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الربملان يفرض رشوطه عىل احلكومة يف موازنة 2021
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد يعلن
قـرب انجـاز مشـروع تأهيـل مستشفـى
ص3
الشيخ ضاري وادخاله للخدمة

حمافظ نينوى يعلن
تـوزيـع مبالـغ التعويـض لنحـو
ص3
« »300مترضر غرب املوصل

يتح�رّك الربملان لف�رض رشوطه على الحكومة
لتمرير موازن�ة  ٢٠٢١بعد قيامه بالقراءة األوىل،
وتتلخ�ص الشروط بتخفي�ض العج�ز امل�ايل،
وتثبي�ت موظف�ي العق�ود ،ومنع اس�تقطاعات
روات�ب املوظفني .وقالت النائبة هدى س�جاد إن
االنف�اق الفعيل بموجب قانون املوازنة هو انفاق
مبال�غ ب�ه اىل ح�د كبير وال يتالئم م�ع الوضع
االقتص�ادي خاص�ة بانخف�اض اس�عار النفط
وليس من املنطقي ان يك�ون  164ترليون دينار
هو االنفاق.
واضافت س�جاد يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نس�خة من�ه ان «اي�رادات املوازن�ة قائم�ة عىل
االي�رادات النفطي�ة وغير النفطية وعىل س�عر
رصف  1425للدوالر الواحد وهذا املبلغ مُ بالغ به
خاصة ان تغري سعر الرصف سيكون سلبيا ً عىل
الفئات الهشة التي هي دون خط الفقر».
واستغربت النائبة من احتساب مُ ستحقات اقليم
كردستان للسنوات السابقة يف املادة  11رغم عدم
تس�ليم االقليــــم ايراداته للس�نوات الس�ابقة
للحكومة االتحادية ،وعىل االقليم ان يسلم ُكل ما
منتج من نفط يف االقليم لتلتزم الحكومة بتسليم
املوازنة له.
واكدت س�جاد ان جميع نواب كتل�ة النرص ضد
فرض الرضائب عىل املوظفني وضد تغيري س�عر
الرصف ،الن املوازنة س�يكون فيها استقطاعني
عىل روات�ب املوظفني اولهما بفرق س�عر رصف
الدوالر والثاني بفرض الرضائب غري املُربر لها.

التفاصيل ص2

رئيس الوزراء يبحث مع أعضاء املفوضية االستعدادات لالنتخابات املبكرة

العمل الربملانية تقرتح زيادة مبالغ اإلعانات االجتامعية  50باملئة يف املوازنة
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التخطيط :ارتفاع عدد املوظفني املسجلني
يف بنك املعلومات الوظيفي

بغداد  /المستقبل العراقي
أعل�ن وزير التخطيط ،خال�د بتال النجم،
أم�س األحد ،ع�ن ارتفاع ع�دد املوظفني
املس�جلني يف بن�ك املعلوم�ات الوظيف�ي
لدى الجه�از املركزي لإلحص�اء ،إىل اكثر
من مليوني موظف من عموم مؤسسات
الدولة العراقية.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه ،ان وزير التخطيط
«ت�رأس االجتم�اع األول للجن�ة األم�ر
الديواني  ٥٥املكلفة بتطوير عملية إصدار
الرق�م الوظيفي لجمي�ع موظفي الدولة

أملانيا تع ّزز أمن الربملان حتسب ًا القتحام مماثل للكونغرس األمريكي
بغداد  /المستقبل العراقي
عززت الرشطة األملانية إجراءات األمن حول الربملان األملاني
يف برلني يف أعقاب االضطرابات التي وقعت هذا األس�بوع يف
مبنى الكابيتول األمريكي ،حسبما ذكرت صحيفة «بيلد آم
زونتاغ» يف عددها الصادر أمس األحد .وذكرت صحيفة بيلد
أم زونتاغ األملانية األس�بوعية أن فولفغانغ ش�ويبله رئيس
الربمل�ان األملاني «بوندس�تاغ» أبلغ أعض�اء الربملان بأنه تم
تكثي�ف اإلجراءات األمنية يف «الرايخس�تاغ» مبنى الربملان،
بع�د أن اقتحم مثريو ش�غب مقر الكونغ�رس األمريكي يف
واش�نطن األس�بوع املايض .ونقلت الصحيفة عن شويبله
قول�ه يف خط�اب أرس�ل إىل األعضاء «اتخ�ذت رشطة والية

وزير العمل:
سنطلق دفعة جديدة من القروض
خالل شهرين
ص3

العراقية» .وأوضح البتال ان «هذه اللجنة
تعد واحدة من اهم اللجان النها س�تتوىل
ايج�اد الحل�ول واملعالجات ،ملش�كلة تعد
معقدة ،وهي حرك�ة الوظيفة يف العراق،
التي تواجه خلال بنيويا مرتاكما عىل مدى
الس�نوات املاضي�ة» ،مبين�ا ان «الوزارة
قامت بإرس�ال فرق جوال�ة إىل الوزارات
لغرض الحصول عىل البيانات التفصيلية
للموظفني ،باإلضافة إىل املسار االخر وهو
مخاطبة الجهات املعني�ة لتزويد الجهاز
املركزي لإلحصاء بتلك البيانات».
ولفت إىل ان «اللجنة س�تعمل عىل إنش�اء
منص�ة او تطبي�ق عىل الهوات�ف الذكية،

لجم�ع بيان�ات املوظفين ،م�ن خلال
إدخاله�م بش�كل ش�خيص لبياناته�م
باالعتماد على بيانات البطاق�ة الوطنية
املوحدة» ،مشيرا يف الوقت نفس�ه إىل ان
«من بني اإلجراءات التي س�يجري العمل
عليه�ا ،هي قي�ام وزارة الداخلية بالعمل
على إص�دار البطاق�ة الوطني�ة لجميع
املوظفين الذين لم يحصل�وا عليها حتى
االن ،فضال عن خيارات أخرى».
واض�اف ان «اللجنة س�تعمل عىل اختيار
األفضل منها ،مشددا عىل ان مهمة اللجنة
مح�ددة باربع�ة اش�هر إلنج�از مهمتها
بإرشاف وزارة التخطيط» داعيا «الوزارات

ومؤسس�ات الدولة كاف�ة ،إىل اإلرساع يف
إرس�ال بيانات موظفيها ،به�دف العمل
عىل إنش�اء نظام موحد للرواتب ،لجميع
وحدات اإلنفاق ،التي س�يتم اطالقها من
خلال املنصة االلكرتوني�ة املوجودة لدى
وزارة التخطيط».
ولفت البي�ان اىل ان «لجنة األمر الديواني
 ٥٥يتواله�ا رئي�س الجه�از املرك�زي
لإلحص�اء ضياء ع�واد كاظ�م ،وتضم يف
عضويته�ا ممثلين م�ن مكت�ب رئي�س
الوزراء واألمانة العامة ملجلس الوزراء.

التفاصيل ص2

اهلجرة الربملانية تدعو للتحقيق بـ «حاالت االنتحار» بمخيامت النازحني

برلين ترتيب�ات لتعزي�ز قواتها ح�ول مبنى الرايخس�تاغ.
وأكدت متحدثة باسم الربملان أن شويبله كتب إىل املرشعني
ع�ن الوضع الح�ايل ،لكنها أحجم�ت ع�ن اإلدالء بتفاصيل
عن محتوى الرس�الة .وذكرت الصحيفة أيضا أن ش�ويبله
طل�ب من وزارة الخارجية تقدي�م تقرير عن أحداث العنف
يف واش�نطن ،وأنه «س�يحدد مع الحكومة االتحادية ووالية
برلني ما يمكن استخالصه من نتائج من أجل الوضع األمني
للبوندس�تاغ» .وكان مؤي�دون للرئي�س األمريك�ي دونالد
ترام�ب اقتحموا مبن�ى الكونغرس األمريك�ي يف العاصمة
واشنطن وس�ط موجة من الغضب احتجاجا عىل خسارته
يف االنتخاب�ات التي أجريت يف ترشين الثاني .ولقي خمس�ة
أشخاص بينهم رشطي حتفهم يف تلك األحداث.

الكهرباء :أعددنا خطة إلهناء أزمة جتهيـز الطاقـة يف البـالد

الزراعة تعلن املبارشة بدفع مستحقات مسوقي الذرة الصفراء

الـصـحـة
تكشـف خطتهـا لتـوزيـع
لقاح «فايزر»
ص3

الرتبية تصدر
توجيه ًا جديد ًا بشأن أسئلة
امتحانات نصف السنة
ص3

كاتانيتش:
ودية االمارات فرصة جيدة
للوجوه الشابة
ص7
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العمل الربملانية تقرتح زيادة مبالغ اإلعانات االجتامعية  50باملئة يف املوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اقرتحت لجنة العمل والش�ؤون االجتماعية والهج�رة واملهجرين النيابية ،أمس االحد،
تضمني موازنة  2021فقرة زيادة مبالغ االعانات االجتماعية للمش�مولني بنس�بة 50
 %مع توس�عة قاعدة املشمولني .وقال عضو اللجنة فاضل الفتالوي إن «اللجنة قدمت
مقرتح�ا لزي�ادة االعان�ات للرعاية االجتماعية بنس�بة  % 50وتضمين�ه ضمن فقرات
املوازنة االتحادية نظرا للظروف االقتصادية التي يمر بها البلد اضافة اىل ش�مول اعداد
اضافية اخرى بنظام الرعاية االجتماعية عرب زيادة نسبة املستفيدين».
واض�اف ان «خط الفق�ر وص�ل اىل  % 30ويف بعض املحافظات تجاوز  ،»% 40مشيرا
اىل ان «اللجن�ة تس�عى مع ه�ذه املعطيات اىل خفض مس�توى خط الفق�ر من خالل
زيادة املدخوالت للفرد املش�مول بنظام الرعاية االجتماعية» .وبش�أن قانون الضمان
االجتماع�ي والعمالة االجنبي�ة ،اكد عضو اللجنة «العمل عىل مناقش�ته» ،الفتا اىل انه
«يتضمن حجم العمالة ونسبتها ونوعية املهن ودرجة الخربة».
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الربملان يفرض رشوطه عىل احلكومة يف موازنة 2021
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

يتحرّك الربملان لفرض رشوطه عىل الحكومة
لتمري�ر موازن�ة  ٢٠٢١بعد قيام�ه بالقراءة
األوىل ،وتتلخ�ص الشروط بتخفيض العجز
امل�ايل ،وتثبي�ت موظف�ي العق�ود ،ومن�ع
استقطاعات رواتب املوظفني.
وقالت النائبة هدى س�جاد إن االنفاق الفعيل
بموج�ب قانون املوازنة ه�و انفاق مبالغ به
اىل حد كبري وال يتالئم مع الوضع االقتصادي
خاص�ة بانخفاض اس�عار النفط وليس من
املنطق�ي ان يك�ون  164ترلي�ون دين�ار هو
االنفاق.
واضاف�ت س�جاد يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ان «اي�رادات املوازنة
قائمة عىل االي�رادات النفطية وغري النفطية
وعىل س�عر رصف  1425للدوالر الواحد وهذا
املبلغ مُ بالغ به خاصة ان تغري س�عر الرصف
س�يكون س�لبيا ً عىل الفئات الهشة التي هي
دون خط الفقر».
واس�تغربت النائبة من احتساب مُ ستحقات
اقليم كردس�تان للسنوات الس�ابقة يف املادة
 11رغم عدم تسليم االقليم ايراداته للسنوات
السابقة للحكومة االتحادية ،وعىل االقليم ان
يس�لم ُكل ما منتج من نفط يف االقليم لتلتزم
الحكومة بتسليم املوازنة له.
واكدت سجاد ان جميع نواب كتلة النرص ضد
فرض الرضائب عىل املوظفني وضد تغيري سعر الرصف،
الن املوازن�ة س�يكون فيه�ا اس�تقطاعني على روات�ب
املوظفين اولهم�ا بف�رق س�عر رصف ال�دوالر والثاني
بفرض الرضائب غري املُربر لها.
وكان مجلس النواب ،أنهى يف جلس�ته ،الس�بت ،القراءة
األوىل ملشروع قان�ون املوازنة العامة االتحادية للس�نة
 2021وال�ذي يه�دف اىل تأطير النش�اطات والعمليات

املالي�ة لل�وزارات والجه�ات غير املرتبط�ة ب�وزارة
واملحافظات خالل السنة املالية ولتحديد االيرادات املالية
والنفقات الجارية واالس�تثمارية والعجز املتوقع وسبل
معالجتها ولوضع الية دقيقة وش�فافة يف توزيع املوارد
املالية للدولة.
وأرش رئيس اللجنة املالية النيابية هيثم الجبوري «وجود
عج�ز كبير بنس�بة أكثر م�ن  %44م�ن القيم�ة الكلية
للموازن�ة العام�ة وهذا يخال�ف قان�ون االدارة املالية»،

محذرا م�ن «تداعيات العجز املايل ال�ذي يدفع الحكومة
اىل االقرتاض الداخيل والخارجي ويؤدي اىل زيادة االعباء
املالية عىل الدولة».
ووجهت رئاسة الربملان بمناقشة مرشوع قانون املوازنة
يف جلسة اليوم االثنني.
بدوره ،كش�ف رئيس الحزب اإلسلامي العراقي النائب
رشيد العزاوي عن «مؤاخذات جديدة» يف مرشوع قانون
املوازنة املالية االتحادية لعام .2021

وق�ال الع�زاوي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه إن «املوازن�ة الحالية
تعد األكرب بني سابقاتها بمبلغ  164ترليون
دينار ،وأكثر من نصفها سيكون استقراض
او عجز».
وبين ان «الحكوم�ة أوقف�ت يف مشروع
قانون املوازن�ة جميع التعيينات وأيضا عدم
تعويض املتقاعدين م�ن الخدمة ،أي إيقاف
حركة املالك يف حني انها استحدثت  261أكثر
درج�ة خاصة من فئ�ة {ب} وهي مدير عام
وما يعادله».
ولفت العزاوي اىل ان «من املؤاخذات األخرى
يف املوازن�ة أنه�ا أوقف�ت التعيين والتعاق�د
وحركة امللاك ولكنه�ا أباح�ت التقاعد مع
الخرباء أصحاب الدرج�ات الخاصة املحالني
على التقاع�د اذا كانت هن�اك حاجة ملحة
لهم».
يف الغضون ،كش�فت اللجن�ة املالية النيابية،
عن مخاطبة وزارة املالية بشأن ادراج عقود
مفوضية االنتخابات يف قانون املوازنة.
وذك�رت اللجن�ة يف بي�ان ،تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه «انها استقبلت برئاسة
النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور
األعضاء عددا ً م�ن موظفي عقود املفوضية
العليا املستقلة لالنتخابات».
واضافت «انها اس�تمعت خلال اللقاء الذي
عق�د يف مقره�ا ملطال�ب موظف�ي عق�ود
املفوضي�ة ومناقش�تها» ،مؤك�دة «س�عيها الدائم لنيل
جميع موظفي العقود واألجراء اليوميني الستحقاقاتهم
رغم االزمة املالية التي فرضتها جائحة كورونا».
كما وجه�ت اللجن�ة «كتابا ً ل�وزارة املالية لبي�ان رأيها
لغ�رض درج الفق�رة الخاصــــ�ة بعق�ود مفوضي�ة
االنتخاب�ات يف مرشوع قانون املوازن�ة بعد اجابة وزارة
املالية عن الكتاب».

التخطيط :ارتفاع عدد املوظفني املسجلني يف بنك املعلومات الوظيفي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن وزير التخطيط ،خالد بتال النجم ،أمس
األحد ،عن ارتفاع عدد املوظفني املسجلني يف
بنك املعلومات الوظيفي لدى الجهاز املركزي
لإلحص�اء ،إىل اكثر م�ن مليوني موظف من
عموم مؤسسات الدولة العراقية.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان وزي�ر التخطيط
«ترأس االجتم�اع األول للجنة األمر الديواني

االستخبارات تطيح
بارهايب ينتمي «ألشبال
اخلالفة» يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
أف�ادت وكال�ة االس�تخبارات
التابع�ة ل�وزارة الداخلي�ة ،أم�س
األحد ،بإلق�اء القبض عىل ارهابي
ضمن مايسمى أش�بال الخالفة يف
كركوك.
وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نسخة منه ،أنه
«من خالل اعرتافات احد االرهابيني
امللقى القبض عليه سابقاً ،تمكنت
مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة
بمديري�ة اس�تخبارات كرك�وك يف
وزارة الداخلي�ة م�ن القاء القبض
على ارهابي مطل�وب وفق احكام
املادة (٤ارهاب) النتمائه لعصابات
داعش االرهابية ضمن مايس�مى
اش�بال الخالف�ة يف محافظ�ة
كركوك».
وأضافت ،أنه «من خالل التحقيقات
االولية معه اعترف بأنتمائه لتلك
العصابات االجرامية عام ،»٢٠٠٧
الفتآ اىل انه «بعد استكمال تدريباته
يف احد معس�كرات داعش انذاك تم
تنسيب ُه يف احدى املفارز العسكرية
ضمن مايس�مى دي�وان الجند ويف
ع�ام  ٢٠١٧اشترك بالهجوم عىل
القوات االمني�ة يف محافظة صالح
الدين وكانت كنيته ( ابوانس)».
وأك�دت ان�ه «ت�م تدوي�ن اقوال�ه
باالعرتاف واحالت�ه للقضاء لينال
جزائه العادل».

 ٥٥املكلف�ة بتطوي�ر عملي�ة إص�دار الرقم
الوظيفي لجميع موظفي الدولة العراقية».
وأوض�ح البتال ان «ه�ذه اللجنة تعد واحدة
من اهم اللجان النها س�تتوىل ايجاد الحلول
واملعالجات ،ملشكلة تعد معقدة ،وهي حركة
الوظيفة يف الع�راق ،التي تواجه خلال بنيويا
مرتاكما عىل مدى الس�نوات املاضية» ،مبينا
ان «ال�وزارة قامت بإرس�ال ف�رق جوالة إىل
ال�وزارات لغ�رض الحص�ول على البيانات
التفصيلية للموظفني ،باإلضافة إىل املس�ار

االخر وهو مخاطب�ة الجهات املعنية لتزويد
الجهاز املركزي لإلحصاء بتلك البيانات».
ولف�ت إىل ان «اللجن�ة س�تعمل عىل إنش�اء
منص�ة او تطبي�ق على الهوات�ف الذكي�ة،
لجمع بيان�ات املوظفني ،من خالل إدخالهم
بش�كل ش�خيص لبياناته�م باالعتم�اد عىل
بيان�ات البطاقة الوطنية املوحدة» ،مشيرا
يف الوق�ت نفس�ه إىل ان «من بين اإلجراءات
التي س�يجري العمل عليها ،هي قيام وزارة
الداخلية بالعمل عىل إصدار البطاقة الوطنية

لجمي�ع املوظفين الذين لم يحصل�وا عليها
حتى االن ،فضال عن خيارات أخرى».
واض�اف ان «اللجن�ة س�تعمل على اختيار
األفضل منها ،مش�ددا عىل ان مهمة اللجنة
مح�ددة باربع�ة اش�هر إلنج�از مهمته�ا
بإرشاف وزارة التخطي�ط» داعيا «الوزارات
ومؤسس�ات الدول�ة كاف�ة ،إىل اإلرساع يف
إرس�ال بيانات موظفيها ،بهدف العمل عىل
إنشاء نظام موحد للرواتب ،لجميع وحدات
اإلنفاق ،التي سيتم اطالقها من خالل املنصة

االلكرتونية املوجودة لدى وزارة التخطيط».
ولف�ت البي�ان اىل ان «لجنة األم�ر الديواني
 ٥٥يتواله�ا رئيس الجهاز املركزي لإلحصاء
ضي�اء ع�واد كاظ�م ،وتض�م يف عضويته�ا
ممثلني م�ن مكتب رئيس ال�وزراء واألمانة
العامة ملجل�س ال�وزراء ،ووزارات الداخلية
واالتصاالت وديوان الرقابة املالية ،فضال عن
الجهاز املركزي لإلحصاء ،وناقش�ت اللجنة
يف اجتماعه�ا األول عددا من القضايا املتعلق
بإعداد نظام الرقم الوظيفي».

اهلجرة الربملانية تدعو للتحقيق بـ «حاالت االنتحار» بمخيامت النازحني
بغداد  /المستقبل العراقي
دعت لجنة املهجري�ن النيابية ،أمس االحد ،الحكومة اىل فتح
تحقي�ق عاجل يف اس�باب ارتفاع حاالت االنتح�ار بمخيمات
النازحين ،فيم�ا انتقدت خل�و املوازنة من اي�ة تخصيصات
تتعلق بإعادة النازحني اىل مناطقهم وانهاء معاناتهم.
وقال رئيس لجن�ة العمل والهجرة واملهجري�ن النيابية ،رعد
الدهلك�ي ،يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان

«هنالك ظاهرة خطرية بدأنا نش�اهدها بالفرتة االخرية وهي
ارتفاع ح�االت االنتحار داخل مخيم�ات النازحني ،خصوصا
بني ابناء املكون االيزيدي ،ما يجعلنا أمام عالمات اس�تفهام
عديدة عن اسباب تلك الظاهرة».
وبني ،ان «هذا االمر ينبغي عدم التعامل معه بش�كل هاميش
وال مباالة ،مشددا عىل «رضورة فتح تحقيق حكومي وعاجل
يف ه�ذه الظاه�رة الخطيرة لضمان الح�د منه�ا ومعالجة
أسبابها».

واض�اف الدهلك�ي ،ان عىل «الحكومة الحالي�ة انهاء معاناة
النازحين يف املخيم�ات بعد الوع�ود التي تقدم�ت بها ضمن
خطوات توفري االرضية املناسبة لالنتخابات املقبلة».
ولف�ت ،إىل ان «ما حصل هو العكس حيث خلت موازنة العام
الح�ايل التي وصلت من مجلس ال�وزراء ،من اي تخصيصات
لدع�م العوائل النازحة بأموال العودة واعمار املدن املحررة ما
يعن�ي ان هنالك اهمال واضح من قبل الس�لطة التنفيذية يف
التصدي لهذا امللف االنساني».

رئيس الوزراء يبحث مع أعضاء املفوضية االستعدادات لالنتخابات املبكرة
بغداد  /المستقبل العراقي

كم�ا اس�تمع اىل إيج�از ع�ن آخ�ر املراح�ل املنج�زة من
عم�ل املفوضي�ة ،يف مجال تس�جيل الكيانات السياس�ية
واملرش�حني وعملي�ة التس�جيل البايومتري للناخبين
وتحديث السجل االنتخابي.
و ش�هد اللقاء استعراض الس�بل املتبعة لتذليل املعوقات
الت�ي تواج�ه عمل املفوضي�ة ،بانتظار تش�كيل املحكمة
اإلتحادية وفقا للسياقات الدستورية.
من جانبه ش�كر مجلس املفوضني الدعم الحكومي لعمل
املفوضي�ة والعملية االنتخابية والتحضريات لها ،من أجل
نج�اح االنتخابات وبما يضمن ملخرجاتها أن تكون مُ عبرّ ا ً
حقيقيا ً عن إرادة الشعب العراقي.

اس�تقبل رئيس مجلس الوزراء الس�يد مصطف�ى الكاظمي،
أم�س األح�د ،رئي�س واعض�اء املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة
لالنتخابات .وجرت خالل اللقاء ،مناقش�ة سير التحضريات
لتنفيذ االستحقاق االنتخابي يف املواعيد التي سبق وأن أعلنت
عنها الحكومة يف السادس من حزيران . 2021
وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،إن الحكومة
ماضي�ة يف دع�م عمل املفوضي�ة بكل ما تس�تطيع ،من أجل
االلت�زام بالتوقيتات والج�داول الزمنية الت�ي يتطلبها نجاح
العملية االنتخابية.

الكهرباء :أعددنا خطة إلهناء أزمة جتهيز الطاقة يف البالد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الكهرب�اء ،أم�س األحد ،إع�داد خطة من
ش�أنها إنهاء أزمة تجهي�ز الطاقة يف البلاد ،مؤكدة أن
هذه الخطة تستلزم مبلغا يصل إىل  149مليار دينار.
وقال املتحدث باس�م ال�وزارة أحمد م�وىس إن «الوزارة
أع�دت خط�ة بتوجيه�ات رئي�س ال�وزراء مصطف�ى

الكاظم�ي ،لكنها تس�تلزم مبلغ�ا يص�ل إىل  149مليار
دينار ،رفعت إىل رئاس�ة الوزراء بغي�ة املصادقة عليها،
أضافة لبع�ض الصالحيات التي س�تحل أزمة الكهرباء
بشكل كبري».
ولفت إىل أن «العراق يقف عىل مسافة واحدة مع الجميع،
وأي عروض للغاز تكون مناسبة ومطابقة للمواصفات
املعتمدة يف وزارة الكهرباء ،وباألس�عار التنافسية تخدم

الجانب االقتصادي للعراق» ،مؤكدا ً «عدم وجود عروض
للغاز من دول أخرى لغاية اآلن ،غري إيران».
وش�دد موىس على «أهمي�ة أن تعتم�د وزارة الكهرباء،
يف مس�اعيها على تن�وع مص�ادر الطاق�ة» ،مبين�ا ً أن
«االتفاقيات والتفاهمات وإنش�اء خطوط ناقلة للغاز،
تحتاج إىل س�قوف زمني�ة ،وتلك الس�قوف الزمنية من
املمكن أن يعمل العراق عليها».

11 2021

Issue No ( 2295 ) January Mon

وزير الداخلية لرئيس اجلمهورية:
القوات جاهزة حلفظ األمن
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئي�س الجمهوري�ة بره�م
صالح ،أمس األح�د ،االرتقاء بعمل
املنظوم�ة األمنية وترس�يخ األمن،
وذلك خالل استقباله وزير الداخلية
عثمان الغانمي.
وذك�ر بي�ان لرئاس�ة الجمهورية
تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة
منه ،إن «رئي�س الجمهورية برهم
صال�ح ،اس�تقبل يف قرص السلام
ببغ�داد ،وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان
الغانم�ي ،ويف بداي�ة اللق�اء ،هن�أ
الرئيس ،وزير الداخلية ،بمناس�بة
الذك�رى الس�نوية لتأس�يس
الرشطة العراقية» .وتابع «وأش�اد
الرئي�س بدورهم والتضحيات التي
يقدمونها من أجل أمن املواطنني»،
ً
الفت�ا إىل أن «الواجبات املناطة عىل
عاتق الرشط�ة تتطلب بذل الجهود

لالرتقاء باملستوى املهني والتدريبي
والقانون�ي ،م�ن أج�ل تس�هيل
وتطوي�ر مه�ام عمله�م ،ويوف�ر
أفضل الخدمات للمواطنني».
وأض�اف صالح وفق�ا للبي�ان ،أن
«املرحل�ة الحالية تتطل�ب االرتقاء
بعم�ل املنظومة األمنية وتنش�يط
العم�ل االس�تخباري لرتس�يخ
االس�تقرار يف البلاد والحفاظ عىل
األم�ن الداخلي الع�ام ،والحف�اظ
االنتصار ضد اإلره�اب ،ومكافحة
الجريم�ة لينع�م املواطنين باألمن
واألمان».
م�ن جانب�ه ،اس�تعرض الغانم�ي
خط�ط ال�وزارة لالرتق�اء بعمله�ا
وجهوزي�ة قواته�ا لحف�ظ أم�ن
ً
مثمن�ا اهتم�ام رئيس
املواطنين،
الجمهوري�ة بعمل ال�وزارة ودعمه
املتواصل بمجال تطويرها بمختلف
صنوفها ،وفقا للبيان.

حمافظ البرصة عن اجليش العراقي:
أعتى وأقوى جيوش املنطقة

بغداد  /المستقبل العراقي
َ
ّ
الس�نوي
العيداني يف االحتفال
ش�ارك محافظ البرصة أس�عد عبد األمير
ّ
ّ
العسكري املقام يف س�احة االحتفاالت ببغداد ،بالذكرى املئة
لالس�تعراض
العراقي ،ويؤكد أنهم سور الوطن وفخ ٌر لكل العراقيّني،
لتأس�يس الجيش
ّ
ترصيح صحف�ي أن “الجيش
العيدان�ي يف
وذكراه�م عي�دا ً وطنيّاً .وق�ال
ّ
ٍ
العراق�ي كان وم�ا زال س�ورا ً عظيما ً َيحتم�ي به العراقيّني أجمع ،وس�دا ً
ّ
منيع�ا ً بوج�ه كل من يريد الس�وء للعراق وأهل�ه ،وهو م�ن أعتى وأقوى
ً
مدافع�ا عن البلد،
جي�وش املنطق�ة لخربت ِه الكبيرة يف املعارك وما خاض ُه
ُ
َ
وبرع يف مجاالت متعددة منها
واجهة العراق العس�كريّة
وأثبت بجدارة أنه
َ
القوة الجوية واملدفعية والدروع ونال فيها إش�ادات دوليّة عديدة” .يذكر
أن قيادة العمليات املشرتكة أعلنت عن إقامة استعراض عسكري يف ساحة
االحتفاالت ببغداد وبحضور رفيع املس�توى وسرياعى فيه التباعد وارتداء
الكمامات وغريها من االجراءات الوقائية بسبب جائحة كورونا ،وسيشهد
ترفيعات باملناسبة لصنوف الجيش.

اإلعالم األمني تعلن القبض عىل ( )33مطلوب ًا
وضبط أسلحة يف البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكنت خلي�ة اإلعالم األمني ،أمس.
االح�د ،القب�ض على  33مطلوب�ا ً
وضبط أسلحة يف محافظة البرصة.
وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نسخة منه «بعد
أن انطلق�ت عملية (الوعد الصادق)
املرحلة األوىل الصفحة الثالثة ،ضمن
قاط�ع مس�ؤولية قي�ادة عملي�ات
البصرة على املحوري�ن الش�مايل

والجنوب�ي ،كانت النتائ�ج القبض
عىل  ٣٣مطلوبا ً وف�ق مواد قانونية
مختلفة و٧بنادق آلية كالش�نكوف
ورشاشة متوسطة  BKCوبندقيتني
نوع س�يمينوف ورشاش�ة خفيفة
 RBkو ٣٩مق�ذوف نمس�اوي
ورمان�ة قاذف�ة عي�ار  ٤٠ملم ضد
األش�خاص ورمانة قاذفة عيار ٤٠
مل�م ضد الدبابات واخ�رى يدوية»،
واوضحت ان�ه «تم ضب�ط عجلتني
مدنية دون أوراق أصولية».

االستخبارات تلقي القبض عىل ( )27مته ً
ام
بينهم  4نساء يف بغداد
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وكالة االس�تخبارات ،أم�س األحد ،إلق�اء القبض على  27متهما ً
م�ن بينه�م  4نس�اء يف مناط�ق متفرق�ة م�ن العاصم�ة بغ�داد .وقالت
الوكال�ة ،إنه «من خالل توجيهات املراجع العلي�ا بصدد إلقاء القبض عىل
املتهمني الص�ادرة بحقهم مذكرات قبض قضائي�ة ،تمكنت مفارز وكالة
االس�تخبارات املتمثل�ة بمديرية اس�تخبارات بغ�داد يف وزارة الداخلية من
القاء القبض عىل ( )٢٧متهما ً من بينهم اربع نساء يف مناطق متفرقة من
العاصم�ة بغداد مطلوبني وفق مواد واح�كام جنائية مختلفة صادرة من
القضاء» .وأضافت الوكالة يف بيان تلقت الس�ومرية نيوز نس�خة منه ،أن
«هذه العملية تأتي ضمن العمليات االس�تباقية التي تنفذها مفارز وكالة
االستخبارات للحد من الجريمة املنظمة والقصاص من تلك العنارص وفق
القانون ،حيث تم تس�ليم املتهمني كل حسب جهة طلبه بموجب وصوالت
استالم رسمية».
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حمافظ البرصة يثمن دور الرشطة :تتعامل برسعة حمافظ بغداد يعلن قرب انجاز مرشوع تأهيل مستشفى
الشيخ ضاري وادخاله للخدمة
مع األحداث األمنية واجلنائية
المستقبل العراقي /طالب ضاحي

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
ثمن محافظ البرصة أسعد العيداني دور رشطة
املحافظ�ة يف حفظ األمن ورسع�ة التعامل مع
األحداث األمنية والجنائية.وقال العيداني خالل
زيارته قيادة الرشطة لتقديم التهاني بمناسبة
الذكرى  ٩٩لتأسيس الرشطة العراقية .يف الوقت
ال�ذي نهنئ ونب�ارك ل�وزارة الداخلي�ة عيدهم
ال�ـ  ، 99نحي�ي أيضا ال�روح الوطنية للضباط
واملرات�ب يف رشط�ة البصرة ونؤك�د دورهم يف
حفظ األمن واإلستقرار الذي يساهم يف التنمية
االقتصادي�ة ودع�م اإلس�تثمار يف املحافظة”.
وأش�ار إىل أن “أغلب مدن العال�م تكاد ال تخلو
م�ن الجرائم الجنائي�ة وما يمي�ز رشطتنا هو
رسع�ة ومهني�ة التعام�ل م�ع ه�ذه الجرائم
وإلق�اء القبض عىل مرتكبيها”.ولفت العيداني

إىل أن “جهاز الرشطة س�جل إلقاء القبض عىل
عصابات خطرية س�واء يف تروي�ج املخدرات أو

الرسقة وغريها من الجرائم األخرى ،وهذا األمر
يشهد له القايص والداني”.

اعلن محافظ بغداد املهن�دس محمد جابر العطا
ق�رب انج�از مرشوع تأهيل مستش�فى الش�يخ
ضاري يف قضاء الحسينية وادخاله بالخدمة بعد
وصول نس�بة انجازه اىل  98باملئة.وقال املحافظ
خالل جولته امليدانية الت�ي اجراها اليوم لالطالع
عىل املراحل النهائية إلنجاز املرشوع « ان مرشوع
توسعة مستشفى الشيخ ضاري سيسهم بشكل
كبري بتقديم الخدم�ات الطبية والعالجية لقضاء
الحسينية واملناطق املجاورة له ،مبينا ان املرشوع
شارف عىل االنتهاء ونحن بصدد مراحل التنسيق
مع وزارة الصحة لتزويد املستشفى باألرسة بغية
افتتاحه خالل االس�ابيع املقبلة «.واضاف العطا
« ان املشروع تضم�ن اضافة مركزي�ن للحروق
والباطنية بسعة  350رسير  ،مؤكدا ان محافظة

بغداد تعتزم اكمال مرشوع االضافة للمستشفى
حتى يص�ل واقع املستش�فى الف رسي�ر لتكون

مدير جتارة احلبوب يتفقد سري العمل يف معمل خياطة وإنتاج األكياس
لمستقبل العراقي  /عامر عبدالعزيز
أك�دت وزارة التج�ارة زيارة مدي�ر عام الرشك�ة العامة
لتجارة الحبوب املهندس عبد الرحمن عجي طوفان زيارة
معم�ل خياطة وإنت�اج االكي�اس املنفذ م�ن قبل رشكة
االحبار عرب االستثمار عىل أرض صومعة الدورة يف بغداد
.الزيارة جائت اش�ارة اىل العقد املربم بني الرشكة العامة
لتجاره الحبوب ورشكة االحبار
واطل�ع مدير عام تج�ارة الحبوب عىل سير عمل معمل
خياطة وإنتاج األكي�اس التجريبي  ،و الذي نفذ بموجب
عق�د االس�تثمار املربم بني الرشكتني على أرض صومعة
الدورة يف بغداد ضمن املشاريع االستثمارية للرشكة مع
رشكة االحبار .
مدي�ر ع�ام الرشكة تج�ول يف أروق�ة املصن�ع الذي ضم
معملين التت�اج األكياس( اكي�اس البويل بروبلين ) و (
اكياس الجوت ) وبمختلف االصناف و االحجام والداخلة
يف اس�تخدامات عم�ل رشكات وزارة التج�ارة وخاص�ة
الرشكة العامة لتجارة الحبوب و تصنيع .
واس�تمع « طوف�ان « خلال الجول�ة امليدانية عن سير

العم�ل لرشح مفصل قدمه املدير املفوض لرشكة االحبار
 ،تضم�ن الرشح ع�ن الطاقة اإلنتاجي�ة للمعمل و اآللية
املتبع�ة يف اإلنتاج  ،مشيرا أن الطاق�ة اإلنتاجية الكياس
( الب�ويل بروبلين ) تق�در بأربع�ة مليون كيس ش�هريا
بمختلف االصناف و االحجام ومن املنايش الرصينة .
«املدي�ر املف�وض « أكد أن معمل خياط�ة وإنتاج اكياس
الج�وت تبل�غ طاقت�ه اإلنتاجي�ة الش�هرية بح�دود (
 )٤٠٠٠٠٠اربعمائ�ه لف كيس يف الوجب�ة الواحدة و من
خالل اس�تخدام (ثالثون ) ماكنة يابانية املنش�أ  ،إضافة
اىل خطوط القطع عدد (. )٢
ب�دوره أكد مدير عام الرشك�ة العامة لتجارة الحبوب أن
ه�ذا املرشوع االس�تثماري الذي تم االتفاق عىل إنش�ائه
ضم�ن التوجيهات الراميه إىل تعظيم م�وارد الرشكة من
خالل االس�تثمار و يعد أحد املش�اريع التي كان يجب ان
ينيشء من زمن طويل كونه مكمل لعمل ونشاط رشكات
وزارة التجارة اليومي من يف موسمي التسويق إضافة إىل
استخدام األكياس يف تعبئة الرز املحيل املصنع يف املجارش
.
وأضاف طوف�ان أن مرشوع املعمل بحاجه اىل التوس�عة

التي يمكن من خاللها تأمني الحاجه الس�نوية لرشكات
وزارة التجارة وامكانية رفد السوق العراقي من األكياس
بأنواعه�ا والت�ي كنا نحث الخطى من اج�ل تأمينها عرب
االسترياد أو من خالل املناقصات والتي كنا نعاني األمرين
نتيجه التاخري يف وصولها للبالد .
وكشف إىل هذه املشاريع س�تمنح اداره الرشكة تحديدا
اختزال الوقت و الجهد والبحث عن األكياس.

الصحة تكشف خطتها لتوزيع لقاح «فايزر»
بغداد /المستقبل العراقي
حددت وزارة الصحة نحو  60منفذا ً لتوزيع
لقاح «فايزر» ،يف املستش�فيات حرصا وعدم
ش�مول املراك�ز الصحية ،بينم�ا حذرت من
ع�ودة ارتف�اع ح�االت االصاب�ات والوفيات
بسبب عدم االلتزام برشوط الوقاية.
وقال مدير الصح�ة العامة يف الوزارة رياض
عب�د االمير الحلفي يف ترصي�ح صحفي إن
«ال�وزارة اعدت خط�ة لتحدي�د منافذ لقاح

«فاي�زر» حال وصول�ه اىل العراق» ،مشيرا ً
اىل ان «الخطة ستش�مل جميع املحافظات،
وستكون املنافذ يف املستشفيات حرصاً».
وأض�اف الحلف�ي« ،هن�اك نح�و  60منفذا
تلقيحي�اً» ،مؤكدا ً «إمكاني�ة زيادتها يف حال
احتاجت وزارة الصحة اىل ذلك».
اىل ذل�ك ،ذكرت الوزارة يف بي�ان ،انها تراقب
بدقة املوقف الوبائي الخطري الصابات كوفيد
  19ووفياته يف الوالي�ات املتحدة االمريكيةودول االتح�اد االوروب�ي واململك�ة املتح�دة

ميسان :وضع حجر األساس ملرشوع انشاء
املمر الثاين لطريق امليمونة  -السالم
ميسان  /المستقبل العراقي
وضع محافظ ميس�ان عيل دواي الزم حجر األس�اس ملرشوع انش�اء املمر
الثاني لطريق (امليمونة  -السلام) ضمن تخصيصات محافظة ميسان من
البرتو دوالر لعام . 2019
وق�ال املحافظ ان هذا املرشوع يعترب املش�اريع االستراتيجية املهمة كونه
يؤث�ر يف الحركة االقتصادي�ة واالجتماعية واالمنية وس�يحقق فائدة كبرية
للمحافظة «.
واضاف ان طول الطريق يبلغ ( )12,5كم وتقوم بتنفيذه مجموعة رشكات
محلية رصينة بمدة عمل ( )600يوم».

االتصاالت ترد عىل التالعب بأسعار كارتات
االنرتنت :مسؤولية األمن الوطني
بغداد /المستقبل العراقي
ردت وزارة االتص�االت ،على
التالعب بأسعار كارتات الشحن
لخدمة االنرتن�ت بذريعة ارتفاع
سعر رصف الدوالر.
وق�ال املتحدث باس�م ال�وزارة،
رعد املش�هداني «الوزارة ليست
جه�ة رقابي�ة وه�ذا األم�ر من
اختصاص جه�از األمن الوطني
واألمن االقتصادي».
وبين «يف ح�ال ورود ش�كاوى
س�نقوم بتس�جيلها لكن يبقى
يف الجان�ب القانون�ي املتمث�ل
باملحاكم املختصة».
يش�ار اىل ان�ه وبالتزام�ن م�ع
بدايات تأثري قرار الحكومة برفع
س�عر رصف ال�دوالر ،يف إج�راء
ع ّدت�ه خط�وة لتج�اوز األزم�ة
املالية ،عىل السوق املحلية ،شكا
مواطنون من استغالل رشكات
اإلنرتن�ت األزمة ،ورفع أس�عار

االشتراكات م�ن دون مراع�اة
لظروفهم.
ووفقا ً ملواطنني من مناطق عدة
يف العاصمة بغداد ،فإن «أصحاب
مكات�ب توزي�ع اإلنرتنت ،رفعوا
أس�عار االشرتاك الش�هري عىل
املواط�ن ،بمبال�غ مختلف�ة،
وبحس�ب قيم�ة االشتراك
الشهري» ،مبينني أن «الزيادات
تراوحت بين  10آالف و 15ألف
دينار لالشرتاك الشهري».
وأك�دوا ،أن «أصح�اب املكات�ب
أبلغوهم أن زيادة السعر جاءت
م�ن قب�ل الشركات الرئيس�ة
امل�زودة للخدمة ،بس�بب ارتفاع
قيمة ال�دوالر» ،مبينني أن «رفع
األس�عار كان من رشكات عدة،
وأن األس�عار ب�دت متباينة من
منطق�ة إىل أخ�رى» .واعتبر
مواطنون ذلك استغالالً من قبل
املنتفعني من زيادة سعر رصف
الدوالر ،كرشكات وتجار.

وبع�ض دول املنطق�ة بع�د تفيش السلالة
الجدي�دة والت�ي تمت�از برسع�ة انتش�ارها
واصابتها لجميع الفئات العمرية وبضمنها
فئة االطفال.
واوضحت الوزارة أن تحسن املوقف الوبائي
يف الع�راق بش�كل كبير وال�ذي يعكس�ه
استمرار زيادة نسب الش�فاء مع انخفاض
عدد االصابات والوفي�ات لن يجعل بلدنا يف
مأمن من خطر ارتفاع نس�ب االصابات مرة
أخرى.

القايض زيدان وأمني بغداد
يبحثان آليات منع التجاوز
عىل املمتلكات العامة
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئيس مجل�س القضاء االعلى القايض
فائق زي�دان ،أمس االحد ،بعد اس�تقباله امني
بغ�داد عالء مع�ن ،االليات القانوني�ة للحفاظ
عىل املمتلكات العامة ومنع التجاوز عليها.
وذك�ر املكتب االعالمي ملجل�س القضاء االعىل
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه
أن «رئيس مجلس القض�اء االعىل فائق زيدان
اس�تقبل يف مكتبه امني بغداد عالء معن وبحث
معه االلي�ات القانونية للحفاظ عىل املمتلكات
العامة ومنع التجاوز عليها».
وأك�د أمني العاصمة بغ�داد عالء معن ،يف وقت
س�ابق ،أن املرحل�ة الجديدة ستش�هد انطالق
«ث�ورة» جديدة م�ن الخدم�ات واإلعمار ،فيما
بين أن رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى
الكاظم�ي يشرف على الدراس�ات والخطط
لتطوي�ر البنى التحتي�ة للعاصم�ة والنهوض
بواقعها العمراني.
وق�ال مع�ن يف بي�ان ،تلق�ت {الف�رات نيوز}،
إن�ه «أوع�ز أن ترت�دي ش�جرة التحري�ر ثوب
العلم العراقي احتفاء بمئوية تأس�يس الدولة
العراقي�ة الحديثة وتأس�يس الجي�ش العراقي
الباس�ل» ،الفت�ا إىل أن «ه�ذه الذك�رى تلهمنا
مزي�دا ً من الع�زم إلطالق خطط استراتيجية
إلعادة بن�اء العاصمة بغداد عىل أس�س متينة
تلبي طم�وح املواطنين بواقع خدم�ي مغاير
وحياة كريمة».
وأضاف ،أن «املرحلة الجديدة ستش�هد انطالق
ثورة جديدة من الخدمات واإلعمار ومش�اريع
تحقق رغب�ات املواطنين ،ع�ادا ً الخطط التي
تم رس�مها س�تعيد لبغداد مكانتها املهمة بني
عواصم الرشق األوسط».
وأش�ار إىل أن «الحكومة الحالي�ة ممثلة بدولة
رئي�س ال�وزراء تشرف عىل م�ا نحقق�ه من
دراسات وخطط جديدة لتطوير البنى التحتية
للعاصم�ة والنه�وض بواقعه�ا العمراني كما
تقدم الدعم الكامل واإلس�ناد عرب مؤسس�ات
الدولة كافة إلنجاز مرشوع البناء واإلعمار».

«طوفان» وجه العاملني يف املعمل بانجاز بعض االضافات
املكملة و التي تعزز وتربز الوجه املرشق للمرشوع .
تس�تخدم اكي�اس الب�ويل بروبلني يف تعبئة ال�رز املحيل و
الطحين بطاقه انت�اج بحدود  50مليون كيس س�نويا ،
فيم�ا يبلغ إنتاج اكي�اس الجوت بح�دود  5مليون كيس
س�نويا والتي تس�تخدم بتعبئة الش�لب املس�وق ملخازن
وزارة التجاره
ويف ختام الزيارة وجه مدير عام الرشكة مدراء األقس�ام
اللذين رافقوه يف الجولة بتقديم تقرير كش�ف عن املعمل
والعمل لالس�تفادة منها قبل الرشوع بالتعاقد مع املعمل
والي�ة الشراء وآلي�ة التعاق�د من اج�ل الشروع إلنتاج
األكياس للرشكة
يذكر إىل حاجة الرشكة من االكياس لتعبئة الرز ومخلفات
اإلنتاج بحدود الخمس ماليني كيس
ومثلها من اكياس الجوت الستالم الشلب املكيس خاللها
من الفالحني
من جانب اخر كش�ف مدي�ر عام الرشك�ة اىل ان كميات
االنت�اج ملحصول الش�لب لغاية اليوم بلغ�ت نحو ()٢٥٢
الف طن.

الزراعة تعلن املبارشة بدفع
مستحقات مسوقي الذرة الصفراء
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الزراعة ،أمس األحد ،املبارشة
بدفع مس�تحقات الفالحني من مس�وقي
الذرة الصفراء للموس�م الزراعي -٢٠١٩
.٢٠٢٠
وقال املتحدث باسم الوزارة حميد النايف
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه إن «رشكة (ما بين النهرين العامة
للبذور) اح�دى تش�كيالت وزارة الزراعة
ب�ارشت ،اليوم ،بدفع املس�تحقات املالية
ملسوقي محصول الذرة الصفراء (الدفعة
االخيرة) للموس�م الزراع�ي -٢٠١٩

.»٢٠٢٠
وأوض�ح ،أن «الدفع حس�ب يتم أس�بقية
التس�ويق وتسلس�ل املعاملات» ،داعي�ا
مس�وقي محص�ول ال�ذرة الصف�راء إىل
«مراجعة معامل الرشكة فورا ً ألجل تسلم
مس�تحقاتهم املالية مس�تصحبني معهم
جمي�ع االوراق الثبوتي�ة بش�أن الكميات
املسوقة للرشكة».
وأك�د ،أن «ذل�ك يأت�ي بتوجيه م�ن وزير
الزراع�ة محم�د كري�م الخفاجي يقيض
بضرورة دف�ع مس�تحقات الفالحين
وتخفيف معاناتهم بغية تش�جيعهم عىل
االنتاج».

االنبار تعلن ختصيص « »10مليارات دينار
إلعادة اعامر وتأهيل الطرق املترضرة
االنبار  /المستقبل العراقي

اعلن مدير دائرة بلدية جبة بمحافظة االنبار قطري العبيدي ،أمس االحد ،عن تخصيص
الحكومة املحلية مبلغ  10مليارات دينار إلعادة اعمار وتأهيل شبكة الطرق املترضرة.
وقال العبيدي ،يف ترصيح صحفي ،إن «حكومة االنبار املحلية خصصت مبلغ  10مليارات
دينار إلعادة اعمار وتأهيل ش�بكة الطرق املتضررة جراء العمليات االرهابية يف منطقة
ناحي�ة البغدادي بقضاء هيت غربي االنب�ار ،يف خطوة تهدف للحد من الحوادث املرورية
وف�ك االختناقات عن الطرق الرئيس�ية وايج�اد البدائل للطرق املتضررة لحني اعادتها
اىل الخدمة».واضاف ان «التخصيص املايل يش�مل اعادة اعمار وتاهيل ش�بكة الطرق يف
مناط�ق طريق جزيرة البغدادي وطريق قري�ة املعلية والرساجية وحيطان وطرق اخرى
مترضرة جراء العملي�ات اإلرهابية».وأوضح العبيدي ،أن “التخصيص املايل من ميزانية
تنمي�ة االقالي�م واملنافذ الحدودية” ،مشيرا إىل ان “الحكومة املحلي�ة اعدت خطة للعام
الجديد تشمل إعادة اعمار وتأهيل ما تبقى من املشاريع الخدمية املترضرة “.

العراق يصدر اىل إيران
« »700طن من الشعري
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الزراع�ة ،أم�س االح�د ،عن
تصدير  700الف طن من محصول الشعري
اىل إيران ،مؤكدة استمرار تسهيل عمليات
منح إج�ازات التصدي�ر اىل ال�دول لزيادة
الدخل القومي للبلد.
وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه
إنه “ت�م زراعة محص�ول الحنطة بقرابة
١٤ملي�ون و ٥٠٠ال�ف دونم م�ن ضمنها
خمس�ة ماليني مضمون�ة االرواء من قبل
وزارة املَ�وارد املائية و ٩ماليني تعتمد عىل

املياه الديمية “،مبينا أن الوزارة مستمرة
لتحقيق االمن الغذائي واالكتفاء الذاتي يف
البالد”.
واضاف أن” الوزارة ليست جهة تصديرية
“ ،مشيرا اىل ان” دوره�ا يتقتصر على
االنتاج بجهود الفالحني وسد حاجة وزارة
التجارة ملنع االسترياد الخارجي”.
وأش�ار اىل أن” االس�تمرار بتصدير التمور
ومحصول الشعري بحدود  ٧٠٠الف طن اىل
ايران” ،مؤكدا ان�ه “تم تصدير اىل القطاع
الخ�اص محص�ول الباذنج�ان والخي�ار
والطماط�ة بحدود  ٤٠٠٠طن للس�عودية
عن طريق منفذ عرعر”.

مستش�فى نموذجي�ة لقدي�م جمي�ع الخدمات
الطبية بكافة االختصاصات «.

وزير العمل :سنطلق دفعة جديدة
من القروض خالل شهرين
بغداد  /المستقبل العراقي

أكد وزير العمل والشؤون االجتماعية ،عادل الركابي ،أمس االحد،
أن ال�وزارة س�تطلق دفع�ة جديدة م�ن القروض خالل ش�هرين
وستحدد نسبة معينة من الشمول لذوي االحتياجات الخاصة.
وذكرت الوزارة ،يف بيان ،تلقت «املس�تقبل العراقي» نسخة منه،
أن «الوزي�ر وخلال لقائ�ه وف�دا ً من تجمّ�ع املعوقين يف العراق
برئاس�ة موفق الخفاجي ونخبا ً م�ن ذوي اإلعاقات املختلفة يوم
االح�د املواف�ق  ،2021-1-10أكد أن الوزارة اول�ت رشيحة ذوي
االعاقة اهتماما ً كبرياً ،وتسعى جاهدة الستحصال حقوقها وفق
القان�ون لكنها بحاجة لتعاون وتنس�يق عال م�ع باقي الجهات
املعنية من ال�وزارات لتنفيذ الفقرات التي اقرها لهم قانون ذوي
االعاقة رقم  38لسنة .»2013
وأض�اف ،أن «ال�وزارة تمكن�ت من إضاف�ة تخصيص�ات مالية
اىل موازن�ة هيئة الحماي�ة االجتماعية وكذلك هيئ�ة رعاية ذوي
االعاقة وس�تعمل عىل زيادة سقف االعانة مع فتح شمول جديد
لالرس التي هي دون مستوى خط الفقر» ،مشريا اىل ان «الحكومة
حسمت موضوع الش�مول الجديد يف موازنة  ،2021فيما اكد انه
سيتم فتح باب شمول جديد لذوي االعاقة عند اقرار املوازنة».
وأوضح الركابي ،أن «الوزارة س�تطلق دفعة جديدة من القروض
خالل ش�هرين وستحدد نس�بة معينة من الشمول لذوي اإلعاقة
بعد توجيه دائرة العمل والتدريب املهني» ،مش�ددا ً عىل «رضورة
االلتزام بالنص القانوني الخ�اص بتعيني  %5من ذوي اإلعاقة يف
دوائر ومؤسسات الدولة».

حمافظ نينوى يعلن توزيع مبالغ التعويض
لنحو « »300مترضر غرب املوصل
المستقبل العراقي  /زهراء علي
اعلن�ت اللجنة املختصة بتعوي�ض املترضرين يف محافظة نينوى
ع�ن بدء توزي�ع مبالغ جدي�دة لنحو 300م�ن املترضرين ،غرب
املوص�ل ،بع�د اس�تكمال معامالته�م وتدقيقها من قب�ل اللجنة
املركزية للتعويضات يف بغداد.
وق�ال محاف�ظ نين�وى نج�م الجب�وري ان «لجن�ة التعويضات
ب�دأت برصف مبال�غ لنحو 300مترضر ،كانوا ق�د قدموا طلبات
للتعويضات بش�أن ممتلكاتهم (منازل ومحال وس�يارات) التي
ترضرت خالل سيطرة عصابات داعش يف محور غرب املوصل».
واضاف الجبوري ان «هذه الدفعة هي االوىل لعام  ،2021وشملت
عددا م�ن املترضرين يف قضاءي (س�نجار وتلعفر)» ،الفتا اىل ان
دفعات جديدة الحقة ستصل من بغداد خالل االيام املقبلة.

الرتبية تصدر توجيه ًا جديد ًا بشأن
أسئلة امتحانات نصف السنة
بغداد  /المستقبل العراقي

وجه�ت وزارة الرتبية ،أمس األح�د ،اللجان االمتحانية يف املدارس
برضورة اعتماد االسئلة االمتحانية من املنهاج املقرر.
ونقلت صحيفة الصباح عن الوكيل االداري بالوزارة ،فالح القييس،
قول�ه إن وزارته «ومن خالل مديري�ات تربية بغداد واملحافظات،
بارشت تهيئة االس�تعدادات الفنية واللوجستية ألداء االمتحانات
التمهيدي�ة للطلبة الخارجيين وامتحانات نصف الس�نة للطلبة
املنتظمني للعام الدرايس الحايل ( 2020ــ .»)2021
وأضاف أن «املديريات س�تعمل من خالل جهاز االرشاف الرتبوي
واالختص�ايص بمتابع�ة آلي�ة اج�راء االمتحانات بالتع�اون مع
املديرية العام�ة للتقويم واالمتحانات لتس�وية جميع املتعلقات
الخاصة بأداء االمتحانات يف ظل جائحة كورونا «.
ووصف القييس العام الدرايس الحايل ،بعام التحدي« ،الس�يما ان
الوزارة التزمت بكل ما رصحت به مسبقا من اجراء الدوام للطلبة
يف ظل الجائحة ،مع االلتزام باإلجراءات الوقائية ،فضال عن نجاح
تجربة (التعليم املدمج) ،مفصحا عن توجيه اللجان االمتحانية يف
املدارس برضورة اعتماد االس�ئلة االمتحانية من املنهاج املقرر».
واشار اىل انه «وجه ايضا بأهمية االهتمام بعدم شمول املواضيع
املحذوفة الت�ي قامت بحذفها اللجان املختص�ة باملديرية العامة
للمناهج بعد تكيي�ف املنهاج الدرايس املقرر ليتماىش مع ظروف
البالد وايام الدوام باملدارس يف ظل الجائحة».
وتابع الوكيل االداري للوزارة انه «ستتم تهيئة القاعات االمتحانية
للطلبة الخارجيني لتوفري جميع املس�تلزمات الخاصة باالمتحان
التمهي�دي املقرر اجراؤه يف الس�ادس من ش�هر ش�باط املقبل،
فضال عن تهيئة املراقبني وتوزيعهم بني املراكز االمتحانية».
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

اعالن اول ( )7والصادر يف 2021/1/10

تعل�ن اللجن�ة اعاله ع�ن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيله�ا يف ادناه
والعائ�دة ملكيته�ا اىل مديري�ة بلدي�ة الق�وش وفقا الح�كام القانون
( )21لس�نة ( )2013وبطريقة املزايدة العلنية .فعىل الراغبني بااليجار
مراجع�ة مديرية بلدي�ة القوش وخالل مدة ( )30ي�وم تبدأ من اليوم
التايل من تاريخ االعالن مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة
( )%50م�ن القيم�ة املقدرة وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة
االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة كافة املصاريف املتعلقة بنرش
االعالن واية مصاريف اخرى عىل ان يقوم املستأجر بتسديد بدل االيجار
بالكامل والرس�وم االخرى وابرام العقد وخالل (ثالثون يوم) من تاريخ
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ن�اكال ويعاد االعالن عن
تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة املصاريف
املرتتب�ة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول
باملزاي�دة مج�ددا وس�تكون املزايدة يف مق�ر مديرية بلدي�ة القوش يوم
االربعاء املصادف . 2021/2/10
مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط

المشيدة على القطعة المرقمة
نوع العقار ورقمه
ت
10/166م  63القوش الشمالية
مشتل
1
 2فرن صمون اوتوماتيكي  25/166م 63القوش الشمالية

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 10/
التاريخ 2021/1/7

اعالن

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه
والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (س�نة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل من
يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )30يوما تبدء من اليوم
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم
( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا)
يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و
عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك

الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 1ـ عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم
االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك
الرقم القديم/الرقم الجديد

المساحة

الموقع

1

غرفة

بال284/

()4×4م

قرب الكراج الموحد

2

حوانيت

287/9ـ-288/8
5أ289/ـ7أ-296/
303/3-302/4

()6×4م

قرب الكراج الموحد

3

حانوت

295/7

()8×6م

قرب الكراج الموحد

4

غرفة مؤقتة

بال297/

()4×4م

قرب الكراج الموحد

5

طارمه

300/2

()3×11م

قرب الكراج الموحد

6

حانوت

304/2ـ305/1

()5×4م

قرب الكراج الموحد

7

حوانيت

(-356/)42/129
(129أ-357/)42/
(129ب-42/)42/
(129ج-359/)42/
-361/)42/97(-360/187
(-362/)42/133
(133أ363/)42/

()6×3م

8

حوانيت

(406/)42/285(-405/)42/277ـ
(-407/)42/283
(-408/)42/285
(-409/)42/278
(283أ410/)42/

()5×3م

شارع الجسر

قرب مسجد الكوفة

العدد 9/
التاريخ 2021/1/7

اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري االمالك
املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (س�نة واحدة ) وفقا الحكام قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط
املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )30يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى
الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء
املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن %50
م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا
وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم
االخري من مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف الساعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة)
ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو
عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
الرشوط املطلوبة :
 1ـ على املس�تاجر جلب ص�ورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن +
شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد
بدل االيجار والرسوم االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف 2014/9/28
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول
باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت جنس الملك

1

اكشاك

رقم الملك (القديم /الجديد)
214/11ـ217/14ـ220/17ـ-221/18
222/19ـ223/20ـ224/21ـ-225/22
226/23ـ227/24ـ232/29ـ-233/30
234/40ـ235/39ـ237/37ـ-239/35
240/34ـ244/41ـ245/42ـ-246/43
247/44ـ248/45ـ249/46ـ-250/47
251/48ـ252/49ـ253/50ـ-254/70
255/69ـ256/68ـ259/65ـ-261/63
262/62ـ267/54ـ268/55ـ-269/56
270/57ـ271/58ـ272/59ـ-273/60
274/5ـ275/14ـ276/13ـ277/12ـ278/11ـ
1ب279/ـ2ج280/ـ2ب281/ـ3ب282/ـ4ب283/

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

المساحة

الموقع

( )2,5×4المركز
المدني
م

العدد 11/
التاريخ 2021/1/7

اعالن

تعل�ن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية لتأجري االمالك
املدرج�ة تفاصيله�ا ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (س�نة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع
وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة  2013فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط
املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )30يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى
الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء
املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن %50
م�ن القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا
وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم
االخري من مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف الساعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة)
ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو
عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
الرشوط املطلوبة :
 1ـ على املس�تاجر جلب ص�ورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن +
شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد
بدل االيجار والرسوم االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب السيد املحافظ املرقم  10881يف 2014/9/28
يلزم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول
باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

اكشاك
كشك
كشك
كشك
كشك
كشك
كشك مع مساحة مضافة
كافتريا وحوانيت عدد2/
كازينو
كافتريا وحوانيت عدد2/
مطعم وكازينو

رقم الملك
(القديم /الجديد )
645/2-1112/5
646/3
647/4
بال139/
بال211/
10أـ367
بال656/
بال370/
بال371/
بال374/
387/2

المساحة

الموقع

()4×3م
()2,5×2,5م
()3×3م
()4×3م
()4×3م
()4×3م
()3×2م
()14,5×16م
()10,5×16م
()4×3م185+م2
168+147م2

قرب المحكمة
قرب المحكمة
قرب المحكمة
قرب المختارية
قرب المجلس المحلي
قرب شارع المعمل
قرب اعدادية مسلم بن عقيل (ع)
شارع الكورنيش
شارع الكورنيش
شارع الكورنيش
شارع الكورنيش
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حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 12/
التاريخ 2021/1/7

اعالن

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرج�ة تفاصيلها ادناه والعائدة
اىل بلدي�ة (الكوف�ة ) وملدة (س�نة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالشتراك
باملزاي�دة مم�ن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجن�ة خالل ( )30يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى
الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين
يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا
اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وستجري املزايدة يف اليوم االخري من
مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية
ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 1ـ عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف والصناعات
بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك
(القديم /الجديد )

المساحة

الموقع

1

كشك

375/11

()4×3م189+م2

شارع الكورنيش

2

كشك

376/1

---

شارع الكورنيش

3

كشك

377/12

()4×3م185+م2

شارع الكورنيش

4

كشك

378/2

()4×3م135+م2

شارع الكورنيش

5

كشك

379/3

()4×3م198+م2

شارع الكورنيش

6

كشك

380/17

()4×3م195+م2

شارع الكورنيش

7

كشك

381/11

()4×3م168+م2

شارع الكورنيش

8

كشك

382/4

()3×3م95+م2

شارع الكورنيش

9

كشك

383/13

()4×3م160+م2

شارع الكورنيش

10

كشك

384/5

()4×3م175+م2

شارع الكورنيش

11

كشك

388/6

()4×3م127+م2

شارع الكورنيش

12

غرفة

بال385/

()4×3م168+م2

شارع الكورنيش

13

كشك

389/15

()2,5×2,5م269(+م2

شارع الكورنيش

14

كشك

390/7

()4×3م268+م2

شارع الكورنيش

15

كشك

8أ391/

()3×3م210+م2

شارع الكورنيش

16

كشك

392/10

()4×3م196+م2

شارع الكورنيش

17

كشك

393/14

()3×3م210+م2

شارع الكورنيش

18

كشك

6أ395/

()2×3م80+م2

شارع الكورنيش

19

كشك

بال396/

238م2

شارع الكورنيش

20

كشك

1أ397/

()3,5×3م

شارع الكورنيش

21

اكشاك

399/13-398/12

()4×3م

مجاور المسقف

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 15/
التاريخ 2021/1/10

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري
االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (س�نة واحدة) وفقا
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالشتراك
باملزاي�دة ممن تتوفر فيه الشروط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ()30
يوما تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مستصحبا معه التامينات
القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين
يرغب�ون بالدخ�ول اىل املزايدة يح�ق لهم دفع مبل�غ ال يقل عن  %50م�ن القيمة املقدرة
بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب
محاف�ظ النجف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة
يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا) يف
دي�وان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف
اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك

الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الرشوط املطلوبة :
 1ـ عىل املس�تاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد
سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل م�دة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة
لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881
يف  2014/9/28يل�زم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة
ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

ت

جنس
الملك

رقم الملك
(القديم /الجديد )

المساحة

الموقع

1

كشك

بال1137/

()3×2م

مجاور المجلس
البلدي

www.almustakbalpaper.net

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

تنويه

العدد 14 :
التاريخ 2021/1/10

اس�تنادا اىل ما جاء بكت�اب بلدية الكوفة ذي العدد
 175/12يف  2021/1/7ومرفقات�ه كتاب مديرية
بلديات النجف /القانونية ذي العدد 14648/2863
يف  2020/12/22وكتاب محافظة النجف  /مكتب
الس�يد املحافظ ذي الع�دد  8945يف 2020/12/3
تق�رر ايق�اف اعلان القط�ع الصناعي�ة املرقمة
(( 517/)13/1037و ( 524/)13/1024و
( 549/)13/1060و ( ))552/ )13/1055الواقعة
يف حي الحرفني  /الجمهورية والواردة يف الفقرات
( )7,6,5,4من اعالننا املرقم  202يف 2020/12/9
املنشور يف صحيفة املستقبل العراقي بعددها 2277
يف  2020/12/14لذا اقتىض التنويه
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

العدد 13/
التاريخ 2021/1/7

اعالن

تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه
والعائدة اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (س�نة واحدة) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل من
يرغب باالشتراك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل ( )30يوما تبدء من اليوم
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء
املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب
صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف  /مكتب السيد املحافظ املرقم
( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن البالغة ( )30يوما يف الس�اعة (الحادية عرشة صباحا)
يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و
عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
الرشوط املطلوبة :
 1ـ عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 2ـ عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار والرس�وم
االخرى
 3ـ عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 4ـ اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصحاب الحرف
والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
رقم الملك
(القديم /الجديد )
133ب133(-364/)42/ج365/)42/

المساحة

الموقع

()6×3م
()4×3م
()4×3م

شارع الجسر
حي ميسان/على القطعة
3/14265
حي ميسان/على القطعة
3/31411

ت

جنس الملك

1

حوانيت

2

حوانيت

722/25-721/24-714/17-713/16

3

حوانيت

739/25-728/4-727/3-726/2-725/1

4

حوانيت

5

حانوت
ساحة لوقوف
ومبيت السيارات
ساحة لوقوف
ومبيت السيارات
( كراج الورشة)
ساحة لوقوف
ومبيت السيارات
شقة
شقة
معارض سيارات
حانوت
حانوت

6
7
8
9
10
11
12
13

-784/39-783/37-771/8-755/1
-804/59-779/29-774/2-770/10
805/60-775/21
639/4

()4×3م

حي ميسان/على القطعة
3/31409

()4×3م

دور معمل السمنت

بال321/

()30×20م

قرب دائرة الكهرباء

بال366/

()32×21م

شارع الجسر

بال403/
89/11
103/4
890/7-889/6
(159/)1/65
178/31

شارع الكورنيش /خلف مدرسة
()35×37,5م
بنت الهدى
عمارة البلدية  /شارع السكة
()9×9م
شارع السكة
()11×7,5م
خلف ملعب الكوفة
360م2
شارع السكة
()1×2م
مجاور سياج المستشفى
()0,55×1,2م

6

العدد ( )2295االثنين  11كانون الثاني 2021

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 4422/1 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  7 :البور
الجنس  :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة  200 :م2
املش�تمالت  :الدار يحتوي عىل اس�تقبال وهول وغرفة نوم وحمام ومرافق صحية ونصف
العقار خايل حاليا من البناء مسقف كونكريت مسلح اعتيادي مساحة البناء 80م2
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:
الشاغل  :املالك
مقدار املبيع  26,000,000 :ستة وعرشون مليون دينار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الكاظمية  2/باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله
العائ�د للراه�ن انتصار كاظ�م مجيد لقاء طل�ب الدائن املرته�ن مرصف الرافدي�ن البالغ
( )19,666,654دين�ارا فعىل الراغب يف االشتراك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل ()30
يوم�ا اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات قانونية
نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن  %10من القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغة ( اعاله)
دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري

قسمه رسحان حسون
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2/

فقدان
فق�دت مني الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة النقل
الدائ�رة القانوني�ة  /قس�م الترشي�ع واملش�ورة
القانونية بأس�م ( نغم عيل گعيد ) عىل من يعثر
عليها تسليمها اىل جهة االصدار.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة وفاة2185/
التاريخ2020/10/20 :
إىل  /املدعوة ( بدرية محمد عيىس)
إعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة (هاش�م محمد عيىس)
طلبا إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة
وف�اة بحق املدع�و (بدرية محم�د عيىس) قررت
املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك
الحض�ور أمامه�ا خالل عشرة أيام م�ن تاريخ
نشر اإلعالن وبخالفه س�يتم النظر بالطلب وفق
القانون .
القايض
حسن جواد الحبيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  :حجة وفاة3114/
التاريخ2020/11/22 :
إىل  /املدعوة ( فاطمة عيل مسلم)
إعالن
قدم طالب حجة الوفاة (حيدر عيل مس�لم) طلبا
إىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة
بحق املدعو (فاطمة عيل مس�لم) قررت املحكمة
تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور أمامها
خالل عرشة أيام من تاريخ نرش اإلعالن وبخالفه
سيتم النظر بالطلب وفق القانون .
القايض
حسن جواد الحبيب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
تنفيذ30/
رقم االضبارة 2020/1155 :
التاريخ 2021/1/10 :
اىل /املنفذ عليه ( عيل عبد الزهرة خليل) كوفة
لق�د تحقق لهذه املديرية م�ن خالل رشح املبلغ
القضائي واش�عار مخت�ار منطقة ح�ي الفرات
يف الكوف�ة امل�ؤرخ مخت�ار املنطق�ة ( رزاق لفتة
نعم�ان) ان�ك مجهول مح�ل االقام�ة وليس لك
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمك�ن اجراء
التبلي�غ علي�ه واس�تنادا للمادة  27م�ن قانون
التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية
تنفي�ذ الكوفة خالل خمس�ة عرش يوم�ا تبدأ من
الي�وم التايل للنرش ملب�ارشة املعاملات التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون.
اوص�اف املح�رر -:ق�رار محكم�ة ب�داءة
الكوف�ة بالع�دد (/1016ب )2020/2يف
2020/11/30واملتضم�ن بال�زام بتأديت�ه مبلغ
قدره (  )$3،915ثالثة االف وتس�عمائة وخمسة
عشر دوالر للدائنه ( اخالص حمزة عبود) اصالة
عن نفسها وحسب وصايتها عىل ابنها القارص (
حسني يوس�ف عزيز) اضافة اىل تركة مورثهم (
يوس�ف عزيز عبد النبي) وتحميله كافة الرسوم
واملصاريف ومنها ( )390،000ثالثمائة وتسعون
الف دينار اتعاب محاماة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد 103 :
التاريخ 2021/1/7
اعالن
بن�اء على طل�ب املواطن (ك�رار س�الم كاظم )
املتضم�ن حصول املوافق�ة عىل تروي�ج معاملة
تبديل لقبه وجعله ( الكعبي) بدال من ( جعباوي)
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�ده اقصاه�ا (خمس�ة عرش ي�وم) وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام
امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم
 3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقدان
فقدت مني هوية املوظفني بأسم املهندس (عالء
عبد الحسين جرب) والصادرة م�ن مديرية انتاج
الطاق�ة الكهربائية  /الفرات االوس�ط  /محطة
كهرب�اء الخريات الغازية الرج�اء من يعثر عليها
تسليمها اىل جهة االصدار.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1813 :ب2020/5
التاريخ2021/1/10 :
إعالن
اىل  /املدع�ى عليهم�ا ( محم�د عبد علي كايت و
حسنني عبد عيل كايت )
اص�درت هذه املحكم�ة قرارها املرق�م (/1813
ب )2020/5يف  2020/12/30واملتضمن الحكم
( بتأييد الحك�م الصادر من هذه املحكمة بالعدد
/1250ب 1999/2وامل�ؤرخ ) 1999/12/18
الخاص باملدعية (س�ناء كايت رسحان ) واملدعى
علي�ه ( عب�د علي كاي�ت رسح�ان) واملتضم�ن
(الحك�م بتملي�ك املدعية املذكورة س�هام املدعى
عليه املذكور يف العق�ار اعاله) ولثبوت مجهولية
محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي واشعار
مخت�ار حي االمري  ( 1/محم�د صالح الربع) لذا
تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتني
محليتين يوميتين ولك ح�ق الطعن على القرار
املذكور خالل امل�دة القانونية بكافة طرق الطعن
املقررة وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور درجة
البتات وفق االصول.
القايض
عيل عبد الرضا حسن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد 3017 :
التاريخ 2021/1/7 :
إىل /املدعى عليه الثاني (محمد رشيف رشيده)
أقام املدعي (محمد جهيد كاظم) الدعوى البدائية
املرقم�ة أعاله والذي يطلب فيها ( الحكم بإبطال
قيود التسجيل العقاري الواردة عىل العقار املرقم
 3/35719ح�ي العدالة واعادة تس�جيله بأس�م
املدعي اعلاه) ،ولثبوت مجهولي�ة محل إقامتك
حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار حي
الشهيد الصدر  ( 6عبد الحسني صاحب العبودي)
،علي�ه ق�ررت ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك إعالن�ا
بصحيفتني محليتني يوميتين للحضور يف موعد
املرافعة املصادف يف يوم  2021/1/18وعند عدم
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
عيل جبار الخزعيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل  /الراهن ( عمار محمد عيل تكي)
نوع التبليغ  :أول
التسلسل او رقم القطعة 3/29884 :عروبة
املحلة او رقم واسم املقاطعة 4 :جزيرة النجف
الجنس :دارين
مق�دار الدي�ن )507،164،000( :خمس�مائة
وسبعة مليون ومائة واربع وستون الف دينار
اسم الدائن املرتهن :جامعة الكوفة
تاريخ االستحقاق :حني الطلب
وصف س�جل التأمينات العيني�ة  1205 :مجلد2
حكم الرهن يف 2017/4/23
مح�ل االقامة املبين يف العقد :النج�ف /عروبة/
 3/29884مقاطعة  4جزيرة النجف
بت�اءا على اس�تحقاق الدين املبني اعلاه وطلب
الدائ�ن تحصيل�ه وبالنظر لع�دم اقامتك يف املحل
املبين يف العق�د وانه ليس لك مح�ل اقامة معلوم
غريه فتعتبر بذلك مجهول مح�ل االقامة فعليه
قررن�ا تبليغ�ك بلزوم دف�ع الدي�ن وتوابعه خالل
( )30يوم�ا اعتبار م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش
االعلان واال فس�يباع عق�ارك املوص�وف اعلاه
باملزايدة وفقا للقانون.
محمد فالح حسن
مدير التسجيل العقاري يف النجف االوىل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد 33:
التاريخ 2021/1/10
نرش فقدان
للطل�ب املقدم م�ن قب�ل املدعوه ( س�عاد الحج
مخلف) الت�ي تروم فيه نصبه�ا قيمة عىل ابنها
املفق�ود (خال�د غالب محمد احم�د) قررت هذه
املحكم�ة نرش فقدان املدع�و ( خالد غالب محمد
احم�د ) ال�ذي فق�د يف محافظ�ة صلاح الدي�ن
بتاري�خ  2018/1/1ولم يعرف مصريه لحد االن
وعلى من يعثر عليه وتتوف�ر لديه معلومات عنه
االتصال بذويه الساكنني يف محافظة صالح الدين
/ناحية االس�حاقي  /او مركز رشطة الفرحاتية
خالل شهر من اليوم التايل لنرش االعالن
القايض
يعرب عيل جاسم

اعالنات
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2/

اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 4563 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  7 :البور
الجنس  :قطعة ارض خالية
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة  200 :م2
املشتمالت  :قطعة ارض خالية من البناء
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:
الشاغل :
مقدار املبيع  10,000,000 :عرشة ماليني دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الكاظمي�ة  2/باملزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف
اعلاه العائ�د للراهن نعيم ورز حن�ش لقاء طلب الدائن املرتهن مصرف الرافدين البالغ
( )27,999,996دين�ارا فعىل الراغب يف االشتراك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل ()30
يوم�ا اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات قانونية
نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن  %10من القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغة ( اعاله)
دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري

قسمه رسحان حسون
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2/

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /23903 :ب2020/5
التاريخ2021/1/10 :
إعالن
اىل  /املدعى عليه ( احمد ممتاز حميد )
اقام املدعي ( احمد حسني ادريس) الدعوى
البدائي�ة املرقم�ة اعلاه والتي يطل�ب فيها
الحك�م ( بالزام�ك بتأديت�ك للمدع�ي اعاله
مبلغا قدره اربعة وعرشون مليون دينار عن
قرضة حسنة مستحقة االداء يف 2014/4/3
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح
املبلغ القضائي واشعار مختار حي الجامعة
 ( 4/محمد كاظم عب�د اليارسي) لذا قررت
ه�ذه املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة
املص�ادف يف ي�وم  2021/1/25وعن�د عدم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا
وفق االصول .
القايض
عيل عبد الرضا حسن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة /1160 :ت2020/
التاريخ 2020/12/16 :
اىل /املنف�ذ علي�ه ( احم�د حات�م حسين)
املشخاب
لق�د تحق�ق له�ذه املديري�ة م�ن ( خلال
مبل�غ مرك�ز رشط�ة املش�خاب واش�عار
مختار املش�خاب محمد العب�ودي املؤرخ يف
 )2020/12/14ان�ك مجهول محل االقامة
ولي�س لك موط�ن دائم او مؤق�ت او مختار
يمك�ن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا للمادة
 27م�ن قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديري�ة تنفي�ذ الكوفة خالل
خمسة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش
ملب�ارشة املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف
حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية
باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون.
املنفذ العدل
اوص�اف املح�رر -:ق�رار محكم�ة ب�داءة
الكوف�ة بالع�دد (/264ب )2020/2يف
 2020/11/22واملتضم�ن إلزام�ك بتأدي�ة
مبل�غ مق�داره (  )16،20،000س�تة عرش
ملي�ون ومائتان الف دينار عراق�ي للدائن (
هاتف عبد ياسين) وتحميلك كافة الرسوم
واملصاريف وأتعاب املحاماة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن
سيبيع مرصف الرافدين فرع غماس السيارة
املرقم�ة (  )4035قادس�ية ن�وع نيس�ان
س�ني موديل  2014بأس�م املالك ( حس�نني
ناظ�م ه�ادي) بامل�زاد العلني وذل�ك لوجود
دي�ن للمصرف والبال�غ ( )18،088،439
ثماني�ة عرش مليون وثماني�ة وثمانون الف
واربعمائة وتسعة وثالثون دينار عراقي وقد
حدد موعد املزاي�دة بتاريخ  2021/1/27يف
تمام الساعة  12ظهرا موعد املزايدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3202 :ب2020/1
التاريخ 2021/1/5 :
اعالن
إىل /املدع�ى علي�ه الثان�ي ( نصير خش�ان
عبيد)
أقام املدعي (السيد مدير بلدية النجف اضافة
لوظيفت�ه) الدع�وى البدائي�ة املرقمة أعاله
ض�دك والت�ي يطلب فيه�ا الحك�م (بابطال
كاف�ة قيود العق�ار املرق�م  3/ 29154حي
الجامعة واعادة تسجيله باسم دائرة املدعي
اعاله) ،ونظرا ملجهولية محل إقامتك حسب
رشح املبلغ يف محكمة بداءة الكوفة وحسب
اش�عار مختار حي دعب�ل الخزاعي ( حيدر
محمد عب�د العكايشي) ،عليه ق�ررت هذه
املحكمة تبليغ�ك إعالنا بصحيفتني محليتني
يوميتين بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف يوم
 2021/1/14وعند عدم حضورك أو إرسال
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
عيل جبار الخزعيل

فقدان
فق�د من�ي الوص�ل املرق�م  1669046يف
 2017/10/24والصادر من بلدية النجف باس�م
 /كرار باس�م محمد فعىل من يعثر عليه تسليمه
اىل جهة االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3330 :ب2020/1
التاريخ 2021/1/5 :
اعالن
إىل /املدعى عليها الثاني ( فائز حاكم عاجل)
أق�ام املدعي (الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضافة
لوظيفت�ه) الدعوى البدائي�ة املرقمة أعاله ضدك
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م (بابط�ال كافة قيود
العقار املرق�م  3/ 10846ح�ي الجمعية واعادة
تس�جيله باس�م دائ�رة املدع�ي اعلاه) ،ونظرا
ملجهولية محل إقامتك لكون العنوان وهميا حسب
رشح املبلغ القضائي وحس�ب اشعار مختار حي
الرس�الة  ( 2علي جاه�م جرب الش�مري) ،عليه
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم
 2021/1/19وعند عدم حضورك أو إرس�ال من
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
عيل جبار الخزعيل
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3028 :ب2020/1
التاريخ 2021/1/5 :
اعالن
إىل /املدعى عليه الثاني ( كاظم صايف حمودي)
أق�ام املدعي (الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضافة
لوظيفت�ه) الدعوى البدائي�ة املرقمة أعاله ضدك
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م (بابط�ال كافة قيود
العق�ار املرق�م  3/ 77831ح�ي النصر واعادة
تس�جيله باس�م دائ�رة املدع�ي اعلاه) ،ونظرا
ملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ
القضائ�ي وحس�ب اش�عار مختار حي الش�هيد
الصدر  ( 6/عبد الحسني صاحب العبودي) ،عليه
ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني بموعد املرافعة املصادف يف يوم
 2021/1/19وعند عدم حضورك أو إرس�ال من
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
عيل جبار الخزعيل
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مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /636 :ب2019/3
التاريخ 2021/1/5 :
اعالن
إىل /املدعى عليها الثانية ( نجيده حسني نارص)
أق�ام املدعي (الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضافة
لوظيفت�ه) الدعوى البدائي�ة املرقمة أعاله ضدك
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م (بابط�ال كافة قيود
العق�ار املرق�م  3/ 45002ح�ي امليلاد واع�ادة
تس�جيله باس�م دائ�رة املدع�ي اعلاه) ،ونظرا
ملجهولي�ة مح�ل إقامتك لك�ون العن�وان وهميا
حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكم�ة بداءة
كربالء وحس�ب اش�عار مختار ح�ي النضال 20
(محم�د داهي كاظم) ،عليه قررت هذه املحكمة
تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد
املرافعة املصادف يف يوم  2021/1/19وعند عدم
حضورك أو إرس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق األصول.
القايض
خالد جابر عبيد
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد 100 :
التاريخ 2021/1/7
اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن (س�الم كاظم ابراهيم )
املتضم�ن حصول املوافق�ة عىل تروي�ج معاملة
تبديل لقبه وجعله ( الكعبي) بدال من ( جعباوي)
فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل
م�ده اقصاه�ا (خمس�ة عرش ي�وم) وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام
امل�ادة ( )22م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم
 3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرق�م  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

www.almustakbalpaper.net

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2/

اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة 9939/1 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  7 :البور
الجنس  :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب
رقم الطابق
رقم الشقة
املساحة  200 :م2
املش�تمالت  :الدار يحتوي عىل صالة وغرفة نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية مس�قف
بالكونكريت املسلح العادي مساحة البناء 100م2العقار يقع عىل شارع عريض 20م2
املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:
الشاغل  :املالك
مقدار املبيع  31,000,000 :واحد وثالثون مليون دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف الكاظمي�ة  2/باملزاي�دة العلنية العق�ار املوصوف
اعلاه العائد للراهن عدي قاس�م هادي لقاء طلب الدائن املرتهن مصرف الرافدين البالغ
( )24,136,094دين�ارا فعىل الراغب يف االشتراك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خالل ()30
يوم�ا اعتب�ارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحبا مع�ه تامينات قانونية
نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن  %10من القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغة ( اعاله)
دينارا وان املزايدة ستجري يف الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري

قسمه رسحان حسون
مدير دائرة التسجيل العقاري يف الكاظمية 2/

اعالن
فقدت الوثيقة املرقم�ة  00049000ـ  25ذات
الع�دد  114بتاري�خ  2020/12/20والصادرة
من مدرس�ة رقية للبنات واملعنونة اىل املديرية
العام�ة لرتبي�ة النج�ف باس�م الطالبة يرسى
جاب�ر محمد م�ن يعثر عليها تس�ليمها لجهة
االصدار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد /316 :ش2021/4
التاريخ2021/1/10 :
إعالن
إىل /املدعى عليه ( عمار سالم علوان)
اقام�ت املدعية (رويده صال�ح مالك) الدعوى
بالعدد /316ش 2021/4ام�ام هذه املحكمة
والت�ي تطل�ب فيه�ا ( تفري�ق للهج�ر) عليه
وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح القائم
بالتبليغ واش�عار مختار حي السالم  /النجف
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع الدع�وى
وبموع�د املرافع�ة اعالنا بواس�طة صحيفتني
محليتين يوميتين وعلي�ك الحض�ور ام�ام
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافع�ة املوافق يوم
 2021/1/18الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف
حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا
وعلنا وفق األصول.
القايض
عيل حميد الحيدري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد/33:ب2020/
التاريخ2021/1/4 :
اعالن
اىل املدع�ى عليهم�ا  -1 /زكي�ة عبدالحلي�م
ابوصويلح
 -2يعقوب جاسم أبوصويلح
أصدرت محكمة بداءة ابي الخصيب قرارها يف
الدعوى املرقمة /33ب 2020/بتاريخ /12/8
 2020غيابيـ�ا ً بحقكم�ا وال�ذي قضى بإزالة
شيوع العقار تسلسل  43مقاطعة  45حمدان
البل�د وكوت الف�رج والجزيرة بيعـ�ا ً باملزايدة
العلنية وتوزيع الثمن عىل الرشكاء كالً حس�ب
حصته ،ولثبوت مجهولية محل اقامتكما تقرر
تبليغكم�ا نرشا ً بواس�طة صحيفتني محليتني
ويح�ق لكم�ا مراجعة ط�رق الطع�ن املقررة
قانونا ً وخالل املدة القانونية وبعكس�ه س�وف
يكتسب الحكم درجة البتات وفق القانون.
القايض  /مصطفى شاكر عيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد الوصل املرقم  0276090الصادر من رشكه
توزيع املنتج�ات النفطيه باس�م حيدر فاضل
عبد من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقد الوصل املرق�م  49136الصادر من رشكه
توزيع املنتجات النفطيه باس�م  /كامل دخيل
حمادي من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان
فقدت الوثيقه املدرس�يه الصادره من مديريه
تربي�ه النج�ف املرقم�ه  157740الع�دد 128
التاري�خ  2019/10/ 5معنون�ه اىل مدرس�ه
االم�ام علي ب�ن ابي طال�ب باس�م  /غفران
مس�لم فالح من يعثر عليها تسليمها اىل جهة
االصدار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيك محمد عبد الحسني هادي
توج�ب عليك الحض�ور إىل صندوق االس�كان
العراقي ف�رع النجف وذلك الق�رارك باملوافقه
عىل قي�ام رشيك عقيل حس�ان عزي�ز بالبناء
على حصت�ه املش�اعه يف العق�ار 3/ 50607
ح�ي النداء خلال عرشه ايام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيك عادل ظاهر محسن
اقتضى حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض
اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 3/ 805حي
العروب�ه خلال عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه
فرات عبادي عبد الجيايش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اىل الرشيك حسني عيل رايض
اقتضى حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض
اص�دار اج�ازه بن�اء للعق�ار املرق�م 74943
3/ح�ي النصر خالل عشره اي�ام وبخالفه
ستتم اإلجراءات دون حضورك طالب االجازه
رباب حسوني سلمان

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد 6222 :
التاريخ 2020/12/27
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (عماد عبد الرضا حس�ن
) ووكيل�ه املحامي ( انمار صلاح مهدي ) فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مده
اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ()22
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد 6224 :
التاريخ 2020/12/27
اعالن
بن�اء عىل طل�ب املواطن (عيل عبد الرضا حس�ن
) ووكيل�ه املحامي ( انمار صلاح مهدي ) فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مده
اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ()22
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد 6226 :
التاريخ 2020/12/27
اعالن
بناء عىل طلب املواطن (حازم عبد الرضا حس�ن
) ووكيل�ه املحامي ( انمار صلاح مهدي ) فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مده
اقصاها (خمسة عرش يوم) وبعكسه سوف تنظر
هذه املديرية يف الدع�وى وفق احكام املادة ()22
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة 2016
واالمر االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة العدل
دائرة التسجيل العقاري يف النجف
العدد  /367:مجدد
التاريخ 2021/1/10 :
اعالن
البيانات الخاصة بالعائدية يف السجل االسايس
ت

رقم
العقار

اسم
المحلة

جنس
العقار

بيانات
العقار

1

1016

حويش

دار

20/70

2

71/39
ب

المالحظات
اسم طالب
التسجيل
ورثة /
رؤوف كاظم
جواد
احد الورثة
 /محمد
رؤوف كاظم
جواد

تنفيذا الحكام امل�ادة ( )1من املادة ( )50مكرره
من قانون التسجيل العقاري
رق�م ( )1971املع�دل فق�د تق�رر االعلان ع�ن
مب�ارشة التس�جيل باج�راءات التس�جيل املجدد
للعق�ارات املبينة اعاله وفق احكام املادة ( )3من
امل�ادة ( )45من القان�ون املذكور فعىل من يدعي
امللكي�ة او اي حق�وق عقارية يف ه�ذه العقارات
املذكورة اعاله تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه
الدائرة خالل ثالثني يوما من تاريخ النرش االعالن
والحض�ور يف موق�ع العق�ار الس�اعة الع�ارشة
م�ن صباح يوم الت�ايل النتهاء م�دة االعالن وذلك
الثبات ادعائه بمختلف وسائل االثبات عند اجراء
الكش�ف املوقعي عىل العقار من قبل لجنة تثبيت
امللكي�ة وبحضور املجاورين الذي�ن تقرر اللجنة
حضورهم
الحقوقي  /هادي مصيلح الزهريي
مدير التسجيل العقاري الثانية بالنجف االرشف
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كاتانيتش :ودية االمارات فرصة جيدة للوجوه الشابة
المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

أكد مدرب املنتخب الوطني بكرة القدم رسيتشكو
كاتانيتش ،ان املباراة الودية الس�ود الرافدين امام
االم�ارات س�تكون فرصة جيدة للوجوه الش�ابة.
وق�ال كاتانيت�ش يف ترصي�ح لصحيف�ة االتح�اد
االماراتية إن «التجربة الودية أمام منتخب اإلمارات
تأتي محطة مهمة للغاية يف إعداد فريقه الستئناف
مشوار التصفيات اآلسيوية».ولفت إىل أن «األبيض
م�ر بظ�روف صعب�ة أدت لرتاجع�ه يف التصفيات
الحالية ،ولكنه يمتلك العنارص القادرة عىل إعادته
ملسيرة االنتصارات ،واملنافس�ة بقوة عىل التأهل
للمرحل�ة الثالثة ،نظ�را ً لقوة املنتخ�ب ،باإلضافة
لقوة العن�ارص الدولية ،فضالً ع�ن القيمة الفنية
لل�دوري اإلماراتي».وعن رأي�ه يف العنارص الدولية
يف صفوف األبيض قال« :أتاب�ع املنتخب اإلماراتي
بالتأكيد كشأن متابعتي لبقية منتخبات املنطقة،
كما أتابع الدوريات املختلفة ،وأعرف قدرات أغلب
الالعبني ،بشكل عام أرى أن املنتخب يمتلك عنارص
قوي�ة مثل عيل مبخ�وت قائد الهج�وم ،باإلضافة
لالعبني مميزين أمث�ال ليما وكايو وتيجايل ،فضالً
ع�ن وجود عنارص ش�ابة مثل علي صالح وخليل

إبراهيم وبقية زمالئهم ،إال أن الالفت هو استمرار
غياب عم�وري الع�ب الجزي�رة بداع�ي اإلصابة،
وبالتأكي�د إصابة عموري وابتع�اده تؤثر عىل أي
فري�ق ،وبالت�ايل أثرت على املنتخ�ب اإلماراتي يف

لؤي صالح :توقف الدوري
يف مصلحة األندية
المستقبل العراقي /متابعة
أكد لؤي صالح ،املدرب املس�اعد لنفط الوس�ط ،أن توقف
الدوري أليام معدودة لحني انطالق الجولة الـ ،14سيمنح
األندية فرصة استعادة األنفاس.
وقال صالح يف ترصيحات ،إن الالعبني أجهدوا بشكل كبري
خلال ضغط مباري�ات ال�دوري وبالتايل مب�اراة املنتخب
الوطني الودية مع اإلمارات منحت األندية فرصة استعادة
األنف�اس بعد تأجيل انطلاق الجولة الـ 14لعدد من األيام
ستكون فرصة الستعادة األنفاس بعد الضغط الكبري.
وأض�اف «فريقن�ا تحم�ل عبئ�ا كبيرا ونح�ن مطالبون
بالحفاظ على النتائج الطيب�ة واملباراة املقبلة ،س�تكون
أمام الزوراء».
وتابع «فرصتنا إلعادة ترتيب األوراق واس�تعادة الالعبني
الذي�ن أصيب�وا يف مباراة الصناع�ات الكهربائي�ة وبالتايل
أعتقد أن التوقف جاء بتوقيت مناسب».
وأشار لؤي صالح ،إىل أن الفريق استأنف تدريباته اليومية،
بع�د أن من�ح راحة مل�دة يومني ليب�دأ التحضير للمباراة
املرتقبة أمام الزوراء ،قائال «نسعى ألن تكون مباراة تأكيد
جدارة نفط الوسط للبقاء يف مقدمة الرتتيب».
يذكر أن نفط الوس�ط أنهى الجولة الـ 13بصدارة الرتتيب
برصيد  27نقطة.

المستقبل العراقي /متابعة

العراق واإلمارات يوقعان اتفاقية تعاون كروية
وقع�ت الهيئة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة
الق�دم اتفاقي�ة تعاون م�ع االتح�اد االماراتي
ُ
وتتيح
لك�رة الق�دم ،يف مقر االتح�اد يف دب�ي،
االتفاقي�ة التعاون بني الطرفين يف العديد من
َ
املقبلة.وافتتح
املج�االت الكروية خالل الفترة
رئي�س اتحاد الكرة اإلماراتي ،راش�د بن حميد
النعيمي ،حفل توقيع االتفاقية بحضور رئيس
الهيأة التطبيعية لالتح�اد العراقي ،إياد بنيان،
واالمني العام ،محمد فرحان.
وبحسب بيان للهيئة التطبيعية فإن «االتفاقية
تأت�ي اس�تمرارا ً لجه�ود اتحاد اإلم�ارات لكرة
الق�دم الخاص�ة بتعزيز العالق�ات مع مختلف
االتحادات الوطني�ة بالعالم ،وتطوير منظومة
كرة القدم ،واالس�تفادة من الخبرات لرفع
املس�توى الفن�ي واإلداري والتنظيم�ي
ملختلف البط�والت الكروي�ة ،وتعزيزا ً
للتع�اون املشترك بين الدولتني يف
َ
كافة».وقال النعيمي،
القطاع�ات
وفقا ً للبيان ،إن «جميع إمكانات

الفرتات
املاضي�ة
بشكل كبري».

اتح�اد الك�رة تحت تصرف االتح�اد العراقي،
وس�نقدم له كل الدعم عىل مستوى املنتخبات
الوطنية ،وتربطنا عالقات واسعة مع االشقاء
يف العراق».وأض�اف ،أن «عالقاتن�ا وطيدة مع
الجمهورية العراقية ،وسنسعى جاهدين لرفع
الحظر الكيل عن استضافة املباريات يف العراق،

سان جريمان يتحرك لتجديد عقد نيامر

ثائر أمحد مستشار ًا فني ًا
لكرة الكرخ

المستقبل العراقي /متابعة
تحرك مس�ؤولو نادي باريس سان جريمان الفرنيس ،خطوة
جادة نحو تجديد تعاقد نيمار دا سيلفا ،نجم الفريق.
وأكد برنامج «تيليف�وت» الفرنيس ،اليوم األحدَّ ،
أن بي إس
ج�ي س�يتقدم خالل أي�ام قليلة بأول ع�رض لتمديد عقد
نيمار ،الذي سينتهي يف صيف .2022
وأض�اف َّ
أن املفاوض�ات بين الطرفني تعطلت بس�بب
األزمة الصحية الناتجة ع�ن فريوس كورونا ،قبل أن

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

تعثر إنرت ميلان مجد ًدا ،بعدما تعادل مع
مضيفه روما ،بنتيج�ة ( ،)2-2يف املباراة
الت�ي جمعتهم�ا بملع�ب األوليمبيكو ،يف
إط�ار منافس�ات الجولة  17م�ن الدوري
اإليطايل.وأح�رز لورين�زو بيليجرين�ي
وجيانلوكا مانش�يني لروما يف الدقيقتني
 17و ،86بينم�ا س�جل ميالن س�كرينيار
وأرشف حكيم�ي للنريات�زوري بالدقيقة
 56و.63ورفع اإلنرت رصيده إىل  37نقطة
باملركز الثاني خلف املتصدر ميالن (،)40
فيم�ا رف�ع روم�ا رصي�ده إىل  34نقطة
باملرك�ز الثال�ث.أوىل املح�اوالت كانت من
نصيب روما ،بعدم�ا توغل الظهري األيمن
كارسدورب داخل املنطقة وسدد تسديدة

س�مت الهيئة االدارية لنادي الكرخ اليوم االحد ،ثائر احمد
مستش�ارا ً فنيا للفريق بحسب طلب املدرب املساعد أحمد
الجب�ار ،فيما أش�ارت االدارة اىل اس�تمرار منصب املدرب
الراحل كريم س�لمان بكاف�ة حقوقه املنصوص�ة بالعقد
السابق.
وقالت االدارة يف بيان إنها «لبت طلب املالك املساعد بتسمية
ثائر احمد مستشارا ً فنيا لفريق الكرة بالنادي ،عىل الرغم
من قراره الس�ابق يف ترك العمل بمج�ال كرة القدم ،لكنه
قرر قبول املهمة وفا ًء منه للمدرب الراحل كريم س�لمان،
حي�ث رف�ض احم�د الخ�وض يف تفاصي�ل التس�مية او
مايرتت�ب عليها م�ن حقوق مالية ،وه�ذا دليل قاطع عىل
الني�ة الصادقة واملوقف الرجويل لثائر احمد واالخالق التي
يتمتع بها هذا املدرب «.واضافت ،أن «االدارة وضعت الثقة
الكاملة بثائر أحمد لالس�تفادة من خربته بتطوير الفريق
والوقوف مع املالك املس�اعد املؤلف م�ن احمد عبد الجبار
واحم�د صربي وحسين عيل مع اس�تمرار منصب املدرب
الراحل عبد الكريم س�لمان كم�درب أول للفريق».وبينت،
أن « الفريق مازال يسري بالخط الصحيح ونحن عىل يقني
بأن ثائ�ر احمد س�يضيف الكثري للمالك املس�اعد إلكمال
مرشوع الراحل كريم س�لمان يف بناء فريق ش�اب يستمر
يف منافس�ة فرق ال�دوري الكروي املمتاز م�ع دعم االدارة
املستمر للفريق يف استقطاب عدد من الالعبني باالنتقاالت
الشتوية تعويضا ً آلخرين بسبب اإلصابات».

المستقبل العراقي /متابعة

كانون الثاني الجاري ،والختام يوم  27من الش�هر نفس�ه،
بمش�اركة  10فرق تمث�ل أندية الش�ارقة والنفط العراقي،
واالتفاق السعودي ،واملنتخب اإلماراتي األول.
وأش�ار إىل أن س�حب القرعة س�يتم يوم الخميس املقبل ،يف
مقر اللجن�ة التنفيذية لكرة القدم للصاالت ،بحضور عيىس
هالل الحزامي ،رئيس مجلس الشارقة الريايض.
وأوضح لوكالة أنباء اإلمارات ،إنه س�يتم توزيع الفرق عىل

كلينسامن :هاالند ال حيتاج للرحيل
عن دورمتوند

مخادع�ة وصل�ت ألحض�ان الح�ارس
هاندانوفيت�ش.ورد الوت�ارو بفرص�ة
محقق�ة بالدقيق�ة  ،12بعد ك�رة طولية
من حكيم�ي ،وانطلق األرجنتيني باتجاه
املنطقة ،وأطلق تسديدة من زاوية صعبة
أبعدها الحارس لوبيز بصعوبة لركنية.
ويف الركني�ة ،كاد لوكاكو أن يس�جل أول
أهداف املب�اراة ،بعدما نفذت الركلة داخل
املنطق�ة س�ددها بروزوفيت�ش برأس�ية
وتابعه�ا لوكاكو برأس�ية أخ�رى يبعدها
الحارس بأطراف أصابعه لركنية جديدة.
نج�ح بيليجرين�ي يف تس�جيل أول أهداف
روم�ا باللقاء يف الدقيق�ة  ،17بعد هجمة
مرتدة وصل�ت إىل بيليجرين�ي عىل حدود
منطقة جزاء اإلنرت ،والذي أطلق تس�ديدة
ضعيفة ارتطمت بأقدام باستوني وسكنت

الشباك.واس�تمر روم�ا يف محاوالت�ه عىل
مرمى س�مري ،ويف الدقيقة  22وجد فريتو
الكرة أمامه خارج منطقة الجزاء ،ليسدد
تس�ديدة قوي�ة أبعدها ح�ارس اإلنرت عن
مرماه ،ليحرم روما من فرصة مضاعفة
النتيجة.وم�ن لعب�ة رسيع�ة بين أق�دام
العبي اإلنرت ،وصل�ت الكرة إىل فيدال الذي
م�رر الك�رة إىل حكيم�ي ليعيده�ا األخري
إليه م�رة أخ�رى داخل املنطقة ،ويس�دد
التش�ييل الكرة بج�وار مرمى ب�او لوبيز.
وأج�رى كونتي ،مدرب إنتر ميالن ،تبديل
أول إضط�راري يف الدقيق�ة  34بخ�روج
دارمي�ان ال�ذي تع�رض لإلصاب�ة ول�م
يس�تطع إكمال املباراة ،وحل آشلي يونج
محله.وس�جل الوت�ارو مارتينيز مهاجم
ً
هدف�ا بالدقيقة  ،40ألغ�اه الحكم
اإلنتر

حكيمي يكرر إنجاز مايكون مع اإلنرت

حق�ق املغربي أرشف حكيم�ي ،ظهري إنرت ميلان ،رقمًا
ممي ًزا خلال مباراة فريقه الجارية ض�د روما يف الجولة
 17من الدوري اإليطايل املمتاز.

المستقبل العراقي /متابعة
أش�اد املهاج�م األملاني الدويل الس�ابق
يورجن كلينسمان بأداء إيرلينج هاالند
مهاجم بورسيا دورتموند األملاني خالل
مباراة فريقه أم�ام اليبزيج يف الدوري
األملان�ي ،مقيم�ا إي�اه بأعلى درجات
اإلشادة.
وخالل عمله كمحلل فني لقناة (إي إس
بي إن) األمريكية الرياضية ،قال النجم
السابق لهجوم املانش�افت بعد مباراة
قم�ة ال�دوري األملان�ي بين دورتموند
ومضيف�ه اليبزي�ج التي انته�ت بفوز
الضي�ف بثالث�ة أه�داف مقاب�ل هدف
أمس الس�بت إن « هاالن�د ترك بصمته
عىل هذه املباراة».
وتابع املدير الفني السابق لهريتا برلني
أن هاالن�د «ل�م يحرز هدفين جميلني

وحس�ب بل إنه كان يقات�ل فعليا خط
دفاع اليبزيج بالكامل ،وكان هذا مبهرا
جدا ج�دا ،لقد ترك انطباع�ا بأنه ينمو
شهرا بعد ش�هر وأصبح رجال وأصبح
أقوى».
وأعرب كلينس�مان عن اعتقاده بعدم
وج�ود رضورة ألن يحترف هاالن�د يف
ن�اد أكبر م�ن دورتموند يف املس�تقبل
و»أعتقد أن�ه ليس يف حاجة إىل التعجل
بالبحث عن تغيير ،ولو كنت يف مكانه
كنت سأخذ بعض الوقت».
وكان ج�ادون سانش�و ق�د افتت�ح
ثالثية دورتموند أم�ام اليبزيج ثم رفع
هاالن�د الحصيلة بهدفين وجاء هدف
اليبزي�ج يف الدقيقة األخرية من املباراة،
وبهذا الف�وز حرم دورتمون�د اليبزيج
م�ن اقتن�اص فرص�ة تص�در ج�دول
البوندسليجا.

 4مجموع�ات ،وس�تضم كل مجموع�ة  3ف�رق ،باس�تثناء
مجموعة واحدة سوف تضم  4فرق ،وسيقام دوري من دور
واحد داخل كل مجموعة.
وبين أنه يتأه�ل إىل نص�ف النهائي من مجموع�ة ،الفريق
صاح�ب املرك�ز األول ،والفريق�ان صاحب�ا املركزين األول
والثاني من املجموعة التي تضم  4فرق ،ويحصل البطل عىل
جوائز قدره�ا  15ألف دوالر ،وصاحب املركز الثاني عىل 10

وكان حكيم�ي أح�رز الهدف الثاني إلنرت يف ش�باك روما،
عق�ب تس�ديدة رائع�ة يف الدقيق�ة  ،63س�كنت ش�باك
الحارس باو لوبيز.
ً
ووفق�ا لش�بكة «أوبتا» لإلحصائيات ،ف�إن حكيمي أول
مدافع مع إنرت ميالن يس�جل  6أهداف بالدوري اإليطايل

آالف دوالر.وقال« :يف مبادرة تش�جيعية من اللجنة املنظمة،
قررنا أن تكون استضافة النفط واالتفاق عىل نفقتنا ،بما
يف ذلك تكاليف اإلقامة واإلعاشة وتذاكر السفر».
وأوضح« :البطولة س�تقام تحت رعاية الش�يخ عبد
الله بن س�الم بن س�لطان القاس�مي ،نائب حاكم
الش�ارقة ،نائب رئي�س املجلس التنفي�ذي ،وبدعم
كامل من مجلس الشارقة الريايض».

هامان :بايرن ميونخ لـم يعد الفريق الذي ال يقهر
المستقبل العراقي /متابعة
ي�رى ديتم�ار هام�ان ،نج�م باي�رن ميونخ
األس�بق ،أن الفري�ق الباف�اري ،افتق�د أح�د
خصائص�ه يف الس�نوات املاضي�ة من�ذ بداية
املوسم الحايل.
وتلق�ى العملاق األملان�ي ،ثان�ي خس�ارة له

هذا املوس�م بس�قوطه خارج أرض�ه عىل يد
بوروس�يا مونش�نجالدباخ ( ،)3-2الجمع�ة
املايض ،يف الجولة الـ 15من البوندسليجا.
وخلال ظهوره عرب ش�بكة «س�كاي» ،قال
هامان« :الحصانة التي كان يتمتع بها بايرن
يف الس�نوات األخيرة ،ق�د تالش�ت ،ول�م يعد
الفريق الذي ال ُيقهر».

وي�رى العب ليفربول األس�بق ،أن املش�كلة
تكمن يف عقلية الالعبني ،حيث قال «األقدام
تريد ،لكن الرأس ال تتوافق مع هذه الرغبة
يف الوقت الراهن».
ويف ختام ترصيحاته ،أكد هامان أن سباق
الفوز بلقب البوندس�ليجا ،س�يكون أكثر
إثارة هذا املوسم.

نوير عىل عرش العبي أملانيا باختيار اجلمهور
المستقبل العراقي /متابعة
اخت�ارت جماهيرة ك�رة الق�دم يف أملاني�ا
مانوي�ل نوير ،حارس مرم�ى بايرن ميونخ
واملانش�افت ،أحس�ن الع�ب أملان�ي لع�ام
.2020
وحصل قائ�د وحارس فريق باي�رن ميونخ
على  %57.8م�ن األصوات ،متقدما بش�كل

تتجدد منذ عدة أسابيع.
وتابعت بأن إدارة النادي البارييس متفائلة بموافقة نيمار عىل
تجديد تعاقده؛ ألنه يشعر بالراحة يف العاصمة الفرنسية.
ولفت�ت إىل أن تمدي�د تعاقد نيم�ار ،وزميله كيلي�ان مبابي،
أولوي�ة قصوى لباريس س�ان جريم�ان ،ومدي�ره الريايض
ليوناردو.
يذك�ر أن نيم�ار انضم لصف�وف الفريق الباريسي يف صيف
 2017بع�د كسر الشرط الجزائ�ي يف عقده مع برش�لونة
اإلسباني بقيمة  222مليون يورو.

إنرت يواصل التخبط بالتعادل مع روما

النفط واالتفاق يشاركان يف بطولة خورفكان الدولية لكرة الصاالت

أك�د العميد عبد املل�ك جاني ،رئيس اللجن�ة التنفيذية لكرة
الق�دم للص�االت ،أن الوف�ود املش�اركة يف النس�خة الثانية
م�ن بطولة خورفكان الدولية س�تبدأ يف الوص�ول إىل مدينة
خورفكان اعتبارا من  20يناير/كانون الثاني الجاري.
وأض�اف أن االنطالق�ة الرس�مية س�تكون ي�وم  22يناير/

ونتأم�ل زيارة بلدن�ا الثاني الع�راق يف القريب
العاجل».م�ن جانبه ،أك�د رئي�س التطبيعية،
إي�اد بني�ان أن»اإلم�ارات دولة ش�قيقة وهي
البل�د الثان�ي ل�كل العراقيني ،ونث�ق يف دعمها
ومس�اندتها لنا يف جهود رفع الحظر الكيل عن
اللعبة يف بلد الرافدين».

ملح�وظ عىل زمالئه ،حس�بما أعلن االتحاد
األملاني يف فرانكفورت اليوم األحد.
وج�اء يف املرك�ز الثان�ي سيرجي جناب�ري
الع�ب باي�رن ،ال�ذي حصل عىل نح�و ،%15
ثم حل ثالثا ماتياس جينرت العب بوروس�يا
مونشنجالدباخ ،الذي حصل عىل .%9.3
وبل�غ عدد األصوات التي حص�ل عليها نوير
 1562صوتا.

يذك�ر أن الحارس املخضرم ( 34عاما)
حص�ل يف العام املايض م�ع فريقه ،عىل
بطول�ة الدوري وال�كأس وبطولة دوري
أبط�ال أوروب�ا وكأيس الس�وبر املحلي
واألوروبي.
واخت�ارت الجماهير ه�دف جناب�ري يف
مرمى املنتخب السويرسي يف دوري األمم
االوروبية كأحسن هدف يف عام .2020

بداع�ي وج�ود الوت�ارو يف موقف تس�لل.
مع بداية الش�وط الثان�ي ،كاد لوكاكو أن
ً
هدفا رسي ًعا بالثوان�ي األوىل ،بعد
يس�جل
عرضي�ة يونج من الجه�ة اليرسى ارتقى
لها روميلو وس�ددها برأسية مرت بجوار
القائ�م األيسر للوبي�ز.ويف أخط�ر فرص
اللقاء بالدقيقة  ،53انطلق لوكاكو بالكرة
يف الجهة اليسرى ليمرر الكرة إىل الوتارو
أمام منطقة الجزاء ،سددها املهاجم بقوة
يف منتص�ف املىم�ر ويتأل�ق معها حارس
روم�ا ويبعدها عن مرماه برباعة.وتمكن
س�كرينيار أخ ً
ريا من تسجيل الهدف األول
لإلنتر بالدقيق�ة  ،56بع�د ركني�ة نفذت
داخل املنطقة من بروزوفيتش ،ارتقى لها
املدافع سكرينيار ليرضبها برأسية متقنة
يف الشباك.

خالل موسم واحد منذ الظهري الربازييل مايكون يف موسم
.2010 - 2009يذك�ر أن حكيم�ي انتق�ل
م�ن ري�ال مدري�د إىل إنتر ميالن يف
املريكاتو الصيفي املايض نظري 40
مليون يورو.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2295االثنين  11كانون الثاني 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

مهدي العامري

جاسم الشمري

فلسفة السعادة

سياسة الشعارات ا ُملز ّيفة!

الحصول عىل املال الوفري واملسكن الثري والعمل املريح ذو الربح
الع�ايل ،تل�ك امور تتصدر قوائ�م االهتمام البرشي ألس�باب عدة
منها الخوف من املس�تقبل الغامض ،ومنها عدم الثقة بأساليب
الدولة االقتصادية.
لكن البعض ممن ال يمتلك كل ذلك ،بسبب عوامل وراثية او بيئية
او سياسية ،يحاول الهروب اىل الربية الستشعار السكينة هناك،
او ملش�اهدة منظر غروب الش�مس ،الذي يعد بحد ذاته س�عادة
مجاني�ة يس�تطيع الحصول عليه�ا حتى اولئك املس�اكني الذين
ينزحون تحت وطأة الفقر والحرمان.
وربم�ا يجنح البعض اىل حضور مهرجان ش�عري ،او التجول يف
أورقة معرض للفن التشكييل.
ولعمري فان بعض االش�ياء الجميل�ة املجانية قد تصل بنا ذروة
البهجة والس�عادة ،ربما تفوق س�عادة جمع املال او الس�كن يف
قصر منيف او الحصول عىل وظيفة س�يادية كربى يف منظومة
الدولة.
أحد امللوك ،كان يش�عر بملل وكآبة ،فطلب من الوزير ان يرافقه
يف جولة رسية بني ازقة اململكة.
يف منتصف الطريق ،س�مع طرقات عىل الصفيح بشكل متناسق
وجميل ،فاتبع الصوت حتى وصل خربة قديمة يبدو من رائحتها
انه�ا مجمع لنفايات األهايل ،فش�اهد رجل يرت�دي مالبس رثة،
وهو يعزف على صفيح من النحاس ،وامرأة يب�دو عليها الفقر
والعوز وهي ترقص كأنها حمامة ترقص يف بستان.
تحسر امللك ،وتمن�ى ان يعيش تلك اللحظة ،ول�و ليوم واحد من
عمره الذي قضاه يف تدبري امور اململكة.
ربما تجد شخصا يعمل يف الليل والنهار من اجل ملبسه ومرشبه
ورفاهية عائلته ،تقول يف رس نفس�ك :ما أسخاه من رجل يفني
عمره يف سبيل عائلته ،وحينما تسأله “هل انت سعيد“؟
يجيبك عىل الفور “حينما اكون وحيدا“؟
ألنن�ي اعطي كل يشء الفراد ارستي ،وال احد منهم يقدر ذلك ،بل
انهم كثريا يتهمونني بالغباء والتقصري.
وربما تجد ش�خصا آخر يعمل يف رشكة لجم�ع النفايات وبأجر
بس�يط ،ويف عرص كل يوم يرافق افراد ارسته اىل الشاطيء ،وهو
يحمد الله عىل نعمة السعادة والسكينة.
اذن الس�عادة ،يمكن الحصول عليها بسهولة ..وربما لن نجدها
حت�ى لو بلغنا يف ثرواتنا وامالكنا اس�اطري املجد ..فاالمر يتطلب
نفس ذواقة للطمأنينة ال نفس تبحث عن املال والسلطة بأساليب
شاقة ومتعبة ،وربما ملتوية فتأمل!

كـاريكـاتـير

عرش «واتسآب» مهدد من تطبيقي مراسلة جديدين
ش�هد تطبيق�ي “س�يغنال” وتيليغرام”
زي�ادة مفاجئة يف طل�ب تحميلهما عىل
الهوات�ف الذكي�ة ،بعد أن أث�ارت رشوط
الخدم�ة املحدث�ة لتطبي�ق الرتاس�ل
الف�وري “واتس�آب” ضج�ة كبيرة بني
مستخدميه.
وارتفع�ت ش�عبية تطبي�ق “س�يغنال”
بش�كل كبير الخمي�س امل�ايض ،بعد أن
أش�اد ب�ه امللياردي�ر ومؤس�س رشك�ة
“تسلا” ،إيلون ماس�ك ،الذي يملك أحد
أكث�ر الحس�ابات متابع�ة على موق�ع
“تويتر” ،وكذلك من قب�ل رئيس موقع
التغريدات ،جاك دوريس ،بحس�ب وكالة
رويرتز.
وكان “واتس�آب” الذي يس�تخدم تقنية
تش�فري “س�يغنال” أعل�ن ع�ن رشوط
جدي�دة ،ي�وم األربع�اء امل�ايض ،والت�ي
يطل�ب فيه�ا م�ن مس�تخدميه رضورة
املوافقة عىل السماح لرشكة “فيسبوك”
التي تملكه والرشكات التابعة لها بجمع
بياناته�م ،بم�ا يف ذل�ك أرق�ام هوات�ف
ومواقعهم .وأثار إعالن “واتسآب” بشأن
“قبول االستيالء عىل بيانات املستخدمني

أو طردهم م�ن التطبيق” غضب بعض
نش�طاء الخصوصي�ة على “تويتر”،
واقرتح�وا على املس�تخدمني التبدي�ل
إىل اس�تخدام تطبيق�ات مثل “س�يغنال
“وتيليغرام”.
وقام أكثر من  100ألف مستخدم بتثبيت
تطبيق “سيغنال” عرب متاجر التطبيقات
يف “غوغ�ل” و”آب�ل” خلال اليومين
املاضيني فقط ،بينم�ا حصد “تيليغرام”
ما يق�رب من  2.2ملي�ون تحميل ،وفقا
لرشك�ة تحليلات البيان�ات “سنس�ور

علامء حيولون عرق اجلسم اىل كهرباء

تمكن علماء س�نغافوريون من إنش�اء مادة ال تمتص العرق فحسب ،بل
تحول�ه إىل تي�ار كهربائي .وبحس�ب صحيفة “روس�كايا غازيتا” ،يقول
العلماء أنه يمكن استخدام الرطوبة املجمعة لتشغيل األجهزة اإللكرتونية
الصغيرة مثل الس�اعات وأجهزة تتب�ع اللياقة البدنية وغير ذلك .يمكن
مالحظة أن هذه الفكرة ليست جديدة .ففي عام  ،2013طور املهندسون
األمريكي�ون ألول مرة جها ًزا يمكن�ه توليد الكهرباء من العرق .لقد تطلب
األمر الكثري من الرطوب�ة للحصول عىل بعض التأثريات املهمة عىل األقل.
بمعنى أنه كان عىل الشخص أن يتعرق جي ًدا .ربما يناسب مثل هذا الجهاز
أبط�ال األوملبياد فقط .باختصار ،عىل الرغم من إظهار التأثري ،إال أنه ظل
عند مستوى “أنبوب االختبار” .يعطي تطور العلماء السنغافوريني فرصة
إليص�ال هذه الفكرة إىل الجماهري .هذا ألنه�م صنعوا مادة تمتص العرق
أرسع بس�ت م�رات وتحمل  15مرة رطوبة أكثر من امل�واد التقليدية ،هذا
يعني أنه لم تعد هناك حاجة لجهود كبرية الستخراج التيار الكهربائي.

العراقـي

تاور” .وأش�ارت رشكة “سنسور تاور”
إىل أن عمليات التثبي�ت الجديدة لتطبيق
“واتس�آب” تراجع�ت بنس�بة  ٪11يف
األي�ام الس�بعة األوىل م�ن ع�ام 2021
مقارن�ة باألس�بوع الذي س�بقه .وكان
مؤسس تطبيق الرتاسل الفوري الشهري
“تيليغرام” ،بافل دوروف ،ش�ن هجوما
الذعا على رشك�ة فيس�بوك األمريكية،
مطالبا إياهم باحرتام مستخدميهم.
ورك�ز دوروف هجوم�ه عىل فيس�بوك،
بس�بب سياس�ات الخصوصية الجديدة
الت�ي أعلنته�ا فيس�بوك ،وطبقتها عىل
تطبيقها للرتاس�ل الفوري “واتس�آب”،
وطالبها بمراجعة سياسات الخصوصية
الجدي�دة املعلن�ة ،بحس�ب م�ا أورده
موقع “تايمز نيوز ناو” .وقال مؤس�س
تيليغرام إنه ينبغي عدم مشاركة بيانات
مس�تخدمي مواق�ع الرتاس�ل الف�وري
املشفرة بتلك الطريقة الفاضحة ،مشريا
إىل أن ه�ذا يفت�ح الب�اب أم�ام هج�رة
مس�تخدمي “واتس�آب” إىل تطبيق�ات
أخ�رى منافس�ة مث�ل “س�اينال” أو
“تيليغرام”.

رشكة نفط ذي قار  ...امتداد حضارة
ومرشوع مستقبل االجيال
هادي الجابري
قصب�ة و رملة و قطرة ماء و قلم و مضيف
حضارة ابتس�موا جميعا عندما استنشقوا
ظالم دامس منذ تأسيس الدولة
الضياء بعد
ٍ
العراقي�ة  ...حضارة ش�هدت يف اخر حقب ٍة
للنهر و الشيخ لالرض
منها مغادرة الزورق
ِ
و الطفل لقرطاس�ه لظروف فرضها القدر
على هذه األم�م يف الرقع�ة الجغرافية التي
تبعد  ٧٠كم ع�ن حضارة أور اال وهي قرية
آل راش�د التي تتوس�طها مدرس�ة أُسست
ع�ام  ١٩٥٦حي�ث انها لم ت�رى النور طيلة
ه�ذه العقود الت�ي قضتها يف ش�به جزيرة
النه�ر و ش�واطئ اله�ور و املل�ح ....
بين
ِ
سلس�لة مب�ادرات انتهجته�ا رشك�ة نفط
ذي قار للنه�وض بواقع الخدمي و الصحي
للمحافظ�ة و منه�ا مشروع الي�وم و هو
مشروع خ�ط كهرب�اء بطول اجم�ايل كيل
 ٥,٣٠٠ك�م النعاش قرية و مدرس�ة كانت
تعيش خارج حدود الحضارة الحالية .
ان ابتسامة االهايل و مشايخهم و فرحتهم

الت�ي ش�اطرت فرح�ة رشك�ة نف�ط ذي
ق�ار هي جزء م�ن االمل ال�ذي ينتظر هذه
املحافظ�ة فلا زال�ت رشكة نف�ط ذي قار
تؤط�ر برنامجها بفعالي�ات مألها الحب و
الطموح لبناء هذا البلد و هذا ما دأبت عليه
وزارة النف�ط طيل�ة العام امل�ايض فذي قار
عان�ت من ازمات و رشكة نفط ذي قار هي
الجزء االكرب من الحل  .يف عامها الجديد هذا
استأنفت عملها بابتسامة و فرحة طفل و
ستستمر طاملا أن هنالك من يثمن طموحها
يف مالحقة هموم املدينة و معاناتها ...

دراسة تكشف آثار ًا جانبية لإلفراط يف تناول فيتامني «يس»
يف ظل انتش�ار الفريوس التاجي والعديد من
األم�راض الخطيرة املعدي�ة ،أصب�ح تعزيز
املناع�ة هاجس�ا وهدفا رئيس�يا عند جميع
األش�خاص .ولكونه من املعروف أن األطعمة
الغني�ة بفيتامين “يس” تعم�ل على تقوية
املناع�ة ،أصبح الرتكيز بش�كل أس�ايس عىل
األطعم�ة الغنية بهذا الفيتامين ،ومكمالته،
ولكن هذا األمر له حتما بعض النتائج واآلثار
الجانبية ،وذلك بحس�ب تقرير صحي نرشه
موقع “تايمز أوف إينديا”.
يجه�ل الكثري م�ن األش�خاص أن اإلفراط يف
تن�اول أي نوع من الفيتامين�ات أو املكمالت
يمك�ن أن يس�بب بع�ض األرضار للجس�م،
عوض�ا عن الفائ�دة ،إذ أن هناك مقدار معني
يحتاجه الجسم ،يجب التقيد به دون زيادة أو

نقصان .ووفقا للعديد من الدراسات ،ترتاوح
الكمي�ة امل�وىص بها من فيتامين “يس” بني
 90-65مليغ�رام يومي�ا ،ويبلغ الحد األقىص
 2000مليغ�رام يومي�ا .على س�بيل املث�ال،
تحتوي الربتقال�ة الواحدة حوايل  51مليغرام

م�ن فيتامين “يس” ،وبالتايل فإن اس�تهالك
قطعتين م�ن الربتق�ال يوميا كافي�ة تماما
لتزوي�دك بجرعة يومية من ه�ذا الفيتامني.
وعند تناول جرعة زائدة عن الحد األقىص من
هذا الفيتامني ،يمكن أن يظهر الجسم بعض
األعراض مثل إس�هال ،إقياء ،حرقة يف املعدة،
مغ�ص ،أرق ،ص�داع يف ال�رأس ،ويمك�ن أن
يساعد التوقف عن تناول الفيتامني ببساطة
يف تخفيف األعراض.
لذلك ،يجب عىل أي شخص اتباع نظام غذائي
صحي يحتوي عىل جمي�ع العنارص الغذائية
بم�ا يف ذل�ك فيتامين “يس” ،للحف�اظ عىل
جسم مثايل وصحي خايل من األمراض ،ولكن
بش�كل معتدل ومت�وازن ،واللج�وء إىل تناول
املكمالت فقط بعد استشارة الطبيب.

علامء الفلك يكتشفون أقدم وأبعد جمرة يف «العرص املظلم» للكون
نت�ج عن أبح�اث االنفجار العظيم اكتش�اف
أق�دم وأبع�د مج�رة رص�دت على اإلطالق،
موجودة يف العرص املظلم الغامض للكون.
ولطاملا فتن فجر الوجود والزمان الفالس�فة
والعلم�اء ،ولك�ن من�ذ ظه�ور التكنولوجيا
الحديث�ة يف العقود األخرية فقط ،بدأت أعظم
العق�ول يف العال�م يف فه�م معن�ى االنفج�ار

جري��دة المس��تقبل العراق��ي

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

العظيم بشكل صحيح.
وتقب�ل النماذج الكونية الحالية بش�كل عام
أن الكون بدأ مع االنفجار العظيم ،منذ زهاء
 13.8مليار سنة.
وم�ع ذلك ،ما يزال علماء الفلك غري متأكدين
من ش�كل الكون الناش�ئ خالل هذه الفرتة
املبك�رة ،الت�ي أطل�ق عليه�ا اس�م “العرص

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

املظلم” الكوني.
ولك�ن بعد دف�ع األدوات املتط�ورة إىل أقىص
حدودها ،كوفئ علماء الفلك اآلن باكتش�اف
أقدم وأبعد مجرةرصدت عىل اإلطالق.
وم�ن املع�روف أن العصور الكوني�ة املظلمة
بدأت بعد  370ألف سنة من االنفجار العظيم،
واستمرت ملليار سنة أخرى.
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ّ
كل األحزاب والكيانات السياس�يّ ة واالجتماعيّة والثقافيّة واالقتصاديّة
ّ
خاصة بها.
والتجمّعات الشعبيّة (املظاهرات) يف العالم ترفع شعارات
والش�عارات عبارة عن كلمات معدودة ُترتجم أهداف الحزب ،أو الكيان،
وربّم�ا ُيقص�د بها لفت االنتب�اه ،أو محاول�ة (إغ�راء) اآلخرين لقبول
ّ
األقل عدم محاربتها!
أفكارهم والعمل من أجلها ،أو عىل
ّ
ُ
الس�يايسّ
 ،وربّما ال تس�لط
وتظهر الش�عارات بص�ورة جليّة يف امليدان
عليها األضواء يف بقيّة امليادين بسبب الرتكيز العا ّم عىل األحزاب ،وبالذات
الحاكمة منهاّ ،
ألنها بسياساتها الناجحة ستقود لرتتيب أكثريّة امليادين،
وأيضا ً بسياس�اتها الفاشلة س�تنرش الخراب يف عموم البالد! ويف العراق
الي�وم هنال�ك أكثر من ( )265حزبا ً رس�ميّاً ،وجميعها ترفع ش�عارات
كبيرة ،وعريضة ،وتدور ح�ول :الوطن واملواطن ،والكرام�ة ،والح ّريّة،
والرفاهية ،وتوفري فرص العمل ،ومحاربة الفساد ،ونرش الديمقراطيّة،
والع�راق أوالً ،واملواطن أوالً ،والوفاء ،والتغيير ،والغد ،واألمل وغري ذلك
من الش�عارات ال ّ
رباقة املنمّقة التي صيغت بعناية فائقة ،وربّما رُصفت
عىل صياغتها وترويجها ماليني الدوالرات!
املتابع لتصنيف�ات األحزاب العراقيّة ،والتي دعتها مفوّضيّة االنتخابات
األربعاء املايض للتس�جيل للمش�اركة يف انتخابات مجلس النوّاب للعام
َ ،2021يج�د ّ
أن هنالك أكثر من ( )30حزبا ً غالبيّتها ضمن قطار ال َعجْ ز
املُ ّ
الس�يايسّ
الع�امّ ،وهي أحزاب تمتلك قن�وات فضائيّة،
ركب يف العمل
ً
ُ
ووسائل إعالم كربى تنفق عليها ماليني الدوالرات سنويّا ،وال أحد يدري
من أين تأتي تلك املاليني؟
العراقي يجد ّ
أن غالبيّة تل�ك األحزاب ،وبالذات بعد ثورة
الراص�د للواقع
ّ
ترشين ،هربت نحو تأس�يس واجه�ات ثانويّة يف إط�ار أحزاب جديدة،
وأعطي�ت قياداتها يف الظاهر لش�خصيّات ش�ابّة (مس�تقلّة) ّ
لكنها يف
الحقيقة ُتدار من القيادات القديمة (املُجرّبة)!
ّ
العراقي؟
ولكن السؤال األبرز :أين أثر هذه األحزاب يف الشارع
ّ
الغالبيّ�ة املطلق�ة من ش�عارات األح�زاب القديمة لم ت َر النور ألس�باب
حزبيّ�ة ذاتيّ�ة ،أو ربّما لع�دم إمكانيّة تطبيقها على أرض الواقع امليلء
بالعقب�ات واملخاط�ر التي ال يمك�ن أن تتقبّل ّ
أي ش�عارات غري واقعيّة
بس�هولة! الش�عارات املخطوط�ة عىل اليافط�ات ،واملدفوع�ة الثمن ،ال
ّ
الجماهيري لهذا الحزب ،أو ذاك ،بل الحقيقة
تعكس حقيقة (القبول)
الجليّة هي ّ
أن الش�عوب تبحث عن األحزاب العاملة القادرة عىل تحقيق
أحالمها دون تضييع األوقات والجهود بحمالت مليئة بشعارات رسابيّة،
ال ُيمكن تنفيذها عىل األرض!
ّ
أتصوّر ّ
مخططات
أن نس�بة ليست قليلة من تلك الشعارات كانت ضمن
ّ
إدخال املواطنني يف مرحلة الغيبوبة الفكريّة ،أو ربّما اليأس ألن املواطن
الذي يرى ّ
أن الش�عارات غير قابلة للتطبيق س�يصل إىل مرحلة النفور
ّ
ّ
واليأس والهروب من كل ما يتعلق باألمل والغد والطموح!
يفترض بالش�عارات العمليّة أن تك�ون واقعيّة وليس�ت خياليّة ،ولهذا
يج�ب أن تنطل�ق م�ن املربّ�ع األوّل ،وتس�عى لتوفري األم�ن ،واالهتمام
باإلنس�ان يف ّ
كاف�ة الجوانب املعاش�يّ ة والصحّ يّة والنفس�يّة والخدميّة
واملس�تقبليّة ،ورعاية العائلة عىل اعتبار ّأنه�ا املزرعة األكرب لبناء جيل
متميّز وصحيح! األحزاب التي تس�تورد ش�عاراتها من الخارج ،وعملها
يتناقض مع ش�عاراتها ُتس�اهم يف تنفيذ مؤام�رة خطرية ض ّد الحارض
واملس�تقبل؛ وكذل�ك ّ
فإن الفجوة املوج�ودة بني الش�عارات والواقع من
جهة ،واألحزاب والشعب من جهة أخرى ،وبني األحزاب ذاتها من جانب
آخر س�تقود إىل استمرار حالة املتاجرة بالعمل السيايسّ  ،وغياب الوعي
بأه ّميّ�ة التجمع�ات السياس�يّة يف تحقيق آمال وطموح�ات الجماهري
البائسة ،أو املغلوب عىل أمرها!
اس�تمرار الرّكود والجمود والتصلّب السيايسّ يف امليدان من أكرب أسباب
الش�عبي ،وبالذات مع ارتفاع األسعار ،وشحّ ة الكهرباء،
زيادة الغضب
ّ
والغياب الواضح للخدمات يف عموم نواحي الحياة والبالد!
الشعبي ،وال يمكن السيطرة
ضغوط الفشل املزمن قاد النفجار الغضب
ّ
عليه بالش�عارات بل الجماهري اليوم واعي�ة تماما ً أله ّميّة العمل مقابل
ال�كالم ،أو الش�عارات! املؤام�رة الكبرى على الع�راق والعراقيّني هي
محاوالت نرش الجهل املق ّدس بني املواطننيّ ،
وكل ذلك من أجل اس�تمرار
حالة خداع الجماهري وبقاء املخربني ألطول فرتة ممكنة يف حكم البالد!
الش�عارات البعيدة ع�ن الواقع ،والت�ي تصوّر الخيال على ّأنه حقيقة،
ّ
وأن املس�تحيل يف متناول ال َيد هذه الشعارات سامّ ة ،وهدفها إطالة أمَ د
ّ
الخراب ،والبقاء يف حالة التيه الفكري والسيايسّ !
ّ
أثبتت التجارب ّ
الهش�ة ،أو السائبة هي أش ّد
أن الديمقراطية املزيّفة ،أو
رضرا ً على املواطنني من األنظمة الش�موليّة التي تحفظ األمن وتصون
سمعة الوطن واملواطن!

علامء يكشفون عن مادة «تقرص العمر»

أطل�ق علماء بريطاني�ون عىل اللحوم الحم�راء ومنتجاتها تس�مية “منتج
تقصير العم�ر” ،مؤكدي�ن أنها تزيد م�ن خطر امل�وت لدى تناوله�ا بكثرة
وخاصة لدى الرجال.
ووفقا لألبحاث التي نرشتها صحيفة “إكسربيس” الربيطانية ،فإن “تناول
اللحوم الحمراء ،وخاصة لحم الخنزير املقدد والنقانق ،يزيد من خطر املوت
لدى الرج�ال ويزيد أيضا من احتمال اإلصابة بأم�راض مزمنة مثل أمراض
القلب التاجية”.
وينصح الخرباء الرجال باستبدال اللحوم بالفول واملكرسات وفول الصويا.
من جهته ،أشار طبيب العلوم الصحية يوري سيفوالب ،إىل “الخطر املميت”
لتعاطي جرعات كثيفة من الكحول ولفرتات طويلة.
وأش�ار إىل أن “تعاطي كمية كبرية من الكحول ،خاصة يف عطلة رأس السنة
ل�ه تأثري مؤس�ف للغاية عىل حال�ة البنكرياس ويمكن أن ي�ؤدي إىل التهاب
البنكرياس الحاد ،وهو حالة مميتة”.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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