
الثالثاء 18 يناير 2011   7مجلس األمة
اللجنة البرلمانية عقدت اجتماعاً بحضور وزير الداخلية وتستعد إلنهاء تقريرها قبل موعده المحدد 

النيابة وافقت على لقاء لجنة التحقيق بالمتهمين في وفاة المطيري

أكد رئيس جلنة التحقيق في قضية مقتل 
املواطن محمد املطيري ان اللجنة قطعت شوطا 
كبي���را في التحقيق، مبين���ا ان عمل اللجنة 
سيكون مميزا، وانه سيدلي بتصريح كامل 

بعد االنتهاء من التحقيق.
بدوره اوضح مقرر اللجنة النائب مرزوق 
الغامن ان االجتماعات ستتواصل خالل األيام 
املقبل���ة من أجل متابع���ة التحقيق في هذه 
القضية، معربا ع���ن تفاؤله بإجناز التقرير 

النهائي قبل انتهاء املهلة احملددة للتكليف.
من جانبه، قال عضو اللجنة النائب صالح 
املال ان وزارة الداخلية كانت متعاونة وواضحة 
في تعاملها جدا، مشيرا الى ان اللجنة التقت 

امس بعدد كبير من قيادات الداخلية.

وردا على سؤال بشأن موعد التقاء اللجنة 
باملتهمني في هذه القضية، كش���ف املال عن 
موافقة النيابة العامة على الطلب الذي تقدمت 
به اللجنة للقاء املتهم���ني في هذه القضية، 

رافضا االعالن عن املوعد.
وحول رفض مجلس الوزراء اس����تقالة 
وزير الداخلية وامتناع الوزير عن التصريح 
للصحافيني امس عقب حضوره اجتماع جلنة 
التحقيق البرملانية عن استمرار استقالته من 
عدمه قال النائب مس����لم البراك ان محاولة 
الوزير التمسك بهذا املنصب، ومحاولة رئيس 
الوزراء عدم قبول استقالة وزير الداخلية 
الستخدامه كمصد حلماية رئيس احلكومة 
وه����ذا ال ينفع البلد وال ينف����ع التنمية وال 

ينفع البناء.
واضاف البراك قائال ان ما يحدث اآلن يؤكد 
ان استقالة وزير الداخلية ما هي اال استقالة 
مس���رحية ال اكثر وال اقل، ورئيس الوزراء 
برفضه قبول هذه االس���تقالة سيؤدي الى 

انعكاسات غير جيدة على البالد.
واشار البراك الى ان استجوابهم الذي اعلن 
عنه قبل استقالة وزير الداخلية الزال قائما 
بعد رفض مجلس الوزراء قبول االستقالة، 
الفتا الى انه س���يتم االعالن عن االستجواب 

قريبا في الوقت املناسب.
وذكر البراك ان وزير الداخلية جاء أمام 
كاميرات التلفزيون وقال انني ال يشرفني ان 
اكون على رأس وزارة تقوم بتعذيب املواطنني، 

وثبت ان هذا املواطن ومواطنني آخرين مثل 
صياح الرشيدي مت تعذيبهم.

وتابع البراك مخاطبا وزير الداخلية قائال: 
وين كالمك يا وزي���ر الداخلية ام انه مجرد 
كالم لالستهالك؟ مضيفا ان هذا يؤكد انه مهما 
حدث فإن الشيخ جابر اخلالد رجل متمسك 
باملنصب، بدليل انه قال ال يشرفني ان اكون 
وزيرا لوزارة تعذب املواطنني وقد ثبت انها 
ارتكبت هذه اجلرمية ولم يقم بترك الوزارة.
وعن محاور استجوابهم لوزير الداخلية قال 
البراك سيكون من محور واحد وبه عدة محاور 
وهي ممارسة وزارة الداخلية للتعذيب وهو 
ما ادى الى موت احد املواطنني، وكل الوقائع 
واملستندات والتقارير اثبتت مبا ال يدع مجاال 

للش���ك هذه اجلرمية النكراء والبشعة التي 
ارتكبها رجال املباحث ضد املواطنني ما ادى 

الى مقتل املرحوم محمد غزاي.
وحول ما يثار حاليا حول احتمال تولي 
د.علي الطراح منصب مدير جامعة الكويت قال 
البراك ان منصب مدير اجلامعة هو منصب 
خطير جدا وحساس ويجب ان يكون بعيدا 
كل البعد عن التجاذبات السياسية وبعيدا عن 

التحالفات التي تعقد هنا او هناك.
وأضاف البراك: عل���ى وزيرة التربية ان 
تعل���م عندما تتخذ اي ق���رار يدخل في هذا 
االطار سيعرضها للمساءلة السياسية ولن 
ينفعها رئيس الوزراء، ونصحها بأال تندفع 
الى حتقيق مصلح���ة معينة يريدها رئيس 

الوزراء وبعد ذلك سيتركها وحيدة.
من جانبه أكد اللواء عبداحلميد العوضي 
عقب حضوره اجتماع اللجنة املكلفة بالتحقيق 
في قضي���ة املواطن محمد املطيري أمس، ان 
ازهاق روح مواط���ن أمر ال يقبل به ال وزير 

وال أكبر مسؤول.
وق���ال العوضي في تصريح للصحافيني 
ان »الداخلي���ة« دائما تبحث عن احلق، الفتا 
الى ان كل مس���ؤول له عالقة بهذه القضية 
سيتم التحقيق معه، وستزود اللجنة بجميع 
املعلومات التي تطلبها وانه لن يتم اخفاء أي 
ش���يء يتعلق بهذه القضية، مؤكدا استعداد 
وزارة الداخلية الحضار األش���خاص الذين 

تطلب التحقيق معهم الى اللجنة.

)متين غوزال( الشيخ جابر اخلالد واللواء عبداحلميد العوضي     صالح املال وخالد العدوة ود.علي العمير ومرزوق الغامن وسعدون حماد خالل االجتماع

أكد وزي����ر الكهرباء 
والماء د.بدر الشريعان 
المناقص��ات  ان لجنة 
المرك���زية ال تتعاون مع 
الخاصة  التنمية  خطة 

بالوزارة.
وأضاف د.الشريعان 
في كتاب رفعه الى نائب 
الوزراء  رئيس مجلس 
للش����ؤون االقتصادية 
الدولة لشؤون  ووزير 
الدولة  التنمية ووزير 
لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحم����د الفه����د أن عدم 
التعاون هذا يتم بصورة 
غير موضوعية وغير 

مسبوقة، وفيما يلي نص الكتاب:
أرفع هذا الكتاب بصفتك����م نائب رئيس مجلس الوزراء 
المعني بمتابعة ملف خطة التنمية، وكنت أتمنى أال اضطر 
إلش����غالكم بهذا الموضوع لعلمي بالمس����ؤوليات واألعباء 
الكبيرة الملق����اة على عاتقكم ولثقت����ي بإمكانيات الوزارة 
لتجاوز وحل أي صعوبات تواجهها، إال ان الوضع قد تجاوز 

المنطق والقانون وجميع األعراف الممكن اتباعها.
ويتلخص الموضوع في عدم تعاون السادة لجنة المناقصات 
المركزية مع خطة التنمية الخاصة بالوزارة وذلك بصورة 
غير موضوعية وغير مسبوقة، حيث وصل الحد الى تكرار 
إيقاف جميع مناقصات ال����وزارة في وقت معين وتأجيلها 
ألج����ل غير معلوم وألكثر من اجتماع للضغط على الوزارة 
لترس����ية مناقصات على شركات مخالفة لوثائق المناقصة 
ولقانون المناقصات العامة نفس����ه مع اثبات لجنة تحقيق 
وزارية في احدى تل����ك المناقصات لوجود تالعب وتجاوز 

صريح ومباشر على المال العام.
ونظرا إلصرار السادة لجنة المناقصات المركزية على عدم 
األخذ بجميع اإلثباتات الفنية والقانونية المقدمة من لجان 
الوزارة دون أي مبرر، ما أدى الى تأخير بعض المناقصات 
الحيوية لفترة تجاوزت الس����نة ونصف السنة، مما كان له 
الضرر المباشر في البنية التحتية لمحطات الوزارة )الماء 
والكهرباء( ووضعها في مخاطرة كبيرة، باإلضافة الى تأخير 
خطة الوزارة التنموية، ناهيك عن التكاليف اإلضافية التي 

تكبدتها الوزارة جراء هذا التأخير.
ولكي ال نفاجأ بكارثة قد تتجاوز كارثة محطة مش����رف 
للصرف الصحي أضع بين أيديكم بعض المناقصات محل 
اعتراضن����ا لكي تتفضل����وا بعمل ما ترونه مناس����با وهي 

كاآلتي:
1- المناقصة رقم: و ك م/2010/55-2011 الخاصة بتخفيض 
االنبعاثات الضارة بالبيئ����ة والصادرة من محطات القوى 

الكهربائية وتقطير المياه.
2- الممارس����ة رقم: و ك م/2010/4-2011 تحديث أجهزة 
المراقبة والتحكم في غ����رف التحكم الحرارية والكهربائية 
وغرف الخدمات العامة ومعدات الوقود ومصنع الكلور في 
محطة الدوحة الغربية للق����وى الكهربائية وتقطير المياه 

للمناقصة رقم: وك/2009-2008/33.
3- المناقصة رقم: و ك م/2006/42-2007 أعمال تحديث 
وزيادة إنتاج مقطرات المرحل����ة األولى في محطة الدوحة 

الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.
4- المناقصة رقم: و ك م/2008/44-2009 الخاصة بتوريد 
وتس����ليم ومناولة المواد المضافة لزيت الوقود مع معدات 
الحقن الخاصة بها لمحطات توليد القوى الكهربائية وتقطير 
المياه )تمت الترسية على رابع األسعار رغم اعتراض اللجنة 

الفنية بالوزارة ولجنة التحقيق(.
5- المناقص����ة رق����م: و ك م/2008/84-2009 والخاصة 
بأعمال تصنيع وتوريد وتركي����ب محطات تحويل ثانوية 
433/11 )تمت الترس����ية على ثاني األس����عار رغم اعتراض 

اللجنة الفنية بالوزارة(.
ونحن إذ نرفع هذا الكتاب نأمل اتخاذ ما ترونه مناس����با 
للمس����اعدة في تخطي مرحلة الخطر ولتحقيق ما ورد في 
خطة التنمية من مش����اريع وبرامج راجين أن يتم ذلك في 

أسرع وقت ممكن لحساسية الوضع.

الشريعان للفهد: »المناقصات« ال تتعاون 
مع خطة التنمية في »الكهرباء«

إليقاف  »المناقصات«  بــ  الحّد  وصل 
جميع المناقصات وتأجيلها ألجل غير معلوم 

إن لم تتدخلوا فستقع كارثة قد تتجاوز ما حصل في »مشرف«

أحمد الهيفي متحدثا للزميلة هناءالسيد   )ناصر عبدالسيد(

عادل الصرعاوي 

الكويت تستضيف الملتقى الثاني لوزارات 
الدولة والشؤون القانونية في الوطن العربي

الصرعاوي: تنازع في االختصاصات بوزارة الكهرباء

 القاهرة ـ هناء السيد
أك����د رئيس وف����د الكويت الذي ي����زور عددا من 
املؤسسات املصرية ومجلس الشعب املصري احمد 
الهيفي الوكيل املساعد لقطاع األعمال البرملانية مبكتب 
رئيس الدولة لشؤون مجلس األمة ان مصر تعد من 
الدول العربية الرائدة بل واألولى في انشاء مجالس 
برملانية.جاء ذلك في تصريحات خاصة ل� »األنباء« 
عل����ى هامش الزيارة التي يقوم بها الوفد الذي يضم 
اعضاء من وزارات اخلارجية والدفاع والداخلية ووزارة 
االوق����اف ووزارة العدل كمبادرة م����ن وزارة الدولة 
لش����ؤون مجلس االمة لتبادل اخلبرات واالستفادة 
من جتارب الدول األخرى وتع����د اول زيارة للوفد، 
ومت اختيار مصر لتكون احملطة األولى ملا ملصر من 
تاريخ طويل في انش����اء الوزارات وتعد اول وزارة 
مت انش����اؤها على مستوى الوطن العربي عام 1978، 
كانت اول وزارة تختص بالش����ؤون البرملانية لذلك 
حرصنا على االستفادة من جتربة مصر الرائدة في 

هذا املجال.
وفي سياق متصل، اشار الهيفي الى انه مت توجيه 
الدعوة من وزارة الدولة لش����ؤون مجلس االمة الى 
وكيل وزارة الدولة للش����ؤون القانونية واملجالس 
النيابية في مصر علي حماد للمش����اركة في امللتقى 
الثاني لوزارات الدولة والشؤون القانونية في الوطن 
العربي الذي تستضيفه الكويت ابريل املقبل، وذلك 
بعد جن����اح امللتقى االول الذي نظمته دولة االمارات 

العربية.
وأشار الى ان امللتقى يهدف الى التنسيق بني وزارات 
الشؤون البرملانية بالوطن العربي لتبادل اخلبرات 

واملعلومات واالستفادة من جتارب تلك الدول.
وذكر الهيفي ان مصر من الدول التي نحرص على ان 

تشاركنا امللتقى الذي يعد من امللتقيات املهمة واحلديثة 
على الساحة العربية، وأكد انه االول من نوعه، ودعا 
الهيفي الى ان تعقد اجتماعات دورية وزارية لوزراء 
الدولة للشؤون البرملانية مبادرة من الكويت لتبني 
اجلامعة العربية تلك املبادرة، حيث تعقد امللتقيات 
على مستوى الوكالء، ووافق على املشاركة في امللتقى 
حتى اآلن 15 دولة، وأش����ار الى ان الوفد قام بزيارة 
ملركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار نظرا ملا يقوم به 
من استطالعات الرأي، حيث تساهم في رصد العديد 

من الظواهر وقياس الرأي العام.
ومن جانبه، أشار مدير املكتب الفني لوزير األوقاف 
والشؤون االسالمية فهد الديحاني ان مشاركته تأتي 
ممثال عن وزارة األوقاف وتعد خطوة ممتازة حتسب 
لوزير الدولة لش����ؤون مجلس االمة الحاطة وزارات 
الدولة بالكويت بالتجارب العميقة والثرية للدول التي 
لها تنسيق كبير بني البرملان واحلكومة ومت االطالع 
على جتارب مصر التي تستحق االشادة وسننقل تلك 

التجارب الى الكويت.
وأش����اد رئيس قسم املتابعة مبكتب وزير الدولة 
لش����ؤون مجلس األمة د.مبارك الهاجري بالتجربة 
الدميوقراطية في مصر التي سبقت جميع الدول، مشيرا 
الى ان وزارة الدولة لشؤون مجلس االمة مت انشاؤها 

عام 1998 وبالتالي فمصر لديها خبرات واسعة.
وقام رئيس الوفد بإهداء درع تكرميية لسفيرنا في 
القاهرة د.رشيد احلمد تسلمها نيابة عنه املستشار 
القائ����م باالعمال محمد احملمد ال����ذي اكد اهمية تلك 
الزيارات من اجل التواصل واثراء التجربة الكويتية 
م����ن اخلبرات املصرية، ملا ملصر من دور وتاريخ في 
العمل البرملاني ومن املقرر ان يقوم الوفد بلقاء رئيس 

املجالس النيابية والبرملانية مبصر د.مفيد شهاب.

اوضح النائب عادل الصرعاوي 
ان وزارة الكهرباء واملاء اصبحت 
مسرحا مفتوحا للتدخالت والتنازع 
في االختصاصات، ما يؤكد ما ذهبنا 
اليه سابقا، اننا امام حكومتني االولى 
برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، 
واالخرى الفعلية برئاس���ة نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد.

واستغرب الصرعاوي ارسال وزير 
الكهرباء واملاء بدر الشريعان كتابا 
الى الفهد ليخطره بعدم تعاون جلنة 
املناقصات املركزي���ة مع الوزارة، 
متس���ائال من هو الرئيس الفعلي 
واملباش���ر لوزير الكهرباء هل هو 

رئيس الوزراء ام الفهد؟
وتابع »ان جلنة املناقصات تتبع 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، 
فما اختص���اص الفهد فيها«، حتى 
يخاطبه الشريعان بأن املناقصات 
غير متعاونة، وحتاول مرارا وتكرارا 
اليقاف مناقصات الوزارة، والضغط 
عليه���ا لترس���ية املناقصات على 
شركات مخالفة لوثائق املناقصات 
وقانون املناقصات نفسه مع اثبات 

جلنة التحقيق الوزارية بذلك.
واضاف الصرعاوي لم يتوقف 
االمر على ذلك، بل حتذر »الكهرباء من 
كارثة مشابهة لكارثة محطة مشرف 
للصرف الصحي في حالة اعتماد 
بعض املناقصات مبوجب توصيات 
جلنة املناقصات املركزية«، السيما 
ان بعض هذه املناقصات كانت محل 
اعتراض اللجان الفنية في الوزارة 
والتحقيق املشكلة من قبل الوزارة.

وتساءل الصرعاوي ماذا فعل الفهد 
بهذا الكتاب، والذي لم تستدل حتى 

تاريخه بأي اجراءات اتخذت بهذا 
الشأن منذ 30 ديسمبر الى 17 يناير 
اجلاري، وهل فعال اخطر مجلس 

الوزراء بهذا الشأن؟
وقال الصرعاوي ال نعلم مع اي 
حكوم���ة نتعامل، موضحا ان هذه 
املناقصات كانت محل اعتراض من 
ديوان احملاسبة، االمر الذي اضطر 
الى ارجاع وثائقها الى الوزارة، ال 
اعلم اي تنمي���ة نتحدث عنها، اي 
حكومة نتعامل معها، وال نعلم اي 
شفافية لتطبيق القانون.وتابع ان 
كل هذه املالحظات، وكتاب الكهرباء 
سيكون محل اسئلة برملانية ملحقة 
بأسئلة سبق ان ارسلناها ولم ترد 
االجابة عنه���ا، وبالذات مناقصات 
»البرشوت«.وذكر ان الكل يتقاذف 
املس���ؤولية، والكل ال يريد حتمل 
املس���ؤولية، في الوقت الذي يدفع 
الثمن املواطن وقطاع الكهرباء واملاء 
في الدولة.وشدد الصرعاوي على ان 
هناك استحقاق سمو رئيس الوزراء 
ملمارسة صالحياته واختصاصاته 
وفق املواد الدستورية ليعيد املؤسسة 
التنفيذية )مجلس الوزراء( فاعليته 

وقدرتها على اتخاذ القرارات.
د.بدر الشريعان

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل
اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني

اأواًل: اأو�شاف العقار:

يقع العقار باملنطقة التجارية ال�ساد�سة مبدينة الكويت قطعة 6 عمارة 84 ق�سيمة 4 من املخطط ت م /5-6/3/1/1 

العقار عبارة عن عمارة نظام جتاري تطل على �سارعني  وم�ساحته 474 م2 واملو�سوف بالوثيقة رقم 1981/3524. 

)بطن وظهر( ومكونة من �سرداب ودور اأر�سي وميزانني واأول ومك�سوة بالرخام وحالتها قدمية والتكييف مركزي وبها 

م�سعد كهربائي وموؤجرة كمحالت والدور الأول حمروق ومهجور.

 ثانيا: �شروط املزاد:

وي�سرتط  كل عقار.  اأم��ام  املبني  كويتي«  دينار  األ��ف  و�ستون  ومائتان  »مليون  د.ك  ق��دره 1260000  اأ�سا�سي  بثمن  امل��زاد  يبداأ   : اأولً 

للم�ساركة يف املزاد �سداد خم�س ذلك الثمن على الأقل مبوجب �سيك م�سدق من البنك امل�سحوب عليه اأو مبوجب خطاب �سمان 

من اأحد البنوك ل�سالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ور�سوم  وامل�سروفات  اعتمد  الذي  الثمن  البيع كامل  انعقاد جل�سة  اأن يودع حال  القا�سي عطاءه  ث��ان��ي���ًا: يجب على من يعتمد 

الت�سجيل.

ث����الث���ًا: فان مل يودع من اعتمد عطاءه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل واإل اأعيدت املزايدة على ذمته يف 

نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به البيع.

رابع�������ًا: ف�ي حالة اإيداع من اعتمد عطاءه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�سر.

خام�سًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�سة التالية حكم بر�سو املزاد عليه اإل اإذا تقدم ف�ي هذه اجلل�سة من يقبل ال�سراء مع زيادة 

الع�سر م�سحوبًا باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه احلالة تعاد املزايدة ف�ي نف�س اجلل�سة على اأ�سا�س هذا الثمن.

�ساد�سًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�سة التالية ومل يتقدم احد للزيادة بالع�سر تعاد املزايدة فورًا على ذمته 

على اأ�سا�س الثمن الذي كان قد ر�سا به عليه يف اجلل�سة ال�سابقة وليعتد يف هذه اجلل�سة باأي عطاء غري م�سحوب باإيداع كامل 

قيمته. ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�سابع���ًا: يتحمل الرا�سي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�سوم نقل وت�سجيل امللكية وم�سروفات اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك 

واأتعاب املحاماة واخلربة وم�ساريف الإعالن والن�سر عن البيع يف ال�سحف اليومية.

الكتاب  اإدارة  اأن تتحمل  دون  البيع وعلى م�سئوليتهم  املبا�سرين لإج��راءات  للقانون وبطلب  الإع��الن تطبيقًا  ين�سر هذا  ث�ام�ن��ًا: 

باملحكمة الكلية اأي م�سئولية.

 تا�سع�ًا: يقر الرا�سي عليه املزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

ين�سر  هذا الإعالن عن البيع باجلريدة الر�سمية طبقًا للمادة 266 من قانون املرافعات. تنبيه:   1 - 

2 - حكم ر�سو املزاد قابل لال�ستئناف خالل �سبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقًا للمادة 277 من قانون املرافعات.

3 - تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات انه »اإذا كان من نزعت ملكيته �ساكنًا يف العقار بقي فيه كم�ستاأجر 

بقوة القانون ويلتزم الرا�سي عليه املزاد بتحرير عقد اإيجار ل�ساحله باجرة املثل«.

ملحوظة هامة: يحظر على جميع ال�سركات واملوؤ�س�سات الفردية امل�ساركة يف املزاد على الق�سائم اأو البيوت املخ�س�سة لأغرا�س ال�سكن 

اخلا�س عماًل باأحكام املادة 230 من قانون ال�سركات التجارية امل�سافة بالقانون رقم 9 ل�سنة 2008.

تعلن اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية عن بيع العقار املو�شوف فيما يلي باملزاد العلني وذلك يوم االثنني 

املوافق 2011/2/7م - قاعة 48 - بالدور الثاين بق�شر العدل ال�شاعة التا�شعة �شباحًا - وذلك تنفيذاً 

حلكم املحكمة ال�شادر يف الدعوى رقم 2008/66 بيوع/1.

املرفوعة من:  عبدالعزيز علي عبدالكرمي ابل

�شـــــــــــــــــد:  اأوال : ورثة املرحومة / زمزم علي عبدالكرمي ابل وهم كل من : 

1- اأ- ع�شام جعفر جا�شم عبدالرحيم  ب- ح�شني جعفر جا�شم عبدالرحيم  ج- جمال جعفر جا�شم 

عبدالرحيم  د- دينا جعفر جا�شم عبدالرحيم  هـ- �شعاع جعفر جا�شم عبدالرحيم  2- نبيل جعفر 

جا�شم عبدالرحيم  3- ه�شام جعفر جا�شم عبدالرحيم  4- �شفاء جعفر جا�شم عبدالرحيم  5- اإميان 

جعفر جا�شم عبدالرحيم  6- الهيئة العامة ل�شئون الق�شر ب�شفتها و�شية على ق�شر املرحوم/ عادل 

جعفر جا�شم عبدالرحيم وهم / مها وعذاري و�شفية و�شارة  7- اأحالم رحيمة عبدالكاظم  8- جعفر 

عادل جا�شم عبدالرحيم   9- مرمي عادل جعفر جا�شم عبدالرحيم .

ثانيا : ورثة فا�شل علي عبدالكرمي ابل وهم :

1- مرمي فا�شل علي عبدالكرمي 2- هيثم فا�شل علي عبدالكرمي  3- م�شعل فا�شل علي عبدالكرمي


