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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتف�ق رئيس الربملان محمد الحلبويس مع اللجنة 
املالي�ة النيابية، أمس الس�بت، ع�ى إضافة عدة 
نق�اط مل�روع قان�ون املوازن�ة املالي�ة للع�ام 
الجاري، بينها دفع مستحقات الفالحني املتأخرة 
وتأجي�ل س�داد ديونه�م إضاف�ة إىل توفري قطع 
أراٍض لكاف�ة الرائ�ح والخريجيني يف مس�قط 
رأس�هم ب�«أس�عار مدعومة«، م�ع توفري غطاء 

مايل للمحارضين واملوظفني بعقود.
وقالت مص�ادر مطلعة عى اجتماع للجنة املالية 
ترأس�ه الحلب�ويس، إن »االجتم�اع تمخض عنه 
االتف�اق عى إضافة فقرات ع�دة ملروع قانون 
املوازن�ة املالي�ة لع�ام 2021، منه�ا دع�م قطاع 
الزراع�ة ورشيح�ة الفالح�ني من تأجيل س�داد 
الدي�وان التي بذمتهم وإلزام وزارة املالية برصف 
مس�تحقاتهم الكاملة السابقة يف الربع األول من 
الس�نة، ودفع مستحقات فورية لهم عند تسليم 
املحص�ول الزراع�ي ه�ذا الع�ام، وإعفائهم من 

إيجارات األرايض«.
وأضافت املص�ادر، أن »املجتمع�ني اتفقوا أيضاً 
عى توف�ري أراٍض لكافة الرائ�ح والخريجني يف 
مسقط رأسهم باسعار مدعومة وفق الية شفافة 
وعادلة، وكذل�ك توفري غطاء م�ايل للمحارضين 
واملتعاقدي�ن يف املوازن�ة املالي�ة لهذا الع�ام، مع 
لتعوي�ض  كافي�ة  مالي�ة  تخصيص�ات  توف�ري 
املترضري�ن من العمليات اإلرهابية والعس�كرية 
لتأهي�ل ممتلكاتهم ومنازله�م، فضالً عن توفري 
التخصيص�ات الالزمة لضمان عودة النازحني إىل 

مدنهم وغلق ملف النزوح«. 
التفاصيل ص2
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برتويج معامالت قروض 

املشاريع الصغرية

       بغداد / المستقبل العراقي

شهد وسط العاصمة التونسية، أمس السبت، احتجاجات 
طالبت بإسقاط النظام السيايس يف البالد، يف رفع لسقف 
مطال�ب االحتجاج�ات الت�ي اندلع�ت قب�ل أيام.وتجمع 
املتظاهرون يف شارع الحبيب بورقيبة الشهري بغية املطالبة 
بإط�الق رساح املوقوف�ني الذين اعتقل�وا يف االحتجاجات 
األخرية. ورددوا شعارات تطالب بإسقاط النظام. ونرت 
ق�وى األمن تعزيزات أمنية كبرية يف املنطقة واس�تقدمت 
قوات إضافي�ة يف محاولة لضب�ط االحتجاجات، وتفريق 
املتظاهري�ن، بع�د أن دخلوا يف مناوش�ات م�ع الرطة. 

ويتهم كثريون يف تونس النهضة بمحاولة الس�يطرة عى 
مفاصل الحكم يف البالد، عرب التحالف مع رئيس الحكومة 
هشام املش�ييش وإبعاد املقربني من الرئيس قيس سعّيد. 
وش�هدت تون�س احتجاج�ات يف مناط�ق ع�دة يف البالد، 
بالتزام�ن مع الذك�رى العارشة لالنتفاض�ة التي أطاحت 
حك�م زي�ن العابدين بن ع�ي. وتفاقم الجمود الس�يايس 
والرتاج�ع االقتص�ادي مم�ا دف�ع كث�ريا من التونس�يني 
للتش�كيك يف ثمار الث�ورة. وب�دأت االحتجاجات يف صورة 
ليلي�ة يف مناط�ق بعي�دة ع�ن العاصم�ة، ثم رسع�ان ما 
وصلت إليها وتط�ورت إىل احتجاجات نهارية ردد خاللها 

املتظاهرون شعار »الشعب يريد إسقاط النظام«.

      بغداد / المستقبل العراقي

مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  اس�تقبل 
الكاظم�ي، أمس الس�بت، عوائل ضحايا 
تفجريات س�احة الطريان، فيم�ا أكد أن 
دمائه ودماء املس�ؤولني ليست اغى من 
دماء »بائع الش�اي وعي وعمر«.    وذكر 
املكت�ب االعالمي لرئيس ال�وزراء يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
أن�ه »اس�تقبل رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي عوائل ش�هداء ساحة الطريان، 
واالرساع  طلباته�م  بمتابع�ة  ووج�ه 
بتنفيذها م�ن قبل فريق عمل من مكتب 

رئي�س ال�وزراء ومؤسس�ة الش�هداء«.: 
الكاظمي وخ�الل لقائه عوائل الضحايا، 
ق�ال » قالوا يل يج�ب ان تحرض مجالس 
عزاء ش�هداء الطريان.. وقلت انا اب واخ 
ل�كل الذين س�قطوا بال ذنب يف ش�وارع 
بغ�داد، وواجب�ي االنس�اني واالخالق�ي 
يقتيض البح�ث عن القص�اص العادل«.   
واض�اف »املدع�و وايل الع�راق بعصابات 
داع�ش كنا نتاب�ع تحركاته منذ اش�هر، 
ويف كل م�رة نح�اول فيه�ا القضاء عليه 
تواجهن�ا العراقيل، وبعد حادثة س�احة 
الط�ريان والهجوم عى الحش�د يف صالح 
الدين اقسمت امام العراقيني ان دم هؤالء 

الضحايا االبرياء لن يضيع هدراً.. والثمن 
لن يك�ون قياديا هنا او هن�اك. بل رأس 
ه�ذه العصاب�ة االجرامي�ة التكفريية«.  
وتاب�ع، »اخوانك�م يف كل الق�وى االمنية 
واالس�تخبارية والعس�كرية لم يقرصوا، 
ربطوا الليل بالنهار يف متابعة هذا املجرم 
وم�ن معه وه�م املخطط�ون واملنفذون 
واملتورطون بسفك دماء ابنائنا«.  واشار 
اىل ان�ه »عندم�ا حان�ت س�اعة الصف�ر 
للقصاص.. صليت ركعتني حمدا وشكراً 
لل�ه، واتخذت ام�ر الهج�وم، والحمد لله 
كان�ت النتيج�ة رؤوس التنظي�م«.  ويف 
»دم  ق�ال  الكاظم�ي:  وجهه�ا  رس�الة 

العراقي غايل وس�ينال كل من تورط بدم 
العراقيني قصاصه العادل.. وهذا اليشمل 
فقط شهداء الطريان وصالح الدين بل كل 
ش�هداء العراق ومنهم ش�هداء ترين«.  
واضاف، »دم مصطف�ى الكاظمي او اي 
مس�ؤول عراقي ليس أغى م�ن دم بائع 
الش�اي او عي او عمر وحسني يف ساحة 
الط�ريان.. ولي�س اغ�ى من دم ش�هداء 
الحش�د يف صالح الدين، او شهداء العراق 
يف ساحة التحرير او الحبوبي او البرصة.. 
هذه الس�لطة زائلة.. لكن الدم ال يزول.. 

قرون طويلة ال تمحي الدم«.  
التفاصيل ص2
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املالية توعز للمصارف برتويج معامالت قروض املشاريع الصغرية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اصدرت وزارة املالية، أمس السبت، توجيها بشأن قروض 
املشاريع الصغرية.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
انه�ا اوعزت اىل مرصف الرافدين يف كافة فروع املرصف يف 
بغداد واملحافظات لرتويج معامالت منح قروض املشاريع 
الصغ�رية للمواطنني من اصحاب املح�ال التجارية واملهن 

االخرى وقد يصل مقدار القرض اىل ٢٥ مليون دينار.  
ودعت بحس�ب البي�ان املواطنني اصح�اب املحالت واملهن 
االخ�رى بمختلف انواعها اىل االس�تفاده من هذا القرض 
والتقدي�م علي�ه عرب ف�روع امل�رصف املنت�ره يف بغداد 

واملحافظات.

      بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
أم�س الس�بت، عوائ�ل ضحاي�ا تفجريات 
س�احة الطريان، فيما أك�د أن دمائه ودماء 
املس�ؤولني ليس�ت اغ�ى م�ن دم�اء »بائع 

الشاي وعيل وعمر«.    
وذك�ر املكتب االعالم�ي لرئيس ال�وزراء يف 
بي�ان تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، أنه »استقبل رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي عوائل ش�هداء س�احة الطريان، 
ووجه بمتابعة طلباتهم واالرساع بتنفيذها 
من قبل فريق عمل من مكتب رئيس الوزراء 

ومؤسسة الشهداء«.:
الكاظم�ي وخ�الل لقائه عوائ�ل الضحايا، 
قال » قالوا يل يجب ان تحرض مجالس عزاء 
ش�هداء الط�ريان.. وقل�ت ان�ا اب واخ لكل 

الذين س�قطوا ب�ال ذنب يف ش�وارع بغداد، 
وواجبي االنساني واالخالقي يقتيض البحث 

عن القصاص العادل«.  
واض�اف »املدع�و وايل الع�راق بعصاب�ات 
داع�ش كن�ا نتاب�ع تحركات�ه منذ اش�هر، 
ويف كل م�رة نح�اول فيه�ا القض�اء علي�ه 
تواجهن�ا العراقي�ل، وبع�د حادثة س�احة 
الط�ريان والهج�وم ع�ى الحش�د يف صالح 
الدين اقس�مت امام العراقيني ان دم هؤالء 
الضحاي�ا االبرياء لن يضي�ع هدراً.. والثمن 
لن يكون قياديا هنا او هناك. بل رأس هذه 

العصابة االجرامية التكفريية«.  
وتاب�ع، »اخوانك�م يف كل الق�وى االمني�ة 
ل�م يقرصوا،  واالس�تخبارية والعس�كرية 
ربط�وا الليل بالنهار يف متابع�ة هذا املجرم 
وم�ن مع�ه وه�م املخطط�ون واملنف�ذون 

واملتورطون بسفك دماء ابنائنا«.  

واش�ار اىل انه »عندما حانت ساعة الصفر 
للقص�اص.. صليت ركعتني حمدا وش�كراً 
لله، واتخذت امر الهجوم، والحمد لله كانت 

النتيجة رؤوس التنظيم«.  
ويف رس�الة وجهه�ا الكاظم�ي: ق�ال »دم 
العراق�ي غايل وس�ينال كل من ت�ورط بدم 
العراقي�ني قصاصه العادل.. وهذا اليش�مل 
فقط ش�هداء الطريان وصالح الدين بل كل 

شهداء العراق ومنهم شهداء ترين«.  
واض�اف، »دم مصطف�ى الكاظم�ي او اي 
مس�ؤول عراق�ي ليس أغ�ى م�ن دم بائع 
الش�اي او عيل او عمر وحس�ني يف س�احة 
الطريان.. وليس اغى من دم شهداء الحشد 
يف صالح الدين، او ش�هداء العراق يف ساحة 
التحري�ر او الحبوب�ي او الب�رصة.. ه�ذه 
الس�لطة زائلة.. لكن ال�دم ال يزول.. قرون 

طويلة ال تمحي الدم«.  

وأك�د »كف�ى مزايدات واس�تغالل ملش�اعر 
الناس ممن يريد تمرير مش�اريع سياسية 
ومصال�ح اقتصادية، هناك من اس�تغل دم 
ش�هداء العراق وأصبحوا حكاما واصحاب 
مليارات ويش�رتون القصور والس�يارات.. 
وبدم شهداء العراق اغتنى طرفان.. داعش 
والخارجون عى القانون، كالهما يستثمران 

الدم للحصول عى اموالكم وحقوقكم«.  
ش�هيد  »كلم�ة  ان  اىل  الكاظم�ي  ولف�ت 
تراف�ق العراقي�ني من�ذ س�نوات طويل�ة، 
حت�ى بتنا نصنف الش�هداء، هناك ش�هداء 
لح�روب ص�دام.. وهن�اك ش�هداء ملقاومة 
صدام، وهناك ش�هداء لعمليات عس�كرية، 
وهناك ش�هداء لتظاهرات، كف�ى.. كل دم 
عراقي بريء هو ش�هيد يف العراق له نفس 

الحقوق«.  
وتاب�ع، »قدمن�ا قانونا اىل مجل�س النواب 

واتمن�ى اق�راره.. م�ن املعي�ب ان نصنف 
الدم العراقي.. الدم ه�و الدم العراقي وهذا 

يحملنا مسؤولية اخالقية كبرية«.  
وأكد رئيس الوزراء ان »داعش ومن واالهم 
بيننا وبينهم دم العراقيني، والخارجون عى 
القان�ون بيننا وبينه�م دم العراقيني والدم 

واحد«.  
ويف ختام البيان قدم الكاظمي تعازيه قائال: 
»اعزيك�م واع�زي نفيس .. واق�ف امامكم 
الق�ول .. ثم�ن كل ه�ذا ال�دم العراقي هو 
الدولة .. اذا دفعنا كل هذا الدم ولم نصل اىل 
الدولة س�يلعننا التاريخ جميعا، الدولة هي 
ويلّ دمك�م ودمي ودم كل العراقيني، وعلينا 
جميع�ا ان نبن�ي الدول�ة العراقي�ة القوية 
الح�رة املقت�درة، وحينه�ا فق�ط نكون قد 
اقتصصنا للدم العراقي الطاهر الذي س�ال 

من اجل الدولة«.  

صرف غطاء مالي للمحاضرين واملتعاقدين.. وتوفري االراضي لكافة الشرائح وباسعار مدعومة.. وإلزام املالية بدفع مستحقات الفالحني فورًا

الربملان جيري »تعديالت حاسمة« عىل املوازنة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتف�ق رئي�س الربمل�ان محم�د الحلب�ويس م�ع اللجن�ة 
املالي�ة النيابي�ة، أمس الس�بت، عى إضاف�ة عدة نقاط 
ملروع قانون املوازنة املالي�ة للعام الجاري، بينها دفع 
مس�تحقات الفالح�ني املتأخ�رة وتأجيل س�داد ديونهم 
إضافة إىل توفري قطع أراٍض لكافة الرائح والخريجيني 
يف مسقط رأسهم ب�«أسعار مدعومة«، مع توفري غطاء 

مايل للمحارضين واملوظفني بعقود.
وقالت مصادر مطلعة عى اجتماع للجنة املالية ترأس�ه 
الحلبويس، إن »االجتماع تمخض عنه االتفاق عى إضافة 
فق�رات عدة ملروع قانون املوازن�ة املالية لعام ٢0٢1، 
منه�ا دعم قطاع الزراعة ورشيح�ة الفالحني من تأجيل 
س�داد الديوان التي بذمتهم وإل�زام وزارة املالية برصف 
مستحقاتهم الكاملة السابقة يف الربع األول من السنة، 
ودف�ع مس�تحقات فوري�ة لهم عن�د تس�ليم املحصول 

الزراعي هذا العام، وإعفائهم من إيجارات األرايض«.
وأضافت املصادر، أن »املجتمعني اتفقوا أيضاً عى توفري 
أراٍض لكاف�ة الرائ�ح والخريجني يف مس�قط رأس�هم 
باسعار مدعومة وفق الية شفافة وعادلة، وكذلك توفري 
غط�اء مايل للمحارضي�ن واملتعاقدي�ن يف املوازنة املالية 
لهذا العام، مع توفري تخصيصات مالية كافية لتعويض 
املترضري�ن من العمليات اإلرهابية والعس�كرية لتأهيل 
ممتلكاته�م ومنازلهم، فضالً عن توف�ري التخصيصات 
الالزم�ة لضمان ع�ودة النازحني إىل مدنه�م وغلق ملف 
الن�زوح«. وتمخ�ض ع�ن االجتم�اع، وف�ق املص�ادر، 
اتفاق عى »انش�اء صن�دوق دائم للمحافظ�ات املنتجة 
للنف�ط تودع به الحص�ة النفطية لتل�ك املحافظات من 
الب�رتودوالر، التي لم تم�ول مركزيا، وتخ�ول الحكومة 
بتوجي�ه الدع�وات لل�ركات العاملية بتنفيذ املش�اريع 
الخدمية والسرتاتيجية مقابل النفط«. ويجري الربملان، 

منذ فرتة، نقاش�ات حول مروع قانون املوازنة املالية 
لعام ٢0٢1، فيما أك�دت اللجنة املالية النيابية أن بعض 
املواد التي تضمنها مروع القانون املرس�ل من مجلس 
ال�وزراء »س�تحذف أو تع�دل، م�ع إضافة م�واد أخرى 
جديدة. بدوره، أعلن النائب عن س�ائرون عالء الربيعي 
عن تخفيض 30 ترلي�ون دينار من عجز موازنة ٢0٢1، 
فيما اش�ارت اىل ان املباحثات مس�تمرة لح�ني القضاء 
ع�ى العجز. وقال الربيع�ي إن »املوازنة التي وصلت من 
الحكومة، باستثناء فقرة الرواتب، عبارة عن ارقام غري 

مفهومة«، مبينا انه »ال احد يعلم اين ستذهب«.
واضاف الربيع�ي ان »اللجنة املالي�ة والكتل اتفقت عى 
ضغ�ط النفقات بأكرب ق�در ممكن للقض�اء عى العجز 
املبال�غ به فيه�ا«، مش�ريا اىل ان »النقاش�ات حتى االن 

اسفرت عن تخفيض 30 ترليونا منها«.
وأكد ان »املباحثات مس�تمرة لح�ني القضاء عى العجز 
فيها والغاء جميع االمور غري الرضورية واالبواب املبالغ 
بها«. يذكر ان عضو اللجنة املالية احمد حمة رشيد اكد، 
االثنني، )٢٥ كانون الثان�ي ٢0٢1(، ان املوازنة فيها 71 

ترلي�ون عجز يف املوازنة والذي ال يمك�ن تغطيته اال عن 
طريق القروض الخارجية والداخلية.

م�ن جانبه�ا، كش�فت النائبة هدى س�جاد ع�ن اعداد 
الدرج�ات الوظيفي�ة يف املوازن�ة العام�ة للع�ام ٢0٢1، 
موضحة الفئات املش�مولة بتلك الدرجات التي ارس�لتها 

الحكومة اىل مجلس النواب وامكانية رصف رواتبها. 
وقالت سجاد إن »هناك اكثر من 3٢٢ الف درجة وظيفية 
وضعتها الحكوم�ة يف املوازنة العامة للعام املقبل ٢0٢1 
»، مبين�ة أن الحكوم�ة وضع�ت درج�ات وظيفية لكل 
الوزارات االمنية املفسوخة عقودهم والصحوات والذين 
كانوا تاركني للخدمة يف وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة 

الحشد الشعبي«. 
وأضاف�ت أن »الحكومة وضع�ت يف املوازنة جميع فئات 
الدف�اع  املحارضي�ن املجاني�ني، والفاحص�ني يف وزارة 
والداخلي�ة عام ٢018 و٢017، واملفس�وخة عقودهم يف 

الوزارتني وأيضا الحشد الشعبي«. 
وأوضحت س�جاد أن »الحكومة اعط�ت الضوء االخرض 
اىل مجل�س الن�واب ب�رصف مس�تحقاتهم واس�تحداث 
الدرجات الوظيفية باعتبار هناك اربعة مواليد استحقوا 

التقاعد الستبدالهم بدرجات وظيفية جديدة«. 
وعن عقود الكهرباء، نوهت س�جاد أنهم »سيتس�لمون 
رواتب العام ٢0٢1 واعتبارا من ش�هر كانون الثاني بعد 
اقرار املوازنة مبارشة«، مستدركة »لكنهم لن يستلمون 

مستحقات العام املايض ٢0٢0 كونها موازنة عجز«.
واش�ارت إىل أن »اللجن�ة املالي�ة ل�و رفعت تل�ك الفئات 
فس�تقتل امال الش�عب العراق�ي، الن الحكومة وضعت 
تلك الفئات لغرض منحهم مس�تحقاتهم«، مستبعدة يف 

الوقت ذاته أن »تميض اللجنة بهذا االمر«.
وبين�ت أن »م�ن ح�ق اللجنة املالي�ة ان تق�رر، لكنها ال 
تس�تطيع التصوي�ت«، موضح�ة أن التصوي�ت »يع�ود 

العضاء الربملان«.

الكاظمي لذوي ضحايا تفجريي الطريان: سينال كل من تورط بدم العراقيني قصاصه العادل

تقليل »االنفاق التشغييل«.. وزيادة التخصيصات لتقديم اخلدمات وتوفري فرص العمل وتأسيس صندوق خاص بـ »البرتو دوالر«
        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان 
الغانم�ي، أم�س الس�بت، م�ع 
السفري السوري صطام جدعان 
الدندح، الجوانب املتعلقة بالشأن 

األمني وتبادل املعلومات.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان«وزير الداخلية التقى، بسفري 
الجمهورية العربية الس�ورية يف 
الع�راق، ويف بداي�ة اللقاء رحب 
الوزير بضيفه وبحث معه جملة 

االهتم�ام  ذات  املواضي�ع  م�ن 
الت�ي تخ�دم مصلحة  املش�رتك 

البلدين الشقيقني«. 
واض�اف ان »الجانب�ني ناق�ش 
تعزي�ز العالق�ات الثنائي�ة ب�ني 
والجوان�ب  ودمش�ق  بغ�داد 
املتعلقة بالش�أن األمني خاصة 

تبادل املعلومات والخربات«. 
م�ن جانب���ه، ش�كر الس�فري 
الس�����وري، وزي�ر الداخلي�ة 
ع�ى جه�وده يف تعزي�ز األم�ن 
واالس�تقرار وح���رص�ه ع�ى 

التعاون املستمر.

وزير الداخلية والسفري السوري
 يبحثان اجلوانب املتعلقة بالشأن األمني 

وتبادل املعلومات

        بغداد / المستقبل العراقي

رفَع�ت اللجن�ة القانوني�ة بمجل�س الن�واب، مقرتح�اً 
لتعدي�ل موعد انتخاب�ات مجلس املحافظ�ات ودمجها 
م�ع مجلس النواب اىل رئاس�ة املجلس م�ن أجل درجه 
كقانون عى ج�دول أعمال املجلس لتتم قراءته القراءة 
األوىل، مبين�ة أن هذا التعديل يس�مح بإجراء انتخابات 
مجال�س املحافظات بنف�س يوم انتخاب�ات الربملان أو 

بعدها بعرة أيام.
 وقال�ت عضو اللجن�ة بهار محم�ود يف حديث صحفي 
إن »اللجنة القانونية ناقش�ت مع لجنة االقاليم مقرتح 
قان�ون لتعديل قان�ون انتخابات مجال�س املحافظات، 
وأن تج�ري انتخابات مجال�س املحافظات أما يف نفس 

الوق�ت مع انتخاب�ات مجلس الن�واب أو بعدها بعرة 
ايام«، مبينة ان »هذا التعديل جاء لكي تعمل املفوضية 

التحضريات لكل االنتخابات«. 
وأضافت أن »هناك تعديالت اخرى بخصوص البايومرتي 
والع�د والف�رز الي�دوي، أي جميع االمور الت�ي طالبت 
به�ا اللجنة والتي لم ت�درج بقان�ون انتخابات مجلس 
الن�واب«، منوهة ب�ان »اللجنة قررت رف�ع القانون اىل 
رئاس�ة املجلس ليقرأ قراءة اوىل وبعدها تتم مناقشته، 
ويبقى عى الرئاسة تحديد املوعد وقد يكون بعد العطلة 
التريعية«. واش�ارت اىل أن »رئاسة الجمهورية تعمل 
عى مقرتح تعديل لقانون االنتخابات، ويف حال جاء من 
الرئاس�ة س�يتم دمجه مع هذا املقرتح«.إىل ذلك، أعلنت 
مفوضي�ة االنتخاب�ات تمديد فرتة تس�جيل التحالفات 

السياسية للكتل الراغبة باملشاركة يف االنتخابات.
وق�ال القايض جليل خل�ف رئيس املفوضي�ة يف مؤتمر 
صحفي: إن »املفوضية ماضية، بالتعاون مع مؤسسات 
بجمي�ع  وس�تقوم  لالنتخاب�ات،  التهيئ�ة  يف  الدول�ة، 
اجراءاته�ا بالتعاون م�ع الجهات الحكومية ووس�ائل 
االعالم املهنية من اجل اجراء االنتخابات بنزاهة«، مبيناً 

أن »املفوضية طلبت املراقبة الدولية وليس االرشاف« .
واض�اف خل�ف أن »املفوضي�ة تس�لمت التموي�ل م�ن 
الحكوم�ة، واألمر ال يتوقف عى إقرار املوازنة«، مش�رياً 
اىل أن »األموال جاءت بأقل من املطلوب، ونأمل أن تكفي 
لجميع مس�تلزمات املفوضية«، وأوضح أن »املفوضية 
س�تعتمد عى رشكة فاحصة لتأمني خطوات املفوضية 

يف اجراء االنتخابات«. 

        البصرة / محمد الجابري

اعلن�ت خلي�ة اإلعالم األمني، أمس الس�بت، 
انطالق الصفحة التاس�عة من املرحلة األوىل 
لعملي�ة »الوع�د الص�ادق« ق�ي محافظ�ة 

البرصة.
وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 

العراق�ي نس�خة من�ه إن »قي�ادة عملي�ات 
الب�رصة والقطع�ات امللحق�ة به�ا بارشت 
بتنفي�ذ  عملية الوعد الص�ادق املرحلة االوىل 

الصفحة التاسعة عى محورين«. 
وأضافت، أن »املحور األول هو الش�مايل من 
خالل ل�واء املش�اة اآليل 36 ومديرية رشطة 
الب�رصة ول�واء الق�وة الضاربة وال�وكاالت 

األمني�ة واالس�تخبارية ومف�رزة م�ن هيئة 
الحش�د الش�عبي  لغرض مداهمة وتفتيش 

املناطق الشمالية يف البرصة«.  
واش�ار البي�ان اىل أن »املح�ور الثان�ي ه�و 
الجنوب�ي م�ن خالل قي�ادة الق�وة البحرية 
وقي�ادة ح�رس الح�دود املنطق�ة/4 ومل�غ 
قي�ادة عمليات الب�رصة وال�وكاالت األمنية 

واالس�تخبارية ومف�رزة م�ن هيئة الحش�د 
الش�عبي وأقس�ام مديري�ة رشط�ة البرصة 
يف  الجنوبي�ة  املناط�ق  وتفتي�ش  ملداهم�ة 
البرصة لغرض ألق�اء القبض عى املطلوبني 
ون�زع األس�لحة الغ�ري مرخص�ة لتحقي�ق 
األمن واالس�تقرار ضمن قاطع املسؤولية يف 

محافظة البرصة«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد جهاز مكافحة االرهاب، أمس 
السبت، جاهزية قواته يف تنفيذ اي 

عملية استباقية.
 وذكر الناطق باسم الجهاز صباح 
النعمان ان »قواتن�ا تنفذ عمليات 
نوعية رسيعة تستهدف مضافات 
العدو باعتماد عى جهد استخباري 
وتكون الق�وات متوزعة يف جميع 
ان  مبين�ا  العس�كرية«،  القواع�د 
يف  يمتل�ك  االره�اب  »مكافخح�ة 
كل محافظ�ة ف�وج ع�دا االقلي�م 
ويف بغداد قوة خاصة وتش�كيالت 

لحماية العاصمة«. 
وبني ان »ق�وات مكافحة االرهاب 
ليست ملسك االرض وهذا ليس من 
واجباتها اومهامه�ا«، الفتا اىل ان 
»م�ا ي�روج للتهدي�دات االرهابية 
مبال�غ فيه�ا وان الخالي�ا النائمة 
موج�ودة وداع�ش لج�أ اىل حرب 
العصابات وان الجهد االستخباري 
للجه�از يك�رس جه�وده يف رصد 

اماكن االرهابيني«.

القانونية الربملانية تقرتح إجراء انتخابات الربملان
 وجمالس املحافظات بموعد واحد

اإلعالم األمني تعلن انطالق الصفحة التاسعة لعملية الوعد الصادق

مكافحة اإلرهاب 
يعلن جهوزية

 قواته ألي عملية 
استباقية

        بغداد / المستقبل العراقي

احبط�ت قوات األمن الوطني، أمس الس�بت، مخططاً إرهابيا الس�تهداف 
محافظة نينوى

 وذكر جهاز االمن الوطني يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه 
»القى القبض عى 7 عنارص لداعش كانوا يخططون الستهداف املحافظة 

بهجماٍت ارهابية 
واضاف ان »بناءاً عى معلوماٍت وردت عرب الخط الس�اخن املجاني )131( 
اف�ادت بتحركاٍت لعن�ارص داعش االرهاب�ي يف مناط�ق متفرقة باملوصل 
رشع جه�از األم�ن الوطني باملراقبة والتعقب وتمكن�وا من القبَض عى 7 
ارهابي�ني مطلوبني للقض�اء وفق املادة 4 ارهاب كان�وا يخططون العادة 

تشكيلهم بخليٍة الستهداف املحافظة بهجماٍت ارهابية«. 
وبني انه جرى تدوين اقوالهم اصوليا واعرتفوا بتنفيذهم هجماٍت مسلحة 
ض�د القوات االمني�ة العراقية اثن�اء عملي�ات التحرير ، وت�م احالتهم اىل 

القضاء التخاذ االجراءات العادلة بحقهم.

األمن الوطني حيبط خمطط ارهايب
 الستهداف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت قيادة العمليات املش�رتكة، أمس الس�بت، معلوم�ات خطرية عن 
وايل داعش املدعو ابو يارس العيس�اوي.وذكر الناطق باسم قياد العمليات 
املش�رتك اللواء تحس�ني الخفاجي ان »وايل داعش هو الذي يقود العمليات 
االرهابية العراق وله تاثري كبري عى االمن يف بغداد وكركوك ودياىل واالنبار، 
وان مقتله ومعاونيه اثر بش�كل كبري عى صف�وف االرهابيني«. وتابع ان 
»مقتل�ه ادى اىل تش�تيت صفوف االرهابيني وقطع حلق�ة الوصل بينهم«، 
مبين�ا ان »االرهابي�ني اعتق�دوا بعد اعت�داء الطريان انهم ع�ادوا بقوة اىل 
الساحة، والرضبة القوية التي توجهت لهم ادت اىل تدمري صفوفهم«. وقال 
القائد العام للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي يف تغريدة عرب تويرتامس 
االول »توعدن�ا عصابات داعش اإلرهابية برد مزل�زل، وجاء الرد بالقضاء 
عى زعيم عصبة الر، أو من يطلق عى نفسه نائب الخليفة ووايل العراق 

يف تنظيم داعش أبو يارس العيساوي، يف عملية استخبارية نوعية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، امس السبت، عن  تقرير التسجيل 
البايومرتي يف عموم العراق لغاية ال�٢1 من كانون الثاني الجاري.

 وجاء يف تقرير البايومرتي، حصلت املستقبل العراقي عى نسخة منه ان »
1. عدد الناخبني الكيل:  ٢٥13937٥

٢. عدد املسجلني بايومرتيا . 14869360 .
3 .نسبه التسجيل الكيل ..٥9%

4. الف�رق ب�ني املس�جلني بايومرتي�ا  والع�دد ال�كيل للناخب�ني غ�ري املس�جل 
10٢7001٥..

٥.عدد البطاقات البايومرتيه الكيل مع التصويت الخاص  1٥3777٥٥
6.عدد البطاقات البايومرتيه التي توزيعها  لغايه ٢1/1/٢01٢.

العمليات املشرتكة تكشف معلومات 
جديدة وخطرية عن وايل »داعش«

املفوضية تكشف املستجدات بشأن التسجيل البايومرتي: 
يتجاوز الـ14 مليونًا

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت االمانتان العامتان للعتبتني 
املقدس�تني الحس�ينية والعباسية، 
بع�الج  تكفلهم�ا  الس�بت،  أم�س 
جرح�ى االعت�داء اإلرهاب�ي ال�ذي 
طال ساحة طريان وسط العاصمة 

بغداد االسبوع املايض.
وقال مس�ؤول إعالم قس�م رعاية 
التاب�ع  والجرح�ى  الش�هداء  ذوي 
للعتب�ة الحس�ينية املقدس�ة عماد 
م�ن  »بتوجي�ه  إن�ه  الجش�عمي 
الديني�ة  املرجعي�ة  ممث�يل  قب�ل 
العلي�ا، واملت�ويل الرع�ي للعتب�ة 
الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ عب�د 

امله�دي الكربالئي، واملتويل الرعي 
للعتبة العباس�ية املقدس�ة الس�يد 
م�ن  وف�د  ق�ام  الص�ايف،  احم�د 
العتبتني املقدس�تني بزيارة جرحى 
التفجريي�ن االرهابني الل�ذان وقعا 
يف س�احة الطريان وسط العاصمة 
بغداد، وذل�ك للوقوف عى حالتهم، 
عليه�م،  واالطمئن�ان  وعيادته�م، 

وتقديم يد العون لهم«. 
  وأوض�ح أن »العتبتني املقدس�تني 
تعلنان استعدادهما لعالج املصابني 
ونقله�م اىل املستش�فيات التابع�ة 
للعتبتني يف كربالء املقدس�ة واجراء 
الالزم بما تتطل�ب الحالة الصحية 

للجرحى وباملجان«. 

عتبات كربالء تتكفل بعالج جرحى 
تفجريات ساحة الطريان
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    المستقبل العراقي / النجف  

ق�ال محاف�ظ النجف ل�ؤي الي�ارسي يف انه ناقش�نا يف 
االجتم�اع االخ�ر م�ع اللجن�ة املالي�ة يف الربمل�ان حول 
زي�اده موازنة النجف االتحادية وحصتنا تحس�ب بعدد 
الس�كان وهذه مشكله بس�بب إعداد الزوار املليونيه يف 
املناس�بات الدينية وكل ال�واردات املحلي�ة كانت تذهب 
إىل الخزان�ة املركزي�ة واتفقن�ا عىل أن ال�واردات املحلية 
تبقى للمحافظة وهناك قرار من األمانة العامة لالحاله 

مبارشة منها إلعمار وبناء املدارس وهذا حل جيد«.
واش�ار اليارسي اىل »ملف الكهرباء قائال »نحن نتعرض 

إىل ظل�م كبر حيث االنقطاعات تصل إىل س�ت س�اعات 
متواصلة ونطالب بالعدال�ة فقط عىل االقل ودعم الكاز 
للمول�دات م�ن وزارة النفط ، مبين�ا ان »النجف بحاجه 
اىل 1800 مي�كا واط االن ان التجهي�ز ال يتج�اوز 400 

ميكا«.
واضاف ان »املشاريع املتلكئة باملحافظة تابعة للوزارات 
ولجنة الخدمات يف مجلس رئاسة الوزراء وعدونا برصف 

مستحقات املشاريع الكمالها ».
وب�ن الي�ارسي انه »تم تش�كيل لجن�ة علي�ا للتحقيق 
يف عم�ل البلدي�ه بس�بب ملف�ات فيه�ا ش�كاوى كثرة 
وعمليات ابتزاز وكلفن�ا األمن الوطني بمتابعة املعقبن 

وتشخيصهم أتخذنا قرار بذلك 
واوض�ح ان »حمل�ة بن�اء املتنزه�ات الكب�رة املجانية 

مستمرة وهناك متربعن يساندون الجهد البلدي«. 
واش�ار اىل ان »خلية االزمة ستجتمع من جديد ملناقشة 
ارتفاع اإلصابات هنالك اسرتخاء بالنسبة باالجراءات«.

واش�ار اىل ان » 130 مليار حصة النجف من موازنة 21 
لكنها ال تلبي طموح املحافظة ولكن مستمرين بتقديم 

أفضل الخدمات للمواطن النجفي الكريم« .
وب�ن ان »النجف مدينه مقدس�ة تس�تقبل الزائرين كل 
عام قرابة 30 مليون زائر ويجب انصاف النجف االرشف 

.«

وكش�ف ان »النجف االرشف تعاني من تجهيز الكهرباء 
حي�ث يص�ل التجهيز يوميا س�ت س�اعات فق�ط وهذا 
مجحف للمحافظة ، مبينا ان »بعض االقضية والنواحي 
تعاني من انعدام للتيار الكهربائي نطالب وزارة الكهرباء 

بأخذ دورها لتجهيز املحافظة بمحوالت تحويلية«.
واكد اليارسي ان »ملف املحارضين واالجراء تم مناقشته 

يف موازنة 2021 وقد ادرج فقرة باملوازنة« .
واعلن ع�ن » 600 قطعة ارض لذوي الش�هداء يف االيام 
القليل�ة القادم�ة وف�اًء من�ا لدماهم وكذل�ك املوظفن 
وباقي الرشائح االخرى كون اللجنة املختصة مللف قطع 

االرايض متابعة الفرز بشكل كبر ومتواصل.

حمافظ النجف: ناقشنا ملف املحارضين واالجراء يف موازنة 2021 وقد أدرج فقرة باملوازنة
اعلن توزيع »600« قطعة ارض لذوي الشهداء يف االيام القادمة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد املستش�ار املايل لرئيس الوزراء د. مظهر 
الدف�ع  رشكات  “تع�دد  ان  صال�ح  محم�د 
االلكرتون�ي واس�تحداث بطاق�ات جديدة يف 
الس�وق العراقي�ة يحق�ق منافس�ة تقود اىل 
النه�وض بواق�ع الخدم�ات الت�ي تق�دم اىل 
املواطن، الس�يما عندما تحمل بطاقة الدفع 
االلكرتون�ي او الرقم�ي الت�ي تحم�ل مزاي�ا 
تنافس�ية، كالخصم عىل الس�لع والخدمات 
من املنتج الوطني عند اس�تعمالها يف تسوية 
املدفوعات.وب�ن صالح  انها بذلك س�تكون 
االقتص�اد  داخ�ل  التنافس�ية  الش�اعة  اداة 
الوطني، وبهذا فان بطاقة الدفع االلكرتوني 
واس�تعمالها س�يكون عمليا جدا يف تس�ديد 
فواتر الخدمات العامة ورفع كفاءة تحصيل 
االيرادات، طاملا كانت هناك حوافز مش�جعة 
عند الدفع بالبطاقة الرقمية، اىل حن تكامل 

البيئة الرقمية تماماً”.
اىل ذلك اعلنت رشكة الشبكة الدولية للبطاقات 
لخدم�ات الدف�ع االلكرتون�ي املح�دودة عن 
تطبيق neo””  املتوفر يف متجر )ابل س�تور( 
او )ك�وكل ب�ي(، ال�ذي من خاللهم�ا يمكن 
انش�اء حس�اب بمحفظ�ة الكرتوني�ة، م�ن 
دون الحاج�ة لزيارة مقرالرشكة او االنتظار 
لس�اعات طويل�ة، واص�دار بطاق�ة الفي�زا 

الرقمي�ة الت�ي يمكن�ك اس�تخدامها بجميع 
مشرتياتك عرب االنرتنت، او زيارة احد الوكالء 
املعتمدي�ن ل�رشاء بطاق�ة الهدي�ة او طل�ب 

بطاقة السفر. 
وأك�د املدي�ر املف�وض للرشك�ة زي�د فوزي، 
بأن”رؤيتن�ا تتلخ�ص ب�أن النق�ود يجب ان 
تصب�ح رقمي�ة ويت�م تعام�ل كل املواطنن 
بالدف�ع االلكرتون�ي، خاصة يف ظ�ل ظروف 
جائحة كورونا وبعدها، حيث نستمر بتقديم 
بطاقات الفيزا االكثر اماناً وجودة وس�هولة 
بالنسبة للمواطن العراقي، والتي تسد جميع 
احتياجات�ه بمختل�ف طرق االس�تخدام من 

حيث املميزات املتنوعة بمنتجاتنا“.
وأش�ار اىل أن عملي�ة التس�جيل يف التطبي�ق 
هي حس�ب تعليم�ات البن�ك املرك�زي ومن 
خالل التطبي�ق الذكي، يمكنك متابعة جميع 

حركاتك املالية بسهولة وامان.
محفظ�ة  يوف�ر  “التطبي�ق  ان  اىل  ولف�ت 
الكرتونية بسقف مايل يصل اىل 50 الف دوالر 
سنوياً ويمكن للمواطن شحنها بسهولة من 
خالل زيارة الوكالء املنترشين بعموم العراق، 
وانشاء بطاقتك الرقمية مبارشة من التطبيق 
واستخدامها بالرشاء من املواقع االلكرتونية 
التي تدع�م الدفع بالفي�زا والرتويج بمواقع 
التواص�ل االجتماعي وبميزة اعادة الش�حن 
عن�د الحاج�ة بمج�رد وج�ود مبل�غ مايل يف 

محفظتك االلكرتونية” .
ويتمي�ز منتج بطاق�ة الهدية البالس�تيكية 
بتوفره لدى الوكالء وبمختلف الفئات، بمجرد 
رشاءه�ا مغلقة من الوكي�ل يمكنك تفعيلها 
بثوان�ي يف التطبي�ق واملبارشة باس�تخدامها 
باالونالين، اجهزة الرصاف االيل ATM ونقاط 
Chip- Swipe-(( بث�الث ط�رق POS البي�ع

Contactless محليا وعامليا، وانها غر قابلة 
العادة التعبئة.

ام�ا بطاق�ة الس�فر« البالس�تيكية » يمكن 
الي مواطن طلبه�ا من خالل زيارة أي وكيل 
معتم�د واس�تالمها بف�رتة زمني�ة مثالية ال 
تتج�اوز يوم�ن كح�د أقىص وبس�قف مايل 
للبطاق�ة يص�ل اىل 10,000$ ويمك�ن اعادة 
شحنها فورا من املحفظة، تستخدم بأجهزة 
 Chip-(( بث�الث ط�رق  POS نق�اط البي�ع
Swipe-Contactless واجه�زة الرصاف االيل 

ATM محليا وعامليا.
يذك�ر ان الرشكة الش�بكة الدولية للبطاقات 
لخدم�ات الدفع االلكرتوني ب�ارشت بالعمل 
يف عام 2019 وبرخصة القيام باعمال الدفع 
االلكرتون�ي رق�م )7 ( م�ن البن�ك املرك�زي 
العراق�ي واس�تناداً اىل القانون رق�م ) 56 ( 
لس�نة ) 2004( وتعمل بكادر عراقي شبابي 
يفتخ�ر بتقدي�م الخدمات االفض�ل يف مجال 

الدفع االلكرتوني للمواطنن.

املستشار املايل للحكومة: اصدار بطاقة »نيو« اجلديدة 
تعزز اخلدمات االلكرتونية

الديوانية تعلن إنتاج »11« مليون 
بيضة خالل اقل من شهر

    الديوانية / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة، أمس الس�بت، عن ارتفاع معدل انتاج بيض املائدة اىل 
اكثر من )1100000( بيضة لشهر كانون الثاني 2021 والذي ساهم يف سد 

حاجة األسواق املحلية.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن “محافظة 
الديواني�ة حققت االكتف�اء الذاتي من خالل املش�اريع املوجود يف املحافظة 
بدعم من وزارة الزراعة العراقية بتوفرها مس�تلزمات االعالف والعالجات 
البيطرية وغرها بأس�عار مدعومة والذي س�اعد يف تزايد كميات االنتاج يف 

هذه املشاريع”.
وأض�اف، أن “عدد مش�اريع فروح اللح�م العاملة )56( مرشوعا س�وقت 
)137950( م�ن الدجاج واع�داد االفراخ الداخلة اليه�ا )588450( والوزن 
الحي املس�وق منه�ا )206925( طن وان عدد مش�اريع املفاق�س العاملة 
)7( مش�اريع انتج�ت )235425( من االفراخ وان ع�دد البيض املرقد فيها 

.”)1253554(
وأش�ارت الوزارة إىل أن “هذا النجاح قد تحقق بفضل مشاريع بيض املائدة 
وف�روج اللحم عن طري�ق الرتبية بنظام األقفاص والرتبي�ة االرضية والتي 
س�اهمت بس�د حاجة الس�وق املحلي�ة من بي�ض املائدة ولح�وم الدواجن 

وتحقيق االكتفاء الذاتي”.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة، أمس الس�بت، أنها 
س�تجري خ�الل اليوم�ن املقبل�ن دراس�ة 
للموق�ف الوبائ�ي، فيم�ا لوحت م�ن جديد 
بالع�ودة إىل اإلغالق الجزئي يف حال اس�تمر 
ارتف�اع إصاب�ات كورونا.ونقل�ت صحيفة 
»الصب�اح« الرس�مية ع�ن ال�وزارة قولها: 
»لي�س لدين�ا اال العودة لإلغ�الق الجزئي اذا 
استمر ارتفاع اإلصابات بفروس كورونا«، 
وأضاف�ت الوزارة، »س�تكون خالل اليومن 

املقبلن دراس�ة للموقف الوبائي«.وبش�أن 
لق�اح كورونا، ذكرت الوزارة، »قد نحصل يف 
شباط املقبل عىل اللقاح الصيني أو الرويس«.

وكان�ت وزارة الصحة والبيئ�ة أصدر، أمس 
الجمع�ة )29 كان�ون الثان�ي 2021( بياناً 
تحذيري�اً جديداً، قالت فيه إن املوجة الثانية 
لفاي�روس كورونا »أقىس وأش�د فتكاً« من 
األوىل، فيما لوحت بفرض حظر جزئي وغلق 
املرافق الحيوية ذات التجمعات البرشية من 
أجل حماية املواطن�ن من »اآلثار الكارثية« 

للموجة القادمة.

الصحة جتري دراسة للموقف الوبائي وتؤكد: 
سنعود إىل »احلظر« إذا ارتفعت اإلصابات

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مسؤول محي يف البرصة، أمس السبت، استئناف 
التبادل التجاري مع الكويت عرب منفذ سفوان جنوب 
غرب املحافظة، بنس�بة 20% بع�د توقف ملدة عام إثر 

تفيش جائحة كورونا.
وقال مدير ناحية س�فوان طال�ب الحصونة  إن »هذا 
املنف�ذ يش�كل راف�دا اقتصاديا للبل�د وألبن�اء ناحية 
س�فوان بتش�غيل األيادي العاملة عن طري�ق التبادل 

التجاري مع دولة الكويت«.
وأض�اف، أن »الجه�د األم�ن واالس�تخباري يف تم�ام 
الجاهزي�ة، بعدم�ا اس�تؤنف التب�ادل التج�اري بن 
البلدي�ن، ملنع محاوالت التهري�ب التي قد تحصل مثل 
تهريب املخدرات وغرها«.وأغلق منفذ س�فوان الذي 
يربط بن العراق والكويت يف األش�هر األوىل من 2020 

بعد تفيش جائحة كورونا يف العالم.

»بـنسبة حمدودة«.. 
العراق يستأنف التبادل التجاري 

مع الكويت عرب منفذ سفوان

    المستقبل العراقي / زهراء علي

وزعت محافظة نينوى، أمس الس�بت، 300 قطعة أرض سكنية 
للم�الكات الصحية يف املحافظة تمثل الوجب�ة الثالثة. وقال بيان 
ملحاظة نينوى تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان » أن بلدية 
املوص�ل بالتعاون مع لجنة توزيع االرايض الس�كنية وزعت 300 
قطعة ارض س�كنية ع�ىل الجيش االبيض ضم�ن الوجبة الثالثة 
».واش�ار البيان اىل ان »هناك وجبات أخرى ستوزع بن املالكات 

الصحية خالل الفرتات القادمة ».

حمافظة نينوى توزع »300« قطعة 
أرض سكنية للمالكات الصحية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن »غ�الم رض�ا منوجه�ري« املديرالتنفيذي لرشك�ة »أويك« 
املط�ورة لحق�ل » آذر« غربي اي�ران عن قرب بدء اس�تخراج 65 
ال�ف برميل نفط يوميا من الحقل املش�رتك مع العراق. وأش�ار » 
منوجه�ري« يف ترصي�ح متلف�ز أن انجاز االعم�ال التطويرية يف 
الحقل بلغت 97 باملئة وس�يفتتح املرشوع قريبا. وبننّ أن الحقل 
يتس�م جيولوجيابظروف خاصة ما يصعب عملية االس�تخراج، 
ومع ذلك فأن ال�رشكات املحلية تعهدت بانج�از املرشوع تنفيذا 
وتمويال. منوجهري أك�د أن االختبارات أثبتت أن طاقة االنتاج يف 
هذا الحقل واداء املنشآت فيه وقدرة املعالجة تبلغ 65 الف برميل 
يومي�ا بجان�ب 60 مليون م�رت مكعب يوميا من الغ�از حيث يتم 
نقلهما عرب خطن بطول 350 كم. وتوقع تس�جيل الحقل عوائد 
15 مليار دوالر عىل مدى فرتة زمنية 20 عاما بجانب 500 مليون 

دوالر برتوكيماويات.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت رابطة املصارف الخاصة العراقية، أمس الس�بت، ان عدد 
الحس�ابات املرصفي�ة يف املص�ارف العامل�ة داخل الع�راق، تبلغ 
اكث�ر من 4.8 مليون حس�اب مرصيف، مؤكدة أن ع�دد البطاقات 

املرصفية املفعلة بلغت اكثر من 11.2 مليون بطاقة.
وق�ال املدي�ر التنفيذي لرابط�ة املصارف الخاص�ة العراقية، عي 
طارق، يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، إن “الحسابات 
املرصفي�ة تبل�غ اكثر من 4.8 مليون حس�اب وهي نس�بة جيدة 
جدا، وتشهد نموا سنويا كبرا وهو اكثر من 44% بفضل برنامج 
توطن رواتب موظفي الدول�ة وافتتاح رشكات جديدة باإلضافة 
إىل احتي�اج املواطنن لالدخار يف املصارف بس�بب نس�بة الفائدة 

العالية للودائع الثابتة والرشاء من االنرتنت وغرها”.
وأض�اف طارق، أن “عدد البطاق�ات املرصفية املفعلة حاليا اكثر 
م�ن 11.2 ملي�ون بطاقة، بينما عدد أجهزة ال�رصاف االلية تبلغ 
1170 جه�ازا”، موضح�ا أن “أجه�زة نق�اط البي�ع املعروفة ب�

POS تبل�غ نحو 4 االف جهاز، وتعم�ل رشكات الدفع االلكرتوني 
عىل زيادة لتش�مل جمي�ع املتاجر يف عموم البلد خالل الس�نوات 

املقبلة”.
ولف�ت ط�ارق إىل أن “املحافظ االلكرتونية املفعل�ة تبلغ اكثر من 
3.5 ملي�ون محفظة، كما أن نقاط الدف�ع النقدي تبلغ نحو 13 

الف جهاز منترشا يف عموم العراق”.
وأك�د أن “اس�رتاتيجية البنك املرك�زي العراقي لتعزيز الش�مول 
املايل ساهمت يف زيادة الحسابات املرصفية والبطاقات املرصفية 
وأجهزة الدف�ع االلكرتوني، باإلضافة إىل أنه�ا تمكنت من تنويع 
الخدمات املرصفي�ة إىل جميع املواطنن يف بغ�داد واملحافظات”، 
مش�را إىل أن البن�ك املرك�زي يعم�ل م�ع وصندوق النق�د الدويل 
وصن�دوق النقد العربي والبنك الدويل ورابط�ة املصارف الخاصة 
واملؤسسات املالية األخرى عىل تعزيز مفهوم الشمول املايل داخل 

العراق”.

العراق وإيران يبدأن انتاج 
النفط بحقل »آذر« املشرتك

رابطة املصارف: اكثر من »4.8« مليون 
حساب مرصيف مفعل يف العراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الرتبية، أمس الس�بت، عدم تحديد أي موعد إلجراء امتحانات نصف الس�نة 
للمراحل الدراسية كافة، فيما أشارت اىل استمرار تنسيب املالكات بن بغداد واملحافظات.
وقال املتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق إن »الوزارة حتى اآلن لم تحدد موعد امتحانات 
نصف الس�نة وكذل�ك العطلة الربيعي�ة«، مبيناً أنه »بع�د أن يتم تحديد موعدها س�يتم 
وضع اآلليات والنقاط الخاصة بموضوع االمتحانات والعطلة«.وحول تنس�يب الكوادر 
الرتبوية بن بغداد واملحافظات اكد فاروق أن »هناك قرارات خاصة للمحافظات وأخرى 
للرتبية نتيجة تقاطع الصالحيات بهذا الش�أن إالنّ أن التنس�يب ما زال مستمراً«.وأضاف 
ف�اروق أن »التعلي�م التفاعي أو التعليم داخل املدرس�ة ال يمكن أن يعوض بأي وس�يلة 
أخ�رى، إالنّ أن�ه يف ظل الجائحة ال بد من إيجاد وس�ائل أخرى لتك�ون بديلة أو رشيكة يف 
العملي�ة الرتبوية«، داعياً »الطلب�ة واألرسة اىل التفاعل مع التعلي�م االلكرتوني والتعليم 
عن بعد من أجل اس�تمرار عجلة التعليم يف ظل جائحة كورونا، ألن التحديات كبرة جداً 
وأن ف�رص التعليم ما زالت متوفرة«.وأوضح أن »اإلجراءات الوقائية تطبق بش�كل جيد 
وهناك فرق رقابية من وزارة الصحة تزور املدارس وبالتعاون مع وزارة الرتبية من أجل 
فحص الطلبة والكوادر التدريس�ية وكذلك فرض هذه اإلجراءات وتطبيقها«.وأش�ار اىل 
أن »هن�اك ندوات توعوية تنظم من املديرية العامة للرتبية الرياضية والصحة املدرس�ية 
يف املديري�ات، وتق�وم بطباعة البوس�رتات وتنظيم الندوات التثقيفية م�ن أجل أن يلتزم 

الطالب والكوادر الرتبوية باإلجراءات الوقائية التي أعلنت عنها وزارة الصحة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت رشطة بغ�داد، أمس الس�بت، تنفيذها 
م�ن  متفرق�ة  مناط�ق  يف  اس�تباقية  عملي�ة 
مركز العاصمة اس�فرت ع�ن القبض عىل عدد 
م�ن املتهم�ن واملطلوب�ن وفق م�واد قانونية 
تلق�ت  بي�ان  يف  الرشط�ة  مختلفة.وذك�رت 
املستقبل العراقي نسخة منه أنه »لتعزيز األمن 
واالستقرار وحماية أرواح وممتلكات املواطنن 
ومكافح�ة الجريم�ة والح�د منه�ا وبإرشاف 

ميداني من قبل قائد رشطة بغداد اللواء الركن 
)ماجد فالح املوسوي( بارشت تشكيالت قيادة 
رشطة بغداد من أفواج الطوارئ وباقي قطعات 
رشطة بغداد باالش�رتاك م�ع القطعات األمنية 
املختلف�ه، بتنفي�ذ عملية اس�تباقية يف مناطق 
متفرقة من مركز العاصمة صباح هذا اليوم«. 
واضاف البيان أن »العملية أسفرت القبض عىل 
عدد من املتهمن واملطلوبن وفق مواد قانونية 
مختلف�ه و ضب�ط ع�دد م�ن األس�لحة الغ�ر 

مرخصة و مواد مخدره و ممنوعة«.

الرتبية: لـم يتم حتديد أي موعد إلجراء امتحانات نصف السنة

رشطة بغداد تقبض عىل جمموعة مطلوبني 
وفق مواد قانونية خمتلفة

حمافظ البرصة يرفض بيع حمطتي الرميلة 
الغازية وشط البرصة

كّرم الطالب الفائز عامليًا بالذكاء االصطناعي

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

ابدت حكوم�ة البرصة املحلي�ة اعرتاضها عىل 
ق�رار وزارة الكهرب�اء بش�أن بي�ع محطت�ي 
الرميل�ة الغازي�ة وش�ط الب�رصة اىل رشكات 
املحافظ�ة ل�رشاء  أهلي�ة، مؤك�دة اس�تعداد 
املحطت�ن م�ن مبال�غ الب�رتودوالر . وجاء يف 
كتاب رس�مي موقع من قب�ل محافظ البرصة 
اس�عد العيداني موج�ه اىل وزارة الكهرباء، إنه 
»ال يخف�ى عليكم ما تقدم�ه البرصة من دعم 
كب�ر لقط�اع الكهرب�اء من مختل�ف دوائرها 
م�ن االنت�اج اىل النق�ل والتوزيع، فق�د زودت 
املحافظة الش�بكة الوطنية واملحلية لس�نوات 
طويلة بطاقة كهربائية تجاوزت ال�350 ميكا 
من خ�الل رشاء الطاقة من مبالغ البرتودوالر، 
كم�ا قام�ت بتنفيذ العدي�د من املش�اريع من 
خط�وط نق�ل الطاق�ة اىل تجهي�ز املحط�ات 
املتنقل�ة ومحطات التوزي�ع وتنفيذ املئات من 
الخ�وط الهوائي�ة وتجهي�ز املح�والت وامل�واد 
الرضوري�ة لديمومة الكهرب�اء حتى تجاوزت 
مبالغ دع�م قطاع لكهرباء م�ن البرصة ألكثر 

من 15 ترليون دينار«.

وتابع: »اطلعنا عىل مقرتح الوزارة بش�أن بيع 
محط�ات االنت�اج يف البرصة، ولدين�ا اعرتاض 
ش�ديد عىل الق�رار اذ ان هذه املحط�ات تزود 
م�ا يقارب 60% من احتي�اج املحافظة، فكيف 
تتس�لم تجهيز البرصة م�ن الكهرباء رشكات 

اهلية«.
إىل ذل�ك، كرم محافظ البرصة املهندس اس�عد 
عب�د االم�ر العيدان�ي الطال�ب اس�د الله عي 
املوه�وب ضم�ن الع�رشة االوائ�ل ع�ىل العالم 

بالذكاء االصطناعي.

أكد مباشرة اجملارش االهلية بعملية تصنيع الرز احمللي

مدير عام جتارة احلبوب: سواق شاحنات 
اسطول النقل تستحق الدعم

    المستقبل العراقي / عامر عبد العزيز 

ترأس مدير عام الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب املهندس عبد الرحمن 
عج�ي طوفان الجلس�ة االوىل لعام 2021، الجتم�اع هيئة املديرين.وتم 
خالل االجتماع اس�تعراض ومناقشة طلبات س�واق شاحنات اسطول 
النقل والورش�ة والتي عرضت خالل اس�تقبال مدي�ر عام الرشكة عدد 

من س�واق القسم، مشرا اىل ان هناك عدد 
م�ن الطلبات التي هي خ�ارج الصالحيات 
الت�ي منحت له وت�م عرضها ام�ام معايل 
وزير التج�ارة والذي ب�دوره وجه باتخاذ 
ال�الزم بعد التش�اور مع مدير ع�ام دائرة 
الق�رار  اىل  وص�وال  واملتابع�ة  التخطي�ط 
الذي يضمن حقوق س�واق اسطول النقل 
والورش�ة.» طوفان » استمع اىل املواضيع 
املطروح�ة والتي تم مناقش�تها واس�تمع 
خالله�ا اىل اراء ع�دد م�ن مدراء االقس�ام 
ذات الصل�ة )الرقاب�ة و التدقي�ق و املايل و 
القانون�ي( .مدي�ر عام الرشك�ة أكد خالل 
حديثة ان رشيحة سواق شاحنات اسطول 
النقل تستحق الدعم ويجب علينا ان نعمل 
بروح الواحد من اجل تذليل كافة املعوقات 
بموجب الصالحيات من اجل تامن فرصة 

عم�ل تمن�ح التصاعد يف وترة عمله�م.  من جانب اخر أك�د مدير عام 
الرشكة املهندس عبدالرحمن عجي طوفان ان مالكات الرشكة واصلت 
العم�ل ام�س تجهبز املطاح�ن بحصص الوجب�ة االوىل لع�ام 2021 و 
استمرار عمل املجارش الحكومية يف بابل و النجف و ابو صخر تصنيع 
ال�رز. وبارشت كذلك املجارش االهلية عملي�ة تصنيع الرز بعد يوم من 

استالم الشلب من املواقع التابعه. للرشكة.
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م/ حتميل وتفريغ وتعبئة وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة املقداد  
1� ي�ر )الرشك�ة العامة لتصنيع الحبوب( ان تعلن  ) للمرة االوىل ( عن مناقصة ل� ) تحمي�ل وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة 

داخل مطحنة املقداد(
2 � تتوفر لدى )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب ( التخصيصات املالية ضمن )املوازنة االتحادية( وينوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات تحميل 

وتفريغ وتكييس وتنضيد ورزم وخياطة مواد الرشكة داخل مطحنة املقداد  
3  �بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق املناقصة باللغة )العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل  )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / القسم 
القانون�ي( وبع�د دفع قيمة البيع للوثائق غري املس�ردة البالغة )1000000 مليون دينار ( بموجب صك مصدق م�ن احد املصارف الحكومية بامكان 

مقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات مراجعة العنوان املبني يف اعاله
4 � تس�لم العطاءات اىل العنوان االتي :  )الرشكة العامة لتصنيع الحبوب / مكتب املدير العام الكائن يف محافظة بغداد / س�احة عدن / مدخل مدينة 

الحرية ( يف املوعد املحدد  )اقصاه الساعة العارشة صباحا من  يوم 2021/3/1 حسب توقيت مدينة بغداد ( 
وسوف ترفض العطاءات املتأخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف ذات الوقت والتاريخ والعنوان 

)ت�ري كاف�ة النصوص ال�واردة يف تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لس�نة 2014 يف كل ما لم يرد به نص يف ه�ذا االعالن او يتعارض معها يف 
املضمون (

يجب ان تتضمن العطاءات ما ييل :
1� شهادة  تأسيس الرشكة مقدمة العطاء مع براءة ذمة  عن رسوم التجديد لدى دائرة مسجل الرشكات 

2 � التأمين�ات االولي�ة تقدم بصك مصدق او خطاب ضمان بمبلغ )15084000( خمس�ة عرش مليون واربعة وثمان�ون  الف دينار التي تمثل 3% من 
الكلف�ة التخميني�ة م�ن احد املصارف املعتمدة ومحرر المر الرشكة من قبل املناقص حرصا او من يخول�ه قانونا عىل ان ال تقل نفاذيته )35( يوم من 

تاريخ انتهاء نفاذية العطاء البالغة 120 مائة وعرشون يوما من املوعد النهائي لتقديم العطاء
3 � كتاب عدم ممانعة من دخول املناقصات من الهيئة العامة للرضائب لعام 2021 ومعنون اىل الرشكة العامة لتصنيع الحبوب حرصا )عىل ان يلتزم 

املناقص بجلب ما يؤيد براءة ذمته عند احالة املناقصة بعهدته( 
4 � وصل رشاء رشوط املناقصة 

5  � تقديم اعمال مماثلة 
6  �  يف حالة تقديم وثائق مصورة )مستنسخة( يجب ان تكون مصدقة ومختومة طبق االصل من جهة االصدار اما بخصوص املستمسكات الثبوتية 

)البطاقة املوحدة او هوية االحوال املدنية ، شهادة الجنسية  ، بطاقة السكن وغريها( تتم مطابقتها مع االصل عند االحالة
7  � يت�م انعق�اد املؤتم�ر الخاص لالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف هذه املناقصات يف الس�اعة العارشة صباحا حس�ب توقي�ت بغداد من يوم 

2021/2/22 يف مقر الرشكة / القسم القانوني 
8 �  يف حال مصادفة يوم  غلق املناقصة  عطلة رسمية يكون اليوم التايل موعدا الستالم  وفتح العطاءات 

املرفقات : جدول 

http:www./tasneehobob.mot.gov.iq
e.mail:grain_contract@yahoo.com

دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي 

اىل / مكتب اهياب صادق للمقاوالت العامة/ صاحبه السيد / اهياب صادق عبد احلسني 
ق�دم املن�ذر املدير العام لرشكة مصايف الجن�وب / اضافة لوظيفته  وكيل�ه املمثل القانوني 
/ باقر ابو الهيل هاش�م االن�ذار املرقم 17861 س�جل 90 يف 2020/10/13 يتضمن تعاقد 
الرشكة معكم بموجب العقد املرقم 20 يف 2019/5/8 لغرض تجهيز رشكتنا كمية 12 طن 

من مادة 
 ) 202 Lo 201 Biocide Lo( تسعون مليون )بمبلغ اجمايل قدره )90,000,000 

دين�ار عراق�ي فقط حيث تم تجهيز امل�ادة املطلوبة وقد تبقى يف مخ�ازن رشكتنا كمية )6 
طن( من مادة 

(202 Biocide Lo( تم ادخالها يف مخازن رشكتنا من قبلكم بصفة امانة وحسب 
كتابك�م امل�ؤرخ يف 2018/12/16 ولم يت�م رفعها من تلك املخازن رغ�م مطالبتنا بموجب 
كتابن�ا ذي الع�دد 193 يف 2019/12/24 املبلغ اليكم بتاري�خ 2019/12/26 ونظرا لكون 

املادة املذكورة هي من املواد الكيمياوية الخطرة والقابلة للتلف عليه اطلب منكم :
 1 � رفع املواد التي تم ايداعها من قبلكم يف مخازن رشكتنا 

2 � تحمي�ل مكتبك�م كاف�ة التبعات القانوني�ة واملالية الناتجة ع�ن االرضار التي قد تلحق 
برشكتن�ا او بالغري نتيج�ة وجود هذه املواد يف مخازن رشكتنا وكذل�ك اجور االرضيات مع 
اخالء مس�ؤولية رشكتنا عن اي رضر لحق باملادة نتيجة س�وء الخزن او غريها وخالل 15 
يوم من تاريخ التبليغ وبخالفه س�يتم اتخاذ كافة االجراءات القانونية واملالية بحقكم ومن 
ضمنها مراجعة املحاكم املختصة لغرض رفع هذه املواد وتحميلكم اجور الخزن واي ارضار 
مادية قد تلحق برشكتنا ولدى ارس�ال ورقتي التبليغ بواسطة مركز رشطة االمام عيل )ع( 
اعيدت الينا غري مبلغة واتضح انك غري مسجل ضمن منطقة حي عمان وحسب رشح مبلغ 

املركز ورشح املجلس البلدي 
لذا تقرر تبليغكم بواس�طة الصحف اليومية اس�تنادا اىل قانون املرافعات املدنية وبناءا عىل 

طلبه زود بهذا االعالن بتاريخ   /   /2021

السعر / دينار / طن الفقرة  ت

4000 اربعة االف 
دينار  تعبئة وخياطة اكياس الطحين باالوزان المقررة وتحميلها عبر الحزام الناقل وتنضيدها داخل السيارة  1

4000 اربعة االف 
دينار  تعبئة  وخياطة اكياس النخالة والشوائب باالوزان المقررة وتحميلها بالسيارة وتفريغها وتنضيدها داخل المخزن  2

500 خمسمائة دينار تفريغ اكياس النخالة الواردة الى المطحنة من المواقع والمطاحن االخرى في الشركة وتنضيدها داخل المخزن 3

500 خمسمائة دينار تحميل اكياس النخالة من المخزن وتنضيدها داخل السيارة 4

600 ستمائة دينار تفريغ الحنطة الخام الواردة الى المطحنة من السايلوات بالسيارات غير القالبة وتنظيف الساحة المحيطة بعين 
االستالم بعد التفريغ وتوفير عمال من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء 5

1000 الف دينار تفريغ اكياس الطحين الوارد الى المطحنة 6

500 خمسمائة دينار مداورة اكياس الطحين الوارد الى المطحنة 7

500 خمسمائة دينار تحميل اكياس الطحين الوارد الى المطحنة 8

3500000 ثالثة 
ماليين وخمسمائة 
الف دينار شهريا

تنظيف طوابق المطحنة والسرداب والمخازن والمسقفات والساحات من الطحين والنواتج المتناثرة والنفايات وتنظيف 
خطوط شبكة تصريف مياه االمطار مع تنظيف السواقي الكونكريتية الظاهرية وتنظيف المانهوالت الرئيسية الخاصة 

بالشبكة مع تنظيف فوهات استالم مياه االمطار )كليات( وتنظيف الخطوط الواصلة بين الفوهات  و المانهوالت 
وتنظيف محطة الضخ الرئيسية ورفع الحشائش واالدغال وباي واسطة تؤدي الغرض الى المكان الذي يحدده الطرف 

االول داخل او خارج المطحنة )شهريا( 

9

خطاب عيل اسامعيل
معاون املدير العام وكالة

العدد : 1871
10                 

التاريخ 2021/1/17

الكاتب العدل
عاصف غالب شياع

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن / كريمه موىس حسني

نوع التبليغ / اول
 3 / 70010 : القطع�ة  او رق�م  التسلس�ل 

الوفاء
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : جزي�رة 

النجف
الجنس: دار

مق�دار الدين / )2500000 ( ديناراً مليونني 
وخمسمائة الف ديناراً

اس�مالدائن املرته�ن /م�رصف الصناعي / 
الكرار

تاريخ االستحقاق /  1 / 3 / 2020
وصف س�جل التأمينات العينية / 349مجلد 

2 حكم الرهن يف 2 / 6 / 2015
مح�ل االقامة املب�ني بالعق�د / نجف _ حي 

الوفاء
بناء عىل استحقاق الدين املبني اعاله وطلب 
الدائ�ن تحصيل�ه وبالنظ�ر لع�دم اقامتك يف 
املح�ل املبني بالعقد وانه ليس لك محل اقامة 
معل�وم غ�ريه فتعت�ر بذلك مجه�ول محل 
االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع الدين 
وتوابع�ه خ�الل 15 يوم�اً اعتباراً م�ن اليوم 
التايل لتاريخ نرش االعالن واالفسيباع عقارك 

املوصوف اعاله باملزايدة وفقاً للقانون .

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرميثة

تنفيذ/30
رقم االضبارة : 202/852

التاريخ : 2021/1/26 
اىل  /املنفذ عليهم ) باقر محسن جوده ( 

لقد تحقق له�ذه املديرية من حس�ب كتاب 
بانك�م  الصغ�ري  الص�وب  رشط�ة  مرك�ز 
مجهولني محل االقامة حسب كتابهم املرقم 
) 2020/569( يف 2021/1/20 م�ن خ�الل 
اشعار املختار املرفق، و انكم مجهولني محل 
االقامة وليس لك�م موطن دائم او مؤقت او 
مختار ، واس�تنادا للم�ادة ) 27 ( من قانون 
التنفي�ذ تق�رر تبليغكم اعالن�ا بالحضور يف 
مديري�ة تنفي�ذ الرميثة خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تب�دأ م�ن اليوم الت�ايل للن�رش ملبارشة 
املعامالت التنفيذية بحضوركم ويف حالة عدم 
حضوركم س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجري وفق القانون.
املنفذ العدل

عالء حبيب الهدابي
اوصاف املحرر:- قرار محكمة بداءة الرميثة 
بالعدد ) 559/ب/2020( يف 2020/11/16 
واملتضمن تس�ليم املركب�ة املرقمة ) 8533أ( 

املثنى خصويص نوع كيا سورنتو.

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 48 / 6

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 20 اب�و 
شوره

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 

املساحة :  75،2 م2 
واس�تقبال  وصال�ة  غرفت�ني   : املش�تمالت 

ومطبخ وصحيات البناء شيلمان
الشاغل :املالك

مقدار البيع :خمسة وثالثون مليون دينار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة يف 
املزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن )جاس�م محم�د عبيد( لق�اء طلب 
الدائن املرته�ن ) املرصف الصناعي / الكرار 
( البال�غ ) 18000000(ثمانية عرش مليون 
ديناراً فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة 
اعتب�اراً  يوم�اً   )30( الدائ�رة خ�الل  ه�ذه 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن 
مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفالة مرصفية ال تق�ل عن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 35000000(خمسة 
وثالثون مليونديناراً وان املزايدة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرعبد النارص جواد كاظم

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 183 / 16

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 32 االغا
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
املساحة : 250 م2 

املش�تمالت : ثالث�ة غرف نوم  واس�تقبال و 
صالة  و مطبخ و صحيات البناء شيلمان

الشاغل :املالك
مقدار البيع :خمسة وخمسون مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكوفة 
يف املزاي�دة العلني�ة العقار املوص�وف اعاله 
العائد للراهن )زاهر كلف محمد ( لقاء طلب 
الدائن املرته�ن ) املرصف الصناعي / الكرار 
( البال�غ ) 10000000(ع�رشة ماليينديناراً 
فعىل الراغب يف االش�راك فيها مراجعة هذه 
الدائ�رة خ�الل )30( يوماً اعتب�اراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تقل ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع 
البالغ�ة ) 55000000(خمس�ة وخمس�ون 
مليونديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرعبد النارص جواد كاظم

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االول

اعالن بيع عقار
 3  /  2608  : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 

عروبه
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 4 جزيرة 

النجف 
الجنس: دارين

النوع : ملك رصف 
املساحة : 200 م2 

املشتمالت : حصتها / صاله وغرفه ومطبخ 
وصحيات سقوفه شيلمان

الشاغل : حصه / حنان رزاق كاظم
مقدار البيع :حصتها يف العقار

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 
االوىل يف املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف 
اع�اله العائد للراه�ن ) حن�ان رزاق كاظم( 
لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرصف الصناعي 
اربع�ة   )4500000  ( البال�غ  الك�رار(   /
ماليينوخمس�مائةالفديناراً فع�ىل الراغب يف 
االش�راك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30( يوم�اً اعتب�اراً من اليوم الت�ايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 
املزايدة  وان  60000000(ستون مليونديناراً 
س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً م�ن اليوم 

األخري.  
مالحظ دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 

االوىل 
مدير الحقوقي احمد حمزه كريم

���������������������������������
فقدان وصل قبض

فق�د  مني وصل  القب�ض املرقم 762822 يف  
2018/7/26  باس�م/ محمد قاسم حياوي 
الص�ادرة  م�ن مديري�ة بلدي�ة الح�ي املبلغ 

444000
ال�ف   دينار  فمن يعثر علية تس�ليمة لجهة 

االصدار

���������������������������������
فقدان وصل قبض

فق�د  مني وصل  القب�ض املرقم 978700 يف  
2018/4/9  باسم/ محمد كاظم اسماعيل 
الصادرة  من مديرية بلدية شيخ سعد  املبلغ 

142.500
ال�ف  دين�ار  فمن يعثر علية تس�ليمة لجهة 

االصدار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ/30

رقم االضبارة : 2017/2421
التاريخ : 2021/1/25 

اىل  /املنفذ عليها ) ايمان حسن محمد 
 )

لقد تحق�ق له�ذه املديرية م�ن خالل 
مبلغ رشط�ة االنصار ومخت�ار االمام 
ع�يل )ع( ) عيل كظومي جاس�م ( انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة ) 27 ( 
من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النج�ف 
االرشف خالل خمس�ة عرش يوما تبدأ 
من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجري وفق القانون.
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
لالحال�ة  بالنظ�ر  املح�رر:-  اوص�اف 
القطعية للعقار )سهامكم( بالتسلسل 
)236/1505( الحنانة العائد لكم عىل 
املش�ري ) محمد عيل خل�ف( بمبلغ ) 
واحد وس�بعون مليون وس�تمائة الف 
دينار( تس�ديد دين الدائن ) محمد عيل 
خل�ف ( وتطبيقا الح�كام املادة ) 97( 
ثالثا، من قانون التنفيذ تقرر تبليغكم 
بهذه االحالة وتسديد دين الدائن اعاله 
خ�الل ع�رشة ايام مب�دأ للي�وم الثاني 
للتبليغ بهذا االشعار وعند عدم التسديد 

يسجل العقار باسم املشري.
���������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائ�رة التس�جيل العق�اري يف النج�ف 
االول

اعالن بيع عقار
التسلس�ل او رقم القطعة : 1231 / 3 

عروبه
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 4 

جزيرة النجف 
الجنس: محل اسواق و فرن صمون

النوع : ملك رصف 
املساحة : 200 م2 

املشتمالت : فرن صمون واسواق
الشاغل : مهند معني حسني

مقدار البيع : تمام العقار 
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف 
النجف االوىل يف املزاي�دة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائ�د للراهن ) مهند 
معني حسني( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) م�رصف الصناعي / الكرار( البالغ ) 
10500000( عرشةماليني وخمسمائة 
الفديناراً فعىل الراغب يف االشراك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً 
اعتب�اراً من الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مس�تصحباً معه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة 
ال تق�ل ع�ن 10% م�ن القيم�ة املقدرة 
)350000000  ( البالغ�ة  للمبي�ع 

ثالثمائة وخمس�ون مليون ديناراً وان 
املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري. 
مالح�ظ دائرة التس�جيل العق�اري يف 

النجف االوىل 
مدير الحقوقي احمد حمزه كريم

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل الراهن / دخيل مكي عباس
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 2055 / 3 عروبة
املحلة او رقم واسم املقاطعة : جزيرة النجف

الجنس: دار
مقدار الدين / )16000000 ( ديناراً ستة عرش 

مليون ديناراً
 / الصناع�ي  /م�رصف  املرته�ن  اس�مالدائن 

الكرار
تاريخ االستحقاق /  21 / 9 / 2017

وصف س�جل التأمين�ات العيني�ة / 9 ايلول / 
2016 م6 مداينة

مح�ل االقام�ة املب�ني بالعق�د / نج�ف _ حي 
العروبة قرب جامع كرماشة

بناء عىل اس�تحقاق الدين املب�ني اعاله وطلب 
الدائن تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل 
املب�ني بالعقد وانه ليس ل�ك محل اقامة معلوم 
غريه فتعتر بذلك مجهول محل االقامة فعليه 
قررن�ا تبليغك بلزوم دف�ع الدين وتوابعه خالل 
15 يوم�اً اعتب�اراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
االعالن واالفس�يباع عق�ارك املوص�وف اعاله 

باملزايدة وفقاً للقانون .

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن / حسني طالب جبار

نوع التبليغ / اول
التسلس�ل او رق�م القطع�ة : 11327 / 3 حي 

صدام
املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 4 جزي�رة 

النجف
الجنس: دار

مق�دار الدي�ن / )4500000 ( دين�اراً اربع�ة 
ماليني وخمسمائة الف ديناراً

 / الصناع�ي  /م�رصف  املرته�ن  اس�مالدائن 
الكرار

تاريخ االستحقاق /  23 / 9 / 2016
وصف س�جل التأمينات العينية / 734 مجلد 1 

حكم الرهن يف 17 / 9 / 2013
مح�ل االقام�ة املب�ني بالعقد / نج�ف _ نفس 

الدار
بناء عىل اس�تحقاق الدين املب�ني اعاله وطلب 
الدائن تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل 
املب�ني بالعقد وانه ليس ل�ك محل اقامة معلوم 
غريه فتعتر بذلك مجهول محل االقامة فعليه 
قررن�ا تبليغك بلزوم دف�ع الدين وتوابعه خالل 
15 يوم�اً اعتب�اراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
االعالن واالفس�يباع عق�ارك املوص�وف اعاله 

باملزايدة وفقاً للقانون .

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن / حسني تركي لهوف

نوع التبليغ / اول
التسلسل او رقم القطعة : 80237 / 3 عروبة
املحلة او رقم واسم املقاطعة : جزيرة النجف

الجنس: ثالثة دور
مق�دار الدي�ن / )3000000 ( دين�اراً ثالث�ة 

ماليني  ديناراً
 / الصناع�ي  /م�رصف  املرته�ن  اس�مالدائن 

الكرار
تاريخ االستحقاق /  24 / 11 / 2015

وص�ف س�جل التأمينات العيني�ة / 821مجلد 
حكم الرهن يف 18 / 11 / 2013

مح�ل االقام�ة املب�ني بالعق�د / نج�ف _ حي 
العسكري قرب جامع الحجه

بناء عىل اس�تحقاق الدين املب�ني اعاله وطلب 
الدائن تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل 
املب�ني بالعقد وانه ليس ل�ك محل اقامة معلوم 
غريه فتعتر بذلك مجهول محل االقامة فعليه 
قررن�ا تبليغك بلزوم دف�ع الدين وتوابعه خالل 
15 يوم�اً اعتب�اراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
االعالن واالفس�يباع عق�ارك املوص�وف اعاله 

باملزايدة وفقاً للقانون .

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل الراهن / ضياء عبد النبي يارس

نوع التبليغ / اول
التسلس�ل او رقم القطعة : 70010 / 3 

ميالد
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة 

النجف
الجنس: عرصة

مق�دار الدي�ن / )18000000 ( ديت�اراً 
ثمانية عرش مليون ديناراً

الصناعي  املرتهن /مرصف  اس�مالدائن 
/ الكرار

تاريخ االستحقاق /  18 / 1 / 2017
وص�ف س�جل التأمينات العيني�ة / 14 

تموز / 2016مجلد 6 مداينة
محل االقامة املبني بالعقد / نجف _ حي 

القاسم _ قرب جامع االمام املنتظر 
بن�اء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اعاله 
وطل�ب الدائ�ن تحصيله وبالنظ�ر لعدم 
اقامتك يف املحل املب�ني بالعقد وانه ليس 
لك مح�ل اقام�ة معل�وم غ�ريه فتعتر 
بذلك مجهول مح�ل االقامة فعليه قررنا 
تبليغك بلزوم دفع الدي�ن وتوابعه خالل 
15 يوم�اً اعتباراً من الي�وم التايل لتاريخ 
نرش االعالن واالفسيباع عقارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقاً للقانون .
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وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة

اىل الراهن / عبد العباس ثامر عبادي
نوع التبليغ / اول

التسلس�ل او رقم القطعة : 24641 / 3 
حي صدام

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة 
النجف

الجنس: دار
ديت�اراً   )  15000000( الدي�ن:  مق�دار 

خمسة عرش مليون ديناراً
الصناعي  املرتهن /مرصف  اس�مالدائن 

/ الكرار
تاريخ االستحقاق /  11 / 9 / 2019

وصف سجل التأمينات العينية / 30 اذار 
/ 2016مجلد 6 مداينة

مح�ل االقام�ة املب�ني بالعق�د / نجف _ 
نفس الدار

بن�اء عىل اس�تحقاق الدي�ن املبني اعاله 
وطل�ب الدائ�ن تحصيله وبالنظ�ر لعدم 
اقامتك يف املحل املب�ني بالعقد وانه ليس 
لك مح�ل اقام�ة معل�وم غ�ريه فتعتر 
بذلك مجهول مح�ل االقامة فعليه قررنا 
تبليغك بلزوم دفع الدي�ن وتوابعه خالل 
15 يوم�اً اعتباراً من الي�وم التايل لتاريخ 
نرش االعالن واالفسيباع عقارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقاً للقانون .
���������������������������������

فقدان وصل قبض
فقد  مني وصل  القبض املرقم 762490 
يف  2018/6/3  باس�م/ رش�يد ادريس 
نارص الصادرة  م�ن مديرية بلدية الحي 
املبل�غ 255000 الف   دين�ار  فمن يعثر 

علية تسليمة لجهة االصدار
���������������������������������

فقدان وصل قبض
املرق�م  القب�ض  وص�ل   من�ي  فق�د  
باس�م/    2018/11/8 1165646يف  
س�الم علي�وي عنصي�ل الص�ادرة  م�ن 

مديرية بلدية الحي ا املبلغ 660،000
 ال�ف   دينار  فم�ن يعثر علية تس�ليمة 

لجهة االصدار

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االول
اعالن بيع عقار

التسلس�ل او رق�م القطع�ة : 3159 / 3 
عروبه

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة 
النجف 

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 
املساحة : 300 م2 

املش�تمالت : صال�ة واس�تقبال ومطبخ 
وصحيات وغرفه يف االس�فل ويف الطابق 
العل�وي ثالثة غ�رف وصال�ة وصحيات 

سقوفه مسلح
الشاغل : ليلوه ابراهيم بلش

مقدار البيع : تمام العقار 
يف  العق�اري  التس�جيل  دائ�رة  س�تبيع 
النج�ف االوىل يف املزاي�دة العلني�ة العقار 
املوصوف اع�اله العائد للراه�ن ) ليلوه 
ابراهيم بل�ش( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) م�رصف الصناع�ي / الك�رار( البال�غ 
وع�رشون  خمس�ه   )25000000  (
مليوندين�اراً فع�ىل الراغب يف االش�راك 
فيه�ا مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( 
يوم�اً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفي�ة ال 
تقل ع�ن 10% من القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة ) 180000000( مائة وثمانون 
ملي�ون دين�اراً وان املزايدة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
العق�اري يف  التس�جيل  دائ�رة  مالح�ظ 

النجف االوىل 
مدير الحقوقي احمد حمزه كريم
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االول

اعالن بيع عقار
التسلس�ل او رقم القطعة : 84813 / 3 

ميسان
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 4 جزيرة 

النجف 
الجنس: سكله مع دار

النوع : ملك رصف 
املساحة : 250 م2 

املش�تمالت : س�كله لبي�ع م�واد البن�اء 
ودار تش�تمل عىل غرفه وصاله ومطبخ 

وصحيات
الشاغل : ملياء حسن عيل

مقدار البيع : تمام العقار 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف 
االوىل يف املزايدة العلنية العقار املوصوف 
اع�اله العائد للراهن ) ملياء حس�ن عيل( 
لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن ) م�رصف 
الصناعي / الكرار( البالغ ) 55000000( 
خمس�ه وخمس�ون مليوندين�اراً فع�ىل 
الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً 
معه تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املقدرة للمبي�ع البالغة ) 100000000(

مائة مليونديناراً وان املزايدة ستجرى يف 
الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 

العق�اري يف  التس�جيل  دائ�رة  مالح�ظ 
النجف االوىل 

مدير الحقوقي احمد حمزه كريم
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Second Announcement for Tender No: 008-PC-20-EBS (2nd Announcement) 
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.: 008-PC-20-EBS (2nd Announcement) 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Second time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, 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 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Provision of Fire Fighting Trucks 
for EBS project，For more details, please refer to ITB document. 
Part Two: Purchase the ITB: 
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to 
Tan Li tanli@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 March 10th, 2021 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. three days before the deadline for the purpose of swift answering before the bidding date. 
Contract Person: Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )15(
تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل  ع�ن ايجار العقارات التالي�ة وفق قانون )21( لس�نة )2013( فعىل 
الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( ثالثون  
يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني معهم 
هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع 
الترصي�ح االمني للمش�رتك باملزايدة وتجري املزاي�دة يف ديوان محافظة نين�وى / قاعة الحدباء 
الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطعة املرقمة )1327(  م24 وادي عكاب  املش�يد عليها )س�مكري( وبمس�احة )600( م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القطعة املرقمة )28/400(  م 28 الهرمات املش�يد عليها )معمل نجارة(  وبمس�احة )300( 

م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
3 � القطع�ة املرقم�ة )7أ(  م28 الهرمات  املش�يد عليه�ا )معمل نجارة( وبمس�احة )120( م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
4 � محطة تعبئة ) ابو عبيدة (  املشيدة عىل القطعة املرقمة )12/5( م29 وادي عكاب الشمالية 

وبمساحة )7200( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة .
5 � القط�ع املرقم�ة )650أ و659 و660(  م24 وادي عكاب  املش�يد عليها )حداد معامل حصو ( 

وبمساحة )375( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
6 � القطع املرقمة )22و23(  م24 وادي عكاب  املش�يد عليها )محل تصليح وبيع االثاث املنزلية 

( وبمساحة )300( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � القطعة املرقمة )1071(  م24 وادي عكاب املشيد عليها )بائع سكراب( وبمساحة )300( م2 

وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
8 � س�احة وقوف الس�يارات  )مستشفى الس�الم (  املش�يدة عىل القطعة املرقمة )54/4( م39 

نينوى الجنوبية وبمساحة )4500( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة  واحدة.

جلنة تثبيت امللكية 
يف احليدرية

قرار تثبيت عائدية العقار 84 القصبة / احليدرية 
طال�ب التس�جيل ) مدعي العائدية ( رئيس الهيئة العامة لالثار وال�رتاث / اضافة لوظيفته  / وكيله الحقوقي 

اياد محمد رضا عبود ( 
املع�رتض / مدي�ر الوق�ف الش�يعي يف محافظة النج�ف / اضافة لوظيفت�ه / وكيله الحقوق�ي  )منهل هادي 

رايض( 
بناءا عىل الطلب املقدم من قبل مدعي العائدية اىل مالحظية التسجيل العقاري يف الحيدرية لغرض تسجيل العقار 
املرق�م 84 القصب�ة القديمة يف الحيدرية مجددا والطالع اللجنة عىل اضبارة العقار اعاله واالستش�هاد الصادر 
م�ن دائرة التس�جيل العقاري يف النجف املرق�م 266 يف 2020/3/1 والذي تضمن ان العق�ار خاضع الجراءات 
التسجيل املجدد وانه غري مسجل ولخارطة العقار املرقمة 1 مجلد 1 املتضمنة بان مساحة العقار خمسة دونم 
وس�بعة اولك وس�بعة واربعون مرت مربع ولكتاب مديرية بلدية الحيدرية بالعدد 2458/378  يف 2019/5/19  
املتضمن عدم تس�جيل العقار اعاله لديهم وال مانع من تس�جيله مجددا ولكتاب دائ�رة عقارات الدولة بالعدد 
1707 يف 2019/5/20 املتضمن عدم تسجيل العقار اعاله لديهم وانه غري مصادر وغري محجوز لديهم وكتاب 
مالي�ة ناحية الحيدرية بالعدد 10 يف 2019/5/16 املتضمن عدم ممانعتهم من تس�جيل العقار مجددا وكتاب 
الهيئة العامة لالثار والرتاث / مفتشية اثار وتراث النجف بالعدد 1169 يف 2019/5/16 املتضمن طلب تسجيل 
العقار مجددا باس�م دائرته كونه موقع اثري وكتاب مديرية الوقف الش�يعي يف النجف االرشف بالعدد 5569 يف 
2019/6/27 املتضمن االعرتاض عىل تسجيل العقار اعاله مجددا باسم طالب التسجيل وطلبوا تسجيله وقفا 
خريي�ا ولنرش اعالنه بالصح�ف اليومية وملحرض تثبيت امللكية املنظم بتاري�خ 2021/1/10 ولنتائج التحقيق 
املبينه يف املحرض والبينة الش�خصية املس�تمعة موقعيا واقوال مختار املنطقة عبد الكاظم عبد عون الرحيمي 
والت�ي جاءت اقوالهم مؤيدة عىل ان العقار اعاله يعود اىل طالب التس�جيل الهيئ�ة العامة لالثار والرتاث وتجد 
اللجن�ة ان اس�اس التس�جيل املجدد هي الحي�ازه م 1145 مدني والت�ي تتكون من ركن�ان اولهما مادي وهي 
الس�يطرة الفعلي�ة عىل العق�ار والركن االخر هو الرك�ن املعنوي وهو توف�ر قصد نية  التمل�ك م 1148 مدني 
ويش�رتط يف الحي�ازة االس�تمرار  اي ال تقوم الحيازة عىل اعمال متقطع�ة م 1145 مدني ولدى امعان النظر يف 
الطلب محل االدعاء ويف الواقعة محل التسجيل عىل العقار املرقم )84  القصبة القديمة يف الحيدرية ثبت للجنة 
بان طلب طالب التسجيل رئيس الهيئة العامة لالثار والرتاث اضافة لوظيفته مرتكز عىل اساس قانوني سليم 
وله مس�اغ م�ن الناحية القانونية وذلك لالس�باب االتية اوال ثب�ت للجنة تثبيت امللكي�ة يف الحيدرية بان طالب 
التس�جيل يشغل ويس�تغل وحائز للعقار محل التسجيل ملدة تزيد عىل عرشين سنة من خالل شهادات الشهود 
وافادة املختار وان حيازته للعقار حيازة مبارشة هادئة مس�تقرة بركنيها املادي واملعنوي ثانيا  انتقلت اللجنة 
اىل موق�ع العقار اكماال لتحقيقاتها وس�ألت كبار الس�ن فكان�ت االجابة بان العقار محل التس�جيل هو تحت 
حي�ازة طالب التس�جيل ملدة تزيد عىل عرشين ع�ام وكذلك اطالع اللجنة عىل الوص�والت التي تثبت دفع طالب 

التسجيل اشرتاك الكهرباء .
اما فيما يتعلق باقوال املعرتض فال مس�اغ لها من الناحية القانونية وذلك لالس�باب االتية اوال لم يربز املعرتض 
اي س�ند قانون�ي معترب يؤيد صح�ة اقواله وان م�ا ورد يف كتابهم اعتم�ده عىل روايات تاريخي�ة واجتهادات 
شخصية ثانيا يشرتط يف طالب التسجيل حق امللكية مجددا ان يكون حائزا له بحسن نيه وبصفة املالك ملدة ال 
تقل عن خمسة عرش سنة بدون انقطاع )املادة 1/44 ( التسجيل العقاري وقد ثبت للجنة بان طالب التسجيل 
حائز للعقار محل التس�جيل حيازة مبارشة هادئة مس�تقرة ملدة تزيد عىل عرشين عام عليه وتاسيسا ملا تقدم 
واس�تنادا للصالحي�ات املخوله لن�ا بموجب احكام املادة 43 و48 من قانون التس�جيل العق�اري قررت اللجنة 
الحكم بتثبيت عائدية العقار املرقم )84 القصبة القديمة يف الحيدرية ( وتس�جيله باسم طالب التسجيل وزارة 
الثقاف�ة / الهيئة العامة لالثار والرتاث واش�عار دائرة التس�جيل العقاري بذلك لثب�وت حيازتها للعقار حيازه 
هادئة مس�تقرة مبارشة ملدة تزيد عىل عرشين س�نة وصدر القرار اس�تنادا الحكام املواد 43 ,44, 46 , 48 من 
قانون التس�جيل العقاري رقم 43 لس�نة 1971 املعدل واملواد 68 , 1145  ,  1146  , 3/1158 من قانون املدني 

قرارا قابال للتمييز وافهم علنا يف 2021/1/13

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

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

 تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن بي�ع )العقارات ( املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد 
مرور ) 30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور 
يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة العارشة صباحا مس�تصحبني معهم صك او وصل التامينات القانونية البالغة %5 
من القيمة املقدرة ولكامل فرتة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية  وبطاقة السكن عىل ان تبقى امانتا الضم 
ضمانا لس�المة املاجور  اويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة 2% من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة 
يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات 
القانونية  او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل  
عىل ان يتم تس�ديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية 
ويف حالة رغبة املس�تاجر بتقس�يط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عىل ان تكون املوافقات ضمن املدة 

القانونية وعىل الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عىل رشوط املزايدة

العدد : 76
التاريخ : 2021/1/26

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
رقم العقار / تسلسل / 84 القصبة / احليدرية 

التاريخ 2021/1/13

القايض
عيسم عيل اجلبوري

رئيس جلنة تثبيت امللكية

العدد : 3563
التاريخ 2021/1/25

م . ر مهندسني
عبري سليم نارص

مدير بلدية كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي  المساحة رقم العقار وموقعه   ت

سنة واحدة 1900000 مليون وتسعمائة الف دينار سنويا 200م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 13 جزء من 61/6826/3 جزيرة 1

سنة واحدة 1900000 مليون وتسعمائة الف دينار سنويا 200م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 14 جزء من 61/6826/3 جزيرة 2

سنة واحدة 3650000 ثالثة مليون وستمائة وخمسون الف دينار سنويا 637م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 15 جزء من 61/6826/3 جزيرة  3

سنة واحدة 2800000 مليونان وثمانمائة الف دينار سنويا 300م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 38 جزء من 61/6826/3 جزيرة 4

سنة واحدة 5560000 خمسة مليون وخمسمائة وستون الف دينار سنويا 660م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 39 جزء من 61/6826/3 جزيرة 5

سنة واحدة 660000 ستمائة وستون الف دينار سنويا 60م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 50 جزء من 61/6826/3 جزيرة 6

سنة واحدة 10550000 عشرة مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار سنويا 1050م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 3 جزء من 61/9556/3 جزيرة 7

سنة واحدة 690000 ستمائة وتسعون الف دينار سنويا 100م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 54 جزء من 61/6826/3  8

سنة واحدة 4950000 اربعة مليون وتسعمائة وخمسون الف دينار سنويا 500م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 5 جزء من 61/6826/3  9

سنة واحدة 5150000 خمسة مليون ومائة وخمسون الف دينار سنويا 500م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 22 جزء من 61/6826/3  10

سنة واحدة 5110000 خمسة مليون ومائة وعشرة الف دينار سنويا 500م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 8 جزء من 61/6826/3  11

سنة واحدة 6550000 ستة مليون وخمسمائة وخمسون الف دينار سنويا 900م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 28 جزء من 61/6826/3  12

سنة واحدة 2290000 مليونان ومائتان وتسعون الف دينار سنويا 300م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 4 جزء من 61/6826/3  13

سنة واحدة 310000 ثالثمائة وعشرة الف دينار سنويا 24م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 51 جزء من 61/6826/3  14

سنة واحدة 2150000 مليونان ومائة وخمسون الف دينار سنويا 800م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم ب جزء من 61/12557/3  15

سنة واحدة 4850000 اربعة مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار سنويا 1000م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 2/2 جزء من 600هـ  16

سنة واحدة 3200000 ثالثة مليون ومائتي الف دينار سنويا 200م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 1أ جزء من 600هـ  17

سنة واحدة 1330000 مليون وثالثمائة وثالثون الف دينار سنويا 156م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم  61/6666/3  18

سنة واحدة 5060000 خمسة مليون وستون الف دينار سنويا 720م2 معرض سيارات في الحي الصناعي والمرقم 3 جزء من 600 هـ  19

ثالث سنوات 5060000 خمسة مليون وعشرة الف دينار سنويا 720م2 معرض سيارات في الحي الصناعي والمرقم 5 جزء من 600 هـ  20

ثالث سنوات 4010000 اربعة مليون وعشرة الف دينار سنويا 800م2 معرض سيارات في الحي الصناعي والمرقم 3/4 جزء من 600 هـ  21

ثالث سنوات 4010000 اربعة مليون وعشرة الف دينار سنويا 800م2 معرض سيارات في الحي الصناعي والمرقم 3/6 جزء من 600 هـ  22

ثالث سنوات 4010000 اربعة مليون وعشرة الف دينار سنويا 800م2 معرض سيارات في الحي الصناعي والمرقم 3/3 جزء من 600 هـ  23

ثالث سنوات 4050000 اربعة مليون وخمسون الف دينار سنويا 800م2 معرض سيارات في الحي الصناعي والمرقم 3/1 جزء من 600 هـ  24

سنة واحدة 5500000 خمسة مليون وخمسمائة الف دينار سنويا 720م2 معرض سيارات في الحي الصناعي والمرقم 2 جزء من 600 هـ  25

ثالث سنوات 8075000 ثمانية مليون وخمسة وسبعون الف دينار سنويا 25.5م2 حانوت عباسية شرقية والمرقم 474/1/أ 26
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار الثانية 
اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتاجري االمالك املدرجة 
تفاصيلها ادناه  والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )سنة واحدة  (  وفقا الحكام من قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة 
بلدية الكوفة او اللجنة  خالل )30( يوم تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة ) 200%( من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تاجرين الشاغلني للعقار الذين 
يرغب�ون بالدخ�ول اىل املزايدة يحق له�م دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيم�ة املقدرة بموجب صك مصدق 
لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف / مكتب السيد املحافظ 
املرقم )30( يف 2016/1/3   وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )30( يوم يف الساعة 
)الحادي�ة عرشة صباح�ا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون 

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

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

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

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

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

االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة لتاجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه  
والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )ثالث س�نوات(  وفقا الحكام من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل 
من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة  خالل )30( يوم تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ) 200%( من القيمة املقدرة باستثناء 
املستاجرين 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 استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3   وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )30( يوم يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( 
يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

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

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

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

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

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلني�ة لتاجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه  
والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )ثالث س�نوات(  وفقا الحكام من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل 
من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة  خالل )30( يوم تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ) 200%( من القيمة املقدرة باستثناء 
املستاجرين 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 استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظة النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3   وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة )30( يوم يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( 
يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

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

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

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

والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
5 � يقوم مستاجر امللعب الخمايس املذكور يف الفقرات )5,4,3,2( من االعالن بتنفيذ كشف البلدية والذي يتم االطالع عليه من 

خالل مراجعة شعبة الواردات يف البلدية 
6 � يقوم مس�تاجر مس�احة من االرض النش�اء مش�تل عليها واملذكور يف الفقرة )7( من االعالن بتنفيذ كشف البلدية البالغ 

)8,800,000 دينار( والذي يتم االطالع عليه من خالل مراجعة شعبة الواردات يف البلدية او لجنة البيع وااليجار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتاج�ري االمالك املدرجة تفاصيلها 
ادناه  والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )س�نة واحدة  (  وفقا الحكام من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة  خالل )30( 
يوم تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة ) 200%( من 
القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تاجرين 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 محافظة 
النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3   وس�تجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء  مدة االعالن البالغة 
)30( ي�وم يف الس�اعة )الحادية ع�رشة صباحا( يف ديوان )بلدي�ة الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية 

ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 �  ع�ىل املس�تاجر جل�ب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية 

العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خ�الل مدة )30 يوما( م�ن تاريخ تصديق ق�رار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

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

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الح�رف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزاي�دة عىل االمالك التي تؤجر 

لهم

العدد /42
التاريخ 2021/1/25

العدد /43
التاريخ 2021/1/25

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

قرب جوازات الكوفة )3×4(م
1127ـ1128ـ1129ـ1130
ـ1131ـ1132ـ1133ـ1134

ـ1136-1135
اكشاك 1

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

حي ميسان / مجاور مدرسة 
العباس ابن علي وطوعة 

المرادية
)68×45(م بال ملعب خماسي 3

حي ميثم التمار مقابل دور 
معمل السمنت )55×35(م بال ملعب خماسي 4

حي ميسان منطقة الشريط 
بعد امتداد شارع البوريات )55×45(م بال ملعب خماسي 5

على القطعة المرقمة ) 
19/5297( شارع الطاقة )5×5(م بال/بال مشتل لبيع الزهور 6

مقابل مستشفى ابن بالل 1500م2 بال مساحة من االرض 
النشاء مشتل عليها 7

خلف ملعب الكوفة 77م2 )ب10ق21(/1046 قطعة صناعية 8

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك   جنس الملك ت

عمارة البلدية/ شارع السهلة 23م2 416/1 مكتب 1

حي ميسان على القطعة 
3/14265 )3×4(م 719/22ـ720/23 حوانيت 2

حي ميسان ـ الوفاء 200م2 827/7 سكله 3

حي سوق ميثم التمار 
)رض( )2,5×5(م 587/14ـ588/15ـ590/17ـ

595/22ـ600/27ـ606/33 حوانيت 4

دور معمل السمنت )3×4(م 636/1ـ637/2ـ638/3ـ640/5ـ641/6 حوانيت 5

خلف ملعب الكوفة الرياضي 800م2 بال/898 ساحة البيع المباشر 6

حي ميسان على القطعة 
3/31409 )3×4(م 778/27ـ781/33 حوانيت 7

منطقة الجمهورية 100م2 بال/568 مخزن الجمهورية 
)فرن صمون سابقا(  8

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

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

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

عمارة البلدية )3×3(م 59/78 حانوت 2

شارع السكة )2,2×2,7(م 124/)7/99( حانوت 3

شارع السكة )5,4×4,3(م 3أ/136 حانوت 4

شارع السكة )5,4×2,5(م 150د/134 حانوت 5
عمارة البلدية شارع السهلة  )5,85×2,5(م 414/2 حانوت 6
عمارة البلدية شارع السهلة  25م2 417/2 مكتب 7
عمارة البلدية شارع السهلة  20م2 418/3 مكتب 8
عمارة البلدية شارع السكة  )4,7×3(م 85/107 حانوت 9
حي ميسان / على القطعة 

3/14265 )3×4(م 699/2 حانوت 10

حي ميسان / على القطعة 
3/31411 )5×2,5(م 794/22 حانوت 11

حي ميسان / على القطعة 
3/31409 )4×3(م 724/19ـ782/35 حوانيت 12

سوق ميثم التمار )رض( )5×2,5(م 625/53 حانوت 13

العدد /44
التاريخ 2021/1/25

العدد /46
التاريخ 2021/1/28

الموقع المساحة رقم الملك    جنس الملك ت

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1137 كشك الستخدامه كافتريا 1

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1138 كشك الستخدامه كافتريا 2

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1139 كشك الستخدامه مطعم 3

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1140 كشك الستخدامه مطعم 4

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1141 كشك الستخدامه اسواق 5

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1142 كشك الستخدامه اسواق 6

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1143 كشك الستخدامه اسواق 7

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1144 كشك الستخدامه اسواق 8

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1145 كشك الستخدامه لبيع مرطبات وحلويات 9

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1146 كشك الستخدامه لبيع مرطبات وحلويات 10

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1147 كشك الستخدامه لبيع العاب اطفال 11

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1148 كشك الستخدامه لبيع العاب اطفال 12

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1149 كشك الستخدامه لبيع المالبس 13

قرب متنزه الكوفة العائلي الكبير )3×3(م 1150 كشك الستخدامه بقالية  14
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار الثانية 
اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتاجري االمالك املدرجة 
تفاصيله�ا ادناه  والعائدة اىل بلدية )الكوفة( وملدة )حس�ب ما م�ؤرش ازاءها(  وفقا الحكام من قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  
مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة  خالل )30( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة ) 200%( من القيمة املقدرة باس�تثناء املس�تاجرين الشاغلني 
للعق�ار الذين يرغب�ون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن 50% من القيمة املقدرة بموجب 
صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما ج�اء بالقانون انفا وكت�اب محافظة النجف / مكتب 
الس�يد املحاف�ظ املرقم )30( يف 2016/1/3   وس�تجري املزاي�دة يف اليوم التايل النتهاء  م�دة االعالن البالغة 
)30( يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 
رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة 

عىل ذلك 

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

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

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

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

االمالك التي تؤجر لهم

تنويه
العدد 2020/1854

التاريخ 2021/1/28
اىل املنفذ عليه / عمار صالح مهدي

ينوه يف جري�دة املس�تقبل العراقي بالعدد 
2296 يف الثالث�اء 24 كان�ون الثاني 2021 
حي�ث ذك�ر يف اع�الن الخ�اص باالضب�ارة 
حي�ث   2020/1854 املرقم�ة  التنفيذي�ة 
ذك�ر رق�م االضب�ارة 2020/1584 خط�أ 
والصحي�ح ه�و 2020/1854 ل�ذا اقتىض 

التنويه
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 3626/ش2020/3

التاريخ :  2021/1/27
اعالن

اىل املدعى عليه / حسن عبد االمري كريم 
اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا بالدعوى 
يف  3626/ش2020/3  املرقم�ة 
2020/12/28  غيابي�ا بحق�ك والق�ايض 
بتصدي�ق زواج املدعي�ه )احم�د صاح�ب 
رس�ول / حس�ب واليته الجربية عىل ابنته 
الق�ارصه) نرجس( واثبات نس�ب الطفلة 
)مل�ك( وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار محلة 
ام عردة / املشخاب  قررت املحكمة تبليغك 
محليت�ني  صحيفت�ني  بواس�طة  بالق�رار 
يوميت�ني ول�ك حق االع�رتاض ع�ىل القرار 
الغيابي خ�الل امل�ده القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار  الدرجة القطعية 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة 

التاريخ 2021/1/28
اىل  / املدعو / حسني مدلول خفاجي

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  امل عباس سلمان  
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حج�ة وفاة بح�ق املدعو )حس�ني مدلول( 
قررت املحكم�ة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحضور امامها خ�الل عرشة ايام 
م�ن تاريخ ن�رش االع�الن وبخالفه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عامر طعمه الحار

اعالن 
اىل الرشيكة / نزيه مايو عبد الله 

اقت�ىض حضورك اىل بلدية التاجي – س�بع 
البور لغرض استخراج اجازة البناء للعقار 

املرقم 9334 .
الرشيك 

مشتاق طالب مجيد 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 438 

التاريخ 2021/1/27
اىل  / املدعو / صالح الدين محمد محسن

اعالن
ق�دم طالب حجة الوف�اة  كمال عيل محمد 
طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وفاة بحق املدعو )صالح الدين محمد 
محسن( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف  
العدد 3841/ب2019/4

التاريخ 2021/1/28
اعالن 

اىل / املستانف عليه / فيصل حنون علوان 
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 3841/
واملتضم�ن   2019/12/31 يف  ب2019/4 
الحك�م ب بتاديت�ك مبل�غ ق�دره ثالثمائة 
وس�بعة وثمانون ال�ف دينار وال�ذي يمثل 
بدالت االيجار املس�تحقة للمدعي بموجب 
عقد املساطحة املربم بني الطرفني واملؤرخ 
يف 2002/9/4 عىل العقار العائد اىل مديرية 
بلدي�ة النجف يف الغري ج�زء من التصميم 
691 بمس�احة 100م واملس�تغل م�ن قبل 
املدعى عليه بموجب عقد املساطحة اعاله 
ك ف�رن للف�رتة م�ن 2009/9/4 ولغاي�ة 
2016/2/15 ثانيا الزامك بتاديتك للمدعي 
الس�يد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته 
الفائ�دة القانوني�ة البالغ�ة 5% م�ن املبلغ 
املذكورولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك 
حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي كنده /2 أ املدعو حس�ان حميد املحنه 
بتاري�خ 2021/1/20  ل�ذا ق�ررت ه�ذه 
املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني للحضور امام محكمة اس�تئناف 
النجف يف موع�د املرافعة املص�ادف يف يوم 
2021/2/8 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

اعالن 
ق�دم ) ع�ودة عيل ن�زال ( الدع�وى لتبديل 
) لقب�ه ( وجعل�ه ) املوس�وي ( ب�دال من ) 
الدلف�ي ( فمن لديه حق االعرتاض عىل ذلك 
مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها 
خمسة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف 
محكمة بداءة الكوفة
العدد : 27/ب/2021
التاريخ 2021/1/28

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / عدي عبد الش�هيد عبد 

الرحيم
بتاري�خ 2021/1/4 اق�ام املدع�ي )احمد 
ش�اكر س�لمان ( ض�دك الدع�وى البدائية 
املرقمة 27/ب/2021  طل�ب فيها )اعادة 
الح�ال باعادة الس�يارة املرقم�ة 410790 
اربيل نوع هونداي النرتا لون سلفر موديل 
2016 ب�دل البي�ع البالغ اح�دى عرش الف 
وملجهولي�ة  امريك�ي   دوالر  وخمس�مائة 
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مختار واختيارية منطقة النجف 
/ الجديدة /3 املدعو عيل مدلول العيساوي  
فقد تقرر تبلغيك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املوافق 8 /2021/2 الساعة 
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حض�ورك او 
ارس�الك من ينوب عنك قانون�ا او تقديمك 
ملع�ذرة مرشوعة فس�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

مؤيد رياح غازي
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة االحوال الشخصية يف  الكوفة
العدد : وفاة /2021

التاريخ 2021/1/28
اعالن

تحية واحرتام
قدم�ت املدع�وة ) اح�الم عبد ال�رزاق عبد 
الجب�ار( طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ت�روم 
الحص�ول فيه ع�ىل حجة وف�اة للمدعوة ) 
ش�ريين خضري حمادي( عىل انه�ا توفيت 
بتاري�خ 1993/1/7 فمن تتوف�ر لديه اي 
معلوم�ات ع�ن املدع�وة )ش�ريين خضري 
حم�ادي( علي�ه مراجع�ة املحكم�ة خالل 

عرشة ايام من تاريخ النرش
القايض

عيل لفتة جادر

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف  
العدد 23/اعرتاض الغري ب2020/3

التاريخ 2021/1/27
اعالن 

اىل / املعرتض اعرتاض الغري عليه الثاني عبد 
الرحمن عبد الحسن طرفه  

اقام املعرتض اعرتاض الغري تحس�ني قاسم 
ابراهيم الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي 
يطلب فيها الحك�م ) ابطال الحكم املعرتض 
يف   2019/12/26 بتاري�خ  الص�ادر  علي�ه 
الدع�وى املرقم�ة 3878/ب2019/3 ال�ذي 
يق�ي بالزامك برف�ع التجاوز ع�ن العقار 
تسلس�ل 3/79403 ح�ي الس�الم ولثب�وت 
مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
الجه�اد  ح�ي  مخت�ار  واش�عار  القضائ�ي 
املدعو ن�وري عبد اله�ادي النوين�ي بتاريخ 
املحكم�ة  ه�ذه  ق�ررت  ل�ذا   2020/12/6
تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف يوم 
2021/2/10 وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف  
العدد 700/ب2020/3

التاريخ 2021/1/28
اعالن 

اىل / املدعى عليه / محمد تقي كاظم  
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 700/
ب2020/3 يف 2021/1/14 واملتضمن الحكم 
ب )ابطال قيد العقار تسلس�ل 8538/3 م4 
جزي�رة النجف حي ص�دام املس�جل بالعدد 
108/نيس�ان/  1984  مجل�د 264 باس�م 
املدع�ى علي�ه محمد تق�ي كاظم واملس�جل 
بالع�دد 253/ت1985/1 مجلد 286 باس�م 
/ رمزي ص�الل ادريس واعتب�ار قيد العقار 
املس�جل بالعدد 132/ك1997/1 مجلد 824 
باس�م املدعية نوال عبد عب�اس ثابت الحكم  
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار الش�هيد 
الصدر 3 أ حس�ن صفاء الجب�وري  لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالق�رار املذك�ور بصحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق الطعن عىل القرار 
املذك�ور خ�الل امل�دة املق�ررة  بكاف�ة طرق 
الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب القرار  

املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة  
العدد 739/ش/2020
التاريخ 2021/1/27

اعالن 
اىل / املدعى عليه / احمد عيل حسني  

اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 739/
واملتضم�ن   2020/12/28 يف  ش/2020 
الحك�م بتايي�د حضانة املدعي�ة جنان جواد 
احم�د  اوالد  وب�راق  كي�ان  عبي�د الوالده�ا 
عيل حس�ني لغ�رض مراجعة كاف�ة الدوائر 
الرسمية وشبه الرس�مية باستثناء مراجعة 
مديرية الجوازات العامة والس�فر باالطفال 
خارج العراق وتحميل املدعى عليه الرس�وم 
واملصاري�ف واتعاب محام�اة وكيله املدعية 
املحامية رقية الحداد مبلغ قدره عرشة االف 
دين�ار وصدر القرار اس�تنادا الح�كام املواد 
2/57 و 1 احوال شخصية و22 اثبات و161 
و166 و203  مرافع�ات مدنية و63 محاماة 
معدلة حكما غيابيا قابال لالعرتاض والتمييز 
وافه�م علن�ا يف 2020/12/28 وملجهولي�ة 
محل اقامتك حسب اشعار املختار عبد االمري 
عطي�ه الكرعاوي وامل�ؤرخ يف 2021/1/20 
لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 

يوميتني بقرار الحكم املرقم اعاله
القايض

احمد كاظم املوسوي
������������������������������������

فقدان وثيقة مدرسية
فقدت مني الوثيقة املرقمة 00049899�29 
يف 2020/12/9 الصادر من متوسطة اوروك 
االهلية للبنات املعنونة اىل ثانوية قلعة العلوم 
االهلية باس�م ) زهراء رضا حس�ني محمد( 

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

االتحاد التعاوني 
يف محافظة املثنى

اعالن مزايدة
يعلن االتحاد التعاوني يف محافظة املثنى عن 
اجراء املزايدة العلنية لتاجري محالت عدد 13 
يف العم�ارات الس�كنية يف ام العصافري فعىل 
الراغب�ني االش�رتاك باملزاي�دة مراجعة مقر 
االتح�اد التعاون�ي / ق�رب مرصف الرش�يد 
مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانوني�ة 
البالغ�ة 20% م�ن القيمة املقدرة وس�تجري 
املزاي�دة بع�د 15 يوم�ا م�ن تاري�خ ن�رش 
االع�الن يف الجريدةويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور ن�رش االعالن والداللية 2% واي 

مصاريف اخرى 
رعد اسماعيل مغتاض 

رئيس االتحاد التعاوني يف املثنى
������������������������������������

فقدان
فقدت الوثيق�ة الصادرة من اعدادية بانيقيا 
االهلية للمرحلة الس�ادس اعدادي واملعنونة 
اىل جامع�ة الكوفة كلية التمريض باس�م /  
الطالب يحيى بشري سوادي فمن يعثر عليها 

تسليمها اىل جهة االصدار

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 / 1156
التاريخ 2021/1/27

بن�اء ع�ىل طل�ب املواط�ن   )تق�ي مهدي 
ج�ودي(  الذي ي�روم  تبديل اس�مه املجرد  
وجعل�ه )محم�د تق�ي  ( بدال م�ن )تقي( 
ال�وارد يف قي�ده لع�ام 1957  فم�ن لدي�ه 
اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف 
تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة )22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������
إىل الرشيك علياء خليل يوسف 

اقت�ىض حض�ورك إىل صن�دوق االس�كان 
العراقي فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قي�ام رشيكت�ك أمنه خليل 
يوس�ف بالبن�اء ع�ىل حصتها املش�اعه يف 
القطع�ه املرقم�ه 86611 /3ح�ي الن�داء 
خالل مده خمسه عرش يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن 
وبعكسه سوف يس�قط حقك باالعرتاض 

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

إىل الرشيك حسن زغري محي 
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اصدار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
2957 /3ح�ي العروبه خ�الل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلج�راءات دون حضورك 

طالب االجازه 
جاسم محمد صيهود

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

فق�د س�ند العق�ار املرق�م 3086 /3حي 
العروبه باس�م س�هام كاظم جاس�م من 

يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
������������������������������������

تنويه 
ورد س�هوا يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي 
موع�د   2021/1/27 2307يف  بالع�دد 
املرافع�ة 2021/2/7 خطأ والصحيح هو 
2021/2/3 الص�ادر م�ن محكم�ة بداءة 
الهاشمية بالعدد 93/ب/2021 لذا اقتىض 

التنويه مع التقدير
������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

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

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون الجنسية
العدد : 808

التاريخ 2021/1/28
اىل مديرية قس�م ش�ؤون االح�وال املدنية 

النجف االرشف / الواقعات 
م / بيان رأي 

كتابك�م املرق�م )1793( يف 2020/2/13 
واملتضم�ن تصحيح لقب املواطن )حس�ن 
حس�ني ناج�ي( وجعل�ه )الخال�دي( بدال 
اف�ادة املس�تدعي  م�ن )الط�ريف( دون�ت 
حس�ن حس�ني ناجي وتب�ني ان�ه حاصل 
عىل شهادة الجنس�ية العراقية باملحفظة 
) ج / 2005/12968 بالرق�م 0402235 
يف 2005/12/27 مديريتن�ا بامل�ادة مح/أ 
دونت افادة الشهود وايدوا بانه من التبعية 
العراقية اص�ال وانه من عش�رية الخالدي 
الش�ؤون  مديري�ة  كت�اب  اىل  واس�تنادا 
الجنس�ية املرق�م 9639 يف 2020/8/10 
ح�ول تبس�يط االجراءات ملعام�الت تبديل 
االلق�اب فانه ال مانع لدينا قدر تعلق االمر 

بنا مع التقدير
مدير شؤون الجنسية

يف النجف االرشف
������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 692 رشادية
املحلة او رقم واسم املقاطعة : رشادية

الجنس: دار مفرز منه محل
النوع : ملك رصف 

املساحة : 85 م2 
املشتمالت : مجمع يتكون من 3 طوابق

الشاغل :املالك
مقدار البيع :90000000 تس�عون مليون 

دينار 
س�تبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة 
يف املزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف اعاله 
العائد للراه�ن )ثامر صاحب خنجر( لقاء 
طلب الدائن املرتهن ) املرصف الصناعي / 
الك�رار ( البال�غ ) 12000000(اثنى عرش 
ملي�ون دين�اراً فع�ىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( 
يوم�اً اعتباراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش 
ه�ذا االع�الن مس�تصحباً مع�ه تأمين�ات 
قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة 
) 90000000(تس�عون مليوندين�اراً وان 
املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرعبد النارص جواد كاظم

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االول
اعالن بيع عقار

 3  /  6169  : القطع�ة  رق�م  او  التسلس�ل 
عروبه

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 4 جزيرة 
النجف 

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 
املساحة : 200 م2 

وغرفت�ني  واس�تقبال  صال�ة   : املش�تمالت 
ومطبخ ويف االعىل غرفه سقوفه مسلح

الشاغل : عيل محمد مرزه
مقدار البيع : تمام العقار 

س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 
االوىل يف املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف 
اع�اله العائ�د للراه�ن ) عيل محم�د مرزه( 
لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرصف الصناعي 
/ الكرار( البالغ ) 18000000( ثمانية عرش 
مليون ديناراً فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن 
مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفالة مرصفية ال تق�ل عن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 100000000( مائة 
مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 

االوىل 
مدير الحقوقي احمد حمزه كريم

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 183 / 30

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 26 الب�و 
مايض

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 

املس�احة :   48 س�نتمرت /19 م�رت مربع/2 
اولك

املش�تمالت : غرفتني نوم واس�تقبال وصالة 
ومطبخ وصحيات البناء من الشيلمان

الشاغل :املالك
مقدار البيع : خمسة واربعون مليون دينار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة يف 
املزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن )عدنان جاس�م جبان( لق�اء طلب 
الدائن املرتهن ) املرصف الصناعي / الكرار ( 
البالغ ) 6000000(س�تة ماليني ديناراً فعىل 
الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل )30( يوم�اً اعتب�اراً من الي�وم التايل 
لتاريخ ن�رش هذا االع�الن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية 
ال تقل ع�ن 10% من القيمة املق�درة للمبيع 
واربع�ون  45000000(خمس�ة   ( البالغ�ة 
مليونديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرعبد النارص جواد كاظم
������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 64 / 10

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 46 العباسية
الجنس: عرصة عليها ثمانية محالت وس�تة 

عيادات 
النوع : ملك رصف 
املساحة : 300 م2 

املشتمالت : ثمان محالت وعيادتني
الشاغل :مستأجرين

مقدار البيع :مائة مليون دينار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة يف 
املزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد 
للراه�ن )عام�ر مدل�ول وداي( لق�اء طل�ب 
الدائن املرتهن ) املرصف الصناعي / الكرار ( 
البالغ ) 79000000(تسعة وسبعون مليون 
ديناراً فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة 
اعتب�اراً  يوم�اً   )30( الدائ�رة خ�الل  ه�ذه 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاري�خ نرش ه�ذا االعالن 
مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او 
كفالة مرصفية ال تق�ل عن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة ) 100000000(مائة 
مليونديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة

مديرعبد النارص جواد كاظم
������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االول
اعالن بيع عقار

 3 / 13815 : القطع�ة  او رق�م  التسلس�ل 
ميسان

املحل�ة او رق�م واس�م املقاطع�ة : 4 جزيرة 
النجف 

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 
املساحة : 240 م2 

وغرفت�ني  واس�تقبال  صال�ة   : املش�تمالت 
نوم ومطب�خ وصحي�ات ويف الطابق العلوي 

غرفتني سقوفه مسلح
الشاغل :سكونه فرحان ميدان

مقدار البيع : تمام العقار 
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 
االوىل يف املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوص�وف 
اعاله العائد للراهن ) سكونه فرحان ميدان( 
لقاء طلب الدائن املرتهن ) مرصف الصناعي 
/ الكرار( البالغ ) 7500000( س�بعة ماليني 
وخمس�مائة ال�ف دين�اراً فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خالل 
)30( يوم�اً اعتب�اراً من اليوم الت�ايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمينات 
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل 
عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ) 
150000000( مائة وخمسون مليون ديناراً 
وان املزايدة س�تجرى يف الساعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف 

االوىل 
مدير الحقوقي احمد حمزه كريم

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك   جنس الملك ت

سنة واحدة عمارة البلدية /شارع 
السكة )3×6(م 15/18ـ)35+32(/30-

53/)76+69(-31/)34+33( حوانيت 1

سنة واحدة عمارة البلدية /شارع 
السكة )3×3(م 57/74-26/28 حوانيت 2

سنة واحدة خلف ملعب الكوفة 360م2 896/13 معرض 3
ثالث سنوات خلف ملعب الكوفة 360م2 897/14 معرض 4
سنة واحدة العالوي الشعبية )6×4(م 308/10 حانوت 5
سنة واحدة واجهة مخزن البلدية )3×4(م 501/)63/17(-505/)63/9( حوانيت 6

سنة واحدة شارع السهلة 5701م2 بال/1110
المجمع التسويقي 
يحتوي على )71 

حانوت+ساحة وقوف 
ومبيت السيارات( 
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الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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امـضـاءاتمساحة للرأي

هل من حلم يل؟التنمر اإللكرتوين يف الوظيفة العامة

نجوى بركات

يه�دف النظام القانون�ي يف الوظيفة العام�ة اىل حماية املجتمع 
الوظيف�ي ال�ذي يظم افراداً بمس�تويات مختلفة من التسلس�ل 
الهرمي وذلك من خالل وضع قواعد س�لوكية الغاية منها ُحسن 

انتظام سري املرافق العامة.
ولكننا اذا ما اطلعنا عىل القوانني العقابية فإننا س�نجد ان هناك 
افع�االً دخيل�ة ع�ىل الواقع الوظيف�ي لم تكن ضم�ن واقع حال 
العم�ل اإلداري يف وق�ت م�ن األوقات، مثالنا عىل ذل�ك هو التنمر 
اإللكرتوني الوظيفي الس�يما يف مجال العمل األمني والعس�كري 
والت�ي هي ذات طبيعة خاصة وحساس�ة بس�بب ن�وع وحجم 
وخصوصي�ة امله�ام املوكلة اليه�م، والتي تختلف ع�ن الوظائف 
الحكومي�ة االخ�رى يف مؤسس�ات الدول�ة. لنظامه�ا الخ�اص 
واملستقل والذي يتماىش مع طبيعة اعمالهم الخاصة يف الحفاظ 

عىل امن وسالمة الدولة واملجتمع. 
ه�ذه امله�ام والواجبات الخاص�ة والتي قد تجعل م�ن العاملني 
فيه�ا عرض�ة للطع�ون والتش�هري بس�بب تأديته�م لواجباتهم 
الوظيفي�ة والتي عادة قد تحمل طابع�اً مقيداً للحريات او مانعاً 
ألفعال قد يراها املواطن صائبة وهي يف نصوص القانون خاطئة 

وممنوعة.
البل قد يتعدى ذلك بان يكون التنمر داخل البيت الوظيفي الواحد 
عندما تتقاطع املصالح او بس�بب الغرية والفش�ل من املرؤوس 
للرئيس او بالعكس، والذي يؤدي اىل بث السموم اإللكرتونية عىل 
الغ�ري دون اي وجه ح�ق مما  يولد حالة م�ن اإلحباط الوظيفي 
وال�ذي ب�دوره قد يجعل من العمل املؤس�ي مس�احة واس�عة 
للتج�اوزات من بعض ضع�اف النفوس والتي قد تنعكس س�لباً 
ع�ىل األداء داخل منظوم�ة العمل وتولد احق�اداً داخلية تنعكس 

بظاللها عىل النتائج املفرتضة.
ولعلن�ا اذا ما تعمقنا بأس�باب التنمر اإللكرتون�ي نجده امتداداً 
خفي�اً ألحقاد داخلية لدى العاملني داخل املؤسس�ات الحكومية 
تول�دت من واقع حالهم يف حياته�م العائلية والتي جاءت نتيجة 
الطبيعة العدوانية الداخلية والتي جعلتهم مزدوجي الش�خصية 
اي م�ا بني ش�خصية املوظ�ف الحكومي الذي م�ن املفرتض ان 

يكون ممثالً للقانون وبني الشخصية اإلجرامية اإللكرتونية.  
لذلك صار من الالزم تجريم كل من يجعل املوظف العام يف موقع 
الس�خرية او االستهزاء الس�يما العاملني يف املؤسس�ات األمنية 
والعس�كرية وف�ق النص�وص القانونية التي ج�اءت بها قوانني 
االنضب�اط والعقوب�ات والتي احاط�ت املوظف بس�ياج قانوني 

مكهرب لحمايته كونه يمثل هيبة الدولة واداتها .

أس�تفيق بنّية البحث عن حل�م الليل الفائت، فال أجد منه ش�يئاً، 
ال صور مرتبكة، وال ش�عور غامض، أو أثر ُيش�ري إىل أين حملتني 
أحالم�ي يف الظ�الم. هل ُيعقل أني توّقفت ع�ن الحلم لكي أحتمي 
من كّم الخراب الذي أس�مع عنه وأراه خالل النهار؟ حتى يف أسوأ 
األوقات، كنت أحلم. أتعاطى مع أحالمي بش�كل بدائي، فطرّي، إذ 
أبق�ى يف م�زاج الحلم الفائت حتى قدوم الذي يلي�ه، ال تهّمني كّل 
التفس�ريات العلمّية، إذ يترّسب حلم�ي إىل يومي كما لو كان ماًء، 

دخاناً، رائحة تبقيني يف أجوائه طوال النهار. 
لو قارعني أحٌد يف تفسري األحالم علمياً، ورشح ارتباطها بالالوعي 
ورس�ائل الجس�د وعلم النفس، لس�بقُته إىل تالوة أن�واع الرشوح 
والتفاس�ري كاف�ة، ترفدها أس�ماُء املراجع والكتب ع�ىل أنواعها. 
وم�ع هذا، ثمة م�ا يدفعني، داخلياً، إىل اإلبقاء عىل س�حر األحالم 
وحفظ ديكوراتها وأصواتها وروائحها عىل حالها، طازجة، نقّية، 
ال يمسس�ها الوعُي أو يش�ّوش صفاءها، فتل�ك التداعيات التي ال 
تدوم س�وى ثواٍن أو دقائق، وال نذكر منها إال األخرية التي تس�بق 
االس�تيقاظ، قد تصنع أيامن�ا وتلّونها بألوانها، ب�ل إنها حتى قد 
ُتميل عىل بعض األش�خاص س�لوكاً معيناً أو ق�راءة ما لألحداث. 
وعىل الرغ�م من كل ما قيل ضّدها، تبقى األح�الم تؤّثر فينا ألنها 
تمتلك، يف نظرنا، ش�يئاً من س�حرية العالقة بالعالم غري املنظور، 
بال�� م�ا وراء، بذاك العالم املمتنع اآلخر ال�ذي ال يلجه إال الراؤون 
والنورانيون واألنبياء. أجل، م�ا زال ارتباطنا باألحالم وثيقاً، وإن 
كّنا ال نتعاطى معها كلها سواس�ية، فمنه�ا العابر ومنها املقيم، 
ومنه�ا املفرح ومنه�ا املخيف، ومنها تلك األح�الم - املفاتيح التي 
تتك�ّرر يف بعض مراحل حياتنا، بحي�ث يصبح لكّل مرحلة حلمها 
الخ�اص. كان حظي منها حلم�ني أو ثالثة. يف مرحل�ة الطفولة، 
كان عىل ش�كل باص رمادي نواف�ذه عمياء، يدخل الزاروب حيث 
ألعب، عند هبوط املس�اء، ثم يميل كي يحملني عىل ظهره قبل أن 
يبلغ طريقاً عاماً، وحفرة جانبية يرميني فيها حيث أس�مع عواء 
كالٍب تس�عى ورائي، فيما أس�عى أنا إىل تس�لقها من دون نجاح. 
بعد هجرت�ي، كان الحلم الذي يعودني س�نوات: أنا أريد أن أغادر 
منزال أس�كنه، وكلما حاولت الخروج، أنتبه إىل أش�ياء لم أتممها 
قبل الخروج، كإغ�الق النافذة، أو إطفاء الضوء، إلخ. وبعد التأكد 
م�ن كل األم�ور، أخرج إىل الفناء الذي يفيض إىل الش�ارع. وهناك، 
ألتفُت م�رة أخرية ألجدني أم�ام النافذة أنظ�ر إىل نفي مغادرًة. 
كنت أس�تفيق مذعورة من هذا الحلم، وم�ا زلت، حني أخرب عنه، 
أش�عر برعش�ٍة يف قلبي، وبيشء من الرهبة. إذ كيف يل أن أوجد يف 

مكانني يف اآلن نفسه؟

األرض مهددة بأعاصري »لـم تشهدها« هلذا السبب
كش�فت دراس�ة حديثة نفذه�ا مجموعة من 
العلماء عن أعاصري مدارية قوية جدا “ال مثيل 
لها” م�ن املمكن أن تح�دث يف األرض كنتيجة 

ملشكلة حقيقية يعاني منها كوكبنا األزرق.
رص�د باحث�ون يف املعه�د الوطن�ي اليابان�ي 
للدراس�ات البيئي�ة ارتفاع�ا كب�ريا يف درجات 
الحرارة املسجلة لس�طح املاء يف غرب املحيط 

الهادئ قبالة السواحل اليابانية.
وس�جلت هذه املنطقة يف ش�هر أغس�طس/ 
آب امل�ايض ارتفاع�ا كبريا وص�ل إىل 30 درجة 
مسجال رقما قياسيا جديدا لحرارة سطح ماء 

املحيط.
ونوه�ت الدراس�ة إىل أن س�بب تزاي�د ه�ذه 
املش�كلة يعود إىل مشكلة أساسية يعاني منها 
كوك�ب األرض وه�ي االحرتار، وال�ذي يحدث 
نتيجة النش�اط البرشي املتزاي�د واملرتافق مع 

زيادة التلوث البيئي.
مجل�ة  يف  املنش�ورة  الدراس�ة  وبين�ت 
“Geophysical Research Letters” العلمية، 
أن ارتف�اع ح�رارة املحيط�ات من ش�أنها أن 

تسبب ازدياد حدة األعاصري املدارية املدمرة.
وتتسبب حرارة املياه يف سطح املحيطات بمنح 
األعاصري املزي�د من الطاقة، بس�بب التيارات 

الهوائي�ة، م�ا يعن�ي أن ارتفاع حرارة س�طح 
املحيط�ات س�ترتافق بالتأكي�د م�ع أعاص�ري 
مداري�ة فتاكة مش�ابهة إلعصار “هايش�نغ” 
ال�ذي يه�دد بح�دوث أرضار جس�يمة يف دول 
رشق آسيا.وبدوره، أشار تقرير أعدته اإلدارة 
الوطنية األمريكية للمحيطات والغالف الجوي 
)NOAA(، إىل أن ع�دد األعاص�ري الخطرية من 
املقي�اس 4- و5- ق�د ارتف�ع م�ن مع�دل 10 
أعاصري يف الس�نة يف سبعينيات القرن املايض، 
ليصل يف التس�عينيات إىل 18 إعصارا يف السنة، 

بسبب املشاكل البيئية واالحرتار.
وتوق�ع التقرير تزاي�د عدد األعاص�ري املدمرة 
وتزاي�د قرتها التدمريي�ة ورسعتها وحجمها، 
األم�ر ال�ذي يعطي م�ؤرشات بتزاي�د أعاصري 
“ل�م تش�هدها محيطاتنا من قبل”، بحس�ب 

“الجزيرة نت”.
وكانت وكال�ة الفضاء األمريكية “ناس�ا” قد 
أش�ارت يف تقري�ر له�ا إىل أن ع�ام 2020 كان 
األكث�ر ح�رارة يف تاريخ القي�اس العاملي )منذ 

حوايل نصف قرن(.

أك�د طبيب األعص�اب، مدير مراكز »س�يميني« الطبي�ة، بافيل بران�د، لوكالة 
»س�بوتنيك« ، رضورة عالج  جميع أش�كال الصداع بمس�اعدة مسكنات األلم، 
مشريا إىل صعوبة التنبؤ بكيفية تطوره. وقال براند: »لو كنت تتناول املسكنات 
ألكثر من ثالثة أيام متتالية، فهذا ليس صحًيا، وإذا كنت تتناول مسكنات األلم 
أكث�ر م�ن 15 يوًما يف الش�هر، فأنت بحاج�ة بالتأكيد إىل زي�ارة الطبيب. ومن 
األفض�ل عدم ترك الص�داع يتحول إىل م�رض مزمن«. وتابع الطبي�ب »إذا كان 
الص�داع يحدث خالل فرتات متباعدة، يمكن تناول أي دواء مضاد لاللتهاب غري 
س�تريويدي، وهو األفضل لتخفيف األلم مل�رة واحدة. ويف حال تكرر األمر  فمن 
األفضل استشارة مختص واختيار مسكن ألم يتناسب مع حالة املريض«. وحذر 
الطبي�ب، من مخاطر تناول مس�كن ألم خاطئ وق�ال »يف بعض األحيان تناول 
ال�دواء الخاطئ يمكن أن يس�بب التهابا«. وأوضح بافيل براند: »لس�وء الحظ، 
هناك نوع من الصداع يس�مى الصداع الشديد، أو األلم املرتبط باالستخدام غري 

املناسب للمسكنات لذلك، من األفضل استشارة الطبيب«.

اتب�اع نظام غذائي صحي، هو طريقة فعالة يويص بها األطباء األفراد، من أجل 
التوزيع الصحيح للطعام والسعرات الحرارية عىل الوجبات الغذائية خالل اليوم، 
رشط أن يكون النظام الغذائي متوازنا وسليما، ويتناسب مع احتياجات الجسم 
من طاقة الزمة ألداء النش�اطات اليومية، وكذلك الحتوائه عىل عنارص أساسية 
من معادن وفيتامينات.فعندما يتعلق األمر بالصحة، علينا أن نتنبه أن ما نأكله 
وما نقوم بإدخاله إىل أجس�امنا سيكون هو املسؤول عما يصيبنا من أمراض يف 
وقت الحق. وبالطبع، يعد العام الجديد وقتا مثاليا للبدء من جديد يف عدة نواحي، 
فبع�د ع�ام مثل الذي م�ى، يأمل معظم الن�اس بأن يحمل ع�ام 2021 وعودا 
أكث�ر، حيث يح�رص الكثري من األش�خاص عىل تعويض الوق�ت الضائع، وذلك 
بتغي�ري طريقة التفكري وتغيري العادات الس�لبية، مثل تن�اول الوجبات الرسيعة 
بع�د يوم طويل وش�اق يف العمل. ن�رشت صحيفة “ذي إنديبن�دت” الربيطانية، 
مقاال يتحدث عن الربنامج الغذائي الصحي الجديد، الذي عن طريقه يس�تطيع 

الشخص التحكم فيما يتناوله وما يستهلكه خالل اليوم.

طبيب أعصاب يكشف خماطر
 حتمل الصداع

طريقة فعالة النقاص الوزن
 واحلفاظ عىل الصحة

فوائد مذهلة الستخدام ماء األرز عىل الشعر
يخف�ى عىل البعض ما يتمتع به ماء األرز 
من فوائد كبرية للصحة العامة للجس�م، 
وللش�عر عىل وجه التحديد باعتباره أحد 
أكثر األعضاء الذي يتأثر بالصحة العامة 

لإلنسان.
وقال�ت بوابة »أخبار الي�وم« إن ماء األرز 
يحتوي عىل م�واد غذائية يمكن أن تكون 
مفي�دة لبرشت�ك وش�عرك، ف�األرز غني 
بفيتامين�ات B ، C و E وكذل�ك املع�ادن 
وثمانية من األحماض األمينية األساسية 
التي تعزز الصح�ة العامة. ويحتوي ماء 

األرز ع�ىل مادة تس�مى ال�«إينوزيتول« التي 
تعم�ل ع�ىل تحس�ني نم�و الش�عر، ويمكن 
الحص�ول عىل ع�دة فوائده للش�عر من ماء 
األرز وه�ي: العم�ل عىل إطالة ش�عر الرأس، 

وع�الج ش�كلة التس�اقط، وكذل�ك تقص�ف 
نهايات الش�عر، وتقوية وتغذي�ة البصيالت 
والج�ذور، والتخلص من قرشة الش�عر التي 

تسبب الحكة. 
وللحصول عىل فوائد ماء األرز للش�عر يمكن 

اتب�اع إحدى ه�ذه الط�رق التالي�ة التي 
.»webteb« ذكرها موقع

لرتطيب الشعر: أضف بضعة قطرات من 
الزي�وت العطرية املفضل�ة لديك إىل كوب 
من ماء األرز، ثم اغسل الشعر باستخدام 
املزيج الناتج، وات�رك بقايا ماء األرز عىل 
الش�عر مل�دة 10-30 دقيق�ة قبل غس�ل 

الشعر باملاء البارد.
لتقليل تساقط الش�عر: أضف القليل من 
الش�اي األخ�ر إىل م�اء األرز، وم�ن ثم 

استخدم املزيج الناتج كغسول للشعر.
لتخفي�ف تقصف الش�عر: قم بنق�ع أطراف 
الش�عر بماء األرز لفرتة ت�رتاوح بني 20-15 
دقيقة، ثم اغس�ل ش�عرك باملاء والش�امبو 

كاملعتاد.

عندم�ا يبدأ ارتفاع نس�بة الس�كر يف الدم فإنه 
يح�دث فوىض يف الجس�م، فق�د تظهر أعراض 

مثل األلم أو اآلفات الجلدية عىل الساقني.
يالح�ظ الخ�رباء أن�ه يف حالة مرض الس�كري 
م�ن النوع 2، قد تظهر عالمات عىل الس�اقني، 
مما يشري إىل ارتفاع مس�تويات السكر يف الدم 
بشكل خطري. غالًبا ما يتم التغايض عن مرض 

الس�كري من النوع 2 يف البداي�ة، حيث يعيش 
العدي�د من األش�خاص م�ع ارتف�اع مزمن يف 
مستويات الس�كر يف الدم دون أن يدركوا ذلك. 
وم�ع ذل�ك، عندم�ا يب�دأ يف التس�بب يف أرضار 
جس�يمة للجس�م، قد تالحظ عدة عالمات عىل 

ساقيك، بحسب تقارير ملوقع »إكسربيس«.
كت�ب املوقع نقالً ع�ن بيانات طبي�ة أن بعض 

األع�راض الح�ادة املرتبط�ة بمرض الس�كري 
العصب�ي  باالعت�الل  2 مرتبط�ة  الن�وع  م�ن 
الس�كري، واالعتالل العصبي السكري هو أحد 
املضاعف�ات الت�ي تحدث عندما ي�ؤدي ارتفاع 
مس�تويات الس�كر يف الدم )الغلوكوز( إىل تلف 
األعصاب يف جميع أنحاء الجسم. غالًبا ما يؤثر 

عىل أعصاب الساقني وتحديداً القدمني.

ما هى العالمات التى تدل عىل ارتفاع مستوى السكر بالدم؟

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

أسباب جتعل كبار السن يرشبون املزيد من الشاي

الش�اي هو املرشوب األكثر ش�عبية يف جميع 
أنح�اء العال�م كامل�اء والقه�وة، وه�و لي�س 
مرشوبا لذيذا فق�ط، بل وصحيا أيضا خاصة 

بالنسبة لكبار السن.
أك�دت دراس�ة نرشه�ا موق�ع “تايم�ز أوف 
إينديا” أنه م�ع التقدم يف العمر يضعف جهاز 
املناعة ويصبح الشخص أكثر عرضة لإلصابة 
باألم�راض املزمن�ة، ويصب�ح من امله�م جدا 

االعتناء بالصحة بشكل أكرب من أجل أن تنعم 
بحياة طويلة وصحية.

تش�ري النتائج الجديدة للدراسة إىل أن رشب 5 
أكواب من الش�اي يف الي�وم يمكن أن يزيد من 
الدقة ورسعة رد الفعل لألش�خاص فوق سن 

85 عاما.
وذكرت الدراس�ة أن الشاي يساعد عىل زيادة 
الوظائف املعرفية والتي بدورها تس�اعد كبار 

السن يف العديد من األنشطة مثل القيادة.
درس الباحثون يف الدراس�ة بيان�ات أكثر من 
1000 مش�ارك فوق سن 85 عاما، تم جمعها 
بني عام�ي 2006، 2020، توصلوا من خاللها 
إىل أن رشب املزيد من الشاي يمكن أن يحسن 
بشكل كبري من مدى االنتباه، إىل جانب القدرة 

عىل أداء املهام املعقدة.
يف حني أش�ارت دراسة أخرى أجراها باحثون 
م�ن جامع�ة س�نغافورة الوطني�ة وجامعة 
فودان يف ش�نغهاي إىل أن احتس�اء الشاي كل 
يوم يمك�ن أن يقلل مس�تويات االكتئاب لدى 

كبار السن.
ويع�زو الباحث�ون الس�بب يف ذل�ك للمركبات 
املوجودة يف الشاي مثل مادة الكاتشني املضادة 
لألكس�دة، ومادة الثيان�ني، والكافيني، والتي 
بدوره�ا يمك�ن أن تحس�ن الحال�ة املزاجية، 

وتمنع الرسطان وتزيد من طول العمر.
جميع أنواع الش�اي تقريبا تحتوي عىل نفس 
املركب�ات، لذل�ك، هناك احتمالية أن يس�تفيد 
املرء حتى من رشب الش�اي العادي برشط أن 
يك�ون قليل الس�كر، لكن بش�كل عام يفضل 
الش�اي األس�ود غري املحىل للحصول عىل أكرب 

قدر من الفوائد.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


