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صرف يعلن مصـرف الرافدين االدارة العامة/ االمالك عن تأجـير محالت عقار ا
ـرقم (٣ / ٣٤٥٠م/ ٣) وزيــريـة الـواقـعـة ضـمن بـنـايــة فـرعـنـا شـارع فـلـسـطـ ا
زايـدة العلـنية وفقـا الحكام قـانون بيع وايجـار اموال الدولـة رقم (٢١) لسنة با
ـدة (٣٠) يـوم تـبـدأ من الـيـوم الـتـالي لـنـشـر االعالن بـالـصـحف ـعـدل و ٢٠١٣ ا
الـرسمية واذا صادفت عطـلة رسمية فالـيوم الذي يليه فعـلى الراغب االشتراك
زايدة مراجعة مصـرف الرافدين/ االدارة العامة/ االمالك مستصحب معهم با
ـقدرة وبصك مصدق وستجري التأميـنات القانونية البـالغة (٢٠%) من القيمة ا
زايدة في الـساعة العـاشرة من صباح الـيوم االخير من نـشر االعالن ويتحمل ا
ـزايدة اجـور اخلدمة الـبالغـة(٢%) على ان يـتم تسديـد االيجار من ترسـو عليه ا

مقدما.
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م/ نشر مناقصة خارجية

مجلس القضاء االعلى
رئـاسـة اسـتـئـنـاف بـغـداد/ الـرصـافة

االحتادية
دار القضاء في الزهور

محكمة االحوال الشخصية
العدد/ ٥٥٩٥

التاريخ/  ٢٦ / ٥ / ٢٠١٩
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¦?U³?ł wK?Ž vM—© تولـد ١٩٨٠ شـغله ـدعو ® فـقد ا
كاسب يسكن احلسينية بتاريخ ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٦
حيث خرج من داره متوجها الى مكان عمله ولم
يعد حلـد االن على من تتوفر لـديه اي معلومات

ابالغ ذويه او هذه احملكمة.
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ـنـاطق يـنـمـو غـصن الـبـان في ا
االســتــوائــيــة ويــحــتــوي عــلى
الــبــروتـيــنـات والــفــيـتــامـيــنـات
ــعــادن ومــضــادات األكــسـدة وا
الــتـي تــســاعــد في إزالــة خاليــا
ـيــتـة وعـالج الـتــهـاب اجلــلــد ا
ــعــدة وداء ـــفــاصل وقـــرحــة ا ا
الــسـكــري وغــيـرهــا من مــشـاكل

اجلسم.
ويـقــول اخلـبــراء أنه مـنــخـفض
الـدهـون جـدا وال يـحـتـوي عـلى
الـكـولـيـستـرول الـضـار ويـوجد
في غـــصن الـــبـــان الـــعــديـــد من
ـركـبـات الـصـحـيـة الـضـرورية ا
لـلـصــحـة ومـنــهـا: فـيــتـامـ اي
وفــيــتــامـــ بي ورايــبــوفالفــ
والــنـيــاسـ وحــمض الـفــولـيك
وأسكـوربيك أسـيد والـكالـسيوم
والــــبــــوتــــاســــيــــوم واحلــــديــــد
غنيسيوم والفسفور والزنك. وا
ويعـد  غصن البان من الـنباتات
الــــضــــروريــــة فـي عالج بــــعض
مــشـــاكل اجلــسـم مــثل مـــشــاكل
ـــزمـــنــــة وفـــقـــر الـــدم الـــربــــو ا
ـفـاصـل والـسـرطـان والـتـهــاب ا

واإلمسـاك وتـنظـيم الـنسل وداء
الــســكــري واإلســهــال والــصـرع
عدة واألمعاء والتهاب وقرحة ا
وصـداع الـرأس ومـشاكـل القـلب
واألوعـــيــة الـــدمــويـــة وارتــفــاع
ضغط الدم وااللتهابات اجللدية
مــثل الــتــهـاب الــقــدم الــريـاضي
وقــــــشــــــرة الـــــرأس ولــــــدغـــــات

. الثعاب
امـا اآلثار اجلـانبيـة فيـعد غصن
الـبـان آمنـا عـنـد اسـتـخدامه عن
طريق الـفم بكـميـات منـاسبة (6

جرامات يوميا).
وقـــد تــــكـــون األوراق والـــبـــذور
والفاكـهة آمـنة عنـد تنـاولها عن
طـريـق الـفم ولـكـن يـجب جتـنب
تــنـاول اجلــذر ألنه قــد يـحــتـوي
عـلى مـادة سـامـة تـسـبب الـشـلل

وت. أو ا
ومن غـير اآلمن أيـضا اسـتخدام
غـصن الـبـان خالل فـتـرة احلـمل
أو الرضـاعة بسـبب عدم وجود
أي دراسات تثبت أو تشير مدى
سالمــة اســتــخـــدامــهــا في تــلك
الــفــتــرة وقــد يـتــســبب ذلك في

حدوث اإلجهاض.

جمهورية العراق 
عادن وزارة الصناعة وا

بيدات شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية وا
اعالن مناقصة عامة استيرادية 

اوراق غصن البان


