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أك�د رئي�س مجلس الن�واب محم�د الحلبويس، 
أمس الس�بت، أن رواتب املوظف�ن واملتقاعدين 
س�ترصف لهم كامل�ة دون أي اس�تقطاع، بناًء 
عىل ق�رار اتخذته اللجن�ة املالي�ة النيابية أثناء 
مناقش�تها مرشوع قانون املوازنة العام لس�نة 

.2021
املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  الحلب�ويس  وق�ال 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »املالية اتخ�ذت قرارا 
بعدم اس�تقطاع رواتب املوظف�ن، ولن يمرَّ أي 
استقطاع«، مبيناً أن هذا القرار »جاء استكماال 
لق�رار مجل�س الن�واب الس�ابق بالحفاظ عىل 

رواتب املوظفن وعدم املساس بها«.
وأضاف، أن »الدرجات الخاصة والعليا قد ُشملت 
بس�لم اس�تقطاعات للرواتب وتم�ت املصادقة 
عليه داخل اللجنة املالية، أما بقية املوظفن فال 
يوج�د أي اس�تقطاع لرواتبهم«، مش�راً يف ذات 
الوقت إىل أن »الرضيبة عىل رواتب املوظفن تمت 
معالجته�ا يف اللجنة املالية، واملوظف سيس�تلم 

راتبه كما كان قبل ترشيع قانون املوازنة«.
م�ن جانب�ه، أك�د رئي�س اللجن�ة املالي�ة هيثم 
الجبوري »الغاء االس�تقطاعات ورضيبة الدخل 
ع�ىل روات�ب املوظف�ن واملتقاعدي�ن« وذلك يف 

ترصيحات له عقب اجتماع مع الحلبويس.
ب�دوره، كش�ف رئي�س لجن�ة مراقب�ة تنفي�ذ 
الربنام�ج الحكوم�ي والتخطيط االس�راتيجي 
ام�ر وصف�ه  الخال�دي ع�ن  النيابي�ة، ح�ازم 
ب�«الخط�ر« يف موازن�ة 2021، فيما اعرب عن 

رفضه لذلك.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت السفارة األملانية يف بروت، أمس السبت، انتهاء عملية 
معالجة 52 حاوية تضم مواداً كيميائية ش�ديدة الخطورة، 
كانت موجودة يف مرفأ بروت منذ أكثر من عقد من الزمن، 
عىل أن يتم ش�حنها اىل أملانيا. ووقع لبنان يف ترشين الثاني 
امل�ايض عقداً مع رشكة »كومبي ليفت« األملانية بقيمة 3,6 
ملي�ون دوالر للتخلّص من »مواد خطرة قابلة لالش�تعال« 
بعد اكتش�اف تخزينها يف مرفأ بروت، الذي ش�هد انفجارا 
مروع�ا يف آب املايض تس�بب بمقتل أكثر من 200 ش�خص 
وإصاب�ة أكث�ر م�ن 6500، وألحق ارضاراً جس�يمة باملرفأ 

الرئي�ي يف البالد وعدد من أحياء العاصمة. وأفاد الس�فر 
األملاني لدى ب�روت أندرياس كيندل عىل توير عن »إتمام« 
الج�زء األول من املهمة بعدما »عالجت رشكة كومبي ليفت 
52 حاوي�ة من امل�واد الكيميائية ش�ديدة الخط�ورة، التي 
تراكمت عىل مدى عقود وش�كلت تهديداً للناس يف بروت«. 
وأضاف »باتت جاهزة للشحن إىل أملانيا«، بحسب ما أوردت 
»فرانس ب�رس«. وكانت الحاويات من�ذ العام 2009 تحت 
إرشاف املديري�ة العامة للجمارك التي كان يقع عىل عاتقها 
التخلّص منها. وأثر وجودها بعد ش�هر تقريباً من انفجار 
4 آب، ال�ذي عزته الس�لطات اىل تخزين كميات ضخمة من 

نيرات األمونيوم، من دون إجراءات حماية.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس الجمهوري�ة برهم صالح، 
قوان�ن  ترشي�ع  إىل  الس�بت،  أم�س 
»صارمة« للحد م�ن اإلرهاب والعنف 
والكراهية ضد أي مجموعة عرقية أو 
إثنية أو قومي�ة أو دينية كي ال تتكرر 
اإلب�ادة الجماعية الت�ي نفذها تنظيم 
داعش ضد اإليزيدين عام 2014، فيما 
أكد »رضورة« التنس�يق مع التحالف 

الدويل للقضاء عىل بقايا التنظيم.
وقال صال�ح يف كلمة ألقي�ت بالنيابة 
عنه خالل مراسم دفن رفات عدد من 

اإليزيدين قتله�م داعش يف آب 2014 
بقري�ة كوجو يف س�نجار، إن »اإلبادة 
الجماعية التي حصل�ت لإليزيدين يف 
آب 2014 ينبغ�ي أن ال تتك�رر وذل�ك 
عرب ترشيع قوان�ن صارمة للحدِّ من 
اإلره�اب والعنف والكراهي�ة ضد أي 
مواط�ن أو مجموعة عرقي�ة أو إثنية 
أو قومي�ة أو ديني�ة، لط�وي صفحة 
مؤملة من معاناة ش�عبنا من اإلرهاب 
والقتل الجماع�ي والتهجر والرضب 
باألس�لحة الكيمياوية وحرق وتدمر 

القرى واألرياف«.
الضحاي�ا،  إنص�اف  »رضورة  وأك�د، 

والعمل محلياً ودولياً وبأقىص الجهود 
م�ن أجل الكش�ف ع�ن مص�ر باقي 
املختطف�ن وتحري�ر األحي�اء منهم، 
بم�ا  وذويه�م  الضحاي�ا  وإنص�اف 
يحقق لهم العدال�ة والكرامة، وإعادة 
األمن واالس�تقرار إىل سنجار وتنظيم 

إدارتها«.
وشدد رئيس الجمهورية يف كلمته عىل 
أن »الحاج�ة ال تزال قائمة يف مواصلة 
اإلره�اب، وبالتنس�يق  الح�رب ع�ىل 
م�ع التحالف الدويل م�ن أجل القضاء 
ع�ىل الخالي�ا النائمة وبع�ض مالذات 
اإلرهابي�ن الت�ي تح�اول زعزعة أمن 

واستقرار البالد«.
يش�ار إىل أن مراس�م أجري�ت اليوم يف 
قري�ة كوجو بقض�اء س�نجار غربي 
املوصل لدفن رفات ضحايا 104 ايزيدي 
قتلهم داعش عندما سيطر عىل القرية 
عام 2014، وس�ط مطالبات بتحرير 
املختطف�ن اإليزيدي�ن الذي�ن ال زالوا 
بقبضة التنظيم الذي اجتاح س�نجار 
والنواحي والق�رى التابعة له يف 3 آب 
2014 لينف�ذ إب�ادة جماعية ش�ملت 
قت�ل آالف الرجال والنس�اء واألطفال 

واقتياد نساء وفتيات كسبايا.
التفاصيل ص2
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الرافدين يطلق برنامج قروض جديد ويعلن رفع فوائد التوفري
     بغداد / المستقبل العراقي 

كش�ف مرصف الرافدين عن برنامج بش�أن تس�ليم الق�روض فوريا، فيما اعلن ع�ن رفع فوائد 
التوف�ر. وق�ال مدير املرصف حس�ن عيل محيس�ن إن »إدارة م�رصف الرافدين ارت�أت تطبيق 
الحس�ابات الخاص�ة بمنح الس�لف للموظف�ن واملتقاعدين ب�ن املرصف وبن الرشك�ة العاملية 
للبطاق�ة الذكي�ة«، الفتاً اىل أنه »ع�ى مدار أربعة أش�هر متتالية من العمل لم يس�تطع املرصف 
تطبيق املحفظة ولم يتس�لم امل�رصف الربنامج الخاص بالبطاقة الذكية«. وأوضح محيس�ن أن 
»جمي�ع الربامج بيد الرشكة العاملية حرصاً، ما اضطر امل�رصف اىل تكثيف الجهود لعمل برنامج 
إلطالق الس�لف وتم عمل برنام�ج يواكب الحداثة، وتم تنصيبه يف بع�ض فروع املرصف وتدريب 
الكوادر عليه كي تكون جاهزة للعمل األس�بوع املقبل«، الفت�ًا اىل أن »هذا الربنامج يتيح التقديم 
عى الس�لف واالس�تالم الفوري بنفس اليوم من فروع املرصف«. وأش�ار اىل أنه »ال وجود لحاالت 
االبت�زاز ألن العم�ل إلكرتوني، وهناك فرق للمراقبة وتش�خيص الحاالت الس�لبية ومعالجتها إن 

وجدت«، مبيناً أن »املرصف قام برفع فوائد التوفر اىل 4.5 % والودائع الثابتة اىل 6 %«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

محم�د  الن�واب  مجل�س  رئي�س  أك�د 
روات�ب  أن  الس�بت،  أم�س  الحلب�ويس، 
لهم  املوظف�ن واملتقاعدي�ن س�ترصف 
كامل�ة دون أي اس�تقطاع، بن�اًء ع�ى 
قرار اتخذته اللجن�ة املالية النيابية أثناء 
مناقش�تها مرشوع قانون املوازنة العام 

لسنة 2021.
وقال الحلبويس يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه إن »املالية اتخذت 
ق�رارا بعدم اس�تقطاع رواتب املوظفن، 
ول�ن يمرَّ أي اس�تقطاع«، مبين�اً أن هذا 
الق�رار »ج�اء اس�تكماال لق�رار مجلس 
الن�واب الس�ابق بالحف�اظ ع�ى رواتب 

املوظفن وعدم املساس بها«.
وأضاف، أن »الدرجات الخاصة والعليا قد 
ُشملت بسلم استقطاعات للرواتب وتمت 
املصادق�ة عليه داخل اللجن�ة املالية، أما 
بقي�ة املوظفن فال يوجد أي اس�تقطاع 
لرواتبه�م«، مش�راً يف ذات الوقت إىل أن 
»الرضيب�ة عى روات�ب املوظف�ن تمت 
معالجته�ا يف اللجن�ة املالي�ة، واملوظ�ف 
سيس�تلم راتب�ه كم�ا كان قب�ل ترشيع 

قانون املوازنة«.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة املالية هيثم 
االستقطاعات ورضيبة  »الغاء  الجبوري 

الدخ�ل ع�ى روات�ب املوظف�ن واملتقاعدي�ن« وذلك يف 
ترصيحات له عقب اجتماع مع الحلبويس.

بدوره، كش�ف رئي�س لجن�ة مراقبة تنفي�ذ الربنامج 
الحكوم�ي والتخطي�ط االس�رتاتيجي النيابي�ة، حازم 
الخال�دي عن امر وصفه ب�«الخطر« يف موازنة 2021، 

فيما اعرب عن رفضه لذلك.
وق�ال الخال�دي ان »امل�ادة )38( م�ن املوازنة تضمنت 
مبدأ خط�را يفتح األب�واب عى الخصخصة الش�املة 
الخدمي�ة،  الدول�ة  ومؤسس�ات  مفاص�ل  لجمي�ع 
ويم����ن�ح مجلس الوزراء صالحي�ات تعطيل احكام 
القوانن النافذة لتوس�يع املشاركة مع القطاع الخاص 

)الخصخصة( وع�ى غرار تج���ربة خصخصة جباية 
الكهرباء املؤسفة« .

ورأى أن »الخط�ورة ت�زداد بفت�ح الب�اب لخصخص�ة 
التحتي�ة  البن�ى  وتقدي�م  واإلنت�اج  التوزي�ع  رشكات 
لل�وزارات الخدمي�ة التي انفقت الدول�ة عليها عرشات 
املليارات م�ن الدوالرات طيلة س�نوات عديدة وتقدمها 

ورواد  للمس�تثمرين  االثم�ان  بأبخ�س 
الخصخصة« .

ولف�ت إىل أن »الخط�ر األك�رب فيه�ا هو 
التفريط بالكوادر واملهندس�ن والفنين 
لصالح خدمات مش�اريع التجار ورواد 
ه�ل  أدري  وال  النافذي�ن،  الخصخص�ة 
هن�اك نية لتقس�يم موارد الب�الد وبناه 
التحتية وبيعها للتجار الرشكاء للساسة 
املتنفذي�ن وتحمي�ل الش�عب مزي�د من 
العن�اء والحرم�ان والتضيي�ق واملعاناة 
املس�تمرة حت�ى يبق�ى تح�ت س�طوة 

وهيمنة املتنفذين«.
وأكم�ل »م�رة اخرى يع�ودوا للتس�لط 
بهذه اإليرادات الت�ي هي حق العراقين 
عى مصر العراقين بذلك املال السيايس 
ورشاء الذم�م، ان ه�ذه معادلة خطرة 
إحباطه�ا  ومهمتن�ا  ترس�يخها  ي�راد 

وافشالها بشكل تام« .
قاطع�اً  وأع�رب ع�ن رفض�ه »رفض�اً 
خصخص�ة القط�اع الع�ام وخصوص�اً 
قط�اع الكهرباء والطاقة بش�كل عام و 
الذي سيتسبب بترسيح عاملن وازدياد 
نقمة الش�عب، كما سيؤدي ذلك اىل رفع 
س�عر التعرف�ة اضعاف�اً مضاعفة، وان 
هذا التوجه الخط�ر ال يمكن ان نأخذه 
بحس�ن النوايا، بل هو مخطط مدروس 
لتدم�ر  املتعاقب�ة  الحكوم�ات  تتبع�ه 
القط�اع الع�ام لصالح رشاهته�م وتعظي�م ملكياتهم 

تحت عنوان تطوير القطاع الخاص«.
ورأى أن »مم�ا يؤك�د ه�ذا التوج�س رشوع الحكومة 
االس�بق إبان ع�ام 2015 حينما توجه�ت الحكومة اىل 

هيكلة القطاع العام«

      بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس الجمهورية بره�م صالح، أمس 
الس�بت، إىل ترشيع قوان�ن »صارمة« للحد 
م�ن اإلره�اب والعن�ف والكراهي�ة ضد أي 
مجموع�ة عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية 
كي ال تتك�رر اإلبادة الجماعي�ة التي نفذها 
تنظي�م داعش ض�د اإليزيدين ع�ام 2014، 
فيما أكد »رضورة« التنس�يق م�ع التحالف 

الدويل للقضاء عى بقايا التنظيم.
وق�ال صال�ح يف كلم�ة ألقي�ت بالنيابة عنه 
خالل مراس�م دفن رفات عدد من اإليزيدين 
قتله�م داع�ش يف آب 2014 بقرية كوجو يف 
س�نجار، إن »اإلبادة الجماعية التي حصلت 
لإليزيدي�ن يف آب 2014 ينبغ�ي أن ال تتكرر 
وذل�ك عرب ترشيع قوانن صارم�ة للحدِّ من 
اإلرهاب والعنف والكراهية ضد أي مواطن أو 
مجموعة عرقية أو إثنية أو قومية أو دينية، 

لطوي صفحة مؤملة من معاناة ش�عبنا من 
اإلرهاب والقتل الجماعي والتهجر والرضب 
باألس�لحة الكيمياوية وحرق وتدمر القرى 

واألرياف«.
وأك�د، »رضورة إنصاف الضحاي�ا، والعمل 
محلي�اً ودولي�اً وبأق�ى الجهود م�ن أجل 
الكشف عن مصر باقي املختطفن وتحرير 
األحي�اء منهم، وإنص�اف الضحايا وذويهم 
بم�ا يحقق له�م العدالة والكرام�ة، وإعادة 

وتنظي�م  س�نجار  إىل  واالس�تقرار  األم�ن 
إدارتها«.

وش�دد رئيس الجمهوري�ة يف كلمته عى أن 
»الحاج�ة ال تزال قائم�ة يف مواصلة الحرب 
عى اإلرهاب، وبالتنسيق مع التحالف الدويل 
من أجل القضاء عى الخاليا النائمة وبعض 
مالذات اإلرهابين الت�ي تحاول زعزعة أمن 

واستقرار البالد«.
يش�ار إىل أن مراس�م أجريت الي�وم يف قرية 

كوجو بقضاء س�نجار غرب�ي املوصل لدفن 
رف�ات ضحاي�ا 104 ايزيدي قتله�م داعش 
عندما سيطر عى القرية عام 2014، وسط 
مطالب�ات بتحري�ر املختطف�ن اإليزيدي�ن 
الذي�ن ال زالوا بقبضة التنظي�م الذي اجتاح 
سنجار والنواحي والقرى التابعة له يف 3 آب 
2014 لينفذ إبادة جماعية شملت قتل آالف 
الرج�ال والنس�اء واألطف�ال واقتياد نس�اء 

وفتيات كسبايا.

      بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال نائ�ب رئي�س حكوم�ة اقلي�م كردس�تان قوباد 
طالبان�ي إن اإلقليم يطمح إىل بناء عالقات جديدة مع 
بغداد، تثمر عن وضع أعضاء كرد يف رشكة »سومو«.    
وأضاف طالباني يف حوار موس�ع، م�ع املركز الخربي 
الوطني، أن  »مصدر الواردات الرئيس�ية يف اإلقليم هو 
النف�ط، وعن طريق هذه الواردات يتم تأمن اش�كال 
عدي�دة م�ن النفقات يف كردس�تان، وبالت�ايل فإنه اذا 
ل�م يكن لدين�ا مثل هذا املص�در الوحي�د، فمعنى ذلك 
أن�ه ال توج�د اي ضمانات ب�أن نحصل ع�ى نفقاتنا 
التي نس�تطيع من خاللها تس�ديد الدي�ون التي تقع 

عى عاتقنا«.  وأش�ار إىل أن�ه »من الجانب الفني، فإن 
وزارة املالي�ة االتحادية لديها ارقام مس�جلة بأن عدد 
موظفي اقليم كردستان، يبلغ 683 الف موظف، بينما 
يوجد أكثر من 751 ألف موظف يف األقليم«، متس�ائال: 
»كي�ف نس�تطيع يف وقتها دف�ع الروات�ب للموظفن 
الذين ال توجد أس�ماؤهم لدى املالي�ة االتحادية إذا لم 
يكن لدينا مصدر للدخل خاص بنا«.  ولفت إىل »وجود 
فرق بأعداد املوظفن املس�جلن لدى املالية االتحادية 

واإلقليم بنحو 70 ألف موظف«.  
وتاب�ع، »أننا نام�ل بناء عالقة جدي�دة تتعلق بالنفط 
واملالي�ة مع الحكومة املركزي�ة، ولدينا إيمان بأن ذلك 
س�يتحقق خط�وة بخط�وة، حت�ى نصل إىل تأس�يس 

رشك�ة س�ومو جدي�دة فيها أعض�اء ك�رد يف مجلس 
اإلدارة، لكنن�ا ما زلن�ا يف البداية وهذا يحتاج اىل العمل 

أكثر لزيادة الثقة بن الطرفن«.  
وأك�د طالباني، أن »اقليم كردس�تان مس�تعد لتنفيذ 
جميع االلتزامات مع الحكومة االتحادية، سواء كانت 
حول النف�ط البالغ 250 أل�ف برميل يومي�اً، او حتى 
املوارد غر النفطية يف منافذ اإلقليم، وبحسب القوانن 
السارية ضمن الدس�تور، ولكن يف املقابل يجب توفر 
حقوق اإلقليم ايضاً«.  وحول ربط جميع مصادر نفط 
إالقلي�م بإدارة واحدة تابعة لبغ�داد، قال طالباني: إن 
»م�ا تح�دث عنه وزير النف�ط االتحادي، بش�أن ربط 
جمي�ع نف�ط إقليم كردس�تان اىل إدارة واح�دة تابعة 

للحكومة االتحادية، هو طلب غر دستوري«.  
وع�ن عالق�ة االقليم بنف�ط البرصة،أوض�ح طالباني 
أن »القوى السياس�ية تتهم بصورة مستمرة األكراد، 
بأنه�م يس�تحوذون ع�ى نف�ط الب�رصة، ولكنن�ا يف 
الحقيقة غر مس�ؤولن، ودليل ذل�ك أن حصة اإلقليم 
م�ن امليزانية الكاملة للدولة، هي 5 باملائة، ولكننا منذ 
عام 2014 وحتى عام 2018 لم نس�تلم أي مبالغ من 

الحكومة االتحادية«.
وتس�اءل »ل�و رصف�ت ه�ذه املبال�غ عى مش�اريع 
اس�تثمارية يف محافظ�ة الب�رصة او ذي ق�ار، لكن�ا 
س�عداء، ولكن ه�ذه املبالغ أختف�ت دون معرفة أين 

ذهبت؟!«.   

»الضرائب« ستشمل رواتب الوزير ومن بدرجته.. وحتذيرات من »اخلصخصة« و »بيع األصول« لسد العجز

الربملان للموظفني: ال استقطاع لرواتبكم
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رئيس اجلمهورية: جيب ترشيع قوانني صارمة تضمن عدم تعرض أي قومية أو طائفة لإلبادة

طالباين: نطمح إىل رشكة »سومو جديدة« تضم أعضاء من الكرد

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د س�فر العراق يف موس�كو 
عى تطابق وجه�ات النظر بن 
العراق وروسيا يف محمل قضايا 

املنطقة بما القضية السورية.
الحس�يني  عبدالرحم�ن  وق�ال 

يف  حس�ابه  ع�ى  تغري�دة  يف 
توي�رت باللغة الروس�ية، »تبادل 
والعراق�ي  ال�رويس  الجانب�ان 
وجه�ات النظ�ر ح�ول القضايا 
اإلقليمي�ة، بم�ا يف ذل�ك الن�زاع 
ويف  اإلرسائي�يل،  الفلس�طيني 

سوريا ومنطقة الخليج«.

السفري العراقي يف روسيا: بغداد وموسكو 
متفقتان حيال األزمة السورية

        بغداد / المستقبل العراقي

علق�ت املتحدث�ة باس�م مفوضي�ة االنتخاب�ات جمانة 
الغالي، أمس الس�بت، عى اعرتاضات الكتل السياس�ية 
ع�ى اج�راء االنتخابات ب�إرشاف أممي، معلنة الس�بب 
الداع�ي لذلك. وقال�ت الغالي إن »مفوضي�ة االنتخابات 
دع�ت ال�دول واملنظم�ات ملراقب�ة العملي�ة السياس�ية 
ووجه�ت م�ن خالله�ا الدع�وات ل��71 س�فارة عربية 
وأجنبي�ة ودولي�ة«. وأضاف�ت، أن »املفوضي�ة تطل�ب 
املراقبة وليس التدخل«، مشددة عى أنه »ال احد يحق له 

التدخل يف العملية االنتخابية ومن اي جهة دولية كونها 
عملية عراقية 100% يديرها مستشارون وقضاة«. 

وعن س�بب مراقبة العملي�ة االنتخابية قالت الغالي، إن 
»املراقبة تجري لكي ال يحصل شك يف العملية االنتخابية، 

ولكي ويقدموا تقارير اىل مؤسساتهم العليا«. 
وبخص�وص االع�رتاض ع�ى ال�دول املخت�ارة ملراقب�ة 
االنتخاب�ات، أوضحت الغ�الي، أن »ال�دول او املنظمات 
املخت�ارة ه�ي جه�ات مراقب�ة انتخابي�ة، ول�م يجري 
اختياره�ا ع�ى اس�اس نظامه�ا الس�يايس« مبينة أن 

»الدعوات وجهت للدول التي تساند يف املراقبة فقط«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكالة االس�تخبارات التابع�ة لوزارة 
املخ�زن  ضب�ط  الس�بت،  أم�س  الداخلي�ة، 
الرئي�ي لألعت�دة واملواد املتفجرة ملايس�مى 
قاطع االنبار بعملية اس�تخباراتية يف قضاء 
هيت.وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املستقبل 

العراق�ي نس�خة منه انه »من خ�الل تفعيل 
ملعلوم�ات  واس�تناداً  االس�تخباري  الجه�د 
اس�تخباراتية دقيق�ة م�ن قب�ل املص�ادر ، 
تمكن�ت مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة 
بمديرية استخبارات االنبار يف وزارة الداخلية 
من ضب�ط املخ�زن الرئيي لألعت�دة واملواد 
املتفجرة ملايس�مى والي�ة االنبار يف عصابات 

داع�ش  باملناط�ق الصحراوي�ة القريبة من 
قضاء هيت ناحية كبيسة.

واض�اف البيان أن »املخزن ت�روم العصابات 
اإلجرامية استخدامه للقيام بعمليات ارهابية 
يف االقضي�ة )هي�ت والرم�ادي و الفلوج�ة( 

ضمن محافظة االنبار«.
واش�ار اىل انه »تم العث�ور بداخله  عى )20( 

عب�وة الصق�ة مغناطيس�ية و )10( احزمة 
ناس�فة منها دروع رشطة مفخخة و )20( 
جهاز تفجر و)11٩( عبوة ناسفة و )250( 
قداح تفجر كهربائ�ي وعادي و بكرتان من 

فتيل الكوارتز و )6( سبح تفجر«.
وتابع: »حيث تم رفع املواد وضبطها وسيتم 

تسليمها اىل الجهات املختصة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقت رشط�ة محافظة البرصة، أمس 
الس�بت، القبض ع�ى متهمة برسقة 

150 مليون دينار عراقي.  
وقالت مديرية رشطة البرصة يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
إن�ه »تمكن�ت س�يطرة البوابة، خالل 
التفتي�ش الدقي�ق من إلق�اء القبض 
ع�ى متهمة مطلوب�ة قضائيا برسقة 
عراق�ي،  دين�ار  ملي�ون   150 مبل�غ 
وضبط بحوزتها مبلغ قدره 7 و٩00 
أل�ف دينار عراق�ي«.  وأضاف، »حيث 
تم إكمال إج�راءات الضبط وإحالتها 
اىل مرك�ز الرشط�ة املخت�ص التخ�اذ 

اإلجراءات القانونية بحقها«.

املفوضية تعلن سبب املراقبة األممية لالنتخابات 

االستخبارات تعثر عىل خمزن رئييس ملتفجرات وأعتدة »داعش« يف االنبار

رشطة البرصة 
تطيح بمتهمة متورطة 

برسقة أكثر من 
)100( مليون دينار

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الداخلية، أمس السبت، القاء القبض عى ثالثة عنارص 
من عصابات داعش االرهابية يف محافظة نينوى.

وذك�رت الوزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»قوة مش�رتكة من فوج طوارئ الرشطة الثاني عرش التابع لقيادة 
رشطة نينوى ومديرية اس�تخبارات ومكافحة ارهاب نينوى وبناء 
ع�ى معلوم�ات اس�تخبارية وبع�د البح�ث والتح�ري، تمكنت من 
الق�اء القبض عى ثالث�ة عنارص من عصابات داع�ش االرهابية يف 

املحافظة«. 
واضاف البيان: »العنارص، هم كل من الداعيش )م ا س م( الذي كان 
يعمل بصفة مقاتل فيما يس�مى )املعسكرات العامة( والداعيش )م 
م ع ا( ال�ذي كان يعم�ل بصفة مقاتل فيما يس�مى )ديوان الجند( 
والداعيش )ع م ع ا( والذي كان يعمل فيما يس�مى )الحسبة( خالل 

فرتة سيطرة داعش عى مدينة املوصل«. 
واش�ار البي�ان اىل، ان�ه »تم القب�ض عليه�م يف يف مناط�ق واحياء 

}الزهراء{ و}االخاء{ يف الجانب االيرس ملدينة املوصل«.

الداخلية تلقي القبض عىل )3( عنارص 
من »داعش« يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�إرشاٍف مب�ارش من قب�ل رئيس جه�از األمن الوطني عب�د الغني 
االسدي وبعملية نوعية استمرت أليام.. اإلطاحُة ب12 عنرصا كانوا 

يشكلون شبكتن منفصلتن لتجارة املخدرات يف كركوك والنجف ؛
العملي�ة االوىل نفذتها مديرية األمن يف كرك�وك بناءا عى معلومات 
إس�تخبارية ومتابع�ة ميداني�ة تمكن�ت مفارزنا خالله�ا اإلطاحة 
بواح�دة م�ن أخطر ش�بكات تج�ارة املخ�درات مكونة م�ن اربعة 
اش�خاص ضبطت بحوزتهم ) 10٩0 (حب�ة مخدرة ؛وبعد التحقيق 
معهم اعرتفوا بوجود مخبئ اخر يضم ) 12500(  حبة إذ تم تدوين 
اقواله�م واحالتهم اىل الجهات القضائية التخ�اذ االجراءات العادلة 

بحقهم ;
ام�ا العمليُة الثانية جاءت اس�تكمااًل لجهود جهاز االمن الوطني يف 
مالحق�ة واعتقال عصابات وتجار املخ�درات وبعد ايام من التعقب 
واملراقب�ة تمكنت مفارزنا يف محافظة النج�ف االرشف من القبض 
ع�ى عصاب�ة مكونة من 8 اش�خاص متورط�ة بتج�ارة املخدرات 

وضبطت بحوزتهم 
) 1 كغ�م من الكرس�تال ، 20 غ�م من مادة الرتياق ، 6 مسدس�ات 
، 3 دراج�ات مرسوق�ة ، رمان�ة يدوية ، كميات كب�رة من الحبوب 
املخدرة ( وجرى تدوين اقوالهم أصولًيا وإحالتهم اىل القضاء إلتخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم.

األمن الوطني يطيح بشبكتني
 لتجارة املخدرات 

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت مديري�ة مكافحة اجرام 
الق�اء  الس�بت،  أم�س  بغ�داد، 
القب�ض ع�ى مته�م باالرهاب 
وآخر بتهمة االبتزاز االلكرتوني 

يف بغداد.
وذك�رت املديرية يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
مكافح�ة  مكت�ب  »مف�ارز  ان 
إج�رام اب�ي غري�ب تمكنت من 
القب�ض ع�ى متهم وف�ق املادة 
4 إره�اب واملطل�وب اىل قس�م 
اس�تخبارات ومكافح�ة إرهاب 

وسط الكرخ«.

واشار البيان اىل انه »تم القبض 
عى مته�م آخر بجريمة االبتزاز 
االلكرتون�ي بعد توفر معلومات 
ل�دى مكت�ب مكافح�ة إج�رام 
الكاظمي�ة حول قيام ش�خص 
الفتي�ات  إح�����دى  بابت�زاز 
الكرتوني�ا م�ن خ�الل تهديدها 
بن�رش صوره�ا الخاص�ة ع�ى 
االجتماع�ي  التواص�ل  مواق�ع 
مقاب�ل مبال�غ مالي�ة، وق�د تم 
وإلق�اء  عم�ل  فري�ق  تش�كيل 
القب�ض ع�ى املته�م وتدوي�ن 
قضائي�ا  وتصديقه�ا  أقوال�ه 
باالع�رتاف وف�ق أح�كام املادة 

430 ق.ع«.

مكافحة اإلجرام 
تطيح بمتهم باالرهاب وآخر باالبتزاز 

االلكرتوين يف بغداد
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر مطلع عن التفاصيل الخاصة بقروض رشاء 
الوح�دات الس�كنية م�ن امل�رف العقاري.وذك�ر املصدر 
ان »الق�روض تنقس�م لقس�مني االول للوح�دات الس�كنية 
العادية واالخرى للمجمعات السكنية املنترشة«، الفتا اىل ان 
»القرض الخاص باملجمعات ال يقتر عىل الحكومية منها 
واملجمعات االستثمارية مش�مولة ايضا«. واضاف ان »آلية 
الس�داد تكون بصورة شهرية وعىل مدار 20 عاما، حيث اذا 
كان املقرتض موظفا يتم السداد عن طريق الراتب الشهري 
والتعامل مع املرف بصورة مبارشة عرب االس�تقطاع، أ ما 

اذا كان مواطنا اعتياديا فيمكن ان يتم التعامل معه بصورة 
الس�داد الي�دوي«. وب�ني املص�در »اذا م�ا ُمن�ح القرض اىل 
مواطن اعتيادي فيجب ان يكون بكفالة موظف مستمرة يف 
الخدمة«، مبينا ان »كفالة املتقاعد تكون صعبة النه يجب ان 
يكون راتب الكفيل ضعف راتب التس�ديد للمرف«، مشريا 
اىل ان »مبال�غ القروض بني 100 و 125 مليون دينار«. واكد 
ان »القرض يس�لم بدفعة واحد بعد }فت�ح البيان{ وضمان 
املرف يكون يف الكفيل وحجز الوحدة الس�كنية«، مش�ريا 
اىل »وج�ود تعليم�ات جدي�دة خاص�ة بآلية من�ح القروض 
وتس�هيلها«. وكان املرف العق�اري اعلن اليوم عن اطالق 

القروض السكنية وبمدة سداد ل�20 عاما.

بالتفاصيل.. قروض املرصف العقاري لرشاء 
الوحدات السكنية

    بغداد / المستقبل العراقي

احبطت قوة حماية مستش�فى الجملة العصبية 
محاول�ه تهريب املري�ض ) ح- ف-ع ( واملوقوف 
وفق املاده 32 )مخدرات( عىل ذمه مركز رشطة 
جرس دياىل. وذكرت وكالة وزارة الداخلية لشؤون 
الرشطة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه ان الق�وة التابعة اىل قاطع حماية منش�آت 
الرصاف�ة األول تمكن�ت م�ن احب�اط محاول�ة 
تهريب مري�ض وهو راقد باملستش�فى بصحبه 
مف�رزه من املرك�ز املذكور،حيث ح�اول مرافق 

املوق�وف املدع�و ) ح- ر- ي ( االتف�اق م�ع أحد 
املواطنني لغرض تهريبه عن طريق وضع حبوب 
من�وم يف الطعام وتقديمه إىل املأمورين.واضافت 
الوكال�ة انه  تم عىل الف�ور التعامل مع املعلومه 
واس�تنفار ق�وه حمايه الهدف ب�أرشاف ضابط 
الخفر وغلق مداخل ومخارج املستش�فى وتنبيه 
املأموري�ن الذي هو بذمتهم وتم إعتقال املخطط 
لعملي�ة التهريب وتم تس�ليمه اصوليا إىل ضابط 
تحقيق جرس دياىل لغ�رض عرضه أمام الجهات 
القضائي�ة املختصة التخاذ اإلج�راءات القانونية 

الالزمة بحقه.

احباط حماولة هتريب مريض من اجلملة 
العصبية متهم بتعاطي املخدرات

    بغداد/ المستقبل العراقي

تعهد الحش�د الش�عبي، بإبع�اد مظاهر 
الغرق بفعل مياه االٔمطار عن العاصمة 
خطط�ه  ان  االٔه�ايل  مطمئن�اً  بغ�داد، 
املس�تمرة من�ذ عدة س�نوات س�تحمي 
العاصمة من طغيان املاء اىل االٔبد«.وقال 
مدير الهندسة العسكرية يف هيأة الحشد 
نعم�ة الكويف، يف بيان العالم الحش�د، ان 
»خطوات كبرية انجزت بتعاون الهندسة 
م�ع  اللوجس�تي  والدع�م  العس�كرية 
أمانة بغداد لحماي�ة العاصمة من غرق 
االٔمطار«، مش�ددا عىل ان »غ�رق بغداد 
بات من امل�ايض بعد إج�راءات حقيقية 
وبنيوية استمرت ثالث سنوات«. وأضاف 
الك�ويف، ان »الحش�د الش�عبي عمل عىل 

تعزي�ز البن�ى التحتي�ة لبلدي�ات جانبي 
الكرخ والرصافة« مشريا اىل ان »الحشد 
وبإرشاف االٔمانة اخرج بغداد من قائمة 
املدن التي تتعرض للغرق بسبب االمطار 
مهم�ا كان�ت كمياته�ا واىل االٔبد«.وتابع 
الك�ويف، ان »الحش�د ق�ام باس�تحداث 
خط�وط مج�اٍر جديدة وتوف�ري مصادر 
الطاق�ة للحف�اظ ع�ىل اس�تمرار عم�ل 
محطات تريف املياه القديمة، اضافة 
اىل تنظي�ف وتأهي�ل الخطوط الرٔييس�ة 
ومنه�ا خ�ط زبل�ن املهم«.وأك�د مدي�ر 
الهندس�ة العس�كرية، »عالجنا وبشكل 
نهائ�ي كل األس�باب الت�ي كان�ت تؤدي 
العاصم�ة  العاصمة«.وش�هدت  لغ�رق 
بغداد ومحافظات اليوم الجمعة أمطاراً 

بني املتوسطة والغزيرة.

احلشد الشعبي يطمئن سكان بغداد: 
العاصمة بعيدة عن الغرق

اللواء الركن رحيم هاشم حممد أكد مد جسور التعاون واالنفتاح مع باقي مفاصل الوزارة خدمة للصاحل العام

مديرية إدارة املوارد البرشية لوزارة الداخلية: نعمل بشكل دؤوب لتسهيل وتبسيط االجراءات امام املراجعني
    المستقبل العراقي / احمد الموالي

مديري�ة ادارة امل�وارد البرشية تع�د من اهم 
دوائ�ر وزارة الداخلي�ة، مل�ا تتمت�ع ب�ه م�ن 
اداري�ة ، وه�ي مس�ؤولة ع�ن  اس�تقاللية 
قضايا وانش�طة ووظائف املوارد البرشية يف 
الوزارة بمختلف تش�كيالته، من خالل العمل 
ع�ىل اس�تقطاب واختي�ار وتعي�ني وتطوير 
وتعلي�م وتقيي�م اداء العامل�ني، فض�ال عن 
القيام بالشؤون االدارية األخرى التي تخص 
جميع من يعم�ل يف الوزارة )ضباط، مراتب، 
وموظفني مدنيني( بمجاالت التقاعد أو انهاء 

الخدمات واملحافظة عليهم ورعايتهم.
وكان ملديري�ة إدارة امل�وارد البرشي�ة ال�دور 
امله�م يف عودة مراكز املناطق التي اس�قطها 
تنظيم داع�ش االرهاب�ي وخطوطها األمنية 
بإع�ادة أكثر م�ن 40 ألف منتس�ب وما تزال 
تعمل بش�كل دؤوب لتحقيق ما تحتاجه كل 
مفاصل وتشكيالت الوزارة فضال عن االوامر 
االدارية الخاصة الت�ي تعنى باملورد البرشي 

يف الوزارة
وللحدي�ث أكثر ع�ن هذه املديري�ة كانت لنا 
ه�ذه الوقف�ة مع الس�يد مدي�ر ع�ام ادارة 
امل�وارد البرشية الل�واء الركن رحيم هاش�م 
محم�د تح�دث لن�ا: تس�عى وزارة الداخلية 
اىل امت�الك م�وارد برشي�ة تس�هم يف تحقيق 
رس�التها وتنفي�ذ رؤيته�ا االس�رتاتيجية يف 
حماية املواطنني وضمان االس�تقرار األمني 
للمجتم�ع. وانطالق�ا من ذلك، ف�أن املديرية 
العامة إلدارة املوارد البرشية تسعى اىل ضمان 
توظيف االفراد الجيدين وفقا ملعايري مقبولة 
تتناول اصالح وتحس�ني عملي�ات التوظيف، 
وايجاد فرص تدريب مالئمة مع تعزيز ادوات 
املوازنة بني الحياة والعمل، فضال عن التوكيد 
ع�ىل تميي�ز ذوي االداء املتميز م�ن العاملني 
بتطبيق النظام السليم إلدارة املوارد البرشية 
االسرتاتيجية. ومديرية إدارة املوارد البرشية: 
تعت�رب التش�كيل اإلداري املتخصص يف وزارة 
الداخلي�ة إلدارة جميع القضاي�ا التي تتعلق 

بامل�ورد البرشي مس�تندة عل��������ى 
م�ا نص علي�ه قانون الخدم�ة والتقاعد 
لقوى األمن الداخيل رقم 18 لسنة 2011 
املع�دل والقوانني واألنظم�ة والتعليمات 
بوكال��������ة  وترتب�ط  الصل�ة  ذات 
اإلداري�ة  للش����������ؤون  ال�وزارة 
واملالي�ة من جمي�ع النواح�����ي ومنذ 
تس�نمنا منصب مدير ع�ام ادارة املوارد 
البرشي�ة عملن�ا ع�ىل تحقي�ق اه�داف 
تص�ب يف مصلحة ال�وزارة وخدمة ابناء 
الوزارة من الضب�اط واملراتب واملوظفني 

وخدم�ة رشيحة املتقاعدين وذوي الش�هداء 
والجرحى وفتح باب املقابالت لهم يف كل يوم 
خميس ولالس�تماع ملطالبه�م وتلبيتها وفق 
الصالحي�ات القانونية. وحث م�دراء الدوائر 
واملديريات باإلجابة عىل كل الطلبات وضمن 

سقوف زمنية محددة .
ولفت�ح اوارص التعاون املش�رتك بني الوزارة 

وباقي املؤسسات اضاف رحيم قائال
لدى مديريتنا ابواب كبرية يف التعاون

وانطالقا من هذا املبدأ املش�رتك بني الوزارات 
ومؤسس�ات الدول�ة كاف�ة لتقدي�م أفض�ل 
الخدم�ات لرشيحة ذوي الش�هداء، وحرصا 
من�ا ع�ىل انج�از معام�الت ذوي الش�هداء 
بوقت قيايس تم اعتماد هوية ذوي الش�هداء 
يف االج�راءات الخاص�ة به�م م�ن االجراءات 
االدارية والقانونية واملالية حس�ب الضوابط 
والسياقات املعمول بها عىل ان تكون الهوية 
غري ناف�ذة وصادرة من املؤسس�ة املذكورة. 
حي�ث ت�م اس�تالم اجه�زة خاص�ة لفحص 
وتدقيق الهويات الصادرة من قبل مؤسس�ة 
الش�هداء وبالتع�اون معه�م وذلك لتس�هيل 
االج�راءات ورسعتها والغ�اء صحة الصدور 
واعتماد الهوية كمستند رسمي يثبت صحة 
االدع�اء ووجهنا ع�ىل رضورة متابعة العمل 
لجمي�ع اس�تمارات املقاب�الت وادراج هوية 
ذوي الش�هداء م�ن ضمنها واالجاب�ة عليها 
بأرسع وقت. وإذابة املعوقات امام املراجعني 

كافة وذوي الشهداء خاصة.

ويف جان�ب االنج�ازات ملديري�ة ادارة امل�وارد 
البرشية قال اللواء رحيم

لق�د قمن�ا ببع�ض م�ن الزي�ارات اىل دوائر 
املديري�ة لالط�الع ع�ىل س�ري العمل بش�كل 
انس�يابي والوقوف عىل املعوق�ات ان وجدت 
وااللت�زام  له�ا.  املناس�بة  الحل�ول  ووض�ع 
بالتوجيه�ات واالوامر ومحاس�بة املقرين 
يف اداء الواجب�ات واملهام املوكلة إليهم ضمن 
الس�ياقات والضوابط واالطر القانونية كون 
مديري�ة ادارة امل�وارد البرشي�ة هي الرشيان 

الرئييس لوزارة الداخلية
كم�ا خصصن�ا وق�ت لالس�تماع اىل طلبات 
امل�دراء م�ن املديري�ات واالقس�ام والرد عىل 
االستفس�ارات وتس�هيل املعاض�ل امامه�م 
وذلك النس�يابية س�ري العمل خدمة للصالح 
الع�ام. وتعترب ه�ذه الج�والت التفقدية من 
سلس�لة جوالت ميدانية تحفيزي�ة للعاملني 
يف املديريات لنجاح العمل وملد جس�ور الثقة 
والتع�اون ب�ني جمي�ع العاملني م�ن ضباط 

ومراتب واملوظفني يف املديرية  
ومن اهم الخط�ط املس�تقبلية إلدارة املوارد 

البرشية اوضح قائال.
مم�ا ال يخفى عىل الجمي�ع ان مديرية ادارة 
امل�وارد البرشية ه�ي القلب الناب�ض لوزارة 
الداخلي�ة فمث�ل هذه املديرية الب�د ان تكون 
االوىل والس�باقة يف تطوير العم�ل بأجهزتها 
وعامليه�ا وكوادرها وهن�اك بعض الخطط 
يف  العم�ل  لتطوي�ر  واملدروس�ة  املوضوع�ة 
جمي�ع النواحي االداري�ة والفنية والقانونية 

ايض�ا حيث بارشنا بإعط�اء املحارضات 
بش�كل مبس�ط عن طبيعية املراس�الت 
واملخاطب�ات االدارية وكانت املحارضات 
مني ش�خصيا وايضا من ضمن الخطط 
املوضوعة ه�ي تحويل االرش�يف الكتب 
الورقية اىل الكرتوني�ة وعملنا عىل انجاز 
بع�ض االوام�ر املتعلق�ة وكان�ت أبرزها 
)الرتقية، واالعادة، واالحتس�اب، وقبول 
الس�جالت  وارش�فة  وتوثي�ق  املب�ارشة 
الكرتونيا( وما يزال العمل بشكل مستمر 
وب�أرشاف ومتابع�ة ش�خصية من قبيل 

إلنجاز باقي االجراءات.
كما اضاف س�يادته ومن جانب ورش العمل 

والدورات التدريبية و النشاطات
قس�م تكنولوجيا املعلومات الت�ي تطور من 
الق�درات امل�ورد الب�رشي العام�ل يف وزارة 

الداخلية وكان اهمها
دورة اس�تخدام و صيان�ة نظ�ام االرش�فة 

) Docuware ( االلكرتوني
 Microsoft ( دورة اس�تخدام حزمة برام�ج

) Office
دورة أصول املراس�الت و املخاطبات اإلدارية 

–
دورة س�المة اللغ�ة العربي�ة يف املخاطب�ات 

الرسمية –
ورشة تبسيط اإلجراءات اإلدارية -

ورشة مناقش�ة التقرير الس�نوي لألعوام ) 
2017- 2018( بالتنسيق مع قسم التخطيط 

و املتابعة
ورش�ة عم�ل و مح�ارضات يف املعه�د العايل 

للتطوير األمني و اإلداري –
ورش صيان�ة و تنصي�ب و تصلي�ح دوري�ة 
للخ�وادم الرئيس�ية و الحاس�بات و لكاف�ة 

اقسام مديريتنا
ورشة تدريبية لكافة مخويل و ضباط ارتباط 
كاف�ة مفاصل و تش�كيالت ال�وزارة ) نظام 
ادارة املوارد البرشية , نظام توطني الرواتب 

, نظام التصويت الخاص (
ورش�ة عمل مع املديرية العام�ة لالتصاالت 

و النظم املعلوماتية لدراس�ة و تحديث نظام 
 ) Docuware ( االرشفة االلكرتوني

اىل نسخته االحدث ) 7.0 )
األنشطة:

إدارة و ارشاف االدخال لربنامج ) نظام إدارة 
املوظفني املدنيني (

تنصيب و صيانة نظام االرش�فة االلكرتوني 
)Docuware ( لكاف�ة املديري�ات و االقس�ام 

التابعة ملديريتنا
مطابق�ة بيانات املنتس�بني لكاف�ة مفاصل 
وتش�كيالت الوزارة بشكل ش�هري و فصيل 

مع املفوضية العليا لالنتخابات
تمثي�ل وزارتن�ا يف االجتماع�ات املنعقدة يف ) 
األمانة العامة ملجلس الوزراء , مجلس النواب 

العراقي , وزارة التخطيط 
, البنك املركزي العراقي (

تحديث و تحليل بيانات الضباط و املنتسبني 
و املوظف�ني لكاف�ة مفاصل ال�وزارة ضمن 
نظام�ي ) التصوي�ت الخ�اص , نظ�ام إدارة 
امل�وارد البرشية ( بش�كل ش�هري و حس�ب 

جدول مواعيد املطابقات
ويف م�ا يخ�ص مديري�ة الس�جالت والوثائق 
التي تعنى بحفظ وارشفة االوليات والوثائق 
الخاصة بالعاملني يف وزارتنا قبل عام 2003 
حيث تم ارشفة ما يقارب ثالث ماليني وثيقة 
باإلضافة ارش�فة اوليات )املحكمة الخاصة 
ومحكم�ة الث�ورة( البالغ�ة 11750٦ قضية 
باإلضاف�ة اىل تصدي�ق صور القي�د الصادرة 
م�ن كافة دوائ�ر الوزارة والبالغ�ة ما يقارب 
288000 ص�ورة قي�د باإلضاف�ة اىل ات�الف 
واملصادق�ة عىل ات�الف الوثائق الت�ي انتفت 
الحاجة لها بعد ارشفتها الكرتونيا لعدم اخذ 
الحي�ز املكاني والتي تق�در باملاليني واصدار 
االختام الخاصة بكافة الدوائر والتش�كيالت 

حيث تم اصدار ما يقارب ٦000 ختم
وم�ا ي�زال العمل مس�تمر بش�كل مس�تمر 
ويومي ومتابعة وارشاف  عىل باقي مديريات 
املديري�ة الت�ي ال يس�عنا ذك�ر انجازاته�ا يف 

الوقت الحايل.

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تنفرت فرق الدفاع املدني، أمس السبت، كوادرها البرشية وامكانياتها 
اآللية لس�حب مياه االمطار يف محافظات »بابل واملثنى والنجف االرشف« 
م�ن الش�وارع الرئيس�ية والفرعية بعد هطوله�ا بغزارة طيل�ة ليلة امس 
وحتى اليوم . وذكرت مديرية الدفاع املدني العامة يف بيان تلقت املس�تقبل 

العراقي نس�خة منه »حيث س�خرت الفرق مضخاته�ا املنفصلة واملتصلة 
بالعجالت الحوضية منذ س�اعات الفجر األوىل وس�يتمر جهد الدفاع املدني 
إىل حني انتهاء س�قوط االمطار واتمام س�حب املياه من املدن الس�كنية«.
يذك�ر ان مديري�ة الدفاع املدني دئبت عىل س�حب املي�اه االمطار من املدن 
الس�كنية منذ عدة اعوام ملس�اعدة املواطنني لتقليل من معاناتهم بس�بب 

غرق الشوارع ودخول املياه اىل بيوتهم.

    بغداد / المستقبل العراقي

اختتم الوفد الحكومي اجتماعاته مع عدد من املسؤولني 
يف القاهرة، واتفق الجانبان عىل آلية لتعزيز التعاون بني 
حكومتي البلدين يف جميع املجاالت. وقال السفري أحمد 
ناي�ف الدليمي يف تريح صحف�ي إن “الوفد ركز عىل 
تعزيز آليات التعاون بني الحكومتني العراقية واملرية 
يف جميع املجاالت”، ُمبيناً أن “رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظم�ي أش�ار اىل أن الف�رص االس�تثمارية ُمتاح�ة 
أمام الرشكات املرية قاطبة، وأن هناك س�عيا لتذليل 
كل العقب�ات أمام الرشكات التي ترغب باالس�تثمار يف 
الع�راق”. وأوضح أن “الوفد الحكوم�ي العراقي أعرب 
ع�ن تطلعه لنقل التجارب والخ�ربات املرية يف مجال 
التخطي�ط يف الش�ؤون التنموي�ة، وأن هن�اك خطوات 
ج�ادة لتفعيل تب�ادل الخ�ربات بني الع�راق ومر، يف 
مج�االت التعاون االقتص�ادي والتدري�ب ورفع كفاءة 

امل�الكات، فضالً ع�ن بناء وتعزي�ز ركائز السياس�ات 
للخطط االقتصادية”. من جانبها أكدت وزيرة التعاون 
الدويل املرية رانيا املشاط عمق العالقات السرتاتيجية 
القوية بني البلدين، مشرية اىل أن “اللجنة العليا العراقية 
- املرية املش�رتكة، التي ُعق�دت يف بغداد خالل العام 
الفائ�ت، أثم�رت توقيع عدد م�ن مذك�رات التفاهم يف 
مجاالت عدة من ش�أنها تعزيز أُطر التعاون والعالقات 

الثنائية بني البلدين الشقيقني”.

الدفاع املدين يستنفر امكانياته إلنقاذ »3« حمافظات من الغرق

الوفد العراقي خيتتم اجتامعاته يف القاهرة ويؤكد االتفاق عىل تعزيز التعاون

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت مديرية املرور العام�ة رفع الناف�ذة االلكرتونية عن ثالث 
محافظات.

وذك�ر اع�الم امل�رور ان »تق�رر رف�ع الناف�ذة االلكرتوني�ة ع�ن 
محافظات بابل ودياىل والديوانية«.

املرور ترفع النافذة االلكرتونية 
عن ثالث حمافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس مجلس القضاء األعىل القايض الدكتور فائق زيدان 
يف مكتبه رئيس ديوان الوقف الس�ني س�عد كمب�ش وبحث معه 
متابع�ة الدعاوى التي قدمها الوقف الس�ني اىل املحاكم املختصة 

بخصوص هدر اموال وعقارات  الوقف السني .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيأة املنافذ الحدودية مواصلة عملية اخالء الحاويات التي تحتوي 
م�واد ش�ديدة الخط�ورة يف املوانئ العراقي�ة. وذكر بي�ان للمنافذ تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، »ج�رت عملية اخ�الء )8( حاويات من 
مينائي ام قر األوس�ط والجنوبي تحتوي عىل مواد ش�ديدة الخطورة 
والتي تكون عائديتها إىل وزارة النفط، بعد استكمال اإلجراءات األصولية 
كافة لتنفيذ تلك التوجيهات«.يذكر ان املنافذ الحدودية يف موانئ ام قر 

قامت اليوم بإخالء )142( حاوية تحتوي عىل مواد شديدة الخطورة.

    كربالء / المستقبل العراقي

تنتظر كربالء إكمال مرشوع مطارها الذي من املؤمل التوسع فيه 
مس�تقبال ليكون واحدا من اكرب مطارات الرشق االوسط.وخلَّف 
الهجوم الجوي االمريك�ي عىل مرشوع مطار كربالء  خالل العام 
املنرم ارضارا مادية تقدر بأكثر من 8 ماليني دوالر مما ادى اىل 
توقف العمل فيه ملدة س�تة اشهر وانس�حاب الرشكات االجنبية 
من العراق، اال ان العمل اس�تؤنف مجددا يف 15/10/2020.وقال 
نائ�ب األمني العام للعتبة الحس�ينية املقدس�ة حس�ن رش�يد  يف 
حدي�ث صحفي، ان »تنفيذ املطار وص�ل اىل مراحل متقدمة جدا 
ع�ىل الرغم من فرتة التوقف بس�بب وباء كورون�ا، كذلك الهجوم 
العدواني من قبل الجان�ب االمريكي خالل العام املايض«.واضاف 
ان »املرشوع ش�هد انجاز أعمال اكس�اء املدرج وشبكة )التكيس 
وي( م�ع نص�ب أعمدة اإلنارة داخل املوقع بدءا من الش�ارع بني 

النجف وكربالء وصوال اىل موقع صالة املسافرين«.

    ميسان / المستقبل العراقي

اعلنت قيادة رشطة ميس�ان، أمس الس�بت، القاء القبض عىل عدد 
من املتهمني بقضايا جنائية متفرقة يف املحافظة. وذكرت املديرية يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »مفارز مراكز رشطة 
حط�ني يف محافظ ميس�ان القت القب�ض ع�ىل )44( متهما خالل 
املمارسات والفعاليات األمنية التي نفذتها األسبوع املايض وتنوعت 
أح�كام املتهمني ب�ني القتل العم�د والتهدي�د واإلي�ذاء واالحتيال«.

واض�اف البيان، انه »تم القاء القب�ض ايضا عىل عدد من املتورطني 
بمشاجرات عشائرية مع ضبط األسلحة املستخدمة يف النزاع«.

رئيس جملس القضاء يستقبل 
رئيس ديوان الوقف السني

املنافذ تعلن إخالء »8« حاويات جديدة 
شديدة اخلطورة يف ميناء أم قرص

مطار كربالء يصل مراحل إنجاز متقدمة

رشطة ميسان تلقي القبض
عىل »44« متهام بجرائم خمتلفة

حمافظ بغداد يوجه باستنفار اجلهود اخلدمية 
والبلدية لترصيف مياه االمطار

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

وج�ه محافظ بغ�داد املهن�دس محمد جابر 
البلدي�ة  الدوائ�ر  العط�ا 
والخدمية والجهد االيل التابع 
للمحافظة بسحب وتريف 
املي�اه م�ع الس�اعات األوىل 

لهطول األمطار«.  
وقال املحاف�ظ يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه 
»وجهنا جميع الدوائر البلدية 
ملحافظة  التابع�ة  والخدمية 
بغداد بأستنفار تام لجهودها 
لس�حب  وااللي�ة  البرشي�ة 
األمط�ار  مي�اه  وتري�ف 
ح�زام  مناط�ق  جمي�ع  يف 

بغداد، مؤكدا اس�تنفار الجهد اآليل والبرشي 
كأس�ناد لجهود الدوائ�ر الخدمية والبلدية«.

وأك�د العط�ا »وجهنا ايض�ا الدوائ�ر البلدية 

بالعمل املس�تمر خالل فرتة هطول األمطار 
وكذلك االيع�از إىل دائرة املجاري باس�تنفار 
جهودها املمثلة بالكوادر الفنية والهندسية 
لتش�غيل املحط�ات وإصالح 
ط�ارئ ملحط�ات  اي عط�ل 
التري�ف باإلضافة اىل فتح 
ال�رف  وتس�ليك ش�بكات 
الحوضية  االلي�ات  وتوجي�ه 
وااللي�ات  والصاروخي�ة 

االخرى التخصصية«.
»املحافظ�ة  ان  واوض�ح 
وضعت خطة شاملة لتطويق 
مياه األمطار يف وقت س�ابق 
الكام�ل  االس�تعداد  ولدين�ا 
اي  بالع�دد والع�دة ملواجهة 

طارئ«.

وزير الكهرباء يوجه مجيع مالكات الوزارة 
باالستنفار التام ملواجهة سوء األحوال اجلوية

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير الكهرب�اء ماجد مه�دي حنتوش، 
ال�وزارة  م�الكات  جمي�ع  الس�بت،  أم�س 
باالستنفار التام و بالدرجة القصوى ملواجهة 
سوء األحوال الجوية ودعم جهود امانة بغداد 

والدوائر البلدية يف جميع املحافظات.
 وش�دد جنت�وش يف بي�ان، تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، عىل »مراعاة اس�تثناء 
مغذي�ات الكهرب�اء محطات تري�ف املياه 
واملستش�فيات،  االمط�ار،  ومي�اه  الثقيل�ة 

واملراكز الصحية«.   
واوع�ز ب�� »فت�ح جمي�ع مخازن تش�كيالت 
ال�وزارة ورشكاته�ا أمام منتس�بي الصيانات 
لتجهيزه�م بامل�واد الحاكمة ألدامة الش�بكة 
بغي�ة ادامة زخم العمل وتالفي�اً لتجمع مياه 

األمطار يف الشوارع، وإجراء الصيانات الالزمة 
التي من املمكن أن تطرأ«.   

ودع�ا جمي�ع املواطنني »مراع�اة االبتعاد عن 

أعمدة وأسالك الكهرباء وعدم مالمستها اثناء 
هطول االمط�ار، والتبليغ عن أي حالة ألقرب 

مركز صيانة حفاظاً عىل أرواحهم«.
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مديرية بلدية املوصل 
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

تنويه
كنا ق�د نرشن�ا باعالنن�ا وللمرة 
الثانية واملرقم )9( لس�نة 2021 
املس�تقبل  بجري�دة  واملنش�ور 
يف   )2306  ( بالع�دد  العراق�ي 
2021/1/26 الفق�رة االوىل م�ن 
االع�الن دكان رق�م )552( خطأ 
والصحي�ح دكان رقم )522( لذا 

اقتىض التنويه

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

تنويه
بن�اءا عىل م�ا جاء بكت�اب بلدية الكوف�ة ذي الع�دد 1403/62 
يف 2021/1/28 والحاق�ا باعالنن�ا املرق�م 46 يف 2021/1/28 
املنش�ور يف صحيفة املس�تقبل العراقي بعدده�ا املرقم 2309 يف 
2021/1/31 يكون االس�تعمال لالكش�اك املدرجة تسلس�التها 
وارقامها يف ادناه بما مؤرش ازاءها بدال عن االس�تعمال املش�ار 

اليه يف االعالن
لذا اقتىض التنويه

تسلسل الكشك يف االعالن      رقم الكشك             االستعمال 
12            1148          لبيع املالبس بدال من بيع العاب اطفال

13           1149           الستخدامه كبقالية بدال من بيع املالبس
14          1150           الس�تخدامه كمقه�ى س�فري ب�دال م�ن 

البقالية

اعالن
وزارة الصحة  والبيئة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 

يرسنا دعوتكم لالشرتاك باملناقصات ادناه والتي تتضمن تجهيز )املواد املذكورة يف الجدول ادناه( والواردة 
ضمن حس�ابات املوازنة الجارية واالطالع عىل املستمس�كات املطلوبة يمكنكم زيارة موقع رشكتنا عىل 

 )WWW.kimadia.iq(: االنرتنت وعىل املوقع الخاص بالرشكة
)www.moh.gov.iq( واملوقع الخاص بالوزارة

علما ان ثمن مس�تندات املناقصة التي مبلغها اقل من مليون $ هو  ) 1000000( مليون دينارغري قابل 
لل�رد و املناقص�ات التي مبلغها اكثر من مليون $ هو )2000000( مليونني دينار غري قابل للرد ويتحمل 
من سرتس�و علي�ه املناقصة اجور االع�الن  وعىل ان يتم تقدي�م وثائق االعمال املماثلة م�ع العرض اما 
التامينات االولية والتي يجب ان تكون بنس�بة 1% من قيمة العرض تقدم عىل ش�كل خطاب ضمان نافذ 
مل�دة س�نة كاملة وال يطلق املبلغ من املرصف اال بكتاب من الرشكة يؤي�د انتفاء الحاجة او صك مصدق 
او كفال�ة مرصفية ضامنة او س�ندات القرض التي تصدرها املص�ارف الحكومية علما ان طريقة الدفع 
س�تكون )حس�ب رشوط املناقصة( وطريقة الشحن )CIP( او حسب  الرشوط  وان الرشكة غري ملزمة 
بقبول اوطأ العطاءات وعىل من سرتسو عليه املناقصة رضورة تقديم التأمينات القانونية )كفالة حسن 
االداء ( البالغ�ة )5%( من قيمة االحالة وعىل ش�كل خطاب ضم�ان او كفالة مرصفية او صك مصدق او 
مس�تندات القرض التي تصدره�ا املصارف الحكومية ولغرض االطالع يمكنك�م زيارة موقع الرشكة او 
الوزارة املذكورين انفا علما ان املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني س�يعقد الس�اعة 

العارشة صباحا يوم االحد 2021/2/28 
مالحظة / يف حالة مصادفة موعد الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل  للدوام الرسمي هو اخر موعد 

لتقديم العطاء ويعترب يوم الغلق ويكون اليوم التايل موعد فتح العطاء
العدد : 61

التاريخ 2021/2/3

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

 م / مناقصة 
تعلن مديرية بلدية املوصل / لجنة بيع وايجار اموال الدولة االوىل وفق قانون )21( لس�نة 2013 عن اجراء مناقصة ) لنرش االعالنات 
الخاص�ة باللجن�ة اع�اله( فعىل الراغب�ني باالش�رتاك يف املناقصة والذي�ن تتوفر فيه�م الرشوط املطلوب�ة تقديم العطاءات مس�عرة 
بالدينارالعراقي وتس�لم اىل مديرية بلدية املوصل / مكتب الس�يد مدير وس�يكون اخر موعد لتقديم العطاءات يوم الخميس املصادف 

2021/2/11 الساعة الثانية عرش ظهرا 
1 � عىل الراغبني بالدخول يف املناقصة تقديم اجازة مكتب اعالن نرش وتوزيع نافذة مع العطاء وس�تهمل العطاءات الغري مرفق فيها 

االجازة
2 � يتم التعاقد عىل اساس الكلمة الواحدة عىل ان يكون نوع وحجم الخط )TRADENTINAL ARABIC 14B( واعتبارا االرقام تمثل 

كلمات وال تحسب الفواصل والنقاط ويتم تسديد املبلغ من قبل املكتب وثم يتم تسديد قيمة االعالنات من مديرية البلدية 
3 � يلت�زم الط�رف الثاني بنرش االعالن�ات يف املواعيد والتواريخ املحددة م�ن قبل اللجنة وبصورة واضحة وخ�الل )5( ايام من تاريخ 

استالمه االعالن
4 � يلتزم الطرف الثاني بتقديم اعمال مماثلة مصدقة من الجهة املستفيدة 

5 � يف حالة حدوث خطا مطبعي من قبل الصحيفة املنشور فيها االعالن يلتزم الطرف الثاني بتصحيح االعالن عىل حسابه الخاص
6 � يلتزم الطرف الثاني بايصال الصحيفة املنش�ور فيها االعالن اىل س�كرتري اللجنة قبل املوعد املحدد للمزايدة بعرشين يوم عىل االقل 

لالعالن االول وعرشة ايام لالعالن الثاني ويف حالة عدم وصولها يف املدة املحددة يعاد االعالن عىل حساب الطرف الثاني
7 � الدائ�رة غ�ري ملزم�ة باس�تمرار النرش عن طريق املكت�ب وبامكانها النرش عن طريق وس�ائل االعالم املرئية واملس�موعة حس�ب 

الحاجة
8 � للطرف االول الحق بفسخ العقد يف اي وقت خالل مدة العقد وذلك باخبار الطرف الثاني قبل مدة )15( يوم

9 � يف حالة اخالل الطرف الثاني باي رشط من الرشوط الواردة يف العقد يعترب مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة اىل انذار او حكم 
قضائي ويتم اتخاذ االجراءات القانونية بحقه من قبل الدائرة 

10 � مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد بموافقة الطرف االول ويعترب العقد نافذا من تاريخ املصادقة قانونا
11 � ع�ىل الراغب�ني بالدخول باملناقصة ان يقدم صك مصدق بمبلغ )2,000,000( مليونان دينار يبقى عند الدائرة لحني انتهاء العقد 

ويف حالة اي اخالل من املكتبفي تنفيذ التزاماته يتم االعالن يف الصحف من هذا املبلغ 
12 � عىل الراغب بالتقديم اىل املناقصة ان يكون لديه ترصيح امني من مديرية استخبارات  ومكافحة ارهاب نينوى

13 � عىل الراغب  بالتقديم اىل املناقصة ان يقدم براءة ذمة من اموال الدولة
14 � يت�م ن�رش االعالن�ات يف جريدة االعالن الصادرة عن وزارة املالية او احدى الصحف اليومية واس�عة االنتش�ار التي تصدر يف بغداد 

وحسب توجيه اللجنة
15 � الدائرة غريملزمة بقبول اوطئ العطاءات

العدد : 81
التاريخ 2021/2/1

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

إىل الرشيك عذراء عالء محمد سلمان
 توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان 
العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه 
عىل قيام رشيك عبد الصاحب كريم بريهي بالبناء 
ع�ىل حصت�ه املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 9839 
/2ح�ي الكرام�ه خالل مده خمس�ه ع�رش يوما 
داخل العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش 
االعالن وبعكسه س�وف يسقط حقك باالعرتاض 

مستقبال

����������������������������������
إىل الرشيك عذراء عالء محمد سلمان

 اقت�ىض حضورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغرض 
اص�دار اجازه بن�اء للعقار املرق�م 9839 /2حي 
الكرام�ه خ�الل ع�رشه اي�ام وبخالف�ه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
عبد الصاحب كريم بريهي

فقدان وثيقة مدرسية 
فق�دت من�ي الوثيقة املرقم�ة  583351 
الص�ادرة م�ن  2 يف 2020/11/16   /  -
ثانوية الهادي االمني املعنون اىل االعدادية 
املركزية باسم / حسام صدام موازي من 

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

إىل الرشيك احمد خضري عباس
 اقت�ىض حض�ورك إىل مقر بلدي�ة النجف 
لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 
46995 /3ح�ي النداء خ�الل عرشه ايام 
وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
 قيص ياسني خضري

)رشكة غاز الشامل /رشكة عامة( 
اعالن للمرة الثانية 

تعلن رشكة غاز الشمال )رشكة عامة( الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصة )2020/2325( والخاصة بتجهيز جهاز قطع املبادالت  
  فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :

1 � مراجعة مقر الرشكة الكائن يف محافظة كركوك/طريق كركوك � بيجي  الستالم املواصفات الخاصة باملناقصة اعاله
2 � تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره )4700$( اربعة االف  وسبعمائة دوالر امريكي فقط ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل شكل صك مصدق او خطاب 

ضمان صادر من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ ملدة )120( مائة وعرشون  يوما من تاريخ الغلق
3 � تقدم الرشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر من الهيئة العامة للرضائب ومعنونا اىل رشكة غاز الش�مال )النس�خة االصلية( مع تأييد 

حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية 
4 � ارفاق ش�هادة تأس�يس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة / دائرة تس�جيل الرشكات الوطنية بالنس�بة للرشكات العراقية و /او هوية غرفة 

التجارة وشهادة تسجيل مصادق عليها من امللحقية التجارية العراقية يف بلد الرشكة
5 � عىل كافة املش�اركني امالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النس�خة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا ويتطلب استالم القرص )CD( واملتضمنة الوثائق القياسية 

للطلبيات املعلنة قبل موعد الغلق لغرض ملئها وتوقيع املعلومات الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد
6 � يتم انعقاد مؤتمر الخاصة باالجابة عن استفسارات املشاركني يف الساعة العارشة صباحا من يوم )2021/02/22( يف استعالمات رشكة غاز الشمال 

7 � اخر موعد لتقديم املناقصات يف موعد اقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد املوافق 2021/02/28 )تاريخ الغلق(
8 � يتم فتح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االس�تعالمات الرئيس�ية للرشكة يف غرفة الرشكات وبحضور اصحاب العطاءات املش�اركة ويف حالة 

مصادفة عطلة رسمية فيكون يف اليوم الذي يليه دوام رسمي هو يوم غلق املناقصة 
9 � ان رشكة غاز الشمال غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن

10 � الكلفة التخمينية للمناقصة تبلغ )465000$( اربعمائة وخمسة وستون  الف دوالر امريكي 
11  � تهمل العطاءات املرسلة بالربيد االلكرتوني ويف حالة عدم االلتزام بتقديم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية ورشوط االعالن 

12 � ارفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه علما ان ثمن املناقصة غري قابلة للرد اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل رشكتنا 
13 � تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق

14 � للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني 
)www.ngc.oil.gov.iq(

ويمكن مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني 
)ngc_contract@ngc.oil.iq(

)ngcoil.gov.iq@gmail.com(
)ngc_info.iqoil@yahoo.com(

مدير هيئة اخلدمات واملواد

نوع التخصيص 
المالي

عدد مرات 
االعالن اسلوب التعاقد مبلغ التأمينات 

االولية سعر البيع للطلبية المواصفات رقم الطلبية ت

تشغيلية الثاني مناقصة عامة 4700
دوالر

200000 دينار 
عراقي
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )14(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل ع�ن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف 
بلدي�ة املوص�ل خالل ) 30( ثالث�ون  يوما تبدا م�ن اليوم التايل لن�ر االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الروط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمين�ات القانوني�ة البالغة )30%( من القيم�ة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى / 
قاعة الحدباء الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القطع املرقمة )132و124و138ب(  م24 وادي عكاب املشيد عليها ) وكيل 
ادوات احتياطي�ة(  وبمس�احة )50( م2 لكل قطعة وحس�ب واق�ع الحال وملدة 

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

احتياطية(  وبمساحة )200( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � القطع�ة املرقم�ة )1013(  م24 وادي عكاب الجنوبية املش�يد عليها ) وكيل 
ادوات احتياطية(  وبمساحة )680( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

4 � القطع�ة املرقم�ة )1175ج(  م24 وادي عكاب املش�يد عليه�ا ) بائع ادوات 
احتياطية(  وبمساحة )49( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 

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

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

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

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة استئناف محكمة كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الخريات
العدد 33/ ش / 2021 
التاريخ 2 / 2 / 2021 

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه / فائ�ق نعمة هادي / يس�كن � كرب�الء � ناحية 
الخ�ريات � الفي�ادة � آل عبد الله / س�ابقا مجه�ول محل االقامة 

حاليا
بن�اًء عىل الدع�وى املرقمة اعاله واملقامة من قبل املدعية ) ش�ميم 
كري�م هادي( عىل املدعى عليه ) فائق نعمة هادي ( املتضمنة طلب 
الحكم بتأييد حضانة املدعية للطفلني )مرتىض و رقية(  وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب رشح مخت�ار محل اقامتك ) جعفر حس�ن 
رايض ( يف 30 / 1 / 2021 ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني 
يوميت�ني للحضور امام هذه املحكمة يف ي�وم املرافعة املصادف 14 
/ 2 / 2021 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حال ع�دم حضورك او 
حض�ور من ينوب عنك قانونا س�وف تجرى املرافع�ة بحقك غيابيا 

وفق القانون 
القايض

غني كاظم املومن

����������������������������������������������
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )حسني هادي شكر( الذي 
يطلب تبديل لقبه من)ش�كر( اىل )املس�عودي( فم�ن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكسه سوف 
تنظر ه�ذه املديرية يف الدعوى وفق احكام امل�ادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 91

التاريخ :2021/1/13 
م/ نر فقدان

للطلب املقدم من قبل املدعوة )برى خليف فالح( التي 
تروم فيه نصبها قيمة عىل ابنها املفقود )س�عد إبراهيم 
عيل خاطر( قررت هذه املحكمة نر فقدان املدعو )سعد 
إبراهيم عيل خاطر( الذي فقد يف محافظة صالح الدين/ 
قضاء بلد/ناحية االس�حاقي بتاريخ 2015/5/28 ولم 
يع�رف مصريه لح�د االن وعىل م�ن يعثر علي�ه وتتوفر 
لدي�ه معلومات عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف ناحية 
االس�حاقي او مركز رشطة الفرحاتية خالل ش�هر من 

اليوم التايل لنر اإلعالن. 
القايض 

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

إىل الريك / حمزه حسن محمد 
اقتىض حضورك إىل بلدية التاجي الستخراج اجازه بناء 

للعقار 10115 سبع البور 
الريك 

عيل حميد حسني

حمافظة دياىل 
جلنة البيع واالجيار االوىل 

م / اعالن 
استنادا لالمر االداري املرقم ) 1624 ( ذي العدد ) 8365 ( يف 16 / 8 / 2020 .

تعلن لجنة البيع وااليجار االوىل يف محافظة دياىل وللمرة االوىل عن تاجري القطعة املرقمة ) 2 / 11104 م 39 
الكاطون ( الواقعة يف قضاء بعقوبة والتابعة الدارتنا املحلية وعىل سبيل املساطحة وفق قانون بيع وايجار 
ام�وال الدول�ة املرقم 21 لس�نة 2013 املع�دل يف املادة ) 16 ( منه ملدة 25 س�نة – فعىل الراغبني باالش�راك 
باملزاي�دة مراجعة س�كرتري اللجنة يف ديوان املحافظة خ�الل مدة اقصاها ) 30 ( يوما تب�دا من اليوم التايل 
للنر يف احدى الصحف املحلية اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة ) 20 % ( من القيمة 
التقديري�ة من بدل االيجار الكامل وبصك مصدق المر محافظة دياىل / قس�م الحس�ابات او نقدا مع جلب 
املستمسكات الثبوتية املطلوبة ) بطاقة سكن او تاييد سكن وهوية االحوال املدنية ( وعىل ان يلتزم صاحب 
الض�م االخري بكاف�ة التصاميم واملخططات وجدول الكمي�ات املعد من قبل دي�وان املحافظة برط ايلولة 
االرض مع كافة املش�يدات اىل املحافظة بعد انتهاء مدة االيجار وس�تجري املزايدة من اليوم التايل من انتهاء 
املدة يف بناية ديوان املحافظة الس�اعة التاس�عة صباحا واذا صادف يوم اجراء املزايدة عطلة رسمية تجري 
بالي�وم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور خدمة بنس�بة ) 2 % ( واج�ور املناداة واجور نر 

االعالن واالمور االدارية االخرى .... مع التقدير

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )16(
تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
2013 فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية 
املوص�ل خالل ) 30( ثالث�ون يوما تبدا من اليوم الت�ايل لنر االعالن يف الصحف 
املحلية لالطالع عىل الروط مس�تصحبني معه�م هوية االحوال املدنية وبطاقة 
الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( من القيم�ة املقدرة مع الترصيح 
االمن�ي للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف دي�وان محافظة نين�وى / قاعة 
الحدب�اء  يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم االخري من م�دة االعالن ويتحمل من 

ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � س�احة وقوف الس�يارات املش�يدة  عىل جزء من القطع�ة املرقمة )5/30 و 
51/32( م12 وادي العني الجنوبية ( وبمس�احة )1795,96( م2 وحسب واقع 

الحال وملدة سنة واحدة .
2 � س�احة وقوف السيارات املش�يدة عىل جزء من القطعة املرقمة )2546/8( 
م20 وادي حج�ر الش�مالية  وبمس�احة )2583( م2 بع�د اس�تبعاد )100(م2 

مساحة املولدة الكهربائية الكلية وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة .
3 � ساحة وقوف السيارات عىل جزء من القطعة املرقمة )1638/8( م20 وادي 
حجر الش�مالية  وبمس�احة )1086,89( م2  وحس�ب واقع الحال وملدة س�نة 

واحدة .
4 � القطعة املرقمة  ) 13/33( م37 بعويرة النشاء متنزه مطعم واكشاك عدد 
)2( يف ح�ي العربي  وبمس�احة )1900( م2  وحس�ب واق�ع الحال وملدة عرة 

سنوات .
5 � القطع�ة املرقم�ة  )27/26/24( م43 الخان الجنوبية املش�يد عليها )بائع 

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

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )17(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايج�ار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فع�ىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30( ثالثون  يوما 
تب�دا من اليوم التايل لنر االع�الن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الروط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمينات القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف ديوان محافظة نينوى 
/ قاع�ة الحدباء الس�اعة الع�ارشة صباحا للي�وم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � القط�ع املرقم�ة )1340و1339و1338و1337(  م24 وادي 
عكاب املش�يد عليها ) وكيل ادوات احتياطية(  وبمس�احة )750( 

م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2 � القطع املرقمة )63أو63دو63ب(  م28 الهرمات  املشيد عليها 
) معمل نجارة( وبمس�احة )150( م2 وحس�ب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
3 � القطع�ة املرقمة )32/3(  م باب الطوب يف منطقة الكورنيش 
النش�اء عمارة تجارية وبمساحة )344( م2  وحسب واقع الحال 

وملدة عرة سنوات

العدد : 82
التاريخ : 2021/2/2

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 75
التاريخ : 2021/1/26 

العدد : 83
التاريخ : 2021/2/2

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 1 
التاريخ : 4 / 2 / 2021 م

ر . مهندسني اقدم 
عباس كريم عباس 

رئيس اللجنة
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
بن�اءا عىل ما جاء بكتاب مديرية بلدية الحري�ة املرقم ب/235/87 يف 2021/1/24 
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية 
لبيع القطعة السكنية املدرجه اوصافها ادناه  والعائدة لبلدية )الحرية ( وفقا للمادة 
)15/اوال( من قانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لسنة 2013 وسيجري البيع 
اىل عم�وم املواطنني فع�ىل  من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوف�ر فيه الرشوط 
املطلوبة  مراجعة بلدية )الحرية( خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف اح�دى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة 100% من 
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة استنادا اىل املادة )17/

اوال( من القانون اعاله وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة النرش  البالغة )15( 
يوما يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الحرية( ويف حالة مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � يقدم املشرك باملزايدة ما يؤيد عدم استفادته وزوجته واوالده القارصين بقطعة 
ارض س�كنية او وحدة س�كنية من الدولة او الجمعيات التعاونية او دارا او شقة او 

ارض سكنية عىل وجه االستقالل وفقا للقرار 120 لسنة 1982 
2 � يقدم املش�رك باملزايدة اق�رار عائيل وتعهد خطي مصدق م�ن الدائرة القانونية 

وفقا للقرار 120 لسنة 1982
3 � يستثنى البيع من ضوابط مسقط الرأس

4 � ال يكون البيع قطعيا اال بموافقة الجهات العليا 
5 � املستمس�كات املطلوب�ة ) هوي�ة االح�وال املدني�ة للمش�رك وزوجت�ه واوالده 
القارصين + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية العراقية 

للمتقدم وزوجته(

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية 
لتأج�ري االم�الك   املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الحرية ( وملدة  )س�نة 
واحدة( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة  رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من 
يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية )الحرية( 
او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغ�ة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ 
ال يق�ل ع�ن 50% من القيمة املق�درة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة 
اس�تنادا اىل م�ا جاء بالقانون انفا وكت�اب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ 
املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة 
)15( يوما يف الس�اعة )الحادي�ة عرشة صباحا( يف ديوان )بلدي�ة الحرية( 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 � ع�ىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة 

تأييد سكن + شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خالل م�دة )30 يوما( من تاري�خ تصديق قرار 

االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 
يف 2014/9/28 يل�زم اصح�اب الحرف والصناع�ات بجلب الهوي�ة النقابية وتأييد 

شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي

محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد: 238

التاريخ :2021/2/1 
م/ نرش فقدان

للطل�ب املقدم من قبل املدعوة )حس�نه حم�ود كنفذ( التي 
ت�روم فيه نصبه�ا قيمة عىل زوجها املفق�ود )ارحيم محمد 
احمد( قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو )ارحيم محمد 
احمد( الذي فقد يف محافظة صالح الدين/ قضاء بلد/ناحية 
االس�حاقي بتاريخ 2018/1/1 ولم يعرف مصريه لحد االن 
وع�ىل من يعث�ر عليه وتتوف�ر لديه معلومات عن�ه االتصال 
بذوي�ه الس�اكنني يف ناحي�ة االس�حاقي او مرك�ز رشط�ة 

االسحاقي خالل شهر من اليوم التايل لنرش اإلعالن. 
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد : 2019/ب/2015

التاريخ / 2021/2/4
اىل املدعى عليها : فضاء محمد شيالن 

اعالن
اص�درت محكم�ة ب�داءة الس�ماوة قرارها بالع�دد 2019/

ب/2015 يف 2016/1/12 الق�ايض بازال�ة ش�يوع العق�ار 
66/50م 4 بساتني السماوة الغربية بيعا وتوزيع صايف ثمنه 
عىل الرشكاء  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف 2021/1/25 وحس�ب اش�عار مخت�ار منطقة 
الغرب�ي  امل�ؤرخ 2021/1/24 علي�ه  تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حالة 
عدم  اعراضك عىل قرار الحكم املذكور خالل املدة القانونية 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون 
القايض

عماد عيل عطشان 
�������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 94

التاريخ 2020/10/31
اىل  / املدعو / سعد عوده حسون 

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  عوده حس�ون عبد الزهرة طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعو 
) س�عد عوده حس�ون ( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحضور امامها خ�الل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

حسن جواد الحبيب

إىل الرشيك شفاء عبد املهدي مطر 
اقتىض حض�ورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه 
بناء للعق�ار املرقم 64946 /3حي الن�داء خالل عرشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه 
مليعه حسني عطيه

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الزبيديه  
رقم االضبارة /22/خ/2020

التاريخ/2021/2/4 
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الزبيدي�ه العقار التسلس�ل 14/6م14 
الواق�ع يف السيس�بانه الغربيه  العائ�دة للمدين)زاهد نارص 
ابراهيم( املحجوز لقاء طلب الدائنه )لبنا رحمن عبيد(البالغ 
)30,000,000(ثالث�ون مليون دينار فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة )30يوم�ا ( تبدأ من اليوم 
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائ�ة من القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

حمد الله كاظم حسني
املواصفات 

الغربي�ه   السيس�بانه  الزبيدي�ه/   -: ورقم�ه  1-موقع�ة 
14/6م14

2-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 
3-حدوده واوصافه  : نفس ما موضوع يف خارطة االفراز

4-مش�تمالته :-  توج�د ع�دد من ال�دور س�كنيه يف عموم 
املساحه الكليه

5-مس�احتة :- 800دونم اما حصة املدين خمسه دونم عىل 
وجه الشيوع 

6-درجة العمران :
7– الشاغل :-  املدين نفسه

8القيمة املقدرة : 20,000,000 عرشون مليون دينار القيمة 
التقديريه الكامله لحصة املدين البالغة )خمسة دونم(

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة

العدد : 1328/ب/2017
التاريخ / 2021/2/4

اىل املدعى عليها : فضاء محمد شيالن 
اعالن

اص�درت محكم�ة ب�داءة الس�ماوة قرارها بالع�دد 1328/
ب/2017 يف 2017/7/24 الق�ايض بازال�ة ش�يوع العق�ار 
62/49م 4 بساتني السماوة الغربية بيعا وتوزيع صايف ثمنه 
عىل الرشكاء  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف 2021/1/25 وحس�ب اش�عار مخت�ار منطقة 
الغرب�ي  امل�ؤرخ 2021/1/24 علي�ه  تق�رر تبليغ�ك اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميتني رس�ميتني ويف حالة 
عدم  اعراضك عىل قرار الحكم املذكور خالل املدة القانونية 

سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون 
القايض

عماد عيل عطشان

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

اعالن
 تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف  اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد 
اىل بلدية الحيدرية وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب االشراك باملزايدة مراجعة 
بلدي�ة الحيدري�ة او اللجنة خالل )30( ثالثون يوما  من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط 
املطلوبة مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة )200%( و )50%( من القيمة املقدرة ملس�تأجري العقار س�ابقا بموجب 
صك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف بلدية الحيدرية الساعة 
الحادي�ة ع�رش  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من 

ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية  وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة السكن 

2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور 
االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

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

4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 �  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 

6 � ع�ىل املتق�دم ان يكون قد مارس نفس نوع االس�تعمال وعلي�ه اثبات ذلك باية وثيقة حكومي�ة او نقابية ويتحمل قانونيا 
وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21

7 � يلزم املس�تاجر لالمالك الواقعة يف واجهة ش�ارع النجف � كربالء الش�ارع الرئييس بعمل واجهة من مادة K-spane بطول 
4م  

8 � جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يس�كنون خارج املحافظة اس�تنادا اىل كتاب الس�يد املحافظ املرقم 6782 يف 
 2018/5/20

9 � تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال 
10 � االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي 

11 � االمالك املستحدثة يتم تنفيذها حسب توجيه البلدية

الموقع المساحة رقم الملك  جنس الملك ت
مجاور البريد ----- 20/2 كشك 1

سوق ذو الطابقين  ------ 7/3 حانوت 2

العدد /59
التاريخ 2021/2/3

العدد /60
التاريخ 2021/2/3

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

المساحة  رقم القطعة والمقاطعة والحي  ت
300م2 105/26م48 حي السالم  1

مدة التاجير  المساحة م2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال

اثنان سنة  1000م2 91 ساحة لبيع الحديد – المنطقة الصناعية امام حي التحدي ـ خلف 
ساحة رقم )37( 

اثنان سنة  1000م2 92 ساحة استغاللها مخزن ـ المنطقة الصناعية امام حي التحدي ـ خلف 
ساحة رقم )37( 

اثنان سنة  1000م2 93 ساحة لبيع المواد االنشائية  ـ المنطقة الصناعية امام حي التحدي ـ 
خلف ساحة رقم )37(

اثنان سنة  4200م2 94 ساحة استغاللها مشتل ـ قرب ملحق حي القاسم 

اثنان سنة  90م2 659 مخزن امام حي 17 ربيع االول

اثنان سنة  320م2 53 ساحة استغاللها ميزان ارضي ـ قرب المحطة الوسطية 

اثنان سنة  1000م2 52 ساحة لبيع الحبوب الزراعية ـ خلف المحطة الوسطية 

واحد سنة  9م2 -1115-1114-1113-1112-1111-1110
1121-1120-1119-1118-1117-1116 كشك حديد ـ السوق العصري

اثنان سنة  600م2 33 ساحة للبيع المباشر ـ الشارع الحولي

اثنان سنة  1000م2 74-64-62-61-60-59 ساحة للبيع المواد االنشائية ـ شارع معمل الطابوق 

اثنان سنة  200م2 1210 مخزن ـ شارع المعمل

العدد : 11
التاريخ 2021/2/3

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية 

رئيس اللجنة
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متاجر ما بعد اجلائحة
           دالفن براون 

تعد رشكة »كروج�ر« هي أحدث بائع 
بالتجزئ�ة يتبنى األتمتة يف الوقت الذي 
يك�ون في�ه املتس�وقون أكث�ر تفكرياً 
بش�أن األش�خاص الذي�ن يتعامل�ون 

معهم وجهاً لوجه.
يف األس�بوع املايض، كش�فت سلس�لة 
متاجر البقالة أنها دخلت يف رشاكة مع 
مؤسس�ة الذكاء االصطناع�ي »كابر« 
لنرش عربات التس�وق املدعومة برؤية 
الكمبيوتر يف س�وبر مارك�ت يف مدينة 
سينس�يناتي بوالية أوهايو األمريكية. 
إذا نجح التش�غيل التجريبي، فستقوم 
رشكة التجزئة بإضافة عربات متصلة 
باملزي�د م�ن متاجره يف جمي�ع أنحاء 

الواليات املتحدة.
لدى كروجر اآلن 20 عربة تسوق ذكية 

ذات عالم�ة تجاري�ة مصمم�ة ملعرفة 
ما يضع�ه العم�الء يف الداخ�ل. يمكن 
للعربات الالس�لكية أن ُتحيص إجمايل 
قيم�ة م�ا لدي�ك، وتق�دم توصي�ات، 
وتس�مح لك بالدفع مقابل مش�ريات 
البقال�ة مب�ارشة عىل العرب�ة. وتلغي 
ه�ذه األجه�زة الحاج�ة إىل الوق�وف 
يف طاب�ور ح�ول الغرب�اء، أو تمري�ر 

املشريات إىل موظف املبيعات.
ع�ىل مدار الس�نوات القليل�ة املاضية، 
ت�م الرويج لعرب�ات التس�وق الذكية 
كوس�يلة لخف�ض تكالي�ف العمال�ة، 
ولحمل العم�الء عىل إنف�اق املزيد من 
النق�ود وإخراجهم من املتاجر برسعة 
أكرب. ومع ذلك، وفق�ًا لرشكة »كابر«، 
دف�ع الوب�اء املزي�د من ال�رشكات إىل 
االتج�اه لتقلي�ل التعام�الت املبارشة 

وسط الوباء املستمر.

قال »لين�دون جاو«، الرئيس التنفيذي 
واملؤس�س املش�ارك لرشك�ة »كابر« : 
»يف اس�تجابة لوباء كوفي�د-19، فإن 
الطل�ب عىل تقنية الدف�ع الذاتي يدفع 
إىل  التجزئ�ة  وتج�ار  البقال�ة  بائع�ي 
ابتكار واعتماد تقنيات جديدة تحافظ 
عىل سالمة املتس�وقني وتسهل عملية 

الدفع«.
تدف�ع عربات التس�وق الذكية العمالء 
إىل إنفاق املزيد من النقود، ألن الس�الل 
يمكنها حس�اب اإلجمالي�ات يف الوقت 
الفع�ي، وتعري�ض األش�خاص ملزي�د 
من مواد التس�ويق أثناء التسوق، كما 
تدعي رشكة ال�ذكاء االصطناعي. عىل 
س�بيل املثال، إذا كنت تش�ري حبوباً، 
فق�د يوصي�ك ب�رشاء الحلي�ب أيضاً. 
تقول الرشكة إن إجمايل عمليات الدفع 
للمتسوق العادي يزيد بنسبة 18% عند 

استخدام عربات التسوق الذكية..
م�ن ناحية أخرى، فإن طرق التس�وق 
الجديدة ليست رخيصة. يمكن لعربات 
التسوق الذكية أن تكلف تجار التجزئة 
م�ا ب�ني 5.000-10.000 دوالر ل�كل 
وحدة، وفقاً لسيلفان شارليبوا، أستاذ 
توزيع األغذية والسياس�ات يف جامعة 
دالهوزي الكندية. كما تحتاج األجهزة 
ملزي�د م�ن الصيان�ة مقارن�ة بعربات 
التسوق البس�يطة، والتي تكلف تجار 
التجزئ�ة أقل من 100 دوالر لكل منها. 
تقول رشكة كاب�ر إن معظم رشكائها 
يف عرب�ة التس�وق الذكي�ة يس�ردون 

استثماراتهم يف غضون عام.
»كابر«، التي جمعت أكثر من 14 مليون 
دوالر من التمويل، ت�رى أن تقنيتها ال 
تهدف إىل اس�تبدال الوظائ�ف، ولكنها 
توفر املزيد من عم�ال البقالة لصيانة 

املمرات أو تقديم خدمة العمالء. تمكن 
البيانات التي تم إنشاؤها من العربات 
الذكية رشكة التكنولوجيا من تحسني 
توصي�ات منتجاته�ا. يمك�ن أن تقدم 
تقنيته�ا اقراح�ات غذائي�ة، بناًء عىل 
م�ا اش�راه عم�الء البقال�ة يف املايض 
وتوصي�ات الوصف�ات، بن�اًء ع�ىل ما 
يضع�ه املتس�وقون يف عربة التس�وق 
الخاصة بهم. كما تتقاس�م كابر أيضاً 
معلومات املتس�وق مع بائ�ع التجزئة 
الرشي�ك حتى يتمك�ن املتجر من إدارة 
املخزون والتحصيل بش�كل أفضل من 

الناس.
تدير رشكة »كروجر« أكثر من 2.700 
متجر، وهي ثالث سلسلة بيع بالتجزئة 
وطنية تختار عربات التس�وق الذكية 
لبدء التش�غيل عىل مدار ال� 12 ش�هراً 
املاضية. لم يكن لدى الرشكة الناش�ئة 

الت�ي تأسس�ت ع�ام 2017 الترصيح 
بالكش�ف عن أس�ماء رشكاء التجزئة 
اآلخري�ن حتى اآلن. وم�ع ذلك، يف عام 
2019، أطلق�ت اختب�اراً مع سلس�لة 
البقالة الكندية »سوبيز«. كما تعاونت 
العالمة التجارية أيضاً ألكثر من عامني 
مع »فودس�يلر مارك�ت«، وهو موقع 

للمنتجات العضوية يف نيويورك.
ال تع�د »كاب�ر« هي الرشك�ة الوحيدة 
الت�ي تدفع بآلي�ات الس�داد املتقدمة. 
فقد كش�فت رشك�ة »فيف« الناش�ئة 
يف منطق�ة س�ياتل النقاب ع�ن عربة 
التس�وق الت�ي تعمل باللم�س يف عام 
قام�ت  امل�ايض،  الصي�ف  ويف   .2019
ت�ل  »تراكس�بوينت«ومقرها  رشك�ة 
أبي�ب بإحضار برنامج عربة التس�وق 
الذكي�ة إىل أمريكا الش�مالية، وروجت 
له كوس�يلة لتحويل عربات التس�وق 

العام�ة إىل آالت ذكي�ة للدف�ع الذات�ي. 
يأت�ي تع�اون كروجر بعد ش�هور من 

إط�الق أم�ازون ملنت�ج مناف�س.
يف العام املايض، قدمت أمازون عربات 
التسوق الذكية »داش« يف أحد متاجرها 
يف وودالن�د هيل�ز، كاليفورني�ا. كانت 
مالحظ�ات العم�الء إيجابي�ة للغاي�ة 
لدرجة أن أمازون أضافتها إىل خمس�ة 
مواق�ع أخ�رى يف كاليفورني�ا ومتجر 

أمازون فريش يف نابرفيل، إلينوي.
تطل�ب عرب�ات أم�ازون الذكي�ة م�ن 
العم�الء تنزي�ل تطبيق ع�ىل هواتفهم 
الذكي�ة الش�خصية، بينم�ا ال تحت�اج 
عربات »كابر« لذلك. كما تتطلب تقنية 
أم�ازون أيض�اً أن يكون ل�دى املتاجر 
نظام م�ن أجهزة االستش�عار ملراقبة 
ما يفعله العمالء. لكن مع »كابر«، كل 

يشء مدمج يف العربة نفسها.

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

Public Tender Announcement for Tender No: 001-SC-21-EBS  
Provision of Heavy-duty Vehicles Service for EBS Oilfield. 

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 

with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 

Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Heavy-duty Vehicles Service for EBS Oilfield. 

Tender No.: 001-SC-21-EBS 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies 

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact 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 

Contractor shall provide heavy-duty vehicles service, including Crane, Truck crane, Semitruck, Lowbed Truck, Lift Truck(2t), 

Shovel, Lorry, Excavator, Grader, Smooth Roller, Shape Roller, Bulldozer, Forklift. 

The detailed information should strictly comply with the detailed scope of work in ITB document. 

Part Two: Procedure for purchasing the ITB: 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Xu Xiaowei 

xuxiaowei@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance: 

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company. 

B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc. 

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address). 
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 the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender 

submission deadline 12:00 PM, 27 Feb 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 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 compiled). 

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

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. 

3 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contact Person: Mr. Xu Xiaowei xuxiaowei@ebspetroleum.com & cp@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. 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 018-SC-20-EBS (2nd Announcement) 
Provision of air ticket booking and accommodation services 

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 air ticket booking and accommodation services 
Tender No.: 018-SC-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 two to four contractor to execute project Provision of air ticket 
booking and accommodation services，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 10 March, 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. 

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 668/ب2020/4
التاريخ 2021/2/4

اعالن
بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه 
العق�ار  ش�يوع  بازال�ة  املحكم�ة 
املرق�م ) 3/48789 حي النداء  ( يف 
النج�ف  عليه تعلن ه�ذه املحكمة 
ع�ن بي�ع العق�ار املذك�ور اع�اله 
واملبين�ة اوصاف�ة وقيمت�ه املقدرة 
بال�رشاء  الراغب�ني  فع�ىل  ادن�اه 
خ�الل  املحكم�ة  ه�ذه  مراجع�ة 
ثالث�ون يوما من اليوم الثاني لنرش 
االعالن مس�تصحبا معه التامينات 
القانونية البالغ�ة 10% من القيمة 
املقدرة  بموج�ب صك مصدق المر 
هذه املحكمة بداءة النجف وصادر 
م�ن مرصف الرافدين / رقم )7( يف 
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية ع�رش من اليوم 
االخري م�ن االعالن يف هذه املحكمة 
وعىل املش�ري جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوصاف / العقار املرقم 3/48789 
ح�ي الن�داء يف النج�ف عب�ارة عن 
قطعة ارض  فارغة مساحتها 200 
مر عىل ش�ارع بعرض 10 مر غري 
مشغولة من احد وان القيمة الكلية 
للعقار مبلغ )60,000,000( ستون 

مليون دينار فقط ال غريها 
�����������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العام

دائرة التسجيل العقاري يف الكوفة
العدد 8680

التاريخ 2021/2/2 
اعالن

طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا عىل الطل�ب املق�دم اىل هذه 
  2019/1/8 بتاري�خ  الدائ�رة 
تسلس�ل  العق�ار  تم�ام  لتس�جيل 
)145( محلة )البل�وش( يف الكوفة 
اىل طال�ب التس�جيل املج�دد )عالء 
صاح�ب عب�د(  لتس�جيله مج�ددا 
باسمه  بصفته املالك الحائز للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكية 
املذكورة لها تمهيدا للتس�جيل وفق 
احكام قان�ون التس�جيل العقاري   
)43( لسنة 1971 قررنا اعالن هذا 
الطل�ب فعىل كل م�ن يدعي بوجود 
عالق�ة او حق�وق معين�ة عىل هذا 
العق�ار تقديم ما لديه م�ن بيانات 
اىل ه�ذه الدائرة خ�الل مدة ثالثون 
يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لنرش 
ه�ذا االع�الن وكذل�ك الحض�ور اىل 
موقع العق�ار يف الس�اعة العارشة 
صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة 
ه�ذا االع�الن وذلك الثب�ات حقوقه 
موقعيا يف الكشف الذي سيجري يف 

اليوم املذكور لهذا الغرض
املدير

عبد النارص جواد كاظم
مدير التسجيل العقاري يف الكوفة

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

رئاس�ة محكمة اس�تئناف النجف 
االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 202/ج/2021

التاريخ 2021/2/3
اىل املته�م اله�ارب /قتيب�ة عبيس 

حسني علوان الخفاجي 
اعالن غيابي 

حيث ان�ك متهم بالدع�وى املرقمة 
)202/ج/2021( املش�تكي فيه�ا  
)وائ�ل عبد الزهرة س�لطان(  وفق 
امل�ادة 435 ق ع  وملجهولي�ة محل 
اقامتك تقرر تبليغك للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة بموع�د املحاكم�ة 
املوافق 2021/3/4  ويف حالة عدم 
حضورك تج�ري املحاكم�ة غيابيا 

وفق القانون
القايض

محمد كامل كرماشة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف  الكوفة
العدد : 91/ش/2021
التاريخ : 2021/2/3

اعالن
اىل املدعى عليه )صبار عباس شناوه(  

اقام�ت املدعي�ة ) ايم�ان عب�اس ج�واد ( 
الدع�وى املرقمة اعاله امام ه�ذه املحكمة 
الخلع�ي  الط�الق  )تصدي�ق  فيه�ا  تطل�ب 
بتاري�خ 2020/5/19( وملجهولي�ة مح�ل 
اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا يف 
صحيفت�ني محليتني يوميتني للحضور امام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 
صباح�ا   التاس�عة  الس�اعة   2021/2/17
وعن�د   ع�دم حض�ورك او م�ن ين�وب عنك 
قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك  غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

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

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

االتحادية
 دار القضاء يف سامراء

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2021/1581
التاريخ 2021/2/4

نرش اعالن
ق�دم املس�تدعي لطي�ف ذياب عل�وان طلب 
اىل ه�ذه املحكم�ة يطلب فيه اص�دار حجر 
وقيمومة لول�ده املفقود ) رعد لطيف ذياب 
( وال�ذي فق�د بتاري�خ 2016/3/6 علي�ه 
واس�تنادا لقانون رعاي�ة القارصين قررت 
املحكمة نرشه بصحيفتني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض

كاظم متعب داود

وزارة العدل 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف

العدد :مجدد/ 2281
التاريخ : 2021/2/4

اعالن
الس�جل  يف  بالعائدي�ة  الخاص�ة  البيان�ات 

االسايس 

تنفي�ذا الحكام امل�ادة )1( من امل�ادة )50( 
مكرره من قانون التسجيل العقاري 

رق�م )1971( املعدل فقد تق�رر االعالن عن 
مبارشة التسجيل باجراءات التسجيل املجدد 
للعق�ارات املبين�ة اعاله وفق اح�كام املادة 
)3( م�ن امل�ادة )45( من القان�ون املذكور 
فعىل من يدعي امللكية او اي حقوق عقارية 
يف ه�ذه العقارات املذك�ورة اعاله تقديم ما 
لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل ثالثني 
يوما من تاريخ الن�رش االعالن والحضور يف 
موقع العقار الس�اعة الع�ارشة من صباح 
اليوم التايل النتهاء مدة االعالن وذلك الثبات 
ادعائ�ه بمختلف وس�ائل االثبات عند اجراء 
الكش�ف املوقعي عىل العق�ار من قبل لجنة 
تثبي�ت امللكي�ة وبحضور املجاوري�ن الذين 

تقرر  اللجنة حضورهم
الحقوقي / هادي مصيلح الزهريي

مدير التس�جيل العق�اري الثاني�ة بالنجف 
االرشف

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

فقدت مني الهوية املوحدة بأسم / عبد الله 
س�عد جليل فم�ن يعثر عليه�ا االتصال عىل 

رقم املوبايل / 07703963322 
�����������������������������������

فقدان 
فقدت مني الهوية املوحدة بأسم / عبد الله 
س�عد خليل فم�ن يعثر عليه�ا االتصال عىل 

رقم املوبايل / 07703963322

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

االتحادية
 دار القضاء يف سامراء

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2021/1588
التاريخ 2021/2/4

نرش اعالن
قدم املس�تدعي ايم�ان فاضل  ذي�اب طلب 
اىل ه�ذه املحكم�ة يطلب فيه اص�دار حجر 
وقيموم�ة لزوجها املفق�ود ) محمد لطيف 
ذي�اب  ( وال�ذي فق�د بتاري�خ 2016/3/6 
علي�ه واس�تنادا لقانون رعاي�ة القارصين 
قررت املحكمة ن�رشه بصحيفتني محليتني 

لغرض التثبت من حياة املفقود
القايض

كاظم متعب داود
�����������������������������������

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

االتحادية
 دار القضاء يف سامراء

محكمة االحوال الشخصية يف سامراء
العدد : 2021/1601
التاريخ 2021/2/4

نرش اعالن
ق�دم املس�تدعي فاض�ل ذياب عل�وان طلب 
اىل ه�ذه املحكم�ة يطلب فيه اص�دار حجر 
وقيموم�ة لولده املفقود ) خ�ري الله فاضل 
ذياب ( والذي فقد بتاريخ 2016/3/6 عليه 
واس�تنادا لقانون رعاي�ة القارصين قررت 
املحكمة نرشه بصحيفتني محليتني لغرض 

التثبت من حياة املفقود
القايض

كاظم متعب داود
�����������������������������������

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) عب�اس جل�وب عريب�ي (  
الدع�وى لتبديل ) اللقب (  من ) الس�اعدي 
( اىل ) العلي�اوي( فمن لدي�ه حق االعراض 
عىل ذل�ك مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوما وف�ق املادة 22 
من قان�ون البطاق�ة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ كربالء

رقم االضبارة / 59 /خ/2019
التاريخ 2021/2/1

اعالن
نظ�را لعدم بلوغ بدل املزاي�دة لرشاء العقار 
تسلس�ل 59/23 الدالي�ه الواقع يف )الداليه(   
العائد للمدين  س�هام املدينة )وديان خضري 
غايل(  املحجوز لقاء طل�ب الدائن ) محمود 
مان�ع عب�د( البال�غ )89469255( تس�عه 
وثمانون مليون واربعمائة وتس�عة وستون 
ال�ف ومائت�ان وخمس�ة وخمس�ون  دينار  
80% م�ن القيم�ة املق�درة لذا تق�رر تمديد 
املزاي�دة ملدة خمس�ة عرش يوما م�ن اليوم 
الت�ايل للنرش فعىل الراغب يف الرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل املدة املذكورة مستصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة ) 10%( من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 
وان رسوم التس�جيل والداللية عىل املشري 

وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ 
املنفذ العدل االقدم

رسول كريم املسلماوي
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : س�هام يف العقار املرقم  
)59 /م23 الدالي�ه( ش�ارع احم�د الوائ�ي 

داخل الفرع  
2 � جنس�ه ونوع�ه : بس�تان مش�يد عليها 

)25( )3( حدوده و اوصافه 
4 � مشتمالته : بستان تقع يف الداليه مفتته 
لعدد من الدور السكنية املبنية من الطابوق 
والصب املس�لح وفيها كاف�ة الخدمات وان 
املغروس�ات واالش�جار اكث�ر  م�ن ) 200( 

نخلة 
5 � مساحته / 4 دونم و 9 اولك و 50م2    

6 � درجة العمران : جيدة   
7 � الشاغل / عدد من الرشكاء 

8 � القيم�ة املق�درة : )3,234,750,000( 
ثالث�ة ملي�ارات ومئت�ان  واربع�ة وثالثون 
ملي�ون وس�بعمائة وخمس�ون ال�ف دينار 
القيم�ة العمومية للعقار وحص�ة املدينة ) 
114,994,000( مائ�ة واربعة عرش مليون 
وتسعمائة واربعة وتسعون الف دينار وهي 
)7 س�هام( من اصل )64 س�هم (  وس�بعة 

وعرشون مليون وخمسمائة الف دينار  
9 � ب�دل املزاي�دة االخريل�م يحص�ل راغ�ب 

بالرشاء
10 � موع�د املزاي�دة : الي�وم االخري لالعالن 

الساعة الثانية عرش ظهرا
11 � مكان املزايدة : مديرية تنفيذ الكوفة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 527

التاريخ 2021/2/1
اىل  / املدعو / عي عبد الحافظ محمد رضا 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  صباح  عبد الحافظ 
محمد رضا طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
استصدار حجة وفاة بحق املدعو ) عي عبد 
الحافظ محمد رضا( قررت املحكمة تبليغك  
يف الصح�ف املحلية فعلي�ك الحضور امامها 
خالل ع�رشة ايام م�ن تاريخ ن�رش االعالن 
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 

القايض
ظاهر عباس الفتالوي

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 2021/389
التاريخ : 2021/2/3 

اىل  /املنفذ عليه  /بشري صبار جاسم  
لق�د تحقق له�ذه املديرية م�ن خالل رشح 
املبل�غ القضائ�ي له�ذه املديري�ة ومخت�ار 
حي الرحم�ة 4 صالح احمد املوس�وي  انك 
مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ  
عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
التنفيذ النجف االرشف  خالل خمس�ة عرش 
يوم�ا تبدأ م�ن الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر : محكمة االحوال الشخصية 
يف  2571/ش2020/6  بالع�دد  النج�ف  يف 
2020/12/16 بتادي�ة نفق�ة الوالد كل من 
عي وبت�ول وزينب ومقتدى مائة الف دينار 

شهريا

المالحظات بيانات العقار جنس 
العقار

اسم 
المحلة

رقم 
العقار ت

اسم طالب 
التسجيل 20/70 دار حويش 951 1

مصطفى 
معين جابر 

جدي 
51/67 2
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امـضـاءاتمساحة للرأي

شجرة طوبىاالحتيال الرضيبي 

ثامر الحجامياسعد عبد الله عبد علي

تطورت طرق الفس�اد يف العراق واصبح هنالك خرباء يف فن االحتيال 
والتالعب بحسب خربات 17 سنة من العمل الفاسد املستمر، فاحتاج 
ه�ذا الفس�اد لعمل اح�رايف يف ف�ن االحتي�ال، تحت مظل�ة االحزاب 
والصنمي�ة، وال�كالم هنا عن االحتي�ال الرضيبي املتف�ي يف العراق 
نتيجة االحرافية يف االحتيال باالضافة اىل انتش�ار الرش�وة وس�طوة 

السالح.
االحتي�ال الرضيب�ي يعد م�ن الجرائم الت�ي تمس قان�ون الرضيبة، 
باعتباره وس�يلة غري رشعية للتهرب من دفع االستحقاق الرضيبي 

الحقيقي.
ان�ه عملية تضلي�ل مقصودة به�دف تقليل ما يتم دفع�ه، حيث يتم 
ايه�ام الس�لطة املالي�ة بوضع م�ايل ظاهر غ�ري حقيقي، م�ن قبيل 
تقديم قوائم رشاء س�لع او خدمات وهمي�ة، او ذكر مرصوفات غري 
حقيقية او تضخيمها، او اتالف بيانات بيع او رشاء، او اخفاء بينات 
اإليرادات، او احداث خطأ يف الس�جالت والدفاتر التجارية، او االنفاق 
عىل عق�ود صورية غري حقيقي�ة يتوجب بموجبه�ا التزامات مالية 
عىل املكل�ف تقلل من حجم الوعاء الرضيب�ي، او ان يتم التواطؤ بني 
صاح�ب املرشوع مع احدى الجمعيات الخريية، باعتبار ان من ينفق 
عىل مش�اريع خريية يتحصل عىل سماحات رضيبية كبرية، او تعمد 
مس�ك نوعني من الدفاتر املحاس�بية، احدهما صحيح واالخر مزور، 
مما يدفع الس�لطة املالية ملنحهم اعفاءات رضيبية بحس�ب الوضع 
الظاهر. ويعت�رب املرشع العراقي قضية االحتي�ال الرضيبي جريمة، 
ب�ل هي من اخط�ر الجرائم، وان مرتكبها يكل�ف الدولة مبالغ مالية 
كب�رية، ويعمل عىل حرمان خزينة البلد م�ن مواردها، ويعمل بالضد 
من س�يادة البلد التي من اه�م ادوارها تنظيم اعماله�ا املالية، وهو 
فعل عىل الضد من سيادة القانون عىل الكل، فهي عملية منع للعدالة 
عىل جميع املواطنني حيث يحص�ل املتهرب الرضيبي عىل فرص غري 
مس�تحقة. ان جزء كبري من االحتي�ال الرضيبي هو من نتاج احزاب 
الس�لطة! فقد اس�تفحلت قضية الته�رب الرضيبي كنت�اج للعملية 
السياس�ية الفاسدة، التي تعتمد عىل نظام املحاصصة يسء الصيت، 
حيث ضمن�ت االحزاب التباعه�ا ان يكونوا ف�وق القانون ومحميني 
دائم�ا، مما يعن�ي ان تحايله�م الرضيبي عليه حصان�ة الحزب، فال 
تص�ل اليهم يد القضاء ابدا، لذلك ال تج�د اي قضية تهرب رضيبي يف 
املحاكم العراقية بسبب س�يطرة االحزاب عىل القانون حتى مات اي 
فع�ل للقانون بوج�ه التجاوزات الرصيحة عليه. فم�ن يريد معالجة 
عج�ز املوازنة عليه ان يحارب االح�زاب التي تمنح حصانة ألفرادها، 
وتس�هل لهم عمليات االحتيال الرضيبي وحرم�ان البلد من املليارات 

الواجب جمعها من االعمال التجارية املتحققة فعال ألبناء االحزاب.

تفس�ريات كثرية تحدثت عن تفس�ري قول تعاىل ”الَِّذيَن آََمُنوا وََعِمُلوا 
الَِحاِت ُطوَبى لَُهْم َوُحْس�ُن َم�آٍَب” لكنها إتفقت جميعا عىل أن ”  الصَّ
طوبى ” ش�جرة يف الجنة، أعدها عز وجل للمؤمنني املتقني، الذين لم 

تغرهم زخارف الحياة وزبرجدها.
من مواصفات هذه الش�جرة كما تنقل الروايات املعتربة، أن اإلنسان 
يظل س�ائرا يف ظلها م�دة مائة عام، وأن منها لب�اس أهل الجنة من 
س�ندس وإس�تربق، وأن أصلها يف بيت النبي األكرم علبه وأله أفضل 
الصل�وات، وكل ف�رع منه�ا يف دار مؤم�ن، ويف رواية أخ�رى معتربة 
أيض�ا، أن أصلها يف دار عيل بن أبي طالب عليه الس�الم، وال فرق بني 

القولني.
بالتأكي�د أن آيات�ه جل جالله الب�د أن تكون له�ا مصاديق عىل أرض 
الواقع، يحس بها اإلنس�ان ويلمسها ويراها رأي العني، حتى يتحقق 
اليقني واإليمان به تعاىل، فهناك الرسل واآليات والرباهني الكثرية التي 
نلمس�ها فطريا أو عقليا، وال ينكرها إال من فطرته غري س�ليمة ويف 

عقله لوثة.
اإلنسان يف مسريته نحو التكامل، وبناء شخصيته العلمية واإلنسانية 
يمك�ن أن يصل اىل مرات�ب كبرية، ما يمكن أن يجعله ش�جرة تعطي 
أطيب الثمر ويس�تظل بها كثريون، وينهل من خريها الجميع فيزرع 
الطي�ب واملحب�ة أينما ح�ل، يرك آث�ارا ال تمحيها رياح الس�نني، وال 
تحجبها غيوم النسيان، وأعماال سيخلدها التاريخ وتتناقلها األجيال. 
كث�ريون من تمي�زوا وامتازوا عن غريهم، فكانوا من�ارا يهتدى بهم، 
ومدرس�ة ينهل من دروسها، ومش�عال يهتدى به من يرغب الوصول 
اىل أهداف تخدم اإلنس�انية جمعاء، وعند ذكر إسمهم تخشع القلوب 
وتنطق األلسنة مرددة ”يا ليتنا كنا معهم” يف حياتهم وربما حتى بعد 
مماتهم.. من تلك الش�خصيات امللهمة والجبال الش�امخة والقامات 
الكربى واألشجار املثمرة، التي أعطت أطيب الثمر واستظل بها كثري، 
ومنح�ت كل ما يف وجدانها وما تملك من جه�د ومعاناة وآثار علمية 
واجتماعي�ة وثقافي�ة، ختمت حياتها بجس�د متناثر ودماء أس�يلت 
يف س�بيل من حولها، إنه السيد الش�هيد ”محمد باقر الحكيم“.. تلك 
القامة الكربى والش�خصية املتواضعة، صاحبة التاريخ الكبري، الذي 

كتب بحروف من نور، ومداد من دماء.
شجرة السيد الحكيم تعود اىل اإلمام الحسن بن عيل، فأصله من بيت 
محمد وعيل ” عليهم الس�الم ” وتربى يف بيت والده الس�يد محس�ن 
الحكي�م مرج�ع األمة، وع�اش يف بيئة ترت�وي من علوم أه�ل البيت 
وتجس�د أرثهم عىل أرض الواقع، فكان الشخصية املتحركة والفاعلة 
يف مجتمع�ه، والرافضة لكل القيود التي فرضته�ا األنظمة القمعية، 

عىل أناس ولدوا أحرارا ويجب أن يعيشوا أحرارا.

صور جوية تظهر اضخم املشاريع الزراعية عىل مستوى العراق

 اظهرت ص�ورا جوية جم�ال و روعة مزرعة 
ف�دك، الت�ي تعد من اه�م و أضخم املش�اريع 
الزراعي�ة الريادي�ة ع�ىل مس�توى الع���راق 
و  الحبيب�ة  النج�ف  محافظ�ة  يف  والتيتق�ع 

بمساحة تتجاوز ال 2000 دونم.
و املزرع�ة تجه�ز الس�وق املحلي�ة بمختل�ف 
املحاصيل و الخرضوات العالية الجودة و منها 
اللهان�ة و ال�ربوكيل و القرنابيط و البطاطا و 

الطماط�م و الفلف�ل و الخي�ار و الباذنج�ان 
باإلضافة إىل بساتني النخيل بمختلف االصناف 
بجهود املهندسني الزراعيني البارعني و العمال 

املثابرين يف العتبة الحسينية.

أكد عض�و يف الفريق الذي تق�وده منظمة الصحة العاملي�ة ويزور مدينة 
ووهان إنه لن يتفاجأ بمدى صعوبة الوصول إىل منشأ جائحة كوفيد-19، 

مشريا إىل أن األمر يحتاج أعواما من البحث.
وقال دومينيك دواير، خبري امليكروبات واألمراض املعدية، اليوم السبت إن 
الفريق يف ووهان دخل األماكن التي طلب من السلطات الصينية دخولها، 
مح�اوالً معرفة تفاصيل األيام األوىل النتش�ار ف�ريوس كورونا الذي ُرصد 

ألول مرة يف ووهان.
كم�ا أضاف “يعلم الجميع كيف انترش من س�وق هوانان يف ووهان، لكن 

املفتاح هو ما حدث يف هذا الوقت وقبله”.
إىل ذل�ك، قال دواير، وهو خبري أس�رايل يف مكافح�ة فريوس نقص املناعة 
املكتس�بة املس�بب لإليدز وعمل مع منظمة الصحة خالل تفي س�ارس 
وإنفلون�زا الطيور، إن لغ�ز” كورونا هو أن أوائل حام�يل الفريوس بدون 

أعراض لم يعلموا عىل األرجح بإصابتهم.

أصبح اس�تخدام اإلنرنت يف املنزل من رضورات الحياة اليومية عند الكثريين 
حالي�ا، لكن بعض مس�تخدمي ال� Wi-Fi يف املنزل يعان�ون أحيانا من تباطؤ 
عمل شبكاتهم بسبب تطفل اآلخرين عىل الشبكات. وحول هذا املوضوع قال 
الخبري التقن�ي ورئيس رشكة »االحتياطي الفكري«، بافل مياس�وييدوف، يف 
مقابل�ة صحفي�ة: »أصبح اإلنرنت ج�زءا ال يتجزأ من حياتنا، واملش�كالت يف 
عم�ل ش�بكة اإلنرنت املنزلية يمك�ن أن تخلق مش�كالت أو أرضارا خصوصا 
ألولئك الذين يعملون عن بعد، إذا الحظنا أن رسعة اإلنرنت يف الشبكة املنزلية 
أصبح�ت غري ثابتة أو باتت رسعة تحميل الصفحات واملواقع أبطأ من املعتاد 
فمن املمكن أن يكون هذا األمر مؤرشا عىل أن أحدا ما يس�تخدم ش�بكتنا، لذا 
أنصح دائما باستخدام برامج خاصة قادرة عىل التحكم يف عمل أجهزة الراوتر 
الحديث�ة«. وأضاف »عرب مثل هذه الربامج يمكن للمس�تخدم أن يرى جميع 
األجهزة املتصلة بالراوتر الخاص به، وس�جالت مرور بيانات اإلنرنت، أي أنه 
س�يكون قادرا عىل معرفة جميع األجهزة املتصلة بشبكة ال� Wi-Fi الخاصة 
به، ومتى اتصلت بالش�بكة، كما سيتمكن خاللها من التحكم باتصال الراوتر 

باألجهزة األخرى ليمنع املتطفلني من استعمال شبكته«.

الصحة العاملية: معرفة منشأ كورونا 
قد يستغرق أعوامًا

كيف نحمي شبكة اإلنرتنت املنزلية
 من »الرسقة«؟

ماهي فوائد ومضار الثوم؟
يتمي�ز الثوم، وه�و أحد املكونات الرئيس�ية 
التي تس�تخدم إلعداد األطباق املختلفة حول 
العالم، بفوائد غذائي�ة عظيمة، وإليكم فيما 
ييل 3 أهم فوائد صحية للثوم، حسبما جاء يف 

صحيفة “سوهو” الصينية .
ينظم س�كر ال�دم: للثوم الق�درة عىل خفض 
نس�بة الس�كر يف الدم. وأظهرت التجارب أن 
مس�تخلص الثوم يمكن أن يقلل بشكل كبري 
من نسبة الدهون يف الدم والربوتينات الدهنية 
منخفضة الكثافة وزيادة مستويات الربوتني 
الدهني ألفا ع�ايل الكثاف�ة، وتقليل لويحات 
تصلب الرشايني بش�كل كبري. يمكن أن يزيد 
الث�وم من مس�تويات األنس�ولني يف البالزما، 
ول�ه آث�ار عالجية مفي�دة ملرىض الس�كري. 
يمكن أن يس�اعد الثوم الجس�م بشكل فعال 

يف تقليل الدهون يف الدم والوقاية من أمراض 
القلب واألوعية الدموية والدماغية.

مض�اد لاللتهاب�ات ومطه�ر: الث�وم مض�اد 
حيوي عش�بي طبيعي. العدي�د من املكونات 
الت�ي يحت�وي عليها له�ا تأثري مثب�ط قوي 

عىل الطفيليات والبكترييا. ويس�اعد يف عالج 
األنفلون�زا وااللتهابات املختلف�ة. الثوم غني 
باألليس�ني ال�ذي يح�ارب األم�راض ويقتل 

البكترييا.
يع�زز صحة الدماغ ويحس�ن الركي�ز: وفًقا 
ألحدث األبحاث، فإن الثوم بساعد عىل تنظيم 
عم�ل الدم�اغ. والس�بب هو أن الث�وم يمكن 
أن يع�زز تأثريات فيتام�ني ب 1 والذي يعترب 
مس�اعد مه�م يف تحويل الغلوك�وز إىل طاقة 

الدماغ.
أكس�دة  وظيف�ة  تعزي�ز  خ�الل  وم�ن 
الكربوهي�درات، ي�زود الث�وم خالي�ا الدماغ 
بالطاقة لذلك فإن تناول الثوم بشكل صحيح 
كل يوم يمكن أن يعزز صحة الدماغ ويحسن 

التفكري.

 أطلقت رشكة ”أندر آرمور“ األمريكية، ثالثة أزواج 
جديدة من األحذي�ة التي تجمع البيانات الحيوية 
ملرتديه�ا أثن�اء الج�ري، وتقدم نصائ�ح مبارشة 
حول تحس�ني األس�لوب الصحي دون الحاجة إىل 
 2 Hovr Machina حمل س�اعة. وتتصل أحذي�ة
4، بتطبي�ق   Hovr Sonic 3 و   Hovr Infinite و 
MapMyRun الذي يزود املس�تخدمني بردود فعل 

مبارشة ونصائح من املدربني الرقميني. وتم دمج 
املستش�عرات مبارشة يف الحذاء نفس�ه، وهو ما 
يجعلها قادرة عىل منح بعض التقارير التفصيلية 
ع�ن ش�كل الجري وكي�ف يتغري، وبع�د االنتهاء، 
سيتلقى املس�تخدم تقريرا يسمح بمعرفة ما إذا 
كان ق�د تدهور األداء عند التعب أم ال.يتميز حذاء 
Hovr Machina 2 بوزن خفيف وشبكة لتحسني 

التهوية، كما أنه مصم�م لالحتفاظ برطوبة أقل 
أثن�اء الجري، ويتم بيعه بس�عر 190 دوالرا. كما 
يحتوي Hovr Infinite 3 عىل نعل مزود بوس�ائد 
وع�دد أقل من الطبق�ات الداخلي�ة، ليجعل وزنه 
أق�ل، ويتم بيع�ه بح�وايل 180 دوالرا، فيما يعترب 
حذاء Hovr Sonic 4 الجديد أكثر قابلية للتهوية، 

ويباع بسعر 140 دوالرا .

رشكة أمريكية تطلق أحذية ذكية تقدم نصائح صحية

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

رشكة النرجس تتربع بنصب متثال للشهيد ابو مهدي املهندس

النرج�س للمق�اوالت  كش�ف مدي�ر رشك�ة 
العام�ة حاتم الدراجي ع�ن قرب نصب تمثال 
خاص بالش�هيد اب�و مهدي املهن�دس يف احد 
الش�وارع املهمة يف املحافظة ،الفتاً ان التمثال 
ق�ام بالعم�ل عىل اكمال�ه افض�ل النحاتني يف 

العاصمة العراقية بغداد . 
وقال« مدي�ر رشكة النرجس حات�م الدراجي 
لجريدة ص�وت البرصة االلكروني�ة انه تربع 
بتمثال خاص بالش�هيد اب�و مهدي املهندس ، 
مبيناً اىل ان مكان التمثال س�يكون يف ش�ارع 

الش�هيد ابو مهدي املهندس الذي تم افتتاحه 
مؤخ�راً يف املحافظة . ولف�ت« الدراجي اىل ان 
هذا التمثال هو قليل بحق الش�هيد ابو مهدي 
املهندس وسيتم وضعه يف فلكة شارع الشهيد 

ابو مهدي املهندس.


