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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أصدرت اللجنة التنظيمي�ة للتظاهرات الرافضة 
لنتائج االنتخابات يف بغداد واملحافظات، مطالبها 

لتصحيح مسار العملية االنتخابية.
وقال�ت اللجن�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، »ايه�ا املتظاه�رون واملعتصمون 
املطالب�ون بالع�دل واالنصاف.. حياك�م الله عىل 
ثباتك�م وايمانك�م وصمودك�م، وانت�م تهتفون 
للمطالب�ة باس�تعادة حقكم املس�لوب وصوتكم 
كل  ش�هدت  س�لمية  تظاه�رة  ع�ر  املنه�وب، 
معاني الضبط واملس�ؤولية يف ظرف هو االخطر 
وتهدي�د هو االك�ر ع�ىل التجرب�ة الديمقراطية 
والعملية السياس�ية برمتها ،منذ سقوط النظام 

الديكتاتوري املقيت«. 
وأض�اف البيان »ها وقد اجتمع�ت عليكم ارادات 
خارجي�ة وداخلي�ة القصائك�م وتنحيتك�م ع�ن 
املش�هد الس�يايس واملش�اركة يف بن�اء الوط�ن 
واعم�اره، ندعوكم اىل املزيد من املرابطة والثبات 
الن عدوكم ايقن -تماما- ان حضوركم يف ميدان 
السياس�ة سيفش�ل مش�اريعهم الخط�رة عىل 
مس�تقبل البلد وس�يادته وكرامته من )تطبيع( 
وقب�ول املخطط�ات الخبيثة كما انه�ى من قبل 

واسقط املشاريع العسكرية«. 
وأضاف »لق�د عمد اعداء الع�راق اىل أكر عملية 
}تزوي�ر{ حيث امت�دت اياديهم للتالع�ب بنتائج 
االنتخاب�ات االخرة عر مفوضية التملك ابس�ط 
العم�ل  وقي�م  واالس�تقاللية  املهني�ة  مب�اديء 
الرفيع«.  وتاب�ع البيان »اننا يف الوقت الذي نؤكد 

فيه تجديد رفضنا لنتائج االنتخابات.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئيس الرتك�ي رجب طيب أردوغان، أمس الس�بت، 
إنه أمر وزارة الخارجية باعتبار عرشة س�فراء، من بينهم 
سفراء من الواليات املتحدة وأملانيا وفرنسا »أشخاصا غر 
مرغوب فيهم« بس�بب دعوتهم لإلف�راج عن رجل األعمال 

عثمان كافاال.
وق�ال أردوغ�ان خ�الل زيارة لوس�ط تركيا »أم�رت وزير 
خارجيتنا بالتعامل يف أرسع وقت مع إعالن هؤالء السفراء 
الع�رشة )ع�ر اعتبارهم( أش�خ�����اصا غ�ر مرغوب 

فيهم«، من دون أن يعلن موعدا محددا لذلك.

وكان الرئيس الرتكي قد شن الخميس املايض هجوما عىل 
س�فراء الدول العرش، وقال إنه أبل�غ وزارة خارجية بالده 
ب�«أننا ال نس�تطيع أن نس�مح ألنفس�نا باس�تقبالهم يف 
بالدنا«.ويف بيان صدر مس�اء االثن�ن املايض دعت كل من 
كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وأملانيا وهولندا ونيوزيلندا 
والنروي�ج والس�ويد والواليات املتحدة إىل »تس�وية عادلة 
ورسيعة لقضية« الناشط املعارض ورجل األعمال عثمان 
كافاال املس�جون رهن املحاكمة منذ أربع س�نوات. وجاء 
يف البي�ان إن »التأخ�ر املس�تمر يف محاكمت�ه )...( يلقي 
بظالل الش�ك عىل احرتام الديموقراطية وس�يادة القانون 

وشفافية النظام القضائي الرتكي«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أوىص مجلس املفوض�ن يف مفوضية 
االنتخاب�ات، أمس الس�بت، برد 294 
طعن�اً جدي�داً بالنتائج وذل�ك بعد رد 

174 طعناً. 
وذكر بيان للمفوضية تلقت املستقبل 
»اس�تمرت  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
ه�ذا اليوم الجمع�ة 22 ترشين األول، 
بدراس�ة الطع�ون املقدم�ة إليها وتم 
تدقيقها من قبل القسم املعني، حيث 
ت�م ع�رض 29٥ طعًن�ا ع�ىل مجلس 
املفوض�ن هذا الي�وم الجمع�ة وبعد 
التحقيقي�ة  اإلج�راءات  اس�تكمال 
األدل�ة والتوصي�ة  الالزم�ة يف ض�وء 
ب�رد 294  املجل�س  املرفوع�ة، أوىص 
طعًن�ا ألس�باب مختلف�ة أهمها خلو 
الطعن من الدليل أو مخالفته ألحكام 
امل�اده ٣٨ /أوالً م�ن قانون انتخابات 

مجلس النواب العراقي النافذ حيث ان 
الطاعن لم يحدد املحطة او املركز الذي 
يطع�ن بنتائج�ه وطلبه فت�ح جميع 
محطات الدائ�رة االنتخابيه أو لثبوت 
املعلن�ة، وسرتس�ل  النتائ�ج  تطاب�ق 
هذه الطعون م�ع التوصية اىل الهيئة 
القضائية لالنتخابات للبت فيها وفقا 

للقانون«. 
وأض�اف البي�ان »كم�ا ق�رر املجلس 
والف�رز  الع�د  إع�ادة  املوافق�ة ع�ىل 
الي�دوي لبع�ض املحط�ات االنتخابية 
املطع�ون به�ا بن�اًء ع�ىل طع�ن أحد 
املرش�حن يف محافظ�ة  كركوك كونه 
جاء مدعًما باألدلة، وسيقوم املجلس 
بتقدي�م التوصي�ة املناس�بة بش�أنها 
بعد اس�تكمال إجراءات الع�د والفرز 
الي�دوي« مبين�ا إن »ف�رز األص�وات 
وعدها يدوي�اً يكون بحض�ور ممثيل 
املرشحن املتنافسن يف هذه املحطات 
وف�ق مواعي�د وإج�راءات وآليات يتم 

تحديده�ا الحقاً والتبليغ بها قبل مدة 
مناسبة«. 

وأش�ار اىل ان�ه »س�يتم النظ�ر ببقية 
الطعون تباعاً، عىل أن تقوم املفوضية 
ببيان املوقف اليومي للطعون يف بيانات 
مس�تمرة عىل ضوء ما يتم النظر فيه 
يومي�اً لحن إكمالها جميعاً«. إىل ذلك، 
أعلن�ت املفوضية العليا لالنتخابات أن 
نتائ�ج الطعون س�تعرض عىل املوقع 
االلكرتون�ي خ�الل األي�ام املقبلة بعد 
االنتهاء من عمليات التدقيق، مش�رة 
إىل أنه�ا س�تعتمد نتائ�ج االنتخابات 
األولي�ة يف ح�ال الطعون ل�م تغر من 

تلك النتائج. 
وق�ال عض������و الفري�ق اإلعالمي 
ملفوضي�ة االنتخابات مهن�د إنه »بعد 
انته�اء فح�ص الطع�ون ودراس�تها 
وتدقيقها ومن ث�م تح��������ويلها 
بتقرير اىل مجل�س املفوضن، نحاول 
خ�الل األي�������ام املقبل�ة، إنه�اء 

كل عم����لي�ات التدق���������ي�ق 
ودراس�ة الطعون وتصنيفها حس�ب 
األهمي�ة، وبعدها تع�رض عىل املوقع 

االلكرتوني«.
وأض�اف أن »ع�دد الش�كاوى حت�ى 
قدم�����ت  بل�غ  1400طع�ن،  اآلن 
إىل املفوضي�ة م�ن قبل املتنافس�ن يف 
االنتخابات«، مبيناً أن »عدد املحطات 
التي تم تحديدها ال بأس به، وال نعرف 
فحواها إالاّ من خالل لجان مختصة«.

وم�ن  اللج�ان،  »ه�ذه  أن  وتاب�ع 
خ�الل عملي�ة الفح�ص والتدقي�ق يف 
املحطة،تحول اىل العد والفرز اليدوي، 
وبع�د ذل�ك نق�رر إن كان�ت تؤثر عىل 

نتائج االنتخابات أم ال«. 
وأش�ار إىل أن » النتائج األولية س�يتم 
اعتمادها، يف ح�ال عدم وجود طعون 

تغر من نتائج االنتخابات«.
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أمانة جملس الوزراء تزف للمواطنني برشى ختص الرتفيعات
     بغداد / المستقبل العراقي 

ردت األمان�ة العامة ملجل�س الوزراء عىل كت�اب وزارة املالي�ة بخصوص الغبن 
والقرار املجحف الذي يحصل بحق املوظفني يف وزارات ومؤسسات الدولة بشأن 

الوصف الوظيفي.
وطالب�ت أمان�ة مجل�س ال�وزراء وزارة املالية بتنفي�ذ قرارها بإلغ�اء الوصف 

الوظيفي وترفيع املوظفني الذين ال يتحملون أخطاء دوائرهم.
وكانت وزارة املالية، خاطبت األمانة العامة ملجلس الوزراء بش�أن إلغاء الوصف 

الوظيفي »املجحف«.
وبحس�ب خطاب للوزارة اىل أمانة مجلس الوزراء حصلت وكالة }الفرات نيوز{ 
عىل نس�خة منه فان الطلب يخص حول ترفيع املوظفني يف وزارات ومؤسسات 
الدولة الذين ترضروا من مسألة ترفيعهم عىل الرغم من مرور سنوات عدة عىل 

استحقاق ترفيعهم اال انهم لم يتم ترفيعهم بحجة الوصف الوظيفي.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أص�درت اللجن�ة التنظيمي�ة للتظاه�رات الرافض�ة 
لنتائ�ج االنتخاب�ات يف بغداد واملحافظ�ات، مطالبها 

لتصحيح مسار العملية االنتخابية.
وقالت اللجنة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، »ايه�ا املتظاه�رون واملعتصم�ون املطالب�ون 
بالعدل واالنصاف.. حياكم الله عىل ثباتكم وايمانكم 
وصمودكم، وانتم تهتفون للمطالبة باستعادة حقكم 
املس�لوب وصوتك�م املنه�وب، عرب تظاهرة س�لمية 
ش�هدت كل معاني الضبط واملس�ؤولية يف ظرف هو 
االخطر وتهدي�د هو االكرب عىل التجربة الديمقراطية 
والعملي�ة السياس�ية برمته�ا ،منذ س�قوط النظام 

الديكتاتوري املقيت«. 
وأض�اف البي�ان »ها وق�د اجتمع�ت عليك�م ارادات 
خارجي�ة وداخلية القصائكم وتنحيتكم عن املش�هد 
السيايس واملشاركة يف بناء الوطن واعماره، ندعوكم 
اىل املزي�د م�ن املرابط�ة والثب�ات الن عدوك�م ايق�ن 
-تماما- ان حضوركم يف ميدان السياس�ة سيفش�ل 
مش�اريعهم الخطرية عىل مس�تقبل البلد وس�يادته 
وكرامته من )تطبيع( وقبول املخططات الخبيثة كما 

انهى من قبل واسقط املشاريع العسكرية«. 
وأضاف »لقد عمد اع�داء العراق اىل أكرب عملية }تزوير{ 
حيث امتدت اياديهم للتالعب بنتائج االنتخابات االخرية 
عرب مفوضية التملك ابسط مباديء املهنية واالستقاللية 
وقي�م العمل الرفيع«.  وتاب�ع البيان »اننا يف الوقت الذي 
نؤكد فيه تجديد رفضنا لنتائج االنتخابات، نطالب كذلك 
محاكم�ة اعض�اء املفوضية العلي�ا لالنتخاب�ات كونها 
ش�اركت بمخطط التالعب بمص�ري االصوات وباتت اداة 
طيعة بايدي اولئك الذين يخططون لخلط االوراق والدفع 
بالع�راق نحو املخططات االمريكية من صفقة القرن اىل 

}التطبيع{ مع العدو الصهيوني الغاشم«. 
وأكدت اللجنة ان مطالبها هي:

أوالً: نطالب االمني العام لالمم املتحدة باس�تبدال رئيسة 
البعثة بالعراق }جينني بالس�خارت{ النها مارست دورا 

بعيدا عن املهمة التي اوكلتها لها االمم املتحدة ومارست 
دورا مش�بوها بالتدخ�ل بنتائ�ج االنتخاب�ات، ناهي�ك 
م�ن تدخلها بش�ؤون البلد االخرى والت�ي اثارت انزعاج 
العراقي�ني مثلما ندعو االمم املتح�دة اىل اعادة التحقيق 
بنتائج االنتخابات االخرية يف بلدنا واالستعانة بالتقارير 
التي كتبها مراقبوهم وتضمنت العرشات من الخروقات 

واالخطاء«. 
ثاني�ا: ندعو االتحاد االوروبي اىل اخذ دوره باالس�تفادة 
من التقارير التي س�جلها مراقبوه�م اثناء تواجدهم يف 
مراكز االنتخابات وقد وثقوا هزالة عمل املفوضية العليا 
وسوء ادائها وانحيازها وحبذا زيارة وفد منكم اىل سوح 

االعتصام للقاء املبارش باملعتصمني وتفهم مطالبهم. 
ثالثاً: نطالب مجلس القضاء االعىل واملحكمة االتحادية 
اىل انه�اء حال�ة املماطل�ة والتس�ويف الت�ي تعتمده�ا 
املفوضية بالتعاطي مع الطع�ون املقدمة بالعرشات اىل 

اللجنة القضائية، وارصارها عىل مصادرة ارادة الناخبني 
ورسقة اصواتهم. 

وأعلن�ت اللجنه انه »يف ح�ال اس�تمرار املفوضية العليا 
لالنتخاب�ات بنهجها يف تجاهل املطالب الحقة للش�عب، 
ورضوخها لالرادات الداخلي�ة والخارجية وجر البالد اىل 
مواط�ن الخطر، س�نتخذ االجراءات الكفيلة بمحاس�بة 
جميع من ش�ارك به�ذا املخطط من اعض�اء املفوضية 

وفقا للطرق املناسبة. 
ودع�ت »حكوم�ة ترصيف االعم�ال، بالتعام�ل بمهنية 
واحرتام ارادة الش�عب وعدم اس�تخدام الط�رق امللتوية 
بغلق الطرق العامة البعيدة عن أماكن االحتجاج لغرض 

إثارة الرأي العام«. 
وأش�ارت اىل ان »جميع النش�اطات واالحتجاجات التي 
رافق�ت تظاهراتنا واعتصاماتنا عربت عن صدق نوايانا 
باننا اصحاب حق ونهدف الس�تعادة االصوات املرسوقة 

والنريد البناء امتنا سوى الخري والرفاه«. 
وأكدت انه »سواء للمفوضية العليا لالنتخابات او ملن 
ش�ارك بهذا املخطط بتغيري نتائ�ج االنتخابات باننا 
نمنحهم مهلة ملدة )72( س�اعة بدأ من توزيع البيان 
العادة االم�ور اىل نصابها وارجاع االصوات املرسوقة 
س�يأخذ  واالّ  املظلوم�ني  وإنص�اف  اصحابه�ا،  اىل 
احتجاجن�ا واعتصامنا منهجا اخ�ر وتطورا يضمن 
ع�ودة الح�ق الهله ومحاس�بة م�ن اق�رتف جريمة 
التالع�ب باالصوات وش�ارك بهذه املؤام�رة الكربى، 

وقد أعذر من أنذر«. 
واختتمت اللجنة املنظمة للتظاهرات بيانها بالقول، 
»ال يس�عنا اال ان نتق�دم بواف�ر الش�كر واالمتن�ان 
اىل قواتن�ا االمني�ة البطلة لحس�ن التعام�ل ومهنية 
االداء ،كم�ا نتقدم بالش�كر مل�ن وقف معن�ا بالدعم 
اللوجس�تي وش�كرا لوس�ائل االعالم التي عربت عن 
مظلومية الش�عب ونقلت وقائع التظاهرات بمهنية 
وامان�ة، وكلنا فخ�ر واعت�زاز لالبط�ال املرابطني يف 
س�وح التظاه�ر واالعتص�ام ،وه�م يؤدون رس�الة 
الوطن والدفاع عن حقوق شعبه، وكذلك يف تعاملهم 
الحض�اري م�ع حس�ن التظاه�ر واح�رتام القوات 
االمني�ة واللجان االمنية ولنا يف صربكم وش�جاعتكم 
االم�ل االكرب الع�ادة الح�ق الهل�ه واس�تقامة التجربة 

الديمقراطية يف بلدنا فانتم حماتها«.
إىل ذلك، بدأ املعتصمون نصب شاش�ة عمالقة يف س�احة 
االعتصام�ات الرافض�ة لنتائج االنتخاب�ات بالقرب من 

املنطقة الخرضاء وسط بغداد.
وخرجت احتجاجات شعبية بمختلف املحافظات منددة 
بنتائج االنتخابات وحصول تزوير فيها وسط مطالبات 

بإعادة العد والفرز اليدوي لجميع املحطات. 
وكان�ت االنتخاب�ات الربملاني�ة املبكرة الت�ي تمت يف 10 
ترشي�ن االول الج�اري، قد بلغت نس�بة املش�اركة فيها 
حسب املفوضية 43 باملئة، بواقع مشاركة أكثر من 9.5 
ماليني ناخب أدل�وا بأصواتهم، من أصل نحو 22 مليون 
يحق لهم التصويت، ممن يملكون البطاقات البيومرتية 

طويلة األمد والبطاقات االنتخابية القصرية األمد.

طالبت بتصحيح »مسار االنتخابات«.. واستبدال ممثلة »يونامي«.. وتدخل القضاء واالحتادية

جلنة التظاهرات تلوح بالتصعيد: »أعذر من أنذر«
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      بغداد / المستقبل العراقي

مفوضي�ة  يف  املفوض�ني  مجل�س  أوىص 
االنتخاب�ات، أمس الس�بت، ب�رد 294 طعناً 

جديداً بالنتائج وذلك بعد رد 174 طعناً. 
وذك�ر بي�ان للمفوضي�ة تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، »اس�تمرت املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات هذا اليوم الجمعة 
22 ترشين األول، بدراس�ة الطعون املقدمة 
إليها وت�م تدقيقها من قبل القس�م املعني، 
حي�ث ت�م ع�رض 295 طعًن�ا ع�ىل مجلس 
املفوضني هذا اليوم الجمعة وبعد استكمال 
اإلج�راءات التحقيقية الالزمة يف ضوء األدلة 

والتوصية املرفوعة، أوىص املجلس برد 294 
طعًنا ألس�باب مختلفة أهمه�ا خلو الطعن 
م�ن الدليل أو مخالفت�ه ألحكام املاده 3٨ /
أوالً م�ن قان�ون انتخاب�ات مجل�س النواب 
العراق�ي النافذ حي�ث ان الطاع�ن لم يحدد 
املحطة او املركز الذي يطعن بنتائجه وطلبه 
فتح جمي�ع محطات الدائ�رة االنتخابيه أو 
لثبوت تطابق النتائج املعلنة، وسرتسل هذه 
الطعون م�ع التوصية اىل الهيئ�ة القضائية 

لالنتخابات للبت فيها وفقا للقانون«. 
وأضاف البيان »كما قرر املجلس املوافقة عىل 
إع�ادة العد والفرز الي�دوي لبعض املحطات 
االنتخابية املطعون به�ا بناًء عىل طعن أحد 

املرش�حني يف محافظ�ة  كرك�وك كونه جاء 
مدعًم�ا باألدلة، وس�يقوم املجل�س بتقديم 
التوصية املناس�بة بش�أنها بعد اس�تكمال 
إجراءات العد والفرز اليدوي« مبينا إن »فرز 
األصوات وعدها يدوياً يكون بحضور ممثيل 
املرش�حني املتنافسني يف هذه املحطات وفق 
مواعي�د وإج�راءات وآلي�ات يت�م تحديدها 

الحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة«. 
وأش�ار اىل انه »س�يتم النظر ببقية الطعون 
تباعاً، ع�ىل أن تقوم املفوضية ببيان املوقف 
اليوم�ي للطع�ون يف بيان�ات مس�تمرة عىل 
ضوء م�ا يتم النظر فيه يومياً لحني إكمالها 
جميع�اً«. إىل ذل�ك، أعلنت املفوضي�ة العليا 

لالنتخابات أن نتائج الطعون ستعرض عىل 
املوق�ع االلكرتون�ي خالل األي�ام املقبلة بعد 
االنتهاء من عمليات التدقيق، مشرية إىل أنها 
س�تعتمد نتائ�ج االنتخاب�ات األولية يف حال 

الطعون لم تغري من تلك النتائج. 
وق�ال عض�و الفري�ق اإلعالم�ي ملفوضي�ة 
االنتخاب�ات مهند إن�ه »بعد انته�اء فحص 
الطع�ون ودراس�تها وتدقيقه�ا وم�ن ث�م 
املفوض�ني،  اىل مجل�س  بتقري�ر  تحويله�ا 
نحاول خالل األيام املقبلة، إنهاء كل عمليات 
وتصنيفه�ا  الطع�ون  ودراس�ة  التدقي�ق 
حس�ب األهمية، وبعدها تعرض عىل املوقع 

االلكرتوني«.

اآلن  حت�ى  الش�كاوى  »ع�دد  أن  وأض�اف 
بل�غ  1400طع�ن، قدم�ت إىل املفوضية من 
قب�ل املتنافس�ني يف االنتخاب�ات«، مبيناً أن 
»ع�دد املحطات الت�ي تم تحديده�ا ال بأس 
ب�ه، وال نع�رف فحواها إاّل م�ن خالل لجان 

مختصة«.
وتاب�ع أن »هذه اللجان، وم�ن خالل عملية 
الفحص والتدقي�ق يف املحطة،تحول اىل العد 
والف�رز اليدوي، وبع�د ذلك نق�رر إن كانت 

تؤثر عىل نتائج االنتخابات أم ال«. 
س�يتم  األولي�ة  النتائ�ج   « أن  إىل  وأش�ار 
اعتماده�ا، يف حال عدم وج�ود طعون تغري 

من نتائج االنتخابات«.

مفوضية االنتخابات تويص برد ٢٩٤ طعنًا جديدًا بالنتائج
أكدت اعتماد النتائج األولية يف حال مل تغريها الطعون

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال رئيس جه�از األم�ن الوطني 
عبد الغني األس�دي، أمس الس�بت، 
ان مهمتنا االساس هي حفظ امن 
املواطن ومحاربة الفس�اد، الفتاً إىل 
ان الجه�از يعم�ل ف�وق كل امليول 

واالتجاهات.
 وذك�ر مكتب�ه اإلعالم�ي يف، بي�ان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »األخ�ري محافظة كركوك، فيما 
عقد فور وصوله اجتماعاً موس�عاً 
بحض�ور محافظ كرك�وك والقادة 

املس�تجدات  آخر  لبح�ث  األمني�ني 
االمنية يف املحافظة«.  

واضاف البي�ان، ان »رئيس الجهاز 
الحال�ة الصحي�ة للجريحني  تفقد 
املصاب�ني من مديري�ة امن كركوك 
خالل تنفيذهم لواجب اعتقال احد 
افراد ش�بكات االبتزاز يف املحافظة 
موجهاً باملتابع�ة الدقيقة لحالتهم 
الصحي�ة وتقديم الدع�م والرعاية 
املستمرة لهم«، مؤكدا »عىل اهمية 
النوعي�ة  بالواجب�ات  االس�تمرار 
ضد كل م�ن يح�اول زعزعة األمن 

واالستقرار املجتمعي«.

األسدي: جهاز األمن الوطني فوق 
كل امليول واالجتاهات

        بغداد / المستقبل العراقي

أفتت�ح رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس الس�بت، 
املرحل�ة االوىل م�ن طريق بغ�داد الحل�ة، موجهاً رس�الة اىل 

الحكومة القادمة.
وق�ال الكاظم�ي يف كلمة له خ�الل االفتتاح بحس�ب ما ذكر 
مكتب�ه االعالمي: »نفتتح طريق بغداد- حل�ة، وقد تم الجزء 
األول من�ه بنج�اح والعم�ل مس�تمر إلكم�ال باق�ي األجزاء 

وسنتابع التنفيذ عن كثب«. 
واض�اف: »أطلقن�ا خ�الل الفرتة القص�رية له�ذه الحكومة 
مش�اريع مهم�ة يف مج�ال الط�رق والجس�ور، ومنه�ا هذا 

املرشوع والطريق املؤدي اىل مدينة بس�ماية، وعدة جسور يف 
النارصية واملوصل، فضال عن وضع الخطط ملشاريع مهمة، 

أبرزها الطريق الحلقي ملدينة بغداد ومحافظات أخرى«. 
وتابع: »نتطلع اىل إكمال هذه املش�اريع خالل العام القادم، 
وع�ىل الحكومة القادمة العمل عىل انش�اء مش�اريع جديدة 
يف مجال الطرق والجس�ور لتس�هيل حرك�ة املواطنني داخل 

املحافظات وخارجها«. 
وزاد: »نأمل من جميع العاملني العمل بجدية ورسعة التمام 
املشاريع املعمول فيها، نحن يف سباق مع الوقت، ومسؤوليتنا 

أن نسلم العراق لألجيال املقبلة بأفضل صورة ممكنة«. 
واشار اىل ان »العراق يحتاج اىل حشد جميع الجهود الحكومية، 

وجهود القطاع الخاص إليجاد حركة اعمار شاملة يف مختلف 
املجاالت، والسيما الطرق التي تمثل العصب الرئييس للتجارة 

والنقل يف أي بلد«. 
ولف�ت اىل ان�ه »علين�ا تأس�يس بني�ة تحتي�ة اس�رتاتيجية 
للمواصالت، من طرق وجس�ور وغريه�ا بمواصفات عاملية، 
واالخذ بعني االعتبار أن تكون عىل مستوى طموحات األجيال 
املقبلة، موقعنا الجغرايف االس�تثنائي يفرض عمال استثنائيا، 
لنع�زز م�ن قيم�ة موقع بلدن�ا كحلق�ة وص�ل وتواصل بني 

محيطنا«. 
واوضح ان »العراق يستحق منا جميعا بذل املزيد من الجهود، 

ويتعني عىل الجميع أن يكونوا عىل مستوى الطموح«.

        بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت الهيئة الس�يايس للتي�ار الصدري، 
أمس السبت، اجتماعاً مع مرشحي الكتلة 
الصدري�ة الذي�ن ل�م يحالفه�م الح�ظ يف 
الحصول عىل مقعد نيابي خالل االنتخابات 

الترشيعية.    
وقال�ت الهيئ�ة يف بي�ان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه، إنه »التقت رئاس�ة 
الهيئة السياس�ية للتيار الصدري مرشحي 
الكتل�ة الصدرية الذين ل�م يحالفهم الحظ 
يف الحص�ول ع�ىل مقع�د نياب�ي يف جميع 
رئي�س  بحض�ور  الع�راق،  محافظ�ات 
الهيئ�ة السياس�ية للتيار الص�دري نصار 
الربيع�ي والنائب االول لرئيس الهيئة احمد 

املطريي«.  

وأضاف�ت، »وج�رى خالل اللقاء مناقش�ة 
العدي�د من القضاي�ا التي رافق�ت العملية 
االنتخابية التي جرت يف العارش من ترشين 

االول 2021«.  
وتابعت، »وأك�د الربيعي خالل االجتماع أن 
كل مرشح ضمن الكتلة الصدرية لدينا هو 
نائ�ب وال يوجد لدينا مرش�ح خ�ارس ألننا 
لس�نا تجمع�اً انتخابي�اً وانم�ا متواصلني 

باس�تمرار م�ع الجمه�ور، ل�ذا يج�ب أن 
تتواصل�وا م�ع ناخبيك�م ونتعام�ل معكم 
كنواب يف نق�ل طلبات مناطقكم وتيس�ري 

حل مشاكلهم وتقديم الخدمات لهم«.  
من جانبه أشار املطريي وفق البيان، إىل أنه 
»عىل كل مرش�ح أن يكتب مالحظاته حول 
الثغرات التي يعتقد بأنها واجهته لكي يتم 

العمل عىل حلها يف املستقبل«.  

أك�د عض�و يف الح�زب الديمقراط�ي 
الكردس�تاني أن�ه قري�ب م�ن جميع 
الكت�ل السياس�ية لتش�كيل حكومة 

تمثل جميع الطوائف العراقية.
ش�ريوان  الح�زب  يف  العض�و  وق�ال 
الدوبردان�ي إن »الح�زب الديمقراطي 
قريب من الجميع، ونتائج االنتخابات 
أبرزت الكتل الفائ�زة ككتلة الصدرية 
ودول�ة  والديمقراط�ي  والتق�دم 
القان�ون«. وأضاف، »س�تكون هناك 
مفاوض�ات وتفاهم�ات م�ع الكت�ل 
املقبلة  الحكومة  السياسية لتش�كيل 
بعد املصادقة عىل نتائج االنتخابات«.

ولف�ت الدوبردان�ي، إىل إن�ه »ال يوجد 
أي تقاط�ع للح�زب الديمقراطي مع 
أي جه�ة سياس�ية، ويقف بمس�افة 
واحدة م�ع الجميع وفق مبدأ التوافق 
ع�ىل  والعم�ل  الوطني�ة  والرشاك�ة 
تشكيل حكومة تمثل جميع الطوائف 

العراقية«.
وتص�درت الكتل�ة الصدري�ة املنبثقة 
عن التي�ار الصدري بزعام�ة مقتدى 
الصدر نتائ�ج االنتخابات الربملانية ب� 
73 مقع�دا وفق ما اعلنت�ه مفوضية 
االنتخابات، وجاء الحزب الديمقراطي 

باملرابع بحصوله عىل 32 مقعداً.

الكاظمي يفتتح املرحلة االوىل من طريق بغداد     احللة: هذه رسالتي
 إىل »احلكومة القادمة«

اهليئة السياسية يف التيار الصدري ملرشحيها اخلارسين: 
كأنكم فزتم

الديمقراطي الكردستاين: 
هذه احلكومة

 الـتـي نـريـدهـا

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف الناطق باسم جهاز مكافحة االرهاب صباح النعمان، أمس السبت، 
عن آلية اختيار القادة يف الجهاز، مبيناً انهم بحاجة اىل دماء جديدة.

وق�ال النعمان يف ترصيح صحفي إن »الجهاز يمتلك عقيدة وس�رتاتيجية 
ومنهاج ثابت بعمله، ومهامه تكون وفق القانون ويتبع منظومة الختيار 

القادة واالمرين يف الجهاز وفق مبدأ الثقة والوالء واملهنية«. 
واض�اف: »نحت�اج اىل اعداد ودماء جديدة خصوص�ا واننا نعمل حتى االن 
بنس�بة قليلة من ناحية العدد واثرت ظروف البلد االقتصادية بعدم وجود 

تعيينات جديدة يف املوازنات«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وكال�ة ش�ؤون الرشط�ة 
الداخلي�ة  وزارة  يف  وتوابعه�ا 
للف�رتة  واجبته�ا  حصيل�ة  ع�ن 
ولغاي�ة   15/10/2021 م�ن 
تج�اوزت  فيم�ا   ،22/10/2021
العرشات، وأدت جميعها  العمليات 
إىل إنق�اذ مواطن�ني والقب�ض عىل 
مطلوب�ني للقضاء. وجاء العمليات 
بارشاف ومتابعة شخصية من قبل 
الفريق عم�اد محمد محمود وكيل 
وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشطة، 

والحاالت هي كالتايل:
1.حاالت انسانية 14

2.فض املشاجرات 1541
3. ضبط عجالت مطلوبة 56

4.تربع بالدم 22
العن�ف  ح�االت  ع�ىل  5.القب�ض 

االرسي 61
6.القب�ض ع�ىل تج�ار ومروج�ي 

ومتعاطي املخدرات 163
7.القبض عىل متسولني 7٨5

٨.القبض عىل رساق ٨
9.القبض عىل مخمورين 194

10.ضبط حزام ناسف 2
11. احالة متهمني اىل املحاكم 2٨5

12. ضبط اسلحة 66
13. ضبط اعتدة / كدس عتاد 193

14. تنفيذ اوامر القبض 1310
15.القبض عىل ارهابي 10

16. ابط�ال مفع�ول عبوة ناس�فة 
3٨

17. طبع لوحات السيارات 7543
1٨. اصدار اجازات السوق 9135

الس�يارات  س�نوية  اص�دار   .19
16657

20.الدكات العشائرية 7
21.القبض عىل مطلق�ي العيارات 

النارية 24
رشط�ة  قي�ادة  اطاح�ت  كم�ا 
محافظة االنبار بش�خصني ضبط 

بحوزتهم 40 ألف حبة }كبتاجون{ 
يف محافظ�ة االنب�ار  وذكرت قيادة 
الرشط�ة يف بي�ان ان�ه » بن�اًء عىل 
التعليم�ات والتوجيه�ات الصادرة 
من قائ�د رشطة محافظ�ة االنبار 
الفري�ق الحقوق�ي ه�ادي رزي�ج 
اوام�ر  تنفي�ذ  بمتابع�ة  كس�ار 
القض�اء  م�ن  الص�ادرة  القب�ض 
بحق املطلوبني، القت مفارز قس�م 
شؤون املخدرات واملؤثرات العقلية 
القب�ض عىل املته�م )خ.ص.ح.ع( 
يف قض�اء الرطبة وضب�ط بحوزته 
حب�ة  ال�ف  ع�رشون    )20000(
ن�وع كبتاج�ون«.   واضاف�ت، انه 
»ت�م اإلطاح�ة باملته�م )م. ث. م. 
ع( وبحوزت�ه )40(   حب�ة ن�وع 
كبتاج�ون يف مدينة الرمادي، حيث 
ت�م تنظيم مح�رض ضب�ط اصويل 
بامل�واد املضبوطة اع�اله وتوقيف 
املتهمني وف�ق املادة 2٨ مخدرات«. 
من جانبه�ا، اعلنت قي�ادة رشطة 
بغداد عن إلق�اء القبض عىل أربعة 
أش�خاص اختطفوا فتاة متس�ولة 
يف محاول�ة الغتصابها، قبل أن يتم 

إحباط محاولتهم واعتقالهم.
وذك�رت القيادة يف بي�ان أن »أربعة 
قام�وا  مخموري�ن  أش�خاص 
م�ن  تبل�غ  متس�ولة  باختط�اف 
العم�ر 22 عام�اً به�دف االعت�داء 
عليه�ا، إال أن دوريات فوج طوارئ 
بغ�داد الح�ادي ع�رش ردت الحالة 
وقام�ت بمطاردته�م«.  وبينت أن 
الدوري�ات »تمكن�ت م�ن القب�ض 
ع�ىل اثن�ني م�ن املتهم�ني وتحرير 
الفت�اة، فيم�ا الذ اآلخ�ران بالفرار 
لت�رشع ق�وة بأم�رة آم�ر الف�وج 
الحادي ع�رش بمطاردتهما والقاء 
واضاف�ت  عليهم�ا«.   القب�ض 
ان�ه »ت�م اصطحابه�م جميع�ا اىل 
مركز الرشط�ة التخ�اذ اإلجراءات 
القانوني�ة الالزم�ة بحقهم اصوليا 

وفق القانون«.

مكافحة اإلرهاب يتحدث عن »اختيار القادة« 
ويؤكد: نفتقر لالعداد

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة: تنفيذ عمليات يف بغداد 
واملحافظات وانقاذ مواطنني والقبض عىل مطلوبني

        بغداد / المستقبل العراقي

املرك�زي  البن�ك  محاف�ظ  ناق�ش 
العراق�ي مصطفى غال�ب مخيف، 
مع رئيس برنام�ج الخليج العربي 
للتنمية يف الرياض عب�د العزيز بن 
طالل، تب�ادل الخربات ب�ني العراق 
والس�عودية.  وذك�ر بي�ان للبن�ك 
العراقي  املركزي تلق�ت املس�تقبل 
نس�خة من�ه، إن مخي�ف التقى يف 
الري�اض عب�د العزي�ز ب�ن ط�الل 

رئي�س برنام�ج الخلي�ج العرب�ي 
للتنمية خالل زيارته إىل الس�عودية 
حي�ث يرافق�ه وف�د م�ن القط�اع 
املرصيف العراقي.  وناقش الطرفان 
التعاون  »أهمي�ة  البي�ان  بحس�ب 
املشرتك وتبادل الخربات بني العراق 
و الس�عودية«.  يذك�ر أن برنام�ج 
العربي للتنمي�ة )أجفند(  الخلي�ج 
يعم�ل كمنظم�ة إقليمي�ة تنموية 
مانح�ة، تدعم وتش�جع االبتكار يف 

مجاالت التنمية البرشية.

خميف وبن طالل يناقشان تبادل اخلربات 
بني العراق والسعودية

-
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إعالن للمرة الثانية
نظرا لعدم حصول راغب باالعالن االول 

ت )8( عدم استجابة العطاءات يف االعالن االول
عىل حساب مشاريع تنمية األقاليم لسنة 2021  

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية
يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني والرشكات العامة املختصة لتقديم عطاءاتهم للمناقصات  

واملدرجة يف الجدول أدناه:
ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

 عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرس�مي ( وكما موضحة بورقة 
بيانات  ملقدمي العطاءات .

عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة 2.5 منها .
متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .

بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط /  سكرتري لجنة فتح العطاءات (.
 يتم تس�ليم العطاءات إىل )املقر البديل لديوان محافظة واس�ط مجاور قيادة رشطة واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الس�اعة الثانية عرش ظهرا من يوم ) االحد   ( املصادف  7  
/2021/11 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط 

/ الكوت / شارع النسيج / مبنى مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم )االحد ( املصادف 7  / 11  /2021 .
كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املش�اريع االس�تثمارية( 
ويتضمن اإلش�ارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واس�ط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة 
وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( وتكون صادرة 

وفقا لنموذج البنك املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة أو احد املس�اهمني أومن يخوله بموجب وكالة صادرة من 

كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الصغرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .
 إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة  ويتحمل من ترسو عليه املناقصة كامل مبلغ النرش يف حالة عدم احالة املناقصات االخرى يف هذا االعالن.
يلتزم مقدم العطاء بتصحيح االخطاء الحسابية وكشف التوازن وبخالفة يتم استبعاده ويصادر ضمان دخول املناقصة وبدون قرار قضائي .

لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.
يف حالة كون هناك عقود مش�اريع يف ذمة مقدم العطاء مس�تمرة او متأخرة  ال س�باب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل مقدم العطاء  تقديم ما يثبت املقدرة الفنية والس�يولة 
املالية والكادر الفني لتنفيذ املرشوع املعلن  وان تكون الحسابات الختامية ملقدم العطاء رابحة ألخر سنتني كحد ادنى  وان تكون السيولة املالية  تغطي املشاريع السابقة واملعلنة ذلك لضمان  
تنفيذ املرشوع املعلن دون التأثري عىل املش�اريع الس�ابقة  ويف حالة عدم وجود مش�اريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم تعهد خطي بذلك . وبخالفة يس�تبعد العطاء عمال بضوابط رقم 12 

امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.

إعالن الول مرة 
مناقصة 2021/9/116

تنفيذ مرشوع تبليط طريق سيالة الطابو يف قضاء النعامنية
عىل حساب الرشكة الناكلة رشكة ) الله للمقاوالت العامة ( ضمن تبويب 14-13-1-3-24-43-2

وفقا لوثيقة تنفيذ عقود االشغال القياسية  الصغرية
1.يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من ال�رشكات املقاولة واملقاولني العراقيني 
وال�رشكات العامة املختصة لتقديم عطاءاته�م للمناقصة اعاله  وبكلفة تخمينية 1,352,701,850/ مليار وثالثمائة واثنان وخمس�ون 

مليون وسبعمائة وواحد الف وثمانمائة وخمسون دينار عراقي وبمدة تنفيذ 240 يوم  .
2.ان املناقصه لهذه املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

3. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( 
خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بورقة بيانات  ملقدمي العطاءات .

4.عىل مقدم العطاء االلتزام بكامل الوثيقة القياسية للمرشوع وتقديم جميع ماهوا  مطلوب يف ورقة بيانات املناقصة مادة 2.5 منها .
5.متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة :- كما هي يف محددة الجزء الثالث )معايري التقييم و التأهيل( .

6.بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط 
/  سكرتري لجنة فتح العطاءات (.

7. يتم تسليم العطاءات إىل )املقر البديل لديوان محافظة واسط /مجاور قيادة رشطة واسط / سكرتري لجنة فتح العطاءات ( قبل الساعة 
الثاني�ة ع�رش ظهرا من يوم )االحد( املصادف   7 /  11   /2021 وهو )تاريخ غلق املناقصة( , علما بان العطاءات املتأخرة س�وف ترفض 
وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع النس�يج / 

مبنى مديرية بلديات واسط( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) االحد  ( املصادف  7 / 11  /2021 .
8.كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ( معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة 
العامة واملحلية )نفقات املش�اريع االستثمارية(  بمبلغ )27054037/ س�بع وعرشون مليون واربع وخمسون الف وسبع وثالثون دينار 
عراقي (ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني 
للم�رصف الص�ادر منه نافذة ملدة ال تقل ع�ن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة ع�ىل أن تكون التأمينات األولية 
باس�م مقدم العطاء أو)أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات املش�اركة بموجب عقد مش�اركة ( وتكون صادرة وفقا لنموذج البنك 

املركزي وبخالفة يتم استبعاد العطاء لذا يقتيض التنويه .
9.إن م�دة نفاذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاري�خ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون م�ن قبل املدير املفوض للرشكة أو 
احد املساهمني أومن يخوله بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
10.إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

11.يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الصغرية( بكافة أقس�امها فأنه س�يتم استبعاد عطاءه مما 
يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم .

12. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
13.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

14. لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت وألي سبب وليس ملقدم العطاء املطالبة بالتعويض وان  ثمن املناقصة غري قابل للرد.
15. يف حالة كون هناك عقود مشاريع يف ذمة مقدم العطاء مستمرة او متأخرة  ال سباب خارجة عن ارادته او يف طور االحالة يوجب عىل 
مقدم العطاء  تقديم ما يثبت املقدرة الفنية والس�يولة املالية والكادر الفني لتنفيذ املرشوع املعلن  وان تكون الحس�ابات الختامية ملقدم 
العطاء رابحة ألخر س�نتني كحد ادنى  وان تكون الس�يولة املالية  تغطي املشاريع السابقة واملعلنة ذلك لضمان  تنفيذ املرشوع املعلن دون 
التأثري عىل املش�اريع الس�ابقة  ويف حالة عدم وجود مش�اريع بذمة مقدم العطاء يجب تقديم تعهد خطي بذلك . وبخالفة يستبعد العطاء 

عمال بضوابط رقم 12 امللحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2لسنة 2014 املعدلة.
مع التقدير

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

اعالن للمرة الثالثة  
مناقصة عامة رقم ) 2021/8/47(

اسم املناقصة )تنفيذ شبكات امطار وثقيلة مع تصميم وتنفيذ حمطة مشرتكة يف حي الثقلني واالصالح يف قضاء الكوت (
ضمن املنهاج االستثامري وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية  وفقا للتبويب )8-3-5-4-1-55-1(

1 �  نظرا لعدم استجابة الرشكات املقدمة يف االعالنني االول والثاني  يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم 
لعمل )تنفيذ ش�بكات امطار وثقيلة مع تصميم وتنفيذ محطة مش�رتكة يف حي الثقلني واالصالح يف قضاء الكوت ( وللمرة الثالثة بكلفة تخمينية 10,376,650,000 دينار عراقي 

وبمدة أنجاز )365( يوم من تأريخ املبارشة 
2�  إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

3- فع�ىل مقدم�ي العط�اءات املؤهل�ني والراغبني من ال�رشكات املقاولة واملقاول�ني العراقيني ذات التصنيف ) ثالثة  انش�ائي( ناف�ذة والرشكات العامة وكذلك ال�رشكات العربية 
واألجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي 

العطاءات.
4- متطلب�ات التأهي�ل الفنية واملالية املطلوبة : خربة عامة )تقديم عمل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 س�نوات قبل املوع�د النهائي لغلق املناقصة ( -  خربة تخصصية بمبلغ 
)7,263,655,000/  ومع�دل اإليراد الس�نوي :) 10,376,650,000/ والس�يولة املالي�ة املطلوبة 2,558,626,100 باإلضاف�ة إىل املعايري املحددة يف الج�زء الثالث )معايري التقييم 

والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها .
5- يتم تقديم تعد خطي بعدم وجود عقود مربمة مع الرشكة من أي جهة تعاقدية حكومية تم االخفاق يف تنفيذ التزاماتها وادى اىل سحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع 

مختلف عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم تحسب بعد يف كافة املؤسسات الحكومية سواء يف املحافظة او خارجها .
6-عىل  مقدم العطاء تقديم عدد املشاريع التي بعهدته و الغري منجزة  ونسب انجازها وللجنة التحليل استبعاد العطاء متى ما رأت بان عدد املشاريع التي بعهدة الرشكة تجعلها 

غري قادرة فنيا وماليا عىل تنفيذ هذا املرشوع .
7-عىل الرشكات تقديم ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

8-املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتش�مل جنس�ية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنش�طته الجديدة ، مدرج  يف القائمة الس�وداء 
أو م�درج يف قائم�ة ال�رشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املش�اركة يف عمليات التعاقدات العامة أو اس�تنادا إىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة 
/ مجلس االمن للمش�اركة يف املناقصات ,  ال يوجد تضارب يف املصالح،الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مس�تقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  

التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.

ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية )واملسجلة( يف وزارة التجارة/دائرة تسجيل الرشكات تقديم شهادة تأسيس  الرشكة ويف حالة كونها غري مسجلة يف 
العراق تقديم ما يثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السفارة  العراقية أو امللحقية التجارية العراقية يف ذلك البلد.

رابعا – كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب  معنونة  إىل محافظة واسط / قسم العقود.
خامسا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .

9-بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسط /  سكرتري لجنة فتح العطاءات ( لغاية 
4/ 2021/11 الس�اعة 12 ظه�را وهو )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمس�ون أل�ف دينار غري قابلة للرد, علما بان العطاءات 
املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع املفتاح / ديوان محافظة واسط  

)املقر البديل( مجاور قيادة الرشطة / الطابق االريض / قاعة لجنة الفتح  ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) الخميس( املصادف 4/ 2021/11.
10-كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( وبمبلغ )157,000,000/ مائة وس�بعة وخمس�ون مليون دينار عراقي (  
معنون إىل محافظة واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن اإلشارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة 
واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم 
مقدم العطاء أو)أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكرتونية ويستبعد العطاء يف 

حال كون خطاب الضمان غري داخل يف املنصة االلكرتونية .
11-إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او بصيغة تفويض  وكالة صادرة ومصدقة 
من كاتب العدل  أو بصيغة شهادة تسجيل الرشكة )شهادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات 

املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
12 عىل مقدم العطاء تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني املتتاليتني والتي تسبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسب قانوني معتمد ويف حالة 

عدم امتالك الرشكة الحسابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .
13- ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات

14-يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض  مراعاة  ذلك عند التقديم   .
15-ع�ىل مق�دم العطاء ملئ االس�تمارات الخاصة بالقس�م الرابع من الوثيقة وتقديم ما يثبت املعلوم�ات التي تم تدوينها من قبله وتقديمها يف العط�اء مع كامل الوثيقة وتكون 

مختومة وموقعة من قبله عىل جميع صفحاتها
16- ال يرتتب اي اثر تعاقدي عىل االعالن اعاله وتلغى يف حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي  تعويض او فوات ربح او خسارة  نتيجة ذلك 

17 � يف حالة تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشرتك دون النظر اىل الرشيك االخر استنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة 
العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .

18-يتم تنفيذ املرشوع وفقا للكشوفات الفنية واملخططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات ورشوط ومواصفات .
19-إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

20-يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

من دائرة التسجيل العقاري يف الكرخ الثانية 
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة 

اىل الراهن / روعه عدنان فرج 
نوع التبليغ : اول 

التسلسل او رقم القطعة : 5 / 1501 م 19 غزاليه .
الجنس : ثالث دور مفرزة بصورة غري رسمية .

مقدار الدين 634 / 717 / 953 تسعمائة وثالثة وخمسون 
ملي�ون وس�بعمائة وس�بعة عرش ال�ف وس�تمائة واربعة 

وثالثون دينار .
اسم الدائن املرتهن : املعهد الطبي التقني . بغداد .

محل االقامة املبني بالعقد 651 ز 50 د 15 
بن�اء ع�ىل اس�تحقاق الدي�ن املب�ني اع�اله وطل�ب الدائن 
تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامت�ك يف املحل املبني بالعقد وانه 
ليس لك محل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك مجهول محل 
االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين وتوابعه خالل 
15 يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ ن�رش االعالن واال 

فسيباع عقارك املوصوف اعاله باملزايدة وفقا للقانون .
دائرة التسجيل العقاري يف الكرخ الثانية 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة : 2018/2725

التاريخ : 2021/8/24
اىل / املنفذ عليه / عيل بدر صرب

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من جه�ة ذات اختص�اص انك 
مجه�ول مح�ل االقام�ه وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت 
اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس�تناداً للمادة )27( 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ الكوت خالل عرشة يوماً تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 
وف�ق القان�ون : لذا تق�رر تبليغ بمذك�رة االخب�ار التنفيذ 
لالم�وال الغري منقوله اىل املدين يف العقار املرقم 12/2 م39 
الهورة لقاء طلب الدائن )موىس عبد اللطيف ش�ني( البالغ 
)156,000,000 ( مائ�ة و س�تة و خمس�ون مليون دينار 
فيج�ب عليك دف�ع املبلغ خالل م�دة عرشة اي�ام من اليوم 
الت�ايل للتبلي�غ به�ذه االخب�ار و اال فان االم�ول املحجوزة 
بموجب هذا القرار س�تباع وفق  للقانون و كذالك اس�تنادا 

للمادة )69( من قانون التنفيذ
منفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
������������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2018/1919
التاريخ : 2021/9/30

اىل / املنفذ علي�ه / املدير املفوض لرشكة الغرق للمقاوالت 
العامة و االستشارات الهندسية

لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من جه�ة ذات اختص�اص انك 
مجه�ول مح�ل االقام�ه وليس ل�ك موطن دائ�م او مؤقت 
اومختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس�تناداً للمادة )27( 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ الكوت خالل عرشة يوماً تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات التنفيذ الجربي 
وف�ق القان�ون : لذا تق�رر تبليغ بمذك�رة االخب�ار التنفيذ 
لالم�وال الغ�ري منقول�ه اىل املدي�ن يف العقار املرق�م 1/11 
م28 الريميل�ة و الدبي�ة لقاء طلب الدائن�ني )احمد خضري 
كصيور/وق�اص خضري كصي�ور( البال�غ )24,000,000 
( أربع�ة و عرشون  ملي�ون دينار فيجب علي�ك دفع املبلغ 
خالل مدة ع�رشة ايام من اليوم التايل للتبليغ بهذه االخبار 
و اال فان االمول املحجوزة بموجب هذا القرار س�تباع وفق  

للقانون و كذالك استنادا للمادة )69( من قانون التنفيذ
منفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
������������������������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة بداءة الهندية
العدد 803/ب/2021

التاريخ 2021/10/17
اىل / املدعى عليه )محمد حس�ن مهدي كان يسكن كربالء 

حي االمام املهدي عجل(  مجهول محل االقامة حاليا 
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م 803/ب /2021  يف 
2021/8/26 والذي يقي بالزامك بتس�ليم السيارة املرقمة 
28753/ج بغداد اجرة نوع ش�ريي صال�ون اللون برتقايل 
مصفر موديل 2009 للمدعي خضري عباس حمد وملجهولية 
محل اقامتك وحسب اشعار املختار حسن خلف عيل  مختار 
ح�ي االم�ام امله�دي كرب�الء امل�ؤرخ يف 2012/10/14 لذا 
قررت هذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني 
رس�ميتني ولكم حق االعرتاض خالل عرشة ايام من تاريخ 
النرش وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار  الدرجة القطعية 

وبعد ميض ثالثني يوما من تاريخ النرش 
القايض

عادل بدر علوان

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : 2704/ش2021/1

التاريخ 2021/10/21
اعالن

اىل املدعى عليه / حيدر محمد حسن صادق
اقام�ت املدعية ابتس�ام محمد ج�واد ص�ادق الدعوى 
املرقم�ة اعاله امام هذه املحكم�ة تطلب فيها التفريق 
القضائ�ي وملجهولي�ة مح�ل  اقامتك  فقد ق�رر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني  محليت�ني يوميتني للحض�ور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املوافق يوم 
2021/11/4 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفته جادر

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ االتحادية 

محكمة بداءة الكاظمية 
العدد : 2005 / ب / 2021 
التاريخ : 21 / 10 / 2021 

اعالن 
اىل املدعى عليها / وجدان حمزة جاسم 

اقام املدع�ي ) مصطفى جمال يارس ( الدعوى البدائية 
املرقم�ة اع�اله يطلب فيه�ا ) دفع مبل�غ اربعة ماليني 
وخمس�مائة الف دين�ار عن وصل امانة امل�ؤرخ 7 / 8 
/ 2021 ( وملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ وتايي�د املجلس البل�دي – عليه تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني للحضور امام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف ي�وم 31 / 10 / 2021 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

عيل حسني عيل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف يثرب 
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 

العدد : 130 / ش / 2020 
التاريخ : 21 / 10 / 2021 

م / تبليغ / املدعى عليه ) صدام محمود حسن ( 
اص�درت هذه املحكمة حكم�ا غيابيا بحقك بتاريخ 13 
/ 7 / 2021 بالدع�وى الرشعي�ة املرقم�ة 130 / ش / 
2021 يق�يض بالتفري�ق القضائ�ي بينك وب�ني املدعية 
) س�ندس كري�م حكم ( وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك بالحكم املذكور بصحيفتني محليتني رس�ميتني 
ول�ك حق االعرتاض ع�ىل القرار املذك�ور ويف حالة عدم 
تقديمك طعنا بالقرار خالل امل�دة القانونية فان القرار 

سوف يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

حازم محمد احمد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة :   1625 / 1
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 36  الجزيره

الجنس:  دار 
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  200  م2
املشتمالت :  

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املحاويل يف املزايدة 
العلني�ة العقار املوص�وف اعاله العائ�د للراهن )زينب 
خضري حس�ني( لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن ) مرصف 
الصناع�ي / بابل( البالغ ) 10000000( عرشة  ماليني 
دين�اراً فعىل الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائرة خالل )30( يوم�ًا اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نرش ه�ذا االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمين�ات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 50000000( خمس�ون مليون 
ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف املحاويل

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   1343 / 1

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 36  الجزيره
الجنس:  دار 

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  272.109  م2
املشتمالت :  

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :املالك
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املحاويل يف املزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اعاله العائ�د للراهن )خليف 
جبار جرب( لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرصف الصناعي 
/ بابل( البالغ ) 17000000( سبعة عرش مليون ديناراً 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل )30( يوماً اعتب�اراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االعالن مس�تصحباً معه تأمين�ات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة 
للمبيع البالغة ) 35000000( خمس�ة وثالثون مليون 
ديناراً فقط وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف املحاويل

������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 7577/ش2021/7
التاريخ 2021/10/20

اعالن
اىل املدعى عليه / ستار حمودي جبار

اقامت املدعية )س�جى حس�ن مهدي  ( الدعوى بالعدد 
7577/ش2021/7 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب 
فيه�ا تفريق للهج�ر  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة الجديدة 
4 /النج�ف ق�ررت املحكمة تبليغك بموض�وع الدعوى 
وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعلي�ك الحضور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة الق�ادم املواف�ق ي�وم 2021/11/3 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف املحاويل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة :   41
املحلة او رقم واسم املقاطعة : قصبة االمام

الجنس:  دار 
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  135  م2
املشتمالت :  

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املحاويل يف املزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )حس�ني 
جاس�م محم�د( لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن ) مرصف 
الصناع�ي / بابل( البالغ ) 30000000( ثالثون مليون 
دين�اراً فعىل الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائرة خالل )30( يوم�ًا اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نرش ه�ذا االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمين�ات قانونية 
نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن 10% من القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغ�ة ) 30000000( ثالثون مليون 
ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف املحاويل

������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد /  حجة وفاة / 1798
التاريخ 2021/5/23

اىل  / املدعوه / ازهار قيس حميد
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة غس�ان قيس حمي�د   طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق 
املدع�وه )ازهار قي�س حميد ( ق�ررت املحكمة تبليغك  
يف الصح�ف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام م�ن تاريخ ن�رش االع�الن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 7613/ش2021/7

التاريخ 2021/10/21
اعالن

اىل املدعى عليه / باسم عطوان عبود
اقام�ت املدعية )افراح زهراو انعيم�ة ( الدعوى بالعدد 
7613/ش2021/7 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي تطلب 
فيه�ا تفريق للهج�ر  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار منطق�ة حي 
االنصار/النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع 
الدع�وى وبموعد املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميتني وعليك الحضور ام�ام هذه املحكمة 
يف موع�د املرافعة الق�ادم املوافق ي�وم 2021/11/12 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او 
ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

اثري فاهم محسن
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد 944/ش/2021

التاريخ 2021/10/21
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / كاظ�م فال�ح كاظم مجه�ول محل 
االقامة 

اعالن
الدع�وى   ) املدعي�ة )س�عدية جعف�ر رايض   اقام�ت 
املرقم�ة  944/ش/2021 وموضوعه�ا تفري�ق للهجر 
وان موع�د املرافع�ة فيها يوم 2021/10/28 الس�اعة 
الثامن�ة صباحا  وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر تبليغك 
بصحيفتني محليتني رس�ميتني يوميتني ويف حالة عدم 
حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفقا لالصول
القايض

باسم يوسف الزيادي

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

قسم العقود

مجهورية العراق
ديوان حمافظة واسط

قسم العقود

العدد: 14232
التاريخ: 21/ 10/ 2021

العدد: 14233
التاريخ: 21/ 10/ 2021

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

اسم املناقصةرقم املناقصةت
الكلفة التخمينية 

)دينارعراقي(
مدة 

االنجاز
مبلغ ضمان العطاء 

)دينار عراقي(
هوية التصنيف

مبلغ القطع 
)دينار

75000عارشة انشائي279,000,0001208,370,000تنفيذ شبكات مجاري امطار يف ناحية واسط القديمة 12021-8-74

1,456,111,50020036,402,787.5تطوير شوارع متفرقة يف قضاء النعمانية22021-4-80
ثامنة انشائي 
عارشة كهرباء

100,000

2,417,438,00036072,523,140تطوير شوارع يف حي الربيع يف قضاء املوفقية 32021-4-81
سادسة انشائي 

عارشة كهرباء
150,000

75,000عارشة انشائي249,240,0001207,477,200انشاء الطريق املؤدي اىل قرية الرشيف الريض  يف العزيزية42021-9-87

75000عارشة انشائي152,405,0006016,104,000انشاء طرق قرى يف ناحية واسط القديمة 1.7 كم 52021-9-92

6
-8-106

2021
تنفيذ مياه امطار مع خط دفع يف حي االسالة )االحدب(  

يف قضاء االحراء
75000تاسعة انشائي930,980,00040027929400

7
-12-107

2021
ايصال التيار الكهربائي اىل اجزاء من منطقة حي الرسول 

يف ناحية الشحيمية 
276,285,6001508288568

انشائي عارشة

كهربائي عارشة
75000

82021-3-33

)بناء مدرسة ابتدائية 9 صف عىل القطعة املرقمة 19/2 
م18 ثلث الجزرة B1 وبناء مدرسة ثانوية 12 صف + 

مختربات عىل القطعة املرقمة 101/2 م18 ثلث الجزرة 
B2 و بناء مدرسة ابتدائية 12 صف + قاعة عىل القطعة 

املرقمة 4045/1 م11 الجميلة H1  يف قضاء الحي وناحية 
البشائر (

150000خامسة انشائي2,951,838,00045044277570

العدد : 14189
التاريخ 2021/10/21

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

Public Tender Announcements for Tender No: 018-PC-21-EBS 
Provision of Steam Boiler for PTF Upgrading 

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 Steam Boiler for PTF Upgrading 
Tender No.: 018-PC-21-EBS 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender 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 contractor which has enough experience and ability that can carry 
out the project of Provision of Steam Boiler (Diesel & Gas-fired steam boiler, capacity is 7 ton/h) for PTF 
Upgrading. 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 Tanli tanli@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 return, Social Security 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  November 7th, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile). 
C. Original Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept no less than seven days before the submission deadline date for the purpose of swift answering. 
Contract Person: Tanli tanli@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. 

تعل�ن جمعية أيادي الرحمة اإلنس�انية وه�ي منظمة غري حكومية 
وغ�ري ربحية  ع�ن إجراء مناقص�ه تجهيز اجهزة فني�ة والكرتونية 
ومس�تلزمات حرفية وع�دد يدوي�ة  يف مناطق)البرصة-الزبري-ابي 
الخصيب(( يف محافظ�ة البرصة , ضمن برنامج عمل بالرشاكة مع 

برنامج االغذية العاملي  يف العراق.
الية التجهيز :

آلي�ة التجهيز تك�ون عن طريق مرحلتني  موزعة عىل ثالث  اش�هر, 
املرحلة االوىل تش�مل تجهيز املس�تفيدين يف الربنامج يف مركز مدينة 
الب�رصة . حي�ث ان هذة امل�واد واملعدات س�تمكن املس�تفيدين من 
تمكينهم من تطوير مشاريعهم وبذلك يحسن مصدر دخلهم ودخل 
أرسه�م.  .  واملرحلة الثانية تش�مل منطقتي الزب�ري وابو الخصيب  
م�ع مالحظ�ة ان الكمي�ات املطلوب�ة املبين�ة يف الج�دول ادناه هي  
تخمينية قابلة للزيادة او النقصان بنس�بة حسب عدد املستفيدين . 
و يتم تس�ليم املواد املجهزة  يف اماكن معلومة تحددها جمعية ايادي 
الرحمة. ) و يتكفل من ترسوا عليه املناقصة  تكاليف والية النقل اىل 

مناطق املستفيدين (
آلية التس�ديد تكون يف نهاية كل مرحل�ة، حيث يقوم املجهز بتقديم 
وص�ل باملواد التي ت�م تجهيزها خالل نهاي�ة كل مرحلة اىل  جمعية 
اي�ادي الرحم�ة  ليتم التحاس�ب عليها وتس�ديد قيمته�ا عن طريق 

حوالة مرصفية اىل حساب املجهز.
مدة العقد اربعة أشه�ر , من تاريخ توقيع العقد.

أالجهزة واملعدات املطلوب تجهيزها للمرحلتني :
مالحظة: للراغبني يف التقديم والطالع عىل قائمة املواد املراد تجهيزها, 

يرجى مراسلة الربيد االلكرتوني :
procurement@mercyhands.org•

info@mercyhands.org•
الجدول الزمني الجراءات املناقصة والتنفيذ :

- تب�دأ فرتة التقديم م�ن تاريخ )  24 ترشين االول ( لغاية الس�اعة 
الثالثة ظهرأ من يوم ) 3 ترشين الثاني 2021( .

- تب�دأ فرتة فتح العطاءات والتقييم من تاريخ )4 ترشين الثاني( و 
لغاية ) 5  من ترشين الثاني 2021(.

- يت�م توقي�ع العقد يف ي�وم ) ال 7 ترشي�ن الثان�ي  2021( يف املقر 
الرئييس للجمعية يف بغداد او يف مكتب البرصة .

- عىل الجهات التي ترس�وا عليها العطاء املب�ارشة بتزويد املواد بعد 
توقيع العقد وحسب طلب امر الرشاء وبفرتة ال تتجاوز ال10 ايام..

الية التقديم عىل املناقصة:
عىل الرشكات الراغبة يف أملش�اركة به�ذة املناقصة تقديم العطاءات 
ام�ا يف مقر الجمعي�ة الكائن يف الك�رادة - تقاطع املس�بح - الفرع 
املقاب�ل للمرصف التجاري العراقي – هات�ف )07817359194(  او 
يف مكتب الجمعية يف البرصة  الكائن يف منطقة الجزائر قرب تقاطع 
الخورة-خلف مجمع زارا _هاتف )07723233309( ويقدم العطاء 
يف ظ�رف مغلق ومختوم وعليه اس�م الرشكة واس�م مق�دم العطاء 

ورقم املناقصة و ظرف يحتوي عىل الوثائق التاليه :
العرض الفني:-

1-السرية الذاتية واألعمال السابقة واملماثلة.
2-خطة التنفيذ والق�درة عىل تجهيز االجهزة واملعدات مبينا مصدر 

ومنشاء املواد  وخطة نقل املواد.
العرض التجاري:-

1-قائمة باملواد املجهزة تبني مناشئها, العالمة التجارية للسلعة
2-صور من املواد املطلوبة ومواصفاتها.

الوثائق املطلوبة:-
1-شهادة التسجيل مع البيان التأسييس ومحرض اجتماع الرشكة.

2-براءة ذمه من الرضيبة لعام 2020.
3-امليزاني�ة العمومية للرشكة لعام 2020 مصدقة من مجلس مهنة 

مراقبة وتدقيق الحسابات.
4-هوية غرفة تجارة.

5-مستمسكات املدير املفوض او املخول عنه مع كتاب التخويل.
6-تفاصيل الحساب املرصيف للرشكة.

7-عنوان الرشكة.
8-هاتف وايميل الرشكة.

مالحظات مهمة:-
•يهمل العطاء يف حال نقص يف الوثائق املطلوبة

•ال يستلم العطاء بعد انتهاء مدة االعالن
•اليحق التقديم باكثر من عطاء يف املناقصة نفسها. 

•لغ�رض الحصول ع�ىل معلومات اكث�ر يرجى التواص�ل عىل الربيد 
procurement@mercyhands.org  : االلكرتوني

info@mercyhands.org
التزامات من ترسوا علية املناقصة:

1-تتحمل الجهة املنفذة تكاليف نقل املواد
2-يتكفل من ترسوا عليه املناقصة استحصال املوافقات االمنية لغرض نقل املواد
3-تلت�زم الجه�ة املجهزة باالس�عار وامل�واد التي يت�م تحديدها من 

جمعية ايادي الرحمة وبرنامج االغذية العاملي.  . 
4-تق�وم جمعية ايادي الرحم�ة بدفع املس�تحقات للرشكة املنفذة 

شهرياً بعد نهاية استالم كل وجبة مواد وال توجد دفعات اولية. 
5-طريقة دفع املستحقات تكون عن طريق حوالة مرصفية. وتكون 
عملي�ة الدفع بع�د تقديم الوصوالت االصلي�ة ومطابقتها مع تقرير 

املرصوفات من قبل الجهة املمولة للربنامج.
6-س�تقوم جمعية ايادي الرحمة و برنام�ج االغذية العاملي  بتقييم 
اداء الجهة املنفذة وفقا للمعايري التالية: اسعار السلع, توفري السلع 

املطلوبة, الجودة, الخدمة, االمتثال لرشوط التنفيذ. 
للمعلوم�ات واالستفس�ار الرجاء مراس�لتنا عىل الربي�د االلكرتوني 
 ,)procurement@mercyhands.org or info@mercyhands.org(
سيتم االجابة عىل جميع استفساراتكم خالل مدة اقصاها 24 ساعة 

عدا ايام الجمعة والسبت.

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة 

مديرية رشطة حمافظة واسط واملنشات 
مكتب قائد رشطة املحافظة 

)شعبة العقود(
العدد : مناقصة رقم )1( لسنة 2021 / 31224

التاريخ 23 ترشين االول / 2021
اعادة اعالن للمرة الثانية

مناقصة رقم )1( لسنة 2021
تعلن مديرية رشطة محافظة واس�ط واملنش�ات � شعبة العقود عن دعوتها 
ل�رشكات القطاع الع�ام والخ�اص واملختلط ومن ذوي االختص�اص لتقديم 
عطاءاتها الخاصة ملرشوع )بناء مقر مديرية رشطة واس�ط واملنشات وفقا 
للمواصفات وجداول الكميات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم 
االشغال الهندسية الواقع يف منطقة حي الجهاد يف الكوت واملمول من املوازنة 
االس�تثمارية لل�وزارة وبكلفة تخميني�ة قدرها )7,330,731,500( س�بعة 
مليار وثالثمائة وثالثون مليون وس�بعمائة وواحد وثالثون الف وخمسمائة 
دينار عراقي ال غري لقاء مبلغ قدره )250,000( مائتان وخمسون الف دينار 
عراقي غري قابل للرد واملديرية غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات وتكون مدة 
نفاذي�ة العطاءات املقدمة 90 يوم من تاري�خ غلق املناقصة ويقدم املناقص 
تامينات اولية مقدارها )2%( وعىل ش�كل خطاب ضمان او صك مصدق غري 
مرشوط صادر من مرصف عراقي معتمد معنون اىل مديرية رشطة محافظة 
واس�ط واملنش�ات ونافذ مل�دة )120( يوم من تاريخ غل�ق املناقصة ويتحمل 
من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن وان اخر يوم الستالم العطاءات 
يكون ي�وم )الثالثاء( املوافق 2021/11/2 ويف حال صادف يوم الغلق عطلة 
رسمية فيعترب اليوم الذي يليه يوم الغلق عىل ان تكون جميع اوراق العطاءات 

مرقمة ومفهرسة ومختومة بختم مقدمي العطاءات

جمهورية العراق 
مجل�س القض�اء األع�ىل 

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 
االتحادية 

محكمة األحوال الش�خصية يف س�امراء 
العدد/ 26/ش/2021
التاريخ/2021/9/27

اىل/ املدعى عليه )كاظم محمد صالح( 
م/ن�رش اع�الن

أص�درت محكم�ة األح�وال الش�خصية يف 
س�امراء قرارها املؤرخ يف 2021/2/25 يف 
الدع�وى املرقم�ة 26 /ش/2021 واملقامة 
من قب�ل املدعية )وجدان إس�ماعيل خالد( 
واملتضمن�ة تصحيح الخطأ امل�ادي يف قرار 
الحك�م  املرق�م 93/ش/2018 حي�ث ت�م 
ذكر اس�م املدعى عليه سهواً )كاظم صالح 
محم�د( بينم�ا الصحي�ح )كاظ�م محم�د 
صال�ح( ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك 
ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني 
محليتني يوميتني وعند عدم حضورك وعدم 
االعرتاض والتمييز عىل قرار الحكم املذكور 
فان القرار يكتس�ب الدرج�ة القطعية وفق 

القانون.
م������������ع 

الت��ق��������دي�������ر...
القايض 

كاظ�م متع�ب داود
�����������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديري�ة تنفي�ذ الك�وت 

رقم االضبارة|609 |2021 
التاري�خ|21 |10 |2021

أعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت العقار تسلس�ل 
الك�وت  يف  الواق�ع  دام�وك  م29   3992\2
)اي�اد حس�ني حي�اوي (  للمدي�ن  العائ�د 
املحجوزه لقاء طلب الدائنة )جبار حس�ني 
حياوي(البالغ )6,000,000( س�تة ماليني 
دينار عراقي فعىل الراغب بالرشاء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل مدة)30ي�وم( تب�دأ 
من الي�وم الت�ايل للن�رش مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة عرشة م�ن املائة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 
وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .

منفذ العدل
ع�ي رض�ا ع�ي الخط�اوي

املواصفات 
1-موقعة ورقمه :- ك�وت /داموك  العقار 

املرق�م  3992/2م29 دام�وك
2-جنسه ونوعه:- عقار مشيد عليه 

3-ح�دوده واوصاف�ه :� 
4-مش�تمالته :- يحت�وي عىل اس�تقبال و 
مس�لك و غرفت�ني ن�وم و الطاب�ق العلوي 

غرفة واحده 
5-درجة العمران : متوسط درجة العمران 

6-مس�احتة:- 210م2 و ان اس�هم  املدين 
تبلغ 12سهم من اصل 120سهم

7-– الشاغل :-  جبار حسني حياوي
8-القمي�ة املق�درة:-  7,500,000 س�بعة 
ماليني و خمس�مائة الف دين�ار عن حصة 

املدين  البالغة 12سهم
�����������������������������������

جمهورية العراق
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رق�م االضب�ارة |1778|2021

التاريخ/2021/10/21  وزارة العدل  
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوت حص�ة املدين 
يف العق�ار التسلس�ل 115/1م 37 ام هليل  
الواق�ع يف ألكوت العائ�دة اىل املدين)عالوي 
طل�ب  لق�اء  املحج�وز   ) مزب�ان   ه�ادي 
الدائ�ن )عداي جربان عب�د الصاحب(البالغ 
)4,000,000( ملي�ون  دين�ار فعىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
)30 يوم�ا ( تب�دأ م�ن الي�وم الت�ايل للنرش 
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة 
م�ن املائ�ة م�ن القيمة املق�درة وش�هادة 
التس�جيل  العراقي�ة وان رس�م  الجنس�ية 

والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

عي رضا عي الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه : كوت / ام هليل  العقار 
املرقم  115/1م ام هليل  الواقع يف الكوت

2-جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ه تس�قى 
بالواسطه  

3-حدوده واوصافه  : كما مؤرش يف خارطة 
العقار 

4-مشتمالته :-  
املباع�ة  اس�هم  26دون�م   -: 5-مس�احتة 

2سهم من اصل 26سهم 
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- 
8القيم�ة املق�درة : 30,000,000 ثالث�ون 
مليون دينار عراقي عن حصة املدين املباعة 

1سهم من اصل 26سهم 
�����������������������������������

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

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة بداءة االسحاقي 

العدد : 208 / ب / 2021 
التاريخ : 21 / 10 / 2021 

م / تبلي�غ املدع�ى علي�ه ) ولي�د نصي�ف 
جاسم( 

ملقتضيات حس�م الدع�وى البدائية املرقمة 
208 / ب / 2021 واملقام�ة من قبل املدعي 
) خال�د خل�ف عب�د ( واملدعى علي�ه ) وليد 
نصيف جاس�م ( واملتضمنة دعوى مطالبة 
بدي�ن وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ ل�ذا تقرر 
اج�راء تبليغك بصحيفتني يوميتني يف موعد 
املرافعة املصادف 3 / 11 / 2021 الس�اعة 
التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او 
حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق القانون .
القايض 

فائق مشعل صالح
�����������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة

يف النجف االرشف
 قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ 7763
التاريخ 2021/10/20

اعالن
بن�اء عىل الدعوة املقامة م�ن قبل املواطن  
)حس�ني جرب حمزة( طلبا لغرض تسجيل 
لقبه  وجعله )الش�يباني( بدل من ) فراغ( 
فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مده اقصاها )عرشة ايام ( وبعكسه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )24( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

تنويه
1 �  الحاقا بكتابنا املرقم 12530 يف 2021/9/30 ونظرا الجراء تعديل 
ع�ىل الوثيق�ة القياس�ية للمناقص�ة 2021/16/58 )تجهيز ونصب 
معمل اوكس�جني طبي اىل دائرة صحة واسط ( تقرر تمديد موعد غلق 
املناقصة ليكون يوم االحد املصادف 2021/10/24 وكذلك تغيري مكان 
تس�ليم وفتح العط�اءات يكون )مبنى ديوان محافظة واس�ط ( املقر 
البدي�ل / قاع�ة لجنة الفتح الواقع يف ش�ارع املفت�اح / مجاور قيادة 

رشطة واسط 
2 � الحاق�ا بكتابنا املرقم 13415 يف 2021/10/13 تقرر تغيري مكان 
تس�ليم وفتح العطاءات للمناقصات املعلن عنه�ا بموجب هذا الكتاب 
ليك�ون ) مبن�ى دي�وان محافظة واس�ط ( املقر البدي�ل / قاعة لجنة 
الفتح الواقع يف ش�ارع املفتاح مجاور قيادة رشطة واس�ط لذا اقتىض 

التنويه مع التقدير

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الخرض
لجنة تثبيت امللكية يف الخرض

العدد / 2/مجدد/2021
التاريخ 2021/10/20

اعالن قرار تثبيت ملكية
اس�تنادا اىل مح�رض تثبيت امللكي�ة امل�ؤرخ  2021/9/2  
املنظم بشان العقار املرقم )257/محلة الخرض( ولنتائج 
التحقيق واملس�تندات املطلع عليها واس�تنادا للصالحيات 
املخولة يل بموجب املادة 48 من قانون التس�جيل العقاري 
املرقم 43 لس�نة 1971 ومن خالل م�ا اجرته لجنة تثبيت 
امللكية م�ن تحقيقات واالطالع عىل املستمس�كات املربزة 
والبيانات املقدمة وحيث اس�تمعت اللجنة اىل اقوال طالب 

التسجيل املجدد نصري عي حسن  حيث اوضح بانه  حائز 
للعق�ار اكثر من عرشون س�نة حيازة هادئة ومس�تقرة 
وبصفت�ه مال�ك دون مع�ارض او منازع   كما اس�تمعت 
اللجن�ة اىل البين�ة الش�خصية لطال�ب التس�جيل ولتوفر 
رشوط الحي�ازة القانوني�ة  ق�ررت اللجنة تثبي�ت ملكية 
العقار املرقم 257/ الخرض باس�م طالب التسجيل املجدد 
نصري عي حس�ن ونرش هذا الق�رار  يف صحيفتني محلتني 
يوميت�ني ويكون قابال لالعرتاض خالل م�دة ثالثون يوما 
من تاريخ النرش اس�تنادا الحكام امل�ادة 3/45 من قانون 
التس�جيل العق�اري ق�رارا قاب�ال للتميي�ز وافه�م علنا يف 

2021/9/2
القايض

ماجد شهيد اليارسي 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الخرض

اعالن 
اىل الرشيك / عليه محيبس تقي 

اقت�ىض حضورك اىل صن�دوق االس�كان العراقي الكائن 
ق�رب مجم�ع النهضة وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة 
عىل قيام رشيكك الس�يد ) جعفر كعي�م محمد ( بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقم�ة ) 1 / 3902 ( 
مقاطعة ) 22 صابيات ( لغرض تسليفه قرض االسكان 
وخ�الل م�دة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخ�ل العراق 
وش�هر خارج الع�راق من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال .

فقدان 
فقد س�ند العقار املرقم 15166/2 حي الحس�ني باس�م 
نعيمه عباس كاظم عىل من يعثر عليه تس�ليمه إىل جهة 

اإلصدار

إىل الرشيك جواد عباس حسون اقتىض حضورك إىل مقر 
بلدي�ة النجف لغرض اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
2168/2 حي الحس�ني خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

محمد ناجي مهدي
���������������������������������

فقدان
فق�د الوصل  املرقم 872193 رق�م الدليل 2661 الصادر 
من بلديه النجف باسم حسن داخل محان من يعثر عليه 

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

فقدان
فقد س�ند العق�ار املرقم 79619/3 حي العروبه باس�م 
وج�دان عبادي حمزه م�ن يعثر عليه تس�ليمه إىل جهة 

اإلصدار

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 3552/ش2021/2

التاريخ 2021/10/21
اعالن 

اىل / املدعى عليه )محمد عباس اسماعيل( 
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها بالدعوى املرقمة 3552/

ش2021/2 يف 2021/5/27 غيابي�ا بحق�ك والق�ايض 
بتاييد حضانة الطفل سجاد للمدعية بيداء تركي محمد  
وملجهولية مح�ل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار محلة ح�ي الكرامة  / النج�ف  قررت 
املحكم�ة تبليغك بالق�رار بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك حق االع�رتاض عىل الق�رار الغيابي خالل 
املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 

القايض
عمار هادي املوسوي

إعالن مناقصة
جتهيز اجهزة فنية و الكرتونية, وعدد يدوية,

مناطق )البرصة-الزبري وابواخلصيب(– حمافظة البرصة 
مناقصة رقم )MH-UL-BAS-002( لسنة ) 2021 (

Public Tender Announcement for Tender No: 013-PC-21-EBS 
Provision of Fire Fighting Trucks for EBS Project 

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 Fire Fighting Trucks for EBS Project 
Tender No.: 013-PC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee )100$( after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
The Company to seek one contractor who has qualified international professional experience and can supply 2 
firefighting trucks, water tank capacity of 10,000 liters, foam tank capacity of 2,000 liters with double cabin with 
4 doors including Air Conditioner. For more details, please refer to the ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. 
Zhang Xianqiao  zhangxianqiao@ebspetroleum.com  & Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com  and submit 
the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax return, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass )form could be obtained from the above email(
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one 
company
People who directly come to purchase ITB without confirmation from above email would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the tender submission deadline 4:00 PM 17th Nov. 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan 
S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal )one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile(.
B. Commercial proposal )one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile(.
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be 
submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address 
and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept. SEVEN days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao & Mr. Pan Youjun Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com & panyoujun@
ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website http://www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
.EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq

اللواء احلقوقي
امحد صالح محود

قائد رشطة حمافظة واسط واملنشات

العدد : 13962
التاريخ 2021/10/19

الدكتور 
حممد مجيل املياحي 

حمافظ واسط
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مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )133(

تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل عن ايج�ار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 30(  ثالث�ون يوم�ا  تب�دا من اليوم التايل لن�ر االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل 
الروط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن  ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول 
دون اقام�ة املزايدة  يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس 
املوقع اعاله  ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من 

بدل االيجار 
1 �   الدكاكني املرقمة :

)7و16و17( م40 نين�وى الرقية الواقع ضمن مجمع الهينو وبمس�احة )28( م2 لكل 
دكان وملدة ثالث سنوات

2 � دكان رقم )1(  م40 نينوى الرقية الواقع ضمن مجمع الهينو وبمس�احة )15( م2 
وملدة ثالث سنوات

3 � دكان رقم )27(  م40 نينوى الرقية الواقع ضمن مجمع الهينو وبمس�احة )17,5( 
م2 وملدة ثالث سنوات

4 � دكان رقم )68(  م40 نينوى الرقية الواقع ضمن مجمع الهينو وبمساحة )18( م2 
وملدة ثالث سنوات

5 � دكان رقم )92(  م40 نينوى الرقية الواقع ضمن مجمع الهينو وبمس�احة )10,5( 
م2 وملدة ثالث سنوات

6 � القط�ع املرقم�ة )19و23و130( م28 الهرم�ات املش�يد عليها )حداد باب وش�باك( 
وبمساحة )240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

7 � القطعة املرقمة )177ب( م28 الهرمات املش�يد عليها )حداد باب وشباك( وبمساحة 
)120(م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )140(

تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني 
باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30(  ثالثون يوما  تبدا 
من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الروط مستصحبني معهم هوية االحوال 
املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة مع الترصيح االمني 
للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة 
صباحا لليوم االخري من مدة االعالن  ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف 
يحول دون اقامة املزايدة  يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع 

اعاله  ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � الفرن الحجري املش�يد عىل جزء من القطعة املرقم�ة )56/1887( مقاطعة 51 اربجية واملتخذة 
)افران السنبلة( الواقع يف حي القادسية الثانية الشارع العام قرب جامع النعيمي وبمساحة )120( 

م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
2 � الف�رن الحجري املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة )2/185( مقاطع�ة 51 اربجية )افران ذي 
النورين( الواقع يف حي املرور قرب متنزه النور  وبمساحة )150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
3 � مخبز شعبي املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )35/1357( مقاطعة 46 اوملش الواقع مقابل 

مدرسة املحاربني وبمساحة )123,5( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � الف�رن الحجري املش�يد عىل ج�زء من القطعة املرقم�ة )14/254( مقاطع�ة 51 اربجية )افران 
الغف�ران( الواق�ع يف حي املرور قرب ملعب االمواج وبمس�احة )130( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
5 � الف�رن الحج�ري املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة )108/35( مقاطع�ة 46 اوملش )افران 
االصدق�اء( الواقع يف حي التحرير مقابل جامع ال البيت وبمس�احة )100( م2 وحس�ب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
6 � الف�رن الحجري املش�يد عىل جزء من القطع�ة املرقمة )1357/35( مقاطع�ة 46 اوملش  )افران 
الزهراء( الواقع يف حي التحرير قرب مدرسة الجنائن  وبمساحة )117( م2 وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
7 � الف�رن الحجري املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة )2/388( مقاطع�ة 51 اربجية )افران ذي 
النورين( الواقع يف حي املرور قرب متنزه النور وبمساحة )150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
8 � الف�رن الحجري املش�يد عىل ج�زء من القطعة املرقم�ة )14/707( مقاطع�ة 51 اربجية )افران 
االخوين( الواقع يف حي االربجية  مقابل جامع االيمان وبمساحة )90( م2 وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )134(

تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العقارات التالي�ة وفق قانون )21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني 
باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30(  ثالثون يوما  تبدا من 
اليوم التايل لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الروط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك 
باملزاي�دة وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية بلدي�ة املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة صباحا 
للي�وم االخ�ري من مدة االع�الن  ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول 
دون اقام�ة املزاي�دة  يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل ال�ذي يليه يف نفس املوقع اعاله  

ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 �   الفرن الحجري املشيد عىل جزء من  القطعة  املرقمة :

)156( م40 نينوى الشمالية )افران توكلنا عىل الله( الواقع يف مدخل الصناعة قرب ساحة غاز النعيمي 
وبمساحة )100( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

2 � الفرن الحجري املشيد عىل جزء من  القطعة  املرقمة :
)156/16( م40 نينوى الرقية )افران الربكة ( الواقع يف الصناعة وبمساحة )100( م2  وحسب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات
3 � الفرن الحجري املشيد عىل جزء من  القطعة  املرقمة :

)2487/10( م 52 قوجاق الواقع يف حي القدس قرب جامع املؤمنني وبمساحة )100( م2  وحسب واقع 
الحال وملدة ثالث سنوات

4 � الفرن الحجري املشيد عىل جزء من  القطعة  املرقمة :
)5/1577( م 52 قوج�اق )اف�ران الهاش�مي( الواقع يف حي عدن الش�ارع العام  وبمس�احة )120( م2  

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � الفرن الحجري املشيد عىل جزء من  القطعة  املرقمة :

)10/6( 52 قوجاق )افران ش�اهني ( الواقع يف حي الخرضاء وبمساحة )120( م2  وحسب واقع الحال 
وملدة ثالث سنوات

6 � الفرن الحجري املشيد عىل جزء من  القطعة  املرقمة :
)10/2705( م 52 قوج�اق )اف�ران الوتار( الواقع يف حي القدس وبمس�احة )120( م2  وحس�ب واقع 

الحال وملدة ثالث سنوات
7 � الفرن الحجري املشيد عىل جزء من  القطعة  املرقمة :

)139/982( م 41 نينوى الش�مالية )افران امللك( الواقع يف حي االعالم  وبمس�احة )150( م2  وحس�ب 
واقع الحال وملدة ثالث سنوات

8 � الفرن الحجري املشيد عىل جزء من  القطعة  املرقمة :
)139/957( م 41 نينوى الشمالية )افران الرائد( الواقع يف حي النور قرب مستوصف النور   وبمساحة 

)324( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )135(

تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل عن ايجار العق�ارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( فعىل 
الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30(  ثالثون 
يوم�ا  تبدا من الي�وم التايل لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الروط مس�تصحبني 
معه�م هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغ�ة )30%( من القيمة 
املق�درة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزاي�دة وتجري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية املوصل 
الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن  ويف حالة مصادفة 
الي�وم املح�دد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يح�ول دون اقامة املزاي�دة  يف املوعد واملكان 
املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله  ويتحمل من ترس�و بعهدته 

اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطعة املرقمة )134و135( م43 الخان الجنوبية املشيد عليها )بائع سكراب (  وبمساحة 

)4000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7878(
2 � القطعة املرقمة )جزء من 259 و 258( م43 الخان الجنوبية املشيد عليها )بائع سكراب (  

وبمساحة )1560( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7891(
3 � القطعة املرقمة )23و24و26و27و29( م43 الخان الجنوبية املشيد عليها )بائع سكراب (  

وبمساحة )1500( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7874(
4 � القطعة املرقمة )23و24و26و27و29( م43 الخان الجنوبية املشيد عليها )بائع سكراب (  

وبمساحة )2000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7870( 
5 � القطعة املرقمة )24و23( م43 الخان الجنوبية املش�يد عليها )بائع س�كراب (  وبمساحة 

)2000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7866( 
6 � القطعة املرقمة )24و26و27( م43 الخان الجنوبية املشيد عليها )بائع سكراب (  وبمساحة 

)2000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7894(
7 � القطعة املرقمة )جزء من 24و26و27( م43 الخان الجنوبية املشيد عليها )بائع سكراب (  

وبمساحة )2000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7883( 
8 � القطعة املرقمة )جزء من 24و26و27( م43 الخان الجنوبية املشيد عليها )بائع سكراب (  

وبمساحة )2000( م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )7880(
9 � القطعة املرقمة )792أ( م24 وادي عكاب  املشيد عليها )بائع سكراب (  وبمساحة )323( 

م2 وحسب واقع الحال  وملدة ثالث سنوات رقم امللك )2905(

العدد : 539
التاريخ : 2021/10/4

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
املهندس

عبد الستار خرض احلبو
ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 540
التاريخ : 2021/10/4

العدد : 546
التاريخ : 2021/10/4

العدد : 541
التاريخ : 2021/10/4

املهندس
عبد الستار خرض احلبو 

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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جلنة البيع واالجيار

الثانية يف حمافظة نينوى
اعالن اول مساطحة )196( والصادر يف 2021/10/21

اش�ارة اىل كت�اب مديرية بلديات نينوى � قس�م االمالك ذي الع�دد )9383( يف 2021/7/6 ولحصول 
موافقة السيد املحافظ 

  1 � تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية يف مديرية بلديات نينوى عن تاجري القطعة املرقمة )1/3937( 
مقاطعة 51 جزيرة سنجار عن طريق املساطحة  وبمساحة 794,99م2 والعائدة ملكيتها اىل مديرية 
بلدية البعاج  وملدة )15( س�نة النش�اء مطعم واس�واق عليها وفق املخططات والجدوى االقتصادية 
املصادق عليها عىل ان يتضمن املرشوع انشاء مطعم واسواق طابق واحد فقط مكون من )24( محل 

تجاري ومرافق صحية ودرج  
   عىل ان يدفع بدل االيجار دفعة واحدة بداية كل سنة  وان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمسة سنوات 
وليس للمستأجر الحق باالعرتاض عىل قرار التقدير الجديد الذي سيعاد التقدير فيه كل خمس سنوات 
كما يلتزم املس�تاجر باقامة املش�يدات خالل املدة املحددة يف عقد املساطحة مع تقديم مبلغ الضمان 
للتش�ييد يعادل بدل املس�اطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خاللها يصادر مبلغ الضمانة ويعترب 
عق�د املس�اطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مش�يدات اىل مديرية بلدية البع�اج  دون مقابل وتكون 
املساطحة وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( املعدل وللبلدية الحق باجراء الكشف عىل املرشوع 
وقت ماشأت لالطالع عىل واقع الحال عىل ان تكون املساطحة باملزايدة العلنية ويكون البناء بارشاف 
مهن�دس م�ن قبل البلدية وس�تؤول كافة املش�يدات اىل مديرية بلدية البعاج  بع�د انتهاء العقد بدون 
نواقص وبحالة جيدة مع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من تشيدها ويف حالة وجود نواقص 
يف البناية ملا كان عليهما عند االنتهاء من تشيدها فعىل املساطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم 
اكماله هذه النواقص فتستكمل من تاميناته فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا 
لالحكام والقوانني املرعية بذلك وبما يخدم مصلحة البلدية فعىل الراغبني باملساطحة مراجعة مديرية 
بلدي�ة البع�اج وخالل مدة )30( ي�وم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم 
التامينات القانونية عىل ان ال تقل عن )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة يف اليوم االخري من 

مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة    
اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام 
العق�د خالل مدة )ثالث�ون يوم( من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر ناكال  وفق 
احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة )2013( املعدل 
ويع�اد االعالن ع�ن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكاف�ة املصاريف االخرى 
املرتتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة علما ان كافة الرشوط املطلوبة 
باملس�اطحة س�تقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة  يوم الثالثاء املصادف 2021/11/23 

يف  مديرية بلديات نينوى  الساعة )12(  الثانية عرش ظهرا 
2 � ملعب سباعي عىل جزء من القطعة )3858/1( 

مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها ادناه 
والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة(  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من 
يرغ�ب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدي�ة الكوفة او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم 
الت�ايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )30 ( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف 
ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

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

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

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

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة نينوى
مديرية بلديات حمافظة نينوى

مديرية بلدية برطلة
اعالنالقسم : تنظيم املدن

بن�اءا عىل ما ج�اء بكتاب مديري�ة بلديات محافظة نينوى / قس�م 
تنظي�م املدن ذي الع�دد )  13373  (  يف 2021/9/21 وكتاب مديرية 
التخطي�ط العمراني يف نين�وى ذي الع�دد ) 2360 ( يف 2021/9/20 
تعل�ن مديرية بلدية برطلة عن اعداد خارطة التنظيم املرقمة )2021 
/82( ضم�ن التصميم القطاعي املرق�م )2014 ب( املحدث واملصدق 
فعىل كافة الدوائر الرسمية والغري الرسمية وكافة املواطنني والقطاع 
االش�رتاكي واملختل�ط والتعاون�ي واي جه�ة اخرى مم�ن لديهم اي 
اع�رتاض عىل التنظيم املرق�م اعاله تقديم اعرتاضاته�م وخالل مدة 
االع�الن والبالغة )30( ثالثون يوم من تاري�خ نرش االعالن وبموجب 
قانون ادارة البلديات املرقم )165( لس�نة 1964 املادة )44( وس�وف 

تهمل االعرتاضات بعد انتهاء مدة االعالن

وزارة الداخلية 
وكالة الوزارة  للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات 
العدد : ج/ش / 7610

التاريخ : 2021/10/17
بن�اء عىل م�ا جاء بطل�ب املواطن )حيدر حس�ني عليوي( 
ال�ذي ي�روم فيه تبديل اس�م ابنه الق�ارص )العباس حيدر 
حس�ني ( وجعله  ) عباس (  فم�ن لديه اعرتاض  مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 4579/ب2018/5

التاريخ  :2021/7/26
اعالن

بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار املرقم 17/3100 براق  يف النجف  عليه تعلن هذه 
املحكم�ة عن بيع العقار  املذك�ور اعاله واملبينه اوصافه 
وقيمت�ه ادن�اه فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجع�ة هذه 
املحكمة خالل )ثالثون( يوما من اليوم التايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% من 
القيمة املق�درة  بموجب صك مصدق المر  هذه املحكمة 
ب�داءة النج�ف وصادر من مرصف الرافدي�ن  رقم )7( يف 
النج�ف  وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثانية 
ع�رش من اليوم االخري من االع�الن يف هذه املحكمة وعىل 

املش�رتي جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية 
العراقية 

القايض االول
عامر حسني حمزة

االوص�اف : العق�ار املرق�م 17/3100 ب�راق يف النج�ف 
عب�ارة عن بناية تقع عىل ش�ارع بعرض 60 مرت ش�ارع 
املدين�ة وه�ي ركن من جهة ش�ارع املدين�ة يحتوي عىل 
ثالث محالت مغلقة لحظة الكش�ف ومكتب باسم مكتب 
االقىص املصاعد بمساحة 2×4 ومحل لبيع االركيالت اما 
الجه�ة الثانية ش�ارع بعرض 20 مرت يحت�وي عىل كويف 
شوب وعرصة فارغة للس�قوط درجة عمرانه دريئة اما 
املحل الركن مش�غول من قبل حسن عبد زيد عاوان وهو 
يرغب  بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تاجر علما 
ان املساحة  الكلية للعقار 679,80 مرت وان القيمة الكلية 
للعقار مبل�غ 1,361,100,000 ملي�ار وثالثمائة وواحد 

وستون مليون ومائة الف دينار ال غريها

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة(  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 فع�ىل من يرغب باالش�رتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوب�ة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل 
)30( يوم�ا تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون 
انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن البالغة )30 ( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور النرش واملصاريف 

املرتتبة عىل ذلك 

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

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

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

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

لهم

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

900م2 بال/901 بناية مغتسل الكوفة 1

قرب مسجد الكوفة  )3×5(م
-406/)42/275(-405/)42/277(
-408/)42/285(-407/)42/283(
410/)42/283(-409/)42/278(

حوانيت 2

المركز المدني / مقابل شعبة 
الحدائق والمتنزهات 1023م2 بال/368 النادي الشتوي  3

قرب مدرسة المختارية  )3×4(م بال/139 كشك 4

)3×3(م بال/656 كشك+مساحة مضافة 5

قرب المحكمة )2×3(م 1112/5 كشك 6

قرب محطة المعالجة )2×3(م 1ـ2 اكشاك 7

عمارة البلدية / شارع السكة  )9×9(م 89/11 شقة سكنية 8

شارع السكة )13×5,6(م 104/2 شقة سكنية 9

شارع السكة )3,6×2,2(م 116/)1/54( حانوت 10

شارع السكة )8,5×2,6(م 120/)1/62( حانوت 11

سوق المتنبي )3×4(م -682/15-681/677014/10-670/3
689/22-688/21 – 684/17 حوانيت 12

واجهة مخزن البلدية  )3×4(م
-502/)63/15(-500)63/9(

 -504/ )63/11(-503)63/13(
 )63/3(-507/)63/5(-506/)63/7(

508/
حوانيت 13

العدد : 2076
التاريخ : 2021/9/22

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
مدير بلدية برطلة /وكالة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات نينوى
رئيس اللجنة

العدد / 273
التاريخ 2021/10/21

العدد / 274
التاريخ 2021/10/21

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك)الرقم القديم/ الرقم الجديد( جنس الملك ت
حي ميسان / على 
القطعة 3/14265 )3×4(م 718/21-702/5-701/4 حوانيت 1

حي ميسان على 
القطعة 3/31411 )3×4(م 731/7 حانوت 2

الكراج الموحد )4×4(م بال /284 غرفة 3
الكراج الموحد )4×6,25(م 287/9-288/8-5أ/289 حوانيت 4
الكراج الموحد )8×6(م 295/7 حانوت 5
الكراج الموحد )4×6(م 7أ/296 حانوت 6
الكراج الموحد )4×4(م بال /297 غرفة مؤقتة  7
الكراج الموحد )11×3,8(م 300/2 طارمة  8

علوة االسماك )3×4(م

-352/ )65/278(-324( – )65/282(-323/)65/284(
-328/ )65/274(-327/ )65/276(-326 / )65/280(
-334/)65/290(-331/31-330/30-329/ )65/272(
-337/)65/294(-336/)65/286(-335/ )65/288(

-341/35-340/34-339/33-338/ )65/296(
 )65/302(-344/ )65/300(-343/ )65/298(-342/36
 / )65/316(-347/ )65/318(-346 / )65/304(-345/

-351/ )65/310(– )350/)65/312(-349/)65/314(-348
 )65/320(-354/29-353/ )65/306(-352/ )65/308(

355/

حوانيت 9

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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وثائق العطاء القياسية
تجهيز السلع

املقدمة
 لق�د تم اع�داد )وثائ�ق العطاء القياس�ية لتجهيز الس�لع 
باس�لوب تناف�ي ع�ام ( للمش�اريع املمولة م�ن املوازنة 

االتحادية لجمهورية العراق
تفرتض هذه الوثائق عدم حدوث اي تاهيل مسبق ملقدمي 

العطاءات قبل طرح العطاء
وثائق العطاء القياسية 

صادرة يف : وزارة الصناعة واملعادن / رشكة اور العامة 
تجهيز السلع 

العطاءات  التنافسية العامة 
املناقصة العامة  رقم 18/م/أ/2021

اعالن للمرة الثالثة 
تجهي�ز 200 ط�ن قضبان نحاس 8ملم عىل ش�كل دفعتني 
حس�ب املواصف�ات الفني�ة املطلوب�ة املوضح�ة يف جدول 

املواصفات الفنية.
� طريقة الدفع 

يكون دفع املستحقات املالية نقدا بالدينار العراقي بموجب 
صك بما بعادل الدوالر باعتماد نرشة البنك املركزي العراقي 

يف يوم توقيع العقد 
امل�رشوع : مناقص�ة عام�ة رق�م )18/م/أ/2021( ع�ىل 

املوازنة التشغيلية 2021
جهة التعاقد وزارة الصناعة واملعادن / رشكة اور العامة

املشرتي )رشكة اور العامة( 
اعالن مناقصة  عامة استريادية )للمرة الثالثة( 

العدد : 8811
التاريخ 2021/10/21 

اىل السادة : 
م / املناقصة املرقمة 18/م/أ/2021 

ي�ر )رشك�ة اور العام�ة اح�دى رشكات وزارة الصناعة 
واملعادن( بدعوة مقدم�ي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة 

لتقديم عطاءاتهم:
)تجهيز 200 طن قضبان نحاس 8 ملم عىل ش�كل دفعتني 
حس�ب املواصف�ات الفني�ة املطلوب�ة املوضح�ة يف جدول 

املواصفات الفنية(
فرتة التجهيز عىل شكل دفعتني وبفرتة تجهيز 45 يوم لكل 
دفعة تبدأ الدفعة االوىل من تاريخ توقيع العقد وتبدا الدفعة 
الثانية من تاريخ كتاب االش�عار بالش�حن مع مالحظة ما 

ياتي 
1 � ع�ىل مقدم�ي العط�اء املؤهلني والراغب�ني يف الحصول 
عىل معلومات اضافية االتصال ب� )رشكة اور العامة( عرب 

الربيد االلكرتوني 
urscoe@ur.industry.gov.iq

urcoe@gmail.com
خالل ايام الدوام الرسمي من االحد اىل الخميس من الساعة 
الثامن�ة صباح�ا  وحتى الس�اعة الثانية بع�د الظهر وكما 

موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � مبلغ الكلفة التخمينية : 

)750 دوالر + LME( للط�ن الواح�د DAP واص�ل مخ�ازن 
الرشك�ة ويتم احتس�اب مبلغ  LME ليوم فت�ح العطاءات 
الحتس�اب املبلغ الكيل للمناقصة ويتم احتس�اب االس�عار 

النهائية لرشاء قضبان النحاس وفق املعادلة التالية   
F.P/Ton=p.offer/Ton+)LME2-LME1(Ton
P.Offer  =      السعر املقدم يف العطاء 
F.P         =      السعر النهائي للقضبان
P.Offer  =      السعر املقدم يف العطاء
LME2   =    سعر بورصة النحاس يوم توقيع العقد
LME1   =     سعر بورصة النحاس يوم فتح العطاء
يت�م معادلة ال�دوالر بالدينار العراق�ي بموجب نرشة البنك 
العراق�ي املرك�زي العراقي يف ي�وم دفع املس�تحقات ويتم 
اس�تبعاد العطاءات الت�ي تزيد عن الكلف�ة التخمينية باي 

نسبة كانت 
3 �  مق�دار مبل�غ التامين�ات االولي�ة للمناقص�ة املطلوب 
تقديمها مع العطاء )1%( من مبلغ العطاء ويتم اس�تبعاد 
العط�اء يف حالة التامينات االولية املقدمة تقل عن 80% من 

مبلغ التامينات االولية املطلوبة 
4 � س�عر بي�ع مس�تندات املناقص�ة ه�و 500000 دينار 
)خمس�مائة الف دينار ال غريها( غري قابلة للرد اال يف حالة 
الغ�اء املناقص�ة من قبل رشكتن�ا حيث تعاد ثم�ن الوثائق 
فق�ط  دون تعوي�ض ملقدم�ي العطاء ويتحمل من ترس�و 

عليه املناقصة اجور النرش واالعالن االخري
5 � بام�كان مقدمي العطاء املهتم�ني رشاء وثائق العطاء 
بع�د تقديم طل�ب تحريري اىل رشك�ة اور العامة يف مقرها 

الرئيي الكائن يف مدينة 
النارصي�ة  او مكت�ب بغ�داد العائ�د اىل رشكتن�ا يف منطقة 
الكرادة � البو جمعة � رقم الدار 139 � ش�ارع ابو نؤاس � 
مجاور فندق ديانا السياحي ) رقم املوبايل 07711223235  
او مكت�ب النج�ف االرشف � ش�ارع ال�روان ق�رب فلك�ة 
الصدرين رق�م املوباي�ل ) 07711672334( للحصول عىل 
اوراق املناقص�ة بع�د دفع قيم�ة البيع للوثائ�ق املوضح يف 

الفقرة )4( اعاله
6 � ع�ىل مقدم العطاء ان يس�تخدم نم�وذج صيغة العطاء 
املوجود يف القس�م الراب�ع )نماذج العط�اء( ويجب ان يتم 
تعبئة النموذج بالكام�ل باملعلومات املطلوبة دون تغيري يف 

شكله ولن تقبل اي بدائل
7 � متطلب�ات التاهي�ل املطلوب�ة : )كم�ا مبين�ة  يف وثائق 

العطاء( ورشكتنا غري ملزمة بقبول اوطأ االسعار 
8 � يت�م تس�ليم العط�اءات اىل العنوان االت�ي ) رشكة اور 
العام�ة / القس�م التجاري � العن�وان : محافظة ذي قار � 
النارصية � تقاطع س�وق الشيوخ( يف املوعد املحدد )لغاية 
الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب التوقيت املحيل  ملدينة 

النارصية من تاريخ غلق املناقصة يف )2021/11/28( 
وان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات 
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف 
العنوان االتي : املقر الرئيي لرشكة اور العامة يف النارصية 
/ غرف�ة لجنة فتح العروض( يف الزم�ان والتاريخ الذي ييل 
يوم الغلق ) الس�اعة التاسعة صباحا ليوم 2021/11/29 

حسب التوقيت املحيل ملدينة النارصية(  
9 � سيعقد مؤتمر خاص لالجابة عن االستفسارات بتاريخ 
2021/11/21 يف تمام الس�اعة التاس�عة صباحا بتوقيت 
املحيل ملدينة النارصية وذلك عىل قاعة االجتماعات وان كل 
االستفس�ارات املتعلقة بوثائق املناقص�ة يجب ان تقدم يف 
موعد اقصاه س�بعة ايام تس�بق تاريخ انعقاد املؤتمر واذا 
صادف موعد انعق�اد املؤتمر او موعد غلق املناقصة عطلة 
رس�مية فان موع�د انعقاد املؤتمر او موع�د غلق املناقصة  
حس�ب الحال س�يكون يف اليوم ال�ذي ييل العطل�ة وبتمام 
الس�اعة املحددة يف التاريخ االس�اس لعقد املؤتمر وس�اعة 

الغلق
مع التقدير

املدير العام

رشكة النفط الوطنية العراقية
رشكة احلفر العراقية )رشكة عامة(

اىل ) رشكات املقاوالت ـ الدرجة العارشة( 
م / اعالن املناقصة  العامة املرقمة )6 /اشغال /2021 ( 

1 � ير )رشكة الحفر العراقية  /رشكة عامة (  بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاص 
)تنفيذ مرشوع  تاهيل القاعدة NR-7 والطريق املؤدي اليها يف يف حقل نهر بن عمر(

2 � سيتم العمل وفق االليه املعتمدة للمناقصات الدولية والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من الدول املؤهلة االشرتاك فيها كما هو محدد يف النرشة 
التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة ) الخاصة بتعريف الدول املؤهلة( 

contracts.( / 3 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتص�ال ب  )رشكة الحفر العراقية / الهيئة التجارية
south@idc.gov.iq(  ) 8 ساعات يوميا ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 

 4 � اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي : ) مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة / الزبري � الربجسية ، مقرر لجنة فتح العطاءات ( يف املوعد 
املحدد )يوم االربعاء املوافق 2021/11/10 الس�اعة الثانية عرش ظهرا ( العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل )مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة / الزبري � الربجسية � مقرر لجنة فتح العطاءات( 

يف الزم�ان والتاري�خ )يوم االربع�اء املوافق 2021/11/10( كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان العط�اء ) خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او 
سفتجة ( وبمبلغ )5,250,000( خمسة ماليني ومائتان وخمسون  الف دينار عراقي

5  �اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم االثنني املوافق 2021/11/8 
6 � يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل موعدا موعدا للغلق الذي يكون فيه دوام رس�مي ويكون موعد فتح العطاءات بنفس 

اليوم املحدد  لغلق املناقصة 
7 � العناوين املشار اليها انفا )العراق / البرصة ، الربجسية /رشكة الحفر العراقية � الهيئة التجارية � الطابق االول( 

9 � الكلفة التخمينية لتنفيذ ) تنفيذ مرشوع تاهيل القاعدة  
7-NR ) والطريق املؤدي اليها يف حقل نهر بن عمر 

 للمدة الكلية )اربعون يوم( بمبلغ  ) 174,850,000( مائة واربعة وسبعون مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار عراقي فقط 
9 � يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

10 � يت�م اس�تبعاد العطاء الذي لم ترفق به معايري التاهيل املطلوبة )الس�يولة النقدية( الواردة بتعليمات ملقدم�ي العطاء )ورقة بيانات العطاءات( 
بموجب وثائق املناقصة .

كاتب العدل يف البرصة الصباحي 

اعالن
اىل الس�يد حامد طالب كزارصاحب مكتب الكوثر  قدم السيد املدير العام لرشكة مصايف الجنوب 
/ اضافة لوظيفته /وكيله املمثل القانوني )باقر ابو الهيل هاش�م ( االنذار املرقم ) 21805( يف 
2021/8/3 واملتضمن  س�بق وان اصدرت محكمة اس�تئناف الب�رصة بصفتها االصلية قرارها 
املرقم 178/س/ه� / 2021/2 يف 2021/3/25 املكتس�ب الدرجة القطعية واملتضمن الزامكم 
بمبل�غ )9,240,000( تس�عة مالي�ني ومائتان واربعون ال�ف دينار كفرق للبدل�ني والذي ترتب 
بذمتك�م نتيج�ة نكولكم عن تجهيز مواد العق�د املرقم 2018/31 املربم م�ع مكتبكم والخاص 
بتجهي�ز مادة )Poly Aluminium chiorede( واس�تنادا الحكام امل�ادة االوىل /7 يف املادة الثالثة 
من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة )1977( املعدل  اسري اليكم هذا االنذار طالبا 
فيه تس�ديد املبلغ اعاله وخالل مدة )10( عرشة ايام من تاريخ تبليغكم باالنذار وبخالفه سيتم 
اص�دار قرار بحجز االموال املنقول�ة العائدة لكم وفق القانون وبما يع�ادل مقدار الدين املرتتب 

بذمتكم وان لم تكفي فيتم الحجز عىل االموال غري املنقولة .
  ول�دى ارس�ال ورق�ة االنذار  مع ورقت�ي التبليغ بواس�طة مركز رشطة العزيزي�ة   اتضح انك 
مجهول االقامة وحس�ب املبلغ الخاص باملركز ورشح املجل�س البلدي ملنطقة حي الزهور تقرر 
تبلغك  بواس�طة الصحف اليومية اس�تنادا للفقرة )1( والفقرة )2( من املادة )21( من  قانون 

املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 1969 املعدل

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف /النجف االرشف

العدد : 2029
التاريخ 2021/10/21

اعالن
بواسطة الكاتب  العدل يف النجف االرشف

قدم  الس�يد صادق عبد الزهرة عبد العباس نيابة عن موكله الس�يد 
ميثم عيل عبد الرحمن اشكناني  بموجب الوكالة املرقمة ) 15371( 
يف 2021/8/10   والص�ادرة من دولة الكوي�ت االنذار وعزل الوكيل 
املرقم  بالعدد العمومي ) 25143( س�جل )127( يف 2021/9/5 ويف 
س�جل االنذارات بالعدد 2029 اىل الس�يد احمد فرحان جويد عنوانه 

واسط /ح
سبق وان وكلت وكالة مصدقة من كاتب العدل النجف الشمايل بعدد 
العموم�ي 6285 وتاريخ 2018/5/21 س�جل 23 والنتفاء الحاجة 
م�ن الوكالة عليه ق�ررت عزلك وعدم اس�تعمالها اعتبارا من تاريخ 

تبلغك  بهذا االنذار حفظ االصل وارسلت النسخة الثانية للتبليغ  
ارس�ل االن�ذار م�ع اوراق التبليغ اىل دائ�رة الكاتب العدل يف واس�ط 
لغرض التبليغ الس�يد احم�د فرحان جويد واعيد الين�ا بتعذر تبلغه 
كون�ه مرتحل اىل جهة مجهولة حس�ب كتاب دائ�رة كاتب العدل يف 
واس�ط املرق�م 10893 يف 2021/10/12 وحس�ب اش�عار مخت�ار 
منطق�ة حي االم�ام الصادق  )ع( الس�يد رافد حس�وني عباس لذا 
قررن�ا الن�رش بالصحيفت�ني الرس�ميتني لغ�رض تبليغ املوم�ا اليه  

ويعترب التبليغ نافذ من تاريخ النرش 
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عيل الشبيل
��������������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار  

التسلسل او رقم القطعة 25  
املحلة او رقم واسم املقاطعة  42 ام بزونه 

الجنس : زراعية تسقى سيحا
النوع مملوكة للدولة 

رقم الباب
رقم الطابق 
رقم الشقة

املساحة 2 دونم و 5 مرت 
املشتمالت  تزرع حنطة 

املزروعات او املغروسات 
واردات املبيع السنوية 

الشاغل
مقدار املبيع تمام امللك

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة  باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائد للراهن /  عيل محيل دبيس لقاء طلب الدائن 
م�رصف الزراعي البال�غ ) 21,000,000(  اح�دى وعرشون  مليون 
دينار فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( 
يوم�ا اعتب�ارا من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن  مس�تصحبا 
مع�ه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيم�ة املقدرة  للمبي�ع البالغة ) 20000000( دين�ارا  وان املزايدة 

ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنه
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 2297/ب /2019

التاريخ  :2021/7/29
اعالن

بن�اء عىل الق�رار الصادر م�ن هذه املحكم�ة بازالة ش�يوع العقار 
تسلس�ل )544 رساي  ( يف الكوفة عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع 
العق�ار  املذكور اعاله واملبينه اوصاف�ه وقيمته املقدره ادناه فعىل 
الراغب�ني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خ�الل )ثالثون( يوما من 
اليوم التايل لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة  البالغة  بموجب صك مص�دق المر  هذه 
املحكمة بداءة الكوفة  وصادر من مرصف الرافدين / فرع مسلم بن 
عقيل )ع(  يف الكوفة   وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
ع�رش من اليوم االخري م�ن االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�رتي 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

حسني ابراهيم وايل
االوص�اف : دار مكون من اس�تقبال وغرفتي ن�وم ومطبخ وحمام 
ومم�ر ي�ؤدي اىل س�احة مكش�وفة وان العقار رشق�ي وان الطابق 
الثان�ي مؤلف م�ن غرفة نوم واحدة وان البناء قديم تبلغ مس�احته 

188م
القيمة املقدرة  99600000 تس�عة وتس�عون مليون وستمائة الف 

دينار ارضا ومنشأت 
��������������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار  

التسلسل او رقم القطعة 65 
املحلة او رقم واسم املقاطعة  42 ام بزونه 

الجنس : زراعية تسقى سيحا
النوع مملوكة للدولة 

رقم الباب
رقم الطابق 
رقم الشقة

املساحة 6 دونم و 3 اولك 
املشتمالت 

املزروعات او املغروسات ارض زراعية تزرع حنطة وشعري 
واردات املبيع السنوية 

الشاغل
مقدار املبيع تمام السهام

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة  باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائد للراهن /  عيل محيل دبيس لقاء طلب الدائن 
مرصف الزراع�ي التعاوني  البال�غ ) 30,600,000(  ثالثون مليون 
وس�تمائة  الف دينار فعىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوما اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن  مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% من القيمة املقدرة  للمبي�ع البالغة ) 20000000( 
دينارا  وان املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخري 

الحقوقي
عامر شاني ظاهر املحنه

مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة الخرض
لجنة تثبيت امللكية يف الخرض

العدد / 1/مجدد/2020
التاريخ 2021/10/20

اعالن قرار تثبيت ملكية
اس�تنادا اىل محرض تثبيت امللكية املؤرخ  2021/9/2  املنظم بشان 
العقار املرقم )1178/محلة الخرض( ولنتائج التحقيق واملس�تندات 
املطلع عليها واس�تنادا للصالحيات املخولة يل بموجب املادة 48 من 
قانون التسجيل العقاري املرقم 43 لسنة 1971 ومن خالل ما اجرته 
لجنة تثبيت امللكية من تحقيقات واالطالع عىل املستمسكات املربزة 
والبيانات املقدمة وحيث اس�تمعت اللجنة اىل اقوال طالبة التسجيل 
املج�دد فضيلة عيل حلو حي�ث اوضحت بانها  حائز للعقار اكثر من 
خمس�ة وعرشون  س�نة حيازة هادئة ومس�تقرة وبصفتها مالكة 
دون معارض او منازع   كما اس�تمعت اللجنة اىل البينة الش�خصية 
لطالبة التس�جيل ولتوف�ر رشوط الحيازة القانوني�ة  قررت اللجنة 
تثبيت ملكية العقار املرقم 1178/ الخرض باس�م طالبة التس�جيل 
املج�دد فضيل�ة عيل حل�و ونرش هذا الق�رار  يف صحيفت�ني محلتني 
يوميت�ني ويكون قابال لالعرتاض خالل م�دة ثالثون يوما من تاريخ 
النرش اس�تنادا الحكام امل�ادة 3/45 من قانون التس�جيل العقاري 

قرارا قابال للتمييز وافهم علنا يف 2021/9/2
القايض

ماجد شهيد اليارسي 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الخرض

��������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الخرض

لجنة تثبيت امللكية يف الخرض
العدد / 1/مجدد/2021

التاريخ 2021/10/20
اعالن قرار تثبيت ملكية

اس�تنادا اىل محرض تثبيت امللكية املؤرخ  2021/9/5  املنظم بشان 
العقار املرق�م )56/محلة الخ�رض( ولنتائج التحقيق واملس�تندات 
املطلع عليها واس�تنادا للصالحيات املخولة يل بموجب املادة 48 من 
قانون التسجيل العقاري املرقم 43 لسنة 1971 ومن خالل ما اجرته 
لجنة تثبيت امللكية من تحقيقات واالطالع عىل املستمسكات املربزة 
والبيانات املقدمة وحيث اس�تمعت اللجنة اىل اقوال طالب التسجيل 
املجدد حس�ني رحيم مزهر حيث اوضح بانه  حائز للعقار اكثر من 
عرشون  س�نة حيازة هادئة ومستقرة وبصفته مالك دون معارض 
او منازع   كما استمعت اللجنة اىل البينة الشخصية لطالب التسجيل 
ولتوفر رشوط الحيازة القانونية  قررت اللجنة تثبيت ملكية العقار 
املرق�م 56/ الخ�رض باس�م طالب التس�جيل املجدد حس�ني رحيم 
مزه�ر ونرش هذا القرار  يف صحيفتني محلتني يوميتني ويكون قابال 
لالعرتاض خالل مدة ثالثون يوما من تاريخ النرش اس�تنادا الحكام 
املادة 3/45 من قانون التس�جيل العقاري قرارا قابال للتمييز وافهم 

علنا يف 2021/9/5
القايض

ماجد شهيد اليارسي 
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف الخرض

العدد : 15738
التاريخ 2021/10/21

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة 

مدير اهلياة التجارية 
ايثار داود سلامن

العدد : 28530
السجل 123

التاريخ : 2021/10/19

الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد
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القمة املنتظرةالتنف تقرع اجلرس 

محمد علي البدويخيام الزعبي

فعلتهلا املقاومة، ورضبت يف عملق القاعدة الكربى لاحتلال االمريكي يف 
سلورية ”التنلف” عرب طائرات مسلرة، يف أول رد لها على عملية القصف 
االرسائيلي اللذي جلاء من اتجلاه التنلف التي اسلتهدفت بعلض املواقع 
ت برسعة فائقة خطاب عدم  العسكرية السلورية، ففاجأت الجميع، وغررّ
الجلرأة والخوف إىل خطلاب القوة واإلنتقام، رافضة بذللك تكريس معادلة 
، فارضة  تقول إن الرضبلات اإلرسائيلية يمكن أن تمررّ مرور الكرام دون ردرّ
يف املقابلل معادلة من نوع آخر، معادللة عنوانها »من يعتدي عى املقاومة 

سنحرقه ونجعل منه عربة للعالم«.
اليوم باتت املواجهة بني محور املقاومة واالحتال االمريكي قاب قوسني أو 
أدنلى، فالردود األخرة املتبادلة بني الطرفني كانت عبارة عن رسلائل أولية 
محسلوبة بينهما، وهنلا يمكنني القلول إن إنجاز املقاومة هلذه العملية 
تحملل رسلائل متعلدرّدة، وموجهة للكيلان الصهيوني وحلفلاؤه القدامى 
والجلدد يف الوطلن العربلي وعى راسلهم الجهاديني، الرسلالة األوىل كررّس 
مقولة أنرّ محور املقاومة لن يسلكت عى دماء شلهداؤه، وأنرّ ثأره لهم آٍت 
ال محاللة، مهما طلال الزمن، وإنه عى جهوزية كامللة لردع االحتال، أما 
الرسلالة الثانية، فتنطلق من أن دمشلق ومحورها املقاوم للن يقبلوا بعد 
االن الرعايلة االمريكية للرضبلات االرسائيلية، وان الصاع سلرد صاعني، 
وأن الهلدوء التلي نعم بها االمريكي قد انتهى اىل غلر رجعة، وان عدم الرد 
على االحتال االرسائيي قد اصبحت وراء ظهلر محور املقاومة. بمعنى أن 
املقاومة باملرصاد وهي عى أتمرّ الجهوزية، ألن األمريكي واإلرسائيي يعرفوا 
قبلل غرهلم، أنرّ “مفاجآتها” قلد تطالهم يف العمق، خصوصلاً إذا ما ُفِتح 

الرصاع أبوابه.
هلذا مما دفلع األمريكيلني املتواجدين يف التنلف إىل العيلش يف حالة خوف 
ورعب وتوتٍر، كونهم يخشلون من أن تؤدرّي هذه العملية إىل حرب شلاملة 
ومفتوحلة تندلع مع حلزب الله وحتى مع إيران وسلورية وبعض فصائل 

املقاومة الفلسطينية.
بالتايل يمكن النظر اىل هذه الوقائع انها إشارة واضحة ودعوة لاستيقاظ، 
لذللك ال بد ألمريكا بلدالً من اللعب بكرة النار التي قلد تحرق أصابعها قبل 
غرها، أن تبتعد عن لغة التهديد والوعيد وشن الهجمات، وأن تجنح اىل لغة 
العقل واملنطق والسام التي تدعوا اليها سورية، وذلك بابتداع لغة سياسية 
جديدة، تعرتف امريكا بالواقع، وان ترحل من سلورية بأرسع وقت ممكن.

وتزامنا مع هذه املستجدات األخرة، عملت أمريكا عى نهب ورسقة القمح 
السلوري بشكل يومي بالتواطؤ مع قسلد املدعومة من أمريكا، وإخراجها 

عرب معرب الوليد غر الرشعي إىل العراق، ومن ثم بيعها واملتاجرة بها.
تأسيسلاً عى هلذه الوقائع، إن اسلتمرار االحتال األمريكلي واإلبقاء عى 
حالة النهب والرسقة للنفط السلوري، هو املاكنة التي سلترسع يف تشلكل 
وتكوين املقاومة الشلعبية السلورية الوطنية، ليجد األمريكي نفسه أمام 
حرب عصابات يعجز أمامها عن تحقيق أهدافه االحتالية، وبذلك لن يكون 
هناك موطلئ قدم لاحتال ومتطرفيه مهما بلغت غطرسلتهم وعربدتهم 
ملن خال صملود أبناء الشلعب السلوري ومعهلم جنود الجيلش العربي 

السوري يف امليدان الذين يرابطون للدفاع عن بلدهم.

تلتزم قمة وزراء منظمة السلياحة العاملية ومنظملة التجارة العاملية ومنظمة 
السياحة العاملية باالستثمار يف مستقبل السياحة املستدام. هذا االلتزام يفرض 
على كل املنظمات والهيئات التابعة ملنظمة السلياحة العاملية أن تبادر إىل طرح 
رؤيتها حول طرق التعاىف والتي أصبحت التفكر فيها هو الشلغل الشلاغل لكل 
أبنلاء القطاع. وسلوف يجتمع قادة السلياحة من جميع أنحلاء العالم يف قمة 
وزراء منظمة السلياحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية يف لندن أوائل نوفمرب 
القادم. القمة هي أكرب تجمع سلنوي لوزراء السياحة وستنعقد يوم الثاثاء ٢ 
نوفملرب بالتزامن مع فعاليات بورصة لندن للسلياحة والتلي تمثل حدثاً عاملياً 

رائداً لصناعة السفر.
وألكثر من ١٠ سلنوات دخلت منظمة السياحة العاملية وبورصة لندن للسياحة 
يف رشاكة لتنظيم واستضافة قمة رفيعة املستوى مثل بورصة لندن مع الرتكيز 
عى التحديات والفرص الرئيسلية التي تواجه القطاع. وسوف تقدم القمة هذا 
العلام فرصة للقادة من مختلف دول العالم ملناقشلة طرق إعادة البناء بشلكل 
أفضل واإلسلتثمار يف مستقبل مسلتدام لقطاعي السفر والسياحة وهى إحدى 
األولويلات الرئيسلية ملنظمة السلياحة العامليلة ىف ظل ما نواجهله جميعا من 
مشكلة إعادة التشغيل العاملى للقطاع. وستوفر القمة منصة لقادة السياحة ىف 
القطاعني العام والخاص لتبادل أفضل األفكار والخربات وإستكشلاف الفرص 
اإلسلتثمارية وتوحيد قادة القطاع وكبار املفكرين لدراسلة مسلتقبل مستدام 
للسلياحة. وستكون هذه هى القمة الخامسلة عرشة لوزراء السياحة من كل 
بللدان العالم،وكملا هو الحال مع األحداث السلابقة فإن ما سليتم مناقشلته 
واإلتفاق عليه سليثبت أنه ذو أهمية قصوى.فنحن نعلم مدى إعتماد الوجهات 
السياحية عى صناعة السياحة لتحقيق النمو االقتصادى والوظائف والرفاهية 
للشلعوب واألوطان. ومع ذلك وىف الوقت نفسله تتعرض هذه الرفاهية للتهديد 
بسلبب الطقس الذى أصبح أكثر تغراً كما شهدنا ىف التغطية اإلخبارية األخرة 
للفيضانلات وموجات الحر وحرائلق الغابات وغرها ملن الظواهر.وال يمكننا 
ببساطة الجلوس وعدم القيام بأي يشء. هناك حاجة إىل إتخاذ إجراءات عاجلة 
اآلن لتأسيس مستقبل مسلتدام للعالم ولألشخاص الذين يعتمدون عى السفر 
والسلياحة. وسلتكون هذه الفرصة الثانيلة للوزراء وقلادة الصناعة العامليني 
لإللتقاء يف أعقاب إنتشلار الوباء إلستكشلاف أفضل الطرق للعمل معاً من أجل 
وضع تصورات ملستقبل أفضل للسياحة. وتأتى هذه القمة يف وقت حرج حيث 
مازال قطاع السياحة يعانى بشكل كبر وإذا كنا نتحدث عن التعاىف فهذا حديث 
عن املستقبل أما الوضع الراهن فهو يسء عى كافة األصعدة وال يمكن تجاهله 
أو القفلز فوق الحقائق التى تؤكد فقدان املايني من الوظائف وتعرض رشكات 
الطران الكربى لخسلائر فادحة لذلك فإن التنمية املسلتدامة ومناقشلة كافة 

سبل التعاىف أهم ما يمكن أن تطرحه القمة عى املشاركني.
فالهدف األسمى من السياحة املستدامة هو زيادة الفوائد وتقليل اآلثار السلبية 
التي تسلببها السياحة للوجهات وسلتتناول القمة هذا العام إحتياجات الزوار 
والصناعلة والبيئلة واملجتمعات املضيفة. وسلوف تكون القملة بمثابة نقطة 
إنطاق نحو مزيد من التعاون والتواصل بني كافة األطراف املعنية بقضية تعاىف 
السلياحة وتنفيذ مبادىء التنمية املسلتدامة السليما ما بتعللق بالحفاظ عى 

البيئة وتنمية املجتمعات الفقرة وتمكني املرأة. 

بالصور.. مقاتلو فرقة العباس يؤدون »القفز احلر« ضمن دورة القوات اخلاصة

 نفلذ مقاتللو فرقة العبلاس القتالية، نشلاط 
»القفز الحر« ضمن دورة القوات الخاصة التي 
يخوضونها يف مدرسلة القوات الخاصة التابعة 
اىل وزارة الدفلاع. وذكرت قيادة الفرقة يف بيان، 

ان »فرقلة العباس القتاليلة تعترب أول قوات يف 
الحشد الشعبي تخوض دورة القوات الخاصة، 
وتعد األقىس واالكثر جهداً يف الجيش العراقي«.  
وبينلت، إن »هذا القفز يف اللرب والجو الذي يعد 

النشلاط األهم يف الدورة األوىل للقوات الخاصة 
بواقع ١٠٠ مقاتل، ويأتي يف إطار خطة االعداد 
لقوات فرسان الكفيل وتدريبهم وتكوين قوات 
نخبة لتأدية الواجبلات املهمة، وبعد تخرجهم 

من هلذا الصنلف سليدخلون ايضلاً يف دورات 
»الفرقلة  ان  وأضافلت،  أخلرى«.   تطويريلة 
سرتسلل بعدها مقاتللني آخريلن لينضموا اىل 
اللدورة الثانية يف مدرسلة القلوات الخاصة يف 

هذه املدرسلة العراقيلة العريقلة«.  وأكد آمر 
مدرسلة القلوات الخاصلة العميد علي لعيبي 
غانم أن »هلذه التمارين تعتلرب األهم يف دورة 
القلوات الخاصة األساسلية كونها تنمي الثقة 

للدى املقاتلل«، مبينلا ان »هذه اللدورة تعترب 
اسلتثنائية ومميزة جداً ملا بذلله املقاتلون من 
جهلد وطاقة وقوة بدنيلة باإلضافة اىل الضبط 

العسكري والتنفيذ الجيد للتمارين«. 

كشلف تطبيق »واتسلاب« التابع لرشكة »فيسلبوك«، عن إضافة زر جديد 
يحسلن املحادثلات الجماعية بصلورة كبرة ويزيلد من متعتهلا، ويتعلق 
بمكامللات الفيديو واملكامللات الصوتية الجماعية، حيلث أصبح متاحا اآلن 
عى نطاق واسع بمجرد التحديث. وأصبح بإمكان املستخدمني اآلن االتصال 
بمجموعة »واتسلاب« واالنضمام إىل املكاملات الجارية عرب نافذة الدردشلة 
الجماعيلة، ويمكن االنضملام إىل مكاملات الفيديلو الجماعية مبارشة من 
عامة تبويب الدردشلة. ويتيح الزر الجديد التواصل تلقائيا مع مجموعاتك 
دون مجهلود بنقلرة واحدة، واالتصال بمجموعة واتسلاب أو االنضمام إىل 
مكاملة من الدردشة نفسها، كما يقدم الزر الجديد نغمة رنني مميزة أخف. 
وعند إجراء مكاملة سليظهر اإلشلعار املعاد تصميمه اآلن باسم املجموعة، 
بلدال من إدراج املشلاركني، وسليتمكن األشلخاص يف املجموعلة فقط من 
االنضمام إىل املكاملة، كما سلتظهر املكاملة أيضا يف قائمة الدردشلة، بحيث 

يمكنك برسعة وسهولة معرفة املجموعات التي لديها مكاملات جارية.

واتساب يضيف زرًا جديدًا ملكاملات 
الفيديو والصوت

 عزت خلية اإلعام األمني، بوفاة الشاعر الشعبي سمر صبيح الذي تويف 
فجر الجمعة أثر حادث سر يف محافظة واسط.

وذكلر بيلان للخلية :«بباللغ الحلزن واألىس تلقينا نبأ وفلاة املغفور له 
الشاعر الكبر األستاذ }سمر صبيح{ أحد أعمدة الشعر يف العراق، والذي 
عرف بحبه لوطنه، وكان من أبرز الشعراء الذين نارصوا قواتنا األمنية يف 

الحرب عى عصابات داعش اإلرهابية«.
وأضاف »إننا يف الوقت الذي نعزي فيه برحيل هذه القامة الشلعرية أثر 
حادث مؤسلف، ندعو الله أن يتغمده بواسلع رحمته ومغفرته ويدخله 

فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصرب والسلوان«.

اإلعالم األمني: صبيح أحد أبزر املنارصين 
للقوات األمنية يف احلرب عىل داعش

خبري يتحدث عن فوائد تناول الثوم وآثاره السلبية
يتميلز الثلوم بفوائلده الصحيلة نظلرا مللا 
يحتلوي يف تركيبله من عنارص وملواد تقي 
ملن اإلصابلة بأمراض علدة. وحلول فوائد 
الثلوم وتناولله بشلكل دائم تحدث مرشلح 
ألكسلندر  والتغذيلة  البيولوجيلة  العللوم 
 Moskva مروشلنيكوف، يف مقابلة مع قناة
األليسلني  أن ملادة  التلفزيونيلة، على   ٢4
املوجلودة يف الثلوم هي من أهلم العنارص يف 
الثلوم. وتابلع قائلا: »األليسلني يمنع مع 
أحماض السلفونيك، تطور الرسطان وتراكم 
الكوليسلرتول »الضار«، حيلث يحتوي ١٠٠ 
غرام من الثوم عى نصف القيمة اليومية من 
األليسلني، والذين يعانون من أمراض القلب 
واألوعيلة الدموية يحتاجلون إىل تناول فص 
ثلوم واحد يوميا. باإلضافلة إىل ذلك، يحتوي 

الثلوم عى حمض أميني مسلؤول عن زيادة 
الفاعلية.« وحول الخصائص السلبية للثوم، 
قال مروشنيكوف: »من الخصائص السلبية 
للثلوم وجلود زيلوت عطريلة تثر الشلهية 
وتنشلط البنكريلاس، وهلو أملر خطلر يف 

التهاب البنكرياس. عاوة عى ذلك، يمكن أن 
يسلبب الثوم عدم انتظلام رضبات القلب أو 
عدم انتظام دقات القلب بسلبب اضطرابات 
اللدورة الدموية، وكذلك تطور مرض حصوة 
املرارة«. وقال مروشلنيكوف أيضا إن الثوم 
األسود املخمر، والذي يتم الحصول عليه عن 
طريق تسلخينه عنلد درجة حلرارة 4٠-6٠ 
درجة ، مفيد جًدا للجسلم. يف هلذه الحالة، 
تتحسلن الخصائص املفيدة ويتم امتصاص 
العديلد ملن الفيتامينلات واملعلادن بشلكل 
أرسع. وال توجلد رائحة من الفم تقريبا عند 
تناولهلا. وأكلد االختصلايص أن الثوم عاج 
ممتاز للوقاية من نزالت الربد، والوقاية منه 
يف حالة صحية، لكن بالنسبة للمرىض، يفقد 

الثوم تأثره املضاد للبكتريا.

وجد علماء يف معهد برشلونة للصحة العاملية 
)ISGlobal( يف إسلبانيا عامات موسلمية يف 

تفيش فروس كورونا املستجد.
ودرس العلملاء العاقلة بلني املنلاخ وتفيش 
فروس كورونا يف أجلزاء مختلفة من العالم، 
باسلتخدام النمذجة الرقمية، وقاموا بتحليل 
معدل انتشلار الفلروس التاجي يف ١6٢ دولة 

يف املراحل األوىل ملن الوباء.  ووجد العلماء أن 
معلدالت انتقال الفلروس املرتفعلة مرتبطة 
والرطوبلة،  الحلرارة  درجلات  بانخفلاض 
الوبلاء،  موجلات  ضعفلت  ازديادهلا  فملع 
 Nature ” ونلرشت نتائلج البحلث يف مجللة
Computational Science”. وملع ذللك، فإن 
هذا النملط نموذجي للموجات األوىل والثالثة، 

وخلال املوجة الثانية التلي حدثت يف الصيف 
املايض لم تكن النتائج متشابهة.

يربط مؤلفو الدراسة هذا بتأثر عوامل أخرى. 
عى سلبيل املثلال، ارتفعلت حلاالت اإلصابة 
لعوامل “السلياحة”، ومع ذللك فهم واثقون 
من أن كورونا لله الخصائص املميزة للعدوى 

املوسمية مثل اإلنفلونزا.

اكتشاف عالمات موسمية يف تفيش كورونا

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


