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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

احلشد الشعبي 
ينطلق بتنفيذ عملية أمنّيـة

 يف »حوض ثالب« بدياىل
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سفيـر طـهـران يكشـف عـن اتـفـاق لـتـبـادل السجنـاء بـيـن العـراق وإيـران
تقدم يرفض حماوالت امريكية إلضعاف اجليش العراقي: بغداد تقاتل نيابة عن العالـم
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تستعد القوى الش�يعية، الثالثاء املقبل، لعقد 
الجول�ة الثانية من املحادثات بش�أن مللملمة 
البي�ت الش�يعي، والتوص�ل إىل اتفاق بش�أن 
تش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة. وأف�اد مص�در 
س�يايس مطلع بأن من املقرر أن يجتمع قادة 
اإلطار التنس�يقي الذي يضم القوى الشيعية 
املناهضة لنتائج االنتخاب�ات مع زعيم التيار 
الص�دري مقت�دى الص�در إلكم�ال الحوارات 
ح�ول تش�كيل الحكوم�ة االتحادي�ة املقبلة. 
وق�ال املص�در إن »ق�ادة اإلط�ار التنس�يقي 
س�يزورون الص�در يف مق�ر إقامت�ه بمنطقة 
الحنان�ة يف مدينة النجف، ي�وم الثالثاء املقبل 
بهدف اكم�ال الحوارات واملناقش�ات بش�أن 
مل�ف االنتخابات الربملاني�ة املبكرة«. وأضاف 
الي�ة  املص�در أن االجتم�اع س�يبحث أيض�ا 
اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد وش�كل 
الحكوم�ة املقبل�ة.وكان اإلط�ار التنس�يقي 
الجامع للقوى الش�يعية، قد عقد أول اجتماع 
)الخميس الثاني من ش�هر كانون األول( مع 
زعيم التي�ار الصدري مقت�دى الصدر، لبحث 
خيارات ما بعد االنتخابات وس�بل مللمة البيت 
الشيعي، قبيل تشكيل الحكومة املقبلة. وكان 
الصدر قد أعلن عقب االجتماع تمسكه بخيار 
تش�كيل حكوم�ة أغلبي�ة سياس�ية وهي ما 
ترفضه القوى السياسية الشيعية.وقال عضو 
ائت�الف دولة القانون وائل الركابي ان »اللقاء 
سيبحث إكمال تشكيل اللجان التي طرحت يف 

االجتماع األول وجرى االتفاق عليها«.
التفاصيل ص2

»اجتامع احلنانة«: هل اقرتب االتفاق عىل احلكومة اجلديدة؟
الصدر وقادة اإلطار التنسيقي جيتمعون يف النجف الثالثاء.. واالحتادية حتدد موعد للنظر بإلغاء نتائج االنتخابات حمافظ البرصة يوافق

 عىل ختصيص قطعـة أرض لبناء 
كليات وجامعة

وزير التخطيط يبحث 
مع السفري الرتكي تسهيل منح »الفيزا« 

وملف مشاريع املستشفيات

لفتح الطرق.. 
عمليات بغداد ترفع كتل كونكريتية 

عن بعض شوارع الكرخ

ص3

ص2

ص2

االستخبارات تكشف جـريمـة »غامضة وشنيعة« يف البرصةالبابا فرنسيس من خميم الجئني: البحر املتوسط »أصبح مقربة«

عمليات بغداد تعتقل إرهايب و17 مطلوبًا وتضبط أسلحة ومواد خمدرة
وكالة شؤون الرشطة تلقي القبض عىل متهم باالرهاب وتضبط أدوات تعاطي مواد خمدرة

الزراعة تدعو إىل مراقبة السيطرات مع كردستان: 
هترب هذه املواد!
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نقابة الصيادلة تصدر 
بيانًا عن تفاوت أسعار األدوية: 

لدينا برشى للعراقيني

الوزارة: عمليات توزيع 
النفـط االبيـض للمـواطنيـن 

تسري بانسيابية عالية

الكهرباء حتسم ملف 
تثبيت العقود: هناك إمكانية 

لتعيينات جديدة

       بغداد / المستقبل العراقي

دع�ا البابا فرنس�يس، أمس األح�د، إىل وضع ح�د »لغرق 
الحض�ارة«، وذل�ك يف خط�اب مؤثر يف مخي�م للمهاجرين 
يف ليس�بوس، بع�د 5 أعوام م�ن زيارت�ه األوىل إىل الجزيرة 

اليونانية الرمزية يف قضية الهجرة.
وق�ال الح�رب األعظم أم�ام مهاجرين يف املخي�م، إن البحر 
األبي�ض املتوس�ط »أصبح مقربة ب�اردة ب�دون الحجارة 
التذكارية عىل القبور. ه�ذا الحوض الكبري من املياه مهد 

العديد من الحضارات، يبدو اآلن مرآة للموت. من فضلكم، 
لنوقف غرق الحضارة هذا«.

وزار البابا فرنس�يس مخيم املهاجرين يف جزيرة ليسبوس 
اليونانية، لتس�ليط الضوء عىل محنة الالجئني والدعوة إىل 

دمجهم يف أوروبا.
وكان يف اس�تقبال الباب�ا عائالت وعدد كب�ري من األطفال 
املهاجرين، عندما وصل هذا املخيم، الذي يضم نحو 2200 
طالب لجوء يعيش�ون يف ظ�روف صعبة، حس�بما ذكرت 

»فرانس برس«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أبدى وزير الزراعة العراقي اس�تغرابه 
مما وصف�ه ب�«الرتاخ�ي االمني« ازاء 
من�ع دخ�ول البطاط�ا املس�توردة اىل 
الب�الد، داعي�اً العملي�ات املش�رتكة اىل 
التدخل ومراقبة الس�يطرات اقليم مع 

كردستان.
وق�ال الوزير محمد كريم الخفاجي، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، »ندع�و كاف�ة االجه�زة االمنية 
دخ�ول  بمن�ع  اجراءاته�ا  تش�ديد  اىل 
محص�ول البطاط�ا املس�توردة والتي 

تدخل تهريباً«، مستغرباً من »الرتاخي 
االمن�ي ال�ذي حص�ل خ�الل اليوم�ني 
دخ�ول  اىل  اف�ى  وال�ذي  املاضي�ني 
املئات من العج�الت املحملة بالبطاطا 
م�ن  وال���قادم�ة  املس�ت����وردة 
اقليم كردس�تان، وكذلك عرب سيطرات 
خانق�ني وكالر والتي س�ببت اغراقاً يف 
الس�وق املحلية واثرت سلباً عىل املنتج 

املحيل من هذا املحصول«.
وأضاف أنه »يف الوق�ت الذي نثمن فيه 
جهود االجه�زة االمنية يف متابعة املواد 
املهربة، اال انن�ا يف نفس الوقت نالحظ 
ب�أن هناك دخ�والً ممنهج�اً من بعض 

الس�يطرات للمئ�ات م�ن الش�احنات 
املحمل�ة بالبطاط�ا والت�ي وصل�ت اىل 

العاصمة بغداد«.
وأك�د أن »عملية حماي�ة املنتج املحيل 
هي من مهام قيادة العمليات املشرتكة 
واالجهزة الس�اندة له�ا وخاصة قيادة 
عملي�ات كرك�وك ونين�وى، باعتبارها 
ماس�كة للس�يطرات املحاذية لالقليم، 
فض�ال ع�ن س�يطرات كالر وخانق�ني 
وطري�ق مخم�ور )وال�ذي يع�د ه�ذا 
الطري�ق بعي�دا ع�ن رقاب�ة االجه�زة 
االمني�ة ومعظم امل�واد املهربة تمر من 

خالل طريق مخمور«.

ودع�ا الخفاج�ي، قي�ادة العمليات اىل 
تش�ديد اجراءاته�ا، فض�اًل ع�ن غل�ق 
الط�رق النيس�مية من  جه�ة خانقني 
وكالر ومخم�ور بغي�ة تجفي�ف منابع 
التهري�ب خدمة للمنت�ج الوطني، وفق 

قوله.
ويف وقت س�ابق، دع�ت وزارة الزراعة 
إقلي�م  يف  الزراع�ة  وزارة  االتحادي�ة، 
كردستان اىل الرتاجع عن قرارها بفتح 
اس�ترياد البطاطا لوج�ود وفرة محلية 

من هذا املحصول«.

التفاصيل ص2
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اليوم.. أبطال العراق 
باملواي تاي يواجهون برازييل 

وكازاخستاين وماليزي
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الكهرباء حتسم ملف تثبيت العقود: هناك إمكانية لتعيينات جديدة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة الكهرباء، أم�س األحد، آلية تحويل العقود إىل املالك، فيما كش�فت عن 
إمكانية فتح تعيينات جديدة عىل مالك الوزارة.

وقال املتحدث باس�م الوزارة، أحمد موىس، إن »الفئة التي شملت بتحويل العقود إىل 
امل�الك، هم ممن تبلغ خدمتهم 5 س�نوات أو اكثر، أما العقود الذين تم تس�جيلهم يف 

زمن الحكومة السابقة، فهم مستمرون بالدوام ورواتبهم مؤمنة«.
وأضاف، أن »هناك تحركات مس�تمرة من قبل الوزارة، لحل مش�اكل قراء املقاييس 
وتحويله�م إىل عق�ود«، مؤكداً أنه »تم إرس�ال مخاطب�ات عدي�دة إىل االمانة العامة 

ملجلس الوزراء بشأنهم«.
وبشأن فتح تعيينات جديدة، أوضح موىس، أن »وزارة الكهرباء تعمل وفق التوجيهات 
الحكومية، بالتايل فإن الوزارة محكومة بأعداد محددة وال تس�تطيع اس�تقطاب اي 

موظفني جدد«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تستعد القوى الشيعية، الثالثاء املقبل، لعقد 
الجولة الثانية من املحادثات بش�أن مللملمة 
البي�ت الش�يعي، والتوصل إىل اتفاق بش�أن 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وأفاد مصدر س�يايس مطلع بأن من املقرر 
أن يجتمع قادة اإلطار التنسيقي الذي يضم 
القوى الشيعية املناهضة لنتائج االنتخابات 
م�ع زعي�م التيار الص�دري مقت�دى الصدر 
إلكم�ال الح�وارات حول تش�كيل الحكومة 
االتحادي�ة املقبل�ة. وقال املص�در إن »قادة 
اإلطار التنسيقي س�يزورون الصدر يف مقر 
إقامت�ه بمنطقة الحنان�ة يف مدينة النجف، 
ي�وم الثالثاء املقبل بهدف اكم�ال الحوارات 
واملناقشات بشأن ملف االنتخابات الربملانية 
االجتم�اع  أن  املص�در  وأض�اف  املبك�رة«. 
س�يبحث أيضا الي�ة اختي�ار رئيس مجلس 

الوزراء الجديد وشكل الحكومة املقبلة.
وكان اإلط�ار التنس�يقي الجام�ع للق�وى 
الش�يعية، قد عق�د أول اجتم�اع )الخميس 
الثاني من شهر كانون األول( مع زعيم التيار 
الصدري مقتدى الص�در، لبحث خيارات ما 
بعد االنتخابات وس�بل مللمة البيت الشيعي، 
قبيل تشكيل الحكومة املقبلة. وكان الصدر 

ق�د أعلن عق�ب االجتماع تمس�كه بخيار تش�كيل 
حكوم�ة أغلبية سياس�ية وهي م�ا ترفضه القوى 

السياسية الشيعية.
وق�ال عضو ائتالف دولة القان�ون وائل الركابي ان 
»اللقاء سيبحث إكمال تشكيل اللجان التي طرحت 

يف االجتماع األول وجرى االتفاق عليها«.
ولف�ت الركابي اىل ان الزيارة »جانب من رد الزيارة 

للس�يد الص�در وس�يحرضه ممثلون ع�ن اإلطار 
التنسيقي وليس جميع القادة«.

من جانبه، كش�ف القيادي يف ائت�الف النرص فالح 
الخفاج�ي ع�ن تفاصي�ل االجتم�اع الثان�ي لقوى 
االطار التنس�يقي والتيار الصدري الثالثاء املقبل يف 

منزل السيد مقتدى الصدر.
وق�ال الخفاجي، يف ترصيح صحفي، ان »االجتماع 
الثاني لقوى االطار والتيار الصدري سيعقد الثالثاء 

املقب�ل بعد االجتماع األول الذي عقد يف منزل رئيس 
تحال�ف الفت�ح هادي العام�ري للتوص�ل اىل رؤية 

موحد للعملية السياسية املقبلة”.
وأضاف ان “اجتماع الثالثاء املقبل سيشهد تشكيل 
لج�ان مش�ركة لتحديد مالم�ح املرحل�ة املقبلة”، 
مبين�ا أن “اللج�ان س�تقوم بع�رض نتائجهم عىل 
زعم�اء الق�وى السياس�ية”. يف الغض�ون، أرجأت 
املحكم�ة االتحادية العليا النظ�ر بالدعوى املقدمة 

م�ن رئيس تحال�ف الفتح ه�ادي العامري 
بإلغاء نتائج االنتخابات اىل 13 من الش�هر 

الجاري.
وكان العام�ري أعل�ن يف مؤتم�ر صحف�ي 
ع�ن »تقدي�م طع�ن للمحكم�ة االتحادي�ة 
بنتائ�ج االنتخابات« مضيف�ا »لدينا االدلة 
ع�ىل التزوير وف�ق الع�رف القانوني ولدينا 
6 تقاري�ر ع�ىل مل�ف التزوي�ر ومخالفات 

املفوضية لقانونها«. 
وأش�ار اىل ان »املفوضي�ة خالف�ت حت�ى 
قانونه�ا باعالن النتائج وكش�فت عن انها 
تمثل 94 باملئة لكن الواقع يمثل 79 باملئة«. 
وح�رض عدد م�ن ممثيل اإلطار التنس�يقي 
جلس�ة املحكمة االتحادي�ة العليا الخاصة 
رئي�س  م�ن  املقدم�ة  بالدع�وى  بالنظ�ر 
تحال�ف الفتح هادي العامري بإلغاء نتائج 

االنتخابات.
وأرجأت املحكمة النظر بالدعوى اىل 13 من 

الشهر الجاري. 
وشارك يف الدعوى اىل جانب العامري كل من 
فالح الفياض، يارس املالكي، أحمد االسدي، 

أحمد الفتالوي، محمد الغبان. 
وأعلنت مفوضية االنتخابات نتائج االقراع 
النهائي�ة ي�وم الثالث�اء 30 ترشي�ن الثاني 
امل�ايض، إذ تصدرت الكتلة الصدرية النتائج 
بالحص�ول ع�ىل 73 مقع�داً بينم�ا حص�ل تحالف 
»تق�دم« بزعامة محمد الحلب�ويس عىل 37 مقعداً، 
وائتالف دولة القانون بزعامة نوري املالكي عىل 33 
مقع�داً. وحصل الحزب الديمقراطي الكردس�تاني 
ع�ىل 31 مقع�داً، فيما ف�از كل من تحال�ف الفتح 
بزعام�ة األمني الع�ام ملنظمة بدر ه�ادي العامري 

والتحالف الكردستاني ب�17 مقعداً.

الصدر وقادة اإلطار التنسيقي جيتمعون يف النجف الثالثاء.. واالحتادية حتدد موعد للنظر بإلغاء نتائج االنتخابات

»اجتامع احلنانة«: هل اقرتب االتفاق عىل احلكومة اجلديدة؟
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      بغداد / المستقبل العراقي

أبدى وزي�ر الزراع�ة العراقي اس�تغرابه 
مما وصفه ب�«الراخي االمني« ازاء منع 
دخول البطاطا املستوردة اىل البالد، داعياً 
العمليات املش�ركة اىل التدخ�ل ومراقبة 

السيطرات اقليم مع كردستان.
وقال الوزي�ر محمد كري�م الخفاجي، يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
»ندعو كاف�ة االجهزة االمنية اىل تش�ديد 

اجراءاتها بمنع دخول محصول البطاطا 
املستوردة والتي تدخل تهريباً«، مستغرباً 
من »الراخ�ي االمني ال�ذي حصل خالل 
اليومني املاضي�ني والذي افىض اىل دخول 
املئات م�ن العج�الت املحمل�ة بالبطاطا 
املس�ت����وردة وال���قادم�ة من اقليم 
كردس�تان، وكذلك عرب سيطرات خانقني 
وكالر والت�ي س�ببت اغراق�اً يف الس�وق 
املحلية واثرت س�لباً عىل املنتج املحيل من 

هذا املحصول«.

وأض�اف أن�ه »يف الوقت ال�ذي نثمن فيه 
جه�ود االجه�زة االمنية يف متابع�ة املواد 
املهرب�ة، اال انن�ا يف نف�س الوقت نالحظ 
ب�أن هن�اك دخ�والً ممنهجاً م�ن بعض 
السيطرات للمئات من الشاحنات املحملة 
بالبطاط�ا والت�ي وصل�ت اىل العاصم�ة 

بغداد«.
وأك�د أن »عملي�ة حماي�ة املنت�ج املحيل 
ه�ي من مهام قيادة العمليات املش�ركة 
واالجه�زة الس�اندة له�ا وخاص�ة قيادة 

باعتباره�ا  عملي�ات كرك�وك ونين�وى، 
ماس�كة للس�يطرات املحاذي�ة لالقلي�م، 
فضال عن سيطرات كالر وخانقني وطريق 
مخم�ور )وال�ذي يعد ه�ذا الطريق بعيدا 
عن رقابة االجه�زة االمنية ومعظم املواد 

املهربة تمر من خالل طريق مخمور«.
اىل  العملي�ات  قي�ادة  الخفاج�ي،  ودع�ا 
تش�ديد اجراءاتها، فضالً عن غلق الطرق 
وكالر  خانق�ني  جه�ة  م�ن   النيس�مية 
ومخم�ور بغية تجفيف مناب�ع التهريب 

خدمة للمنتج الوطني، وفق قوله.
ويف وق�ت س�ابق، دع�ت وزارة الزراع�ة 
إقلي�م  يف  الزراع�ة  وزارة  االتحادي�ة، 
كردس�تان اىل الراجع ع�ن قرارها بفتح 
استرياد البطاطا لوجود وفرة محلية من 

هذا املحصول«.
إال أن وزي�رة الزراع�ة يف حكومة االقليم، 
رفضت رفع الحظر عن استرياد املحصول، 
بع�د حصول ش�ح يف اس�واق كردس�تان 

وارتفاع اسعاره.

      بغداد / المستقبل العراقي

أبدى تحالف تقدم، أمس األحد، رفضه الشديد للمحاوالت 
األمريكي�ة بمنع تس�ليح الق�وات العراقي�ة بالطائرات 

والتقنيات الروسية الحديثة.
وقال رئي�س التحالف يف دياىل رع�د الدهلكي يف ترصيح 

صحفي أن “األمر الذي تدعو إليه أمريكا مرفوض جملة 
وتفصي�ال كون الجيش العراقي اليوم يدير املعركة نيابة 
عن املجتم�ع الدويل ووجب عىل ال�كل دعمه وليس منع 

تسليحه من قبل امريكا”.
ولفت إىل أن “الجيش هو س�الح العراق وهويته وبالتايل 
الب�د أن يمتل�ك أح�دث التقني�ات العس�كرية”، داعي�ا 

“الحكوم�ة إىل رفض املعارض�ات األمريكي�ة لهذا األمر 
واالستمرار يف تسليح القوات األمنية”.

وأشار إىل ان “املرحلة السياسية الجديدة ستشهد الدفع 
باتج�اه تس�ليح الجيش ب�كل املنظوم�ات األمنية التي 
تضمن س�المة األجواء واألرايض العراقية ولن نتقبل أي 

تربير دويل ملنع تسليح هذا الجيش الكبري”.

يذكر أن صحيفة ”برافدا” الروس�ية نرشت يف تقرير لها 
 16 -F �أن منع أمريكا حكومة العراق من بيع طائرات ال
التي ترفض تسليحها مقابل رشاء طائرات روسية طراز 
ميغ 29 والضغط عىل الحكومة دفعها إىل رشاء طائرات 
تركيا من نوع “بريق�دار” عديمة الفائدة وبتكلفة تصل 

ل�100 ألف دوالر للطائرة الواحدة.

الزراعة تدعو إىل مراقبة السيطرات مع كردستان: هترب هذه املواد!

تقدم يرفض حماوالت امريكية إلضعاف اجليش العراقي: بغداد تقاتل نيابة عن العالـم

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر العدل العراقي س�االر 
عب�د الس�تار، أمس األح�د، قضية 
الجان�ب  م�ع  الس�جناء  تب�ادل 
اإليران�ي، خ�الل لقاء مع الس�فري 
إي�رج مس�جدي.   وذك�رت وكالة 
»فارس« اإليرانية، انه »التقى سفري 
الجمهورية االسالمية االيرانية لدى 
بغداد ايرج مس�جدي وزي�ر العدل 
العراقي ساالر عبدالستار محمد، يف 
مبنى وزارة الع�دل العراقية، حيث 
تباحث الجانبان حول القضايا ذات 

االهتمام املشرك بني البلدين«.  

وأضاف�ت أنه »جرى بح�ث كيفية 
تب�ادل املحكوم�ني والس�جناء بني 

البلدين«.  
أب�دى  فق�د  الوكال�ة،  وبحس�ب 
العراقي، »االستعداد ملبادلة  الوزير 
الس�جناء الذي�ن امض�وا املراح�ل 
القانوني�ة وت�م اعتباره�م بانه�م 
الالزم�ة  ال�رشوط  لديه�م  تتوف�ر 
املؤسس�ات  قب�ل  م�ن  ملبادلته�م 

املعنية«.  
واتفق السفري االيراني ووزير العدل 
العراقي عىل »اتخاذ اسلوب مماثل 
حول الس�جناء االيراني�ني يف اقليم 

كردستان العراق«.  

سفري طهران يكشف عن اتفاق لتبادل السجناء 
بني العراق وإيران

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قي�ادة عمليات بغداد، أمس األح�د، اعتقال إرهابي 
و17 مطلوب�ا للقض�اء وضبط أس�لحة وم�واد مخدرة يف 

مناطق متفرقة من العاصمة.
وذك�رت القي�ادة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، أن »قوة من فرقة املش�اة الحادية عرشة تمكنت من 

الق�اء القبض عىل متهم وفق امل�ادة 1/4 إرهاب بعد رصد 
تواجده ضمن قاطع مسؤوليتها رشقي بغداد«.  

وأض�اف البي�ان، »فيما واصل�ت املفارز املش�ركة لقيادة 
عمليات بغداد انتش�ارها يف جانبي الكرخ والرصافة، حيث 
تمكن�ت م�ن القاء القب�ض ع�ىل )17( متهماً وف�ق مواد 
قانونية مختلفة بينهم ثالثة يحملون الجنس�يات االجنبية 
ملخالفته�م تعليم�ات وضواب�ط دائرة اإلقامة والجنس�ية 

م�ع ضبط )9( مس�دس و)4( بنادق مختلف�ة االنواع مع 
اعت�دة مختلفة األنواع و)10( غرام من مادة )الكرس�تال( 
و)3( غ�رام من مادة )الحشيش�ة املخ�درة( باإلضافة اىل 
حب�وب مخدرة وث���الثة اجهزة لالتص�ال وادوية منتهية 

الصالحية«.  
وأش�ار إىل أنه »تم تس�ليم املتهم�ني وامل�واد املضبوطة اىل 

الجهات املختصة التخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن القضاء، أمس األحد، عن حكم باإلعدام 
بحق مجرم قتل ضابطاً يف فرقة الرد الرسيع، 

يف محافظة ميسان.
وذكر إعالم القضاء يف بيان صادر عنه تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن محكمة 
جنايات ميس�ان »أص�درت حكم�ا باإلعدام 

ش�نقا حتى امل�وت بحق مجرم ع�ن جريمة 
قتل�ه ضابط�ا برتب�ة )نقي�ب( مع س�ائقه 

يعمالن يف فرقة الرد الرسيع«.
بتزوي�د  يق�وم  كان  »املج�رم  أن  اىل  يش�ار 
متهمني أخرين مفرقة قضاياهم باملعلومات 
حول تح�ركات )املجن�ى عليه�م( تخطيطا 

لقتلهم لدوافع إرهابية«، وفق البيان.
ويأتي ه�ذا الحكم »اس�تنادا الح�كام املادة 

الرابعة/1 م�ن قانون مكافحة اإلرهاب رقم 
13 لسنة )2005(«.

وج�اء الحك�م عق�ب اغتي�ال مدير ش�عبة 
استخبارات قضاء الحر النقيب عباس كاظم 
عبد الواحد يوم الس�بت بواس�طة شخصني 

قاما بإطالق النار عليه والذا بالفرار.
وق�ال مصدر رفض الكش�ف ع�ن هويته، يف 
ترصي�ح صحف�ي إن »ش�خصني يس�تقالن 

دراج�ة ناري�ة اغت�اال النقيب عب�اس كاظم 
عبد الواحد مدير ش�عبه اس�تخبارات قضاء 

الحر«.
ووفق املصدر أن »الحادث وقع يف قضاء الحر 
قرب س�احات واس�عة من اراض البستنة«، 
الفت�ا اىل ان الق�وات االمني�ة »فرضت طوقا 
امنيا حول مكان الحادث ونصبت السيطرات، 

للبحث عن القاتلني«.

الق�ت مف�ارز س�يطرة اب�و غري�ب الجديد 
التابعة اىل مديرية شؤون السيطرات والطرق 
الخارجية يف قيادة رشطة بغداد القبض عىل 

مته�م مطل�وب وفق اح�كام امل�ادة الرابعة 
م�ن قانون مكافح�ة االرهاب ح�اول النفاذ 
من الس�يطرة، حيث تم التأكد من اس�مه يف 

حاس�بة املطلوب�ني وتبني ان�ه مطلوب وفق 
قضايا تتعلق باإلرهاب.

بدورها، القت مفارز ذات الس�يطرة القبض 

عىل متهمني اثن�ني بحوزتهما أدوات تعاطي 
مخدرات حيث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة بحق املتهمني وفق القانون.

دق رئيس قوى الدول�ة الوطنية عمار 
الحكي�م، أمس األحد، ناق�وس الخطر 
عالياً بسبب آفة املخدرات.وقال الحكيم 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه ان »إحصائية خط�رية ومخيفة 
تلك التي أعلنتها مؤخرا وزارة الداخلية 
ع�ن اعتقال أكثر م�ن 10 آالف متعاط 
أو م�روج للمخدرات من�ذ مطلع العام 

املايض«.  
وأضاف، »يجب الوقوف عندها طويال 
وق�راءة حيثيات وأس�باب ه�ذه اآلفة 
الخطرية بش�كل ج�دي وموضوعي إذ 
تمثل إرهاب�ا صامتا يس�تهدف البنية 
املجتمعية واألخالقية لوطننا وشبابنا«.  
وحذر الحكيم من خطر املواد املخدرة، 
قائ�اًل »ن�دق ناق�وس الخط�ر عالي�ا 
له�ذا الخطر الداه�م ونطالب الجهات 
املعنية باتخ�اذ خطوات تنفيذية جادة 
مدعومة بترشيع�ات رادعة وإجراءات 
وتثق����يفي�ة  واجتماعي�ة  صحي�ة 
واقتصادي�ة وتظاف�ر كب�ري للجه�ود 
لتحجي�م هذه الظاهرة املدمرة وصوال 

للقضاء عليها«.

عمليات بغداد تعتقل إرهايب و17 مطلوبًا وتضبط أسلحة ومواد خمدرة

»شنقًا حتى املوت«.. حكم بإعدام جمرم قتل ضابطًا يف الرد الرسيع بميسان

وكالة شؤون الرشطة تلقي القبض عىل متهم باالرهاب وتضبط أدوات تعاطي مواد خمدرة

احلكيم يدق ناقوس اخلطر: 
املخدرات« تداهم العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وكالة االس�تخبارات والتحقيق�ات االتحادي�ة يف وزارة الداخلية، 
أمس األحد، عن جريمة غامضة وشنيعة يف محافظة البرصة.

وذك�ر بي�ان لخلية اإلع�الم االمن�ي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
»بمهنية عالية وعمل اس�تخباري مكثف، تس�تمر وكالة االس�تخبارات يف 
اداء واجباتها، حيث تمكنت من كش�ف جريمة قتل غامضة لرجل محرق 
ومتفحم مجهول الهوية واملالمح ملقات عىل حافة النهر يف ناحية الهارثة 

بمحافظ البرصة«. 
وأض�اف البي�ان »جاءت عملية الكش�ف عن ه�ذه الجريمة بع�د أن تمت 
أحالة القضية من قبل قايض التحقيق اىل وكالة االستخبارات والتحقيقات 
االتحادية والتي بدورها كثفت من جهدها االستخباري والتعمق بالتحقيق 
م�ع زوجته وولديه وبعد مواجهتهم باالدل�ة اعرفوا رصاحة بقتل املجني 
عليه وهو نائم، بواس�طة بندقية }جي يس{ باطالق النار عىل راسه ونقله 
اىل مؤخ�رة ال�دار ومن ثم س�كب مادة ال�كاز وارضام الن�ار بالجثة لحني 

تفحمها لعدم التعرف عليه«. 
ولفت اىل ان »س�بب ارت�كاب الجريمة ه�و لوجود مش�اكل عائلية كبرية 

بينهم ادت اىل اتفاق الزوجة وولديها وتنفيذ جرمهم الشنيع«. 
وأش�ار البيان اىل »ضبط الس�الح املس�تخدم بالجريم�ة والعجلة وتدوين 
اقواله�م ابتدائيا وقضائي�ا باالعراف واجراء كش�ف الدالله وجاء مطابق 
لالعراف�ات، فقرر قايض التحقيق توقيفهم وفق احكام املادة )406ق ع ( 

واحالتهم اىل القضاء لينالوا جزائهم العادل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

انطلقت قوة من قيادة عمليات دياىل يف الحشد الشعبي، أمس األحد، بتنفيذ 
عملية أمنّية يف حوض ثالب يف املنطقة املحصورة بني قضاء خانقني ونفط 

خانة وإمام ويس.
وب�ارشت القوة املش�ركة من األلوية الراب�ع وال��20 ، و23، و24 و110 
ول�واء نداء دياىل والقوة الخاصة لقيادة عمليات دياىل يف الحش�د الش�عبي 

وبغطاء جوي من طريان الجيش. 
وتهدف العملية التي انطلقت من س�تة محاور ملحارصة العدو من جميع 
االتجاهات واحكام الطوق عليه وعدم الس�ماح له بالهروب وتفتيش هذه 
املنطقة الجبلية للبحث عن فلول داعش وتدمري اوكاره التي قد يس�تغلها 

الستهداف القوات األمنية واملدنيني.

االستخبارات تكشف جـريمـة 
»غامضة وشنيعة« يف البرصة

احلشد الشعبي ينطلق بتنفيذ عملية أمنّية
 يف »حوض ثالب« بدياىل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت قيادة عملي�ات بغداد، أمس 
االحد، رفع كتل كونكريتية يف جانب 
الكرخ م�ن العاصمة للتخفيف من 

الزخم املروري.
تلق�ت  بي�ان  يف  القي�ادة  وذك�رت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»ضمن الخطط املرس�ومة من قبل 
قيادة عمليات بغ�داد بفتح الطرق 
م�ن  الكونكريتي�ة  الكت�ل  ورف�ع 
مختل�ف احي�اء العاصم�ة، والتي 

تهدف للمس�اهمة بتخفيف الزخم 
املروري ورف�ع املعان�اة عن كاهل 
املواطنني قام الجه�د الهنديس من 
الل�واء الثام�ن فرق�ة ثانية رشطة 
اتحادي�ة برفع الكت�ل الكونكريتية 
املحيطة بجامع الهاشمي ومحكمة 

الكاظمية«. 
وأضافت، ان »رف�ع الحواجز جاء، 
لغ�رض اظه�ار جمالي�ة ش�وارع 
الكاظمي�ة املقدس�ة بع�د  مدين�ة 
وانتف�اء  فيه�ا  االم�ن  اس�تتباب 

الحاجة من تلك الكتل«.

لفتح الطرق.. عمليات بغداد ترفع كتل 
كونكريتية عن بعض شوارع الكرخ
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    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرب�اء، أمس األحد، ع�ن خطة جديدة 
لتعزيز اإلنتاج وتجاوز املشاكل عىل مستوى التوزيع.    

وقال الناطق الرس�مي باسم وزارة الكهرباء أحمد موىس 
العب�ادي يف ترصيح صحفي إن »ال�وزارة ماضية بخطة 
جدي�دة وتجتهد ب�أن تطبقها فعلياً، فخ�ال العام املقبل 
ستتكفل الوزارة بإضافة زيادة للطاقة الكهربائية من 5 
آالف اىل 7 آالف ميغ�اواط، فضاً عن إدخال خطوط ناقلة 
ومحط�ات تحويلية جديدة س�تدخل الخدمة يف ش�هري 
)شباط( و)أيار( من العام املقبل، كما أن الوزارة ماضية 
بتأهيل ودعم قطاع التوزيع، إضافة إىل االنتهاء من وضع 

دراسة شاملة للميض بمرشوع الجباية اإللكرتونية«.  
وبني أن »خطط وس�رتاتيجية الوزارة املعمول بها، سواء 

كان�ت الطارئ�ة أو الدائمة، تندمج معه�ا رشكات عاملية 
ك�رى مثل )جنرال الكرتك وس�يمنز وش�نايدر واالي بي 
ب�ي( ورشكات تركي�ة وأخ�رى إيرانية، لذل�ك فإن حجم 
العم�ل كبري يف مجال الطاقة الكهربائية يف العراق، إال أنه 
من�وط بتوفري الدعم املايل والقروض وإدراج املش�اريع يف 

املوازنة العامة للدولة ووزارة التخطيط«.  
وأضاف العب�ادي أن »الخطط وحجم ال�رشكات العاملة 
م�ع وزارة الكهرب�اء كافي�ة لخلق ملف واع�د للطاقة يف 

قطاعات اإلنتاج والنقل والتوزيع«.  
وأش�ار إىل أن »تحس�ن الطاقة يف العراق واستمرار التيار 
الكهربائ�ي من دون انقط�اع، يتطلب زي�ادة يف طاقاتنا 
االنتاجي�ة، وما تجتهد ب�ه وزارة الكهرباء م�ن الصيانة 
الدورية والصيانة االضطرارية إلكمال الوحدات التوليدية، 
من أجل أن تكون جاهزة لذروة الشتاء أو الصيف املقبل، 

غري كاف«، موضحاً أن »هناك فرقا بني العرض والطلب، 
يف ح�ني وص�ل تجهي�ز الكهرب�اء يف الب�اد اىل 21145 
ميغاواط، ونحتاج اىل تغطية العراق ب� 35 ألف ميغاواط، 
م�ع املاحظة أن هناك زيادة ع�ىل الطلب وزيادة يف النمو 
بواق�ع 10 % للس�كان، لذل�ك نحت�اج اىل أن نواكب النمو 

بضيافة 1500 ميغاواط سنوياً« .  
وتاب�ع بالقول، »مع تحس�ن انت�اج الطاق�ة الكهربائية 
نحت�اج اىل أن نميض بإضافة محط�ات توليدية ودورات 
توليدي�ة مركبة، ونصب منظوم�ات التريد يف محطاتنا، 
ونحت�اج اىل ترصيف الطاقة املنتج�ة من خال الخطوط 
الناقل�ة من خ�ال املحط�ات التحويلي�ة، وتدعيم قطاع 
التوزي�ع الذي يعد املش�كلة األكر، ومعالج�ة عدم عدالة 
التوزيع ب�ني املناط�ق، ومعالجة املش�كات الناتجة عن 
تدم�ري البنى التحتية يف املحافظات الت�ي احتلت من قبل 

)داعش( وخربت بشكل متعمد وكامل«.  
كما أوضح أن »تحول املناطق الزراعية اىل سكنية، أضاف 
أعب�اء عىل الش�بكة، إضاف�ة اىل التج�اوزات والضياعات 
من الطاقة الكهربائية، وهي غري محس�وبة وغري مجباة 
ويمتنع املواطن عن دف�ع أموال مقابلها، وبالتايل نحتاج 
اىل عمل كبري برغ�م أن الخطة موجودة من خال الخطة 
الخمسية التي تكفلت بذلك ووضعت حلوال قابلة للتنفيذ، 
لذل�ك نحت�اج إىل ق�رارات حكومي�ة للتنفي�ذ، إضافة اىل 
احتياج الوزارة اىل الخط�ة الوقودية، ألن نصب املحطات 
يك�ون من دون جدوى، وهناك انحس�ار إلطاقات املياه 
س�واء كانت للمحطات البخارية أو الغازية، وهذا ضمن 
الح�رب الباردة للمياه وهي أش�د وطأة م�ن حرب الغاز 
والوق�ود، وبالتايل تحتاج وزارة الكهرباء اىل أن توفر هذه 

العوامل من أجل النجاح« .

الكهرباء تتحدث عن »ملف واعد« للطاقة بمشاركة »4« رشكات عاملية وطهران وأنقرة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أوضح�ت نقاب�ة الصيادل�ة، أم�س األحد، 
أسباب تفاوت أسعار األدوية.

وق�ال نقيب الصيادل�ة مصطفى محمد يف 
ترصيح صحفي، أن »ارتفاع أسعار األدوية 
وتفاوتها يعود إىل أسباب بينها نوع املنشأ 
ومصداقيت�ه وس�معته العلمي�ة واختاف 

موقع الصيدلية«. 
الصيدلي�ات  عم�ل  »تنظي�م  أن  وب�ني، 
ومعالج�ة املش�كلة يتطلب تش�كيل لجنة 
من قبل وزارة الصحة الجراء تقييم سنوي 
لجمي�ع االدوي�ة والتجهي�زات الطبية، اىل 
جان�ب تفعي�ل الجانب الرقاب�ي يف متابعة 

الصيدلي�ات واملذاخ�ر لوج�ود عاملني غري 
مختصني فيه�ا، وتدقيق االدوية وفحصها 
والتأك�د من تاريخ انتهائها بس�بب وجود 
ادوية تدخل عر الحدود بشكل غري رسمي 

وقانوني«.
ولفت اىل انه »س�يتم تطبيق قانون تحديد 
االس�عار ع�ىل االدوي�ة بش�كل واض�ح يف 
بداي�ة العام املقب�ل 2022، اذ كان يفرتض 
تطبيقه منذ فرتة الن التس�عرية جاهزة يف 
وزارة الصحة وبمتابعة من الوزير ونقابة 
الصيادل�ة، حي�ث اتخذت خط�وات كبرية 
به�ذا الصدد، لكن املش�كلة يف تغيريس�عر 
الف�ارق  ح�دوث  اىل  ادت  ال�دوالر  رصف 
الكب�ري يف س�عر االس�ترياد، مم�ا ادى اىل 

ايق�اف امل�رشوع«. يش�ار اىل ان ال�دوي�ة 
يف الصيدلي�ات األهلي�ة تش�هد تفاوت�اً يف 
األس�عار أو غائه�ا عىل الرغم من تش�ابه 
اغلب مناشئها وتأثرياتها العاجية، ويلجأ 
اغل�ب املواطن�ني اىل رشاء األدوية األصلية، 
والبع�ض االخر منهم يتقب�ل رشاء االدوية 
االقل ج�ودة وس�عرا او قد يك�ون ضحية 
االدوية املقل�دة واملغشوش�ة وقد تنعكس 

عليه آثارها الصحية واالقتصادية.
الصح�ة س�ابقا بوض�ع  وطالب�ت وزارة 
ضواب�ط لتحدي�د االس�عار يف الصيدليات، 
بناء ع�ىل الش�كاوى التي تتعل�ق بتفاوت 
اس�عارها خصوص�ا يف الصيدليات االهلية 

ومن محافظة اىل أخرى.

نقابة الصيادلة تصدر بيانًا عن تفاوت أسعار األدوية: 
لدينا برشى للعراقيني

    بغداد / المستقبل العراقي

حددت هيئة الجم�ارك العامة، أمس األحد، 
اإليرادات املتوقع اس�تيفاؤها من تس�جيل 
العج�ات غري األصولي�ة، فيم�ا أعلنت عن 
»دون  الس�يارات  تهري�ب  ملن�ع  إج�راءات 
املوديل«.وق�ال مدي�ر عام هيئ�ة الجمارك 
شاكر الزبيدي إن »تقديراتنا إلجمايل إيرادات 
تس�جيل العج�ات والدراج�ات الداخلة اىل 
الع�راق خ�ال الس�نوات املاضي�ة بصورة 
غ�ري أصولية من املس�جلة وغري املس�جلة، 
تق�در بنح�و 500 ملي�ار دين�ار«، مبين�اً، 
أن »ف�رتة تس�جيل تل�ك العجات ش�هران 
وفق�اً للمادة 48 من قان�ون موازنة 2021 
وابتداًء م�ن ال�11 من أيل�ول املايض لغاية 
ال�8 من كان�ون الثاني الحايل«.وأضاف، أن 
»الحكوم�ة املركزي�ة تنظ�ر بأهمية كبرية 
ألب�رز أرقام موازنة العراق غ�ري النفطية«، 
مشرياً اىل أن »آلية تنفيذ املادة 48  تشمل 8 
فقرات خاصة بإجراءات التسجيل املشرتكة 

ب�ني دوائر هيئ�ة الجم�ارك ومديرية املرور 
العامة، التي تبدأ من اس�تيفاء الرس�وم اىل 
صح�ة الوثائق للس�يارات املس�جلة  وغري 
املس�جلة أصولياً ؛ بغية تس�جيلها رس�مياً 
والتخل�ص من ظاه�رة تهريب الس�يارات 
»اتخ�اذ  املاضية«.وأك�د  الس�نوات  خ�ال 
جمي�ع االج�راءات الكفيل�ة بإيق�اف تل�ك 
الظاه�رة التي تكبِّد الباد مايني الدوالرات، 
وتش�كل تهدي�داً لامن الوطن�ي«، الفتاً، اىل 
أن »قان�ون الجم�ارك ن�صَّ ع�ىل مصادرة 
الس�يارات املضبوطة  دون املوديل ، الداخلة 
للب�اد وفق املادة 194 م�ن قانون الجمارك 
23 لسنة 1984 املعدل«.وتابع، أن »مراكزنا 
الجمركية وبالتنس�يق مع األجهزة الساندة 
يف املناف�ذ الري�ة والجوية واملوان�ئ، لديها 
جميع السبل واالمكانيات إلحباط محاوالت 
التهري�ب«، مش�رياً، اىل »ضب�ط الع�رشات 
ت إحال�ة ملفاتها  م�ن أن�واع التهري�ب، تمَّ
املختص�ة،  املحاك�م  ع�ىل  واملضبوط�ات 

وصدرت بحقها أحكام مختلفة«.

اجلامرك حتدد االيرادات »املتوقعة« من السيارات 
الداخلة بصورة غري اصولية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت وزارة النف�ط، أمس األح�د، ان عمليات توزيع 
النفط االبيض للمواطنني تسري بانسيابية عالية.

وأك�د وكيل الوزارة لش�ؤون التوزي�ع حامد يونس يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه عىل رضورة 
املتابع�ة امليداني�ة م�ن قبل الدوائ�ر املعني�ة واللجان 
املختصة من اجل تحقيق االنسيابية العالية يف تجهيز 
املواطن�ني باملش�تقات النفطية بأنواعه�ا ، خصوصاً 
مادة النف�ط االبيض التي بارشت ال�وزارة بتجهيزها 
للمواطن�ني وف�ق الحص�ص املق�ررة بإالعتم�اد عىل 

البطاقة الوقودية.
وأضاف:« عق�د اجتم�اع العمليات القي�ادي الخاص 
بمتابع�ة تجهيز الوق�ود للمواطن�ني ومحطات توليد 
الطاق�ة الكهربائية واملؤسس�ات الحكومية والقطاع 
بحض�ور املدراء العام�ني للرشكات والدوائ�ر املعنية، 
ملناقش�ة تجهيز محط�ات الطاق�ة الكهربائية بإنواع 
الوقود وحس�ب الخطة الوقودية ، وتوزيع مادة الكاز 
عىل املول�دات الحكومية واالهلية وبحس�ب الحصص 
املق�ررة، وتم اتخ�اذ الق�رارات واالجراءات املناس�بة 
». يذك�ر ان مناف�ذ التجهيز لرشكة توزي�ع املنتجات 
النفطي�ة ب�ارشت بتجهيز املواطن�ني بحصصهم من 
النف�ط االبي�ض بواق�ع 100 ل�رت لكل عائلة بحس�ب 
البطاق�ة الوقودي�ة .وقد اعلن�ت وزارة النفط يف وقت 
سابق عن أرقام البطاقات الوقودية التي يتم التجهيز 

من خالها يف بغداد واملحافظات.

الوزارة: عمليات 
توزيع النفط االبيض 

للمواطنني تسري 
    بغداد/ المستقبل العراقيبانسيابية عالية

اعلن�ت وزارة العم�ل والش�ؤون االجتماعي�ة، أم�س االحد، ع�ن اطاق روات�ب االعانة 
االجتماعي�ة لش�هر كانون االول.  وذك�ر الوزيرعادل الركابي يف بيان، تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة من�ه، انه »تم إط�اق رواتب االعان�ة االجتماعية لش�هر كانون األول 
الج�اري ألكثر من مليون و)400( ألف ارسة مس�تفيدة يف بغ�داد واملحافظات عدا اقليم 
كردس�تان بمبلغ اجمايل يصل اىل أكثر من )300( مليار دينار«، داعيا االرس املس�تفيدة 
اىل »مراجعة منافذ الرصف الس�تام املبالغ، مبينا اهمية اخذ االحتياطات الخاصة بوباء 
كورونا عند االستام«.  من جانبها ذكرت النائب االول لرئيس هيئة الحماية االجتماعية 
ذك�رى عبد الرحيم، يف ذات البيان، أن »مبالغ االعانة االجتماعية توزعت بني )425492( 
أرسة تعيله�ا امرأة بمبلغ يصل اىل أكثر من )63( مليار دينار، و)979884( أرسة يعيلها 
رج�ل بمبل�غ يصل اىل أكثر م�ن )237( مليار دين�ار«.  واضافت انه »بذل�ك تكون هيئة 
الحماية االجتماعية قد اوفت بدفع )12( دفعة من مبالغ االعانة االجتماعية لعام 2021 

رغم العجز املايل يف تخصيصات الهيئة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة، أمس 
بضب�ط  قيامه�ا  أس�باب  ع�ن  االح�د، 
�ٍس اصطناعي�اً  بإحدى  )130( جه�از تنفُّ
ة النجف،  املُستش�فيات التابعة لدائرة صحَّ
�ة باملرىض  ُمبّين�ًة أنَّ تل�ك األجه�زة خاصَّ
)كورونا(.وأف�ادت  ب�فاي�روس  املُصاب�ني 
دائ�رة التحقيقات يف الهيئ�ة، يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، بأنَّ »أجهزة 
�س االصطناع�ي ت�مَّ تجهيُزه�ا م�ن  التنفُّ
ُمستش�فى حكومي يف املُحافظة«، ُمشريًة 
إىل أنَّ »عمليَّ�ات التح�ّري والتحقي�ق التي 
ق�ام بها فريق عمل مكت�ب تحقيق النجف 
ل�ت إىل أنَّ قس�ماً م�ن ه�ذه األجهزة  توصَّ
ز؛عىل  عاطٌل ولم تتم صيانُتها من قبل املُجهِّ
الرغم من املُخاطبات املُستمرَّة من قبل إدارة 

املُستشفى التي تسلَّمت األجهزة«. وأضافت 
س التي  الدائرة إنَّ »)130( من أجهزة التنفُّ
تص�ُل قيمُته�ا إىل 1,767 مليار دين�اٍر، لم 
يتم اس�تخداُمها؛ لكونها غري عمليٍَّة وثبت 
فشلها، وهي ُمودعٌة يف مخازن املُستشفى 
من�ذ ع�ام 2020؛ لعدم االس�تفادة منها«. 
ت  وأوضح�ت أنَّ »عمليَّة الضب�ط، التي تمَّ
رة ضبٍط قضائيَّ�ٍة، أس�فرت  بناًء عىل ُمذكَّ
�ة بأجه�زة  الخاصَّ ع�ن ضب�ط األوليَّ�ات 
س كافة وس�ندات اإلدخ�ال واإلخراج  التنفُّ
املخزني ومحرضي الكشف الفني والتسلُّم 
والتس�ليم، فضاً عن إجراء ج�رٍد تفصييلٍّ 
باألجه�زة املضبوط�ة«. وبين�ت أن�ه »ت�مَّ 
تنظيم محرض ضبٍط باملوجودات، وعرضه 
عىل ق�ايض محك�مة تحق�ي��ق ال�نج�ف 
ة بق�ضايا ال�نزاه�ة؛ الت�خاذ  ال�ُمخ�ت�صَّ

اإلجراءات القانونيَّة املُناسبة«.

العمل تعلن إطالق رواتب اإلعانة االجتامعية لشهر كانون األول

النزاهة تضبط 130 جهازًا طبيًا خاصًا بمرضى 
»كورونا« يف مستشفى حكومي

الرتبية تصدر تعليامت وضوابط 
التقديم لالمتحانات التمهيدية 

للعام الدرايس احلايل

الدفاع ترصف رواتب 440 موظفًا 
مدنيًا من املعينني حديثًا 

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الرتبي�ة، أمس األحد، تعليمات وضواب�ط التقديم لامتحانات 
التمهيدية للعام الدرايس 2021 – 2022 .

وأض�اف البيان الص�ادر عن املكت�ب اإلعامي لل�وزارة، ان اللجن�ة الدائمة 
لامتحان�ات ح�ددت يوم االربعاء املوافق )15 كان�ون االول 2021( ، موعدا 
لبدء التقديم لامتحانات الخارجية للدراس�ة االبتدائية والثانوية )املتوسط 
واالع�دادي( ، ع�ىل ان يكون يوم الثاثاء املواف�ق )25 كانون الثاني 2022( 

آخر موعد الستام االستمارات من إدارات املدارس.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الدف�اع، أم�س األحد، 
رصف رواتب 440 موظفاً مدنياً من 

املعينني حديثاً عىل ماكها.

وق�ال إعام ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إن 
»ال�وزارة قامت برصف رواتب 440 
موظف�اً مدني�اً من املعين�ني حديثاً 

عىل ماكها«.

حمافظ البرصة يوافق عىل ختصيص 
قطعة أرض لبناء كليات وجامعة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن�ت الحكومة املحلي�ة يف البرصة، أمس 
األح�د، عن املوافقة عىل تخصيص جزء من 
القطعة املرقمة )5234/23( مقاطعة نهر 
الباش�ا لبناء كليات القرنة وجامعة القرنة 

شمال املحافظة.
وبحس�ب كتاب رس�مي حصلت املستقبل 
العراق�ي عىل نس�خة منه، موجه لرئاس�ة 
جامعة البرصة يبني حص�ول املوافقة عىل 
تخصيص جزء من القطعة املذكورة لصالح 
الجامع�ة لبن�اء كلي�ات القرن�ة وجامع�ة 

القرنة.

وزير التخطيط يبحث مع السفري الرتكي تسهيل منح 
»الفيزا« وملف مشاريع املستشفيات

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزي�ر التخطيط خال�د بتال النجم مع الس�فري 
الرتك�ي يف بغ�داد عيل رض�ا غون�اي، اوج�ه التعاون 
املش�رتك يف املجاالت التجارية واالستثمارية، وتسهيل 
اج�راءات منح س�مات الدخول للمس�تثمرين من كا 

البلدين .
وذك�رت وزارة التخطي�ط يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه ان الوزير التقى الس�فري الرتكي 
يف بغ�داد عيل رض�ا غوناي، والوف�د املرافق له، وجرى 
خ�ال اللقاء بحث أوجه التعاون املش�رتك بني البلدين 
واالس�تثمارية  التجاري�ة  املج�االت  يف  الصديق�ني، 

واالقتصادية وسبل تطويرها«.
وناقش الجانبان، حس�ب البيان، تسهيل اجراءات منح 
تأش�رية الدخول لرج�ال األعمال واملس�تثمرين من كا 

البلدي�ن. وأك�د النجم أن مجل�س الوزراء اتخ�ذ قراراً 
بتسهيل هذه اإلجراءات ومنح تأشرية الدخول لرجال 
األعمال واملس�تثمرين األجانب بس�هولة، لدعم حركة 
االس�تثمار يف البلد.وبح�ث النج�م وغون�اي التع�اون 
املش�رتك يف مجال النقل ال�ري والس�كك الحديد، من 
خ�ال العمل عىل انش�اء القن�اة الجافة، التي تش�مل 
الطريق الرسيع رقم 2 وخط س�كة الحديد الرابط بني 
مين�اء الفاو واألرايض الرتكية، مل�ا يمثله هذا املرشوع 
من اهمية يف تحقيق التنمية ».كما بحثا ملف مشاريع 
املستش�فيات املنفذة من قبل الرشكات الرتكية، وآخر 
تط�ورات هذا املل�ف، وتم االتفاق ع�ىل رضورة إنجاز 
هذه املش�اريع بنحو كامل ويف أرسع وقت ممكن بعد 

معالجة جميع املشاكل التي أدت إىل تأخر إنجازها.

    بغداد / المستقبل العراقي

كلف وزير املالية عيل عبد األمري عاوي، أمس األحد، عبد الحس�ن 
جمال بمهام أعمال مدير مرصف الرافدين.

وج�اء يف وثيق�ة ص�ادرة ع�ن وزارة املالية وموقع�ة من عاوي 
تلقتها وكال�ة األنباء العراقية )واع(: »نظ�را ملقتضيات مصلحة 
العم�ل وإلحاقا باالمر ال�وزاري املرقم )3/الفق�رة507/5864( 

واملؤرخ يف 9/3/2021 تقرر:
أوال: إنه�اء تكلي�ف )ب�ال صب�اح حس�ني( مدير ع�ام املرصف 
الصناع�ي من ادارة مرصف الرافدين نظ�را النتهاء مدة التكليف 
يف االمر الوزاري أعاه وليتس�نى له التف�رغ التام الداء مهامه يف 

املرصف الصناعي.
ثانيا: تكليف )عبدالحس�ن جمال عبد الله( املستشار املايل بمهام 
مدي�ر عام مرصف الرافدين اضافة اىل مهام عمله لحني تس�مية 

مدير عام ملرصف الرافدين«.

وزير املالية يكلف مديرًا 
جديدًا ملرصف الرافدين

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن محافظ الديوانية زهري الشعان، أمس األحد، موافقة وزارة 
املالية عىل جميع القوائم الخاصة باملتعاقدين ضمن قرار 315.

وذكر املكتب اإلعامي ملحافظ الديوانية ان الشعان يزف البرشى 
للمتعاقدي�ن يف الدوائر الحكومية م�ن أبناء املحافظة ضمن قرار 
315 بمصادق�ة وزارة املالي�ة ع�ىل كافة البيان�ات والقوائم التي 

رفعتها الدائرة املالية واإلدارية يف ديوان املحافظة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

علق�ت وزارة الرتبي�ة، أمس األحد، عىل إمكاني�ة إجراء دور ثالث 
لصف السادس اإلعدادي.

وق�ال مص�در يف الوزارة يف ترصي�ح مقتض�ب ان »وزارة الرتبية 
وهيأة الرأي فيها لم تناقش هذا املوضوع حتى اآلن«.

وكان العديد من طلبة السادس اإلعدادي وذويهم طالبوا وناشدوا 
وزارة الرتبية إلجراء دور ثالث لهم أس�وة بطلبة الثالث املتوس�ط 
الس�يما وان مرحلته�م نهائي�ة ومصريية يف تحديد مس�تقبلهم 

الدرايس.
وكان مجلس الوزراء وافق يف جلس�ته الثاثاء املايض عىل تخويل 
هيئ�ة الرأي يف وزارة الرتبية صاحي�ة منح اجراء امتحان »الدور 
الثالث« لطلبة الثالث املتوس�ط املكملني بدرس او درس�ني للعام 

الدرايس 2020 - 2021 .
واش�ارت ال�وزارة اىل ان العام 2020 - 2021 س�يكون هو العام 

الدرايس األخري الذي يتم فيه اجراء امتحان »الدور الثالث«.

    بغداد / المستقبل العراقي

 Partnership( وقع�ت رشكة الحف�ر العراقي�ة عق�د مش�اركة
contract (  م�ع رشك�ة وذر ف�ورد للتع�اون يف مج�ال  خدمات 

الحفر واالستصاح وإدخال االنظمة  الحديثة واملتطورة.
وق�ال مدير عام رشكة الحفر العراقية باس�م عبد الكريم نارص، 
ان توقي�ع العقد م�ع رشكة رصينة كرشكة وذر فورد يس�هم يف 
االرتقاء بمس�توى اداء الرشكة من خ�ال ادخال انظمة وبرامج 
عم�ل حديثة ومتقدمة ، فضاً عن زي�ادة يف فرص الحصول عىل 
مشاريع مس�تقبلية مع توفري الخدمات املصاحبة، باالضافة اىل 

تبادل الخرات والتكنولوجيا يف مجال الخدمات النفطية . 
يذك�ر ان رشكة الحف�ر العراقية ع�ززت من فعالياته�ا الحقلية 
والنجاح�ات الت�ي حققتها ع�ىل مس�توى ج�ودة االداء وانجاز 

املشاريع باوقات قياسية .

املالية توافق عىل القوائم اخلاصة باملتعاقدين 
من اهايل الديوانية ضمن قرار 315

الرتبية تعلق عىل الدور الثالث 
للسادس اإلعدادي: لـم نناقشه بعد

احلفر العراقية توقع عقدًا جديدًا 
إلدخال االنظمة احلديثة يف اعامهلا
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مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
اعالن رقم )155(

تعلن اللجنة وللمرة االوىل  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة )2013( 
فعىل الراغبني باالشتراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل 
خالل ) 30( ثالثون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مستتصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الستكن والتأمينات 
القانونية البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشترك باملزايدة 
وتجري املزايدة يف مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى  الساعة العارشة صباحا 
لليتوم االخري من مدة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رستمية 
او اي ظترف يحول دون اقامة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم 
عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله   ويتحمل من ترستو بعهدته اجور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ت   ستاحة بيع غاز ونفط االبيض )النرس العراقي( املشتيدة  عىل القطعة املرقمة 
)6/9802( م 37 جديدة املفتي الواقعة يف حي االنتصار مجاور معمل الغاز من جهة 
االيمن تحت استالك الضغط العايل  وبمساحة )1000(م2  وحسب واقع الحال وملدة 

سنة واحدة  
2 ت القطعة املرقمة  )13/33( م37 بعويرة النشاء متنزه ومطعم واكشاك عدد )2( 
الواقعة يف حي العربي مقابل مدخل الرشيدية  وبمساحة )1900(م2  وحسب واقع 

الحال وملدة )10( عرشة  سنوات 
3 ت القطعة املرقمة )699(م 24 وادي عكاب  املشيد عليها )بائع سكراب(  وبمساحة 

)296( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
4 ت القطعتة املرقمتة )738ب(م 24 وادي عتكاب  املشتيد عليهتا )بائع ستكراب(  

وبمساحة )250( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 ت القطعة املرقمة )724(م 24 وادي عكاب  املشيد عليها )بائع سكراب(  وبمساحة 

)262( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 ت الدكاكني املرقمة ) 138و142( جوبة العكيدات وملدة ثالث سنوات

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )229(  والصادر يف 2021/12/2 
اشارة اىل كتاب مديرية بلديات نينوى قسم االمالك ذي العدد 13810 يف 2021/9/29  
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها 
اىل مديريتة بلدية بعشتيقة  وفقا الحتكام القانون )21( لستنة )2013( وبطريقة 
املزايدة العلنية  فعىل الراغبني بااليجار  مراجعة مديرية بلدية بعشتيقة  وخالل مدة 
)30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  مستصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترستو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  عىل 
ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون 
يتوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستتاجر ناكال ويعاد االعالن 
عن تأجري امللك وعىل حستاب الناكل وتحمله فرق البدلتني وكافة املصاريف االخرى 
املرتبتة عتىل ذلك اضافتة اىل مصادرة اماناته وعدم الستماح له بالدختول باملزايدة 
مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق بحقه 
االجراءات القانونية املقتضاة وستكون املزايدة يوم االربعاء املصادف 2022/1/5 يف 

مديرية بلدية بعشيقة  الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )154(

تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة 
)2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة 
يف بلديتة املوصل خالل ) 30(  ثالثون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن 
يف الصحتف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستتصحبني معهم هوية االحوال 
املدنيتة وبطاقة الستكن والتأمينتات القانونية البالغتة )30%( من القيمة 
املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية 
بلديتة املوصل الواقع يف حي املثنى يف الستاعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن  ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي 
ظترف يحول دون اقامة املزايدة  يف املوعد واملتكان املذكور تؤجل املزايدة اىل 
يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله  ويتحمل من ترستو بعهدته اجور 

نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 ت   محطة تعبئة العربي  املشيدة عىل القطعتني املرقمتني )1/960و17/822( 
م37 بعويرة الواقعة عىل الشتارع الرئييس السايدين املار من امام الكنيسة 
لحي العربي من الجهة العليا  وبمستاحة )6636( م2 وحستب واقع الحال 

وملدة سنة واحدة  
2 ت كافريا الشتجرة املشيدة عىل جزء من القطعة املرقمة  )140/1( م 40 
القاضية الواقعة يف منطقة الغابات مقابل القرص امللكي وبمساحة )430( 

م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 ت القطتع املرقمتة  )725و726و727و729و730و732و737و681و68
3و685و687( م 24 وادي عكاب املشتيد عليها )بائع ستكراب( وبمساحة 

)240( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثالث )228(  والصادر يف 2021/12/2 
تعلن اللجنة اعتاله عن تأجري العقارات املدرجته تفاصيلها يف ادناه 
والعائتدة ملكيتها اىل مديرية بلدية بعشتيقة  وفقتا الحكام القانون 
)21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية  فعىل الراغبني بااليجار  
مراجعة مديرية بلدية بعشيقة  وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن بالصحف  مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش 
االعتالن واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتستديد باقي بدل االيجار 
والرستوم االخرى وابترام العقد خالل مدة )ثالثون يتوم( من تاريخ  
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن 
تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخرى املرتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له 
بالدخول باملزايدة مجددا وستتكون املزايدة  يف يوم االربعاء املصادف 

2022/1/5 يف مديرية بلدية بعشيقة  الساعة الثانية عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

العدد : 636
التاريخ : 2021/11/22

العدد : 637
التاريخ : 2021/11/22

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

المشيد على القطعة المرقمة  نوع الملك ورقمه ت
644 م بحزاني  حديقة 1

على جزء من القطعة المرقمة 485 بعشيقة  الدكان المرقم )3(  2

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت

650 بعشيقة الدكاكين المرقمة )17و18و19و20و21و22-
23و28و32-31( 1

485 بعشيقة الدكان المرقم )1( 2
640 بحزاني الدكاكين المرقمة )33و34و35و36و37و38(  3

368/426 م 3 بعشيقة فرن الصمون  4
6/26 م بعشيقة الكشك المرقم )1( 5
388 بحزاني دار رقم )6( 6
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املناقصة : مناقصة عامة لرشاء ادوية  
مناقصة رقم : Med 15/2021 عىل املوازنة اجلارية  

رقم كتاب الدعوة )15( 
2� تدع�و )وزارة الصحة/البيئ�ة /الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات 
الطبي�ة )كيماديا( مقدمي العطاءات املؤهلني لتقديم العطاءات املختومة  واملوقعة 

للتعاقد  )لتجهيز االدوية (  
3 � سوف تعتمد اجراءات املناقصة العامة يف عملية العطاء حيث يسمح باملشاركة 
لجمي�ع مقدم�ي العط�اءات من ال�دول املؤهلة قانوني�ا كما تم تحدي�ده يف وثيقة 

املناقصة 
يمك�ن ملقدم�ي العط�اءات املهتم�ني وم�ن ذوي االهلي�ة القانوني�ة الحصول عىل 
معلوم�ات اضافية م�ن )وزارة الصحة / البيئة / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية 
واملستلزمات الطبية  )كيماديا( / قسم االعالم الدوائي والعالقات العامة  � الطابق 
الخامس مقر وزارة الصحة الربيد االلكرتوني dg@kimadia.iq واملوقع االلكرتوني 
لكيمادي�ا www.kimadia.iq واالط�الع عىل وثائق املناقصة ع�ىل العنوان ادناه من 

الساعة الثامنة والنصف صباحا اىل الثانية والنصف بعد الظهر  بتوقيت بغداد 
4 � ع�ىل مقدم�ي العطاءات ان يس�توفوا متطلبات املؤهالت بم�ا يف ذلك املتطلبات  
القانونية  والفنية واملالية وكما مذكور يف وثائق املناقصة  وس�وف يعتمد« هامش 
افضلية للس�لع الصيدالنية من املجهزين / املصانع املحليني ان التفاصيل االضافية 
يتم تحديدها يف وثائق املناقصة )انظر الفقرة 30/االفضلية املحلية من تعليمات اىل 
مقدم�ي العطاءات والفقرة 30 االفضلية املحلية من تعليمات اىل مقدمي العطاءات  

والفقرة 30 من ورقة بيانات العطاء( 
5 � يمك�ن ملقدمي العط�اءات املهتم�ني رشاء املجموعة الكامل�ة لوثائق املناقصة 
باللغة )االنكليزية اوالعربية( عند تقديم استمارة تحريرية عىل العنوان ادناه وبعد 

تسديد الرسم غري القابل لالسرتداد بمبلغ مقطوع وكالتايل :
أ � مليون دينار عراقي عن املناقصة التي تقل قيمتها عن مليون دوالر 

ب � مليوني دينار عراقي عن املناقصة التي تزيد كلفتها عىل مليون دوالر وبخالفه 
فان العروض سوف تهمل 

� طريقة دفع هذا الرس�م س�تكون نقدا س�وف يتم ارس�ال وثائق املناقصة وكما 
مشار اليها يف تعليمات مقدمي  العطاء  وعىل مقدم العطاء الذي سبق له االشرتاك 

يف املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم وصل الرشاء السابق لها مع وثائق العطاء 
6 � تاري�خ اعالن املناقصة 2021/12/6 وس�يكون تاريخ انعق�اد املؤتمر الخاص 
باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يف املناقصة يوم 2021/12/19  يتم تس�ليم 

العطاءات عىل العنوان ادناه عند او قبل
 )12/26/ 2021 لغاية نهاية الدوام الرس�مي سوف يتم رفض العطاءات املتأخرة 
سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلني عن مقدمي العطاءات الذين اختاروا الحضور 
ش�خصيا عىل العنوان ادناه ويكون موعد فتح العط�اءات اليوم التايل من يوم غلق 
املناقص�ة يف مقر كيماديا وبصورة علنية ودع�وة املناقصني للحضور يف يوم الفتح 

العلني 
يجب عىل جميع العطاءات ان ترفق بضمان للعطاء )املبلغ بالدينار العراقي( بقيمة 
1% من الكلفة التخمينية تكون صادرة من مرصف معتمد يف العراق بموجب نرشه 

يصدرها البنك املركزي العراقي عن الكفاءة املالية للمرصف ويعتمد ما ييل :
أ � ال تقبل التأمينات االولية ملقدمي العطاءات اال اذا كانت عىل شكل خطاب ضمان 

او صك مصدق او سفتجة وال يقبل سويفت خطاب الضمان او كفالة مبارشة 
ب   � تق�دم التأمين�ات االولي�ة  من قب�ل مقدم العط�اء او )اي من املس�اهمني يف 
الرشكة او الرشكات املش�اركة بموجب عقد مشاركة ( ملصلحة جهة التعاقد وكما 

يف النموذج املرفق يف مستندات العطاء / القسم الرابع
ج  � تعف�ى ال�رشكات العامة من تقدي�م التأمينات االولية وخطاب ضمان حس�ن 

التنفيذ املنصوص عليها وحسب تعليمات تنفيذ العقود رقم 2 لسنة 2014 
د � تصدر الكفالة بأمر الرشكة املتعاقد معها او من تخوله اصوليا الصدار الكفالة 

وبموجب تخويل رسمي مصدق 
ه� � تقرتن الكفالة بكتاب صحة صدور )رسي وشخيص( يرسل اىل الرشكة العامة 

لتسويق  االدوية واملستلزمات الطبية كيماديا من قبل املرصف املصدر للكفالة 
و � ان تكون غري مرشوطة ولصالح الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات 

الطبية )كيماديا( 
ز � ان تكون صادرة باللغتني )العربية واالنكليزية ( 

ح � يتم مصادرة التأمينات االولية ملن ترس�و عليه املناقصة  عند نكوله عن توقيع 
العق�د بع�د التبليغ بأمر االحال�ة وتتخذ بحقه كاف�ة االج�راءات القانونية االخرى 
املنص�وص عليها يف هذه التعليم�ات ويتم مصارة التأمين�ات االولية ملن تحال اليه 
املناقصة عند س�حب مقدم العطاء لعطائه خالل ف�رتة نفاذيته بعد غلق املناقصة 
او رفض التصحيح عىل اخطائه الحس�ابية يف العطاء وانعكاس�ها عىل قرار االحالة 
وتتخ�ذ بحق�ه االج�راءات القانونية املنص�وص عليه�ا يف تعليمات تنفي�ذ العقود 

الحكومية 
ط � تك�ون مدة نفاذية التأمينات االولية س�ارية اىل ما بعد انته�اء نفاذية العطاء 

املحدد يف وثائق املناقصة 
1 � العناوي�ن املش�ار اليه�ا س�ابقا هي بغ�داد   �  باب املعظ�م  � وزارة الصحة  / 
البيئة  / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملستلزمات الطبية )كيماديا( / الطابق 
الس�ادس  / القس�م املايل لتقديم التأمينات االولية او لجنة اس�تالم وفتح العروض 

لتقديم العطاءات 
هاتف � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط

جه�ة التعاق�د : )وزارة الصح�ة /البيئ�ة/ الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوية 
املستلزمات الطبية )كيماديا( 

سلطة التعاقد : )الصيدالني :عيل حسن البلداوي(
املنص�ب : )مدير ع�ام الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية 

)كيماديا(   
التوقيع )  موقع   (

التاريخ )  /   /2021  (

مديرية تنفيذ ايب اخلصيب 
اعالن

تبي�ع مديرية تنفيذ ابي الخصيب األم�وال املنقولة املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل الجهة املدني�ة )رشكة اتصالنا عرب العراق لالتصاالت 
املحدودة( يمثلها الرئيس التنفيذي لسداد دين الدائن عبدالكريم منصور 
ع�يل والبالغ 22670500 اثنان وعرشون مليون وس�تمائة وس�بعون 

الف وخمسمائة دينار يف االضبارة التنفيذي�ة املرقمة أعاله. 
فع�ىل الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة مقر مديري�ة تنفيذ اب�ي الخصيب 
الكائن�ة يف قضاء ابي الخصي�ب يف البرصة يف الي�وم الثالث من تاريخ 
ن�رش اإلعالن يف الصحف يف تمام الس�اعة الثانية عرش ظهراً اس�تناداً 
لنص املادة 71 أوالً وثانياً من قانون التنفيذ وان املواد واألموال املنقولة 

العائدة للمدي�ن املدرجة ادن��اه: - 

املنفذ العدل/ امحد فالح محودي

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية الحر

العدد 2021/1760
التاريخ 2021/11/16

اعالن
اىل املدعى علي�ه / صباح عادي ضبع 

مجهول محل االقامة
بتاري�خ 2021/10/31 اصدرت هذه 
املحكم�ة ق�رار غيابي�ا بحقك يقيض 
الحكم تاييد حضانة املدعية نبا حامد 
رحي�م للطفل امري صباح عادي ضبع 
وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار 
مخت�ار منطقتك تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفيت�ن محليت�ني يوميتني وعند 
عدم حضورك للطعن بالحكم الصادر 
بحقك خ�الل امل�دة القانونية س�وف 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن رباط 
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  رئاس�ة محكم�ة 

االتحادية
محكمة بداءة الجدول الغربي

العدد : 815/ب/2021
التاريخ 2021/12/5

اىل املدعى عليهم / 1 � حس�ن خش�ة 
جابر  2 � رضا خش�ة جابر  3 � زهرة 

خشة جابر
تبليغ بالحضور

اقام املدعي عباس جرب علوان الدعوى 
املرقمة 815/ب/2021 امام محكمة 
ب�داءة الج�دول الغرب�ي ويطلب فيها 
ازال�ة ش�يوع ح�ق الت�رصف العقار 
النبهاني�ة    22 مقاطع�ة   76 املرق�م 
وملجهولية محل اقامتكم قرر تبليغكم 
رس�ميتني  يوميت�ني  صحيفت�ني  يف 
بالحض�ور يف موع�د املرافع�ة املوافق 
التاس�عة  الس�اعة   2021/12/12
صباحا امام هذه املحكمة او ارس�ال 
من ينوب عنكم قانونا وبخالفه سوف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا
القايض

محمد عادل عبد الكريم 
�������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 2741/ب2021/2
التاريخ  :2021/10/31

اعالن
بن�اءا ع�ىل الق�رار الصادر م�ن هذه 
املحكم�ة بازالة ش�يوع العقار املرقم 
النج�ف   يف  الن�رص   3/17901 ح�ي 
علي�ه تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بيع 
العقار  املذكور اعاله واملبينه اوصافه 
وقيمته ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل )خمسة 
ع�رش( يوما م�ن الي�وم الت�ايل لنرش 
االع�الن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة 
املق�درة  بموج�ب صك مص�دق المر  
هذه املحكم�ة بداءة النج�ف وصادر 
م�ن م�رصف الرافدي�ن  رق�م )7( يف 
النجف  وس�تجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثانية عرش من اليوم االخري 
م�ن االع�الن يف ه�ذه املحكم�ة وعىل 
املش�رتي جلب هوية االح�وال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العقار املرقم 3/17901/ 
ح�ي الن�رص يف النج�ف عب�ارة ع�ن 
دار تق�ع عىل ش�ارع بع�رض 10 مرت 
م�رت   20 ون�زال  م�رت   10 وبواجه�ة 
بمس�احة اجمالي�ة 200 م�رت مرب�ع  
ويحت�وي عىل س�احة ك�راج وكلدور 
صغ�ري وصحي�ات واس�تقبال  1×4 
ومطبخ 3,5×5 وصالة 4×5 وس�طية 
 3×1,5 االوىل  ومكش�وفتان  وحم�ام 
والثاني�ة 2×4 وغرف�ة ن�وم ع�دد 2 
كل واح�دة 4×5 م�رت وصحيات 2×2 
داخلي�ة وخلفي�ة 2×1 ومم�ر مبلطة 
بال�كايش مبني�ة بالطابوق مس�قفة 
جدرانه�ا  م�ن  ج�زء  بالش�يلمان 
وسقوفها مغلفة  بالسقوف الثانوية 
وتحت�وي ع�ىل هزارة من الس�رياميك 
مجهزة باملاء و الكهرباء درجة عمران 
ال�دار دون الوس�ط مس�احة البناء يف 
ال�دار املذكورة 140 م2 مش�غول من 
قبل زين العابدين وحس�ني اوالد عالء 
عنون وهم ال يرغبان بالبقاء يف العقار 
بعد البي�ع  وان القيمة املقدرة للعقار 
مبلغ مقداره )128,000,000( مائة 
وثماني�ة وع�رشون ملي�ون دين�ار ال 

غريها 
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مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النج�ف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد: 1665/ب2021/5 
التاريخ : 2021/12/5 

اعالن
اىل / املدعى عليه )نجاح حسني عبد( 
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 
 2021/3/25 يف  1665/ب2021/5 
واملتضمن الحكم ب )الزام املدعى عليه 
نجاح حس�ني عب�د بتاديت�ه للمدعية 
نض�ال مدل�ول س�لمان مبلغ�ا قدره 
800000 ثمانمائ�ة ال�ف دين�ار ع�ن 
قرضة حسنة  ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي يف 
محكمة بداءة الشامية واشعار مختار 
حي الجوادين يف قضاء الش�امية   لذا 
تق�رر تبليغ�ك اعالنا بالق�رار املذكور 
بصحيفتني محليتني يوميتني ولك حق 
الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة 
املقررة بكاف�ة طرق الطعن القانونية 
وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور 

درجة البتات  وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

 مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف كربالء 

املقدسة 
 العدد 4792/ش/2021

التاريخ 2021/12/5
اىل / املدع�ى علي�ه )محمد ع�يل عبادي 

عزوز( 
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2021/9/12 يف    2021/ 4792/ش 
والذي يقيض مهر مؤجل مقوم بالذهب  
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
القائ�م بالتبليغ لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بالصح�ف املحلي�ة فلك ح�ق االعرتاض 
والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه 
سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفق االصول
القايض

مهند عبد الكاظم الهاليل
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
العدد / 2019/611 

التاريخ 2021/12/2
اىل / اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ العباس�ية العقار 
تسلسل 33/55 عربيات السادة  الواقع 
يف العباس�ية   العائ�د للمدي�ن حس�ني 
عل�وان ن�ارص  املحج�وز لق�اء طل�ب 
الدائن ) مرتىض ش�اكر مجيد ( البالغ ) 
27,386,000( س�بعة وعرشون مليون 
وثالثمائ�ة وس�تة وثمانون ال�ف  دينار 
فع�ىل الراغ�ب بال�رشاء مراجع�ة هذه 
املديرية خالل مدة خمسة عرش يوم  تبدا 
من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية البالغة 10% عرشة  
باملئة من القيمة املق�درة  بصك مصدق 
م�ع بطاق�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة 
الجنس�ية وان رسوم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي 
املنفذ العدل 
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقمه : العباس�ية عربيات 
الساده 55 م33

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية مزروعة 
بمحصول الشلب 

3 � ح�دوده  واوصاف�ة بلدي�ة النج�ف 
بلدية العباسية  

تط�ل  زراعي�ة  ارض  مش�تمالته   �  4
عىل انه�ر قريبة وش�ارع مبل�ط فرعي 
دار مبني�ه م�ن م�ادة  ويحت�وي ع�ىل 

الطابوق واملسقف بالشيلمان 
اول�ك  : 17 دون�م و 16  5 � مس�احته 

مساحة البيع 11025م2
6 � درجة العمران  

7 � الش�اغل : يف الدار املبنيه عىل االرض 
حس�ني علوان نارص ويرغب يف البقاء يف 

العقار بصفة مستاجر 
8 � القيم�ة املقدرة : 26460000 س�تة 
وع�رشون ملي�ون واربعمائ�ة وس�تون 
الف دينار ين�رش يف صحيفتني محليتني 

يوميتني واسعة االنتشار
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مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

اعالن
اىل املدعى عليه / عيل عبد الكاظم بشري

اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها بالدعوى 
يف  5403/ش2021/1  املرقم�ة 
2021/9/26  غيابي�ا بحق�ك والقايض 
بتاييد حضانة االطفال كل من ) حس�ني 
وفاطم�ة وتب�ارك وزه�راء(  للمدعي�ة 
ح�وراء خش�ان ج�واد  وملجهولية محل 
اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مختار مي�الد ح�ويل / النجف 
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميت�ني ولك حق 
االع�رتاض ع�ىل الق�رار الغياب�ي خالل 
املدة القانونية وبعكس�ه يكتسب القرار 

الدرجة القطعية 
القايض

حميد جخم علوان

اعالن 
ع�يل  حس�ني  ص�دام   ( املواط�ن  ق�دم 
(  الدع�وى لتبدي�ل )اس�م ( وجعل�ه ) 
حس�ام ( ب�دال من ) ص�دام ( فمن لديه 
ح�ق االع�رتاض عىل ذل�ك مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش 
يوما وفق املادة 22 م�ن قانون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

���������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الحر

 ,1965  ,1966  : االضب�ارة  رق�م 
2021/1964

التاريخ : 2021/12/5 
اعالن

املنفذ عليه  / املدين محمد عيل عبادي
لق�د تحق�ق له�ذه  املديرية م�ن كتاب 
مرك�ز رشط�ة الح�ر بالع�دد 9273 يف 
ح�ي  مخت�ار  واش�عار   2021/10/17
س�ومر  انك مجهول محل االقامة وليس 
لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
من قان�ون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا 
بالحض�ور يف مديري�ة تنفيذ الحر  خالل 
خمس�ة عرش ي�وم تبدأ من الي�وم التايل 
التنفيذي�ة  املعام�الت  ملب�ارشة  للن�رش 
حض�ورك  ع�دم  حال�ة  ويف  بحض�ورك 
س�تبارش هذه املديرية باج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد عبد الحسني ناجي 
�  ق�رار محكم�ة   1: املح�رر  اوص�اف 
اح�وال كربالء الع�دد 4792/ش/2021 
يف 2021/9/12املتضم�ن امله�ر املؤجل 

البالغ 378000
2 � ق�رار محكم�ة احوال كرب�الء العدد 

4790/ش/2021 يف 2021/9/12 
ل�كل   30000 بواق�ع  حضان�ة  اج�رة 
الدع�وى يف  اقام�ة  تاري�خ  طف�ل م�ن 

 2021/6/13
3 � ق�رار بنفق�ة الع�دة بالع�دد 4791 

/ش/2021 
���������������������������������

 مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف كربالء 

املقدسة 
 العدد 4790/ش/2021

التاريخ 2021/12/5
اىل / املدع�ى علي�ه )محمد ع�يل عبادي 

عزوز( 
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2021/9/12 يف    2021/ 4790/ش 
وال�ذي يق�يض بتايي�د حضان�ة واجرة 
اقامت�ك  مح�ل  وملجهولي�ة  حضان�ة  
حس�ب اش�عار القائم بالتبليغ لذا تقرر 
تبليغك اعالنا بالصحف املحلية فلك حق 
االعرتاض والتمييز ضمن املدة القانونية 
وبعكسه سوف يكتس�ب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول
القايض

مهند عبد الكاظم الهاليل
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
كرب�الء  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكم�ة االح�وال الش�خصية يف كربالء 

املقدسة 
 العدد 4791/ش/2021

التاريخ 2021/12/5
اىل / املدع�ى علي�ه )محمد ع�يل عبادي 

عزوز( 
اصدرت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرقم 
 2021/9/12 يف    2021/ 4791/ش 
ع�دة   نفق�ة  بتادي�ة  يق�يض  وال�ذي 
وملجهولية محل اقامتك حس�ب اش�عار 
القائ�م بالتبليغ لذا تق�رر تبليغك اعالنا 
بالصح�ف املحلي�ة فلك ح�ق االعرتاض 
والتمييز ضمن املدة القانونية وبعكس�ه 
سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية 

وفق االصول
القايض

مهند عبد الكاظم الهاليل

اعالن 
ق�دم املواطن ) حيدر محمد حس�ن (  الدع�وى لتبديل 
)اللق�ب ( وجعل�ه ) اليارسي ( بدال م�ن ) فراغ ( فمن 
لدي�ه حق االع�رتاض عىل ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة 22 من 

قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

ق�دم املواط�ن ) خالد محمد حس�ن (  الدع�وى لتبديل 
)اللق�ب ( وجعل�ه ) اليارسي ( بدال م�ن ) فراغ ( فمن 
لدي�ه حق االع�رتاض عىل ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية 
خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة 22 من 

قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

�����������������������������������������
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(

امام هذه املحكمة الدعوة البدائية املرقمة اعاله طالبا 
فيه�ا دوعوتك للمرافع�ة و الزامك بتس�ديد بتاديتك له 
)مائت�ان و اثنان و خمس�ون مليون دين�ار(و بالنرض   
ملجهولي�ة محل اقامتك كتاب مكتب التحقيق القضائي 
يف الح�ي و اش�عار املخت�ار   ق�ررت املحكم�ة بتبليغك 
اع�الن عن طريق  النرش يف بصحيفتني محليتني لغرض 
الحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة  ي�وم  املرافع�ة املوافق 
2021/12/8 و يف حال�ة عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا  س�وف تج�ري املرافعة بحقك غيابيا 

و علنا وفق القانون
القايض 

حاكم ثابت األمري

مديرية تنفيذ الرصافة
العدد/2021/1097

التاريخ/2021/12/5
اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ الرصاف�ة باملزاي�دة العلنية 
الس�يارة املدرجة اوصافها ادن�اه العائدة للمدين 
س�يف الدين عماد عباس لقاء طلب الدائنة نركز 
عبد محمد البالغ 27,000,000 س�بعة وعرشون 
مليون دين�ار فعىل الراغبني بال�رشاء الحضور يف 
الس�اعة الثالثة بعد الظهر من اليوم العارش التايل 
لن�رش االعالن يف محل تواجد صايف معرض املغرب 
لتجارة السيارات يف منطقة الوزيرية مستصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة 10% بدل القيمة 
املق�درة بصك مصدق المر مديرية تنفيذ الرصافة 

علما ان الداللية واملناداة عىل املشرتي
املنفذ

دينا هادي احمد
اوصاف الس�يارة// السيارة تحمل الرقم 45180 

ي بغداد اجرة قرار 204
ب�اص 14 راكب بنزين اللون ابيض القمارة عادي 
وج�ود راديو ومس�جل االط�ارات جميعها بحالة 
فوق الوس�ط املحرك والتربيد والكري بحالة جيدة 

وكذلك االثاث والزجاج رقم الشايص
JTXO2P 7E0006555

القيمة املقدرة 30,000,000 ثالثون مليون دينار 
عراقي

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

ق�دم املواطن ) خرض عباس عبد ع�يل (  الدعوى 
لتبديل ) اسم ( وجعله ) خضري ( بدال من ) خرض 
( فم�ن لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوما 
وفق املادة 22 من قان�ون البطاقة املوحدة رقم 3 

لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

اىل الرشيك / صباح رحال حبيب اقتىض حضورك 
اىل مقر بلدية الحيدرية لغرض اصدار إجازة البناء 
للعقار املرق�م )6719 / 116( خان الحماد خالل 
مدة عرشة أيام وبخالفه سيتم اصدار االجازة دون 

حضورك طالب االجازة / مجيد وريورعجيمي .
�����������������������������������������
اىل الرشي�ك / خلي�ل جب�ار حس�ن توج�ب عليك 
الحضور اىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام رشيك 
عبد الكريم عب�د الكاظم زوير بالبناء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة 45406/ 3 حي امليالد 
خالل مدة خمس�ة عرش يوما داخل العراق وشهر 
خ�ارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبالً .
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 1003 / ش / 2021 
اعالن 

م / تبليغ 
اىل / املدعى عليه / ماهر فارس حسن 

اقام�ت املدعية امثال عزال محم�د ضدك الدعوى 
املرقم�ة 1003 / ش / 2021 امام هذه املحكمة 
واملتضمنة تصديق ط�الق خارجي ولعدم معرفة 
محل اقامتك قررت املحكمة تبليغك اعالنا بواسطة 
صحيفت�ني محليت�ني وعند عدم حض�ورك يف يوم 
املرافعة املصادف 12 / 12 / 2021 او ارسال من 
ينوب عنك قانونا س�تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

معد نجم عبيد

رقم االضبارة: 2021/162
التاريخ: 2021/12/5

السعر كتابتاًالسعر رقماًالعددالمادةت

ستة ماليين دينار16000000برج اتصاالت مشيد1

مولد كهربائي عاطل 2
مليون وخمسمائة 11500000حجم 140 امبير

ألف دينار

خزان وقود حجم 2 3
سبعمائة وخمسون 1750000طن

ألف دينار

كرفان يحتوي على 4
سبعة ماليين دينار17000000منظومة تشغيل البرج

5
سقيفة من الجينكو 
مشيدة على المولد 

وخزان الوقود
تسعمائة ألف دينار1900000

16150000 ستة عشر مليون ومائة المجموع
وخمسون ألف دينار
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»أمرية«... بالنوايا احلسنة وحدها ال تصنع األفالم!

»خارج الفلسفة«: خمتارات من جيل دولوز بالعربية

           صالح ذباح

األخب�ار  تغمرن�ا  أن  املف�رض  م�ن 
القادمة من األردن بالس�عادة والفخر 
للمخ�رج  »أم�رة«  فيل�م  الختي�ار 
 ،»٦٧٨«( دي�اب  محم�د  امل�ري 
»اش�تباك«( ممّثال ع�ن دولة األردن يف 
تقديم ترش�يحاتها لجوائز األوسكار، 
خصوًص�ا وأّن الفيل�م يتن�اول قضّية 
ملهم�ة وهاّمة مث�ل تهري�ب النطف 
خ�الل  م�ن  الفلس�طينيني  ل�أرسى 
إنت�اج عربّي مش�رك في�ه جْمع من 
واألردنيني  الفلس�طينيني واملري�ني 
يبّث الروح مجّدًدا يف احتمالية تحقيق 
الوحدة العربّية بشكل ما، مذّكرًا إّيانا 
بتجارب ُنّفذت تحت س�قف املؤسسة 
العاّمة للسينما السورية منذ ما يقرب 
الخمسة عقود مثل فيلم »املخدوعون« 
)١٩٧٢( لتوفي�ق صال�ح ع�ن رواي�ة 
»رجال يف الشمس« لغس�ان كنفاني، 
أو حديًثا فيلم »باب الشمس« )٢٠٠٤( 
لي�ري نرالل�ه ع�ن رواي�ة إلياس 
خوري، مع الفارق الشاسع بني هذين 
الرشيط�ني واجتهاد نظ�رة صّناعهم 
وفلس�طني  إنس�اًنا  الفلس�طيني  إىل 
قّص�ًة، وبني م�ا قّدمه فيل�م »أمرة« 
تكري�س  يف  استس�هال مف�رط  م�ن 
الكليش�يهات وعدم بذل مجهود جدّي 
يف بن�اء ش�خصيات درامّي�ة تتح�رّك 
خ�ارج الخان�ة الت�ي تملؤه�ا وكأنها 
الداف�ع  تفتق�د  ورقّي�ة،  قصاص�ات 
املنطق�ي ألفعاله�ا، ليتح�ّول العم�ل 
بعد ثلث�ه األّول إىل »بارودي« عن فيلم 

فلسطيني وليس رشيًطا من املفرض 
أن يكون جاّدا ويحرم ذكاء مشاهديه 

أيًّا كانوا. 
ما من شّك حول النوايا الحسنة لصّناع 
العمل، لكن بالنوايا الحسنة وحدها ال 
ُتصن�ع األفالم. ال يق�ع الخلل يف غياب 
املعرفة الكافية عن فلسطني يف بعض 
تفاصيل عملية التهريب عىل الرغم من 
االعتماد عىل مستشارين فلسطينيني 
)وهنا تكمن املأس�اة( فلنرك الخيال 
جامًح�ا يف ه�ذا املضم�ار ولننظ�ر إىل 
مدلوالت�ه األبعد ح�ول انتص�ار إرادة 
الحياة خ�ارج قضب�ان الزنزانة، يقع 
الخلل بنيويًّا يف الكتابة الضعيفة وعدم 
تعامل مؤلّفي العمل مع الش�خصيات 
املكتوبة عىل الورق بَتماٍه وحساسّية، 
مع تنحية للفعل السينمائي والكامرا 
كأداة تأويل بري، لُتستبدل بركيب 
يصلح أن يك�ون عماًل إذاعيًّا ال حاجة 
للكامرا فيه، أو يف أحس�ن األحوال إىل 

حلقة تلفزيونّية.
يط�رح »أمرة« س�ؤاال جوهريا حول 
كينون�ة اإلنس�ان إن كان ابن بيئته أم 
ابن اختياراته، من خ�الل قّصة أمرة 
)الشابة تارا عّبود يف أداء جيد جدًّا ألول 
روائي طويل تشارك به( فتاة مراهقة 
وابن�ة لأس�ر ن�ّوار )عيل س�ليمان( 
ولي�ىل )صبا مب�ارك( الذي�ن أنجباها 
من خ�الل عملية تهري�ب النطف قبل 
١٦ عاًم�ا، ويحاوالن إنجاب طفل آخر 
به�ذه الطريق�ة، إىل أن يتكّش�ف من 
خالل تحالي�ل امل�ادة الوراثية للنطف 
املهرّبة أمرًا قد يش�ّكك يف نس�ب أمرة 

ألبيها املفرض )مع نهاية ميلودرامّية 
فّجة( لتبدأ رحلة بحثها عن الحقيقة. 
تبدو هذه السطور املعرّفة عن الحبكة 
جّذابة جدًّا، وحتًم�ا أّنها جذبت خيال 
مخ�رج العم�ل ال�ذي ق�ّدم يف املايض 
أعم�اال ذات ثقل وعم�ق درامّيني مثل 
فيلم »٦٧٨« )٢٠١٠( وفيلم »اشتباك« 
)٢٠١٦( الذي افتتح مس�ابقة »نظرة 
م�ا« يف مهرج�ان »كان«، لك�ن تأت�ي 
ع�ىل  »أم�رة«  حبك�ة  يف  التط�ّورات 
هيئة صفعات متتالي�ة انحدرت فيها 
البداي�ة الواع�دة لفيلم س�ينمائي إىل 
تتّمة مخّيبة أقرب إىل مسلس�ل يعر 
العواط�ف، ح�ني تقّرر لي�ىل أن تؤلف 
قضاي�ا تم�ّس رشفه�ا لتنق�ذ ابنتها، 
ويتّم حش�و الفيلم بأح�داث ُمقحمة 
وغر منطقية وكأّن املخرج يبحث عن 
أقر خط يصل ب�ني البداية والنهاية 
إلتم�ام القص�ة، وم�ا زاد الط�ني بلّة 
التحّوالت الالمنطقّية لشخصّية أمرة 
من فتاة مساملة رقيقة تحب التصوير 
اس�تعمال  تتعل�م  مس�لّحة  لتصب�ح 
مس�ّدس يف خمس دقائق، أّما الطاّمة 
الكربى، فهي الكتابات املرافقة لنهاية 
الفيل�م التي تؤّكد عىل ع�دم وجود أي 
طفل أو طفلة ذوي ش�كوك يف نسبهم 
خ�الل عمليات تهريب النطف. إًذا ملاذا 
بحق السماء كّل هذه الحبكة املرهقة 

أصاًل؟
ال أس�تطيع أن أغ�دق يف ل�وم مخ�رج 
م�رّي مث�ل محم�د دي�اب ورشكة 
إنت�اج مري�ة مث�ل »فيل�م كلينيك« 
ملحم�د حفظ�ي، وه�م أصح�اب فكر 

فنّي يس�هم باالس�تثمار يف مش�اريع 
بعي�دة  س�ينمائية مختلف�ة وج�ادة 
عن التهري�ج الس�ينمائي التجاري يف 
السوقني املري والعربي، عىل تقديم 
فيلم عن الفلسطينيني بهذه الطريقة، 
يف الوقت الذي يقّدم به الفلسطينيون 
أحياًنا عن أنفس�هم نس�ًقا سينمائّيا 
يش�به هذه التن�اوالت التي ال تتجاوز 
الس�طح وتكرّس الكليشيه وتخفض 
السقف املتوّقع من التعبر السينمائي 
عن فلس�طني )انظر/ي مقال سينما 
الحواج�ز… حاج�ز يف وجه الس�ينما 
الصعب  الفلس�طينّية( ليصب�ح م�ن 
اإلش�ارة إىل فيل�م روائ�ي فلس�طيني 
متمّيز وكارس للرتابة يف العقد األخر، 
حي�ث تش�ّكل ه�ذه األنم�اط حاجزًا 
وس�قًفا ال يتخّطى مستوًى متوّسًطا 
من األف�الم والفكر املتواض�ع املحرّك 
له�ا، وُيحتف�ى به�ا ع�ىل أّنه�ا إنجاز 
س�ينمائي عظيم، وتصبح مش�هدّية 
التصفي�ق بع�د ع�رض ه�ذه األُفالم 
املتوّسطة س�واء يف مهرجانات عربّية 
أو عاملّي�ة، هي ش�هادة التصديق عىل 
أي  ع�ن  بعي�ًدا  وتقييمه�ا  أحقيته�ا 
ممارس�ة نقدية تجاهه�ا... تصفيق 
حقيقيًّ�ا،  تصفيًق�ا  يقلّ�د  مش�هدّي 
لردّي�ة تحب�س رم�وًزا ب�داًل من أن 
تحّرره�ا، لنبق�ى غارق�ني يف دّوام�ة 

القشور هذه دون َمخَرج. 
يقول محّمد دي�اب يف أحد لقاءاته إّنه 
ما من حديٍث سيايسٍّ مبارٍش يف الفيلم، 
وإّن أفضل طريقه لفعل ذلك هي رؤية 
حياة الناس وهذا صحيح، لكن لأسف 

ما وصفه كدراما شكسبرّية يف نفس 
اللق�اء تحّول إىل مسلس�ٍل مكس�يكيٍّ 
هزي�ل، ال تربّر هشاش�ته حتى النوايا 
الطّيب�ة من وراء صناع�ة الفيلم الذي 
يصُعب أن يؤخذ عىل محمل الجّد، عىل 
الرغم من وجود طاقات تمثيلّية كبرة 
في�ه مثل عيل س�ليمان وصب�ا مبارك 
وتارا عّبود. عىل سبيل املقارنة، تناول 
الفيل�م الروائ�ّي القص�ر »بونبون�ة« 
)٢٠١٧( لركان مي�ايس املتواجد أيضا 
خارج فلسطني، قضّية تهريب النطف، 
وكان بإمكانه أن يذهب نحو خيارات 
ميلودرامي�ة لكن عىل عك�س املتوّقع 
نس�ج حال�ة بري�ة فيه�ا ق�در من 
الجمالّي�ات واالجتهاد تنفذ بسالس�ة 
وعمق إىل املتلّقي، تج�ارب ومقارنات 
كهذه تحّف�ز عىل اإلبداع والرهان عىل 

ما هو جمايلّ وعميق.
املضم�ون  تواج�د  أّن  ش�ّك  م�ن  م�ا 
الفلس�طيني يف منّص�ات عاملي�ة كما 
حص�ل يف اآلون�ة األخرة، أو ترش�يح 
فيل�م »أمرة« من قب�ل األردن لجوائز 
األوس�كار، هاّم جًدا، تحدي�ًدا يف العام 
األخر الذي شهد تطبيًعا عربيًّا مهيًنا 
يحاول أن يكّنس فلسطني تحت بساط 
االنفتاح والسالم الزائف، لكن ال يكفي 
صناعة أفالم عن فلس�طني والتعامل 
معه�ا كتل�ًة عددّي�ًة تش�غل حّي�زًا يف 
املهرجانات أو املنص�ات وُيصّفق لها، 
بل يجدر بالصّناع أن يبحثوا عن طرق 
معالج�ات تن�ال تقدي�ر املتلّق�ي وأن 
تحّفز طموًحا فنّيا يف املقام األول قبل 

التواجد السيايس لفلسطني.

           بغداد / المستقبل العراقي

عن »منشورات املتوّس�ط« يف ميالنو، صدر حديثاً 
كت�ٌب يتضّم�ن مختارات من نصوص الفيلس�وف 
والناق�د الفرن�ي جي�ل دول�وز )١٩٢5 - ١٩٩5( 
ال�ذي تمّثل فلس�فته تقلي�داً مس�تقاّلً يف التفكر 
املعارص سعى إىل القطع مع الهيغيلية واملاركسية 
والبنيوي�ة. وق�د اخت�ار النص�وص وترجمه�ا إىل 
اللغ�ة العربي�ة عبد الس�الم بن عبد الع�ايل وعادل 

حدجامي.
س�بق لب�ن عبد الع�ايل أن ترج�م عدداً م�ن أعمال 
دول�وز وكتب عنه، بينم�ا أصدر حدجام�ي كتاباً 
عن الفيلس�وف الفرني بعنوان »جيل دولوز عن 

الوجود واالخت�الف«. أّما الكتاب الجديد، فهو كما 
نق�رأ يف تقديم�ه، »ليس عملية ترجم�ة اعتيادية، 
بقدر ما هو تنقيب بعني حاذقة وخبرة ومختّصة«. 
تتضّم�ن املخت�ارات مواضيع مركزية يف فلس�فة 
دولوز؛ موّزعًة ضمن مجموعة من العناوين؛ مثل 
»البوب- فلسفة«، و«دولوز يتحّدث عن الفلسفة«، 
و«الوس�طاء«، و«يف الح�دث«، و«الص�ور الثالثة 
للفالس�فة«، و«صورة الفك�ر«، والفكر املرّحل«، 
و«يف نيتشه وصورة الفكر«، و«املعنى والالمعنى«، 
و«االخت�الف والتك�رار«، و«قل�ب األفالطوني�ة«، 
و«أفالطون واإلغريق«، والجيوفلسفة«، و«األغلبية 
واألقلي�ات«، و«مجتمع�ات املراقب�ة«، و«م�ا هو 

الفعل اإلبداعي؟«، و«األدب والحياة«.

من الكتاب نقرأ ل� دولوز متحّداثاً عن الفيلس�وف 
األملان�ي فريدري�ك نيتش�ه: »م�ا ُيح�ّدد أس�لوب 
الفلس�فة التقليدية، ه�و أن العالقة م�ع الخارج 
فيها ال بّد وأن تمّر عرب وس�اطة وتذوب عن طريق 
داخ�ل، أو يف داخل من الدواخل. أما نيتش�ه، فإنه، 
عىل العكس من ذلك، يقيم الفكر والكتابة يف عالقة 
مب�ارشة مع الخ�ارج«. ت�رك جيل دول�وز العديد 
من األعمال الفلس�فية مثل »نيتش�ه والفلس�فة« 
النقدي�ة« )١٩٦3(،  )١٩٦٢(، و«فلس�فة كان�ط 
و«الربغس�ونية« )١٩٦٦(، و«االختالف واملعاودة« 
)١٩٦٨(، و«منط�ق املعن�ى« )١٩٦3(، إضافًة إىل 
مجموعة من الدراس�ات يف األدب والفن والسينما 

والتحليل النفي.

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : ٢٠٢١/٤٢٩

التاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧
١ �الرتبة ش .م 

٢ � اس�م امل�دان الرباعي واللقب عم�ار كريم مكي فارس 
الجمييل

3 � الوح�دة : مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النجف االرشف 
واملنشات 

٤ � رقم القضية : ٢٠٢١/٤٢٩
5 � امل�ادة القانوني�ة 3٢/اوال وثاني�ا  م�ن ق ع د رقم ١٤ 

لسنة ٢٠٠٨ املعدل 
٦ � خالصة الحكم 

١ � الس�جن بح�ق امل�دان ش م  عمار كري�م مكي فارس 
الجمييل ملدة سبع س�نوات وفق احكام املادة  3٢/اوال من 
ق ع د رقم ١٤ لس�نة ٢٠٠٨ املع�دل وبداللة املواد ٦١/اوال 
و ٦٩/اوال من ق أ د رقم ١٧ لس�نة ٢٠٠٨ اختالس السالح 

املوصوف  ادناه 
٢ � تضمينه مبلغ قدره 5,٠٠٠,٠٠٠ خمسة ماليني  دينار 
عراقي عن قيمة مس�دس كل�وك املرق�م GME 028 وفق 
اح�كام امل�ادة 3٢/ثانيا م�ع ق ع د رقم ١٤ لس�نة ٢٠٠٨ 

املعدل عىل ان يستحصل املبلغ وفق احكام القانون
3 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة تبعية 
اس�تنادا الح�كام املادة  3٨/اوال /أ/ج م�ن ق ع د رقم ١٤ 
لس�نة ٢٠٠٨ املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية 
بداللة املادة ٨٩/اوال /أ/ج من ق أ د رقم  ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
٤ � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه وال�زام املواطنني 
باالخب�ار  عن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة ٦٩/

ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
5 � حجز اموال�ه املنقولة والغر منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة ٦٩/رابعا من ق أ د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
٦ � اعتب�ار الجريم�ة من الجرائم املخلة بالرشف اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة ٢١/أ/٦ م�ن ق ع رقم ١١١ لس�نة ١٩٦٩ 

املعدل
٧ � تعمي�م اوص�اف الس�الح املوص�وف اعاله ع�ىل كافة 

تشكيالت وزارة الداخلية والوزارات االمنية 
٨  احتس�اب اتعاب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة مجيد 
البالغة 3٠,٠٠٠ ثالث�ون  الف دينار عراقي ترف لها من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ق�رار ص�در باالتفاق غيابي�ا قابال لالع�راض وافهم علنا 

بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٧
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

������������������������������������������������
إىل الرشيك ضياء ابراهي�م فيصل توجب عليك الحضور إىل 
صندوق االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قيام رشيك أمر ماج�د ابراهيم بالبناء عىل 
حصته املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 5٤٢5٨/3 حي النداء 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج 
الع�راق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك باالعراض مستقبال
������������������������������������������������

إىل الرشيك خليل ابراهيم عبد اليمه توجب عليك الحضور إىل 
صندوق االسكان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قيام رشيك نري�ن رحمن جرب بالبناء عىل 
حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه ٤٢٢٤٧/3 حي الغري 
خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج 
الع�راق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط 

حقك باالعراض مستقبال

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : ٢٠٢١/٨5

التاريخ 3١/٢٠٢١/١
١ �الرتبة ش .م 

٢ � اس�م املدان الرباع�ي واللقب ايهاب عب�د العزيز فاهم 
دهش االسدي

3 � الوح�دة : مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النجف االرشف 
واملنشات 

٤ � رقم القضية : ٢٠٢١/٨5
5 � امل�ادة القانوني�ة 3٢/اوال وثاني�ا  م�ن ق ع د رقم ١٤ 

لسنة ٢٠٠٨ املعدل 
٦ � خالصة الحكم 

١ � الس�جن بح�ق امل�دان ش م  ايه�اب عب�د العزيز فاهم 
دهش االس�دي ملدة سبع س�نوات وفق احكام املادة  3٢/

اوال م�ن ق ع د رقم ١٤ لس�نة ٢٠٠٨ املع�دل وبداللة املواد 
٦١/اوال و ٦٩/اوال من ق أ د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ اختالس 

السالح املوصوف  ادناه 
٢ � تضمين�ه مبلغ ق�دره 3,٠٠٠,٠٠٠ ثالثة ماليني  دينار 
عراقي عن قيمة املس�دس نوع كلوك املرقم GLZ 844 مع 
ملحقات�ه  وفق احكام املادة 3٢/ثاني�ا مع ق ع د رقم ١٤ 
لس�نة ٢٠٠٨ املعدل عىل ان يس�تحصل املبل�غ وفق احكام 

القانون
3 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة تبعية 
اس�تنادا الح�كام املادة  3٨/اوال /أ/ج م�ن ق ع د رقم ١٤ 
لس�نة ٢٠٠٨ املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية 
بداللة املادة ٨٩/اوال /أ/ج من ق أ د رقم  ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
٤ � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه وال�زام املواطنني 
باالخب�ار  عن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة ٦٩/

ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
5 � حجز اموال�ه املنقولة والغر منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة ٦٩/رابعا من ق أ د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
٦ � اعتب�ار الجريم�ة من الجرائم املخلة بالرشف اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة ٢١/أ/٦ م�ن ق ع رقم ١١١ لس�نة ١٩٦٩ 

املعدل
٧ � تعمي�م اوص�اف الس�الح املوص�وف اعاله ع�ىل كافة 

تشكيالت وزارة الداخلية والوزارات االمنية 
٨  احتس�اب اتعاب املحامية املنتدبة ش�يماء حمزة مجيد 
البالغة 3٠,٠٠٠ ثالث�ون  الف دينار عراقي ترف لها من 

خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ق�رار ص�در باالتفاق غيابي�ا قابال لالع�راض وافهم علنا 

بتاريخ 3١/٢٠٢١/١
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

������������������������������������������������
إىل الرشيك خليل ابراهيم عبد اليمه توجب اقتىض حضورك 
إىل مق�ر بلدي�ة النجف لغ�رض اصدار اجازه بن�اء للعقار 
املرق�م ٤٢٢٤٧/3 حي الغري خالل ع�رشه ايام وبخالفه 
ستتم اإلجراءات دون حضورك اسم طالب االجازه نرين 

رحمن جرب
������������������������������������������������

فقدان
فق�دت مني الوثيق�ة املرقمة الع�دد ٨5 يف ٢٠٢١/١٠/٢١ 
الصادر من املديرية العامة لربية املثنى املعنون اىل اعدادية 

املهدوية للبنني باسم / عبد العزيز عبد سالم جعفر 
من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل 

للمنطقة الرابعة
العدد : ٢٠٢١/٦٦٠

التاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦
١ �الرتبة ن .ع 

٢ � اس�م امل�دان الرباع�ي واللق�ب مهدي صاحب ياس�ني 
حسني الخالدي

3 � الوح�دة : مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النجف االرشف 
واملنشات 

٤ � رقم القضية : ٢٠٢١/٦٦٠
5 � املادة القانونية 5 من ق ع د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ 

٦ � خالصة الحكم 
١ � تعدي�ل مادة االحالة من املادة 5 اىل املادة 5/اوال من ق 
ع د رقم ١٤ لس�نة ٢٠٠٨ املع�دل بداللة املادة 3١ من ق أ د 

رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
٢ � الحبس الش�ديد بحق املدان ن ع مهدي صاحب ياسني 
حس�ني الخالدي ملدة خمس س�نوات وفق احكام املادة 5/

اوال من ق ع د رقم ١٤ لسنة ٢٠٠٨ املعدل استنادا   الحكام  
امل�واد ٦١/اوال و ٦٩/اوال م�ن ق أ د رقم ١٧ لس�نة ٢٠٠٨ 

لغيابه للفرة من ٢٠٢٠/٩/٤ ولحد االن 
3 � طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل كعقوبة تبعية 
اس�تنادا الحكام املادة  3٨/ثانيا  من ق ع د رقم ١٤ لس�نة 
٢٠٠٨ املعدل بعد اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة 

املادة ٨٩/اوال  من ق أ د رقم  ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
٤ � اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر بحقه وال�زام املواطنني 
باالخب�ار  عن محل اختفائه اس�تنادا الح�كام املادة ٦٩/

ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
5 � حجز اموال�ه املنقولة والغر منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة ٦٩/رابعا من ق أ د رقم ١٧ لسنة ٢٠٠٨ 
٦ �   احتساب اتعاب املحامية املنتدبة شيماء حمزة مجيد 
البالغ�ة ٢5,٠٠٠ خمس�ة وع�رشون   ال�ف دين�ار عراقي 
ترف لها من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم الدرجة 

القطعية 
ق�رار ص�در باالتفاق غيابي�ا قابال لالع�راض وافهم علنا 

بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٦
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

������������������������������������������������
جمهورية العراق 

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد: ٨٢٧/ش/٢٠٢١
التاريخ: ٢٠٢١/١٢/١

اىل املدعى عليه / فائز مزاحم حسن
م/ نرش اعالن

أص�درت محكم�ة األحوال الش�خصية يف س�امراء قرارها 
/٨٢٧ املرقم�ة  الدع�وى  يف   ٢٠٢١/١٠/٧ يف  امل�ؤرخ  

ش/٢٠٢٠ واملقامة من قبل املدعية )أس�ماء عيل عبدالله( 
واملتضمن التفريق بسبب انتمائك لتنظيم داعش اإلرهابي 
ولثبوت مجهولية محل اقامت�ك لذا قررت املحكمة تبليغك 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني وعند ع�دم حضورك وعدم 
االع�راض والتمييز عىل ق�رار الحكم املذكور ف�ان القرار 

يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون.              
القايض

كاظم متعب داود

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : ٦333/ب3/٢٠٢١

التاريخ ٢٠٢١/١٢/٢
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرق�م ) ٩٦٤ ب�راق ( يف النجف  علي�ه تعلن هذه 
املحكمة ع�ن بيع العق�ار املذكور اع�اله واملبينة اوصافة 
وقيمته املقدرة ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه 
املحكمة خالل ثالثون يوما م�ن اليوم الثاني لنرش االعالن 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية البالغ�ة ١٠% من 
القيم�ة املق�درة  بموجب صك مصدق الم�ر هذه املحكمة 
بداءة النج�ف وصادر من مرف الرافدي�ن / رقم )٧( يف 
النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش 
من اليوم االخر من االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشري 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض 

خالد جابر عبيد
االوص�اف : العقار املرق�م ٩٦٤ براق يف النج�ف عبارة عن 
عرص�ة تقع عىل ش�ارعني بع�رض ٢,5 م�ر بالقرب من 
ش�ارع االمام الص�ادق يف النجف مس�احتها ١٢٩,١٨ مر 
مرب�ع غر مش�غولة لحظة الكش�ف وان القيم�ة املقدرة 
للعقار مبلغ مقداره ٩٦,٨٨5,٠٠٠ س�تة وتسعون مليون 

وثمانمائة وخمسة وثمانون الف دينار ال غرها
������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف العباسية
العدد ٨٢١/ ش/ ٢٠٢١
التاريخ 5/ ١٢/ ٢٠٢١

إىل املدعى عليه سجاد حسن عبد الواحد 
اعالن

بن�اء عىل الدعوى املقامة أمام هذه املحكمة بالعدد ٨٢١/ 
ش/ ٢٠٢١ يف ٢٠٢١/١١/٢٢ م�ن قب�ل املدعية نور الهدى 
حس�ني عبد عيل  واملدعى عليه س�جاد حس�ن عبد الواحد 
واملتضمن�ة تايي�د حضانة للطف�ل كيان  ولتع�ذر تبليغك 
بالحكم الغياب�ي وملجهولية محل اقامت�ك قررت املحكمة 
تبليغ�ك بالحك�م الغياب�ي اع�اله بصحيفت�ني محليت�ني 

يوميتني رسميتني  
القايض 

يارس مالك  النفاخ
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية الحر
العدد ٩٩/ش/٢٠١٦

التاريخ 5/٢٠٢١/١٢
اعالن

اىل املدع�ى علي�ه / عط�ا الل�ه فال�ح عبد  مجه�ول محل 
االقامة

بتاري�خ ٢٠١٦/٢/١٦ اصدرت ه�ذه املحكمة قرار غيابيا 
بحقك يقيض الحكم تاييد حضانة املدعية بس�مه عبد الله 
عبيد لالطفال كل من يوس�ف وبراء ونور  وملجهولية محل 
اقامتك حسب اش�عار مختار منطقتك تقرر تبليغك اعالنا 
بصحيفيتن محليت�ني يوميتني وعند عدم حضورك للطعن 
بالحكم الصادر بحقك خالل املدة القانونية سوف يكتسب 

القرار الدرجة القطعية 
القايض

حسني يارس عويد الجبوري

تنويه
ورد يف صحيفة املستقبل بالعدد ٢٤٩٤٠ يف ٢٠٢١/١١/٢٢ 
اع�الن محكمة اس�تئناف النجف االتحادي�ة بالعدد 3٧٩5 
يف ٢٠٢١/١١/٧ ورد املدع�وه قاضلة مناضل محمد خطأ 
والصحي�ح املدع�وه فاضل فاض�ل محمد واص�دار حجة 
الوف�اة بحق املدعوه فاضلة مناض�ل محمد خطأ  والصح 

هو فاضلة فاضل محمد لذا وجب التنويه
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: ١٦٦٦/ب5/٢٠٢١ 

التاريخ : 5/٢٠٢١/١٢ 
اعالن

اىل / املدعى عليه )نجاح حسني عبد( 
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها املرق�م ١٦٦٦/ب5/٢٠٢١ 
يف ٢٠٢١/3/٢5 واملتضم�ن الحكم ب )ال�زام املدعى عليه 
نجاح حس�ني عبد بتاديته للمدعية نضال مدلول س�لمان 
مبلغ�ا ق�دره 5٠٠٠٠٠ خمس�مائة الف دين�ار عن قرضة 
حس�نة  ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ 
القضائي يف محكمة بداءة الش�امية واش�عار مختار حي 
الجوادين يف قضاء الشامية   لذا تقرر تبليغك اعالنا بالقرار 
املذك�ور بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني ولك ح�ق الطعن 
ع�ىل القرار املذكور خالل امل�دة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتسب القرار املذكور درجة البتات  

وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة باءة املشخاب
العدد : ٢٧٨/ب/٢٠٢١

التاريخ ٢٠٢١/١٢/١
اعالن

تبيع هذه املحكمة العقار املرقم ٧٨5/٢١ الراي مقاطعة 
3 املشخاب واملزال شيوعه بيعا  بموجب قرار الحكم املرقم 
واملبين�ه  القطعي�ة  الدرج�ة  واملكتس�ب  ٢٧٨/ب/٢٠٢١ 
اوصاف�ه وقيمته ادن�اه  فعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املحكمة خالل ثالث�ون يوما من الي�وم الثاني لنرش 
االعالن  يف صحيفتني محليتني مس�تصحبا معه التأمينات 
القانوني�ة البالغة ١٠% م�ن القيمة املق�درة بموجب صك 
مصدق لالمر محكمة بداءة املشخاب من مرف الرافدين 
فرع املشخاب وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية 
ع�رش ظه�را يف الي�وم الثالثون م�ن اليوم الت�ايل للنرش يف 

صحيفتني محليتني وان وعىل املشري جلب 
املواصفات :

١ � العق�ار مف�رز اىل جزئني بص�ورة غر رس�مية الجزء 
االول دار سكن مشيدة من الطابوق ومسقفة بالكونكريت 
املس�لح تحتوي عىل اس�تقبال وغرفة نوم ع�دد ٢ وصالة 
ومطبخ وحم�ام ومرافق صحية االرضي�ة كايش موزائيك 
املطبخ س�راميك مع هزارة سراميك ببصالة واالستقبال 
درج�ة العرمان جيدة وان الدار مس�كونة حاليا اما الجزء 

الثاني عبارة عن عرصة فارغة
٢ � ان القيمة الكلية للعقار ارضا وبناءا خمس�ون مليون 

دينار
القايض

سجاد محمد اسماعيل
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92 بلدًا يشاركون يف حفل افتتاح بطولة العامل يف بانكوك

اليوم.. أبطال العراق باملواي تاي يواجهون برازييل وكازاخستاين وماليزي
التكريتي ينتظر الضوء األخرض ملواجهة منافسه اإليطايل

             حسن البيضاني - موفد اتحاد
             الصحافة الرياضية 

يس�تهل منتخبن�ا الوطن�ي للمواي ت�اي صباح 
الي�وم االثن�ن مش�اركته يف بطول�ة العال�م يف 
بانك�وك بلق�اءات صعبة لالعبينا، س�تحتضنها 
حلبات املدينة الرياضية يف العاصمة التايالندية. 
وفيم�ا س�تكون حصة الع�راق من الي�وم األول 
للمنافس�ات أربعة نزاالت، سيقص بطلنا سجاد 
بش�ر مش�اركة الالعب�ن يف البطول�ة بمالقاته 
كاربنيك�وف  فادي�م  الكازاخس�تاني   الالع�ب 

.)B( بالحلبة
هذا وسيواجه بطلنا العاملي حسن سالم الالعب 

.)A( املاليزي رضا آفيق يف الحلبة
ويف وزن 75 كغم يواجه العبنا عباس عبد الكاظم 
بطل الربازيل لوس�يانو أوليف�را الحلبة )A(، يف 
الوق�ت الذي يلتقي فيه بطلنا يحيى عامر يحيى 
الالع�ب الرتكي إمري باتوه�ان يلمز عىل الحلبة 

)B( يف نزال 57 كغم. 
وس�يخوض العبينا يوم غد الثالثاء، السابع من 
كان�ون األول الج�اري، ثالث�ة ن�زاالت، يفتتحها 
يوسف محمود أمام الالعب الفيتنامي إي كونج 
نجاي، ويف وزن 60 كغم س�يلعب البطل العراقي 
بهمن قادر أمام منافس�ه األردني سيف زقزوق 

 .)A( بالحلبة
أم�ا الالع�ب املصطفى وس�ام كامل فس�يالقي 
منافسه البطل التايلندي ناروفان تشيترا بوزن 

 .)B( 48 كغم عىل الحلبة
وس�يواجه العبنا س�جاد جواد الالعب الكوملبي 

 .)C( توماس تشيفرا بالحلبة
إىل ذل�ك حص�ل الالعب مصطف�ى التكريتي عىل 
انتظار يف الدور األول وسيكون عىل موعد ملالقاة 
منافس�ه اإليط�ايل جوس�يب كاروس بع�د غ�د 

.)A( االربعاء يف الحلبة
 

قرعة صعبة 
وذك�ر م�درب املنتخ�ب الوطني عيل س�اهر إن 
»قرع�ة البطول�ة ج�اءت صعب�ة ج�داً لالعبينا 
وأوقعته�م مع أفض�ل العبي العال�م بأوزانهم«، 
الفت�ًا إىل أن »ذل�ك ال يعني االستس�الم والتوقف 
عند املش�اركة فحسب، بل س�تكون حافزاً لبدء 

املنافسات بقوة«.
وأش�ار س�اهر إىل أن »الكم الكبر م�ن الالعبن 
املش�اركن جعل الوصول ملنصات التتويج صعباً 
ويتطلب الجهد العايل واملثابرة والجاهزية البدنية 
التام�ة لخوض أي نزال«، مبين�اً أننا »نعّول عىل 

اإلمكانات الفنية لالعبينا وحماستهم لرفع اسم 
الع�راق عالياً ب�ن الدول التي تواج�دت باملحفل 

العاملي، والتي بلغ عددها )92( دولة«.

حفل االفتتاح 
 ) IFMA ( وأق�ام االتح�اد ال�دويل للم�واي ت�اي
حفل االفتتاح الرس�مي لبطولة العالم يف بانكوك 
بمشاركة 92 بلداً حيث جرى تقديم عروض فنية 
م�ن الفلكل�ور التايلن�دي وعروض اس�تعراضية 
ورياضي�ة، مزداناً بالتقني�ات الصوتية واإلضاءة 
والع�رض عىل الشاش�ات.  وش�هد الحفل دخول 

الوف�ود من أمام منصة كب�ار الضيوف يتقدمهم 
محافظ العاصمة بانك�وك ورئيس االتحاد الدويل 
للم�واي ت�اي ستش�اي تبس�وان واألم�ن العام 
األملان�ي س�تيفن فوك�س واألمن الع�ام لالتحاد 
العرب�ي اإلماراتي ط�ارق املهري واألم�ن العام 
املس�اعد األردني م�وىس جرب و رؤس�اء اتحادات 

الدول املشاركة، فضالً عن البطل العاملي باكاو. 

جاهزية التكريتي
مدير املنتخب الوطني أحمد سالم البياتي أشار إىل 
صعوب�ة خوض الالعب مصطف�ى رعد التكريتي 

نزال�ه أم�ام اإليطايل جوس�يب ك�وراس، بعد غد 
االربعاء، بس�بب اإلصابة الت�ي يعاني منها، فيما 
تتمل�ك الالع�ب الرغب�ة الكب�رة لخ�وض النزال 
والتحام�ل عىل إصابت�ه. ويف هذا الش�أن، أوضح 
التكريت�ي، يف ترصي�ح ملوف�د االتح�اد العراق�ي 
للصحافة الرياضية، إنه ع�ازم عىل إجراء عملية 
ال�وزن وخ�وض الن�زال يف حال تج�اوز الفحص 
الطب�ي ال�ذي يس�بق املنافس�ات والحصول عىل 
الضوء األخ�ر، قائالً: »ال يوجد ل�دي خيار غر 
أن أكون جاهزاً ألجل اللعب حتى وإن كنت أعاني 
من آثار اإلصابة التي تعرضت لها قبل أس�بوعن 
بكف يدي اليمنى يف الن�زال االحرتايف الذي خضته 

يف بانكوك«.

تحفيز لتحقيق اإلنجاز 
م�ن جانب�ه عق�د رئيس الوف�د العراقي املاس�رت 
مصطف�ى جب�ار عل�ك اجتماع�ا بامل�الك الفني 
والالعبن لحثهم وتش�جيعهم عىل تقديم عصارة 
جهودهم واالستبس�ال لرف�ع علم الع�راق عالياً 
والوص�ول ملنص�ات التتويج بأك�رب محفل عاملي 
باللعبة والع�ودة اىل العراق مطوق�ن بامليداليات 
امللون�ة. ووعد رئي�س االتحاد الالعب�ن بالتكريم 
امل�ايل واملعن�وي ملن يحق�ق امليدالي�ات واالحتفاء 

باإلنجاز بما يليق بحجم ومكانة بطولة العالم.

بيرتوفيتش: سنواجه قطر بخيار 
الفوز دون غريه وهذا ما ينقصنا

شفاينشتاجير: احلكم ظلم 
دورمتوند أمام البافاري

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدرب املنتخب الوطني، زيليكو بيرتوفيتش، أن الجهاز 
الفن�ي يركز عىل الش�ق الهجوم�ي يف مواجه�ة قطر غداً 
األثنن ضمن الجول�ة الثالثة ضمن تصفيات كأس العرب 

املقامة يف الدوحة.
وق�ال بيرتوفيت�ش يف ترصي�ح صحف�ي: »ما زلن�ا نملك 
حظ�وظ التأهل، لدينا مباراة حاس�مة أم�ام فريق قوي، 
لكنن�ا نلع�ب بخيار الف�وز دون غره لضم�ان العبور إىل 

الدور القادم«.
وأض�اف: »أداء الفري�ق يف تحس�ن من مب�اراة إىل أخرى، 
نحت�اج فق�ط لرتجم�ة الف�رص الت�ي نحص�ل عليها إىل 

أهداف«.
وأتم برتوفيتش: »الالعبون يقدمون كل ما لديهم ونحتاج 
إىل الح�ظ والتوفي�ق يف املباراة املقبلة، الس�تثمار الفرص، 
والجانب الهجومي س�يكون سالحنا الوحيد لعبور مرحلة 

املجموعات«.
ويكف�ي املنتخ�ب العراقي الفوز ع�ىل املنتخب القطري يف 
الجول�ة األخ�رة، وبأي نتيج�ة للتأهل مب�ارشة إىل املركز 
الثاني، خلف قطر دون انتظار نتيجة عمان مع البحرين.

وإذا تع�ادل العراق مع قطر س�رفع رصيده إىل 3 نقاط، 
وس�يكون بإمكان�ه املرور إىل رب�ع النهائ�ي، لكن برشط 

وحيد وهو تعادل البحرين مع عمان.

رئيس احتاد غرب آسيا لدرجال: تنظيم العراق للبطولة بنجاح باهر يؤكد حقه برفع احلظر

نجم برشلونة يغادر املستشفى

              المستقبل العراقي/ متابعة

اكد رئيس اتحاد غرب آس�يا األمر عيل بن 
الحس�ن، األحد، ان تنظيم العراق لبطولة 
غ�رب آس�يا للش�باب بنجاح باه�ر يؤكد 

حقه برفع الحظر عن املالعب.
وذكر بيان التحاد الكرة، أن وزير الشباب 
والرياض�ة، رئيس االتح�اد العراقّي لكرة 
الق�دم، عدنان درج�ال، تلق�ى تهنئة من 
اتحاد دول غرب آس�يا ع�ىل نجاح بطولة 
إيرثلنك التحاد غرب آس�يا للش�باب التي 
أقيمت يف الب�رصة وأربيل، ومباراة الختام 

يف العاصمة الحبيبة بغداد.
وأبرَق األمر عيل بن الحسن، رئيس اتحاد 
غ�رب آس�يا، التهنئة مصحوب�ًة بعبارات 
الثن�اء والتقدي�ر للنج�اح الباه�ر ال�ذي 
خرج�ت ب�ه النس�خة الثانية م�ن بطولة 

غرب آسيا ملنتخبات الشباب.

وج�اَء يف الربقي�ة: »يرسن�ي بالنيابة 
ع�ن اللجن�ة التنفيذية التح�اد غرب 
آس�يا لكرة القدم أن أتقدم إليكم وإىل 
مجل�س إدارة اتحادكم املوقر بأصدق 
عبارات التقدير واالح�رتام واألمنيات 
بأن يمنحكم الله دوماً موفور الصحة 

والعافية.
باإلشارة إىل استضافة العراق الشقيق 
لبطول�ة إيرثلن�ك التح�اد غرب آس�يا 
الثاني�ة للش�باب، فإن�ه مل�ن دواع�ي 
اعتزازن�ا  إليك�م  أنق�ل  أن  رسوري 

الكب�ر عىل ما قّدمه االتح�اد العراقي من 
جهود مثالي�ة لتنظيم البطول�ة بالتزامن 
مع ترتيبات مميزة س�واء كان ذلك خالل 
املباري�ات التي أقيم�ت يف مدينتي البرصة 
وأربي�ل أو خ�الل املب�اراة النهائية يف التي 

استضافتها العاصمة بغداد.
لقد جاءت البطولة تأكيداً جديداً من اتحاد 

غ�رب آس�يا للمحافظة عىل حق الش�عب 
العراقي باس�تضافته بطوالته عىل أرضه 
والعمل بكل جهد للمساعدة برفع الحظر 
ع�ن مالعب�ه، وه�و الحق امل�رشوع لكرة 
القدم العراقية والهدف الذي يسعى اتحاد 
غرب آسيا لتحقيقه عىل الدوام، من خالل 
حرصه ع�ىل إقامة مبارياته�ا يف مدينتي 
البرصة وأربيل إىل جان�ب العاصمة بغداد 

التي س�عدنا جداً باحتضانها للمباراة 
النهائية بعد غي�اب طويل للمباريات 
الرسمية بها، وذلك قياساً بجاهزيتها 
الكب�رة ع�ىل األصع�دة واملس�تويات 

كافة وبشهادة الجميع.
إن م�ا حظيت به البطولة من إش�ادة 
إقليمي�ة وقارية ودولية وتنظيم مثايل 
وحض�ور جماهري الف�ت ألمٍر يؤكد 
قدرة العراق الش�قيق عىل اس�تضافة 
املباريات والبطوالت عىل أرضه ووفق 
املعاير الدولية، ويدعم مساعي جميع 
األطراف الس�تعادة ه�ذا الح�ق بالقريب 

العاجل.
أهن�ئ م�ن خاللك�م  أن  كم�ا ويرسن�ي 
منتخبك�م للش�باب ع�ىل ف�وزه باللقب 
ال�ذي جاء عن ج�دارة واس�تحقاق نظر 
املس�تويات املميزة الت�ي قدمها عىل مدار 

مبارياته يف البطولة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

غادر الدويل بابلو مارتن »جابي« العب وس�ط برشلونة، 
املستش�فى التي نقل إليها، بعدم�ا اضطر ملغادرة مباراة 
فريقه أم�ام ريال بيتيس، الس�بت، إث�ر تعرضه إلصابة 

قوية يف الرأس.وأعلن برشلونة أن نتائج االختبارات التي 
خض�ع له�ا جابي، البال�غ 17 عاما، إيجابي�ة، وقد غادر 
املستش�فى.وتعرض جاب�ي إلصابة قوي�ة يف الرأس بعد 
نصف ساعة من بدء مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس يف 
الجولة ال�16 من الدوري اإلسباني، وغادر امللعب محموال 

ع�ىل محفة.واتبع الجه�از الطبي لربش�لونة بروتوكول 
االرتج�اج يف امل�خ، وتم نقل الالعب إىل املستش�فى، عقب 
اللقاء.وحق�ق ريال بيتيس انتصارا ثمينا عىل برش�لونة، 
بهدف دون رد، مس�اء السبت، بمعقل البلوجرانا »كامب 

نو«.

األمري عيل هينئ العراق بنجاح استضافة غرب آسيا للشباب
              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�رّب األمر عيل بن الحس�ن، رئيس اتحاد غرب آس�يا لكرة 
القدم، عن اعتزازه باس�تضافة العراق املثالية لبطولة غرب 
آس�يا للش�باب، التي أقيمت يف مدن البرصة وأربيل وبغداد.
وأرس�ل األم�ر ع�يل خطاب�ا إىل وزي�ر الش�باب والرياضة 
العراقي ورئيس االتحاد العراقي عدنان درجال، نقل خاللها 

ش�كر اللجنة التنفيذية التحاد غرب آس�يا إىل كافة الجهات 
التي أس�همت بنج�اح البطولة.وقال األم�ر عيل يف خطابه: 
»يرسني بالنياب�ة عن اللجنة التنفيذية التحاد غرب آس�يا، 
أن أتق�دم إليك�م وإىل مجلس إدارة اتحادك�م املوقر بأصدق 
عبارات التقدير واالح�رتام واألمنيات بأن يمتعكم الله دوما 
بموفور الصح�ة والعافية«.وأضاف: »م�ن دواعي رسوري 
أن أنق�ل إليكم اعتزازنا الكبر عىل ما قدمه االتحاد العراقي 

م�ن جه�ود مثالي�ة لتنظي�م بطول�ة ايرثلنك التح�اد غرب 
آس�يا الثانية للش�باب بالتزامن مع ترتيب�ات مميزة، خالل 
املباريات الت�ي أقيمت يف مدينتي الب�رصة وأربيل أو املباراة 
النهائي�ة التي اس�تضافها س�تاد املدينة ال�دويل بالعاصمة 
بغداد«.وأكمل األمر عيل: »جاءت البطولة للتأكيد من اتحاد 
غرب آس�يا، عىل حق الش�عب العراقي، باستضافة بطوالت 
ع�ىل أرضه والعمل بكل جهد للمس�اعدة برف�ع الحظر عن 

مالعبه، وه�و الحق املرشوع لكرة الق�دم العراقية والهدف 
الذي يسعى اتحاد غرب آسيا لتحقيقه عىل الدوام«.وأوضح: 
»إن ما حظيت به البطولة من إشادة إقليمية وقارية ودولية 
وتنظي�م مث�ايل وحضور جماه�ري الفت، أم�ر يؤكد قدرة 
العراق عىل اس�تضافة املباريات والبطوالت عىل أرضه وفقا 
للمعاير الدولية، ويدعم مس�اعي جميع األطراف الستعادة 

هذا الحق بالقريب العاجل«.

صالح عن التجديد لليفربول: األموال ختربك كيف يقدرك النادي
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف النجم امل�رصي محمد ص�الح، العب 
ليفربول، عن موقفه من تجديد عقده الحايل 

مع الريدز.
وينته�ي عقد ص�الح مع ليفرب�ول يف صيف 
2023، وتش�ر العديد من األنباء إىل أن هناك 
خالًف�ا يف مفاوض�ات التجدي�د ح�ول قيمة 

الراتب الذي يطلبه الدويل املرصي.
وقال نجم ليفربول، خ�الل حوار تم بثه عىل 

منص�ة »ش�اهد« اليوم األحد: »هل س�تجدد 
مع الري�دز؟ تحدثت عن ه�ذا األمر أكثر من 
مرة. هذا املوضوع ال يرجع إيلَّ، لكنه يعود إىل 

اإلدارة. إذا كان األمر بيدي سأستمر«.
وأض�اف محمد ص�الح: »هل هناك مش�كلة 
تمنع التجديد؟ ال بد من الوصول التفاق بشأن 
العق�د الجديد، وهذا األمر ال يع�ود إيلَّ فقط. 

أريد االستمرار لكن هذا يعود للنادي«.
وتاب�ع: »األم�ور املادي�ة تجعلك ت�رى كيف 
يق�درك النادي. األم�ر لن يتعلق ب�أن القرار 

األم�وال،  ع�ىل  بن�اء  يتخ�ذ 
لك�ن األم�ور املادي�ة تخربك 
أن الن�ادي يق�در م�ا تقدمه 
ومس�تعد لفعل أي يشء من 

أجل اإلبقاء عليك«.
واختت�م ص�الح: »ه�ذا األمر بالنس�بة يل 

مهم جًدا، لكن القرار نفس�ه ليس مبنًيا عىل 
األمور املادية فقط، ويعود إىل طموح الفريق 
وما يري�د املدرب أن يحققه وهذه النقطة يف 

غاية األهمية«.

مودريتش: احلديث عن لقب الدوري ما زال مبكرًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال الكرواتي ل�وكا مودريتش نجم ريال 
مدري�د، إن�ه م�ن املبك�ر للغاي�ة الحديث 
ع�ن اق�رتاب املرينجي من لق�ب الدوري 
اإلس�باني رغم تحليقه يف الصدارة بفارق 
8 نقاط عن إش�بيلية الوصيف، وذلك بعد 
تغلبه عىل ريال سوسيداد بهدفن نظيفن.

وأك�د مودريتش عقب املباراة التي أقيمت 
ضمن الجولة ال�16 من الليجا: »إنه مبكر 
للغاية )الحديث ع�ن االقرتاب من اللقب( 
ولكننا سعداء بأدائنا يف املوسم.. علينا أن 

نس�تمر هكذا«.وعن مواجهة سوسيداد، 
قال: »كنا نعرف أن املباراة صعبة للغاية يف 
ملعب صع�ب ولكننا قدمنا أداء كبرا منذ 
البداية. س�جلنا هدفن يف مباراة متكاملة 
الكرواتي  انتص�ارا كبرا«.وأثنى  وحققنا 
لوكا مودريت�ش صاحب ال�36 عاًما، عىل 
أداء الري�ال بدنيا وتحقيق�ه 8 انتصارات 
متتالي�ة مع خوض مباراة كل 3 أيام دون 
تغي�رات كب�رة يف تش�كيل الفريق.وأتم: 
»الفري�ق يف حالة بدني�ة جيدة للغاية كما 
هو مالحظ يف امللعب. أنا ال أتدخل يف تغير 

الالعبن فهو أمر خاص باملدرب.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى باستيان شفاينشتايجر نجم بايرن ميونخ واملنتخب 
األملاني األس�بق، تفهمه لغضب العبي بوروسيا دورتموند 
حي�ال قرارات الحكم يف كالس�يكو البوندس�ليجا، مس�اء 

أمس السبت.
واحتسب الحكم رضبة جزاء لصالح بايرن عقب الرجوع 
لتقني�ة »ف�ار« بعدما ملس�ت الكرة مرفق مات�س هوميلز 
مداف�ع دورتمون�د، ليس�جل منها ليفاندوفس�كي الهدف 
الثان�ي له والثالث لباي�رن، ليفوز ع�ىل دورتموند بثالثية 
مقابل هدفن.وشهدت رضبة الجزاء التي احتسبها الحكم 
لصالح بايرن ميونخ، احتجاجات واسعة من جانب فريق 

دورتموند ومدربه ماركو روزه الذي تعرض للطرد.
 ويف املقابل طالب ماركو رويس العب دورتموند قبل هذه 
اللعب�ة بركلة ج�زاء بعدما تع�رض للعرقلة م�ن لوكاس 
هرناندي�ز الع�ب باي�رن يف منطق�ة الجزاء لك�ن الحكم 
لم يحتس�ب مخالفة ولم يرج�ع إىل تقني�ة الفيديو.وقال 
شفاينش�تايجر الع�ب بايرن الس�ابق والخب�ر يف القناة 
األوىل بالتلفزي�ون األملان�ي: »أعتق�د يف مثل ه�ذه املواقف 
ال ينبغي احتس�اب رضبة جزاء«.وأض�اف أنه كان ينبغي 
»إما احتس�اب رضبت�ي جزاء يف هاتن اللعبت�ن أو ال يتم 

احتساب يشء يف اللعبتن، هكذا كنت سأقرر أنا«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

إعالن حرب من ريال مدريد وبرشلونة عىل رابطة الليجا
            المستقبل العراقي/ متابعة

واصل�ت أندية ريال مدري�د وبرش�لونة وأتلتيك بلباو، 
الحرب ع�ىل رابطة الليجا ورئيس�ها خافي�ر تيباس، 
ال�ذي يدعم إب�رام اتفاقية مع الصندوق االس�تثماري 

.CVC
وكانت رابطة الليجا، عرض�ت عىل األندية إبرام اتفاق 

مع صندوق CVC، خالل الصيف املايض، يتضمن ضخ 
2.7 مليار يورو يف الدوري اإلس�باني، مقابل الحصول 
عىل 11% من الحقوق الس�معية والبرصية للمسابقة 

ملدة 50 عاًما.
ورفض ري�ال مدريد وبرش�لونة وبلباو ه�ذا العرض، 
م�ا أدى إىل اتفاق جديد مع صن�دوق CVC، ينص عىل 
ضخ 2.1 مليار يورو يف الليجا، عقب اس�تبعاد األندية 

الثالثة.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، فإن أندية ريال 
مدري�د وبرش�لونة وبلباو تجه�ز عرًضا بدي�اًل لفرق 

.CVC الليجا، بفوائد أكرب من االتفاق مع صندوق
وأشارت الصحيفة اإلس�بانية، إىل أنه سيتم طرح هذا 
الع�رض عىل األندية يف الجمعية العمومية لليجا املقرر 

لها، الجمعة املقبل.
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غربة وطنيف الطريق اىل احلداثة 

المحامية نيران عبدالسادة عبدالحمزة الطائيمحمد عبد الجبار الشبوط

ال تق�وم الدولة الحضارية الحديثة اال بمنظومة القيم الحافة 
باملركب الحضاري من جهة، وبالحداثة من جهة ثانية. 

ومن هنا جاء وصف الدولة بانها »حضارية« و »حديثة«. 
والحديثة املنبثقة من الحداثة صفة نسبية، تتغري من زمن اىل 
زم�ن. ولهذا اقول ان لكل ع�ر حداثته. والجمود عىل حداثة 
عر م�ا يوقف الحرك�ة االجتماعية. ولهذا يش�كل التجاوز 
عن�را مهما يف صناع�ة الحداثة، فليس هن�اك حداثة تحرّم 

التجاوز.
تتحق�ق الحداثة بثالثة امور: العق�ل والحرية والعلم. وبدون 

هذه االمور ال تتحقق الحداثة. 
العقل اس�اس العقالنية، والعقالنية نقيض الخرافة، والتقليد 

االعمى وعبادة الشخصية. 
و العقل هو اداة التفكر والبحث واالكتشاف واالبداع واالنجاز  
والتفك�ر والفهم الصحي�ح. وال يتحقق التق�دم بدون اعمال 

العقل، وبدون تحرير العقل من االغالل. 
والحرية امر متعلق باالرادة، وهي نقيض العبودية واالستبداد. 
ال تتحق�ق الحداث�ة يف مجتم�ع تحكم�ه الخرافة باش�كالها 
املختلف�ة، ويتصف بالعبودية الطوعي�ة، كما يقول ايتيان دو 

ال بوييس.
والعل�م يتحق�ق بثالثة امور ه�ي: الوحي والعق�ل والتجربة. 
والوح�ي يفتح الطريق امام العق�ل والتجربة، وال يقف حائال 
امامهما، كم�ا يف قوله تعاىل:«ُق�ْل ِس�رُيوا يِف اْلَْرِض َفانُظُروا 
َكْيَف َبَدأَ الَْخلَْق«، وقوله:«َسُنِريِهْم آَياِتَنا يِف اْلَفاِق َويِف أَنُفِسِهْم 
«، وقوله:«َوُق�ل رَّبِّ ِزْدِني ِعلًْما«،  َ لَُهْم أَنَُّه الَْح�قُّ َحتَّ�ٰى َيَتَب��َّ
وقوله:«َوَف�ْوَق ُكلِّ ِذي ِعلْ�ٍم َعلِي�ٌم«. والوحي مصدر اس�ايس 
للقيم العليا الحافة باملركب الحضاري. ولكن ماذا يفعل الذي 
ال يؤم�ن بالل�ه؟ ال يهمني ذل�ك ما دام يتفاع�ل بايجابية مع 
منظوم�ة القيم الحضاري�ة العليا. فاملهم ه�و »العنب وليس 

الناطور« كما يقول املثل اللبناني. 
والعل�م يف تاريخ البرشي ظاهرة تراكمي�ة. واملراكمة تحصل 
بالتجربة املس�تمرة، و بتصحيح االخطاء العلمية عىل اساس 
التج�ارب الجديدة. حيث »ال يمكن للعق�ل العلمي، كما يقول 
غاس�تون باش�الر، ان يتك�ون اال وه�و يحّط�م العق�ل غ�ري 

العلمي«.
والعل�م ه�و جوه�ر الحداث�ة. ولك�ي تك�ون الدول�ة حديثة 
فيج�ب ان تبن�ى عىل اس�اس العل�م: العلم الس�يايس والعلم 
االقتص�ادي والعلم االجتماعي والعلم الرتب�وي الخ. وكل من 
حاول »تحديث« دولته بدأ بالعلم. واملحاولة تنجح او تفش�ل 
تبع�ا لتوفر رشوطه�ا ومناخها، ويف مقدم�ة رشوطها العقل 
والحرية. ف�ال يمكن ان تنجح مح�اوالت التحديث العلمية يف 
مجتم�ع الخرافة والعبودي�ة واالس�تبداد. العقالنية والحرية 
رشطا العل�م. وفيما يتعلق ببناء الدولة،  يجس�د االس�تقالُل 
الحري�َة، اْذ بدون�ه ال تنجح محاوالت تحديث الدولة. تفش�ل 
عملي�ات التحدي�ث يف املجتمع�ات املصاب�ة بالقابلي�ة ع�ىل 

االستعمار كما يقول مالك بن نبي. 
واملدرس�ة حصن العل�م. والدول�ة الحضاري�ة الحديثة تضع 
املدرس�ة يف قم�ة اولوياتها، حيث ال يمكن تنش�ئة جيل عالم 
مس�لح باملعرفة وحب العلم دون ان تغرس املدرسة يف نفوس 
ابن�اء املجتم�ع ه�ذه الفضائل املتعلق�ة بالعلم. وله�ذا اهتم 
كل من تصدى لبناء الدولة عىل اس�س علمية س�ليمة النشاء 
املدارس القادرة عىل تحقيق ذلك، منذ حمورابي، وربما قبله، 
اىل العر الحديث، مرورا باالس�الم والثورة الفرنس�ية. ومن 
هنا دعواتي املتكررة اىل انش�اء املدارس الحضارية الحديثة يف 
العراق، واىل رضورة ان تتوىل الدولة هذه املس�ألة، واذا تلكأت 
الدولة يف ذلك وتعذر عليها تحمل اعباء هذه املسؤولية، انتقل 
الواج�ب اىل اهل الق�درة املالي�ة واملعرفية من ابن�اء املجتمع 
وذلك بانش�اء املدارس االهلية غري الربحية عىل اساس النظام 

الرتبوي الحضاري الحديث.
واقولها بما يش�به التحذير، من ان املجتمع او الدولة اذا تلكأ 
اي منهم�ا او كالهما يف االخذ بالحداثة ف�ان املجتمع والدولة 
سوف ينحدران يف وادي التخلف الحضاري السحيق ويفشالن 
يف اقامة حياة طيبة س�عيدة لالنس�ان يف الجي�ل الحارض ويف 

االجيال القادمة.

كف�ل الدس�تور العراق�ي لع�ام 2005 مجموع�ة من 
الضمان�ات والحق�وق الدس�تورية ل�كل مواطن قبل 
ان يحم�ل أي صفة أخرى، وم�ن الواجب عىل املوظف 
واملكلف بخدمة عامة ان يراعي نصوص الدس�تور من 
خالل احرتام الوقت واالسلوب املناسب الذي يتعامل به 
مع املراجع�، لكن، ولألس�ف، نجد ان البعض لم ياخذ 
بنظر االعتبار هذه الضمانات الدس�تورية، واس�تغل 

وظيفته بما ال ينسجم ومقتضيات املصلحة العامة.
من االخطاء التي من ش�انها احالة املوظف اىل مجلس 
تحقيق�ي او ربم�ا اىل القضاء -اذا اقت�ى االمر- هو 
فعل االس�تغالل الوظيفي الذي من ش�انه ان يس�بب 
رضر للمواط�ن او املصلحة العام�ة، وال يختلف االمر 
م�ع املحام� رغم نص قانون ممارس�ة املهنة عىل ان 
تق�دم كافة ال�وزارات والدوائر الرس�مية التس�هيالت 
املناس�بة للمحام�ي الكفيلة بانجاز عمل�ه املوكل به، 
لكن هذه النص�وص تتعرض للخرق يف بعض االحيان 

من موظف� يف بعض الدوائر الحكومية.
ان املضايق�ات والضغ�وط التي يتعرض له�ا املواطن 
بصفته الش�خصية او املحامي امل�وكل بمهمة معينة 
كفيل�ة بمعاقب�ة ومحاس�بة املوظ�ف املذن�ب، لك�ن 
االج�راءات التحقيقية املطولة والتي تخضع اىل ضغط 
وابت�زاز للمش�تكي من ن�وع اخر والخش�ية من خلق 
خص�وم يكون�وا حجر عثرة يف املس�تقبل ام�ام انجاز 
املحام�ي لعمله يجعل م�ن الصعب التقدم بش�كوى، 
واحيانا اعتب�ارات اجتماعية تمس بس�معة املحام� 
م�ن النس�اء، ويبقى املوظ�ف املق�ر دون رقابة او 
محاسبة عىل وزارات الدولة ومؤسساتها وضع قواعد 
صارمة يف مراقبة عمل املوظف� ومحاسبتهم وتوجيه 
العقوبات املناس�بة حتى يف حالة عدم وجود مشتكي، 
الن الحق العام ال يمس مواطن بعينه، وانما تمس البلد 
بكامله كرامة االنسان وس�المته الجسدية والنفسية 
والحفاظ عليها مسؤولية الدولة يجب ان تحميها من 

السلوك الضار.

تخلصت فتاة عرشينية من صديقتها الحامل يف جريمة تقش�عر لها ابدان 
كل م�ن يق�رأ تفاصيلها، حي�ث انهالت عليه�ا بالرضب حت�ى املوت، بل 

وأخرجت جنينها، وتخلصت من جثة الم بأبشع الطرق.
وكش�فت تحقيقات الرشطة الربازيلية، أن الفت�اة املتهمة، وتدعى ماريا 
روزابال، وتبلغ من العمر 27 عاًما، استدرجت صديقتها »فالفيا«، صاحبة 
ال��24 عاًم�ا، التي كان�ت تعمل ُمعلمة بإح�دى امل�دارس، واعتدت عليها 
بالرضب فوق رأس�ها حتى املوت، حس�بما كش�فت صحيف�ة »نيويورك 

بوست« المريكية.
وكان�ت »ماريا« اس�تدرجت صديقته�ا إىل إحدى املناط�ق النائية، بحجة 
االس�تحمام داخل أحد املس�ابح، ومن ثم بدأت يف رضبه�ا عدة مرات عىل 
رأس�ها باس�تخدام حجر ضخم من الطوب، حتى نزفت ولفظت أنفاسها 

الخرية.
ول�م تكت�ف ماري�ا روزابال بذلك، ب�ل فتحت بطنه�ا بعد التخل�ص منها، 
مستخدمة سكيًنا حاًدا، وأخرجت الجن� من بطنها؛ إذ أن الضحية كانت 

حامال يف شهرها الثامن.
وأفادت التقارير أن املتهمة العرشينية، رسعان ما أخفت جثمان صديقتها 
داخ�ل أحد الف�ران القديمة واملهجورة باملكان، كي ال تنكش�ف جريمتها 

البشعة.
واتض�ح خالل التحقيق�ات، أن »ماريا«، ذهبت إىل أحد املستش�فيات مع 
صديقه�ا، الذي كان يعتق�د أنها حامل، واتفقت م�ع الطباء عىل خداعه 

بأنها كانت تحمل جنينا، وولدت للتو.
وبعد مرور عدة أشهر أصدرت املحكمة قراًرا بسجن الفتاة املتهمة ملدة 57 
عاًم�ا، بتهمة رضب صديقتها الحامل حتى املوت، ورسقة طفلها الذي لم 
يول�د بعد، فيما جرت تربئة صديقها الذي كان يعترب مش�تبها به، من أي 

تورط؛ إذ كشفت التحقيقات أنه كان مخدوعا.

 نرشت مواقع متخصصة يف أخبار التكنولوجيا، ترسيبات حديثة ملواصفات 
هاتف »سامسونغ« املقبل، من طراز »غاالكيس إيه 73«.

وس�يدعم »غاالك�يس إي�ه 73« امل�زود بشاش�ة قي�اس 6.7 بوص�ة، تقنية 
»أمولي�د«، إىل جان�ب قارئ بصم�ات. ووفق الترسيبات الت�ي نرشها موقع 
»ج�ي إس إم أرين�ا« نقال ع�ن »أون ليكس«، فإن الشاش�ة س�تأتي بمعدل 
تحديث 90 هريتز. ويف الجزء الخلفي لهاتف سامس�ونغ الجديد تتموضع 4 

كامريات، دقة الرئيسية منها تصل إىل 108 ميغابكسل.
وبالنس�بة للمعالج، فسيدمج الهاتف »سناب دراغون 750 جي«، وسيعمل 
بنظام التشغيل »أندرويد 12«. أما ما يتعلق بقدرات الجهاز التخزينية، فإنه 
س�يزود بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، يف ح� تصل السعة التخزينية 
إىل 128 غيغابايت. كذلك س�يدمج الهاتف بطارية سعة 5 آالف مييل أمبري/
ساعة، ومنفذا للشحن من النوع »يس«. وسيبلغ ُسمك الهاتف 7.6 ميليمرت، 

فيما سيكون الجهاز مقاوما للماء. 

سيدة تتخلص من صديقتها احلامل
 وترسق جنينها

ترسيبات تكشف مواصفات هاتف 
»سامسونغ« املقبل

بالتفصيل.. طبيب مصاب بـ »أميكرون« يرشح أعراض املرض
 بعد أن ثبتت إصابته باملتحور الجديد لفريوس 
كورونا املعروف باس�م »أوميكرون«، وصف 
طبي�ب هن�دي أع�راض املرض بدق�ة ووجه 

رسالة طمأنة بشأن خطورة املتحور.
والطبيب صاح�ب ال�46 عام�ا، واحد من 4 
أش�خاص اكتش�فت الس�لطات الصحية يف 
الهند إصابتهم باملتح�ور الجديد، وال يزال يف 
العزل بمستش�فى يف مدينة بنغالور جنوبي 
البالد كإجراء احرتازي، بعد تشخيص حالته 
يف 22 نوفمرب املايض، وفقا لصحيفة »خليج 
تايمز«. وقال الطبيب إن العراض التي شعر 
بها تش�مل آالما يف الجسم وقشعريرة ونوبة 
دوار، وارتفع�ت درجة حرارت�ه إىل 38.5 بعد 
3 أي�ام من نتيج�ة االختب�ار اإليجابية، فيما 
لم يكن يعاني صعوب�ات يف التنفس، وكانت 
مس�تويات الكس�ج� يف ال�دم طبيعية عند 

حوايل 95.
لكن�ه يش�عر بأنه »بخ�ري تمام�ا«، ورصح 
بش�كل قاطع أن »املتحور الجديد أوميكرون 

ال يهدد الحياة«.
وال يعرف الطبيب حت�ى الن مصدر العدوى 
الت�ي تلقاه�ا، لن�ه ل�م يس�افر إىل أي م�ن 
ال�دول التي أبلغت عن املتح�ور الجديد، الذي 
أث�ار قلق�ا عاملي�ا. وم�ن جهة أخ�رى، وجه 
الطبي�ب نصيحة للجميع ب�«التزام الهدوء«، 
والخضوع لفحص ف�وري يف حال ظهور أي 

من أع�راض كورونا، والع�زل الذاتي وتلقي 
العالجات الالزمة يف حال ثبوت اإلصابة.

وس�جلت الهند حتى الن 4 إصابات بمتحور 
»أوميك�رون«، يف ح�� يق�رتب الع�دد الكيل 
إلصابات كورونا يف البالد من 35 مليونا، تويف 

من بينهم حوايل 470 ألف شخص.
وكثف�ت البالد الرقابة ع�ىل مطاراتها، حيث 
ألزمت القادم� من الدول التي أعلنت ظهور 

»أوميك�رون« لديها بالخض�وع الختبار عند 
الوصول.

وظهر املتحور »أوميكرون« مؤخرا يف جنوب 
إفريقي�ا قب�ل أن ينت�رش إىل نح�و 24 دول�ة 
أخ�رى، وقالت منظم�ة الصح�ة العاملية إن 
علماءه�ا يجرون مزيدا من عمليات التحقق 
ملعرفة خصائ�ص املتحور الجديد وخطورته 

ودرجة مقاومته للقاحات كورونا.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اليوم.. الثقافة تتسلم لوح »حلم كلكامش« رسميًا

 أعلن�ت وزارة الثقاف�ة، ام�س الحد، أنها ستتس�لم 
الي�وم الثن��، ل�وح حلم كلكام�ش، أق�دم العمال 

الدبية يف التاريخ.
تدعو وزارة الثقافة والسياحة والثار وسائل اإلعالم 
كاف�ة إىل حضور حفل تس�لم )لوح حلم . وس�يقام 
حف�ل تس�لم الل�وح يف الس�اعة الحادي�ة عرشة من 
ضحى بع�د غٍد الثالثاء، يف مبن�ى وزارة الخارجية يف 

بغداد. 
وكانت جهود العراق ممثلًة ب�وزارة الثقافة، ووزارة 
الخارجي�ة وس�فارة الع�راق بواش�نطن بالتع�اون 

م�ع منظم�ة اليونس�كو والحكومة 
المريكية قد أس�فرت عن تسلم هذا 

اللوح وعودته إىل أرض الوطن . 
يذك�ر أنَّ لوح حل�م  كلكامش » لوح 
طين�ي » تج�اوز عم�ره 3500 عام 
يحتوي عىل نقوش باللغة السومرية 
كلكام�ش«  »ملحم�ة  م�ن  لج�زاء 
الش�عرية، تم�ت رسقته م�ن العراق 
س�نة 1991والت����داول ب����ه يف 

املزادات العاملية. 
ويف عام 2007، تم إدخاله إىل س�وق 
 ،2019 ع�ام  ويف  المريك�ي.  الف�ن 

صادرته وزارة العدل المريكية.
ووصفت اليونس�كو عملية استعادة 
ه�ذه القطعة الثري�ة القيم�ة بأنها تتوي�ج لعقود 
من التع�اون ب� دول مثل الوالي�ات املتحدة والعراق 
وكليهم�ا من ال�دول املوقعة عىل اتفاقية اليونس�كو 
لع�ام 1970، والتي ت�زود البلدان باإلط�ار القانوني 

والعميل ملنع االتجار غري املرشوع بالثار.
وترم�ز ع�ودة لوح حل�م كلكامش إىل الحش�د الدويل 
الوس�ع من قبل الدول واملنظمات مثل اليونسكو إىل 
منع التجارة غري املرشوعة يف القطع الثارية القديمة 

والتصدي لها.

مدير مديرية إتصاالت الكرخ يستقبل مدير مركز دجلة 
للتخطيط  االسرتاتيجي

توجيهات  م�ع  إنس�جاماً 
اإلتص�االت  وزي�ر  مع�ايل 
املهندس أرك��ان ش�هاب 
الشيباني واإلدارة العليا يف 
العامة لإلتصاالت  الرشكة 
ت�واص�ل  واملعل��وماتي�ة 
التنس�يق  الكرخ  إتصاالت 
واملراك�ز  ال��دوائ�ر  م�ع 
واملنظم�ات ال��حكومي�ة 
وغري الحكومية املس�تقلة 
الدع�م  بت�قدي�م  املعني�ة 
والخدمات لك��افة رشائح 
اس�تقبل  املجت��مع،حيث 
املهندس مهند أحمد عيل يف 

مقر املديري�ة الدكتور خالد املعيني 
مدي�ر مرك�ز دجل�ة للتخط���يط 

االسرتاتيجي. 
وجرى خالل اللقاء الحديث عن دور 
قط�اع اإلتص�االت واإلنرتن�ت املهم 
وذل�ك الرتباط�ه بجمي�ع مج�االت 

الحياة. وأشاد الدكتور خالد املعيني 
الت�ي  بالنش�اطات  خ�الل حديث�ه 
تقدمها مالكات املديرية فيما يخص 
تقدي�م الخدمات وتوفري إحتياجات 
املشرتك� عن طريق العمل الدؤوب 
ملنتس�بيها  وبروح الفري�ق الواحد 

من اجل خدمة املواطن. 

من جانبه قدم مدير إتصاالت الكرخ 
ش�كره وامتنان�ه للدكت�ور خال�د 
املعيني وادارة مركز دجلة للتخطيط 
االس�رتاتيجي ع�ىل التواص�ل م�ع 
الت�ي تعمل  الحكومية  املؤسس�ات 
يف الجانب الخدم�ي وتقييم الجهود 

املبذولة لخدمة الصالح العام .


