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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

استنزل الرزق بالصدقة العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

األعرجي للسفري األملاين:
 نستغرب ختيل بعض الدول عن 

متابعة مواطنيها يف »اهلول«
ص2

الدفاع الربملانية تدعو إىل إقرار قوانيـن املعلوماتية واملخابـرات واألمـن الوطنـي
املتحدث باسمه: قوات مكافحة اإلرهاب نفذت أسلوبا غري مسبوق يف »األسد املتأهب«

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

طال�ب النائب الثاني لرئي�س مجلس النواب 
بشري الحداد، أمس السبت، القوى السياسية 
بحس�م الخالف�ات للوص�ول إىل توافق يمهد 
الطريق لتمرير مرشوع قانون املوازنة وفق 
اإلجراءات الترشيعية والسياقات الدستورية 
وبما يريض جميع األطراف واملكونات، مشرياً 
إىل احتمالية عودة وفد إقليم كوردس�تان إىل 

بغداد الستكمال مناقشات املوازنة. 
وت�رأس الحداد اجتماع اللجن�ة املالية لبحث 
يف  االتحادي�ة  املوازن�ة  قان�ون  ومناقش�ة 
فندق الرش�يد وس�ط بغداد بحض�ور وزراء 
النفط، املالية، التخطيط، الكهرباء، اإلعمار 
واإلس�كان، العم�ل والش�ؤون االجتماعية، 

وبحضور رئيس مجلس الخدمة االتحادي.
وج�رى خ�الل االجتم�اع بح�ث ومناقش�ة 
تفصيلية لبنود ومواد مرشوع قانون املوازنة 
االتحادية لعام 2021 واملدرجة ضمن جدول 
أعم�ال جلس�ة )الي�وم( األح�د، فيم�ا تمت 
دراس�ة املوازنات لل�وزارات الخدمية وأبواب 
ال�رف للمش�اريع الخدمية يف ح�ال إقرار 

املوازنة.
وأك�د الح�داد ع�ى »أهمي�ة إق�رار املوازنة 
ألنها تمس األوض�اع العامة ومرتبطة بعمل 
الوزارات واملش�اريع الخدمية وتوفري فرص 
عمل للشباب«. وشدد عى »رضورة معالجة 
ارتف�اع األس�عار للم�واد الغذائية والس�لع 
وإيج�اد الحل�ول والبدائ�ل لتداعيات س�عر 

الرف للدينار العراقي«.
التفاصيل ص2

اجتامع الربملان و6 وزراء: اخلالفات مستمرة بشأن املوازنة
وفد إقليم كردستان سيعود جمددًا إىل بغداد.. و »صراع جديد« بشأن بنود االنفاق.. وتعنت بشأن »اإلبقاء« على سعر الدوالر حمافظ البرصة يتابع

 طلبات املواطنني ويتحدث عن خطة 
إلنشاء كورنيش يف الفاو

النقل تعلن تأهيل 
واعادة خطوط السكك الشاملية: 

لرفع كفاءهتا

الصحة ختاطب
 املواطنني حول اللقاح: فعال للقضاء 

عىل كورونا

ص3

ص3

ص2

إيران والصني توقعان اتفاق تعاون اسرتاتيجي ملدة )25( عامًا

رئيس الوزراء يعد التنامي السكاين حتد جديد: 
العراقيون يزدادون مليون نسمة سنويًا

ص3 ص2 ص3

وزير الزراعة
 من علوة الرشيد: ارتفاع أسعار 

الطامطم مؤقت

الداخلية تكشف حصيلة املامرسات  
يف عدة حمافظات: متهمون بجرائم 

خمتلفة خلف القضبان

نينوى: توزيع 200 قطعة 
ارض سكنية عىل موظفي 

بلدية املوصل

       بغداد / المستقبل العراقي

وقع�ت إي�ران والص�ن، أم�س الس�بت، اتف�اق تع�اون 
اس�راتيجي مدت�ه 25 عاما، يعالج القضاي�ا االقتصادية 
وس�ط عقوبات أمريكية قاس�ية عى إيران، حسبما ذكر 
التلفزيون الرس�مي. وفقا للتقرير، تغطي االتفاقية التي 
أطلق عليها اسم الرشاكة االسراتيجية الشاملة، مجموعة 
متنوعة م�ن األنش�طة االقتصادية من النف�ط والتعدين 
إىل تعزيز النش�اط الصناعي يف إي�ران، فضال عن التعاون 
يف مج�ال النق�ل والزراعة. ولم يتم الكش�ف عن تفاصيل 
إضافي�ة ع�ن االتفاقي�ة، حي�ث ش�ارك وزي�ر الخارجية 

اإليراني محمد جواد ظري�ف ونظريه الصيني وانغ يي يف 
مراس�م بمناس�بة الحدث. وتعد االتفاقية املرة األوىل التي 
توق�ع فيها إيران مثل هذا االتف�اق املطول مع قوة عاملية 
ك�رى. ويف ع�ام 2001، وقع�ت إي�ران وروس�يا اتفاقية 
تعاون مدتها 10 س�نوات، مختص�ة باملجال النووي، وتم 
تمديده�ا إىل 20 عاما من خالل تمديدين مدة كل منهما 5 
سنوات. وقبل مراسم السبت، التقى يي بالرئيس اإليراني 
حس�ن روحاني واملبع�وث اإليراني الخاص املس�ؤول عن 
االتفاقية عيل الريجاني. والجمعة، وصف س�عيد خطيب 
زاده، املتحدث باس�م الخارجية اإليرانية، االتفاقية بأنها 

»عميقة ومتعددة الطبقات وكاملة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  كش�ف 
الكاظم�ي، أم�س الس�بت، ع�ن تحد 
امام الدول�ة العراقية، فيما اش�ار اىل 
ان العراقي�ن يزدادون مليون نس�مة 
س�نويا. وق�ال الكاظم�ي يف مقابل�ة 
العربي�ة  ال�دول  »ع�ى  ان  صحفي�ة 
تج�ارب  م�ن  واالس�تفادة  التكات�ف 
البع�ض، ويج�ب ان نح�ول الطاقات 
لخدمة ش�عوبنا ومس�تقبلنا«، مبينا 

انه »من غري املعقول ان يبقى ماضينا 
افضل من حارضنا«.

»رضورة  ع�ى  الكاظم�ي  وش�دد 
التع�اون«، الفت�ا اىل ان »ل�دى م�ر 
تجرب�ة ممتازة يف مج�ال االعمار، الن 
االخري بحاجة لالستفادة من التجربة 
املري�ة يف قضية االس�كان والتنمية 
موظف�ي  ادارة  وقضي�ة  البرشي�ة 

الدولة«.
وتاب�ع الكاظم�ي »لدين�ا تح�د كبري 
لالس�كان يف الع�راق، حي�ث ان هناك 

زيادة سنوية بمليون شخص«، داعيا 
املج�يء  اىل  املري�ن  »املس�تثمرين 

للعراق والعمل عى االستثمار«.
واكد ان »العراق بلد غري مس�تقر منذ 
فرة طويل�ة، وعرنا الح�رب االهلية 
رغ�م  تحس�ن  يف  االمن�ي  والوض�ع 
محاوالت البعض«، موضحا ان »هناك 
من يح�اول ف�رض صورة معاكس�ة 
للواقع ولك�ن الحكومة جادة بحماية 
املس�تثمرين«.وبن ان »العراق عربي 
وس�يبقى عربي�ا، وهن�اك رصاع عى 

الس�لطة اكث�ر من ما ه�و رصاع عى 
نظ�ام الدول�ة«، الفت�ا اىل ان »هن�اك 
م�ن يبح�ث عن ال�ال دول�ة يف العراق، 
فيخرج�ون بتريح�ات ومح�اوالت 
ابع�اد العراق ع�ن مواقع�ه الجغرايف 

والتاريخي ولن نسمح بذلك«.
وشدد الكاظمي عى ان »العراق منفتح 
عى كل دول الخليج العربي واالشقاء 
يف املحيط العربي وعى جميع الجريان 

بما فيهم ايران وتركيا«.
التفاصيل ص2

ص3

املرور تصدر
 توجيهًا بشأن حاميل 

بطاقات االستثناء

مستشار حكومي يربط تقليل نسبة الفقر يف العراق بإقرار املوازنة
حقوق االنسان تدعو احلكومة إلعالن حالة الطوارئ بسبب ارتفاع اسعار املواد الغذائية
ادراج مبالغ االجازات املرتاكمة ملنتسبي اجليش يف املوازنة

ص2

ص2

ص2
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الصحة ختاطب املواطنني حول اللقاح: فعال للقضاء عىل كورونا
     بغداد / المستقبل العراقي 

دع�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، أم�س الس�بت، 
املواطن�ن إىل تلقي جرعات لق�اح كورونا، فيما 

حددت طريقة الحصول عىل اللقاح.
وذكر املتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه »ندعو 
امل����واطن�ن إىل تلق�ي اللق���اح�ات املضادة 

لكورونا«. 
وب�ن، أن »تلق�ي الجرع�ات يأت�ي ع�ر املناف�ذ 
التلقيحية التي نرشت ع�ر موقع وزارة الصحة 
لعم�وم املحافظ�ات وع�ر التس�جيل باملنص�ة 

االلكرتونية املثبتة يف املوقع الرسمي للوزارة«. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

طالب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشري 
الحداد، أمس الس�بت، القوى السياسية بحسم 
الخالف�ات للوص�ول إىل تواف�ق يمه�د الطريق 
لتمرير مرشوع قان�ون املوازنة وفق اإلجراءات 
الترشيعية والس�ياقات الدستورية وبما يريض 
جميع األطراف واملكونات، مش�رياً إىل احتمالية 
عودة وفد إقليم كوردستان إىل بغداد الستكمال 

مناقشات املوازنة. 
وت�رأس الح�داد اجتم�اع اللجنة املالي�ة لبحث 
ومناقش�ة قان�ون املوازنة االتحادي�ة يف فندق 
الرش�يد وس�ط بغ�داد بحض�ور وزراء النفط، 
املالية، التخطيط، الكهرباء، اإلعمار واإلسكان، 
العمل والش�ؤون االجتماعية، وبحضور رئيس 

مجلس الخدمة االتحادي.
وجرى خالل االجتماع بحث ومناقشة تفصيلية 
لبنود ومواد مرشوع قان�ون املوازنة االتحادية 
لعام 2021 واملدرجة ضمن جدول أعمال جلسة 
)الي�وم( األح�د، فيم�ا تم�ت دراس�ة املوازنات 
لل�وزارات الخدمية وأبواب الرصف للمش�اريع 

الخدمية يف حال إقرار املوازنة.
وأكد الح�داد عىل »أهمي�ة إق�رار املوازنة ألنها 
تمس األوضاع العامة ومرتبطة بعمل الوزارات 
عم�ل  ف�رص  وتوف�ري  الخدمي�ة  واملش�اريع 
للش�باب«. وشدد عىل »رضورة معالجة ارتفاع 
األسعار للمواد الغذائية والسلع وإيجاد الحلول 

والبدائل لتداعيات سعر الرصف للدينار العراقي«.
وطال�ب نائ�ب رئي�س الرمل�ان أيض�اً 
»القوى السياس�ية بحس�م الخالفات 
للوصول إىل توافق يمهد الطريق لتمرير 
القان�ون وف�ق اإلج�راءات الترشيعية 
والس�ياقات الدس�تورية وبم�ا يريض 
ويلب�ي  واملكون�ات  األط�راف  جمي�ع 
حاج�ة املواطنن يف عم�وم محافظات 
الع�راق«. ويف مؤتم�ر صحف�ي عقده 
الح�داد بعد انته�اء االجتماع، توقع أن 
يع�ود وفد إقلي�م كردس�تان إىل بغداد، 
مؤك�داً ع�ىل رضورة مب�ارشة الوف�د 
اجتماعات�ه قبل عقد جلس�ة الرملان.  

ولفت إىل رف�ض أي تالعب بنص االتفاق املرم بن وفد 
إقليم كوردس�تان واألطراف الش�يعية، واصفاً االتفاق 

بن بغداد وأربيل ب�«القانوني«.  وأشار إىل أن االجتماع 
ل�م يتطرق إىل حص�ة إقليم كردس�تان، مبيناً أن حصة 

إقلي�م كردس�تان ليس�ت العائق أم�ام تمرير 
املوازنة، وأن أربيل »ملتزمة بنص االتفاق لكن 
بعض األطراف تتخذ م�ن حصة اإلقليم ذريعة 

الفتعال املعوقات«. 
من جانب آخر، أكد نائب رئيس الرملان بش�ري 
الحداد، الس�بت أن الوزراء الذين اس�تضافهم 
مجلس الن�واب، وأغلب أعض�اء اللجنة املالية، 

مع إبقاء سعر رصف الدوالر.  
وقال الحداد »س�يتم عقد اجتماع مع محافظ 
البنك املركزي وس�يتم تش�كيل لجنة مشرتكة 
من الحكومة والرملان للتباحث بش�أن كيفية 
الحف�اظ ع�ىل الس�عر م�ن دون أن يؤث�ر عىل 
أوضاع الس�وق«، مشرياً إىل أن »رئاسة مجلس 
النواب س�تعقد اجتماع�اً مع الكت�ل الرملانية 
قبيل انعقاد الجلس�ة للتوصل إىل اتفاق لتمرير 

املوازنة«.  
ولف�ت إىل أن »هن�اك أطرافاً تس�عى إىل عرقلة 
إق�رار مرشوع القان�ون وأن يبق�ى العراق بال 

موازنة هذا العام«.   
والجمعة، أعل�ن مجلس النواب ج�دول أعمال 
جلس�ته املقررة يوم األحد املقبل، حيث تضمن 
التصويت ع�ىل مرشوع قان�ون املوازنة املالية 

العامة لعام 2021.
وبحس�ب نس�خة من جدول األعمال، فجلسة 
األح�د املقب�ل س�تكون مخصص�ة للتصويت 
ع�ىل مرشوع قانون املوازن�ة العامة االتحادية 

لجمهورية العراق للسنة املالية 2021.
وقال مقرر الرملان العراقي، هوش�يار قرداغ إن تأجيل 
الجلس�ة من يوم الس�بت إىل الس�اعة 
الثالث�ة بع�د ظه�ر األحد جاء بس�بب 
عدم حسم النقاط الخالفية يف مرشوع 

القانون حتى اآلن.
وأف�ادت رئاس�ة مجلس الن�واب بأنه 
»بالنظ�ر الس�تمرار النقاش�ات حول 
م�رشوع قان�ون املوازن�ة و للحاج�ة 
اىل الصياغ�ات النهائية مل�واد مرشوع  
قان�ون املوازنة قررت رئاس�ة املجلس 
أن تك�ون جلس�ة الت�����صويت عىل 
م�رشوع قان�ون املوازن�ة ي�وم االحد 

املوافق 28اذار 2021«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعرب العراق، أمس السبت، عن استغرابه من 
تخيل بعض الدول ع�ن متابعة مواطنيها يف 

مخيم الهول وعدم املطالبة بهم وتسلمهم.
وقال�ت مستش�ارية األمن القوم�ي يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه إن 
املستشار قاس�م االعرجي استقبل »بمكتبه 

القائ�م باألعمال األملاني يف بغداد، بيرت فلتن، 
والوف�د املرافق ل�ه«.  وجرى خ�الل اللقاء، 
األملاني�ة  العراقي�ة  العالق�ات  »اس�تعراض 
يخ�دم  بم�ا  وتطويره�ا  تعزيزه�ا  وس�بل 
مصالح البلدين والشعبن الصديقن، فضال 
عن بحث آخر التطورات السياسية واألمنية 

يف املنطقة والعالم«. 
وش�دد الجانب�ان ع�ىل »أهمي�ة اس�تمرار 

التع�اون األمني يف مج�ال مكافحة اإلرهاب 
وتبادل الخرات، ك�ون خاليا داعش مازالت 

تشكل خطراً عىل العراق واملنطقة«.
وبننّ األعرجي أن »العراق يستغرب من تخيل 
بعض الدول وعدم متابعة مواطنيها يف مخيم 
الهول، وعدم املطالبة بهم واستالمهم، وكأن 
األمر ال يعنيهم«، داعيا أملانيا إىل »مس�اعدة 
العراق يف مجال تبادل الخ�رات واملعلومات 

واملس�اهمة يف إعادة إعمار س�نجار وعودة 
الحياة فيها«. كم�ا أكد األعرجي أن »العراق 
يريد أن يكون نقطة التقاء وس�احة تحتوي 
وتس�اعد الجميع، ولن يكون مع طرف ضد 
طرف«، مبينا أن »أي تقارب إيراني أمريكي 
أو سعودي إيراني س�يكون له تأثري إيجابي 
عىل أم�ن واس�تقرار املنطقة«. م�ن جانبه 
أش�ار القائم باألعم�ال األملاني إىل أن »هدف 

بالده هو مس�اعدة العراق«، مؤكدا »سعي 
أملانيا الحثيث إلحداث تقارب إيراني أمريكي 

من خالل دفع الطرفن لتجنب األزمات«.
ويق�ع مخيم »الهول« جن�وب رشقي مدينة 
الحس�كة يف رشقي س�وريا، وتدي�ره قوات 
»سوريا الديمقراطية«، وهو يضم آالف من 
عوائل تنظيم داعش غالبيتهم نساء وأطفال 

ومن جنسيات مختلفة.

وفد إقليم كردستان سيعود جمددًا إىل بغداد.. و »صراع جديد« بشأن بنود االنفاق.. وتعنت بشأن »اإلبقاء« على سعر الدوالر

اجتامع الربملان و6 وزراء: اخلالفات مستمرة بشأن املوازنة

العدد )2343(   28     آذار    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

األعرجي للسفري األملاين: نستغرب ختيل بعض الدول عن متابعة مواطنيها يف »اهلول«

        بغداد / المستقبل العراقي

لش�ؤون  ال�وزارة  وكال�ة  أعلن�ت 
الداخلي�ة،  وزارة  يف  الرشط�ة 
أم�س الس�بت، ألق�اء القبض عىل 
متهمن مطلوب�ن للقضاء بجرائم 
مخ�درات  تج�ار  ومنه�م  متع�دد 
واتج�ار باألعض�اء البرشي�ة ذل�ك 
من خالل ممارس�ات أمنية يف عدة 

محافظات.
وذك�رت الوكالة يف بيان املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه أن »مديرية 
القب�ض  بغ�داد  إج�رام  مكافح�ة 
عىل عدة متهم�ن مزورين لوثائق 
ومستمس�كات رس�مية وس�ندات 
عقاري�ة يف العاصمة بغ�داد وأثنن 
االعض�اء  بتج�ارة  املتهم�ن  م�ن 

البرشية«.
واضاف البيان، ان »مديرية رشطة 
ذي ق�ار الق�ت القب�ض ع�ىل 20 
مطل�وب بته�م جنائي�ة مختلف�ة 
بارت�كاب  قام�ا  اثن�ن  واخري�ن 

جريمة الرسقة«. وأش�ارت الوكالة 
اىل أن »مديري�ة رشط�ة محافظ�ة 
الديواني�ة ق�د تمكنت م�ن القبض 
م�ادة  بحوزته�م  ش�خصن  ع�ىل 

الكريستال املخدرة«. 
مكافح�ة  مديري�ة  قام�ت  فيم�ا 
املخدرات /قس�م مخدرات البرصة 
ب�«الق�اء القب�ض ع�ىل 3 متهمن 
بحوزته�م )400( غرام حشيش�ة 
و)30( غرام كريس�تال«. بحس�ب 

البيان.
وأفاد البيان بإن »مديرية محافظة 
رشطة دي�اىل القت القبض عىل 28 
مته�م خالل ممارس�ات امنية وأن 
مديرية رشطة باب�ل القت القبض 

عىل 41 مطلوب بقضايا جنائية«.
وبحسب البيان »يأتي إلقاء القبض 
ع�ىل مطلوبن بعدد من محافظات 
عراقي�ة ألبط�ال رج�ال الداخلي�ة 
املس�تمر ضد الجرائم املختلفة من 
أج�ل فرض هيبة الدول�ة والقانون 

يف البالد«.

الداخلية تكشف حصيلة املامرسات
 يف عدة حمافظات: متهمون بجرائم خمتلفة 

خلف القضبان

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، عن 
تحد امام الدولة العراقية، فيما اشار اىل ان العراقين يزدادون 
مليون نس�مة س�نويا. وقال الكاظمي يف مقابلة صحفية ان 
»عىل الدول العربية التكاتف واالستفادة من تجارب البعض، 
ويجب ان نحول الطاقات لخدمة شعوبنا ومستقبلنا«، مبينا 
انه »من غري املعقول ان يبقى ماضينا افضل من حارضنا«.

وش�دد الكاظمي ع�ىل »رضورة التعاون«، الفت�ا اىل ان »لدى 

م�رص تجرب�ة ممتازة يف مج�ال االعم�ار، الن االخري بحاجة 
لالس�تفادة من التجربة املرصية يف قضية االسكان والتنمية 

البرشية وقضية ادارة موظفي الدولة«.
وتابع الكاظم�ي »لدينا تحد كبري لالس�كان يف العراق، حيث 
ان هناك زيادة س�نوية بمليون شخص«، داعيا »املستثمرين 

املرصين اىل املجيء للعراق والعمل عىل االستثمار«.
واك�د ان »العراق بلد غري مس�تقر منذ ف�رتة طويلة، وعرنا 
الح�رب االهلي�ة والوض�ع االمني يف تحس�ن رغ�م محاوالت 
البع�ض«، موضح�ا ان »هن�اك م�ن يح�اول ف�رض صورة 

معاكسة للواقع ولكن الحكومة جادة بحماية املستثمرين«.
وب�ن ان »العراق عربي وس�يبقى عربيا، وهن�اك رصاع عىل 
الس�لطة اكثر من م�ا هو رصاع عىل نظام الدول�ة«، الفتا اىل 
ان »هن�اك م�ن يبحث ع�ن الال دول�ة يف الع�راق، فيخرجون 
بترصيح�ات ومحاوالت ابع�اد العراق عن مواقع�ه الجغرايف 

والتاريخي ولن نسمح بذلك«.
وش�دد الكاظمي عىل ان »العراق منفتح عىل كل دول الخليج 
العربي واالش�قاء يف املحيط العربي وعىل جميع الجريان بما 

فيهم ايران وتركيا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف جهاز مكافحة اإلرهاب، أمس السبت، 
ع�ن األس�لوب التكتيكي الذي يس�تخدمه يف 
العمليات ضد تنظيم »داعش«. وقال املتحدث 
باس�م الجه�از صب�اح النعم�ان يف ترصيح 
للوكالة الرسمية، إن »عملية )األسد املتأهب( 
الت�ي اس�تمرت أس�بوعن، والت�ي انطلقت 
بتوجيه م�ن القائ�د العام للقوات املس�لحة 

مصطف�ى الكاظم�ي وب�إرشاف مبارش من 
رئيس جه�از مكافحة اإلره�اب الفريق أول 
ركن عبد الوهاب الس�اعدي الستهداف بقايا 
داعش يف سلسلة جبال مخمور جنوب املوصل 
ش�هدت اس�تخدام أس�لوب تكتيك�ي جديد 
يتب�ع ألول مرة من ق�وات الجهاز«.  وأوضح 
النعم�ان أن »األس�لوب التكيك�ي اعتمد أوالً 
عىل املعلومات االس�تخبارية التي تم جمعها 
وفق جهود كبرية قبل انط�الق العملية ومن 

ث�م اس�تدراج العن�ارص اإلرهابي�ة اىل هذه 
املنطقة ليتم اس�تهدافها بالرضبات الجوية، 
فضالً عن السيطرة عىل جميع الطرق املؤدية 
اىل املنطق�ة«، مضيف�ًا أن »األس�لوب اعتمد 
أيضاً عىل اس�تهداف العنارص اإلرهابية التي 
تهرب من الرضبات الجوية بواسطة قنايص 
الجهاز«.  وتابع أن »هذا األس�لوب يتناس�ب 
مع طبيعة املنطق�ة والعدو، الذي اعتمد عىل 
ن�رش فرقة من القناص�ن يف محيط املنطقة 

التي ش�هدت عمليات«، مبيناً أن »األس�اليب 
تفاج�ئ  الجه�از  يتبعه�ا  الت�ي  املتنوع�ة 
اإلرهابين، ألنها أساليب مختلفة من عملية 

إىل أخرى«.  
وأكد النعمان »وجود تنس�يق عال جداً خالل 
ه�ذه العملية م�ع ط�ريان الجي�ش والقوة 
الجوية وطريان التحالف الدويل«، منوهاً بأن 
»عمليات جهاز مكافحة اإلرهاب مستمرة يف 

مختلف املناطق«.  

دعت مفوضية حقوق االنسان، أمس السبت، 
الحكوم�ة العالن حالة الطوارئ. وقال عضو 
املفوضي�ة فاض�ل الغ�راوي يف بي�ان تلق�ت 

املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان »ارتفاع 
اس�عار امل�واد الغذائي�ة يف االس�واق س�يزيد 
من خ�ط الفق�ر يف العراق«.ودع�ا الحكومة 

اىل »التدخ�ل الفوري باعالن حال�ة الطوارئ 
االنس�انية لدعم مفردات البطاقة التموينية 
للمواطن«.م�ن جهته�ا دعت النائب�ة عالية 

نصيف، الحكومة اىل حماية املواطن من آثار 
رفع س�عر الدوالر، مبينة ان ذلك جاء بعدما 

ارتفعت أسعار املواد الغذائية إىل الضعف.

لرئيس  االقتص�ادي  املستش�ار  ذك�ر 
ال�وزراء مظه�ر محمد صال�ح، أمس 
الس�بت، أنَّ هن�اك إرصاراً م�ن قب�ل 
مف�ردات  تحس�ن  ع�ىل  الحكوم�ة 
البطاقة التموينيَّة، معرباً عن أس�فه 
لع�دم إق�رار املوازن�ة العام�ة إىل اآلن 
كونه�ا تحت�وي ع�ىل أب�واب وبرامج 
تحدُّ من الفقر. وقال صالح »يفرتض 
باملوازنة العامة أْن تحتوي عىل برامج 
للفق�راء، ومنه�ا تحس�ن مف�ردات 
البطاق�ة التموينيَّة من حي�ث ازدياد 
الكميَّ�ة وتنظيم توزيعه�ا«، مبيناً أنَّ 
»هن�اك إرصاراً حكومياً عىل موضوع 
البطاق�ة التموينيَّ�ة ملعالج�ة الفق�ر 
والتصدي له«. وأضاف أنَّ »الحل لتقليل 
نس�بة الفقر يكم�ن بإق�رار املوازنة، 
ألنَّها تحت�وي عىل برامج كثرية، منها 
الشباب واس�تثمارات جديدة  تشغيل 
وغريها«، موضحاً أنَّ »البطالة أساس 
الفق�ر، لذل�ك البد م�ن إق�رار املوازنة 
كونها تحتوي عىل نش�اطات وبرامج 
تخ�ص االقتص�اد«. وتاب�ع أنَّ »إقرار 
املوازنة سيس�فر عن استقرار السوق 
وتنظيم األعمال والتجارة، ألنَّها خطة 
ماليَّة لسنة كاملة«، معربا عن أسفه 
»النقض�اء الفص�ل األول للس�نة ولم 
ُتق�رنّ املوازن�ة، م�ا يعني خس�ارة 2٥ 

باملئة من الرؤيَّة املاليَّة للسنة«.

رئيس الوزراء يعد التنامي السكاين حتد جديد: العراقيون يزدادون مليون نسمة سنويًا

املتحدث باسمه: قوات مكافحة اإلرهاب نفذت أسلوبًا غري مسبوق يف »األسد املتأهب«

حقوق االنسان تدعو احلكومة إلعالن حالة الطوارئ بسبب ارتفاع اسعار املواد الغذائية

مستشار حكومي يربط 
تقليل نسبة الفقر يف 

العراق بإقرار املوازنة

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت لجنة األمن والدفاع النيابية، أمس الس�بت، أن املرحلة املقبلة تتطلب 
التصويت عىل حزمة من القوانن األمنية املهمة ويف مقدمتها قانون جرائم 

املعلوماتية وقوانن جهاز املخابرات واألمن الوطني.
وق�ال عضو اللجنة س�عران االعاجيب�ي يف ترصيح صحف�ي، إن »اللجنة 
تنتظر إقرار العديد من القوانن التي تتطلبها املرحلة املقبلة، ومنها قانون 
جرائم املعلوماتية والقوانن الخاص�ة بجهازي املخابرات واألمن الوطني، 
وهي من القوانن املؤثرة يف بناء الدولة عىل املستوى األمني، وتنظيم هذه 

األجهزة بما يتناسب وحجم التطور فيها«. 
وأضاف، أن »اللجنة تتابع التطور الحاصل يف العالم عىل مس�توى األجهزة 
األمنية، لذلك تعكف عىل مناقش�ة ترشيعات خاصة بهذه األجهزة األمنية 
املهم�ة يف اس�تقرار الدولة«, مش�رياً اىل أن »متابعة اللجن�ة تطال التعرف 

أيضاً عىل مستوى التسليح العاملي لكل صنوف الجيش«.
وب�ن أن »من أهم الصن�وف التي تحتاج اآلن اىل التطوير هو س�الح الجو 
والدفاع�ات الجوية العراقية، التي تعد من الصن�وف املهمة، لذلك وضعت 
اللجن�ة مطالبه�ا بزيادة مخصصات التس�ليح والس�يما يف صن�ف القوة 

الجوية والتي خصصت يف فقرات قانون املوازنة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، أمس الس�بت، قت�ل أحد أب�رز وأخطر تجار 
املخدرات واملؤثرات العقلية يف العاصمة بغداد. وذكرت الخلية يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن�ه »بعملية نوعية لجه�از األمن الوطني 
تمكن�ت خاللها من قتل أحد أبرز وأخطر تجار املخدرات واملؤثرات العقلية 
يف محافظة بغداد«.  واش�ار البيان اىل أن »املجرم أقدم عىل مواجهة القوة 
املنفذة للواجب، والتي تمكنت من قتله، كما أس�فر الحادث عن استشهاد 
الضاب�ط )س�لمان داود كاظم املحياوي( وإصابة آخ�ر«.  وكان مصدر يف 
جهاز األمن قد ذكر يف وقت س�ابق ب�أن ضباطا بجهاز االمن الوطني وهو 
النقيب )س�لمان داوود املحياوي( س�قط ضحية فيم�ا اصيب اللواء )اثري 
الش�مري( وهو مدير عام العملي�ات يف الجهاز اثن�اء مداهمة وكر لتجار 
املخدرات يف العاصمة بغداد. وأفاد مصدر أمني مسؤول يف وقت سابق من 
اليوم بمقتل تاجر مخدرات وإصابة ضابط يف الرشطة باشتباكات اندلعت 

ضمن منطقة »الرسيدات« يف حي البساتن شمايل بغداد.

الدفاع الربملانية تدعو إىل إقرار قوانيـن 
املعلوماتية واملخابرات واألمن الوطني

يف عملية نوعية

االعالم االمني تعلن مقتل أبرز وأخطر 
جتار املخدرات يف بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  أعلن�ت 
العس�كرية، أم�س الس�بت، ضبط 
حب�وب مخ�درة وأس�لحة وأعت�دة 
ووثائ�ق يف وك�ر لتنظي�م داعش يف 
صح�راء الرطب�ة غرب�ي محافظة 
األنب�ار. وذك�رت املديري�ة يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، أن »معلوم�ات اس�تخبارية 
أش�ارت إىل وجود وكر للدواعش يف 
منطق�ة الص�كار - عامج ش�مال 
رشق الرطب�ة يف عم�ق الصح�راء 
يتك�ون من ث�الث غ�رف متداخلة 
محفور بتل صخ�ري ويعتر مالذاً 

إلرهابي الداخل والخارج«.
وأضافت، أنه »تم عىل إثر املعلومات 
التنس�يق م�ع قس�م اس�تخبارات 
حي�ث  األنب�ار،  عملي�ات  قي�ادة 
رشعت مفارز شعبة االستخبارات 
العسكرية يف الفرقة األوىل واألفواج 
الثاني�ة والثالث�ة للواء املش�اة ٥3 
بمداهم�ة الوكر وضبط�ت بداخله 
س�الح Bkc م�ع 2٥0 اطالق�ة له، 
وبندقي�ةAK، باإلضاف�ة إىل حبوب 
مخدرة ومواد إعاشة وأرزاق وأواني 
طبخ وأدوية وماء وأغطية ودراجة 
نارية، يف حن قامت مفارز هندسة 
الفرق�ة بتدم�ري املضاف�ة وامل�واد 

تدمريا كامالً«.

االستخبارات العسكرية تضبط وكرًا 
لـ«داعش« غريب االنبار

أعلن عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، أمس 
الس�بت، ع�ن إدراج مبالغ اإلج�ازات املرتاكمة 
ملنتس�بي الجي�ش العراقي ضباط�اً ومراتب يف 
املوازن�ة االتحادية لع�ام 2021.وقال الدهلكي 
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
»اس�تمرارا لجهودنا وتواصلنا منذ عام 2017 

مع منتسبي الجيش العراقي )ضباطا ومراتب( 
م�ن اجل الحص�ول عىل حقوقه�م والتي بدأت 
باس�تالم مبل�غ مكاف�أة نهاي�ة الخدم�ة عام 
2019، فق�د تكلل�ت تلك الجهود الي�وم بادراج 
مبال�غ االجازات املرتاكمة يف موازنة عام 2021 
والتي س�ترصف قريبا ان شاء الله«.   وأضاف 

أن »العمل املستقبيل سيكون لحصول الجرحى 
عىل حقوقه�م، واملرات�ب املتطوع�ن الذين لم 
يحالوا عىل التقاعد بس�بب نق�ص يف البيانات 
وكذل�ك تطبيق الفقرة )14( من قانون املوازنة 
لعام 2019 الخاصة بمساواة الراتب والحقوق 
التقاعدية مع نظرائهم املستمرين بالخدمة«.   

ادراج مبالغ االجازات املرتاكمة ملنتسبي اجليش يف املوازنة
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    بغداد / عامر عبد العزيز

اعلن�ت وزارة التجارة، أمس الس�بت، عن تش�كيل فرق 
رقابي�ة ملتابعة تجهيز امل�واد التموينية لحصة رمضان، 
مبينة ان تلك اللجان سرتفع تقارير يومية عن اجراءات 

عملها.

وقال املتحدث باس�م الوزارة محمد حنون يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي انه »تم تشكيل فرق رقابية للتواجد يف 
مراكز ومخازن التجهيز ع�ى مدار اليوم ويكون عملها 
مراقبة وتدقيق انسيابية تجهيز املواد التموينية لحصة 

رمضان يف بغداد واملحافظات«.
واضاف انه »تم تشكيل سبع لجان يف بغداد ولكل مراكز 

ومخ�ازن التجهيز وكذلك بالنس�بة لبقية املحافظات«، 
مبينا ان »تلك اللجان سرتفع تقارير يومية عن اجراءات 
عملها وتشخيص مكامن الخلل او اي تلكأ يحدث ورفع 
التوصيات بش�أن ذلك حيث يرفع التقرير لوزير التجارة 

للمصادقة عليه«.
الجدي�ر بالذك�ر ان خطة التجهيز للمف�ردات التموينية 

لحصة ش�هر رمضان املوحدة والكامل�ة من الرز وزيت 
الطع�ام والس�كر والطح�ن وطح�ن الصف�ر انطلقت 
الجمع�ة ب�كل محافظ�ات البالد حيث ارشف ش�خصيا 
وزي�ر التجارة عى اليات التجهيز ل�وكالء املواد الغذائية 
يف قاط�ع مدين�ة الص�در ومراك�ز تس�ليم االم�ام عيل 

والرصافة.

التجارة تشكل فرق ملتابعة جتهيز املواد التموينية حلصة شهر رمضان

    بغداد/ المستقبل العراقي

اإليراني�ة  الجم�ارك  أعل�ن رئي�س مصلح�ة 
مه�دي مري أرشيف، أم�س الس�بت، أن العراق 
ج�اء باملرتبة الثانية للدول املس�توردة بقيمة 
مالي�ة بلغ�ت 7.3 ملي�ار دوالر.    وأوض�ح 
أرشيف خالل ترصيح لوس�ائل إعالم إيرانية أن 
»صادرات السلع يف السنة املنتهية بلغت 112 
ملي�ون طن بقيمة 34.256 مليار دوالر وكان 
أهمها البنزي�ن والغاز الطبيعي والبويل اثيلن 
والربوب�ان ومنتج الفس�تق«.   وأش�ار إىل أن 
الصن تصدرت قائمة األس�واق املستوردة ب� 
26.6 مليون طن بقيمة 8.9 مليار دوالر وحل 
الع�راق ثانيا ب� 25.6 ملي�ون طن بقيمة 7.3 
ملي�ار دوالر واالمارات ثالثا ب�� 15.2 مليون 
طن بقيم�ة 4.6 ملي�ار دوالر وتركيا رابعا ب� 
6.3 مليون طن و2.5 مليار دوالر وافغانستان 
خامس�ا ب� 7 مالين ط�ن و2.2 مليار دوالر.  
وأض�اف أن »اجم�ايل صادرات إي�ران للصن 
والعراق واالم�ارات وتركيا وافغانس�تان بلغ 
25.7 مليار دوالر«.   من جهة ثانية أكد رئيس 
مصلح�ة الجم�ارك االيراني�ة بلوغ ال�واردات 
34.4 مليون ط�ن بقيم�ة 38.4 مليار دوالر، 
واستحواذ السلع االساسية عى 23.1 مليون 

طن من هذا االجمايل.

الكامرك اإليرانية: العراق 
ثاين أكرب املستوردين 

للسلع اإليرانية

كشفتا املراكز املعتمدة وأنواع اللقاحات

صحتا الكرخ والرصافة تطلقان محلة التطعيم بلقاح »كورونا«
    بغداد / المستقبل العراقي

اطلق�ت دائرة صحة بغ�داد الرصافة أمس 
الس�بت الجول�ة االوىل م�ن حمل�ة اللقاح 
ض�د ف�ريوس كورون�ا يف جان�ب الرصافة 
م�ن بغ�داد يف ع�رة قطاع�ات وعرب 35 
منف�ذ يف الرصاف�ة من اص�ل 660 منفذ يف 
عم�وم الع�راق إلعط�اء لقاح اس�رتازنيكا 

للمواطنن.
وقال مدي�ر عام صحة بغداد الرصافة عبد 
الغن�ي الس�اعدي يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه الي�وم ان »صح�ة 
الرصاف�ة بارشت بالجولة االوىل من  حملة 
اللق�اح ض�د كورون�ا بع�د وص�ول لق�اح 

اسرتازنيكا بمتابعة ميدانية من قبله«. 
واض�اف ان »اللقاح انطلق يف 10 قطاعات 
صحي�ة يف جانب الرصاف�ة ليغطي الرقعة 
الجغرافي�ة بالكامل ع�رب 35 منفذ  فضال 
ع�ن تهيئة مناف�ذ اخرى ضعفه�ا يف حال 

حصول زخم عى تلك املنافذ«. 

واوض�ح الس�اعدي ان�ه »تم تهيئ�ة كافة 
التحض�ريات اللوجس�تية والفنية وتدريب 
الك�وادر ع�ى من�ح اللق�اح وف�ق الطرق 
العلمي�ة الصحية وتجهيز اللقاح وبإمكان 
أي مواط�ن تلقي اللقاح فوق عمر 18 عام 

يف جانب الرصافة«. 
ودع�ا املواطنن اىل »التس�جيل عرب املنصة 
االلكرتوني�ة لتلقي اللقاح ليتس�نى للفرق 
الصحي�ة الذهاب ملنازله�م وتلقيحهم ويف 
ح�ال تعذر ذلك الذه�اب اىل املركز الصحية 
املحددة لتلقي اللقاح وتس�جيلهم من قبل 

الفرق الصحية«. 
واك�د ان »اللقاح امن ومن مناش�ئ عاملية 
رصينة وألجل سالمتهم من الوباء وجميع 
دول العال�م تلقوا اللق�اح وامن والمخاوف 
من�ه وت�م اخ�ذ اللق�اح إليص�ال رس�الة 

اطمئنان للمواطن«. 
وافاد ان »اخ�ذ اللقاح هو اح�د الطريقن 
للخالص من الوب�اء والثاني لبس الكمامة 
من اج�ل تحصينهم وكس�بهم املناعة من 

الوب�اء والجل عودة الحي�اة اىل طبيعتها يف 
عموم البالد«. 

وتاب�ع ان املراكز الصحية التي حددت ملنح 
اللقاح هي كاالتي:. 
1- قطاع النهروان 

)مركز صحي النهروان النموذجي، ومركز 
صح�ي بس�ماية،  ومرك�ز صحي الش�يخ 

هاتف( 
2- قطاع الشعب 

) مرك�ز صحي س�ليمان الفييض، و مركز 
صحي حي سومر ومركز صحي الجزائر( 

3- قطاع االعظمية 
)مرك�ز صح�ي الكريعات الثان�ي، ومركز 
صح�ي االعظمي�ة الثان�ي، ومركز صحي 

الصليخ الثاني(  
4- قطاع الرصافة 

)مركز صحي الزوي�ة، ومركز صحي باب 
املعظم، ومرك�ز صحي فخر الدين، ومركز 
صح�ي بابل، ومركز صحي املس�تنرصية، 

ومركز صحي االدرييس(  

5- قطاع االستقالل 
)مرك�ز صحي ب�وب الش�ام االول، ومركز 
صح�ي الحس�ينية االول، ومرك�ز صح�ي 

الراشدية( 
6- قطاع املدائن 

)مرك�ز صح�ي الري�اض، ومرك�ز صحي 
املدائن االول، ومركز صحي املدائن الثالث( 

 7- قطاع الصدر 
)مرك�ز صح�ي حس�ن املالك�ي، و مركز 
صحي عالء الشوييل، و مركز صحي الثاني، 
و مرك�ز صح�ي الس�ابع، و مركز صحي 

االول، و مركز صحي احمد املالكي(  
 8- قطاع البلديات االول 

)مرك�ز صح�ي البلدي�ات، و مركز صحي 
املعلمن، و مركز صحي الصدر الثالث (  

 9- قطاع بغداد الجديدة 
)مرك�ز صح�ي الضب�اط، و مركز صحي 

السندباد(  
 10- قطاع البلديات الثاني 

)مركز صح�ي كفاءات العبي�دي، و مركز 

صح�ي الباوي�ة، ومرك�ز صح�ي محم�د 
الجواد )ع( ( 

بدورها، اعلنت دائرة صحة الكرخ انطالق 
حملة تطعيم بلقاح كورونا »اسرتازنيكا«

وذك�رت صحة الكرخ يف بي�ان تلقت تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »اللقاح 
متوفر يف املناف�ذ التلقيحية التابعة لقطاع 
الكرخ ومنذ الساعات االوىل من الدوام اليوم 
الس�بت املص�ادف 27/3/2021 بتلقي�ح 
املواطنن بلقاح الكوفيد 19 االسرتازنيكا. 

وتابع ان »املالكات املدربة بارشت مهامها 
بكل جد واخالص حيث ج�رى التأكيد عى 
رضورة توثيق املعلومات بدقة للمشمولن 
املنص�ات  ع�رب  املس�جلن  م�ن  باللق�اح 

االلكرتونية وغري املسجلن«. 
واكدت ان »املنافذ التلقيحية شهدت اقباال 
كبريا من املواطن�ن الراغبن بالتلقيح وتم 
اعتم�اد توصي�ات وزارة الصح�ة ودائ�رة 
صحة الكرخ بخصوص التعامل مع اللقاح 
والفئات املستهدفة وموانع اعطاء اللقاح.

    بغداد / المستقبل العراقي

افتت�ح رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، أمس الس�بت، 
املق�ربة امللكية بعد اع�ادة تأهيلها، اثناء زي�ارة اجراها اىل 

منطقة االعظمية ببغداد.
وقال املكتب االعالمي لرئاسة الوزراء يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه إن »الكاظم�ي أجرى زيارة اىل منطقة 

االعظمية يف العاصمة بغداد، وتجول يف عدد من ش�وارعها، 
واطلع ع�ى الوضع الخدم�ي والبلدي فيه�ا، والتقى هناك 
بع�دد م�ن االهايل، واس�تمع اىل بع�ض املش�اكل التي وجه 

بمتابعتها رسيعا«.
وأض�اف، أن »الكاظمي افتتح خالل زيارته، املقربة امللكية، 
بع�د اع�ادة تأهيله�ا واعم�ال التجدي�د فيه�ا، باعتباره�ا 
أح�د املواقع املهم�ة التي تمثل ش�اهدا عى تاري�خ العراق 

الحديث«.
يش�ار اىل أن املقربة امللكية ه�ي املوقع الذي دفنت به رفات 
العائل�ة املالك�ة العراقي�ة يف بغ�داد، وكان�ت ُتس�ّمى كذلك 
الرضيح امللكي، وتتضم�ن قبور امللك فيصل األول )1883-
1933(، وامللك غازي )1912-1939(، وامللك فيصل الثاني، 
)1935-1958(، ودفن�ت يف املق�ربة امللكة حزيم�ة وامللكة 

عالية وبعض األمريات.

بعد تأهيلها.. رئيس الوزراء يفتتح املقربة امللكية يف االعظمية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

تفقد وزير الزراعة، محمد الخفاجي، أمس السبت، علوة الرشيد 
النموذجية، لالطالع عى معدالت االسعار وكميات االنتاج.

وبحسب البيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »الخفاجي، 
التق�ى بتجار الجمل�ة والتجزئة، والذين يعمل�ون يف عمليات بيع 
وتسويق املنتجات الزراعية، موجها بتذليل العقبات أمام الفالحن 
املسوقن ملحاصيلهم الزراعية للعالوي«. واستمع الخفاجي، إىل« 
الباعة الذين طرحوا بع�ض الصعوبات التي يمكن ذليلها، مؤكدا 
اهتمام الوزارة وس�عيها لتذلي�ل كل العقبات ومتابعتها ودعمها 
للنش�اط الزراعي والتس�ويقي«. وب�ن الخفاج�ي، ان »االرتفاع 
النس�بي يف اس�عار بعض محاصيل الخرض، مث�ل الطماطم، هو 
بش�كٍل موسمي ومؤقت، موضحاً انه« سيتم طرح كميات كبرية 

من هذا املحصول خالل االيام املقبلة«.

وزير الزراعة من علوة الرشيد: 
ارتفاع أسعار الطامطم مؤقت

    نينوى / زهراء علي

وزع�ت لجنة توزيع االرايض الس�كنية يف محافظ�ة نينوى، 200 
قطعة ارض سكنية عى موظفي بلدية املوصل كدفعة اوىل.

وقال رئيس اللجنة احمد شهاب للوكالة الوطنية العراقية لالنباء 
ان »التوزي�ع تضم�ن 50 قطع�ة ارض للمهندس�ن و70 قطعة 

للموظفن و80 قطعة لعمال النظافة يف بلدية املوصل«.
واضاف »س�يتم توزيع 400 قطعة اخرى خالل االيام املقبلة عى 

الرائح املشمولة بالتوزيع يف عموم املحافظة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت األمانة العامة ملجلس الوزراء، امس السبت، تفاصيل قرار 
مجل�س الوزراء الخاص برصف رواتب العقود واألُجراء اليومين يف 
وزارة الكهرب�اء.  وج�اء يف نص القرار، حصلت املس�تقبل العراقي 
عى نس�خة منه« ت�ويّل وزارة املالية تموي�ل وزارة الكهرباء بمبلغ 
مقداُرُه 57 مليار دينار لتس�ديد رواتب العق�ود واألُجراء اليومين 
يف وزارة الكهرب�اء، من املرصوف الفع�يل اإلجمايل لوزارة الكهرباء. 
أو ال�وزارات والجهات غري املرتبطة ب�وزارة واملحافظات كاّفة، بما 
ال يزي�د ع�ن )1 / 21( من امل�رصوف الفعيل للنفقات التش�غيلية 
للجهات املذكورة )عى مس�توى الدولة( من دون التقيد باألغراض 
املخصصة لها يف الس�نة املالية«. وصوت مجلس الوزراء يف جلسته 
االخرية برصف رواتب العقود واألُجراء اليومين يف وزارة الكهرباء.

    بغداد / المستقبل العراقي

نع�ت وزارة امل�وارد املائية، العال�م العراقي الدكت�ور )أحمد عبد 
الصاحب محمد عيل( الذي وافاه االج�ل عن عمر ناهز 72 عاما، 
وكانت له بصمة واضحة يف مش�اريع ال�ري الحكومية عى مدى 
ثالثة عقود .والدكتور أحم�د عبدالصاحب محمد عيل من مواليد 
العام 1949 يف محافظة النجف ، حاصل عى ش�هادة املاجس�تري 
والدكت�وراه يف هندس�ة امل�وارد املائي�ة من جامعة نيوكاس�ل يف 
انجلرتا يف العام 1973 و1978.وعمل الراحل عضوا استش�اريا يف 
كل م�ن ، البنك ال�دويل، املوارد املائية يف العراق، الس�دود العراقية 
العالي�ة، املكت�ب االستش�اري الهن�ديس ، إضافة إىل مس�ريته يف 
س�لك التدريس الجامع�ي التي أمت�دت لعقود يف كلية الهندس�ة 
جامعة بغداد.وانجز »محمد عيل« اكثر من 28 مروعا هندس�يا 
كبريا منها تصميم الس�دود يف مناطق بالعراق، وكذلك دراس�ات 

الهيدرولوجية ملحطات االسالة والطاقة الكهربائية وغريها.

نينوى: توزيع 200 قطعة ارض سكنية 
عىل موظفي بلدية املوصل

بالتفاصيل.. قرار جملس الوزراء اخلاص برصف رواتب 
العقود واأُلجراء اليوميني يف وزارة الكهرباء

املوارد تنعى عاملًا عراقيًا: كانت له 
بصمة يف مشاريع الري

    بغداد/ المستقبل العراقي

ق�رر محاف�ظ ذي ق�ار املكل�ف عب�د الغني 
األسدي، أمس السبت، إدارة قضاء الرفاعي، 
عى خلفية صدور أمر باستقدام قائممقام 
القضاء املقال كاظم موىس عطا بتهم فساد.      
وذك�رت مص�ادر أن »عب�د الغني االس�دي 
محاف�ظ ذي ق�ار املكل�ف قد نصب نفس�ه 
قائممق�ام لقض�اء الرفاع�ي باالتفاق مع 
ش�يوخ العشائر«.  واصدر مكتب نزاهة ذي 
قار، أمراً باستقدام قائممقام قضاء الرفاعي 
املق�ال كاظم موىس عطا، ع�ى خلفية تهم 
فساد.  وبحس�ب وثيقة صادرة عن املكتب، 
إىل مديرية بلدية الرفاعي/ القانونية، »قرار 
محكمة تحقيق النارصية املختصة بقضايا 

يرج�ى   ،2021/1/26 بتاري�خ  النزاه�ة 
تبلي�غ املتهمن كل م�ن )كاظم موىس عطا 
ومحسن عبد حمادي( بالحضور اىل مكتبنا 
لصدور أمر اس�تقدام بحقه�م وفق احكام 
املادة )331 عقوب�ات( للمخالفات املرتكبة 
من قبلهم بخصوص االضبارة االستثمارية 
الخاصة بالعقار تسلس�ل )3078/كرد( يف 
الرفاع�ي«.    وتنص امل�ادة 331 من قانون 
العقوب�ات »يعاقب بالحب�س وبالغرامة او 
باح�دى هات�ن العقوبت�ن:كل موظ�ف او 
مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف 
واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من 
اعمالها بقصد االرضار بمصلحة احد االفراد 
او بقصد منفعة شخص عى حساب آخر او 

عى حساب الدولة«20 /11 /2019.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة تس�ويق النف�ط العراقي�ة 
»سومو«، أمس السبت، أن الركات النفطية 
الهندي�ة كانت االٔكث�ر رشاًء للنفط العراقي 
خالل شهر شباط املايض.وقالت »سومو« يف 
احصائية نرتها عى موقعها الرسمي، إن 
»الركات الهندية كانت االٔكثر رشاًء للنفط 
العراقي من بن ال�ركات العاملية االٔخرى، 
بواق�ع 8 رشكات من أصل 32 رشكة قامت 
براء النفط خالل شهر شباط«.وبينت أن 
»ال�ركات الصينية ج�اءت باملرتبة الثانية 
بواق�ع 7 رشكات، تليها الركات االمريكية 
بواقع 3 رشكات، ومن ثم الركات الكورية 
بواق�ع  واليوناني�ة  وااليطالي�ة  الجنوبي�ة 

رشكت�ن لكل منهما«.واضاف�ت أن »البقية 
توزعت عى ال�ركات روس�ية وبريطانية 
وفرنس�ية وماليزية ومرصية و)هولندية- 
بريطانية( وتركية واس�بانية بواقع رشكة 
واحدة لكل منها«.وأش�ارت س�ومو إىل انها 
»تعتمد يف بيعها للنفط العراقي عى املعايري 
الرٔييس�ية للتعاق�د مع ال�ركات النفطية 
املس�تقلة  واملتوس�طة  الك�ربى  العاملي�ة 
والحكومي�ة املتكامل�ة عموديا«.واوضحت 
أن »اب�رز ال�ركات العاملي�ة التي اش�رتت 
النفط العراقي هي رشكة اوكس�ون موبيل 
االمريكي�ة، وب�ي ب�ي الربيطاني�ة، وتوتال 
الفرنسية، وكوكاز الكورية الجنوبية، وشل 
الهولندي�ة الربيطاني�ة، وبه�ارات الهندية، 

واويل الهندية«.

باتفاق مع شيوخ العشائر.. عبد الغني 
األسدي يتوىل مهام إدارة قضاء الرفاعي

    بغداد/ المستقبل العراقي

اص�درت مديري�ة امل�رور العام�ة توجيها بش�أن حاميل 
بطاقات االستثناء.

وذك�رت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»مدي�ر املرور العام اللواء طارق اس�ماعيل حس�ن وجه 
بعدم محاس�بة االخوه مم�ن لديهم اس�تثناء من قيادة 

العمليات وذلك لتمديد العمل باالستثناء لغايه 4-1«. 

وكان�ت املديرية عمدت عى تغري�م االعالمين عى الرغم 
من وجود باجات االستثناء, فيما اكد الناطق باسم القائد 
العام للقوات املسلحة ان هذه ترصفات فردية وتم تمديد 

العمل بها حتى مطلع الشهر املقبل.

املرور تصدر توجيهًا بشأن حاميل بطاقات االستثناء

سومو: اهلند االكثر استريادًا للنفط 
العراقي خالل شهر شباط

حمافظ البرصة يتابع طلبات املواطنني ويتحدث 
عن خطة إلنشاء كورنيش يف الفاو

العيداني حيدد حجم مستحقات احملافظة بذمة املالية

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

كش�ف محافظ الب�رصة املهندس اس�عد 
العيداني، أمس الس�بت، عن خطة النشاء 

كورنيش يف قضاء الفاو.
وقال العيداني، يف ترصيحات صحفية، إن 
يف الفاو شاطئ كبري ونود استغالله لبناء 
كورني�ش، موضح�اً أن ه�ذا الكورني�ش 
س�يكون واحدة م�ن أجمل اإلط�الالت يف 

الخليج.
ورب�ط العيداني تنفيذ الكورنيش بموازنة 

.2021
والتق�ى محاف�ظ الب�رصة باملواطن�ن يف 

ديوان محافظة البرصة وتابع طلباتهم.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن اطار التواصل 

املستمر مع كافة املواطنن يف املحافظة.
م�ن جانب آخر، كش�ف محاف�ظ البرصة 
أس�عد العيدان�ي ع�ن حجم مس�تحقات 
محافظ�ة الب�رصة، املرتتبة بذم�ة وزارة 
املالية. وقال العيداني يف ترصيح “للمركز 

الخ�ربي الوطني” إن “الب�رصة املحافظة 
الوحي�دة التي بلغ�ت ديونه�ا املالية 700 

مليار دينار يف ذمة وزارة املالية”.
وأض�اف أن “ه�ذه الدي�ون املرتتبة بذمة 
يف  العامل�ة  لل�ركات  تع�ود  املحافظ�ة 
الب�رصة بن عام�ي )2019-2020( التي 

يف  الخدمي�ة  املش�اريع  ع�رات  نف�ذت 
املحافظة”.

ودعا العيداني “الربملان إىل رضورة اإلرساع 
بإقرار املوازنة لرصف املس�تحقات املالية 
للركات التي تطالب بديونها بغية إنجاز 

بقية املشاريع يف البرصة”.

النقل تعلن تأهيل واعادة خطوط السكك الشاملية: 
لرفع كفاءهتا

    بغداد / المستقبل العراقي

رشع�ت الك�وادر الهندس�ية والفنية والتش�غيلية 
ل�وزارة النق�ل / املنطق�ة الش�مالية التابع�ة اىل 
الركة العامة لسكك حديد العراق، بحملة واسعة 
يف املناط�ق النائي�ة إلعادة وتأهيل خطوط الس�كة 
لقطاع�ات محط�ات )قي�ارة - ش�ورى- حم�ام 
العليل( وصوالً اىل محطة قطار املوصل. وقال مدير 
ع�ام الركة طالب ج�واد كاظم الحس�يني »جاء 
ه�ذا االنج�از امللموس ع�ى ضوء توجيه�ات وزير 
النقل الكابتن نارص حسن بندر الشبيل؛ وزياراتنا 
امليدانية املس�تمرة ملواق�ع العمل، لتأهي�ل واعادة 
خط�وط قطاع�ات املنطق�ة الش�مالية املترضرة 
لتهيئ�ة املتطلب�ات الرضورية للمس�تقبل القريب 
العاجل لتسيري القطارات عى خط السكة الحيوي 
الرابط ب�ن )بغداد-املوصل( وص�والً اىل تركيا عرب 
القناة الجافة دعماً القتصاد العراق وتعظيم واردات 
الركة«.  وتابع الحس�يني ان »الهمم املتواصلة يف 
العمل لهذه القطاعات التي ترضرت بناها التحتية 
بفع�ل االرهاب وتحريرها من قب�ل القوات االمنية 
البطلة س�اعد عى تحدي املستحيل من قبل كوادر 
املنطقة بتاهيل القطاعات من خالل تبديل اكثر من 

)100( عارضة كونكريتية جديدة مع ش�د مثبتات 
الس�كة ورف�ع وتحش�ية الخط يف ع�دة اماكن مع 
معالجة خطوط الس�كة املس�تهلكة السيما، ازالة 
الس�واتر الرتابية يف محطة قطار الشورى بمسافة 
200 مرت بالتنس�يق م�ع القوات االمنية املاس�كة 
لالرض باس�تخدام آليات الحفر والش�فالت فضالً 
ع�ن ازالة املعابر غري النظامي�ة املمتدة من محطة 
قطار الش�ويرات اىل محطة قطار الشورى«. وأكد 

ان الخط�وات املباركة القادمة الرتكيز عى الوقوف 
ع�ى مش�ارف محط�ة قط�ار املوصل لالس�تعداد 
للوص�ول اىل الهدف املنش�ود بالنقل ع�رب قطارات 
السكك لش�حن املواد االولية والبضائع واملشتقات 
النفطية ، والعمل مس�تمر بجد واخالص وعى قدم 
وس�اق بهمة الغي�ارى من كوادر الهندس�ة املدنية 
وب�ارشاف مدير املنطقة الش�مالية بالتنس�يق مع 

مدير قسم الهندسة املدنية.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )42(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل عن ايج�ار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ى الراغبني باالش�راك يف املزاي�دة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة 
يف بلدي�ة املوص�ل خالل ) 30( ثالث�ون  يوما تبدا من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية االحوال املدنية 
وبطاق�ة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغ�ة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزاي�دة يف ديوان محافظة نينوى / 
قاعة الحدباء الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع املرقمة )132و124و138ب(  م24 وادي عكاب املش�يد عليها ) وكيل 
ادوات احتياطية(  وبمساحة )50( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
2 � القطع�ة املرقم�ة )240(  م24 وادي عكاب املش�يد عليه�ا ) محل بيع ادوات 

احتياطية(  وبمساحة )200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � القطع�ة املرقم�ة )1013(  م24 وادي عكاب الجنوبية املش�يد عليها ) وكيل 

ادوات احتياطية(  وبمساحة )680( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � القطع�ة املرقم�ة )1175ج(  م24 وادي ع�كاب املش�يد عليه�ا ) بائع ادوات 

احتياطية(  وبمساحة )49( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
5 � القطع املرقمة )126و127( و )157(  م24 وادي عكاب  املشيد عليها )وكيل 
ادوات احتياطي�ة ( وبمس�احة )100( م2 لكل قطعة وحس�ب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات.
6 � القطع�ة املرقم�ة )75 بلدي(  م28 الهرمات  املش�يد عليه�ا ) معمل نجارة( 

وبمساحة )240( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � القط�ع املرقم�ة )24و26و27(  م43 الخ�ان الجنوبي�ة املش�يد عليها )بائع 

سكراب ( وبمساحة )4000( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )45(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة 
يف بلدي�ة املوصل خ�الل ) 30( ثالثون  يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عى الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / 
قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � االكش�اك  املرقم�ة )1و2و3( عى جزء من القطع�ة املرقمة )556( محلة 

امليدان الواقعة يف باب الجرس وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 � القطع�ة املرقم�ة )114(  محل�ة س�وق املوص�ل املنطقة )س�وق املوصل 
( واملتخ�ذة )دكان( وبمس�احة )19,10( م2 وحس�ب واقع الح�ال وملدة ثالث 

سنوات
3 � ج�زء م�ن القطعة املرقم�ة )1068(  محلة س�وق املوص�ل املنطقة )باب 
الجرس( واملتخذة  )دكان( )باب ودرج(  وبمس�احة )3,40( م2 وحس�ب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات
4 � القطع�ة املرقم�ة )409(  م24 وادي عكاب املش�يد عليها ) بائع دهونات(  

وبمساحة )600( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
5 � ج�زء م�ن القطع�ة املرقم�ة )25-26-27(   م43 الخان الجنوبية املش�يد 
عليها )معمل كايش( وبمس�احة )1500( م2  وحس�ب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات.
6 � القطع�ة املرقم�ة )1/956(  م37 بعوي�رة النش�اء اس�واق تجارية عليها 
الواقعة يف حي العربي  وبابعاد )15*15( وبمس�احة )225( م2 وحسب واقع 

الحال وملدة عرشة سنوات

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )41(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية وفق 
قانون )21( لسنة )2013( فعى الراغبني باالشراك يف املزايدة 
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( 
ثالث�ون  يوما تبدا م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن يف الصحف 
املحلي�ة لالط�الع ع�ى الرشوط مس�تصحبني معه�م هوية 
االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة 
)30%( م�ن القيمة املق�درة مع الترصيح االمني للمش�رك 
باملزايدة وتج�ري املزايدة يف ديوان محافظ�ة نينوى / قاعة 
الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع املرقمة )1340و1339و1338و1337(  م24 وادي 
عكاب املش�يد عليه�ا ) وكيل ادوات احتياطية(  وبمس�احة 
)750( م2 ل�كل قطع�ة وحس�ب واق�ع الح�ال ومل�دة ثالث 

سنوات.
2 � القط�ع املرقم�ة )63 أ و 63 د و 63 ب (  م28 الهرم�ات 
املش�يد عليها ) معمل نجارة(  وبمساحة )150( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات

تنويه 
ذك�ر يف صحيفة املس�تقبل بالع�دد 2337 يف 17 / 3 / 
2021 وصحيفة العراق اإلخبارية بالعدد 1365 يف 17 / 
3 / 2021 ح�ول العق�ار املرقم ) 39853 / 3  (مالحظ 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف األوىل خطأ والصحيح 
مالح�ظ دائرة التس�جيل العقاري يف النج�ف الثانية لذا 

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

تنويه 
ذك�ر يف صحيفة املس�تقبل بالع�دد 2337 يف 17 / 3 / 
2021 وصحيف�ة العراق اإلخباري�ة بالعدد 1365 يف 17 
/ 3 / 2021 ح�ول العق�ار املرق�م ) 14213  (مالحظ 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف األوىل خطأ والصحيح 
مالح�ظ دائرة التس�جيل العقاري يف النج�ف الثانية لذا 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/1058

التاريخ : 2021/3/24 
اىل  /املنفذ عليه  / فيصل عبد االله هادي

لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي 
له�ذه املديرية ومخت�ار / الحس�ني 2 / الحنانة حيدر 
جعفرعبد  ان�ك  مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء التبلي�غ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف االرشف  خالل 
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك 
س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر : 

ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف النج�ف بالعدد 
واملتضم�ن   2020/12/31 يف   2020 1648/ش6/ 
تس�ليم االطف�ال كل من عيل وحس�ني اىل زهراء محمد 

حميد 
���������������������������������������������

تنويه
وردة سهون يف جريدة املستقبل العراقي يف  العدد)2335(
املصادف يف يوم االثنني يف تاريخ15 /3 /2021 الخطاء 

يف املبلغ) 2,200,000( وهو الصحيح )2,000,000( 
قضية تنويه

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/1057

التاريخ : 2021/3/25 
اىل  /املنفذ عليه  / فيصل عبد االله هادي

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل اش�عار املختار 
حيدر جعفر عبد واخبار حي الحس�ني 2 / الحنانة  انك  
مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر : 

ق�رار محكم�ة االح�وال الش�خصية يف النج�ف املرق�م 
1470/ش/ 2020 يف 2020/11/26 

���������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 2552/ش2021/2
التاريخ : 2021/3/24

اعالن 
اىل املدعى عليه / ماجد غضبان عبد الله

اقام�ت املدعية رنا حمزة محم�د الدعوى املرقمة اعاله 
تطل�ب فيه�ا نفق�ة ماضية ومس�تمرة له�ا والوالدها 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك لذا تق�رر تبليغك  بواس�طة 
صحيفتني محليتني يوميتني فعليك الحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املوافق ي�وم 2021/4/7 
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
���������������������������������������������

إىل الرشيك طالب بديوي محمد 
توج�ب علي�ك الحضور إىل صن�دوق االس�كان العراقي 
ف�رع النجف وذلك لتثبي�ت اقرارك باملوافق�ه عى قيام 
رشيك حاتم عبد الحسني بالبناء عى حصته املشاعه يف 
القطعه املرقمه 3/86356حي النداء خالل مده خمسه 
عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق من تأريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه سوف يس�قط حقك باالعراض 

مستقبال

العدد : 218
التاريخ : 2021/3/25

العدد : 215
التاريخ : 2021/3/25

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 214
التاريخ : 2021/3/25

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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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 )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لس�نة 
2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية )الكوفة( او اللجنة خالل 
)15( يوم�ا تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون 
انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن البالغة )15( يوما  يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف 

املرتتبة عىل ذلك 

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

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

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

4 � 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

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لسنة 2013 
فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية )الكوفة( او اللجنة خالل )15( يوما تبدء 
م�ن اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة 
بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخ�ول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يق�ل عن 50% من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد 
املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15( يوما  يف الس�اعة )الحادية 
ع�رشة صباح�ا( يف دي�وان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزاي�دة يف اليوم الذي يليه 

ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

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

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

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

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
 5 � يقوم املتقدم عىل تاجري الكش�ك بدفع مبلغ تنفيذ الكش�ف للبلدية وحسب الكشف املعد والذي يتم االطالع عليه من خالل 

مراجعة شعبة الواردات يف البلدية
6 � يؤول الكشك اىل البلدية بعد انتهاء مدة االيجار دون املطالبة بمبلغ الكشك او اي تعويضات من قبل املستاجر

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   
املدرج�ة تفاصيله�ا ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة  ( وفقا الحكام قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه 
ال�رشوط املطلوب�ة  مراجعة بلدية الكوف�ة او اللجنة خالل )15( يوما تبدء م�ن اليوم التايل لنرش 
االع�الن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة 200% من القيمة 
املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل 
ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخ�ري من مدة االعالن البالغة )15( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف 

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

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

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاري�خ 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

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيله�ا ادن�اه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا الحكام قان�ون بيع وايجار اموال 
الدولة  رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة 
بلدي�ة )الكوف�ة( او اللجن�ة خالل )15( يوما تب�دء من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف اح�دى الصحف املحلية 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار 
الذي�ن يرغب�ون بالدخول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن 50% من القيم�ة املقدرة بموجب صك 
مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد 
املحاف�ظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االع�الن البالغة )15( يوما  
يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 
ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

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

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

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

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

االمالك التي تؤجر لهم

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

المركز 
المدني )4×2,5(م

-222/19-221/18-220/17-217/14-214/11
223/20-224/21-225/22-226/23ـ227/24-
-237/37-235/39-234/40-233/30-232/29
-246/43-245/42-244/41-240/34-239/35
-251/48-250/47-249/46-248/45-247/44

-255/69-254/70-253/50-252/49
256/68ـ259/65-261/63ـ263/61-262/62-

264/51-265/52-266/53ـ267/54ـ268/55ـ269/56-
-275/14-274/5-273/60-272/59-271/58-270/57

276/13-277/12-278/11-1ب/279-2ج/280-
2ب/281-3ب/282-4ب/283

اكشاك 1

العدد / 89
التاريخ 2021/3/3

العدد /91
التاريخ 2021/3/3

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم / الرقم الجديد( جنس الملك ت
قرب الكراج الموحد  )4×4(م بال/284 غرفة 1
قرب الكراج الموحد  )4×6(م 287/9-288/8-5أ/289-7أ/303/3-302/4-296 حوانيت 2
قرب الكراج الموحد  )6×8(م 295/7 حانوت 3
قرب الكراج الموحد  )4×4(م بال/297 غرفة مؤقتة 4
قرب الكراج الموحد  )11×3(م 300/2 طارمة 5
قرب الكراج الموحد  )4×5(م 305/1-304/2 حانوت 6

شارع الجسر )3×6(م )129أ/42(/357-)129ج/42(/360/187-359- حوانيت 7

قرب مسجد الكوفة )3×5(م
-407/)42/283(-406/)42/285(-405/)42/277(

-409/ )42/278(-408/)42/285(
)283أ/42(/410

حوانيت 8

قرب المحكمة )3×4(م 1112/5 كشك 9
قرب المختارية )3×4(م بال/139 كشك 10

قرب المجلس المحلي )3×4(م بال/211 كشك 11
قرب اعدادية مسلم بن 

عقيل )ع( )2×3(م بال/656 كشك مع مساحة 
مضافة 12

شارع الكورنيش )16×14,5(م بال/370 كافتريا وحوانيت 
عدد /2 13

شارع الكورنيش )3×4(م بال/374 كافتريا وحوانيت 
عدد /2 14

شارع الكورنيش )4×4(
م+185م2  بال/ 387 مطعم وكازينو 15

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي 

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

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

شارع الكورنيش )3×4(م+ 
189م2 375/11 كشك 1

شارع الكورنيش )3×4(م+ 
168م2 381/11 كشك 2

شارع الكورنيش )3×3(م+ 95م2 382/4 كشك 3
شارع الكورنيش )3×3(م+ 

210م2 393/14 كشك 4
شارع الكورنيش 238م2 بال/396 كشك 5
مجاور المسقف )3×4(م 398/12ـ399/13 اكشاك 6

حي ميسان / على القطعة 
3/14265 )3×4(م 714/17-713/16 حوانيت 7

حي ميسان / على القطعة 
3/31409 )3×4(م -774/2-784/39-771/8

-775/21 حوانيت 8

دور معمل السمنت )3×4(م 639/4 حانوت 9
عمارة البلدية / شارع السكة )9×9(م 89/11 شقة  10

شارع السكة  )7,5×11(م 103/4 شقة  11
مجاور سياج المستشفى )1,2×0,55(م 178/31 حانوت 12

العدد /90
التاريخ 2021/3/3

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي 

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد /100
التاريخ 2021/3/15

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع 
السكة )3×4(م+ 189م2 53/ )76/69( حانوت 1

سنة واحدة خلف ملعب الكوفة )3×4(م+ 168م2 896/63 معرض 2

ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة )3×3(م+ 95م2 897/14 معرض 3

سنة واحدة واجهة مخزن البلدية )3×3(م+ 210م2 -505/)63/9(
506/)63/17( حوانيت  4

سنة واحدة شارع السهلة 238م2 بال /1110
المجمع التسويقي يحتوي عىل 

)71حانوت + ساحة وقوف ومبيت 
السيارات ( 

5

ثالث سنوات قرب متنزه الكوفة 
العائلي الكبير )3×4(م 1143 كشك الستخدامه اسواق 6

ثالث سنوات قرب متنزه الكوفة 
العائلي الكبير )3×4(م 1144 كشك الستخدامه اسواق 7

ثالث سنوات قرب متنزه الكوفة 
العائلي الكبير )3×4(م 1146 كشك الستخدامه لبيع مرطبات 

وحلويات  8

ثالث سنوات قرب متنزه الكوفة 
العائلي الكبير )3×4(م 1147 كشك الستخدامه لبيع العاب اطفال  9

ثالث سنوات قرب متنزه الكوفة 
العائلي الكبير )9×9(م 1148 كشك الستخدامه لبيع المالبس  10

ثالث سنوات قرب متنزه الكوفة 
العائلي الكبير )7,5×11(م 1149 كشك الستخدامه كبقالية 11

ثالث سنوات قرب متنزه الكوفة 
العائلي الكبير )1,2×0,55(م 1150 كشك الستخدامه مقهى سفري 12

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي 

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار الثانية 
اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيله�ا ادن�اه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة( وفقا الحكام قان�ون بيع وايجار اموال 
الدولة  رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة 
بلدي�ة )الكوف�ة( او اللجن�ة خالل )15( يوما تب�دء من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف اح�دى الصحف املحلية 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار 
الذي�ن يرغب�ون بالدخول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن 50% من القيم�ة املقدرة بموجب صك 
مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد 
املحاف�ظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة االع�الن البالغة )15( يوما  
يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 
ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

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

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

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

االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثانية 

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )حسب ما مؤرش ازاءها( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم 
21 لس�نة 2013 فع�ىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه ال�رشوط املطلوبة  مراجع�ة بلدية )الكوفة( 
او اللجن�ة خ�الل )15( يوما تبدء من الي�وم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة 
يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما 
جاء بالقانون انفا وكتاب 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 الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

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

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

4 � 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
 5 � يقوم مستاجر امللعب الخمايس املذكور يف الفقرات ) 2-3-4( من االعالن بتنفيذ كشف البلدية والذي يتم االطالع 

عليه من خالل مراجعة شعبة الواردات يف البلدية

ديوان حمافظة واسط
اعالنقسم العقود

مناقصة عامة رقم )2021/12/9()2021/12/10( و )2021/12/11( و)2021/12/12( )2021/12/13( )2021/12/14( و )2021/12/15(  
عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2019 حسب التبويب ) 2-55-1-2-10-3-309( وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال الصغرية 

1 � يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات  املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة 
املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات املدرجة يف الجدول ادناه  

2 � ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح, العدالة , املستقبل ( 
3 � عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب� )ديوان 

محافظة واسط / قسم العقود( خالل )اوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
4 � متطلبات التاهيل الفنية واملالية املطلوبة كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم والتاهيل( 

5 � املتطلبات القانونية :
اوال / االهلية وتش�مل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا ) معلقة انش�طته الجديدة  ، مدرج يف القائمة السوداء او مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر 
عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املش�اركة يف عمليات التعاقدات العامة ، ال يوجد تضارب يف املصالح ، الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة ان 

تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل يف القانون التجاري وقانون الرشكات العامة 
ثانيا / شهادة تاسيس الرشكة وعقد التاسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني النافذة 

ثالثا / كتاب عدم املمانعة من االش�راك يف املناقصة ) نس�خة اصلية + نس�خة مصورة( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة واس�ط 
/ قسم العقود 

رابعا / وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
6 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة  اعتبارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل )ديوان محافظة واس�ط / س�كرتري لجنة 

فتح العطاءات ( 
7 � يتم تس�ليم العطاءات اىل )محافظة واس�ط / سكرتري لجنة فتح العطاءات( قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم  )االثنني( املصادف 2021/4/9 وهو 
)تاريخ غلق املناقصة ( علما بان العطاءات املتاخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان 

التايل ) واسط / الكوت / شارع املحافظة / مبنى ديوان محافظة واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2021/4/19
8 � كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة (  معنون اىل محافظة واس�ط / االدارة العامة واملحلية 
)نفقات املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن االش�ارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط  ويحمل عنوان الربيد 
االلكروني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التاميناات االولية باسم مقدم 

العطاء او )اي من املساهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة( 
9 � ان م�دة نف�اذ العطاء )90( تس�عون يوما من تاريخ غل�ق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او احد املس�اهمني او 
من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف 

مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة 
10 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

11 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االش�غال الصغرية ( بكافة اقس�امها فانه س�يتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتيض  مراعاة 
ذلك عند التقديم

12 � اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح 
13 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة

ديوان حمافظة واسط
اعالنقسم العقود

مناقصة عامة رقم )2021/4/16( 
 )اكساء شوارع يف حي املعلمني يف قضاء النعامنية( 

عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2019 حسب التبويب ) 55-1-4-13-21-2-29( وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال  القياسية الصغرية 
1 � يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دع�وة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من ال�رشكات  املقاولة واملقاولني 
العراقي�ني وال�رشكات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصة الخاصة بمرشوع ) اكس�اء ش�وارع يف ح�ي املعلمني يف قضاء 

النعمانية(  بكلفة تحمينية قدرها ) 138,000,000( مائة وثمانية وثالثون مليون  دينار عراقي وبمدة انجاز )60 ( يوم
2 � ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية )الصباح, العدالة , املستقبل ( 

3 � ع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغبني م�ن الرشكات املقاولة واملقاول�ني العراقيني )عارشة / انش�ائي( نافذة والرشكات 
العامة يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب� )ديوان محافظة واسط / قسم العقود( خالل )اوقات الدوام الرسمي ( وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
4 � متطلبات التاهيل الفنية واملالية املطلوبة كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم والتاهيل( 

5 � ان السيولة  املالية املطلوبة 13,800,000 ثالثة عرش مليون وثمانمائة الف دينار   
6 � املتطلبات القانونية :

اوال / االهلية وتش�مل عدم اقصاء مقدم العطاء مؤقتا ) معلقة انش�طته الجديدة  ، مدرج يف القائمة الس�وداء او مدرج يف قائمة 
الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املش�اركة يف عمليات التعاقدات العامة ، ال يوجد تضارب يف 
املصالح ، الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل يف القانون التجاري وقانون 

الرشكات العامة 
ثانيا / شهادة تاسيس الرشكة وعقد التاسيس وهوية تصنيف الرشكات املقاولة واملقاولني النافذة 

ثالثا / كتاب عدم املمانعة من االش�راك يف املناقصة ) نس�خة اصلية + نس�خة مصورة( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب 
معنونة اىل محافظة واسط / قسم العقود 

رابعا / وصل رشاء املناقصة )نسخة اصلية + نسخة مصورة ( 
7 � بام�كان مقدم�ي العط�اء املهتم�ني رشاء وثائق املناقصة  اعتب�ارا من اخر نرش لالع�الن بعد تقديم طلب تحري�ري اىل )ديوان 

محافظة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسون الف دينار
8 � يتم تس�ليم العطاءات اىل )بلديات واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات( قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم  )االثنني( 
املص�ادف 2021/4/9 وه�و )تاريخ غلق املناقصة ( علما بان العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور 
مقدم�ي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع املحافظ�ة / مبنى ديوان محافظة 

واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )االثنني( املصادف 2021/4/19
9 � كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعط�اء ) خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة ( بمبل�غ ) 4,140,000( 
اربعة مليون ومائة واربعون الف دينار عراقي معنون اىل محافظة واسط / االدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( 
ويتضمن االشارة السم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط  ويحمل عنوان الربيد االلكروني 
للم�رصف الصادر من�ه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاري�خ غلق املناقصة عىل ان تكون التاميناات 

االولية باسم مقدم العطاء او )اي من املساهمني يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة( 
10 � ان م�دة نف�اذ العطاء )90( تس�عون يوما من تاريخ غل�ق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يك�ون من قبل املدير املفوض 
للرشكة او احد املس�اهمني او من يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع 

صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة 
11 � ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

12 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود االش�غال الصغرية ( بكافة اقس�امها فانه س�يتم اس�تبعاد 
عطاءه مما يقتيض  مراعاة ذلك عند التقديم

13 � اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح 
14 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة

العدد : 4115
التاريخ 2021/3/25

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

مبلغ القطع 
)دينار(

هوية 
التصنيف

مدة 
االنجاز

السيولة المالية 
المطلوبة )دينار(

مبلغ ضمان 
العطاء )دينار(

الكلفة التخمينية 
)دينار(  اسم المناقصة رقم المناقصة ت

75000 كهربائي/
عاشرة 120 58,845,105 17,653,532 588,451,050 تاهيل جزء من الشبكة الكهربائية لمنطقة حي العسكري 

في قضاء الحي 021/12/9 1

75000 كهربائي/
عاشرة 120 49,667,920 14,900,376 496,679,200

ايصال التيار الكهربائي الى جزء من منطقة الدبيلة 
والقطع التعويضية ومنطقة خلف الكرادة )طريق 

المشايه( ومنطقة حي الزيتون في قضاء الحي
021/12/10 2

75000 كهربائي/
عاشرة 120 29,189,250 8,756,775 291,892,500 تاهيل مغذي الزوية 11 كف في قضاء العزيزية  021/12/11 3

75000 كهربائي/
تاسعة 210 98,922,490 29,676,747 989,224,900 تاهيل شبكة حي الحسين والحي العسكري مجاور جامع 

الزهراء في الكوت  021/12/12 4

75000 كهربائي/
تاسعة 210 82,620,208 24,786,062 826,202,075 تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى )صدر حوار + ام 

البني+التاميم+كيلو4+هداب( في قضاء االحرار 021/12/13 5

75000 كهربائي/
تاسعة 180 97,814,350 29,344,305 978,143,500 انشاء خط 11 كف بدل الخط القديم من سيطرة بغداد 

الى مقام المهدي )عج(  021/12/14 6

75000 كهربائي/
عاشرة 130 43,727,430 13,118,229 437,274,300

تاهيل الشبكة الكهربائية لقرى )ثامر الخربوط 
+البوسهيل+كريم جاسم +الخضراء+تبارك( في ناحية 

الدبوني 
021/12/15 7

العدد : 4120
التاريخ 2021/3/25

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك)الرقم القديم ـ 
الرقم الجديد( جنس الملك ت

ثالث سنوات قرب جوازات الكوفة )3×4(م 1136 كشك 1

ثالث سنوات حي كندة / قرب مستوصف 
كندة )55×35(م بال ملعب خماسي 2

ثالث سنوات حي ميثم التمار مقابل دور 
معمل السمنت  )55×35(م بال ملعب خماسي 3

سنة واحدة عمارة البلدية / شارع السهلة  23م2 416/1 مكتب  4

سنة واحدة حي ميسان على القطعة 
3/14265 )3×4(م 720/23-719/22 حوانيت 5

سنة واحدة حي ميسان ـ الوفاء 200م2 827/7 سكلة 6

سنة واحدة حي سوق ميثم التمار )رض(  )2,5×5(م
-588/15-587/14
-595/22-590/17
606/33-600/27

حوانيت 7

سنة واحدة دور معمل السمنت  )3×4(م -637/2-636/1
641/6-640/5-638/3 حوانيت 8

سنة واحدة حي ميسان على القطعة 
3/31409 منطقة الجمهورية  )3×4(م 781/33-778/27 حوانيت 9

سنة واحدة منطقة الجمهورية 100م2 بال/568 مخزن الجمهورية 
)فرن صمون سابقا(  10

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

خلف مكافحة الكوفة 1640م2 بال/1109 ساحة وقوف 
ومبيت السيارات 1

عمارة البلدية )3×3(م 59/78 حانوت 2
شارع السكة  )2,2×2,7(م 124/)7/99( حانوت 3
شارع السكة  )5,4×3,4(م 3أ/136 حانوت 4
شارع السكة  )5,4×2,5(م 150د/134 حانوت 5

عمارة البلدية شارع السهلة  )5,85×2,5(م 414/2 حانوت 6
عمارة البلدية شارع السهلة  25م2 417/2 مكتب 7
عمارة البلدية شارع السهلة  20م2 418/3 مكتب 8
عمارة البلدية شارع السكة  )4,7×3(م 85/107 حانوت 9

حي ميسان على القطعة 3/14265 )3×4(م 699/2 حانوت 10
حي ميسان على القطعة 3/31411 )5×2,5(م 794/22 حانوت 11
حي ميسان على القطعة 3/31409 )4×3(م 782/35-724/19 حوانيت 12

سوق ميثم التمار )رض( )5×2,5(م 625/ حانوت 13

العدد /99
التاريخ 2021/3/15

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي 

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد /98
التاريخ 2021/3/15

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي 

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

Public Tender Announcements for Tender No: 011-SC-21-EBS 
Provision of 2021 Integrated G&G and Reservoir Engineering Study of EBS Oilfield  

 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 2021 Integrated G&G and Reservoir Engineering Study of EBS Oilfield  
Tender No.: 011-SC-21-EBS 
 
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 one contractor to execute project Package of Integrated G&G and Reservoir Engineering 
Study of EBS Oilfield 2021. Contractor shall provide the following research study services: 
 Subject 1: Study on carbonate reservoir prediction and target evaluation 
 Subject 2: Study on high-resolution sequence stratigraphy and sedimentary system of upper Cretaceous 
 Subject 3: Study on main controlling factors of physical property and comprehensive evaluation of carbonate reservoir 
 Subject 4: Study on quantitative characterization and fine modeling of Zubair sand body in S1 block 
 Subject 5: Study on productivity distribution characteristics and mechanism of carbonate reservoir 
 Subject 6: Study on effective development scheme and strategy of thin interbedded sand-mudstone reservoir 
Note: 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. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the deadline 16:00 PM April 

14th  2021 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of 

tender mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 

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

C. Original 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 الصناعة واملعادن
الرشكة العامة للحديد والصلب

برصة ـ خور الزبري

م / مناقصة حملية رقم 1/م/ح د ص / 2021 )اعادة اعالن للمرة االوىل( 
جتهيز كتل حديدية بكمية )5000( مخسة االف طن 

تدعو الرشكة العامة للحديد والصلب احدى رشكات وزارة الصناعة واملعادن كافة الرشكات واملكاتب املختصصة لالشتؤاك 
يف املناقصة اعاله ) تجهيز كتل حديدية بكمية )5000( خمسة االف طن ( بموجب املواصفات التي يمكن الحصول عليها 
مع وثائق املناقصة من مقر الرشكة يف البرصة / خور الزبري او مكتب الرشكة يف بغداد / مقابل مستش�فى الس�عدون 
االهيل لقاء مبلغ غري قابل للرد قدره )250,000( مائتان وخمس�ون الف دينار ويكون اخر موعد الس�تالم العطاءات  يف 
مقر الرشكة حرصا هو يوم الثالثاء املصادف 2021/4/13 ولغاية )الساعة 12 وتفتح العطاءات بحضور الراغبني  من 
مقدمي العطاءات الس�اعة )الثامنة والنصف من صباح اليوم التايل للغلق( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية 

يؤجل الغلق اىل اليوم الذي يليه 
مع مراعاة ما ييل : 

1 � يرفق بالعطاء ما ييل :
أ � التامينات االولية بمبلغ ) 32,500,000( فقط اثنان وثالثون مليون وخمسمائة الف دينار عىل شكل صك مصدق او 

خطاب ضمان المر الرشكة
ب � وصل االشرتاك باملناقصة

ج � شهادة تاسيس الرشكة او هوية غرفة التجارة )نافذة( 
د � براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب )نافذة( المر الرشكة + الهوية الرضيبية للمشرتك 

ه� � االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات ذات العالقة 
ر � الكفاءة املالية مؤيدة من الجهات ذات العالقة

و � الحسابات الختامية الخر ثالث سنوات
2 � يكون العطاء نافذ ملدة ال تقل عن )3( اشهر من تاريخ غلق املناقصة

3 � تقدم االسعار بالدينار العراقي رقما وكتابة
4 � االسعار نهائية غري قابلة للتفاوض والرشكة غري ملزمة بقبول اوطا االسعار

5 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
وباالمكان االطالع عىل تفاصيل املناقصة عىل موقع الرشكة االلكرتوني 

www.steel-iraq.com
ويكون موعد عقد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املشرتكني باملناقصة قبل اسوبع من تاريخ الغلق

املدير العام

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : 3224

التاريخ : 2021/3/25
بناء عىل طلب املواطن )صالح حسن كاظم( طلبا 
لغ�رض تبديل لقبه  وجعل�ه )الغراوي ( بدال من 
)الرشوك�ي( فمن لديه اع�رتاض  مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

بن�اء عىل طلب املواطن )رع�د عيل فرهود( طلبا 
لغرض تبديل لقب�ه وجعله ) الجبوري( بدال من 
)النجف�ي(  فم�ن لديه اع�رتاض  مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

���������������������������������������
اعالن 

ق�دم املواطن ) اب�و بكر احمد طاه�ر ( الدعوى 
لتبديل اس�مه وجعله ) عيل( بدال من ) ابو بكر( 
فمن لدي�ه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه 
املديرية خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما 
وف�ق املادة 22 من قان�ون البطاقة املوحدة رقم 

3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

���������������������������������������
تنويه

ل�م يذك�ر يف صحيف�ة املس�تقبل بالع�دد 2334 
الع�راق  وصحيف�ة   2021  /  3  /  11 املؤرخ�ة 
اإلخباري�ة بالعدد 1362 واملؤرخ�ة يف 11 / 3 / 
2021 قيمة س�هام املدين )س�يف ع�يل هالل ( 
بالعقار املرق�م 87098 / 3 حي النرص والبالغة 
ثمانية وثمانون مليون وس�بعمائة وخمس�ون 
الف دينار ذكر القيمة الكلية للعقار لذى اقتىض 

التنويه .
���������������������������������������

تنويه 
ذكر يف صحيفة املس�تقبل بالعدد 2337 يف 17 / 
3 / 2021 وصحيف�ة الع�راق اإلخباري�ة بالعدد 
1365 يف 17 / 3 / 2021 ح�ول العق�ار املرق�م 
) 2760 / 2 (مالح�ظ دائرة التس�جيل العقاري 
يف النج�ف األوىل خط�أ والصحي�ح مالحظ دائرة 
التس�جيل العقاري يف النج�ف الثانية لذا اقتىض 

التنويه .

فقدان
 فق�دت من�ي هوي�ة الطالب الص�ادرة م�ن جامعة 
الكوف�ة كلي�ة الطب املرحل�ة السادس�ة يف 15 / 1/ 
2021 بأس�م ) حس�ام حيدر عبد ال�رزاق(  فعىل من 

يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

���������������������������������������
اعالن

اىل الرشيك / حيدر حسن حميد 
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك لغرض 
املوافق�ة عىل صدور اج�ازة بناء والخاص�ة بالعقار 
املرق�م 88075/حي املي�الد وخالل مدة ع�رشة ايام 
وبعكسه سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة 

مع رشيكك يف العقار املواطن حياوي عبد زيد عبود

���������������������������������������
مديرية زراعة النجف االرشف

قسم االرايض
العدد : 4282

التاريخ 2021/3/25
انذار

اىل الفالح ) خرموش جاسم عبد( املوزع عليه مساحة 
- 14,7 دون�م ضم�ن الس�لف 5/39 مقاطع�ة 1 / 
املويهيو 11/ام اللويطية والبو سالمة  بموجب قرار 
التوزي�ع املرق�م 24 يف 1968/3/5 بالنظر الرتحالك 
عن املنطقة وعدم اس�تغاللك املس�احة املوزعة عليك 
بموج�ب القرار املذك�ور وتركها غرض�ة للتجاوزات 
واالس�تغالل من قب�ل الغري لذا نن�ذرك بوجوبالتقييد 
بم�ا اوجبه القانون واس�تغاللك املس�احة ومراجعة 
مديريتنا قس�م االرايض واملساحة خالل فرتة 10 ايام 
من تاريخ ن�رش االنذار وبخالفه س�وف نقوم بالغاء 

املساحة املوزعة عليك وفق الضوابط والتعليمات 
منعم شهيد حسني 

مدير الزراعة  يف محافظة النجف االرشف / وكالة

���������������������������������������
مديرية زراعة النجف االرشف

قسم االرايض
العدد : 4281

التاريخ 2021/3/25
انذار

اىل الف�الح ) محس�ن عي�دان جب�ار( امل�وزع علي�ه 
مس�احة 8 دون�م ضم�ن الس�لف 1/5 مقاطع�ة 1 
/ املويه�ي  بموج�ب ق�رار التوزي�ع املرق�م 307  يف 
1971/9/1 بالنظ�ر الرتحال�ك ع�ن املنطق�ة وعدم 
اس�تغاللك املس�احة املوزع�ة علي�ك بموج�ب القرار 
املذك�ور وتركه�ا غرضة للتجاوزات واالس�تغالل من 
قبل الغري لذا ننذرك بوجوبالتقييد بما اوجبه القانون 
واستغاللك املساحة ومراجعة مديريتنا قسم االرايض 
واملس�احة خالل فرتة 10 اي�ام من تاريخ نرش االنذار 
وبخالفه س�وف نقوم بالغاء املس�احة املوزعة عليك 

وفق الضوابط والتعليمات 
منعم شهيد حسني 

مدير الزراعة  يف محافظة النجف االرشف / وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / 2348
التاريخ 2021/2/24

بناء ع�ىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي )نرصه 
عب�د مصي�خ(  طلب�ا لغ�رض تبدي�ل اس�مها املجرد 
وجعل�ه )انتص�ار ( ب�دل من ) ن�رصه(  فم�ن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها 
خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد / 54/ش/2021
التاريخ 2021/3/25

تبلغ املدعى عليه )احمد قيس حبيب(
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعية املرقمة 54/

ش/2021 واملقام�ة م�ن قبل املدعية )ابتس�ام 
اسماعيل جرموط ( عىل املدعى عليه )احمد قيس 
حبي�ب( واملتضمنة تاييد حضانتها الطفالها كل 
من حيدر وامري وكوثر واساور وبالنظر ملجهولية 
مح�ل اقام�ت املدعى علي�ه احمد قي�س حبيب 
وحس�ب رشح القائم  بالتبلي�غ  واملؤيد من قبل 
مختار املنطقة لذا تقرر اجراء تبليغ املدعى عليه  
احم�د قيس حبيب بصحيفتني  يوميتني عامتني 
للحضور يف موعد املرافعة املصادف 2021/4/1 
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حال عدم حضورك 
او حض�ور من ينوب عنك قانونيا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون
القايض

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

إىل الرشيك عمار احمد مطر عرد 
اقت�ىض حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 26610 /3حي 
الجامع�ه خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
رفاه عدنان يوسف

���������������������������������������
اع�الن / إىل الرشي�ك ع�يل محم�د عب�د رايض 

العامري  
 اقتىض حضورك إىل مديرية بلدية النجف االرشف 
/ قس�م اجازات البناء لغرض اصدار اجازة بناء 
للعق�ار املرق�م 45749 / 3 / ح�ي الفرات رقم 
املقاطعة ) 4( خالل مدة اقصاها عرشة ايام من 
تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�وف يتم إصدار 

االجازة 
طالب االجازة 

 احمد جمعة مهوس
�������������������

اعالن / إىل الرشيك  نجم عيل جاسم 
 اقتىض حضورك إىل مديرية بلدية النجف االرشف 
/ قس�م اجازات البناء لغرض اصدار اجازة بناء 
للعق�ار املرق�م 59926 / 3 / ح�ي الن�داء رقم 
املقاطع�ة  ) 4( خ�الل مدة اقصاه�ا عرشة ايام 
م�ن تاري�خ ن�رش االع�الن وبخالفه س�وف يتم 

إصدار االجازة
طالب االجازة 

 بان ستار كريم
���������������������������������������

فقدان 
 فق�دت من�ي الوثيق�ة املدرس�ية الص�ادرة من 
اعدادي�ة املرب�د املركزي�ة يف العباس�ية واملرقمة 
بالرق�م ) 1442147( بأس�م ) مؤمل حيدر عبد 
الرضا( / فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة 

اإلصدار
���������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / الهام عبد الكريم خميس 

اقتىض حضورك اىل بلدية التاجي – س�بع البور 
لغرض اس�تخراج اجازة البن�اء للقطعة املرقمة 

12219 سبع البور .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : وفاة / 2020

التاريخ : 2021/3/22
اعالن

قدم املدعو / جاسم محمد عيل 
 طلبا يروم فيه الحصول عىل حجة وفاة للمدعوة 
س�عاد جاس�م محمد ع�ىل انها توفي�ت بتاريخ 
1975/12/10  فم�ن تتوف�ر لدي�ه معلوم�ات 
عن املدعوه س�عاد جاس�م محمد عليه مراجعة 
املحكم�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا عرشة اي�ام من 

تاريخ النرش وبخالفه سيتم اصدار الحجة 
القايض

عيل لفته جادر
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 456/ج/2020
التاريخ 2021/3/24

اعالن
طاه�ر  حس�ني  )عزي�ز  اله�ارب   املته�م  اىل 

الكرعاوي(
اقت�ىض حضورك ام�ام ه�ذه املحكم�ة الجراء 
محاكمت�ك ح�ول التهم�ه املس�ندة الي�ك وف�ق 
احكام امل�ادة 298/295  من قان�ون العقوبات  
وملجهولية مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك اعالنا يف 
مح�ل اقامتك ومرك�ز االنصار وه�ذه املحكمة 

بالحضور امامها صباح يوم 2021/9/26 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطية
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف  النجف 
العدد / 310/ش2021/4

التاريخ 2021/3/25
 اىل / زينب ضياء محمد

اقام عليك املدعي )حيدر صالح شاتي ( الدعوى 
املرقمة اع�اله امام هذه املحكم�ة وموضوعها 
دعوى مطاوعة وملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عاراملختار لذا تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني 
فعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكم�ة يف موعد 
املرافعة املوافق يوم 2021/4/6 الساعة التاسعة 
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

رائد عبد هاشم 
���������������������������������������

فقدان 
فق�دت هوي�ة املوظف ) حس�ني ج�واد نعمة ( 
الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء / رشك�ة انتاج 
الطاق�ة الكهربائية – املنطقة الوس�طى – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
���������������������������������������

فقدان 
فقدت هوي�ة املوظف ) عمار كام�ل عبد الرزاق 
( الص�ادرة م�ن وزارة الكهرب�اء – رشكة انتاج 
الطاق�ة الكهربائية – املنطقة الوس�طى – فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

إىل الرشيك منصوره قنرب 
اقت�ىض حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرق�م 191 /1حي 
الزه�راء خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالف�ه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
عيل طالب جاسم

���������������������������������������
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/295

التاريخ 2021/3/24
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النج�ف االرشف العق�ار 
تسلس�ل 1/5222 الواقع يف حي الزهراء  العائد 
للمدين فاضل نواف حس�ني املحجوز لقاء طلب 
الدائن نبيل عبد الزه�رة عبيد البالغ اربعة عرش 
مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالث�ني يوما تبدأ م�ن اليوم 
التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية 
ع�رشة من املائ�ة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : 1/5222 حي الزهراء   
2 � جنسه ونوعه : دار 

3 � حدوده واوصافه : بلدية النجف
4 � مش�تمالته : العقار يقع عىل ش�ارع فرعي 
15 مرت ويتالف س�احة امامية مبلط بالشتايكر 
العادي املت�رضر وحديقة صغرية ومدخل صغري 
واس�تقبال وحمام مشرتك وكليدور وغرفة  نوم 
واحدة ومكشوفة ومطبخ ومرافق وحمام وسلم 
يؤدي اىل الس�طح ال�دار ايل معب�د بالفريش وان 
الدار مبني من الطابوق ومس�قف بالخرس�انة 
وكذلك االرضية معبدة بالكايش املوزائيك القديم 
والج�دران ملبوخة باالس�منت والبورك ومجهز 

ماء وكهرباء 
5 � مساحته : 210 مرت

6 � درجة العمران : متوسطة
7 � الشاغل : ازهر ش�مخي جبار مرتهن يرغب 

بالبقاء بعد البيع بصفة مستاجر 
8 � القيمة املقدرة : مئتان وثمانية مليون دينار 

عراقي 
���������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة /2021/895

التاريخ 2021/2/16
اىل  / املدعوه / بنني عالء الدين عيىس

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة وداد محمد عيل طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بح�ق املدع�وه ) بنني عالء الدي�ن عيىس( قررت 
املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك 
الحض�ور امامها خ�الل عرشة ايام م�ن تاريخ 
نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

ظاهرعباس الفتالوي

العدد : 2506
التاريخ 2021/3/25
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امـضـاءاتمساحة للرأي

365 يومًا عمل يف املنزلصح النوم

جوسلين إيلياسما حسن

اعتدن�ا أن ن�ردِّد عبارة »صح النوم« مل�ن كان يف غفلة، ثم انتبه، وملن 
ح له حديثه،  يتحدَّث عن جهالة، فهناك من س�يقاطعه حتًما، ويصحِّ
وُيظِه�ر ل�ه خطأ مذهب�ه، ولك�ن قليًل ما نق�ول »صح الن�وم« ملن 
استيقظ من نوم عميق، أو ملن استغرق يف النوم، حتى فاته موعد، أو 
وجبة إفطار عائلية ش�هية. ولكن يف النهاية، ربما تعني عبارة »صح 
ي، حيث ينقسم النوم  النوم« أننا نتمنَّى أن تكون قد نعمَت بنوم صحِّ

إىل نوم العافية، ونوم املرض.
للع�ام الراب�ع ع�ر، تحتفل جمعي�ة الن�وم العاملية بالي�وم العاملي 
للن�وم، يف يوم 19 آذار، من كلِّ عام، حيث ُيقام قبل االعتدال الربيعي، 
هت  وش�عاره ه�ذا العام »النوم املنتظم، املس�تقبل الصح�ي«، وتوجَّ
صني يف النوم إىل تثقيف  جمعي�ة النوم العاملية إىل دعوة جميع املتخصِّ
العال�م بش�أن أهمية النوم؛ لتحقي�ق نوعية الحياة املُثىل، وتحس�ني 
الصح�ة العاملي�ة، وفًق�ا للموقع الرس�مي للجمعية الت�ي حثَّت عىل 
العناية بأوقات النوم، وتنظيمها، وربطت بني النوم الصحي والصحة 
الجيِّ�دة. وقبل هذه الجمعية العاملية قالت جدَّاتنا »نم بكري، واصحى 
بكري، وش�وف الصحة كيف بتصري«. ولكن أح�ًدا لم يعد يعمل بهذه 
النصيح�ة، ب�ل أصب�ح من ين�ام باك�رًا محافًظا عىل موع�ٍد مقّدس 
لراحته، كما يحّث األطباء، وهو التاس�عة مساء، مثًل، مثاَر سخرية، 
وبأن�ه ينام مثل الدجاج التي تركن إىل ِقنِّها باكرًا، وال تعبأ بما حولها 
يف الخ�ارج. وقد انقلبت الحياة فعًل، ب�ل إننا، وللعجب، أصبحنا نرى 
األطفال من مدمني الس�هر، ونس�مع صوت صياحه�م حولنا، حتى 
�رة، وهم يمارس�ون لعبهم، وال يح�رص ذووهم عىل  س�اعات متأخِّ
تهم باكرًا، كم�ا كانت أمهاتنا تفع�ل. ولذلك، تراهم  وضعه�م يف أرسَّ
كثريي املرض بوجوه ش�احبة. ربما جاءت املناس�بة لكي تربط بني 
النوم م�ع الحصول عليه رسيًعا، من دون معان�اة، ويوم األمهات يف 
العال�م العربي مث�ًل، فهن الق�ادرات عىل وضعك يف رسي�رك، وقتما 
دن شعرك، يف هدوء وحنان. وتس�مع تراتيل صوت أمك  ش�ن. ويمسِّ
 . امللئكي، فوق رأسك؛ فرتى العالم قد تحوَّل عجينة من الهلم املحىلَّ
وهكذا، تجد نفس�ك ق�د نمت، من دون جهد، فلم تتقلَّب يف فراش�ك، 
ولم ترب اللبن ولم تلعق ملعقة من العسل، أو تلتهم ثمرة موز، فل 
حاجة لهذه الوصفات يف وجود األم. ويبدو أنني قد أخطأت يف وصف 
طريقة األم السحرية لجلب النوم لنا، فهذه الطريقة ليست للصغار، 
ر كم مرَّة  وملن يس�تعدُّون للذهاب إىل املدرسة صباًحا، فعليك أن تتذكَّ
�دت  نة عىل رأس�ك الذي غزاه الش�يب، ومسَّ وض���ع�ت يدها املَُغضَّ
ش�عرك الذي فق�دت مقدِّمته، وتل�ت دعواتها التي ال تس�مع معظم 
مفرداتها؛ فوجدت نفسك تهدأ، وتستكني، وتغطُّ يف نومك، حتى يأتي 

من يوقظك، ويصيح يف وجهك: »صح النوم«.

أحتف�ل اليوم بعامي األول من العمل من املنزل بس�بب الجائحة التي 
رضبتن�ا وغريت طريقة عيش�نا، وحولت مطابخنا وغ�رف نومنا إىل 
مكاتب، وجعلتنا نعيش يف سجن كبري نحلم من خلف نوافذه بحياتنا 
الت�ي كنا نتأفف منها يف املايض ونقول س�قا الل�ه تلك األيام التي كنا 
نس�تيقظ فيها باكراً ولدينا مخطط للنهار وبرنامج للمس�اء، لنجد 
أنفس�نا اليوم يف دوامة تتشابه فيها الساعات واأليام، وحتى الوجوه 
التي يس�مح برؤيته�ا. بعد عام م�ن العمل يف املن�زل، تعلمت الكثري 
واكتش�فت مزايا عدي�دة يف ش�خصيتي، تأكد من اقتناع�ي بمهنتي 

وتعلمت بأن أكون مكتفية بما أملك وسعيدة بما لدي.
ال�ذي حصل قل�ب املعايري وغ�رّي النف�وس، العمل من املن�زل يطرح 
العديد من التس�اؤالت، من بينه�ا إمكانية الرج�وع إىل أماكن العمل 
وفتح ش�هية أصحاب األعمال عىل مواصلة العمل من املنزل ألسباب 

اقتصادية وتوفرياً للمال.
العمل من املنزل جعلنا نحب مكان س�كننا أكثر، فألفناه بشكل أكرب 
بعدما كان يف املايض مجرد مسكن للنوم وليس أكثر، ولكن وبعد عام 
من العزلة، أرى بأن العودة ستكون صعبة عىل الذين اعتادوا عىل تلك 
الصومعة املحتمة، فاإلنس�ان كائن يتع�ود برسعة عىل أنماط عيش 
جديدة، ولكن هذه املرة مختلفة ألن الجائحة زرعت يف العالم الخوف 
وفتح�ت عيونهم عىل أش�ياء لم تكن تخطر عىل الب�ال من قبل، مثل 

السلمة والصحة والنظافة والخوف عىل أنفسنا وعىل اآلخرين.
يف بريطانيا تلقى اليوم نحو 15 مليون شخص اللقاح، وأنا من بينهم، 
وهن�ا يجدر التوضيح، ليس ألني طاعنة يف الس�ن؛ وإنما ألني أعاني 
من وضع صحي يجعلني من بني الذين يحتم عليهم تلقي اللقاح قبل 
غريهم، فبعد أن تلقيت الجرعة األوىل من اللقاح شعرت ببصيص أمل 
يف العودة إىل الحياة الطبيعية، فاشتقت إىل زملئي واشتقت إىل مكتبي 
والص�ور التي تزين�ه، والفوىض الت�ي ترضبه بني الفين�ة واألخرى، 
ودرج الحلويات بجانبي كريس األزرق، واش�تقت لرؤية الوجوه التي 
أحبها والتي كانت رفيقتي كل يوم، اش�تقت للتجمعات الجميلة التي 
منها يستقي الصحايف أفكاره ويجعل من األحاديث املفيدة مواضيع 
شيقة يشارك بها القراء ومحبي القراءة. اشتقت للكثري من األشياء، 
ولكني ويف الوقت نفس�ه خائفة من العودة؛ ألنها ستكون صعبة بعد 
أن اعتدنا عىل طريقة عيش مختلفة ملدة عام كامل. يف وقت اش�تقت 
في�ه للتأنق يف الصباح واالس�تعداد للذهاب إىل املكت�ب، اليوم أقف يف 
ح�رية م�ن أمري، أي بدل�ة رياضة ألبس�ها لبدء يوم�ي يف العمل من 
املنزل، نس�يت كيف أنتعل الكعب العايل الذي كنت من أنصاره وكنت 
أس�تطيع ج�ري املاراثون به، الي�وم ألفت رجيل ح�ذاء الرياضة، وال 

أعرف إذا كانت ستتذكر ما كانت تنتعله قبل »كورونا«.

للتمتع بنوم هادئ تناولوا هذه الوجبات!
األطعمة الغنية بمواد غذائية محددة يمكنها أن 
تس�اعدنا يف زيادة القدرة عىل النوم وتحس�ينن 
األمريك�ي  إن  إن  يس  موق�ع  وق�دم  جودت�ه. 
قائم�ة بمجموع�ة وجب�ات وأطعم�ة خفيف�ة 
يمك�ن أن تس�اعدنا يف الخل�ود للن�وم، ومنها: 
الزب�ادي والتوت: الزب�ادي ليس مخصصا فقط 
لوجب�ة اإلفطار، حيث يمكننا كذلك االس�تمتاع 
ب�ه كوجب�ه خفيف�ة ولذي�ذة يف املس�اء، وفقا 
ألخصائي�ة التغذي�ة واملتحدثة باس�م أكاديمية 
التغذي�ة والحمية بوالي�ة فريجيني�ا األمريكية 
نان�ي فاري�ل. وبإضاف�ة بعض حب�ات التوت 
للزبادي يمكننا الحصول عىل طعام قد يساعدنا 
عىل النوم. ويمك�ن للكاربوهيدرات املوجودة يف 
التوت العمل عىل زيادة إنتاج مادة السريوتونني 
يف امل�خ، بينم�ا يعم�ل الزب�ادي كمص�در ملادة 
الرتبتوف�ان. وتس�اعد املادتان عىل االس�رتخاء 
والخل�ود إىل الن�وم. عص�ري الك�رز م�ع الجوز: 
تن�اول الك�رز بصحبة بع�ض أن�واع املكرسات 
يضمن مصدرا غني�ا بامليلتونني، وهو هرمون 
له دور هام يف عملية النوم واالستيقاظ اليومية 
لجس�م اإلنسان، وفقا لدراس�ة علمية منشورة 
ع�ىل موق�ع املكتبة القومي�ة للط�ب بالواليات 
املتحدة. ويف فرتة املساء، يزيد إنتاج الجسم من 

امليلتونني بما يس�اهم يف تعزي�ز النوم. وبينما 
يلجأ بعض من يعانون من صعوبة النوم لتناول 
مكملت من هرم�ون امليلتونني، يمكن لعصري 
الك�رز أن يكون مصدرا طبيعي�ا لهذا الهرمون. 
ويع�د كل من الج�وز أو عني الجمل والفس�تق 
واللوز مصدرا طبيعيا أخ�ر لهرمون امليلتونني 
يمكن تناولهم مع عصري الكرز كوجبة خفيفة 
يف املس�اء أن يس�اعد الحقا عىل النوم. الحمص 
م�ع كوب م�ن الحلي�ب: يعترب تن�اول الحمص 
بصحب�ة اللبن مص�درا مل�ادة الرتبتوفان، وهي 
حم�ض أمين�ي يمكنه املس�اعدة عىل تحس�ني 
جودة النوم، وفقا لدراس�ة منشورة عىل موقع 

MDPI املتخص�ص يف ن�ر األبح�اث العلمية. 
ويتح�ول الرتبتوف�ان إىل هرمون�ي امليلتون�ني 
والس�ريوتونني يف الدماغ بما يس�اعد عىل النوم 
واالس�رتخاء. ويمك�ن تحمي�ص الحم�ص مع 
قلي�ل من زي�ت الزيتون واملل�ح وتناوله كوجبة 
عش�اء خفيفة م�ع كوب م�ن الحلي�ب، والذي 
يع�د هو األخر مصدرا مل�ادة الرتبتوفان. فاكهة 
الكيوي: يع�د الكيوي فاكهة مضادة لألكس�دة 
ومص�درا لهرمون الس�ريوتونني املس�اعد عىل 
تحس�ني جودة النوم، وفقا ملوقع املركز القومي 
ملعلومات تكنولوجي�ا األحياء NCBI. واملقصود 
بمصطل�ح ج�ودة النوم هو مع�دل الوقت الذي 
نقضيه بالفع�ل نائما وليس فق�ط التمدد عىل 
الرسير. وأس�هل طريق�ة للس�تمتاع بالكيوي 
تكون بقطعها لنصفني ثم استخراجها وتناولها 
باس�تخدام ملعق�ة. س�لطة الس�بانخ وحبوب 
الكينوا وقرع العسل مع األفوكادو: يمكن لهذه 
السلطة أن تكون مصدرا غنيا للمغنيزيوم، وهو 
من امل�واد التي يحتاجها الجس�م للحصول عىل 
ن�وم طبيعي، وفقا ملوقع املكتبة القومية للطب 
بالواليات املتحدة NIH. وينظم املغنيزيوم مادة 
امليلتون�ني، والتي تعترب ناقل عصبيا يف الدماغ، 

ويساعد يف الحفاظ عىل دورة النوم.

كش�فت الخبرية الروسية يف مجال الشاي والقهوة إليزافيتا تيخونوفا عن 
الظروف املثالية لتخزين حبوب البن.

وأش�ارت تيخونوف�ا يف مقابلة م�ع قناة »زفي�زدا« الروس�ية، إىل أنه من 
األفض�ل تخزين الحبوب املنش�طة يف الثلجة، ولكن م�ع مراعاة عدد من 
الروط اللزمة للحفاظ عىل جميع الصفات املفيدة وخصائص املروب 

املستقبيل.
وقال�ت: »طاملا البذور الخرضاء واملحمصة يف كيس محكم الرطوبة، فهي 
يف ظ�روف مثالية للتخزين يف الثلجة. هذه ه�ي خصائص القهوة وحتى 

القهوة املحمصة، سيتم حفظها بشكل أفضل يف الثلجة«.
وأك�دت الخب�رية الروس�ية أن الرط الرئي�ي للتخزي�ن الناجح لحبوب 
القه�وة يف الثلج�ة هو عدم وج�ود روائح غريب�ة وضيق العب�وة، قائلة: 
»يف ه�ذه الحالة، يمكن تخزينها إىل أجل غري مس�مى. إذا وضعت القهوة 
يف عب�وة معدنية يف الش�تاء، فلن تفقد أًيا من صفاته�ا عىل اإلطلق حتى 
الربي�ع، مضيف�ة: »يف درج�ات حرارة تح�ت الصفر، س�يتم الحفاظ عىل 

جميع صفاتها«.

يمكن أن يتس�بب كعب القدم املتش�قق باإلزعاج ليصل يف بعض األحيان إىل 
مرحلة النزف، يف الوقت الذي من املمكن فيه أن يتس�بب بنقل عدوى إذا ترك 
من دون علج.ويمكن معالجة التشقق من خلل بعض اإلجراءات البسيطة 
والت�ي تتطل�ب ترطيب الكعب مرتني ع�ىل األقل يومياً بإس�تخدام مرطبات 
كثيفة.ع�ىل أن تحتوي بعض املطريات عىل اليوريا أو حمض الساليس�يليك 
أو حمض ألفا هيدروكي، التي يمكن أن تس�اعد يف إزالة خليا الجلد امليتة، 

والتي من املمكن أن تتسبب بتهيج ووخز خفيف يف املنطقة.
وتتم العناية بالكعب املتشقق من خلل نقعه ملدة 10 دقائق يف ماء عادي أو 
مع صابون، ثم فرك الكعب باس�تخدام مكش�طة إلزالة الجلد، وبعدها ضع 
مس�تحرضاً من الكريم الزيتي السمكي أو فازلني، وارتد زوجا من الجوارب 

القطنية الرقيقة قيل النوم ملساعدة املرطب عىل أخذ مفعوله.
وينصح بعدم تجاهل الكعب يف حال حدوث تش�ققات ألنها مع مرور الوقت 

تصبح أعمق وهذا ما يزيد من خطر حدوث عدوى.

طريقة سهلة ورسيعة لعالج تشقق طريقة مثالية للحفاظ عىل القهوة
كعب القدم

ابتكار أنف إلكرتوين يكشف األمراض
أعلن املكتب اإلعلمي ملؤسس�ة 
البحوث املس�تقبلية الروس�ية، 
أن خرباء املؤسسة، ابتكروا أنفا 
إلكرتونيا يمكنه الكشف وحتى 
الرتكي�ز الضئيل عن أي مادة يف 

الهواء، تماما مثل أنف الكلب.
وهذا األن�ف اإللكرتوني، عبارة 
ع�ن رشيح�ة تقني�ة حيوي�ة، 
تتك�ون من خليا حي�ة وجهاز 
خاص، لدعم وظائفها الحياتية، 
وتحلي�ل الحالة الس�ائدة. وبعد 
اس�تقبال املواد، تتع�رف عليها 
املستقبلت املوجودة عىل سطح 
الخلي�ا، الت�ي تنتق�ل إىل حالة 
اإلثارة ، التي ترصدها املنظومة 

التقنية فورا.
وتنق�ل منظوم�ة رص�د حال�ة 
الخليا املعلوم�ات التي تحصل 
الكمبيوت�ر. وبهذه  إىل  عليه�ا، 
للريح�ة  يمك�ن  الطريق�ة 
التقنية الحيوي�ة، خلل دقيقة 
علم�ات  تحدي�د  م�ن  واح�دة 
والرسط�ان  الس�ل  أم�راض 
والسكري وغريها يف هواء زفري 

الشخص.
ويشري املبتكرون، إىل أن العلماء 
يف بل�دان مختلف�ة يس�عون إىل 
الجمع بني الحساس�ية العالية 
لحاسة الشم لدى الكلب ودقة 

اإللكرتونيات.

أظه�رت دراس�ة نره�ا باحث�ون يف الربازيل 
أن األخطب�وط له نمطني رئيس�يني م�ن النوم 

املتناوب، ويشبهان املوجودين لدى اإلنسان.
وق�ال الباحث�ون إن ه�ذه النتائ�ج تق�دم أدلة 
جدي�دة عىل أن األخطبوط يمل�ك جهازا عصبيا 
معق�دا ومتطورا يش�كل األس�اس ملخزون من 
السلوكيات املتطورة بنفس القدر، يف حني تقدم 

أيضا رؤية أوس�ع لتطور الن�وم، وهي وظيفة 
حيوي�ة مهم�ة. واألخطب�وط له 8 أط�راف و3 
قلوب، ولون دمه أزرق، وينفث »الحرب« للدفاع 
عن نفسه، وقدرته عىل التمويه كبرية، ويموت 
الدراس�ة الجدي�دة، وض�ع  الت�زاوج.ويف  بع�د 
الباحثون نوعا منه يعرف باسم »إنسوالريس« 
تحت امللحظة يف مخترب. ووجدوا أن تغري األلوان 

ه�ذا مرتبط بحالتي نوم متمايزتني هما »النوم 
الهادئ« و«النوم النش�ط«، بحس�ب »رويرتز«. 
فخلل »النوم الهادئ« يظل األخطبوط س�اكنا 
ويكون جلده باهت اللون وعينه مغلقة تقريبا. 
أم�ا أثناء »النوم النش�ط« فإنه يغري لون جلده 
وملمس�ه ويحرك عينيه بينما ينكمش جسمه 

وتحدث له تشنجات عضلية.

األخطبوط يشبه اإلنسان يف نومه!

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

امراء القبائل العربية جتتمع يف بغداد من اجل امن واستقرار  
حمافظات العراق

 املستقبل العراقي / عيل الحمداني

عق�د ام�راء القبائ�ل العربي�ة  مؤتم�راً لدعم 
الجهد االمن�ي يف محاربة االره�اب والتصدي 
ملخططات الخارجني عن القانون ودعم االمن 
واالس�تقرار والحف�اظ ع�ىل الثواب�ت والقيم 
والعادات العربية االصيلة وانفتاح العراق عىل 

اشقائه العرب ».
وق�ال ام�ري قبائل البو حمدان الش�يخ س�عد 
الش�يخ خض�ري ال ش�ويرد الحمدان�ي ان » 
اجتم�اع امراء القبائل العربية يف بغداد بمثابة 
رسالة س�لم اىل كل االمم واثبات قوة القبائل 
العربي�ة واصالتها ومدى تمس�كها بالثوابت 
والقوان�ني االلهي�ة وم�ا حثن�ا علي�ه الدي�ن 
االس�لمي الحنيف وسنة الرسول االكرم عليه 
وعىل اله الصلة والس�لم » وكي�ف بدورنا ان 
نحم�ي عش�ائرنا من الفت�ن واالنج�رار وراء 

املخططات الخبيثة ».
الحمدان�ي.   نحن مع القانون واحرتام ثوابته 
ولن نسمح بخرقه ، وان االمم تتقدم بابنائها 

وباح�رتام قوانينه�ا ، ومن هن�ا ندعوا جميع 
ابناء القبائل العربية االصيلة يف بلدنا العراق اىل 
نبذ الفرقة والطائفية ونزع الس�لح واحرتام 
هيبة الدولة ومس�اندة رجال القانون بفرض 

القانون ودعم املؤسس�ات القضائية واالمنية 
وان يكون عراقنا خاٍل من االرهاب متمس�كاً 
بوح�دة ابنائ�ه ال�ذي يع�ود اصله�م للعروبة 

والكرم وطيب االخلق«.


