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حمافظ البرصة:
هذا سبب انقطـاع التيـار الكهربـائـي
ص3
وستتم إعادته أفضل من السابق
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علي الدراجي
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أكثر من ً 30
سائحا بينهم نساء وأطفال سقطوا بني شهيد وجريح ..ومطالبات بـ «حساب عسري»

تركيا تقصف املدنيني العراقيني :هل ترد بغداد بقسوة؟
تنديد واسع بالقصف الرتكي عىل مصيف «برخ» ومطالبات بجلسة طارئة للربملان العراقي

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وزير الرتبية :أسئلة السادس
االعدادي مجيعها جاءت من املنهج
ص3
واتسمت بالوضوح

العامري يدعو الصدر
إىل الرتفع عن التسجيالت الصوتية
ص2
املنسوبة للاملكي

أدانت كتل سياس�ية ومنظمات اجتماعية ،أمس
األربعاء ،القصف املدفعي الرتكي الذي اس�تهدف
منتجعا ً سياحيا ً يف إدارة منطقة «زاخو» يف إقليم
كردستان ،فيما هددن الحكومة باتخاذ إجراءات
دبلوماس�ية .وافاد مس�ؤول محيل بأن أكثر من
 30سائحا ً بينهم نساء وأطفال سقطوا بني قتيل
وجريح بالقصف املدفعي الرتكي الذي اس�تهدف
مصيفا يف إدارة منطقة «زاخو» املستقلة يف إقليم
ّ
كردس�تان.وأكدت وزارة الخارجية ّ
أن الحكومة
ّ
س�تتخذ أعلى مس�تويات ال�رد الدبلومايس عىل
القصف الذي استهدف منتجعا ً سياحيا ً يف مدينة
زاخ�و بمحافظة دهوك .وقال�ت الوزارة يف بيان،
تلقت املستقبل العراقي نسخة منهّ ،
إن «حكومة
الع�راق أن ه�ذه املواقف تمثل إنته�اكا صارخا
لس�يادة الع�راق ،وتهدي�دا واضح�ا لآلمنني من
املدنيني ،الذين استشهد عدد منهم وجرح أخرون
ج�راء ه�ذا الفعل».وأضاف�تّ ،
أن «ه�ذا اإلعتداء
يع�د إس�تهدافا ألمن العراق وإس�تقرار ش�عبه،
وإذ نؤكد رفضنا القاط�ع لهذه االنتهاكات التي
تخال�ف املواثي�ق والقوانني الدولية ،نشير إىل أن
رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي وجه
بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة وزير الخارجية
فؤاد حسين وعضوية عدد من الق�ادة األمنيني،
به�دف الوقوف عىل تفاصيل دقيقة حول الطرف
املعني باالستهداف».

التفاصيل ص2

الـدفـاع البـرملـانيـة عـن قـانـون خـدمـة العلـم :سيـرى الـنـور قـريبـا

اجليـل اجلـديـد :السيـادة العـراقيـة حتـت وطـأة التـدخـالت االجنبـيـة

ص2

ص2

اإلطار يؤجل إعالن مرشح رئاسة الوزراء :بانتظار مرشح
رئيس اجلمهورية أوالً
بغداد  /المستقبل العراقي
استبعد قيادي يف اإلطار التنسيقي ،أمس
األربع�اء ،إعالن مرش�ح اإلطار لرئاس�ة
الوزراء اليوم األربعاء.
وقال كاظ�م الحيدري «نس�تبعد اإلعالن
عن أس�م مرش�ح رئاس�ة الوزراء اليوم،
ونتوق�ع ان يت�م تأجيل�ه حت�ى انتخاب
رئيس الجمهورية».
وأض�اف «هنال�ك ضغ�ط ووس�اطة من
االطار على الطرف الكردي لحس�م ملف
الرئاسة والوصول اىل مرشح تسوية».
وأشار الحيدري اىل «معلومات تؤكد بعزم

الكرد املطالب�ة بتمديد املهل�ة مجددا ،اال
انه س�يتم رفض الطلب لعدم وجود وقت
كاف».
ٍ
بدوره ،كش�ف مصدر مطل�ع عن انتهاء
اجتماع قوى االطار التنس�يقي توصل اىل
«اتفاق عىل تشكيل لجنة ملناقشة األسماء
املرشحة ملنصب رئاسة الوزراء».
وبين ان «اللجن�ة س�تقدم تقريره�ا اىل
اإلطار خالل  ٢٤ساعة وسيجتمع االطار
بشأن التقرير».
ولفت املص�در اىل ان «رئيس ائتالف دولة
القان�ون ن�وري املالكي ورئي�س تحالف
فتح ه�ادي العامري أبدي�ا مرونة عالية

لتس�هيل مهم�ة اختي�ار رئيس ال�وزراء
الجديد».وكان�ت قوى اإلطار التنس�يقي
اجتمعت لحسم مرشح رئاسة الوزراء.
بدوره ،كشف القيادي يف االتحاد الوطني
الكردستاني ،غياث س�ورجي ،ان االطار
التنس�يقي ،ق�دم خيارين لح�ل الخالف
الكردي  -الكردي بش�أن منصب رئاس�ة
الجمهورية.
وبني س�ورجي أن «الخيارين املطروحني
ب�أن يك�ون لالتح�اد منص�ب رئي�س
الجمهوري�ة مقاب�ل حص�ول الح�زب
الديمقراط�ي على املناص�ب الـوزاريـة
االتــحــاديــ�ة املخصصة لـلـكـرد يف

الحكومة املقبلة».
وأضاف ان الخيار اآلخر «هو أن يس�حب
الح�زب الديمقراط�ي مرش�حه ملنص�ب
رئي�س الجمهوري�ة ويتف�ق الحزب�ان
{الوطن�ي والديمقراط�ي} على مرش�ح
مشرتك للمنصب».
ولفت س�ورجي اىل ان «هـ�ذه الخيارات
ليس�ت خي�ارات االتح�اد الوطن�ي وال
الديمقراط�ي وإنم�ا هي ط�رح جزء من
ق�وى اإلطـ�ار التنس�يقي كحل�ول لفك
االنــســداد الس�يايس وتسمية املرشح
ملنصب رئيس الجمهورية».

التفاصيل ص2

سوريا تقطع عالقاهتا الدبلوماسية مع أوكرانيا :نعاملها باملثل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يلتقي مواطنني ويوجه بمعاجلة طلباهتم
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلنت س�وريا ،أم�س األربعاء ،قطع العالقات الدبلوماس�ية
مع أوكرانيا ،عمال بمبدأ املعاملة باملثل ،وفق ما أوردت وكالة
األنباء الرس�مية الس�ورية «س�انا».وقال مصدر رس�مي يف
وزارة الخارجية الس�ورية إن دمش�ق ق�ررت قطع العالقات
الدبلوماس�ية مع أوكراني�ا ،وذلك عمال بمب�دأ املعاملة باملثل
وردا على قرار الحكومة األوكراني�ة بهذا الخصوص.وأضاف
املصدر أن سوريا ّ
تذكر «بأن الحكومة األوكرانية قامت بقطع
العالقات عمليا منذ العام  ،2018عندما رفضت تجديد سمات

املوانئ :ام قرص اجلنويب
استقبل سفينة حمملة بأكثر من
 11ألف طن من الزيت اخلام
ص3

اإلقامة للدبلوماس�يني الس�وريني العاملني يف سفارة بالدهم
يف كيي�ف ،مما جعل م�ن املتعذر عليهم ممارس�ة مهامهم».
وتابع�ت أنه ت�م يف حينه�ا تعليق العم�ل بالس�فارة ،نتيجة
«املواقف العدائي�ة» للحكومة األوكرانية.وتأتي هذه الخطوة
من جانب دمشق ،بعد أسابيع من إقدام أوكرانيا عىل الخطوة
ذاتها إثر اعرتاف الحكومة الس�ورية باس�تقالل جمهوريتي
دونيتس�ك ولوغانس�ك االنفصاليتني املواليتني لروسيا ،األمر
الذي دفع الرئيس األوكراني ،فولوديمري زيلينسكي إىل اعتبار
أن عالقات بالده مع دمش�ق «انته�ت» ،الفتا إىل أن «ضغوط
العقوبات» عىل دمشق «ستزداد ش ّدة».

القضاء يرد بشأن حماكمة قتلة هشام اهلاشمي :العالنية مكفولة

السفرية األمريكية :ندعم أي حكومة خيتارها الشعب العراقي

املرور تصدر
توجيه ًا «مهم جـد ًا» بشـأن
الدراجات بكافة أنواعها
ص3

الرافدين يطلق
وجبة جديدة من سلف املتقاعدين:
تصل إىل  25مليون دينار
ص2

احتاد الكرة يقرر
اعتامد آلية الدوري املقبل
وموعد انطالقه
ص7

ص8

ص2

ص2

الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف املتقاعدين :تصل إىل  25مليون دينار
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعل�ن مرصف الرافدين ،أمس األربع�اء ،إطالق وجبة جديدة
من سلف املتقاعدين.
وأوضح املكت�ب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه أنه «تم إطالق وجبة جديدة من س�لف
املتقاعدين التي تبدأ من  5ماليني وحتى  25مليون دينار بعد
استكمال كافة إجراءات املنح وفق الضوابط والتعليمات».
وأض�اف البيان ،أن «التقديم عىل الس�لف يك�ون عن طريق
ف�روع املرصف املنترشة يف بغ�داد واملحافظ�ات» ،مؤكدا ً أن
«الف�روع ما تزال مس�تمرة يف اس�تقبال طلب�ات معامالت
الرتويج عن الس�لف للموظفني ومنتس�بي الق�وات األمنية
واملتقاعدين».
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أكثر من ً 30
سائحا بينهم نساء وأطفال سقطوا بني شهيد وجريح ..ومطالبات بـ «حساب عسري»

تركيا تقصف املدنيني العراقيني :هل ترد بغداد بقسوة؟

تنديد واسع بالقصف الرتكي عىل مصيف «برخ» ومطالبات بجلسة طارئة للربملان العراقي
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
أدانت كتل سياسية ومنظمات اجتماعية ،أمس األربعاء،
القصف املدفعي الرتكي الذي اس�تهدف منتجعا ً سياحيا ً
يف إدارة منطقة «زاخو» يف إقليم كردس�تان ،فيما هددن
الحكومة باتخاذ إجراءات دبلوماسية.
وافاد مسؤول محيل بأن أكثر من  30سائحا ً بينهم نساء
وأطف�ال س�قطوا بني قتي�ل وجريح بالقص�ف املدفعي
الرتكي الذي اس�تهدف مصيف�ا يف إدارة منطقة «زاخو»
املستقلة يف إقليم كردستان.
ّ
وأك�دت وزارة الخارجي�ة ّ
أن الحكوم�ة س�تتخذ أعلى
مس�تويات الر ّد الدبلومايس عىل القصف الذي استهدف
منتجعا ً سياحيا ً يف مدينة زاخو بمحافظة دهوك.
وقالت الوزارة يف بيان ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�هّ ،
إن «حكومة العراق أن هذه املواقف تمثل إنتهاكا
صارخ�ا لس�يادة الع�راق ،وتهديدا واضح�ا لآلمنني من
املدنيني ،الذين استش�هد عدد منهم وجرح أخرون جراء
هذا الفعل».
وأضاف�تّ ،
أن «ه�ذا اإلعتداء يعد إس�تهدافا ألمن العراق
وإس�تقرار ش�عبه ،وإذ نؤك�د رفضن�ا القاط�ع له�ذه
االنتهاكات التي تخالف املواثيق والقوانني الدولية ،نشري
إىل أن رئي�س مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي وجه
بتش�كيل لجنة تحقيقية برئاس�ة وزير الخارجية فؤاد
حسني وعضوية عدد من القادة األمنيني ،بهدف الوقوف
عىل تفاصيل دقيقة حول الطرف املعني باالستهداف».
وتابع�ت ،أن�ه «س�يتم إتخ�اذ أعلى مس�تويات ال�رد
الدبلوم�ايس ،بدءا م�ن اللجوء إىل مجل�س األمن وكذلك
إعتماد كافة االجراءات األخرى املقررة يف هذا الشأن».
بدوره ،قال النائب عن ائتالف دولة القانون محمد حسن
إن «ائتالفه يطالب رئاس�ة مجلس النواب بعقد جلس�ة
طارئة ملناقش�ة التجاوز الرتكي عىل األرايض واستهداف
العراقيني عرب قصف مصيف س�ياحي بمحافظة دهوك
وال�ذي راح ضحيت�ه العشرات م�ن الش�باب والنس�اء
واألطفال العراقيني».
واضاف ان «دولة القانون س�تقدم طلبا بعقد الجلس�ة،
وتت�م م�ن خالله�ا اس�تضافة وزي�ر الخارجي�ة الدانة
االعت�داء» ،داعيا وزارة الخارجي�ة العراقية اىل «التحرك
عىل األمم املتحدة لتسجيل شكوى عىل الجانب الرتكي».
وتابع ،أن «القضية ليست حربا ً إنما القصف تجاوز عىل

الس�يادة عرب اس�تهداف السياحة واستش�هاد وإصابة
العرشات من األبرياء العراقيني».
بدوره ،قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني
شيروان الدوبردان�ي يف تغري�دة إن�ه «ال يكف�ي االدانة
واالس�تنكار القص�ف الرتك�ي على زاخ�و واستش�هاد
ً
مواطنا عراق ًيا».
واصابة اكثر من 40
ودع�ا الدوبران�ي رئيس مجل�س النواب اىل «اس�تضافة
رئيس ال�وزراء والتحقيق يف اس�باب س�كوت الحكومة
وال�رد بطريقة تتالءم مع حفظ كرامة وس�يادة العراق

والش�عب العراقي».وتاب�ع« ،لس�نا ضم�ن الرصاع بني
قوات ح�زب العمال الرتكي والجي�ش الرتكي من داخل
ارايض االقليم واملحافظات العراقية واستعماله من قبل
الطرفني».من جهته ،قال املتحدث باس�م حركة امتداد
من�ار العبي�دي ،يف بي�ان إن «اخ�ذ موق�ف حقيقي من
اس�تهتار تركيا يف العراق اصبح مطلبا ً شعبيا ً وحكوميا ً
وعلى الحكومة العراقي�ة اتخاذ مواق�ف حازمة تتعلق
بحجم التعامالت التجارية معها».
اىل ذلك ،طالب املرصد العراقي لحقوق اإلنسان الحكومة

العراقي�ة بضرورة وض�ع حد للقص�ف الرتك�ي الذي
يس�تهدف األعيان املدني�ة يف مناطق إقليم كوردس�تان
العراق وكذلك يف مناطق أخرى بينها قضاء سنجار.
واك�د املرص�د العراقي لحقوق اإلنس�ان يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن «الحكوم�ة الرتكية
تتم�ادى يف عملي�ات القص�ف الت�ي تط�ال مس�احات
جغرافي�ة م�ن األرايض العراقي�ة ،وأغلبه�ا أعيان وفق
القان�ون اإلنس�اني ال�دويل ،ال�ذي يل�زم أط�راف النزاع
املسلح بالتمييز يف جميع األوقات بني املدنيني واملقاتلني،
وبني األعي�ان املدني�ة واأله�داف العس�كرية ،وبإتخاذ
االحتياطات الالزمة لحماية املدنيني ،ومناطق سكناهم،
وأراضيهم الزراعية ،ومصادر رزقهم».
وأش�ار إىل أن «الق�وات الرتكية تتخذ م�ن حزب العمال
الكوردس�تاني حج�ة لتحقي�ق نفوذ عس�كري أكرب يف
الع�راق ،وتس�تهدف مناط�ق مدني�ة ،وتس�ببت بقتل
العشرات من املدنيني خالل الس�نوات املاضية ،وس�ط
صمت عجيب من قبل الحكومات العراقية املتعاقبة».
وطالب املرصد الحكوم�ة العراقية بـ»اتخاذ موقف من
الجماعات املسلحة التي صارت حجة للحكومة الرتكية
بالتم�ادي يف عملياته�ا العس�كرية وتعري�ض املدنيني
للخطر ،مث�ل حزب العمال الكوردس�تاني الذي يرتكب
هو اآلخر انتهاكات يف بعض املناطق التي يسيطر عليها
شمايل البالد».
من جهته ،قال رئيس الربملان العراقي محمد الحلبويس
ً
ً
مفتوحة
ساحة
يف تغريدة ،إنه «ال ينبغي أن يكون العراق
لتصفية الحس�ابات اإلقليمية والرصاع�ات الخارجية،
ويدفع ألجلها العراقيون فواتري الدماء بال طائل».
ودعا الحكومة إىل «اتخاذ اإلج�راءات الالزمة للتحقيق،
واعتم�اد ِّ
كل الس�بل؛ لحف�ظ البلاد ،وحماي�ة أبن�اء
الشعب».
ووج�ه رئي�س مجل�س ال�وزراء القائ�د الع�ام للقوات
املس�لحة مصطف�ى الكاظمي بإرس�ال وف�د رفيع من
الحكوم�ة االتحادية لإلطلاع عىل امل�كان الذي تعرض
للقصف من قبل الجيش الرتكي يف إدارة منطقة «زاخو»
يف إقليم كوردستان.
وق�ال مصدر يف وزارة الخارجي�ة العراقية إن الكاظمي
أوف�د وزي�ر الخارجــــــي�ة ونائ�ب قائ�د العمليات
املشرتكة وسكرتريه الشخيص إىل مكان القصف الرتكي
يف زاخو.

اإلطار يؤجل إعالن مرشح رئاسة الوزراء :بانتظار مرشح رئيس اجلمهورية أوالً
بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تبعد قيادي يف اإلطار التنس�يقي ،أمس
األربع�اء ،إعلان مرش�ح اإلط�ار لرئاس�ة
الوزراء اليوم األربعاء.
وق�ال كاظ�م الحي�دري «نس�تبعد اإلعالن
ع�ن أس�م مرش�ح رئاس�ة ال�وزراء اليوم،
ونتوق�ع ان يتم تأجيله حتى انتخاب رئيس
الجمهورية».
وأضاف «هنالك ضغط ووساطة من االطار

اإلعالم األمني توفد قادة اىل سامراء:
للوقوف عىل تعرض مطيبجة
وصل وف�د أمني رفي�ع ،اىل محافظة
صلاح الدين ،للوقوف عىل مالبس�ات
التعرض الداعيش واستشهاد واصابة
عدد من عنارص الرشطة االتحادية.
وذك�ر بي�ان لخلي�ة اإلعلام األمن�ي
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
ان «وف�دا ً أمني�ا رفيع�اُ ض�م رئي�س
أركان الجي�ش ونائب قائ�د العمليات
املشتركة وقائ�د ق�وات الرشط�ة
االتحادي�ة وقائد القوات الربية ،وصل
اىل قاط�ع عملي�ات س�امراء ملعرف�ة
مالبس�ات العم�ل اإلرهاب�ي الجب�ان
ال�ذي ادى اىل استش�هاد وإصابة عدد
م�ن األبط�ال يف اح�د نق�اط الرشطة
االتحادي�ة يف منطقة الجلام بقضاء
الدور يف محافظة صالح الدين».
وأك�د البي�ان ان «قطعاتن�ا األمني�ة
ستعمل عىل محاسبة املتورطني بهذا
الح�ادث الغاش�م ول�ن يم�ر دون أن
يكون القصاص العاجل من العنارص
اإلرهابي�ة» .وكانت منطقة مطيبجة
بصلاح الدي�ن ش�هدت يف الس�اعات
املاضي�ة تعرض�ا كبيرا ً لعصاب�ات
داعش أس�فر بحس�ب مص�در أمني
عن استشهاد  4مقاتلني من الرشطة
االتحادية واصابة  7آخرين.

عىل الطرف الكردي لحس�م ملف الرئاس�ة
والوصول اىل مرشح تسوية».
وأش�ار الحيدري اىل «معلوم�ات تؤكد بعزم
الك�رد املطالب�ة بتمدي�د املهلة مج�ددا ،اال
انه س�يتم رف�ض الطلب لع�دم وجود وقت
كاف».
ٍ
ب�دوره ،كش�ف مص�در مطلع ع�ن انتهاء
اجتم�اع قوى االط�ار التنس�يقي توصل اىل
«اتفاق عىل تش�كيل لجنة ملناقشة األسماء
املرشحة ملنصب رئاسة الوزراء».

وبني ان «اللجنة ستقدم تقريرها اىل اإلطار
خالل  ٢٤س�اعة وس�يجتمع االطار بش�أن
التقرير».
ولف�ت املص�در اىل ان «رئيس ائتلاف دولة
القانون ن�وري املالكي ورئيس تحالف فتح
هادي العامري أبديا مرونة عالية لتس�هيل
مهمة اختيار رئيس الوزراء الجديد».
وكان�ت ق�وى اإلط�ار التنس�يقي اجتمعت
لحسم مرشح رئاسة الوزراء.
بدوره ،كش�ف القي�ادي يف االتحاد الوطني

الكردس�تاني ،غي�اث س�ورجي ،ان االطار
التنس�يقي ،ق�دم خياري�ن لح�ل الخلاف
الك�ردي  -الك�ردي بش�أن منصب رئاس�ة
الجمهورية.
وبني سورجي أن «الخيارين املطروحني بأن
يكون لالتح�اد منصب رئي�س الجمهورية
مقاب�ل حص�ول الح�زب الديمقراطي عىل
املناص�ب الـوزاريـ�ة االتــحــاديــ�ة
املخصصة لـلـكـرد يف الحكومة املقبلة».
وأض�اف ان الخي�ار اآلخر «هو أن يس�حب

الحزب الديمقراطي مرشحه ملنصب رئيس
الجمهوري�ة ويتف�ق الحزب�ان {الوطن�ي
والديمقراط�ي} على مرش�ح مشترك
للمنصب».
ولف�ت س�ورجي اىل ان «هـ�ذه الخي�ارات
ليس�ت خي�ارات االتح�اد الوطن�ي وال
الديمقراطي وإنما هي طرح جزء من قوى
اإلطـار التنسيقي كحلول لفك االنــســداد
الس�يايس وتس�مية املرش�ح ملنصب رئيس
الجمهورية».

القضاء يرد بشأن حماكمة قتلة هشام اهلاشمي :العالنية مكفولة
بغداد  /المستقبل العراقي
رد مجلس القضاء األعىل ،أمس األربعاء ،بشأن املحاكمة
العلنية لقتلة الخبري األمني هشام الهاشمي.
وجاء رد املجلس بناء عىل استفس�ار من رئيس�ة كتلة
الجي�ل الجدي�د يف مجل�س الن�واب رسوة عب�د الواح�د
عن إمكانية اقامة املحاكمة بش�كل علني »:إش�ارة اىل
كتابك�م بتاري�خ  ،2022/7/7فأن األص�ل يف إجراءات
املحاكمة ان جلساتها عالنية وهذا السياق متــــــبع
يف جمي�ع املحاكم وبإمكان كل م�ن يرغب االطالع عىل
اجراءاتها حضور تلك الجلس�ات» مـــــبينا ان «هذه
العالني�ة مكفول�ة بموجب أح�كام املادة  /19س�ابعا ً
من الدس�تور واملادة  152من قانون أصول املحاكمات

الجزائية الصادر سنة .»1971
وعلق�ت عبد الواحد يف تغريدة بتويتر قائلة »:وردنا ر ُّد
مجل�س القضاء بش�أن املحاكمة العلنية لقتلة هش�ام
الهاش�مي ،ونح�ن إذ نش�كر املؤسس�ة القضائية عىل
رسع�ة ر ِّده�ا ،نق�ول :إن مف�اد امل�ادة  152أن يك�ون
حض�ور الجلس�ة الس�ــــــــــرية ل�ذوي العالقة
فق�ط ،ويف قضايا ال�رأي العام يك�ون ذوو العالقة هم
الش�عب العراقي  ..فهل يمكن توفري قاعات تس�توعب
املواطنني؟».
وكان القضاء  ،أرجأ يف  28شباط املايض ،تأجيل محاكمة
املتهم بقتل الخبري االمني «هش�ام الهاشمي» إىل شهر
آيار{املايض} وهو ثاني تأجيل ملحاكمة املتهم بالجريمة
املدعو {أحمد حمداوي عويد معارج الكناني}.

وكان ثالثة مس�لحني أغتالوا الهاش�مي بإطلاق النار
عليه وهو داخل س�يارته يف  6تم�وز  2020أما َم منزله
بمنطقة زيونة يف العاصمة بغداد.
ومنتص�ف تموز م�ن العام امل�ايض  ،2021أعلن رئيس
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ،القب�ض على قتل�ة
الهاشمي.
والجان�ي ،كـــــــــما عرضه التلفزيون الرس�مي،
هو أحد ضب�اط وزارة الداخـــــلية برتبة مالزم أول،
وكان قد نفذ الجريمة بسالحه العائد للدولة.
واغتيل الــــــهاش�مي يف الس�ادس من تموز 2020
يف س�يارته أمام مـــــــــنزله يف حي زيونة ببغداد،
يف ح�ادث أثار ضجة بين االوس�ـــاط العراقـــــية
واستنكار دويل.

الدفاع الربملانية عن قانون خدمة العلم :سريى النور قريب ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت لجنة األمن والدفاع النيابية ،أمس
األربع�اء ،أن ترشيع قان�ون خدمة العلم
س�يكون يف طليع�ة القوانين املعروضة
داخ�ل مجل�س الن�واب خلال الفص�ل
الترشيع�ي الثان�ي ,فيم�ا أوضح�ت أن
مدة الخدمة س�تكون بحس�ب الشهادة

فضال عن استثناء بعض الفئات سيكون
مرتوك للنقاش داخل اللجنة.
وقال عضو اللجنة مهدي تقي إن “خدمة
العلم مرحلة هامة وأساسية من مراحل
الش�اب العراقي ،ويكتس�ب من خاللها
رشف االنتس�اب إىل الق�وات املس�لحة”،
الفتا اىل أن “ترشي�ع قانون خدمة العلم
س�يكون يف طليع�ة القوانين املعروضة

خالل الفص�ل الترشيع�ي الثاني لوجود
حاج�ة ملحة م�ن أج�ل رفد املؤسس�ة
العسكرية بالطاقات الشبابية”.
وأض�اف ،أن “ارتف�اع مع�دل البطال�ة
بني الش�باب دفع الس�لطتني الترشيعية
والتنفيذي�ة إلعادة العم�ل بنظام خدمة
العلم أو الخدمة اإللزامية وذلك للتخفيف
من حدة البطالة والفقر”.

وأش�ار إىل “وجود إجم�اع داخل مجلس
النواب إلق�رار قانون الخدم�ة اإللزامية
وبذل�ك نح�اول اس�تقطاب أكبر ع�دد
منهم بخاص�ة ممن تتناس�ب أعمارهم
مع خدمة العلم.”.وكان رئاس�ة مجلس
النواب قد حددت ،يف وقت سابق ،القوانني
املدرج�ة ضمن الفصل الترشيعي الجديد
بينها قانون خدمة العلم.
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العامري يدعو الصدر إىل الرتفع عن التسجيالت
الصوتية املنسوبة للاملكي
بغداد  /المستقبل العراقي
دع�ا رئيس تحالف فت�ح أحد قادة
اإلطار التنس�يقي ،هادي العامري،
أمس األربعاء ،زعيم التيار الصدري
مقت�دى الص�در إىل الرتف�ع ع�ن
التس�جيالت الصوتية املنس�وبة إىل
زعي�م ائتالف دول�ة القانون نوري
املالكي.
وق�ال العام�ري يف كلم�ة له خالل
مهرج�ان الغدي�ر ال�دويل الثال�ث
عشر يف بغ�داد وحضره« ،أدعو
الس�يد مقت�دى الص�در إىل الرتفع
عن التس�جيالت األخيرة وهو أهل
لذل�ك» ،مردف�ا بالق�ول إن «ه�ذه
التس�جيالت ُي�راد منه�ا الفرق�ة
وزعزعة االس�تقرار ،وتمثل اإلعالم

املنحط ،أصبحنا متعطشين لعودة
املصداقي�ة املفق�ودة يف اإلعلام
واألدب والفن بكل أشكاله».
واس�تطرد بالق�ول ،إن «اإلرساع
باختي�ار رئيسي الجمهوري�ة
وال�وزراء يمثلان مطال�ب ملح�ة
إلع�ادة االس�تقرار وإع�ادة هيب�ة
الدولة».
وأض�اف «ج�ادون يف حس�م ملف
رئاس�ة ال�وزراء الس�تكمال باقي
االس�تحقـــــاقات الدســتورية
واإلرساع بتش�كيل الحكوم�ة»،
يف إش�ارة إىل اإلط�ار التنس�يقي
ال�ذي يؤك�د عىل مضيه يف تش�كيل
الحكوم�ة بع�د انس�حاب التي�ار
الصدري من العملية السياس�ية يف
العراق.

السفرية األمريكية :ندعم أي حكومة خيتارها
الشعب العراقي
بغداد  /المستقبل العراقي
علق�ت الس�فرية األمريكية لدى بغداد آلينا رومانوس�كي ،أم�س األربعاء،
بش�أن تشكيل الحكومة املرتقبة ،فيما أشارت إىل دعم بالدها ألي حكومة
«يختارها الشعب العراقي».
وردت الس�فرية على مجموع�ة أس�ئلة خلال لق�اء م�ع مجموع�ة من
الصحفيني ،قائلة :إن «مس�تقبل العراق ال يتحدد يف وقت مايض بل يتحدد
م�ن خالل ما س�يكون خلال االيام املقبل�ة ولكننا ندع�م اي حكومة يتم
اختيارها من الشعب العراقي فالشعب العراقي هو اعلم بمصلحته».
وح�ول انس�حاب الكتلة الصدرية م�ن مجلس النواب ،قال�ت« :لن اعطي
ملقت�دى الصدر أو أي جهة أخرى أي نصيحة فيما يصب بمصلحتهم ،فهم
أعلم بما يفعلوه وبما يختاروه ملصلحة الشعب العراقي».

اجليل اجلديد :السيادة العراقية حتت وطأة
التدخالت االجنبية
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت النائب�ة رسوة عب�د الواحد
رئي�س كتل�ة الجيل الجدي�د ،أمس
األربع�اء ،أن الحكوم�ات العراقية
املتعاقب�ة منذ ع�ام  2003تخضع
تحت وطأة التدخالت الخارجية .
وقال�ت عب�د الواح�د يف ترصي�ح
صحف�ي إن “الحكوم�ة العراقي�ة
املتعاقبة عاجزة عن حفظ س�يادة
البلاد م�ن التدخلات االجنبي�ة
واإلقليمية”.
وأضافت أن “س�يادة العراق تحت

وط�أة وجود خارج�ي تنخرط فيه
عدة دول اجنبية وإقليمية كربى”,
مشرية إىل أن “الحكومات العراقية
غير ق�ادرة ع�ن حماية الس�يادة
الوطني�ة وهي عاج�زة عن ردع أي
انته�اكات تط�ال وح�دة وس�يادة
البالد”.وأك�د االتح�اد اإلسلامي
الكردس�تاني يف وق�ت س�ابق  ،أن
رد فع�ل الحكومة املركزية اليرتقي
ملستوى انتهاكات السيادة العراقية
م�ن قب�ل تركي�ا  ،مشيرا إىل أن
الحكوم�ة العراقية عاجزة عن ردع
التدخالت الرتكية يف شمال العراق .

إجرام بغداد تلقي القبض عىل متهمني أثنني
بالدگة العشائرية يف البياع
بغداد  /المستقبل العراقي
ألق�ت مكافحة إجرام بغداد القبض عىل متهمني أثنني باإلرهاب لقيامهما
بالدگة العشائرية يف منطقة البياع.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان «مفارز
مديري�ة مكافحة إجرام بغ�داد /مكتب مكافحة إجرام حس�ينية املعامل
ومكت�ب مكافحة إجرام البياع تمكنت من إلقاء القبض عىل متهمني اثنني
باإلره�اب لقيامهما بالدگة العش�ائرية ضمن قاطع املس�ؤولية يف الكرخ
والرصافة».
وأش�ار اىل «تدوين أق�وال املتهمني وعرض املوضوع على قايض التحقيق
فقرر توقيفهم أصوليا ً وفق أحكام املادة  ٢/٤إرهاب».
م�ن جانب آخر ،نفذت مفارز املديري�ة أوامر قبض بحق عدد من املتهمني
بقضاي�ا الرسق�ة والتزوي�ر ومطلوبني آخري�ن بقضايا جنائي�ة مختلفة
خالل حصيلة املمارس�ات األمنية الت�ي أجرتها مفارز املديرية خالل ()٢٤
س�اعة املاضية ضمن مكاتبها يف جانبي الكرخ والرصافة ،حيث تم اتخاذ
اإلج�راءات القانونية كافة بحقه�م أصوليا وتقديمه�م إىل القضاء لينالوا
جزاءهم العادل.

السجن  10سنوات بحق مخسة متهمني عن
جريمة املتاجرة باملواد املخدرة
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت محكمة جنايات الرصافة
يف رئاس�ة استئناف بغداد الرصافة
االتحادية ،أم�س االربعاء ،احكاما
بحق خمسة مجرمني بالسجن عىل
كل واحد منهما ملدة عرش س�نوات
عن جريمة املتاجرة باملواد املخدرة.
وقال املركز االعالمي ملجلس القضاء

االعلى يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه أن «املجرمني
الخمس�ة اعرتف�وا باملتاج�رة
والتعاطي باملواد املخدرة» ،الفتا إىل
أن «االحكام بحقهم تأتي اس�تنادا
ألح�كام امل�ادة /28اوال من قانون
املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50
لسنة  2017وبداللة مواد االشرتاك
 47و  48و  49منه».
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وزير الرتبية :أسئلة السادس االعدادي مجيعها
جاءت من املنهج واتسمت بالوضوح

منح  6إجازات استثمارية ملشاريع جتارية وخدمية يف احملافظة

حمافظ البرصة :هذا سبب انقطاع التيار الكهربائي
وستتم إعادته أفضل من السابق

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

كش�ف محافظ البرصة اسعد العيداني ،أمس األربعاء ،عن
س�بب االنطفاء التام للتيار الكهربائي يعود لزيادة اإلنتاج
يف محافظة واس�ط والتعامل الخاطئ م�ع الزيادة أدى إىل
ح�دوث خلل فن�ي يف خ�ط  400واس�ط.وقال العيداني إن
كوادر رشكة نق�ل الطاقة الكهربائي�ة للمنطقة الجنوبية
يعملون عىل إعادة رفع الفولتية وتشغيل التيار الكهربائي
والذي س�يتم خالل الس�اعات املقبلة.وبني أن إعادة التيار
الكهربائ�ي بالكامل س�يتم خلال الس�اعات املقبلة وقبل
منتص�ف الليل س�يكون الوضع ع�اد إىل وضع�ه الطبيعي
ويتم تجهيز التيار الكهربائي للمواطنني.وأش�ار العيداني
إىل أن محافظة البرصة عملت وأعلنت منذ العام املايض عىل
فص�ل البرصة عن الش�بكة الوطنية من خلال نصب 175

برجا كهربائيا ولكن مرور  14برجا بأرايض إحدى العشائر
آخ�ر فصل املحافظ�ة هذا الصيف وبع�د تدخل عدة جهات
بصورة ودية ومنها رئيس محاكم استئناف البرصة وافقت

بغداد  /المستقبل العراقي

تلك العشيرة عىل نصب األبراج وسيتم إكمال العمل خالل
ش�هرين.من جانب آخ�ر ،أعلن�ت هيئة اس�تثمار البرصة
عن منح  6إجازات اس�تثمارية ملش�اريع تجارية وخدمية
يف مناطق مختلف�ة من املحافظة بقيم�ة  4.7مليار دينار
عراقي.وق�ال رئي�س الهيئة علاء عبد الحسين للمربد إن
اإلجازات املمنوحة تس�هم يف توفري العديد من فرص العمل
وتحسين املظه�ر الع�ام بإضافة ملس�ة جمالي�ة للمدينة
وتطوي�ر القطاع التجاري من خالل توفري خدمات تجارية
عالي�ة الجودة ،الفتا إىل ق�رب اكتمال إجازات اس�تثمارية
جديدة خلال األيام القليلة القادمة.وبني عبد الحسين أن
الهيئة تعمل عىل تنفيذ السياس�ات العامة لالس�تثمار عرب
تطوي�ر وتعزيز البيئة االس�تثمارية يف البصرة مع تقديم
الدعم الحكومي للنشاط االستثماري وفق إجراءات ميرسة
وبسيطة وميزات داعمة.

أعلن وزير الرتبية عيل حميد الدليمي ،أمس األربعاء ،ان
أسئلة امتحانات الصف السادس اإلعدادي للعام الدرايس
 2022 - 2021اتس�مت بالوضوح وم�ن املنهج املقرر.
وذكر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه
ان الدليمي تفقد برفقة مدير عام تربية الكرخ الثانية،
قي�س الكالب�ي ،املراكز االمتحاني�ة يف جامعة النهرين،
به�دف الوقوف عىل سير االمتحانات وحس�ن التعامل
يف مراكزه�ا ،واالطلاع عىل واقعها وإزال�ة العوائق بما
يخدم مصالح الطلبة» .وأستمع وزير الرتبية «ملا أبداه
الطلبة من ملحوظات  ،معربني عن ارتياحهم إلجراءات
سير االمتحانات ،ومؤكدين أن االسئلة جميعها جاءت
من املنهج املقرر واتس�مت بالوض�وح ،فضال عن عدم
وجود أي�ة عوائق تذكر» .وثمّن الدليمي جهود املراقبني
واملرشفني عىل سير االمتحان وكذل�ك جميع الوزارات

حمافظ األنبار يعلن اكتشاف آبار نفطية جديدة يف النخيب والثرثار
االنبار  /المستقبل العراقي
أعلن محافظ األنبار عيل فرحان ،أمس األربعاء ،اكتشاف
العدي�د من اآلبار النفطي�ة الجديدة يف النخي�ب والثرثار،
وفيما أكد البدء بخطوات فعلية إلحالة حقول الفوسفات
عىل االس�تثمار ،أوضح آلية توزيع  1000درجة وظيفية
باملحافظة.
وقال فرحان ،إن «معالجة مش�كلة التصحر يف املحافظة
تحت�اج إىل جه�د دويل ودع�م م�ن الحكوم�ة املركزية»،
مبين�ا ً أن «األنبار تختلف عن املحافظ�ات األخرى بحكم
مساحاتها الصحراوية الشاسعة».

وأضاف فرحان ،أن «األمانة العامة ،بالتعاون مع وزارتي
البيئ�ة والزراع�ة ،لديه�ا مش�اريع وأف�كار للقضاء عىل
التصحر يف املحافظ�ة ،ومن املؤمل أن تخصص الحكومة
أم�واالً م�ن املوازن�ة املقبلة له�ذا الصدد» ،موضح�اً ،أن
«الحكوم�ة املحلية لديها دراس�ات ،لكن حجم املش�كلة
كبري ويحتاج إىل أموال طائلة مع جهد دويل واقليمي».
وبش�أن الث�روات الطبيعي�ة يف األنب�ار ،أكد فرح�ان ،أن
«الحكوم�ة املحلي�ة يف األنب�ار عملت عىل تهيئ�ة األجواء
لالستكش�افات النفطية ووفرت الجهد األمني للرشكات
يف املحافظ�ة» ،معربا ً عن أمله ب�أن «تخطو وزارة النفط
خط�وات الس�تكمال االستكش�افات النفطية بع�د إلغاء

العقد مع الرشكة الكورية».وأك�د ،أن «الحكومة املحلية
تتاب�ع ملف االستكش�افات م�ع وزارة النفط والرشكات
الس�عودية  -األمريكي�ة بالرشاك�ة» ،الفت�ا ً إىل أن�ه «ت�م
اكتش�اف العديد من اآلب�ار النفطية الجدي�دة يف النخيب
والثرث�ار ،ول�دى وزارة النفط األرقام بالحق�ول الجديدة
املستكش�فة» .وتابع ،أن «املحافظة تحتوى عىل كميات
كبيرة من م�ادة الغ�از وم�ن النوعي�ة املهم�ة» ،معربا ً
عن أمل�ه يف «اس�تثمار الث�روات الطبيعي�ة يف املحافظة
لتحسين الواقع االقتص�ادي وواقع الكهرب�اء من خالل
اس�تثمار حقول الغاز والنفط» .ولف�ت إىل أن «الحكومة
املحلي�ة يف املحافظة بدأت بخط�وات فعلية إلحالة حقول

الصحة توقع اتفاقية مع األمم املتحدة يف إطار إدارة
النفايات الطبية
بغداد /المستقبل العراقي
وقعت وزارة الصحة ،أمس االربعاء ،اتفاقية
رشاك�ة مع برنام�ج االمم املتح�دة االنمائي
لتعزيز إدارة النفايات الطبية يف العراق.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان ،تلقت «املس�تقبل
العراقي» نس�خة منه ،انه «برعاية وحضور
وزي�ر الصحة هاني م�وىس العقاب�ي ،وقع
الوكيل االداري توفيق وليد عن وزارة الصحة
عىل اتفاقية رشاكة مع برنامج االمم املتحدة
االنمائ�ي ( )UNDPيف الع�راق اليوم االربعاء
 20تم�وز لتعزي�ز ادارة النفاي�ات الطبية يف
البالد ,كج�زء من مرشوع قرض البنك الدويل

الخ�اص بتموي�ل تجهي�ز ونشر اللقاحات
كوفيد .»19-واكد وزير الصحة «اس�تمرار
تواص�ل الوزارة م�ع كافة الجه�ات الداعمة
املحلية والدولية يف الجوانب العلمية وتطوير
البن�ى التحتي�ة لدع�م وتقدي�م الخدم�ات
الصحي�ة بمس�توياتها املختلف�ة يف جمي�ع
املحافظ�ات واقليم كردس�تان ش�اكرا كافة
الجهود الداعمة ل�وزارة الصحة ودوائرها يف
مواجهة التحديات الصحية».
ومن جانبه�ا ،ذكرت زينة علي أحمد املمثل
املقي�م لربنام�ج االم�م املتح�دة االنمائي يف
الع�راق بصفته الرشيك التنموي املفضل ،انه
«يفخر برنام�ج االمم املتح�دة االنمائي بأن

املوارد تعلن حفر  6آالف بئر:
قلقون عىل اخلزين االسرتاتيجي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة املوارد املائي�ة ،أمس األربعاء ،عن حف�ر  6اآلف برش ملواجهة
جفاف املياه يف البالد.
وقال مدير املركز الوطني للمس�طحات املائية التابع للوزارة حاتم حميد يف
ترصيح صحفي ،أن «الحكومة أوعزت باس�تخدام املي�اه الجوفية بصورة
أوس�ع ،يف ظ�ل أزم�ة املي�اه الحالية لس�د العج�ز الحاصل ودع�م القطاع
الزراعي».
وبين ّ
إن «ال�وزارة أوع�زت باس�تخدام املي�اه الجوفي�ة ألغراض الس�قي
واستخدامات الزراعة ،وتعويض الرضر الناتج من قلة توافر املياه».
وأوض�ح حميدّ ،
أن «اس�تخدامات املياه الجوفي�ة يف الوقت الراهن أصبحت
أوسع بشكل كبري بسبب أزمة املياه وانحسارها».
وبّي�نّ أن «ال�وزارة عملت عىل حفر  6آالف برئ ملواجه�ة الجفاف بعد تفاقم
أزمة املياه ،بس�بب إرصار إي�ران عىل قطع روافد نهر دجل�ة وتقليل تركيا
حص�ة العراق املائية ،إلاّ ّ
ّ
أن هناك مخ�اوف من تأثري اآلبار يف املياه الجوفية
والخزين االسرتاتيجي الوطني من املياه».

صناعة السيارات واملعدات جتهز مصايف
الشامل بمنتجاهتا من عجالت اإلطفاء
بغداد /المستقبل العراقي
جهـزت الرشك�ة العامة لصناعة
السيارات واملُعدات إحدى رشكات
وزارة الصناع�ة واملع�ادن رشكة
مصايف الشمال  /بيجي بمُ نتجاتها
م�ن عجلات اإلطفاء وف�ق العقد
املُربم بني الطرفيـن .
ُ
وقـال مُ دير عام الرشكة املهندس
هـ�ادي علـ�ي طـ�ه يف ترصي�ح
للمكت�ب اإلعالمي يف ال�وزارة َّ
بأن
الرشك�ة قام�ت بتجهي�ز رشك�ة
مصايف الش�مال  /بيجي بعجالت
إطف�اء عدد (  ) ٦ن�وع روزمباور
مربوطة عىل ش�ايص م�ان أملاني
وبس�عات (  ) ٦٥٠٠لرت وبحسب
املُواصفات املُتفق عليها  ،مُ شيرا ً
إىل أَن العجلات املُجه�زة َّ
ت�م

تجميعه�ا يف معم�ل الحافلات يف
مق�ر الرشك�ة وبأي�ادي عراقي�ة
ض َ
م�ن الفترات الزمنية
ماه�رة ِ
َ
ً
املطلوبة  ،مؤكدا أن الرشكة تمتلك
طاق�ات كبيرة ومعامل وخطوط
إنتاجية مُ تنوعة لتلبية إحتياجات
كاف�ة وزارات ومؤسس�ات الدولة
واملُحافظ�ات من املُعدات واآلليات
ُ
التخصصي�ة وبمُ واصفات عاملية
إىل جان�ب م�ا تتمي�ز ب�ه ه�ذهِ
اآلليات من رشوط املتانة واألمان
وخضوعه�ا لفحوص�ات الجه�از
املرك�زي للتقيي�س والس�يطرة
النوعيـة .
ُيذكـ�ر بأن� ُه س�بق للرشك�ة وأن
جهزت عدد من املُحافظات بأليات
ُ
تخصصية مُ تنوعة نالت
ومُ ع�دات
إستحسان الجهات املُستفيـدة .

يتم اختي�اره من قب�ل وزارة الصحة والبنك
ال�دويل لتنفيذ ه�ذا املرشوع اله�ام» .ولفت
البي�ان انه «يف إطار هذه االتفاقية ،س�يقوم
برنامج االمم املتحدة االنمائي برشاء وتركيب
مايق�ارب الـ 180جه�از للتعقيم وللتقطيع
يعمل على تحوي�ل النفاي�ات الطبي�ة -ويف
اغلب مخلفات اللقاحات الطبية ضد فريوس
كورونا (كوفيد )19-مثل املحاقن واالمبوالت
والضمادات ومعدات الحماية الشخصية مثل
االقنعة والقف�ازات اىل نفايات عادية لغرض
التخلص منها بش�كل آمن ،وذلك ضمن دعم
جه�ود وزارة الصحة يف عمليات النرش اآلمن
للقاح يف جميع انحاء العراق».

التعليم تطلق برنامج املنحة
األمريكية لدعم اجلامعات
بمجاالت البيئة والطاقة املتجددة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلمي ،أمس
األربع�اء ،إطالق املنح�ة األمريكية الخاص�ة باملبادرة
الداعمة للجامعات الجنوبية يف مجاالت البيئة والطاقة
املتجددة.وذك�ر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه أنه «تم إطالق املنح�ة االمريكية الخاصة
باملبادرة الداعمة للجامع�ات الجنوبية لتجهيز مركز
أبحاث البيئة وتعزيز أبحاث الطاقة املتجددة يف جامعات
البرصة وذي قار وميسان واملثنى ،خالل حفل اإلطالق
الذي أرشفت عليه منظمة هيئة البحث والتبادل الدويل
( ،»)IREXمبين�اً ،أن «حف�ل االطلاق ،أقيم بحضور
وزير التعلي�م العايل والبحث العلم�ي نبيل كاظم عبد
الصاح�ب وس�فرية الوالي�ات املتح�دة األمريكية لدى
العراق آلينا رومانوس�كي ورؤساء وممثيل الجامعات
الجنوبية وأعضاء اللجن�ة الوزارية املكلفة باإلرشاف
واملتابعة».وأكد وزير التعليم يف كلمته ،أن «الجامعات
العراقية تمتلك من الكف�اءات والطاقات القادرة عىل
إدارة وتحقيق برامج التنمية املس�تدامة» ،مشيرا ً اىل
«أهمية التعاون مع املؤسس�ات واملنظمات الدولية يف
مجاالت دعم البنى التحتية وتوفري املناخات اإليجابية
املس�ؤولة عن خدمة املجتمع».وأوض�ح ،أن «برنامج
املنحة الخاصة باملبادرة الداعمة للجامعات الجنوبية
لتجهي�ز مركز أبح�اث البيئة وتعزيز أبح�اث الطاقة
املتجددة يف جامعات البرصة وذي قار وميسان واملثنى
يمث�ل خطوة باتجاه الشراكات العلمي�ة والتعليمية
املنتج�ة التي تلب�ي وتس�تجيب للمتطلب�ات املعرفية
املعارصة وتفتح املجال باتجاه فرص التعاون العلمي
يف املج�االت الحيوي�ة والعمل الجاد على دعم البحث
العلمي والخدمات التعليمية».بدورها أشارت سفرية
الوالي�ات املتحدة األمريكي�ة ،اىل «أهمية هذه املبادرة
اىل ترك�ز عىل املجاالت البيئية والطاق�ة املتجددة التي
تش�كل هدفا ً أساس�يا ً من أهداف التنمية املس�تدامة
يف العراق».واس�تعرض املرشف عىل مشاريع منظمة
آيركس لوري ميس�ون ورؤس�اء وممثل�و الجامعات
العراقية «مس�ارات التعاون يف هذه الربامج الس�يما
ما يتعلق منها ببناء الق�درات والتدريب عىل مواجهة
التحديات وانتاج الحلول املستدامة وتطوير اإلمكانات
املختربي�ة يف مج�االت البح�ث العلمي حت�ى تتحقق
أهداف ورسالة مؤسسات التعليم العايل يف العراق عىل
غرار التجارب العاملية املتقدمة».

الفوس�فات عىل االستثمار» .وبش�أن املعامل املتوقفة يف
املحافظة ،أوضح فرح�ان أن «معظم املعامل والرشكات
املدنية متوقف�ة لكن تمول من الحكومة واملوازنة العامة
دون انتاج» ،مبين�ا ً أن «تلك املعامل والرشكات تحتاج إىل
ترشيع قانون من الربملان وخطوات عملية لالس�تثمار».
وبخصوص آلية توزيع  1000درجة وظيفية يف املحافظة،
بين فرحان ،أنه «تم تش�كيل لجان يف الوح�دات اإلدارية
والنواح�ي ودي�وان املحافظ�ة لتوزي�ع الدرج�ات وفق�ا ً
للنس�بة الس�كانية لكل ناحي�ة ،ويتم التقدي�م ألكرتونيا ً
لضم�ان وصول الدرجات لجيمع املناط�ق يف املحافظة»،
مبينا ً أن «آلية التقديم ستكون وفق الضوابط».

العراق يرفع حيازته
من السندات االمريكية اىل أكثر
من  4.5مليار دوالر
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف املركز العراقي االقتصادي ،أمس
االربعاء ،عن ارتفاع حيازة العراق من
السندات االمريكية.
وق�ال رئي�س املرك�ز وس�ام الحلو يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه ان «حي�ازة العراق من الس�ندات
الخزان�ة االمريكية لش�هر آيار 2022
ق�د أرتفعت بمق�دار  4مليارات و584
مليون دوالر وبنس�بة  %13.94لتصل
اىل  32.894ملي�ار دوالر بعد ان كانت
 28.310مليار دوالر يف ش�هر نيس�ان
املايض بحس�ب آخر إحصائية رسمية
صادرة من وزارة الخزانة االمريكية».
وبني الحلو ان «هذه السندات ارتفعت
أيضا عن نفس الشهر من العام املايض
 2021عندما كان�ت حيازة العراق من
السندات تبلغ  20.9مليار دوالر» مبينا
ان «الس�ندات العراقية منها ضمانات

طويل�ة االم�د بمق�دار  15.485مليار
دوالر وضمانات قصرية االجل بمقدار
 17.409ملي�ار دوالر» مشيرا اىل ان
«هذا السندات تمثل  %0.4من السندات
العالم».
وأوضح ان «الس�عودية تأتي يف املركز
األول يف مقدم�ة ال�دول األكث�ر حيازة
حي�ث بلغ�ت  114.650ملي�ار دوالر
وبعدها الكويت ثاني�ا بواقع 46.326
ملي�ار دوالر ،وث�م اإلم�ارات ثالث�ا
 38.277والعراق رابعا ً وس�لطة ُعمان
خامس�ا بواقع  6.327مليار دوالر ،ثم
املغرب بواقع  3.723مليار دوالر».
وأش�ار اىل ان «أكث�ر ال�دول حي�ازة
للس�ندات االمريكي�ة ه�ي الياب�ان
وبواق�ع  1.212.827تريلي�ون دوالر،
تليها الصني وبواق�ع  980.786مليار
دوالر تليه�ا اململك�ة املتح�دة وبواقع
 634.010ملي�ار دوالر ،وم�ن ثم تأتي
ايرلندا بواقع  289.279مليار دوالر».

املرور تصدر توجيه ًا «مهم جد ًا» بشأن
الدراجات بكافة أنواعها
بغداد  /المستقبل العراقي

وجه مدير امل�رور العام الل�واء طارق
الربيع�ي ،أم�س األربع�اء ،أصح�اب
الدراج�ات كاف�ة بمراجع�ة دوائ�ر
تسجيل مديرية املرور العامة يف بغداد
واملحافظات.ودع�ا الربيع�ي بحس�ب

بيان للمرور تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه اىل «االرساع يف تس�جيل
الدراج�ات ومن�ح فرص�ة له�م لغاية
األول من ش�هر أيلول املقبل من العام
الحايل ،وس�وف تش�دد مديرية املرور
من اجراءاتها ضد املخالفني».
ولف�ت اىل أن�ه «س�وف تفت�ح دعاوى
كمركية بحق املخالفني».

الس�اندة ،ملا بذلوه من جهود كبيرة يف إنجاح العملية
االمتحاني�ة يف ظ�ل توجيه�ات دول�ة رئي�س ال�وزراء
االس�تاذ مصطف�ى الكاظمي بهدف تحقي�ق ذلك  .ويف
الختام ،أكد وزير الرتبية أن الوزارة س�تواصل س�عيها
يف خدمة الطلبة جميعهم ،وستعمل عىل إنجاح العملية
االمتحاني�ة ،ألنها ثمرة العملي�ة التعليمية ،مضيفا أن
طلبتنا هم أمل العراق ومستقبله الزاهر .

التجارة :وصول  42ألف طن
من األرز األجود عاملي ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة التجارة عن وصول الباخرة (  ) EVGENIA Kاملحملة
بـ 42 .الف طن من الرز التاليندي لصالح الس�لة الغذائية  .اكدت
ذلك مدير عام الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية املهندس�ة ملى
املوسوي وقالت ان الباخرة ((  )) EVGENIA Kوصلت اىل منطقة
االدالء يف املياه اإلقليمية يوم الثالثاء يف س�اعات متاخرة من الليل
محمل�ة بـم�ادة ال�رز التايلن�دي املق�رر تجهيزه ضم�ن الوجبة
السادس�ة  .واش�ارت ان فريقا فنيا رقابيا من فاحيص املخترب يف
قسم السيطرة النوعية برشكتها ودائرة الرقابة التجارية استقلوا
سطح الباخرة يف ساعات الصباح الباكر من اليوم االربعاء لسحب
نم�اذج ال�رز بغية القي�ام بفحصه فحص�أ اوليا ومن ثم ارس�ال
النماذج اىل مخترب قس�م السيطرة النوعية املركزي العائد للرشكة
يف بغداد الس�تكمال بقية الفحوصات لبيان صالحيته لالستهالك
البشري قبل اطالق عملي�ات تجهيزه للوكالء .مبين�ة ان نوعية
الرز املس�توردة واملتعاقد عليها هي من نوعيات الرز االبيض ذات
الحبة الطويلة واملصنف من أجود االنواع العاملية .

املوانئ :ام قرص اجلنويب استقبل سفينة
حمملة بأكثر من  11ألف طن من الزيت اخلام

البصرة  /المستقبل العراقي
اس�تقبل مين�اء ام قصر الجنوبي ،الس�فينة  ALFREDرس�ت
عن�د رصي�ف رقم (  ) 2بحمول�ة (  ) 11177طنا ً من مادة الزيت
الخ�ام الفل .وقال مدير عام الرشكة العامة ملوانئ العراق فرحان
الفرطويس يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن «امليناء
الجنوبي يعمل باسترياد وتصدير البضائع والحموالت واملشتقات
النفطية واملواد الغذائية بصورة منتظمة».
وأضاف الفرطويس« ،استقبل امليناء اليوم سفينة تجارية محملة
(  ) 11177طن�ا ً من م�ادة الزيت الخام الفل رس�ت عند رصيف
رقم (  ) 2لصالح رشكة االتحاد وجرت عمليات االرس�اء وتفريغ
الحمولة بالتعاون والتنس�يق بني املالحة البحري�ة وإدارة امليناء
وشعبة الشحن والتفريغ».

ميسان :املبارشة بإجراءات التقديم
عىل عقود الـ « »1000درجة وظيفية
ميسان  /المستقبل العراقي

بارشت حكومة ميسان باجراءات التقديم عىل عقود الـ ()1000
درج�ة وظيفي�ة ضمن قان�ون االم�ن الغذائي لحملة ش�هادة (
البكالوريوس والدبلوم ) من ابناء املحافظة.
ووج�ه املحاف�ظ يف كت�اب تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
الوحدات االدارية حول تقس�يم الدرجات بينها وعىل اس�اس عدد
ونسبة نفوس كل وحدة وباالعتماد عىل احصائيات التخطيط.
واش�ار اىل ان كل وحدة ادارية (قضاء او ناحية) ستحدد حاجتها
من االختصاص�ات وفق العدد املحدد لها وبالتنس�يق مع الدوائر
والقطاع�ات الحكومية ضمن الوح�دة االدارية بما يف ذلك حاجة
االدارة املحلي�ة نفس�ها و يكون التقديم حرصا عن طريق قس�م
التشغيل يف مديرية العمل والشؤون االجتماعية يف ميسان وهناك
تفاصيل اخرى اللية التقديم س�تعلن عنها املحافظة عند اكتمال
اجراءات تحديد االعداد واالختصاصات.

4

اعالنات

العدد ( )2650االخميس  21تموز 2022

www.almustakbalpaper.net

اعالن رقم ()41
رقم الطلبية 2022/1539
تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية
()plastic cans of 20 liter for oil packing (green color

للم�رة (االوىل ) وبكلفة تخمينية مقدارها ( )360,000,000دينار عراقي
( ثالثمائة وستون مليون دينار عراقي ) وبمدة تجهيز ( 90يوم) بموجب
املواصف�ات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة الصندوق لقاء
مبلغ قدره ( )250,000دينار ( مئتان وخمس�ون الف دينار ال غري ) غري
قابل لل�رد فعىل املجهزين املختصين الراغبني باملش�اركة تقديم عروض
بالدين�ار العراقي ( م�ع مراعاة ترقيم صفحات ه�ذه العروض) ويكون
ناف�ذا ملدة ال تقل ع�ن ( 120يوم) مع ارف�اق التامينات االولي�ة والبالغة
( )3,600,000دين�ار عراق�ي ( ثالثة مليون وس�تمائة الف دينار عراقي)
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :
رقم املناقصة  /موضوعهاتاريخ الغلقـ تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم
ـ تاريخ نفاذ التامينات االولية
العناوين الرصيحة للرشكة او املكتبوتس�لم اىل اس�تعالمات الرشك�ة باغلفة مغلق�ة ومختومة مثب�ت عليها
رقمي االعالن والطلبية يف مدة اقصاها الساعة (الواحدة) بعد الظهر ليوم
( )2022/8/10ويتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور نرش االعالن مع
التقدير
مالحظة :
 1ـ يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حال عدم التزام مقدم
العطاء يف تطبيق الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه سيتم استبعاد
عطاءه مما يقيض مراعاة ذلك عند التقديم
 2ـ جلب الوثائق املدرجه ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ ـ كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ
ب ـ هوي�ة االحوال املدنية او جواز س�فر نافذ ملق�دم العطاء او من ينوب
عنه
 3ـ اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد
العطلة مبارشة
 4ـ تق�دم التامين�ات االولية باس�م الرشك�ة او مديرها املف�وض او احد
املساهمني يف الرشكة او الرشكات بموجب عقد مشاركة
 5ـ بامكان كافة ممثيل الرشكات واملجهزين املشرتكني يف املناقصة التواجد
يف مق�ر الرشكة لحضور ومتابعة فتح العطاءات م�ن قبل اللجنة وذلك يف
اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة صباحا
 6ـ يف حالة وجود مخالفات من قبل املجهزين توجه االنذارات من القسم
القانوني يف رشكتنا دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل
 7ـ تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االستجابة للمراسالت
اثناء الدراسة الفنية والتجارية للطلبيات
 8ـ تق�دم التامين�ات االولي�ة عىل ش�كل (خطاب ضم�ان او صك مصدق
او س�فتجة ) ومن املص�ارف املعتمدة العراقية داخل بغ�داد عىل ان يكون
خطاب الضمان املقدم داخل ضمن املنصة االلكرتونية وان لم يكن خطاب
الضمان داخل ضمن املنصة يهمل العطاء وحسب تعليمات البنك املركزي
 9ـ ال تت�م مطالب�ة رشكتن�ا بكتاب تس�هيل مهمة من الكم�ارك وكذلك
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة2020/1682 :
التاريخ2022/7/20/
أعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الكوت س�هام املدين يف
العقار تسلس�ل  18/3م نه�ر ضامن الواقع
يف الك�وت العائ�ده اىل املدينه (حميد س�لمان
يم�ه) املحج�وزه لق�اء طل�ب الدائ�ن (حيدر
مكي محمد)البالغ ( )50,000.000خمسون
ملي�ون دينار فعلى الراغب بالشراء مراجعة
ه�ذه املديرية خالل م�دة ( 30يوما ) تبدأ من
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات
القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:ك�وت  /خل�ف محطة
الكهرباء العقار املرقم 18/3م نهر ضامن
-2جنس�ه ونوع�ه -:ارض زراعي�ة تس�قى
بالواسطه مملوكه للدوله
-3حدوده واوصافه  :العقار يقع خلف محطة
كهرباء واس�ط و يبعد عن الشارع العام عىل
طري�ق كوت ـ بغداد و يحت�وي عىل عدة دور
س�كنية ع�دد اثنان وق�ت الكش�ف و األرض
املباعة خالية من املفروسات و املشيدات
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6مساحتة  -:حصة املدين تبلغ 18708سهم
من اصل 37416سهم
 –7الشاغل  -:الرشكاء
_8القمية املق�درة 75,000,000 :خمس�ة و
سبعون مليون دينار عراقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك  /هدى مجيد دحام
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي
 /مكت�ب بل�د والدجيل الكائ�ن يف قضاء بلد –
يف بناي�ة قائممقامية قض�اء بلد وذلك لتثبيت
اق�رارك باملوافق�ة عىل قيام رشيكك الس�يد (
ضف�اف احم�د خضر ) بالبناء على حصته
املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة ( ) 2209 / 43
مقاطع�ة (  15أب�و صف�ة ) لغرض تس�ليفه
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة
عرش يوم داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق
م�ن تاريخ االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط
حقك يف االعرتاض مستقبال .

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة2022/ 1792/
التاريخ2022/7/20/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الكوت سهام املدين
يف العقار تسلسل  71/2م 37ام هليل الواقع
يف الك�وت العائد للمدين (كاظم خرض عزيز )
املحج�وز لقاء طلب الدائ�ن (عبد الجبار مكي
محمد ) البالغ ( )15.000.000خمس�ة عرش
ملي�ون دينار فعىل الراغ�ب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديرية خلال مدة(30يوم�ا) تبدأ من
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات
القانونية عرشة م�ن املائة من القيمة املقدرة
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:ك�وت  /الك�وت
الجديده 71/2/م  37ام هليل
-2جنس�ه ونوع�ه  :أرض زراعي�ة تس�قى
بالواسطة مملوكه للدوله
-3حدوده و اوصافه :عم�وم العقار يحتوي
عىل عدة دور سكنية متناثره تعود للرشكاء و
األرض املباعة تبعد عن الش�ارع العام طريق
كوت ـ بغ�داد خلف علوه الخضر و الفواكه
و األرض املباع�ة خالي�ة م�ن املش�يدات وقت
الكشف
-4مشتمالته -:
-5درجة العمران :
-6املس�احة 193000 :سهم من اصل األعتبار
الكيل 3088000سهم
 –-7الشاغل  -:الرشكاء
-8القمية املقدرة  8,000,000 :ثمانية مليون
دينار عراقي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشي�ك  ( /احمد ناجي عبد الله ) توجب
علي�ك الحضور اىل صندوق االس�كان العراقي
فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل
قي�ام رشيكتك (رجاء عل�وان كاظم ) بالبناء
عىل حصته�ا املش�اعة يف القطع�ة املرقمة (
 ) 116 / 1746مقاطع�ة  6خ�ان الحم�اد
يف الحيدري�ة خلال مدة خمس�ة عشر يوما
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من تأريخ
نشر االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك
باالعرتاض مستقبالً .

الرضيبة واجازة االسترياد الخاصة باملادة اعاله ويتحمل املجهز مسؤولية
تجهيز وايصال املواد اىل رشكتنا
 10ـ ال تت�م املطالب�ة باي تمديدات لفرتات التجهيز املثبته اعاله الس�باب
تتعلق باخراج املواد من املوانىء
 11ـ س�يتم اس�تبعاد العطاء الذي يقل او يزيد مبلغه عن  %20من الكلفة
التخمينية الغراض االحالة
 12ـ يمك�ن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكرتوني :
www.mrc.oil.gov.iq
 13ـ يت�م اس�تقطاع ( 1000دينار) ال�ف دينار عراقي رس�م طابع لبناء
مدارس ورياض اطفال
 14ـ يتم اس�تقطاع مبل�غ ( )25000الف دينار عراقي مل�رة واحدة خالل
الس�نة من الرشكات العراقية الس�تحصال صحة صدور من غرفة تجارة
بغداد
 15ـ س�يتم نشر االعالن يف صحيفة الصب�اح الحكومية  +صحيفتني من
االتي ( الزمان  ,املدى  ,الزوراء  ,الصباح الجديد  ,البينة الجديدة  , ,املرشق ,
الرشق  ,العراق االخبارية  ,كل االخبار  ,املستقبل العراقي  ,املواطن  ,النهار
 ,الدستور  ,العدالة  ,العالم )
 16ـ يف حال رس�و املناقصة عىل احدى الرشكات املقدمة للعطاءات سواء
كان�ت عراقي�ة او اجنبية او عربية يت�م توقيع العقد يف القس�م القانوني
يف رشكتن�ا وبخالفه تلغى االحال�ة ويتم اتخاذ كافة االج�راءات القانونية
بحقها
 17ـ تتم االحالة وفق اقل االسعار للعروض املستجيبة املقدمة مع اعطاء
افضلية سعرية بنسبه ( )%10للمنتج املحيل ويف حالة تساوي املبالغ يصار
اىل تفضي�ل املنت�ج الوطني (العام ث�م الخاص) اي االحال�ة عىل الرشكات
املنتجة للمنتوج الوطني
 18ـ ال ترصف اي مستحقات اىل املجهز اال بعد جلب براءة ذمة من دائرة
التقاعد والضمان االجتماعي
 19ـ تقديم اثبات لتوفر س�يولة نقدية كش�ف مرصيف يبني حركة التدفق
املايل الخر سنة او كفاءة مالية من خالل تسهيالت مرصفية بمبلغ ال يقل
ع�ن ( )72,000,000دينار عراقي (اثنان وس�بعون مليون دينار عراقي )
وللفرتة التي تسبق تاريخ غلق املناقصة
 20ـ تف�رض غرامة تاخريية عىل املجهز ال تتجاوز نس�بة  %15من مبلغ
العق�د للعقود التي تق�ل مبالغها عن  5مليار دين�ار عراقي و %10للعقود
التي تساوي مبالغها  5مليار دينار عراقي فاكثر يف حالة عدم تجهيز املواد
بفرتة التجهيز املثبتة يف العقد
 21ـ عىل كافة الرشكات املشاركة التعهد بعدم العمل يف عقود او مشاريع
يف قطاع النفط يف اقليم كردستان العراق ويف حال وجود عقود او مشاريع
حالي�ة تتعهد الشركات بانهائها خالل ثالثة اش�هر م�ن تاريخ اعالمهم
وبخالف�ه يتم وضع ه�ذه الرشكات يف القائمة الس�وداء ويحظر التعامل
معها

اعالن
اىل الرشيك  ( /انور جاس�م عبد الل�ه ) توجب عليك الحضور
اىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافق�ة عىل قيام رشيكك (وليد جلي�ل يحيى ) بالبناء عىل
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة (  ) 100 / 279مقاطعة
 44الحريه خالل مدة خمس�ة عرش يوما داخل العراق وشهر
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط
حقك باالعرتاض مستقبالً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيكة  ( /علياء جاس�م حس�ن ) توجب عليك الحضور
اىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك
باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكتك (ايمان تكليف خضر ) بالبناء
على حصته�ا املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة ( ) 116 / 507
مقاطعة  6خان الحماد يف الحيدرية خالل مدة خمس�ة عرش
يوما داخل العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبالً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيكة  ( /رقيه ش�اكر عب�د ) توجب عليك الحضور اىل
صندوق االس�كان العراق�ي فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك
باملوافقة عىل قيام رشيكك (عماد عدنان خزعل ) بالبناء عىل
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة (  ) 116 / 3353مقاطعة
 6خان الحماد يف الحيدرية خالل مدة خمسة عرش يوما داخل
العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبالً .

د  .عائد جابر عمران
وكيل املدير العام

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد/ 2262 :ب2022/
التاريخ 2022/7/20:
املدعيه/صربيه كريجف محيسن
املدعي عليه/دوخه سهيل ياسني
اعــــــــــالن
اقام�ت املدعي�ه صربي�ه كريجف محيس�ن الدع�وى املرقمة
اعلاه تطل�ب دعوت�ك للمرافع�ة و الحكم عىل العق�ار املرقم
1877/2م44الس�فحة وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار
مختار منطقة حي الجهاد (أحس�ان عليوي عبد الحسني) و
كت�اب مركز رشطة حي الجهاد بالعدد  8848يف 2022/7/7
لذا تق�رر تبليغك بمضمون عريضة الدع�وى املرقمة /2262
ب 2022/و نشر بصحيفتني محليتني لذا اقتىض حضورك يف
ي�وم املرافعة  2022/8/4و يف حال عدم حضورك س�وف يتم
السري يف اجراءات الدعوى غيابيا بحقك
القايض
ياسني خرض الدريعي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت مني الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة  2090706العدد /6
يف  2021/12/27الصادرة من متوس�طة الرافدين املس�ائية
املعنون اىل رئاسة استئناف املثنى االتحادية باسم فالح جميل
عبد فليح من يعثر عليها االتصال عىل الرقم 07812298093

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الرصافة
رقم االضبارة 2021 / 2435 :
التاريخ 2022 / 7 / 20 :
اىل  /املنف�ذ علي�ه  /صلاح اس�ماعيل
سلمان
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من اش�عار
القائ�م بالتبلي�غ ان�ك مجه�ول مح�ل
االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت
او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبلي�غ عليه
واس�تنادا للمادة  27م�ن قانون التنفيذ
تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية
التنفي�ذ الرصاف�ة خالل خمس�ة عرش
يوما تب�دا من اليوم التايل للنرش ملبارشة
املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة
ع�دم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية
باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون:
املنفذ العدل
جعفر مالح مهدي
اوصاف املحرر :
تقدي�م كفي�ل ضام�ن لدي�ن االضبارة
التنفيذي�ة املرقم�ة  2021 / 2435وفق
احكام املادة  30من قانون التنفيذ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
اىل الرشيك�ة  ( /هظيم�ه عبد الحس�ن
محس�ن ) توج�ب علي�ك الحض�ور اىل
صندوق االس�كان العراقي فرع النجف
وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام
رشيكك (صبار جاس�ب فدعم ) بالبناء
عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة (
 ) 116 / 4602مقاطعة  6خان الحماد
يف الحيدري�ة خلال مدة خمس�ة عرش
يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق
من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف
يسقط حقك باالعرتاض مستقبالً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
((اعالن ))
تعل�ن عمادة الكلية التقنية الهندس�ية
النجف ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية وفق
بيع وايجار أموال الدولة رقم  ٢١لس�نة
 ٢٠١٣املعدل وكاالتي :ـ
تأجير الن�ادي الطالب�ي ومس�احته
 ١٠٨م ٢لغ�رض بي�ع ان�واع املأك�والت
واملرشوب�ات .فعىل الراغبني باالشتراك
مراجعة الوح�دة املالية يف كليتنا لغرض
االطلاع على الشروط علـ�ى ان يقدم
كتاب يؤي�د ب�راءة ذمته م�ن الرضيبة
وهوي�ة االح�وال املدني�ة او البطاقـ�ة
الوطني�ة وبطاقة الس�كن وكتاب عـدم
محكومية وهوية غرفة التجارة وهوية
الصحة الدولية ( النس�خ االصلية ) مع
استنس�اخ ألرفاقها يف امللف الخاص به
 ..على ان يدف�ع التأمين�ات القانوني�ة
البالغـة  ٪ ٢٠مـن القيمـة التقديريـة .
علما ً ان موعد اجـراء املزايدة بعد مرور
 ١٥يوم م�ن اليـوم الت�ايل لنرش االعالن
يف الجريدة الرس�مية وس�تجري املزايدة
يف مبن�ى الكليـ�ة التقني�ة الهندس�ية
النج�ف الس�اعة الع�ارشة صباح�ا ً ويف
حالة تكـون املزاي�دة يف يوم الجمعة او
عطل�ه يم�دد اىل اليـوم الت�ايل ويتحمل
من ترس�ـو علـيـه املزايدة اجور النرش
واالعالن  .عميد الكلية التقنية الهندسية
النجف
ا.م.د حسنني غني حميد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد /882 :ج2022/3
التاريخ 2022/4/13 :
اعالن
اىل املتهم املحكوم غيابيا  /س�يف هادي
جبار
اص�درت محكم�ة جنح النج�ف حكما
غيابيا بحقك يف الدعوى املرقمة ( /882
ج )2022/3يف  2022/4/11واملتضمن
الحك�م بالحب�س البس�يط مل�دة س�نة
واحدة اس�تنادا الحكام املادة /1/456أ
م�ن قان�ون العقوبات رقم  111لس�نة
 1969املع�دل وكذلك اص�دار امر قبض
وتح�ري بحقك ولك ح�ق االعرتاض عىل
الق�رار بع�د تبليغك عن طري�ق االعالن
والنشر بواس�طة جريدتني رس�ميتني
محليتني ويف حالة عدم االعرتاض يعترب
الحك�م الغيابي بمثابة الحكم الوجاهي
بعد مرور ثالثة اشهر من تاريخ النرش
القايض
رعد رزاق التميمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد  /2101ش2022 /
التاريخ 2022 /7 /17
اعالن تبليغ بالحكم الغيابي
اىل املدعى عليه سجاد عودة بدن
أص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا بالعدد
 /2101ش 2022 /املؤرخ 2022 /7 /6
ال�ذي يقضي بتايي�د حضان�ة االطفال
ن�ور الله ونور اله�دى وملجهولية محل
إقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ
واش�عار مخت�ار واختياري�ة منطق�ة
الكوف�ة الجمهوري�ة فقد تق�رر تبلغك
اعالنا بصحيفتني يوميتني بقرار الحكم
الغياب�ي ولك ح�ق االعتراض والتمييز
خلال املدة القانونية وبعكس�ه س�وف
يكتس�ب القرار الدرج�ة القطعية وفق
القانون
القايض
جواد عبد الكاظم مجيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
مديري�ة ش�ؤون االح�وال املدني�ة يف
الديوانية
اق�ام املدع�ي جاب�ر عزي�ز مح�ي طلبا
لتبدي�ل لق�ب وجعله الش�مري بدال من
كراغ�ول فم�ن لدي�ه ح�ق االعتراض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل خمس�ة
عرش يوما م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه
س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وف�ق احكام
امل�ادة  22من قان�ون البطاقة الوطنية
رقم  3لسنة 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير ع�ام االح�وال املدني�ة والجوازات
واالقامة

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  /5560ب2021 /3
التاريخ 2022 /7/ 20
اعالن
إىل املدعى عليه محمد صقر محمد
أقام املدعي الس�يد مدي�ر بلدية النجف
اضافة لوظيفته الدعوى البدائية املرقمة
أعاله والتي يطل�ب فيها الحكم بإبطال
كاف�ة قيود العق�ار املرق�م 3 /62812
حي امليالد وإعادة تس�جيله باسم دائرة
املدع�ي أعلاه إضافة لوظيفت�ه ونظرا
ملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح
املبلغ القضائي وأش�عار كل من مختار
الش�هداء  3/كاظ�م ش�بيب الخزعلي
ومخت�ار ح�ي الش�هداء  4/مش�عان
م�وازي الجب�وري ومختار الش�هداء 3
لعيب�ي كاظ�م الحي�دري علي�ه قررت
هذه املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني
محليتين يوميتين بموع�د املرافع�ة
املص�ادف يف يوم  2022 /8 /2الس�اعة
التاس�عة صباح�ا وعند ع�دم حضورك
أو ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1169 :ب2022/3
التاريخ 2022/7/20
اىل املدع�ى علي�ه ( :كري�م عب�د االمير
حسن)
اعالن
اقام�ت املدعي�ة باس�مه محمد حس�ن
محم�د الدعوى البدائي�ة املرقمة ااعاله
والت�ي تطلب فيها الحكم بوضع الحجز
االحتياطي عىل السيارة املرقمة 59982
ا النجف خصويص نوع هونداي اكسنت
مودي�ل  2017ابي�ض الل�ون والحك�م
بتس�ديد ب�دل الكفالة م�ع املرصوفات
االخ�رى بخص�وص الق�رض الخ�اص
باملركب�ة اعلاه مبلغا مق�داره ثمانية
وعرشون مليون وثالثمائة وس�تة االف
دين�ار ولثبوت مجهولي�ة محل اقامتك
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار
مختار الحويش حس�ن هادي شيروزة
لذا قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالنا
بصحيفتني محليتني يوميتني للحضور
يف موع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم
 2022/7/26الس�اعة التاسعة صباحا
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الهادي هاني الشمري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  / 1458 /ش2022 / 4
التاريخ 2022 / 7 / 20 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( محمد سليم طاهر)
أصدرت ه�ذه املحكمة قرارها بالدعوى
املرقمة  / 1458ش 2022 / 3يف 4 / 20
 2022 /غيابيا ً بحقك والقايض التفريق
للهج�ر من املدعية س�هاده عيل عمران
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار حي
الرضوية املناذرة قررت املحكمة تبليغك
بالقرار بواس�طة صحيفتين محليتني
يوميتني ولك ح�ق االعرتاض عىل القرار
الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه
يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد/2105 :ب2022/5
التاريخ 2022/7/4
اعالن
اىل  /املدع�ى علي�ه ( محس�ن حمي�د
محسن )
اقام املدعني ( س�يف وعمار وزينة ولينا
وزه�راء اوالد محم�د رزاق ) الدع�وى
البدائي�ة املرقم�ة اعاله والت�ي يطلبون
فيه�ا ( الحك�م بابط�ال كاف�ة القي�ود
الخاص�ة بالعق�ار املرق�م 3/51431
الالحقة لقي�د مورثهم املرح�وم محمد
رزاق واعتبار قيده ثابت الحكم ولثبوت
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي واشعار مختار الجديدة
 2عاد عبد الحسين هل�ول عليه قررت
هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني
يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم
 2022/7/2الس�اعة التاس�عة صباحا
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب
عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل عبد الرضا حسن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة 2022/296 :
التاريخ 2022/5/17 :
اعالن
اىل املنفذ عليه  /مصطفى حيدر رشيد
لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول
مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او
مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ
عليه واس�تنادا للم�ادة  27م�ن قانون
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف
مديرية تنفيذ املش�خاب خالل خمس�ة
عشر ي�وم تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش
ملبارشة املعاملات التنفيذية بحضورك
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديري�ة باج�راء التنفيذ الجبري وفق
القان�ون حس�ب اش�عار مخت�ار حي
العسكري محمد عبد الكاظم العبودي
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني
اوصاف املحرر
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«أينشتاين عىل شاطئ البحر» ..نشوة املشاهد يف مهرجان برلني

سمير رمان

ش�هد املرسح الرئيسي يف مهرج�ان برلينBerliner /
ً
أخيرا ،ع�رض نس�خة جدي�دة م�ن أوبرا
،Festspiele
«أينش�تاين على ش�اطئ البح�رEinstein on the/
 ،»Beachالتي ألفها املوس�يقي األمريكي فيليب موريس
غالس Philip Morris Glass /عام  ،1976وأصبحت من
كالسيكيات األوبرا.
يف هذه النس�خة من األوبرا ،تجرأ بع�ض املخرجني عىل
ّ
تخط�ي مرسح ما بعد الدراما ،ومنهم املخرجة س�وزانا
كينيدي ،والفنان ّ
الرس�ام ماركوس زيل�غ ،اللذان أقدما
على ابتكار مقارب ٍة جديدة تناولت هذه املرّة أوبرا .ومن
ناحي� ٍة أُخ�رى ،فق�د تبنى عملي�ة إنتاج األوب�را ٌّ
كل من
مهرجان فينيسيا وبرلني.
النس�خة األوىل من أوبرا «أينشتاين عىل شاطئ البحر»،
الت�ي ش�ارك يف تأليفها ع�ام  1976روبرت ويلس�ون/
 ،Robert Wilsonوفيلي�ب موريس غلاس ،جلبت لهما
ش�هرة العباق�رة .وخضع�ت األوب�را ذاته�ا م�راتٍ عدة
ملحاوالتٍ من التحديث والتجديد ،جاء ختامها عىل خشبة
مرسح  .Haus Dea Berliner Festspieleأما آخر عرض
لها فكان يف  14مارس /آذار من عام .2014
تميزت نس�خة األوبرا األصلية ،التي ش�ارك يف إظهارها
إىل الوجود الش�اب املصاب بالتوحد ،كريس�توفر نويلز،
إىل جان�ب مصمّ�م الرقصات املبدع ،لوس�يند تش�ايلدز،
بح�ركاتٍ بطيئ�ة تكاد تك�ون طقوس�ية ،جعلتها تقود
قمم
بدور منوّم مغناطييس يدفع بمش�اعر املش�اهد إىل ٍ
رائعة من النشوة.
األمر امله ّم الرئيس الذي قام به ٌّ
كل من س�وزان كينيدي،
ومارك�وس زيل�غ ،رشيكه�ا يف جميع أعماله�ا األخرية،
إيج�اد صيغ� ٍة ثقافي�ة مع�ارصة تتلاءم م�ع تقنيات
األق�راص املدمجة ثالثية األبعاد ،وم�ع تصاميم الفيديو

ّ
يتشكل عرب
عنرص فيها
عىل شبكات اإلنرتنت ،حيث كل
ٍ
تكرار الرسم نفسه .وكان لويس أراغون أوجز يف توصيف
األوبرا يف السبعينيات ،بقولهّ :إنها حلم سوريايل متجسّ د
فعًل�اً  :أربعة فصو ٍل ،وجزء واحد بمس�ميات «القطار»،
«املحكمة»« ،الس�جن» ،و»الرقص»« ،سفينة الفضاء»،
وبني الفصل والذي يليه يستمتع النظارة بفقرات تسلية
سجن ،أو محكمة.
أوركسرتالية ،Knee Play /من دون
ٍ
ّ
كل يش ٍء يف هذه املرسحية ليس كما يعتقد املش�اهد ،بل
ّ
ف�كل يشء جاء كما
ربم�ا يكون العكس ه�و الصحيح:
ّ
فاملتوقع من املش�اهد ،وقد بلغ ش�عور
يج�ب أن يكون:
ً
ّ
يخصه هو
النش�وة ،أن يضع موضع التنفيذ ش�يئا م�ا
نفس�ه .قبل خمسين عامً �ا ،كان ه�ذا األمر مس�تج ًدا
ّ
ولكن�ه كان نقطة
على املرسح ،ويف ه�ذا نقطة ضعفٍ ،
قو ٍة بالنس�بة ملرسحية ويلس�ون ،التي استمرت خمس
ً
مس�احة واس�عة من
س�اعاتٍ  ،تارك�ة لخيال املش�اهد
م�كان إىل آخر:
من
بالتحرك
الحري�ة ،وتركت ل�ه الخيار
ٍ
فقد ُترك للمشاهد حرية الدخول والخروج وقت يشاء.
جعلت س�وزان كينيدي من أوبرا «أينش�تاين» مغامرة:
صحيح ّأن�ه يف إمكان الجمهور البق�اء يف القاعة ،إال ّ
ٌ
أن
األفض�ل له أن يصع�د إىل املسرح ،حي�ث ال يشء ثابتا.
وحده�م أعض�اء فرق�ة ب�ازل املوس�يقية فينيك�س/
 Phoenixه�م من يبقون عىل الخش�بة طيل�ة العرض.
وعىل خش�بة املرسح الدائرية الدوارة يسير فنانون من
برلين إىل جانب أعض�اء فرق�ة Basler Madrigalisten
 Raphael Immoosللغن�اء ،وكذل�ك املش�اهدون ال�ذي
يرغب�ون يف االنضم�ام إليهم .يمكن وق�ف هذه الحركة
األبدي�ة بالجلوس عىل صخور صغرية ّ
ش�كلت جز ًءا من
ٍ
الديك�ور ،وقد غطي�ت بقماش تزين�ه نقوش من عرص
ما قبل التاريخ .بني صخور افرتاضية مش�ابهة ،يمكنك
زي�ارة منش�آت «أن�ا ـ  .»I amه�ذه الجول�ة يف العال�م
االفرتايض التي تس�تمر مل ّدة نصف س�اعة ،والتي س�بق

أن عرضه�ا قبل ع�ام يف طوكيو الثنائ�ي كينيدي وزيلغ
بمش�اركة فنان الفيدي�و رودريك بريس�تيكرRodrik /
 ،Bierstekerأصبح�ت مقدم�ة ملرسحي�ات تع�رض يف
القاعات املجاورة.
بشك ٍل عام ،يمكن القول ّ
إن جميع أعمال سوزان كينيدي
األخرية التي صنعتها بالتعاون مع زيلغ كانت عبارة عن
مقدمة ألوبرا «أينش�تاين» .عىل غرار فيلم «جيس�يكا ـ
التجسّ د» ،حيث تقوم جيسيكا برحل ٍة ال يعرف املشاهد إن
ٍّ
افرتايض
عالم
كانت إىل حيا ٍة من حيواتها السابقة ،أو إىل ٍ
ما ،وجاء عمل س�وزان كينيدي التي تحاول عىل املرسح
أن تعي�د إنت�اج ما يجري يف أذهان أولئ�ك الذين يقضون
معظ�م أوقات حياتهم أم�ام شاش�ات الكمبيوترات .يف
«أنا ،»I am /يجد املش�اهد نفسه يف متاه ٍة صغرية ،هي
ً
زاوية
عبارة عن لوحات بالزمية عديدة .يختار املش�اهد
من الزوايا ،فيضع نظاراتٍ وسماعات أذن ثالثية االبعاد،
انطالق رس�مت عىل األرض،
وم�ن ث ّم يقف عىل منص� ٍة
ٍ
ويرح�ل إىل غابة ما م�ن غابات املايض الس�حيق ،حيث
ً
فجأة
األعش�اب العمالقة ،والش�جريات ،وحيث يش�تعل
لهبٌ موقد .جميعها معلّ ٌ
قة يف الهواء فوق األرض ،وتبدو
ً
واضحة ّ
يلفها الغموض لدرج ٍة يستحيل معها عدم
كلّها
تصديقها .بعد الغابة ،أمام املش�اهد رحلة إىل ش�واطئ
مريخية ،أو إىل أوابد أرضية .ويف حني يقف املش�اهد عىل
ثق�ة مطلقة ّأنه يف حرك ٍة دائمة
األرض ،فإنه يكون عىل ٍ
تصيبه بما يشبه الغثيان وهو يصعد أو يهبط مرتفعات
وهمية.
ّ
كل م�ا نراه يف نظارات الواقع االفترايض ثالثي األبعاد:
فوهات براكني ،وعدسات مناظري عمالقة ،وكذلك جناح
أوراكل Oracle /املليء باملع�ادالت والصي�غ الرياضية،
سيظهر يف ديكورات «أينشتاين» ّ
وكأنه بحجمه الطبيعي.
س�يبدأ الفنان�ون يف التجول وس�ط مناظ�ر طبيعية من
فترة ما بعد األرض وهم يحدقون يف عيون املش�اهدين،

اعالن

تعلن الرشكة العامة لتسويق االدوية
واملستلزمات الطبية عن اعالن ملحق
للمناقصة العامةMED 1-2022Aa :
ال�ذي يتضمن تمدي�د املناقصة انفا
ليكون تاريخ الغلق  2022/8/4بدال
من 2022/7/24
عىل موقعنا :
www.kimadia.iq
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  / 1924 /ش2022 / 4
التاريخ 2022 / 7 / 20 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( محمد رضا محمد صاحب)
أص�درت هذه املحكمة قراره�ا بالدعوى املرقم�ة  / 1924ش/ 4
ً
غيابي�ا بحق�ك والق�ايض تايي�د حضانة
 2022يف 2022 / 5 / 30
الطفلة س�ارة للمدعية والء فالح محسن وملجهولية محل اقامتك
وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار حي العباسية املركز
النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة صحيفتني محليتني
يوميتني ولك حق االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية
وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض حكم شاكر ابو طبيخ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشي�ك صادق كاظم حمزه توج�ب عليك الحضور إىل صندوق
اإلس�كان العراقي ف�رع النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل
قيام رشيكك حس�ن مدفون حنتي بالبناء عىل حصته املش�اعه يف
القطعه  51434/3حي النداء خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل
العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف
يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /2557ب2022/4
التاريخ 2022/7/20
اىل املدعى عليه  /محمود عباس محمد تقي
اق�ام املدع�ي احمد جعفر محمد تق�ي الدعوى البدائي�ة املرقمة
اعلاه والتي يطلب فيها الحك�م بتمليكة تمام س�هامك يف العقار
املرقم  1272املرشاق ولثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي يف محكمة اس�تئناف بغداد الكرخ واش�عار مختار
محل�ة  603ناحية املنصور ح�ي املتنبي محمد مجي�د عبود عليه
قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتني رس�ميتني محليتني
يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف  2022/8/3الس�اعة التاسعة
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا سوف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض حربي طارش لفته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد وصل االمانة الصادر من مديرية بلدية الرميثة وحس�ب كتاب
مكت�ب التحقيق القضائي يف الرميث�ة  8745يف  2022/7/20ومن
يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري
العدد :مجدد17101 /
التاريخ 2022/7/20 :
اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس
ت

رقم
العقار

اسم
المحلة

جنس
العقار

بيانات العقار

اسم طالب
التسجيل

1

1704

مشراق

دار

10/25ب

هيثم كاظم
محمد

تنفي�ذا الح�كام املادة ( )1م�ن املادة ( )50مك�رره من قانون
التسجيل العقاري
رق�م ( )1971املعدل فق�د تقرر االعالن عن مبارشة التس�جيل
باجراءات التس�جيل املجدد للعق�ارات املبينة اعاله وفق احكام
امل�ادة ( )3من املادة ( )45م�ن القانون املذكور فعىل من يدعي
امللكي�ة او اي حقوق عقارية يف ه�ذه العقارات املذكورة اعاله
تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل ثالثني يوما من
تاريخ النرش االعالن والحضور يف موقع العقار الساعة العارشة
م�ن صباح يوم الت�ايل النتهاء مدة االعالن وذل�ك الثبات ادعائه
بمختلف وس�ائل االثبات عند اجراء الكشف املوقعي عىل العقار
م�ن قبل لجنة تثبي�ت امللكية وبحضور املجاوري�ن الذين تقرر
اللجنة حضورهم
الحقوقي  /هادي مصيلح الزهريي
مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة /95 :ت2020/
التاريخ 2022/6/21 :
اعالن
اىل املدين املنفذ عليه  /مسلم رياض مظلوم
لقد تحقق لهذه املديرية من انك مجهول محل االقامة حس�ب
رشح املبلغ املفوض احمد مسلم صالح واشعار مختار منطقة
شالل الشاطي املدعو منشد عبد عيل درويش واملرفق مع كتاب
مرك�ز رشطة املش�خاب بالع�دد  3465يف  2020/1/16وليس
ل�ك موطن دائم او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ عليه
واس�تنادا للم�ادة  27م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا
بالحضور يف مديرية تنفيذ املش�خاب خالل خمس�ة عرش يوم
تب�دأ من الي�وم التايل للنشر لتبليغك بالحض�ور ويف حالة عدم
حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باالج�راءات التنفيذية بحقك
وفق القان�ون بخصوص قرار الحكم املرق�م /550ش2019/
يف  2019/12/17الص�ادر من محكمة االحوال الش�خصية يف
املش�خاب املتضمن الزامك بتس�ديد نفقات الدائن�ة دعاء جواد
بايش
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني

وأصواتهم املالئكية تصدح «واحد ـ اثنان ـ ثالثة ـ أربعة
ـ خمس�ة ـ ستة ـ سبعة /دو ـ ري ـ مي ـ فا ـ صول ـ
ال ـ يس» .البعد البرشي ملا يحدث عىل املرسح يأتي فقط
ً
متأرجح�ة عىل حب ٍل .تلعب الغريزة
ماعز حية تثغو
من
ٍ
البرشية البدائية دورها ،فيبدأ املشاهدون التوجه صوب
نار أرضمت قرب خيم ٍة كخيام السائحني.
ٍ
م�ع تغّي�رّ املناظ�ر الطبيعي�ة الخالب�ة ،الت�ي تخلقه�ا
ً
إس�قاطات ضوئية ،تتغيرّ
أيضا موسيقى فيليب غالس
الساحرة .عىل مدار ثالث ساعات ونصف الساعة ،يميش
ّ
وكأنه�م وقع�وا تح�ت تأثري
املش�اهدون وراء املؤ ّدي�ن،
قيثارة س�احر .تؤدي عازفة الكمان الهولندية (دياماندا
درامّ) ً
عزف�ا منف�ر ًدا عىل الكم�ان .وقب�ل النهاية فقط
يمك�ن مالحظ�ة ثمّة قل�ق غامض ،فيقول لس�ان حال
املشاهد« :أشعر ّ
أن األرض تتحرك ،وأشعر ّأنها عىل وشك
السقوط».
جاء تصميم الرقصات التي أبدعتها لوس�يندا تش�ايلدز
الفت�ة للنظر ،منحت املش�اهد ،حرف ًيا ،ش�عورًا بارتباط
الزم�ن باملكانّ ،
فكل حرك ٍة م�ن حركاتها تتكرّر طويلاً ،
وتتغري تدريج ًيا ،فيتج ّدد املش�هد كليًّ�ا .ولهذاّ ،
فإنه من
املس�تحيل أن يغم�ض املش�اهد عيني�ه أمام ه�ذا األداء
األسطوري :فعندما يبلغ النشوة من املوسيقى ويصيبه
نوع إىل آخر)
الخدر ،عندها يعلم أن تحوّله (االرتقاء من ٍ
يحدث فعلاً  ،وعندها سيحاول جا ًّدا متابعة هذا التحوّل.
كي يستطيع املرء تقييم مثل هكذا عمل ،عليه أن يتابعه
م�ن دون انقطاع .غري ّ
أن اإلنس�ان املعارص ،الذي يظهر
الذكي،
يف أعمال كينيدي األخيرة ،يعيش يف عالم هاتفه
ّ
ً
أحيانا ليسترق النظر إىل املرسح .هذه ليس�ت
فيرتك�ه
بديهة مسلمة بالنس�بة ألي مرسح ،أو مهرجان ،ولكن
إذا قبلن�ا ه�ذا التموض�ع الجديد الذي يظهره املش�اهد
العصري ،سنكتش�ف ّ
بأن مرسحي�ة كيني�دي الجديدة
أخذت ّ
كل يش ٍء يف عني االعتبار ،وبصورة تقارب املثالية.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة /407 :ت2022/
التاريخ 2022/6/21 :
اعالن
اىل املدين املنفذ عليه  /مصطفى حيدر رشيد
لقد تحقق له�ذه املديرية من انك مجهول محل االقامة
حس�ب رشح املبلغ املفوض احمد مسلم صالح واشعار
مختار منطقة حي العسكري املدعو محمد عبد الكاظم
العبودي واملرفق مع كتاب مركز رشطة املشخاب بالعدد
 11885يف  2022/6/16وليس لك موطن دائم او مؤقت
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة
 27م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف
مديري�ة تنفيذ املش�خاب خالل خمس�ة عشر يوم تبدأ
م�ن اليوم التايل للنرش لتبليغ�ك بالحضور ويف حالة عدم
حضورك س�تبارش هذه املديرية باالج�راءات التنفيذية
بحق�ك وفق القانون بخصوص قرار الحكم املرقم /57
ب 2022/يف  2022/3/31الص�ادر م�ن محكمة بداءة
املش�خاب املتضمن الزامك بتس�ديد الدين البالغ خمسة
ماليني دينار الدائن موفق يوسف حمودي
املنفذ العدل
عماد بجاي الحمداني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املشخاب
العدد /57 :ب2022/
التاريخ 2022/5/29 :
اعالن
اىل املدعى عليه مصطفى حيدر رشيد
اص�درت هذه املحكمة قرارها يف الدعوى املرقمة ( /57
ب )2022/يف  2022/3/31القايض الحكم بالزام املدعى
علي�ه مصطفى حيدر رش�يد بان ي�ؤدي للمدعي موفق
يوس�ف حمودي مبلغا قدره خمس�ة ماليين دينار عن
قيمة بيع اجهزة كهربائية حكما غيابيا قابال لالعرتاض
واالس�تئناف والتميي�ز وتحمي�ل املدع�ى عليه الرس�وم
واملصاريف القضائية ومنها اتعاب محاماة وكيل املدعي
املحام�ي ذو الفقار الفتلاوي وملجهولي�ة محل اقامتك
حسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار محل اقامتك
علي�ه قرر تبليغك بالقرار بصحيفتني يوميتني محليتني
ولك حق االعرتاض واالستئناف والتمييز عىل الحكم خالل
خالل املدة القانونية ويف حالة عدم اعرتاضك او بالطعن
بالقرار بطريق االستئناف او التمييز وفق القانون سوف
يكتسب الحكم اعاله بحقك درجة البتات
القايض
سجاد محمد اسماعيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2022/1371 :
التاريخ 2022/7/20 :
اىل املنفذ عليه  /وعد ابو اللول حسني
لقد تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي
لهذه املديرية واشعار مختار حي القاسم  1انك مجهول
مح�ل االقامة وليس لك موط�ن دائم او مؤقت او مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه واستنادا للمادة  27من قانون
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ
النجف خالل خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعاملات التنفيذية بحض�ورك ويف حالة عدم
حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي
وفق القانون
املنفذ العدل
احمد حسن داخل
اوص�اف املحرر قررت املحكمة الحك�م اوال الزام املدعي
عليه وعد ابو اللول حسني بتاديته للمدعيه رحيل كسار
رايض نفقة ماضية مبلغا قدره مائة الف دينار ش�هريا
ملدة سنة سابقة لتاريخ اقامة الدعوى يف 2022/1/10
ثانيا الزام املدعي عليه بتاديته للمدعية نفقة مس�تمرة
بواقع مائة وخمس�ون ال�ف دينار ش�هريا واعتبار من
تاريخ اقامة الدعوى يف  2022/1/10وللمستقبل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  :حجة وفاة 2556 /
التاريخ 2022/7/20
اعالن
اىل املدعو  /عباس حسني كريم
اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة (فاطمة عيل غاف�ل ) طلبا اىل
ه�ذه املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق
املدعو (عباس حسين كريم ) قررت املحكمة تبليغك يف
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام
م�ن تاريخ نرش االعلان وبخالفه س�يتم النظر بالطلب
وفق القانون
القايض
حسني عباس سمني

انت العراق..
رياض احمد إبراهيم
َهيج ب َ
رتبك الساميات العاليات
ِ
َ
َ
ونشد نشيد الروح بالباليات
َ
الج َ
ياوطن ُ
رح الكسري
حييت روحي وحرقت ما فيها
من شوق يميل ا َ
ِلك خاليا
َ
ٌ
أرضك الساميات
زعمت بأنك ال تملؤ
وأنت لها غري مُ باليا
َطق َطق قدميك يا عايلَ املقام
دونك املقام ناصيا
َ
أنت::أنت ::العراق ومن غريك لهو
الساميات متدنيا ْ
ُ
بغربتي
عارشة أوطانا ً ٌكثار
ِ
َفلم أجد َهوائا ً َك َ
هواك يوالئم الريا
َعراق أملجد وأملسحبات البيض
ْ
والقاف وألقافيا
َ
ضائن عىل َ
ض َ
ً
أعربة
ادك من عراق
َ
وجدت بأعرابيا
عرق ألتاريخ اصالت ُه من طائا ً
أنت العراق ِب َ
َمن َيحمل أسمك علي ِه ْ
أن يصليا
َ
مافيك من الحسان
ركعاتاٌ بكثر
َ
حتى يعلو كما أنت َعاليا
انت العراق..

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4784 /ش2022/1
التاريخ 2022/7/20
اعالن
املدعى عليه  /حسني محمد عبد اللطيف
اقام�ت املدعية صابرين حبيب علوان الدعوى بالعدد
/4784ش 2022/1والتي تطلب فيها نفقة مستمرة
لالطفال وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مختار حي الرباكية القدس الكوفة
عليه ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بواس�طة صحيفتني
محليتني يوميتني وعليك الحضور امام هذه املحكمة
يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املوافق ي�وم 2022/8/2
الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او
ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حميد جخم علوان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش10797 /
التاريخ 2022/7/19
اعالن
بن�اء عىل الدع�وة املقامة من قبل املواطن (حسين
خضير عب�اس ) طلبا لغ�رض تبديل لقب�ه وجعله
(املعم�وري) بدل من (الحرام�ي) فمن لديه اعرتاض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خلال مدة اقصاها خمس�ة
عشر يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية يف
الدع�وى وفق احكام امل�ادة ( )22من قانون البطاقة
الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم
 24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
ق�دم املواط�ن (داخل حس�ن غافل) طلب�ا اىل هذه
املديري�ة يطلب فيه تس�جيل اللقب يف قيده وجعله(
الربكات) بدال من (فراغ) وعمال باحكام املادة ( /24
ثانيا ) من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لسنة 2016
املعدل تقرر نرش الطلب باحدى الصحف املحلية فمن
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة عرشة
ايام من تاريخ النرش وبعكس�ه سوف ننظر يف الطلب
حسب االصول
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
إىل الرشي�ك زه�راء خضري عبد الحسين توجب عليك
الحضور إىل صندوق اإلس�كان العراق�ي فرع النجف
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ه عىل قي�ام رشيكك
يحي�ى عبي�د ع�واد بالبناء على حصته املش�اعه يف
القطع�ه املرقم�ه  32065/3ح�ي امليلاد خالل مده
خمس�ه عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق
من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك
باالعرتاض مستقبال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
إىل الشركاء زينب صادق م�رزه و فاطمه عبد االمري
عب�د النبي و مزم�ل صادق م�رزه اقتىض حضوركم
إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض اص�دار اج�ازه بناء
للعقار املرقم  57653/3حي النداء خالل عرشه ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم اسم طالب
االجازه ميعاد لطيف ابراهيم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن
إىل الرشي�ك بتول محمد باقر اقتىض حضورك إىل مقر
بلدي�ة النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم
 73677/3ح�ي امليلاد خلال عرشه اي�ام وبخالفه
س�تتم اإلجراءات دون حضورك اس�م طالب االجازه
حسني عيل جاسم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة الخريات
العدد /451ب2022/
التاريخ 2022/7/17
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه حي�در محمد جاس�م يس�كن كربالء
الخريات  /الفيادة مجهول محل االقامة حاليا
بناء عىل الدعوى املقامة امام هذه املحكمة بالعدد اعاله
م�ن قبل املدع�ي ثامر مرزوق كاظم وال�ذي يدعي فيها
مشغولية ذمتك بمبلغ عرشة ماليني وثمنمائة الف دينار
له وحس�ب الكمبيالة املبرزه وملجهولية محل اقامتك
حس�ب اش�عار مختار منطق�ة الفيارة املختار ش�اكر
مجيد كاظم يف  2022/7/24لذا قررت املحكمة تبليغك
اعالن�ا بصحيفتني يوميتني رس�ميتني بالحض�ور امام
هذه املحكمة بموع�د املرافعة املص�ادف 2021/7/23
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك ستجري
املرافعة بحقك غيابا وفقا للقانون
القايض
سجاد حبيب داخل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد2022/6486:
التاريخ 2022/7/20:
نرش اعالن
قدم�ت املس�تدعية (فرات احم�د خليل) طل�ب اىل هذه
املحكم�ة تطل�ب فيه اص�دار حج�ر وقيموم�ة لزوجها
املفق�ود (محم�د عبدالغفور حميد) وال�ذي فقد بتاريخ
 2013/9/13عليه واس�تنادا لقانون رعاية القارصين
ق�ررت املحكم�ة نشره بصحيفتين محليتين لغرض
التثبت من حياة املفقود.
مـــــــــــع التــقــــــــديـــــــر...
القايض
كاظم متعب داود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�د س�ند العق�ار املرق�م  79925/3العروب�ه باس�م
صبيح�ه عبد الحسين جابر من يعثر عليه تس�ليمه إىل
جهة اإلصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فق�دت الوصوالت الص�ادره من بلدي�ه النجف واملرقمه
491784و  491787باسم طيف عصام سلمان من يعثر
عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
إىل الرشي�ك رضا عبد الصاحب جعف�ر اقتىض حضورك
إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار
املرقم  66789/3ح�ي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه
ستتم اإلجراءات دون حضورك اسم طالب االجازه حيدر
ناجح حسني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء
العدد /25استمالك2021/
التاريخ2022/7/19:
إىل  /املس�تملك منه�م كل م�ن  -1 /جميل�ه عبد الرزاق
محم�ود  - ۲فاطم�ه إبراهيم عبد ال�رزاق  -۳محمود
طال�ب محمد  - 4محمد طالب محمد  - 5فاطمه محمد
عب�د الخال�ق  -6حس�ام ق�وام حس�ن  -۷كامل�ة قوام
حس�ن  -۸رش�اد محمد احم�د  -۹بدري�ه محمد مهدي
 -۱۰ش�كريه محمد مهدي  -۱۱قسمه نوري عيل -١٢
فخری�ه عبد الله صالح  -13عب�د الفتاح جواد عيل -14
شامل عباس
صالح
م  /تبليغ بالحكم الغيابي مجهولية محل اقامة
بالنظر لصدور قرار اس�تمالك يف الدعوى االس�تمالكيه
املرقمة  /٢٥اس�تمالك ٢٠٢١/املقامة من قبل املستملك
الس�يد( األمني العام للعتبة العسكرية املقدسة – إضافة
لوظيفته ) واملتضمن استمالك سهامكم يف العقار املرقم
 2/131الواقع يف محافظة صالح الدين  -قضاء سامراء
 املحل�ة الرشقية وبالنظ�ر لثب�وت مجهوليـة مـحـلً
وعملا بأحكـ�ام املـ�ادة  2/11مـن
أقامتك�م أعلاه
قـانـون االس�تمالك املرقم  ١٢لسنة  ١٩٨١عليه قررت
املحكمة تبليغك�م بصحيفتني محليتين يوميتني بقرار
الحك�م الصادر من محكم�ة بداء س�امراء بالعدد /٢٥
اس�تمالك ٢٠ ٢١/يف  2022/١/16والصـ�ادر بحقك�م
غيابي�ا ً وعند عدم اعرتاضكم أو الطع�ن بالقرار الصادر
قانونا ً فسوف يكتس�ب القرار بحقكم الدرجة القطعية
قانونا ً .
القايض
احمد مهدي محمد
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صورة القط املحرية حتدد مدى ذكائك
طبق اليوم

برغل مفلفل بالطامطم

رغم مرور س�نوات عىل ظهورها األول،
ما تزال ص�ورة القط املحيرّ ة تثري الجدل
بين الناس ،بينما ادع�ى نارشها أن ّ
حل
هذا اللغز البرصي يحدد مدى ذكائك.
وقالت صحيف�ة «دييل ميل» الربيطانية
إن الص�ورة الش�هرية يف مج�ال الخداع
البرصي تمت مش�اركتها ألول مرة عام
 ،2015لكنه�ا ع�ادت مرة أخ�رى لتثري
ُ
اإلنرتنت.وتظه�ر الصورة
النقاش على
قط�ة عىل درج رمادي .ويب�دو الحيوان
متوجها نحو املشاهد ،لكن من الصعب
تحدي�د م�ا إذا كان صاع�دا أم هابط�ا.
ويشير البع�ض إىل أن القط�ة تنزل من
ال�درج ،ألن هن�اك حواف�ا خارجية بني

ّ
يصر آخ�رون على أن
األدراج ،فيم�ا
القطة صاع�دة ألن ال�درج مصنوع من
الفسيفس�اء ،وبالتايل الحواف الظاهرة
ه�ي يف األص�ل مصنوع�ة من الخش�ب.

واستبعد البعض اآلخر التحليل باالعتماد
عىل الضوء الب�ارز خلف القطة ،ألن ذلك
س�يعتمد عىل مجال رؤيت�ك ،فقد يكون
الض�وء قادما من الطابق الس�فيل ،كما
قد يك�ون قادما م�ن األعلى.يف املقابل،
كش�ف صاحب الصورة أن أي ش�خص
تمكن م�ن حل اللغز يف غض�ون  5ثوان
يملك معدل ذكاء مرتفعا.وخلص موقع
«بيزن�س إنس�ايدر» األمريك�ي إىل أن
القطة هابطة وليس�ت صاعدة ،وأرجع
ذل�ك إىل الح�واف البارزة وحركة س�اق
الحيوان ،والهندس�ة املعماري�ة للدرج،
إضاف�ة إىل الض�وء املنبعث م�ن الطابق
العلوي والظل املوجود يف األسفل.

«روس كوسموس» قد تؤجل موعد إطالق مركبة Luna-25

املقادير:
 برغل ابيض خشن  :كوب (مغسول ومصفى) ماء ساخن  2 :كوب  -البصل  1 :حبة بندورة  1 :حبة  -زيت الزيتون  :ملعقة كبرية الزبدة  :ملعقة كبرية ملح  :نصف ملعقة صغرية فلفل أسود  :نصف ملعقة صغرية بذور الرمان  :كوب (للتزيني)طريقة التحضري:
ضعي الزيت والزبدة يف طنجرة عىل نار متوسطة.
أضيفي البصل وقلبي ليذبل.
قومي بإضافة البندورة وقلبي ملدة دقيقتني ورشيها بامللح.
أضيفي الربغل وقلبي وريش بامللح والفلفل األسود.
أضيفي املاء الس�اخن واتركيه ليغيل ثم أخفيض الحرارة وغطيه تغطية ليست
كاملة ونرتكه ليترشب املاء.
زيني بالرمان والقلوبات.

المتاهات

ترتك�ز املهم�ة األساس�ية ملركب�ة  25-Lunaعلى تنفي�ذ
عملي�ة هبوط سلس�ة على س�طح القم�ر وإجراء دراس�ات
لقطب�ه الجنوبي ،إذ اختيرت املنطقة التي تقع ش�مال فوهة
بوغسالفسكي هناك لتكون منطقة الهبوط األساسية.
ذك�رت مصادر مطلع�ة يف مجال صناعة الفضاء الروس�ية أن
«روس كوس�موس» قد تؤجل موعد إطلاق مركبة 25-Luna
املخصصة لدراسة سطح القمر.
وأش�ار مص�در لوكالة «ت�اس» الروس�ية «أن الخبراء عاينوا
املركب�ة املذكورة وأجه�زة الهبوط الخاصة بها ،واكتش�فوا أن
بعض األجهزة املخصصة للهبوط الس�لس للمركبة عىل سطح
القم�ر ال تف�ي باملعايري املطلوبة ،لذا م�ن املرجّ ح تأجيل موعد
إطلاق املركبة حتى عام  2023حتى يت�م إدخال تعديالت عىل
تل�ك األجهزة .ووفق�ا ً للمصدر»ف�إن احتمال الهب�وط الناجح
للمركبة عىل س�طح القمر مع مراعاة خط�أ األجهزة املذكورة
ال يتج�اوز الـ  %80وفقا لالختبارات التي أجريت يف الش�هرين
املاضيني ،لذا يتوجب إدخال تعديالت عىل تلك األجهزة ،وإلجراء

جمي�ع االختب�ارات املطلوبة ق�د تضطر «روس كوس�موس»
لتأجيل إطالق املركبة حتى العام القادم».
ونوّه املص�در» إىل أن قرار تأجيل موعد اإلطالق ال يعترب نهائيا ً
بعد ،وأن جميع معدات املركبة األخرى التي طوّرتها األكاديمية
الروس�ية للعل�وم والشركات التابع�ة لروس كوس�موس قد
اجتازت جميع االختبارات املطلوبة وتعترب جاهزة للعمل».
وترتك�ز املهم�ة األساس�ية ملركب�ة  25-Lunaعلى تنفي�ذ
عملي�ة هبوط سلس�ة على س�طح القم�ر وإجراء دراس�ات
لقطب�ه الجنوبي ،إذ اختيرت املنطقة التي تقع ش�مال فوهة
بوغسالفسكي هناك لتكون منطقة الهبوط األساسية ،كما قد
تكون املنطقة الواقعة جن�وب غرب فوهة مانزيني عىل القمر
خيارا احتياطيا ملوقع الهبوط.
أما مهم�ة  26-Lunaالتي س�تليها والتي س�تبدأ ع�ام 2024
فس�يكون هدفها إجراء مسح لس�طح القمر بالكامل تقريبا،
وس�تيل هذه املهم�ة مهمت�ا  27-Lunaو  28-Lunaيف عامي
 2027و.2028

حل اللغز

«أمازون» تقايض  10آالف جمموعة عىل «فايسبوك»

ّ
اتخذت رشكة التج�ارة اإللكرتونية،
«أم�ازون» ،إج�راءات قانوني�ة ضد
أكث�ر م�ن  10,000مجموع�ة على
موقع «فايس�بوك» ،تنرش تقييمات
وهمية ملنتجاتها.
ّ
ف�إن «ه�ذه
وبحس�ب الرشك�ة،
املجموعات ُتج�ري تقييمات مزيفة
على أس�واق «أم�ازون» يف الواليات
املتح�دة واململك�ة املتح�دة وأملاني�ا
وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليابان.
كم�ا ّ
أن ه�ذه املجموع�ات «تق�دم

امل�ال أو البضائ�ع املجاني�ة مقاب�ل
التقييم�ات التي ُتنشر عن منتجات
«أمازون».
وتض�م إح�دى املجموع�ات ،الت�ي
ُ
حذفت يف وقت س�ابق من هذا العام
من ِقبل الرشكة األم لـ»فايس�بوك»،
رشكة «ميتا» 43 ،ألف عضو .وكانت
ه�ذه املجموعة تحمل اس�م «تقييم
منتجات أمازون».
وأش�ارت «أم�ازون» إىل ّ
أن مدي�ري
ه�ذه املجموعات « ُيخف�ون عبارات

رئيس�ية» كان م�ن املمك�ن أن يت�م
اكتش�افها م�ن ِقب�ل األدوات اآللية
لرشك�ة «ميت�ا» ،واملصمَّ م�ة للبحث
عن خرق القواعد.
ورُفع�ت الدع�وى القانوني�ة أم�ام
محكم�ة ،يف مقاطع�ة كين�غ يف
واشنطن ،بالقرب من مقر «أمازون»
يف س�ياتل .وذكرت «ميت�ا» ،يف بيان،
ّ
أن املجموعات «التي تطلب أو تشجع
التقييمات الوهمية تنتهك سياساتنا
وتتم إزالتها».

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
األشخاص يف محيط العمل يتعاملون بإيجابية
خاصة معك؛ فانتفع م�ن هذه الفرتة ملواجهة
املش�اكل الصعبة مع فريق�ك وبالتايل االقرتاب
أكث�ر من هدف�ك .س�وف تس�اعد الديناميكية
التي تنمو بني الفريق عىل الوقوف بصالبة أمام
أصعب التحديات والوصول م ًعا ً إىل النجاح.

امليزان
أن�ت اآلن مفع�م بالحيوية ،وس�وف تتمكن من
التعام�ل م�ع املوضوع�ات الهام�ة .يس�اعدك
موضوع ما
التفكير الواضح على االنتهاء م�ن
ٍ
بنجاح .وحتى يف حياتك الخاصة ،تتضح الشكوك
الت�ي كانت لدي�ك ،وأن�ت اآلن قادر على اجتياز
الصعوبات التي كنت تتحاشاها فيما سبق

الثور
حالتك البدنية والذهنية يف أحسن حال ،لذا لديك
تأثري إيجابي كبري عىل اآلخرين الذين يالحظون
مدى إيجابيتك وملعانك بكامل ثقة .سوف تنف ُـذ
الحماس�ة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل
مع�ه وتؤثر فيه ،فتجدهم خري عون ومس�اعد
لك يف تنفيذ وتحقيق أهدافك

العقرب
يبدو يف الوق�ت الحايل أنك تواجه ع�د ًدا متزاي ًدا
م�ن التعقيدات غري املتوقع�ة .ال يقع اللوم عىل
م�ن هم حول�ك – يف بعض األحي�ان تكون أنت
ً
هادئا وأن ترى العقبات
املخطئ .حاول أن تظل
املوجودة يف طريقك كوس�يلة الكتشاف مداخل
جديدة.

اجلوزاء
بم�ا أنك تتواص�ل حال ًيا بص�ورة جيدة مع من
حول�ك ،وتس�تطيع عرض خطط�ك يف جو من
اإلث�ارة ،س�وف يمكن�ك ً
أيضا اجت�ذاب تابعني
متحمسين برسع�ة .ال ترتاب فيه�م بعد اآلن
وتقبل أية مس�اعدة يعرضونه�ا عليك ،وحاول
ً
ً
منفتحا تجاه أفكار اآلخرين
أيضا أن تكون

القوس
أنت تب�دو ملن حول�ك كمُ ب رِّش متعص�ب؛ اكبح
نفسك قليالَ واقبل آراء وسلوك اآلخرين .كذلك،
ال تغضب بس�هولة إذا قام اآلخ�رون بأخطاء،
فاإلث�ارة الزائدة اآلن ض�ارة بصحتك يف جميع
األحوال ،وأنت ذاتك ً
أيض�ا بحاجة إىل العواطف
والتقدير .دع ضغوط الحياة اليومية خلفك

السرطان
بما أنك ش�خص اجتماعي بحق ،وبما أنك ربما
قد تكون قد أهملت واحد أو جمعة من معارفك
مؤخرًا ،يجب علي�ك اآلن إصالح هذه العالقات
مرة أخرى ومعاودة التواصل .ترتفع فرص حل
نزاع ما بني األرسة أو األصدقاء لألبد .سوف تمر
بساعات ال ُتنىس من التناغم والتضامن

اجلدي
سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل
غري عادي اليوم ،مسببة لك الكثري من الضغوط.
ً
أحيانا بدالً من
ربما يجب أن تبتعد عن الطريق
تحمل مس�ئولية كل يشء .س�وف يساعك هذا
عىل توفري طاقتك لألشياء الهامة بحق ،خاصة
يف العمل .يجب ً
أيضا أن تفكر يف صحتك

االسد
س�وف تحصل اليوم عىل الكثري من االهتمام يف
العمل ،كم�ا أن روح الفريق ملحوظة .اعمل يف
فري�ق كلما أمك�ن ذلك ،ألن هذا يجعلك تش�عر
براحت�ك .قم بعم�ل يشء غري ع�ادي اليوم مع
أصدقائك .ما رأيك يف إقامة حفلة؟ أنت يف حالة
مزاجية جيدة ويمكنك ًت َحمُ ل أي يشء.

الدلو
تعي�ش فرتة ت�وازن بدني وذهن�ي متناغم وال
ظهور ألي عائق خارجي يف األفق ً
أيضا ،بل عىل
النقي�ض ،غالبي�ة محيطك ودي مع�ك وخدوم
وحيات�ك تسير بأفض�ل ح�ال .لكون�ك تتمتع
بالحيوية أكثر ،فبإمكانك القيام بكل ما ترغب
فعله.

العذراء
ال يشء يسير حس�ب رغبتك يف الوق�ت الحايل،
ولكن إذا قمت بتغيري مدخلك ،قد تنجز أهدافك
بش�كل أرسع ،كم�ا ق�د تس�اعد آراء اآلخرين.
س�وف تواج�ه يف حياتك الخاص�ة جميع أنواع
املش�كالت ،ولكن يجب أن تك�ون وجهة نظرك
واضحة يف هذا املوقف.

احلوت
إن العراقي�ل الت�ي تنب�أت بقدومه�ا منذ فرتة
طويلة تظه�ر تدريج ًيا وتتحول إىل واقع ،وبات
تفاديه�ا مس�تحيالً .واج�ه تل�ك التحدي�ات يف
أرسع وق�ت ،حت�ى وإن كانت املهم�ة صعبة.
كلما تأخرت يف ذلك ،تراكم�ت العراقيل ووجب
عليك مضاعفة املجهود لتجاوزها.
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احتاد الكرة يقرر اعتامد آلية الدوري املقبل
وموعد انطالقه

الشباب تستعني برشكات حلفل «مميز»
يف خليجي 25
المستقبل العراقي /متابعة

أعلن�ت وزارة الش�باب والرياض�ة ،ع�ن س�عيها
لالس�تعانة بشركات متخصص�ة إلقام�ة حفل
«مميز» يف استضافة املدينة الرياضية يف محافظة
البرصة لبطولة الخليجي بنسختها الـ .25
وقال مدي�ر اعالم الوزارة عيل العطواني»:س�يتم
االستعانة برشكات متخصصة القانة احتفاليات
السيما وأننا مقبلون عىل استضافة كأس الخليج
التي ستكون إحتفالياتها متميزة ومتخصصة».
وبين ان «إقام�ة االحتفالي�ات الرياضية تتطلب
وج�ود رشكات متخصصة بمثل هك�ذا فعاليات،
ووزارة الش�باب والرياض�ة واتح�اد الكرة تعتمد
عىل كفاءاته الذاتية».
وأوض�ح العطوان�ي «كم�ا ه�و معل�وم ان هذه
املحافل تحتاج اىل تخصيصات مالية واجور كبرية
فوق قدرة الوزارة واتحاد الكرة وبالتايل هما يس�عيان اىل إقامة ما
يعرب عن االحتفاليات بامكانياتها البسيطة».

احلدود يؤمن عرينه
بضم عيل قاسم

المستقبل العراقي /متابعة

وكان اتح�اد كأس الخليج صوت باإلجم�اع يف  30حزيران املايض،
عىل اس�تضافة مدين�ة البصرة العراقية للنس�خة  25من بطولة
الخليج املقرر إقامتها من  6حتى  19يناير كانون الثاني .2023

طائرة العراق تتجه صوب
السعودية ملواجهة البحرين

َ
تطبيق نظام
 »2024مبين�ا ً بالقول :إن «االتحاد س�يعتمد
املسابقات لعام  ، 2021-2020أما املوس ُم املقبل فسيعتم ُد
على إع�دا ِد الئح� ٍة جديدة».وأض�اف إن «تطبي�ق معايري
الرتاخيص وع�دد فرق الدوري املمتاز ّ
الب�د أن ال يتعارض
النظام األسايس» مشريا اىل إن «اجتماع الهيئة العامة
مع
ِ
َ
نهاية الع�ام الحايل ،وس�يتضمن
التح�اد الك�ر ِة س�يعقد
َ
تعديل النظام األس�ايس عىل وفق آلي�ة دوري املحرتفني».

إيقاف بيع قميص ليفاندوفسكي بمتجر برشلونة
المستقبل العراقي /متابعة

س�يعمل على ح�ل ه�ذه املش�كلة رسيع�ا،
الي�وم الخميس ،حتى تع�اد طباعة قمصان
ليفاندوفسكي يف األيام املقبلة.
وكان املهاج�م البولن�دي انتق�ل م�ن بايرن
ميونخ إىل برش�لونة ،هذا الصيف ،مقابل 45
ملي�ون يورو ،باإلضافة إىل متغريات بقيمة 5
ماليني يورو.
يذك�ر أن ليفاندوفس�كي يتواج�د حالي�ا يف
معسكر برشلونة بالواليات املتحدة األمريكية،
لكنه لم يش�ارك يف الفوز الودي للبارس�ا عىل
إنتر ميامي بنتيجة  ،0-6يف الس�اعات األوىل
من األربعاء.

أوقف ن�ادي برش�لونة بيع قمي�ص املهاجم
البولن�دي روب�رت ليفاندوفس�كي ،املنض�م
حديث�ا من بايرن ميون�خ  ،يف املتجر الرئييس
للنادي بملعب «كامب نو».
ووفق�ا لصحيف�ة «مون�دو ديبورتيف�و»
اإلس�بانية ،ف�إن هناك طلبا كبيرا عىل رشاء
قمي�ص ليفاندوفس�كي يف األي�ام األخيرة
بمتاجر برش�لونة ،لدرجة نفاد حرف « »Wيف
املتجر الرئييس ب»كامب نو».
وأش�ارت الصحيفة اإلسبانية إىل أن برشلونة

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن نادي الحدود ،األربعاء ،تعاقده مع العب الوسط عيل
قاسم ،قادما من النجف ،لتمثيله يف املوسم املقبل.
ويع�د قاس�م ،من العن�ارص الت�ي ظهرت بش�كل جيد يف
املوسم املنرصم ،وسبق له تمثيل عدة أندية محلية أبرزها
الطلبة والزوراء والنجف.
كما س�اهم قاس�م بحصول الع�راق عىل املرك�ز الثاني يف
بطولة آسيا للش�باب عام  ،2012وكذلك الرتتيب الرابع يف
مونديال تركيا للشباب عام .2013
كم�ا تعاقدت إدارة الحدود ،مع ح�ارس املرمى عالء خليل
قادما من نفط ميس�ان ،والذي س�بق ل�ه أن مثل ناديه يف
املوس�م قبل امل�ايض ،وأيضا تم االتفاق مع العب الوس�ط
سيف الدين طاهر قادما من فريق الديوانية.
ويسعى الحدود الصاعد حديثا للدوري املمتاز ،إىل الظهور
بش�كل مختلف يف املوس�م الجديد بع�د التعاقدات األخرية
التي أبرمها النادي تحت إرشاف املدير الفني عادل نعمة.

العراقي لك�ر ِة القدم اعتما َد آليّة الدوري
قر َر االتحا ُد
ّ
للموسم املُ
نظام املسابقات
حسب
2023-2022
قبل
ِ
والهب�وط
لع�ام  ٢٠٢٠/٢٠٢١م�ن حي�ث الصع�و ِد
ِ
ُ
وينطلق
والذي س�يكون دوري�ا ً عاما ً من مرحلتين،
ش�هر ترشي�ن األول املُقبل مع
األس�بوع األول من
يف
ِ
ِ
تطبي�ق معايير الرتاخي�ص بصور ٍة
االشتراط عىل
ِ
ِ
جيدةٍ.وعقد وزي ُر َ
الش�باب والرياض�ة رئيس االتحاد
العراق�ي لك�ر ِة الق�دم عدن�ان درج�ال اجتماعا مع
ّ
رُؤس�ا ِء أندي ِة ال�دوري املُمتاز والذي عق� َد أول أمس
ُ
ُ
وحرضه أعضا ُء االتحاد غانم
ن�دق بابل،
الثالثاء يف ف ِ
عريب�ي وف�راس بح�ر العلوم وخل�ف جلال وكوفند عبد
الخالق ،واألمني العا ّم لالتحاد محمد فرحان.وأك َد درجال:
إن االتحاد ملزمٌ
بتطبيق معايري الرتاخيص للدوري املُمتاز
ِ
املقب�ل ودوري الدرج�ة األوىل مع اعتما ِد مُ ش�اركة األندي ِة
التي ستتخطى معاي َ
ري الرتاخيص للموسم الجديد ،عىل أن
ُ
تطبيق دوري املحرتفني يف املوسم بعد املقبل -2023
يكون

ريال مدريد يصل أمريكا لبدء جولته التحضريية

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

وصل فري�ق ريال مدريد ،إىل مدينة لوس
أنجل�وس لب�دء جولته لإلعداد للموس�م
الجدي�د يف الوالي�ات املتح�دة ،والت�ي
ستشمل مباراة كالس�يكو مرتقبة أمام
برش�لونة يف الس فيج�اس يوم الس�بت
املقبل.
ُ
وكت�ب عبر الحس�اب الرس�مي للنادي
ً
امللك�ي على (تويتر)« ،مرحب�ا  ،لوس
أنجل�وس!» مع فيديو يظهر فيه العبون

أنه�ى منتخب ش�باب الع�راق للك�رة الطائ�رة ،األربعاء،
معس�كره التدريبي بالعاصمة اإليراني�ة طهران ،متجها
صوب مدينة الدمام الس�عودية للمشاركة يف بطولة اتحاد
غرب آسيا التي ستنطلق منافساتها الجمعة املقبل.
وق�ال جميل العب�ادي ،رئي�س االتحاد العراق�ي للطائرة،
يف ترصيح�ات نقلها املكت�ب اإلعالمي لالتح�اد« :منتخب
الش�باب غ�ادر الي�وم متجه�ا إىل الس�عودية بع�د انتهاء
املعس�كر الخارج�ي يف إي�ران والذي خاض م�ن خالله 4
مباريات تجريبية ،وقف من خاللها املدرب اإليطايل فيشنزو
ناتيش عىل مس�تويات الالعبني ال سيما وأن املنتخب سبق
أن تجمع مرتني داخليا يف الديوانية وأربيل».
وأضاف »:الالعبان والجهازان التدريبي واإلداري عىل أهبة
االس�تعداد للدخول يف أجواء املنافس�ات والجميع يحرص
على الع�ودة بأحد األوس�مة امللون�ة رغم املعوق�ات التي
رافقت رحلة املنتخب».وأوضح العبادي« :العراق سيقص
رشي�ط افتتاح مبارياته بمواجهة ش�قيقه البحريني يوم
الجمعة املقبل ونطمح أن تكون مباراة االفتتاح هي بوابة
االنتق�ال إىل االدوار املقبلة م�ن البطولة».يذكر أن منتخب
ش�باب العراق أوقعته القرعة يف املجموعة األوىل إىل جانب
منتخبات (البحرين واألردن واإلمارات ولبنان).

بالفري�ق مث�ل الربازيليني فينيس�يوس
وميليت�او وهم يغ�ادرون الطائ�رة التي
أقلعت صباح الثالثاء من مدريد.
وم�ن املق�رر أن يت�درب الفري�ق صباح
األربعاء يف منشآت جامعة كاليفورنيا يف
لوس أنجلوس.
ولم تش�مل قائمة الالعبين الـ 28الذين
س�افروا إىل الوالي�ات املتح�دة بورخ�ا
ماي�ورال ،بس�بب مش�كلة يف ج�دول
التطعي�م ض�د فيروس كورون�ا ،وهي
مش�كلة م�ن املنتظ�ر أن يحله�ا النادي

قريب�ا .ول�م يس�افر أيض�ا الربازيلي
رينيري جيس�وس ،الذي ظل يف العاصمة
اإلسبانية للبحث عن ناد آخر ،إذ ال يمكن
تس�جيله يف ظل وجود ثالث�ة العبني من
خارج االتحاد األوروبي وهم فينيسيوس
ورودريجو وميليتاو.
وس�ينضم الفرنسي كري�م بنزيم�ا
للمجموع�ة مب�ارشة يف ل�وس أنجلوس
بعد قضاء أي�ام عطلة أكثر ،حيث أنه لم
يشارك يف التدريبات التي أجراها الفريق
يف مدريد قبل السفر إىل الواليات املتحدة.

أعل�ن االتحاد األفريقي لك�رة القدم ،عن القائم�ة النهائية
لالعبني املرشحني لنيل جائزة األفضل من الكاف يف .2022
ووفق�ا لبي�ان الكاف على املوقع الرس�مي له ،ف�إن قائمة
املرش�حني ،ضمت :ساديو ماني (السنغال  -بايرن ميونخ)
 -محمد صالح (مرص  -ليفربول)  -إدوارد ميندي (السنغال

 تشيليس).وشهدت القائمة النهائية استبعاد كل من:
ري�اض محرز (الجزائر  -مانشستر س�يتي)  -كارل توكو
إكامب�ي (الكاميرون  -أوملبي�ك لي�ون)  -فنس�نت أبو بكر
(الكاميرون  -النرص)  -سيباس�تيان هالر (كوت ديفوار -
أياكس ودورتموند)  -نابي كيتا (غينيا  -ليفربول)  -أرشف
حكيم�ي (املغ�رب  -باري�س س�ان جريم�ان)  - -كاليدو

يوفنتوس هيزم إنرت بالقاضية
يف صفقة برازيلية
المستقبل العراقي /متابعة

وقع نادي يوفنتوس ،يف الس�اعات
األوىل م�ن األربع�اء ،عقود صفقته
الجدي�دة خالل املريكات�و الصيفي
الجاري.وكت�ب فابريزي�و رومانو،
خبري انتق�االت الالعبين واملدربني
يف أوروب�ا ،على حس�ابه بموق�ع
التواص�ل االجتماع�ي «تويتر»:
«وق�ع يوفنتوس وتورين�و األوراق
الرسمية يف صفقة انتقال جليسون بريمر
إىل صفوف السيدة العجوز».
وأضاف« :وقع املدافع الربازييل أيضا عىل
عق�ده الذي يمت�د حت�ى يونيو/حزيران
 ،2027وس�يخضع صباح اليوم للكش�ف
الطب�ي ،ثم يعلن يوفنت�وس عن الصفقة
بشكل رسمي».
وذكرت تقارير أن قيمة الصفقة بلغت 41
مليون ي�ورو ،باإلضافة إىل متغريات تبلغ

 9ماليني ،وسيحصل املدافع الربازييل عىل
راتب سنوي يتخطى  5ماليني يورو.
وكان إنتر ميلان منافس�ا رشس�ا على
صفقة بريمر حتى اللحظات األخرية ،لكن
تفوق عليه يوفنتوس يف العرض الرسمي
بأكثر من  10ماليني يورو.
ويس�عى يوفنت�وس للعودة إىل املنافس�ة
من جديد عىل البطوالت يف إيطاليا ،بعدما
خسر لق�ب ال�دوري يف املوس�م امل�ايض
لحساب ميالن والكأس لإلنرت.

ويس�افر مع الفريق من قطاع الناشئني
كل من لويس لوبيز ولوكاس كانيثاريس
وفينيسيوس توبياس وخوانمي التاسا.
وسيش�ارك ريال مدري�د يف جولة أبطال
ك�رة الق�دم  2022والت�ي سيس�تهلها
بمب�اراة الكالس�يكو أم�ام برش�لونة
يف مدين�ة الس فيج�اس ي�وم الس�بت،
وستس�تمر يف س�ان فرانسيسكو بودية
أخ�رى أمام أمري�كا املكس�يكي قبل أن
تنته�ي يف ل�وس أنجلوس بمب�اراة أمام
يوفنتوس اإليطايل.

ناجلسامن :ما يفعله برشلونة غريب وجنوين

المستقبل العراقي /متابعة

س�خر م�درب باي�رن ميونيخ يولي�ان ناجلس�مان ،من
برش�لونة ،بعد تأكيد انتق�ال روبرت ليفاندوفس�كي إىل
العملاق الكاتالوني الذي يعاني م�ن ضائقة مالية .وتم
تأكيد تعاقد برشلونة مع ليفاندوفسكي ( 33عاما) مساء
الثالثاء ،بعد أسابيع من التكهنات حول مستقبل الالعب.

وكانت هناك شكوك لبعض الوقت حول إمكانية برشلونة
لتأمني صفقة ضم املهاجم البولندي ،حيث قيل إن النادي
مدي�ن بمبلغ يتجاوز حاجز املليار جنيه إسترليني.ومع
ذلك ،نجح برش�لونة يف الحصول عىل هدفه ،ونتيجة لذلك
تس�اءل ناجلس�مان كيف كان النادي قادرا عىل التواجد
يف الس�وق رغم محنت�ه املالية الحالي�ة .ونقلت صحيفة
«ديلي ميل» عن ناجليس�مان قوله« :إن�ه النادي الوحيد

صالح ينافس ماين وميندي عىل جائزة األفضل يف أفريقيا

المستقبل العراقي /متابعة

َ
ُ
سينطلق من
«العمل بالرتاخيص
ولفت درجال اىل إن
يوم الس�بت املقبل ،وإن الهدف لي�س إقصا َء األندية
ُ
سنعمل مع األندي ِة عىل تذلي ِل الصعوبات
بل بالعكس
الت�ي تعرتضه�ا والتحديات الت�ي تواجهه�ا لإليفاء
َ
العراقي
الرتاخيص».وأوضح ،إن «الدوري
بمتطلباتِ
ّ
َ
نس�بة مش�اهدة عالية وحض�ورا ً جماهرييا ً
يش�ه ُد
غفرياّ ،وهو ما يعز ُز من مس�عانا لعقد رشاكاتٍ مع
تس�ويق اس�م الدوري،
الدورياتِ العاملية ،فضالً عن
ِ
ُ
لتعزي�ز اإلي�رادات املاليّة
نعمل علي�ه اآلن
وه�ذا م�ا
ِ
لالتحاد ،وبالتايل الفائدة تعو ُد عىل األندية» مشريا ً إىل،
ان «اتحاد الكرة س�ينضم عقدا ً موح�دا ً وفق املعايري
ُ
لحفظ ّ
حق الالعبني واألندية،
سريسل لألندية
الدوليّة
ِ
ُ
االتف�اق عىل أن يك�ون توقي�ع الالعبني م�ع األندية
وت� ّم
لس�نتني متتاليتني».ووع َد وزير َ
الش�باب والرياضة رئيس
العراقي لكر ِة القدم ،عدن�ان درجال ،بالعم ِل عىل
االتح�اد
ّ
توفري منظوم ِة الفار يف عد ٍد من املالعب وتذليل الصعوبات
َ
فني
الت�ي تواج ُه
عم�ل األندية ألج�ل ظهورها بمُ س�توى ّ
مميز يف منافساتِ الدوري للموسم املُقبل.
ٍ

كوليبايل (السنغال  -نابويل).
ومن املقرر إقامة حفل توزيع جوائز الكاف يف مدينة الرباط
باملغ�رب غ�دا الخميس .وس�يتم تحدي�د الفائ�ز من خالل
لجنة تصوي�ت مكونة من اللجنة الفني�ة للكاف ،باإلضافة
إىل الصحفيني ومدرب�ي وقادة املنتخبات األعضاء يف االتحاد
األفريق�ي ،ومدرب�ي وق�ادة األندي�ة الت�ي وصل�ت إىل دور
املجموعات بالبطوالت األفريقية خالل موسم .22/2021

بريمر جيتاز الكشف الطبي يف يوفنتوس

المستقبل العراقي /متابعة

اجت�از الربازيلي جليس�ون بريم�ر ،مداف�ع تورين�و ،الكش�ف الطبي يف
يوفنت�وس ،صباح الي�وم األربعاء.ونرش يوفنتوس ،عىل حس�ابه بموقع
التواص�ل االجتماع�ي «تويرت» ،ص�ور بريم�ر أثناء الفحوص�ات ،وكتب
عليها «انتهاء الكش�ف الطبي».وكتب فابريزي�و رومانو ،خبري انتقاالت
الالعبين واملدربني يف أوروبا ،على «تويرت» ،صباح أم�س االربعاء« :وقع
يوفنتوس وتورينو األوراق الرس�مية يف صفقة انتقال جليسون بريمر إىل

صفوف الس�يدة العجوز».وأضاف« :وقع املداف�ع الربازييل أيضا عىل
عقده الذي يمتد حتى يونيو/حزيران  ،2027وسيعلن يوفنتوس عن
الصفقة بشكل رسمي عقب انتهاء الكشف الطبي».وذكرت تقارير،
أن قيم�ة الصفق�ة بلغت  41ملي�ون يورو ،باإلضاف�ة إىل متغريات
تبلغ  9ماليني يورو ،وس�يحصل املدافع الربازييل عىل راتب سنوي
يتخط�ى  5ماليني ي�ورو.وكان إنرت ميالن منافس�ا رشس�ا عىل
صفقة بريمر حتى اللحظات األخرية ،لكن تفوق عليه يوفنتوس
يف العرض الرسمي بأكثر من  10ماليني يورو.

إنذار أخري من ريناتو سانشيز لسان جريمان

المستقبل العراقي /متابعة

وج�ه الربتغايل ريناتو سانش�يز ،العب وس�ط ليل،
إن�ذارا أخريا إىل ن�ادي باريس س�ان جريمان خالل
املريكاتو الصيفي الجاري.
ويحظى سانشيز باهتمام قوي من باريس وميالن
ه�ذا الصي�ف ،لكن�ه يفض�ل االنتق�ال إىل «حديقة
األمراء» ،وفقا للعديد من التقارير.

وبحس�ب صحيفة «ليكيب» الفرنس�ية ،فإن صرب
سانشيز عىل سان جريمان بدأ ينفد ،ال سيما أنه ال
يفهم سبب عدم تحرك سان جريمان بجدية للتعاقد
معه ه�ذا الصيف.وأش�ارت الصحيفة الفرنس�ية،
إىل أن سانش�يز س�يوافق عىل عرض ميلان ،إذا لم
يتحرك مس�ؤولو باريس لحسم الصفقة خالل 48
ساعة.وكش�فت «ليكي�ب» أن س�ان جريمان قدم
عرض�ا يف وقت س�ابق يبلغ  10ماليين يورو لضم

سانش�يز ،لكن رفضه
ليل ،بينما وافق األخري
عىل عرض ميالن الذي
وص�ل إىل  16ملي�ون
يورو.وينته�ي عق�د
سانش�يز مع ليل يف صيف
 ،2023ويرغ�ب الالع�ب الربتغ�ايل يف خ�وض
تجربة جديدة خالل املوسم املقبل.

يف العال�م ال�ذي ال يملك امل�ال ،لكنه بعد ذلك يشتري كل
الالعبني الذي�ن يريدوهم ،ال أعرف كيف يفعلون ذلك .إنه
غريب بعض اليشء ،جنوني بعض اليشء» .وصلت محنة
برش�لونة املالي�ة إىل هذه املرحلة يف وقت س�ابق من هذا
الصيف ،حيث لم يتمكن النادي من تس�جيل فرانك كييس
وأندرياس كريستنس�ن ،وهما العبان ت�م إحضارهما يف
انتق�االت مجاني�ة من ميالن وتشيليس عىل التوايل.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2650الخميس  21تموز 2022

امـضـاءات

مساحة للرأي

فراس الحمداني

محمد عبد الجبار الشبوط

فتح باب الرتشيح ملنصب رئيس الوزراء

السفينة العراقية إىل أين؟

ليس�ت الديمقراطية أفضل نظام س�يايس ابتدعت�ه البرشية بصورة
مطلق�ة .لكنه�ا بالتأكيد أفضل آلية لحس�م الصراع والتنافس عىل
الس�لطة يف املجتمع .وهو رصاع قديم ظهر مع ظهور السلطة حتى
يف اش�كالها البدائي�ة يف املجتمع�ات البرشية ،وهو موج�ود حتى يف
مجتمعات القردة العليا.
جربت البرشية وس�ائل مختلفة لحس�م الرصاع عىل الس�لطة ،منها
الح�رب (كما فعل ابنا هارون الرش�يد ،االمين واملأمون) ،او الحرب
االهلي�ة (كم�ا حص�ل يف بريطاني�ا يف ( )1646-1642و(-1648
 ،)1649او الثورة (كما حصل يف فرنسا  ١٧٨٩وروسيا  ١٩١٧وايران
.)١٩٧٨
ث�م بدأت البرشية تجرب الديمقراطية بعد غياب طويل منذ س�قوط
الديمقراطية االثينية قبل ذلك بحوايل الف سنة ،واندثار الديمقراطية
املجلس�ية  assembly democracyيف دويالت وادي الرافدين قبل ذلك
بعدة االف من السنني ،واجهاض فكرة الشورى يف املجتمع االسالمي
عىل يد امللك االموي معاوية بن ابي سفيان.
اعتبارا من اجتماع مدينة ليون االس�بانية يف عام  ١١٨٨يف عهد امللك
الفونس التاس�ع ب�دأت البرشية بالتع�رف عىل فوائ�د الديمقراطية
التمثيلي�ة .وكان س�كان ايس�لندا قد تعرف�وا اىل الصيغ�ة الربملانية
البدائي�ة يف ع�ام  930حيث انعقد أول برملان وطني يف ذلك البلد اىل ان
ظهر املفهوم الحديث للحكومة الربملانية يف مملكة إنجلرتا (.)1688
خلال هذه الفرتة الطويل�ة تعلمت البرشي�ة ان الديمقراطية نظام
سيايس يحتوي عىل حسنات اكثر من السيئات ،وانها صيغة تراكمية
تتطور مع الزمن ،وانها تستطيع معالجة نواقصها وسيئاتها بمرور
الزمن.
دخل العراق بعد عام  ٢٠٠٣يف تجربة جديدة للديمقراطية تحت ارشاف
الوالي�ات املتحدة التي اس�قطت النظ�ام البعثي ع�ن طريق الحرب.
َ
ٌ
احزاب ال عهد او تجربة سابقة لها يف الديمقراطية.
الس�لطة
وتولت
ورسع�ان ما حصل االنحراف يف التجرب�ة الديمقراطية بعد ان اتضح
ان االح�زاب الحاكمة ال تميز بني النظ�ام الربملاني والنظام املجليس،
وانها خلطت بين الديمقراطية التوافقي�ة والديمقراطية التمثيلية،
فانتهى االمر بها اىل تش�ويه عمي�ق للديمقراطية جعل بعض الناس
ينفرون من الديمقراطية ذاتها.
ٌ
فرص كثرية لتعديل املس�ار الديمقراطي،
وكان ام�ام ه�ذه االحزاب
وتعمي�ق الديمقراطي�ة ،ومعالج�ة عيوب التأس�يس  ،لك�ن هذا لم
يحصل الس�باب قد نعزو بعضه�ا اىل قلة الفهم ،فيما نعزو القس�م
االخر اىل عدم االيمان بالديمقراطية.
وكان الخلاف حول منص�ب رئيس الوزراء الذي ح�دث بني االحزاب
«الش�يعية» بع�د انتخاب�ات ع�ام  ٢٠٢١فرصة تاريخي�ة لتصحيح
املس�ار الديمقراطي من قبل هذه االحزاب والسعي اىل حل هذا النزاع
ً
ً
وممارسة.
نظرية
بطريقة ديمقراطية تعمقها
لس�ت بص�دد الحديث عن نظ�ام الطائفية السياس�ية املطبق عندنا
وال�ذي يقيض بان يك�ون منصب رئيس الوزراء من حصة الش�يعة.
فه�ذا امر اخر ،لكني اقول انه حتى ضمن هذا النظام فانه باالمكان
حل التنافس بني االحزاب الشيعية بطريقة ديمقراطية بالحد االدنى
لو كانت هذه االحزاب تتبنى بصدق الديمقراطية.
ومع الفارق الحضاري والزمن�ي الكبري بني التجربة «الديمقراطية»
الهش�ة يف الع�راق ،والنظام الربملان�ي العريق يف بريطاني�ا ،فانه من
املفي�د دراس�ة الح�االت املماثل�ة يف بريطانيا الس�تخالص الدروس
الديمقراطية منها.
اضطر رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونس�ون اىل االستقالة بعد
ان تصاعدت املعارضة له داخل الحزب الحاكم ،اي حزب املحافظني.
وملا كان منصب رئاسة الحكومة وكذلك املناصب الوزارية من حصة
ح�زب املحافظين( ،وه�م ال يطبقون مب�دأ االس�تحقاق االنتخابي
بمعن�ى مش�اركة كل االح�زاب يف الحكومة املطبق يف الع�راق) ،فقد
كان على ح�زب املحافظني ان يحل مس�ألة خالفة جونس�ون داخل
الح�زب بطريقة ديمقراطية ش�فافة .وهذا ما حص�ل .فقد تم فتح
باب الرتش�يح ،ورشح عدد من االشخاص انفس�هم علنا .وانطلقت
بعد ذلك عمليات تصفية عن طريق التصويت العلني للوصول اىل عدد
 ٢من املرشحني يتم اختيار احدهم يف اخر مرحلة بالتصويت.
ماذا لو فتح االطار التنس�يقي منفردا (او ربما مع التيار الصدري)،
باب الرتشيح للمنصب ،ثم يجري التصويت التسقيطي عليهم داخل
النواب الش�يعة بوصفهم «الهيئة الربملانية» للمكون الشيعي حسب
مصطلحات نظام املحاصصة التوافقية يسء السمعة واالداء.

ها هي الس�فينة تبحر من جديد بعد أن ترجل عنها قبطانها األسبق واعتىل
قمرته�ا أكثر من مئة قبطان الن املس�ؤولية كبرية ال يس�تطع قبطان واحد
أن يتحملها خصوصا أن القبطان الس�ابق قد اخفق كثريا ولم يس�تطيع أن
يوصلها إىل بر األمان..
وخلف فيها خرابا ودمارا وخس�ائر يف العديد والعدة ..وهو طبعا ما استغله
اآلخ�رون لتأكيده�م أفضلي�ة أدائه�م فيما ل�و قورن�ت بأدائ�ه! وتأكيدهم
األفضلي�ة تل�ك (بالكالم فقط) طبعا...أما ارض الواقع فلم تش�هد أال أدجى
الليايل والس�فينة ال ت�زال تبحر يف بحر الظلمات تائه�ة ..ضائعة ..صامتة..
خانعة..فمالحيه�ا يرسق�ون م�ن أخش�ابها ليبن�وا ألنفس�هم القص�ور..
وقباطنتها يس�وغون ألنفس�هم ملكيتها وحق الترصف فيها كما يحلو لهم
متناسين تماما بأنها تؤول للغرق بما تحمل وهم عىل متنها ..كل ظنهم أن
المباالتهم يف غرقها يس�تند إىل الخالص بزوارق النجاة الصغرية املزوية عىل
جانبي الس�فينة تحمل عالمة كت�ب عليها (محجوز) أو (كيراوا) باللغتني
الرس�ميتني بحس�ب الدس�تور!وطبعا نيس هؤالء القباطنة حتى التأكد من
سلامة تلك الزوارق التي أكلتها أضعف مخلوقات األرض (األرضة) وجعلت
فيه�ا ثقوبا تكف�ي إلغراقها يف غضون بره�ة ونيف..أما البح�ر فهو األخر
صار سلاح الزمان القايس واخذ يلطم السفينة بأمواج عاتية تحركها ريح
عالية لتأخذها يمينا وش�ماال و........وتضعه�ا عىل املحك ..الركاب اجمعوا
عىل رضورة التغيري ورضورة أيجاد حل لهذه ملعضلة التي هم فيها الخارس
األكرب..لذلك اتفق�وا عىل أن يكون اختيار الرب�ان والقبطان ومعاونيه وفقا
ملب�دأ التصويت باألغلبية ليكون أمرهم ش�ورى بينهم ..وفعلا وعىل الرغم
من خط�ورة العملية التي تحدق بها مخططات القراصنة من كل النواحي..
غامر ركاب السفينة وجازفوا بحياتهم وصوتوا للتغري ضمن عملية لم تخلو
من الش�وائب نس�بيا ولم تخلو أيضا من التأثري برتاكم�ات املايض وإفرازات
الح�ارض واالنجراف نحو املش�اعر القومي�ة والعراقية الت�ي ألقت بظاللها
على عملي�ة التصويت ولكن هذه املرة بنس�بة ضئيلة قياس�ا بس�ابقتها..
أم�ا ابرز الس�لبيات التي واجهته�ا العملية هي التأثر بش�خصية (القبطان
الرم�ز) (رج�ل املرحلة) (القائد الضرورة) لينعكس ه�ذا التأثر عىل نتيجة
االختي�ار ويفرز فوز بعض من س�بق وان تمت تجربتهم وس�بق وأن أعطوا
الوعود ولم ينفذوها ..لذلك ظل الرصاع قائما بني الفائزين ألحكام قبضتهم
عىل دفة مقود الس�فينة التي باتت تسير بشكل عش�وائي كاألعمى وسط
الزح�ام ..ال م�ن قائد وال من قبطان وال من دلي�ل وال من موجه والكل يعلم
صعوب�ة املوقف! والكل يعلم بان الخطر محدق! ولكن دون جدوى فاألغلبية
الس�احقة من الفائزي�ن ال تفكر باملصلحة العامة بق�در التفكري باملصلحة
الخاص�ة وكله�م يري�دون أما أن يكون�وا (قباطن�ة) أو ل ايكون للس�فينة
(قبطان) غريهم ،حتى لو غرقت! فيا حرستاه عىل الس�فينة ..ويا حرستاه
عىل ركابها ..بل يا حرستاه عىل العراق والعراقيني.

مسؤول بمنظمة الصحة يكشف وضع
فريوس «ماربورغ»

كش�ف ممث�ل منظم�ة الصح�ة العاملية يف غانا ،فرانس�يس كاس�ولو ،عن
تفاصيل إعالن املنظمة تفيش فريوس «ماربورغ» يف البلد اإلفريقي ،وطبيعة
الوضع والحالة الصحية للمصابني واملخالطني لهم.
وأث�ار إعالن منظمة الصحة تفيش فريوس «مارب�ورغ» يف غانا يوم االثنني،
مخاوف صحية كربى يف إفريقيا ،بعد  11ش�هرا من تس�جيل أول حالة وفاة
بالفريوس غربي القارة.
ويف حديث صحفي قال كاسولو ،إنه «تم تأكيد حالة تفيش فريوس ماربورغ
يف غانا باملنطقة النائية من منطقة أشانتي».
وأض�اف ممث�ل منظمة الصحة العاملي�ة يف غانا« :حت�ى اآلن ،تم اإلبالغ عن
حالتي إصابة بالفريوس يف غانا ،ولسوء الحظ تويف كالهما ،ولدينا يف الوقت
الراهن أكثر من  93حالة نتابعها».
وأوض�ح ممث�ل الصحة العاملية ،أنه تم اإلبالغ عن فيروس «ماربورغ» ألول
م�رة يف أواخر الس�تينيات من القرن املايض ،ومن�ذ ذلك الحني ،تفىش يف عدد
م�ن البلدان ،معظمها يف حوض الكونغو بوس�ط إفريقيا وخاصة بالكونغو
الديمقراطية .وتابع قائال« :امتد األمر إىل مناطق يف أوغندا ،ويف اآلونة األخرية
بأنغوال ،حيث شهدنا أكثر من  200حالة وفاة ،وغينيا ،وحاليا يف غانا».

العراقـي

كـاريكـاتـير

بارك الرتقية اىل رتبة اعلى ضمن جدول متوز 2022

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يلتقي مواطنني
ويوجه بمعاجلة طلباهتم

بغداد  /املستقبل العراقي
التق�ى وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشطة
الفري�ق عم�اد محم�د محم�ود بمدي�ر رشطة
محافظة كركوك واملنش�آت ومدير قسم النجدة
يف املديرية اللواء كاوه غريب عبد الرحمن.
وب�ارك الوكيل الرتقية اىل رتبة اعىل ضمن جدول

ترقية تم�وز  ،2022متمنيا ً التوفيق والس�داد يف
عملهم.وس�أل الوكيل املوىل عز وجل ان يوفقهم
خالل مسيرتهم املهنية خدمتا ً لبلدنا العزيز وان
يكونوا عىل قدر عايل من املسؤولية وان يحافظوا
عىل ام�ن وسلامة اهلن�ا ومواطنين�ا الكرام يف
محافظ�ة كركوك.إىل ذلك ،أظه�ر صور مقابالت

لوكيل ال�وزارة لش�ؤون الرشط�ة الفريق عماد
محم�د محمود م�ع املواطنني وعوائل الش�هداء
والجرح�ى والضب�اط واملنتس�بني واملوظفين
املدنيني يف مقر الوكالة ،حيث تم اس�تقبال كافة
الطلب�ات واملناش�دات واتخذ الوكي�ل االجراءات
االدارية والقانونية لجميع الطلبات.

مدير عام إدارة املوارد البرشية يف الداخلية يلتقي القادة االمنيني ملناقشة اهليكل
التنظيمي للمقر املتقدم لعمليات الرصافة
املستقبل العراقي  /احمد املال
بن�ا ًء على توجيه�ات وزي�ر
الداخلية الفريق عثمان الغانمي
ومتابعة وإرشاف وكيل الوزارة
االق�دم حسين الع�وادي ،عقد
املدي�ر الع�ام الدارة امل�وارد
البرشية اللواء الحقوقي حسني
س�بهان الس�اعدي ،اجتماع�ا ً
مهم�ا ً يف مبن�ى قي�ادة رشط�ة
محافظ�ة بغ�داد ،ض�م قائ�د
رشط�ة محافظ�ة بغ�داد اللواء
الرك�ن ماج�د املوس�وي ،وقائد
املق�ر املتقدم لعملي�ات الرصافة الل�واء ظافر
املحمداويلمناقشة الهيكل التنظيمي والوصف

الوظيفي والقياس وآلي�ة العمل للمقر املتقدم
لعملي�ات الرصاف�ة ووض�ع الس�اعدي خالل

االجتم�اع برنامج عمل يس�هم
يف تنفيذ هي�كل تنظيمي يتالئم
بحج�م العم�ل وامله�ام املناطة
للمقر ،وعىل صعيد ذي صلة زار
مديرعام إدارة املوارد البرشية،
وكيل الوزارة لش�ؤون الرشطة
الفري�ق عم�اد محم�د محمود
حيث بحثا جملة من اإلجراءات
الت�ي تصب يف مصلح�ة الوزارة
وتش�خيص املعوق�ات ووض�ع
الحل�ول املناس�بة له�ا وتطوير
العمل والك�وادر العاملة ضمن
مالكات الوزارة ومعالجة الرتهل والحفاظ عىل
الهياكل التنظيمية .

تقليل ملح الطعام ضار للمصابني هبذا املرض
أشارت دراسة طبية حديثة إىل أن إضافة القليل
م�ن امللح للطعام ،قد يكون ل�ه فوائد محتملة
لبع�ض األش�خاص الذين يعان�ون من قصور
القلب.وقال الباحثون يف الدراس�ة التي نرشت
نتائجها يف مجلة «أم�راض القلب» الطبية ،إن

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

تصدر ع��ن مؤسس��ة المس��تقبل العراقي��ة
للصحاف��ة والطباع��ة والنش��ر

«التقييد املفرط يف تناول امللح الغذائي يمكن أن
يرض املرىض الذين يعانون من قصور يف القلب
مع بقاء الكرس القذيف .يجب عىل األطباء إعادة
النظ�ر يف إعط�اء ه�ذه النصيح�ة للمرىض».
وينتج قصور القلب عادة عن عدم قدرة القلب

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

عىل ضخ ما يكفي من الدم ،والكرس القذيف هو
النس�بة املئوية للدم يف حجرة الضخ الرئيسية
الت�ي ُتق�ذف م�ع كل نبض�ة ،وتصل النس�بة
الطبيعي�ة ل�ه إىل ما بين  50و 75يف املئة وفقا
للجمعية األمريكية للقلب.

07801969233
07901463050
07709670606

األرض تلتهب والعراق بموجة
شديدة احلرارة

يم�ر الع�راق بموج�ة صيفية ش�ديدة الح�رارة .ونرش املتنب�ئ الجوي
ص�ادق عطية صورة على صفحته يف الفيس�بوك لكوكبن�ا علق عليها
قائالً {:األرض كرة ملتهبة} ،والرشق األوسط والعراق تحت تأثري موجة
صيفية شديدة الحرارة».
وأضاف «شمال وغرب افريقيا وشمال Nسيا وغرب أوروبا ،يغيل».
ويشهد العراق منذ أيام موجة حارة تسمى بـ»جمرة القيظ» وهي أشد
موج�ة حارة تم�ر يف البالد خالل الصيف الس�يما يف ش�هري تموز وآب
حيث تتجاوز فيها درجة الحرارة الخمسين مئوية ومتوقع ان تس�تمر
بالتفاوت لنهاية النصف األول من الشهر املقبل.

بـ «قدرة سحرية» ..بخاخ أنف للتخلص
من عدوى كورونا

كشفت تجارب رسيرية أجريت ،مؤخرا ،أن بخاخا طبيا أظهر نتائج واعدة
يف إزالة فريوس كورونا املس�تجد من جيوب وخياش�يم األنف ،وهو ما يبرش
بالتصدي مبكرا للعدوى لدى اإلنسان.
وبحس�ب موقع «غزمودو» املتخصص باألخبار العلمية فإن املرحلة الثالثة
من التجارب الرسيرية للبخاخ أجريت يف الهند ،فوجد الباحثون أنه يقلل من
الشحنة الفريوسية املوجودة يف الخياشيم عىل نحو ملحوظ.
وأظه�رت النتائج أن األش�خاص الذين قاموا برش البخاخ تراجعت ش�حنة
الفريوس ،بش�كل ملحوظ ،يف خياشيهم ،مقارنة بمن أخذوا جرعات وهمية
توصف بـ»البالسيبو».
وعند إج�راء فحوص كورونا ،جاءت نتائج آخ�ذي البخاخ املضاد لـ»كوفيد
 »19سلبية عىل نحو أرسع مقارنة باآلخرين.
وه�ذا العلاج املحتم�ل ضد كورونا ت�م تطويره م�ن قبل الرشك�ة الكندية
« »SaNOtizeيف إط�ار رشاك�ة م�ع أطراف أخرى من ع�دة دول ،مثل رشكة
«غلين مارك» للصيدلة يف الهند .ويحتوي الدواء عىل أوكس�يد النرتيك ،وهو
جزيء يؤدي دورا مهما يف جسم اإلنسان ،كما يستخدم بمثابة دواء لتوسيع
مسالك الهواء ورشايني الدم لدى األشخاص الذين يعانون بعض األمراض.
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