخلدمة 

من خالل ملئ اال�صتمارة االلكرتونية.
العراق  تلقته  بيان  يف  الوزارة  وقالت 
"ح�صب توجيهات وزير  اإنه  االخبارية  

والوكيل  اليا�صري  يا�صني  الداخلية 
االقدم عقيل حممود اخلزعلي ومبتابعة 
الب�صرية  املوارد  عام  مدير  من  مبا�صرة 
ا�صتمارة  فتح  �صيتم  يا�صني  اللواء 
االلكرتوين  موقعنا  على  الكرتونية 
يف   www.moi-jobs.iq

ال�صاعات املقبلة".
النافذة  "فتح  اأن  البيان  واأو�صح 
قاعدة  اكمال  لغر�س  جاء  االلكرتونية 
معلومات و بيانات املف�صولني من مالك 
-6-10 تاريخ  من  الداخلية  وزارة 

."2014

العراق االإخبارية / زهري اخلالدي
ال�صيد  االأ�صرف  النجف  حمافظ   اأعلن 
لوؤي اليا�صري ان املحافظة �صت�صهد يوم 
25 من ال�صهر اجلاري افتتاح املهرجان 

الدويل للت�صوق مب�صاركة �صت دول.
�صحفي  ت�صريح  يف  االإعالن  هذا  جاء 
املحلية  احلكومة  اإن  املحافظ  فيه  بني 
التجارة  وزارة  مع  وبالتن�صيق 
هذا  ترعى  الدويل  بغداد  ومعر�س 
االأ�صرف  النجف  اأر�س  على  املهرجان 
املعار�س  من  �صل�صلة  ي�صم  حيث 
وال�صناعية  التجارية  املجاالت  يف 

والتجارية  وال�صحية  والزراعية 
ف�صال  دولية  م�صاركة  هناك  و�صتكون 
للوزارات  املحلية  امل�صاركة  عن 
والعتبات موجها يف الوقت ذاته دوائر 
الدولة امل�صاركة الفاعلة يف هذا املحفل 
لعر�س  الكبري  وال�صناعي  التجاري 

املنتجات الوطنية.
�صت�صهد  النجف  اإن  اليا�صري  بني  كما 
معار�س  افتتاح  القادم  اآب  �صهر  مطلع 
والكتاب  والتجارة  ال�صناعة  اإيران يف 
حيث �صي�صهد م�صاركة ل�صركات ايرانية 

كربى يف هذا املجال .

هذه  ان  حديثه  يف  بني   اليا�صري   
دعم  يف  �صت�صهم  االقت�صادية  املحافل 
املحافظة  يف  االقت�صادية  احلركة 
مع  االقت�صادية  العالقات  وتعزيز 
الدولة  دوائر  على  موؤكدا  العامل  دول 
التي  العاملية  التجارب  من  اال�صتفادة 
لتطوير  املحفلني  هذين  يف  �صتعر�س 
وال�صناعي  االقت�صادي  العراق  واقع 
ب�صكل  االأ�صرف  والنجف  عام  ب�صكل 
املحلية  احلكومة  ان  مو�صحا  خا�س 
�صتعمل جاهدة على اجناح هذا املحفل 

الدويل الكبري

بغداد / جا�صم كرمي الطائي
الهند�صي  االعمار  دائرة  عام  مديرة  قامت 
بزيارة  ح�صن  حممد  اآ�صيا  املهند�صة  وكالة 
لثالثة  العمل  �صري  على  لالأطالع  ميدانية 
النفط  ت�صويق  �صركة  ل�صالح  م�صاريع 

�صومو تقوم الدائرة باال�صراف عليها.
الدائرة  ان  الدائرة  عام  مديرة  وقالت 
لثالثة  الهند�صي  اال�صراف  بعملية  تقوم 
 ( النفط  ت�صويق  �صركة  ل�صالح  م�صاريع 
املجمع  م�صروع  ت�صمل  والتي   ) �صومو 
�صومو   ( النفط  ت�صويق  ل�صركة  ال�صكني 
النفط  وزارة  ملنت�صبي  واملخ�ص�س   )
لل�صركة  االداري  امللحق  وم�صروع 

وم�صروع الدفاع املدين.

كوادرنا  ان  الدائرة  عام  مديرة  واأ�صافت 
الهند�صية والفنية تعمل بكل كفاءة ون�صاط 
وفق  بهم  املناطة  االعمال  لتنفيذ  ومثابرة 
املطلوبة.  املوا�صفات  وح�صب  املخطط 
مبينة ان كوادرنا حظيت باأعجاب وتقدير 
النفط  ت�صويق  �صركة  لدى  العليا  القيادات 
كوادرنا  متلكه  ملا  امل�صتفيدة(  )اجلهة 
اال�صراف  اأعمال  يف  وخربة  كفاءة  من 
العمل  ي�صتمر  ان  الهند�صي.موجهة 
بالروحية العالية والدقة وب�صرورة اأجناز 

العمل وفق املوا�صفات الفنية املطلوبة.
الدائرة  ان  الدائرة  عام  مديرة  و�صارت 
متتلك طاقات هند�صية كفوءة �صواء بعملية 
اال�صراف الهند�صي او يف اأعداد الت�صاميم 

�صومواىل  النفط  ت�صويق  �صركة  عزز  مما 
توقيع ثالثة عقود معنا ومن املوؤمل توقيع 
على  الهند�صي  اال�صراف  لغر�س  رابع  عقد 

اأن�صاء فندق كبري.
الدائرة  يف  امل�صاريع  ق�صم  مدير  بني  فيما 
التي  امل�صاريع  ان  حمدي  عادل  املهند�س 
والفنية  الهند�صية  كوادرنا  عليها  ت�صرف 
هي م�صروع جممع �صومو ال�صكني والبالغ 
كلفته اأكرث من )52( مليار دينار وينفذ على 
م�صاحة )64( الف مرت مربع ومبدة اأجناز 
)36( �صهرا. مبينا اأن امل�صروع يقع جماور 
ن�صب ال�صهيد يف حمافظة بغداد وينفذ من 
وبي�صان  ويل  فورم  �صركتي  اأئتالف  قبل 

للمقاوالت العامة. 

وتابع ان امل�صروع يتكون من )31( بناية 
عمودية ذات اربع وخم�صة طوابق وبواقع 
بني  ما  م�صاحاتها  ترتاوح  �صقة   )453(
200م2  175م2،  150م2،   ، م2   125(
قاعتني  على  امل�صروع  يحتوي  (..كما 
و�صاحة  للت�صوق  وحمالت  للمنا�صبات 
امل�صروع  وملجاأين.اأما  ال�صيارات  لوقوف 
االداري  امللحق  بناية  م�صروع  فهو  الثاين 
الرباق  �صركة  قبل  من  وينفذ  لل�صركة 
املحدودة  العامة  واخلدمات  للمقاوالت 
ويتكون من ثالثة طوابق وممرات رابطة 
مع البناية الرئي�صية ل�صركة ت�صويق النفط 
للبناية   االجمالية  امل�صاحة  وتبلغ  �صومو 
)3790(م2 وم�صاعد عدد )2( .وامل�صروع 

والذي  املدين  الدفاع  م�صروع  هو  الثالث 
ينفذ من قبل �صركة جنم الهداية للمقاوالت 
وتتكون  املحدودة  العامة  والتجارة 
البناية من طابقني ) طابق ار�صي وطابق 
يت�صع  امتار  ت�صعة  باأرتفاع  وكراج  اول( 
ادارة  ومكاتب   )2( عدد  اأطفاء  ل�صيارات 
ا�صتقبال  و�صالة ريا�صية وم�صلى و�صالة 
وجمموعة  عدد)2(  وخمزن   )2( عدد 
منفردة  حمامات  مع  عدد)2(  حمامات 

عدد)4( .
يف  العمل  وان  امل�صاريع  ق�صم  مدير  واأكد 
امل�صاريع الثالثة جتري بوترية مت�صاعدة 
املوا�صفات  وح�صب  يجري  والعمل 

الهند�صية املعتمدة.

رئيس جملس حمافظة البرصة حيرض ندوة مجاهريية 
يف قضاء ايب اخلصيب 

السيد حمافظ كركوك يبحث متطلبات 
وادراج املشاريع املعدة مع وكيل وزارة 

املالية والتخطيط 

الداخلية تفتتح نافذة الكرتونية لتسلم طلبات عودة املفصولني واهلاربني للخدمة

حمافظ النجف االرشف يعلن عن إقامة املهرجان الدويل للتجارة والصناعة هناية الشهر 
اجلاري ومعرضا للصناعات االيرانية مطلع الشهر القادم

مديرة عام دائرة االعامر اهلنديس املهندسة آسيا حممد حسن تطلع ميدانيا عىل 
سري العمل ملشاريع ترشف عليها الدائرة لصالح رشكة تسويق النفط سومو 

اليوم  احلمداين،  االمري  عبد  واالآثار  وال�صياحة  الثقافة  وزير  علن 
االأربعاء، عن �صعي الوزارة  لرت�صيح )12( موقعًا اثريًا الإدراجها على 

الئحة الرتاث العاملي يف اليون�صكو.
الغريري  علي  الركن  اللواء  بغداد  �صرطة  بقائد  لقائه   خالل  ذلك  جاء 
الفتتاح  االأمنية  التغطية  عن  م�صوؤواًل  كان  والذي  له،  املرافق  والوفد 
املتحف العراقي، حيث اأثنى احلمداين على جهودهم الكبرية التي بذلت 
كل  يف  االإيجابي  �صداه  له  كبريًا  جناحًا  عن  واأثمرت  االفتتاح،  خالل 

العامل.
قادم  "يف  اإنه   ،" "العراق االخبارية  تلقته  بيان  الثقافة يف  وقال وزير 
االأيام �صرن�صح )12( موقعًا اثريًا لرت�صيحه لليون�صكو ومن اأهمها �صارع 

الر�صيد ".

راأ�صها  وعلى  الثقافة  لوزارة  املميزة  اجلهود  الغريري  ثمن  جانبه،  من 
اإدراج مدينة بابل االأثرية على الئحة الرتاث  عبد االأمري احلمداين يف 
العاملي، هو اأمر مت تاأجيله 5 مرات منذ عام 1983 حتى مت اإجنازه يف 
عامنا احلايل، واأكد اللواء الركن على اأن �صرطة بغداد �صتبقى دائمًا على 

ا�صتعداد لتنفيذ اأي عمل وطني يخدم العراق.

يف  الكهربائية  ال�صبكات  حلول  اأعمال  لوحدة  التنفيذي  املدير  ك�صف 
�صركة جرنال الكرتيك لل�صرق االو�صط حممد حمي�صن، عن قرب دخول 

ثالث حمطات حتويلية للخدمة يف اال�صابيع القادمة.

اإن  منه،  ن�صخة   " االخبارية  "العراق  تلقت  بيان  يف  حمي�صن  وقال 
"املحطات الثالث هي �صلمان باك والبلديات والعماري يف بغداد"، مبينًا 
"هذه املحطات الفرعية �صتعمل على فك االختناقات احلا�صلة حول  ان 
ب�صماية  حمطة  وخا�صة  االنتاج  حمطات  من  الطاقة  ونقل  العا�صمة، 
وزارة  كوادر  مع  املتوا�صل  بالعمل  وهذا  املواطنني  اىل  املتطورة 

الكهرباء وحتت توجيهات رئي�س الوزراء عادل عبد املهدي".

بدعم  ال�صركة  التزام  من  جزء  هو  املحطات  تلك  "ادخال  ان  وا�صاف 
واالعتماد  الكهربائية،  للطاقة  التحتية  البنية  تاأهيل  اعادة  يف  العراق 
يف تطوير امل�صاريع على توفري اأف�صل التقنيات واخلربات الالزمة يف 

جميع مفا�صل امل�صروع".

املعا�صيدي  ماهر  الدكتور  بحث 
وكيل وزارة التخطيط ، واملالية 
، مع ال�صيد حمافظ كركوك راكان 
كركوك  حمافظ  اجلبوري  �صعيد 
الأكمال  املتخذه  االأجراءات   ،
متطلبات اخلطة و�صرف موازنة 

حمافظة كركوك .
وعرب ال�صيد حمافظ كركوك ، عن 
بذلها  التي  للجهود  البالغ  �صكره 
ال�صيد الوكيل وكادر الوزارة مبا 
وتنفيذ  اخلدمات  توفري  ي�صمن 

امل�صاريع يف حمافظة كركوك .

ال�صرق  موؤ�ص�صة  يف  العاملني  جميع  عن  ونيابة  نف�صي  عن  اأ�صالة 
لل�صحافة واالعالم اتقدم باأعطر التهاين واطيب التربيكات اىل 
االخ املقدم �صاكر عكار ح�صني الكناين ت�صنمه من�صب مدير اعالم 
خدمة  عمله  يف  والنجاح  املوفقية  له  متمنني  وا�صط  �صرطة  قيادة 

لوا�صط واهلها الطيبني
كاظم ح�صني الزبيدي
نائب رئي�س املوؤ�ص�صة
رئي�س التحرير التنفيذي


