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احلكومة تتخذ قرارات ختص «املناطق املنكوبة» ..وموافقة بشأن حمطات حتلية املياه يف البصرة

جملس الوزراء 300 :ألف قطعة أرض ستمنح للمواطنني
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

الصحة تنفي
متـدد أوميكـرون وحتـذر مـن
ص3
التطورات الوبائية

بينها سياسية..
الداخليـة ترصـد  7825شائعـة
ص3
خالل العام املايض

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي،
أم�س الثالث�اء ،أنه ت�م توزيع نح�و  186ألف
قطع�ة ارض للمواطنني ضمن مرشوع «داري»
السكني ،خالل االسابيع املاضية.
جاء ذلك خالل جلس�ة اعتيادية عقدها مجلس
ال�وزراء العراقي برئاس�ة مصطفى الكاظمي،
حس�ب بيان صادر عن املكتب اإلعالمي لرئيس
الوزراء وتلقت املستقبل العراقي نسخة منه.
وأش�ار الكاظمي اىل متابعة مرشوع داري ،من
قبل وزارة اإلسكان واإلعمار والبلديات ،ومكتب
رئيس ال�وزراء ،وهيئ�ة املستش�ارين ،الفتا ً اىل
تخصي�ص أكثر من نصف ملي�ون قطعة أرض
يف عم�وم املحافظ�ات ،ق�دم لها بح�دود ثالثة
مالي�ني مواط�ن ،وتم فتح باب املنافس�ة «بكل
شفافية».
واوض�ح رئيس الوزراء أنه «بعد س�تة أش�هر،
ج�رى ف�رز األرايض ،ووضع�ت خط�ة لتقديم
الخدمات لها ،لتكون أرضا ً مخدومة باملجاري،
وش�بكة م�ن الكهرب�اء ،واإلنرتن�ت ،والط�رق
املعبدة».
وأردف« ،قب�ل أس�بوعني أعلن�ا ع�ن تس�ليم
بحدود ( )85ألف س�ند أويل للمواطنني ،وبعدها
بأسبوعني س�لمنا بحدود ( )101ألف سند أويل
للمواطن�ني ،املجموع بحدود ( )186ألف قطعة
أرض تم تسليمها للمواطنني» ،مضيفا ً أنه «بقي
أكثر من  300ألف قطعة أرض ،وس�يحصل كل
املتنافس�ون قريب�ا ً عىل س�ند ،يف تجربة مهمة
حققت مبدأ العدالة والشفافية».

التفاصيل ص2

البنتاغون يكشف «رقام مهوال» خيص القنابل والصواريخ التي اسقطها عىل دول بينها العراق

بالتفاصيل ..ما جرى باجتامع اهليئة الوطنية للتنسيق االستخباري برئاسة األعرجي

ص2

ص2

العراق والسعودية جيريان «مباحثات افرتاضية»
لتعزيز التعاون العسكري واألمني

بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الخارجي�ة العراقي�ة ان
الع�راق والس�عودية اتفقا ع�ىل تعزيز
تعاونهما املشرتك يف القضايا السياسيّة
واألمنيّة والعسكريّة.
وقالت الخارجي�ة ان وزيري الخارجيَّة
ّ
الس�عودي األمري
فؤاد حس�ني ونظريه
فيص�ل ب�ن فرح�ان ترأس�ا اجتماع�ا
افرتاضي�ا للجن�ة السياس�ية واألمنيّة
والعس�كرية بني بلديهما واملنبثقة عن
ّ
الس�عودي
العراقي
مجل�س التنس�يق
ّ
االعىل إجتماعها الثالث بحضور أعضاء

رئيس أوكرانيا يدعو لقمة دولية لـ «إهناء الرصاع»
بغداد  /المستقبل العراقي
دعا الرئيس األوكراني فولوديمري زيلينس�كي ،أمس الثالثاء،
إىل قمة رباعية مع موسكو وباريس وبرلني «إلنهاء الرصاع»
م�ع االنفصالي�ني املوال�ني لروس�يا يف رشقي ب�الده .وقال
زيلينس�كي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه «لقد
آن األوان للتوص�ل اىل اتفاق ينهي الرصاع ونحن مس�تعدون
التخاذ الق�رارات الالزمة خ�الل قمة جدي�دة» رباعية وذلك
عند اس�تقباله مستش�ارين للرئي�س الفرنيس واملستش�ار
األملاني ،وف�ق «فرانس برس» .وتجري حاليا مفاوضات بني
روس�يا والواليات املتحدة عىل خلفية أزم�ة أوكرانيا ،عىل أن

بغداد تزود إقليم
كردستان بالنفط األبيض 90 :الف
دينار للربميل الواحد
ص3

اللجن�ة .وقد بح�ث الجانب�ان القضايا
املطروح�ة ع�ىل ج�دول أعم�ال اللجنة
وبم�ا يع�زز تطوي�ر التعاون املُ
َ
ش�رتك
بني البلدي�ن ويف مُ ختلف املجاالت حيث
اتفقا ع�ىل «تعزيز التعاون والتنس�يق
يف القضاي�ا السياس�يّة واألمنيّ�ة
والعس�كريّة ،والعمل ع�ىل وضع رؤية
َ
مُ
شرتكة ألهم القضايا التي تهم البلدين
ويف مُ ختلف املجاالت ،وتسهيل إجراءات
منح س�مات الدخول لرجال األعمال يف
كال البلدي�ن» كم�ا قال�ت الخارجية يف
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه .كما اتفق�ا عىل تعزيز التش�اور

والتنسيق فيما يتعلّق بالدعم املتبادل يف
األمني
املحافل الدولية ،وتقوية التعاون
ّ
ّ
واالس�تخباري فيم�ا يتعل�ق بمكافحة
الجريمة والتهريب ،واالرساع يف التوقيع
وزارتي
عىل مُ ذك�رة تفاهم أمنيّة ب�ني
ّ
الداخليّ�ة يف كال البلدي�ن و التع�اون يف
املج�االت العس�كريّة من خ�الل إقامة
َ
تمارين مُ
شرتكة يف إطار مُ ذكرة تفاهم
تربم ب�ني البلدين يف املجال العس�كريّ،
وتب�ادل ال�دورات التدريبي�ة والخربات
يف مج�ال الدراس�ات والتخطي�ط
االس�رتاتيجي واس�تمرار دع�م ُج ُه�ود
ّ
الع�راق بالتع�اون مع التحال�ف الدويلّ

اإلرهابي.
ملُكافحة تنظيم داعش
ّ
ويف خت�ام االجتم�اع إتف�ق الجانب�ان
ع�ىل االس�تمرار يف التعاون والتنس�يق
يف مُ ختل�ف املج�االت وتب�ادل الزيارات
واس�تمرار إنعقاد اللجن�ة املنبثقة عن
الثنائي
املجل�س وبم�ا يع�زز التع�اون
ّ
وش�عبي
قيادت�ي
ويحق�ق طموح�ات
ّ
ّ
البلدين.
وكان املجل�س التنس�يقي العراق�ي
الس�عودي قد انطل�ق يف الرياض خالل
زي�ارة قام بها اىل هن�اك رئيس الوزراء
االسبق حيد العبادي عام . 2017

التفاصيل ص2

قيادي يف اإلحتاد الوطني :منصب رئاسة اجلمهورية حمسوم لنا

تعقبها مفاوضات بني موسكو وحلف الناتو .ويأتي ترصيح
زيلينس�كي يف وس�ط األزم�ة املتصاع�دة عىل ح�دود البالد
الرشقية ،مع حشد روسيا عرشات اآلالف من الجنود .وبينما
تؤكد كييف أن موسكو تريد غزو أراضيها ،تنفي األخرية ذلك
وتؤكد أن تحركاتها ال تهدد أحدا .وتخوض القوات األوكرانية
منذ ع�ام  2014قتاال مع متمردين مدعومني من روس�يا يف
منطق�ة دونب�اس ،ولم تفل�ح اتفاق�ات وقف إط�الق النار
املتتالية يف إعادة الهدوء إىل املنطقة .وبدأت هذه األحداث مع
خروج مسريات يف دونباس عقب االحتجاجات العارمة التي
شهدتها أوكرانيا يف  ،2014ورسعان ما تحولت إىل مواجهات
مسلحة بني قوات انفصالية والجيش األوكراني.

قائد عمليات البرصة يبحث مع رئيس حمكمة استئناف املحافظة مكافحة اجلريمة

تفكيك شبكة اجرامية تضم كبار جتار ومروجي املخدرات يف بغـداد

النفط الوطنية تؤكد
أمهية اإلرساع بتنفيذ عمليات
تطوير الرقع االستكشافية
ص3

املالية تعلن امتام
«  »4ماليني معاملة تقـاعدية
مشمولة للشهر احلايل
ص3

الديوانية هيزم
أمانة بغداد ..وبرونو يقود
زاخو لفوز عىل سامراء
ص7

ص2

ص2

ص2

دعوة من الداخلية للراغبني بالتحول من املالك العسكري اىل املدين
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

نرشت وزارة الداخلية ،أمس الثالثاء ،رابط التحويل
للراغب�ن من منتس�بيها م�ن املالك العس�كري اىل
املالك املدني.
وذكر املكتب االعالمي لوزير الداخلية تلقت املستقبل
العراق�ي نس�خة من�ه« ،حس�ب توجيه�ات وزير
الداخلية عثم�ان الغانمي ،نرفق للراغبن بالتحويل
من املالك العس�كري اىل املدني ممن لم يتمكنوا من
إكمال إجراءات التحويل يف املرحلة السابقة ،الرابط
الخاص برفع معلوماتهم».
ولفت اىل أن «التقديم سيس�تمر ملدة أسبوع اعتبارا ً
من تاريخ نرشه».
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احلكومة تتخذ قرارات ختص «املناطق املنكوبة» ..وموافقة بشأن حمطات حتلية املياه يف البصرة

جملس الوزراء 300 :ألف قطعة أرض ستمنح للمواطنني
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أعل�ن رئيس ال�وزراء العراق�ي مصطفى
الكاظم�ي ،أم�س الثالثاء ،أنه ت�م توزيع
نح�و  186أل�ف قطع�ة ارض للمواطنن
ضم�ن م�رشوع «داري» الس�كني ،خالل
االسابيع املاضية.
ج�اء ذلك خالل جلس�ة اعتيادي�ة عقدها
مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى
الكاظمي ،حس�ب بيان صادر عن املكتب
اإلعالمي لرئيس الوزراء وتلقت املس�تقبل
العراقي نسخة منه.
وأش�ار الكاظم�ي اىل متابع�ة م�رشوع
داري ،م�ن قب�ل وزارة اإلس�كان واإلعمار
والبلدي�ات ،ومكتب رئيس الوزراء ،وهيئة
ً
الفت�ا اىل تخصي�ص أكث�ر
املستش�ارين،
م�ن نصف ملي�ون قطع�ة أرض يف عموم
املحافظات ،قدم لها بح�دود ثالثة مالين
مواط�ن ،وت�م فتح ب�اب املنافس�ة «بكل
شفافية».
واوض�ح رئي�س ال�وزراء أن�ه «بعد س�تة
أش�هر ،ج�رى ف�رز األرايض ،ووضع�ت
خطة لتقديم الخدمات له�ا ،لتكون أرضا ً
مخدومة باملجاري ،وشبكة من الكهرباء،
واإلنرتنت ،والطرق املعبدة».
وأردف« ،قبل أس�بوعن أعلنا عن تس�ليم
بح�دود ( )85أل�ف س�ند أويل للمواطنن،
وبعدها بأس�بوعن س�لمنا بحدود ()101
ألف س�ند أويل للمواطنن ،املجموع بحدود ( )186ألف
قطع�ة أرض ت�م تس�ليمها للمواطنن» ،مضيف�ا ً أنه
«بق�ي أكثر من  300ألف قطعة أرض ،وس�يحصل كل
املتنافس�ون قريبا ً عىل س�ند ،يف تجرب�ة مهمة حققت
مبدأ العدالة والشفافية».
ويف الس�ياق ،وجه الكاظمي وزارة اإلعمار واإلس�كان
باالستمرار يف تقديم الس�ندات اىل املواطنن ،مشريا ً اىل
ان املهمّة «هي رس�الة مهمة للمواطنن بأن الحكومة

شفافة وتتعاطى بعدالة مع املواطنن».
يشار اىل ان الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي اطلقت
مرشوع داري الس�كني قبل نحو ( )6أشهر ،وهو يعد
أول مب�ادرة تتم ع�ن طريق التس�جيل اإللكرتوني من
قبل املواطنن.
واطلق�ت الحكوم�ة ،يف ش�هر تم�وز امل�ايض ،منصة
«داري» اإللكرتوني�ة الس�تقبال طلب�ات املواطن�ن
للحصول عىل قطع أرايض سكنية.
وق�دم مالين املواطن�ن طلباتهم ع�ر املوقع ،يف حن

يشمل برنامج اإلسكان الذي أطلقته حكومة الكاظمي
رصف قروض ملن س�يحصلون ع�ىل قطع األرايض تلك
لبناء منازل عليها.
ووفقا ً للكاظمي ،تخلو منافس�ة املواطنن يف املرشوع
«م�ن النف�وذ ،واملحس�وبيات ،وتدخ�الت األح�زاب
وأصحاب النفوذ واملسؤولن بالدولة».
إىل ذلك ،اتخذ مجلس الوزراء خالل جلس�ته األسبوعية
برئاسة مصطفى الكاظمي ثالثة قرارات جديدة.
وقال مكتب الكاظمي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي

نس�خة منه ،إنه بعد مناقشة املوضوعات
املدرجة عىل جدول األعمال ،أصدر مجلس
الوزراء القرارات اآلتية:
أوالً /املصادق�ة عىل تقري�ر لجنة (وضع
مح�ددات العتب�ار منطق�ة منكوبة وآلية
معالج�ة األوض�اع) ،املؤلف�ة بموج�ب
االم�ر ال�وزاري ()20101/3/4/7900
يف  23كان�ون األول  ،2020املراف�ق رب�ط
كت�اب وزارة التخطي�ط املرق�م بالع�دد
(و.س )586/2/1امل�ؤرخ يف  12آب
ً
رابع�ا توصيات
 ،2021املتضم�ن يف البند
اللجنة بش�أن املح�اور اآلتية ،م�ع األخذ
بنظر االعتبار املالحظات التي ذكرت خالل
الجلسة وحرصها بالكوارث الطبيعية:
 -1محددات تحديد املنطقة املنكوبة.
 -2آلية اإلعالن واملعالجة.
ثانياً/
 -1املوافق�ة ع�ىل زيادة رأس�مال الرشكة
العام�ة للنقل البح�ري إحدى تش�كيالت
وزارة النق�ل م�ن ( )70000000دين�ار،
فق�ط س�بعون ملي�ون دين�ار ،ليك�ون
( )121911468926دين�اراً ،فق�ط مئ�ة
وواحد وعرشون مليارا ً وتس�ع مئة وأحد
ع�رش مليونا ً وأربع مئة وثمانية وس�تون
ألفا ً وتس�ع مئة وس�تة وعرشون ديناراً،
اس�تنادا ً إىل أحكام املادة ( )10من قانون
ال�رشكات العام�ة ( 22لس�نة )1997
املعدل.
 -2أخ�ذ وزارة النقل اإلج�راءات الالزمة لتنفيذ ما جاء
آنفاً.
ثالثاً /املوافقة عىل تعديل الفقرة ( )2من قرار مجلس
ال�وزراء ( 88لس�نة  ،)2019بش�أن تأهي�ل محطات
تحلية املاء محافظة البرصة كاآلتي:
 تويل محافظة البرصة تمويل مرشوع تأهيل محطاتتحلية املاء يف محافظة الب�رصة ،ضمن حصة إيرادات
املنافذ الحدودية ملحافظة البرصة للرامج الخاصة.

العراق والسعودية جيريان «مباحثات افرتاضية» لتعزيز التعاون العسكري واألمني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الخارجية العراقية ان العراق
والس�عودية اتفق�ا عىل تعزي�ز تعاونهما
املش�رتك يف القضايا السياس�يّ ة واألمنيّة
والعسكريّة.
وقال�ت الخارجي�ة ان وزي�ري الخارجيَّة
ّ
الس�عودي األمري
ف�ؤاد حس�ن ونظ�ريه
فيصل بن فرحان ترأسا اجتماعا افرتاضيا
للجنة السياسية واألمنيّة والعسكرية بن
بلديهم�ا واملنبثق�ة عن مجلس التنس�يق
ّ
السعودي االعىل إجتماعها الثالث
العراقي
ّ
بحضور أعضاء اللجنة.
وقد بحث الجانبان القضايا املطروحة عىل
ج�دول أعم�ال اللجنة وبما يع�زز تطوير
التعاون املُ
َ
ش�رتك بن البلدين ويف مُ ختلف
املج�االت حيث اتفقا عىل «تعزيز التعاون

تفكيك شبكة اجرامية
تضم كبار جتار ومروجي
املخدرات يف بغداد
أعل�ن املتح�دث باس�م القائ�د الع�ام
للقوات املس�لحة اللواء يحيى رس�ول،
الثالث�اء ،تفكي�ك ش�بكة تض�م كبار
تج�ار ومروج�ي املخ�درات بحوزتهم
كمي�ات كب�رية من م�ادة الكرس�تال
يف العاصم�ة بغ�داد .وق�ال رس�ول يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،إنه «بحس�ب توجيه�ات القائد
الع�ام للق�وات املس�لحة وانطالقا ً من
املس�ؤولية الوطني�ة وامله�ام املوكل�ة
لجهاز املخابرات الوطن�ي ،وبعد ّ
توفر
املعلوم�ات االس�تخبارية الدقيق�ة
ووض�ع خطة محكم�ةّ ،
نف�ذ الجهاز
وبالتع�اون مع محكمة تحقيق الكرخ
األوىل عملية نوعية استطاع من خاللها
تفكيك شبكة إجرامية تضم كبار تجار
ومروجي املخدرات يف بغداد وبحوزتهم
كمي�ات كبرية م�ن مادة الكرس�تال».
وتاب�ع ،أن�ه «يف الوق�ت ال�ذي تؤك�د
هذه العملي�ة اقتدار األجه�زة األمنية
ّ
تعق�ب
واالس�تخبارية العراقي�ة يف
العصاب�ات اإلجرامي�ة والتخريبي�ة،
نعاهد أبناء ش�عبنا عىل بق�اء الجهاز
صمام أمان لألمن الوطني العراقي».

والتنس�يق يف القضايا السياسيّة واألمنيّة
والعس�كريّة ،والعم�ل ع�ىل وض�ع رؤية
َ
مُ
ش�رتكة ألهم القضايا التي تهم البلدين
ويف مُ ختل�ف املجاالت ،وتس�هيل إجراءات
منح س�مات الدخ�ول لرج�ال األعمال يف
كال البلدي�ن» كما قالت الخارجية يف بيان
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه.
كما اتفقا عىل تعزيز التش�اور والتنسيق
فيم�ا يتعلّق بالدع�م املتب�ادل يف املحافل
األمن�ي
الدولي�ة ،وتقوي�ة التع�اون
ّ
ّ
واالس�تخباري فيم�ا يتعل�ق بمكافح�ة
الجريمة والتهري�ب ،واالرساع يف التوقيع
وزارتي
ع�ىل مُ ذك�رة تفاه�م أمنيّة ب�ن
ّ
الداخليّ�ة يف كال البلدي�ن و التع�اون يف
املج�االت العس�كريّة م�ن خ�الل إقام�ة
َ
تمارين مُ
ش�رتكة يف إط�ار مُ ذكرة تفاهم
ّ
العس�كري،
ت�رم ب�ن البلدي�ن يف املجال

وتب�ادل ال�دورات التدريبي�ة والخرات يف
االسرتاتيجي
مجال الدراسات والتخطيط
ّ
واس�تمرار دع�م ُج ُهود الع�راق بالتعاون
مع التحالف الدويلّ ملُكافحة تنظيم داعش
اإلرهابي.
ّ
ويف خت�ام االجتم�اع إتف�ق الجانبان عىل
االستمرار يف التعاون والتنسيق يف مُ ختلف
املج�االت وتب�ادل الزي�ارات واس�تمرار
إنعق�اد اللجنة املنبثقة ع�ن املجلس وبما
الثنائ�ي ويحقق طموحات
يعزز التعاون
ّ
وشعبي البلدين.
قيادتي
ّ
ّ
وكان املجل�س التنس�يقي العراق�ي
الس�عودي ق�د انطل�ق يف الري�اض خالل
زي�ارة ق�ام بها اىل هن�اك رئي�س الوزراء
االس�بق حيد العبادي ع�ام  2017ليرتأس
م�ع العاه�ل الس�عودي امللك س�لمان بن
عبد العزيز اول اجتماع له ليشكل ظاهرة

اقتصادي�ة وسياس�ية غري مس�بوقة بن
بلدين يمتلكان أكر االحتياطات النفطية
يف الرشق األوسط.
ويه�دف املجلس اىل إنع�اش العالقات بن
بغ�داد والري�اض ودفعه�ا نح�و عالقات
واع�دة بالكث�ري م�ن الف�رص واالنفتاح
والتطورات اإليجابية اقتصاديا وسياسيا
وأمني�ا اضاف�ة اىل تعزي�ز التواص�ل بن
البل َديْ�ن ع�ىل املس�توى االس�رتاتيجي،
وتعميق الثقة السياس�ية املتبادلة ،وفتح
آف�اق جدي�دة م�ن التع�اون يف مختل�ف
املج�االت ،منه�ا :االقتصادي�ة والتنموية
واألمني�ة واالس�تثمارية والس�ياحية
والثقافي�ة واإلعالمي�ة وتعزي�ز التعاون
املش�رتك بن الجان َب ْن يف الشؤون الدولية
واإلقليمي�ة املهم�ة ،وحماي�ة املصال�ح
املش�رتكة ،وتنمي�ة الرشاكة ب�ن القطاع

الخ�اص يف البل َديْ�ن ،وإتاح�ة الفرص�ة
لرج�ال األعم�ال للتع�رف ع�ىل الف�رص
التجارية واالس�تثمارية وتبني الوس�ائل
الفاعلة التي تس�اهم يف مس�اعدتهم عىل
اس�تغاللها .كم�ا يش�جع ه�ذا املجل�س
عىل تب�ادل الخرات الفني�ة والتقنية بن
الجه�ات املعني�ة ،م�ن خ�الل العمل عىل
نق�ل وتش�جيع التقني�ة ،والتع�اون يف
مجال البح�ث العلمي ،وتب�ادل الزيارات،
واملش�اركة يف الرام�ج التدريبية ،وتنمية
املناطق الحدودية للعراق مع الس�عودية،
واالستفادة من املدن االقتصادية املتاحة،
لتكون مص�درًا زراعيًّا وصناعيًّا رئيس�يًّ ا
للع�راق ،وتنع�م باالس�تقرار لتوطينه�ا،
وتك�ون بيئ�ة جاذب�ة للقط�اع الخ�اص
واملس�تثمرين .وتعتر السعودية والعراق
من أكر مصدري النفط يف منظمة أوبك.

البنتاغون يكشف «رق ً
ام مهوالً» خيص القنابل والصواريخ التي اسقطها
عىل دول بينها العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
افرج�ت وزارة الدف�اع االمريكي�ة ( البنتاغ�ون) ،أمس
الثالث�اء ،ع�ن اول ملخص ع�ن الرضبات الت�ي نفذتها
الق�وة الجوي�ة االمريكية منذ ت�ويل جو باي�دن منصبه
بع�د ان من�ع الرئيس االمريكي الس�ابق دونال�د ترامب
نرش التقارير الش�هرية عن عدد الرضبات منذ شباط يف
ع�ام  2020محيطا القصف االمريكي املتواصل بالرسية
التام�ة .وذكرت صحيف�ة ( انرتناش�يونال ذي نيوز) يف
تقري�ر ان «بيان�ات القوة الجوية االمريكية كش�فت أن
ً
وصاروخا أخرى
الواليات املتحدة أس�قطت  3246قنبلة

عىل العراق وأفغانس�تان وسوريا منذ شباط عام 2020
حيث بلغ عدد القنابل والصواريخ املطلقة يف عهد ترامب
 2068فيما بلغ عدد الصواريخ والقنابل التي تم اطالقها
يف عهد بايدن  1178حتى االن «.
واضاف�ت ،أن « القص�ف االمريك�ي لل�دول الث�الث ق�د
انخفض بش�كل كبري بعد ان ش�هد عام  2019اكثر من
 12ال�ف قنبل�ة وصاروخ اس�قطت عليه�ا يف ذلك العام
ويف الواق�ع  ،من�ذ انس�حاب ق�وات االحت�الل األمريكية
من أفغانس�تان يف آب املايض  ،لم يقم الجيش األمريكي
رس�م ًيا بأي رضبات جوية هناك  ،وأس�قطت  13قنبلة
ً
صاروخا فقط عىل العراق وسوريا عىل الرغم من أن
أو

هذا ال يمنع ش�ن رضبات إضافية غ�ري معلن عنها من
قبل القوات الخاضعة لسيطرة أو قيادة وكالة املخابرات
املركزية».
يذك�ر انه وعىل م�دار العرشين عامً �ا املاضية  ،كما هو
موث�ق يف البيان�ات أس�قطت القوات الجوي�ة األمريكية
وحلفائه�ا أكثر من  337000قنبل�ة وصاروخ عىل دول
أخ�رى ،بمع�دل بل�غ  46رضب�ة جوي�ة يوم ًيا مل�دة 20
ً
مميتا ومدمّ رًا
عامً �ا ،ولم يكن هذا القصف الالمتناه�ي
لضحاياه فحس�ب  ،بل تم االعرتاف به عىل نطاق واسع
عىل أنه يقوض بش�كل خطري الس�الم واألم�ن الدولين
ويقلل من مكانة أمريكا يف العالم.

الربملان حييل حممود املشهداين عىل جلنة السلوك النيايب
بغداد  /المستقبل العراقي
ق�ررت رئاس�ة مجل�س الن�واب العراق�ي،
أم�س الثالثاء ،احالة رئي�س املجلس «االكر
س�ناً» محمود املش�هداني عىل لجنة السلوك
النيابي.
وقالت رئاس�ة مجلس الن�واب يف بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه ،إن�ه تقرر
إحالة النائ�ب محمود املش�هداني عىل لجنة

الس�لوك النيابي ملخالفته الدس�تور والنظام
الداخي للمجلس.
ويف وقت س�ابق الي�وم الثالثاء ،اك�د النائب
الثان�ي لرئي�س الرمل�ان العراقي ش�اخوان
عبدالل�ه ،أن جلس�ة انتخ�اب هيئة رئاس�ة
الرمل�ان العراق�ي «قانوني�ة ودس�تورية»،
وأش�ار إىل اس�تبدال «محم�ود املش�هداني»
لع�دم حياديته وفق تس�جيل صوت�ي داخل
الرمل�ان يؤك�د أنه مرش�ح لرئاس�ة الرملان

وه�ذا ال يؤهل�ه الدارة الجلس�ة لتت�م اناطة
إدارة الجلس�ة لالحتياطي الثاني األكر خالد
الدراجي.
ويرفض اإلطار التنس�يقي ال�ذي يضم قوى
ش�يعية ب�ارزة مخرج�ات جلس�ة الرمل�ان
االخ�رية وانتخ�اب هيئ�ة الرئاس�ة ويعدها
اج�راءات باطلة دس�توريا ،واك�د االطار انه
س�يلجأ للطعن بالجلس�ة وما اسماه فرض
االرادات والتفرد.

وش�هدت جلس�ة الرملان األوىل ،م�ن دورته
الخامس�ة ،انتخ�اب محم�د الحلب�ويس
لرئاس�ة الرملان لوالي�ة ثاني�ة ،والقيادي يف
التيار الص�دري حاكم الزام�ي ،والنائب عن
الديمقراط�ي الكوردس�تاني ش�اخوان عبد
الل�ه نائب�����ن له ،وذلك بعد جل����س�ة
اداره�ا خال�د الدراجي بديال عن املش�هداني
الذي تعرض لوعك�ة صحية ونقل عىل اثرها
للمستشفى.
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قائد عمليات البرصة يبحث مع رئيس حمكمة
استئناف املحافظة مكافحة اجلريمة
البصرة  /محمد الجابري
استقبل قائد عمليات البرصة اللواء
الرك�ن ع�ي عبد الحس�ن املاجدي
الس�يد رئي�س محكمة اس�تئناف
الب�رصة االتحادية (القايض عادل
عبد الرزاق عباس).
وتم خ�الل اللق�اء التباح�ث باخر
مس�تجدات الوض�ع االمن�ي يف
املحافظة والتنس�يق مع الس�لطة
القضائي�ة يف مج�االت مكافح�ة
الجريم�ة وتنفي�ذ اوام�ر القب�ض
القضائي�ة للمطلوب�ن للقضاء يف
جرائ�م القت�ل والرسقة والس�طو
املس�لح وتهريب املخدرات وحيازة
وتهريب السالح.

واشاد قائد العمليات بدور القضاء
يف دع�م واس�ناد الق�وات االمني�ة
والعم�ل املش�رتك معه�ا م�ن اجل
ايج�اد بيئ�ة امن�ة ومس�تقرة وأن
تعاون القضاء مع األجهزة األمنية
هو أحد األس�باب املهمة يف تحقيق
النج�اح ع�ىل صعي�د إدارة املل�ف
األمني محافظة البرصة
من جانبه أكد السيد رئيس محكمة
استئناف البرصة االتحادية حرص
مجل�س القضاء االع�ىل عىل تعزيز
الجانب األمني والتعاون مع القوات
األمنية بما يمكنها من فرض األمن
وأن يق�ف الجمي�ع سواس�ية أمام
القان�ون بغ�ض النظر ع�ن جميع
املسميات.

بينها سياسية ..الداخلية ترصد  7825شائعة
خالل العام املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
رصد قس�م محارب�ة الش�ائعات يف وزارة الداخلية ،أم�س الثالثاء7825 ،
شائعة مختلفة ،فيما لفت إىل أنه عالج أكثر من  %80منها.
وذكر إعالم القس�م ،يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،أنه «يف
إط�ار متابعة الش�ائعات وتحدي�د تأثرياتها عىل مختل�ف األصعدة األمنية
والخدمية والصحية واالقتصادية وغريها وبما يسهم يف اطالع الرأي العام
يف الب�الد عىل الحقائ�ق املجردة وتعزيز الس�لم األه�ي واملجتمعي وتنوير
املتابع�ن بأهمية عدم االنجرار خلف األكاذي�ب وما ينتج عن ذلك من آثار
س�لبية ال ح�رص لها ،تمكن قس�م محاربة الش�ائعات يف دائ�رة العالقات
واإلعالم بوزارة الداخلية من رصد  7825ش�ائعة خالل العام املايض 2021
وق�د تنوع�ت هذه الش�ائعات ب�ن أمنية وسياس�ية وانتخابي�ة وصحية
واقتصادية».
وأض�اف ،أن «مف�ارز القس�م املختصة تمكن�ت من الضباط واملنتس�بن
املعني�ن بالعمل الجاد عىل معاجلة هذه الش�ائعات والتعامل معها بمبدأ
إيضاح الحقائ�ق وتوضيحها لل�����رأي العام وتف���نيد ما تضمنته من
أكاذيب وتلفيقات ال أس�اس لها من الصحة وبلغت نس�بة املعالجة لهذه
الشائعات حوايل .»%80

بالتفاصيل ..ما جرى باجتامع اهليئة الوطنية
للتنسيق االستخباري برئاسة األعرجي
بغداد  /المستقبل العراقي
بحث مستشار األمن القومي قاسم
األعرج�ي ،أم�س الثالث�اء ،عم�ل
األجهزة االستخبارية خالل اجتماع
م�ع الهيئ�ة الوطني�ة للتنس�يق
االستخباري.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالم�ي
ملستش�ار األم�ن القوم�ي ،تلق�ت
«املس�تقبل العراقي» نس�خة منه،
أن�ه «تنفي�ذا ً لتوجيه�ات القائ�د
الع�ام للق�وات املس�لحة ،رئي�س
الوزراء ،مصطفى الكاظمي ،ترأس
مستش�ار األم�ن القومي ،قاس�م

األعرجي ،اليوم الثالث�اء ،اجتماعا
تداولي�ا للهيئ�ة الوطنية للتنس�يق
االستخباري ،بحضور قادة مجتمع
االستخبارات».
وج�رى خ�الل االجتم�اع ،بح�ث
«موضوع س�احات عم�ل األجهزة
االس�تخبارية ،لتحدي�د وفص�ل
س�احات العم�ل ومن�ع التداخ�ل،
من أجلوض�وح العمل امليدانيوتاليف
وقوع األخطاء».
وأشاد األعرجي خالل األجتماع ،ب�
«جهود وعمل األجهزة االستخبارية
ودوائ�ر الهيئ�ة الوطنية للتنس�يق
االستخباري».

قيادي يف اإلحتاد الوطني :منصب رئاسة
اجلمهورية حمسوم لنا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن قيادي يف االتحاد الوطني الكردستاني ،ان منصب رئاسة الجمهورية
«محسوم» لالتحاد .وقال محمود خوشناو إن «منصب رئاسة الجمهورية
محس�وم داخل املكون الكردي لالتحاد الوطن�ي ،وهنالك اتفاقيات كردية
كردية ،وكردية غري كردية ،لتمرير مرشح االتحاد الوطني الكردستاني».
وأضف ان «مرش�ح االتحاد الوحيد حتى اآلن هو برهم صالح ،وس�يكون
هنالك مرشحا واحدا للكرد داخل مجلس النواب» مشددا ً عىل ان «سيناريو
الرتش�يح للمنص�ب الرئايس يف برملان  2018لن يتكرر يف تقديم مرش�حن
كردين اىل مجلس النواب» .وكان االتحاد الوطني الكردستاني أعلن مساء
أمس األثنن عن ترشيحه باإلجماع برهم صالح ملنصب رئيس الجمهورية
لوالية ثانية .وأعلنت رئاسة مجلس النواب أمس فتح باب الرتشيح ملنصب
رئاس�ة الجمهورية» مش�رية اىل ان «انتخاب الرئيس سيجري خالل موعد
اقصاه نهاية يوم  8شباط املقبل».

حرس احلدود يرصد «مهربني» :تركوا مئات
األغنام والذوا بالفرار
أعلنت قيادة ح�رس الحدود ،أمس
الثالثاء ،رصد مهربن ضمن قاطع
مس�ؤولية ح�رس ح�دود املنطقة
الع�ارشة .وقال�ت القي�ادة يف بيان
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
من�ه« ،يس�تمر لواء ح�رس حدود
الع�ارش يس�تمر بجه�وده االمنية
يف ف�رض الس�يطرة ع�ىل عمليات

التهري�ب م�ن خ�الل الكام�ريات
الحراري�ة ،حي�ث تمك�ن أبط�ال
الفوج الثال�ث من مالحقة مهربن
ضم�ن قاط�ع املس�ؤولية وج�رى
إطالق النار عليه�م والذوا بالفرار،
مم�ا اضطره�م إىل ت�رك مجموعة
م�ن األغن�ام والبال�غ عددها ،343
وجاموس عدد .»12
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وزارة االعامر واالسكان تقرتب من افتتاحه
«حل مروري» :يسهم بفك االختناقات
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة االعمار واالسكان والبلديات،
أم�س الثالث�اء ،إنج�از  ٪90من مرشوع
تنفي�ذ طريق ال�دورة – اليوس�فية الذي
قالت إنه يمثل حالً مروريا ً ويسهم بشكل
كب�ري يف ف�ك االزدحام�ات واالختناق�ات
ً
مش�رية إىل افتتاح�ه قبل نهاية
املرورية،
العام الحايل.وقال مدير عام دائرة الطرق
والجس�ور يف ال�وزارة حس�ني جاس�م
كاظ�م ،إن «هن�اك توجيه�ا ً ومتابع�ة
مس�تمرين من قبل وزير اإلعمار واإلس�كان
حول افتتاح مرشوع طريق دورة -يوس�فية
يف تقاط�ع جنوب بغداد ،حيث وصلت نس�بة
االنجاز فيه اىل  ،٪90فضال عن نس�ب االنجاز
الش�هرية له�ذا املرشوع».وأض�اف كاظم ،يف

تري�ح لوكال�ة األنب�اء الرس�مية تابعته /
موازي�ن ني�وز ،/أن «هناك أمرين الس�تمرار
العم�ل يف ه�ذا امل�رشوع ،األول التمويل املايل
املؤم�ن له وبالتايل يعك�س ايجابيا ً عىل تنفيذ
امل�رشوع» ،مبينا ً أن «امل�رشوع يحتاج إىل ما
يق�ارب أكث�ر من  400اىل  500طن اس�بوعيا

من مادة القري السيايل».وتابع ،أن «هناك
تنس�يقا ً وتعاونا ً م�ع وزارة النفط دائرة
توزي�ع املنتوجات النفطية لتوفري الكمية
املطلوب�ة لهذا املرشوع لضمان انجازه يف
الف�رتة املحددة حيث أن النس�بة املتبقية
من املرشوع س�يكون أغلبه لتنفيذ فقرة
االسفلت التي تحتاجها املادة» ،مضيفا ً أن
«افتتاح طريق الدورة  -يوسفية سيكون
قبل نهاية العام الحايل والذي سيمثل حالً
مروري�ا ً وكذلك منف�ذا ً جدي�دا ً للعاصمة
بغداد».ولف�ت كاظ�م ،إىل أن «م�رشوع
طري�ق ال�دورة – يوس�فية سيش�كل إضافة
حقيقية لش�بكة الطرق التي تس�هم بش�كل
كبري يف فك االزدحامات واالختناقات املرورية
التي تعاني منها العاصمة بغداد نتيجة ازدياد
اعداد املركبات يف السنوات االخرية».

www.almustakbalpaper.net

بغداد تزود إقليم كردستان بالنفط األبيض:
 90الف دينار للربميل الواحد
أربيل  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزير الث�روات الطبيعية يف إقليم
كردس�تان كم�ال االت�رويش ،أم�س
الثالث�اء ،أن النف�ط األبيض ال�ذي يتم
توزيع�ه عىل الس�كان بس�عر  90الف
دين�ار عراقي للربمي�ل الواح�د وفرته
الحكومة االتحادية لإلقليم.
جاء ذل�ك يف مؤتمر صحفي عقده عىل
هامش وضعه الحجر األس�اس لسبعة
مش�اريع لوزارة الث�روات الطبيعية يف
ناحي�ة «جمانك�ي» التابع�ة ملحافظة
ده�وك بحض�ور املحاف�ظ وع�دد من
املسؤولني املحليني.
وقال االت�رويش يف املؤتم�ر الصحف�ي ،إنه «زار
العاصم�ة بغ�داد بتوجيه من قب�ل رئيس وزراء

اإلقلي�م بهدف توف�ري النفط للمواطن�ني كافة،
والذي يبلغ س�عره الي�وم  90الف دينار للربميل
الواح�د» ،موضح�ا أن «ه�ذه التس�عرية ه�ي

املياه اجلوفية تنجز « »45بئر ًا خالل شهر كانون االول املايض
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس
تجدد الهيأة العامة للمياه الجوفية س�عيها لتوفري املياه
لجميع محافظاتنا ولكل شربا من ارضنا لسد االحتياجات
املختلفة للمياه و استغاللها يف كافة املجاالت سواء كانت
لالغراض الزراعي�ة والصناعية واالس�تخدامات اليومية
املتع�ددة باالضاف�ة اىل زيادة الرقعة الخ�راء كما اكدر
املص�در االعالمي يف الهيئ�ة حيث بلغ ع�دد االبار املنجزة
خالل ش�هر كانون االول لعام  2021يف اغلب املحافظات
( )45ب�ر باالضاف�ة اىل فح�ص ( )36ب�ر ونصب ()47
طاقم ضخ مع صيانة ( )5طاقم ضخ .
وقد جاءت حصيلة ه�ذه االبار بجهود متواصلة للفروع
املوزع�ة عىل محافظتنا س�عيا من الهي�أة يف الوصول اىل
اعىل النسب من االنتاج بعد الكشف عىل املناطق املختارة
جيولوجيا من خالل ك�وادر متخصصة عاملة يف الفروع
وبارشاف مب�ارش من قبل املهندس�ني العاملني يف الفرق

الحقلية .
وتس�تمر الهيأة العامة للمي�اه الجوفية من خالل جهود
عامليها يف مرشوع بغداد عىل توفري املياه للمحافظة لسد
احتياجاتها للمياه لخدمة املواطنني يف العديد من املناطق
التي تقع بعيدة عن املياه الس�طحية حيث تم انجاز ()6
آبار خالل الش�هر املن�رم يف املحافظة بأعماق مختلفة
ترتواح مابني ()100�15م االغراض النفع الخاص بجهود
فرقة حفر ( )112/111العاملة يف املرشوع باالضافة اىل
فحص ( )2بر ونصب ( )2طاقم ضخ .
وتس�عى الهيأة من خ�الل دورها الفع�ال بالحرص عىل
توف�ري املي�اه للمواطن�ني لالغ�راض املنزلي�ة والزراعية
باالضافة اىل ارواء الحيوانات يف محافظة النجف االرشف
كثفت الهيأة جهودها لتنشيط الوضع املائي يف املحافظة
حيث تم انجاز ( )14بر خالل شهر كانون االول وبأعماق
مختلف�ة ترتواح مابني ( )70 – 24م باالضافة اىل فحص
( )4آبار ونصب ( )2طاقم ضخ ومن هذه االبار بر مرقد

الشهيد الصدر االول  3/2/بعمق ()24م لكل منهما.
وتواص�ل الهي�أة العام�ة للمي�اه الجوفي�ة جهوده�ا يف
محافظ�ة نينوى من خالل فرق الحف�ر العاملة يف الفرع
وح�ث الخطى التي تكللت بانج�از عدد من االبار ملناطق
مختلف�ة م�ن املحافظة حيث ت�م انج�از ( )7آبار خالل
الشهر املنرم باعماق مختلفة منها بر (تل اسمري)7/
بعمق ()265م وبر (حي اللبن )1/بعمق ()200م وكذلك
ً
اضافة اىل نصب ( )7طواقم ضخ بهدف
فح�ص ( )7ابار
تأم�ني الحصص املائي�ة لتل�ك املناطق واس�تثمار املياه
الجوفية لس�قي املزروع�ات وارواء الحيوانات باالضافة
اىل االس�تخدامات اليومية املختلفة م�ن قبل املواطنني يف
القرى واملناطق البعيدة عن املياه السطحية .
وتس�تمر الهي�أة بتكثي�ف نش�اطها يف محافظ�ة دي�اىل
لتوف�ري املي�اه يف املناطق البعي�دة عن املياه الس�طحية
واس�تخدامه لالغ�راض الزراعي�ة والصناعي�ة باالضافة
اىل ارواء الحيوان�ات حيث تكللت بانج�از ( )4آبار خالل

رابطة املصارف :القطاع املرصيف شكل  95باملئة من تداول
البورصة خالل 2021
بغداد /المستقبل العراقي
أعل�ن املدي�ر التنفي�ذي لرابط�ة املص�ارف
الخاصة العراقية ،عيل طارق ،ان تحسن اداء
البورص�ة العراقية خالل الع�ام املايض يعود
إىل القطاع املريف الذي شكل  ٪95من نسبة
التداول.
وكان س�وق الع�راق ل�أوراق املالي�ة ،أعلن
ارتفاع األس�هم املتداولة بنسبة  ٪131خالل
العام  2021مقارنة بالعام .2020
وقال طارق يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه إن  ٪95م�ن حجم الت�داول يف
أس�هم البورصة ،يعود إىل القطاع املريف ،اذ
بلغت عدد األس�هم املتداولة  930مليار سهم
بقيمة  812مليار دينار ،مشريا ً إىل أنه مقارنة
بالع�ام  2020فان نس�بة نمو عدد األس�هم

املتداولة للقط�اع املريف بلغ�ت  ٪142.3اذ
كان�ت  368.4مليار س�هم يف الع�ام ،2020
بينما  892.8مليار دينار يف العام .2021
وتاب�ع املدير التنفيذي لرابط�ة املصارف ،أن
قيمة األسهم املتداولة ارتفعت بنسبة ٪244
اذ كانت يف العام  2020أكثر من  193.6مليار
دين�ار ،بينم�ا يف العام املايض بلغ�ت 666.5
ملي�ار دين�ار ،موضح�ا أن ع�دد الصفقات
ارتفع�ت إىل  40.856صفق�ة يف العام املايض
بينما كانت  18.792صفقة يف العام .2020
ون�وه ط�ارق إىل أن سياس�ة البن�ك املركزي
س�اهمت بشكل كبري يف تحس�ن وتطور اداء
القطاع املريف خالل العام املايض قد ساهم
بارتفاع أسهم بعض املصارف.
وأك�د أن قي�ام م�رف األه�يل العراق�ي
باالستحواذ عىل فروع مرف عودة اللبناني

مرصف النهرين يقرر شمول عامل
النظافة بالتمويالت الشخصية امليرسة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن مرف النهرين االسالمي (مرف حكومي) عن اصدار ضوابط شمول
عمال النظافة بالتمويالت الش�خصية امليرة ضمن مب�ادرة البنك املركزي.
وقالت مديرة قسم الدراسات يف املرف ملى عبدالعزيز مصطفى يف بيان تلقت
املستقبل العراقي نس�خة منه ان «الضوابط تتضمن شمول موظفي العقود
(عم�ال النظافة) املش�مولني بالقرار ( )315لس�نة  2019/املوطنة رواتبهم
لدى مرفنا حرا ،ويس�تثنى منهم من حصل عىل قروض ميرة من أحد
املص�ارف» ،مبينة ان «من بني الرشوط األخ�رى أن يكون العامل لديه خدمة
التقل عن ( )2س�نة يف احدى دوائر البلدية ومس�تمر بالخدمة».واضافت ان
«عىل طالب التمويل تقديم كفيل ضامن واحد أو أكثر من دوائر الدولة عىل أن
يعادل انصاف صايف راتبه ضعف القس�ط الشهري ،وان تتناسب مدة السداد
مع سن اإلحالة عىل التقاعد لطالب التمويل وكفالئهم».ووجه البنك املركزي
العراق�ي يف  30ترشين االول املصارف املج�ازة بمنح قروض ميرة ملوظفي
العق�ود (عم�ال النظاف�ة) املش�مولني بالق�رار ( )315لس�نة  ،2019ضمن
التعليمات الخاصة بمنح القروض الشخصية امليرة ملوظفي الدولة.

املالية تعلن امتام  4ماليني معاملة
تقاعدية مشمولة للشهر احلايل
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت وزارة املالي�ة ،أمس الثالثاء،
اتمام املعام�الت التقاعدية ملختلف
الفئ�ات املش�مولة لش�هر كان�ون
الثاني.وذكرت الوزارة يف بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه أن
«الهيئ�ة العام�ة للتقاع�د التابع�ة
اىل وزارة املالي�ة اكمل�ت مختل�ف
املعام�الت التقاعدي�ة للمش�مولني
بقان�ون الهيئ�ة لكاف�ة الفئ�ات

املشمولة لشهر كانون الثاني الحايل
والتي تجاوزت ال�  4ماليني معاملة
تقاعدي�ة ل�دى الهيئة».واضاف ان
«الهيئ�ة اكملت معام�الت الحقوق
التقاعدية التي ش�ملت فئات املدني
والعس�كري وضحاي�ا االره�اب
وشهداء الجيش والحشد والرشطة
واملصابني ،اضافة اىل معامالت جهاز
املخابرات ومؤسسة الشهداء وقوى
األمن الداخيل ومؤسس�ة الس�جناء
وغريها من الفئات املشمولة».

يف الع�راق ،يعترب من اه�م االحداث اإليجابية
الت�ي اثرت عىل س�هم الس�وق ،باإلضافة إىل
اندم�اج م�ريف العاصم�ة األوىل وامل�رف
ال�دويل اإلس�المي وقي�ام بع�ض املص�ارف
الخاصة العراقية بالتوسع خارجيا من خالل
افتتاح فروع لها.
ولف�ت إىل ان�ه يف الع�ام  2020قام�ت اربعة
مص�ارف مدرج�ة بزي�ادة رأس امل�ال وهي
الطيف اإلس�المي واس�يا العراق واملستشار
وام�ني الع�راق ،بينما قام�ت اربعة مصارف
مدرجة بتوزيع أرباح وهي املرف التجاري
واألهيل العراقي واملنصور والطيف.
كم�ا دع�ا القط�اع امل�ريف اىل اس�تمرار
االهتم�ام بقيمة أس�هم املص�ارف من خالل
االفص�اح ال�دوري للبيانات وتوزي�ع األرباح
عىل املساهمني.

اجلهد اهلنديس لتجارة احلبوب يواصل
تأهيل «امليزان اجلرسي» يف الكوت
و»الرافع الثاين» يف صومعة الرشقاط
بغداد  /عامر عبدالعزيز
أعلن�ت وزارة التجارة تنفي�ذ الجهد الهنديس يف
مواقع الرشكة العامة لتجارة الحبوب مجموعة
من االعمال الفنية مستفيدين من توقف ضغط
العمل و قبل بدء اس�تحقاقات موس�م تسويق
الحنط�ة  ،2022أك�د ذل�ك مدي�ر ع�ام الرشكة
العام�ة لتج�ارة الحب�وب املهندس باس�م نعيم
العكييل.
وقال العكييل إن مالكاتنا الفنية يف مواقع سايلو
الكوت والرشق�اط والديوانية نف�ذت مجموعة
من االعمال التاهلية والصيانة واالنش�اء تمثلت
برف�ع وتنصيب هيكل املنص�ة الرئييس للميزان
الج�ري رقم ( )2يف س�ايلو الك�وت ،اىل جانب
صبغ البليت بمادة الرادليت.
واض�اف أن العمل يف فرع واس�ط تضمن نصب
خزان ماء جديد لخنزيرة مضخة االطفاء الرطبة
يف السايلو بعد االنتهاء من صيانة شبكة انابيب
املضخ�ة ،اضاف�ة اىل ش�حن بطاري�ات مولدات
س�ادمو (  500كي يف ) وفحص الزيت وتهيئتها
لحاالت الطوارىء.
العكي�يل ب�ني ان الجهد الهن�ديس املدني يف فرع
الرشك�ة يف الديوانية يش�ارف ع�ىل االنتهاء من
انش�اء غرف�ة للدف�اع املدني يف صومعة ش�لب
الديوانية.
واكد عىل ان الجهد الهنديس يف صومعة الرشقاط
يواصلون اصالح الرافع الثاني وتجهيزه للعمل
وبارشاف مسؤول الوحدة الفنية للصومعة.
واختت�م مدي�ر ع�ام الرشك�ة اىل الجه�د الفني
يف ف�رع واس�ط يواص�ل عملي�ة تاهي�ل امليزان
الجري وبانتظار تجهيز املوقع بخاليا ضوئيه
من قبل القسم الهنديس الكمال وتشغيل امليزان
الجري وتهيئتة لالستحقاقات املقبلة.

ش�هركانون االول  2021بجه�ود العاملني يف فرق الحفر
( )51،73،74وباعم�اق مختلف�ة باالضافة اىل فح��ص
( )6آبار وصيان�ة ( )24طاقم ضخ ومن هذه االبار بر
(العس�اكرة/مجمع حمرين /صالح كامل ) بعمق ()95
م.
واكدت الهيأة العامة للمياه الجوفية يف محافظة ميسان
عىل النهوض بالواقع االروائي فيها بأعماق مختلفة لكل
ب�ر حيث تم انجاز (  )4آب�ار بأعماق مختلفة لكل بر يف
مناطق متعددة م�ن املحافظة بجهود فرقة حفر ()113
منها (بري الدراس�ات )4/3بعمق ( )100م لكل منهما
وذلك لتوفري املياه يف املنطقة وجعلها يف متناول املواطنني
واالستخدام االمثل لها
أم�ا يف محافظ�ة ص�الح الدي�ن فقد ت�م حفر ب�ر قرية
العكاشية بعمق ()132م بجهود فرقة حفر ( )52لتوفري
املياه يف قرى ومناطق متعددة بعيدة عن املياه السطحية
والسعي اىل س��د االحتياجات اآلنية للمواطنني.

الصحة تنفي متدد أوميكرون
وحتذر من التطورات الوبائية
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ت وزارة الصحة ،أمس الثالثاء ،تس�جيل إصابات جدي�دة بأوميكرون يف بغداد أمس،
فيما حذرت من خطورة املستجدات الوبائية والزيادة الواضحة باإلصابات.
وقال املتحدث باس�م الوزارة سيف البدر يف تريح صحفي إن «وزارة الصحة لم تسجل
أي اصابات باملتحور الجديد اوميكرون باستثناء التي أعلنت عنها بشكل رسمي» ،مبينا ً
أن «ما نرش أمس يف بعض وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي عن ظهور اصابات
جديدة باملتحور اوميكرون يف بغداد عار عن الصحة ولم ينرش رسميا».
وأضاف أن «الوزارة ال تقلل من خطورة هذا املتحور» ،داعيا ً الجميع إىل «االلتزام باملصادر
الرسمية للمعلومة» .وأكد« :عند تسجيل اصابة باملتحور الجديد ،يف حال ثبوته من خالل
مخت�رب الصح�ة العامة املركزي الذي يعت�رب الجهة الوحيدة القادرة عىل تش�خيص هذا
املتحور ،سنعلن ذلك بشكل رس�مي» ،محذرا من «خطورة املستجدات الوبائية والزيادة
الواضحة يف نس�ب الحاالت املوجبة باملوقف الوبائي» .وش�دد البدر عىل رضورة «التزام
الجميع باالجراءات الوقائية والتباعد االجتماعي واخذ اللقاحات».

النفط الوطنية تؤكد أمهية اإلرساع
بتنفيذ عمليات تطوير الرقع االستكشافية
بغداد /المستقبل العراقي
أك�دت رشك�ة النف�ط الوطني�ة ،أم�س
الثالث�اء ،ع�ىل أهمي�ة اإلرساع بتنفي�ذ
عملي�ات تطوي�ر الرق�ع االستكش�افية
البحرية والربية.
وذكر بيان لوزارة النفط تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه أن «رئيس رشكة
النف�ط الوطني�ة احس�ان عب�د الجب�ار
اس�ماعيل أك�د ع�ىل أهمي�ة اإلرساع يف
عمليات االستكش�اف وإجراء املسوحات
الزلزالي�ة للرقع�ة البحري�ة يف الخلي�ج
بعد اس�تكمال جميع اإلج�راءات الالزمة
للعمل البحري مع الجه�ات املعنية ،جاء
ذل�ك خ�الل رعايت�ه وحض�وره ورش�ة
العم�ل الخاصة بدراس�ة خط�ط تطوير
الرق�ع البحري�ة الت�ي نظمته�ا رشك�ة
االستكش�افات النفطي�ة بالتع�اون مع
رشكة سينوك الصينية».
وش�دد رئيس رشكة النفط الوطنية وفقا
للبيان «عىل رضورة البدء بإجراءات العمل
وفق الدراسة املقدمة وتحديد نقاط أعمال
االستكش�اف يف الج�زء البح�ري للرقعة
الذي تق�وم به رشكة س�ينوك الصينية ،
باالضافة اىل االرساع يف أعمال املس�وحات
الزلزالي�ة للج�زء ال�ربي ال�ذي تق�وم به
رشك�ة االستكش�افات النفطية ،مش�ريا
اىل ان «عملي�ات االستكش�اف وتطوي�ر
الرق�ع ذات الرتاكي�ب الهايدروكاربوني�ة
يدع�م خط�ط ال�وزارة بزي�ادة وادام�ة
االنت�اج الوطن�ي  ،خصوص�ا ً وان النفط
الوطني�ة  ،تعم�ل ع�ىل تكثيف النش�اط
االستكش�ايف البح�ري» .وم�ن جهة قال
مدير عام رشكة االستكش�افات النفطية
وكالة باس�م محمد خض�ري ان» عمليات
االستكش�اف يف الرقعة البحرية بجزأيها
البحري والربي س�تكون من خالل إجراء
املس�وحات الزلزالي�ة وبعده�ا يتم حفر

ب�ر استكش�افية يف الج�زء البحري وبر
استكشافية يف الجزء الربي».
واوض�ح ممثل رشك�ة س�ينوك الصينية
( )Vincent Xieان» االتف�اق ال�ذي عقد
مع الع�راق هو اتفاق دراس�ة مش�رتكة
بش�أن الرقع�ة االستكش�افية البحري�ة
بجزأيها البح�ري والربي وهو بداية لبناء
عالقات مش�رتكة بني الرشك�ة والعراق،
مبينا ان «الدراس�ة التي تم اس�تعراضها
خ�الل الورش�ة عب�ارة عن جزأي�ن االول
بحري وستنفذه رشكة س�ينوك والثاني
ب�ري س�تنفذه رشك�ة االستكش�افات
النفطية ،مؤكدا وجود فريق عمل مشرتك
من الجانبني لتحقيق الدراس�ة والوصول
اىل نتائج مثمرة».
وأضاف معاون املدير العام للشؤون الفنية
لرشكة االستكش�افات النفطية أس�امة
رؤوف ان «الورشة عقدت ملناقشة دراسة
رشكة سينوك بشأن تطوير رقعة الخليج
البحرية بناء عىل اتفاق دراس�ة مشرتكة
تم توقيع�ه يف مطلع ع�ام  2019وتأخر
جزء م�ن أعمال االتفاق بس�بب األوضاع
الصحية يف العالم وتفيش جائحة كورونا،
ويف ع�ام  2021عق�دت عدة لق�اءات مع
الرشك�ة الصينية وكانت لق�اءات مثمرة
الستئناف العمل بالدراسة ،مشريا اىل ان»
الرقعة تبلغ مساحتها  650كم ، 2والجزء
ال�ربي بمس�احة  120ك�م 2والبح�ري
بمس�احة  530ك�م ،2وعن�د اس�تكمال
اعمال املس�وحات الزلزالية ثنائية االبعاد
من قبل رشك�ة االستكش�افات يف الجزء
ال�ربي ورشك�ة س�ينوك للج�زء البحري
سيتم حفر بر استكش�افية يف كل جزء،
موضح�ا ان مركز علوم البحار يف جامعة
الب�رة س�يقوم (يف الج�زء البح�ري)
خالل هذا العام بتحدي�د مواقع الغوارق
البحرية استعدادا للقيام بعمليات املسح
الزلزايل».

نفسها معتمدة يف مناطق ومدن العراق
كافة».
وأضاف «وزعنا بالفعل  100مليون لرت
عىل الس�كان ،وما زودتنا به الحكومة
االتحادي�ة ُتع�دة مس�اعدة جي�دة لذا
أحرن�ا الي�وم م�ا تبقى م�ن حصة
النفط من بغ�داد» ،مؤكدا أن الحكومة
االتحادية «تبيعه للن�اس بهذا الثمن»،
أي  90الف دينار للربميل.
وكانت حكومة إقليم كوردستان توزع
يف الس�نوات الس�ابقة النف�ط األبيض
بس�عر  55ال�ف دينار عراق�ي للربميل
الواح�د .و ُيزيد الطلب ع�ىل هذه املادة
بش�كل ملحوظ خ�الل فصل الش�تاء،
وانخف�اض درج�ات الح�رارة الس�تخدامها
بأغراض التدفئة.

الرشيد يوجه فروعه ببيع سندات «بناء»
للمواطنني بفائدة تدفع كل ستة أشهر
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مرف الرشيد ،أمس الثالثاء ،عن استئناف العمل باستقبال
رشاء {س�ندات بن�اء /االصداري�ة الثاني�ة} م�ن الجمهور.ودعا
املكت�ب االعالمي للمرف تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
«الراغبني بالرشاء مراجعة فروع املرف يف بغداد واملحافظات».
وأضاف ،ان «التعليمات حددت قيمة الس�ند  500الف بفائدة ٪6
تدفع للزبون كل س�تة أش�هر وملدة س�نتني وس�ند بمبلغ مليون
دينار بفائدة  ٪7تدفع كل ستة اشهر ملدة اربع سنوات».

الرتبية توجه باستمرار
املحارضين املجانيني بالدوام
بغداد  /المستقبل العراقي

وجه�ت محافظ�ة بغ�داد ،أم�س الثالث�اء ،مديري�ات الرتبية يف
املحافظ�ة ،باس�تمرار املحارضي�ن واإلداريني بالدوام الرس�مي
حس�ب توجيه�ات الوزارة.وجاء يف وثيقة ص�ادرة عن املحافظة
تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منها« ،يس�تمر املحارضون
واإلداريون يف دوامهم الرسمي واستمرار رصف أجورهم استنادا ً
ما جاء يف كتاب وزارة الرتبية بهذا الصدد».

املرور تشدد املحاسبة عىل عدم تغطية
محوالت السيارات
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت مديرية م�رور كركوك ص�دور توجيهات بمحاس�بة س�ائقي
س�يارات الحمل الذين ال يغطون حموالت س�يارتهم.وقالت املديرية يف
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه «حسب توجيهات املرور العام
املحرتم اللواء الحقوقي طارق اس�ماعيل حسني ،ستبدأ حملة يف عموم
املحافظات ابتداء من يوم غد الثالثاء املوافق  11/1/2022عىل التشديد
بمحاس�بة مركبات الحم�ل ،عىل مخالف�ة (عدم تغطي�ة الحمولة)».
واشارت إىل أن «املخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية».

متنبئ جوي يتحدث عن «منخفض قطبي» قد يسبب
«تساقط الثلوج» يف اجلنوب والفرات األوسط
بغداد  /المستقبل العراقي

توقع املتنبئ الجوي ،أحمد التميمي ،أمس الثالثاء ،أن تتأثر البالد
بمنخف�ض قطبي ،رجح أن يس�بب تس�اقط الثل�وج يف مناطق
الجن�وب ،وبع�ض مناط�ق الفرات األوس�ط .وق�ال التميمي ،يف
تري�ح صحفي ،إن «توقع�ا الفتا للكنرتول االوروبي يش�ري إىل
منخفض قطبي خالل االس�بوع املقبل قد يسبب تساقط الثلوج
جنوب البالد ويف بعض مناطق الفرات األوس�ط اضافة للمناطق
الداخلية من الش�مال بسبب انخفاض قيم التربيد العلوي إىل أقل
من  20درجة سالب».

ذي قار :توجيه بإيقاف ترويج املعامالت
االستثامرية بينها كورنيش النارصية
ذي قار  /المستقبل العراقي

أصدر محافظ ذي قار محمد هادي الغزي ،أمس الثالثاء ،توجيها
بإيق�اف ترويج املعامالت اإلس�تثمارية ع�ىل كورنيش النارصية
والس�احات الخراء يف املحافظة.وق�ال بيان ملكتب محافظ ذي
قار تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،ان املحافظ محمد هادي
الغزي ،وجه هيئة اس�تثمار املحافظ�ة ومديرية بلدية النارصية
بايق�اف اج�راءات منح رخص االس�تثمار عىل مس�ار كورنيش
النارصي�ة ع�ىل ضفت�ي نهر الف�رات ،وكذل�ك اي اس�تثمار عىل
منطقة خراء وم�ن ضمنها الحزام االخر املقابل ملجمع تينا
السكني.واضاف ،ان املحافظ وجه بتزويده بتفاصيل اي اجازات
او رخ�ص ممنوح�ة س�ابقا ً ضم�ن ه�ذه االس�تعماالت التخاذ
اإلجراءات الالزمة.
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اعالنات

العدد ( )2528االربعاء  12كانون الثاني 2022

رقم االضبارة 2017/1088 /
التاريخ 2022/1/10

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

اعالن

استنادا للمادة  71من قانون التنفيذ وبناءا عىل طلب الدائن صباح نعمه فليح تبيع مديرية تنفيذ النجف املواد املدرجة ادناه والعائدة للمدين فائز عبيد مراد
فعىل الراغب بالرشاء الحضور يف الزمان واملكان املذكور ادناه خالل عرشة ايام اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف الصحف مستصحبا معه التأمينات القانونية
البالغة  %10من القيمة املقدرة وبصك مصدق مع بطاقة االحوال املدنية وشهادة الجنسية ويتحمل املشرتي اجور النرش والداللية واملناداة

املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكاليب

املواصفات /
.1املواد
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

اسم المادة
قنينة غاز
سكينة سيراميك
ثريات لطش سقفية
قطع مرمر
حرباية في الكارتون
ميز استقبال ادارة
ثرية جدارية
مروحة جدارية
برميل حديد قديم
قفل ابواب
ثالجة دنكة
جرباية
كنتور ذو بابين
ساعة جدارية
سبلت جداري
شاشة سامسونك
ميز تواليت
دوشك نفر واحد
منضف احذية كبير
كومدي
كومدي كارتون
كرسي
طبلة
سلة مهمالت كبيرة
سلة مهمالت صغيرة
دوش تعليق
مغسلة
مراية حمام
صيدلية
ثرية جدارية  1انارة
ثرية جدارية  2انارة
اسطوانة ماء ازرق
سرير ابو نفرين
شاشة سامسونك  29بوصة
دوشك ذو نفرين
ثرية جدارية حرف N
شاشة سامسونك  42بوصة
منظف احذية صغير
كامرات مراقبة
ستاليت
تليفون

العدد
2
4
5
4
22
1
10
13
1
 4كارتون
1
49
22
13
6
4
21
39
9
11
 8كارتون
10
2
15
13
43
41
35
35
12
2
1
6
29
4
78
7
5
18
8
8

السعر
50000
20000
500000
800000
3000000
850000
500000
340000
40000
550000
450000
6900000
54000000
90000
4000000
1000000
2000000
1900000
900000
550000
560000
350000
70000
150000
91000
4300000
3450000
1750000
700000
240000
40000
12000
300000
800000
440000
2100000
2350000
180000
360000
160000
80000

ت
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

اسم المادة
ملحقات جرباية نفر واحد
كومدي
طبلة كبيرة
جهاز تنظيف
غرفة منام صيني
ميز حمام
عارضة مقبالت
طباخ كهربائي  2عين
طبلة طعام كبيرة
طبلة طعام صغيرة
طبلة طعام مرمر
عارضة اكل
شاشة  62بوصة
حمام غربي
مراية وصيدلية
ثرية طويلة جدارية
مكنسة كهربائية
غالية اكل مزدوجة
غالية اكل منفردة
كرسي حديد
كرسي
ميز طعام وملحقاته
غالية فنكر
ميز طعام بوفيه كبير
ميز طعام بوفيه صغير
طباخ كهربائي وغازي
سنكي ذو حوض واحد
سنكي ذو حوضين
طباخ صغير
شوكات  1كارتون
حافظة صواني
صينية
طوس
قواطع المنيوم
منظومة حرارية
ميز خشب
طبلة
مغسلة فرفوري عادي
مقعد غربي
دوش عادي
جهاز كنتاكي
ميز ستيل وملحقاته

 . 2القيمة املقدرة ( )74,879,000اي (اربعة وسبعون مليون وثمنمائة وتسع وسبعون الف دينار عراقي)
 .3مكان تواجد املواد اعاله (فندق برج الضيافه  /النجف القديمة مقابل كراج الطوابق )
 .4زمان املزايدة الساعة الرابعة عرصا من اليوم االخري لالعالن
 .5تقدم التأمينات القانونية البالغة (  ) %10من القيمة املقدرة بصك مصدق
ينرش يف صحيفتني محليتني يوميتني واسعة االنتشار

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة |2018|421
التاريخ2022/1/10/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل
1/1م  14الجنك�ة و العب�اره محطة الش�مس يف
ب�دره الواقع الكوت العائدة للمدين(محمد رايض
رحي�م ) املحجوز لقاء طلب الدائن (بش�ار كاظم
عيىس)البالغ (مليار و تس�عمائة الف دينار) فعىل
الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة
( 30يوم�ا ) تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائة من
القيم�ة املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
كريم ابراهيم عنكود
املواصفات
-1موقعة ورقمه  :كوت  /بدره رقم العقار  1/1م
 14الجنكة و العباره
-2جنس�ه ونوع�ه  :محطة وقود الش�مس تقع يف
قضاء بدره عىل ش�ارع رئي�ي و هي تحتوي عىل
( )4ب�وزر بانزين جدي�د  )4( +مضخات بانزين +
( )4خزان�ات بانزين كب�ريه  +مولد كهربائي كبري
الحج�م  +غ�رف ع�دد ( )4احدى الغ�رف تحتوي
ل�واردات و جه�از تحوي�ل للكهرب�اء  +مجموعة
صحيات و كذلك احدى الغرف تحتوي عىل رسيرين
و الغرفة الثالثة تحتوي عىل ثالث كرايس بالستك و
( )2لوك�ر حديد (مج�رات)  )8( +مطفئات حريق
 +كرفان فارغ  +س�خان ماء كهربائي  +مغس�لة
و ان الس�ياج املحط�ة من الطابوق و األس�منت و
توجد غرفتني اىل جوار املحطة واحده مس�تخدمه
ملطب�خ و الثانية مطعم يحتوي عىل كرايس س�تيل
جيدت�ه و ثالجه بيضاء الل�ون كبرية الحجم و براد
ماء و ميز طعام غري مس�تعمل محس�نة االسعار
الس�ائدة ملحتويات املحطة و مش�يدات مذكور يف
حجز الكشف ضمن مرفقات االعالن
-3حدوده واوصافه :
-4مشتمالته -:
-5مساحتة -:
-6درجة العمران  :متكاملة العمران
 –7الشاغل  -:حارس قضائي
8القيم�ة املق�درة  )250,000,000( :ملي�ون و
ثمانمائة الف دينار
����������������������������������������
أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (عاد يارس
جويعد) ال�ذي يطلب تبديل لق�ب من(الغريباوي)
اىل (البه�اديل) فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دة اقصاها ( )15يوم وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى وفق احكام
امل�ادة ( )22من قانون البطاق�ة الوطنية رقم ()3
لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدي�ر االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /
وكالة

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة  228:الزوية
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :الزوية
الجنس :دارين
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة 79’1.83 :
املشتمالت  :الدار االول  /غرفة واستقبال ومطبخ
وحمام ومرافق صحية  /شيلمان
الدار الثاني  /غرفتني وصالة ومطبخ
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مقدار البيع :
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العقاري يف املن�اذرة يف
املزاي�دة العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائد
للراهن (زينب كريم عيل و فاضل كريم عيل) لقاء
طل�ب الدائن املرتهن ( امل�رصف الصناعي  /فرع
(  ) 10000000عرشة مالين
الكرار) البالغ
دينارا ً ع�دى الفوائد واملصاريف فع�ىل الراغب يف
االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ()30
يوم�ا ً اعتب�ارا ً من الي�وم التايل لتاري�خ نرش هذا
االعالن مس�تصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن  %10من القيمة
املق�درة للمبي�ع البالغة ( )35000000خمس�ة
وثالث�ون مليون دين�ارا ً وان املزايدة س�تجرى يف
الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف املناذرة
����������������������������������������
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /539 :ب2021/
التاريخ 2021/12/21 :
م /تبليغ حكم غيابي
اىل /املدع�ى عليهما ( حس�ني ورة عب�ث و عبود
هادي عرب /إضافة إىل تركة مورثه)
اص�درت ه�ذه املحكمة بتاري�خ 2021/11/30
قراره�ا املرق�م (/539ب )2021/واملتضم�ن
تجدي�د الق�وة التنفيذية للحكم الص�ادر الصادر
منه�ا بالعدد ( /38ب )1987/يف 1987/12/31
وتحميلكما الرسوم واملصاريف وبالنظر ملجهولية
محل اقامتكما حسب رشح القائم بالتبليغ وتأييد
مختار املنطق�ة ،لذا اقتىض تبليغكما بصحيفتني
رسميتني محليتني يوميتني ولكما حق االعرتاض
عىل الحكم الغيابي خالل ( عرشة) ايام من تاريخ
ن�رش هذا االعالن وبخالفه تنته�ي الفرتة املحددة
لالعرتاض عىل الحكم الغيابي.
القايض
عيل حميد الحيدري

العدد
 13كارتون
60
5
1
1
16
2
1
11
5
1
2
2
2
3
1
1
2
1
 36كارتون
3
15
1
1
1
1
1
1
1
1
12
 45كارتون
 12كارتون
5
2
5
7
1
39
3
1
1

السعر
2400000
2450000
300000
65000
1100000
120000
1800000
360000
700000
350000
90000
1000000
1400000
400000
450000
400000
60000
600000
750000
1800000
60000
1800000
960000
600000
170000
120000
160000
320000
27000
40000
300000
880000
110000
200000
2000000
250000
35000
40000
170000
54000
1600000
420000

املنفذ العدل
نصري حسن عبد زيد الكاليب
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحرية
العدد  / 1 /ش 2022 /
التاريخ 2022 / 1 / 11 /
اعالن
اىل  /املدعى عليها ( دنيا براك حنون )
م  /تبليغ
اقام املدعي (مشعل كاظم خليف ) الدعوى املرقمة
 / 1ش  2022 /ض�دك ام�ام محكم�ة االح�وال
الش�خصية يف الح�رية مدعيا ً بانك زوجت�ه الداخل
ً
رشع�ا وقانونا ً بموجب عقد ال�زواج املرقم 46
بها
 /زواج  2011 /يف  2011 / 2 / 17وق�د طل�ك
طالقا ً رجعيا ً للم�رة االوىل خارج املحكمة املختصة
بموج�ب ورقة الط�الق املرقم�ة  105يف / 8 / 11
 2021م�ن قب�ل رج�ل الدي�ن وبحضور ش�اهدي
مجل�س الطالق وطل�ب دعوتك للمرافع�ة والحكم
بتصديق الطالق الرجعي  .ولتعذر تبليغك الرتحالك
اىل جهة مجهولة حسب اشعار مختار منطقة حي
العس�كري يف املناذرة ق�ررت املحكم�ة تحديد يوم
 2022 / 1 / 17الس�اعة التاس�عة صباحا ً موعدا ً
للمرافعة وتبليغك بواسطة صحيفتني يوميتني ويف
ح�ال عدم حضورك س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا ً وعلنا .
القايض
عيل خليل محمد

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

أعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدع�ي
(هاش�م يارس جويع�د) ال�ذي يطل�ب تبديل لقب
من(الغريب�اوي) اىل (البه�اديل) فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها ( )15يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدي�ر االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /
وكالة

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

أعالن
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة م�ن قب�ل املدع�ي
(هان�ي ي�ارس جويع�د) ال�ذي يطلب تبدي�ل لقب
من(الغريب�اوي) اىل (البه�اديل) فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها ( )15يوم
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم
( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدي�ر االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /
وكالة

www.almustakbalpaper.net

العدد 111 :
التاريخ  2022/1/4 :م

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص
القسم  :االمالك والعقارات

اعالن رقم ()111

تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري العقارات
ادن�اه يف محافظة (بغداد) يف الي�وم (الثالثني) تبدأ اعتبارا م�ن اليوم التايل لنرش
االع�الن وفق�ا لقانون بيع وايجار ام�وال الدولة املرقم ( )21لس�نة  2013املعدل
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قس�م الرشكة اعاله لقاء مبلغ ()5000
دينار غري قابلة للرد فعىل الراغبني الحضور يف الس�اعة العارشة يف مقر الرشكة
اع�اله وان يق�دم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته م�ن الرضيبة معنون اىل (الرشكة
العامة الدارة النقل الخاص) وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية او (البطاقة
الوطنية املوحدة) وبطاقة الس�كن (النسخة االصلية) ودفع التأمينات القانونية
البالغ�ة  %20بصك مصدق وكذلك يتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور خدمة
بنس�بة  %2كذلك الناكل فرق البدلني يف عدد س�نني العقد علما اذا صادف موعد
املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل
المالحظات

ت

اسم العقار

التأمينات

1

نهاية خطوط الشعب  /باب
المعظم

 000,2,115مليون دينار

مدة االيجار سنة واحدة  ...يدفع عىل شكل قسط واحد

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام
رئيس جملس االدارة

حمافظة كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

العدد 16 :
التاريخ 2022/1/10

اعادة اعالن

بناء عىل ما جاء بكتاب محافظة كربالء املقدسة /االدارة املحلية قسم االمالك  /بالعدد ( 1330يف  ) 2021/11/18واملعطوف عىل قرار لجنة تقدير امالك االدارة
املحلية بالعدد ( 3يف  ) 2021/11/16واس�تنادا ملا جاء بقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم ( 21لس�نة  )2013املعدل واس�تنادا اىل ما جاء باملادة ( � 13اوال ) من
القانون انفا
تعل�ن محافظ�ة كرب�الء املقدس�ة االدارة املحلية لجنة البيع وااليجار املش�كلة بموج�ب االم�ر االداري املرقم ( 2970لس�نة  )2015والصادر بالع�دد ( 14527يف
 )2015/10/8ع�ن ايجار العقار املرقم ( 1/365س�يد حس�ني ) واملدرج تفاصيله وموقعه ادناه والعائد لالدارة املحلية خ�الل مدة  15يوما تبدا اعتبارا من اليوم
الت�ايل لن�رش االعالن يف احدى الصحف املحلية فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور اىل (بناية املكتبة املركزي�ة يف قضاء الهندية  /محافظة كربالء ) يف تمام
الس�اعة  12ظهرا من اليوم التايل من تاريخ نرش االعالن مس�تصحبني معهم وصل التامينات االولية البالغة ( )%30من القيمة املقدرة ونس�خة من هوية االحوال
املدنية واملستمس�كات الثبوتية االخرى ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى املرتتبة قانونا بنس�بة ( )%2من قيمة الضم االخري
واجور اللجان والعنارص املساندة لها
املرفقات
مرفقات االعالن  3صفحات
صورة عن الكتاب اعاله مع قرار لجنة التقدير
طه عباس صرب

معاون املحافظ للشؤون املالية واالدارية
رئيس اللجنة

نوع العقار

رقم العقار

العائدية

موقع العقار

القيمة التقديرية الكلية

الفقرات

مدة االيجار

 1ـ ملك صرف

 1/365سيد حسين كشك (1ـ أ خدمات)

االدارة المحلية

قضاء الهندية  ،مجاور كراج الرجيبة

1,080,000

2,5*2,5م2

ثالث سنوات

 2ـ ملك صرف

 1/365سيد حسين كشك (1ـ ب خدمات)

االدارة المحلية

قضاء الهندية  ،مجاور كراج الرجيبة

1,080,000

2,5*2,5م2

ثالث سنوات

 3ـ ملك صرف

 1/365سيد حسين كشك (1ـ د خدمات)

االدارة المحلية

قضاء الهندية  ،مجاور كراج الرجيبة

1,080,000

2,5*2,5م2

ثالث سنوات

 4ـ ملك صرف

 1/365سيد حسين كشك رقم ()2

االدارة المحلية

قضاء الهندية  ،مجاور كراج الرجيبة

1,080,000

2,5*2,5م2

ثالث سنوات

 5ـ ملك صرف

 1/365سيد حسين كشك رقم ()5

االدارة المحلية

قضاء الهندية  ،مجاور كراج الرجيبة

1,080,000

2,5*2,5م2

ثالث سنوات

 6ـ ملك صرف

 /365سيد حسين كشك رقم ()8

االدارة المحلية

قضاء الهندية  ،مجاور كراج الرجيبة

1,080,000

2,5*2,5م2

ثالث سنوات

 7ـ ملك صرف

 /365سيد حسين كشك رقم ()11

االدارة المحلية

قضاء الهندية  ،مجاور كراج الرجيبة

1,080,000

2,5*2,5م2

ثالث سنوات

 8ـ ملك صرف

 /365سيد حسين كشك رقم ()12

االدارة المحلية

قضاء الهندية  ،مجاور كراج الرجيبة

1,080,000

2,5*2,5م2

ثالث سنوات

 9ـ ملك صرف

 /365سيد حسين كشك رقم ()13

االدارة المحلية

قضاء الهندية  ،مجاور كراج الرجيبة

1,080,000

2,5*2,5م2

ثالث سنوات

 10ـ ملك صرف

 1/365سيد حسين كشك رقم ()14

االدارة المحلية

قضاء الهندية  ،مجاور كراج الرجيبة

1,080,000

2,5*2,5م2

ثالث سنوات

المالحظات

مالحظة :
 � 1سوق غري نافذ وال يسمح ملرور السيارات فقط مرور املشاة
 � 2من ترسو عليه املزايدة يتحمل ازالة التجاوز الحاصل عالرصيف املقابل ملحلة

حمافطة املثنى
مديرية بلدية الساموة
تنظيم املدن

العدد 476 :
التاريخ 2022/1/10

اعالن

اس�تنادا اىل كتاب مديري�ة التخطيط العمراني يف
املثن�ى املرق�م  31يف  2022/1/9تعل�ن مديرية
بلدي�ة الس�ماوة ع�ن التصمي�م املرق�م () 743
والخاص باملنطق�ة االنتاجية الواقع�ة يف املدخل
الش�مايل ملدينة الس�ماوة ملدة ( )30ثالثون يوما
بموجب املادة (  )44.43من قانون ادارة البلديات
املرقم  165لسنة  1964املعدل فعىل كافة الدوائر
الرس�مية وش�بة الرس�مية والقط�اع الخ�اص
واملختل�ط تقدي�م اعرتاضهم خالل م�دة االعالن
اعاله وستتم مصادقة التصميم اعاله بعد انتهاء
الفرتة املذكورة
ر .مهندسني اقدم
جابر عبدوش عجيل
مدير بلدية الساموة  /وكالة
أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (حاتم يارس جويعد) الذي يطلب تبديل لقب
من(الغريب�اوي) اىل (البه�اديل) فمن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة
اقصاها ( )15يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة
( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (حس�ني خلف حنتوش) الذي يطلب
تبديل لقب من(الزركاني) اىل (الشحماني) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها ( )15يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف
الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم ( )3لس�نة
. 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة
���������������������������������������������������������������
أعالن
بن�اء ع�ىل الدعوى املقامة من قبل املدعي (س�الم محمد ذي�اب) الذي يطلب
تبدي�ل االس�م البنه الق�ارص من(محم�د الريب�وث) اىل (محم�د) فمن لديه
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها ( )15يوم وبعكسه سوف
تنظ�ر هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ( )22م�ن قانون البطاقة
الوطنية رقم ( )3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة
���������������������������������������������������������������
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /7651 :ش2021/5
التاريخ 2022/1/10 :
م /تبليغ حكم غيابي
اىل /املدعى عليه ( محمد مطري سعيد)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالدع�وى املرقم�ة (/7651ش)2021/5
يف  2021/12/19ولوج�ود خط�أ مادي يف الق�رار املذكور ازاء اس�م املدعى
عليه حيث ورد خطأ ( محس�ن مطري س�عيد) والصحيح هو ( محمد مطري
س�عيد)  ،لذا اقتىض تبليغك للحضور خالل (ثالثة) ايام لغرض النظر يف هذا
الطلب وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار
حي الوف�اء  /النجف قررت املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني
يوميتني.
القايض
محمد عبد الباقي امليايل
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اعالنات

تنويه

متديد اعالن للمناقصة اخلارجية املرقمة
MdOC-SOM.73.21.5005.01
جتهيز معدات اكامل Completion Equipment
ن�ود اعالمك�م بان�ه ق�د ت�م تمديد موع�د غلق
املن�اقص��ة الخ��ارج�ي��ة ال�م��رق��م��ة
MdOC-SOM.73.21.5005.01
الخاصة ب(تجهيز معدات اكمال) اىل يوم االحد
املواف�ق  2022/2/13ب�دال م�ن تاري�خ الغلق
الس�ابق املؤرخ يف  2022/1/16ويكون تاريخ
فت�ح العط�اءات يف اليوم ال�ذي ييل ي�وم الغلق
املوافق  2022/2/14والجله تم التنويه

قدوري عبد سليم
معاون املدير العام
عـ  ،املدير العام

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /244 :ب2021/
التاريخ 2022/1/11 :
إىل /املطل�وب تبليغه�م ( -1عباس محس�ن ناجي
 -2محس�ن باقر الخرس�اني  -3محم�د رضا عيل
 -4عباس محمد شمخي  -5حسن هربود اللهيبي
 -6فخرية عيل عبد)
م/تبليغ
اق�ام املدع�ي ( كرار كري�م عبد الحس�ن) الدعوى
املرقم�ة (/244ب )2021/ام�ام محكم�ة ب�داءة
الح�رية والتي ص�در فيها قرار عن ه�ذه املحكمة
بالحك�م الغيابي ضدك�م بتاري�خ 2021/10/28
املتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرق�م (  141م16
الح�رية) وبمس�احة ( )1دون�م و( )22أول�ك بيعا
باملزاي�دة العلنية وي�وزع ثمنه عىل ال�ركاء وكل
حسب س�هامه يف سند التسجيل العقاري وتحميل
الركاء املصاريف النسبية لعدم حضوركم قررت
املحكمة تبليغك�م بالقرار الص�ادر بالعدد (/244
ب )2021/بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني.
القايض
عيل خليل محمد
�����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /185 :ب2021/
التاريخ 2022/1/11 :
إىل /املطل�وب تبليغه�م ( -1عباس محس�ن ناجي
 -2محس�ن باقر الخرس�اني  -3محم�د رضا عيل
 -4عباس محمد شمخي  -5حسن هربود اللهيبي
 -6بهية حسن هربود  -7فخرية عيل عبد)
م/تبليغ
اق�ام املدع�ي ( كرار كري�م عبد الحس�ن) الدعوى
املرقم�ة (/185ب )2021/ام�ام محكم�ة ب�داءة
الح�رية والتي ص�در فيها قرار عن ه�ذه املحكمة
بالحك�م الغيابي ضدك�م بتاري�خ 2021/10/28
املتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرق�م (  135م16
الح�رية) وبمس�احة ( )3دون�م و( )5أولك و()25
م�ر بيع�ا باملزاي�دة العلني�ة وي�وزع ثمن�ه ع�ىل
الركاء وكل حس�ب س�هامه يف س�ند التس�جيل
العقاري وتحميل الركاء املصاريف النسبية لعدم
حضوركم قررت املحكمة تبليغكم بالقرار الصادر
بالع�دد (/185ب )2021/بواس�طة صحيفت�ني
يوميتني محليتني.
القايض
عيل خليل محمد
�����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /246 :ب2021/
التاريخ 2022/1/11 :
إىل /املطلوب تبليغهم ( -1عباس محسن ناجي -2
عبود عاش�ور حمود  -3محمد رضا عيل  -4عباس
محمد شمخي  -5حسن هربود اللهيبي  -6فخرية
عيل عبد)
م/تبليغ
اق�ام املدع�ي ( كرار كري�م عبد الحس�ن) الدعوى
املرقم�ة (/246ب )2021/ام�ام محكم�ة ب�داءة
الح�رية والتي ص�در فيها قرار عن ه�ذه املحكمة
بالحك�م الغيابي ضدك�م بتاري�خ 2021/10/28
املتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرق�م (  131م16
الحرية) وبمساحة ( )11دونم و( )15أولك و ()50
مربيعا باملزايدة العلنية ويوزع ثمنه عىل الركاء
وكل حس�ب س�هامه يف س�ند التس�جيل العقاري
وتحمي�ل ال�ركاء املصاري�ف النس�بية لع�دم
حضوركم قررت املحكمة تبليغكم بالقرار الصادر
بالع�دد (/246ب )2021/بواس�طة صحيفت�ني
يوميتني محليتني.
القايض
عيل خليل محمد
�����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /245 :ب2021/
التاريخ 2022/1/11 :
إىل /املطلوب تبليغهم ( -1عباس محسن ناجي -2
عبود عاش�ور حمود  -3محمد رضا عيل  -4عباس
محمد شمخي  -5حسن هربود اللهيبي  -6فخرية
عيل عبد)
م/تبليغ
اق�ام املدع�ي ( كرار كري�م عبد الحس�ن) الدعوى
املرقم�ة (/245ب )2021/ام�ام محكم�ة ب�داءة
الح�رية والتي ص�در فيها قرار عن ه�ذه املحكمة
بالحك�م الغيابي ضدك�م بتاري�خ 2021/10/28
املتضم�ن ازالة ش�يوع العقار املرق�م (  143م16
الح�رية) وبمس�احة ( )2دون�م و( )2أول�ك بيع�ا
باملزاي�دة العلنية وي�وزع ثمنه عىل ال�ركاء وكل
حسب س�هامه يف سند التسجيل العقاري وتحميل
الركاء املصاريف النسبية لعدم حضوركم قررت
املحكمة تبليغك�م بالقرار الص�ادر بالعدد (/245
ب )2021/بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني.
القايض
عيل خليل محمد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /3336 :ش2021/2
التاريخ 2022/1/11 :
م/إعالن
إىل/املدعى عليه ( كرار تركي طعمة)
اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرق�م (/3336
ش )2021/2يف  2021/12/15واملتضم�ن الحكم
بالزام املدع�ى عليه ( كرار ترك�ي طعمة) بتأديته
للمدعي�ة ( تغريد رزاق طعمة) مبلغ مقداره مائة
الف دينار شهريا كنفقة ماضية وملدة سنة سابقة
القامة الدع�وى يف  2021/11/18والزامه بتأديته
مبل�غ مق�داره مائة واربع�ون الف دينار ش�هريا
كنفقة مس�تمرة ابتداءا من تاري�خ اقامة الدعوى
يف  2021/11/18ولح�ني زوال اس�بابها  ،والزامه
بتأديت�ه مبل�غ مق�داره مائة واربع�ون الف دينار
ش�هريا كنفقة مس�تمرة ل�كل واحد م�ن االطفال
( ع�يل تول�د )2001/10/23و ( محم�د تول�د
 )2007/11/18و ( حسن تولد  )2016/6/21تبدأ
من تاريخ اقامة الدعوى يف  ،2021/11/18واالذن
للمدعي�ة ( تغريد رزاق طعم�ة) بالقبض والرصف
عىل الوجه الرعي وتحميل املدعى عليه الرس�وم
واملصاري�ف وصدر الحكم اس�تنادا الح�كام املواد
الثالثة والعرون والثامنة والخمس�ون والتاسعة
والخمس�ون اح�وال ش�خصية و  22و 67و  76و
 140اثب�ات و  161و  177و  203مرافع�ات مدنية
حكما غيابي�ا قابال لالعراض والتمييز وافهم علنا
يف  2021/12/15وملجهولية محل إقامتك حس�ب
اش�عار املختار ( عبدالحسني غازي العكاييش) لذا
تقرر تبليغك إعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني
بقرار الحكم املرقم اعاله .
القايض
عيل لفتة جادر
�����������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد/38 :ج2022 /
التاريخ 2022/1/11 :
إىل /املته�م اله�ارب ( س�جاد حس�ن ع�وده
االبراهيمي)
م/إعالن غيابي
حيث انك متهم بالدع�وى املرقمة ( /38ج2022/
) املش�تكية فيها الحدث ( فردوس قاسم عبد زيد)
وف�ق امل�ادة (  ) 384عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل
إقامتك حس�ب اش�عار املخت�ار املرف�ق يف اضبارة
الدع�وى تق�رر تبليغك بموع�د املحاكم�ة املوافق
 2022/2/20ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري
املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض
محمد جاسم عبيد
�����������������������������������������
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد/29 :ج2022 /
التاريخ 2022/1/11 :
إىل /املتهم الهارب ( عامر محس�ن عبد عيل حسني
الرويشدي)
م/إعالن غيابي
حيث انكم متهم بالدعوى املرقمة ( /29ج2022/
) املش�تكية فيها ( ايمان غان�م عليوي العكاييش)
وف�ق امل�ادة (  ) 382عقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل
إقامتك حس�ب اش�عار املخت�ار املرف�ق يف اضبارة
الدع�وى تق�رر تبليغك بموع�د املحاكم�ة املوافق
 2022/2/20ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري
املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض
محمد جاسم عبيد
�����������������������������������������
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد/11 :ج2022 /
التاريخ 2022/1/11 :
إىل /املتهم�ة الهارب�ة ( ملي�اء هادي جابر جاس�م
محبوبه)
م/إعالن غيابي
حيث انك متهمة بالدعوى املرقمة ( /11ج2022/
) واملش�تكي فيها ( ع�يل فاضل عب�د االمري) وفق
امل�ادة (  ) 459عقوب�ات وملجهولي�ة محل إقامتك
حس�ب اش�عار املختار املرفق يف اضب�ارة الدعوى
تقرر تبليغك بموعد املحاكمة املوافق 2022/2/20
ويف حال�ة عدم حض�ورك تجري املحاكم�ة غيابيا
وفق القانون.
القايض
محمد جاسم عبيد
�����������������������������������������
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد/36 :ج2022 /
التاريخ 2022/1/11 :
إىل /املتهم الهارب ( عصام نارص ديوان الدخيل)
م/إعالن غيابي
حيث انكم متهم بالدعوى املرقمة ( /36ج2022/
) املش�تكية فيها ( ايمان غان�م عليوي العكاييش)
وف�ق املادة ( /1/456أ ) عقوبات وملجهولية محل
إقامتك حس�ب اش�عار املخت�ار املرف�ق يف اضبارة
الدع�وى تق�رر تبليغك بموع�د املحاكم�ة املوافق
 2022/2/20ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري
املحاكمة غيابيا وفق القانون.
القايض
محمد جاسم عبيد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 146 :
التاريخ2022/1/11 :
إىل  /املدعوة ( سعاد حسن محمد )
إعالن
قدم طالب حجة الوفاة (حسن محمد عيىس) طلبا
إىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة
بحق املدعوة (س�عاد حسن محمد) قررت املحكمة
تبليغ�ك يف الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها
خالل عرة أيام من تاري�خ نر اإلعالن وبخالفه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض
اثري فاهم محسن
�����������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1649 :ب2021/2
التاريخ 2022/1/11 :
اىل  /املدعى عليها ( ارساء محمد عبدالله)
اقام املدعي ( س�عيد خلف اي�وب) الدعوى البدائية
املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم ( بتصحيح
الخطأ املادي الوارد يف ق�رار الحدم املرقم (/1649
ب )2021/2وال�ذي ورد في�ه اس�م املدعي ( خطأ
س�عيد خل�ف اي�وب وه�ان والصحيح هو س�عيد
خل�ف اي�وب) ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مخت�ار
حي الجه�اد( 6/جب�ار كريم البدي�ري) لذا قررت
ه�ذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني
يوميتني للحضور يف موعد املرافعة املصادف يف يوم
 2022/1/16الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته
�����������������������������������������
اعالن
إىل الريك سعديه عباس محمد علوان توجب عليك
الحضور إىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك هناء
جاسم محمد بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه
املرقمه  34801/3حي العداله خالل مده خمس�ه
عر يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من
تأريخ نر االعالن وبعكس�ه س�وف يسقط حقك
باالعراض مستقبال
�����������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2021 / 761 :
التاريخ 2022 /1 / 11 :
إع�الن تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوفة س�هام العقار
تسلس�ل (  3/79069ح�ي ميس�ان) الواق�ع يف
(الكوف�ة) العائ�د للمدي�ن (حي�در فاض�ل عب�د)
املحج�وز لقاء طلب الدائن (حس�ني عب�د الزهره
رزاق) البال�غ ( 40،000،000اربعون مليون دينار
) فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه املديرية خالل
م�ده (ثالث�ني) يوم�ا ً تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنر
مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرة باملائة
م�ن القيمة املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية
ويتحمل املش�ري اجور التس�جيل والداللية ،عدد
الس�هام املراد بيعها ( )2س�هم من اص�ل االعتبار
الكيل ( )8سهم .
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
املواصفات �:
 -1موقعه ورقمه  -:كوفة حي ميسان 3/79069
 -2جنس�ه ونوع�ه  -:هيكل مس�قف مف�رز منه
عرصة
 -3حدوده و اوصافه  -:بلدية الكوفة
 -4مش�تمالته  -:العق�ار يقع عىل الش�ارع فرعي
(12م) مفرزة اىل دارين وشقة
الدار االوىل :وكانت مغلقة اثناء الكش�ف اما الشقة
فه�ي مبنية فوق ال�دار االوىل ويكون الصعود اليها
بواس�طة س�لم من الكونكريت املسلح والباب عىل
الشارع وتتألف من استقبال ومطبخ وصالة وغرفة
نوم عدد  1وصحيات مش�ركة جميع االرضية من
الس�رياميك ويوجد مكش�وفة خلف الحمام وسلم
يؤدي اىل الس�طح مغلف بالكونكريت والسقف من
الكونكريت املس�لح ويوجد سقف ثانوي يف الغرفة
واالس�تقبال فقط ومجهزة م�اء وكهرباء اما الدار
الثانية كانت مغلقة اثناء الكشف.
 -5مساحته  200 -:م2
 -6درجة العمران  -:جيدة
 -7الش�اغل  -:حس�ن عب�د الل�ه ويرغ�ب بالبقاء
بصفة مستأجر
 -8القيم�ة املقدرة  -:قيمة الس�هام املراد بيعها (
 )40،000،000اربعون مليون دينار.
 -9موع�د املزايدة  -:اليوم األخري لإلعالن الس�اعة
الثانية عر ظهرا
 -10مكان املزايدة  -:داخل مديرية تنفيذ الكوفة
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
تنفيذ 30/
رقم االضبارة 2021/3367 :
التاريخ 2022/1/11 :
اىل /املنفذ عليها ( مروه مالك حاتم)
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن مكت�ب
معلومات النجف حسب كتابهم املرقم ()58
يف  2022/1/10ان�ك مجه�ول محل االقامة
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة (
 ) 27م�ن قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ النج�ف خالل
خمسة عر يوما تبدأ من اليوم التايل للنر
ملبارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوص�اف املح�رر -:ق�رار محكم�ة االحوال
الش�خصية يف النج�ف املرق�م (/2741
ش )2021/1يف  ،2021/9/22واملتضم�ن (
مطاوعة).
�������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف القادس�ية
االتحادية
محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد /19 :مجدد2021/
التاريخ2022/1/3 :
((قرار تثبيت ملكية ))
اس�تنادا اىل محرض تثبيت امللكي�ة املؤرخ يف
 2021/10/13واملنظم بشأن العقار املرقم (
/1649الغرب) ولنتائج التحقيق واملستندات
املطل�ع عليها واس�تنادا للصالحيات املخولة
يل بموج�ب املادة ( )48من قانون التس�جيل
العقاري املرقم ( )43لسنة  1971ومن خالل
ما اجرته لجنة تثبي�ت امللكية من تحقيقات
واالطالع عىل املستمس�كات املربزة والبيانات
املقدمة
واس�تنادا ملح�رض الكش�ف امل�ؤرخ يف
 2022/1/3استمعت اللجنة اىل اقوال طالب
التسجيل املجدد ( محمد جابر محسن) حيث
اوضح انه حائز للعقار موضوع الكشف منذ
اكثر من ثالثني سنة حيازة هادئة ومستقرة
ودون معارض�ة م�ن احد حيث يس�كن هو
وعائلت�ه من�ذ ذل�ك التاريخ  ،كما اس�تمعت
اللجنة اىل البينة الش�خصية لطالب التسجيل
املجدد وه�م كل من ( داخل حس�ني زميل و
كرار س�ليم عبد االمري ) والل�ذان ايدا ما جاء
باقوال طالب التس�جيل املجدد ( محمد جابر
محس�ن) بانه حائز للعقار املرقم ( /1649
الغ�رب) حي�ازة هادئة ومس�تقرة منذ اكثر
م�ن ثالث�ني س�نة ودون معارض�ة م�ن اي
ش�خص ولتوفر رشوط الحي�ازة القانونية،
عليه ق�ررت اللجنة وباالجماع تثبيت عائدية
العقار املرقم ( /1649الغرب) بأس�م طالب
التس�جيل املجدد ( محمد جابر محسن) عىل
ان يتم نر هذا القرار يف صحيفتني محليتني
ويكون قاب�ال لالعراض خالل مدة (ثالثني )
يوما من تاريخ النر اس�تنادا الحكام املادة
( )45فقرة( )3من قانون التسجيل العقاري
وتبليغ وزارة املالية والوحدة االدارية بنسخة
من�ه ق�رارا قاب�ال للتميي�ز وافه�م علن�ا يف
.2022/1/3
القايض
مهند محمد عيل التميمي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس
�������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية
العدد/1 :ج2022/
التاريخ 2022/1/10 :
اىل  /املتهم الهارب ( كرار عيل حس�ني حسن
ال جميل)
م/إعالن
لعدم تواجدك ولكونك متخفي عن االنظار يا
(كرار عيل حسني حسن ال جميل  /اسم االم:
بندل�ه عاق�ول /تولد  )1978:تق�رر تبليغك
باالع�الن يف الصح�ف املحلي�ة للحضور امام
هذه املحكمة خالل ف�رة امدها (  )30يوما
م�ن تاريخ االعالن يف الدع�وى املرقمة اعاله
املش�تكي فيها ( حس�ني عيل حس�ني) وفق
احكام املادة ( )1/459من قانون العقوبات
واثن�اء الدوام الرس�مي وبعكس�ه س�تجري
املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون .
القايض
عيسم عيل الجبوري
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /3336ش2021/2
التاريخ 2022/1/11
اىل  /املدعى عليه (كرار تركي طعمه)
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /3336
ش 2021/2يف  2021/12/15واملتضم�ن
الحك�م بالزام املدعى عليه كرار تركي طعمه
بتاديت�ه للمدعي�ة تغري�د رزاق طعمه مبلغ
مق�داره مائ�ة ال�ف دين�ار ش�هريا كنفقة
ماضية وملدة س�نة س�ابقة القام�ة الدعوى
يف  2021/11/18والزام�ه بتاديته للمدعية
مبلغ�ا مق�داره مائ�ة واربع�ون ال�ف دينار
ش�هريا كنفقة مس�تمرة ابتداءا م�ن تاريخ
اقام�ة الدع�وى يف  2021/11/18ولح�ني
زوال س�ببها والزامه بتاديت�ه مبلغ مقداره
مائ�ة واربع�ون الف دين�ار ش�هريا كنفقة
مس�تمرة لكل واح�د من االطف�ال عيل تولد
 2001/10/23ومحمد تولد 2007/11/18
وحس�ن تولد  2016/6/21تب�دا من تاريخ
اقام�ة الدع�وى يف  2021/11/18واالذن
للمدعي�ة تغري�د رزاق طعم�ه بالقب�ض
والرصف عىل الوجه الرعي وتحميل املدعى
علي�ه الرس�وم واملصاري�ف وص�در الحكم
اس�تنادا الح�كام امل�واد الثالث�ة والعرون
والثامنة والخمس�ون والتاسعة والخمسون
اح�وال ش�خصية و  22و 67و  76و 140
اثبات و  161و  166و  177و  203مرافعات
مدنية حكما غيابيا قابال لالعراض والتمييز
وافه�م علن�ا يف  2021/12/15وملجهولي�ة
مح�ل اقامت�ك حس�ب اش�عار املخت�ار عبد
الحس�ني غ�ازي العكاييش لذا تق�رر تبليغك
اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بقرار
الحكم املرقم اعاله
القايض
عيل لفتة جادر

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة 2021/761 :
التاريخ 2021/1/11
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوف�ة س�هام العقار
تسلس�ل  3/89069ح�ي ميس�ان الواق�ع يف
الكوف�ة ) العائ�د للمدين (حي�در فاضل عبد
) املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن حس�ني عب�د
الزه�رة رزاق البال�غ ( )40,000,000اربعون
ملي�ون دينار فع�ىل الراغب بال�راء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل مدة ثالث�ني يوما تبدا من
اليوم التايل للنر مس�تصحبا معه التامينات
القانوني�ة البالغ�ة ع�رة باملائة م�ن القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية ويتحمل
املشري اجور التسجيل والداللية
ع�دد الس�هام املراد بيعه�ا  2س�هم من اصل
االعتبار الكيل  8سهم
املنفذ العدل
كرار عماد كايت
املواصفات :
 � 1موقع�ه ورقم�ه كوف�ة ح�ي ميس�ان
3/79069
 � 2جنس�ه ونوعه  :هيكل مس�قف مفرز منه
عرصه
 � 3حدوده واوصافه بلدية الكوفة
 � 4مش�تمالته العقار يقع عىل ش�ارع فرعي
 12م مفرزه اىل دارين وشقة
ال�دار االوىل  :وكانت مغلقة اثناء الكش�ف اما
الش�قة فهي مبنية ف�وق ال�دار االوىل ويكون
الصعود اليها بواس�طة س�لم من الكونكريت
املس�لح والب�اب ع�ىل الش�ارع وتتال�ف م�ن
اس�تقبال ومطب�خ وصال�ة وغرفة ن�وم عدد
واحد وصحيات مش�ركة جميع االرضية من
الس�رياميك والصحيات من السرياميك ويوجد
مكشوفة خلف الحمام وسلم يؤدي اىل السطح
مغل�ف بالكرانيت والس�قف م�ن الكونكريت
املس�لح ووج�ود س�قف ثان�وي يف الغرف�ة
واالس�تقبال فقط ومجهزة م�اء وكهرباء اما
الدار الثانية كانت مغلقة اثناء الكشف
� 5مساحته 200م2
 � 6درجة العمران جيدة
 � 7الش�اغل حسن عبد الله يرغب بالبقاء به
بصفة مستاجر
 � 8القيم�ة املقدرة  :قيمة س�هام املراد بيعها
 40,000,000اربعون مليون دينار
 � 9موعد املزايدة اليوم االخري لالعالن الساعة
الثانية عر ظهرا
 � 10م�كان املزاي�دة داخ�ل مديري�ة تنفي�ذ
الكوفة
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /539 /ب2021/
التاريخ 2021/12/21
اعالن
اىل املدع�ى عليهم�ا  /حس�ني ورة عبث عبود
هادي عرب اضافة اىل تركه مورثه
تبليغ حكم غيابي
اصدرت هذه املحكمة بتاريخ 2021/11/30
قرارها املرقم /539ب 2021/واملتضمن تجديد
القوة التنفيذي�ة للحكم الص�ادر منها بالعدد
/38ب 1987/يف  1987/12/31وتحميلكما
الرسوم واملصاريف واتعاب املحاماة وبالنظر
ملجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح القائم
بالتبلي�غ واش�عار مختار املنطق�ة لذا اقتىض
تبليغ�ك بصحيفت�ني رس�ميتني محليتني ولك
حق االعراض عىل الحكم الغيابي خالل عرة
ايام من اليوم التايل لنر هذا االعالن وبخالفه
تنتهي الف�رة املحددة لالع�راض عىل الحكم
الغيابي
القايض
عيل حميد الحيدري
�������������������������������������
اعالن
إىل الركاء أس�ماء عبد الرؤوف باقر و محمد
هدي�ب ضاح�ي توج�ب عليك�م الحض�ور إىل
صندوق االس�كان العراقي ف�رع النجف وذلك
لتثبيت اقراركم باملوافق�ه عىل قيام رشيككم
محمد عبد ال�رؤوف باقر بالبن�اء عىل حصته
املش�اعه يف القطع�ه املرقم�ه  26421/3حي
الجامع�ه خ�الل م�ده خمس�ه ع�ر يوم�ا
داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تأريخ
نر االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقكم
باالعراض مستقبال
�������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/3367 :
التاريخ 2022/1/11 :
املنفذ عليه  /مروة مالك حاتم
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن مكت�ب
معلومات النجف حس�ب كتابهم املرقم /58يف
 2022/1/10انك مجهول محل االقامة وليس
ل�ك موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمكن
اج�راء التبلي�غ عليه واس�تنادا للمادة  27من
قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف
مديرية تنفيذ النجف خالل خمس�ة عر يوم
تبدأ م�ن اليوم التايل للنر ملب�ارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحضورك ويف حال�ة عدم حضورك
س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي
وفق القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر
ق�رار محكمة االح�وال الش�خصية يف النجف
املرق�م /2741ش 2021/1يف 2021/9/22
واملتضمن مطاوعة
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /7651ش2021/5
التاريخ 2022/1/10
اعالن
اىل  /املدعى عليه (محمد مطري سعيد)
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالدع�وى
املرقمة /7651ش 2021/5يف 2021/12/19
ولوجود خطا مادي يف القرار املذكور ازاء اسم
املدع�ى عليه حي�ث ورد خطأ محس�ن مطري
س�عيد والصحيح هو محمد مطري س�عيد لذا
اقت�ىض تبليغ�ك للحض�ور خ�الل ثالث�ة ايام
لغ�رض النظر يف هذا الطل�ب وملجهولية محل
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار
مخت�ار حي الوفاء  /النج�ف قررت املحكمة
تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتني
يوميتني
القايض
محمد عبد الباقي امليايل

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف القادس�ية
االتحادية
محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد /19 /مجدد2021/
التاريخ 2022/1/3
قرار تثبيت ملكية
اس�تنادا ملح�رض تثبي�ت امللكي�ة امل�ؤرخ يف
 2021/10/13واملنظم بشان العقار املرقم
(/1649الغرب) ولنتائج التحقيق واملستندات
املطل�ع عليها واس�تنادا للصالحيات املخولة
يل بموج�ب امل�ادة  48م�ن قانون التس�جيل
العق�اري املرقم  43لس�نة  1971ومن خالل
ما اجرته لجنة تثبي�ت امللكية من تحقيقات
واالطالع عىل املستمس�كات املربزة والبيانات
املقدم�ة واس�تنادا ملح�رض الكش�ف املؤرخ
يف  2022/1/3اس�تمعت اللجن�ة اىل اق�وال
طالب التس�جيل املجدد محمد جابر محسن
حي�ث اوض�ح بانه حائ�ز للعق�ار موضوع
الكش�ف من�ذ اكثر م�ن ثالثني س�نة حيازة
هادئ�ة ومس�تقرة ودون معارض�ة من احد
حيث يس�كن ه�و وعائلته منذ ذل�ك التاريخ
كما اس�تمعت اللجن�ة اىل البينة الش�خصية
لطالب التس�جيل املجدد وه�م كل من داخل
حس�ني زميل وكرار سليم عبد االمري واللذان
اي�دا ما جاء باق�وال طالب التس�جيل املجدد
محمد جابر محسن بانه حائز للعقار املرقم
/1649الغ�رب حي�ازة هادئة مس�تقرة منذ
اكثر من ثالثني س�نة ودون معارضة من اي
شخص ولتوفر رشوط الحيازة القانونية
عليه ق�ررت اللجنة وباالجماع تثبيت ملكية
العق�ار املرق�م /1649الغرب باس�م طالب
التسجيل املجدد محمد جابر محسن عىل ان
يت�م نر هذا الق�رار يف صحيفتني محليتني
ويك�ون قاب�ال لالعراض خالل م�دة ثالثون
يوما من تاريخ النر اس�تنادا الحكام املادة
 45فق�رة  3من قان�ون التس�جيل العقاري
وتبليغ وزارة املالية والوحدة االدارية بنسخة
من�ه ق�رارا قاب�ال للتميي�ز وافه�م علن�ا يف
2022/1/3
القايض
مهند محمد عيل التميمي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /185ب2021/
التاريخ 2022/1/11
اىل املطلوب تبليغهم /
 � 1عباس محسن ناجي
 � 2محسن باقر الخرساني
 � 3محمد رضا عيل
 � 4عباس محمد شمخي
 � 5حسن هربود اللهيبي
 � 6بهية حسن هربود
 � 7فخرية عيل عبد
اقام املدعي كرار كريم عبد الحس�ن الدعوى
املرقم�ة /185ب 2021/امام محكمة بداءة
الح�رية والت�ي ص�در فيها ق�رار ع�ن هذه
املحكم�ة بالحك�م الغياب�ي ضدك�م بتاريخ
 2021/10/28املتضمن ازالة شيوع العقار
املرقم  135م  16الحرية وبمساحة  3دونم و
 5اولك و  25م  2بيعا باملزايدة العلنية ويوزع
ثمن�ه عىل الركاء وكل حس�ب س�هامه يف
س�ند التس�جيل العقاري وتحمي�ل الركاء
املصاريف النس�بية لعدم حضوركم قررت
املحكمة تبليغكم بالقرار الصادر بالعدد 185
/ب 2021/بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني
محليتني
القايض
عيل خليل محمد
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /246ب2021/
التاريخ 2022/1/11
اىل املطلوب تبليغهم /
 � 1عباس محسن ناجي
 � 2عبود عاشور حمود
 � 3محمد رضا عيل
 � 4عباس محمد شمخي
 � 5حسن هربود اللهيبي
 � 6فخرية عيل عبد
اقام املدعي كرار كريم عبد الحس�ن الدعوى
املرقم�ة /246ب 2021/امام محكمة بداءة
الح�رية والت�ي ص�در فيها ق�رار ع�ن هذه
املحكم�ة بالحك�م الغياب�ي ضدك�م بتاريخ
 2021/10/28املتضمن ازالة شيوع العقار
املرقم  131م  16الحرية وبمس�احة  11دونم
و  15اول�ك و  50م  2بيع�ا باملزاي�دة العلنية
وي�وزع ثمن�ه ع�ىل ال�ركاء وكل حس�ب
سهامه يف سند التس�جيل العقاري وتحميل
الركاء املصاريف النسبية لعدم حضوركم
ق�ررت املحكم�ة تبليغك�م بالق�رار الصادر
بالعدد / 246ب 2021/بواس�طة صحيفتني
يوميتني محليتني
القايض
عيل خليل محمد
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرية
العدد /245ب2021/
التاريخ 2022/1/11
اىل املطلوب تبليغهم /
 � 1عباس محسن ناجي
 � 2عبود عاشور حمود
 � 3محمد رضا عيل
 � 4عباس محمد شمخي
 � 5حسن هربود اللهيبي
 � 6فخرية عيل عبد
اقام املدعي كرار كريم عبد الحس�ن الدعوى
املرقم�ة /245ب 2021/امام محكمة بداءة
الح�رية والت�ي ص�در فيها ق�رار ع�ن هذه
املحكم�ة بالحك�م الغياب�ي ضدك�م بتاريخ
 2021/10/28املتضم�ن ازال�ة ش�يوع
العق�ار املرقم  143م  16الحرية وبمس�احة
 2دون�م و  2بيع�ا باملزاي�دة العلني�ة ويوزع
ثمن�ه عىل الركاء وكل حس�ب س�هامه يف
س�ند التس�جيل العقاري وتحمي�ل الركاء
املصاريف النس�بية لعدم حضوركم قررت
املحكمة تبليغكم بالقرار الصادر بالعدد 245
/ب 2021/بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني
محليتني
القايض
عيل خليل محمد
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مذكرات دان فانتي وسريته ..صور من القذارة األمريكية
عمر شبانة

رَ
واألسيّة ،وبني
ما ب�ني الس�رة الذاتيّ�ة
ذكري�ات الحي�اة الش�خصيّة والعامّ �ة،
االجتماعي�ة والثقافيّ�ة األمركيّ�ة،
الفضائحيّة واإلباحية ،الشبيهة بروايات
هن�ري ميللر ،يقع كت�اب «مذكرات دان
عائ�ي م�ن كتاب�ة رُ
ّ
فانت�يٌ :
وشب
إرث
ونج�اة» (دار أث�ر ،الدمّ ام) ،م�ن تأليف
دان فانتي ( ،)2015 � 1944ابن الروائي
األمرك�ي /إيط�ايلّ األصل ج�ون فانتي
ّ
صاح�ب «اس�أل الغب�ار» ،و»رباعي�ة
باندين�ي» ،وغرهم�ا كث�ر ،ه�و كتاب
من يس�مّيهم «مهاج�رون إيطاليّون إىل
اً
فص�� ومقدمة
أم�ركا ،»..يق�ع يف 42
وخاتم�ة و(ألب�وم ص�ور) ،ترجمة عبر
عبد الواحد.
يبدأ الكتاب باستعارة من فريدريك فون
ش�يللر ،يقول فيها «ليس اللح�م وال ّدمّ،
ّ
ولكن�ه القلب مرَ ن يصيبنا آب�اء وأبناء»..
وم�ن الش�اعر واملرُغن�ي املع�روف ،حائز
نوب�ل بوب دي��ن قوله «مرَ ن لم ينش�غل
بمي�ده ،مشغول ِبمرَماته».
ومع تناولها س�رته الشخصيّة ،وسرة
عائلت�ه املمت� ّدة من�ذ هج�رة أست�ه
ّ
«املذكرات»
اإليطالي�ة إىل أمركا ،تش�بك
اً
كث�را م�ن تفاصي�ل الحي�اة األمركيّة،
يف جوانبه�ا املتع ّددة ،وه�ي حياة حافلة
بصور لب��د إمربياليّة ،تمن�ح الحريّات،
وتس�لب اإلنس�انيّة والحقيقة لش�خص
اً
حقيقة ،ويربز فيها ّ
كل ذي قوّة ،يف
مبدع
ّ
أي مجال من مجاالت الحياة ،لذا ينتكس
حقيقي
روائي
ويظل
ّة،
ر
م
بعد
ّة
ر
م
املبدع
ّ
ّ
مثل (ج�ون فانتي) ،ومن بعده ابنه دان
ّ
املذك�رات) ،غري اًبا
فانت�ي (صاحب هذه
ومقهوراًا يعاني «س�كرات املوت» ،اً
حينا،
اً
اً
ّ
حينا آخر.
مرموقا
ويحتل مرك اًزا
املخمور بالوراثة
يعي�ش دانيال ب�ن جون فانت�ي ويكتب
ّ
وتدفق ،تجربته
بحريّة وانفعال ،بحرارة
مع اإلدم�ان ،ومحاوالته «اإلق��ع» ،ب�
جدوى ،ويبدو وكأن األمر جاءه بالوراثة
اً
وصوال إىل والده ،ث ّم شقيقه
عرب أجداده،
األك�رب الذي حاول قتله ث��ث مرّات عىل
اً
ّ
غ�رة منه بس�بب الرعاية الزائدة
األقل،
الت�ي ّ
يتلقاه�ا م�ن والدته الت�ي حاولت
إجهاض�ه ولم تس�تطع ،فراحت تعطيه
اً
تعويضا عن ذلك.
فيض حنانها
وفيما ه�و يكتب عن س�رته ومعاناته،

وعن خساراته وصعوده يف عوامله الغنية
ّ
والتنق�ل ب�ني أصن�اف م�ن
بالتج�ارب،
العمل ،غالبيّتها مبتذل�ة وقصرة املدى،
فه�و يكتب عن مجتمع مبتذل وحقر يف
اس�تغ�ل فرديّة اإلنس�ان وخصوصيته.
يكت�ب« :دمّ رَر الخمر حي�اة ج ّدي ووالده
م�ن قبل وحياة والدي .وبالطبع ،تدمّ رت
حي�اة أخي اً
أيضا .كان نيكوالس جوزيف
اً
رج� أملعيًّ�ا ،ولك�ن بطريقة ما،
فانت�ي
ل�م تطأ قدم�اه كوك�ب األرض فعل اًيا .يف
الظاه�ر بدا طبيعيًّا ،ولكنه رَ
كان مخموراًا
ط�وال األس�بوع ،وعىل م�دار الس�اعة.
أفضل إنجازاته هي كون رُه عضواًا يف فريق
التصميم الذي صنع رُ
أرجل مركبة الهبوط
عىل سطح القمر».
وليست ّ
مذكرات دان عن نفسه فقط ،وال
عن ّ
تأخره يف الكتابة واالعرتاف به كات اًبا
اً
مرموق�ا ،بل ه�و يس�تم ّر يف الكتابة عن
الروائي ال�ذي ،رغم تنوّع مجاالت
والده
ّ
ّ
اً
حريصا
وظ�ل
كتابت�ه ،ظل رُيع�د روائيًّا،
عىل هذه الصف�ة التي ضاعت ،بني فرتة
وأخ�رى ،خل�ف كون�ه كات�ب س�يناريو
ألف��م هوليووديّ�ة ش�هرة ..وه�و م�ا
كان يدفع�ه إىل مزي�د م�ن «الكحوليّة»،
أو العكس ،فكثر م�ن الكحول هو الذي
كان يجعل�ه ينىس كون�ه روائيًّا ،ويغرق
يف «دوالرات» هوليوود لتحس�ني ظروفه
اً
اً
أحيانا،
حينا ويفتقر
املعيش�يّ ة ،فيغتني
حتى استق ّر يف «ال ِغنى».
ّ
«املذكرات» دان ،أو دانيال،
صاحب هذه
اً
اً
وقب�ل أن يغدو كات اًبا معروفا ومعرتفا به
اً
أش�كاال من العمل ال
وبكتابات�ه ،مارس
يمك�ن حرصه�اّ ،
لكن األب�رز كان عمله
يف املرُراهن�ات وامل�هي وأعم�ال الرياضة
واملتاجرة بالسيّارات ،بي اًعا وشاء وإدارة
يف شكات ّ
ج�د مرموق�ة ،أهمّه�ا عمله
رُ
اش�تهر بنقله
مع شكة ليموزين ،حيث
ّ
كبار ّ
ممثلني وممث�ت
الفنانني العامليّني،
ّ
ّ
ومغن�ني ومغنيات ،وكب�ار التجّ ار الذين
يحققون له مكانة عالية ،ماليًّا ونفسيًّا،
ّ
ويشكلون حماية لهّ ،
لكنه
فرتبط بهم،
سع�ان ما يرتك�ب «حماق�ات» ،ويجد
نفسه خارج العمل .ومن هؤالء ملياردير
يرتب�ط مع�ه وم�ع صديق (عاش�ق له)
بع�قة وديّة عميق�ة ،حتى أنه يكتب له
قصيدة هديّة لبيت جديد ،يقول:
قصيدة هدية للبيت:
ّ
لو ّ
تسنى لكل إنسان
أنه
ٌ
زمن مميّز؛
ح ّي ٌز تلتقي فيه كل خطوات الفصول

مجلس القضاء االعىل
رئاة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة البداءة يف الحرة
العدد /244ب2021/
التاريخ 2022/1/11
اىل املطلوب تبليغهم /
 � 1عباس محسن ناجي
 � 2محمد باقر الخرساني
 � 3محمد رضا عي
 � 4عباس محمد شمخي
 � 5حسن هربود اللهيبي
 � 6فخرية عي عبد
اق�ام املدعي كرار كريم عبد الحس�ن الدع�وى املرقمة
/244ب 2021/ام�ام محكم�ة ب�داءة الح�رة والت�ي
ص�در فيه�ا قرار ع�ن هذه املحكم�ة بالحك�م الغيابي
ضدك�م بتاري�خ  2021/10/28املتضمن ازالة ش�يوع
العق�ار املرق�م  141م  16الح�رة وبمس�احة  1دون�م
و  22اول�ك بيع�ا باملزاي�دة العلني�ة وي�وزع ثمنه عىل
الركاء وكل حسب سهامه يف سند التسجيل العقاري
وتحمي�ل الركاء املصاريف النس�بية لعدم حضوركم
ق�ررت املحكمة تبليغك�م بالقرار الص�ادر بالعدد 244
/ب 2021/بواسطة صحيفتني يوميتني محليتني
القايض
عي خليل محمد
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 146 /
التاريخ 2022/1/11
اىل  /املدعوه  /سعاد حسن محمد
اع�ن
ق�دم طالب حجة الوفاة حس�ن محمد عي�ىس طلبا اىل
ه�ذه املحكمة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق
املدعوه (سعاد حسن محمد )
حس�ني) ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلية
فعليك الحضور امامها خ�ل عرة ايام من تاريخ نر
االع�ن وبخ�فه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
اثر فاهم محسن

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/1649 :ب2021/2
التاريخ 2022/1/11 :
اىل  /املدعى عليها ( اساء محمد عبد الله)
اقام املدعي (سعيد خلف ايوب ) الدعوى البدائية املرقمة
اع�ه والتي يطلب فيها الحكم (بتصحيح الخطا املادي
الوارد يف ق�رار الحكم املرق�م /1649ب 2021/2والذي
ورد فيه اسم املدعي سعيد خلف ايوب وهان والصحيح
هو س�عيد خلف ايوب ولثب�وت مجهولية محل اقامتك
حسب شح املبلغ القضائي واشعار مختار حي الجهاد
 6 /جبار كريم البديري لذا قررت هذه املحكمة تبليغك
اع�ن�ا بصحيفتني محليتني يوميت�ني للحضور يف موعد
املرافعة املصادف يف يوم  2022/1/16الساعة التاسعة
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق
االصول
القايض
حربي طارش لفته

بحسب التصميم
ْ
ٍّ
عصفت به الرياح
صخري
شفر
عىل
ٍ
مروج ال يشوبها النقصان
فوق
ٍ
رُ
حيث تتشقق بذور الصيف ِقط اًعا حمراء
وخرضاء
مخضلّة باملاء تحت سماء ناصعة..
وما بني قب�ول ورفض ،وتمرّد وخضوع،
ّ
املذكرات لتكشف عن
تس�ر أيّام صاحب
روح اإلنسان ونفس�ه القلقة التي تصل
ّ
بسكني
حدود الرغبة يف االنتحار ،س�واء
يف الجس�د ،أو بطلق�ة يف الف�م «صوّبت
ّ
ع�دة
املس�دس املاغن�وم  375إىل رأيس
أردت رَ
رُ
قتل
م�رات .ال أعرف ملاذا لم أم�ت.
نف�ي ،ولكنني لم أس�تطع الضغط عىل

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /36ج2022 /
التاريخ 2022 /1 /11
إىل املتهم الهارب
عصام نارص ديوان الدخيل
اع�ن غيابي
حيث أنك متهم بالدعوى املرقمة  /36ج 2022 /واملشتكي
فيه�ا صباح ترك�ي ناه�ي وفق اح�كام امل�ادة /1/456أ
عقوب�ات وملجهولية محل إقامتك حس�ب اش�عار املختار
املرف�ق يف اضبارة الدعوى نق�رر تبليغك بموع�د املحاكمة
املواف�ق  2022 /2 /20ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري
املحاكمة غيابيا اً وفق القانون
القايض
محمد جاسم عبيد
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /11ج2022 /
التاريخ 2022 /1 /11
إىل املتهمة الهاربة
ملياء هادي جابر جاسم محبوبه
اع�ن غيابي
حيث أنك متهم بالدعوى املرقمة  /11ج 2022 /واملشتكي
فيها عي فاضل عبد االمر وفق احكام املادة  459عقوبات
وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب اش�عار املخت�ار املرفق يف
اضبارة الدعوى نقرر تبليغك بموعد املحاكمة املوافق /20
 2022 /2ويف حال�ة عدم حض�ورك تجري املحاكمة غيابيا اً
وفق القانون
القايض
محمد جاسم عبيد
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /29ج2022 /
التاريخ 2022 /1 /11
إىل املتهم الهارب
عامر محسن عبد عي حسني الرويشدي
اع�ن غيابي
حيث أنك متهم بالدعوى املرقمة  /29ج 2022 /واملشتكية
فيها ايمان غانم علي�وي العكاييش وفق احكام املادة 382
عقوب�ات وملجهولية محل إقامتك حس�ب اش�عار املختار
املرف�ق يف اضبارة الدعوى نق�رر تبليغك بموع�د املحاكمة
املواف�ق  2022 /2 /20ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري
املحاكمة غيابيا اً وفق القانون
القايض
محمد جاسم عبيد
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة
العدد /38ج2022 /
التاريخ 2022 /1 /11
إىل املتهم الهارب
سجاد حسن عوده االبراهيمي
اع�ن غيابي
حيث أنك متهم بالدعوى املرقمة  /38ج 2022 /واملشتكية
فيها الحدث فردوس قاسم عبد زيد وفق احكام املادة 384
عقوب�ات وملجهولية محل إقامتك حس�ب اش�عار املختار
املرف�ق يف اضبارة الدعوى نق�رر تبليغك بموع�د املحاكمة
املواف�ق  2022 /2 /20ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري
املحاكمة غيابيا اً وفق القانون
القايض
محمد جاسم عبيد

ال ّزن�اد» .لكن�ه ينج�و ،ويس�تعني بكثر
م�ن أش�كال التخلّ�ص م�ن «اإلدمان»،
اً
حين�ا ،أو الع�قات
عرب الغ�رق يف العمل
اً
العاطفيّ�ة � الجنس�يّة حين�ا ،حتى أنه
ال يت�ورّع ع�ن ّ
تلق�ي م�ا يس�مّيه دائماًا
«الجن�س الفم ّ
رَوي» (ش�كل من أش�كال
تجارة الجنس يف ش�وارع أم�ركا ،يقول
ّ
املخنثني
عن�ه «هناك كثر م�ن الرج�ال
املمارس�ني يف أمركا ،رغم ندرة الحديث
ِ
عن هذا املوضوع ،معظمهم يف الخفاء»)،
يلج�أ إلي�ه للتخلّ�ص من ش� رَهواته ،قبل
اللج�وء إىل ّ
التش�ايف عرب نظري�ة ومنهج
«الخط�وات االثنت�ي ع�رة للع��ج من
اإلدم�ان» ..وهي طريق�ة عالِم متصوّف

وروحاني رُيدع�ى كني أوبانيون يف الع�ج
من اإلدمان.
ومن بني سماته وسلوكيّاته ،تربز صفته
يف انتمائه الس�يايسّ  ،يف عداوت�ه ّ
لكل ما
الزنجي واليس�ار،
هو عنرصي�ة تج�اه
ّ
وهو ما يس�مّيه اً
أيضا بس�لوك البلطجة
يف طرد املس�تأجرين وس�حقهم ملصلحة
أصحاب العقارات ،وما يبتكر له عبارات
متج�ددة مث�ل وصف�ه نيوي�ورك ّ
بأنها
«حف�رة املج�اري العميق�ة واملتجذرة يف
سياس�ة مدين�ة نيوي�ورك» .كم�ا يربز
ّ
الج�ذري املع�ارض للح�رب يف
موقف�ه
اً
فييتن�ام ،ون�راه يؤي�د حزب�ا ملكافح�ة
عن�ف الرطة ضد الس�ود ،يقول «نحن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الحيدرية
العدد /1ج2022/
التاريخ 2022/1/10
اىل املتهم الهارب  /كرار عي حسني حسن ال جميل
لع�دم تواج�دك ولكونك متخفي عن االنظ�ار يا كرار
عي حس�ني حس�ن ال جميل اس�م االم بندله عاقول
تول�د  1987تقرر تبليغك باالع��ن بالصحف املحلية
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة خ�ل ف�رتة امدها 30
يوما م�ن تاري�خ االع��ن يف الدعوى املرقم�ة اع�ه
املش�تكي فيها حسني عي حس�ني وفق احكام املادة
 1/459من قانون العقوبات واثناء الدوام الرس�مي
وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض
عيسم عي الجبوري
�������������������������������������������
اع�ن
إىل الري�ك امر عي عبود اقت�ىض حضورك إىل مقر
بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم
 54532/3ح�ي الن�داء خ��ل عره اي�ام وبخ�فه
س�تتم اإلجراءات دون حضورك اس�م طالب االجازه
شيماء عليوي عبد
�������������������������������������������
اع�ن
إىل الريك شكريه عبد رايض اقتىض حضورك إىل مقر
بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم
 61722/3ح�ي الن�داء خ��ل عره اي�ام وبخ�فه
س�تتم اإلجراءات دون حضورك اس�م طالب االجازه
حميده جابر عمران.
�������������������������������������������
اع�ن
اىل الريك  /عباس فاضل مفيد
اقت�ىض حضورك اىل بلدية التاجي لغرض اس�تخراج
اجازة بناء للقطعة املرقمة  9424سبع البور .
الريك
غفران هيثم فاضل
�������������������������������������������
اع�ن
ق�دم املواط�ن ( ماه�ر عبد الصاح�ب ام�ام الدين )
الدع�وى لتبدي�ل ( اللقب ) وجعله ( الش�مري ) بدال
م�ن ( الش�يخي ) فمن لديه حق االع�رتاض عىل ذلك
مراجعة ه�ذه املديري�ة خ�ل مدة اقصاها خمس�ة
ع�ر يوما وفق املادة  22من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
�������������������������������������������
اع�ن
ق�دم املواط�ن ( الخميني هاش�م لعيب�ي ) الدعوى
لتبديل ( اس�م ) وجعله ( احمد ) بدال من ( الخميني
) فم�ن لديه حق االع�رتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه
املديري�ة خ�ل مدة اقصاها خمس�ة عر يوما وفق
امل�ادة  22من قان�ون البطاقة املوحدة رقم  3لس�نة
. 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام

نقتل الزن�وج من أج�ل ال يشء» ،ويقف
م�ع «حرك�ة الق�وة الس�وداء» ،الت�ي
نش�أت كرّد فعل «عىل االضطهاد والقهر
والش�عور بالدوني�ة والهزيم�ة ،فقامت
ع�ىل أس�اس االعت�زاز بالذات الس�وداء،
رقي ،واس�تحضار الحضارة
والفخ�ر ال ِع ّ
األفريقي�ة» .ويتح ّدث اً
أيض�ا عن الغيتو،
ويقصد «أحياء الس�ود واألحياء الفقرة
املوجودة يف املناطق املدنية الحديثة».
ورغ�م ما يبدو يف ش�خصيته من م�مح
ّ
يتمس�ك بمواقف
العب�ث والجنون ،فهو
ويعتن�ق مفاهيم تن� ّم ع�ن ج ّديّة تجاه
كثر م�ن األش�ياء ،فهو يعتق�د اً
مث� أن
«رواي�ة جي�دة بإمكانها تغي�ر العالم»،
وذلك يف حديث�ه عن رواية لوالده ،يقول:
«أظه رَر هذا العمل ج�ون فانتي يف أفضل
رُ
حيث ُّ
السخرية وال ّدعابة اللطيفة
حاالته،
املقتصد
ال�ذعة والقراءة السلسة والنثر
ِ
الرش�يق» .ويضيف اً
نق� عن والده« :إذا
كان م�ا أكتبه جيّ� اًدا ،إذن س�وف يقرأه
رُ
يضع قلبه
وج رَد األدب .الكاتب
الناس .لهذا ِ
وجرأته عىل ال�ورق .وملعلوماتك ،الرواية
الجيّدة بإمكانه�ا تغير العالم .رَ
ضع ذلك
يف عني االعتب�ار .قبل أن تحاول الجلوس
اً
رَ
مطلقا بكتابة
وقتك
إىل آلة كاتبة .ال تهدر
اً
رَ
مؤمنا به يف قرارة نفسك» .كما
لس�ت
ما
اً
يصف نفس�ه بكونه «مجنونا سياس�يًّا
رُ
وكن�ت ق�ادراًا يف ذل�ك الوقت
راديكاليًّ�ا.
ع�ىل إقح�ام نف�ي يف خطاب س�يايسّ
ش�ديد اللهجة عن الح�رب الفييتنامية،
وريتشارد نيكسون ،وروبرت ماكنمارا،
وعن ذل�ك الوغد امليكافي�ي (االنتهازي)
الري�ر هنري كيس�ينجر .لذل�ك ،وبكل
إنص�اف لجه�ي الخاص ،فإن م�ا قرأته
اً
كان مرُ
فل�رتا من مصفاة هاتي�ك املاهية
العقلية».
وكذل�ك فه�و يوجّ �ه انتق�ادات الذع�ة
لصناع�ة النر يف أمركا ،فيصفها ّ
بأنها
«أرُتخم�ت لس�نوات ط�وال باإلص�دارات
ّ
الصفراء � كتب السر الذاتية والفضائح
 ،Tell- all booksوالتس�لية ،والرواي�ات
الرومانس�ية ،مدفوعة بالكام�ل تقري اًبا
اً
انط�قا
بالح�د األدنى من الرب�ح» .وذلك
من تجربة والده ،وتجربته هو مع كتابه
األول ،ووكيلة النر التي عرضت الكتاب
اً
ناشا قالوا ّ
«إن
ف�قى الرفض من ث�ثني
النص ش�ديد االنفعال والجنون .وجريء
للغاي�ة» ،حت�ى وج�د الن�اش البارييّ
إديش�ينز روبرت الفونت ،الذي أرسل له
ًّ
وشيكا مرصف اًيا
بعد ث�ثة أسابيع «عق اًدا

اع�ن
اىل املتهم الغائ�ب ( /الرطي عي عبد الرزاق عفات
كزار العبودي )
املنس�وب اىل  /مديري�ة شط�ة محافظ�ة الب�رصة
واملنشات
العن�وان  /محافظة البرصة  /قضاء الزبر  /محلة
الكوت
بم�ا ان�ك متهم وفق امل�ادة / 34اوال وثاني�ا من ق ع
د رق�م  14لس�نة  2008املعدل الهمالك مما تس�بب
بحص�ول ارضار بالعجل�ة الحكومي�ة املرقم�ة 705
نوع ش�فر بيك اب ع�ام  2014ولم تقوم بدفع مبلغ
التضمني لحد االن
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك اقتىض تبليغك بواس�طة
ه�ذا االع�ن عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى االمن
الداخ�ي االوىل  /املنطق�ة الخامس�ة البرصة خ�ل
م�دة ث�ث�ون يوما من تاري�خ تعليق ه�ذا االع�ن يف
مح�ل اقامتك وتجيب عن التهم�ة املوجه ضدك وعند
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا استنادا
الح�كام امل�واد ( 65و  68و  )69م�ن قان�ون اصول
املحاكم�ات الجزائي�ة لق�وى االمن الداخ�ي رقم 17
لسنة 2008
اللواء الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن
رئيس املحكمة
�������������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اع�ن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة  3 / 44792 :مي�د
املحلة او رقم واسم املقاطعة  4 :جزيرة النجف
الجنس :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  240 :م2
املشتم�ت :
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوية :
الشاغل  :ميسون حسني جواد
مقدار البيع  :حصتها من العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النجف االوىل يف
املزاي�دة العلنية العقار املوصوف اع�ه العائد للراهن
(حصة  /ميس�ون حس�ني جواد ) لقاء طلب الدائن
املرته�ن ( ظافر حبيب كاظم ) البالغ ()26000000
س�تة وع�رون ملي�ون دين�ارا فع�ىل الراغ�ب يف
االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خ�ل (ث�ثون)
يوما اً اعتبارا اً م�ن اليوم التايل لتاريخ نر هذا االع�ن
مس�تصحبا اً معه تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة
مرصفية ال تقل عن  %10م�ن القيمة املقدرة للمبيع
البالغة ( )35000000خمسة وث�ثون مليون دينارا اً
وان املزايدة ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا اً من اليوم
األخر.
مديرية التسجيل العقاري يف النجف االوىل

بالربيد .وغدا كات اًبا فرنس اًيا!!» ،وكان ذلك
يف خريف .1996
الكتابة ولعنة املال
يظ�ل حديث دان�ي عن نفس�ه وتجاربه
اً
مرتبطا دائماًا بالحديث عن والده ،وتظل
الوال�دة حارضة يف كثر من املناس�بات،
وهي تح�رض عند الحديث ع�ن خيارات
اً
خصوصا
الروائي،
الوالد بعي� اًدا عن خيار
ّ
خي�ار الكتابة لهوليوود ال�ذي كان لعنة
كبرة ،سببها الرغبة يف تحصيل األموال،
رَ
«لعن نفس�ه ألربعني
يقول عن والده إنه
س�نة م�ن أجل م�ا أس�ماه بي�ع روحه
لهولي�وود .وع�ىل ح� ّد قوله ،اخت�ار أبي
الرات�ب بصورة ش�به دائم�ة تقري اًبا .لم
يك�ن ألمّ ي ع�قة بمهنت�ه الكتابية يف ما
ع�دا اس�تخدامها ملهاراته�ا العظيمة يف
التنقيح بالنيابة عنه».
وعن�د حديث�ه ع�ن وف�اة وال�ده ج�ون
رَ
فانت�ي ،يكتب بحرقة وح�بّ
«رحل أبي،
اإلنس�ان األحبّ عىل قلب�ي يف هذا العالم،
رَ
رفض تقدي�م التنازالت ٍّ
ألي
الرّج�ل الذي
ّ
كان ،الرّج�ل ال�ذي علمن�ي بالربهان ما
الحقيقي.
كان علي�ه أن يك�ون الفن�ان
ّ
رُك ّن�ا قد أصبحن�ا أ اًبا اً
وابن�ا متحابَّني ،بعد
بداي�ة متزعزع�ة دام�ت ث�ث�ني عاماً �ا.
كانت هدية جون فانتي يل هي رُطمرُ وحه،
وأرَملعيّته ،وقلب الكاتب َّ
قي الذي حمل رُه
الن ّ
ّ
را كارهااً
س�ك اً
ب�ني رَجنبيه .بدأ الحياة أ اًبا ِ
لنفس�ه .عاد من جحي�م الفقر والتحيّز.
وه�ا قد أنهاه�ا كأفضل نم�وذج عرفته
ع�ىل اإلط��ق يف الش�جاعة والتواض�ع.
جون فانتي هو قدوتي».
وعن نفس�ه ،رُينهي كتابه ه�ذا باعرتاف
اً
عميق�ا ،أو أدي اًبا،
«لم أرغ�ب بأن أك�ون
رُ
اً
ش�خصا عمي�ق التفك�ر.
لس�ت
ألنن�ي
األدبي .أنا قارئ
لطاملا أزعجني اال ّدع�اء
ّ
ُّ
وأحب الكتب ،وله�ذا قررت ،ولم ال؟ ملاذا
رُ
أكتب عن حياتي ..كتابة
ليس أنا؟ سوف
الجرد وفق طريقة كني أوبانيونّ .
الذهن
ّ
السط�انّ .
التالف أس�وأ م�ن ّ
السطان
رُ
رُ
صبت به يف جسدي ،وليس يف قلبي،
الذي أ
ليس يف تفكري.
ّ
رُ
/فكة
عنونت الكتاب ِب�»تشامب تشينج
تافهة».
ث�م يختم ب�»قصيدتان ع�ن أبي» ،أجمل
رُ
«طيف أب�ي» ،ومنها :يا لها من
م�ا فيها
ميت�ة حق�رة لرج�ل امتلك يوماً �ا طاقة
رُ
جبّارة /لرج ٍل ّ
ْ
كلماته للكثر من
سعت
ات
الجمال!

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اع�ن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل  /الراهن حصة  /جواد كاظم
نوع التبليغ  /اول
التسلسل او رقم القطعة  4533 / 3 :مي�د
املحلة او رقم واسم املقاطعة  4 :جزيرة النجف
الجنس :دار
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
اً
مق�دار الدي�ن  40000000 /دين�ارا اربعون مليون
دينار
اسم الدائن املرتهن  /العراقي  /ظافر حبيب كاظم
تاريخ االستحقاق 2021 / 5 / 12 /
وص�ف س�جل التأمين�ات العيني�ة  11 /حزي�ران /
 2019محلة  12مداينه
محل االقامة املبني بالعقد  :نجف  /نفس العقار
بناء عىل اس�تحقاق الدين املبني اع��ه وطلب الدائن
تحصيل�ه وبالنظر لعدم اقامتك يف املحل املبني بالعقد
وان�ه ليس لك محل اقامة معلوم غ�ره فتعترب بذلك
مجهول محل االقامة فعليه قررنا تبليغك بلزوم دفع
الدين وتوابعه خ��ل  15يوما اً اعتبارا اً من اليوم التايل
لتاري�خ نر االع�ن واال فس�يباع عق�ارك املوصوف
اع�ه باملزايدة وفقا اً للقانون .
مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل
�������������������������������������������
اع�ن
بناء ع�ىل الدعوة املقامة من قب�ل املواطن احمد عي
عبد طلبا لغرض تس�جيل لقب�ه وجعله الجنابي بدل
من الفراغ فم�ن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خ�ل مدة اقصاها عرة ايام وبعكس�ه سوف تنظر
ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق اح�كام املادة  24من
قانون البطاق�ة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
�������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش407 /
التاريخ 2022/1/11
اع�ن
بناء عىل الدع�وة املقامة من قبل املس�تدعي (عاتي
موىس عب�د الله ) طلب�ا لغرض تبديل لقب�ه وجعله
( املوس�وي ) بدل من ( العي�ىس) فمن لديه اعرتاض
مراجع�ة هذه املديرية خ�ل مده اقصاها (خمس�ة
عر يوم) وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف
الدعوى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

 7رياضة
العدد ( )2528االربعاء  12كانون الثاني 2022

امليناء يعزز صفوفه بمهاجم
من الزوراء

يف الدوري الكروي املمتاز

الديوانية هيزم أمانة بغداد ..وبرونو يقود زاخو لفوز عىل سامراء
المستقبل العراقي /متابعة

حصد فريق الديوانية ثالث نقاط ثمينة،
إثر تغلبه عىل ضيفه أمانة بغداد بثنائية
نظيف�ة يف املب�اراة التي أقيم�ت الثالثاء
ضم�ن الجول�ة  18من ال�دوري العراقي
املمتاز.
وسجل الالعب محمود عيال أرسع أهداف
الجولة عند الثانية  40من الدقيقة األوىل
م�ن عم�ر الش�وط األول ،ال�ذي انته�ى
لصالح أصحاب األرض بهدف وحيد .
ويف الش�وط الثاني أضاف الالعب محمد
الباق�ر كري�م اله�دف الثان�ي للديوانية،
وتحديدا يف الدقيقة . 55
ورغم محاوالت أس�ود العاصمة للعودة،
إال أن تألق ح�ارس الديوانية وليد عطية
ح�ال دون ذلك ،لتنتهي املب�اراة ملصلحة
أبن�اء امل�درب حم�زة ه�ادي بثنائي�ة
نظيفة.

وبه�ذا االنتص�ار رف�ع فري�ق الديوانية
رصيده إىل النقطة  15ليقفز إىل الرتتيب

أوسكار يعرض نفسه
عىل برشلونة

 17مؤقتاً ،بينما ظل أمانة بغداد يف املركز
 14برصيد  19نقطة.

توتنهام يرفض عرض أياكس
لتنفيذ خطة ضم تراوري

اقرتب نادي بايرن ميونخ من ربط العبه الفرنيس كينجسيل
كومان بعقد جديد ،يضم�ن بقاءه بملعب أليانز أرينا حتى
عام  2027عىل األقل.
وكانت الش�ائعات تحيط بمس�تقبل ال�دويل الفرنيس طوال
الفرتة املاضية ،نظرا لعدم رضاه عن الراتب املعروض عليه،

األربع�اء يف ملعب الش�عب الدويل
يف خت�ام الجولة  18م�ن الدوري
املمتاز .
ويحت�ل امليناء املرك�ز  18برصيد

 13نقط�ة ،وفش�ل يف تحقي�ق
االنتصارات باس�تثناء مباراته يف
الجولة املاضي�ة عندما تغلب عىل
الديوانية .0 - 3

الصيف املقبل.
وينتهي عق�د مبابي مع باريس يف الصيف املقبل ،ولم
يقبل أيضا بعرض التجديد حتى اآلن.
ً
اجتماعا
وأش�ارت الصحيفة الفرنس�ية إىل أن هن�اك
جدي ًدا بني ممثيل ديمبيل ومسؤويل برشلونة قبل نهاية
املريكاتو الشتوي الجاري.
ويف نفس السياق ،قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو»
اإلسبانية ،إن مسؤويل برشلونة واجهوا مماطلة ديمبيل
يف الرد عىل عرض التجديد ،برسالة حازمة نصها أنهم
يريدون معرفة القرار النهائي هذا األسبوع.

حسم نادي باريس سان جريمان ،الثالثاء ،موقفه من
التعاقد مع الفرنيس عثمان ديمبيل يف الفرتة املقبلة.
وينتهي عق�د ديمبيل مع برش�لونة يف الصيف املقبل،
ولم يوافق عىل عرض التجديد مع البارسا حتى اآلن.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «ليكي�ب» الفرنس�ية ،ف�إن س�ان
جريمان استبعد ديمبيل من خطط املريكاتو.
وس�بق أن زعم�ت تقاري�ر أن ديمب�يل س�يكون بديل
كيلي�ان مبابي املرش�ح للرحيل عن س�ان جريمان يف

جريارد يأمل ظهور كوتينيو أمام مانشسرت يونايتد

المستقبل العراقي /متابعة

ينتظ�ر الالع�ب الربازييل فيلي�ب كوتينيو
خ�وض مبارات�ه األوىل بقمي�ص فريق�ه
الجدي�د أس�تون في�ال ،ي�وم الس�بت
املقب�ل أمام مانشس�رت يونايت�د ،يف إطار
مباريات ال�دوري اإلنجلي�زي لكرة القدم
(الربيمريليج).
وه�ذا م�ا أك�ده املدي�ر الفن�ي ألس�تون
فيال ،س�تيفن جريارد ،بع�د إقصائه أمام
الش�ياطني الحمر يف بطولة كأس االتحاد
اإلنجليزي أمس اإلثنني.
ووصل العب الوسط الربازييل ،الذي سافر
م�ن برش�لونة إىل فرنس�ا حي�ث خض�ع

المستقبل العراقي /متابعة
ً
عرضا من أياكس أمس�رتدام،
رف�ض توتنهام هوتس�بري
للتعاقد مع مهاجمه س�تيفن بريجوين ،مقابل  15مليون
جنيه إسرتليني.
وأشارت صحيفة «ذا صن» الربيطانية ،إىل ترحيب توتنهام
ببيع مهاجمه ،حال تلقى السعر املناسب ،الذي يمكنه من
التعاقد مع أداما تراوري ،جناح وولفرهامبتون.
وتعاق�د توتنه�ام م�ع بريجوي�ن مقاب�ل  27,8ملي�ون
إس�رتليني من صف�وف آيندهوف�ني قبل عام�ني ،وعانى
الهولندي مع السبريز من مشاكل تتعلق بضعف املستوى
واللياقة البدنية.
ول�م يب�دأ بريجوي�ن أساس� ًيا يف الربيمريليج س�وى يف 3
مباريات هذا املوس�م ،وبالتايل يبحث عن العودة إىل هولندا
للعب بصورة أساسية.
وأضاف�ت الصحيفة الربيطانية أن نيوكاس�ل يدرس ً
أيضا
التحرك لضمه ،وس�يوافق الس�بريز عىل رحيله مقابل 20
مليون إس�رتليني ،حيث يثق الفريق اللندني يف قدرته عىل
التعاقد مع تراوري من صف�وف الذئاب مقابل  25مليون
إسرتليني.

وال�ذي يزيد مليون يورو فق�ط عما يحصل عليه حاليا (12
مليونا سنويا).
وأش�ارت شبكة «س�كاي س�بورت أملانيا» إىل العوامل التي
أدت إىل التط�ور املفاجئ يف مفاوضات الطرفني ،مما أدى يف
النهاية لتغري موقف كوم�ان واقرتابه من التوقيع عىل عقد
جديد.
وأف�ادت بأن أول العوامل التي أقنع�ت كومان بالتجديد هو

مودريتش يشعر بقلة التقدير
من برييز
المستقبل العراقي /متابعة

يفكر عمالق إنجليزي يف التحرك لتدعيم
صفوف�ه من خ�الل التعاقد م�ع النجم
الكروات�ي ل�وكا مودريت�ش ،متوس�ط
ميدان ريال مدريد.ويعد مودريتش البالغ
من العمر  36عامً ا ،من العنارص البارزة
يف صفوف ريال مدريد ،ولكنه حتى اآلن
ل�م يتوص�ل التفاق م�ع الفري�ق امللكي
بشأن تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية
املوسم الجاري.وسبق وأن أعرب مودريتش
ع�ن رغبت�ه يف االعت�زال يف صف�وف ري�ال
مدريد ،إال أنه وبحس�ب م�ا نقلت صحيفة
«دي�يل س�تار» الربيطانية ،ش�عر باإلرهاق
من قلة التقدير من رئيس النادي فلورنتينو
بريي�ز ،وال�ذي ال يرغ�ب يف من�ح الكرواتي
م�ا يريده بتمديد عقده مل�دة عامني.ويرى
مودريت�ش بأن يس�تحق املكافأة عىل والئه
للنادي ،وتحوله إىل أحد أبرز أساطري الريال

أتمت إدارة نادي امليناء ،إجراءات
انتق�ال املهاج�م من�ار ط�ه إىل
صف�وف فريقه�ا ،قادم�ا م�ن
الزوراء ،لتمثيل «سفانة الجنوب»
يف مرحل�ة اإلي�اب م�ن ال�دوري
العراقي املمتاز لكرة القدم.
وسبق لطه أن لعب نصف موسم
مع الن�وارس يف تجربة قصرية لم
ين�ل فيها الفرص�ة الكافية للعب
بشكل أسايس.
وتألق الالعب يف املوسم املايض مع
فريقه الس�ابق الح�دود ،ونافس
بق�وة عىل لق�ب اله�داف بعد أن
سجل  15هدفا.
ويلتق�ي امليناء م�ع الطلبة اليوم

المستقبل العراقي /متابعة

لفح�ص طبي أثن�اء انتظار إنه�اء أوراق
ترصيح العمل الخ�اص به ،إىل برمنجهام
أمس الثالثاء.
وقال جريارد «سنرى حالته اليوم األربعاء
ونقرر ما إذا كان س�يلعب ،لكن نعم ،آمل
أن يكون متاحا».
وانضم كوتينيو ( 29عاما) إىل أستون فيال
عىل سبيل اإلعارة قادما من برشلونة حتى
نهاية املوس�م.ويعود الالعب املخرضم إىل
ال�دوري اإلنجليزي بعد مغ�ادرة ليفربول
يف  2018لالنضم�ام إىل برش�لونة ،حي�ث
لم يتمك�ن من تحقي�ق أي نج�اح يذكر،
واضط�ر بالفع�ل إىل الرحي�ل عىل س�بيل
اإلعارة إىل بايرن ميونخ.

المستقبل العراقي /متابعة

منذ انتقاله إليه يف  2013قادمً ا من توتنهام
مقاب�ل  30ملي�ون إس�رتليني.ومع تعث�ر
املفاوضات يف اآلونة األخرية بينه وبني ريال
مدريد الذي يرص عىل تجديد عقود الالعبني
الذي�ن تتخطى أعماره�م  30عامً ا ملدة عام
واح�د فق�ط ،يفك�ر مانشس�رت س�يتي يف
استغالل ذلك الوضع وضم النجم الكرواتي.
ويرغب مودريت�ش يف مواصلة اللعب بأعىل
املستويات للمشاركة يف كأس العالم بنهاية
العام الجاري.

كيليني :إنرت األقرب للسوبر

تح�دث جورجي�و كيلين�ي ،قائ�د يوفنت�وس ،ع�ن آخر
اس�تعدادات فريقه قبل مواجهة إن�رت ميالن ،األربعاء ،يف
كأس السوبر اإليطايل.
وق�ال كيليني ،يف املؤتم�ر الصحفي التقديم�ي للمباراة:

 3عوامل تقنع كومان بالتجديد لبايرن ميونخ

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

سان جريمان يتخىل عن ديمبيل ..ورد حاسم من برشلونة

المستقبل العراقي /متابعة
عرض الربازييل أوس�كار ،نجم ش�نغهاي الصيني ،والعب
تش�يليس الس�ابق ،نفسه عىل مس�ؤويل برش�لونة خالل
املوسم الحايل.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «مون�دو ديبورتيفو» اإلس�بانية ،فإن
أوس�كار يرغ�ب يف الع�ودة إىل اللعب يف أوروب�ا ،لذا عرض
خدماته عىل نادي برشلونة.
وأشارت إىل أن برشلونة تحدث مع كيا جورابشيان ،وكيل
أوس�كار ،خ�الل األيام املاضي�ة ،وال يوجد يشء مس�تبعد
يف املريكات�و الش�توي الحايل ،لكن الالع�ب الربازييل ال يعد
الخيار األول للبارسا يف شهر يناير/كانون الثاني.
وأوضحت أن أوس�كار عرض عىل برش�لونة خفض راتبه
عىل ش�اكلة ما حدث مع داني ألفيس ،حتى ال يتس�بب يف
أزمة للبارسا مع قانون اللعب املايل النظيف.
وذك�رت أن أوس�كار كان يحص�ل قبل  5س�نوات عىل 24
ملي�ون يورو ،لكن هذا الرقم انخفض إىل  2.5مليون يورو
باإلضافة إىل املكافآت.
وقالت «موندو ديبورتيفو»« :يف حالة التعاقد مع أوسكار،
فإنه لن يش�غل مركز العب أجنبي يف قائمة برشلونة ،ألن
يحمل الجنسية اإليطالية إىل جانب الربازيلية».

م�ن جان�ب آخر ق�اد املح�رتف الربازييل
برونو أوليفريا ،فريق�ه زاخو للفوز عىل
مستضيفه س�امراء ،بهدف ثمني سجله
يف الدقيق�ة  86م�ن زم�ن املب�اراة ،التي
أقيمت أمس الثالثاء ضمن الجولة ال�18
من الدوري العراقي املمتاز.
ول�م ينجح س�امراء تحت قي�ادة مدربه
سامر سعيد يف الخروج بنتيجة إيجابية،
ليواص�ل أبن�اء امللوي�ة مسلس�ل نزيف
النقاط والبق�اء يف قاع الرتتيب برصيد 4
نقاط.
عىل الجان�ب اآلخر قفز زاخ�و إىل املركز
الس�ادس بع�د أن رف�ع رصي�ده إىل 29
نقط�ة ،بف�ارق  3نق�اط ع�ن االلتحاق
باملربع الذهبي.
وحرض املباراة ما يقارب  15ألف متفرج،
يف أعىل نسبة حضور جماهريي ملباريات
س�امراء يف ملعب�ه ،بع�د مبارات�ه أم�ام
املتصدر الرشطة.

تحسني مس�ؤويل بايرن العرض املقدم لالعب ،وذلك بمنحه
راتب�ا ال يقل عن  15مليون ي�ورو ،إىل جانب بعض الحوافز
اإلضافية.
كم�ا لعب املدرب األملان�ي جوليان ناجلس�مان دورا بارزا يف
إقن�اع صاحب ال�� 25عاما باملوافقة ع�ىل التجديد ،وذلك يف
ظ�ل التقدير ال�ذي يحظى ب�ه الالعب من مدرب�ه ،وهو ما
أظهره األخري بترصيحاته مؤخرا.

«انتصار يوم األحد (عىل روما) يمنحنا دفعة قوية .نحن
بحاجة إىل التوازن ،واملباريات النهائية لها ظروف خاصة.
س�نلعب من أجل اللقب يف ملعب كبري وأمام فريق قوي.
نحن جاهزون».وأضاف« :أش�عر بالحزن من أجل كييزا.
أتمن�ى أن ُنهدي الفوز له .إنه أم�ر محزن أن نلعب بدون
ك�وادرادو ودي ليخت .ليس من الجي�د أن تفوتك مباراة

نهائية بس�بب بطاقة صفراء يف ال�دوري أتمنى أن يتغري
األم�ر قري ًبا».وتابع« :أنا بخري ،تدرب�ت يف األيام املاضية،
ويف مباراة الغد س�يكون إنرت األوفر ً
حظ�ا لحصد اللقب،
لك�ن كل األم�ور ورادة يف ه�ذه املباريات».وواصل« :لقد
تحدثت إىل كييزا ..إنه قريب مني وأنا مثل شقيقه األكرب..
الفرتة املقبلة».
ويحتاج كل الدعم خالل

كما يش�عر كوم�ان بالراحة تحت قيادة ناجلس�مان ،وهو
م�ا أثمر ع�ن تس�جيله  5أه�داف وصناعت�ه هدفني خالل
 13مب�اراة خاضه�ا بعد العملية الجراحي�ة التي خضع لها
يف القل�ب مؤخرا.وهن�اك عامل آخر أس�هم أيضا يف موافقة
كومان عىل التجديد ،وهو ش�عوره بأن بايرن ميونخ املكان
األنس�ب له ،لتحقيق أهدافه الرياضية ،ال س�يما بعد فوزه
معه يف السنوات القليلة املاضية بعدد هائل من األلقاب.

باريس يراقب وضع رونالدو متهيد ًا للرشاكة التارخيية
المستقبل العراقي /متابعة
يراقب باريس س�ان جريمان وضع النجم الربتغايل
كريستيانو رونالدو رفقة فريقه مانشسرت يونايتد،
وذل�ك بعدما أج�رى محادث�ات مع وكي�ل أعماله
خورخي مينديز ،بس�بب ضعف نتائج الش�ياطني

الحم�ر هذا املوس�م.وارتبط رونال�دو باالنتقال إىل
باريس س�ان جريمان الصيف املايض ،إال أن النجم
الربتغايل ق�رر الع�ودة إىل صفوف فريقه الس�ابق
مانشسرت يونايتد.وبحسب موقع «،»Le10Sport
فإن باريس ب�دأ التفكري يف ضم رونالدو من جديد،
خاصة أن الفريق الفرنيس يسعى جاه ًدا لتعويض

الرحي�ل املرتق�ب لنجم�ه كيلي�ان مباب�ي الصيف
املقب�ل ،وال يوجد س�وى القليل م�ن املهاجمني يف
العال�م القادري�ن ع�ىل تعويضه.وم�ن املنتظر أن
يحس�م رونال�دو مصريه م�ع مانشس�رت يونايتد
بنهاي�ة املوس�م عن�د تحدي�د هوي�ة امل�درب الذي
سيتوىل تدريب الشياطني الحمر.

صالح :أريد البقاء يف ليفربول ..وال أطلب أشياء جنونية
المستقبل العراقي /متابعة
تحدث املرصي محمد صالح ،نجم ليفربول ،عن قضية
تجديد عقده مع النادي اإلنجليزي.
وينتهي عق�د صالح مع الريدز يف صي�ف  ،2023ولم
يواف�ق النادي اإلنجليزي حتى اآلن عىل رشوط الالعب
املرصي لتوقيع العقد الجديد.
وق�ال ص�الح ،يف حوار أج�راه مع مجل�ة «جي كيو»
املتخصصة يف أزي�اء الرجال« :أريد البقاء يف ليفربول،

لكن هذا األمر ليس تحت سيطرتي ،إنه بأيديهم».
وأضاف الالعب املرصي« :إنهم يعرفون ماذا أريد ،أنا ال
أطلب أشياء جنونية».وتابع« :األمر يتعلق بأنك تطلب
ً
ش�يئا ما من النادي ،وهم يخربوك بأنهم يستطيعون
ً
منحك شيئا ما ،ألنهم يقدرون ما فعلته للنادي».
وواص�ل« :أن�ا هنا يف ليفربول للس�نة الخامس�ة ،لذا
أع�رف الن�ادي جي� ًدا اآلن ،وأح�ب الجمه�ور ،وه�م
يحبونن�ي ،لكن مس�ألة التجديد تتعلق ب�اإلدارة ،لقد
ت�م إخبارهم بموقف�ي من العقد الجدي�د ،واألمر اآلن

يف أيديهم».وأكم�ل« :الف�وز بجائ�زة أفض�ل العب يف
العالم؟ إذا س�ألتني بأن هذا األمر كان داف ًعا لتحقيق
ما فعلته حتى اآلن سأقول نعم ..بالطبع».وأردف« :ال
أس�تطيع الكذب وأقول برصاحة ل�م أفكر يف األمر..
ال ،كن�ت أفك�ر يف الفوز بجائ�زة أفضل العب يف
العالم».واختت�م« :أريد أن أصب�ح األفضل يف
العالم ،لكن س�أعيش حياة جيدة حتى لو لم
أف�ز بالجائزة ،حياتي عىل ما يرام ،وكل يشء
يسري جي ًدا».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة
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امـضـاءات

محمد توفيق عالوي

خالد القره غولي

الشبيبي ..نقطة مضيئة يف السياسة النقدية

أزمة السكن ..وعود ومعاناة!

يرج�ع الفضل الكبري لكثري م�ن جوانب التطور يف النظام املرصيف
العراق�ي والسياس�ة النقدية يف يومن�ا الحايل إىل الدكتور س�نان
الشبيبي.
إن اك�ر إنجاز حققه الدكتور س�نان الش�بيبي هو إنش�اء نظام
م�رصيف متط�ور أس�تطيع أن أق�ول م�ن نقط�ة الصف�ر لنظام
اقتص�ادي ح�ر م�ع فتح املج�ال لقي�ام مجموعة م�ن املصارف
األهلي�ة ،وترصي�ف العمل�ة بش�كل ح�ر وحرية التحوي�ل وفتح
االعتم�ادات واملقاص�ة االلكرتونية ضمن س�وق مفتوح مقارنة
بالنظام املرصيف املركزي االشرتاكي السابق ،لقد تمثلت السياسة
النقدي�ة الت�ي وضعها الدكتور الش�بيبي بس�تة مح�اور مهمة
سنتناولها أدناه ،وهي:
 .1الحفاظ عىل سعر ثابت للعملة مقارنة باملرحلة السابقة التي
كان�ت العملة فيها تتدهور قيمتها يوم�ا ً بعد يوم من دون وجود
محددات ،لقد ثبت س�عر العملة بمقدار مقارب ل�( )1500دينار
لل�دوالر الواحد عام ( )2003بعد أن كان ما يقارب ( )3000دينار
للدوالر الواحد وبقي هذا السعر ثابتا ً حتى عام ( ،)2006حيث تم
رفع سعر الدينار بالتدريج حتى بلغ الدوالر أقل من (. )1200
 .2اتخاذ سياس�ة إليجاد وتأمني احتياطي البنك املركزي كغطاء
للعمل�ة العراقية من العمالت األجنبي�ة والذهب واملحافظة عليه،
لق�د اس�تطاع الدكت�ور س�نان الش�بيبي توفري مبال�غ تجاوزت
الثمان�ني ملي�ار دوالر كاحتياطي وغطاء للدين�ار العراقي خالل
تس�ع س�نوات من توليه إدارة البنك املركزي ،وهذا يعتر من أهم
إنجازات الدكتور سنان الشبيبي عىل اإلطالق.
 .3اتخاذ اإلجراءات الرضورية من أجل إنش�اء منظومة مصارف
أهلي�ة عراقية ،حي�ث كان القط�اع املرصيف العراق�ي يغلب عليه
املصارف الحكومية وال وجود للمصارف األهلية إال عىل مس�توى
ضيق ومحدود ،املش�كلة يف العراق ليس افتقادهم للخرات يف هذا
املجال فحسب ،بل عدم وجود رؤوس أموال عراقية كافية إلنشاء
مصارف أهلية ،فكانت سياسية الدكتور سنان عدم الطلب ابتدا ًء
برأس مال كبري إلنشاء املرصف ،وقام املرصف املركزي بمساعدة
املص�ارف األهلي�ة للنه�وض ولتحقيق أرب�اح وذلك برفع نس�بة
الفائ�دة املرصفية ،ونش�أت ع�رات املصارف األهلي�ة الجديدة،
ول�وال اتخاذ ه�ذه الخطوات مل�ا كان يف اإلمكان نش�وء مصارف
عراقي�ة بملكي�ة عراقية ،بل كان من الطبيعي أن تنش�أ فروع يف
العراق ملصارف غري عراقية ،ويعود الفضل يف ذلك للدكتور س�نان
الشبيبي ،فضالً عن ذلك فقد أدت سياسته إىل توليد ثقة باملصارف
األهلية العراقية فبدأ الناس يودعون أموالهم فيها وبفوائد عالية
وه�م واثق�ون منها خالل عهده ،ولكن لألس�ف بس�بب التخبط
والسياسات غري املدروسة ملن جاء بعده فقدت الثقة بشكل شبه
كامل باملصارف العراقية بشكل كبري.
 .4الحفاظ عىل سعر ترصيف موحد بني سعر الترصيف الرسمي
للبن�ك املرك�زي وس�عر الترصيف املوازي لس�وق العمل�ة خارج
املرصف املركزي مع فرق عمولة بس�يطة تحسب بشكل طبيعي
للمرصف كم�ا هو يف دول العالم املختلفة ،لقد اس�تطاع الدكتور
س�نان الحفاظ عىل هذا الواقع منذ توليه للمسؤولية عام 2003
حتى أواس�ط عام  2011حيث زاد الطلب بشكل غري طبيعي عىل
الدوالر بس�بب الحصار ال�ذي فرض عىل إيران وبس�بب األحداث
الدموية يف سوريا.
 .5الس�يطرة عىل التضخ�م ( )Inflationحيث وصل التضخم إىل
أكثر من ( )٪53عام  ،2006واس�تطاع الدكتور س�نان بسياسته
الحكيمة الهبوط بالتضخم إىل أقل من ( )٪3عام .2010
 .6دور املتابع�ة والتنفيذ ملقررات ن�ادي باريس ،إن نادي باريس
حقق أعظم إنجاز اقتصادي ومايل للعراق خالل تاريخه املعارص،
حي�ث كان العراق ي�رزح تحت كاهل كبري م�ن الديون بلغ حوايل
( )140ملي�ار دوالر ،لقد اس�تطاع الدكتور س�نان الش�بيبي مع
آخرين التحاور مع كثري من الدول التي كانت لديها ديون باهظة
بح�ق الع�راق إىل التنازل بمقدار حوايل  ٪80م�ن تلك الديون ،أي
إنهم اس�تطاعوا توفري مبلغ أكثر من ( )100مليار دوالر ،لألسف
تذكر اآلن الرسقات الكرى ،ولكن ال يتم التطرق لإلنجازات الكرى
التي تعادل الرسقات يف أهميتها ولكن بشكل معاكس  ،يجب أن ال
ينىس الشعب العراقي ما حققه الدكتور سنان الشبيبي من خدمة
كبرية جدا ً للوطن وللمواطن ،وهو نقيض ما رسقه السياس�يون
الفاسدون الالحقون من أموال هذا الشعب املستضعف.

رب�ع العراقيني يعيش�ون اآلن يف مناطق س�كنية
عش�وائية ،وجمي�ع املحافظات الي�وم تعاني من
مش�كلة (العش�وائيات) التي تتفاق�م خطورتها
يوم�ا بعد ي�وم ،الس�اكنون يف هذه العش�وائيات
جميعه�م م�ن العراقي�ني الفق�راء وتحدي�دا ً من
محدودي الدخل ..فمنهم املوظف واملعلم والرطي
والعس�كري والكاس�ب والعاط�ل واملتقاعد رغم
أن العديد من املدن تش�هد بناء مجمعات س�كنية
كبرية ،فإن ذلك لم يس�اعد يف عالج األزمة ،خاصة
ل�ذوي الدخل املح�دود الذي�ن يعج�زون عن دفع
األقس�اط ..وبيوتها مبنية بتواضع كي تس�كنها
عائل�ة ما من فق�راء العراقي�ني ،عموما لم تحرك
ادارات املحافظات س�اكنا إلحص�اء وتقييم هذه
املناطق عىل األقل ومن ثم يتم اتخاذ القرار املناسب
بش�أنها ب�ل يت�م فق�ط تهديده�م وطردهم من
بيوته�م ووصل األمر يف أحد مناطق بغداد اىل هدم
هذه البيوت عىل رؤوس ساكنيها! املوضوع معقد
لك�ن حله ليس باملس�تحيل ،فالحكوم�ة املركزية
وضع�ت صالحيات هذا األمر بي�د اإلدارات املحلية
الت�ي كان من األفضل لها بدال من اس�تخدام لغة
التهدي�د أن تج�د بدائل ملن س�كن يف هذه املناطق
ورفع األمر ومقرتحاته لجهات أعىل كي يتم النظر
يف ايجابيات�ه وس�لبياته وتأثرياته ع�ىل التخطيط
الح�رضي وتحديث خرائط اإلس�كان ل�كل مركز
محافظ�ة أو قضاء أو ناحية بعد أن بدأت مخاطر
تظهر واضحة للعي�ان يف كل يوم إثر قيام مكاتب
ومافي�ات ومجموع�ات منظم�ة ت�رف عليه�ا
وتدعمه�ا تكتالت سياس�ية وحزبية بالس�يطرة
عىل هذه العش�وائيات وتوزيعها لكسب األصوات
االنتخابية أو بيعها لالستفادة من وارداتها املالية،
ومن طريف م�ا يذكر أن البي�وت املوزعة واملبنية
بتواض�ع يف بع�ض العش�وائيات نظم�ت بش�كل
م�دروس وجي�د بصورة أفضل م�ن مناطق داخل
امل�دن العراقية ..تجاوزات وعش�وائيات س�تكون
عما قريب جدا هي الحل املنتظر لكثري من أزمات
الس�كن يف الب�الد إذا ما تم التعام�ل معها بمنطق
علمي وطني مدروس ..ولله ..اآلمر.

ساعتان رياضة أسبوعي ًا تطيل
عمر االنسان

أكد طبيب أمراض القلب الرويس الشهري ليو بوكريا ،أن الشخص الذي يميش
س�اعتني يف األسبوع ،يعيش نحو س�ت إىل ثماني سنوات أكثر من الشخص
الذي يعيش حياة خاملة قليلة الحركة.
وأضاف بوكريا ،الذي يشغل منصب رئيس مركز “باكوليف” الوطني للبحوث
الطبية لجراحة القلب واألوعية الدموية بموس�كو“ :سأعطيكم مثاال مفيدا
للغاي�ة .أجرى األمريكيون دراس�ة عىل عرات املاليني م�ن الناس ،تبني يف
نتيجتها أن الش�خص الذي يميش ساعتني يف األسبوع ،يعيش ست إىل ثماني
س�نوات أط�ول من الش�خص الذي يقيض معظ�م وقته ب�دون حركة .لهذا
السبب يحظى امليش بشعبية كبرية ،فهو ال يتطلب أي نفقات .حتى لو كنت
تعيش يف شقة من غرفة واحدة ،تجول فيها وحرك ساقيك لكي ينال جسدك
القدر املطلوب من اإلجهاد”.
وأشار بوكرييا إىل أن العزلة الذاتية ،التي فرضها الوباء عىل غالبية الناس ،ال
يجوز أن تعيقهم عن ممارسة النشاط البدني واتباع أسلوب حياة صحي.

العراقـي

كـاريكـاتـير

مدير عام إدارة املوارد البرشية يزور مديرية الشؤون االدارية واملالية
يف وكالة الوزارة لشؤون الرشطة

املستقبل العراقي  /احمد املوايل
زار مدي�ر ع�ام إدارة امل�وارد البري�ة الل�واء
الحقوقي حس�ني س�بهان الس�اعدي مديرية
الش�ؤون االداري�ة واملالي�ة يف وكال�ة الوزارة
لش�ؤون الرط�ة وكان يف اس�تقباله الل�واء
الدكتور عدي س�مري الحس�اني مدير املديرية
اع�اله  ،وذلك لالطالع ع�ىل واقع العمل ومدى

التعاون بني الدوائ�ر ملتابعة وانجاز االجراءات
االداري�ة  ،كم�ا واس�تمع س�يادته اىل اب�رز
املش�اكل واملعوقات التي تواجه العمل ووضع
الحل�ول املناس�بة له�ا بما يس�هم يف تس�هيل
انجاز معامالت املواطنني واملنتس�بني بش�كل
افض�ل ومبس�ط ،ومن اج�ل االرتق�اء ونجاح
العمل تباحثا سيادتهما يف عدة اجراءات ادارية

وقانوني�ة تخدم رشيحة الجرحى واملتقاعدين
وذوي الش�هداء عىل حد س�واء .وفتح اوارص
تعاون مشرتكة بني املديريتني .هذا ونقل اللواء
الدكت�ور تحايا الس�يد وكيل الوزارة لش�ؤون
الرطة للمدير العام مقدما ش�كره وتقديره
عىل هذه الخطوة االدارية الناجحة التي تصب
يف مصلحة الوزارة وابناءها الغيارى.

علامء يصنعون بيض ًا نباتي ًا من فطر املالبس كبديل عن تربية الدجاج
اس�تطاع فريق من العلم�اء تصنيع ما وصف
بالبيض النباتي الصديق للبيئة كبديل جيد عن
تربية الدجاج من خالل أحد أنواع الفطريات.
وابتك�ر باحث�ون يف فنلن�دا أح�د الروتين�ات
األساس�ية املتواج�دة يف بياض البي�ض والتي
تع�رف باس�م “ ”ovalbuminم�ن خ�الل
استخالصه من أحد أنواع الفطريات.
وبحسب املصادر ،استطاع العلماء استخالص
ه�ذه الروتين�ات م�ن فط�ر يحم�ل اس�م
“ ،”Trichoderma reeseiوه�و نوع من أنواع
الفطريات املعروفة بأنها تسبب تلف املالبس.
وأشارت صحيفة “دييل ميل” الريطانية إىل أن
بروت�ني “ ”Ovalbuminيمكن أن ينتج بش�كل
“أخالق�ي” به�دف تصني�ع ما يمك�ن وصفه
ببديل البيض أو مس�حوق يسمى “،”Tr-OVA

ويس�تخدم كبديل مس�تدام ملس�حوق بروتني
بياض بيض الدجاج ،وهو مكون يستخدم عىل
نطاق واسع يف صناعة األغذية.
ووجد الباحثون أن م�ادة “ ”Tr-OVAقد قللت

م�ن متطلبات اس�تخدام األرايض املس�تخدمة
للتدجني بنس�بة  ٪90تقري ًبا والغازات املسببة
لالحتب�اس الح�راري بنس�بة تص�ل إىل ،٪55
مقارنة بإنتاج بيض الدجاج العادي.
وأج�رى البحث علماء يف جامعة “هلس�نكي”
باالش�رتاك مع مركز البحوث التقنية “”VTT
يف فنلن�دا ،حيث أك�د العلماء يف ورش�ة بحثية
أن “إنتاج األلبومني ( )Ovalbuminالبيضاوي
باس�تخدام فطر  Trichoderma reeseiيمكن
ً
بدي�ال مس�تدامً ا ملس�حوق بروتني
أن يصب�ح
بياض بيض الدجاج”.
ع�ىل الرغ�م من أن ه�ذا النهج يمك�ن أن يولد
األلبوم�ني البيض�اوي عىل نط�اق تجريبي ،إال
أنه لم يتم استكشاف اآلثار البيئية لإلنتاج عىل
نطاق صناعي وواسع.

دراسة :األلعاب جتلب املتعة لألطفال لكنها قد تكون قاتلة
تكتس�ب األلعاب والدمى أهمية كبرية بالنس�بة
لذوي الطفل ،فهي تساعد بتهدئة األطفال وحتى
مس�اعدتهم ع�ىل الن�وم ،وتجلب له�م لحظات
س�عادة برفقة تلك األلع�اب ،لكن أح�د الخراء
ّ
ح�ذر من أن األرنب أو ال�دب املفضالن لديهم قد
ً
مميتا ،وفق ما ورد يف موقع ”ذا
يش�كالن تهدي ًدا
سان“ .ويقول الدكتور ستيف تورنر ،استشاري

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

طب األطفال املتخصص يف الحساسية يف جامعة
دن�دي ،لصحيفة  “:The Sunعدم تنظيف ألعاب
أطفالك بش�كل صحيح يمكن أن يزيد من خطر
اإلصاب�ة بنوب�ات الرب�و القاتل�ة والحساس�ية
الس�يئة“ .ووج�د العلم�اء يف األبحاث الس�ابقة
الت�ي أجراه�ا باحث�ون يف نيوزيلن�دا يف جامعة
أوتاج�و ،أن أكثر من نص�ف ألعاب األطفال التي

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

قام�وا باختبارها تحتوي عىل مس�تويات ضارة
من ع�ث غب�ار املن�زل ( ،)HDMsوالت�ي يمكن
أن ت�ؤدي إىل تفاق�م األكزيما أو الرب�و .ويرجع
مصدر القلق بحسب التقرير بشكل خاص إىل أن
األلعاب تبقى بالقرب من املسالك الهوائية أثناء
ن�وم الطفل ،مما يزيد م�ن خطر اإلصابة بالربو
املرتبط ب� .HDM

07801969233
07901463050
07709670606

حتـذيـرات مـن ألـم الصدر ..
عالمة عىل النوبة القلبية
النوب�ة القلبية تع�د من األمراض
التي يص�اب بها البعض عندما ال
يحصل جزء من عضلة القلب عىل
ً
ووفقا
الكمية الكافية م�ن الدم،
ملراكز مكافحة األمراض والوقاية
منه�ا ( ،)CDCف�إن األع�راض
الرئيسية للنوبة القلبية هي :
� ألم أو انزعاج يف الصدر.
الش�عور بالضع�ف أو الدوخة أو
اإلغماء.
أل�م أو إزعاج يف الفك أو الرقبة أو
الظه�ر .ألم أو انزع�اج يف أحد أو
كال الذراعني والكتفني.
ضيق يف التنفس .يمكن أن تشمل
األعراض األخرى للنوب�ة القلبية
التع�ب غ�ري املعتاد أو غ�ري املرر
والغثيان أو القيء.
وأوض�ح تقرير نر خالل موقع
” كليفالن�د كلين�ك “ ،أنه من غري
املحتم�ل أن تش�ري معظ�م آالم
الصدر إىل نوبة قلبية ،ففي دراسة

لزي�ارات غرفة الط�وارئ وجدت
أن أقل م�ن  ٪ 6من املرىض الذين
يعانون من آالم يف الصدر يعانون
من مشكلة قلبية تهدد الحياة.
األعراض التي تش�ري إىل مش�كلة
أخرى ليس�ت خطرية مثل النوبة
القلبية؟
انزع�اج مؤق�ت يف الص�در :م�ن
املرج�ح أن ينتج ذل�ك عن إصابة
مث�ل ك�رس يف إحدى الضل�وع أو
الكدمات أو ش�د عض�يل يف جدار
ص�درك ،أو الته�اب يف غ�رضوف
الضل�ع  ،األل�م العض�يل الليفي ،
القوباء املنطقية.
أل�م الص�در بس�بب ع�دوى أو
الته�اب :ه�ل يؤمل�ك كل ش�هيق
أو زف�ري؟ م�ع كل نف�س عمي�ق
أو س�عال  ،يخ�رتق األلم صدرك،
قد تك�ون هذه مش�كلة متعلقة
بالرئة أو عدوى أو التها ًبا أو نوبة
ربو تصيب رئتيك.

علامء صينيون يرصدون مياه
عىل سطح القمر

ن�ر علماء صينيون نتائج رصد يف املوقع إلش�ارات املي�اه من قبل مركبة
الهبوط للمسبار القمري الصيني “تشانغ آه.”5-
وكش�فت الدراس�ة التي نرت يف مجلة “تقدمات العلم” ،أن الرتبة القمرية
يف موق�ع الهب�وط تحت�وي أقل من  120ج�زءا يف املليون من املي�اه أو 120
غرام�ا من املياه لكل طن ،وأن الصخر الحويصيل الخفيف يحمل  180جزءا
يف املليون من املياه ،وذلك أكثر جفافا من نظرييهما عىل األرض.
وق�ام جه�از عىل متن مركبة الهبوط عىل س�طح القم�ر بقياس االنعكاس
الطيف�ي للثرى والصخور ورص�د املياه يف املوقع للم�رة األوىل ،وفقا لوكالة
شينخوا الصينية.
وق�ال باحثون من األكاديمية الصينية للعلوم ،إنه يمكن تقدير محتوى املاء
ألن جزيء املاء أو الهيدروكسيل يمتص برتدد حوايل ثالثة ميكرومرتات.
وأضاف الباحثون ،إن الرياح الشمس�ية هي التي س�اهمت بمعظم رطوبة
الرتبة القمرية ألنها جلبت الهيدروجني الذي يتكون منه املاء.
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