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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بينم�ا قدم�ت ال�دول تعه�دات طموح�ة إلزال�ة 
 »COP26« الكربون من اقتصاداتها يف قمة املناخ
يف ترشين الثاني، يف جالسكو )يف اسكتلندا(، ظل 

العراق صامتاً.
تواج�ه البالد مش�كلة كبرية. النف�ط هو رشيان 
الحي�اة القتصادها، ليس فقط من أجل اإليرادات 
ولك�ن أيًض�ا كوق�ود ملحط�ات الطاق�ة ملعالجة 
النقص املزمن يف الكهرباء. تشكل صادرات النفط 
الجزء األكرب من امليزانية الوطنية العراقية، أكثر 
من 90 يف املائة من اإليرادات السنوية، ومعظمها 
ينفق عىل رواتب القط�اع العام. هذا يرتك القليل 
إلنفاقه عىل الطاقة الخرضاء. العراق اآلن عرضة 
للتخلف ع�ن الركب: تعه�دت 35 دولة باالنتقال 
 ،»Cop26« بالكام�ل إىل املركب�ات الكهربائي�ة يف
وإعادة النظر يف اتفاقية باريس لعام 2015 التي 
صادق عليها العراق. وتدعو أحدث اسرتاتيجيات 
البيئي�ة الوطني�ة للع�راق إىل خف�ض االنبعاثات 

بنسبة 2 يف املائة فقط بحلول عام 2030.
يف غضون ذلك، تس�تدعي مش�اكل الكهرباء لدى 
الع�راق حل�والً عاجل�ة. ودفع االنقط�اع املتكرر 
للتيار الكهربائي حرك�ة احتجاج وطنية قوبلت 
بالقوة خلفت مئات القتىل. ومن املتوقع أيًضا أن 
يتضاعف عدد سكان العراق إىل 80 مليوًنا بحلول 
ع�ام 2050، وه�و الع�ام الذي حددت�ه عرشات 
الدول كهدف لخفض انبعاثات الغاز بشكل كبري، 
كجزء م�ن اتفاقي�ة باري�س. يعتمد ه�ذا النمو 
الس�كاني الرسيع عىل عائدات النفط يف كل يشء 

من واردات الغذاء إىل أجور القطاع العام.
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الرئي�س الفرنيس إيمانويل ماكرون، أمس الس�بت، 
عن مبادرة فرنسية س�عودية ملعالجة األزمة بني الرياض 
وب�ريوت. وأعلن الرئيس الفرنيس يف جدة أنه أجرى مع ويل 
العهد الس�عودي األم�ري محمد بن س�لمان اتصاال هاتفيا 
برئي�س ال�وزراء اللبناني نجيب ميقات�ي، يف إطار مبادرة 

لحلحلة األزمة بني الرياض وبريوت.
ورصح ماك�رون قبيل مغادرته الس�عودية يف ختام جولة 
خليجية قصرية، بأن الس�عودية ولبن�ان يريدان االنخراط 
بش�كل كامل من أجل »إعادة تواصل العالقة« بني البلدين 

يف أعقاب الخالف الدبلومايس األخري.
ووص�ل الرئي�س الفرن�يس الس�بت إىل الس�عودية إلجراء 

محادثات مبارشة مع ويل العهد األمري محمد بن سلمان.
ورأى ماك�رون أن اس�تقالة وزير اإلع�الم اللبناني جورج 
قرداحي، ستس�اهم باس�تئناف الحوار ب�ني لبنان والدول 

العربية عامة والسعودية بشكل خاص.
وأض�اف ماكرون أنه يأم�ل أن تس�اعد محادثاته مع ويل 
العهد الس�عودي األمري محمد بن سلمان يف حل الخالفات 
الت�ي أثارته�ا ترصيح�ات قرداحي، وأن يك�ون قادرا عىل 
إعادة إرشاك جميع دول الخليج مع لبنان ملساعدتهم عىل 

خروج لبنان من أزمته.

        بغداد / المستقبل العراقي

أوض�ح وزير النقل نارص الش�بيل، أمس 
الس�بت، س�بب توقف العم�ل بمرشوع 
التاكيس النه�ري، وفيما أك�د أن العراق 
اس�توىف جمي�ع متطلبات رف�ع الحظر 
األوروب�ي ع�ىل الط�ريان العراق�ي، أكد 
أن نس�ب اإلنجاز بم�رشوع ميناء الفاو 

ممتازة وال يوجد أي تلكؤ بالعمل.  
وق�ال الش�بيل، يف ترصي�ح صحفي، إن 
»ال�وزارة أكملت كل م�ا يتعلق بمرشوع 
التاك�يس النه�ري م�ن زوارق وأماك�ن 
انطالقه�ا لك�ن توقف املرشوع بس�بب 

شح املياه«.  
وحول مرشوع مين�اء الفاو الكبري، قال 

الش�بيل، إن »مخطط املرشوع اس�تنادا 
للعق�د املوقع م�ع الرشكة املنف�ذة دايو 
يتضم�ن إنجازه خ�الل مدة 3 س�نوات 
ونص�ف الس�نة، وق�د وع�دت ال�وزارة 
بإكم�ال العم�ل قب�ل امل�دة«، مؤك�داً أن 
»نسب اإلنجاز حتى اآلن ممتازة جداً وال 

يوجد أي تلكؤ يف العمل«.  
وأض�اف، أن »جمي�ع املبال�غ الخاص�ة 
بامل�رشوع للع�ام امل�ايض 2020 والحايل 
2021 تم توفريها«، مؤكداً أن »املرشوع 
متابع س�واء أكان من ال�وزارة بدءاً من 
الوزي�ر فصاع�دا، أو م�ن اللج�ان التي 
ش�كلت ملتابع�ة كل م�رشوع، وقد بدأت 
تظهر مالمح املش�اريع ألي زائر للميناء 
من ط�رق معبدة ونفق م�ن املحتمل أن 

ينجز وفتح املياه عىل الحوض املخصص 
نهاية هذا الشهر«.  

وبش�أن املوانئ يف البالد، أك�د الوزير، أن 
»موان�ئ أم ق�رص الش�مايل والجنوب�ي 
وأبو فلوس إضافة إىل األرصفة النفطية 
جميعه�ا تش�هد تط�وراً كبرياً ال س�يما 
املش�مولة ضمن القرض الياباني«، الفتاً 
إىل أن »ال�وزارة تع�ول عىل مين�اء الفاو 
الكبري وال�ذي تصل االعم�اق فيه اىل 20 
م�رتاً م�ا يعن�ي ضم�ان اس�تقبال أكرب 

البواخر«.  
وبخص�وص عبور الطائرات عرب األجواء 
العراقي�ة، أش�ار الوزي�ر، إىل أن »هن�اك 
زيادة متحققة يف عبور الطائرات خاصة 
بعد أن تم رفع الحظ�ر من قبل الواليات 

املتح�دة عىل ارتف�اع 35 فما فوق، حيث 
وص�ل الع�دد اىل اكثر م�ن 400 طائرة«، 
مضيفاً »وس�وف يت�م زي�ادة الطائرات 
يف  العال�م  كأس  افتت�اح  عن�د  العاب�رة 

قطر«.  
وع�ن الحظ�ر األوروب�ي ع�ىل الط�ريان 
العراق�ي، أوض�ح الش�بيل، أن »الحظ�ر 
وال�وزارة   ،2015 الع�ام  من�ذ  موج�ود 
وصلت إىل املراح�ل النهائية لرفعه حيث 
قدم�ت طلب�اً خ�الل الش�هر امل�ايض اىل 
االتح�اد األوروب�ي لرف�ع الحظ�ر ومن 
املؤمل أن يعقد اجتماع يف الش�هر الرابع 
من الع�ام املقب�ل التخاذ الق�رار بعد أن 

استوىف العراق كل املتطلبات«.  
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التعليم تعلن قرب إطالق بوابة التقديم للمنحة املجانية يف التخصصات الطبية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي، أمس الس�بت، اس�تعدادها 
إلط�اق بوابة التقدي�م اىل املنحة املجانية لتخصص�ات املجموعة الطبية يف 

الجامعات والكليات األهلية للعام الدرايس 2021/2022.
وذك�رت الوزارة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، أن »دائرة 
التعليم الجامعي األهيل أربع�ة خيارات أمام الطالب للتقديم اىل املنحة عرب 
بوابتها اإللكرتونية )www.pe-gate.org( يف تخصصات الطب العام وطب 

األسنان والصيدلة.
وتابع، أن »ضوابط التقديم اىل املنحة املجانية التي ستطلق يف غضون األيام 
القليل�ة املقبلة أن يكون الطالب من خريجي الفرع اإلحيائي للدورين األول 
أو الثاني ضمن السنة الدراسية الحالية وأن ال يقل معدل التقديم والتنافس 

اىل الطب العام عن 95% وال يقل عن 93% لطب األسنان والصيدلة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

بينم�ا قدمت الدول تعه�دات طموحة إلزالة 
الكرب�ون م�ن اقتصاداته�ا يف قم�ة املن�اخ 
»COP26« يف ترشين الثاني، يف جاسكو )يف 

اسكتلندا(، ظل العراق صامتاً.
تواج�ه الب�اد مش�كلة كب�رة. النف�ط هو 
رشيان الحي�اة القتصاده�ا، ليس فقط من 
أجل اإلي�رادات ولكن أيًض�ا كوقود ملحطات 

الطاقة ملعالجة النقص املزمن يف الكهرباء.
تش�كل ص�ادرات النف�ط الج�زء األكرب من 
امليزاني�ة الوطني�ة العراقي�ة، أكث�ر من 90 
يف املائة م�ن اإليرادات الس�نوية، ومعظمها 
ينف�ق عىل روات�ب القطاع الع�ام. هذا يرتك 

القليل إلنفاقه عىل الطاقة الخرضاء.
الع�راق اآلن عرض�ة للتخل�ف ع�ن الرك�ب: 
إىل  بالكام�ل  باالنتق�ال  دول�ة   35 تعه�دت 
املركب�ات الكهربائي�ة يف »Cop26«، وإعادة 
النظ�ر يف اتفاقي�ة باريس لع�ام 2015 التي 

صادق عليها العراق.
وتدعو أحدث اس�رتاتيجيات البيئية الوطنية 
للع�راق إىل خف�ض االنبعاث�ات بنس�بة 2 يف 

املائة فقط بحلول عام 2030.
يف غضون ذلك، تس�تدعي مش�اكل الكهرباء لدى العراق 
حلوالً عاجلة. ودفع االنقط�اع املتكرر للتيار الكهربائي 
حرك�ة احتج�اج وطني�ة قوبل�ت بالقوة خلف�ت مئات 

القتىل.
وم�ن املتوقع أيًض�ا أن يتضاعف عدد س�كان العراق إىل 
80 مليوًن�ا بحل�ول عام 2050، وهو الع�ام الذي حددته 
ع�رشات ال�دول كهدف لخف�ض انبعاثات الغاز بش�كل 

كبر، كجزء من اتفاقية باريس.
يعتمد هذا النمو السكاني الرسيع عىل عائدات النفط يف 

كل يشء من واردات الغذاء إىل أجور القطاع العام.
بالنس�بة لوزير الطاقة السابق لؤي الخطيب، يجب عىل 
الع�راق أن تك�ون أولوياته صحيحة، حت�ى لو كان ذلك 
يعني تنحية أهداف COP26 الخاصة بخفض االنبعاثات 

إىل الصفر الصايف بحلول عام 2050.
»ال ينبغ�ي أن نتجاه�ل التحديات الحالية واملس�تقبلية، 
مث�ل النقص الحاد يف الكهرباء وتقل�ص إمدادات املياه، 
فقط لتحقيق هدف ال يتناسب مع أولوياتنا. لذا، إذا كنا 
نتحدث ع�ن التهديدات الوجودية الت�ي تواجه البرشية، 
فيج�ب أن نتحدث أيض�اً عن التهدي�دات الوجودية التي 
تواجه العراق بناًء عىل أمنه القومي، قال الخطيب، وهو 
زميل متميز يف مركز سياس�ة الطاقة العاملية يف جامعة 
كولومبيا يف نيويورك، بحس�ب ما نقلت عنه صحيفة ذا 

ناشيونال.
كافح�ت الحكومات املتعاقبة لحل أزمة الطاقة، ويرجع 
ذلك جزئياً إىل أن الحكومة العراقية فش�لت يف تخصيص 
اس�تثمارات كافية لتحديث الش�بكة الوطنية أو تحفيز 

االستثمار الخاص يف هذا القطاع.
أدت االنهيارات املتكررة ألسعار النفط منذ عام 2014 إىل 
اس�تنفاد رأس املال االستثماري للعراق ملشاريع الطاقة 

املتجددة.
والح�ال ه�ذه، كي�ف يمك�ن للع�راق أن يحق�ق صفر 

انبعاثات؟ يبقى هذا سؤاالً مفتوحاً.
تبدو املش�اريع الخرضاء يف الباد مث�رة لإلعجاب ألنها 
تبدو ع�ىل الورق، بم�ا يف ذلك برامج الطاقة الشمس�ية 
وزراعة مايني أش�جار النخيل وإدخال تكنولوجيا أكثر 
كف�اءة لتولي�د الطاق�ة، بعي�دة كل البعد ع�ن أن تكون 

كافية.
كان التحول إىل الطاقة الشمسية عملية بطيئة، ويرجع 
ذل�ك جزئياً إىل قلق الرشكات األجنبية بش�أن مش�اريع 

الطاقة الكبرة يف العراق.
العدي�د من مش�اريع الطاقة الشمس�ية لم تغ�ادر بعد 

مرحلة التخطيط. ال يزال البعض اآلخر ناشًئا.
لكن مرشوع�ًا مع مصدر - التي يوج�د مقرها الرئييس 
يف اإلم�ارات العربية املتحدة - لرتكيب حوايل 1 جيجاوات 
من الطاقة الشمس�ية س�يكون خطوة مهمة إىل األمام 

ويمكن أن يلهم الثقة إلطاق مخططات مماثلة.
يف الوق�ت الح�ايل، يأتي ح�وايل 76 يف املائة م�ن إمدادات 
الكهرب�اء يف العراق م�ن حرق النفط، بينم�ا يوفر الغاز 
الجزء األكرب من الباقي. تمثل الطاقة الشمس�ية وطاقة 

الرياح حوايل واحد يف املائة.
كم�ا أن الغ�از الطبيعي وف�ر أيًضا، وه�و منتج ثانوي 
الس�تخراج النف�ط، ولك�ن الحص�ول علي�ه ومعالجته 
مكلف، حتى لو كان ذلك منطقياً من الناحية االقتصادية 

عىل املدى الطويل.
بدالً من التقاط الغ�از، تختار العديد من رشكات النفط 
حرقه، وهي ممارسة ملوثة للغاية ومهدرة للغاز تسمى 

الحرق.
يقول الخطيب إن اس�تمرار إهدار مورد ثمني مثل الغاز 
الطبيع�ي يمك�ن أن ي�يء ما يص�ل إىل أربع�ة مايني 

منزل.
»أعلم أن الحكومة الحالية ملتزمة بخفض نس�بة حرق 
الغ�از إىل الصفر بحلول عام 2025. لكننا رأينا أن أهداًفا 
مماثلة لم تتحقق. يف عام 2010، تعهدت الحكومة آنذاك 
بخف�ض حرق الغ�از إىل الصفر بحلول ع�ام 2015. لقد 
فاتنا ذلك. واليوم أضافوا خمس س�نوات أخرى عىل أمل 

تحقيق الهدف بحلول عام 2030.
عىل الرغم من تمس�ك الع�راق بجاذبية عائ�دات النفط 
وح�رق الهيدروكربون�ات لتوليد الكهرباء، فإن أس�باب 

دعم التحول األخرض العاملي أصبحت أكثر وضوًحا.
يصنف برنامج األمم املتحدة للبيئة العراق عىل أنه خامس 
دولة معرضة للخطر يف العالم من حيث انخفاض املياه 

وتوافر الغذاء ودرجات الحرارة القصوى.
وكلما زاد دفء العراق، ازدادت حاالت الجفاف املتكررة، 
مما يرفع ملوحة الرتبة إىل مستويات تجعل الحقول غر 

صالحة للزراعة.
م�ن املتوق�ع أن تس�جل الباد زي�ادة يف درج�ة الحرارة 
بمقدار درجتني مئويتني وانخفاضاً بنس�بة 9 يف املائة يف 
هط�ول األمطار بحلول ع�ام 2050، وفقاً لبوابة معرفة 
تغر املناخ، وهي مركز للمعلوم�ات والبيانات واألدوات 

املتعلقة باملناخ للبنك الدويل.

مثل هذا االرتفاع من ش�أنه أن يحطم الرقم 
القي�ايس للحرارة يف بغ�داد عند 51.8 درجة 

مئوية، والذي تم الوصول إليه يف 29 تموز.
س�تكون مس�تويات الحرارة هذه ال تطاق 
بالنسبة ملعظم الناس ويمكن أن تثبت القشة 
التي قصمت ظهر البعر للعراقيني املنهكني 

بالفعل من ضعف إمدادات الكهرباء.
الهدف النهائي التفاقية باريس هو الحفاظ 
عىل الزيادات يف ظاه�رة االحتباس الحراري 
إىل أق�ل م�ن درجت�ني مئويتني، به�دف 1.5 
درج�ة مئوي�ة، ودف�ع م�ا يقرب م�ن 200 
موق�ع، بما يف ذل�ك الع�راق، ملواكبة التحول 

العاملي الرضوري نحو التنمية املستدامة.
عم�ل عيل الام�ي مستش�اراً للبيئ�ة وتغر 
املناخ يف حكومات عراقية مختلفة وكان من 

.Cop26 بني الوفد العراقي الرسمي يف
ويتذك�ر كيف كان العراق اس�مه يف العربية 
الزراعي�ة  )أرض الس�واد( بس�بب األرايض 
الخصبة م�ع تجاوز الس�نوي لنهري دجلة 
والف�رات إيداع طبقات س�ميكة من الطمي 
الع�راق  الفيضي�ة  الس�هول  والط�ني ع�ىل 

الشاسعة.
»لقد فش�لت األمطار املوس�مية يف السنوات 
األخ�رة مقارن�ة بالعقود املاضية. ال أبال�غ عندما أقول 
إن لدين�ا ثاث�ة فصول م�ن الصيف الي�وم، حيث أصبح 
الش�تاء والربيع والخري�ف قصرًا ج�ًدا. أود أن أقول إن 
الجفاف أصب�ح أكرب تهديد للعراق وأمنه الغذائي اليوم« 

قال الامي.
ملعالج�ة املش�كلة، يش�ر االقتص�ادي العراق�ي م�ازن 
الش�يخ، ال�ذي أدار رشكات كب�رة يف الع�راق بما يف ذلك 
موتوروال وآسيا سيل، إىل أن الباد بحاجة إىل كبح جماح 
ال�دور املتس�لط للدولة يف قط�اع الطاقة، بس�جلها من 

البروقراطية والفساد.
وبدالً م�ن ذلك، قال إن�ه يتعني عىل الحكوم�ة أن تكون 
أكثر اس�تباقية يف دعوة املس�تثمرين املحليني واألجانب 

لتطوير االنتقال إىل االقتصاد األخرض.
»مفه�وم وج�ود مس�تثمر غ�ر موج�ود تقريًب�ا، كما 
تعلم�ون، نظام البناء والتش�غيل والتحويل هذا نادًرا ما 
يس�تخدم يف الع�راق«. وقال »الحكومة تري�د تمويل كل 

يشء وهذا خطأ«.
»لطامل�ا نصح�ت الحكوم�ات يف العراق بعدم اس�تثمار 
دوالر واح�د يف البنية التحتي�ة للطاقة ومحطات الطاقة 
الشمس�ية لاس�تغناء عن النف�ط. وقال إنهم م�ا زالوا 
يحاول�ون تمويل ه�ذه املش�اريع وأنا أق�ول لهم »ال«، 
مش�دًدا ع�ىل أن مس�تثمري القط�اع الخ�اص يجب أن 

يتحملوا الضغط.
بال������نس�بة للع�راق، ال يمك�ن له�ذا االنتق�ال إىل 
االستثمار الخاص يف الطاقة الخرضاء أن يأتي قريًبا بما 

فيه الكفاية.

»احلرارة ستقصم ظهور العراقيني«.. ومشاريع الطاقة املتجددة بال متويل.. واألمم املتحدة: بغداد على رأس املدن املعرضة للدمار

مستقبل قاتم: خطر البيئة هيدد العراق
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        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئي�س مجل�س ال�وزراء 
الس�يد مصطف�ى الكاظمي، أمس 
املتحدة  الوالي�ات  الس�بت، س�فر 
األمركي�ة يف الع�راق ماثي�و تول�ر 

والوفد املرافق له.
س�بل  يف  البح�ث  اللق�اء  وش�هد 
التع�اون والرشاكة  تعزيز مجاالت 

بني البلدي�ن، والتباح�ث يف آخر ما 
تشهده املنطقة من تطورات أمنية، 
والتاكيد عىل دور العراق املتنامي يف 
تعزيز األمن واإلس�تقرار اإلقليمي. 
كما بحث اللقاء التقدم الحاصل يف 
انه�اء الدور القتايل لقوات التحالف 
يف الع�راق وف�ق متبني�ات الح�وار 
دور  اىل  واالنتق�ال  االس�رتاتيجي، 

املشورة واملساعدة والتمكني.

رئيس الوزراء يبحث مع السفري األمريكي اهناء 
الدور القتايل لقوات التحالف يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أوضح وزير النقل نارص الش�بيل، أمس الس�بت، سبب توقف 
العمل بمرشوع التاكيس النهري، وفيما أكد أن العراق استوىف 
جمي�ع متطلبات رفع الحظر األوروبي عىل الطران العراقي، 
أكد أن نس�ب اإلنجاز بمرشوع ميناء الفاو ممتازة وال يوجد 

أي تلكؤ بالعمل.  
وقال الش�بيل، يف ترصيح صحف�ي، إن »الوزارة أكملت كل ما 
يتعلق بمرشوع التاكيس النهري من زوارق وأماكن انطاقها 

لكن توقف املرشوع بسبب شح املياه«.  
وحول مرشوع ميناء الفاو الكبر، قال الش�بيل، إن »مخطط 
امل�رشوع اس�تنادا للعق�د املوق�ع م�ع الرشكة املنف�ذة دايو 
يتضم�ن إنج�ازه خال مدة 3 س�نوات ونصف الس�نة، وقد 
وع�دت ال�وزارة بإكمال العم�ل قبل املدة«، مؤكداً أن »نس�ب 
اإلنجاز حتى اآلن ممتازة جداً وال يوجد أي تلكؤ يف العمل«.  

وأض�اف، أن »جميع املبالغ الخاص�ة باملرشوع للعام املايض 
2020 والح�ايل 2021 ت�م توفره�ا«، مؤك�داً أن »امل�رشوع 
متابع س�واء أكان من ال�وزارة بدءاً من الوزي�ر فصاعدا، أو 
من اللجان التي ش�كلت ملتابعة كل مرشوع، وقد بدأت تظهر 
مامح املش�اريع ألي زائر للميناء من طرق معبدة ونفق من 
املحتم�ل أن ينجز وفتح املياه ع�ىل الحوض املخصص نهاية 

هذا الشهر«.  
وبش�أن املوان�ئ يف الب�اد، أكد الوزي�ر، أن »موان�ئ أم قرص 
الش�مايل والجنوبي وأبو فلوس إضاف�ة إىل األرصفة النفطية 
جميعها تش�هد تطوراً كبراً ال سيما املشمولة ضمن القرض 
اليابان�ي«، الفتاً إىل أن »ال�وزارة تعول عىل ميناء الفاو الكبر 
والذي تصل االعماق فيه اىل 20 مرتاً ما يعني ضمان استقبال 

أكرب البواخر«.  
وبخص�وص عب�ور الطائ�رات عرب األج�واء العراقية، أش�ار 
الوزير، إىل أن »هناك زيادة متحققة يف عبور الطائرات خاصة 

بعد أن ت�م رفع الحظر من قبل الوالي�ات املتحدة عىل ارتفاع 
35 فم�ا فوق، حيث وص�ل العدد اىل اكثر م�ن 400 طائرة«، 
مضيفاً »وس�وف يت�م زيادة الطائ�رات العابرة عن�د افتتاح 

كأس العالم يف قطر«.  
وع�ن الحظر األوروبي عىل الطران العراقي، أوضح الش�بيل، 
أن »الحظ�ر موج�ود منذ الع�ام 2015، وال�وزارة وصلت إىل 
املراحل النهائية لرفعه حيث قدمت طلباً خال الشهر املايض 
اىل االتحاد األوروبي لرفع الحظر ومن املؤمل أن يعقد اجتماع 
يف الش�هر الرابع من العام املقبل التخاذ القرار بعد أن استوىف 

العراق كل املتطلبات«.  
وح�ول افتت�اح مرك�ز منظوم�ة الرب�ط املرك�زي للبوابات 
الجباي�ة  لتفعي�ل  الع�راق  مرائ�ب  عم�وم  يف  اإللكرتوني�ة 
اإللكرتوني�ة، أك�د الوزي�ر أن »العمل ال يزال جاري�اً والوزارة 
يف متابع�ة مس�تمرة له كونه الوس�يلة الوحيدة للخاص من 

الفساد يف جميع املرائب«.  

لش�ؤون  الداخلي�ة  وزارة  وكي�ل  بمتابع�ة 
الرشطة الفري�ق عماد محمد محمود،أعلنت 
الوكالة  أمس الس�بت، حصيلة اس�بوع من 
عملياتها االمنية يف عم�وم الباد، للفرتة من 

26/11/2021 ولغاية 3/12/2021.
بي�ان تلق�ت  العملي�ات بحس�ب   وج�اءت 

املستقبل العراقي نسخة منه، كالتايل: 
1.القبض ع�ىل 20 مطلقا للعي�ارات النارية 

والدكة العشائرية. 
2.القبض ع�ىل 59 حائزا عىل االس�لحة غر 

املرخصة 
3. القبض عىل 704 متسولني 

املحكومي�ة  ع�دم  وثيق�ة   444 4.اص�دار 
الداخلية 

املحكومي�ة  ع�دم  وثيق�ة   670 5.اص�دار 
الخارجية 

6. 60 قضية مضاهات لطبع االصابع 
7.القبض عىل 231 تاجراً ومروجاً ومتعاطياً 

للمخدرات 
8.طبع 17490 لوحة سيارة 

9.اصدار 13133 اجازة سوق 
10.اصدار 23644 سنوية سيارات 

11. 10 حاالت انسانية 
12. فض 1345 مشاجرة 

13.ضبط 50 عجلة مطلوبة 
14. 15 حالة تربع بالدم 

15.القبض عىل 8 رساق   
16. القبض عىل 76 حالة عنف أرُسي.

إىل ذلك،أعن�ت مكافحة اجرام بغداد االطاحة 
بافراد عصابة قاموا برسقة مخزن لاجهزة 

الكهربائية يف العاصمة.
وقال�ت املكافح�ة يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، إنه »بعدما اس�تنجدت 
مش�تكية بمف�ارز مكت�ب مكافح�ة اجرام 
الخرضاء حول تعرض داره�ا للرسقة، املعد 
يف  الكائ�ن  الكهربائي�ة  لاجه�زة  كمخ�زن 

منطقة حي الجامعة، تم تشكيل فريق عمل 
واالنتقال اىل محل الحادث«. 

وأضاف�ت، »بع�د التحري وجم�ع املعلومات 
الت�ي أثم�رت بالتوص�ل إىل الجناة الخمس�ة 
والقب�ض عليه�م، وضب�ط مجموع�ة م�ن 
األجهزة الكهربائية املرسوقة بمحرض ضبط 

أصويل«.  
واش�ارت املكافحة اىل »تدوين أقوال املتهمني 
باالع�رتاف ابتدائي�ا وصدق�ت قضائيا وقرر 
قايض التحقيق توقيفه�م وفق أحكام املادة 
443 م�ن قان�ون العقوب�ات وتقديمه�م إىل 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل«.

كش�فت وزارة الداخلية أمس السبت، 
ع�ن إجراءاتها ض�د تج�ار ومروجي 
املخدرات ،فيما أكدت القبض عىل 10 

آالف متهم.
 وقال مدير العاق�ات واالعام لوزارة 
الداخلي�ة ورئيس خلية االعام األمني 
اللواء س�عد مع�ن يف ترصيح صحفي 
إن« مكافح�ة املخدرات جهد حكومي 
كب�ر ،ووزارة الداخلية املتصدر األول 
يف املوض�وع لوج�ود مديري�ة عام�ة 
تخصصي�ة ،وه�ي املديري�ة العام�ة 
ملكافحة املخ�درات واملؤثرات العقلية 
»، مبين�اً أن« املديري�ة لها نش�اطات 
عديدة ،وهناك مئات النشاطات خال 

هذه السنة«. 
وأش�ار اىل أن« ال�وزارة تمكنت خال 
ال��10 أش�هر املاضية من ه�ذا العام 
من إلق�اء القبض عىل م�ا يقارب 10 
آالف مته�م يف جمي�ع أنح�اء الع�راق 
ع�ىل مس�توى املتعاط�ني واملروجني 
واملتاجري�ن، وهذا رق�م كبر يدل عىل 
النشاط الذي تقوم به األجهزة االمنية 
»تضاف�ر  رضورة  ع�ىل  مش�دداً   ،«
جمي�ع الجه�ود م�ع وزارة الداخلية 
ملكافح�ة ه�ذه اآلف�ة الخط�رة عىل 
املجتم�ع«. وأضاف أن« حمات وزارة 
ولديه�ا خط�ط  الداخلي�ة مس�تمرة 
يف املس�تقبل القري�ب، وس�يكون لها 
تأث�ر واض�ح وخطط عىل املس�توى 
البعيد، وس�يكون هناك تكاتف للجهد 
الحكوم�ي«، مش�راً اىل أن« املخدرات 
تدخل من الخ�ارج، واملنافذ الحدودية 

تعمل بجهد استخباري.

وزير النقل: أزمة املياه أوقفت مرشوع التاكيس النهري
العراق استوفى مجيع متطلبات رفع احلظر األوربي

وكالة شؤون الرشطة تعلن عمليات أسبوع: القبض عىل عرشات املطلوبني بقضايا خمتلفة
اطاحت بعصابة سرقت خمزن لالجهزة الكهربائية 

»منذ بداية العام«.. 
اللواء سعد معن :الداخلية تلقي القبض 

عىل 10 آالف متهم يف قضايا املخدرات

        البصرة / محمد الجابري

أك�د قائد العمليات ب�أن القوات األمنية أنه من خال الل�واء 36 اآليل ولواء 
مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ رشطة محافظة البرصة ومكافحة 
املخدرات، بارشت القوات األمنية عمليات تفتيش واسعة شملت إحياء أبو 
غريب ضمن قضاء املدينة وكذلك مناطق الحوافظ يف قضاء الدير ومناطق 

املعقل ودور الرشطة التابعة اىل مركز املحافظة.
وأشار قائد العمليات بأن القوات األمنية تمكنت من إلقاء القبض عىل عدد 
م�ن املطلوبني إثنني منهم ترويج املواد املخدرة كما تمكنت القوات األمنية 

من مصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة.
وأض�اف قائد العمليات أن القيادة وبالتنس�يق مع الحكومة املحلية تعمل 
عىل انشاء بنى تحتية ومنظومات أمنية من شأنها تقوية وتعزيز الجانب 

األمني واالستخباري يف املراقبة املستمرة لقاطع املسؤولية.

        البصرة / محمد الجابري

بغداد / املستقبل العراقي
رّصح الل�واء عبدالخال�ق طلعت ممث�ل حكومة اقليم كردس�تان يف غرفة 
عمليات التنسيق املش�رتك يف وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، بتوصل 
وف�د وزارة البيش�مركة إىل اتف�اق مع العمليات املش�رتكة أعىل س�لطة يف 
الجيش العراقي عىل رفع مس�توى التنس�يق يف محورين للتصدي لتنظيم 

داعش.
وق�ال اللواء طلعت، إنه تم االتفاق خال اجتماع عىل رضورة االس�تعجال 
يف اإلرساع بالتنس�يق بني قوات البيشمركة والقوات االمنية العراقية والتي 

تتعرض لهجمات داعش.
وأضاف أنه تم االتفاق عىل تعزيز التنسيق يف محوري دياىل وكركوك خال 

االجتماع، واملحاور االخرى ترتك لاجتماعات القادمة.
وتاب�ع الل�واء طلعت بالق�ول إن اجتماعات ج�رت يف اج�واء ايجابية وتم 
التأكيد عىل رضورة اإلرساع يف تفعيل غرف التنسيق املشرتكة بارسع وقت 

ممكن.
وتباح�ث وفد م�ن قوات البيش�مركة وقيادة العمليات املش�رتكة، يف وقت 

سابق، خطط مواجهة تنظيم داعش والتنسيق األمني.
وذكر بيان لقيادة العمليات املش�رتكة، أن »وفداً من البيش�مركة وصل اىل 
مقر قيادة العمليات املشرتكة يف العاصمة بغداد للتباحث والتنسيق االمني 
يف املناط�ق ذات االهتم�ام االمني املش�رتك ووضع خطط جدي�دة ملواجهة 

االعتداءات االرهابية«.
وأض�اف أن »نائب قائ�د العمليات املش�رتكة الفريق اول رك�ن عبد االمر 

الشمري استقبل الوفد االمني وبحثا سبل الحد من هجمات داعش«.
يأت�ي ه�ذا يف وقت تعرض�ت فيه قري�ة »خرضجيجة« بالق�رب من جبال 
»قرچوغ« يف مخمور اىل هجوم من قبل التنظيم املتش�دد س�قط عىل اثره 
10 ضحايا من قوات البيش�مركة وثاثة مدنيني إضافة إىل إصابة خمس�ة 

آخرين بجروح.
وأعلن تنظيم داعش مس�ؤوليته عن الهجوم الدامي يف بيان نرشه حساب 

تابع له بموقع »تليغرام«.
وكانت الحكومة املحلية، ومديرية الصحة يف محافظة أربيل عاصمة إقليم 
كردس�تان قد اعلنت يوم الجمعة ارتفاع حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم 

داعش بمخمور إىل 13 ضحية، و5 جرحى.
وندد رئيس إقليم كردس�تان نيجرفان بارزاني بالهجوم الذي شنه تنظيم 
داع�ش يف قض�اء مخمور والذي س�قط عىل إث�ره عدد م�ن الضحايا من 
املدني�ني وقوات البيش�مركة، داعي�ا إىل رضورة وضع ح�د نهائي ألعمال 

اإلرهابيني.
وأك�د رئيس حكومة إقليم كردس�تان مرسور بارزاني يف وقت س�ابق، أن 
تنظيم داعش أصبح تهديداً حقيقياً عىل حياة أهايل املناطق الكردس�تانية 
خارج إدارة اإلقليم، وذلك بعد ساعات من هجوم دام نفذه عنارص التنظيم 
عىل قرية بمحيط بلدة مخمور املتنازع، وأوقع ضحايا وجرحى من األهايل 

وقوات البيشمركة.
ويقع قضاء مخمور بالضبط ب�ني أربع محافظات يف العراق واملحافظات 

هي اربيل كركوك نينوى ومحافظة صاح الدين.

عمليات البرصة تعلن اعتقال مطلوبني ومصادرة 
أسلحة ضمن مناطق املحافظة الشاملية

نتائج اجتامع البيشمركة والعمليات املشرتكة:
رفع مستوى التنسيق يف حمورين

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا رئيس ائت�اف دول�ة القانون 
الس�بت،  أم�س  املالك�ي،  ن�وري 
الدول�ة  مؤسس�ات  »حماي�ة  إىل 
واملواطنني« يف ظل تكرار الهجمات 
»اإلرهابي�ة« ع�ىل نق�اط أمنية يف 

عموم العراق.
وقال املالكي، يف تدوينة عىل تويرت، 

االرهابي�ة  الهجم�ات  »تك�رار  إن 
املتزاي�دة ع�ىل النق�اط األمني�ة يف 
عموم الع�راق، وآخره�ا ما حصل 
من هجوم غادر يف اقليم كردستان 
تستدعي من قواتنا االمنية والقوى 
الش�عبية التح�رك رسيع�ا ملاحقة 
تلك الجماع�ات الظامية والقضاء 
عليه�ا وحماية مؤسس�ات الدولة 

وارواح املواطنني«.

املالكي يدعو حلامية مؤسسات الدولة 
واملواطنني من اهلجامت اإلرهابية
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    المستقبل العراقي / احمد عبد الصاحب كريم

اختتمت دائرة صحة بغداد الكرخ املؤتمر العلمي السنوي 
ال�دويل العارش و الذي عقد تحت ش�عار ) ملجتمع معاىف( 
برعاي�ة مدي�ر عام دائ�رة صحة بغ�داد الك�رخ الدكتور 
)جاس�ب لطي�ف ع�ي الحجام�ي( و عىل قاع�ات فندق 
باب�ل يف بغداد و بمش�اركة مجموعة كبرية من الرشكات 
الراعي�ة و اطب�اء و باحث�ن من جامعات و مؤسس�ات 
طبي�ة عراقي�ة مختلفة و مش�اركة دولي�ة و عاملية من 
الباحثن م�ن امريكا و بريطانيا و تركي�ا و اذربيجان و 
لبن�ان و فلس�طن و االطب�اء و الباحث�ن املغرتبن و تم 
تس�جيل )١٣٢( بحث علمي متنوع و اقامة ورش العمل 

و مجموعة من املحارضات العلمية 
واوض�ح املدي�ر املفوض لرشك�ة MPC ترك�واز و مكتب 
يونيفرس�ال العلمي الراعي و الداع�م البالتيني للمؤتمر 
االس�تاذ )يش�ار محمد سعيد( تعد مش�اركتنا و رعايتنا 

للمؤتم�ر رشف كب�ري و نح�ن م�ن الداعم�ن و الراعن 
للمؤتم�رات و الندوات العلمية بش�كل دائم التي تنظمها 
دائ�رة صح�ة بغداد الك�رخ و وزارة الصح�ة و مديريات 
الصح�ة يف جميع املحافظات مضيفا ” لدينا عدة وكاالت 

ملجموعة من الرشكات العاملية
م�ن   )Turkuaz Medical (M.P.C رشك�ة  تع�د  حي�ث 
الرشكات الرائدة يف مجال تصنيع املطهرات و املعقمات و  
املواد الطبية االس�تهالكية التي تالئم االستخدام يف جميع 
املؤسس�ات الصحية مثل املستش�فيات بكافة اقس�امها 
)صاالت العملي�ات ، العمليات الجراحي�ة ، غرف العناية 
املرك�زة ، ردهات الح�روق ، الط�وارئ ، ردهات املرىض ، 
املخت�رات ، العي�ادات االستش�ارية( و قط�اع الصناعة 
الدوائي�ة و غريه�ا م�ن املج�االت الطبية مضيف�ا تتميز 
الرشك�ة بخرة كوادره�ا العلمية و العملية الواس�عة يف 
اقسام االنتاج و البحث و التطوير الخاص بها حيث بدأت 
رشكة تركواز انتش�ارها و مبيعاتها ع�ىل الصعيد الدويل 

منذ عام ٢٠٠٤ لتغطي  اكثر من )١٢٥( دولة حول العالم 
و عىل مستوى خمسة قارات و بإسرتاتيجية اعمال تركز 
عىل جان�ب التصدير بنس�بة )٧٥ %( ، مؤكدا تم تصنيف 
الرشكة كواح�دة من اقوى ال�رشكات املصنعة للعالمات 
التجاري�ة الخاصة س�واء يف الس�وق املحلي�ة او الدولية 
من خ�الل تحقيقها ق�درات عالية يف البح�ث و التطوير 

و حصوله�ا عىل العديد من الش�هادات الت�ي جعلتها من 
اك�ر الرشكات املصنعة و املعتمدة للمنتجات التي تغطي 
جميع مجاالت االستخدام يف التطهري و التعقيم يف اوربا و 
املصنفة منتجاتها من ضمن املجموعات التي تقدم نتائج 
فعالة جدا يف قطاعات عدة مثل قطاع االس�تخدام الطبي 

)البرشي ، البيطري( و قطاع الصناعات الدوائية 
و اضاف س�عيد قمنا بتجهيز دائرة صحة بغداد الكرخ و 
اغلب مديري�ات الصحة و املستش�فيات يف عموم العراق 
باالجه�زة و املع�دات الطبي�ة و مواد التعقي�م و التعفري 
و باالخ�ص خ�الل ف�رتة تفيش جائح�ة كورون�ا و نحن 
مس�تمرين يف دعم املس�رية العلمية و رفد املستش�فيات 

باالجهزة و املعدات الطبية و االدوية و مواد التعقيم . 
و يف خت�ام املؤتم�ر ت�م تكري�م مجموعة م�ن االطباء و 
الباحثن و املختصن من كافة املالكات الطبية و الصحية 
و الس�اندة باالضافة اىل تكريم ممث�ي الرشكات الراعية 

بدرع املؤتمر.

صحة الكرخ ختتتم املؤمتر العلمي السنوي الدويل العارش
مبشاركة كربى الشركات العلمية الراعية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت رشك�ة دي�اىل العام�ة إنش�اء معمل 
مح�والت بأي�اٍد عراقي�ة بامتي�از من رشكة 

يابانية.
وق�ال مدير رشك�ة دياىل العامة عبد الس�تار 
»إنش�اء  إن  صحف�ي  ترصي�ح  يف  الجناب�ي 
معم�ل محوالت القدرة تم بأي�اد عراقية ذات 
ج�ودة عالية وامتياز من رشكة متس�وبييش 
الياباني�ة«، مبين�اً أن »املعم�ل بإمكانه س�د 

حاجة العراق من املحوالت«.
وأوضح أن »الرشكة لديها خطط مس�تقبلية 
»ديون�اً  أن  اىل  لتطوي�ر معامله�ا«، مش�رياً 
وزارة  بذم�ة  مرتتب�ة  للرشك�ة  مس�تحقة 

الكهرب�اء وبع�ض ال�وزارات األخ�رى تبل�غ 
قيمتها ٧٠ مليار دينار، وعدم س�دادها عطل 
الخط�ط التطويري�ة للرشك�ة يف س�د حاجة 
دوائ�ر الكهرب�اء لخدمة املواطن�ن يف جميع 

أنحاء البالد«.
من جهته، أكد مدير معمل محوالت القدرة يف 
الرشكة هيثم هادي مهدي أن »املعمل يعد من 
املعامل املهمة يف الرشق األوس�ط، حيث ينتج 
محوالت مختلفة الس�عات تبدأ من ٥NBA و 

.»« 6٣nva ٣١ وnva ١6  وnva ١٠ وnva
وأش�ار اىل أن »بع�د اتم�ام عملي�ة فح�ص 
املحولة يتم تسويقها اىل وزارة الكهرباء التي 
تعد الس�وق الرئيس إلنتاج املعمل، فضالً عن 
التس�ويق اىل وزارتي امل�وارد املائية والنفط«، 

الفت�ًا اىل أن »امل�واد األولي�ة متوف�رة وتص�ل 
اىل الرشك�ة بسالس�ة، اىل جانب اس�تحصال 
موافقة وزارة الصناعة لتشغيل مالكات بأجر 

يومي لسد النقص الحاصل يف املالكات«.
وأوض�ح أن »كمية اإلنت�اج يف معمل محوالت 
الق�درة 8٠٠ مي�كا يف الس�نة قابل�ة للزيادة 
بحس�ب الطل�ب، إذ يت�م إنت�اج محولت�ن يف 
الش�هر الواح�د وبواق�ع ٢٤ اىل ٣٠ محولة يف 

السنة«.
وتابع أن »س�عر املحولة، ارتفع بسبب تغيري 
س�عر رصف ال�دوالر، إذ يبل�غ س�عر املحولة 
)٣١NVA ( حالي�ا ٧٢6 ملي�ون دين�ار، أم�ا 
املحول�ة )YYV( فيبل�غ س�عرها مليار و6٤ 

مليون دينار«.

إنشاء معمل حموالت يف دياىل بأياٍد عراقية 
وامتياز ياباين

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة النقل عن آلية رفع العوائق 
البحرية قرب املوانئ، فيما أكدت رفع أكثر 
من ١٤٠٠ طن من الغوارق البحرية األسبوع 
املايض.وقال املتحدث باس�م رشكة املوانئ 
أنم�ار الص�ايف إن »قس�م االنق�اذ البحري 
التاب�ع للرشكة العام�ة للموان�ئ العراقية 
يق�وم بتنظيف جمي�ع القن�وات املالحية، 
س�واء ما يعيق املالحة أو ما يعيق الرس�و 
أو يشوه جمال القناة أو املدينة«، مبيناً أن 
»عملية االنتشال مستمرة حيث تم انتشال، 
خالل األس�بوع امل�ايض، غريق�ن بحرين 
األول بح�دود 6٠٠ ط�ن واآلخر 8٠٠ طن يف 
رأس نف�ق الحري�ر أو نفق املأم�ور الجديد 
ال�ذي تم حف�ره اىل مين�اء الف�او والرابط 

اىل مين�اء الفاو وأم ق�رص يف منطقة خور 
الزبري«.وأضاف، أن »قس�م االنقاذ البحري 
العراق�ي التابع للرشكة العامة مس�تمر يف 
عملية االنتش�ال حيث تم استخدام الرافعة 
)أب�و ذر( الت�ي تص�ل حمولته�ا اىل ٢٠٠٠ 
طن«،الفت�ًا اىل أن »الرافع�ة )أبو ذر( نادرة 
وال يوج�د منها يف منطق�ة الخليج العربي، 
وكذل�ك املنطقة العربية حي�ث تتميز هذه 
الرافعة بقدرات عالية تميزها عن الرافعات 
املوج�ودة يف الدول االقليمي�ة التي تصل اىل 
١٥٠٠ ط�ن بينم�ا الرافع�ة )أب�و ذر( ذات 
ق�درة عالية، وعادة ما يتم تش�غيلها لرفع 
الغوارق الكبرية مثل البواخر والس�احبات 
العالقة وغريها، أما الغوارق األخرى فهناك 
الرافع�ة )حمري�ن( وغريها م�ن الرافعات 

التي تقوم بمهمة رفع الغوارق البقية«.

»رفع أكثر من 1400 طن من الغوارق«.. 
املوانئ حتدد آلية رفع العوائق البحرية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت إدارة الرئيس األمريكي ج�و بايدن تمديد 
مهل�ة إعفاء العراق م�ن عملي�ة رشاء الكهرباء 
من اي�ران، وذلك وفًقا إلخط�ار غري عام حصلت 
عليه صحيفة »واش�نطن فري بيكون« والذي تم 

تقديمه إىل الكونغرس.
وبحس�ب الصحيفة، ان�ه يمنح اإلعف�اء العراق 
١٢٠ يوما أخرى ل�رشاء الكهرباء من ايران دون 
مواجهة عقوبات، يف الوقت الذي اس�تؤنفت فيه 
املحادثات النووية بن الواليات املتحدة وطهران. 
وح�ددت إدارة دونالد ترام�ب )الرئيس االمريكي 
السابق( اإلطار الزمني للتنازل يف محاولة إلنهاء 
ه�ذه املبيع�ات، لك�ن إدارة باي�دن جددتها ملدة 

أقصاها ١٢٠ يوًما. 
ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية األمريكية، 
قولها، بأنها حاولت »تسليم الجزء الرسي يومي 
الثالثاء واألربعاء، ٢٣ و٢٤ نوفمر، ولكن بس�بب 
إغ�الق مكات�ب الكونغ�رس فيما يتعل�ق بعطلة 
عي�د الش�كر لم تتمك�ن م�ن تحديد املس�تلمن 
املناس�بن«. وبس�بب ه�ذا التأخ�ري، ل�م يتل�ق 

الكونغرس املعلومات حتى يوم االثنن. 
وتزع�م وزارة الخارجية يف اإلخط�ار أن مبيعات 
الكهرب�اء اإليراني�ة إىل العراق تظ�ل »يف مصلحة 

األمن القومي للواليات املتحدة«. 
وبحس�ب اإلعفاء، فإن فش�ل الع�راق يف تقليص 
اعتم�اده ع�ىل الكهرب�اء اإليراني�ة »حّت�م ع�ىل 
الوالي�ات املتحدة التنازل عن العقوبات للس�ماح 

بهذه املبيعات«، كما ادعت الصحيفة.

متديد إعفاء العراق 
السترياد الكهرباء 

من ايران لـ 120 يومًا

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير امل�وارد املائية مهدي رش�يد الحمداني، أمس الس�بت، 
دور املجتم�ع الدويل لدع�م العراق للحصول ع�ىل حقوقه املائية، 
مش�دداً عىل رضورة تقاسم الرضر يف الفرتات الصعبة مع الدول 

املتشاطئة.
وذكر بيان لوزارة املوارد املائية، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، أن�ه »ضمن فعالي�ات )منتدى ح�وارات املتوس�ط ٢٠٢١) 
شارك وزير املوارد املائية مهدي رشيد الحمداني يف الجلسة عالية 
املس�توى بعن�وان )الطاق�ة النظيفة للجميع: ف�رص التعاون يف 

منطقة الرشق األوسط(«.
وش�دد الوزير، خ�الل فعالي�ات املنتدى، ع�ىل »رضورة مواجهة 
تحدي�ات التغ�ريات املناخية وآثارها الس�لبية عىل امل�وارد املائية 
املتمثلة بتزايد فرتات الجفاف وانتش�ار التصحر وارتفاع درجات 
الح�رارة وقل�ة األمطار م�ع تزايد الطل�ب عىل الطاق�ة والتنامي 
الس�كاني ،م�ا يحت�م عىل ال�دول املتش�اطئة تقاس�م الرضر يف 
الفرتات الصعبة ومد جس�ور التعاون وتب�ادل البيانات والتوصل 
اىل تفاهمات واتفاقيات دولي�ة ملزمة يف إطار القانون واألعراف 
الدولي�ة لتضمن حقوق الدول وخاصة منها التي تقع يف مصبات 

األنهر لضمان حصولها عىل املياه«.
وأك�د ع�ىل »أهمي�ة دور املجتمع ال�دويل لدعم الع�راق للحصول 
ع�ىل حقوقه املائية، يف ضوء التحدي�ات املذكورة وتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة يف ظل الرتابط بن املاء والغذاء والطاقة«.

وزير املوارد يشدد عىل دور املجتمع الدويل 
يف حصول العراق عىل حقوقه املائية

    بغداد / المستقبل العراقي

طمأن�ت وزارة الصحة بعدم تس�جيل أي حال�ة إصابة باملتحور 
الجديد من كورونا اوميكرون، مؤكدة اس�تعداداتها للتش�خيص 
واملعالج�ة.  وقال املتحدث باس�م الوزارة س�يف البدر يف ترصيح 
صحف�ي إن »الع�راق ق�ادر ع�ىل تش�خيص الس�اللة الجدي�دة 

اوميكرون بمختراته العامة التي قد تم تطوريها مؤخرا«.  
وأض�اف أن »ه�ذا املتحور لم يدخ�ل العراق حت�ى االن فال داعي 
للقل�ق والهلع ونقل االخبار غ�ري الدقيقة، ومن جهة اخرى نؤكد 

قدراتنا التشخيصية والعالجية واستعدادنا ألي متغري وبائي«,  
وأك�د الب�در »نح�ن االن أقدر مم�ا كنا قبل س�نة به�ذه الخرة 
الكبرية التي تول�دت لدى مالكاتنا واس�تمرار الحكومة العراقية 
بدعم االستعدادات الصحية واهمها زيادة عدد االرّسة املخصصة 
ملرىض كورونا«.  وبن أنه »حتى االن املعلومات متضاربة بش�أن 
اوميك�رون؛ الن العلماء بحاجة اىل وقت لدراس�ة الحاالت وليس 

من الواضح هل هو أخطر من باقي املتحورات أو ال«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضح املركز االعالمي ملجلس القضاء االعىل أن )محكمة االحوال 
الش�خصية( ملزمة بتصديق عقد ال�زواج الواقع خارج املحكمة 
بتوف�ر رشوط تعرض عىل القايض املخت�ص وال يجوز لها قانونا 
أن تمتن�ع عن ذلك.وأضاف املركز االعالمي أن »املادة العارشة من 
قانون االحوال الش�خصية رقم ١88 لس�نة ١9٥9 املعدل أشارت 
إىل رضورة تس�جيل عقد ال�زواج )تصديق ال�زواج الواقع خارج 
املحكم�ة امام رج�ل الدي�ن( يف املحكمة املختص�ة، كما وحددت 
يف الفق�رة )٥( منه�ا عقوبة الحبس مع الغرام�ة لكل رجل عقد 
زواج�ه خ�ارج املحكمة وبالتايل ف�أن القانون ن�ص عىل عقوبة 
جزائي�ة لكل رجل يتزوج خارج املحكمة، كما أن املادة التاس�عة 
/ ١ من قانون االحوال الش�خصية النافذ أشارت عىل عدم أحقية 
أي من االقارب أو االغيار أكراه أي ش�خص ذكر كان ام انثى عىل 
ال�زواج دون رضاه واعت�رت عقد الزواج  باالك�راه )باطال( اذا 
ل�م يتم الدخول، كما أش�ارت إىل عدم أحقي�ة املذكورين منع من 
كان اهال للزواج بموجب احكام القانون ».وكانت وسائل االعالم 
ومواق�ع التواصل االجتماعي تحدث�ت قبل عدة أيام عن موضوع 
)زواج الق�ارصات خارج املحكمة(، دعت فيها القضاء إىل تجريم 
العق�ود املرمة خ�ارج املحاك�م، ونبن أن املطالب�ات بخصوص 
هذا املوض�وع من اختصاص )الس�لطة الترشيعي�ة( باعتبارها 
الجه�ة املختصة بتعديل املواد القانونية النافذة الواجب تطبيقها 
م�ن القضاء، أو ترشيع قوانن تلغ�ي القوانن النافذة التي توجد 

مالحظات سلبية بخصوصها.

الصحة تصدر ترصحيًا جديدًا بشان الطفرة 
املتحورة من كورونا

القضاء يوضح بخصوص تصديق عقد 
الزواج الواقع خارج املحكمة

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف مرصف الرافدين، أمس الس�بت، حصيل�ة القروض التي منحت للمواطنن منذ ش�هر ترشين 
االول املايض.وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان »القروض 
الت�ي تم منحها وانجازها خالل ش�هر ترشي�ن االول املايض بلغت ٥٥٢ قرض�ا تنوعت ما بن قروض 
البناء والرتميم واملش�اريع الصغرية«. واشار املرصف اىل انه »تم منح ٤٧٣ قرضا للمشاريع الصغرية 

وانجاز منح ٤٠ قرضا للبناء والرتميم و ٣9 قرضا للبناء يف قطعة ارض والبالغة ٥٠ مليون دينار«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

نسقت وزارة الهجرة واملهجرين مع مركز 
دويل مخت�ص الع�ادة الالجئ�ن العراقين 
طوعا م�ن ٤ دول، بينما اعلنت تخصيص 
مبالغ لتس�هيل ع�ودة العالقن منهم عىل 

الحدود البيالروسية.  
وق�ال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة 
عي عباس جهاك�ري يف ترصيح للصحيفة 
الرس�مية، إن »تخصيص املبالغ للعراقين 
العالق�ن عىل الح�دود البيالروس�ية، جاء 
خالل مباحث�ات دولية اجرتها الوزارة مع 
بعث�ة االمم املتح�دة واملفوضية الس�امية 
لشؤون الالجئن، اسهاما يف حل ازمتهم«.

وتاب�ع أن�ه »ت�م خ�الل املباحث�ات ايضا، 
التأكي�د ع�ىل التعامل م�ع املهاجرين عىل 
الحدود البيالروسية والبولندية والليتوانية 
هن�اك، وف�ق املعاي�ري الدولي�ة، واح�رتام 
مبادئ حقوق االنس�ان، اضافة اىل تقديم 

الخدمات الواجب توفرها لهم«. 
وأك�د جهاك�ري أن »ال�وزارة تعم�ل ع�ىل 
تخفي�ف معان�اة الالجئ�ن والحفاظ عىل 
حياته�م وضمان تعامل تل�ك الدول معهم 
وفق القوان�ن واملعايري الدولي�ة«، منوها 
بان�ه »تم توجيه دع�وة اىل منظمات االمم 

املتحدة، من اجل دعمهم«.
وعىل الصعيد نفس�ه، أفاد الوكيل االداري 
لل�وزارة كريم النوري ب�أن »الوزارة تعنى 
دول  يف  العراقي�ن  بمل�ف  كب�ري  بش�كل 
املهج�ر، وتتابع اوضاعهم هن�اك مع تلك 
الدول، الس�يما بع�د مش�اركتها باملنتدى 
ال�دويل الس�تعراض الهجرة به�دف تعزيز 

الدور االممي لحل ازمة املهاجرين«. 
وأضاف انه »تم التنس�يق مع املركز الدويل 
 (ICMPD( الهج�رة  سياس�ات  لتطوي�ر 
لدعم املهاجرين وتوف�ري الظروف الالزمة 
لعودتهم طوعا من دول بيالروسيا وبولندا 

وليتوانيا والتفيا«.

الرافدين يكشف حصيلة القروض 
املمنوحة منذ ترشين االول املايض

اهلجرة تكشف عن تنسيق مع مركز دويل إلعادة 
الالجئني العراقيني طوعا من »4« دول

جملس اخلدمة ينشئ رابطًا جديدًا 
ملن فقد إيميل التقديم للتوظيف

جتارة احلبوب جتهز املطاحن بمئات األطنان 
من احلنطة لتأمني حصة الطحني العارشة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجلس الخدم�ة العامة االتحادي إنش�اء رابط جديد مل�ن فقد إيميل 
التقديم للتوظيف. وقال الناطق الرس�مي ملجل�س الخدمة العامة االتحادي 
وس�ام اللهيبي يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن »املجلس قبل 
انطالق اس�تمارة التوظي�ف دعا اىل حفظ االيميل وكلم�ة املرور للمتقدمن 
ألنه الوس�يلة الوحيدة ايل يتم التواصل بها منذ بداية التقديم ولغاية اجتياز 
املراحل«. وأضاف اللهيبي، أنه »بعد ارسال املسجات عر االيميالت الخاصة 
باملؤهلن تفاجأنا بعدد الذين ال يتمكنون من الدخول اىل حسابهم باستخدام 
االيمي�ل وكلمة مرور النظام بس�بب اهمالهم وعدم معرفتهم بآلية التقديم 
والتوجه اىل مكاتب االنرتنت لغرض ملء االستمارة مما أثر سلبا عىل طالبي 
التوظيف«. وأش�ار إىل أن »املجلس قد نبه س�ابقا بأهمية اس�تخدام ايميل 
فع�ال يعود للمتقدم وكذلك حفظ كلمة امل�رور ألن هذه املعلومات مطلوبة 
لفت�ح واجهة االختبار«، مبينا أن »املجلس قام بإنش�اء رابط جديد لغرض 

عرض تفاصيل اختيار املؤهلن«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة، أمس السبت، 
تسليم املطاحن الحكومية واألهلية 
يف املثن�ى والرفاعي مئ�ات األطنان 
من الحنطة لتأمن الوجبة العارشة 
من م�ادة الطحن ضم�ن مفردات 

السلة الغذائية.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة العامة 
لتج�ارة الحبوب، باس�م العكيي يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه إن »امل�الكات الفني�ة العاملة 

يف ف�رع محافظ�ة املثن�ى ب�ارشت 
تجهي�ز املطاحن بكمية )٢٥٠( طناً 
م�ن الحنطة، لتأم�ن لتأمن حصة 
الس�لة  مف�ردات  ضم�ن  الطح�ن 
الغذائية، تنفي�ذاً لتوجيهات الوزير 

عالء الجبوري«.
صومع�ة  »م�الكات  أن  وأض�اف، 
الرفاع�ي يف ف�رع ذي ق�ار، بارشت 
املطاح�ن  بتجهي�ز  االخ�رى  ه�ي 
االهلي�ة بالحنط�ة املحلية بس�لفة 
٢٥% االوىل م�ن مخص�ص الحص�ة 

العارشة بكمية )٥6١.٣8٠( طناً«.

النائب االول ملحافظ البرصة يفتتح مدرسة 
ذات معايري دولية يف قضاء املدينة

    البصرة / صفاء الفريجي

افتتح النائب االول ملحافظ البرصة املهندس 
محمد طاهر التميمي، أمس السبت، مدرسة 
املدين�ة ذات املعاي�ري الدولي�ة، وذل�ك ضمن 
م�رشوع ال��� )٢٠( مدرس�ة دولي�ة الذي 
تبن�ت افتتاحه�ا الحكومة املحلي�ة يف مركز 
املحافظ�ة واقضيته�ا ونواحيه�ا وبارشاف 

مبارش من قبل املهندس محمد التميمي.
وقال النائ�ب االول للمحافظ خ�الل افتتاح 
مدرسة املدينة ان »هذه التجربة هي تجربة 
اوىل ع�ىل مس�توى الع�راق من خ�الل تبني 
الحكومة املحلية ملحافظة البرصة يف ادخال 
املعاي�ري الدولية مل�دارس حكومية ومناهج 

دولي�ة وتدريب املعلم�ن من خ�الل الوكيل الحرصي 
لالدفانس ايد ) كوكنيا(«.

ولف�ت النائب االول للمحافظ ان »الهدف من املرشوع 
هو خلق جيل واعي ومتطور وقيادي ملستقبل العراق 

ينبثق منه العلماء واملفكرين واالكاديمين«.

إلزم املعلمني بلقاح ضد »كورونا«

حمافظ بغداد يوجه بإزالة التجاوزات عىل األرايض 
املخصصة لبناء املدارس

    بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

وجه محافظ بغداد املهندس محمد جابر العطا، 
أمس الس�بت، بإزالة التج�اوزات الحاصلة عىل 
االرايض التابع�ة ملديري�ات الرتبية، واملخصصة 

لبناء املدارس.
واكد املحافظ، خ�الل اجتماع عقده مع مديرو 
مديري�ات الرتبي�ة يف بغ�داد، بحض�ور النائ�ب 
الفني الس�يد عي العيث�اوي، ومعاون املحافظ 
لش�ؤون الرتبي�ة اركان البيات�ي، ال�زام مديري 
الوحدات االدارية، برفع التجاوزات »وإن كانت 
س�كنية« عىل االرايض التابعة ملديريات الرتبية، 
واملخصص�ة لبن�اء امل�دارس، بالتنس�يق م�ع 

املديريات.
واوعز العطا بربط ش�عبة االبنية املدرس�ية يف مديريات 

الرتبي�ة، بقس�م الهندس�ة التاب�ع اىل محافظ�ة بغداد، 
فضال عن توجيه العمل بانجاز املباني املدرس�ية، ضمن 

املواصف�ات املطلوبة م�ن وزارة التخطيط، مع 
مراعاة توفري مولدة لكل مدرس�ة، س�عة ٢٥٠ 
kv، كذلك س�بلت لكل صف، ومحولة كهربائية، 
م�ع وضع ٢١ رحل�ة لكل صف، وانش�اء غرفة 
للح�ارس االمني، ومنزل مكون من غرفتن مع 

خدمات. 
وشدد محافظ بغداد عىل رضورة إلزام املالكات 
الرتبوي�ة، باخذ لق�اح كورونا، ابت�داًء من يوم 
االحد املقبل، تحس�با من تفيش جديد للجائحة، 
حس�ب التعليمات الص�ادرة من اللجن�ة العليا 
للصحة والس�المة الوطني�ة، مؤكدا عىل أهمية 
منع دخول  اي ش�خص اىل املدرس�ة، ال س�يما 
املتمثلة بنش�اطات وج�والت منظمات املجتمع 
املدني، حفاظا عىل الطلب�ة والتالميذ والهيئات 

التدريسية بالوقت الحارض.
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار الثانية 
اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 
2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية الكوفة او اللجنة خالل 
)15( ي�وم تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا مع�ه التامينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون 
انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن البالغة )15 ( يوم يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية س�تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف 

املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنسية 

العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر 

لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجنة البي�ع وااليجار الثاني�ة ملحافظة النجف االرشف ع�ن اجراء املزايدة العلني�ة لتأجري االمالك   
املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )سنة واحدة ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار 
اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب باالش�راك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  
مراجع�ة بلدية الكوف�ة او اللجنة خالل )15( يوم تب�دء من اليوم التايل لنرش االع�الن يف احدى الصحف 
املحلية مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين 
الش�اغلني للعق�ار الذين يرغب�ون بالدخول اىل املزايدة يح�ق لهم دفع مبلغ ال يقل ع�ن 50% من القيمة 
املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ 
النج�ف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن البالغة )15 ( يوم يف الساعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش 

واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن + شهادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد 

بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 
يل�زم اصح�اب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهن�ة عند الدخول 

باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

حمافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة 

قسم االرايض واملساحة 
سكرتارية جلنة املزايدات العلنية 

اعالن
تعل�ن مديرية زراعة النجف االرشف قس�م االرايض واملس�احة عن توفر املس�احات 
املدرج�ة اوصافها ادناه لغرض تاجريها باملزاي�دة العلنية وفقا الحكام القانون 21 
لسنة 2013 للتعاقد حسب قانون 35 لسنة 1983 فعىل الراغبني باالشراك باملزايدة 
تقديم طلباتهم اىل هذه املديرية مستصحبني معهم التامينات االولية البالغة )%20( 
من القيمة املقدرة للدونم الواحد وس�وف تجري املزايدة )املناداة( بعد انتهاء الفرة 
املنصوص عليها يف الفقرة )خامس�ا( من القان�ون اعاله البالغة ثالثون يوما والتي 
تب�دا من الي�وم التايل لنرش االع�الن ويف مقر مركز مديرية الزراع�ة حرصا ويف تمام 

الساعة العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن 
مواصفات االرض :

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   
املدرج�ة تفاصيله�ا ادناه والعائدة اىل بلدية )الكوفة ( وملدة  )س�نة واحدة ( وفقا الحكام قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشراك باملزايدة ممن تتوفر فيه 
ال�رشوط املطلوبة  مراجع�ة بلدية الكوفة او اللجن�ة خالل )15( يوم تبدء م�ن اليوم التايل لنرش 
االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة بأس�تثناء املستأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع 
مبلغ ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل 
ما جاء بالقانون انفا وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 
وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري م�ن مدة االعالن البالغة )15 ( يوم يف الس�اعة )الحادية عرشة 
صباحا( يف ديوان )بلدية الكوفة( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف 

اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد سكن + 

شهادة الجنسية العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاري�خ تصديق قرار االحالة لغرض 

تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظ�ة النج�ف االرشف / مكت�ب الس�يد املحاف�ظ املرق�م 10881 يف 
2014/9/28 يل�زم اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة 

املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم

العدد : 17281
التاريخ : 2021/12/2

منعم شهيد حسني
مدير زراعة النجف االرشف /وكالة

السعر 
للدونم مواصفات االرض المقاطعة القطعة  المساحة /

دونم ت

750 دينار 
وهي ارض صحراوية ال تتوفر لها 
الحصة المائية  وغير مستغلة حاليا  
وال يوجد فيها مغروسات اومنشئات 

ثابتة 

/1
الشبكة 

جزء 
من 2 1500 1

750
وهي ارض صحراوية ال تتوفر لها 
الحصة المائية  وغير مستغلة حاليا  
وال يوجد فيها مغروسات اومنشئات 

ثابتة 

/1
الشبكة 

جزء 
من 2 1500 2

750
وهي ارض صحراوية ال تتوفر لها 
الحصة المائية  وغير مستغلة حاليا  
وال يوجد فيها مغروسات اومنشئات 

ثابتة 

/1
الشبكة 

جزء 
من 2 1500 3

العدد / 313
التاريخ 2021/11/28

الموقع المساحة رقم الملك )القديم / الجديد( جنس الملك ت

قرب مسجد الكوفة )3×5(م
-406/)42/275(-405/)42/277(
-408/)42/285(-407/)42/283(
410/)42/283(-409/ 42/278(

حوانيت 1

-- )3×3(م بال/656 كشك+مساحة مضافة 2

قرب المحكمة  )2×3(م 1112/5 كشك 3

قرب محطة المعالجة )2×3(م 2 كشك 4

عمارة البلدية / شارع السكة )9×9(م 89/11 شقة سكنية  5

شارع السكة  )13×5,6(م 104/2 شقة سكنية  6

شارع السكة  )3,6×2,2(م 116/)1/54( حانوت 7

شارع السكة  )8,5×2,6(م 120/)1/62( حانوت  8

سوق المتنبي )3×4(م -682/15-681/14-677/10-670/3
689/22-688/21-684/17 حوانيت  9

واجهة مخزن البلدية )3×4(م
-502/)63/15(-500/)63/9(
-504/)63/11(-503/)63/13(

508/)63/3(-507/)63/5(-506/)63/7(
حوانيت  10

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك )القديم / الجديد( جنس الملك ت
عمارة البلدية / شارع 

السكة )9×9(م 89/11 شقة سكنية 1

شارع السكة )13×5,6(م 104/2 شقة سكنية 2
شارع السكة )8,5×2,6(م 120/)1/62( حانوت 3

عمارة البلدية / شارع 
السكة )3×3(م -41/47-17/20-16/19-5/5

72/93-69/90 حوانيت 4

عمارة البلدية / شارع 
السكة )3×6(م -14/17-13/16-12/15

24/27-22/25-20/23 حوانيت 5

عمارة البلدية / شارع 
السكة )4,7×3(م 83/105 حانوت 6

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الموقع المساحة رقم الملك )الرقم القديم / الرقم الجديد( جنس 
الملك ت

حي ميسان على القطعة 
3/14265 )3×4(م 718/21-702/5 حوانيت 1

حي ميسان على القطعة 
3/31411 )3×4(م 731/7 حانوت 2

الكراج الموحد )4×6,25(م 287/9-288/8-5أ/289 حوانيت 3
الكراج الموحد )8×6(م 295/7 حانوت 4
الكراج الموحد )4×6(م 7أ/296 حانوت 5
الكراج الموحد )11×3,8(م 300/2 طارمة 6

علوة االسماك )3×4(م

 -334/ )65/290(-324/)65/282(
-337)65/294(-336/)65/286(-335/)65/288(

-343/)65/298(-342/36-341/35
-346/)65/304(-345/)65/302(-344/)65/300(
-353/)65/306(-352/)65/308(-351/)65/310(

355/)65/320(-354/29

حوانيت 7

العدد / 312
التاريخ 2021/11/23

العدد / 314
التاريخ 2021/11/28

الدكتور 
حسن عيل فاضل املحمودي

مدير ناحية العباسية
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
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عالن للمرة الثانية 
نظرا لعدم استجابة الرشكات يف االعالن االول ملعايري التاهيل والرتسية

مناقصة عامة رقم ) 2021/14/143(
اسم املناقصة )انشاء ملعب سعة 5000 متفرج يف قضاء احلي ( 

ضمن مشاريع تنمية االقاليم لسنة 2019 وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية تبويب 23-4-9-4-1-55-2
1.يرس ديوان محافظة واسط / قسم العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم لعمل )انشاء ملعب سعة 5000 متفرج يف قضاء الحي ( وبكلفة تخمينية) 10,195,728,500( 

دينار عراقي وبمدة أنجاز )720( يوم من تأريخ املبارشة. 
2. إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل( .

3. فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني ذات التصنيف ) ثالثة انشائي( نافذة والرشكات العامة وكذلك الرشكات العربية واألجنبية املتخصصة يف الحصول عىل 
معلومات إضافية االتصال بـــ ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خالل ) أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.

4.  متطلبـات التأهيـل الفنيـة واملاليـة املطلوبة : خربة عامة )تقديم عمل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 سـنوات قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة ( -  خـربة تخصصية بمبلغ )7,137,009,950(دينار 
ومعدل اإليراد السـنوي :) 5,168,667,920( دينار والسـيولة املالية املطلوبة)1,274,466,062( دينار باإلضافة إىل املعايري املحددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم 

العطاء بجميع ما ورد فيها .
5.يتم تقديم تعد خطي بعدم وجود عقود مربمة مع الرشكة من أي جهة تعاقدية حكومية تم االخفاق يف تنفيذ التزاماتها وادى اىل سـحب العمل او تلكأ فيها وعدم وجود مشـاريع مختلف عليها ومعروضة 

امام القضاء للنظر بها ولم تحسم بعد يف كافة املؤسسات الحكومية سواء يف املحافظة او خارجها .
6.عىل  مقدم العطاء تقديم عدد املشـاريع التي بعهدته و الغري منجزة  ونسـب انجازها وللجنة التحليل اسـتبعاد العطاء متى ما رأت بان عدد املشاريع التي بعهدة الرشكة تجعلها غري قادرة فنيا وماليا عىل 

تنفيذ هذا املرشوع .
7.عىل الرشكات تقديم ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

8.املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتشـمل جنسـية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشـطته الجديدة ، مدرج  يف القائمة السـوداء أو مدرج يف قائمة الرشكات 
املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات العامة أو استنادا إىل قرار صادر من قبل األمم املتحدة / مجلس االمن للمشاركة يف املناقصات ,  ال يوجد تضارب 

يف املصالح،الرشكات العامة الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.

ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية )واملسـجلة( يف وزارة التجارة/دائرة تسـجيل الرشكات تقديم شـهادة تأسـيس  الرشكة ويف حالة كونها غري مسـجلة يف العراق تقديم ما يثبت 
تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السفارة  العراقية أو امللحقية التجارية العراقية يف ذلك البلد.

رابعا – كتاب عدم املمانعة من االشرتاك يف املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العامة للرضائب  معنونه  إىل محافظة واسط / قسم العقود.
خامسا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .

9.بإمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق املناقصة اعتبارا من أخر نرش لإلعالن بعد تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واسـط /  سـكرتري لجنة فتح العطاءات ( لغاية 16/ 2021/12  السـاعة 
12 ظهرا وهو )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة )250000( مائتان وخمسون ألف دينار غري قابلة للرد, علما بان العطاءات املتأخرة  بسوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور 
مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع املحافظة / ديوان محافظة واسط / قاعة لجنة فتح العطاءات ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم 

) الخميس ( املصادف 16/ 2021/12.
10.كل العطاءات يجب إن تتضمن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو سفتجة ( وبمبلغ )102,000,000( مائة اثنان مليون دينار عراقي (  معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة 
واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكرتوني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال 
تقل عن )120( مائة وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( ويجب 

ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكرتونية ويستبعد العطاء يف حال كون خطاب الضمان غري داخل يف املنصة االلكرتونية .
11.إن مدة نفاذ العطاء )90( تسـعون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او بصيغة تفويض  وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل  أو بصيغة 
شهادة تسجيل الرشكة )شهادة تأسيس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها (  كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم 

مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة .
12.عـىل مقدم العطاء تقديم الحسـابات الختامية الرابحة ألخر سـنتني املتتاليتني والتي تسـبق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل محاسـب قانوني معتمـد ويف حالة عدم امتالك الرشكة 

الحسابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني والتي تسبق عام 2014 .
13.إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14.يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية( بكافة أقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض  مراعاة  ذلك عند التقديم   .
15.عىل مقدم العطاء ملئ االسـتمارات الخاصة بالقسـم الرابع من الوثيقة وتقديم ما يثبت املعلومات التي تم تدوينها من قبله وتقديمها يف العطاء مع كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله عىل 

جميع صفحاتها .
16.ال يرتتب اي اثر تعاقدي عىل االعالن اعاله وتلغى يف حالة عدم استكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او خسارة نتيجة ذلك . 

17.يف حالة تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم اسـتيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشـرتك دون النظر اىل الرشيك االخر اسـتنادا اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة 
/قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .

18.يتم تنفيذ املرشوع وفقا للكشوفات الفنية واملخططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات ورشوط ومواصفات .
19.لجهة التعاقد الغاء اجراءات االعالن يف اي وقت وليس ملقدمي العطاءات املطالبة باي تعويض .

20.إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
21.يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

مع التقدير

Public Tender Announcement for Tender No: 029-SC-21-EBS
Providing logistics service for EBS Project

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws 
of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, 
Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Providing logistics service for EBS Project
Tender No.: 029-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor to execute project Providing logistics service for EBS 
Project. Contractor should provide mentally and physical healthy employee with reliable working skill to finish 
Catering and Housekeeping service as logistics Contractor for the job arranged by company. 
For more details, please refer to ITB document.
Part Two: Purchase the ITB:
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ni 
Dawei nidawei@ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass with one day advanced. please submit USD 100.00 
to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB documents, 
should be with the following documents for the company:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, Social securities etc. 
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email)
D: One person can only represent one company
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately 
before the deadline 4:00 PM Dec 22nd, 2021 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nah-
rawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and 
compile).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read 
and compile).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform 
the C&P Dept. 7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding 
date. 
Contract Person: Mr. Ni Dawei Email: nidawei@ebspetroleum.com.
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announce-
ment.

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

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

العدد: 17895
التاريخ: 2/  12/  2021

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

م/ قرار دمج رشكات حمدودة
قدمـت رشكـة العـقد للتوســط ببـيـع ورشاء العمــالت االجنبية املحـدودة قرارهـا املؤرخ يف 

2021/11/28
و رشكـة العـاس للتوســط ببـيـع ورشاء العمــــالت االجنبيـة املــحدودة قرارهـا املؤرخ يف 

2021/11/28
و رشكـة اللقــاء للتوســط ببـيع وشــراء العمـــالت االجنبيـة املــحدودة قرارهـا املؤرخ يف 

2021/11/28
و رشكـة الرصافة للتوســط ببـيـع ورشاء العمـــالت االجنبيـة املــحدودة قرارهـا املؤرخ يف 

2021/11/28
و رشكـة الفوارس للتوســط ببـيـع ورشاء العمـــالت االجنبيـة املــحدودة قرارهـا املؤرخ يف 

2021/11/28
و رشكـة االصـهـب للتوســط ببـيـع ورشاء العمــالت االجنبيـة املــحدودة قرارهـا املؤرخ يف 

2021/11/28
و رشكـة املنطلـق للتوســط ببـيـع ورشاء العمـــالت االجنبيـة املــحدودة قرارهـا املؤرخ يف 

2021/11/28
و رشكـة السـاقـب للتوســط ببـيـع ورشاء العمــالت االجنبيـة املــحدودة قرارهـا املؤرخ يف 

2021/11/28
و رشكـة االصنـاف للتوســط ببـيـع ورشاء العمــالت االجنبيـة املــحدودة قرارهـا املؤرخ يف 

2021/11/28
و رشكـة القطــا للتوســط ببـيـع ورشاء العمـــــالت االجنبية املــحـدودة قرارها املؤرخ يف 

2021/11/28
املتضمنة املصادقة عىل دمجها بشــركة )رشكة العـقد للتوسـط ببـيع ورشاء العـالت االجنبية 

املحدودة(
والتـي وافقت هي االخرى عىل الدمـج بموجـب قرارها املـؤرخ يف 2021/11/28 لتبقى الرشكة 
االخـرية محتفظـة بشـخصيـتها املعنـويـة وتعديـل  عـقد تأسيسـها بما فيه اسـمـها وعـقد 
التأسـييس ليصـبح اسـمها كاآلتي : )رشكـة العـقد للتوســط ببـيع ورشاء العــالت االجنبية 

املحدودة(
اني مسـجل الـرشكات صادقـت عـىل التعـديـل والدمـج الرشكات اعـاله وبالكيفيـة املبينة يف 
القـرارات اعاله عىل ان ينـرش طبقاً ألحكام املـادة ) 150/ ثالثاً ( من قانون الرشكات رقم )21( 

لسنة 1997 املعدل.
كتب يف بغـداد يف اليوم السادس والعرشون من شهر ربيع الثاني لسنة 1443 هــ

واملوافــق لليـوم االول من شهر كانون االول لسنة 2021 مـــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 
العدد : 303 / ش / 2021 
التاريخ : 2 / 12 / 2021 

اعالن 
اىل املدعى عليه / حسني محسن عيل 

بالنظـر ملجهولية محل اقامتك حسـب اشـعار 
املختـار ملنطقة قرية العطـريه الرشقي – عليه 
تقـرر تبليغـك بالحضور امـام هـذه املحكمة 
بصحيفتـني محليتني يوميتني بالدعوى املرقمة 
اعاله واملقامة من قبـل املدعية ) اقبال يعقوب 
عـذاب ( التي تطلب فيهـا التفريق للهجر والتي 
موعـد مرافعتهـا يـوم 9 / 12 / 2021 الثامنة 
صباحـا ويف حالة عدم حضورك او ارسـال من 
ينوب عنك قانونا سـوف تجـري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول .
القايض 

عمر كاظم كريم 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعالن 

اىل الرشيك / محمد عيل داخل 
اقتـى حضورك اىل صندوق االسـكان العراقي 
/ وذلـك لتثبيـت اقـرارك باملوافقـة عـىل قيام 
الرشيك السيد )سجاد محمد عناد ( بالبناء عىل 
حصته املشاعة يف القطعة املرقمة )4038 / 2( 
مقاطعة )4/حميضة( لغرض تسـليفه قرض 

االسكان . 
وخالل مـدة اقصاها خمسـة عرش يـوم داخل 
العراق وشـهر خارج العراق مـن تاريخ العراق 
وشـهر خـارج العراق مـن تاريخ نـرش االعالن 
وبعكسـه سـوف يسـقط حقـك يف االعـرتاض 

مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي

اىل الرشيك / سـهام سـلطان بايش توجب 
االسـكان  صنـدوق  اىل  الحضـور  عليـك 
العراقـي فرع النجف وذلـك لتثبيت اقرارك 
باملوافقـة عىل قيام رشيك مسـلم جاسـم 
عبد بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة 
الحمـاد  خـان   )116  /  3043( املرقمـة  
خالل مدة خمسـة عرش يوما داخل العراق 
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن 
وبعكسـه سوف يسـقط حقك باالعرتاض 

مستقبالً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجلس القضاء االعىل 
رئاسـة محكمـة اسـتئناف صـالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد : 363 / ش / 2021 
التاريخ : 1 / 12 / 2021 

م / تبليغ املدعى عليه ) محمد عبد الرسول 
رحيم ( 

اقامت املدعية ) عهود طه ياسني ( الدعوى 
الرشعية املرقمة 363 / ش / 2021 والتي 
تطلـب فيهـا دعوتـك للمرافعـة والحكـم 
بالتفريق القضائي وملجهولية محل اقامتك 
حسب اشعار املختار واملرفق بكتاب مركز 
رشطة السـالم بالعدد 2937 يف 16 / 11 / 
2021 لذا تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليتـني رسـميتني للحضـور امـام هذه 
املحكمة بتاريخ 12 / 12 / 2021 الساعة 
التاسـعة صباحـا وعند عدم حضـورك او 
ارسـال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

حازم محمد احمد

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لحصول حالة كرس قرار بالتاجري
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط وللمرة الثانية عن تاجري االمالك املدرجة اوصافها 
يف ادنـاه والعائـدة اىل مديرية بلدية البشـائر وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسـنة 
2013 فعـىل الراغبني باالشـرتاك يف املزايدة العلنيـة مراجعة مديرية بلدية البشـائر خالل فرتة )7( 
سـبعة ايام  تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغـة )30%( مـن قيمة الضم االخري  بصك مصدق او نقدا وسـتجري املزايـدة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن يف مقر مديرية البلدية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( واذا صادف يوم املزايدة 
عطلة رسـمية تكون املزايـدة يف يوم العمل  الذي يليه ويتحمل من ترسـو عليه املزايدة اجور النرش 
واالعالن وكافة املصاريف االخرى وعىل املسـتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم 

االلتزام بكافة التعليمات والضوابط والرشوط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

اعالن 
اىل الرشيكة / فريال حسني سلمان 

اقتى حضورك اىل بلدية التاجي السـتخراج اجازة بناء عىل العقار 
املرقم 12338 / سبع البور .

الرشيك 
عيل عبد الكريم كاظم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين 
دار القضاء يف بلد 
محكمة جنح بلد 

العدد : 133 / ج / 2019 
التاريخ : 28 / 11 / 2021 

اعالن 
اىل املتهم الهارب / ليث ابراهيم عبد الرزاق هادي العبادي 

احال السـيد قايض محكمة تحقيق بلد بموجب قرار االحالة بالعدد 
85 / غـري موجـزه / 2021 يف 29 / 3 / 2021 الجـراء محاكمته 
غيابيا وفق املادة 456 من قانون العقوبات رقم 111 لسـنة 1069 
والتـي فيها املشـتكي ) رؤوف عيل عبد الكريـم ( وملجهولية محل 
اقامتـك تقرر تبليغـك اعالنا بالصحف املحليـة للحضور امام هذه 
املحكمـة صبـاح يـوم 20 / 1 / 2022 ويف حالـة عـدم حضـورك 

ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

مكي حسن سعيد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فقدان 

فقدت منـي الهوية الصادرة مـن وزارة الكهربـاء – رشكة توزيع 
كهرباء بغداد باسم / عيل كريم شالش – فمن يعثر عليها تسليمها 

اىل جهة االصدار .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية العراق

مجلس القضاءاألعىل
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية

محكمة بداءة الحي
العدد:583 /ب/2021

اىل املدعي عليه/ حسني خضري سعد
اقام املدعي )عزيز محمود دنيف(

امـام هـذه املحكمة الدعـوة البدائيـة املرقمـة اعاله طالبـا فيها 
دوعوتـك للمرافعـة و الزامك بتسـديد بتاديتك له )مائتـان و اثنان 
و خمسـون مليون دينار(و بالنـرض   ملجهولية محل اقامتك كتاب 
مكتب التحقيق القضائي يف الحي و اشعار املختار   قررت املحكمة 
بتبليغـك اعـالن عن طريق  النـرش يف بصحيفتـني محليتني لغرض 
الحضور امـام هذه املحكمة  يوم  املرافعة املوافق 2021/12/8 و 
يف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا  سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا و علنا وفق القانون
القايض 

حاكم ثابت األمري

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم الضبارة : 2021/799
التاريخ : 2021/12/2

إىل / املنفذ عليه /)عبد الخالق خلف جعفر(
لقد تحقق لهذة املديرية من جهه ذات اختصاص انك مجهول 
محل االقامه وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار يمكن 
اجراء التبليغ عليه , واستناداً للمادة )27( من قانون التنفيذ 
تقـرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ سـدة الكوت 
خالل خمسـة عرش يوماً تبدأ من اليـوم التايل للنرش ملبارشة 
املعامـالت التنفيذيـة بحضـورك ويف حالـة عـدم حضـورك 
سـتبارش هـذه املديريـة باجـراءات التنفيـذ الجـربي وفق 

القانون :
منفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
اوصاف املحرر:

قـرار حكم صادر مـن محكمة بداءة الكـوت املرقم 3308/
ب/2021 يف 2021/11/14 )دين( بدالت إيجار 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )فرج سلمان عويد( 
الذي يطلب تبديل لقب من)جنانـه( اىل )الكناني( فمن لديه 
اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم 
وبعكسـه سـوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املـادة )22( مـن قانـون البطاقـة الوطنية رقم )3( لسـنة 

.2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أعالن

بنـاء عىل الدعـوى املقامة مـن قبل املدعي )محمد سـلمان 
عويـد( الذي يطلـب تبديل لقـب من)جنانـه( اىل )الكناني( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
)15( يوم وبعكسـه سـوف تنظـر هذه املديريـة يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )احمد سلمان عويد( الذي 
يطلـب تبديل لقـب من)جنانـه( اىل )الكناني( فمـن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكسه سوف 
تنظر هـذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املـادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )عامر سلمان عويد( الذي 
يطلـب تبديل لقـب من)جنانـه( اىل )الكناني( فمـن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكسه سوف 
تنظر هـذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املـادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )شذى سلمان عويد( الذي 
يطلـب تبديل لقـب من)جنانـه( اىل )الكناني( فمـن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكسه سوف 
تنظر هـذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املـادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أعالن

بنـاء عىل الدعوى املقامـة من قبل املدعي )انتصار سـلمان عويد( 
الذي يطلب تبديل لقب من)جنانه( اىل )الكناني( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكسه سوف 
تنظر هـذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املـادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
أعالن

بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي )حميد جاسم فياض( الذي 
يطلب تبديل لقـب من)العائدي( اىل )العايـدي( فمن لديه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكسه سوف 
تنظر هـذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املـادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

ديوان حمافظة واسط
مديرية بلديات واسط

جلنة البيع واالجيار
اعالن

بالنظر لعدم حصول راغب بالتاجري 
تعلـن لجنـة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسـط عن تاجري االمالك املدرجة اوصافهـا يف ادناه والعائدة اىل 
مديريـة بلديـة النعمانية  وفق  الحكام املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( 
لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية بلدية بلدية النعمانية خالل فرتة )15( 
خمسـة عرش يوما  تبـدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية مسـتصحبني معهـم التامينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعالن يف مقر املديرية اعاله يف تمام الساعة )العارشة صباحا( واذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية 
تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعالن وكافة املصاريف االخرى 
وعىل املسـتأجر جلب هوية االحوال املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة 

من البلدية بهذا الصدد

جماهـد حمـمد شايف العـيفان 
مسـجل الشـركات

العدد /4165
التاريخ 2021/12/2

العدد /4167
التاريخ 2021/12/2

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع مساحته رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة مركز الناحية 15م2 30 حانوت 1

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت

سنة واحدة  مجاور الكراج 
الموحد 1098م2 492 ساحة البيع المباشر 

للسيارات 1

سنتان سوق الشيشان 12م2 495 حانوت 2
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سينام ما بعد اجلائحة.. نزعة إنسانية مصاغة بواقعية مفرطة
           محمد جميل خضر 

ثمة سماٌت مشرتكة يف الشكل واملحتوى، 
الس�ينمائية  الدرام�ا  التق�ْت يف ظالله�ا 
املنتج�ُة عاملًيا نهايات الع�ام املايض، َوما 

مىض من العام الحايل.
يف مقدم�ة ه�ذه الس�مات، ع�ى صعي�د 
املعن�ى، نزوع كثري من األف�الم األمريكية 
واألوروبي�ة نح�و قي�م إنس�انية تتعل�ق 
وامل�رأة،  الس�وداء،  الب�رة  بأصح�اب 
والطفول�ة، والفق�ر والغن�ى والتهميش، 
وغريها، معالجًة خالل نزوعها هذا قضايا 
اجتماعي�ة ونفس�ية وحقوقي�ة عديدة، 
ومغلفًة، بمعظمها، هذا املحتوى املشرتك 
إىل ح�دٍّ بعي�د، بأط�ٍر واقعي�ة، وصلت يف 
بعض أفالم ما بع�د الجائحة إىل ما يمكن 
أن نطلق عليه اصطالًحا من نوع: واقعية 

ُمفرطة.
يف ه�ذا الس�ياق، يمكن إيراد أس�ماء عدد 
ليس قليل من األف�الم املُنتجة عام 2021 
 This Is« وأواخ�ر ع�ام 2020: األمريك�ي
Not a War Story«، ال�ذي يمك�ن ترجمة 
عنوانه إىل العربية عى نحو »إنها ليس�ت 
قص�ة ح�رب«. الكوس�ويف »hive / خلية 
 /I’m Your Man« األملان�ي  نح�ل«. 
أن�ا رجل�ِك املناس�ب«، أو »أن�ا رجلِ�ك«. 
 /east of the mountains« األمريك�ّي 
 /no future« رشق الجب�ال«. األمريك�ّي
ال يوج�د لهذا األم�ر مس�تقبل« )ترجمة 
 /king Richard« من ت�ريف(. األمريكّي
 small engine« امللك ريتشارد«. األمريكّي
repair«، ويمك�ن أن تص�ح ترجمت�ه إىل 
 heart« إصالح محرك صغري«. األمريكي«
of champions / قل�ُب األبطال«. اإليطايلّ 
»the tale of king crab/ حكاي�ة مل�ك 
السلطعون«. الفرنيّس »Annette/ أنيت«. 
 /happiness ever after« األمريك�ّي 
الس�عادة بعد ذلك«. األمريك�ّي اإلنكليزّي 
املشرتك »passing/ اجتياز«، أو »عبور«. 
األمريكّي »Curtis/ كورتيس«. اإلسبانّي 
البلجيك�ّي  أرموج�ان«.   /armugan«
»the book of vision/ كت�اب الرؤي�ة«، 
وأي أف�الم أخرى تلتقي م�ع هذه األفالم 

بالسمات نفسها والنَّزَعات والصياغات.

مسار املوت
من�ذ البداي�ة، اختارت كل�ري )أدت دورها 
األب/  جه�ة  م�ن  اإلثيوبي�ة  املمثل�ة 
اإليرلندي�ة م�ن جه�ة األم روث نيجا(، يف 
فيلم Passing« )2021( مساًرا غري قابل 
للحياة، حني اخت�ارت أن تتزّوج ببرتها 
األق�رب للب�رة الس�وداء رج�اًل أبي�ض 
مخفي�ة عن�ه حقيقة لونها، مس�تخدمة 
كل ما يلزم وما ال يلزم من مس�تحرضات 

ووسائل إبقائه سادًرا يف خديعته.
صديق�ة أي�ام الدراس�ة إيري�ن ريدفيلد، 
أو رين�ي، كما كانوا ينادونها يف املدرس�ة 
تيس�ا  األمريكي�ة  املمثل�ة  دوره�ا  )أدت 
طومسون(، اختارت وسيلة أكثر تصالًحا 
مع الذات واملحي�ط ملواجهة لون برتها 
يف ذروة أزمن�ة التمييز العنري )مطالع 
القرن العرين( وذروة أمكنته )أمريكا(. 

فه�ي ورغم مح�اوالت )التبيي�ض( التي 
املس�احيق،  اس�تخدام  مث�ل  اعتمدته�ا 
وارتداء أزياء بيضاء، وغطاء وجه أبيض، 
وكفوف طويلة بيضاء، وقبعة فيكتورية 
بيض�اء، إال أنها يف نهاي�ة املطاف تزوجت 
طبيًبا من أبناء برتها، وبقيت مقيمة يف 
الح�ي الذي ال يوجد في�ه إال من يحملون 

لون البرة نفسه.
عند ه�ذه الب�ؤرة من طرائ�ق مواجهتنا 
واقعن�ا، دار ال�راع ب�ني كل�ري وريني/ 
إيري�ن، وتصاع�دت أح�داث الفيل�م الذي 
غ�اص عميًق�ا يف أّن�ات اإلنس�ان، وعاين 
بري�ة  ومقرتح�ات  إنس�انية  بلمس�ٍة 
س�ينمائية واقعية بعيدة عن االستعراض 
واإلبه�اِر أس�باب اضطراب�ه، مقدًما من 
إخ�راج ريبي�كا ه�ول )ممثل�ة ومخرجة 
بريطاني�ة م�ن موالي�د 1982(، حّص�ة 
مغايرة من حصص كيفية واجه أصحاب 
الس�مراء،  وحت�ى  الس�وداء،  الب�رة 
التميي�ز العنري ضدهم وضد وجودهم 

ومعناهم وحقوقهم.

رصخة ضد الحرب األمريكية الطويلة
 ،»This Is Not a War Story« ش�ّكل فيلم
م�ن إخ�راج تالي�ا لوج�ايس وكتابته�ا، 
ومشاركتها الرئيسية يف التمثيل، رصخة 
مدوي�ة متع�ددة األجي�ال ض�د ح�روب 
أم�ريكا الق�ذرة. يف ه�ذا الس�ياق، يتجى 
الفيلم األق�رب إىل قصيدة تطّهر، بوصفه 
محاكمة من دم وتراب وبزّات عس�كرية، 
ومن قه�ر الب�ر الذي�ن احتلّ�ت أمريكا 
أو حاول�ت: كوري�ا، فييتن�ام،  بالده�م، 
أفغانس�تان، العراق، وبنم�ا، وغريها من 
ضفاف الخارطة الكونية التي كان لدولة 
الكاوب�وي ي�د يف ش�الالت دمائه�ا وأنني 

ترابها وتدحرج جغرافياتها.
قد يذهب نّق�اٌد إىل وضعه يف خانة األفالم 
السياس�ية، ولكنه ليس سياس�ًيا إال من 
الس�يايس  للتن�اول  اإلنس�انية  الزاوي�ة 
والتعام�ل م�ع التحالف�ات والراعات. 
صحي�ٌح أن أبطاله، وبعضهم باملناس�بة 
شخصيات حقيقية عاشت مرارة التجربة 
)تجربة مش�اركة أم�ريكا بعض حروبها 
بوصفهم جنوًدا أو مجندين(، وش�اركت 
يف الفيلم كجزء م�ن حملة يقودونها ضد 
سياس�ات بلدهم، أظه�روا خالل حوارات 
الفيل�م وعًي�ا سياس�ًيا ناضًج�ا، وقدموا 
أمريكي�ة  طليع�ة  بوصفه�م  أنفس�هم 
يسارية ش�جاعة وقادرة عى التعبري عن 
نفسها بوس�ائل فنية وس�لمية مبتكرة، 
ولكنه�ا ح�وارات ومقتطف�ات ش�عرية 
وتحليالت اقتصادية وسياس�ية، صّبت يف 
نهاية املط�اف يف نهر نزعتهم اإلنس�انية 

الصادحة داخل تفاصيل الفيلم.
منذ مس�تهله، يظهر الفيل�م نضًجا حول 
ما يريد إيصاله، فها هي األغنية الساخرة 
األقرب ألج�واء الجاز تكاد تقول كل يشء 
للري�ط:  األوىل  املش�اهد  تراف�ق  وه�ي 
»عندما عدُت من لوانغ برابانغ )مدينة يف 
جمهورية الوس غ�رب فييتنام(، لم يكن 
ل�دّي يشء، لكنن�ي حصلُت ع�ى ميدالية 
خش�بية وغرامة. اآلن أنا بطل س�خيف.. 

تري�د أن تكون بطاًل.. اتبعني.. حزٌن 
عى أرضك امليت�ة من الحرّية.. واآلن 
يحسدني جميع األوالد ألنني ناضلُت 
الديمقراطية املس�يحية..  من أج�ل 
عندم�ا تتعّفن جثُث الجن�ود تتعّفن 

جّثة الوطن«.
وألن تاليا لوج�ايس صاغت حوارات 
الفيلم وخطوط الس�يناريو الخاص 
به م�ن قصائ�د ونصوص لخمس�ة 
ش�عراء ه�م: ج�ان ب�اري، كيف�ني 
باس�ل، ناثان لويس، والت نايغارد، 
إييل رايت، فقد ارتقت هذه الحوارات 
ولغة مش�اهده إىل مراتب الشعر يف 
أكثر مجّساته حساسية نحو رفض 
العنف وركل القتل وإدانة الدمار. يف 
واحد من حواراته يقول أحد أبطاله: 
»ه�ل هن�اك م�ن تش�عره الح�رب 
بالفخر؟«، فيجيبه آخر: »أنا أش�عر 
بالفخر ألني نجوت من هذه املقتلة 

البشعة«.
يف تعليق صوت�ي يقول أحد نصوص 
الفيل�م: »ال مزي�د من ال�راخ.. ال 

مزيد م�ن االس�تغاثة.. أرصخ بما تعرفه 
ا.. م�ا عرفْته قبلك قبيلت�َك الجديدة..  حقًّ
العالم الذي أحببته قادَك إىل هناك.. العالم 

الذي أحببته لم يكن يوًما ولن يكون«.
نص آخر يقول: »نحن يف حروبنا مثل من 
يحجب الش�مس ويبحث ع�ن ضوء قادم 
من الظالل.. مثل من يجفف النهر ويبحث 
ع�ن برك�ة م�اء.. مثل م�ن يقت�ل الغابة 

ويبحث عن خشب لرسير أحالمه«.
املش�هدية الرئيس�ية يف الفيل�م )موق�ع 
التصوير الرئييس( استديو مرفق بورشٍة 
يح�رّض فيهما أبط�ال الفيل�م ممن نجوا 
م�ن موتنْي محققنْي: امل�وت خالل واحدة 
من ه�ذه الحروب، أو امل�وت انتحاًرا بعد 
عودته�م م�ن ه�ذه الح�روب، خصوًصا 
حرب فييتنام التي ش�هدت أطول سلسلة 
انتح�ار لم تس�جلها )غيني�س( لعائدين 
محطمني من حرب من حروب العالم عى 
اإلطالق. يحرّضون يف األس�توديو ألعمال 
فنية تركيبية ولوحات تشكيلية مصنوعة 
جميعه�ا م�ن ال�زّي العس�كرّي له�م أو 
لرفاقه�م الذي�ن ل�م تكت�ب له�م النجاة، 
عرضوه�ا يف نهاية الفيلم يف صالة عرض 

فني.
ج�ريء »إنه�ا ليس�ت قص�ة ح�رب«، أو 
»ليس هناك ما يس�مى قص�ة حرب«، يف 
طروحات�ه، يف ش�عاراته، يف القضايا التي 
تناوله�ا وصّدرها إما ع�ن طريق أبطاله، 
أو م�ن خ�الل ص�وت خارج�ي )فوي�س 
أوفر(، أو ع�ر أثري برنام�ج إذاعي. فيلم 
عن عبودية العّمال ل�رأس املال. عن فراغ 
يمأل الك�ون. عن الرّية الزرق�اء الدامية. 
ع�ن جنود العاصفة. عن فضيحة س�جن 
)أب�و غري�ب(. عن األش�باح الت�ي كانت 
تنفجر يف وجه الجنود الخائفني من الليل، 
ومن املقاومني لوجودهم غري املرحب به. 
عن لوحات األسالك الش�ائكة يف املعرض 
املتمرد. عن قتل جميع ركاب كل س�يارة 
ال تق�ف لنقط�ة التفتي�ش يف املحمودية، 
أو اليوس�فية، أو حول أوج�اع بغداد. عن 

الحروب بالوكالة لصالح الركات العابرة 
للقارات. عن تلوث ألسنة الجند بالشتائم 
بني كل مفردة وأخرى، وصواًل لش�تم كل 
األفالم الت�ي تمجد الح�رب، وتوّجه إليها 
النظ�ر من زاوي�ة مخادع�ة: »اللعنة عى 
قناص أم�ريكا.. اللعنة عى إنقاذ الجندي 

ريان«.
كل بط�ل م�ن أبط�ال الفيلم لدي�ه ذاكرة 
ب�اح  م�ن  ذاكراته�م  جمع�وا  جريح�ة، 
بتفاصيله�ا وم�ن ل�م يب�ح، وق�رروا أن 
الفني�ة  الرف�ض  لغ�ات  ب�كل  يرخ�وا 

والنفسية واإلنسانية وامليدانية.
ال تف�ي عجالة بكل ما يحتويه الفيلم من 
معنى وم�ن مبنى، وهو مما ال ش�ك فيه 

ُيشاَهد وال ُيقرأ عنه.

خليُة النحِل العنيدة
ِبْعن�ٍد الف�ت تواج�ه فخري�ة )أّدت الدور 
الفيل�م  يف  ج�ايش(  يل�كا  الكوس�وفية 
الكوسويف hive )2021(، من إخراج بلريتا 
باش�ويل وتأليفه�ا عن قص�ص حقيقية، 
مختلف مآالت اللحظ�ة التي حلمت فيها 
مقاطعتها كوس�وفو التحرر من الرب، 

وتأسيس دولتهم املستقلة.
وه�ي مآالت كتبها ال�دم والجرح والكبت 
والحاج�ة والفق�د واالختف�اء الق�رسي، 
ومنه�م زوجه�ا ال�ذي تركه�ا يف ريع�ان 
الَع�َوز، وفوىض العي�ش ورتابته، يف قرية 
محافظ�ة صارم�ة ال تقب�ل لِبناتها حتى 
قيادة س�يارة. ترك لها زوجها املخطوف، 
أو املختفي، أو املقتول، ابًنا وبنًتا وأًبا هو 
من جهة حماها، ومن جهة عّمها شقيق 
والده�ا. كما ترك لها خلي�ة نحل قد تقلل 
م�ن فداحة الخ�راب حولها، وآل�ة نجارة 
كادت تبيعه�ا قب�ل أن يع�رتض حماه�ا 
وتع�رتض ابنتها عى محاول�ة بيعها أثرًا 

من آثار أبيها.
تتح�دى فخرية، ُمحرِّضًة نس�اء أخريات 
يف القرية، كل يشء؛ تقود سيارة، تؤسس 
مروًع�ا صناعًيا زراعًي�ا صغريًا رسعان 
ما يب�دأ النم�و التدريج�ّي. ت�كاد، حتى، 

وعواطفه�ا  جس�دها  إىل  تلتف�ت 
يف  الضائع�ة  وأش�واقها  املكبوت�ة 
بحرية أغرق�وا زوجها يف ظلمتها. يف 
أول تجربة س�ينمائية له�ا، تضعنا 
باش�ويل أمام اس�تحقاقات س�ينما 
ناضجة عميقة الرس�ائل اإلنسانية 
واللمسة البرية حول املرأة والحب 

والحرب وقدرية مصائرنا.
ع�ن أوج�اع الوح�دة وآالم افتق�اد 
امرأة فرص�ة خصب، يتحدث الفيلم 
 ،)2021( »I’m Your Man« األملاني
الت�ي  رشادر،  ماري�ا  إخ�راج  م�ن 
ش�اركت، إىل ذلك، بكتابة س�يناريو 

الفيلم وحواراته.
بطرافٍة ال تخطئه�ا بديهة، وتناوٍب 
م�دروس ب�ني الخّفة وب�ني العمق، 
تبن�ي رشادر رؤيته�ا لعال�م ما بعد 
الروب�وت، وتقول كلمتها حول املرأة 
)وهي باملناسبة امرأة( عندما تقرتب 
من س�ن الي�أس وملّا تنج�ب أطفااًل 
بع�د. ليس ه�ذا كل يشء، بل الفيلم 
يف واح�د من وجوه�ه مرعٌب ونحن 
نتخّي�ل أن عال�م االفرتاض ال�ذي يتنامى 
يوًما إث�ر يوم، قد يجعلنا نس�تعيض عن 
اإلنس�ان امللظوِم من لح�ٍم ودٍم ومرّكبات 
نقٍص ولحظات اعتداد، املحبوك من جسد 
وأس�اطري  وروح ومعتق�دات وطق�وس 
ووجدانيات، بإنساٍن آيلّ، وحلول روبوتّية 
يمك�ن أن ُتخ�زِّن يف ذاكراته�ا العمالق�ة 
ماليني األفعال والتفاع�الت وردود الفعل 

واإلنجازات والتمايزات.

سماٌت مشرتكة
من س�مات أفالم ما بعد الجائحة اشرتاك 
عدد منها بثي�ٍم متقاربة، وهو ما ينطبق 
 heart»و ،king Richard»« عى أفالم مثل
of champions«، إذ يلقي كالهما الضوء، 
مع فروق�ات لها عالق�ة بالخصوصيات، 
ع�ى الطموح�ات الرياضي�ة، وع�ى دور 
اإلرصار يف صناع�ة املجد الريايض وانتزاع 
البط�والت وحمل الك�ؤوس وفلوس هذه 
الك�ؤوس ف�وق ال�رؤوس. يف ح�ني يركز 
فيلم Curtis، س�يناريو وإخ�راج كريس 
بي�يل، عى نوس�تالجيا مبتورة حول مجد 
كرة س�لة كان لدى شخص مدمن يقيض 
يف الش�وارع أضع�اف ما يق�يض يف بيته، 
وال يع�ود إال بعد أن تعي�ده والدته دائمة 
القل�ق علي�ه والبحث عنه. م�ا عانى منه 
كورتيس )دوايت هنري( يمكن أن يعاني 
منه شخص من أبناء أي برة كانت وأي 
ع�رق كان، ولك�ن الف�ارق هن�ا أن املجد 
املفق�ود عن�د كورتي�س ال�ذي حقق ذات 
عزٍّ رمية حاس�مة من نصف امللعب، كان 
سيعوضه كثريًا من الدونية التي يشعرها 

تزحف نحوه من الجهات جميعها.
كما أن king Richard يش�رتك مع حشد 
مهول م�ن أف�الم تتن�اول وتواص�ل منذ 
الطريقة البش�عة التي قت�ل فيها جورج 
فلوي�د، تناول قضاي�ا التمييز العنري، 
وأحالم أصحاب البرة الس�وداء، وتعاين 
مراحل من نضالهم، وتش�اركهم مشاعر 
متالطمة غرقوا يف ُلَجِجها وهم يواجهون 

االمتهان والع�دوان واالس�تعباد. يف فيلم 
س�بيل  ع�ى   »happiness ever after«
املثال، يس�لط املخ�رج تابان�ج موليا عن 
ن�ص للكاتبة إياندا حليمان�ا، الضوء عى 
أبن�اء ه�ذه الب�رة املقيم�ني يف الطبقة 
الوس�طى والطبق�ة الرجوازي�ة وصواًل 
للطبقة األرستقراطية، ويحر رصاعات 
الفيلم بينهم أنفس�هم، مضيًئا عر وجبة 
خفيف�ة من الواقعية املكش�وفة، جوانب 
وإبداعاته�م  وأحالمه�م  حياته�م  م�ن 
وجوده�م  ومس�اعي  ومهاراته�م 
وخياناته�م واس�تقاماتهم، كم�ا لو أنه 
يري�د هو والكاتبة أن يقولوا لنا إن الوقت 
ق�د ح�ان لرص�د أفع�ال أصح�اب ه�ذه 
الب�رة يف الحي�اة ال ردود أفعالهم. إنهم 
ب�ر مثل كل البر، لهم عاملهم الواس�ع 
الفسيح، وبإمكانهم أن يحققوا استقالاًل 
أو  وأعق�د  أوه�ن مش�اعرهم،  حت�ى يف 
أبسط رغباتهم. هم، هكذا يوحي الفيلم، 
مكتف�ون بذواته�م، وي�دورون يف فلكهم 

وحدهم ال فلك غريهم.
إخ�راج   »small engine repair« فيلم�ا 
تحم�ل  مرسحي�ة  ع�ن  بولون�و،  ج�ون 
االسم نفس�ه، و«no future«، من إخراج 
مارك س�موت، وأندي إيرفني، يش�رتكان 
بتس�ليطهما الضوء عى قضية املخدرات 
يف   no future والش�باب.  الفتي�ان  عن�د 
س�ياق آخر يطرق بجرأة أبواب تابو سار 
داخل مش�اهد الفيلم من دون أن يش�عر 
املتلقي بغضب شديد، ففي لحظة ضعف 
وتداخ�الت مش�اعر معقدة ج�ًدا ودقيقة 
ج�ًدا يقي�م ش�ابٌّ متع�اف م�ن اإلدمان 
عالق�ة م�ع وال�دة صديق�ه ال�ذي قىض 
علي�ه اإلدم�ان، مدفوعني كليهم�ا، وهما 
يواس�يان بعضهم�ا عى رحيل املش�رتك 

بينهما، بمجهول ال قرارة له.
يف مس�توى أكث�ر س�ينمائية، وأرقى لغة 
برية، وأعْم�ق يف التناُول، يق�دم فيلما 
س�ول  ج�و  إخ�راج  م�ن   ،»armugan«
 ،»the tale of king crab»و وتأليف�ه، 
من إخراج ماتيو زوبيس، وأليس�يو ريغو 
دي ريغي، رسديت�نيْ ناضجتنْي عن الحب 
وامل�وت  والحي�اة  واألس�طورة  والري�ف 
يش�رتك  ال  الذه�ب.  وه�وس  واإلقط�اع 
الفيلمان بموضوعيهما، ففي حني يذهب 
»أرموجان« نحو خيار القيمة، وأس�طرة 
املوت، ومعاينة األلم حتى النخاع، ويطرق 
بجس�ارة أبواب فكرة املوت الرحيم، فإن 
»حكاية ملك الس�لطعون« يغوص عميًقا 
يف آف�ات القرى املس�رتيحة ف�وق أطنان 
من الفضول والخنوع والتحديق يف عيوب 
اآلخرين عى أس�اس أن املحّدق خاٍل كلًيا 
م�ن أي عيوب! وه�و يضع، م�رّة أخرى، 
رشط التفاني كي يدوَم حبٌّ وينتَر عى 
موروثات بالية وعوائق جاثمة فوق صدور 
الفقراء والحامل�ني والراكضني نحو كرس 
إيقاع الرتابة والتعل�ق باملختلف واملتمرد 
والخ�ارج ع�ن رِشع�ِة القطي�ع. لكنهما 
يشرتكان يف الجودة، عى اختالف مفهوم 
الجودة عند مخ�رج »أرموجان« عنه عند 
مخرج الحكاية الس�لطعونية. يف الجودة 
األوىل، يختار جو سول الرتكيز املتعب عى 

مجّس�ات التلقي، واستخراج الجمال من 
أكثر األجس�اد ترضًرا وتشّوهات َخلْقية. 
أم�ا الجودة عند الفيل�م اإليطايلّ فهي من 
بلورات صفحة امل�اء وعتاقة وجوه كثري 
م�ن ممثلي�ه ومجاميعه، وم�ن تصويره 
بقسوٍة الَهوَس القاتل عندما يلمع اقرتاب 

الذهب فوق جبال األنديز.
يخض�ع »Annette« ملختل�ف مواضعات 
األفالم التي تقوم عى جنوحات الش�هرة، 
وانتفاخ�ات ال�ذات، ورصاع نجم ونجمة 
حني يقرران، بترّسٍع، أن يقرتنا ببعضهما 
زوًجا وزوجة. فيه جرأة لن تناسب، حتًما، 
املش�اهدة األرسي�ة الجامع�ة، ولكن فيه 
أيًض�ا فحص دقيق لكثري م�ن انطواءاتنا 
النفسية ومنحنياتنا التي نرفض االعرتاف 

بمعظمها.
األكث�ر ابتعاًدا م�ن كل القائمة أعاله عن 
الواقعية، والجانح نحو ش�كل من أشكال 
الغرائبية واألس�طرة والواقعية السحرية 
 »the book of vision« إن شئتم، هو فيلم
املقرتب كثريًا من فيلم »أنا رجلِك« بالنسبة 
ملحورية اإلنجاب يف مس�رية حي�اة املرأة، 
واملبتعد كثريًا أيًضا عنه يف شكل معالجته 
له�ذه املفصلي�ة الصعبة والحاس�مة يف 

حياة النساء.
ه�و بذهاب�ه نح�و األس�طرة يصن�ع لنا 
فوق الشاش�ة البيض�اء جوبي�رت جديًدا، 
وفالنتاي�ن جدي�ًدا، وطبيًب�ا م�ن الق�رن 
التاسع عر يوازن بني الطب والشعوذة، 
واالنغم�اس  واملج�ون  الفضيل�ة  وب�ني 
القربان�ي يف جس�د يحل�م بالخصب. فيه 
اقرتاب من رسديات االستنس�اخ، وابتعاد 
عن التشويق الس�طحي، ومالمسة للعنة 
الس�لطة مهم�ا كان نوع هذه الس�لطة، 

وفيه ما يستدعي مشاهدته.
م�ررُت م�روًرا عى معظم األف�الم أعاله، 
 This Is Not مع عدم إن�كار تركيزي عى
a War Story، ففي�ه كثري مّني، إىل درجة 
أنني شعرت أن كل بطل من أبطال الفيلم 
بش�خصيته الحقيقي�ة، أو الدرامية، هو 
صدي�ق يل أعرفه من زم�ان، وأرصخ معه 
رصخاته املنترة للحياة، وحق الشعوب، 

وسيادة األوطان، وكرامة اإلنسان.
الواقعية املفرطة شّكلت قاسًما مشرتًكا، 
إىل درج�ة أن رشيط قص�ة الحرب يرك 
للهيمن�ة  املناوئ�ة  الحرك�ة  أصح�اب 
األمريكية وسياستها الفوقية اإلمريالية، 
وأفكاره�م  الحقيقي�ة،  بش�خصياتهم 
الحرفية، وشعرهم الجريح داخل مشاهد 
الفيلم، وبما يكاد يشعرك أنه فيلم وثائقي 
ال درامي. هذه الواقعي�ة املفرطة جعلت 
يج�ّدُف   »heart of champions« فيل�م 
بن�ا، ويج�ّدُف بزن�ود الف�رق املتنافس�ة 
ومجاديفهم يف هذا الن�وع من الرياضات 
األوملبي�ة، حت�ى كدنا نتمن�ى أن يخرسوا 
جميعه�م كم�ا جعلن�ا مخرج�ه نخ�رس 

بعض وقتنا.
إال أن م�ا جع�ل ه�ذه الواقعي�ة املفرطة 
محتملة يف معظم رشائ�ط ما بعد الوباء، 
هو نزعتها اإلنس�انية الش�فيفة املحلّقة 
فوق ش�بهات الربح والخس�ارة، املنحازة 

للجمال والروح واملعنى.

أعالن
بناء ع�ى الدعوى املقامة من قب�ل املدعي )منتر 
سلمان عويد( الذي يطلب تبديل لقب من)جنانه( اىل 
)الكناني( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه سوف تنظر 
هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
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الدين( اىل )نور( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

�����������������������������������������������
اعالن 

ق�دم املواطن ) س�عد صال�ح كري�م (  الدع�وى لتبديل ) 
اللق�ب ( وجعله ) الق�ره داغي ( بدال من ) مرسى ( فمن 
لديه حق االعرتاض ع�ى ذلك مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عر يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 7651/ش2021/5
التاريخ 2021/12/2

اعالن
اىل املدعى عليه ) محمد مطري سعيد( 

اقامت املدعية )زينب جمال مرزه( الدعوى بالعدد 7651/
ش2021/5 ام�ام هذه املحكمة والت�ي تطلب فيها نفقة 
ماضي�ة ومس�تمرة للمدعي�ة ونفقة مس�تمرة الطفالها 
كل من )فاطمة وس�اره وزيد ونور ووت�ني (  وملجهولية 
مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار 
مخت�ار منطق�ة ح�ي الوف�اء  / النجف ق�ررت املحكمة 
تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواسطة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني وعلي�ك الحضور امام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة املوافق ي�وم 2021/12/12 
الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

محمد عبد الباقي امليايل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/782 

التاريخ : 2021/12/2 
اعالن

املنفذ عليه  / نجاح حسني عبد 
لق�د تحقق لهذه  املديرية من خالل رشح املبلغ القضائي 
يف مركز رشطة الش�امية ومختار الجوادين محمد كاظم   
ان�ك مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفي�ذ النجف االرشف  خالل خمس�ة عر ي�وم تبدأ من 
اليوم التايل للنر ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء 

التنفيذ الجري وفق القانون 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الالبي
اوصاف املحرر : احض�ار كفيل ضامنا موظف ويف خالفه 
س�وف يتم منع س�فرك لقاء طلب الدائن�ة نضال مدلول 

سلمان 
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 4235

التاريخ 2021/12/2
اىل  / املدعو / حسني عبد الزهرة عبد

اعالن
ق�دم طالب حجة الوف�اة  عبد الزهرة عبد لهوف   طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو 
)حسني عبد الزهرة عبد لهوف( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرة ايام 
من تاريخ نر االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 4236

التاريخ 2021/12/2
اىل  / املدعو / نورس عبد الزهرة عبد

اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة  عب�د الزهرة عبد له�وف   طلبا 
اىل ه�ذه املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بحق 
املدعو )نورس عبد الزهرة عبد( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصح�ف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرة ايام 
من تاريخ نر االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ

) اخطار (
من / محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية

اىل / املتهم الهارب ) ش.م حسن سكران عيل (
الساكن / مجهول اإلقامة

اقتىض حضورك امام هذه املحكمة خالل مدة )30( يوما  
م�ن تاريخ نره اذا كنت داخل العراق او خارجه لإلجابة 
عى الجريمة املس�ندة اليك وفق املادة )32( ق.ع.د املعدل 
وبعكس�ه س�وف تتخذ اإلجراءات القانونية ضدك وتطبق 

بيحقك احكام املادة )69( ق.أ.د املتضمنة ما ييل :
1-الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك.

2-إعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض 
عليك أينما وجدت.

3-الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك.
4-حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة.

لواء الرطة الحقوقي
حسن حسني احمد

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الثانية
2021/10/25

�����������������������������������������������
فقدان 

فقدت من�ي هوية االح�وال املدنية الصادرة م�ن مديرية 
احوال الش�نافية بأس�م ) مصطفى محمد ثجيل( / فعى 

من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
�����������������������������������������������

تنويه 
نر يف صحيفه املس�تقبل بالعدد 2493 ذكر اسم الريك 
منتهى رش�يد س�عيد خطأ والصحيح منتهى رشيد سعد 

لذا وجب التنويه
�����������������������������������������������

إىل الريك كامل جعفر عوده
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار 
اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 41287/3 حي الس�الم خالل 

عره ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

محمد عبد الزهره حمزه
�����������������������������������������������

إىل الريك حسن نارص ظاهر 
اقت�ىض حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار 
اج�ازه بن�اء للعقار املرق�م 53965/3 حي الن�داء خالل 

عره ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

رجاء قاسم عبد عيل
�����������������������������������������������

إىل ال�ركاء خضري كريم خض�ري و إبراهيم كاظم عوده 
وإيمان حسني رحيم و نوره حمزه عزيز 

توجب عليكم الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النجف وذلك لتثبيت اقراركم باملوافقه عى قيام رشيككم 
حسني حمزه عزيز بالبناء عى حصته املشاعه يف القطعه 
املرقمه 12958 براق جديده خالل مده خمسه عر يوما 
داخل العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ نر االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقكم باالعرتاض مستقبال

اعالن
اىل الريك / احمد عبد الله عيل 

اقت�ىض حض�ورك اىل مديرية بلدية النج�ف وذلك القرارك 
باملوافق�ة عى صدور اجازة بناء والخاصة بالعقار املرقم 
3/41955 حي  الوف�اء مناصفة مع الريك احمد رحيم 
جدوع وبعكس�ه س�وف تصدر االج�ازة وفق�ا للضوابط 

الالزمة
����������������������������������������������� 

فقدان 
فقد وصل االمانة الصادر من مديرية بلدية الرميثة حسب 
كتاب مكت�ب التحقيق القضائي يف الرميثة املرقم 12348 

يف 2021/11/29 من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار

المبلغ تاريخه رقم الوصل االسم ت

80000 2020/6/16 518308
عدنان 
جواد 

حطحوط 
1

�����������������������������������������������
مقتبس الحكم الغيابي

رقم املقتبس /2015/1706 
اس�م املحكم�ة / محكمة ق�وى االمن الداخيل الخامس�ة 

بالبرة
اس�م املته�م ورتبت�ه ووحدت�ه الرطي  جف�ات صباح 

فاطس / مديرية رشطة محافظة البرة
رقم الدعوى وتاريخها /2015/1706
تاريخ ارتكاب الجريمة 2012/7/23

تاريخ الحكم / 2015/12/21
امل�ادة القانونية الش�ق االخري من امل�ادة 5 من ق ع د رقم 

14 لسنة 2008 
خالصة الحكم

حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة باس�م 
الشعب عى املدان الغائب ) الرطي جفات صباح فاطس  

( غيابيا بما ييل :
1 � بالحب�س البس�يط ملدة )س�نة واحدة ( وف�ق  احكام 
الش�ق االخ�ري املادة 5/ م�ن ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
بداللة املادة  69 من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 لغيابه عن 

مقر عمله من تاريخ 2012/7/23 ولحد االن
2 � اخراج�ه من الخدم�ة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 

الحكام املادة 42/اوال من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
3 � اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحي�ة القاء القبض 
عليه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا 

الحكام املادة 69/ثانيا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
4 � ال�زام املواطن�ني االخبار ع�ن محل اختف�اء املحكوم 

اعاله استنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق أ د 
5 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د 
6 �  تحديد اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب جبار  عاتي 
جر مبلغ قدره ثالثون الف دينار ترف له بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء  اس�تنادا الحكام املادة 
71/ثاني�ا  م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 وافهم علنا يف  

  2015/ /
العميد الحقوقي

رئيس املحكمة

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب /  )املف�وض حي�در عيل عبد الحس�ني 

سعدون( 
املنس�وب اىل / مديري�ة رشطة الطاق�ة / مديرية رشطة 

نفط الوسط
العن�وان /  محافظ�ة النجف االرشف / املش�خاب / راك 

الحصوه
بم�ا انك متهم وفق احكام املادة /5/ من قانون  عقوبات 

قوى االمن الداخيل رقم 14 لسنة 2008 املعدل 
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك اقت�ىض تبليغك بواس�طة هذا 
االعالن ع�ى ان تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخيل 
/ املنطق�ة الرابعة  خالل مدة اقصاها  ثالثون يوم اعتبارا 
م�ن تاريخ تعليق هذا االعالن يف محل اقامتك  وتجيب عى 
التهم�ة املوجه ضدك وعن�د عدم حضورك س�وف تجري 
محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا الح�كام امل�واد  )65 و 68 و 
69( م�ن قانون اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االمن 

الداخيل 
اللواء  الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة
�����������������������������������������������

فقدان
فقد سند العقار املرقم 5844/2 حي االنصار باسم يوسف 

عيىس حسني من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
�����������������������������������������������

إىل الريك نور ناجي عليوي
توج�ب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقه ع�ى قيام رشيك 
زينب عب�د املهدي محمود بالبناء عى حصته املش�اعه يف 
القطعه املرقمه 77700/3 حي النر خالل مده خمسه 
عر يوما داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تأريخ 
نر االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك باالعرتاض 

مستقبال
�����������������������������������������������

اعالن 
ق�دم املواطن ) حمود اس�عد حبي�ب (  الدع�وى لتبديل ) 
االس�م ( وجعل�ه ) صمود ( بدال من ) حم�ود ( فمن لديه 
ح�ق االعرتاض عى ذلك مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة ع�ر يوما وفق امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

�����������������������������������������������
فقدان 

فقدت الهوية الصادرة من وزارة التخطيط – اسم الركة 
: روعة جنة بغداد للمقاوالت العامة اس�م املدير املفوض : 
مصطف�ى عبد االمري حمد رقم الهوية 1644 االختصاص 
: االنش�ائي والكهربائي الدرجة الخامسة أ الخامسة ك – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .



رياضة7
العدد )2503( االحد  5  كانون االول  2021

اليوم.. حفل افتتاح بطولة العامل يف بانكوك

منتخبنا الوطني للمواي تاي يبدأ وحداته التدريبية
روحية عالية لالعبينا لتحقيق االنجازات.. وشكوك بمشاركة التكريتي

            حسن البيضاني - موفد اتحاد 
            الصحافة الرياضية 

تج�ري اللجن�ة املنظمة لبطول�ة العال�م للمواي 
تاي يف بانكوك مس�اء اليوم االح�د حفل االفتتاح 
الرس�مي بمش�اركة 95 بل�داً ، ويس�بقه صباحاً 
املؤتمر الفني الخاص بالبطولة و الفحص الطبي 
و عملية الوزن لالعبني املش�اركني بالبطولة التي 
يتواجد فيها الع�راق بفئتي املتقدمني و تحت 23 

عاما. 
ه�ذا و ب�دأ منتخبن�ا الوطني للم�واي تاي عرص 
يوم ام�س الس�بت اوىل وحداته التدريبي�ة فعلياً 
استعداداً لبطولة العالم التي تحتضنها العاصمة 
التايالندي�ة بانكوك ب�ارشاف وتنظيم مبارش من 

 .) IFMA ( قبل االتحاد الدويل للعبة
منتخبنا بالسليم

رئي�س الوف�د العراقي مصطفى جب�ار علك: اكد 
ملوفد االتحاد العراقي للصحافة الرياضية: ظهور 

 PCR ( نتائج الفحوصات الصحية للوفد العراقي
( للكش�ف ع�ن املصابني ) بكوفي�د19( فايروس 
كورونا ، وجاءت جميعها  ) س�لبية ( وتم استالم 

البطاق�ات الصحي�ة الخاص�ة بالوفد.واكمل: تم 
تس�جيل الالعبني و اعضاء الوفد ب� ) سيس�تم ( 
البطولة واستالم ) ID CARD( وتوزيعها لالعبني 

و االداريني و املدربني. 
روحية عالية البطالنا 

و اش�ار علك اىل ان جميع الالعب�ني يتمتعون بروح 

عالي�ة بالتدريب�ات كم�ا ظه�ر عليه�م بالوح�دة 
التدريبي�ة االوىل و عزمه�م ع�ى تحقي�ق االنج�از 
بالرغم من صعوبة املهمة و مش�اركة ابطال العالم 
من 95 دولة ج�اءت اىل بانكوك بأفضل العبيها من 
اج�ل الوصول ملنصات التتويج ، ويش�ارك منتخبنا 
الوطن�ي يف بطولة العال�م للمتقدم�ني و فئة تحت 
23 عام�ا بتس�عة العبني وه�م: املصطفى وس�ام 
كامل ويوس�ف محمد عودة و حس�ني سالم سعود 
ويحيى عامر يحيى و س�جاد ج�واد كاظم و بهمن 
محم�د ق�ادر و عباس عب�د الكاظم عب�د الرزاق و 
التح�ق بالوفد اول امس الجمعة الالعبني مصطفى 
ش�اكر رعد التكريتي وسجاد بشري كونهما دخال يف 
معس�كر تدريبي مكثف منذ س�تة اشهر متواصلة 
وخوضهما ن�زاالت احرتافية تايالن�د. ويرشف عى 
تدريب املنتخب املدربني عيل ساهر و محمد حسن. 

تجهيز التكريتي
و اوضح علك: ان اللجنة املنظمة للبطولة ستجري 
القرع�ة اليوم االح�د ،وجميع الالعب�ني جاهزين 

لخوض النزاالت ، بأستثناء الالعب مصطفى رعد 
التكريتي الذي يعاني من اثار اصابته يف كف يده 
اليمنى يف اخر نزال احرتايف خاضه قبل اس�بوعني 
يف بانك�وك ، ونح�اول جاهدين لتجهي�زه للنزال 

االول بوزنه. 
الثقة بحكامنا 

هذا وسيشارك الحكمني العراقيني الدوليني حيدر 
حميد تويل و محمود هاش�م صرب ب�ادارة نزاالت 
بطولة العالم للمواي تاي يف بانكوك ، حيث يحظى 
حكمين�ا الدولي�ني بثق�ة لجنة الح�كام باالتحاد 
الدويل و س�تناط بهم�ا ادارة الن�زاالت بعد اجراء 
القرع�ة اليوم االحد ، و أكد تويل وصرب يف ترصيح 
ملوف�د االتحاد العراق�ي للصحاف�ة الرياضية: ان 
قض�اة الحلبة بالعراق لهم قيم�ة و اهمية كربى 
بالبط�والت القاري�ة و العاملي�ة مل�ا يمتلكوه من 
قدرات وفهم قانوني و اداء عاٍل كسب من خالله 
ثقة لجان الحكام باالتحاد العربي و االس�يوي و 

الدويل.

أمانة بغداد يعرب النجف
إىل ربع هنائي كأس العراق

الربتغال ختذل رونالدو 
يف رصاع الكرة الذهبية

              المستقبل العراقي/ متابعة

تأهل فريق أمانة بغداد إىل ربع نهائي كأس العراق بفوزه 
مس�اء الس�بت عى فري�ق النج�ف بهدف�ني دون رد، عى 

ملعب النجف.
فري�ق أمان�ة بغداد كان الط�رف األفضل وب�دا عازما عى 
الحس�م وضم�ان التأهل لرب�ع النهائي فأض�اع عددا من 
الهجمات الت�ي أثمرت إحداها هدف التقدم بأقدام الالعب 
نبي�ل صب�اح يف الدقيق�ة 40، لينتهي الش�وط األول بهذا 

الهدف.
ويف الش�وط الثاني واصل بغ�داد أفضليته برغم املحاوالت 

الخجولة من جانب فريق النجف.
وتمك�ن الالعب رض�ا فاضل من تس�جيل اله�دف الثاني 

ألمانة بغداد يف الدقيقة 68.
وس�ري العبو أمانة بغداد املب�اراة ملصلحتهم حتى النهاية، 

ليحسم الفريق التأهل لدور الثمانية.
جدير بالذكر أن مباريات الدور ثمن النهائي ملسابقة كأس 
الع�راق تقام من جول�ة واحدة، بينما يت�م تحديد مالعب 

املباريات من خالل القرعة.

مدرب الناشئني: تتويج شباب العراق سيكون دعاًم لنا وحافزًا لالعبينا
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال مدرب منتخب الناشئني حسن كمال، 
ان تتويج ش�باب العراق سيكون دعماً لنا 

وحافزاً لالعبينا لتحقيق نتائج أفضل
املؤتم�ُر  الس�بت،  الي�وم  ظه�ر  وأقي�َم، 
الصحفي يف فندق ورويك يف مدينة الدمام 
الخ�اص باملجموع�ِة األوىل لبطول�ة غرب 
الثامن�ة دون س�ن 15  للناش�ئني  آس�يا 
س�نة والتي تس�تضيفها مدينُة الدمام يف 
الس�عودية للف�رتة من 5 ولغاي�ة 14 من 
الش�هر الحايل، بحضور مدربي املجموعِة 
األوىل التي تضم كالً من السعودية ولبنان 

إىل جانب منتخبنا. 
واوض�ح امل�درب حس�ن كم�ال، يف بداية 
حديث�ه: نش�كُر األخ�وة القائم�ني ع�ى 
تنظيم البطولة لحس�ن االس�تقبال، وإن 
األمور تس�ري بانس�يابية عالي�ة، متمنياً 
لجميع املنتخبات أن تك�ون البطولة ذات 
فائ�دة فنية، ويس�تفيد منه�ا الجميع، ال 
سيما ان منتخبات الفئات السنية الهدف 
منه�ا إعداد ن�واة حقيقي�ة للمنتخبات يف 

املستقبل.
وأوض�َح كم�ال، أن »االتح�اد الجدي�د بدأ 
باالهتمام الكبري بفرق الفئات العمرية، إذ 
أن منهاج رئيس االتحاد )عدنان درجال( 
ورضورة  التدرج�ي  العم�ل  ع�ى  يرك�ز 

االهتمام بالفئ�ات العمرية، وبالتايل نأمُل 
أن يك�ون منتخبنا خري قاع�دة ملنتخباتنا 

وصوالً إىل املنتخب الوطني«.
وأك�َد، أن »العم�ل م�ع الفئ�ات العمرية 
يحتاج إىل صرٍب ودرايٍة وقدرِة تحمٍل، حيث 
يتوجب ع�ى املدرب التعلي�م أوالً ومن ثم 
الرشوع بالعمل الفن�ي والتكتيكي«،الًفتا 
اىل،أن�ه »ب�دأ م�ع الفري�ق من�ذ عام�ني، 
واملنتخ�ب يف تط�ور مس�تمر، ونأم�ل أن 
نق�دم يف هذه البطول�ة، وهي األوىل يل مع 

املنتخب، جيالً جديداً للكرة العراقية«.
أن  إىل  أش�ار  الفري�ق،  إع�داد  وع�ن 
»االس�تعدادات هي األهم والتي س�تحدد 
َم�ن هو املنتخب املناف�س يف البطولة، ألن 

عامل االنس�جام والتعلم والتطبيق يكون 
أفض�ل م�ع عام�ل الوقت والتج�ارب من 

خالل املباريات التجريبية«. 
ورداً ع�ى أحد األس�ئلة بخصوص تتويج 
ش�باب العراق بلقب غرب آس�يا األسبوع 
امل�ايض، أوضَح أن »تتويج ش�باب العراق 
سيكون دعماً لنا وحافزاً لالعبينا لتحقيق 
نتائج أفض�ل، ولن يش�كل أي ضغٍط، بل 
عى العكس سيكون حافزاً لالعبني لتكرار 

ما حققه إخوانهم يف املنتخب الشبابي«.
من جهتِه، قاَل مدرب املنتخب السعودي، 
عب�د الوه�اب الحرب�ي إن »فريقه جاهز 
للبطولة، وأنه س�بق أن خّرج من ناش�ئي 
السعودية من تولد 2004 ما يقارب )11( 

العباً يمثل�ون منتخب الش�باب يف الوقت 
الح�ايل، ونأمُل أن نقدم من ه�ذا املنتخب 

عدداً مماثالً أو أكثر«.
وأش�ار إىل أن »املنتخب�ات األخرى ال ش�ك 
أنه�ا تفك�ر بالطريقة نفس�ها، والجميع 
يعمل ضم�ن منظومة مع اختالف الطرق 
يف التنفيذ م�ا بني املنتخبات«، موضحاً أن 
»ه�ذا الجيل تأثر بش�كٍل كب�رٍي يف جائحة 
كورون�ا من حيث املعس�كرات واملباريات 
التجريبي�ة، وم�ع ذل�ك خضن�ا مباراتني 
تجريبيتني مع مرص وس�لوفينيا، وتدربنا 
بش�كل جيد«.ورداً عن أحد األس�ئلة فيما 
إذا ش�ّكلت اس�تضافة اململك�ة للبطول�ة 
ضغط�اً عى الالعب�ني ب�رورة التتويج 
باللق�ب، أوض�َح أن »منتخبن�ا تعوّد عى 
اللع�ب ب�ني الجماه�ري ووج�ود البطولة 
يف اململك�ة س�يكون عامل دع�ٍم إيجابي، 
وحضور الجماهري سيكون حافزاً للفريق 
للمنافسة عى اللقب، مع أننا ندرك وجود 
منتخب�ات أخ�رى س�تكون منافس�ًة لنا 
بقوة«.أما مدرُب املنتخ�ب اللبناني، روي 
أب�ي الياس، فقد ش�كَر اللجن�ة املنظمة، 
وتحدث عن التدريب�ات املكثفة للمنتخب 
اللبناني ودخوله بمعسكر تدريبي مكثف 
خالل الشهرين املاضيني، ما منحنا فرصَة 
التأقلم فيما بيننا، وأن املنتخب بدأ يهضم 

التدريبات ويطبق الواجبات بشكٍل جيٍد.

دوناروما: ميالن يف قلبي.. واستجبت إلغراءات باريس
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث اإليط�ايل جيانلويجي دوناروما، حارس باريس 
سان جريمان، عن رحيله من ميالن، وفرص إيطاليا يف 

التأهل إىل كأس العالم 2022.
وق�ال دوناروم�ا، يف ح�وار أجراه مع مجل�ة »فرانس 
فوتبول« الفرنس�ية: »كان سان جريمان يتابعني منذ 

ف�رتة، وكان ُيكتب أنني قادم إىل باريس، ولم يكن لدي 
أدنى تردد يف اتخاذ القرار«.

وأضاف: »لقد اكتش�فت رغبتهم الش�ديدة يف التوقيع 
مع�ي، وأن أك�ون جزًءا م�ن عائلة باري�س، وبالطبع 
ش�عرت بإغراء بس�بب طم�وح الن�ادي، ورغبتهم يف 

الفوز بكل يشء«.
وتاب�ع: »ميالن وجمهوره؟ ل�دي عاطفة رائعة معهم 

ع�ى م�دار الس�نوات الثماني الت�ي أمضيته�ا هناك. 
إنهم مثل العائلة بالنس�بة يل، لكن ميالن اتخذ قراره، 
وأن�ا أيًضا لدي خيارات، وال توجد مش�كلة مع النادي 
أو زمالئ�ي الس�ابقني يف الفري�ق أو الجماهري. أحمل 

الجميع يف قلبي«.
وواص�ل: »كأس العال�م؟ لق�د أهدرنا التأه�ل املبارش 
يف بلفاس�ت، وكان يج�ب علين�ا إنهاء األم�ر قبل ذلك 

بكث�ري. ربما املش�كلة تتعل�ق بحصولنا ع�ى اليورو. 
فم�ن الطبيعي أن يلع�ب الجميع ضدنا ب��120% من 
مس�تواه«. وختم: »اس�تحققنا التأهل ذهاًب�ا وإياًبا 
ضد س�ويرسا، لكن ال فائدة من إع�ادة التفكري. علينا 
أن ننظر إىل األمام. س�نتأهل إىل كأس العالم بمساعدة 
امل�درب والجه�از الفن�ي ومجموعة الالعب�ني وبدعم 

إيطاليا كلها«.

صفقة مفاجئة عىل طاولة ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إنجليزي، ع�ن تفكري ريال 
مدريد يف عقد صفقة غري متوقعة من الربيمريليج، 

يف الصيف املقبل. 
وبحس�ب صحيفة »إكس�ربيس« الربيطانية، فإن 
ريال يدرس التعاقد م�ع الجناح اإلنجليزي جييس 

لينجارد، العب مانشسرت يونايتد. 
وينتهي تعاقد لينجارد )29 عاًما( يف أولد ترافورد، 
بنهاية املوس�م الجاري، وبالت�ايل لن يكلف خزينة 

املرينجي أي يشء، إذا تعاقد معه يف الصيف.
وال يش�ارك لينجارد بش�كل أسايس مع مانشسرت 
يونايتد هذا املوسم، مما دفعه التخاذ قرار الرحيل 
بداًل من تجديد عقده، عى عكس رغبة مانشسرت 

يونايتد. 
وخاض لينجارد النصف الثاني من املوس�م 
امل�ايض مع�اًرا لفريق وس�ت ه�ام، حيث 

»الهام�رز« يف  خ�اض 16 مب�اراة م�ع 
الربيمريليج وسجل 9 أهداف.

وأشارت الصحيفة إىل أن ريال مدريد 
معجب بمس�توى لينج�ارد، منذ أن 

املغرب يواصل عزف الرباعيات 
يف شباك األردن

              المستقبل العراقي/ متابعة

أظه�ر منتخ�ب املغ�رب »الع�ني الحمراء« 
ملنافس�ه األردني، وهزمه بقسوة »0-4«، 
الي�وم الس�بت، يف اس�تاد أحم�د ب�ن عيل 
املوندي�ايل، لحس�اب الجول�ة الثاني�ة م�ن 
دور مجموع�ات كأس العرب.وكرر أس�ود 
فلس�طني  ع�ى  فوزه�م  بذل�ك  األطل�س 
بذات النتيج�ة، يف الجول�ة األوىل، لينفردوا 
بالص�دارة برصيد »6« نق�اط، بينما بقي 
رصي�د األردن 3 نق�اط، يف املرك�ز الثاني.

وأحرز أه�داف املغرب يحيى ج�ربان »4«، 
وبدر بانون »24«، ومحمد الش�يبي »45«، 
وس�فيان رحيمي من رضب�ة جزاء »88«.

ول�م يتأخ�ر منتخ�ب املغرب يف فت�ح باب 

التس�جيل، عندم�ا انس�ل محم�د النهريي 
من الجهة اليمنى، وس�دد كرة قوية ردها 
حارس األردن أبو ليى، لتصل ليحيى جربان 
الش�باك.وحاول  داخ�ل  قوي�ة  فيطلقه�ا 
منتخب األردن الع�ودة للمباراة، من خالل 
إرس�ال الكرات الطولية باتج�اه املهاجم، 
بهاء فيصل، لكن األخري وجد نفس�ه تحت 
الرقابة الصارمة، قبل أن يتعرض لإلصابة 
ويح�ل بدال من�ه حم�زة الدردور.وتحصل 
منتخ�ب املغ�رب عى رضبة ج�زاء، بعدما 
ح�اول محمد فوزير إرس�ال كرة عرضية، 
لكنه�ا ارتطم�ت بي�د أب�و حش�يش.ونفذ 
الركلة س�فيان رحيم�ي بنجاح، عى يمني 
الحارس أبو لي�ى بالدقيقة »88«، لتنتهي 

املباراة بفوز أسود األطلس )0-4(.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى الربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو، نج�م مانشس�رت 
يونايتد، صدمة من بالده يف س�باق الكرة الذهبية املقدمة 

من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
وكان األرجنتيني ليونيل مييس، نجم باريس سان جريمان، 
ق�د حصد الجائ�زة، اإلثنني املايض، بينما ج�اء رونالدو يف 

املركز السادس.
ويشارك 180 صحفًيا من جميع أنحاء العالم يف التصويت 
ع�ى الفائ�ز بالكرة الذهبي�ة، حيث يخت�ار كل صحفي 5 

مرشحني.
ووفًق�ا لصحيفة »م�اركا« اإلس�بانية، ف�إن املفاجأة أن 
الصحف�ي الربتغايل ل�م يضع رونالدو ضم�ن اختياراته يف 
س�باق الكرة الذهبية، وجاءت بالرتتي�ب كاآلتي: »نجولو 
كانتي - ليفاندوفس�كي - كيليان مباب�ي - جورجينيو - 

محمد صالح«.
وأش�ارت الصحيفة اإلس�بانية إىل أن مييس كان مكتسًحا 
يف أصوات آس�يا واألمريكتني، بينما ج�اء البولندي روبرت 
ليفاندوفس�كي، مهاجم بايرن ميون�خ، كخيار مفضل يف 

أصوات أوروبا وإفريقيا.
يذك�ر أن ليفاندوفس�كي ج�اء يف الرتتيب الثاني بس�باق 

الكرة الذهبية، عقب النجم األرجنتيني.

وفاة مدرب لبناين واحد اهم الالعبني السابقني بكورونا
              المستقبل العراقي/ متابعة

تويف املدرب واملهاجم الدويل اللبناني الس�ابق، 
محمود حم�ود، عن 57 عام�اً إثر مضاعفات 
اصابت�ه بفريوس كورونا.ونعى نادي ش�باب 
الساحل، الذي أرشف حمود عى تدريب فريقه 

األول من�ذ 2017، امل�درب ع�ى صفحت�ه عى 
فيس�بوك. كما نعاه عدد من األندية اللبنانية 
التي لعب بها أو ساعد يف تدريبها.ُعرف حمود 
مهاجم�اً م�ع ن�ادي النجم�ة يف الثمانين�ات 
والتس�عينات قب�ل انتقال�ه إىل التدريب، حيث 
عمل مع أندية ش�باب الساحل والعهد واإلخاء 

األه�يل والنب�ي ش�يت باإلضاف�ة إىل املنتخب 
اللبناني.وعان�ى محم�ود حمود يف األس�ابيع 
املاضي�ة من مضاعف�ات كورون�ا، حيث الزم 
املستش�فى الش�هر امل�ايض بحال�ة حرج�ة.
ويتزام�ن رحي�ل حم�ود، الذي اح�رتف لفرتة 

وجيزة يف نادي الخور القطري.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مييس يشكو لسواريز معاناة مع سان جريمان
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف األوروغوياني لويس س�واريز مهاجم أتلتيكو 
مدري�د ونج�م برش�لونة األس�بق ع�ن حديث�ه م�ع 
األرجنتين�ي ليونيل مييس، الذي يقيض موس�مه األول 

بقميص باريس سان جريمان.
وق�ال س�واريز البال�غ 34 عاما، إن زميله الس�ابق يف 

برش�لونة يعاني من اللع�ب يف الربد وتح�ت الجليد يف 
باريس.

ويش�كو األرجنتيني من أن�ه يواجه ظروفا غري عادية 
مع النادي الفرنيس.

وأك�د األوروغوايان�ي يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة 
Onze Mondial نقال عن TNT Sports، أنه عى اتصال 

مستمر بمييس ويتواصالن كل يوم.

يف 29 ترشي�ن الثاني، فاز مييس بالكرة الذهبية للمرة 
الس�ابعة يف تاريخه، وس�جل األرجنتيني هذا املوس�م 
بقميص س�ان جريمان أربعة أه�داف يف 12 مباراة يف 

جميع املسابقات.
وانتقل مييس من برش�لونة إىل باريس س�ان جريمان 
حي�ث لعب مع س�واريز، وف�از بدوري أبط�ال أوروبا 

أربع مرات، وأصبح بطال إلسبانيا عرش مرات.
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دور الظواهر الثقافية يف املجتمعالبايولوجيا واالقتصاد 

إبراهيم أبو عوادابراهيم المحجوب

 قد تخونني التعابري احيانا يف بعض مقاالتي كونني ليس من ذوي االختصاص 
الدقيق ومعلوماتي العلمية يف مجاالت االدوية والفايروسات محدودة.. ولكنني 
اكتب ما اشلاهده واراه اليوم على ارض الواقع يف عاملنا الجديد.. عالم العلم 
واملعرفة. عالم السلباقات النووية والذرة وعرص الحاسلوب وامليموري الذي 
يعتلر عقل صناعي متكاملل لخزن املعلومات… اليلوم ومع تطور فايروس 
كوفيلد 19 وتحويره وما عرف من موجات جديلدة متطورة وهذا كله يعتر 
ملن ضمن علم األحياء،  والذي هو العلم الطبيعي الذي ُيعنى بدراسلة الحياة 
والكائنات الحيلة بما يف ذلك هياكلها ووظائفها ونموها وتطورها وتوزيعها 
وتصنيفهلا، نجد ان انظار العاللم تحولت من فيزياء الذرة التي كانت الخطر 
االول يف حياة الشلعوب اىل احياء الفايروسلات والتي تقتل البرشية بدم بارد 
دون الحاجة اىل متفجرات البارود او الحاجة اىل اصدار قرار من مجلس االمن 
اللدويل، وال نعرف القادم ماذا يخطط علملاء وعباقرة الزمان من طرق ابادة 
جديلدة للبرشية اجملع…. ومع هذا التطلور تم ايقاف العجللة االقتصادية 
يف كثلري ملن البللدان يف دول العالم والتي ملا زال الجهل يخيم على اراضيها 
ويف مقدمتهلم اللدول العربية التي مازالت تعيش عى ثلروات وهبها الله لهم 
تحلت باطلن االرض ولم تقوم بتطوير انفسلها يف اي مجال فوق االرض ولم 
تقلدم اي تطور علمي جديد نسلتطيع ان نتفاخر به كملا تفاخرنا يف مايض 
اسلافنا ملن اطباء وعلملاء قدموا للعالم ابتلكارات وعللوم طبية مفيدة… 
ولألسلف وعى العكس تماماً تحولت اغلب دولنلا العربية اىل عقول متحجرة 
ال يمكن االسلتفادة منها يف اي مجال سلوى احاديث مقاهي وقصص ناتجة 
من عالم الخيال القديمة والتكالب عى كريس السلطة املقدس… يف حني نرى 
التقلدم الحاصل يف مجال التطويلر التقني والبايلوجي يف بعلض دول العالم 
واللذي اصبح يفوق ما كنا نتوقعه قبل ثاثني سلنة ملن اآلن.. وآخرها عالم 
الفايروسلات ولقاحاتهلا املضادة وهذا ملا يثبت قطعاً ان ملن صنع اللقاح 
هو نفسله من قام بتطوير الفايروس وسلاعد عى انتشاره وبرسعة فائقة 
وسلط شعوب العالم… واذا ما درسنا الفائدة والجدوى االقتصادية من هكذا 
تطورات علمية نجد انفسلنا امام زاوية ضيقة النعرف هل من خالها نبكي 
ام نلطم عى ارواحنا وعى سياسات دولنا العربية… فمن خال تحليل بسيط 
اعلنلت الواليات املتحدة األمريكية انها اسلتطاعت ان تنتلج اكثر من ترليون 
لقلاح مضلاد لفايلروس كوفيد 19 وفروعه املشلتقة االخرى وان سلعر اقل 
لقاح هو عرشون دوالر لامبول الواحد وهذا يعني انهم سوف يبيعون بأكثر 
ملن عرشين ترليون دوالر اي ما يعادل ثملن البرتول يف كل الدول العربية مع 
االحتياطلي وهذه االرباح يف مجال لقاح الفايروسلات فقط.. ولذلك نرى ان 
اغللب الدول باتت تحاول ايجاد طرق بديلة لصناعة مثل هكذا لقاحات حتى 
تكلون بمأمن تام عن الضغوطات التي تمارسلها الدول الكرى…  والسلؤال 
اللذي يلدور بذهن كل مواطن عربلي: اين انتم يا عرب البلرتول من هذا الذي 

يدور حولكم؟ ام انكم اعلنتم راية االستسام يف كل يشء.
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أهميلُة الظواهلر الثقافية تتجىىَّ يف ُقدرتها على ربط العنارص اللغويلة بالطبيعة الرمزية 
للعاقلات االجتماعيلة، وهلذا يعني أن ُمهملَة الثقافة هلي َدْمُج اللغة واملجتملع يف ِكيان 
فلسفي واحد، وتحويُل تفاصيل الحياة اليوميىَّة إىل أفكار إبداعية، ونقُل املعنى ِمن األنظمة 
االسلتهاكية القاسية إىل املعايري األخاقية السلامية. وبالتايل، ُتصبح اللغُة ُمجتمًعا فكريًّا 
ياق الحياتي، وهذا الحراك اإلنساني  يف املَضمون املَعريف، وُيصبح املُجتمُع ُلَغًة واقعية يف السِّ
أفقيًّلا وعموديًّلا ُيسلاهم يف تكوين أشلكال تعبريية قادرة عى كشلف اتجاهات السللوك 
م بمسارات  االجتماعي تحت ضغط الواقع. وكشُف هذه االتجاهات هو أساس عملية التىََّحكُّ
الوَْعلي، باعتباره ِصَفة ُمميِّزة للوجود اإلنسلاني، وبداية مرحللة التغيري االجتماعي. وإذا 
اسلتطاَع اإلنسلاُن َتحديَد ُنْقَطَتي البدايلة والنهاية يف املجتمع، ِبوَصفله طريًقا إىل تحقيق 
ل إىل أداة سياسية  موحات الجماعيىَّة، فإنىَّه َسَيْحمي الثقافَة ِمن التىََّحوُّ األحام الفرديىَّة والطُّ
ذيلن لصناعة وَْعي زائف، من أجل السليطرة عى النلاس، والتاعب  وظيفيلة بأيلدي املَُتَنفِّ
بمشلاعرهم، وَتوجيله عاقاتهلم، واالسلتحواذ على مصائرهلم. واإلشلكاليُة الحقيقيُة 
يف النسلق االجتماعلي الثقايف هي وجود ِجهات ُمغرِضة َتسلعى جاهدًة إىل إعادة تشلكيل 
الثقافلة، بحيث ُتصبح نظاًما ُمْغلًَقا، وُمَسلْيَطرًا َعلَيه، للهيمنة عى التفاعات االجتماعية 
والتأثلريات الفكريلة. وهذا يتناىف ملَع طبيعة الثقافلة َوَدورها املركلزي يف املجتمع، فهي 
ُتمثِّلل نظاًما مفتوًحا عى جميع االحتملاالت املعرفية، واالجتهلاداِت اللغوية، والتحلياِت 
العقانيلة، والحلاالِت العاطفيلة، وتاريًخلا ُمتفاعلًا ملع اإلفلرازات املنطقيلة للِكيانات 
َل الُحلْم اإلنسلاني إىل ِكيان َوظيفي َهش، وُهِويىًَّة ُمْشلَتِبَكًة مَع  االجتماعية التي تمنع َتَحوُّ
ُصعوباِت الحياة املعيشية، وتناقضاِت املشاعر الوِجدانية، وتعقيداِت الرتاتبية االجتماعية، 
وتركيبلاِت األنظملة اللغوية. ويجب املحافظلة عى الثقافة كنظام َمفتلوح، ألنىَّ هذا املبدأ 
الوجودي هو الضمانة األكيدة لتحليل ُبنى العاقات االجتماعية، التي تتىَّخذ أشلكااًل َهرَِميىًَّة 
لد يف الوَْعي اإلنساني ُسلطًة جوهريًة، وحقيقًة  )َطَبِقيىَّة( يف حياة الفرد والجماعة، وتتجسىَّ

رمزيًة، وتجربًة معنويًة.
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العاقلاُت االجتماعية هي أفعال َقْصِديىَّة، أي إنىَّ ُكل عاقلة اجتماعية َتدفع الذهَن باتِّجاه 
، وإذا أدرَك الذهُن حقيقَة هذا املوضوع، فإنىَّه _ أي الذهن _ سلُينتج  موضلوع ثقايف ُمعلنيىَّ
لعور والتىََّخيُّل والذكريات، ويتم إسلقاط هلذا الِفعل عى أرض  ا قائًما عى الشُّ ِفْعًا َنْفِسليًّ
الواقلع. وال ُبلد ِمن إخراج الِفعل ملن الذهن إىل الواقع، لضمان َحَيِويىَّلة الذهن، واملُحافظِة 
ه  عى الحراك االجتماعي يف الحياة اليومية. وهذه العمليىَّة ُتشِبه ُخروَج الجنني ِمن َبْطن أُمِّ
ه إذا لَم ُيَغاِدْر َجَسَدها، كذلك الِفْعل  لريى ُنوَر الحياة الخارجية. وكما أنىَّ الجنني َقد َيقتل أُمىَّ
َقلد َيقتل الذهَن إذا لَم َينتقل منه إىل التطبيقات العمليىَّة يف الواقع. والفرُق بني الحالتني هو 
أنىَّ العاقلات االجتماعية َتملِك وَْعًيا تاريخيًّا يعتمد عى التىَّوليد املُسلتمر لألفعال الَقْصِديىَّة. 
واألفلكاُر يف حالة والدة ُمسلتمرة، وجسلُد اللغة يف حالة تجسليد دائمة للوَْعي والسللوك. 
واالسلتمراريُة الفكريلُة والدىَّيمومُة اللغويُة ُتكوِّنان األسلاَس الفلسلفي لَِصريورة التاريخ 
، كذلك التاريخ، فهلو يتحرىَّك يف  وعلدم ثباتله. وكملا أن األفكار ال تنتهلي، واللغة ال َتِجلفُّ

. مسارات ال نهائية، وينتقل َعر ينابيع معرفية ال َتِجفُّ

االنتهاء من صناعة وتثبيت الرشيط الكتايب الشعري لشباك مرقد السيدة زينب »عليها السالم«

 انتهت اعمال صناعة وتثبيت الرشيط الكتابي الشلعري 
لشلباك مرقد السيدة زينب }عليها السام{ حيث تتواصُل 

األعماُل الخاّصة بالشباك.
ويوماً بعد يوم يضُع َخَدمُة مرقد كافلها خطوًة لألمام يف 
تنفيذ أعماله التي تشهد تقّدماً واضحاً وملموساً وظاهراً 
ْيها التصنيعّي الخاّص بتصنيع ما تبّقى من  للعيان، بخطىَّ
أجزاء، والخّط اآلخر الرتكيبّي أي برتكيب ما يتّم تصنيُعُه 
على الهيلكل الخشلبّي، املوضوع يف قاعة قسلم صناعة 
شبابيك األرضحة الرشيفة وأبوابها املطّهرة التابع للعتبة 

العّباسية املقّدسة.
وملن األجلزاء التصنيعّية التي تلّم االنتهاُء منهلا مؤّخراً 
والتلي تتماىش ملع قطلٍع أَُخر، هلي الكتيبُة الشلعرّية 
)الرشيلط الكتابّي الشلعرّي( باسلتثناء طلاء حروفها 
وكلماتهلا وإطارها بالذهب، التي سلُتنّفذ يف وقٍت الحق، 
والتي تعتيل مشّبكات الشّباك )الدهنات( من األعى وهي 
واحدٌة من رشيَطنْي كتابيىَّنْي، فالشّباُك يحتوي عى كتيبٍة 
قرآنّيلة تّم االنتهاء منها سلابقاً، وأخرى شلعرّية يفصل 

بينهما جزٌء زخريفّ يسّمى بل)الكلوي(.

وقال رئيُس قسلم صناعة شلبابيك األرضحلة الرشيفة 
وأبوابها املطّهرة يف العتبة العّباسية املقّدسة السيد ناظم 
الغرابي يف ترصيلح: »الكتيبة الشلعرّية تتألّف من )28( 
قطعًة ُتحيط بالشلّباك من جهاته األربع، بواقع قطعَتنْي 
فوق كّل مشّبك، ُخّطت عليها قصيدٌة للشاعر عيل الصّفار 

الكربائّي بعنوان: )هي زينب(، ومطلعها:
هي زينٌب بنُت الهدى .. بحُر املكاِرِم والندى
بنُت النبّي املصطفى .. روحي ملَقَدِمها ِفدى

وُوزِّعلت أبياُت هذه القصيدة بكون صدر البيت يف قطعة 

وعجزه يف قطعٍة أخرى، وهكذا حّتى ختام القصيدة التي 
ترّشف بخّطها أستاذ الخّط العربّي الدكتور روضان بهية 
بخّط الثلث«. وتابع الغرابي: »يبلغ ُسلْمك كّل قطعٍة من 
الرشيط الكتابّي الشلعرّي )5ملم( وارتفاعها )16سلم( 
وطولهلا )30سلم(، وسلُيلوىَّن الخلّط بالذهلب الخالص 
وقاعدتله باملينا الخلراء«. واختتم: »امتلازت الكتيبُة 
كباقي األجزاء بميزة طريقة التثبيت، وهي من اإلضافات 
التلي أبدََع فيها القائمون عى هذه األعمال، فهي طريقٌة 
فنّيٌة وحديثة ومغايرة لطرق التثبيت املسلتخدمة، حيث 

تكون مخفّيلًة وتجعلها تبدو مع باقلي األجزاء كقطعٍة 
واحلدة مع بعضها ملن جهة، ومع أجزاء الشلّباك األَُخر 

من جهٍة أخرى«.
ُيذكر أّن األعمال الخاّصة بشّباك مرقد السّيدة زينب)عليها 
السلام( ُتجرى تبعلاً لخّطة عمٍل ُوِضعلت لهذا الغرض، 
وتوّزعلْت مفاصُلهلا التنفيذّية وفقلاً للتصميم املعّد عى 
أغلب أجزائه وقطعه، سلواًء كانت املعدنّية أو الخشلبّية، 
وأّي جلزٍء يتلّم االنتهاء منله ُيرَشع بتثبيته على الهيكل 

الخشبّي، وهذا ُيعتر الرتكيب األّول لِقطع الشّباك.

 خلصلت أول دراسلة علميلة على املتحلور الجديلد ملن فلريوس كورونا 
»أوميكلرون« إىل أن لديله قلدرة كبلرية عى التمللص من املناعلة البرشية، 

مقارنة بالساالت السابقة من الفريوس.
وتشلري نتائج الدراسة، التي أوردتها شبكة »سلكاي نيوز« الريطانية، ليل 
الخميس الجمعة، أن املتحور »أوميكرون« يمكن أن يتسلبب يف موجة كبرية 
ملن العدوى، حتلى لدى السلكان الذين لديهم مسلتوى عال من األجسلام 
املضادة. وقال الباحثلون يف املعهد الوطني لألمراض املعدية بجنوب إفريقيا 
إنله ال تزال هناك أسلئلة بحاجة إىل إجابلات، من قبيل »قلدرة املتحور عى 
مراوغلة املناعة التلي تعطيها اللقاحلات الحالية، واآلثلار املحتملة لرتاجع 

املناعة يف مواجهة العدوى وخاصة اإلصابة الشديدة أو الوفاة.
ودرس الباحثون حلواىل 2.8 مليون حالة إصابة بمرض »كوفيد-19«، الذي 
يسلببه فريوس كورونا يف جنوب إفريقيا، منذ مارس آذار 2020، ليجدوا أن 

هناك أكثر من 35 ألف حالة أصيب أصحابها بالفريوس أكثر من مرة.

أول دراسة علمية عىل أوميكرون.. 
»يراوغ ويقتحم« بمناسبة والدة السليدة زينب عليها السام تطلق 

العتبة الحسلينية املقدسلة مبلادرة فيض اإلمام 
الحسلني )عليه السلام( الطبية مدفوعة الكلفة 
)مجانلاً( يف مركلز السليدة زينب الكلرى )عليه 
السلام( الجراحلي التخصيص للعيلون يف كرباء 
املقدسة  وتشمل املبادة اجراء العمليات الجراحية  
للعيون ومنها رفع السلاد )امللاء االبيض( وقص 
وعمليلات  العدسلات  وزرع  الزجاجلي  السلائل 
تثبيلت انفصلال الشلبكية وعملية رفلع وحقن 
السلليكون يف العني وعملية تصليلب قرنية العني 
وعلاج اعتال شلبكية العلني وجلراء التداخات 
الليزريلة لعاج امراض العني والسلائل الزجاجي 
و لكافة املرىض للفرتة من )2021/12/5 ولغاية 

 )2021/12/25
لألستفسار يرجى االتصال عى االرقام التالية التي 
تعمل من الساعة 9:00 صباحاً اىل الساعة 12:00 

ظهراً    )07435002229 - 07830301133(

استكشاف تارخيي مذهل يف العراق عن الطوفان وسفينة النبي نوح »عليه لسالم«
أقلتلربللت بعثة جامعة بنسللفانيا 
األمريكلي ملن تحديد ملكان وقلوع 
الطوفلان الللذي غرقت فيه سلفينة 
النبلي نلوح }عليه السلام{. وقللال 
فللي  امللفلتلشلليلة  رئليللس 
محافظلة ذي قلار علامللر علبللد 
الللللرزاق إنىَّ »بلعلثللة جلاملعلة 
بنسللفانيا األمريكيلة أنهلت عملهلا 
اللسللوملريلة  للكللش  مدينلة  يف 
وملديلنللة أور وتلوصللللت إلللى 
نلتلائللج تلاريلخليللة ملهلمللة 
وجلملعللت عليلنلات من أعلملاق 

األرض لتحديلد رأس الخليلج وأيللن كللان 
وجلوده بالعصور القديمة وأيضا تلحلديلد 
ووجللللوده  اللطلوفللان  علمللليللة 

بلأحللدث  اللجلغلرافليللة  وحلللدوده 
والبحثيلة«.  االسلتقصائية  األجلهللزة 
اللعليلنللات  »تللللك  أنىَّ  واضللللاف 
املللخللتللبلللرات  الكلبللر  أرسللللللت 

الللواليلللات  فلللي  اللعلاملليللة 
أنىَّ  األمليلركليلة«، مبينا  امللتلحلدة 
»النتائلج اللجلديللدة التلي توصلت 
إليها املخترات متطابقة مع قناعات 
البعثة وسلتعلن خلال األيلام املقبلة 
لتكشف علن اسللرار جلديلدة فلي 
تلاريلخ اللعلراق القديم وسلنعلنها 
بشكل رسلمي«. واشللللار إللى أنىَّ 
»تلللللللك االسللتللكلشللافللات 
سلتغري خلارطلة املنطقلة االثلريلة 
والتاريخيلة وستنسلف الكثلري ملن 
املعتقدات واللروايلات واالسلاطليلر 
التي تحدثت علن قصة الطوفان وسلفليلنلة 
اللنلبلي نللوح }ع{ وفلقلا ملللا اكللدتلله 

البعثة االمريكية«.

 يتبلع اليابانيون تقليدا قديما، يتمثل برشب املاء 
عى معدة خاوية، فور اسلتيقاظهم صباحا، تلك 
الظاهرة قد تبلدو غريبة قليا، لكن تأثريها كبري 

عى صحة اإلنسان، وفقا لتجربة »مثرية«.
ووفقلا لدراسلات عديلدة، توفر هذه املمارسلة 
البسليطة نتائلج إيجابية فيما يتعللق بالصحة، 
وهو األمر اللذي دفع صحفية بموقع »دي آي يو 

بروجيكتلس« لتجربة الطريقة ملدة شلهر كامل، 
وتسجيل النتائج.

فلور  امللاء  رشب  ممارسلة  ملن  شلهر  وبعلد 
االسلتيقاظ، قاللت الصحفيلة: »بعد أيلام قليلة 
من بدء رشب املاء يف الصباح، بدأت أشلعر بأنني 
أخف وزنا. شلعرت أن جسدي كان يزيل السموم 
بسلهولة أكلر«. وأكلدت الصحفيلة أن العلادة 

الجديدة ساعدتها عى تحمل النظام الغذائي الذي 
تتبعه، حيث أنها لم تشلعر »بالجوع املزعج الذي 
يأتي كل ساعة«، والرغبة بتناول الطعام الخفيف 
بني الوجبلات. وقالت الصحفيلة: » باإلضافة إىل 
الشعور بجوع أقل، لم يعد هضمي بطيئا وثقيا. 
ارتفاع مستوى الطاقة لدي حفزني عى ممارسة 

الرياضة أكثر فأكثر«.

فوائد مذهلة لرشب املاء فور االستيقاظ

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

عمليات جمانية جلراحة العيون


