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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بع�د ثاث�ة أي�ام حافل�ة بالتنق�ات بالطائ�رة 
واملروحية وس�يارة مصفحة يف بلد طوى صفحة 
تنظيم »داعش« الدامية قبل ثاث س�نوات فقط 
وال ي�زال يش�هد توترات أمنية ناتج�ة عن وجود 
فصائل مسلحة خارجة عن السيطرة، وصل البابا 
بمواكب�ة أمنية كبرية إىل ملعب فرانس�و حريري 
يف أربيل يف س�يارة ال�«باباموبييل« الشهرية التي 

ألقى منها التحية عىل الجماهري.
وكان الباب�ا زار يف وق�ت س�ابق مدين�ة املوصل 
حي�ث ص�ىلىّ ع�ىل أرواح »ضحايا الح�رب«. كما 
زار قرق�وش، البل�دة املس�يحية الت�ي ن�زح كل 
أهلها خال س�يطرة تنظيم »داعش« بني 2014 
و2017، وعاد جزء منهم خال السنوات املاضية، 
وقبل ذلك أق�ام البابا الصل�وات يف بغداد ومدينة 
أور، بينما عقد لقاء تاريخياً يف مدينة النجف مع 

املرجع األعىل السيد عيل السيستاني.
ويتس�ع ملع�ب فرانس�و حري�ري ال�ذي يحمل 
اس�م س�يايس أش�وري عراق�ي اغتي�ل قبل 20 
عام�اً يف أربي�ل، لعرشين ألف ش�خص، لكن عدد 
الحارضي�ن أق�ل من ذل�ك بكث�ري، إذ فرض عىل 
املش�اركني الحصول مس�بقا عىل بطاقة خاصة 
وتمىّ تحديد العدد، وذلك يف إطار تدابري الوقاية من 
وباء كوفيد-19. ويف املدينة التي تعرىّض مطارها 
أواخر شباط لهجوم صاروخي استهدف الوجود 
األمريك�ي، الق�ى املئ�ات الباب�ا رافع�ني أع�ام 

الفاتيكان وكردستان وأغصان الزيتون.
وكان البابا أسف يف املوصل ل�«التناقص املأساوي 

بأعداد تاميذ املسيح« يف الرشق األوسط. 
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الحكومة الس�نغالية تعليق الدراس�ة، م�ن االثنني 8 آذار إىل 
السبت 13 من الشهر ذاته، يف مؤسسات التعليم الوطني والتكوين 
املهن�ي العامة والخاصة. يأتي قرار الحكومة الس�نغالية، يف وقت 
دع�ت فيه حركة الدف�اع عن الديمقراطية، )وه�ي تجمع ألحزاب 
معارضة من بينها باستيف حزب عثمان سونكو(، إىل احتجاجات 
يف كل أنح�اء الس�نغال مل�دة 3 أي�ام ابتداء م�ن يوم اإلثن�ني، فيما 
تشهد العاصمة الس�نغالية داكار هدوًءا نسبيا خال عطلة نهاية 
األس�بوع، بعد أيام م�ن أعمال الش�غب التي اندلع�ت عىل خلفية 
   PASTEF – Patriotes»استدعاء زعيم حزب »باستيف - وطنيون

املعارض عثمان سونكو للتحقيق القضائي، بعد اتهامه بالتحرش 
بفتاة يف العرشين، ما اعتربه أنصاره محاولة من السلطة لتشويه 
صورة الزعيم الشاب الذي حل ثالثا يف االنتخابات الرئاسية األخرية، 
والذي يستقطب خطابه الثوري املعادي لاستعمار رشيحة كبرية 
من الش�باب الس�نغايل.اتهام املعارض النائب يف الربملان الس�نغايل 
عثمان س�ونكو جاء بع�د باغ تقدمت به يف ش�باط املايض آدجي 
صار، وهي عاملة يف صالون تدليك كان يرتاده سونكو.وقد رفض 
س�ونكو وأنصاره االتهام واعت�ربوه محاولة من النظام للحد من 
تنامي شعبية املرشح السابق للرئاسة الذي أصبح خطابه املناوئ 
لتدخل فرنسا املستعمر السابق يف الشؤون السنغالية يلقى رواجا 

كبريا يف أوساط السنغاليني.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املتحدث الرس�مي باس�م رئيس 
الربملان ش�اكر حامد، أم�س األحد، عن 
اب�رز القوانني التي تتصدر أولية مجلس 

النواب يف الفرتة املقبلة.
وقال حامد، بحس�ب الوكالة الرس�مية، 
إن »مجلس النواب وبعد قرار الحلبويس 
بتمديد الفصل الترشيعي، س�تكون من 
أولويات�ه إق�رار قان�ون املوازن�ة املالية 
وقان�ون املحكمة االتحادي�ة، والذي من 

املؤمل اقراره بجلسة يوم غد االثنني«.
وأوض�ح، أنه »تم التصوي�ت عىل بعض 
فق�رات القانون ي�وم الخميس املايض، 
فض�ًا ع�ن نقاش�ات ي�وم أم�س التي 
أفضت باالتفاق ع�ىل أربع مواد خافية 
مع الكتل السياس�ية«، مؤكداً »مواصلة 
الح�وار حول املواد املتبقية بغية االتفاق 
عليه�ا والتصويت عىل القانون بش�كل 
االنتخاب�ات  إلج�راء  اس�تعداداً  كام�ل 

بموعدها املقرر«.
وأضاف املتحدُث الرس�مي، أن »املجلس 

حريٌص عىل إقرار أهم القوانني الحاكمة 
التي تدعم مس�رية الحكوم�ة إضافًة إىل 
القوانني األخرى التي تتصل باملس�ارات 
آلي�ات  بتنظي�م  املتعلق�ة  القانوني�ة 
التوظي�ف والتش�غيل يف مراف�ق الدولة 
وف�ق املعاي�ري األصولي�ة ومنه�ا قانون 
الخدم�ة املدني�ة االتح�ادي يف الفص�ل 

الترشيعي املقبل«.
وشدد، أن »الحلبويس ونائبيه مصممون 
املتعلق�ة  القوان�ني  أه�م  ط�رح  ع�ىل 
بمقتضي�ات املرحل�ة الحالي�ة وحاج�ة 

وخاص�ًة  الب�اد  عم�وم  يف  املواطن�ني 
مايرتب�ط منها بمطال�ب املتظاهرين«، 
الفت�ًا إىل أن »الفص�ل الترشيع�ي الثاني 
مناقش�ة  س�يتضمن  الحالي�ة  للس�نة 
قان�ون النفط والغاز ووض�ع الخريطة 
القانونية لتوزيع الثروات بش�كل عادل 
يف جمي�ع املحافظ�ات واألقاليم املنتجة 
للنف�ط وإنه�اء الخاف�ات وف�ق األطر 

الدستورية«.

التفاصيل ص2

ص2

حمافظ نينوى
 عـن اتفـاقيـة سنجـاز:

 ال تزال متعثرة

ص2

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


Apago PDF Enhancer

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

العراقي

www.almustakbalpaper.netIssue No  ( 2332 )  March   Mon    8  2021    

الربملان يتوجه الستبدال التموينية بمبالغ مالية
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�فت عضو مجلس النواب النائبة عالية نصيف عن وجود توجه برملاني بش�أن 
البطاق�ة التمويني�ة. وقال�ت نصي�ف، إن “قان�ون تعوي�ض املواطنني املش�مولني 
بالبطاقة التموينية بمبالغ مالية تم طرحه منذ عدة سنوات، الذي ينص عىل تحويل 
مف�ردات البطاقة التموينية ملبلغ مايل يقدم للمعوزين لهذه البطاقة”، مش�رة اىل 
أنه “تم جمع تواقيع يف مجلس النواب لتكون هذه التعويضات للمس�تحقني منهم 

وليس للجميع”.
وأك�دت أن »هناك احصائي�ات خرجت من وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية بأن 
هناك عرشة ماليني شخص يستحقون هذه التعويضات، لذلك تم جمع التواقيع يف 

مجلس النواب إلضافة هذا القرار للموازنة”.
واش�ارت اىل أنها “ال تعتقد أن الوقت قد نف�ذ وأن األمر يحتاج إىل قرار حكومي من 

مجلس الوزراء الستصدار هذا القرار املهم والناجح”.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بعد ثالثة أي�ام حافلة بالتنقالت بالطائرة 
واملروحية وس�يارة مصفحة يف بلد طوى 
صفحة تنظيم »داعش« الدامية قبل ثالث 
سنوات فقط وال يزال يشهد توترات أمنية 
ناتجة عن وجود فصائل مس�لحة خارجة 
عن الس�يطرة، وصل البابا بمواكبة أمنية 
كبرة إىل ملعب فرانس�و حريري يف أربيل 
يف س�يارة ال�«باباموبييل« الش�هرة التي 

ألقى منها التحية عىل الجماهر.
وكان الباب�ا زار يف وق�ت س�ابق مدين�ة 
املوص�ل حيث ص�ىلىّ ع�ىل أرواح »ضحايا 
الحرب«. كما زار قرقوش، البلدة املسيحية 
التي نزح كل أهلها خالل س�يطرة تنظيم 
»داع�ش« ب�ني 2014 و2017، وعاد جزء 
منهم خالل الس�نوات املاضية، وقبل ذلك 
أقام الباب�ا الصلوات يف بغداد ومدينة أور، 
بينما عقد لق�اء تاريخياً يف مدينة النجف 

مع املرجع األعىل السيد عيل السيستاني.
ويتسع ملعب فرانسو حريري الذي يحمل 
اسم س�يايس أش�وري عراقي اغتيل قبل 
20 عاماً يف أربيل، لعرشين ألف ش�خص، 
لك�ن عدد الحارضين أقل م�ن ذلك بكثر، 
إذ فرض عىل املش�اركني الحصول مسبقا 
عىل بطاقة خاصة وتمىّ تحديد العدد، وذلك 
يف إطار تدابر الوقاية من وباء كوفيد-19. 

ض مطارها أواخر ش�باط لهجوم  ويف املدين�ة التي تع�رىّ
صاروخي اس�تهدف الوجود األمركي، القى املئات البابا 

رافعني أعالم الفاتيكان وكردستان وأغصان الزيتون.
وكان الباب�ا أس�ف يف املوص�ل ل�«التناق�ص املأس�اوي 
بأع�داد تالميذ املس�يح« يف ال�رشق األوس�ط. وقال عىل 
أنقاض كنيسة الطاهرة الرسيانية الكاثوليكية القديمة 
�رة، إن هذا »رضر جس�يم ال يمكن تقديره، ليس  واملدمىّ
فقط لألشخاص والجماعات املعنية، بل للمجتمع نفسه 

الذي تركوه وراءهم«.
وصىلىّ من املوقع األثري الشاهد عىل انتهاكات اإلرهابيني 
»من أجل ضحايا الحرب والنزاعات املسلحة«، مؤكدا أن 

»الرجاء أقوى من املوت، والسالم أقوى من الحرب«.

ثم توجه إىل قرقوش حيث أدى صالًة يف كنيسة الطاهرة 
الكربى التي تشهد أيضاً عىل االنتهاكات العديدة لتنظيم 

»داعش« يف شمال البالد.
وقام بجولة بعربة غولف يف املدينة وس�ط حش�د صغر 
رافق�ه بالزغاري�د والتحي�ات. ويعاني الباب�ا البالغ من 
العمر 84 عام�اً من التهاب يف العص�ب الوركي ويواجه 

صعوبة يف السر.
وقال�ت هال رعد بعد ان مرىّ البابا من أمامها، »هذا أجمل 
يوم!«. وأضافت املرأة املس�يحية الت�ي فرت من املوصل 
عند س�يطرة داعش عليها، »نأمل اآلن أن نعيش بأمان، 

هذا هو األهم«.
وأرغ�م العدي�د من مس�يحيي الع�راق، بفع�ل الحروب 
والنزاع�ات وتردي األوضاع املعيش�ية، عىل الهجرة. ولم 

يبَق يف العراق اليوم سوى 400 ألف مسيحي من سكانه 
البال�غ عددهم 40 مليوناً بعدما كان عددهم 1,5 مليون 

عام 2003 قبل االجتياح األمركي للعراق.
واكتست هذه املحطة أهمية كربى، ال سيما أن محافظة 
ل مرك�ز الطائف�ة  نين�وى وعاصمته�ا املوص�ل، تش�كىّ
املس�يحية يف الع�راق، وق�د تعرىّضت كنائس�ها وأديرتها 

الرتاثية العريقة لدمار كبر عىل يد التنظيم املتطرف.
وقال البابا يف كلمته من املوصل »إنها لقس�وة شديدة أن 
تكون هذه البالد، مهد الحضارات قد تعرىّضت ملثل هذه 
رت دور العبادة القديمة«. العاصفة الالإنسانية التي دمىّ

لك�ن، بعي�داً ع�ن تراج�ع األوض�اع يف الب�الد وهاجس 
الرحيل، يرى املس�يحيون الذين يدأبون منذ أسابيع عىل 
ترمي�م وتنظيف كنائس�هم املدم�رة واملحروقة، يف هذه 

الزي�ارة البابوية األوىل يف تاري�خ العراق، 
رسالة أمل.

يف  ش�ارك  ال�ذي  جربائي�ل  من�ر  وق�ال 
اس�تقبال البابا يف قرقوش »ربما تساعد 
زيارة البابا يف إعادة بناء البالد، وإحضار 

السالم والحب أخراً. شكراً له«.
واس�تقبل س�كان البل�دة البابا بس�عف 
النخيل، قبل أن يدخل الكنيس�ة عىل وقع 
األلح�ان الرسياني�ة ويؤدي فيه�ا صالًة 
أش�ار فيه�ا إىل رضورة إع�ادة بن�اء م�ا 

رته سنوات من »العنف والكراهية«. دمىّ
وق�ال البابا »ننظر حولن�ا ونرى عالمات 
رة بس�بب العنف  أخرى، آث�ار القوة املدمىّ
والكراهي�ة والح�رب. ك�م م�ن األش�ياء 
أصابه�ا الدم�ار! وكم من األش�ياء يجب 

إعادة بنائها!«.
وأحرق تنظي�م »داعش« هذه الكنيس�ة 
يف قرق�وش الواقعة عىل بعد نحو 30 كلم 
إىل جن�وب مدين�ة املوصل، قب�ل أن يعاد 

ترميمها.
ولحق دم�ار كبر ببلدة قرق�وش عىل يد 
التنظي�م، وال يزال الوض�ع األمني متوتراً 
م�ع انتش�ار مجموعات مس�لحة بأعداد 

كبرة يف السهول املحيطة.
وقال البابا يف كلمته »قد يكون الطريق إىل 
الشفاء الكامل ما زال طويالً، لكني أطلب 

منكم، من فضلكم، أال تيأسوا«.
وتعرىّض عرشات اآلالف من مسيحيي نينوى للتهجر يف 

العام 2014 بسبب سيطرة تنظيم »داعش«.
وباإلضافة إىل التحديات األمنية، تأتي الزيارة وسط تحدٍّ 
صح�ي أيضاً م�ع زيادة بأع�داد اإلصاب�ات بكوفيد-19 

حرمت الحشود من مالقاة البابا وإلقاء التحية عليه.
وقال املتحدث باس�م الفاتيكان أتيو بروني »هذه رحلة 
لها طاب�ع خاص نظ�راً للظ�روف« الصحي�ة واألمنية. 
وأضاف »لكنها مبادرة حبىّ وس�الم له�ذه األرض وهذا 

الشعب«.
ويف اليوم الثاني من زيارته التاريخية، التقى البابا السبت 
يف النجف املرجع الش�يعي األعىل عيل السيس�تاني الذي 

أعلن اهتمامه ب�«أمن وسالم« املسيحيني العراقيني.

عقد لقاء تارخييًا مع السيد السيستاني وحثا على التعايش.. وأحيا صلوات للعراقيني يف أربع ُمدن ومتنى للموصل البناء

البابا يغادر العراق: السالم أقوى من احلرب

العدد )2332(   8     آذار    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املتح�دث الرس�مي باس�م رئي�س 
الربملان شاكر حامد، أمس األحد، عن ابرز 
القوان�ني التي تتصدر أولية مجلس النواب 

يف الفرتة املقبلة.
وقال حام�د، بحس�ب الوكالة الرس�مية، 
إن »مجل�س النواب وبعد ق�رار الحلبويس 

بتمدي�د الفص�ل الترشيعي، س�تكون من 
أولويات�ه إق�رار قان�ون املوازن�ة املالي�ة 
وقان�ون املحكم�ة االتحادي�ة، وال�ذي من 

املؤمل اقراره بجلسة يوم غد االثنني«.
وأوض�ح، أن�ه »ت�م التصويت ع�ىل بعض 
فق�رات القان�ون ي�وم الخمي�س املايض، 
فضالً عن نقاش�ات يوم أمس التي أفضت 
باالتفاق ع�ىل أربع مواد خالفية مع الكتل 

الح�وار  »مواصل�ة  مؤك�داً  السياس�ية«، 
حول امل�واد املتبقي�ة بغية االتف�اق عليها 
والتصوي�ت ع�ىل القان�ون بش�كل كامل 
اس�تعداداً إلج�راء االنتخاب�ات بموعده�ا 

املقرر«.
وأض�اف املتح�دُث الرس�مي، أن »املجلس 
حري�ٌص عىل إقرار أه�م القوانني الحاكمة 
الت�ي تدع�م مس�رة الحكوم�ة إضافًة إىل 

القوان�ني األخ�رى التي تتصل باملس�ارات 
القانونية املتعلقة بتنظيم آليات التوظيف 
والتش�غيل يف مراف�ق الدولة وف�ق املعاير 
األصولي�ة ومنه�ا قان�ون الخدم�ة املدنية 

االتحادي يف الفصل الترشيعي املقبل«.
وش�دد، أن »الحلبويس ونائبيه مصممون 
املتعلق�ة  القوان�ني  أه�م  ط�رح  ع�ىل 
وحاج�ة  الحالي�ة  املرحل�ة  بمقتضي�ات 

املواطنني يف عموم البالد وخاصًة مايرتبط 
منه�ا بمطال�ب املتظاهرين«، الفت�اً إىل أن 
»الفصل الترشيعي الثاني للس�نة الحالية 
س�يتضمن مناقش�ة قانون النفط والغاز 
ووضع الخريطة القانونية لتوزيع الثروات 
بشكل عادل يف جميع املحافظات واألقاليم 
املنتجة للنفط وإنهاء الخالفات وفق األطر 

الدستورية«.

رئيس الربملان يرص عىل مترير أربعة قوانني يف الفرتة املقبلة

        بغداد / المستقبل العراقي

توقع وزير الصحة حسن التميمي، 
االصاب�ات  زي�ادة  االح�د،  أم�س 

بكورونا يف االيام املقبلة.
 وقال التميم�ي يف مؤتمر صحفي، 
الزائري�ن  الت�زام  ع�دم  »الحظن�ا 
وناقش�نا  الصحي�ة  بالتعليم�ات 
االستعدادت الجارية يف ظل الزيادة 

يف أعداد اإلصابات«. 
واض�اف، »نراقب املوق�ف الوبائي 
ونتوقع زي�ادة اإلصاب�ات يف األيام 
املقبل�ة« الفت�ا اىل ان »فرض حظر 
الجزئي والش�امل أس�هم  التجوال 
بش�كل كب�ر يف تقلي�ل اإلصاب�ات 
 »%40 بنس�بة  كورون�ا  بف�روس 
مبينا »الحظنا عدم التزام املواطنني 

بلبس الكمامة واالجراءات الوقائية، 
وهذا أمر يسهم باستمرار تسجيل 
اإلصابة بف�روس كورونا ويعرض 

سالمتهم للخطر«. 
وحذر وزير الصحة من أن »املوقف 
الوبائ�ي خطر واالصاب�ات يف تزايد 
خ�الل االيام املقبلة« مش�راً اىل ان 
»ازدياد الحاالت الحرجة للمصابني 
بكورون�ا س�يؤدي ملش�اكل كبرة 
وضغط عىل املؤسس�ات الصحية«، 
مش�را اىل مناقش�ة االس�تعدادات 
الجاري�ة يف ظ�ل الزي�ادة يف أع�داد 
يف  التميم�ي  اإلصابات«.وطال�ب 
خت�ام مؤتم�ره األجه�زة األمني�ة 
بإس�ناد وزارة الصح�ة والجه�ات 
املعنية لتنفيذ قرارات اللجنة العليا 

للصحة والسالمة الوطنية.

وزير الصحة: نتوقع زيادة اإلصابات
 يف األيام املقبلة

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف عضو الهيأة الرئاسية بغرفة التجارة االيرانية العراقية، 
حميد حسيني، االفراج عن 3 مليارات دوالر من أرصدة ايران 

يف العراق وكوريا الجنوبية وسلطنة عمان .
 ونقل�ت املواقع االخبارية االيرانية عن حس�يني القول، أنه« 
وبحس�ب معلومات اس�تقاها من مصادر عراقي�ة ولبنانية 
وغربي�ة، فقد قام بنرش تغريدة بش�أن موافق�ة امركا عىل 

االفراج عن ارصدة ايران يف العراق قبل يومني«.

واض�اف حس�يني« بحس�ب املعلوم�ات فان ام�ركا وافقت 
ع�ىل تحرير االرصدة يف البنك التج�اري العراقي وقد تم انجاز 
بعض املعامالت بهذا الخصوص«، مستطردا انه« ورغم إيراد 
محط�ة الجزيرة خ�ربا، نفى بموجبه مص�در عراقي االفراج 
ع�ن ارصدة ايران، اال أن وبحس�ب معلوم�ات موثقة تحصل 
عليها فان امركا وافقت عىل االفراج عن 3 مليارات دوالر من 

أرصدة ايران يف العراق وكوريا الجنوبية وسلطنة عمان«.
واك�د حس�يني أن« ج�زءا م�ن االم�وال املفرج عنها س�يتم 
اس�تخدامها يف توفر السلع االساس�ية التي تحتاجها البالد، 

مس�تطردا أن تم اس�تراد ش�حنة ذرة من العراق نجمت عن 
عملية االفراج عن االرصدة«.ونوه اىل أن« تحرير االرصدة جاء 
بمتابعات من قبل رئيس السلطة القضائية عند سفره للعراق 
وايضا محافظ البنك املركزي ووزير الطاقة االيرانيني«، مبيىّنا 
أن�ه« تم التطرق ملوضوع االرصدة املجمدة ايضا اثناء الزيارة 
االخ�رة التي قام به�ا وزير الخارجية العراق�ي اىل طهران«.

وشدد املس�ؤول االيراني عىل أن« املس�ؤولني العراقيني وعرب 
اتصاالت متك�ررة كانوا بانتظار الحص�ول عىل ضوء أخرض 

من واشنطن وهو ما حدث بالنهاية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  ملجل�س  العام�ة  االمان�ة  أم�رت 
بتش�كيل لجنة عليا لإلرشاف عىل مشاركة 

املرأة يف االنتخابات النيابية القادمة.

ووج�ه األمني العام للمجل�س حميد الغزي 
الغ�زي يف وثيق�ة »أمر ديواني« ب�أن تتوىل 
املدي�ر الع�ام لدائرة تمكني امل�رأة يف دائرته 
يرسى كري�م محس�ن اإلرشاف عىل تأليف 
عض�و  برئاس�ة  س�تكون  الت�ي  اللجن�ة 

املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات أحالم 
الجاب�ري، وعضوية أش�خاص آخرون من 

دوائر مختلفة.
وستتوىل هذه اللجنة، وفق األمر الديواني، 
االنتخاب�ات  يف  امل�رأة  مش�اركة  »ضم�ان 

القادم�ة وتمكينه�ا م�ن خ�الل الربام�ج 
والخطط التي تسهم بذلك، وضمان حماية 
امل�رأة املرش�حة لالنتخاب�ات م�ن مختلف 
أنواع العنف الذي يمارس ضدهم ويحد من 

مشاركتهن«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد مستش�ار االمن القوم�ي لزعيم ائت�الف الوطنية، أمس 
االحد، عىل اهمية الحراك الكثيف لالنفتاح اكثر عىل العالم.

 وذك�ر املكت�ب االعالمي لالعرج�ي يف بيان تلقت املس�تقبل 

العراق�ي نس�خة منه، ان »مستش�ار األمن القومي، قاس�م 
األعرجي، التقى زعيم ائت�الف الوطنية، اياد عالوي، وتناول 
اللقاء، البحث يف األوضاع السياس�ية واألمنية، واس�تعراض 

آخر التطورات عىل الصعيد العربي واإلقليمي والدويل«. 
واضاف البيان ان »األعرج�ي تبادل مع اياد عالوي، وجهات 

النظ�ر حول الكثر م�ن امللفات املتعلقة بالسياس�ة واألمن، 
وعالق�ات الع�راق بمحيط�ه اإلقليم�ي وال�دويل،  إىل جان�ب 
التأكي�د عىل أهمية أن تش�هد املرحلة الحالي�ة حراكا كثيفا 
من أجل االنفتاح أكثر عىل العالم،  بما يخدم مصلحة العراق 

وشعبه«. 

        نينوى / زهراء علي

دع�ا محاف�ظ نين�وى نج�م الجبوري، 
أمس االحد، الحكومة االتحادية واقليم 
كردس�تان ل�إلرساع يف تنفي�ذ اتفاقية 
قضاء س�نجار غرب�ي محافظة نينوى 
وعودة أه�ايل القضاء وقال الجبوري يف 
حدي�ث صحف�ي، عن اتفاقية س�نجار 
ال  س�نجاز  اتفاقي�ة  »خط�وات  أن  اىل 
تزال متعثرة وليس�ت وف�ق الطموح«، 
داعياً الحكومة املركزية وحكومة إقليم 
كوردس�تان لحث الخط�ى واالرساع يف 

تنفيذ االتفاقية عىل أرض الواقع«. 
واض�اف، ان«اتفاقي�ة س�نجار مهمة 
لع�ودة أه�ايل القض�اء الذين م�ا زالوا 
يف مخيم�ات الن�زوح«. ويف 9 أكتوب�ر/
ترشي�ن أول امل�ايض، وقع�ت الحكومة 
االتحادي�ة، اتفاق�اً مع حكوم�ة اقليم 
القائم�ة  املش�كالت  لح�ل  كردس�تان 
بقض�اء س�نجار.  وحس�ب االتف�اق، 
سيتم ضمان حفظ األمن يف القضاء من 
قبل ق�وات األمن االتحادية، بالتنس�يق 
م�ع ق�وات البيمش�كرة، وإخ�راج كل 
الجماعات املس�لحة غ�ر القانونية إىل 
خارج القضاء. كما ينص االتفاق أيضا، 
عىل إنهاء وجود منظم�ة حزب العمال 
الكردستاني يف سنجار، وإلغاء أي دور 

للكيانات املرتبطة بها يف املنطقة.

بموافقة أمريكية.. إيران تروي تفاصيل اإلفراج عن أمواهلا
 يف ثالث دول بينها العراق

أمر ديواين يتضمن قرارات إلرشاك املرأة يف االنتخابات القادمة

األعرجي وعالوي يؤكدان عىل أمهية »احلراك الكثيف« لالنفتاح أكثر عىل العالـم

حمافظ نينوى
 عـن اتفـاقيـة سنجـاز:

 ال تزال متعثرة

        بغداد / المستقبل العراقي

توقع�ت اللجنة القانونية النيابية، أمس االح�د، تمرير قانون املوازنة وفق 
نظام االغلبية النيابية يف حال عدم التوافق مع اربيل، مبينة ان املفاوضات 

تجري بني رؤساء الكتل السياسية لتمرير املادتني الخاصتني يف االقليم.
وقال عضو اللجنة صائب خدر يف ترصيح صحفي ان »مجلس النواب انهى 
جميع بنود املوازنة من خالل املالية النيابية وارس�الها اىل رئاس�ة مجلس 
الن�واب إلدراجه�ا يف الجلس�ات املقبلة«.وأضاف خدر ان »رئاس�ة مجلس 
النواب تنتظر اجتماع رؤساء الكتل السياسية من اجل االتفاق عىل املادتني 
العارشة والحادية عرش الخاصتني بكردستان ويف حال التوافق عليهما فان 
املجلس س�يمرر املوازنة خالل يوم واحد«.واوضح ان »املش�كلة مع اقليم 
كردس�تان مزمنة ويجب حلها بالطرق السياس�ية بشكل مستمر باتفاق 
علني ويف حال عدم التوافق فان سيناريو تمرير قانون االقرتاض باألغلبية 

سيكون حارضا يف جلسة التصويت واعتقد االسبوع املقبل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

عثرت قوة من قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي، أمس االحد، 
ع�ىل مضافة لعنارص داعش يف جرف النرص ش�مايل بابل. وذكرت مديرية 
الحشد الش�عبي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي أن »قوة من اللوائني 47 
و46 التابعة للقيادة نفذت عملية استباقية بناء عىل معلومات استخبارية 
دقيق�ة يف منقط�ة العويس�ات بجرف النرص ما أس�فرت ع�ن العثور عىل 
مضافة لداعش وتم تدمرها بشكل تام«.  واضاف البيان أن »قوات الحشد 
الش�عبي تكثف من إجراءاتها االستخبارية واألمنية ملنع أي محاولة تسلل 
لعن�ارص داعش واس�تهداف أمن املواطن�ني ضمن مناطق ش�مايل بابل«.  
كما اعلن اعالم الحش�د الش�عبي تنفيذ عملية أمنية جنوب سامراء. وذكر 
االعالم يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »قوات اللواء 41 
بالحش�د الش�عبي، اطلقت عملية أمنية جنوب مدينة س�امراء بمحافظة 
ص�الح الدين«. واضاف، ان »العملية ش�ملت تمش�يط منطق�ة البو فراج 
جنوب س�امراء من خالل تفتيش ومس�ح البس�اتني واملبازل وذلك ضمن 

اطار تكثيف الجهود األمنية«

القانونية الربملانية: املوازنة ستمرر باألغلبية 
يف حال عدم التوافق مع اربيل

احلشد الشعبي يعثر عىل مضافة لـ »داعش« يف »جرف 
النرص« وينفذ عملية أمنية جنوب سامراء

        بغداد / المستقبل العراقي

بحثت اللجن�ة القانونية يف مجلس 
الن�واب العراقي م�ع وفد من االمم 
املتحدة، أمس األحد، ترشيع قانون 
العراقية بصبغة  الجنائية  املحكمة 
دولية. وج�اء يف بيان صادر الدائرة 
الن�واب، وتلقت  االعالمية ملجل�س 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن 
رئيس اللجن�ة النائب ريبوار هادي 
التقى اليوم األحد، )7 آذار، 2021( 
وف�داً من االمم املتحدة ضم كالً من 
كريستوفر جونزل ومحمد ابراهيم 

وحنان البدوي.

وناق�ش الجانب�ان »ترشيع قانون 
املحكم�ة الجنائية العراقي�ة العليا 
يف  الدولي�ة  الصبغ�ة  واضاف�ة 

تشكيلها«.
هادي أشاد بأهتمام »االمم املتحدة 
بترشي�ع هذا القان�ون« مضيفا ان 
»اللجنة القانونية تعمل عىل دراسة 
املقرتحات املقدمة اليها ومراعاتها 
الحكام الدس�تور واع�ادة صياغة 
بعض املواد«. يش�ار اىل ان املحكمة 
الجنائية العراقية، اليحق لها النظر 
يف أي دع�اوى مرفوعة ضد الرعايا 
غ�ر العراقي�ني، بما يف ذل�ك قوات 

التحالف.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد اجتم�اع أمني موس�ع، أمس 
االح�د، يف محافظة دياىل ملناقش�ة 
العمليات األمنية الجارية يف مناطق 

زور نهر الوند.
وذكر اعالم مديرية الحشد الشعبي 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 

نسخة منه أن »اجتماعا عقد يف مقر 
اللواء 20 للجيش العراقي، حرضه 
رئي�س اركان الجيش الفريق قوات 
خاصة الرك�ن عبد األمر ي�ار الله 
وقائد قاطع عمليات دياىل للحش�د 
الش�عبي طال�ب املوس�وي وقائ�د 
القوات الربية الفريق الركن قاس�م 

محمد صالح«. 

جلنة برملانية تبحث مع وفد أممي ترشيع قانون 
املحكمة اجلنائية العراقية بصبغة دولية

دياىل تشهد اجتامعًا أمنيًا إلهناء تواجد فلول 
»داعش« يف هذه املناطق



Apago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2332( االثنين  8  آذار  2021 محليات3

    بغداد / المستقبل العراقي

ش�جبت وزارة الزراعة أنباء تقليص الدعم عن الفالحني 
من قبل مجل�س النواب، فيما وصف�ت األمر ب�«املحبط 

للعمل الزراعي«.    
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة 
منه، إن »وزارة الزراعة تعرب عن ش�جبها الشديد ألنباء 
تقلي�ص الدع�م عن الفالح�ني واملزارع�ني، الصادرة من 
أروقة مجلس الن�واب«، مبينة أن »اإلجراء محبط للعمل 

الزراعي، س�يما وما تشهده األس�واق من توفر ملختلف 
املحاصيل الزراعية، رغم ظ�روف جائحة كورونا، فضال 
ع�ن حاجة الب�الد للعملة الصعبة بس�بب األزم�ة املالية 
الت�ي ألق�ت بضاللها ع�ى الواقع االقتص�ادي ورضورة 
تضاف�ر الجهود لتنمية ودعم املنت�ج املحيل والذي يحتم 
زيادة الدع�م املقدم للفالحني وملربي املاش�ية والدواجن 
ومختلف األعمال الزراعي�ة، لغرض توفري األمن الغذائي 

للمواطن«.  
وأض�اف البي�ان، أن »ه�ذه اإلج�راءات الت�ي تهدف إىل 

تقلي�ص الدع�م عى الفالح�ني تعد غ�ري منطقية لكون 
العراق بلداً زراعياً، ويحظى بمكانة متميزة يف هذا املجال 
بالنس�بة للمنطق�ة وللعالم، فوزارة الزراع�ة قد طالبت 
وبمختلف املناس�بات بزيادة الدع�م املقدم للفالحني من 
أس�مدة وبذور ومكننة زراعية ودعم لوجستي، لالرتقاء 
بمستوى القطاع الزراعي وبشقيه النباتي والحيواني«.  
وبني، أن »وزارة الزراعة تعد هذه األنباء محبطة للفالحني 
واملزارعني، وتؤدي إىل ردود أفعال عكس�ية كالعزوف عن 
العم�ل الزراع�ي، وزيادة الهج�رة من الري�ف إىل املدينة، 

فضال عن أن ه�ذا اإلجراء يأتي يف وقت حقق فيه العراق 
االكتف�اء من مختلف املحاصيل الزراعي�ة، ويصدر عدداً 
منها إىل خ�ارج البالد، لدعم خزين�ة الدولة، وامتصاص 
البطالة، وتش�غيل أبناء املجتمع الريف�ي، لكون الزراعة 

هي املصدر الوحيد ملعيشتهم وتسيري أمورهم«.  
وأش�ار البي�ان إىل، أن »وزارة الزراعة ل�ن تقف مكتوفة 
االيدي، وإنما س�تطالب بزيادة الدعم وليس إلغاءه عرب 
كل الوس�ائل الرس�مية، لغرض إعادة النظ�ر بما يلحق 

بالفالح من رضر مادي ومعنوي«.

الزراعة تصف تقليص الدعم عن الفالحني بـ »املحبط«.. وتؤكد: لن نقف مكتويف األيدي

    بغداد/ المستقبل العراقي

تفق�د الدكت�ور ع�الء أحم�د الجب�وري 
وزي�ر التج�ارة الي�وم األحد الس�ابع من 
آذار الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحب�وب 
و عق�د الجب�وري اجتماع�ا مغلق�ا ضم 
مدير عام الرشك�ة ومعاوني املدير العام 
ناق�ش خاللها وضع رصف مس�تحقات 
الفالح�ني واملزارعني مس�وقي محصول 
الحنطة لعام ٢٠٢٠ .واس�تمع الجبوري 

لرشح قدمة املهندس عبدالرحمن الجويرباوي 
ب�ني فيه  معدل نس�ب الرصف وف�ق الدفعات 
التي اس�تلمت م�ن وزارة املالية .أكد الجبوري 

أن ال�وزارة تواصل متابعتها م�ع وزارة املالية 
لغ�رض تأم�ني كام�ل املس�تحقات املتبقي�ة 
للفالحني.و تابع السيد الوزير انسيابية تجهيز 
م�اده الرز املح�يل املنتج يف املج�ارش األهلية 

الحص�ة  والحكومي�ة وتوزيع�ه ضم�ن 
األوىل لع�ام ٢٠٢١.ووج�ه الجبوري عى 
رضورة أن يك�ون الرز امل�وزع للمواطن 
يتمت�ع بمواصفات تصنيعية جيده تليق 
باملواط�ن والرتكي�ز ع�ى متابع�ه عم�ل 
املجارش األهلية. واطلع الوزير الجبوري 
للموس�م  الرشك�ة  اس�تعدادات  ع�ى 
التس�ويقي ملحصول الحنطة لعام ٢٠٢١ 
وان تكون االستعدادات شامله ومتكاملة 
لتأمني نجاح املوسم التسويقي ملحصويل 
الحنط�ة والتأكي�د ع�ى الطاق�ات الخزنية و 
الس�عي لتهئة ضوابط متكاملة واالس�تفادة 

من مالحظات املوسم املايض.

وزير التجارة يتفقد سري العمل يف رشكة جتارة حبوب 
ويعقد اجتامعًا مع كادرها املتقدم

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودي�ة إحصائي�ة اإليرادات 
املتحقق�ة يف ش�هر ش�باط ٢٠٢١ وكذل�ك املخالفات 
التي تم ضبطها يف عموم املنافذ الحدودية. وذكر بيان 
للهيئ�ة، تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أن 
»االيرادات الكمركية والرضيبي�ة َواالمانات املتحققة 
بلغ�ت )96،784،37٠،٠٠٠( ملي�ار دين�ار عراق�ي«.  
وأش�ار اىل أن »مجمل املخالفات التي تم ضبطها هي 
)١٠5( مخالف�ة تح�ت عناوي�ن مختلف�ة )تالعب يف 
الرسوم ، ووصف البضاعة،  تهريب عجالت،  مطلوبني 
للقض�اء، مخ�درات وغريه�ا(«.  وأض�اف أن »ه�ذه 
االرق�ام تحقق�ت يف ظل الظروف االس�تثنائية لتفيش 
وانتش�ار جائحة كورونا، وتزامن مع ش�هر )شباط( 
بما يس�مى العطلة الصينية والت�ي توقفت فيه تدفق 
البضائع إىل كافة أنحاء العالم وانعكس ذلك عى حجم 

التبادل التجاري ونسبة اإليرادات«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت مديري�ة املرور العام�ة رضورة االلتزام بمقررات 
اللجن�ة العليا للصحةوالس�المة. ودعت املرور العامه يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه »املواطنني اىل 
االلت�زام بمقررات لجنة الصحة والس�المة الوطنية بما 
يخص حظر التجوال الكيل والجزئي كونه حظرا صحيا«. 
واكدت  بخالفه س�يتم فرض الغرام�ات عى املخالفني،  
كما واك�دت مديري�ه امل�رور العامه عى التس�اهل مع 

الحاالت اإلنسانيه والتعامل الحسن مع الجميع.

املنافذ احلدودية حتيص 
إيرادات شهر شباط: 

أكثر من »96« مليار دينار

املرور تصدر توجيهًا للمواطنني 
حول االلتزام بمقررات اللجنة 
العليا وتؤكد فرض الغرامات

    بغداد / المستقبل العراقي

أطل�ق أمني بغداد عالء معن، أم�س األحد، تصميما لليوم الوطني 
للتس�امح مس�توحى م�ن اجتم�اع الباب�ا باملرج�ع األع�ى عيل 

السيستاني ومراسم الحج يف مدينة أور.    
ونرش معن التصميم عرب حسابه الرسمي يف تويرت تضمن صورة 

تجمع بابا الفاتيكان باملرجع األعى عيل السيستاني.  
وأعل�ن رئيس ال�وزراء اعتبار الس�ادس من آذار ال�ذي جمع بابا 

الفاتيكان باملرجع عيل السيستاني »يوما وطنيا للتسامح«.

أمني بغداد يطلق تصمياًم مستوحى 
من اجتامع البابا باملرجع السيستاين

    بغداد / المستقبل العراقي
  

اعلنت وزارة النقل / الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن تشكيل 
 غرف�ه عمليات النجاح زي�ارة االمام موىس الكاظم عليه الس�الم .

وق�ال مدي�ر عام الرشك�ة كريم الجاب�ري يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه الي�وم ت�م تش�كيل غرف�ه عملي�ات تبارش 
اعماله�ا  بتنظم  عملية النق�ل من واىل مدينة الكاظميه املقدس�ة 
خدم�ًة للزائري�ن الكرام«، مش�ريا اىل ان الرشكة اس�تنفرت جميع 
مالكاته�ا الهندس�ية واالدارية  لتس�هيل  انس�يابية حرك�ة النقل 
 م�ن القطوع�ات املتواج�دة يف مداخ�ل ومخ�ارج املدينة املقدس�ة  
واضاف«  قد تم تأمني االالف من املركبات املختلفة السعات مجهزة 
بع�د التنس�يق مع الق�وات االمني�ه بدخولها هدفها نق�ل الزائرين 
وارجاعهم اىل مناطق س�كناهم  م�ع االلتزام التام برشوط الصحة 
والس�المة داخل املركب�ة لتجنب فاي�روس كورون�ا والحفاظ عى 

سالمة الزائر الكريم

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مرصف الرافدين، أمس األحد، موعد املبارشة بمنح الس�لف 
للموظفني

 وقال املرصف يف، بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»مرصف الرافدين يعلن املبارشة بمنح الس�لف للموظفني االثنني 
وعرب فروع املرصف واس�تالمها فوريا مع اتخاذ اجراءات وقائية 

من كورونا«.

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة التعلي�م الع�ايل آلي�ة االمتحانات لطلبة الدراس�ات 
األولي�ة يف الجامعات والكليات الحكومية واألهلية.وقررت الوزارة 
أداء االمتحانات النهائية إلكرتونيا يف الدراسات األولية للمواد غري 
األساسية يف ضوء التوقيتات املثبتة يف التقويم الجامعي واستمرار 
ال�دروس العملي�ة )الرسيري�ة( للمراح�ل املنتهية لكلي�ات الطب 
البرشي/ املرحلة السادس�ة وطب األس�نان/ املرحلة الخامس�ة 
والتمريض/ املرحلة الرابعة بواقع يومني يف االسبوع بموجب قرار 
اللجنة العليا للصحة والس�المة الوطنية رقم ١٠ لسنة ٢٠٢١.ويف 
هذا الس�ياق تقرر تأجيل االختبارات الحضورية للمواد الدراس�ية 
األساسية التي حددت يف وقت سابق بنسبة 6٠% للمراحل ما فوق 

األوىل ونسبة 4٠% من املواد األساسية للمرحلة الدراسية األوىل.

النقل تشكل 
غرفة عمليات النجاح زيارة االمام 

الكاظم )عليه السالم(

الرافدين يعلن موعد املبارشة 
بمنح السلف للموظفني

بالتفاصيل.. التعليم حتدد آلية االمتحانات 
لطلبة الدراسات األولية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت دائرة التحقيق�ات يف هيئة النزاهة 
االّتحاديَّة، أمس االحد، ضبط املُدير السابق 
لبلديَّة العمارة، ومسؤول شعبة الحاسبة 
فيها؛ اس�تناداً إىل أحكام املادَّة )34٠( من 
قان�ون العقوبات.وذك�رت الدائرة يف بيان 
تلقت }الفرات نيوز{ نس�خة منه أن »عن 
رة  َذت بناًء عى ُمذكَّ عمليَّة الضبط التي ُنفِّ
ن فريق عمٍل  ضبٍط قضائيَّ�ٍة، أفادت بتمكُّ
من مكت�ب تحقيق الهيئة يف ميس�ان من 
ضبط ُمدير بلديَّة العمارة السابق ومسؤول 
شعبة الحاسبة فيها؛ عى خلفيَّة القضية 
والتالع�ب  بالتزوي�ر  وقائعه�ا  املُتعلّق�ة 
بقوائم أسماء املُستفيدين املُسطرة يف قرار 

توزي�ع قط�ع األرايض الس�كنيَّة، ُمؤّكدًة 
ة  ضبط الفريق األوليَّات و األضابري الخاصَّ
بالعقارات«. واش�ارت اىل ان�ه »تمَّ تنظيم 
محرض ضب�طٍ أص�ويلٍّ بالعمليَّة، وعرضه 
رفق�ة األوراق التحقيقيَّ�ة واملُتَّهمني عى 
رت توقيفهم  ة؛ التي ق�رَّ املحكم�ة املُختصَّ
وف�ق أح�كام امل�ادَّة )34٠( م�ن قان�ون 
العقوب�ات«. ُيش�اُر إىل أنَّ رئي�س الهيئ�ة 
كان ق�د حضَّ عى تصعي�د وترية عمليَّات 
الضبط بالجرم املشهود، والولوج إىل العمل 
امليدانّي م�ن خالل الحض�ور الدائم داخل 
سات الدولة، ال سيما الخدميَّة منها،  ُمؤسَّ
د من  واستش�عار حاجات املُواطنني والتأكُّ
عدم تعرُّضهم لالبتزاز واملُس�اومة، وعزل 

الفاسدين واملُتجاوزين عى املال العام.

النزاهـة تضبط مسؤولني سابقيـن ببلـديـة العـامرة
بتهمة التالعب بقوائم توزيع أالراض

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة الدفاع املدني، أمس االح�د، اخماد حريقاً اندلع داخ�ل مجمع تجاري يف 
العاصمة بغداد.وذكرت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العرااقي نسخة منه، أن »فرقها 
تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل مجمع رزان التجارية املكون من 
ثالث�ة طوابق متخ�ذة لخزن وبيع العطور واملالبس يف منطق�ة الرشطة الرابعة بإرشاف 
مب�ارش من قبل مدير عام الدفاع املدني اللواء كاظم س�لمان بوهان، بمش�اركة 7 فرق 
إطفاء بإس�ناد فرق إنقاذ فريق البحث واإلنقاذ ال�دويل التابع إىل مديرية الدفاع املدني«.   
وأض�اف أن »ف�رق الدفاع املدني طوقت الن�ريان ملنع امتداد الس�نتها إىل االبنية املجاورة 
لتنفذ بعدها عمليات االقتحام املبارش للسيطرة عى النريان من الداخل حتى تمكنت من 
إنهاء الحادث دون تسجيل خسائر برشية مع تحجيم ارضارها املادية«.   وتابع: »وعى 
أثر ذلك تم فتح تحقيق يف مركز الرشطة املس�ؤول ع�ن الرقعة الجغرافية باالعتماد عى 

تقرير خبري االدلة الجنائية ملعرفة أسباب اندالع الحريق«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مدير بلدية الرمادي، عمر دبوس، أمس األحد، إنشاء كورنيش يمتد لعدة كيلومرتات 
بمح�اذاة نه�ر الفرات جهة جزي�رة الرمادي.وقال دبوس إن »مرشوع إنش�اء كورنيش 
جدي�د من جه�ة جزيرة املدين�ة خدمة كبرية ألبن�اء املحافظة, وان ه�ذه الخطوة تأتي 
يف اط�ار الخطة اإلس�رتاتيجية الطموحة لزي�ادة االماكن الرتفيهية«.وأض�اف، أن »أهم 
تفاصيل املرشوع إنشاء كورنيش بطول 8 كم, بمحاذاة نهر الفرات )جهة الجزيرة( يبدأ 
من جرس فلسطني مروًرا بناظم الجزيرة مع جرس البوفراج, وصواًل اىل جرس البوعيثة«.
وب�ني، »حي�ث يتضمن العديد من العن�ارص الرتفيهية الخدمية, والت�ي تمت من خاللها 
مراعاة العنارص الجمالية يف تنفيذ األعمال وإضفاء الشكل الحضاري عى نهر الفرات«.
يش�ار إىل أن هذا امل�رشوع هو الثالث من نوع�ه يف املدينة, حيث س�بقه انجاز كورنيش 
الورار جهة الرمادي والعمل مستمر يف جهة التأميم , حيث تعمل الكوادر امليدانية حالًيا 

عى تحديد وفتح املسار واملسوحات األولية للمرشوع.

    بغداد/ المستقبل العراقي

طالب النائب محمد شياع السوداني مجلس 
الوزراء بتبني املقرتح الذي سبق وان قدمه 
اىل اللجن�ة املالية النيابي�ة التي لم تعمل به 
لالسف والقايض بزيادة مبلغ راتب االعانة 
االجتماعية وحس�ب ما ورد بالكتاب ادناه 
وذلك بجعل رات�ب الرجل وارسته ٢5٠ ألف 
دينار شهريا بدال من ١75 ألف دينار وزيادة 

رات�ب امل�رأة وارسته�ا اىل 3٠٠ أل�ف دينار 
بدال م�ن ٢٢5 أل�ف دينار ش�هريا علما ان 
مجلس ال�وزراء يمتلك الصالحية القانونية 
لزيادة الراتب حسب املادة )٢4( من قانون 
الحماية االجتماعية رقم ١١ لس�نة ٢٠١4، 
مؤك�دا ان الزيادة براتب االعانة س�تخفف 
ال�رضر الحاصل ع�ى االرس الفقرية جراء 
ارتف�اع س�عر رصف ال�دوالر واالج�راءات 

االحرتازية للحد من جائحة كورونا.

الدفاع املدين ختمد حريقًا التهم بناية جتارية يف بغداد

إنشاء كورنيش يمتد لعدة كيلومرتات يف جزيرة الرمادي

النائب السوداين يطالب جملس الوزراء بزيادة راتب االعانة االجتامعية

املوارد املائية تعلن افتتاح مرشوع 
ناظم شط البرصة وتوضح أمهيته

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضح�ت وزارة امل�وارد املائي�ة أهمية مرشوع ناظم ش�ط البرصة الذي تم 
افتتاحه أمس األحد.

وقال الوزير مهدي رش�يد الحمدان�ي يف مؤتمر صحفي عقده عقب افتتاح 
املرشوع إن »املرشوع من شأنه خفض الرتاكيز امللحية التي وصلت يف السابق 

إىل أكثر م�ن 4٠ الف جزء 
إىل 4٠٠٠ ج�زء  بامللي�ون 
بامللي�ون وه�و مس�توى 
ويش�جع  جي�دا  يعت�رب 
ع�ى اس�تثماره يف الثروة 
واالستخدامات  الحيوانية 

األخرى«.
وأض�اف، أن »افتتاح هذا 
امل�رشوع به�ذا التوقي�ت 
األوىل  رس�التني  يحم�ل 
أنه�ا تتزام�ن م�ع زيارة 

بابا الفاتيكان إىل العراق وما تش�كله هذه الزيارة من أهمية عى املس�توى 
العامل�ي والثانية هي أن هذا املرشوع قد حس�ن من نوعي�ة املياه يف املصب 
العام بنس�بة كبرية«.من جهت�ه، قال املحافظ اس�عد العيداني إن املرشوع 
تعرض للتخريب منذ التس�عينيات.وأضاف أن هذا املرشوع س�يحل مشكلة 
امت�داد اللس�ان امللحي الت�ي تعاني منه�ا املحافظة دائماً فض�اًل عن البدء 
بمرشوع األنابيب الناقلة للمجاري والتي ستس�اعد بإنهاء مشكلة تسليط 

مياه املجاري يف األنهر وتذهب إىل محطة حمدان للتصفية.
م�ن جانبه قال املدير التنفيذي للم�رشوع إبراهيم غازي إن املالكات الفنية 
يف ال�وزارة أنجزت إعمال تأهيل الناظم حيث تضمن العمل إنش�اء خمس�ة 
بواب تعمل بنظ�ام الهيدروليكي باإلضافة إىل بوابتني خاصة باملمر املالحي 
والج�رس املتحرك.وبني غازي يف ترصيح صحف�ي، أن »كافة هذه البوابات 
تعمل بنظام الهيدروليك�ي والنظام االلكرتوني باإلضافة إىل األعمال املدنية 
يف قع�ر الناظ�م وطالء الجدار الكونكريتي وإنش�اء الط�رق وتأهيل جانبي 
شط البرصة وإنشاء حدائق وإكساء الطرق«.وتابع إن كلفة إنشاء املرشوع 
كان�ت بح�دود ١8 ملي�ار تضمنت اس�ترياد مضخ�ات من مناش�ئ أوربية 
والتعاق�د م�ن رشكة إنرتناش�يونال برتولي�وم اليونيانية الس�ترياد املعدات 
الخاص�ة بامل�رشوع.ويف الغضون قال مدي�ر دائرة املصب الع�ام يف البرصة 
حيدر ش�نان صالل إن آخر منش�أ يف قاطع املصب العام وظيفته الرئيسية 
تمرير مياه البزل باتجاه خور الزبري ثم إىل الخليج ومنع رجوع مياه البحر 

املالحة إثناء عملية املد إىل أعايل الجزء الجنوبي يف البرصة.
وأش�ار ش�نان إىل أن الفوائد األخرى له�ذا الناظم هو رفع مناس�يب مقدم 
الناظم لالس�تفادة منه بتنمية الثروة الس�مكية واألغراض الصناعية.يذكر 
إن املرشوع أحيل منذ عام ٢٠١3 وتوقف العمل فيه عام ٢٠١5 بسبب األزمة 

االقتصادية ومن ثم استأنف العمل نهاية عام ٢٠١8.

حمافظ البرصة يستثني الرشكات من حظر التجوال
لتنفيذ مشاريع البنى التحتية

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلن محافظ البرصة املهندس اسعد عبد 
االم�ري العيدان�ي عن اس�تثناء الرشكات 
الخاص�ة بالبن�ى التحتي�ة يف املحافظ�ة 
م�ن قرار حظر التج�وال الصحي لغرض 
االستمرار يف تنفيذ اعمال البنى التحتية.

وق�ال العيداني يف بيان صحفي صدر عن 
مكتبه االعالمي الخاص خالل لقائه قائد 
عمليات البرصة اللواء اكرم صدام مدنف 
ان�ه وافق عى اس�تمرار عم�ل الرشكات 
اي�ام حظر التج�وال الصح�ي من خالل 
استثنائها من الحظر ،مشرياً اىل رضورة 
ان تقوم مختلف الرشكات بإكمال اعمال 
البنى التحتية يف املناطق التي تحتوي عى 

املشاريع   . 
م�ن جهته، اوض�ح مدير قس�م ش�ؤون املواطن�ني يف ديوان 
محافظ�ة البرصة حكيم عب�د الصاحب املياح�ي ان محافظ 
الب�رصة املهن�دس اس�عد العيدان�ي وجه خ�الل لقائ�ه قائد 
عملي�ات الب�رصة بان تبارش ال�رشكات باعماله�ا وان يكون 
لديها اس�تثناء من حظر التجوال لتنفيذ املش�اريع ،مؤكداً انه 
س�تقوم كل مركبة تابعة للرشكة بإصدار باج تعريفي خاص 

بها وباس�م املرشوع واس�م الرشكة للتعريف للجهات االمنية 
عن تفاصيل تنفيذ املشاريع لغرض االستثناء من الحظر .

إىل ذل�ك، قال قائد عملي�ات البرصة اللواء اك�رم صدام مدنف 
خالل لقائه محافظ البرصة املهندس اسعد عبد االمري العيداني 
ان التوجي�ه س�يكون فقط الس�تثناء  ال�رشكات التي يتوجه 
كوادرها من موقع العمل اىل موقع املرشوع ليتم االستمرار يف 

تنفيذ املشاريع  الخاصة باملحافظة.

حمافظ بغداد يؤكد تسخري اجلهود خلدمة زائري االمام 
موسى الكاظم »عليه السالم«

أعلن مضاعفة العمل خالل احلظر

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي
                                  /عادل احمد

اعل�ن محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محمد جاب�ر العطا 
تس�خري جه�ود محافظة بغداد لخدم�ة زائري االمام 
م�وىس الكاظ�م عليه الس�الم، فض�ال عن اس�تمرار 
االعم�ال املنفذة م�ن قبل املالكات الفنية والهندس�ية 
التابع�ة ملحافظ�ة بغ�داد واملديري�ات التابع�ة له�ا 

ومضاعفة الجهود خالل فرتة الحظر.
وق�ال املحافظ خالل تفقده طري�ق الزائرين »وجهنا 
باس�تنفار جهودن�ا يف املحافظ�ة لتقدي�م الخدم�ات 
للزائري�ن، والتأكي�د ع�ى رضورة االلت�زام ب�رشوط 
الس�المة واالم�ان الصحية واتب�اع كاف�ة التعليمات 
التي وجهت بها خلية االزمة املركزية لضمان س�المة 
الزائري�ن وحمايتهم بكل االمكان�ات املتاحة للحد من 

انتشار الفريوس والعدوى بني الزائرين ».
واض�اف العط�ا »انطلقنا ايض�ا بحمل�ة توعوية من 
خ�الل الدوائ�ر البلدية التابع�ة ملحافظة بغ�داد بغية 
نرش الوعي وتجنب انتش�ار العدوى من خالل االلتزام 
بتعليم�ات ورشوط الوقاي�ة ع�رب ارت�داء الكمام�ات 

والتباع�د االجتماعي واالبتعاد عن التصافح والتعقيم 
املستمر، موضحا ان املحافظة استنفرت الياتها بكافة 
االختصاص�ات لتقديم الخدمات الس�يما الحوضيات 
لتوفري املاء وتوزيعه عى املواكب الحس�ينية اىل جانب 
االلي�ات التخصصي�ة االخرى«.وع�ى صعي�د جولته 
امليدانية تفقد الس�يد املحافظ » االعمال التي تنفذها 

محافظ�ة بغداد يف قضاء املدائن والتي تش�مل اعمال 
مش�اريع االكس�اء والتنظيف�ات والتش�جري ورصف 
الطرق والجهد املس�تنفر ملديري�ات الدوائر الخدمية، 
مؤكدا ان اعمالنا مستمرة بالرغم من الحظر والتأكيد 
عى مضاعف�ة الجهد لضمان االرساع بإنجاز االعمال 

املنفذة وتقديم افضل الخدمات للمواطنني«.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )40( والصادر يف 2021/3/1
 تعلن اللجنة اعاله عن تاجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائده 
ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعة  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريق�ة املزايدة العلنية . فع�ى الراغبني بااليجار مراجع�ة مديرية بلدية 
ربيع�ة وخالل م�دة )30( يوم تبدأ م�ن اليوم التايل لن�ر االعالن بالصحف 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغ�ة )50%( من القيمة املقدرة 
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نر االعالن واملصاريف االخرى عى ان يقوم بتسديد باقي بدل 
االيج�ار والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالث�ون يوم( من تاريخ 
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستأجر ناكال  ويعاد االعالن عن تأجر 
امللك وعى حس�اب الن�اكل وتحمله ف�رق البدلني وكاف�ة املصاريف االخرى 
املرتتب�ة ع�ى ذلك اضاف�ة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول 
باملزاي�دة مجددا مع ع�دم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر 
ن�اكال وتطبق بحق�ه االجراءات القانوني�ة املقتضاة وس�تكون املزايدة يوم 

االربعاء املصادف 2021/4/7 يف مقر مديرية بلدية ربيعة 
مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )34(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل  عن ايجار العق�ارات التالية 
وفق قانون )21( لس�نة 2013 فعى الراغبني باالشرتاك 
يف املزاي�دة العلني�ة مراجع�ة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية 
املوصل خ�الل ) 30( ثالث�ون يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
لنر االع�الن يف الصحف املحلية لالط�الع عى الروط 
مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف دي�وان محافظة نين�وى / قاعة الحدباء  يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا لليوم االخري من م�دة االعالن ويتحمل 
من ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة 

)2%( من بدل االيجار 
املرقمة )96و97و98و99و100و101و102و *املحالت 
103و104و105و106و107و108و109و110و111و

112و113( املشيدة عى جزء من القطعة املرقمة )179( 
محلة الشيخ فتحي ضمن دكاكني البورصة سوق الكمرك 

وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )33(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل  عن ايج�ار العقارات التالية وف�ق قانون )21( 
لس�نة 2013 فعى الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري 
اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 30( ثالثون يوم�ا تبدا من اليوم التايل لنر 
االع�الن يف الصحف املحلية لالطالع عى الروط مس�تصحبني معهم هوية 
االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانوني�ة البالغة )30%( من 
القيم�ة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رتك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف 
دي�وان محافظة نين�وى / قاعة الحدباء  يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم 
االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � محطة تعبئة وقود )ارض النور( املش�يدة عى القطعة املرقمة )13/3( 
م51 اربجية وبمساحة )2690( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة 

2 � س�احة وقوف الس�يارات )س�احة البكر( املش�يدة عى القطعة املرقمة 
)156/226( م41 نينوى الش�مالية  وبمس�احة )2730( م2 وحسب واقع 

الحال وملدة سنة واحدة.
3 � س�احة غاز العثمان  املش�يدة عى جزء من القطعة املرقمة )15/8( م 
37 جديدة املفتي وبمس�احة )1550( م2  وحس�ب واقع الحال وملدة س�نة 

واحدة.
4 � ساحة غاز الوحدة عى جزء من القطعة املرقمة  ) 85/3( م 39 نينوى 

الجنوبية وبمساحة )1500( م2  وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة.
5 � س�احة الحصو والرمل املش�يدة عى جزء من القطعة  املرقمة  )20/4( 
م 52 قوج�اق  وبمس�احة ) 10000( م2 وحس�ب واق�ع الحال وملدة س�نة 

واحدة.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )35(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايج�ار العقارات التالية وفق قانون )21( 
لسنة )2013( فعى الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( ثالثون يوما تبدا من اليوم التايل لنر 
االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عى الروط مستصحبني معهم هوية 
االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
ديوان محافظة نينوى /قاعة الحدباء يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم 
االخري م�ن مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اج�ور نر االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � محطة تعبئة )النشمية(  املشيدة عى القطعة املرقمة )33/3( م11 
وادي العني الش�مالية  وبمساحة )6670( م2 وحسب واقع الحال وملدة 

سنة واحدة
2 � ج�زء من القطعة املرقم�ة ) 22/425( م 11 وادي العني الش�مالية 
املش�يد عليها )رسداب اريض (  وبمساحة ) 90(م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات 
3 � س�احة الغاز املش�يدة عى ج�زء من القطعة املرقم�ة )4/33( م11 
وادي العني الشمالية الواقعة يف الريموك وبمساحة )1028( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة سنة  واحدة
4 � س�احة غ�از الصناع�ة املش�يدة ع�ى جزء م�ن القطع�ة املرقمة ) 
28/270و28/271( م28 الهرمات الواقعة يف حي النهروان وبمس�احة 

) 1025(م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
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العدد : 172
التاريخ : 2021/3/2

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 173
التاريخ : 2021/3/2
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 006-SC-21-EBS 
Provision of EPF Operation and Maintenance Package Service 
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 EPF Operation and Maintenance Package Service 

Tender No.: 006-SC-21-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 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 

Company seeks ONE qualified contractor which has enough experience and ability to carry out the project Provision of EPF Operation and 

Maintenance Package Service for one fixed and one optional year.  

Typical Work to be performed includes but not limited to: 

1. Operation and maintenance for EPF and associated facilities such as Export system, Storage Tank, Emergency pump, Fire Fighting System, 

Evaporation pond. More details please refer to 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 of Annex 2-1 Technical Scope of Work in the ITB. 

2. Coordinate and emergency response to relevant facilities such as Power plant, FSF. 

3. The contractor shall be responsible for the management, training, evaluation of employees working in EPF 

The detailed information should strictly comply with the ITB documents. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Tang Xing 

tangxing@ebspetroleum.com & Mr. Yang Guang yangguang@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 insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 

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 tender submission 

deadline 1600PM, 22 March 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 

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 compiled). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled). 

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. 3 days before 

the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Tang Xing tangxing@ebspetroleum.com & Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com . 

5. The successful bidder should pay the announcement fee. 

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above. 

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

SECOND EXTENSION Announcements for Tender No: 008-SC-20 

Provision of Drilling Rig and Integrated Services for 

Drilling 25 Development Wells on Turnkey Basis and 2 Evaluation wells on Daily Rate Basis 

 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 Drilling Rig and Integrated Services for 

Drilling 25 Development Wells on Turnkey Basis and 2 Evaluation wells on Daily Rate Basis 

Tender No.: 008-SC-20 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for 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 fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek three (3) set of 1500-2000 HP land drilling rig from two to three (2-3) contractors who have the qualified international professional 
experience in Iraq oil fields service market. The Scope of Work covers drilling & completion of 25 development wells on turnkey basis and 2 evaluation wells on daily rate basis 
in EBS field using three (3) set of 1500-2000 HP land drilling rig for project management, well engineering, well construction and well completion,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 before the deadline of submission.please email to Bao Xiaofang 

baoxiaofang@ebspetroleum.com and yangguang@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) 

D: One person can only represent one company 

2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.  

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
 
Part Three:  

1. For the First Announcement, all bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the deadline 4:00 PM 

Feb 23rd, 2021 and the first Extension to 16:00 pm 10th March 2021 Iraq Time ,now we made the second extension to 16:00 pm 20th April 2021 Iraq Time. 

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 three days before the submission deadline 

date for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contract Person: Ms. Bao xiaofang  baoxiaofang@ebspetroleum.com  

and Mr. Yang Guang yangguang@ebspetroleum.com  

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 2020/1086

التاريخ : 2021/2/4 
اىل  /املنف�ذ عليه  / مهند نعمه عبد 

زيد / كوفة � حي ميسان
لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل 
واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
مختار حي ميسان عبد الزهرة فلفل 
امل�ؤرخ 2021/1/24 ان�ك  مجهول 
محل االقام�ة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ  علي�ه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ 
الكوف�ة  خالل خمس�ة ع�ر يوما 
تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
اوصاف املحرر : قرار املديرية املؤرخ 
يف 2021/1/24 من ان املبلغ الشهري 
الواجب تسديده مع النفقات اصبح 
سبعمائة وثالثون الف دينار شهريا 
واالضاب�ر التنفيذي�ة املوح�دة مع 
ويك�ون   2020/1086 االضب�ارة 
التس�ديد لصال�ح الدائن�ة )ضح�ى 

مسافر عبيد( 
�����������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |2391 |2020

التاريخ/2021/3/4 
أعالن 

الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
 38 م   797/3 العقارالتسلس�ل 
الخاجية  الواقع يف ألكوت العائدة اىل 
املدين)سالم كاظم محمد( املحجوز 
لق�اء طلب الدائن )حس�ن س�عدي 
)15,000,000( موىس(البال�غ 
ملي�ون دينار فع�ى الراغب بالراء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
)30يوم ( تبدأ من اليوم التايل للنر 
مستصحبا معه التأمينات القانونية 
عرة من املائة م�ن القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

:- 797/3م38  1-موقع�ة ورقم�ه 
 / الك�وت  يف  الواق�ع  الخاجي�ة 

الكفاءات  
2-جنسه ونوعه : بستان 

3-ح�دوده واوصافه : قطعه خاليه 
م�ن الش�واغل تقع عى ش�ارع غر 

مبلط 
4-مشتمالته :-   

5-مساحتة :- 100مرت
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :- 
8–القيم�ة املق�درة : 16,000,000 

مليون دينار عراقي ال غر

تنويه
وردة س�هون يف املستقبل العراقي  
املص�ادف يف يوم االربعاء  يف تاريخ 
 2322 الع�دد  يف   2021/2/17
الخطاء اسم املدينه )شاللة شخر 
صطخان�ه( وه�و الصحيح اس�م 
املدين�ه ش�الله ش�خر صطخان 
العق�ار  رق�م  الثان�ي  الخط�أ  و 
ه�و  و  الس�فحه  2868/2م44 

الصحيح 4868/2م44 السفحه
قضية تنويه 

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

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |2048 |2020

التاريخ/2021/3/4 
أعالن 

الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
 38 م   391/3 العقارالتسلس�ل 
الخاجي�ة  الواقع يف ألكوت العائدة 
الحس�ن  عب�د  املدين)عب�اس  اىل 
ش�اكر( املحجوز لقاء طلب الدائن 
(البال�غ  حس�ون  طعم�ه  )ع�يل 
)35,000,000(مليون دينار فعى 
الراغ�ب بال�راء مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل م�دة )30يوم ( تبدأ 
من اليوم التايل للنر مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية عرة 
م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املق�درة 
العراقية وان  وش�هادة الجنس�ية 
ع�ى  والداللي�ة  التس�جيل  رس�م 

املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعة ورقم�ه :- 391/3م38 
 / الك�وت  يف  الواق�ع  الخاجي�ة 

الكفاءات  
2-جنسه ونوعه : بستان 

3-حدوده واوصافه : قطعه خاليه 
من الش�واغل تقع عى شارع غر 

مبلط 
4-مشتمالته :-   

5-مساحتة :- 100مرت
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :- 
8–القيم�ة املقدرة : 37,000,000 

مليون دينار عراقي ال غر
����������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |2390 |2020

التاريخ/2021/3/4 
أعالن 

الك�وت  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
 38 م   797/3 العقارالتسلس�ل 
الخاجي�ة  الواقع يف ألكوت العائدة 
محم�د(  كاظ�م  املدين)س�الم  اىل 
الدائن�ه  طل�ب  لق�اء  املحج�وز 
(البال�غ  روض�ان  عب�د  )ش�يماء 
)15,000,000(مليون دينار فعى 
الراغ�ب بال�راء مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل م�دة )30يوم ( تبدأ 
من اليوم التايل للنر مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانونية عرة 
م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املق�درة 
العراقية وان  وش�هادة الجنس�ية 
ع�ى  والداللي�ة  التس�جيل  رس�م 

املشرتي .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعة ورقم�ه :- 797/3م38 
 / الك�وت  يف  الواق�ع  الخاجي�ة 

الكفاءات  
2-جنسه ونوعه : بستان 

3-حدوده واوصافه : قطعه خاليه 
من الش�واغل تقع عى شارع غر 

مبلط 
4-مشتمالته :-   

5-مساحتة :- 100مرت
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :- 
8–القيم�ة املقدرة : 16,000,000 

مليون دينار عراقي ال غر
����������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد /حجة وفاة / 895/2041

التاريخ 2021/2/16
اىل  / املدع�وه / بنن ع�الء الدين 

عيىس 
اعالن

ق�دم طال�ب حج�ة الوف�اة  وداد 
محمد عيل طلب�ا اىل هذه املحكمة 
ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة 
بح�ق املدع�وة ) بنن ع�الء الدين 
عيىس( ق�ررت املحكمة تبليغك  يف 
الصح�ف املحلية فعلي�ك الحضور 
امامها خالل عرة ايام من تاريخ 
نر االعالن وبخالفه سيتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام

رئيس جملس االدارة
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وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الشامية

رقم االضبارة : 2021/42
التاريخ : 2021/2/24 

اىل  /املنفذ عليه  / املدين / حس�ام 
حبيب عكض  

لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل 
كتاب مركز رشطة  الشامية بالعدد 
واش�عار   2021/2/24 يف   2577
بالعدد  الجوادي�ن  مخت�ار منطق�ة 
851 يف 2021/2/24  ان�ك  مجهول 
محل االقام�ة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اجراء 
التبلي�غ  علي�ه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفي�ذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحض�ور يف مديرية التنفيذ 
الش�امية  خالل خمس�ة عرش يوما 
تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه 
املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل

احمد نزار عيل
اوصاف املحرر : 

قرار محكمة بداءة الش�امية بالعدد 
 2020/11/1 يف  266/ب/2020 
املتضم�ن ال�زام املنفذ عليه حس�ام 
حبيب عكض بمبل�غ 35,000,000 
خمسة وثالثون مليون دينار اضافة  
اىل اتعاب املحاماة البالغة خمسمائة 
الف دينار اىل الدائنة س�هام مجنون 

نغيمش
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد / 366/ب2021/4
التاريخ 2021/3/3

اعالن
اىل املدع�ى عليه�م ) ف�ارس مهدي 
مرج�ان  رشي�ف  وش�هيه  كوي�س 

وتحسني موحان مهدي (  
اق�ام املدع�ي رئي�س مجل�س ادارة 
مؤسسة املكم للتطوير االقتصادي 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة 
اع�اله ضدك�م وال�ذي يطل�ب فيها 
ل�ه  بتأديتك�م  بالزامك�م  الحك�م 
بينك�م  والتضام�ن  وبالتكاف�ل 
مبلغ�ا ق�دره 1200 $ ع�ن القرض 
امل�ؤرخ 2019/5/22 ونظرا لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة استئناف 
بابل  واشعار مختار ناحية ابي غرق  
/ منطق�ة محي�زم /2 خلي�ل ذفال 
خلي�ف الجبوري  لذا تق�رر تبليغكم 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
 2021/3/10 املرافع�ة  بموع�د 
الساعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حضوركم او ارسال من ينوب عنكم 
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 254/ب2021/4
التاريخ 2021/3/3

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه ) ع�يل جمي�ل 

صادق( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة 
اع�اله ض�دك وال�ذي يطل�ب فيه�ا 

CHF الحكم بالزامك
 بتأديت�ك ل�ه  واملدعى علي�ه الثاني  
بالتكاف�ل والتضام�ن فيم�ا بينكم 
مبلغ�ا ق�دره )2500$  عن القرض 
امل�ؤرخ 2019/8/8  ونظ�را لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة بداءة 
بغداد الجديدة ك�ون العنوان وهميا 
ل�ذا تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
املرافعة  محليت�ني يوميتني بموع�د 
التاس�عة  الس�اعة   2021/3/17
او  صباح�ا وعن�د ع�دم حض�ورك 
ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

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

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد:49/ب/2021 
التاريخ: 2021/3/3

اعالن
اىل املدعى عليه�ا: صفية عبدالفتاح 

عبدالحميد 
اق�ام املدع�ي احم�د حي�در احم�د 
/49 املرقم�ة  البدائي�ة  الدع�وى 

ب/2021 ام�ام محكمة ب�داءة ابي 
الخصيب والتي يطل�ب فيها الحكم 
بإزال�ة ش�يوع العقاري�ن تسلس�ل 
229 و 230 مقاطع�ة 53 الصنق�ر، 

ولثبوت مجهولية محل اقامتك.
 تق�رر تبليغ�ك بالحض�ور اىل هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املوافق 
التاس�عة  الس�اعة   2021/3/22
صباحاً نرشاً ويف صحيفتني يوميتني 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او حضور 
من ينوب عنك قانوناً س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غياب�اً وعلن�ا وفق 

القانون.
القايض / اياد احمد سعيد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

يف  العق�اري   التس�جيل  دائ�رة 
غماس

اعالن بيع عقار
 : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 

862/135
املحلة او رقم واس�م القطعة : 74 

صاحي ابو حالن 
الجنس دار 

النوع 
رقم الباب

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 
مقدار الدين 75,000,000 خمسة 

وسبعون مليون دينار عراقي 
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري 
يف غماس باملزاي�دة العلنية العقار 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن 
فاض�ل كاظم عاش�ور  لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن مرصف الرافدين / 
فرع غماس البالغ )69,980,219( 
تسعة وس�تون مليون وتسعمائة 
وثمان�ون ال�ف ومائتان وتس�عة 
عرش دينار عراق�ي   فعىل الراغب 
يف االش�راك فيه�ا مراجع�ة هذه 
الدائ�رة خ�الل 30 يوم�ا اعتب�ارا 
من ال�وم الت�ايل لتاري�خ نرش هذا 
االعالن مس�تصحبا معه تأمينات 
قانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية 
ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة  
للمبيع البالغة ) اعاله( وان املزايدة 
ستجري يف الس�اعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف غماس
����������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2916/ب2016/3
التاريخ 2021/2/25

اعالن
اىل / املدع�ى علي�ه ) احمد ش�اكر 

عبيد( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا 
يف  2916/ب2016/3  املرق�م 
2016/11/17 واملتضم�ن الحكم 
بال�زام املدعى عليهما حس�ن عبد 
ن�ور حس�ن واحم�د ش�اكر عبيد 
بالتكاف�ل والتضامن  بتادية مبلغ 
مقداره  خمسة االف وخمسمائة 
دوالر امريكي ما يعادل ستة ماليني 
وستة وعرشون الف دينار للمدعي 
مدير عام مرصف الرافدين اضافة 
لوظيفت�ه م�ع الفائ�دة االتفاقية 
البالغ�ة 6% اعتب�ارا م�ن تاري�خ 
التادي�ة  ولغاي�ة   2016/9/29
مجهولي�ة  لثب�وت  و  الفعلي�ة 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة الكوفة 
واش�عار مختار ح�ي الجمهورية 
حس�ني ع�الوي الحمي�داوي  ل�ذا 
تقرر تبليغك اعالنا بالقرار املذكور 
يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
الق�رار  ع�ىل  الطع�ن  ح�ق  ول�ك 
املذك�ور خالل امل�دة املقررة بكافة 
ط�رق الطعن القانونية وبعكس�ه 
سيكتس�ب الق�رار املذك�ور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة 
الديوانية

اعالن بيع عقار 
 : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 

  45/46
املحلة او رقم واس�م املقاطعة  18 

صدر اليوسفية 
الجنس ارض الدار مع بنائها 

النوع ملك رصف
رقم الباب 

رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة 2,16 اولك 
املش�تمالت : ارض الدار مع بنائها 
اس�تقبال ومطب�خ وصالة وغرفة 

وصحيات مسقف شيلمان 
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية :

الشاغل / املالك نفسه
مقدار املبيع / تمام العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف 
العقار  العلنية  باملزاي�دة  الديوانية 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن  
ماجد ش�عالن رسح�ان لقاء طلب 
الدائن املرتهن م�رصف الرافدين/ 
فرع الغربي  البالغ )36,000,000 
س�تة وثالثون مليون دينارا( فعىل 
الراغب يف االش�راك فيها مراجعة 
ه�ذه الدائ�رة خ�الل )30( يوم�ا 
اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تأمينات قانوني�ة نقدية او كفالة 
مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% م�ن 
القيم�ة املق�درة للمبي�ع البالغ�ة 
وس�تون  واح�د   )61,350,000(
ملي�ون وثالثمائة وخمس�ون الف 
املزاي�دة س�تجري يف  دين�ار  وان 
الس�اعة )12( ظه�را م�ن الي�وم 

االخري
مدي�ر دائرة التس�جيل العقاري يف 

الديوانية

اعالن /دعوة تقديم العطاء 
وزارة النفط العراقية

رشكة توزيع املنتجات النفطية 
اىل / رشكات ومكاتب النقل املتخصصة 

م / املناقصة املرقمة )2021/1( نقل منتسبي فرع ميسان 
1 � يرس )رشكة توزيع املنتجات النفطية /صاحب العمل(  دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم 

للعمل الخاص يف )مناقصة نقل منتسبي فرع ميسان( واملعلنة للمرة االوىل  
2 � تتوفر لدى ) رشكة توزيع املنتجات النفطية /صاحب العمل( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية وينوي استخدام 
جزء منها لتنفيذ الخدمات )مناقصة رقم )1( لسنة 2021 نقل منتسبي فرع ميسان( وبكلفة تخمينية تبلغ )435,600,000( 

اربعمائة وخمسة وثالثون مليون وستمائة الف دينار وبمدة تنفبذ )365( يوم تبدا من تاريخ املبارشة 
3 � بامكان  مقدمي العطاء الراغبني  يف رشاء وثائق العطاء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل )الشعبة القانونية 

/فرع ميسان( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري قابلة للرد البالغة )150,000( مائة وخمسون الف دينار عراقي
4 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن يف الصحف الرس�مية وس�يكون اس�تالم الوثائق باليد ويكون العطاء 

نافذا ملدة ثالثة اشهر من تاريخ غلق املناقصة 
5 � بامكان مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات املراجعة عىل العنوان املبني املبني يف ادناه 

6 � ان املناقصة لهذا املرشوع نرشت يف الصحف الوطنية )تحدد الحقا( 
7 � تس�لم العطاءات اىل العنوان االتي ) مقر رشكة توزيع املنتجات النفطية /فرع ميس�ان / اس�تعالمات الفرع / صندوق 
تقديم العطاءات الكائن يف محافظة ميسان / العمارة / منطقة الشبانة / مقابل جرس الجمهورية / قرب نقابة املهندسني 
الزراعيني ( ويكون اخر يوم الس�تالم العطاءات )نهاية الدوام الرس�مي ليوم الثالثاء املصادف 2021/3/23 ( وسوف ترفض 
العطاءات املتاخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل العنوان االتي ) مقر 

رشكة توزيع املنتجات النفطية / فرع ميسان / الطابق االول / قاعة االجتماعات ( صباحا من يوم الغلق املذكور 
8 � س�يعقد مؤتمر خاص لالجابة عن استفس�ارات املقاولني يف تمام الس�اعة التاس�عة صباحا من يوم )االثنني( املصادف 

2021/3/15 وذلك يف نفس مقر الفرع املثبت يف عنوانه اعاله 
9 � اذا صادف موعد الغلق او موعد انعقاد املؤتمر عطلة رسمية فان موعد غلق املناقصة حسب الحال سيكون اليوم الذي ييل 

العطلة وبتمام الساعة املحددة يف التاريخ االساس لعقد املؤتمر وساعة غلق املناقصة 
يجب ان تتضمن العطاءات املستمسكات واملتطلبات االساسية االتية :-

أ � ضمان العطاء يكون بش�كل صك مصدقا او س�فتجة او خطاب ضمان صادر من مرصف عراقي معتمد وحس�ب النرشة 
الصادرة من البنك املركزي العراقي يف حينها ومعنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية ويكون نافذ ملدة )28( يوم بعد انتهاء 

نفاذية العطاء وبمبلغ ) 8,750,000( ثمانية ماليني وسبعمائة وخمسون الف دينار
ب � شهادة تاسيس رشكة ) يف حال تقديم العطاء من قبل رشكة( اما املكاتب املتخصصة بالنقل فيتم تقديم ما يؤيد ذلك 

ج � كتاب عدم ممانعة نافذ لسنة املناقصة 2021 من الرضيبة معنون اىل رشكة توزيع املنتجات النفطية 
د � تقديم الهوية الرضيبية مع الرقم الرضيبي ملقدم العطاء
ه� � تقديم ما يؤيد حجب البطاقة التموينية ملقدمي العطاء

و � السيولة النقدية ملقدم العطاء ) 65,340,000( خمسة وستون مليون وثالثمائة واربعون الف دينار
مالحظة :

*يلتزم مقدمو العطاء بملء القسم الثالث من الوثيقة القياسية وبخالفه يتم استبعاد عطائه
*يلتزم مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية باقسامها كافة بعد ختمها بالختم الحي

اعالن
لتس�ويق  العام�ة  الرشك�ة  تعل�ن 
االدوي�ة واملس�تلزمات الطبية عن 
اعالن ملح�ق رق�م )1( للمناقصة 
الع�ام�ة   )Med4 -2021( عل��ى 
 www.kimadia.iq موقعنا االلكروني
وال�ذي يتضمن تمدي�د تاريخ غلق 
املناقص�ة ليك�ون 28 / 3/ 2021 

بدال من 16 / 3/ 2021
محكمة بداءة البرصة 
العدد:393/ب/2021 

التاريخ: 2021/3/4
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه / املدير املف�وض لرشكة 
االجام للتج�ارة العامة والخدم�ات يمثلها 
إضاف�ة   - عبدالرض�ا  عبدالل�ه  م�رشق 

لوظيفته
اق�ام املدعي )رياض عب�اس جرب( الدعوى 
البدائية املرقمة 393/ب/2021 امام هذه 
املحكم�ة ضدك والت�ي يطلب فيه�ا الحكم 
بتسديد مبلغ املقاولة البالغ )31000000( 

واح�د وثالث�ون ملي�ون دينار م�ع الفائدة 
القانونية من تاري�خ إقامة الدعوى ولحني 
التس�ديد الفع�يل. ولثب�وت مجهولية محل 
اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد 
املجل�س البلدي ملنطقة ح�ي الزهور. عليه 
تق�رر تبليغ�ك اعالناً بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني واس�عة االنتش�ار بالحضور امام 
ه�ذه املحكمة صباح ي�وم املرافعة املوافق 
2021/3/18 وعند عدم حضورك او ارسال 
م�ن ينوب عن�ك قانون�اً س�تجري املرافعة 

بحقك غيابياً وعلناً وفق االصول.
القايض / محمد نزار هاشم البعاج

فقدان 
امانات  فقد وصل قبض 
ع�ىل  مزاي�دة  دخ�ول 
حانوت رقم ) 3 ( مقابل 
املحكمة القديمة – اسم 
 - بل�د  بلدي�ة   : الدائ�رة 
بمبلغ 175000 بأسم / 
احمد ع�يل هادي – فمن 
اىل  يعث�ر عليه تس�ليمه 

جهة االصدار .

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/1926 /2016
التاريخ/2021/3/3

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الك�وت العقار 
اله�ورة   تسلس�ل1275/1م39  
الواق�ع يف الك�وت العائ�د للمدي�ن 
)حسني عبد عيل برهان ( املحجوزه 
لق�اء طل�ب الدائنني )باس�م احمد 
حسن/ احمد حسني احمد ( البالغ 
و  خمس�مائة   )564,018,250(
اربع�ه و س�تون ملي�ون و ثمانية 
عرش الف ومئتان وخمس�ون دينار 
فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خ�الل مدة)30ي�وم( تبدأ 
م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائ�ة من القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- ك�وت/ 14 
تموز رقمه  1275/1 م 39 الهورة

2-جنسه ونوعه : ملك رصف
3-ح�دوده و اوصاف�ه: يتكون من 
جزئ�ني الجزء االول مش�تمل مفرز 
مطب�خ  و  اس�تقبال  م�ن  مك�ون 
و  االريض  الطاب�ق  يف  صحي�ات  و 
الطاب�ق الثاني مك�ون من غرفتني 
ن�وم و صحي�ات اما الج�زء الثاني 
دار مك�ون من اس�تقبال و هول و 
مطبخ و ثالث غرف نوم و صحيات 
ام�ا الطابق الثاني مكون من غرفة 
نوم واحده و توجد يف الدار حديقه 

اماميه 150مر و ممر كبري 
4-مشتمالته :- 

5-املساحة :- 592 م2
6-درجة العمران : دون الوسط

االول  الج�زء   -: الش�اغل   –-7
مش�غول من قبل ص�ادق عبد عيل 
برهان و الجزء الثاني مش�غول من 

قبل ايمان عبد عيل برهان 
8-القمية املق�درة :-  قيمة العقار 
الكيل )756,750,000( سبعمائة و 
سته وخمسون مليون و سبعمائة 

و خمسون الف دينار

وزارة العدل 
العق�اري  التس�جيل  مديري�ة 

العامة
يف  العق�اري   التس�جيل  دائ�رة 

غماس
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رقم القطعة : 85 , 
70 , 95 , 98 , 89 , 87 , 84

املحل�ة او رقم واس�م القطعة : 
25 جزرة العيطان 

الجنس دار عقار 
النوع 

رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة : 
املشتمالت : 

الشاغل املالك
مقدار البي�ع  )155,000,000( 
مائة وخمسة وخمسون مليون 

دينار عراقي
ستبيع دائرة التسجيل العقاري 
العلني�ة  باملزاي�دة  غم�اس  يف 
العق�ار املوصوف اع�اله العائد 
للراه�ن محم�د ه�ادي محم�د   
املرته�ن  الدائ�ن  طل�ب  لق�اء 
مرصف الرافدين / فرع غماس 
س�تة   )6,301,546( البال�غ 
مالي�ني وثالثمائ�ة وواح�د الف 
واربع�ون  وس�تة  وخمس�مائة 
دين�ار  عراقي فع�ىل الراغب  يف 
االش�راك فيه�ا مراجع�ة هذه 
الدائرة خ�الل 30 يوم�ا اعتبارا 
م�ن ال�وم الت�ايل لتاري�خ ن�رش 
ه�ذا االع�الن مس�تصحبا معه 
تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% من 
القيمة املقدرة  للمبيع املقدرة ) 
120,000,000( مائة وعرشون  
مليون دينار عراقي وان املزايدة 
ستجري يف الساعة 12 ظهرا من 

اليوم االخري
يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة 

غماس

رئيس مهندسني
فراس كاظم محادي

مدير فرع ميسان
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رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 263/ب2021/4
التاريخ 2021/3/3

اعالن
اىل / املدعى عليها ) اخالص عباس طعمه( 

اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاونية 

اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 
يطلب فيها الحكم بالزامك 

 واملدع�ى عليه�ا الثاني�ة زه�ور جاس�ب في�اض 
بتاديتكما له  بالتكافل والتضامن فيما بينكم مبلغا 
قدره )1700$  عن القرض املؤرخ 2018/11/15  
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة كربالء واش�عار 
مخت�ار كرب�الء منطقة ح�ي الهادي عب�د الكريم 
جعف�ر املحنة  لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافع�ة 2021/3/17 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 253/ب2021/4

التاريخ 2021/3/3
اعالن

اىل / املدعى عليه ) نبيل حسني هادي( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 

CHF يطلب فيها الحكم بالزامك
 بتأديت�ك ل�ه  واملدع�ى علي�ه االول  وبالتكاف�ل 
والتضام�ن فيما بينكم مبلغا ق�دره )1400$  عن 
لثب�وت  ونظ�را   2019/10/20 امل�ؤرخ  الق�رض 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
مخت�ار  واش�عار  الك�رخ  اس�تئناف  محكم�ة  يف 
الكاظمي�ة  ل�ذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافع�ة 2021/3/17 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضورك او 
ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

اعالن 
اىل الرشكاء عيل عبد الس�ادة جاسم وحمدية كريم 

عيىس 
اقت�ى حضورك�م اىل مديرية بلدي�ة النجف وذلك 
القراركم باملوافقة عىل املوافقة الصدار اجازة بناء 
والخاص�ة بالعقار املرق�م 3/51349 ح�ي النداء 
مناصف�ة مع الرشي�ك عماد عبد الله حس�ن  مدة 
اقصاها  عرشة ايام وبعكسه سوف تصدر االجازة 

وفقا للضوابط الالزمة
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد / 41/ش/2021

التاريخ 2021/3/4
تبليغ

املدعى عليه ) عبد الواحد عجمي حماد(
ملقتضي�ات حس�م الدعوى الرشعي�ة املرقمة 41/

ش/2021 واملقام�ة من قبل املدعية )حنان س�عد 
عبي�د ( عىل املدعى عليه )عبد الواحد عجمي حماد 
( واملتضمن�ة تثبي�ت الزواج واثبات نس�ب الطفلة 
)شيماء(  وبالنظر ملجهولية محل اقامتك وحسب 
رشح القائ�م  بالتبلي�غ  واملؤي�د م�ن قب�ل مختار 
املنطقة لذا تقرر اجراء تبليغك بصحيفتني  يوميتني 
يف موع�د املرافعة املصادف 2021/3/17 الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حال عدم حضورك او حضور 
من ينوب عنك قانونيا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وفق القانون
القايض

يعرب عيل جاسم
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : 1743

التاريخ : 2021/2/9
بن�اء ع�ىل طل�ب املواطن�ة )عدوية حس�ن جبار( 
ووكيلتها )س�ارة فليح الخالدي( التي تروم تبديل 
اس�مها  املجرد وجعله )زين�ب ( بدال من )عدوية( 
ال�وارد يف قيده�ا لع�ام 1957 فمن لدي�ه اعرتاض  
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������������
إىل الرشيك برشى كاظم صيوان 

اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض 
اصدار اج�ازه بناء للعقار املرق�م 78094 /3حي 
النرص خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه
 حيدر ماجد حميد

إىل الرشيك زهراء عبد الكاظم 
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض 
اص�دار اجازه بناء للعقار املرق�م 77700 /3 حي 
النرص خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
زينب عبد املهدي محمود

�����������������������������������������
إىل الرشيك رحيم رزاق حسان 

توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان العراقي 
فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام 
رشيك فرزدق خالد عبد الحسني بالبناء عىل حصته 
املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 9370 / 3حي صدام 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق من تأري�خ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
�����������������������������������������

اىل الرشيك/ قاسم محمد حسني عبد  االمري 
اقت�ى حض�ورك اىل مق�ر بلدية النج�ف االرشف 
لغرض اصدار اجازة البناء للعقار املرقم ) 57259 
/3( ح�ي الن�داء رق�م املقاطعة 4 اس�م املقاطعة 
جزي�رة النجف خ�الل مدة ع�رشة أي�ام وبخالفه 

سيتم اصدار اإلجازة دون حضورك .
طالب اإلجازة 

أحمد حسن عبد الله
�����������������������������������������

اعالن
اىل الرشي�ك ال�ذي ال يحرض / فطيم�ه عباس عبد 

الزهرة 
توجب عليك الحضور اىل صندوق االسكان العراقي 
ف�رع النج�ف وذل�ك الق�رارك باملوافقه ع�ىل قيام 
رشيكك بالبناء عىل القطعة  املرقمة 1/1128 حي 

الزهراء
  طالب القرض 

عيل فالح عبد العايل
�����������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة : 2021/9

التاريخ 2021/3/4
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الهندي�ة  العق�ار تسلس�ل 
297/71 م 4 الرش�يده الواق�ع يف الهندي�ة ح�ي 
العس�كري  العائ�د للمدي�ن / رع�د ذي�اب حس�ن 
املحجوز لقاء طل�ب الدائن احمد خليل عبيد البالغ 
4100000 ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما تبدأ 

من اليوم التايل  والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 
املواصفات :

1 �  موقع�ه ورقمه : يق�ع يف قضاء الهندية نهاية 
حي العسكري 297/71 م4 الرشيده  

2  �جنسه ونوعه : ملك رصف
3 � ح�دوده واوصاف�ه : كم�ا م�ؤرش يف خارط�ة 

العقار هيكل مسقف  
4 � مشتمالته : اليوجد

5- مساحته: 200م2
6 �  درجة العمران: جيدة

7 � الشاغل : املدين 
8 � القيمة  املقدرة: خمسون مليون دينار ال غري  
�����������������������������������������

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : 2582

التاريخ : 2021/3/3
بن�اء ع�ىل الدعوى املقام�ة من قب�ل  املدعي )عيل 
كري�م حمزة عب�د الله ( ال�ذي يطل�ب تبديل لقبه 
وجعله ) الس�المي( بدال من ) كري�ط(  فمن لديه 
اعرتاض  مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
عرشة ايام وبعكسه س�وف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )24( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������������
فقدان وثيقة مدرسية

فقدت مني الوثيقة املرقم�ة العدد 102 برقم 104 
يف 2019/12/15 الصادر من مديرية تربية املثنى 
املعنون�ة اىل جامع�ة املثن�ى كلي�ة العلوم دراس�ة 
مس�ائية باس�م / حيدر جب�ار جلعوط م�ن يعثر 

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

فقدان وثيقة مدرسية
فق�دت مني الوثيقة املرقم�ة  00083465 – 29 يف 
2020/12/12 الصادرة من متوسطة الفراهيدي 
املعنونة اىل اعدادية  الفرسان باسم / مقتدى عباس 

جبار من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
�����������������������������������������

إىل الرشيك علياء صكر زهراء 
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض 
اص�دار اجازه بناء للعقار املرق�م 55609 /3 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات 

دون حضورك طالب االجازه 
حيدر حسني كدر

�����������������������������������������
إىل الرشيك زهراء عبد الكاظم 

توجب عليك الحضور إىل صندوق االسكان العراقي 
ف�رع النج�ف وذلك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عىل 
قي�ام رشيك زينب عبد امله�دي محمود بالبناء عىل 
حصته�ا املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 77700 /3 
ح�ي النرص خالل مده خمس�ه ع�رش يوما داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 265/ب2021/4

التاريخ 2021/3/3
اعالن

اىل / املدعى عليها ) حوراء فالح جعفر( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك 

والذي يطلب فيها الحكم بالزامك 
 واملدعى عليه الثاني فريد وحيد حسن  بتاديتكما 
ل�ه  بالتكافل والتضامن فيما بينك�م مبلغا قدره 
)1200$  عن القرض املؤرخ 2019/8/29  ونظرا 
لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة كربالء واش�عار مختار 
كرب�الء منطق�ة ح�ي الن�واب عليوي عب�د عبود 
جودة  لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافعة 2021/3/17 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 264/ب2021/4

التاريخ 2021/3/3
اعالن

اىل / املدعى عليه ) عادل عبد الكاظم حسن( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك 

والذي يطلب فيها الحكم بالزامك 
 واملدع�ى علي�ه االخ�ر بالتكاف�ل والتضامن فيما 
بينك�م مبلغا مق�داره  )2700 دوالر امريكي عن 
ق�رض مؤرخ يوم  2019/4/25  ونظرا ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف 
محكمة بداءة كربالء واش�عار مختار حي سومر 
االوىل محمد جواد كاظم مرسبت  لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
املرافعة 2021/3/17 التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 605    
املحلة او رقم واسم املقاطعة : البديرية

الجنس : دار عىل شارع تجاري
النوع : ملك
رقم الباب 

رقم الشقة 
املساحة  : 1 اولك  و 52 مرت و 72 سنتمرت  

املشتمالت : اس�تقبال وغرفة نوم وصالة ومطبخ 
وحمام ومرافق صحية وثالث غرف نوم وحمام     

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:

الشاغل : املالك
مقدار املبيع : حصه عبد الله حسني عبد الله

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة باملزايدة 
العلنية العقار املوص�وف اعاله العائد للراهن عبد 
الله حس�ني عبد الله لقاء طلب الدائن عالء يوسف 
حسن  املستحق البالغ )75000000 دينار (  فعىل 
الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل )30( يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن  مستصحبا معه تامينات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% من 
القيم�ة املقدرة  للمبيع البال�غ ) 120,000,000( 
مائة وعرشون مليون دينار وان املزايدة س�تجري 

يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 
قيمة حصة عبد الله حسني عبد الله 80,000,000 

ثمانون مليون دينار 
حسنني كاظم الحار

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 248 / 2021 
التاريخ : 1 / 3 / 2021 

م / نرش فقدان 
قدم املدعو ) حس�ني جربو محمد ( عىل ش�قيقه 
املفقود ) حس�ن جربو محم�د ( الذي فقد بتاريخ 
25 / 4 / 2007 ول�م يت�م العث�ور علي�ه لحد االن 
تق�رر ن�رشه يف صحيفت�ني محليت�ني رس�ميتني 
وم�ن لديه معلومات عن املفقود الحضور اىل هذه 
املحكم�ة خالل ع�رشة ايام من تاري�خ االعالن لذا 

الحضور اىل اقرب مركز رشطة .
القايض 

فائق مشعل صالح

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 166 / ش / 2021 
التاريخ : 1 / 3 / 2021 

اعالن / تبليغ 
اىل املدعى عليه / س�يف الله خلف عبد الله – 

مجهول محل االقامة 
اقامت املدعية ) افراح عطا جاس�م ( الدعوى 
املرقم�ة 166 / ش / 2021 والت�ي تطل�ب 
فيه�ا تأيي�د حضان�ة اطفالها كل م�ن ) االء 
تول�د 2014 وفداء 2015 ( وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك 
بواسطة صحيفتني محليتني واسعة االنتشار 
عىل موع�د املرافعة بتاري�خ 16 / 3 / 2021 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�دم 
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك او معذرة 
مرشوعة س�وف تجرى املرافعة بحقك غيابيا 

وفق القانون .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم 
�����������������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد : 158 / ش / 2021 
التاريخ : 1 / 3 / 2021 

اعالن / تبليغ 
اىل املدعى عليه / ثامر موىس محمد – مجهول 

محل االقامة 
اقامت املدعية ) هدية احمد حس�ن ( الدعوى 
املرقمة 158 / ش / 2021 والتي تطلب فيها 
اثب�ات نس�ب طفلتها ) نرباس تول�د 1 / 8 / 
2014 ( وبالنظر ملجهولية محل اقامتك قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني 
محليتني واس�عة االنتشار عىل موعد املرافعة 
بتاري�خ 16 / 3 / 2021 الس�اعة التاس�عة 
صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال من 
ين�وب عنك او معذرة مرشوعة س�وف تجرى 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )العباسية ( وملدة  )سنة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل 
من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباس�ية او اللجنة خالل )15( يوما تبدء 
من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة 
بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة 
املق�درة بموج�ب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكت�اب محافظ النجف / مكتب 
الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة 
)الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( 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 � ع�ىل املس�تاجر جل�ب ص�ورة )هوي�ة االح�وال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية 

العراقية( 
2 � عىل املستأجر 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 الحرف 
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
مقابل محكمة العباسية  12م2 70/38-70/37-70/36 حوانيت 1

الشارع العام / مجاور المجلس البلدي السابق 12م2 10/8 كشك 2
مجاور مدرسة العباسية االبتدائية 12م2 10/7 كشك 3

الشارع الفرعي / خلف بناية المخزن  14م2 14/15 حانوت 4
الشارع العام / مقابل مستشفى االمام السجاد ع 9م2 12/5 كشك 5

مقابل محكمة العباسية 9م2 12/7 كشك 6
الشارع الفرعي / مقابل كراج ال بدير 18م2 14/41 حانوت 7
السوق العصري / مقابل كراج الشرمان 18م2 11/17 حانوت 8

السوق العصري/ مقابل ساحة بيع الفواكه والخضر 10م2 13/12-13/20-13/19-13/18 حوانيت 9
الشارع الفرعي / مقابل كراج ال بدير 10م2 13/15 حانوت 10
السوق العصري / مقابل كراج الشرمان 10م2 13/29 حانوت 11

الحي الصناعي 10م2 13/17 كراج حرفة صناعية 12
مقابل محكمة العباسية 6,25م2 10/6 كشك 13

العدد / 86
التاريخ 2021/3/1

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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امـضـاءاتمساحة للرأي

لقاء احلضارات يف باب االمام عيل )عليه السالم(كان يا ما كان زارنا بابا الفاتيكان

المهندس علي هادي الركابيقيس النجم

عندم�ا يق�ال أن الح�وادث تصنع الرج�ال، فقد يك�ون الحدث ليس 
كب�راً، ولك�ن أن يصنع الرج�ال الح�دث بقيمته فتلك ه�ي العظمة 
بعينها، فاملكان أبس�ط ما يكون لكنه أروع م�ا يمكن أن يلتقي فيه 
قطبا الديانة اإلس�امية واملس�يحية، فعظمة املكان تستمد هيبة قلَّ 
نظرها، من هيبة ذلك العالم املتواضع السيد عيل السيستاني )دامت 
بركات�ه( يف تل�ك املدينة القديمة م�ن النج�ف األرشف، ليحرض لقاء 
مع البابا الفاتيكان، يف حدث تأريخي ش�هده العام )2021( والعالم 
يش�هد تحديات سياس�ية وصحية خطرة، لكن ه�ذا اللقاء والحدث 

يحمان يف طياتهما الكثر والكثر، النه لقاء االجداد واالمجاد. 
الخامس من آذار وطئت أقدام البابا الفاتيكان أرض الحضارة، واملجد، 
والتعاي�ش، األرض الطاهرة صاحبة التن�وع األكثر غزارة يف املنطقة 
العربي�ة، ح�رض اىل العراق ليق�ول للبرشية: أن األديان الس�ماوية ال 
تم�وت بموت أنبيائها بل عىل العكس تعيش خالدة حينما تكون بأيٍد 

أمينة، لتعيش البرشية بسعادة وسام.
عال�م اليوم م�يلء بالعن�ف والحقد والكراهي�ة، وهذه كله�ا نبذتها 
جميع الديانات السماوية، فمملكة األرض وَمْن عليها تعاني القسوة 
والتوح�ش والحرة، أما لقاء الزعامات الديني�ة الكبرة فيعني األمل 
والحكم�ة، لدرج�ة ُيرتجى م�ن آثارها أن تك�ون يف طياتها رس�ائل 
إيجابية للعالم، لنرش املحبة والتسامح والتعايش، ومساعدة الشعوب 

املقهورة عىل النهوض، فَمْن يرحم يف األرض يرحمه َمْن يف السماء.
املايض والحارض واملس�تقبل، أزمات متداخلة ومش�رتكة يف حوادثها 
ورجاالته�ا، فأينما يح�ل االعت�دال والتواضع والتدبر تح�ل الحكمة 
واملس�اواة والس�عادة، ومهم�ا يح�اول البع�ض إعط�اء ص�ور من 
التشويش، والخداع والزيف والتنكيل، عن زيارة البابا للعراق سيفشل 
ألنها يف حقيقتها تعني الكثر لنا كمسلمني وإلخواننا من املسيحيني، 
وما حملتها رسالته من وضوح باننا معكم، أيها العراقيون مسلمون 

ومسيحيون، وكل االطياف.
املايض يحم�ل لنا صورة واضح�ة عن التعايش واالهتم�ام، من قبل 
اإلمام عيل )عليه السام( عندما كان يعتني ويحتضن عامل مسيحي 
ه�رم مخلص حت�ى وفات�ه، واليوم س�جل التاري�خ مواقف مرشفة 
للس�يد عيل السيس�تاني يف الدفاع عن حقوق املس�يحيني، يف األرايض 
الت�ي اس�تباحها اإلره�اب من عراقنا بع�د )2014( لتك�ون رجاالت 
املايض والحارض حوادث عظيمة، كي نأخذ منها دروس املستقبل، يف 

التعايش مع الطوائف األخرى.
ختاماً: مهمتنا هي أن تعيش الطائفة مع أخواتها دون طائفية تذكر، 
أو حقد دفني، والحليم تكفيه اإلش�ارة، فزيارة البابا تعني الكثر ملَْن 

هم يف سدة الحكم، لو كانوا يفقهون!

لس�ت متاك�دا مما س�اكتبه الحقا؛ وس�يخالفني الكثر يف ال�راي؛ لكن اليش 
الوحيد الذي سيتفق عليه الجميع هو ان الزيارة البابوية للعراق والول مرة يف 
التاريخ، هي رس�الة الهية غيبية كب�رة تحمل اكثر من معنى وداللة؛ حدثت 
يف زمن االمام السيس�تاني، مرجع الشيعة املسلمني االعىل  يف العالم، ويف باب 
ع�يل اب�ن ابي طالب ع، والتي ربما س�تكون الحقا نقط�ة التحول الرئييس يف 

تاريخ العراق الحديث.
الب�د للعالم يف الق�رن الواحد والعرشين م�ن حوار حض�ارات واديان، وحوار 
حقيق�ي يبن�ى ع�ىل التعايش الس�لمي واالخاقي ب�ني االمم واالدي�ان. جاء 
البابا اىل العراق يحمل رس�الة كبرة وعظيمة سيناقش�ها مع حرب املس�لمني 
االعظم االمام السيستاني؛ الذي وجدت فيه الفاتيكان وقديسها الصدر االكرب 
واالذن الصاغية لسماع الراي والراي االخر؛ وخر ممثل  لامام عيل ع يف زمن 

الغيبة.
لقد اثبت االمام السيس�تاني للعالم ان رس�الة محمد ص وعيل ع هي نفسها 
رس�الة السيد املسيح وكذلك رسالة االنبياء جميعا؛ جسدها يف اكثر من حدث 
مه�م تمعن فيعه العالم جميعا ابرزها فتوى الجهاد الكفائي، وفتوى الس�نه 
انفس�نا، واي�واء النازحني، الدعم املطلق لايزيدين والش�بك، اقرار الدس�تور 
والديمقراطي�ة يف الع�راق وكان دائما طيل�ة فرتة الثاثني عام�ا من زعامته 

اإلسامية، صاحب مواقف كبرة وقف لها العالم اجاال واكبارا.
كل ذل�ك ق�رره الفاتيكان وحربها االكرب الذي يتبعه اكث�ر من اربعة مليارات 
مس�يحي يف العال�م وهم االكثري�ة يف العالم، ان الحوار ه�و الطريق االخر يف 
ه�ذه املرحلة املهمة من تاري�خ العالم؛ حيث ان الحوار واللقاء التاريخي  مع 
االمام السيس�تاني يمث�ل انعطافة مهمة جدا س�تاتي ثماره�ا الحقا؛ حيث 
ان هذه الس�اعة م�ن اللقاء تمثل خارطة طريق التعاي�ش والعاقات الدينية 
بني الش�عوب وعىل الجميع تقبل االخر مهما كان فالحوار اس�اس حل جميع 
املعضات، والتحديات الكبرة التي تواجه االنسانية يف هذا العرص؛ مثل الظلم 
والقه�ر والفقر واالضطهاد الديني والفكري. وعىل جميع القيادات الدينية يف 

العالم تثبيت قيم التعايش السلمي والتضامن االنساني يف كل املجتمعات. 
ح�دث الحوار واللق�اء التاريخي عىل بع�د امتار قليلة من مرقد س�يد الحوار 
واالنس�انية والتعايش عيل ابن ابي طالب ع والذي كرس حياته لخدمة الناس 
والتعاي�ش بينهم ورس�م الخارط�ة االخاقية والتعاون والس�ام بني االديان 
جميع�ا تلك هي خصال عيل فكي�ف يكون تلميذه االمام السيس�تاني.. فعا  

سيكون سائرا يف نفس الطريق ونفس االهداف االنسانية السامية.
كلمت�ان احدهم�ا لامام السيس�تاني العظي�م: لقد اّدخ�رك الل�ه واجتباك، 
وحفظ�ك من بطش ص�دام امللعون طيلة حكمه؛ لتكون رج�ل العالم يف هذه 
املرحلة تسوس�ه بحكمتك وحنكتك، وتس�وده بتواضع�ك وترابيتك واخاقك. 
ولقداس�ة الباب�ا فرنس�يس: نرحب ب�ك يف نجف ام�ر املؤمنني، نج�ف العلم 
والعلماء؛ وهنيئا لك وانت تعبق بنس�يم الجبل األشم املرجع االعىل السيد عيل 
السستاني يف لحظات ستتذكرها ما حييت وسيتذكرها التاريخ ايضا ما بقي 
الدهر ابدا؛ انها عظمة االس�ام وعاملية التش�يع؛ ورس�الة االنسانية قبل كل 
ذلك؛ مفادها عندما يلتقي االس�ام كله باملس�يح كله ينتج السام الذي خلق 

الله البرش من اجله.

»اقدم تغريدة لتويرت« معروضة للبيع
عرض ج�اك دوريس الرئيس 
التنفي�ذي لرشك�ة »توي�رت« 
وأحد مؤسسييها، أول وأقدم 
تغري�دة ن�رشت ع�ىل املنصة 
ع�ىل اإلطاق يف م�ارس/آذار 
م�ن الع�ام 2006، للبي�ع يف 
مزاد ع�ىل اإلنرتن�ت ك�«رمز 

غيز قابل لاستبدال«.
الس�بت  ي�وم  وق�ام دوريس 
بنرش تغريدة تضمنت رابطاً، 
إىل  علي�ه  ينق�ر  م�ن  يأخ�ذ 
موق�ع م�زاد »فاليوبل�ز باي 
سنت«، حيث تظهر التغريدة 
املعروض�ة للبي�ع والتي كتب 
فيه�ا دوريس قب�ل 15 عاماً: 

»أعمل عىل إعداد تويرت الخاص بي«.
وق�د تلق�ت التغريدة حت�ى اآلن عروض رشاء 
بلغ�ت 2.5 ملي�ون دوالر حت�ى كتاب�ة ه�دا 

التقرير.
وتعد »الرموز غر القابلة لاستبدال« املعروفة 
باسم »NFT«، رموز رقمية فريدة توثق أصالة 
وملكي�ة املواد الرقمية ع�ىل اإلنرتنت، وتحقق 
التذكارات الرقمية مثل الصور ومقاطع فيديو 

واملحتوى غر امللموس املتوفر عىل اإلنرتنت.
وم�ن بني املزايدين ع�ىل رشاء تغريدة دوريس، 
رجل األعمال الصيني، جاس�تن صن، مؤسس 
منصة العمات املشفرة »ترون«، والذي عرض 

رشاء التغريدة مقابل 2 مليون دوالر.
وي�رشح موق�ع »فاليوبل�ز ب�اي س�نت« أن 
التغري�دة س�تواصل التواج�د ع�ىل »توي�رت« 
بعد بيعه�ا، موضح�اً أن ما يمتلكه املش�رتي 
عند إتم�ام العملية هو ش�هادة رقمية فريدة 

للتغريدة، موقع�ة وتم التحقق 
منها من قبل صانع التغريدة.

كما يؤك�د املوقع أن الش�هادة 
الرقمي�ة املوقع�ة تص�در مرة 
واحدة فقط، وتوقع باستخدام 
تقنية تش�فر تتضم�ن بيانات 
وصفية للتغري�دة األصلية مثل 
تاريخ نرشها، ومحتوى نّصها، 
لنرشه�ا،  الزمن�ي  والطاب�ع 
والتوقي�ع الرقم�ي م�ن عنوان 
لصان�ع  املش�فرة  املحفظ�ة 

التغريدة.
ويصف »فاليوبلز باي س�نت« 
الرقم�ي  املحت�وى  امت�اك 
ب�«االس�تثمار امل�ايل ال�ذي ل�ه 
قيمة عاطفي�ة، ويطور عاقة ب�ني املجمعني 
وصانعي املحت�وى. مثل التوقي�ع عىل بطاقة 
بيسبول، تعد رموز NFT توقيع صانع املحتوى 

عىل املحتوى، ما يجعله نادراً وفريداً وقّيماً«.
وعند إتمام عملية البيع، يتلقى صانع التغريدة 
األص�يل 95٪ من قيمة الصفقة، يف حني يتلقى 
موق�ع »فاليوبلز باي س�نت« ال��5٪ املتبقية 

ملواصلة تشغيل املوقع.

أخربت املختصة بأم�راض الجهاز الهضمي والتغذية، نوريا ديانوفا، قناة 
»زفيزدا« الروسية أنه يمكن تناول الطعام يف الليل دون اإلرضار بالجسم.
وأش�ارت الخبرة إىل أن ه�ذه القضية تتعلق بجانب�ني يف آن واحد: نفيس 

وفسيولوجي.
وقالت الخبرة: »الفس�يولوجي ه�و أنه يف الليل يعمل عص�ب املبهم. إنه 
يبطئ جميع العمليات عن قصد - وبالتايل يستعيد الجسم حيويته. نتنفس 
بعمق، ولكن أقل. من ناحية الهرمونات، فإن العكس هو الصحيح. يسود 

هرمون التجديد والنمو. ويحفز املياتونني«.
وش�ددت عىل خلفية ه�ذا، تتباطأ االنقباض�ات، وتقل عملي�ات الهضم، 

وبالتايل تحتاج املعدة إىل الربوتني، ولكن سهل الهضم فقط.
وأضافت الطبيبة: »اللحوم عىل ش�كل طعام لألطفال مناسبة هنا. سوف 
تنزل بس�هولة ولن تتجمع. إذا أكلت لحًما عادي�ا، ففي الصباح لن يكون 

لديك شهية أو شهية قليلة«.

أف�ادت وكالة “”بلومربغ” نقا عن مص�ادر يف الحكومة األمريكية أن ما ال 
يقل عن 60 ألف مؤسس�ة حول العالم تعرضت لاخرتاق، بسبب ثغرة أمنية 

.”Microsoft Exchange Server“ يف برنامج
وبحس�ب املس�ؤول يف الحكومة األمريكية ف�إن القراصنة س�عوا إىل إلحاق 
ال�رضر بأكرب ع�دد ممكن م�ن أجه�زة الكمبيوت�ر، قب�ل أن تتمكن رشكة 

“مايكروسوفت” من تأمني جميع عمائها بشكل كامل.
وأكد املصدر ذاته أن أكثر من 60 ألف مؤسسة حول العالم تستخدم منتجات 

Microsoft ترضرت من عمليات االخرتاق.
ووفقا للوكالة فإنه إذا استمر عدد املترضرين يف النمو، يمكن اعتبار الحادث 

أزمة أمن إلكرتوني عاملية.
ونقل�ت “بلومربغ” ع�ن مصادر يف اإلدارة األمريكية أن�ه يتم اتخاذ خطوات 
ع�ىل جميع مس�تويات الحكومة األمريكي�ة “لتقيي�م ومعالجة” ترصفات 

القراصنة.

أغذية يمكن تناوهلا يف الليل دون
 اإلرضار باجلسم

اخرتاق أكثر من 60 ألف مؤسسة 
حول العالـم

فيسبوك ختضع لتحقيق بشأن العنرصية يف التوظيف والرتقيات
كش�فت تقاري�ر، أن رشك�ة “فيس�بوك” 
للتحقيق،  للتواص�ل االجتماع�ي تخض�ع 
بشأن إمكانية وجود عنرصية “منهجية” 
يف التعيين�ات والرتقي�ات الوظيفي�ة داخل 

أروقتها.
اللجن�ة  أن  “روي�رتز”  وكال�ة  وذك�رت 
 )EEOC( األمريكية لفرص العمل املتكافئة
رشع�ت يف التحقيق مع “فيس�بوك” حول 
تل�ك االتهام�ات، وذلك بع�د أن تقدم مدير 
برام�ج داخل الرشك�ة، أوس�كار فينيزي، 
و4 مرشحني الشبكة االجتماعية بالتمييز 

ض�د املتقدمني واملوظفني الس�ود، من خال 
تقييماته�ا الذاتية ودفعها بالقوالب النمطية 

العنرصية.
وأش�ارت “رويرتز” إىل أن ثاثة منهم تقدموا 

بالش�كوى ضد “فيس�بوك” يف يوليو/ تموز 
املايض، بينما انضم الرابع إليهم يف ديسمرب/ 
كان�ون األول، ول�م تتلقى اللجن�ة األمريكية 
لف�رص العمل املتكافئة خال األربعة أش�هر 

املاضية سوى إحاطات من جانبي القصة.

يف  عليه�ا  املتن�ازع  السياس�ات  وم�ن 
الش�كوى املقدمة هي “املكافآت” املتعلقة 
بالتوظي�ف، إذ تمنح “فيس�بوك” ما يصل 
إىل 5000 دوالر كمكاف�آت إذا ت�م توظيف 
أحد املرش�حني، لكن هذه اإلح�االت تميل 
إىل عك�س الرتكيب�ة الس�كانية للموظفني 
الحالي�ني وال�رضر ملقدم�ي الطلب�ات من 
السود )الذين يشكلون 3.9٪ من املوظفني 
األمريكيني اعتبارا من ش�هر يونيو/تموز 
امل�ايض(.وال توج�د ضمانات ب�أن تحقيق 
اللجنة األمريكية لف�رص العمل املتكافئة، 
س�يؤدي إىل اتخاذ إجراء رسمي التي رفضت 
التعليق عىل تقرير “رويرتز”، لكن “فيسبوك” 
قالت إنه�ا تأخذ اتهام�ات التمييز “بجدية” 

وتحقق يف “كل قضية”.

كشف الدكتور أندريه زفونكوف، أخصائي طب 
نقل الدم، اختبارات الدم التي يجب إجراؤها بعد 
اإلصابة بمرض “كوفي�د-19” ملنع املضاعفات 
املحتمل�ة. ويش�ر الدكت�ور يف حدي�ث لرادي�و 
“س�بوتنيك”، إىل أن إحدى املضاعفات الخطرة 
مل�رض “كوفي�د-19” ه�ي اختال تخث�ر الدم. 
لذلك عىل كل من تعاىف منه، االس�تمرار بمراقبة 

تخث�ر الدم خال فرتة إضافية. ويقول، “ينصح 
 INR املتعافني من “كوفيد-19 بإجراء تحليل دم
الخاص بتحديد رسعة تخثر الدم بصورة دورية 
خال س�تة أشهر بعد الش�فاء من املرض. فإذا 
كانت النتيج�ة أقل من 1.5 فاألمر مقلق ويجب 
تن�اول األدوية الخاصة بتقلي�ل كثافة الدم وإذا 
كانت 1.8-1.85 ف�كل يشء عىل مايرام، وليس 

هن�اك ما يقلق بش�أن تكون جلط�ات دموية.. 
ولكن إذا كان 2 وأعىل، فإنه يشر إىل أن الشخص 
أف�رط يف تناول األدوي�ة املخفف�ة لكثافة الدم، 
لذلك يجب استش�ارة الطبيب لتقليل الجرعة أو 
إلغائها”. ويضيف موضح�ا، يجب عىل الجميع 
بم�ن فيه�م األصح�اء والذين ه�م يف مجموعة 

الخطر، إجراء هذا التحليل دوريا.

ما الطريقة للسيطرة عىل أخطر مضاعفات »كوفيد-19«؟

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

بالوثيقة.. مكتب اإلمام السيستاين يعزي بوفاة وكيل املرجعية
 يف سلطنة ُعامن

ع�زى مكت�ب املرج�ع الديني األعىل آي�ة الله 
العظم�ى، اإلم�ام الس�يد ع�يل السيس�تاني، 
س�لطنة  يف  العلي�ا  املرجعي�ة  وكي�ل  بوف�اة 
املوس�وي. ع�يل  ب�ن  رشف  الس�يد  ُعم�ان، 

 

 وبحس�ب بي�ان ملكت�ب املرجع االع�ىل تلقت 

وكال�ة }الف�رات نيوز{ نس�خة من�ه، »تلقينا 
ببال�غ األىس واألس�ف نبأ وف�اة العالم الجليل 
ب�ن ع�يل  الس�يد }رشف  الخطي�ب  العام�ة 
املوسوي{ الذي قىض عمره الرشيف يف ترويج 
الدي�ن وخدمة املؤمنني«. وأض�اف »وأذ نعزي 

أرسته الرشيفة وس�ائر محبيه وعاريف فضله 
من أه�ايل ُعمان الكرام يف ه�ذا املصاب األليم 
نسأل الله العيل القدير للفقيد السعيد الرحمة 
والرضوان ولذويه الصرب والس�لوان، وال حول 

وال قوة اال بالله العيل العظيم«.


