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األمن واملصد األول لإلرهاب
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العراق حيل واحدة من عقد الرئاسات الثالث
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

العـراق يتوجـه
إلـى تأسيـس «مدينـة صناعيـة»
ص3
يف كل حمافظة

الثقافة تستحدث ثالثة مراكز
يف املحافظـات :هكـذا ُتسلـم منحـة
ص3
الصحفيني واألدباء والفنانني

ف�از محمد الحلب�ويس برئاس�ة الربمل�ان ،أمس
األحد ،يف الجولة األوىل من التصويت التي ش�ارك
به�ا  228نائبا ً لالختيار ب�ن الحلبويس ومحمود
املش�هداني ،وحص�ل ذل�ك يف جلس�ة عاصف�ة
قاطعها اإلطار التنسيقي الشيعي.
وحص�ل الحلبويس ع�ى  200ص�وت مقابل 14
صوت�ا ً ملنافس�ه املش�هداني ،فيم�ا اعت�ربت 14
ً
رئيس�ا
بطاق�ة اقرتاع باطلة .وانتخب الحلبويس
للمجلس لدورته الخامسة باألغلبية املطلقة.
كما فاز حاكم الزاميل من التيار الصدري بمنصب
النائب األول لرئيس الربملان.
وترأس الجلس�ة بعد توقفها واستئنافها النائب
خالد الدراجي أكرب األعضاء سنا ،وذلك بعد إصابة
رئيس الجلسة محمود املشهداني بوعكة صحية
ورفع الجلس�ة مؤقتا بعد ف�وىض وتدافع؛ إال أن
الحالة الصحية للمش�هداني اس�تقرت بعد ذلك.
وشهدت جلس�ة الربملان األوىل حالة من الفوىض
بعد أن أخفق يف اختيار رئيس يف البداية.
وث�ارت الفوىض يف الجلس�ة بع�د أن أعلن اإلطار
التنسيقي أنه قدم لرئيس الربملان املؤقت ما يفيد
أنه الكتلة األكرب يف املجلس ،ما أشعل خالفات بن
كتلة الصدرية وبن التيار التنسيقي.
وتناقل�ت أخب�ار أن املش�هداني ربم�ا يك�ون قد
تعرض العتداء من جانب بعض النواب.
وق�ال النائب مثن�ى أمن من االتحاد اإلس�المي
الكردس�تاني« ،ب�دأت الجلس�ة بش�كل طبيعي
برئاس�ة رئيس السن -األكرب س�نا -وتمت تأدية
اليمن الدستوري».

التفاصيل ص2

اخلارجية تعلن خروج العراق من قائمة االحتاد األورويب للدول ذات املخاطر العاليـة

تعزيز مطار النجف برسية من مكافحة االرهاب وبفـوج مـن الـرد الرسيـع

ص2

ص2

وزير املالية ينعى حمافظ البنك املركزي األسبق:
حافظ عىل هيكلة ديون العراق

بغداد  /المستقبل العراقي
نع�ى وزير املالية عيل عب�د االمري عالوي،
األح�د ،بوف�اة محاف�ظ البن�ك املرك�زي
العراقي األسبق ،سنان الشبيبي.
وق�ال ع�الوي يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه إن�ه «بإحس�اس
الخس�ارة الكبرية سمعنا يوم أمس بوفاة
س�نان محم�د رضا الش�بيبي ال�ذي كان
أحد االقتصادين العراقي�ن البارزين من
جيله وتخرج من جامع�ة بغداد وجامعة
بريس�تول بإنكل�رتا حي�ث حص�ل ع�ى
الدكتوراه ،وش�غل عدة مناصب مهمة يف

كازاخستان :اعتقال اآلالف وسط انتشار قوات روسية
بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت وزارة الداخلية الكازاخية ،امس األحد ،إيقاف 5135
شخصا ً منذ انطالق االحتجاجات وفتح تحقيقات يف «عدة
جرائم».
وقال وزي�ر الداخلية يريالن تورغومبايي�ف إن دمارا ً لحق
بأكثر من  100مركز تسوق ومقر بنكي ونحو  400سيارة
معظمه�ا تابع�ة للرشطة .ووفقا للداخلي�ة ،فقد لقي 16
م�ن قوات األمن حتفهم يف االضطراب�ات ،كما أصيب نحو
 1300م�ن ق�وات األمن والجي�ش وغريهما م�ن األجهزة
األمنية يف االشتباكات.

مـوانـئ العـراق
ختمـد « »234حريق ًا خـالل
عـام 2021
ص3

الدول�ة العراقية ،قبل أن يضط�ر ملغادرة
بالده نتيجة السياس�ات القمعية للنظام
السابق الذي استهدف عائلته».
وأض�اف «يف املهج�ر ،عم�ل ل�دى األم�م
املتح�دة يف جني�ف ،حيث كان أح�د كبار
االقتصادين يف األونكتاد حيث كان للفقيد
دورًا بار ًزا يف حمل�ة « »Jubilleeلتخفيف
عبء ديون أفقر دول العالم».
وتاب�ع «وبع�د اإلطاح�ة بالديكتاتوري�ة
الصدامية ،ع�اد إىل العراق لرئاس�ة البنك
املرك�زي العراقي وق�د أرشف عى عملية
إصالح العملة والتي أدخلت الدينار العراقي
الجديد ،وكان له دور فعال يف توجيه البنك

املركزي باعتباره ويص للسياسة النقدية
واستخدم الدكتور سنان هذه الصالحيات
بحكمة وفعالية» .وبن أيضا أن «سنان
عم�ل ع�ن كثب م�ع ع�ادل عب�د املهدي،
وزي�ر املالية آن�ذاك يف الحكومة املؤقتة ل�
إياد عالوي ،لوضع اللمس�ات األخرية عى
املرحلة األوىل من دي�ون العراق الهائلة يف
عهد صدام .وبلغ هذا ذروته يف أكرب عملية
إع�ادة هيكلة للدي�ون يف العال�م من قبل
نادي باريس للدائنن».
وأش�ار عالوي إىل أنه «عندم�ا كنت وزير
للمالي�ة يف  ، 2006-2005عملن�ا م�ع
سنان عى تحقيق االستقرار االقتصادي،

واس�تكمال إع�ادة هيكل�ة دي�ون العراق
لتش�مل الدائنن من خارج ن�ادي باريس
والدائن�ن التجاري�ن .وكان له الفضل يف
الحف�اظ ع�ى مفاوض�ات إع�ادة هيكلة
ديون العراق عرب ثالث حكومات».
ولفت إىل أن «س�نان وطن ًيا حقيق ًيا جمع
ب�ن اإلتقان التقن�ي والسياس�ة النقدية
الرباغماتي�ة واملس�ؤولة .وبوفات�ه فق�د
العراق احد شخصياته االقتصادية البارزة
وس�يرتك فقدان�ه اث�را بالغ�ا يف مس�رية
االقتصاد العراقي».

التفاصيل ص2

بارزاين لوزيرة الدفاع األملانية :احلرب ضد «داعش» لـم تنته

وكانت س�لطات أعلنت مقتل أكثر من  40ش�خصا بينهم
عنارص م�ن قوات األم�ن .وكان الرئيس قاس�م غومارت
توكايي�ف وع�ى إثر االحتجاج�ات ،أق�ال الحكومة وقادة
بارزين يف مجلس األمن القومي ،كما أعلن حالة الطوارئ.
يف س�ياق متصل ،أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن املظلين
ال�روس من قوات حفظ الس�الم التابع�ة ملنظمة معاهدة
األم�ن الجماع�ي ب�دأوا يف حماي�ة املنش�آت الحيوي�ة يف
كازاخستان .وأفادت الوزارة بأن الوحدات الروسية التابعة
لقوات حفظ الس�الم ،التي تم نقلها جوّا ً عى متن طائرات
النق�ل العس�كري من املطارات الروس�ية ،ب�ارشت تنفيذ
مهامها بعد أن تم اطالعها عى الوضع يف كازاخستان.

دياىل ..ضبط  5براميل مليئة بـ «اليس فور» ومتفجرات يف محرين

النزاهة تكشف تفاصيل أوامر قبض واستقدام صادرة بحق مسـؤولني يف حمافظتني

الصحة حتذر من انتشار مضاعف
لـ «أوميكرون»:احلظر وإلغاء الدوام
مرتبطان باإلصابات
ص3

الزراعة حتدد أسباب
ارتفاع أسعار املحاصيل يف األسواق:
هذه إجراءاتنا
ص3

كالسيكو اجلوية
والـزوراء يتصـدر جولـة
الدوري العراقي املمتاز
ص7

ص2

ص2

ص2

الرتبية متدد فرتة نقل الطلبة والتالميذ إىل  13كانون الثاين احلايل
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

ق�ررت وزارة الرتبي�ة ،أم�س األح�د،
تمديد فرتة نقل الطلب�ة والتالميذ إىل
 13كانون الثاني الحايل.
وقالت ال�وزارة يف كتاب صادر منها،
لكاف�ة مديرياته�ا يف املحافظ�ات،
وتلقت املستقبل العراقي نسخة منه،
إن�ه «حصل�ت موافقة وزي�ر الرتبية
بهامشه (موافق حسب رأيكم) ،عىل
تمدي�د فرتة نقل�ة الطلب�ة والتالميذ
لغاية يوم الخميس املوافق  13كانون
الثاني .»٢٠٢٢
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المستقبل العراقي  /عادل الالمي

ف�از محم�د الحلبويس برئاس�ة الربمل�ان ،أمس
األحد ،يف الجولة األوىل من التصويت التي ش�ارك
بها  ٢٢8نائبا ً لالختي�ار بني الحلبويس ومحمود
املش�هداني ،وحص�ل ذل�ك يف جلس�ة عاصف�ة
قاطعها اإلطار التنسيقي الشيعي.
وحص�ل الحلب�ويس عىل  ٢٠٠ص�وت مقابل 14
صوت�ا ً ملنافس�ه املش�هداني ،فيم�ا اعتربت 14
ً
رئيس�ا
بطاقة اقرتاع باطلة .وانتخب الحلبويس
للمجلس لدورته الخامسة باألغلبية املطلقة.
كم�ا ف�از حاك�م الزام�ي م�ن التي�ار الصدري
بمنصب النائب األول لرئيس الربملان.
وترأس الجلس�ة بعد توقفها واستئنافها النائب
خال�د الدراج�ي أكرب األعض�اء س�نا ،وذلك بعد
إصابة رئيس الجلسة محمود املشهداني بوعكة
صحية ورفع الجلسة مؤقتا بعد فوىض وتدافع؛
إال أن الحالة الصحية للمش�هداني استقرت بعد
ذلك.
وش�هدت جلسة الربملان األوىل حالة من الفوىض
بعد أن أخفق يف اختيار رئيس يف البداية.
وثارت الفوىض يف الجلس�ة بع�د أن أعلن اإلطار
التنسيقي أنه قدم لرئيس الربملان املؤقت ما يفيد
أنه الكتل�ة األكرب يف املجلس ،ما أش�عل خالفات
بني كتلة الصدرية وبني التيار التنسيقي.
وتناقل�ت أخب�ار أن املش�هداني ربم�ا يكون قد
تعرض العتداء من جانب بعض النواب.
وقال النائب مثنى أمني من االتحاد اإلسالمي الكردستاني،
«ب�دأت الجلس�ة بش�كل طبيعي برئاس�ة رئيس الس�ن
األكرب سنا -وتمت تأدية اليمني الدستوري».وأضاف« ،بعده�ا تقدم اإلطار التنس�يقي بطلب تثبيت
كونه�م الكتلة األكرب مش�رين إىل أن كتلتهم مؤلفة من
 88نائب�ا ،عنده�ا طل�ب رئي�س الربملان املؤق�ت تدقيق

هذه املعلوم�ة ،وحصلت مداخالت ،وق�ام بعض النواب
باالعتداء عليه».
وبعدما سادت الفوىض لفرتة ،استأنفت الجلسة برئاسة
الدراج�ي من تحالف «عزم» ( 14مقعداً) .وأعلن إثر ذلك
ترش�يح كل م�ن الحلب�ويس ( 37مقعدا ً لكتلت�ه) البالغ
من العمر  41عاماً ،واملش�هداني من «العزم» ،لرئاس�ة
الربملان .وعق�د مجلس النواب الجديد جلس�ته األوىل ،يف

خطوة أوىل نحو تش�كيل حكومة جديدة .وقالت الدائرة
اإلعالمية ملجلس النواب إن مراس�م الجلس�ة االفتتاحية
بدأت «بحضور جميع نواب الكتل السياسية».
وانطلقت الجلس�ة يف وقت متأخر ع�ن املوعد املحدد لها
بسبب الخالفات بني الكتل السياسية.
وأدى النواب الجدد اليمني الدس�تورية ممهدين الطريق
لرئي�س الجلس�ة ،وهو أك�رب األعضاء س�نا ،لفتح باب

الرتشح ملنصب رئيس الربملان ونائبيه.
وشارك أعضاء «الكتلة الصدرية» ،وهي الفائزة
بالعدد األكرب من املقاعد يف االنتخابات الربملانية
األخرة ،وهم يرتدون األكفان.
وعقد نواب الكتل السياسية اجتماعات منفردة
قبيل جلس�ة الربمل�ان األوىل ،بما يف ذل�ك الكتلة
الصدري�ة ،وائت�الف دول�ة القان�ون والح�زب
الديمقراطي الكردستاني.
وتص�درت الكتلة الصدري�ة النتائ�ج بحيازتها
 73مقع�دا ،بينما حصل تحال�ف الفتح عىل 17
مقعدا ،بعد أن كان يش�غل  48مقعدا يف الربملان
املنتهي�ة واليته .وترتكز النقاش�ات حاليا حول
ترشيح ش�خصيات جديدة لتويل رئاسة الوزراء
والجمهورية والربملان.
وقبيل ساعات من انعقاد الجلسة األوىل للربملان
واملخصص�ة لتأدي�ة اليمني الدس�تورية للنواب
الج�دد وانتخاب رئيس الربملان ونائبيه ،تش�هد
الساحة السياسية العراقية حراكا سياسيا.
ومن بغ�داد إىل أربي�ل ،مرورا ً بالنجف ،تس�تمر
املباحثات لرس�م خارطة طريق الختيار ش�كل
الحكومة القادمة ،توافقية كانت أم أغلبية ،مع
إرصار الص�در ع�ىل األخرة ،بينما ش�هد البيت
الس�ني والكردي توافق�ات وتفاهمات تصل إىل
مرحلة التحالفات.
ُ
تغلق الباب
ُيذك�ر أن تغري�دات الصدر املتتالي�ة
أم�ام فرصة الحكومة التوافقية التي ينادي بها
اإلطار التنس�يقي ،والذي يس�عى بدوره لكسب
ُ
الخالف
املس�تقلني لتش�كيل الكتلة األكرب ،إذا ما استمر
مع التيار.
من جهته ،استبق الشارع العراقي جلسة الربملان الجديد
برفض�ه للمحاصصة والطائفية ،فض�ال عن مطالبتهم
بتنفيذ إصالح ش�امل واس�تئصال الفس�اد والعمل عىل
دعم االقتصاد.

حضر حفل خترج دورة للضباط وكرم املتفوقني االوائل

يف عيدها الـ « ..»100رئيس الوزراء :الرشطة حزام األمن واملصد األول لإلرهاب
بغداد  /المستقبل العراقي
هن�أ رئي�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي،
أم�س األح�د ،الرشط�ة بعيده�ا املائ�ة عىل
ذكرى تأسيسها.
وق�ال الكاظم�ي يف تغري�دة يف توي�رت »:يف
عيده�ا املائ�ة ،تحيّ�ة للرشط�ة العراقي�ة
وأبطال الداخلية الش�جعان رجاالً ونس�ا ًء،
عيون الوطن الساهرة وحزام األمن الداخي
وحم�اة القان�ون ،املج�د والرفعة لش�هداء

النزاهة:
استقدام مدير عام بقضية
عقد بقيمة  32مليار دينار
تمتد ل�( )7س�نوات ..االتحاد األوربي
يطلق خطة لدعم العراق اقتصاديا ً
بغداد  /املستقبل العراقي
اعل�ن االتحاد االوروب�ي ،أمس االحد،
عن وض�ع خطة تهدف لدع�م العراق
مؤسس�اتيا ً وتطوي�ر العم�ل املرصيف
عىل مدى س�بع س�نوات ،فيما أكد ان
خ�روج العراق من قائمة الدول عالية
املخاط�ر يضعه ع�ىل طري�ق التبادل
التجاري واالستثماري مع اوروبا.
وذكر املكتب االعالمي لرئيس الوزراء
مصطف�ى الكاظم�ي ،يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ،ان
االخر استقبل يف مكتبه ببغداد ،سفر
االتح�اد األوروب�ي لدى الع�راق فيليه
فاري�وال ،والوفد املرافق ل�ه للتباحث
بشأن عدد من امللفات.
وأشاد الس�فر فاريوال بنجاح العراق
يف رفع اس�مه من قائمة الدول عالية
املخاط�ر يف مج�ال تموي�ل اإلرهاب،
وغس�يل األموال ،عا ّدا ً ذل�ك دليل عىل
نج�اح سياس�ة الع�راق يف مكافح�ة
الفس�اد ،وس�المة اإلج�راءات املالية
واملرصفي�ة العراقي�ة وفاعلية جهود
إصالحها.
واك�د أن «ه�ذه الخط�وة س�تمهد
الطري�ق لدرج�ة أك�رب م�ن التب�ادل
التج�اري واالس�تثماري ب�ني العراق
والدول األوروبية».
وأش�ار الس�فر األوروبي إىل «تنامي
ال�دور اإلقليم�ي اإليجابي للع�راق»،

الرشطة ،الدرع األمني واملصد األول لهجمات
اإلرهاب املندحر».
وأض�اف «كل ع�ام وأنت�م تديمون أس�باب
األمن واالستقرار بمهنيتكم املعهودة».
واستعرضت أمامه كراديس الخريجني الذين
نالوا رتبة ضابط يف الرشطة العراقية.
إىل ذلك ،أرشف رئيس مجلس الوزراء ،القائد
العام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي،
عىل مراس�م تخ�رّج دورة الضب�اط العالية
( )5٢يف حفل أقيم بمناس�بة الذكرى املئوية

وأثنى رئيس إقليم كردس�تان عىل شعب وحكومة وبرملان
ودور وحضور أملانيا يف العراق وإقليم كردستان ،ملساندتهم
السياس�ية والعس�كرية واإلنس�انية ويف مج�ال التع�اون
والتنمي�ة ،وخاص�ة مس�اعداتهم اإلنس�انية للمترضرين
وضحايا الحرب من املكونني اإليزدي واملسيحي.
م�ن جهته�ا ،وإىل جان�ب التأكي�د ع�ىل مواصل�ة بالده�ا
مس�اندتها للعراق وإقليم كردستان ،عربت المربيشت عن
«تفاؤله�ا ملس�تقبل العمل املش�رتك والرشاكة م�ع العراق
وإقليم كردس�تان ،وجددت التعبر عن شكر وتقدير أملانيا
لدور وتضحيات البيشمركة يف مواجهة وهزيمة داعش».
وجرى خالل االجتماع مناقش�ة أحوال النازحني والالجئني
يف إقليم كردس�تان ،تحركات داعش يف سوريا ،األوضاع يف
مخيم الهول ،ومجموعة مسائل تحظى باالهتمام املشرتك،
شكلت محورا ً آخر لالجتماع.

وزير املالية ينعى حمافظ البنك املركزي األسبق:
حافظ عىل هيكلة ديون العراق

بغداد  /المستقبل العراقي
نع�ى وزي�ر املالية ع�ي عبد االم�ر عالوي،
األحد ،بوفاة محاف�ظ البنك املركزي العراقي
األسبق ،سنان الشبيبي.
وقال عالوي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه إنه «بإحساس الخسارة الكبرة
س�معنا يوم أمس بوفاة س�نان محمد رضا
الشبيبي الذي كان أحد االقتصاديني العراقيني
البارزي�ن من جيله وتخرج من جامعة بغداد
وجامعة بريس�تول بإنكلرتا حيث حصل عىل
الدكتوراه ،وش�غل ع�دة مناص�ب مهمة يف

أعلن�ت وزارة الخارجي�ة ،أم�س
االح�د ،عن رفع اس�م الع�راق من
قائمة االتحاد األوروبي للدول ذات
املخاطر العالي�ة يف مجال مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان
«ذلك جاء يف رس�الة س�لمتها بعثة
املفوضية األوروبية اليوم اىل رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي وهنأت
فيه�ا العراق عىل ما تم اتخاذه من
إج�راءات وجه�ود كبرة لتحس�ني

منظوم�ة مكافح�ة غس�ل األموال
ومحاربة تمويل اإلرهاب».
وأثن�ت ال�وزارة ع�ىل «التع�اون
اإليجاب�ي واملس�تمر ال�ذي قدم�ه
االتح�اد األوروب�ي وال�دول الت�ي
صوتت ع�ىل القرار وبعث�ة االتحاد
يف الع�راق ،بع�د أن ارتق�ى العراق
بإجراءات�ه إىل مس�توى املتطلبات
الدولية.
كم�ا قدم�ت ش�كرها ع�ىل تعاون
الجه�ات الوطني�ة الت�ي أس�همت
يف تحقي�ق هذا اإلنج�از ،من وزارة
املالي�ة والبن�ك املرك�زي العراق�ي
وبقية الجهات الساندة لها».

تعزيز مطار النجف برسية من مكافحة االرهاب
وبفوج من الرد الرسيع
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف النائب االول ملحافظ النجف االرشف ،هاش�م الكرعاوي عن تعزيز
املط�ار برسية من مكافحة االرهاب وتعزي�ز أمن املحافظة بفوج من الرد
الرسيع.
وق�ال الكرعاوي يف ترصي�ح صحفي انه «زار وفدا ً برئاس�ة رئيس جهاز
االمن الوطني حميد الش�طري الي�وم النجف ،وتم تباحث الوضع االمني يف
املحافظة والنتائج كانت رسيعة».
واض�اف ،ان�ه «تم االتصال م�ن خالله اىل نائ�ب قائد العمليات املش�رتكة
ووجه بارس�ال فوج من التدخل الرسيع لتحرير االفواج الباقية املمس�كة
للمناطق ،كذلك س�يتم ارس�ال رسية ملكافحة االرهاب ملس�ك داخل مطار
النجف».
وتاب�ع الكرعاوي «كما تم الرتكيز خالل اللقاء عىل موضوع املخدرات التي
انت�رشت يف االونة االخرة وتم وضع خطة م�ع قائد رشطة النجف واالمن
الوطني ملكافحة املخدرات».
وأش�ار اىل «ط�رح ملف�ات مهمة ع�ىل طاولة الش�طري منه�ا املخدرات
والح�ركات الدينية املتطرفة ،وتوصلنا اىل نتائج س�يعكس ايجابا ً يف االيام
القليلة املقبلة».
واك�د الكرعاوي ،ان «الوضع االمني يف النجف مس�تقر نس�بيا باس�تثناء
بع�ض الحاالت كما هو يف الكثر من املحافظات اال انها تخلو من االرهاب
بنسبة  %1٠٠ولدينا برامج امنية وخدمية سيلمسها املواطن قريباً».

أعل�ن مدي�ر اع�الم الفرق�ة األوىل
العقيد إيهاب الكنان�ي ،أمس األحد،
 5برامي�ل مليئ�ة بم�ادة «يس فور»
وأعتدة ومتفج�رات يف حمرين.وقال
الكنان�ي يف ترصيح صحفي إن «قوة
من الفرق�ة األوىل خرج�ت يف عملية

الدفاع يف الربملان األملاني ووفد عسكري ودبلومايس.
وجرى يف االجتماع التباحث حول عالقات أملانيا مع العراق
وإقليم كردس�تان ومجاالت الرشاكة والتعاون بينهم ،آخر
مس�تجدات مواجه�ة اإلره�اب وأخطار داع�ش ،مراجعة
مهام الق�وات األملانية يف العراق وأوض�اع املنطقة بصورة
عامة.
وهن�أ الرئي�س نيجرف�ان بارزاني المربيش�ت بمناس�بة
مبارشتها والحكوم�ة األملانية الجديدة مهامهم وبارك لها
وللقوات األملانية بالس�نة الجديدة ،واصفا ً زيارتها للعراق
يف ه�ذه املرحلة الحساس�ة باملهم�ة ،وش�اكرا ً أملانيا عىل
مساندتها العراق وإقليم كردستان يف الحرب عىل اإلرهاب،
مؤك�دا ً أن تهديد داعش لم ينت�ه وأن القضاء عىل اإلرهاب
ال يكون بالس�بل العس�كرية فقط ،بل يحت�اج إىل خطوات
سياسية أيضاً.

الدولة العراقية ،قبل أن يضطر ملغادرة بالده
نتيجة السياس�ات القمعية للنظام الس�ابق
الذي استهدف عائلته».
وأض�اف «يف املهجر ،عمل ل�دى األمم املتحدة
يف جني�ف ،حيث كان أح�د كبار االقتصاديني
يف األونكت�اد حيث كان للفقي�د دورًا بار ًزا يف
حملة « »Jubilleeلتخفيف عبء ديون أفقر
دول العالم».
وتاب�ع «وبع�د اإلطاح�ة بالديكتاتوري�ة
الصدامي�ة ،ع�اد إىل الع�راق لرئاس�ة البن�ك
املركزي العراقي وقد أرشف عىل عملية إصالح
العملة والتي أدخلت الدينار العراقي الجديد،

بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي

بارزاين لوزيرة الدفاع األملانية :احلرب ضد «داعش» لـم تنته
بحث رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ،مع وزيرة
الدفاع األملانية ،كريس�تينا المربيش�ت ،عالق�ات أملانيا مع
العراق وإقليم كردستان ،وخطر تهديدات داعش ،مؤكدان
أن الحرب ضد داعش لم تنته.
وبحس�ب بيان املكتب اإلعالمي لرئاس�ة إقليم كردس�تان
اتف�ق الرئيس نيجرف�ان بارزاني ووزيرة الدف�اع األملانية
كريس�تينا المربيش�ت يف اجتم�اع بينهما ع�ىل أن الحرب
ض�د داعش لم تنته بع�د وأن خطر وتهدي�دات اإلرهاب يف
املنطق�ة ،يمثالن خط�را ً وتهدي�دا ً ألمن واس�تقرار أوروبا
والغرب أيضاً.
واس�تقبل رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني وزيرة
الدفاع األملانية كريس�تينا المربيش�ت يرافقها رئيس لجنة

اخلارجية تعلن خروج العراق من قائمة االحتاد
األورويب للدول ذات املخاطر العالية

دياىل ..ضبط  5براميل مليئة بـ «اليس فور»
ومتفجرات يف محرين

لتأسيس الرشطة العراقية.
وذك�ر املكت�ب اإلعالم�ي للكاظم�ي يف بيان
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،أنه
«اس�تعرضت أمام رئيس ال�وزراء كراديس
الخريجني الذين نالوا رتبة ضابط يف الرشطة
العراقية» .وكرّم الكاظمي املتفوقني األوائل
واملتميزين عىل الدورة ،ووزع عليهم الهدايا
التقديري�ة ،وب�ارك جمي�ع الخريجني الذين
س�يلتحقون يف مهامهم ،وأداء واجباتهم يف
حماية أمن العراق وشعبه الكريم.

بغداد  /المستقبل العراقي
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وكان ل�ه دور فعال يف توجي�ه البنك املركزي
باعتباره ويص للسياس�ة النقدية واستخدم
الدكت�ور س�نان ه�ذه الصالحي�ات بحكمة
وفعالي�ة» .وبني أيضا أن «س�نان عمل عن
كثب مع عادل عبد املهدي ،وزير املالية آنذاك
يف الحكوم�ة املؤقت�ة ل� إياد ع�الوي ،لوضع
اللمسات األخرة عىل املرحلة األوىل من ديون
العراق الهائلة يف عهد صدام .وبلغ هذا ذروته
يف أكرب عملية إع�ادة هيكلة للديون يف العالم
من قبل نادي باريس للدائنني».
وأش�ار ع�الوي إىل أن�ه «عندم�ا كن�ت وزير
للمالي�ة يف  ، ٢٠٠6-٢٠٠5عملن�ا م�ع

س�نان عىل تحقي�ق االس�تقرار االقتصادي،
واستكمال إعادة هيكلة ديون العراق لتشمل
الدائن�ني من خ�ارج نادي باري�س والدائنني
التجاري�ني .وكان له الفض�ل يف الحفاظ عىل
مفاوضات إع�ادة هيكلة دي�ون العراق عرب
ثالث حكومات».
ولف�ت إىل أن «س�نان وطن ًي�ا حقيق ًيا جمع
ب�ني اإلتق�ان التقن�ي والسياس�ة النقدي�ة
الرباغماتية واملس�ؤولة .وبوفاته فقد العراق
احد ش�خصياته االقتصادية البارزة وسيرتك
فقدان�ه اث�را بالغ�ا يف مس�رة االقتص�اد
العراقي».

أمنية قرب منطقة الشيحة يف أطراف
قضاء املقدادية ( 4٠كم شمال رشق
بعقوب�ة) وضبط�ت  5براميل مليئة
بم�ادة يس ف�ور ش�ديد االنفج�ار
باإلضاف�ة إىل ضب�ط ك�دس أعت�دة
ومتفج�رات يف مضاف�ة يف منطق�ة
زور الغاي�ة يف حمرين».ولفت إىل أن
«الرباميل مطمورة بالرتاب».

النزاهة تكشف تفاصيل أوامر قبـض واستقـدام
صادرة بحــق مسـؤولني يف حمافظتني
بغداد  /المستقبل العراقي
كشفت هيئة النزاهة االتحادية ،أمس األحد ،عن تفاصيل أوامر االستقدام
الص�ادرة بحق مس�ؤولني يف محافظت�ي الديوانية ونين�وى ،مبينة أن تلك
األوام�ر صدرت عىل خلفية التحقيق يف قضايا تتعلق ب�»ارتكاب مخالفات
ورىش وابتزاز».
وذكرت دائرة التحقيقات يف الهيئة ،يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه أن «محكمة تحقيق الديوانية املختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمري
اس�تقدام بحق مسؤولني سابقني ش�غال منصب رئيس مجلس املحافظة؛
عىل خلفي�ة التحقيق يف قضية وجود مخالفات يف واردات موقع تس�قيط
الس�يارات التابع لوزارة الصناعة واملعادن يف الديوانية ،واس�تقطاع نسبة
( )%٢5من املبالغ ملصلحة املحافظة دون سند قانوني» ،الفتة إىل أن «أمري
االس�تقدام ص�درا؛ اس�تنادا إىل أح�كام املادت�ني ( 3٢٠و )34٠من قانون
العقوبات».
ويف محافظة نينوى ،أشارت الدائرة إىل «إصدار محكمة التحقيق املختصة
بقضايا النزاهة أوامر باس�تقدام النائب الفني ملحافظ نينوى وقائممقام
املوصل ومس�ؤول كبر يف مكافحة إجرام املحافظة يف قضايا تتوىل الهيئة
التحقيق فيها».
وأضاف�ت أن «محكم�ة التحقيق املختص�ة بقضايا النزاه�ة يف املحافظة
أصدرت أمر اس�تقدام للنائب الفني ملحاف�ظ نينوى عىل وفق أحكام املادة
( )331من قانون العقوبات؛ عىل خلفية التحقيق يف قضية رفع اس�م أحد
املواطن�ني املس�تفيدين من تخصيص قطع أرض ،ووضع اس�م ش�خص
آخر مكانه خالفا للقان�ون» .وأوضحت الدائرة ،أن «املحكمة أصدرت أمر
استقدام لقائممقام قضاء املوصل؛ عىل خلفية التحقيق يف قضية شبهات
تقاضي�ه رش�وة بمبل�غ ( )٢4٠ألف دوالر م�ع عجلة؛ لق�اء التغايض عن
تج�اوز الجمعيات التعاونية الس�كنية عىل أراض تع�ود ملكيتها للدولة»،
مبين�ة أن «أمر االس�تقدام صدر؛ اس�تنادا إىل أحكام الق�رار ( / 16٠ثانيا
لس�نة  .»)1983ولفتت إىل «صدور أمر قبض؛ تنفيذا ألحكام املادة ()3٠8
من قان�ون العقوبات بحق مس�ؤول كبر يف مكافحة إج�رام نينوى؛ عىل
خلفي�ة التحقيق يف قضية ابتزاز أح�د املواطنني ،وتهديده ومطالبته بدفع
مبل�غ ( )6٠ملي�ون دينار ،ثمن قطع�ة أرض اش�رتاها املواطن من إحدى
الجمعيات التعاونية يف املحافظة».
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العراق يتوجه إىل تأسيس «مدينة صناعية»
يف كل حمافظة
بغداد  /المستقبل العراقي

المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

أكدت وزارة الصناعة توقيع عقد تطوير إلنشاء
مدين�ة صناعية يف كربالء املقدس�ة من ش�أنها
توفري  5آالف فرصة عمل ،ضمن توجه حكومي
إلنشاء مدن مماثلة يف كل محافظة.
وقال مدير ع�ام هيئة املدن الصناعي�ة التابعة،
ل�وزارة الصناع�ة واملعادن ،حامد ع�واد محمد،
«بع�د تفعيل هيئ�ة املدن الصناعية اس�تطاعت
الهيئ�ة خ�الل فرتة قياس�ية أن تؤس�س مدينة
صناعي�ة ل�كل محافظة ومن ه�ذه املحافظات
كربالء املقدسة حيث تم توقيع عقد تطوير مدينة
صناعي�ة إنموذجي�ة متخصص�ة بالصناع�ات
البرتوكيماوية والهندسية وامليكانيكية بمساحة
 5300دون�م» ،وب�ني أن «ه�ذه املدينة م�ن املؤمل أن
توفر نحو خمسة آالف فرصة عمل».

أعل�ن محافظ الب�رصة املرش�ح الفائ�ز يف االنتخابات
أس�عد العيداني ،أمس األحد ،عن استقالته من عضوية
مجلس النواب
وعزا العيداني يف كتاب رس�مي موجه إىل األمانة العامة
ملجلس النواب ،قراره «نزوال عند رغبة جماهري البرصة»
مبين�ا ان�ه «ال مانع ل�دي وف�ق القانون من إس�تبدايل
باقرب املرش�حني الخارسين يف الدائرة االنتخابية األوىل
يف محافظ�ة البرصة» .يش�ار اىل ان اس�تقالة العيداني
من عضوية الربملان هي الثانية من نوعها اليوم بعد أن
أعلن محافظ األنبار عي فرحان حميد املرشح الفائز يف
االنتخاب�ات قررا ً مماثالً بتقديم اس�تقالته من عضوية
الربمل�ان لصالح املرش�ح احم�د حميد رشق�ي فرحان
العلوان�ي .بالوثيق�ة ..إس�تقالة محاف�ظ البرصة من
عضوية الربملان هي الثانية من نوعها اليوم.

وأضاف محمد أن «املدينة س�تكون جاذبة لالستثمار
وتض�م عددا ً كبريا ً من الصناع�ات والصناعيني كونها
مخدوم�ة بالبنى التحتية وقريب�ة من مصفى كربالء

اجلامرك تستعد لـ «املرحلة األوىل» من «األمتتة» :لنستعيد  50باملئة من اإليرادات الضائعة
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�ف مدير عام هيئة جم�ارك العراق ش�اكر محمود
الزبيدي ،أم�س األحد ،عن إنجاز االس�تعدادات النهائية
لب�دء تفعي�ل املرحلة األوىل م�ن مرشوع نظ�ام األتمتة
الجمركي�ة (التش�غيل اإللكرتون�ي) ألنظم�ة اإلدارة
الجمركية بشكل دقيق وس�ليم ويربط التبادل التجاري
املح�ي بال�دويل ،مبينا ً أن النظ�ام الجدي�د مطبق يف 80
دولة ويسهم بكبح الفس�اد والروتني واملحسوبية ،كما
أن�ه يعي�د إىل خزين�ة الدولة قراب�ة  % 50م�ن اإليرادات
الضائعة.
وق�ال الزبيدي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه إن “املرحلة األوىل تش�مل تهيئة أجهزة الحاس�وب
واالتصاالت والتطبيقات املحاسبية الخاصة باإلرساليات
وقاعدة البيانات عن طريق النظام الجمركي اإللكرتوني
(األس�يكودا  )ASYCUDAوكذلك أيض�ا ً تجهيز قاعات
لتدري�ب املوظف�ني الجمركيني ع�ى مس�توى عال من

التعليم ،وتوفري السكن إليواء خرباء األمم املتحدة».
وأش�ار الزبي�دي إىل أن «نظ�ام حوس�بة اإلج�راءات
الجمركي�ة املتكامل أداة فاعلة بيد الس�لطة الجمركية،
وي�دار بأيدي موارده�ا البرشية حرصي�ا ً الذين هم عى
مس�توى عال من الكفاءة والحرفي�ة يف تطبيق تقنيات
املعلوم�ات واالتص�االت ،وارتباطها ب�ني هيئة الجمارك
ومراكزها ودوائر الدولة الس�اندة باملنافذ الحدودية من
جهة ،والدول واملوانئ املصدرة للبالد من جهة أخرى».
وبني أن «النظام الجديد سوف يؤدي للتخلص من التدخل
يف الصالحي�ات وهام�ش االجته�اد الش�خيص وقب�ول
ومعالجة (املنفيس�ت) الي�دوي والتصاري�ح الجمركية
للشحنات والسلع لالسترياد ،والتصدير ،والعبور ،وسداد
الرس�وم والرضائ�ب املس�تحقة ،إىل تخلي�ص البضائع
جمركياً».
وأض�اف الزبيدي أن «وزير املالية عي عبد األمري عالوي،
كان ق�د وق�ع يف بغ�داد ،يف أي�ار امل�ايض ،وثيق�ة أتمتة
وتحديث نظ�ام (الهيئ�ة العامة للجم�ارك) مع مؤتمر

األمم املتح�دة للتجارة والتنمية ( )UNCTADبنس�خته
املحدثة والذي قدمته األمم املتحدة مجانا ً للعراق ليكون
ضم�ن  80دولة تطبقه يف التب�ادل التجاري عاملياً ،حيث
حقق�ت تل�ك الدول عن�د تطبيق�ه ما يق�ارب  % 50من
اإليرادات الضائعة كحد أدنى».
وب�ني أن «رضورة النظ�ام تكم�ن يف تقنيات�ه لالرتقاء
بأنظم�ة اإلدارة الجمركي�ة الت�ي ال ب�د م�ن تنفيذها يف
إدارة أنظمة تس�اعد جهود حكومية تس�عى لالنضمام
ّ
وي�رع يف اإلنج�از
للمنظوم�ات االقتصادي�ة العاملي�ة
وتبس�يط اإلجراءات وتأمينها من الفس�اد والهدر باملال
العام».
ولف�ت الزبي�دي إىل أن «بيان�ات اإلي�رادات واملعلوم�ات
االقتصادية أثن�اء تطبيق النظام س�يجري ضمان عدم
اخرتاق رسيتها ،كونها بيد الدولة ،فضالً عن أنه سيحقق
اس�رتجاع ما يق�ارب  % 50من (االي�رادات الضائعة) يف
التهري�ب والتالعب ،كون أغل�ب الدول حققت هذا الرقم
بع�د تطبيق�ه م�ن قبل مؤسس�اتها كح�د أدن�ى وفقا ً

الصحة حتذر من انتشار مضاعف لـ «أوميكرون»:احلظر
وإلغاء الدوام مرتبطان باإلصابات
بغداد /المستقبل العراقي
ح�ذرت وزارة الصحة من زيادة اإلصابات
املس�جلة باملتح�ور الجدي�د أوميك�رون،
لكون�ه رسي�ع االنتش�ار بأضع�اف ع�ن
املتحورات الس�ابقة ،وجددت تأكيدها أن
الع�ودة للحظر وإلغاء ال�دوام الحضوري
مرهون�ان باملوق�ف الوبائ�ي م�ن خ�الل
ارتفاع اإلصابات.
وقال�ت عضو الفري�ق اإلعالمي الطبي يف
ال�وزارة ربى ف�الح يف ترصي�ح صحفي،
إن «ف�رض حظ�ر التجوال وإلغ�اء الدوام
الحض�وري مرتبط�ان بمس�تجدات املوق�ف
الوبائ�ي ،وهم�ا م�ن صالحية اللجن�ة العليا

للصحة والسالمة الوطنية».
وأوضح�ت أن «أع�داد اإلصابات املس�جلة ما
زال�ت قليلة ،ولكن نخىش م�ن ارتفاعها ،ألن

املتح�ور الجديد تكمن خطورت�ه بقدرته
عى االنتش�ار بش�كل يفوق كوفيد �� 19
بأضعاف ،مما يوجب عى املواطنني تلقي
اللقاح�ات لتف�ادي الوص�ول اىل ح�االت
حرجة ،وااللتزام باإلجراءات الوقائية».
وأشارت حس�ن إىل أن «أوميكرون يصيب
امللقحني وغري امللقحني الذين تزداد بينهم
مضاعفات اإلصابة والوفيات».
وبين�ت أن «نس�بة التلقي�ح كجرعة أوىل
وصل�ت إىل أكثر من  29باملئة ،بينما بلغت
بالجرعت�ني  20باملئ�ة ،م�ع االس�تمرار
بإعط�اء الجرعة التعزيزي�ة الثالثة لكبار
الس�ن وأصحاب األم�راض املزمنة واألمراض
املناعية بعد ستة أشهر من الجرعة الثانية».

العراق ولبنان يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون
يف املجال الصناعي

بغداد  /المستقبل العراقي

أب�رم كل م�ن وزارة الصناعة واملع�ادن العراقي�ة ،ووزارة
الصناع�ة اللبنانية ،أمس األحد ،مذك�رة تفاهم للتعاون يف
املجال الصناعي بني البلدين.
وعق� َد وزير الصناعة واملعادن منه�ل عزي�ز الخب�از اليوم
يف مقر الوزارة ببغداد جلس�ة مُ باحثات مع وزير الصناعة
اللبناني ج�ورج بوشكي�ان بحضور الوكالء واملُستشارين
واملُديرين العامني يف مركز الوزارة والوفد اللبناني ُ
وس�فراء
ِكال البلدي�ن ووقعا مُ ذكرة تفاه�م تتضمن ِعدة بنود ومواد
آلليات التعاون والرشاكة الصناعية بني البلدي�ن .
وج�د َد الخباز يف مُ س�تهل الجلس�ة التأكي�د عى توجيهات
دول�ة رئيس الوزراء وإهتمام الحكوم�ة العراقية بالوقوف
ً
حكومة وشعبا ً لتخطي األزمة والظروف الصعبة
مع لبنان
التي تواجهها  ،مُ شريا ً إىل ان لدى لبنان إمكانيات مُ تميزة يف
عدد من الصناعات منها الصناعات الدوائية وأن ُه باإلمكان
اإلس�تفادة وتبا ُدل الخربات ونقل التج�ارُب الناجحة بني البلدين
يف هذا املجال واملجاالت الصناعية األخرى والس�يما ان العراق بلد
غني ويزخر ُ
بالقدرات واإلمكانيات يف مُ ختلف القطاعات.
ودعا الوزير العراقي إىل أهمية وضع ُ
أسس سليمة للتعاون والبدء
بالخط�وة األوىل لتكون ب�ادرة خري للتع�اون والرشاكة الصناعية
ً
خاص�ة وان وزارة الصناعة العراقي�ة اليوم تعمل بمجاالت كبرية
وأس�لوب أكث�ر إنفتاح�ا ً  ،مؤك�دا ً َ
ان الحكومة العراقية تس�عى
لبناء رشاكة حقيقية م�ع ُكل دول العراق وان تجعل العراق العبا ً
حقيقي�ا ً يف املنطقة اإلقليمية ول�د دورا فاعال ومُ توازنا يف التعامُ ل
مع جميع دول املنطق�ة .
ب��دوره ّ َ
ع�رب وزير الصناع�ة اللبناني ع�ن أمله ب�أن يكون هذا
اللقاء خطوة جديدة ملُستقبل العالقات والتعاون املُشرتك بما فيه
مصلحة البلدين واملنطق�ة .
وذكر بي�ان صادر عن وزراة الصناعة واملعادن العراقية انه جرى
خالل الجلسة إستعراض أبرز املجاالت واملشاريع املُتاحة للتعاون
ِ
الصناعي املُشرتك لتكون خطوة وبداية ملُستقبل صناعي كبري بني
البلدين.
كما وتمَّ ت مُ ناقش�ة العقود املُربمة مع الجان�ب اللبناني لتجهيز
ُ
والتباحث ح�ول إمكانية إس�تغالل
بع�ض املُنتج�ات الصناعي�ة
املساحات والطاقات الكبرية التي تتمتع بها رشكة أدوية سامراء
ومصن�ع أدوية نين�وى يف إقامة مش�اريع دوائية جدي�دة إلنتاج

األدوية املُزمنة والرطانية ،وفقا للبيان.
واشار البيان إىل التعاون يف مجال الصناعات التعدينية حيث وج َه
الوزير العراقي بعقد لق�اءات ُثنائية مع الوفد اللبناني لتزويدهم
ُ
ُ
والتواصل الفني املُبارش
بكل املعلومات واإلجابة عن اإلستفسارات
ُ
م�ع الكوادر املتقدمة يف ال�وزارة كما وج َه بتزوي�د الوفد اللبناني
بقانون املُ�دن الصناعية وقانون اإلس�تثمار الصناعي واملُنتجات
املحلية املش�مولة بقانون حماية املُنتجات املحلية ودليل املُنتجات
الوطني�ة .
َ
ق�ال الخباز يف مؤتم�ر صحفي ان الزي�ارة واملُباحثات
إل��ى ذلك
جاءت من أج�ل إيجاد صيغ للتعاون بني الع�راق ولبنان ولوضع
الخط�وة األوىل له�ذا التع�اون والس�عي لتكام�ل صناع�ي يخدم
البلدين.
فيما أش�ا َر وزير الصناع�ة اللبنان�ي إىل َ
َ
تحت
ان املُباحثات جرت
ش�عار الصناعة التكامُ لية بني العراق ولبنان وسنس�عى لتحقيق
هذا التكامُ ل يف املرحلة القادم�ة .
ووصل وف�د لبناني يضم رجال أعمال واقتصاد وصناعة لبنانيني
برئاس�ة وزي�ر الصناع�ة ج�ورج بوش�كيان ،أمس الس�بت ،إىل
العاصم�ة بغ�داد يف زي�ارة رس�مية للمش�اركة يف مؤتم�ر رجال
األعمال اللبناني العراقي.
وق�ال بوش�كيان إن الزي�ارة تأت�ي أيض�ا «م�ن أج�ل تفعيل كل
االتفاق�ات املش�رتكة ،وتفعي�ل إتف�اق التيس�ري العرب�ي ،وفتح
وتسهيل الرتانزيت عى الحدود العراقية ،السورية واللبنانية».

للبيانات واملعايري الدولية».
م�ن جانب آخر ،أك�دت الهيئة العامة للجم�ارك ،العمل
ع�ى إعادة جميع النقاط الجمركي�ة بالطرق املؤدية إىل
منافذ كردستان.
وق�ال مدير الش�ؤون القانوني�ة والجمركي�ة يف الهيئة،
عادل س�ليمان ،بحسب البيان ،إن «الهيئة حققت زيادة
يف اإليرادات مقارنة بالعام املايض بنس�بة من  15إىل 17
 %بجهود املدير العام والكادر الوظيفي يف الهيئة» ،ولفت
إىل أن «النسبة التي تم تحقيقها كانت معظمها يف الربع
األخري م�ن العام امل�ايض  ،2021حيث تم�ت مضاعفة
الجه�د الذي حقق أكثر من نصفي ما تحقق يف األش�هر
األوىل من العام املايض».
وأشار إىل أن «هناك عمالً عى إعادة النقاط الجمركية يف
الطرق املؤدية إىل منافذ إقليم كردستان كافة وذلك لعدم
االلتزام بقرار  18لس�نة  ،2019إضافة إىل وجود العديد
من املنافذ غري الرسمية” ،مؤكدا ً أن “هذا العام سيشهد
انفجارا ً يف اإليرادات الجمركية بعد تحقيق ذلك».

املنافذ تضبط  12حاوية خمالفة
يف ميناء أم قرص
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت هيئة املنافذ الحدودية ،أمس األحد،
ضبط  12حاوية مخالفة لضوابط ورشوط
االسترياد يف ميناء أم قرص الجنوبي.
وذك�ر بي�ان للهيئ�ة تلق�ت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة منه ،أنه «ت�م ضبط 12
حاوي�ة تج�اوزت امل�دة القانوني�ة ع�ى
بقائه�ا يف مين�اء ام ق�رص الجنوبي ،دون
مراجع�ة أصح�اب العالقة ،فيم�ا احالت

هي�أة املناف�ذ الحدودية املل�ف إىل القضاء
التخاذ اإلجراءات القانونية املناس�بة بحق
املخالفني».
وأض�اف البي�ان ،أن «ه�ذا االج�راء يأتي
تنفي�ذا ً لق�رار ق�ايض تحقي�ق محكم�ة
أم ق�رص ،بش�أن حس�م مل�ف الحاويات
املرتوك�ة ،لتف�ادي حص�ول أي ح�وادث
محتملة يف املوانئ بسبب تكدس الحاويات
يف ظ�روف مخالف�ة ل�رشوط الس�المة
والتقييس النوعي».

الثقافة تستحدث ثالثة مراكز يف املحافظات:
هكذا ُتسلم منحة الصحفيني واألدباء والفنانني
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الثقاف�ة والس�ياحة واآلث�ار ،أمس األحدَّ ،أنها اس�تحدثت ثالث�ة مراكز يف
املحافظات فضالً عن بغداد لتسليم املنحة للمستحقني من الصحفيني والفنانني واألدباء
والشعراء الشعبيني واملصورين والتشكيليني والخطاطني واملوسيقيني لسنة  2021الذي
سيبدأ غدا ً االثنني .
َّ
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه بعد اجتماع السيد وزير
وذكرت الوزارة يف ٍ
الثقاف�ة والس�ياحة واآلثار الدكتور حس�ن ناظم م�ع اللجنة املركزية؛ لتس�هيل توزيع
املنح�ة وتخفي�ف األعباء عن مثقفينا وفنانينا تقرر اس�تحداث ثالث�ة مراكز فضالً عن
بغداد وهي :
 .1بغداد  :ويكون التوزيع يف مقر وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار ،ويش�مل محافظات
 :دياىل والكوت واألنبار.
.2البرصة  :ويكون التوزيع يف املتحف الحضاري يف مجمع القصور الرئاس�ية ،ويش�مل
محافظتي ميسان والنارصية.
 .3النجف  :ويكون التوزيع يف مقر اتحاد أدباء وكتاب النجف؛ ويش�مل محافظات بابل
وكربالء والديوانية والسماوة.
.4كرك�وك  :ويكون التوزيع يف مفتش�ية اآلثار ويش�مل املحافظات الش�مالية،واملوصل
وصالح الدين.
وبيَّن�ت ال�وزارة َّ
أن التس�ليم س�يكون يدوي�ا ً من خ�الل لجن� ٍة مركزي ٍة من املحاس�بني
واملدققني.
وأوضحت َّ
أن عى املشمولني باملنحة ممن ترد أسماؤهم ضمن قوائم النقابات والجمعيات
رابط عى املنصات اإللكرتونية للوزارة اصطحاب هوية النقابة أو
التي س�تنرش الحقا ً يف
ٍ
الجمعية  +هوية األحوال املدنية أو البطاقة املوحدة (األصلية  +نسخة مصورة ملونة )
ويكون االستالم حرصا ً من قبل الشخص نفسه ،وال ُيقبل أي تخويل.
وأوضحت الوزارة :سيكون جدول التوزيع عى النحو اآلتي :
األس�بوع األول :يب�دأ غدا ً االثنني ويك�ون التوزيع للصحفيني يف بغ�داد فقط حتى نهاية
يوم الخميس.
أما األس�بوع الثاني فيكون التوزيع للفنانني ابتدا ًء من يوم األحد املوافق للسادس عرش
من الشهر الجاري ،وحتى يوم الخميس.
أما ُ
األس�بوع الثالث فابتدا ًء من يوم األحد املوافق للثالث والعرشين من الش�هر الجاري
توزع املنحة يف األيام الثالثة األوىل عى ُ
األدباء ،ث َّم توزع عى الشعراء الشعبيني واملصورين
واملوسيقيني والتشكيليني والخطاطني من املنضوين يف نقابة الفنانني.
ونوّهت الوزارة إىل َّ
أن التوزيع س�يبدأ يف مركز بغداد الساعة الواحدة بعد ظهر غ ٍد االثنني
ً
حتى الثامنة ليالً أما بقية األيام فيبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثامنة
مسا ًء.
أم�ا التوزي�ع يف مراك�ز املحافظات فيب�دأ يوم األحد املوافق الس�ادس عرش من الش�هر
الجاري للصحفيني؛ ث َّم يف األس�بوعني الثاني ،والثالث حس�ب الجدول أعاله ،أي َّ
أن هناك
تأخري أُسبوع واح ٍد عن مستحقي املنحة يف مركز بغداد.
وأهاب�ت الوزارة بالصحفيني واألدباء والفنانني املش�مولني باملنح�ة التعاون مع الوزارة
بهذا الشأن حسب التعليمات أعاله.

املقدس�ة» ،مش�ريا ً إىل أنه�ا «س�توفر صناعات
كثرية كانت تستورد من الخارج ،حيث تم توقيع
العقد وحاليا ً يف طور وضع حجر األس�اس خالل
االسبوع القادم».
وتاب�ع أن�ه «ت�م تأس�يس م�دن صناعي�ة يف
املحافظات الباقي�ة» ،الفتا ً اىل «أنن�ا أعلنا اليوم
ع�ن فرصة لتطوي�ر مدينة واس�ط مدينة ذكية
بمس�احة خمس�ة آالف دونم ،ووجهن�ا دعوات
لكل املطوري�ن العراقيني واالجان�ب بالدخول يف
تطوير هذه املدينة الصناعية».
وب�ني أن�ه «يف املرحل�ة املتبقي�ة س�يتم إكم�ال
االج�راءات مع الدوائر القطاعية ودائرة عقارات
الدول�ة واألمان�ة العام�ة ،ومن ث�م إعالن فرص
يف محافظ�ات الع�راق كاف�ة مثل باب�ل واملثنى
والديواني�ة ونينوى وص�الح الدين ،واملرحل�ة املقبلة
ستكون مرحلة املدن الصناعية».

الداخلية :ايقاف عملتي ابتزاز
لفتاتني يف األنبار والنجف
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت وزارة الداخلي�ة ،ع�ن ايق�اف محاولتي ابت�زاز الكرتوني
مارسها شخصان بحق فتاتني من محافظتي األنبار والنجف.
وذك�رت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان
الرشط�ة املجتمعية اتخذت بحق املبتزي�ن اإلجراءات الالزمة بعد
أن تم حذف محتوى االبتزاز وتأمني حساب الضحيتني.
وحذرت الرشطة املجتمعية املواطنني وخاصة النس�اء والفتيات
من خطورة االس�تخدام غري اآلم�ن للتكنولوجيا الحديثة ومواقع
التواص�ل االجتماع�ي ،والتعويل ع�ى العالقات الش�خصية عرب
الفضاء االلكرتوني الخطر.

الزراعة حتدد أسباب ارتفاع أسعار
املحاصيل يف األسواق :هذه إجراءاتنا
بغداد  /المستقبل العراقي
حددت وزارة الزراعة ،أمس الس�بت ،أسباب ارتفاع أسعار بعض
املحاصي�ل الزراعي�ة ،فيما أش�ارت إىل أنه ال يوج�د قانون محدد
ملحاس�بة املخالفني».وقال املتحدث باس�م الوزارة حميد النايف،
إن «ارتفاع االس�عار يرتبط يف بعض االحيان بوفرة املحصول من
عدمه�ا ،وبالتايل عندم�ا تتوفر املحاصيل تقل اس�عارها وعندما
تش�ح يرتفع الس�عر ،فضال عن تدخل بعض التجار والذي يرفع
أس�عار بع�ض املحاصيل».وأض�اف ،أن «جمي�ع املحاصيل التي
توفرها الوزارة أس�عارها مناسبة ورخيصة جدا وأقل نسبيا ً من
مثيالتها يف دول الجوار» .وأش�ار إىل أن «الوزارة ليست لها عالقة
بعملي�ة وضع االس�عار ،ولك�ن عندما يرتفع س�عر محصول ما
تتدخل بعملية توفريه لتحقيق توازن يف سعره باألسواق».ولفت
إىل أن�ه «ال يوجد قانون محدد ملحاس�بة املخالف�ني ،والعراق من
الدول التي تعتمد مبدأ اقتصاد الس�وق (الس�وق الحر) وال يمكن
فرض س�عر مح�دد واملوضوع يختص بالع�رض والطلب وطبعا ً
يج�ب أن تكون األس�عار بالح�د املعقول».ولف�ت إىل أن «الوزارة
لديها قس�م خ�اص بمتابع�ة االس�عار مهمته مراقبة االس�واق
ملعرفة اس�باب االرتفاع باملحاصيل ووضع املعالجات ،أما إذا كان
االرتفاع مفتعال من التجار فيتم إخبار الجهات االمنية».

موانئ العراق ختمد «»234
حريق ًا خالل عام 2021

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت وزارة النقل /الرشكة العامة ملوانئ العراق عن اخماد ( 234
) حريق حصيلة أعمال قس�م السالمة واالطفاء لعام  2021كذلك
ادام�ة وتجهيز معدات الس�المة واالمان .وق�ال مدير عام الرشكة
الدكت�ور املهن�دس فرحان الفرط�ويس ان مالكات إطف�اء املوانئ
العيون الس�اهرة للحفاظ عى أرواح الناس وممتلكاتهم وهم عى
جاهزية تامة لتنفي�ذ اي واجب يناط بهم تلبية لنداءات املواطنني
.من جانبه ذكر مدير قس�م السالمة واألطفاء ملوانئ العراق السيد
ناجي عبدالله حس�ن ان مالكات القس�م قامت خ�الل عام 2021
باخم�اد (  ) 47حري�ق يف مناط�ق مختلف�ة يف محافظ�ة البرصة
واطف�اء (  ) 5حرائق باقس�ام وموانئ الرشكة كما س�اهمنا يف (
 )182ح�ادث حريق متفرق يف املحال التجارية واألحياء الس�كنية
يف املحافظة .وأضاف ان مالكات القس�م أقامت خالل العام املايض
ع�ددا من دورات الس�المة واالطفاء املهني�ة واملرابطة يف األرصفة
النفطي�ة كم�ا أجرينا زي�ارات بصورة دورية لالقس�ام والش�عب
واملوانئ للكشف عى قدرة اجهزة ومعدات السالمة لديهم وتجهيز
عدد من االقس�ام والش�عب واملوانئ ودوائر أخرى بأجهزة إطفاء
الحرائق ومعدات الس�المة باإلضافة إىل عمليات التعفري والتعقيم
التي تقيمها مالكات القسم للوقاية من فايروس كورونا .
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ح � االليات واملعدات
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3
4
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اعالن

الكوادر الفنية
مهندس مدني
مساح

العدد
2
8

االليات والمعدات
شفل
قالب
كريدر
حادلة ضلفية
حادلة مطاطية
حادلة ستيل
فارشة
تنكر ماء
خباطة مركزية
معمل اسفلت

العدد
2
8
1
2
2
2
1
2
1
1

د � املتطلبات املالية
اوال  :االداء املايل الس�ابق الذي يظهر تحقيق االرباح للس�نتني االخريتني يف حال توفرها او الس�نتني التي س�بقت االزمة املالية هي
(( )2013 � 2012كشف الحسابات الختامية ) مصادقة من محاسب قانوني
ثانيا  :املوارد املالية (السيولة النقدية ) من خالل تقديم ما يثبت القدرة املالية لتنفيذ املرشوع ملبلغ اكرب من او ()580,629,558
فقط خمسمائة وثمانون مليون وستمائة وتسعة وعرشون الف وخمسمائة وثمانية وخمسون دينار عراقي
ثالث�ا � مع�دل االيراد الس�نوي ان يكون اكرب م�ن او يس�اوي ( )4,709,550,000فقط اربعة مليار وس�بعمائة وتس�عة مليون
وخمسمائة وخمسون الف دينار عراقي ( وعىل ان ال يقل عن سنتني وال يزيد عن عرش سنوات) وخالل السنوات العرشة
ه� � املتطلبات القانونية :
اوال  :االهلي�ة وتش�مل ( جنس�ية الرشكة مقدم�ة العطاء � ال يوجد تض�ارب باملصالح  ,لم يتم ادراج الرشك�ة املقدمة يف القائمة
السوداء  ,الرشكات اململوكة للدولة ( ان تثبت انها مستقلة قانونيا وماليا وانها تعمل وفق القانون التجاري وان ال تكون وكاالت
تابع�ة لصاح�ب العمل )  ,غري مس�تبعدة من قبل صاحب العمل او اس�تنادا اىل قرار صادر من قبل االم�م املتحدة  /مجلس االمن
للمشاركة يف املناقصات )
ثانيا  :لم تظهر عقود غري منفذة خالل ال ( )5سنوات السابقة ولغاية موعد تسليم العطاء  ،لم يصدر بحق الرشكة مقدمة العطاء
قرار يمنع املشاركة يف املناقصات بدولة صاحب العمل استنادا اىل قرار صادر بحقه مصادره ضمان عطاءه وملدة ال ( )5سنوات
الس�ابقة  ،جميع املطالبات املوقوفة س�وفه لن تش�كل بمجموعها اكثر من  %30صايف مس�تحقات مقدم العطاء وسيتم التعامل
معها كمشاكل تم حلها ضد مقدم العطاء
ثالثا  :عدم ممانعة (نس�خة اصلية  +نس�خة مصورة ) ونافذة صادرة من الهيئة العامة للرضائب ومعنونة اىل ديوان محافظة
ذي قار

حمافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة
قسم االرايض واملساحة
سكرتارية جلنة املزايدات العلنية

العدد 246/
التاريخ 2022/1/9 /

اعالن

تعل�ن مديري�ة زراع�ة النجف االرشف /قس�م االرايض واملس�احة عن
توف�ر املس�احات املدرج�ة اوصافها ادن�اه لغرض تأجريه�ا باملزايدة
العلني�ة وفقا الحكام القانون  21لس�نة  2013للتعاقد حس�ب قانون
 35لس�نة  1983فعىل الراغبني باالش�راك باملزايدة تقديم طلباتهم اىل
هذه املديرية مس�تصحبني معهم التامينات االولية البالغة ( )%20من
القيمة املقدرة للدونم الواحد وسوف تجري املزايدة (املناداة) بعد انتهاء
الفرة املنصوص عليها يف الفقرة (خامسا) من القانون اعاله (البالغة
ثالث�ون يوم�ا والتي تبدأ من اليوم التايل لن�رش االعالن ) ويف مقر مركز
مديرية الزراعة حرصا ويف تمام الساعة العارشة صباحا ويتحمل من
ترسو عليه املزايدة اجور االعالن
مواصفات االرض
ت

المساحة/
دونم

القطعة

المقاطعة

مواصفات االرض

السعر
للدونم

1

500

جزء
من 2

/1
الشبكة

وهي ارض صحراوية ال
تتوفر لها الحصة المائية
وحسب كتاب مديرية
الموارد المائية في النجف
االشرف المرقم  4338في
2021/6/13
وخالية من المغروسات
اوالمنشئات وال يوجد فيها
استغالل حاليا

1000
دينار

منعم شهيد حسني
مدير زراعة النجف االرشف  /وكالة

فقدان هوية نقابة
فق�دت هوي�ة بأس�م ( توفي�ق غالب
تكليف) ص�ادرة عن نقابة الصحفيني
العراقي�ني املرك�ز العام تحم�ل الرقم
.. 9583يرج�ى مم�ن يعث�ر عليه�ا
تسليمها لجهة اإلصدار.

حمافظة ذي قار
العقود احلكومية
العدد 13:
التاريخ2022/1/9 :

اىل /كافة املقاولني والرشكات العراقية واالجنبية

تعل�ن محافظة ذي قار ( العقود الحكومية ) عن مناقصة مرشوع (انش�اء ش�وارع متكامل�ة البنى التحتية يف حي الغدير ضمن
قضاء سوق الشيوخ ) ضمن خطة تنمية االقاليم لعام  2021واستنادا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لسنة 2014
املعدلة الصادرة من وزارة التخطيط والضوابط امللحقة بها وتعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية لعام  2021ان وثيقة الدعوة
لتقديم العطاء ( االعالن) عن املناقصة العامة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الجرائد الوطنية
( الزمان � املدى � املستقبل العراقي )
وس�يتم العمل عند فحص وتقييم العطاءات وفق االلية املعتمدة للمناقصات (الوثائق القياس�ية) والتي تتيح ملقدمي العطاءات
كاف�ة من الدول املؤهلة االش�راك فيها كم�ا هو محدد يف النرشة التوضيحية الصادرة من االم�م املتحدة (الخاصة بتعريف الدول
املؤهلة )
وبام�كان مقدم�ي العطاءات رشاء وثائق العطاء باللغ�ة العربية بعد تقديم طلب تحريري اىل العن�وان املحدد بالتعليمات ملقدمي
العطاء ان اس�لوب الدفع س�يتم بموجب وصل رشاء يقطع من قبل قسم حسابات املش�اريع يف ديوان املحافظة وسوف يتم عقد
املؤتمر الخاص باالجابات عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة عند الساعة ( )12ظهرا من يوم الخميس املصادف 2022/1/13
يف بناي�ة (مديري�ة بلديات ذي قار) فعىل الراغبني من الرشكات واملقاولني العراقيني املؤهلني واملصنفني من الدرجة املذكورة ادناه
عىل االقل والرشكات العربية واالجنبية من اصحاب االختصاص مراجعة قس�م العقود الحكومية ملحافظة ذي قار لرشاء نس�خة
من الوثائق الخاصة باملرشوع علما ان سعر العطاء الواحد ( وكما مؤرش ازاءه ) غري قابلة للرد عىل ان يتم تقديم هوية التصنيف
االصلية للرشكات العراقية واوراق التسجيل للرشكات االجنبية عند رشاء العطاء عىل ان يتضمن العطاء املستمسكات التالية :
 � 1متطلبات التأهيل املطلوبة :
أ � املتطلب�ات الفني�ة  :الخربة العامة للرشكة تقديم عقد واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز ( )3س�نوات قبل املوعد النهائي لتقديم
العط�اء والخ�ربة التخصصي�ة (االعمال املماثل�ة) ولعقد ع�دد ( )1وبمبلغ ال يقل ع�ن (  )5,651,461,000فقط خمس�ة مليار
وس�تمائة وواحد وخمس�ون مليون واربعمائة وواحد وستون الف دينار عراقي وللس�نوات ال ( )10السابقة تم انجازه بنجاح
وجودة كاملة
ب � الكوادر الفنية
ت
1
2

www.almustakbalpaper.net

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد/822 :ش2021/
التاريخ2022/1/9 :
اىل /املدعى عليه (سعد عبد محمد)
م/نرش اعالن
أص�درت محكم�ة األح�وال الش�خصية يف س�امراء
قراره�ا امل�ؤرخ يف  2021/9/30يف الدع�وى املرقمة
/822ش 2021/واملقامة من قب�ل املدعية (جواهر
جياد فرج) املتضمن التفريق القضائي ضدك بسبب
التحاقك بصفوف داعش اإلرهابي ولثبوت مجهولية
محل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار
املختار املصدق من قبل قائممقامية قضاء س�امراء
ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني محليتني
يوميت�ني وعن�د ع�دم حض�ورك وع�دم االع�راض
والتمييز عىل قرار الحك�م املذكور خالل مدة ثالثون
يوم�ا ً من تاري�خ النرش فان القرار يكتس�ب الدرجة
القطعية وفق القانون.
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...
القايض
كاظم متعب داود
�������������������������������������������
فقدان
فق�دت من�ي إج�ازة البن�اء املرقم�ة  44يف /2 /16
 2021باس�م  /فارس مس�افر رحي�ل الصادرة من
مديري�ة بلدي�ة الرميثة من يعثر عليها تس�ليمها إىل
جهة اإلصدار
�������������������������������������������
تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد  2525يف
 2022 /1 /9اع�الن للمرة األوىل الصادر من جامعة
املثنى والخاص بكلية الربية للعلوم اإلنسانية مزايدة
علنية لبيع املواد املس�تهلكة حيث ورد خطأ الخاصة
بقسم ش�ؤون االقس�ام الداخيل والصحيح الخاصة
بكلية الربية للعلوم اإلنسانية لذا اقتىض التنويه
�������������������������������������������
تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد  2525يف
 2022 /1 /9اع�الن للمرة األوىل الصادر من جامعة
املثن�ى والخ�اص بكلي�ة الربي�ة للعلوم اإلنس�انية
مزايدة علنية لبيع املواد املستهلكة
 /1حيث ورد خطأ الخاصة بقس�م ش�ؤون االقسام
الداخلي�ة والصحي�ح الخاصة بكلي�ة الربية للعلوم
اإلنسانية
 /2كذل�ك ورد خطأ قانون بي�ع وايجار أموال الدولة
رقم  13لسنة  2013وتعديالته والصحيح قانون بيع
وايجار أموال الدولة رقم  21لس�نة  2013وتعديالته
لذا اقتىض التنويه

رابعا  :شهادة تأسيس الرشكة مع مالحظة يف حال كون الرشكة مقدمة العطاء اجنبية تقوم بتقديم اوراقها كافة ومصدقة لدى
وزارة الخارجية العراقية
خامس�ا  :هوية تس�جل وتصنيف املقاولني صادرة من وزارة التخطيط وتكون درجة وصنف املقاول او الرشكات املقاولة حسب
ما مطلوب يف الجدول ادناه
سادسا  :وصل رشاء املناقصة ( نسخة اصلية  +نسخة مصورة )
 � 2كل العط�اءات يج�ب ان تتضم�ن ضمان للعطاء ( التأمينات االولية ) ملقدمي العط�اءات بموجب خطاب ضمان بنكي او صك
مصدق او سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق وبنسبة  %1من مبلغ الكلفة التخمينية للمرشوع معنون اىل جهة التعاقد
( ديوان محافظة ذي قار  /قس�م العقود الحكومية ) ويذكر فيه رقم واس�م املناقصة ويكون نافذ ملدة  150يوم من تاريخ غلق
املناقصة وعىل املناقص الفائز ( الرشكة او املقاول ) الذي ترسو عليه املناقصة مبارشة بعد اصدار كتاب االحالة قبل توقيع العقد
تقديم خطاب ضمان بحسن التنفيذ بقيمة  %5من مبلغ االحالة عىل ان يكون خطاب ضمان صادر من احد املصارف العراقية يف
بغداد او املحافظات الجنوبية نافذا اىل ما بعد انتهاء فرة الصيانة وتصفية الحسابات النهائية
 � 3يت�م اعتماد الوثائق القياس�ية الص�ادرة من وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني مس�تجيبة عند تلبيتها
ملعاي�ري التاهيل املحدده فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية والفنية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة ويف حال عدم التزام
مقدم العطاء ملا تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاده ويعترب عطاءه غري مستجيب
 � 4تبقى العطاءات نافذة وملزمة ملقدمي العطاءات ملدة ( )120يوم اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة
 � 5ان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات
 � 6تتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن والخر اعالن عن املناقصة وان تتحمل الرشكة التي يحال بعهدتها العمل
كافة الرضائب والرسوم التي تفرض من قبل الدولة واي مصاريف اخرى تنص عليها التعليمات النافذة
 � 7يلتزم الطرف الثاني بان يشغل ما ال يقل عن ( )%50من عماله موظفيه العمالة الوطنية عن طريق مراكز التشغيل اال يف حالة
اعت�ذار املرك�ز عن توفري االعداد واالختصاصات املطلوبة وبكتاب رس�مي مبارش وخالل مدة ( 30يوم) من تاريخ اس�تالم املركز
للطلب
 � 8يف حالة اش�راك اكثر من مناقص يف تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مس�ؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك لتنفيذه عىل
ان يقدم عقد مشاركة مصادق عليه اصوليا مع العطاء
 � 9املحافظة غري مسؤولة عن ألية وصل مواد العمل اىل املوقع
 � 10تتحمل الدائرة املستفيدة مسؤولية الكشف الفني املعد من قبلها واعتدال اسعاره وكذلك تنفيذ العمل بأعتبارها ممثال لرب
العمل بعقد املقاولة
 � 11املحافظة غري ملزمة باعطاء سلفة تشغيلية
 � 12تلتزم الرشكات واملقاولني واملجهزين املقدمني عىل العطاءات باس�تكمال النواقص التي تس�مح بها التعليمات خالل س�بعة
ايام من تاريخ فتح عطاءاتهم وبخالفه ال يمكن قبولها
 � 13تك�ون االولوي�ة للم�واد االولية املصنعة واملجهزة داخ�ل العراق للمرشوع مع مراع�اة االلتزام بالضوابط الس�عر والنوعية
املجهزه مدى مطابقتها للمواصفات املطلوبة حسب كتاب وزارة التخطيط العدد  16135/7/4 /يف 2017/8/3
� 14ملكية التصاميم والخرائط واملواصفات التي تعدها الجهة املتعاقدة تعود اىل صاحب العمل
 � 15ان اخ�ر يوم لتقديم العطاءات نهاية الس�اعة ( )11ظهرا من ي�وم االحد املصادف  2022/1/23اىل العنوان التايل محافظة
ذي قار � قسم العقود الحكومية يف مقرها الكائن يف النارصية � االدارة املحلية � قرب مرصف الرشيد � فرع ذي قار  ( 535مبنى
هيئة االعمار س�ابقا) عىل ان تكون االس�عار املقدمة بالدينار العراقي حرصا رقما وكتابة وان يوقع عىل جميع مستندات العطاء
وتكون الكتابة واضحة وخالية من الحك والش�طب وتكون جميع االوراق مختومة بختم املقاول مع ذكر العنوان الكامل للرشكة
ورق�م الهاتف والربيد االليكروني ويلتزم املقاول بصحته ويعترب التبليغ م�ن خالله ملزم واصوليا وكما يقدم البطاقة التموينية
وما يؤيد حجبها وهوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن وال يس�مح التقديم عن طريق الربيد االلكروني وس�يتم فتح العطاءات
بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مبنى ديوان محافظة ذي قار القديم يف شارع النيل وسوف ترفض
العط�اءات املتأخرة واذا صادف يوم فتح املناقصة عطلة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم الذي يليه عىل ان تقدم العطاءات داخل ظروف
مغلقة ومختومة ومثبت عليها رقم واسم املناقصة واسم مقدم العطاء وتوقيعه ورقم الهاتف والعنوان االلكروني
 � 16تسدد املحافظة مبالغ املرشوع من التخصيصات املتوفرة
ت

سعر الكشف
المصادق

مدة
العمل

اسم المشروع

الدائرة
المستفيدة

الموقع

التأمينات
المطلوبة /بالدينار

1

8,253,598,000

730
يوم

انشاء شوارع
متكاملة البنى التحتية
في حي الغدير ضمن
قضاء سوق الشيوخ

مديرية بلديات
ذي قار

سوق
الشيوخ

%1من قيمة
الكشف
التخميني

إىل الرشيك عز الدين يوس�ف خضري اقتىض حضورك
إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغرض اص�دار اج�ازه بناء
للعق�ار املرق�م 75265/2حي الس�الم خالل عرشه
ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
اسالم محمد حسني باقر
�������������������������������������������
إىل ال�رشكاء ص�دام حس�ني ع�يل و انف�ال وه�اب
عب�د الرس�ول و زينب وه�اب عبد الرس�ول اقتىض
حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه
بناء للعقار املرقم  3493/2حي الغدير خالل عرشه
ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم
طالب االجازه
مصطفى ابراهيم محمد
�������������������������������������������
مدرية التسجيل العقار العامة
دائرة التسجيل العقار يف واسط االوىل
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة4084/2 /
املحلة او رقم و اسم املقاطعة/29 /داموك
الجنس /ارض الدار مع بنائها
النوع /ملك رصف
رقم الباب/
رقم البطاقة/
رقم الطابق/
رقم الشقة/
املساحة 200,10 /م
املشتمالت /هول و استقبال و غرفتني نوم و مطبخ
و صحيات الطابق العلوي اربع غرف نوم و صحيات
 +بيتونه مسلح باللكونكريت من الدرجه األوىل
املوزعات او املفروسات /
واردات و املبيع السنوية/
الشاغل /صاحب العقار
مق�دار املبي�ع  )120,000,000( /مائ�ة و عرشون
مليون دينار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل العق�اري يف واس�ط االوىل
باملزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للرهني
(سالم حبيب جرب)لقاء طلب الدائن املرتهن (مرصف
الخلي�ج التج�اري) البال�غ ( )78,000,000ثماني�ة
وس�بعون ملي�ون دينار فع�ىل الراغب يف االش�راك
مراجع�ة هذه الدائ�رة خالل (30يوم�ا) اعتبارا من
اليوم الت�ايل لتاريخ النرش هذا االعالن مس�تصحبني
معه�م تأمينات قانونية نقدي�ة او كفاله برصفية ال
تقبل عن  %10م�ن القيمة املقدرة ()120,000,000
مائة و عرشون مليون دينار وان املزايدة ستجري يف
الساعة ( )12ظهرا من اليوم االخري
دائرة التسجيل العقاري يف واسط االوىل
�������������������������������������������
إىل الرشي�ك حي�در س�ليم محمد احم�د توجب عليك
الحض�ور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع النجف
وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ه ع�ىل قي�ام رشيك
عيل فاخر س�لمان عبد الحس�ني بالبناء عىل حصته
املش�اعه يف القطع�ه املرقمه  1521/1ح�ي الزهراء
خ�الل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف
يسقط حقك باالعراض مستقبال

التصنيف
على االقل

سعر العطاء
بالدينار

انشائية رابعة

1,000,000
مليون

الدكتور
حممد هادي حسني
حمافظ ذي قار  /اضافة لوظيفته
تنويه
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراق�ي بالعدد  2525يف
 2022 /1 /9اع�الن للمرة األوىل الصادر من جامعة
املثنى والخاص بقسم شؤون االقسام الداخلية لبيع
املواد املستهلكة
 /1حيث ورد خط�أ قانون بيع وايجار أموال الدولة
رقم  13لسنة 2013
 / 2والصحي�ح قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم
 21لسنة  2013لذا اقتىض التنويه
�������������������������������������������
جمهورية العراق
مجل�س القض�اء األعىل رئاس�ة اس�تئنافه واس�ط
االتحادية
محكمة بداءة الكوت
العدد/2576 :ب2021/
التاريخ2022/12/22 :
املوضوع/اعالن بيع عقار باملزايده
املدعيني (الدائن)( /صالح و س�ومة و ش�نيار اوالد
هادي جكنود)
املدعى علي�ه (املدين) �1 //جبار و ع�ادل و رائد و
ثرية اوالد هادي جكنود و عيل و حيدر و اثري و وفاء
و ش�يماء و لق�اء و نغم و دم�وع اوالد دينار هادي
و محم�د و ك�رار و ابراهي�م و عيل و تق�وى و ايات
اوالد عب�ود ه�ادي و فطومة عبد الحس�ني يوس�ف
اصاله عن نفس�ها و حس�ب و صايتها عل اطفالها
القارصي�ن (كاظم و طيب�ة اوالد عبود هادي) مدير
عام رعاية القارصين اضافة لوظيفته
تنفي�ذا لق�رار الحك�م الص�ادر م�ن ه�ذه املحكمة
بالع�دد / 2576ب 2021/واملتضم�ن اعالن املزايده
الزالة ش�يوع العقار املرقم (694/1م  45ام حالنه)
وتوزيع صايف الثمن بني الرشكاء كال حس�ب سهامه
0فقد تقرار االعالن عن بيعه باملزايده العلنيه خالل
( )30يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش يف صحيفتني
محليت�ني فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه
املحكمة مس�تصحبني معه�م التامين�ات القانونيه
البالغ�ه  %10م�ن القيم�ه التقديري�ه للعق�ار بصك
ممن�وع اىل(محكم�ة ب�داة الكوت ) وس�وف تجري
املزايدة يف اليوم االخري الساعه الثانية عرش ضهرا وذا
صادف اليوم االخري عطلة رسمية فيعترب اليوم الذي
يليه من الدوام الرس�مي موع�دا للمزايده و يتحمل
من ترسو عليه املزايدة أجور االعالن واملزايده .
القايض
محمد حران الرساي
مواصفات العقار
جنس�ه /:قطعه س�كنية مش�يد عليها بتلو رفت و
مح�الت عدد  2تج�اوز و تقع يف ش�ارع فرعي فيها
خدم�ات املاء و الكهرباء و التبليط و تقع يف منطقة
زين القوس  /كوت
املساحه 200 /:م2
الشاغل  /:ال يوجد
القيمة التقديرية  40,000,000 /:مليون دينار

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة لشؤون الرشطة
مديرية رشطة محافظة صالح الدين
مديرية شؤون البنى التحتية
شعبة املستودعات االلية والفنية
العدد  / 26 :ب 834 /
التاريخ 2021 / 12 / 15 :
املوضوع  /تعليق حكم غيابي
كتاب قسم الشؤون القانونية ذي العدد م6612 / 2
يف  2021 / 12 / 7واملش�ار في�ه اىل كت�اب محكمة
ق�وى االمن الداخيل املنطقة الثانية ذي العدد دعاوي
 13246يف  2021 / 11 / 11يرجى نرش تعليق الحكم
الغياب�ي الخ�اص باملتهم اله�ارب النقي�ب ( صالح
عبد الحس�ن فرهود مرشي الع�زاوي ) يف جريدتكم
الرسمية وتزويدنا بنسخة من النرش .
العميد
مدير شعبة املستودعات االلية والفنية
�������������������������������������������
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد  /الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد  /الرصافة
العدد 21913 :
التاريخ 2021 / 12 / 6 :
اعالن
قدم املواطن ( احم�د عباس كاطع ) دعوى قضائية
لتبديل ( لقب ) وجعله ( العكييل ) بدال من ( الجبوري
) فم�ن لديه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل (
 ) 15خمس�ة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه
س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام
امل�ادة (  ) 22من قان�ون البطاقة الوطنية رقم ( ) 3
لس�نة  2016املعدل عىل ان يكون النرش باس�م مدير
الجنسية املحرم .
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة
�������������������������������������������
وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد  /الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد  /الرصافة
العدد 21908 :
التاريخ 2021 / 12 / 6 :
اعالن
ق�دم املواط�ن ( ع�ز الدين عب�اس كاط�ع ) دعوى
قضائية لتبديل ( لقب ) وجعله ( العكييل ) بدال من (
الجبوري ) فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية
خ�الل (  ) 15خمس�ة ع�رش يوما م�ن تاريخ النرش
وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية بطلبه استنادا
اىل اح�كام املادة (  ) 22م�ن قانون البطاقة الوطنية
رق�م (  ) 3لس�نة  2016املعدل ع�ىل ان يكون النرش
باسم مدير الجنسية املحرم .
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة

5

اعالنات

العدد ( )2526االثنين  10كانون الثاني 2022

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثالث ( )6والصادر يف 2022/1/5

تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة
ملكيتها اىل مديرية بلدية تلكيف وفقا الحكام القانون ( )21لسنة ()2013
وبطريقة املزايدة العلنيية فعىل الراغبن بااليجار مراجعة مديرية بلدية
تلكيف وخالل مدة ( )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف
مستصحبن معهم التامينات القانونية البالغة ( )%50من القيمة املقدرة
وسيتجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر البلدية ويتحمل
من ترسيو علييه املزايدة اجور نيرش االعالن واملصارييف االخرى عىل ان
يقوم بتسيديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة
(ثالثيون يوم) من تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املسيتاجر
نياكال ويعياد االعالن عين تأجر امللك وعىل حسياب النياكل وتحمله فرق
البدلين وكافة املصارييف االخرى املرتتبية عىل ذلك اضافية اىل مصادرة
اماناته وعدم السيماح ليه بالدخول باملزايدة مجددا وسيتكون املزايدة يف
يوم االربعاء املصادف  2022/2/9يف مديرية بلدية تلكيف الساعة الثانية
عرش ظهرا
ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسيمية او اي ظرف يحول
دون اقامية املزايدة يف املوعيد واملكان املذكور تؤجل املزاييدة اىل يوم عمل
الذي يليه يف نفس املوقع اعاله
*مالحظة  /مدة االيجار سنة واحدة فقط
ت

نوع الملك ورقمه

المشيد على القطعة المرقمة
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معرض سيارات

 34/26م 1قبر مريم

اىل الرشيك  /زهري حمادي صالح اقتىض حضورك
اىل مقر بلديية النجف لغرض اصيدار إجازة البناء
للعقيار املرقيم ( )3 / 48181حيي النيداء خيالل
ميدة عرشة أييام وبخالفه سييتم اصيدار االجازة
دون حضورك طالب االجازة  /مكي عبد الحسين
مزهر.
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسية محكمية اسيتئناف بغيداد الرصافية
االتحادية
دار القضاء يف الشعب
محكمة االحوال الشخصية يف الشعب
العدد 1824 :
تاريخ 2021 / 2 / 9 :
م  /اعالن
املدعو  /ياس جاسم محمد
بنياءا عيىل الطليب املقدم مين قبل السييد ( عبري
رضا سيلمان ) الذي يروم نصبيه قيما عليك وذلك
لخروجيك من الدار بتاريخ  2017 / 2 / 2ولم تعد
اىل االن وملجهوليية محيل اقامتيك اقتيىض تبليغك
اعالنا بالصحف املحلية وعند عدم حضورك او من
ينوب عنك قانونا سوف ينصب قيما عليك .
القايض
فالح عبد الغني العبادي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد  / 1 :ش 2022 /
التاريخ 2022 / 1 / 9 :
م  /تبليغ املدعى عليه ( ثامر حسن ثامر )
اقامت املدعية ( غفران اسيماعيل طيه ) الدعوى
الرشعيية املرقمية  / 1ش  2022 /والتيي تطليب
فيهيا دعوتك للمرافعية والحكيم بالتفريق للهجر
وملجهوليية محيل اقامتك حسيب اشيعار املختار
واملرفيق بكتياب مركيز رشطية عزيز بليد بالعدد
 68يف  2022 / 1 / 5ليذا تقيرر تبليغيك بواسيطة
صحيفتن محليتن رسيميتن للحضور امام هذه
املحكمة بتاريخ  2022 / 1 / 16السياعة التاسعة
صباحيا وعند عيدم حضورك او ارسيال من ينوب
عنيك قانونا سيوف تجيري املرافعة بحقيك غيابا
وعلنا وفق القانون .
القايض
حازم محمد احمد
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن
قدم املواطن ( رياض عبد الحسن عنيد ) الدعوى
لتبدييل ( اللقيب ) وجعليه ( الكنانيي ) بيدال من
( الكتانيي ) فمين لدييه حيق االعيرتاض عىل ذلك
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسية
عيرش يوما وفيق امليادة  22مين قانيون البطاقة
املوحدة رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام

املهندس
رعد عيل نجم
مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

اعالن
قدميت املواطنة ( علييه دريول محميد ) الدعوى
لتبدييل ( اسيم ) وجعله ( عليياء ) بدال من ( عليه
) فمن لديه حيق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق
املادة  22من قانون البطاقة املوحدة رقم  3لسينة
. 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن
قدم املواطن ( عبد الجبار رسيول حمود ) الدعوى
لتبدييل ( اسيم ) وجعليه ( رضا ) بدال مين ( عبد
الجبار ) فمن لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما
وفيق املادة  22من قانيون البطاقة املوحدة رقم 3
لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
اعالن
قيدم املواطين ( غيازي كاطيع خليفيه ) الدعوى
لتبديل ( اسيم ابنته ) وجعله (فاطمه ) بدال من (
مييالد ) فمن لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما
وفيق املادة  22من قانيون البطاقة املوحدة رقم 3
لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان
فقد مني باج دخول لرشكة اسييا سييل باسيم /
زياد عبد الرزاق محمود – فمن يعثر عليه تسليمه
اىل جهة االصدار .
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/431 :ج2022/2
التاريخ 2022/1/9 :
اعالن
اىل املتهيم الهيارب  /مصطفيى هاشيم هيادي
الجزائري
حييث انيك متهيم يف الدعيوى املرقمية (/431
ج )2022/2والخاصة باملشيتكي (حسين كاظم
مرجيون علوان) وفق احكام املادة  456من قانون
العقوبات وملجهولية محل اقامتك حسيب االشعار
املرفيق يف ثنايا هذه الدعيوى عليه قررت املحكمة
تبليغيك اعالنيا يف صحيفتين محليتين يوميتن
رسميتن يف الصفحات االوىل منها بوجوب الحضور
امام هذه املحكمة يف موعد املحاكمة املصادف يوم
 2022/2/21وعنيد عدم حضورك سيوف تجري
محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة
العدد /539 /ب2021/
التاريخ 2021/12/21
اعالن
اىل املدعى عليهما  /حسين ورة عبث عبود هادي
عرب اضافة اىل تركه مورثه
تبليغ حكم غيابي
اصيدرت هيذه املحكمية بتارييخ 2021/11/30
قرارهيا املرقيم /539ب 2021/واملتضمن تجديد
القيوة التنفيذيية للحكيم الصيادر منهيا بالعيدد
/38ب 1987/يف  1987/12/31وتحميلكميا
الرسيوم واملصارييف واتعاب املحامياة وبالنظر
ملجهوليية محيل اقامتكميا حسيب رشح القائيم
بالتبليغ واشعار مختار املنطقة لذا اقتىض تبليغك
بصحيفتن رسميتن محليتن ولك حق االعرتاض
عيىل الحكيم الغيابي خيالل عرشة ايام مين اليوم
التيايل لنيرش هذا االعيالن وبخالفه تنتهيي الفرتة
املحددة لالعرتاض عىل الحكم الغيابي
القايض
عيل حميد الحيدري
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح النجف
العدد/22 :ا/ج نزاهة 2020/
التاريخ 2022/1/9 :
اعالن
اىل املتهم الهارب  /فائد كاظم نون
حييث انيك متهيم يف الدعيوى املرقمية (/22ا/ج
نزاهة  2020/والخاصة باملشيتكي (مطار النجف
) وفيق احيكام املادة  341مين قانيون العقوبات
وملجهولية محل اقامتك حسيب االشيعار املرفق يف
ثنايا هيذه الدعيوى عليه قررت املحكمية تبليغك
اعالنيا يف صحيفتن محليتن يوميتن رسيميتن
يف الصفحيات االوىل منهيا بوجيوب الحضور امام
هيذه املحكمية يف موعيد املحاكمة املصيادف يوم
 2022/2/20وعنيد عدم حضورك سيوف تجري
محاكمتك غيابيا وعلنا حسب االصول
القايض
رعد رزاق التميمي
ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /بال /وفاة 2021/
التاريخ 2021/12/30
قدم املدعو /عيل عبد الحسن حمزة
طلبيا يروم فيه الحصول عىل حجة وفاة للمدعية
( زهيراء عييل عبيد الحسين ) عيىل انهيا توفيت
بتارييخ  2001/2/3فمين تتوفر لدييه املعلومات
عن املدعوة زهراء عيل عبد الحسين عليه مراجعة
املحكمية خالل مدة اقصاها عيرشة اام من تاريخ
النرش وبخالفه سيتم اصدار الحجة
القايض
عيل لفته جادر

www.almustakbalpaper.net
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /7385ب2021/1
التاريخ 2022/1/3
اعالن
اىل  /املدعى عليه (ميثم عامر عبد الكاظم)
اقام املدعي عيل حميد عبد الحسين الدعوى
البدائيية املرقمية اعياله والتي يطليب فيها
الحكيم بالزاميك بتاديتك للمدعيي اعاله ما
بذمتيك له مبلغا مقيداره اثنى عرش مليون
دينار بموجب وصل االمانة
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح
املبليغ القضائيي يف محكمة بيداءة الكوفة
واشعار مختار مزارع حي ميسان  13ي 14
حيدر رزاق الكالبي لذا قررت هذه املحكمة
تبليغك اعالنيا بصحيفتن محليتن يوميتن
للحضيور يف موعد املرافعية املصادف يف يوم
 2022/1/19السياعة التاسيعة صباحيا
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك
سيوف تجيري املرافعة بحقيك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
عامر حسن حمزة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /9082ش2021/4
التاريخ 2022/1/9
اعالن
اىل  /املدعى عليها (شهد سعيد ناجي)
اصيدرت هيذه املحكمية قرارهيا بالدعوى
املرقمية /9082ش 2021/4يف 2022/1/9
غيابيا بحقك والقايض بنشوز املدعى عليها
شهد سعيد ناجي زوجة املدعي احمد حسن
عميران وملجهوليية محل اقامتك وحسيب
رشح القائيم بالتبليغ واشيعار مختار حي
السيالم  /النجيف قررت املحكمية تبليغك
بالقيرار بواسيطة صحيفتين محليتين
يوميتين وليك حيق االعيرتاض عيىل القرار
الغيابيي خيالل امليدة القانونيية وبعكسيه
يكتسب القرار الدرجة القطعية
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/3294 :
التاريخ 2021/12/12 :
اعالن
املنفذ عليه  /املدين  /صفاء محمود سالم
لقد تحقيق لهذه املديرية مين انك مجهول
محيل االقامية ولييس ليك موطن دائيم او
مؤقت او مختار يمكين اجراء التبليغ عليه
واستنادا للمادة  27من قانون التنفيذ تقرر
تبليغيك اعالنيا بالحضور يف مديريية تنفيذ
النجف خالل خمسة عرش يوم تبدأ من اليوم
التيايل للنيرش ملبيارشة املعاميالت التنفيذية
بحضورك ويف حالة عدم حضورك سيتبارش
هذه املديريية باجراء التنفييذ الجربي وفق
القانون
املنفذ العدل
احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحيرر قرار الحكيم بالعدد 3294
واملتضمن الزام املدين صفاء محمود سيالم
بتاديتيه مبليغ قيدره ثمانية ماليين دينار
عراقي لصالح الدائن حسن جليل حمد
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3463ب2021/1
التاريخ 2022/1/9
اعالن
اىل  /املدعى عليه (حسن نعمه هادي شرب)
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /3463
ب 2021/ 1يف  2021/10/31واملتضمين
الحكم بازالة شييوع العقار تسلسيل 280
بيراق بيعا وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء
كال حسيب سيهامه يف العقيار ولثبيوت
مجهولية محل اقامتكم حسيب رشح املبلغ
القضائي يف محكمة بداءة الرميثة واشيعار
مختيار الجالبطة القرويبي شياكر دعبول
عزيز مختار البو حسان الحجاج لذا تقرر
تبليغيك اعالنيا بالقرار املذكيور بصحيفتن
محليتن يوميتن ولك حق الطعن عىل القرار
املذكيور خالل امليدة القانونيية بكافة طرق
الطعن املقررة وبعكسيه سيكتسيب القرار
املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عامر حسن حمزة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3464ب2021/1
التاريخ 2022/1/9
اعالن
اىل  /املدعيى عليهيم (احمد منهياج هادي
ومي هيادي موىس وحسين محمد سيعيد
وحسن محمد هادي )
اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم /3464
ب 2021/ 1يف  2021/10/31واملتضمين
الحكم بازالة شييوع العقار تسلسل 3374
بيراق بيعا وتوزيع صايف الثمن عىل الرشكاء
كال حسيب سيهامه يف العقيار ولثبيوت
مجهولية محل اقامتكم حسيب رشح املبلغ
القضائيي واشيعار مختار الجدييدة الثانية
حيدر عيداي العيسياوي لذا تقيرر تبليغكم
اعالنا بالقرار املذكيور بصحيفتن محليتن
يوميتين ولك حق الطعن عىل القرار املذكور
خالل امليدة القانونيية بكافة طيرق الطعن
املقررة وبعكسه سيكتسيب القرار املذكور
درجة البتات وفق االصول
القايض
عامر حسن حمزة
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
فقدان
فقد مني الكي كارت باسيم املنتسب للحشد
الشيعبي باسيم  /طالل زياد طيالل – فمن
يعثر عليه تسليمه اىل جهة االصدار .

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3464ب2021/1
التاريخ 2022/1/9
اعالن
اىل  /املدعى عليه (حسن نعمه هادي)
اصيدرت هذه املحكمة قرارهيا املرقم /3464
ب 2021/ 1يف  2021/10/31واملتضمين
الحكيم بازالة شييوع العقار تسلسيل 3374
بيراق بيعا وتوزييع صايف الثمن عيىل الرشكاء
كال حسب سهامه يف العقار ولثبوت مجهولية
محيل اقامتكم حسيب رشح املبليغ القضائي
يف محكمية بيداءة الرميثية واشيعار مختيار
الجالبطة القرويبي شاكر دعبول عزيز مختار
البو حسيان الحجاج لذا تقيرر تبليغك اعالنا
بالقرار املذكيور بصحيفتن محليتن يوميتن
ولك حق الطعن عيىل القرار املذكور خالل املدة
القانونية بكافة طرق الطعن املقررة وبعكسه
سيكتسيب القرار املذكور درجية البتات وفق
االصول
القايض
عامر حسن حمزة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /3463ب2021/1
التاريخ 2022/1/9
اعالن
اىل  /املدعيى عليهم (احمد منهاج هادي ومي
هادي موىس وحسين محمد سيعيد وحسين
محمد هادي )
اصيدرت هذه املحكمة قرارهيا املرقم /3463
ب 2021/ 1يف  2021/10/31واملتضمين
الحكم بازالة شيوع العقار تسلسل  280براق
بيعيا وتوزيع صيايف الثمن عىل اليرشكاء كال
حسيب سيهامه يف العقار ولثبيوت مجهولية
محيل اقامتكم حسيب رشح املبليغ القضائي
واشيعار مختيار الجديدة الثانيية حيدر عداي
العيسياوي ليذا تقيرر تبليغكم اعالنيا بالقرار
املذكور بصحيفتن محليتن يوميتن ولك حق
الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة القانونية
بكافة طرق الطعن املقررة وبعكسه سيكتسب
القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض
عامر حسن حمزة

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة الرميثة
العدد /291ب2021/
التاريخ 2021/10/26
بنياءا عيىل القرار الصيادر من محكمية بداءة
الرميثية بالعيدد /291ب 2021/وامليؤرخ يف
 2021/4/6واملكتسب الدرجة القطعية والذي
يقيض بازالة شييوع العقار املرقم  105محلة
الغربيي ليذا تقرر االعيالن عن بيعيه يف املايدة
العلنية يف صحيفتن محليتن يوميتن واسعتي
االنتشار ويتم لصق نسخة من االعالن يف لوحة
االعالنيات ونسيخة يف موقيع العقار اسيتنادا
الحكام املادة  95اوال من قانون التنفيذ املعدلة
بالقانون رقم  13لسنة  2019املنشور بالوقائع
العراقيية املرقمية  4553يف  2019/9/2وملدة
ثالثيون يوميا اعتبارا من الييوم الثاني لتاريخ
النرش فعىل الراغبن بالرشاء مراجعة محكمة
بيداءة الرميثة يف تميام السياعة الثانية عرش
ظهرا مسيتصحبن معهم التامينات القانونية
البالغية  %10من القيمة املقيدرة للعقار املرقم
اعياله ان ليم يكونيوا مين اليرشكاء علما ان
القيمة التقديرية للعقيار بمبغ اجمايل وقدره
 95,000,000خمسية وتسيعون مليون دينار
وعند انتهياء املدة املذكورة سيتجري االحالة
القطعية وفقيا لالصول القانونية مع العلم ان
الدفع نقدا والداللية عىل املشيرتي واذا صادف
ييوم املزايدة عطلة رسيمية فيكون اليوم الذي
يليه موعدا للمزايدة
القايض
رحيم عبد الحسن عاشور
اوصاف املحرر :
 1ي ان العقيار املرقيم  105محلية الغربيي
مسياحته اعلموميية  1اوليك و  59,97ميرت
يقيع يف مدينية الرميثة وهي منطقة سيكنية
تجاريية ويقع داخل شيارع فرعي كبري مطل
عىل الشارع الرئيس وهو شارع تجاري يقع يف
مركز مدينة الرميثة وهو عبارة عن دار سيكن
تحتوي عيىل طابقن الطابيق االريض يحتوي
عىل اسيتقبال وغرفة نيوم ومطبيخ وكليدور
وحميام ومرافق صحية وسيلم والطابق االول
ويشيمل عىل غرفتي نوم وحمام وهول وسلم
والعقار مشيد من الطابوق الكونكريت املسلح
ودرجة البناء متوسطة وان الجدران الخارجية
للدار مطليية باالصباغ النثر كميا يحتوي عىل
طارمية كونكريتية كما انه يحتوي عىل باب يف
واجهة عىل باب يف واجهة الدار والعقار مجهز
باملاء والكهرباء وصالح للسكن
 2ي ان العقار مشيغول من قبل املدعى عليهما
عيل عبد الحسين عبود وبشيار عبد الحسين
عبود وافراد عائليتهما وقد بينا املدعى عليهما
بان لديهما الرغبة يف البقاء يف العقار بعد بيعه
بصفة مستاجرين يف حالة بيعه للغري

يييييييييييييييييييييييييييييييييييي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 266 / 46 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :النصيفه
الجنيس :ارض اليدار ميع بنائهيا املفيرزة اىل
دارين
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة 3.58.80 :
املشتمالت  :غرفة وصالة واستقبال وصحيات
ومطبخ يف االريض وغرفتن يف الطابق العلوي
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مقدار البيع :
سيتبيع دائرة التسجيل العقاري يف الشامية يف
املزاييدة العلنية العقار املوصيوف اعاله العائد
للراهين (وحيده كشياش كاظيم) لقاء طلب
الدائن املرتهين ( املرف الصناعيي) البالغ (
 ) 11500000عيدى الفوائد واملصاريف احدى
عيرش ملييون وخمسيمائة اليف دينيارا ً فعىل
الراغب يف االشيرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة
خالل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم التايل لتاريخ
نيرش هذا االعيالن مسيتصحبا ً معيه تأمينات
قانونيية نقدية او كفالية مرفية ال تقل عن
 %10مين القيمة املقيدرة للمبيع البالغة ( )
وان املزايدة ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً من
اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف الشامية

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 15 / 368 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :الرغيلة
الجنس :عرصة
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  200 :م2
املشتمالت :
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مقدار البيع :
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الشامية يف
املزايدة العلنية العقار املوصوف اعاله العائد
للراهن (كرار عيل عبد الحسين) لقاء طلب
الدائين املرتهن ( امليرف الصناعي) البالغ
(  ) 7000000عيدى الفوائيد واملصارييف
سبعة مالين دينارا ً فعىل الراغب يف االشرتاك
فيهيا مراجعة هذه الدائرة خالل ( )30يوما ً
اعتبيارا ً مين اليوم التيايل لتارييخ نرش هذا
االعالن مسيتصحبا ً معه تأمينيات قانونية
نقديية او كفالية مرفيية ال تقل عن %10
مين القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )وان
املزايدة سيتجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً من
اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف الشامية
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
اعالن بيع عقار
التسلسيل او رقم القطعة  15 / 164 :م21
الرغيلة
املحلة او رقم واسم املقاطعة :
الجنس :عرصة
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  200 :م2
املشتمالت :
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مقدار البيع :
سيتبيع دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
يف املزاييدة العلنيية العقار املوصيوف اعاله
العائد للراهن (عالء حسن جواد) لقاء طلب
الدائين املرتهن ( امليرف الصناعي) البالغ
(  ) 11000000عيدى الفوائيد واملصارييف
احيدى عرش ملييون دينارا ً فعيىل الراغب يف
االشيرتاك فيها مراجعة هيذه الدائرة خالل
( )30يوميا ً اعتبيارا ً من اليوم التيايل لتاريخ
نرش هيذا االعالن مسيتصحبا ً معه تأمينات
قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن
 %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )
وان املزايدة سيتجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً
من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف الشامية
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار
التسلسيل او رقيم القطعية 2 / 15529 :
االشرتاكي
املحلة او رقم واسم املقاطعة :
الجنس :دار
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  225 :م2
املشيتمالت  :صالية مطبخ اسيتقبال غرفه
طابق االول غرفتن طابق الثاني  +صحيات
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مقدار البيع :
سيتبيع دائرة التسيجيل العقاري يف النجف
الثانيية يف املزايدة العلنيية العقار املوصوف
اعياله العائيد للراهين (عيادل منعيم عبيد
الحسن ) لقاء طلب الدائن املرتهن ( مرف
املنصور لألسيتثمار) البالغ ( 170769000
) مائة وسيبعون مليون وسبعمائة وتسعة
وسيتون الف دينارا ً فعىل الراغب يف االشرتاك
فيهيا مراجعية هيذه الدائيرة خيالل ()30
يوميا ً اعتبيارا ً من الييوم التيايل لتاريخ نرش
هيذا االعيالن مسيتصحبا ً معيه تأمينيات
قانونيية نقديية او كفالة مرفيية ال تقل
عن  %10من القيمة املقيدرة للمبيع البالغة
(  )250000000مائتان وخمسيون مليون
دينارا ً وان املزايدة سيتجرى يف الساعة ()12
ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية
يييييييييييييييييييييييييييييييييييي
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش228 /
التاريخ 2022/1/9
اعالن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املسيتدعي
(عيل ياسن عربه ) طلبا لغرض تبديل لقبه
وجعله ( املوسوي) بدل من ( العبودي) فمن
لدييه اعرتاض مراجعة هيذه املديرية خالل
مده اقصاها (خمسية عرش يوم) وبعكسه
سيوف تنظر هذه املديريية يف الدعوى وفق
احيكام امليادة ( )22مين قانيون البطاقية
الوطنيية رقم  3لسينة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

6

الثقافية

العدد ( )2526االثنين  10كانون الثاني 2022

فريد الزاهي
كانت بصمة ميش�يل فوك�و يف العالم
العرب�ي من الك�ر واإلبه�ار بحيث ال
يعادله�ا فكر ًي�ا إال حضور س�ارتر يف
أذهان وممارس�ات مثقفي�ه وقرائه.
ومع أن سارتر كان من أوائل املهاجمني
لفوكو يف أواس�ط الس�تينيات ،فإنهما
يف الحقيقة ،ومع مرور الوقت ،س�وف
يلتقي�ان يف الكثري م�ن التصورات .بل
ل�ن نبالغ إذا قلنا إن مصري فكر فوكو،
مثل�ه يف ذل�ك مث�ل س�ارتر ،س�يكون
مروره كسحابة صيف يف ثقافة عاملنا
العربي ،من غ�ري أن يكون لهما أتباع،
مث�ل م�ا كان ح�ال هيج�ل وماركس
وألتوسري وبارت ً
مثل .فلقد حظيا م ًعا
بالرتجم�ة إىل العربية ،ربم�ا أكثر من
غريهما ،م�ن غري أن يحظي�ا بالتمثل
الذي حظي به بارت ودريدا ،ما يدفعنا
إىل التساؤل عن عوائق ومسوغات هذا
الوضع.
املفكر امللغز والزئبقي
ت�رك فوكو وراءه من اآلث�ار أكثر مما
ترك�ه مع�ارصوه ،هو املثق�ف املفكر
الباحث الذي انخرط يف كافة الرصاعات
وتدخل يف أغلب القضايا التي وس�مت
النص�ف الثان�ي من الق�رن العرشين.
فه�و ينتمي إىل جيل كان وراء تحوالت
كب�رية يف مج�ال العل�وم االجتماعي�ة
(بورديو) والفلس�فة (دول�وز ،دريدا)
وبش�كل جذري غري مشهود .وبالرغم
من أنه من أكثر املفكرين الذي تعرضوا
للنق�د ،وأكثره�م تطوي�رًا ملواقف�ه -
خاص�ة يف املرحل�ة األخ�رية التي يبدو
أنه تخىل فيه�ا عن موت الذات -sujet
إال أنه يف اآلن نفس�ه ظل مور ًدا ألغلب
االتجاهات الجديدة يف العلوم اإلنسانية
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ميشيل فوكو احلارض الغائب يف الفكر العريب املعارص
يف الغ�رب .باملقاب�ل ،وبالرغ�م مم�ا
حظيت به مؤلفاته من ترجمة وتداول
وتحلي�ل يف العال�م العرب�ي ،إال أنن�ا ال
نعثر له عىل آثار عميقة لدى املفكرين
واملثقفني العرب ،بل إن أصحاب النقد
الثقايف والنقد الجن�دري وغريهما من
«التيارات» ،يف صورتها العربية ،ال يبدو
أنه�ا تحيل له وال ملفاهيمه وتحليلته،
وإنم�ا باألح�رى لتأويلت�ه األمريكية
املبسطة وللمزائج التي خلقتها.
ليس من قبيل الصدفة أن يكون فوكو،
ً
انتقاال بني
من بني معارصيه ،األكث�ر
ً
تعرضا للنقد.
املباحث ،ومن ثم األكثر
فهو فيلس�وف من غري أن يكون كذلك
(الكلم�ات واألش�ياء) وه�و م�ؤرخ
لألف�كار (حفري�ات املعرف�ة) ،وه�و
مؤرخ وعالم نف�س (تاريخ الجنون)،
وه�و فوق ه�ذا وذاك رج�ل مناضل يف
كافة الجبهات ،بما يذكرنا بشكل كري
بشخصية سارتر .بيد أن املفكر ال يزال
لحد اليوم يبهر بتحوالته .فبالرغم من
أن�ه أوىص أال ُينرش له نص بعد وفاته،
ستكشف املنش�ورات التي تلت رحيله
ع�ن منظ�ورات جدي�دة وموضوعات
أج ّد ،بحيث يصعب عىل أي شخص أن
يجمع�ه يف كلية متجانس�ة .نصوصه
كم�ا «تخصصات�ه» تق�ف يف وجه كل
محاولة ش�املة لإلمس�اك به .لذا فإن
ما نق�ف عليه ه�و الحقيق�ة التالية:
نصوصه ُيستشهد بها بكثرة ،وبوفرة
ال تنب�ئ دومً ا ب�إدراك عميق لش�جرة
فكره .إنه الخلفية التي تقف عنيدة يف
وجه التأويل واالستعمال.
م�ع ذلك ،وربما بس�بب ذل�ك ،أضحى
فوكو مص�درًا خص ًبا لكاف�ة التيارات
الفكري�ة الجديدة ألن فك�ره «ما بعد
الحداثي» ،ذا الطابع املش�اغب ،املهتم

بالهوام�ش ،اليق�ظ تج�اه تح�والت
الس�لطة وتحوالت املعرف�ة ،يبيح ذلك
ويمنحه أسسه الفكرية .فهو بتحليله
للتاريخ (تاري�خ الجنون وأركيولوجيا
املعرف�ة) يمن�ح األرضي�ة الخصب�ة
لتحلي�ل الح�ارض املس�تقبل .يف ه�ذا
الس�ياق ،يمك�ن اعتب�ار مفهومه عن
«املثقف الخص�ويص» l’intellectuel
« spécifiqueقطيع�ة» م�ع مفه�وم
«املثقف العضوي» الذي كان شائ ًعا يف
تل�ك الفرتة التي هيمن�ت فيها املعرفة
السياسية املاركسية .يجد هذا املفهوم
جذوره يف نقاش بني فوكو وجيل دولوز
ع�ن «املثقف والس�لطة» ع�ام ،1977
ً
الحقا .هذا املفهوم
ليتبلور بشكل كامل

كان يخص حينه�ا التحول من الدفاع
عن الطبق�ة العاملة التي ترجزت ،إىل
الدفاع عن الكتل االجتماعية الهامشية
الجديدة كاملهاجرين والسجناء ونزالء
املستش�فيات العقلي�ة وغريه�م م�ن
املثليني والتحولني جنس ًيا.
فوكو وأفق الحارض
ً
محقا حني
ه�ل كان ريجيس دوبري�ه
ق�ال بأن فوك�و ،القل�م األكث�ر تمر ًدا
ً
«فيلس�وفا
واألكث�ر انقلبي�ة ،قد غدا
رس�م ًيا»؟ أال ينطب�ق ه�ذا الحال عىل
ريجي�س دوبري�ه نفس�ه ،وبش�كل
أك�ر وأوْجه؟ ّ
لعل عودة فوكو ملس�ألة
الذات ،وتش�كيكه يف الطبق�ة العاملة

املترج�زة ،واهتمام�ه باملهمش�ني
وبالروليتاري�ا الرث�ة ،ومنح�اه النيو
لي�رايل كان حاف ًزا عىل ه�ذا التصنيف
املجح�ف .بيد أن األكي�د أن هذا املفكر
املش�اغب ،الذي بدأ بنيو ًيا ،يدعو لفكر
نس�قي ،س�وف ّ
ينظر ملا بع�د الحداثة
ويجاوز عقلنيته�ا الصارمة ،ويفكك
كافة الثنائيات امليتافيزيقية ،ويصوغ
فكرًا لحارض متنام باستمرار.
إذا كان فوك�و ق�د س�اهم يف تحري�ر
املثقف�ني الع�رب م�ن املاركس�ية
الدوغمائي�ة ،كم�ا م�ن رصام�ة
العقلني�ة البنيوي�ة ،فف�ي الحقيق�ة
ظ�ل الطاب�ع األركيولوج�ي لفك�ره
ّ
األش�د عرسًا ع�ىل التمث�ل والتوظيف.
فهو يف قراءت�ه لتاريخ الذات والجنس
ل�دى اإلغري�ق ولحفري�ات الس�لطة
واملعرف�ة كان يدع�و إىل بن�اء تص�ور
مع�ريف ينبني ع�ىل مواجه�ة الحارض
بتمل�ك ماضي�ه .وه�و يف ذل�ك ،وكما
ٌ
تلميذ لنيتش�ه وهايدغر،
يعرتف بهذا،
اللذين أرس�يا تصوراتهما الفلس�فية
ع�ىل إعادة قراءة ال�رتاث بمنظور غري
تاريخان�ي .لقد ظل مفهوم الس�لطة
الفوك�وي ً
أيضا مفهومً �ا ضباب ًيا لدى
املثقف�ني العرب .فهو مفه�وم متعدد
االتجاه�ات ،عك�س مفهوم الس�لطة
املارك�ي يف تنويعات�ه املتع�ددة التي
تبلورت بع�د ماركس .وهو لدى فوكو
يخرتق التاريخ كما معطيات الحارض،
ويتلون بهوامش املجتمع .إنه مفهوم
تش�جريي س�وف يصط�دم بعقلنية
الفكر العربي ومرجعياته .فالس�لطة
لدى فوكو ترتبط باملعرفة« :ليس ثمة
علقة س�لطة من غري تش�كل مرتابط
لحق�ل معرف�ة معني ،وال م�ن معرفة
ال تف�رتض وال تش�كل يف اآلن نفس�ه

علئق س�لطة» .وهو تعال�ق يمنحها
صف�ة اجتماعي�ة .فليس ثم�ة طبقة
اجتماعي�ة محظوظة تملك الس�لطة،
وإنم�ا تنج�م الس�لطة يف الواق�ع عن
س�ريورات عديدة مركبة م�ن التفاعل
بني األفراد .ومن ثم فالسلطة موجودة
ً
فاعل .وهذا املفهوم
يف كل يشء وجو ًدا
املركب للس�لطة يبدو لألسف أنه كان
غ�ري ملئ�م للحق�ل املع�ريف العربي يف
السبعينيات والثمانينيات نظرًا لطابعه
املتعدد والعاب�ر لألفراد والطبقات .يف
هذا السياق ،لن نعثر لدى قرائنا العرب
للرتاث من املغرب إال عىل ش�ذرات من
فكر فوك�و .فل الجاب�ري وال العروي
وال محمد أركون وال غريهم يبدو أنهم
وجدوا فيه ولديه م�ا يعضد تحاليلهم
للم�وروث العرب�ي اإلس�لمي .ب�ل إن
الخطيب�ي نفس�ه ال يحي�ل علي�ه أب ًدا
بالرغم من أنه ع�ارصه ،وبالرغم من
أن بع�ض مواقفهم�ا الفكري�ة تب�دو
متوافقة .بيد أن العودة لفوكو س�وف
تت�م بش�كل م�وارب وبش�كل بعْدي.
فح�ني أبان�ت تصورات�ه العميقة عن
خصوبته�ا يف م�ا ُيع�رف بالدراس�ات
الثقافي�ة وم�ا بع�د الكولونيالي�ة
والجندرية ،س�وف تتم إعادة االعتبار
لفوكو بشكل ضمني .وإذا كانت هذه
ً
أتباعا يف
الدراس�ات قد بدأت تجد له�ا
فضاء الثقاف�ة العربية املعارصة ،كما
يف جامعاته�ا وأبحاثه�ا األكاديمي�ة،
فإن طابعه�ا الهجني واملرك�ب نظر ًيا
ومنهج ًي�ا ،جعل فكر فوكو ،ينصهر يف
مزيج من التصورات تبدو أحيانا بعيدة
عن مفاهيمه األساس (األركيولوجيا،
املعرفة ،السلطة ،الهوامش.)...
تلكم ه�ي مصائر التح�والت الفكرية
املع�ارصة يف إش�عاعها وخبْوه�ا.

فالتوجه�ات الفكري�ة «الثوري�ة»
املع�ارصة الت�ي ب�دأت يف الغ�رب منذ
نهاي�ات الق�رن التاس�ع ع�رش (م�ع
مارك�س ،نيتش�ه ،فروي�د ،هايدغ�ر،
س�ارتر ،فوك�و ،ألتوس�ري ،دري�دا
وغريه�م) ،تعي�ش حياته�ا الرصيحة
مل�دة معين�ة ق�د تط�ول أو تق�رص،
لتندم�ج يف مزائ�ج جدي�دة تمن�ح لها
حياة مغايرة .لكن هذه املصائر تكون
ذات إيق�اع مغاي�ر يف الثقافة العربية،
نظ�رًا للرهانات الت�ي تخدمها .ونحن
نلحظ أن تحديث الفكر العربي يس�ري
بإيق�اع أرسع نظرًا للمس�افة الزمنية
الت�ي تفصل�ه ع�ن تلق�ي معطي�ات
الفك�ر الغرب�ي ،ونظ�رًا ً
أيض�ا إليقاع
وزمني�ة الرتجم�ة والتمث�لت .فما إن
يب�دأ االهتمام بفكر م�ا يبدو مخص ًبا،
حتى تأت�ي زوبعة أو زوبع�ات فكرية
جديدة تط�وي صفحته قبل أن تنضج
وتكتم�ل .وليس من الغري�ب ً
أيضا أن
املفكرين الفرنس�يني األع�لم كفوكو
ودريدا ً
مثل ،قد وجدوا لهم ّ
متس�عا يف
الثقافة األنجلوسكس�ونية ،التي دأبت
منذ عق�ود عىل ابتكار وصفات فكرية
جديدة مركبة وبديلة تمنحها أس�ماء
جدي�دة وترم�ي بها للس�وق الثقافية
العاملي�ة املتعطش�ة للجدي�د .إنه�ا
وصفات ثقافي�ة باتت تجد يف الفضاء
الثق�ايف والجامع�ي العرب�ي مرت ًع�ا
خص ًبا لها .ولعل هذا الطابع االنتقائي
االتباعي الذي يس�م تح�والت الثقافة
العربية ،سيكون سب ًبا حاسمً ا يف عدم
تجذر املفاهيم واألفكار يف الرتبة وعدم
نموها وخصوبتها الفكرية والثقافية.
فهل كان مرشوع مشيل فوكو الفكري
س�حابة صي�ف يف ثقافتن�ا العربي�ة
املعارصة؟

الواقعية السحرية لـم تولد يف أمريكا اجلنوبية
أبو بكر العيادي
تطرح الواقعية السحرية العديد من التساؤالت ،فهي خطاب
عن غياب الحدود تنبسط كخط تماس يفصل ويقابل ،فمن
وجهة نظر تأسيس�ية قامت عند تقاطع الفنون التشكيلية
واألدب؛ وم�ن وجهة نظ�ر ظرفية ُع ّدت نت�اج تهجني ثقايف
جذوره أوروبية وأمريكية التينية ،أما مفهومها فيجمع بني
عنرصين متعارضني من حيث املبدأ هما السحر والواقع.
عند الحديث عن الواقعية الس�حرية ،تتجه األنظار مبارشة
إىل أم�ريكا اللتيني�ة ،ع�ىل أس�اس أنها منبت ذل�ك االتجاه
وموئل�ه ،والح�ال أن املصطل�ح أوروب�ي املنش�أ ،وأن آدابا
كثرية ،قديمة أو معارصة ،اتسمت هي أيضا بذلك النوع من
املقاربة الفنية واملضمونية.
وم�رد ذل�ك إىل الديباج�ة التي وضعه�ا الكوبي م�ن أصول
روس�ية فرنس�ية أليخو كاربنتي�ي يف روايت�ه “مملكة هذا
العالم” التي صدرت ع�ام  ،1949وكان أعلن فيها عن مولد
ما أسماه حينها الواقعية العجيبة.
من األوروبيني إىل اللتينيني
الواقعي�ة العجيبة يف رأي كاربنتي�ي نظرية تهدف إىل تحديد
هوي�ة ثقافي�ة مخصوصة للفض�اء األمريك�ي اللتيني ،يف
س�ياق ما عرف الحقا ب�”ما بع�د الكولونيالية” ،ألن الغاية
وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
اعلن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 18 / 53 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :م  5املنفهان
الجنس :عرصة
النوع  :ارض الدار مع بنائها واملفرزه اىل دارين
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة  300 :م2
املش�تملت  -1 :غرفتني وحمام ومطبخ واستقبال وصالة
سقف شيلمان وبيتونه
 -2غرفة وصالة وحمام ومطبخ واستقبال طابوق وسقف
شيلمان
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مقدار البيع :
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الش�امية يف املزايدة
العلنية العقار املوصوف اعله العائد للراهن (حسن فاضل
كاظ�م) لقاء طل�ب الدائ�ن املرتهن ( امل�رصف الصناعي)
البال�غ (  ) 36000000ع�دى الفوائ�د واملصاري�ف س�ته
وثلث�ون ملي�ون دين�ارا ً فعىل الراغ�ب يف االش�رتاك فيها
مراجع�ة هذه الدائ�رة خلل ( )30يوما ً اعتب�ارا ً من اليوم
الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعلن مس�تصحبا ً مع�ه تأمينات
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن  %10من
القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )وان املزايدة ستجرى يف
الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف الشامية
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وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش233 /
التاريخ 2022/1/9
اعلن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعية (هدى ياسني
عره ) طلبا لغرض تبديل لقبها وجعله ( املوس�وي) بدل
م�ن ( العبودي) فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية
خلل مده اقصاها (خمس�ة عرش يوم) وبعكس�ه س�وف
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

كانت مواجهة الهيمنة الثقافية للقوى األوروبية واألمريكية
الش�مالية ،التي تجنح إىل فرض معيار ثقايف كوني ،تخضع
له بقية الثقافات يف أنحاء العالم ،وتسري عىل نهجه.
وكرابنتيي يف الواقع اس�توحى فكرته وحتى مصطلحه من
ناق�د الفن األملاني فران�ز روه ،الذي كان أول من اس�تعمل
عب�ارة “الواقعي�ة الس�حرية” يف عرشينات الق�رن املايض،
يف كتاب�ه “م�ا بعد التعبريية ،الواقعية الس�حرية :مش�اكل
الرس�م األوروبي الحديث” ،اس�تعرض فيه التيارات الفنية
املهيمن�ة يف ذلك الوق�ت كاالنطباعي�ة والتعبريية ،وميز من
بينها أعماال تتس�م بالواقعية الس�حرية ،التي هي يف نظره
تتمرد عىل الواقعية الخالص�ة وتقرتح صورا ذهنية ،قريبة
من الهذيان والكوابيس ،تدرج ضمن واقع مضطرب خلفت
فيه صدمات الحرب الكرى آثارا نفس�ية وجسدية مريعة.
ويف رأي�ه أن الواقعيني الس�حريني خلقوا مع�را بني املعيش
اليومي والحياة العادية ،وبني الرمزية والرسيالية.
وكاربنتي�ي ،الذي عاش ردحا م�ن الزمن يف باريس ،ال ينكر
ذل�ك ،ولكنه يرص ع�ىل أن ما وصف بالواقعية الس�حرية يف
أوروب�ا يخص الفنون التش�كيلية أوال ،ويتناولها من موقع
نخبوي ينظر ملا بعد التيارات الس�ائدة ثانيا ،ثم إنه ال يصدر
عن تهجني ثقايف ش�عبي ثالثا وأخريا؛ ولو أنه عيب عليه هو
أيض�ا تأثره بالتيارات الفنية األوروبية ،وقطعه مع الثقافة
املحلية لجنوب القارة األمريكية ووسطها.

لق�د ظه�رت منذ ق�رون أعم�ال فنية تم�زج ب�ني الواقعي
والعجيب كما هو الش�أن يف لوحات جريوم بوش وإلغريكو
وروبانس وغويا ،أو يف أعمال أدبية عىل غرار بعض مؤلفات
راب�ي وفولتري ولورانس ش�ترين ،وحت�ى نابوكوف وغونرت
غ�راس الحق�ا ،ب�ل إن األلباني إس�ماعيل قدري ي�رى أنها
ظاهرة إنس�انية عاملية ال تخ�ص القرن العرشين وحده ،إذ
ل�م يخل منها أدب م�ن آداب األمم ،من حكاي�ات ألف وليلة
والكوميدي�ا اإللهي�ة ودون كيخوته والعاصفة وفاوس�ت،
ويرده�ا حت�ى إىل الرتاجيدي�ات اليونانية القديم�ة؛ غري أن
اإلنتاج ال�رسدي يف جنوب الق�ارة األمريكية ،وخاصة خلل
الستينات والسبعينات ،هو الذي فرض هذا املصطلح عامليا
بفض�ل كتاب كبار أمثال خوان رولفو وميغيل أس�تورياس
وخوليو كورتاثر وغريال غارسيا ماركيز.
ذلك أن الواقعية السحرية هدفها اإلمساك بواقع معلوم من
خلل رسم يومي للش�عوب اللتينية األمريكية أو الكاريبية
كي تكش�ف عن جوهره�ا العجيب الذي يق�دم أحيانا يف ما
يشبه األسطورة .فهي تقرتح رؤية للواقع متجددة وموسعة
عن طريق جوانب الغرابة واللعقلنية واأللغاز التي ينطوي
عليه�ا العق�ل البرشي .وفكرته�ا تقوم عىل اعتب�ار الخيال
جزءا من الواقع ،ورضورة إلغاء الحدود بينهما ،ما يعني أن
املب�دأ التقليدي للواقع تجاوزه تدخ�ل كل ما هو غري عادي
وغري طبيعي ،حيث تتجىل أعمال السحر والتطري والتواصل

م�ع األرواح والحي�اة بع�د املوت واألح�داث الت�ي تبدو غري
مفهوم�ة لدى الق�ارئ ،وال تس�تجيب إال ملنطقها الخاص،
ولكن دون انتهاك للواقع بشكل فاضح كما يف الرسيالية ،أو
خلق عوالم فنتازية كما يف روايات العجيب والغريب والخيال
العلمي؛ كل ذلك مع احتف�اظ العمل الرسدي بمقوماته من
حبكة وعقدة وشخوص.
تأثري وتأثري معاكس
بي�د أن الس�ؤال ال�ذي ما فت�ئ يثري الج�دل ح�ول الواقعية
الس�حرية والواق�ع والواقعي�ة العجيب�ة يتعل�ق بطبيع�ة
العنارص السحرية وامليثولوجية ودورها يف النصوص املعنية.
بعضهم يرى أنها س�مات خاصة بالثقافة التي تنتمي إليها
تل�ك األعم�ال ،كاإليم�ان بالس�حر واملعجزات لدى ش�عوب
تل�ك املنطقة ،يف مقابل العقلنية التي تنس�ب إىل الش�عوب
األوروبي�ة واألمريكية ،بدعوى أن تلك العنارص هي ش�هادة
صادق�ة ع�ن أنماط عي�ش القبائل أو الش�عوب املذكورة يف
العم�ل األدبي .بينما يرى آخرون أنها ليس�ت س�وى ملمح
جمالي�ة مخصوصة ،ذاتية ومرهونة بنفس�ية الكاتب الذي
يس�ائل عىل طريق�ة اآلداب الحداثية وآداب م�ا بعد الحداثة
مفاهيم “التخييل” و”املعنى” و”الحقيقة”.
وبالرغم من الخصوصيات الثقافية التي تس�م أعمال كتاب
أمريكا اللتينية ،فإنها لم تنش�أ من ف�راغ ،بل خضعت هي
أيض�ا إىل تأث�ريات خارجي�ة ذكرن�ا بعضها أع�له ،ويمكن

أن نضي�ف إليها تج�ارب غوغول ودوس�تويفكي وكافكا
وفوكنر.ث�م كان التأث�ري يف االتجاه املعاك�س حيث كرست
الحواجز وظهرت تجارب يف أنحاء كثرية من العالم استفادت
م�ن التجربة اللتينية يف مقاربة واقعها ومزجه بمعتقداتها
وفولكلورها كما هي الحال يف جانب من الروايات األفريقية
والعربية واآلس�يوية ،وليس اعتباط�ا أن ربطت لجنة نوبل
الصين�ي مو يان ،املت�وج عام  ،2012بالواقعي�ة الهذيانية،
كما ربط النقاد تجربة جون ماكس�ويل كوتزي ،الفائز عام
 ،2013بالواقعي�ة األليغوري�ة ،وكلت�ا التجربت�ني متأثرتان
بشكل أو بآخر بالواقعية السحرية.
أم�ا ما قيل ع�ن علقة كتاب أوروبيني بالواقعية الس�حرية
أمث�ال دين�و بوتزات�ي وإيطال�و كالفين�و وإرنس�ت يونغر
وجولي�ان غراك ،فإنما هي تج�ارب حاولت منذ العرشينات
والثلثين�ات فت�ح مج�ال لتجربة فكري�ة ع�ن إدراك واقع
متعدد ،ما قبل األشياء وما بعدها ،فضل عن كونها لم تفرز
أنماطا رسدية تقحم تجليات خارقة يف ظرف واقعي.
وجمل�ة القول إن الواقعية الس�حرية ،خلفا ملا بعد الحداثة
التي ال تقرتح ش�يئا عدا التشظي والفوىض وزعزعة الذات،
تق�دم زعزعة بناءة ال ته�دد األس�اس األونطولوجي للذات
بوصفها كيانا معياريا حارضا يف مواجهة املوضوع ،فهي ال
تتحدد كمعارض ليشء آخر ،بل كمرافق لذلك اآلخر ،دون أن
تحلل خصوصية القطبني املرتافقني.

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعلن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة  1465 / 114 :براق جديدة
املحلة او رقم واسم املقاطعة :
الجنس :فندق اليعسوب مقابل شارع السدير
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة 1.92.13 :
املشتملت  :عمارة ست طوابق مع رسداب
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مقدار البيع :
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية يف املزايدة
العلني�ة العق�ار املوصوف اع�له العائد للراه�ن (احمد و
زينب ولدي عبود محمد حسني ) لقاء طلب الدائن املرتهن
(
( م�رصف املنص�ور لألس�تثمار) البال�غ
 ) 153521000مائة وثلثة وخمسون مليون وخمسمائة
و واحد وعرشون الف دينارا ً فعىل الراغب يف االشرتاك فيها
مراجع�ة هذه الدائ�رة خلل ( )30يوما ً اعتب�ارا ً من اليوم
الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعلن مس�تصحبا ً مع�ه تأمينات
قانوني�ة نقدي�ة او كفال�ة مرصفية ال تقل ع�ن  %10من
( )950000000
القيمة املقدرة للمبيع البالغة
تسعمائة وخمس�ون مليون دينارا ً وان املزايدة ستجرى يف
الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف النجف الثانية

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش234 /
التاريخ 2022/1/9
اعلن
بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي (محمد ياسني
ع�ره ) طلبا لغرض تبديل لقبه وجعله ( املوس�وي) بدل
م�ن ( العبودي) فمن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديرية
خلل مده اقصاها (خمس�ة عرش يوم) وبعكس�ه س�وف
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة ( )22من
قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016واالمر االداري
املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش232 /
التاريخ 2022/1/9
اعلن
بن�اء عىل الدع�وة املقام�ة من قبل املس�تدعية
(زينب ياس�ني عره ) طلبا لغرض تبديل لقبها
وجعل�ه ( املوس�وي) بدل م�ن ( العبودي) فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خلل مده
اقصاها (خمس�ة عرش يوم) وبعكس�ه س�وف
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام
امل�ادة ( )22من قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم
 3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
���������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش231 /
التاريخ 2022/1/9
اعلن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املس�تدعي
(احمد ياس�ني عره ) طلبا لغ�رض تبديل لقبه
وجعل�ه ( املوس�وي) بدل م�ن ( العبودي) فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خلل مده
اقصاها (خمس�ة عرش يوم) وبعكس�ه س�وف
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام
امل�ادة ( )22من قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم
 3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد  :ج/ش90/
التاريخ 2020/1/4
بناء عىل ما جاء بطلب املواطنه (ش�هيه مهدي
جاس�م ) ووكيلتها املحامي�ة زمن جمال جابر
ال�ذي تروم في�ه تبديل اس�مها املج�رد وجعله
(هيفاء ) بدال من ( شهيه ) فمن لديه اعرتاض
مراجعة هذه املديرية خلل مدة اقصاها خمسة
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية
يف الدعوى وف�ق احكام امل�ادة ( )22من قانون
البطاق�ة الوطني�ة رق�م  3لس�نة  2016واالمر
االداري املرقم  24195يف 2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
���������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية  /الواقعات
العدد ج/ش101 /
التاريخ 2022/1/4
اعلن
بن�اء ع�ىل الدع�وة املقامة م�ن قبل املس�تدعي
(ش�اكر رزاق عب�ود) طلبا لغ�رض تبديل لقبه
وجعله ( الخاقاني) بدل من ( الش�مرني) فمن
لدي�ه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خلل مده
اقصاها (خمس�ة عرش يوم) وبعكس�ه س�وف
تنظ�ر ه�ذه املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام
امل�ادة ( )22من قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم
 3لس�نة  2016واالم�ر االداري املرقم  24195يف
2016/6/12
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
ملحظية التسجيل العقاري يف غماس
اعلن
طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2021/9/5
لتس�جيل تم�ام العقار تسلس�ل ( )1434باس�م  /صلح
مه�دي شعش�اع باعتب�ار حائ�زا ل�ه بصفة املال�ك للمدة
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذكورة له�ا تمهيدا
للتسجيل وفق القانون ( )43لسنة  1971قررنا اعلن هذا
الطل�ب فعىل كل من يدعي بوج�ود علقة او حقوق عينية
او ش�خصية عىل هذا العقار تقديم ما لديه من طلبات او
دف�وع او اعرتاضات خ�لل مدة ثلثون يوم�ا اعتبارا من
الي�وم التايل لنرش االعلن وكذل�ك الحضور يف موقع العقار
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء مدة
ه�ذا االعلن وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف الكش�ف الذي
سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض
امللحظ
مطرش نعيم صر

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

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف الشامية
اعلن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة 29 :
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :الشبانه
الجنس :ارض الدار مع بنائها
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة 8.42.50 :
املش�تملت  :اس�تقبال وثلثة غ�رف نوم وصال�ة وحمام
ومطبخ اريض وغرفة فوقاني
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مقدار البيع :
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف الش�امية يف املزايدة
العلنية العقار املوصوف اعله العائد للراهن (جسام محمد
صخي�ل) لقاء طل�ب الدائن املرتهن ( امل�رصف الصناعي)
البالغ (  ) 7000000عدى الفوائد واملصاريف سبعة ملين
دينارا ً فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة
خ�لل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا
االعلن مس�تصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة
مرصفية ال تقل عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة
( )وان املزايدة ستجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً من اليوم
األخري.
مديرية التسجيل العقاري يف الشامية

 7رياضة
العدد ( )2526االثنين  10كانون الثاني 2022

كالسيكو اجلوية والزوراء يتصدر جولة الدوري العراقي املمتاز
المستقبل العراقي /متابعة
تنطل�ق الي�وم اإلثنني منافس�ات الجول�ة  18من
ال�دوري العراقي املمتاز بإقام�ة  4مباريات قوية،
يتصدرها لقاء الرشطة وضيفه النجف عىل ملعب
الشعب الدويل.وتستكمل الجولة غدا ً الثالثاء املقبل
من خالل  5لقاءات قوية ،أبرزها كالسيكو الزوراء
والقوة الجوية ،الذي يخطف األضواء يف املس�ابقة.
وتختتم املباريات األربعاء املقبل بلقاء قمة الطلبة
وامليناء عىل ملعب الش�عب ،حيث يبحث األنيق عن
تعزيز موقع�ه يف الوصافة برصيد  33نقطة ،فيما
يحاول الضيوف كس�ب االنتصار الثان�ي تواليا ،إذ
يحتل امليناء املركز  18برصيد  13نقطة .قمة الش�عب.
أب�رز مباريات اليوم األول من الجولة  ،18س�تقام عىل
ملع�ب الش�عب الدويل ،ب�ني الرشطة وضيف�ه النجف.
فالرشط�ة صاحب  15انتص�ارا من أص�ل  17مباراة،
جمع منه�ا  47نقطة ،يغرد بص�دارة الدوري العراقي
بعي�دا عن أقرب مطارديه ب�� 14نقطة كاملة.ويبحث
القيث�ارة عرب بواب�ة النجف الوص�ول للنقطة  ،50بعد
أن ن�ال لق�ب بطل الش�تاء قبل نهاية مرحل�ة الذهاب
بجولتني.فيم�ا يرفع أبناء املدرب حيدر عبودي ش�عار

الف�وز رغم صعوبة املهمة ،إال أن كتيبة غزالن البادية،
ت�درك أهمي�ة مج�اراة املتص�در ومواصل�ة النتائ�ج
اإليجابي�ة بعد الفوز األخري عىل أمان�ة بغداد ،قفز من
خاللها الفريق للمركز السادس برصيد  28نقطة.
تحسني الرتتيب
يس�تضيف أربيل يف ملع�ب دهوك ،ضيف�ه القادم من
الس�ليمانية فريق نوروز ،يف مواجهة تحس�ني الرتتيب
ومحاول�ة القف�ز من املراك�ز املتأخ�رة ،إذ يحتل أربيل
املركز ال� 15برصيد  17نقطة ،ويحاول مدربه السوري
نزار محروس تحقيق االنتصار الرابع تواليا.يف املقابل،

برشلونة ينضم إىل يونايتد
وميالن يف سباق فرنيس
المستقبل العراقي /متابعة
انضم برش�لونة إىل س�باق التعاقد مع العب وسط فرنيس
خالل املوسم املقبل.
وينته�ي عق�د الفرن�يس بوبكر كام�ارا مع مارس�يليا يف
الصي�ف املقب�ل ،ويرفض الالع�ب حت�ى اآلن كل عروض
التجديد.
ً
ووفقا ملوقع «كالتش�يو مريكاتو» اإليطايل ،فإن مس�ؤويل
برش�لونة أجروا اتصاالت مؤخرًا مع ممثيل كامارا ،ملعرفة
موقفه من اللعب يف «كامب نو» خالل املوسم املقبل.
وزعمت العديد من التقارير ،أن مانشس�رت يونايتد يرغب
ً
مجانا الصيف املقبل ،لتعويض مواطنه بول
يف ضم كامارا
بوجبا القريب من مغادرة «أولد ترافورد».
بينما ميالن يراقب كامارا ،تحس ًبا لخسارة خدمات نجمه
اإليفواري فرانك كييس الذي ينتهي عقد يف املوسم الحايل.
وش�ارك بوبك�ر كام�ارا ه�ذا املوس�م يف  22مب�اراة م�ع
مارس�يليا يف مختل�ف البطوالت ،وأحرز ً
هدف�ا واح ًدا ،ولم
يقدم أي تمريرة حاس�مة ،بينما تبلغ قيمته السوقية 25
مليون يورو.

وجه س�اديو ماني نجم منتخب الس�نغال ،رسالة ودية
إىل زميلي�ه يف صف�وف ليفرب�ول ،محم�د ص�الح نج�م
منتخ�ب م�رص وناب�ي كيتا الع�ب غينيا ،قب�ل انطالق
مباري�ات كاس األمم األفريقية التي تقام يف الكامريون،
خ�الل الفرتة من  9يناير /كانون الثاني الجاري حتى 6

يوفنتوس يعلن نبأ سار ًا
بشأن حارسه

أعلنت لجن�ة التحكي�م يف االتحاد
العراق�ي لك�رة الق�دم ،الطاق�م
التحكيمي لكالس�يكو العراق بني
الق�وة الجوي�ة وال�زوراء ضم�ن
مباري�ات الجول�ة الثامن�ة عرشة
لل�دوري املمتاز.ووق�ع إختي�ار
اللجنة عىل الحكم الدويل زيد ثامر
حكمًا ً
اوال يس�اعده كل من أحمد
صب�اح واك�رم عيل حكم�ي خط،
واحمد خليل حكمًا راب ًعا.وتقام املباراة غدا ً
الثالثاء املقبل يف تمام الساعة  4:30مسا ًء
عىل ملعب الش�عب الدويل.ويس�عى القوة
الجوية ملصالحة جمهوره بعد الخسارتني
املتتاليت�ني م�ن النف�ط ونفط الوس�ط يف
الجولت�ني املاضيت�ني ،فيما ن�ادي الزوراء

يمني النفس بالعودة إىل سكة االنتصارات
من جديد بعد الخسارة من متصدر الدوري
ن�ادي الرشطة.ويق�ف الجوي�ة يف املرك�ز
الخام�س ب 32نقط�ة ،ويحت�ل ال�زوراء
الرتتي�ب الثال�ث ب 33نقط�ة.ويف الجدول
أدناه الطواقم التحكيمية لجميع مباريات
الجولة الثامنة عرشة من الدوري.

المستقبل العراقي /متابعة
كشف موقع «ذا أناليست» املتخصص بإحصائيات كرة
القدم ،عن توقعاته بش�أن فرص فوز الفرق املشاركة
يف بطولة أمم إفريقيا ،التي تنطلق منافساتها األحد
واعتمد «ذا أناليس�ت» يف توقعاته ع�ىل موقع «أوبتا»
ال�ذي اس�تمد ع�ىل حس�ابات مبني�ة ع�ىل ال�ذكاء
االصطناع�ي واإلحصائي�ات ،ه�ذا إىل جان�ب األرق�ام

الخاص�ة بالف�رق املش�اركة يف البطول�ة ،والنتائ�ج
الت�ي حققه�ا كل منتخب يف الفرتة األخ�رية ،ومرحلة
التصفيات املؤهلة ألمم إفريقيا.
وتوق�ع املوق�ع أن يف�وز املنتخب النيج�ريي باللقب،
حيث كانت حظوظه أع�ىل بقليل من املنتخب املغربي
ّ
ح�ل ثانيا.أما حظوظ املنتخب املرصي فكانت يف
الذي
حدود  12.93باملئة ،أي يف املرتبة الثالثة قبل الس�نغال
التي بلغت نسبة التوقعات الخاصة بها .12.23

ّ
وحل منتخب س�احل العاج يف املركز الخامس بنس�بة
 ،8.27متقدم�ا عىل منتخبي الجزائ�ر وتونس ،اللذان
يمتلكان حظوظا بنسبة  8.15و 7.88عىل التوايل.
وجاء ترتيب باقي الف�رق يف أول  10مراكز عىل النحو
التايل« :غانا  ،7.31مايل  ،3.26الكامريون .»2.87
وبالنس�بة لحظ�وظ باق�ي املنتخب�ات العربي�ة ،فقد
املنتخ�ب املوريتاني يف املركز  ،15والس�ودان يف املرتبة
.22

نادال :لست مرشحا للفوز بأسرتاليا املفتوحة

المستقبل العراقي /متابعة

أوضح نجم التنس اإلسباني رافائيل نادال،
األحد ،أنه ال يعترب نفس�ه مرش�حا حقيقا
للتتوي�ج بلق�ب بطولة أس�رتاليا املفتوحة،
مش�ريا يف الوق�ت ذات�ه إىل أن�ه «يف ه�ذه
الرياضة األمور تتغ�ري رسيعا».وقال نادال
يف مؤتم�ر صحف�ي عقب تتويج�ه ببطولة
ملب�ورن ع�ىل حس�اب األمريك�ي الش�اب
ماكس�يم كري�يس« :ه�ذا العام ل�دي نهج
مختلف عىل الرغم من حقيقة أن التوقعات
دائما ما تكون عالية جدا نظرا لكل ما فزت
به .اليوم ه�و يوم التمتع باللقب».وأش�ار
املصنف السادس عامليا حاليا واألول سابقا
إىل أن�ه حظي حتى اآلن ببداي�ة «إيجابية»،
وق�ال إن «النهائي ال�ذي خاضه أمام العب

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن نادي يوفنتوس ،األحد ،عن تعافيه أحد عنارصه من
اإلصابة بفريوس كورونا املستجد.
وقال يوفنتوس ،يف بيان رس�مي« :أج�رى الحارس كارلو
بنس�وليو اختبارات فريوس كورون�ا جديدة ،وحصل عىل
مسحة سلبية».
وأض�اف« :تعاىف الح�ارس بذلك م�ن الف�ريوس ،ولم يعد
خاض ًع�ا لنظام العزل الصحي ،وس�ينضم إىل الفريق ،غ ًدا
االثنني ،يف مركز التدريبات».
ويتمت�ع كارلو بنس�وليو صاحب ال� 31عامً �ا ،بعقد مع
نادي يوفنتوس حتى صيف .2023
ويحت�ل يوفنتوس املركز الخامس يف جدول ترتيب الدوري
اإليطايل برصيد  35نقطة من  20مباراة ،عىل بعد  3نقاط
فقط م�ن أتاالنتا صاح�ب املركز الرابع املؤه�ل إىل دوري
أبطال أوروبا يف املوسم املقبل.
يذك�ر أن مي�الن يتصدر ج�دول ترتي�ب ال�دوري اإليطايل
برصيد  48نقطة من  21لقاء ،ثم يأتي إنرت يف املركز الثاني
برصي�د  46نقطة من  19مباراة ،ويلي�ه نابويل يف الرتتيب
الثالث ب� 40نقطة من  20مباراة.

فرباير /شباط املقبل.
وق�ال مان�ي يف ترصيح�ات بالفيدي�و ،ع�رب الحس�اب
الرس�مي لالتح�اد االفريقي لك�رة الق�دم «كاف»« :أود
توجيه رسالة للصديقني محمد صالح ونابي كيتا».
ثم أش�ار إىل علم الس�نغال قائالً« :الحقيقة ال يمكنني
مواجه�ة فريقني يف نهائ�ي كأس األم�م األفريقية ،وال
أعرف من أختار» ،من بني مرص وغينيا.

الكشف عن حوار رسي
بني رانجنيك وبوجبا

كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني،
األحد ،عن تفاصيل حوار رسي بني
رالف رانجنيك ،املدير الفني املؤقت
ملانشسرت يونايتد ،والعبه الفرنيس
بول بوجبا.
وينتهي عقد بوجبا مع الش�ياطني
الحم�ر يف الصيف املقب�ل ،وبالتايل
يس�تطيع التوقي�ع م�ع أي ن�ا ٍد
ً
مجانا.
ويغي�ب الالع�ب الفرن�يس ع�ن
مباري�ات مانشس�رت يونايت�د منذ
ش�هر نوفم�رب /ترشي�ن الث�ان
املايض ،بسبب إصابة يف الفخذ.
ً
ووفق�ا لصحيف�ة «م�ريور»
الربيطاني�ة ،ف�إن رانجني�ك عق�د
جلس�ة مع بوجب�ا وأبلغ�ه أنه لن

المستقبل العراقي /متابعة

من سيفوز بكأس أمم إفريقيا؟ ..الذكاء االصطناعي يتوقع

المستقبل العراقي /متابعة

التنس األمريكي الش�اب القادم من
األدوار التمهيدية كانت أفضل مباراة
يف األس�بوع حي�ث كان�ت الحركات
أكث�ر مرونة».واعت�رب أنه ق�دم أداء
جي�دا أم�ام «خصم غ�ري مريح عىل
راض تماما
اإلط�الق» ،متابعا «إنني ٍ
عىل املستوى الش�خيص» ،وذلك بعد
إضافة موس�مه التاس�ع عرش عىل
التوايل محققا لقبا واحدا عىل األقل.
وابتع�د نادال ( 35عام�ا) عن اللعب
من�ذ أغس�طس/آب امل�ايض ،عقب
خضوعه لجراحة لعالج مشكالت يف
قدمه كان يعاني منها منذ  2015وكان أول
اختبار حقيقي له مش�اركته يف ديس�مرب/
كان�ون أول امل�ايض يف بطولة اس�تعراضية
يف أب�و ظبي ،حيث تع�رض للهزيم�ة أمام

يت�رع يف الدف�ع ب�ه يف املباريات،
وسيسمح له بالحصول عىل كامل
وقته للتعايف من اإلصابة.
وأش�ارت إىل أن رانجني�ك أمل�ح إىل
أن بوجب�ا لدي�ه املس�احة للتحدث
م�ع األندي�ة األخرى الت�ي يخطط
لالنتق�ال إىل أحده�ا يف املوس�م
املقبل.
ورد بوجب�ا بأن�ه ليس�ت أي ني�ة
لالحتجاج أو االعرتاض عىل قرارات
رانجنيك ،وأنه ملتزم تمامً ا بالعمل
م�ن أجل إعادة مانشس�رت يونايتد
إىل املراكز األربع�ة األوىل يف الدوري
اإلنجليزي املمتاز.
وذكرت «مريور» أن بوجبا لن يتخذ
قرارًا بشأن مستقبله حتى الصيف
املقب�ل ،حيث س�يظل وكيله مينو
رايوال يعمل إليجاد أفضل عقد له.

الربيطان�ي أندي م�وراي والكن�دي دينيس
ش�ابوفالوف.ولدى عودته إىل إسبانيا أظهر
اختبار أج�راه «املاتادور» إصابته بفريوس
كورون�ا ،مم�ا أجربه عىل الخض�وع للعزل
مل�دة  10أي�ام قب�ل أن يس�افر إىل ملبورن.

اتصال جديد بني تشايف وموراتا

ح�رص تش�ايف هريناندي�ز ،املدي�ر الفني لربش�لونة ،عىل
التواصل مجد ًدا مع ألفارو موراتا ،مهاجم يوفنتوس املعار
م�ن أتلتيكو مدريد.وزعم�ت تقاري�ر أن املكاملة األوىل بني
تشايف وموراتا جاءت يف بداية املريكاتو الشتوي ،وتضمنت

ماين يتوقع مواجهة صالح يف هنائي أمم أفريقيا

المستقبل العراقي /متابعة

المستقبل العراقي /متابعة

يس�عى مدرب ن�وروز ويل كريم ،الخ�روج بنتيجة
إيجابية وكس�ب نق�اط الفوز يف ظ�ل امتالكه 16
نقطة فق�ط وضعته يف املرك�ز ال�.16ويحل فريق
نف�ط البرصة ضيفا ع�ىل جاره نفط ميس�ان ،يف
مواجهة يحاول الضيوف االس�تفادة منها وانتزاع
 3نقاط تقربهم من مراكز املقدمة.
ويبلغ رصيد فرس�ان الب�رصة  25نقطة يف املركز
الثامن ،فيم�ا يتطلع أصح�اب األرض إىل تعويض
خسارتهم يف الجولة املاضية وتحسني موقعهم ،إذ
يحتل نفط ميسان املركز ال� 13برصيد  19نقطة.
اختبار صعب
يواج�ه فريق الصناع�ة يف ملعبه ،ن�دا قويا ،وهو
فريق نفط الوس�ط ،يف اختبار صعب ،يرفع من خالله
ش�عار التح�دي لإلطاح�ة بصاح�ب الرتتي�ب الراب�ع
( 33نقطة).ويمتل�ك أصح�اب األرض  22نقط�ة يف
املرك�ز العارش ،بينما يتطل�ع عندليب الفرات إىل تعزيز
انتصاره عىل القوة الجوي�ة ،بانتزاع فوز جديد يقربه
م�ن مركز الوصاف�ة ،إذ يتخلف فقط بف�ارق األهداف
عن الطلبة والزوراء.
كالسيكو مرتقب
املب�اراة األكثر أهمية يف هذه الجول�ة ،تجمع القوة

الجوي�ة صاحب املركز الخام�س برصيد  32نقطة،
مع ال�زوراء الثالث يف الرتتي�ب برصيد  33نقطة ،يف
كالس�يكو منتظر من قبل الجماهري العراقية ،التي
س�تزحف بأع�داد غف�رية ملتابعت�ه م�ن املدرجات.
ويأمل مدرب الصقور رايض شنيشل ،تغيري الصورة
الس�لبية ،بعد الهزيمة يف الجولة املاضية والعودة إىل
س�كة االنتصارات ،وهو ذات اله�دف للنوارس التي
تحاول االنتصار وفك الرشاكة مع الوصيف.
مواجهات متكافئة
وتش�هد ه�ذه الجولة ،مب�اراة الديوانية م�ع أمانة
بغداد يف ملعب األول ،إذ يأتي أهل الدار باملركز ال�19
برصي�د  12نقطة ،فيما يمتلك أس�ود العاصمة 19
نقطة ،يف املركز ال�.11ويلتقي صاحب املركز األخري
فريق س�امراء أمام ضيفه زاخو ،يف مسعى للمدرب
الجديد س�امر س�عيد ،بتحقي�ق الف�وز األول ألبناء
امللوي�ة الذين يمتلكون  4نق�اط فقط.بينما يتطلع
مدرب زاخو عبد الوهاب أبو الهيل ،للعودة إىل مراكز
املقدم�ة ،حي�ث يمتلك فريق�ه  26نقط�ة يف املركز
الس�ابع.ويف مواجهات أخرى ،يلتقي القاس�م أمام
النفط ،وعىل ملعب كربالء الدويل س�تجرى مواجهة
بغدادية تجمع الكهرباء بالكرخ.

تسمية الطاقم التحكيمي
لكالسيكو العراق

وأكم�ل« :ال أعل�م إذا كان اللق�ب س�يذهب مل�رص أم
للسنغال ،أتوقع الفوز .»0-1
ويخوض منتخب الس�نغال مبارات�ه األوىل يف املجموعة
الثاني�ة م�ن دور املجموع�ات ببطول�ة كأس األم�م
األفريقي�ة ،ضد نظريه الزيمبابوي ،غدا اإلثنني ،وس�ط
أج�واء متوترة بع�د تعرض ع�دد من نجوم�ه لإلصابة
بف�ريوس كورون�ا .وقبل س�اعات قليلة ع�ىل مواجهة

الحديث التايل من املدرب اإلس�باني« :مرح ًبا ..أنا تش�ايف..
ً
برش�لونة؟».ووفقا لصحيفة
ه�ل ترغ�ب يف االنتق�ال إىل
«آس» اإلس�بانية ،ف�إن تش�ايف هريناندي�ز اتص�ل مجد ًدا
بألفارو موراتا لطمأنته بأن البارسا ال يزال يتمسك بضمه
يف املريكات�و الش�توي الجاري.وج�اء ذلك بع�د أن خرجت
أنباء أن موراتا مس�تاء وغاضب من ترصيحات مس�ؤويل

زيمباب�وي ،تلق�ى املنتخب الس�نغايل ،ال�ذي يبحث عن
لقبه األول يف البطولة ،صدمة قوية بعد ثبوت إصابة كل
م�ن إداورد ميندي ،حارس مرمى تش�يليس اإلنجليزي،
كاليدو كوليب�ايل مدافع نابويل اإليط�ايل ،وفامارا ديديو
العب أالنيا سبور الرتكي ،بفريوس كورونا ،ليتم عزلهم
عن باقي أفراد الفريق ،ويتأكد غيابهم بنسبة كبرية عن
انطالقة املسابقة.

النجف يسدد مستحقات بافور بعد حتذيرات الفيفا
المستقبل العراقي /متابعة
أنه�ت إدارة ن�ادي النج�ف ،قضية الالع�ب الس�ابق يف الفريق املحرتف
الغاني س�تيفن باف�ور ،بعد دفع مس�تحقاته والحصول عىل مخالصة
مالية استلم نسخة منها االتحاد الدويل لكرة القدم «فيفا».
وبعد تس�وية قضية باف�ور ،ابتعد غ�زالن البادية ،عن خط�ر اإليقاف
من ممارسة نشاطاته ومنعه من تس�جيل الالعبني ،حسب التعليمات
النافذة.

وس�بق أن تسلم النادي إش�عارا من الفيفا ،يقيض بتسليم مستحقات
باف�ور املالي�ة والبالغة  16ألف دوالر ،بموعد أقص�اه يوم  8من يناير/
كانون ثان الجاري.
يذكر أن الالعب الغاني ستيفن بافور ،مثل فريق النجف ملدة عام واحد،
وانتقل يف املوسم الحايل إىل فريق الطلبة.
وقدم بافور مع الطلبة مستويات مميزة حتى اآلن ،جعلت األنيق يقفز
لوصاف�ة الرتتيب برصي�د  33نقطة ،فيم�ا يحتل فري�ق النجف املركز
السادس برصيد  28نقطة.

أسرتاليا تكذب الفريق القانوين لديوكوفيتش

المستقبل العراقي /متابعة

أك�د محامو الحكومة األس�رتالية ،األحد ،أن العب
التن�س الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيت�ش ل�م يتل�ق
ضمان�ات بقبول تأش�ريته لدخ�ول الب�الد ،دون
الحصول عىل لقاح فريوس كورونا املستجد.
وكش�ف محام�و وزارة الداخلي�ة األس�رتالية يف
وثيق�ةُ ،قدمت ليل�ة األحد للمحكم�ة التي تدرس

ترحيل العب التن�س «ال يوجد ضمان دخول لغري
املواطنني إىل أسرتاليا ..لكن توجد معايري ورشوط
للدخول ،وأسباب لرفض او إلغاء تأشرية».
وس�تعقد محكم�ة دائرة ملب�ورن ،غ�دا االثنني،
جلس�ة التخاذ قرار حول ما إذا كان املصنف األول
عاملي�ا ُ
س�ريحل ،بع�د إلغاء الس�لطات تأش�ريته
األربعاء املايض لعدم حصوله عىل اللقاح.
وأك�د الفريق القانون�ي لديوكوفيت�ش ،أنه تلقى

ع�رب بريد إلكرتون�ي تقييما م�ن وزارة الداخلية
األس�رتالية ،يفيد بأن الالعب اس�توىف الرشوط
لدخول البالد دون الخضوع لحجر صحي.
وق�دم محام�و ديوكوفيتش ،الس�بت املايض،
أمام املحكمة وثيق�ة تضم  35صفحة ،تدعي
أن املصن�ف األول عاملي�ا حص�ل ع�ىل إعف�اء
طب�ي لدخول أس�رتاليا ،إلصابته بالفريوس يف
ديسمرب كانون أول املايض.

واختت�م نادال ترصيحات�ه بالحديث
مج�ددا ع�ن إصابت�ه بكوفي�د،19-
مؤك�دا أن�ه ع�اش « 4أي�ام عصيبة
عاني�ت خاللها من حمى ش�ديدة».
وأض�اف« :ب�دأت أش�عر باعت�الل
ش�ديد عىل متن الطائ�رة ،لكنني لم
أعتقد أنه كان الف�ريوس ألن نتيجة
املسحة التي أجريتها يف ذلك الصباح
ج�اءت س�لبية .عندم�ا وصل�ت إىل
هناك ،ذهبت مبارشة إىل املستشفى،
من أج�ل س�المة أرست�ي ،و بعدها
انعزلت يف منزيل «.وسيواصل الالعب
اإلسباني املخرضم تدريباته يف ملبورن بارك
قبل انطالق منافس�ات أس�رتاليا املفتوحة،
أول بطول�ة تنس كربى (جراند س�الم) هذا
العام ،يف  17يناير/كانون ثان الجاري.

يوفنت�وس ،حول حتمية اس�تمراره مع الفري�ق اإليطايل
حتى نهاية املوس�م الحايل.وقال�ت تقارير صحفية مؤخرًا
إن برشلونة حاول إقناع يوفنتوس بالتخيل عن موراتا عرب
أكث�ر من صفقة تبادلية ،لكن الن�ادي اإليطايل رفض ضم
العبي البارس�ا ،ويبحث عن التعاقد مع مهاجمني آخرين
أبرزهم ماورو إيكاردي نجم باريس سان جريمان.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2526االثنين  10كانون الثاني 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

عبد الخالق الفالح

محمد فؤاد زيد الكيالني

مصدر املنظامت املدنية

حقبة جديدة

تزداد املنظمات التي تحمل أسماء وعناوين مختلفة دون ان يعرف مصدر هذه
املنظم�ات وموارده�ا ومؤرشات تأثريه�ا يف املجتمع والدولة وظلّ�ت مبهمة او
ضعيف�ة ،فضال عن غيابها عن س�احة العمل الفعيل امليدان�ي التوعوي ،وهناك
الي�وم اس�ئلة عديدة ب�رزت عمّا قامت به ه�ذه املنظمات من اعمال س�اهمت
بصورة ولو جزئية يف ان تقدم للمجتمع فوائد معنوية او مادي ،وهي تنظيمات
تط�ور عملها بش�كل بطيء جدا مع تأريخ نش�أتها الطويل�ة ،فكانت واجهات
لألحزاب والتيارات وتجمعات وواجهات ألشخاص ،وتكمن مشكلتها يف التسلط
وااللت�زام االيديولوج�ي ال�ذي عطله�ا عن حري�ة الحركة ،وهي تتس�م أكثرها
باعتب�ارات ش�خصية ب�دل ان يكون له�ا كيانها املس�تقل عن األف�راد املكونني
له�ا ..وتدار بواس�طة مجالس اداري�ة وجمعيات ال وجود حقيق�ي لها “الهيئة
العام�ة لألعض�اء” إنما تش�كلها مجموعة من األف�راد مخالفة ل�كل القوانني
والقواعد ورغبات ذاتية .وتنقس�م املنظم�ات إىل نوعني حكومية وغري حكومية
بالنظر إىل األعضاء املكونني للمنظمة ،وحركة املنظمات والجمعيات االنس�انية
يف األس�اس هي جزء من الراث املش�رك للبرشية جمعاء .وتخص كل انس�ان،
وترتب�ط املنظمة بجهود مش�ركة من أجل بناء عال�م أفضل .هذه املنظمات يف
الحقيقية يجب عليها ان تعرب عن إيمان اإلنس�ان وثقته يف املس�تقبل ،من أجل
تحقي�ق مصالح وأهداف مح�ددة ،عىل أن تكون غري راجع�ة لحكومات الدول،
التي تأسست فيها هذه الهيئات.
وإن الهيئ�ات غ�ري الحكومية الجادة عليها مس�ؤولية العمل من اجل توس�يع
عمله�ا يف فت�ح مكاتب لها و العديد م�ن الفروع ،وقد تتعدد األه�داف التي يتم
تأسيس الهيئات غري الحكومية بسببها ،فقد تكون نوعني :ربحية وغري ربحية،
حي�ث ت�زاول دور رضوري يف التأثري ،عىل الربامج واالس�راتيجيات الحكومية،
عن طريق عملية املراقبة ،واملش�اركة يف اجتماعات التفاوض حول االتفاقيات.
ل�م تكن والدة منظم�ات املجتمع املدني العراقي والدة طبيعية وس�هلة رغم ان
تاريخ نشأة هذه املنظمات يعود لبدايات القرن املايض .لقد شهدت الفرة التي
أعقب�ت عملية التغيري عام  2003تأس�يس املئات من منظم�ات املجتمع املدني
يف عم�وم العراق مع عدم فعالية بعضه�ا .وال يخفى عىل أحد الدور الكبري الذي
لعبته�ا اال البعض بعض من املنظمات الدولية التي عملت يف العراق بعد التغيري
م�ن تقديم ي�د العون واملس�اعدة إلعداد كبرية م�ن املنظمات تمثل�ت بالتدريب
وإعداد كوادر املنظمات يف دورات داخل وخارج البلد وتمويل الربامج واألنشطة
التي ساهمت بشكل ملحوظ يف بناء هذه املنظمات رغم ان غاياتها تختلف مع
القواعد الحقيقية لنشأة هذه املنظمات وكانت البعض منها ضحية او واجهات
للبع�ض م�ن الس�فارات االجنبي�ة .وال ننكر لقد اس�تطاعت بع�ض منظمات
املجتم�ع املدن�ي وخالل ف�رة زمنية قص�رية من لع�ب أدورا مهمة وأساس�ية
شملت تقديم املساعدات اإلنسانية لضحايا الحرب واعمال العنف وتوفري الدعم
القانوني للفئات املهمشة واملستضعفة ونرش وترسيخ مبادئ السالم والتعايش
الس�لمي وثقافة حقوق اإلنس�ان واملس�اواة يف النوع االجتماعي وتمكني املرأة
ومكافحة الفس�اد ومراقبة االنتخابات الربملاني�ة ومجالس املحافظات وغريها
م�ن املواضي�ع .لك�ن ورغم ه�ذه األدوار املهم�ة واجهت العديد م�ن منظمات
املجتمع املدني العراقي الكثري من املشاكل والتحديات واملصاعب نتيجة للوضع
الس�يايس واألمن�ي الذي تمر ب�ه البالد وانحس�ار مصادر التموي�ل النزيه الذي
يشكل عصب الحياة لهذه املنظمات ،والفساد املايل الذي نخر مصداقية بعضها
والذي ش�كل رضب�ة موجعة لعم�ل هذه املنظم�ات وجعلتها متهمة بالفش�ل
والش�ك يف املصداقي�ة .هناك نوع�ني من ه�ذه املنظمات ،حكومي�ة وهي التي
تؤسس�ها الحكومات وترتبط بها واطر قوانني خاصة بناء ووفق متطلبات تلك
الحكوم�ة ودوافعها والغاية التي يتم التأس�يس بموجبه�ا وتدعمها ماديا ً وقد
ّ
ووس�عت نطاقها بإبرام
عززت منظمة اليونس�كو مع هذه املنظمات تعاونها
العديد من االتفاقات الرس�مية معها بغية تعزيز قدراتها عىل التنفيذ من خالل
االضطالع بأنشطة مشركة عىل الصعيد القطري واإلقليمي والعاملي.
وهناك املنظمات الغري حكومي�ة كذلك لوجودها اهمية مبارشة ودور واضح يف
تعزيز الديمقراطية ونرش مفاهيم حقوق اإلنس�ان وضمان الحريات االساسية
وتحقي�ق الس��الم وتنمية املجتمع�ات املحلي�ة والرقابة والتقيي�م ،كما يعترب
عن�را فاعال يف االس�تجابة لألزمات والك�وارث وحاالت الط�واريء ،ويتوقف
تحقيق أهداف املنظمات عىل جديتها ومدى فاعليْتها واستدامة مصادر تمويلها
والس�عي إليجاد تمويل مس�تقل لتحقيق اهدافها ،لتكري�س مصادر كبرية من
أج�ل ترقي�ة وحماية حقوق اإلنس�ان ،ومس�تقلة عن الحكوم�ات والجماعات
السياس�ية ،وال تس�عى للوصول إىل الس�لطة السياس�ية ،من أجل اس�تعمالها
ألغراضه�ا الذاتية ،كما أنها منظمات إرادية تض�م أفراد تجمعهم نفس املبادئ
واألف�كار م�ع رضورة التأكي�د عىل أنها ليس�ت جه�ات سياس�ية ،وهذا رشط
رضوري للمنظمة غري الحكومية حتى تتمتع باملصداقية ،هدفها األس�ايس هو
تنفيذ املعايري الدولية لحقوق اإلنسان وتتألف من مجموعة من األشخاص الذي
يتفق�ون يف أعمالهم ،من أج�ل تحقيق مصالح وأهداف مح�ددة ،عىل أن تكون
ه�ذه الهيئات غ�ري راجعة لحكومات الدول ،التي تأسس�ت فيها هذه الهيئات.
وإن الهيئات غري الحكومية تؤس�س لها العديد من الفروع يف بعض البالد ،نجد
هذا املنظمات منذ بدايتها ال تس�عى إىل تحقيق هدف ربحي ،وبالتايل نشاطاتها
تربعية ،تس�عى إىل تحقيق أهداف معنوية وأخالقية وهي الحفاظ عىل الكرامة
اإلنسانية لألفراد وتسعى إىل احرام اإلنسان ألخيه اإلنسان.
ه�ذه الخاصي�ة رضوري�ة وم�ن األهمي�ة بم�كان حي�ث تميز املنظم�ات غري
الحكومي�ة من غريها من التجمعات ،مث�ل الرشكات التجارية واملدنية ،ومن ثم
فهي تخضع يف عالقاتها مع دولة املقر إىل نفس الترشيعات التي تنظم الرشكات
التجارية والرشكات املدنية.

انتهت سنة  2021وكانت تحمل يف طياتها الكثري من األحداث السياسية
العاملية ،ولو أردنا ذكرها يف هذا املقال فلن يتسع لنا املقام ،لكن بالتأكيد
هن�اك من هو مس�تفيد وهناك من ه�و خارس يف هذه الس�نة كما كل
الس�نوات التي تلت منذ خلق البرشية ،وهذه الس�نة  2022فهي تحمل
العديد من املفاجآت بارتكازها عىل السنة السابقة.
من األح�داث الهامة يف الوطن العربي تحديدا ً ويف القضية الفلس�طينية
نش�أت حربا ً ب�ني العدو الهال�ك واملقاومة الفلس�طينية ،وكان املنتر
بها املقاومة بش�هادة العدو نفسه وأحرار العالم ،وكان لها ما كان من
مفاجآت عىل املس�توى العس�كري بقصف تل أبيب بأل�وف الصواريخ،
والتف�اف الش�عوب العربية مع فلس�طني ودعمه للمقاوم�ة ،كان من
الحدث األبرز يف هذه الحرب (سيف القدس .)1
لم يس�تطيع العدو اإلرسائييل الصم�ود لفرة طويلة أمام هذه املعركة،
ملا وجده من وقفة عربية موحدة وزحف الش�عوب العربية عىل الحدود
للدف�اع عن األقىص والش�عب الفلس�طيني ،بعدم�ا كان يتغنى بتطبيع
وهمي ال أس�اس ل�ه أم�ام إس�راتيجية دول اإلقليم بإزالة ه�ذا العدو
عن الخارطة العربية .وتحرك الداخل الفلس�طيني من فلس�طينيي 48
والضف�ة الغربي�ة ،وكان الس�ائد يف ه�ذه الحرب الوق�وف بوجه العدو
الغاصب وقفة رجل واحد ،وهذا ما حصل بالفعل ،وال ننىس أبطال نفق
الحرية وتحرير أنفس�هم بطريقة هوليودية مميزة كانت صاعقة لهذا
الكي�ان والعالم اجمع ،حتى ُكرموا بش�خصية عام  2021من قبل قناة
امليادي�ن .بعد االنس�حاب األمريكي من أفغانس�تان بهذا الش�كل املذل،
وتركه�ا للجيش األفغاني إلدارة البالد ،كان هذا فش�ل كبري بان طالبان
س�يطرت عىل أفغانس�تان ،وهروب الجي�ش األفغان�ي بالطريقة الذي
شاهدناها من خالل وسائل اإلعالم ،كان له صدى عاملي كبري.
خ�الل الع�ام املايض هناك حراك فلس�طيني كبري ويومي س�واء كان يف
الق�دس أو يف الداخل الفلس�طيني ،وه�ذا الحراك من املمك�ن أن يفجر
انتفاض�ة فلس�طينية جديدة يت�وق لها الش�عب الفلس�طيني لتحرير
األقىص وفلس�طني من يد الغاصب ،وباعتقادي ما جرى يف أفغانس�تان
بعد انس�حاب الق�وات األمريكية ،س�يتكرر يف فلس�طني ،وبوجود هذا
الجي�ش اإلرسائي�يل الهش ،فاألرض فلس�طينية ،والش�عب عىل أرضه،
ومن الس�هل عليه مقاومة هذا االحتالل بنفس الطريقة التي حصلت يف
أفغانستان ،وهذا الشعب مدعوم بمقاومة مسلحة تمنع العدو أن يغري
قواعد االش�تباك ،فالذي حص�ل يف الحرب األخ�رية كان تمهيدا ً للحقبة
الجدي�دة يف املقاومة ،وربما اكتس�اب الخربة م�ن دول حاربت االحتالل
وانت�رت عليه .هذه الس�نة الجدي�دة بدأت بإط�الق صواريخ عىل تل
أبيب وهذه بداي�ة مبرشة وانتصار األمعاء الخاوية عىل املحتل بطريقة
مرشفة وإطالق رساح األسري أبو هواش املعتقل أدارياً.

رشكة أدوية سامراء حتقق مبيعات جتاوزت امللياري
دينار يف شهر كانون األول من العام املاضـي

 كش�ف�ت الرشك�ة العامة لصناع�ة األدوي�ة واملُس�تلزمات الطبية يفس�امراء إحدى تش�كيالت وزارة الصناعة واملعادن عن مبيعاتها لش�هر
كان�ون األول من العام املايض  2021بقيمة َ
بلغت (  ) 2مليار و ( ) 600
مليون و (  ) 1٥0ألف دين�ار .
َ
وق��ال مُ دي�ر عام الرشكة الس�يد  :خال��د محي�ي عل��وان َ
ان الرشكة
ُ
أستطاعت املحافظة عىل مُ ستوى مبيعاتها للشهر املذكور والتي توزعت
ُ
التخصصي�ة املُتمثلة
ب�ني وزارة الصح�ة والبيئ�ة والوكالة التس�ويقية
برشكة الناقوس الفيض ومكتب االكليل الفيض إضافة إىل مبيعات مصنع
بغ�داد للغ�ازات الطبية م�ن األوكس�جني الطبي  ،مؤكدا ً س�عي الرشكة
الدائ�م لتحقي�ق أهدافها يف رف�ع اإليرادات وزي�ادة الطاق�ات اإلنتاجية
خ�الل اإلهتمام بال ُبنى
للمُ س�تحرضات الدوائية الجدي�دة والنمطية من ِ
التحتية وإنش�اء مصانع جديدة إلنتاج األدوية ذات الجدوى اإلقتصادية
العالية فضالً عن إنشاء مصنع إلنتاج املُستلزمات الطبية املُهم�ة .

العراقـي

كـاريكـاتـير

مدير رشكة نفط ذي قار يستقبل األمني العام ملنظمة
«أوبك» ويرافقه لزيارة مدينة أور األثرية

ذي قار  /هادي الجويرباوي
أستقبل مدير عام رشكة نفط ذي قار املهندس عيل خضري العبودي  ،األمني
العام ملنظمة الدول املص ّدرة للنفط (أوبك) محمد باريكندو  ،امس األحد ،
يف زي�ارة إىل املحافظة  .ورافق العبودي  ،الوفد الزائر يف جولة لإلطالع عىل
مدين�ة أور األثري�ة بصحبة عدد من املس�ؤولني يف وزارة النفط  .و أعرب
باريكندو عن س�عادته البالغة بهذه الزيارة  ،لالطالع عىل املواقع األثرية
ملدينة أور واالستفادة من املكان األسطوري املقدس «  ،مؤك ًدا « اعتزازه
بالتنسيق مع وزارة النفط ومسؤوليها لزيارة األماكن ذات الرمزية دينية
ألتباع الديانات الس�ماوية»  .من جهته  ،رحّ ب مدير عام رشكة نفط ذي
قار  ،بزيارة األمني العام ملنظمة (أوبك)  ،مشريا ً إىل « املكانة الرفيعة التي
يحتلها العراق يف نفوس مختلف الطوائف واألديان « .

من نينوى ..أقدم مصافحة موثقة يف تاريخ البرشية
ع�ىل مدار تاريخها ،ق ّدم�ت بالد الرافدين
الكث�ري للحض�ارة اإلنس�انية .فباإلضافة
للعجل�ة والتقويم والخريطة الس�ومرية
التي يع�ود تاريخها للقرن الخامس عرش
قبل امليالد ،ش�هدت ب�الد الرافدي�ن مولد
الكتابة املس�مارية يف حدود القرن الثاني
والثالثني قبل امليالد.
كم�ا عرفت أيضا ظه�ور أوىل الترشيعات
القانونية بالتاريخ كإصالحات أوركاجينا
الت�ي تعود للق�رن الراب�ع والعرشين قبل
املي�الد وقان�ون أورنم�و بالق�رن الواحد
والعرشين قبل املي�الد ورشيعة حمورابي
بالقرن الثامن عرش قبل امليالد.
إضافة لكل تلك اإلنجازات املؤثرة يف التاريخ
اإلنس�اني ،ش�هد العام  1962اكتش�اف رسم
جسد لحظة تاريخية ّ
فريد من نوعهّ ،
تمثلت يف
أقدم مصافحة ّ
موثقة ليومنا الحارض.
ويظهر هذا الرس�م الذي يع�ود تاريخه للقرن
التاس�ع قبل امليالد امللك اآلش�وري ش�لمنر
الثال�ث ( ،)Shalmaneser IIIبيم�ني الرس�م،
الذي حكم ما بني عامي  8٥8و 824قبل امليالد
يصاف�ح نظ�ريه البابيل مردوخ زكري ش�ومي
( )Marduk-zakir-shumiال�ذي امتدت فرة

حكمه ما بني عامي  8٥٥و 819قبل امليالد.
وقد اكتشف هذا الرسم ،الذي نحت بدقة ،عام
 1962بالط�رف الرشق�ي من حج�رة العرش
للملك شلمنر الثالث بمدينة النمرود الواقعة
حاليا يف نينوى بالعراق.
وبحس�ب عدد من الخ�رباء املعارصين ،اكتمل
نحت هذا النحت ،الذي ّ
جسد لحظة املصافحة،
ما بني عامي  846و 84٥قبل امليالد.
فيم�ا اختلف�ت الرواي�ات ح�ول س�بب تل�ك
املصافح�ة .فبينم�ا تح� ّدث البعض ع�ن أنها

خرباء أوبئة :أوميكرون بداية هناية جائحة كورونا
توق�ع خ�رباء طبيون أن يمث�ل املتحور
«أوميك�رون» ،بداية نهاية وباء فريوس
كورونا {كوفيد ،}19-وتحوله ملا يش�به
نزالت الربد العادية.
وأشار عضو املجموعة العلمية لنمذجة
األنفلونزا الوبائية يف جامعة «وارويك»،
الدكتور مايك تيلدسيل ،إىل إمكانية عودة
الحي�اة إىل طبيعته�ا قريب�ا ،الفتا إىل أن
ارتفاع اإلصابات بكورونا و»أوميكرون»
يدل عىل قرب انتهاء الوباء.
وق�ال تيلدس�يل يف مقابل�ة إذاعي�ة:
«سنشهد يف املس�تقبل ظهور متحورات أقل
خط�ورة م�ن كورونا .ع�ىل امل�دى الطويل،
س�يصبح كوفي�د 19-مس�توطنا بنس�خة
متواضع�ة الخطورة» .وأضاف« :س�يصبح

الفريوس ش�بيها باإلنفلونزا الذي تعايش�نا
مع�ه منذ س�نوات طويل�ة» ،وفق م�ا نقلت
صحيفة «مريور» الربيطانية.
ّ
«يمث�ل أوميكرون أمال بضعف
وتاب�ع قائال:
الوب�اء ع�ىل امل�دى الطويل .صحي�ح أن هذا

املتح�ور رسي�ع االنتش�ار ولكن�ه أق�ل
خطورة من املتحورات السابقة».
ّ
وب�ني أن فص�ل الربيع الق�ادم قد يضع
نهاي�ة ل�»أوميك�رون» ،ونقطة انطالق
لتعلّ�م التعايش مع الوباء وحماية ذوي
املناعة الضعيفة.
وأظهر أحدث إحصاء لرويرز أن أكثر من
 301.83مليون نسمة أصيبوا بفريوس
كورون�ا ع�ىل مس�توى العال�م ،يف حني
وصل إجمايل عدد الوفي�ات الناتجة عن
الفريوس إىل خمس�ة ماليني و.828343
وتم تس�جيل إصابات بالفريوس يف أكثر من
 210دول ومناطق منذ اكتش�اف أوىل حاالت
اإلصابة يف الص�����ني يف ديس���مرب كانون
األول .2019

واتساب يستعد إلطالق أوىل حتديثاته الكربى خالل 2022
يس�تعد تطبي�ق التواص�ل الفوري «واتس�اب»
إلطالق أوىل تحديثاته الكربى خالل العام الجديد
 .2022وذك�ر موق�ع ( )WABetaInfoالتقن�ي
أن «واتس�اب» يعم�ل حالي�ا ع�ىل إضافة صور
حس�ابات جهات االتصال إىل تنبيهات الرس�ائل
التي تظهر عىل شاشة هاتف املستخدم.
وذك�ر املوق�ع أنه رصد اس�تخدم ه�ذه امليزة يف

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

اإلص�دار التجريب�ي لتطبي�ق التواص�ل الفوري
(واتس�اب بيت�ا) ،يف الهواتف الت�ي تعمل بنظام
«أي أو أس» ،أي أجه�زة أب�ل ،وخاصة باإلصدار
.1٥وم�ع تطبيق هذه الخدمة ،فإن واتس�اب»
يك�ون قد انضم إىل االتجاه الع�ام يف التطبيقات
الذي يظهر صورة مع التنبيه ،مثل «توير».
وعند تفعيل الخدمة الجديدة ،سيتلقى املستخدم

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

إش�عارا ع�ىل شاش�ة هاتف�ه مع ص�ورة ملف
حس�اب املس�تخدم الذي أرس�ل له رس�الة عرب
«واتساب».
ويف أواخ�ر الع�ام امل�ايض ،ب�دأ «واتس�اب» يف
اختب�ار الكثري من املزايا الجديدة التي س�يجري
إطالقها يف العام الجاري  ،2022مثل منح مرشيف
املجموعات مزيدا من السيطرة عليها.

07801969233
07901463050
07709670606

ج�اءت لتجس�د س�الما ب�ني اآلش�وريني
والبابلي�ني خ�الل ف�رة تميّ�زت بكث�رة
الخالف�ات ب�ني الدولت�ني ،ذك�ر موق�ع
موسوعة التاريخ العاملي ()worldhistory
أن املصافح�ة حدث�ت يف س�ياق تحال�ف
آشوري بابيل ،حيث أقدم شلمنر الثالث
عىل مس�اندة مردوخ زكري ش�ومي لقمع
الثورة التي قادها شقيقه ،ومنافسه عىل
الع�رش ،مردوخ بل أوس�اتي (Marduk-
 )bel-usatiعام  8٥1قبل امليالد.
وق�د س�اهم تدخ�ل ش�لمنر الثال�ث
حينه�ا يف إنهاء الث�ورة ومقتل مردوخ بل
أوساتي.
يذك�ر أن عملي�ة املصافحة ظه�رت لدى
العديد من الحضارات األخرى .فبالقرن الثامن
قبل امليالد ،تح ّدث الش�اعر امللحمي اإلغريقي
هومرييوس ،املعروف أيضا بهومر (،)Homer
ع�ن املصافحة بالي�د يف ملحمتيه الش�عريتني
األوديسة واإللياذة.
كذلكّ ،
مثل�ت املصافحة لدى اإلغريق يف الغالب
رمزا للثقة والتعهدات.
كم�ا دل�ت يف روم�ا القديم�ة ،ع�ىل الصداقة
والوالء.

ظل هاربـ ًا لنحـو  20عـامـ ًا..
و «خرائط غوغل» فضحته

أوقع�ت خرائط غوغل واحدا م�ن أخطر عنارص عصاب�ات املافيا اإليطالية
يف قبض�ة الرشط�ة بع�د أن ظل هاربا لنح�و  20عاما ،حس�بما قال محقق
لروي�رز ،وبعد تحقيق عىل مدى عامني ،تم اقتفاء أثر جيواتش�ينو جامينو
( 61عاما) يف مدينة غاالباغار بإس�بانيا التي كان يعيش فيها باسم مزيف.
وتقع املدينة قرب العاصمة مدريد.
كانت صورة ش�ارع عىل خرائط غوغل يظهر فيها رجل يش�بهه أمام متجر
للفواكه هي الخيط األول الذي التقطته الرشطة لبدء تحقيق أعمق.
ق�ال نيك�وال ألتيريو ،نائب مدير وح�دة رشطة مكافحة عصاب�ات املافيا يف
إيطالي�ا« :س�اعدتنا الص�ورة يف تأكيد (نتائ�ج) التحقيق ال�ذي كنا نجريه
بالطرق التقليدية».
كان جامينو ،وهو عضو يف عصابة املافيا «س�تيدا» يف صقلية ،قد هرب من
سجن ريبيبيا يف روما عام  ،2002ويف ُ 2003حكم عليه بالسجن مدى الحياة
إلدانته بجريمة قتل وقعت قبل بضع سنوات.
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