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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ل�ّوح النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب 
حس�ن الكعب�ي، أم�س الس�بت، بتعري�ض 
رئي�س املجلس محمد الحلبويس للمس�اءلة 
القانونية بس�بب رفض األخري تحديد موعد 
جلس�ة اس�تثنائية للتصوي�ت ع�ى كابينة 
ع�اوي، فيم�ا ه�دد زعي�م التي�ار الص�در 
بتظاه�رة مليونية واعتصام�ات عى أبواب 

املنطقة الخرضاء.
وأك�د النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب 
حس�ن الكعب�ي أن الدس�تور أل�زم رئاس�ة 
الجلس�ة  موع�د  بتحدي�د  الن�واب  مجل�س 
االستثنائية للتصويت عى الكابينة الوزارية 
لرئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عاوي.

وق�ال الكعب�ي، يف ترصي�ح صحف�ي، »بعد 
تقدي�م طل�ب رئيس ال�وزراء وتوقي�ع أكثر 
م�ن 70 نائب�اً، واس�تناداً ألح�كام املادة 58 
من الدس�تور، ال يستطيع أحد أن يمتنع عن 
تحديد موعد للجلسة االستثنائية«، مبيناً أن 

»املجلس ورئاسته ملزمان بعقد الجلسة«.
وأض�اف أن »م�ن يمتن�ع عن تحدي�د موعد 
الجلسة س�يتعرض اىل املس�ألة القانونية«، 
مش�دد عى أن�ه »ال يمكن تطويع الدس�تور 

والقانون لألهواء الحزبية والسياسية«.
وتاب�ع الكعبي »لن نتنصل ع�ن اليمني الذي 
أديناه أمام الش�عب والحفاظ عى األمانة«، 
التحاص�ص  اىل  الع�ودة  »زم�ن  أن  مؤك�داً 

واملغانم انتهى«.
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قسم شؤون املواطنني 
يف حمافظة البرصة يستقبل عرشات 

الشكاوى والطلبات

وزير الثقافة يدشن 
إنشـاء القريـة السيـاحـيـة 

يف أهوار اجلبايش

نجدة بغداد 
تضبط سيارتني مطلوبتني 

وأسلحة غري مرخصة

       بغداد / المستقبل العراقي

ف�از املحافظون اإليرانيون ب�كل مقاعد العاصمة طهران 
بمجلس الش�ورى )الربملان( فيما يتواص�ل فرز األصوات 
يف انتخابات من املتوقع أن تس�فر عن سيطرة املحافظني 
عى املجلس. وأظهرت النتائج املبكرة لطهران، وهي أكرب 
دائرة واألكثر نفوذاً يف الباد ذات الثاثني مقعداً يف مجلس 
الشورى، أن املحافظني حصلوا عى كل مقاعد العاصمة، 
حس�بما ذكرت وكالة أنباء فارس ش�به الرس�مية، أمس 
السبت. وانتهى التصويت منتصف الليل وبدأ فرز األصوات 

عى الفور، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي. 
ويف حني لم يتم اإلعان عن نس�بة اإلقبال الرس�مية، فمن 
املتوقع أن تكون أقل من السنوات السابقة بسبب التقارير 
التي وردت عن زي�ادة رسيعة يف حاالت اإلصابة بفريوس 
كورون�ا يف الب�اد.  وكان�ت نس�بة املش�اركة 62 باملئة يف 

االنتخاب�ات الربملانية ع�ام 2016 بينما كانت 66 باملئة يف 
انتخابات 2012.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة اإليرانية شبه الرسمية )إسنا( 
أن�ه حت�ى الثالثة ع�رصاً بالتوقيت املح�ي، كان نحو 11 
مليون ش�خص قد أدلوا بأصواتهم يف مختلف أنحاء الباد 
ما يع�ادل 19 باملئة من الناخبني املؤهل�ني البالغ عددهم 
58 ملي�ون تقريب�اً. وتناف�س ح�وايل 7000 مرش�ح عى 
290 مقعداً برملانياً. وبالنظر إىل حالة االس�تياء العام إزاء 
سياس�ات الحكوم�ة، يب�دو أن اإلصاحيني ال�ذي ينتمي 
إليهم الرئيس حسن روحاني يستعدون لخسارة األغلبية 

يف مجلس الشورى. 
ويف املقابل، يأمل املحافظون يف عودة سياسية، وهم الذين 
يرفضون، ضمن أشياء أخرى، االتفاق النووي مع القوى 
العاملية والذي يهدف إىل الحد من الربنامج النووي اإليراني 

مقابل رفع العقوبات عن طهران.

      بغداد / المستقبل العراقي

خ�رج اآلالف م�ن مواطن�ي كردس�تان، 
الس�بت، احتجاج�ا ع�ى تف�ي  أم�س 
الفس�اد وانعدام الخدمات وفرص العمل 
يف االقليم، وذلك تلبية للدعوة التي اطلقها 
رئي�س ح�راك الجي�ل الجدي�د شاس�وار 

عبدالواحد يف وقت سابق.
وش�هدت محافظة الس�ليمانية حضورا 
كب�ريا م�ن املواطن�ني املحتج�ني، حي�ث 
تجمعوا يف ب�ارك ازادي )الحرية( وس�ط 
واالوض�اع  بالفس�اد  منددي�ن  املدين�ة، 

السيئة التي يشهدها االقليم.

اما أربيل، فقد ش�هدت املحافظة انتشارا 
امنيا غري مس�بوق بالقرب م�ن »منتزه 
ش�اندر« والذي كان من املقرر ان يتجمع 
به املحتجون، ما اضطرهم اىل تغيري مكان 
االحتج�اج والذه�اب اىل منطق�ة قريب�ة 
من�ه. وش�هدت محافظة دهوكانتش�ارا 
امني�ا مكثف�ا، وتضيي�ق كب�ري عى عمل 
اقدمت  الصحفي�ني والناش�طني، حي�ث 
 NRT االجهزة االمنية ع�ى اعتقال فريق
الصحفي ومنعته من توثيق االحتجاجات 

الرافضة للفساد يف االقليم.
إىل ذلك، القى رئيس ح�راك الجيل الجديد 
شاس�وارعبدالواحد، كلمة وسط حشود 

أك�د  الس�ليمانية،  مدين�ة  يف  املحتج�ني 
خاله�ا أن�ه »يف ح�ال ع�دم االس�تجابة 
ملطالب املتظاهرين سيتم تنظيم تظاهرة 
أك�رب«، مؤكدا أن ه�ذه »التظاه�رة لبى 
فيم�ا  املواطن�ني  م�ن  اآلالف  دعوته�ا 
س�تكون التظاه�رة القادم�ة مليونية«. 
وق�ال عبدالواح�د مخاطب�ا الجماه�ري، 
»بمش�اركتكم ه�ذه اثبت�م ان االم�ل ال 
زال موج�ودا«. وأش�ار عبدالواحد إىل أنه 
»قبل التظاه�رات اقدمت حكومة االقليم 
عى اج�راء بعض االصاح�ات، ويف هذه 
التظاه�رات تم ايص�ال مطالبكم بصورة 
افض�ل«. وكان عبدالواح�د ق�د دع�ا يف 

وقت س�ابق، الثاثاء، املواطنني للخروج 
بتظاهرات يف محافظات االقليم، مش�ريا 
اىل انه سيشارك شخصيا وعائلته يف هذه 
التظاهرات. وج�اءت الدعوة عرب مقطع 
مص�ور ل�� »شاس�وارعبدالواحد«، اك�د 
خاله »ع�ى رضورة الخروج بتظاهرات 
يف محافظات اربيل والس�ليمانية ودهوك 
وحلبج�ة، احتجاج�ا ع�ى م�ا تش�هده 
كردس�تان من اوضاع س�يئة ال س�يما يف 
قطاع الخدمات وانتشار البطالة بني فئة 
الش�باب وتأخر روات�ب املوظفني وكذلك 

فيما يخص قرار االدخار القرسي«.
التفاصيل ص2
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النفط تصدر ايضاحًا 
حول ترصحيات احد النواب وتؤكد 

باألرقام نشاطاهتا كافة
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حمافظ بغداد يعلن هتيئة )200( ألف قطعة سكنية لتوزيعها بني املواطنني
     بغداد / طالب ضاحي

كش�ف محافظة بغداد، أمس السبت، عزمها توزيع 200 ألف 
وحدة سكنية بني املواطنني.

وقال املحافظ محمد جابر العطا، إن«املحافظة مستمرة بجرد 
األرايض وتقس�ميها من أجل توزيعها بني الفئات املشمولة«، 
الفت�ًا إىل أن »األرايض التي س�توزع تق�ع يف أطراف العاصمة 
بغ�داد يف كل من أبو غريب والنهروان وناحية الوحدة وقضاء 
الحس�ينية فضالً عن إدراج معسكرات س�ابقة ضمن الجرد 

والتقسيم«.
وأض�اف العطا، أن »الفئات املش�مولة بالتوزي�ع هم الفقراء 
والجرح�ى وذوي الش�هداء واملوظف�ني والقض�اة«، مبيناً أن 

»خطة الخدمات سيعلن عنها بعد فرز األرايض وتوزيعها«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ل�ّوح النائب األول لرئيس مجلس النواب حس�ن 
الكعبي، أمس الس�بت، بتعريض رئيس املجلس 
محم�د الحلبويس للمس�اءلة القانونية بس�بب 
رف�ض األخ�ر تحديد موعد جلس�ة اس�تثنائية 
للتصوي�ت عىل كابينة ع�الوي، فيما هدد زعيم 
التي�ار الصدر بتظاه�رة مليوني�ة واعتصامات 

عىل أبواب املنطقة الخرضاء.
وأكد النائب األول لرئيس مجلس النواب حس�ن 
الكعبي أن الدس�تور ألزم رئاسة مجلس النواب 
بتحدي�د موعد الجلس�ة االس�تثنائية للتصويت 
ع�ىل الكابينة الوزاري�ة لرئيس ال�وزراء املكلف 

محمد توفيق عالوي.
وقال الكعبي، يف ترصي�ح صحفي، »بعد تقديم 
طلب رئيس ال�وزراء وتوقيع أكثر من 70 نائباً، 
واس�تناداً ألح�كام امل�ادة 58 م�ن الدس�تور، ال 
يستطيع أحد أن يمتنع عن تحديد موعد للجلسة 
ورئاس�ته  »املجل�س  أن  مبين�اً  االس�تثنائية«، 

ملزمان بعقد الجلسة«.
وأضاف أن »من يمتنع عن تحديد موعد الجلسة 
سيتعرض اىل املسألة القانونية«، مشدد عىل أنه 
»ال يمك�ن تطويع الدس�تور والقان�ون لألهواء 

الحزبية والسياسية«.
وتابع الكعبي »لن نتنصل عن اليمني الذي أديناه 
أمام الش�عب والحفاظ ع�ىل األمانة«، مؤكداً أن 

»زمن العودة اىل التحاصص واملغانم انتهى«.
واش�ار الكعبي إىل أنه »وبعد أن قال الشعب كلمته 

أما أن نكون معه، أو مع األحزاب واملحاصصة«.
وتأتي ترصيحات الكعبي فيما يبدو رّداً غر مبارش 
عىل بي�ان لرئيس الربملان محم�د الحلبويس رفض 
من خالله تحديد موعد الجلس�ة الطارئة للتصويت 

عىل حكومة عالوي.
وق�ال الحلبويس »ال يمك�ن تحديد موعد الجلس�ة 

االس�تثنائية قبل وصول املنهاج الوزاري وأس�ماء 
أي  املجل�س  إىل  يص�ل  ل�م  اآلن  وحت�ى  ال�وزراء، 

منهما«.
واعت�رب الحلب�ويس، أن�ه »يف ح�ال وص�ول املنهاج 
الوزاري وأسماء الوزراء، سترشع الرئاسة بإكمال 

اإلجراءات لعقد الجلسة«.
وح�ذر رئي�س تحالف الق�وى مما س�ماه »مغبة 
امليض يف أي إجراءات خارجة عن الدستور والنظام 

الداخ�ي والقوانني التي نعمل بها، وال س�يما فيما 
يتعلق بعمل مجلس النواب«.

ولف�ت الحلب�ويس إىل أن »اله�دف من تش�كيل أي 
حكومة هو الخ�روج من أزمة، وال نرغب بالذهاب 
إىل حكوم�ة ق�د تهدد الس�لم املجتمع�ي، أو تحدث 

رشخا بني مكونات املجتمع«.
إىل ذلك، عاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إىل 
محافظة النجف بعد أشهر من مكوثه يف مدينة قم 

اإليرانية.
وف�ور وصول�ه، ن�رش الص�در يف تغري�دة ع�ىل 
حس�ابه يف »تويرت«، قال فيها »نحن وكفرد من 
أفراد الش�عب العراق�ي املظل�وم.. نتطلع لعقد 
جلسة الربملان للتصويت عىل كابينة وزارية غر 
محاصصاتي�ة وليكن أول مهامها تحديد املوعد 
وتوف�ر األجواء االنتخابات مبك�رة نزيهة وفق 
تطلع�ات الش�عب ومحاكمة الفاس�دين وقتلة 
املتظاهرين الس�لميني وحماية الثوار السلميني 

وكذلك العمل عىل سيادة العراق«.
واض�اف »أما إذا ل�م تنعقد الجلس�ة خالل هذا 
األس�بوع أو إذا انعقدت ول�م يتم التصويت عىل 
كابينة عراقية نزيهة أو إذا كانت الكابينة ليست 
مع تطلعات املرجعية والش�عب فهذا يس�تدعي 
الخروج ملظاهرة مليونية شعبية بدون عناوين 
جهوية ثم تحويلها اىل اعتصامات حول املنطقة 
الخ�رضاء للضغط م�ن أجل الوص�ول اىل إنقاذ 
الع�راق من الفاس�دين والطائفي�ني والعرقيني 

بعونه تعاىل«.
والخمي�س، وجه عبد املهدي، كتاب�ا إىل الربملان 
طال�ب في�ه بعق�د جلس�ة اس�تثنائية اإلثنني، 

للتصويت عىل منح الثقة لحكومة عالوي.
ووف�ق الدس�تور العراقي، فإن جلس�ة الربملان 
الخاص�ة بمنح الثقة للحكوم�ة، تعقد بناء عىل 
طلب م�ن 50 نائب�ا، أو رئي�س الجمهورية، أو 
رئي�س الربملان، أو رئيس الوزراء، ويش�مل ذلك 

رئيس الوزراء املستقيل.
ويش�رتط لحص�ول الحكوم�ة ع�ىل ثق�ة الربملان، 
تصوي�ت األغلبي�ة املطلق�ة )50 باملئ�ة + 1( لعدد 
األعضاء الحارضين )ليس العدد الكي( ملنح الثقة.

واألربع�اء املايض، أعل�ن عالوي إكماله التش�كيلة 
الحكومية، التي قال إنها تتألف من وزراء مستقلني 
أكف�اء، داعيا الربملان إىل عقد جلس�ة االثنني املقبل 

ملنحها الثقة.

      بغداد / المستقبل العراقي

خرج اآلالف من مواطني كردس�تان، أمس 
الفس�اد  تف�ي  احتجاج�ا ع�ىل  الس�بت، 
وانعدام الخدم�ات وفرص العمل يف االقليم، 
وذلك تلبية للدعوة التي اطلقها رئيس حراك 
الجي�ل الجديد شاس�وار عبدالواحد يف وقت 

سابق.
وشهدت محافظة السليمانية حضورا كبرا 
م�ن املواطن�ني املحتجني، حي�ث تجمعوا يف 
بارك ازادي )الحرية( وسط املدينة، منددين 
بالفس�اد واالوضاع الس�يئة التي يش�هدها 

االقليم.

ام�ا أربيل، فقد ش�هدت املحافظة انتش�ارا 
امني�ا غر مس�بوق بالق�رب م�ن »منتزه 
ش�اندر« وال�ذي كان من املق�رر ان يتجمع 
به املحتجون، م�ا اضطرهم اىل تغير مكان 

االحتجاج والذهاب اىل منطقة قريبة منه.
امني�ا  وش�هدت محافظ�ة دهوكانتش�ارا 
مكثف�ا، وتضييق كبر عىل عمل الصحفيني 
والناش�طني، حيث اقدم�ت االجهزة االمنية 
ع�ىل اعتقال فري�ق NRT الصحفي ومنعته 
من توثيق االحتجاجات الرافضة للفساد يف 

االقليم.
إىل ذل�ك، القى رئي�س حراك الجي�ل الجديد 
شاس�وارعبدالواحد، كلمة وس�ط حش�ود 

املحتجني يف مدينة الس�ليمانية، أكد خاللها 
ملطال�ب  االس�تجابة  ع�دم  ح�ال  »يف  أن�ه 
املتظاهرين س�يتم تنظيم تظاه�رة أكرب«، 
مؤك�دا أن ه�ذه »التظاه�رة لب�ى دعوتها 
اآلالف من املواطنني فيما ستكون التظاهرة 

القادمة مليونية«.
الجماه�ر،  مخاطب�ا  عبدالواح�د  وق�ال 
»بمش�اركتكم ه�ذه اثبتم ان االم�ل ال زال 

موجودا«.
وأش�ار عبدالواحد إىل أنه »قب�ل التظاهرات 
اقدم�ت حكوم�ة االقليم عىل اج�راء بعض 
االصالحات، ويف هذه التظاهرات تم ايصال 

مطالبكم بصورة افضل«.

وكان عبدالواح�د ق�د دع�ا يف وقت س�ابق، 
الثالث�اء، املواطن�ني للخ�روج بتظاهرات يف 
محافظات االقليم، مش�را اىل انه سيشارك 

شخصيا وعائلته يف هذه التظاهرات.
وج�اءت الدع�وة ع�رب مقط�ع مص�ور ل� 
»شاس�وارعبدالواحد«، اك�د خالل�ه »ع�ىل 
رضورة الخ�روج بتظاه�رات يف محافظات 
وحلبج�ة،  وده�وك  والس�ليمانية  اربي�ل 
احتجاج�ا ع�ىل ما تش�هده كردس�تان من 
اوضاع س�يئة ال س�يما يف قط�اع الخدمات 
وانتش�ار البطال�ة بني فئة الش�باب وتأخر 
روات�ب املوظف�ني وكذلك فيم�ا يخص قرار 

االدخار القرسي«.

واش�ار عبدالواح�د اىل ان »هذه التظاهرات 
ال تصب يف مصلحة شخصية او تتبع لجهة 
سياسية معينة، بقدر ما هي نتاج الظروف 

السيئة التي يعيشها املواطنون يف االقليم«.
واك�د ان »مش�اركته يف ه�ذه التظاه�رات 
تأتي اليصال رس�الة اىل السلطة مفادها ان 
الشعب الكردستاني ممعتض مما تقدموه 
من خدمات سيئة ورفضا للظلم الواقع عىل 

املواطنني«.
خ�روج  رضورة  ع�ىل  عبدالواح�د  وش�دد 
املواطن�ني يف هذه التظاهرات املهمة، قائال: 
»اخرج�وا اىل الش�وارع ولو لس�اعة واحدة 

اليصال صوتكم اىل السلطة الحاكمة«.

احللبوسي حياول التأخري والكعيب يلوح بـ »املساءلة القانونية«.. والصدر يعود إىل النجف ويهدد بـ »مليونية« واعتصامات على أبواب اخلضراء

انقسام يف رئاسة الربملان بشأن جلسة »منح الثقة«
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        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس تحال�ف الفت�ح هادي 
إىل  الس�بت،  أم�س  العام�ري، 
إعادة النظ�ر بالعملية السياس�ية 
والدس�تور، مؤكداً أن جميع الكتل 
السياس�ية خولت ع�الوي باختيار 

وزرائه خارج اطار املحاصصة. 
وقال العامري خالل الحفل التأبيني 
املح�راب  لذك�رى ش�هادة ش�هيد 
إن  وأربعيني�ة »ق�ادة االنتص�ار«، 
ع�الوي  توفي�ق  محم�د  »تكلي�ف 

لرئاسة الوزراء جاء بموافقة جميع 
املكونات«، الفتاً اىل ان »جميع الكتل 
السياس�ية خولت ع�الوي باختيار 
وزرائ�ه خارج اط�ار املحاصصة«. 
وأضاف ان »الكتل السياسية جادة 
الختيار حكوم�ة جديدة قادرة عىل 
اع�ادة هيب�ة الدولة وتوف�ر االمن 
واج�راء االنتخاب�ات املبك�رة النها 
احدى وسائل اعادة الثقة بالعملية 
السياس�ية«، داعياً املكونني السني 
والكردي، إىل »التع�اون للعبور من 

هذا املنزلق الخطر«.

العامري يدعو اىل اعادة النظر بالعملية 
السياسية والدستور

        بغداد / المستقبل العراقي

افتتح املؤتمر العلمائي لالتحاد العاملي لعلماء املقاومة 
يف بغ�داد أعماله، الس�بت، رفضاً لصفق�ة القرن تحت 
عن�وان »وح�دة وس�يادة الع�راق.. انتصار لفلس�طني 

ولألمة«.
وألق�ى مجتب�ى الحس�يني كلم�ة املرش�د اإليراني عي 
خامنئ�ي يف ملتقى بغ�داد، واعترب الحس�يني أنه يجب 
أن نك�ون متنبهني دائم�اً للعدو، وأن نق�ف يف مواجهة 
الظل�م والطغيان، مؤّك�داً عىل أن فلس�طني رمز للحق 
وللمظلومي�ة وه�ي أم قضايان�ا ومح�ور وحدتن�ا يف 

مواجهة العدو.

بدوره، أكد الس�فر الفلسطيني يف بغداد أحمد عقل أن 
الق�دس بانتظ�ار العراقيني لتحريره�ا بعدما حرروها 

ألربع مرات.
وقال عقل، يف كلمته، إن »العراقيني حرروا القدس أربع 
م�رات«، مخاطبا العراقيني بالقول »القدس بانتظاركم 

فهي ليست خيار لكم بل هي واجب ايماني عقائدي«.
وأضاف عقل أن »ما تسمى بصفقة القرن هي مؤامرة 
الع�ادة ترتي�ب املنطقة بع�د 100 عام ع�ىل وعد بلفور 
وسايكس بيكو«، مشرا إىل انه »يراد من صفقة القرن 

أن تكون إرسائيل قائدة املنطقة ل100 عام املقبلة«.
بدورها، أكدت فصائل املقاومة الفلس�طينية أن اخراج 
القوات األمركية من العراق واملنطقة سيضعف إرسائيل 

ويسهم بتحرير فلسطني.
وقال�ت الفصائل، يف كلمة القاه�ا نيابة عنها مصطفى 
الل�داوي، إن »خ�روج الق�وات األمركي�ة م�ن الع�راق 
امل�رشوع  تفكي�ك  خط�وات  أوىل  س�تكون  واملنطق�ة 
الصهيون�ي يف املنطق�ة«، مبين�ا أن »اخ�راج الق�وات 
األمركية س�يضعف إرسائيل النها وجدت أصال لحماية 

هذا الكيان«.
وأض�اف الل�داوي أن�ه »واجب ع�ىل العراقي�ني والعرب 
اخ�راج هذه الق�وات م�ن أراضيهم ألن ه�ذه الخطوة 

ستسهم بتحرير فلسطني«.
اك�د »اننا ال نخ�ى من صفق�ة القرن ألنها س�تذهب 

وتفشل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

األمركي�ة  الدف�اع  وزارة  كش�فت 
الجن�ود  ع�دد  أن  ع�ن  )البنتاغ�ون( 
األمركي�ني الذي�ن أصيب�وا بارتجاجات 
دماغي�ة جراء إطالق إيران صواريخ عىل 
قاعدته�م يف الع�راق الش�هر امل�ايض قد 
ارتفع إىل 110. وهذه الحصيلة أكرب من 
تلك التي تم إعالنها يف 10 شباط للهجوم 
اإليراني ع�ىل قاعدة عني األس�د يف غرب 

العراق.
وقال البنتاغون، يف بيان، إنه تم تشخيص 
إصاب�ات جمي�ع الجرح�ى بارتجاجات 
خفيف�ة يف الدماغ، مضيف�اً أن 77 منهم 

عادوا إىل الخدمة.

وأض�اف البي�ان أن 35 جندي�اً نقل�وا إىل 
أملانيا ملزيد من التقييم، وتم الحقاً إرسال 

25 منهم إىل الواليات املتحدة.
وكان الرئي�س دونال�د ترام�ب أعل�ن يف 
البداي�ة ع�دم وجود إصاب�ات يف صفوف 
الهج�وم  بع�د  األمركي�ني،  الجن�ود 
الصاروخ�ي االيران�ي ع�ىل قاع�دة عني 
األسد ليلة الس�ابع إىل الثامن من كانون 
الثان�ي، ليعل�ن البنتاغون الحق�اً إصابة 

نحو 12 جندياً.
وأطلقت إي�ران صواريخ باليس�تية عىل 
القاع�دة، رداً ع�ىل اغتي�ال قائ�د فيل�ق 
القدس يف الحرس الثوري اإليراني قاسم 

سليماني برضبة أمركية مطلع العام.
وق�ت  يف  أعل�ن،  ق�د  البنتاغ�ون  وكان 

س�ابق هذا الش�هر، أّن عدد العسكريني 
األمركي�ني الذي�ن أصيب�وا بارتج�اج يف 
الدماغ، ارتف�ع إىل 109 جنود، أي بزيادة 
45 عسكرياً عن الحصيلة التي أعلنها، يف 

نهاية الشهر الفائت.
وقالت وزارة الدف�اع األمركية، يف بيان، 
إّنه من أصل العس�كريني ال��109 الذين 
يعانون جميع�اً من »ارتج�اج خفيف«، 
يف  الخدم�ة  إىل   )%70 )ح�واىل   76 ع�اد 
وحداتهم، بينهم واحد فقط تلقى العالج 
يف مستش�فى عسكري أمركي يف أملانيا، 

والبقية تلقت العالج يف العراق.
وتعترب ه�ذه الترصيحات متضاربة؛ ألّن 
الرئي�س األمركي دونال�د ترامب رّصح، 
غداة الهجوم، بأّنه »لم ُيصب أّي أمركّي« 

يف تلك الرضبات.
وعندم�ا س�ئل عن ذلك خالل مش�اركته 
يف منت�دى داف�وس االقتصادي، الش�هر 
الفائ�ت، قلّ�ل ترام�ب مجّدداً من ش�أن 
م�ا أعلنه البنتاغون ع�ن إصابة عرشات 
الجنود بارتجاج دماغي، وقال: »سمعت 
أّن الجنود لديه�م صداع. أنا ال أعترب ذلك 

إصابة خطرة«.
الديمقراطي�ني  الرئي�س  لك�ّن خص�وم 
اّتهم�وه بالكذب عىل الش�عب األمركي، 

وبالتقليل من احرتام الجنود الجرحى.
وكان البنتاغ�ون عزا االرتف�اع املّطرد يف 
أع�داد املصابني إىل أّن أع�راض االرتجاج 
الدماغي غالباً ما تستغرق أّياماً عّدة قبل 

أن تظهر.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعت�رب تحال�ف الفتح، أمس الس�بت، 
عودة عمل حلف النات�و داخل العراق 
بأن�ه مخالف لقرار وطل�ب الحكومة 

بإخراج القوات األجنبية من البالد.
وقال النائب عن التحالف احمد الكناني 
يف ترصي�ح صحف�ي إن »ع�ودة عمل 
حل�ف الناتو العس�كري يف العراق بعد 
إيقاف عملياته التزام�ا بقرار الربملان 
األخر أمر مس�تغرب ومفاجئ«، الفتا 
إىل إن »ق�رار الربملان بإخ�راج القوات 
األجنبي�ة يش�مل جمي�ع الق�وات وال 
وجود استثناء ألي قوة قتالية معينة«. 
وأضاف أن »الواليات املتحدة األمريكية 
تحاول فرض وجودها العس�كري من 
خالل حلف الناتو وهذا األمر مرفوض 
ول�ن يس�مح ب�ه مجل�س الن�واب”، 
مبين�ا أن “عودة عمل حلف الناتو أمر 
مخال�ف لقرار مجلس الن�واب وطلب 
الحكوم�ة العراقي�ة بإخ�راج القوات 
األجنبية من البالد«. وبني أن “حكومة 
رئي�س ال�وزراء املكلف محم�د توفيق 
عالوي س�تكون أول أولوي�ات عملها 
تنفي�ذ قرار الربمل�ان بإخ�راج القوات 
األجنبية”، موضحا أن “تحالف الفتح 
دعم حكومة عالوي مقابل تنفيذ قرار 

الربملان”.

السفري الفلسطيني: العراقيون حرروا القدس أربع مرات

البنتاغون تعلن حصيلة إصابات جديدة للقصف اإليراين عىل »عني األسد«

الفتح يعد عودة 
عمل حلف الناتو يف 
العراق خمالفًا لقرار 

الربملان

        بغداد / المستقبل العراقي

تعهد وزير الصحة جعفر صادق عالوي، أمس الس�بت، للشعب واملرجعية 
باتخاذ االجراءات الالزمة لحماية الشعب من فروس كورونا.

وقال وزي�ر الصحة جعفر صادق عالويفي بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، انه«ومنتس�بي الوزارة كافة، يتعهد أمام ش�عبنا واملرجعية، 
باتخ�اذ اإلج�راءات الوقائي�ة والعالجي�ة املمكن�ة لحماي�ة ش�عبنا م�ن 
االمراض الس�ارية ال سيما مرض الكورونا«. ودعا جميع الجهات املعنية، 
ب�«التعاول�ن من وزارة الصح�ة لتنفيذ اإلجراءات الوقائي�ة الالزمية وكل 

حسب اختصاصه تنفذا ملا جاء يف خطبة املرجعية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مفوضي�ة حقوق االنس�ان يف الع�راق، أمس الس�بت، رصد حاالت 
استغالل للمواطنني بسبب فروس كورونا.

وق�ال عض�و اللجنة ع�ي البيات�ي يف تغريدة ع�ىل موقع »توي�رت« انه«يف 
األزمات تحتاج البلدان والش�عوب اىل التكاتف ال االس�تغالل؛ لكننا رصدنا 
وجود حاالت اس�تغالل لحاجة املواطن اىل مستلزمات الوقاية من فروس 
كورون�ا«. ودعا البياتي الجه�ات املعنية اىل« متابع�ة الصيدليات واملذاخر 

لضمان عدم استغالل املواطن«.

        المستقبل العراقي / حيدر السعد

اعلن محافظ ميسان عي دواي الزمإيقاف العمل يف منفذ الشيب الحدودي 
م�ع إيران اعتباراً من الس�بت، محذراً من عدم تطبي�ق هذا القرار من قبل 
خلي�ة األزمة العليا املركزية يف مجلس ال�وزراء بالتصدي لفايروس مرض 

كورونا. 
وأك�د دواي، يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه بأنه يف حالة 
عدم االس�تجابة للقرار س�يلجئ إىل خطوات تصعيدية شعبية لتنفيذ قرار 
االغالق بعد ان تأكد لدى الجارة إيران اإلصابات التي تنذر بالخطر، منتقداً 
»ع�دم تنفي�ذ الخلية املركزية ق�رار الحكومة املحلية لضم�ان عدم دخول 
الفاي�روس إىل املحافظ�ة.  وب�ني » الزم » بان املنفذ سيس�تقبل املواطنني 
العراقي�ني العائدي�ن إىل أرض الوط�ن فقط م�ع اتخاذ اإلج�راءات الالزمة 
الوقائي�ة صحي�اً، قانونياً، ادارياً، من قبل دائرة صح�ة املحافظة والدوائر 
ذات العالقة«. ويذكر بان محافظة ميس�ان عقد اجتماعاً مع مديري عام 
دائرة صحة املحافظة واملنفذ يف الش�يب الحدودية ملناقش�ة تداعيات عدم 

غلق املنفذ بعد قرار الحكومة املحلية يف ميسان.

وزير الصحة يتعهد للشعب واملرجعية باختاذ 
االجراءات الالزمة ضد كورونا

مفوضية حقوق االنسان ترصد »حاالت 
استغالل« للمواطنني بسبب »كورونا«

حمافظ ميسان » هيدد بالتصعيد يف حالة عدم تنفيذ قرار غلق 
 منفذ الشيب احلدودي بعد إصابات كورونا يف إيران 

        بغداد / المستقبل العراقي

اقرتح عض�و اللجن�ة املالية حنني 
القدو، أمس السبت، حلوالً لتخفيف 

العجز الحاصل يف املوازنة العامة.
وق�ال القدو، يف ترصي�ح صحفي، 
إن »املوازنة تواج�ه تحديات كربى 
ما ل�م تض�ع الحكوم�ة مخرجات 
حقيقية«، مش�راً إىل أن »السيطرة 
ع�ىل املناف�ذ الحدودي�ة، فضالً عن 
جباي�ة الكهرب�اء وامل�اء يمكن أن 
يدع�م املوازنة ويخف�ف من العجز 

الحاص�ل فيها الس�يما وأن العراق 
يخ�رس مبال�غ كبرة بس�بب عدم 

السيطرة عىل مداخل املنافذ«.
املكلف�ة  »الحكوم�ة  أن  وأض�اف 
الب�د أن تعم�ل ع�ىل وض�ع خطط 
بش�كل  الع�ام  امل�ال  الس�تخدام 
عقالن�ي واقتص�ادي باإلضافة إىل 
تفعيل الربنام�ج الحكومي وتنفيذ 
مش�اريع مهمة«. وتاب�ع أن »نحو 
متوقف�ة  عمالق�ا  مرشوع�ًا   162
بس�بب عدم وجود الرقابة الالزمة 

عىل املقاولني املتعاقدين«.

املالية الربملانية ترصد: )162( مرشوعًا عمالقًا 
متوقفًا وتطرح حلول لتخفيف عجز املوازنة
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    بغداد / المستقبل العراقي

يف الوق�ت ال�ذي تؤكد في�ه وزارة النف�ط أيمانها بمبدأ 
أحرتام الرأى والرأي اآلخر واالخذ بجميع املالحظات التي 
تصب يف خدمة الصالح العام ، فإنها تؤكد عىل رضورة 
ان تتسم جميع الترصيحات واألراء والتعليقات بالدقة 

واملسؤولية واألمانة املهنية والوطنية واملوضوعية .
وحول ترصيحات عضو مجلس الن�واب النائب عدنان 

الزريف، التي أدىل بها إلحدى القنوات الفضائية.
فأن الوزارة تؤكد ع�دم دقة االرقام واملعلومات الواردة 

يف ترصيحات النائب الزريف يف برنامج »من بغداد » .
ومن أجل أيضاح الحقائق للمواطنني والرأى العام.  

تؤك�د الوزارة بإن معدل النفط الخ�ام املجهز للمصايف 
العراقي�ة  هو بكمية )644( ال�ف برميل باليوم وليس 

بكمية )مليون ( برميل كما رصح به النائب الزريف !،

ام�ا مبيعات املنتج�ات النفطية فهي تع�ادل ماقيمته 
)13( مليار دوالر ولي�س )23( مليار  دوالر كما رصح 

به النائب الزريف !
وان أي�رادات املبيع�ات الفعلية للمنتج�ات النفطية قد 
بلغت  )10.6( ترلي�ون  دينار عراقي وليس كما ذكره 

النائب الزريف من انها التتجاوز )2( ترليون دينار !
ام�ا قيمة االجمايل م�ن املنتجات النفطي�ة فيما لو تم 
اس�تريادها لس�د الحاجة املحلية بالكام�ل فإنها تقدر 

حوايل )12.2( مليار دوالر سنوياً.
وان كلفة البنزين املس�تورد لسد النقص مابني العرض 

والطلب فإنها تعادل ماقيمته )1.7( مليار دوالر . 
ان املوارد املذكورة ملبيعات املش�تقات النفطية التشمل 
الكل�ف التش�غيلية والنفق�ات االخرى الت�ي َمولت من 
مبيعات املشتقات النفطية ، وخصوصاً رواتب املوظفني 
ال�ذي يقدر عددهم ب)30 ( ال�ف موظف ، وعليه ليس 

من املنطق أفرتاض غلق ه�ذه املصايف الن ذلك ينطوي 
عىل ترسيح هذه االعداد الكبرية من العاملني  ، علماً ان 
وزارة النفط تواجه ضغوطاً مستمرة الستيعاب اعداداً 
كب�رية من العاطل�ني والخريجني ، حيث تم اس�تيعاب 

عدة اآلف منهم وأنخراطهم بالعمل يف املصايف .
والبد لنا جميعا عدم أغفال حقيقة مهمة ونحن نتناول 
قضي�ة  تتعلق بآليات توفري املش�تقات النفطية ، وهي 
أن من اهم االسباب الرئيسية التي أدت اىل زيادة كميات 
أس�ترياد املش�تقات النفطية من الخ�ارج ، هو أرتفاع 
نس�بة النقص والعجز الحاصل  يف االنتاج الوطني من 
املش�تقات النفطي�ة ،  بعد خروج مصف�ي الصمود يف 
بيج�ي عام 2014 ع�ن االنتاج بس�بب تعرضه للتدمري 
والتخري�ب من قب�ل العصاب�ات االرهابية ، وخس�ارة 
طاقة تكريري�ة تقدر ب)300 الف برمي�ل يوميا ( من 
املش�تقات النفطية ،  فضالً عن خروج   مصاف أخرى 

يف محافظات )نينوى ، صالح الدين ، كركوك ، االنبار ( 
ع�ن الخدمة  يرتاوح انت�اج الواحدة منها   مابني )10-

30( ال�ف برميل يوميا  لنفس األس�باب الواردة ذكرها 
، م�ع االخذ بنظر االعتبار الزي�ادة الحاصلة بعد ذلك يف 
معدالت أس�تهالك املش�تقات النفطية بعد تحرير عدد 

من املحافظات من قبضة العصابات االرهابية .
وهن�ا تؤك�د وزارة النفط لجمي�ع االجه�زة والجهات 
الرقابي�ة املعني�ة واملهتمني والس�ادة اعض�اء مجلس 
الن�واب ع�ن أس�تعدادها لتوف�ري البيان�ات والوثائ�ق 
املطلوبة من قبلها لالطالع عليها ، واالجابة عىل جميع 
االستفس�ارات بش�فافية عالي�ة ، من أج�ل تجنيبهم 
الوقوع يف املحظور وعدم التداول والترصيح بمعلومات 
غ�ري دقيق�ة . علماً أن ال�وزارة تقوم بن�ر املعلومات 
املتعلقة بالنشاط النفطي عىل موقع الوزارة االلكرتوني 

الرسمي .

النفط تصدر ايضاحًا حول ترصحيات احد النواب وتؤكد باألرقام نشاطاهتا كافة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت وزارة التخطيط، أن التعداد الس�كاني 
سيكون آمناً لدعم سياسات التنمية.

وقال وزير التخطي�ط نوري الدليمي يف كلمة 
خالل حفل توقيع مذكرة تعاون مش�رتك مع 
 )UNFPA( صن�دوق األم�م املتحدة للس�كان
لدع�م جهود تنفي�ذ التع�داد العام للس�كان 
واملساكن املزمع تنفيذه نهاية العام الجاري 
وبحس�ب م�ا نقل�ت الوكال�ة الرس�مية، إن 
»االتفاقي�ة تأتي ضم�ن اس�رتاتيجية وزارة 

التخطي�ط يف توحيد جميع الجه�ود الوطنية 
والدولي�ة نح�و تنفي�ذ التع�داد الع�ام وفقاً 
للتوقيت�ات واألهداف التنموي�ة املحددة له«، 
مش�رياً إىل أن »التع�داد س�يكون تع�داداً آمناً 

لدعم سياسات التنمية«.
الثال�ث  القط�ري  »الربنام�ج  أن  وأض�اف 
لصندوق األمم املتحدة للسكان 2020- 2024 
يعد انطالقة مهمة لتعزيز العمل السكاني يف 
الع�راق، إذ ت�ّم بلورة أولوياته بالتش�اور مع 
جمي�ع الركاء م�ن وزارات وإدارات محلية 
ووكاالت األم�م املتح�دة ومنظم�ات حق�وق 

اإلنس�ان ومنظمات املجتمع املدني والقطاع 
الخاص وبما ينس�جم مع األولويات الوطنية 
يف خط�ة التنمي�ة الوطني�ة 2020-2018«، 
مؤك�داً أن »ال�ركاء كاف�ة س�يعملون م�ع 
صن�دوق األم�م املتحدة للس�كان ع�ىل تبني 
آليات تس�اهم يف تحقيق مخرجات الربنامج 
القطري للس�نوات األرب�ع املقبلة والتي تعزز 
القدرات يف مجاالت دعم التعداد العام للسكان 
لإلفادة منه يف الصحة وتنظيم األرسة وتعزيز 
املساواة بني الجنسني وتمكني املرأة وتحديث 

الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية .

وزير التخطيط: التعداد السكاين سيكون لدعم 
سياسات التنمية

    بغداد / المستقبل العراقي

دش�ن وزير الثقافة والسياحة واآلثار عبد 
األم�ري الحمداني، مروع إنش�اء القرية 
الس�ياحية يف أهوار الجبايش جنوب رشق 
محافظ�ة ذي ق�ار ضمن مش�اريع البنى 
التحتي�ة يف األهوار بوضع حجر األس�اس 
لها.وأكد الحمداني يف بيان تلقته »املستقبل 
العراقي«، إن »هذه القرية السياحية هي 
واحدة من مش�اريع تتعلق بتطوير قطاع 
السياحة عرب توفري البنى التحتية املالئمة 
لجذب الس�واح, بعد أن ش�هدت األهوار يف 
الفرتة االخرية توافد االف السياح املحليني 
واألجان�ب بع�د ضمه�ا اىل الئح�ة الرتاث 
القري�ة  »ه�ذه  إن  إىل،  العاملي«.وأش�ار 
الس�ياحية ضم�ن تخصيص�ات موازن�ة 
201٩ وه�ي يف ط�ور إكم�ال التصاميم« 
الثقاف�ة والس�ياحة  إن »وزارة  اىل  الفت�ًا 
واآلث�ار س�تمول ه�ذا امل�روع وم�ن ثم 

سيعرض لإلس�تثمار لتفعيل دور القطاع 
الخ�اص يف مجال الس�ياحة«.وأوضح، إن 
»القري�ة الس�ياحية تض�م دار إس�رتاحة 
للزوار القادمني لإلهوار، فضال عن مرافق 
سياحية وخدمية أخرى مما يضفي صورة 
جمالية لواق�ع األهوار وعنرص جذٍب مهٍم 
للس�ياح لزيارة أهوار النارصية«.وأش�ار 
الحمداني إىل »أنه سيتم تكرار هذا املروع 
يف مناط�ق أخ�رى م�ن املحافظ�ة بهدف 
اإلرتق�اء بواق�ع البنى التحتي�ة يف مناطق 
االه�وار واآلث�ار يف ذي ق�ار«.وكان وزي�ر 
الثقافة والس�ياحة عبد األم�ري الحمداني 
قد أعرب لدى زيارته صباح اليوم الجمعة 
ديوان قبيلة بني أس�د يف ذي قار، بحضور 
عدد من وجهاء وشيوخ عشائر املحافظة 
عن تثمينه وتقديره العايل للموقف املرف 
لشيوخ ذي قار« مؤكداً عىل، أن »العشائر 
ستبقى خط الدفاع األول عن وحدة العراق 

وسيادته واستقالله .

وزير الثقافة يدشن إنشاء القرية 
السياحية يف أهوار اجلبايش

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

)النج�ف  محافظ�ات  يف  الرتبي�ة  مديري�ات  اعلن�ت 
األرشف، كرب�الء املقدس�ة، ذي ق�ار، واس�ط، باب�ل، 
املثنى، الديوانية، ميس�ان( عن توج�ه تالميذ املرحلة 
االبتدائية امس الس�بت املوافق ال�22 من شهر شباط 

/ فرباير الحايل ألداء امتحانات نصف السنة.
وبين�ت تربية محافظ�ة النج�ف األرشف يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراقي«، ان »اليوم األول ش�هد دخول 
2٩2344 تلميذا وتلميذة لخوض امتحان نصف السنة 
للمرحل�ة االبتدائي�ة، فيم�ا كش�فت املديري�ة العامة 
للرتبية يف محافظة واسط عن مشاركة 270888 الف 

تلميذ من كال الجنسني.
كم�ا ادى امتحان نصف الس�نة يف تربي�ة املثنى نحو 
1٩٩ ألف تلميذ وتلميذة، اما تربية محافظة الديوانية 
فقد كان هناك 255828 تلميذا وتلميذة، واكدت تربية 
محافظ�ة بابل عن خ�وض 425018 تلمي�ذ وتلميذة 
امتح�ان نصف الس�نة، فيما س�جلت تربي�ة ذي قار 
416424 تلمي�ذ وتلميذة يف املحافظ�ة ألداء االمتحان 
اليوم الس�بت، وكذلك الحال يف تربية ميسان فقد أدى  
225 الف تلميذ من كال الجنسني امتحاناتهم الخاصة 
بنصف الس�نة، فضالً عن تربية كربالء املقدس�ة فقد 

شهدت دخول 284288 تلميذاً وتلميذة.
وتج�در االش�ارة اىل ان معايل وزي�رة الرتبية الدكتورة 
س�ها خليل الع�ي بك تتاب�ع عن كثب س�ري اجراءات 
املس�تلزمات  كاف�ة  بتوف�ري  وأوص�ت  االمتحان�ات، 

الرضورية إلنجاحها.

تالميذ املرحلة االبتدائية 
يف املحافظات اجلنوبية يؤدون 

امتحانات نصف السنة
    بغداد / المستقبل العراقي

اتخ�ذت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اجراًء بش�أن خريجي االختصاصات الطبية 
لغ�رض التعيني.وذكرت الوزارة يف بيان لها تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنها 
»ارسلت االوامر الجامعية لالختصاصات الطبية والصحية ومنها خريجني كلية التحليالت 
املرضية وللدراستني الصباحية واملسائية للدورين االول والثاني والتكميي عدا كلية مزايا 
االهلية بس�بب االوضاع الراهن�ة وللعام ال�درايس 2018-201٩ اىل وزارة الصحة ووزارة 

التخطيط من أجل توزيع االسماء حسب التعيني املركزي لقانون التدرج الطبي .

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة التجارة عن مقرتح إلقامة 
مع�رض بغداد ال�دويل بدورت�ه الجديدة يف 
ش�هر نيس�ان املقبل، بع�د ان كان مقررة 
يف ش�هر تري�ن األول امل�ايض وتأجل�ت 
بس�بب التظاهرات.وقال الناطق الرسمي 
باس�م ال�وزارة محم�د حن�ون يف ترصيح 
صحفي، إن »الوزارة استأنفت نشاطاتها 
فيم�ا يخص إقامة املع�ارض التخصصية 
ومعرض بغ�داد الدويل، الفت�ًا إىل أن هناك 
مقرتح�ًا إلقام�ة مع�رض بغ�داد ال�دويل 
بدورته الجديدة يف ش�هر نيس�ان املقبل«.

وأضاف، أنه »بعد استقرار الوضع األمني، 
بدأت وزارة التجارة بباكورة نشاطتها التي 
ستبدأ بإقامة املعرض الدويل للكتاب الشهر 
املقب�ل يف مع�رض بغ�داد، برعاي�ة رئيس 
الوزراء«، الفتاً إىل أن »الوزارة أعدت خطة 
إلع�ادة العم�ل باملع�ارض التخصصية يف 
بغداد واملحافظات، كالزراعية والصناعية 
والعلمية وغريها«.وكان�ت وزارة التجارة 
قد ق�ررت، يف وقت س�ابق، تأجي�ل إقامة 
مع�رض بغداد الدويل بدورته ال�)46( التي 
كان م�ن املقرر إقامته�ا يف ترين الثاني 
201٩، إىل إش�عار آخ�ر، بس�بب أح�داث 

التظاهرات التي شهدتها البالد.

التعليم تتخذ اجراًء بشأن خرجيي االختصاصات الطبية لغرض التعيني

التجارة تقرتح إقامة معرض بغداد يف نيسان بعد تأجيله بسبب التظاهرات

مديـر عـام السمنـت يؤكـد السعـي لتخفيـض أسعـار الوقـود 
وتقليـل كلـف اإلنتـاج وأنعـاش الصناعـة فـي نينـوى

    بغداد / المستقبل العراقي

كش��ف مدير عام الركة العامة للس�منت العراقي�ة إحدى رشكات وزارة 
الصناع�ة واملعادن عدن�ان الغنام »عن س�عي ال�وزارة والركة لتخفيض 
أس�عار النفط االس�ود والغاز املجهز ملعامل الركة س�يما وان نسبة كلف 
الوقود تش�كل )30%( من كلف اإلنتاج وذلك خالل زيارته هذا اليوم االربعاء 
املواف�ق 1٩/ 2 / 2020 إىل محافظ�ة نين�وى وتفق�ده معاونية الس�منت 
الش�مالية وبعض املعام�ل التابعة لها والتي ش�ملت معمل س�منت حمام 
العلي�ل ومعمل س�منت الحدباء لالطالع والوقوف عىل س�ري العمل واإلنتاج 

يف هذه املعامل ».
وأش��ار مدي�ر عام الركة خ�الل أجتماعه بالك�وادر املتقدم�ة ملقر إدارة 
معاونية السمنت الش�مالية ومعمي سمنت حمام العليل والحدباء بحسب 
بيان ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، اىل »التحدي�ات واملعوقات التي تحتاج اىل 
تظافر جهود إدارة الركة ومعاملها مع كافة العاملني فيها لغرض تذليلها 
وتجاوزه�ا وتحقيق أعىل املس�تويات اإلنتاجية والتس�ويقية وفق برنامج 
س�يتم أعداده آخذين بنظ�ر االعتبار املقرتحات املطروح�ة للنهوض بواقع 
الرك�ة ومعامله�ا ، مؤكداً عىل أهمي�ة إضافة خط�وط إنتاجية جديدة يف 
معامل الس�منت كونها ستس�هم يف زيادة اإلنتاج وتعظيم اإليرادات وتوفري 
ف�رص عمل كبرية ألبناء محافظة نينوى وتش�غيل االيدي العاملة املوجودة 

وتقليل الرتهل الوظيفي الذي تعاني منه هذه املعامل .
وأك�د الغنام س�عيه ومتابعته ملوضوع الرواتب املرتاكم�ة للعدد املتبقي من 
منتس�بي املعاونية والبالغ عددهم )202( منتس�ب والتدخل شخصيا لحل 
املوض�وع م�ع الجهات االمني�ة مبارشة والتق�ى عدد من موظف�ي العقود 
واالج�ور اليومي�ة للنظ�ر يف طلباته�م ، مثمن�ا يف ذات الوق�ت جهوده�م 
االس�تثنائية يف اعادة العمل ملعام�ل الركة يف املحافظة بظرف قيايس رغم 
نس�بة الدمار الكب�رية التي طالتها بس�بب إرهاب داع�ش ، مؤكدا الوقوف 
معهم وحلحلة قضاياهم مع الجهات املعنية لضمان حقوقهم اسوة بباقي 
منتس�بي الركة.م�ن جانبهم أكد العاملون يف معاونية السمنت الشمالية 
واملعامل التابعة لها عزمهم وهمتهم لالرتقاء بواقع العمل ومساندة اإلدارة 
العلي�ا يف تنفيذ خططها وتطلعاته�ا  للنهوض باإلنتاج كم�اً ونوعاً لخدمة 

الصناعة الوطنية ودعم املواطن العراقي .

حمافظ البرصة يوجه بعدم السامح بدخول أي وافد من ايران 
إال بعد خلوه من »كورونا«

أطباء بصريون يدعمون محلة التوعية ضد »فايروس«

قسم شؤون املواطنني يف حمافظة البرصة 
يستقبل عرشات الشكاوى والطلبات

دعم قدرات املبدعات من ذوي االحتياجات اخلاصة

     المستقبل العراقي / صفاء الفريجي

وجه محافظ البرصة اسعد عبد األمري العيداني 
دائرة صحة البرصة بعدم الس�ماح لدخول اي 
وافد من جمهورية ايران اإلسالمية إىل البرصة 
إال بعد اس�تحصال الفح�ص الطبي للتاكد من 

عدم وجود أي اعراض ملرض كورونا«.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان صحف�ي ص�ادر عن 
مكتب�ه اإلعالم�ي الخ�اص ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، أنه تم توجيه دائرة صحة محافظة 
البرصة باتخاذ اإلج�راءات االحرتازية وملا لهذا 
املرض من خطورة ع�ىل حياة الناس برضورة 
ع�دم دخ�ول أي واف�د م�ن جمهوري�ة ايران 
اإلس�المية إىل املحافظة إال بع�د القيام بإجراء 
الفحوص�ات الطبية االحرتازية التي تؤكد عدم 
إصاب�ة أي وافد بأعراض م�رض كورونا الذي 

انتر يف بعض الدول .
وبع�د حمل�ة التوعية والتثقي�ف الصحي التي 
ينفذه�ا قس�م الصح�ة العامة ش�عبة تعزيز 
الصح�ة وبأرشاف دائرة صح�ة البرصة نفذت 
األس�نان  إىل مرك�ز  زي�ارة  الصحي�ة  الف�رق 
التخص�ي األول يف الب�رصة والتق�ى الفريق 
مدير املركز الدكتور وس�ام كري�م والذي أثنى 

عىل حمل�ة التوعية الخاصة بفايروس كورونا 
م�ن حيث ط�رق الوقاية والخط�وات الصحية 

املتخذة.
وذكر اع�الم دائرة صحة الب�رصة يف بيان ورد 
ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان »الفري�ق الطب�ي 
التقى أطباء األس�نان وتم التح�دث عن حملة 
التوعي�ة الت�ي ينفذها قس�م الصح�ة العامة 

واعلن�وا دعمه�م لهذه الحملة الت�ي تهدف اىل 
توعي�ة املواطنني حول م�رض كورونا واتخاذ 
اإلجراءات الوقائية«.وقالت مدير الشعبة )ريا 
حبي�ب ( ان حملة التوعية ضد فايروس كرونا 
مستمرة وحس�ب توجيه دائرة صحة البرصة 
باملعلوم�ات  وتزويده�م  املواطن�ني  لتعري�ف 

الصحية لوقايتهم من االمراض.

    البصرة / المستقبل العراقي

اعلن قسم شؤون املواطنني يف محافظة البرصة 
عن »استقبال شعبة الشكاوى والطلبات خالل 
االس�بوع املايض وعن طريق نوافذها املختلفة 
..عرات الش�كاوى والطلبات الرس�مية التي 
وردت لقس�م ش�ؤون املواطن�ني .. وتح�رص 
الشعبة عىل توثيقها واتحويلها للجهات املعنية 
.. لالرساع يف تنفيذها ووضع الحلول املناس�بة 
ملعالجتها ». وتقدر اعداد الشكاوى الخطية ما 
بني ال ٩5 اىل 120 من ش�كوى او طلب رسمي 
.. فضال عن الرصد االعالمي الذي يواصل رصد 
الحاالت الخدمي�ة التي وصلت اىل 35 حالة هذا 
االس�بوع .. وتستمر هواتف الشعبة باستقبال 
االتص�االت التي تج�اوزت ال700 يف االس�بوع 
امل�ايض يف االجابة عن االستفس�ارات املبارشة 
وبام�كان   .. الهاتفي�ة  الش�كاوى  وتدوي�ن 
املواطنني االتصال لتسجيل الشكاوى الخدمية 
او االستفس�ار . ع�ن مختل�ف املح�اور .. عرب 

الهواتف املجانية ..
0770٩1٩1٩58 و0770٩1٩2017.

م�ن جان�ب آخ�ر ش�ارك ع�دد م�ن موظف�ي 
وموظفات شعبة الشؤون االجتماعية يف قسم 

ش�ؤون املواطن�ني .. يف بازار  للح�رف اليدوية 
واالعم�ال املنزلي�ة م�ن اكالت واعم�ال اخرى 
.. لدع�م اب�داع ذوي االحتياج�ات الخاصة من 
الكفيف�ات ب�ارشاف مجموع�ة م�ن س�يدات 
االعمال واقيم البازار يف حدائق ومتنزه الخورة 
».وطرح�ت فك�رة ادم�اج الكفيف�ات وعرض 
اعمالهن املنزلية كبقية املشاركات من السويات 
بتنس�يق مميز من الناشطة والكاتبة االستاذة 

خل�ود بناي البرصي وتلق�ت دعم وترحيب من 
جميع املتواجدين من ضيوف والحارضين عىل 
املس�توى الع�ام ». وكان تواج�د ممي�ز وفعال 
لكادر ش�عبة الش�ؤون االجتماعية عن طريق 
مش�اركة عدد م�ن موظفاتنا يف الب�ازار فضال 
عن الدع�م االعالمي والتنس�يقي .. لهذا العمل 
الذي يعد من اه�م االعمال التي ترتقي بالواقع 

االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة .

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت أمانة بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن تسعة 
مواقع و فتح أربعة شوارع كانت مغلقة خالل الشهرين 

املاضيني فقط».
االمانة بينت يف بيخان ورد ل�«املستقبل العراقي«، »قيام 
الجه�د اآليل والهن�ديس الخ�اص بامان�ة بغ�داد وقيادة 
عمليات بغ�داد وبمتابعة مكتب امني بغ�داد ومع بداية 
السنة الحالية برفع الكتل الكونكريتية عن تسعة مواقع 
مختلف�ة باالضافة اىل رفع الكتل الكونكريتية عن أربعة 

شوارع واعادة فتحها امام حركة السري واملرور ».
واضافت ان�ه »توزعت عىل جانبي الكرخ والرصافة من 
بغداد ابرزها س�وق العمارة يف الشعب وشارع السفارة 
الصومالية وسط العاصمة وغريها من املواقع والشوارع 
والت�ي كانت مغلق�ة لس�نوات طويلة وبإس�ناد الجهد 
الخاص بالدوائر البلدية وحس�ب الرقعة الجغرافية لكل 

موقع.

امانة بغداد تعلن
 رفع الكتل الكونكريتية عن »9« مواقع 

وتفتح »4« شوارع

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت الهيئ�ة العامة للكمارك ، عن ضبط أدوية برية 
وأجه�زة طبية لغس�ل ال�كىل منتهية الصالحي�ة معدة 
للتهريب يف كمرك ام قرص الش�مايل.وذكر بيان للكمارك 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه ، ان »الس�لطة 
الكمركي�ة يف كم�رك ام ق�رص الش�مايل وبالتع�اون مع 
الجهات الساندة ضبطت حاوية حجم )20( قدم تحتوي 
ع�ىل أدوية برية مختلفة وأجهزة طبية ومواد لغس�ل 
ال�كىل منتهي�ة الصالحية مخالفة لروط االس�ترياد يف 
محاول�ة لتهريبه�ا خ����الف�اً للضواب�ط والتعليمات 
النافذة«.وأك�د »ع�ىل اتخ�اذ اإلج�راءات القانونية بحق 
السيارات املخالفة حسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 

1٩84 النافذ .

ضبط أدوية برشية وأجهزة طبية 
معدة للتهريب يف أم قرص



www.almustakbalpaper.net العدد )2089( االحد  23  شباط  2020 اعالنات4

وزارة الكهرباء 
الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية يف املنطقة اجلنوبية 

م / متديد تاريخ غلق 
تعل�ن الرشك�ة العامة النت�اج الطاق�ة الكهربائية يف املنطق�ة الجنوبية 
ع�ن تمديد تاريخ الغل�ق للمناقصات وكما مدرج يف الج�دول ادناه فعىل 
الراغبني باالش�راك من ذوي االختصاص مراجعة مقر الرشكة الكائن يف 
تقاطع الطويس�ة / قسم الشؤون التجارية لتسلم املواصفات والرشوط 
للمناقص�ات مقاب�ل مبلغ�ا وقدره ) 75000 ( فقط خمس�ة وس�بعون 
الف دين�ارا غري قابل للرد علما بان اخر موعد لقبول العطاءات الس�اعة 
الثانية عرش ظهرا من الدوام الرسمي ليوم الغلق ويتحمل من ترسو عليه 

املناقصة اجور االعالن .... مع التقدير 
 www.moelc.gov.iq

 south_product_commercial@moelc.gov.iq

عـ / املهندس 
موفق يوسف عزيز 
املدير العام وكالة 
رئيس جملس االدارة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )22(  والصادر يف 2020/1/28 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأج�ري العقارات املدرجه تفاصيله�ا يف ادناه والعائدة 
ملكيته�ا اىل مديري�ة بلدي�ة الحمداني�ة  وفق�ا الح�كام القانون )21( لس�نة 
)2013( وبطريق�ة املزاي�دة العلنية . فعىل الراغبني بااليج�ار مراجعة مديرية 
بلدي�ة  الحمداني�ة  وخ�الل مدة )30(  ي�وم  تبدأ من اليوم الت�ايل لنرش االعالن  
بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة )50%( من القيمة 
املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و 
علي�ه املزايدة كافة املصاريف املتعلقة بن�رش االعالن واية مصاريف اخرى عىل 
ان يقوم  املستأجر بتسديد بدل االيجار بالكامل  والرسوم االخرى وابرام العقد 
وخالل )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر 
ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حس�اب الن�اكل وتحمله فرق البدلني 
وكافة املصاريف املرتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له 

بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية الحمدانية  .
مالحظة /  مدة االيجار سنة واحدة فقط .

احلقوقي
عبد القادر امحد حسن
مدير بلديات حمافظة نينوى

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة الكتاب العدول يف الكرخ  
العدد العمومي 4121 

السجل 21 
التاريخ 19 / 2 / 2020 

اعالن
بواسطة السيد الكاتب العدل يف الكرخ املسائي املحرم 

املن�ذر / حس�ني عبد الله عبد وكيل�ه املحامي صالح مه�دي محمد بالوكالة 
املرقم�ة 3496 س�جل 18 يف 3 / 2 / 2020 الص�ادرة من كات�ب عدل الكرخ 

الصباحي 
عنوانه ) غرفة محامني الكاظمية ( 

املنذر اليه / خالد حميد يعقوب 
عنوانه : ) الريموك م 612 ز 22 بناية 60 محل 2 ج / 1 ( محل قصابة مجاور 
ماركت البان للتس�وق املنزيل سبق يل ان س�ريت اليكم االنذار بواسطة السيد 
الكات�ب العدل يف الكرخ املس�ائي بالع�دد 3286 س�جل 17 بتاريخ 11 / 2 / 

2020 والذي يقيض 
منت قد اس�تأجرت مني املحل املرقم ) 2 ج / 1 ( املش�يد عىل العقار املرقم ) 
8 / 2058 ( مقاطع�ة 20 داودي واملس�تغل من قبل�ك ) قصابة ( ببدل ايجار 
ش�هري قدره ) 600,000 س�تمائة الف دينار عراقي ( يدفع اليوم االول من 
كل ش�هر ولعدم رغبتي بتجديد العقد لذا اطلب منك تسليم املأجور خالياً من 
الشواغل يف مدة اقصاها 1 / 3 / 2020 وبعكسه ساضطر اىل اتخاذ االجراءات 
القانوني�ة بحق�ك واقامة دع�وى قضائية ل�دى املحاكم املختص�ة وتحميلك 
كافة املصاريف والرس�وم واتعاب املحاماة اضافة اىل دعاوى االرضار وبدالت 
االيجار املس�تحقة بذمتك وعند ذه�اب املبلغ القضائي عىل عنوانكم املثبت يف 
االن�ذار اتضح بأنك مرتح�ل اىل جهة مجهولة وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
بموجب ورق�ة التبليغ املختومة من قبل مركز رشطة املأمون ومختار محلة 

612 حي الريموك لذا اقتىض تبيلغك بواسطة الصحف املحلية  .

جمهورية العراق 
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 
محكمة بداءة الكاظمية

العدد 2378 / ب / 2019 
التاريخ 19 / 2 / 2020 

اعالن 
اىل املعرض عليه / مجيد غني حميد  

اقام املعرض عباس فاض�ل ناجي الدعوى البدائية 
املرقم�ة اعاله يطلب فيها الزام�ه بدفع مبلغ قدره 
خمس�ة مالي�ني تس�عمائة وخمس�ني ال�ف دين�ار 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القائم 
بالتبلي�غ وتأييد املجل�س البلدي عليه تق�رر تبليغك 
اعالن�ًا بصحيفت�ني محليت�ني للحضور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافعة املصادف ي�وم 27 / 2 / 
2020 الس�اعة التاسعة صباحاً وعند عدم حضورك 
او من ينوب عنك قانوناً سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق القانون 

القايض / عيل حسني العطيه

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

دار القضاء يف حي الشعب 
محكمة بداءة الشعب 

العدد 146 / ب / 2020 
التاريخ 18 / 2 / 2020  

اىل املدعى عليهما / 1- رعد كاظم سلمان 
2- عدي كاظم سلمان 

م / اعالن تبليغ 
اقام املدعي عمر صب�اح فاضل الدعوى املرقمة اعاله 
والذي يطالبكم�ا بتأدية مبلغ س�تة وعرشون مليون 
وخمس�مائة ال�ف دينار عراقي عن باق�ي رشاء ابقار 
منهما , وملجهولية محل اقامتكما وحسب رشح املبلغ 
القضائي وتأييد املختار واملجلس املحيل لحي البيضاء 
عليه قررت املحكمة نرش التبليغ بصحفيتني محليتني 
يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف يوم املرافعة 
املص�ادف 1 / 3 / 2020 الس�اعة الثامنة صباحاً ويف 
حال�ة ع�دم حضوركم�ا او من ين�وب عنكم�ا قانوناً 
ستجري املرافعة بحقكما غيابياً وعلناً وفق القانون    

القايض / ضياء كاظم الكناين

مديرية تنفيذ البرصة
رقم االضبارة: 2020/227

التاريخ: 2020/2/13
تنويه

نرش يف جريدة العراق بالعدد 1130 وجريدة املستقبل بالعدد 2085 
بتاري�خ 2020/2/17 ون�رش / قرار محكمة الب�داءة املتخصصة 
بنظر الدعاوى التجارية يف البرصة بالعدد )101/ب/2018( خطأ 

والصحيح هوة )101/ت/ 2018( لذا اقتىض التنويه.
������������������������������������������������������

مديرية تنفيذ بعقوبة
رقم االضبارة/ 2019/2454

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ بعقوب�ة الس�يارة املرقم�ة 28231/أدياىل 
متس�يوبويش النرسالعائ�ده للمدي�ن واجد حمد ش�هاب املحجوز 
لق�اء طلب  الدائ�ن مها زيدان عمران البال�غ)10525000( عرشة 
ماليني وخمسمائة وخمسة وعرشون الف دينار دينارفعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة  هذه املديرية  خالل مدة  )10( عرشة أيام تبداء 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه  التامينات القانونية عرشة  
من املائة من القيمة املقدرة والبالغة ) 5000000( خمس�ة ماليني 

دينار فقط والداللية عىل املشري
املنفذ العدل

جاسم محمد سلطان
املواصفات :

س�يارة مودي�ل 2010 اج�رة  النرس متس�يوبويش  الل�ون مصفر 
برتقايل

نرش مناقصة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

فعىل الراغبني باالشراك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 
)2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم 
ورق�م املناقص�ة اىل العنوان االت�ي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب 
،رشكة عامة  � الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 5/نيسان /2020 الساعة الثانية عرش ظهرا 
حسب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم 
الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف 
الجن�وب / رشك�ة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 5/نيس�ان/2020 الس�اعة الواحدة بعد الظهر 

حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 250,000 دوالر( مائتان وخمسون  الف دوالر امريكي 

4 � تقديم كافة الوثائق املشار اليها يف الوثيقة القياسية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مع 
العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات 
املدرجة يف القس�م الرابع من الوثيقة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم استبعاد العطاء وال تتحمل 

رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التأهي�ل : عىل مق�دم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثب�ت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث 

)متطلبات التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
 6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة 

القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف 
عراق�ي معتم�د لدى البنك املركزي العراقي ومبلغ قدره )5000( $ خمس�ة االف  دوالر امريك�ي فقط والمر رشكتنا ويتضمن 

االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
9 �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
10 � تقديم بطاقة السالمة الكيمياوية 

)MSDS( مع العروض الفنية املقدمة من الرشكات بالنسبة 
 للطلبيات الكيماوية املعلنة 

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
12 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

13 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة م�ن مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اس�باب مربرة دون 
تعويض مقدمي العطاءات 

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

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

16 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

اعالن دعوة دائنني 
ان�ي املصف�ي املحامي رسم�د فارس خزع�ل لرشكة 
طاقة النهري�ن للتجارة العامة املح�دودة – ادعو كل 
من له حق او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان 

التايل – بغداد املنصور حي دراغ بناية زمزم ط 2 .
املصفي املحامي 

رسمد فارس خزعل 

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 

العدد : 6563 / ش / 2019 
التاريخ : 18 / 2 / 2020 

اعالن 
اىل / املدعى عليه ) طالب صبيح غياض ( 

اقامت املدعية ) زهرة نعيم حسني ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة بالع�دد 6563 / ش / 2019 تطل�ب فيه�ا ) 
تايي�د حضان�ة ( وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
الرشح القائم بالتبليغ وتاييد املجلس البلدي ملنطقة ) 
الرباط الكبري ( عليه قرر تبليغك بصحيفتني محليتني 
يوميتني بالحضور امام محكمة االحوال الش�خصية 
يف البرصة يف الس�اعة التاسعة من صباح يوم 18 / 3 
/ 2019 ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق 

القانون .
القايض 

نوري قادر حنون

فقدان 
فقدت هوية الطالب ) ياسني ضياء غانم( 
الصادرة من املعهد التقني – برصة قس�م 
تقنيات املكائن واملعدات – فمن يعثر عليها 

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

فقدان 
فقدت هوية املوظف الوزارية باسم / فالح 
عبد الحس�ن خض�ري الص�ادرة من رشكة 
توزيع املنتج�ات النفطي�ة – هيئة توزيع 
الجن�وب – فم�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
�����������������������������������

فقدان 
فق�دت هوية املوظفة ) عبري رافع محمد( 
الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء – الرشكة 
العامة النتاج الطاق�ة الكهربائية املنطقة 
الجنوبي�ة – محط�ة كهرباء خ�ور الزبري 
الغازي�ة – فمن يعث�ر عليها تس�ليمها اىل 

جهة االصدار .
�����������������������������������

فقدان  
 فق�د مني الباج الصادر من دائرة االصالح 
العراقية املرقم ) 078238( بأس�م/ كاظم 
محم�د عب�د ع�ون فعىل م�ن يعث�ر عليه 

تسليمه اىل جهة اإلصدار.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 471 / ش4 / 2020 

التاريخ : 20 / 2 / 2020 
اىل / املدعى عليها ) هناء سعيد عباس ( 

م / اعالن 
ملقتضي�ات حس�م الدع�وى الرشعي�ة املرقمة 
اع�اله واملقامة م�ن قبل املدع�ي ) بندر وهيب 
خميس ( والتي موضوعها ) اس�قاط وصايتها 
عىل اطفالها ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
اشعار مركز رشطة بهرز يف دياىل املرقم 622 يف 
26 / 1 / 2020 قررت املحكمة تبليغك بواسطة 
بالحض�ور يف  صحيفت�ني يوميت�ني محليت�ني 
موعد املرافع�ة يف 4 / 3 / 2020 ويف حالة عدم 
حضورك س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وفقا 

للقانون .
القايض 

مصباح مهدي صالح 

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

فقدت هوية الطالب ) س�جاد عباس سلمان ( 
الصادرة من املعهد التقني اداري – برصة قسم 
املحاس�بة – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار .

   تاريخ الغلق الموادرقم المناقصةت
القديم

   تاريخ الغلق 
الجديد 

1 / 3 / 2020 19 / 2 / 2020تجهيز سالل مسخنات الهواء الدوارة 2019/ 119  

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 581/ 2020 
اعالن للمرة االولى Spare parts for pumps (801J-JA&804J-JA  100.000

IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

المشيدة على القطعة المرقمة نوع العقار ورقمه ت
65/15م 154 مارقرياقوس بشموني الدكاكين 151و152و154و155وشقة 10 1
66/15م 154 مارقرياقوس بشموني الدكاكين 101و102و103وشقة 6 2
116/2م 154 مارقرياقوس بشموني الدكاكين من 111 الى 117 وشقة 9 3

520/1  قرة قوش دكان 15 و18  4
821/1 قرة قوش الدكاكين من 87 الى 90  5
1656 قرة قوش الدكاكين  83 و 84 و 85 وشقة 86 6

471/3 م 154 مارقرياقوس 
بشموني

ساحة تنظيم عقود السيارات بمساحة 75 /1157 
م2 7

2/108و3/108 م 154 
مارقرياقوس بشموني منتزه صيفي بمساحة 654 م2 8
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )24(
تعل�ن اللجن�ة وللم�رة االوىل عن ايج�ار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لس�نة 2013 فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة 
العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خالل ) 30( 
ي�وم ثالثون يوما تبدا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري 
املزاي�دة يف مق�ر مديرية بلدي�ة املوصل الواق�ع يف حي املثنى يف 
الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )%2( 

من بدل االيجار 
1 � الدكاكني املرقمة ) 409و454و571و427و523و498و49

2و494( الواقع يف سوق الربكة يف منطقة البورصة عىل جزء من 
القطعة املرقمة )179( محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات

2 � الدكاكني املرقمة ) 410و408و424و402و437و318و400( 
الواق�ع ضم�ن ك�راج الصيانة يف منطق�ة البورص�ة عىل جزء 
م�ن القطع�ة املرقمة )179( محلة الش�يخ فتح�ي وملدة ثالث 

سنوات.

اىل / مسامهي رشكة مرصف ايالف االسالمي ) مسامهة خاصة ( 
م / اعالن دعوة لعقد اجتامع اهليئة العامة 

تحية طيبة ..... 
استنادا الحكام املادتني ) 87 / ثانيا ( من قانون الرشكات املرقم ) 21 ( لسنة 
1997 املعدل وتنفيذا لقرار مجلس االدارة املتخذ يف جلس�ته املنعقدة بتاريخ 
16 / 6 / 2019 يرسنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي 
س�ينعقد يف مقر االدارة العام�ة للمرصف يف بغداد الكرادة – مقابل س�احة 
كهرمان�ة يف تمام الس�اعة الع�ارشة من صباح يوم االح�د املوافق 10 / 3 / 
2020 وعند ع�دم حصول النصاب يؤجل االجتم�اع اىل نفس الزمان واملكان 
من االسبوع التايل يوم االحد املوافق 17 / 3 / 2020 للنظر يف فقرات جدول 

االعمال املدرج ادناه :
1 – مناقشة تقرير مجلس االدارة عن نشاطات الرشكة للسنة املالية املنتهية 

31 / 12 / 2018 واملصادقة عليه .
2 – مناقش�ة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية لسنة 31 / 12 

/ 2018 واملصادقة عليهما.
3 – االط�الع ع�ىل تقرير لجنة مراجعة الحس�ابات لغاي�ة 2018 واملصادقة 

عليه .
4 – مناقشة مقسوم االرباح واتخاذ القرار املناسب بشانه .

5 – اب�راء ذم�ة رئي�س واعض�اء مجل�س االدارة لس�نة 2018 وتحدي�د 
مكافاتهم.

6 – تعي�ني مراقبي حس�ابات الرشكة لع�ام 2019 وتحدي�د اجورهما وفق 
ضوابط مجلس املهنة .

7 – اجراء انتخابات تكميلية بانتخاب ثالثة اعضاء اصليني وس�بعة اعضاء 
احتياط ملجلس االدارة .

8 – تعيني اعضاء لجنة مراجعة حسابات الرشكة . 
9 – تعيني اعضاء الهيئة الرشعية .

نرج�و تفضلكم بالحض�ور ويف حالة تعذر ذلك انابة غريكم من املس�اهمني 
او توكي�ل الغري بوكالة مصدق�ة من كاتب العدل واي�داع االنابات والوكاالت 
ل�دى هيئ�ة االوراق املالية قبل ثالثة ايام يف االقل م�ن املوعد املحدد لالجتماع 
وبامكانك�م الحص�ول عىل نس�خة من ك�راس االجتماع م�ن االدارة العامة 

للمرصف . 
يرسنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب ونشكركم مع وافر االحرام والتقدير.

رئيس جملس االدارة 
ايوب الشيخ عيل العريبي

محكمة بداءة البرصة 
1238 / ب / 2019 

 2020 / 2 / 20
اعالن 

املدعي / 1 – فاروق  سلمان وهيب . 
2 – فرياس سلمان وهيب .

املدع�ى عليه�م / 1 – س�لوى ع�ي 
شناوه . 

2 – ايناس اسامه سلمان .
3 – ايمان اسامه سلمان .
4 – زينب محمد مطرش .
5 – وعد اسامه سلمان .

6 – عمار اسامه سلمان .
االش�خاص الثالثة / 1 – زينب محمد 
مطرش حس�ب وصايته�ا عىل اوالدها 
القارصي�ن رقي�ه ومرام بن�ات يعرب 

اسامه .
القارصي�ن  2 – مدي�ر ع�ام رعاي�ة 

اضافة اىل وظيفته .
تبيع محكمة ب�داءة البرصة باملزايدة 
العلنية العقار تسلس�ل 1131 الرباط 
الكب�ري مس�احته 22 ، 96 م2 يق�ع 
يف منطق�ة الجمهوري�ة عىل الش�ارع 
العام وهو عبارة عن بناية مؤلفة من 
طابق�ني الطاب�ق االريض يحتوي عىل 
اربعة محالت تجارية وش�قة سكنية 
والطاب�ق العل�وي مؤلف من ش�قتني 
وان جميع العقار مس�تاجر من الغري 
ومس�تقل كمحالت حدادة من الطابق 
االريض البن�اء م�ن الطابوق مس�قف 
او  ج�دا  قدي�م  البن�اء  بالكونكري�ت 
متهالك فمن ل�ه الرغبة برشاء العقار 
مراجع�ة املحكم�ة وجل�ب تامين�ات 
قانوني�ة البالغ�ة 10 % م�ن القيم�ة 
املقدرة للعقار البالغ�ة مائتان وثالثة 
ع�رش مليون وس�تمائة وثمانية االف 
واربعمائ�ة دين�ار وس�تجري املزايدة 
الس�اعة الثاني�ة عرش م�ن ظهر يوم 
الثالثني من اليوم التايل للنرش ويتحمل 

املشري اجور املناداة .
القايض 

كاظم حمود رهيج 
���������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ البرصة 
رقم االضبارة : 348 / 2015 

التاريخ : 11 / 2 / 2020 
اىل / املنفذ عليه / كرار عي ثامر 

لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من رشح 
القائ�م بالتبلي�غ ان�ك مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او 
مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ 
عليه واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور 
خ�الل  الب�رصة  التنفي�ذ  مديري�ة  يف 
خمس�ة ع�رش يوما م�ن الي�وم التايل 
للن�رش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات 
التنفي�ذ الجربي وف�ق القانون : علما 
انك مديون للدائن ) حيدر رحيم بريج 
وع�الء فاض�ل  بمبلغ ق�دره ) 000 / 
500 / 4 اربع�ة مالي�ني وخمس�مائة 

الف دينار .
اوصاف املحرر : 

قرار محكمة بداءة البرصة بالعدد 33 
/ ب / 2015 يف 19 / 1 / 2015 

املنفذ العدل 
فردوس حسني شاوي 

���������������������������
تنويه 

ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراقي 
الع�دد ) 2087 ( يف 19 / 2 / 2020 
اع�الن ب�داءة البرصة الع�دد 1758 / 
ب / 2019 مبل�غ اربعمائ�ة وس�بعة 
وخمس�ون مليون وخمسمائة واثنان 
دين�ار  وخمس�مائة  دين�ار  وس�تون 
خط�أ والصحي�ح اربعمائ�ة وس�بعة 
وخمس�ون مليون وخمسمائة واثنان 
وس�تون الف وخمس�مائة دينار كما 
س�قط س�هوا كلمة تبي�ع املحكمة – 

لذى اقتىض التنويه .
���������������������������

اعالن 
اىل املته�م الغائ�ب / الرشط�ي جاب�ر 

حسني منشد الكوام 
املنس�وب اىل / قي�ادة ح�رس ح�دود 

املنطقة الرابعة .
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة ) 5 ( من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لغيابك عن 
مقر عمل�ك بتاري�خ 24 / 9 / 2014 
ولح�د االن وملجهولي�ة اقامتك اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االعالن ع�ىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
/ املنطق�ة الخامس�ة الب�رصة خالل 
مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف محل اقامت�ك ومقر عملك 
وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيا استنادا الحكام املواد ) 65 و 68 
و 69 ( م�ن قانون اص�ول املحاكمات 
الجزائي�ة لقوى االمن الداخي رقم 17 

لسنة 2008 .
العميد الدكتور الحقوقي 

رئي�س محكمة ق�وى االم�ن الداخي 
االوىل 

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

اعالن 
اىل املته�م الغائب / الرشطي حس�ني 

عطوان سلمان بندر الخفاجي 
املنس�وب اىل / قي�ادة ح�رس ح�دود 

املنطقة الرابعة .
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة ) 5 ( من ق 
ع د رق�م 14 لس�نة 2008 لغيابك عن 
مقر عمل�ك بتاري�خ 24 / 9 / 2014 
ولح�د االن وملجهولي�ة اقامتك اقتىض 
تبليغ�ك به�ذا االعالن ع�ىل ان تحرض 
امام محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
/ املنطق�ة الخامس�ة الب�رصة خالل 
مدة ثالثون يوما من تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف محل اقامت�ك ومقر عملك 
وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك 
غيابيا استنادا الحكام املواد ) 65 و 68 
و 69 ( م�ن قانون اص�ول املحاكمات 
الجزائي�ة لقوى االمن الداخي رقم 17 

لسنة 2008 .
العميد الدكتور الحقوقي 

رئي�س محكمة ق�وى االم�ن الداخي 
االوىل 

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 
العدد : 5556 / ش / 2019 

التاريخ : 10 / 2 / 2020 
اعالن 

اىل املدعى عليه / ياسني عدنان ياسني 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة حكمها يف الدع�وى املرقم�ة 5556 / ش / 
2019 غيابي�ا بح�ق املدع�ى عليه اع�اله بتاري�خ 22 / 12 / 2019 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب ماورد ب�رشح القائم بالتبليغ وتاييد 
املجل�س البلدي ) الف�او ( قررت تبليغك بواس�طة النرش بصحيفتني 
رس�ميتني يوميتني ولك حق االعراض والتمييز خالل املدة القانونية 

وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض االول 

احمد شهيب احمد

اعالن 
اىل املتهم الغائب / الرشطي حسني هادي مزيد فالح الربكات 

املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة .
بما انك متهم وفق املادة ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 لغيابك 
عن مقر عملك بتاريخ 24 / 9 / 2014  ولحد االن وملجهولية اقامتك 
اقت�ىض تبليغك بهذا االعالن عىل ان تح�رض امام محكمة قوى االمن 
الداخ�ي االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة خالل م�دة ثالثون يوما 
م�ن تاري�خ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك ومق�ر عملك وتجيب 
عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابي�ا اس�تنادا الحكام امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( م�ن قانون اصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي رقم 17 لسنة 2008 .
العميد الدكتور الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخي االوىل 
املنطقة الخامسة

مناقصة رقم )1( لس�نة 2020 )تنفيذ االعمال املدنية والكهربائية وامليكانيكية الخاصة بنقل املحوالت )0,4 
/33( ك�ي يف وكل م�ا يتعلق بها م�ن بناية الطاقة املركزية اىل محطتي الس�حب والدف�ع العايل ملرشوع ماء 

الديوانية الحديث (
بن�اءا ع�ىل كتاب املديرية العامة للماء / قس�م التخطي�ط واملتابعة املرق�م 5555 يف 2019/9/26 املتضمن 
تخويل مديريتنا صالحية االعالن عن )تنفيذ االعمال املدنية والكهربائية وامليكانيكية الخاصة بنقل املحوالت 
)0,4 /33( كي يف وكل ما يتعلق بها من بناية الطاقة املركزية اىل محطتي السحب والدفع العايل ملرشوع ماء 

الديوانية الجديد ضمن املنحة التشغيلية لسنة 2018 .
1-يرس مديرية ماء الديوانية دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص 
ب)تنفي�ذ االعمال املدنية والكهربائية وامليكانيكية الخاص�ة بنقل املحوالت )0,4 /33( كي يف وكل ما يتعلق 
بها من بناية الطاقة املركزية اىل محطتي الس�حب والدفع العايل ملرشوع ماء الديوانية الجديد ( ضمن املنحة 
التش�غيلية لسنة 2018 وبكلفة كلية قدرها )325,449,000( ثالثمائة وخمسة وعرشون مليون واربعمائة 

وتسع واربعون الف دينار عراقي فقط وبمدة عمل )60( ستون يوما .
2-ان وثيق�ة الدع�وة لتقديم العط�اء )االعالن( عن املناقص�ة العامة لهذا املرشوع س�وف تنرش يف الصحف 

الوطنية )املستقبل , العراق االخبارية , الرشق( 
3-سيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول 
املؤهل�ة االش�راك فيها كما ه�و محدد يف النرشة التوضيحي�ة الصادرة من االمم املتح�دة )الخاصة بتعريف 

الدولة املؤهلة( .
4-عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني بالحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب)مديرية ماء الديوانية 
/ القسم القانوني / املوقع االلكروني waterqadisiya@yahoo.com  ( وخالل الدوام الرسمي للدائرة وكما 

موضحة يف التعليمات ملقدمي العطاءات . وال يخضع مقدمي العطاءات املحليني لالفضلية .
5-متطلبات التاهيل املطلوبة :-

أ-املتطلبات الفنية 
اوال :- الخربة العامة للرشكة التقل عن ) 5 سنوات(

ثانيا :- الكوادر
1-مهندس كهربائي عدد )1(

2-مهندس مدني عدد )1(
3-مهندس ميكانيك عدد )1(

4-فني كهربائي عدد )3(
5-عامل ماهر عدد )4( 

ثالثا :- املعدات 
1-حفارة متعددة االغراض عدد )1(

2-كرين 20 طن
3-شفل متوسط عدد )1(

4-لوري حمل عدد )1(
ب – املتطلبات املالية  

اوال :- االداء املايل السابق الذي يظهر تحقيق االرباح خالل ال )5( سنوات السابقة .
ثاني�ا : - امل�واد املالي�ة من خالل تقديم م�ا يثبت الق�درة املالية لتنفيذ م�رشوع بمبلغ ال يق�ل مقداره عن 

)80,000,000( ثمانون مليون دينار عراقي .
ج – املتطلبات القانونية 

اوال :- االهلية وتش�مل )جنس�ية الرشكة مق�دم العطاء , اليوجد تضارب يف املصال�ح , لم يتم وضع الرشكة 
املقدمة للعطاء يف القائمة الس�وداء , الرشكات اململوكة للدولة )ان تثبت انها مس�تقلة قانونيا وماليا وانها 
تعم�ل وفق القان�ون التجاري وان التك�ون وكاالت تابعة لصاحب العمل ( , غري مس�تبعدة من قبل صاحب 

العمل او استنادا اىل قرار صادر من االمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات (
ثانيا :- لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال )5( س�نوات الس�ابقة ولغاية موعد تس�ليم العطاء – لم يصدر 
بحق الرشكة مقدمة العطاء قرار بمنع املشاركة يف املناقصات يف الدولة صاحبة العمل استنادا اىل قرار صادر 

بحقه بمصادرة ضمان عطاءه وملدة ال )5( س�نوات الس�ابقة , جميع املتطلبات املوقوفة س�وف لن 
تش�كل بمجموعها اكثر من 40 % صايف مس�تحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل معها كمشاكل تم 

حلها ضد مقدم العطاء .
ثالث�ا :- براءة ذمة نس�خة اصلية نافذة صادرة من الهيئة العام�ة للرضائب ومعنونة اىل مديرية ماء 

الديوانية / القسم القانوني .
رابعا :- ش�هادة تاس�يس الرشكة م�ع مالحظة يف حالة ك�ون الرشكة مقدمة العط�اء اجنبية تقوم 

بتقدي�م اوراقه�ا كاف�ة ومصدق�ة ل�دى وزارة الخارجي�ة العراقي�ة .
خامس�ا :- ش�هادة تس�جيل وتصنيف املقاول�ني  وتكون درجة وصن�ف املق�اول او رشكات املقاولة 

املطلوبة )هي الدرجة الخامسة . انشائية . كهربائية , ميكانيكية (
سادسا :- وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية(

6-بام�كان مقدمي العطاءات املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري 
اىل العنوان املحدد يف التعليمات ملقدمي العطاء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )150,000( مائة 
وخمس�ون الف دينار عراقي غري قابل للرد وان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من 
قسم الحسابات / امني الصندوق يف مديرية ماء الديوانية وسوف يتم عقد املؤتمر الخاص االجابة عىل 
استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ال 12 ظهرا من يوم الخميس املصادف )2020/3/5( 

يف بناية مديرية ماء الديوانية الطابق الثاني قاعة االجتماعات .
7-يت�م تس�ليم العطاءات اىل العن�وان التايل ) مديرية ماء الديوانية / القس�م القانون�ي / لجنة فتح 
العط�اءات( يف املوع�د املحدد يف ي�وم )2020/3/8( املص�ادف )االحد( وال يس�مح التقديم عن طريق 
الربيد االلكروني وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
اىل )مديري�ة ماء الديوانية / الطابق الثان�ي / قاعة االجتماعات( يف نفس موعد غلق املناقصة يف يوم 
الثالثاء يف تمام الساعة الثانية عرش ظهرا بتاريخ )2020/3/10( وسوف ترفض العطاءات املتاخرة 
واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤجل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل 
ظروف مغلقة ومختومة ومثبتة عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف 

وعنوانه االلكروني .
8-كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )التامينات االولية( ملقدمي العطاءات بموجب ضمان 
بنكي او صك مصدق او س�فتجة صادر من مرصف معتمد يف العراق وبنس�بة )2%( من مبلغ الكلفة 
التخمينية للمرشوع وبمبلغ قدره )6,600,000( س�تة ماليني وستمائة الف دينار عراقي معنون اىل 
جهة التعاقد )مديرية ماء الديوانية / القس�م القانوني( يذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذا 

ملدة )128( يوم من تاريخ غلق املناقصة الفعي .
9-يتم اعتماد الوثائق القياسية الصادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مس�تجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل املحدد فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية 
املطلوب�ة يف رشوط املناقص�ة ويف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة 

اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعترب غري مستجيب .
10-تبق�ى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة )90( يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة 

وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
11-يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن وألخر اعالن عن املناقصة .

12-يلت�زم الط�رف الثان�ي )منفذ العقد( بان يش�غل ما اليقل ع�ن )50%( من عمال�ه وموظفيه من 
العمال�ة الوطنية عن طريق مراكز التش�غيل يف بغداد واملحافظ�ات اال يف حالة اعتذار املركز عن توفري 
االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش خالل مدة )30( يوم من تاريخ استالم املركز 

الطلب .
13-يف حال اش�راك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية 

تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء .
14-املديرية غري ملزمة باعطاء سلفه تشغيلية .

مهندس أقدم / حسن نعيم رهك
مدير ماء حمافظة الديوانية

مجهورية العراق 
حمافظة الديوانية 

مديرية ماء حمافظة الديوانية 
اعالن مناقصةالقسم القانوين

العدد : 1061
التاريخ : 2020/2/20

العدد : 66
التاريخ : 2020/2/12

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية

محكمـة بداءة البصـرة 
العدد:2118/ب/2019 

التاريخ: 2020/2/17

اعالن 
اىل املدعى عليه / عيل محمد كريم   

أصدرت هذه املحكمة قرار الحكم البدائي املرقم 2118/
ب/2019 يف 2019/9/29 واملتضمـن الحكـم بإلزامك 
بتأديتـك للمدعي مدير بلدية البـرصة إضافة لوظيفته 
مبلـغ وقـدره خمسـة وعـرون مليون وتسـعمائة 
واثنان وتسـعون ألف وخمسمائة دينار كأجر مثل عن 
اسـتغالل جزء من العقـار تسلسـل 26/1 م 39 كوت 
الفرنكـي للفرتة مـن 2016/1/1 ولغاية تاريخ إقامة 
الدعـوى يف 2019/8/25، ولتعـذر تبليغــِك ملجهولية 
محـل اقامتـِك وحسـب رشح القائـم بالتبليـغ وتأييد 
املجلـس البلدي ملنطقـة الجنينة واالندلـس. عليه قرر 
تبليغِكم اعالناً بصحيفتـني محليتني يوميتني ولِك حق 
االعرتاض واالسـتئناف والتمييز خالل املدة القانونيـة 
وبعكسه سوف يكتسب القـرار الدرجة القطعيـة وفق 

القانون.
القايض / كاظم محود رهيج

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمـة بداءة البصـرة 
العدد:2120/ب/2019 

التاريخ: 2020/2/17

اعالن 
اىل املدعى عليه / اسعد احمد محمد   

أصدرت هذه املحكمة قرار الحكم البدائي املرقم 2120/
ب/2019 يف 2019/9/29 واملتضمـن الحكـم بإلزامك 
بتأديتـك للمدعي مدير بلدية البـرصة إضافة لوظيفته 
مبلغ وقـدره ثمانية وعـرون مليون وسـتمائة ألف 
دينار كأجر مثل عن اسـتغالل جزء من العقار تسلسل 
26/1 م 39 كـوت الفرنكـي للفـرتة مـن 2016/1/1 
ولغاية تاريخ إقامة الدعـوى يف 2019/8/25، ولتعذر 
تبليغــِك ملجهولية محل اقامتِك وحسـب رشح القائم 
بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي ملنطقة الجنينة واالندلس. 
عليـه قرر تبليغِكم اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني 
ولِك حـق االعرتاض واالسـتئناف والتمييـز خالل املدة 
القانونيـة وبعكسـه سـوف يكتسـب القـرار الدرجة 

القطعيـة وفق القانون.
القايض / كاظم محود رهيج

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمـة بداءة البصـرة 
العدد:2121/ب/2019 

التاريخ: 2020/2/17

اعالن 
اىل املدعى عليه / محمود كاظم حربي   

أصدرت هذه املحكمة قرار الحكم البدائي املرقم 2121/
ب/2019 يف 2019/9/29 واملتضمـن الحكـم بإلزامك 
بتأديتـك للمدعي مدير بلدية البـرصة إضافة لوظيفته 
مبلغ وقدره تسـعون مليون وخمسـمائة ألـف دينار 
كأجر مثل عن استغالل جزء من العقار تسلسل 26/1 
م 39 كـوت الفرنكي للفـرتة مـن 2016/1/1 ولغاية 
تاريخ إقامة الدعوى يف 2019/8/25، ولتعذر تبليغـِك 
ملجهولية محـل اقامتِك وحسـب رشح القائم بالتبليغ 
وتأييد املجلس البلدي ملنطقـة الجنينة واالندلس. عليه 
قـرر تبليغِكـم اعالنـاً بصحيفتـني محليتـني يوميتني 
ولِك حـق االعرتاض واالسـتئناف والتمييـز خالل املدة 
القانونيـة وبعكسـه سـوف يكتسـب القـرار الدرجة 

القطعيـة وفق القانون.
القايض / كاظم محود رهيج

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمـة بداءة البصـرة 
العدد:2122/ب/2019 

التاريخ: 2020/2/17

اعالن 
اىل املدعى عليه / غازي عبود بريدي   

أصدرت هذه املحكمة قرار الحكم البدائي املرقم 2122/
ب/2019 يف 2019/9/29 واملتضمـن الحكـم بإلزامك 
بتأديتـك للمدعي مدير بلدية البـرصة إضافة لوظيفته 
مبلغ وقدره سبعة ماليني وستمائة وتسعون ألف دينار 
كأجر مثل عن استغالل جزء من العقار تسلسل 26/1 
م 39 كـوت الفرنكي للفـرتة مـن 2016/1/1 ولغاية 
تاريخ إقامة الدعوى يف 2019/8/25، ولتعذر تبليغـِك 
ملجهولية محـل اقامتِك وحسـب رشح القائم بالتبليغ 
وتأييد املجلس البلدي ملنطقـة الجنينة واالندلس. عليه 
قـرر تبليغِكـم اعالنـاً بصحيفتـني محليتـني يوميتني 
ولِك حـق االعرتاض واالسـتئناف والتمييـز خالل املدة 
القانونيـة وبعكسـه سـوف يكتسـب القـرار الدرجة 

القطعيـة وفق القانون.
القايض / فيصل سلامن عطار

وزارة النفط
اىل السادة اصحاب الرشكات واملجهزين رشكة احلفر العراقية )رشكة عامة(

م / اعالن املناقصة 13/جتهيز /2020 / تشغيلية (  للمرة الثانية 
 CEMENTING&CIRCULATING( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز ) يـر )رشكة الحفر العراقية  / رشكة عامة
HOSES( مختلف  املواصفات والقياسـات والكميات عىل ان تكون املواد جديدة وغري مسـتعملة ومن منشـا  امريكي )USA( مع تقديم شهادة منشأ مصدقة 
من الجهات املختصة  مع شهادة فحص مصنعي )COC( تتضمن اختبار الضغوط + اختبار املكونات الكيميائية للمعدات )AIS14130( او تحديد نوع املعدن  
)GRADF.MATERIAL( وفحوصـات االبعـاد والسـمك ضمن املواصفة )API7K( مع تثبيت الرقم التسلسـلس لكل قطعة وبفـرتة تجهيز )60( يوم تبدا من 

تاريخ توقيع العقد.
أ ـ مع مالحظة ما يأتي :

1 ـ عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال )الهيئة التجارية / قسـم العقود اللوجسـتية  / شـعبة عقود التجهيز 
املحيل الطابق االريض يف مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة ـ الربجسية( خالل ايام واوقات الدوام الرسمي

2 ـ متطلبات التأهيل املطلوبة : ) هوية غرفة التجارة الصنف الرابع نافذة لسنة  2020 او شهادة تأسيس الركة وعقد تأسيس الركة +كتاب عدم ممانعة 
صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام 2020 معنون اىل رشكة الحفر العراقية ( 

3 ـ بامكان مقدمي العطاءات  املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل الهيئة التجارية / قسـم العقود اللوجسـتية  /شـعبة عقود التجهيز 
املحيل وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسرتد البالغة )150,000( مائة وخمسون الف دينار 

4ـ  اخـر موعـد لتسـليم العطاءات اىل العنـوان االتي ) رشكة الحفر العراقيةـ  البرصةـ  الربجسـيةـ  لجنة  فتح العطاءات( يف املوعـد املحدد )  تغلق املناقصة 
الساعة الحادية عر صباحا من يوم االربعاء املصادف  2020/3/18 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يكون يوم الدوام التايل للعطلة موعدا للغلق 
ويكـون موعـد فتـح العطاءات بنفس  اليـوم املحدد لغلق املناقصة ( العطاءات املتأخرة سـوف ترفض وسـيتم فتح العطاءات بحضـور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) مقر الركة / لجنة فتح العطاءات / البرصة /الربجسـية( يف الزمان والتاريخ ) السـاعة الحادية عر صباحا 

من يوم االربعاء 2020/3/18( 
5 ـ اخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم االحد املصادف ) 2020/3/15( 

6 ـ  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن
7 ـ يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني يوم الخميس ) 2020/3/5( ويف حالة وجود اي استفسارات يجب ان تقدم قبل عرة ايام 

من تاريخ غلق املناقصة اعاله
8 ـ مدة نفاذ العطاءات )90 تسعون يوم( من تاريخ غلق املناقصة 

9 ـ يقوم مقدم العطاء بدفع تامينات اولية قدرها )6,788,000( سـتة ماليني وسـبعمائة وثمانية وثمانون  الف دينار عراقي بموجب صك مصدق او خطاب 
ضمان او سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق عىل ان يكون نافذ ملدة 28 يوم من انتهاء مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم يرفق به التأمينات 

االولية 
10 ـ  الكلفة التخمينية للطلبية قدرها ) 226,265,000( مائتان وستة وعرون مليون ومائتان وخمسة وستون الف دينار عراقي ال غري   

11 ـ يتم التقديم عىل املناقصة من قبل املجهز او املدير املفوض للركة او احد املؤسسني للركة او الوكيل القانوني وبموجب وكالة معتمدة وتقديم ما يثبت 
ذلك اىل القسم املعني ببيع مستندات املناقصة 

12 ـ يف حالة الركات االجنبية الراغبة باالشرتاك باملناقصة تقديم اوراق تأسيسها اضافة اىل تخويل مصدق من الجهات العراقية يف بلد تأسيس الركة 
املوقع االلكرتوني للركة :

WWW.IDC.gov.iq
الربيد االلكرتوني للهياة التجارية :

contracts.south@idc.gov.iq

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 4905/ب2019/1

التاريخ 2020/2/20
اعالن

بنـاءا عىل القـرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شـيوع 
العقـار املرقـم ) 3/78209 حي النـرص ( يف النجف  عليه 
تعلـن هذه املحكمة عن بيع العقـار املذكور اعاله واملبينة 
اوصافـة وقيمتـه املقـدرة ادناه فعـىل الراغبـني بالراء 
مراجعـة هذه املحكمة خالل خمسـة عر يوما من اليوم 
الثاني لنر االعالن مسـتصحبا معـه التامينات القانونية 
البالغـة 10% من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق المر 
هـذه املحكمة بداءة الكوفة وصـادر من مرصف الرافدين 
/ رقم )7( يف النجف وسـتجري املزايدة واالحالة يف الساعة 
الثانيـة عر من اليوم االخري مـن االعالن يف هذه املحكمة 
وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف :

العقـار املرقم 3/78209 حي النـرص يف النجف عبارة عن 
عرصـة فارغـة تقع عىل شـارع بعرض 15 مرت املسـاحة 
االجماليـة 200 مـرت مربـع وهـي فارغة وغري مشـغولة 
مـن احـد وان القيمـة املقـدرة للعقـار مبلـغ مقـداره ) 

120,000,000( مائة وعرون مليون دينار ال غريها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخرض

العدد : 733 
التاريخ 2020/2/19

اىل املفقود ) عيل رحيم جويد( 
اعالن

قدمـت زوجتـك اامدعـوه ) سـلمى مايش عيـى ( طلب 
بتاريـخ  املحكمـة  هـذه  اىل  فقـدان  حجـة  اسـتحصال 
2020/2/19 لكونـك مفقـود حسـب االوراق التحقيقية 
اعالنـا  تبليغـك   تقـرر  فقـد  االقامـة  محـل  ومجهـول 
وبصحيفتـني محليتني  ويف حالة عدم تبلغك عليك مراجعة 
هـذه املحكمة خالل 30 يوما وعـىل كل من لديه معلومات 
عـن املفقـود مراجعـة هذه املحكمـة خـالل 30 يوما من 
تاريخ النر وبخالفه سـوف تمـي املحكمة باالجراءات 

القانونية واصدار الحجة وفقا للقانون
القايض

ماجد شهيد اليارسي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 816/ حجة وفاة / 2020

التاريخ 2020/2/19
اىل  / املدعو / ضبغم عالء هالل

اعالن
قـدم طالب حجة الوفاة  مليعـه عبد الرضا طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة 
بحق املدعوة ) ضبغم عالء هالل( قررت املحكمة 
تبليغـك  يف الصحـف املحليـة فعليـك الحضـور 
امامهـا خالل عرة ايام من تاريخ نر االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسني جواد الحبيب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 921/ 2019

التاريخ : 2020/2/20 
اىل  /املنفذ عليه / حمودي جودي محمد

لقـد تحقق لهذه املديرية مـن خالل رشح مبلغ 
القضائي واشعار  مختار حي التمايمة يف الكوفة 
جميل ثجيل التميمي  انك مجهول محل االقامة 
وليـس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجـراء التبليـغ  عليه واسـتنادا للمـادة 27 من 
قانون التنفيذ تقرر تبليغـك اعالنا بالحضور يف 
مديرية التنفيذ النجف خالل خمسـة عر يوما 
تبـدأ مـن اليوم التـايل للنر ملبـارشة املعامالت 
التنفيذيـة بحضـورك ويف حالة عـدم حضورك 
سـتبارش هذه املديرية باجـراء التنفيذ الجربي 

وفق القانون
املنفذ العدل

اوصـاف املحـرر : قـرار محكمة بـداءة الكوفة 
 2019/6/10 يف  1118/ب2019/2  بالعـدد 
ولغـرض تسـديد االقسـاط املسـتحقة بذمتك 

للدائن سماح سليم رايض

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمـة بداءة البصـرة 
العدد:2123/ب/2019 

التاريخ: 2020/2/17

اعالن 
اىل املدعى عليه / حيدر عدنان عبود   

أصـدرت هـذه املحكمة قـرار الحكـم البدائـي املرقم 
2123/ب/2019 يف 2019/9/29 واملتضمـن الحكـم 
بإلزامـك بتأديتـك للمدعي مدير بلديـة البرصة إضافة 
لوظيفتـه مبلغ وقـدره ثمانية وثالثـون مليون ومائة 
وخمسـة وسـبعون ألف دينار كأجر مثل عن استغالل 
جزء مـن العقار تسلسـل 26/1 م 39 كـوت الفرنكي 
للفـرتة مـن 2017/1/1 ولغاية تاريـخ إقامة الدعوى 
تبليغــِك ملجهوليـة محـل  يف 2019/8/25، ولتعـذر 
اقامتـِك وحسـب رشح القائم بالتبليـغ وتأييد املجلس 
البلـدي ملنطقـة الجنينة واالندلس. عليه قـرر تبليغِكم 
اعالناً بصحيفتني محليتني يوميتني ولِك حق االعرتاض 
واالسـتئناف والتمييز خالل املدة القانونيـة وبعكسـه 
وفـق  القطعيــة  الدرجـة  القــرار  يكتسـب  سـوف 

القانون.
القايض / كاظم محود رهيج

وزارة العدل
مريية التسجيل العقاري العامة

من دائرة التسجيل العقاري يف البياع

اعالن تبليغ مدين جمهول االقامة
اىل الراهن / محمد عزاوي خليل

نوع التبليغ اول
التسلسل او رقم القطعة 8712/2

املحلة او رقم واسم املقاطعة م10 ابو دشري 
الجنس : قطعة ارض 

رقم االبواب
رقم الطابق 
رقم الشقة

مقدار الدين )13,750,000( دينارا  ثالثة عر مليون وسبعمائة 
وخمسون الف دينار ال غريها 

اسم الدائن املرتهن : مرصف الرافدين 
تاريخ االستحقاق : مستحق االداء

وصف سجل التأمينات العينية 386 يف 2011/1/3 مجلد 182 
محل االقامة املبني بالعقد بغداد / مدينة الصدر م/520 ز 29 دار 

15/23
بنـاء عىل اسـتحقاق الديـن املبني اعـاله وطلب الدائـن تحصيله 
وبالنظـر لعـدم اقامتك يف املحـل املبني بالعقد وانـه ليس لك محل 
اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل االقامة فعليه قررنا 
تبليغك بلزوم دفع الديـن وتوابعه خالل 15 يوما اعتبارا من اليوم 
التـايل لتاريخ نـر االعالن واال فسـيباع عقـارك املوصوف اعاله 

باملزايدة وفقا للقانون

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة 

مدير اهلياة التجارية 
عبد العزيز جبار كاظم
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رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف  النجف

العدد / 1037/ش2020/3
التاريخ / 2020/2/20

اعالن
اىل املدعى عليها / عجيبة صربي شنني

اق�ام املدع�ي فالح كاظم حس�وني الدع�وى بالع�دد 1037/ش2020/3 
ام�ام ه�ذه املحكم�ة تطلب فيها قط�ع نفق�ة  وملجهولية مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار محلة حي الرضوية / النجف 
قررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميت�ني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة القادم املوافق يوم 2020/2/25 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
��������������������������������������������������������������

فقدان
فقدت مني الوثيقة املدرس�ية املرقمة )00017838 �25( ذات العدد 29 
يف 2019/10/31 الص�ادرة م�ن اعدادية الزاكيات للبنات بأس�م ) امل 

خرض حاتم( من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
��������������������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : 2239

التاريخ 2020/2/20
اعالن

قدم املواطن )عبد عيل حسن عالوي( طلبا لغرض تسجيل لقبه وجعله 
)الفت�الوي( بدال من )الفراغ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مده اقصاها )عرشة ايام( وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق احكام املادة )24( من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

نشات ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة  

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 2185
التاريخ 2020/2/20

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املستدعي )سجاد عدنان عبد الساده(  
طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله )السالمي( بدل من ) كريط(  فمن لديه 
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

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

فق�دت اجازة مضخ�ة زراعية الص�ادرة م�ن مديرية امل�وارد املائية يف 
محافظة النجف املرقمة 3120 يف 20 /8 / 1997 بأسم . ورثة حمادي 
طوي�رش / منهم عبود حمود جاس�م بقوة 5 حصان م�ن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

دارالقضاء يف الخرض
لجنة البيع وااليجار

العدد: 48
التاريخ 2020/2/12

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليج�ار دار القض�اء يف الخرض عن ايج�ار مكتب 
استنس�اخ وطابع�ة يف  غرفة محامي الخ�رض املبين�ه اوصافها ادناه 
والعائ�دة اىل دار القض�اء يف الخرض للمزاي�دة العلنية اس�تنادا لقانون 
بي�ع وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013   املع�دل فعىل الراغبني 
باالش�راك باملزايدة العلنية مراجعة دار القض�اء يف الخرض لجنة البيع 
وااليج�ار  وخالل م�دة ثالثون يوما تب�دا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
مستصحبني معهم تامينات قانونية ال تقل عن 20% من القيمة املقدره 
من بدل االيجار الس�نوي البالغ ثمانمائة واربعون الف دينار وستجري 
املزايدة خالل الدوام الرسمي من اليوم التايل النتهاء مدة االعالن ويكون 
م�كان اجراءها يف مقر دار القضاء يف الخرض ويتحمل من ترس�و عليه 

املزايدة اجور الخدمة 2 
ن�وع العق�ار                  مكان�ه             ب�دل االيج�ار الس�نوي        م�دة 

االيجار  
مكت�ب استنس�اخ وطابع�ة         غرف�ة محامي الخ�رض       ثمانمائة 

واربعون الف دينار              سنة
رئيس اللجنة

القايض
حبيب عناد ياسني

��������������������������������������������������������������
اىل الرشيك  احسان شويني عبد

توج�ب عليك الحضور اىل بلدية النجف لغرض اصدار اجازة بناء للعقار 
املرقم 3/84535 حي النداء 

طالب االجازه 
قاسم محمد جرب

��������������������������������������������������������������
اىل الرشيك  ساجده عبد كاظم هادي

توج�ب عليك الحضور اىل بلدية النجف لغرض اصدار اجازة بناء للعقار 
املرقم 1385/3188حي السعد 

طالب االجازه 
يرسى سليم يارس سلمان

��������������������������������������������������������������
اىل الرشيك  هالل عبد الساده مبارك محمد 

اقت�ى حضورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي ف�رع النجف االرشف  
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل  قيام رشيكك )حس�ني عيل عجيل 
عبيد(  بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 3/29394 حي 
الجامع�ة رق�م املقاطع�ة )4( جزيرة النج�ف  لغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه س�وف يسقط حقك يف 

االعراض مستقبال
��������������������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 4/ 2020

التاريخ : 2020/1/26 
اىل  /املنفذ عليه / ناظم هويدي لفتة

لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي لتنفيذ غماس 
ومختار معيد عبدوش الشبيل الديوانية غماس الطبكة السالم 1   

  ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ النجف االرشف خالل خمسة 
ع�رش يوم�ا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية 
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

عالء عبد الله عباس
اوصاف املحرر :

قرارمحكم�ة االح�وال الش�خصية يف غماس  بالع�دد 417/ش/2019  
يف 2019/12/19 واملتضم�ن الزامك بتادية اج�رة حضانة ثالثون الف 

شهريا  اىل رجاء جابر غايل 
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 562/ب2014/3

التاريخ 2020/2/6
اعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار املرقم 
) 612 م�رشاق( يف النج�ف  عليه تعل�ن هذه املحكمة ع�ن بيع العقار 
املذك�ور اعاله واملبين�ة اوصافة وقيمت�ه املقدرة ادناه فع�ىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل ثالثون يوما من اليوم الثاني لنرش 
االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة  بموجب صك مصدق المر ه�ذه املحكمة بداءة الكوفة وصادر 
من مرصف الرافدين / رقم )7( يف النجف وستجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة وعىل 

املشري جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوص�اف :العقار املرق�م 612 مرشاق يف النجف عب�ارة عن دار مفرزة 
اىل جزئ�ني بص�ورة غري رس�مية الج�زء االول عبارة عن هي�كل عمارة 
يتك�ون من خمس�ة طوابق مس�قفة بالكونكريت املس�لح امام الجزء 
الثان�ي عبارة عن خربة العقار يقع بالقرب من ش�ارع الطويس وينفذ 
اليه بممر دوالن وهو ركن وان القيمة املقدرة للعقار )256,245,000( 
مائتان وس�تة وخمسون مليون ومائتان وخمس�ة واربعون الف دينار 

فقط ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 590/ب2020/3
التاريخ : 2020/2/17

اعالن
اىل  ااملدعى عليه/ ) عدنان عبد الحسني كاظم (

اق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض  ملؤسس�ة االس�كان التعاوني�ة CHF اضافة 
لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ضدك وال�ذي يطلب فيها الحك�م بالزامك 

بتأديتك له وبالتكافل والتضامن مع املدعى عليه )سعد صدام لفته(  
مبلغا قدره 3000$ عن القرض املؤرخ 2019/7/24 ونظرا لثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة الشعب واشعار 
مختار محلة 317 حي الش�عب لذا تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموعد املرافعة 2020/3/1 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

اعالن 
اىل الرشيك / حميد لفتة خضري 

اقت�ى حضورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي الكائ�ن يف البرصة – كوت 
الحج�اج – مجم�ع وزارة االعمار واالس�كان – تقاطع حي الرس�الة وذلك 
لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل قيام الرشيك ) مروان مالك وحيد ( بالبناء عىل 
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 13 / 2223 مقاطع�ة الطوبة والنخيلة 
لغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها 15 يوما داخل العراق 
وش�هر خارج العراق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك 

يف االعراض مستقبال .
��������������������������������������������������������������

اعالن 
اىل املتهم الغائب / الرشطي ثائر حسني هاشم فليح . 

املنسوب اىل / قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة .
العنوان : محافظة البرصة – حي الجامعة . 

بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة ) 5 ( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 لغيابك عن 
مق�ر عمل�ك بتاري�خ 24 / 9 / 2014 ولحد االن وملجهولي�ة اقامتك اقتى 
تبليغ�ك بهذا االعالن ع�ىل ان تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخيل االوىل 
/ املنطقة الخامس�ة الب�رصة خالل مدة ثالثون يوما م�ن تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف مح�ل اقامتك ومقر عملك وتجيب ع�ن التهمة املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد ) 65 و 
68 و 69 ( م�ن قانون اصول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن الداخيل رقم 

17 لسنة 2008 .
العميد الدكتور الحقوقي 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

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

فقدت هوية غرفة التجارة بأس�م / س�تار جبار مراد املدير املفوض لرشكة 
س�ما بركات الجوادين للتجارة والنقل العام – فمن يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار .
��������������������������������������������������������������

مجل�س القض�اء االع�ىل 
رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الفاو 
العدد : 83 / ش / 2020 

التاري�خ : 20 / 2 / 2020 
اعالن 

اىل / املدعى عليه / عيل عدنان عبد الله 
اقامت زوجتك املدعية ) نادرة هادي عبد الزهرة ( الدعوى الرشعية امام 
ه�ذه املحكمة تطلب فيها ) تأييد حضان�ة ( وملجهولية محل اقامتك يف 
الوق�ت الحارض حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ عليه تق�رر تبليغك نرشا 
بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني للحضور ام�ام محكمة االحوال 
الش�خصية يف الفاو صباح ي�وم 4 / 3 / 2020 ويف حالة عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا وحسب 

االصول .
القايض 

معتز صالح الحسن 
��������������������������������������������������������������

وزارة العدل 
دائ�رة الكات�ب الع�دل يف الك�رخ الصباح�ي 

اعالن 
املنذر / غريب مهتلف سوادي / وكيله املحامية / غسق جميل السعيدي 

 .
العنوان : م 610 ز 14 د 51 .

املنذر اليه : زكي كوركيس يوس�ف .
عنوانه : مجمع الصالحية ع 53 ط3 ش6 .

س�بق وان ت�م توجيه انذار من قب�ل دائرة كاتب ع�دل الكرخ الصباحي 
بالع�دد العموم�ي 5276 س�جل 27 يف 17 / 2 / 2020 ال�ذي يق�ي 
بموج�ب عق�د البيع املؤرخ يف 13 / 8 / 2012 اش�ريت م�ن مورثتك ) 
راعوث كوركيس يوس�ف ( كامل سهامها وكذلك السهام التي الت اليها 
ارث�ا من زوجها املت�ويف قبلها من العقار املرق�م ) 3 / 1397 م1 الخر ( 
وببدل مقبوض قدره خمس�مائة وثمانون الف دوالر امريكي مقبوض 
ورغم املراجعات املس�تمرة لغرض نقل امللكية اال انكم ممتنعني – عليه 
ان�ذرك بالحض�ور اىل دائرة التس�جيل العقاري يف الك�رخ االوىل يوم 1 / 
3 / 2020 لغ�رض التقري�ر وبخالف�ه تعترب ناكل وس�اقيم دعوى فرق 
البدلني والتعويض عن االرضار وعند ذهاب املبلغ القضائي عىل عنوانكم 
املثبت يف االنذار اتضح انه ارتحل اىل جهة مجهولة وحس�ب رشح القائم 

بالتبليغ – لذى اقتى تبليغك بواسطة الصحف املحلية .
الكاتب العدل

��������������������������������������������������������������
دائرة الكاتب العدل يف الكرادة 

العدد العمومي : 29975 
السجل / 150 

التاريخ : 3 / 12 / 2019 
انذار وعزل وكيل 

بواسطة السيد كاتب عدل الكرادة املحرم .. 
اىل الس�يد : احمد عباس فياض – عنوان�ه الكامل – بغداد – الكرادة – 

م929 ز 11 دار 21 .
س�بق وان وكلتني وكالة مصدق�ة من قبل كاتب الع�دل الكرادة بعدد 
عمومي 3902 وتاريخ 7 / 2 / 2018 س�جل 20 والنتفاء الحاجة من 
الوكالة – عليه قررت عزمي عدم اس�تعمالها اعتبارا من تاريخ تبلغك 

بهذا االنذار . 
الهوي�ة / 44125 ناف�ذة لغاي�ة 31 / 12 / 2019 / نقاب�ة  رق�م 

املحامني.
املنذر : املحامي / رعد حاتم حنفيش 

غرفة املحامني .
ق�دم هذا االنذار من قبل املحامي / رعد حاتم حنفيش املعرف بالهوية 
اع�اله وبعد ان وقعه امامي طلب تبليغه اىل احمد عباس فياض حفظ 
االصل وارس�لت النس�خة الثانية للتبليغ – التاري�خ كتابة : الثالث من 

ك1 لسنة 2019 .
الكاتب العدل 

محمد عليوي داود
��������������������������������������������������������������

مجلس القضاءاالعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 534/ب2020/5

التاريخ / 2020/2/19
اعالن

اىل املدعى عليه / عيل احمد عبد الحسني
اقام�ت املدعي�ه ) نادية ع�ذاب رشاع( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله 
والت�ي تطلب فيه�ا الحكم ب )الزامك بتأديتك له�ا مبلغا مقداره اثنى 
عرش مليون دينار بموجب الكمبيالة املرقمة 13665 يف 2019/10/23 
واملصدقة من كاتب عدل النجف ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبل�غ القضائ�ي اش�عار مختار ح�ي الجزائر 4 أ ن�ارص عيل ال 
عريع�ر لذا ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 2020/3/1 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاءاالعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف
العدد / 1038/ش2020/3

التاريخ / 2020/2/20
اعالن

اىل املدعى عليها / عجيبة صربي شنني
اق�ام املدع�ي فالح كاظم حس�وني الدع�وى بالع�دد 1038/ش2020/3 امام 
ه�ذه املحكمة تطلب فيها تس�ليم اثاث وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار محلة حي الرضوي�ة / النجف قررت املحكمة 
تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 
2020/2/25 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 

ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
��������������������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 1959

التاريخ 2020/2/18
بن�اء عىل الدعوة املقامة م�ن قبل املواطن )عبد الخالق مجهول كاني(  طلبا 
لغ�رض تبديل لقبه وجعل�ه )الظاملي( بدل من ) ف�راغ(  فمن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه س�وف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )24( من قانون البطاقة الوطنية 

رقم 2 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

نشأت ابراهيم الخفاجي
مدير الجنسية العام وكالة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادن�اه والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة( فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط 
املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية 
املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب  السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان 
)بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 
الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية 

العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خ�الل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

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

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر 

لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن 
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار املوال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من 
يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذي�ن يرغبون بالدخ�ول اىل املزايدة يحق لهم دف�ع مبلغ ال يقل عن 50% م�ن القيمة املقدرة 
بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف مكتب  السيد املحافظ 
املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الساعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 
الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املستاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 

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

3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب الحرف 

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

العدد /43 
التاريخ 2020/2/18

العدد /42 
التاريخ 2020/2/18

الموقع المساحة رقم الملك)القديم/ الجديد( جنس الملك ت

حي ميسان )3*4(م 718/21 حانوت 1

عمارة البلدية / شارع السكة )6*3(م 34/)51+40(-28/)37+30( حوانيت 2

عمارة البلدية / شارع السكة )3*3(م 27/29 ـ 59/78ـ 60/79 حوانيت 3

حي ميسان / على القطعة 3/31409 )3*4(م 774/2 حانوت 4

الموقع المساحة رقم الملك)القديم/ الجديد( جنس الملك ت

حي ميسان / على 
القطعة 3/14266 بال / بال ساحة 1

حي ميسان / وفاء 200م2 824/4 ـ 825/5 ـ 826/6 ـ 828/8 ـ 833/13 ـ 826/16 ـ 839/19 ـ 
846/26 ـ 49 /869 ـ 873/53 ـ 829/9 سكالت 2

حي ميسان / على 
القطعة 3/31411 )3*4(م 746/22 ـ 747/23 ـ 730/6ـ 731/11 ـ 737/13 حوانيت 3

حي ميسان / على 
القطعة 3/14265 )3*4(م 719/22 حانوت 4

حي ميسان / على 
القطعة 3/31409 )3*4(م

757/5 ـ 758/7 ـ 759/9 ـ 760/11 ـ 13 / 761 ـ 762/15 ـ 763/17 ـ 776/23 
ـ 793/24 ـ 792/26 ـ 791/28 ـ 790/30ـ 789/32 ـ 814/42 ـ 796/43 ـ 
813/44 ـ 797/45 ـ 812/46 ـ 798/47 ـ 811/48 ـ 799/49 ـ 810/50 ـ 

800/51 ـ 809/52 ـ 801/53 ـ 808/54ـ807/56 ـ 803/57 ـ 58 /806
حوانيت 5
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صورة غريبة من ناسا تظهر اكتشافًا مفاجئًا وسط إفريقيا!
شاركت ناسا صورة غريبة ملا كانت ذات يوم 
بحرية أكرب من بحر قزوين يف وسط إفريقيا.

وتمتد هذه املساحة الضخمة من املياه، التي 
يطلق عليها Mega Chad، عىل مساحة 150 
ألف مي�ل مربع عرب الصحراء الكربى، ولربما 
كان�ت األكرب عىل األرض يف يومن�ا هذا. وتعد 
بح�رية »تش�اد« الحديث�ة جزءا صغ�ريا من 
حجمها السابق، وتقع داخل الجسم الساحيل 
القدي�م للمياه، الذي ما ي�زال محفورا ضمن 
املناظر الطبيعية الصحراوية. وتربز الصورة 
املناط�ق الس�فلية املظلم�ة م�ن املنطقة، إىل 

جانب الج�زء الرميل والتالل الش�اطئية، التي 
تشكلت عىل طول الشواطئ الشمالية الرشقية 
لبحرية »ميغا تشاد«. والحظ الخرباء أن تقلص 
البح�رية الضخم�ة إىل حجمه�ا الح�ايل البالغ 

137 مي�ال مربعا،  اس�تغرق بض�ع مئات من 
الس�نني. كما تقلص حجم البحرية، التي تعرب 
حدود تش�اد والنيجر ونيجريي�ا والكامريون، 
أكثر فأكثر بس�بب اندثار املي�اه العذبة منها. 
اس�تغرقتها  الت�ي  امل�دة  تفاصي�ل  وص�درت 

البح�رية يف االنكم�اش عام 2015، بواس�طة 
فريق من العلماء الربيطانيني. وُتظهر دراسة 
الباحث�ني أن إخصاب الرتب�ة يمكن أن يحدث 
قبل ألف ع�ام فقط، تاركا لغ�زا حول كيفية 
تلق�ي الغابة للعنارص الغذائي�ة الحيوية قبل 

ذلك الوقت.
ووج�د الباحث�ون أن التغي�ري ح�دث يف بضع 
مئ�ات من الس�نني، برسعة أك�رب بكثري مما 
 Bodélé اعُتق�د س�ابقا. ويه�ب الغب�ار م�ن
عرب املحيط األطليس، للمس�اعدة يف تخصيب 
غاب�ات األم�ازون املط�رية. وق�ال الدكت�ور 
 Royal سيمون أرميتاج، من قسم الجغرافيا يف
Holloway: »غابات األمازون االستوائية تشبه 
سلة معلقة عمالقة، حيث يغسل الري اليومي 

برسعة املغذيات القابلة للذوبان من الرتبة.

يعل�م الجميع أن�ه ال ينص�ح بتن�اول الدواء 
مع الكح�ول. ولكن هن�اك مرشوبات أخرى 
ال تصل�ح لتن�اول األدوي�ة، ألنها قد تس�بب 
ال�دم وحت�ى  ارتف�اع ضغ�ط  أو  الخفق�ان 
الغثي�ان. ويق�ول الصيديل توم�اس بروكنر، 
الخبري يف الجمعية الفدرالية لصناعة األدوية 
بأملاني�ا، إن املرشوبات التي ينبغ�ي تجنبها، 

عن�د تن�اول األدوية ه�ي الكح�ول والقهوة 
والش�اي والحلي�ب. وأضاف، يلعب الس�ائل 
املس�تخدم يف تن�اول ال�دواء دورا مهما، ألنه 
يؤثر يف فعالية ال�دواء، أو يخلف آثارا صحية 
جانبية. فالكحول مثال يجعل تأثري الدواء غري 
مع�روف، فقد يزيد من مفعوله، أو يقلل وقد 
يلغي مفعوله. وي�ؤدي إىل الخفقان والدوخة 

فإن�ه بخ�الف  الحلي�ب،  وأم�ا  الغثي�ان.  أو 
الكحول مفيد للجسم. ولكنه مدرج يف قائمة 
املرشوب�ات املحظ�ور اس�تخدامها يف تناول 
األدوية. ألن الحليب يحتوي عىل الكالس�يوم 
املفيد للجس�م، ول�ذا ال يمكن اس�تخدامه يف 
تناول األدوية ألن مع املكونات النشطة للدواء 

هناك مركبات ال تذوب بسهولة.

تعد الروبوتات الش�بيهة بالب�رش من امليزات األساس�ية للعديد من أفالم 
الخي�ال العلمي، لكنها اآلن قد تغدو حقيقة واقعية، وأكثر حيوية من أي 

وقت مىض.
وطور العلماء من جامعة أوس�اكا يف الياب�ان روبوت طفل واقعيا يمكنه 
»الشعور باأللم، يطلق عليه اسم »أفيتو« )Affetto (، والذي وقع الكشف 
عن�ه ألول م�رة يف عام 2011، لك�ن الفريق قام اآلن بدم�ج جلد صناعي 

يسمح للروبوت باكتشاف التغيريات يف الضغط.
وأوضح العلماء، بقيادة مينورو أس�ادا: »طور املهندسون وعلماء املواد، 
مستشعرا جديدا عن طريق اللمس وربطوه بروبوت طفل يدعى أفيتو له 

هيكل عظمي واقعي للوجه والجسم مغطى بجلد صناعي«.
ويمك�ن ل�«أفيت�و« أن يميز اللمس�ات الناعم�ة والصلبة من اإلش�ارات 
املكتش�فة، وأظه�رت الدراس�ات أن ربط مستش�عرات الجل�د بالروبوت 
يساعده عىل تجنب »األلم«. ويستجيب »أفيتو« إىل اللمسات مع مجموعة 

متنوعة من تعبريات الوجه، بما يف ذلك االبتسام والتجهم والعبوس.

يعد الدماغ أهم أعضاء جسم اإلنسان، حيث يساعد عىل التحكم يف الحركة 
وردود الفعل، فضال عن التفكري والشعور، وبعبارة أخرى، يشكل الدماغ 
حجر األس�اس ملا يعنيه أن تكون إنسانا. وتشكل الشيخوخة تهديدا لهذا 
العضو األس�ايس، ما يس�بب ضعفا إدراكيا خفيفا )MCI(، وهي مرحلة 
الرتاجع املعريف الذي يسبق الخرف. وقد تنطوي هذه املرحلة عىل مشكالت 
يف الذاكرة واللغ�ة والتفكري والحكم أكرب من التغي�ريات العادية املرتبطة 
بالعمر. ويف حني أنه من غري املعروف بالضبط كيفية الوقاية من التدهور 
املعريف، فإن الدالئل الواعدة تشري إىل أن التدخالت يف نمط الحياة يمكن أن 
يوفر الحماية ضد تدهور الدماغ. ووفقا لخبري التغذية، ليّبي ليمون، فإن 
املكمالت الغذائية يمكن أن تس�اعد يف تحقي�ق هذه النتائج وتمنع خطر 

ظهور الرتاجع املعريف، وفيما ييل بعضها: -مكمالت فيتامينات )ب(:
ووفقا لليمون، فق�د أثبتت فيتامينات )ب(، وخاصة الفوالت )أو حمض 
الفوليك(، أنها تلعب دورا رئيس�يا يف نمو املخ والصحة من مرحلة الجنني 

وصوال إىل الشيخوخة.

مرشوبات ال تصلح لتناول الدواء

علامء يابانيون يطورون روبوتا 
طفاًل »يمكنه الشعور باأللـم«

أفضل املكمالت الغذائية 
حلامية الدماغ

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

الذين يكّذبون بصدقما قال وزير الطاقة األمريكي

سما حسنمنهل عبد األمير المرشدي

عىل الرغ�م من كونهم يدرون ونحن ن�دري كما يدري العالم 
كله إن النفط العراقي املصدر من الشمال عرب اقليم كردستان 
تجاوز 650 الف برميل يوميا وان كيان دولة ارسائيل لوحدها 
اعرتفت ع�رب وزي�ر املصانع واملنش�آت انهم اكتفوا بنس�بة 
75% م�ن النفط العراقي املصدر لهم بأس�عار زهيدة من قبل 
حكوم�ة أربيل، اال ان العراق حكومة ورئاس�ات وسياس�يني 
رض�وا وارتض�وا ووقعوا ووافق�وا عىل ان تعطي كردس�تان 
ما يعادل نس�بة 250 الف برميل يوميا مقابل تس�ليمهم كل 
يشء موازنة ورواتب بيش�مركة وتخصيصات زراعة وغريها 
ول�م تفعل اربيل ولن تفع�ل وامل���فاوضات هي املفاوضات 
والحوار هو الحوار بني اإلقليم واملركز من نيسان 2003 حتى 

يومنا هذا.
بقصد او ال قصد وبزلة لسان واحدة او لدغة مربمجة كشف 
وزي�ر الطاق�ة األمريكي دان بروليت عن كمي�ات النفط التي 
يصدره�ا اإلقليم حني قال ملرسور بارزان�ي أمام الصحافيني 
يف ميون�خ )لقد حققتم معجزة بتصدير نف�ط أكثر من ليبيا 
مع أنك�م بال حدود بحرية( وهذا يعن�ي أن اربيل تصدر أكثر 
من مليوني برميل يوميا ولكنه يماطل يف تس�ليم ربع مليون 
برميل منها للعراق ويش�رتط لتس�ليمها دف�ع أكثر من %17 
من املوازن�ة العراقية اضاف�ة اىل رواتب البيش�مركة ومبالغ 
أخ�رى إضافية. م�ن الطبيعي جدا بل م�ن البديهي أن يكون 
الوزي�ر األمريكي عارفا بما ي�دور يف اإلقليم أكثر من اي كاكا 
او جمي�ع ال�كاكات. العجي�ب الغري�ب املضح�ك املبكي هو 
أن تس�كت حكومة بغ�داد عىل هذه الفضيح�ة بل ان رئيس 
الوزراء ومسؤولني ال زالوا يؤكدون ويرصون ويتمسكون ان 
عىل اربي�ل ان تدفع ما قيمته 250 أل�ف برميل لبغداد مقابل 
اس�تالمهم حصتهم كامل�ة مكملة يف املوازن�ة! ال ندري ماذا 
ينتظر الرئيس املكلف محمد توفيق عالوي مع األكراد ألن أي 
حكومة تحرتم ش�عبها ونفي بعهودها تتغاىض وتتجاهل او 
تصمت وال تترصف عن رسقة اموال الشعب وال تبارش بقطع 
حصة اإلقلي�م م�����ن املوازنة املالية ما لم تس�دد بالكامل 
كل ما بذمة مس�عود الربزاني خصوصا وان االرقام تجاوزت 
ال7٤ ملي�ار دوالر ف�أن ذلك ال يم����ك�ن اعتباره يف جميع 
جوانب�ه وتفس�رياته وتأويل�ه اال جبن فاض�ح وخيانة ثابتة 
بالدليل ومس�اهمة يف رسقة حق�وق العراقيني يف املحافظات 
األخ�رى وخاص�ة املنتج�ة للنفط والغ�از وس�تكون عربون 

الفشل املعلن للحكومة.

؛  تعرف�ون تلك األمس�يات الش�توية يف القاهرة، الخروج يصبح مس�تحيالاً
ألن الش�وارع أصبحت موحلة، والس�يارات مرسعة، ومجرد تخيُّل مالبسك 
خ�ة بالوحل يجعلك تكتف�ي بتناول أيِّ طعام عش�اء يتوفر يف البيت،  امللطَّ
ولذل�ك فقد قّرر خايل البس�يط الحال أن يكون عش�اؤنا مكوَّناً�ا من الخبز 
والبيض، وربما تعرفون أيضا تلك الحيلة البسيطة، أن تكرس البيضة فوق 
رغيف، وتضعه يف الفرن، وكان عدد األرغفة عىل عدد املوجودين حول موقد 
، مّدعيا أنها حدثت معه، وكلُّنا  النار، حني بدأ ابن خايل الشاب يروي حكايةاً
عيون وآذان، فيما كان خايل يلوك الخرطوم الخاص بالنارجيلة، باستمتاع، 
ا. الحكاية الت�ي رواها ابن خايل،  ه�ا، إال الحقاً ويكت�م ضحك�ة لم أفهم رسَّ
وجعلتنا نش�عر بالخوف، هي عن ام�رأة قابلها يف الطري�ق العام، وطلبت 
منه توصيلها بس�يارته املتداعية، وقد منحها معطفه؛ ألنها كانت ترتجف 
ا، وفجأة اختفت السيدة من املقعد الخلفي مع معطفه، فبحث عنها يف  برداً
دٍة توفيت، منذ  ا فوق ش�اهد قرب س�يِّ املقابر املجاورة، فوجد معطفه معلَّقاً
زمن بعيد. عند حد هذا الحدِّ، بلغ بنا الرعب مبلغه، وبدأنا نستحثُّ ابن خايل؛ 
�د، وهو يرى بعينني  لك�ي يروي لنا حكاية مرعبة أخ�رى مرَّْت به؛ ألنه أكَّ
عابثتني مبلغ رعبنا، أنه قد مّر بقصص كثرية مش�ابهة. وخالل األيام التي 
تلت س�ماعنا لهذه القصة املرعبة، أصبح اب�ن خايل ذا مكانة بيننا، فنحن 
ننتظ�ر عودته من العم�ل؛ أمالاً بأن يروي لنا قص�ة مرعبة، حدثت معه يف 
، ورصنا نتنازل له عن وجبة عشائنا البسيطة، وندفع  شوارع القاهرة ليالاً
بها إليه، وكلُّنا رج�اٌء بأن ُيتحفنا بقصة جديدة، والحقيقة أنَّ املرء يصبح 
لدي�ه هوس بالرعب، حني يس�توعب أول قصة مرعبة؛ فم�ا الذي يمنع أن 
تس�مع قصة أكثر رعباًا، ما دمَت قد حصلَت ع�ىل أول جرعٍة أيقظْت ليلَك، 
وأحالت شخوص نهارك إىل خياالت متحرِّكة؟ حتى جاء يوم رحيلنا، وحمل 
س�ائٌق ش�ابٌّ حقائبنا، ومع ساعات الفجر، كانت الس�يارة تجتاز شوارع 
القاه�رة الخالية، وأنا أنظر من ش�بَّاك الس�يارة، وأتوق�ع يف كل لحظة أن 
د أنها تظهر للس�ائقني، كلَّ  ا؛ ألن ابن خايل أكَّ تظه�ر امل�رأة التي ترتعد ب�رداً
د عن قصٍة  عاتي، حني بدأ يروي لنا، وهو يتنهَّ ليلة، ولكن السائق قطع توقُّ
مرعبٍة مّرت به عىل طريق صالح سالم، وهي قصة امرأة شاّبة طلبت منه 
توصيله�ا، وفيما كان الس�ائق يكمل القصة، بال انبه�ار حقيقي منِّي، أو 
من أمي وإخوتي، حتى إنه الذ بالصمت بعدها، بدأت أتحرسَّ عىل الشطائر 
الت�ي التهمها ابن خايل، نيابة عّني، واللي�ايل التي نمت فيها خاوية البطن. 
ا ضمن مرويَّات الكاتب املرصي،  وزاد من حرستي أني سمعت القصة الحقاً
د أنها قد حدث�ت مع أحد أصحابه، حتى توّجه ش�اب  أني�س منص�ور، وأكَّ
مرصي إىل مبنى اإلذاعة، وهو يحمل دليل كذب منصور؛ ألن هذه الحكاية 
م�ا هي إال قصة كتبها كاتب لبنان�ي، والغريب أن أنيس منصور لم يعتذر، 
ول�م يتنازل عن رأي�ه، وعن مطالبته لرجال الدين وعلماء النفس بتفس�ري 

هذه الحادثة.

نجدة بغداد تضبط سيارتني مطلوبتني وأسلحة غري مرخصة

    بغداد / المستقبل العراقي

ضب�ط  النج�دة،  رشط�ة  مديري�ة  اعلن�ت 
س�يارتني مطلوبت�ني وأس�لحة غ������ري 
مرخص�ة يف بغداد.وقال�ت املديري�ة يف بيان 

تلق�ت »املس�تقبل العراق�ي« نس�خة منه، 
ان »دوري�ات رشطة نج�دة املحم����ودية 
تمكنت من ضبط  ع���جلتني من السيارات 
املطلوب�ة  ضم�ن منطق�ة املحمودي����ة، 
فيما تمكنت ايضا من  القبض عىل ش�خص 

يحمل س�الح غ�ري مرخص ضم�ن منطقة 
الشعب ».

واضاف�ت ان »ذل�ك االجراء خالل ممارس�ة 
أمنية ادت إىل ضبط  العجالت واالس�لحة تم 

تسليمهم إىل مراكز الرشطة .

قاّصة برصية .. ترفع الستار عن عرضها  األخري 
 البصرة / مصطفى حميد جاسم

سعيا منه لديمومة  الثقافة البرصية ،  حرص 
اتحاد أدب�اء وكتاب البرصة،  من خالل إقامة 
الجلس�ات األس�بوعية  متمثل�ة باحتف�اءات  
املنج�ز اإلبداع�ي الدب�اء الب�رصة.  أصبوحة 
امس الس�بت..  احتفى  أدباء البرصة  بمنجز 
القاصة مريفت الخزاعي واملوسوم » العرض 
األخري ».  الش�اعر عبد السادة البرصي  الذي 
قدم  الجلسة بالقول : ان االحتفاء باي  منجز  
إبداع�ي هو  بمثابة احتف�اء  بادباء  البرصة، 
إذ يحت�اج االب�داع  يف ه�ذه املدين�ة إىل وجود 
عنرص نس�وي ،س�يما إذا كان عنرصا فاعال 
وأكث�ر  جم�اال ، والي�وم إذ نحتف�ي باح�دى 
اديب�ات البرصة الالتي برزن من خالل منتدى 
 « الجدي�د  القص�ي  األديب�ات، وإصداره�ا 
الع�رض االخري«، وكانت ق�د أصدرت من قبل 
،مجموع�ة قصصية بعنوان » حرير فراش�ة 
الحكايات« . و ق�د كان للقاصة املحتفى بها  
حديث ح�ول تجربتها  القصصية : ان معظم 
ال�ورش  اإلبداعي�ة التي ش�اركت بها خارج 
الع�راق ، كان�ت مج�رد فرص�ة للتعب�ري  عن 
طموحات وأفكار االديبات املش�اركات، ولعل 

اتح�اد  االدب�اء والكت�اب يف الب�رصة  يواصل 
ال�دور  ل�ه  كان  إذ  العنرصالنس�وي،  دعم�ه 
املتمي�ز يف طباعة العديد من منتجات  اديبات 

البرصة.
أوىل القراءات النقدية كانت من حصة القاص 
»محمد خض�ري«..  الذي تحدث عن مجموعة 
املحتفى به�ا، هل هن�اك مهيمنة يف نصوص 
هذه املجموعة ام ان ذلك خضع للعش�وائية، 
ان موضوع�ات مجموعة » الع�رض األخري »  
هي مطروحة ع�ىل قارعة الواقع ، وليس كل 
ماعثرن�ا عىل موض�وع  نس�تطيع أن تحوله 

إىل ن�ص قص�ي، وأض�اف خض�ري..   الب�د 
للنص�وص أن يك�ون فيه�ا دورا للق�اريء يف 

اختيار النهايات. 
القاص عىل الصالح تحدث بالقول: ان  اإلبحار 

يف عالم الرسد هو«حرفة«
  وإن  القاص�ة أرادت  م�ن  » العرض االخري«  
ان يكون عدي�م الحوارات وقد اعتمدت الرسد 
املكثف، والي�وم أصبح�ت »الخزاعي«  احدى 
األيقونات  البرصيات  يف عالم الرسد واإلبداع. 
القاص باس�م القطراني أشار إىل أن الرسدية 
النس�وية بعد ع�ام 2003  أصبح مدهش�ااً.. 
وامللف�ت  للنظ�ر ان الكتاب�ة النس�وية يؤرش  
ملع�ادل موضوعي ، ان املجموع�ة يف مجملها 
تنت�رص للم�رأة. وق�د ق�دم بع�ض االدب�اء 
طروحات وأفكار ساهمت بإغناء  احتفائية » 
العرض األخري »  وهم :  النقاد جميل الشبيبي 
، ومقداد مس�عود، وخالد خضري،  والقاصني  
ياس�ني ش�امل،  ومحم�د س�هيل، إضافة إىل  

وخولة الناهي ، والشاعر سالم محسن .
ث�م قدمت اللجن�ة الثقافي�ة   يف اتحاد االدباء 
والكتاب، شهادة تقديرية إىل القاصة املحتفى 
» مريفت الخزاعي« عن منجزها  القصي » 

العرض األخري » .


