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الكاظمي انتقد «اإلدارة غري الصحيحة» و»التلكؤ» ..وحتدث عن «مشاريع جديدة» ..وبشر بطريق لـ»بسماية» يربطها ببغداد

رئيس الوزراء يطلق وعودا« :املجمعات السكنية» قادمة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد
يستقبل وفد ًا قرآني ًا من الوقفني
ص3
السني والشيعي

وزير النقل يوجه كالم ًا
شديد اللهجة ملسؤويل اخلطوط اجلوية:
ص3
أوامر جديدة بشأن الدوام

رأى رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي ،أمس
الس�بت ،أن «اإلدارة غري الصحيحة» وراء التلكؤ
يف مرشوع بسماية السكني جنوب رشقي بغداد،
فيما وعد بإنش�اء عرش مجاميع سكنية جديدة
ع�ى آالف الكيلوم�رات يف بغ�داد واملحافظات.
وق�ال الكاظمي ،خ�ال زيارته مدينة بس�ماية
الس�كنية ،بحس�ب بيان ملكتبه تلقت املس�تقبل
العراقي نسخة منه« ،أنا هنا ألرشف عى عملية
التنفيذ للقرارات املتخذة والتوجيه باإلرساع فيها،
حي�ث وفرنا خال العام امل�ايض املبالغ املطلوبة
للرشك�ة املنفذة للمرشوع لتكثي�ف العمل فيها،
بعدما كان عمل الرشكة متوقفا ً منذ عام 2019
بسبب األزمة االقتصادية والقوانني غري املجدية
واإلدارة غري السليمة» .وأشار إىل أنه تم تخفيض
نس�بة الحد األدنى من الدفعة املقدمة «من %25
إىل  »%10لتس�هيل األمر ع�ى املواطنني الراغبني
برشاء ش�قق يف مجمع بس�ماية ،كما «خفضنا
سعر الفائدة السنوية من نسبة  %4إىل  %2دعما ً
للمواطنني يف ظل ظ�روف التحديات االقتصادية
الحالية».وعزا الكاظم�ي تأخر املرشوع إىل عدد
من القرارات والتعليم�ات الخاطئة واإلدارة غري
الصحيح�ة ،مؤك�دا ً أن�ه «صححنا املس�ار بعدة
إج�راءات ،وبالفعل تش�جع املواط�ن برشاء كل
الش�قق املتوفرة يف املدينة» .ويف الس�ياق ،أش�ار
رئي�س ال�وزراء إىل العمل عى تطوي�ر املرشوع
«للوصول اىل هدفه وهو  100الف وحدة سكنية
والتي تم انجاز فقط  35ألف منها لغاية االن».

التفاصيل ص2

الكاظمي هينئ رئييس بالفوز برئاسة إيران واألخري يدعوه إىل زيارة طهران

األزمـة الربملـانيـة :تربـط رفـع حظـر التجـوال اجلـزئي بأمريـن

ص2

ص2

مفوضية االنتخابات تضع رشوط ًا للدعاية :ابتعدوا « »100مرت
عن مراكز االقرتاع وال تز ّيفوا البيانات
بغداد  /المستقبل العراقي

وضع�ت مفوضي�ة االنتخاب�ات ،أم�س
الس�بت ،تعليم�ات ورشوط للدعاي�ة
االنتخابي�ة ،بينه�ا ع�دم ن�رش إعان�ات
املرش�حني يف أماكن ال تبعد  100مر عى
األق�ل عن مراك�ز االق�راع ،فيما حظرت
إصدار بيانات زائفة أو تشهري باملنافسني
اآلخرين.
ونقل�ت الوكال�ة الرس�مية ع�ن املتحدثة
باسم املفوضية ،جمانة الغاي ،قولها :إن
«مجلس املفوضني صدق عى النظام الذي
ينظم الحمات االنتخابية ووضع رشوطا ً

بأغلبية  62باملئة ..إبراهيم رئييس رئيس ًا إليران
بغداد  /المستقبل العراقي

فاز املرشح املحافظ إبراهيم رئييس باالنتخابات الرئاسية
يف إي�ران م�ن ال�دورة األوىل ،بحصول�ه ع�ى  62باملئة من
أص�وات املقرعني ،وفق نتائج أولية رس�مية أعلنت أمس
الس�بت .وأفاد رئيس لجنة االنتخاب�ات جمال عرف خال
مؤتمر صحايف ،أن رئييس ( 60عاما) حصل عى «أكثر من
 17,8ملي�ون» صوت م�ن أصل  28.6مليون�ا من أصوات
املقرع�ني ،علما بأن أكث�ر من  59,3ملي�ون إيراني كانوا
مدعوين للمش�اركة يف االق�راع .وأعلن الرئي�س اإليراني
حس�ن روحان�ي ،الس�بت ،أن ال�دورة األوىل لانتخاب�ات

توزيع منحة عقارية
بقيمـة  10مـاليـيـن دينــار إلـى
ذوي الشهداء
ص3

له�ذه الحمات» ،الفت�ة إىل أن «مفوضية
االنتخابات تنس�ق عملها مع أمانة بغداد
ودوائ�ر البلدية حول األماك�ن التي يمنع
فيها ممارس�ة الدعاية ولص�ق اإلعانات
االنتخابية طوال مدة الحملة».
وأضاف�ت الغ�اي ،أن�ه «يمنع اس�تخدام
امل�واد الاصق�ة أو الكتابة ع�ى الجدران
يف الدعاي�ة االنتخابي�ة ،ويمن�ع ن�رش أي
إعان وبرامج أو صور ملرش�حني ملس�افة
تقل ع�ن  100مر عن محط�ات االقراع
واألبنية ،ويمنع أيضا ً استخدام واستغال
أي وسيلة من وس�ائل الدعاية االنتخابية
الخاصة باملفوضية ،وال يجوز للمرشحني

واالحزاب والتحالفات توزيع برامج عمل
أو منشورات أو بطاقات».
وش�ددت ،عى أنه «يمنع اس�تغال أبنية
ال�وزارات ومؤسس�ات الدول�ة املختلف�ة
وأماك�ن العب�ادة ألي دعاي�ة أو انش�طة
انتخابية ،فضاً عن أنه يحظر اس�تعمال
ش�عار الدول�ة الرس�مي يف االجتماع�ات
واإلعان�ات والن�رشات االنتخابي�ة
والكتاب�ات والرس�وم وأي يشء يدخ�ل يف
الحمل�ة االنتخابي�ة ،وال يج�وز ملوظف�ي
دوائر الدولة والس�لطات املحلية استغال
نفوذه�م الوظيف�ي أو م�وارد الدول�ة أو
وس�ائلها وأجهزته�ا لصالح انفس�هم أو

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

حصيلة أمنيـة كبيـرة يف أسبـوع ..والقبـض عىل متهـم

الرئاس�ية التي أجريت ،الجمعة ،أفضت إىل انتخاب رئيس
جديد للجمهورية لم يكش�ف اس�مه ،بينما ّ
هنأ اثنان من
املرش�حني ،رج�ل الدين إبراهي�م رئييس ،عى ف�وزه قبل
صدور النتائج الرس�مية .وقال روحان�ي يف كلمة متلفزة:
«أهنئ الش�عب عى خياره ( )...س�أوجه تهاني الرسمية
الحقا ،لكننا نعرف أن ما يكفي من األصوات توافرت يف هذه
االنتخابات ،و(ثمة) من ت ّم انتخابه من قبل الشعب» .كما
هنأ املرش�ح الرئايس ،عبد الن�ارص همتي ،رئييس ،بفوزه
يف االنتخابات ،حس�بما أفادت وس�ائل إع�ام إيرانية يوم
الس�بت .وقال يف رس�الة «آمل أن تجلب حكومتكم بقيادة
الزعيم األعى عيل خامنئي الراحة واالزدهار ألمتنا».

بالقتل ببغداد وحترير فتاة خمتطفة يف البرصة

ص2

نائب ينتقد إرسال  200مليار لإلقليم :احلكومة

نست موظفي العقود واملحارضين

العمل تطلق تنبيه ًا مه ًام
بشـأن االعانـة االجتمـاعيـة:
نحذر من ضعاف النفوس
ص3

ص2

وزارة الصحة توضح
بشأن الفطر األخرض :تنتقل إىل
اإلنسان عن طريق األتربة
ص3

أي مرش�ح بم�ا يف ذل�ك االجه�زة االمنية
والعسكرية».
وتابع�ت أنه «يمن�ع ويحظ�ر التأثري عى
الناخبني وممارس�ة أي شكل من أشكال
الضغط واإلكراه أو الوعود بمنح مكاسب
مادي�ة ومعنوي�ة بقص�د التأث�ري ع�ى
الناخب�ني ونتائج االنتخاب�ات» ،موضحة
أنه «يحظر أيضا ً عى األحزاب والتحالفات
السياسية واملرشحني إصدار بيانات زائفة
أو استخدام اس�لوب التشهري ضد مرشح
أو حزب آخر».

هتنئة

التفاصيل ص2

باس�مي وباس�م كادر مرك�ز الع�راق
االخباري نتقدم بأحر التهاني والتربيكات
لاس�تاذ املهن�دس (عبد الس�تار خرض
الحبو ) بم��ناسبة تسنمه منصب مدير
بلدي�ة املوصل متمنني ل�ه دوام النجاح
والتوفي�ق سائلني املوىل
عزوجل أن ي�وفق�كم
ملا فيه خري وص�اح
ملحافظ�تنا ال�عزيزة
نينوى.
زهراء علي احمد
مديرة مركز العراق االخباري

الرافدين :قروض الـ  50مليون للبناء والرتميم متنح بدفعتني وتسدد بـ 10سنوات
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلن مرصف الرافدين ،أمس الس�بت ،ان قروض
البن�اء والرتميم البالغة  50مليون تمنح بدفعتني
وتسدد ب� 10سنوات.
وذك�ر املكت�ب اإلعالمي للم�رصف يف بيان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه ،أن «قروض البناء
يف قطعة ارض تسدد يف  10سنوات وبفرتة امهال
 3اشهر تبدأ من تاريخ استخدام القرض».
وأضاف أن «فائدة القرض  5باملئة وهناك اولوية
ومفاضل�ة لحاميل املاس�رت كارد م�ن املوظفني
ومنتس�بي الق�وات االمني�ة يف الحص�ول ع�ى
القرض».
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رئيس الوزراء يطلق وعودا« :املجمعات السكنية» قادمة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

رأى رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي ،أم�س
الس�بت ،أن «اإلدارة غ�ر الصحيح�ة» وراء التلك�ؤ يف
مرشوع بس�ماية الس�كني جنوب رشقي بغداد ،فيما
وعد بإنش�اء عرش مجاميع س�كنية جديدة عى آالف
الكيلومرتات يف بغداد واملحافظات.
وقال الكاظمي ،خالل زيارته مدينة بسماية السكنية،
بحس�ب بيان ملكتبه تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه« ،أنا هن�ا ألرشف ع�ى عملية التنفي�ذ للقرارات
املتخ�ذة والتوجيه ب�اإلرساع فيها ،حي�ث وفرنا خالل
العام املايض املبالغ املطلوبة للرشكة املنفذة للمرشوع
لتكثي�ف العمل فيها ،بعدما كان عمل الرشكة متوقفا ً
منذ عام  2019بس�بب األزمة االقتصادي�ة والقوانني
غر املجدية واإلدارة غر السليمة».
وأش�ار إىل أن�ه ت�م تخفيض نس�بة الح�د األدنى من
الدفعة املقدمة «من  %25إىل  »%10لتس�هيل األمر عى
املواطنني الراغبني برشاء شقق يف مجمع بسماية ،كما
«خفضنا س�عر الفائدة الس�نوية من نسبة  %4إىل %2
دعما ً للمواطن�ني يف ظل ظروف التحديات االقتصادية
الحالية».
وع�زا الكاظمي تأخ�ر املرشوع إىل عدد م�ن القرارات
والتعليم�ات الخاطئة واإلدارة غ�ر الصحيحة ،مؤكدا ً
أنه «صححنا املس�ار بعدة إجراءات ،وبالفعل تش�جع
املواطن برشاء كل الشقق املتوفرة يف املدينة».
ويف الس�ياق ،أشار رئيس الوزراء إىل العمل عى تطوير
امل�رشوع «للوص�ول اىل هدف�ه وهو  100ال�ف وحدة
س�كنية والت�ي تم انج�از فق�ط  35ألف منه�ا لغاية
ً
منوه�ا إىل دع�م مجم�ع بس�ماية «بتأس�يس
االن»،

البنى التحتية املطلوبة ،منها إنش�اء طريق رسيع بني
بس�ماية وبغداد ،وق�د خصصنا املبال�غ الكافية له يف
موازنة هذا العام».
وأوضح أنه عملنا عى دعم «مش�اريع اقتصادية عدة

وفرص اس�تثمارية صغرة للمواطن�ني لتفعيل عجلة
الحركة االقتصادية يف مدينة بسماية ،وندعم وبشكل
جاد مش�اريع أخرى لغاية الوص�ول اىل مليون وحدة
سكنية عى مستوى العراق كله» .ولفت رئيس الوزراء

العراقي إىل أنه «صوتنا أخرا ً عى إنش�اء مدينة الرفيل
بع�د رفع جمي�ع املعوق�ات القانونية وغره�ا ،وهو
جاهز لالنط�الق ،كما أن العمل ج�ار عى إطالق أكثر
من عرشة مشاريع مماثلة يف بغداد وسائر املحافظات
األخرى لبناء مدن ومجمعات سكنية جديدة».
واألس�بوع املايض ،واف�ق مجلس الوزراء عى انش�اء
مدينة الرفيل ضمن املساحة الكلية للمنطقة املحيطة
بمط�ار بغ�داد ال�دويل ،والبالغ�ة ( )106ال�ف دون�م،
وطرحها كف�رص اس�تثمارية ،عى أن يت�م تعويض
الجه�ات املالكة ل�أرايض بأرايض أخ�رى مالئمة بما
يمكنها من تنفيذ متطلباتها من وزارة املالية.
يذكر أن مرشوع مدينة بس�ماية يقع عى مسافة 10
ك�م جنوب رشق�ي مدينة بغ�داد ،عى الطري�ق الدويل
الراب�ط ب�ني بغ�داد وواس�ط ،ونفذت�ه رشك�ة هانوا
الكورية.
وت�م انش�اء امل�رشوع ع�ى مس�احة  1.830هكتار،
( 18,300كيل�و مرت) ومن املؤمل أن يس�توعب حوايل
 600.000ش�خص ،وإجمايل عدد الوحدات الس�كنية
هو  100.000وحدة.
وكان م�رصف الرافدي�ن ،قد أعلن بتاريخ ( 9نيس�ان
 ،)2021املبارشة بالتقديم عى ش�قق مجمع بسماية
الس�كني وبتخفي�ض قيم�ة قس�ط املقدم�ة ل�رشاء
الوح�دات الس�كنية يف املجمع إىل  ، %10ومدة تس�ديد
القروض حددت ب� 25سنة.
املرصف أش�ار إىل أنه «تم تحديد الفروع للتقديم عى
شقق بس�ماية وهي :املس�تنرص ،والخلفاء ،واالمني،
والب�اب الرشقي ،والف�ردوس ،وحي الزه�راء ،وبراثا،
والق�رص االبي�ض ،والح�ي العرب�ي ،وح�ي العام�ل،
واملعرفة ،وسبع قصور ،والحرية ،واملدائن».

مفوضية االنتخابات تضع رشوط ًا للدعاية :ابتعدوا « »100مرت عن مراكز االقرتاع وال تز ّيفوا البيانات
بغداد  /المستقبل العراقي

وضعت مفوضية االنتخابات ،أمس السبت،
تعليم�ات ورشوط للدعاية االنتخابية ،بينها
ع�دم ن�رش إعالن�ات املرش�حني يف أماكن ال
تبعد  100مرت عى األقل عن مراكز االقرتاع،
فيما حظرت إصدار بيانات زائفة أو تشهر
باملنافسني اآلخرين.
ونقل�ت الوكال�ة الرس�مية ع�ن املتحدث�ة
باس�م املفوضية ،جمانة الغالي ،قولها :إن
«مجل�س املفوضني صدق ع�ى النظام الذي
ينظم الحم�الت االنتخابي�ة ووضع رشوطا ً
له�ذه الحم�الت» ،الفت�ة إىل أن «مفوضي�ة
االنتخاب�ات تنس�ق عملها مع أمان�ة بغداد

البرصة ..االستخبارات
تلقي القبض عىل مهربني
للمخدرات بحوزهتام
( )10كغم من «احلشيشة»
بغداد  /المستقبل العراقي
الق�ت مف�ارز وكال�ة االس�تخبارات
االتحادية ،أمس السبت ،القبض عى
مهرب�ني للمخدرات بحوزتهما ()10
كغم من مادة الحشيشة يف البرصة.
وذك�رت خلية االع�الم االمني يف بيان
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة
من�ه ،انه» م�ن خالل تكثي�ف الجهد
االس�تخباري ومتابع�ة قواط�ع
املس�ؤولية إللق�اء القب�ض ع�ى
مهرب�ي وتجار ومروج�ي املخدرات،
تمكن�ت مفارز وكالة االس�تخبارات
والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة
الداخلي�ة م�ن الق�اء القب�ض ع�ى
متهمني اثنني من املتاجرين واملهربني
للمواد املخدرة».
واضافت ،انه» بعد تشكيل فريق عمل
مختص ومتابعة املتهمني ملدة اربعة
ايام ومطاردتهم بعد ان قاما بأطالق
الن�ار عى املفرزة املنف�ذة للواجب اذ
تم القبض عليهما وبالجرم املش�هود
وضب�ط بحوزته�م ( )10كغ�م م�ن
مادة الحشيشة املخدرة ومواد اخرى
تستخدم يف تجارة املخدرات».
واشارت اىل» ضبط السالح املستخدم
يف عملي�ة إط�الق الن�ار يف منطق�ة
الدوي�ب الحدودي�ة ضم�ن محافظة
البرصة ،وإيداعهم�ا التوقيف التخاذ
االج�راءات القانوني�ة بحقهم�ا
اصوليا».

ودوائر البلدية حول األماكن التي يمنع فيها
ممارسة الدعاية ولصق اإلعالنات االنتخابية
طوال مدة الحملة».
وأضافت الغالي ،أنه «يمنع اس�تخدام املواد
الالصقة أو الكتاب�ة عى الجدران يف الدعاية
االنتخابي�ة ،ويمنع نرش أي إع�الن وبرامج
أو صور ملرش�حني ملسافة تقل عن  100مرت
عن محطات االق�رتاع واألبنية ،ويمنع أيضا ً
اس�تخدام واستغالل أي وس�يلة من وسائل
الدعاية االنتخابي�ة الخاصة باملفوضية ،وال
يج�وز للمرش�حني واالح�زاب والتحالفات
توزي�ع برام�ج عم�ل أو منش�ورات أو
بطاقات».
وش�ددت ،عى أن�ه «يمن�ع اس�تغالل أبنية

الوزارات ومؤسسات الدولة املختلفة وأماكن
العب�ادة ألي دعاي�ة أو انش�طة انتخابي�ة،
ً
فض�ال ع�ن أن�ه يحظ�ر اس�تعمال ش�عار
الدولة الرس�مي يف االجتماع�ات واإلعالنات
والن�رشات االنتخابية والكتابات والرس�وم
وأي يشء يدخ�ل يف الحمل�ة االنتخابي�ة ،وال
يج�وز ملوظف�ي دوائ�ر الدولة والس�لطات
املحلي�ة اس�تغالل نفوذه�م الوظيف�ي أو
موارد الدولة أو وس�ائلها وأجهزتها لصالح
انفس�هم أو أي مرش�ح بما يف ذلك االجهزة
االمنية والعسكرية».
وتابع�ت أن�ه «يمن�ع ويحظ�ر التأث�ر عى
الناخبني وممارس�ة أي ش�كل من أش�كال
الضغ�ط واإلكراه أو الوعود بمنح مكاس�ب

مادي�ة ومعنوية بقصد التأثر عى الناخبني
ونتائ�ج االنتخابات» ،موضح�ة أنه «يحظر
أيضا ً عى األح�زاب والتحالفات السياس�ية
واملرشحني إصدار بيانات زائفة أو استخدام
اسلوب التشهر ضد مرشح أو حزب آخر».
وأوضح�ت الغالي :أنه «يحظر أيضا ً عى كل
مرش�ح أو ح�زب أن تك�ون حمالتهم تضم
افكارا ً تدعو اىل العن�ف والكراهية والنعرات
القومي�ة والدينية والطائفي�ة أو التكفرية
أو القبلي�ة واالقليمي�ة س�واء ع�ن طري�ق
الصور أو الشعارات أو الخطابات أو وسائل
االعالم املختلفة ،وال يجوز عى أي مرشح أو
العاملني يف دوائر الدولة واعضاء الس�لطات
املحلية أن يقوم�وا يف يوم التصويت بتوزيع

دعاية انتخابية».
وأك�دت ،موضح�ة املزي�د م�ن ال�رشوط
والضوابط ،أنه «يمنع االعتداء والتعرض ألي
دعاية انتخابية تخص االحزاب والتحالفات
ً
فض�ال عن أن�ه ال يجوز وضع
واملرش�حني،
اعالنات وتوزيع برامج عمل أو منشورات أو
بطاقات باسم شخص غر مسجل يف قوائم
املرش�حني ،إضافة إىل أنه يمن�ع عى جميع
املرش�حني اس�تخدام صور رؤس�اء احزاب
وتحالفات ال ينتمون اليها ولم يكونوا ضمن
قوائم مرشحيهم يف الدعاية».
وم�ن املؤمل أن تج�رى االنتخابات الربملانية
العراقية املبكرة ،يف العارش من شهر ترشين
األول من العام الحايل.

باشراف وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

حصيلة أمنية كبرية يف أسبوع ..والقبض عىل متهم بالقتل ببغداد
وحترير فتاة خمتطفة يف البرصة
بغداد  /المستقبل العراقي
ب�ارشاف وكي�ل ال�وزارة لش�ؤون
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د
محمود ،أعلن�ت خلية اإلعالم األمني
حصيل�ة واجب�ات وكال�ة ش�ؤون
الرشط�ة وتوابعها يف وزارة الداخلية
م�ن تاري�خ  2021 / 6 / 10ولغاية
 .2021 / 6 / 17وقال�ت الخلي�ة
يف بي�ان ورد املس�تقبل العراق�ي ان
«حصيل�ة واجب�ات وكال�ة ش�ؤون
الرشط�ة وتوابعها يف وزارة الداخلية
االتي- :القاء قبض عى  834مطلوبا
وف�ق قضايا جنائي�ة مختلفة بينها
اإلرهاب
القبض ع�ى متعاط�ني ومروجنيمخدرات 180
-ضبط اسلحة غر املرخصة 22

القب�ض ع�ى مرتكب�ي الدك�ةالعشائرية ومشاجرة مسلحة 4
ضب�ط مركب�����ة مخالف�ةوعلي���ها اشارات حجز 737
القبض عى مخمورين 191حجز دراجة نارية 110تامني ومعالجة عبوة ناسفة 23العثور عى صاروخ 1القبض عى متسول 205تامني املظاهرات السلمية 4زيارة عوائل شهداء 2حمالت انسانية 2حمالت امنية تطوعية 4انقاذ اشخاص حاولوا االنتحار 2حملة تعفر ضد فروس كورونا 2انتشال جثة غريق 2ضبط صهريج لتهريب النفط 1-العثور عى رمانة يدوية 2

بدوره�ا ،أعلن�ت قي�ادة عملي�ات
البرصة تحرير فتاة مختطفة.
وذك�رت القيادة يف بي�ان «بعد ورود
معلوم�ات اس�تخبارية مؤكدة تفيد
بوج�ود حال�ة خطف إح�دى البنات
من س�كنة محافظة األنب�ار قضاء
الفلوجة» ،مش�را إىل أن «املخطوفة
الت�ي تم نقلها من قبل الخاطفني إىل
محافظة البرصة قضاء الهارثة.
وأض�اف ،أن�ه «بع�د التأك�د م�ن
املعلوم�ات االس�تخبارية بوص�ول
املختطف�ة إىل قض�اء الهارث�ة ت�م
تش�كيل ق�وة م�ن ل�واء املغاوي�ر
قي�ادة عملي�ات البرصة الق�وة التي
تمكنت من مداهم�ة املكان وتحرير
املختطفة» .وأشار إىل أنه «تم تحويل
املختطف�ة إىل الجه�ات املختص�ة
إلكم�ال أوراق التحقي�ق وإعادته�ا

إىل عائلته�ا» .م�ن جانبه�ا ،أعلن�ت
قي�ادة رشطة بغ�داد اعتق�ال متهم
بقتل ش�اب من مواليد  ،2003خالل
دكة عش�ائرية يف العاصمة .وذكرت
القي�ادة« ،بعد حصول جريمة الدكة
العشائرية واالعتداء عى احد منازل

املواطن�ني ضم�ن قاطع مس�ؤولية
مركز رشطة املنتظر التابع اىل قيادة
رشطة بغداد وحصل�ت جريمة قتل
اثناء اطالق النار عى املنزل من منفذ
الدكة العشائرية حيث لقي شاب من
مواليد  2003حتفه اثناء ذلك».
واضاف�ت ،انه»ع�ى الف�ور وج�ه
قائ�د رشط�ة بغ�داد الل�واء الرك�ن
ماج�د فال�ح نعمة مديري�ة رشطة
الرصافة بتشكيل فريق عمل ميداني
اللق�اء القب�ض ع�ى املته�م وبع�د
اس�تحصال املوافق�ات القضائي�ة
وت�م جم�ع املعلوم�ات وتدقيقه�ا
ومتابع�ة تحركات املته�م تم نصب
كم�ني محك�م والقاء القب�ض عليه
واصطحابه اىل مركز الرشطة التخاذ
اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة بحقه
وفق القانون».

األزمة الربملانية :تربط رفع حظر التجوال اجلزئي بأمرين
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت لجنة األزمة النيابية ،أمس السبت،
أن رف�ع حظ�ر التجوال الجزئ�ي مرهون
بأمرين .ونقلت الوكالة الرسمية عن مقرر
لجنة األزمة النيابية ،جواد املوسوي ،قوله
إن «اللجن�ة توقعت قبل ش�هر انخفاضا ً
بأعداد اإلصابات ،إال أن األعداد وفق الخط
البياني لإلصابات املوجبة غر املتحسسة
ه�ي أكثر» ،الفت�ا ً اىل أن «اللجنة ال تعتمد

ع�ى األع�داد املعلن�ة ،وإنم�ا تعتمد عى
(البوزتي�ف) ،وهي كم الح�االت املوجبة
من رشيحة الفحوصات».
وأشار إىل أنه «يف املرحلة املقبلة ال نستطيع
رفع الحظ�ر الجزئي ،ألننا لم نر تحس�نا ً
أو انخفاض�ا ً كبرا ً يف اإلصاب�ات» ،مؤكدا ً
أن «رفع الحظ�ر الجزئي مرهون بأمرين
،هم�ا انخف�اض كب�ر يف الخ�ط البياني
لالصابات ،وزيادة نسبة امللقحني».
ولف�ت إىل أن «الحظ�ر الجزئ�ي لم يطبق

 %100وأن حركة التجوال يف بغداد مس�اء
فيها الكثر من الناس والسيارات».
وأوضح أن «الخط البياني يشهد انخفاضا ً
بس�يطا ً جدا ً يكاد ال ُيحس ،وقبل أسبوع
كان ، 10,8ولك�ن ه�ذا األس�بوع ،10,5
وهذا يعن�ي نزوله  3فق�ط ،وهو ال يكاد
ُيحسب».
وب�ني مقرر خلية األزم�ة أن «بقاء الخط
البياني عى مس�توى واح�د دون النزول
لي�س إيجابي�اً ،وإنم�ا هو س�لبي ،ومن

املتوقع أن يكون هناك صعود يف اإلصابات
أو زيادة».
وكانت اللجن�ة العليا للصحة والس�المة
قد أكدت ،يف وقت س�ابق ،استمرار العمل
بالحظ�ر الجزئ�ي .وذكرت خلي�ة اإلعالم
األمني يف بي�ان ورد ملوقع  ،IQ NEWSأن
«اللجنة العليا للصحة والسالمة الوطنية
تؤك�د اس�تمرار العمل بالحظ�ر الجزئي
وال�ذي يب�دأ من التاس�عة مس�اء وحتى
الخامسة صباحا».
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الكاظمي هينئ رئييس بالفوز برئاسة إيران
واألخري يدعوه إىل زيارة طهران
بغداد  /المستقبل العراقي
هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى
الكاظم�ي ،بفوز إبراهي�م رئييس،
يف االنتخاب�ات الرئاس�ية اإليرانية،
مؤكدا ً عى «عمق العالقات املتميزة
بني الشعبني العراقي وااليراني».
وف�از املرش�ح إبراهي�م رئي�يس
باالنتخاب�ات الرئاس�ية اإليراني�ة،
بحصول�ه ع�ى  17ملي�ون و800
الف ص�وت ،ليخلف بدعم  %62من
الناخبني اإليرانيني ،حسن روحاني
كرئيس للجمهورية اإلسالمية.

وق�ال الكاظمي يف برقي�ة التهنئة،
«نتطل�ع لتوثي�ق أوارص التع�اون
املش�رتك ب�ني بلدين�ا والعم�ل عى
توفر األمن واإلس�تقرار لش�عبينا
ولسائر ش�عوب املنطقة» .بدوره،
وج�ه الرئي�س االيران�ي املنتخ�ب،
إبراهي�م رئي�يس ،دع�وة رس�مية
لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
اىل زيارة اي�ران .وذكر مصدر انه «
يف اول مكاملة هاتفية مع مس�ؤول
عراق�ي بع�د انتخاب�ه م�ن ايران،
وجه الرئيس االيراني دعوة رسمية
للكاظمي اىل زيارة طهران».

الفياض :جيب احلفاظ عىل احلشد الشعبي
ومحايته
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن رئيس هيئة الحش�د الشعبي فالح الفياض ،أمس السبت ،ان الحشد
والقوات األمنية حماة الوطن والسيادة».
وق�ال الفي�اض يف كلمت�ه بالحف�ل املرك�زي للحش�د يف ذكرى تأسيس�ه
»:املرجعي�ة حارضة يف كل املفاصل الحاس�مة وهي حددت خارطة طريق
للوضع يف العراق وحددت مسار تأسيس الحشد الشعبي» مبينا ان «فتوى
الجهاد الكفائي كانت منطلق الحشد الشعبي».
وب�ني ان «رس االلتفاف الش�عبي حول الحش�د هو الدم�اء الزكية للقادة
ونأمل ان نكون عند حسن ظن املرجعية الدينية».
وأش�ار الفياض اىل ان «الحش�د الش�عبي يحظى بمكانة س�امية ومايزال
يس�مى ب�{املقدس}» مش�ددا ً «يج�ب الحفاظ عى الحش�د وحمايته وان
تكون الحكمة رائدتنا».
وأوضح ،ان «الحشد الشعبي بدأ يأخذ وجودا وشخصية خاصة وهو قاتل
مع القوات األمنية جنبا اىل جنب وهما كيان واحد».
وتابع «نحن يف هيئة الحش�د الش�عبي عى بصرة من أمرنا ،ونهتم بشكل
كبر بهيبة الدولة والحكومة».

نائب ينتقد إرسال  ٢00مليار لإلقليم :احلكومة
نست موظفي العقود واملحارضين
بغداد  /المستقبل العراقي
اكد النائ�ب عن دولة القانون خلف
عي�د الصم�د خلف ،أمس الس�بت،
ان الحكوم�ة ق�ررت ارس�ال 200
مليار دينار ش�هريا اىل االقليم باثر
رجعي م�ن بداية العام يف حني انها
تتجاهل استحقاقات عقود الثالثني
ال�ف درج�ة وظيفي�ة يف الب�رصة
واملحارضي�ن و نس�ب البطال�ة
املرتفعة يف الوسط و الجنوب.
وأوضح عب�د الصمد ،يف بيان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه،
ان ع�ى الحكوم�ة ان تع�ي ب�ان
تجاهل رشائح كبرة يف املحافظات

الوس�طى والجنوبي�ة واس�تمرار
حرمانها من استحقاقاتها واهمال
جي�وش م�ن العاطلني ع�ن العمل
سيقدح يف قدرتها عى ادارة البلد.
ودعا عب�د الصمد رئيس الوزراء اىل
االلتف�ات للمطالب�ات الجماهرية
م�ن ه�ذه الرشائ�ح واس�تثمار
االرتف�اع الكب�ر يف س�عر النف�ط
الخام.
و طال�ب عب�د الصم�د الحكوم�ة
باط�الق دي�ون الب�رصة املرتاكمة
بذمة الحكومة الت�ي تبلغ مليارات
ال�دوالرات وباثر رجعي مل�ا تعانيه
الب�رصة م�ن نق�ص يف الخدم�ات
وحاجتها اىل الكثر من املشاريع.

طارق حرب :ربع ا ُملستبعدين من الرتشح
سيعودون إىل املنافسة
بغداد  /المستقبل العراقي
رج�ح الخبر القانوني ط�ارق حرب ،أن يعود نحو «ربع املس�تبعدين» إىل
املنافس�ة االنتخابي�ة ،وذلك بس�بب «املرون�ة» يف تطبيق قانون املس�اءلة
والعدال�ة ،مذك�را ً ب�أن قان�ون االنتخابات لم يمن�ع املدانني بالفس�اد من
الرتش�ح .وقال ح�رب إن «قانون انتخابات مجلس النواب رقم  9لس�نة
 2020ل�م يمن�ع م�ن ارتك�ب جريم�ة نزاهة (فس�اد م�ايل أو اداري) من
الرتش�ح لالنتخاب�ات طبقا ً للم�ادة (  )8من هذا القان�ون ،كذلك فإٔن هذا
القانون ألغى رشط حس�ن الس�رة والس�لوك الذي كان يشرتط يف املرشح
يف قوانني االنتخابات الس�ابقة ،بمعنى أنه يجيز الرتش�ح حتى دون توفر
رشط حس�ن السرة والس�لوك يف املرش�ح» .وأضاف «أما رشط املساءلة
والعدال�ة ال�وارد يف قانون رق�م  10لس�نة  2008فإن أحكام�ه مرنة جدا ً
وتعط�ي للهيئة القضائية االنتخابية صالحية واس�عة يف تأييد االس�تبعاد
من عدمه» مرجحا ً «عودة أكثر من ربع املستبعدين إىل املنافسه االنتخابية
وبقاء قائمة املس�تبعدين منحرصة بالذين ارتكب�وا جرائم مخلة بالرشق
بحكم قضائي بات».

االستخبارات تلقي تقبض عىل  10عنارص
من «داعش» يف كركوك
بغداد  /المستقبل العراقي
الق�ت وكال�ة االس�تخبارات ،أمس
السبت ،القبض عى ( )10ارهابيني
يف محافظ�ة كرك�وك .وذك�رت
الوكالة يف بي�ان انه وفقا ملعلومات
استخباراتية دقيقة  ،تمكنت مفارز
وكال�ة االس�تخبارات والتحقيقات
االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة م�ن

الق�اء القبض ع�ى ( )10ارهابيني
مطلوبني وف�ق احكام امل�ادة (/4
اره�اب) النتمائه�م لعصاب�ات
داع�ش االرهابي�ة .وبين�ت انه�م
كان�وا كخالي�ا نائم�ة يف محافظة
كركوك ،كما يقومون بتوفر الدعم
اللوجس�تي لعنارص داعش ،وعمل
البع�ض منه�م كمقاتلني وعنارص
اسناد بمايسمى قاطع كركوك.
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تشكيل جلنة رفيعة للملمة اضرار انفلونزا الطيور

حمافظ البرصة يطالب املالية بتفعيل «البرتو دوالر»
لضامن تنفيذ مشاريع جديدة
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
العيداني
طال�ب محافظ البرصة أس�عد عب�د األم�ري
ّ
وزارة املالي�ة ،أمس الس�بت ،بتفعيل “صندوق البرتو
دوالر” لضم�ان إدراج مش�اريع جديدة ه�ذا العام يف
املحافظة.وقال العيداني ،بحسب بيان تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه ،ان من اهم تلك املشاريع معالجة
ش�ح املياه وتحليتها والبنى التحتيّة وكذلك مشاريع
خليجي .25
بطولة
ّ
ولف�ت إىل اىل ُ
أن�ه الح�ل الوحي�د واألمث�ل لتنفيذ تلك
املشاريع اليومية واملهمة باملحافظة.
بدورها ،أعلنت وزارة الزراعة تش�كيل لجان برئاس�ة
محافظ البرصة أسعد العيداني لحرص األرضار والحد
من انتشار مرض إنفلونزا الطيور يف املحافظة.
وقال وكيل وزير الزراع�ة مهدي الجبوري يف ترصيح
إن «دائرة البيط�رة التابعة للوزارة اطلعت عىل موقع
إصاب�ة الطي�ور باالنفلون�زا يف الب�رصة وتأكدت من

اصابته�ا” ،مبينا أن “هناك موقع�ا واحدا يف منطقة
الس�يبة يف املحافظة وليس هناك انتش�ار كبري ملواقع
أخرى”.وأض�اف أن “الدائ�رة ب�دأت عملي�ة ات�الف
الدجاج املصاب” ،مبينا أنه “تم تشكيل لجان برئاسة

محافظ البرصة اسعد العيداني لحرص االرضار والحد
من انتشار املرض وعدم خروج الدجاج خارج املنطقة
املوبوءة وتطبيق الحجر الصحي”.
وأك�د أنه “ال يوج�د أي انتش�ار ألنفلون�زا الطيور يف
مناط�ق أخ�رى والوض�ع مس�يطر علي�ه” ،مبينا أن
“االصاب�ة يف منطق�ة واح�دة حدودية” ،الفت�ا اىل أن
“الدجاج قد يكون داخال عن طريق التهريب”.
وب�ني أن “الدجاج امله�رب يدخ�ل دون فحوصات اىل
املحافظ�ة” ،موضح�ا أن “الدائ�رة منع�ت اس�ترياد
الدج�اج الح�ي وبي�ض املائدة م�ن الخارج ،خش�ية
وصول االنفلونزا من ايران أو تركيا ألن البلدين لديهما
اإلصابات بأنفلونزا الطيور”.
ولفت اىل أن “ذلك النوع من االنفلونزا غري معد لإلنسان
يف االنتقال” ،مبينا أن “الوضع مس�يطر عليها ضمن
املنطق�ة املتواج�د فيها واملنطقة مح�دودة وال يمكن
انتق�ال الدجاج اىل منطقة أخ�رى وال يمكن بيعه من
الحقول املصابة ،وتم منع وصوله اىل األسواق”.

حمافظ بغداد يستقبل وفد ًا قرآني ًا
من الوقفني السني والشيعي
بغداد /طالب ضاحي  /عادل احمد
زار وفد قرآني ض ّم مس�ؤولني ومدراء من
الوقف�ني الس�ني والش�يعي وش�خصيات
قرآني�ة محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محمد
جابر العطا وذلك يف مبنى املحافظة وسط
العاصمة بغداد.وت�رأس الوفد مدير املركز
الوطني لعلوم القرآن التابع لديوان الوقف
الشيعي الدكتور رافع العامري الذي تحدث
نياب�ة عن الوف�د ،وأش�ار اىل أث�ر الثقافة
القرآني�ة عىل س�لوك املجتم�ع ،معتربا ً أن
أغل�ب املجتمع�ات تكون مس�تقرة عندما
تكون حاملة للصف�ات الحميدة واألخالق
الكريمة وه�ذا يتأتى من التبح�ر بالقرآن
وعلومه.ب�دورهّ ،
عرب محاف�ظ بغداد ع�ن رسوره بلقاء أهل
القرآن وتبنيه لألنش�طة القرآنية املس�تقبلية إذ وعد بإنش�اء

ضبط ادوية ومواد لفحص «كورونا» خمالفة
لضوابط االسترياد يف مطار البرصة

ناقش مع حمافظ واسط اجناز مشروع مطار احملافظة

وزير النقل يوجه كالم ًا شديد اللهجة ملسؤويل اخلطوط اجلوية :أوامر جديدة بشأن الدوام
بغداد  /المستقبل العراقي
زار وزير النقل ،نارص حسني الشبيل ،رشكة
الخط�وط الجوية العراقية ملتابعة مجريات
العم�ل ومناقش�ة س�بل االرتق�اء بالناق�ل
الوطني .وألتقى الش�بيل مس�ؤويل الرشكة
ووجه لهم كالما ً ش�ديد اللهجة واس�تغرب
ع�ن تبليغهم له ب�ان الرشك�ة رابحة وهي
لم تدف�ع الدي�ون املرتتبة عليه�ا من وقود

لوزارة النفط واإلعاشة وفندق مطار بغداد
{البالم جت} أو رشكات األدوات االحتياطية
وغريه�ا .ووجه وزير النق�ل «بجعل الدوام
 %100ومن تلق�ى اللقاح املض�اد لفريوس
كورون�ا سيس�تمر بال�دوام وبخالفه فعىل
املوظف ان يقدم كل أس�بوع نتيجة فحص
بالف�ريوس» .م�ن جانب آخر ،عق�د وزير
النق�ل نارص حس�ني بن�در ،أمس الس�بت،
اجتماع�ا مع محافظ واس�ط محمد جميل

املياح�ي ومعاوني�ه ،اضاف�ة اىل م�دراء
دوائ�ر وزارة النق�ل يف املحافظ�ة .وتمت يف
االجتماع مناقش�ة آلية تطوير مرأب النقل
الداخ�يل والخارج�ي يف الك�وت ،وامكاني�ة
انجاز م�رشوع مطار واس�ط يف قاعدة ابو
عبيدة الجوية بالكوت ،مع تطوير مرشوع
االرصف�ة النهري�ة .ووصل وزي�ر النقل اىل
محافظة واس�ط ملتابعة مجريات العمل يف
مشاريع الوزارة هناك.

التجارة تعلن استمرار مواقع وفروع رشكة املواد الغذائية
باستالم ماديت السكر والرز
بغداد /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة التج�ارة ع�ن مواصل�ة مواقع
وفروع الرشكة العام�ة لتجارة املواد الغذائية
يف بغ�داد و املحافظات كافة باس�تالم مادتي
الس�كر والرز خ�الل أي�ام االس�بوع والعطل
الرس�مية ولس�اعات متأخ�رة م�ن النه�ار
لغ�رض تجهيزه�ا للمواطن�ني ضم�ن س�لة
غذائية متكاملة بعد اضافة مادتي البقوليات
ومعجون الطماطم مطلع تم�وز القادم ،اكد
ذلك مدير عام الرشكة املهندس قاس�م حمود
منص�ور وقال « ان فرع االنبار قام باس�تالم
م�ادة الس�كر بكمية ( ) 405ط�ن ويف دهوك

تم اس�تالم كمية (  )450طن س�كر ويف دياىل
تم اس�تالم كمية ( )135طن سكر ويف كربالء
املقدس�ة تم اس�تالم كمية (  ) 270طن سكر
وال�رز بكمي�ة ( )350طن ويف واس�ط واصل
الفرع باس�تالم مادة الس�كر بكمية ( ) 285
طن ويف البرصة اليزال العمل مستمر بتحميل
وتفريغ مادة السكر بواقع ( ) 270طن .وبني
حم�ود ان فرع النجف االرشف قام باس�تالم
مادتي السكر بكمية ( )360طن و الرز بكمية
( ) 801ويف الديوانية قام الفرع باستالم مادة
الس�كر بكمية ( )405ط�ن ومادةالرز بكمية
()400ط�ن كذل�ك الحال يف املثنى تم اس�تالم
مادت�ي الس�كر بكمي�ة (  )528ط�ن وال�رز

خفيف البرصة يسجل اعىل
سعر بـ «أوبك»
بغداد  /المستقبل العراقي
ارتف�ع س�عر خام الب�رصة الخفيف ليس�جل أعىل س�عر يف منظم�ة أوبك،
بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط يف األسواق العاملية قبل إغالقها.
وسجلت أس�عار خام البرصة الخفيف املصدر آلس�يا  73.20دوالرا ً للربميل
بارتف�اع بلغ نس�بته  ،%0.51فيما انخفض خام الب�رصة الثقيل إىل 68.46
دوالرا للربميل بنسبة انخفاض بلغت . %2.00
وس�جل نفط البرصة الخفيف أعىل األس�عار مقارنة بالنفوط األخرى لدول
منظمة أوبك ،حيث س�جل س�عر النفط العربي الخفيف الس�عودي 72.00
دوالرا ً للربميل ،فيما بلغ سعر مزيج مربان اإلماراتي  71.91دوالرا ً للربميل،
ومزيج سهران الجزائري  72.76دوالرا للربميل ،يف حني سجل بوني الخفيف
النيجريي  73.04دوالراً ،وجرياسول االنغويل  73.00دوالرا.
وكانت أس�عار النفط العاملية قد ارتفعت ليغلق خام برنت إىل  73.51دوالراً،
وخام غرب تكساس اىل  71.64دوالرا ً للربميل.

العمل تطلق تنبيه ًا مه ًام بشأن االعانة
االجتامعية :نحذر من ضعاف النفوس
بغداد /المستقبل العراقي

اطلق�ت وزارة العم�ل والش�ؤون
االجتماعية ،أمس الس�بت ،تبيها ً
مهم�ا ً بش�أن الي�ة رصف رواتب
االعانة.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه،
ان�ه» س�بق وان ح�ذرت هيئ�ة
الحماي�ة االجتماعي�ة يف وزارة
العم�ل املواطن�ني كافة م�ن عدم
التعام�ل م�ع ضع�اف النف�وس
واملعقبني الذين يس�تغلون حاجة
الناس».
واكدت ان» مبلغ االعانة االجتماعية
ال يرصف اإلبع�د اكمال االجراءات
الفنية واملالية والقانونية وبعدها
يوجه كتاب رس�مي من الهيئة اىل

الرشك�ة العاملية للبطاق�ة الذكية
الصدار بطاقة الكي كارد» .ودعت
املواطنني جميعا اىل» عدم تصديق
الوع�ود الكاذب�ة وان الينس�اقوا
خل�ف املعقب�ني اذ ان الش�مول
ل�ه طريق واح�د فقط ه�و هيئة
الحماية االجتماعية واقسامها يف
بغداد واملحافظات».
واعلنت» اخالء الهيئة مسؤوليتها
ع�ن اي بطاقة ذكية تصدر خارج
الس�ياقات القانوني�ة املتبع�ة»،
مطالبت�ة ادارة الرشك�ة العاملي�ة
للبطاقة الذكية ب�»أيجاد معالجة
فوري�ة لهذا االمر وعدم اصدار اية
بطاقة خاص�ة بمبل�غ االعانة اإل
بكتاب رس�مي صادر من اقس�ام
الحماي�ة االجتماعي�ة لقطع دابر
املستغلني واملنتفعني».

(  ) 550ط�ن أم�ا يف بغداد قي�ام مراكز البيع
واملجمعات املخزنية باس�تالم مادتي الس�كر
وال�رز اذ ق�ام م  .م الص�در باس�تالم مادتي
بكمي�ة ( )80ط�ن و الرز كمي�ة ( )140طن
ويف م.م الرصاف�ة ت�م اس�تالم مادة الس�كر
بكمية ( )135طن وكذلك قيام م.م اإلمام عيل
(عليه الس�الم ) باس�تالم مادة السكر بكمية
( )180طن ويف م .م الحرية تم اس�تالم (270
) من مادة الس�كر ويف م .م التاجي تم استالم
( )90طن من مادة الس�كر اما يف م  .م الكرخ
ت�م اس�تالم ()5ش�احنات من الس�كر و()5
ش�احنات من الرز ويف م م املشتل تم استالم
مادة السكر بكمية (  )240طن.

توزيع منحة عقارية بقيمة
 10ماليني دينار إىل ذوي
الشهداء
بغداد  /المستقبل العراقي

توزع مؤسس�ة الش�هداء قريبا ً عرشة مالي�ني دينار
كمنحة عقارية بني مس�تحقيها ممن تسلموا قطعة
أرض ،بينم�ا أك�دت َّ
أن ثالثة باملئة فق�ط حصلوا عىل
أراض بالعاصم�ة بس�بب ع�دم وجود الجاه�ز منها
ٍ
للتوزيع.وق�ال رئي�س املؤسس�ة عبد االل�ه النائيل يف
ترصي�ح صحف�يَّ ،
إن “جميع فئات الش�هداء س�واء
م�ن ضحاي�ا النظ�ام املقب�ور أو اإلرهاب ،وش�هداء
الحش�د الش�عبي ،مس�تحقة لقطع�ة أرض ورات�ب
تقاعدي ومنحة مالية” ،كاشفا ً عن “توزيع املؤسسة
قريب�ا ً منح�ة عقارية بمبلغ عرشة مالي�ني دينار بني
ذوي الش�هداء ممن تس�لموا قطع�ة أرض».وأضاف
َّ
أن “الفئ�ات املش�مولة بإمكانه�ا مراجع�ة مديريات
املؤسس�ة لتسلم املنحة مقابل السند العقاري لقطعة
األرض” ،ع�ادا ً مبلغ املنحة “قليالً ج�داً ،مقابل ما ت َّم
تخصيصه حس�ب القان�ون وهو  30ملي�ون دينار»،
وأرجع ذلك إىل َّ
أن “املبلغ املخصص للمؤسس�ة ضمن
موازن�ة الع�ام الحايل هو  67مليار دين�ار فقط ،وهو
بس�يط من التزاماته�ا ،وبالتايل
ال يغطي س�وى جز ٍء
ٍ
خفض مبلغ املنحة العقارية».يف السياق نفسه أوضح
النائيل َّ
أن “فئات الش�هداء تواجه إشكالية بحصولهم
عىل قطعة أرض الس�يما يف بغداد ،إذ لم يتس�لمْها من
مس�تحقيها يف العاصم�ة س�وى ثالثة باملئ�ة فقط،
كم�ا َّ
أن املوازنة تتضمَّن توزيع ب�د ٍل نقدي عن قطعة
األرض بمبل�غ  83ملي�ون دينار ،بي�د َّ
أن األزمة املالية
حالت دون توزيعه وبالتايل تعطيل استحقاق قانوني
مه ّم للش�هداء».وأكد “رضورة تضافر جميع الجهود
الحكومي�ة من قبل ال�وزارات والجه�ات ذات العالقة
وهي رئاس�تا الوزراء والربملان ووزارة اإلعمار وأمانة
بغ�داد واملحافظ�ات لتهيئ�ة األرايض الكافية لهم من
أجل توزيعها بينهم».إىل ذلك دعا رئيس املؤسسة ذوي
الش�هداء ممن تقدم�وا بمعامالت لش�مولهم بقانون
املؤسس�ة ورُفضت ،إىل “إع�ادة ترويجها كون الكثري
منهم ت� َّم رفضه�م جزافا ً من قب�ل اللج�ان الفرعية
باملحافظ�ات الت�ي يرتأس�ها قض�اة” ،مفصح�ا ً عن
“عزم املؤسسة إعادة دراسة ملفاتهم كون الكثري من
املستحقني ت َّم رفضهم بدون تدقيق”.

رصح قرآني يف العاصمة يتناس�ب ومنزلة كتاب الله ومكانته
الرفيع�ة لدى املجتمع ،كما وعد بتش�كيل لجنة مش�رتكة من
الجانبني للعمل عىل تحقيق مايصبو إليه الطرفان.

بغداد  /المستقبل العراقي

وزارة الصحة توضح بشأن الفطر األخرض:
تنتقل إىل اإلنسان عن طريق األتربة
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الصحة والبيئة ،أمس السبت،
أن عوامل ظهور الفطر االسود موجودة يف
العراق ،فيما كش�فت عن أربعة أنواع من
الفطريات التي تصيب االنسان.
ونقلت الوكالة الرسمية عن مدير الصحة
العامة يف الوزارة رياض عبد األمري ،قوله،
إن «الفطري�ات ال تنتق�ل ب�ني االنس�ان
واآلخر ،وال توجد خطورة بشأنها» ،مبينا ً
أن «الفطر األس�ود لم ينتق�ل من الهند اىل
الع�راق ،وإنم�ا عوامل ظه�ور هذا املرض
نفس�ها موجودة يف الع�راق ،وهي األتربة

والتل�وث من األترب�ة ،إضاف�ة اىل املرىض
الذين يعانون من ضع�ف املناعة كمرىض
السكري ،وخاصة الذين اصيبوا بكورونا».
وأض�اف أن «الفط�ر األخرض م�ن املمكن
أن يح�دث يف أي بل�د ،وه�و نف�س الفطر
األس�ود» ،مش�ريا ً اىل أن «هذه الفطريات
تس�مى حس�ب األلوان التي تعطيها لون
اإلصابة ،فهناك األسود واألخرض واألصفر
واألبيض وهي من نفس العائلة».
وأش�ار إىل أن «هذه الفطري�ات تنتقل اىل
االنس�ان عن طريق األترب�ة والتعاون مع
األترب�ة يف املزارع وتنش�ط يف أثناء ضعف
مناعة االنسان».

املياه اجلوفية تنجز « »41بئر ًا مائي ًا
خالل شهر أيار املايض
المستقبل العراقي  /منى خضير عباس

تس�تمر الهيأة العامة للمياه الجوفية يف س�عيها لتوفري املياه لجميع محافظاتنا ولكل
ش�ربا من ارضنا ولسد االحتياجات املختلفة س�واء كانت لالغراض الزراعية والصناعية
ولالس�تخدامات اليومي�ة املتع�ددة باالضافة اىل زي�ادة الرقعة الخ�رضاء والقضاء عىل
ظاه�رة التصح�ر يف املناط�ق البعيدة عن املياه الس�طحية كما اكد املص�در اإلعالمي يف
الهئي�ة حيث بلغت عدد االبار املنجزة خالل ش�هر آيار لع�ام  2021يف عموم املحافظات
( )41برئ باالضافة اىل فحص ( )44برئ ونصب ( )10طاقم ضخ .
وق�د جاءت حصيلة ه�ذه االبار بجه�ود متواصلة من خالل الف�روع املوزعة عىل اغلب
محافظتنا وكذلك س�عيا من الهيأة يف الوصول اىل اعىل النس�ب من االنتاج من حيث عدد
االب�ار املنفذة التي يتم انجازها بعد الكش�ف عىل املناطق املخت�ارة جيولوجيا من خالل
ك�وادر متخصص�ة عاملة يف الف�روع وبارشاف مب�ارش من قبل املهندس�ني العاملني يف
الفرق الحقلية .
وتستمر الهيأة بتكثيف جهودها لتوفري املياه يف املحافظات الجنوبية حيث انجزت فرقة
الحفر العاملة يف فرع النجف االرشف برئ قرية ساعدة /حزام صالح جليهم خالل شهر
آي�ار بعم�ق ()80م باالضافة اىل فحص ( )2برئ يف املحافظ�ة وكذلك نصب طاقم ضخ
واحد ومن ضمن نشاطات العاملني يف فرع النجف االرشف تم انجاز ( )5آبار يف محافظة
الديواني�ة باعماق مختلفة ترتاوح مابني ( )180�40خالل ش�هر اي�ار منها برئ الفرقة
الزلزالية /قاسم محمد عبد املوسوي بجهود فرقة حفر ( )101وبعمق 180م .

العراق يسجل انخفاضا باسهم التداول املايل وقيمتها
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن س�وق الع�راق ٔ
ل�الوراق املالي�ة ،أمس
السبت ،عن انخفاض كبري يف القيمة واالسهم
بس�وق العراق لإلس�بوع املايض ،مش�ريا ً إىل
تداول  15مليار سهم بقيمة مالية بلغت اكثر
م�ن  14ملي�ار دينار.وبني الس�وق يف تقرير
ا ٕن «ع�دد الرشكات املتداولة أس�همها خالل
االس�بوع امل�ايض بلغ  46رشكة مس�اهمة،
فيما لم تتداول اس�هم  39رشكة بسبب عدم
تالقي اس�عار اوامر الرشاء مع اوامر البيع،
يف حني يس�تمر توقف  18رشكة لعدم تقديم
االفص�اح من أص�ل  103رشك�ة مدرجة يف
الس�وق».واضاف تقري�ر الس�وق أن «عدد
االٔس�هم املتداولة بلغ  15مليار و 280مليون
 376الف س�هم بانخفاض بلغ  75%قياس�ا ً
باالس�بوع الذي س�بقه بقيم�ة مالية بلغت
 14مليار و 107مليون دينار بانخفاض بلغ

 %77قياس�ا ً باالسبوع الذي سبقه من خالل
تنفيذ  2726صفقة» ،مش�ريا ً اىل أن «م ٔورش
االٔس�عار املتداولة  ISX60أغلق عىل 567.76
نقط�ة مس�جالً ارتفاعا بنس�بة  1.38%عن
ا ٕغالق�ه يف الجلس�ة السابقة».وأش�ار إىل أن
«عدد االس�هم املش�رتاة من املستثمرين غري
العراقيني لالس�بوع املايض بلغ  825مليون
سهم بقيمة مالية بلغت  2.649مليار دينار
من خالل تنفي�ذ  555صفقة ،فيما بلغ عدد
االسهم املباعة من املستثمرين غري العراقيني
 353مليون سهم بقيمة مالية بلغت 1.367
ملي�ار دينار من خ�الل تنفيذ  112صفقة».
يذكر أن س�وق العراق ٔ
ل�الوراق املالية ينظم
ٔ
خمسة جلسات تداول أسبوعيا من االحد اىل
الخميس ،ومدرج فيه  103رشكة مساهمة
عراقية تمثل قطاعات املصارف واالتصاالت
والصناع�ة والزراع�ة والتأمني واالس�تثمار
املايل والسياحة والفنادق.

اعلن�ت هيئ�ة املنافذ الحدودية ،أمس الس�بت ،ع�ن ضبط أدوية
برشية ومواد لفحص اإلصابة بفايروس كورونا مخالفة لضوابط
االسترياد يف مطار البرصة الدويل.
وذكر بيان للهيئة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان مفارز
منفذ مطار البرصة ال�دويل ،ضبطت أدوية برشية متنوعة ومواد
لفح�ص اإلصاب�ة بفاي�روس كورون�ا وكذل�ك ادوات احتياطية
لألجه�زة الدقيق�ة ل�م يرصح به�ا ،بح�وزة مس�افرين يحمالن
الجنسية الصينية قادمني من الدوحة عىل متن الخطوط الجوية
القطرية.
واض�اف تمت احالة املضبوطات اىل الجه�ات القضائية املختصة
التخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقها.

الصادرات النفطية العراقية اىل امريكا
تقفز إىل اكثر من  300الف برميل
بغداد  /المستقبل العراقي
ارتفع�ت صادرات النفط العراقية المري�كا اىل اكثر من  300الف
برميل خالل االس�بوع املايض بحس�ب مااعلنت�ه ا ٕدارة معلومات
الطاقة االٔمريكية.
وذكرت االدارة يف تقرير لها ،ا ٕن «متوس�ط االستريادات االمريكية
م�ن النفط الخ�ام خالل االس�بوع املايض م�ن ثمان�ي دول بلغ
 5.892ماليني برميل يوميا مرتفعا بمقدار141الف برميل باليوم
عن االسبوع الذي سبقة  ،الذي بلغ فيه  5.751ماليني برميل».
واضافت ان «امريكا اس�توردت النفط الخ�ام من العراق بمعدل
 305آالف برميل يوميا بارتفاع عن األس�بوع الذي س�بقه والذي
بلغ معدل  173ألف برميل يوميا».
واش�ارت اىل ان «اكثر االٕيرادات النفطية الٔمريكا خالل االٔس�بوع
املايض جاءت م�ن كندا بمعدل بلغ  3,644مالي�ني برميل يوميا،
تليها املكس�يك بمعدل  764ألف برميل يوميا ،ثم روس�يا بمعدل
 390ال�ف برمي�ل  ،فالس�عودية بكمي�ة بلغت بمع�دل  381ألف
برميل يوميا».

املعهد القضائي ينظم الورشة الرابعة للقضاة
عن السالمة اللغوية يف الصياغة القانونية
بغداد  /المستقبل العراقي

بتاري�خ  ،2021 / 6/ 19نظ�م املعهد القضائي الورش�ة الرابعة
التخصصية للس�ادة القضاة وأعضاء االدعاء العام من رئاس�ات
االس�تئناف كافة والذي�ن بلغ عددهم  18ق�اض وعضو ادعاء يف
السالمة اللغوية يف الصياغة القانونية.
وذكر املركز اإلعالمي ملجلس القضاء األعىل أن «الورش�ة تضمنت
محارضات تخصصية لقواعد اللغة العربية حارض فيها الدكتور
حسن زهراو لعدد من السادة القضاة وأعضاء االدعاء العام ومن
محاكم االستئناف كافة».

كامرك املنطقة الرابعة ترصد مواد خمالفة
ومتنعها من الدخول
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت قيادة حرس حدود املنطقة الرابعة مديرية رشطة كمارك
املنطقة الرابعة ،أمس السبت ،عن ضبط مواد مخالفه يف الزبري
وذكرت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه بعد ورود
معلومات اس�تخبارية تمكنت مفارز قس�م رشطة كمرك الزبري
التابع�ة ملديرية رشطه كمارك املنطق�ة الرابعة من ضبط عجله
ن�وع تريله محمله بماده (الس�كراب والفاف�ون) ممنوع نقلها
كونها التحمل شهادة فحص وكذلك التوجد اموافقات رسمية».
وبينت انه «تم تنظيم محرض ضبط اصويل وسيتم عرض االوراق
التحقيقة عىل انظار السيد قايض التحقيق».
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

اعالن رقم ()77

العدد 334 :
التاريخ 2021/6/8 :

تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن بيع بطاريات مس�تهلكة
وباحجام مختلفة وعددها ( )838بطارية مستهلكة وفق
قانون ( )21لسنة  2013فعىل الراغبن باالشرتاك يف املزايدة
العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ( )30
يوم تب�دا من اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلية
لالط�الع عىل الرشوط مس�تصحبن معه�م هوية االحوال
املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة ()%30
من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة
وتجري املزايدة يف مخازن مديرية بلدية املوصل والكائنة يف
املنطقة الصناعة االيرس يف الس�اعة العارشة صباحا لليوم
االخري م�ن مدة االعالن ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور
نرش االعالن واجور خدمة بنسبة ( )%2من بدل البيع

املهندس
رضوان امحد سليامن
ر .جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
ﺷﺮﻛﺔ ﻏﺎز اﻟﺸﻤﺎل
)ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
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ﻃﻠﺒﻴﺔ اﻟﺸﺮاء اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ ٢٠٢١/٢٤٩
ﺿﻤﻦ ﺗﺨﺼﻴﺼﺎت اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢١ /
ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ح٣٢٣/
ﺗﻌﻠـﻦ ﴍﻛﺔ ﻏﺎز اﻟﺸـﻤﺎل )ﴍﻛﺔ ﻋﺎﻣـﺔ( ﻋﻦ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻـﺔ ﺑـ)ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﺑﺮاﻏﻲ وﺻﺎﻣﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳـﺎت( وﺣﺴـﺐ اﻟﴩوط واﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت اﻤﻟﺬﻛﻮرة ﰲ أﺻﻞ
اﻟﻄﻠـﺐ ،ﻓﻌﲆ اﻟﴩﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﴍوط اﻤﻟﺸـﺎرﻛﺔ ﻣﺮاﺟﻌـﺔ أﻣﺎﻧﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﰲ
اﻟﴩﻛـﺔ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﰲ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺮﻛﻮك /ﺑﻴﺠﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋـﲆ اﻟﴩوط واﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ
ﻋـﲆ ﻗﺮص ) (CDﻟﻘﺎء ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪرﻩ ) (٢٠٠٠٠٠ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺋﺘﺎن اﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ ﻏﺮﻴ ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺮد .وﺳـﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻨـﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻌﺮوض ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘـﺎﱄ ﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻐﻠﻖ وﺑﺤﻀﻮر
ﻣﻤﺜﲇ اﺻﺤﺎب اﻟﻌﺮوض وﻳﺴـﻘﻂ ﺣﻖ اﻤﻟﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺤﻀﻮر ﰲ اﻻﻋﱰاض ﺑﻘﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ،
وﺗﻘﺪم اﻟﻌﻄﺎءات ﰲ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﻄﺎءات واﻤﻟﻮﺟﻮد ﰲ اﺳـﺘﻌﻼﻣﺎت اﻟﴩﻛﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ ً ان ﺗﺎرﻳﺦ
ﻏﻠﻖ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ﻳﻮم )اﻟﺜﻼﺛﺎء( اﻤﻟﻮاﻓﻖ  ٢٠٢١/٧/٦واذا ﺻﺎدف ﻋﻄﻠﺔ رﺳـﻤﻴﺔ ﻓﻴﺆﺟﻞ اﱃ
اﻟﻴـﻮم اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻪ وﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺤﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻤﻟﻨﺎﻗﺼـﺔ ودﻓﻊ اﺟﻮر اﻻﻋﻼن ،ﻋﻠﻤﺎ ً ان اﻟﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﺨﻤﻴﻨﻴﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻤﺒﻠﻎ ) (٢٠٠٠٠٠٠٠٠ﻓﻘﻂ ﻣﺎﺋﺘﺎن ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ ،وﺳـﻴﺘﻢ ﻋﻘﺪ
اﻤﻟﺆﺗﻤﺮ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻣﻘﺪﻣﻲ اﻟﻌﻄﺎءات ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﴍة ﻣﻦ ﻳﻮم
)اﻟﺜﻼﺛﺎء( اﻤﻟﻮاﻓﻖ  ٢٠٢١/٦/٢٩وﺑﺤﻀﻮر اﻤﻟﺨﺘﺼﻦﻴ وذﻟﻚ ﰲ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﴍﻛﺘﻨﺎ..

ﻣﻌﺎون اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم
ﻣﻼﺣﻈﺔ:
 -١ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻣﻮﻗﻊ ﴍﻛﺘﻨﺎ  WEBSITE:www.ngc.oil.gov.iqﻋﲆ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -٢ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﺛﻨﺎء ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﴍﻛﺘﻨﺎ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ اﻤﻟﻮاﺻﻔﺎت واﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺎ.

فقدان
فقد مني سند قبض املرقم 71746
م�ؤرخ بتاري�خ 2004 /1/ 10
باالمانات البالغة  4000000اربعة
مالين دينار عراقي عن عقد تشغيل
محطة الرحم�ات اىل رشكة توزيع
املنتجات النفطية فرع البرصة

فقدان
فقد س�ند العق�ار املرق�م 2/ 11143ح�ي األطباء
باس�م نهضه محمد عيل الحمامي م�ن يعثر عليه
تسليمه لجهة االصدار
������������������������������������������
إىل الرشيك بلقيس خادم حسن
يرجى حضورك إىل صندوق االسكان لغرض إنجاز
معامل�ه ق�رض البناء ع�ىل العقار املرق�م 57035
3/حي النداء خالل خمس�ه عرش يوم داخل العراق
وثالثون يوما خارج العراق وس�تتم إنجاز املعامله
دون حض�ورك بناء عىل طل�ب رشيكك مهند يحيى
عبد زبد

اعالن
ق�دم املواط�ن ( عمر ص�الح كري�م) الدعوى
لتغيري ( االسم ) وجعله ( عمار ) بدال من ( عمر
) فمن لدي�ه حق االعرتاض ع�ىل ذلك مراجعة
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش
يوما وفق املادة  22من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام

www.almustakbalpaper.net

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل
شعبة تنظيم املدن

العدد 16579 /
التاريخ 2021/6/14

اعالن تنظيم

اش�ارة اىل كت�اب مديري�ة التخطي�ط العمران�ي /نينوى
بالع�دد  1200يف  2021/5/25بخصوص التصميم املرقم
 59/2021والخ�اص بتعدي�ل محرم�ات تقاطع مجرس
الريموك ضم�ن التصاميم  1998و  1263و 1772املصدق
واستنادا اىل املادة ( 45ب) من قانون ادارة البلديات املرقم
 165لس�نة  1964املعدل تعلن الكيفية وعىل ذوي العالقة
تقديم مالديهم من اعرتاضات خالل ( 30يوم) ثالثون يوما
من تاريخ نرش االعالن وبخالفه س�وف يكتس�ب الدرجة
القطعية مع التقدير

املهندس
رضوان امحد سليامن
مدير بلدية املوصل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي
العدد/109 :ش2021/
التاريخ2021/6/16 :
م /تبلغ املدعى عليه (عبد الواحد عجمي حماد)
ملقتضيات حس�م الدعوى الرشعي�ة املرقم�ة (/ ۱۰۹ش)۲۰۲۱/
املقامه م�ن قبل املدعية (فخرية مصلح مه�دي) عىل املدعى عليه
(عب�د الواحد عجمي حم�اد) واملتضمنة اثبات نس�ب لطفالها كل
م�ن (تهاني وماريا ) وبالنظر ملجهوليه مح�ل أقامت املدعى عليه
(عب�د الواحد عجمي حماد ) وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واملؤيد
م�ن قب�ل مختار املنطقه لذا تق�رر اجراء تبليغ املدع�ى عليه (عبد
الواح�د عجمي حم�اد ) بصحيفتن يوميتن عامت�ن للحضور يف
موعد املرافعة املصادف 2021/6/28الس�اعة التاسعة صباحا ويف
حال عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونيا س�وف تجري
املرافعه بحقك غيابيا وفق القانون
القايض فائق مشعل صالح
���������������������������������������������������
اىل الرشي�ك ال�ذي ال يحرض  /كرار حمزه عل�وان اقتىض حضورك
اىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار إج�ازة البناء للعق�ار املرقم
( ) 3 / 46655ح�ي الن�داء خالل مدة عرشة أيام وبخالفه س�يتم
اص�دار االجازة دون حض�ورك طالب االجازة  /صفاء س�الم عبد
االمري .
���������������������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النعمانية
رقم االضبارة2020/612 :
التاريخ2021/ 6/ 16:
أعالن
تبي�ع مديرية تنفي�ذ النعمانية العقار التسلس�ل  975/6مقاطعة
 18البغيل�ة الواق�ع يف النعماني�ة العائ�ده اىل للمدي�ن (س�عدون
صالل مي�دان) املحجوزه لقاء طلب الدائن (حميد محس�ن بناي)
البال�غ ( )10,000,000مليون دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة
ه�ذه املديري�ة خالل م�دة ( 30يوم�ا ) تبدأ من الي�وم التايل للنرش
مس�تصحبا معهم التأمينات القانونية عرشة من املائة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رسم التس�جيل والداللية
عىل املشرتي .
املنفذ العدل عيل طالب عزيز الجلييل
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  -:النعماني�ة  /الح�ي العس�كري  /املرق�م
975/6م 18البغيلة
-2جنسه ونوعه -:ارض الدار مع بنائها
-3حدوده واوصافه  :استقبال و غرفتن نوم و صحيات و مسقف
بالكونكريت و ارضية الدار مبلطه بالكايش العادي
-4مشتمالته -:
-5مساحتة240 :م
-6درجة العمران-:
 –7الشاغل -:
_8 8القمي�ة املق�درة  29,000,000 :تس�عة وع�رشون ملي�ون
دينار
���������������������������������������������������
فقدان
فقد مني سند قبض املرقم  71746مؤرخ بتاريخ 2004 /1/ 10
باالمان�ات البالغ�ة  4000000اربعة مالين دين�ار عراقي عن عقد
تش�غيل محطة الرحمات اىل رشك�ة توزيع املنتجات النفطية فرع
البرصة من يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار
���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة بداءة الدجيل
العدد  / 129 :ب 2021 /
اىل  /املدعى عليه  /رعد حمودي حمد
م  /تبليغ مرافعة
اق�ام املدعي ( ناظم مبدر مس�لط ) ضدكم الدعوى املرقمة / 129
ب  2021 /ام�ام هذه املحكمة وموضوعها ابطال تس�جيل ولعدم
معرف�ة محل اقامتك قررت املحكمة تبليغكم بواس�طة صحيفتن
محليت�ن بموعد املرافع�ة املوافق ي�وم  2021 / 6 / 23وعند عدم
حضورك ستجري املرافعات غيابيا بحقك وفقا للقانون .
القايض جاسم محمد داود
���������������������������������������������������

اعالن
اىل ال�رشكاء الذي�ن ال يح�رضون  /منتظ�ر عبد الكاظم وس�عيد
جواد عب�د توجب عليك�م الحضور اىل صندوق االس�كان العراقي
ف�رع النجف وذلك القرارك�م باملوافقه عىل قي�ام رشيككم بالبناء
عىل القطعة املرقمة  3/5248حي النداء وبعكس�ه س�يتم اصدار
القرض خالل فرتة عرشة ايام وفقا للضوابط الالزمة
طالب القرض
ايص غانم حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة بداءة الدجيل
العدد  /130 :ب 2021 /
اىل  /املدعى عليه  /رشا حمزة شهاب
م  /تبليغ مرافعة
اقام املدعي ( ناظم مبدر مسلط ) ضدكم الدعوى املرقمة 130
 /ب  2021 /ام�ام هذه املحكمة وموضوعها ابطال تس�جيل
ولع�دم معرفة محل اقامتك قررت املحكمة تبليغكم بواس�طة
صحيفت�ن محليت�ن بموعد املرافع�ة املوافق ي�وم / 6 / 23
 2021وعن�د عدم حضورك س�تجري املرافع�ات غيابيا بحقك
وفقا للقانون .
القايض
جاسم محمد داود
���������������������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة 2016/758 :
التاريخ 2021/6/16 :
اىل  /املنفذ عليه  /احمد زغري دبيس
لقد تحقق لهذه املديرية من جهه ذات اختصاص انك مجهول
مح�ل االقامه وليس لك موطن دائ�م او مؤقت اومختار يمكن
اجراء التبليغ عليه  ,واس�تنادا ً للمادة ( )27من قانون التنفيذ
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفي�ذ الكوت خالل
ثالث�ة يوم�ا ً تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للن�رش ملب�ارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون  :تقرر تبليغك
املذكرة االخب�ار بالتنفيذ لالموال املنقوله ع�ىل املركبة املرقمة
 32422بغ�داد حمل نوع كيا بنجو بي�ك أب موديل  2008لون
ابيض و املركبة املرقمة  94886بغداد حمل نوع كيا بيجو بيك
أب مودي�ل  2008ل�ون ابي�ض و ذلك عن دين الدائنة س�عدية
ثامر طاهر
منفذ العدل
محمد عبد الرضا زيدان الطائي
���������������������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
النعمانية
العدد / 26:خ2021/
التاريخ 2021/6/13 :
اىل  /ورثة املدين  ( /حاتم كريم زيدان )
م/حجز أموال
قررت هذه املديرية بتبليغكم بواسطة صحيفتن محليتن و
ذال�ك بوقوع الحجز التنفيذي عىل أم�ول مورثكم املدين اعاله
و امل�ورث تفاصيله ادناى حس�ب مراجعة هذه املديرية خالل
م�دة اقص�اه خالل ثالثة اي�ام من يوم الت�ايل للنرش و بخالف
ذلك س�وف تباع هذه األمول املحج�وزه تفاصيلها لحكام هذا
القانون النرش املادة 69 /من قانون تنفيذي مع التقدير
منفذ العدل
عيل طالب عزيز الجلييل
أوصاف املحرر :
 �1املركبة املرقمة (7491أ) واسط زراعية
 �2املركبة املرقمة (7693أ) واسط زراعية
 �3املركبة املرقمة (7497أ) واسط زراعية
���������������������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 4 / 862 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  21 :حيدرية
الجنس :دار مفرزه اىل دار و شقه ومشتمل و محل
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  200 :م2
املش�تمالت  :الدار طارمه مسقفه و مطبخ و صالة و غرفتن
نوم وحمام و مرافق تحتاني
املشتمل  /غرفة وصحيات تحتاني
الشقة  /غرفتن وصالة ومطبخ وصحيات فوقاني
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل  :املالك  /ومستأجرين
مقدار البيع  :تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الحر يف املزاي�دة العلنية
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن (حسن حمود قييل) لقاء
طلب الدائن املرتهن ( مرصف الصناعي) البالغ ( )10000000
ع�رشة مالين دينارا ً فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة
هذه الدائرة خ�الل ( )30يوما ً اعتبارا ً م�ن اليوم التايل لتاريخ
نرش هذا االعالن مس�تصحبا ً معه تأمين�ات قانونية نقدية او
كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن  %10من القيمة املق�درة للمبيع
البالغ�ة (  )180000000مائ�ة وثمان�ون مليون دين�ارا ً وان
املزايدة ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
عباس عبد املنتظر عيل
مديرية التسجيل العقاري يف الحر
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اعالنات

العدد ( )2396االحد  20حزيران 2021

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

اعالن

العدد 7224 :
التاريخ 2021/6/17

مناقصة عامة رقم ()2021/9/7
اسم املناقصة ( /جتهيز االليات التخصصية للدوائر اخلدمية يف حمافظة واسط)
عىل حساب مشاريع تنمية االقاليم وفقا للوثائق القياسية (وثيقة عقود التجهيز)
مدرج ضمن تبويب (2ـ55ـ1ـ4ـ12ـ2ـ)26

 � 1يرس ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة من الرشكات واملكاتب املتخصصة واملس�جلة يف وزارة التجارة  /دائرة تسجيل
ال�رشكات او هوي�ة غرف�ة التجارة نافذة م�ن (الصنف املمتاز) تجارة عامة وكذلك رشكات القط�اع العام املتخصصة للمرة الثانية لتقديم عطاءاته�م لعمل ( تجهيز االليات
التخصصية للدوائر الخدمية يف محافظة واس�ط) وبكلفة تخمينية  13,513,410,600ثالثة عرش مليار وخمس�مائة وثالثة عرش مليون واربعمائة وعرشة الف دينار عراقي
فقط وبمدة انجاز ( )280مائتان وثمانون يوم
 � 2ان املناقصات لهذه املشاريع سوف تنرش يف الصحف الوطنية (الصباح الجديد  ,العدالة  ,املستقبل )
 � 3عىل مقدمي العطاءات املؤهلن والراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال ب� (ديوان محافظة واس�ط  /قس�م العقود) خالل (اوقات الدوام الرس�مي ) وكما
موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات
 � 4متطلبات او معايري التاهيل القانونية واملالية و الفنية املطلوبة كما هي محددة يف الجزء الثالث (معايري التقييم والتاهيل)
 � 5ان معدل االيراد املطلوب هو  9,459,387,000والسيولة املالية املطلوبة  6,756,705,000والخربة التخصصية املطلوبة 8,108,046,000
 � 6الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وقانون الرشكات العامة
 � 7عىل مقدمي العطاءات من الرشكات واملكاتب تقديم شهادة تأسيس املكتب او الرشكة وعقد التاسيس او هوية غرفة التجارة نافذة من (الصنف املمتاز) تجارة عامة
 � 8كتاب عدم املمانعة من االشراك يف املناقصات ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة) نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب معنونة اىل محافظة واسط  /قسم العقود
 � 9وصل رشاء املناقصة (نسخة اصلية  +نسخة مصورة )
 � 10بامكان مقدمي العطاء املهتمن رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من اخر نرش لالعالن بعد تقديم طلب تحريري اىل (ديوان محافظة واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات
) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ( )250000مائتان وخمسون الف دينار
 � 11يتم تسليم العطاءات اىل (ديوان محافظة واسط  /سكرتري لجنة فتح العطاءات) يف موعد اقصاه الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم (االحد ) املصادف  2021/7/4وهو
(تاريخ غلق املناقصة ) علما بان العطاءات املتاخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبن بالحضور يف العنوان التايل ( واسط
 /الكوت  /شارع النسيج  /بناية مديرية بلديات واسط  /الطابق االول ) يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم (االحد) املصادف 2021/7/4
 � 12كل العط�اءات يج�ب ان تتضمن ضمان للعطاء ( خطاب ضمان مرصيف او س�فتجة او صك مصدق ) وبمبل�غ ( /200,000,000مائتان مليون دينار عراقي) معنون اىل
محافظة واسط  /االدارة العامة واملحلية (نفقات املشاريع االستثمارية) ويتضمن االشارة السم ورقم املناقصة ويفضل ان يكون صادرا من احد املصارف املعتمدة لدى البنك
املركزي ويحمل عنوان الربيد االلكروني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون التامينات االولية
باسم مقدم العطاء او (اي من املساهمن يف الرشكة او الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة)
 � 13ان م�دة نف�اذ العط�اء ( )90تس�عون يوما من تاريخ غل�ق املناقصة وان تقديم العطاء يجب ان يك�ون من قبل املدير املفوض للرشكة او احد املس�اهمن او من يخوله
بموجب وكالة صادرة من كاتب العدل كرشط اس�ايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مس�تندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب
عليه اسم ورقم املناقصة
 � 14يف حال�ة اش�راك اكث�ر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم (تضامنية تكافلية) يف ذلك لتنفيذه عىل ان يقدم عقد مش�اركة مصادق عليه
اصوليا مع العطاء
 � 15اذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح
 � 16ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 17مقدمي العطا ملزمن بما هو مثبت يف الوثيقة القياسية بكامل اقسامها
 � 18يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه (وثيقة عقود التجهيز) بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عن التقديم
 � 19يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن الخر اعالن عن املناقصة
 � 20عىل املناقصن مىلء الحقول املطلوبة يف وثائق املناقصة بدقة وبتمعن وارفاق جميع املستمسكات املطلوبة
 � 21الرشوط العامة والخاصة للعقد املنصوص عليها يف وثيقة التجهيز املعدة من وزارة التخطيط مع باقي اقسامها تعهد جزءا من العقد

الدكتور
حممد مجيل املياحي
حمافظ واسط

اعالن
تعلن ادارة وقف ابراهيم ال حميدي ( تحت ادارة متويل) يف النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية
للملك املدرج اوصافه يف ادناه فعىل الراغبن يف االشراك باملزايدة مراجعة املديرية وخالل عرشة ايام
من تاريخ النرش يف احدى الصحف املحلية وستجري املزايدة يف تمام الساعة العارشة يف مقر املديرية
من اليوم االخري من املدة املذكورة اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليه يكون موعدا
للمزاي�دة وكذل�ك اذا صادف تعطيل رس�مي او حرض م�ن قبل خلية االزمة يف النجف بس�بب ظروف
جائح�ة كورونا فيكون يوم املزاي�دة بعد رفع الحظر مبارشة وعىل املزايد دف�ع التامينات القانونية
البالغ�ة  %20م�ن ب�دل التقدير بوصل اىل مت�ويل الوقف وب�راءة ذمة من الرضيبة واملستمس�كات
الثبوتي�ة كاف�ة االصلي�ة واملصورة مع مضبطة تاييد س�كن حديث�ة وان يجلب املتق�دم (الجديد) يف
املزايدة هوية ممارس�ة املهنة صادرة من جهة حكومية او نقابية تس�مح له ممارس�ة نفس املهنة
الت�ي يس�تغلها يف امللك وكذلك جلب املوافقات االمنية للراغبن يف الدخ�ول للمزايدات لالوقاف الكائنة
يف املدين�ة القديم�ة حرصا بناء ع�ىل التعليمات الناف�ذة وال يجوز ملوظفي االوق�اف واقاربهم حتى
الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه االحالة اجور النرش والداللية واملصاريف
االخ�رى علم�ا ان تس�ديد بدل االيجار يك�ون صفقة واحدة وخ�الل ثالثون يوما م�ن تاريخ االحالة
وبعكسه يعترب ناكال
ت
1

اسم
العقار
وقف
ابراهيم
ال
حميدي

رقمه

موقعه

محل
رقم 53
مشراق

محلة
المشراق

مساحته
12م

بدل التقدير
25000000
خمسة وعشرون
مليون ديار

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1 / 2276 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  21 :حيدرية
الجنس :دار مسلح قديم  /تجاري
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  150 :م2
املش�تمالت  :كليدور و اس�تقبال وه�ول وغرفتن و
مطب�خ و حمام و مراف�ق تحتان�ي و غرفة وحمام
سويت فوقاني و صحيات خارجية
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل  :املالك
مقدار البيع  :تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الح�ر يف املزايدة
العلني�ة العقار املوصوف اعاله العائد للراهن (زهره
عب�د ن�ارص) لقاء طل�ب الدائ�ن املرته�ن ( مرصف
الصناعي) البالغ (  )17000000سبعة عرش مليون
دينارا ً فعىل الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه
الدائ�رة خ�الل ( )30يوم�ا ً اعتب�ارا ً من الي�وم التايل
لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبا ً مع�ه تأمينات
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10
م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغ�ة ( )200000000
مائتان مليون دينارا ً وان املزايدة ستجرى يف الساعة
( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
عباس عبد املنتظر عيل
مديرية التسجيل العقاري يف الحر
�������������������������������������������
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 1 / 15889 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  21 :حيدرية
الجنس :دار مسلح
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  200 :م2
املش�تمالت  :صحي�ات خارجي�ة وكلي�دور وه�ول
واستقبال و مطبخ و غرفة وحمام و مرافق تحتاني
وثالثة غرف وحمام و مرافق فوقاني
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل  :املالك
مقدار البيع  :تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الح�ر يف املزايدة
العلنية العقار املوصوف اع�اله العائد للراهن (مكي
كامل هاش�م) لقاء طل�ب الدائ�ن املرتهن ( مرصف
الصناع�ي) البالغ (  )14000000أربعة عرش مليون
دينارا ً فعىل الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه
الدائ�رة خ�الل ( )30يوم�ا ً اعتب�ارا ً من الي�وم التايل
لتاري�خ نرش هذا االعالن مس�تصحبا ً مع�ه تأمينات
قانوني�ة نقدي�ة او كفالة مرصفي�ة ال تقل عن %10
م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغ�ة ( )120000000
مائة وعرشون مليون دينارا ً وان املزايدة ستجرى يف
الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
عباس عبد املنتظر عيل
مديرية التسجيل العقاري يف الحر

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3055 :ب2018/3
التاريخ 2021/6/17:
اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة شيوع العقار
املرق�م ب�راق جديدة يف النج�ف عليه تعلن ه�ذه املحكمة عن
بي�ع العق�ار املذكور اع�اله واملبين�ه اوصافه وقيمت�ه ادناه
فع�ىل الراغبن بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خالل (ثالثون)
يوم�ا من اليوم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه التامينات
القانونية البالغة  %10من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق
المر هذه املحكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين
رق�م ( )7يف النج�ف وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة
الثاني�ة عرش م�ن اليوم االخري م�ن االعالن يف قاع�ة املحكمة
وعىل املش�ري جلب هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية
العراقية
القايض االول
عامر حسن حمزة
االوص�اف  :العقار املرقم  10600براق جديدة يف النجف عبارة
ع�ن دار مف�رزة اىل جزئن بصورة غري رس�مية الج�زء االول
يتك�ون من ممر يؤدي اىل خربة لم تتمكن املحكمة من دخوله
كونه ايل للس�قوط وهو غري مش�غول مناحد لحظة الكشف
ام�ا الجزء الثاني يتكون من ممر يق�در بحوايل  4مر وعرض
مر واس�تقبال وغرفتن ن�وم ومجموعت�ن صحيتن وصالة
وصالة صغرية ومطبخ صغري ودرج يؤدي اىل سطح الدار وهو
بطابق واحد مس�قف بالشيلمان مش�غول من قبل ايات نزار
وه�ي ال ترغب بالبق�اء يف العقار بعد البيع بصفة مس�تاجرة
درج�ة عمران الجزء املذكور دون الوس�ط وان القيمة املقدرة
للعقار مبلغ مقداره  145,400,000مائة وخمس�ة واربعون
مليون واربعمائة الف دينار ال غريها
��������������������������������������������������
اعالن
اىل املتهم الغائب ( /ر.ع ماجد جرب عويد حسحوس)
املنس�وب اىل  /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف
واملنشات
العنوان  /محافظة النجف االرشف  /حي الجزائر
بم�ا انك متهم وفق احكام املادة /32/اوال وثانيا  /من قانون
عقوبات قوى االمن الداخيل رقم  14لسنة  2008املعدل
وملجهولي�ة محل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة هذا االعالن
ع�ىل ان تحرض امام محكم�ة قوى االمن الداخ�يل  /املنطقة
الرابعة خالل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق
ه�ذا االعالن يف محل اقامت�ك وتجيب عىل التهمة املوجه ضدك
وعن�د عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا اس�تنادا
الح�كام املواد ( 65و  68و  )69م�ن قانون اصول املحاكمات
الجزائية لقوى االمن الداخيل
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة
��������������������������������������������������
مديرية زراعة واسط
انذار
اىل الفالح املرتحل  /كاظم جبار شنيور
نظ�را الرتحالك ع�ن االرض املتعاقد عليه�ا والبالغة  40دونم
ضم�ن القطعة  1193/1مقاطعة /15الس�ليمانية بموجب
العق�د الزراع�ي املرق�م  205يف  1972/3/7وامل�ربم وف�ق
القانون  117لس�نة  1970لذا ننذرك بوجوب العودة والس�كن
واالس�تغالل وخالل ف�رة  15يوم من تاريخ ن�رش هذا االنذار
وبخالفه س�يتم فسخ العقد واس�رداد االرض وتاجريها وفق
الضوابط والتعليمات
م.ر مهندسن زراعين
اركان مريوش حسن
مدير زراعة محافظة واسط
��������������������������������������������������
العدد 7907 :
التاريخ 2021/6/8
انذار
اىل الفالح�ة ( كلثوم عنون محمد) املوزع عليه مس�احة – 10
دونم ضمن السلف  1/1مقاطعة  / 17الجفرية بموجب قرار
التوزيع املرقم  196يف  1971/2/1نظرا الرتحالك عن املنطقة
وت�رك املس�احة املوزعة عليك اع�اله املذك�ور وتركها غرضة
للتجاوزات واالستغالل من قبل الغري وعدم امتثالك للتعليمات
رق�م  4لس�نة  1970لذا نن�ذرك بوج�وب التقييد بم�ا اوجبه
القانون واس�تغاللك املس�احة خالل ف�رة  10ايام من تاريخ
الن�رش ومراجعة مديريتنا قس�م االرايض واملس�احة وبخالفه
سوف نقوم بالغاء املساحة املوزعة عليك وفق االصول
منعم شهيد حسن
مدير الزراعة يف محافظة النجف االرشف  /وكالة

مقتبس حكم غيابي
رقم املقتبس 2015/336 :
اسم املحكمة  :محكمة قوى االمن الداخيل بالبرصة
اس�م املته�م ورتبته ووحدته  :ر.ع حس�ن عيل حن�ون موىس /
مديرية رشطة محافطة البرصة
رقم الدعوى وتاريخها 2015/336
تاريخ ارتكاب الجريمة 2008/11/9
تاريخ الحكم 2015/4/12 :
املادة القانونية ( 5و  ) 35من ق ع د رقم  14لسنة 2008
خالصة الحكم :
حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامس�ة باس�م الشعب عىل
املجرم الغائب ر.ع حسن عيل حنون موىس غيابيا بما ييل :
 � 1بالحبس البس�يط ملدة (س�تة اش�هر) وفق احكام املادة  5من
ق ع د رقم  14لس�نة  2008وبداللة املادت�ن /61اوال و  /69اوال
م�ن ق أ د رق�م  17لس�نة  2008لغيابه عن مقر عمل�ه من تارخ
 2008/11/9ولحد االن
 � 2بالس�جن ملدة (س�بع س�نوات) وفق املادة /35اوال من ق ع د
رقم  14لس�نة  2008الختالس�ه املس�دس املرقم (45 )GMF689
اطالق�ه من نوعه مع مخ�زن و نوع كلوك مع كافة ملحقاته مع
 30اطالقه بندقية كالش�نكوف م�ع درع واقي بدون صفائح عدد
 1وتضمين�ه مبل�غ مقداره (  )6,200,000س�تة مالين ومائتان
وخمس�ة وع�رشون الف دينار ع�ن قيمة امل�واد املوصوفة اعاله
التي اس�تصحبها املتهم عند غيابه بتاريخ  2008/2/12اس�تنادا
للفق�رة ثاني�ا م�ن امل�ادة  35م�ن ق ع د عىل ان يس�تحصل منه
بالطرق التنفيذية
 � 3تعميم اوصاف املسدس اعاله عىل مديريات وزارة الداخلية
 � 4تنف�ذ املحكوميتان اعاله بالتعاقب اس�تنادا للمادة  143ق ع
رقم  119لسنة  1969املعدل
 � 5اعتبار جريمته الواردة يف الفقرة ( )2مخلة بالرشف اس�تنادا
للمادة /21أ 6 /من ق ع
 �6طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام املادة
//41اوال /أ م�ن ق ع د رقم  14لس�نة  2008وع�دم جواز اعادة
تعيينه يف دوائر الدولة والقطاع العام استنادا لقرار مجلس قيادة
الثورة املنحل  18لسنة 1992
 � 7اعطاء املوظف�ن العمومين صالحية القبض عليه اينما وجد
لتنفيذ الحكم الصادر يف حقه استنادا الحكام املادة / 69ثانيا من
من ق أ د رقم  17لسنة2008
 � 8ال�زام املواطن�ن باالخبار عن محل اختفاءه اس�تنادا الحكام
املادة /69ثالثا من ق أ د رقم  17لسنة 2008
 � 9حجز امواله املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام املادة /69
رابعا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 10تحدي�د اتع�اب محام�اة للمحام�ي املنت�دب ( ماجد هادي
جخي�م) مبلغ ق�دره ثالثون الف دين�ار ترصف له بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية
حكما غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة  /61اوال
من ق أ د وافهم علنا يف 2015/ /
عميد الرشطة الحقوقي
رئيس املحكمة

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

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  / 2891 /ب2021 / 2
التاريخ 2021 / 6 / 17 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( مهدي حسن حاتم )
اقام املدعي ( محمد حس�ن كاظ�م ) الدعوى املرقمة أعاله ضدك
وال�ذي يطلب فيها الحكم بإلزام�ك بتأديتك مبلغ قدره ( عرشون
الف دوالر ) عن الدين املؤرخ  2019 / 4 / 1ونظرا ً ملجهولية محل
إقام�ة حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف ( النج�ف واملؤيد من قبل
مخت�ار املنطقة قرية الغدير املخت�ار عبد الكاظم دحام الجنابي )
لذا تقرر تبليغ اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة
 2021 / 7 / 1التاس�عة صباحا ً وعند عدم حضور او ارس�ال من
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابا ً وعلنا ً وفق األصول .
القايض
حربي طارق لفته

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الخرض
العدد 1920/
التاريخ 2021/6/10
اىل /املفقود (حسام نارص حسن)
اعالن
قدمت والدتك املدعوة ( جاس�مية محمد كاظم ) طلب استحصال
طلب حجة حجر وقيمومة اىل هذه املحكمة بتاريخ 2021/6/10
لكونك مفقود حس�ب االوراق التحقيقية وق�رار محكمة االحوال
الش�خصية بالع�دد /37ش 2021/يف  2021/4/13فق�د تق�رر
تبليغك اعالنا وبصحيفتن محليتن ويف حالة تبلغك عليك مراجعة
اق�رب مرك�ز للرشطة او ه�ذه املحكمة خ�الل  30يوما وعىل كل
من لدي�ه معلومات عن املفقود مراجعة ه�ذه املحكمة خالل 30
يوما من تاريخ النرش وبخالفه س�وف تميض املحكمة باالجراءات
القانونية واصدار الحجة وفقا للقانون
القايض
عدنان عيدي البديري

www.almustakbalpaper.net
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشوميل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 10 / 134 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  17 :م الشاخه والعوده
الجنس :محالت تجارية
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  200 :م2
املشتمالت :
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل  :ماجد وهاب عيل
مقدار البيع  :تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الش�وميل يف املزايدة العلني�ة العقار املوصوف
اع�اله العائ�د للراه�ن (ماج�د وهاب ع�يل ) لقاء طل�ب الدائن املرته�ن ( مرصف
الصناع�ي) البال�غ (  )100000000مائة ملي�ون دينارا ً فعىل الراغب يف االش�راك
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا
االعالن مستصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10
من القيمة املق�درة للمبيع البالغة (  )112000000مائة واثنى عرش مليون دينارا َ
وان املزايدة ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف الشوميل
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشوميل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 7 / 373 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  17 :م الشاخه والعوده
الجنس :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  2 , 98 , 66 :اولك
املشتمالت :
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :املالك نفسه
مقدار البيع  :تمام العقار
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الشوميل يف املزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله
العائ�د للراهن (ماجد وهاب ع�يل ) لقاء طلب الدائن املرتهن ( مرصف الصناعي /
باب�ل) البال�غ (  )80000000ثمانون مليون دينارا ً فعىل الراغب يف االش�راك فيها
مراجع�ة ه�ذه الدائرة خ�الل ( )30يوما ً اعتب�ارا ً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا
االعالن مستصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10
من القيمة املقدرة للمبيع البالغة (  )71000000واحد وس�بعون مليون دينارا َ وان
املزايدة ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف الشوميل
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشوميل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 363 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  17 :م الشاخه والعوده
الجنس :عرصة
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  2 , 92 , 5 :اولك
املشتمالت :
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل  :املالك نفسه
مقدار البيع :
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الش�وميل يف املزايدة العلني�ة العقار املوصوف
اع�اله العائ�د للراه�ن (ماج�د وهاب ع�يل ) لقاء طل�ب الدائن املرته�ن ( مرصف
الصناع�ي) البال�غ (  )80000000ثمانون مليون دينارا ً فعىل الراغب يف االش�راك
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا
االعالن مستصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10
م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغة (  )61000000واحد وس�تون مليون دينارا َ وان
املزايدة ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف الشوميل
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشوميل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 2384 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  17 :م الشاخه والعوده
الجنس :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  13 , 30 , 82 :اولك
املشتمالت  :دارين و خمسة محالت بصورة غري رسميه
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :املالك
مقدار البيع  :تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الش�وميل يف املزايدة العلني�ة العقار املوصوف
اعاله العائد للراهن (ثامر عبد العباس بخيت ) لقاء طلب الدائن املرتهن ( مرصف
الصناع�ي) البالغ (  )25000000خمس�ة وعرشون مليون دين�ارا ً فعىل الراغب يف
االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم التايل لتاريخ
نرش هذا االعالن مستصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل
عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة (  )149000000مائة وتسعه واربعون
مليون دينارا ً وان املزايدة ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف الشوميل
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تنويه
ن�رش يف صحيف�ه املس�تقبل العراقي بالع�دد  2377اعالن تنفيذ النج�ف ذكر رقم
االضباره  2020/937خطا والصحيح  2020/973لذا اقتىض التنويه
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�تنويه

ورد ادناه س�هوا ً عدم ذكر اس�م املدين املطلوب تبليغه بمجهول اإلقامة يف جريدة
املستقبل العراقي بالعدد  2331يف 2021/3/4
 مديرية التسجل العقاري يف الكوفة إعالن تبليغ مدين مجهول االقامةلذا اقتىض التنويه -إىل /الراهن شهيد جرب عبد عيل
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3320ب2021/5
التاريخ 2021/6/17
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عيل عقيل عبد )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم
بالزامك واملدعى عليه الثاني عصام موىس ياس�ن بتاديتك له بالتكافل
والتضام�ن بينك�م مبلغ�ا مق�داره ( $1650ع�ن الق�رض امل�ؤرخ يف
 2017/1/25ونظ�را لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي يف محكم�ة بداءة كربالء واملؤيد من قب�ل مختار املنطقة لذا
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن بموع�د املرافعة
 2021/6/24الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من
ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3036 :ب2021/3
التاريخ 2021/6/13:
اىل املدعى عليه الثالث ( /حسنن حمزاوي غافل)
اقام عليك املدعية رباب حس�وني سلمان الدعوى البدائية املرقمة اعاله
والت�ي تطلب فيه�ا الحكم بابط�ال القي�د املضاف عىل العقار تسلس�ل
 74943/3حي الن�رص املرقم /83ك 2002/1مجلد  968واعتبار قيدها
املرقم  /12حزيران  2012/مجلد  21ثابت الحكم
وملجهولية محل اقامتك عليه قررت املحكمة تبليغك اعالنا بصحيفتن
يوميت�ن بموع�د املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم  2021/6/29وعن�د عدم
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد
�����������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /حجة وفاة 2045 /
التاريخ 2021/6/13
اىل  /املدعوه  /صبيحة ادريس مكرود
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة سعيدة موىس ابرش طلبا اىل هذه املحكمة يروم
فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعوة ( صبيحة ادريس مكرود) قررت
املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عيل جبار الخزعيل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  / 3104 /ب2021 / 2
التاريخ 2021 / 6 / 17 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( ماهر رحيم نشمي )
اق�ام املدعي ( حم�زه عادل مجيد ) الدعوى املرقم�ة أعاله ضدك والذي
يطلب فيها الحكم بإلزامك بتأديتك مبلغ قدره ( خمس�ة عرش مليون )
ع�ن الدين امل�ؤرخ ( يف الصك املرقم  ) 0000009ونظ�را ً ملجهولية محل
إقامة حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف ( النجف واملؤي�د من قبل مختار
املنطقة عبد الحس�ن دخي�ل الغزايل ) لذا تقرر تبلي�غ اعالنا بصحيفتن
محليتن يوميتن بموعد املرافعة  2021 /6 /29التاس�عة صباحا ً وعند
عدم حضور او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابا ً
وعلنا ً وفق األصول .
القايض
عامر حسن حمزه
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جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد  / 2893 /ب2021 / 2
التاريخ 2021 / 6 / 17 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( ماهر رحيم نشمي )
اق�ام املدعي ( س�يف الدين مهن�د عبد الحافظ ) الدع�وى املرقمة أعاله
ض�دك والذي يطلب فيه�ا الحكم بإلزامك بتأديتك مبل�غ قدره ( أربعون
ال�ف دوالر ) ع�ن الدي�ن امل�ؤرخ ( يف الص�ك املرق�م  ) 0000007ونظرا ً
ملجهولي�ة محل إقامة حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف ( النجف واملؤيد
من قبل مختار املنطقة عبد الحسن دخيل الغزايل ) لذا تقرر تبليغ اعالنا
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن بموعد املرافعة  2021 / 7 / 1التاس�عة
صباحا ً وعند عدم حضور او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة
بحقك غيابا ً وعلنا ً وفق األصول .
القايض
حربي طارق لفته
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3248ب2021/2
التاريخ 2021/6/17
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عبد الرزاق حمود عبود)
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدع�ى عليه الثاني بتاديت�ك له بالتكاف�ل والتضامن بينكم
مبلغ�ا مق�داره ( $500ع�ن الق�رض امل�ؤرخ يف  2016/3/28ونظرا
لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف محكمة
ب�داءة كربالء واملؤي�د من قبل مخت�ار املنطقة لذا تق�رر تبليغك اعالنا
بصحيفتن محلش�يتن يوميتن بموعد املرافعة  2021/6/24الس�اعة
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف
تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3321ب2021/5
التاريخ 2021/6/17
اعالن
اىل  /املدعى عليه (عيل عقيل عبد )
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية
اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها الحكم
بالزام�ك واملدعى علي�ه االول و الثاني بتاديتك ل�ه بالتكافل والتضامن
بينك�م مبلغا مق�داره ( $2100ع�ن القرض امل�ؤرخ يف 2017/3/16
ونظ�را لثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي يف
محكمة ب�داءة كربالء واملؤيد من قبل مختار املنطق�ة لذا تقرر تبليغك
اعالن�ا بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموع�د املرافع�ة 2021/6/24
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
رقم الدعوى /467ش2021/
التاريخ 2021/6/10
تش�كلت محكم�ة االحوال الش�خصية يف املناذرة بتاري�خ 2021/6/10
برئاس�ة القايض باس�م يوس�ف الزيادي املاذون بالقضاء باسم الشعب
واصدرت قرارها االتي
املدعية حوراء صادق جعفر  /وكيالها املحاميان عذراء علوان الجبوري
وعالء الفتالوي
املدعى عليه  /عيل محمد حميد
القرار
ادع�ت املدعي�ة امام ه�ذه املحكمة ان املدع�ى عليه زوجه�ا الداخل بها
رشع�ا وقانون�ا بموجب عق�د ال�زواج املرق�م  1226يف 2018/11/26
وله�ا من ف�راش الزوجي�ة الطفل همام ولم يتم تاش�ريه يف الس�جالت
الرس�مية لذا طلبت دع�وة املدعى علي�ه للمرافعة الحكم باثبات نس�ب
الطفل املذكور اعاله وتحميله الرس�وم واملصاري�ف وللمرافعة الغيابية
العلنية واطالع املحكمة عىل نسخة من عقد زواج الطالفن املذكور اعاله
وكتاب مستش�فى املناذرة العام بالع�دد  7503يف  2021/5/6املتضمن
والدة املدعية يف مستشفاهم ذكر حي بتاريخ  2021/1/7كما استمعت
املحكمة للبينة الش�خصية املؤي�دة لدعوى املدعي�ة وان املدعى عليه لم
يحرض جلسات املرافعة البداء دفوعه ومن خالل التدقيق وجدت املحكمة
ان دعوى املدعية لها س�ندها من القان�ون عليه ولكل ما تقدم وبالطلب
ق�ررت املحكمة الحكم باثبات نس�ب الطفل هم�ام اىل املدعى عليه عيل
محم�د حميد من ف�راش زوجية املدعية حوراء ص�ادق جعفر وهو تولد
 2021/1/7واعتباره عراقي الجنس�ية ومسلم الديانة ومحل والدته يف
املناذرة وتحميل املدعى عليه الرس�وم واملصاريف واتعاب محاماة وكيال
املدعي�ة املحاميان عذراء الجبوري وع�الء الفتالوي مبلغ مقداره عرشة
االف دين�ار مناصفة بينهم واالش�عار اىل الدوائر الرس�مية ومن ضمنها
دائرة االحوال املدنية لتاشري ذلك يف سجالتها بعد اكتساب القرار الدرجة
القطعية وصدر القرار اس�تنادا الحكام املواد  76,67,22,21اثبات و 51
احوال ش�خصية و  300,177,168,166,161,159من قانون املرافعات
املدني�ة و  63من قانون املحاماة حكما غيابيا قابال لالعراض والتمييز
وافهم علنا يف 2021/6/10
القايض
باسم يوسف الزيادي
�����������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /467ش2021/
التاريخ 2021/6/14
اىل  /املدعى عليه (عيل محمد حميد) مجهول محل االقامة
اعالن
اصدرت هذه املحكمة قراره�ا املرقم /467ش 2021/يف 2021/6/10
وموضوع�ه اثبات نس�ب املدعية فه�ا حوراء صادق جعف�ر وملجهولية
مح�ل اقامت�ك تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفت�ن محليتن رس�ميتن
يوميت�ن ويف حال�ة عدم حضورك خالل ع�رشة ايام من تاري�خ تبلغك
يس�قط حق االعراض عىل الحكم الغيابي وان قرار الحكم يكتس�ب بعد
ثالثون يوما من تاريخ تبلغك
القايض
باسم يوسف الزيادي
�����������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /حجة وفاة 1157 /
التاريخ 2021/3/25
اىل  /املدعوه  /فاطمة احمد كاظم
اعالن
ق�دم طالب حجة الوف�اة احمد كاظم كطن طلبا اىل هذه املحكمة يروم
فيه اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعوة ( فاطمة احم�د كاظم ) قررت
املحكم�ة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة
ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
عيل جبار الخزعيل
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

خيانة زوجية عن طريق إعالن يف صحيفة
طبق اليوم

سلطة املرشوم بالفلفل األصفر

املقادير:
 1كوب رشائح مرشوم
 1كوب فلفل اصفر مقطع
 1كوب طماطم مقطعة
 1ليمونة معصورة
 1ملعقة كبرة زيت زيتون
خطوات التحضر:
يف طبق كبر الحجم ضعي رشائح املرشوم
اضيفي قطع الطماطم و الفلفل عىل رشائح املرشومو قلبي.
يف بول�ة صغ�رة الحجم ضعي زي�ت الزيتون و الليم�ون و قلبي
املزيج.
ضع�ي مزيج الليمون و زي�ت الزيتون عىل مزيج املرشوم و قلبي
برفق.
ضعي السلطة يف بوالت التقديم و قدميها.

المتاهات

قال�ت زوج�ة أمريكي�ة إنها اكتش�فت
عالق�ة غ�ر رشعي�ة لزوجها الس�ابق
قبل أيام من الذكرى الس�نوية العارشة
لزواجهما قبل أن ينفصال الحقا.
وذك�رت الزوج�ة آم�ي أديس�ون47( ،
عام�ا) ،وفقا ل�»دييل مي�ل» ،من والية
بنسلفانيا ،تفاصيل الواقعة التي انتهت
بطالقها ،وكيف اكتشفت الخيانة ،بأنها

وجدت اسم زوجها يف صحيفة بالصدفة
مع تهنئة بمناسبة والدة طفل.
وقال�ت إن اإلع�الن ن�رش التفاصي�ل،
مث�ل اس�م األب واألم وتاري�خ مي�الد
الطفل واملستش�فى ،مؤكدة أنها عندما
تصفحت موقع املستش�فى الذي ينرش
بانتظام صور املواليد وجدت أن زوجها
كانت لدي�ه طفلة أخرى قب�ل أكثر من

عام.
وأضاف�ت أنه�ا علم�ت بعن�وان امل�رأة
األخ�رى ،وبالفع�ل ذهب�ت إىل هن�اك،
ووج�دت س�يارة زوجه�ا ،مضيف�ة أن
زوجها رف�ض يف البداية ترك املنزل لها،
ولكن بعد ضغوط األصدقاء انتقل لبيت
أخته وأخذ كل يشء اس�تطاع حمله من
املنزل.

أمراض حيتاج صاحبها إىل النوم للتخلص منها
يلج�أ األطب�اء إىل األدوية لعالج
وتخفيف اآلالم التي يعاني منها
مرضاه�م ،ولكن هن�اك بعض
األم�راض التي ينص�ح الطبيب
فيه�ا املري�ض ب�أن يس�تند إىل
الفراش والخلود إىل النوم خالل
ف�رتة مرض�ه لترسي�ع وت�رة
الش�فاء .وم�ن ب�ني أب�رز تلك
األمراض التي تحت�اج إىل النوم
لتخفيف اآلالم:
اإلنفلونزا
عن�د قي�ام الش�خص املص�اب
باإلنفلون�زا بب�ذل املجهود يؤدي ذلك إفراز هرمونات بالجس�م
تس�بب ضع�ف املناعة ،مث�ل هرم�ون الكورتيزول ال�ذي يؤثر
سلبا ً عىل كرات الدم البيضاء ،لذلك يحتاج جهاز املناعة لرتكيز
جه�وده وطاقت�ه ملحارب�ة املرض.وينص�ح األطب�اء املريض
كاف من النوم والراح�ة ،وعليه فإن أي
بالحصول عىل قس�ط ٍ
تعب آخر عىل الجسم أو عدوى ،سيتطلب مواجهة إضافية من
الجه�از املناعي ،ما يطي�ل من فرتة املرض ويمكن أن يس�بب
مضاعفات.
الصداع الحاد
يص�اب العديد من األش�خاص بالص�داع الحاد نتيج�ة لعوامل
ع�دة منه�ا اإلجهاد الش�ديد وع�دم الن�وم جيدا ،وع�الج هذه

الحال�ة يكم�ن يف تعوي�ض
الجس�م بالوقت الالزم إلراحته
بالنوم فرتة مناسبة بني  7إىل 8
ساعات.
وهن�اك بع�ض األش�خاص
املصاب�ني بالص�داع يعان�ون
م�ن صعوب�ة الن�وم ،وهن�ا
يمكنه�م رشب املرشوبات التي
تس�اعد ع�ىل تهدئ�ة األعصاب
واالس�تغراق يف الن�وم بص�ورة
أرسع ،مثل اليانس�ون والنعناع
والحليب الدافئ.

حل اللغز

آالم الظهر والكتف والرقبة
ح�االت اإلصابة بآالم الظه�ر أو الرقبة أو الكت�ف يحتاج فيها
الجس�م إىل تقليل الضغط علي�ه ،لذلك ُيعترب الن�وم حالً مثال ًيا
لتخفيف وطأة هذه األع�راض ،إال أنه يجب االنتباه إىل أوضاع
النوم الصحيحة نظرًا ألن بعض األوضاع قد تزيد من اآلالم.
وتختل�ف أوض�اع النوم ،فف�ي حالة آالم الظه�ر ُينصح بالنوم
ع�ىل الظهر مع وضع وس�ادة صغرة أس�فل الح�وض لتقليل
مش�كالت األوتار ،ووضع وس�ادة بني الس�اقني عند النوم عىل
أح�د الجانبني.وتتطل�ب آالم الرقب�ة إىل الن�وم م�ع اس�تخدام
وسادة طبية بارتفاع مناسب ،مع أفضلية وضع وسائد أسفل
الذراعني ً
أيضا.

دراسات ملن يعانون من صوت «مضغ الطعام»
كش�فت دراس�ات أجراه�ا باحث�ون يف
جامع�ة نيوكاس�ل أن حال�ة انزع�اج
الشخص من صوت «مضغ الطعام» هي
ن�وع م�ن أن�واع االضطرابات النفس�ية.
وأوضحت أن هذا االضطراب ُيعرف باسم
«ميس�وفونيا» ،وه�و اضط�راب متعلق
بأص�وات معين�ة تث�ر النفور الجس�دي
الفوري لدى الشخص املصاب به.وأكدت
أن ه�ذه الحال�ة ترتب�ط يف املق�ام األول

باألصوات الفموية ،مثل التنفس واملضغ
والبل�ع ،ويمك�ن أيضا أن تح�دث الحالة
ع�ن طريق النق�ر وحركة الي�د املتكررة،
وغالبا ما تكون مرتبطة بحركة اإلنسان.
وأشارت الدراسات إىل أن بعض األشخاص
الذين يعانون من «امليسوفونيا» يسعون
لتخفي�ف األع�راض عن طري�ق محاكاة
الحركة الت�ي تولّد االنزعاج لديهم ،ما قد
يشعرهم باستعادة السيطرة.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهنياً:طريقك ي�زداد صعوبة أكثر مما تصورت
يف بادئ األمر.
عاطفياً:هناك شخص يحاول إثنائك عن خطتك
أو حت�ى إحباطك ،ال تيأس انظ�ر إىل األمر كأنه
عقبة واخترب إرادتك.

امليزان
مهني�اً :تس�تعجب حال ًيا من مدى س�هولة األمور؛
اس�تخدم هذه الفرص�ة املحببة ملواجه�ة أو إنهاء
الكث�ر من األمور وعندها س�وف تصبح مس�تع ًدا
ملواجه�ة أوقات أكث�ر توترًا عندم�ا تصعب األمور.
عاطفياً:يلعب القدر لعبته معك وستجد نفسك أمام
موقف لم تكن تتوقعه تمامً ا ،لكن ال تبايل بذلك.

الثور
مهنياً:يلع�ب القدر لعبته معك وس�تجد نفس�ك
أمام موقف لم تك�ن تتوقعه تمامً ا ،لكن ال تبايل
بذلك.
عاطفي�اً :إن كان باس�تطاعتنا توقع كل يشء،
ستغيب عنا ملذات الحياة.

العقرب
مهنياً:ستجد حال ًيا صعوبة يف التخيل عن طريقة
تفك�رك املعتادة ،بالرغم من العواقب الس�لبية
التي قد تكون نابعة من املايض.
عاطفياً:تش�عر اآلن بأن�ك س�ليم البنية والذهن
ً
وأخ�را بإمكان�ك أن تت�رصف ع�ىل طبيعت�ك
وسجيتك.

اجلوزاء
رج الج�وزاء الي�وم مهنياً:بالرغم م�ن العواقب
الس�لبية التي قد تكون نابعة من املايض ،حاول
أن تكون متفتح حتى تتمكن من تعدي املصاعب
والعراقيل بليونة وس�هولة .عاطفياً :تشعر اآلن
ً
وأخ�را بإمكانك أن
بأنك س�ليم البني�ة والذهن
تترصف عىل طبيعتك وسجيتك.

القوس
مهنياً:ال يبدو أن األش�ياء تس�ر بص�ورة جيدة
اليوم ،فلديك ً
أيضا مش�كلة يف الرتكيز عىل املهام
اليومية.
عاطفياً:عىل الرغم م�ن صعوبة تحفيز ذاتك ،ال
تخفض رأسك يف يأس.

السرطان
مهنياً:ال يبدو أن األش�ياء تس�ر بص�ورة جيدة
اليوم ،فلديك ً
أيضا مش�كلة يف الرتكيز عىل املهام
اليومية.
عاطفياً:عىل الرغم م�ن صعوبة تحفيز ذاتك ،ال
تخفض رأسك يف يأس.

اجلدي
مهنياً:ابدأ بالتعامل مع املرشوعات املُعد لها منذ
مدة وارسع يف العمل.
عاطفياً:يب�دو وكأن�ك تق�ف أمام مش�كالت ال
يمك�ن التغل�ب عليها ،ف�ال تيأس! فق�ط عليك
تغي�ر منظ�ورك لألش�ياء وعندئذ س�وف تبدو
الحلول واضحة.

االسد
مهني�اً :س�وف تتلق�ى دعمًا بش�كل خاص من
خالل العمل وكذلك حياتك الشخصية.
عاطفياً:ق�د تمر بتغي�رات يف الحياة املهنية ويف
ً
وأيض�ا يف الحي�اة العاطفية.
الحال�ة الصحية،
لذل�ك ،ابدأ بالتعامل مع املرشوعات املُعد لها منذ
مدة وارسع يف العمل.

الدلو
مهنياً:األش�خاص يف محي�ط العم�ل يتعامل�ون
بإيجابي�ة خاص�ة مع�ك؛ فانتفع من ه�ذه الفرتة
ملواجهة املشاكل الصعبة مع فريقك وبالتايل االقرتاب
أكثر من هدفك .عاطفياً:سوف تساعد الديناميكية
الت�ي تنم�و بني الفريق ع�ىل الوق�وف بصالبة أمام
أصعب التحديات والوصول م ًعا ً إىل النجاح.

العذراء
مهنياً:س�وف تتع�رض يف العم�ل لس�يل م�ن
التحديات والخطط الجديدة.
عاطفي�اً :إذا أبدي�ت بع�ض االهتم�ام به�ذه
التحديات والخطط ،فسوف َ
تكوِّن أصدقا ًء جدد.
يلجأ إليك الناس ً
أيضا يف حياتك الخاصة.

احلوت
مهني�اً :بم�ا أن�ك اآلن تنضح بهال�ة خاصة من
الق�وة واالس�تقرار ،فإن الناس س�وف يلجئون
إليك من أج�ل املس�اعدة والدعم.عاطفياً:حاول
استخدام طاقتك يف مساعدة اآلخرين ،حيث أنهم
س�وف يردون الجميل بالتأكي�د يف املرة القادمة
التي تحتاج فيها إىل مساعدة.
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اإلحتاد اآلسيوي حيدد موعد تصفيات الدور احلاسم املؤهل للمونديال
المستقبل العراقي /متابعة

أعلن االتحاد اآلس�يوي لكرة الق�دم ،موعد انطالق مباريات
الجول�ة األوىل م�ن ال�دور الثال�ث املؤهل ل�كأس العالم قطر
.2022وح�دد االتحاد اآلس�يوي ع�ى موقعه الرس�مي ،يوم
 2س�بتمرب أيل�ول املقب�ل ،موع�د انط�الق مباري�ات الجولة
األوىل م�ن الدور الثال�ث املؤهل لكأس العال�م ،عى أن تختتم
املنافس�ات ،يف  29م�ارس آذار ،من الع�ام املقبل.ومن املقرر
إج�راء قرع�ة كأس العال�م  ،2022يف األول م�ن يوليو تموز
املقب�ل يف العاصمة املاليزي�ة كواالملبور عن طري�ق الفيديو،
وذل�ك يف إجراء اح�رازي ملكافحة انتش�ار ف�روس كورونا
املستجد.وس�يتم تقس�يم املنتخب�ات املتأهل�ة له�ذا ال�دور
وعدده�ا  12منتخ ًب�ا إىل مجموعت�ن ،وكل مجموع�ة تضم
 6منتخبات ،س�تواجه بعضه�ا البعض ذها ًب�ا وإيا ًبا ،حيث
س�تتأهل املنتخبات املتص�درة والوصيفة م�ن كل مجموعة
( 4يف املجم�وع) إىل نهائيات كأس العالم.أما املنتخبان اللذان
يحت�الن املركز الثال�ث ،فيس�تأهالن إىل ال�دور الرابع ،حيث
سيلتقيان لتحديد هوية املنتخبن املتأهلن إىل امللحق العاملي.
وتأهلت منتخبات :س�وريا ،وأس�راليا ،وإيران ،والسعودية،
واليابان ،واإلم�ارات ،وكوريا الجنوبية ،إىل الدور النهائي من
التصفي�ات ،وتأهل�ت إىل جانبه�ا أفضل  5منتخب�ات احتلت
املركز الثاني يف مجموعاتها ،وهي :الصنُ ،
وعمان ،والعراق،

رغبة جريزمان تتفق
مع مييس

وفيتنام ،ولبنان.أما قطر فقد تصدرت املجموعة الخامس�ة،
علمً�ا بأنها تأهلت تلقائ ًيا إىل نهائي�ات كأس العالم بصفتها
البلد املضيف ،ولن تشارك يف الدور التايل من الدور الحاسم.
وم�ن املق�رر أن تق�ام مباري�ات ال�دور الثال�ث يف التواريخ
التالية:
 2سبتمرب/أيلول  7 ،2021سبتمرب/أيلول  7 ،2021أكتوبر/
ترشي�ن األول  12 ،2021أكتوبر/ترشي�ن األول 11 ،2021
نوفمرب/ترشي�ن الثان�ي  16 ،2021نوفمرب/ترشي�ن الثاني
 27 ،2021يناير/كان�ون الثان�ي  1 ،2022فرباير/ش�باط
 24 ،2022مارس/آذار  ،2022و 29مارس/آذار .2022
وأوضح االتحاد اآلس�يوي نظام القرعة ،حيث س�يتم توزيع

املنتخبات عى  6مستويات ً
وفقا لتصنيف االتحاد الدويل لكرة
القدم الخاص بمنتخبات آس�يا املنش�ور ،اليوم الجمعة ،وقد
جاء التصنيف كالتايل:
املستوى األول :الفريقان  1-2يف التصنيف
املستوى الثاني :الفريقان  3-4يف التصنيف
املستوى الثالث :الفريقان  5-6يف التصنيف
املستوى الرابع :الفريقان  7-8يف التصنيف
املستوى الخامس :الفريقان  9-10يف التصنيف
املستوى السادس :الفريقان  11-12يف التصنيف
وس�يح ّدد رق�م الوع�اء املرك�ز ال�ذي س�يحتله كل منتخب
يف املجموع�ة .وس�تتوافق املجموع�ة األوىل مع الك�رة األوىل
املس�حوبة من كل وعاء ،فيما ستتوافق املجموعة الثانية مع
الكرة الثانية.

مورينيو :تعرضت
للتضليل من أندية سابقة

لحظات حزينة شهدتها قلعة ريال مدريد اإلسباني ،برحيل
قائدها سرجيو راموس ،الذي ودع الجماهر باكيا ،بعد 16
عاما مع الفريق ،متوجها ألحد عمالقة أوروبا.
وارتفعت التكهنات حول الوجهة القادمة للمدافع املخرم،
الذي س�يقرر قريبا النادي الجديد الذي س�يمثله ،والذي من

ال ي�زال البلجيك�ي كيف�ن دي بروي�ن ،ال
يش�عر بالجان�ب األي�ر من وجه�ه ،بعد
تعرض�ه لك�ر مضاعف يف الوج�ه ،لكنه
ق�ال إن ذلك ل�ن يؤثر عى أدائ�ه يف بطولة
أوروب�ا «ي�وررو .»2020وأصي�ب دي
بروي�ن بك�ر يف األنف وتجوي�ف العن يف
نهائي دوري أبطال أوروبا الش�هر املايض
وغاب ع�ن أوىل مباري�ات فريقه يف بطولة
أوروبا أمام روس�يا.لكن الدويل البلجيكي،
ش�ارك كبديل أمام الدنمارك يوم الخميس
امل�ايض ورسعان ما أثب�ت موهبته ،عندما
قاد الفريق لتحوي�ل تأخره بهدف إىل فوز
( )1-2يف كوبنهاجن.وق�ال الالع�ب البالغ
عم�ره  29عام�ا ،إن�ه ال يش�عر بجان�ب
وجهه وأن األطباء ،الذين أجروا له جراحة
بس�يطة يف تجويف العن ،أبلغوه بأن ذلك
الشعور س�يختفي بعد عدة ش�هور.وقال

َ
أوضح رئيس لجن�ة الحكام :عقدنا
ويف س�ياق متصل،
اجتماع�ا ً مع رشك�ة (دارافتفش فار الي�ت) التي تعد
واح�دة من ال�رشكات املعتمدة ل�دى ( الفيفا ) لتطبيق
تقنية ( )VARالخفيف غر املكلف الثمن والذي يراوح
لكل ملعب ،وملوس�م كامل ،بحدود( ) 35000-30000
ألف دوالر.

كشف تقرير صحفي إسباني ،عن آخر التطورات املتعلقة باالنتقال
املحتمل للفرنيس كيليان مبابي ،نجم باريس س�ان جرمان ،إىل ريال
مدريد .وينتهي تعاقد مبابي مع باريس س�ان جرمان بنهاية املوس�م
املقب�ل ،إال أن ريال مدريد يرغب يف ضمه هذا الصيف .وبحس�ب موقع
«ديفينس�ا س�ينرال» اإلس�باني ،فإن هناك انفراجة مالية حدثت يف
ريال مدريد بعد رحيل سرجيو راموس ،قد تتيح له ضم مبابي هذا
الصيف .وأضاف التقرير ،أن رابطة الليجا ستس�مح لريال مدريد
برفع قيمة راوتب العبيه بنحو  60مليون يورو ،من  414مليون

إىل  473مليون يوروً ،
وفقا ملدخرات النادي خالل املوسم املايض.وأوضح
التقري�ر ،أنه مع رحيل س�رجيو راموس عن ريال مدري�د ،فإن النادي
امللكي س�يوفر  21مليون يورو إجمايل راتب الالعب ،وبالتايل س�يتمكن
م�ن تقديم  30مليون يورو ملبابي م�ن أجل التوقيع هذا الصيف.وينوي
ريال مدريد الحفاظ عى نفقاته الحالية كما هي ،وبالتايل يف حالة رحيل
أي العب سيتم تعويضه بالعب آخر بنفسه قيمته والراتب الذي يحصل
عليه.واختتم التقرير ،بأن ريال مدريد س�يحاول جاه ًدا ضم مبابي هذا
الصيف ،ويف حالة عدم توصله التفاق مع باريس سان جرمان ،سينتظر
ً
مجانا الصيف املقبل ،وسيتجه لضم النرويجي إيرلينج هاالند،
ويضمه
مهاجم بوروسيا دورتموند ،هذا الصيف.

مدرب إنجلرتا السابق :اخلوف سبب التعثر أمام اسكتلندا

المستقبل العراقي /متابعة

ق�ال س�تيف مكالري�ن م�درب إنجل�را
الس�ابق ،إن عن�ر الخ�وف ال�ذي أعاق
«األسود الثالثة» يف البطوالت السابقة ،عاد
إىل تشكيلة املدرب جاريث ساوثجيت.
وانتق�د مكالري�ن ،األداء الباه�ت ملنتخب
إنجل�را خ�الل التع�ادل دون أه�داف مع
اس�كتلندا ،يف بطول�ة أوروبا لك�رة القدم
أمس الجمعة.
ونال ساوثجيت إشادة خالل كأس العالم
يف روس�يا قب�ل  3س�نوات ،بع�د أن أزال
الضغ�ط والخوف عن إنجل�را التي كانت
تواجه اللوم لعدم االرتقاء للطموحات.

المستقبل العراقي /متابعة
رشح امل�درب الربتغايل املخ�رم ،جوزيه مورينيو ،أس�باب
قبوله منصب املدير الفني لروما.وقال مورينيو ،يف تريحات
أبرزها موقع «فوتبول إيطاليا»« :لقد أرادوا التعاقد معي ً
حقا،
وع�ى الفور تقري ًبا ،حي�ث تركت توتنه�ام يف الصباح ،بينما
اتص�ل روما بع�د الظهر ..لق�د كان�وا موضوعين».وأضاف:
«كنت أش�عر بالش�غف اإليط�ايل الخاص بكرة الق�دم ،طوال
سنوات حياتي يف إيطاليا ،وتحدي ًدا املتعلق بروما ،الذي لم يفز
ب�أي لقب من�ذ  20عامً ا».وتابع« :إنهم م�الك جدد (للنادي)
ولديهم أس�لوب متواضع ،حيث يدرك�ون أن هذا فصل جديد
يف مس�رتهم املهنية ،ويحتاجون فيه ملس�اعدة من ش�خص
لديه خربة واس�عة».وواصل« :لقد كانوا صادقن ومبارشين
للغاية ،وش�عرت عى الفور بهذا الشغف الذي أشعر به تجاه
عم�يل ..لذا لم يكن عيل التفكر كث ً
را يف األمر ،ألنهم أثروا عيل
بأس�لوبهم ..أن�ا حقا أح�ب ذلك».وأكمل موريني�و« :أرتكب
أخط�اء يف بع�ض األحيان ،لم أخر دائمً�ا املرشوع الصحيح،
أو ربما تم تضلييل بشأن مسار بعض املشاريع ..لقد ارتكبت
أخط�اء ،أو ت�م إرش�ادي لقبول م�ا ال ينبغي قبول�ه ،لكن يف
النهاية كل هذا متش�ابه».وأردف املدرب الس�ابق لتش�يليس
وريال مدريد« :كل من لديه أهداف ورغبة لن يكرب أب ًدا ..هذه
ليست كلماتي ،لقد قالها شخص أكثر أهمية مني.

املحتمل أن يكون واحدا من  4أندية عمالقة يف أوروبا.
باريس سان جرمان
يبدو باريس سان جرمان املرشح األول للتعاقد مع راموس،
وذل�ك بس�بب الق�درة الكب�رة للن�ادي الباري�يس عى دفع
الرواتب «الخيالية» ،التي يغري بها النجوم.
س�ان جرمان هو األكثر نش�اطا يف س�وق االنتقاالت حتى
اآلن ،ويب�دو أن�ه عازم ع�ى الدخول يف املوس�م الجديد بكل

دي بروين :لـم أتأثر باجلزء
املخدر من وجهي
المستقبل العراقي /متابعة

عقدت لجنة الحكام يف الهيأة التطبيعية اجتماعا ً «اون
الين» مع ممثل االتحاد الدويل بشأن تطبيق تقنية ال� (
 ) VARالع�راق ،بحضور ممثل الفيفا (كولهارم) مدير
غرب آس�يا لش�ؤون الف�ار ،و(باراب�وس) عضو لجنة
املتابعة لشؤون الفار.ج
َ
وق�ال رئي�س لجن�ة الح�كام ،ع�الء عب�د الق�ادر :إن
ً
«االجتماع كان مثمرا ،واطلعنا من خالله عى متطلبات
االتحاد الدويل بش�أن توفر ال��( )VARالتي كانت من
أهمه�ا توف�ر الطواق�م البرشي�ة والتقني�ة والفني�ة
املختصة ،وتأم�ن التكاليف املالية لذل�ك ،عى أن ندرك
عامل الوقت».
َ
وأضاف ،ان «متطلبات تطبيق تقنية ( )VARيف العراق
تحتاج اىل توقيت أمده ما بن ثمانية اىل تس�عة شهور،
وبالت�ايل ووفق�ا له�ذا التوقيت فإن وج�ود ال�  VARيف
دورينا سيكون يف منتصف أو أواخر املوسم املقبل».

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

لكن مكالرين الذي أقيل من تدريب إنجلرا
بعد الفشل يف التأهل لبطولة أوروبا ،2008
يعتقد أن املشكلة القديمة عادت.
وقال س�تيف لش�بكة سكاي س�بورتس
«إنجل�را لعب�ت بخ�وف ول�م ترغ�ب يف
ارت�كاب أخطاء ،ولعبت بش�كل آمن دون
رشاسة كافية».
وأض�اف مكالري�ن «أعتقد أن اس�كتلندا
لعب�ت بغض�ب ،بع�د أن ت�ررت م�ن
االنتقادات يف املباراة األوىل».وتابع «بداخل
تشكيلة إنجلرا ،يوجد فريق يمكنه الفوز
باللق�ب دون ش�ك».وأتم «يج�ب أن يعثر
جاريث عى هذا الفريق ،الخروج من دور
ً
محبطا».
املجموعات سيكون

داليتش :هذه ليست كرواتيا التي ختيلتها

طال�ب زالتكو داليتش ،املدير الفن�ي للمنتخب الكرواتي،
بتط�ور واضح يف أداء الفري�ق خالل آخر مبارياته يف دور
املجموع�ات أمام املنتخب االس�كتلندي ،الثالث�اء املقبل،
وذلك بعد الظهور املحبط يف ثاني مباريات الفريق ببطولة

راموس ..عدة وجهات حمتملة لقائد مدريد السابق

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

انفراجة يف صفقة انتقال مبايب لريال مدريد

المستقبل العراقي /متابعة
ق�ال الفرنيس أنطوان جريزمان ،إن�ه يرغب يف اللعب ألحد
فرق دوري املحرف�ن األمريكي ،قبل اعت�زال كرة القدم،
وتحقيق حلمه يف اإلقامة بالواليات املتحدة.
وكث ً
را ما عرب جريزمان ( 30عامً ا) عن إعجابه بأس�لوب
الحي�اة األمريك�ي ،وهو ً
أيضا مش�جع متحم�س لدوري
ً
وكث�را ما س�افر لحضور
الس�لة األمريك�ي للمحرفن،
بعض املباريات خالل وقت الفراغ.
وعرب ليونيل مييس ،زميل جريزمان يف برشلونة ،عن رغبته
ً
أيضا يف اإلقامة يف الواليات املتحدة ،واللعب فيها يومً ا ما.
ونقل�ت صحيف�ة لو فيجارو ع�ن جريزم�ان قوله «أحب
الواليات املتح�دة وثقافتها ودوري الس�لة األمريكي ،لدي
رغبة يف استكشافها بشكل أوسع ،رغم أنني ال بد أن أفكر
يف أرستي ً
أيضا».
ويعتق�د جريزمان ،أن خصوصيته هو وأرسته ،س�تحرم
بصورة أفضل يف الواليات املتحدة األمريكية.
وأردف «وهذا هو ً
أيضا من أس�باب حبي للواليات املتحدة
ورغبت�ي يف اإلقام�ة فيها ،حيث ال ينتب�ه إليك أحد بعكس
األمر هنا يف فرنس�ا أو يف إس�بانيا».وقال الالعب لصحيفة
س�بورت «عقدي مع برشلونة يستمر حتى صيف ،2024
س�أظل مع البارسا حتى نهاية العقد ،وبعد ذلك أعتقد أنه
سيكون الوقت املناسب لالنتقال إىل الواليات املتحدة».

تقنية الـ « »VARتدخل الدوري
العراقي ألول مرة يف هذا املوعد

يف مؤتم�ر صحفي اليوم الس�بت «إنه أمر
مزع�ج قلي�ال .لكنن�ي اعتدت علي�ه اآلن.
أشعر بخوف أقل عند االلتحامات بالرأس.
عندم�ا أك�ون يف امللع�ب ال أفك�ر يف ذل�ك
تماما».وأصيب دي بروين يف كرة مشركة
مع أنطونيو روديجر ،العب تشيليس ،حن
خر مانشس�ر س�يتي يف نهائ�ي دوري
األبط�ال يف  29مايو/آي�ار املايض.وأضاف
«لس�ت مس�تاء من روديجر ،كانت واقعة
من تلك التي تحدث يف امللعب .حاول منعي
ولي�س كر أنف�ي ،لق�د كان س�وء حظ
بالنسبة يل».وغادر دي بروين امللعب باكيا،
وش�عرت جماهر بلجيكا بالخوف من أن
ذل�ك قد يؤثر ع�ى أدائه يف بطول�ة أوروبا.
وواص�ل دي بروي�ن «حقيق�ة أنن�ا قدمنا
موسما مذهال مع مانشسر سيتي خفف
م�ن الصدمة .بذلن�ا كل ما لدين�ا من أجل
الفوز ،لكن ل�م ننجح .هذا مجرد جزء من
الطريقة التي تسر عليها الرياضة».

«رشاسة» ،لتحقيق دوري أبطال أوروبا.
مانشسر يونايتد
يعاني مانشس�ر يونايتد دفاعيا ،بسبب ضعف العبي قلبي
الدف�اع ،وقد يك�ون رام�وس جن�رال الدفاع الجدي�د ،الذي
سيعطي روحا جديدة لدفاع «الشياطن الحمر».
بايرن ميونيخ
العم�الق األملاني يب�دو األكث�ر مالئمة لراموس م�ن ناحية

اليورو.وق�ال داليت�ش يف مؤتم�ر صحفي «هذه ليس�ت
كرواتيا التي تخيلتها ،ولكن ال زالت أمامنا فرصة أخرة».
وتعادل املنتخب الكرواتي مع التشيك  1-1أمس الجمعة،
وذلك بعد الخسارة بهدف نظيف أمام املنتخب اإلنجليزي
يف الجول�ة األوىل.ويج�ب عى املنتخ�ب الكرواتي أن يفوز
عى نظره االس�كتلندي ،ليكون لديه أمل يف التأهل لدور

املكان�ة ،حيث يعترب النادي األملاني من بن األقوى يف أملانيا،
كما أن�ه مكان مث�ايل للنجوم املخرمن ،الذين يعيش�ون
ضغوط�ا إعالمية أقل ،وينافس�ون ع�ى دوري األبطال كل
عام.
س�بق أن أنهى مواطن راموس ،تش�ابي ألونزو ،مشواره يف
باي�رن ميونيخ بطريقة رائعة ،وقبله أس�اطر النادي آرين
روبن وفرانك ريبري ،الذين كان وداعهم الئقا.

مانشسرت يونايتد يرفع عرضه لضم سانشو
المستقبل العراقي /متابعة
ً
ً
محسنا
عرضا
قدم مانشس�ر يونايتد،
من أجل التعاقد م�ع اإلنجليزي جادون
سانشو ،نجم بوروسيا دورتموند ،خالل
الصيف الحايل.
ً
ووفقا لصحيفة «دييل مييل» الربيطانية،
فإن العرض األول ملانشسر يونايتد بلغ

 67مليون جنيه إسرليني ،باإلضافة إىل
ً
مليونا.وأش�ارت
إضافات ترفعه إىل 75
الصحيف�ة الربيطاني�ة إىل أن بوروس�يا
دورتموند رفض العرض األول للشياطن
األحمر ،ألنهم يري�دون  86مليون جنيه
إس�رليني ،للتخ�يل ع�ن سانش�و.كما
اش�رط بوروس�يا دورتموند ،أن تكون
ال�رشوط املرتبط�ة بمكاف�آت الصفقة

أكثر قابلي�ة للتحقق.وأوضحت «دييل
مييل» أن مانشسر يونايتد قدم مؤخرًا
ً
ً
محس�نا لدورتمون�د ،تتجاوز
عرض�ا
قيمت�ه  75ملي�ون جني�ه إس�رليني.
وذكرت أنه مع اتفاق مانشسر يونايتد
عى رسوم الوكالء والرشوط الشخصية
لعقد سانش�و ،فإن الصفقة قد تحسم
قري ًبا بن النادين.

هاليب تنسحب من آخر بطولة قبل ويمبلدون
المستقبل العراقي /متابعة
انس�حبت نجمة التن�س الرومانية ،س�يمونا هاليب ،من
املش�اركة يف النس�خة األوىل م�ن بطولة ب�اد هومبورج،
املقررة هذا األسبوع ،والتي تشكل آخر مرحلة استعدادية
ع�ى املالع�ب العش�بية ،قبل انط�الق منافس�ات بطولة
ويمبلدون التي تحمل هاليب لقبها.وذكر منظمو بطولة
ب�اد هومب�ورج األملانية ،ع�رب «توير» اليوم الس�بت ،أن

هالي�ب أرجعت االنس�حاب إىل معاناتها من مش�كالت يف
ربلة الساق (عضلة الس�مانة).وكانت هاليب 29 ،عاما،
املصنف�ة الثالثة ع�ى العالم ،قد تعرض�ت لتمزق عضيل
يف ربلة الس�اق ،يف أيار/مايو املايض خ�الل بطولة روما،
وغاب�ت بس�ببها ع�ن بطول�ة فرنس�ا املفتوح�ة (روالن
جاروس).وأعلنت هاليب عن عودتها للمالعب ،قبل عرشة
أي�ام ،وتلقت بطاق�ة دعوة (وايل�د كارد) للمش�اركة يف
بطولة باد هومبورج ،لكنها انس�حبت اآلن من املشاركة.

ف�روس كورون�ا

بطول�ة
وتنطل�ق
ويمبلدون  28حزيران/
يونيو الجاري ،وتحمل
هاليب لق�ب البطولة
من�ذ  ،2019حي�ث
ألغي�ت نس�خة العام
املايض بسبب جائحة
املستجد.

الس�تة عرش.وعن املباراة أمام املنتخب التشيكي ،أوضح
داليتش أن فريقه ظهر بشكل سيئ يف الشوط األول ،وأن
األداء تحس�ن مع بداية الشوط الثاني.وأضاف املدرب أن
مارس�يلو بروزوفيتش ،العب إنر ميالن ،الذي ش�ارك يف
وقت متأخر من املباراة أمام التشيك ،من املمكن أن يعود
للتشكيل األسايس أمام املنتخب االسكتلندي.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2396االحد  20حزيران 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

علي جبار عطية

سامي جواد كاظم

أبو فارس وقدر الكبة!

لكن للعقل رأي آخر!

اق�رن ظه�ور الفنان خلي�ل الرفاعي (أبو ف�ارس) بالش�خصية البغدادية
الش�عبية الطيبة .ومن صفات هذه الش�خصية التي تصنف يف علم النفس
بالبسيطة والودودة َّ
أن صاحبها هادئ األعصاب ،وكثري االسرخاء ،يضحك
كثرياً ،يثق بنفس�ه ،وبالناس املحيطني به ،ويعامل الناس بالحسنى ،يقابل
اآلخري�ن برحاب ٍة وودٍ ،ويمتلك قلوبهم ،ويش�عرهم باألمان يف أثناء وجوده
بينهم ،فيلقى قبوالً منهم.
َّ
بالعودة إىل كتاب (قاموس الش�خصيات الش�عبية يف األدب) ،نجد أن هناك
ٌ
شعبية،
شخصيات روائية صاغها أدباء عامليون صارت فيما بعد شخصياتٍ
وأبط�االً له�م جمهورهم مث�ل :ط�رزان ،وزورو ،وجيمس بون�د ،ولوليتا،
ويمكن أن نضيف ش�خصياتٍ من الراث العربي مثل :الزير سالم ،وأبو زيد
الهاليل ،وعنرة بن شداد ،وأشعب ،وجحا ،ويف الدراما العراقية حجي رايض،
وعب�ويس ،وأبو فارس! قد يكون لهذه الش�خصيات نظائ�ر يف الواقع ،لكن
املهم َّ
أن مهارة الصياغة األدبية لها أعطتها الحيوية ،والديمومة!
يف جمي�ع أعماله منذ بدء مش�واره الفني س�نة  ،١٩٤٥وحت�ى توقفه عن
العمل ورحيله س�نة  ٢٠٠٦لم يغادر الفنان خلي�ل الرفاعي مؤلفا ً وممثالً،
شخصيته البغدادية ،ولم تغادره برغم تنوع أعماله من شعبي ٍة ،وكوميدي ٍة،
ً
عم�ال فلم تقترص أدواره عىل
وتاريخي� ٍة ،وتعليمي� ٍة التي تجاوزت ال� ٨٥٠
النم�ط الش�عبي ،بل ش�ارك يف أعمال درامي�ة مهمة مثل مرسحي�ة (البيك
والس�ايق)  ،١٩٧٤وهي من تأليف :صادق الصائغ ،واخراج إبراهيم جالل،
ومرسحي�ة (محاكم�ة الرجل الذي لم يح�ارب)  ١٩٧٦/تأليف :س�عد الله
ون�وس ،وإخ�راج :س�ليم الجزائ�ري ،أم�ا أب�رز أعمال�ه الجماهريية فهي
مرسحي�ة (الخيط والعصفور)  ١٩٨٣من تأليف واخراج مقداد مس�لم وقد
ً
ثق�ال نوعيا ً يف تل�ك املرسحية التي
كان وج�وده م�ع الفنانة أمل طه يمثل
حص�دت نجاح�ا ً جماهرييا ً كب�رياً ،كذلك يف مرسحي�ة (الرشيعة) ،١٩٨٨/
تأليف :يوسف العاني ،وإخراج الدكتور فاضل خليل.
وم�ن أعماله التلفزيوني�ة( :حامض حلو) ،١٩٧٨/و(أب�و البالوي) ،١٩٧٩
و(غ�اوي مش�اكل) ،١٩٨٣/و(الف�رج بع�د الش�دة)  ،١٩٨٣و(اآلنس�ة
فواكه) ،١٩٩٢/و(أشهى املوائد يف مدينة القواعد) ..١٩٩٩/وغريها ،ويمكن
ً
ً
القول َّ
رمضانية ،أي َّ
أن املشاهد ينتظر يف كل شهر رمضان
ظاهرة
بأنه كان
مسلسالً شعبيا ً كوميديا ً يكون مؤلفه وممثله املحوري خليل الرفاعي!
أما مش�اركاته يف الس�ينما فمن أبرزه�ا يف فيلم (الجاب�ي)  ،١٩٦٨/تأليف
وإخ�راج جعفر عيل ،وفيل�م (الباحث�ون)  ،١٩٧٨/تألي�ف :صباح عطوان
وإخراج محمد يوسف الجنابي.
يف املسلس�ل الش�هري (تحت موس الحالق) ١٩٦٩م ملؤلفه س�ليم البرصي،
ومخرج�ه عمانوئيل رس�ام أدخل أبو فارس قدر ُ
الكبَّ�ة معه إىل صف محو
ُ
األميّ�ة يف حلقة (تلميذ مس�ائي) ،وكان التلميذ عبويس (حمودي الحارثي)
ُ
يتحني فرصة انشغال املعلم بالطالب فيفتح ِقد َر الكبَّة ،ويلتهم بعضها.

صب�ي كلم�ا يعود من املدرس�ة تس�اله امه هل اس�تطعت ان تس�ال املعلم
وتحرج�ه ،فيقول له�ا كال فتقول فكر دائما وحاول ان تس�اله فيعجز عن
االجابة ،ودائما هنالك نوعني من الش�ك ..ش�ك يقود اىل اليقني وش�ك يقود
اىل التوه�ني ،نس�ال لكي نعلم ام�ر رائع ولكن م�اذا نعلم وماه�ي املعرفة
الت�ي نتعلمها من الس�ؤال؟ لي�س من الصحيح عقال ان نس�ال عن كل امر
يعرضنا ،اي نس�ال الطبيب كيف ش�خصت املرض وما هي عالمات املرض
وكيف حددت الدواء واس�تعماله ،ونس�ال املهندس كيف صممت الخريطة
وكي�ف حددت مواد البن�اء وماهي املعادالت الفيزيائية والحس�ابية للبناء،
ونس�ال امليكانيكي كيف توصلت اىل عطل السيارة وماهي االدوات العاطلة
وكيف استبدلتها ،ونسال الفقيه كيف استدللت عىل الحكم الرشعي وماهي
االية والحديث الذي يثبت ذلك ونس�ال ونس�ال ونس�ال ...نع�م باملنطق من
حق�ك ولكن هذا االمر متعب جدا ،فانت لديك تخصص يف الحياة وهناك من
يستعني بك وفق تخصصك ومن حقك ان تجيب او ال تجيب عندما تسال عن
رس عملك ،فهنالك رجال اعمال لهم مهنتهم الخاصة ونس�تعني بخدماتهم
ولي�س من حقنا الس�ؤال ع�ن رس مهنته( ،اقض�وا حوائجك�م بالكتمان)
الي�س هنالك صناعات ال نس�تغني عنها ال نعلم كيف صنعت؟ نعم تس�ال
ع�ن الش�خص الذي تس�تعني به لخدمة معين�ة لتعلم اىل اي م�دى كفاءته
وموثوقيته من حقك بل رشط عىل العقالء ،تسال عن الفقيه لتعلم اعلميته
وعدالت�ه ه�ذ اامر مف�روض عقال ولك�ن امنح الثق�ة ملن ه�ب ودب وعند
املصيبة احمل االخرين س�ببها فهذه الحماقة بعينها .هل يتحدث السيايس
ع�ن دهاليز عمله التي يقوم بها مع العلم انها املفروض ان تكون يف خدمة
املواطن ،وكم من جلس�ة رسية يعقدها السياس�يون فيما بينهم للرضورة
وال احد يعرض عليهم ولكن العجب عندما تظهر اصوات نشاز لتنكر تقليد
الفقي�ه م�ع العلم ان الفقيه ال يرغم احد عىل تقلي�ده ومن يدعي ذلك فهذا
غري مكتمل العلمية الن املكانة العلمية تفرض نفسها بما يصدر من احكام
علمية وليس بنواهي ومنع من ال يتبعه .ويف بعض الحاالت لكثرة األس�ئلة
تؤدي بصحابها اىل االنفصام الش�خيص والهلوس�ة واالزدواجية يف التفكري
وكما نقول (ضيع املشيتني) ،الغاية من اقتحام ميدان املعرفة عندما تكون
س�يئة تكون النتائج سيئة عىل صاحبها وعىل من ينخدع به ،وكم من يسء
دخ�ل الحوزة لغاية س�يئة بالرغم م�ن ان ابواب الح�وزة مفتوحة للجميع
ولي�س فيها رشوط عىل من يطلب العلم ب�ل انها تعطي رواتب لطلبتها من
اجل تعلم العلم ،ولكن بعد س�قوط النظام اصبح�ت ظاهرة دخول الحوزة
او افتت�اح ح�وزات وال اعلم من اين حصلوا عىل املوافقات امر ش�ائع ،وكل
يدرس حسب قناعته اضف اىل ذلك يف اول يوم يدخل الحوزة يضع العمة عىل
راس�ه وبعد اس�بوع يرك الحوزة ليظهر من عىل شاشات التلفزيون ليقال
عن�ه باحث ومفكر وعندما يتح�دث يتبجح بانه كان من طلبة الحوزة وانه
اطلع عىل علومها بينما هو ال يعلم حتى الخراطات التسعة.

كـاريكـاتـير

أحبها السياب وأعجب هبا أبو مايض ..مليعة عباس عامرة العراقية التي حتدت التقاليد

ذكرت�ك ي�ا مليع�ة والدج�ى ثلج
وأمطار» ،مطلع قصيدة للشاعر
العراق�ي الراح�ل ،ب�در ش�اكر
الس�ياب يتغزل فيها بالش�اعرة
العراقي�ة الكب�رية مليع�ة عباس
عمارة التي توفيت ،الجمعة ،عن
عمر ناهز  ٩٢عاما.
تع�د مليعة إحدى أهم الش�اعرات
العراقي�ات اللوات�ي لعب�ن دورا
محوريا ضم�ن حركة الحداثة يف
الش�عر العراقي والعربي عموما،
إىل جانب ش�عراء من أمثال نازك
املالئكة وبدر ش�اكر الس�ياب ،يف
خمسينيات القرن املايض.
عرف�ت عم�ارة ،املول�ودة يف
بغ�داد ع�ام  ،١٩٢٩بج�رأة يف
كتابة الش�عر ،جعلته�ا من أهم
الشخصيات الش�عرية النسوية،
اللوات�ي كتبن عن امل�رأة والحب
والغزل .ولدت الش�اعرة الراحلة
لعائل�ة صابئية مندائي�ة عريقة
معروف�ة يف منطق�ة الكريم�ات
ببغداد .كان عمها صائغ الفضة

املع�روف ،زهرون عم�ارة ،وابن
خاله�ا الش�اعر العراق�ي البارز
الراحل عبد الرزاق عبد الواحد.
نالت لقبها نسبة إىل مكان والدة
والده�ا يف مدينة العمارة جنوبي
العراق ،حيث بدأت كتابة الش�عر
مبك�را وه�ي يف ربيعه�ا ال�،١٢
وكان�ت ترس�ل قصائده�ا إىل
الش�اعر اللبناني املهج�ري ،إيليا
أب�و م�ايض ،ال�ذي كان صديق�ا
لوالدها.
ن�رشت أول قصي�دة له�ا يف
أربعينيات القرن املايض ،وكانت
حينه�ا يف الرابع�ة ع�رش م�ن
عمرها .وبمج�رد أن قرأ إيليا أبو
مايض قصيدته�ا كتب قائال «إن
كان يف العراق مثل هؤالء األطفال
فع�ىل أي�ة نهضة ش�عرية مقبل
العراق».
ويق�ول الكات�ب العراق�ي عقيل
عباس إن الش�اعرة مليعة عباس
عمارة عمل�ت «انقالبا» هائال يف
الش�عر ،ألنها ركزت عىل مفهوم

وزير الثقافة يوجه بطبع األعامل الشعرية
الكاملة للشاعرة مليعة عباس عامرة

وجَّ ه وزير الثقافة حسن ناظم ،بطبع األعمال الشعرية الكاملة للشاعرة
الكبرية مليعة عباس عمارة التي توفيت يف وقت سابق.
ً
طباعة
وذك�رت الوزارة يف بيان ،ان»وزيرها وجه بطباع�ة اعمال الراحلة
ً
فاخ�رة تليق باس�مها ع�ىل أن تتوىل تل�ك الطباعة دار الش�ؤون الثقافية
العامة».
وأوع�ز ناظم إىل دار الش�ؤون الثقافية العامة بتش�كيل فريق عمل يضم
كب�ار األكاديمي�ني والش�عراء لجمع قصائد الش�اعرة لغ�رض نرشها يف
املجموعة الكاملة.
وتأتي هذه املبادرة اعرافا ً بمكانة الشاعرة الرفيعة .وكانت وزارة الثقافة
ق�د أصدرت قبل س�اعات بيانا ً نع�ت فيه رحيل الش�اعرة الكبرية وعدتها
صوتا ً ّ
متفردا ً يف موجة الحداثة يف املشهد الشعري العراقي.

العراقـي

عب�اس عم�ارة الت�ي هاج�رت
من الع�راق فينهاية س�بعينيات
الق�رن املايض واس�تقرت بوالية
كاليفورني�ا حت�ى مماته�ا ،عىل
الش�عر الحر الفصي�ح ،بل كانت
لديه�ا أيض�ا قصائ�د باللهج�ة
العامي�ة الق�ت صدى واس�عا يف
العراق لطرافتها وعمقها.
م�ن بني هذه القصائد الش�عبية
قصيدة «يا حلو» وهذا مطلعها:
ي�ا حل�و ي�ا موص�ه بالفاع�ل
تكرسه
وترف�ع املج�رور واملنص�وب ما
تقبل غلط
اغلط بكيفك اتدلل
عودت سمعي عىل لحنك فقط
تمكن�ت مليعة عب�اس عمارة من
ك�رس «النمطي�ة املجتمعي�ة»
والتقالي�د املتعلقة بصورة املرأة،
كما يؤكد الكات�ب عقيل عباس،
ويضي�ف «كانت جريئ�ة جدا يف
تناول املرأة ك�ذات ،ألنها تتحدث
عن الرغبة واملش�اعر يف مجتمع

الحرية وكانت صوتا للمرأة.
ويضيف عباس يف حديث صحفي:
«عن�د املقارن�ة بني مليع�ة ونازك
املالئكة ،تع�د األخرية هي الرائدة
يف مجال الش�عر الحر ،لكن يف ما
يتعل�ق بقضاي�ا امل�رأة مليعة هي
األهم واألعمق شعريا».
م�ن قصائدها املعروف�ة قصيدة
«أن�ا عراقي�ة» ،تقول فيه�ا إنها
كتبتها عندما حاول أحد الشعراء
مغازلته�ا يف مهرجان ش�عري يف
العراق .هذا مطلع القصيدة:
«أتدخن�ني؟ ال .أترشب�ني؟ ال.
أن�ت جمع من
أترقص�ني؟ ال .ما ِ
ال� ال؟ فقالت أنا عراقية».
خالل مس�ريتها األدبية الطويلة،
ص�درت له�ا ع�دة مجموع�ات
ش�عرية ،أبرزه�ا «الزاوي�ة
الخالي�ة» و»ع�ودة الربي�ع»
و»أغاني عشتار» يف السيتينيات،
و»يس�مونه الحب» ع�ام ١٩٧٢
و»لو أنبأني العراف» عام .١٩٨٠
لم تقت�رص كتابات الراحلة مليعة

فيزيائي عراقي يتقلد أرفع وسام يف دولة عظمى
حص�ل الربوفيس�ور جي�م الخلييل ،أس�تاذ
الفيزي�اء النظري�ة ،وأس�تاذ ك�ريس بارز يف
الفيزياء بجامعة رسي ،وكذلك أستاذ كريس
جامعي يف املش�اركة العام�ة يف العلوم ،عىل
رتب�ة اإلمرباطوري�ة الربيطاني�ة ()CBE
للخدم�ات املتمي�زة يف العل�وم واملش�اركة
العام�ة يف العل�وم والتكنولوجيا والهندس�ة
والرياضيات .وأُعلن اسم الربوفيسور الخلييل
مؤخ�رًا يف قائم�ة تكري�م عيد مي�الد امللكة
 ،٢٠٢١وقد حصل عىل الوس�ام الرفيع للعب
دور رئي�ي يف مج�ال العلوم عىل املس�توى
الوطني وإلس�هاماته املتميزة واملبتكرة التي
امتدت إىل جميع أنحاء العالم.
ويع�د وس�ام القائ�د ( )CBEأرف�ع رتب�ة
بريطاني�ة ،يأت�ي بعده�ا رتب�ة  OBEالت�ي
حص�ل عليها الخلي�يل ً
أيضا ع�ام  ٢٠٠٨ثم
رتب�ة  ،MBEوالرت�ب الثالث�ة أنش�أها امللك
ج�ورج الخام�س خ�الل الح�رب العاملي�ة
األوىل ،حتى تمنح كمكافأة خدمات املجهود
الحرب�ي لألش�خاص الذي�ن ال يتواجدون يف
ميادي�ن القتال .مس�رية علمي�ة :ولد جيم
الخلي�يل ببغ�داد يف  ٢٠س�بتمرب  ،١٩٦٢من
أب عراق�ي ص�ادق الخلي�يل ،وأم بريطانية
ج�ني ويتكروفت ،درس العلوم الفيزيائية يف
جامعة رسي باململكة املتحدة ،وتخرج منها
بدرجة البكالوريوس يف العلوم عام .١٩٨٦

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

حصل الخلييل عىل درجة الدكتوراه يف نظرية
التفاعل النووي ،يف عام  ،١٩٨٩ثم حصل عىل
زمالة ما بعد الدكتوراه من -١٩٨٩( SERC
 )١٩٩١للعمل يف يونيفرسيتي كوليدج لندن
وبعد ذلك ع�اد إىل رسي وانضم إىل مجموعة
النظرية النووية هناك.
يف ع�ام  ،١٩٩٤حص�ل عىل زمال�ة EPSRC
لألبح�اث املتقدم�ة مل�دة خم�س س�نوات،
وخالل هذه الفرة أثبت نفس�ه كخبري رائد
يف ديناميات األجس�ام القليل�ة للنواة الذرية
الغريبة ،نرش أكثر من  ١٠٠ورقة أكاديمية،
معظمه�ا عن الفيزياء النووي�ة ،وهو حال ًيا
مدير مش�ارك ملرك�ز  Leverhulmeلتدريب
الدكت�وراه لبيولوجيا الك�م يف جامعة رسي
حيث ال يزال يحاول فهم ميكانيكا الكم.
يف اآلون�ة األخرية ،أجرى ً
أيضا دراس�ة حول

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

آلي�ات الكم يف علم األحي�اء ونرش العديد من
األوراق البحثي�ة ح�ول نف�ق ميكانيكا الكم
يف الحم�ض الن�ووي .لم يقت�رص األمر عىل
قي�ام الخلييل بتدريس ط�الب البكالوريوس
يف الفيزي�اء عىل م�دار  ٢٩عامً �ا متواصلة،
ولكن�ه ً
أيضا مؤل�ف ومذيع ب�ارز .وقد ألف
 ١٢كتا ًبا يف العلوم الش�عبية وتاريخ العلوم،
ُترجمت إىل س�ت وعرشين لغة ،وتم ترشيح
كتابه األخري « ،العالم كما تفهمه الفيزياء»،
لجائ�زة الجمعية امللكية للكت�اب .والخلييل
ً
أيضا مُ قدم منتظم ألفالم وثائقية عن العلوم
التلفزيوني�ة ،كما يقدم برنام�ج براديو بي
ب�ي يس  ،)The life Scientific( ٤ويف إنجاز
بارز آخ�ر ،حصل الربوفيس�ور الخلييل عىل
ميدالية ستيفن هوكينغ االفتتاحية للتواصل
العلم�ي .وتعقي ًبا ع�ىل االحتف�اء بالخلييل،
قال الربوفيس�ور ماكس ل�و ،رئيس ونائب
رئي�س جامعة رسي« :نحن فخ�ورون ج ًدا
بمساهمات الخلييل العديدة يف تعزيز العلوم،
بفض�ل جهوده أصب�ح العلم أكثر س�هولة
وجاذبي�ة للناس يف كل م�كان ،وألهم اآلالف
م�ن الش�باب لدراس�ة موضوع�ات العلوم
والتكنولوجي�ا والهندس�ة والرياضي�ات»
وتاب�ع خالل كلم�ة عىل هام�ش التكريم« :
نيابة ع�ن مجتمع الجامع�ة بأكمله ،أهنئ
جيم عىل تلقي هذا التقدير الثري «.
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ذكوري طغى حتى يف الشعر».
مثل�ت عم�ارة «تحدي�ا حقيقيا
للثقافة الذكوري�ة» يف كتاباتها،
وفقا لعباس.
يقال إن هناك عالقة حب نش�أت
بني مليعة وبدر ش�اكر الس�ياب،
وظه�ر ذل�ك جلي�ا م�ن خ�الل
القصائ�د املتبادل�ة الت�ي كتبها
الشاعران بعضهما لآلخر.
تمي�زت مليعة ،الت�ي كانت زميلة
الس�ياب يف دار املعلمني العالية-
كلي�ة اآلداب ببغ�داد ،بالجم�ال
والروح املرحة مما جعل الشاعر
البرصي يقع يف حبها.
يؤك�د عب�اس أن ه�ذه العالق�ة
كان�ت موج�ودة وكان لها تأثري
واضح عىل كتاباتهما.
من أش�هر القصائد الت�ي يعتقد
أن الس�ياب تغن�ى فيه�ا بلميعة
هي قصيدة يقول فيها« :أحبيني
ألن جمي�ع م�ن أحبب�ت قبلك ما
أحبوني».
يف املقابل ،تؤكد الشاعرة يف إحدى

مقابالتها الصحفية أنها بالفعل
أحب�ت الس�ياب ،وأنه�ا كتبت له
ش�عرا ،وتأثرت كث�ريا بصداقته
الت�ي ل�م تك�ن أكثر م�ن عالقة
بريئة ومحلقة ومبدعة».
نعاه�ا الرئي�س العراق�ي برهم
صالح يف تغري�دة ،اليوم الجمعة
قال فيها «نودع الشاعرة الكبرية
مليعة عباس عم�ارة ،يف منفاها،
ون�ودع معه�ا أكثر من خمس�ة
عقود من صناعة الجمال».
وأض�اف صال�ح أن «الراحل�ة
زرع�ت ذاكرتن�ا قصائ�د وإبداع
أدب�ي ومواق�ف وطني�ة ،حي�ث
ش�كلت عم�ارة عالم�ة فارقة يف
الثقاف�ة العراقي�ة ،يف العامي�ة
والفصحى».
ووصف رئيس الحكومة مصطفى
الكاظم�ي رحيله�ا ب�»املؤل�م»
وقال إنها «تركت إسهاما ال ينىس
يف الثقاف�ة العراقي�ة س�تذكره
األجيال املتعاقب�ة بفخر واعتزاز
وتبجيل».

زيت جوز اهلند يثبت فاعليته
لتقليل حجم اخلرص

أثب�ت زي�ت جوز الهن�د فاعليته يف إنق�اص حجم الخرص ،وذل�ك بعد إجراء
دراس�ات حديث�ه عليه ،والتي أثبت�ت كذلك أنه يلع�ب دورا يف إنقاص الوزن
وتحس�ني م�ؤرش كتل�ة الجس�م .وق�ال موق�ع “ ”healthlineإن الزي�ت
املس�تخلص من ثمرة جوز الهند املجففة يحتوي عىل حمض اللوريك ،وهو
من األحماض الدهنية املش�بعة التي تعمل بكفاءة عىل حرق دهون الجس�م
بش�كل رسيع وزيادة ش�عور اإلنس�ان بالطاقة والحيوي�ة .ويحتوي الزيت
املس�تخلص من جوز الهند الطازج عىل كمي�ة كبرية من األحماض الدهنية
متوس�طة السلسلة التي ال تخزن يف األنس�جة الدهنية لذلك فهذا النوع من
الزيت مس�تخدم ألغراض إنق�اص الوزن .وأوضحت الدراس�ات أن الدهون
املش�بعة املوجودة يف زيت جوز الهند والدهون ال ترفع مستوى كوليسرول
الربوتني الدهني منخفض الكثافة يف مصل الدم ،كما هو الحال مع األحماض
الدهنية طويلة السلسلة ،يشار هنا إىل أن امللعقة الكبرية من زيت جوز الهند
تحتوي عىل  ١٣.٦غرامً ا من الدهون و ١١٧سعرة حرارية.
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