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سالمات ..سالمات ..عيل الدراجي

سالمات نقولها من القلب لالستاذ (عيل الدراجي) رئيس
مجل�س االدارة ورئي�س التحرير ملؤسس�تنا (املس�تقبل
العراق�ي للصحاف�ة والنر) (جريدة املس�تقبل العراقي
و وكال�ة أنباء املس�تقبل) وذلك الجرائ�ه عملية جراحية
تكللت بفضل الله بالنجاح ،سائلني املوىل تبارك وتعاىل أن
يمن عليه بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية .

أسرة التحرير وكادر مؤسسة المستقبل العراقي للصحافة والنشر

العراق يوقع اتفاق «الربط اخلليجي» ..والكاظمي يشكو «مصاعب سياسية» ويقرتح صيغة اقتصادية إقليمية

قمة جدة :تسابق األولويات بني «الكهرباء» و «األمن»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وزير النفط :العراق يقرتب
من حيـازة حقوقـه يف إدارة كامل
ص3
النشاط النفطي

تركيا تؤكد للعراق
استعدادها لزيادة االطالقات املائية
ص3
خالل األيام املقبلة

أك�د رئي�س مجلس ال�وزراء العراق�ي مصطفى
الكاظمي ،أمس الس�بت ،ان الديمقراطية النائية
يف البالد تواجه مصاعب سياسية.
وقال الكاظمي يف كلمة ل�ه يف قمة جدة املنعقدة
يف اململكة العربية الس�عودية وتابعتها املستقبل
العراقي؛ «نلتقي وس�ط تح ّديات إقليمية ودولية
حساس�ة ،وأيضا ً وس�ط آمال وتطلعات أن تثمر
جه�ود التعاون وم ّد جس�ور الثق�ة وتغليب لغة
الحوار».
وأضاف الكاظم�ي؛ «كان للعراق بتعاون جريانه
وأصدقائ�ه وأش�قائه دور أس�ايس يف محارب�ة
اإلره�اب واالنتص�ار ع�ى تنظيم داع�ش ،ولكن
ال ي�زال أمامن�ا طري�ق إض�ايفّ القت�الع ج�ذور
اإلرهاب».
وش�دد عى «تعزيز الجهود الوطني�ة واإلقليمية
والدولي�ة لوض�ع اس�راتيجية ش�املة ملكافحة
اإلرهاب ،وتجفي�ف منابع تمويله ع�ر التعاون
األمني املشرك وتبادل املعلومات والخرات».
ّ
وتاب�ع أن «تداعي�ات األزم�ة يف أوكراني�ا تتطلب
تكثيف الجهود اإلقليمية والدولية إليجاد الحلول
الرسيعة ،وتوحيد املساعي لضمان األمن الغذائي
لشعوبنا وتأمني إمدادات الطاقة».
وأش�ار إىل ان «منطقة الش�رق األوسط ترضرت
املناخي،
بصورة ملموس�ة م�ن تبعات؛ التغي�ري
ّ
وأزمة املياه ،ومخاط�ر التصحّ ر ،مضافا ً إىل ذلك
كلّه التحديات الصحية إثر ظهور وانتشار األوبئة
مثل جائحة كورونا».
التفاصيل ص2

وزير الداخلية يشيد بجهود الرشطة فـي تأميـن عيـد األضحـى وصـالة اجلمعـة املوحدة

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يقلد الرتب العسكرية لل ُمرقني إىل رتبة لواء

ص2

ص2

البيان املشرتك للقاء الكاظمي وبايدن :امليض بالتنسيق
األمني وتقوية الرشاكة

بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مكت�ب رئي�س ال�وزراء مصطفى
الكاظمي ،أمس السبت ،فحوى االجتماع
ال�ذي جم�ع الكاظم�ي برئي�س الواليات
املتحدة األمريكية جو بايدن.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب االعالم�ي تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى
اليوم برئيس الوالي�ات املتحدة األمريكية
جوزيف باي�دن يف جدة باململك�ة العربية
الس�عودية ،يف لقاء ثنائ�ي جمعهما ،عى
هام�ش القم�ة الت�ي جمع�ت الوالي�ات

روسيا توجه أمر ًا جلميع وحداهتا العسكرية :استنفار عىل جبهة أوكرانيا
بغداد  /المستقبل العراقي

أصدرت روس�يا ،أمس الس�بت ،أمرا لكل قواتها املوجودة
ع�ى األرايض األوكراني�ة بتصعي�د وت�رية عملياته�ا ملنع
هجم�ات أوكرانية «وش�يكة» عى ال�رق وبقية املناطق
التي تسيطر عليها القوات الروسية.
وذكرت وزارة الدفاع الروس�ية أن الوزير س�ريغي شويغو
أعطى التعليمات الالزمة لزيادة التحركات يف كافة مناطق
العملي�ات يف محاولة لتف�ادي احتمال قيام «نظام كييف»
بإطالق هجمات صاروخي�ة كثيفة عى دونباس ومناطق
أخرى.
وجاء أمر ش�ويغو ،خ�الل تفقده قوات روس�ية تعمل يف

وزير التخطيط:
احلكومة تسعى لتنويع مصادر الدخل
ودعم الربامج التنموية
ص3

املتح�دة ،ودول مجلس التعاون الخليجي،
والعراق ،ومرص ،واألردن.
وأش�ار البي�ان؛ إىل انه «خ�الل اللقاء أكد
الزعيمان عى التزامهما املتبادل بالراكة
الثنائي�ة القوي�ة ب�ني الع�راق والواليات
املتحدة ،وفقا ً التفاق اإلطار االسراتيجي،
وعزمهم�ا عى امل�ي بالتنس�يق األمني؛
لضمان عدم عودة داعش من جديد».
وتابع أن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي بح�ث م�ع الرئي�س األمريكي
جوزيف بايدن عددا ً من القضايا اإلقليمية،
واتفقا عى أن العالقة بني العراق والواليات
املتح�دة تس�تند إىل املصال�ح املش�ركة،

وتعزيز س�يادة العراق ،وسالمة أراضيه،
وأمن�ه ،واس�تقراره ،وااللت�زام بتقوي�ة
الراك�ة الثنائي�ة بالنحو ال�ذي يصب يف
مصلح�ة البلدي�ن» .وش�دد الطرفان عى
أهمي�ة تش�كيل حكومة عراقي�ة جديدة
تستجيب إلرادة الشعب العراقي ،واحرام
ديمقراطية العراق واس�تقالله؛ حيث أكد
الرئيس جوزيف باي�دن عى األهمية التي
توليه�ا الوالي�ات املتح�دة؛ لوج�ود عراق
مس�تقر وموح�د ومزدهر وذي س�يادة،
ويشمل ذلك إقليم كردستان.وذكر البيان؛
«جدد الزعيم�ان التزامهما باتفاق اإلطار
االس�راتيجي لعالقة الصداق�ة والتعاون

بني جمهوري�ة العراق والوالي�ات املتحدة
األمريكي�ة ،ال�ذي ينظ�م مجم�ل العالقة
السياس�ية واالقتصادي�ة والثقافي�ة
واألمنية بني البلدين .وأعاد الرئيس بايدن
التأكيد عى دعم�ه للعراق يف معركته ضد
اإلره�اب وأك�د أن عراقا ً قويا ً ق�ادرا ً عى
الدفاع عن نفس�ه ،يمثل عنرصا ً أساس�يا ً
لتحقيق االستقرار يف املنطقة».
وبحس�ب البيان؛ أن «الزعيمني أكدا أيضا ً
أهمي�ة تقوي�ة املؤسس�ات الديمقراطية
العراقي�ة بالنح�و ال�ذي يمك�ن الق�وات
األمنية العراقية .

التفاصيل ص2

قائد رشطة البرصة يعلـن االطاحـة بـ «أخطـر جتـار املخـدرات» فـي البصـرة

إقلي�م دونباس رشق�ي أوكرانيا ،حيث اس�تمع إىل تقارير
بش�أن العملية العس�كرية الخاصة يف البالد ،وهو االس�م
الرس�مي الذي تطلقه موس�كو ع�ى حربه�ا يف أوكرانيا،
طبقا ملا أوردت وكالة «تاس» الروسية.
ويبدو أن هذا األمر جاء ردا عى إعالن أوكرانيا تلقي الشحنة
األوىل من منظومة متطورة من قاذفات الصواريخ.
وكت�ب وزي�ر الدف�اع األوكران�ي ،أوليك�ي ريزنيك�وف،
ع�ى مواق�ع التواص�ل االجتماعي أن «الش�حنة االوىل من
(منظوم�ة)  MLRS M270وصلت .س�تواكب (صواريخ)
هيم�ارس يف س�احة املعرك�ة» ،يف إش�ارة اىل منظوم�ة
الصواري�خ األمريكي�ة التي بات�ت تس�تخدم يف النزاع مع
روسيا .وأضاف« :ال رحمة مع العدو».

عضو بتحالف الفتح :قاسم األعرجي األوفر حظ ًا لرئاسة الوزراء

روسيا :أمريكا تسببت بأرضار هائلة بالرتاث التارخيي والثقايف يف العراق

الكهرباء تتحدث
عن آلية جديدة لرفع اإلنتاج وزيادة
ساعات التجهيز
ص3

رشطة بغداد
تتوعد مقاهي القامر والروليت
بعقوبات صارمة
ص3

تقرير :نظام الدوري
عىل رأس  3مشكالت حتارص
االحتاد العراقي
ص7

ص2

ص2

ص2

انخفاض كبري بأسعار الذهب يف األسواق املحلية العراقية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

انخفضت أس�عار الذهب «االجنبي والعراقي» يف األسواق املحلية بشكل كبري مع
تراجعه عاملياً ،أمس السبت.
وقالت وكالة ش�فق نيوز ،ا ٕن أس�عار الذهب يف أس�واق الجملة بش�ارع النهر يف
العاصمة بغداد س�جلت س�عر بيع للمثقال الواحد عيار  21من الذهب الخليجي
والرتك�ي واألورب�ي بل�غ  351الف دين�ار ،وس�عر رشاء  347الفاً ،فيما س�جلت
االسعار الخميس ما قبل عطلة عيد االضحى  358الف دينار .وأشارت ا ٕىل أن سعر
بي�ع املثقال الواحد عيار  21من الذهب العراقي س�جل انخفاضا أيضا ً عند 314
الف دينار ،وبلغ س�عر ال�راء  310أالف .وفيما يخص أس�عار الذهب يف محال
الصاغة ،فان س�عر بي�ع مثقال الذهب الخليجي عيار  21ي�رتاوح بني  350الف
دينار و 360ألفاً ،فيما تراوح س�عر البيع مثقال الذهب العراقي بني  310االف و
 320الف دينار.
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العراق يوقع اتفاق «الربط اخلليجي» ..والكاظمي يشكو «مصاعب سياسية» ويقرتح صيغة اقتصادية إقليمية

قمة جدة :تسابق األولويات بني «الكهرباء» و «األمن»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء العراق�ي مصطفى
الكاظمي ،أمس السبت ،ان الديمقراطية النائية يف
البالد تواجه مصاعب سياسية.
وق�ال الكاظم�ي يف كلمة له يف قمة ج�دة املنعقدة
يف اململكة العربية الس�عودية وتابعتها املس�تقبل
العراقي؛ «نلتقي وس�ط تح ّدي�ات إقليمية ودولية
حساس�ة ،وأيضا ً وس�ط آمال وتطلع�ات أن تثمر
جه�ود التع�اون وم ّد جس�ور الثق�ة وتغليب لغة
الحوار».
وأض�اف الكاظمي؛ «كان للع�راق بتعاون جريانه
وأصدقائ�ه وأش�قائه دور أس�ايس يف محارب�ة
اإلره�اب واالنتصار ع�ى تنظيم داع�ش ،ولكن ال
يزال أمامنا طريق إضايفّ القتالع جذور اإلرهاب».
وش�دد عى «تعزيز الجه�ود الوطني�ة واإلقليمية
والدولي�ة لوض�ع اس�رتاتيجية ش�املة ملكافح�ة
اإلره�اب ،وتجفيف مناب�ع تمويله ع�ر التعاون
األمني املشرتك وتبادل املعلومات والخرات».
ّ
وتاب�ع أن «تداعي�ات األزم�ة يف أوكراني�ا تتطل�ب
تكثيف الجهود اإلقليمي�ة والدولية إليجاد الحلول
الرسيعة ،وتوحيد املس�اعي لضمان األمن الغذائي
لشعوبنا وتأمني إمدادات الطاقة».
وأش�ار إىل ان «منطقة الش��رق األوسط ترضرت
املناخي،
بصورة ملموس�ة م�ن تبع�ات؛ التغي�ري
ّ
وأزم�ة املي�اه ،ومخاطر التصحّ �ر ،مضاف�ا ً إىل ذلك كلّه
التحدي�ات الصحي�ة إث�ر ظه�ور وانتش�ار األوبئة مثل
جائحة كورونا».
ويف الشأن السيايس العراقي قال الكاظمي؛ «يقرتب عمر
النظ�ام الديمقراطي الدس�توري يف العراق من العقدين،
عقب عقود من الدكتاتورية ،وهذه الديمقراطية الناشئة
ال تزال تتقدم رغم التحديات واألزمات الكبرية».
واش�ار إىل أن�ه «ال ت�زال هن�اك مصاعب سياس�ية بعد

االنتخاب�ات ،وه�ي تؤك�د الحاجة للحفاظ ع�ى مبادئ
الديمقراطية يف الحياة العامة ،وهو مسار يستلزم املزيد
من الوقت وتراكم الخرات».
وأكد انه «بع�د أن تجاوزنا مرحلة طرد تنظيم «داعش»
م�ن أرضنا ،أمس�كت قواتنا العس�كرية واألمنية بامللف
األمني ،وهي تتطور بش�كل مس�تمر لحفظ أمن العراق
ومقدرات شعبنا».
ولف�ت إىل أن «الع�راق يس�عى إىل تعزيز بيئ�ة الحوار يف
ال�رق األوس�ط ،ويعتر أن أجواء التع�اون االقتصادي

والتنس�يق األمني بني جميع األش�قاء يف املنطقة تخدم
بش�كل مب�ارش مصالح ش�عبنا كما تخ�دم مصالح كل
شعوب املنطقة».
ون�وه إىل أن «اللقاءات واملؤتم�رات الثالثية التي جمعت
الع�راق بجمهوري�ة م�ر العربي�ة واململك�ة االردنية
ً
ً
مشرتكة لفتح مديات التعاون
رؤية
الهاشمية قد انتجت
والتكامل يف مجاالت مختلفة».
م�ن جانب آخر ،وقع العراق والس�عودية اتفاقا ً بش�أن
ّ
مخفضة
توفري الطاقة الكهربائية بشكل مستقر وبكلف

عر االتفاق مع هيئة الربط الخليجي.
وذكر بيان ملكت�ب رئيس الحكومة العراقية ،وقع
االتف�اق املخ�ول بصالحيات الوزي�ر إلدارة وزارة
الكهرب�اء ع�ن الجان�ب العراق�ي ،ووكي�ل وزارة
الطاق�ة ورئيس مجلس إدارة الربط الخليجي عن
الجانب السعودي.
ومن ش�أن هذا االتفاق أن يهيّئ املزيد من أسباب
اس�تقرار تزويد الطاق�ة الكهربائي�ة ،وإمدادات
الشبكة الوطنية ،والس�يما يف املواسم التي تشهد
ارتفاع الطلب.
وج�رى أيضا ً
ث�ان؛ يهدف إىل تجهيز
اتفاق
توقيع
ٍ
العراق بالطاق�ة الكهربائية من الس�عودية ،وأن
تصبح الش�بكة الوطني�ة العراقية مح�ورا ً لنقل
الطاقة بني قارتي آس�يا وأوروب�ا ،ووقع االتفاق
وزير النفط عن الجان�ب العراقي ،ووزير الطاقة
عن الجانب السعودي.
ويف وقت سابق ،أكد الرئيس األمريكي ،جو بايدن،
أن الوالي�ات املتحدة أنهت اتفاقا عى ربط ش�بكة
الكهرب�اء العراقية بش�بكة دول مجلس التعاون
الخليجي عر الكويت والسعودية.
وأكد باي�دن ،من جدة ،أن اإلدارة األمريكية بحثت
االحتياج�ات األمني�ة والعس�كرية للس�عودية
ملواجهة التهديدات.
وتابع أن السلطات الس�عودية وافقت عى تمديد
الهدنة يف اليمن.
وتاب�ع بايدن ،أن الواليات املتح�دة تتوقع زيادة يف إنتاج
النفط خالل األسابيع املقبلة.
وق�ال بايدن ،إنه أج�رى محادثات مهمة م�ع القادة يف
الس�عودية ،الفتا ً إىل أن الس�عوديني فتحوا األجواء أمام
جميع الناقالت.
وقال يف كلمة من ج�دة« ،أنجزنا اتفاق تاريخي لتحويل
نق����طة س�اخنة يف قل�ب الحروب رشق األوس�ط إىل
منطقة سالم.

البيان املشرتك للقاء الكاظمي وبايدن :امليض بالتنسيق األمني وتقوية الرشاكة
بغداد  /المستقبل العراقي
اعل�ن مكت�ب رئي�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظمي ،أمس الس�بت ،فح�وى االجتماع
الذي جمع الكاظمي برئيس الواليات املتحدة
األمريكية جو بايدن.
وذكر بيان للمكتب االعالمي تلقت املستقبل
العراق�ي نس�خة من�ه أن رئي�س مجل�س
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي التق�ى اليوم
برئيس الواليات املتح�دة األمريكية جوزيف
باي�دن يف جدة باململكة العربية الس�عودية،
يف لق�اء ثنائي جمعهما ،ع�ى هامش القمة
الت�ي جمعت الواليات املتحدة ،ودول مجلس
التع�اون الخليج�ي ،والع�راق ،وم�ر،
واألردن.
وأش�ار البي�ان؛ إىل ان�ه «خ�الل اللق�اء أكد
الزعيم�ان عى التزامهم�ا املتبادل بالراكة
الثنائية القوية بني العراق والواليات املتحدة،
وفقا ً التفاق اإلطار االسرتاتيجي ،وعزمهما
عى امليض بالتنس�يق األمن�ي؛ لضمان عدم
عودة داعش من جديد».

عالوي حيذر من
«رضبة قاضية» بسبب اجلفاف
ويدعو إىل حلول «مستعجلة»
دع�ا رئي�س ائت�الف الوطني�ة ،اي�اد
ع�الوي ،الحكوم�ة اىل وض�ع حل�ول
«واقعية ومس�تعجلة» تج�اه األزمة
املائية والبيئية.
وقال عالوي يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه« ،ع�دم وضع
اس�رتاتيجيات بعي�دة امل�دى وتجاهل
التحذي�رات الت�ي حذرناه�ا مس�بقا
ملس�تقبل الع�راق ينذر بكارث�ة بيئية
وتصحر مستمر».
وأض�اف «ع�ى الحكوم�ة التعام�ل
الفوري والجدي ووضع خطط وحلول
واقعية ومس�تعجلة مع تركيا وايران
وبحضور األمم املتحدة ملا يقومان به
من س�دود تقطع ع�ى العراق حصته
املائية الطبيعية».
وأش�ار عالوي اىل ان «الجف�اف الذي
يحيطن�ا بانقط�اع ام�دادات االنه�ر
وصل اىل مس�تويات هي األدنى ،ويتم
تدريجي�ا فق�دان مقوم�ات االقتصاد
برضب�ة ه�ي القاضية حي�ث ال ثروة
حيواني�ة وال س�مكية والزراعة دقت
اجراسها».

وتابع أن «رئي�س مجلس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي بح�ث م�ع الرئي�س األمريك�ي
جوزيف بايدن ع�ددا ً من القضايا اإلقليمية،
واتفقا ع�ى أن العالقة بني العراق والواليات
املتحدة تستند إىل املصالح املشرتكة ،وتعزيز
س�يادة الع�راق ،وس�المة أراضي�ه ،وأمنه،
واس�تقراره ،وااللت�زام بتقوي�ة الراك�ة
الثنائي�ة بالنح�و ال�ذي يص�ب يف مصلح�ة
البلدين» .وشدد الطرفان عى أهمية تشكيل
حكوم�ة عراقي�ة جدي�دة تس�تجيب إلرادة
الشعب العراقي ،واحرتام ديمقراطية العراق
واستقالله؛ حيث أكد الرئيس جوزيف بايدن
عى األهمي�ة التي توليها الوالي�ات املتحدة؛
لوجود عراق مس�تقر وموحد ومزدهر وذي
سيادة ،ويشمل ذلك إقليم كردستان.
وذك�ر البي�ان؛ «ج�دد الزعيم�ان التزامهما
باتفاق اإلطار االسرتاتيجي لعالقة الصداقة
والتعاون ب�ني جمهورية الع�راق والواليات
املتحدة األمريكية ،الذي ينظم مجمل العالقة
السياس�ية واالقتصادية والثقافية واألمنية
بني البلدين .وأعاد الرئيس بايدن التأكيد عى

دعمه للعراق يف معركت�ه ضد اإلرهاب وأكد
أن عراقا ً قويا ً قادرا ً عى الدفاع عن نفس�ه،
يمثل عنرا ً أساس�يا ً لتحقيق االستقرار يف
املنطقة».
وبحس�ب البي�ان؛ أن «الزعيمني أك�دا أيضا ً
أهمي�ة تقوي�ة املؤسس�ات الديمقراطي�ة
العراقية بالنح�و الذي يمكن القوات األمنية
العراقي�ة من تحقي�ق األمن واالس�تقرار يف
الع�راق واملنطقة .ع�ر الرئي�س بايدن عن
امتنان�ه لجه�ود الع�راق إلع�ادة العراقيني
م�ن العوائ�ل واألطف�ال وتأهيله�م ،فضالً
عن محاكمة مقاتيل داع�ش العراقيني ،من
س�وريا ،وعن ترحيب�ه باملزيد م�ن التعاون
ملعالج�ة هذه القضية الحرجة» ،مش�ريا إىل
ان «الزعيمني اتفقا ع�ى أن التعاون الوثيق
يف الش�ؤون العس�كرية واألمني�ة ،ومجمل
الدعم للع�راق ملواجهة اإلره�اب كان عامالً
مصرييا ً يف ضمان هزيمة داعش نهائياً».
وبحس�ب البيان ايضا؛ ناقش رئيس مجلس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي والرئي�س
جوزيف بايدن أهمية الدور اإلقليمي للعراق،

والسيما يف تسهيل التواصل وبناء الثقة بني
دول املنطق�ة .وعى وج�ه الخصوص ،أثنى
الرئي�س باي�دن ع�ى الجهود الدبلوماس�ية
املهم�ة التي قاده�ا رئيس مجل�س الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي لتعزي�ز املزي�د م�ن
االس�تقرار واالزده�ار والعالق�ات بني دول
املنطقة .إن االتفاق�ات التاريخية التي تمت
مؤخرا ً بني الع�راق وهيئة الرب�ط الخليجي
س�توفر الطاقة بأس�عار مناس�بة للعراق،
وتس�اعده يف مس�اعي اإليف�اء باحتياجات
مواطنيه.
أعاد الرئيس بايدن التأكيد عى األهمية التي
توليها الواليات املتحدة لبناء اقتصاد عراقي
مزدهر ومتنوع ،يكون مرتابطا ً مع منطقته
وم�ع النظ�ام االقتص�ادي العامل�ي ،وقادرا ً
ع�ى تلبية االحتياجات االساس�ية للش�عب
العراقي.
ووفق�ا للبي�ان؛ أن «الزعيم�ني أك�دا ع�ى
أهمية مكافحة الفس�اد؛ من أجل بناء الثقة
باملؤسس�ات العراقية الرسمية ،وكذلك دعم
النمو االقتصادي».

وزاد البيان؛ «كما ناق�ش الزعيمان الجهود
املش�رتكة لتعزي�ز التنمية املس�تدامة ملوارد
ّ
التغ�ري املناخي
املنطق�ة؛ ملعالجة تأث�ريات
وبضمنه�ا اخت�الل األم�ن املائي ،وتوس�يع
التنس�يق العراق�ي األمريكي بش�أن تطوير
قطاع الطاقة واإلصالح االقتصادي».
وأش�ار إىل أن «الرئيس بايدن رحب بمبادرة
رئي�س ال�وزراء الكاظمي لقيام الس�عودية
ّ
وع�ر
وإي�ران بعق�د مباحث�ات يف بغ�داد.
الرئيس عن تثمينه للدبلوماس�ية اإليجابية
للس�يد رئيس الوزراء ،التي تص�ب يف إيجاد
منطق�ة أكث�ر أمن�ا ً واس�تقراراً .وأثنى عى
انعق�اد مؤتم�ر بغ�داد للراك�ة والتعاون،
وع�ى العالقة املتميزة ب�ني العراق ،واألردن،
وم�ر ،التي تق�ف الوالي�ات املتح�دة عى
االستعداد لدعمها.
من جانبه ،أكد رئيس الوزراء التزامه بامليض
قدم�ا ً يف املب�ادرات الس�اعية للتقري�ب بني
جريان الع�راق وأصدقائه م�ن أجل التوصل
إىل معالج�ات محلي�ة للتحدي�ات اإلقليمية،
وتحقيق االستقرار املستدام ،وفقا للبيان.

روسيا :أمريكا تسببت بأرضار هائلة بالرتاث التارخيي والثقايف يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت روس�يا أن ممارسات التحالف بقيادة الواليات املتحدة
يف الع�راق أس�فرت ع�ن فق�������دان هذا البل�د العديد من
مواقعه الرتاثية ،ودمار بنيته التح�����تية وتكبيده خسائر
برية فادحة.

وأش�ار مستشار البعثة الروس�ية لدى األمم املتحدة سريغي
ليونيدشينكو ،خالل جلسة غري رسمية ملجلس األمن الدويل إىل
أن أعمال التحالف «لم تؤد إىل تدمري البنية التحتية والضحايا
البرية الكثرية للغاية بني السكان املدنيني فحسب».
وتابع قائ�ال إن «املدن مثل املوصل ت�م محوها من عى وجه
األرض ،وتحول�ت املبان�ي الديني�ة والثقافي�ة إىل األنق�اض.

وع�رات اآلالف من القطع األثرية تم نهبها ،وهي ظهرت يف
املجموعات الخاصة يف دول غربية».
وأض�اف أنه «يف ع�ام  2021لوحده اس�تعاد العراق نحو 18
ألفا من تلك القطع ،معظمها من الواليات املتحدة وبريطانيا،
وكذل�ك م�ن هولن�دا وإيطاليا والياب�ان وكم قطع�ة بقت يف
املجموعات الخاصة ...ال نستطيع إال الرتجيح فقط».

ألقت القبض على متهمني بسرقة انابيب لسقي االشجار

قائد رشطة البرصة يعلن االطاحة بـ «أخطر جتار املخدرات» يف البرصة

البصرة  /المستقبل العراقي

اعل�ن قائ�د رشطة محافظ�ة البرة الل�واء الحقوقي عيل
عدن�ان عبدالحميد ع�ن االطاحة باخطر تج�ار املخدرات يف
محافظة البرة .
وذكر عبد الحميد «انه بعد ورود معلومات اس�تخباريه عن
مكان تواجدهم عى الفور تم وضع خطة محكمه وبعملية
اس�تباقية تمت مداهمتهم وبعد تبادل الط�الق النار معهم
ت�م اصابة احد املتهم�ني والقاء القبض ع�ى ثالثة منهم يف
مناطق مختلفة .
واش�اراللواء «ان�ه ضبط خالل العملية ع�ى مواد مخدرة و
كمي�ة كبرية من الحب�وب املخدرة تقدر باكث�ر من 2036٩
حبة مخدرة و اسلحة متنوعة ،

وأضاف «تم اتخ�اذ االجراءات القانونية بحقهم احالتهم اىل
القضاء لينالو جزاءهم العادل.
وتابع «سنواصل عملنا عى مدار الساعة دون كلل يف املجال
ال�رسي والعلني مس�تخدمني كافة الوس�ائل املتوفرة حتى
القضاء عى هذه الظاهرة الدخيله عى مجتمعنا املحافظ .
إىل ذل�ك ،وم�ن خالل تج�وال دوريات مفارز ش�عبة الطرق
الخارجي�ة التاب�ع لقي�ادة رشطة محافظ�ة البرة ضمن
قاط�ع املس�ؤولية ،تم القاء ع�ى ثالثة متهمني يس�تقلون
دراجت�ان ناري�ة ن�وع (س�توتة) قام�وا برسق�ة االنابيب
البالستيكية املخصصة لسقي االشجار املزروعة عى جانبي
الطريق ،
وت�م اتخ�اذ اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة بحقه�م وف�ق
القانون.
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وزير الداخلية
يشيد بجهود الرشطة يف تأمني عيد األضحى
وصالة اجلمعة املوحدة

بغداد  /المستقبل العراقي
التق�ى وزي�ر الداخ���لي�ة عثمان
الغانم�ي ،أم�س الس�بت ،بع�دد
من ضب�اط مكتب وزي�ر الداخلية
وحض�ور وكي�ل وزارة الداخلي�ة
لش�ؤون الرط�ة الفري�ق عم�اد
محم�د محم�ود ووكال�ة ال�وزارة
لش�ؤون األم�ن االتحادي ،مش�يدا ً
بالجه�ود الكبرية التي بذلتها قوات
وزارة الداخلي�ة لتأم�ني املناط�ق
وامل�دن خ�الل أي�ام عي�د األضحى
املب�ارك ،وكذل�ك ص�الة الجمع�ة
املوح�دة يف مدين�ة الص�در رشقي
العاصمة بغداد.
وأوىص ال�����وزير ال��حارضين

بأهمية التعاون الدائ�م واملتواصل
م�ع املواط����ن�ني ،مؤك�دا ً أنهم
الري�ك الحقيق�ي يف دع�م األم�ن
واالستقرار.
وب�ني الغانم�ي ،خ�الل اللق�اء ،أن
األجهزة املختصة يف وزارة الداخلية
أثبت�ت وبج�دارة أنه�ا ق�ادرة عى
حف�ظ األم�ن ،ومكافح�ة اإلرهاب
والجريم�ة بمختل�ف صورها ،وأن
العملي�ات االس�تباقية ،والنوعي�ة
الت�ي نفذتها كانت مح�ط اهتمام
وتقدير القيادات العس�كرية سواء
يف بغ�داد او املحافظ�ات ،مب�اركا ً
أيضا الجهد االستخباري الذي قدم
معلومات مهمة كان لها الفضل يف
إلقاء القبض عى املطلوبني.

عضو بتحالف الفتح :قاسم األعرجي األوفر
حظ ًا لرئاسة الوزراء
بغداد  /المستقبل العراقي
اعتر عضو تحالف الفتح محمود الحياني إن قاس�م األعرجي هو املرشح
األوف�ر حظا لدى اإلطار التنس�يقي لرئاس�ة ال�وزراء س�يما وانه يحظى
بمقبولية وليس له خالف مع أي جهة أو طرف من األطراف.
وقال الحياني إن األعرجي يحظى بمقبولة محلية وإقليمية ودولية وكذلك
يحظ�ى بقب�ول الصدر وانه من املس�تبعد أن يعرتض عى ترش�يحه زعيم
التيار س�يما وان األعرجي لم يكن مجربا بالس�ابق ولم يش�كل الحكومة
لكنه نجح يف إدارة وزارة الداخلية وكذلك نجح بملف األمن القومي.
كما رجح الحياني أن يحس�م ترش�يح كل من رئييس الوزراء والجمهورية
خالل الفرتة ما بني  30 - 20من تموز الجاري.
ولف�ت إىل أن تي�ار الحكم�ة والفتح يس�عيان إىل أن تكون هن�اك حكومة
خدمية بعيدة عن املحاصصة وهذا ما ينطبق مع فكرة الصدر الذي ش�دد
عى االبتعاد عن حكومات املحاصصة والتي اسماها بخلطة العطار.

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يقلد
للمر ّقني إىل رتبة لواء
الرتب العسكرية ُ
بغداد  /المستقبل العراقي
قل�د وكيل وزارة الداخلية لش�ؤون
الرط�ة الفري�ق عم�اد محم�د
محم�ود ،أم�س الس�بت ،الرت�ب
العس�كرية لضباط وكال�ة الوزارة
لش�ؤون الرط�ة  /بمناس�بة

ترقيته�م اىل رتبة لواء ضمن جدول
ترقية تموز .2022
ّ
وتمن�ى الفري�ق محم�ود للمرقني
التوفيق والس�داد يف عملهم ،سائالً
امل�وىل ع�ز وج�ل أن يوفقهم خالل
مس�ريتهم املهني�ة خدمت�ا ً لبلدن�ا
وشعبنا العزيز.

رشطة النجف تعلق عىل أنباء «االهنيار األمني»:
هناك من يتقصد االساءة للمحافظة
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ت مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنش�آت ،أمس الس�بت،
م�ا تناقلته بعض مواق�ع التوصل االجتماعي عن حص�ول انهيار امني يف
املحافظة.
وأك�دت املديري�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،ان «هذه
االكاذيب واالش�اعات ل�ن تؤثر يف الواقع االمن�ي ،وان االجهزة االمنية هي
عيونك�م الس�اهرة الت�ي تعمل لي�ال ونهارا لحماي�ة املواطن�ني والزائرين
واملمتل�كات الخاصة والعامة ولكن هناك من يتناول الوضع األمني بقصد
وبدون قصد لغاية معينة او بجهل وبدون معرفة».
وأضاف�ت «نبني ان االجهزة االمنية تعمل ع�ى محاربة الجريمة ومالحقة
املجرم�ني واملطلوبني للقض�اء وان ما وقع من جرائم ه�ي جرائم جنائية
مكتشفة واطرافها معروفني ويف وحال اكتمال التحقيقات سوف نطلعكم
عليها».
وتابعت «يف الوقت نفس�ه نثمن موقف املجتمع النجفي واملواطنني يف دعم
االجهزة االمنية والوقوف معها ومس�اندتها يف االخبار عن اي من الحاالت
املشبوهة».
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الغامني أشاد حبركة اإلعمار والتطور يف احملافظة

وزير الداخلية يعقد اجتامع ًا مع حمافظ البرصة:
تأمني خليجي  ٢٥عىل الطاولة
البصرة /صفاء الفريجي

ح�ث وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانم�ي،
القي�ادات األمني�ة يف الب�رصة ع�ىل تحمل
املس�ؤولية وب�ذل املزيد م�ن الجهد لتأمني
املحافظ�ة بالش�كل املناس�ب الحتض�ان
خليج�ي  25مل�ا ل�ه م�ن تأثر ع�ىل دولية
الب�رصة وموقعه�ا الجغرايف ال�ذي يحادد
ثالث دول .جاء ذلك خالل اجتماع مش�رتك
عق�ده م�ع محاف�ظ الب�رصة والقيادات
األمنية والضباط واملراتب يف املحافظة.
وذك�ر الغانم�ي خ�الل زيارت�ه للب�رصة
وعقده مؤتم�را يف قيادة الرشطة بحضور
املحاف�ظ ،وباق�ي القي�ادات االمني�ة ،إن
الرتقية حق م�رشوع لجميع الضباط لكن
كلما تقدمت الرتبة وصعد بالس�لم اإلداري
األمن�ي أو العس�كري ارتفع�ت الرضيب�ة
تج�اه املس�ؤولية ،مؤكدا ع�ىل أهمية بذل
املزي�د م�ن العمل يف الب�رصة التي هي ثغر

الع�راق واملقبلة عىل مهرجان دويل كبر أال
وهو خليجي .25
كما نوه الغانمي خ�الل حديثه يف املؤتمر،
إىل أن م�ن يدخل البرصة يش�عر باالرتياح
نتيج�ة وج�ود حرك�ة إعمار وتط�ور وقد
تكون س�بق الكثر م�ن املحافظات بهذه

الخطوات .فيما قال املحافظ رئيس اللجنة
األمنية العليا أس�عد العيدان�ي ،إننا أمام 6
أش�هر من العمل الحتضان بطولة خليجي
 ،25وهذا يس�تدعي العم�ل عىل تأمني أمن
وس�المة املواطن�ني والوف�ود القادم�ة إىل
املحافظة.

www.almustakbalpaper.net

وزير النفط :العراق يقرتب من حيازة حقوقه
يف إدارة كامل النشاط النفطي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير النفط إحس�ان عبد الجبار أن العراق
يقرتب من حيازة حقوق�ه التاريخية القانونية
يف إدارة كام�ل النش�اط النفط�ي ،وذل�ك ع�ىل
هامش انعقاد الجلسة النهائية لهيئة التحكيم
التابعة لغرفة التجارة الدولية يف باريس بش�أن
الن�زاع مع تركيا بش�أن اتفاقية خ�ط األنابيب
بني البلدين.وقال الوزير يف بيان تلقت املستقبل
العراق�ي نس�خة من�ه إن العراق يح�رص عىل
اس�تعادة حقوق�ه املرشوعة يف ثروت�ه الوطنية
وفق�ا ً للقوان�ني واملعاه�دات الدولية ،مش�ددا ً عىل
احرتام العراق للقرارات العادلة واملنصفة الصادرة
عن املحاكم والجهات املعنية التي تنظر يف القضايا
املتعلقة باالنتهاكات والنزاعات ،بما فيها املتعلقة
بالثروة النفطية.
وأض�اف أن�ه يؤم�ن إيمان�ا ً راس�خا ً ب�أن النه�ج
الصحي�ح ه�و العمل عىل ح�ل ه�ذه القضايا من
خالل االحتكام إىل الطرق القانونية السلمية.
ويف جلس�ة االس�تماع التي عقدت يف باريس مُ ثلت
وزارة النفط بالوزير ش�خصيا ً وعدد من مس�ؤويل

الوزارة والسفارة العراقية يف باريس وفريق العمل
القانون�ي والفني ألهمية الدع�وى كونها األكر يف
تاريخ الع�راق ،وفق�ا للبيان الوزاري.وأش�ار عبد
الجب�ار إىل أن هيئة التحكيم أغلقت عرض القضية
من قبل األطراف ،بعد سماع لوائحهم و دفوعاتهم
وأن ال فرصة أخرى للتمديد أو التأجيل ،متوقعا ً أن
ُتصدر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية
يف باريس قرارها النهائي والحاس�م خالل األشهر
القليل�ة املقبلة.وأع�رب وزي�ر النفط ع�ن امتنانه
لهيئة التحكيم لتعاملها االحرتايف مع النزاع ،ما أتاح
للطرف�ني الفرص�ة والوقت للدفاع ع�ن مواقفهم.

املوارد انتقدت انشاء حمطات االسالة على مياه شط العرب

تركيا تؤكد للعراق استعدادها لزيادة االطالقات املائية خالل األيام املقبلة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة امل�وارد املائية ،أمس الس�بت ،اس�تعداد
تركي�ا لزي�ادة اإلطالقات املائي�ة خالل األي�ام القليلة
املقبلة.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
من�ه أن «وزير امل�وارد املائية مهدي رش�يد الحمداني
املبعوث الخاص لرئيس الوزراء العراقي لشؤون املياه
عق�د صباح هذا اليوم اجتماع�ا ً افرتاضيا ً مع مبعوث
الرئيس الرتكي لشؤون املياه فيسيل أوروغلو ،ملناقشة

وضع ال�واردات املائية لنهري دجل�ة والفرات الداخلة
للعراق ،وتضمن االجتم�اع طلب الوزير الحمداني من
الجان�ب الرتكي إعادة النظر بخط�ة األطالقات املائية
وبم�ا يؤم�ن حاج�ة العراق لتج�اوز ظروف الش�حة
املائية الحالية».
وبحس�ب البي�ان ،أب�دى «املبع�وث الخ�اص للرئيس
الرتكي لش�ؤون املياه اس�تعداده للتعاون مع العراق
باإليع�از ملؤسس�ة املي�اه والس�دود الرتكي�ة لزي�ادة
اإلطالقات املائية خالل األيام القليلة القادمة وحس�ب
الخزين املتوفر لديهم».

وأضاف أنه «تم خالل االجتماع االفرتايض االتفاق بني
الجانبني عىل إرس�ال وفد فني عراقي لالطالع موقعيا
عىل واقع الخزين املائي يف الس�دود الرتكية ومناقشة
الخطط التش�غيلية لتلك الس�دود وفقا للخزين املتاح
لتجاوز أزمة شح املياه الحالية التي يمر بها العراق».
إىل ذلك ،انتقدت وزارة املوارد املائية ،قيام وزارة االعمار
بإنشاء محطات االسالة عىل مياه شط العرب.
وق�ال مدير عام املس�طحات املائية حاتم حس�ني إنه
«منذ تسعينات القرن املايض وحال انشاء قناة البدعة
والت�ي تتغذى من نهر الغراف تم االعالن يف حينها عىل

مسؤول حميل يف كركوك :سد مكحول سريحل أكثر من  32الف نسمة
كركوك  /المستقبل العراقي
كش�ف مس�ؤول مح�ي يف كرك�وك ،أم�س
األربعاء ،عن ترحيل أكثر من  32ألف نس�مة
يف  6ق�رى تابع�ة لناحي�ة ال�زاب األس�فل
جنوب غربي املحافظة بتنفيذ مراحل العمل
بمرشوع سد مكحول املائي.
وق�ال مدير ناحي�ة ال�زاب التابع�ة لقضاء
الحويجة ،جنوب غربي كركوك ،غازي عبيد
الجبوري إن «لجنة خ�راء خاصة بمرشوع
س�د مكح�ول ح�ددت  6قرى س�رتحل عن
موقع الس�د الذي س�يغمرها مناس�يبه بعد
إنجازه يبلغ تعداد سكانها  32500نسمة».
وأضاف الجبوري أن «موعد الرتحيل وآليات
التعويض واس�كان املرحلني ل�م تحدد حتى

اآلن باستثناء تبليغات أولية من املوارد املائية
وبانتظار التعليمات واإلجراءات النهائية».
وش�دد الجب�وري ع�ىل «من�ح املرحل�ني
تعويض�ات مجزي�ة ع�ن األرايض وال�دور
واملمتلكات والثروة الحيوانية وضمن مناطق
تصلح ملمارسة املهن املعيشية».
وبارشت كوادر وزارة املوارد املائية بتش�ييد
س�د مكحول االس�رتاتيجي مطل�ع أيار من
العام املايض بمراحل التهيئة التمهيدية.
وافرز ملف س�د مكحول املقرر انشاؤه بني
كرك�وك وص�الح الدين تداعي�ات اجتماعية
ومعيش�ية واس�عة ،إذ يتطلب نزوح سكان
نح�و ث�الث وح�دات اداري�ة يف املحافظتني،
وس�ط مخاوف من فقدان مصادر املعيش�ة
يف تل�ك الوحدات الت�ي تعتاش ع�ىل الزراعة

صحة واسط تعتمد طريقة رشاء
اخلدمة ملعاجلة مرضى الفشل الكلوي
المستقبل العراقي /الغانم

بين�ت دائ�رة صحة واس�ط عن اعتم�اد طريقة عم�ل رشاء الخدمة ملرىض
الفش�ل الكلوي من خالل إنشاء مركز واس�ط للغسيل الكلوي بالتعاقد مع
رشك�ة فرس�ينوس.وقال مدير الدائ�رة جبار الي�ارسي إن الرشكة جهزت
املركز باألجهزة الخاصة بالغسيل فيما يتم تجهيز املحاليل من قبل الوزارة،
بما يمكن من تقديم الخدمة بش�كل مجاني إىل املواطنني.وأضاف أن الدائرة
وضعت خطة لتوس�يع العمل يف إنشاء مراكز أخرى عن طريق جهود ذاتية
من خالل فتح مركز يف قضاء الحي س�عة  10أرسة ،وس�يتم فتح مراكز يف
الصويرة والعزيزية والنعمانية .وأش�ار إىل أن هذه اإلجراءات تأتي بس�بب
حاجة املصابني باملرض إىل  3عمليات غس�ل أسبوعيا ،األمر الذي ال يمكنهم
من تحمل عناء السفر.

الرتبية الربملانية ترفض تأجيل إمتحانات
السادس االعدادي وتؤكد :االمر االن بيد الصحة
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت لجنة الرتبي�ة النيابية ،امس
السبت ،عن رفض تأجيل امتحانات
طلب�ة الس�ادس االعدادي.وق�ال
النائ�ب االول لرئي�س اللجنة ،جواد
الغ�زايل «تم تهي�أة كاف�ة الظروف
الخاص�ة بانج�اح امتحان�ات
الس�ادس االع�دادي» ،مش�را اىل
«رفض طلب بع�ض الطلبة بتأجيل
االمتحان�ات الت�ي س�تتعارض مع
مواعي�د التقديم الجامع�ي ونتائج
ظهورها».واضاف «كم�ا تم تهيئة
كافة الظروف للعمل االمتحاني مع
تش�ديد االجراءات الوقائية».واشار
الغ�زايل اىل انه «يف ح�ال ما اصدرت
وزارة الصح�ة اي توجي�ه بتأجي�ل
االمتحان�ات س�يتم العم�ل بها ،اال
انه حتى الس�اعة الصح�ة لم تبدي

اي موق�ف او رأي تجاه هذا االمر»،
مؤك�دا ً «اتخاذ جمي�ع االحتياطات
واالج�راءات الوقائية».ب�دوره اكد
الوكيل اإلداري ل�وزارة الرتبية فالح
القي�ي يف ترصي�ح صحف�ي ،ان
تأجي�ل امتحان�ات طلبة الس�ادس
اإلعدادي او تغي�ر جدولها هي من
اختص�اص الوكي�ل الفن�ي للوزارة
واللجن�ة الدائم�ة لالمتحانات وهي
من تجيب عن االسئلة كونها الجهة
املس�ؤولة.وكان لفي�ف م�ن طلبة
الس�ادس اإلع�دادي طالب�وا وزارة
الرتبي�ة بتعديل ج�دول االمتحانات
اس�وة بالس�نوات املاضية.كم�ا
ناش�دوا بإع�ادة ترتي�ب امل�واد
الدراس�ية والف�ارق الزمني بني كل
امتح�ان ،ووصفوا الج�دول الحايل
باملحب�ط لتطلعاته�م يف تحقي�ق
املعدالت املطلوبة.

وتربية الحيوانات كمصادر أساسية ووحيدة
للعيش.
ويمتد موقع السد وحدود انشائه من ناحية
الزوية ش�مايل قضاء بيجي وصوال اىل ناحية
ايرس الرشق�اط واجزاء واس�عة من نواحي
العب�ايس وال�زاب االس�فل التابع�ة لقضاء
الحويجة جنوب غربي كركوك.
ويبل�غ ط�ول الس�د  3227اىل  3600م�رت
وبطاق�ة تخزيني�ة تتجاوز  3ملي�ارات مرت
مكعب.
واكدت وزارة املوارد املائية يف وقت س�ابق ان
من املتوقع ان يوفر سد مكحول خالل سنوات
التنفي�ذ اآلالف م�ن فرص العم�ل للعنارص
الش�ابة م�ن الخريج�ني الج�دد ويمنحه�م
الفرصة لتطوير قدراتهم العملية.

الكهرباء تتحدث عن آلية
جديدة لرفع اإلنتاج وزيادة
ساعات التجهيز
بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت وزارة الكهرباء عن سعيها للدفع بمزيد من
الطاقات التوليدية به�دف رفع اإلنتاج الكي وزيادة
ساعات التجهيز واستقرارية املنظومة.
وقال املتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موىس ،إن»
إدخ�ال خطوط كهرباء جديدة ب�ات معتمدا ً عليه يف
توليد الطاقة وهنالك إنجازات متحققة عىل األرض،
ما انعكس إيجابا ً عىل ساعات تجهيز الطاقة».
وأض�اف ،أن» ال�وزارة لديه�ا املزي�د م�ن الطاقات
التوليدي�ة الت�ي س�تدخل اىل الخدمة ،وه�ي جاهزة
للعمل حال استقرار إطالقات الغاز املورد والوطني،
ونجهز إلدخال  2800ميكاواط للخدمة ما س�رفع
اإلنتاج الكي ألكثر من  24ألف ميغاواط».
وأش�ار إىل أنه «بدخ�ول تلك الطاق�ات الجديدة التي
تحتاج اىل الوقود س�نصل اىل قرابة  24ألف ميغاواط
وس�ينعكس ذلك إيجابا ً بش�كل كبر عىل اس�تقرار
املنظومة وساعات التجهيز».
وتابع أن» الخطوط الناقلة اكتملت لترصيف الطاقة
املنتج�ة ،كم�ا ت�م تدعيم وتغي�ر س�عات املحوالت
بأحجام أكر ،وتم اس�تحداث العديد م�ن املغذيات،
وأيض�ا ً تم نص�ب محط�ات ثابتة ومتنقل�ة بمراكز
الحم�ل» ،الفتا ً اىل أن» تجهي�ز الطاقة جيد يف عموم
محافظ�ات الع�راق ونح�رص عىل املحافظ�ة عليه
وزيادته».
وبش�أن التج�اوزات ع�ىل الطاق�ة ،أكد م�وىس أن»
الوزارة ماضية بش�كل يومي برف�ع التجاوزات من
الكهرب�اء للحد م�ن ضياع الطاق�ة وتنظيم املناطق
س�واء كان�ت العش�وائية أو الزراعي�ة» ،مبين�ا أن»
قرار هيئة الرأي يف ال�وزارة هو التعامل مع املناطق
الزراعية والعش�وائية معاملة املستهلكني من خالل
نصب عدادات وتقديم الخدمة بشكل نظامي وجمع
أجور الكهرباء».
ولف�ت إىل أن» هيئة ال�رأي يف الوزارة ق�ررت ايصال
التيار الكهربائي لجميع املناطق الزراعية والعشوائية
والقرى وتنظيمها بشكل يمنع هدر الطاقة».

ان مياه ش�ط العرب ملوثة وغ�ر صالحة للرشب او
االستخدامات البرشية».
واض�اف« :كما تمت االش�ارة اىل رضورة الغاء جميع
مش�اريع االسالة عىل مياه شط العرب كون ان املياه
ملوثة وتتاثر بمد وجزر البحر».
وتاب�ع« :لكن لالس�ف الش�ديد وزارة البلدي�ات تقوم
بنص�ب محطات االس�الة عىل مياه ش�ط العرب وان
الحلول التي تقع عىل عاتق وزارة املوارد املائية اطالق
كمي�ات تصاري�ف مياه جيدة اىل ش�ط الع�رب لدفع
اللسان امللحي».

مناقلة حملاور التاجي وخان بين سعد وخان ضاري

جتارة احلبوب تعلن االستمرار بتجهيز مطاحن
كركوك باحلنطة
بغداد  /عامر عبدالعزيز

اعلن�ت وزارة التج�ارة عن اس�تمرار فرع
كرك�وك العائ�د للرشك�ة العام�ة لتجارة
الحبوب تجهي�ز املطاحن بالحصة الرابعة
طيلة ايام العي�د باالضافة ملناقلة الحنطة
املحلي�ة ملح�اور التاجي وخان بني س�عد
وخان ضاري ،أك�د ذلك مدير عام الرشكة
محمد حنون كريم.وقال كريم ان مالكات
ف�رع كرك�وك واصل�ت تجهي�ز املطاحن
بالحص�ة الرابعة وبالكمي�ات املقررة لها
حس�ب النس�ب املعتم�دة .وب�ني ان فرع
كركوك جهز املطاحن بكمية ()468،860

ط�ن وبواق�ع( )15س�يارة م�ن الحص�ة
الرابع�ة الس�لفة الثالثة فيما تم اس�تالم
س�يارة واح�دة محملة بالحنط�ة املحلية
وبكمية( )49،980طن.
وتاب�ع انه تم مناقلة كمي�ات الحنطة من
فرع كركوك ملحاور التاجي وخان بني سعد
باالضافة ملحور خان ضاري والتي توزعت
مناقل�ة حنطة محلي�ة من ف�رع كركوك
ملحور خان بني س�عد بكمية()245،160
طن وبواقع ( )8سيارات و مناقلة حنطة
محلية من فرع كركوك ملحور خان ضاري
بكمي�ة( )184،780ط�ن وبواق�ع ()5
سيارات.

ضبط  20طن ًا من األدوية املهربة يف بغداد
بغداد /المستقبل العراقي

ضبط�ت وكال�ة االس�تخبارات  20طن�ا من االدوي�ة املهرب�ة يف العاصمة بغ�داد .وذكر
بيان لخلية اإلعالم األمني تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه »:تمكنت مفارز وكالة
االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة م�ن ضب�ط أدوي�ة مهربة يف
العاصمة بغداد».
وأضاف «جاءت عملية الضبط بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود عجالت
تحمل ادوية مهربة يف بغداد قادمة من شمايل البالد حيث تم تشكيل فريق عمل مختص
يف وكال�ة االس�تخبارات وتنفي�ذ عملية نوعية نت�ج عنها ضبط عجل�ة محملة باالدوية
املهربة يف احد البساتني قرب سيطرة الغالبية وبداخلها ( )20طنا من األدوية».
وتابع البيان «كما تم القاء القبض عىل متهمني اثنني كانا يستقالن العجلة ،اذ تم اتخاذ
االجراءات القانونية بحقهما واحالة املضبوطات اىل الجهات املعنية».

دعت املواطنني اىل التبليغ عنها

رشطة بغداد تتوعد مقاهي القامر والروليت
بعقوبات صارمة
بغداد /المستقبل العراقي

توعدت قيادة رشطة بغداد ،اليوم السبت،
مقاه�ي لعب القم�ار والرولي�ت والكينو
والزار والرايس�ز بعقوب�ات صارمة ،فيما
دعت املواطنني اىل التبليغ عن هذه االماكن.
وذكرت القي�ادة ،يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان�ه »:انترشت يف
االونة االخرة وتحديدا يف املناطق الشعبية
بع�ض املقاه�ي الت�ي تك�ون يف ظاهرها
مقه�ى ويف باطنه�ا م�كان للع�ب القمار
والرايس�ز والروليت والكينو والزار وولوج
ع�دد من املراهقني اىل هذه األماكن ناهيك
عن تأثرها الكبر عىل البنية املجتمعية».
ودع�ت القي�ادة ،املواطن�ني اىل »:التبلي�غ
ع�ن ه�ذه األماكن ع�ر االتص�ال بالخط
الس�اخن لقي�ادة رشطة محافظ�ة بغداد

 427وستكون هوية املتصل طي الكتمان
وحسب نص املادة  389والتي تنص:
 -1يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل س�نة
وبغرامة ال تزيد عىل مائة دينار او باحدى
هاتني العقوبتني كل من فتح او ادار محال
اللع�اب القم�ار واع�ده لدخ�ول الناس.
وكذلك كل من نظ�م العابا من هذا القبيل
يف محل ع�ام او محل مفتوح للجمهور او
يف محل او منزل اعد لهذا الغرض.
-2ويعاق�ب بالعقوب�ة ذاته�ا صيارف�ة
املحل.
 -3ويعاق�ب بالحب�س م�دة ال تزي�د عىل
شهر او بغرامة ال تزيد عىل خمسني دينارا
من وجد يلع�ب القمار يف املحالت املذكورة
يف الفقرة.
 -4تضبط النقود واالدوات التي استعملت
يف اللعب ويحكم بمصادرتها).

وأوض�ح أن الع�راق تربط�ه عالق�ات طيبة مع
تركي�ا وأن هذا التحكي�م ال يش�كل عائقا ً أمام
تطوي�ر وتوس�يع العالقات الثنائي�ة بما يحقق
املصالح املشرتكة مع احتفاظ العراق بسلطاته
الدستورية وسيادته عىل جميع ثرواته.
كما أشاد وزير النفط بالجهود املتميزة للمكتب
االستش�اري القانوني الدويل واللجنة القانونية
لل�وزارة يف الدف�اع عن حق�وق الع�راق يف إدارة
ثروته النفطية وحيازة وزارة النفط صالحياتها
وس�لطاتها الدس�تورية ،مل�ا بذلوه م�ن جهود
ج�ادة ع�ىل م�دى الس�نوات املاضية م�ن أجل
تحقيق العدالة واس�تعادة حقوق العراق املرشوعة
حفاظ�ا ً عىل أمنه وس�يادته.وتنظر محكمة غرفة
التج�ارة الدولي�ة يف دعوى التحكي�م املرفوعة من
قب�ل جمهوري�ة العراق ض�د الجمهوري�ة الرتكية
ملخالفتها أح�كام اتفاقية خط األنابي�ب العراقية
الرتكي�ة املوقع�ة يف ع�ام  1973والت�ي تنص عىل
وج�وب امتثال الحكومة الرتكية لتعليمات الجانب
العراق�ي فيما يتعل�ق بحركة النفط الخ�ام اآلتي
م�ن العراق يف جمي�ع مراكز التخزي�ن والترصيف
واملحطة النهائية.

وزير التخطيط :احلكومة تسعى لتنويع مصادر
الدخل ودعم الربامج التنموية
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم أن الحكومة العراقية تسعى
لتنويع مصادر الدخل ودعم الرامج التنموية.
وقال النجم ،بحس�ب بيان عقب مش�اركته يف املنتدى الس�يايس
رفيع املس�توى للتنمية املس�تدامة الذي تنظم�ه األمم املتحدة يف
نيوي�ورك ،إن «أولويات العراق يف هذه املرحلة ،تتمثل بالعودة اىل
املسار التنموي السليم لتحقيق اجندة التنمية املستدامة وأهدافها
للع�ام .»2030وأضاف« ،خرجنا من الحرب ضد عصابات داعش
اإلرهابية وبدأن�ا بمعالجة التبعات املالية للحرب وملف النازحني
وإعادة إعمار املناطق املترضرة وإعادة االستقرار إليها».
وتابع أن «العراق ش�هد ح�راكا ً جماهريا ً يف عام  2019أفىض اىل
اس�تقالة الحكومة السابقة ،وتس�ببت جائحة كورونا بمشاكل
اقتصادي�ة مما فاقم التحديات واثر س�لبا ً عىل الس�عي لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة».
وأكد وزي�ر التخطيط أن «العراق أنجز وثيقة االس�تجابة وخطة
التعايف من آثار الجائحة بالتعاون مع الرشكاء الدوليني واملحليني،
وأُطلق العمل بها يف عام .»2021وأش�ار إىل أن «انخفاض أس�عار
النف�ط ،والتزام العراق باتف�اق ( )+OPECعام  2019بتخفيض
حصة اإلنتاج والتصدير بنس�بة  ٪23فاقم التحديات وأثر س�لبا ً
يف الس�عي لتحقي�ق اه�داف التنمي�ة املس�تدامة».ولفت إىل أن�ه
«بعد جائحة كورونا ش�هد العال�م ارتفاعا ً حادا ً يف أس�عار املواد
الغذائي�ة والطاقة ،القى بظالله الثقيل�ة عىل الدول ذات الظروف
الخاصة ومنها العراق ،وعرقل جهودها يف تحقيق أهداف التنمية
املستدامة».

ميسان :شكاوى من نفوق أعداد موايش
كبرية وتراجع أسعارها
ميسان  /المستقبل العراقي
ش�كا عدد م�ن مربي الجام�وس واألغنام يف منطق�ة «مويلحة»
التابع�ة لناحي�ة املرشح جنوبي رشق ميس�ان من نف�وق أعداد
كبرة من حيواناتهم وتراجع أس�عار املتبقي منها بسبب ارتفاع
أسعار األعالف وعزوف الجزارين عن رشاء املوايش بسبب انحسار
رشاء اللحوم الحمراء من قبل املواطنني.
وقال عدد منه�م إن األهوار كانت تعد البيئة الخصبة واملناس�بة
لرتبي�ة املوايش بس�بب وج�ود املراع�ي والرك املائي�ة للجاموس
وبس�بب ش�حة املياه وجفاف األنهار انح�رست املراعي وجفت
األهوار ونفقت العديد من الحيوانات عىل إثر ذلك.
وأضافوا أن أسعار املوايش يف انخفاض مستمر بسبب قلة الطلب
عليه�ا من الجزارين وكذلك ارتفاع أس�عار األع�الف وندرة املياه
م�ا ألحق بهم الرضر ودفع بعضه�م للهجرة إىل املدينة باحثا عن
عمل آخر.
وكان مدي�ر ناحية املرشح منر الس�اعدي قد كش�ف عن توقف
العديد من محطات اإلس�الة يف قرى تابعة لناحية املرشح بسبب
جفاف أكثر م�ن  22نهر متفرع من نهر املرشح املتفرع من نهر
دجلة.

زراعة واسط تضع خطة إليصال
املياه إىل قضاء بدرة
المستقبل العراقي /الغانم

بين�ت مديرية زراعة واس�ط عن وض�ع خطة إليص�ال املياه إىل
البس�اتني الواقعة يف قضاء بدرة رشقي مركز املحافظة من خالل
تفعيل وتشغيل املحطة الخامسة لضخ املياه ،فيما دعت أصحاب
هذه البساتني إىل التعاون مع اللجنة واملبارشة بإعادة تأهيلها.
وقال مدير زراعة املحافظ�ة أركان مريوش يف حال عدم الرشوع
بأعم�ال التأهي�ل من قبل أصحاب البس�اتني أو ورثتهم فس�يتم
تطبيق قرار  623لسنة  1981واملتضمن حل البساتني وتسجيلها
باسم وزارة املالية.
وكان مواطنون من القضاء ش�كوا يف وقت س�ابق عر املربد من
تع�رض بس�اتينهم إىل الجفاف بس�بب قطع املياه م�ن الجانب
اإليران�ي عن نهر(ال�كالل) الذي يعتر املغ�ذي الرئيي للمياه يف
املنطقة.
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اعالنات

العدد ( )2646االحد  17تموز 2022
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

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

Public Tender Announcement for Tender No: 013-SC-22-EBS
Package of Fine Reservoir Characterization and Comprehensive Stimulation Study of EBS Oilfield in 2022
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its
headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East
Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Package of Fine Reservoir Characterization and Comprehensive Stimulation Study of EBS Oilfield in 2022
Tender No.: 013-SC-22-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies who
have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this
announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One Contractor who have enough experience and ability to carry out the project of Package of
Fine Reservoir Characterization and Comprehensive Stimulation Study of EBS Oilfield in 2022.
Contractor shall provide the following services/subjects:
1)Study on T&K reservoir heterogeneity and quantitative identification of flow units of EBS Oilfield
2)Study on development potential and conceptual design of Hartha reservoir in EBS Oilfield
3)Study on early warning in production performance of gusher wells
4)Study on hydrojet acid stimulation technique for openhole horizontal wells in carbonate reservoirs
5)Formation fluid composition and abnormal fluid trend prediction and prevention technology
6)Research on the Integrated Technology of Perforation-Stimulation-Completion in EBS Oilfield
7)Study on cementing technology for key interval of EBS
8)Study on reservoir protection technology for EBS Oilfield
For more detail, please refer to ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who
is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at
Company’s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission deadline 4:00 PM, 31st July 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the
deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 50,640.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly
mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. Seven
days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف املثنى االحتادية
قسم احلسابات  /شعبة النفقات

العدد /931حسابات 2022/
التاريخ 2022/7/6

اعالن

تعل�ن رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف املثن�ى االتحادي�ة ع�ن ايجار االكش�اك
والكافيريا الواقعة يف س�احة املحكمة وكافيريا ومكتب استنساخ ومكتب
طابع�ة يف غرفة محامني املثن�ى وفق الروط املطلوبة واس�تنادا اىل قانون
بي�ع وايجار اموال الدولة املرقم ( )21لس�نة  2013فع�ىل الراغبني بااليجار
مراجعة هذه الرئاس�ة خالل مدة ثالثون يوم�ا واعتبارا من ثاني يوم النر
يف الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة ( )%20من
القيمة املقدرة والبالغة
 � 1القيم�ة املق�درة لبدل االيجار الس�نوي للكافترييا الواقعة داخل س�احة
املحكمة واملجاورة لالكش�اك بمبلغ ( )850,000فقط ثمانمائة وخمس�ون
الف دينار ال غريها
 � 2القيمة املقدرة لبدل االيجار الس�نوي للكش�ك الواحد بمبلغ ()675,000
فقط ستمائة وخمسة وسبعون الف دينار ال غريها
 � 3القيم�ة املق�درة لب�دل االيجار الس�نوي للكافترييا الواقع�ة داخل غرفة
املحامني بمبلغ ( )2,660,000فقط مليونان وس�تمائة وس�تون الف دينار
ال غريها
 � 4القيم�ة املق�درة لب�دل االيجار الس�نوي ملكتب االستنس�اخ داخل غرفة
املحام�ني بمبلغ ( )1,025,000فقط مليون وخمس�ة وعرون الف دينار
ال غريها
 � 5القيمة املقدرة لبدل االيجار السنوي ملكتب الطابعة داخل غرفة املحامني
بمبل�غ قدره ( )825,000فقط ثمانمائة وخمس�ة وع�رون الف دينار ال
غريها
علما سوف تجري املزايدة يف الساعة الثانية عر ظهرا يف اليوم االخري للنر
يف س�احة املحكم�ة ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اج�ور الداللية والنر
واالعالن
مع التقدير
القايض

رايض ابو حسنة حسن
رئيس حمكمة استئناف املثنى االحتادية

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة2022/ 102/
التاريخ2022/7/7/
أعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ الكوت س�هام املدين
البالغ�ه  19200يف العقار تسلس�ل 61/1
م 37ام هليل الواقع يف الكوت العائد للمدين
(جعفر عبد الحسني يوسف) املحجوز لقاء
طل�ب الدائن (مهند عب�د الصاحب مرهج)
البال�غ ( )5.000.000ملي�ون دينار فعىل
الراغ�ب بال�راء مراجع�ة ه�ذه املديرية
خ�الل مدة(30يوم�ا) تبدأ من الي�وم التايل
للنر مستصحبا معه التأمينات القانونية
عرة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل
والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل
عقيل خليل الخرسان
املواصفات
-1موقعة ورقمه  -:كوت  /الكوت الجديده
 /طريق كوت � بغداد العقار املرقم 61/1
م  37ام هليل
-2جنس�ه ونوع�ه  :أرض زراعية تس�قى
بالواسطة
-3ح�دوده و اوصاف�ه :ارض خالي�ه من
املشيدات وقت اجراء الكشف
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املس�احة 200 :م 2اي م�ا يع�ادل
19200سهم
 –-7الشاغل -:
-8القمي�ة املق�درة  8,000,000 :ثماني�ة
ماليني دينار عراقي ال غري

تنويه
وردة س�هون يف جري�دة املس�تقبل
العراق�ي املص�ادف يف ي�وم الخمي�س
يف تاري�خ  2022/7/7يف الع�دد 2645
الخطاء 34س�هم من اصل 858س�هم
تعود للمدين و هو الصحيح 332سهم
من اصل 858سهم تعود للمدين
قضية تنويه
�������������������������������
اعالن
ق�دم املواط�ن ( خض�ري عنيد جس�ام
) الدع�وى لتبدي�ل ( اس�م ) وجعله (
خرض ) بدال م�ن ( خضري ) فمن لديه
حق االعراض عىل ذل�ك مراجعة هذه
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة
عر يوما وف�ق املادة  22م�ن قانون
البطاقة املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
�������������������������������
اعالن
ق�دم املواط�ن ( يون�س ه�ادي كاظم
) الدع�وى لتبديل (اللق�ب ) وجعله (
الخرس�ان ) بدال من ( العماري ) فمن
لدي�ه حق االعراض ع�ىل ذلك مراجعة
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة اقصاه�ا
خمس�ة عر يوما وف�ق املادة  22من
قان�ون البطاقة املوحدة رقم  3لس�نة
. 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام

www.almustakbalpaper.net

Public Tender Announcement for Tender No: 012-SC-22-EBS
Study on OIIP Calculation and Evaluation of EBS Oil Field in 2022
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator
of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Study on OIIP Calculation and Evaluation of EBS Oil Field in 2022
Tender No.: 012-SC-22-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies who
have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from
this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One Contractor who have enough experience and ability to carry out the project of study
on OIIP calculation and evaluation of EBS Oil Field in 2022.
Contractor shall provide the following services:
1)Geological characterization on reservoirs
2)Parameter determination
3)OIIP calculation and evaluation
Note: The acreage of the oilfield is about 820 km2, and there are five target formations with about 54 wells and fully covered 3D seismic
data. The methodology of OIIP calculation should follow the Petroleum Resources Management System (PRMS) released by SPE.
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang Xianqiao
zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its
affiliates at Company>s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender
submission deadline 4:00 PM, 31st July 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before
the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 5,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the electronic
platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in
accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be
clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept.
Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

العدد 2159/
التاريخ 2022/7/7

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب ...
تعل�ن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واس�ط ع�ن تاجري االمالك املدرجة
اوصافه�ا يف ادن�اه والعائدة اىل مديرية بلدية الصوي�رة وفق قانون بيع وايجار
اموال الدولة رقم ( )21لس�نة  2013فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية
مراجع�ة مديرية بلدية الصويرة خالل فرة ( )15خمس�ة ع�ر يوما تبدأ من
اليوم التايل لنرها يف الصحف اليومية مس�تصحبني معهم التامينات القانونية
البالغة ( )%30من القيمة التقديرية بصك مصدق ولكامل مدة االيجار وستجري
املزاي�دة يف الي�وم االخ�ري من مدة االعالن يف مق�ر البلدية اعاله يف تمام الس�اعة
(العارشة صباحا) واذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية تكون املزايدة يف اليوم
الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واالعالن وكافة املصاريف
االخرى وعىل املستأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام
بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد
ت

نوع الملك

رقم الملك

المساحة

الموقع

مدة االيجار

1

قطعة
تجارية

 514/104و 516

650
م2

شارع بغداد
حلة

سنة واحدة

2

محل تجاري

164

15م2

السوق التراثي

سنتان

املهندس
حيدر جسام محود
مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
العدد2022/440 :
التاريخ 2022/7/7 :
اعالن
اىل املنف�ذ عليه املدي�ن  /عقبل طالب عبد
الحسني الكوفة
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل رشح
املبلغ القضائي واش�عارمختار املحلة رزاق
لفته املؤرخ  2022/7/6انك مجهول محل
االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت او
مختار يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا
للمادة  27من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغك
اعالن�ا بالحضور يف مديري�ة تنفيذ الكوفة
خ�الل خمس�ة ع�ر يوم تب�دأ م�ن اليوم
الت�ايل للنر ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك ستبارش
هذه املديرية باج�راء التنفيذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
اوص�اف املح�رر نخربكم بان�ه تقرر حجز
االم�وال غري املنقول�ة س�همكم يف العقار
تسلس�ل  287/107مقاطعة1الكريش�ات
لقاء طلب الدائن حس�ني عيل محمد البالغ
ثماني�ة وع�رون ملي�ون دين�ار فيج�ب
عليك�م اداء املبل�غ املذكور خالل خمس�ة
عر يوما من الي�وم التايل لتاريخ تبلغكم
به�ذا االخب�ار يف الصحف واال ف�ان االموال
املحجوزة بموجب هذا القرار س�تباع وفقا
للقانون وذلك استنادا للمادة  87من قانون
التنفيذ

�������������������������������

اعالن
اىل الريك علياء عبد العزيز حويش
اقت�ىض حض�ورك اىل م�رف صن�دوق
االس�كان العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك
للموافق�ة ع�ىل اس�تالم س�لفة والخاصة
بالعق�ار املرق�م  1/4801مقاطع�ة 3
الحصوة مناصفة مع الريك محمد حيدر
كاظم مدة اقصاها خمسة عر يوم داخل
العراق وشهر خارج العراق وبعكسه سوف
تصدر املوافقة وفقا للضوابط الالزمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد /5 :ب2017/
التاريخ 2022/7/4 :
اعالن
تبي�ع هذه املحكم�ة العق�ار املرقم 3/48
مقاطعة  27املشخاب واملزال شيوعه بيعا
بموجب قرار الحك�م املرقم /5ب2017/
واملكتس�ب الدرج�ة القطعي�ة واملبين�ه
اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه فع�ىل الراغب�ني
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة خالل
خمس�ة عر يوما من الي�وم الثاني لنر
االعالن يف صحيفتني محليتني مس�تصحبا
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة %10
م�ن القيم�ة املقدرة بموج�ب صك مصدق
لالمر محكمة بداءة املش�خاب من مرف
الرافدين فرع املش�خاب وستجري املزايدة
واالحالة يف الس�اعة الثاني�ة عر ظهرا يف
اليوم الخامس عر من اليوم التايل للنر
يف صحيفتني محليتني
املواصفات :
 � 1العق�ار املرق�م  3/48مقاطع�ة 27
املش�خاب عبارة عن قطعة زراعية تسقى
سيحا مساحتها  2دونم و  5اولك و  75م2
تقع عىل طريق مش�خاب غماس وبالقرب
من ناظم املش�خاب تحتوي عىل دار سكن
مس�احتها 200م جزء من الدار مس�قف
بالش�يلمان وجزء مس�قف بالجينكو فيها
غرفة نوم عدد  2مس�قفة بالش�يلمان مع
مطب�خ مس�قف بالجينكو واس�تقبال 40
م 2مسقف بالش�يلمان مع صالة مع عدد
من اش�جار النخيل فسائل بعدد  32فسيلة
واشجار الرمان عدد  3واشجار التكي عدد
 4واشجار التني عدد  5واشجار العنب عدد
3ر واشجار السدر عدد  9واشجار املشمش
عدد  6مع جزء من القطعة ذاهب يف مجرى
جنابية الفرات
 � 2ان قيم�ة الكلية لح�ق الترف لعموم
مس�احة العقار املرقم  3/48مقاطعة 27
املش�خاب مع املنش�ئات واملغروسات هي
تسعة وسبعون مليون واربعمائة وثالثون
الف دينار
القايض
سجاد محمد اسماعيل

وزارة الشباب والرياضة
نادي الساموة الريايض

اعالن

العدد 148
التاريخ 2022/6/20

تدع�و الهيئة االداري�ة لنادي الس�ماوة الريايض االخوة
اعض�اء الهيئة العامة لنادينا مراجعة مديرية الش�باب
او قس�م املوهبة الرياضية او مقر الن�ادي لالطالع عىل
اسماء الهيئة العامة التي لها الحق باملشاركة بانتخابات
الن�ادي لس�نة  2023 � 2022والهيئ�ة االداري�ة تتقبل
االعراض�ات وفق قان�ون  18لس�نة  1986و  37املعدل
لسنة  1988ويكون اخر يوم الستقبال االعراضات هو
 2022/7/5م�ع امنياتنا بالتوفي�ق للنادي يف انتخاباته
املقبلة بعد اكمال االجابة عىل االخوة املعرضني او وجدو
والله املوفق

شمخي جبار حممد
رئيس النادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /405 :ب2022/4
التاريخ 2022/7/7
اعالن
بناءا ع�ىل القرار الصادر من هذه املحكمة
بازالة شيوع العقار املرقم (  1/1867حي
الصناع�ي ) يف النج�ف علي�ه تعل�ن هذه
املحكم�ة عن بي�ع العق�ار املذك�ور اعاله
واملبينة اوصافة وقيمته املقدرة ادناه فعىل
الراغبني بال�راء مراجعة ه�ذه املحكمة
خالل خمس�ة عر يوما م�ن اليوم الثاني
لنر االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة
بموج�ب ص�ك مصدق المر ه�ذه املحكمة
ب�داءة النجف وصادر من مرف الرافدين
 /رق�م ( )7يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة
واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة ع�ر م�ن
اليوم االخ�ري من االعالن يف ه�ذه املحكمة
وعىل املش�ري جلب هوية االح�وال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عيل عبد الرضا حسن
االوص�اف  :العق�ار املرق�م  1/1867ح�ي
الصناعي يف النجف عبارة عن بناية تحتوي
عىل ث�الث محالت تقع عىل ش�ارعني ركن
االول بع�رض  25م�ر والثان�ي بع�رض 5
مر ومس�احة كل محل  6×3اي مس�احة
املح�ل  18مر مرب�ع االول لبي�ع القوايش
والثان�ي لبي�ع العدد اليدوي�ة والثالث لبيع
م�اء الرادي�رات املحالت مبني�ة بالطابوق
مس�قفة بالش�يلمان مجه�زة بالكهرب�اء
واملحالت الثالثة مشغولة من قبل املستاجر
صادق ش�رب ن�وري وهو يرغ�ب بالبقاء يف
العقار بع�د البيع بصفة مس�تاجر درجة
عم�ران املح�الت دون الوس�ط وان القيمة
الكلي�ة للعقار مبلغ  57,750,000س�بعة
وخمس�ون مليون وس�بعمائة وخمس�ون
الف دينار عراقي ال غريها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /405 :ب2022/4
التاريخ 2022/7/7
اعالن
بناءا ع�ىل القرار الصادر من هذه املحكمة
بازالة شيوع العقار املرقم (  1/2110حي
الصناع�ي ) يف النج�ف علي�ه تعل�ن هذه
املحكم�ة عن بي�ع العق�ار املذك�ور اعاله
واملبينة اوصافة وقيمته املقدرة ادناه فعىل
الراغبني بال�راء مراجعة ه�ذه املحكمة
خالل خمس�ة عر يوما م�ن اليوم الثاني
لنر االعالن مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة البالغة  %10م�ن القيمة املقدرة
بموج�ب ص�ك مصدق المر ه�ذه املحكمة
ب�داءة النجف وصادر من مرف الرافدين
 /رق�م ( )7يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة
واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة ع�ر م�ن
اليوم االخ�ري من االعالن يف ه�ذه املحكمة
وعىل املش�ري جلب هوية االح�وال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية
القايض
عيل عبد الرضا حسن
االوص�اف  :العق�ار املرق�م  1/2110ح�ي
الصناعي يف النجف عبارة عن بناية تحتوي
عىل ث�الث محالت تقع عىل ش�ارع بعرض
 20مر عىل شكل حرف
بمس�احة اجمالي�ة مقداره�ا  47,50مر
مربع وان العقار املذكور موحد مع T
العق�ار املرق�م  1/2112ح�ي الصناع�ي
بص�ورة غ�ري رس�مية املح�الت مبني�ة
بالطاب�وق مس�قفة بالش�يلمان مجه�زة
بالكهرب�اء واملحالت غري مش�غولة لحظة
الكش�ف درج�ة عم�ران املح�الت دون
الوس�ط وان القيم�ة الكلي�ة للعقار مبلغ
 62,375,000اثن�ان وس�تون ملي�ون
وثالثمائة وخمس�ة وس�بعون ال�ف دينار
عراقي ال غريها

اعالن
اىل الريك رشا مهدي مجهول
اقت�ىض حض�ورك اىل م�رف صن�دوق
االسكان العراقي فرع النجف وذلك القرارك
باملوافق�ة اىل اص�دار اجازة بن�اء بالعقار
املرقم  3/66118حي الن�داء مناصفة مع
الري�ك بالعق�ار املواطن ايهاب محس�ن
س�عود وعند عدم حضورك س�وف تصدر
االجازة وفق للضوابط الالزمة

اعالن
اىل الريك علياء عبد العزيز حويش
اقتىض حض�ورك اىل مديرية بلدية النجف
 /املن�اذرة وذل�ك الق�رارك باملوافق�ة اىل
اص�دار اجازة بناء بالعقار املرقم 1/4801
مقاطع�ة  3ح�ي البلدي�ات مناصفة مع
الري�ك بالعق�ار املواط�ن محم�د حي�در
كاظ�م وعن�د عدم حضورك س�وف تصدر
االجازة وفق للضوابط الالزمة
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /405 :ب2022/4
التاريخ 2022/7/7
اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الص�ادر من هذه
املحكمة بازالة شيوع العقار املرقم (
 1/2112ح�ي الصناعي ) يف النجف
علي�ه تعلن ه�ذه املحكم�ة عن بيع
العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافة
وقيمته املق�درة ادناه فعىل الراغبني
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة
خالل خمس�ة عر يوم�ا من اليوم
الثاني لنر االعالن مستصحبا معه
التامينات القانونية البالغة  %10من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق
الم�ر ه�ذه املحكم�ة ب�داءة النجف
وصادر من م�رف الرافدين  /رقم
( )7يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة
واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة ع�ر
من اليوم االخري م�ن االعالن يف هذه
املحكم�ة وعىل املش�ري جلب هوية
االح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض
عيل عبد الرضا حسن
االوص�اف  :العقار املرق�م 1/2112
ح�ي الصناعي يف النج�ف عبارة عن
بناية تحتوي عىل محالن يقعان عىل
شارع بعرض  5مر
بمس�احة اجمالي�ة مقدارها 47,50
مر مرب�ع وان العقار املذكور موحد
مع
العقار املرقم  1/2110حي الصناعي
بصورة غري رس�مية املحالن مبنيان
بالطاب�وق مس�قفان بالش�يلمان
مجه�زة بالكهرب�اء واملح�الن غ�ري
مش�غوالن لحظ�ة الكش�ف درج�ة
عم�ران املح�الن دون الوس�ط
وان القيم�ة الكلي�ة للعق�ار مبل�غ
 44,750,000اربعة واربعون مليون
وس�بعمائة وخمس�ون ال�ف دين�ار
عراقي ال غريها
������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /404 :ب2022/4
التاريخ 2022/7/7
اعالن
بن�اءا عىل الق�رار الص�ادر من هذه
املحكمة بازالة شيوع العقار املرقم (
 149/1505حي الس�عد ) يف النجف
علي�ه تعلن ه�ذه املحكم�ة عن بيع
العقار املذكور اعاله واملبينة اوصافة
وقيمته املق�درة ادناه فعىل الراغبني
بال�راء مراجع�ة ه�ذه املحكم�ة
خالل خمس�ة عر يوم�ا من اليوم
الثاني لنر االعالن مستصحبا معه
التامينات القانونية البالغة  %10من
القيمة املقدرة بموجب صك مصدق
الم�ر ه�ذه املحكم�ة ب�داءة النجف
وصادر من م�رف الرافدين  /رقم
( )7يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة
واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة ع�ر
من اليوم االخري م�ن االعالن يف هذه
املحكم�ة وعىل املش�ري جلب هوية
االح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية
العراقية
القايض
عيل عبد الرضا حسن
االوصاف  :العقار املرقم 149/1505
حي الس�عد يف النج�ف عبارة عن دار
تق�ع عىل ش�ارعني االول بعرض 10
مر مقابل مس�جد الحنان�ة والثاني
من الخلف واجهته من جهة الحنانة
 20مر والجهة الثانية الخلفية بشكل
مائ�ل ونزال الدار  36مر بمس�احة
اجمالي�ة  730م�ر مرب�ع وتحتوي
ع�ىل ك�راج وحديقة وه�ي بطابقني
االول يتك�ون م�ن اس�تقبال وصالة
وغرفتني ن�وم وصحي�ات يف الطابق
االريض ام�ا الطاب�ق االول وغرفت�ني
نوم وصحيات يف الطابق االول مبلط
بالكايش مس�قف بالش�يلمان مبلط
بالكايش مبني م�ن الطابوق القديم
مجهز باملاء والكهرباء درجة عمرانه
دون الوس�ط غري مش�غول من احد
لحظ�ة الكش�ف وان القيم�ة الكلية
للعقار مبلغ  1,028,000,000مليار
وثماني�ة وع�رون ملي�ون دين�ار
عراقي ال غريها
������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/2046 :
التاريخ 2022/7/7 :
اعالن
اىل املنفذ عليه /مريم حامد محمد
لقد تحقق له�ذه املديرية من خالل
رشح املبلغ القضائ�ي لهذه املديرية
واش�عار مخت�ار ح�ي الن�داء ع�يل
ش�اكر الش�مري انك مجه�ول محل
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائم او
مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ
عليه واس�تنادا للمادة  27من قانون
التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديري�ة تنفي�ذ النج�ف خ�الل
خمسة عر يوم تبدأ من اليوم التايل
للنر ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية
بحض�ورك ويف حالة ع�دم حضورك
ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ
الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
زيد صباح الحكيم
اوص�اف املح�رر ق�رار الص�ادر من
محكمة بداءة النجف بالعدد /6997
ب 2021/1بتاري�خ 2022/2/28
واملتضم�ن دين مبلغ قدره خمس�ة
وثالثون مليون دينار
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جالل الدين الرومي لـم يؤسس لوحده الشعر الصويف وقصائد الرباعيات
محمد الحمامصي
ق�رون مرت من�ذ ظه�ور الش�عر الصويف
واحتالل�ه مكان�ة أدبي�ة وديني�ة وثقافية
هامة يف بالد فارس وشبه الجزيرة العربية،
وكان الغزل الس�مة البارزة يف هذا الش�عر،
ال�ذي مازال إىل اليوم يلقى متابعة كربى ملا
فيه من دعوة للمحبة والسالم والطمأنينة،
ومل�ا له من طاقة روحية س�اهم يف خلقها
أجيال من الشعراء املؤسسني.
يش�كل الغزل يف الش�عر الفاريس فنا قائما
بذاته ،له مقومات تميزه عن جميع الفنون
األخرى ،فن كل أبياته يف التغزل باملحبوب،
س�واء كان املحبوب معش�وقة آدمية يهيم
بعش�قها الش�اعر املحب ،أو كان املحبوب
هو املعشوق األزيل :الله عز وجل.
وأخريا أعدت املرتجمة واألكاديمية إس�عاد
عبدالهادي قنديل مختارات من هذا الغزل،
وقدم�ت له�ا بدراس�ة مهمة حول نش�أة
الغ�زل يف الش�عر الف�اريس عام�ة وش�عر
الغزل الصويف خاص�ة ،وصدرت عن املركز
القومي للرتجمة بعنوان “ملحات من شعر
الغزل الصويف يف الش�عر الفاريس” بمقدمة
األكاديمي بديع جمعة ،لتشكل إطاللة عىل
فن شعري أصيل أسهم عىل امتداد قرون يف
التعبري عن املشاعر الجياشة لدى الشعراء
املتصوفة.
ظهور الغزل
انطلقت مختارات عبدالهادي من اتجاهني:
األول نم�اذج م�ن غزلي�ات كبار الش�عراء
املتصوفة الذين س�خروا ه�ذا الفن للتعبري
عن ح�االت الوج�د الص�ويف دون العذري،
وه�م :فريد الدي�ن العط�ار ،ج�الل الدين
الروم�ي وعبدالرحمن الجام�ي ،واالتجاه
الثاني ويش�مل مختارات م�ن أهم األفكار
واملفاهي�م الصوفية ،وهي :املحبة اإللهية،
الفن�اء والبق�اء ،وح�دة الوج�ود ،وح�دة
األديان ،وأخريا السكر.
وترى عبدالهادي أن نفوذ التصوف يف الشعر
الف�اريس ظهر يف القرن الخامس الهجري،
وب�دأ يف أش�عار بع�ض ش�عراء الرباعيات
من�ذ منتص�ف ذلك القرن عرب مس�حة من
التصوف ،غري أن هذه الظاهرة لم تلبث أن
ازدادت وضوحا عىل يد الس�نائي الغزنوي
( 526أو  535ه� � 1140 ،1131م) ،ومنذ
القرن السادس الهجري والقرون التي تلته
غلبت عىل الشعراء الفرس صبغة التصوف،
وحاولوا استعمال األساليب الصوفية حتى
ول�و لم يكونوا متصوفة ،ذل�ك أنهم رأوا يف
األس�اليب الصوفية والطريقة الصوفية يف
التعب�ري ع�ن العواطف واألحاس�يس دليال
ع�ىل النب�وغ واإلج�ادة يف الف�ن ،ل�ذا فإن
دراسة التصوف تعد شيئا أساسيا لدراسة
الشعر الفاريس وتطوره.
وتلف�ت إىل أن التص�وف له أس�لوب رمزي
خ�اص يف اس�تعماله ملف�ردات اللغ�ة ،وال

ش�ك أن اإلمل�ام به�ذا األس�لوب وبمعان�ي
ه�ذه املف�ردات كم�ا يفهمه�ا الصوفي�ة
ويس�تعملونها ،من األشياء التي تعني عىل
فهم الش�عر الذي يس�تعمل هذا األس�لوب
ويض�م هذه املف�ردات ،ألن دارس الش�عر
الف�اريس ال يس�تطيع أن يفهم�ه فهم�ا
حقيقي�ا ،وأن ي�درك املعان�ي الت�ي يري�د
الش�اعر أن يع�رب عنه�ا ،إال إذا ألم بمعاني
املفردات كما استعملها الصوفية ،خصوصا
وأن كبار الش�عراء يف األدب الفاريس كانوا
شعراء متصوفة ،أو متأثرين باملتصوفة.
وح�ول نش�أة الغ�زل وتط�وره تق�ول
عبدالهادي “الش�عر الفاريس ش�عر متعدد
األن�واع ،متنوع الفن�ون واألنماط ،ويمكن
تقس�يمه من حيث موضوعات�ه وأغراضه
إىل أن�واع منه�ا :ش�عر املدي�ح ،وش�عر
الغزل ،وش�عر املالحم ،والش�عر القصيص
الرومانتيك�ي ،والش�عر املذهب�ي ،وش�عر
الحكم واملواعظ ،كما يمكن تقس�يمه من
حي�ث قوالب�ه إىل فن�ون منه�ا :القصيدة،
والرباع�ي ،والغ�زل واملثن�وي ،والقطع�ة،
والرتكيب بند ،والرتجيع بند ،وغري ذلك.
وينقس�م الغزل إىل قس�مني :غ�زل برشي:
املعش�وق فيه إنس�ان م�ن الب�رش ،وغزل
صويف :املعش�وق فيه هو الل�ه جل جالله،
وهذا الن�وع األخري من الغ�زل الصويف من
أروع ما نظم يف الشعر الفاريس بل إنه رس
عظمة الشعر الفاريس بأكمله”.
وتضي�ف أنه يمك�ن إرجاع بداي�ة الغزل يف
الشعر الفاريس إىل بداية الشعر األدبي بعد
اإلس�الم ،وأقدم نماذج�ه نراها يف ما تبقى
من ش�عر حنظلة البادغي�ي ( 220ه� �
 835م) والذي ينسب إليه قول أول رباعية
يف الغزل يف الش�عر الف�اريس وهي “ولو أن
حبيب�ي كان يلقي بالبخور عىل النار /،من
أجل العني ،حتى ال يصيبه أذى /.إال أنه لن
يجدي البخور وال النار /،مع وجهه الشبيه
بالنار وخاله الشبيه بالبخور”.
وإذا كانت هذه الرباعية ترجع نشأة الغزل
يف الش�عر الفاريس إىل أوائل الق�رن الثالث
الهجري ،فإن هذا النوع من الشعر قد أخذ
يف النمو بش�كل ملح�وظ يف الق�رن الرابع
الهجري عىل يد ش�عراء الس�امانية ،أمثال
الرودك�ي ،الش�هيد البلخي ،وأبي ش�كور
البلخي ،والدقيقي الطويس ومعارصيهم.
ويف أواخ�ر الق�رن الرابع الهج�ري وأوائل
الق�رن الخامس اتخ�ذ ش�عراء املديح من
الغزل مطي�ة ألغراضهم ،فق�د درجوا عىل
نهج ش�عراء العرب من تصدير قصائدهم
يف املديح بأبيات يف الغزل والنس�يب ،تفننوا
فيه�ا يف ذك�ر جم�ال املحب�وب وإط�راء
أوصاف�ه ومحاس�نه ،ووص�ف تباري�ح
اله�وى ولواعج�ه ،وتصوي�ر لوع�ة الفرق
وح�الوة الوص�ال ،وأمثل�ة ذل�ك كث�رية يف
قصائد العنرصي ،والفرخ�ي واملنوجهري
ومعارصيهم ،هذا إىل جانب استمرار هؤالء

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/2046 :
التاريخ 2022/7/7 :
اعالن
اىل املنفذ عليه  /امري عدنان مزعل
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خ�الل رشح املبلغ
القضائي لهذه املديرية واشعار مختار حي النداء عيل
ش�اكر الش�مري انك مجهول محل االقام�ة وليس لك
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ
علي�ه واس�تنادا للم�ادة  27م�ن قانون التنفي�ذ تقرر
تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل
خمس�ة عرش يوم تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك
س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفي�ذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
زيد صباح الحكيم
اوصاف املحرر ق�رار الصادر من محكمة بداءة النجف
بالع�دد /6997ب 2021/1بتاري�خ 2022/2/28
واملتضم�ن دي�ن مبلغ قدره خمس�ة وثالث�ون مليون
دينار

�������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/2046 :
التاريخ 2022/7/7 :
اعالن
اىل املنفذ عليه  /بنني عدنان مزعل
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن خ�الل رشح املبلغ
القضائي لهذه املديرية واشعار مختار حي النداء عيل
ش�اكر الش�مري انك مجهول محل االقام�ة وليس لك
موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ
علي�ه واس�تنادا للم�ادة  27م�ن قانون التنفي�ذ تقرر
تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل
خمس�ة عرش يوم تب�دأ من اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة
املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك
س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفي�ذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
زيد صباح الحكيم
اوصاف املحرر ق�رار الصادر من محكمة بداءة النجف
بالع�دد /6997ب 2021/1بتاري�خ 2022/2/28
واملتضم�ن دي�ن مبلغ قدره خمس�ة وثالث�ون مليون
دينار
�������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك عيل عباس وادي
اقت�ى حض�ورك اىل مديري�ة بلدي�ة النج�ف وذل�ك
القرارك باملوافق�ة اىل اصدار اجازة بناء بالعقار املرقم
 3/89249الن�داء وبمدة عرشة اي�ام من تاريخ النرش
مناصف�ة مع الرشيك بالعقار املواطن منى عبد الرضا
عب�د وعند ع�دم حضورك س�وف تصدر االج�ازة وفق
للضوابط الالزمة

فماذا أفعل معك غري املدارة؟

يف نظام الرباعيات واملقطعات يف الغزل.
ويف أواخر الق�رن الخامس الهجري وأوائل
الق�رن الس�ادس ب�دأ الغ�زل يتخ�ذ قالبه
الفن�ي املمي�ز ،وزاد إقب�ال الش�عراء ع�ىل
نظم الغزلي�ات ،وأصبحت ه�ذه الغزليات
تحت�ل قس�ما كبريا م�ن دواوين الش�عراء
أمثال اس�نائي ،واملعزي ،واألنوري ،ونلمح
يف غزليات الس�نائي روح التصوف واضحة
جلية.
وتتاب�ع عبداله�ادي أن نف�وذ التصوف قد
ب�دأ يف الش�عر الفاريس يف الق�رن الخامس
الهجري عىل يد عدد من ش�عراء الرباعيات
من املتصوفة مثل أبي سعيد بن أبي الخري،
وبابا طاه�ر العريان الهمدان�ي ،وخواجة
عبدالله األنصاري ،وكان أبوس�عيد بن أبي
الخري أول شيخ من شعراء املتصوفة صاغ
عقائده وأفكاره نظما بالفارسية ويعزى
إلي�ه أن�ه أول م�ن ابت�دع الش�عر الصويف،
اس�تخدم الرباعي�ات دون غريها وضمنها
جمي�ع التجليات الصوفية والدينية ،بحيث
ترتكز فيه�ا وتصدر عنها جمي�ع تجليات
الصوفي�ة ،وه�و أيض�ا أول من اس�تعمل
اللس�ان املرم�وز والخي�ال القاه�ر اللذين
عرف بهما الشعر الصويف منذ ذلك الزمان،
ويعت�رب يف ذل�ك إمام�ا ملن ج�اء بعده من
الشعراء الصوفية ،أمثال :السنائي والعطار
وجالل الدين الرومي.
انتشار الشعر الصويف
تش�ري عبداله�ادي إىل أن املتتب�ع للحركة
الصوفي�ة يف الق�رن الخام�س الهج�ري
يلح�ظ أن صوفي�ة تل�ك الف�رتة أخ�ذوا
يس�تقرون يف الخانقاه�ات التي بدأت يف
االنتش�ار يف القرن الرابع ،وزاد انتشارها
يف أوائل القرن الخامس حتى عمت جميع
أرجاء العالم اإلسالمي ،ويوجد عدد كبري

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/2046 :
التاريخ 2022/7/7 :
اعالن
اىل املنفذ عليه  /مصطفى عدنان مزعل
لق�د تحقق له�ذه املديري�ة من خ�الل رشح املبلغ
القضائ�ي لهذه املديرية واش�عار مختار حي النداء
عيل شاكر الشمري انك مجهول محل االقامة وليس
ل�ك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء
التبليغ عليه واس�تنادا للمادة  27من قانون التنفيذ
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ
النجف خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل
للن�رش ملبارشة املعام�الت التنفيذي�ة بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراء
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
زيد صباح الحكيم
اوصاف املحرر قرار الصادر من محكمة بداءة النجف
بالع�دد /6997ب 2021/1بتاري�خ 2022/2/28
واملتضم�ن دين مبلغ قدره خمس�ة وثالثون مليون
دينار
�������������������������������������������
وزارة العدل
مالحظية التسجيل العقاري يف الرميثة
اعالن
طلب تسجيل عقار مجدد
الوريث س�عد اليذ عباس بموجب القس�ام الرشعي
املرق�م  2022/32يف  2022/1/25والص�ادر م�ن
محكمة االحوال الشخصية يف الرميثة
بن�اءا ع�ىل الطلب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ
 2022/6/29لتس�جيل تم�ام العق�ار تسلس�ل
( )1033محل�ة الغربي الواقع يف الرميثة باس�م /
ورث�ة املت�ويف اليذ عباس عبود باعتب�اره حائزا له
بصفة املالك للم�دة القانونية ولغرض تثبيت امللكية
املذكورة تمهيدا للتس�جيل وفق القانون ( )43لسنة
 1971املع�دل قررنا اعالن هذا الطل�ب فعىل كل من
يدع�ي بوج�ود عالقة او حقوق عينية او ش�خصية
عىل هذا العقار تقديم ما لديه من طلبات او دفوع او
اعرتاض�ات خالل مدة ثالثون يوما اعتبارا من اليوم
التايل لنرش االعالن وكذلك الحضور يف موقع العقار يف
الساعة العارشة صباحا من اليوم التايل النتهاء مدة
ه�ذا االعالن وذلك الثبات ما لديه من حقوق موقعيا
اثناء الكش�ف الذي سيجري يف املوعد املذكور اعاله
وس�وف يتم لصق نس�خة من هذا االعالن يف موقع
العقار ويف لوحة االعالنات الخاصة بدائرة التسجيل
العقاري وس�وف يتم تزويد دوائ�ر املالية واالوقاف
بنسخة منها
رئيس الدائرة
املالحظ سالم نعيم عبد الله

منها يف خراسان والعراق وفارس ونواحي
كثرية م�ن إيران ،ووضع�وا نظاما معينا
للحياة فيها ،وكان من التقاليد املتبعة يف
هذه الخانقاهات إقامة حلقات الس�ماع
التي يردد فيها القولون أشعارا يف الغزل،
يفرونه�ا تفس�ريا صوفي�ا ،فت�ري
النش�وة يف الدراويش ويتملكهم حال من
الوجد.
وم�ن هن�ا ب�دأ الصوفي�ة يتخ�ذون من
الغزل وسيلة لش�حذ خواطر املستمعني،
واس�تجالب ح�االت الوج�د يف مجال�س
الس�ماع .وقد أدى هذا إىل اهتمام جماعة
م�ن املتصوف�ة بنظم الغ�زل الصويف عىل
طريقتهم الخاصة ،وس�لكوا فيه مس�لك
الرم�ز واإليم�اء ،بحيث أصبح للش�عراء
املتصوف�ة لس�ان مرموز ولغ�ة خاصة،
فع�ىل الرغ�م من أنه�م اس�تعملوا نفس
األلفاظ التي كان يس�تعملها غريهم من
الشعراء غري املتصوفة ،إال أنهم استعملوا
يف س�بيل املجاز والكتابات واالستعارات،
فالل�ه عنده�م ه�و الحبيب واملعش�وق
واملحبوب ،والوج�د الحاصل من التفكري
في�ه ه�و “الخم�ر والخم�ا ،والظاه�ر
والباط�ن ،من�ه” عب�ارة ع�ن “طلعت�ه
املن�ورة” أو “طرت�ه الس�وداء القاتم�ة”
وما ش�ابه ذلك ،كما أخ�ذوا األلفاظ التي
اس�تعملها عام�ة الن�اس بمعان دنس�ة
وغريوه�ا يف معجمه�م إىل معان تدل عىل
الصفاء والطهر.
وتؤك�د عبداله�ادي أن فريدالدين العطار
يعترب الثاني بعد الس�نائي من الش�عراء
الصوفي�ة الكب�ار الذي�ن اهتم�وا بنظ�م
الغ�زل ،ف�إىل ج�وار مجموع�ة املثنويات
الصوفية التي نظمها نجد له ديوانا كبريا
حافال بالغزليات الصوفية الرائعة.
وق�د بلغ ش�عر الغ�زل الص�ويف أوجه يف

الق�رن الس�ابع الهج�ري عىل ي�د جالل
الدين الرومي أكرب الشعراء الصوفية عىل
اإلط�الق يف الش�عر الف�اريس ،وأعظمهم
شأنا وإن كان هذا لم يمنعه من أن يقرن
نفس�ه يف تواض�ع بس�ابقيه :الس�نائي
والعطار.
ويف الفرتة التي تفصل جالل الدين الرومي
وعبدالرحم�ن الجام�ي ظه�ر ع�دد م�ن
الش�عراء الذين نظموا يف الغزل وس�ادت
أش�عارهم نزع�ة صوفي�ة واضح�ة مثل
فخرالدين العراقي ،والسعدي الشريازي،
وخواج�و الكرماني وغريه�م ،ولعل من
أبرز هؤالء الشريازي ،فقد احتوت كلياته
ثالث مجموعات م�ن الغزليات الصوفية
هي “الطيبات”“ ،البدائع” و”الخواتيم”.
ويعترب عبدالرحم�ن الجامي ( 898ه� �
 1492م) خاتم الشعراء الصوفية الكبار
وتعد غزلياته التي يش�تمل عليها ديوانه
امتدادا لغزليات السنائي والعطار وجالل
الدين الرومي.
مختارات من كتاب «ملحات من شعر الغزل
الصويف يف الشعر الفاريس»
◄نماذج السنائي الغزنوي:

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الخرض
العدد 2021/159 /
التاريخ 2022/6/30
اعالن
تبيع مديرية تنفيذ الخرض باملزاد العلني الس�يارة املرقمة
9558أ ذي ق�ار اج�رة ن�وع س�ايبا صالون ل�ون برتقايل
مصف�ر ط  2010 /والعائ�دة اىل املدي�ن جعفر نايف حمد
واملوج�ودة يف كراج عبد الله كم�ر وتجي املزايدة يف الكراج
اع�اله الس�اعة  12ظهرا و ان القيمة املق�درة 1350000
ملي�ون وثالثمائة وخمس�ون الف مدة الن�رش يف الصحف
املحلي�ة  30يوم من اليوم التايل للنرش وعىل املش�رتي دفع
التامين�ات القانوني�ة والبالغة  %10م�ن القيمة املقدرة
لقاء دين الدائنة
املنفذ العدل
زكي سعد جالوي
مدير تنفيذ الخرض

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 10593 :
التاريخ 2022/7/7
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواط�ن (عبد الح�ر جاهم ج�رب) طلبا
ي�روم في�ه تبديل اس�مه وجعله (الحر ) ب�دال من (عبد
الح�ر ) فمن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوما وبعكس�ه س�وف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )24من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش3365 /
التاريخ 2022/7/13
اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي (اسامه سعد
محم�د) طلي�ا لغرض تبدي�ل لقبه وجعله (الش�مري )
بدل من (زنبور) فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من قانون
البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

� أحسنت ،ومرى أيها الحبيب الجميل!
فقد جئت إلينا مزينا.
� ال بديل اليوم عنك،
فبك لم يبق يل اهتمام بنفي.
� حل نطاقك ،وخذ الكأس،
وزين � بجمالك � مجلسنا
� حتام النطاق والعمامة والنعل؟
وإالم السفر واملرح يف الصحراء؟
� لنقض اليوم � معا � وقتا طيبا،
ولنودع األمس والغد.
� ليس يل طاقة بهجرك،

****
� أيها املسلمون! يل يف عشق تلك الدمية
الحسناء غريه!
وليس هذا عشقا ،إنه حرية يف حرية!
� العشق بحر محيط وماء ذلك البحر نار،
واألمواج تتالطم فيه وكأنها جبال
الظلمات.
� يف وسط لجته ثلثمئة تمساح خصوصة،
وعىل حافة ساحله مئة تنني هيبة!
� سفينته من الهموم ،ومرساها من
الصرب،
وقد اتجه رشاعها نحو ريح اآلفة.
� وقد ألقى بي يف البحر العميق ،مجرد
من نفي،
عىل مثال رجل كريم لباسه الخلة!
� كنت ميتا ،ميتة غريق ،ولكن واعجباه،
فقد أصبحت حيا!
وصار يف يدي جوهر يساوي الدنيا
واآلخرة!
◄نماذج فريدالدين العطار:
� إذا كان الكل أنت ،فما يكون العالم كله؟
وإذا لم أكن أنا شيئا قط ،فما هذا
الضجيج؟
� أنت الكل ،والكل أنت أيضا،
وما ذاك الذي يكون غريك؟ ما هو؟
� وما دام يقينا أنه ال يوجد غريك،
فما جلبة كل هذه الظنون؟
� وإذا كان ال يوجد مخطئ ظاهرا،
فما هذه األخطاء الكثرية املتعددة؟
� وما دام شأن الدنيا فناء محضا،
فما كل هذا الجري والسباق يف الدنيا؟
****
� وما دام ليس لنا وجود ،يف اعتقادنا،
فما هذه الهموم واآلالم التي ال نهاية لها.
� وما دمت لست حيا بالروح وإنما
بالعشق،
فما مشقة الروح يف هذا.
� لقد فنيت الروح فيك عن نفسها،
ولهذا فإن الروح ال تدري ما الروح!
� وليس للعطار الضعيف من هذا الر،
سوى القول األجوف ،فما الدليل.
****
� يف أعماق روحي من العشق،
داء ال أعرفه.
� وبدون وجه ذلك الذي لم يره أحد،
ذرفت عيناي الدموع الدامية!
� ولكثرة ما بحثت عن أثره،
لم يبق يل اسم ال أثر!
� يا حبيبي! مادمت أنت خارج العالم،
فخذ روحي وأخرجني من الدنيا!
� من هذا املكان املظلم ،مأوى الشيطان،

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش10498 /
التاريخ 2022/7/5
اعالن
قدم املواطن (س�عد عباس س�عيد) طلبا لغرض تسجيل
لقب�ه وجعل�ه (االعرج�ي ) بدال م�ن (ف�راغ) فمن لديه
اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها عرشة
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق
احكام املادة ( )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة
 2016واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد 10546 :
التاريخ 2022/7/6
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن (ع�يل محمد جابر) ال�ذي يروم
تبدي�ل لقبه وجعله (الغانم�ي ) بدال من (الكفائي) فمن
لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية خ�الل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوما وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة ( )24من قان�ون البطاقة
الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري املرقم 24195
يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/2046 :
التاريخ 2022/7/7 :
اعالن
اىل املنفذ عليه  /احمد عدنان مزعل
لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي
له�ذه املديري�ة واش�عار مختار ح�ي النداء عيل ش�اكر
الش�مري انك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم
او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا
للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور
يف مديري�ة تنفيذ النجف خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ من
الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء
التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
زيد صباح الحكيم
اوص�اف املح�رر قرار الص�ادر من محكمة ب�داءة النجف
بالع�دد /6997ب 2021/1بتاري�خ 2022/2/28
واملتضمن دين مبلغ قدره خمسة وثالثون مليون دينار

ألحقني بالبقاء الخالد.
� أنا إن بقيت حيا ،فإنني ال أحيا لحظة،
يف كال العاملني بدونك!
� ومنذ سطر عشقك لوحي،
� وأنا مثل القلم أجري عىل رأيس.
◄ نماذج لجالل الدين الرومي:
� يا ربيع العشاق! أعندك خرب عن حبيبنا؟
يا من املوج حامل منك ،ويا من البساتني
ضاحكة بك.
� يا ريح الناي الطيب النفس ،أسعف
العشاق!
ويا أطهر من روح الروح ،أين كنت؟ أين؟
� يا فتنة الروم والحبش ،أنا حريان،
أرائحتك الطيبة هذه،
كانت رائحة قميص يوسف أم هي رداء
املصطفى؟
� يا من قبلك وقالك حلو ،ويا من كل
أشكالك حلوة.
شهرك حلو ،سنتك حلوة ،يا من السنة
والشهر خادمان لك.
****
� وجهك حلو ،عطرك حلو ،طرتك حلوة،
شعرك حلو،
شفتك حلوة ،طبعك حلو ،وبك صار حلوا
حالنا.
� فهل أنت كلك روح ،أو أنت خرض
الزمان؟
أم أنك ماء الحياة ،ألن منك ذلك النشوء
والنماء؟
� انظر :إن مئة سوسنة ،ومئة ياسمينة
من روضة الروح،
مثل نرجس الحور العني ،قد عزمت عىل
الذهاب إىل بالد الخطا.
� لقد ّ
نضد اآلفاق ،وزين العشاق
ويف كل لحظة تستمد مئة شمس ومئة
قمر من وجهه الضياء.
****
هو األول ،هو اآلخر ،هو الظاهر ،هو
الباطن،
غريطهو “وطيا من أنا هو” ،ال أعرف
أحدا آخر.
� أنا سكران من جام العشق ،وقد ضاع
العاملان من يدي،
وليس يل من متاع سوى السكر والعربدة.
� وإذا قضيت ذات يوم لحظة من عمري
بدونك،
فإنني أندم عىل هذه اللحظة وتلك الساعة
من عمري.
� وإذا تيرت يل يوما لحظة معك يف هذه
الخلوة،
فإنني أدوس العاملني بقدمي وأرقص.
� أال يا شمس التربيزي ،إنني هكذا ثمل يف
هذا العالم،
بحيث ال قصة يل إال السكر والعربدة!

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب ( /الرشط�ي الرائ�د قتيبة عبد
الرزاق موالن ثجيل املالكي)
املنس�وب اىل  /مديري�ة رشط�ة محافظة البرصة
واملنشات
العنوان  /محافظة البرصة دور الضباط
بم�ا ان�ك متهم وفق املادة  331م�ن ق ع رقم 111
لس�نة  1969املعدل لعدم قيامك باستقطاع مبلغ
العجل�ة نوع ش�ريي من راتب ر ع تحس�ني جعفر
ه�ادي مما تس�بب باس�تقطاع رات�ب كفيله عام
 2019وملجهولي�ة اقامت�ك اقت�ى تبليغ�ك بهذا
االع�الن عىل ان تح�رض امام محكمة ق�وى االمن
الداخ�يل االوىل  /املنطقة الخامس�ة البرصة خالل
م�دة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعالن
يف مح�ل اقامتك ومقر عملك وتجي�ب عىل التهمة
املوج�ه ض�دك وعند ع�دم حضورك س�وف تجري
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد ( 65و 68
و  )69من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى
االمن الداخيل رقم  17لسنة 2008
اللواء الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن
رئيس املحكمة
�������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/2046 :
التاريخ 2022/7/7 :
اعالن
اىل املنفذ عليه  /حسني عدنان مزعل
لق�د تحقق له�ذه املديرية من خ�الل رشح املبلغ
القضائي لهذه املديرية واش�عار مختار حي النداء
عيل ش�اكر الش�مري ان�ك مجهول مح�ل االقامة
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار يمكن
اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة  27من قانون
التنفي�ذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية
تنفيذ النجف خالل خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم
التايل للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
زيد صباح الحكيم
اوص�اف املح�رر قرار الص�ادر من محكم�ة بداءة
النج�ف بالع�دد /6997ب 2021/1بتاري�خ
 2022/2/28واملتضم�ن دين مبلغ قدره خمس�ة
وثالثون مليون دينار
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

«أمور غريبة» يكتسح منصة نتفليكس
طبق اليوم

رز بسمتي بالكركم واخلضار

املقادير:
 أرز بس�متي  :كوب (مغس�ول ومنقوع)  -البص�ل  1 :حبة (صغري ومفرومناعم)  -بازيالء وجزر  :عبوة (مجمدة)  -ملح  :ملعقة صغرية
 الفلفل األحمر  1 :حبة (مفروم مكعبات صغرية)  -ماء ساخن  2 :كوب الكركم  :ملعقة صغرية (مطحون) بهارات املساال الهندية  :نصف ملعقة صغرية (مطحونة) سمن  :ملعقة كبرية الزيت النباتي  :ملعقة كبريةطريقة التحضري:
س�خني الزيت والس�من يف ق�در غري الص�ق وأضيفي البص�ل والفلفل األحمر
وقلبي حتى تذبل املكونات لحوايل  5دقائق.
أضيفي الكركم وبهارات املساال والبازيال والجزر وامللح وقلبي ملدة  10دقائق.
أضيفي األرز واملاء واتركي املزيج يغي عى نار عالية ملدة  5دقائق.
غطي القدر وخففي النار واتركي القدر ملدة  25دقيقة حتى ينضج األرز.
اسكبي األرز يف طبق التقديم وقدميه ساخنا ً إىل جانب اللحم أو الدجاج املشوي
حسب الرغبة.

أعلن�ت رشك�ة نتفليك�س للبثي�وم ،أن
املوس�م األخري من مسلس�ل (سرتينجر
ثينغس) أو «أمور غريبة» ،الذي تعرضه
الش�بكة ع�ى منصتها ش�هد ارتفاعا يف
مجموع مشاهداته ليتجاوز  1.15مليار
ساعة مشاهدة.
وأصب�ح مسلس�ل الخي�ال العلم�ي من
بطول�ة وينون�ا رايدر ومي�ي بوبيراون

مواقع عىل األرض ختلو من اجلاذبية
صدق أو ال تصدق ،عى األرض وليس
عى القمر هناك مواقع تنعدم فيها
الجاذبية األرضية ،حيث يشعر فيها
اإلنس�ان للحظات مع�دودة بأنه يف
الفضاء الخارج�ي ،أو تتحرك فيها
األشياء إىل األعى ال لألسفل.
واس�تعرض موق�ع ()thetravel
املتخصص يف الس�ياحة والس�فر 9
مواق�ع يف الك�رة األرضي�ة تختفي
فيه�ا الجاذبي�ة األرضي�ة ،حي�ث
تشكل استثنا ًء للقاعدة الشاملة يف
بقية األرض ،وهذه املواقع هي:
الصخ�رة الذهبي�ة بمعب�د كايكتي�و يف ميانمار :توج�د يف هذا
املعب�د أكر صخرة ذهبية يف العالم تقف عى حافة جبل ،وتبدو
وكأنها عى وش�ك الس�قوط لكنها ال تس�قط ،وهي هناك منذ
آالف السنني.
الطري�ق الغام�ض يف كوريا الجنوبية :تحتض�ن جزيرة جيجو
يف كوري�ا الجنوبية طريقا يبهر جميع الزوار من ش�تى أنحاء
العالم .تنحدر األش�ياء من األعى إىل األسفل بحسب الجاذبية،
لكن هذا الطريق يعمل بطريقة مختلفة ،فالس�يارات واألشياء
التي ترتك يف وضع محايد تتحرك صعودا.
الثقوب السوداء :كيف نشأت ثم كيف ُسميت
املن�زل الخش�بي يف كاليفورنيا :ثم�ة موقع ما بمدينة س�انتا
كروز بوالية كاليفورنيا األمريكية يمكن فيه للش�خص خوض
تجربة انعدام الجاذبية ،كما يف املركبات الفضائية.

واملكان عب�ارة عن منزل خش�بي،
ي�زوره س�نويا آالف األش�خاص.
وجرى اكتش�افه عام  ،1930وفيه
تط�ري األش�ياء مث�ل الك�رات إىل
األعى.
هضبة ل�داخ يف الهند :توصف هذه
الهضبة بأنها خالي�ة من الجاذبية
تمام�ا ،نظ�را للحرك�ة العس�رية
للمركب�ات هن�اك ،وثم�ة العدي�د
م�ن النظري�ات والخراف�ات الت�ي
حاولت تفسري األمر ،لكن املؤكد أن
الجاذبية ال تعمل هنا.سد هوفر يف نيفادا :يجذب هذا السد نحو
مليون زائر سنويا ،كثري منهم ال يأتون ملجرد مشاهدة ضخمة
الس�د أو تدفق املياه فيه ،بل لرؤية السلوك املخالف للجاذبية،
فاملياه ال تس�قط من حافة الس�د بل تتدفق عكس�يا ،وتعزى
هذه الظاهرة الفريدة إىل طريقة تصميم السد وهيكله.
جب�ل أراغتس يف أرمينيا :عند س�فح ه�ذا الجبل  -أعى جبل يف
أرميني�ا -تبدو الجاذبي�ة معدومة ،فأول م�ا يالحظه الزائر أن
مي�اه النهر تتدفق إىل األعى ،وهذا لي�س كل يشء ،فعند وضع
السيارة يف حالة «الحياد» تتحرك صعودا من تلقاء نفسها.
التل�ة الس�حرية يف كن�دا :يف منطقة بمدينة مونكت�ون ثمة ما
يبدو أنه مغناطيس كبري فوق تلة ،إذ يحرّك األشياء نحو األعى
ال األس�فل ،والحظ الس�ائقون هذا األمر أول مرة يف ثالثينيات
الق�رن املايض ،وال يزال ه�ذا الطريق يج�ذب الفضوليني حتى
يومنها هذا.

حل اللغز

يدعي عىل اهلند
موقع تويرت ّ

موق�ع تويرت يق� ّدم التماس�ا ً للمحكمة
العليا يف والية كارناتاكا الهندية ملقاومة
«عدة» أوامر من قبيل االدعاء عليه.
قام موق�ع تويرت برفع دع�وى قضائية
يف الهن�د ض�د أوام�ر حكومي�ة إلزال�ة
املحتوى.
وقال�ت مص�ادر لبي ب�ي يس إن عمالق
وسائل التواصل االجتماعي ق ّدم التماسا ً

المتاهات

أكث�ر املسلس�الت باللغ�ة اإلنجليزي�ة
شعبية عى الشبكة.
ولم يتجاوز مسلسل آخر عى نتفليكس
حاج�ز املليار س�اعة مش�اهدة س�وى
مسلس�ل الدرام�ا الكوري�ة الجنوبي�ة
(سكويد جيم) أو «لعبة الحبار».
وذكرت الرشكة أن (س�رتينجر ثينغس)
ترب�ع أيضا ع�ى رأس قائم�ة أفضل 10

أعمال لنتفليك�س يف  91دولة ،وهل أول
م�رة يحق�ق فيه�ا مسلس�ل تلفزيوني
باللغة اإلنجليزية هذا اإلنجاز.
وانته�ت أح�داث املوس�م الراب�ع م�ن
املسلس�ل بإط�الق آخ�ر حلقت�ني من�ه
األس�بوع امل�ايض ،ليه�رع ملش�اهدتها
متابع�و املسلس�ل ،مم�ا أدى إىل تعط�ل
التطبيق الخاص بالشبكة لفرتة وجيزة.

للمحكم�ة العلي�ا يف والي�ة كارنات�اكا
ملقاومة «عدة» أوامر من هذا القبيل.
وكان موقع «تويرت» يرد عى خطاب من
الحكوم�ة يف حزيران /يوني�و ّ
يحذر من
«عواقب وخيم�ة» لعدم االمتث�ال لهذه
األوامر .والجدي�ر بالذكر  ،أن لدى تويرت
أكثر من  24مليون متابع يف الهند.
وبعد س�اعات من تقديم االلتماس ،غرّد

الوزير الفيدرايل راجيف شاندراس�يخار
ع�ى توي�رت أن جميع منص�ات اإلنرتنت
األجنبي�ة يج�ب أن تمتث�ل للقوان�ني
الهندية.
وقال�ت مص�ادر مطلع�ة ع�ى األمر إن
الحكومة حذرّت موقع تويرت يف حزيران/
يوني�و ،قائلة إنه�ا «الفرص�ة األخرية»
للرشكة لالمتثال.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهني�اً :تبح�ث يف قضاي�ا تمويلية ومش�اريع
كبرية تض ّم بعض األفرقاء أو الجهات ،وتقتحم
الساحات وتكون واثقا ً بخياراتك.
عاطفي�اً :علي�ك أن ترك�ز أكث�ر ع�ى مجال�ك
العاطف�ي فالكث�ري م�ن املحط�ات املهم�ة يف
طريقها إليك حاملة مفاجآت سارة.

امليزان
مهنياً :تتناغم معك التاث�ريات الفلكية وتحمل
اليك املواعي�د الناجحة واالس�تثمارات الرابحة
فتحق�ق النج�اح وقد ترب�ح قضي�ة او تحقق
بعض اآلمال وتقطف ثمار جهود سابقة
عاطفي�اً :ال تتط�رق إىل املواضي�ع الحساس�ة
والتي تشعر أنها قد تجرح الحبيب

الثور
مهني�اً :مكافأة غري متوقع�ة يف طريقها إليك،
تقدي�را ً لجهودك الكب�رية يف تنفيذ كل ما يطلب
منك بجدية الفتة.
عاطفياً :بعض العقبات تقف بطريقك وتحاول
أن تتجاوزها بأقل خس�ائر ممكنة حفاظا ً عى
العالقة.

العقرب
مهني�اً :ي�وم جيد جدا فال ب ّد من أن تس�ري عى
خ�ط س�ليم مح�ددا ً املس�ار مج�ددا ً وواضعا ً
األهداف نصب عينيك .أدعوك اىل استغالل الجو
الفلك�ي االيجاب�ي .عاطفي�اً :تبدو متحمّس�ا ً
ومنفتحا ً وناجح�ا ً يف الوصول إىل هدفك وواثقا ً
بنفسك ،ومطمئنا ً اىل مصريك مع الرشيك.

اجلوزاء
مهنياً:استفد من هذا اليوم لتوسيع النشاطات
وبل�ورة املش�اريع والقيام بالخط�وات الالزمة
واملب�ادرات س�واء كان علي�ك الس�فر ربما او
تغيري مكان العمل او البدء بجديد
عاطفياً :الس�عادة هي عن�وان املرحلة املقبلة،
وهذا سرييح الرشيك كثريا

القوس
مهنياً :يؤدي األصدقاء دورا ً يف ازدهارك وتنتمي
إىل جماع�ات قوية وداعمة تؤيدك يف طروحاتك
واقرتاحاتك املهنية.
عاطفياً :تحرر م�ن الضغوط وبرهن عن جرأة
وشجاعة أمام الرشيك ،قد تعرف مغازلة جدية
تقودك إىل نهاية سعيدة ومريحة.

السرطان
مهنياً :تراوح اعمالك مكانها وتساورك شكوك
وهواج�س وال تق�دم الدعم كما ان�ت تريد ،بل
ق�د يصيبك الي�أس أو قد ًّ
فخ�ا او خيبة امل او
مشاكل طارئة
عاطفي�اً :تع� ّدد طلب�ات الرشي�ك ل�ن ي�ريض
املحيطني بك ،فحاول أن ّ
توفق بني الطرفني

اجلدي
مهنياً :قد تتأخر بعض االس�تحقاقات وتعاني
مماطل�ة وتب�ذل جه�ودا ً مضاعف�ة م�ن أجل
املحافظ�ة ع�ى موقع أو م�ن أجل دف�ع عمل
نح�و اإلنجاز .عاطفياً :تع�ود العالقة بالرشيك
إىل س�ابق عهده�ا «وص�ايف يا لبن» بعد س�وء
التفاهم بينكما بسبب تد

االسد
مهنياً :يوم مالئم ج ّدا ً للتحرّك يف عدة اتجاهات
وعدم حرص الجهود بأمر أو اثنني لكن ال تراهن
ع�ى ال ّدق�ة أو الخ�ر اليقني .عاطفي�اً :خالف
حول بعض القناعات واالعتبارات مع الرشيك،
وتتع�رّض محاوالت�ك للعرقلة وتواج�ه وضعا ً
رشسا ً تتغلب عليه بحكمتك.

الدلو
مهنياً :تكون الظروف مرضية ومؤاتية ومالئمة
وس�هلة  ،وم�ن املستحس�ن القي�ام بجمي�ع
اللقاءات والذهاب اىل املواعيد الهامة.
عاطفي�اً :تقوى الرومنس�ية ،إعت�ن بمظهرك
وارتد أجمل الثياب ،فقد تلتقي الحبيب إذا كنت
خالياً ،وال سيما أن الوقت قد حان لالرتباط.

العذراء
مهنياً :ك�ن متأنيا ً جدا ً هذا الي�وم عى الصعيد
املهني واملادي ،إبحث عن س�المتك وال تغامر يف
أي مجال.
عاطفياً :تتمالك أعصابك أمام الرشيك وال سيما
ح�ني تصدر منه بعض الترصف�ات الصبيانية،
لكنك تستوعب األمور بسعة صدرك.

احلوت
مهني�اً :ح�اول ان تبتع�د عن الض�وء وتحدث
عن مش�اريعك اىل من تثق به بعيدا ً عن أس�ماع
اآلخرين ،أما يف العم�ل فتحقق نجاحات كبرية
ومذهل�ة .عاطفي�اً :تس�ري األمور بين�ك وبني
الرشيك كم�ا تش�تهيان ،وتنتق�الن إىل مرحلة
جديدة من الثقة املتبادلة والحب الصادق.
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تقرير :نظام الدوري عىل رأس  3مشكالت حتارص االحتاد العراقي
المستقبل العراقي /متابعة
تزاي�دت الضغوط عىل مجل�س إدارة االتح�اد العراقي لكرة
الق�دم ،عقب فش�له يف التوص�ل إىل آلية لتنظيم مس�ابقات
املوس�م املقبل ،واإلخفاق يف حسم ملف تعيني املدرب الجديد
للمنتخ�ب األول.كما تدهورت عالقة االتح�اد ببعض إدارات
األندي�ة ،ورفعها ش�كاوى يف محكم�ة «كاس» الدولية ،كما
نظم عدد كبر من الحكام وقفة احتجاجية مؤخرا ضد عمل
لجنتهم املركزية.
اجتماع مؤجل
ل�م يح�دد االتح�اد العراق�ي حت�ى اآلن ،موع�د اجتماع�ه
االستثنائي مع إدارات األندية لتحديد آلية املوسم املقبل.
واكتفى يف بيان س�ابق باإلش�ارة إىل أنه سيعمل عىل تطبيق
دوري املحرفني ،رغم أن نصف األندية لم تنجح يف الحصول
عىل نظام الراخيص اآلسيوي.
وقال مصدر باتحاد الكرة ،يف تريح لكووورة« :تم تشكيل
لجنة ملتابعة تطبيق نظام الراخيص اآلس�يوي ،لكنها حتى
اآلن ل�م تب�ارش جوالته�ا يف أروق�ة مقرات األندي�ة لتفتيش
مالعبها».وأضاف« :اللجنة املش�كلة برئاسة املتحدث باسم
االتحاد أحمد املوسوي ،ستبدأ عملها حال الوصول إىل صيغة
توافقية بني االتحاد واألندية حول الش�كل النهائي للموس�م

اىل اهليئة العامة لنادي
النجف االرشف الريايض
م /إنذار نهائي

الجديد».وأت�م« :االتحاد العراقي عليه التوجه لتطبيق دوري
املحرف�ني ،ألنه مطال�ب من االتحاد اآلس�يوي بالعمل عليه
دون تأخر ،بعد أن سبق وحصل عىل موافقة بالتأجيل خالل
املواسم السابقة ،بسبب األوضاع يف البالد».
اختيار املدرب
كث�رة املطب�ات التي وقع فيه�ا اتحاد الكرة مؤخ�را ،جعلته
يتخذ سياسة «التأني» يف اختيار الطواقم الفنية للمنتخبات
العراقية ،رغم أنه ش�كل هيئة املستشارين والخرباء لدراسة
ملفات املدربني األجانب ،لكنها لم تنجح يف الوصول إىل االسم
املطلوب.وأشارت الهيئة إىل ترجيحها كفة املدارس األوروبية

عىل نظرتها الالتينية ،ثم فضلت املدرس�ة الربتغالية ،والتي
ل�م تلق حت�ى اآلن قبوال لدى بعض أعض�اء االتحاد.وال يزال
اسم املدير الفني الربتغايل كارلوس كروش مطروحا ،رغم أن
األخر قد يعود لقيادة املنتخب اإليراني بعد إقالته من تدريب
م�ر مؤخرا.وينتظر املنتخ�ب العراقي عدة اس�تحقاقات
ب�ارزة خالل الف�رة املقبل�ة ،منه�ا بطول�ة األردن الدولية،
ومب�اراة ودية أم�ام املكس�يك ،وأيضا املش�اركة املرتقبة يف
خليجي  25ونهائيات كأس آسيا .2023
ملفات ملغومة
يواجه مجلس إدارة االتحاد مشكالت جمة ،تمثلت يف تدهور
عالقة بعض أعضاء لجنة املس�ابقات وتلويحهم يف أكثر من
مناس�بة باالس�تقالة.وخرج عدد كبر من حكام الدوري يف
تظاهرة حاش�دة إلقالة رئي�س وأعضاء لجنته�م املركزية،
ألس�باب مختلفة.ورف�ع رئي�س ن�ادي الديواني�ة حس�ني
العنكويش ش�كوى ل�دى محكمة «كاس» للب�ت يف القرارات
التي طالته مؤخرا.وهددت جماهر نادي امليناء -بمس�اندة
أعض�اء بالهيئ�ة املؤقت�ة الت�ي تدي�ر ش�ؤونه ،-بالتصعيد
وإفش�ال أي بطولة أو حدث ريايض يقام يف مالعب البرة،
التي تس�تعد خ�الل أكتوبر/ترشين األول املقب�ل الحتضان
مباريات مجموعة العراق يف التصفيات اآلس�يوية للش�باب،
إىل جانب استضافة خليجي  25مطلع العام املقبل.

مانشسرت يونايتد يتعاقد
مع ليساندرو مارتينيز

تواجد األرجنتيني الدويل ليس�اندرو مارتيني�ز ،مدافع أياكس
الهولن�دي ،يف إنجل�را إلتمام صفقة انضمامه إىل مانشس�ر
يونايتد اإلنجليزي.وبدأت وترة عملية إعادة البناء يف مانشسر
يونايت�د تحت قي�ادة املدير الفني إيريك تن هاج يف التس�ارع،
حي�ث أعلن الن�ادي الجمعة رس�ميا ،تعاقده مع كريس�تيان
إريكس�ن وذلك بعد التعاقد مع الظهر األيرس تايرل ماالس�يا
م�ن فينورد الهولندي.ووقع الدنماركي الدويل إريكس�ن عقدا
مل�دة  3أعوام ،وتوجه مارتينيز يف اليوم نفس�ه إىل مانشس�ر
برفق�ة وكيل أعماله إلتم�ام صفقة االنضمام إىل مانشس�ر
يونايتد ،حس�ب ما ذكرت�ه وكالة األنب�اء الربيطانية «بي أيه
ميديا» ،الس�بت.كان أرسنال قد أبدى رغبته يف ضم مارتينيز،
لك�ن الالع�ب بات بص�دد االنتقال م�ن أياكس إىل مانشس�ر
يونايت�د يف صفقة قيمته�ا نحو  55مليون دوالر.وس�يخضع
مارتينيز ،الذي يردد أنه س�يوقع عقدا ملدة  5أعوام ،للكش�ف
الطبي يف مانشسر قبل إنهاء إجراءات التأشرة.

أعل�ن نادي تش�يليس املناف�س يف ال�دوري اإلنجليزي
املمت�از لك�رة الق�دم الس�بت أن�ه أكمل ض�م مدافع
الس�نغال كالي�دو كوليبايل من ناب�ويل اإليطايل يف عقد
يمتد ألربع سنوات.
وذكرت وس�ائل إع�الم بريطانية أن تش�يليس دفع يف

كش�ف الفرنيس ميش�يل بالتيني ،الرئيس الس�ابق لالتحاد
األوروب�ي لك�رة الق�دم (يويف�ا) ،أن�ه ال يرغ�ب يف تويل أي
مناص�ب إداري�ة يف ك�رة القدم ،وذل�ك بعد تربئت�ه من قبل
محكمة س�ويرسية يف قضية االحتيال عىل الفيفا.وجاء ذلك
خ�الل مقابلة لبالتيني ( 67عاما) بثته�ا قناة «إل.يس.آي»

ب�ات ن�ادي آرس�نال ع�ىل أعت�اب
التعاق�د مع العب جديد من صفوف
مانشس�ر س�يتي ،خالل املركاتو
الصيفي الجاري.
وكان آرس�نال تعاقد منذ أس�بوعني
م�ع املهاج�م الربازي�يل جابريي�ل
جيس�وس ،قادمً �ا م�ن مانشس�ر
س�يتي ،مقاب�ل  45ملي�ون جني�ه
إسرليني.
وكت�ب فابريزي�و رومان�و ،خب�ر
االنتق�االت يف أوروب�ا ،عىل حس�ابه
بموقع التواصل االجتماعي «توير»:
«توصل آرس�نال ومانشسر سيتي
اآلن إىل اتفاق شفهي من حيث املبدأ،
بشأن انتقال أولكسندر زينتشينكو
إىل الجانرز مقاب�ل  30مليون جنيه
إسرليني».

ح�دود  32ملي�ون جني�ه إس�رليني ( 37.93ملي�ون
دوالر) لضم الالعب البالغ م�ن العمر  31عاما ،والذي
س�يصبح ثاني صفق�ة يربمها الفري�ق اللندني خالل
الصيف الحايل بعد رحيم سرلينغ.
وقال كوليبايل يف بيان «أنا سعيد جدا لوجودي هنا مع
هذه التش�كيلة لفريق تش�يليس ،إن�ه فريق كبر عىل
مس�توى العالم وكان حلمي دوم�ا أن ألعب يف الدوري

اإلنجلي�زي املمتاز».وانتقل كوليبايل إىل نابويل يف صيف
ع�ام  ،2014ولعب مع الن�ادي اإليط�ايل  317مباراة،
سجل فيها  14هدفا وصنع .8
ونال كوليب�ايل مع نابويل لقب�ا يف كأس إيطاليا ،ولقبا
يف كأس الس�وبر اإليط�ايل ،علما أن�ه كان مع منتخب
الس�نغال عندم�ا ف�از بلق�ب كأس أم�م أفريقيا قبل
أشهر.

المستقبل العراقي /متابعة

ق�ال الصحفي اإلس�باني ريك ش�ارما إن
تش�ايف مدرب برش�لونة تخلف عن رحلة
فريق�ه برش�لونة إىل الوالي�ات املتح�دة،
السبت ،بسبب مشكلة يف جواز السفر.
وذكر ريك ش�ارما أن تشايف لم يسافر مع
الفريق بس�بب مش�كلة يف جواز الس�فر،
لك�ن من املتوقع أن يصل إىل ميامي خالل
األيام املقبلة.
يف ح�ني قال الصحفي إي�دو بولو ،صديق
تش�ايف ،إن س�بب عدم س�فر تش�ايف مع
برش�لونة إىل الواليات املتح�دة هو زيارته
عدة مرات إىل إيران خالل فرته مع الس�د
القط�ر ،وبالتايل يحتاج اىل تريح خاص
من أجل دخول الواليات املتحدة.
وم�ن املق�رر أن يلع�ب برش�لونة أم�ام

المستقبل العراقي /متابعة
قال�ت هيئة اإلذاعة الربيطانية (بي.بي.يس) ،الس�بت ،إن
مانشس�ر يونايتد املناف�س يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز
لك�رة الق�دم ،توصل التف�اق ل�رشاء املداف�ع األرجنتيني
ليس�اندرو مارتينيز العب أياكس أمس�ردام بطل هولندا،
مقابل  45مليون جنيه إسرليني ( 53مليون دوالر).
وأك�د التقري�ر أن مارتيني�ز س�افر ج�وا إىل مانشس�ر؛
للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لالنتقال.
وس�يكون التعاقد م�ع مارتينيز ( 24عام�ا) الذي يمكنه
أيض�ا اللعب يف خط الوس�ط ،ثالث صفق�ة يربمها مدرب
مانشسر يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ استعدادا
للموس�م املقبل بعد ضم املدافع الهولندي تايرل ماالس�يا
والعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن.
ولع�ب مارتينيز ملدة ثالث س�نوات تحت قي�ادة املدرب تن
هاغ يف أياكس أمسردام بعد انضمامه للفريق يف مايو أيار
.2019وخاض مارتينيز  118مباراة يف جميع املنافس�ات
مع أياكس خالل هذه املدة.
كما ش�ارك يف سبع مباريات دولية مع منتخب األرجنتني،
ويتوق�ع أن يش�كل دعما لدف�اع مانشس�ر يونايتد الذي
اهتزت شباكه  57مرة يف املوسم املايض ،وهي أسوأ حصيلة
من األهداف عىل مستوى أول ستة فرق يف املوسم.

التليفزيوني�ة الفرنس�ية مس�اء الجمعة.كان�ت املحكم�ة
الفيدرالي�ة الجنائي�ة الس�ويرسية يف بيلينزون�ا ،ق�د برأت
بالتيني وكذلك الس�ويرسي جوزيف بالتر الرئيس الس�ابق
لالتحاد الدويل لكرة القدم (فيفا) ،قبل أيام يف قضية االحتيال
ع�ىل الفيفا.وخضع بالتر وبالتيني للمحاكمة أمام املحكمة
يف بيلينزون�ا ،باتهامات من بينها االحتيال عىل الفيفا ،وذلك
فيم�ا يتعلق بتحويل مبلغ مليوني فرانك س�ويرسي (2.07

آرسنال يتفق عىل ضم العب جديد
من مانشسرت سيتي
المستقبل العراقي /متابعة

ل�ه االثر الكبر».وحصل اقب�ال أول امس الجمعة ،عىل
اع�ىل تقييم يف مباراة فريقه مانشس�ر يونايتد الودية
امام ميلبورن فيكتوري االس�رايل والت�ي انتهت بفوز
فريقه  ،1-4ونال الالعب اعجاب العديد من الرياضيني
ومشجعي كرة القدم.

تشايف يتخلف عن رحلة برشلونة اىل امريكا بسبب ايران

إن�ر ميامي ،ي�وم الثالثاء ،كما س�يلعب
برش�لونة مع ريال مدري�د ،يوم األحد 24
يوليو ،ومع يوفنتوس ونيويورك ريد بولز
وبوماس أون�ام عىل أن يفتتح برش�لونة

وأض�اف« :ال يزال آرس�نال يناقش
ال�رشوط الش�خصية للعق�د
م�ع زينتش�ينكو (الرات�ب وم�دة
التعاقد)».
وسبق أن عمل ميكيل أرتيتا ،مدرب
آرسنال ،مع املدافع األوكراني ،خالل
الف�رة التي قضاها مس�اعدا لبيب
جوارديوال يف مانشسر سيتي.
وانض�م زينتش�ينكو إىل الس�يتي
يف  2016قادم�ا م�ن أوف�ا الرويس،
وأم�ى بع�ض الوق�ت عىل س�بيل
اإلع�ارة يف آيندهوفن الهولندي ،قبل
أن يش�ق طريقه إىل الفريق األول يف
ال�»سيتيزينز».
وش�ارك الالع�ب األوكراني صاحب
ال�� 25عامً ا يف  127مب�اراة بجميع
املس�ابقات مع مانشس�ر س�يتي،
وفاز معه بلقب ال�دوري اإلنجليزي
املمتاز  4مرات.

مشواره يف الدوري اإلسباني ،يوم السبت
 13أغسطس ،بمواجهة رايو فاليكانو.
وحت�ى اآلن تعاقد برش�لونة مع الربازييل
رافيني�ا من ليدز يونايت�د ،وفرانك كييس،

وأندرياس كريستينسن يف صفقتي انتقال
ح�ر ،يف حني ج�دد عقد الفرن�يس عثمان
ديمبيل حتى يونيو .2024
ومن املتوق�ع أن يلحق املهاج�م البولندي
روب�رت ليفاندوفس�كي ببعثة برش�لونة
يف الوالي�ات املتحدة بعدما ذك�رت تقارير
أن برش�لونة وباي�رن ميون�خ اتفقا عىل
الصفق�ة مقابل  50مليون ي�ورو كمبلغ
ثاتب ومتغر.
واحت�ل برش�لونة املركز الثان�ي يف جدول
ترتيب الدوري اإلس�باني ،املوسم املايض،
وودع من دور املجموعات يف دوري أبطال
أوروبا ،ومن دور رب�ع النهائي يف الدوري
األوروب�ي ومن رب�ع النهائي يف كأس ملك
ىّ
إسبانيا.وتوىل تشايف ،البالغ من العمر 42
عامً ا ،تدريب برشلونة ،يف نوفمرب املايض،
حتى يونيو .2024

محيديتش ينهي جدل صفقة رونالدو بترصيح حاسم

المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف حس�ن صالح حميديتش ،املدير الريايض لبايرن
ميون�خ ،ع�ن موقف الباف�اري من التعاقد م�ع الربتغايل
كريستيانو رونالدو ،نجم مانشسر يونايتد.
وزعم�ت تقاري�ر يف الس�اعات األخرة ،أن بايرن س�يبدأ

بالتيني :لن أتوىل أي مناصب إدارية يف كرة القدم

المستقبل العراقي /متابعة

رأى املحلل الريايض والالعب الدويل السابق
صف�وان عبد الغن�ي ،أن الالع�ب العراقي
املحرف يف مانشس�ر يونايتد زيدان اقبال
بامكان�ه نيل نف�س الش�هرة التي حصل
عليه�ا الالع�ب امل�ري محم�د صالح يف
اوروبا وتحديدا ً مع ليفربول.
وق�ال عب�د الغن�ي ،إن اقبال الع�ب «عىل
مس�توى عايل جدا ويجب االستفاده منه
يف صفوف املنتخب ،حيث ان الالعب يمتلك
امكاني�ات عالي�ة ومؤثر جدا يف الس�احة
ونطمح ان يخدم املنتخب العراقي».
واض�اف« :وارد ج�دا ان ين�ال اقب�ال عىل
ش�هرة كالتي نالها املري محمد صالح ،وان القضية
تعتمد عىل الالعب نفسه من امكانيات والتزام وتطوير
املهارات» ،مش�را اىل ان «االمكانيات واملهارات وحدها
غر كافة اليصاله للش�هرة وااللتزام بن�وع التدريبات

المستقبل العراقي /متابعة

الهيئة اإلدارية لنادي النجف االشرف الرياضي

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

تشيليس يعلن التعاقد مع كاليدو كوليبايل

تهديك�م إدارة الن�ادي أطيب التحيات وت�ود ان تحيطكم
علم�ا ب�أن اخ�ر موعد لتس�ليم مبلغ االش�راك الس�نوي
الخاص بأعضاء الهيئة العامة س�يكون بعد مرور سبعة
اي�ام من تاري�خ نرش اإلع�الن ويعترب هذا التبلي�غ انذارا
نهائيا ومن يتخلف عن الدفع ستتخذ االجراءات القانونية
بحقه وحس�ب اللوائح املعمول فيها بقان�ون االنتخابات
الرقم  18لسنة  1986املعدل

مارتينيز يتواجد يف إنجلرتا
للتوقيع مع اليونايتد

حملل ريايض :اقبال بامكانه نيل
شهرة صالح اذا حقق هذه الرشوط

ملي�ون دوالر) إىل بالتين�ي يف ع�ام  ،2011بداعي أنها نظر
عمل استش�اري قدمه للفيفا بني عامي  1998و.2002وتم
إيقاف كل من بالتر وبالتيني ملدة  8أعوام عن ممارس�ة أي
نشاط يتعلق بكرة القدم من جانب لجنة القيم بالفيفا ،لكن
جرى تخفيف العقوبة بعدها لكل منهما من جانب محكمة
التحكيم الريايض الدولية.وقال بالتيني خالل املقابلة« :أريد
أن أعيش يف سالم بعد  50عاما من الضجيج اإلعالمي .أعتقد

العم�ل ع�ىل صفقة رونال�دو ،عقب االتفاق ع�ىل انتقال
روبرت ليفاندوفسكي ،مهاجم البافاري ،إىل برشلونة.
وق�ال حميديت�ش ،يف تريح أبرزه الحس�اب الرس�مي
لفابريزي�و رومانو ،خبر االنتقاالت يف أوروبا ،عىل موقع
«توير»« :لدي الكثر من االحرام لكريس�تيانو رونالدو
ونجاحات�ه ومس�رته االحرافي�ة ،لك�ن س�أقولها مرة

أنني وعائلتي نس�تحق اس�راحة مهمة م�ن اإلعالم».وأكد
بالتيني أنه ال يس�عى لش�غل أي منصب يف الفيفا أو اليويفا
لالعبي
أو االتح�اد الفرن�يس أو النقاب�ة الدولي�ة
كرة القدم املحرفني (فيفربو).وقال
بالتين�ي« :ه�و ق�رار اتخذت�ه منذ
ف�رة طويلة .لكنني أردت قول هذا
ورأيس مرفوع ،وليس كمتهم».

خطوة أخرية من يوفنتوس إلبعاد دي ليخت عن بايرن ميونخ
المستقبل العراقي /متابعة
كش�فت تقارير صحفي�ة يف إيطاليا أن نادي يوفنتوس ال يزال يس�عى
لإلبقاء عىل مدافعه ماتياس دي ليخت ،الذي يرغب يف االنتقال إىل بايرن
ميون�خ األملاني.وكتبت صحيفة «الجازيتا ديلو س�بورت» الس�بت ،أن
قيادة يوفنتوس تسعى لرفع راتب دي ليخت ،يف خطوة إلقناع الهولندي
الدويل ومديرة أعماله بتمديد عقده حتى .»2025
يش�ار إىل أنه ب�ات يف حكم املتفق عليه حت�ى اآلن ،أن دي ليخت يفضل
االنتقال إىل النادي األملاني صاحب األرقام القياسية من البطوالت.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس أبدى اس�تعداده
أيضا لتخفيض قيم�ة الرشط الجزائي يف عقد دي
ليخ�ت من  120إىل  90ملي�ون يورو ،غر أن هذه
القيم�ة تظل أعىل م�ن العرض املقدم م�ن بايرن
لض�م دي ليخ�ت ،حيث يتضمن الع�رض دفع 60
مليون يورو باإلضافة إىل  10ماليني كمكافآت.
م�ن جهته ،كت�ب خبر س�وق االنتق�االت فابريزو
رومانو عىل حس�ابه ب�»توير» اليوم أنه يتوقع قدوم
عرض جديد من ميونخ لضم الالعب الهولندي.

إنرت يقاوم أالعيب باريس يف صفقة سكرينيار

المستقبل العراقي /متابعة

يصمد نادي إنر ميالن اإليطايل أمام مفاوضات بيع
مدافعه السلوفاكي ميالن سكرينيار ،لنادي باريس
سان جرمان الفرنيس.
وذكرت صحيفة «الجازيتا ديلو سبورت» اإليطالية،
أن بي إس جي وصل إىل طريق مسدود يف املفاوضات

مع إنر ،لضم سكرينيار.
وأضاف�ت أن املحادث�ات بني الناديني لم تس�فر عن
بوادر إيجابية ،رغم أن سكرينيار هو الخيار املفضل
لكريس�توف جالتي�ه املدي�ر الفني الجدي�د للفريق
البارييس.
وزادت« :كان آخ�ر ع�رض قدم�ه باري�س س�ان
جرم�ان  60مليون يورو ،لكن إدارة النادي اإليطايل

تس�عى إلتمام الصفقة مقاب�ل  70مليون يورو،
ورفضت عدة العب�ني من باريس ضمن صفقة
تبادلية».
كم�ا أش�ارت إىل أن مس�ؤويل إن�ر يعتقدون
أن باري�س لم يستس�لم ،ويلع�ب فقط لعبة
االنتظ�ار مس�تغال عامل الوق�ت ،إلجبارهم
عىل البيع.

أخرى :هذا األمر كان وال يزال ليس له عالقة بنا».
وت�رددت العديد م�ن األنباء ب�أن رونالدو طل�ب الرحيل
بش�كل رسمي عن مانشس�ر يونايتد هذا الصيف ،لكنه
لم يتفق بعد مع أي نا ٍد جديد.
ويمت�د عقد رونال�دو مع مانشس�ر يونايتد حتى صيف
إمكانية التمديد ملوسم آخر.
 ،2023مع

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2646االحد  17تموز 2022

صالة اجلمعة املليونية املوحدة يف مدينة الصدر

مساحة للرأي

امـضـاءات
حسين التميمي

محمد عبد الجبار الشبوط

حول عملية التغيري احلضاري

غدير خم وامتداده املهدوي

منظوم�ة القيم العلي�ا الحافة باملركب الحضاري وعنارصه الخمس�ة تضمن توجيه
س�لوك الفرد والجماعة وضبطه بش�كل محقق للخري العام ،وسعادة االنسان ،بما يف
تعظيم انتاج املجتمع وعدالة التوزيع عىل مس�توى الس�لطة والث�روة واالنتفاع العام
ِين ءَامَ ُنوا ْ
بخ�ريات الطبيع�ة .وكل هذا ما يمكن ان نفهم�ه من قوله تعاىلَٰٓ »:يأَ ُّي َه�ا َّٱلذ َ
اك ْم لِمَ�ا يُحْ ي ُ
�تجيبُوا ْ لِلَّ� ِه َولِلر َُّس�و ِل إ َذا َد َع ُ
ْ
يكمْ» .ان الدع�وة اىل الدولة الحضارية
ِ
ِ
ٱس َ ِ
الحديث�ة ،بعد االيمان باصل الفك�رة كعنوان عام ،تعني ضبط وتوجيه س�لوك الفرد
واملجتمع والدولة بموجب القيم العليا وباتجاهها بوصفها مؤرشات للسلوك الصحيح.
يتعلق االمر بعمل االنس�ان او نشاطه .واعمال االنس�ان نوعان :نوع محصور بدائرة
االنسان نفسه (العلة الفاعلية والعلة الغائية) ،ونوع يتعدى اىل املجتمع املحيط (العلة
املادي�ة) .ورغم اهمية النوع االول واثره املبارش او غري املبارش عىل النوع الثاني ،فان
الن�وع الثاني من االعمال هو املقصود بالدعوة اىل الدولة الحضارية الحديثة .تتضمن
الدعوة اىل الدولة الحضارية الحديثة تغيريا عىل ثالث مس�تويات :تغيري الفرد ،وتغيري
املجتم�ع ،وتغيري الدولة .ويتم هذا التغيري عىل اس�اس منظومة القي�م العليا الحافة
باملرك�ب الحضاري ،بمعنى جعل اعمال الفرد واملجتمع والدولة مجس�دة لهذه القيم
ري مَ �ا ِب َقو ٍْم َح َّت ٰ�ى ي َُغ رِّ ُ
وملتزم�ة به�ا .وهذا مصداق قول�ه تعاىل»:إ ِ َّن اللَّ� َه َال ي َُغ رِّ ُ
ريوا مَ ا
َ ُ
�همْ» .تج�ري عملية التغي�ري يف البيت واملدرس�ة .واذا كان البيت امتدادا لحالة
ِبأنف ِس ِ
التده�ور يف منظوم�ة القي�م العليا ،كما يف املجتمعات املتخلفة ،فان املدرس�ة س�وف
تك�ون املس�ؤولة عن التغي�ري الحض�اري (اي التغي�ري يف حلقاته الثالث عىل اس�اس
منظوم�ة القيم العليا الحافة باملرك�ب الحضاري) .وقد يبدو االمر معقدا او متناقضا
بع�ض اليشء .فاملدرس�ة ،يف النهاية ،هي ايضا مؤسس�ة يف مجتمع متخلف ويف دولة
متخلفة .لكن ال مفر من ذلك .س�تكون املدرس�ة ،واملدرسون قادتها ،كمن يسبح ضد
التيار ،والتيار قوي ،لكن البد من مواجهته يف املدرسة ،حيث سيكون النجاح يف التغيري
يف اطار املدرس�ة رشطا للنجاح بعد ذلك يف اطار املجتمع والدولة .من هنا يتعني عىل
من يرفعون شعارات االصالح ويدعون اليها ان يركزوا عىل االصالح الرتبوي ،وتوجيه
ج�زء مهم من م�وارد العم�ل التغي�ريي اىل النظام الرتب�وي الكفيل باح�داث التغيري
املطل�وب .وم�ن هنا ج�اءت دعوتن�ا اىل رضورة وضع نظام ترب�وي حضاري حديث
يس�تغرق تطبيقه  ١٢سنة متداخلة ،ويكون هدفه تنشئة مواطنني فعالني حضاريني
يمثل�ون اللبن�ات االوىل يف املجتمع املتحرض والدولة الحضاري�ة الحديثة .ويف املجتمع
العراق�ي ،حيث يتجمع اع�داد كبرية من الناس يف مناس�بات دينية يف مقدمتها صالة
الجمعة والجماعة وش�عائر احياء ذكرى ثورة االمام الحس�ني ،يكون من املمكن دعم
اه�داف التغي�ري الحضاري من خالل م�ا تطرحه خطب الجمعة م�ن مفاهيم تربوية
تص�ب يف مجرى هذه االه�داف .وبذا تلتقي املدرس�ة مع املس�جد يف الجهد التغيريي
الحض�اري .ويمكن ان يعضدهما االعالم الهادف املؤم�ن باطروحة الدولة الحضارية
الحديثة .هذا يتطلب نشاطا منسقا واسعا .ويمكن الرشوع باي جزء او كمية منه يف
اي وقت .وما ال يدرك كله ال يرتك جله .وليس من الصحيح التحجج باعذار واهية لرتك
العمل التغيريي الحضاري كله ،بما يش�به االستس�الم للحال�ة الرثة التي يعاني منها
املجتمع والدولة عىل مختلف املستويات .واذا كان للمواطن املبتىل (بالجهل او الفقر)
ع�ذره ،فإن النخبة الواعية املثقفة من ابن�اء املجتمع غري معذورة ،حيث يقع العبء
االك�ر م�ن العمل التغيريي عىل عاتقهم .وهذا ما قامت و تق�وم به النخب الواعية يف
كل املجتمعات التي شهدت تحوالت حضارية كرى .فالتوعية التي تصل اىل القطاعات
املحرومة او االقل وعيا هي االداة الكرى يف التغيري الحضاري.

غدير خم ه�ي املنطقة التي حدثت فيها خطبة النبي صىل الله عليه
وآله وسلم يف الثامن عرش من ذي الحجة عام ( )١٠هجرية ،ويحتفل
الشيعة يف كل املناطق بهذا اليوم املبارك ،فهو عيد الله واملشهور بعيد
الغدي�ر ،وفيه تتم تجديد البيعة ألمري املؤمنني عليه الس�الم الن فيها
امل�واالة للنب�ي االكرم محمد (ص�ل الله عليه وعىل ال�ه) وهو امتداد
لبيع�ة االمام ،ومنها لبيعة القائم املهدي (عج) فهو وارث علم النبي
االكرم.
اإلمام محمد الباقر عليه السالم قال :حج رسول الله صىل الله عليه
وآل�ه من املدينة وقد بل�غ جميع الرشائع قومه غ�ري الحج والوالية،
فأت�اه جرئي�ل عليه الس�الم فقال ل�ه :يا محمد إن الله جل اس�مه
يقرئك الس�الم ويقول لك :إني لم أقبض نبيا من أنبيائي وال رس�وال
من رس�ي إال بع�د إكمال دين�ي وتأكيد حجتي ،وقد بق�ي عليك من
ذاك فريضتان مما تحتاج أن تبلغهما قومك :فريضة الحج ،وفريضة
الوالية والخالفة من بعدك ،فإني لم أخل أريض من حجة ولن أخليها
أب�دا ،فإن الله ج�ل ثناؤه يأمرك أن تبلغ قوم�ك الحج وتحج ويحج
معك من اس�تطاع إليه س�بيال من أهل الحرض واألط�راف واألعراب
وتعلمهم م�ن معالم حجهم مثل ما علمتهم م�ن صالتهم وزكاتهم
وصيامهم وتوقفهم من ذلك عي مثال الذي أوقفتهم عليه من جميع
ما بلغتهم من الرشائع.
روضة الواعظني  -الفتال النيسابوري  -الصفحة .٨٩
الغدير من اهم الوقائع التاريخية يف حياة االمة االسالمية ،حيث قام
النبي (عليه الس�الم) بعد عودت�ه من حجة الوداع وتوقف يف منطقه
غدير خم ،وقال للناس الحديث املشهور لدى الجميع ويف كتبنا وكتب
العام�ة ،الذي نقلوا هذا الحديث وابلغهم ان االمام عي عليه الس�الم
ه�و موالهم من بعده وهو ويص النب�ي االكرم (صل الله عليه وعىل
اله) ولكنهم غدروا باالمام عليه السالم.
الخطب�ة للنبي االك�رم ش�هدها كل املوجودين يف غدير خ�م والذين
اجتمع�وا من كل املناط�ق ،والذين كانوا يرافقون النبي (س�الم الله
علي�ه) وال اختالف فيه ،ومن هذا ال�كالم نعلم ان بيعة الناس لالمام
عي عليه الس�الم هي من واجب الديني و الترشيعي ،الن فيها بيعة
للنبي محمد (صل الله عليه وعىل اله) وللرس�ول احاديث كثري بحق
امري املؤمنني عليه السالم ويشهد بذلك كل الطوائف واملذاهب.
البيعة يف عيد الغدير (غدير خم) هي البيعة املتصلة من النبي لالمام
عي لولدهم املهدي (عليهم س�الم الله) فه�و الصلة والعلم املوروث
له�م من اج�داده ،واىل ابائه وانتقلت اليه فه�و االمام الحق املنصف
للعالم ،ومحقق حلم األنبياء عليهم السالم الذي تنتظره كل الخالئق،
لكي يحيي االرض بالقسط والعدل.

شخصبة عراقية ..حتصد جائزة عاملية مرموقة يف لندن
بغداد  /خاص
حصل رئيس مجلس إدارة آسياسيل ،فاروق مصطفى
رسول ،عىل تكريم من مؤسسة غلوبال إيكونوميكس
يف لن�دن عن الدور املميز ال�ذي تبنته يف تطوير قطاع
االتص�االت العراقي ،من خالل االس�تثمارات الكبرية
الت�ي ق�ام به�ا وال�رشاكات املهم�ة الت�ي عقده�ا،
والرؤي�ة الريادي�ة الت�ي وضعها لرشكة آسياس�يل،
مما جعله جديرًا بجائزة «أفضل رائد اعمال يف مجال
االتصاالت».وتعد غلوبال إيكونوميكس مؤسسة نرش
مالية مرموقة ومجلة فصلية تعنى باألعمال ،مقرها
اململكة املتحدة ،تس�تضيف برنامج جوائز االقتصاد
العامل�ي الس�نوي حي�ث تك�رّم األداء االس�تثنائي يف
مختل�ف القطاع�ات االقتصادي�ة يف العالم.س�نويا،
يبح�ث الفري�ق العاملي املتخصص ع�ن رواد األعمال
الذي�ن ُيحدثون ً
فرقا يف حياة اآلخري�ن ،يف هذا العام،
امت�دت متابعاتهم العاملي�ة إىل العراق ،حيث خطفت
اهتمامهم إنجازات الس�يد فاروق واألعمال التي قام
بها يف تأس�يس وتطوير رشكة آسياسيل لالتصاالت،
لتصبح رائ�د قطاع االتصاالت التي ه�ي عليه اليوم،
مم�ا جعل الس�يد فاروق يقف إىل جان�ب كبار رجال
األعمال العامليني وبذلك كان مس�تحقا لهذه الجائزة
بج�دارة .تمكنت جوائز االقتص�اد العاملي من قياس
كي�ف أن جه�ود ورؤى الس�يد ف�اروق املتمي�زة ل�م

تك�ن فق�ط قادرة عىل تحس�ني قط�اع االتصاالت يف
الع�راق فحس�ب ،بل امت�دت ً
أيضا اىل التأث�ري الكبري
عىل املجتم�ع من خالل خدمات ومب�ادرات ال حرص
لها.وتخدم اس�يا س�يل أكثر من  ١6مليون مش�رتك
يف جمي�ع انحاء الع�راق ،بفض�ل القي�ادة الحكيمة
والرؤية امللهمة الخاصة بالس�يد فاروق ،التي جعلت
تل�ك الرحلة البالغ�ة  ٢١عامً ا زاخ�رة بالنجاحات يف
قط�اع االتص�االت كأح�د املس�اهمني االقتصادي�ني
الرئيس�يني يف العراق ،فمع توظي�ف اآلالف من أذكى
العقول ،اىل جانب خطط التوس�ع املس�تمرة ،وقيادة
تحوله الرقمي ،وتطويره عىل املستويني االقتصادي
واالجتماعي.وق�ال رئي�س مجل�س إدارة آسياس�يل

وكالة االستخبارات تضبط  290قاذفة RBG7
وأكثر من  30هاون يف سامراء

بعد إفتتاح مؤسسة صحية بأسمه ..رسالة من عائلة الشيخ الوائيل اىل املرجعية العليا

ف�اروق مصطفى رس�ول« :إنن�ي أش�عر بالتواضع
ً
حقا ،لم أكن أعلم أنني مرشح حتى للحصول عىل أية
جائ�زة .إنه لرشف كبري أن أحصل ع�ىل هذا التكريم
م�ن جوائ�ز غلوب�ال إيكونوميك�س .إن�ي ال أعتره
ً
اعرتافا برواد
مجدا ً شخص ًيا ،لكني انظر اليه عىل انه
ً
األعمال يف العراق بشكل عام .أنا أعتره بيانا مفاده
أن التفاني بالعمل سيؤتي ثمار نجاحه .لذلك ،أشجع
كل رائد أعمال ،وخاصة الشباب ،عىل العمل من أجل
تحقي�ق أحالمه�م .لم أحص�ل عىل ه�ذه اإلنجازات
ع�ىل طبق من ذه�ب ،بل كان ّ
ع�ي أن أعمل بجد من
أجله�ا ،ب�دأت رحلت�ي كحل�م يف قط�اع االتصاالت،
واليوم ،آسياس�يل ه�ي رشكة اتص�االت حائزة عىل
جوائ�ز مرموقة عديدة ،وه�ي محط اهتمام عاملي».
يذك�ر ان هذه هي ليس�ت الجائزة األوىل التي يحصل
عليها رئيس مجلس إدارة آسياس�يل ،الس�يد فاروق
مصطفى رسول ،فقد حظي بالسابق عىل العديد من
الجوائز لتفانيه يف تحس�ني االقتصاد العراقي بشكل
ع�ام ،من خ�الل العدي�د م�ن املش�اريع ،وخاصة يف
مجال االتصاالتُ .ينظر إىل جائزة (أفضل رائد أعمال
يف االتص�االت) عىل أنه�ا انتصار لرشكة آسياس�يل.
يتم االع�رتاف عامل ًيا بعملهم الجاد يف تحس�ني البنية
التحتية يف العراق ،ليكونوا ً
مثاال يحتذى به يف الريادة
التكنولوجية.

بعثت عائلة عميد املنر الحسيني الشيخ
الدكتور أحمد الوائي {رحمه الله} رسالة
ش�كر وتقدير وامتنان للمرجعية الدينية
العلي�ا وممثله�ا املتويل الرشع�ي للعتبة
الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ عبد املهدي
الكربالئي النشاء مؤسسة صحية تحمل
أسم الشيخ الوائي.
وج�اء ذل�ك بالتزام�ن مع اع�الن االمانة
العامة للعتبة الحسينية املقدسة افتتاح
مؤسسة الش�يخ أحمد الوائي التعليمية
الطبي�ة يف مدين�ة كربالء املقدس�ة اليوم
الجمع�ة الت�ي تع�د األوىل م�ن نوعها يف
العراق والفريدة عىل مستوى املنطقة.
وقال الش�يخ حس�ن الوائي نجل الشيخ
أحمد الوائي {رحمه الله} يف لقاء مع املوقع الرسمي
للعتب�ة الحس�ينية املقدس�ة ،أن «العتبة الحس�ينية
املقدس�ة وه�ي تس�تمد عطائها من رضي�ح االمام
الحس�ني عليه الس�الم وم�ن عبق فضائه�ا الروحي
الذي يضج باملالئكة والشهداء تعد منارا وعلم هداية
وس�حابة فضل تج�اوزت حدود املتص�ور من خالل
الخدمة املجتمعية واهمها تكريم رجال العلم والدين
واملذه�ب واملعرفة إضاف�ة إىل عملها املب�ارك لخدمة
الناس والفقراء واملجتمع بشكل عام».

واوض�ح ان «ما قام�ت ب�ه إدارة العتبة الحس�ينية
املقدس�ة م�ن بن�اء مؤسس�ة صحي�ة تحمل اس�م
الدكت�ور الراحل الش�يخ احمد الوائ�ي (رحمه الله)
والت�ي س�يتم افتتاحها يف محافظة كربالء املقدس�ة
يمث�ل بادرة وفاء كريمة لرجل ك�رس حياته لخدمة
الدي�ن واملذهب وه�و يجوب يف ش�تى أنح�اء العالم
حامل رساالت وعلوم أهل البيت (عليهم السالم) «.
وتاب�ع «أن ه�ذا ال�رصح الحي�وي وامله�م س�يكون
عون�ا ً وس�ندا لخدمة الن�اس وبالخص�وص الفقراء
واملحتاج�ني وااليتام ،كما س�يكون مرشوعا ناجحا ً

إيقاف  2٥حالة ابتزاز الكرتوين وعنف ارسي خالل أيام العيد
اعلنت الرشط�ة املجتمعية يف دائرة العالقات
واإلعالم بوزارة الداخلية ، ،إيقاف ( )٢5حالة
ابت�زاز الكرتوني وعنف ارسي خالل فرتة عيد
االضحى املبارك يف عدد من املحافظات.
وذك�رت الرشط�ة املجتمعي�ة يف بي�ان تلقت
{الف�رات ني�وز} نس�خة من�ه ،ان »:املف�ارز
اس�تطاعت م�ن إيق�اف ( )٩ح�االت ابت�زاز

الكرتوني لفتيات وزوج من قبل زوجته)٤( ،
منها يف محافظ�ة األنبار ،وإثنان يف العاصمة
بغ�داد وواح�دة يف كل م�ن ذي ق�ار وكركوك
والديواني�ة» .واضاف�ت «كم�ا اوقفت مفارز
املجتمعي�ة ( )١6حالة تعنيف ارسي لنس�اء
وفتيات وأطفال وشاب )6( ،يف االنبار ،و ()5
يف بغ�داد ،وحالتني يف كل من نينوى وكركوك،

وحالة واحدة يف محافظة الديوانية».
وأك�دت الرشط�ة املجتمعي�ة «أنه�ا اتخ�ذت
اإلجراءات الالزم�ة بحق املبتزي�ن واملعن ِفني،
بع�د أن قام�ت بتأم�ني حس�ابات ضحاي�ا
االبت�زاز ،وتعه�دت بزي�ارة ومتابع�ة أحوال
ضحايا التعنيف األرسي ضم�ن مبدأ الرعاية
الالحقة بغية تقديم الدعم الالزم لهم».

كبقي�ة املؤسس�ات الطبي�ة والصحي�ة
والتعليمية والرتبوية وغريها التي تتبناها
إدارة العتبة الحسينية املقدسة».
وأضاف «نقدم شكرنا وتقديرنا إىل مقام
املرجعي�ة الديني�ة العلي�ا واالب الروحي
سماحة السيد عي الحسيني السيستاني
(دام ظل�ه الوارف) ع�ىل رعايته الكريمة
للعراقي�ني م�ن خالل بن�اء املؤسس�ات
واملستش�فيات واملش�اريع الس�كنية
وغريها لأليتام ،كما نتقدم بوافر الش�كر
والتقدي�ر إىل ممث�ل املرجعي�ة الديني�ة
العليا واملتويل الرشعي للعتبة الحس�ينية
املقدس�ة الش�يخ عبد امله�دي الكربالئي
ع�ىل هذا الوفاء الحقيقي وش�كرنا أيضا
لجميع العاملني وكل من ساهم بإنجاز هذا املرشوع
الطب�ي الكب�ري والذي س�يكون عونا ً وس�ندا لخدمة
العراقيني».
الجدير بالذكر ان الش�يخ الدكت�ور احمد الوائي يعد
مدرس�ة للخطابة الحس�ينية ليس�ت عىل مس�توى
الع�راق فحس�ب ب�ل ع�ىل مس�توى الوط�ن العربي
والعالم ،كما س�اهم بش�كل كبري بايص�ال القضية
الحس�ينية وعلوم اهل البيت عليهم الس�الم اىل شتى
اصقاع العالم من خالل طروحاته العلمية املعتدلة.

القبض عىل متهم برسقة  80ألف دوالر
من دار يف الزعفرانية

ضبط متهمني و 3صهاريج نفطية خمالفة يف بغداد والنجف

املستقبل العراقي  /عمر البدري
ضبطت وكالة االستخبارات يف وزارة الداخلية ٢٩٠ ،قاذفة  RBG7وأكثر من
 3٠هاون يف سامراء.
وذك�ر بيان لخلية اإلع�الم األمني انه «وفقا ً ملعلومات اس�تخباراتية دقيقة،
تمكنت مفارز وكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية
من ضبط كدس للعتاد تابع لعصابات داعش االرهابي يف ناحية مكيش�يفة
ضم�ن قضاء س�امراء بداخله ( )٢٩٠قاذف�ة  RBG7و( )35ركيزة هاون و
( )3٢هاون عيار ( )6٠ملم».
وأضاف «تأتي هذه العملية ضمن سلسلة العمليات االستباقية التي تنفذها
وكالة االستخبارات لتجفيف منابع اإلرهاب وضبط أسلحته».

العراقـي

ألقت مفارز رشطة الطاقة،
القب�ض ع�ىل متهم�ني و3
صهاري�ج نفطي�ة مخالفة
يف محافظتي بغداد والنجف
االرشف .وذك�رت املديرية،
يف بي�ان ان »:مركز رشطة
نفط النجف تمكن من القاء
القبض عىل متهم وضبطت
عجلت�ني ن�وع «صهري�ج»
داخ�ل أحي�اء املحافظ�ة
محملت�ني بمنت�وج نفطي
م�ن دون أي�ة موافق�ات
رسمية».
واضافت «كما ألقت مفارز
س�يطرات مديري�ة رشطة

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

نفط الوسط ،سيطرة «ألج»
القبض عىل متهم وضبطت
عجلت�ه ن�وع «صهري�ج»
وذل�ك بع�د فحصه�ا
بالسونار ،حيث تبني وجود
خ�زان حديدي داخ�ل عربة
الصهري�ج يحم�ل منتوجا
نفطي�ا مخالفا».واك�دت
املديري�ة «إي�داع املتهم�ني
التوقي�ف وحج�ز العجالت
داخل مراك�ز رشطة النفط
لعرضه�م ع�ىل القض�اء
ومحاس�بتهم وف�ق قانون
تهري�ب النفط ومش�تقاته
رقم  ٤١لسنة .»٢٠٠٨

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

07801969233
07901463050
07709670606

ألقت مفارز مكافحة اإلجرام يف بغداد القبض عىل متهم لقيامه برسقة ٨٠
ألف دوالر من داخل دار يف العاصمة.
وذك�ر بي�ان ل�وزارة الداخلي�ة ان «مفارز مديري�ة مكافحة اج�رام بغداد/
مكتب الكرادة تمكنت من إلقاء القبض عىل متهم لقيامه برسقة مبلغ مايل
ق�دره ( )٨٠الف دوالر أمريك�ي من داخل إحدى الدور الس�كنية يف منطقة
الزعفراني�ة ببغداد».وأض�اف «ت�م تدوي�ن أقوال املته�م ابتدائي�ا وقضائيا
باالع�رتاف وقرر قايض التحقيق توقيفه وفق أح�كام املادة  ٤٤٤من قانون
العقوبات لينال جزاءه العادل».فيما نفذت مفارز املديرية ذاتها أوامر القاء
القبض بحق عدد من املتهمني لقيامهم برسقة دراجات نارية ودراجات التك
ت�ك ورسقة مح�ال تجارية ،ومتهم�ني آخرين بالتزوي�ر ومطلوبني بقضايا
جنائي�ة مختلفة ،ضمن مكاتب مكافحة اإلجرام يف جانبي الكرخ والرصافة
من العاصمة بغداد ،حي�ث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم
إىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
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