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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ألغى رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
األربع�اء، 1128 مرشوع�ا متلكئ�اً ع�ن التنفيذ 
بس�بب الفس�اد وس�وء اإلدارة، فيما أك�د العمل 
عىل اطالق حملة استثمار شاملة يشارك فيهاها 

املستثمرون العراقيون واألجانب.
وخالل تفق�ده لعمل هيئة االس�تثمار العراقية، 
اطلع الكاظمي عىل س�ر العم�ل والعقبات التي 
تواج�ه االس�تثمار يف الب�الد فقرر الغ�اء جميع 
االج�ازات للمش�اريع االس�تثمارية التي نس�بة 
انجازه�ا ب�ن )0- 35%( وانته�ت امل�دة الزمنية 
املتاحة لتنفيذ املرشوع حيث يبلغ عدد املش�اريع 

التي ينطبق عليها االلغاء 1128 مرشوعا.
ووجه رئيس الوزراء، بحسب بيان ملكتبه اإلعالمي 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، برضورة 
االلتزام التام بتطبيق احكام املادة 28 من قانون 
االس�تثمار من خالل توجيه االنذارات للمشاريع 
غر املكت�ملة وتتوىل الهيئة الوطنية لالس�تثمار 
االرشاف ومتابعة تطبي�ق االجراءات.. اضافة اىل 
سحب االجازات يف حال عدم التزام املستثمر بمدة 
اإلنجاز. واش�ار الكاظمي يف كلمة له اىل ان لهيئة 
االس�تثمار دور كبر يف عملية إعم�ار البلد، ولذا 
يجب تقويمها واصالحها من األخطاء الس�ابقة 
وقال »هناك خلل بالبنى التحتية للبلد وتأس�يس 
خاط�ىء وه�ذه الفوىض يج�ب العم�ل عىل ان 

تنتهي وفق خطط وسرتاتيجيات مستدامة«.
واضاف انه تم تحويل عدد كبر من املش�اريع اىل 
االس�تثمار خالل الس�نوات املاضية، لكن لألسف 

معظمها اما مشاريع متلكئة او وهمية. 
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االحتادية تعثر
 عىل كـدس »مدفون« جنوب

 رشقي بغداد

القايض زيدان وحمافظ ذي قار  
يبحثان معاجلة اإلشكاليات القانونية 

التي رافقت التظاهرات

       بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس الرويس فالديمر بوتن يف رسالته السنوية إىل 
الجمعية الفيدرالية، أمس األربعاء، إنه يأمل أال يفكر أحد 

يف تجاوز »الخط األحمر« يف العالقات مع روسيا.
وأوضح بوتن أن روس�يا هي من تحدد »أين س�يكون ذلك 

الخط األحمر يف كل حالة عىل حدا«.
وش�دد الرئيس ال�رويس عىل أن »منظمي أي اس�تفزازات 
س�يندمون عىل أفعالهم بالشكل الذي لم يندموا عليه عىل 
يشء لف�رتة طويلة«. وأضاف »روس�يا بل�د ودي ومنفتح 
عىل األصدق�اء الحقيقين، لكن يف حال عدم رغبة أحدهم 

بإج�راء حوار واختي�اره لهجة التعجرف، حينها س�تجد 
روسيا دائما طريقة للدفاع عن موقفها«.

وتاب�ع قائال: »األعمال غر الودية ضد روس�يا ال تتوقف. 
إننا نترصف يف ه�ذا الصدد بأقىص درجات ضبط النفس. 
يف كثر من األحيان ال نرد عىل األفعال غر الودية فحسب 
ب�ل وعىل الوقاحة الرصيحة أيضا«. وتطرق بوتن ملس�ألة 
العقوب�ات، فقال: »يبدو أن الجميع اعتاد فعال ممارس�ة 
فرض عقوبات غر قانونية بدوافع سياس�ية، ومحاوالت 
لفرض اإلرادة ع�ىل اآلخرين بالقوة، لكن هذه املمارس�ة 
تتده�ور اآلن إىل يشء أكث�ر خط�ورة، كمحاول�ة تنظي�م 

انقالب يف بيالروسيا، ومحاولة اغتيال رئيس هذا البلد«.

      بغداد / المستقبل العراقي

شددت النائبة عن الحزب الديمقراطي 
الكردس�تاني مي�ادة النج�ار، أم�س 
األربع�اء، عن حاجة الع�راق اىل تغير 
جذري يف عمليته السياس�ية مع قرب 
اج�راء انتخابات نيابية مبكرة مقررة 

يف 10 ترشين االول املقبل.
وقال�ت النجار »يج�ب ان يكون هناك 
تغي�ر ج�ذري للخارط�ة السياس�ية 
الن الش�ارع يف 2021 غ�ر ال�ذي كان 
يف الس�نوات املاضي�ة ويجب ان يكون 

هناك طرح ملرشوع وطني«.
وب�ن، ان »تغير العملية السياس�ية 
او  جدي�دة  أح�زاب  بتش�كيل  لي�س 
تحالف�ات والب�د ان يك�ون م�ن قلب 
القوى السياس�ية وتشعر بان العراق 
يحتاج اىل تغير ج�ذري وليس لتغير 

أسماء االحزاب واالئتالفات«.
والق�وى  االح�زاب  النج�ار  ودع�ت 
»التن�ازل  اىل  الفاعل�ة  السياس�ية 
ع�ن مصالحه�ا الش�خصية وط�رح 
م�رشوع وطني ش�امل الع�ادة الثقة 
ب�ن الش�عب والحكوم�ة واالح�زاب 

كونها معدومة«. وكان رئيس تحالف 
عراقي�ون، الس�يد عم�ار الحكيم دعا 
يف كلمته بمناس�بة ذك�رى وفاة عزيز 
العراق اقيمت بمكتب�ه يف بغداد األحد 
املايض »رئاس�ات الدولة وقادة الكتل 
السياس�ية وجمي�ع الق�وى الوطنية 
الخ�رة إىل }إطالق ميثاق وطني يمهد 
الطري�ق النتقال آمن ع�ر االنتخابات 

املقبلة{« ويتلخص باآلتي:
1 � ميث�اق وطني يوق�ف االنتهاكات 
واالعت�داءات املس�تمرة  التي تنال من 

هيبة الدولة وسيادة القانون.

2 � ميث�اق وطن�ي يوقف التس�قيط 
والتش�هر  واالبت�زاز  الس�يايس 

اإلعالمي.
3 � ميث�اق وطن�ي يح�دد األولوي�ات 
الوطنية ويض�ع اطار االلتزام بها من 

قبل الجميع.
األم�ن  يحق�ق  وطن�ي  ميث�اق   �  4
االنتخابي ويمهد الطريق لتسود كلمة 
الشعب ويكون س�يد نفسه يف اختيار 
من يراه مؤهالً لقيادة البلد يف املرحلة 

القادمة.
التفاصيل ص2
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رشطة بغداد
 تقبض عىل متهمني اثنني 

وفق املادة 4 إرهاب
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االعامر تقدم موعد التقديم للكشف االلكرتوين عىل قروض صندوق االسكان
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلن�ت وزارة االعمار واالس�كان والبلدي�ات العامة فتح ب�اب التقديم 
الجراء الكش�ف االلكرتوني للمس�جلني عىل قروض صندوق االس�كان 

التابع للوزارة.
واوضح�ت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه:« ان 
موعد التقديم سيكون يف ال�عرشين من كل شهر بدالً من املوعد السابق 
الذي كان يف ال�ثالث والعرشين منه »، مش�رة اىل :« ان بامكان املتقدم 
للكش�ف االول التقدي�م بموجب رقم االس�تمارة االلكرتوني�ة املثبت يف 
وصل اس�تالم املعاملة ، فيما بامكانه التقديم للكشفني الثاني والثالث 
ع�ن طري�ق رقم الق�رض املثب�ت يف وصل التس�ديد الخاص بالقس�ط 
الش�هري«. واضافت:« ان عدد الكشوفات س�يكون مفتوحاً دون عدد 

محدد وسيستمر اىل نهاية كل شهر«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ألغى رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، أمس األربعاء، 
1128 مرشوعا متلكئاً عن التنفيذ بسبب الفساد وسوء 
اإلدارة، فيما أكد العمل عىل اطالق حملة استثمار شاملة 

يشارك فيهاها املستثمرون العراقيون واألجانب.
وخالل تفق�ده لعمل هيئ�ة االس�تثمار العراقية، اطلع 
الكاظم�ي ع�ىل س�ر العم�ل والعقب�ات الت�ي تواج�ه 
االستثمار يف البالد فقرر الغاء جميع االجازات للمشاريع 
االس�تثمارية التي نسبة انجازها بني )0- 35%( وانتهت 
امل�دة الزمني�ة املتاحة لتنفي�ذ املرشوع حي�ث يبلغ عدد 

املشاريع التي ينطبق عليها االلغاء 1128 مرشوعا.
ووجه رئيس الوزراء، بحسب بيان ملكتبه اإلعالمي تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ب�رورة االلتزام التام 
بتطبيق احكام املادة 28 من قانون االستثمار من خالل 
توجيه االنذارات للمش�اريع غر املكت�ملة وتتوىل الهيئة 
الوطنية لالستثمار االرشاف ومتابعة تطبيق االجراءات.. 
اضافة اىل س�حب االجازات يف حال عدم التزام املس�تثمر 

بمدة اإلنجاز.
واش�ار الكاظمي يف كلمة له اىل ان لهيئة االستثمار دور 
كبر يف عملية إعمار البلد، ولذا يجب تقويمها واصالحها 
من األخطاء الس�ابقة وقال »هن�اك خلل بالبنى التحتية 
للبلد وتأس�يس خاطىء وهذه الفوىض يجب العمل عىل 

ان تنتهي وفق خطط وسرتاتيجيات مستدامة«.
واض�اف ان�ه ت�م تحوي�ل ع�دد كبر م�ن املش�اريع اىل 
االستثمار خالل السنوات املاضية، لكن لألسف معظمها 
اما مشاريع متلكئة او وهمية. وكشف عن وجود االالف 
م�ن الدونمات تم االس�تحواذ عليها لس�نوات عدة دون 
تقديم أي إنجاز او تقدم يف املشاريع ولذلك يجب التنسيق 
بني الهيئة والوزارات املعنية األخرى باالستثمار لإلرساع 

يف إنجاز املشاريع االستثمارية.
وش�دد الكاظمي عىل ان عىل الهيئة الوطنية لالس�تثمار 
والهيئ�ات يف املحافظ�ات مطالب�ة بإتخ�اذ اإلج�راءات 
الالزم�ة ف�ورا إللغ�اء إج�ازات املش�اريع التي س�جلت 
نس�بة )0 اىل  % 35( وانتهت امل�دة الزمنية املتاحة لتنفيذ 
امل�رشوع.. وكذل�ك اتخاذ إج�راءات مماثلة للمش�اريع 
ذات نس�ب اإلنجاز القليلة جدا بالنسبة للفرتة الزمنية، 
ويجب اس�تيفاء حقوق الدولة وتعويض خسائرها من 

أصحاب هذه املشاريع بشكل كامل.
وقال »أتابع ش�خصيا ملف االستثمار وسأحاسب وفق 

القان�ون أي تقصر يف اصالح الوضع الخاطىء املوروث 
عن السابق كما نعمل بكل جد عىل إطالق حملة استثمار 

شاملة يشارك بها املستثمرون العراقيون واألجانب«.
واضاف ان العراق بلد عظيم وفيه مواهب كبرة، وعلينا 
العم�ل بجدية لالس�تفادة منها وتش�جيع املس�تثمرين 
للعم�ل ع�ىل مش�اريع س�رتاتيجية يف البل�د.. منوها اىل 
ان االس�تثمار يوفر حي�اة أفضل للعراقي�ني، ويقلل من 
الضغ�ط ع�ىل الحكومة يف مجال التعيني، حيث س�يوفر 

فرصا كثرة للعاطلني عن العمل.
واش�ار اىل ان الع�راق فرص�ة ذهبي�ة لالس�تثمار ولكن 
لألس�ف االجراءات البروقراطية والفس�اد من االسباب 
التي تعرقل االس�تثمار ونعم�ل جاهدين عىل معالجتها. 
واض�اف »مثلم�ا بدأنا بحملة عىل الفس�اد يج�ب البدء 

بحملة كربى لالستثمار فبلدنا وشعبنا يستحقان«.

وحذر من »التس�اهل مع الفاس�دين او املخالفني او ما 
ير باملصلح�ة الوطنية للبل�د، وانا داع�م لكم«، وقال 
»الق�رارات الت�ي اتخذناه�ا اليوم بخصوص املش�اريع 
املتلكئة وغر املنجزة وسحب االجازات سيتم مهاجمتها 
م�ن قبل الفاس�دين ولكننا ماضون به�ا وهي جزء من 

مرشوعنا االصالحي.
ويف وق�ت س�ابق، ق�ال عضو لجن�ة الخدم�ات النيابية 
الربملانية جاس�م البخاتي ان عدد املشاريع املتلكئة يبلغ 
7 آالف مرشوع منها ما مضت عىل توقفه عرشة أعوام، 
منوها بان تلك املشاريع خصصت لها مئات املليارات من 
الدوالرات يف املوازنات الس�ابقة برغم ان نس�بة انجازها 

قبل توقفها كانت متدنية جدا.
واش�ار اىل ان هناك اس�بابا عديدة لتلكؤها منها اإلحالة 
إىل رشكات غ�ر رصينة تعود اىل جهات تس�تغل طريقة 

التعاقد لتمرير عمليات فس�اد كربى او غر متخصصة 
فشلت يف تنفيذ املرشوع.

وعزا البخاتي الس�بب الرئيس وراء توقف تلك املش�اريع 
اىل منح سلف تشغيلية تصل اىل 20 % من قيمة املرشوع 
بالرغم من أن املنجز من املرشوع فقط 5 %وهذا ما خلق 
ه�ذا الكم الهائل من املش�اريع املتوقف�ة. ووصف ازمة 
املشاريع املتلكئة بأنها »مستنقع« ال يمكن للحكومة ان 

تخرج منه من دون خسائر كبرة.
من جهتها، اش�ارت اللجنة املالي�ة النيابية اىل أن القيمة 
التقديرية الستكمال املشاريع املتلكئة تبلغ 126 ترليون 
دين�ار )حوايل 110 مالي�ني دوالر( فيما لفتت إىل أن نحو 

سبعة آالف مرشوع ملتكئ يف عموم العراق.
وق�ال رئيس اللجن�ة املالية هيث�م الجب�وري أن »املبلغ 
كب�ر جًدا إذا ما قورن باألزم�ة املالية واالقتصادية التي 
يعاني منها العراق يف الوقت الحايل ما يجعل من الصعب 

استكمالها خالل املرحلة املقبلة«.
وبالرتاف�ق م�ع ذلك فقد أعلن�ت رئيس الهيئ�ة الوطنية 
لالس�تثمار العراقية س�ها داود نجار عن إطالق البوابة 
اإللكرتوني�ة الس�تقبال طلبات االس�تثمار ع�رب املوقع 
الرس�مي للهيئ�ة )www.investpromo.gov.iq( اعتبارا 

من األربعاء نيسان أبريل 2021.
وقالت نجار يف بيان صادر عن الهيئة الوطنية لالستثمار 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن البوابة تمنح 
للمس�تثمرين عددا من االمتيازات بعد إنشاء حساباتهم 
الخاص�ة؛ تتضم�ن القدرة ع�ىل التقديم والكش�ف عن 
جميع املستندات املطلوبة إلكرتونيا واتباع حالة الطلبات 
ملعرف�ة ما إذا كانت تم�ت املوافقة عليها أو رفضها أو ال 
تزال قيد الدراس�ة، إىل جانب إضاف�ة معلومات املخولني 

عن الجهة االستثمارية املعنية.
وأش�ارت نجار أن هذا التوجه جاء يف إطار سعي الهيئة 
الج�اد للتقليل م�ن اإلجراءات الروتيني�ة والبروقراطية 
الت�ي غالباً ما تراف�ق عملية التقدي�م، ولتقليل إمكانية 
تعرض املستثمر ألي شكل من أشكال التأخر املتعمد أو 

االبتزاز وبما يسهم بخلق بيئة استثمارية جاذبة.
يشار اىل ان وزارة التخطيط العراقية كانت قد كشفت يف 
16 ترشين االول اكتوبر 2020 عن وجود 6250 مرشوعا 
قي�د التنفيذ يف مختلف املج�االت ومنها الصحة والتعليم 
والس�كن والنقل واملج�اري واملاء والكهرب�اء وقطاعات 
التنمية تواجه مشكلة بس�بب قلة التمويل وعدم توفر 

التخصيصات املالية املناسبة للميض بإكمالها.

      بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت النائب�ة ع�ن الح�زب الديمقراطي 
الكردس�تاني ميادة النج�ار، أمس األربعاء، 
عن حاجة العراق اىل تغير جذري يف عمليته 
السياس�ية مع قرب اجراء انتخابات نيابية 

مبكرة مقررة يف 10 ترشين االول املقبل.
وقال�ت النجار »يجب ان يك�ون هناك تغير 

جذري للخارطة السياس�ية الن الش�ارع يف 
2021 غ�ر ال�ذي كان يف الس�نوات املاضية 
مل�رشوع  ط�رح  هن�اك  يك�ون  ان  ويج�ب 

وطني«.
وب�ني، ان »تغي�ر العملية السياس�ية ليس 
بتشكيل أحزاب جديدة او تحالفات والبد ان 
يكون من قلب القوى السياسية وتشعر بان 
الع�راق يحتاج اىل تغير جذري وليس لتغير 

أسماء االحزاب واالئتالفات«.
ودعت النج�ار االحزاب والقوى السياس�ية 
الفاعلة اىل »التنازل عن مصالحها الشخصية 
وط�رح مرشوع وطني ش�امل العادة الثقة 
ب�ني الش�عب والحكوم�ة واالح�زاب كونها 
معدوم�ة«. وكان رئيس تحال�ف عراقيون، 
الس�يد عمار الحكيم دعا يف كلمته بمناسبة 
ذك�رى وف�اة عزيز الع�راق اقيم�ت بمكتبه 

يف بغ�داد األح�د امل�ايض »رئاس�ات الدول�ة 
وق�ادة الكت�ل السياس�ية وجمي�ع الق�وى 
الوطني�ة الخ�رة إىل }إطالق ميث�اق وطني 
يمه�د الطريق النتقال آمن ع�رب االنتخابات 

املقبلة{« ويتلخص باآلتي:
االنته�اكات  يوق�ف  وطن�ي  ميث�اق   �  1
واالعتداءات املس�تمرة  الت�ي تنال من هيبة 

الدولة وسيادة القانون.

2 � ميثاق وطني يوقف التس�قيط السيايس 
واالبتزاز والتشهر اإلعالمي.

3 � ميث�اق وطني يح�دد األولويات الوطنية 
ويضع اطار االلتزام بها من قبل الجميع.

4 � ميث�اق وطن�ي يحقق األم�ن االنتخابي 
ويمهد الطريق لتسود كلمة الشعب ويكون 
سيد نفسه يف اختيار من يراه مؤهالً لقيادة 

البلد يف املرحلة القادمة.

رئيس الوزراء يلغي )1128( مشروعًا بسبب الفساد.. وتوجيه »إنذارات باجلملة« للشركات املتلكئة.. وإطالق بوابة الكرتونية لالستثمار

خطة عراقية لـ »إعامر شامل« بمشاركة حملية ودولية
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بعد »عراقيون«.. الديمقراطي الكردستاين: العراق بحاجة اىل تغيري جذري يف عمليته السياسية

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، 
أم�س األربعاء، املوق�ف الوبائي 
لف�روس كورون�ا خ�الل ال�24 

ساعة املاضية.    
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن »الك�وادر الصحي�ة س�جلت 
خ�الل ال��24 س�اعة املاضية يف 

عموم املحافظات العراقية 8696 
إصابة جديدة بفروس كورونا، 
فيما تماثل خ�الل املدة املذكورة 
6382 مصاب�اً إىل الش�فاء، فيما 

تويف 38 مصاباً«.  
الع�راق  يك�ون  وب�������ذل�ك 
قد تج�اوز حاج�ز امللي�����ون 
إصابة بواقع 1001854 إصابة، 
الفي���روس  تفش�����ي  من�ذ 

ولغاية اليوم.  

عداد »كورونا«: حصيلة اإلصابات يف العراق 
تتجاوز مليون حالة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات يف العراق، أمس 
األربعاء، عزمها اتخاذ إجراءات قانونية بحق »رشكة وهمية« 

حاولت تضليل العملية االنتخابية. 
وقالت الناطق الرس�مي باس�م املفوضية جمان�ة الغالي إن 
»مفوضي�ة االنتخابات تعاقدت م�ع الرشكة االملانية لفحص 

االجهزة والربمجيات واالوس�اط الناقل�ة للعملية االنتخابية 
بع�د التح�ري والوث�وق بالرشك�ة«. وأضاف�ت الغ�الي، أن 
»متطلب�ات العملية االنتخابي�ة أحيلت مع الرشك�ة االملانية 
وتم التعاق�د والبدء يف العمل«، الفتة إىل انه »بحس�ب العقود 
الحكومة قدمت الحكومة 20% من اجور التعاقد«. واوضحت 
ان »االم�م املتح�دة رش�حت 10 رشكات، وقام�ت املفوضية 
بتوجي�ه الدع�وات لل�رشكات املرش�حة وكانت االس�تجابة 

م�ن رشكتني املاني�ة وبريطانية«، مش�رة اىل ان »املفوضية 
اكتش�فت أن الرشكة الربيطانية الوهمية، هي عراقية وليس 
له�ا ف�رع يف بريطانيا«. واش�ارت الغ�الي، اىل ان »العراق لم 
يتعاق�د م�ع الرشك�ة الربيطاني�ة العراقية اطالق�ا، وجرى 
التح�ري قب�ل توقي�ع العقد«، مبين�ا ان »املفوضية س�تتخذ 
االج�راءات القانونية بحق الرشكة الوهمي�ة لكونها حاولت 

تضليل العملية االنتخابية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  االنس�ان،  دع�ت مفوضي�ة حق�وق 
االربعاء، اىل تقديم منح مالية للفئات الهشة 

لتجاوز االزمة املالية التي يمر بها املواطن
وق�ال عض�و املفوضي�ة فاضل الغ�راوي يف 

حق�وق  »مفوضي�ة  إن  صحف�ي  ترصي�ح 
االنس�ان ارس�لت فرق تقيص حقائق وفرق 
رصدية ملتابعة االس�عار يف االس�واق بعموم 

العراق ومدى تأثرها عىل املواطن«. 
»املفوضي�ة رص�دت  أن  الغ�راوي  وأض�اف 
ارتفاع�ا كب�را يف االس�عار بس�بب ارتف�اع 

س�عر رصف ال�دوالر مقاب�ل الدين�ار، وتأثر 
الس�وق كث�را إذ ان اغل�ب الس�لع مس�عرة 
بحسب الدوالر«. واش�ار عضو املفوضية اىل 
أن »املفوضي�ة قدم�ت العدي�د م�ن التقارير 
اىل  باالضاف�ة  املعني�ة  للجه�ات  الرس�مية 
البيانات واملخاطبات الرس�مية«، مبينا أنها 

»اعط�ت خارط�ة للتعامل مع ه�ذه االزمة 
وخصوص�ا فيم�ا يتعل�ق بمف�ردات الحصة 

التموينية لكل مواطن بشكل مقبول«.
ودعا الغراوي اىل »تقديم منح  مالية مبارشة 
للفئات الهش�ة لتخطي االزم�ة وتداعيتها«، 
الفتا اىل »اعادة النظر بسعر رصف الدوالر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الع�راق  ل�دى  ال�رويس  الس�فر  ج�دد 
ماكس�يم ماكس�يموف، أم�س األربعاء، 
صال�ح،  بره�م  الجمهوري�ة  لرئي�س 
دعم ب�الده الس�تقرار الع�راق ورغبتها 
يف تعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة. وذك�رت 
تلق�ت  بي�ان  يف  الجمهوري�ة  رئاس�ة 

املستقبل العراقي نسخة منه أن »رئيس 
الجمهوري�ة اس�تقبل يف ق�رص الس�الم 
ببغ�داد، الس�فر ال�رويس ل�دى الع�راق 
ماكس�يم ماكسيموف بمناس�بة انتهاء 
مهام عمل�ه«. وأضافت أن »اللقاء بحث 
العالق�ات الثنائي�ة التي تجم�ع البلدين 
وس�بل تعزي�ز وتوس�يع آف�اق التعاون 
والعمل املش�رتك يف مختلف املجاالت بما 

يخدم املصال�ح املتبادلة للبلدين، كما تم 
اإلقليمية والدولية  التطورات  استعراض 
ذات االهتمام املش�رتك، حيث تم التأكيد 
ع�ىل التزام الحوار لتعزيز األمن والس�لم 
اإلقليميني«. وجدد السفر الرويس خالل 
اللق�اء، دع�م ب�الده الس�تقرار الع�راق 
وتعزيز سيادته، والرغبة يف تعزيز أوارص 
العالق�ات يف جمي�ع املج�االت. ب�دوره، 

ش�دد رئي�س الجمهورية خ�الل اللقاء، 
عىل »رضورة تعاضد الجه�ود اإلقليمية 
والدولي�ة ملكافح�ة اإلره�اب، وتخفيف 
التوت�رات الت�ي تؤثر س�لباً ع�ىل فرص 
التنمي�ة واالزده�ار لش�عوب املنطق�ة، 
وأهمية العمل املش�رتك وتجاوز املسائل 
العالق�ة وأن يك�ون الع�راق مح�وراً يف 

تعزيز األمن واالستقرار«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، أمس األربعاء، 
العثور عىل ك�دس عتاد ضم صواريخ 

ودروع جنوب رشقي بغداد.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي عىل نس�خة من�ه، إن »قوة 
يف  األوىل  بالفرق�ة  األول  الل�واء  م�ن 
الرشطة االتحادية وبناًء عىل معلومة 
اس�تخبارية تمكنت م�ن العثور عىل 
إح�دى  يف  مدف�ون  لالعت�دة  ك�دس 
»الخنس�اء«  منطق�ة  يف  الفض�اءات 
جن�وب رشق�ي بغ�داد خ�الل عملية 

تفتيش يف املنطقة«.
وأش�ارت إىل أنه »ت�م العثور عىل )13 
ص�اروخ RBG7 ض�د ال�دروع، و16 
صاروخ RBG7 ضد األشخاص، عتاد 
احادية عيار23 مل�م عدد42 اطالقة، 
حش�وتي قاذفة، حيث تم إتالفها من 

قبل هندسة ميدان الفرقة«.

املفوضية تطلق »إجراءات قانونية« بحق رشكة ومهية »حاولت تضليل« العملية االنتخابية

حقوق االنسان ترصد ارتفاعًا لألسعار: عىل احلكومة تقديم منح مالية هلذه الفئات

روسيا جتدد رغبتها يف تعزيز عالقاهتا مع العراق

االحتادية تعثر
 عىل كــدس »مدفون« 

جنوب رشقي بغداد

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، اليوم األربعاء، موافقة وزير 
النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، عىل تخصيص مبلغ مايل لعالج 

جرحى تظاهرات ذي قار خارج العراق. 
وذكر املكتب اإلعالمي للخفاجي يف بيان ورد ل� الس�ومرية نيوز، أن 
»محاف�ظ ذي قار أحمد غن�ي الخفاجي بحث، الي�وم األربعاء، مع 
وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل عدة ملفات مهمة تخص 
املحافظة، م�ن أهمها مل�ف الخريجني املعتصمني ام�ام الرشكات 

النفطية«.
وق�ال الخفاجي ، إنه »تم أيضاً بح�ث ملفات هامة وعاجلة، ومنها 
ايج�اد حل�ول مناس�بة ملل�ف املعتصم�ني أم�ام املنش�آت النفطية 

ورضورة إيجاد فرص عمل لهم«.
وأش�ار اىل أنه »تمت املوافقة عىل تخصيص مبلغ مايل لرشاء ادوية 
ملرىض الرسطان، وع�الج جرحى التظاهرات خ�ارج العراق، ودعم 
برامج التنمي�ة والتطوير يف املحافظة، باالضافة اىل مناقش�ة ملف 

مصفى ذي قار االستثماري الكبر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة رشطة بغداد، أمس األربعاء، إلقاء القبض عىل متهمني 
اثنني، وفقا للمادة 4 إرهاب.

وذك�رت القي�ادة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»مف�ارز س�يطرة الصقور، ألق�ت القبض عىل متهم�ني اثنني وفق 
أح�كام امل�ادة الرابعة م�ن قانون مكافح�ة اإلرهاب«، مش�رة إىل 
»تس�ليمهما اىل جهت�ي الطلب لغ�رض اتخاذ اإلج�راءات القانونية 

الالزمة بحقهما وفق القانون«.
وبينت أن هذا يأتي »ضمن املمارس�ات االمنية التي تجريها مديرية 
شؤون الس�يطرات والطرق الخارجية التابعة لقيادة رشطة بغداد، 

وبإرشاف شخيص لقائد رشطة بغداد«.

ختصيص مبالغ مالية لعالج جرحى تظاهرات 
ذي قار خارج العراق

رشطة بغداد تقبض عىل متهمني اثنني 
وفق املادة 4 إرهاب

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ا رئي�س مجل�س القضاء 
فائق زي�دان، أمس األربعاء، مع 
محافظة ذي ق�ار الجديد أحمد 
االش�كاليات  الخفاج�ي  غن�ي 
رافق�ت  الت�ي  القانوني�ة 

التظاهرات.
وقال إعالم القضاء يف بيان تلقت 

املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
إن »رئيس مجلس القضاء األعىل 
فائ�ق زيدان اس�تقبل، محافظ 
ذي ق�ار احم�د غن�ي الخفاجي 
وبحث معه إجراءات القضاء يف 
القانونية  اإلش�كاليات  معالجة 
الت�ي رافق�ت التظاه�رات التي 
وكيفي�ة  املحافظ�ة  ش�هدتها 

معالجتها«.   

القايض زيدان وحمافظ ذي قار
 يبحثان معاجلة اإلشكاليات القانونية 

التي رافقت التظاهرات
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اليوم.. حمافظ البرصة ووزير الشباب يبدآن »جولة خليجية«
 لدعم احلشد الستضافة خليجي 25

الثقافة تعلن حتديد موعد رصف منحة الصحفيني واألدباء قريبًا 

حمافظ نينـوى يؤكد استقرار »الوضع الفني« لسد املوصـل

اجازات استثمارية لثالثة مشاريع بكلفة تتجاوز 16 مليون دوالر 

البصرة / صفاء الفريجي

يقوم وزير الش�باب والرياض�ة، عدنان درجال 
ومحاف�ظ البرصة، بدءا من الخميس، بجولة يف 
عدد من دول الخليج، لحشد الدعم مللف البرصة 

الستضافة بطولة خليجي 25.
وق�ال درج�ال يف ترصيح صحف�ي: “االنطالقة 
س�تكون م�ن الكويت، وس�نعمل ع�ى إيضاح 
االتح�ادات  يف  لألش�قاء  النق�اط  م�ن  الكث�ر 
الخليجي�ة”. وتاب�ع: “الوف�د س�يضم محافظ 
الهيئ�ة  ورئي�س  العيدان�ي،  أس�عد  الب�رصة 
التطبيعي�ة إي�اد بني�ان، وأم�ن رس التطبيعية 
محم�د فرح�ان”. وبن ان “الزيارة س�تتضمن 
كل الدول الخليجية، باستثناء السعودية، لكون 
الوق�ت ال�ذي خصصن�اه للزي�ارة، يتوافق مع 

سفر مس�ؤويل االتحاد السعودي، وبالتايل تعذر 
اللقاء.. لكننا نتواصل معهم، وهم من الداعمن 

بقوة مللف البرصة”.
وأردف: “دول كأس الخليج أكدت مرارا وتكرارا 
دعمها مللف البرصة، ونحن نعد الجميع بنسخة 
اس�تثنائية وناجحة بامتياز، تدعمها الحكومة 

العراقية بقوة”.
وختم درجال، “ملتزمون بمواعيد إكمال جميع 
املالحظات، التي دونتها اللجنة التفتيشية التي 
زارت البرصة مؤخرا، ونتابع بش�كل ش�خيص 
تقدم العمل يف ملعب امليناء.. كما ستكون هناك 
عملي�ة تطوير مللعب الفيح�اء، ببناء مقصورة 
رئيس�ية وفق املواصف�ات العاملي�ة”. بدورها، 
اعلنت هيئة اس�تثمار البرصة عن منح اجازات 
استثمارية لثالثة مش�اريع ستستثمر من قبل 

مستثمرين ورشكات محلية يف املحافظة بكلفة 
تتجاوز 16 مليون دوالر.

وق�ال رئي�س الهيئة عالء عبد الحس�ن يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي ان امل�روع االول هو 
مستش�فى م�ن 6 طواب�ق يف مرك�ز محافظة 
الب�رصة يقام عى مس�احة 2240 مرتا مربعا . 
وامل�روع الثاني مجمع طب�ي يف قضاء الزبر 
غربي البرصة يضم عيادات جراحية نس�ائية و 
قلبية و كس�ور و عيون و باطنية و تجميلية و 
اسنان ، واملروع الثالث مجمع تجاري من 10 

طوابق يف منطقة املناوي باشا “.
واضاف :” ان املش�اريع الثالثة تس�هم يف توفر 
فرص عمل للش�باب اثناء ف�رتة التنفيذ وبفرتة 
التش�غيل التجاري ايضاً مع تقديم رعاية طبية 

متكاملة للعوائل البرصية “.

بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واالث�ار، 
أم�س األربع�اء، ع�ن موع�د رصف منح�ة 
الصحفين واألدباء والفنانن. وقال املتحدث 
باس�م ال�وزارة أحم�د العلي�اوي ان “املنحة 
الت�ي اعلن عنها يف وزارة الثقافة والس�ياحة 
واالث�ار املتعلق�ة بريحة األدب�اء والفنانن 
والصحفي�ن، هي منحة ليس�ت األوىل وانما 

كانت هناك خطوات سابقة يف ما مىض قدمت 
فيه�ا هذه املنح اىل الرائ�ح واليوم خصص 
ه�ذا املبلغ الذي اعل�ن عنُه وه�و 6 مليارات 
دينار، ُخصص من املالي�ة ليكون منح تحت 
ه�ذا العن�وان”.  واضاف العلي�اوي، “ننتظر 
التعليمات من وزارة املالية يف هذا املوضوع” 
مبين�ا ان “وزارة الثقاف�ة تخص�ص لجن�ّة 
للتوزي�ع وه�ذه اللجنة لها معايره�ا ولديها 
تجارب من قبل يف هذا األمر وقريباً يبدأ إعالن 

تفاصيل وضع هذه املنحة عى مستوى املبلغ 
وكيفية التوزيع”.  وكان وزير الثقافة حسن 
ناظ�م أعلن األحد امل�ايض ان املنحة الخاصة 
اضيف�ت  واالدب�اء  والفنان�ن  بالصحفي�ن 
ضمن تخصيصات الوزارة ه�ذا العام”مبينا 
ان “املنح�ة الخاصة بالصحفي�ن والفنانن 
واالدباء البالغة )6( مليارات دينار قد اضيفت 
عى موازن�ة عام 2021 ضم�ن تخصيصات 

وزارة الثقافة لهذا العام”.

نينوى / مروان ناظم

طم��أن محاف�ظ نين�وى نج�م الجب�وري ، 
باستقرار الوضع الفني لسد املوص�ل ، فيما 
اكد عدم امكاني�ة الحكومة املحلية بناء دور 
سكنية للمواطنن بدال عن املنازل املهدمة يف 

املحافظة .
وذكر الجبوري ان الحكومة املحلية ال يمكنها 
بناء دور س�كنية للمواطنن ب�دال عن الدور 

املهدم�ة يف نين�وى “، مش�را اىل أن “العم�ل 
عى مشاريع الدور واطئة الكلفة ، لكن ملف 
التعويضات عن دور املواطنن املهدمة اليزال 

يعاني عجزا واضحا”.
 2021 موازن�ة  “تخصيص�ات  ان  واض�اف 
لبن�اء  الكويتي�ة  املنح�ة  اط�الق  تضمن�ت 
املستش�فيات، ولدين�ا م�روع املستش�فى 
الجمهوري ومروع مستش�فى الخنس�اء، 
س�يتم تنفيذهم�ا، وكذلك الق�رض الفرنيس 

لبناء مطار املوصل الدويل”، مبينا ان “نينوى 
لديه��ا اكثر م�ن 380 مليار دين�ار مجمدة 
من�ذ ع�ام 2014 و70 ملي�ار دين�ار اخ�رى 
مس�تحقات للمقاولن، اليوم اقرت منها 30 

مليار دينار يف املوازنة العامة”.
واوض�ح ان “ميزاني��ة نينوى لع�ام 2019 
اطل�ق منها %50 للمش�اريع املنف�ذة يف ذلك 
الع�ام ، ومايتبق�ى من مش�اريع جديدة يعد 

هامشا ضئيال”.

م / نرش اعالن مناقصة خارجية 
تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اعالن املناقصة التالية :  

فعى الراغبن باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الركة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول عى وثائق املناقصة 
وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغر قابلة للرد وفقا للروط املدرجة ادناه :

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

2 � يت�م تس�ليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مق�دم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واس�م ورقم 
املناقص�ة اىل العن�وان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مص�ايف الجنوب ،رشكة عامة  � 
الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 6/2 /2021 الس�اعة الثانية عر ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة 
املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة 
العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغب�ن بالحضور يف العنوان االتي ) 
قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / 

جمهورية العراق يف 2021/6/2 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني  للمناقصة  )6,017,000 دوالر( ستة مالين وسبعة عر الف دوالر امريكي 

4 � تقديم كافة الوثائق املشار اليها   يف الوثيقة القياسية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء( ابتداء مع العطاء 
مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة  والبيانات التي تؤكد استمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االستمارات املدرجة يف القسم 

الرابع من الوثيقة ويف حال عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة  سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلب�ات التاهي�ل عى مق�دم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثب�ت قدرته عى القيام باملتطلبات املدرجة يف القس�م الثالث ) متطلبات 

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

وان تكون موقعة ومختومة 
7 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عى ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي 

او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( صادر عن مرصف  عراقي 
معتم�د لدى البن�ك املركزي العراقي و بمبلغ قدره  )120,340دوالر ( مئة وعرون ال�ف وثالثمائة واربعون  دوالر امريكي فقط  والمر 

رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عى ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
9 �  ش�مول العمال العراقين العاملن لدى الركات االمنية املتعاقدة مع الركات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي والزام 

تلك الركات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النر واالعالن

11 � جهة التعاقد غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف اي مرحلة من مراحلها قبل ص�دور كتاب االحالة بناء عى اس�باب مربرة دون تعويض 

مقدمي العطاءات 
www.SRC.GOV.IQ 13 � لالطالع عى تفاصيل الطلبية والروط االخرى يمكنكم زيارة موقع الركة

contracts@src.gov.iq : 14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعى العنوان التايل
15 � عى مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها 

16 � تدخل الوزارات االتحادية املصنعة كمنافس مع الركات الخاصة ويكون ملنتجات الوزارات االتحادية افضلية بالس�عر ال تزيد عن 
)10%( عن مثيالتها املس�توردة عند تحقق القيمة املضافة البالغة )20%( للمواد املصنعة مع مراعاة املواصفة والنوعية وحس�ب الدليل 

السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالركات العامة املصنعة

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعل�ن لجن�ة البيع وااليج�ار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تاجر االم�الك املدرجة 
اوصافها يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية الصويرة وفق الحكام املادة 12 الفقرة 
)ثالث�ا أ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 فعى الراغبن 
باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية الصويرة  خالل فرتة )30( ثالثون 
يوما تبدأ من اليوم التايل لنرها يف الصحف اليومية مس�تصحبن معهم التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة )30%( من القيمة التقديرية بصك مص�دق او نقدا  ولكامل مدة 
االيج�ار وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخر من م�دة االعالن يف مق�ر مديرية البلدية 
اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية تكون 
املزاي�دة يف اليوم ال�ذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور النر واالعالن 
وكافة املصاريف االخرى وعى املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية 

ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
رقم االضبارة / 698 / 2016 

التاريخ / 15 / 4 / 2021
مديرية تنفيذ النجف

)) اعالن  ((
نظراً لعدم بلوغ املزايدة لراء العقار تسلس�ل 
1085 /2 ح�ي األمر الواق�ع يف النجف العائد 
للمدي�ن ) املدي�ر املف�وض لرك�ة م�رصف 
االقتص�اد لألس�تثمار والتموي�ل م�ازن كامل 
الي�اس ( حس�ب الكت�اب املرق�م )ش/      �  ه�� 
/12243( يف 2019/4/30 الص�ادر من دائرة 
مسجل الركات املحجوز لقاء طلب الدائنن ) 
مليعة عزيز عبود ونجاة عبد نجف واحمد ووئام 
وحيدر وسالم وعيل وسليم ونعيم وفاتن ومنى 
أوالد وبن�ات س�امي عب�د الكري�م (إضافة اىل 
تركة مورثهم سامي عبد الكريم حسن البالغ 
)126,726,844( مائة وستة وعرون مليون 
وس�بعمائة وس�تة وعرون ال�ف وثمانمائة 
واربع�ه واربعون دينار  لذا تقرر تمديد املزايدة 
ملدة خمس�ة عر يوماً من الي�وم التايل للنر 
فعى الراغب يف ال�راء مراجعة هذه املديرية 
خالل املدة املذكورة مستصحباً معه التأمينات 
القانونية البالغة عرة م�ن املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم 
التس�جيل والداللية عى املشرتي وذلك استناداً 

لنص املادة 98 من قانون التنفيذ .   
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :�

1- موقع�ه ورقم�ه :- نج�ف - ح�ي األم�ر 
 2/1085

2- جنسه ونوعه :- دار  
3- حدوده و اوصافه :- بلدية النجف

4- مش�تمالته :- العق�ار يق�ع عى الش�ارع 
الخدم�ي واملوازي لش�ارع الكوف�ة وهو ركن 
ويحت�وي عى ث�الث أبواب يتكون من س�احة 
امامي�ة مبلط�ة بالكراني�ت وحديق�ة وهناك 
مدخل يؤدي اىل قاعة مبلطة بالشتايكر العادي 
وصال�ة اس�تقبال س�قفها مرتب�ط بالطابق 
األعى وحمام وتواليت وكليدور وغرفة وغرفة 
أخرى محصنة فيها الخزينة وهناك منور وان 
أرضية الطابق األول مبلطة بالكايش املوزائيك 
والج�دران ملبوخ�ة بالورق ومطلي�ة بالبوية 
وهناك أجزاء مغلفة بالس�راميك ويوجد سلم 
يؤدي اىل الطاب�ق األول ويوجد يف الطابق األول 
كليدور وغرفة وصالة وان األرضية من الكايش 
املوزائي�ك والج�دران مطلي�ة بال�ورق وغرفة 
متخ�ذة كمخ�زن س�قفه من الس�ندويج وان 
الس�قف من الكونكريت املس�لح وهناك س�لم 
يؤدي اىل الس�طح واالرضي�ة مبلطة بالفريش 
وان عموم العقار مجهز باملاء والكهرباء علما 
ان الكهرباء مكطوع�ة من الرئييس ال كثر من 

ثالث سنوات حسب افادة الحارس
5- مساحته :- حسب السند املرفق باإلضبارة 

688م2  
6- درجة العمران :- جيد

7- الشاغل :- الحارس )حاتم محمد سلمان( 
ول�م يب�ن يرغ�ب بالبقاء بع�د البي�ع بصفة 

مستأجر من عدمه
)969,600,000(   -: املق�درة  القيم�ة   -8
تس�عمائة وتس�عة وس�تون مليون وستمائة 

الف دينار.

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2088/ب2021/3
التاريخ : 2021/4/20

اعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه ) لي�ث حن�ون 

سعيد(
املف�وض  )املدي�ر  املدع�ي  أق�ام 
التعاوني�ة  االس�كان  ملؤسس�ة 
اضافة لوظيفته( الدعوى املرقمة 
أع�اله ضدك وال�ذي يطل�ب فيها 
الحك�م ) بتأديتك له واملدعى عليه 
الثاني بالتكاف�ل والتضامن مبلغاً 
مق�دراه ) 1900 دوالر امريك�ي 
ي�وم 7/30  ع�ن ق�رض م�ؤرخ 
/2019 (،ونظ�را ملجهولي�ة محل 
القائ�م  رشح  وحس�ب  إقامت�ك 
بالتبلي�غ يف محكمة ب�داءة بغداد 
الجدي�دة كون العن�وان وهميا لذا 
تق�رر تبليغ�ك إعالن�ا بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن بموعد املرافعة 
صباح�ا  التاس�عة   2021/5/3
وعند عدم حضورك أو إرس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 
بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 

القايض
خالد جابر عبيد

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
االتحادية 

يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
سامراء

الع�دد:413/ش/2020            
التاريخ: 2021/4/19

مجي�د  محم�د   / علي�ه  املدع�ى  اىل 
محمود

م/نر مجهول محل اقامة
أص�درت   2021/2/16 بتاري�خ 
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 
س�امراء ويف الدع�وى املرقم�ة 413 
/ش/2020 قراراً غيابياً بحقك قابالً 
لالعرتاض والتمييز واملتضمن الحكم 
بالتفريق بينك وب�ن  زوجتك املدعية 
)مها مزاحم مجيد( وذلك إلنتمائك اىل 
عصاب�ات داعش اإلرهابي�ة وبالنظر 
اقامت�ك  مح�ل  مجهولي�ة  لثب�وت 
حس�ب ورقة التبليغ بالحكم الغيابي 
وامل�روح عليه�ا م�ن قب�ل القائ�م 
بالتبلي�غ املتضمن ارتحال�ك اىل جهة 
اش�عار مخت�ار  مجهول�ة ومرفق�ه 
منطق�ة اله�ادي واملص�دق م�ن قبل 
قائممقامي�ة قض�اء س�امراء علي�ه 
تبليغ�ك بصحيفتن  املحكم�ة  قررت 
محليتن يوميتن بقرار الحكم أعاله 
ويف ح�ال ع�دم االع�رتاض او التمييز 
خالل ش�هر من تاريخ النر فسوف 
الدرج�ة القطعي�ة  الق�رار  يكتس�ب 

واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقك.
مع التقدير....

القايض
كاظم متعب داود

مجلس القضاء االعى
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : 1532
التاريخ :2021/4/19

اعالن
اىل / املدع�و ) باق�ر عب�د الغن�ي باقر 

حسن شمسه(
ق�دم طالب حجة الوف�اة ) باهرة باقر 
عبد الغني باقر شمس�ه( طلبا اىل هذه 
املحكم�ة ي�روم في�ه اس�تصدار حجة 
وفاة بحق املدعو )باقر عبد الغني باقر 
حس�ن شمسه( قررت املحكمة تبليغك 
يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور 
امامه�ا خالل ع�رة ايام م�ن تاريخ 
ن�ر االع�الن وبخالف�ه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون
القايض

عيل جبار الخزعيل
���������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب 
رقم االضبارة : 2020/507

التاريخ : 2021/4/19
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ املش�خاب س�هام 
املدين�ة يف العق�ار تسلس�ل 4/14 م1 
املش�خاب  الواق�ع  يف املش�خاب العائد 
للمدين ) يحيى كريم كاظم ( املحجوز 
لقاء طلب الدائن ) محمد عمران موىس 
( البال�غ ) مائت�ان وس�بعة واربع�ون 
ملي�ون  وثالثمائ�ة ال�ف دين�ار( فعى 
الراغ�ب بالراء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة )ثالثن(  يوما تبدأ من اليوم 
التايل للنر مستصحبا معه التامينات 
القانونية عرة م�ن املائة من القيمة 
املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 
رسم التسجيل والداللية  عى املشرتي.

املنفذ العدل 
ثائر كناوي حمود

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : 4/14 م 1 املشخاب 

مفرك ام عروة   
2 � جنسه ونوعه : زراعي

3 � حدوده واوصافه : بلدية املشخاب
4 � مش�تمالته  : مح�الت تجارية عدد  
9 م�ع معمل ج�رش مس�تغل من قبل 
الركاء ومحل انش�ائية مس�تغل من 

قبل الراهن محمد عمران موىس  
5 � مساحته : 276م2 حصة املدين 46 

م2 
6 � درجة العمران  

7 � الشاغل : املحالت مستغلة من قبل 
الركاء ومحل انش�ائية مس�تغل من 

قبل الدائن محمد عمران موىس 
 20700000  : املق�درة   القيم�ة   �  8

عرون مليون وسبعمائة الف  دينار

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/1557

التاريخ: 2021/4/20
اعالن

 تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النجف الس�يارة 
املرقم�ة ) 22497/ أ باب�ل ( ن�وع  )كيا 
حم�ل( الل�ون )ابيض (  بي�ك اب  2013  
العائدة للمدين )عيل فليح حس�ن ( لقاء 
طل�ب الدائ�ن )مه�ا اس�ماعيل ع�واد  (  
واملدرجة اوصافها ادن�اه فمن له  رغبة  
بالراء الحضور يف تمام الساعة الرابعة 
ع�رصا يف الي�وم العارش من الي�وم التايل 
للن�ر يف الصح�ف املحلي�ة يف مع�رض 
)الن�ور 2( الواق�ع يف )النج�ف � مدين�ة 
املع�ارض الجدي�دة (  مس�تصحبا مع�ه 
التامينات القانونية البالغة عرة باملئة 
م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
وهوي�ة االح�وال املدنية ه�ذا وان الثمن 

يدفع نقدا والداللية عى املشرتي.
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � النوع : كيا حمل بيك اب  
2 � املوديل : 2013

3 � االطارات: جيدة جدا 
4 � البطارية:  سليمة

5 � بدن السيارة: سليمة
6 � زجاج السيارة : سليم 
7 � دواخل السيارة: سليم 

 )17,880,000( املق�درة  القيم�ة   �  8
س�بعة عر مليون وثمانمائة وثمانون 

الف دينار.
���������������������������������

مجلس القضاء األعى 
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2085/ب2021/3
التاريخ : 2021/4/20

اعالن
إىل/ املدعى عليها ) غيداء فاهم هادي(

أق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفته( 
الدع�وى املرقم�ة أع�اله ض�دك وال�ذي 
يطل�ب فيه�ا الحك�م )بالزام�ك واملدعى 
علي�ه ) عقيل فاهم لفت�ة( بتأديتكما له 
بالتكاف�ل والتضام�ن فيم�ا بينكم مبلغ 
قدره )450 $ع�ن القرض املؤرخ 6/21 
/2018 (،ونظرا لثب�وت مجهولية محل 
إقامتك وحس�ب رشح املبلغ القضائي يف 
محكم�ة ب�داءة الكوفة واش�عار مختار 
الكريشات الش�مالية /ب ) عباس خليل 
حده( لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتن 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ن  محليت�ن 
2021/5/3 التاس�عة صباحا وعند عدم 
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك سوف 
تج�ري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق 

األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2091/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/20
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) احمد عادل رشيد(
أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفته( الدع�وى املرقمة أعاله ضدك والذي 
يطل�ب فيها الحكم ) بتأديتك ل�ه واملدعى عليه الثاني 
بالتكاف�ل والتضام�ن مبلغ�اً مق�دراه ) 1400 دوالر 
امريكي عن قرض مؤرخ يوم 3/26 /2019 (،ونظرا 
ملجهولية محل إقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ يف 
محكمة بداءة الكرادة واش�عار مختار حي السعدون 
ل�ذا تقرر تبليغك إعالن�ا بصحيفتن محليتن يوميتن 
بموع�د املرافع�ة 2021/5/3 التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2086/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/20
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) خضر ياس خضر(
املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان  أق�ام 
التعاوني�ة اضافة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقمة أعاله 
ضدك والذي يطلب فيها الحك�م ) بتأديتك له واملدعى 
عليه�م االخرين بالتكاف�ل والتضامن مبلغ�اً مقدراه 
) 800 دوالر امريك�ي ع�ن ق�رض مؤرخ ي�وم 1/22 
/2019 (،ونظرا ملجهولية محل إقامتك وحسب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ يف محكمة بداءة االعظمية واش�عار 
مختار محل�ة 430 الكاظمية/الحرية )س�عد جمعة 
الدراجي( لذا تقرر تبليغك إعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموعد املرافعة 2021/5/3 التاسعة صباحا 
وعن�د عدم حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

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

مجلس القضاء األعى 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1978/ب2021/3

التاريخ : 2021/4/20
اعالن

إىل/ املدع�ى عليهم�ا ) هديل يحيى عب�د الكريم و اية 
عبد الوهاب عبد الرزاق(

املدع�ي )املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان  أق�ام 
التعاوني�ة اضافة لوظيفت�ه( الدع�وى املرقمة أعاله 
ض�دك والذي يطلب فيها الحكم )بالزامكما بتأديتكما 
له بالتكافل والتضامن بينهم مبلغ قدره )1500 $عن 
القرض املؤرخ 3/8 /2018 (،ونظرا لثبوت مجهولية 
محل إقامتكما كون العنوان وهميا حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكمة ب�داءة بغداد الجدي�دة، لذا تقرر 
تبليغكما إعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميتن بموعد 
املرافع�ة 2021/4/22 التاس�عة صباح�ا وعند عدم 
حضوركما أو إرس�ال من ينوب عنكما س�وف تجري 

املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

العدد /1196
التاريخ 2021/4/18

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة 
االيجار الموقع  المساحة 

م2 رقم الملك نوع الملك ت

سنتان شارع الحلة  15م2 23 حانوت تجاري  1
سنتان شارع الحلة  15م2 51 حانوت تجاري  2
سنتان شارع الحلة  15م2 52 حانوت تجاري  3
سنتان شارع الحلة  15م2 53 حانوت تجاري  4
سنتان شارع الحلة  15م2 56 حانوت تجاري  5
سنتان شارع الحلة  15م2 57 حانوت تجاري  6
سنتان شارع الحلة  15م2 58 حانوت تجاري  7
سنتان شارع الحلة  15م2 59 حانوت تجاري  8

سنة واحدة  مجاور اعدادية الزعيم 240م2 24 حسينية ساحة وقوف السيارات  9

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1- 2021/ 638
للمرة االولى COOLING TOWERS ELECTRICAL SUBSTATION 500.000

IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
 تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثالثة ملحافظ�ة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية  
اليجار العقارات  املبينة تفاصيلها ادناه العائد اىل بلدية القادس�ية   وفقا الحكام قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشرتاك باملزايدة مراجعة 
بلدية القادسية او اللجنة خالل فرتة )30( يوم  مستصحبني معهم التامينات القانونية 
م�ن القيمة املق�درة  بموجب صك مص�دق وفقا للقانون وس�تجري املزاي�دة يف البلدية 
املذكورة  يف  صباح اليوم التايل النتهاء مدة لنرش االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية  وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام 

من تاريخ اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله  مع صورة هوية االحوال املدنية  وش�هادة 

الجنسية العراقية وبطاقة السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تسديد بدل االيجار وكافة 
املصاري�ف خ�الل )30( يوم من ص�دور االحالة مع تنظيم العق�د وتصديقه وفقا للمدة 

املحددة وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته
3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع 
للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم

4 � ال يج�وز اس�تخدامها لغ�ر الغرض املؤجرة م�ن اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل 
البلدية بعد انتهاء العقد

5 � تك�ون امانات دخول املزايدة الش�اغلني للعقار ) 50%( م�ن القيمة التقديرية تنفيذ 
لكتاب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3

6 � للبلدي�ة اضاف�ة اي رشوط تضم�ن املصلحة العامة وخماية امل�ال العام وقبل اعالن 
املزايدة

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1977/ب2021/3
التاريخ : 2021/4/20

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) زامل سلمان 

مسعد (
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املف�وض 
التعاوني�ة  االس�كان  ملؤسس�ة 
الدع�وى  لوظيفت�ه(  اضاف�ة 
وال�ذي  ض�دك  أع�اله  املرقم�ة 
يطل�ب فيه�ا الحك�م )بالزامك 
واملدع�ى عليه الثاني بتأديتك له 
بالتكافل والتضامن بينهم مبلغ 
قدره )800 $عن القرض املؤرخ 
2014/6/30 (،ونظ�را لثب�وت 
مجهولي�ة مح�ل إقامت�ك كون 
العن�وان وهمي�ا حس�ب رشح 
املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
بغ�داد الجديدة، لذا تقرر تبليغك 
محليت�ني  بصحيفت�ني  إعالن�ا 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني 
2021/4/22 التاس�عة صباحا 
وعند ع�دم حضورك أو إرس�ال 
من ين�وب عن�ك س�وف تجري 
املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�ا  

وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل / حيدر عبد االمر عباس  
نوع التبليغ / نهائي

التسلس�ل او رقم القطعة : 77065 / 3 
ميسان  

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة 
النجف 

الجنس: دارين بصورة غر رسمية 
مق�دار الدين / 4813500  اربعة ماليني 
وثمانمائ�ة وثالث�ة ع�رش وخمس�مائة 

دينار 
اس�م الدائن املرتهن / مرصف الصناعي 

/ فرع الكرار
تاريخ االستحقاق /  2 / 8 / 2018 

وص�ف س�جل التأمين�ات العيني�ة / 7 
شباط  / 2017 مجلد 9 مداينة

محل االقامة املبني بالعقد / نفس الدار
بن�اء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اعاله 
وطل�ب الدائ�ن تحصيل�ه وبالنظر لعدم 
اقامتك يف املحل املب�ني بالعقد وانه ليس 
لك محل اقامة معلوم غره فتعترب بذلك 
مجهول محل االقامة فعليه قررنا تبليغك 
بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 15 يوماً 
اعتب�اراً م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش 
االع�الن واال فس�يباع عق�ارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقاً للقانون . 
مديري�ة التس�جيل العق�اري يف النج�ف 

االوىل
املدير الحقوقي احمد حمزه كريم

مجلس القضاء األعىل 
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 1979/ب2021/3
التاريخ : 2021/4/20

اعالن
إىل/ املدع�ى علي�ه االول ) رشي�ف محمد 

عبد الحميد (
أق�ام املدع�ي )املدي�ر املفوض ملؤسس�ة 
االس�كان التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه( 
الدعوى املرقمة أعاله ضدك والذي يطلب 
فيها الحكم )بالزامك واملدعى عليه الثاني 
بتأديت�ك ل�ه بالتكافل والتضام�ن بينهم 

مبلغ قدره )2250 $ع�ن القرض املؤرخ 
2018/10/24 (،ونظرا لثبوت مجهولية 
محل إقامتك كون العنوان وهميا حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة بداءة 
الك�رادة واش�عار مختار مدينة الس�الم 
محل�ة 901) محمد رش�يد ابراهيم(، لذا 
تقرر تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموع�د املرافع�ة 2021/4/22 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حضورك 
أو إرس�ال من ين�وب عنك س�وف تجري 
وف�ق  وعلن�ا   غيابي�ا  بحق�ك  املرافع�ة 

األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
 تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة 
العلني�ة  اليجار العق�ارات  املبينة تفاصيله�ا ادناه العائد اىل بلدية القادس�ية   
وفق�ا الح�كام قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من 
يرغ�ب االش�رتاك باملزايدة مراجعة بلدية القادس�ية او اللجنة خالل فرتة )30( 
يوم  مس�تصحبني معهم التامينات القانونية من القيمة املقدرة  بموجب صك 
مص�دق وفقا للقانون وس�تجري املزاي�دة يف البلدية املذك�ورة  يف  صباح اليوم 
التايل النتهاء مدة لنرش االعالن وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل 
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة 
املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرس�مية  وتكون مدة كرس القرار خمسة 

ايام من تاريخ اجراءها 

الرشوط:
1 � تقدي�م براءة ذمة املزاي�د من البلدية اعاله  مع صورة هوية االحوال املدنية  

وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستأجر تسديد بدل االيجار 
وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه 

وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته
3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او 
م�رشوع للمصلحة العام�ة دون الحاجة اىل انذار او اللج�وء اىل املحاكم ووفقا 

لرشوط العقد املربم
4 � لالطالع عىل الرشوط والتعليمات مراجعة البلدية املذكورة خالل فرتة االعالن 

البالغة 30 يوم
5 � للبلدي�ة اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وخماية املال العام وقبل 

اعالن املزايدة

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

اعالنجلنة البيع واالجيار
وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 املعدل

 بالنظ�ر لع�دم تقدم راغب تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايجار )العق�ارات ( املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد مرور ) 30( 
يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا 
مستصحبني معهم صك او وصل التامينات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة ولكامل فرتة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية  وبطاقة السكن 
عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لس�المة املاجور  ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة 
رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون 
بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل  عىل ان يتم تس�ديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل 30 يوما من تاريخ 
االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعىل الراغبني 

مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة

المالحظات مدة 
االيجار

بدل االيجار 
السنوي

مساحة 
الملك رقم الملك  نوع الملك ت

سنة 
واحدة

 26000000
ستة وعشرون 

مليون دينار
 2400 

متر 177
محطة 

تعبئة وقود 
مشيدة

1

العدد : 24
التاريخ 2021/4/19

العدد : 23
التاريخ 2021/4/19

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي 

مدير ناحية احلرية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

المالحظات  مدة االيجار رقم الملك  نوع الملك ت
سنة واحدة  115ـ114ـ116ـ117 كشك قرب مدرسة يافا 1
سنة واحدة  17ـ120ـ121ـ124 كشك مقابل المحكمة  2
سنة واحدة  73ـ74 كشك قرب المستشفى  3
سنة واحدة  53ـ57ـ63ـ87ـ34ـ51 كشك السوق العصري 4
سنة واحدة  13ـ14ـ21 كشك خلف البريد  5
سنة واحدة  1ـ7ـ12 كشك مقابل البريد 6
سنة واحدة  95ـ95 كشك حي الغدير 7
سنة واحدة  100ـ101ـ102 كشك شارع المدخل 8

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي 

مدير ناحية احلرية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد : 17000
التاريخ 2021/4/21

م . ر مهندسني
عبري سليم نارص

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي  المساحة رقم العقار وموقعه   ت

ثالث سنوات 10000000 عشرة مليون دينار سنويا 398م2 عرصة خالية التخاذها معرض تجاري وبدون مشيدات ثابتة في حي االنتفاضة 
االولى والمرقمة 61/53014/3 جزيرة 1

ثالث سنوات 2000000 مليونا دينار سنويا 297,96م2 عرصة التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة 61/6799/3  2
ثالث سنوات 3150000 ثالثة مليون ومائة وخمسون الف دينار سنويا  310م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقمة 61/6790/3  3
ثالث سنوات 300000 ثالثمائة الف دينار سنويا 5م2 حانوت في الحي الصناعي والمرقم3 جزء من  61/5869/3 4
ثالث سنوات 500000 خمسمائة الف دينار سنويا 90م2 عرصة التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة 85 جزء من 61/6826/3  5
ثالث سنوات 400000 اربعمائة الف دينار سنويا 67.5م2 عرصة التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة 59 جزء من 61/6826/3  6

ثالث سنوات 500000 خمسمائة الف دينار سنويا 94م2 عرصة التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة 60 جزء من 61/6826/3  7

ثالث سنوات 800000 ثمانمائة الف دينار سنويا 120م2 عرصة التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة 61 جزء من 61/6826/3  8
ثالث سنوات 800000 ثمانمائة الف دينار سنويا 150م2 عرصة التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة 62 جزء من 61/6826/3  9
ثالث سنوات 300000 ثالثمائة الف دينار سنويا 48,75م2 عرصة التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة 63 جزء من 61/6826/3  10
ثالث سنوات 500000 خمسمائة الف دينار سنويا 97,5م2 عرصة التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة 64 جزء من 61/6826/3  11
ثالث سنوات 450000 اربعمائة وخمسون الف دينار سنويا 72,5م2 عرصة التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة 65 جزء من 61/6826/3  12
ثالث سنوات 1100000 مليون ومائة الف دينار سنويا 300م2 عرصة التخاذها مخزن في الحي الصناعي والمرقمة 6800/3 /61 13
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

First Extension Announcement for Tender No: 002-PC-21-EBS 
Provision of Pipeline, Valves and Accessories for Maintenance 
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 Pipeline, Valves and Accessories for Maintenance 
Tender No.: 002-PC-21-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below. 
Part One: Scope of work 
Company to seek TWO contractors who have qualified international professional experience and can supply 
Pipeline, Valves and Accessories for Maintenance，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@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 return, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company 
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the Extended tender submission deadline 4:00 PM 2nd May 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

01  يرس ديوان محافظة بغداد اإلعالن عن مرشوع )انشاء وتبليط وعمل سواقي 
لشوارع حي الرضا عويد املعامل(

بالجلدول أدناه ضمن  املوازنة االسلتثمارية لسلنة 2019 فعلى كافة  مقدمي 
املعطاءات املؤهلني وذوي الخربة تقديم عطاءاتهم لتنفيذ املرشوع أدناه وحسب 

الوثائق القياسية )وثيقة إشغال صغرية(
2 0عى مقدمي العطلاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عى الوثائق الخاصة 
بامللرشوع وجلداول الكميات مراجعة محافظلة بغداد الطابق الثامن / قسلم 
العقلود خالل أوقات الدوام الرسلمي من السلاعة8  صباحا ولغاية السلاعة 2 

ظهرا  .
03تضمن العرض ثالث ظروف/ ظرف العرض التجاري

ظرف العرض الفني
ظلرف يتضمن متطلبات التأهيل املطلوبة  )شلهادة تأسليس, عقد تأسليس , 
محرض اجتماع , إجازة ممارسة مهنه, هوية تصنيف بدرجة ) تاسعة( إنشائية 
نافلذة صادرة ملن وزارة التخطيلط, تقديم أعمال مماثلله مصدقة من الجهة 
املسلتفيدة, تقديم مستمسلكات املدير املفوض , تقديم ما يؤيد حجب البطاقة 
التموينية , كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذ ومعنونة 
إىل محافظه بغداد نسلخة اصلية, وصل الرشاء النسلخة األصلية , يتم التوقيع 
والختلم عى كافة صفحات جداول الكميات من قبلل الرشكة املتقدمة , تقديم 
جلدول تقدم عملل , تكون مدة نفاذية العطاء 90 يوملا , تقوم الرشكة بتثبيت 
عنلوان متكاملل ملكتبها مع أرقلام الهواتف واملوقع االلكرتونلي  الخاص بها  , 
يجب إن تكون األرقام مدونة رقما وكتابة وان تكون الكتابة واضحة وخالية من 
الحك والشلطب ومقرتن بتوقيع مقدم العطاء , عى الرشكات األجنبية الراغبة 
باالشلرتاك باملناقصة تقديم شلهادة تأسليس وكافة مستمسلكاتها مرتجمة 
مصدقة من السلفارة العراقية يف بلد التأسليس , تلتزم الرشكة بتقديم األسعار 
النهائية  غري القابلة للتفاوض , تقديم جدول الكميات مختوم بالختم الحراري 

ملحافظة بغداد (
04 بإملكان مقدمي العطلاء املهتملني رشاء وثائق املناقصة بعلد تقديم طلب 
تحريري إىل العنوان التايل (محافظة بغداد/ قسم العقود( وبعد دفع قيمة البيع 
للوثائق لقاء مبلغ قدره )150,000()مائة وخمسلون إلف دينار عراقي (  غري 

قابله للرد 0
5 0 يتلم تسلليم العطاءات / إىل العنلوان التايل محافظة بغداد / االسلتعالمات 
االلكرتونية /الطابق األول   وأخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرا  من 
التوقيت املحيل ملدينة بغداد يوم االربعاء  5 /2021/5 سلوف ترفض العطاءات 

املتأخلرة عن هذا املوعد وسليتم فتح العطاءات بحضلور مقدمي العطاءات او 
ممثليهم الراغبني بالحضور يف محافظة بغداد / قسم العقود الساعة 12 ظهرا 

من يوم االربعاء 5  / 5 /2021 او اليوم الذي يليه
06يجب إن تتضمن العطاءات ضمان للعطاء عى شكل) خطاب ضمان او صك 
مصدق او سفتجة(   من احد مصارف بغداد املعتمدة لدى البنك املركزي وباسم 

أي من الرشكاء .
7 0يسلتقطع من مستحقات الرشكة املتعاقدة  كافة الرسوم والرضائب املشار 

إليها يف القوانني   واألنظمة  والتعليمات  العراقية
 08   أذا صلادف موعد غلق املناقصة عطلة رسلمية فيكون موعد الغلق باليوم 

التايل
 09  يف حال تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله 
فيتلم قبول العطاء املشلرتك دون النظر إىل الرشيك األخلر إال إذا نص يف الوثيقة 
نسلب ورشوط معينة ينبغي توفرها يف الرشيك عنلد ذلك يعتمد ما تم تثبيته يف 

الوثيقة       
  010  جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات الغري مستجيبة

 011  يسلتبعد أي عطاء لم ينظم حسب الوثيقة القياسية وبضمنها )السيولة 
النقدية, اإلعمال املماثلة( 

12 0يتعهد من ترسلو عليه املناقصة بعدم املطالبة بأي تعويضات عن  إرضار 
االندثلار أو الحراسلات التي قد تحصلل يف املرشوع وبعدم التوقلف نتيجة عدم 
رصف املستحقات واالستمرار بالعمل وانجازه ضمن املدة املتعاقد بغض النظر 

عن املستحقات املالية التي تطلبها الرشكة.
  13 0للمعلومات تتم املراسلة  عرب الربيد االلكرتوني

)admin@bagdad.gov.iq(
14  .كل ما يخالف ما ورد أعاله ال يعتد به.

15 . يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن

حمافظة بغداد/قسم العقود

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 128/ب2021/1

التاريخ : 2021/4/19
اىل املدعى عليه  )زيد فاهم غيث(

اقلام املدعلي )حيلدر رزاق صاللح( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم 
)الزامك بتاديتك للمدعي اعاله مبلغا  مقداره 
ثمانيلة ماليلني دينلار عراقلي بموجب وصل 
االمانلة املسلتحق االداء( ولثبلوت مجهوليلة 
محلل اقامتلك حسلب رشح املبللغ القضائي 
واشعار مختار حي الشهيد الصدر / 5 علوان 
جابرالدحيدحلاوي لذا   قلررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنلا بصحيفتني محليتلني يوميتني 
للحضلور يف موعلد املرافعة املصلادف يف يوم  
2021/4/27  وعند عدم حضورك او ارسلال 
ملن ينوب عنك قانونا سلوف تجلري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2353/ب2021/1

التاريخ : 2021/4/19
اىل املدعى عليه  )حيدر محمد عبد االمري(

اقلام املدعلي )حيلدر رزاق صاللح( الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم 
)باعادة املبلغ املقبوض من قبلك المتناعك عن 
تسليم السيارة املرقمة 8065 / النجف ابيض 
الللون نوع هونداي النلرتا والبالغ اربعة عرش 
اللف دوالر (  ولثبوت مجهوليلة محل اقامتك 
حسلب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
الكوفة واشعار مختار حي املعلمني / 2 عقيل 
رايض العاملري  عليله قلررت هلذه املحكمة 
تبليغك اعالنلا بصحيفتني محليتلني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف 2021/5/5  وعند 
عدم حضوره  او ارسال من ينوب عنه قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقه غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 133/ب2021/4

التاريخ : 2021/4/20
اىل املدعى عليها ) دالل عبد الرضا حسون اصالة عن 
نفسلها وبموجب الوصاية عى اوالدها القارصين 
كل من )هبة وعبد اللله وملك ونور ومنى ورهف( 

اوالد عباس عبد حسن(
اقلام املدعلي )نرص عبلاس عبد حسلن( الدعوى 
البدائيلة املرقمة اعلاله والتي يطللب فيها الحكم 
)الزاملك بتاديتلك واملدعى عليهلم االخرين اضافة 
لرتكلة مورثكلم للمدعلي اعلاله مبلغلا مقلداره 
سلتمائة وخمسلون مليلون  دينار علن عقد بيع 
العقار املرقلم 2/1188 حي االملري املربم خارجيا 
واملسلتلم فيه املبلغ من قبل ملورث املدعى عليهم 
املتلوىف )عبلاس عبلد حسلن(  ولثبلوت مجهولية 
محل اقامتك حسلب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختار الجزائر 5 جميلل عيىس الغانمي  لذا قررت 
هذه املحكمة تبليغلك اعالنا  بصحيفتني محليتني 
يوميتلني للحضلور يف موعلد املرافعلة املصادف يف 
يلوم  2021/5/9  وعنلد عدم حضورك او ارسلال 
من ينوب عنك قانونا سلوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

لللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء األعى 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 2083/ب2021/3
التاريخ : 2021/4/20

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) مصطفى حسن زيد(

أقلام املدعلي )املدير املفوض ملؤسسلة االسلكان 
التعاونيلة اضافلة لوظيفتله( الدعلوى املرقملة 
أعلاله ضدك والذي يطللب فيها الحكلم ) بتأديتك 
له واملدعى عليله الثاني بالتكافل والتضامن مبلغاً 
مقلدراه ) 900 دوالر امريكلي علن قلرض مؤرخ 
يوم 5/29 /2019 (،ونظرا ملجهولية محل إقامتك 
وحسلب رشح القائلم بالتبليلغ يف محكملة بداءة 
مدينلة الصدر كون العنوان وهميا لذا تقرر تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2021/5/3 التاسلعة صباحا وعند عدم حضورك 
أو إرسلال ملن ينوب عنك سلوف تجلري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعى
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة

العدد / وفاة /2021
التاريخ 2021/4/20

اعالن
قدم املدعو) ماجد رزاق حسني( 

طلبا يلروم فيه الحصول على حجة وفاة 
للمدعو ) حسني ماجد رزاق( عى انه تويف 
بتاريلخ 10/10/ 2013 فملن تتوفر لديه 
معلومات عن املدعو )حسني ماجد رزاق( 
عليه مراجعة املحكمة خالل مدة اقصاها 
علرشة ايام ملن تاريلخ النلرش وبخالفه 

سيتم اصدار الحجة
القايض

عيل لفتة جادر
لللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعى
النجلف  اسلتئناف  محكملة  رئاسلة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد : حجة اذن بالسفر / 2021
التاريخ 2021/4/20

اعالن 
اىل / املدعو / جنيد جليل ياقو   

بنلاءا عى الطللب املقدم  من قبلل طالبة 
حجة االذن بالسفر املدعوة ) خمائل حامد 
ناجي( امام هذه املحكمة واملتضمن االذن 
بالسلفر للقارص )عيل وشهد(  وملجهولية 
محل اقامتك وحسب  رشح املبلغ القضائي 
واشلعار مختار حي العروبة  / النجف لذا 
تقرر تبليغك بواسطة صحيفيتن يوميتني 
محليتني رسلميتني فعليلك الحضور امام 
هذه املحكمة بعلد تبلغك بثالثة ايام وعند 
عدم حضورك سلوف تصلدق الحجة وفق 

االصول.
القايض

عمار هادي املوسوي

إعالن
م/ مناقصة رقم ) 10( لسنة 2021  

)انشاء وتبليط وعمل سواقي لشوارع حي الرضا عويد املعامل(

رقم 
المناقصة

اسم 
المدة /الكلفةالمناقصة

مبلغ التأمينات التبويباليوم
األولية

مناقصة 
رقم 10 
لسنة 
2021

انشاء وتبليط 
وعمل سواقي 
لشوارع حي 
الرضا عويد 

المعامل

 949,000,000
تسعمائة وتسعة 
واربعون مليون 

دينار عراقي
49-1-3-9-1-210يوم   

411

10,000,000

عشرة مليون 
دينار عراقي
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اس�تنادا اىل كتاب قس�م التخطيط  واملتابعة – شعبة تخطيط القطاعات يف محافظة البرصة املرقم ) 
1327 يف 2021/4/18( . 

ي�ر )محافظة البرصة / قس�م العقود الحكومية ( دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة 
لتقدي�م عطاءاتهم )املغلقة( ملرشوع)تجهيز ونصب معمل اس�فلت ن�وع AMMANN املاني بطاقة 
140 طن / ساع متكامل ملديرية بلديات البرصة مع اليات ومعدات اكساء شوارع لقضاء شط العرب 

ونواحيه يف قضاء شط العرب(
- وبكلفة  تخمينية قدره)8.755.720.000( ثمانية  مليار وس�بعمائة وخمس�ة وخمس�ون مليون 

وسبعمائة وعرشون الف دينار عراقي  .
- بمدة تنفيذ  ) 540 ( يوم.         و بتبويب )3-47-1-2-7-1-1(  وبعرض فني  

- ضمن تخصيصات  املستمرة البرتو دوالر  لسنة 2019  واملدرج ضمن خطة 2021 املقرتحة .
- الدرجة والصنف املطلوبة : الرابعة / انشائية / كهرباء /ميكانيك / كيمياوي /رشكات متخصصة 

يف هذا املجال 
  أوالً-  س�يتم تنفيذ العطاء من خالل إجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات 
تنفي�ذ    العق�ود الحكومي�ة العامة رقم )2( لس�نة 2014 والصادرة م�ن وزارة التخطيط ، ومفتوح 

لجميع   املتناقصني.
  ثانياً- يمكن للمناقصني ذوي األهلية الراغبني أن يحصلوا عىل معلومات إضافية من )قس�م العقود 
الحكومية  / ش�عبة اعالن املش�اريع( يف العنوان أدناه وذلك من  الساعة 8:00 صباحا اىل 2:00 ظهرا 

حسب التوقيت املحيل ملحافظة البرصة
ثالثاً- تشمل متطلبات التأهيل )عىل ان تكون العطاءات مستجيبة ملتطلبات املشرتي ( ما ييل :

• الق�درة املالية:ع�ىل مقدم العط�اء أن يقدم أدلة موثقة تثب�ت قدرته عىل القي�ام باملتطلبات املالية 
اآلتية:

1- الحس�ابات الختامية  تقديم امليزانية العامة املدققة من قبل املحاسبني القانونيني تعرض الوضع 
املايل الخر س�نتني ويجب ان تكون معدالتها رابحة ويجوز تقديم الحس�ابات الختامية الخر س�نتني 

تسبق االزمة املالية لعام 2014
2-معدل االيراد الس�نوي عىل مدى اخر س�بع س�نوات يجب ان ال يقل عن )6.129.004.000( س�تة 
مليار ومائة وتسعة وعرشون مليون واربعة االف دينار عراقي  محسوبا من الدفعات الكلية املستلمة 
عن األعمال املنفذة للعقود املنجزة اوتلك املس�تمرة  وملدة ال تقل عن س�نتني والتزيد عن عرش سنوات 
من تاريخ غلق املناقصة ويتم احتس�اب معدل االيراد الس�نوي وفقاً للسنوات املقدمة من قبل مقدم 

العطاء مع مراعاة عدم رضورة ان تكون سنوات العمل متسلسلة  .
3-متطلب�ات الس�يولة النقدي�ة : عىل مقدم العطاء ان يقدم س�يولة نقدية بمبل�غ اليقل قدره عن )  
4.377.860.000  ( اربعة مليار وثالثمائة وس�بعة وس�بعون مليون وثمانمائة وس�تون الف   دينار 
عراقي عىل شكل كشف مرصيف يبني حركة التدفق املايل الخر سنة او كفاءة مالية باملبلغ املطلوب من 

خالل التسهيالت املرصفية وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة .
• القدرة الفنية :-

ع�ىل مقدم العطاء أن يقدم دليالً موثق�ًا يوضح إمكانيته عىل تلبية متطلبات الخربة الفنية  ) الخربة 
التخصصية املش�اركة بصفة مقاول , أو ادارة عقود, او كمقاول ثانوي يف ) 1( عقد وللسنوات) 10( 
الع�رشة الس�ابقة قبل املوعد النهائي لتقدي�م العطاء  وبمبلغ اليقل عن)5,253,432,000( خمس�ة 
مليار ومائتان وثالثة وخمس�ون مليون واربعمائة واثنان وثالث�ون  الف دينار عراقي  .لتنفيذ عقود 
مماثل�ه ألعمال هذا العقد و تم أنجازها بنج�اح  بالكامل. و يعنى باملماثلة  حجم العمل ، تعقيداته ، 

األساليب والتكنولوجيا املستخدمة املشار اليها يف الفصل السادس )متطلبات صاحب العمل( 
رابع�اً- يمك�ن رشاء مجموعة وثائ�ق العطاء الكاملة باللغ�ة العربية من قب�ل املناقصني الراغبني يف  
العنوان أدناه* ودف���ع رس���م غي����ر مست���رد  ق���درة )200,000( مائتا ال����ف دين����ار 

عراق���ي اعتب����ارا م����ن ي����وم الخميس  املص���ادف 2021/4/22  
• تلتزم الرشكات بتقديم تعهد قانوني مصدق  من قبل كاتب العدل بصحة كافة األوليات املقدمة من 

قبلهم وبخالفة يتحمل كافة التبعات القانونية 
• كتاب يؤيد حجب البطاقة التموينية

• تلتزم الرشكات بتقديم تعهد باملبارشة بالعمل وعدم املطالبة  باملستحقات املالية اال بعد توفرالسيولة 
املالية.

خامس�اً- س�يتم عقد مؤتمر يف قاعة لج�ان الفتح واالحالة يف يوم االربع�اء   املصادف 2021/4/28   
الساعة العارشة صباحاً.

سادس�اً -يجب تس�ليم العطاءات يف أو قبل يوم االربعاء  املصادف 2021/5/5 الس�اعة 2:00 ظهرا 
حسب التوقيت املحيل ملدينة البرصة  العطاءات اإللكرتونية )ال يسمح بها(. العطاءات املتأخرة سيتم 
رفضها. س�يتم فتح العطاءات فعليا  وبوجود ممثلني عن املناقصني الذين إختاروا الحضور شخصيا 

يف العنوان التايل  :
الوقت  : الساعة 2:00 ظهرا حسب توقيت املحيل ملدينة البرصة .

التاريخ : يوم االربعاء  املصادف 2021/5/5 
العنوان : ديوان محافظة البرصة / قاعة لجنة فتح العطاءات.

س�ابعاً - يج�ب أن يرفق بجمي�ع العطاءات ضمان العط�اء بقيمة ) 87,558,000 ( س�بعة 
وثمان�ون مليون وخمس�مائة وثمانية وخمس�ون الف  دينار عراقي عىل ش�كل صك مصدق 
او س�فتجة او خط�اب ضمان نافذ ملدة 28 ي�وم بعد تاريخ نفاذية العط�اءات . وفيما يتعلق 
بال�رشكات االجنبية مراعاة ماورد يف كتاب البنك املرك�زي العراقي /دائرة مراقبة الصريفة /

قسم مراقبة املصارف االسالمي ذي العدد )153/3/9( يف 5/17/ 2020 املعمم بموجب كتاب 
وزارة التخطيط دائرة العقود الحكومية – قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 8566/7/4 

يف 2020/6/30. 
ثامناً - مدة نفاذية العطاء )120( يوم.

تاسعا  – عىل مقدم العطاء التزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها واملتمثلة ب�
)1- رسالة العطاء وملحق العطاء 2-الجداول الكاملة املطلوبة  والنماذج املطلوبة وفق القسم 
الرابع من الوثيقة القياسية وجداول الكميات املسعره وبموجب املواد )12-14( من تعليمات 

ملقدمي العطاءات .
 3-تفوي�ض تحريري ملمثل مق�دم العطاء املخول بالتوقيع عىل العط�اء.4- الوثائق املصادق 
عليه�ا من الجهات املحددة يف ورقة بيانات العطاء التي توكد اس�تمرارية أهلية مقدم العطاء  
او وثائق التأهيل الالحق بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع للتحقق من اهلية مقدم 

العطاء الذي تم قبول عطاءه . وبخالف سيتم استبعاد العطاء
عارشا  - يتحمل من ترسو علية املناقصة أجور النرش واالعالن.

اح�دى ع�رش - اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رس�مية يكون  موع�د الغلق يف يوم الدوام 
الرسمي الذي ييل يوم العطلة .

اثن�ى ع�رش - للدائرة الح�ق يف الغاء املناقص�ة يف أي مرحلة من مراحلها وقب�ل االحالة وعدم 
اجراء املفاضلة  وحس�ب مقتضيات املصلحة العامة و اليحق للمرشكني يف املناقصة املطالبة  

بأي تعويض جراء ذلك 
 ثالث�ة ع�رش -االلتزام بتفضيل رشاء املنتج املحيل من القطاعني العام او الخاص اس�تنادا اىل 
كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة /قس�م االستش�ارات والتدريب املرقم 

2118/7/4 يف 2021/1/27 ومرفقة قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2021 
basra.gov.iq . اربعة عرش –املوقع الرسمي لديوان محافظة البرصة 

ديوان حمافظ البرصة/ القسم: العقود احلكومية /شعبة اعالن املشاريع
Republic Of Iraq

Basra Governorate
) مناقصة عامــــة - إعـــــالن اول / مناقصة )  1/ بلديات / 2021 ( 

جتهيز ونصب معمل اسفلت نوع AMMANN املاين بطاقة 140 طن / ساع متكامل ملديرية بلديات البرصة مع اليات 
ومعدات اكساء شوارع لقضاء شط العرب ونواحيه يف قضاء شط العرب(

اعالن
اىل املتهم الهارب ) احمد فليح اليف( 

احال�ك الس�يد ق�ايض محكمة تحقي�ق الهالل 
ق�رار  بموج�ب  املثن�ى  جناي�ات  محكم�ة  اىل 
االحال�ة املرق�م )53 /2021( يف 2021/3/29 
غيابي�ا الج�راء محاكمتك بدع�وى غري موجزة 
وف�ق احكام امل�ادة  406 من قان�ون العقوبات  
ولعدم حضورك اىل ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك 
ع�ن طري�ق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد يوم 
2021/6/7 موع�دا للمحاكم�ة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

اىل املتهم الهارب ) صفاء رحيم تايه ( 
احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق الخرض اىل 
محكم�ة جناي�ات املثنى بموجب ق�رار االحالة 
املرق�م )206 /2021( يف 2021/3/31 غيابي�ا 
الج�راء محاكمت�ك بدع�وى غري موج�زة وفق 
اح�كام املادة  28 من قانون املخدرات واملؤثرات 
العقلي�ة ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر 
تبليغك عن طري�ق صحيفتني محليتني وتحديد 
ي�وم 2021/6/7 موع�دا للمحاكم�ة ويف حالة 
ع�دم حضورك س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا 

وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ) رشيد هالل حمادي( 

احالك الس�يد قايض مكت�ب التحقيق القضائي 
الثاني يف الس�ماوة  اىل محكم�ة جنايات املثنى 
بموج�ب قرار االحالة املرق�م )166 /2021( يف 
2021/3/30 غيابي�ا الجراء محاكمتك بدعوى 
غري موجزة وفق اح�كام املادة  405 من قانون 
العقوب�ات  ولع�دم حضورك اىل ه�ذه املحكمة 
تق�رر تبليغك ع�ن طريق صحيفت�ني محليتني 
وتحدي�د ي�وم 2021/6/13 موع�دا للمحاكمة 
ويف حالة عدم حضورك س�يتم اجراء محاكمتك 

غيابيا وعلنا وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

اىل املتهم الهارب ) صالح حسن عيل( 
احال�ك الس�يد ق�ايض محكمة تحقي�ق الهالل 
ق�رار  بموج�ب  املثن�ى  جناي�ات  محكم�ة  اىل 
 2021/4/5 يف   )2021/  57( املرق�م  االحال�ة 
غيابي�ا الج�راء محاكمتك بدع�وى غري موجزة 
وف�ق احكام امل�ادة  444 من قان�ون العقوبات  
ولعدم حضورك اىل ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك 
ع�ن طري�ق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد يوم 
2021/6/13 موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ) كامل عطية عويد( 

احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق الس�ماوة 
ق�رار  بموج�ب  املثن�ى  جناي�ات  محكم�ة  اىل 
االحال�ة املرق�م )314 /2021( يف 2021/4/6 
غيابي�ا الج�راء محاكمتك بدع�وى غري موجزة 
وف�ق احكام امل�ادة  444 من قان�ون العقوبات  
ولعدم حضورك اىل ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك 
ع�ن طري�ق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد يوم 
2021/6/13 موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

اىل املتهم الهارب ) جواد كاظم بريد( 
احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق الس�ماوة 
ق�رار  بموج�ب  املثن�ى  جناي�ات  محكم�ة  اىل 
االحالة املرق�م )297 /2021( يف 2021/3/29 
غيابي�ا الج�راء محاكمتك بدع�وى غري موجزة 
وف�ق احكام امل�ادة  405 من قان�ون العقوبات  
ولعدم حضورك اىل ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك 
ع�ن طري�ق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد يوم 
2021/6/6 موع�دا للمحاكم�ة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

محكمة جنايات املثنى
اعالن

اىل/ املتهم الهارب ) بهاء رحمن خيون ( 
احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق الخرض اىل 
محكم�ة جناي�ات املثنى بموجب ق�رار االحالة 
املرق�م )236 /2021( يف 2021/4/7 غيابي�ا 
الج�راء محاكمت�ك بدع�وى غري موج�زة وفق 
اح�كام امل�ادة ) 52( من قانون البن�ك املركزي 
ولعدم حضورك اىل ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك 
ع�ن طري�ق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد يوم 
2021/6/20 موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

���������������������������������������
محكمة جنايات املثنى

اعالن
اىل املتهم الهارب ) جواد كاظم بريد( 

احالك الس�يد قايض محكمة تحقيق الس�ماوة 
اىل محكمة جنايات املثنى بموجب قرار االحالة 
املرق�م )301 /2021( يف 2021/3/29 غيابي�ا 
الج�راء محاكمت�ك بدع�وى غري موج�زة وفق 
اح�كام امل�ادة ) 405 ( م�ن قان�ون العقوبات  
ولعدم حضورك اىل ه�ذه املحكمة تقرر تبليغك 
ع�ن طري�ق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد يوم 
2021/6/6 موع�دا للمحاكم�ة ويف حالة عدم 
حضورك س�يتم اجراء محاكمت�ك غيابيا وعلنا 

وحسب االصول.
القايض

عدنان عبد شالل
رئيس محكمة جنايات املثنى

اعالن 
ق�دم املواطن ) رنا عبد االله امني (  الدعوى لتبديل ) 
اللقب ( وجعله ) الطائي( بدال من ) االفغاني ( فمن 
لدي�ه حق االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوما وفق املادة 22 

من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

���������������������������������������
محكمة بداءة أبي الخصيب 

العدد: 420/ب/2020
التاريخ: 2021/4/20

إعالن 
تبيع محكمة بداءة أبي الخصيب العقار املرقم 194 
مقاطعة 34 ام النعاج وذلك يف تمام الس�اعة الثانية 
ع�رش من ظهر اليوم الثالثون م�ن اليوم التايل لنرش 
هذا االعالن. فمن له رغبة بالرشاء الحضور يف ديوان 
هذه املحكمة مس�تصحباً معه التأمينات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املقدرة وبص�ك مصدق إن 
لم يك�ن رشيكاً وان أجور املنادي عىل املش�رتي كما 

مبينة أوصافه أدناه.
القايض / اياد احمد سعيد

األوصاف:     
العق�ار املرق�م 194 مقاطع�ة 34 ام النع�اج عبارة 
عن بستان تسقى س�يحاَ بمياه املد ملك رصف وان 
مس�احته 20 اول�ك و 50 مرت مرب�ع يقع يف منطقة 
ام النع�اج وعىل ش�ارع رئي�ي مغ�روس بعدد من 
أش�جار النخي�ل مختلفة االحجام واش�جار الس�در 
من ضمنه�ا دار مبني عىل مس�احة 310 مرت مربع 
مش�غولة من قب�ل الرشي�ك غانم ذياب ع�يل مبنية 
م�ن الثرمس�تون ومس�قفه بالكونكري�ت والبن�اء 
قدي�م ج�داَ وهن�اك خمس مح�الت يف واجه�ة الدار 
مبني�ة بالبلوك ومس�قفه بالجينك�و القيمة املقدرة 
لألرض مبلغ مائتان وستة واربعون مليون والقيمة 
املقدرة للمش�يدات مبلغ قدره ثالثة وستون مليون 
وتس�عمائة الف دين�ار ولتصبح القيم�ة العمومية 
للعقار ارضاَ ومشيدات مبلغ قدره ثالثمائة وتسعة 

مليون وتسعمائة الف دينار

املهندس
اسعد عبد األمري ألعيداين 

حمــافــظ  البصــرة
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رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3017/ب2021/1
التاريخ : 2021/4/21

اعالن
إىل/ املدعى عليه ) محمد رشيف رشيده (

أقام املدعي )محم�د جهيد كاظم( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة أعاله وال�ذي يطلب فيها 
الحك�م )بابط�ال قيود التس�جيل العقاري 
ال�واردة عىل العقار املرق�م 3/35719 حي 
العدالة واعادة تسجيله باسم املدعي اعاله 
(،ولثبوت مجهولية محل إقامتكما حس�ب 
رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي 
الش�هيد الصدر/6 )عبد الحس�ن صاحب 
املحكم�ة   ه�ذه  ق�ررت  علي�ه  العب�ودي( 
تبليغك إعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن 
للحض�ور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم 
2021/5/10 وعند عدم حضورك أو إرسال 
من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف املناذرة
العدد : 339/ش/2021
التاريخ : 2021/4/20

اىل/ املدع�ى علي�ه )هيث�م جاس�ب كلف( 
مجهول محل االقامة

م/اعالن
اقام�ت املدعي�ة) س�هام حاك�م حس�ن(

)339/ش/2021(  املرقم�ة  الدع�وى 
وموضوعه�ا ) تفري�ق وان موع�د املرافعة 
فيه�ا الس�اعة التاس�عة م�ن صب�اح يوم 
2021/4/27وملجهولية محل اقامتك تقرر  
تبليغك بصحيفتن محليتن رس�ميتن ويف 
حالة ع�دم حضورك او حض�ور من ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول. 
القايض

باسم يوسف الزيادي
�������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 
االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:789/ش/2019            

التاريخ: 2021/4/21
اىل املدعى عليه / عبد املجيد قتيبة عادل

م/نرش مجهول محل اقامة
بتاري�خ 2019/12/30 أص�درت محكمة 
األحوال الشخصية يف س�امراء ويف الدعوى 
املرقمة 789 /ش/2019 قراراً غيابياً بحقك 
قاب�اًل لالع�راض والتميي�ز واملتضم�ن رد 
دعوى زوجتك املدعية )ازهار فوزي مهدي( 
الدعائها بهروب�ك اىل جانب العدو وبالنظر 
لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب ورقة 
التبليغ بالحكم الغيابي واملرشوح عليها من 
قبل القائ�م بالتبليغ املتضم�ن ارتحالك اىل 
جهة مجهولة ومرفقه اش�عار مختار حي 
الش�هداء2 واملصدق من قب�ل قائممقامية 
قضاء سامراء عليه قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتن محليتن يوميتن بقرار الحكم 
أعاله ويف ح�ال عدم االع�راض او التمييز 
خالل ش�هر من تاريخ النرش فسوف اتخاذ 

اإلجراءات القانونية بحقك.
مع التقدير....

القايض
كاظم متعب داود

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

اىل املتهم الغائب/ ن ع حسن فيصل محمد 
حسن 

مح�ل العم�ل / مديرية رشط�ة محافظة 
النجف االرشف واملنشات

العن�وان محافظ�ة النج�ف االرشف / حي 
السالم 3 / زقاق 610440  

بم�ا انك مته�م وفق احكام امل�ادة )5( من 
قانون عقوبات  قوى االمن الداخيل  رقم 14 
لسنة 2008 املعدل وملجهولية محل اقامتك 
اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن عىل ان 
تح�ر ام�ام محكمة قوى االم�ن الداخيل 
املنطقة الرابعة  خالل مدة اقصاها ثالثون 
يوم�ا اعتبارا من تاري�خ تعليق هذا االعالن 
يف محل اقامت�ك وتجيب عىل التهمة املوجه 
ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري 
محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد )65 
و68و69( م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة

محكمة بداءة غماس
العدد : 313/ب/2020
التاريخ: 2021/4/19

اعالن
اس�تنادا اىل ق�رار الحكم الص�ادر يف الدعوى 
 30 بتاري�خ  313/ب/2020(   ( املرقم�ة 
القطعي�ة  الدرج�ة  واملكتس�ب   2020/12/
واملتضمن ازالة شيوع العقار املرقم ) 1610/

الغرب(بيع�ا واملدرجة اوصاف�ه ادنا ال تقرر 
وضعه يف املزايدة العلنية ملدة ) خمسة عرش( 
يوما اعتبارا من الي�وم التايل للنرش فعىل من 
يرغب املشاركة باملزايدة الخاصة ببيع العقار 
مراجعة هه املحكمة يف الس�اعة الثانية عرش 
ظهرا من اليوم الثالثن ملدة النرش ولالشراك 
بال�رشاء  الراغ�ب  ي�ودع  ان  باملزاي�دة ع�ىل 
تأمينات التقل عن 10باملائة من قيمة العقار 
اذا كان من غري الرشكاء مس�تصحبن معهم 
املستمس�كات الت�ي تثبت ش�خصيتهم علما 
ان اجور الن�رش والداللية واالع�الن يتحملها 

املشري.
القايض

مهند محمد عيل التميمي
/1610  ( املرق�م  العق�ار   /1 االوص�اف: 

الغرب( جنس�ه ارض الدار م�ع بناء يحتوي 
ع�ىل )4( غرف نوم وغرفة اس�تقبال وصالة 
وصحيات ومطبخ ودرج داخيل وغرفة نوم يف 
الطابق العلوي مبني من الطابوق ومس�قف 
بالش�يلمان مع محل تجاري مف�رز بصورة 

غري رسمية 
2/ مساحة العقار 1أولك و88،49 مر مربع

3/ تقدر قيمة العقار بمبلغ ) 250،000،000( 
مائتن وخمسون مليون دينار.

�������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف

العدد : 2834/ش2021/2
التاريخ : 2021/4/21

اىل/ املدعى عليه )عماد عبد الحسن عزوز(
اقامت املدعية) امل عبد الرضا عبد العباس(

الدع�وى املرقمة اع�اله تطلب فيه�ا ) نفقة 
ماضية ومستمرة لها والوالدها ( وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مختار الجديدة الثالثة يف النجف لذا 
تق�رر  تبليغك بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميتن فعليك الحض�ور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املوافق ي�وم 2021/5/5 
الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول.
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2007/ب2021/4

التاريخ : 2021/4/19
اعالن

إىل/ املدعى عليه ) هشام محمد حسن جواد 
)

أق�ام املدع�ي )كف�اح عب�د الكاظ�م مجبل( 
الدع�وى البدائية املرقمة أع�اله والتي يطلب 
فيها الحك�م )بتأديتك للمدع�ي اعاله مبلغا 
مقداره خمس�ة ع�رش مليون دين�ار عراقي 
ع�ن قرضة حس�نة(،ولثبوت مجهولية محل 
إقامتكما حسب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مخت�ار حي النداء/5 )س�تار جبري الش�بيل( 
ل�ذا قررت ه�ذه املحكم�ة  تبليغكم�ا إعالنا 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2021/4/27 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حض�ورك أو 
إرس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحرية
العدد : 66/ش/2021

التاريخ : 2021/4/21
م/إعالن 

إىل/املدع�ى عليه ) حس�ام حبيب عكظ فرج 
االسدي(
م/تبليغ

املرق�م  الق�رار  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
 2021/3/31 بتاري�خ  )66/ش/2021( 
واملتضم�ن ) الحك�م )بالتفري�ق القضائي ( 
بينه وبن املدعية ) س�هام مجنون نغمش(، 
وملجهولية محل إقامتك حسب كتاب محكمة 
االحوال الش�خصية يف الش�امية بالعدد)66/

ش/2021( يف2021/4/15 ومرفق�ة ورق�ة 
تبلي�غ ق�رار الحك�م الغياب�ي بالع�دد )66/

ش/2021( يف 2021/4/12  واشعار مختار 
املنطق�ة ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك ن�رشا يف 
صحيفتن محليتن يوميتن بالقرار الصادر 
اع�اله ولك حق االع�راض ضم�ن القانونية 
وبعكس�ه س�وف يكتس�ب الق�رار الدرج�ة 

القطعية االصول.
القايض

منار هادي الجشعمي

فقدان
املرقم�ة  املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�دت 
)00172490 _25( والص�ادرة م�ن اعدادية 
املرب�د املركزية للبن�ن يف النجف االرشف يف 9 
/ 12 / 2018 واملعنون�ة إىل جامع�ة الكوفة 
كلية اإلدارة واالقتصاد بأس�م ) ميثم هارون 
جاب�ر( / فعىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها إىل 

جهة اإلصدار
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2076/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/21
اعالن

إىل/ املدع�ى عليهم�ا ) عيل حس�ن س�لطان 
وحمزة حسن سلطان (

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاوني�ة مصطف�ى حي�در خليف�ه اضافة 
لوظيفته( الدعوى املرقمة أعاله ضدك والذي 
يطلب فيها الحك�م )بالزامكما بتأديتكما له 
بالتكافل والتضامن مبل�غ قدره )500 $عن 
القرض املؤرخ 2018/4/11 (،ونظرا لثبوت 
مجهولية محل إقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكمة بداءة بغداد الجديدة لذا 
تق�رر تبليغكما إعالن�ا بصحيفتن محليتن 
 2021/4/25 املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ن 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضوركما أو 
إرسال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفته
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2080/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/21
اعالن

إىل/ املدع�ى عليهما ) ايمان وليد محس�ن و 
كرار عيل حميد (

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاوني�ة مصطف�ى حي�در خليف�ه اضافة 
لوظيفته( الدعوى املرقمة أعاله ضدك والذي 
يطلب فيها الحك�م )بالزامكما بتأديتكما له 
بالتكافل والتضامن مبلغ قدره )1040 $عن 
القرض املؤرخ 2019/6/25 (،ونظرا لثبوت 
مجهولية محل إقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة مدين�ة الصدر 
واش�عار مرك�ز رشطة الن�ور ومختار محلة 
549 )فالح حسوني وادي( لذا تقرر تبليغكما 
إعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميتن بموعد 
املرافعة 2021/4/25 التاسعة صباحا وعند 
عدم حضوركما أو إرس�ال م�ن ينوب عنكما 
س�وف تجري املرافعة بحقكم�ا غيابيا وعلنا  

وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفته
�������������������������������������

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2114/ب2021/2

التاريخ : 2021/4/21
اعالن

إىل/ املدعى عليهما ) ميثم خالد مزعل و خالد 
سيف حسن (

أقام املدعي )املدير املفوض ملؤسسة االسكان 
التعاوني�ة مصطف�ى حي�در خليف�ه اضافة 
لوظيفته( الدعوى املرقمة أعاله ضدك والذي 
يطلب فيها الحك�م )بالزامكما بتأديتكما له 
بالتكافل والتضامن مبلغ قدره )1540 $عن 
القرض املؤرخ 2019/3/12 (،ونظرا لثبوت 
مجهولية محل إقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي يف محكمة بداءة بغداد الجديدة لذا 
تق�رر تبليغكما إعالن�ا بصحيفتن محليتن 
 2021/4/25 املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ن 
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضوركما أو 
إرسال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا  وفق األصول. 
القايض

حربي طارش لفته
�������������������������������������

إىل الرشيك هدى مهدي كاظم هادي 
توجب علي�ك الحضور إىل صندوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقه عىل قيام رشيك. أحمد عبد الزهره 
عبود عل�وان بالبناء عىل حصته املش�اعه يف 
القطع�ه املرقم�ه 3835 /318ح�ي املعلمن 
خالل مده خمس�ه عرش يوم�ا داخل العراق 
وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك باالعراض 

مستقبال
�������������������������������������

تنويه
ورد يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد 
2326 يف 2021/2/24 والخاص�ة بالدع�وى 
املرقمة 2348/ب2020/5 ذكر اس�م املدعى 
علي�ه ص�الح عب�د الحس�ن مه�اوي خط�أ 
والصحي�ح ص�الح عب�د الحس�ن مه�دي لذا 

اقتىض التنويه

مديرية زراعة النجف االرشف
قسم االرايض
العدد : 5466

التاريخ 2021/4/19
انذار

اىل الف�الح ) عبيد ع�وده كناوي( امل�وزع عليه 
مس�احة – 7 دونم ضمن السلف 1/1 مقاطعة 
32 / املش�خاب  بموج�ب قرار التوزي�ع املرقم 
4603 يف 1976/9/19 بالنظ�ر الرتحال�ك ع�ن 
املنطق�ة وع�دم اس�تغاللك املس�احة املوزع�ة 
عليك بموج�ب الق�رار املذك�ور وتركها غرضة 
للتجاوزات واالس�تغالل من قبل الغري لذا ننذرك 
بوجوبالتقيي�د بما اوجبه القانون واس�تغاللك 
االرايض  املس�احة ومراجع�ة مديريتن�ا قس�م 
واملس�احة خالل ف�رة 10 ايام م�ن تاريخ نرش 
االن�ذار وبخالفه س�وف نقوم بالغاء املس�احة 

املوزعة عليك وفق الضوابط والتعليمات 
منعم شهيد حسن 

مدي�ر الزراع�ة  يف محافظة النج�ف االرشف / 
وكالة

���������������������������������������
إىل الرشكاء سعيد جواد عبد و نداء سعيد جواد

 اقت�ىض حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 5248 /3 
ح�ي العروبه خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
اصيل غانم حمزه

���������������������������������������
إىل الرشكاء سعيد جواد عبد و نداء سعيد جواد

 اقت�ىض حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 5248 /3حي 
العروب�ه خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
اصيل غانم حمزه

���������������������������������������
إىل الرشيك فضيله محسن خلف

 اقت�ىض حضورك إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
املرق�م 69276  للعق�ار  بن�اء  اج�ازه  اص�دار 
/3حي امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
رحاب يوسف كريم

���������������������������������������
إىل الرشيك زينب كاظم عبود

 اقت�ىض حضورك إىل مق�ر بلدية الكوفه لغرض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 35441 /3حي 
ميس�ان خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالف�ه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
ورود كاظم شنشول عبد

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

اىل الرشيك / حسن عبد الرضا حليص 
اقت�ىض حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف 
وذلك الق�رارك باملوافقة ع�ىل صدوراجازة بناء 
والخاصة بالعقار املرق�م 3/47908 حي النداء 
مناصفة مع الرشيك عبد الحس�ن سعيد حميد 
مدة اقصاها عرشة ايام وبعكس�ه سوف تصدر 

االجازة وفقا للضوابط الالزمة

وزارة التجارة 
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية

اىل / كافة الراغبني يف االشرتاك
مناقصة رقم )2021/5( 
اعالن رقم )2021/33( 

)للمرة / الثانية ( 
1 � يرس الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية  االعالن ملقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص ملناقصة 

)تحميل وتفريغ املواد الغذائية يف ) محافظة الديوانية(
2 � تتوف�ر ل�دى )الرشكة اعاله( التخصيصات املالية ضمن املوازنة االتحادية / وينوي اس�تخدام جزء منه�ا لتنفيذ الخدمات  )تحميل 

وتفريغ املواد الغذائية كما مبن يف الرشوط الخاصة (
3 � بام�كان مقدم�ي العط�اءات الراغبن يف رشاء وثائق العط�اء باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل  مديرالقس�م القانوني / 
الطابق الثاني / الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية / املنصور شارع النقابات � مجاور وزارة الكهرباء وبعد دفع قيمة البيع للوثائق 
غري املس�ردة البالغة )600,000( س�تمائة الف دينار عراقي بأمكان مقدمي العطاء الراغبن يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل 

العنوان املبن اعاله 
4 � تس�ليم العط�اءات اىل العن�وان االتي :  )صندوق العط�اءات الكائن يف الطابق االريض االس�تعالمات قبل الس�اعة )12( الثانية عرش 
ظهرا بتوقيت بغداد ليوم )الثالثاء( املصادف 11/ 2021/5 وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبن  بالحضور اىل مكتب رئيس لجنة الفتح  يف يوم )الثالثاء ( املصادف 2021/5/11 بعد الساعة 12  الثانية 
عرش ظهرا ( يجب ان تتضمن العطاءات ضمان العطاء خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف معتمد من البنك املركزي بمبلغ 

)50,000,000( خمسون مليون  دينار عراقي كتأمينات اولية نافذ ملدة العطاء البالغة )90( تسعون يوم من تاريخ غلق املناقصة  
اسعار الكلفة التخمينية 

وترفق الوثائق التالية :
1 � وثائق العطاء مع رشوط املناقصة ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها يتم اس�تبعاد 

عطاءه 
2 � كتاب عدم املمانعة من االشراك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرائب نافذ لعام 2021 

3 � هوية غرفة التجارة ووثائق الرشكة  يف حالة تقديم العطاء من قبل رشكة 
4 � الكفاءة املالية للمناقصن وذلك من خالل تحديد رأس املال والسيولة النقدية املعتمدة لهم مع تاييد الجهة املختصة 

5 � االعمال املماثلة املنجزة خالل السنوات العرشة السابقة مؤيدة من الجهات التعاقدية 
العنوان : جمهورية العراق � بغداد � املنصور � شارع النقابات 

Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al -Mansoor
Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff4@ iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com

اعالن
اىل املتهم الغائب/ / رع محمد جواد كريم سلمان 

مح�ل العم�ل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النجف 
االرشف واملنشات

العن�وان  محافظة النج�ف االرشف / قضاء الكوفة 
/ مزارع الطاقة    

بم�ا ان�ك متهم وف�ق احكام امل�ادة )5( م�ن قانون 
عقوب�ات  قوى االمن الداخيل  رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك اقت�ىض تبليغ�ك 
بواس�طة ه�ذا االعالن عىل ان تح�ر امام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الرابعة  خ�الل مدة 
اقصاه�ا ثالثون يوما اعتبارا م�ن تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف محل اقامتك وتجيب ع�ىل التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا اس�تنادا الح�كام امل�واد )65 و68و69( من 
قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى االمن 

الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة
���������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب/ ر ع عارف حمود صيهود مهوس 
مح�ل العم�ل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النجف 

االرشف واملنشات
العنوان محافظة النجف االرشف / قضاء الكوفة / 

السهلة  
بم�ا ان�ك متهم وف�ق احكام امل�ادة )5( م�ن قانون 
عقوب�ات  قوى االمن الداخيل  رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك اقت�ىض تبليغ�ك 
بواس�طة ه�ذا االعالن عىل ان تح�ر امام محكمة 
ق�وى االم�ن الداخ�يل املنطق�ة الرابعة  خ�الل مدة 
اقصاه�ا ثالثون يوما اعتبارا م�ن تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف محل اقامتك وتجيب ع�ىل التهمة املوجه 
ضدك وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك 
غيابي�ا اس�تنادا الح�كام امل�واد )65 و68و69( من 
قان�ون اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى االمن 

الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة

العدد /5077
التاريخ 2021/4/18

رقم التبويب حـ / 3342 

مبلغ التنظيف 
المقطوع شهريا اصناف البضائع واوزانها 

اجور الوزن 
واكمال 
الوزن

اجور التوظيب داخل 
المخازن او عزل 

المواد او فتح االكداس

اجور التحميل 
والتوظيب على ظهر 

واسطة النقل

اجور التفريغ 
والتوظيب داخل 

المخازن

 )400,000(
اربعمائة الف 

دينار

كيس زنة 5 كغم فما فوق مجانا مجانا )105( مائة وخمسة  
دينار )100( مائة دينار

صندوق او  كارتون او 
برميل او صفيحة زنة 3 

كغم فما فوق
مجانا مجانا )210( مئتان وعشرة  

دينار
)210( مئتان 
وعشرة  دينار

المجموع / 625 ستمائة وخمسة وعشرون دينار

املهندس
قاسم محود منصور
املدير العام وكالة
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كلمة الرس يف املأزق العراقيالتواصل االجتامعي 

محمد حسن الساعدييوسف السعدي

ل�كل أمة م�ن األم�م ثقاف�ة عامة يمت�از به�ا البلد عن 
غريه م�ن البالد، وهذا نوع من أن�واع التباين والتفاضل 
بني البل�دان، وهي تش�كل مجموعة من القي�م واملبادئ 
الت�ي تمي�ز مجتمع هذا البل�د، يف جميع جوان�ب الحياة 
السياس�ية، االقتصادية، االجتماعي�ة، الثقافية، وتكون 
مح�ل افتخار واعتزاز أبناء املجتمع، إن من نعم الله عىل 
الع�راق أن ثقافت�ه العامة ه�ي ثقافة اإلس�الم العظيم، 

والقيم العربية األصيلة.
يف الوق�ت الح�ايل أصب�ح هناك غ�زو ثقايف كب�ري للبلدان 
املتماس�كة يف بنيتها االجتماعية، والعمل عىل تصدير كل 
ثقافة تساهم يف هدم املجتمع املتماسك، وليس كما كان 
يف السابق يتم الغزو الثقايف كما كان يف السابق عن طريق 
املبرشين والرحالة، وإنما أصبح أكثر خطورة وس�هولة 
عن طريق وس�ائل التواصل االجتماعي التي يقيض عليه 

ناشئينا وشبابنا معظم ساعات يومهم.
أن عملية حماية ناش�ئينا وش�بابنا من ه�ذا الخطر يبدأ 
من االرسة التي يجب أن تقوم بعملية التوعية، وتوضيح 
أهمية استغالل الوقت هذه املواقع االستغالل األمثل من 
خالل االطالع لالس�تفادة م�ن العلوم الحديث�ة مع عدم 
التأث�ر باالف�كار الغريبة ع�ىل املجتم�ع العراقي صاحب 

الثقافة االسالمية التي تحتويها هذه املواقع.
ايضاح ناشئينا وشبابنا أن عملية قضاء وقت طويل عىل 
هذه املواقع وما يس�ببه من أمراض جس�دية ونفسية، 
أيضا جعل اإلنس�ان كالريش�ة تتقاذفه األف�كار من كل 
طرف من دون أن يكون له القدرة عىل الحكم عىل صواب 

هذه األفكار من عدمه.
باالضاف�ة اىل حال�ة الجه�ل الفك�ري الذي تس�ببه هذه 
املواق�ع، وه�ذا اىل ي������ؤدي اىل ضع�ف املنط�ق العام 
للش�خص وعدم قدرته عىل التعب�����ري بشكل صحيح 
عم�ا يريده، ألنه ال يمتلك خزي�ن كايف من العبارات التي 
تجعله قادرا ع�ىل التع�����بري عما يريد، يجب علينا أن 
نوضح للش�باب أنه�م ال ينجروا ويأي������دوا اي كالم 
تتداول�ه هذه املواق�����ع إال عند تأكد من ص����حته، 
ملا له�ذا األمر من ع����واق�ب وخي�������مة عىل أكثر 

من طرف.
إن مس�ؤولية توعي�ة ش�بابنا من مخاطر ه�ذه املواقع 

تتحملها جميع االطراف، االرسة، املدرسة، املجتمع.

يبدو إن جرس انطالق التحالفات السياس�ية قد بدا فعال يف العراق، 
ويأت�ي ذلك قبيل االنتخابات، املزمع إجراؤه�ا يف ترشين القادم من 
ه�ذا العام، حي�ث أكمل�ت حكومة الكاظم�ي اس�تعدادها لخوض 

االنتخابات الترشيعية املقبلة.. 
هذا ما يب�دو من خالل الترصيحات املتباينة بني الكتل السياس�ية، 
فهن�اك من يش�جع عىل إجراءه�ا يف موعدها املق�رر، يف حني هناك 
م�ن فضل الس�كوت، وإيجاد الذرائ�ع لتأجيلها إىل الس�نة القادمة، 
أو حت�ى لغاية االنتهاء من الدورة االنتخابية الحالية، ولكن بش�كل 
ع�ام ومن خالل القراءة التحليلية لألح�داث، فعىل الرغم من جميع 
االس�تعدادات، التي أجرتها الحكوم�ة، إال أن إمكانية تأجيلها تبدو 
وكأنه�ا أرجح م�ن إجراؤها يف موعدها، خصوص�اً وانه ومن خالل 
متابع�ة ترصيح�ات الكتل، التي توح�ي بعدم وج�ود إرادة حقيقة 

إلجرائها..
ما س�بق قد يعود ألن هناك كتال سياس�ية، س�يطرت عىل املش�هد 
الس�يايس عموم�اً، وال يمكنه�ا التن�ازل بس�هولة عن مكاس�بها، 
الت�ي حصلت عليها يف االنتخاب�ات األخرية، والتي ش�ابها كثري من 
عالم�ات االس�تفهام. من جان أخر فالحكومة ق�د نفذت، ما عليها 
م�ن التزامات تجاه االنتخابات، بدأ م�ن قانون لالنتخابات وتوزيع 
العراق بشكل دوائر انتخابية، إىل تشكيل مفوضية جديدة، تأخذ عىل 
عاتقها محاولة، إجراء انتخابات شفافة ونزيهة بعيداً عن التسلط 
السيايس والحزبي، وصوال إلكمال قانون املحكمة االتحادية، والتي 
ه�ي من س�يقوم باملصادقة عىل نتائجها.. وبالت�ايل فالكرة صارت 
يف ملعب الكتل السياس�ية، لتبني جديته�ا بإجراء انتخابات مبكرة، 

شفافة ونزيهة وبرعاية أممية.
امل�أزق العراقي مرتبط يف جوهره بأزمة النظام الس�يايس نفس�ه، 
ولي�س االنتخابات أو ش�كل الحكومة القادم�ة، الن هذه املنظومة 
أُثقلت، بمجموعة من املشاكل املرتاكمة منذ ٢٠٠٣ والتي يمكننا ان 
نلخصها بقضيتني، »الفساد« و«انعدام الثقة« بني الكتل السياسية 

عموماً..
النظ�ام الس�يايس قائم عىل مع�ادالت وتوازنات، قومي�ة ومذهبية 
وع�ىل محاصصات يف املناص�ب التنفيذية، األمر الذي خلق وش�جع 
ع�ىل ازدياد التموض�ع الطائفي ل�دى الجميع، وفق�دت بذلك الثقة 
بينهم، مما خلف فشالً طوال ثمانية عرش عاماً، وتراجعا يف امللفات 
السياسية واالقتصادية والتنموية للبالد، وعىل الرغم من األطروحات 
السياس�ية والش�عارات الوطنية، وع�ىل مختلف االتجاه�ات إال أن 
الكتل السياس�ية عموماً، عندما تدخل االنتخابات تخرج من عباءة 

التموضع السيايس لتدخل يف خندق املذهبية.

هذه أبرز اخلرافات الشائعة عن مرض السكري
الرغ�م  ع�ىل  ني�وز/  ش�فق 
من انتش�ار مرض الس�كري 
ع�ىل نط�اق واس�ع يف جميع 
أنح�اء العال�م، إال أن هن�اك 
العدي�د م�ن األس�اطري حول 
أسبابه وعالجاته وكيف يؤثر 
التعايش مع مرض السكري 

عىل حياتك اليومية، منها:
ال يمك�ن التخلص من مرض 
أن  ح�ني  يف  أب�دا:  الس�كري 
الس�كري م�رض مزم�ن إال 
يحتاج�ون  ال  امل�رىض  أن 
بال�رورة إىل األنس�ولني أو 
األدوي�ة طوال حياتهم، حيث 
يمكن إدارته من خالل بعض 
الخطوات الوقائية مثل اتباع 

نظام غذائي متوازن، وإجراء بعض التغيريات 
يف نم�ط الحي�اة وتن�اول العالجات العش�بية 
وأداء تماري�ن معينة. الس�كري مرض وراثي: 
عىل الرغم من أن هن�اك عامال وراثيا لإلصابة 
بمرض الس�كري من النوع الثاني والس�منة، 
إال أن ه�ذه الجينات خاملة وال تنش�ط إال من 
خالل النظ�ام الغذائي ونمط الحي�اة والتوتر، 

حي�ث يتمتع أطفال املصابني بالس�كري عادة 
بصح�ة جي�دة، ويمك�ن أن يصاب�وا بم�رض 
الس�كري من النوع الثاني فقط بعد سن 45، 
وال يؤثر الس�كري س�وى عىل 15-٢٠ % منهم 

فقط.
الس�كر ه�و س�بب م�رض الس�كري: يحدث 
مرض السكري بس�بب نقص هرمون يسمى 
األنس�ولني يف مج�رى الدم، ولي�س عن طريق 

ويف  الس�كر،  م�ن  الكث�ري  تن�اول 
ح�ني أن ارتفاع الس�كر يف الطعام 
يرفع نسبة الس�كر يف الدم، يعاني 
م�ن  الس�كري  م�رىض  معظ�م 
مقاومة األنس�ولني بسبب الدهون 
والحم�ض وااللتهاب�ات وجزيئات 
IGF املوجودة يف الحليب ومنتجات 

األلبان.
مري�ض الس�كري يحت�اج لتجنب 
الزائ�د  االس�تهالك  ي�ؤدي  األرز: 
رف�ع  إىل  ع�ادة  للكربوهي�درات 
بع�د  ال�دم  يف  الس�كر  مس�تويات 
الوجب�ة، ولك�ن يمك�ن للمري�ض 
اس�تهالك كمية معتدل�ة من األرز 
دون مش�كلة. البدان�ة تؤدي حتما 
م�رض  ينت�ج  الس�كري:  مل�رض 
السكري عن عدد من العوامل، بما يف ذلك عدم 
توازن السكر يف الدم واألنسولني ونمط الحياة، 
ويمك�ن أن تكون الس�منة عامالً يف مرحلة ما 
قبل السكري، ولكن يمكن السيطرة عليها من 
خ�الل مجموعة متنوعة من تحس�ينات نمط 
الحي�اة والنظ�ام الغذائي املتوازن وممارس�ة 

التمارين الرياضية بانتظام.

تضيف منصة إنستاجرام ميزات جديدة ملنع التحرش يف الرسائل املبارشة، 
وتتضمن التغيريات طرًقا جديدة لتصفية طلبات الرسائل املبارشة املسيئة، 

والقدرة عىل حظر املستخدم نفسه عرب حسابات متعددة.
وتس�مح األداة الجدي�دة للمس�تخدمني تلقائًيا بتصفية طلبات الرس�ائل 
املبارشة املسيئة التي تحتوي عىل كلمات وعبارات ورموز تعبريية معينة. 
وتستهدف األداة املشاهري والش�خصيات العامة الذين يتلقون عدًدا كبريًا 

من الرسائل املبارشة غري املرغوب فيها والضارة.
يأتي التحديث بعد أن ش�ددت إنس�تاجرام سياس�اتها بش�أن التحرش يف 
الرس�ائل املب�ارشة بعد أن تح�دث العبو كرة الق�دم يف اململكة املتحدة عن 

الرسائل العنرصية التي تلقوها يف التطبيق.
وقالت الرشكة يف ذلك الوقت: إن منع إساءة االستخدام يف الرسائل املبارشة 
ش�كل تحدًيا ألن الرشكة ال تس�تخدم األدوات اآللية نفس�ها كما تفعل يف 

التعليقات.

اس�تخدم خ�رباء مفهوم “األيض املكاف�ئ” لتحديد مقدار م�ا يحتاجه املرء 
من تمارين رياضية يف األس�بوع للعي�ش طويال. ويقول هؤالء املتخصصون 
إن النش�اط البدن�ي يجلب العديد م�ن الفوائد الصحية وُيوص�ف بأنه “أحد 
املفاتيح الرئيس�ة لطول العمر”. ويش�ري العلماء إىل أن الفائدة الرئيسة من 
التماري�ن الرياضي�ة تتمثل يف أنها تقوي عضلة القلب، وتس�اعد يف الحفاظ 
عىل وزن صحي. وُيعرف “األيض املكافئ” بأنه نسبة معدل التمثيل الغذائي 

للشخص أثناء النشاط البدني، إىل معدل األيض عند الراحة.
ي�ويص خرباء بريطانيون بما ال يقل ع�ن 15٠ دقيقة من التمارين الهوائية 
متوس�طة الش�دة يف األس�بوع لصحة القلب واألوعية الدموي�ة املثىل، وهي 

تعادل ما يقرب من 5٠٠ دقيقة يف األسبوع.
بعض التمارين الهوائية التي يمكن أن تزيد من العمر هي:

– امليش الرسيع – ركوب الدراجات – الرقص – التمارين الرياضية املائية
وباإلضافة إىل األنشطة الهوائية الرياضية املعتدلة الشدة.

إنستاجرام حتظر الرسائل املبارشة
املسيئة تلقائيًا

علمـاء يضعـون وصفـة تسـاعد
 عىل العيش أطول عمرًا

خبرية تغذية توضح الطريقة املثىل لالستفادة من الربتقال
الربتق�ال فاكه�ة صحية تس�اعد عىل 
ترمي�م األوعي�ة الدموي�ة والتعايف من 
األمراض الفريوس�ية، ومع ذلك، يجب 
اس�تهالكها بش�كل صحي�ح لتجن�ب 

الرر والحصول عىل أقىص فائدة.
وقال�ت الخب�رية إن الربتق�ال يحتوي 
بالفعل عىل ع�دد كبري من الخصائص 
املفي�دة، وأش�ارت إىل املحت�وى العايل 
لفيتام�ني يس فيه؛ يمك�ن أن تحتوي 
حبة برتقالة واحدة عىل جرعتني يوميا 

من هذا الفيتامني، وهو مفيد للغاية.
غني�ة  الحمضي�ات  ثم�ار  أن  كم�ا 

بفيتامني ب الذي ال غنى عنه لوظيفة املناعة 
واألوعية الدموية، كما تحتوي عىل فيتامني أ 

الذي يحسن البرشة والرؤية.

ومع ذلك، فإن الكثري من الناس ال يستهلكون 
الربتقال بشكل صحيح.

الحظ�ت خب�ري التغذي����ة أن�ه ال يج���ب 
قطع هذه الفاكهة بسك���ني أو ع�رصها.

بعًض�ا  س�تفقد  األوىل،  الحال�ة  يف 
م�ن فيتام�ني يس ال�ذي يتأكس�د من 

السكني.
ويف الحالة الثانية، س�يتلقى الجسم يف 
وقت واح�د كمية كبرية من الفركتوز، 
حي�ث يحت�اج ك�وب عص�ري إىل حوايل 
الكمي�ة  ه�ذه  س�تزيد  برتق�االت،   5
م�ن الفركت�وز الضغ�ط كث�ريا ع�ىل 

البنكرياس.
أفض�ل طريق�ة ه�ي غس�ل الربتقال 
وتناول�ه كل�ه بم�ا يف ذل�ك الفواص�ل 

والقرش.
وأش�ارت خب�رية التغذي�ة إىل أن�ه إذا كنت ال 
ترغب يف تناول القرش، فابرش القرش وجففه 

وأضفه إىل الشاي حتى ال تفقد فوائده. 

الروس�ية  العلم�اء يف منطق�ة األورال  وض�ع 
ل�دى  ال�ذكاء  مس�توى  لتقيي�م  تكنولوجي�ا 

الشباب.
وأج�روا تجرب�ة ع�ىل املتطوع�ني أظه�رت أن 
التكنولوجيا الجديدة تقدم نتائج أفضل لتحديد 
مستوى الذكاء مقارنة بسبل كالسيكية لتحديد 
ال�ذكاء. وق�ال العلم�اء إن التكنولوجيا يمكن 

استخدامها مستقبال يف تدريب الروبوتات.
وقض�ت التكنولوجي�ا ب�أن يرتدي املش�ارك يف 
التجربة عىل رأس�ه قبعة مزودة بمستشعرات 
موصول�ة بجهاز يس�جل النش�اط الكهربائي 
مخط�ط  ش�كل  ع�ىل  ال�ورق  ع�ىل  الحي�وي 
للموجات. وق�ام العلماء يف مخترب الدراس�ات 
الوراثي�ة الجزيئي�ة يف جامع�ة جن�وب األورال 

وزمالؤه�م يف أكاديمية العل�وم بتحليل كيفية 
إظه�ار االتص�ال بني مختل�ف أقس�ام الدماغ 
باس�تخدام مخطط الدماغ الكهربائي. واتضح 
أن املخطط الكهربائي للدماغ يعطي معلومات 
عن مستوى الذكاء اللفظي )القدرة عىل العمل 
بامل�واد اللفظية( أو غري اللفظ�ي )القدرة عىل 

العمل بالصور املرئية والتمثيل املكاني(.

الروس يبتكرون جهازًا قادرًا عىل تقييم ذكاء الشباب

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

برعاية مدير عام ادارة املوارد البشرية

املديرية تقيم مادبة افطار عىل ارواح شهداء العراق وشهداء الوزارة 

املستقبل العراقي / احمد املوايل
اقام�ت مديري�ة ادارة امل�وارد البرشي�ة برعاية 
مديرها العام اللواء الركن رحيم هاش�م محمد 
املح�رتم مادبة افط�ار اهدي ثوابه�ا عىل ارواح 
شهداء العراق وش�هداء الوزارة عىل قاعة نادي 

الضباط  الرتفيهي .
حي�ث حر املأدب�ة الفريق عب�د الحليم فاهم 
الفره�ود مدير عام الش�ؤون املالية ومجموعة 

كبرية م�ن ضباط وموظف�ي ومرات�ب الوزارة 
واملديرية. وش�خصيات رفيعة املستوى .والقى 
الل�واء الرك�ن رحي�م هاش�م كلم�ة حملت بني 
طياته�ا العديد م�ن النصائ�ح والتعاون ورص 
الصف وب�ذل املجهود الكبري ال�ذي يليق بعائلة 
امل�وارد البرشي�ة كما وصفه�ا س�يادته تزامناً 
بهذا الش�هر الفضيل.كما ووج�ه بالغاء جميع 
العقوبات االنضباطية يف املديرية اكراماً للشهر 

املبارك مؤكداً عىل االلتزام بالتوجيهات واالوامر 
الصادرة وانهاء االجراءات وتس�هيل وتبس�يط 
العم�ل ضم�ن الخط�ط املوضوع�ة والضوابط 
القانوني�ة. وعرب جمي�ع الحض�ور جميعا عن 
ش�كرهم وامتنانهم وفرحهم  عىل هذه املبادرة 
الجميلة التي من شانه���ا ترفع من املعنويات 
وتض�ع املديرية عىل دكة املس�ار الصحيح الذي 

يخدم الصالح العام .


