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أعظم الذنوب ما استخف به صاحبه العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

عداد »كورونا«:
 تسجيل أدنى وفيات وإصابات 
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فحوى رسالة الكاظمـي للقيـادة اإليرانيـة: العراق ال يدعم وال يؤيد أي قرار ضد إيران
نائب عـن »الفتـح« يـدعـو إلـى عقـد اجتمـاع طـارئ لبحـث )3( ملفـات
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تظاه�ر آالف العراقيني، أمس األح�د، يف الذكرى 
األوىل الستش�هاد قائ�د فيلق الق�دس يف الحرس 
الث�وري اإليراني اللواء قاس�م س�ليماني ونائب 
رئي�س الحش�د الش�عبي العراق�ي أب�و مه�دي 
املهن�دس يف رضبة جوي�ة أمريكية ق�رب مطار 
بغ�داد، مرددي�ن هتاف�ات م�ن بينه�ا »كال كال 

أمريكا« و«االنتقام«.
ففي س�احة التحرير، وس�ط بغداد، تجمع آالف 
األش�خاص بينه�م سياس�يون ون�واب وق�ادة 
فصائل، وعلت هتافات تن�دد بالتواجد األمريكي 

يف العراق.
وقب�ل ذلك، تجم�ع رجال ونس�اء وأطف�ال ليلة 
الس�بت واألح�د وه�م يرت�دون مالبس س�وداء 
عند موقع الهجوم حيث أش�علوا ش�موعا لتحية 
الشهداء منددين ب »الشيطان األكرب«، يف إشارة 

إىل الواليات املتحدة.
وقال�ت بتول النج�ار املؤيدة للحش�د الش�عبي، 
إنن�ا   )...( اإلس�الم  وألع�داء  ألمري�كا  »نق�ول 

سنواصل املقاومة رغم إراقة الدماء«.
واغتيل س�ليماني واملهندس وثمانية أش�خاص 
آخري�ن فج�ر الثالث من كان�ون الثاني 2020 يف 

رضبة استهدفت عربتني قرب مطار بغداد.
الع�داء  الرضب������ة  تل������ك  واث�ارت 
ال�����قديم الذي يمتد ألربعني عاما بني طهران 
وواشنطن، باالضافة ملخاوف من مواجه�����ة 
يف العراق حي�ث يم���لك كاله����ما نف����وذا 

واس���عا.

التفاصيل ص2

العراقيون حييون ذكرى قادة النرص: لن ننسى
اآلالف تدفقوا إىل شارع املطار وساحة التحرير بينهم سياسيون ونواب وقادة فصائل... ورددوا هتافات »هيهات منا الذلة« و »كال كال أمريكا« حمافظ البرصة يصف املهندس

 بـ »مفخرة العراقيني«.. ويؤكد: ذكرى 
استشهاده ملحمة اخللود

حمافظ نينوى يوزع 
أكثر من )400( قطعة ارض سكنية 

جنوب املوصل

االستخبارات تطيح
 بثالثة متسللني أجانب بكمني 

حمكم غريب نينوى
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إثيوبيا تعلن االنتهاء من بناء 78 باملئة من سد النهضة

عضو باملالية الربملانية: أرقام موازنة 2021 مبالغ فيها جدًا ونفقاهتا ضعفي العام املايض
االحتادية تنفذ »عملية استباقية« لشل حركة »داعش« يف كركوك

رئيس الوزراء يقدم وعود بعام 2021: سيكون عامًا 
لكشف احلقائق الكربى اخلاصة بالفساد

ص2

ص2 ص8 ص3

جتارة احلبوب تعاود مناقلة احلنطة 
املحلية وتؤكد جتهيز املطاحن واستالم 

الشلب من الفالحني

الشباب
 ودوره فـي تطويـر 

العمل اإلداري

التعليم تعلن قبول 
)277٦( طالبًا ضمن املنحة املجانية 

اخلاصة باملجموعة الطبية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير ال�ري واملياه اإلثيوبي س�يلييش بيكييل، أمس 
األحد، االنتهاء من بناء 78% من س�د النهضة، مش�ريا إىل 
أن املفاوضات الثالثية مع مرص والس�ودان بشأن التعبئة 
والتش�غيل س�تبدأ األحد. وقال بيكييل، يف تغريدة له، عرب 
حسابه الرسمي عىل »تويرت«، إن »االجتماع الذي دعا إليه 
وزير العالقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا والرئيس 
الحايل ملكتب االتحاد اإلفريقي، سيضم 6 وزراء مسؤولني 
ع�ن الش�ؤون الخارجي�ة واملي�اه يف الدول الث�الث، ومن 
املتوق�ع أن يحرض املراقبون والخ�رباء املكلفون باالتحاد 

اإلفريقي«. وكانت وكالة السودان لألنباء »سونا«، ذكرت 
أن وزي�ر الخارجي�ة الس�وداني املكلف عمر قم�ر الدين، 
ووزير ال�ري واملوارد املائية يارس عباس، سيش�اركان يف 
االجتماع الوزاري ملفاوضات س�د النهض�ة اإلثيوبي التي 
ستس�تأنف اليوم األحد. ونقلت الوكالة عىل لسان مصدر 
مس�ؤول، أن ه�ذا االجتماع س�يناقش مقرتح الس�ودان 
الرام�ي لتفعي�ل املفاوض�ات بإعط�اء دور أك�رب لالتحاد 
اإلفريقي عرب خربائه للوصول التفاق قانوني ملزم بشأن 
سد النهضة حسب طلب السودان السابق، ومن ثم النظر 
يف املس�ودة التفاهمية التي أعدها خرباء االتحاد اإلفريقي 

للوصول التفاق مرض لألطراف الثالثة.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، 
أم�س األح�د، ان�ه غ�ري طامع�ا بالحكم 
س�يكون   2021 ع�ام  وان  املنص�ب،  او 
عام�اً لكش�ف الحقائق الك�ربى الخاصة 

بالفساد.
وقال الكاظمي، خالل الجلس�ة الحوارية 
مع ع�دد من الوزراء وأس�اتذة الجامعات 
واملحللني السياسيني، »نبدأ عامنا باألمل، 
املحنة ق�د َع�ّدت، ونفتت�ح عه�داً جديداً 
نحت�اج فيه اىل التماس�ك واالس�تمرار يف 

منهج اإلصالح.
وكان 2020 عاماً صعباً عىل اإلنسانية مع 
تفيش وب�اء كورونا، واألزمة االقتصادية، 
وتحدي�ات أمني�ة وسياس�ية، ويف العراق 
كانت األزمة أكث�ر تعقيداً، خرسنا أرواحا 

غالية، وعانينا كثريا«.

واص�اف« األزمة والحراك االجتماعي بكل 
ما نتج عنه، يمثالن ناقوس خطر للجميع، 
وبأن الوطن يف خطر.. الش�عب فقد ثقته 
لي�س بالق�وى السياس�ية فحس�ب، ب�ل 
بالدول�ة ومؤسس�اتها. ان الحكومة التي 
ترّشفت بتكليف قيادتها جاءت وسط كل 
هذه األزمات الكربى، وعملت منذ اللحظة 
االوىل ع�ىل تفكي�ك هذه األزم�ات وتقليل 
آثاره�ا ع�ىل ش�عبنا ومس�تقبل أجيالنا، 
وأبعدنا شبح رصاع إقليمي ودويل كان من 
املمكن أن يدخل العراقي يف سلسلة طويلة 

من الحروب«.
واش�ار الكاظمي اىل ان« الدولة استعادت 
وثقته�ا  عافيته�ا  املاضي�ة  أش�هر   6 يف 
أصبح�ت  األمني�ة  الق�وات  بإمكاناته�ا، 
أكث�ر ثق�ة وصالب�ة واس�تعادت عالقتها 
مع الن�اس، والجيش أضح�ى اليوم أكثر 
انس�جاماً، وه�و مس�تعد يف أي لحظ�ة 

لحماية الشعب ضد أي خطر«.
ع�ىل مس�توى العالق�ات الخارجي�ة، بني 
الكاظم�ي، إن« 6 أش�هر م�ن عمل هذه 
الحكومة كانت كفيل�ة بأن يتمتع العراق 
بأقوى منظومة للعالقات والثقة اإلقليمية 
والدولي�ة به وبحكومته لم يش�هدها منذ 
عق�ود طويل�ة.. الي�وم كل جريانن�ا وكل 
العالم يس�عون اىل دعم الع�راق والتعاون 
لنهضته م�ن كبوته، وان الجميع أدرك أن 
التوازن�ات اإلقليمية والدولي�ة بحاجة اىل 
عراق قوي متماس�ك م�وح، وهذا لم يأت 
من ف�راغ بل من عمل وجهد وحس�ن نية 

ورصاحة يف التعامل مع الجميع«.
وبم�ا يخ�ص االنتخاب�ات املبك�رة الت�ي 
كانت مطلب الجماهري واملرجعية، اوضح 
بالقول« قطعنا أشواطا كبرية فيها، لدينا 
اآلن قان�ون انتخابي ومفوضي�ة ناجزة، 
وقان�ون تموي�ل لالنتخاب�ات، ول�م يب�ق 

أمامنا س�وى تش�كيل املحكمة االتحادية 
التي نعم�ل عليها مع الس�لطات األخرى 

بكل قوة«.
 وتاب�ع الكاظم�ي« تأث�ر ش�عبنا كث�ريا 
باألزمة املالية، مثلم�ا تأثر العالم باألزمة 
االقتصادية الناتجة ع�ن جائحة كورونا، 
ولك�ن وقعها ع�ىل الع�راق كان أصعب.. 
ولألس�ف الحكومات الس�ابقة لم تخطط 
ملثل ه�ذه األزمات، وان العراق لم يش�هد 
أي تنمي�ة، بل تم تدمري صناعته وزراعته 
وتعليمه ونظامه الصح�ي، خالل العقود 

األخرية«.
وواص�ل« االقتصاد العراق�ي أصبح رهنا 
ألسعار النفط، يف أجواء اقتصادية هزيلة 
م�ع تفيش الوب�اء، والفس�اد كان قد أكل 
اس�تطعنا  انن�ا  اال  والياب�س؛  األخ�رض 

االستمرار يف توفري رواتب املوظفني.
التفاصيل ص2
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منظمة هولندية ختتار
 حمافظ ميسان كـ »شخصية العام«

 الدولية األكثر تأثريًا 

ص2
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التعليم تعلن قبول )2776( طالبا ضمن املنحة املجانية اخلاصة باملجموعة الطبية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلم�ي قبول 2776 ضم�ن قناة املنحة 
املجانية الخاص باملجموعة الطبية )طب، طب أس�نان، الصيدلة( يف الجامعات 
والكلي�ات األهلي�ة للع�ام ال�درايس 2020/2021. وقال�ت ال�وزارة إن املقاعد 
املجانية تنافس عليها س�بعة عرش ألفا وتس�عمئة وثمان وس�تون طالبا عىل 
وفق آلية مدروسة وضوابط حددت املشمولني بالتقديم عرب البوابة اإللكرتونية 
لدائرة التعلي�م الجامعي األهيل«. وأضافت »التزاما بالرشوط املعتمدة لتحقيق 
العدال�ة ف�إن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ق�د راعت أن ال يقل مجموع 
الطال�ب املتقدم اىل كليات )طب األس�نان /الصيدلة( ع�ن مجموع )540( أي 
بمع�دل )90%( واملتق�دم اىل كلية الطب العام يف جامعة العميد أو جامعة وارث 
األنبي�اء عن )558( أي بمعدل )93%( وأن يكون الطالب من خريجي الدراس�ة 

االعدادية للسنة الدراسية 2019-2020 حرصاً«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تظاهر آالف العراقيني، أمس األحد، يف الذكرى األوىل 
الستش�هاد قائد فيل�ق القدس يف الح�رس الثوري 
اإليراني اللواء قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد 
الش�عبي العراق�ي أبو مه�دي املهن�دس يف رضبة 
جوي�ة أمريكية قرب مطار بغداد، مرددين هتافات 

من بينها »كال كال أمريكا« و«االنتقام«.
ففي س�احة التحرير، وس�ط بغ�داد، تجمع آالف 
األشخاص بينهم سياسيون ونواب وقادة فصائل، 

وعلت هتافات تندد بالتواجد األمريكي يف العراق.
وقبل ذلك، تجمع رجال ونساء وأطفال ليلة السبت 
واألح�د وهم يرت�دون مالبس س�وداء عن�د موقع 
الهج�وم حي�ث أش�علوا ش�موعا لتحية الش�هداء 
منددين ب »الشيطان األكرب«، يف إشارة إىل الواليات 

املتحدة.
وقالت بتول النجار املؤيدة للحشد الشعبي، »نقول 
ألمريكا وألعداء اإلسالم )...( إننا سنواصل املقاومة 

رغم إراقة الدماء«.
واغتي�ل س�ليماني واملهن�دس وثمانية أش�خاص 
آخري�ن فج�ر الثالث من كان�ون الثان�ي 2020 يف 

رضبة استهدفت عربتني قرب مطار بغداد.
واثارت تل�����ك الرضب�����ة العداء ال�����قديم 
ال�ذي يمتد ألربع�ني عاما بني طهران وواش�نطن، 
باالضاف�ة ملخ�اوف م�ن مواجه������ة يف العراق 

حيث يم���لك كاله����ما نف����وذا واس���عا.
واعترب رئيس هيئة الحش�د الشعبي فالح الفياض 

أن »العراق ُيغتال باغتيال قادته ورجاله الذين يصنعون 
املواقف«، مضيفاً »بالعزّة وبالسيادة نحفظ كل الحقوق 

ونصون كل املصالح«.
وأش�ار الفياض إىل أن »إثارة الفت�ن والنعرات الطائفية 
والقومية أس�همت يف تأخري مسرية العراق طوال العقود 
املاضية«، مؤكداً »نحن أوفياء للشهداء ونحرص عىل أن 

يطال القصاص كل من ارتكب الجريمة«.

وأردف أن »ه�ذا االلتف�اف ع�ىل الح�ق ه�و ال�رد ع�ىل 
الجريمة، وخروج املواطن�ني بهذه األعداد الهائلة يعترب 

رداً حقيقياً«.
وبحس�ب الفياض، فإن »أّمة الحشد أوسع من مؤسسة 
الحشد الشعبي، ومن خاللها سنصون األمانة ونحاسب 

كل من يتطاول عىل أبناء الشعب«.
وختم كالمه قائالً: »وحدة العراق هي رس قوته وأدعوكم 

إىل التماسك تحت راية الوطن واملرجعية«.

بدوره، تعهد النائب أحمد األسدي، أحد أبرز قادة الحشد 
الش�عبي قائ�ال »أبو مه�دي املهندس العظيم س�تخرج 

املاليني وتتوهج صورتك يف )ساحة( التحرير«.
وانطلقت منذ الس�بت استعدادات ملراسم مماثلة إلحياء 
ه�ذه الذك�رى يف س�احة التحري�ر الت�ي كان�ت معقل 
احتجاجات ترشي�ن األول 2019، وعلت خاللها هتافات 

منددة بالنظام السيايس.
ورفع�ت صورة كبرية تجم�ع س�ليماني واملهندس عىل 

مبن�ى املطع�م الرتكي املج�اور للس�احة، وصور 
أخ�رى عند نص�ب التحرير كما رف�ع املتظاهرون 
أعالما عراقية وللحش�د الش�عبي ورايات صغرية 

تحمل مخططات صور لكليهما.
وقال�ت أم مري�م، معلم�ة )40 عاما( م�ن بغداد، 
وصلت م�ع زوجه�ا ومجموعة من النس�اء وهي 
ترت�دي عب�اءة س�وداء »نح�ن هن�ا وف�اء لدماء 
الش�هداء )...( جئن�ا لنق�ول كال كال امريكا وألي 

محتل يريد ان يدنس ارض العراق«.
ووجه الحش�د الش�عبي دع�وة لجمي�ع العراقيني 
للتجم�ع يف س�احة التحري�ر ومدن أخ�رى األحد، 
للتندي�د ب«املحت�ل األمريكي« واملطالب�ة بخروج 

القوات األمريكية من البالد.
وشهدت مدن اخرى يف جنوب العراق بينها النجف، 
حي�ث ووري املهن�دس، تجمع�ات مماثلة ش�ارك 
فيها موالون بينهم م�ن أجهش بالبكاء حزنا عىل 

»الشهيدين«.
وينت�رش قراب�ة 3000 جن�دي أمريك�ي يف العراق 
رغم تصوي�ت مجلس النواب ع�ىل خروجهم، بعد 
رضبة الثالث من كانون الثاني 2020. فيما أعلنت 
الوالي�ات املتحدة يف ترشين الثاني املايض، س�حب 

500 جندي من العراق وابقاء 2500.
وعش�ية الذكرى، ق�ال وزي�ر الخارجي�ة اإليراني 
محمد جواد ظريف يف تغريدة الخميس، إن »عمالء 
اس�تفزازيني إرسائيليني يخططون لشن هجمات 
عىل األمريكيني يف العراق« لوضع الرئيس األمريكي 

دونالد »ترامب يف مأزق بسبب حرب ملفقة«.
واتهمت طهران الرئيس األمريكي املنتهية واليته بالسعي 
إىل اختالق »ذريعة« لشن »حرب« قبل خروجه من البيت 
األبيض يف 20 كانون الثاني بعد والية شن خاللها حملة 

»ضغوط قصوى« عىل طهران.
وكان ترام�ب ق�د اته�م طه�ران بالوق�وف وراء هجوم 
صاروخي اس�تهدف الس�فارة االمريكي�ة يف بغداد يف 20 

كانون األول.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
األحد، ان�ه غري طامعا بالحك�م او املنصب، 
لكش�ف  عام�اً  س�يكون   2021 ع�ام  وان 

الحقائق الكربى الخاصة بالفساد.
وقال الكاظمي، خالل الجلسة الحوارية مع 
عدد من الوزراء وأساتذة الجامعات واملحللني 
السياس�يني، »نبدأ عامنا باألم�ل، املحنة قد 
َع�ّدت، ونفتت�ح عهداً جديداً نحت�اج فيه اىل 

التماسك واالستمرار يف منهج اإلصالح.
وكان 2020 عاماً صعباً عىل اإلنس�انية مع 
تف�ي وباء كورون�ا، واألزم�ة االقتصادية، 
وتحديات أمنية وسياسية، ويف العراق كانت 
األزمة أكث�ر تعقيداً، خرسن�ا أرواحا غالية، 

وعانينا كثريا«.
واصاف« األزم�ة والح�راك االجتماعي بكل 
ما نتج عن�ه، يمثالن ناقوس خطر للجميع، 
وب�أن الوطن يف خط�ر.. الش�عب فقد ثقته 
ليس بالقوى السياسية فحسب، بل بالدولة 
ومؤسس�اتها. ان الحكوم�ة الت�ي ترّشفت 

بتكلي�ف قيادته�ا ج�اءت وس�ط كل ه�ذه 
األزمات الكربى، وعمل�ت منذ اللحظة االوىل 
ع�ىل تفكيك ه�ذه األزم�ات وتقلي�ل آثارها 
عىل شعبنا ومستقبل أجيالنا، وأبعدنا شبح 
رصاع إقليمي ودويل كان من املمكن أن يدخل 

العراقي يف سلسلة طويلة من الحروب«.
واش�ار الكاظمي اىل ان« الدولة استعادت يف 
6 أشهر املاضية عافيتها وثقتها بإمكاناتها، 
الق�وات األمنية أصبحت أكث�ر ثقة وصالبة 
واس�تعادت عالقته�ا مع الن�اس، والجيش 
أضحى اليوم أكثر انسجاماً، وهو مستعد يف 

أي لحظة لحماية الشعب ضد أي خطر«.
ع�ىل مس�توى العالق�ات الخارجي�ة، ب�ني 
الكاظم�ي، إن« 6 أش�هر م�ن عم�ل ه�ذه 
الحكوم�ة كانت كفيل�ة بأن يتمت�ع العراق 
بأقوى منظومة للعالق�ات والثقة اإلقليمية 
والدولي�ة ب�ه وبحكومت�ه لم يش�هدها منذ 
عقود طويلة.. اليوم كل جرياننا وكل العالم 
يس�عون اىل دعم العراق والتع�اون لنهضته 
م�ن كبوته، وان الجمي�ع أدرك أن التوازنات 
اإلقليمي�ة والدولي�ة بحاجة اىل ع�راق قوي 

متماسك موح، وهذا لم يأت من فراغ بل من 
عمل وجهد وحسن نية ورصاحة يف التعامل 

مع الجميع«.
وبما يخ�ص االنتخابات املبك�رة التي كانت 
مطلب الجماهري واملرجعية، اوضح بالقول« 
قطعنا أشواطا كبرية فيها، لدينا اآلن قانون 
انتخابي ومفوضية ناج�زة، وقانون تمويل 
لالنتخابات، ولم يبق أمامنا س�وى تش�كيل 
املحكم�ة االتحادي�ة الت�ي نعم�ل عليها مع 

السلطات األخرى بكل قوة«.
 وتابع الكاظمي« تأثر ش�عبنا كثريا باألزمة 
املالية، مثلما تأثر العالم باألزمة االقتصادية 
الناتجة ع�ن جائحة كورون�ا، ولكن وقعها 
عىل العراق كان أصعب.. ولألسف الحكومات 
الس�ابقة لم تخطط ملثل هذه األزمات، وان 
الع�راق ل�م يش�هد أي تنمية، بل ت�م تدمري 
صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي، 

خالل العقود األخرية«.
وواص�ل« االقتص�اد العراق�ي أصب�ح رهنا 
ألسعار النفط، يف أجواء اقتصادية هزيلة مع 
تفي الوباء، والفس�اد كان قد أكل األخرض 

واليابس؛ اال اننا استطعنا االستمرار يف توفري 
رواتب املوظفني، وأجرينا إصالحات وأعددنا 
ورقة بيضاء قادرة عىل مواجهة هذه األزمة 
واألزمات املقبلة، ولن نسمح بانهيار العراق 

او إفالسه كما أفلست دول أخرى«.
واش�ار الكاظم�ي اىل« اانا حمين�ا الطبقات 
الفقرية يف املوازنة، وس�نبدأ بتطبيق الورقة 
العم�ل  املوازن�ة  تبن�ي  واأله�م  البيض�اء، 
واالستثمار يف املشاريع الكربى التي ستعمل 
ع�ىل توفري ف�رص عمل للش�باب، وينتعش 
الس�وق ويصبح الع�راق مص�درا للصناعة 

والزراعة وليس للنفط فقط«.
وعن لجنة مكافحة الفس�اد قال الكاظمي« 
أسس�نا لجن�ة مكافح�ة الفس�اد والجرائم 
االس�تثنائية، وألول مرة تج�د رؤوس كبرية 
نفس�ها يف الس�جن ال يحميه�ا ح�زب وال 
متنفذون، ومستمرون يف ذلك، وسيكون عام 
2021 عام كش�ف الحقائق الكربى الخاصة 

بالفساد الذي أّثر يف االقتصاد والتنمية«.
وأردف بالق�ول »قدمن�ا موازن�ة طموح�ة 
تتزامن مع إصالح�ات الورقة البيضاء، وقد 

تعرضنا بس�ببها للطعن واملزايدات، ولطاملا 
أك�دت بأنني جئ�ت لإلصالح، ول�ن توقفني 
املزاي�دات واالس�تعراضات حتى ل�و كلفني 

ذلك حياتي«.
كفى مزايدات عىل حس�اب العراق.. املوازنة 
والورق�ة البيضاء ليس�ت مج�رد إصالحات 
ش�كلية ملجاملة بعضنا، بل هي جهد تؤيده 
وكل  الدولي�ة  االقتصادي�ة  املؤسس�ات  كل 
الخ�رباء املعتربي�ن، علين�ا أن نتلمس جراح 
الع�راق العميقة، يكفي نزف�ا ألموال العراق 

وإمكاناته وموارده«.
ون�وه الكاظم�ي »ه�ذه فرصتن�ا األخ�رية 
لننهض، وأقول أمامكم وأمام شعبنا: لست 
طامع�ا بحكم أو منص�ب، وأضع مصلحتي 

ومستقبيل السيايس ثمنا لإلصالح«.
وتاب�ع »تأخرن�ا 17 س�نة، ول�ن نتأخر بعد 
ذلك، وعىل كل مزايد أن يضع مصلحة العراق 
أمام ضمريه، وسيكون 2021 عام )اإلنجاز 
العراقي(، جميعنا س�نصل اىل ه�ذا اإلنجاز 
برسعة وكفاءة، وس�تنترص الدولة، العراق 

سينترص عىل كل التحديات«.

اآلالف تدفقوا إىل شارع املطار وساحة التحرير بينهم سياسيون ونواب وقادة فصائل... ورددوا هتافات »هيهات منا الذلة« و »كال كال أمريكا«

العراقيون حييون ذكرى قادة النرص: لن ننسى
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        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا النائ�ب ع�ن تحال�ف الفت�ح 
مخت�ار املوس�وي، أمس الس�بت، 
لعق�د اجتماع ط�ارئ لبح�ث عدة 

ملفات.
تلق�ت  بي�ان  يف  املوس�وي  وق�ال 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه: 
»اطل�ب من جنابك�م بعقد اجتماع 
ط�ارئ لبحث ومناقش�ة ما يجري 
يف الوض�ع الراه�ن واملبهم من قبل 
وبخص�وص  الحالي�ة  الحكوم�ة 
املوازن�ة وحص�ة االقلي�م مقارن�ة 

باملحافظات الذين ضحوا بدمائهم 
يف سبيل الوطن«. 

وتابع »تحدي وزي�ر النقل بتوقيع 
اتفاقية مين�اء الفاو الكبري بالرغم 
م�ن مناش�دات الش�عب والن�واب 
بإعطاء امل�رشوع اىل دول�ة الصني 

الشعبية«.
وأردف املوس�وي »ع�دم تصوي�ت 
ورف�ع  الحص�ار  برف�ع  الع�راق 
املعاناة من الش�عب االيراني املسلم 
الجار الذي وقف بجانبنا وس�اندنا 
وبالرغ�م م�ن مواقف�ه االيجابي�ة 

دائما معنا«.

نائب عن »الفتح« يدعو إىل عقد اجتامع طارئ 
لبحث )3( ملفات

        بغداد / المستقبل العراقي

أنتق�د عضو اللجنة املالية النيابي�ة جمال كوجر، أمس 
األحد، األرقام »املبال�غ فيها« يف مرشوع قانون املوازنة 

املالية لعام 2021.
وق�ال كوج�ر »موازن�ة هذا الع�ام هي أع�ىل موازنة يف 
تاريخ العراق الحديث بالدينار لكن بالدوالر هي أقل من 

.»2020
وأض�اف »يف املوازنة أرق�ام مبالغ فيها ج�داً« مبينا ان 
»عموم ما رُصف يف العام املايض كان 72 تريليون دينار 

يف ح�ني املوازن�ة الجاري�ة ف����ق�ط يف موازنة 2021 
أكثر م�ن 163 ترليون دينار بمعن�ى ضعفي هذا املبلغ 

وأكثر«.
يذك�ر ان مجل�س النواب، قد تس�لم األس�بوع املايض، 

مرشوع قانون املوازنة املالية لعام 2021.
وأث�ارت املوازن�ة ع�دة انتق�ادات برملانية وش�عبية ملا 
تضمنته من استقطاع للرواتب وغياب التعيينات وسط 

توقعات بإقرارها هذا الشهر.
وم�دد الربملان فصله الترشيعي الحايل ملدة ش�هر واحد، 
وذل�ك »إلكم�ال العديد م�ن الترشيعات املهم�ة للفرتة 

املقبلة، ومن ضمنها املوازنة«.
وأك�دت هيئة رئاس�ة مجل�س الن�واب، أن »االجراءات 
الترشيعي�ة إلنج�از ق�����انون املوازن�ة االتحادية قد 
تستغرق من 20 - 30 يوماً، وأن املجلس سيبدأ بالقراءة 
األوىل مل�رشوع القان�ون مطل�ع ش�هر كان�ون الثاني« 

الحايل. 
وأضافت »س�تجري مناقش�ات جدية ومكثفة باتجاه 
ق�����ان�ون  يف  الرضوري�ة  غ�ري  النفق�ات  تقلي�ل 
امل����وازنة، وتخفيض نس�بة العجز لصالح الطبقات 

الوسطى والفقرية وذوي الدخل املحدود«. 

        البصرة / محمد الجابري

أك�د محاف�ُظ الب�رصة املهن�دس أس�عد 
العيداني، أمس االح�د، ان البرصة تفتخر 
بأن ابنها البار الشهيد ابو مهدي املهندس، 
كان الش�خص األب�رز يف تحري�ر الع�راق 
م�ن براث�م اإلره�اب وعصاب�ات الظ�الم 
يرافق�ُه صديق�ه ورفيق درب�ه الجهادي 

الشهيد قاسم سليماني، جاء ذلك يف بيان 
صحفي، بمناسبة الذكرى السنوية االوىل 

الستشهاد قادة النرص.
صحف�ي  ترصي�ح  يف  العيدان�ّي  وق�ال 
الذك�رى الس�نوية الستش�هاد ق�ادة  إن 
النرص ع�ىل إثر الع�دوان األمريكي الغادر 
قرب مطار بغ�داد، تس�تدعينا كبرصّيني 
إىل اس�تذكار ال�دور الكب�ري ال�ذي قدم�ه 

الش�هيدين الجليلي�ني، يف ح�رب تحري�ر 
العراق من عصابات الظالم«.

وتابع، إن »البرصة تفتخر بشهيدها البار 
أبو مه�دي املهندس والذي ق�ارع النظام 
الديكتاتوري ش�جاعاً باسالً، وقاد معارك 
تحري�ر األرض من أعتى تنظي�م إرهابي، 
مستبسالً ومقتدّياً ببسالة ورسالة اإلمام 
الحس�ني عليه الس�الم يوَم الط�ف، حتى 

اتتُه البرشى التي لطاملا انتظرها كثرياً، أن 
يختتم تاريخه الجهادي املرشف بش�هادة 

عظيمة«.
مؤك�داً إن »البرصة تش�هد ومن�ذ األمس 
أج�واَء الحزن واالس�تعداد لتش�ييٍع كبري 
يليق بمكانة الشهيدين، وستبقى شامخًة 
برجالها األوفياء وش�هداءها األبرار الذين 

قدمتهم دون العراق«.

        المستقبل العراقي / زهراء علي

نج�م  نين�وى  محاف�ظ  أعل�ن 
أم�س األحد، عن  الجب�����وري، 
توزيع اكثر من 400 ارض سكنية 
ع�ىل رشائ�����ح ذوي الش�هداء 
والجرح�ى واملوظف�ني يف جن�وب 

املوصل.
وق�ال الجب������وري يف ترصيح 
ت����وزي�ع  »لجن�ة  ان  صحف�ي 
وزع�ت  املحافظ�ة  يف  االرايض 
سندات تمليك ه�����ذه االرايض 
بع�د االنت����هاء م�ن عملي���ة 

فرزها«.
واضاف الجبوري ان »االرايض التي 
وزعت ش�ملت ناحيت�ي )القيارة، 
والش�ورة(، الفت�ا اىل ان » قط�ع 
االراض������ي التي ت�م توزيعها 
بلغت مس�احة الواحدة منها 200 

مرت مربع«.

عضو باملالية الربملانية: أرقام موازنة 2021 مبالغ فيها جدًا ونفقاهتا ضعفي العام املايض

حمافظ البرصة يصف املهندس بـ »مفخرة العراقيني«.. ويؤكد: ذكرى استشهاده
 ملحمة اخللود

حمافظ نينوى
 يوزع أكثر من 

)400( قطعة ارض سكنية 
جنوب املوصل

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف الس�فري العراق�ي يف إيران نصري عبد املحس�ن عبدالل�ه الذي حمل 
رس�الة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إىل القيادة االيرانية فحوى هذه 

الرسالة.
وق�ال عبد الل�ه، لوكالة الجمهورية اإلس�المية لالنباء )ارن�ا(، إن »العراق 
ال يدع�م وال يؤيد أي ق�رار ضد الجمهورية اإلس�المية اإليرانية يف املحافل 

الدولية«.
وأضاف عبد املحس�ن عبدالل�ه حول موقف العراق م�ن االقرتاح األمريكي 
الضاف�ة بندين جديدين إىل ميزانية األم�م املتحدة لعام 2021 إلحياء لجنة 
العقوبات ضد إيران، ان »العراق كان يعارض باالساس عرض هذا االقرتاح 
يف األم�م املتحدة وان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعث برس�الة بهذا 
الش�أن« مؤك�دا أن »الع�راق ال يؤيد أي ق�رار ضد الجمهورية اإلس�المية 
اإليراني�ة إطالق�ا، وع�ىل هذا االس�اس تم تش�كيل لجنة للتحقي�ق يف هذا 

املوضوع«.
وقال السفري العراقي ان »إيران بلد صديق وجار لنا، ولدينا عالقات وثيقة 
للغاية معها وسياس�ة العراق الثابتة كانت دائما ضد أي قرار أو عمل ضد 

جميع جريانه، وخاصة الجمهورية اإلسالمية االيرانية«.
وتمنى الدبلومايس العراقي املزيد من التقديم والرقي والسعادة للجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية وشعبها يف كافة املجاالت.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكالة االس�تخبارات العس�كرية، أم�س االحد، القب�ض عىل ثالثة 
متس�للني اجانب غرب�ي نينوى. وذك�رت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، انه »تعضيدا لجهودها يف تأمني الحدود ومنع حاالت 
التس�لل والتهريب وبالتنس�يق مع قسم اس�تخبارات قيادة عمليات غرب 
نينوى تمكنت مفارز شعبة االستخبارات العسكرية يف الفرقة 15 و فصيل 
اس�تطالع لواء املشاة 71 ومفرزة من استخبارات ومكافحة إرهاب ربيعة 
من إلقاء القبض عىل ثالثة متسللني من حملة الجنسية السورية«. واضاف 
البي�ان ان »العملية تم�ت بعد نصب كمني محكم له�م يف قرية الجزرونية 
التابعة إىل ناحية زمار غربي نينوى«.  واش�ار البيان اىل أن »املتس�للني تم 

تسليمهم إىل الجهات املختصة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

سجلت وزارة الصحة والبيئة، أمس األحد، أدنى عدد من الوفيات واإلصابات 
بف�ريوس كورون�ا منذ منتص�ف العام امل�ايض. وبلغت الوفيات، بحس�ب 
املوق�ف الوبائي، ل� 24 س�اعة املاضية خمس وفيات فق�ط أما اإلصابات 

فكانت 741 حالة والشفاء 1974 حالة.

فحوى رسالة الكاظمـي للقيـادة اإليرانيـة: 
العراق ال يدعم وال يؤيد أي قرار ضد إيران

االستخبارات تطيح بثالثة متسللني أجانب 
بكمني حمكم غريب نينوى

عداد »كورونا«: تسجيل أدنى وفيات وإصابات 
منذ )6( أشهر

        بغداد / المستقبل العراقي

نفذت قطع�ات الرشطة االتحادية، 
أمس االحد، عمليات استباقية لشل 

حركة داعش االرهابي يف كركوك.
وذك�رت قيادة الرشط�ة االتحادية 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، ان« قطعات الفرقتني 
الخامس�ة واآللي�ة ب�ارشت فج�ر 
اليوم بتنفيذ عملية امنية مشرتكة 
الستطالع وتفتيش حدود املسؤولية 

لتحديد حركة الع�دو وفرض هيبة 
الدول�ة وس�لطة القان�ون ضم�ن 
محافظ�ة  يف  املس�ؤولية  قاط�ع 

كركوك«.
العملي�ات  ه�ذه  ان«  واضاف�ت 
به�ا  تق�وم  الت�ي  االس�تباقية 
قطعاتنا تعد واح�دة من الواجبات 
املهم�ة للبحث عن الخالي�ا النائمة 
وش�ل  اإلرهابي�ة  واملخلف�ات 
التحركات املشبوهة لعنارص فلول 

عصابات االرهاب املنهزمة«.

االحتادية تنفذ »عملية استباقية« لشل حركة 
»داعش« يف كركوك
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة يقدم التهاين للبرصيني بالعام اجلديد: 
نأمل ان تنال املحافظة حقوقها يف 2021

ديوان احملافظة نفى صدور أي تصريح من احملافظ بشأن حماولة التفجري يف ميناء أم قصر

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

قيدم محافظ البرصة املهندس اسيعد عبد االمير العيداني، التهاني 
للعراقيني بشيكل عام والهايل البرصة عىل وجه الخصوص بمناسبة 
راس السينة امليالديية، متمنييا ان يكون العيام الجدييد، عاما لنيل 

الحقوق الكاملة.
وقيال العيدانيي، كان عيام 2020 صعبا عيىل البيرصة واهلها، ويف 
مقدمتهيا الظروف الصحية وانتشيار جائحة كورنا اىل جانب االزمة 

االقتصادية الكبرة التي مرت بالبالد والعالم اجمع.
وتابيع »البد ان نسيتذكر املوقف الكبر والرائع اليذي قدمته الكوادر 
الطبية واالجهزة االمنية والتنسيق العايل مع اهايل البرصة يف مواجهة 
الفاييروس، حتيى تحقييق نتائج جييدة، وتقلييل اعيداد االصابات 
وارتفاع نسيب الشيفاء، وتوقف تسيجيل حاالت الوفاة أليام عدة«، 
منوهيا اىل ان هذا ميا كان يمكن ان يحصل لو ارتفاع الوعي الصحي 

لدى املواطن البرصي.
واشيار اىل انه يتمنى ان تحصل البرصة عىل حقوقها الكاملة يف عام 

2021، خصوصا يف مجال التخصيصات املالية مع قرب مناقشة واقرار 
املوازنة االتحادية للعام الحايل، يف مجلس النواب.

وذكر ان الحكومة املحلية كانت قد وضعت خطة مفصلة للبنى التحتية 
يف مركيز املحافظية وكل الوحيدات االدارية، تبدء تحيت االرض، ومنها 
تنطليق لباقي القطاعيات، لكنها واجهيت االزمية االقتصادية وتأجيل 
اقيرار موازنية 2020 وايقاف العميل يف العديد من املشياريع مما جعل 
خطيط البيرصة تتأخر، مبينا انيه عىل الرغم من ذلك ان االعمال تسير 
بخطى ثابتة يف العديد من املشياريع العمالقة يف الزبر والقرنة واملدينة 

والفاو وشط العرب وباقي مناطق البرصة.
إىل ذليك، نفيى دييوان محافظية البرصة صيدور أي ترصييح أو تعليق 
مين املحافظ أسيعد العيداني بشيأن محاولة تفجير يف ميناء أم قرص، 
مشيرا إىل أن »املوضوع مين إختصاص الجهات األمنيية ووزارة النقل 
اإلتحادية«.وقيال مدير إعالم ديوان املحافظة عيل يوسيف أن »محافظ 
البرصة لم يديل بأي ترصيح بخصوص األخبار املتداولة حول وجود لغم 

ملصق بإحدى السفن الداخلة إىل ميناء أم قرص«.
وأوضيح أن »نفي الخرب أو تأكيده مين إختصاص الجهات ذات العالقة 

واالعالم الحربي.

جتارة احلبوب تعاود مناقلة احلنطة املحلية وتؤكد 
جتهيز املطاحن واستالم الشلب من الفالحني

كميات الشلب املستلم جتاوزت »238,190« الف طن

    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اعلنيت وزارة التجارة ان ومواقيع الرشكة العامة 
لتجيارة الحبوب عاودت العميل اليوم بعد يوم من 
التوقف التام يف كافية مواقع العراق لتنفيذ حملة 

الجرد السنوي . 
اكد ذلك املهنيدس عبدالرحمن عجي طوفان مدير 

عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب. 
وقيال بيارشت مواقعنيا عملهيا اليوم مين خالل 
يف  الفالحيني  مين  الشيلب  اسيتالم  معاودتهيا 
املحافظيات الشيلبية ، اىل جانب تجهييز عدد من 
املواقيع املطاحين بالحصيص املقيررة ، اضافية 
اىل معياودة مجرشية العمارة الحكوميية بعملية 
تصنيع الرز  ومناقلية الحنطة من فرع نينوى اىل 

مواقع بغداد . 
واضاف اىل ان الجهد الفني يف نينوى بارش باجراء 
مناقلية الحنطية املحلية مين سيايلو الوائلية اىل 
سايلو الدورة وحسيب خطة املناقلة املركزية وتم 
تحمييل ٦2 شياحنة  لحد االن والتحميل مسيتمر 
لسياعات متاخرة ، واشيار اىل ان سيايلو الدوره 
بيارش باسيتالم )2٤( شياحنة محملية بالحنطه 

املحليه واردة من صومعة الوائلية .
»طوفيان » بيني اىل معياودة مراكيز التسيويق يف 
محافظيات النجيف و املثنيى و بابيل و الديوانية  

و ميسيان اسيتالم الشيلب من الفالحيني وبلغت 
الكميات املسيتلمة لغاية اليوم ) 238,190 ( الف 
طين مين شيلب موزعية ) 188,53٤ ( اليف طن 
شيلب ياسيمني و ) ٤9,٦5٦(الف طن شلب عنرب 
، وتوزعيت الكميات يف النجيف التي حلت اوال بعد 
ان سيوقت ) 119,٤98( الف طن و الديوانية ثانيا 
بعيد ان سيوقت ) 88,٦85 ( الف طن و بابل حلت 

ثالثا بعد ان سوق فالحوحها ) 13,710( الف طن 
و ميسيان سيوقت ) 7,97٦( الف طن والسيماوة 
سوقت )٦,193 ( الف طن و اخرا سايلو الرفاعي 

التي سوقت ) 2,12٦( الف طن .
وبني طوفان ان سايلو النجف االفقي وصل معدل 

استالمه للشلب املكيس هذا العام اىل 
اكثر من ) 31 ( الف طن من الشلب ولم يصل لهذا 
املسيتوى لسينوات ومعدل االسيتالم فاق استالم 

العديد من املواقع . 
مين جانب كشيف مدير عيام تجيارة الحبوب اىل 
مواصلة فروع الديوانية و النجف بمناقلة الشيلب 
اىل فروع الرشكة يف كربالء و املثنى لفسيح املجال 
وتهيئية الطاقات الخزنية التي تسيهم يف اسيتالم 
الشيلب من الفالحني اللذين ينتظيرون دورهم يف 
التسيويق .  واشار اىل ان فروع كركوك و الديوانية 
و املثنيى وصالح الديين جهيز املطاحن بحصص 
جدييدة مين الحنطية ، ميع االشيارة اىل ان فيرع 
الرشكة يف ميسيان انهى تجهيز املطاحن بالحصة 
العارشة .  واختتم اىل املجارش الحكومية يف الحلة 
و العمارة و ابو صخر عاودت بتشغيل مجارشها 
النتياج اليرز املحليية اسيتعدادا لتوزيعية ضمين 
مفردات البطاقة التموينيية لعام 2021، وبعد ان 
عاودت املجارش استالم كميات من الشلب لغرض 

تصنيعه اىل رز .

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف النجف

العدد العمومي / 5835
السجل / 29

التاريخ 2020/2/2٦ 
االنذار املرقم ٤٤3

انذار
اىل املنذر اليه / قاسيم محمود حسيني املدير 
املفيوض لرشكية غودنييس انرتناشييونال 

ريسوررس ليمتد / اضافة لوظيفته
بنياءا عىل ميا جاء بكتياب  هيئة اسيتثمار 
النجيف االرشف / قسيم الرقابية والتدقيق 
 2018/٤/10 يف   1188 العيدد  ذو  الداخييل 
االسيتثمارية  االجيازة  بسيحب  والقيايض 
واملمنوحية  رقيم )21٦ يف 2015/12/21( 
للمسيتثمر رشكية غودنيس انرتناشييونال 
ريسوررس ليمتد وذلك ملخالفتكم لبنود هذه 
االجيازة ( ولعيدم قيامكم بازالية املخالفات 
بعد ان قامت هيئة االسيتثمار بتوجيه انذار 
اويل وانيذار نهائيي وقامت بفيرض غرامات 
تاخريية عيىل املسيتثمر بلغيت قيمتهيا ) 
اليف  عيرش  واثنيى  خمسيمائة   )512000
دوالر ليذا ننذركيم باخالء القاعية موضوع 
االجيازة اعياله خيالل ميدة )15(  يوما من 
تارييخ  التبلييغ باالنذار وبخالفه سينضطر 
اسفني اىل اتخاذ االجراءات القانونية بحقكم 

وتحميلكم كافة التبعات القانونية 
الكاتب العدل 

حسن  حمد البازي 
املنذر

محافظ النجف االرشف / اضافة لوظيفته
وكيلة املوظف الحقوقي / عماد جواد كاظم 
بموجيب الوكالة العامة ذي العدد / ق . 53٤ 

يف 2019/9/2٤ 
صيادرة مين محافظية النجيف االرشف / 

الشؤون القانونية 
 2019/12/31 لغايية   ٦29 الهويية  رقيم 

محافظة النجف / الهويات
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مديرية الزراعة 
يف محافظة النجف االرشف

التعاقد والتوزيع
العدد : 11997

التاريخ 2020/12/30
انذار

اىل ورثية الفالحة املتوفية ) كظيمة حسيني 
سيحاب(  امليوزع عليهيا مسياحة ٦ دونيم 
ضمين السيلف 2/1 مقاطعية 25 / هيور 
الصليجيية بموجيب قيرار التوزييع املرقيم 
٦59 يف 1972/7/1 بالنظير الرتحالكيم عن 
املنطقة وترك املسياحة املوزعة عىل مورثكم 
اعاله عرضة للتجاوزات واالستغالل من قبل 
الغر وعدم امتثالكم لتعليمات القانون 117 
لسينة 1970 لذا ننذركم بوجيوب التقيد بما 
اوجبه القانون واسيتغاللكم املساحة خالل 
فيرتة 10 اييام مين تاريخ النيرش ومراجعة 
مديريتنا / قسم االرايض واملساحة وبخالفه 
سيوف نقوم بالغاء التوزييع وفق الضوابط 

والتعليمات املعمول بها 
منعم شهيد حسني 

مدير الزراعة  يف محافظة النجف االرشف
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
يف   ٤30077  / املرقيم  الوصيل  منيي  فقيد 
2020/9/9 والصيادر مين بلديية النجيف 
باسيم ) عيل ودييع عباس( فعىل مين يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
يف   ٤2٤1٦3  / املرقيم  الوصيل  منيي  فقيد 
2019/9/23 والصيادر مين بلديية النجف 
باسيم ) عيل ودييع عباس( فعىل مين يعثر 

عليه تسليمه لجهة االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
فقيدت منيي الوثيقة املرقمية   0001٦9٦5 
الصيادرة   2020/12/2 يف   15 العيدد   29-
مين ثانوية النور للبنيات املعنونة اىل ثانوية  
انوار فاطمة االهلية باسيم / ريتاج قحطان 
اسيماعيل من يعثير عليها تسيليمها لجهة 

االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة / 887 /2020

التاريخ 2020/12/28
اعالن

نظيرا لعدم بليوغ املزاييدة ليرشاء العقار 
تسلسيل 3/78098 الكائين يف حي النرص 
الواقع يف النجف  العائد للمدين سييف عيل 
هالل لقاء طلب الدائن عصام عبد العباس 
جاسيم الباليغ واحيد وخمسيون  مليون 
وخمسيمائة اليف دينار  80% مين القيمة 
املقدرة لذا تقرر املزايدة ملدة خمسية عرش 
يوميا من الييوم التايل للنرش فعيىل الراغب 
يف اليرشاء مراجعية هيذه املديريية خالل 
املدة املذكورة مسيتصحبا معيه التامينات 
القانونيية البالغية عيرشة مين املائية من 
القيمة املقدرة وشيهادة الجنسية العراقية 
وان رسم التسيجيل والداللية عىل املشرتي 
وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ 

املنفذ العدل 
نصر حسن عبد زيد الكالبي 

املواصفات :
1 ي موقعه ورقمه : 3/78098 حي النرص   
2 ي جنسه ونوعه : دار مستخرج منه محل 

كبر
3 ي حدوده واوصافه : بلدية النجف

٤ ي ومشيتمالته : العقار يقع ركن شيارع 
٦0 م وشارع 10 مرت طابقني من الطابوق 
واالسيمنت ومسيقف بالكونكريت املسلح 
وله بابني خارجني واحدة تؤدي اىل سياحة 
اماميية معبدة باليكايش املوزائيك ومرافق 
خارجيية وبابيني داخليتيني واحيدة تؤدي 
الثالثية اىل الصالية  اىل اسيتقبال والبياب 
والتيي سيقفها مفتوح عيىل الطابق االول 
وغرفية نيوم وصحيات مشيرتكة ومطبخ 
مغلف بالسيراميك وحمام جدران الطابق 
االريض  ملبوخية بميادة البيورك وهزاره 
من السراميك بارتفاع 120 سم واالرضية 
الطابق االريض  معبيدة بالكرانيت  ويوجد 
سيلم يؤدي اىل الطابق االول والذي يحتوي 
عىل ثيالث غرف  نيوم والجيدران ملبوخة 
بالبورق وهيزاره من السيراميك بارتفاع 
120 سيم وارضية الطابق معبدة بالكايش 
املوزاييك وسيلم ييودي اىل السيطح والذي 
هو معبد بمادة الفيريش والباب الخارجية 
الثانية تودي سلم الشقة يف االعىل وتحتوي 
عىل غرفتيي نيوم وصالة ومطبيخ مغلف 
بالسراميك وصحيات ومعبدة االرضية من 
الكايش املوزائييك والجدران ملبوخة بمادة 
البورك  وهزاره مغلف بالسراميك بارتفاع 
100 سيم وكذلك فنرات محيالت من جهة 
الشيارع العام  متخذه محل كبر اسيواق 

غذائية وان الدار مجهز باملاء والكهرباء 
5 ي مساحته / 200 مرت 

٦ ي درجة العمران : جيدة 
7 ي الشياغل / كاظيم عييل هيالل يرغيب 
بالبقاء بعد البيع بصفة مستأجر والشقة 
محمد رحيم جواد يرغب بالبقاء بعد البيع 
8 ي القيمية املقيدرة :  مئية وسيبعة عرش 

مليون وخمسمائة الف 
9 ي بدل املزايدة االخر ال يوجد 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي 
فقدان

فقدت الوثيقة الصادرة من املديرية العامة 
لرتبيية محافظة النجف االرشف مدرسية 
عبد الله بن الحسيني حاليا االطلس سابقا 
باسيم الطالبة صفا عيل عبيد واملعنونة اىل 
املديريية  العامية لرتبية محافظية النجف 
قسيم االمتحانات من يعثر عليها تسليمها 

لجهة االصدار
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان 
فقيدت منيي البطاقية املوحيده الصادرة 
من دائرة احوال الشيطرة / ذي قار باسيم 
)احمد حسين موات( فعىل من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / بال

التاريخ 2020/11/1٦
اىل  / املدعوه / سعيده حساني حموده

اعالن
قدم طالب حجية الوفاة  باقر رزاق حليلو  
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار 
حجة وفاة بحق املدعوة )سيعيدة حساني 
حموده( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اىل الرشيك حيدر سليم محمد احمد 
اقتيى حضيورك اىل مقير بلدييه النجف 
لغرض اصيدار اجازه بناء للعقيار املرقم 
1521 /1حيي الزهراء خيالل عرشه ايام 
وبخالفه سيتتم االجيراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
عيل فاخر سلمان عبد الحسني

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن

اىل الرشيك / احمد موحان حمزة
اقتى حضورك اىل مديريية بلدية النجف 
وذلك القيرارك باملوافقة اىل اصيدار اجازة 
بنياء الخاصية بالعقار املرقيم 3/50501 
حي النيداء مناصفة مع الرشييك بالعقار 
املواطن  ) ظاهير رزاق عباس( وعند عدم 
حضيورك  سيوف تصيدر االجيازة خيالل 

عرشة ايام وفقا للضوابط الالزمة 
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 919/201٤ 

محكمية قيوى االمين الداخيل الخامسية 
بالبرصة

اسم املتهم ورتبته ووحدته الرشطي حيدر 
فرهيود نعييم لجيالج / مديريية رشطية 

محافظة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 201٤/٦5٦

تاريخ ارتكاب الجريمة 2010/2/12
تاريخ الحكم 15/201٤/٦

املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 1٤ لسنة 
 2008

خالصة الحكم
الداخييل  حكميت محكمية قيوى االمين 
الخامسية باسم الشعب عىل املدان الغائب 
) الرشطيي حييدر فرهيود نعييم لجالج ( 

باسم الشعب بما ييل :
1 ي بالحبس البسييط ملدة )سيتة اشهر ( 
وفق املادة 5/ ق ع د رقم 1٤ لسينة 2008 
بداللة املادتيني ٦1/اوال و ٦9/اوال  من ق 
أ د  رقيم 17 لسينة 2008 لغيابه عن مقر 

عمله من تاريخ 2010/2/12 ولحد االن
2 ي اعطياء املوظفيني العموميني صالحية 
القاء القبض عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم 
الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة ٦9/

ثانيا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
٦ ي الزام املواطنني االخبار عن محل اختفاء 
املحكوم اعاله اسيتنادا الحكام املادة ٦9/

ثالثا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
7 ي حجيز امواليه املنقولة وغير املنقولة 
اسيتنادا الحكام املادة ٦9/رابعا من ق أ د 

رقم 17 لسنة 2008
8 ي اخراجيه مين الخدمة اسيتنادا للمادة 

٤2/ثانيا ق ع د رقم 1٤ لسنة 2008
للمحاميي  محامياة  اتعياب  تحدييد  ي   ٦
املنتيدب جبيار  عاتيي جيرب مبليغ قدره 
خمسة وعرشون الف دينار ترصف له بعد 

اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء  استنادا 
الحيكام امليادة ٦1/اوال  مين ق أ د قابيال 

لالعرتاض  وافهم علنا يف / /201٤ م  
عميد الرشطة  الحقوقي

رئيس املحكم

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

االرشف  النجيف  محافظية  رشطية  مديريية 
واملنشات

مديرية الجنائية والحركات
قسم الجنائية / املفقودات

العدد : 50٤19
التاريخ 2020/12/1٦

اىل وزارة الداخليية / وكالية اليوزارة لشيؤون 
الرشطة / االموال

فقدان هوية وزارية
النجيف  قضياء  رشطية  قسيم  اعلمنيا 
الشيمايل بموجيب كتابهيم املرقيم 27102 يف 
 2020/12/٦ بتارييخ  بانيه   2020/12/13
احاليت املحكمة املختصية  اىل محكمة رشطة 
الوفياء طليب املخربحيدر سيالم عبد السيادة 
مبيارك الكرعاوي تولد 197٦ اسيم االم كريمة 
عطيية يسيكن النجيف ي حيي النيداء  شيغله 
موظيف يف وزارة الكهربياء الرشكية العامية 
لتوزيع كهرباء الوسيط / فيرع توزيع كهرباء 
النجيف االرشف  دونيت اقواليه وافياد بتاريخ 
 S7٦3٤58٤3 2020/11/1٦ لفقيدان الهوية

الوزارية املرقمة  
 العائيده ليه والصيادرة مين وزارة الكهربياء 
وحسيب كتياب صحية الصيدور املرقيم 28٦ 
يف 2020/11/25 واملرفيق نسيخة مين طييا 
ورغيم البحث عنهيا لم يجدها وطليب االخبار 
عنهيا عرضيت االوراق عيىل قيايض التحقييق 
وقرر تعمييم االوصاف واشيعار جهة االصدار 
ولوقيوع الحادث قضياء وقدر غليق التحقيق 
مؤقتا استنادا الحكام املادة  130/ج االصولية 
للتفضيل باالطالع واشيعار جهية االصدار مع 

التقدير 
العميد 

فائق فليح حسن سكر
قائد رشطة محاظة النجف االرشف واملنشيات 

وكالة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

قرار تكليف بالحضور
رقم األخطار ٤3/ 2020

مين محكمية قيوى األمين الداخييل الثانية / 
املنطقة الخامسة 

إىل املتهم الهارب ش.م حسن غانم عبد اللطيف 
جاسم املنسوب إىل قيادة حرس حدود املنطقة 
الثالثة ملا كنت منها وفق املادة 5/ اوال من ق ع 
د رقم 1٤ لسينة 2008 املعيدل لغيابك عن مقر 
عمليك مين تارييخ 1٤/ 11/ 2020 ولحد االن 
وبميا أن محل اختفائك مجهول اقتى تبليغك 
بهذا االعيالن عىل أن تحرض أمام محكمة قوى 
األمن الداخيل الثانية املنطقة الخامسية يف ذي 
قار خالل ميدة ثالثون يوما مين تاريخ تعليق 
هيذا االعالن يف محل إقامتك وتجيب عن التهمه 
املوجهه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغر 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء 
القبيض عليك اينما وجدت وتسيليمك إىل أقرب 
سلطة حكومية وإلزام املواطنني الذين يعلمون 
بمحيل اختفائيك بأخبيار الجهيات املختصية 
اسيتنادا للمادة ٦9/ اوال وثانييا وثالثاً ورابعا 
من قانون أصيول املحاكميات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عيل 
رئيس املحكمة قرار تكليف بالحضور

رقم األخطار ٤3/ 2020
مين محكمية قيوى األمين الداخييل الثانية / 

املنطقة الخامسة 
إىل املتهم الهارب ش.م حسن غانم عبد اللطيف 
جاسم املنسوب إىل قيادة حرس حدود املنطقة 
الثالثة ملا كنت منها وفق املادة 5/ اوال من ق ع 
د رقم 1٤ لسينة 2008 املعيدل لغيابك عن مقر 
عمليك مين تارييخ 1٤/ 11/ 2020 ولحد االن 
وبميا أن محل اختفائك مجهول اقتى تبليغك 
بهذا االعيالن عىل أن تحرض أمام محكمة قوى 
األمن الداخيل الثانية املنطقة الخامسية يف ذي 
قار خالل ميدة ثالثون يوما مين تاريخ تعليق 
هيذا االعالن يف محل إقامتك وتجيب عن التهمه 
املوجهه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا وتحجز أموالك املنقولة والغر 
املنقولة ويطلب من املوظفني العموميني إلقاء 
القبيض عليك اينما وجدت وتسيليمك إىل أقرب 
سلطة حكومية وإلزام املواطنني الذين يعلمون 
بمحيل اختفائيك بأخبيار الجهيات املختصية 
اسيتنادا للمادة ٦9/ اوال وثانييا وثالثاً ورابعا 
من قانون أصيول املحاكميات الجزائية لقوى 

األمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008 
العميد الحقوقي

مرتى هادي عبد عيل 
رئيس املحكمة

محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة
للمنطقة )الثالثة( 

رقم القضية / 2020/818
التاريخ ٦/2020/12

قرار حكم غيابي
عقدت  محكمة قوى االمن الداخيل الثالثة 
ي للمنطقية الثالثة جلسيتها العلنية ليوم 
االحد املوافق 2020/12/٦ برئاسية اللواء 
الدكتور عبد الرزاق حسني كاظم وعضوية 
كل مين العمييد الحقوقيي احميد شياكر 
جعفير والعمييد الحقوقيي قحطيان عبد 
الله سيلمان واصيدرت بحيق املتهم ش م 
)فراس  طالب فرحان هزاع( املنسيوب اىل 
قيادة حدود املنطقة الثالثة بأسيم الشعب 

)قرارها ( االتي :
1 ي تعدييل مادة االحالة من املادة 5 من ق 
ع د رقم 1٤ لسينة 2008 املعيدل اىل املادة 
5/اوال من نفس القانون اسيتنادا الحكام 
امليادة 31 مين ق أ د رقم 17 لسينة 2008 

لكونها اكثر انطباقا وفعل املدان 
2 ي الحبس الشيديد ملدة )خمس سنوات ( 
وفيق احكام امليادة 5/اوال  من ق ع د رقم 
1٤ لسينة 2008 لغيابه من 29/٤/2008 

ولحد االن
3 ي طرد املحكوم عليه من الخدمة يف قوى 
االمن الداخيل استنادا الحكام املادة ) 38/
ثانيا( من ق ع د رقم 1٤ لسنة 2008 املعدل 

بعد اكتساب الحكم الدرجة االقطعية 
٤ ي  اعطياء املوظفني العموميني صالحية 
القياء القبيض عليهيا اينما وجيد لتنفيذ 
الحكيم الصيادر بحقيه واليزام املواطنني 

باالخبار عن محل اختفائها 
5 ي حجز امواله املنقولة وغر املنقولة 

٦ ي اتخاذ االجراءات القانونية بحق ضابط 
االدارة وضابيط القانونيية يف قيادة حرس 
حدود الثالثة يف حينها لعدم حسم القضية 
مين تارييخ 2008/٤/29  ولغايية تاريخ 

احالته اىل هذه املحكمة
7 ي الحكيم باتعياب محامياة للمحاميي 
املنتيدب ثامير سيلمان جاسيم  البالغية 
25,000 خمسية وعيرشون  اليف دينيار 
تدفيع له مين خزينة الدولة بعد اكتسياب 

الحكم الدرجة القطعية 
8 ي ي قيرارا غيابييا علنييا صيادرا باتفاق 
االراء اسيتنادا الحكام املادة ٦0/سادسيا 
وبداللية امليادة ٦1/اوال مين ق أ د  رقيم 
17 لسينة 2008 وبداللية امليادة ٦9/اوال  
وثانييا وثالثا ورابعا منيه قابال لالعرتاض 
اسيتنادا الحكام امليادة 71 وبداللية املادة 
72/رابعا من نفس القانون وافهم بتاريخ 

 2020/12/٦
اللواء الدكتور

عبد الرزاق حسني كاظم
رئيس املحكمة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اىل الرشيك ) احمد كريم كاظم ( 

اقتى حضورك اىل مديريية بلدية النجف 
االرشف لغرض اصدار اجازة البناء للرشيك 
)هيدى عبياس كاظيم( للقطعية املرقمة 

3/535٦2 يف النجف حي النداء
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

اعالن 
اىل الرشيكة خديجة عباس عبد 

اقتيى حضيورك اىل صنيدوق االسيكان 
الكائين يف النجيف وذليك لتثبييت اقيرارك 
باملوافقة عيىل قيام رشيكك احمد سيعيد 
دخيل بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
املرقمية ٤999٤ /3 مقاطعة ٤ حي النداء 
حدود بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مده اقصاها خمسة عرش 
يوما داخل العراق وشهر خارج العراق من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك يف االعرتاض مستقبال
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

فقدان
املرقمية  املدرسيية  الوثيقية  منيي  فقيد 
بالعيدد /87 يف 2018/12/2   0٦22٤3٦
الصيادرة من مدرسية الفرقديين معنونة 
اىل قسيم االمتحانات باسم ) كوثر حسني 
عيل( عىل من يعثر عليها تسليمها اىل جهة 

االصدار

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة ٦05/2019

مقتبس حكم غيابي
1 ي اسيم املحكمة  : محكمة قوى االمن الداخلية 

االوىل املنطقة الخامسة 
2 ي اسيم املتهم الغائب : الرشطي حسيني صدام 

كاظم حاتم الدراجي
3 ي رقم الدعوى ٦05/2019

٤ ي تاريخ ارتكاب الجريمة 2007/12/2٤
5 ي تاريخ الحكم : ٤/2019/8

٦ ي امليادة القانونيية ) 5 و35( من ق ع د رقم 1٤ 
لسنة 2008 

7 ي املنسوب اىل /مديرية رشطة محافظة البرصة 
واملنشات  

8 ي خالصية الحكيم :   عدم شيمول املتهم اعاله 
بقاون العفو العام رقم 27 لسنة 201٦ عن التهمه 
املسينده اليه وفق احكام املادتني )5و35( من ق 
ع د رقم 1٤ لسينة 2008 كونه  ميا زال ماكث يف 
الغياب ولعدم صدور امر طرد او اسيتقاله بحقه 
بموجب كتاب دائرته املرقم ٤323 يف 3/٤/2018 

ولعدم اعادة ما بذمته  او دفع مبلغ التضمني 
 9 ي الحبيس البسييط مليدة )سيتة اشيهر( وفق 
احيكام املادة 5 مين ق ع د رقم 1٤ لسينة 2008 
واسيتدالال بامليادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسينة 
19٦9 املعيدل كونها االصلح للمتهم وبداللة املواد  
٦1/اوال و ٦9/اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 

لغيابه من تاريخ 12/2٤ /2007 ولحد االن
10 ي السيجن ملدة )سيبع سينوات ( وفق احكام 
امليادة 35/اوال  مين ق ع د رقم 1٤ لسينة 2008 
وبداللية امليواد ٦1/اوال و ٦9/اوال من ق ا د رقم 
17 لسينة 2008 الختالسيه املسيدس الحكومي 

الذي بذمته واملرقم 
 نيوع كليوك ميع ملحقاتيه وهيي 1٤5 خمسية 

FWS538 واربعون اطالقه مسدس من
نوعيه ومخيزن مسيدس عيدد 3 ثالثية وعلبية 
مسيدس عدد 1 واحيد واحد وميرود تنظيف عدد 
1 واحد الذي اسيتصحبه معه عنيد غيابه بتاريخ 

 2007/12/2٤
11 ي تضمينيه مبلغ مقيداره 3,330,000 ثالثة 
مالييني وثالثمائة وثالثيون الف دينيار عن قيمة 
املسيدس املختلس املشيار اليه اعياله وملحقاته 
املوصوفة اعاله وحسيب االسيعار السائدة وقت 
الحادث عام 2007 استنادا للفقرة ثانيا من املادة 

35 من ق ع د تستوىف منه بالطرق التنفيذية 
12 ي طيرده مين الخدمة وتنحيته عين الوظيفة 
نهائيا عمال باحكام امليادة ٤1/اوال /أ من ق ع د 

رقم 1٤ لسنة 2008 
13 ي اعتبار جريمته اليواردة يف الفقرة 10 اعاله 

مخلة بالرشف استنادا للمادة 21/أ ي ٦ ق.ع 
1٤ ي تنفيذ العقوبتيان اعياله بالتعاقيب عميال 
باحكام املادة 1٤3/اوال  من ق ع  رقم 111 لسنة 

19٦9 املعدل
15 ي اعطاء املوظفيني العموميني صالحية القاء 
القبيض عليه اينما وجيد لتنفيذ الحكيم الصادر 
بحقه والزام املواطنني باالخبارعن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة ٦9 /ثانيا وثالثا من من ق أ 

د رقم 17 لسنة2008
1٦ ي   حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا 

الحكام املادة ٦9/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
17 ي تعميم اوصاف املسدس املختلس اعاله وفق 

القانون
18 ي تنزيل املسيدس املوصوف اعياله وملحقاته 
املشيار اليها اعاله من ذمة املحكوم بعد تسديده 

قيمة التضمني
19 ي تحدييد  اتعياب محاماة للمحاميي املنتدب 
)جبيار عاتي جيرب( البالغة ) 25,000( خمسية 
وعيرشون الف دينار عراقي ترصف له من خزينة 

الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
 قرارا  غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام 
املادة ٦0/ سادسيا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
قابال لالعيرتاض والتمييز اسيتنادا الحكام املادة 
71/اوال وثانيا من نفيس القانون وافهم بتاريخ 

2019/8/٤
العميد الحقوقي 

مرتى هادي عبد عيل
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان

املرقمية   املدرسيية  الوثيقية  منيي  فقيدت 
 2020/11/2 يف   )35( بالعيدد   )٤8٦٦٦2(
والصادرة من مدرسية الروضتيني االبتدائية 
باسيم  العيراق  ثغير  مدرسية  اىل  املعنونية 
)فاطمية محمد رضا( فعيىل من يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )164(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية 
مراجع�ة س�كرتري اللجنة يف بلدي�ة املوصل خ�الل ) 30( ثالثون 
يوم�ا تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمش�رك باملزاي�دة وتجري املزايدة يف ديوان 
محافظة نينوى /قاعة الحدباء يف الساعة العارشة صباحا لليوم 
االخ�ري من م�دة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدت�ه اجور نرش 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � ج�زء من القطع�ة املرقمة )4/245( م 40 القاضية النش�اء 
كازينو ومطعم الواقع قرب س�ياج القصور وبمس�احة )2500( 

م2 وحسب واقع الحال وملدة )15( سنة 
2 � دكان رقم )10( يف الس�وق العرصي/ حي العربي وملدة ثالث 

سنوات 
3 � مخب�ز املبارك املش�يد عىل القطعة املرقم�ة )20/538( م 37 
بعويره الواقع  يف حي العربي وبمساحة )200( م2  وحسب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )165(
تعلن اللجن�ة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة 
يف بلدي�ة املوص�ل خالل ) 30( ثالثون يوما تبدا من الي�وم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /

قاعة الحدباء يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل 
م�ن ترس�و بعهدته اج�ور نرش االع�الن واجور خدم�ة بنس�بة )2%( من بدل 

االيجار 
1 � س�احة غ�از ونفط )عمر ابن عبد العزيز(  املش�يدة عىل ج�زء من القطعة 
املرقم�ة ) 10/1597( م 52 قوج�اق   وبمس�احة )1200( م2  وحس�ب واقع 

الحال وملدة سنة واحدة  
2 � املخب�ز املش�يد عىل جزء م�ن القطع�ة  املرقم�ة )965/180( م 41 نينوى 
الشمالية  الواقع يف حي االخاء وبمساحة )100( م2  وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
3 � الفرن الحجري املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقمة  )139/1056( م 41 
نينوى الشمالية الواقع يف حي النور  وبمساحة )160( م2  وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
4 � القطع�ة املرقم�ة )698( م 24 وادي عكاب املش�يد عليها )بائع س�كراب( 

وبمساحة )600( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � متنزه الدركزلية املشيد عىل القطعة  املرقمة ) 9/31( م 41 نينوى الشمالية 
وبدون مش�يدات ثابت�ه والواقع يف منطق�ة الدركزلية وبمس�احة )2084(م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
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اعالن رقم )173(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايج�ار العقارات التالية وف�ق قانون )21( 
لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجن�ة يف بلدية املوصل خ�الل ) 30( ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنرش 
االع�الن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية 
االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من 
القيم�ة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزاي�دة وتجري املزايدة يف 
دي�وان محافظة نينوى /قاعة الحدباء يف الس�اعة الع�ارشة صباحا لليوم 
االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � س�احة وقوف الس�يارات  املشيدة عىل القطعة املرقمة ) 140/1( م 40 

القاضية  وبمساحة )2400( م2  وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة  
2 � جزء من القطعة  املرقمة )180/673( م 41 نينوى الش�مالية  املش�يد 
عليها )عمارة تجارية(  وبمس�احة )225( م2  وحس�ب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
3 � الف�رن الحجري املش�يد عىل القطعة املرقم�ة  )33/340( م 39 نينوى 
الجنوبي�ة خل�ف محط�ة تعبئة نين�وى الرشقية وبمس�احة ) 137,5( م2  

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � القطعة املرقمة )341( محلة )املحمودين( املنطقة )الخزرج( واملتخذة 
) دكان + مخزن( وبمس�احة )40,32( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
5 � الدكاكني املرقمة ) 1و2و3و4و5( عىل جزء من القطعة املرقمة ) 1/80( 

م جامع خزام وملدة ثالث سنوات
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اعالن رقم )166(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فع�ىل الراغب�ني باالش�راك يف املزاي�دة العلنية 
مراجع�ة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خ�الل ) 30( ثالثون يوما 
تب�دا من الي�وم التايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلي�ة لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /

قاعة الحدباء يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة 

)2%( من بدل االيجار 
1 � القطع املرقمة )389/2 و 390/2( م 51 اربجية النش�اء اسواق 
تجارية وش�قق ) طابقني( عليها والواقعة يف حي املرور وبمس�احة 

)300( م2 لكل قطعة   وحسب واقع الحال وملدة )20( سنة  
2 � املسبح املشيد عىل القطعة  املرقمة )1007/2( م 43 الجيلة بلبل 
تبه الواقعة يف حي املثنى وبمساحة )4901( م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
3 � الفرن الحجري املشيد عىل القطعة املرقمة  )261/1105( م 40 
نينوى الرشقية ) فرن االحمدي( يف حي امليثاق وبمساحة )128,66( 

م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

العدد : 535
التاريخ : 2020/12/28
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املهندس
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املهندس
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العدد : 528
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جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )168(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لستنة )2013( فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش  
يومتا تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مستتصحبني معهم هوية االحتوال املدنية وبطاقة 
الستكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( متن القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمشترك باملزايتدة وتجري املزايدة يف ديوان 
محافظة نينوى /قاعة الحدباء يف الساعة العارشة صباحا لليوم 
االختري من متدة االعالن ويتحمل من ترستو بعهدتته اجور نرش 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ت  القطتع املرقمة ) 74و76و11و52و36و30و34و167و24و

179و119و117و16و12و156و195و79و6و83و17و10و5( 
م 28 الهرمات  املشيد عليها كراج )حداد باب وشباك( وبمساحة 

)240( م2 لكل قطعة  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
2 ت  القطتع  املرقمتة )37أو37ب و27ب و 25أ و 25 ب و 81أ و 
75أ و 75 ب و 28أ و 41أ و 41 ب( م 28 الهرمتات املشتيد عليهتا 
)حداد باب وشتباك(   وبمستاحة )120( م2  لكل قطعة وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات
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جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )171(
تعلتن اللجنتة وللمرة الثانية عتن ايجار العقتارات التالية وفق قانون )21( لستنة 
)2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوصل خالل ) 15( خمسة عرش  يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف 
املحليتة لالطتالع عىل الرشوط مستتصحبني معهتم هوية االحتوال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني 
للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /قاعة الحدباء الساعة 
العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1ت الفرن الحجري املشيد عىل جزء من القطعة  املرقمة )1/1769(  م 41 قره كوز  

يف حي البلديات وبمساحة )200( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 ت القطعتة املرقمتة ) 964/2( م 46 الزنجيتي الشتمالية املشتيد عليهتا )تكية(  

وبمساحة )893( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
3 ت القطتع املرقمتة )43و18( م 24 وادي عتكاب املشتيد عليها محتل )بيع ادوات 

احتياطية (  وبمساحة )50( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 ت القطعة املرقمة )1( م 24 وادي عكاب املشيد عليها محل )بيع ادوات احتياطية 

(  وبمساحة )70( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 ت القطعة املرقمة )48( م 28 الهرمات املشتيد عليها )معمل نجارة(  وبمستاحة 

)100( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 ت القطعة  املرقمة )47(  م 28 الهرمات املشتيد عليها )معمل نجارة(  وبمستاحة 

)450( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 ت الفرن الحجري املشتيد عىل جزء من القطعة  )89/11( م 19 تل الرمان الواقع 

يف حي تل الرمان  وبمساحة )100(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
8 ت القطعة املرقمة )666( م 40 نينوى الرشقية املشيد عليها )كراج بائع سكراب( 

وبمساحة )240(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
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اعالن رقم )170(
تعلن اللجنة  نكوال عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لستنة 
)2013( فعتىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة ستكرتري 
اللجنتة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمستة عرش يومتا تبدا من اليوم 
التايل 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 للمشرك باملزايدة وتجري 
املزايتدة يف ديوان محافظة نينتوى /قاعة الحدباء يف الستاعة العارشة 
صباحتا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترستو بعهدته اجور 

نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ت  القطعتة املرقمتة ) 80( م 24 وادي عتكاب املشتيد عليهتا ) وكيل 
ادوات احتياطية( وبمستاحة )50( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
2 ت املشتتل املشيد عىل جزء من  القطعة املرقمة  )1/58( م 37 بعويرة 
خلف مطعم ماشتاء الله  وبمستاحة )2910( م2  وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
3 ت دكان رقتم )24( الواقع يف منطقة ستوق املعاش مقاطعة 17 رجم 

حديد وملدة ثالث سنوات 
4 ت القطعة املرقمة ) 19/4467( م 43 الجيلة بلبل تبه النشتاء عمارة 
تجارية )دكاكني وشقق( الواقعة يف حي البلديات  وبمساحة )216( م2 

وحسب واقع الحال وملدة عرشة سنوات
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اعالن رقم )169(
تعلن اللجنة وللمرة الثانية عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لستنة 
)2013( فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عرش يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستتصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الستكن والتأمينات القانونيتة البالغة )30%( متن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشترك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى /

قاعة الحدباء  الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 
ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 

1 ت معرض دريد لبيع ورشاء الستيارات املشتيد عىل جزء متن القطعة املرقمة 
)203/41(  م 40 نينوى الرشقية وبمساحة )662,9( م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات 
2 ت  معرض العربي لبيع ورشاء الستيارات املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة 
)203/43( م 40 نينوى الرشقية وبمستاحة )453,6( م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
3 ت ساحة غاز املشيدة عىل القطعة املرقمة )3( م 121 بادوش الواقعة يف ناحية 

حميدات وبمساحة )1000(  م2  وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة 
4 ت املشتل املشيد عىل القطعة املرقمة )1/1539( م 39 حاوي الكنيسة الواقع 

يف 17 تموز  وبمساحة )2000( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 ت الفترن الحجتري  عىل القطعتة املرقمة )1 /1485( م 39 حاوي الكنيستة 
الواقع يف نهاية 17 تموز وبمستاحة )150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
6 ت الفترن الحجتري عتىل القطعتة املرقمتة )38/24( م 39 حاوي الكنيستة  

وبمساحة )160(  م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 ت الدكاكتني املرقمتة )21و22و23و29و30و31( الواقعتة يف منطقة ستوق 

املعاش مقاطعة 17 رجم حديد الشارع العام وملدة ثالث سنوات

العدد : 532
التاريخ : 2020/12/28

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 530
التاريخ : 2020/12/28

العدد : 531
التاريخ : 2020/12/28

العدد : 533
التاريخ : 2020/12/28
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Extension Announcement for Tender No: 020-SC-20-EBS 
Provision of Comprehensive Support Services for EBS 

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

Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Comprehensive Support Services for EBS 
Tender No.: 020-SC-20-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist 
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company 
Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) 
after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Provision of Comprehensive Support 
Services for EBS，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Tan Li 
tanli@ebspetroleum.com  and submit the following documents one day in advance: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the EXTENDED tender submission deadline 4:00 PM January 13th, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept. before the date of 4:00 PM January 11th, 2021 for the purpose of swift answering before the bidding 
date. 
Contract Person: Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement. 

)االعالن(
املناقصة : مناقصة عامة لرشاء ادوية

مناقصة رقم :                                                         عىل املوازنة اجلارية 
1� تدعو )وزارة الصحة/البيئة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية 
واملس�تلزمات الطبية )كيماديا( مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم 
العط�اءات املختوم�ة  واملوقع�ة للتعاقد  )تجهيز االدوية ( س�وف 
تعتم�د اج�راءات املناقصة العام�ة يف عملية العطاء حيث يس�مح 
باملشاركة لجميع مقدمي العطاءات من الدول املؤهلة قانونيا كما 

تم تحديده يف وثيقة املناقصة 
يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتمني وم�ن ذوي االهلي�ة القانونية 
الحص�ول عىل معلوم�ات اضافية م�ن )وزارة الصح�ة / البيئة / 
الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية  )كيماديا( 
/ قس�م االع�الم الدوائ�ي والعالق�ات العام�ة  � الطاب�ق الخامس 
مق�ر وزارة الصح�ة الربي�د االلكرتون�ي dg@kimadia.iq واملوقع 

www.kimadia.iq االلكرتوني لكيماديا
واالطالع عىل وثائق املناقصة عىل العنوان ادناه من الساعة الثامنة 

والنصف صباحا اىل الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت بغداد 
2 � ع�ىل مقدمي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بما يف 
ذل�ك املتطلبات  القانوني�ة  والفنية واملالية وكم�ا مذكور يف وثائق 
املناقص�ة  وس�وف يعتمد« هامش افضلية للس�لع الصيدالنية من 
املجهزين / املصانع املحلي�ني ان التفاصيل االضافية يتم تحديدها 
يف وثائق املناقصة )انظر الفقرة 30/االفضلية املحلية من تعليمات 

اىل مقدمي العطاءات والفقرة 30 من ورقة بيانات العطاء ( 
3 � يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتم�ني رشاء املجموع�ة الكاملة 
لوثائق املناقصة باللغة )االنكليزية اوالعربية( عند تقديم استمارة 
تحريرية عىل العنوان ادناه وبعد تسديد الرسم غري القابل لالسرتداد 

وبمبلغ مقطوع وكالتايل
أ � مليون دينار عراقي  عن املناقصة   التي تقل  قيمتها  عن مليون 

دوالر  
ب � مليون�ي دين�ار عراقي  ع�ن املناقصة  التي تزي�د كلفتها عىل 

مليون دوالر  وبخالفه فان العروض سوف تهمل 
طريق�ة دفع هذا الرس�م س�تكون نقدا س�وف يتم ارس�ال وثائق 
املناقصة وكما مش�ار اليها يف تعليمات مقدمي العطاء وعىل مقدم 
العطاء الذي س�بق  له االش�رتاك يف املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم 

وصل الرشاء السابق لها مع   وثائق العطاء 
 تاري�خ اعالن املناقصة ي�وم 2021/1/4 وس�يكون تاريخ انعقاد 
املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة 
ي�وم 2021/1/28  يتم تس�ليم العطاءات عىل العن�وان ادناه عند 

او قبل
 )1/25/ 2021 لغاي�ة نهاي�ة ال�دوام الرس�مي س�وف يتم رفض 
العط�اءات املتأخ�رة س�يتم فتح العط�اءات بحض�ور ممثلني عن 
مقدم�ي العطاءات الذي�ن اختاروا الحضور ش�خصيا عىل العنوان 
ادن�اه ويك�ون موعد فت�ح العط�اءات الي�وم التايل من ي�وم غلق 
املناقصة يف مقر كيماديا وبصورة علنية ودعوة املناقصني للحضور 

يف يوم الفتح العلني 
يجب عىل جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء )املبلغ بالدينار 
العراقي( بقيمة 1% من الكلفة التخمينية تكون صادرة من مرصف 
معتمد يف العراق بموجب نرشه يصدرها البنك املركزي العراقي عن 

الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل :
أ � ال تقب�ل التأمين�ات االولي�ة ملقدمي العط�اءات اال اذا كانت عىل 
ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت 

خطاب الضمان او كفالة مبارشة 
ب   � تق�دم التأمين�ات االولي�ة  من قبل مقدم العط�اء او )اي من 
املس�اهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة 
( ملصلحة جهة التعاقد وكما يف النموذج املرفق يف مستندات العطاء 

/ القسم الرابع
ج  � تعف�ى الرشكات العامة من تقدي�م التأمينات االولية وخطاب 
ضمان حس�ن التنفي�ذ املنصوص عليها وحس�ب تعليم�ات تنفيذ 

العقود رقم 2 لسنة 2014 
د � تصدر الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا 

الصدار الكفالة وبموجب تخويل رسمي مصدق 
ه� � تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور )رسي وش�خيص( يرسل 
اىل الرشكة العامة لتس�ويق  االدوية واملس�تلزمات الطبية كيماديا 

من قبل املرصف املصدر للكفالة 
و � ان تك�ون غ�ري مرشوط�ة ولصال�ح الرشكة العامة لتس�ويق 

االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( 
ز � ان تكون صادرة باللغتني )العربية واالنكليزية ( 

ح � يت�م مصادرة التأمينات االولية ملن ترس�و عليه املناقصة  عند 
نكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ بأمر االحالة وتتخذ بحقه كافة 
االج�راءات القانونية االخ�رى املنصوص عليها يف ه�ذه التعليمات 
ويت�م مصارة التأمينات االولية ملن تحال اليه املناقصة عند س�حب 
مق�دم العط�اء لعطائه خالل ف�رتة نفاذيته بعد غل�ق املناقصة او 
رفض التصحيح عىل اخطائه الحس�ابية يف العطاء وانعكاسها عىل 
قرار االحالة وتتخذ بحق�ه االجراءات القانونية املنصوص عليها يف 

تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 
ط � تكون مدة نفاذية التأمينات النهائية س�ارية اىل ما بعد انتهاء 

نفاذية العطاء املحدد يف وثائق املناقصة 
1 � العناوين املشار اليها سابقا هي بغداد   �  باب املعظم  � وزارة 
الصحة  / البيئة  / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات 
الطبي�ة )كيمادي�ا( / الطاب�ق الس�ادس  / القس�م امل�ايل لتقديم 
التأمينات االولية او لجنة استالم وفتح العروض لتقديم العطاءات 
هات�ف � : 4157667 ، رقم هاتف النق�ال: 07705419074 هاتف 

البدالة: 4158401,5,7,8 بدالة ذات اربعة خطوط

اىل الرشي�ك / حيدر صاحب 
تبينة

اقت�ى حض�ورك اىل بلدية 
لغ�رض  االرشف  النج�ف 
اصدار اج�ازة البناء للعقار 
ح�ي   3/70342 املرق�م 
املي�الد خالل م�ده اقصاها 
عرشة ايام وبخالفه س�تتم 

االجراءات دون حضورك 
طالب االجازة

زينب حسني علوان

اىل الرشي�ك احم�د عبي�س 
عطيه 

اقت�ى حض�ورك اىل مق�ر 
النجف لغرض اصدار  بلديه 
اجازه بن�اء للعق�ار املرقم 
6221 /1حي القدس خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم 
حض�ورك  دون  اإلج�راءات 

طالب االجازه  
عباس عيل كاظم

ع�يل  عدن�ان  ال�رشكاء  اىل 
حسني عيل و سليمه موىس 

حسني محمد 
اقت�ى حضورك�م اىل مقر 
النجف لغرض اصدار  بلديه 
اجازه بن�اء للعق�ار املرقم 
3868 /2ح�ي الغدير خالل 
عرشه أيام وبخالفه س�تتم 
حض�ورك  دون  اإلج�راءات 

طالب االجازه 
عقيل ابراهيم حسني جواد

اىل الرشي�ك عبد الل�ه جادر 
زيدان  

اقت�ى حض�ورك اىل مق�ر 
النجف لغرض اصدار  بلديه 
اجازه بن�اء للعق�ار املرقم 
88517 /3حي امليالد خالل 
عرشه ايام ويخالفه س�تتم 
حض�ورك  دون  اإلج�راءات 

طالب االجازه 
مؤيد محمد حسن شهد

جملس القضاء االعىل
حمكمة بداءة املوصل 

م / اعالن تبليغ حكم غيايب
اىل املدعى عليه / مناف حمودي اسماعيل سيد مرعي / موصل / حي الدندان / رقم الدار 15/18

بتاري�خ 2020/12/13 اصدرت محكمة بداءة املوصل قرارها املرق�م ) 1057/ب/2020( املتضمن 
ال�زام املدعى عليه اعاله بتاديته للمدعي مدير بلدية املوصل اضافة لوظيفته مبلغ مقداره )تس�عة 
وتس�عون مليون وثالثمائة وخمس�ة وعرشون الف دينار ( عن قيمة التعويض الذي يس�تحقه عن 
فوات املنفعة لعدم قيام املدعى عليه بتشييد العمارة التجارية عىل العقار املرقم ) 40/810( مقاطعة 
)39( نين�وى الجنوبي�ة  ولثبوت مجهولية محل اقامة املدعى عليه )مناف حمودي اس�ماعيل س�يد 
مرعي( حسب رشح املبلغ القضائي )محمود خليف حسن ( يف 2020/12/16 واشعار املختار )رافع 
توفي�ق البك�ري( مختار محلة الدن�دان  يف 2020/12/16 عليه تقرر تبليغ�ك بمضمون قرار الحكم 
الغياب�ي اع�اله بصحيفتني يوميت�ني ويف حال عدم االع�رتاض من قبلك خالل املدة القانونية س�وف 

يكتسب الحكم الدرجة القطعية بحقك

العدد / 1057/ب/2020 
التاريخ / 2020/12/13

القايض
ابراهيم حممود سعدو

med 13/2020/ A

جهة التعاقد : )وزارة الصحة /البيئة/ الرشكة العامة لتسويق 
االدوية املستلزمات الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني :عيل حسن البلداوي(
املنصب : )مدير عام الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات 

الطبية )كيماديا(   
التوقيع )  موقع   (

التاريخ )  /   /2020  (
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اعالن 
اىل الرشيك / فاطمه حسني عيل 

االس�كان  اىل صن�دوق  اقت�ى حض�ورك 
العراق�ي الكائ�ن قض�اء بلد وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشيكك الس�يد 
) خريي�ه حبيب كاظم ( بالبناء عىل حصته 
املش�اعة يف القطعة املرقم�ة ) 78 / 286 ( 
مقاطعة ) 9 / تل مسكني ( لغرض تسليفه 
قرض االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق 
م�ن تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 1597/ب2018/5

التاريخ 2020/12/27
اعالن

اىل املدعى عليه / احمد هاشم عبد الرضا
املرق�م   املحكم�ة قراره�ا  اص�درت ه�ذه 
 2018/5/29 يف  1597/ب2018/5  
واملتضمن الحك�م ) ب الزام املدعى عليهما 
جاس�م محم�د لفت�ة واحم�د هاش�م عبد 
الرض�ا بتاديتهم�ا بالتكاف�ل والتضامن اىل 
املدعي الس�يد مدير عام م�رف الرافدين 
اضافة لوظيفت�ه مبلغا قدره اربعة ماليني 
ومائت�ي واربعة وعرشون الف وخمس�ون 
دينار وذلك عن املتبقي من القرض املمنوح 
للمدعى علي�ه االول وبكفال�ة املدعى عليه 
املرتتب�ة  القانوني�ة  الفائ�دة  م�ع  الثان�ي 
الزامهم�ا  وكذل�ك   2018/4/11 لغاي�ة 
بالفائ�دة االتفاقي�ة البالغ�ة 6% من تاريخ 
  ) الفعلي�ة  التادي�ة  2018/4/12 ولح�ني 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي واشعار مختار حي العروبة 
1  ب  حس�ني في�اض العام�ري ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتني 
يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار املذكور 
خ�الل امل�دة املق�ررة بكاف�ة ط�رق الطعن 
القانونية  وبعكسه سيكتسب القرار درجة 

البتات وفق االصول
القايض

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

تنويه
ن�رش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 
2281 يف 2020/12/20 والخاص بمديرية 
تنفي�ذ الكوف�ة بخص�وص العق�ار املرق�م 
14356/3 حي ميسان ذكر ان اسم املدينة 
ه�ي س�عدية ياس�يم خض�ري وه�ذا خطأ 
والصحيح هو س�عدية ياس�ني خضري ولم 
يت�م ذكر املس�احة الكلية للعق�ار والبالغة 
مس�احتها الكلي�ة )260 م2( ل�ذا اقت�ى 

التنويه

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 2917/ب2016/5

التاريخ 2020/12/27
اعالن

اىل املدعى عليه / اديب تركي عطية
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم  2917/
ب2016/5  يف 2016/10/24 واملتضم�ن 
الحك�م ) ب الزام املدعى علي�ه اديب تركي 
عطي�ة بتادية للمدع�ي املدير العام ملرف 
الرافدي�ن  اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ�ا قدره 
مليون وثماني�ة واربعون الف وتس�عمائة 
دينار وه�و مجموع املبال�غ املرتتبة بذمته 
للمدع�ي ع�ن مبلغ القرض املثب�ت يف  عقد 
القرض امل�ؤرخ 2008/6/22  مع الفائدة 
القانونية املرتتب عليه  لغاية 2016/9/28 
والزامه بتاديته للمدع�ي الفائدة االتفاقية 
بمق�دار 6% م�ن قيم�ة املبلغ املحك�وم به 
وتحتسب الفائدة من تاريخ 2016/9/29  
ولحني التادية الفعلية (  ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي االمام املهدي )ع( عيل 
دوه�ان عب�د البصي�ي  لذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتني يوميتني 
ولك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة ط�رق الطعن القانونية  
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار درج�ة البتات 

وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد / 1597/ب2018/5

التاريخ 2020/12/27
اعالن

اىل املدعى عليه /جاسم محمد لفتة
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم  1597/
واملتضم�ن   2018/5/29 يف  ب2018/5  
الحك�م ) ب الزام املدعى علي�ه اديب تركي 
عطي�ة بتادية للمدع�ي املدير العام ملرف 
الرافدي�ن  اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ�ا قدره 
مليون وثماني�ة واربعون الف وتس�عمائة 
دينار وه�و مجموع املبال�غ املرتتبة بذمته 
للمدع�ي ع�ن مبلغ القرض املثب�ت يف  عقد 
القرض امل�ؤرخ 2008/6/22  مع الفائدة 
القانونية املرتتب عليه  لغاية 2016/9/28 
والزامه بتاديته للمدع�ي الفائدة االتفاقية 
بمق�دار 6% م�ن قيم�ة املبلغ املحك�وم به 
وتحتسب الفائدة من تاريخ 2016/9/29  
ولحني التادية الفعلية (  ولثبوت مجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي 
واش�عار مختار حي االمام املهدي )ع( عيل 
دوه�ان عب�د البصي�ي  لذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتني يوميتني 
ولك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل 
املدة املقررة بكافة ط�رق الطعن القانونية  
وبعكس�ه سيكتس�ب القرار درج�ة البتات 

وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 2066/ب2020/3
التاريخ : 2020/12/31

اعالن
اىل املدعى عليه ) مهدي حسن حاتم(

اقام املدعي الس�يد ) محمد حسني كاظم ( 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب 
فيها الحك�م بتاديت�ك مبلغ ق�دره ثمانية 
واربع�ون مليون دينار عراقي بموجب عقد 
بيع دوالر بدينار عراق�ي بموجب عقد بيع 
دوالر بدينا عراقي مستجق الدفع ( ولثبوت  
مجهولية محل اقامتك   حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي واش�عار مخت�ار قري�ة الغدي�ر 
الغربي املدعو حسني جواد الخاقاني بتاريخ 
2020/12/19  ل�ذا ق�ررت ه�ذه املحكمة 
تبليغك اعالنا  بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحضور يف موع�د املرافعة املصادف يف يوم 
2021/1/20 وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 312/ب2019/3

التاريخ : 2020/12/31
اعالن

املدعى عليه الثاني ) حسني مرهج حمزة( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 312/

واملتضم�ن   2020/1/15 يف  ب2019/3 
الحك�م ب )ابط�ال قي�ود العقار  تسلس�ل 
3/62259 م4 جزي�رة النج�ف ح�ي امليالد 
املس�جلة بالع�دد 164/ك2001/2 مجل�د 
976 بأس�م املدع�ى علي�ه حس�ني مرهج 
حمزة وبالعدد 26/تموز/2009 مجلد 387 
باس�م الش�خص الثالث قادر كاظ�م عبيد 
واعتب�ار قيد العق�ار املس�جل بالعدد 23/

نيس�ان/1994 مجل�د 714 بأس�م مديرية 
بلدية النجف ثابت الحك�م وتحميل املدعى 
علي�ه الثان�ي والش�خص الثالث الرس�وم 
واملصاري�ف واتع�اب املحام�اة (  ولثب�وت 
رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل  مجهولي�ة 
املبل�غ القضائي واش�عار مخت�ار منطقة 
الكريشات الش�مالية / ب يف قضاء الكوفة 
املدعو عب�اس خليل حده   لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار املذكور 
خ�الل امل�دة املق�ررة بكاف�ة ط�رق الطعن 
الق�رار  سيكتس�ب  وبعكس�ه  القانوني�ة 

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االم�الك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة( فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر 
في�ه ال�رشوط املطلوبة  مراجع�ة بلدية الكوف�ة او اللجنة خالل )30( يوم�ا تبدء من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف 
احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين 
الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
ص�ك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقان�ون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد 
املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الساعة 
)الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية ستكون املزايدة يف 

اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

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

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

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

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

تؤجر لهم

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن 

)وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل(
 تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدسة  عن ايجار )العقارات(   املدرجة اوصافها 
ادن�اه وذلك بعد مرور ) 30( يوم تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية  فعىل 
الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان املديرية  يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني 
معهم صك او وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة ولكامل فرتة االيجار ونسخة 
م�ن هوي�ة االحوال املدنية  او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة الس�كن عىل ان تبقى امانات الضم 
ضمانا لس�المة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة 2%  من مبلغ االحالة ويف حال 
حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول 
باملزاي�دة اال صاح�ب وصل التامين�ات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني  .. وفق�ا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة املرقم 21 لسنة 2013 املعدل عىل ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة 
االيجار مع املصاريف وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط 
ب�دل االيجار يتم تقديم كفال�ة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضم�ن املدة القانونية وعىل 

الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة

وزارة النفط 
رشكة مصايف الشامل )ش.ع( 

اهليئة الفنية
قسم املشرتيات والعقود

رشكة مصاقي الشامل / مصفى الصمود / اعالن مناقصة عامة حمليةشعبة العقود املحلية
تعل�ن رشك�ة مصايف الش�مال )مصفى الصمود(  أحدى تش�كيالت وزارة النفط عن اعالن )مناقصات عامة محلية( وحس�ب التفاصيل املبينة يف الج�دول ادناه وجدول الكميات 
واملواصفات الفنية واملنايشء فعىل الراغبني باالش�رتاك من الرشكات او املكاتب املتخصصة ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجعة موقع رشكتنا يف بيجي 
� مصفى الصمود ، اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الستالم نسخة من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة  مقابل مبلغ قدره ) 100,000 ( فقط مائة ألف دينار عراقي 
غري قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة  او تغيري اس�لوب تنفيذها  عىل ان يتم تس�ليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الس�اعة الواحدة ظهرا ليوم االحد املوافق 2021/1/24 ويف 
حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرس�مية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رس�مي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من تحال 
بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرس�وم القانونية  علما انه س�يتم عقد املؤتمر الخاص  باالجابة عىل االستفس�ارات  يف تمام الس�اعة العارشة صباحا من صباح يوم االحد  

املوافق  2021/1/17 يف نفس مكان القطع 
 

اوال : املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء :
1 � هوية الرشكة )ميكانيكية(  نافذة لعام 2020 مع ارفاق )شهادة تأسيس � اجازة ممارسة مهنة  � عقد التأسيس � النظام الداخيل للرشكة( 

2 � التامينات االولية حسب املبلغ املبني يف الجدول اعاله عىل شكل صك مصدق ممغنط او خطاب ضمان صادر من مرف حكومي او مرف اهيل معتمد من قبل البنك املركزي 
العراقي المر رشكة مصايف الشمال عىل اال يكون ضمن املصارف املحظور التعامل معها واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مصادرة التامينات عند النكول عن 
توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة  او عند س�حب مقدم العطاء لعطائه خالل فرتة نفاذه وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطاءه الحس�ابية يف العطاء وتتخذ 

بحقه االجراءات القانونية 
3 � جل�ب كت�اب عدم ممانعة من االش�رتاك باملناقص�ة صادر من الهيئة العام�ة للرضائب نافذة لعام 2020 )تصوير ملون( باس�م الرشكة مقدمة العط�اء ) حرا( مع هوية 

رضيبية
4 � اعمال مماثلة بالتنفيذ عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله )بظرف مغلق( 

5 � وصل رشاء وثائق املناقصة )االصيل( 
6 � تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب 

ثانيا : تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزء من العقد :
1 � يتم يوقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض 

2 � يكون التنفيذ حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومنايشء يف جدول املواصفات او الكميات 
3 � يعترب  العطاء نافذ ملدة )120( يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ يرد عىل فرتة نفاذية العطاء 

4 � رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار 
5 � يكون التسعري بالدينار العراقي حرا ويتم تثبيت االسعار رقما وكتابة )طباعة الكرتونية او باملداد( عىل جدول الكميات املرفقة طي  هذه املناقصة خالية من الحك والشطب 

وختمها ومصادقتها عىل جميع الصفحات ويعول عىل السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة 
6 � ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها 

7 � ال يجوز ملنتسبي دوائر الدولة او القطاع العام االشرتاك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة ويتحمل املخالف التبعات القانونية 
8 � ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف نفس املناقصة الواحدة 

9 � تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى 
10 � ال يجوز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل شخص اخر ويف حال ثبوت ذلك يعد ناكال وتتخذ االجراءات القانونية بحقه 

11 � يتحمل من تحال بعدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة 
12 � العقد خاضع للرضيبة وكافة الرسوم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 والقوانني العراقية النافذة

13 � يخضع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق القياسية 
14 � يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنس�بة )5%( من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد وفرتة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل ش�كل 

خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرف حكومي او مرف اهيل معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال )ش.ع( 
15 � عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكرتوني وبشكل دقيق وواضح 

16 � يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
17 � املفاضلة واالحالة ستكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014 املعدلة والوثائق القياسية ومعايري الرتجيح  املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها 
مع وثائق املناقصة مع مراعاة االستثناء املمنوح لرشكتنا بخصوص قبول العطاء الذي يقل بنسبة اكثر من )20%( عن الكلفة التخمينية اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية 

الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم )1( لسنة 2019
18 � لرشكتنا الحق يف تمديد موعد غلق املناقصة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحمل اي تبعات مالية او قانونية 

19 � يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب 
 )IBAN(حسب نظام املدفوعات العراقي 

20 � يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن 
21 � للجنة دراسة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االسعار او حك او شطب او تصحيح او تعديل  حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات

22 � يكون القطع واالشرتاك باملناقصة يف كافة ايام االسبوع )ايام الدوام الرسمي( من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش اعالن
23 � بامكان كافة املشرتكني  باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الساعة التاسعة صباح من يوم االثنني املوافق 2021/1/25 يف مقر رشكتنا يف بيجي 

� مصفى الصمود
24 � ال ترف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب 

25 � تدفع املستحقات بعد التنفيذ العمل بالكامل عىل شكل ذرعات ومطابقتها من قبل رشكتنا حسب املواصفات املطلوبة الواردة بجدول الكميات
26  �الزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التامينات االولية استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة � قسم االستشارات والتدريب املرقم ع/19006/7  

يف 2019/8/6 
27 � لالطالع عىل الرشوط الخاصة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اعاله يمكن تصفح موقع رشكتنا عىل الشبكة العاملية 

)http.nrc.oil.gov.iq)
28 � يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها 

29 � يجب االطالع عىل مسودة العقد املرفقة مع وثائق املناقصة
)nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq(  30 � لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكرتوني

العدد : 41474
التاريخ 2020/12/30

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار موقعه ت

ثالث سنوات  6500000 ستة مليون وخمسمائة 
الف دينار سنويا  60م2 حانوت حي االنصار والمرقم 3 1

ثالث سنوات  1090000 مليون وتسعون الف 
دينار سنويا   12م2 حانوت حي الغدير والمرقم 104 2

سنة واحدة 10150000 عشرة مليون ومائة 
وخمسون الف دينار  سنويا  68م2 حانوت باب طويريج والمرقم 10 3

ثالث سنوات  650000 ستمائة وخمسون الف  
دينار سنويا 19,98م2 حانوت تجاري في الحي الصناعي والمرقم 2 

جزء من 61/6067/3 4

ثالث سنوات  650000 ستمائة وخمسون الف  
دينار سنويا 24م2 حانوت تجاري في الحي الصناعي والمرقم 2 

جزء من 61/14450/3 5

ثالث سنوات  650000 ستمائة وخمسون الف  
دينار سنويا 24م2 حانوت تجاري في الحي الصناعي والمرقم 4 

جزء من 61/14450/3 6

ثالث سنوات 370000 ثالثمائة وسبعون الف 
دينار سنويا 18م2 حانوت تجاري في الحي الصناعي والمرقم 1 

جزء من 61/5869/3 7

ثالث سنوات
4950000 اربعة مليون 

وتسعمائة وخمسون  الف دينار 
سنويا

297,96م2 حانوت تجاري في الحي الصناعي والمرقم 
61/5957/3 8

ثالث سنوات 4800000 اربعة مليون 
وثمانمائة الف دينار سنويا 778,75م2  مخزن في الحي الصناعي والمرقم 1 جزء 

من 9644/3/ 61 جزيرة 9

م. ر مهندسني
عبري سليم نارص
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اطعام الطيور احلرة!الشباب ودوره يف تطوير العمل اإلداري

احمد الحاج

للوظيف�ة العامة دوراً هاماً واساس�ياً يف بن�اء الدولة الحديثة 
إذ أن العن�ر امل�ادي لوح�ده غ�ر كاٍف لقي�ام مؤسس�ات 
الدول�ة بأعمالها الخدمية إذ البد م�ن تظافر العنر البرشي 
م�ع العنر املادي حي�ث ال تقتر غايتها ع�ى أداء اإلعمال 
الالزم�ة لتس�ير املراف�ق العامة، ب�ل تتعداه�ا إىل ماهو اكرب 
من ذلك اال وه�ي تحقيق املنفعة العامة وه�ذا يتطلب كفاءة 
األجهزة اإلدارية العاملة ضم�ن الجهاز التنفيذي حيث تعتمد 
كف�اءة اإلدارة  يف إداء واجباتها إتج�اه مواطنيها عى كفاءة 
موظفيها وإحساس�هم باملسؤولية فمن خاللهم تعمل الدولة 
عى النه�وض بتقديم افض�ل الخدم�ات ويف مختلف املجاالت 

تحقيقاً للصالح العام.  
لذل�ك فقد أولت القوانني الوظيفي�ة موضوع اختيار املوظفني 
لشغل الوظائف العامة أهمية خاصة ضماناً ألنتظام وديمومة 
العمل الوظيق�ي والذي من املفرتض ان ُيقدم افضل الخدمات 

لتسير املرافق العامة بانتظام واطراد.
وهنا كان لزاماً عى الدولة ان توظف الطاقات الفعالة لخدمة 
املجتم�ع ولعل من اه�م هذه الطاق�ات هي الفئة الش�بابية 
املثقف�ة والتي نمت وترعرع�ت يف عر التكنلوجي�ا الحديثة 
والتي تعم�ل عى توظي�ف قابلياتهم العلمي�ة واألكاديمية يف 
تطوير العمل اإلداري من خالل رس�م مستقبل البلد وفق رؤى 
حديثة ومتط�ورة بعيداً عن الكالس�يكية املتعصب�ة يف العمل 
الوظيفي والذي تجعل منه كوس�يلة هرمه يف تقديم خدماتها 

ملواطنيها.
ومما الشك فيه ان رشيحة الشباب الواعي املثقف هي من اهم 
الرشائح التي تبني عليها الدولة امالها وتعلق عليها طموحاتها 
يف رس�م املس�تقبل بأفكارها التنموية واألسرتاتيجية الهادفة 
والت�ي تس�اهم بش�كل او بأخر يف اح�داث تط�وراً يف مجاالت 
الحي�اة املختلف�ة الس�يما األقتصادي�ة والثقافي�ة والعلمي�ة 
واألجتماعية وغرها ملا يمتلكون�ه من طاقات عالية للتفاعل 
والتغر فالوظائف الحكومية اليوم ويف اغلب مؤسسات الدولة 
اعتم�دت وبش�كل كب�ر عى موظفيه�ا من الش�باب يف إدارة 
العدي�د من دوائرها والتي اس�تطاعت ان تنه�ض بها لكونها 
الفئة األكثر حيوية والقادرة عى األصالح وخلق حالة التنمية 
املس�تدامة يف الدولة وتطوير العمل األداري بشكل يخلق حالة 
من الرضا لدى مواطنيها والذي س�يؤدي حتماً اىل االس�تقرار 
املجتمعي وهو مبتغى الس�لطة التنفيذي�ة تحقيقاً للمصلحة 

العامة. 

كنت جالس�اً عنده بعد الثامنة مساء وكان كعادته وبعد تقديم الخدمات 
اىل الزبائن القالئل ممن يرتادون مقهاه الصغر املنزوي بعيداً عن الشارع 
يقف بجسده النحيف فوق كريس قديم ليتابع قفص طائر الكناري داخل 
املقه�ى عن كثب وذلك للتأكد من وجود الطع�ام الكايف له ولرفيقته، ومن 
ثم وبحركة رش�يقة يتحول اىل قفص طائر الغن�دور القريب ليتابع كمية 
– الدخ�ن – بعدها ينتقل وبذات الخف�ة اىل قفص ”طيور الحب” املجاور، 
فقف�ص ”بلبل دياىل ابيض الل�ون” مع الحرص عى توزي�ع قطع التفاح 
والخيار فضال عن الحب واملاء يف كل منها بالتساوي وعى حسب االصول، 
ش�خصيا أحب تس�ميته ب�”مقهى الطيور” بدال من االس�م الذي يتصدر 
اليافط�ة الخارجي�ة ذاك ان نص�ف الحديث هن�اك انما يدور ح�ول انواع 
الطي�ور وأصواتها وأمراضها وطعامها ورشابها والطرق املثالية لرتبيتها، 
حت�ى جاء الي�وم الذي صدم فيه عاش�ق الطي�ور هذا بم�ا نرشته بعض 
الفضائيات ع�ن نفوق االف الطيور يف روما وأغلبه�ا لطائر الزرزور قرب 
محطة القطار الرئيسة وفقا لصحيفة ”روما توداي” اإليطالية التي عزت 
اس�باب نفوقه�ا اىل األلعاب النارية التي اطلقت باآلالف ليلة رأس الس�نة 
امليالدية وبمناس�بة العام الجديد 2021! وبع�د أن دار الحديث كله تقريبا 
ع�ن أفالم الرعب العاملية التي تناولت أو حملت اس�م طي�ور بدافع القلق 
الذي اش�اعته ظاهرة نفوق ال�زرزور االخرة يف ايطاليا خش�ية ان يكون 
العالم مقبال عى كارثة وبائية جديدة تشبه كورونا مصدرها الطيور هذه 
امل�رة، بدءا بفيلم الطيور أللفريد هيتش�كوك وليس انتهاء بفيلم صندوق 
الطي�ور، ولتخفيف حدة التوت�ر التي عمت املقهى بعد س�ماع الخرب كان 
ال بد يل من ترطيب االجواء والتطرق اىل ظاهرة جميلة آخذة باالنتش�ار يف 
الع�راق حاليا لها عالقة وثيقة بالطيور، ال اقول إنها ظاهرة من الظواهر 
االنس�انية الجميلة، بل سنة من الس�نن النبوية الرشيفة املنسية اال وهي 
ظاهرة اطعام الطيور والعصافر الحرة عى االرصفة ويف الطرقات امتثاال 
لقوله صى الله عليه وس�لم »يف كل كبد رطبة أجر« وقوله صى الله عليه 
وس�لم “ُعذَِّبْت اْمرَأٌَة يِف ِهرٍَّة َسَجَنْتَها َحتَّى َماَتْت َفَدَخلَْت ِفيَها النَّاَر اَل ِهَي 
أَْطَعَمْتَها َواَل َسَقْتَها إِْذ َحَبَسْتَها َواَل ِهَي َترََكْتَها َتأُْكُل ِمْن َخَشاِش اأْلَْرِض” 
، وقول�ه صى الله عليه وس�لم “بينم�ا رجل يمىش فاش�تد عليه العطش 
فن�زل برئاً ف�رشب منها، ثم خرج ف�إذا هو بكلب يلهث، ي�أكل الثرى من 
ش�دة العطش قال: لقد بل�غ هذا الكلب مثل الذي بلغ ب�ي، فمأل خفه، ثم 
أمسكه بفيه، ثم رقي، فسقى الكلب فشكر الله له، فغفر له” هذا اضافة 
اىل واقع�ة  قصة البعر الذي تم تجويعه واجهاده بالعمل ونهيه صى الله 
عليه وس�لم عن ذلك مطلقا، كذلك قصة البغي التي س�قت كلبا فغفر لها 
من ذنوبها اكراما ملا صنعته، وقصة الجيش الذي توقف عن املسر إلعادة 
افراخ طائر اىل عش�ها، وكلها تص�ب يف مجال رعاية الحيوانات واطعامها 

وسقيها والرفق بها يف كل وقت وحني حتى عند جزرها!

منظمة هولندية ختتار حمافظ ميسان كـ »شخصية العام« الدولية األكثر تأثريًا 

بالصور .. التظاهرات الكبرية التي شهدهتا ساحة التحرير بمناسبة الذكرى السنوية الستشهاد القائدين ابو مهدي املهندس وقاسم سليامين

ميسان / سمير السعد

اعلنت املنظمة الهولندية الدولية لحرية وحماية 
 »I.O.P.H.R« حقوق اإلنس�ان والسالم العاملي
اختيار محافظ ميسان عيل دواي الزم » لجائزة 
»شخصية العام« الدولية األكثر تأثرًا يف العالم 
لس�نة 2020.  وقال�ت املنظم�ة يف بي�ان له�ا 
»انطالقاً من رسالتنا، يف تقدير وتثمني الجهود 
املبذول�ة يف بناء مجتمٍع حي�وي نابض بالخر 
والحياة، يزخر بالحب والتس�امح ويس�تجيب 
لربنامج جودة الحياة وفق رؤية 2030 لناحية 
تحقيق أه�داف التنمية املس�تدامة«.  وتابعت 

يف البي�ان » تمن�ح املنظمة الهولندي�ة الدولية 
لحرية وحماية حقوق اإلنسان والسالم العاملي 
»I.O.P.H.R«س�عادة الس�فر الدكت�ور ع�يل 
دواي الزم محاف�ظ محافظ�ة ميس�ان املوقر 
جائزة »ش�خصية العام« الدولي�ة األكثر تأثرًا 
يف العالم لس�نة 2020، تقديرًا لجهوده الخرة 
املتفاني�ة عى مس�توى املحافظ�ة.  واضافت 
» وتن�وه بجه�وده وأياديه البيضاء الس�باقة 
يف فع�ل الخ�ر، وتثمن ل�ه دوره الحيوي املهم 
واالهتمام بالقضايا اإلنسانية، والسالم العاملي، 
وتعزيز حقوق اإلنس�ان وحمايتها بالتنس�يق 
العايل م�ع املنظمات الدولي�ة واملجتمع املحيل، 

ونرش س�بل العدال�ة والديمقراطي�ة.  وجاءت 
يف البي�ان » باإلضاف�ة إىل جه�وده املس�تمرة 
الت�ي ال تنض�ب ومس�اعيه الحثيث�ة والكبرة 
بتنفي�ذ وإنهاء العديد من املش�اريع، وتحقيق 
إنج�ازات وإبداعات عديدة غر مس�بوقة رغم 
أزم�ة ف�روس كورون�ا املس�تجد كوفي�د 19، 
ودع�م قطاع الرتبية والتعليم بإنش�اء املدارس 
النموذجي�ة وقط�اع الصحة من خ�الل تنفيذ 
مش�اريع خدم�ة صحية ورشاء أجه�زة طبية 
ومختربي�ة متط�ورة، ودعم العمل اإلنس�اني 
والعوائ�ل املتعفف�ة، ودع�م جه�ود مواجه�ة 
ف�روس كورونا، وترس�يخ مب�ادىء التعايش 

السلمي بني املكونات والعمل عى إرساء أسس 
الس�الم والس�لم األه�يل، والعم�ل ع�ى تقديم 
الخدمات العام�ة للمواطنني م�ن خالل تنفيذ 
مش�اريع خدمية نوعية يف املحافظة.  وختمت 
بيانه�ا » نتمن�ى أن يكون ه�ذا التكريم حافزاً 
ودافع�اً إضافياً لبذل املزيد م�ن الجهد والعمل، 
خصوص�اً يف الظ�رف الصع�ب ال�ذي يم�ّر به 
العالم.  ويذكر بان املنظم�ة الهولندية الدولية 
لحرية وحماية حقوق اإلنسان والسالم العاملي 
» I.O.P.H.R«، تقدم الجوائز الس�نوية رفيعة 
املس�توى تكريماً ألفضل الش�خصيات واألكثر 

تأثراً يف العالم لعام 2020.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


