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احلرس الثوري يشخص وجود «قوى معارضة للجمهورية» يف كردستان ..ويوجه إنذارا أخريا قبل «القصف»

طهران لبغداد وأربيل :اطردوا «اإلرهاب» من أرضكم
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

بإشراف الفريق عماد حممد حممود
وكالة شؤون الرشطة تفك ألغاز
جرائم وتلقي القبض عىل مزورين
ص2
ورساق وخمالفني

املفوضية تستعد
إلجراء املحاكاة الثالثة واألخرية
ص2
لعملية االقرتاع

ج�ددت طهران ،أمس األح�د ،تحذيراتها لقادة
إقلي�م كردس�تان الع�راق وحكوم�ة بغ�داد،
بعدم الس�ماح ملا تس�ميهم «الزمر اإلرهابية»
بإقامة معس�كرات تدريبية ومهاجمة الحدود
االيرانية.
وأعل�ن رئي�س هيئ�ة اركان القوات املس�لحة
اإليرانية محمد حسني باقري أنهم سيوسعون
من عملياتهم العسكرية يف إقليم كردستان.
وأشار باقري إىل أنه «يجب أن ال يكون لألحزاب
الكردي�ة املعارض�ة إلي�ران أي مراك�ز تدريب،
مخيمات ،أو وس�ائل إعالمية ،أو مؤتمرات ،يف
إقليم كردستان».
وش�دد باقري عىل أنه «يف ه�ذه املرحلة حذرنا
تل�ك األحزاب ،من أجل تقليل األرضار البرشية،
لكننا سنوس�ع عملياتنا بشكل أكرب يف املرحلة
الثانية».من جانبه ،نفى مس�ؤول قيادة قوات
بيشمركة كردستان التابعة لحزب الديمقراطي
الكردس�تاني -إيران (حدكا) لشبكة أن تكون
إي�ران قد «وجهت لهم رس�ائل مبارشة او غري
مب�ارشة» .وه ّدد رئي�س هيئ�ة أركان القوات
املس�لحة اإليرانية بقيام قوات الحرس الثوري
اإليران�ي ب�� «القض�اء عىل جميع مؤسس�ات
هذه الجماعات اإلرهابية ،واستمرار العمليات
العس�كرية التي انطلقت منذ اسبوعني» ،عادا ً
ّ
ح�ق الجمهورية اإلس�المية اإليرانية.
ذلك من
باق�ري ،خالل كلمته ،يف مراس�م تنصيب عزيز
نصري زاده كنائ�ب لرئيس هيئة أركان القوات
املسلحة اإليرانية.

التفاضيل ص2
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دعوة برملانية لتشكيل حمكمة خمتصة بمحاسبة مهريب األموال إىل اخلارج

سائـرون يلـوح لرئيـس الـوزراء املقبـل بـ « »6أشهر للقضـاء عىل الفسـاد

ص2

ص2

وزير الداخلية حيمل إىل األردن ملفات ضبط احلدود
ومكافحة اإلرهاب

بغداد  /المستقبل العراقي
التقى وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانمي،
أم�س األح�د ،رئي�س ال�وزراء االردن�ي
ونظريه ،وبحث معهم�ا تطوير العالقات
بني جمهورية العراق واململكة الهاشمية،
فيم�ا نق�ل رس�الة م�ن رئي�س ال�وزراء
مصطفى الكاظمي اىل الحكومة االردنية.
وذك�رت وزارة الداخلي�ة يف بي�ان ،تلق�ت
«املس�تقبل العراق�ي» نس�خة من�ه ،ان
«وزير الداخلي�ة عثمان الغانم�ي ،التقى
رئيس الوزراء االردني برش الخصاونة ،ويف
بداي�ة اللقاء نقل الغانمي تحيات وس�الم

طالبان تستنجد باملجتمع الدويل :نريد مساعدات
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا متحدث باسم حركة طالبان يف مدينة قندوز ،عاصمة
الوالية التي تحمل نفس االسم ،شمال أفغانستان املجتمع
الدويل إىل االس�تمرار يف تقديم املساعدات إىل بالده ،مشددا ً
عىل أن املتشددين اإلسالميني ليسوا إرهابيني.
وقال املتحدث باس�م والية «قن�دوز» ،مطيع الله روحاني
إن املعونات ،ربما تأخذ شكل استثمار أو مرشوعات إعادة
إعمار «أو أي نوع من املس�اعدات اإلنس�انية للحكومة أو
ملواطن�ي أفغانس�تان» ،وذلك يف طلب موج�ه إىل «املجتمع
ال�دويل ،بما يف ذل�ك أملاني�ا» .وأضاف املتح�دث أن طالبان

حمافظ بغداد يفتتح
متـنـزهـ ًا يف املحـمـوديـة:
«كان مكب ًا للنفايات»
ص3

رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي»،
ً
حكومة وش�عبا
مؤك�دا ً «حرص الع�راق
ع�ىل تطوير الع�راق مع اململك�ة االردنية
الهاشمية لكون البلدين تربطهما عالقات
اخوية متجذرة».
واش�اد الوزير بحسب البيان ب� «مستوى
التعاون والتنسيق االمني» ،مشددا ً عىل ان
«الحدود بني البلدين بقيت مستقرة وآمنة
رغم الظروف والتحديات».
وب�ني الغانم�ي إن «الوض�ع يف الع�راق
مس�تقر وآمن االمر الذي يسمح بالتوجه
نحو اعادة البناء» ،مشريا اىل ان «الجهات
املختصة انهت جمي�ع الرتتيبات الخاصة

باالنتخابات الربملانية يف العارش من الشهر
املقب�ل والت�ي ستش�هد وج�ود مراقب�ني
دوليني ووسائل إعالم وصحافة دولية».
م�ن جانبه أك�د رئي�س ال�وزراء االردني
ع�ىل «اهمي�ة العم�ل املش�رتك وتكثي�ف
التع�اون ب�ني البلدين بما يخ�دم املصالح
املش�رتكة» ،مش�يدا ً ب� «عم�ق العالقات
االخوي�ة الراس�خة الت�ي ترب�ط الع�راق
واالردن والحرص ع�ىل تعزيزها يف جميع
مج�االت التع�اون ،موكدا ً ح�رص بالده
عىل امن واس�تقرار العراق ومسرية البناء
فيه» .اىل ذلك التقى وزير الداخلية عثمان
الغانمي ،بحسب ماورد بالبيان« ،نظريه

االردني م�ازن الفراية ،وبحث معه جملة
م�ن املواضي�ع ذات االهتمام املش�رتك يف
مقدمته�ا مكافح�ة االره�اب والجريمة
وضبط الحدود وتبادل الخربات واملعلومات
لتوفري االمن وتعزيزه يف املنطقة».
واشاد وزيرالداخلية االردني ب� «مستوى
التعاون ب�ني البلدين وما تقوم به القوات
االمني�ة العراقي�ة ملكافح�ة االره�اب
والجريم�ة املنظمة» ،مثمن�ا ً «دور العراق
يف الحفاظ عىل اس�تقرار املنطقة وتعزيز
العالقات مع دول الجوار».

التفاضيل ص2

املشرتكة :اعتقال مطلوبني بينهم مخسة إرهابيني والعثور عىل ذخائر ومتفجرات

«س�وف ترح�ب كث�ريا ً باملس�اعدة» .وكان�ت طالب�ان قد
اس�تولت عىل والي�ة قن�دوز ،يف الثامن م�ن آب املايض ،يف
واحدة من سلسلة من التطورات الرسيعة ،التي شهدت يف
نهاية املطاف ،سيطرة الحركة عىل الدولة بأكملها .وكانت
آخر القوات األمريكية قد غادرت أفغانس�تان يف نهاية آب
املايض ،مما يمثل نهاية مهمة عس�كرية ،استمرت حوايل
عقدين من الزمان .وانتقد روحاني املجتمع الدويل بس�بب
دع�م ما وصفها بأنها «حكومة فاس�دة» يف أفغانس�تان،
عىل م�دار العرشين عام�ا املاضية ،لكن أوق�ف معوناته،
عندم�ا تولت طالبان الس�لطة .وتابع بالق�ول إن طالبان
جلبت السالم إىل أفغانستان ،مشريا ً «لسنا إرهابيني».

الكعبي يتفق مع الكاظمي عىل وجوب البدء بحملة إكساء قطاعات مدينة الصدر

الـقـضـاء يـنـاقـش اثـبـات الـنســب واعـتـمـاد تـحـلـيـل DNA

الصحة :وصول أكثر
من  400الف جرعة لقاح «كورونا»
اىل العراق
ص3

وزير النفط يعلن
إطالق مرشوع استثامر الغاز يف
حقيل النارصية والغراف
ص3

عيل رحيمة :الفوز
بالسوبر حيفز النوارس
لبطولة الدوري
ص7

ص2

ص2

ص2

مالية احلشد تطلق استامرة عودة املفسوخة عقودهم
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أطل��������ق�ت م���ديري�ة
الش�ؤون املالية العام�ة لهيئة
الح������ش�د الش������عبي
اس�تمارة ع�ودة املفس�وخة
عقودهم.
وكان رئي�س هي�أة الحش�د
الش�عبي ،فالح الفياض ،أعلن
يف  13م�ن الش�هر الج�اري
عودة املفس�وخة ع���قودهم
من الحش�د اىل الخدم�ة ويبلغ
عددهم  30الفاً.

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

االثنين

العدد (20 )2454

أيلول 2021

السنة السادسة

معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ( ) 967

www.almustakbalpaper.net

احلرس الثوري يشخص وجود «قوى معارضة للجمهورية» يف كردستان ..ويوجه إنذاراً أخرياً قبل «القصف»

طهران لبغداد وأربيل :اطردوا «اإلرهاب» من أرضكم

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

جددت طهران ،أمس األحد ،تحذيراتها
لقادة إقليم كردستان العراق وحكومة
بغ�داد ،بع�دم الس�ماح ملا تس�ميهم
«الزمر اإلرهابية» بإقامة معس�كرات
تدريبية ومهاجمة الحدود االيرانية.
وأعل�ن رئي�س هيئ�ة اركان الق�وات
املس�لحة اإليراني�ة محم�د حس�ن
باقري أنهم سيوسعون من عملياتهم
العسكرية يف إقليم كردستان.
وأش�ار باق�ري إىل أن�ه «يج�ب أن ال
يك�ون لألح�زاب الكردي�ة املعارض�ة
إليران أي مراكز تدريب ،مخيمات ،أو
وسائل إعالمية ،أو مؤتمرات ،يف إقليم
كردستان».
وش�دد باق�ري ع�ى أن�ه «يف ه�ذه
املرحل�ة حذرن�ا تل�ك األح�زاب ،م�ن
أج�ل تقلي�ل األرضار البرشي�ة ،لكننا
سنوس�ع عملياتن�ا بش�كل أك�ر يف
املرحل�ة الثانية».م�ن جانب�ه ،نف�ى
مس�ؤول قي�ادة ق�وات بيش�مركة
كردستان التابعة لحزب الديمقراطي
الكردس�تاني -إيران (حدكا) لشبكة
أن تك�ون إي�ران ق�د «وجه�ت له�م
ّ
وه�دد رئيس هيئة
رس�ائل مبارشة او غري مبارشة».
أركان القوات املس�لحة اإليراني�ة بقيام قوات الحرس
الث�وري اإليراني ب�� «القضاء عى جميع مؤسس�ات
ه�ذه الجماع�ات اإلرهابي�ة ،واس�تمرار العملي�ات

العس�كرية الت�ي انطلقت منذ اس�بوعن» ،ع�ادا ً ذلك
من ّ
حق الجمهورية اإلس�المية اإليرانية.باقري ،خالل
كلمته ،يف مراس�م تنصي�ب عزيز نص�ري زاده كنائب
لرئي�س هيئ�ة أركان الق�وات املس�لحة اإليرانية ،ويف
معرض الحديث عن أحزاب كوردس�تان إيران أشار إىل

أن «هؤالء زاد نش�اطهم خ�الل العام املايض بدعم من
أم�ريكا وإرسائيل والدول العربية» ،مؤكدا ً أن «إيران ال
تتحمّل هذه التجاوزات».
ودش�نت قوات الحرس الث�وري اإليراني أول عملياتها
العسكرية يف حدود إقليم كردستان العراق ،يف  8أيلول

 ،2021بقصف مناطق جنوب ورشق
إقليم كردستان ،واستمرت العمليات
إىل ما قبل يومن.
وقال محمد حس�ن باق�ري« :طالبنا
حكوم�ة إقليم كردس�تان والحكومة
االتحادي�ة العراقي�ة ،ب�أن يقوم�وا
بتقلي�ل مق�رات ه�ذه الجماع�ات
اإلرهابية والتص ّدي لنشاطاتهم ،لكن
وجودهم وتجاوزاتهم قد اس�تمرت»،
مؤك�دا أن�ه «إذا قام�وا بمواصل�ة
عملياته�م وتطوريه�ا ،س�نقوم
بالقضاء عليهم».
وأض�اف« :إن عملياتن�ا العس�كرية
الت�ي نفذناه�ا األس�بوعن املاضين
اس�تهدفت مرك�ز قي�ادة ه�ذه
الجماع�ات اإلرهابية ،وقب�ل تنفيذنا
العملي�ة وجهن�ا لهم تحذي�را ً لتقليل
الخس�ائر البرشي�ة» ،مه� ّدداً« :إذا
اس�تمرت نش�اطات الحزب سيواجه
بنش�اط أوس�ع م�ن الجمهوري�ة
اإلسالمية اإليرانية».
وب�دأت التهدي�دات اإليراني�ة ض�د
األح�زاب الكردي�ة املعارض�ة له�ا يف
 10آب  ،2021حي�ث طالب س�كرتري
املجلس اإليراني األعى لألمن القومي
خ�الل اجتماعه م�ع وزي�ر الخارجية العراق�ي فؤاد
حسن ،من الحكومة العراقية طرد األحزاب املعارضة
إلي�ران من إقلي�م كردس�تان ،حتى ال تق�وم إيران ب�
«عمل استباقي» ضدهم.
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وزير الداخلية حيمل إىل األردن ملفات ضبط احلدود ومكافحة اإلرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي
التقى وزي�ر الداخلية عثمان الغانمي ،أمس
األحد ،رئيس الوزراء االردني ونظريه ،وبحث
معهم�ا تطوي�ر العالق�ات ب�ن جمهوري�ة
العراق واململكة الهاشمية ،فيما نقل رسالة
م�ن رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي اىل
الحكومة االردنية.
وذك�رت وزارة الداخلي�ة يف بي�ان ،تلق�ت
«املستقبل العراقي» نس�خة منه ،ان «وزير
الداخلي�ة عثم�ان الغانم�ي ،التق�ى رئيس
ال�وزراء االردني برش الخصاون�ة ،ويف بداية

الكعبي يتفق مع الكاظمي
عىل وجوب البدء
بحملة إكساء قطاعات
مدينة الصدر
اتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي م�ع النائ�ب األول لرئيس
مجل�س الن�واب حس�ن الكعبي ،عى
وجوب البدء بحملة إكس�اء قطاعات
مدينة الصدر.
وق�ال بيان صادر ع�ن مكتب الكعبي
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
إن «الكاظم�ي اس�تقبل ،اليوم األحد،
النائ�ب األول لرئي�س مجل�س النواب
حس�ن كري�م الكعبي ،وج�رى خالل
اللقاء ،بحث س�بل إنجاح االنتخابات
املقبلة ،وتعزيز التنسيق بن السلطتن
التنفيذية والترشيعية ،ألجل أن تكون
ّ
املعر
انتخاب�ات ترشي�ن األول املقبل
الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي».
واتفق الكاظمي والكعبي ،وفق البيان،
التع�رض بالرضر
عى رضورة ع�دم
ّ
ملصالح الفق�راء ،والعم�ل الجاد عى
إيج�اد بدائل لهم قب�ل املبارشة بإزالة
التجاوزات.
وأك�د كذل�ك ،بحس�ب البي�ان ،ع�ى
وج�وب الب�دء بحمل�ة االكس�اء
والتطوير لقطاعات مدينة الصدر من
التخصيص�ات الت�ي ج�رى تضمينها
م�ن قب�ل مجل�س الن�واب لصال�ح
أمان�ة بغ�داد .وج�رى خ�الل اللقاء
بح�ث الواق�ع الخدم�ي يف العاصم�ة
بغ�داد ومدينة الصدر بش�كل خاص،
ومناقش�ة تفعي�ل موضوع�ة إع�ادة
بناء املدارس التي تم تهديمها يف زمن
الحكومات الس�ابقة مما كان له األثر
السلبي الكبري عى الطلبة.

اللق�اء نق�ل الغانمي تحيات وس�الم رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي» ،مؤكدا ً «حرص
ً
حكومة وش�عبا ع�ى تطوير العراق
العراق
مع اململكة االردنية الهاشمية لكون البلدين
تربطهما عالقات اخوية متجذرة».
واش�اد الوزير بحس�ب البيان ب� «مس�توى
التعاون والتنس�يق االمني» ،مش�ددا ً عى ان
«الح�دود بن البلدين بقيت مس�تقرة وآمنة
رغم الظروف والتحديات».
وبن الغانمي إن «الوضع يف العراق مس�تقر
وآمن االمر الذي يس�مح بالتوجه نحو اعادة
البن�اء» ،مش�ريا اىل ان «الجه�ات املختص�ة

عثم�ان الغانمي ،بحس�ب م�اورد بالبيان،
«نظريه االردني م�ازن الفراية ،وبحث معه
جملة م�ن املواضيع ذات االهتمام املش�رتك
يف مقدمته�ا مكافح�ة االره�اب والجريمة
وضبط الحدود وتب�ادل الخرات واملعلومات
لتوفري االمن وتعزيزه يف املنطقة».
واش�اد وزيرالداخلية االردني ب� «مس�توى
التع�اون بن البلدي�ن وما تقوم ب�ه القوات
االمنية العراقية ملكافحة االرهاب والجريمة
املنظم�ة» ،مثمن�ا ً «دور الع�راق يف الحفاظ
عى اس�تقرار املنطقة وتعزيز العالقات مع
دول الجوار».

انهت جميع الرتتيبات الخاصة باالنتخابات
الرملانية يف العارش من الش�هر املقبل والتي
ستش�هد وج�ود مراقب�ن دولين ووس�ائل
إعالم وصحافة دولية».
م�ن جانبه أك�د رئيس ال�وزراء االردني عى
«اهمية العمل املشرتك وتكثيف التعاون بن
البلدين بما يخدم املصالح املشرتكة» ،مشيدا ً
ب� «عم�ق العالقات االخوية الراس�خة التي
تربط العراق واالردن والحرص عى تعزيزها
يف جمي�ع مج�االت التعاون ،موك�دا ً حرص
ب�الده عى امن واس�تقرار العراق ومس�رية
البن�اء في�ه» .اىل ذلك التقى وزي�ر الداخلية

سائرون يلوح لرئيس الوزراء املقبل بـ « »6أشهر للقضاء عىل الفساد
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف النائب عن تحالف س�ائرون رياض املسعودي ،أمس
األحد ،عن خطة التيار لرئيس الوزراء املقبل ،مبينا ً أن التيار
سيمنح رئيس الوزراء مهلة  6أشهر لتحقيق نتائج ملموسة
بما يخص الفساد واالستثمار يف البالد.
وقال املس�عودي ،يف ترصيح صحفي ،إن «الحكومة ليس�ت
غنيم�ة والكابينة الوزاري�ة تؤدي إىل غاي�ات أهمها إصالح
العملية السياس�ية ،وقي�ام الحكوم�ة بواجباتها يف تطبيق
الرنام�ج الحكومي الذي تعد به واملنه�اج الوزاري وبالتايل

ايصال رسائل اطمئنان للشعب العراقي».
واش�ار اىل ،ان «التيار الصدري ال يهتم الس�م مرشح رئيس
ال�وزراء بقدر اعتم�اد املعايري الصحيحة وه�ذا ما أكد عليه
وزي�ر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يف بيان يوم أمس
بخصوص توجيه اتباع التيار يف االنتخابات املقبلة» ،مش�ريا
اىل ان «س�ائرون يمتلك عرشات األس�ماء املؤهلة سياس�يا
وعقائديا واجتماعيا بأن تكون مس�ؤولة وعند حس�ن ظن
الجميع ،لكن املوضوع سابق ألوانه».
ولف�ت إىل ان «رئي�س الحكومة املقبل نس�عى ان يكون من
التيار الصدري وسنتبنى رئيس الوزراء سواء كان صدريا او

غري صدري» ،مبينا ان «س�ائرون س�يمهل رئيس الحكومة
املقب�ل م�دة  6اش�هر ،أي حت�ى منتصف ع�ام  ،2022بأن
يكون قد حقق نتائج ملموسة عى ارض الواقع يف مكافحة
الفساد وتطوير االستثمار».
وكان «صال�ح محم����د العراق�ي» ،املع�روف بصف�ة
«وزي�ر» زعيم التيار الص�دري مقتدى الص�در ،قد دعا يوم
أم�س الس�بت ( 18أيل�ول  ،)2021أتباع التيار ومرش�حيه
لالنتخابات إىل االلتزام بالتقس�يمات املناطق������ية التي
تحددها «املاكنة االنتخابية الصدرية» من أجل «فوز جميع
املرشحن أو أغلبهم كماً».

بإشراف الفريق عماد حممد حممود
وكالة شؤون الرشطة تفك ألغاز جرائم وتلقي القبض عىل مزورين ورساق وخمالفني
بغداد  /المستقبل العراقي
ب�إرشاف وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محم�ود،
ّ
فك�ت القوات األمنية عدد م�ن ألغاز الجرائم
الجنائي�ة ،فيم�ا ألقت القبض ع�ى مزورين
ورساق ومخالفن يف بغداد واملحافظات.
وضبطت رشطة بغداد مخزنا يحوي كميات
من معسل «االركيلة» مخالفا ً للضوابط.
وذكرت وكال�ة الوزارة لش�ؤون الرشطة ان
«مفارز فوج طوارىء بغداد السادس التابع
اىل قيادة رشط�ة بغداد ترافقه�ا مفرزة من
جهاز االمن الوطني ومفرزة من دائرة صحة
الرصافة ضبطت مخزن�ا يحوي كميات من
مادة معسل االركيلة مخالفا ً لضوابط وزارة
الصحة العراقية» .واضافت «تم ضبط املواد
بمحرض ضبط اصويل وتسليم املواد اىل قسم
التفتي�ش الغذائ�ي يف دائرة صح�ة الرصافة
التخ�اذ اإلج�راءات الالزم�ة اصولي�ا وف�ق
القانون» .كما افادت وكالة الوزارة لشؤون
الرشط�ة بالقبض عى متهم�ة بتزوير صك

بقيمة  60الف دوالر يف العاصمة بغداد
واش�ارت الوكال�ة إىل ان «مف�ارز مديري�ة
مكافح�ة اج�رام بغ�داد  /مكت�ب إج�رام
الخ�رضاء تمكن�ت م�ن الق�اء القب�ض عى
متهم�ة لقيامه�ا بتزوير ص�ك بقيمة ()60
الف دوالر أمريكي ،حيث تم اتخاذ اإلجراءات
القانونية بحقها وتوقيفها وفق أحكام املادة
 2٩٥م�ن قان�ون العقوب�ات وتقديمه�ا إىل
القضاء لتنال جزاءها العادل».

إىل ذل�ك ،ألقت مفارز مكت�ب مكافحة اجرام
الكرام�ة القب�ض عى مته�م لقيامه برسقة
مبلغ مايل قدره ( )20الف دوالر أمريكي مع
مخش�الت ذهبية من إحدى الدور الس�كنية
رشق العاصمة بغداد.
واش�ار البي�ان إىل ان�ه» ت�م تدوي�ن أقوال�ه
باالع�رتاف ابتدائي�ا وقضائي�ا وق�رر قايض
التحقي�ق توقيفه وفق أحكام املادة  ٤٤٤من
قانون العقوبات وتقديم�ه إىل القضاء لينال
جزاءه العادل».
يف الغض�ون ،اعلن�ت وكالة الوزارة لش�ؤون
الرشط�ة القبض عى س�ارق هاتف مواطنة
لغرض ابتزازها مقابل مبالغ مالية
وذكر اع�الم الوكالة «بعد ورود ش�كوى من
أح�دى املواطن�ات اىل مركز رشط�ة املنصور
التاب�ع اىل قي�ادة رشط�ة محافظ�ة بغ�داد
تتعل�ق بقيام اح�د املتهمن برسق�ة هاتفها
وال�ذي يحتوي عى صور عائلية وش�خصية
وجه قائد رشطة بغداد بتش�كيل فريق عمل
متخص�ص للوص�ول إىل الس�ارق والقب�ض
عليه حيث اقدم الس�ارق عى ابت�زاز العائلة

وتهديدهم بنرش الصور».
واضاف البي�ان ،انه»عى الف�ور كثف فريق
العم�ل البحث والتح�ري و التوصل اىل املتهم
و استحصال املوافقة القضاء اللقاء القبض
عليه وتم القبض عى املتهم بعد نصب كمن
محكم وضبط جهاز الهاتف املرسوق بحوزته
و ضب�ط الجهاز بمحرض اصويل واصطحاب
املته�م اىل مرك�ز الرشطة التخ�اذ اإلجراءات
القانونية الالزمة بحقه وفق القانون».
كما اعلن�ت وزارة الداخلي�ة القبض عى 1٥
متهم�ا لحيازتهم م�واد مخ�درة يف عدد من
املحافظ�ات .وذك�ر بيان لل�وزارة ان مفارز
املديرية العام�ة ملكافحة املخدرات واملؤثرات
العقلية التابعة للداخلي�ة ،القبض عى ( 1٥
) متهم�ا يف محافظات ( الب�رصة ،وكربالء،
واألنبار  ،وكركوك ) وبحوزتهم ( )3000حبة
مخدرة ن�وع كبتاج�ون ومادة الكريس�تال
املخدرة إضافة إىل أدوات التعاطي املتنوعة.
واض�اف البيان ،انه تمت إحال�ة املتهمن إىل
القضاء وفق أحكام املواد القانونية الخاصة
بمكافحة املخدرات.
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دعوة برملانية لتشكيل حمكمة خمتصة
بمحاسبة مهريب األموال إىل اخلارج
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ت عض�و مجل�س الن�واب ندى
ش�اكر ،أم�س األح�د ،الحكوم�ة
إىل تش�كيل محكم�ة متخصص�ة
بمحاسبة الش�خصيات املتورطة يف
تهريب األم�وال العراقية ،عى غرار
النتائ�ج الت�ي خ�رج فيه�ا مؤتمر
اس�رتداد األموال املنهوب�ة يف بغداد.
وقالت ش�اكر ،يف ترصيح صحفي،
إن «حض�ور ونتائ�ج املؤتم�ر الذي
عق�د يف بغداد قب�ل أيام فيما يخص
اس�رتداد األموال العراقية املهربة إىل
الخ�ارج ،كانت جي�دة لكن نأمل أن
يتم تفعيل ما تم االتفاق حوله».
وأضاف�ت ش�اكر ،أن «اس�رتداد
األم�وال يحت�اج إىل جه�ود دولي�ة
وإقليمية ملساعدة العراق يف اسرتداد
أموال�ه املهرب�ة وع�ى الجمي�ع أن
يدرك خطورة آفة الفساد يف البالد».

وشددت شاكر ،عى «رضورة توحيد
الترشيعات واالتفاقيات بن العراق
والدول التي حرضت املؤتمر من أجل
التوصل إىل نتائج ملموس�ة» ،داعية
إىل «تش�كيل محكم�ة متخصص�ة
بمحاس�بة مهرب�ي األم�وال ال
ترتب�ط بجه�ة معينة وله�ا مطلق
الصالحي�ات يف البح�ث والتح�ري
واملحاس�بة».واحتضنت العاصم�ة
بغداد ،األربعاء املايض ،املؤتمر الدويل
السرتداد األموال املنهوبة ،الذي عقد
برعاي�ة رئي�س ال�وزراء ،مصطفى
الكاظم�ي ،وبمش�اركة رئي�س
الجامع�ة العربية أحم�د أبو الغيط
وع�دد م�ن وزراء الع�دل ورؤس�اء
مجال�س قض�اء وأجه�زة رقابي�ة،
فضالً عن ع�دد من مُ مثيل جمعيات
ومنظم�ات ،وش�خصيات قانوني�ة
وأكاديمي�ة وإعالمي�ة عربي�ة ذات
صلة بموضوعة مُ كافحة الفساد.

القضاء يناقش اثبات النسب واعتامد حتليل DNA
بغداد  /المستقبل العراقي
ناقش مجلس القضاء االعى ،أمس االحد ،موضوع اثبات النس�ب واعتماد
تحليل.DNA
وذكر بيان للمجلس تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان «معهد التطوير
القضائي ،عقد ورش�ة عمل حملت عنوان اثبات النس�ب واعتماد التحليل
(.« )DNA
واض�اف ،ان «الورش�ة ،تم�ت بحض�ور الق�ايض االق�دم لهيئ�ة االحوال
الش�خصية الق�ايض صالح ش�مخي عضو محكم�ة التميي�ز االتحادية،
فضال عن القضاة االوائل ملحاكم االحول الش�خصية يف رئاسات االستئناف
وتوزعت بتواجد قاض واحد لكل محكمة اس�تئناف ،باالضافة اىل حضور
ممثل دائرة الطب العديل حنان خليل محمود» .وأشار اىل أنه «تمت مناقشة
موضوع اثبات النسب واعتماد التحليل .»DNA

املفوضية تستعد إلجراء املحاكاة الثالثة
واألخرية لعملية االقرتاع
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت مفوضي�ة االنتخابات ،انها
تس�تعد إلج�راء املح�اكاة الثالث�ة
واألخ�رية قب�ل اج�راء االنتخابات
املبكرة يف  10ترشين األول املقبل.
وذك�ر بي�ان للمفوةضي�ة تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه
»:يف ض�وء التط�وّرات املتس�ارعة
لتحض�ريات مفوّضي�ة االنتخابات
لي�وم االق�رتاع النتخ�اب مجل�س
النوّاب يف العارش من ش�هر ترشين
األوّل م�ن الع�ام الح�ايل ،تس�تعد
املفوضي�ة إلجراء املح�اكاة الثالثة
واألخ�رية ي�وم 2021/٩/22

يف عم�وم أرج�اء الع�راق بواق�ع
محطتن يف كل مركز تسجيل البالغ
عدده�ا ( )107٩والتابع�ة ملكاتب
املحافظ�ات االنتخايي�ة كافة ،من
ضمنها املحطات يف املكتب الوطني
واملكات�ب االنتخابي�ة للتصوي�ت
الخاص».
وأش�ار اىل ان املح�اكاة األخ�رية
«سيكون بحضور الرشكة الكورية
املصنع�ة لألجه�زة االلكرتوني�ة
االنتخابي�ة والرشك�ة األملاني�ة
الفاحص�ة ومكت�ب األم�م املتحدة
للمس�اعدة االنتخابي�ة والوكال�ة
الدولية للنظم االنتخابية (آيفيس)،
فضال عن {األمن السراني}».

املشرتكة :اعتقال مطلوبني بينهم مخسة إرهابيني
والعثور عىل ذخائر ومتفجرات
بغداد  /المستقبل العراقي

تمكنت األجهزة األمنية املشرتكة ،أمس األحد ،القبض عى 1٥مطلوباً،بينهم
خمس�ة «إرهابين» والعثور ع�ى عبوات وذخائر محلي�ة ،ضمن عمليات
تأمن الزيارة األربعينية ،يف بغداد وبابل.
وذك�ر إعالم قي�ادة رشطة بابل ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه« ،خالل العمليات التعرضية املرافقة لخطة زيارة األربعينية  ،تمكنت
الق�وات املش�رتكة ضمن قاطع ناحية اإلس�كندرية من العث�ور عى «لغم
اريض مض�اد للدروع نوع ( )VSع�دد ، 2/عبوة محلية الصنع تتكون من
حاوية بالس�تيكية (جل�كان) حجم  ٥ل�رت بداخلها م�ادة ( )TNTوبارود
موص�ول بداخله فتيل كهربائ�ي نوع كورتكس بطول  1مرت  ،قذيفة عيار
 ٥7مل�م موصولة بداخله�ا قداحة اعتيادية فتيل اعتي�ادي  ،قذيفة مدفع
عي�ار  ٥7ملم عدد ، 3/رمانة يديوية هجومية عدد »7/وجاء ذلك « خالل
عملية واسعة نفذت ضمن منطقة البحريات».
رتكة ضمن قاطع قضاء املحاويل تمكنت
وأشار البيان إىل أن «القوات املش ِ
من العثور عى قنابل مدفعية من مخالفات النظام السابق تالفة  ،وكانت
عب�ارة عن «قذائف مدفع عي�ار  1٥٥ملم عدد ، ٩/وعيار  13٥ملم عدد1/
« .وضم�ن الخطة األمنية لتأمن الزيارة  ،أعلن�ت عمليات بغداد « اعتقال
( )1٥مطل�وب قضائياً ،بينهم خمس�ة متهمن باإلره�اب ،وضبط كدس
لألعتدة واملواد املتفجرة جنوب بغداد «.
وذك�ر بيان العملي�ات  « ،تمكنت (مديرية اس�تخبارات ومكافحة إرهاب
بغداد ،وفرقتي املش�اة السادس�ة والس�ابعة عرش والفرقة الثانية رشطة
اتحادية) من القاء القبض عى خمس�ة متهمن وف�ق املادة  1/٤إرهاب،
بع�د رص�د تواجدهم ضمن قواطع املس�ؤولية وبمتابع�ة ميدانية ونصب
كمائ�ن محكمة « .وأض�اف« ،تمكنت قوة م�ن اللواء ( )23فرقة املش�اة
الس�ابعة عرش م�ن ضبط كدس لألعت�دة واملواد املتفج�رة وهي مخلفات
حربي�ة لعصاب�ات داع�ش اإلرهابية ،يحتوي ع�ى :قاذف�ة  RBG7و()2
ص�اروخ قاذفة مضاد لألش�خاص ،وكيس مملوء بمادة ال�( )C٤ش�ديدة
االنفج�ار مع رشي�ط ( )BKCوكمي�����ة من العت�اد مختلفة االحجام،
جنوبي بغداد «.

3

محليات

العدد ( )2454االثنين  20ايلول 2021

حمافظ البرصة 98 :باملئة من سكنـة
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حمافظ بغداد يفتتح متنزه ًا يف املحمودية:
«كان مكب ًا للنفايات»

المستقبل العراقي /طالب ضاحي /عادل احمد

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

افتتلح محافظ بغداد محمد جابر العطا ،أمس األحد،
حدائلق ومتنزهات العطاء يف قضاء املحمودية بعد أن
كانت مكبا للنفايلات واالنقاض ،كما أعلن عن تنفيذ
مشاريع خدمية متعددة يف املحافظة.
وذكلر املكتلب االعامي ملحافظ بغلداد ،يف بيان تلقت
املسلتقبل العراقي نسلخة منله إن «املحافلظ افتتح
خال حفلل ،حرضه مديلري دوائر محافظلة بغداد
واالجهلزة االمنية ووجهاء وشليوخ القضلاء ،متنزه
حدائلق العطاء» ،مشلريا إىل أن «املتنلزه كان موقعا
للنفايلات ،واألن قد تحول إىل ثاني أكلرب املتنزهات يف
بغداد بمساحة  17دونمًا».
وبني أن «قضاء املحمودية شهد ثورة عمرانية كربى ،بعد
اإلعان عن ما يقارب الل ،%90من احياء املدينة مكتملة
الخدمات التي تتعلق جميعها بمشلاريع البنى التحتية

كشلف محافلظ البلرة أسلعد العيداني،
أمس األحد ،أن  %98من سكنة التجاوزات يف
املحافظة أتوا من محافظات اخرى.
وقلال العيدانلي يف بيلان تلقلت املسلتقبل
العراقي نسخة منه“ ،لدينا مشاريع متلكئة
يف البلرة بسلبب التجلاوزات” ،مبينلا أن
“ %98من سلكنة التجاوزات يف البرة أتوا
من محافظات اخرى”.وأضاف“ ،يوجد لدينا
مشلكلة العقلود يف وزارة الكهربلاء ،فهناك
من لديله خدمة اكثلر من  14سلنة عقد”،
موضحا أن “نفط البلرة يعم خرياته عىل
كل العراقيني بل عىل كل العالم ،والبريون
أوىل يف موضلوع الوظائلف داخلل املحافظة
ولهم حق االستمتاع بخرياتها”.

واملاء واملجاري والتبليط واملقرنص ،إذ تم تشغيل معمل
ً
فضا عن افتتاح
االسفلت املتوقف منذ عرشات السنني،
العرشات من املدارس ،وكذلك إنشلاء اسلواق نموذجية
تليق باألهايل وتنظيم عمل املتجاوزين».

جتارة احلبوب تعلن جتهيز « »٦حمافظات باحلنطة املقررة للحصة الثامنة
المستقبل العراقي  /عامر عبدالعزيز
اكدت وزارة التجارة استمرار مواقع الرشكة العامة
لتجلارة الحبلوب يف االنبلار والنجف و صلاح الدين
و املثنلى و الديوانيله و النارصيله تجهيز املطاحن
بالحصة الثامنة من خلطة الحنطة املقرره  ،اوضح
ذلك املهندس باسلم نعيم العكييل مدير عام الرشكة
العامة لتجارة الحبوب .
وقلال إن ماكاتنلا العامللة يف فلروع الرشكة كافة
اسلتنفرت جهلود وحداتهلا ذات العاقلة بتجهيلز

املطاحن بالوجبه االوىل من الحصة الثامنة لديمومة
توفري الطحني ضمن مفردات البطاقة التموينية .
واضاف ان فرع الرشكة يف االنبار جهز املطاحن هذا
اليوم بكمية (  ) 2245طن لحسلاب الحصة الثامنه
ليصبلح اجمايل ماتم تجهيزة لغاية اعداد هذا البيان
(  )5845الف طن من الحنطة .
وبلني ان مجملع الخورنلق املخزنلي التابلع لفرع
الرشكلة يف النجلف جهلز كميلة (  ) 528طلن من
الحنطة سلفة ( )%50من الحصة الثامنة .
وجهزت ماكاتنلا العاملة يف سلايلو النجف االفقي

املطاحن املخصصة بكمية ( ) 532طن من الحنطة.
« العكيليل « اشلار اىل ان ماكاتنا الفنيلة يف مواقع
فروع صاح الدين واملثنى وذي قار وبابل والديوانية
بلارشت بتجهيز املطاحن بالحنطلة املقررة للحصة
الثامنة  .حيث تم تجهيز املطاحن االهلية يف محافظة
صاح الدين بكميلة (  ) 504طن و تجهيز املطاحن
االهليلة يف ذي قار بالحصة املقلررة حيث تم تجهيز
(  )893طلن  ،و بارش فلرع املثنى تجهيز مطاحن
ملحافظلة بالحصة املقرره حيث تم تجهيز (. ) 448
من جانب اخر واصل اسطول وزارة التجارة عمليات

التعليم تكشف اجراءاهتا للعام الدرايس اجلديد:
مقرتحات لتوسعة مقاعد

بغداد /المستقبل العراقي

افصحت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
عن اجراءاتها املتعلقة باسلتئناف دوام طلبة
الجامعات واملعاهد الحكومية للعام الدرايس
الجديد .
وذكلر وكيلل وزارة التعليلم العايل للشلؤون
العلمية ياسلني العيثاوي ،ان اللوزارة اعدت
مقرتحلا اىل اللجنة العليا للصحة والسلامة
الوطنيلة ،بلان يكلون هنلاك دوام حضوري

والكرتونلي معلا يف العلام اللدرايس الجديد ،
وحسب تطورات املوقف الوبائي.
واضلاف ان «املقلرتح يتضملن ان يكلون
االمتحان والدوام حضوريا للمواد االساسية،
اما املواد االخرى الثانونيلة فيكون االمتحان
والدوام الكرتونيا « ،معربا عن امله بان يكون
العلام اللدرايس الجديلد متميزا علن العامني
الحايل واملنتهي».
وحول املطالبات بتوسلعة مقاعد الدراسلات
العليا ،اكد العيثاوي ان «العام الدرايس املايض

الصحة :وصول أكثر من  400الف
جرعة لقاح «كورونا» اىل العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الصحة والبيئة  /الرشكة العامة لتسلويق األدوية واملستلزمات
الطبية أمس األحد عن وصول شحنة جديدة من اللقاح املضاد لفريوس كورونا
املستجد.وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه فإن كمية
الجلرع تصلل إىل أكثر من  400اللف جرعة .واكدت الرشكة العامة لتسلويق
االدوية واملسلتلزمات الطبية بأنه تم توزيع الصناديق عىل أسلطول الربادات
املخصلص لنقل تلك الصناديق حيلث انطلقت تلك اللربادات وبوقت واحد اىل
نقاط التلقيح يف محافظات العراق كافة وبما فيها اقليم كردستان.

الرتبية واملعلمني :عالقة النقابة
بالوزارة تكاملية
بغداد /المستقبل العراقي
بحلث وزيلر الرتبيلة عليل حميلد
الدليملي مع نقيلب املعلمني عباس
السلوداني ،العمليلة الرتبويلة يف
العراق.وذكلرت اللوزارة يف بيلان
تلقلت املسلتقبل العراقلي نسلخة
منله ان وزيلر الرتبيلة عليل حميد
الدليمي التقى نقيب املعلمني عباس
السلوداني والوفد املرافق له  ،مبنيا ً
ان العاقلة القائملة بلني اللوزارة
والنقابة عاقة تكاملية ؛ نسعى من
خالها تطوير املعلم واملدرس مهنيا ً
ضمن مظللة التعليملات واألنظمة
والقوانلني املعملول بها.وبحلث

الدليمي خلال اللقاء امللف الرتبوي
ووضع الكلوادر التدريسلية  ،الفتا ً
اىل عملق الرشاكلة الحقيقيلة بلني
الوزارة والنقابة وسلعيهما الدؤوب
لتطويلر العمليلة الرتبويلة ،مؤكدا ً
االلتلزام بالعملل املشلرتك إلعلادة
مكانلة املعللم وامللدرس علىل حل ٍد
سلواء وتخفيلف معاناته.واضاف،
ان «أبلواب الوزارة مفتوحلة دائما ً
امام النقابة والتعاون هو شعارها،
وتحقيق الهدف النهائي للوصول اىل
أعىل مراتب التنسيق وتكامل االدوار
للنهلوض بعملها املهنلي والحفاظ
علىل حقلوق امللاكات التعليميلة
والتدريسة يف املؤسسة الرتبوية».

شهد  3توسعات ،لكن التوسعة االخرية اخذت
من خطة القبول لهذا العام  ،بالتايل املطالبات
الطابية حاليا بالتوسلعة لها حق حري يف
ذلك» ،مبينا ان «وزارة التعليم بصدد معالجة
تللك املطالبلات بمايتناسلب ملع الطاقلة
االسلتيعابية لاقسلام العلمية يف الجامعات،
ويتلاءم ملع خطلة القبلول واليؤثلر علىل
الطلبة».واضلاف ان «هناك بعض املقرتحات
ماتلزال علىل طاولة النقاش ستحسلم خال
االيام املقبلة».

بغداد  /المستقبل العراقي
تعتلزم وزارة االعملار واالسلكان والبلديلات العامة
وبالتعاون مع الهيئة الوطنية لاستثمار ،ابرام عقود
مشلاركة مع القطلاع الخلاص لتأهيل وتشلييد 84
محطة وزن وضمن ستة محاور.
ونقللت صحيفلة الصباح شلبه الرسلمية ،عن مدير
عام دائرة الطرق والجسلور ،حسلني جاسلم كاظم،
قولله إن «الدائلرة وضعلت خططا تشلغيلية جديدة
خاصلة بمحطات الوزن وضمن سلتة محاور للطرق
موزعلة بني محافظات الباد من شلمالها اىل جنوبها
وبالتعلاون ملع الهيئلة الوطنيلة لاسلتثمار» ،عادا
وجلود محطات للوزن «السلبيل الوحيد للحفاظ عىل
الطرق التي ترضرت بشلكل كبري نتيجة االحمال غري
القياسية للشاحنات املارة فيها».
ويعد طريق (بغلداد – كركوك) األكثر ترضرا واندثارا
بشلكل كبري ورسيع بسبب الحموالت الكبرية وكثافة
الشلاحنات التلي تسلتعمله قادملة ملن املحافظات
الشمالية اىل بغداد.
وبني كاظم يف السلياق ذاته أن «الدائرة وبالتعاون مع
الهيئة سلتعلن املحطلات الل  84كفرص اسلتثمارية
وبعقود مشلاركة ملع القطاع الخلاص وفق رشوط
محددة اعدتها الدائرة».
وتابلع ان «مشلاريع املحطات املذكلورة ،توزعت بني
اعملال تأهيل وصيانة لل  34منها ،والتي دمر البعض
منها عىل يد عصابات داعش االرهابية خال سطوتها
االثملة عىل بعلض املناطلق ،اىل جانب اعمال تشلييد
 50محطلة جديدة ملن خال انشلائها ضمن مواقع
حددتها الدائرة سلفا».

التخطيط :ارتفاع طفيف بمعدل التضخم لشهر آب املايض

بغداد /المستقبل العراقي

أعلنلت وزارة التخطيط ،أمس األحد( ،ارتفاع
معدل التضخم لشهر آب املايض ،بنسبة بلغت
( ،)%1.1مقارنلة بشلهر تموز الذي سلبقه،
واللذي شلهد ارتفاعلا بنسلبة( ،)%0.6فيما
أشلارت الوزارة اىل ان معدل التضخم السنوي
باملقارنلة ملع شلهر اب ملن العلام املايض
 ،2020شلهد ارتفاعا بنسلبة بلغت (.)%8.1
وقلال املتحلدث باسلم وزارة التخطيط ،عبد
الزهلرة الهنلداوي ،يف بيلان تلقت املسلتقبل
العراقلي نسلخة منله إن «الجهلاز املركزي

وزير النفط يعلن إطالق مرشوع استثامر
الغاز يف حقيل النارصية والغراف
بغداد  /المستقبل العراقي
بغداد  /املستقبل العراقي
أعللن وزيلر النفط احسلان عبلد الجبار،
أمس األحد ،عن إطاق مرشوع اسلتثمار
الغاز يف حقليل النارصية والغراف ،مؤكداً،
أن الحكوملة دعملت جميلع مشلاريع
النفط.
وقال عبلد الجبار يف كلمة لله خال حفل
اطلاق امللرشوع بمحافظة ذي قلار ،إنه
«بعد انتظلار أكثر من ثاث
سلنوات من العمل املستمر
لغاز الجنوب ،أطلق مرشوع
اسلتثمار الغلاز يف حقليل
النارصية والغراف» ،مؤكدا ً
أنهلا «خطلوة اقتصاديلة
مهمة».
وأضلاف أن «مشلاريع
اسلتثمار الغلاز ستسلهم
يف تنميلة وتوفلري فلرص
عمل ،وهي ضمن مشلاريع

Apago PDF Enhancer

عقود استثامرية لتأهيل
وتشييد  84حمطة وزن
ضمن  ٦حماور..

لإلحصاء ،ومن خال قسم االرقام القياسية،
يقوم بإعداد تقرير االرقام القياسلية ألسعار
املسلتهلك ،شلهريا ،والتلي تشلمل املتابعلة
امليدانية ملتغريات االسلعار ،ألكثر من ()333
سللعة وخدمة يف جميلع املحافظلات ،تمثل
( ،)%88ملن حجلم انفلاق اللكيل للأرسة
العراقيلة علىل السللع والخدمات».وقلال
الهنداوي ،إن «ارتفاع معدل التضخم يف شهر
آب املايض بنسبة ( )%1.1جاء متأثرا بارتفاع
أسلعار عدد من املجاميع السلعية يف االسواق
العراقية» ،مبينا أن «قسم االغذية واملرشوبات
غري الكحولية سجل ارتفاعا بنسبة (،)%4.5

مناقللة الحنطة ضمن الخطط املعدة لها حيث تمت
مناقللة الحنطلة املحلية من مركز تسلويق غماس
اىل فلرع النجف و بلغلت الكمية املنقوللة ( )4847
طن من اصل الكميلة البالغة (  )5000هذا ويواصل
اسلطول وزارة التجارة مناقللة الحنطة املحلية من
مجمع حبوب سلامراء اىل صومعلة تلعفر بكمية (
 )11118طلن هذا وتمت مناقللة حنطة محلية من
مجملع حبوب اللدور اىل فلرع التاجي حيلث بلغت
الكميلات (  )2360طلن ليسلهم يف رفلد مفلردات
البطاقة التموينية.

نتيجلة ارتفلاع اسلعار الخرضوات بنسلبة
( ،)%21.7والفواكه بنسلبة ( ،)%2.3والخبز
واللحوم والحبوب بنسبة ( ،)%0.9واالسماك
بنسلبة ( ،)%0.6واللبلن والجبلن والبيلض،
بنسلبة ( ،)%0.5ومنتجلات االغذية االخرى،
ارتفعت اسعارها بنسلبة ( ،)%0.1مشريا اىل
ان اسلعار قسلم املطاعم والفنادق سلجلت
ارتفاعلا هي االخلرى بنسلبة ( ،)%2.6فيما
شلهدت اسلعار قسلم التجهيلزات واملعدات
املنزليلة والصيانة ارتفاعا مقلداره (،)%0.1
متأثلرة بارتفاع مجموعة االثاث والتجهيزات
بنسبة (.)%0.1

التنميلة املسلتدامة واسلتثمار الطاقلات
العراقية ،فضاً عن تعدد مصادر االيرادات
للموازنة العامة».
وأشلار إىل أن «الحكوملة دعملت جميلع
مشلاريع النفلط» ،مبينلاً ،أن «ملرشوع
استثمار الغاز يف حقيل النارصية والغراف
كان من املفرتض له أن ينطلق العام 2018
 ،لكنه تأخلر حتى اليوم ،لذللك نحتاج اىل
االستمرار بالعمل».
وتابلع ،أن «الحكومة عىل أت ّم االسلتعداد
لتوفري جميع التسهيات».

بغداد /المستقبل العراقي

بحث الوكيل االداري لوزارة الهجرة واملهجرين كريم النوري مع السلفري السويرسي املعتمد لدى
العلراق املقيم يف عمان لوكس جارس سلبل ترسليخ وتعزيز اطر التعاون بلني البلدين بما يخص
اوضاع النازحلني داخل املخيمات املتبقية وتقديم الخدمات االغاثية لهم لحني عودتهم ملناطقهم
االصلية.وقال النوري ،حسب بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي العراقي نسخة منه ان الوزارة
تتطلع اىل دعم اكرب من قبل مجموعة دول االتحاد االوربي بشلكل عام وسلويرسا بشلكل خاص
لدعم االرس النازحة داخل املخيمات والعمل عىل تهيئة الظروف املائمة العادتهم ملناطقهم.وشدد
النوري عىل رضورة التزام املعايري واملبادئ االساسلية ضمن اطر حقوق اإلنسان حول عدم اتباع
العودة القرسية العادة الاجئني العراقيني يف دول املهجر اىل الباد وان تكون عودتهم بشكل طوعي
وبرغبة منهم  .من جانبه اشلاد السلفري السلويرسي بما قدمته الوزارة رغلم الظروف الصعبة
ومنهلا الوبائية وملا مر به العراق خال فرتة الحرب مع العصابلات االرهابية وطريقة التعاطي
بشكل جيد مع ملف النزوح .مشريا اىل  :وقوف سويرسا اىل جانب العراق  ،حيال ملف اعادة اعمار
املدن املترضرة جراء العمليات العسكرية واملساعدة يف تحقيق االستقرار واعادة الحياة الطبيعية
لها.واعلن عن تقديم باده قريبا مساعدات لدعم النازحني عرب االمم املتحدة.

االستثامر :إجراءات ستسبق إطالق
املرشوع السكني يف معسكر الغزالين
تحدثلت هيئلة االسلتثمار الوطنيلة ،أمس
األحلد ،علن وجود إجلراءات تسلبق خطوة
البدء بمرشوع «معسكر الغزالني» السكني
يف نينلوى .وقاللت رئيس هيئة االسلتثمار
الوطنية سلهى النجلار ،يف تريح للوكالة
إن «الهيئة مازالت يف املراحل األولية بشلأن
ملرشوع مُ عسلكر الغزالنلي السلكني يف
ً
الفتة إىل «وجود تعاون مع
مدينلة املوصل»،
الحكومة املحلية وهيئة اسلتثمار املحافظة
بشلأن امللرشوع» .وأضافلت ،أنه «سليتم
وضع (ماسرت كان) أوالً لتصميم املرشوع،

الكعبي يعلن املبارشة باملرشوع اخلدمي الكبري
يف حي املنتظر ومناطق جنوب الرصافة
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن حسلن كريلم الكعبي النائلب األول لرئيس مجللس النواب
عن انطاق املرشوع الخدملي الكبري بتأهيل منطقة حي املنتظر
بمدينلة الصدر ومناطلق جنلوب الرصافة  ،مؤكلدا ان املبارشة
بعمليات اكساء الطرقات وتطوير البنى التحتية وانشاء شبكات
اللرف الصحلي سليكون اعتبارا من يلوم غلد يف منطقة حي
املنتظر.
جلاء ذلك خال الزيارة التي اجراهلا اىل محافظة بغداد ،بحضور
عدد من شليوخ ووجهلاء منطقة حي املنتظلر يف مدينة الصدر،
والتقلى خالها محافظ بغداد محمد جابر العطا والكادر املتقدم
يف املحافظلة ،لاعلان عن بدء هذا املرشوع ،اللذي طال انتظاره
بعد مجموعة من املخاطبات واالجتماعات ومساهمته يف تضمني
التخصيصلات الازمة ملن قبل مجللس النلواب والتصويت لها
ضمن بند رصيح يف مرشوع قانون املوازنة .
ودعا النائب األول اهايل املنطقة ومناطق جنوب الرصافة للتعاون
ملع كلوادر الرشكلة املنفلذة والكلوادر الهندسلية يف املحافظة
الستكمال انجاز املرشوع بالشكل الائق واملتفق عليه  ،مشريا اىل
ان انجاز املشلاريع املتلكئة من شأنها استعادة جسور الثقة بني
املسلؤول واملواطلن اىل حد كبري  ،مثمنا الجهلود املبذولة من قبل
محافظ بغداد والكوادر الهندسلية والفنية واالدارية يف املحافظة
 ،مؤكدا ان العمل سيسلتمر حتى انجاز جميع املشلاريع املتلكئة
يف بغلداد من خال املتابعة وتفعيل الكتب واملخاطبات الرسلمية
الصادرة منه بشكل شخيص .

وزير الداخلية يعد اجلالية العراقية
يف األردن بحل إشكاالت اإلقامة واجلنسية
بغداد  /المستقبل العراقي

اهلجرة تبحث مع السفري السويرسي اوضاع النازحني
يف املخيامت املتبقية

بغداد /المستقبل العراقي

وأشلار إىل «انجاز تبليط  17حيا سكن ًيا يف املحمودية،
وهم كا من أحياء ،بدر ،والرشيد والرساي ،والنعمان،
ومنطقلة الجديلدة ،وأحيلاء الحسلني ،وطليطللة،
والبتلول ،واملوظفني ،والعسلكري ،والشلهداء ،وحي
اللل 16املفقوديلن ،واملدخللني الشلمايل والجنوبلي
لقضاء املحمودية ،والثورة ،والري ،والربيعي ،وشارع
النر».وكشف ،عن املبارشة بإعمال تطوير وإكساء
حلي املرتلى ،وإعادة تأهيلل حي السلام يف ناحية
اللطيفيلة ،وإكسلاء حيي الربيع والشلهداء يف ناحية
اليوسلفية» ،الفتلا إىل «افتتلاح ملرشوع فللرتة ماء
القعقاع املركزي ،ومد شلبكة ملجمع صدر اليوسفية،
لتغذية القرى غري املخدومة ضمن شبكة مرشوع ماء
اليوسلفية».وتابع أن «املحافظ ،ثمن الجهود املبذولة
ملديرية بلديات بغداد ولدائرة بلدية املحمودية املهندسة
فاطمة الخفاجي ،والعاملني معها ملا حققوه من منجز
خدمي واضح عىل أرض الواقع».

وعلىل أسلاس ذللك سليتم طلرح الفلرص
االستثمارية داخل املعسكر ،وبعدها سنعمل
عىل اسلتحصال جميع املوافقات للمشاريع
التي سنحصل عليها بما فيها تحويل األرض
ملن وزارة الدفاع « .ووافق مجلس الوزراء،
يف جلسلته االعتياديلة الحاديلة والثاثلني
املنعقلدة فللي محافظلة نينلوى بتاريلخ
 ،16/8/2021عىل تخصيص مسلاحة من
مُ عسلكر الغزالني إىل بلدية املوصل إلنشلاء
مرشوع اسلتثماري سكني عىل وفق قانون
االستثمار ( 13لسنة  ،)2006عىل ْ
أن ُيعرض
املرشوع باملزايدة العلنية بحسب ما يتطلبه
قرار مجلس الوزراء (  245لسنة .)2019

التقلى وزيلر الداخلية عثملان الغانملي ،أمس األحلد ،بالجالية
العراقيلة يف األردن ،وتفقلد أحوالهلم وبحلث معهلم علددا ملن
املواضيع ،واستمع اىل طلباتهم واحتياجاتهم.
وذكر بيان ملكتبه تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان الغانمي
«وعد بإرسلال فريلق عمل من وزارة الداخلية ،لحل االشلكاليات
التلي تتعلق بمديرية األحوال املدنيلة والجوازات واإلقامة والعمل
علىل تذليلل العقبلات واملعوقات التي لديهم بشلأن األملور التي
تخص الجنسية وغريها».
من جانبها ،قدمت الجالية العراقية «الشلكر والتقدير لوزير عىل
اهتمامه الكبري بهم واالستماع اىل طلباتهم».

املرور توقف العمل بمجمع
تسجيل املركبات يف النجف
بغداد  /المستقبل العراقي
قررت مديرية املرور العامة ،أمس األحد ،بإيقاف العمل يف مجمع
تسلجيل املركبات وإصدار إجلازت السلياقة يف محافظة النجف
اإلرشف.
وأشارت املديرية اىل ان االيقاف يستمر «اىل ما بعد زيارة االربعني
وذلك للزخم البرشي التي تشلهده املحافظة من زائري اربعينية
االمام الحسني (عليه السام)».

النفط تنعي مدير عام
«سومو» السابق
بغداد  /المستقبل العراقي

نعلت وزارة النفلط ،مدير عام رشكة تسلويق النفلط العراقية
سومو السابق الفقيد ضياء شمخي البكاء الذي تويف السبت.
وجلاء يف نعلي الوزارة ،اللذي تلقت املسلتقبل العراقي نسلخة
منله« ،لقد كان الفقيد مثاالً للمهنيلة وااللتزام الوظيفي ،عمل
بإخاص وتفان من اجل األرتقاء بالقطاعات واملواقع التي عمل
بها.
نبتهل اىل العيل القدير ان يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح
جناته ،وان يلهم أهله وذويه وزمائه الصرب والسلوان».

4

اعالنات

العدد ( )2454االثنين  20ايلول 2021

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن نكول ( )168والصادر يف 2021/9/16

اشارة اىل قرار االحالة املرقم (93و )94يف  2021/ 5/23وبناءا عىل ما جاء
بكتـاب مديرية بلدية ربيعه املرقـم  848و  849يف  2021/6/23ولنكول
صاحب الضم ..
تعلن اللجنة اعاله عن تأجر العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة
ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعه وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ()2013
وبطريقـة املزايدة العلنية فعىل الراغبن بااليجار مراجعة مديرية بلدية
ربيعه وخالل مدة ( )15ايام تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف
مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة
وستجري املزايدة يف اليوم االخر من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه
املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسديد باقي
بدل االيجار والرسـوم االخرى وابرام العقد خـالل مدة (ثالثون يوم) من
تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن
عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلن وكافة املصاريف
االخـرى املرتتبـة عىل ذلك اضافـة اىل مصادرة اماناته وعدم السـماح له
بالدخـول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد
املسـتاجر ناكال وتطبق بحقـه االجراءات القانونية املقتضاة وسـتكون
املزايـدة يوم الثالثاء املصـادف  2021/10/5يف مديرية بلديات نينوى يف
الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت
1

نوع العقار ورقمه
فرن

رقم القطعة والمقاطعة
2875/5م 66السعدة

2

انشاء عمارة تجارية

 2876/5م 66السعدة

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكمة جنح ابي الخصيب
العدد/37 :ج2021/
التاريخ2021/9/7 :
إعالن
إىل املتهم  /زاهر كريم هاتـو
حيـث تبـن إنك مجهـول محـل اإلقامـة والعنـوان وكونك
مطلوب امام هذه املحكمة يف القضية الجزائية املرقمة /37
ج 2021/وفـق احكام املادة ( )461مـن قانون العقوبات،
فقد اقتـى تبليغك بصحيفتن محليتـن وبالحضور أمام
هذه املحكمة صباح يـوم املحاكمة املوافق 2021/10/14
لتجيب عن التهمـة املوجهة اليك وبخالفه تجري محاكمتك
غيابيا ً وفق القانون.
القايض  /اياد احمد سعيد
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الرطبة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجددا
بنـاء عـىل الطلب املقدم اىل هـذه الدائرة بتاريـخ / 8 / 27
 2018لتسـجيل تمام العقار تسلسل  3076سهما من اصل
سهما باسم  /عبد السالم عارف جرب مجددا باعتبار حائزا له
بصفة املالك للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة
تمهيدا للتسجيل وفق احكام قانون التسجيل العقاري رقم
 43لسنة  1971قررنا اعالن هذا الطلب – فعىل كل من يدعي
بوجود عالقة او حقوق معينة عىل هذا العقار تقديم مالديه
مـن بينـات اىل هذه الدائرة خـالل مدة ثالثن يومـا اعتبارا
مـن اليوم التايل لنرش هذا االعـالن وكذلك الحضور يف موقع
العقـار يف السـاعة العارشة صباحا من اليـوم التايل النتهاء
مدة هذا االعالن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكشف الذي
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
دائرة التسجيل العقاري يف الرطبة
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلد
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 11 /
املحلة او رقم واسم املقاطعة 58 /دور املربعه
الجنس /دار خربة ايل اىل السقوط
النوع /ملك رصف
املساحة 153 /م2
الشاغل /اليوجد
مقدار املبيع 20,000,000 /عرشون مليون دينار
سـتبيع دائرة التسجيل العقاري بلد باملزايدة العلنية العقار
املوصوف اعاله العائد للراهن زينب عيل عبد الكريم و حنان
عـيل عبد الكريـم لقاء طلـب الدائن املرتهن مرصف اشـور
الدويل البالغ ( )41331000دينار فعىل الراغب يف االشـرتاك
مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما اعتبارا من اليوم التايل
لتاريخ نرش هذا االعالن مسـتصحبا معـه تامينات قانونية
نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة
للمبيع البالغة ( )20,000,000دينار ان املزايدة سـتجري يف
الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخر
القايض
عقيل عيل سبع محمد
مدير التسجيل العقاري يف بلد

املهندس
Enhancer
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

فقدان
فقد الوصـل الصادر من بلدية النعمانيـة املرقم 1754742
يف  2019 / 8 / 18بمبلـغ  414000اربعمائـة واربعة عرش
الـف دينار باسـم  /عبد الرزاق عليوي فعـىل من يعثر عليه
تسليمه اىل جهة االصدار .
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلد
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة25/126 /
املحلة او رقم واسم املقاطعة 48 /شطيطة وعبارة
الجنس /دار
النوع /ملك رصف
املساحة 2,85 /م2
املشـتمالت /غرفتـن نوم  +هـول  +اسـتقبال  +مطبخ +
مجموعة صحية وغرفة يف الطابق الثاني
الشاغل /املالك
مقدار املبيع120,000,000 /
سـتبيع دائرة التسجيل العقاري بلد باملزايدة العلنية العقار
املوصوف اعاله العائد للراهن حامد مهدي خضر لقاء طلب
الدائن املرتهن مرصف اشـور الدويل البالغ ()25,348,000
دينـار فعـىل الراغـب يف االشـرتاك مراجعـة هـذه الدائـرة
خـالل ( )30يوما اعتبـارا من اليوم التـايل لتاريخ نرش هذا
االعالن مسـتصحبا معه تامينات قانونيـة نقدية او كفالة
مرصفيـة ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة
( )120,000,000دينار ان املزايدة ستجري يف الساعة ()12
ظهرا من اليوم االخر
القايض
عقيل عيل سبع محمد
مدير التسجيل العقاري يف بلد
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلد
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة59 /
املحلة او رقم واسم املقاطعة 53 /دور البواسماعيل
الجنس /دارين مفرزة بصورة غر رسمية
النوع /ملك رصف
املساحة 119/25 /م2
املشـتمالت /دارين مفرزة غر رسـمية يحتوي كل دار عىل
غرفة ومطبخ وحمام وموزع
الشاغل /املالك
مقدار املبيع 30,000,000 /ثالثون مليون دينار
سـتبيع دائرة التسجيل العقاري بلد باملزايدة العلنية العقار
املوصـوف اعاله العائد للراهن محمد مجيد خلف لقاء طلب
الدائن املرتهن مرصف اشـور الدويل البالغ ()29,113,000
دينـار فعـىل الراغبـن يف االشـرتاك مراجعـة هـذه الدائرة
خـالل ( )30يوما اعتبـارا من اليوم التـايل لتاريخ نرش هذا
االعالن مسـتصحبا معه تامينات قانونيـة نقدية او كفالة
مرصفيـة ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة
( )2,911,000دينار ان املزايدة سـتجري يف السـاعة ()12
ظهرا من اليوم االخر
القايض
عقيل عيل سبع محمد
مدير التسجيل العقاري يف بلد
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اعالن اول ( )169والصادر يف 2021/9/16

اشارة اىل كتاب مديرية بلديات نينوى ـ قسم االمالك املرقم ()12062
يف 2021/8/30
تعلـن اللجنة اعاله عن تأجـر العقارات املدرجـه تفاصيلها يف ادناه
والعائـدة ملكيتها اىل مديرية بلدية فايدة وفقا الحكام القانون ()21
لسـنة ( )2013وبطريقـة املزايـدة العلنيـة فعىل الراغبـن بااليجار
مراجعـة مديرية بلديـة فايدة وخالل مدة ( )30يـوم تبدأ من اليوم
التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبن معهم التامينات القانونية
البالغـة ( )%50من القيمة املقدرة وسـتجري املزايدة يف اليوم االخر
مـن مدة االعالن ويتحمل من ترسـو عليه املزايـدة اجور نرش االعالن
واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتسـديد باقي بدل االيجار والرسوم
االخرى وابرام العقد خالل مدة (ثالثون يوم) من تاريخ تصديق قرار
االحالة وبخالفه يعترب املسـتاجر ناكال ويعـاد االعالن عن تأجر امللك
وعىل حسـاب الناكل وتحملـه فرق البدلن وكافـة املصاريف االخرى
املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول
باملزايـدة مجـددا مـع عدم جـواز التنازل عـن االحالـة وبخالفه يعد
املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون
املزايـدة يوم االربعاء املصـادف  2021/10/20يف مديرية بلدية فايدة
الساعة ( )12الثانية عرش ظهرا
*مالحظة  /مدة االيجار ثالث سنوات فقط
ت
1
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العـدد/1242:ش 2021/
التاريخ2021/9/19 :
اعالن
اىل املدعى عيل /سلوم رمیض حماد
أقامـت زوجتـك املدعيـة (باديـه محمـود احمـد) الدعوى
الرشعيـة املرقمـة /۱۲4۲ش ۲۰۲۱ /والتـي تطلـب فيهـا
التفريق وملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي
لدى هذه املحكمة وإشعار مختار منطقة الجالم  /سامراء
وشـهادة الشـاهدين واملصدق مـن قبـل قائمقامية قضاء
سامراء قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن
يوميتـن للحضـور بموعـد املرافعة املوافـق 2021/10/6
ويف حالـة عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا فسـتجري
املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض
كاظم متعب داود
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العـدد/ 1256:ش2021/
التاريخ2021/9/19 :
اعالن
اىل املدعى عليه /امن مزاحم حسن
أقامت زوجتك املدعية (هاجر نواف حسن) الدعوى الرشعية
املرقمـة /1256ش ۲۰۲۱ /والتـي تطلـب فيهـا التفريـق
وملجهولية محل اقامتك حسـب رشح املبلـغ القضائي لدى
هذه املحكمة وإشـعار مختار منطقة صالح الدين سامراء
وشـهادة الشـاهدين واملصدق مـن قبـل قائمقامية قضاء
سامراء قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتن محليتن
يوميتـن للحضـور بموعـد املرافعة املوافـق 2021/10/5
ويف حالـة عدم حضورك أو من ينوب عنك قانونا فسـتجري
املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.
القايض
كاظم متعب داود
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  /4793ش2021 /6
التاريخ 2021 / 9/19
اعالن
إىل املدعى عليه  /محمد قاسم حمودي
أقامـت املدعيـة زهـراء سـاهي عبـاس الدعـوى بالعـدد
 /4793ش 2021 /6أمـام هـذه املحكمة والقايض بنفقة
ماضية ومسـتمرة للمدعيـة ونفقة مسـتمرة لالطفال كل
نـور ورضا وملجهوليـة محل إقامتك وحسـب رشح القائم
بالتبليغ وأشـعار مختار حي السالم النجف قررت املحكمة
تبليغـك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة إعالنا بواسـطة
صحيفتـن محليتـن يوميتـن وعليك الحضـور أمام هذه
املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2021 /10 /6
الساعة التاسـعة صباحا ويف حالة عدم حضورك أو ارسال
مـن ينوب عنك قانونا سـوف تجري املرافعـة بحقك غيابيا
وعلنا وفق األصول
القايض
عباس عيل هادي

نوع العقار ورقمه
محطة تعبئة

رقم القطعة والمقاطعة
 371/1م  42فايدة

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (حيدر قحطان عبد الله) الذي يروم فيه
تبديل لقبه وجعلـه (العاريض ) بدال من (الرماحي) فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش
يوم وبعكسـه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام
املـادة ( )22مـن قانون البطاقـة الوطنية رقم  3لسـنة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء
العدد /654ب2021/
التاريخ2021/9/19:
اعالن
عطفا ً عـىل الحكم الصادر مـن محكمة بداءة سـامراء بالعدد
/654ب  ۲۰۲۱/واملتضمـن أزالة شـيوع امللك تسلسـل 2688
مقاطعة رشقية والواقع يف سامراء -املحلة الرشقية واملوصوف
أدناه باملزايدة العلنية ملـدة ثالثن يوما ً اعتبارا ً من اليوم الثاني
للنرش فعـىل الراغبن بالرشاء مراجعة محكمة بداءة سـامراء
مستصحبن معهم التأمينات القانونية  %۱۰من القيمة املقدرة
للعقـار البالغـة ( )259,740,000مئتان وتسـعة وخمسـون
مليون وسبعمائة واربعون الف دينار أن لم يكونوا من الرشكاء
وعنـد انتهاء املـدة املذكورة ويف اليوم الثالثن سـتجري املرحلة
األخـرة مـن املزايدة يف تمام السـاعة الثانية عـرش ظهرا ً وتتم
اإلحالـة القطعية وفق األصول مع العلم أن الدفع نقدا ً والداللية
عـىل املشـرتي واذا صادف يـوم اإلحالة عطلة رسـمية فيكون
اليوم الذي يليه موعدا لذالك.
املواصفات-:
 -1عمارة تجارية مسـاحتها  ۲۸۸م ۲وعىل شارع عام بعرض
۲5م ركن مكونة من ثالثـة طوابق الطابق األريض يحتوي عىل
ثمـان محالت عىل شـكل قيرصية أمـا الطابق الثانـي والثالث
والرابـع مكون من أثني عرش شـقة وأن جميع الشـقق فارغة
وغـر مشـغولة وان العقـار مـرتوك بالكامل و درجـة بنائها
متوسطة .
القايض
طالل خليل محمود
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5959ش2021/4
التاريخ 2021/9/19
اعالن
اىل  /املدعى عليها (شهد سعيد ناجي)
اصـدرت هـذه املحكمـة قرارهـا بالدعـوى املرقمـة /5959
ش 2021/4يف  2021/9/14غيابيـا بحقـك والقـايض بالـزام
الزوجة بمطاوعة زوجها املدعي احمد حسن عمران وملجهولية
محـل اقامتك وحسـب رشح القائـم بالتبليغ واشـعار مختار
محلـة حي السـالم  /النجف قـررت املحكمة تبليغـك بالقرار
بواسـطة صحيفتن محليتن يوميتـن ولك حق االعرتاض عىل
القـرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسـه يكتسـب القرار
الدرجة القطعية
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املشخاب
العدد /573ش2021/
التاريخ 2021/9/16
اىل  /نعمة جرب خرض
اعالن
اقامـت املدعية (ليىل حمزة خرض) دعوى ضدك تطالب بها
الحكـم بنفقة ماضية ومسـتمرة وبالنظـر ملجهولية محل
اقامتك قـررت هذه املحكمة تبليغـك بصحيفتن محليتن
يوميتن رسـميتن وعليك الحضور خـالل مدة التبليغ علما
ان موعد املرافعـة  2021/9/23ويف حالة عدم حضورك او
من ينوب عنك قانونا سـوف تسـر املحكمـة بحقك غيابيا
وعلنا وفق القانون
القايض
ثائر عبد الله الحجامي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/1633 :ج2021/1
التاريخ 2021/8/22 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /عدي محسن قاسم جاسم
حيث انـك متهم يف الدعـوى املرقمـة (/1633ج)2021/1
والخاصـة باملشـتكي ( نصـر صاحـب عبد زيـارة ) وفق
احـكام املادة  459مـن قانون العقوبـات وملجهولية محل
اقامتـك حسـب االشـعار املرفـق يف ثنايـا هـذه الدعـوى
عليـه قـررت املحكمة تبليغـك اعالنا بجريدتن رسـميتن
محليتن بوجوب الحضـور يف موعد املحاكمة املصادف يوم
 2021/9/29وعند عدم حضورك سـوف تجري محاكمتك
غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
حيدر طالب الطالقاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /4081 :ب2021/4
التاريخ 2021/9/19 :
اعالن
اىل املدعى عليه (جبار خضر هيجل )
اقام املدعي ( السـيد مديـر بلدية النجف اضافـة لوظيفته
) الدعـوى البدائية املرقمـة اعاله ضدك والتـي يطلب فيها
الحكـم (بابطال كافة قيـود العقار املرقـم  3/69400حي
امليالد ) واعادة تسـجيله باسـم دائرة املدعـي اعاله ونظرا
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار
مختار رشيط الرموك  1عباس عبد الحسـن الشـبيل عليه
قـررت هـذه املحكمة تبليغـك اعالنا بصحيفتـن محليتن
يوميتـن بموعـد املرافعة املصـادف يف يـوم 2021/9/14
وعند عدم حضورك او ارسـال من ينوب عنك قانونا سـوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
ظاهر عباس التفالوي
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اعالنات

العدد ( )2454االثنين  20ايلول 2021

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية

العدد 66 :
التاريخ 2021/9/19

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة باماك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية وفقا
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعى من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خال ( )30ثاثون
يوم�ا م�ن اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف املحلية لاطاع عى الرشوط املطلوبة مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة ( )%200من
القيم�ة املقدرة و %50من القيمة املقدرة ملس�تاجري العقار س�ابقا بموجب ص�ك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف
 2016/1/3وس�تجري يف بلدية الحيدرية الس�اعة التاس�عة من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل
لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجراءها

امحد تقي اليارسي
مدير ناحية احليدرية
رئيس اللجنة

الرشوط:
 � 1تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن
 � 2تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعى املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خال ( )30يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد
وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخافه يعترب ناكا بالتزامه
 � 3يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا
لرشوط العقد املربم
 � 4ال يجوز استخدامها لغر الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
 � 5يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عى رقم امللك
 � 6عى املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا
لكتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )12078يف 2012/11/21
 � 7يلزم املستاجر لاماك الواقعة يف واجهة شارع النجف � كرباء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة  K-spaneبطول 4م
 � 8جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم  6782يف 2018/5/20
 � 9تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعى املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كاما
 � 10االلتزام برشوط السامة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي
 � 11االماك املستحدثة يتم تنفيذها حسب توجيه البلدية
نوع الملك والموقع واالستعمال
محل ـ السوق العصري
محل ـ امام حي  17ربيع االول
حانوت لبيع الدجاج ـ شارع المحكمة سابقا
ساحة لبيع االشجار والزهورـ الشارع الحولي ـ خلف المطعم
السياحي
ساحة لبيع المواد االنشائية ـ ـ الشارع الحولي من جهة
كربالء
ساحة لبيع الزهور ـ مقابل حي السالم
كراج البلدية القديم محور الى مخزن ـ الشارع العام ـ الجانب
االيسر
مخزن للمواد الغذائية ـ السوق الشعبي ـ مجاور متنزه
الحيدرية
محل ـ خلف مصرف الرافدين فرع الحيدرية
كشك حديد ـ امام علوة االسماك
محل ـ الشارع العام ـ الجانب االيمن
محل ـ الشارع العام ـ الجانب االيسر
محل ـ السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية
محل الشارع العام ـ الجانب االيسر ـ مقابل مستشفى
الحيدرية
كشك حديد الشارع العام نجف كربالء ـ الجانب االيسر مقابل
عمود 597
كشك حديد الشارع العام نجف كربالء ـ الجانب االيسر مقابل
عمود 592
محل ـ قرب كازينو رقم  1الجانب االيمن
كشك حديد الشارع العام ـ الجانب االيمن نجف ـ كربالء
مقابل عمود 574
محل مقابل حي  17ربيع االول
محل السوق الشعبي مجاور متنزه الحيدرية
حانوت لبيع االسماك شارع المحكمة سابقا
محل خلف علوة االسماك الجانب االيمن
محل الشارع العام الجانب االيسر نجف كربالء
مخازن للخشب الجانب االيسر
حانوت الشارع العام الجانب االيسر
محل مجاور القسم البلدي
ساحة لبيع المباشر للسيارات ـ منطقة الحي الصناعي
ساحة لخزن الشبابيك والحديد الجانب االيسر الشارع الحولي
ساحة لوقوف السيارات ـ الجانب االيسر الشارع الحولي
ساحة وقوف السيارات الشارع العام الجانب االيسر
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رقم االضبارة 2021 / 1933 :
التاريخ 2021 / 9 / 19

اىل املنفذ عليه  /مظفر ناجي عالوي

لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار مركز رشطة الحرية
بالعدد  5719يف  2021 / 6 / 27انك مجهول محل االقامة
ولي�س ل�ك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء
التبليغ عليه اس�تنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ تقرر
تبليغك اعانا ً بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكاظمية خال
خمس�ة ع�رش يوما ً تب�دأ من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة
املعام�ات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك
س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي وفق
القانون
اوصاف املحرر -:
املنفذ العدل  /مي زهري نوري
قرار محكمة بداءة ذات الساسل بالعدد  / 99ب 2021 /
يف  2021 / 4 / 29واملتضم�ن الزام�ك بتأدي�ة للدائن عيل
جواد ابراهيم مبلغا ً قدره عرشين مليون دينار
جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
رقم االضبارة 2021 / 1937 :
التاريخ 2021 / 9 / 19

اىل املنفذ عليه  /خليل مصطفى خليل

لقد تحقق لهذه املديرية من اش�عار مركز رشطة الشعلة
بالع�دد  11552يف  2021 / 6 / 24ان�ك مجه�ول مح�ل
االقامة ولي�س لك موطن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن
اجراء التبليغ عليه استنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ
تق�رر تبليغك اعانا ً بالحض�ور يف مديرية تنفيذ الكاظمية
خال خمسة عرش يوما ً تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة
املعام�ات التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك
س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راءات التنفي�ذ الجربي وفق
القانون
اوصاف املحرر -:

املنفذ العدل  /مي زهري نوري

قرار محكمة بداءة الكاظمية بالعدد  / 1651ب 2020 /
يف  2021 / 2 / 24واملتضم�ن الزام�ك بتأدي�ة للدائن عاء
سهيل مبلغا ً قدره عرشة االف دوالر امريكي

www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 232/
التاريخ 2021/9/16

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية
لتأج�ر االم�اك املدرجة تفاصيله�ا ادناه والعائ�دة اىل بلدية (الحرية ) وملدة (حس�ب
م�ا مؤرش ازاءها) وفق�ا الحكام قانون بيع وايج�ار اموال الدولة رقم  21لس�نة 2013
فع�ى من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوب�ة مراجعة بلدية
(الحري�ة) او اللجنة خال ( )15يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعان يف احدى الصحف
املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء
املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال
يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا
اىل م�ا جاء بالقان�ون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم ()30
يف  2016/1/3وس�تجري املزاي�دة يف الي�وم االخر من مدة االعان البالغ�ة ( )15يوم يف
الساعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية 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 عى ذلك

الدكتور
حسن عيل فاضل املحمودي
مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 � 1عى املس�تاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد
سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عى املس�تأجر مراجعة البلدية خال م�دة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة
لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 � 3عى املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خال املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم 10881
يف  2014/9/28يل�زم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة
ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عى االماك التي تؤجر لهم
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جمهورية العراق  /وزارة العدل
دائرة التنفيذ  /مديرية تنفيذ الكاظمية
العدد 2013 / 310
التاريخ 2021 / 9 / 19

م تنويه

اش�ارة اىل االع�ان املنش�ور يف جريدتك�م
املرقم�ة  2448يف  2021 / 9 / 12يرج�ى
التنويه اىل الخطأ الحاصل يف مس�احة حصة
املدين ش�اكر نديم ش�اكر من العقار املرقم
 3 / 386عطيفي�ه والبالغ�ة  540,290م2
والقيمة التقديرية مقدارها 540,290.000
خمسمائة واربعون مليون ومائتان وتسعون
الف دينار  .مع التقدير
املنفذ العدل  /جعفر مالح مهدي

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكمة استئناف كرباء
االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف
كرباء املقدسة
العدد13316 :
التاريخ 2021/9/19 :
اعان
اعان
اىل املدع�ى علي�ه  /ع�يل ه�ادي
عبادي
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها
املرق�م /3792ش 2021/يف
 2021/9/7والذي يقيض تصديق
الط�اق الغياب�ي وملجهولي�ة
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح
القائم بالتبليغ ل�ذا تقرر تبليغك
اعان�ا بالصح�ف املحلي�ة فل�ك
ح�ق االع�راض والتميي�ز ضمن
املدة القانونية وبعكس�ه س�وف
يكتس�ب القرار الدرجة القطعية
وفق االصول
القايض
عيل عبد الحميد مكي

وزارة الداخلية
وكال�ة الوزارة للش�ؤون االدارية
واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات
واالقامة
يف النجف االرشف
قس�م ش�ؤون االح�وال املدنية /
الواقعات
اعان
بن�اء ع�ى طل�ب املواط�ن (عيل
قحطان عبد الله) الذي يروم فيه
تبدي�ل لقبه وجعل�ه (العاريض )
بدال م�ن (الرماح�ي) فمن لديه
اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية
خال مدة اقصاها خمس�ة عرش
يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه
املديري�ة يف الدعوى وف�ق احكام
امل�ادة ( )22من قان�ون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة 2016
واالم�ر االداري املرق�م  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

فقدان
فقدت مني بطاقة السكن الصادرة من مكتب
معلومات العبور باسم  /كرار ثائر عبد الحسن
فمن يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
��������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف بلد
اعان بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 77/23 /م2
املحلة او رقم واسم املقاطعة 2 /بني سعد
الجنس /دار
النوع /ملك رصف
املساحة 2 /أولك
املش�تمات /دار سكن قديم يحتوي عى غرفة
ن�وم واس�تقبال ومطب�خ وه�ول ومجموع�ة
صحي�ة غرفتني ن�وم يف الطابق العل�وي وبناء
طابوق مسقف ش�يلمان درجة البناء متوسط
يقع يف حي الزهراء ( )4القديم
مق�دار املبي�ع 60,000,000 /س�تون ملي�ون
دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري بلد باملزايدة
العلني�ة العقار املوصوف اع�اه العائد للراهن
عب�د االئم�ة دخي�ل عبد الحس�ني دخي�ل عبد
لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف اش�ور الدويل
لاس�تثمار البال�غ ( )29,928,000دينار فعى
الراغب يف االش�راك مراجعة هذه الدائرة خال
( )30يوم�ا اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش
هذا االعان مس�تصحبا معه تامينات قانونية
نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن  %10من
القيمة املقدرة للمبيع البالغة (60 ، 000 ، 000
) دينار ان املزايدة س�تجري يف الس�اعة ()12
ظهرا من اليوم االخر
القايض
عقيل عيل سبع محمد
مدير التسجيل العقاري يف بلد
��������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة
رقم الضبارة 2021/27 :
التاريخ 2021/9/19 :
اىل  /املنفذ عليه (/خالد عبد الحسني مطر)
لق�د تحق�ق له�ذة املديري�ة م�ن جه�ه ذات
اختص�اص انك مجه�ول مح�ل االقامه وليس
ل�ك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن اجراء
التبليغ عليه  ,واستنادا ً للمادة ( )27من قانون
التنفيذ تقرر تبليغك اعانا بالحضور يف مديرية
تنفيذ س�دة الكوت خال خمس�ة ع�رش يوما ً
تب�دأ من الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعامات
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك
س�تبارش ه�ذه املديري�ة باج�راءات التنفي�ذ
الجربي وفق القانون :
منفذ العدل
رساج منر يوسف
اوصاف املحرر:
دين قرار حكم الصادر من محكمة البداءة

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد /10 /مجدد2021/
التاريخ 2021/9/5
قرار تثبيت ملكية
اس�تنادا اىل مح�ر تثبي�ت امللكي�ة امل�ؤرخ يف
 2020/12/20واملنظ�م بش�ان العق�ار املرق�م
(/1426ال�رشق) ولنتائ�ج التحقي�ق واملس�تندات
املطلع عليها واستنادا للصاحيات املخولة يل بموجب
امل�ادة  48م�ن قانون التس�جيل العق�اري املرقم 43
لسنة  1971ومن خال ما اجرته لجنة تثبيت امللكية
م�ن تحقيق�ات واالطاع ع�ى املستمس�كات املربزة
والبيانات املقدمة واس�تنادا ملحر الكش�ف املؤرخ
يف  2021/9/5اس�تمعت اللجن�ة اىل اق�وال طالب�ة
التس�جيل املجدد احام عبد مش�ني اب�و دحي حيث
اوضحت بان والدها املتويف عبد مشيد ابو دحي حائز
للعق�ار منذ خميس�ن س�نة حيازة هادئة مس�تقرة
وبع�د وفاته انتقلت حيازته اىل والدتها املتوفاة زهرة
صالح س�لطان والتي تنازلت عن حي�ازة العقار لها
كما استمعت اللجنة اىل اقوال والدتها يف الكشف الذي
جرى يف  2021/5/30والتي بينت بان حيازة العقار
قد انتقلت لها بعد وفاة زوجها املدعو عبد مشني ابو
دحي وقد حصل اتفاق بني الورثة عى ان يتم التنازل
عن حي�ازة العقار اىل ابنتها طالبة التس�جيل املجدد
وال مانع لديها من تسجيل العقار اعاه باسم طالبة
التسجيل املجدد كما استمعت اللجنة اىل اقوال الورثة
اش�قاء طالبة التس�جيل كل من عب�د الرضا وحيدر
وحمزة وس�ليمة ونعيمة ابناء عبد مش�ني ابو دحي
الذي�ن ايدوا ما جاء باق�وال طالبة التس�جيل وبينوا
بان العقار املرقم /1426الرشق كان بحيازة والدهم
املتفي عبد مش�ني ابو دحي منذ خمسني سنة حيازة
هادئة مستقرة وبعد وفاتة قبل سنة ونصف انتقلت
الحي�ازة اىل والدته�م الت�ي توفي�ت يف 2021/7/20
زهرة صالح سلطان وقد تنازلت والدتهم املتوفاة عن
العق�ار اعاه اىل ش�قيقتهم طالبة التس�جيل املجدد
احام عبد مشني ابو دحي حسب االتفاق الذي حصل
بني الورثة وانها تسكن بالعقار منذ سنة ونصف هي
وزوجها واطفالها وانها قام�ت بهدم العقار واعادة
بناءه م�ن جديدوال مانع لديهم من تس�جيل العقار
باس�مها كما اس�تمعت اللجنة اىل البينة الش�خصية
لطالبة التس�جيل املج�دد وهم كل من عيل ش�نغاب
عبد الحس�ن ونعمان شهيد جواد واللذان ايدا ما جاء
باقوال طالبة التس�جيل واوضحا ب�ان العقار املرقم
/1426الرشق كان تحت حيازة والد طالبة التسجيل
املت�ويف عب�د مش�يد اب�و دحي وبع�د وفات�ه انتقلت
الحيازة اىل والدة طالبة التسجيل املتوفاة زهرة صالح
س�لطان حيازة هادئة مس�تقرة ومن دون معارضة
م�ن احد وقبل وفاته�ا تنازلت عن حي�ازة العقار اىل
ابنتها طالبة التس�جيل وحس�ب االتفاق الذي حصل
بني الورث�ة وبعد ان اختلت اللجن�ة للمداولة تجد ان
طالب�ة التس�جيل املج�دد تس�تنديف طلبه�ا اىل تنازل
والدته�ا حاءزة العق�ار /1426ال�رشق وتطلب ضم
حيازة والديها اىل حيازتها وحيث ان قانون التسجيل
العق�اري النافذ اج�ازت ضم حي�ازة الخلف يف الحق
اىل مدة حي�ازة من تلقى الحق عنه اس�تنادا الحكام
امل�ادة  53م�ن قانون التس�جيل العق�اري املرقم 43
لس�نة  1971املعدل عليه قررت لجن�ة تثبيت امللكية
وباالجم�اع تثبي�ت عائدي�ة العق�ار املرق�م /1426
الرشق باسم طالبة التسجيل املجدد احام عبد مشيد
ابو دحي ع�ى ان ينرش القرار يف صحيفتني محليتني
ملدة ثاثون يوما اس�تنادا الح�كام املادة  45فقرة 3
من قان�ون التس�جيل العقاري وتبلي�غ وزارة املالية
والوح�دة االدارية بنس�خة من�ه قرارا قاب�ا للتمييز
وافهم علنا يف 2021/9/5
القايض
مهند محمد عيل التميمي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
مديرية التسجيل العقاري يف املناذرة
اعان
طلب تسجيل عقار مجدد
بن�اءا ع�ى الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ
 2019/3/31لتس�جيل تم�ام االرض والبناء العقار
تسلس�ل  940محل�ة الثورة املش�خاب جنس�ها دار
باس�م كاظمية وفخرية وش�اكر اوالد خضر عباس
باعتب�ار حائزين له�ا بصفة املالك للم�دة القانونية
ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل وفق
اح�كام قانون التس�جيل العقاري رقم ( )43لس�نة
 1971املع�دل قررن�ا اعان هذا الطل�ب فعى كل من
يدعي بوجود عاقة او حقوق معينة عى هذا العقار
تقديم ما لدي�ه من بيانات اىل هذه الدائرة خال مدة
ثاثني يوما من اليوم الت�ايل لنرش هذا االعان وكذلك
الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا
من اليوم التايل النتهاء مدة هذا االعان وذلك الثبات
حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم
املذكور لهذا الغرض
نجم عبد الله حسني
عامر شاني ظاهر املحنة
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

��������������������������������������

فقدان
فقد س�ند العقار املرقم  2/ 6125حي االنصار باسم
رحيم ج�رب حريجيه م�ن يعثر عليه تس�ليمه لجهة
االصدار

��������������������������������������

فقدان هوية
فقدت الهوية الصادرة من نقابة املهندسني العراقيني
ذات الرقم د  197489باسم املهندس عيل محمد عيل
عبود من يعثر عليها تسليها لجهة االصدار

��������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعان
قدم املواطن ( مادح غايل عبد ثويني) طلبا اىل هذه
املديري�ة يطلب في�ه تبديل اللقب يف قي�ده وجعله (
الجيايش) بدال من (ابو جعيب) وعما باحكام املادة
(  )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
املعدل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن
لدي�ه اع�راض مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�ال فرة
خمس�ة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسه سوف
ننظر يف الطلب حسب االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

��������������������������������������
اعان
اىل الرشيكة  /دالل عبد الكاظم جاس�م وايمان
كاظم حسني
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان الكائن يف
النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عى قيام
رشيكك محمود ش�اكر عب�د بالبنا عى حصته
املشاعة يف القطعة املرقمة  3/83137مقاطعة
 / 4ح�ي النداء ح�دود بلدية النج�ف ولغرض
تس�ليفه قرض االس�كان وخال مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوما داخل العراق وش�هر واحد
خارج العراق من تاريخ نرش االعان وبعكس�ه
سيقط حقك

6

استراحة

العدد ( )2454االثنين  20ايلول 2021

سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل محمد

www.almustakbalpaper.net

كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

«وقاية» حتذر من «االحرتاق الوظيفي»
طبق اليوم

بيتزا باخلرضوات

املقادير:
 1عجينة بيتزا
طماطم مقطعة
زيتون رشائح
جبن موزاريال
بصل مقطع
صلصة طماطم
فلفل الوان مقطع
خطوات التحضري:
سخني الفرن عىل درجة حرارة  180درجة مئوية.
اخلط�ي الطماط�م و البص�ل و الفلف�ل االل�وان و الزيت�ون جي�دا حتى تمام
االختالط.
ادهن�ي صينية بالزيت ثم ضع�ي عليها العجينة و اف�ردي الصلصة ثم ضعي
مزيج الخرضوات.
ضعي املوزاريال عىل الوجه ثم ضعي البيتزا يف الفرن ملدة من  15-10دقيقة.
قدمي البيتزا مع البطاطس املحمرة و الكاتشب او املايونيز.

المتاهات

حذرت هيئ�ة الصحة العام�ة ،اليوم
(األربع�اء) ،مما ُيع�رف ب�»االحرتاق
الوظيفي» ،مبينة أن أعراضه تنقسم
إىل أعراض جسدية ،وأخرى عاطفية
نفسية.
وقالت «وقاية» إن االحرتاق الوظيفي
ه�و نوع خاص م�ن اإلجهاد املرتبط
بالعم�ل ،يعان�ي في�ه اإلنس�ان من

اإلرهاق الجسدي أو العاطفي ،وينتج
عن�ه إحس�اس بانخف�اض اإلنج�از
وفقدان الهوية الشخصية.
وأوضح�ت أن األع�راض الجس�دية
للحال�ة تتمث�ل يف الش�عور بالتع�ب
واإلرهاق معظم الوق�ت ،وانخفاض
املناعة واألم�راض املتكررة ،والصداع
املتك�رر أو آالم العض�الت ،وتغ�ري يف

الشهية أو العادات.
وأبان�ت أن األع�راض النفس�ية
املصاحبة لالح�رتاق الوظيفي تتمثل
يف اإلحس�اس بانخف�اض مع�دل
اإلنتاجية والفشل ،وعدم الرضا وعدم
الشعور باإلنجاز ،والنظرة املتشائمة
والسلبية بش�كل متزايد ،وقلة الثقة
بالنفس.

كيف تتغلب عىل عقبة ثبات الوزن؟
مهم�ا كان ن�وع النظ�ام
الغذائ�ي ال�ذي ق�د نتبع�ه
إلنق�اص ال�وزن ،فالب�د أن
تأتي فرتة نمر فيها بمرحلة
ثبات للوزن ،مما قد يصيبنا
بقدر من اإلحباط واليأس يف
بعض األحيان.
وينصح خرباء التغذية دوما ً
بأن تلك الف�رتة ال ينبغي أن
تصيبن�ا بأي إحب�اط ،فهي
طبيعية ،وعىل متبع النظام
الغذائي أن يستمر كما هو،
ألن جسمه س�يعاود فقدان
الوزن بعد تجاوز تلك الفرتة.
ومع ذلك فهناك طرق فعالة يمكنك من خاللها اجتياز تلك
ً
وفقا مل�ا ذكره موقع «أون�ي ما هيلث»
املرحل�ة الصعبة،
 Only My Healthاملعن�ي بالش�ؤون الصحي�ة ،ومنه�ا 6
نصائح:
 -1تقليل الكربوهيدرات من النظام الغذائي
إذا كنت ق�ادرًا عىل خف�ض بعض الكربوهي�درات من روتني
نظام�ك الغذائي فيمكن أن يس�اعدك ذلك يف كرس عقبة ثبات
الوزن ويجعلك تواصل فقدان الكيلوغرامات ،ويحدث هذا ألن
تقليل الكربوهيدرات يجعل الجسم يستهلك الدهون املرتاكمة
يف الجسم بما يفيد خطة إنقاص الوزن.
 -2زيادة شدة التمرين
ممارس�ة الرياض�ة أمر بالغ األهمية لفق�دان الوزن ،ويمكن
ك�رس عقبة ثب�ات الوزن بس�هولة ع�ن طريق زي�ادة كثافة
التمري�ن بحيث يحرق جس�مك املزيد من الس�عرات الحرارية

والده�ون ،حي�ث يمكن�ك
تجرب�ة تدريب�ات املقاوم�ة
التي تس�اعد يف رحلة إنقاص
الوزن.
 -3حس�اب الس�عرات
الحرارية
عندم�ا تص�ل ملرحل�ة ثب�ات
الوزن ،قم بحساب السعرات
الحرارية الخاصة بك وحاول
التقلي�ل منه�ا يف نظام�ك
الغذائي ،م�ع مراعاة أال يؤثر
ذلك ع�ىل العن�ارص الغذائية
األساسية والربوتينات املهمة
للجسم ،لذلك حاول دائمًا إجراء تعديل عىل نظامك الغذائي إذا
شعرت أنك ال تحقق أهدافك يف التخلص من الكيلوغرامات.
 -4زيادة نسبة الربوتني اليومي
إذا كان وزن�ك ي�زداد يف األيام القليلة املاضي�ة ،فهذا يعني أن
العنارص الغذائية لديك غري متوازنة ،ويمكن تحس�ني ذلك عن
طريق زي�ادة الربوتني والتقليل م�ن الكربوهيدرات والدهون
من النظام الغذائي ،حيث يس�اعد تناول املزيد من الربوتني يف
هذه املرحلة عىل حرق س�عرات حرارية إضافية ألنه يزيد من
معدل التمثيل الغذائي.
 -5التحكم يف مستويات التوتر لديك
يلع�ب التوتر دورًا كب ً
ريا يف زيادة الوزن ،فهو يحفز عىل تناول
الطعام خاص�ة غري الصحي أو تعطيل عم�ل النظام الغذائي
الخ�اص بك م�ا قد ي�ؤدي إىل ثبات أو زي�ادة يف ال�وزن ،لذلك
يجب أن تتخ�ذ خطوات عملية للتعامل م�ع ضغوطك لتقليل
هرمونات التوتر يف جسمك.

حل اللغز
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ما هو مرض التهاب الكبد املناعي؟

أوضحت مدينة امللك فهد الطبية ما
هو مرض التهاب الكبد املناعي وما
عالماته وما هي طرق عالجه.
وقال�ت املدين�ة إن الته�اب الكب�د
املناعي ،عبارة ع�ن التهاب يف الكبد

يح�دث عند مهاجمة جه�از مناعة
الجس�م لخالي�ا الكب�د ويمك�ن أن
يؤدي عدم عالجه إىل تليف أو فش�ل
الكبد.
وأضاف�ت أن عالمات�ه تتلخ�ص يف

اضطرابات البط�ن ،واصفرار الجلد
وبياض العينني «الريقان» ،وظهور
األوعية الدموي�ة غري الطبيعية عىل
ً
مبينة أن عالج�ه يكون من
الجل�د،
خالل األدوية أو زراعة الكبد.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهني�اً :تس�تقطب بع�ض الع�روض والفرص
املالي�ة ،إن الج� ّو إيجاب�ي ومناس�ب لبح�ث
الرشوط ولتحسني الوضع الحايل
عاطفياً :تقرر والرشيك اتخاذ قرارات مصريية
بشأن العالقة خوفا ً عىل انهيارها يف أي لحظة

امليزان
مهني�اً :تعي�ش ارتب�اكا ً وتأجيالً ربم�ا لبعض
املواعيد ،لكن ال تخف عىل مستقبل مشاريعك،
فهي تسري باالتجاه الصحيح
عاطفي�اً :البح�ث يف دفات�ر امل�ايض ونب�ش
الذكريات األليمة قد يسبب لك املتاعب ،فال تدع
نفسك أسريا ً له

الثور
مهني�اً :إذا أردت تبديل موقفك يف العمل ،حاول
بذل املزيد من الجهد يف األيام القليلة املقبلة
عاطفياً :ق�د يفاجئك الرشي�ك بمواقف مميزة
ويالطفك ليكس�ب رض�اك ،وبما ان�ك مطمنئ
البال وخفي�ف الظل ،تبادل�ه االهتمام فتقوى
العالقة بينكما وتشت ّد الروابط

العقرب
مهني�اً :أنت تحس�د كل ش�خص ناج�ح ،وهذا
ليس م�ن عادات�ك ،إذا كان الظرف يعاكس�ك،
فالحل ليس بمعاداة اآلخري�ن والتهجم عليهم
ّ
وتمني الرش لهم .عاطفياً :العون الذي حظيت
به من الرشيك أخريا ً يتيح لك التخطيط بش�كل
أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله

اجلوزاء
مهني�اً :أحد الزم�الء يبرشك بأخب�ار مفرحة،
فتشعر بمزيد من االستقرار عىل املدى الطويل
عاطفي�اً :يرتك فينوس البي�ت الخامس ليدخل
ّ
فيخف الوهج العاطفي وتدور
اىل برج العقرب
االتجاهات نحو عالق�ة غرامية يف مجال عملك
او يف محيط مهنتك ابتدا ًء من اآلن

القوس
مهنياً :تنقل�ب طباعك لتصبح متوترة وعدائية
بع�ض ال�يء ،ابتع�د ع�ن األجواء املش�حونة
باالنفعاالت السلبية
عاطفياً :يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهودا ً
كبرية لتس�تحق حنان الرشيك الذي تس�تحقه،
وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعا ً

السرطان
مهني�اً :انتبه من مغالطات واخطاء وتحديات،
ال تص ّدق الوعود الكاذبة وال تجازف ال ماليا ً وال
تجاريا ً
ً
عاطفي�ا :يوم عاطفي للغاي�ة وتفاهم تام مع
الرشيك ،وهذا ما يرتك انعكاسات ايجابية

اجلدي
مهني�اً :ت�رت ّدد املراج�ع املؤث�رة يف دعم�ك بعد
مراحل ط�وال ،فتخضع لضغ�ط كبري وتواجه
بعض العراقيل
عاطفي�اً :علي�ك اتخ�اذ خط�وات مختلفة عن
الس�ابق تج�اه الرشي�ك لتحاف�ظ علي�ه ،وإال
فقدت ثقته وفقدته

االسد
مهنياً :قد تتش�ابك األفكار والهواجس وتظهر
االتهام�ات ،لك�ن الوض�ع غري خط�ر إىل هذه
الدرجة ،وبالتأكيد ال يسمح باالستخفاف به أو
بمس�تج ّداته .عاطفياً :األخطاء الكبرية يمكن
أن تؤث�ر يف العالق�ة ،وحاول النه�وض مجدداً،
األسلحة الالزمة بني يديك

الدلو
نحومرض م�ع محيطك،
مهني�اً :تتفاع�ل عىل
ٍ
ً
ويحم�ل اليك ه�ذا اليوم انفتاح�ا عىل مجاالت
جدي�دة ،وقد تلفت نظر بع�ض النافذين وتبدو
حيويت�ك مضاعف�ة .عاطفي�اً :مصاع�ب غري
محس�وبة النتائ�ج ،وهذا ق�د يدفع�ك ربما اىل
السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك

العذراء
مهني�اً :ق�د تحصل ع�ىل عائدات كب�رية وغري
منتظ�رة ،وهذا يزيد من حماس�تك ويدفعك اىل
الرتكيز عىل مرشوع مهم
عاطفي�اً :تحاول تج�اوز خالفاتك مع الرشيك،
لكن هذا االمر يواجه بعض الصعوبات

احلوت
مهنياً :تكون عىل اس�تعداد ملواجهة أي طارئ،
ه�ذا الظ�رف الصع�ب يضع�ك أم�ام اختب�ار
لتكتش�ف قدراتك عىل املواجهة وإيجاد الحلول
الناجع�ة .عاطفي�اً :إهم�ال الرشيك س�يكون
مكلفا ً جداً ،فس�ارع اىل تصحي�ح األوضاع قبل
فوات األوان.
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عيل رحيمة :الفوز بالسوبر حيفز النوارس
لبطولة الدوري
المستقبل العراقي /متابعة
اعرب الالعب الدويل الس�ابق وعضو
امل�الك التدريب�ي املس�اعد لن�ادي
ال�زوراء حالي�ا عيل حس�ن رحيمة
عن س�عادته بتحقيق كأس السوبر
بك�رة الق�دم ،ع�ى حس�اب الق�وة
الجوية ،موضحا ان التتويج باللقب
سيكون حافزا للنوارس قبل خوض
منافس�ات الدوري املمت�از ،ودافعا
لني�ل بط�والت اخ�رى يف املوس�م
الجديد.
وقال رحيمة :إنه س�عيد جدا بالفوز
باول القاب املوسم الجديد ،عى امل
تكرار النجاحات يف املسابقات االخرى ،مضيفا
ان الحصول عى كأس الس�وبر س�يكون حافزا
لفريقه قبل خوض مباراته االوىل امام الصناعة

ريال مدريد يرفض رحيل
العبه الشاب

المستقبل العراقي /متابعة
نع�ى النج�م اإلس�باني ،أندري�اس إنييس�تا ،م�درب
برشلونة للشباب الس�ابق ،خوان مارتينيز فياسيكا،
الذي توىف عن عمر ناهز  78عاما.
وأمىض فياس�يكا ،الذي لعب مع إسبانيول وليفانتي،
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جابر محمد.
ون�وه بان�ه ينتظر تس�مية
اللجان الخاصة باالتحاد من
اجل تقديم املنهاج التدريبي
والتحضريات لالستحقاقات
الخارجي�ة املقبل�ة .م�ن
جانبه اوضح مدرب حراس
مرم�ى املنتخب جابر محمد
أن ح�راس املرم�ى جي�دون
ولديهم القدرة عى الذود عن
عرين االسود ويل ثقة كبرية
بهم وت�م اختيارهم يف ضوء
املستوى املتميز الذي قدموه
يف ال�دوري اس�وة ببقي�ة الالعب�ن الذين
وقع االختيار عليه�م ،مبينا ان املنا كبري
باع�داد منتخب نموذجي بامكانه تحقيق
نتائ�ج جي�دة يف البط�والت املقبلة عكس
ما كان يخطط له يف الس�ابق الس�يما ان
هناك تنسيقا بن املالك التدريبي واالتحاد
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أفضل من الحديث عرب الشاشة».وعن املواجهة ضد غرناطة،
ً
كث�ريا ،وكل مدرب لديه أفكاره ،لكن لديهم
علق« :لم يتغريوا
أس�لوب واض�ح بطريق�ة ( ،)3-3-4وهن�اك العب�ون لديهم
الثقة ،وسنلعب عى أرضنا وسط الجمهور ،وال يمكن مقارنة
فريق غرناطة الحايل باملوس�م املايض».وبس�ؤاله عما إذا كان
يحتاج إىل وقت ملرشوعه مع البارس�ا ،عل�ق« :هناك تغيريات
يف الفري�ق وإصابات والكثري من الالعبن الش�باب ،لكن املهم

دي خيا :هذا ما دار يف رأيس حلظة
ركلة اجلزاء

عل�ق جي�يس لينج�ارد ودافي�د دي خيا،
العب�ا مانشس�ر يونايتد ،ع�ن االنتصار
الشاق الذي حققه الشياطن الحمر عى
حساب وست هام بنتيجة ( ،)1-2اليوم
األحد ،ضم�ن لقاءات الجولة الخامس�ة
من الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وسجل لينجارد هدف االنتصار لليونايتد
يف الدقيق�ة  ،89وتمك�ن دي خي�ا م�ن
التص�دي لركل�ة ج�زاء لوس�ت ه�ام يف
الدقيق�ة  ،93أنق�ذت فريقه م�ن فقدان
نقطتن.
وق�ال لينج�ارد يف تريح�ات لش�بكة
«س�كاي س�بورتس» عق�ب املب�اراة:
«حظيت باس�تقبال رائ�ع (من جماهري
وس�ت ه�ام) ،أمضي�ت وقتا رائع�ا هنا
من قبل ،ولك�ن كان عى امليض قدمً ا مع
مانشس�ر يونايتد وتقديم أفضل ما لدي

ما يقرب من  30عاما مع برشلونة كمدرب وكشاف،
يف أكاديمية ال ماسيا الشهرية.
وخالل الفرة التي قضاها يف برشلونة ،ساعد فياسيكا
يف اإلرشاف عى تطوير الالعبن ،الذين أصبحوا نجوما
المعة يف س�ماء الكرة اإلسبانية ،مثل كارليس بويول
وتشايف وسيسك فابريجاس وميكيل أرتيتا وإنييستا.

وكتب إنييس�تا عرب «توير»« :بفضل شخص ممتاز،
كان دائما هناك يس�اعدنا عندما كن�ا أطفاال ،حينما
وصلنا إىل ال ماسيا ..ارقد بسالم يا خوان».
وأضاف نجم البارس�ا السابق« :شكرا جزيال لكم عى
كل تفانيكم لربش�لونة ..الكثري من التشجيع والكثري
من القوة للعائلة».

املرك�زي وت�م وض�ع س�راتيجية عم�ل
تتضمن اقامة مباريات ودية ومعسكرات
تدريبي�ة وخارجية .واض�اف ان الحراس
الحالي�ن هم ابراهيم عم�اد فيصل وعيل
كاظم وميهمن محمد.
ويف س�ياق متصل اختتمت ام�س الدورة
التدريبي�ة بك�رة الش�اطئية يف محافظة

من أجل الفريق».
وعلق ع�ى الخطأ الذي ارتكبه األس�بوع
املايض وتس�بب يف خسارة اليونايتد أمام
يونج بوي�ز الس�ويرسي يف دوري أبطال
ً
قائ�ال« :األخط�اء واردة يف ك�رة
أوروب�ا
القدم ،وعليك تخطي مثل تلك األمور».
ومن جانبه علق دافيد دي خيا عى تصديه
لركلة الج�زاء يف الوقت القاتل أمام مارك
نوب�ل« :أت�ت الركلة يف الدقيق�ة األخرية،
ونجح�ت يف التص�دي له�ا ،وحصدن�ا 3
نقاط مهمة للغاية بالنسب لنا».
وتابع «عند تنفيذ نوبل للركلة ،كل ما كان
يف رأيس هو رضورة التصدي للكرة».
وأضاف «كانت مباراة صعبة للغاية ،كل
فريق تحصل عى ف�رص جيدة ،ومن ثم
ً
هدفا رائ ًعا».
سجل لينجارد
وأتم« :هذه نتيج�ة مهمة ،يف غرف خلع
املالب�س كنا نق�ول إن النقاط الثالث هي
أهم يشء».

باب�ل والت�ي ح�ارض فيه�ا
املدرب راش�د داود ال�ذي قال:
لق�د ش�ارك فيه�ا  18مدرب�ا
وتضمنت مح�ارضات نظرية
وعملي�ة والتعري�ف بالقانون
وقد ج�رى اختيار مدربي فرق
دوري الشباب ،منوها بان هذا
النشاط تم من خالل التنسيق
بن االتح�اد املركزي والفرعي
يف بابل برئاس�ة صالح عبيس،
ومدي�ر ال�دورة رئي�س اللجنة
الش�اطئية يف باب�ل بالس�م
الريس.
ولف�ت اىل ان ه�ذه ال�دورة س�تطور من
امكانات املدربن وبالتايل تنعكس ايجابيا
عى مباريات الدوري التي نس�عى اىل رفع
مس�تواها الفني اس�وة ببقية الدول التي
ب�دأت الك�رة الش�اطئية تتط�ور عنده�ا
بشكل كبري.

رونالدو يسجل اهلدف املئوي لليونايتد يف وست هام
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انتهى الشوط األول من مباراة وست هام وضيفه مانشسر
يونايتد بالتع�ادل اإليجابي ( ،)1-1يف اللقاء الذي يحتضنه
ملعب لن�دن األوملبي ،ضمن لقاءات الجولة الخامس�ة من

الدوري اإلنجليزي املمتاز.وافتتح وس�ت هام التس�جيل يف
الدقيقة ( )30عرب سعيد بن رحمة ،ولم يتأخر رد مانشسر
يونايتد بعدما سجل له النجم الربتغايل كريستيانو رونالدو
ه�دف التع�ادل يف الدقيق�ة (.)35وبحس�ب أرقام ش�بكة
«س�كاي س�بورتس» ،س�جل رونالدو الهدف رقم  100يف

الربيمريليج ملانشسر يونايتد يف شباك وست هام ،ليصبح
بالت�ايل املط�ارق ثال�ث فريق ينج�ح الش�ياطن الحمر يف
تس�جيل  100هدف عى األقل يف ش�باكهم يف الربيمريليج.
وس�بق وأن س�جل اليونايتد ً 112
هدفا يف شباك نيوكاسل،
كما سجل  108أهداف يف شباك إيفرتون.

كومان :لست قلق ًا عىل مستقبيل ..وخرسنا  8بوجود مييس

أك�د الهولندي رونالد كومان املدير الفني لربش�لونة ،أنه ليس
قلقا حول مس�تقبله مع النادي الكتالوني ،بعد األنباء األخرية
ح�ول إمكاني�ة رحيله.وقال كومان ،خ�الل املؤتمر الصحفي
األح�د ،قبل مواجهة غرناطة غ� ًدا بالليجا« :صباح الخري ،كم
م�ن الرائع رؤيتكم هنا (يقصد حضور الصحفين يف القاعة)
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الصعوب�ات الت�ي تواج�ه االعداد لالس�تحقاقات
الخارجية.واك�د ان التدريب�ات تس�ودها روح
املنافس�ة الرياضي�ة والرغب�ة بتحقي�ق اإلنج�از
وخط�ف مرك�ز متقدم م�ن قبل جمي�ع الالعبن
والالعبات.ويف س�ياق متصل اض�اف الجمييل انه
من املق�رر ان يق�ام اجتماع الجمعي�ة العمومية
مطلع ش�هر ترشين الثاني املقبل وس�يتم تحديد

الحضور بطريقة اون الين عرب شبكة التواصل او
عن طريق الحضور وستتم مناقشة منهاج العام
املقب�ل وطرح قضايا تهم تطوي�ر هذه الرياضة.
ويف خت�ام حديثه اش�اد الجمي�يل بمكانة الالعب
العراق�ي عى الصعيدين العرب�ي والقاري ،منوها
ب�ان منتخباتنا الوطنية دائما ما تس�جل حضورا
متميزا يف مشاركاتها الخارجية.

وطني الشاطئية يف بطولة أغادير الدولية

اعل�ن م�درب املنتخ�ب الوطن�ي بك�رة
القدم الش�اطئية راش�د داود تلقيه دعوة
للمش�اركة يف بطولة اغادير الدولية التي
تس�تضيفها املغرب ش�هر ترشي�ن االول
املقبل بمشاركة واسعة من الدول العربية
واالوروبي�ة ،بينما اختتم�ت امس الدورة
التدريبي�ة بك�رة الش�اطئية يف محافظة
بابل.
وق�ال داود :إن املنتخ�ب يواصل تدريباته
املكثفة بواقع وحدتن يف االسبوع ،وجرى
توزيع الالعبن بن ثالث مجاميع ،االوىل يف
بغداد والثانية يف باب�ل والثالثة يف البرة
لغ�رض تس�هيل مهم�ة تواج�د الالعبن
يف امللع�ب وان الغ�رض من اختي�ار هذه
املواق�ع الن اغلب العب�ي املنتخب من تلك
املحافظات ،مبينا ان املالك املساعد يتألف
من كم�ر حمادي ومدرب ح�راس املرمى

كشف تقرير صحفي فرنيس ،اليوم األحد ،عن موقف ريال
مدريد من رحيل العب الش�اب ميجيل جوترييز ،يف يناير/
كانون الثاني املقبل.
ويدرس جوترييز ( 18عامً ا) ،والذي يش�غل مركز الظهري
األيرس ،الخروج معارًا ،من أجل املشاركة بصفة أساسية،
يف ظ�ل صعوب�ة الحصول ع�ى فرصة يف وج�ود الرباعي،
فريالند ميندي ودافيد أالبا ومارسيلو وناتشو.
وبحس�ب موق�ع « »le10sportالفرنيس ،ف�إن إدارة ريال
مدريد تتمس�ك ببق�اء جوترييز ،وترف�ض رحيله حتى لو
عى سبيل اإلعارة.
وأض�اف التقري�ر ،إن إدارة ري�ال مدريد طمأن�ت الالعب
بشأن مستقبله ،وطالبته بعدم التعجل يف طلب املشاركة،
وسيحصل عى فرصته يف أقرب وقت ممكن.
ويرتبط جوترييز بعقد مع ريال مدريد حتى صيف ،2024
ويحظى بثقة كبرية من مدربه كارلو أنشيلوتي.
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يش�ارك العراق يف منافسات بطولة عمان الدولية
التي تحتضنها س�لطنة عمان يف الرابع من ش�هر
كان�ون االول املقب�ل بمش�اركة  15دول�ة ضمن
فعالي�ة االوتاد.وق�ال رئي�س االتح�اد املرك�زي
للفروس�ية حي�در الجمييل :لقد تلقين�ا دعوة من
االتحاد العماني للمشاركة يف البطولة الدولية التي
ستش�هد مشاركة واسعة من ابطال اللعبة ضمن
فعالية االوتاد ،مبينا ان التصفيات مستمرة خالل
الف�رة الحالية من اجل اختيار تش�كيلة املنتخب
التي تمثل العراق يف ه�ذا املحفل املهم.واوضح ان
التدريبات مستمرة وبشكل يومي ما عدا يوم االحد
هو عطلة االتحاد ،اذ تجري تدريبات فعالية االوتاد
يف الس�اعة الخامس�ة عرا بينما تقام تدريبات
فعالية قفز الحواجز يف الس�اعة السادسة مساء،
منوه�ا ب�ان هن�اك تنس�يقا وتعاونا م�ع اللجنة
البيطري�ة لغ�رض االرشاف ع�ى متابعة س�المة
الخي�ول وكذلك ال�دور التوجيهي واالع�داد الفني
م�ن امل�الكات التدريبي�ة املرشفة ع�ى املنتخبات
الوطنية وبالتايل ارسة الفروسية تعمل عى تذليل

إنييستا ينعى مدربه السابق يف برشلونة
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ح�ددت لجنة كرة الصاالت يف االتح�اد العراقي لكرة القدم
منتصف شهر أكتوبر /ترشين األول املقبل موعدا ً النطالق
دوري املوس�م .2022-2021جا َء ذلك خالل املؤتمر الفني
الذي عقد اليوم األحد يف مقر االتحاد ،وحرضه عضو اتحاد
الك�رة غال�ب الزاميل ،وأعضاء لجنة ك�رة الصاالت .وقال
عض�و االتحاد ،غالب الزام�يل :علينا مواصل�ة النجاحات
الت�ي تحقق�ت يف دوري املوس�م املايض ،واالس�تفادة من
اإليجابي�ات وتعضيدها ومحاولة تصحيح الس�لبيات بعد
دقيق ومعالجتها .وأضاف« :نس�عى
تش�خيصها بش�ك ٍل
ٍ
إىل وضع خطط وإس�راتيجيات آنية ومستقبلية ،لغرض
النه�وض بواق�ع اللعبة ،من خ�الل رفع املس�توى الفني
لل�دوري والذي ينعكس باإليجاب عى مس�توى املنتخبات
الوطني�ة الت�ي نس�عى جاهدي�ن لعودته�ا إىل وضعه�ا
الس�ابق» .م�ن جانب ِه ،رح�بَ رئيس لجنة ك�رة الصاالت،
صبح�ي رحيم ،بتواجد عض�و اتحاد الك�رة غالب الزاميل
َ
ش�غل منص�ب رئيس اللجنة يف وقت س�ابق الفتا ً إىل
الذي
ً
أن هذا املوس�م س�يكون مختلفا عن املواسم السابقة من
ناحية التنظيم وعدد الفرق املش�اركة ودوري هذا املوسم
سيتكون من  16فريقاً.

المستقبل العراقي /متابعة

واشاد رحيمة باداء العبيه والنتيجة
التي تحققت لل�زوراء امام الجوية،
مؤك�دا ان فريق�ه اس�تحق الف�وز
بع�د ان قدم مباراة كبرية ،ال س�يما
يف الش�وط الثان�ي ،ليتمك�ن من رد
الدين لغريم�ه االزيل الذي حرمه من
بطولتي الدوري والكأس يف املوس�م
املن�رم .وع�ن حظوظ ال�زوراء يف
الدوري ذكر النجم الدويل السابق أن
بطولة الدوري تختلف عن املسابقات
االخ�رى ،اذ ان هن�اك  38مب�اراة لم
تلعب بعد ،واملنافس�ة ستكون قوية
بن اندية عدة ومن ضمنها الزوراء،
الذي يمتل�ك جميع مقومات النجاح
للفوز باللقب ،متمنيا ان يكون املوس�م الجديد
استثنائيا لكرة النوارس الطامح لرفع غلته من
االنجازات والكؤوس.

يف الدوري املمتاز.واشار اىل ان سقف طموحات
النوارس ارتفع بعد الفوز بالس�وبر ،والالعبون
عازمون عى املنافس�ة بقوة يف املوسم الجديد،
بغية تحقيق املزيد من البطوالت املحلية.

حتديد موعد انطالق دوري
الصاالت العراقي

فرسان العراق يف بطولة عامن الدولية

هو الفوز باملباري�ات ،وقمت باإلجابة قبل مباراة البايرن هل
س�أجدد أم ال ،واآلن األس�ئلة التالية حول م�ا إذا كنت خائفا
حول مستقبيل ،لكن علينا بذل كل ما لدينا للفوز».
وحول قلقه عى مس�تقبله ،أجاب« :ليس هناك حاجة لتكرار
الحدي�ث ،ورئي�س النادي تح�دث ،وأن�ا أكثر واقعي�ة ،وقبل
عام خرس برش�لونة أمام بايرن ميون�خ ( )8-2ولعب مييس
وسواريز وجريزمان ،ونحن لعبنا بمينجويزا وأراوخو وبالدي

وبيدري وجايف وديمري».
عودة املصابن
وأوضح« :نح�ن واثقون من الف�وز باملباريات ،وال
ي�زال هناك طريق طوي�ل لنقطعه ،وآمل أن
يعود املصابون ،وأعلم أن النتائج مهمة،
وليس لدي أي خوف عى مستقبيل،
يف النهاية الرئيس ُيقرر».

كوتينيو األقرب لتعويض بيدري أمام غرناطة
المستقبل العراقي /متابعة
أصب�ح الربازي�يل فيليب�ي كوتيني�و ،قريب�ا من
تعوي�ض غياب بيدري يف خط وس�ط برش�لونة
أمام غرناطة ،خالل مب�اراة الفريقن يف الجولة
الخامس�ة م�ن ال�دوري اإلس�باني.بالتايل ،م�ن
املرجح أن يرافق كوتينيو يف خط وس�ط الربس�ا

كل من سريجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج،
بعد عودة امل�درب رونالد كوم�ان للعب بطريقة
 ،3-3-4إث�ر اإلخف�اق أم�ام الباي�رن يف دوري
األبطال نتيجة اللعب بخطة .2-5-3
وال ي�زال ج�وردي ألب�ا خارج حس�ابات كومان
بس�بب اإلصاب�ة ،لذا يفك�ر امل�درب الهولندي يف
الدف�ع برسجيني�و ديس�ت ب�دال من�ه يف مركز

الظهري األيرس أم�ام الفريق األندليس.عى صعيد
آخر ،ش�ارك املدافع الفرن�يس صامويل أومتيتي
يف م�ران الفري�ق الي�وم األحد ،بع�د غيابه خالل
اليوم�ن املاضي�ن بس�بب اإلجهاد.وإضاف�ة
لبيدري وجوردي ألبا ،غ�اب عن املران الجماعي
كل من عثمان ديمبييل ورسخيو أجويرو ،اللذين
ال يزاالن يف طور التعايف من إصاباتهما الطويلة.

رئيس دورمتوند يعرتف بصعوبة بقاء هاالند
المستقبل العراقي /متابعة
تعهد هانز يواكيم فاتس�كه ،الرئيس التنفيذي لنادي
بوروس�يا دورتمون�د ،بمحاولة اإلبقاء ع�ى املهاجم
النرويج�ي إيرلين�ج هاالند لفرة أط�ول داخل ملعب
سيجنال إيدونا بارك.
وتش�ري التقارير إىل احتمالية رحي�ل الدويل النرويجي
عن ملعب س�يجنال إيدونا بارك بنهاية املوسم الحايل،

نظ�را لتضم�ن عق�ده رشط جزائي تبل�غ قيمته 75
مليون يورو.
وهناك اهتمام بالغ من جانب عدة أندية أوروبية كربى
بض�م صاحب ال�� 21عاما ،أمثال الثنائ�ي اإلنجليزي
مانشس�ر يونايتد ومانشس�ر س�يتي ،باإلضافة إىل
ريال مدريد.
وق�ال فاتس�كه يف تريح�ات لصحيف�ة «welt am
 »sonntagع�ن بق�اء هاالن�د« :بالطبع س�يكون ذلك

صعب�ا ،هذا أمر ال ش�ك فيه ،لكننا س�نبذل
أقىص ما بوسعنا من أجل اإلبقاء عى العبينا
الكبار معنا يف املستقبل».
رغم ذل�ك ،أكد فاتس�كه ثقته يف ق�درة ناديه
ع�ى إيج�اد مهاجم آخ�ر كبري ،يع�وض هاالند
حال رحيله ،مستش�هدا بما ح�دث بعد مغادرة
روبرت ليفاندوفسكي وبيري إيمرييك أوباميانج
يف السنوات املاضية.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2454االثنين  20أيلول 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

ابراهيم المحجوب

محمد حسن الساعدي

انتخابات بطعم الليمون
يف كل مرحل�ه انتخابية تظه�ر لنا دعايات للمرش�حني غريبة من نوعها
وربما نادرة بعض اليشء ،فبعد موضوع البطانيات وتوزيع التلفزيونات
والغس�االت تظه�ر يف ه�ذه االنتخابات دعاي�ات انتخابية فيها اش�كال
وان�واع متع�ددة منها ما يدل عىل ان املرش�ح ليس ميس�ور الحال او من
كتلة فقرية ،واالخ�ر يدل عىل الطفرة املالية املوجودة لدى رئيس الكتلة..
وكل ه�ذا من خريات العراق الكثرية ...خريات العراق التي ال تنتهي والتي
منحها الله للشعب العراقي وحرمها منه حكامه...
يف هذه االنتخابات نجد الناخبني مدللني اىل ابعد الحدود وكأنهم يف عطلة
اسرتاحة عيد سماوي حتى ان قسما منهم اصبح يختار نوعية االكل من
قبل املرش�ح وما عىل املرش�ح اال واجب التنفيذ فالصوت اليوم محسوب
واملقعد الربملاني دس�م كثريا ويس�تحق الرصف والعط�اء وعىل الجميع
ان يتعاون�وا حت�ى وان كان هذا التع�اون عىل (صينيه ثري�د) وما يلفت
للنظر ومن خالل وس�ائل االعالم نج�د ان الطعام الذي يقدم يف املؤتمرات
االنتخابي�ة اصبح مميز عىل عك�س الطعام الذي تعود عليه العراقيون يف
املناس�بات العامة فتجد يف وس�ط الصينية االكل الوفري وتجد معه قطع
بالليم�ون الحام�ض حت�ى تكون املائدة س�هلة الهضم ويك�ون الناخب
وذهاب�ه اىل صناديق االقرتاع بصورة يس�رية ألنه يعرف جي�دا ان ما بعد
االنتخابات س�وف يكون هناك س�نني عجاف مع املرش�ح ال�ذي انتخبه
وعليه ان يس�تغل الفرصة كاملة وال يبخل بكالم طيب او اكلة دسمة قد
تفوته يف هذا املوسم...
هذا املوس�م الدسم موس�م االنتخابات الترشيعية واذا كان املرشح كريم
مع�ه ...واس�تطاع ان يكس�ب خرجية جيب من�ه فهذا خري زائ�د ...وما
يلف�ت النظر يف ه�ذه االنتخابات كثرة كلمة مس�تقلني ،فالجميع يكتب
عىل الفتته الكبرية والتي طبعت فيها صورته واس�مه ورقم تسلس�له يف
القائمة وقربها عبارة مرش�ح مس�تقل .وربما اغلب املرش�حني يتصور
اننا ش�عب س�اذج مازال ال يعرف التمر من الحلويات وال يميز بني القول
والفعل ..فأخي املرش�ح املس�تقل من اين لك ام�وال الدعايات االنتخابية
ورصفيات املؤتمرات وثمن طبع صورك التي زينت كل الشوارع العامة...
هل لديك ثروة ال نعرفها او اتاك ورث من اجدادك...
واق�ول ومع احرتام�ي للقلة القليل�ة والذين يعرفهم الش�ارع االنتخابي
بانهم مستقلون فعالً ...ان كلمة مستقل ال تعني انك سوف تغري النتيجة
عىل العكس فهي تعكس مصداقيتك مع جمهورك والتي بدأتها بمرش�ح
مستقل وانت تعرفها كذبة الوجود لها بارض الواقع....
ان كلمة مس�تقل تعني انك ال تنتمي ألي كتلة ولم تس�تلم مبلغ مايل من
اي�ة جهة معينة وانك قمت باملال الخ�اص لديك بحملتك االنتخابية ..وانا
هنا ليس ضد س�ني اوصاد وانما توضيح الحقيقة فقط واتمنى للجميع
الفوز واعلم اخي العزيز املرشح ان الشخص الذي يريد انتخابك قد حسم
امره من اول لحظة اعالنك رس�ميا كمرشح لصالحك سواء كانت وجبة
طعام�ك بالليمون ام بدونه ..وان االنس�ان املتذب�ذب ال ترتجى منه خريا
سواء ليمنته او اطعمته لحم الغزال.

ماذا بعد طالبان؟!

س�عت االدارة الجديدة بقيادة جو باي�دن اىل الرتاجع قليالً ،بعد االنفجار
امله�ول الذي س�يصيب املنقط�ة وتحديدا ً افغانس�تان ،حي�ث عمدت اىل
االنس�حاب الرسيع من هذا البلد الذي دمرته الحروب االهلية من جانب،
واالحت�الل االجنبي من جانب آخ�ر ،فما ان دخلت طالئ�ع طالبان حتى
ب�دأت صفحة دموية جديدة يف هذا البلد ،حت�ى انفتحت قريحة املحللني
واملتابعني ،فمنهم من رأى أن ما حدث يف أفغانستان ال يعدو كونه اتفاق
مس�بق بني واشنطن وطالبان والبعض اآلخر رأى أن االمريكان انفسهم
رفع�وا أيديه�م عن حلفائه�م يف املنطقة ،كونه قد تع�ارض مع املصالح
االمريكي�ة العلي�ا ،يف ح�ني ان هناك م�ن رأى أن ما جرى م�ن الحكومة
االمريكية ال يمكنها االعتماد او التعويل عىل حكومة أرشف غني الضعيفة
يف بسط س�لطتها عىل البالد ،وعاجزة عن توحيد الشعب االفغاني ولكن
هناك من ذهب اعمق من ذلك بان الواليات املتحدة بانس�حابها من كابل
فانها تري�د ان تمارس ضغطا ً عىل إيران عرب التهديد املس�تمر لحدودها
مع افغانس�تان والتي تمتد اىل حوايل  572ميالً ،وذلك عرب نظام متش�دد
يبقى تهديدا ً مستمرا ً لها.
ربم�ا كل هذه التحليالت تدخل يف ب�اب الحقيقة واملنطق الواقعي ،ولكن
االهم من ذلك كله هو العدوان اللدودان لواشنطن (الصني-روسيا) ويأتي
االنسحاب من أجل إيقاف أو عرقلة التوسع االقتصادي الصيني الرسيع
يف املنطقة والذي تجس�د من خالل إحي�اء طريق الحرير والذي يهدف اىل
التغلغ�ل االقتصادي الصيني يف املنطقة ،ما يمثل تهديدا ً للنفوذ االمريكي
وتحديا ً القتصادها ،ما ينعكس بالس�لب ع�ىل التوازنات يف املنطقة ،كما
ان تأثري حركة طالبان س�ريكز عىل وتر املذهبي�ة والعرقية ،حيث تعترب
روسيا منطقة آسيا الوسطى ساحتهم وميدانهم الحيوي ،واليسمح الي
تأثري او تهديد لالستقرار فيه.
خرج االمريكان من كابل وتركوا خلفهم الش�عب االفغاني بال مس�تقبل
ُيذك�ر ،كما ان حركة طالب�ان هي االخرى مهما كانت أس�اليبها فتبقى
غري قادرة عىل التعاطي مع شعبها والذي ينظر إليها بعني الريبة والشك،
لذلك س�عى قادة الحركة اىل طمأنة الش�عب االفغاني وإرس�ال وفود اىل
كافة املذاهب والقوميات يف البالد من أجل طمأنتهم ان طالبان لن تتدخل
يف خصوصي�ات الش�عب االفغاني ،ولك�ن الحقيقة انهم ب�داوا بمالحقة
مناوئيهم من القيادات السياس�ية القديمة التي وقفت ضدهم ،كما انها
بدات بمالحقة من تعاون مع االمريكان ،االمر الذي يهدد الوضع الداخيل
باالش�تعال .العالم ينظر بعني الرتقب عىل االوضاع يف أفغانس�تان ،وعىل
الرغم من الزيارات التي قام بها الوفود من حركة طالبان اىل دول الجوار
للتهدئ�ة والطمانة ،اال انها ما زال�ت تنظر اىل الوضع الداخيل برتقب ولن
تثق بطالبان او أي حكومة يمكن ان تنتجها حركة طالبان ،لذلك سيبقى
الوضع الداخيل االفغاني حديث الس�اعة وس�يبقى باب التحليل مفتوح
الي مستجدات جديدة قد تحول او تغري الواقع عىل االرض.

كـاريكـاتـير

املواكب االجنبية التي وصلت اىل كربالء
بمشاركة ( )11356موكب ًا حملي ًا ..تعرف عىل عدد
Apago PDF Enhancer

كش�ف قس�م الش�عائر واملواك�ب والهيئ�ات
الحس�ينية يف العراق والعالم اإلس�المي التابع
لألمانت�ني العامت�ني للعتبت�ني املقدس�تني
الحسينية والعباس�ية ،االحد ،عن عدد املواكب
التي ستشارك يف أربعينية اإلمام الحسني (عليه
الس�الم) .وق�ال رئيس القس�م ،ري�اض نعمة
السلمان يف بيان ،إنه «منذ الخامس والعرشين

من ش�هر محرم الحرام عمل قس�م الش�عائر
واملواك�ب الحس�ينية ع�ىل إص�دار الكف�االت
الخاص�ة بأصح�اب املواكب التي ستش�ارك يف
زيارة األربعني».
وأضاف «تم تسجيل أكثر من ( )11356موكب
خدمي من كاف�ة املحافظات العراقية ،وهنالك
أكث�ر ( )59موك�ب عرب�ي واجنبي سيش�ارك

«آبل» هتدد بحظر «فيسبوك»
عن متجرها «آب ستور»

كشفت صحيفة «وول س�رتيت جورنال» األمريكية ،يوم السبت ،أن رشكة
«آبل» هددت بحذف منتجات رشكة «فيس�بوك» م�ن متجر التطبيقات «آب
ستور» ،بسبب استخدامها عىل نطاق واسع ملمارسة أنشطة غري قانونية.
وجاء ذلك ضمن إطار مادة واس�عة كش�فت فيها «وول س�رتيت جورنال»
عن نتائج تحقيقها الصحفي الذي كش�ف عن عيوب كبرية يف عمل موقعي
«فيسبوك» و»إنستغرام» وتطبيق «واتساب».
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن ه�ذه الش�بكات للتواصل االجتماعي ُ
«تس�تغل
خاص�ة م�ن قبل وكال�ة توظي�ف عديمة الضم�ري يف الرشق األوس�ط بغية
ممارسة أنشطة ترقى إىل مس�توى تجارة البرش ،حسب تصنيف الخارجية
األمريكية».وأشارت الصحيفة إىل أن «بي بي يس» نرشت يف عام  2019مادة
حذرت فيها من أن «فيسبوك» أصبحت مرتعا ً ألسواق واسعة لتجارة النساء
بغ�رض تقدي�م الخدمات الجنس�ية ،وذلك تح�ت غطاء إعالن�ات الخدمات
املنزلية ،وأبدت «آبل» حينئذ قلقها إزاء هذا األمر.

العراقـي

أيض�ا يف ع�زاء اربعينية اإلمام الحس�ني (عليه
السالم) من بينها مواكب من (الصني ،السويد،
الس�عودية ،س�وريا ،إيران ،لبنان ،باكس�تان،
الهند ،نيجرييا ،كينا ،واخرى) والتي ستش�ارك
يف تقديم العزاء واملواساة لإلمام الحسني وأخيه
العب�اس (عليهما الس�الم) ،إضاف�ة إىل توزيع
الطعام والرشاب عىل الزائرين».

وتاب�ع الس�لمان ،أنه «س�يتم تجهي�ز املواكب
الحس�ينية باملحروق�ات م�ن النف�ط االبي�ض
والغ�از ،إضافة إىل امل�اء الصالح للرشب خدمة
ألصح�اب املواكب الحس�ينية (مجاناً) ،إضافة
إىل إلزام أصحاب الكفاالت عىل رضورة األلتزام
بالتوصيات الت�ي أكدت عليها املرجعية الدينية
العلي�ا ،وتوجيه�ات وزارة الصح�ة العراقي�ة

عىل رضورة تطبيق رشوط الوقاية والس�المة
والتباع�د االجتماعي ،اىل جان�ب األلتزام بوقت
نزول موكب العزاء الذي حدده القسم وحسب
الضواب�ط اإلداري�ة املتبعة التي تعه�د بها من
أصح�اب املواك�ب الحس�ينية خ�الل الزي�ارة
األربعينية».
يذك�ر أن قس�م الش�عائر واملواك�ب والهيئات

نينوى تبدأ إعامر سورها األثري
نينوى  /مروان ناظم
ب�دأت امل�الكات املختص�ة يف
محافظ�ة نينوى بإعمار س�ورها
االثري ال�ذي دمر عىل يد عصابات
داعش االرهابية خالل س�يطرتها
ع�ىل املدين�ة ،فيم�ا افتتح�ت يف
اربي�ل دورة لصيانة االثار والرتاث
بالتع�اون ب�ني املعهدي�ن العراقي
والتشيكي للرتاث.وقال قائممقام
املوص�ل زهري االعرج�ي يف حديث
صحفي ،ان «فرقا هندس�ية من مديرية اثار
نين�وى واخرى من بلدي�ة املوصل وبارشاف
ف�رق التنقيب رشع�ت باعمار س�ور نينوى
االث�ري املدم�ر يف الجانب االيرس م�ن املدينة

ضمن حملة اعمار املرحلة الثانية.
واضاف ،االعرجي ان»مدة اعمار الس�ور لم
تحدد من قبل الفرق الهندس�ية لحني انتهاء
العم�ل بش�كل كامل».واش�ار ،اىل ان « فرق
االعم�ار انتهت االس�بوع املايض م�ن اعمار

نس�بة كبرية من سور السقا الذي
دمر هو االخر يف ايرس املوصل.
ويف اربي�ل افتت�ح املعه�د العراقي
لصيان�ة االثار وال�رتاث بالتعاون
م�ع معه�د ال�رتاث الوطن�ي
لجمهورية التيشك ( )CHNIدورة
متقدمة بمش�اركة  14متدربا من
محافظات مختلفة وتس�تمر ملدة
ش�هر ،وان هذه الدورة س�بق ان
عقدت الول م�رة يف ايلول من عام
 2019به�دف التدريب عىل صيانة
االبني�ة املدم�رة يف املوص�ل وتوقف�ت اثن�اء
الجائحة لكن الجانب الجيكي ارص عىل عقد
ه�ذه الدورة هذا الع�ام يف اربيل ،اذ تضمنت
زيارات ميدانية للمواقع االثرية والرتاثية.

دراسة :ال عالقة للسمنة بكميات الطعام
يجادل فري�ق من العلماء األمريكي�ني هذه األيام،
يف دراس�ة جديدة قد تكون مُ رضية لرشيحة كبرية
م�ن الناس ،بأن األس�باب الجذرية لوباء الس�منة
ترتب�ط أكثر بنوعية ما نأكله وليس مقدار من يتم
تناوله.
فق�د أظه�رت اإلحصائي�ات ،الصادرة ع�ن املركز
األمريكي ملكافحة األم�راض والوقاية منها ،CDC

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

أن الس�منة تؤثر ع�ىل أكثر من  ٪40م�ن البالغني
األمريكيني ،مما يعرضهم لخطر اإلصابة بأمراض
القلب والس�كتة الدماغية والس�كري من النوع 2
وأن�واع معينة من الرسط�ان ،وذلك وفقا ً ملا نرشه
موقع .SciTechDaily
وأفادت اإلرش�ادات الغذائي�ة لألمريكيني الصادرة
عن وزارة الزراعة األمريكي�ة  2025 - 2020أيضا ً

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

ب�أن فقدان الوزن يتطلب م�ن البالغني تقليل عدد
الس�عرات الحراري�ة الت�ي يحصل�ون عليه�ا من
األطعمة واملرشوبات وزيادة النشاط البدني.
كم�ا يعتم�د هذا النه�ج إلدارة الوزن ع�ىل نموذج
ت�وازن الطاق�ة ،الذي يع�ود تاريخ�ه إىل قرن من
الزم�ان ،والذي ين�ص عىل أن زيادة ال�وزن ناتجة
عن استهالك طاقة أقل مما يتم تناوله.

07801969233
07901463050
07709670606

الحس�ينية يف العراق والعالم اإلس�المي التابع
لألمانت�ني العامت�ني للعتبت�ني املقدس�تني
الحسينية والعباسية ،يعمل عىل تنظيم عملية
تس�جيل ودخول املواكب الحس�ينية والخدمية
من اجل تنظي�م وتأمني األماكن التي تخصص
له�م خ�الل الزي�ارات املليونية التي تش�هدها
مدينة كربالء املقدسة.

تفاصيل الكشف عن ثغرات خطرية
يف تطبيقات الرتاسل

يمك�ن ألي تطبيق ع�ىل أي جهاز أو منصة ذكية أن يعاني من ثغرات أمنية،
وهذا أمر طبيعي ،إال أن ظهور هذه الثغرات يف تطبيقات الرتاسل يكون أكثر
خطورة ،نظرًا ألنها تهدد خصوصية وأمان املستخدمني بشكل مبارش.
ً
ووفق�ا ملا ذكرت�ه البوابة العربي�ة لألخب�ار التقنية ،لدى معظ�م تطبيقات
الرتاس�ل تاريخ م�ع الثغرات األمني�ة ،ومنها تطبي�ق  FaceTimeالغني عن
التعري�ف م�ن رشكة آبل ،وال�ذي عانى يف  2019من ثغرة ش�ديدة الخطورة
س�محت للمخرتقني بتفعي�ل امليكروف�ون والكامريا يف املكامل�ات الجماعية
والتنص�ت عليها .وكانت هذه الثغرة خطرية لدرجة أن آبل قد ألغت خاصية
التواصل الجماعي بش�كل كامل ضمن التطبيق لفرتة من الوقت ،وذلك حتى
تحل املشكلة بشكل كامل ،وما زاد من خطورة هذه الثغرة هو أنها ال تحتاج
ألي فعل من طرف املستخدم ،حيث إن معظم الثغرات تحتاج من املستخدم
أن يقوم بفعل ما ،مثل أن يضغط عىل زر أو أن يفتح رابط ضار .إال أن هذه
الثغرة وغريها لم تحتج لذلك.
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