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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

املفوضية تعلن توزيع
 70 باملئة من بطاقات الناخبني وتؤكد: 

وترية االستالم ارتفعت
ص2

الداخليـة: احلكـومـة وفـرت املستلزمـات املـالئمـة إلنجـاح االنتخابـات 
القانونية الربملانية: أكثر من 11 نائبا لـم حيرضوا جلسات الربملان اطالقا
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يحرق العراق ويه�در يف اليوم الواحد ما قيمته 
ح�وايل 6.9 ملي�ون م�ن الغ�از الطبيع�ي، أي 
نح�و 7.5 ملي�ار دوالر يف الس�نة، وبينما يقدر 
احتياط�ي العراق م�ن الغاز الطبيع�ي ب�126 

ترليون قدم مكعبة.
ولتقليل هدر الغاز الطبيعي، تعمل وزارة النفط 
بالتعاون مع رشكة بيكر هيوس األمريكية عىل 
إنتاج الغاز الطبيعي من حقلني يف محافظة ذي 
قار، وبتنفيذ هذا املرشوع س�ينتج العراق 200 

مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.
وق�ال وزير النفط إحس�ان عبدالجبار »هدفنا 
األول ه�و االس�تغناء ع�ن النف�ط كوق�ود يف 
محطات إنت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة. يف العام 
2025 ل�ن يك�ون عندن�ا يشء يع�رف بالنفط 
الخام الس�تخدامه يف إنتاج الطاقة الكهربائية، 
وعنده�ا س�نبلغ حد خف�ض الغ�از الطبيعي 
ال�ذي نس�تورده إىل أدنى املس�تويات«.العراق 
ال�ذي يعد أحد مس�توردي الغ�از الطبيعي من 
إيران الس�تخدامه يف إنتاج الطاقة الكهربائية، 
يتعرض لضغوط أمريكية لالس�تثمار يف حقول 
الغاز والنفط خاصته وعدم االعتماد عىل إيران، 
لكن الع�راق حت�ى اآلن يتزود بنص�ف حاجته 
م�ن الكهرب�اء من إي�ران إما بص�ورة مبارشة 
أو بص�ورة غ�ري مبارشة ع�ن طريق اس�ترياد 
الغاز الطبيعي اإليراني لتشغيل محطات إنتاج 
الكهرب�اء. وقال الس�فري األمريك�ي يف العراق، 
ماثي�و تول�ر، إن رشك�ة بيك�ر هي�وس رشكة 

أمريكية معروفة لها ثقلها.
التفاصل ص2

العراق يتحّرك إليقاف »حرق« سبعة ماليني دوالر يوميا!
توقيع اتفاقية الستخدام »الغاز املصاحب« واالستغناء عن »االسترياد«.. وجلنة برملانية متتدح اعتماد »الطاقة النظيفة« حمافظ البرصة: 

سنستثمر تأجيل خليجي 25 إلكامل 
متطلبات البطولة

وكيل شؤون الرشطة: 
القبض عىل مطلوبني وجتار خمدرات وعصابة 

تزوير سندات عقارية ملتوفني

حمافظة بغداد  توجه 
دعوة عاجلة ملديريات الرتبية 

ختص املحارضين
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األمم املتحدة حتذر من »حرب باردة« جديدة تطل عىل العالـم
تكليف رئيس جديد ألركان الفرقة اخلامسة بالرشطة االحتادية

عمليات اجلزيرة تطلق عمليـة امنيـة فـي جـرف النصـر
اللجـنـة العليـا لـبـنــاء املـدارس تتخـذ قـرارات عـدة

العمليات املشرتكة: ال غنى عن احلشد الشعبي 
يف حماربة اإلرهاب 

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

النقل تعلن جاهزية
 اسطوهلا الربي لنقل زوار 

االربعينية

الصحة العراقية 
بشأن »كورونا«: احلديث عن 

»مناعة القطيع« مبكر

الداخلية: قطعنا شوطًا 
كبيـرًا للقضـاء عىل جـرائـم

 االبتزاز األلكرتوين

       بغداد / المستقبل العراقي

ناش�د األمني الع�ام لألم�م املتح�دة أنطوني�و غوترييش، 
أم�س االثنني، الصني والواليات املتح�دة إلصالح عالقتهما 
»املتوقف�ة تمام�ا« قب�ل أن تمتد املش�كالت ب�ني الدولتني 

الكبريتني املتمتعتني بنفوذ كبري إىل بقية الكوكب.
وتح�دث غوتريي�ش يف مقابلة مع األسوش�يتدبرس، قبيل 
االجتم�اع الس�نوي لق�ادة العال�م يف األم�م املتح�دة هذا 
األس�بوع، وه�و اجتماع يهيم�ن عليه م�رض كوفيد-19 

واملخاوف املناخية، والخالفات يف كافة أنحاء الكوكب.
وق�ال غوترييش إن�ه ينبغي ع�ىل القوت�ني االقتصاديتني 

الرئيس�يتني يف العالم أن تتعاونا بشأن املناخ وأن تتفاوضا 
بعزيم�ة أكرب ح�ول التج�ارة والتكنولوجي�ا، حتى يف ظل 
االنقس�امات السياس�ية املس�تمرة حول حقوق اإلنسان 
واالقتص�اد واألمن ع�رب اإلنرتنت والس�يادة يف بحر الصني 
الجنوب�ي. وتاب�ع: »نح�ن بحاجة إىل إع�ادة توطيد عالقة 
فاعل�ة بني القوتني«، واصفا ذلك بأن�ه »رضوري للتعامل 
مع مش�اكل التطعيم ومش�اكل تغري املن�اخ، والعديد من 
التحديات العاملية األخرى التي ال يمكن حلها دون عالقات 
بن�اءة داخ�ل املجتمع ال�دويل، وع�ىل األخص ب�ني القوى 
العظمى«. وحذر األم�ني العام لألمم املتحدة من أن »حرباً 

باردة« جديدة تطل عىل العالم.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت قي�ادة العمليات املش�رتكة، أمس 
االثن�ني، ع�ىل أهمي����ة قوات الحش�د 
الش�عبي ووره�ا يف محارب�ة االره�اب 

وأستباب األمن.
 وق�ال املتحدث باس�م قي�ادة العمليات 
الل�واء تحس�ني الخفاج�ي ان »الحش�د 
للق�وات  الش�عبي ه�ي ق�وات س�اندة 
األمني�ة وتق�وم معه�ا بعملي�ات كبرية 
م�ن  بكث������ري  وتش�اركها  ومهم�ة 
قواطع العملي�ات ولها عمل وجهد مهم 
يف أس�تباب األمن والعمل عىل اس�تقرار 

املناط���ق ال سيم���ا الساخن���ة«. 
وأك�د، ان�ه »ال غنى ع�ن قوات الحش�د 
الشعبي بإعتبارها مكملة لجهود القوات 

األمنية يف محاربة اإلرهاب«. 
وأش�ار الخفاجي اىل ان »الحشد يشارك 
بكل الجهود األمنية اس�تخباريا وتوزيع 
الواجب�ات  م�ن  وغريه�ا  القطع�ات 

واملهام«. 
وكانت دعوات من جهات سياسية بحل 
الحش�د الشعبي لكنها جوبهت بالرفض 
الس�يايس والش�عبي واعتبارها دعوات 

للتنافس االنتخابي. 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  ان  يذك�ر 

الكاظمي أكد يف وقت س�ابق ان »الحشد 
الش�عبي مؤسس�ة دس�تورية عراقية، 
وهم جزء من املنظومة األمنية العراقية، 
القوم�ي  األم�ن  وج�زء م�ن منظوم�ة 

العراقي والحكومة تعمل عىل دعمه«. 
وأش�ار اىل ان�ه »م�ن غ�ري املعق�ول أن 
نس�مح ألطراف خارجي�ة أن تميل علينا 
قراراً س�يادياً يخص س�الح الحش�د أو 
مؤسسات الحشد الشعبي فهي مؤسسة 
تحظ�ى برعاية الحكومة وعالقتنا جيدة 
منذ اللحظة األوىل مع الحش�د عىل الرغم 
م�ن مح�اوالت البع�ض إلث�ارة بع�ض 
املش�كالت، لك�ن بكل تأكي�د نحن نرعى 

ه�ذه املؤسس�ة، ونوفر له�ا كل الدعم، 
ول�ن نقبل ب�أي إمالءات ع�ىل الحكومة 
العراقي�ة بالنيل من أي مؤسس�ة أمنية 

أكان الحشد أو أي مؤسسة أخرى«. 
يش�ار اىل ان الحشد الش�عبي قد تأسس 
بع�د إطالق فتوى املرجعية الدينية العليا 
بالجهاد الكفائي بع�د اجتياح عصابات 
داع�ش االرهابي�ة ملدينة املوص�ل وعدة 
الغربي�ة وكان  املنطق�ة  يف  محافظ�ات 
ل�ه دور بارز يف دح�ر االره�اب وتحرير 

املناطق املغتصبة.

التفاصل ص2

ص3

احلشد الشعبي يصدرًا 
توضيحًا بشـأن استمـارة 

املفسوخة عقودهم

ص3

بإشراف الفريق عماد حممد حممود
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هيئـة االستثمـار تطلـق التقـديـم عـلـى شقـق »بسمـايـا«
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت هيئة االس�تثمار الوطني�ة، أمس االثنني، ع�ن فتح باب 
التسجيل عىل الوحدات السكنية يف مدينة بسماية.  

وذكرت الهيئة يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، ان 
»باب التس�جيل يف مدينة بس�ماية بواقع )3000( وحدة سكنية 
ولجميع املس�احات وللنمطني الغربي والرشقي وحس�ب االلية 
املتبع�ة مس�بقاً بنظ�ام الدف�ع )10%(، عىل ان تت�وىل املصارف 
الحكومية الثالثة )الرافدين، الرش�يد، العراقي للتجارة( بعملية 
التس�جيل للمواطن�ني وبواق�ع )1000( وح�دة س�كنية ل�كل 

مرصف«.  
واضاف البيان ان »استالم تلك الوحدات السكنية سيكون اعتباراً 

من نهاية عام 2023«.  

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

يح�رق العراق ويه�در يف الي�وم الواحد 
م�ا قيمته ح�وايل 6.9 ملي�ون من الغاز 
الطبيع�ي، أي نحو 7.5 ملي�ار دوالر يف 
الس�نة، وبينما يق�در احتياطي العراق 
من الغاز الطبيع�ي ب�126 ترليون قدم 

مكعبة.
ولتقليل هدر الغاز الطبيعي، تعمل وزارة 
النفط بالتعاون مع رشكة بيكر هيوس 
األمريكي�ة عىل إنتاج الغاز الطبيعي من 
حقل�ني يف محافظ�ة ذي ق�ار، وبتنفيذ 
هذا املرشوع سينتج العراق 200 مليون 

قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً.
وقال وزي�ر النفط إحس�ان عبدالجبار 
ع�ن  االس�تغناء  ه�و  األول  »هدفن�ا 
إنت�اج  محط�ات  يف  كوق�ود  النف�ط 
 2025 الع�ام  يف  الكهربائي�ة.  الطاق�ة 
ل�ن يك�ون عندن�ا يشء يع�رف بالنفط 
الخ�ام الس�تخدامه يف إنت�اج الطاق�ة 
الكهربائية، وعندها س�نبلغ حد خفض 
الغاز الطبيعي الذي نس�تورده إىل أدنى 

املستويات«.
الع�راق الذي يعد أحد مس�توردي الغاز 
الطبيعي من إيران الستخدامه يف إنتاج 
الطاق�ة الكهربائي�ة، يتعرض لضغوط 
الغ�از  أمريكي�ة لالس�تثمار يف حق�ول 

والنفط خاصته وعدم االعتماد عىل إيران، لكن العراق 
حتى اآلن يتزود بنصف حاجته من الكهرباء من إيران 
إما بصورة مبارشة أو بصورة غري مبارشة عن طريق 
اس�ترياد الغ�از الطبيع�ي اإليراني لتش�غيل محطات 

إنتاج الكهرباء.
وق�ال الس�فري األمريك�ي يف الع�راق، ماثي�و تولر، إن 
رشكة بيكر هيوس رشكة أمريكية معروفة لها ثقلها، 
وتعمل اآلن مع وزارة النفط العراقية الس�تخدام الغاز 
املصاح�ب وزي�ادة إنت�اج الكهرب�اء لش�عب العراق، 

ولتقلي�ل كمية الغازات الضارة التي تتس�بب يف التغري 
املناخي. 

بدوره�ا، أكدت لجنة النفط والطاقة النيابية أن توجه 
البالد نحو مشاريع الطاقة البديلة سيسهم يف تحسني 
انتاج البالد م�ن الكهرباء وكذلك يخف�ض االنبعاثات 

الضارة بنسب معينة. 
وقالت عض�و اللجنة، زه�رة البجاري، 
إن »العراق ي�درس بجدية التوجه نحو 
تطوير مشاريع الطاقة البديلة والسعي 
اىل رفع انتاجه م�ن الطاقة الكهربائية 

عرب تلك املشاريع«.
املش�اريع  تل�ك  »تنفي�ذ  أن  وأضاف�ت 
س�يمكن العراق من اإليف�اء بالتزاماته 
الت�ي أقرها اتفاق باري�س للمناخ، من 
خ�الل خف�ض االنبعاث�ات الض�ارة ما 

نسبته 1-2% عىل أقل تقدير«. 
وتابع�ت عضو لجن�ة النف�ط النيابية، 
أن »تل�ك املش�اريع يج�ب أن تنض�م يف 
م�رشوع قان�ون«، مرجح�ة تمريرها 
يف ال�دورة الربملاني�ة املقبل�ة ث�م طرح 

مشاريع الطاقة البديلة لالستثمار.
وأش�ارت البجاري، إىل »وزارة الكهرباء 
بالتعاون مع الجه�ات املختصة قدمت 
يف وقت س�ابق م�رشوع قان�ون انتاج 
الكهرباء م�ن مصادر الطاقة املتجددة، 
قان�ون  تعدي�ل  فض�ال ع�ن م�رشوع 
وزارة الكهرب�اء ال�ذي قدم�ه مجل�س 
النواب مؤخرا، لتعديل اس�مها إىل وزارة 

الكهرباء والطاقة املتجددة«. 
وخالل األش�هر املاضية، بحث�ت بغداد 
إمكانية اللجوء للطاقة البديلة، ووقعت 
الشهر الجاري عقداً مع رشكة »توتال« 
الفرنس�ية بقيمة 27 مليار دوالر لتنفيذ 3 مش�اريع، 
أحدها اس�تثمار الطاقة الشمس�ية لتولي�د الكهرباء، 
فيما غريرّ مجل�س الوزراء تس�مية وزارة الكهرباء إىل 

وزارة الكهرباء والطاقة املتجددة.

توقيع اتفاقية الستخدام »الغاز املصاحب« واالستغناء عن »االسترياد«.. وجلنة برملانية متتدح اعتماد »الطاقة النظيفة«

العراق يتحّرك إليقاف »حرق« سبعة ماليني دوالر يوميا!
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت قي�ادة العملي�ات املش�ركة، أم�س 
االثن�ني، عىل أهمية قوات الحش�د الش�عبي 

وورها يف محاربة االرهاب وأستباب األمن.
 وقال املتحدث باس�م قيادة العمليات اللواء 
تحس�ني الخفاجي ان »الحشد الشعبي هي 
ق�وات س�اندة للقوات األمني�ة وتقوم معها 
بعمليات كبرية ومهمة وتشاركها بكثري من 

قواط�ع العمليات ولها عم�ل وجهد مهم يف 
أس�تباب األمن والعمل عىل استقرار املناطق 

ال سيما الساخنة«. 
وأكد، انه »ال غنى عن قوات الحشد الشعبي 
بإعتبارها مكملة لجه�ود القوات األمنية يف 

محاربة اإلرهاب«. 
وأشار الخفاجي اىل ان »الحشد يشارك بكل 
الجهود األمنية استخباريا وتوزيع القطعات 

وغريها من الواجبات واملهام«. 

وكان�ت دعوات م�ن جهات سياس�ية بحل 
الحش�د الش�عبي لكنه�ا جوبه�ت بالرفض 
دع�وات  واعتباره�ا  والش�عبي  الس�يايس 

للتنافس االنتخابي. 
يذكر ان رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
أك�د يف وق�ت س�ابق ان »الحش�د الش�عبي 
مؤسس�ة دس�تورية عراقي�ة، وه�م ج�زء 
م�ن املنظوم�ة األمنية العراقي�ة، وجزء من 
منظومة األمن القوم�ي العراقي والحكومة 

تعمل عىل دعمه«. 
وأش�ار اىل ان�ه »من غري املعقول أن نس�مح 
ألطراف خارجية أن تميل علينا قراراً سيادياً 
يخص س�الح الحشد أو مؤسس�ات الحشد 
الش�عبي فه�ي مؤسس�ة تحظ�ى برعاي�ة 
الحكومة وعالقتنا جي�دة منذ اللحظة األوىل 
مع الحش�د عىل الرغم من محاوالت البعض 
إلث�ارة بع�ض املش�كالت، لكن ب�كل تأكيد 
نح�ن نرعى هذه املؤسس�ة، ونوف�ر لها كل 

الدعم، ولن نقبل بأي إمالءات عىل الحكومة 
العراقية بالنيل من أي مؤسس�ة أمنية أكان 

الحشد أو أي مؤسسة أخرى«. 
يشار اىل ان الحشد الش�عبي قد تأسس بعد 
إطالق فتوى املرجعية الدينية العليا بالجهاد 
الكفائ�ي بع�د اجتي�اح عصاب�ات داع�ش 
االرهابي�ة ملدينة املوصل وعدة محافظات يف 
املنطق�ة الغربية وكان ل�ه دور بارز يف دحر 

االرهاب وتحرير املناطق املغتصبة.

العمليات املشرتكة: ال غنى عن احلشد الشعبي يف حماربة اإلرهاب 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مدير دائرة العالق�ات واالعالم 
خلي�ة  رئي�س  الداخلي�ة  وزارة  يف 
اإلع�الم الل�واء س�عد مع�ن، أمس 
العراقي�ة  الحكوم�ة  أن  االثن�ني، 
وفرت املس�تلزمات املالئمة إلنجاح 

االنتخابات الربملانية.
وذك�ر بي�ان ملكت�ب مع�ن تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
»االخري شارك يف منتدى الحوار الذي 
إقامت�ه مؤسس�ة الن�ور الجامعة 
التقرير  )بعث�ة نراق�ب( ملناقش�ة 
الش�هري للبعثة الذي حمل عنوان 

)البيئ�ة االنتخابية خالل ش�هر اب 
2021 وتضم�ن ه�ذا املنتدى طرح 
العدي�د م�ن املواضي�ع التي تخص 
االنتخاب�ات الربملاني�ة املرتقب�ة يف 

العراق«.
وأك�د مع�ن خ�الل املداخ�الت، ان 
الحكوم�ة العراقي�ة وف�رت جميع 
املس�تلزمات املالئم�ة إلنجاح هذه 
العملية الديمقراطية، وان األوضاع 
األمني�ة مس�تقرة ومهيئ�ة إلجراء 
اىل ان هن�اك  االنتخاب�ات، مش�رياً 
اس�تعدادات كب�رية لتأم�ني ه�ذه 
املناس�بة بالتنس�يق م�ع الجهات 

ذات العالقة.

الداخلية: احلكومة وفرت املستلزمات 
املالئمة إلنجاح االنتخابات 

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت اللجن�ة القانوني�ة النيابي�ة، أم�س االثن�ني، أن هناك 
العدي�د م�ن النواب لم يح�روا جميع الفص�ول الترشيعية 
لل�دورة الربملانية الحالية، فيما كش�فت عن أب�رز العقوبات 
االنضباطي�ة. وقالت عضو اللجنة به�ار محمود، يف ترصيح 
صحف�ي إن »هناك أكثر م�ن 11 نائبا لم يحروا جلس�ات 
مجلس النواب يف الدورة الحالية، وهناك من النواب من تغيب 

ألكثر من 5 جلسات بشكل متواصل«.
وأضاف�ت أن »النظام الداخيل ملجلس الن�واب حدد العقوبات 
االنضباطية للمتغيبني«، مبينة أن »النائب إذا غاب 5 جلسات 
متواصل�ة أو 10 م�رات متقطع�ة توج�ه له هيئة الرئاس�ة 
ان�ذاراً«. وبين�ت أن »غي�اب النائ�ب اذا تجاوز ثلث جلس�ات 
الفص�ل الترشيع�ي الواح�د يفص�ل«، موضح�ة أن »هيئ�ة 
الرئاس�ة وجهت عرشات اإلنذارات والعقوبات لعدد كبري من 

النواب خالل الدورة الحالية«.

ويف وق�ت س�ابق، أش�ارت تقاري�ر صحفي�ة إىل أن ال�دورة 
الربملانية الحالية هي األس�وأ واألقل فاعلية مقارنة بالدورات 
الربملاني�ة الس�ابقة، كما أنه�ا لم تكن بمس�توى الطموح يف 

انجاز القوانني وتمريرها.
وذكرت التقارير أن واحدة من األس�باب هي، غيابات النواب، 
وتأجي�ل إق������رار )80( قانون�ا أُكمل�ت قراءته�ا األوىل 
والثانية، وترحي�ل )56( قان�����ونا من القوانني املعط��لة 

والخالفية منذ دورات ماضية إىل الدورة الربملانية الجديدة.

أكدت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات، أمس االثنني، بأن 
توزيع البطاق�ة البايومري�ة الخاصة باالنتخاب�ات الربملانية 
املقبل�ة، سيس�تمر حتى الس�اعات األخرية قبل ي�وم االقراع 
الخاص«، مبينة أنها وزعت 70% من بطاقات الناخبني. وقالت 
مس�اعد الناط�ق اإلعالمي يف مفوضية االنتخاب�ات نرباس أبو 
س�ودة، يف ترصيح صحفي إن »املفوضية تعمل بالوقت الحايل 
عىل توزيع البطاقات املوجودة يف مراكز التسجيل للمواطنني«، 

مبينة أن »وترية إقبال املواطنني عىل استالم بطاقاتهم ارتفعت 
خ�الل اليومي�ني املاضيني، ونأم�ل باملزيد«. وأضاف�ت أنه »تم 
توزي�ع ما نس�بته 70% من البطاقات االنتخابي�ة لغاية اآلن«، 
مبين�ة أن »عملي�ة توزي�ع البطاقات سيس�تمر لغاي�ة يوم 5 
ترشي�ن األول املقبل أي قبل موعد إجراء االقراع الخاص ب�48 
س�اعة«.وبينت أن »البطاقات عىل مستوى عاٍل من األمان وال 
يمك�ن تزويره�ا، وتحتوي عىل بصمات خاص�ة بكل ناخب«، 

موضح�ة أن »ورق�ة االقراع تحتوي عىل أرقام تسلس�لية وال 
يمكن استنس�اخها ويف حال استنس�خت سريفضها الجهاز«.

ومن املقرر أن تجري االنتخابات املبكرة يف ش�هر ترشين األول 
املقبل، وسيشارك فيها أكثر من 3200 مرشح يتنافسون عىل 
الف�وز بما مجموعه 329 مقع�دا برملانيا موزعا عىل 83 دائرة 
انتخابية، وهؤالء املرشحون يمثلون كل التوجهات السياسية 

وكل مناطق العراق من دون استثناء.

        بغداد / المستقبل العراقي

بإرشاف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة الفريق عماد محمد 
محمود، اطاحت وكالة الوزارة لش�ؤون الرشط�ة،  بعصابة تزور 
س�ندات عقارية ملتوفني خارج البالد  واف�ادت الوكالة يف بيان، ان 
مديري�ة مكافحة اإلج�رام يف بغداد تمكنت من إلق�اء القبض عىل 
عصابة تمتهن تزوير س�ندات عقاري�ة عائدة ملتوفني أو منهم من 
يعيش خ�ارج البالد.   وبينت املديرية إنه بع�د توفر معلومات عن 
وجود أشخاص يقومون بتزوير سندات عقارية عائدة إىل مواطنني 
متوف�ني او منه�م من يعي�ش خارج الب�الد وبيعها إىل أش�خاص 
آخرين، عىل الفور وألهمية املوضوع تم تشكيل فريق عمل ملتابعة 
الح�ادث وبع�د التحري وجم�ع املعلومات تم نص�ب كمني محكم 
والقبض عىل املتهمني.  وتابع البيان، انهلدى إجراء التحقيق معهم 
اعرفوا رصاحًة عن قيامهم بتزوير السندات العقارية،حيث دونت 
أقوالهم باالعراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قايض التحقيق توقيفهم 

وف�ق أحكام املادة 295 /289 م�ن قانون العقوبات وتقديمهم إىل 
القض�اء لينالوا جزاءه�م العادل.كما اطاح�ت الوكالة  باثنني من 
تجار املخدرات يف محافظة ميس�ان.  واف�ادت الوكالة يف بيان، انه 
»تم اإلطاحة باثنني من تجار املخدرات بالجرم املشهود وبحوزتهم 
كمية كبرية من مادتي الكريس�تال والحشيش�ة والحبوب املخدرة 
والبالغ�ة )4 كليو غرام( من مادة الكريس�تال املخدرة وكمية من 

مادة الحشيش�ة مع اكياس حبوب بداخلها )8( االف حبة مخدرة 
م�ع أدوات تس�تخدم للتعاط�ي وقناب�ل يدوي�ة يف ميس�ان«ومن 
جانب اخر كش�فت قيادة رشطة باب�ل، عن إلقاء القبض عىل )4( 
مطلوبني وف�ق مواد قانوني�ة مختلفة، وذلك من خ�الل إجراءات 
تدقي�ق أس�ماء الوافدين مع الحاس�بات االمنية ضمن س�يطرات 
املحافظة الرئيسية. وذكر بيان للقيادة، ان مفارز سيطرة الشهداء 
) اآلثار سابقاً (، شمايل مدينة الحلة، تمكنت من القاء القبض عىل 
متهمني اثنني، احدهم مطلوب وفق املادة ) 5 ( من قانون عقوبات 
ق�وى االمن الداخ�يل محكوم بالحبس الغيابي ملدة ) 5 س�نوات (، 
واملطلوب األخر وفق املادة ) 431 ( من قانون العقوبات. وأضافت 
القيادة يف بيانها، ان مفارز س�يطرة الش�هيد العقيد خليل شالل ، 
ش�مايل بابل، الق�ت القبض عىل متهمني آخري�ن، أحدهم مطلوب 
وف�ق املادة )405 ( من قان�ون العقوبات واألخر وفق املادة ) 432 
ق ع (.  وخت�م البي�ان، انه ت�م اتخ�اذ اإلج�راءات القانونية بحق 

املطلوبني كافة تمهيداً إلحالتهم اىل جهات الطلب.

        بغداد / المستقبل العراقي

االثن�ني،  أم�س  الع�دل،  وزارة  نف�ت 
م�ا تناقلت�ه بع�ض وس�ائل التواصل 
بش�أن  ب�وك(  )الفي�س   االجتماع�ي 
ع�رض فديو ل�ذوي املوقوف�ني بعدم 
 الس�ماح لهم بزيارة ابنائهم يف سجن 

التاجي املركزي.  
وقالت الوزارة يف بيان، تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة ن�ه، إن »االنباء التي 
ت�م تداولها يف بعض  وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي بخص�وص ه�ذا الش�أن 
عاري�ة عن الصح�ة«، مش�رية اىل ان 
»ادارة الس�جن تق�وم بواجبه�ا ع�ىل 
ات�م وج�ه من خ�الل  الس�ماح لذوي 
النزالء بمقابلة ابنائهم وتسهيل كافة 
اج�راءات املقابلة  م�ع مراعاة حقوق 
ادارة  اك�دت  كذل�ك  بذل�ك،  االنس�ان 
الس�جن انها تقوم  بابالغ ذوي النزالء 
بالحض�ور يف اوقات الدوام الرس�مي 
م�ن اج�ل  مقابل�ة ذويه�م وان هناك 

مواعيد ثابتة بذلك«. 
وأضافت، أن وزيرها »القايض س�االر 
عب�د  الس�تار محمد قد وج�ه يف وقت 
سابق بالس�ماح لذوي النزالء بتأمني 
 الزيارات لهم يف كافة السجون العراقية 
التابع�ة لوزارة الع�دل، وفقا  للمعايري 
الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان التي 

كفلها الدستور العراقي«.
الدق�ة  اىل »توخ�ي  ال�وزارة،  ودع�ت 
واملصداقي�ة يف نقل املعلومة ورضورة 
مصادره�ا  م�ن  تح�ري  الحقيق�ة 
ال  خ�رب  اي  ن�رش  قب�ل  الرس�مية 
مصداقية له،  وعدم تصديق االشاعات 

بهذا الشأن«.

القانونية الربملانية: أكثر من 11 نائبًا لـم حيرضوا جلسات الربملان اطالقًا

املفوضية تعلن توزيع 70 باملئة من بطاقات الناخبني وتؤكد: وترية االستالم ارتفعت

وكيل شؤون الرشطة: القبض عىل مطلوبني وجتار خمدرات وعصابة تزوير سندات عقارية ملتوفني
بإشراف الفريق عماد حممد حممود

العدل تنفي منع ذوي 
النزالء من زيارة  ابنائهم 

يف سجن التاجي

        بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر أمني، أمس االثنني، بتكليف العميد عيل إسماعيل خليل، رئيسا 
ألركان الفرقة الخامس�ة بالرشطة االتحادية. وقال املصدر أن »أمرا إداريا 
صدر بتكليف العميد عيل إس�ماعيل خليل، رئيسا ألركان الفرقة الخامسة 
بالرشط�ة االتحادية، بال ع�ن العميد خري العبيدي«. وب�ني أن هذا التغيري 
ع�ىل خلفية الخروقات التي ش�هدتها محافظة كركوك، وس�قوط ضحايا 

من الرشطة االتحادية عىل يد مسلحي تنظيم داعش.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف املتحدث باس�م العمليات املش�ركة، اللواء تحس�ني الخفاجي عن 
موع�د اجتماع اللجنة الفنية العس�كرية العراقية م�ع نظريتها األمريكية 

بشان تطبيق االتفاق االسراتيجي املوقع بني البلدين.
وقال الخفاجي، إن »االجتماعات مستمرة ما بني اللجنتني لبحث ومناقشة 
تفاصيل االتفاق االس�راتيجي وتطبيقه فيما يخص االنسحاب العسكري 
القتايل من العراق«. وأضاف أن »اللجنة الفنية العسكرية العراقية ستعقد 
اجتماعا جديدا منتصب ش�هر ترشين األول املقبل، مع نظريتها األمريكية 
لبحث ومناقش�ة ما تم تحقيقه خالل ش�هر أيلول الح�ايل خصوصا فيما 
يخص انس�حاب 3 وح�دات قتالية من املتفق عليه أن تنس�حب خالل هذا 
الش�هر«. وبني أن »اللجنتني ستناقش�ان أيضا ملف م�ا تبقى من القوات 

األمريكية لغاية نهاية شهر كانون األول املقبل«.

ألقت قوة أمنية، أمس االثنني، القبض عىل ارهابي ينتمي لعصابات داعش 
يف مدينة املوصل.وذكر بيان لخلية اإلعالم االمني تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انه »وبناًء عىل معلومات استخبارية دقيقة، قوة من معاونية 
ش�ؤون االس�تخبارات واملعلومات يف الحشد الشعبي واس�تخبارات اللواء 
30 يف نين�وى، تمكنت من إلقاء القبض ع�ىل احد عنارص عصابات داعش 
اإلرهابية، كان يقوم بتوزي�ع األموال عىل أفراد عصابات داعش االجرامي 

وعوائلهم داخل مدينة املوصل«. 

تكليف رئيس جديد ألركان الفرقة اخلامسة 
بالرشطة االحتادية

لـ »متابعة االنسحاب«.. اللجنة الفنية العسكرية 
العراقية-األمريكية جتتمع الشهر املقبل

اإلعالم األمني: القبض عىل ارهايب يوزع أموال 
عىل »دواعش« يف املوصل

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت قي�ادة عملي�ات الجزي�رة 
االثن�ني،  أم�س  للحش�د،  التابع�ة 
انط�الق عملية تفتي�ش يف مناطق 
جرف النرص بالتعاون املشرك مع 

قطعات الجيش
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وذك�رت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
لقي�ادة  العس�كري  »املع�اون  ان 
ان  اىل  اش�ار  الجزي�رة  عملي�ات 

ب�ارشا  ق�د  والل�واء45   47 الل�واء 
بعمليات التفتيش يف مناطق الحي 
العسكري املمتد عىل طريق كربالء 
ال�ذي يكون هو طري�ق الزائرين يف 
االيام املقبلة«.  واشار اىل ان »هذه 
العمليات جاءت بالتنسيق املشرك 
مع قي�ادة عمليات كرب�الء لتأمني 
طريق الزائرين يف زيارة االربعني«.  
فيم�ا اكد عىل تضاف�ر الجهود ملنع 
اي محاول�ة لالره�اب يف مناط�ق 

جرف النرص وحزام كربالء.

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، أمس 
االثنني، توضيحاً بش�أن اس�تمارة 

عودة املفسوخة عقودهم.    
تلق�ت  بي�ان  يف  الهيئ�ة  وقال�ت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
لقد أعلنت هيئة الحش�د الش�عبي 
عن استمارة إلكرونية وقالت إنها 
الطريقة الوحيدة لنرش املفس�وخة 
عقوده�م، ومن أجل ع�دم تفويت 
أي فرص�ة محتملة للعودة، ننصح 

رها  بم�لء االس�تمارة يف ح�ال توفرّ
املحددتني  الضواب�ط وامل�دة  وف�ق 
م�ن قبل الهيئ�ة«.  وأضافت، »كما 
نحيطك�م علما بأن قيادات حش�د 
العتبات ومنها قيادة فرقة العباس 
ضم�ن  نرشك�م  تتاب�ع  القتالي�ة 
أعدادها املس�تحقة ووفق تعويض 
مظلوميتها السابقة املقرة قانونياً 
ضم�ن ط�رق أخ�رى غري م�ا ُذكر 

أعاله، لذا اقتىض التنويه«. 

عمليات اجلزيرة تطلق عملية امنية
 يف جرف النرص

احلشد الشعبي يصدرًا توضيحًا بشأن استامرة 
املفسوخة عقودهم
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة: سنستثمر تأجيل خليجي 25 
إلكامل متطلبات البطولة

الداخلية: قطعنا شوطًا كبريًا للقضاء عىل جرائم
 االبتزاز األلكرتوين

اللجنة العليا لبناء املدارس تتخذ قرارات عدة

    البصرة / صفاء الفريجي

أعلنت الحكوم�ة املحلية يف البرصة، أمس االثنني، 
عن اس�تثمار تأجي�ل بطولة خليج�ي 25 إلكمال 
متطلبات البطولة، خصوص�اً ملعب امليناء الدويل 
ال�ذي طالبت لجان االتح�ادات الخليجية بإكماله 

قبل انطالق البطولة.
وقال املحافظ اس�عد العيداني يف ترصيح صحفي 
ان »تأجي�ل البطولة لس�نة وش�هرين ج�اء لعدة 
اس�باب، من اهمه�ا تقاطع البطول�ة مع بطولة 
كأس العال�م وعدد من املحاف�ل الرياضية االخرى 

مع تثبيت اقامتها يف البرصة«.
وتابع ان »هذا التأجيل سيتم استثماره من خالل 
اللجنة الخاصة املشكلة ملتابعة متطلبات البطولة 
واكم�ال املش�اريع املرتبط�ة بها، وه�ي مرشوع 
الطري�ق الرابط ب�ني املط�ار واملدين�ة الرياضية، 
وافتتاح جميع الفنادق التي ما زالت قيد االنشاء، 
وكذل�ك اكم�ال ملعب املين�اء الدويل ال�ذي ارصت 
االتحادات عىل ادخاله ضمن بطولة خليجي 25«.

وأعل�ن اتحاد كأس الخلي�ج العربي تأجيل بطولة 
كأس الخليج »خليجي 25« إىل يناير 2023.

االجتم�اع  »ق�رر  موقع�ه  ع�ر  االتح�اد  وذك�ر 
العمومي�ة التح�اد كأس  االس�تثنائي للجمعي�ة 

الخليج العربي، تأجيل بطولة خليجي 25 إىل يناير 
2023، وذل�ك خ�الل االجتماع الذي عقد برئاس�ة 
الش�يخ حمد بن خليفة بن أحم�د آل ثاني، رئيس 

االتحاد«.
الخلي�ج  كأس  التح�اد  التنفي�ذي  املكت�ب  وكان 
العرب�ي، ق�د ق�رر يف نهاي�ة أي�ار امل�ايض، إقامة 
النس�خة 25 من بطولة كأس الخلي�ج يف العراق، 
بعد اعت�ذار قطر عن اس�تضافتها، دعم�ا ملدينة 

البرصة بجنوب العراق، من أجل تنظيمها.

وق�ال وزير الش�باب والرياضة العراق�ي، عدنان 
درج�ال، يف بي�ان صحف�ي، إن »اجتم�اع املكت�ب 
التنفي�ذي التح�ادات دول الخليج�ي، أف�ى إىل 
تأجيل بطولة خليجي 25 إىل شهر يناير من العام 
2023، م�ع احتفاظ الع�راق، والب�رصة تحديدا، 

بأحقية تنظيمها«.
وأض�اف أن »االجتم�اع ح�دد يوم 30 م�ن يوليو 
2022 موع�دا نهائي�ا إلكم�ال جمي�ع متطلب�ات 
البطولة، عىل أن تستمر لجان التفتيش الهندسية 

تواصلها مع العراق بهذا الشأن«.
وأشار درجال إىل أن »العراق أوىف بجميع املتطلبات 
وسيكس�ب املزي�د م�ن الوق�ت لتهيئته�ا بأفضل 

صورة«.
وكان م�ن املؤم�ل أن يس�تضيف الع�راق بطول�ة 
خليج�ي 25 يف كان�ون االول املقب�ل، حي�ث ل�م 
يستضفها منذ عام 1979، وسعى إىل استضافتها 
يف النس�خ األخ�رة، لكنه لم ينجح يف ذلك بس�بب 

الظروف األمنية التي يشهدها.
يذك�ر أن 6 م�ن املنتخب�ات الثمانية املش�اركة يف 
كأس الخليج تشارك يف نهائيات كأس العرب التي 
س�تقام يف قطر خ�الل الفرتة ما ب�ني 31 ترشيت 
الثان�ي و18 وكان�ون األول املقبلني ع�ام 2021، 
وهي قطر، العراق، السعودية، اإلمارات، البحرين، 

وُعمان.

بغداد / المستقبل العراقي

ع�ن  االثن�ني،  أم�س  الداخلي�ة،  وزارة  أعلن�ت 
قطعها ش�وطاً كبراً للقضاء ع�ىل جرائم االبتزاز 
االلكرتوني، وفيما حددت إجراءين للحد من هذه 

الجرائم، أشارت اىل تشديد العقوبات بشأنها.
وق�ال مدي�ر قس�م الش�ائعات يف وزارة الداخلية 
العميد ن�راس محم�د إن »وزارة الداخلية عملت 
ع�ىل تقوي�ض جريم�ة االبت�زاز االلكرتون�ي عر 
محورين األول املحور التوعوي، إذ قمنا بزيارة عدد 
من املؤسس�ات وعقدنا معه�ا ورش عمل لتوعية 
الشباب عن خطورة هذه الظاهرة وخصوصاً بعد 

انتشارها بشكل كبر وسوء استخدامها«.
وتاب�ع، أن »املحور الثاني يك�ون من خالل العمل 

الوظيف�ي امليداني وتس�هيل اإلج�راءات وإدخال 
املحقق�ني يف دورات متط�ورة، خصوصاً ان هناك 

خطاً ساخناً لالبالغ عن الجرائم«.
وأك�د، أن« ال�وزارة تمكنت من الكش�ف عىل عدد 
كبر من املنصات الوهمية التي تقوم عىل باالبتزاز 
االلكرتون�ي، أضافة إىل قطع ش�وط كبر للقضاء 
عىل جرائم االبتزاز االلكرتوني، وهناك اعداد كبرة 
ت�م إلق�اء القبض عليه�م مؤخراً«، مش�راً اىل أن 
»رسية املعلومة والتحقيق من  الوزارة زادت الثقة 
ل�دى املواطنني من خالل التبليغ عىل هكذا جرائم، 
خصوصاً، أن املبتز كان يطمنئ بعدم وجود تبليغ 

خوفاً من التقاليد العشائرية والفضيحة«.
وذكر أن »الوزارة وضعت السبل الصحيحة لتكون 
هناك ثقة ب�ني املواطن ورجل الرشط�ة«، منوهاً 
ب�أن »االب�الغ من خ�الل الخط الس�اخن ورسعة 

الوصول اىل الجريمة، يؤدي اىل القضاء عىل جرائم 
االبتزاز االلكرتوني«.

وأوض�ح، أن »هن�اك عقوب�ات ع�دة وضعت من 
خ�الل تعاون وزارة الداخلي�ة مع مجلس القضاء 
األع�ىل، ضمن قان�ون جرائم املعلوماتي�ة، والذي 
ننتظ�ر ترشيع�ه«، الفت�اً، اىل أن »وزارة الداخلية 
والقض�اء قاما بتكيي�ف املواد القانونية بحس�ب 
جس�امة الجريم�ة، والتي ق�د تص�ل العقوبة اىل 
الس�جن عرش س�نوات، وهناك أوامر صدرت من 
مجل�س القضاء عىل تش�ديد العقوب�ات لجريمة 

االبتزاز االلكرتوني«.
أن  اي�ار 2021،  الداخلي�ة، يف 19  وأك�دت وزارة 
االبتزاز اإللكرتوني تس�بب ب�� 3 مخاطر أثرت يف 
املجتمع، تمثلت بارتفاع معدالت الطالق ومعدالت 

االنتحار ومستويات العنف األرسي.

ت�رأس رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
اليوم اإلثنني، الجلسة الثانية الجتماع اللجنة العليا 
لبناء املدارس. وقال الكاظمي يف مستهل االجتماع: 
إن توف�ر بيئ�ة مناس�بة للتعلي�م وس�ر العملي�ة 
الرتبوية، يبدأ أوالً من توفر األبنية املدرسية الالئقة 
بأع�داد تراعي معي�ار الكثافة الس�كانية، وأولوية 

املناطق املحرومة. وبحث االجتماع إقرار التصاميم 
األمثل واألنس�ب لألبنية، وتس�هيل عمل اللجنة من 
جه�ة توف�ر األرايض، وتج�اوز املعوّق�ات اإلدارية 
والروتيني�ة التي تقف أمام امل�رشوع. وتقرر خالل 
االجتماع مبدئياً سحب املدارس من املحافظات التي 
لم تهّيئ األرايض الالزمة لبناء املدارس الخاصة بها، 

وجع�ل أولوية البناء للمحافظ�ات التي أكملت فرز 
قط�ع األرايض وانته�ت من تهيئته�ا. ووّجه رئيس 
مجلس ال�وزراء، الوزارات والدوائ�ر املعنية باتخاذ 
اإلج�راءات الرضوري�ة كاف�ة، التي من ش�أنها أن 
تس�ّهل عملية تنفيذ املرشوع ومتابعته، واإلرشاف 

عىل سر اإلنجاز يف مختلف املحافظات.

بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

وجهت محافظة بغداد دعوة عاجلة ملديريات 
الرتبية بشأن املحارضين باملجان.

وق�������ال مع�اون محاف������ظ بغ�داد 
لش�ؤون الرتبية أركان البيات�ي يف بيان تلقت 

املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان املحافظة 
»تدع�و مدي�ري دوائ�ر الرتبية بش�كل عاجل 
وفوري اىل ارس�ال جميع االس�ماء والبيانات 
الخاص�ة للمحارضي�ن باملج�ان واالداري�ني 

والحرفيني«. 
وأش�ار اىل ان الدعوة تخ�ص »الذين لم تصدر 

لهم أوامر إدارية لعام 2020«.

حمافظة بغداد  توجه دعوة عاجلة ملديريات الرتبية ختص املحارضين
أعلن�ت وزارة الصحة، أمس اإلثنني، أّنها تخطط للوصول 
إىل 20 ملي�ون ملق�ح حتى نهاي�ة العام الح�ايل، لتفادي 
تأثرات املوجة الرابعة لوباء كورونا، فيما أش�ارت إىل أنَّ 
نس�بة امللقحني تبلغ 18% من نس�بة الفئات املس�تهدفة 
يف الوق�ت الحايل.    وقالت عض�و الفريق الطبي االعالمي 
الس�اند ل�وزارة الصح�ة والبيئ�ة رب�ى ف�الح يف ترصيح 
صحف�ي إنَّ »الوصول إىل األرقام التي تس�عى لها الوزارة 
بالنس�بة للملقح�ني يعتم�د عىل أخ�ذ املواطن�ني اللقاح 

فضال ع�ن التزام الرشكات بتوفر اللقاح الس�يما يف ظل 
تنافس الدول عىل اس�تحصاله«، مبينة أنَّ »نسبة الفئات 
املس�تهدفة التي اس�تحصلت اللق�اح 18% كجرعة أوىل، 
ومصطلح أن يصل العراق إىل املناعة املجتمعية مبكر جداً؛ 
ألنها تتحقق يف حال تلقيح 50 % من الفئات املستهدفة«.  
ودعت ف�الح املواطنني إىل »االلتزام باإلج�راءات الوقائية 
والتباع�د االجتماع�ي وارت�داء الكمامات الس�يما ونحن 
مقبل�ون ع�ىل فص�ل الش�تاء ال�ذي تنترش ب�ه االمراض 

االنتقالي�ة والتنفس�ية«، مبين�ة أنَّ »العراق ش�هد خالل 
األيام الس�ابقة انخف�اض أعداد االصاب�ات نتيجة زيادة 
ع�دد امللقح�ني فضال عن قل�ة ع�دد الوفي�ات والحاالت 
الحرج�ة«.  وأضافت، أنه »يف ظل خروج العراق من ذروة 
املوج�ة الثالث�ة وخطورتها واس�تقرار الوض�ع الوبائي، 
نهي�ب باملواطن�ني االلتزام باإلج�راءات الوقائي�ة فلربما 
يتع�رض الع�راق إىل موجات أش�د وأقىس من س�ابقاتها 

وليست موجة رابعة فقط«.  

الصحة العراقية بشأن »كورونا«: احلديث عن »مناعة القطيع« مبكر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1421/ب2021/2

التاريخ : 2021/9/20
اعالن

نتيج�ة للمزاي�دة العلني�ة الت�ي جرت يف ه�ذه املحكمة 
بتاري�خ 2021/9/14 والت�ي احي�ل بموجبه�ا العق�ار 
املرقم 2/8372 حي االنصار  يف النجف بعهدة املش�رتي 
ناهض عب�د االمر عبد الله   ببدل ق�دره 59,940,000 
دينار فقط تسعة وخمسون مليون وتسعمائة واربعون 
الف  دين�ار ال غرها ولطلب الضم املقدم من قبل طالب 
الضم عيل س�لمان حس�ني بنس�بة 5% من البدل االخر  
اع�اله ليك�ون قيم�ة العق�ار اعاله بع�د الض�م مبلغا 
ق�دره 62,937,000 دين�ار فقط اثنان وس�تون مليون 
وتسعمائة وسبعة وثالثون الف دينار ال غرها   وبعهدة 
طال�ب الضم علي�ه تعلن هذه املحكمة ع�ن بيع العقار 
املرق�م 2/3872 حي االنص�ار  يف النجف املبينه اوصافه 
يف ادناه باملزايدة العلنية والتي ستجري يف هذه املحكمة 
يف تمام الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم الثالث لنرش 
االعالن فعىل الراغبني بالرشاء الحضور يف املكان والزمان 
الحقيقيني مس�تصحبني معهم تأمينات قانونية نس�بة 
10% م�ن القيم�ة املقدرة للعق�ار البال�غ 74,800,000 
اربعة وس�بعون  ملي�ون وثمانمائة ال�ف دينار فقط ال 
غره�ا بموجب صك مصدق الم�ر محكمة بداءة النجف  
صادر من مرصف الرافدين يف النجف رقم )7( وستجري 
املزاي�دة واالحالة النهائية يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
من اليوم الثالث لنرش االعالن مع جلب شهادة الجنسية 

العراقية وهوية االحوال  املدنية 
القايض االول

عامر حسني حمزة
املرق�م 2/3872 ح�ي االنص�ار   يف  االوصاف:العق�ار 
النج�ف عبارة ع�ن دار تقع عىل ش�ارع بع�رض 6 مرت 
م�ن ثم عىل س�احة حديقة عامة بواجه�ة 8 مرت ونزال 
15 م�رت ويحتوي  عىل كراج وصحيات خارجية وكلدور 
واستقبال وصالة وسطية وغرفة نوم وسلم ومكشوفة 
وصحي�ات عدد 2 ومطبخ الدار مبلطة بالكايش مترضر 
مس�قفة بالش�يلمان مجه�زة بامل�اء والكهرب�اء  غ�ر 
مش�غولة من اح�د لحظة الكش�ف وان القيم�ة املقدرة 
للعق�ار  مبل�غ مق�داره 74,800,000 اربعة وس�بعون 

مليون وثمانمائة الف دينار ال غرها
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4660/ش2021/2

التاريخ 2021/9/20
اعالن 

اىل / املدعى عليه )عيل عبد الكاظم بشر ( 
اص�درت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 4660/
والق�ايض  غيابي�ا بحق�ك  ش2021/2 يف 2021/9/9 
وزيادة نفقة املدعية حوراء خش�ان جواد وزيادة نفقة 
االطف�ال زهراء وحس�ني وفاطمة وتب�ارك   وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار 
مخت�ار محلة حي امليالد حويل  / النجف  قررت املحكمة 
تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني 
ول�ك ح�ق االع�رتاض ع�ىل الق�رار الغيابي خ�الل املدة 

القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

اثر فاهم محسن
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 3552/ش2021/2

التاريخ 2021/9/20
اعالن 

اىل / املدعى عليه )محمد عباس اسماعيل( 
اص�درت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 3552/
ش2021/2 يف 2021/5/27 غيابي�ا بحق�ك والق�ايض 
بتايي�د حضان�ة الطف�ل س�جاد للمدعي�ة بي�داء تركي 
محم�د  وملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ واش�عار مختار محلة ح�ي الكرامة  / النجف  
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بالق�رار بواس�طة صحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعرتاض عىل القرار الغيابي 
خ�الل املدة القانونية وبعكس�ه يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية 
القايض

اثر فاهم محسن 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3463/ب2021/1

التاريخ 2021/9/19
اىل / املدعى عليه )حسن محمد هادي (  

اق�ام املدعي�ان حيدر محم�ود محمد و محمد محس�ن 
محمد الدع�وى البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها 
الحكم بازالة شيوع العقار 280 براق وتوزيع الثمن عىل 
ال�رشكاء  ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي واش�عار مختار الجدي�دة  حيدر عداي 
العيس�اوي علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني  بموعد املرافعة املصادف 
يف 2021/10/7 وعن�د ع�دم حضوره�ا او ارس�ال من 
ينوب عنها قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقها غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني

فقدان 
فقد س�ند العقار املرق�م 49100/3 حي الفرات باس�م 
عب�د الوهاب عبد الرزاق حس�ن من يعثر عليه تس�ليمه 

إىل جهة اإلصدار
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 6615/ش2021/7

التاريخ 2021/9/20
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد جبار عباس
اقام�ت املدعي�ة )ب�راء عب�د العظي�م حبي�ب( الدعوى 
بالع�دد 6615/ش2021/7 ام�ام ه�ذه املحكمة والتي 
تطل�ب فيه�ا نفق�ة تعس�ف   وملجهولية مح�ل اقامتك 
وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار دور معمل 
الس�منت  /الكوف�ة ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بموضوع 
الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة يف 
موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2021/10/4 الساعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حالة عم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

اثر فاهم محسن 
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 5831/ش2021/4

التاريخ 2021/9/19
اعالن

 اىل املدعى عليه / حسام راوي عبد
اقام�ت املدعية )س�هى س�الم وحي�د( الدع�وى بالعدد 
5831/ش2021/4 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب 
فيه�ا املدعي�ة بتس�ليم امله�ر  املؤج�ل مق�وم بالذه�ب 
وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار ح�ي الجامعة النجف  ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا 
بواس�طة  صحيفتني محليتني يوميتني وعليك الحضور 
ام�ام هذه املحكمة يف موعد املرفعة  القادم املوافق  يوم 
2021/10/5 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ
����������������������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/141

التاريخ 2021/9/16
اعالن

 تبيع مديرية تنفيذ النجف السيارة املرقمة ) 721  نجف 
( ن�وع  )خباطة خراس�اني  ( الل�ون )ابيض غر محدد 
(  املودي�ل 2000  العائ�دة للمدي�ن )صالح عب�د الهادي 
ناج�ي نرص اللهيحيى ( لقاء طل�ب الدائن )فاطمة عبد 
االمر عبد الله (  واملدرجة اوصافها ادناه فمن له  رغبة  
بالرشاء الحضور يف تمام الساعة الرابعة عرصا يف اليوم 
الع�ارش م�ن اليوم الت�ايل للن�رش يف الصح�ف املحلية يف 
مع�رض العراكي  الواقع يف نج�ف / املعارض القديمة ( 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة عرشة باملئة 
م�ن القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية وهوية االحوال 

املدنية هذا وان الثمن يدفع نقدا والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � الن�وع  خباطة خراس�اني كونكريت انش�ائية نوع 
مرسيدس اكرتوس  
2 � املوديل :  2000

3 � االطارات صالحة لالستعمال االعتيادي ما عدا التاير 
الخلفي ممزق وتالف  

4 � البطارية  بحالة جيدة
5 � بدن السيارة حالدة جيدة

6 � زجاج السيارة : ال يوجد كرس 
7 � دواخل السيارة بحالة جيدة  

8 � القيم�ة املق�درة : 44,250,000 اربع�ة واربع�ون  
مليون ومئتان وخمسون الف  

الف دينار  
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4583/ش2021/3

التاريخ 2021/9/16
اعالن

اىل املدعى عليه / مزيد عبد الخالق عبد الحسني
اقام�ت املدعية )نجالء حس�ني رزاق( الدع�وى املرقمة  
4583/ش2021/3 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب 
فيه�ا نفقة مس�تمرة للطف�ل يامان مزيد عب�د الخالق  
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح املبلغ القضائي  
واش�عار مختار الراكية حي الق�دس  الكوفة لذا  تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتني يوميتني محليتني رسميتني 
فعلي�ك الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
املوافق يوم 2021/10/7 الساعة التاسعة صباحا وعند  
عدم حضورك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة / 2013/2295

التاريخ 2021/9/20
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ النج�ف العقار تسلس�ل 3/3193 
نجف  الواقع يف حي النرص  العائد للمدين كاظم حس�ني 
ع�يل املحجوز لق�اء طلب الدائ�ن )صالح عبد الحس�ني 
دح�ام  ( البال�غ )40,000,000(  دين�ار   فع�ىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما 

تبدا من اليوم التايل  والداللية عىل املشرتي
املنفذ  العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه / 3/3193 حي العروبة
2 � جنس�ه ونوع�ه : ث�الث دور مف�رزة بص�ورة غ�ر 

رسمية 
3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف

4 � مش�تمالته ث�الث  دور مفرزة بصورة غر رس�مية 
يتال�ف ال�دار االول من س�احة امامية ثم ب�اب يؤدي اىل 
صالة وثم مطبخ ومنور وصحيات السقف من الشيلمان 
والطاب�وق االرضية من املوزائيك الع�ادي والجدران من 
الطاب�وق واالس�منت ومجهز بامل�اء والكهرب�اء درجة 

العمران دون املتوسط 
ال�دار الثاني يتالف من باب صغ�ر يؤدي اىل العقار يقع 
ع�ىل الجانب االيم�ن منه  صالة اس�تقبال ومن ثم ممر 
يؤدي اىل مطبخ وصحيات ومنور وسلم يؤدي اىل الطابق 
االول ويتال�ف من غرفة وصالة وعموم العقار الس�قف 
م�ن الش�يلمان والطابوق الج�دران من البل�وك ومطيل 
بالصب�غ واالرضية كايش املوزائيك العادي ومجهز باملاء 

والكهرباء ودرجة عمرانه دون املتوسط 
ال�دار الثال�ث يتالف من س�احة امامية وب�اب يؤدي اىل 
مطب�خ ومن ث�م صالة وغرف�ة وصحي�ات االرضية من 
الص�ب االس�منتي والجدران م�ن الطابوق واالس�منت 
والس�قف من الس�ندويج ومغل�ف بالس�قوف  الثانوية  
ودرجة العمران دون املتوسط ومجهزة باملاء والكهرباء 

5 � مساحته300م2 
6 � درجة  العمران / دون املتوسط

7 � الش�اغل / الجزء االول يش�غله املدعو عبد الحس�ني 
محمد والجزء الثاني يش�غله املدعو غف�ار هادي حاتم 

والجزء الثالث مشغول من قبل محمد عيل حسني 
8 �  القيم�ة املق�درة / مائ�ة وواح�د وع�رشون مليون 

ومائتان وخمسون الف دينار عراقي
����������������������������������������������

اعالن
إىل الرشي�ك مهدي صال�ح عبد هادي اقت�ى حضورك 
إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار 
املرق�م 52712/3 حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

فرقد معتوق جبار
����������������������������������������������

فقدان هوية
فقدت  الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء ذات الرقم 

 دائرة انتاج كهرباء الفرات االوسط باسم املواطن حيدر 
E63347004 عبد الجواد

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

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/546

التاريخ 2021/8/29
1 �الرتبة  مفوض

2 � اسم املدان الرباعي واللقب امجد عزيز عبيد رسن
3 � الوحدة : مديرية رشطة الكهرباء 

4 � رقم القضية : 2021/546
5 � املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 

6 � خالصة الحكم 
1 � تعديل م�ادة االحالة من املادة 5 اىل املادة 5/اوال من 
ق ع د رقم14 لس�نة 2008 املعدل بداللة املادة 31 من ق 

أ د رقم 17 لسنة 2008 
2 � الحبس الشديد بحق املدان املفوض  امجد عزيز عبيد 
رس�ن ملدة خمس س�نوات وفق احكام املادة 5/اوال من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل استنادا الحكام املواد 

61/اوال و 69 /اوال من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
لغيابه للفرتة من 2021/3/13 ولحد االن

3 � ط�رده م�ن الخدمة يف قوى االم�ن الداخيل كعقوبة 
تبعية استنادا الحكام املادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 
لسنة 2008 املعدل بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 

بداللة املادة 89/اوال  من ق أ د رقم  17 لسنة 2008 
4 � اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبار  عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام 

املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008 
5 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
6 �  احتس�اب اتع�اب املحامي�ة املنتدبة ش�يماء حمزة 
مجي�د البالغ�ة 25,000 خمس�ة وع�رشون ال�ف دينار 
عراقي ترصف لها من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم 

الدرجة القطعية 
ق�رار صدر باالتفاق غيابيا قاب�ال لالعرتاض وافهم علنا 

بتاريخ 2021/8/29
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

اعالن
اىل الرشيك طالب مهدي عبد الزهرة 

اقتى حضورك اىل مديرية بلدي�ة النجف وذلك القرارك 
باملوافق�ة ع�ىل صدور اج�ازة بن�اء والخاص�ة بالعقار 
املرقم 21805 حي النرص مناصفة مع الرشيك روي عبد 
املهدي محس�ن خالل مدة اقصاها عرشة ايام وبعكسه 

سوف تصدر االجازة وفقا للضوابط الالزمة
����������������������������������������������

وزارة الزراعة
الرشكة العامة للتجهيزات الزراعية 

فرع النجف االرشف
وحدة القانونية

العدد 740
التاريخ 2021/3/18

انذار
ص�ادر بمقتى املاة الثالثة م�ن قانون تحصيل الديون 

الحكومية رقم 56 لسنة 1977 
اىل املدين شيماء يحيى كريم الجنابي 

العنوان النجف االرشف حي النرص قرب مدرس�ة النداء 
07802778546 بالنظر ملخالفتك بنود العقد املرم معك 
واملوقع بتاريخ 2016/2/28 والتعهد الخطي املرفق به 
دون اي�ة اس�باب مرشوعة ولقيامك بالتلكؤ عن تس�دد 
االقس�اط املرتتبة بذمتك عن املس�تلزم املجهز اليك مما 
ترتب بذمتك مبلغ قدره 19542,118 كتابة تسعة عرش 
مليون وخمس�مائة واثنان واربعون الف ومائة وثمانية 
عرش دينار والذي يمثل االقس�اط املس�تحقة املتبقية + 
الغرام�ات التاخرية + الفوائد االتفاقية ننذرك برضورة 
تس�ديد مبلغ الدين املذكور اعاله خ�الل 10  عرشة ايام 
م�ن تاريخ تبليغ�ك باالنذار وبخالفه س�يتم اتخاذ قرارا 
بحج�ز اموالك املنقولة وفق احكام املادة الخامس�ة من 
قان�ون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لس�نة 1977 

والتنفيذ عىل الضمانات كافة واملقدمة من قبلك
يف حال�ة عدم تغطي�ة اموال�ك املنقولة ملبل�غ الدين يتم 
اللجوء اىل حجز االم�وال غر املنقولة والعائدة اليك وفق 
احكام القانون املذكور وقانون التنفيذ املرقم 54 لس�نة 

 1980
املخ�ول بتطبيق قانون تحصيل الدي�ون الحكومية رقم 

56 لسنة 1977 
رشح القائم بالتبليغ 

التبل�غ امل�زارع اعاله هاتفي�ا عدم وجود عن�وان معني 
امتن�ع عن الحضور لتوقيع ان�ذار املوجه له تبليغكم تم 

بعد كافة اجراء للوصول اىل ذات السكن للمزارع 
تبلغ�ت باالن�ذار وفقا الحكام املادة الثالث�ة من القانون 

اعاله
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف

 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات
 العدد : ج/ش/7196
التاريخ 2021/9/19

اعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قب�ل املواطن  )قاس�م 
حس�ن عبد عيل( طلبا لغرض تس�جيل لقب�ه  وجعله ) 
الخزع�يل( بدل من ) فراغ( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة 
هذه املديرية خالل مده اقصاها )عرشة ايام( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة 
)24( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

 العدد : ج/ش/7177
التاريخ 2021/9/19

اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املواط�ن  )عبد الغني 
رس�ن عبد الل�ه( طلبا لغرض تس�جيل لقب�ه  وجعله ) 
االبراهيمي ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل م�ده اقصاه�ا )ع�رشة ايام( وبعكس�ه س�وف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق اح�كام املادة )24( 
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

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

وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 

العدد : ج/ش / 7216
التاريخ : 2021/9/20

بن�اء عىل ما ج�اء بطلب املواطن )جعف�ر محمد صادق 
محم�د ( ال�ذي يروم في�ه تبديل اس�مه املج�رد وجعله 
)محم�د جعف�ر ( فم�ن لديه اع�رتاض  مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة 
)22( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان 
فقد س�ند العقار املرقم 29809/3 حي الجامعه باس�م 
احمد حس�ن صاحب و عادل حس�ن صاح�ب من يعثر 

عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
����������������������������������������������

اعالن
اىل / املته�م الغائ�ب )الرشط�ي نزار طه ياس�ني كاصد 
املالكي ( املنس�وب اىل مديرية رشط�ة محافظة البرصة 

واملنشات 
العنوان / محافظة البرصة

بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة /37/اوال وثاني�ا  من ق ع د 
رقم 14 لسنة 2008 الهمالك مما تسبب بحصول ارضار 
بالعجلة الحكومية املرقم�ة 435 نوع الندكروز مونيكا 
بتاري�خ 2007/3/29 ول�م تقوم بدف�ع مبلغ التضمني 
لح�د االن  وملجهولي�ة اقامت�ك     اقت�ى تبليغ�ك بهذا 
االعالن عىل ان تح�رض امام محكمة قوى االمن الداخيل 
االوىل / املنطق�ة الخامس�ة الب�رصة خالل م�دة ثالثون 
يوم�ا م�ن تاريخ ن�رش هذا االع�الن يف صحيف�ة محلية 
يومية وتعليقه يف محل اقامتك ومقر دائرتك وتجيب عن 
التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 
69( من قانون اص�ول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

اىل / املته�م الغائ�ب )الرشطي خالد احم�د معتوق  طه 
الرمضان ( املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 

واملنشات 
العنوان / محافظة البرصة الزبر الجمهورية 2

بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة /34/اوال وثاني�ا  من ق ع د 
رق�م 14 لس�نة 2008 الهمال�ك مم�ا تس�بب بحصول 
ارضار بالعجلة الحكومية املرقمة 1173 نوع كيا بوكس 
ع�ام 2013  ول�م تقوم بدف�ع مبلغ التضم�ني لحد االن  
وملجهولي�ة اقامتك     اقتى تبليغك بهذا االعالن عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة 
الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش 
هذا االع�الن يف صحيفة محلية يومي�ة وتعليقه يف محل 
اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب ع�ن التهمة املوجه ضدك 
وعن�د ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
استنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

2008
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
املنطقة الخامسة

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

اىل / املته�م الغائ�ب )الرشط�ي ف�راس عقي�ل عيل عبد 
الحس�ني املالكي( املنس�وب اىل مديرية رشطة محافظة 

البرصة واملنشات 
العن�وان / محافظ�ة الب�رصة ش�ط الع�رب منطق�ة 

كراندالند
بما انك متهم وفق املادة /32 من ق ع د  د رقم 14 لسنة 

2008 املعدل الختالسك جهاز االتصال املرقم   
ع�ام  واح�د   1 ع�دد  بطاري�ة  م�ع  موت�ورال  ن�وع   

2011672TEYN238
ول�م تقوم بدف�ع مبلغ التضم�ني لح�د االن  وملجهولية 
اقامتك     اقتى تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام 
محكمة ق�وى االمن الداخيل االوىل / املنطقة الخامس�ة 
الب�رصة خ�الل م�دة ثالثون يوم�ا من تاري�خ نرش هذا 
االعالن يف صحيفة محلية يومية وتعليقه يف محل اقامتك 
ومقر دائرتك وتجيب عن التهمة املوجه ضدك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام 
امل�واد  )65 و 68 و 69( م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

اىل / املتهم الغائب )م . اول عبد الله مزعل كريم حميدي 
املساعدي( املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة 

واملنشات 
العن�وان / محافظة البرصة  القرن�ة ناحية الثغر قرية 

البو مساعد
بم�ا ان�ك متهم وف�ق امل�ادة /32 م�ن ق ع د  د رقم 14 
لس�نة 2008 املعدل الختالسك املسدس الحكومي  املرقم   
FWS004 نوع كلوك  مع ملحقاته وهي مخزن مسدس 
عدد 3  ثالثة وعتاد مس�دس من نوعه عدد 45 خمس�ة 
واربع�ون اطالقه ومرود تنظيف وفرش�ة تنظيف وعدة 
ام�الء مخ�زن ودرع واق�ي وخ�وذة راس  ع�دد 1 واحد 
وثالث�ة مخ�ازن بندقية كالش�نكوف واطالقات عدد 90 
من نوعها وجامعة يد وكراب وجعبة نسيج عدد 1 واحد 
ع�ام 2004   ول�م تق�وم بدفع مبلغ التضم�ني لحد االن  
وملجهولي�ة اقامتك     اقتى تبليغك بهذا االعالن عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة 
الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ نرش 
هذا االع�الن يف صحيفة محلية يومي�ة وتعليقه يف محل 
اقامتك ومق�ر دائرتك وتجيب ع�ن التهمة املوجه ضدك 
وعن�د ع�دم حضورك س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابيا 
استنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول 
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لس�نة 

2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

اعالن
اىل / املتهم الغائب )الرشط�ي فؤاد كاظم مناحي وكيع 
الزبيدي( املنس�وب اىل مديري�ة رشطة محافظة البرصة 

واملنشات 
العنوان / محافظة البرصة 

بما انك متهم وفق املادة /32 من ق ع د  د رقم 14 لسنة 
2008 املعدل الختالسك املسدس الحكومي  املرقم   

 ن�وع كلوك م�ع كافة ملحقات�ه والبندقي�ة  الحكومية 
املرقم�ة FWS735 نوع كالش�نكوف مع ث�الث مخازن 

MV7757 و90 اطالقه كالشنكوف لغاية
فصل�ك م�ن الخدم�ة ع�ام 2008  ولم تق�وم باعادة ما 
بذمتك اودفع  مبلغ التضمني لحد االن  وملجهولية اقامتك     
اقت�ى تبليغك بهذا االعالن عىل ان تحرض امام محكمة 
ق�وى االمن الداخ�يل االوىل / املنطقة الخامس�ة البرصة 
خ�الل مدة ثالثون يوم�ا من تاريخ نرش ه�ذا االعالن يف 
صحيفة محلي�ة يومية وتعليقه يف مح�ل اقامتك ومقر 
دائرت�ك وتجي�ب ع�ن التهمة املوج�ه ض�دك وعند عدم 
حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام 
امل�واد  )65 و 68 و 69( م�ن قان�ون اص�ول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008
العميد الدكتور الحقوقي

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

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

الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 

املنطقة الخامسة
قسم الدعاوى

القضية املرقمة 2018/1136
مقتبس حكم غيابي

1 � اس�م املحكمة  : محكمة ق�وى االمن الداخلية االوىل 
املنطقة الخامسة 

2 � اس�م املته�م الغائ�ب : الرشط�ي احم�د حبيب فرج 
عباس

3 � رقم الدعوى 2018/1136
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 2012/2/6

5 � تاريخ الحكم : 2018/10/8
6 � املادة القانونية ) 5( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
7 �  املنس�وب اىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 

واملنشأت 
8 � خالص�ة الحكم : عدم ش�مول املته�م اعاله بقانون 
العف�و العام رقم 27 لس�نة 2016 كونه ما زال ماكث يف 
الغياب ولعدم صدور امر طرد او استقالة بحقه بموجب 

كتاب دائرته املرقم 1267 يف 2018/1/31 
9 � الحبس  البسيط ملدة )ستة اشهر( وفق احكام املادة 
5 من ق ع د رقم 14  لسنة 2008 كونه القانون االصلح 
للمتهم عمال باحكام املادة 2/2 من ق ع رقم 111 لسنة 
1969 املعدل  وبداللة املواد 61/اوال و 69/ اوال من ق أ د 
رقم 17 لسنة 2008 وذلك لغيابه من تاريخ 2012/2/6  

ولحد االن 
10  � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا الحكام املادة )42/

ثاني�ا( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 بعد اكتس�اب 
الحك�م الدرجة القطعية بداللة املادة )89/اوال ( من ق ا 

د رقم 17 لسنة 2008 
11 � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر بحق�ه والزام 
املواطن�ني باالخبارعن مح�ل اختفائه اس�تنادا الحكام 
املادة 69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008

12 � حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا الحكام 
املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008

13 �  تحدي�د  اتعاب محاماة للمحام�ي املنتدب ) جبار 
عات�ي ج�ر( البالغة ) 25,000( خمس�ة وعرشون الف 
دين�ار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
 � حكم�ا غيابي�ا صادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
املادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز استنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2018/10/8
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة الحرة
العدد / 185/ب/2021

التاريخ 2021/9/19
اىل املدعى عليهم كل من /
1 � عباس محسن ناجي 

2 � محسن باقر الخرساني
3 � محمد رضا عيل

4 � عباس محمد شمخي  
5 � حسن هربود اللهيبي

6 � بهية حسن هربود 
7 � فخرية عيل عبد 

تبليغ
اق�ام املدعي ك�رار كريم عبد الحس�ن ضدك�م الدعوى 
املرقمة 185/ب/2021 ام�ام هذه املحكمة موضوعها 
ازالة ش�يوع العق�ار املرق�م 135 مقاطع�ة 16 الحرة 
ولتع�ذر تبليغك�م الرتحالك�م اىل جهة مجهولة حس�ب 
اشعار مختار املنطقة قررت املحكمة تبليغكم بواسطة 
الن�رش بصحيفت�ني محليتني رس�ميتني ويف ح�ال عدم 
حضوركم او حضور من ينوب عنكم قانونا سوف تتخذ 

املحكمة االجراءات القانونية بحقكم 
القايض

وسام عيل رصاخ

مناشدة 
سيادة وزير العمل والشؤون االجتماعية  املحرتم

اطلب من سيادتكم االس�تجابة لطلبي االنساني هذا بشمول والدتي 
) نادية محمد قاس�م ( براتب املعني لكونها عاجزة وتحتاج اىل معني 
- متوسمة بكم الش�هامة واملروة واالنسانية لاللتفاتة لحالة والدتي 
العاج�زة - كلنا امل بالله اوال وبكم س�يادة الوزي�ر وانت اهال للعمل 

االنساني .

سهاد صبيح ) ابنة املعاقة (

بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة النقل/ الرشكة العامة للنقل الري، جاهزية 
اس�طولها للمشاركة يف نقل زوار اربعينية االمام الحسني عليه 

السالم
 وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان »ذل�ك ج�اء خالل االجتم�اع الذي عقده مدي�ر عام الرشكة 
مرتى كريم الشحماني يف مقر الرشكة بحضور معاونه ستار 

عودة عبد وعدد من مدراء اقسام الرشكة وفروعها«.  
وق�ال املدير الع�ام ان«ذلك جاء تنفي�ذاً لخط�ة االربعينة التي 
وضعه�ا وزي�ر النق�ل نارص حس�ني بن�در الش�بيل ومتابعته 
الش�خصية للجه�د املقدم من قبل تش�كيالت ال�وزارة يف زيارة 
االربع�ني وما تمثله من قدس�ية يف نفوس أتب�اع آل بيت النبوة 

)عليهم السالم(«.  
وب�ني إن »الرشك�ة ق�د جهزت )175( ش�احنة بكام�ل عدتها 
وعددها وتم تزويدها بمادة الكاز لتكون عىل استعداد لالنطالق 
ص�وب كعب�ة االحرار صب�اح يوم الثالث�اء القادم س�عياً منها 

للمشاركة يف إنجاح خطة الزيارة االربعينية«.  
واضاف، ان«الرشكة جهزت مفارز صيانة ثابتة وجواله ترافق 
االسطول ضمن املحور املكلف به لتاليف العطالت االنية، ومفارز 
ادارية تتوىل اركاب وتفويج الزائرين واملحافظة عىل انس�يابية 
السر«، منوهاً اىل إن«الرشكة قد أّمنت كافة مستلزمات رسادق 
النق�ل الري وزودته�ا بكميات كافية من امل�واد الغذائية وماء 

الرشب لتكون يف خدمة املشاركني والزائرين عىل حٍد سواء«.

النقل تعلن جاهزية
 اسطوهلا الربي لنقل زوار 

االربعينية
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT عالن المناقصةإ
الشركات ("مقدمي العطاءات") المشغل") “، مشغل عقد التطوير واإلنتاج لحقل بدرة لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـفي.غازبروم نفت بدرة بي شركة تدعو 

 :للمشاركة في المناقصة التالية
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 

Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

 TENDER No.  1433  1433 المناقصة رقم
  (األرضي) في حقل بدرة النفطيالثابت  باإلنترنتتوفير خدمات االتصال  اسم المناقصة:

مناقصة عامة من خالل التأهيل الفنينوع المناقصة:   
TENDER NAME: Provision of landline internet access for Badra oilfield 

TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل مخول لها) على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (
اتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا على االسم الكامل يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم اله

 ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل:
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full 
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية مسؤولية عن الفقدان بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن 
 أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder 
by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  :Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a minimum shall األدنى المطلوب:المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر الحد  يرجى

  
درة عن هيئة مختصة لنفس الغرض اص ما يعادلهاراقيين المحليين) أو (لمقدمي العطاءات العسارية المفعول وزارة التخطيط  /غرفة التجارة هوية من تقديم نسخة   -

 (لمقدمي العطاءات األجانب غير العراقيين)؛
- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or equivalent 

issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
والتسجيل  ونظام الشركة االساسيلمقدم العطاء في بلد المنشأ (بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، شهادة التأسيس  سارية المفعولتقديم مستندات التسجيل  -

 في جمهورية العراق؛ مسجلمقدم العطاء لوما إلى ذلك) وفي جمهورية العراق ، إذا كان هناك فرع  والهوية الضريبيةالضريبي 
- Bidder’s valid registration documents in country of origin (including, but not limited to, Certificate of 

Incorporation, Article of Association, Tax Registration and Tax ID etc.) and in the Republic of Iraq, if there is a 
registered Bidder’s branch in the Republic of Iraq; 

المالية في جمهورية العراق (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) يوضح  التابعة لوزارةتقديم نسخة من خطاب ساري المفعول من الهيئة العامة للضرائب  -
 لها الحق في المشاركة في المناقصات (خطاب عدم ممانعة / عدم منع ) ؛ مقدم العطاءبوضوح أن شركة 

- submit a copy of valid letter from the General Commission for Taxes of the Ministry of Finance of the Republic 
of Iraq (for Iraqi local Bidders) clearly stating that Bidder’s company has the right to participate in tenders (No-
objection/Non-prevention letter); 

 ;provide other Bidder’s documents in accordance with the Tender Documentation - ؛ المناقصةمقدمي العطاءات وفقًا لوثائق ل أخرى تقديم مستندات -
أو تقديم خطاب ضمان بأنه سيتم الحصول على  االتصال باالنترنتساري المفعول كمزود لخدمات ئة االتصاالت واإلعالم العراقية تقديم نسخة من ترخيص هي -

 الخدمات ؛ البدء بتقديمساري المفعول قبل ئة االتصاالت واإلعالم ترخيص هي
 توفير النطاق الترددي المطلوب ؛ -
 ؛ كما مطلوبعام ثابت  IP بروتوكول انترنيت توفير تجمع -
 تأكيد الجودة المطلوبة وتوفر الخدمة ؛ -
 مثل كابل األلياف البصرية ؛ (االحدث) األخيرضمان تكنولوجيا الميل  -
 النسخ االحتياطي المطلوب ؛ رابطتوفير  -
 للمساعدة الفنية و / أو مرافق مكتب المساعدة ؛ يوم في السنة) 365ساعة باليوم *  24أيام في األسبوع *  7(تغطية  -
 ؛ االتصال باالنترنتالمعدات والمواد الالزمة لتوفير خدمات  لديه -

- provide a copy of the Iraqi Communications and Media Commission’s (CMC) valid permission license as proved 
internet access services provider or provide guarantee letter that the valid CMC license will be obtained before 
commencement of the services; 

- provide required bandwidth; 
- provide required static public IP pool; 
- confirm required quality and availability of service; 
- ensure last mile technology as fiber optic cable; 
- provide required backup link; 
- have 7x24x365 coverage for technical assistance and/or helpdesk facilities; 
- have its own equipment and materials necessary to provide Internet access services; 

 .Comply with the Operator’s security requirements - االتزام بمتطلبات المشغل في مجال األمن. -
  

مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد الموقع مع سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة 
 مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further 
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
 صباحا (بالتوقيت العالمي / غرينتش   11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو 

 .2021تشرين األول  19)، 3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) 
October 19, 2021. 

  
 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديدين.

Operator accordingly.  
  

 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان االستراتيجية: يُقدم ظرفان منفصالن
  

) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة المعتمدة من قبل 2) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال. (1التقييم: (
 للمشاركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها عند الطلب من قبلهم.) يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية 3المشغل. (

 

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with 
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 
 

  
 .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  
تجاه أي مقدم عطاء يملك المشغل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة، أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية 

 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the 
bid or justifying the grounds for such actions. 

  
قسم العقود والمشترياتفي./  م نفت بدرة بي غازبروشركة   Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

  
  

 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

1434رقم إعادة اعالن المناقصة   
 RE-TENDER No.  1434 

لحقل بدرة النقطي ، جمهورية العراق  توفير خدمات مكافحة الحرائق واالستجابة للطوارئ المعاد إعالنها: اسم المناقصة   
الفني التاهيل بطريقة عامة مناقصة المعاد إعالنها: نوع المناقصة   

 

RE-TENDER NAME: Provision of firefighting and emergency response services 
for Badra Oil Filed, the Republic of Iraq 

RE-TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، لها مخول

 عنوان التالي التابع للمشغل:الخطي لل. ويرسل هذا الطلب وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

دون أن يتحمل أية  بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني
 مسؤولية عن الفقدان أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
المشاركة في عمليات التحليل التقييمي ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر يرجى المالحظة أنه من أجل 

 الحد األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidder as a 
minimum shall: 

  

 الشركات العراقية المحلية يجب تقديم: في حال
 التسجيل؛ وشهادة الشركة تسجيل من وثائق نسخة -
 والنافذة؛ المجددة التجارة غرفة هوية / التخطيط وزارة من هوية نسخة -
 ؛ العامة للضرائب الهيئة منممانعة نافذ  عدمكتاب  -

 في حال الشركات األجنبية:
 التأسيس. بلد في أو العراق في على أن تكون الشركة مسجلة لشركتهم، العائدة التسجيل وثائق نسخة -

 كما يجب على المشاركين العراقيين المحليين واألجانب على حد سواء:
 ؛تقديم جميع األوليات المطلوبة بموجب وثائق المناقصة -

Iraqi local companies: 
- submit a copy of Bidder’s Registration Documents & Registration Certificate; 
- submit a copy of Bidder’s Valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID; 
- submit a valid Non-Prevention (No-Objection) Letter form GCT (General Committee of Taxation); 
Foreign Bidders: 
- submit a copy of Registration documents belonging to Bidder’s company and it should be registered 

in Iraq or in the origin of the company; 
Both Iraqi local companies and foreign Bidders: 
- provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation; 

عمال / الخدمات المطلوبة من فبل المشغل بموجب هذه ، على غرار األ/ الخدمات ان يكون من ذوي الخبرة في تقديم االعمال -
 المناقصة خالل السنوات العشر الماضية.

- be experienced in provision of the works/services, similar to the works/services required by the 
Operator under this Tender during last 10 years; 

 provide qualified firefighting & emergency response lead team leader complied with the requirements - االستجابة للطوارئ و يمتثل للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة.ائد فريق مؤهل لمكافحة الحرائق وتوفير ق -
stated in Tender Documentation; 

 provide firefighting & emergency response maintenance engineer complied with the requirements - ة لمكافحة الحرائق و االستجابة للطوارئ يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة.توفير مهندس صيان -
stated in Tender Documentation; 

 ;have Holmatro training certificate which will be valid after the contract effective date - حاصل على شهادة هولماترو والتي تكون سارية المفعول بعد تاريخ سريان العقد.  -

 employ acting firefighting&emergency response team local personnel without salary downward - دون تخفيض الرواتب. باإلنابةمكافحة الحرائق و االستجابة للطوارئ محلي لتوظيف فريق  -
alteration; 

 ;provide firefighting & emergency response training programs - توفير برامج التدريب على مكافحة الحرائق و االستجابة للطوارئ. -
 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - أن يكون مستعدا وراغبا في أداء جميع االعمال / الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة.  -
 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00 - دوالر امريكي. 50.000تقديم ضمان مصرفي (ضمان عطاء) بمبلغ  -

 be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract - % من سعر العقد، في حالة إرساء العقد.10ان يكون مستعدا لتقديم الضمان المصرفي ( ضمان حسن األداء) بمبلغ  -
price, in case of contract award; 

 ;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender - ان يكون مستقر ماليا و قدار على تمويل أداء االعمال / الخدمات بموجب هذه المناقصة. -
 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - ل؛ واالمتثال لمتطلبات الصحة و السالمة و البيئة الخاصة بالمشغ -
 .Accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - قبول الشروط و األحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بموجب هذا العطاء. -

  

محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
  العالمي / غرينتش بالتوقيت( صباحا  11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة 

 .2021 تشرين االول 19 )+3:00(
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) October 19, 2021 

  

 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published يوم وساعة االستحقاق الجديد.في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن 
by the Operator accordingly.  

  
 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية

  

) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ألصحاب العروض المؤهلين فنيا وفق إجراءات 2) في البداية يتم فتح العروض الفنية وتقييمها. (1التحليل: (
 م إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين غير المؤهلين فنيا دون فتحها بطلب منهم.يت) 3المناقصة المعتمدة لدى المشغل. (

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.أو دون أن يبرر  عطاء ي مقدمأ

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة
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 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

  
1441المناقصة رقم إعادة اعالن   RE-TENDER No.  1441 

:المعاد اعالنها المناقصة اسم توفير خدمات الهاتف المحمول  
:المعاد اعالنها نوع المناقصة مناقصة عامة من خالل التأهيل الفني  

 

RE-TENDER NAME: Provision of mobile phone services 
RE-TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 

  

ل من قبل ممث ةلشركة المقدمة العطاء موقععلى ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، ) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف لها مخول

 عنوان التالي التابع للمشغل:. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 

  
بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 

 مسؤولية عن الفقدان أو التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
تعتبر تي يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التحليل التقييمي ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية ال

 الحد األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a 
minimum shall: 

  
 prove the Bidder’s ability to provide the full range of services in accordance with technical - ؛إثبات قدرة مقدم العطاء على تقديم مجموعة كاملة من الخدمات وفقًا للمتطلبات الفنية وتقديم العرض الفني ذي الصلة  -

requirements and provide the associated technical proposal; 
 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - أن يكون مستعدا وراغبا في أداء جميع االعمال / الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة.  -
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - تقديم جميع الوثائق المطلوبة حسب أوليات المناقصة. -
سارية المفعول (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) أو ما يعادلها وزارة التخطيط  /تقديم نسخة من هوية غرفة التجارة  -

 مختصة لنفس الغرض (لمقدمي العطاءات األجانب وغير العراقيين) ؛ هيئةصادرة عن 
المالية في جمهورية العراق (لمقدمي  التابعة لوزارةتقديم نسخة من خطاب ساري المفعول من الهيئة العامة للضرائب  -

لها الحق في المشاركة في المناقصات (خطاب عدم  مقدم العطاءالعطاءات المحليين العراقيين) يوضح بوضوح أن شركة 
 ممانعة / عدم منع ) ؛

- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or 
equivalent issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 

- submit a copy of valid letter from the General Commission for Taxes of the Ministry of Finance of the 
Republic of Iraq (for Iraqi local Bidders) clearly stating that Bidder’s company has the right to 
participate in tenders (No-objection/Non-prevention letter); 

لمقدم العطاء في بلد المنشأ (بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، شهادة  سارية المفعولتقديم مستندات التسجيل  -
وما إلى ذلك) وفي جمهورية العراق ، إذا كان هناك  والهوية الضريبيةوالتسجيل الضريبي  ونظام الشركة االساسيالتأسيس 

 في جمهورية العراق؛ مسجلمقدم العطاء لفرع 

- submit Bidder’s valid registration documents in country of origin (including, but not limited to, 
Certificate of Incorporation, Article of Association, Tax Registration and Tax ID etc.) and in the 
Republic of Iraq, if there is a registered Bidder’s branch in the Republic of Iraq; 

 .Comply with the Operator’s security requirements - ، والمشغل أمن لمتطلبات االمتثال -
  

محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
  (بالتوقيت العالمي / غرينتش صباحا  11:00إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة

 .2021 تشرين االول 19) (3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) October 19, 2021 

  

 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديد.في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر 
by the Operator accordingly.  

  
 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية

  

) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ألصحاب العروض المؤهلين فنيا وفق إجراءات 2) في البداية يتم فتح العروض الفنية وتقييمها. (1التحليل: (
 م إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمشاركين غير المؤهلين فنيا دون فتحها بطلب منهم.يت) 3المناقصة المعتمدة لدى المشغل. (

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 اب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.أو دون أن يبرر أسب عطاء ي مقدمأ

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة

 

  
  

 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 EXTENSION ANNOUNCEMENT إعالن التمديد

  
1443 المناقصة رقم  TENDER No.  1443 

النفطي وبغداد في حقل بدرة إلنترنت بواسطة األقمار الصناعيةباتوفير خدمات االتصال  اسم المناقصة:  TENDER NAME:  PROVISION OF SATELLITE INTERNET ACCESS FOR BADRA AND BAGHDAD 
  

 صباحا (بالتوقيت العالمي / غرينتش   11:00لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو  الموعد النهائي الممدد
 .2021 ايلول 28)، 3:00+

Extended deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 
11:00 AM (UTC/GMT+3:00) September 28, 2021. 

  
الفاتورة األولي ضمن العقد سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من 

 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.
The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
the extension announcement from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (

قصة، مخول لها) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمنا
 التالي التابع للمشغل: االلكترونيللبريد وأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي 

 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

  
Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. Tenders-Services@gazpromneft-badra.com. 

  
مسؤولية بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 

 عن الفقدان أو التأخر.
Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  

  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation سيتم توفير الشروط واألحكام التفصيلية للمناقصة في وثائق المناقصة.
  

مشغل الحق في رفض أي عرض مقدم في إطار هذه المناقصة أو إلغائها في أي وقت قبل منح العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية أمام أي مقدم لل
 للعرض ودون تقديم مبررات لذلك.

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
شراءقسم العقود وال./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة  Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 
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 .GAZPROM NEFT BADRA B.V شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.
 TENDER ANNOUNCEMENT مناقصةالعالن إ

  

الشركات ("مقدمي المشغل") “لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـ بدرة لحقلنتاج اإلو التطويرعقد مشغل  ،في.نفت بدرة بي  غازبروم شركةتدعو 
 :") للمشاركة في المناقصة التاليةالعطاءات

Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the 
Badra Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the 
following Tender: 

9144رقم المعاد إعالنها المناقصة   
  RE-TENDER No.  1449 

 :المعاد إعالنها اسم المناقصة لحقل بدرة النفطي، جمهورية العراق تجهيز خدمة مراقبة غاز كبريتيد الهيدروجين
 :المعاد إعالنها نوع المناقصة الفني التأهيل بطريقة عامة مناقصة

 

RE-TENDER NAME: Provision of H2S control services 
for Badra Oil Filed, the Republic of Iraq 

RE-TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

ل من قبل ممث ةالمقدمة العطاء موقعلشركة على ورقة رسمية لالمناقصة بعد تقديم طلب خطي ( وثائق هذهعلى  ايمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوو
) يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، لها مخول

 بع للمشغل:عنوان التالي التا. ويرسل هذا الطلب الخطي للوأيضا على االسم الكامل ووظيفة الشخص المخول لالتصال
 

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon 
submission of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized 
representative) indicating the full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending 
the Tender Documentation and full name and position of the contact person to the following Operator’s 
e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية 
 عن الفقدان أو التأخر. مسؤولية

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to 
such Bidder by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
التقييمي ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر  يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات التحليل

 الحد األدنى المطلوب:
Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a 
minimum shall: 

  
 ;provide all the required documents in accordance with the Tender Documentation - أوليات المناقصة. جميع الوثائق المطلوبة حسبتقديم  -
سارية المفعول (لمقدمي العطاءات المحليين العراقيين) أو ما يعادلها وزارة التخطيط  /تقديم نسخة من هوية غرفة التجارة  -

 مختصة لنفس الغرض (لمقدمي العطاءات األجانب وغير العراقيين) ؛ هيئةصادرة عن 
- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or 

equivalent issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders) 
 ;have a No-Objection letter issued by Ministry of Finance, General Commission for Taxes - .خطاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية لديه -
 ;have Bidder’s  legal entity registration documents - .المستندات القانونية لتسجيل الكيان  مقدم العطاء أن يمتلك -
 ;be experienced in the provision of similar services performed outside Iraq during the last 5 years - ان يكون من ذوي الخبرة في تقديم خدمات مماثلة خارج العراق خالل السنوات الخمس الماضية. -
 ;be experienced in the provision of similar services performed in Iraq during the last 5 years - داخل العراق خالل السنوات الخمس الماضيةان يكون من ذوي الخبرة في تقديم خدمات مماثلة  -

 provide qualified Senior H2S Engineers complied with the requirements stated in the Tender - المؤهلين والمتوافقين مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة. H2Sتوفير كبار مهندسي  -
Documentation; 

 provide qualified H2S Service Engineer/ H2S Instructor (Trainer) complied with the requirements - .المناقصة(مدرب) متوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في وثائق  H2Sمؤهل / مدرب  H2Sتوفير مهندس خدمة  -
stated in the Tender Documentation; 

 ;provide qualified local personnel complied with the requirements stated in the Tender Documentation - توفير موظفين محليين مؤهلين يمتثلون للمتطلبات المنصوص عليها في وثائق المناقصة. -
 ;employ the acting H2S Personnel on Badra Project without salary downward alteration - مشروع بدرة دون تخفيض الراتب. باإلنابة عن  H2Sوظفين توظيف م -
 ;provide the whole list of H2S equipment stated in the Tender Documentation - المنصوص عليها في وثائق المناقصة.  H2Sتقديم القائمة الكاملة لمعدات  -
 ;mobilize H2S equipment during the period specified in the Tender Documentation - خالل الفترة المحددة في وثائق المناقصة. H2Sتعبئة معدات  -
 ;be ready and willing to perform all works/services required under this Tender - أن يكون مستعدا وراغبا في أداء جميع االعمال / الخدمات المطلوبة بموجب هذه المناقصة.  -
 ;provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00 - دوالر امريكي. 50.000تقديم ضمان مصرفي (ضمان عطاء) بمبلغ  -

 be ready to provide the bank guarantee (performance bond) in the amount of 10% of the contract - % من سعر العقد، في حالة إرساء العقد.10حسن األداء) بمبلغ ان يكون مستعدا لتقديم الضمان المصرفي ( ضمان  -
price, in case of contract award; 

 ;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender - ذه المناقصة.ان يكون مستقر ماليا و قدار على تمويل أداء االعمال / الخدمات بموجب ه -
 comply with the Operator’s HSE and security requirements; and - االمتثال لمتطلبات الصحة و السالمة و البيئة الخاصة بالمشغل؛ و -
 .Accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - .هذه المناقصةحكام الرئيسية لمسودة العقد المقدم من المشغل بموجب قبول الشروط و األ -

  

اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األولي ضمن العقد محدد في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد المبلغ السيقوم المشغل باستقطاع 
 الموقع مع مقدم العطاء الفائز.

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and 
further extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the 
successful Bidder. 

  
  (بالتوقيت العالمي / غرينتش صباحا 11:00 إن أقصى موعد لتقديم العطاءات ضمن هذه المناقصة (يوم وساعة انتهاء تقديم العطاءات) هو الساعة

 .2021تشرين األول  19) (3:00+
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM 
(UTC/GMT+3:00) October 19, 2021 

  

 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديد.
by the Operator accordingly.  

  
 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان يُقدم ظرفان منفصالن: االستراتيجية

  

) ال يتم تقييم العروض التجارية إال ألصحاب العروض المؤهلين فنيا وفق إجراءات 2) في البداية يتم فتح العروض الفنية وتقييمها. (1التحليل: (
 اركين غير المؤهلين فنيا دون فتحها بطلب منهم.يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمش) 3المناقصة المعتمدة لدى المشغل. (

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be 
conducted only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) 
Envelopes with commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
  .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  

حمل أية مسؤولية تجاه أن يتالعقد دون  حالةإفي أي وقت قبل  المناقصةإلغاء و أ، بموجب المناقصة الحق في قبول أو رفض أي عطاء شغلالميملك 
 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل. عطاء ي مقدمأ

The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate 
this Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder 
submitted the bid or justifying the grounds for such actions. 

  
 Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department شراءالعقود والقسم ./ فينفت بدرة بي  غازبروم شركة

مجهورية العراق  
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري يف البرصة األوىل
العدد:15767 

التاريخ:16 /2021/9
اعـالن

طلـب تسجيـل جمـدد
بنـاء عىل الطلـب املقدم اىل هذه الدائـرة من مديرية 
بلدية البرصة لتسـجيل تمام العقار تسلسل )356 
الفرســي( باعتبار حائـزاً له بصفـة املالك للمدة 
القانونية، ولغرض تثبيـت امللكية املذكورة تمهيداً 
للتسـجيل وفق احـكام قانون التسـجيل العقاري 

رقم 43 لسنة 1971 قررنا اعالن هذا الطلب. 
فعـىل كل من يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة 
عىل هذا العقـار تقديم ما لديـه من اثبات اىل هذه 
الدائرة خالل مدة ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لنرش هذا اإلعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف 
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
هذا اإلعالن وذلك إلثبات حقوقه موقعياً يف الكشف 

الذي سيجرى يف اليوم املذكور لهذا الغرض.
الحقوقي / دريد سامي كشكول

مدير التسجيل العقاري يف البرصة االوىل

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الزبيدية 

العدد: 299/ش/2021
التاريخ :2021/9/20

اىل/ دار النرش و االعالن
اىل/ املدعي عليه/ حسنني نعمه عبود

اقامـت املدعية )كوثـر مكي عـكار( الدعوى 
املرقمة 299/ش/2021 موضوعها  الرشعية 
نفقة لها ولألطفال كل من )زهراء و منتظر(  
لـذا  تقـرر تبليغـك بصحيفتـني محليتـني و 
عليـك  الحضور يف موعـد املرافعة املصادف يف 
يوم  2021/9/29 حالة عدم حضورك او من 
ينـوب عنـك قانونا  سـوف تجـري األجراءات 

بحقك وفق القانون مع التقدير 
القايض

احمد حامد الكالبي

تنويه 
ورد يف صحيفة املسـتقبل العراقـي بالعدد 2393 يف 
2021/6/15 الصادر من مديرية املدنية والجوازات 
واالقامـة ملحافظة املثنى / قسـم شـؤون االحوال 
املدنيـة حيـث  ورد تبديـل  اللقـب الزامـي بدال من 
ريشـان خطأ والصحيح الزامي بدال من رشـان لذا 

اقتىض التنويه 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
اىل املتهم الهارب) عي جبارة خضري( 

احالكـم السـيد  قايض محكمـة تحقيق السـماوة 
اىل محكمـة جنايـات  املثنـى بموجب قـرار االحالة 
املرقـم 2021/621  يف 2021/8/16 غيابيا الجراء 
محاكمتكمـا  بدعوى غري موجزه عىل  وفق احكام 
املـادة الرابعة مـن قانون مكافحـة االرهاب ولعدم 
حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغكما عن طريق 
صحيفتـني محليتـني وتحديد يـوم 2021/10/25 
موعـدا للمحاكمـة ويف حالـة عدم حضورك سـيتم 

اجراء  محاكمتك غيابيا وعلنا وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

وزارة النقل 
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية 

جلنة بيع والتاجري املركزية 
بيع عقارات

تعلن الرشكة العامة للسـكك الحديد العراقية احدى تشـكيالت وزارة النقل عن اجراء املزايدة العلنية 
وفـق قانون بيع وتاجري اموال الدولة رقم 21 لسـنة 2013 النافذ لبيـع العقارات املدرجه تفاصياله 
ادناه والعائدة لرشكتنا والتي ستجري املزايدة عليها يف محطة قطار الحلة ملدة )30( من اليوم التايل 
لنـرش االعـالن  يف الصحيفة يف تمام السـاعة العارشة صباحـا واذا وافق يوم املزايدة عطلة رسـمية 
فتكون املزايدة يف اليوم الذي يليه من الدوام الرسمي فعىل الراغبني باالشرتاك  يف املزايدة من منتسبي 
الرشكة العامة للسـكك الحضور يف الزمان واملكان املعنيني مسـتصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة 12% من القيمة املقدرة بصك مصدق معنون اىل  الرشكة العامة للسـكك الحديد او نقدا منها 
5% تامينات من القيمة التقديرية للعقار  و2% اعالن وخدمة ومن ترسـو عليه املزايدة بتسديد باقي 

املبلغ كقسط سنوي ملدة  )20( عرشون سنة

التثمين الكلي تثمين االرض  تثمين المشيدات التفاصيل ت

17,250,000
سبعة عشر مليون 

ومئتان وخمسون الف 
دينارا ال غيرها  

15,000,000 خمسة عشر 
مليون دينارا ال غيرها

2,250,000
مليونان ومئتان 
وخمسون الف 
دينارا ال غيرها

25/24 مقطعة 26 الجوبة 
واالصيبع بمساحة 300م2 مساحة 
البناء 90م2 مكونة من غرفتين 
وهول ومطبخ وصحيات مشيدة 

بالبلوك ومسقفة بالطابوق المتداخل 
دور مشيدة على نفقة الشاغر 

1

 15,000,000
خمسة عشر مليون 

دينارا ال غيرها
15,000,000 خمسة عشر 

مليون دينارا ال غيرها
قطعة ارض فارغة 
مخصصة اصوليا

26/24 مقاطعة 26 الجوبة 
واالصيبع بمساحة 300م2 2

 15,000,000
خمسة عشر مليون 

دينارا ال غيرها
15,000,000 خمسة عشر 

مليون دينارا ال غيرها
قطعة ارض فارغة 
مخصصة اصوليا

27/24 مقاطعة 26 الجوبة 
واالصيبع بمساحة 300م2 3

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

Extension Announcements for Tender No: 008-PC-21-EBS Second Round 
Provision of Instrumentation and Electrical Material 

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 Instrumentation and Electrical Material Second Round 
Tender No.: 008-PC-21-EBS Second Round 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender before the deadline, to contact 
with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender 
documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE to TWO contractor which has enough experience and ability that 
can carry out the project of Provision of Instrumentation and Electrical Material, for one firm year and one optional 
year. And for more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of 
submission. please email to Bao XiaoFang baoxiaofang@ebspetroleum.com, cp@ebspetroleum.com and submit 
the following documents one day in advance.  
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, Social securities etc.  
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 
D: One person can only represent one company 
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp.  
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the deadline 16:00 PM  Sep 27th, 2021 based on the ITB documents and Extended to 16:00 PM Oct 11st 
2021. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Original Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept no less than seven days before the submission deadline date for the purpose of swift answering. 
Contract Person: Ms. Baoxiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com  
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

فقدان 
فق�د وصل القب�ض املرقم 
يف  الص�ادر   29746
الرشكة  من   13/9/2020
حدي�د  لس�كك  العام�ة 
العراق باسم )رشكة ارض 
م�ردوك /ك�رار فاض�ل ( 
عن مبل�غ التامينات البالغ 
مليون�ان   )2370000(

وثالثمائة 
وسبعون الف دينارا ..

فم�ن يعثر عليه تس�ليمه 
للمصدر

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

فق�دت مني الهوية الصادرة من وزارة التجارة 
/ الرشك�ة العامة لتجارة املواد الغذائية باس�م 
املوظف عماد حاتم محم�د – فمن يعثر عليها 

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

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الصويرة 

رقم الضبارة : 2021/465
التاريخ : 2020/9/19

اىل / املنفذ عليه / سعد محمد رساي
لق�د تحق�ق له�ذة املديري�ة م�ن خ�الل كتاب 
مركز رشطة الحي العس�كري بالعدد 6088 يف 
2021/9/7 انك مجهول مح�ل االقامه وليس 
لك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء 
التبليغ عليه , واستناداً للمادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ الصويرة خالل خمسة عرش يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية 
بحض�ورك ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش 
هذه املديري�ة باجراءات التنفي�ذ الجربي وفق 

القانون :
منفذ العدل

سعد كاظم حايف
اوصاف املحرر:

ق�رار محكم�ة ب�داءة الصويرة بالع�دد 292/
ب/2021يف 2021/3/31 الزامك بتسديد مبلغ 
اربع�ة عرش مليون و خمس�مائة الف دينار اىل 
املحامي حسن ندال ساحب و تم عرض تسويه 
شهريه بمقدار 500000 خمسمائة الف دينار 
و تم املوافق�ة عليها من قبل املدين و ان املدين 

لم يقم بالتسديد 
��������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الهارب ) حسني باخت جاسم( 

احالكم الس�يد  قايض محكمة تحقيق الرميثة 
اىل محكمة جنايات  املثنى بموجب قرار االحالة 
املرق�م 2021/234  يف 2021/8/25 غيابي�ا 
الج�راء محاكمت�ك  بدعوى غ�ر موجزه عىل  
وف�ق احكام امل�ادة 406 من قان�ون العقوبات  
ولع�دم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغك 
ع�ن طريق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد يوم 
2021/11/7 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 املته�م اله�ارب) فارس ع�واد مجدي وعواد 
مج�دي ع�ودة وخال�د ع�واد مج�دي وحمدان 
مجدي ع�ودة وخالد عزر غني�م وامني غصاب 
جري�و وزياد مجدي عودة وفرج جري حس�ني 

وقيص سوادي غنيم ومهلهل غنيم حيوان ( 
احالكم السيد  قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكمة جنايات  املثنى بموجب قرار االحالة 
املرق�م 2021/658  يف 2021/8/30 غيابي�ا 
الج�راء محاكمتكم  بدعوى غ�ر موجزه عىل  
وف�ق احكام امل�ادة 406 من قان�ون العقوبات  
ولعدم حضورك اىل هذه املحكمة تقرر تبليغكم 
ع�ن طريق صحيفت�ني محليت�ني وتحديد يوم 
2021/11/7 موع�دا للمحاكمة ويف حالة عدم 
حضورك�م س�يتم اج�راء  محاكمتك�م غيابيا 

وعلنا وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

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

اىل املتهمني الهارب�ني ) مبارك فهد بحر وجابر 
مطر ش�نيف وخالد عزر غنيم ومحسن حزيم 
محمد ومطر ش�نيف عودة وحسن مرشي بدر 
وخالد عواد مجدي وخلف فهد بدر حسني مطر 
مبارك وكاظم جنحيور سلطان وسعد طحيور 
ب�در ومبارك داوود مب�ارك وداخل فليح لطيف 
وامني غص�اب جري ومحم�د طعيمة طحيور 
وحي�در عطي�ة محم�د ومحمد عطي�ة محمد 
وحس�ن عبي�د ج�ري وحم�دان مج�دي عودة 

وجابر فليح لطيف(
احالكم السيد  قايض محكمة تحقيق السماوة 
اىل محكمة جنايات  املثنى بموجب قرار االحالة 
غيابي�ا   2021/9/1 يف    2021/665 املرق�م 
الج�راء محاكمتكم  بدعوى غ�ر موجزه عىل  
وفق احكام املادة الرابع�ة من قانون مكافحة 
االره�اب   ولعدم حضوركم اىل ه�ذه املحكمة 
تق�رر تبليغكم عن طري�ق صحيفتني محليتني 
وتحديد يوم 2021/11/7 موعدا للمحاكمة ويف 
حالة عدم حضوركم س�يتم اجراء  محاكمتكم 

غيابيا وعلنا وحسب  االصول
القايض

عدنان عبد شالل 
رئيس محكمة جنايات املثنى

��������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة

رقم االضبارة : 2019/972
التاريخ : 2021/9/16

اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الرميثة س�هام املدين يف 
القطع�ة  املرقم�ة 17 م 39 العرك�وب  الواقع 
يف الرميث�ة  والعائ�دة للمدين نهل�ة رحيم عبد 
الحس�ني  املحج�وز لق�اء طلب الدائ�ن محمد 
عكض خرض وجماعته البال�غ  51,826,923 
واح�د وخمس�ون ملي�ون وثمنمائ�ة وس�تة 
وع�رشون الف  وتس�عمائة وثالث�ة وعرشون 
دين�ار  فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالث�ون يوما تبدا من اليوم 
الت�ايل للن�رش   مس�تصحبا مع�ه التامين�ات 
القانونية ع�رشة من القيمة املقدرة وش�هادة 
الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 
عىل املش�ري  تم هذا االع�الن لعدم بلوغ قيمة 

املزايدة مبلغ 80% وفق احكام املادة 1/98 
منفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
املواصفات :

العرك�وب   39 م   17  : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
الرميثة

2 � جنسه ونوعه: ارض زراعية
3 � حدوده واوصافه : ارض زراعية مشيد عىل 

اغلب اجزاءها معارض سيارات  
4 � مشتمالت : 

5 � مساحته :  9 اولك و 2 مر 
6 � درجة العمران : 

7 � الشاغل : 
8 � القيم�ة املق�درة : 12,628,000 اثني عرش 

مليون وستمائة وثمانية وعرشون الف دينار

اعالن
وزارة الصحة والبيئة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرسنا دعوتكم لالشراك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة ضمن حسابات 
املوازن�ة الجاري�ة واالطالع عىل املستمس�كات املطلوب�ة يمكنكم زيارة موق�ع رشكتنا عىل االنرنت وع�ىل املوقع الخاص 

)www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة )WWW.kimadia.iq( : بالرشكة
علم�ا ان ثمن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ ه�و  ) 1,000,000( مليون دينارعراقي  غر قابل للرد و 
املناقص�ات التي مبلغه�ا اكثر من مليون $ هو )2,000,000( مليونان دينار عراقي  غر قابل للرد ويتحمل من سرس�و 
علي�ه املناقص�ة اجور االع�الن  وعىل ان يتم تقدي�م وثائق االعمال املماثلة م�ع العرض اما التامين�ات االولية والتي يجب 
ان تكون بنس�بة 1% من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ ملدة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف 
اال بكت�اب م�ن الرشك�ة يؤيد انتفاء الحاجة او صك مص�دق او كفالة مرصفية ضامنة او س�ندات القرض التي تصدرها 
املصارف الحكومية علما ان طريقة الدفع ستكون )حسب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )CIP( او حسب  الرشوط  
وان الرشكة غر ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرسو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة 
حس�ن االداء ( البالغة )5%( من قيمة االحالة وعىل ش�كل خطاب ضمان او كفالة مرصفية او صك مصدق او مس�تندات 
القرض التي تصدرها املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنكم زيارة موقع الرشكة او الوزارة املذكورين انفا علما ان 

املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفسارات املشاركني سيعقد الساعة العارشة صباحا يوم الخميس 2021/10/14 
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل  للدوام الرس�مي هو اخر موعد لتقديم العطاء 

ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف بلد
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة / 11
املحلة او رقم واسم املقاطعة/ 58 دور املربعه

الجنس/ دار خربة ايل اىل السقوط
النوع/ ملك رصف
املساحة/ 153 م2

الشاغل/ اليوجد
مق�دار املبي�ع/ 20,000,000 ع�رشون مليون 

دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري بل�د باملزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراهن 
زينب عيل عبد الكري�م و جنان عيل عبد الكريم 
لق�اء طلب الدائن املرتهن مرصف اش�ور الدويل 
البال�غ )41331000( دين�ار فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�راك مراجع�ة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( 
يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحبا معه تامينات قانونية نقدية 
او كفالة مرصفية ال تق�ل عن 10% من القيمة 
املق�درة للمبيع البالغة )000 / 000 / 2( دينار 
ان املزايدة س�تجري يف الس�اعة )12( ظهرا من 

اليوم االخر
القايض

عقيل عيل سبع محمد
مدير التسجيل العقاري يف بلد

���������������������������������������
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلد

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ 25/126

املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة/ 48 ش�طيطة 
وعبارة

الجنس/ دار 
النوع/ ملك رصف

املساحة/ 2,85 م2
املش�تمالت/ غرفتني نوم + هول + اس�تقبال + 
مطب�خ + مجموع�ة صحية وغرف�ة يف الطابق 

الثاني
الشاغل/ املالك

مقدار املبيع/ 120,000,000
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري بل�د باملزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراهن 
حامد مه�دي خضر لقاء طل�ب الدائن املرتهن 
مرصف اش�ور ال�دويل البال�غ )25,348,000( 
دين�ار فع�ىل الراغب يف االش�راك مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)000 / 000 / 12( دينار ان املزايدة ستجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخر
القايض

عقيل عيل سبع محمد
مدير التسجيل العقاري يف بلد

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف بلد
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة/ 59
دور   53 املقاطع�ة/  واس�م  رق�م  او  املحل�ة 

البواسماعيل
الجنس/ دارين مفرزة بصورة غر رسمية 

النوع/ ملك رصف
املساحة/ 119/25 م2

املش�تمالت/ دارين مفرزة غر رسمية يحتوي 
كل دار عىل غرفة ومطبخ وحمام وموزع

الشاغل/ املالك
مق�دار املبي�ع/ 30,000,000 ثالث�ون ملي�ون 

دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري بل�د باملزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراهن 
محم�د مجيد خلف لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن 
مرصف اش�ور ال�دويل البال�غ )29,113,000( 
دينار فعىل الراغبني يف االش�راك مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوم�ا اعتب�ارا م�ن اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا معه 
تامين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
)2,911,000( دين�ار ان املزاي�دة س�تجري يف 

الساعة )12( ظهرا من اليوم االخر
القايض

عقيل عيل سبع محمد
مدير التسجيل العقاري يف بلد

���������������������������������������
وزارة العدل

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلد

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة/ 77/23 م2

املحلة او رقم واسم املقاطعة/ 2 بني سعد
الجنس/ دار 

النوع/ ملك رصف
املساحة/ 2 أولك 

املشتمالت/ دار س�كن قديم يحتوي عىل غرفة 
ن�وم واس�تقبال ومطب�خ وه�ول ومجموع�ة 
صحي�ة غرفتني ن�وم يف الطابق العل�وي وبناء 
طابوق مسقف ش�يلمان درجة البناء متوسط 

يقع يف حي الزهراء )4( القديم
مق�دار املبي�ع/ 60,000,000 س�تون ملي�ون 

دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري بل�د باملزايدة 
العلنية العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراهن 
عب�د االئم�ة دخي�ل عب�د الحس�ني دخي�ل عبد 
لق�اء طلب الدائن املرتهن مرصف اش�ور الدويل 
لالس�تثمار البال�غ )29,928,000( دينار فعىل 
الراغب يف االش�راك مراجعة هذه الدائرة خالل 
)30( يوما اعتبارا م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبيع البالغة )000 ، 000 ، 3 (  
دينار ان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا 

من اليوم االخر
القايض

عقيل عيل سبع محمد
مدير التسجيل العقاري يف بلد

فقدان
فق�دت من�ي  )هوية 
موظف وباج دخول ( 
الص�ادران من رشكة 
املنتج���ات  توزي�ع 
النفطية  بأس�����م 
املوظ�ف ) حي����در 
خلويف كناوي علوان ( 
عىل من يعثر عليهما 
تس�ليمهما اىل جه�ة 

االصدار
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الحرة
العدد : 218/ش/2021

التاريخ 2021/9/6
اىل املدعى عليه / محمد سالم مهدي 

تبليغ
اقام�ت زوجتك املدعية ) انع�ام صالح مهدي(

الدع�وى املرقم�ة 218/ش/2021 ضدك امام 
ه�ذه املحكمة مدعية بان�ك زوجها الداخل بها 
رشعا ولعدم تس�ديدك النفق�ة املراكمة الكثر 
من سنتني بالرغم من امهالك املدة القانونية من 
قبل مديرية تنفيذ املناذرة باالضبارة التنفيذية 
املرقمة 2016/11  وقد طلبت دعوتك للمرافعة 
والحك�م بالتفري�ق لع�دم االنف�اق وبالنظ�ر 
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك  الرتحال�ك اىل جه�ة 
مجهولة حس�ب اش�عار مخت�ار املنطقة عليه 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني رس�ميتني واسعتي االنتشار 
وع�ني ي�وم  2021/9/21 الس�اعة التاس�عة  
صباحا موع�دا للمرافعة وعن�د عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق احكام القانون
القايض

وسام عيل رصاخ
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 2910/ب2021/3 

التاريخ : 2021/9/20 
اعالن

اىل / املدعى عليه )حيدر جابر غني( 
اصدرت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 2910/

ب2021/3 يف 2021/8/5 واملتضم�ن الحك�م 
بال�زام املدعى علي�ه حيدر جابر غن�ي بتاديته 
مبلغ�ا مق�داره  الف وس�بعة وثالث�ون دوالر 
امريك�ي ما يعادل مليون وخمس�مائة واربعة 
ع�رش ال�ف وع�رشون دين�ار للمدع�ي احم�د 
عباس فاضل  ولثب�وت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
الس�الم 1 / كريم قحيط الحس�ناوي لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذك�ور بصحيفت�ني 
محليت�ني يوميتني ولك ح�ق الطعن عىل القرار 
املذك�ور خالل املدة املقررة بطافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور 

درجة البتات  وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة / 224 /خ / 2021

التاريخ 2021/9/16
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ النج�ف العقار تسلس�ل 
3/83214 ح�ي الن�داء الواق�ع  يف ح�ي النداء   
العائ�د للمدين ريس�ان ناجي ه�ادي املحجوز 
لقاء طلب الدائن )نورس حسن مسلم ( البالغ 
ع�رشون  مليون دين�ار فعىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة ثالثني يوما 

تبدا من اليوم التايل والداللية عىل املشري
املنفذ  العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه / 3/83214 حي النداء 
2 � جنسه ونوعه : عرصه

3 � حدوده واوصافه / بلدية النجف
4 � مشتمالته 

5 � مس�احته 200 م�ر مرب�ع وحص�ة املدين 
100 مر مربع  

6 � درجة  العمران / 
7 � الشاغل  

8 �  القيمة املقدرة ستة عرش مليون دينار 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4702/ش2021/7

التاريخ 2021/9/19
اعالن

اىل املدعى عليه / حسنني حمود رايض 
اقام�ت املدعي�ة )س�اره ح�ازم عب�د املجيد ( 
ام�ام  4702/ش2021/7  بالع�دد  الدع�وى 
ه�ذه املحكمة والقايض اج�رة حضانة الطفل 
مصطف�ى  وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار ح�ي 
تبليغ�ك  املحكم�ة  ق�ررت  /النج�ف  الس�الم 
بموض�وع الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني وعليك 
الحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
الق�ادم املواف�ق ي�وم 2021/10/3 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عم حض�ورك او 
ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

اثر فاهم محسن 
��������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 4703/ش2021/7

التاريخ 2021/9/19
اعالن

اىل املدعى عليه / حسنني حمود رايض 
اقام�ت املدعي�ة )س�اره ح�ازم عب�د املجيد ( 
الدعوى بالع�دد 4703/ش2021/7 امام هذه 
املحكم�ة والق�ايض بنفقة ع�دة وتعويض عن 
الط�الق التعس�في  وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار 
حي الس�الم /النج�ف قررت املحكم�ة تبليغك 
بموض�وع الدع�وى وبموع�د املرافع�ة اعالن�ا 
بواس�طة صحيفتني محليت�ني يوميتني وعليك 
الحضور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة 
الق�ادم املواف�ق ي�وم 2021/10/3 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة عم حض�ورك او 
ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

اثر فاهم محسن

املدير العام
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امـضـاءاتمساحة للرأي

قصص التمّرداللغة ليست بريستجًا! 

بسمة النسوررشا عمران

ق�رأُت منش�ورا تتحّدث في�ه صاحبته املرصية ع�ن ظاهرة اس�تبدال اللغة 
العربي�ة باإلنكليزي�ة، يف كل يشء تقريبا، بدءا من قوائ�م الطعام يف املطاعم 
وانته�اء بتأنيب الطفل من والديه. وهذه ظاهرة لفتت نظري مرارا، إذ تكاد 
تعتق�د أن اإلنكليزية لغة ثاني�ة يف مرص لفرط اس�تخدامها، مع أن عرشات 
املالي�ني من املرصيني ال يعرفون منها إال بضع مفردات عامة، أو بضع جمل 
الزم�ة يف التعامل مع الس�ّياح، باعتب�ار أن تاريخ مرص مع الس�ياحة قديم 

وعريق.
ح�ني بدأُت أتعّرف يف مرص إىل أوس�اط مغايرة ألوس�اط املثقف�ني والكتاب، 
اكتش�فت رشائ�ح اجتماعي�ة تتعامل م�ع اإلنكليزية بوصفه�ا لغة طبقية 
تمييزي�ة، أصحابه�ا يتكلمونه�ا ألنه�ا تدّل ع�ى أنهم حصلوا ع�ى تعليم يف 
م�دارس وجامعات خاصة، ال يف الحكومية، )مع أن س�معة جامعة القاهرة 
بالنس�بة لنا، أبناء بالد الش�ام، كانت باهرة، وعندما نس�مع عن خّريج من 
جامعة القاهرة نشعر بالثقة بما يحمله من العلم واملعرفة(، فاللغة تمّكنهم 
من التمايز عن الطبقات األخرى التي ال تتيح لها ظروفها املعيشية الحصول 
ع�ى تعليم خ�ارج التعليم الحكومي. حصل هذا يف س�ورية أيضا مع بدايات 
القرن الحايل، حني فتح نظام األس�د باب االس�تثمار لتبييض ما تم نهبه من 
أموال الخزينة السورية يف زمن والده، وانترشت املدارس والجامعات الخاصة 
الباهظ�ة التكاليف، تلك التي ع�ّززت الفوارق الطبقية ب�ني رشائح املجتمع 
الس�وري. ذات يوم، سألت صديقا مرصيا يس�تخدم اللغة اإلنكليزية يف أكثر 
من نصف كالمه، مع أنه ال يتقن لفظ كثري من أحرفها بش�كل صحيح، قال 
يل بما معناه: »يمكن عقدة النقص اليل عندي عشان تعلمت تعليم حكومي، 
فق�ّررت أتعل�م ش�وية لغة أع�وض النق�ص ده«. كان صادقا ج�دا يف رّده، 
ونبهن�ي إىل أن كثريا من اس�تخدامنا لغات أخرى يف كالمن�ا اليومي هو فعال 
نات�ٌج عن عق�دة النقص تجاه م�ن نظّنهم متفّوقني علينا م�ن أبناء بالدنا، 
أو تج�اه الغ�رب/ األبيض/ املس�تعمر، أو لنقل تجاه كل م�ن يتعامل معنا 
باستعالء، يشء يش�به متالزمة استوكهولم، لكن يف اللغة واملنطوق اليومي، 
مع أن اللغة هي أداة تفكري، قبل ان تكون نطقا. أنا أفكر باللغة العربية التي 
نشأت عليها، وأعرب عن أفكاري ألشخاٍص من بيئتي ذاتها، ما هو الهدف من 

أن أنقل إليهم أفكاري بلغة أخرى؟
يعي�ش يف بالدنا العربي�ة غربيون كثريون، بعضهم يتعلم�ون اللغة العربية، 
ويتكلم�ون به�ا مكّسة م�ن دون ح�رج، ويفضل�ون أن نتكل�م معهم بها 
ليتقنوه�ا. لكننا ال نفعل هذا، بل نكافئهم ع�ى ما نظّنه تواضعا منهم أنهم 
يتكلّمون بلغتنا، ونتحّدث معهم بلغتهم األصلية يف قلب بالدنا العربية، وكأننا 
وجدنا الفرصة للتباهي أمامهم أننا لس�نا متخلّفني، أو فرصة للتش�ّبه بهم 
أمامه�م، بينما ال ننتبه إىل س�عادتهم إلتقانهم اللغة العربية وتمّكنهم منها، 
ه�م يترّصفون بطبيعية: يعيش�ون يف بالد عربية، فيج�ب عليهم تعلم اللغة 

العربية التي يحكي بها عموم الناس.
 هذا س�لوٌك عاديٌّ وطبيعي، ال يشء فيه يستدعي الدهشة واإلعجاب، بيد أن 
فقرنا اإلنس�اني يجعلنا نظّن أنهم يتكلّمون لغتنا، ألننا متخلفون وال نعرف 
لغًة أخرى، بينما هم يتكلّمونها، ألن هذا هو الس�لوك الطبيعي ملن يعيش يف 

بالٍد لغتها مختلفة عن لغته األصلية.

تعلن القاصة األردنية، رانية الجعربي، يف مجموعتها الثالثة »كما ال يحب أبي 
أن يراني« )دار نلسن، بريوت، 2020(، ثورتها عى كل يشء، وتطرح نفسها 
صوت�ا قصصيا أنثويا حاّدا يمزق الحجب عن املس�كوت عن�ه يف مجتمعاتنا 
العربي�ة. ته�دي مجموعتها املتميزة إىل القهر والغرب�ة والدمع والخيبة التي 
داس�تهم، يف نهاية األمر، وأكملت دربها قاّص�ة متمّكنة من أدواتها واضحة 
مبارشة ش�جاعة، وه�ي الصحافية املثاب�رة امللتزمة بقضايا امل�رأة املهتمة 
بقضاي�ا املنطقة السياس�ية، العاملة يف مج�ال الرتجمة إىل العربي�ة، املعّدة 
واملح�ّررة لكتابي »الحياة أوال ثم الفلس�فة« و«روائ�ع طاغور«. صدرت لها 
مجموعت�ان قصصيت�ان »ح�كاوي بنت« و«يح�ُدث تحت س�ماء ترشين«. 
ويمكن القول إن تجربة رانية القصصية دخلت مرحلة النضج يف مجموعتها 
الثالثة. بدأت املجموعة بتمهيد بعنوان »تنويه ال بد منه«، يوضح أن املقصود 
ب�األب يف املجموعة الس�لطة األبوي�ة والهيمن�ة البطريركي�ة الذكورية التي 
امتدت عرب تاري�خ من القهر واالضطهاد عانت منه امل�رأة. وتتكئ الجعربي 
عى أسطورة اإللهة األنثى تعامة التي توارت واندحرت، يف إدانة لسطوة كبري 
اآلله�ة مردوخ وتس�لطه، وهو الذي تقول إنه يمحو مالمح جس�دها بثياب 

التطّرف املقدس، لكنه أعجز من أن يتسلل إىل روحها ووسادتها وأحالمها. 
تدخ�ل بنا راني�ة الجعربي، يف »صندوق البهج�ة«، أوىل قصص املجموعة، إىل 
عوال�م األنث�ى وهي تتهي�أ للقاء الحبي�ب، راضخة لتوقع�ات مفروضة عى 
األنوث�ة ترفضها بدون إج�راء تعديالٍت عى مظهرها، ك�ي تنال القبول الذي 
يفرض عليه�ا التخلص من زوائد الش�عر والجلد واألظاف�ر، لتعود منكسة 
حزين�ة من فرط الخيبة. قص�ة ملّاحة ذكية وضعت الق�ارئ يف قلب الحدث، 
م�ن خالل حوار هامس بني صناديق مكّدس�ة يف حمام ام�رأة خذلها الحب، 
ورأفت بحالها األش�ياء الجامدة، حني ماتت لحظة البهجة العابرة. ويف قصة 
»املسمار«، تواصل األشياء رسد الحكايات. تتواىل املشاهد لشخصياٍت تهبط 
وتصع�د درجا طوي�ال تعربه نماذج مختلفة م�ن امل�اّرة، أّم وابنتها يف حوار 
ع�ن الحجاب، رجل وامرأته يف لحظة ح�ب خاطفة، صديقتان تتحايالن عى 
قوانني املجتمع الصارمة التي تتحّكم يف طريقة لباس�هما. ويف قصة »حضن 
السامي�ك«، تتبدّى صورة املرأة املتوحدة، املتش�بثة بمفردات عاملها الخاص 
الحميم، املع�ّرض للدمار، ألن العائلة قّررت تجدي�د الحمام )مخزن ذاكرتها 
األث�ري، وكأنه�ا ال تص�ادف روحها إال هن�اك، يف صمته تنتظ�م كل أرسارها 

وأوجاعها ودموعها(. 
يف قص�ة »تتخرّي قرآنها«، وبأقل الكلمات وأكثرها حيادية وبراءة، ومن دون 
حاج�ة إىل تربيٍر، يسد قرط معدني معلق عى أن�ف املرأة حاالتها وتفاصيل 
القه�ر والبهجة والل�ذة والغرية والغضب والرفض التي تعيش�ها، لنقف عى 
شخصية امرأة مرهفة الحساس�ية، غارقة يف الحزن، مسكونة بالغضب، ال 
تملك س�وى االحتج�اج بصمت، تخنق رغبتها يف االنف�الت من عبء املكرّس 
واملس�لم به. ويف »ملقط حواجب«، يتج�ىّ التمّرد يف روح املرأة التي صودرت 
رغباته�ا وإرادتها وإحساس�ها بذاتها حني تقوم تزّج�ج حاجبيها، لتحّس، 
للمّرة األوىل، بالرغبة يف الحياة ويف الحب. يف »ليس�ت طالس�م«، نلتقي باملرأة 
التي اتخذت قرار االنفصال عن واقٍع قاٍس ُفرض عليها، لتفرض واقعها هي 

كما تحّبه، وليس كما ُيمى عليها من الس�لطة األبوية الجائرة.

بالصور.. الربيد العراقي يصدر طوابع زيارة البابا إىل العراق ولقاءه باإلمام السيستاين

 أص�در الربي�د العراق�ي، طواب�ع الزي�ارة التاريخي�ة لبابا 
الفاتيكان فرنسيس األول إىل العراق يف آذار املايض.

وقال املتحدث الرس�مي ل�وزارة االتصاالت رعد املش�هداني 
يف بيان تلق�ت، ان »الرشكة العامة للربي�د والتوفري أصدرت 

طابع�ا بريدي�ا خاص�اً بزي�ارة قداس�ة البابا فرنس�يس إىل 
العراق، ولقائه باملرجع الديني األعى آية الله العظمى اإلمام 
السيد عيل السيستاني، وطابع آخر خاص بزيارته اىل مدينة 
أور التاريخي�ة، ملا جس�دته هذه الزيارة م�ن إبراز مفاهيم 

التعايش السلمي واملحبة بني االديان داخل العراق وخارج«.
وأشار اىل ان »هذا االصدار جاء ضمن خطة الرشكة السنوية 
لع�ام 2021، وحس�ب توجيه�ات وزي�ر االتص�االت أركان 
شهاب الشيباني، ومدير عام الرشكة العامة للربيد والتوفري 

أدريس خالد عبدالرحمن يف تخليد زيارة الشخصيات املهمة 
لبلدن�ا العزيز«.ولف�ت إىل، أن »ه�ذا الطابع س�يكون ضمن 
اصدار الطوابع  }التذكاري�ة{ الذي يصدر بعدة فئات بقيمة 
}٥00 و ٧٥0 و 1000{ دينار، وبكمية بلغت }٥000{ طابع، 

وبطاقة بفئة }1٥00 و ٥000{« مبينا ان »الطابع ُصمم من 
قبل املصمم س�عد غازي، وطبعت يف مطبعة الرشكة العامة 
الربي�د والتوفري، وس�يتم تس�ويق اإلصدار م�ن قبل مكاتب 

الرشكة ومكتب الهواة«.

الستقبل / احمد املوايل
زار مدي�ر ع�ام إدارة امل�وارد البرشي�ة اللواء الحقوقي حس�ني س�بهان 

الساعدي رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ سامي املسعودي.
وذلك لفتح نافذة تعاون بني املديرية والهيئة ومدى االمكانية لتخصيص 
حص�ة ملتقاعدي وجرحى ال�وزارة للح�ج والعمرة وتاتي ه�ذه الزيارة 
الهتمام�ه باملتقاعدين والجرحى مثمناً جهودهم ومس�ريتهم يف خدمة 

الوطن والوزارة.
وم�ن جانبه رحب املس�عودي به�ذه الزيارة وفت�ح اوارص التعاون ومد 

جسور الثقة والعمل بني الهيئة وباقي مفاصل الوزارة.
مؤكدا عى دراسة املوضوع والخروج بنتيجة تس االخوة من املتقاعدين 

والجرحى.

الهتاممه بمتقاعدي وجرحى
 قوى االمن الداخيل مدير عام ادارة املوارد 

البرشية يزور رئيس هيئة احلج والعمرة
مجعية مصنعي السمنت : ارتفاع كبري باسعار السمنت تنتظره االسواق املحلية

بعد زيادة اسعار النفط االسود

بغداد – خاص 

دع�ت جمعي�ة مصنع�ي الس�منت وزارة 
النفط للعدول عن قرار رفع اسعار الوقود 
الت�ي يت�م به�ا تجهي�ز معامل الس�منت 
يف مختل�ف مناطق الب�الد، وع�دت القرار 
باملجح�ف بحق الصناعة الوطنية بش�كل 

عام  وصناعة السمنت بوجه خاص.
رئيس جمعية مصنعي الس�منت املهندس 
نارص ادريس مهدي املدني قال ان صناعة 
االسمنت  استطاعت ومنذ عام 2016 بعد 
ص�دور قرار مجل�س ال�وزراء املرقم 409 
لس�نة 201٥ الذي منع بموجبه اس�ترياد 
االسمنت، من سد الحاجة املحلية من مادة 
االسمنت بأنواعه واملحافظة عى اسعاره 
بما ال يثقل كاهل املواطن العراقي، وبانتاج 

نوعي وفق املواصفات العاملية«.  
واش�ار اىل انه »انطالقا من مب�دأ التكامل 
بني قطاع�ات الدولة املختلف�ة فأن توفري 
املشتقات النفطية احد اسباب نجاح هذه 
الصناعة وقدرتها عى تلبية حاجة السوق 
وع�دم اللج�وء لالس�ترياد والحف�اظ عى 
العملة الصعبة، واهم هذه املش�تقات هي 

مادة النفط االس�ود HFO التي تس�تخدم 
للحرق يف االفران ويف محطات توليد الطاقة 
الكهربائية التابعة ملعامل االسمنت«، الفتا 
اىل ان »اس�تمرار تجهيزها وفق الحصص 
املق�ررة م�ن وزارة النف�ط يعن�ي تنفي�ذ 
خط�ة االنتاج والتجهيز وف�ق حاجة البلد 
الس�نوية، وق�د تضمنت الفق�رة) 2 (من 
القرار اعاله دعم الحكومة لس�عر الوقود 
يف معام�ل القط�اع العام، واملش�اركة بني 

القطاعني العام والخاص«. 
وق�ال: »رغ�م ارتفاع س�عر رصف الدوالر 
وارتفاع اس�عار النفط االسود خالل شهر 
ش�باط من العام الجاري من 100 اىل 1٥0 
دين�ار لل�رت الواحد ف�ان كاف�ة الرشكات 
حافظت عى تعهداتها امام مجلس الوزراء 
بع�دم زيادة س�عر بيع طن االس�منت عن 
)90 ال�ف دين�ار للطن مط�روح يف املعمل 
عى اساس سعر النفط االسود 100 دينار 
/ ل�رت( واس�تمرت بس�د حاج�ة الس�وق 

املحلية«. 
واكد املدني ان »ق�رار وزارة النفط بزيادة 
االسعار مرة اخرى اىل ) 2٥0 دينار / لرت ( 
مثل لنا صدمة، االمر الذي يش�كل خسائر 

جسيمة يف رشكات القطاع العام والخاص 
عى ح�د س�واء تق�در بماليني ال�دوالرات 
سنويا ويجعل الرشكات امام مفرتق طرق، 
بني اغالق املصانع والتسبب بتسيح االف 
العامل�ني فيها وت�رر عوائله�م بالبقاء 
ب�دون مص�در معيش�ة وتهدي�د تجرب�ة 
االستثمار يف العراق، او زيادة اسعار البيع 
ع�ى املواطنني بما ال يقل ع�ن ) 10 دوالر 

للط�ن الواح�د( بس�بب رفع س�عر النفط 
االس�ود، وهذا ما س�يثقل كاهله�م ويزيد 
م�ن معاناته�م ويثقل كاه�ل الدولة وهي 
مقبلة عى اعمار البالد وانش�اء مش�اريع 
البن�ى التحتي�ة واعم�ار ما دم�ره داعش 
االرهابي واملبادرات التي قدمتها حكومتنا 

مثل مبادرة داري السكنية«. 
ونظ�م ع�رشات االالف من عم�ال معامل 

االس�منت وقفات احتجاجي�ة يف معاملهم 
ع�ن  بالع�دول  النف�ط  وزارة  مطالب�ني 
قرارهم بزيادة س�عر بيع اللرت الواحد من 
النف�ط االس�ود م�ن 1٥0 دين�ار اىل 2٥0 
دينار للرت الواحد واال فسوف ينقلون هذه 
االحتجاج�ات من معاملهم اىل مبنى وزارة 
النف�ط العراقي�ة واغالقه�ا تمام�ا لحني 
حصولهم عى امر من وزارة النفط باعادة 

سعر اللرت اىل 1٥0 
يذك�ر ان وزارة النف�ط / الدائرة الفنية قد 
اصدرت يف وقت س�ابق من الشهر الجاري 
الكتاب ذي العدد : ف3 / س/169/ 33٧6 
بتاريخ 2022/9/8 واملتضمن زيادة سعر 
النف�ط االس�ود املجه�ز ملعامل االس�منت 
االمر ال�ذي دفعهم للتظاهر النهم يوقنون 
ب�ان مث�ل ه�ذا الت�رصف يدف�ع اصحاب 
روؤس االم�وال واصح�اب معامل القطاع 
الخاص اىل اغالق كامل لقس�م من املعامل 
وجزئي لبعض املعام�ل االخرى مما يؤدي 
ايل تسي�ح ع�رشات االف م�ن العاملني يف 
هذا املجال بالت�ايل فقدان مئات االالف من 
عوائل العاملني يف مجال االس�منت ملصدر 

دخلهم الوحيد 

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


