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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

خّول مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، رشكة النفط 
الوطني�ة التف�اوض مع رشكة ش�يفرون العاملية 
لتطوير حقول يف النارصية.وقال ناظم، يف املؤتمر 
الصحفي األسبوعي ملجلس الوزراء، إن »الحكومة 
اتخ�ذت الحكمة واله�دوء يف مواجهة التحديات«، 
والتضام�ن ال�ذي ش�هده الع�راق مؤخ�راً أظهر 
حج�م القبول الدويل واإلقليم�ي واملحيل للحكومة 
وزي�ر  »وكي�ل  أن  إىل  واسرتاتيجياتها«.وأش�ار 
الصح�ة أك�د أن جائحة كورونا تش�هد انحس�اراً 
تزامن�اً م�ع زي�ادة أع�داد امللقح�ن«، مبين�ا أن 
»مجلس الوزراء خ�ول وزارة الصحة لجلب املزيد 
م�ن لقاحات كورونا«.ولفت ناظ�م إىل أن »املوارد 
املائية وضعت خططاً ملواجهة الشّح املائي تضمن 
توف�ر املي�اه للمواطن�ن واملزارعن«،وأوضح أن 
»مجلس الوزراء وّجه املحافظن بمنع التجاوزات 
عىل الحص�ص املائية الت�ي تؤثر س�لباً عىل املدن 
الجنوبية«.وأض�اف أن »مجلس الوزراء وافق عىل 
توصيات اللجنة املتخصصة بوضع الحلول إلنجاز 
املستش�فيات العام�ة، فيم�ا خول رشك�ة النفط 
الوطنية للتفاوض مع ش�يفرون العاملية لتطوير 
حق�ول يف النارصي�ة«، مؤك�دا أن تطوير الحقول 
يف النارصية س�يوفر فرص عمل كبرة وس�يدخل 
تقني�ات متطورة لإلنتاج النفط�ي.إىل ذلك، ترأس 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الجلسة 
االعتيادي�ة الثالث�ة واألربع�ن ملجل�س ال�وزراء، 
ج�رى خاللها بحث مس�تجدات األحداث يف البالد، 
ومناقشة املوضوعات املدرجة عىل جدول األعمال، 

وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.
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مواقع تنافسية متقدمة

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن االتحاد العام التونيس للشغل، أكرب منظمة نقابية يف 
تونس، أمس الثالثاء، إرضاباً عاماً يف مدينة عقارب بوالية 
صفاقس. وقال االتحاد يف بيان إن اإلرضاب العام سيشمل 
القطاع�ن الخاص والع�ام يوم )األربع�اء 10 ترشين ثان 
2021(.ويأت�ي ق�رار املنظم�ة النقابي�ة ردا ع�ىل التدخل 
األمني يف املدينة خ�الل االحتجاجات التي بدأت ليل االثنن 
مع قرار السلطات بإعادة فتح مصب للنفايات يف الجهة.

وأوض�ح االتحاد أن ش�ابا تويف إثر إصابته بش�كل مبارش 
بعبوة للغاز املس�يل للدموع الذي أطلقته الرشطة بش�كل 

مكثف لتفريق املحتجن.
بدوره، قال مس�ؤول قضائ�ي إن النياب�ة العامة يف والية 
صفاق�س أم�رت بالتحقي�ق يف مالبس�ات الوف�اة. وق�ال 
املتحدث باس�م محاك�م صفاقس مراد الرتك�ي إنه جرى 
إي�داع جثة املتويف لدى الطب الرشع�ي لترشيحها ومعرفة 
أسباب الوفاة.من جهتها نفت وزارة الداخلية التونسية أن 

يكون الشاب قد تويف بسبب الغاز.
وخرج�ت مظاهرات تطال�ب برتاجع الس�لطات عن قرار 
إع�ادة فت�ح مك�بٍّ للنفاي�ات يف املنطقة، قام�ت خاللها 
مجموعة من الش�باب برش�ق الحجارة عىل ق�وات األمن 

التي رّدت باستعمال الغاز املسيل للدموع.

      بغداد / المستقبل العراقي

اوضح�ت املفوضي�ة العليا املس�تقلة 
أنه�ا  الثالث�اء،  أم�س  لالنتخاب�ات، 
اعتم�دت املش�اهدة العيانية يف تدقيق 
األوراق الباطل�ة.  وذكرت املفوضية يف 
بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة 
من�ه، انه »ال صحة مل�ا يتداوله بعض 

املرشحن، بأن التدقيق اليدوي لألوراق 
الباطلة لم يعتمد املش�اهدة العيانية، 
بينما كانت إجراءات العد والفرز بناء 
عىل الطعون ومالحقها، قد تمت وفق 
معاي�ر العد والفرز الي�دوي التي هي 
تختلف بطبيعة الحال عن معاير العد 
والفرز االلكرتون�ي«.  واضاف البيان 
املش�اهدة  اعتم�دت  »املفوضي�ة  ان 

الباطل�ة  العياني�ة يف تدقي�ق األوراق 
ول�م تتقي�د باإلج�راءات االلكرتونية 
لجه�از ترسي�ع النتائ�ج م�ن خ�الل 
لجن�ة مركزية ُش�كلت له�ذا الغرض 
وبحضور املراقبن املحلين والدولين، 
لذا كان هناك عدد من األوراق الباطلة 
واحتس�بت  صحيح�ة  أنه�ا  ُوج�دت 
للمرش�حن الذين ت�م التصويت لهم، 

وفقاً إلجراءات املفوضية التي أعدتها 
له�ذا الغرض«.  واش�ار البي�ان اىل ان 
»م�ن امله�م أن نوض�ح إن ه�ذا العدد 
القلي�ل من األص�وات الباطلة التي تم 
احتسابها من قبل اللجنة املركزية هي 
بس�بب وض�وح نية الناخ�ب املؤرشة 

عىل الورقة.
التفاصيل ص2
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أمانة جملس الوزراء تضمن استامرة التوظيف يف بوابة »أور« االلكرتونية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء، أمس الثالث�اء، عن تضمني بواب�ة أور االلكرتونية 
الرابط الخاص بالتقديم عىل الدرجات الوظيفية لحملة الشهادات العليا والخريجني الثالثة 
األوائ�ل. وذكر بي�ان لألمانة، أن »دائ�رة مركز البيان�ات الوطني يف األمان�ة العامة ملجلس 
الوزراء، َضّمنت يف بوابة أور للخدمات الحكومية اإللكرتونية، الرابط الخاص بالتقديم عىل 
الدرج�ات الوظيفية التي أعلنها مجلس الخدمة االتحادي لتوظيف حملة الش�هادات العليا 

والخريجني الثالثة األوائل حرصا«.
فيم�ا ذكرت دائ�رة مركز البيانات الوطني بحس�ب البي�ان أّن »البوابة هي إح�دى النوافذ 
الرئيس�ة؛ لتس�هيل عملي�ات التقديم عىل االس�تمارات املذك�ورة، عرب الراب�ط اإللكرتوني 

https://ur.gov.iq :للبوابة
وأش�ار البي�ان اىل أنه »تم تخصيص رق�م الهاتف )5599( لتقديم الخدمات اإلرش�ادية إىل 

املواطنني، لالستعالم عن آلية الدخول إليها«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

خ�ّول مجل�س ال�وزراء، أم�س الثالث�اء، 
رشك�ة النف�ط الوطني�ة التف�اوض م�ع 
رشكة ش�يفرون العاملية لتطوير حقول يف 

النارصية.
وقال ناظم، يف املؤتمر الصحفي األسبوعي 
ملجل�س ال�وزراء، إن »الحكوم�ة اتخ�ذت 
الحكم�ة والهدوء يف مواجه�ة التحديات«، 
والتضامن الذي شهده العراق مؤخراً أظهر 
حج�م القب�ول ال�دويل واإلقليم�ي واملحيل 

للحكومة واسرتاتيجياتها«.
وأش�ار إىل أن »وكيل وزي�ر الصحة أكد أن 
جائحة كورونا تش�هد انحساراً تزامناً مع 
زي�ادة أعداد امللقح�ني«، مبينا أن »مجلس 
الوزراء خول وزارة الصحة لجلب املزيد من 

لقاحات كورونا«.
ولف�ت ناظم إىل أن »امل�وارد املائية وضعت 
خططاً ملواجهة الش�ّح املائي تضمن توفري 

املياه للمواطنني واملزارعني«،
وأوضح أن »مجلس الوزراء وّجه املحافظني 
بمنع التجاوزات عىل الحصص املائية التي 

تؤثر سلباً عىل املدن الجنوبية«.
وأض�اف أن »مجل�س ال�وزراء واف�ق عىل 
توصيات اللجنة املتخصصة بوضع الحلول 
إلنج�از املستش�فيات العام�ة، فيم�ا خول 

رشكة النف�ط الوطنية للتفاوض مع ش�يفرون العاملية 
لتطوير حق�ول يف النارصية«، مؤكدا أن تطوير الحقول 
يف النارصية سيوفر فرص عمل كبرية وسيدخل تقنيات 

متطورة لإلنتاج النفطي.
إىل ذلك، ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 

الجلس�ة االعتيادي�ة الثالث�ة واألربعني ملجل�س الوزراء، 
ج�رى خالله�ا بح�ث مس�تجدات األح�داث يف الب�الد، 
ومناقش�ة املوضوع�ات املدرج�ة ع�ىل ج�دول األعمال، 

وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها.
واس�تعرض رئي�س مجلس ال�وزراء يف بداية الجلس�ة، 
تط�ورات األوضاع العام�ة يف العراق، وآخر املس�تجدات 

السياسية واألمنية.
وش�هدت جلسة مجلس الوزراء اس�تضافة وكيل وزارة 
الصحة، حيث اس�تعرض التقرير الوبائ�ي، واإلجراءات 
املتخذة ملواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة 
تعزيز اإلجراءات الحكومية يف مجاالت الوقاية، والسيطرة 

الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفريوس.

وأك�د الوكي�ل زي�ادًة يف جرع�ات التلقيح 
وإقب�ال املواطنني عىل املناف�ذ التلقيحية؛ 
األم�ر ال�ذي انعك�س إيجاباً ع�ىل املوقف 

اليومي لإلصابات.
وبع�د مناقش�ة املوضوع�ات املدرجة عىل 
ج�دول األعم�ال، أص�در مجلس ال�وزراء 

القرارات اآلتية:
والتوصي�ات   )21( املح�ر  إق�رار  أوالً/ 
 45( الديوان�ي  األم�ر  بلجن�ة  املتعلق�ة 
لس�نة 2018( املرافقة ربط كت�اب وزارة 
و.س/649/2/1  الع�دد  ذي  التخطي�ط 
امل�ؤرخ يف 19 أيل�ول 2021، بش�أن إنجاز 

مرشوعات املستشفيات العامة.
ثاني�اً/ تخوي�ل وزير التخطي�ط صالحية 
الكهرب�اء  العج�ز يف موازن�ة وزارة  س�د 
واالختناقات يف الوزارات والجهات األخرى 
من خ�الل املناقلة بحس�ب املبالغ املرفقة 

ربطاً.
ثالث�اً/ املوافقة عىل تعديل الفقرة )4( من 

قرار مجلس الوزراء )88 لسنة 2021(.
رابع�اً/ تخصيص وزارة املالي�ة ما يعادل 
)200( أل�ف دوالر، أو )300 مليون دينار( 
إىل وزارة الخارجية من احتياطي الطوارئ 
ع�ىل  لرصفه�ا  املالي�ة/2021؛  للس�نة 
العراقيني العالقني يف بيالروس�يا وليتوانيا 

وبولندا وإعادتهم طوعاً إىل العراق.
خامس�اً/ التوجيه بعقد اجتماع تش�اوري بني الس�ادة 
وزيري الزراعة واملوارد املائية، ومستشار رئيس الوزراء، 
بشأن الخطة الزراعية الشتوية ومعالجات شحة املياه، 
ورف�ع نتائج االجتم�اع إىل رئ�����ي�س مجلس الوزراء 

للبت فيها.

ختويل بالتفاوض مع »شيفرون« لتطوير حقول الناصرية.. وختصيص أموال إلعادة العالقني يف بالروسيا

احلكومة تتحدث عن احلكمة واهلدوء: »5« قرارات بال »سياسة«
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الثقاف�ة حس�ن ناظ�م، أمس 
ملنح�ة  املس�تحقة  األس�ماء  أن  الثالث�اء، 
ل�م تص�ل حت�ى  والفنان�ني  الصحفي�ني 

اللحظة.  
وقال ناظم، يف ترصيح صحفي، إن »الوزارة 

طالبت بكتابني عاجلني اىل نقابتي الفنانني 
والصحفيني بارس�ال أس�ماء املس�تحقني 
للمنحة«، مبيناً أن »الوزارة جاهزة لتوزيع 

هذه املنحة«.  
وأض�اف أن »موع�د توزيع املنح�ة يعتمد 
عىل ما تنجزه نقابة الصحفيني والفنانني 
املهم�ات امللق�ات عىل عاتقهم�ا يف اختيار 

وزارة  اىل  وارس�الها  املس�تحقني  أس�ماء 
الثقاف�ة وم�ن ث�م توزيعها«، مش�رية اىل 
أن«منح�ة اس�تحقاق كل صحف�ي وفنان 
غ�ري معروف�ة حت�ى اآلن، ألن املبلغ الكيل 
املرص�ود يف املوازن�ة لي�س كب�رياً، ولك�ن 

سنعمل بطريقة عادلة يف التوزيع«.  
وعن اس�تعادة اآلثار، أكد ناظ�م أن »أكرب 

عمليتي اس�تعادة لآلث�ار العراقية حدثت 
يف تم�وز املايض عند زي�ارة رئيس مجلس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي اىل الواليات 
املتح�دة يرافقه وفد م�ن وزارة الثقافة«، 
الفتاً اىل أن »العملية أعادت 17 ألف قطعة 
أثري�ة، وبعد ش�هرين ذهب�ت اىل الواليات 
املتحدة االمريكية بصحب�ة وفد من وزارة 

الثقافة واس�تعدنا لوح كلكامش الش�هري 
ومعه الكبش السومري«.  

وتاب�ع أن »هات�ني العمليت�ني هم�ا األكرب 
ضمن عمليات اس�تعادة اآلثار العراقية«، 
مشرياً اىل أن »الوزارة بصدد إقامة معرض 
لآلثار املس�رتدة وس�وف يعلن معه افتتاح 

املتحف العراقي للنص«.  

      بغداد / المستقبل العراقي

املس�تقلة  العلي�ا  املفوضي�ة  اوضح�ت 
لالنتخابات، أمس الثالثاء، أنها اعتمدت 
األوراق  تدقي�ق  يف  العياني�ة  املش�اهدة 

الباطلة.  
تلق�ت  بي�ان،  يف  املفوضي�ة  وذك�رت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه، انه »ال 
صحة ملا يتداوله بعض املرش�حني، بأن 
التدقيق اليدوي لألوراق الباطلة لم يعتمد 
املشاهدة العيانية، بينما كانت إجراءات 
العد والفرز بناء عىل الطعون ومالحقها، 
قد تمت وفق معايري العد والفرز اليدوي 
الت�ي ه�ي تختل�ف بطبيعة الح�ال عن 

معايري العد والفرز االلكرتوني«.  
واض�اف البي�ان ان »املفوضية اعتمدت 
األوراق  تدقي�ق  يف  العياني�ة  املش�اهدة 
الباطلة ولم تتقيد باإلجراءات االلكرتونية 
لجه�از ترسيع النتائج م�ن خالل لجنة 
مركزية ُش�كلت لهذا الغرض وبحضور 
املراقب�ني املحلي�ني والدوليني، ل�ذا كان 

هناك ع�دد م�ن األوراق الباطلة ُوجدت 
أنه�ا صحيحة واحتس�بت للمرش�حني 
الذي�ن تم التصويت لهم، وفقاً إلجراءات 

املفوضية التي أعدتها لهذا الغرض«.  
واشار البيان اىل ان »من املهم أن نوضح 
القلي�ل م�ن األص�وات  الع�دد  إن ه�ذا 
الباطل�ة الت�ي تم احتس�ابها م�ن قبل 

اللجنة املركزية هي بس�بب وضوح نية 
الناخب املؤرشة عىل الورقة، أما النسبة 
األخ�رى األعىل م�ن األوراق الباطلة فلم 
يتم احتسابها؛ ألن عدداً منها تم إبطاله 
أثناء التصويت من خالل وضع أكثر من 
إش�ارة أو تركها فارغة أو تم تأش�ريها 

بقلم غري قلم التأشري الخاص«.  

الثقافة تؤكد جمددًا: ننتظر وصول أسامء املستحقني للمنحة من نقابتي الفنانني والصحفيني

توضيح من املفوضية بشأن اعتامد »املشاهدة العيانية« يف تدقيق أوراق االقرتاع الباطلة

الصحة متخوفة من موجات »كورونا« اجلديدة 
وتتحدث عن »سبيل واحد« لتقليل خطورهتا

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر أمن�ي، أم�س الثالث�اء، عن تفاصي�ل قتل 
انتح�اري يرتدي حزام�ا نافا، يف قضاء الطارمية، ش�مايل 

العاصمة بغداد.
وقال املصدر إنه »يف الس�اعة 6:30 تم نصب كمني محكم 
من قبل الحش�د العش�ائري وتم االش�تباك م�ع مجموعه 
مسلحة يف بساتني الطابي / بستان الزاير وم����ن خالل 
االش�تباك انف�����ج�ر اح�د املس�����لحني وك�����ان 

يرتدي حزاما ناسفا«.

وأض�اف »ام�ا بخص�وص املس�لحني الباق�ني فق�د الذوا 
بالف�رار وتم الدخول مع القوة املاس�كة لألرض ف4 ل 59 
جيش عراقي لالس�تطالع داخل البستان وتبني وجود جثه 

لالنتحاري شاب يقدر من مواليد 1990«.
ولف�ت إىل أن »جث�ة االنتح�اري ت�م اصطحابه�ا من قبل 

الحشد العشائري داخل الفوج«.
وأعلنت قي�ادة عمليات بغداد، اليوم قت�ل انتحاري يرتدي 

حزاماً ناسفاً يف قضاء الطارمية شمايل العاصمة.
وقال إعالم القيادة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه إن »قوة مش�رتكة من اس�تخبارات ل�واء )59( فرقة 

املشاة السادسة ومفرزة من األمن الوطني )مكتب شمايل 
بغداد( وفوج الحش�د الش�عبي )الطارمية( بإمرة العقيد 
الرك�ن آمر اللواء، تمكن�ت من قتل إرهاب�ي يرتدي حزاناً 

ناسفاً شمايل بغداد«.
وأض�اف أن »العملي�ة ت�م تنفيذه�ا يف منطق�ة الطارمية 
)بس�تان العكييل(، بعد متابعة ورصد تحركات اإلرهابي، 
وتفكيك الحزام الناس�ف من قبل الجهد الهنديس«، مشرياً 
إىل أن »العملية جاءت بتنس�يق اس�تخباري عال املستوى 
مع قس�م اس�تخبارات وأمن عمليات بغداد وجهاز األمن 

الوطني، وعىل ضوء معلومات دقيقة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

مديري�ة  اىل  أحيل�ت   20/10/2021 بتاري�خ 
مكت�ب مكافحة اجرام بغ�داد الجديدة األوراق 
التحقيقي�ة الخاص�ة بح�ادث قت�ل غام�ض 
لش�خص عثر علي�ه مصابا بإطالق�ة نارية يف 
منطق�ة ال�رأس ضم�ن منطقة حي الرئاس�ة 
رشق العاصم�ة بغداد.وبحس�ب وكالة وزارة 
الداخلي�ة لش�ؤون الرشط�ة، فإنه ع�ىل الفور 
وألهمية الحادث تم تشكيل فريق عمل مختص 
وعرض املوضوع عىل قايض التحقيق واملبارشة 
بالتحري وجمع املعلومات عن الحادث وبوقت 
قي�ايس تم التوص�ل اىل أثنني من املش�تبه بهم 

واس�تحصال أم�ر قب�ض قضائ�ي بحقهم�ا.
وقال�ت الوكالة أنه تم التوص�ل اىل املتهم األول 
والقبض عليه بتاري�خ 22/10/2021 وخالل 
يوم�ني م�ن اس�تالم القضي�ة حي�ث اع�رتف 
رصاح�ة بعد التحقيق مع�ه بارتكابه لجريمة 
القتل وباالش�رتاك مع املته�م الثاني والذي تم 
القب�ض علي�ه بدالل�ة املتهم األول، ت�م تدوين 
اقوالهما وتصديقها قضائيا باالعرتاف كما تم 
إجراء كش�ف الداللة وج�اء مطابقا للحقيقة، 
ق�رر ق�ايض التحقي�ق توقيف املتهم�ني وفق 
امل�ادة )406( م�ن قان�ون العقوب�ات واتخاذ 
كافة اإلجراءات القانونية بحقهما وتقديمهما 

للقضاء ليناال جزائهما العادل.

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا زعيم تحال�ف الفت�ح هادي 
العام�ري، أم�س الثالث�اء، جميع 
األطراف إىل االلتزام بالتهدئة، الفتاً 
إىل أن وضع العراق ال يحتمل املزيد 

من التصعيد.
بي�ان  يف  الفت�ح،  تحال�ف  وذك�ر 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، »ندع�و الجمي�ع إىل التهدئة 
اإلعالمية وت�رك األمور إىل القضاء 
واللج�ان الفنية املش�كلة لحس�م 
الحوادث الت�ي حصلت مؤخراً من 
االعتداء عىل املتظاهرين السلميني 
واس�تهداف منزل رئي�س مجلس 

الوزراء«.
وأض�اف، أن�ه »نحن جميع�اً نثق 
بالقضاء وبعدالته وش�جاعته لذا 
نأمل من الجميع االلتزام بالتهدئة 
ألن األوض�اع يف الع�راق ال تتحمل 
مزي�داً م�ن التصعي�د، واملحافظة 
عىل األمن واالس�تقرار مس�ؤولية 

الجميع«.

كمني واشتباكات.. التفاصيل الكاملة لقتل انتحاري يرتدي حزامًا ناسفًا يف الطارمية

وكالة شؤون الرشطة حتل لغز »حادث قتل غامض« وتعتقل اجلناة بوقت قيايس 

»األوضـاع ال حتتمـل
 مزيدًا من التصعيد«.. 

العامري: نأمل من 
اجلميع االلتزام بالتهدئة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعربت وزارة الصحة، أمس الثالثاء، 
ع�ن تخوفها م�ن دخ�ول موجات 
جديدة لإلصابات ف�ريوس كورونا 
واملتحورات الجديدة من الفريوس، 
خاصة م�ع تغ�ري الج�و والدخول 
بفصل الش�تاء، مؤكدة أنها تواصل 
حم�الت التلقي�ح لتقلي�ل خطورة 
املوج�ات القادمة.وقالت ربى فالح 
عض�و الفريق االعالم�ي للوزارة يف 
ترصيح صحفي إن »وزارة الصحة 
س�جلت انخفاضاً يف عدد االصابات 
وزي�ادة كب�رية يف نس�ب الش�فاء 
واع�داد امللقحني يف اآلونة االخرية«، 
متابعة: »لكن هذه النسب ال تمنع 
م�ن تع�رض العراق ملوج�ة جديدة 

اخرى محتلمة«.
وبين�ت ان »بع�ض الدول س�جلت 
موج�ات جدي�دة ع�ىل الرغ�م من 
ارتفاع نس�ب امللقح�ني ولكن كلما 
ارتف�ع اع�داد امللقح�ني يقل�ل من 

تأثري املوجات القادمة«.
التلقي�ح  »حم�الت  ان  واضاف�ت 
مس�تمرة بتقليح اك�رب عدد ممكن 
م�ن املواطنني للوصول اىل النس�بة 
االكرب من امللقحني، لتقليل خطورة 
املوجة القادمة وتأثريها«.واشار اىل 
ان »العراق خرج من املوجة الثالثة 
ولكن انته�اء الوباء لم يحصل، وال 
يزال مس�تمراً وقد تدخ�ل موجات 
وس�الالت جديدة اخ�رى قد تظهر 
خصوص�ا مع دخول فرتة الش�تاء 

والتغيريات الجديدة للفريوس«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املحكمة االتحادي�ة العليا، أمس الثالثاء، ق�رارا بالدعوى املرقمة  
42 � اتحادي�ة � 2020 بعدم دس�تورية املادة )43( م�ن قانون املرور رقم 

)8( لسنة 2018.
واش�ار بيان إلع�الم املحكمة االتحادية وتلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، اىل ان »املحكمة قضت بعدم دس�تورية املادة )43( من قانون املرور 

ملخالفتها احكام دستور جمهورية العراق لعام 2005«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، أمس الثالث�اء، عن تدم�ري 7 مخابئ وأنفاق 
لتنظيم داعش يف صالح الدين.

وقالت الخلية، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن »بمتابعة 
من قبل قيادة القوات الربية و بعد ورود معلومات استخبارية من مديرية 
االستخبارات العسكرية بوجود اوكار  وانفاق يف جبل مكحول، وعىل اثرها 
خرجت قوة من لواء املش�اة الواحد والتسعون ضمن قيادة عمليات صالح 
الدي�ن بواجب بحث و تفتيش اس�فرت العملية عن العث�ور عىل7 مخابئ 
وانفاق تحت�وي يف داخلها عىل مالبس قندهاري�ة وحقائب عدد 2 تحتوي 
عىل س�جالت تعود لعصابات داعش اإلرهابي و مجموعة قداحات وذاكرة 

خارجية )فالش( وحزام ناسف«.
وأضاف�ت، الخلية »وتض�م أيضا7رمانات يدوية، حيث ت�م تدمري االنفاق 

واملواد من قبل القوة املذكورة«.

املحكمة االحتادية تقيض بعدم دستورية
 املادة 43 من قانون املرور

»حتوي مالبس قندهارية وسجالت«.. 
تدمري 7 خمابئ وأنفاق لـ«داعش« يف صالح الدين

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس تحالف تقدم محمد 
الحلب�ويس، أمس الثالثاء، يف لقاءين 
منفصل�ني ببغداد، الس�فرَي الرويس 
والس�فرَي  كوتراش�يف،  ايل�ربوس 
اإليط�ايل برون�و أنطونيو بمناس�بة 

انتهاء مهام عمله، متمنياً له التوفيق 
الدبلوماس�ية  مهام�ه  يف  والنج�اح 
تط�ورات  اللق�اء  وبح�ث  املقبل�ة. 
يف  واألمني�ة  السياس�ية  األوض�اع 
النيابية،  العراق، ونتائج االنتخابات 
فض�اًل عن ع�دٍد م�ن املواضيع ذات 

االهتمام املشرتك.

احللبويس يلتقي سفريي روسيا وايطاليا 
ويبحث معهام ملفات خمتلفة

        بغداد / المستقبل العراقي

حذر مرصف الرشيد، أمس الثالثاء، 
الدف�اع  وزارت�ي  منتس�بي  كاف�ة 
والداخلية واملوظف�ني واملتقاعدين 
واملس�تفيدين الدخول عىل الروابط 
واملواق�ع الوهمي�ة للتقدي�م ع�ىل 
والق�روض  الش�خصية  الس�لف 

كافة.
االعالم�ي مل�رصف  املكت�ب  وق�ال 
الرش�يد، يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، إن »هن�اك 
مواقع قامت برسقة بيانات بعض 

الراغبني بالتقديم عىل الس�لف من 
خالل نرشها روابط وارقام هواتف 

وهمية ونحذر من ذلك«.
وبنّي أن »الرابط الرس�مي والوحيد 
الرس�مية  منش�ور ع�ىل الصفحة 
للمرصف وكذلك صفحة فيسبوك، 
ويخلو املرصف مسؤوليته وعالقته 
ب�اي جهة تدعي اعتمادها من قبل  

املرصف«.
وأكد ع�ىل الزبائن كافة »االحتفاظ 
وع�دم  للبطاق�ة  ال�رسي  بالرق�م 
االفص�اح عنه ألي ش�خص  تالفيا 

للرسقات التي قد تحدث«.

الرشيد حيذر من مواقع »ومهية« للتقديم 
عىل السلف الشخصية والقروض
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    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزي�ر التعليم العايل والبحث العلم�ي نبيل كاظم عبد 
الصاحب، أمس الثالثاء، أن املؤسسات األكاديمية العراقية 
حققت مواقع تنافسية متقدمة، مبيناً أن نتائج تصنيف 
التايمز بنس�خته الخاصة بالع�ام 2021 أظهرت مواقع 
تنافس�ية لس�بع وثالثني جامعة وكلية عراقية حكومية 

وأهلية عىل وفق مؤرشات وأهداف األمم املتحدة.
وقال وزي�ر التعليم خالل فعاليات افتتاح أعمال ورش�ة 
إط�الق التقرير الثان�ي ملتابعة خطة التنمي�ة الوطنية يف 
العراق، ص�در يف بيان لوزارته وتلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، إن »العلم واملعرفة يف املرحلة الراهنة قد بلغا 
مرحل�ة من األهمية القصوى التي تف�وق قوة رأس املال 
حضوراً وتأسيساً يف مجال اسرتاتيجيات التنمية وتحديد 

األولويات املسؤولة عن مراحل التطوير«.

وأكد عىل »رضورة احرتام الزمن يف حركة التنمية وتعزيز 
التحصيل املعريف للموارد البرشية والتكامل بني املؤسسات 
والتعاون مع املنظمات الدولية لتحقيق أهداف التنمية«.

وأض�اف أنه »ال يمكن لربام�ج التنمية أن تحقق أهدافها 
م�ن دون منظوم�ة تعليم ذات ج�ودة عالي�ة تمتلك من 
الكف�اءة واملرونة التي تجعلها ق�ادرة عىل تلبية حاجات 
املجتمع ومواكبة املتغريات واملستجدات العلمية والتقنية 

املسؤولة عن التقدم والتطوير«.
وأش�ار إىل أن »املؤسس�ات األكاديمي�ة العراقي�ة دأب�ت 
ع�ىل تعزيز رصيدها م�ن األبح�اث التخصصية وتحقيق 
مواقع تنافسية متقدمة يف التصنيفات العاملية، والسيما 
تصنيف التايمز للتنمية املس�تدامة الذي يعمل عىل تقييم 
الجامعات من خالل أهداف األمم املتحدة التي منها جودة 
التعلي�م والصحة والرشاكات والصناعة واالبتكار والعمل 
املناخ�ي«، الفت�ا اىل أن »نتائج تصنيف التايمز بنس�خته 

الخاص�ة بالعام 2021 أظهرت مواقع تنافس�ية لس�بع 
وثالثني جامعة وكلي�ة عراقية حكومية وأهلية عىل وفق 
م�ؤرشات وأهداف األم�م املتح�دة يف اإلرشاف، والتوعية، 

والتعليم بأهداف التنمية املستدامة«.
وأوض�ح أن »الجامع�ات عززت مكانتها يف املس�توعبات 
العاملي�ة ورفع�ت س�قف بحوثه�ا املنش�ورة اىل أكثر من 
ثمان�ني ألف بحث عاملي، ما يجعل ف�رص توظيف نتائج 
تلك البحوث أكثر استيعاباً واستجابة للتطبيقات نظراً ملا 

تحمله هذه النتائج من قيم علمية مهمة«.
ب�دوره، قال وكيل وزارة التعليم لش�ؤون البحث العلمي 
ياس�ني محمد حمد العيث�اوي إن »التقرير الثاني ملتابعة 
خط�ة التنمي�ة الوطني�ة تضم�ن أهدافاً رئيس�ة تمثلت 
بتحس�ني التصنيف ال�دويل للجامع�ات العراقية وتطوير 
الجانب االكاديمي للمؤسسات وإعادة إعمارها وتأهيلها 

وتعزيز الرشاكة مع القطاع الخاص«.

فيما أكد مدير عام دائرة الدراس�ات والتخطيط واملتابعة 
إيه�اب ناج�ي عب�اس أن »وزارة التعلي�م الع�ايل تمكنت 
م�ن إنج�از برامجه�ا والتزاماتها عىل وفق م�ا تضمنته 
خط�ة التنمي�ة الوطنية ملواجه�ة املش�كالت والتحديات 
واملتغريات«.وتضمن�ت الورش�ة عرضاً للتقري�ر الثاني، 
ملتابع�ة خط�ة التنمية الوطني�ة الخاص ب�وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي للعامني الدراسيني السابقني قدمته 
ش�عبة االس�رتاتيجيات يف دائ�رة الدراس�ات والتخطيط 
واملتابع�ة الت�ي أرشت خ�الل الع�رض نس�بة اإلنج�از 
املتحققة لألنشطة الخاصة باألهداف األربعة اعتماداً عىل 
مؤرشات قياس األداء لكل نش�اط حي�ث بلغ إجمايل عدد 
األنشطة سبعاً وعرشين نشاطاً وثمانية وأربعني مؤرشاً 
ضمن س�ياق اإلنجاز املتقدم لغالبية الربامج واألنش�طة 
األكاديمية املتحققة خالل العامني الس�ابقني عىل الرغم 

من تحديات الظرف الصحي واالقتصادي.

وزير التعليم: املؤسسات األكاديمية العراقية حققت مواقع تنافسية متقدمة

    بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ّددت الهيئ�ة العراقي�ة للمصادر املش�عة، 
أمس الثالث�اء، موعد اإلنتاج التام من الطاقة 
املتج�ددة، فيم�ا كش�فت عن موع�د اكتمال 
العقد املربم مع رشكة توتال الخاصة بانشاء 

محطة كهربائية يف البرصة.
وق�ال رئي�س الهيئة كمال حس�ني لطيف إن 
»الع�راق لديه ثالثة عق�ود بخصوص الطاقة 
املتج�ددة والعقد مع رشك�ة توتال هو األكثر 
نضج�اً من بينها والذي يحق�ق طاقة بحجم 
ألف ميغ�اواط«، الفتاً اىل أن »العقد مع توتال 
من املف�رتض أن ينف�ذ يف محافظ�ة البرصة 
حي�ث إن املحط�ة املنف�ذة لتولي�د الكهرب�اء 
عرب الطاقة الشمس�ية س�رتبط مع الشبكة 
الوطني�ة وتك�ون لعم�وم البالد وج�زءاً من 

طاقتها اىل محافظتي البرصة وميسان«.
وأض�اف أن »امل�دة الزمني�ة الكم�ال املحطة 

ستكون عامني إذ تم املبارشة بها من اآلن«.
وحول الربط الخليجي، أكد لطيف أن »العراق 
يحت�اج اىل زي�ادة بحج�م 50% م�ن إنتاج�ه 
للطاق�ة البالغ أكثر م�ن 19 كيكاواط وخالل 
العام�ني املقبل�ني س�يحتاج اىل 12 كيكاواط 
للوص�ول اىل إنت�اج م�ن 30 كي�كاواط وهذا 
ق�د ال يحقق�ه الرب�ط الخليج�ي أو الطاق�ة 
الشمس�ية«، الفتاً اىل أن »الطاقة الشمس�ية 
تجه�ز الطاقة يف س�اعات ال�ذروة الصباحية 
ويف املس�اء س�تبقى الحاجة ملح�ة ملحطات 

الطاقة البخارية او الغازية«.
وتاب�ع أن »الع�راق س�يحقق كام�ل الطل�ب 
عىل الطاق�ة املتج�ددة بحس�ب التوقعات يف 
عام 2030«، مبيناً »أنن�ا نحتاج اىل إضافة 2 
كيكاواط سنوياً للشبكة الوطنية كنسبة نمو 

طبيعي بحدود 15% من اإلنتاج السنوي«.
ويف وق�ت س�ابق، كش�فت وزارة النفط، عن 
أب�رز مش�اريع رشك�ة توت�ال الفرنس�ية يف 

العراق.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة، عاصم جهاد، 
»أح�د  إن  )واع(،  العراقي�ة  األنب�اء  لوكال�ة 
املش�اريع املهمة التي ستنفذها رشكة توتال 
ستكون االستثمار لتوليد 1000 ميغاواط من 
الطاقة الشمس�ية يف جنوب الع�راق«، مبيناً 
أن »هن�اك توقيع�اً بمس�اعدة وزارتي النفط 
والكهرب�اء للتوص�ل اىل مرشوع اس�تثماري 
ضخم مع إحدى الرشكات العاملية املتخصصة 
باس�تثمار الطاقة املتج�ددة، وال�ذي مبدئياً 
سيكون بحدود 2000 ميغاواط وصوال ضمن 
آالف   10 اس�تثمار  اىل  النف�ط  وزارة  خط�ة 

ميغاواط«.
وأض�اف جه�اد أن »ه�ذه املش�اريع كب�رية 
وبحاج�ة اىل بع�ض الوقت لوض�ع األمور يف 
نصابه�ا الصحيح«، مؤك�داً أن »هناك جدية 
م�ن قبل الحكومة ووزارتي النفط والكهرباء 

بالعمل الجاد لتحقيق هذا الهدف«.

املصادر املشعة حتدد موعد »اإلنتاج التام« للطاقة املتجددة

املرور تصدر تنوهيًا جديدًا 
بشأن إجازات السوق

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت مديرية املرور العامة، امس الثالثاء، تنويهاً جديداً بش�أن إجازات 
السوق.

وقالت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن »عىل جميع 
املواطن�ني الذي�ن ال يمتلك�ون إج�ازات الس�وق أو لديهم إج�ازات منتهية 
الصالحية، مراجعة مجمعات التسجيل من أجل تجديد إجازاتهم أو منحهم 

ألول مرة«.
وأضاف�ت أن »مفارزن�ا املرورية يف بغداد واملحافظات س�تقوم باملحاس�بة 

املشددة عىل اإلجازات«.
وتابعت أن »قانون املرور املرقم 8 لسنة 2019 اقتىض بتوفر الرشوط االتية 

للحصول عىل اجازة السوق:
املادة 21

يشرتط ملن يمنح اجازة السوق ما يأتي :
اوال : رشط العمر وفقا ملا يأتي :

ا – بلوغ )18( سنة لالجازة فئات ) أ ( و ) د ( للمعوقني و) ه�( وفئة الصم 
والبكم )خاصة( .

ب -   بلوغ ) 20 ( عاما لالجازة فئتي ) ب ( و )و ( .
ج – بلوغ ) 25 ( عاما لالجازة فئة ) ج ( .
د – بلوغ ) 16 ( عاما لالجازة فئة ) ز ( .

ثاني�ا: الئق صحياً ونفس�ياً بتقرير م�ن لجنة طبية مختص�ة تثبت لياقته 
الطبي�ة للقيادة، مع جواز ذلك يف حالة ارتداء نظارة طبية او وضع عدس�ة 

الصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقا ملتطلبات اللياقة الطبية .
ثالثا: ان يجتاز االختبار الفني يف قيادة املركبة وقواعد السري واملرور .

رابعا: ان يجتاز اختبارا عمليا بقيادة املركبة عىل وفق نوع االجازة .
خامسا: ان يكون غري ممنوع من قيادة املركبات بموجب حكم قضائي.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرباء ع�ن 6 توجيهات 
الكاظم�ي،  ال�وزراء، مصطف�ى  لرئي�س 
خاصة باالستعدادات الفنية لفصل الصيف 

املقبل، فيما أوضحت خطتها الخمسية.
وقال املتحدث باس�م الوزارة أحمد موىس 
يف ترصي�ح صحف�ي، إن »وزارة الكهرباء 
ل�م تدخ�ل يف الوق�ت الحايل بف�رتة الذروة 
الخاصة بفصل الشتاء حتى اآلن، وهنالك 
صيانات دورية واضطرارية استعدادا لهذا 
الفص�ل«، الفتا اىل أن »ال�وزارة وصلت اىل 

أعىل إنتاج، وبلغ 21145 ميكاواطا«.
وأض�اف، أن »الكهرب�اء تواك�ب الطل�ب 
وليس�ت بف�رتة ال�ذروة الخاص�ة بفصل 
الش�تاء وق�د تدخ�ل فيه�ا خ�الل االي�ام 

املقبلة«.
وبش�أن توجيهات رئيس الوزراء الخاصة 
أن  أك�د م�وىس  املقب�ل  الصي�ف  بفص�ل 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  »توجيه�ات 
الكاظم�ي تضمنت 5 نقاط أولها تش�كيل 
خلية ازمة تدار من الوقت الحايل استعدادا 
لفصل الصيف املقبل لرفع معدالت االنتاج، 

وثانيه�ا تدعي�م قط�اع التوزيع وانش�اء 
خطوط ناقل�ة ومحطات تحويلية«، مبينا 
أن »التوجيهات تضمنت االشارة اىل نقطة 
ثالثة هي تنويع مصادر الطاقة وامكانية 
ادخال بعض مش�اريع الطاقة الشمس�ية 

للعمل«.
وتابع أن »الكاظمي أشار خالل توجيهاته 
اىل نقطة رابعة ش�ددت عىل أهمية الربط 
الكهربائ�ي، والخامس�ة تعظي�م م�وارد 
الجباية وتقلي�ل الضياعات ك�ون الجبية 
الكرتونية«، مبينا أن�ه »وجه أيضاً بتوفري 
الدعم املايل بشكل حاكم جدا لصالح وزارة 
الكهرباء لتمكينها من مواكبة الخطة التي 

أعدت سواء للشتاء أو للصيف املقبلني«.
وأشار إىل أن«الوزارة أعدت خطة خمسية 
عرضت أمام رئيس الوزراء تتضمن مديات 
قصرية ومتوسطة وطويلة تستلزم خالل 
ع�ام اضاف�ة 7 االف مي�كاواط، وخ�الل 
عام�ني 12 الف مي�كاواط، وخالل خمس 

سنوات اضافة 54 الف ميكاواط«.
وح�ول الغاز املجهز علق موىس، أن »الغاز 
املجهز ال يكفي لسد حاجة وزارة الكهرباء 

يف إنتاج الطاقة«.

الكهرباء تكشف عن »6« توجيهات 
استعدادًا ملوسم الصيف

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الزراع�ة، أمس الثالث�اء، عن وضع 
خط�ة جدي�دة لزيادة املس�احات املزروع�ة، فيما 
أكدت السعي اىل الوصول لألمن الغذائي للمواطن.

وق�ال املتح�دث باس�م ال�وزارة حمي�د النايف إن 
»الخط�ة الزراعية للموس�م الحايل تبل�غ مليونني 
و500 أل�ف دون�م ،أي بانخف�اض  % 50 عن العام 
امل�ايض«، مبين�ًا أن »وزارة امل�وارد املائية هي من 
سمحت لنا بزراعة هذه املساحات، حيث ال يمكن 

زراعة أي دونم من دون موافقتها«.
وأض�اف أن »ال�وزارة أعدت خط�ة بديلة تتضمن 
زراع�ة قراب�ة 3 مالي�ني دون�م م�ن أج�ل زي�ادة 
املساحات املزروعة، تخصص منها مليونني و600 
أل�ف دونم لزراع�ة الحنطة«، مش�رياً اىل أن »هذه 
املساحة س�تضاف اىل املس�احة املخصصة ضمن 
الخط�ة الش�توية والبالغ�ة مليون�ني و500 أل�ف 
دونم، لتصبح املس�احة الكلية املزروعة ما يقارب 

الخمسة ماليني«.
وتاب�ع أن »هذه املس�احة مؤمنة مائي�اً من اآلبار 
واإلرواء«، معرب�ًا عن أمل�ه يف«الحصول عىل إنتاج 
جيد والوصول اىل األمن الغذائي للمواطن العراقي، 
ألن القطاع الزراعي سواء كان حيوانياً أو نباتياً قد 

يتعرض اىل أمراض وأمور أخرى«.
وب�ني أن »وزارة الزراعة خالل ع�ام 2019 زرعت 
ما يق�ارب 15 مليون دونم ب�ني اإلرواء واألمطار، 
وحصلن�ا عىل إنت�اج جيد من املحاصي�ل املزروعة 
تق�در ب��5 ماليني و500 أل�ف طن »، الفت�اً اىل أن 
»ع�ام 2020 كان جاف�اً وال توج�د أمط�ار، حيث 
بلغ إنت�اج املحاصيل املزروعة 4 ماليني و750 ألف 

طن«.
وأش�ار النايف اىل أن »العام الحايل يعترب جافاً جداً 
وال توج�د أمط�ار، حيث بلغ�ت كمي�ة املحاصيل 
املزروع�ة من الحبوب والبذور 3 ماليني و800 ألف 
،وهي نس�بة متدنية قياس�اً بالس�نوات السابقة 

لعدم وجود أمطار«.

الزراعة تضع »خطة 
بديلة« لزيادة حجم 
املساحات املزروعة 

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن البن�ك املرك�زي، أم�س الثالث�اء، ع�ن توجه لفت�ح فروع 
للمصارف العراقية يف تركيا.

وق�ال املكت�ب اإلعالمي للبن�ك يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه إن »محافظ البنك العراق�ي مصطفى غالب مخيف 
اس�تقبل السفري الرتكي يف العراق عيل رضا غوناي والوفد املرافق 

له من املصارف الرتكية«.
وأضاف أنه »جرى خالل اللقاء التأكيد عىل رضورة تعزيز التعاون 

يف القطاع املرصيف بني البلدين الصديقني«.
وأبدى مخي�ف »حرص البنك املركزي العراق�ي عىل تقديم أفضل 
التس�هيالت للمصارف الرتكية العاملة يف الع�راق، ورغبته بفتح 
فروع للمصارف العراقية يف تركيا«، مش�دداً عىل »أهمية املعاملة 

باملثل يف تقديم تلك الخدمات والتسهيالت«.
وتاب�ع أن »التعاون املثمر ب�ني البلدين له انعكاس�ات اقتصادية 
ايجابي�ة بس�بب حج�م التب�ادل التج�اري الكب�ري ب�ني البلدين 
م�ع رضورة االلت�زام بقوان�ني مكافحة غس�ل األم�وال وتمويل 

اإلرهاب«.

املركزي يكشف عن توجه لفتح 
فروع للمصارف العراقية يف تركيا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت إدارة مط�ار النج�ف ال�دويل، أم�س الثالثاء، زي�ادة عدد 
الرحالت الجوية املتجهة إىل إيران.

وقالت إدارة املطار يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان 
»الرحالت زادت م�ن رحلتني اىل 10 رحالت يومياً بعد دخول قرار 

إلغاء تأشرية الدخول }الفيزا{ بني البلدين حيز التنفيذ«. 
وكان العراق وايران اتفقا مؤخراً عىل رفع تأش�رية الدخول للزور 

واملسافرين بني البلدين وعرب املطارات حرصاً.

    بغداد / المستقبل العراقي

أطل�ق مرصف الرافدين، أم�س الثالثاء، وجبة جديدة من س�لف 
املوظفني ومنتسبي القوات االمنية واملتقاعدين.

وقال مصدر يف املرصف ان »التقديم عىل السلف يكون عن طريق 
فروع املرصف املنترشة يف بغداد واملحافظات«. 

وأش�ار اىل ان »الف�روع مازال�ت مس�تمرة يف اس�تقبال طلب�ات 
معام�الت الرتوي�ج ع�ن الس�لف للموظف�ني ومنتس�بي القوات 

االمنية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطيط، أمس الثالثاء، عن توجهات مس�تقبلية 
لتطوي�ر القطاع�ات، فيم�ا بحثت م�ع القط�اع الخاص رصف 

مستحقات املقاولني.
وأوضح املتحدث باس�م الوزارة عبد الزه�رة الهنداوي يف ترصيح 
أن »القطاع الخاص يمث�ل ركيزة للوزارة للميض بتحقيق أهداف 
التنمي�ة بش�كل ع�ام«، مبيناً أن »ال�وزارة عمل�ت بالرشاكة مع 
القط�اع الخاص م�ن خالل عق�د ورش عمل وح�وارات لتطوير 

مجلس القطاع الخاص املشكل من قبل وزارة التخطيط«.
وأوض�ح أن »ال�وزارة ناقش�ت مع القط�اع الخ�اص العديد من 
القضاي�ا، م�ن بينه�ا مس�تحقات املقاول�ني الذين نف�ذوا عدداً 
م�ن املش�اريع الحكومي�ة خالل الف�رتة املاضية ول�م يتم رصف 
مس�تحقاتهم بس�بب الظروف االقتصادية واألزمة املالية، فضالً 
ع�ن مناقش�ة التوجه�ات املس�تقبلية لتطوير قطاع الس�ياحة 

والزراعة والصناعة والقطاعات اإلنتاجية األخرى«.

بعد إلغاء تأشرية الدخول.. إدارة مطار 
النجف تعلن زيادة الرحالت اىل إيران

الرافدين يطلق وجبة جديدة 
من سلف لثالث فئات

التخطيط تتحدث عن خطط لتطوير القطاعات 
وحترك لرصف مستحقات املقاولني

    بغداد/ المستقبل العراقي

أفتتح رئيس محكمة استئناف بغداد الرصافة االتحادية القايض عماد خضري الجابري، 
أم�س الثالث�اء، املقر الجدي�د ملحكمة االحوال الش�خصية يف الرصاف�ة بحضور عدد من 

السادة القضاة واملحامني.
وقال رئيس االس�تئناف القايض عماد خضري الجابري إن »افتتاح املبنى الجديد ملحكمة 
االحوال الش�خصية يف الرصافة يف رئاس�ة اس�تئناف بدال من موقعها الس�ابق يف شارع 
النهر يهدف إىل تس�هيل االجراءات والتخفيف عن كاهل املراجعني لهذه املحكمة حس�ب 
توجيهات مجلس القضاء االعىل كون املبنى السابق قديم ومتهالك وال يليق بتاريخ هذه 

املحكمة العريقة التي تضم سجالت يف غاية االهمية ولحقب تاريخية قديمة ».
وأضاف أنه »تم بناء هذه املحكمة بجهود ذاتية من قبل الكوادر الهندس�ية والحراسات 
القضائية التابعة لهذه الرئاس�ة وخالل مدة قياس�ية ال تتجاوز ستة أشهر، الفتا إىل أن 
البناية الجديدة تم تش�يدها عىل مس�احة )450( مرت مربع وبكلفة مالية ال تتجاوز ال� 

)100( مليون دينار«.
وأش�ار الجابري إىل ان »املحكمة الجديدة تضم غرفة حديثة للسادة القضاة واملوظفني، 
إضاف�ة لقاع�ات االنتظار وغرف خاص�ة باملحامني فضال عن قاعة املش�اهدة الخاصة 

باالطفال ».

افتتاح مبنى جديد ملحكمة 
االحوال الشخصية يف الرصافة

حمافظ البرصة: دورة املربد العام املقبل 
ستحمل اسم الراحل سمري صبيح

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

ق�ررت الحكومة املحلية يف الب�رصة، أمس الثالثاء، إطالق 
اس�م الش�اعر »س�مري صبيح« عىل دورة مهرجان املربد 
الشعري للعام املقبل.وقال محافظ البرصة املهندس اسعد 
العيداني إن اس�تذكار الش�اعر يأتي »وفاًء مل�ا قدمه من 
كتابات وثقت انتصارات الحش�د الش�عبي حتى نال لقب 
شاعر الحش�د«.وذكر العيداني إن إعادة انطالق فعاليات 
مهرج�ان املرب�د الش�عري بعد توقف�ه نتيج�ة الجائحة، 
يعت�رب رافداً ثقافياً مهماً للبرصة، ويعد أحد أعمدتها التي 
تعكس الواقع الثقايف للمحافظة.وشهدت البرصة انطالق 
فعالي�ات مهرجان املربد الش�عري بنس�خته ال� 34 دورة 
الش�اعر الراحل »إبراهي�م الخياط« ع�ىل حدائق جامعة 
املعقل، بمش�اركة ش�عراء وش�خصيات ثقافي�ة وأدبية 
وأكاديمي�ة عراقية وعربي�ة وأجنبية، وتس�تمر الفعالية 

لغاية ال� 7 من ترشين الثاني الحايل.

التجارة تشكل جلانًا ملتابعة املخابز واألفران: هذه احللول 
للسيطرة عىل أسعار الطحني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة، أم�س الثالثاء، عن طرح 
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  ملكت�ب  معالج�ات 
الكاظمي بش�أن أس�عار الطحني، وفيما حددت 
سبب ارتفاعه، أش�ارت اىل تشكيل لجان ملتابعة 

املخابز واألفران.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة محم�د حنون إن 
ووزارة  ال�وزارة  يف  التجاري�ة  الرقاب�ة  »دائ�رة 
التج�ارة ش�كلتا لجاناً لدراس�ة الس�وق املحلية 
وبيان ارتفاع أسعار الطحني«، مبيناً أن »الوزارة 
جه�زت الوجب�ة التاس�عة م�ن حص�ة الطحني 
الخاصة بالبطاقة التموينية يف جميع محافظات 

العراق، حيث وصلت نسبة اإلنجاز %50«.
وأض�اف أن »الوزي�ر يتاب�ع بش�كل مب�ارش ارتف�اع 
األس�عار«، مش�رياً اىل أن »فرقنا الرقابية وبالتنسيق 

م�ع الجريمة املنظم�ة وجهاز األمن الوطني ش�كلت 
لجاناً يف الس�وق املحلية ملتابعة سبب ارتفاع الطحني 

والتدقيق للمخابز واألفران«.
وأكد حنون أن »ارتفاع أسعار مادة الطحني ال يرتبط 

بمادة الطحني يف البطاق�ة التموينية، بل يرتبط 
بارتفاع أس�عار الطحني الصفر املستورد«، الفتاً 
اىل أن »وزارة التج�ارة غ�ري معني�ة بتوريد مادة 
الطح�ني الصف�ر ك�ون العملية تتم ع�ن طريق 

املخابز واألفران والسوق املحلية«.
وتاب�ع أن »هن�اك عدة إج�راءات س�تعرض غداً 
ع�ىل مكتب رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
حيث لدينا آلية وبإمكانها معالجة مادة الطحني 
الصف�ر وتضع ح�داً الرتفاع األس�عار وهي قيد 
الدراسة«، موضحاً أن »الوزارة مستمرة بالعمل 
من أجل تجهيز البطاقة التموينية ملادة الطحني 

وهي متوفرة لدى جميع الوكالء«.
وبني أن »مشكلتنا فقط يف مادة الطحني الصفر 
ال�ذي يخبز يف األف�ران األهلية«، مش�رياً اىل أن »هناك 
معالجات من قب�ل الوزير يمكن دراس�تها من خالل 

املجلس الوزاري أو مكتب الكاظمي«.
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قاسم عبد الرحمن حسين
المدير العام

رئيس مجلس االدارة

وزارة النفط

شركة مصافي الشمال / مصفى الصمود(ش.ع)  

���� ��������� ������ ����
 Advertisement of public Foreign Bid

تعلـن رشكة مصايف الشـمال (ش.ع) احدى تشـكيالت وزارة النفط عن املناقصة العامة االسـتريادية املرقمة (٣٤٢١٢١٨٥), املدرجة تفاصيلهـا ادناه فعىل الراغبني 
باالشرتاك ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية مراجعة موقع الرشكة الكائن يف محافظة صالح الدين/ قضاء بيجي/ االستعالمات الخارجية/ لجنة فتح العطاءات،  
السـتالم نسـخة من جدول املواصفات والوثائق املطلوبة مقابل مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) فقط مائة الف دينار عراقي غري قابلة للرد إال يف حال الغائها او تغيري اسـلوب 
تنفيذها. ويتم تسليم العطاءات قبل الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢١/١٢/٢١ ويف حال صادف يوم الغلق عطلة رسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول 

يوم دوام رسمي ييل تاريخ العطلة او الحظر ويتحمل من من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرسوم القانونية.

رقم املناقصة

املوضوع

الوثائق املطلوبة

عدد مرات اإلعالن

الكلفة التخمينية

مدة التجهيز

نوع املوازنة

التأمينات األولية

Bid No.
Subject

Required Documents

Number of Times
Estimated Cost

Delivery time
Type of budget

Bid bond amount

٣٤٢١٢١٨٥

تجهيز (انابيب مبادالت هوائية)

1 - هوية الغرف التجارية او الرشكات او املكاتب املتخصصة 

(التصنيف/ممتاز جدا)

2 - هوية رضيبية تتضمن الرقم الرضيبي.

3 - أوراق تأسيس الرشكة.

للمرة األوىل

 ($980.000) تسع مائة وثمانون الف دوالر امريكي.

 (120) يوم.

املوازنة التشغيلية

(١٠٫٠٠٠$) عرشة االف دوالر امريكي او مايعادلها

34212185
Supply of (Air exchang Tubes).

1-  Identification Chamber of Commerce.
      (classification -very excellent).
2- Taxation ID including Taxation Number.
3- Company Registration documents

First time
(980,000 S ), Nine hundred and eighty thousand US dollars.

 (120) days.
Operational Budget.
 (10.000$) Ten thousands US Dollars or what equal.

* يمكن االطالع عىل كافة (الوثائق املطلوب ارفاقها مع العطاء والرشوط التعاقدية) من خالل الرجوع اىل التعليمات الخاصة بمقدمي العطاءات لعقود تجهيز السلع الخاصة 
https://nrc.oil.gov.iq :وضمن مرفقات املناقصة أعاله عىل موقع رشكتنا عىل االنرتنيت

* please access on information (required documents and contractual conditions) by reviewing of (special Instructions for Bidders) of Bid s documents A/M 
which posted on our website: https://nrc.oil.gov.iq

العدد: ٢١٩٦٠
التاريخ: ٢٠٢١/١١/٩

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |1985|2021
التاريخ/2021/11/9 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلسل 
75/2م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف ألك�وت 
عوي�د(  عي�ى  املدين)ع�ي  اىل  العائ�دة 
املحج�وز لق�اء طلب الدائ�ن )عمار جالل 
عبد الرزاق(البالغ )20,000,000(  مليون  
دين�ار فع�ى الراغ�ب بال�راء مراجع�ة 
ه�ذه املديرية خالل م�دة )30 يوما ( تبدأ 
من الي�وم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه 
التأمين�ات القانوني�ة ع�رة م�ن املائ�ة 
م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى 

املشرتي.
املنفذ العدل

عي رضا عي الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقمه : ك�وت / يف منطقة ام 
هليل ق�رب الحويل رقم العقار 75/2م 37 

ام هليل 
2-جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعيه تس�قى 

بالواسطه 
3-حدوده واوصافه  : كما مثبت يف صورة 

قيد العقار
4-مشتمالته :-  

5-مس�احتة :-  1012س�هم م�ن اص�ل 
7000سهم عليها املدين

6-درجة العمران :
7– الشاغل :- 

8القيم�ة املقدرة : 20,000,000  عرون 
مليون دينار عراقي ال غري 

فقدان 
فقدت اجازة املخبز بأسم / وصفي صادق 
امني املرقمة 7277 اس�م املخبز الهاشمي 
العنوان – الكاظمية ساحة الزهراء م 423 
ز 2 رق�م املح�ل 5 / 85 – فمن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .

فقدان 
فقد الوص�ل الصادر من بلدي�ة النعمانية 
املرقم 1754343 يف 19 / 6 / 2019 بمبلغ 
271500 مائت�ان وواح�د وس�بعون الف 
وخمسمائة دينار بأس�م / كريم بلحاوي 
 /  7  /  3 يف   1012153 والوص�ل  ناه�ي 
2018 بمبل�غ 265500 مائتان وخمس�ة 
وس�تون الف وخمس�مائة دينار بأس�م / 
كريم بلحاوي ناهي فعى من يعثر عليهما 

تسليمهما لجهة االصدار .
����������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ كربالء 
رقم االضبارة 3308 / 2021 

التاريخ 8/ 11/ 2021 
إىل املنفذ عليه / عبد االمري حسني عسكر 
لقد تحقق لهذه املديرية من مركز رشطة 
حي العس�كري بأن املدين داره مقفلة وال 

يوجد احد حسب تأييد املختار 
ان�ك مجه�ول مح�ل إالقام�ة ولي�س ل�ك 
موط�ن دائ�م أو مؤق�ت أو مخت�ار يمكن 
اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغ�ك إعالنا 
بالحض�ور يف مديرية التنفيذ كربالء خالل 
خمس�ة عر يوما من الي�وم التايل للنر 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف 
حالة عدم حضورك ستبارش هذه املديرية 

بإجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

أسامة عبد الحسني املعموري 
اوصاف املحرر 

ق�رار م�ن محكم�ة ب�داءة الح�ر بالع�دد 
 /9  /19 بتاري�خ   2021 ب11/   /1582
2021 ق�ررت املحكمة إل�زام املدعى عليه 
عبد االمري حس�ني بتاديته للمدعية سناء 
حس�ن مبلغ مق�داره 1,717,500 مليون 
وس�بعمائة وسبعة عر ألف وخمسمائة 

دينار عن أجور مثل للعقار

اعالن
نظرا لعدم وجود  راغب بالتاجري 

تعل�ن مديرية الزراعة ع�ن تأجري املس�احة املدرجه 
تفاصيله�ا يف ادن�اه وللمرة الثاني�ة باملزايدة العلنية 
مل�دة )15( يوم  وفق احكام قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لسنة 2013 والقانون 35 لسنة 1983 
فعى الراغب�ني بالتاجري ممن تتوف�ر فيهم الروط 
القانونية للتاجري الحضور اىل املوقع املبني يف الجدول 
ادناه )مديرية  زراعة الديوانية (  يف الساعة العارشة 
صباحا )  يف اليوم الخامس عر (  اعتبارا من اليوم 
التايل لصدور االعالن يف الجريدة الرسمية واذا صادف 
هذا اليوم عطلة رس�مية فاليوم الذي يليه من الدوام 
الرسمي وعى الراغبني مراجعة مقر املديرية / قسم 
االرايض  لالط�الع ع�ى ال�روط القانوني�ة وتقديم 
املستمسكات املطلوبة ودفع التامينات بقيمة ال  تقل 
عن 20% من القيمة املقدرة ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة اجور نر االعالن نقدا ومصاريف املزايدة

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامعة الكوفة /قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية  لتاجري 
العقارات واالموال املبينه يف ادناه  فعى الراغبني يف االش�رتاك باملزايدة   املذكورة 
مراجعة ديوان الجامعة / الش�ؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق 
كوف�ة � نج�ف لالطالع عى التفاصي�ل والعقار املعلن عن�ه موقعيا وخالل مدة 
ثالثون يوما ابتداء  من اليوم التايل لنر  االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الس�اعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم االخ�ري   للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 25% من القيم�ة املق�درة وبصك مصدق 
معن�ون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / صن�دوق التعليم العايل وكت�اب براءة ذمة  
من دوائر الرضيبة  املختص�ة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس 
س�نة املزايدة وكت�اب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن 
وهوي�ة االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عى ان  يتم جلب كتاب عدم 
املحكومية للمتقدم للمزايدة وبحس�ب محافظته عى ان يقوم املس�تأجر بايداع 
تأمينات مقدارها 10%  من قيمة عقد االيجار الس�نوي يتم ارجاعها بعد انتهاء 
م�دة العق�د يف حالة عدم ترت�ب مبالغ بذمت�ه نتيجة مخالف�ة رشوط العقد او 
ارضاره باملأج�ور وال يجوز اش�رتاك املوظفني الذين ذكرته�م احكام املادة )4( 
من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل من ترسو 

عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املشار اليه اعاله 
 اوال / موقع برج االنرتنت يف دور االساتذة  

القيمة التقديرية لبدل االيجار الس�نوي 1755000 مليون وس�بعمائة وخمسة 
وخمسون الف  دينار 

ثانيا / املحل الخارجي يف كلية التخطيط العمراني  
القيمة التقديرية لبدل االيجار السنوي  3120000 ثالثة ماليني ومائة وعرون 

الف  دينار 
ثالثا / قاعات الدواجن يف كلية الطب البيطري 

القيمة التقديرية لبدل االيجار الس�نوي 6400000 س�تة  ماليني واربعمائة الف 
دينار

حسن عيل مطر الوائيل
مدير زراعة حمافظة الديوانية

المالحظات موقع 
المزايدة 

الوحدة 
االدارية

القيمة 
التقديرية 
للدونم 

رقم 
المقاطعة

رقم 
القطعة 

المساحة 
بالدونم  ت

تتوفر لها 
الحصة 
المائية

مديرية 
زراعة 
الديوانية 

البدير  6325
دينار

/18
الطرخومة 2/2 1400 1
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اعالن للمرة االوىل 

تعل�ن جامعة املثنى عن اج�راء مزايدة علنية اليجار العقارات  املدرجة تفاصيله�ا ادناه بموجب قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وتعديالته   وتدعو  الراغبني باالش�راك يف املزايدة  العلنية مراجعة ش�عبة العقود 
الحكومية ودفع مبلغ قدره )50,000( غري قابلة للرد لقاء الحصول عىل رشوط املزايدة وعن كل عقار  علما ان مدة 

االعالن )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن وتقام املزايدة يف رئاسة الجامعة الساعة التاسعة )ص(

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيله�ا ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءه�ا  ( وفقا الحكام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  
مراجعة بلدية العباسية او اللجنة خالل )15( يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية 
مستصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار 
الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق 
لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ 
املرق�م )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة )15 ( يوما يف الس�اعة 
)الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( 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 جل�ب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة 

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

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

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

االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية )كرس ق�رار( لتأجري االمالك   
املدرج�ة تفاصيله�ا ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها  ( فعىل من يرغب باالش�راك 
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل )7( ايام تبدء من اليوم التايل لنرش 
االع�الن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء 
املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذي�ن يرغبون بالدخول اىل املزاي�دة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن 50% من القيمة 
املق�درة بموج�ب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما 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 )7 ( ايام 
يف الس�اعة )العارشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة 

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

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

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

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

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

لهم
 5  �يقوم املتقدم عىل تاجري ) كشك عدد 2 مجاور مستشفى الصدر التعليمي ( الوارد بالفقرة )1( من االعالن بجلب 
املوافق�ة االمنية كرشط لدخول املزايدة اس�تنادا اىل كتاب مكتب الس�يد املحاف�ظ 6074 يف 2021/4/18 املبلغ الينا 

بموجب كتاب مديرية بلدية الكوفة 5575/314 يف 2021/5/5 
6 � يق�وم املتقدم عىل تاجري مس�احة من االرض لنصب كش�ك عليها من الس�ندويج بنل وال�وارد يف الفقرة )2( من 
االعالن بتنفيذ كشف البلدية والبالغ )4,000,000( دينار عىل ان يؤول الكشك اىل البلدية بعد انتهاء مدة التاجري دون 

املطالبة باي تعويض

نموذج اعالن / دعوة تقديم العطاء
رشكة النفط الوطنية / رشكة احلفر العراقية ـ رشكة عامة

اىل رشكات النقل املتخصصة
م / اعالن املناقصة العامة  املرقمة  )29 ـ خدمات ـ 2021/البرصة(  

معلنة للمرة االوىل
نوع املوازنة ) تشغيلية ( ـ نوع التبويب / )استئجار االت ومعدات(  

1 � ت�رس )رشك�ة الحفر العراقية  / رشك�ة عامة( دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة 
لتقديم عطاءاتهم للعمل الخاصة ب� ) اس�تئجار رافعة سلكية حمولة 100 طن للعمل بمعية جهازي 
الحفر/ IDC-55-56 وذلك للمشاركة بعمليات رفع منظومة السيطرة عىل رؤوس االبار واجالسها يف 

اسفل قاعدة الربج الرئيسية عىل راس البرئ يف حقل مجنون  ضمن حدود محافظة البرصة 
2 � تتوفر لدى )رشكة الحفر العراقية � رشكة عامة ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التش�غيلية 
وتنوي اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات ) باستئجار رافعة سلكية حمولة 100 طن للعمل بمعية 

جهازي الحفر/ IDC-55-56 وذلك للمشاركة بعمليات رفع منظومة السيطرة عىل رؤوس االبار
واجالس�ها يف اس�فل قاعدة الربج الرئيس�ية عىل راس الب�رئ يف حقل مجنون  ضمن ح�دود محافظة 

البرصة (
3 � بأمكان مقدمي العطاء الراغبني يف رشاء وثائق العطاء ) باللغة العربية( بعد تقديم طلب تحريري 
اىل )رشك�ة الحفر العراقية � رشكة عامة يف  محافظة البرصة � الزبري � الربجس�ية(  وبعد دفع قيمة 
البي�ع للوثائق غري املس�ردة البالغ�ة ) 100,000( مائة ال�ف دينار عراقي ، بأم�كان مقدمي العطاء 

الراغبني يف الحصول عىل املزيد من املعلومات عىل العنوان املبني يف اعاله 
4 � ع�ىل مقدم�ي املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلوم�ات اضافية االتصال ب�� ) رشكة الحفر 
العراقية / الهيأة التجارية / قس�م العقود اللوجس�تية )Logistic.cont.s@ide.gov.iq(  )8 س�اعات 

يوميا( وكما موضح بالتعليمات
ملقدمي العطاءات 

5 � سيتم العمل وفق االلية املعتمدة للمناقصات الدولية العامة والتي تتيح ملقدمي العطاءات كافة من 
الدول املؤهلني االشراك فيما كما هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االمم املتحدة )الخاصة 

بتعريف الدولة املؤهلة (
 6 � اخ�ر موعد  لتس�ليم العطاءات اىل العن�وان االتي ) مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة � الزبري � 
الربجس�ية � مقرر لجنة فتح العطاءات ( يف املوعد املحدد هو )يوم الخميس املصادف 2021/11/25 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض العطاءات املاتخرة وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العط�اءات او ممثليه�م الراغب�ني بالحض�ور يف العنوان االت�ي : ) البرصة � الزبري � الربجس�ية � مقر 
رشك�ة الحفر العراقي�ة � لجنة فتح العط�اءات ( يف الزمان والتاريخ الس�اعة الثانية عرش ظهرا  من 
ي�وم الخميس املصادف 2021/11/25 ( يجب ان تتضم�ن العطاءات ضمان للعطاء ) خطاب ضمان 
مرصيف او صك مصدق او س�فتجة وبمبل�غ )3,240,000( ثالثة ماليني ومائت�ان واربعون الف دينار 

عراقي ال غريها 
7 � اخر موعد لرشاء وثائق املناقصة يوم )االثنني( املصادف 2021/11/22

8 � يف حال�ة مصادف�ة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون الي�وم التايل موعد الغلق ال�ذي يكون فيه دوام 
رسمي ويكون موعدا لفتح العطاءات 

9 � الكلفة التخمينية لتنفيذ االعمال ملدة )180( مائة وثمانون يوم تقويمي وبعمل فعيل )60( يوم ) 
عدد ايام العمل الفعلية للمعدة بالشهر الواحد )10( ايام يف كال الجهازين تبلغ )108,000,000( مائة 

وثمانية مليون دينار فقط ال غري 
10 � يت�م اس�تبعاد العط�اء الذي ل�م ترفق به معاي�ري التاهيل املطلوبة )الس�يولة النقدي�ة ( الواردة 

بتعليمات ملقدمي العطاء )ورقة بيانات العطاء( بموجب وثائق املناقصة

فقدان سند
فقد سند العقار املرقم 276/21م8 صخريجة الغربية باسم 
املواط�ن نارص عاكف عبد الله فمن يعثر عليه تس�ليمه إىل 

جهة االصدار

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

اىل الرشيك / حسن غافل عبد الحسن 
اقت�ى حض�ورك اىل مديرية بلدي�ة النجف وذل�ك القرارك 
باملوافق�ة عىل صدور اجازة بناء والخاص�ة بالعقار املرقم 
3/53763 حي النداء مناصفة مع الرشيك امري عبد الحميد 
رسحان وبعكس�ه س�وف تصدر االج�ازة وفق�ا للضوابط 

الالزمة

فقدان 
فق�دت مني س�ند العقار املرق�م 15489/2 حي 
االمري بأس�م قبيله س�لمان حاجم من يعثر عليه 

تسليمه إىل جهه االصدار
����������������������������������������

فقدان 
فقدت من�ي هوي�ه الطالب الص�ادره من معهد 
النج�ف التقن�ي قس�م االلكروني�ك واالتصاالت 
بأسم عيل باسم علوان من يعثر عليه تسليمه اىل 

جهه االصدار

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

ثالث سنوات السوق العصري / مقابل المحكمة  12م2 70/32-70/31 حوانيت  1

ثالث سنوات السوق العصري / مقابل كراج الشرمان 19م2 11/9 حانوت 2

سنة واحدة بداية سوق العباسية القديم 18م2 14/43 حانوت 3

سنة واحدة بداية سوق العباسية القديم 14م2 14/3-14/5 حوانيت 4

ثالث سنوات الشارع الفرعي / مقابل كراج ال بدير 18م2 14/35 حانوت 5

سنة واحدة منتصف السوق 27,52م2 14/52 حانوت 6

سنة واحدة مجاور دائرة احوال العباسية 6,25م2 10/9 كشك 7

العدد / 287
التاريخ 2021/11/2

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

ع.املدير العام
رئيس جملس االدارة 
مدير اهلياة التجارية

ايثار داود سلامن

مدة التاجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت
سنة واحدة  مجاور مستشفى الصدر التعليمي 50م2 بال/881 كشك عدد )2( 1

ثالث 
سنوات

مقابلة للقطعة المرقمة 
 3/31411 1500م2 بال ساحة باعة متجولين 2

ثالث 
سنوات -- 2500م2 بال/902 مخزن لبيع 

السيراميك 3

العدد / 292
التاريخ 2021/11/3

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

أ.د عامر عيل حسني العطوي 
رئيس اجلامعة /وكالة

القيمة التقديرية  الغاية من االيجار  الموقع العقار ت

5,600,000 استنساخ وبيع قرطاسية والمستلزمات الدراسية 
فقط  كلية االدارة واالقتصاد ) محاسبة(  كشك 1

6,500,000 استنساخ وبيع قرطاسية والمستلزمات الدراسية 
فقط 

كلية االدارة واالقتصاد ) علوم مالية 
ومصرفية(  كشك 2

6,000,000 استنساخ وبيع قرطاسية والمستلزمات الدراسية 
فقط  كلية طب االسنان كشك 3

5,000,000 استنساخ وبيع قرطاسية والمستلزمات الدراسية 
فقط  كلية الصيدلة  كشك 4

7,600,000 استنساخ وبيع قرطاسية والمستلزمات الدراسية 
فقط  كلية التربية للعلوم الصرفة كشك 5

5,000,000 استنساخ وبيع قرطاسية والمستلزمات الدراسية 
فقط  كلية التربية االساسية كشك 6

7,500,000 استنساخ وبيع قرطاسية والمستلزمات الدراسية 
فقط  التربية للعلوم االنسانية كشك 7

5,000,000 استنساخ وبيع قرطاسية والمستلزمات الدراسية 
فقط  كلية الزراعة كشك 8

8,000,000 استنساخ وبيع قرطاسية والمستلزمات الدراسية 
فقط  كلية العلوم  كشك 9

8,000,000 بيع ماكوالت ومشروبات لمواد مسبقة الصنع فقط  التربية االساسية كشك 10

8,000,000 بيع ماكوالت ومشروبات لمواد مسبقة الصنع فقط  غذائية التربية للعلوم االنسانية كشك 11

4,000,000 بيع ماكوالت ومشروبات لمواد مسبقة الصنع فقط  كلية الصيدلة كشك 12

9,500,000
بيع ماكوالت ومشروبات ومواد غذائية وفواكه 

وخضر ومواد مسبقة الصنع واكسسوارات 
وقرطاسية وكل ما تحتاجه الطالبات 

االقسام الداخلية كشك 13

6,000,000 اكسسوارات وهدايا ومواد تجميل  كلية االدارة واالقتصاد كشك 14

3,250,000 معجنات ومثلجات ومشروبات باردة وحارة فقط  بالقرب من كلية العلوم قطعة ارض  15

6,300,000 بيع كافة خطوط الشبكات وصيانتها وتبديلها 
واكسسوارات الهواتف مع منفذ لصرف الرواتب  كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة كشك 16

8,000,000 تصوير فوتوغراف وفيديو  جوال تصوير الحرم 
الجامعي 17

65,000,000 كافة الماكوالت والمشروبات فقط بالقرب من كلية الزراعة نادي الجامعة 
المركزي 18

25,000,000 كافة الماكوالت والمشروبات فقط كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة نادي 19

5,000,000 كافة الماكوالت والمشروبات فقط كلية الطب نادي المجموعة 
الطبية 20

5,000,000 انتاج وجبات دجاج / لحم  محطة ابحاث كلية الزراعة /ام العكف قاعة دواجن 21
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مجلس القضاء االعىل

رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 341/ب2020/3

التاريخ :2021/11/9
اعالن

اىل املدعى عليها / فله جوده داود 
اق�ام املدع�ي ) الس�يد مدي�ر بلدي�ة 
النج�ف اضاف�ة لوظيفت�ه ( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة اع�اله والتي يطلب 
فيه�ا الحك�م )بابط�ال كاف�ة قيود 
العق�ار املرق�م 3/44344 حي امليالد   
واعادة تسجيله باس�م  دائرة املدعي 
ونظ�را  لوظيفت�ه   اضاف�ة  اع�اله  
ملجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة  
الرصاف�ة عليه قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني للحضور يف موع�د  املرافعة 
املصادف يف يوم  2021/11/22 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املسيب

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   235

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 9 هور 
الخان

الجنس:  دار
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  49, 82 ,1 اولك 
املشتمالت : 

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : تمام العقار

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف 
املس�يب يف املزاي�دة العلني�ة العق�ار 
للراه�ن  العائ�د  اع�اله  املوص�وف 
)ع�ي حس�ني( لق�اء طل�ب الدائ�ن 
املرته�ن ) امل�رف الصناعي( البالغ 
)10000000( ع�رة مالي�ني ديناراً 
فيه�ا  االش�راك  يف  الراغ�ب  فع�ىل 
مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة خ�الل )30( 
يوم�اً اعتباراً من الي�وم التايل لتاريخ 
ن�ر ه�ذا االع�الن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة 
مرفي�ة ال تقل عن 10% من القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغ�ة )            (  
ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف املسيب
������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املسيب

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   1235

املحل�ة او رقم واس�م املقاطعة : 8 م  
10 مويلحة

الجنس:  دار مفرزة محل
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  40 م ,2 اولك
املشتمالت : 

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : 

س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف 
املس�يب يف املزاي�دة العلني�ة العق�ار 
للراه�ن  العائ�د  اع�اله  املوص�وف 
طل�ب  لق�اء  كايف(  عبي�د  )إبراهي�م 
الدائن املرتهن ) امل�رف الصناعي( 
أربع�ة مالي�ني   )4000000( البال�غ 
ديناراً فعىل الراغب يف االش�راك فيها 
مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة خ�الل )30( 
يوم�اً اعتباراً من الي�وم التايل لتاريخ 
ن�ر ه�ذا االع�الن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة 
مرفي�ة ال تقل عن 10% من القيمة 
املقدرة للمبيع البالغة )40000000(

أربع�ون ملي�ون دين�اراً وان املزاي�دة 
س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً من 

اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف املسيب
������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف االنب�ار 

االتحادية 
دار القضاء يف الرطبة 

االحوال الشخصية 
العدد : 866 

التاريخ : 7 / 11 / 2021 
م / تبلي�غ املدعى عليه : كريم عالوي 

عوده 
للدعوى املرقم�ة 178 / ش / 2021 
واملقام�ة م�ن قب�ل املدعي�ة ) رتيبه 
ع�ي مضع�ن ( ع�ىل املدع�ى عليه ) 
كري�م عالوي ع�وده ( وال�ذي تطلب 
فيه�ا التفري�ق للرضر – ل�ذا اقتىض 
حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم 
قانونا ع�ىل موعد املرافع�ة املصادف 
21 / 11 / 2021 الس�اعة الع�ارشة 
صباح�ا ويف ح�ال عدم الحض�ور او 
من ينوب عنكم سوف تجري بحقكم 

املرافعة غيابيا ووفقا للقانون .
القايض 

عبد املجيد صالح عبد الرزاق

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 1128/ب2021/5 
التاريخ : 2021/11/7 

اعالن
اىل / املدع�ى عليه )صالح عبد الحس�ن 

مهدي( 
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2021/4/29 يف  1128/ب2021/5 
املدع�ى  )ال�زام  ب  الحك�م  واملتضم�ن 
عليه صالح عبد الحس�ن مهدي بتاديته 
للمدعي قرار محمد ش�الش مبلغا قدره 
2,800,000 مليون�ني وثمانمائ�ة ال�ف 
دين�ار عراق�ي والثابت يف وص�ل االمانة 
موض�وع الدع�وى  ولثب�وت مجهولي�ة 
املبل�غ  رشح  حس�ب  اقامت�ك  مح�ل 
القضائي واش�عار مختار حي الجامعة 
/1 احم�د ه�ادي الس�عداوي  ل�ذا تقرر 
تبليغك اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق الطع�ن 
ع�ىل القرار املذك�ور خالل امل�دة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه 
سيكتس�ب القرار املذك�ور درجة البتات  

وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 3526/ب2019/5
التاريخ 2021/10/12

اعالن
بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه 
املحكم�ة بازال�ة ش�يوع العق�ار املرقم 
) 3/21822 ح�ي الن�ر  ( يف النج�ف  
عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار 
املذكور اعاله واملبين�ة اوصافة وقيمته 
املق�درة ادناه فع�ىل الراغب�ني بالراء 
مراجع�ة ه�ذه املحكمة خالل خمس�ة 
عر يوما من اليوم الثاني لنر االعالن 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
البالغة 10% من القيمة املقدرة  بموجب 
صك مصدق الم�ر هذه املحكم�ة بداءة 
النج�ف وصادر من م�رف الرافدين / 
رق�م )7( يف النج�ف وس�تجري املزايدة 
واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة ع�ر من 
اليوم االخري من االعالن يف هذه املحكمة 
وعىل املشري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوصاف : العقار املرقم 3/21822 حي 
النر يف النجف عبارة عن عرصة فارغة 
ت�م وضع س�ياج ع�ىل واجهته�ا  فقط 
وبواجهة 10 مر ومساحة اجمالية 210 
مر غري مشغولة من احد لحظة الكشف 
وان القيمة املقدرة للعقار مبلغ مقداره 
) 47,000,000( سبعة واربعون  مليون 

دينار ال غريها
������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد /  حجة وفاة
التاريخ 2021/10/4

اىل  / املدعوه / سجى ابراهيم حسني
اعالن

ق�دم طالب حجة الوفاة  فطيمة س�عيد 
هاش�م طلبا اىل هذه املحكمة يروم فيه 
اس�تصدار حج�ة وف�اة بح�ق املدع�وه 
)سجى ابراهيم حسني( قررت املحكمة 
فعلي�ك  املحلي�ة  الصح�ف  يف  تبليغ�ك  
الحض�ور امامها خالل ع�رة ايام من 
تاريخ نر االعالن وبخالفه سيتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

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

جلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 3093/ب2020/1 
التاريخ : 2021/11/9 

اعالن
اىل / املدعى عليه )حميد قاسم باسم( 

اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2021/8/29 يف  3093/ب2020/1  
قي�د  )ابط�ال  ب  الحك�م  واملتضم�ن 
العقار املرق�م 1/6915 م3 حي القدس 
واملسجل بالقيد 64 شباط /2002 مجلد 
949 باس�م العراقي حميد قاس�م باسم 
واالبقاء عىل قيد العقار املرقم 1/6915 
واملس�جل  الق�دس  ح�ي   3 مقاطع�ة 
بالقيد 180/ايل�ول / 2000 مجلد 892 
واملس�جل باس�م مديرية بلدي�ة النجف   
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار 
ح�ي الجه�اد /6 جب�ار كري�م البديري 
لذا تق�رر تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور 
بصحيفتني محليت�ني يوميتني ولك حق 
الطع�ن عىل الق�رار املذكور خ�الل املدة 
املق�ررة بكافة ط�رق الطع�ن القانونية 
وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات  وفق االصول
القايض

عي عبد الرضا حسن 
������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 341/ب2020/3
التاريخ :2021/11/9

اعالن
اىل املدعى عليه / سعد ابراهيم مفتن 

اقام املدعي ) الس�يد مدير بلدية النجف 
اضاف�ة لوظيفت�ه ( الدع�وى البدائي�ة 
املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها الحكم 
املرق�م  العق�ار  )بابط�ال كاف�ة قي�ود 
3/44344 حي امليالد   واعادة تس�جيله 
باس�م  دائ�رة املدع�ي اع�اله  اضاف�ة 
لوظيفت�ه  ونظرا ملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة 
بداءة بغداد الجديدة االسدي  عليه قررت 
هذه املحكمة تبليغك اعالنا  بصحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني للحض�ور يف موع�د  
املرافعة املصادف يف يوم  2021/11/22 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2018/1274
التاريخ : 2021/11/8

اىل / املنفذ عليه / هاني مهدي عبيد
لقد تحقق لهذه املديرية من الجهات 
املختص�ه انك مجهول مح�ل االقامه 
ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت 
اومخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه 
, واس�تناداً للم�ادة )27( من قانون 
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفي�ذ الكوت خالل عرة 
يوم�اً تب�دأ م�ن الي�وم الت�ايل للنر 
ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش 
التنفي�ذ  باج�راءات  املديري�ة  ه�ذه 
الجربي وفق القانون : التبليغ بوقوع 
الحج�ز العق�ار املرق�م 10503/2 م 
38 الخاجية و حس�ب كتاب مديرية 
تس�جيل العق�ار االوىل املرق�م بالعدد 

12781 يف 2021/10/25 
منفذ العدل

عي رضا عي الخطاوي
������������������������������

اعالن
اس�تنادا إىل ق�رار الحك�م الصادر يف 
 2019 ب/   /39 املرقم�ة  الدع�وى 
وامل�ؤرخ يف 6/ 3/ 2019 املكتس�ب 
إزال�ة  املتضم�ن  القطعي�ة  الدرج�ة 
شيوع العقار املرقم 96 مقاطعة 29 
الوبل�ة بيعا واملدرج�ة اوصافة أدناه 
لذا تقرر وضعه يف املزايدة العلنية ملدة 
ثالثون يوما إعتب�ارا من التايل للنر 
فعىل من يرغب باملش�اركة يف املزايدة 
الخاص�ة ببيع العق�ار مراجعة هذه 
املحكمة يف الساعة الثانية عر ظهرا 
من اليوم الثالثني ملدة النر لالشراك 
باملزايدة عىل أن يودع الراغب بالراء 
دف�ع تأمين�ات ال تقل ع�ن 10% من 
قيمة العقار اذا كان من غري الركاء 
املستمس�كات  مع�ه  مس�تصحب 
املطلوب�ة التي تثبت ش�خصيته علما 
أن أج�ور الن�ر والداللي�ة واالعالن 

يتحملها املشري 
االوصاف 

1 � العق�ار املرق�م 96 مقاطع�ة 29 
الوبلة جنس�ه زراعي تس�قى سيحا 
يحت�وي عىل أش�جار النخيل عدد 16 
ودور س�كن عدد 3 مبنية من البلوك 
ومسقفة من الشيلمان درجة بنائها 

دون املتوسط 
2 � مس�احة العق�ار 18 دون�م و 18 

أولك
3 � تق�در قيمة العق�ار أرضا وبناءا 
58466000 دينار ثمانية وخمسون 
مليون وأربعمائة وستة وستون الف 

دينار 
القايض 

مهند محمد عي التميمي

وزارة النقل 
الرشكة العامة للسكك احلديد العراقية 

جلنة بيع والتاجري املركزية 
نرش اعالن 

تعلن الركة العامة للس�كك الحدي�د العراقية احدى تش�كيالت وزارة النقل عن اجراء 
املزاي�دة العلني�ة وف�ق قانون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رق�م 21 لس�نة 2013 النافذ 
لتاج�ري العقار املدرج تفاصيل�ه ادناه والعائد لركتنا والتي س�تجري املزايدة عليه يف 
محط�ة بغداد املركزية يف اليوم )30( من الي�وم التايل لنر االعالن يف الصحيفة يف تمام 
الس�اعة العارشة صباح�ا واذا وافق يوم املزايدة عطلة رس�مية فتكون املزايدة يف اليوم 
ال�ذي يليه من الدوام الرس�مي فعىل الراغبني باالش�راك  يف املزاي�دة الحضور يف الزمان 
واملكان املعنيني مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة املقدرة 
بصك مصدق معنون المر الركة العامة للس�كك الحديد او نقدا عىل ان تستكمل باقي 
التأمينات بالس�عر الذي ترس�و عليه املزايدة وعىل املزايد اس�تقدام براءة ذمة رضيبية 
وجل�ب املستمس�كات املطلوبة ) هوي�ة االحوال املدنية و ش�هادة الجنس�ية و بطاقة 
الس�كن والبطاقة التموينية االصلية واملصورة ( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
االعالن والخدمة البالغة 2% من قيمة االيجار السنوي ويتم تسديد بدل االيجار السنوي 
دفع�ة واحدة عند االحالة القطعية ويمكن االطالع ع�ىل العقار قبل موعد املزايدة وعىل 
من ترس�و عليه املزايدة تس�ديد ب�دل االيجار خالل مدة )30( يوم م�ن تاريخ املصادقة 
وبعكس�ه يعترب ناكال ويتحمل جميع االجراءات القانونية املرتبة عليه وعي من ترسو 
عليه املزايدة مراجعة شعبة االمالك والعقارات / يف مقر الركة لغرض تبليغه  باالحالة 

القطعية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
 بالنظر لعدم تقدم راغب  تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية  اليجار العقارات  املبينة تفاصيلها 
ادناه العائد اىل بلدية )القادس�ية( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة 
البلدية خالل فرة  )15( يوم من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النر وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه  من ايام 
العم�ل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كاف�ة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرس�مية وتكون مدة كرس خمس�ة ايام من تاريخ 

اجراءها 

الروط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله  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 وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته

3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مروع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم 
ووفقا لروط العقد املربم 

4 �  ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 �  تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني للعقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3  

6 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وخماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

المالحظات مدة االيجار رقم الملك نوع الملك  ت

سنة واحدة 55-11-8-6-5-4-3-2 كشك مقابل البريد 1

سنة واحدة 15 كشك مقابل المحكمة  2

سنة واحدة 46-45-43-42-41-40-39-38-28-24-22 كشك قرب محطة الوقود 3

سنة واحدة 31-30 كشك شارع السوق 4

سنة واحدة 32 كشك قرب مدرسة عقيل بن ابي 
طالب 5

سنة واحدة -80-79-76-75-70-69-68-67-66-65-64-60-59-58-57-56-54-53
89-81 كشك قرب المستشفى 6

سنة واحدة -36-34-31-30-27-26-25-24-22-19-17-15-11-9-7-6-5-4-3-1
49-46-41-40-39-38 حانوت شارع السوق 7

سنة واحدة 50ـ92-88-76-74-73-66-65-64 حانوت السوق العصري 8

سنة واحدة 119 مشتل قرب البيطرة  9

العدد : 94
التاريخ 2021/10/31

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي 

مدير ناحية القادسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

تامينات االيجار 
السنوي

مدة 
االيجار نوع االستخدام المشيدات التفاصيل ت

1,000,000
مليون دينارا 

 3
سنوات

معبر لجامعة 
الفراهيدي
االهلية

قطعة 
ارض

العقار الواقع على جزء 
من القطعة المرقمة 

1/39 مقاطعة 1 الخر 
بمساحة 250م2

1

املدير العام 
للرشكة العامة للسكك احلديد العراقية
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رياضة7
العدد )2486( االربعاء  10  تشرين الثاني  2021

مواجهات قوية يف بطولتي غرب 
آسيا للناشئني والشباب

             المستقبل العراقي/ متابعة

أجريت، أول أمس الثالثاء، قرعة بطولة غرب آسيا 
للناشئني، التي ستقام يف اململكة العربية السعودية 

من 5 إىل 15 ديمسرب / كانون األول املقبل. 
وجاءت القرعة كاآلتي:

املجموعة األوىل: لبنان العراق والسعودية. 
املجموعة الثانية: سوريا وفلسطني واإلمارات. 

املجموعة الثالثة: البحرين واليمن واألردن. 
 اما قرعة بطولة غرب آسيا للشباب والتي ستقام 
يف العراق من 20 نوفمبرب /ترشين الثاني الجاري 
حتى 1 ديسبمرب / كانبون األول املقببل، فجاءت 

كاآلتي: 
واليمبن  وفلسبطني  العبراق  األوىل:  املجموعبة 

والبحرين والكويت. 
واإلمبارات  وسبوريا  لبنبان  الثانيبة:  املجموعبة 

واألردن.

مدرب سوريا: املنتخب العراقي ليس يف أفضل حاالته 
وسنستغل هذه الثغرة

             المستقبل العراقي/ متابعة

قبال املدرب السبوري أحمبد الشبعار، إن 
مواجهبة منتخب بالده للعبراق، الخميس 
املقبل، يف إطار منافسات الجولة الخامسة 
مبن الدور الثالبث املؤهل ملونديبال 2022، 
مهمبة ومصرييبة وال تقبل القسبمة عىل 

اثنني.
ويحتل املنتخب السبوري املركز السبادس 
واألخبري باملجموعبة األوىل بنقطة وحيدة، 
فيمبا يتواجبد املنتخبب العراقبي باملركبز 

الخامس بثالث نقاط.
صحفبي  ترصيبح  يف  الشبعار  وأضباف 
:املنتخببان يبحثان عن الفبوز للمحافظة 
عىل أمبل التأهبل للملحبق اآلسبيوي، ألن 
منتخببي إيران وكوريبا الجنوبية يف طابق 

مختلف عن باقي منتخبات املجموعة«.

وتاببع: »املنتخبب العراقي ليبس يف أفضل 
حاالته، يعاني من مشباكل دفاعية، يجب 
استغاللها بشبكل مثايل، كما أنه لم ينجح 

يف تحقيبق أي فبوز، ولذلبك سبيعاني من 
ضغط كبري«.

وأردف: »املنتخب السبوري يجب أن يدخل 

املباريبات  املبباراة بشبكل مختلبف عبن 
خاصبة  هجومبي،  وبتكتيبك  السبابقة، 
أن العبينبا يتألقبون مبع فرقهبم املحلية 
كمحمبود املبواس وعمبر خريببني وعمر 

السومة، فهم يف قمة جاهزيتهم«.
وأكمبل: »عدد مبن مدافعينا لبم يلعبوا أي 
مباراة بسببب توقف الدوري وهذه سلبية 
كببرية، ورغبم ذلبك سبيقاتلون لتحقيبق 
فوز سبيعيد لنا الثقة واألمل وسبريفع من 
سبقف طموحاتنا باحتبالل باملركز الثالث 
باملجموعبة خلف إيران وكوريبا الجنوبية 

اللذين سيحسمان التأهل مبكرًا«.
وختم: »توقف الدوري كان طويال، وأدخل 
امللبل لالعبني، وكان يجب أن تلعب جولتني 
لتبقى أجواء املنافسبة بني الفبرق وكذلك 
لالعببي  بالنسببة  املباريبات  حساسبية 

املنتخب«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد  /5759 /ب2021/1

التاريخ 2021/11/8
اىل املدعى عليها / مقبولة عيل غيدان 

اقبام املدعبي رئيس ديبوان الوقف  الشبيعي اضاة 
لوظيفتبه الدعبوى البدائيبة املرقمبة اعباله والتي 
تطلب فيها الحكم بمنع معارضتك للمدعي اعاله يف 

الشقة املرقمة 8 الطابق االول
86828G1/3 جزء من العقار املرقم 

جزيبرة النجبف املجمع السبكني الوقفي وتسبليم 
الشقة خالية من الشبواغل ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي الشبهيد الصدر الرشيد حسني ريسان السالمي 
لذا قبررت هذه املحكمة تبليغبك اعالنا بصحيفتني 
املرافعبة  موعبد  يف  للحضبور  يوميتبني  محليتبني 
املصادف يف يوم 2021/11/28 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد  /5757 /ب2021/1

التاريخ 2021/11/8
اىل املدعى عليها / خديجة عبد الوهاب عز الدين 

اقبام املدعبي رئيس ديبوان الوقف  الشبيعي اضاة 
لوظيفتبه الدعبوى البدائيبة املرقمبة اعباله والتي 
تطلب فيها الحكم بمنع معارضتك للمدعي اعاله يف 

الشقة املرقمة 6 الطابق االول
86828G4/3 جزء من العقار املرقم 

جزيبرة النجبف املجمع السبكني الوقفي وتسبليم 
الشقة خالية من الشبواغل ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
حي الشبهيد الصدر الرشيد حسني ريسان السالمي 
لذا قبررت هذه املحكمة تبليغبك اعالنا بصحيفتني 
املرافعبة  موعبد  يف  للحضبور  يوميتبني  محليتبني 
املصادف يف يوم 2021/11/28 وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب

تنويه
نبرش يف صحيفة املسبتقبل العراقي بالعبدد 2484  
يف 2021/11/8   االعبالن الخاص بالرشكة العامة 
لتجبارة املبواد الغذائيبة  حيبث ورد سبهوا اضافة 
الفقرة  ) تسلسل 1 نوع املادة / معمل خط وتعبئة 
الشباي )كفبر فقبط ( مفقبودة معظبم اجبزاءه 
الكهربائية )املنشبا تركي الصنع (   العدد /1 واحد 
فقط  مبلغ التامينات القانونية 800000 ثمانمائة 

الف دينار فقط ( 
لذا اقتىض التنويه 

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
اعالن

تبليغ بالحضور اىل مديرية بلدية الكوفة 
اىل البرشكاء / 1 ب مائدة جاسبم مبوىس و  2 ب عيل 

رزاق عبد الله 
اقتبىض حضوركم اىل مديرية بلديبة الكوفة لغرض 
اصدار اجازة بناء للعقار املرقم 5118/19 مقاطعة 
18 علبوة الفحبل الواقبع يف الكوفبة حبي كنده 2 
ولكونكم رشكاء بالعقار اعاله وبما اني اجهل محل 
اقامتكبم  لذا تقرر تبليغكم بالحضور اىل مقر بلدية 

الكوفة عن طريق االعالن بصحيفة يومية رسمية 
الرشيك 

قاسم حسني غضيب

وزارة الصحة
دائرة العيادات الطبية الشعبية

شعبة العيادات الطبية الشعبية
يف النجف االرشف

اعالن
تحية طيبة ..

تعلبن مديريبة العيبادات الطبية الشبعبية يف النجف عن 
مزايدة علنية ليع مواد مستهلكة وفق قانون بيع وايجار 
امبوال الدولبة رقبم )1( لسبنة 2013 يف مقرهبا الكائن 
خلبف مستشبفى الحكيم قبرب اللجان الطبيبة بتاريخ 
2021/11/22 صباحا راجني الحضور يف املكان والزمان 
اعاله  مستصحبني 20% من مبلغ املواد نقدا مع التقدير

د . عالء باقر حسن 
مدير العيادات الطبية الشعبية 

يف النجف االرشف

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد:2144
التاريخ : 2021/11/9 

م/ نرش فقدان
للطلب املقدم من قبل املدعوه )نوره احمد ضاحي( التي 
تروم فيبه نصبها قيمة عىل زوجها املفقود )فارس عبيد 
ضاحبي( قررت هذه املحكمة نرش فقدان املدعو )فارس 
عبيبد ضاحي( الذي فقد يف محافظة صالح الدين بتاريخ 
2015/10/13 ولبم يعبرف مصريه لحبد االن وعىل من 
يعثر عليبه وتتوفر لديبه معلومات عنبه االتصال بذويه 
السباكنني يف )محافظة صالح الدين/ ناحية االسحاقي( 
او مركز رشطة االسبحاقي خالل شبهر مبن اليوم التايل 

لنرش اإلعالن... مع التقدير
القايض 

واثق جاسم اسود

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح املختصة بقضايا 

العنف االرسي يف النجف 
العدد: 214/ج/عنف ارسي /2021

التاريخ : 2021/10/14
اعالن

 اىل املتهم الهارب /سيف هادي ياسني 
حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )214/ج/عنف ارسي 
/2021( والخاصة باملشبتكي )سارة ميثم محمد ( وفق 
احبكام املبادة 416 قانبون العقوببات وملجهولية محل 
اقامتك حسبب االشعار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه 
قبررت املحكمة تبليغبك اعالنا  يف لوحبة االعالنات هذه 
املحكمبة ويف مركبز الرشطة التي يجبري التحقيق هذه 
القضيبة بوجوب الحضبور يف موعد املحاكمبة املصادف 
يبوم 2021/11/24 وعنبد عدم حضورك سبوف تجري 

محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد  /5758 /ب2021/1
التاريخ 2021/11/8

اىل املدعى عليه / عيل رضا حسني
اقام املدعي رئيس ديوان الوقف  الشيعي اضاة لوظيفته 
الدعبوى البدائية املرقمة اعباله والتي تطلب فيها الحكم 
بمنع معارضتك للمدعي اعاله يف الشقة املرقمة 2 طابق 

اريض 
86828G1/3 جزء من العقار املرقم 

جزيرة النجف املجمع السبكني الوقفي وتسبليم الشقة 
خالية من الشواغل ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبلغ القضائي واشبعار مختار حي الشهيد الصدر 
الرشيد حسني ريسان السبالمي لذا قررت هذه املحكمة 
تبليغبك اعالنا بصحيفتني محليتبني يوميتني للحضور يف 
موعد املرافعة املصادف يف يوم 2021/11/28 وعند عدم 
حضبورك او ارسبال من ينوب عنك قانونا سبوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  3797

التاريخ 2021/11/7
اىل  / املدعو / حيدر عبود محمد عيل 

اعالن
قبدم طالب حجة الوفباة عماد عبود محمبد عيل طلبا 
اىل هبذه املحكمة يروم فيه اسبتصدار حجة وفاة بحق 
املدعو )حيدر عبود محمد عيل ( قررت املحكمة تبليغك  
يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
ايبام مبن تاريخ نبرش االعبالن وبخالفه سبيتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

وزارة الصناعة واملعادن 
الرشكة العامة للسمنت العراقية

معاونية شؤون معامل السمنت اجلنوبية 
قسم القانونية 

اعالن مزايدة علنية 
تعلن الرشكة العامة للسمنت العراقية معاونية السمنت الجنوبية احدى تشكيالت 
وزارة الصناعبة واملعبادن عن اجراء مزايبدة علنية لبيع قطع االرايض السبكنية 
العائبدة اليهبا والبالغة )521( قطعة املفرزة من قطعبة االرض املرقم 897/1م3 
راك الحصوة يف محافظة النجف االرشف قضاء املناذرة املدرجه اوصافها يف ادناه 
اسبتنادا الحبكام املبادة )15/اوال( من قانون بيبع وايجار امبوال الدولة رقم 21 
لسبنة 2013 املعدل وسبتجري املزايدة يف مقر املعاونية الكائن يف قضاء الكوفة يف 
تمام السباعة )العارشة صباحبا ( بتوقيت بغداد وتعترب قائمبة املزايدة مفتوحة 
ملدة )30( يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن فعىل الراغبني باالشرتاك باملزايدة 
جلب املستمسكات الثبوتية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )%5( 
مبن القيمة التقديرية بصك مصدق ويتحمل من ترسبو عليه املزايدة اجور خدمة 
)2%( مبن ببدل البيع وبما يغطي كافة مصاريف اجور نبرش االعالن  واذا صادف 

موعد املزايدة عطلة رسمية فتمدد اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي 

املدير العام / رئيس جملس االدارة
للرشكة العامة للسمنت العراقية

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف 

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد : 2311/ش/2021

التاريخ : 2021/11/4
اعالن

اىل املدعى عليه / محمد هادي عيل
اصدرت هبذه املحكمة قرارها بالعبدد  2311/ش/2021 و 
املبؤرخ 2021/10/4 املتضمن الحكبم بتصديق الطالق الذي 
اوقعبه املدعى عليه محمد هادي عيل عىل املدعية فاتن هادي 
ملحبوار بتاريبخ 2021/6/20 ولعبدم تبليغك بقبرار الحكم 
حسب رشح املبلغ القضائي سالم عبسموىس واشعار املختار  
املبؤرخ يف 2021/10/27 املتضمن ارتحالك اىل جهة مجهولة 
وملجهوليبة محل اقامتك قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا يف 
صحيفتني محليتني بالقبرار املذكور وعند عدم اعرتاضك عىل 
القبرارر املذكور خالل املدة القانونية سبوف يكتسبب الحكم 

الدرجة القطعية 
وفق القانون

القايض
عيل لفته جادر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد  /5760 /ب2021/1

التاريخ 2021/11/8
اىل املدعى عليه / محمد نور احمد الياس 

اقبام املدعي رئيبس ديوان الوقف  الشبيعي اضباة لوظيفته 
الدعوى البدائية املرقمة اعاله والتي تطلب فيها الحكم بمنع 

معارضتك للمدعي اعاله يف الشقة املرقمة 2 طابق اريض
86828G4/3 جزء من العقار املرقم 

جزيرة النجف املجمع السبكني الوقفي وتسليم الشقة خالية 
من الشبواغل ولثببوت مجهولية محل اقامتك حسبب رشح 
املبلغ القضائي واشبعار مختار حي الشبهيد الصدر الرشبيد 
حسني ريسان السالمي لذا قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا 
بصحيفتبني محليتبني يوميتبني للحضبور يف موعبد املرافعة 
املصادف يف يوم 2021/11/28 وعند عدم حضورك او ارسال 
مبن ينوب عنك قانونا سبوف تجبري املرافعة بحقبك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

اقرب نقطة دالة القيمة التقديرية وصف العقارات رقم القطعة

قرب سايلو 
المناذرة

53,000 ثالثة وخمسون 
الف دينار للمتر المربع 

والواحد
عرصات خالية

القطع السكنية المرقمة من 
تسلسل 5663/1 الى تسلسل 
6195/1 م3  راك الحصوة
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سامان نوح

م�ن املصطلحات الش�عبية املتداول�ة بني املواطنني بش�كل يومي 
)النص�ب واالحتي�ال( والت�ي ُيقص�د بها هن�ا ما يق�وم به بعض 
االش�خاص باالحتي�ال او الك�ذب او الخداع ملواط�ن اخر من اجل 
الرتب�ح واملنفعة عىل حس�اب الغري مس�تغالً بذلك ع�دم دراية او 

معرفة كاملة بموضوع معني.
 وترجع هذه التسمية اىل املادة 456 من قانون العقوبات العراقي 
رقم 111 لس�نة 1969 )املعدل(، حيُث اُس�تخدمت ه�ذه العبارة 
بشكل عفوي وتم تداولها بشكل مخترص بعبارة )56(، واصبحت 
معروفة لدى الصغري والكبري وحتى صارت محل س�خرية ومزاح 

بني االصدقاء عند عدم الوفاء بموعد معني او كذا.
ورغم ذلك ُتعترب هذه الجريمة من الجرائم التي فرض القانون عىل 
مرتكبها عقوب�ة الحبس وقد تصل اىل الس�جن يف بعض الحاالت، 
ومن هن�ا يتضح خطورة هذه الجريمة التي لها مس�اس مبارش 

بحقوق املواطنني والرضر الناجم عنها.
وم�ن هن�ا ننطلق بموضوعن�ا لهذا الي�وم وهي عملي�ات النصب 
الت�ي تصدر من بعض مختربات التحليالت املرضية والتي انترشت 
وبش�كل كبري جداً كانتش�ار الكافيهات واملقاهي واملالهي الليلية 
والت�ي ال تحت�اج اىل عناء مجرد رشاء جهاز او جهازين وتش�غيل 
بعض الذين حصلوا عىل شهادات خربة من احدى مقاهي بريوت، 
وتأج�ري مكان ق�رب مجمع اطباء وتس�جيله بأس�م اح�د الذين 
يحملون شهادة متخصصة )وطبعاً باالسم فقط وبمقابل مادي( 
مع تشغيل فتيات ممن يضعن 5 كيلو غرام مكياج عىل وجوههن، 
لينطل�ق مارثون النصب واالحتي�ال عىل املواطن�ني االبرياء الذين 
اصابهم امل�رض لينفق ما حصل عليه بجهد ع�ىل عيادات االطباء 
وغ�الء الدواء لتتلقاهم بعض تلك املختربات لتمتص ما يف جيوبهم 
قب�ل دمائهم وبالتايل تعطيهم نتائج كاذبة وغري صحيحة وبالتايل 
قد ُتحط�م احالم هؤالء املس�اكني وتكرس معنوياتهم وُتعيش�هم 
بوه�م امل�رض وتعاطي الع�الج والذي حتم�اً له اث�ار جانبية عىل 

صحتهم.
ان مثل ه�ذه املختربات التي تعمد النص�ب والتحايل عىل املواطن 
والتي كان من املفرتض ان تكون باب للفرج وفاتحة امل للمريض 
ال�ذي ينتظ�ر النتائج املطمئنة وفق املنظ�ور العام ألصحاب املهن 
الصحي�ة بأنهم مص�ادر الرحمة للمرىض والذي�ن ال حول لهم وال 

قوة.
وم�ن هنا ص�ار من املل�زم للجه�ات املعني�ة متابعة عم�ل هذه 
املختربات ومحاس�بة املخالفني منه�م ضماناً تحقيق كامل لألمن 

الصحي والوقائي للمواطن.

نح�و 100 ش�اب يهاجر يوميا م�ن دهوك، بحثا ع�ن »وطن بديل« 
يؤم�ن لهم »فرص عمل وس�قف يأويه�م وبعض املس�اواة« يقول 
صحفيون وناشطون متابعون مللف الهجرة، فيما األحزاب الحاكمة 
تتف�رج دون نفي وتعليق. يقول آخرون: ال الرقم أكرب فنس�بة %30 
مم�ن يرتكون االقليم يوميا، وهم باملئات، من دهوك املدينة الوديعة 
الجميل�ة الغنية، وربما األرقام تضاعفت هذه األيام رغم ان الطرق 
خط�رة وتش�كل تهديدا لحي�اة املهاجرين س�واء عرب بالروس�يا او 

تركيا.  
فيما أركان االتحاد الوطني تتفسخ وقوته تتبدد وربما هو يف طريقه 
لفقد معظم سلطته يف االقليم ويف بغداد، بل ان بعض جمهوره يقرأ 
سورة الفاتحة عليه، يلتقي قادته الكبار ومعظمهم وصلوا »ملرحلة 
االكسباير« بأجساد تتحرك بال صوت وال أثر وهم يتبادلون بعيونهم 
الح�رسات، يف اجتماعات هزلية كل يوم�ني، ليصوتوا باالجماع عىل 
كيفية صب�غ الجدران املتهاوية للبيت فيما األساس�ات كلها تتآكل 
تحت أقدامهم، ويتباحثوا »بعمق وروية« يف الرضورات املرحلية ويف 
االس�م والشعار الذي ستحمله الالفتة التي سيضعونها أعىل الجدار 

الخارجي للبيت )االتحاد الجديد(.  
وملواجهة أزمة ارتفاع اس�عار البنزين يف محافظات االقليم السعيد، 
يتوجه مئات وربما آالف السواق يوميا من دهوك واربيل اىل املوصل 
ملل�ئ خزان�ات س�ياراتهم بالبنزي�ن الرخيص م�ع رشاء حاجاتهم 
اليومية من لحوم وخرضاوات وفواكه ومستلزمات منزلية بأسعار 
مخفضة، ومع ما تحمله هذه الرحلة من مشقة والتي تتطلب أكثر 
من س�اعتني ذهابا وايابا، يتبادل السواق الكرد »نكات مرة« تنتهي 
بخاتم�ة تقول: والله مال واحد يتظاهر ضد حكومة نينوى وس�وء 
إدارته�ا! فلماذا ال تفتح بنزينخان�ات قريبة من دهوك واربيل حتى 

نتزود بالوقود منها بيرس بدل مشقة السفر كل هذه املسافة.  
ومع ت�وايل أخبار تس�ميم قادة االتح�اد الوطني الت�ي تتفاعل منذ 
أش�هر، اكتس�حت املجالس الكردية »نكتة مسمومة« تقول: »حتى 

السم يف االقليم طلع مغشوش، وال واحد مات به«!  
وتجاوز س�عر برميل النفط يف الس�وق العاملي�ة 80 دوالرا، وما زلت 
حكومة االقليم تتعثر يف رصف رواتب املوظفني، فمع مرور االسبوع 
األول من ش�هر ترشين الثاني لم يس�تلم موظف�و معظم الوزارات 
روات�ب الش�هر الفائت. يح�دث ذلك فيم�ا يردد مس�ؤولون ونواب 
معروف�ون وب�كل ش�فافية: املس�توردات زادت بل وحتى الرس�وم 
لكن العائدات الكمركية بقدرة قادرة انخفضت بنس�بة 50%، وفيما 
تضاعفت اس�عار النفط العاملية فان عائدات كل برميل نفط كردي 

مازالت دون ال�30 دوالراً للربميل!

رشكة أريبا العراق تفتتح مركز جديد لطباعة 
وإصداربطاقات الدفع يف بغداد

وزير الثقافة حيّدد موعد توزيع منحة 
الصحفيني والفنانني

حّدد وزير الثقافة حس�ن ناظم، موعد توزيع منحة 
الصحفي�ني والفنانني، فيما أش�ار اىل أك�رب عمليتي 

استعادة لآلثار العراقية.
إن  )واع(:  العراقي�ة  األنب�اء  لوكال�ة  ناظ�م  وق�ال 
»ال�وزارة طالبت بكتابني عاجلني اىل نقابتي الفنانني 
والصحفيني بارس�ال أس�ماء املس�تحقني للمنحة«، 

مبيناً أن«الوزارة جاهزة لتوزيع هذه املنحة«.
وأضاف أن »موعد توزيع املنحة يعتمد عىل ما تنجزه 
نقاب�ة الصحفي�ني والفنان�ني املهم�ات امللقات عىل 
عاتقهما يف اختيار أس�ماء املس�تحقني وارسالها اىل 
وزارة الثقافة ومن ثم توزيعها«، مش�رية اىل أن«منحة 
استحقاق كل صحفي وفنان غري معروفة حتى اآلن، ألن املبلغ الكيل املرصود يف املوازنة 

ليس كبرياً ،ولكن سنعمل بطريقة عادلة يف التوزيع«.
وعن اس�تعادة اآلث�ار، أكد ناظم أن »أكرب عمليتي اس�تعادة لآلث�ار العراقية حدثت يف 
تموز املايض عند زي�ارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اىل الواليات املتحدة 
يرافقه وفد من وزارة الثقافة«، الفتاً اىل أن »العملية أعادت 17 ألف قطعة أثرية، وبعد 
ش�هرين ذهبت اىل الواليات املتحدة االمريكية بصحبة وفد من وزارة الثقافة واستعدنا 

لوح كلكامش الشهري ومعه الكبش السومري«.
وتابع أن«هاتني العمليتني هما األكرب ضمن عمليات اس�تعادة اآلثار العراقية«، مشرياً 
اىل أن »الوزارة بصدد إقامة معرض لآلثار املس�رتدة وس�وف يعلن معه افتتاح املتحف 

العراقي للنص«.

 بغداد / خاص 

 أعلن�ت رشك�ة أريب�ا الع�راق للتقني�ات املعلوماتي�ة والدفع 
االلكرتوني عن افتت�اح مركز متتطور وحديث لطبع وإصدار 
لبطاق�ات الدفع يف بغ�داد، الع�راق. يتمتع ه�ذا املركز بأعىل 
مس�تويات األم�ان الخاصة بطب�ع البطاقات البالس�تيكية، 
وس�يقدم للبن�وك مجموعة واس�عة من تقني�ات الطبع  بما 
يف ذل�ك بطاق�ات الدفع الالس�لكية والبطاق�ات املعدنية، هذا 
باإلضاف�ة إىل خدمة رسيعة وعالية الج�ودة بغض النظر عن 
حج�م الطلبات.   ُيظهر افتتاح ه�ذا املركز قدرة الرشكة يف يف 
تقديم امليزة التنافس�ية الالزمة لعمالئها يف العراق واملنطقة، 
مما يجعلها إحدى الرشكات الرائدة يف  العراق التي تمتلك مثل 
هذه الس�عة بهذه املواصفات يف مرك�ز طباعة واحد متوافق 

 .PCI تماًما مع معايري امن البطاقات
وق�د تم تجهيز ه�ذا املركز اصدار بأجه�زة طباعة البطاقات 
املركزي�ة LX MATICA S7000 وذل�ك بالتع�اون مع رشكة 
 Matica Fintech الرشيك الرس�مي لرشكة InfotecSystems
. وتعت�رب هذه املاكنة من اح�دث وارسع األجهزة لدى رشكة 
الحل�ول  املتخصص�ة يف مج�ال  اإليطالي�ة   MaticaFintech
التكنولوجي�ة، وتتميز هذه االجهزة بالعدي�د من املواصفات 

كنق�ش البطاق�ات بتقنية اللي�زر، اىل جان�ب الرتميز الرقمي 
والتش�فري الذك�ي للبطاق�ات EMV، باإلضاف�ة اىل التغلي�ف 

االوتوماتيكي للبطاقات بعد اكتمال عملية الطباعة.
هذا باالضافة اىل الطباعة الحرارية املبارشة او النقش والنقر 
)embossing & indent(، كل ه�ذه العملي�ات تت�م برسع�ة 

متناهية تفوق 1000 بطاقة/ساعة.
وتعليًق�ا عىل ه�ذه االتفاقي�ة، رصح املدير املف�وض لرشكة 
اريبا العراق السيد عصام عدره »تلتزم رشكتنا تجاه السوق 
العراقية من خالل االستثمار يف أنظمة إصدار البطاقات األكثر 
تقدًم�ا وأماًنا من أجل تقدي�م خدمات عالي�ة الجودة ووقت 
قيايس لتس�ليم البطاقاتلعمالئنا، كما تهدف اريبا اىل توس�يع 
نطاق عمل الرشكة لتقديم احدث الخدمات للس�وق العراقية 

لتلبية جميع متطلبات الدفع االلكرتوني، »
كم�ا رصح الس�يد محم�د العوين�ي املدي�ر الع�ام ألنفوتي�ك 
سيس�تمز(“نحن فخورون بتعزيز عالقتنا مع رشكة أريبا يف 
توس�عها اإلقليمي يف العراق أيض�ا يف هذه املرحلة، وقد اثبتت 
رشكة Systems Infotec من خالل هذا التعاون عىل انه يمكن 
الوثوق بها لتنفيذ مثل هذه املشاريع الضخمة بفضل فريقها 
املتم�رس وخربتها الواس�عة كم�زود ألنظمة وحل�ول اصدار 

البطاقات. ».

املستقبل العراقي / نهلة الحمداني

نظمت منظمة الهجرة الدولية ورشة صحفية تختص بصحافة املواطن 
بمشاركة مدربني دوليني وصحفيني من البرصة. 

وقالت املدربة الدولية سارة الزوقري، يف حديث خاص لصحيفة املستقبل 
العراقي، ان هذه الورشة شارك فيها صحفيون من املؤسسات اإلعالمية 

املختلفة فضالً عن مشاركة هواة صحافة املواطن.
واوضحت الزوقري ان الورشة تستمر سبعة أيام وتم إعطاء املحارضات 
الخاصة بحقل الصحافة الحديثة وخصوصاً يف املجال الرقمي مع وجود 

تطور تكنلوجي بنقل املعلومات الصحفية.
وأشارت املدربة الصحفية إىل ان منصات السوشيل ميديا هي اآلن الرائجة 
بني اوس�اط الشعوب يف أنحاء العالم وأعطينا خالل املحارضات السابقة 
مح�ارضات بين�ا من خالله�ا موض�وع القص�ة الصحفي�ة، والتصدي 
للش�ائعات، وكيفي�ة كتاب�ة األخب�ار والتقاري�ر الصحفي�ة، والتصوير 

الفديوي والفوتغرايف.
وتابعت املدربة س�ارة الزوق�ري قائلة ان »هناك طاقات ش�بابية لديهم 
هواي�ة العمل الصحف�ي امليداني، وعىل غرار ذل�ك قامت منظمة الهجرة 
الدولي�ة باس�تقطاب وتدري�ب الش�باب وخصوص�اً أن هذه ال�دورات، 

السابقة والحالية منها، شارك فيها شباب من البرصة.
اىل ذلك، قال الكاتب والصحفي مرتىض طالب والذي يعمل يف قناة البرصة 
الفضائية ان تنظيم الورش�ة مهم بالنسبة للشباب الراغبني يف ممارسة 
العمل الصحفي وخصوصاً ما يتعلق بصياغة املواد الصحفية كالقصص 

والتقارير واألخبار.
 واوضح طالب ان الصحافة لدى الجيل الحديث تعتمد عىل األجهزة الذكية 
واملثال عىل ذلك هناك قنوات فضائية ومؤسس�ات إعالمية مختلفة بدأت 

تعتمد عىل املادة الصحفية التي تأتي عن طريق األجهزة الذكية. 
وأش�ار طالب أن هناك أحداث س�اخنة يصعب وص�ول الصحفيني اليها 
فبدأت تلك املؤسس�ات اإلعالمية تعتمد عىل صحافة املواطن الذين يكون 
يف منتصف تلك األحداث والكثري من الش�باب قاموا بتوثيق وأرسال املواد 
املص�ورة وتم أرس�الها لقنوات عربية وعاملية واألم�ر هذا يعترب من أهم 

األمور التي تنقل املعلومة للرأي العام.
ب�دوره، تح�دث املصور أبراهي�م رشخان عن إعطاء مح�ارضات تتعلق 
باإلعالم الرقمي، مش�رياً إىل ان املحارضة الت�ي أعطيت للمتدربني تتعلق 
بتصوي�ر املوبايل من خالل رصد األحداث الصحفية املهمة والتي تحتاج 
اىل دق�ة بالتوثيق وهذه املحارضات أيضاً ش�ملت كيفية تصوير االفالم 

الوثائقية واألفالم القصرية من خالل الهاتف النقال.
يذكر ان الدورة الخاصة ببناء الس�الم اس�تمرت لس�بعة ايام وقد شارك 
فيه�ا مدرب�ني دوليني بارزين من ال�دول العربية بينهم م�درب التصوير 
ال�دويل من جمهورية العراق ابراهيم رشخان واملدربتني الدوليتني س�ارة 

الزوقري وسارة عرفة.

دورة لصحافة املواطن يف أربيل: املشاركون 
من البرصة والشباب أكثرهم حضورًا 

بتنظيم اهلجرة الدولية وبإشراف مدربني دوليني

 طرح للبيع يف مزاد يقام،  يف جنوب كاليفورنيا، جهاز كمبيوتر خش�بي من 
ط�راز »آبل-1«، وهو أول حاس�وب طرحته رشكة التكنولوجيا يف األس�واق 

عام 1976، ويمكن أن يصل سعره إىل أكثر من مليون دوالر.
ولم تنتج الرشكة التي أسس�ها س�تيف فوزنياك وس�تيف جوبز سوى 200 
جهاز »آب�ل-1«، جمعت كلها يدويا عند جوبز، وبيع معظمها يف ذلك الوقت 
مقابل 666,66 دوالرا. وقدرت قيمة النسخة املعروضة يف املزاد العلني يف دار 
»جون موران« للمزادات يف مونروفيا، بالقرب من لوس أنجلوس، بما يراوح 
ب�ني 400 ألف و600 أل�ف دوالر، لكنها قد تباع بأكثر من ذلك، عىل ما يتوقع 
متخصصون. وبيع جهاز »آبل-1« كان ال يزال صالحا للعمل بأكثر من 900 

ألف دوالر عام 2014، يف مزاد أقامته دار »بونهامز«.
وق�ال الخبري ك�وري كوهني لصحيفة »لوس أنجل�وس تايمز« إن 60 جهاز 
»آبل-1« أحصيت حتى اليوم، لكن 20 منها فحسب، بينها ذلك الذي تطرحه 

دار »جون موران«، ال تزال تعمل.

مزاد عىل أول كمبيوتر أنتجته »آبل« 
وسعره قد يفوق مليون دوالر

الربيد العراقي يقفز ٢٦ مرتبة حسب تصنيف مؤرش التنمية الربيدية الصادر 
من املكتب الدويل لالحتاد الربيدي العاملي

اصدر املكت�ب الدويل لالتحاد الربي�دي العاملي 
تقريراً مل�ؤرش التنمية الربيدية لكافة االدارات 
الربيدي�ة العربية والعاملية حي�ث بني التقرير 
تط�ور االداء الربي�دي العراق�ي وتقدم�ه 26 
ادارات  بذل�ك ع�دة  مرتب�ة لالم�ام منافس�اً 
بريدي�ة عاملية وعربي�ة وذلك بس�بب التطور 
الهائ�ل والقف�زات النوعية يف الخدم�ات التي 
يقدمها الرببد العراقي واستحداث عدة انظمة 
متطورة يف العمل الربيدي حيث قام الربيد من 
خالل عدة فعاليات بتطوير التنمية التطويرية 
التي ادت اىل رفع مس�توى الربيد العراقي من 
خالل اش�رتاك الربي�د العراق�ي بمنصة الدعم 
الفن�ي  )ITSM( وتطبي�ق معاي�ري االتح�اد 

الربيدي العاملي للعمليات الربيدية واملحاسبية 
وانخراطه ضمن مرشوع التجارة االلكرتونية 
وكذلك تفعيل احداث الطريان ضمن اتفاقيات 
النق�ل الج�وي )م�رص للط�ريان _ س�لطنة 
عم�ان( مما ادى اىل التزاي�د امللحوظ يف حركة 
الربيد الصادر والتزايد امللحوظ يف حجم الربيد 
الصادر و غري ذلك من املشاريع املهمة يف حني 
 IPS(يسعى الربيد العراقي اىل احداث االنظمة
CDS _GCSS_( يذكر ان الربيد العراقي يسعى 
ومن خالل خط�وات واثقه بتطوي�ر خدماته 
الربيدي�ة وان يكون  عنرصاً نش�طاً وفعاالً يف 
االتحاد الربيد العاملي كونه من املؤسسني لهذا 

االتحاد وعضو فعال فيه.

اكتش�ف علماء »أعمق زلزال ع�ىل اإلطالق«، 
وقع تحت س�طح األرض ب��467 ميال )751 
اكتش�اف ع�ىل ه�ذا  أول  كيلوم�رتا(، وه�و 
العم�ق ولم يتوق�ع العلماء س�ابقا أن يكون 
هناك زلزال عىل هذا العمق، بس�بب الضغوط 
الش�ديدة، التي تؤدي عادة »النحناء وتشوه« 
يف الصخور، بدال من تكرسها بس�بب »طاقة 

مفاجئ�ة«. وت�م نرش البح�ث ال�ذي يحتوي 
عىل معلومات عن أعمق زل�زال، ألول مرة، يف 
يونيو املايض، بمجلة »جيوفيزيكال ريسريش 
ليرتز«، وه�و ارتداد لزلزال بق�وة 7.9 درجة، 
هز »أرخبي�ل جزر بونني«، قبالة الرب الرئييس 
لليابان، عام 2015. واكتشف الباحثون بقيادة 
عال�م الزالزل يف جامع�ة أريزونا، إريك كيرس، 

الزلزال األعمق باس�تخدام شبكة »هاي نت« 
اليابانية، وهي ش�بكة متطورة من املحطات 
للكش�ف عن الزالزل. وقال جون فيدال، عالم 
ال�زالزل بجامعة جنوب كاليفورنيا، والذي لم 
يش�ارك يف البحث، إن هذه الش�بكة اليابانية 
ه�ي »أق�وى نظ�ام للكش�ف ع�ن ال�زالزل« 

تستخدم حاليا. 

حدث نادر .. علامء يكتشفون أعمق زلزال عىل اإلطالق

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


