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حمافظة بغداد
تعود اىل تقليص دوامها« :كورونا»
ص3
ينترش برسعة

بالتفاصيل« ..املستقبل العراقي»
تنرش نص قرارات اللجنة العليـا
ص3
للصحة والسالمة

أعل�ن اإلطار التنس�يقي للقوى الش�يعية ،أمس
األربع�اء ،طعنه ل�دى املحكمة االتحادي�ة العليا
بانتخ�اب رئاس�ة الربمل�ان ،فيما ح�ذر من أزمة
سياسية ومجتمعية خطرية تواجه البالد.
وقال اإلطار التنس�يقي ،عق�ب اجتماع لقيادات
الق�وى املنضوية تح�ت مظلت�ه يف مكتب همام
حمودي رئيس املجلس اإلس�المي األعىل واستمر
حت�ى فج�ر األربع�اء ،لبح�ث مجريات جلس�ة
الربمل�ان األوىل يف دورت�ه الترشيعي�ة الخامس�ة،
أنه «تدارس مجريات جلس�ة األح�د والخروقات
القانونية والدس�تورية الرصيح�ة التي رافقتها
ونت�ج عنه�ا مخرجات لم تس�تند لتلك األس�س
الدس�تورية والقانوني�ة وس�يميض باالعرتاض
ل�دى املحكم�ة االتحادي�ة ملعالجة الخل�ل الكبري
يف الجلس�ة األوىل ملجل�س النواب» بحس�ب بيان
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه .وأَضاف
بيان قوى اإلطار التنس�يقي «نعتقد ّ
أن مسارات
إنجاز االستحقاقات الدستورية ليست صحيحة
وتنطوي عىل مغذيات أزمة سياسية ومجتمعية
ق�د تمنع نج�اح أي جهد حكوم�ي أو برملاني يف
تحقيق مطالب وتطلعات الشعب املهمة وتخفيف
معاناته وتحس�ن واقعه الخدمي واالقتصادي».
وش�دد اإلطار عىل أن «وحدة املعايري سواء كانت
تطبيقا ً للدس�تور أو موقفا ً سياسيا ً هي الكفيلة
بتأس�يس واقع س�يايس متوازن ومستقر يقوي
أوارص الثق�ة بن ال�رشكاء السياس�ين ويوحد
الجه�ود يف إنج�از األه�داف الوطني�ة املش�رتكة
ويدفع التهديدات واملخاطر املحدقة بالعراق».

التفاصيل ص2

شاخوان عبد اهلل :رئاسة الربملان ملتزمة بالتوقيتات الدستورية إلنتخاب رئيس اجلمهورية

عـضـو بالفتـح :اإلطـار يعمـل مـع الكتـل البـاقـيـة بلغـة احلـوار

ص2

ص2

مثن جهود القضاة يف رفع اسم العراق من قائمة الدول ذات املخاطر العالية

رئيس جملس القضاء يشدد عىل رضورة تأمني املنافذ احلدودية
ومنع تزوير البضائع
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئيس مجل�س القضاء األعىل فائق
زيدان ،أمس األربعاء ،خالل اس�تقباله
رئي�س هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة عم�ر
عدن�ان الوائيل يف مق�ر مجلس القضاء
ع�ىل رضورة تام�ن املناف�ذ واح�كام
الس�يطرة ع�ىل كافة البضائ�ع الواردة
من التزوير او التالعب.
وق�ال مكتب�ه االعالمي يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه ،ان

الناتو يؤكد حرصه عىل «تفادي االصطدام» مع روسيا
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د األمن الع�ام لحلف ش�مال األطليس «النات�و» ،ينس
ستولنربغ ،أمس األربعاء ،السعي إىل تفادي أي اصطدامات
مع روس�يا ،فيما تريد موس�كو أن تحص�ل عىل ضمانات
بش�أن عدم توس�ع التحال�ف العس�كري الغربي يف رشق
أوروب�ا .وجاء ترصي�ح س�تولنربغ ،بعدما عق�د مجلس
«الناتو روس�يا» أول اجتماع له منذ عامن ،يف مس�عى إىل
ن�زع فتي�ل التوتر ب�أوروبا .وش�دد الناتو ع�ىل أنه طالب
روس�يا بالتوقف عم�ا وصفه�ا ب�»األفع�ال الخبيثة ضد
الحلف�اء» ،مؤكدا وج�ود خالفات جوهرية مع موس�كو.

النائب االول ملحافظ البرصة
يبحث مع السفري الباكستاين فتح خط
مالحي وقنصلية باملحافظة
ص3

كم�ا ت�م التأكي�د ع�ىل مواصل�ة ب�ذل
الجهود يف ضبط املخالفن وإنزال اقىص
العقوب�ات بحقهم بموج�ب القانون».
مش�ريا اىل ان «مل�ف املناف�ذ الحدودية
ش�هد تغي�ري ملح�وظ يف ظ�ل االدارة
الحالية لهيأه املنافذ».
وتاب�ع البي�ان ان «رئي�س الهي�أة قدم
عرض عن عمل الهي�أة وأبرز العمليات
الت�ي نفذته�ا ك�وادر هيئ�ة املناف�ذ
الحدودية.

« رئي�س مجل�س القض�اء االع�ىل أكد
ع�ىل رضورة تأم�ن املناف�ذ الحدودية
والرشيط الحدودي واحكام الس�يطرة
عىل كاف�ة البضائ�ع ال�واردة للبلد من
عمليات التزوير او التالعب باملال العام
وضمان فحص كافه البضائع» ،مشيدا ً
«باإلج�راءات املتخ�ذة من قب�ل كوادر
هيأة املنافذ الحدودية يف ضبط عمليات
التهريب والتالعب باملال العام ،ال سيما
حماي�ة املنتج املح�يل ومنع م�رور اي
مواد غري صالحة لالستهالك البرشي».

التفاصيل ص2

وكالة شؤون الرشطة تقبض عىل متهم برسقة  20ألف دوالر وآخر بتزوير بطاقة ماسرت

وق�ال س�تولنربغ ،خ�الل مؤتم�ر صحف�ي يف العاصم�ة
البلجيكي�ة بروكس�يل «عربن�ا ع�ن مخاوفنا من الحش�د
العسكري الرويس قرب حدود أوكرانيا» .وينصب االجتماع
عىل املبادرة التي قدمتها روسيا وطلبت فيها من الغربين
تقدي�م ضمانات قانونية ملزم�ة لوقف تمدد الناتو رشقا.
وطلبت موس�كو أيض�ا توق�ف «الناتو» عن ن�رش قواعد
عسكرية يف جمهوريات االتحاد السوفيتي السابقة ،فضال
عن تخيل حلف شمال األطليس عن فكرة انضمام أوكرانيا
إليه .وجاء هذا االجتماع يف بروكس�يل ،بعد املباحثات التي
جرت يف جنيف ،يف التاس�ع والعارش من يناير الجاري ،بن
روسيا والواليات املتحدة بشأن مبادرة الضمانات األمنية.

الـنـزاهـة تصدر ( )98أمـر قـبـض واسـتقدام بحق ذوي الدرجات العليا الشهر املايض

بالتفاصيل ..هذا ما جرى بشأن املعتقل صباح الكناين يف مستشفى النعامن

انتشال اجلزء الثاين
من غـارق ضخـم فـي مينـاء
خور الزبري
ص3

التجارة تعلن تثبيت
نحو « »900عقد عىل املالك الدائم
يف الوزارة
ص2

احتاد الكرة
يصـدر تعليمـات دوري
الشباب املمتاز
ص7

ص2

ص2

ص2

التجارة تعلن تثبيت نحو « »900عقد عىل املالك الدائم يف الوزارة
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أعلنت وزارة التجارة ،أمس األربعاء ،تثبيت  891موظفا ً بصفة عقد ،عىل املالك الدائم يف الوزارة .وقالت
الوزارة يف بيان تلقت «املس�تقبل العراقي» نس�خة منه ،إنه «أعلن وزير التج�ارة عن تثبيت  891من
موظفي العقود عىل املالك الدائم ،ممن لديهم خدمة خمس س�نوات فأكثر ومن العاملني يف الرشكات
العامة التابعة للوزارة» .واضاف البيان ،أن «القرار جاء استنادا ملا ورد باحكام املادة ( / ٦1ب) من
قانون املوازنة االتحادية رقم  ٢٣لس�نة  ٢٠٢1وبعد استحصال موافقة االمانة العامة ملجلس الوزراء
باستحداث الدرجات الوظيفية لتثبيت رشيحة العقود والتي شملت عناوين وظيفية مختلفة وحسب
التحصيل الدرايس والتخصصات» .واش�ار إىل ،أنه «بجهود حثيثة ومتواصلة من وزير التجارة وبعد
سلس�لة من املخاطبات التي اجرتها الدائرة االدارية واملالية يف الوزارة تم اس�تحصال موافقة االمانة
العام�ة ملجل�س الوزراء ووزارة املالية الس�تحداث الدرج�ات وتثبيت العقود اىل امل�الك الدائم الذي مر
عليهم خمس س�نوات واكثر ،وذلك بعد صدور قرار مجلس املرقم  177لس�نة  ،٢٠٢1املتضمن ،قيام
الجهات ذات العالقة باإلجراءات املالئمة مع وزارة املالية الستكمال ما هو مطلوب».
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قوى التنسيقي حتذر من «أزمة سياسية وجمتمعية خطرية» ..وتلوح بـ «املقاطعة» أو الذهاب للمعارضة

اإلطار يلجأ لالحتادية جمددا :اجللسة األوىل باطلة

المستقبل العراقي  /عادل الالمي

أعل�ن اإلطار التنس�يقي للقوى الش�يعية ،أمس
األربع�اء ،طعنه ل�دى املحكم�ة االتحادية العليا
بانتخاب رئاس�ة الربمل�ان ،فيما ح�ذر من أزمة
سياسية ومجتمعية خطرية تواجه البالد.
وقال اإلطار التنس�يقي ،عق�ب اجتماع لقيادات
الق�وى املنضوي�ة تحت مظلت�ه يف مكتب همام
حمودي رئيس املجلس اإلسالمي األعىل واستمر
حت�ى فج�ر األربع�اء ،لبح�ث مجريات جلس�ة
الربمل�ان األوىل يف دورت�ه الترشيعية الخامس�ة،
أن�ه «تدارس مجريات جلس�ة األحد والخروقات
القانونية والدس�تورية الرصيح�ة التي رافقتها
ونت�ج عنه�ا مخرجات لم تس�تند لتلك األس�س
الدس�تورية والقانوني�ة وس�يميض باالعرتاض
لدى املحكمة االتحادي�ة ملعالجة الخلل الكبري يف
الجلسة األوىل ملجلس النواب» بحسب بيان تلقت
املستقبل العراقي نسخة منه.
وأَض�اف بي�ان قوى اإلط�ار التنس�يقي «نعتقد
ّ
أن مس�ارات إنجاز االس�تحقاقات الدس�تورية
ليس�ت صحيح�ة وتنط�وي عىل مغذي�ات أزمة
سياس�ية ومجتمعية ق�د تمنع نج�اح أي جهد
حكوم�ي أو برملاني يف تحقيق مطالب وتطلعات
الشعب املهمة وتخفيف معاناته وتحسني واقعه
الخدمي واالقتصادي».
وشدد اإلطار عىل أن «وحدة املعايري سواء كانت
تطبيقا ً للدستور أو موقفا ً سياسيا ً هي الكفيلة
بتأسيس واقع س�يايس متوازن ومستقر يقوي
أوارص الثق�ة بني ال�رشكاء السياس�يني ويوحد
الجه�ود يف إنج�از األه�داف الوطني�ة املش�رتكة ويدفع
التهديدات واملخاطر املحدقة بالعراق».
وأش�ار اإلطار بالقول «ال زلنا نعتقد أن الحوار الرصيح
املبارش امللتزم باألهداف الجامعة واملش�رتكات الوطنية
هو الخيار األس�هل واألرسع يف تجاوز األزمات وصياغة
الحلول طويلة األمد».
وكان اإلطار الش�يعي قد ّ
أكد عقب جلسة الربملان أنه لن

يعرتف بنتائج الجلس�ة األوىل وق�ال «نؤكد عدم اعرتافنا
بمخرجات جلس�ة انتخ�����اب رئيس املجلس ونائبيه
كونه�ا تمت بع�دم وجود رئيس الس�ن ال���ذي ال يزال
ملتزما ً بتأدية مهامه.
أن اإلطار التنسيقي يضم اًّ
يشار إىل ّ
كال من نوري املالكي
رئي�س ائت�الف دولة القان�ون ،وه�ادي العامري رئيس
تحالف الفت�ح ،وحي�در العبادي رئيس ائت�الف النرص،
وعم�ار الحكي�م رئي�س تحال�ف ق�وى الدول�ة ،وفالح

الفي�اض رئي�س حركة عط�اء ،وهمام حم�ودي رئيس
املجلس األعىل اإلس�المي ،فضالً عن ش�خصيات شيعية
أخرى.
وكانت الجلسة األوىل للربملان قد شهدت مشادات عنيفة
وس�ادت فوىض تعرض خاللها رئيس الجلس�ة محمود
املش�هداني لوعكة صحية نقل عىل أثرها إىل املستش�فى
لكنه غادرها بعد ساعات إثر تحسن وضعه.
بدوره�ا ،ق�ررت رئاس�ة مجلس الن�واب إحال�ة النائب

املش�هداني عىل لجنة الس�لوك النياب�ي وقالت
الدائ�رة اإلعالمية ملجلس الن�واب يف بيان تابعته
«إيالف» أن «رئاسة مجلس النواب قررت إحالة
املش�هداني عىل لجنة الس�لوك النيابي ملخالفته
الدستور والنظام الداخيل للمجلس».
وتنص امل�ادة الثامنة من الفصل الثالث لقانون
مجل�س الن�واب عىل إلغ�اء عضوي�ة النائب إذا
مارس «اإلخالل الجسيم بقواعد السلوك النيابي
للمجل�س بما يعد تحقريا ً للمجل�س أو اإلعتداء
عىل الرئيس أو أحد نائبيه أو أحد النواب «.
وأش�ارت مصادر مقربة من املش�هداني إىل أنه
ً
طعنا بدستورية انتخاب الجلسة الربملانية
ق ّدم
األوىل لرئيس الربملان محم�د الحلبويس ونائبيه
األول حاك�م الزاميل والثاني ش�اخوان عبد الله
بع�د نقله للمستش�فى بس�بب وعك�ة صحية
أصابته خالل الجلس�ة بسبب مشادات حصلت
بني نواب التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر
ون�واب الق������وى املؤتلف�ة يف اإلط������ار
الش�يعي التنس�يقي لكنه غادرها بعد ساعات
إثر تحسن وضعه.
لك�ن النائ�ب الثاني لرئي�س الربملان ش�اخوان
عبدالل�ه ّ
أك�د أن جلس�ة انتخاب هيئة رئاس�ة
الربمل�ان العراقي قانونية ودس�تورية ،موضحا ً
ّ
أن اس�تبدال املشهداني جاء لعدم حياديته وفق
تس�جيل صوتي داخل الربملان ّ
يؤكد أنه مرش�ح
لرئاس�ة الربمل�ان وه�ذا ال ّ
يؤهل������ه إلدارة
الجلس�ة لتتم إناط�ة إدارتها لالحتي�اط الثاني
األكرب خالد الدراجي.
ويأتي ذلك عىل خلفية توتر سيايس مستمر منذ
ّ
تص�در نتائجها التيار الصدري بزعامة
االنتخابات التي
مقتدى الصدر فيما ن ّددت األحزاب واملجموعات املدعومة
من إيران بهذه النتيجة.
وينعك�س التوت�ر ع�ىل عملية تش�كيل الحكوم�ة التي
تتعثر وس�ط إرصار الصدر عىل تشكيل حكومة أكثرية،
وتمس�ك آخري�ن بحكوم�ة توافقية تتمث�ل فيها جميع
القوى الشيعية.

اجتمع بقادة األجهزة األمنية يف النجف االشرف

رئيـس الـوزراء يوجـه بإعـداد املوازنـة املـاليـة لعـام 2022
بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه القائد الع�ام للقوات املس�لحة رئيس
الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،أمس األربعاء،
بإع�داد املوازن�ة املالي�ة الس�تكمال تجهيز
املنظومة األمنية يف محافظة النجف.
وذك�ر مكت�ب الكاظم�ي يف بيان املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه أن األخ�ري «ت�رأس
اجتماعا ً موس�عا ً ض ّم القيادات العس�كرية
واألمنية يف محافظ�ة النجف األرشف ،وذلك

بالتفاصيل ..هذا ما جرى
بشأن املعتقل صباح الكناين
يف مستشفى النعامن
كش�ف مص�در أمن�ي ،أم�س األربعاء،
تفاصي�ل م�ا حص�ل بخص�وص املتهم
{صباح الكناني} يف مستش�فى النعمان
بمنطقة االعظمية ببغداد.وذكر املصدر،
يف ترصيح صحفي ،انه «تم نقل الكناني
اىل مستشفى النعمان بعد تدهور حالته
الصحي�ة برفقة ق�وة أمني�ة كبرية من
جهاز األم�ن الوطني واالس�تخبارات».
وأك�د ،ان «األنب�اء الت�ي تحدث�ت ع�ن
محاول�ة تهريب املتهم غ�ري صحيحة».
وأشار املصدر اىل ان «فحص الكناني بني
ان وضع�ه الصحي جي�د والقوة األمنية
تنتظر التقرير النهائي إلرجاعه اىل مكان
حج�زه» .ولف�ت اىل ان�ه «وبعد كش�ف
الكنان�ي وضع�ه الصح�ي جي�د حاول
التحج�ج والذه�اب اىل {الصحي�ات} يف
محاولة منه لالفالت من القوة املوجودة
اال انه فشل» .وكان جهاز األمن الوطني
يف بغ�داد أعل�ن يف  ٢8م�ن ترشين االول
امل�ايض ،عن إلق�اء القبض ع�ىل املدعو
صباح الكناني بتهمة االبتزاز والرش�وة
الحد امل�دراء العام�ني يف وزارة الصناعة
واملعادن بمبلغ ( )٣٠الف دوالر وبالجرم
املش�هود.وأضاف انه «قد جرى توقيفه
بعد اص�دار مذكرة قبض بحقه من قبل
محكم�ة تحقيق الك�رخ االوىل ،وتدوين
اقوال�ه واحالت�ه اىل الجه�ات املختص�ة
إلتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقه».

خالل زيارته التفقدية للمحافظة».
وأض�اف ،أن «الكاظم�ي اس�تمع إىل إيجاز
أمني عن مجمل اإلجراءات املتعلقة باملتابعة
األمني�ة ،وس�ري العم�ل األمن�ي يف مرك�ز
مدين�ة النج�ف ،وباق�ي أقضي�ة املحافظة
ونواحيها».
وبحس�ب البيان ،وجّ ه الكاظمي ب�»تكثيف
الجهدي�ن األمن�ي واالس�تخباري ،وتفعي�ل
العمليات االس�تباقية فيم�ا يتعلق بمالحقة
عصاب�ات املخ�درات ،والجريم�ة املنظم�ة،

ووجّ �ه س�يادته بتهيئ�ة املوازن�ة القادم�ة
وإعداده�ا الس�تكمال تجهي�ز املنظوم�ة
األمني�ة يف املحافظة ب�كل متطلباتها الفنية
واملالية».
وتابع البي�ان أن «رئيس ال�وزراء اطلع عىل
أه� ّم العقب�ات والصعوب�ات الت�ي تواج�ه
التشكيالت األمنية يف املحافظة وتعرقل سري
العمل اليومي» ،موجها ً ب�»اتخاذ اإلجراءات
الكفيل�ة بتس�هيل مهم�ة الق�وات األمنية،
وإتمام احتياجاتها».

كما تم التأكيد عىل مواصلة بذل الجهود يف ضبط املخالفني
وإنزال اقىص العقوبات بحقهم بموجب القانون» .مشريا
اىل ان «مل�ف املنافذ الحدودية ش�هد تغيري ملحوظ يف ظل
االدارة الحالية لهيأه املنافذ».
وتابع البيان ان «رئيس الهيأة قدم عرض عن عمل الهيأة
وأبرز العمليات التي نفذتها كوادر هيئة املنافذ الحدودية،
وقدم خالصة كاملة ع�ن آلية العمل بالتدقيق االلكرتوني
املعتم�دة يف كافة املناف�ذ الحدودية والتي م�ن خاللها تم
ضب�ط العديد من عمليات التزوير ومنع عمليات التهريب
والهدر باملال العام».
ويف خت�ام اللق�اء قدم الوائيل ش�كره وتقدي�ره للقضاء
العراق�ي يف دعم عمل هيئة املناف�ذ الحدودية واالجراءات
املتخذة يف جميع املنافذ الحدودية.
إىل ذلك ،اش�اد رئيس مجلس القض�اء االعىل فائق زيدان،
بالجه�ود املبذول�ة من قب�ل القضاة يف املحاك�م املختصة
بمكافحة جريمة غسل االموال وتمويل االرهاب ،ودورهم

الكبري الذي س�اهم يف اصدار االتح�اد االوربي قرارا ً برفع
اسم العراق من الئحة الدول عالية املخاطر.
وذك�ر مجل�س القضاء االع�ىل يف بي�ان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان «قض�اة التحقي�ق املختصني
قدم�وا خ�الل لقائه�م م�ع ممث�يل االتح�اد االورب�ي يف
بروكسل قبل ثالثة اشهر وبالتعاون مع عدد من الجهات
املختصة احصائيات املحاكم املختصة وبيان دور مجلس
القض�اء االعىل يف مكافحة جريمة غس�ل االموال وتمويل
االرهاب».
وبني ان «وفد مجلس القضاء االعىل املش�ارك ضمن الوفد
ً
ممث�ال بالق�ايض اياد محس�ن ضم�د املختص
العراق�ي
بقضايا غس�ل االموال قدم جهودا كبرية اسهمت بأصدار
االتح�اد االوروبي ق�رارا برفع اس�مع الع�راق من الئحة
الدول عالية املخاط�ر» ،منوها ً يف ذات الوقت اىل ان «هذه
الخطوة ستس�هم يف دفع عجلة التقدم االقتصادي يف ظل
التوجه نحو اعادة االعمار» .

شاخوان عبد اهلل :رئاسة الربملان ملتزمة بالتوقيتات الدستورية إلنتخاب رئيس اجلمهورية
أك�د نائ�ب رئي�س مجل�س الن�واب العراقي،
ش�اخوان عبدالل�ه أحم�د ،أن رئاس�ة الربملان
ملتزم�ة بالتوقيت�ات الدس�تورية إلنتخ�اب
رئي�س الجمهورية ،مش�ريا ً إىل أن هناك لجنة
مختصة من مهامها «التدقيق يف السري الذاتية
للش�خصيات الت�ي قدم�ت للمنص�ب» .وقال
عبدالله يف بي�ان ،إن «هناك لجنة مختصة من
مهامها التدقيق يف الس�ري الذاتية للشخصيات

الت�ي قدمت ملنصب رئيس جمهورية العراق».
وأضاف أن «رئاسة الربملان ملتزمة بالتوقيتات
الدس�تورية إلنتخ�اب رئي�س الجمهوري�ة،
ويج�ب أن تتواف�ر ال�رشوط الختي�ار رئي�س
الجمهوري�ة وف�ق امل�ادة ( )٦8من الدس�تور
العراقي باعتباره رم�ز لوحدة الوطن ،ويمثل
س�يادة البالد ،ويس�هر ع�ىل ضم�ان اإللتزام
بالدس�تور» .وأوضح�ت الدائ�رة االعالمية يف

وكالة شؤون الرشطة تقبض عىل متهم برسقة
 20ألف دوالر وآخر بتزوير بطاقة ماسرت
بغداد  /المستقبل العراقي
بمتابع�ة وكي�ل وزارة الداخلي�ة
لش�ؤون الرشط�ة الفري�ق عم�اد
محم�د محم�ود ،اف�ادت وكال�ة
ال�وزارة لش�ؤون الرشط�ة ،أمس
األربعاء ،القبض عىل متهم برسقة
٢٠٠٠٠ال�ف دوالر وآخ�ر بتزوي�ر
بطاق�ة ماس�رت كارد بقيم�ة 15
مليون دينار يف بغداد .
وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان
«مف�ارز مديري�ة مكافح�ة اجرام
بغداد التابع لوكالة الوزارة لشؤون
الرشطة مكتب مكافحة إجرام باب
الش�يخ تمكنت من الق�اء القبض
ع�ىل مته�م مطل�وب ع�ن جريمة
الرسقة وفق احكام املادة  ٤٤٤من
قان�ون العقوبات لقيام�ه برسقة
مبلغ  ٢٠٠٠٠ال�ف دوالر من داخل
عجل�ة مركونة امام اح�دى املحال
التجارية ،حيث تم اتخاذ اإلجراءات
القانونية بحق املتهم أصوليا».
اىل ذل�ك ،ألق�ت مف�ارز مكت�ب
مكافحة اجرام الدورة القبض عىل
متهم لقيامه بتزوير بطاقة ماسرت

كارد صادرة م�ن مرصف الرافدين
ووصل بمبلغ مايل قدره  15مليون
دينار عراقي يحمل ش�عار مرصف
الرافدي�ن وبع�د جم�ع املعلوم�ات
ونص�ب كم�ني محك�م للمتهم تم
القب�ض عليه وف�ق اح�كام املادة
 ٢9٢/٢98م�ن قان�ون العقوبات
لينال جزاءه العادل.
كم�ا اعلنت وكالة الوزارة لش�ؤون
الرشطة،األربع�اء ،القب�ض عىل 9
متهم�ني ،فيما ضبط�ت بحوزتهم
مواد مخدرة يف محافظة بابل
وذك�رت الوكال�ة يف بي�ان تلق�ت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه،
ان»مديري�ة مكافح�ة املخ�درات
واملؤث�رات العقلية التابع�ة لوكالة
ال�وزارة لش�ؤون الرشط�ة قس�م
مخدرات بابل تمكن�ت من القبض
ع�ىل  9متهمني وضب�ط بحوزتهم
عىل مواد مخدرة من نوع كبتاجون
ومادة الكرس�تال املخ�درة وادوات
تعاطي مختلفة االنواع يف بابل».
واضاف�ت ،ان�ه « ت�م احالته�م اىل
القض����اء وف�ق اح�كام امل�ادة
القانوني�ة ( )٢8مخدرات لي��نالوا
جزائهم العادل».

الـنـزاهـة تصدر ( )98أمـر قـبـض واسـتقدام
بحق ذوي الدرجات العليا الشهر املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
واستقدام خالل
قبض
أعلنت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن صدور ( )98أمر
ٍ
ٍ
ً
ّ
شرية إىل َّ
شهر كانون األول املايض ،مُ
بحق ( )85من
أن تلك األوامر صدرت
كبار املسؤولني ،بينهم وزير حايلٌّ.
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة أفادت َّ
بأن أوام�ر القبض واالس�تقدام التي
َّ
أصدرته�ا الجه�ات القضائيَّ�ة جاءت ع�ىل خلفيَّ�ة قضايا حقق�ت فيها
مُ ديريَّ�ات ومكات�ب تحقي�ق الهيئ�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات وأحالتها إىل
ً
ّ
القضاء ،مُ
بحق كبار املسؤولني
واس�تقدام
قبض
وضحة صدور ( )98أمر
ٍ
ٍ
م�ن ذوي الدرجات العليا للمُّ دة م�ن ( ،)٢٠٢1/1٢/٣1-1منها ( )٢1أمر
إن األوامر شملت وزيرا ً حاليا ً
قبض و( )77أمر استقدام .وأضافت الدائرة َّ
ٍ
ووزيرا ً س�ابقا ً وثالثة وزراء أس�بقني ووكيالً أسبق وتسعة نوَّاب سابقني،
ً
َّني و( )8محافظني س�ابقني و( )5أسبقني ،كما
فضال عن مُ حافظني حالي ِ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ش�ملت األوامر ( )٢1مديرا عاما حاليا و( )15مديرا عاما س�ابقا وسبعة
أسبقني ،فيما صدرت ( )1٢أمرا ً
ِّ
بحق أعضاء مجالس محافظات.

بغداد  /المستقبل العراقي

رئيس جملس القضاء يشدد عىل رضورة تأمني املنافذ احلدودية ومنع تزوير البضائع
أك�د رئيس مجل�س القض�اء األع�ىل فائق زي�دان ،أمس
األربع�اء ،خالل اس�تقباله رئيس هيأة املناف�ذ الحدودية
عمر عدن�ان الوائيل يف مقر مجل�س القضاء عىل رضورة
تامني املنافذ واحكام السيطرة عىل كافة البضائع الواردة
من التزوير او التالعب.
وق�ال مكتبه االعالم�ي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه ،ان « رئيس مجلس القض�اء االعىل أكد عىل
رضورة تأم�ني املناف�ذ الحدودي�ة والرشي�ط الح�دودي
واحكام الس�يطرة عىل كاف�ة البضائع ال�واردة للبلد من
عملي�ات التزوير او التالعب بامل�ال العام وضمان فحص
كاف�ه البضائع» ،مش�يدا ً «باإلج�راءات املتخ�ذة من قبل
كوادر هي�أة املنافذ الحدودية يف ضب�ط عمليات التهريب
والتالعب باملال العام ،ال س�يما حماية املنتج املحيل ومنع
مرور اي مواد غري صالحة لالستهالك البرشي».

أطاحت بـ( )9متهمني باملخدرات يف بابل

عضو بالفتح :اإلطار يعمل مع الكتل
الباقية بلغة احلوار

مثن جهود القضاة يف رفع اسم العراق من قائمة الدول ذات املخاطر العالية

بغداد  /المستقبل العراقي
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مجل�س الن�واب العراق�ي ،ي�وم الثالث�اء ،أن
أرقام الهاتفني املخصصني للراغبني باالتصال
للرتش�يح ملنصب رئي�س الجمهورية ما زالت
تعم�ل ويف أوق�ات ال�دوام الرس�مي .وقال�ت
الدائ�رة االعالمي�ة يف مجل�س الن�واب بي�ان
تس�لمت شبكة رووداو نس�خة منه إن بعض
وسائل التواصل االجتماعي تناقلت معلومات
وتس�جيالت فيديوي�ة تش�ري اىل ان الهاتف�ني

املخصصني لتلقي اتصاالت الراغبني بالرتشح
ملنص�ب رئي�س الجمهوري�ة كان�ا مغلق�ني.
مضيف�ة» ن�ود التأكيد عىل م�ا ورد يف االعالن
املنشور عىل املوقع الرسمي ملجلس النواب من
ان االتصال يكون متاحا ً من الس�اعة التاسعة
صباحا ً وحتى الس�اعة الثالثة بعد الظهر وان
االتصال يف غري اوقات الدوام الرسمي املذكورة
لن يكون متاحا ً مما اقتىض معه التنويه».

أك�د عض�و تحال�ف الفت�ح محمود
الحيان�ي ،أن�ه م�ن املمك�ن إع�ادة
«تدوي�ر الرئاس�ات دون الحاجة إىل
االط�ار التنس�يقي وغريه» ،مش�ريا ً
إىل أن «اإلط�ار يعم�ل م�ع الكت�ل
الباقي�ة بلغ�ة الحوار ك�ي ال تحصل
مش�كلة سياسية».وقال الحياني إن
«هن�اك اختالفا يف الرؤى ويف املواقف
السياسية بيننا وبني التيار الصدري،
هم يرون أن الحكومة يجب أن تكون
حكومة أغلبية ،ونحن نرى أن تكون
توافقي�ة ،فه�ي األس�لم ،والدليل ما
ح�دث خ�الل جلس�ة الربمل�ان األوىل
من مخالف�ات قانونية ودس�تورية
ال نس�تطيع البت به�ا ،ألن هذا األمر
مرج�وع للقضاء».وأض�اف أن�ه
«عندما خرج رئيس السن من الربملان
بس�بب االعت�داء ال�ذي طال�ه ،م�ن
أعطى األم�ر أن يكون رئيس الربملان
األكرب س�نا ً مكانه؟ بل من املفرتض
ان تك�ون هناك أط�ر قانونية تكمل
به�ا الجلس�ة ،لذلك نح�ن يف تحالف
الفت�ح نعتق�د أن هن�اك مخرج�ات
غري قانونية وغري دس�تورية تمت يف
الجلسة».ونوه الحياني إىل أن اإلطار
التنس�يقي «انس�حب من الجلس�ة
وذهب إىل املحكمة االتحادية لتقديم
الطع�ون التي تقدم خ�الل  ٣٠يوماً،
فاإلطار يعمل بلغة الحوار والدستور
والقان�ون م�ع الكت�ل الباقي�ة لحل
االزم�ة ،النها إن لم تحل س�تؤدي إىل
مش�كلة ربما سياسية او مشاكل يف
الحكوم�ة املقبلة ،فنح�ن نبحث عن
حكومة يشرتك فيها جميع املكونات
والكتل السياسية املوجودة».الحياني
أكد أن تحالف الفت�ح «يحاول دائما ً
تقري�ب وجه�ات النظ�ر ب�ني التيار
الص�دري ،ودول�ة القان�ون ،والبيت

الك�وردي ،والبي�ت الش�يعي يأخ�ذ
دائم�ا ً الوس�طية م�ن دون االنحياز
لجهة عىل حس�اب جهة أخرى ،ألننا
نح�اول التواصل ب�ني الجميع كي ال
يحصل صدام أو إش�كال أو انس�داد
س�يايس ي�ؤدي إىل إس�قاط حكومة
أو رئي�س الربملان».وع�ن موقفه�م
من ت�ويل الحلبويس رئاس�ة الربملان
للم�رة الثاني�ة ق�ال« :نحن ليس�ت
لدينا أي مشكلة ضد رئيس الربملان،
نح�ن نبح�ث ع�ن تثبي�ت النظ�ام
الس�يايس الذي أس�س يف  ٢٠٠5وأن
يس�تمر بطريقة دستورية وقانونية
وديمقراطية ،ونضمن انتقاالً سلميا ً
للسلطة».وأشار إىل تقديم  88عضوا ً
«ه�م الكتل�ة األكرب لرئي�س الربملان
والت�ي له�ا ح�ق تش�كيل الحكومة
وف�ق اطر قانونية ودس�تورية تمت
أثناء الجلس�ة ،لكن حدثت اشكاالت
بعده�ا ،حت�ى أن متظاهري ترشين
غ�ري راضني عن ه�ذه النتائج النهم
يقولون إننا خرجنا لنغري ،لكن تمت
إع�ادة تدوي�ر للوجوه».أما بش�أن
زيارة الكاظمي للعامري يوم االثنني
املايض قال عضو تحالف الفتح إنها
جاءت «لتوضيح األزمة التي حدثت،
وتبادل املشورة واآلراء فيما بينهما،
ولم يت�م التط�رق حس�ب اعتقادي
مل�رشوع تجدي�د الوالي�ة أو اعط�اء
وزارات».ول�م يس�تبعد الحيان�ي
«إع�ادة انتخاب رئي�س الجمهورية
برهم صالح مرة أخرى وت����دوير
الرئاس�ات دون الحاج�ة إىل االط�ار
وال غريه».وعق�د مجل�س الن�واب
العراق�ي بدورت�ه الخامس�ة ،أوىل
جلس�اته الربملاني�ة األح�د  9كانون
الثاني  ٢٠٢٢بحضور قادة واعضاء
الكت�ل واألح�زاب ال������فائ�زة يف
االنتخاب�ات املبك�رة الت�ي ج�رت يف
ترشين األول .٢٠٢1
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حمافظ البرصة يبحث مع رشكة صينية انشاء
مدارس يف املحافظة
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي

قررت الحكومة املحلية يف العاصمة بغداد أمس األربعاء
اللجلوء إىل إجراء تقليلص الدوام الرسلمي يف الدوائر
التابعة لها مع عودة ارتفاع معدل اإلصابات بفروس
كورونا وتفيش املتحور الجديد «أوميكرون».
ووفقلا لكتلاب رسلمي مذيلل بتوقيع مديلر مكتب
محافلظ بغداد مهنلد شلاكر حميد تلم تعميمه عىل
دوائر املحافظة ،تلقت املسلتقبل العراقي نسخة منه،
فإنه «نظرا ً للظروف السائدة ،وارتفاع حاالت اإلصابة
بفروس كورونا (أوميكلرون) ،ولالتزام باإلجراءات
الوقائية الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة
الوطنية نسب املحافظ ان يكون دوام املوظفن ()%50
من الدوام الرسمي».

بالتفاصيل« ..
بغداد  /المستقبل العراقي
عقدت اللجنلة العليا للصحة والسلامة الوطنية ،أمس
األربعلاء ،اجتماعلا ً برئاسلة رئيلس مجللس اللوزراء
مصطفلى الكاظملي ،جرت خالله مناقشلة تطورات
جائحة كورونا بالعراق يف ظل الزيادة الحادة باإلصابات
باملتحور الجديد اوميكرون
وذكرت االمانلة العامة ملجلس اللوزراء جملة توصيات
خال االجتماع وتلقت املستقبل العراقي نسخة منها:
 -1إللزام الوافديلن إىل العلراق كافلة ،ملن العراقيلن
واألجانب بإبراز كارتات لقاحات كوفيد( ،19-املحتوية
عىل رملز التحقق  ،)IQيثبت تلقي الشلخص عىل األقل
جرعتلن بأحد لقاحلات كوفيلد ،19-إضافة إىل فحص
( )PCRسالب يثبت خلوه من مرض كوفيد ،19-أجري

» تنرش نص قرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة
خال  72سلاعة قبل دخولله إىل العراق ،واسلتثناء من
يتعذر عليه ألسباب صحية تثبت ذلك.
 -2مراعلاة تقليل فرص التعاملل والتماس مع مرىض
كوفيلد ،19-يف ردهات العزل واتخاذ اإلجراءات الوقائية
الازملة من لبلس الكملام ،والتباعلد البدنلي ،وتعقيم
اليدين باستمرار.
 -3يلغلى اسلتثناء املعتمرين من رشط إبلراز البطاقة
الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد.19-
 -4لغرض اسلتثمار تكنولوجيا املعلومات وتوظيفها يف
تبسليط إجراءات السلفر ،ومنع التزوير ،والحفاظ عىل
مصداقيلة معلومات شلهادات التلقيلح الدولية ،جرى
التوجيله بإجراء الربلط البيني بن منظوملة الجوازات
ومنظوملة هذه الشلهادات ،وإنشلاء الوسليط البيني
ملشاركة البيانات.

 -5إللزام اللوزارات والجهلات غلر املرتبطلة بلوزارة
واملحافظات واملؤسسلات غر الحكومية كافة ،بإعمام
قرارات اللجنة العليا للصحة والسامة الوطنية وقرارات
مجللس اللوزراء الخاصة بإجلراءات مواجهلة جائحة
كوفيد ،19-إىل دوائرهم كافة لغرض تطبيقها؛ كون أغلب
الدوائر لم تطبق تلك اإلجراءات بسلبب عدم ورودها عن
طريق وزاراتهم ،ملع رضورة متابعة املوقف التلقيحي
ملنسوبيهم كافة ،وعدم التهاون بهذا الخصوص ألهمية
اللقاحات يف حمايتهم وحماية املراجعن ،وكذلك متابعة
تنفيذ اإلجراءات الوقائية يف دوائرهم ،مع وضع الافتات
واإلعانلات عند مداخل جميع الدوائلر بإلزام املراجعن
بإبراز كارت التلقيح عند مراجعة دائرة معينة.
 -6التأكيلد علىل جهاز األملن الوطني ملتابعلة ظاهرة
كارتلات اللقلاح وبطاقلات تطعيلم لقلاح كوفيد19-

وزير العمل يفتح ملف رشكة أكاي :انقاذ شامل أو التصفية
دعلا وزير العمل والشؤون االجتماعية عادل
الركابلي ،أملس األربعلاء ،إىل تقديلم خطلة
عاجللة إلنقاذ رشكة (أكاي) من الخسلارات
املتواصلة او تصفيتها.
وقال الوزير ،بحسلب بيان تلقت «املسلتقبل
العراقي» نسلخة ،وخلال ترؤسله اجتماعا ً
ملجلس ادارة رشكة (أكاي) لصناعة املضادات
الحيويلة ومسلتلزماتها (رشكة مسلاهمة)
بحضور رئيلس مجللس ادارة الرشكة وعدد
ملن اعضائها عرب دائرة الكرونية ،فضا عن
املدير العلام لدائلرة العمل والتدريلب املهني
ومعاون املدير العام لدائرة التقاعد والضمان

حمافظة بغداد تعود اىل تقليص دوامها:
«كورونا» ينترش برسعة
بغداد  /طالب ضاحي /عادل احمد

بحث محافظ البلرصة املهندس اسلعد العيداني،
أملس األربعلاء ،ملع ممثي رشكلة باور تشلاينا
الصينيلة املتعاقلدة مع مجللس الوزراء النشلاء
مدارس يف محافظة البرصة ضمن االتفاق العراقي
الصيني النشلاء امللدارس يف مختللف محافظات
العراق.
وقال مكتب محافظة البرصة ،يف ترصيح صحفي،
ان محافظ البرصة املهندس اسعد العيداني يبحث
ملع ممثي رشكة باور تشلاينا الصينية املتعاقدة
ملع مجلس الوزراء النشلاء ملدارس يف محافظة
البلرصة ضمن االتفلاق العراقي الصيني النشلاء
املدارس يف مختلف محافظات العراق.

بغداد /المستقبل العراقي
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االجتماعي يوم االربعاء املوافق ،2022-1-12
إن «اللوزارة سلبق لها ان حلددت موعدا ملدة
ستة اشهر الصاح وضع الرشكة وخاصة ان
هنلاك وزارات حكومية لها حصة مسلاهمة
بالرشكلة ،اال انهلا للم تحقلق اي نتائج ملدة
طوية وهناك مشاكل كثرة تتعلق بالعاملن
والتسويق واالنتاج».
وأكد عىل «القيام بخطوات رضورية ورسيعة
النتشال الرشكة من وضعها لكون استمرارها
بهذا الوضع يمثل خسلارة مطلقلة ،موجها
بوضع خطة انقاذ ملدة اقصاها شهر تتضمن
 بشلكل واضلح  -تقليلص النفقات وحجمالعماللة وزيلادة االيلرادات ملع االخلذ بعن
االعتبلار خيار التصفية يف حال عدم الوصول

قريب ًا ..مرصف الرشيد يطلق بطاقة
« »credit cardاالئتامنية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن مرصف الرشليد ،أمس االربعاء ،عن قلرب اطاق ()credit card
البطاقلة االئتمانيلة والتي سلتمنح للراغبن من حامي ماسلر كارد
نخيل عدة ميزات
وذكلر املكتلب اإلعاملي للملرصف يف بيان تلقلت املسلتقبل العراقي
نسخة منه ،ان «املدير العام وجه فريق عمل قسم البطاقات والقنوات
وااللكرونية يف املرصف عقد اجتماع مع عدد من موظفي رشكة نخيل
حيث تم االتفاق عىل خطوات والية التنفيذ».
واضلاف ان «تللك البطاقة تحمل علدة مميزات منها االقلراض بمبلغ
معن وحسب الراتب وكذلك امكانية الرشاء من اماكن البيع التي لديها
اجهزة الرصاف االيل و(.« )pos

أمانة بغداد تلتفت ملواد البناء:
املواصفات أو اإلزالة
بغداد /المستقبل العراقي

حذرت أمانة بغداد ،أمس األربعاء ،من استعمال املواد املخالفة يف البناء
تحت طائلة املسؤولية القانونية.
وأكلدت األمانلة يف بيان تلقلت «املسلتقبل العراقي» نسلخة منه أنها
سلتقوم «باتخاذ االجلراءات القانونية الصارمة بحلق املخالفن الذين
يقومون باسلتعمال امللواد املمنوعة ضمن ضوابلط وتوجيهات امانة
بغلداد والدفاع املدني وباقي الجهات الحكوميلة ذات العاقة يف اعمال
البناء والتشييد ومنها مادة (السندويج بنل)».
وأوضحت« ،بانها غر آمنة ورسيعة االشتعال .وتعرض املدينة وارواح
املواطنن للخطر».
وبحسلب البيان ،فقلد قامت أمانة بغلداد «بانذار عدد ملن املخالفن
وأزالت مجموعة من املخالفات بإستعمال هذه املواد ومستمرة بتنفيذ
حملتهلا الزاللة جميلع املخالفات واملشلوهات والتجلاوزات» ،مؤكدة
بانهلا «اكدت لعدة ملرات بان اسلتعمالها مخالف للقانلون ويعرض
مسلتعمليها للمسائلة القانونية واالزالة الفورية مع تحميل املخالفن
كلفلة االزاللة واالرضار حسلب القوانلن البلدية النافلذة يف حال عدم
ازالتها بشكل طوعي».
واشلار البيان اىل ان «امانة بغداد تحذر جميع اصحاب املحال واملذاخر
واملخازن واالبنية التجارية والدور السلكنية من اسلتعمال هذه املواد
الخطلرة كونها رسيعة االشلتعال وغر آمنة وتسلبب أرضار بالغة اىل
جانب تشويه مظهر العاصمة الحرضي».

اىل نتائج مرضية واستمرار الخسائر».
ووجله بل «محاسلبة كل من اسلاء للرشكة
واملتسلببن بهدر امللال العلام وخاصة فيما
يتعلق بنظلام االدارة املاليلة للرشكة وحجم
النفقات الكبرة التي ال تتناسب مع نظراتها
من اللرشكات وحتى يف القطلاع الحكومي»،
مؤكلدا ً «أهمية ان يتسلاوى مع ملا معمول
بله يف القوانلن العراقية وتماشليا ً مع نظام
الرواتب يف مؤسسات الدولة».
وذكلر البيلان أن «وزارة العملل والشلؤون
االجتماعية لديها نسبة مشاركة بحدود %26
من املوال صنلدوق تقاعد وضملان العمال
يف رشكلة (أكاي) .اضافة اىل مسلاهمن من
االردن والسعودية وليبيا».

البنك املركزي حييص األهداف
املتحققة من مبادرات تعزيز
االقتصاد ودعم القطاع اخلاص
بغداد  /المستقبل العراقي
أحىص البنك املركزي ،أملس األربعاء ،األهداف املتحققة من
مبادراته لتعزيز النمو االقتصادي وتنشيط القطاع الخاص
ومعالجلة آثار جائحلة كورونا ،فيما حلدد قيمتها بالدينار
العراقي.
وقال نائب محافظ البنك املركزي عمار حمد خلف يف مؤتمر
صحفي عقده يف بغداد ،إن «البنك املركزي أطلق عدة مبادرات
بمعالجة عدة اسلباب ومنها انخفاض مستوى العمق املايل
ومسلتوى الشلمول املايل وارتفاع تكاليف االقراض وارتفاع
نسلبة البطالة اضافلة اىل انخفاض مسلاهمة القطاع غر
النفطي وتعرض االقتصاد العراقلي للركود االقتصادي بعد
عام .»2014
وأشلار إىل أن «هناك عدة تخصيصلات ملبادرة البنك املركزي
االول تريليون دينار وكان موجه بشلكل اسلايس اىل القطاع
الخاص ومبادرة  5تريليونات دينار ايضا اىل القطاع الخاص
ولكن عن طريق املصارف التخصيصية وصندوق االسلكان
ولكلن املبلادرة أصبحلت  3تريليونلات لقيلام وزارة املالية
بتخفيضها».
ولفت إىل أنه «بعد النجاحات التي حققتها املبادرة واستنفار
املباللغ املخصصة قرر البنك اصدار مبلادرات جديدة يف عام
 2020تزامنلت مع جائحة كورونا وكانت لتنشليط القطاع
الخاص وتمويلل اكرب عدد ممكن للمشلاريع الخاصة لذلك
أطلق مبلادرة جديدة بمبللغ  5تريليونات دينلار اضافة اىل
مبلادرة مكملة وننتظر اطاقها بعلد نفاد مبادرة الريليون
دينلار» .وأوضلح أن «مبلادرة  5تريليونلات جاءت بسلبب
الطلب املتزايد من قطاع االسلكان سواء عن طريق املرصف
العقاري او صندوق االسلكان العراقي لهذا البنك وزاد املبلغ
ووصلل اجملايل املباللغ اىل  9تريليونات دينلار وهو مدعوم
بفضل الطلب املتزايد عىل قطاع االسكان».
وأضلاف ،أن «املبلادرات التلي أطلقهلا البنلك املركلزي بلغ
مجموع مبالغها  15تريليون دينار».
وتابلع أن «هذه املبادرات شلكلت  % 30من اجمايل االئتمان
املمنوح للقطاع الخاص ايضا شلكلت نسلبة  % 8من الناتج
االجمايل حسب بيانات  ،2020ايضا شكلت  % 17من اجمايل
ودائلع القطلاع الخاص وشلكلت نسلبة  % 18ملن اجمايل
االنفاق االستثماري للمدة بن  ،2021 - 2016ايضا املبادرة
منحت باسلعار فائدة تنافسلية ال تتجلاوز  % 3.8باملقارنة
لسعر الفائدة التي تمنحها باقي القروض .»% 11.5
وأكلد أن «من اهلم الخطوات التلي بادر بها البنلك املركزي
الغاء الفائدة لبعض القروض ،السيما قروض االسكان التي
يمنحها املرصف العقاري وصندوق االسلكان واالن أصبحت
عمولة ادارية تستقطع ملرة واحدة».

الدولية املزورة ومحاسبة مرتكبيها.
 -7التأكيد عىل سللطة الطران املدني مساعدة الكوادر
الصحيلة العامللة يف املطلارات يف حال وجلود تزوير يف
بطاقلات التطعيلم الدوليلة ،أو فحلص ( ،)PCRوعدم
السماح لهم بالسفر.
 -8تعديل الفقلرة (ثانياً/1/هل) من قرار اللجنة العليا
للصحة والسامة الوطنية رقم ( )22لسنة  ،2021لتكون
فلرة الزيلارة ( )14يوما ً بلدالً من ( )7أيام ،والسلماح
بدخول املجاميع السياحية من الجنسية الهندية.
 -9توجيله شلبكة اإلعلام العراقلي ،وهيئلة اإلعلام
واالتصلاالت بالقيام بحملات لتوعيلة املواطنن ،وبذل
كل الجهلود لحثهم علىل االلتزام باإلجلراءات الوقائية،
وتشلجيعهم علىل أخلذ اللقاحلات ملن أقلرب منفلذ
تلقيحي.

النائب االول ملحافظ البرصة يبحث مع السفري
الباكستاين فتح خط مالحي وقنصلية باملحافظة

البصرة  /محمد الجابري
بحث النائب االول ملحافظ البرصة املهندس
محمد طاهلر التميمي يف مقلر الحكومة
املحلية ،مع السلفر الباكستاني يف العراق
 ،احملد امجلد علي  ،فتلح خلط ماحي
وقنصلية لباده باملحافظة.
وقال نائب املحافظ خال اللقاء ان الجانبان
بحثلا العاقلات املشلركة علىل مختللف
االصعلدة الدبلوماسلية واالسلتثمارية
والسلياحية» .الفتا اىل ان» البرصة تعيش
مراحل جديدة يف مجاالت االستقرار االمني
واالقتصادي والتنملوي والعمراني  ،وهذا
يجعلهلا كواجهلة وعاصملة اقتصاديلة
للعراق لتمد جسلور التعلاون مع مختلف
الدول يف املجاالت االقتصادية واالستثمارية
والسياحية  ،وفق برتكوالت تعاون مهمة
تصب يف مصلحة الجميع  ،داعيا السلفر
الباكسلتاني اىل فتح قنصلية لدولة باده

يف البرصة».
من جانبه اكد السلفر الباكستاني ،رغبة
باده بتوطيلد العاقلات االقتصادية مع
الحكومة املحلية يف البرصة بشكل اوسع ،
موضحا ان» هناك اكثر من  300الف زائر
باكسلتاني يزور العراق سلنويا  .وتسعى
بلاده اىل فتح خط ماحي بن باكسلتان
والبلرصة .واضلاف» انله وخال الشلهر
القادم سليصل اىل البلرصة ،رئيس أركان
القوات البحرية مع عدد من الشلخصيات
املختصلة بمجلال االسلتثمار بجمهورية
باكستان لاطاع عىل الفرص االستثمارية
 ،بالنظلر الحتلواء البرصة علىل املوانئ ،
واملشلاريع االقتصادية الحيوية» .واعرب
سلفر باكسلتان عن املله يف املسلتقبل
مشاركة رشكات باده بقطاعات الفرص
االسلتثمارية واالقتصادية ،وتوسيع افاق
التعاون يف عدة مجاالت بن البلدين  ،وفتح
قنصلية لباكستان يف البرصة».

ً
جدوال باملوضوعات الدراسية املطلوبة
نشرت

بعد قرارات اللجنة العليا ..الرتبية
تصدر توضيح ًا حول الدوام

وزير النقل يبحث مع سفري االحتاد االوريب
رفع احلظر عن الناقل الوطني
بغداد  /المستقبل العراقي
بحث وزير النقل نارص حسلن بندر الشلبي ،أمس االربعاء ،مع
سلفر بعثة االتحاد االوروبي لدى العلراق والوفد املرافق له رفع
الحظر االوروبي عن الطائرات العراقية يف االجواء االوروبية
وذكر اعام وزارة النقل ،يف بيان تلقت املسلتقبل العراقي نسخة
منله ،انه «تم خلال االجتماع اللذي حرضه مدير علام الرشكة
العاملة للخطوط الجويلة العراقيلة ومدير عمليلات الطران يف
الرشكلة ومدير القسلم الفنلي اضافة اىل مدير قسلم السلامة
الجوية يف سلطة الطران املدني  ،حيث تم التباحث حول امكانية
رفع القيود املفروضة عىل الطائر االخرض وأهمية اجتياز سلطة
الطران املدني العراقي تدقيق األيكاو «.
بدوره اكد «سفر بعثة االتحاد االوروبي لدى العراق عىل رضورة
االرساع بتنفيذ اجراءات رفع الحظر عن الناقل الوطني يف االجواء
االوروبية « ،مشليدا ً بالجهود املبذولة واملسلاعي الحثيثة لوزارة
النقل يف تذليل العقبات وحلحلة املشاكل امام هذا امللف الحساس
الستعادة الثقة امام الدول االوروبية والعالم اجمع بتقنية وتطور
الخطوط الجوية العراقية».
يذكلر ان هذا االجتماع جاء مكماً لسلسللة املباحثات واللقاءات
املستمرة بن الجانبن لحل ازمة هذا امللف  ،كان اخرها االجتماع
الذي عقد بن الخطوط الجوية ومنظمة االياتا من جانب وممثي
االتحلاد االوربي من جانب آخر من خلال االجتماع االفرايض يف
 14/12/2021وماتحقق فيه من نتائج ايجابية .

الرافدين يكشف حصيلة
قروضه خالل العام املايض
بغداد  /المستقبل العراقي
كشلف ملرصف الرافديلن حصيللة اعلداد القلروض املمنوحلة
للمواطنن بمختلف انواعها خال العام املايض.
واوضح املكتب االعامي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي
نسلخة منه ،ان «عدد القروض التي تم منحها للزبائن يف فروعه
ببغلداد واملحافظلات خال العلام املايض بلغت ،« 6545مشلرا
اىل ان «هلذه القلروض تنوعلت مابن قلروض البنلاء يف قطعة
ارض سلكنية وقروض الرميم وتأهيل الدور السلكنية وقروض
املشلاريع الصغرة وقروض السيارات وقروض االطباء بمختلف
التخصصات وقروض القضاة وقروض املدارس ورياض االطفال
وقروض الجامعات والكليات االهلية».

انتشال اجلزء الثاين من غارق ضخم
يف ميناء خور الزبري

بغداد /المستقبل العراقي

أكلدت وزارة الربية اسلتمرار دوام امللاكات الربوية والتعليميلة واالرشافية واالدارية
التابعة للمديريات العامة للربية يف بغداد واملحافظات كافة واملدارس عىل ما كانت عليه
دون أي تغير.
وأكلدت يف بيان تلقت املسلتقبل العراقي نسلخة منله ،ان «جميع املؤسسلات الربوية
تخضلع عىل وجه الخصوص والحرص اىل تعليمات اللجنة العليا للصحة السلامة ،وهي
ملتزمة بها بشكل تام».
ولفلت اىل ،ان «آلية وطبيعة الدوام الرسلمي يف املديريات العاملة للربية وكذلك املدارس
ُيحدد من قبل وزارة الربية حرصاً».
وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ،أصدرت عقب اجتماعها اليوم األربعاء
جملة قرارات تخص املوقف الوبائي بعد تصاعد اصابات فروس كورونا ودخول املتحور
اوميكرون.
ملن جانلب آخر ،وجهت محافظلة بغداد بتقليص الدوام الرسلمي بنسلبة  %50نتيجة
االصابات بفروس {اوميكرون} باستثناء مديريات الربية والصحة.
أعلنلت وزارة الربيلة ،الجلدول التفصيي باملوضوعات الدراسلية املطلوبلة يف الفصلن
الدراسين «األول والثاني» من مادة الرياضيات للصف الثالث املتوسط (الجزء األول) .
ُ
اورده املكتلب االعاملي وتلقت {الفلرات نيوز} نسلخة منه،
وبينلت اللوزارة يف بيلان
ان» املديريلة العاملة للمناهلج وجهلت اعماما ً يلزم املديريلات العامة للربيلة يف بغداد
واملحافظات بالتقييد التام باملوضوعات الدراسلية املطلوبة من مادة الرياضيات للصف
ً
مشرة اىل ان «هذا االجراء يندرج ضمن تكييف املناهج
الثالث املتوسلط (الجزء األول)»،
الدراسية للمراحل الدراسية كافة».
واوضحلت ان (الجلزء الثانلي) من الكتلاب ُعلِّق لهذا العلام اللدرايس  2022-2021أثر
تداعيات جائحة «كورونا».

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنلت ملاكات وزارة النقلل يف الرشكلة العامة ملوانلئ العراق
علن عملية انتشلال الغوارق البحرية التي تقلع قبال نفق الخور
املغمور والقريب من ميناء خور الزبر التخصيص.
وقال مدير عام الرشكة فرحان الفرطويس يف بيان تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه ،ان «ماكات املوانئ البحرية مستمرة بأعمال
انتشلال الغوارق كونها تعيق حركة املاحة البحرية مشلرا» اىل
ان «توجيه وزير النقل نارص الشلبي بلرضورة تنظيف القنوات
املاحية من جميع الغوارق البحرية».
بلدوره بن مدير قسلم االنقاذ البحلري طالب حميلد ثويني ان
«فريق من قسلم االنقاذ البحري تمكن من انتشلال الجزء الثاني
ملن القطعة الحديديلة الحد الغوارق البحريلة والتي تزن ( ) 21
طن بواسطة الرافعة الكروف ووضعها عىل جنيبة ومن ثم نقلها
اىل موقع مخصص لحديد السكراب».
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اعالنات
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العدد 643 :
التاريخ 2022/1/11 :

حمافظة نينوى
قسم العقود

م /اعالن مناقصة عامة رقم  / 2022/18تطوير ريفي (خطة
االرصدة املجمدة)

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ

(انشاء وتبليط الطريق الرابط من الطريق الرئييس اىل قرية السامقية
التابعة لقضاء تلكيف )

( ضم�ن تخصيصات خطة االرص�دة املجمدة ملحافظ�ة نينوى لعام
 ) 2021وبكلف�ة تخمينية ( 624,500,000دينار ) س�تمائة واربعة
وعرون مليون وخمس�مائة الف دينار عراقي وبمدة تنفيذ ()120
يوم
ع�ى مقدمي العط�اءات م�ن ال�ركات الراغبني بدخ�ول املناقصة
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي
وابت�داءا من تاري�خ نر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم
 )2022/1/23للحصول عى نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع
قدره  500الف دينار فقط ( خمسمائة الف دينار ) غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومخت�وم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العط�اء وعنوانه
ويودع يف صن�دوق العطاءات لدى لجنة فت�ح العطاءات مرفقا معه
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق يوم االثن�ني املوافق  2022/1/24الس�اعة الثانية عر ظهرا
وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االثنني
املوافق  2022/1/17لالجابة عى االستفسارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء
مع التقدير

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

www.almustakbalpaper.net

حمافظة نينوى
قسم العقود

م /اعالن مناقصة عامة رقم  / 2022/19تطوير ريفي (خطة
االرصدة املجمدة)

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ

(تبليط الطريق املؤدي اىل جممع بابينت وجممع الطليعة وربطهام بالشارع
الرئييس الرابط بني عامر كرب والشيحية)

( ضم�ن تخصيصات خطة االرص�دة املجمدة ملحافظ�ة نينوى لعام
 ) 2021وبكلف�ة تخميني�ة ( 259,000,000دينار ) مائتان وتس�عة
وخمسون مليون دينار عراقي وبمدة تنفيذ ( )120يوم
ع�ى مقدمي العط�اءات م�ن ال�ركات الراغبني بدخ�ول املناقصة
مراجعة قسم العقود يف ديوان املحافظة (خالل اوقات الدوام الرسمي
وابت�داءا من تاري�خ نر االعالن ولغاية نهاية الدوام الرس�مي ليوم
 )2022/1/23للحصول عى نس�خة من الوثائق لقاء مبلغ مقطوع
ق�دره  250ال�ف دينار فقط ( مائتان وخمس�ون ال�ف دينار ) غري
قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قبل صاحب العطاء او من يخوله ,بظرف مغلق
ومخت�وم ويكتب عليه رقم املناقصة واس�م مقدم العط�اء وعنوانه
ويودع يف صن�دوق العطاءات لدى لجنة فت�ح العطاءات مرفقا معه
الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم ( )2علما ان تاريخ
الغلق يوم االثن�ني املوافق  2022/1/24الس�اعة الثانية عر ظهرا
وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يكون مؤتمر ما قبل الغلق يف الس�اعة العارشة من صباح يوم االثنني
املوافق  2022/1/17لالجابة عى االستفسارات يف العنوان املذكور يف
وثيقة العطاء
مع التقدير

العدد 1063 :
التاريخ 2022/1/12

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة
جلنة البيع واالجيار

العدد 646 :
التاريخ 2022/1/11 :

اعالن

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لسنة 2013املعدل
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة عن ايجار (العقارات ) املدرجة اوصافها ادناه وذلك بعد م�رور (  )30يوم تبدأ من اليوم التايل لنر
االعالن يف احدى الصحف اليومية فعى الراغبني باالشرتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبني معهم وصل التامينات
القانونية البالغة  %30من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار ونسخة من هوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة وبطاقة السكن عى ان تبقى امانات
الضم ضمانا لسالمة املاجور ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة  %2من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف
اليوم الذي ييل العطلة وال يجوز الدخول باملزايدة اال صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رسمي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21
لسنة  2013املعدل عى ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل  30يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستاجر
بتقسيط بدل االيجار يتم تقديم كفالة عقارية ضامنة عى ان تكون املوافقات ضمن املدة القانونية وعى الراغبني مراجعة البلدية لالطالع عى رشوط املزايدة
ت

رقم العقار وموقعه

المساحة

بدل التقدير السنوي

مدة االيجار

1

ارضية الباعة المتجولين في حي الحر والمرقمة  21/2059/1حيدرية

1620م2

 30100000ثالثة مليون ومائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

2

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  4جزء من  61/6826/3جزيرة

300م2

 2500000مليونان وخمسمائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

3

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  5جزء من  61/6826/3جزيرة

500م2

 5000000خمسة مليون دينار سنويا

ثالث سنوات

4

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  8جزء من  61/6826/3جزيرة

500م2

 5250000خمسة مليون ومائتان وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

5

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  9جزء من  61/6826/3جزيرة

200م2

 1750000مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

6

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  15جزء من  61/6826/3جزيرة

637م2

 3750000ثالثة مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

7

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  38جزء من  61/6826/3جزيرة

300م2

 3000000ثالثة مليون دينار سنويا

ثالث سنوات

8

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  39جزء من  61/6826/3جزيرة

660م2

 5750000خمسة مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

9

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  40جزء من  61/6826/3جزيرة

344م2

3250000ثالثة مليون ومائتان وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

10

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  47جزء من  61/6826/3جزيرة

123م2

 1750000مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

11

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  50جزء من  61/6826/3جزيرة

60م2

 750000سبعمائة وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

12

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  51جزء من  61/6826/3جزيرة

24م2

 400000اربعمائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

13

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  54جزء من  61/6826/3جزيرة

100م2

 800000ثمانمائة الف دينار سنويا

ثالث سنوات

14

مخزن في الحي الصناعي والمرقم  28جزء من  61/6826/3جزيرة

900م2

6750000ستة مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

15

مخزن في الحي الصناعي والمرقم 1أ جزء من  600هـ

200م2

3250000ثالثة مليون ومائتان وخمسون الف دينار سنويا

ثالث سنوات

املهندس
مازن هاتف عبد املهدي
مدير بلدية كربالء املقدسة

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل
شعبة تنظيم املدن

نجم عبد اهلل عبد
حمافظ نينوى

العدد 720 :
التاريخ 2022/1/10 :

اعالن تنظيم

نظمت مديرية التخطيط العمران�ي  /نينوى بكتابهم
بالع�دد ( )3317يف  2021/12/6واملتضم�ن االع�الن
عن التنظيم املرق�م ( )93/2021والخاص بالقطعتني
املرقمت�ني ( 1/1112م  39حاوي الكنيس�ة الجنوبية
والقطع�ة املرقمة  1/42م  29وادي عكاب الش�مالية
) واس�تنادا اىل املادة ( 45ب) من قانون ادارة البلديات
املرقم ( )165لس�نة  1964املعدل تعل�ن الكيفية وعى
ذوي العالق�ة تقديم مالديهم من اعرتاضات خالل (30
ي�وم) ثالث�ون يوما م�ن تاريخ نر االع�الن وبخالفه
سوف يكتسب الدرجة القطعية  ..مع التقدير

املهندس
عبد الستار خرض احلبو
مدير بلدية املوصل

إىل الريك حسن ش�اطي فايد اقتىض حضورك إىل
مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء للعقار
املرق�م  86106/3ح�ي الن�داء خ�الل ع�ره ايام
وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
طالب االجازه
ماجد مكي صايف
������������������������������������������
فقدان
فقدت من�ي هوية موظف املنش�أة العامة لتجارة
امل�واد اإلنش�ائية فرع املثنى باس�م  /ع�ادل جبار
حس�ن الصادرة من وزارة التج�ارة الركة العامة
لتجارة املواد اإلنش�ائية من يعثر عليها تسليمها إىل
جهة اإلصدار.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 150 /
التاريخ 2022/1/11
اىل  /املدعوه  /زهره جابر رايض
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة ستار جابر رايض طلبا اىل هذه
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة وف�اة بحق املدعوه
(زهره جابر رايض )
حسني) قررت املحكمة تبليغك يف الصحف املحلية فعليك
الحضور امامها خالل عرة ايام من تاريخ نر االعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
اثري فاهم محسن

5

اعالنات

العدد ( )2529الخميس  13كانون الثاني 2022

وزارة الصناعة واملعادن
الرشكة العامة للسمنت العراقية
معاونية شؤون معامل السمنت اجلنوبية
قسم القانونية

(رشكة غاز الشامل /رشكة عامة)

اعالن مزايدة علنية

تعلن الرشكة العامة للس�منت العراقية معاونية الس�منت الجنوبية احدى
تشكيالت وزارة الصناعة واملعادن عن اجراء مزايدة علنية لبيع قطع االرايض
السكنية العائدة اليها والبالغة ( )521قطعة املفرزة من قطعة االرض املرقم
897/1م 3راك الحص�وة يف محافظة النجف االرشف قضاء املناذرة املدرجه
اوصافها يف ادناه اس�تنادا الحكام امل�ادة (/15اوال) من قانون بيع وايجار
اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013املعدل وستجري املزايدة يف مقر املعاونية
الكائ�ن يف قضاء الكوفة يف تمام الس�اعة (العارشة صباحا ) بتوقيت بغداد
وتعترب قائمة املزايدة مفتوحة ملدة ( )30يوما تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن
فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزايدة جلب املستمسكات الثبوتية مستصحبني
معهم التامينات القانونية البالغة ( )%5من القيمة التقديرية بصك مصدق
ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة ( )%2من بدل البيع وبما يغطي
كافة مصاريف اجور نرش االعالن واذا صادف موعد املزايدة عطلة رس�مية
فتمدد اىل اليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي
رقم القطعة

وصف العقارات

القطع السكنية المرقمة من
تسلسل  5663/1الى تسلسل عرصات خالية
 6195/1م 3راك الحصوة

القيمة التقديرية

اقرب نقطة دالة

 53,000ثالثة
وخمسون الف
دينار للمتر المربع
والواحد

قرب سايلو
المناذرة

املدير العام  /رئيس جملس االدارة
للرشكة العامة للسمنت العراقية
إعالن
يعل�ن الس�يد عبد املنع�م كيتاوي عبي�د متويل و قف
املرح�وم (كيت�اوي عبي�د) الواق�ع يف الك�وت ق�رب
مديرية كهرباء واس�ط و املش�يد ع�ىل العقار املرقم
 66/375ال�رساي الج�راء مزاي�دة علني�ة إليج�ار
املحالت العرشه امللحق�ه بالوقف و املبني تفاصيلها
ادناه فعىل الراغبني باملزايدة مراجعة الوقف الشعي
يف واس�ط اع�اله و بعد ع�رشة ايام م�ن االعالن يف
الصحف الرس�مية مس�تصحبني معه�م التأمينات
القانوني�ة البالغ�ه  %10من القيم�ة املقدرة و كذلك
جلب املستمسكات االربعه و ال يحق للمدينني للوقف
داخل املزايدة
القيمه املقدره
ت مساحة املحل
6,240,000مليون
44,5 �1م2
3,120,000مليون
25,28 �2م2
3,120,000مليون
25,17 �3م2
6,240,000مليون
51,17 �4م2
 3,120,000مليون
24,92 �5م2
 3,120,000مليون
 3,120,000مليون
 3,120,000مليون
3,120,000

24,92 �6م2
24,92 �7م2
27,70 �8م2
24,70 �9م2
مليون
3,120,000مليون
24,92 �10م2
املتويل
عبد املنعم كيتاوي عبيد
�������������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2021| 1492
التاريخ2021/10/19/
أعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت االرض الزراعية يف العقار
التسلس�ل  1/2م  27الس�واده الواق�ع يف ألك�وت
العائدة للمدين (عماد جاس�م عب�ود) املحجوز لقاء
طل�ب الدائ�ن (مهند عب�د الكري�م س�عدون)البالغ
( ) 5,000,000خمس�ة ماليني دين�ار فعىل الراغب
بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة (30يوم )
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التأمينات
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل
املشرتي .
املنفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات
-1موقعة ورقمه  -:الكوت /يقع يف منطقة السواده
خل�ف س�يطرة كوت � ميس�ان من جه�ة اليمني و
بعي�ده عن الش�ارع الع�ام و بعيده ع�ن نهر دجله
العقار املرقم  1/2م 27السواده
-2جنسه ونوعه  :بستان
-3حدوده واوصافه  :ارض خالية من الشواغل وقت
اجراء الكشف
-4مشتمالته -:
-5مساحتة  7 -:دونم
-6درجة العمران :
 –7الشاغل -:
–8القيم�ة املقدرة  6,000,000 :س�تة مليون دينار
عراقي ال غري

www.almustakbalpaper.net

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة |2021|748
التاريخ2022/1/12/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ س�دة الك�وت حصة املدين يف العقار
التسلسل املرقم  791/3م  38الخاجية الواقع يف ألكوت
العائدة للمدين (عباس عبد الحس�ني ش�اكر) املحجوز
لق�اء طلب الدائن�ه (حوراء مه�دي محم�د عيل)البالغ
()10,000,000ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة (30ي�وم ) تبدأ من
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقع�ة ورقمه  -:كوت/ح�ي الخليج العقار املرقم
791/3م 38الخاجية
-2جنسه ونوعه  :بستان
-3ح�دوده واوصافه  :كما مثبت يف س�ند العقار ارض
خالية من الشواغل تقع يف منطقة كوت/حي الخليج
-4مشتمالته  -:ال يوجد
-5مس�احتة  -:حصة املدين البالغ  115سهم من اصل
االعتبار الكيل
-6درجة العمران :
 –7الشاغل  -:ال يوجد
 –8القيمة املقدرة  20,000,000 :عرشون مليون دينار
عراقي ال غريها

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

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2021|1752
التاريخ2021/1/12/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت العقار التسلسل 74/2م 37
ام هلي�ل الواقع يف ألك�وت العائ�دة للمدينه(اثمار عيل
عبد) املحجوز لقاء طلب الدائنه (حليمه ماجود شديد)
البال�غ ( )10,000,000مالي�ني دين�ار فع�ىل الراغ�ب
بال�رشاء مراجع�ة هذه املديرية خالل م�دة ( 15يوما )
تب�دأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات
القانوني�ة عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة
الجنس�ية العراقي�ة وان رس�م التس�جيل والداللية عىل
املشرتي .
املنفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات
-1موقعة ورقمه  :كوت \ /ام هليل قرب طريق الحويل
العقار املرقم 74/2م  37ام هليل
-2جنس�ه ونوع�ه  :ارض زراعي�ه تس�قى بالواس�طه
مملوكه للدوله
-3ح�دوده واوصافه  :العقار يق�ع عىل بعد 300م من
طري�ق كوت � بغداد قرب الحويل و عموم لعقار بحتوي
عىل عدد دور س�كنية متناث�ره و الحصه املباعة خاليه
من املشيدات و الشواغل
-4مشتمالته -:
-5مساحتة  30,9,75 -:م
-6درجة العمران :
 –7الشاغل  -:للرشكاء
8القيم�ة املق�درة  12,500,000 :اثن�ا ع�رش مليون و
خمس�مائة ال�ف دين�ار عراقي عن بيع  500س�هم بما
يعادل  500سهم من سهام املدين البالغة 500سهم

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2021|1491
التاريخ2022/1/12/
أعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت العقار التسلس�ل ارض
زراعي�ة 48/1م  37ام هلي�ل الواقع يف ألك�وت العائدة
للمدين�ني (محمد و عبد الحس�ني و ايمن و عيل و ايرس
و عائ�دة ابن�اء ج�ري ش�مام و خول�ه جواد ياس�ني )
املحجوز لقاء طلب الدائن (محس�ن خلف محمد)البالغ
( )10,000,000مالي�ني دين�ار فع�ىل الراغب بالرشاء
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل مدة ( 30يوم�ا ) تبدأ من
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات
-1موقع�ة ورقم�ه  :العقار يقع يف منطق�ة ام هليل /
طريق كوت � بغداد من جهة اليسار بعيده عن الشارع
الع�ام و يطل ع�ىل نهر دجلة العق�ار املرقم 48/1م 37
ام هليل
-2جنسه ونوعه  :ارض زراعيه تسقى بالواسطه
-3ح�دوده واوصافه  :كما مثب�ت يف صورة قيد العقار
ارض خاليه من الشواغل وقت اجراء الكشف
-4مشتمالته -:
( 7دون�م) اي م�ا يع�ادل
-5مس�احتة -:
(490000سهم) من السهام العائدة للمدينني و البالغة
(28679168سهم)
-6درجة العمران :
 –7الشاغل -:
8القيم�ة املق�درة  12,500,000 :اثن�ا ع�رش مليون و
خمسمائة الف دينار عراقي الغري
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جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2021|1702
التاريخ2022/1/12/
أعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت االرض زراعي�ة العق�ار
التسلس�ل 74/2م  37ام هلي�ل الواقع يف ألكوت العائدة
للمدين (محمد سعيد عزيز ) املحجوز لقاء طلب الدائن
(عم�اد عاش�ور حس�ني)البالغ ( )5,000,000ماليني
دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل
م�دة ( 30يوما ) تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا
مع�ه التأمين�ات القانونية عرشة من املائ�ة من القيمة
املقدرة وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل
والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل
عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات
-1موقعة ورقمه  :ك�وت /يف منطقة ام هليل  /طريق
كوت � بغداد العقار املرقم 74/2م  37ام هليل
-2جنسه ونوعه  :ارض زراعيه تسقى بالواسطه
-3ح�دوده واوصافه  :كما مثب�ت يف صورة قيد العقار
ارض خاليه من الشواغل وقت اجراء الكشف
-4مشتمالته -:
-5مساحتة 500 -:سهم
-6درجة العمران :
 –7الشاغل -:
8القيمة املقدرة  6,000,000 :ستة مليون دينار عراقي
ال غري

تعلن رشكة غاز الشمال (رشكة عامة) الكائنة يف محافظة كركوك عن اجراء املناقصات التالية ادناه:
فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة اعاله :
 � 1مراجع�ة مق�ر الرشك�ة الكائن يف محافظ�ة كركوك/طري�ق كركوك � بيجي الس�تالم املواصف�ات الخاصة
باملناقصة اعاله
 � 2تقديم تأمينات اولية بمبلغ قدره ( )%1ما عدا الرشكات الحكومية وتكون عىل ش�كل صك مصدق او خطاب
ضم�ان ص�ادر من املصارف املعتمدة لدى البنك املركزي العراقي نافذ مل�دة ( )120مائة وعرشون يوما من تاريخ
الغلق
 � 3تق�دم ال�رشكات كتاب عدم املمانعة من الدخول يف املناقصات صادر م�ن الهيئة العامة للرضائب ومعنونا اىل
رشكة غاز الشمال (النسخة االصلية) مع تأييد حجب البطاقة التموينية بالنسبة للرشكات العراقية
 � 4ارفاق ش�هادة تأس�يس الرشكة مقدمة العطاء صادرة من وزارة التجارة  /دائرة تس�جيل الرشكات الوطنية
بالنس�بة للرشكات العراقية و /او هوية غرفة التجارة وش�هادة تس�جيل مصادق عليها م�ن امللحقية التجارية
العراقية يف بلد الرشكة
 � 5عىل كافة املشاركني امالء الجزء الرابع من الوثيقة واعادة النسخة االلكرتونية املؤيدة من قبلنا ويتطلب استالم
الق�رص ()CDواملتضمنة الوثائق القياس�ية للطلبيات املعلن�ة قبل موعد الغلق لغرض ملئه�ا وتوقيع املعلومات
الخاصة بكم وتسليمها يف املوعد املحدد
 � 6يت�م فت�ح العطاءات الواردة بعد تاريخ الغلق مبارشة يف االس�تعالمات الرئيس�ية للرشك�ة يف غرفة الرشكات
وبحضور اصحاب العطاءات املش�اركة ويف حالة مصادفة عطلة رس�مية فيكون يف اليوم الذي يليه دوام رس�مي
هو يوم غلق املناقصة
 � 7ان رشك�ة غ�از الش�مال غري ملزمة بقب�ول اوطأ العط�اءات ويتحمل من ترس�و عليه املناقص�ة اجور نرش
االعالن
 � 8تهمل العطاءات املرسلة بالربيد االلكرتوني ويف حالة عدم االلتزام بتقديم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية
ورشوط االعالن
 � 9ارفاق وصل رشاء املناقصة االصيل مع العطاء وبخالفه يستبعد عطاءه علما ان ثمن املناقصة غري قابلة للرد
اال يف حالة الغاء املناقصة من قبل رشكتنا
 � 10تكون العطاءات املقدمة نافذة ملدة ال تقل عن ( )120مائة وعرشون يوم من تاريخ الغلق
 � 11للمزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا االلكرتوني
()www.ngc.oil.gov.iq
ويمكن مراسلتنا عرب الربيد االلكرتوني
()ngc_contract@ngc.oil.iq
()ngcoil.gov.iq@gmail.com
()ngc_info.iqoil@yahoo.com
ت
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مدير هيئة اخلدمات واملواد

اعالن رقم ()1

تبيع محكمة استئناف النجف االتحادية واملحاكم التابعة لها املوجودات واالثاث املستهلك
املبينه اوصافه واقيامه يف القوائم املرفقة اس�تنادا اىل قان�ون بيع وايجار اموال الدولة
رقم  21لس�نة  2013املعدل فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة محكمة اس�تئناف النجف
االتحادي�ة خالل خمس�ة عرش يوما من الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبني معهم
التامينات القانوني�ة البالغة  %20من القيمة املقدرة االجمالي�ة البالغة ()5,296,500
خمسة ماليني ومئتان وستة وتسعون الف وخمسمائة دينار بموجب صك مصدق المر
محكمة اس�تئناف النجف االتحادية وستجري املزايدة واالحالة يف الساعة الثانية عرش
ظه�را م�ن اليوم االخري من االعالن وع�ىل الراغبني بالرشاء جلب هوي�ة االحوال املدنية
وشهادة الجنسية العراقية

القايض
اثري فاهم حمسن
رئيس اللجنة

االوصاف
ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اسم المادة
قطعة خارجية سبلت جداري
سبلت كنتوري متكامل
سبلت  2طن
سبلت  2طن
سبلت  2طن
سبلت  2طن
سبلت  2طن
سبلت  2طن
قطعة داخلية سبلت جداري
قطعة داخلية سبلت جداري

العدد
38
2
1
1
1
1
1
1
1
1

ت
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

11

قطعة داخلية سبلت جداري

15

25

12

مكيف هواء

2

26

13

مكيف هواء

5

27

14

مكيف هواء

1

28

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 188 /
التاريخ 2022/1/12
اىل  /املدعوه  /ورود حمودي حسون
اعالن
قدم طالب حجة الوفاة عمار حمودي حسون طلبا اىل هذه
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعوه (ورود
حمودي حسون )
حس�ني) قررت املحكم�ة تبليغك يف الصح�ف املحلية فعليك
الحض�ور امامها خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ
�������������������������������������������������
فقدان
فق�دت مني الهوية الصادرة من كلية االدارة بأس�م  /احمد
نوري فاضل – فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

اسم المادة
مكيف هواء
مكيف هواء
مروحة عمودية
سخان كهربائي
سخان كهربائي
براد ماء  2حنفية
براد ماء  2حنفية
براد ماء  2حنفية
براد ماء  2حنفية

العدد
4
40
1
1
2
6
2
6
4

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت
رقم االضبارة 2022/105 :
التاريخ 2021/1/12 :
اىل  /املنفذ عليه (/محمد غانم عباس )
لقد تحقق لهذة املديرية جه�ة ذات اختصاص محل االقامه وليس
ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت اومخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه ,
واس�تنادا ً للم�ادة ( )27م�ن قان�ون التنفي�ذ تقرر تبليغ�ك اعالنا
بالحضور يف مديرية تنفيذ س�دة الكوت خ�الل ( )15يوما ً تبدأ من
اليوم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف حالة
ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باج�راءات التنفيذ الجربي
وفق القانون :
منفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
اوصاف املحرر:
نفقه (قرار حكم)

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

فقدان
فقدت مني اجازة املضخة الزراعية الصادرة من شعبة املوارد املائية
يف العباسية واملرقمة (  )16يف  2016 / 4 /20بأسم ( جاسم محمد
عطية املحنه)  /فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار.

6

الثقافية

العدد ( )2529الخميس  13كانون الثاني 2022

محمد بنعزيز
اقتح�م املخ�رج ري�ديل س�كوت عال�م املوض�ة
بع�د أن حصل ع�ى تمويل نادر ليحكي س�رة
ش�خصية حقيقية عاشت يف مجال ذي جاذبية
رهيبة ،ش�خصية ماوريسيو غوتيش (أداء آدام
درايفر) .وكعادته ينتقي املخرج اإلنكليزي سر
شخصيات معروفة للمتفرج ليقتبسها للسينما
كم�ا يف أفالمه غالديات�ور 2000 ،وروبني هود،
 .2010وهنا يتناول حياة غوتيش ،وهو شخصية
قوية ورمز األناقة اإليطالية ،بل والعاملية.يدخل
املتفرج عوالم رشكة موضة راقية تخضع لنمط
تس�ير ش�خصية العراب املهيمنة .تجري إدارة
ثروة العائلة بقواعد فيودالية وقبل رأس�مالية،
وهذا تصوير إليقاع عيش نخبة مصابة بهوس
الثراء والرتقي االجتماعي ومراكمة املال والنفوذ
القابل للتوريث لألوالد ،وفجأة تدخل ش�خصية

www.almustakbalpaper.net

«بيت غوتيش» ..كيف يدير العراب بيت األناقة اإليطالية؟

جديدة هذا العالم الغريب عنها.وصلت الش�ابة
باتريس�يا (أداء اللي�دي غاغا) محمل�ة بأمنية
وتناض�ل لتحقيقه�ا .م�ن الجي�د حكي س�رة
ش�خصية فق�رة طموح�ة ،تتح�رك يف الق�اع
لتصعد إىل الس�طح ،لكي يصيبها الضوء .وضع
الش�خصية تحت أض�واء الكامرا ه�و وضعها
تحت اختب�ار النار.صارت الزوجة أكثر حضورًا
يف فيل�م يفرتض أن يحكي س�رة زوجها ،وهي
تبح�ث عن نف�وذ أكرب .ت�م تطوير الش�خصية
بأفعالها وهي تتفاعل مع ش�خصيات مختلفة
يف الس�لوك واملعجم مما يتس�بب يف مصادمات
بس�بب األهواء واملخاوف واملصال�ح الضيقة...
نتاب�ع ش�خصيات تحرّكه�ا ن�وازع الجش�ع
والخ�وف والطم�وح والث�أر ...نتابع اس�تدارة
الش�خصية وهي تنقل�ب عى تحالفاته�ا ً
بحثا
عن مصالحها ...اإلغراء املايل يُعمي.كان العراب
يق ّدس العائلة ،لكنها تحطمت بس�بب األنانية،

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخيل
للمنطقة الرابعة
العدد 2021 / 725:
التاريخ 2021/ 12/ 6
 -1الرتبة  :ر.ع
 -2اس�م املدان الرباعي واللقب  :ماجد جرب عويد حسحوس
االسدي.
 -3الوح�دة  :مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف االرشف
واملنشات .
 -4رقم القضية . 2021 / 725 :
 -5املادة القانونية  / 32 ( :اوالً وثانيا ً ) من ( ق – ع  -د) رقم
(  ) 14لسنة  2008املعدل .
 -6خالصة الحكم :
 -1الس�جن بح�ق امل�دان ر.ع ( ماجد جرب عويد حس�حوس
(
االس�دي ) ملدة ( س�بعة س�نوات ) وفق احكام املادة
 / 32اوالً ) م�ن ( ق – ع – د ) رق�م (  ) 14لس�نة 2008
املع�دل بداللة امل�واد (  / 61اوالً ) و (  / 69اوالً ) من ( ق – أ
– د ) رقم (  ) 17لس�نة  ( 2008اختالس املس�دس املوصوف
ادناه) .
 -2تضمين�ه مبلغ ق�دره (  ) 3000000ثالث�ة ماليني دينار
(157
عراق�ي ع�ن قيمة املس�دس نوع كالك املرق�م
 ) FVTم�ع كافة ملحقاته وفق أحكام امل�ادة (  / 32ثانيا ً )
م�ن ( ق – ع – د ) رق�م (  ) 14لس�نة  2008املع�دل عى ان
يستحصل املبلغ وفق أحكام القانون .
 -3ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل ( كعقوبة تبعية
) استنادا ً ألحكام املادة (  / 38اوالً  /أ  /ج ) من ( ق – ع
– د ) رقم (  ) 14لس�نة  2008املعدل بعد اكتساب الحكم
(  / 89أوالً ) من ( ق –
الدرجة القطعية بداللة املادة
أ – د ) رقم (  ) 17لسنة . 2008
 -4اعط�اء املوظفني العمومي�ني صالحية القاء القبض عليه
أينم�ا وج�د لتنفيذ الحك�م الص�ادر بحقه وال�زام املواطنني
باالخبار عن محل اختفائه استنادا ً ألحكام املادة (  / 69ثانيا ً
و ثالثا ً ) من ( ق – أ – د ) رقم (  ) 17لسنة 2008
 -5حجز امواله املنقولة والغر منقولة استنادا ً ألحكام املادة
(  / 69رابعا ً ) من ( ق – أ – د ) رقم (  ) 17لسنة . 2008
 -6اعتب�ار الجريم�ة م�ن الجرائ�م املخلة بالرشف اس�تنادا ً
ألح�كام امل�ادة (  / 21أ  ) 6 /م�ن ( ق – ع ) رق�م ( ) 111
لسنة  1969املعدل
 -7تعمي�م اوصاف مس�دس كلوك املرق�م ( ) FVT 157عى
كافة تشكيالت وزارة الداخلية والوزارات االمنية .
 -8احتساب اتعاب املحامية املنتدبة ( شيماء حمزه مجيد )
البالغ�ة (  ) 30000ثالث�ون الف دينار عراقي ترف لها من
خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
قرار صدر باالتفاق غيابيا ً قابالً لالعرتاض وافهم علنا بتاريخ
2021 / 12 / 6
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس ابراهيم
رئيس املحكمة
2021 / 12 / 6
���������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل يف /النجف االرشف
العدد 159 :
التاريخ 2022/1/12
اعالن
قدم الس�يد س�مر جواد كاظم االنذار املرقم العدد العمومي
 247املؤرخ يف  2022/1/5املسجل يف سجل االنذارات بالعدد
 9يف  2022/1/5واملوجه اىل الس�يد املنذر اليه احمد ابراهيم
عباس والذي يروم فيه املنذر سبق وانك قمت بالتجاوز عى
العرص�ة العائدة اىل مورث املنذر اع�اله واملرقمة 3/35592
ح�ي العدال�ة مقاطعة  4جزي�رة النجف حي�ث قمت بوضع
جمل�ون كب�ر وبع�ض مخلف�ات املول�دات والت�ي ارضت
بمصلحتي باس�تغالل العق�ار اعاله اطالب�ك بتفريغ العقار
اع�اله ونق�ل املخلف�ات خارج العق�ار وبعكس�ه فاني غر
مس�ؤول عم�ا يحدث به�ذه املخلف�ات والتي س�وف اراجع
املحاكم املختصة واقامة دعاوى بذلك
حيث ارسل االنذار اىل مركز رشطة الكرار لغرض تبليغ السيد
احم�د ابراهيم عب�اس واعيد الينا التبليغ بتع�ذر تبلغه كونه
مرتحل اىل جهة مجهولة حس�ب كت�اب مركز رشطة الكرار
املرقم  585يف  2022/1/11وحس�ب اش�عار مختار منطقة
ح�ي العدال�ة الس�يد نبيل صبحي اب�و كلل ل�ذا قررنا النرش
بصحيفتني رس�ميتني لغرض تبلي�غ املوما اليه اعاله ويعترب
التبليغ نافذ من تاريخ النرش
الكاتب العدل
رافد رسول رباط
���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  /حجة وفاة
التاريخ 2022/1/9
اىل  /املدعو  /عيل تعبان سعيد
اعالن
ق�دم طالب حج�ة الوفاة حى خلي�ل خفيت طلب�ا اىل هذه
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعو (عيل
تعبان سعيد )
حس�ني) قررت املحكم�ة تبليغك يف الصح�ف املحلية فعليك
الحض�ور امامه�ا خالل ع�رشة ايام من تاري�خ نرش االعالن
وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون
القايض
اثر فاهم محسن
���������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /1153 /ش2021/
التاريخ 2022/1/11
اىل املدعى عليه  /نعمه صرب خرض مجهول محل االقامة
اعالن
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م /1153ش2021/
يف  2021/12/30وموضوع�ه تصدي�ق ط�الق املدعي�ة فيها
لي�ى حم�زة خض�ر وملجهولية مح�ل اقامتك تق�رر تبليغك
بواس�طة صحيفتني محليتني رس�ميتني يوميت�ني ويف حالة
عدم حضورك خالل ثالث�ون يوما من تاريخ صدور القرار يف
 2021/12/30ويس�قط حق االع�رتاض عى الحكم الغيابي
وان قرار الحكم يكتس�ب الدرجة القطعي�ة بعد ثالثون يوما
من تاريخ تبلغك
القايض
باسم يوسف الزيادي

وح�ني تواج�ه مؤسس�ة الع�راب صعوب�ات يف
االستمرار تفتح رأسمالها ملساهمني غرباء عن
العائلة يفرض�ون تغير قواعد التس�ير ...هذا
يحطم صورة العراب.
ال تعمل الرشكة بسالسة حني يغيب املالك املدير
الع�راب .كان الوري�ث ماوريس�يو يف مواجه�ة
األع�داء األجان�ب واألع�داء الداخلي�ني ...يناور
ماوريس�يو ويتقدم ،هن�اك كائن مع�اد كامن
يحاول القضاء عى البطل.
من هذا املعادي؟
كان األع�داء الداخليون هم م�ن ّ
أرضوا بصورة
رشكة غوتيش .هكذا نكتش�ف يف النصف الثاني
من الفيلم الجانب املظلم يف الشخصية الرئيسية،
إنه نس�خة من أهله .هنا الجميع أوغاد بالفعل
أو بالتواطؤ .هذا مش�وق .قال ماركيز يف كتابه
ورشة سيناريو «إن املتفرجني يحبون حكايات
األوغ�اد» ،لذا ال مكان للب�رش املالئكة يف األفالم.

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الهندية
العدد  /251ش2021 /1
التاريخ 2022 /1 /9
اعالن
اىل املدعى عليها رسى عبد االئمة حسني يسكن كربالء حي الرسول
سابقا مجهول محل االقامة
أص�درت هذه املحكمة قراره�ا املرق�م /251ش 2021 /يف /16
 2021 /11ال�ذي يق�ي بتصدي�ق الط�الق الخلعي ال�ذي اوقعه
املدعي هشام عيل هاشم عى املدعى عليها رسى عبد االئمة حسني
الواق�ع بتاري�خ  2020/3/16وملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب
رشح مختار منطقة الرس�ول خالد حميد جاس�م يف حي الرسول
املؤرخ يف  2021/12/13عليه قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني
يوميتني رس�ميتني بالقرار الصادر بحق�ك بتاريخ 2021/9/16
ول�ك حق االع�رتاض والتميي�ز عى القرار خ�الل امل�دة القانونية
وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق القانون
القايض
مصطفى حسن سعيد

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ كربالء
رقم االضبارة 2021/2974 :
التاريخ 2022/1/12 :
اعالن
املنفذ عليه  /فاطمة عبد الرضا حسن
لق�د تحقق لهذه املديري�ة من كتاب مركز رشط�ة حي املعلمني
املرق�م  9466يف  2021/12/14ان�ك مجه�ول مح�ل االقام�ة
ولي�س لك موطن دائ�م او مؤق�ت او مختار يمكن اج�راء التبليغ
عليه واس�تنادا للم�ادة  27من قانون التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا
بالحض�ور يف مديرية تنفيذ كربالء خالل خمس�ة ع�رش يوم تبدأ
من الي�وم التايل للنرش ملبارشة املعام�الت التنفيذية بحضورك ويف
حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي
وفق القانون
املنفذ العدل
نورا عبد الرضا عبد الله
اوصاف املحرر
ق�رار محكمة بداءة كربالء بالعدد /87ب 2021/يف 2021/6/15
املتضم�ن الزام املدين بتس�ديد مبل�غ قدره مائة ملي�ون دينار اىل
الدائن مؤيد محسن يف االضبارة املرقمة 2021/2974
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وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة  228:الزوية
املحلة او رقم واسم املقاطعة  :الزوية
الجنس :دارين
النوع  :ملك رصف
رقم الباب :
رقم الطابق :
رقم الشقة :
املساحة 79’1.83 :
املشتمالت  :الدار االول  /غرفة واستقبال ومطبخ وحمام ومرافق
صحية  /شيلمان
الدار الثاني  /غرفتني وصالة ومطبخ
املزروعات واملغروسات :
واردات املبيع السنوي :
الشاغل :
مقدار البيع :
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة يف املزايدة العلنية العقار
املوص�وف اع�اله العائد للراه�ن (زينب كريم ع�يل و فاضل كريم
ع�يل) لقاء طلب الدائن املرتهن ( املرف الصناعي  /فرع الكرار)
(  ) 10000000ع�رشة مالي�ن دين�ارا ً ع�دى الفوائد
البال�غ
واملصاري�ف فعى الراغب يف االش�رتاك فيها مراجع�ة هذه الدائرة
خ�الل ( )30يوما ً اعتبارا ً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن
مستصحبا ً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل
عن  %10من القيمة املقدرة للمبيع البالغة ( )35000000خمسة
وثالثون مليون دينارا ً وان املزايدة س�تجرى يف الساعة ( )12ظهرا ً
من اليوم األخر.
مديرية التسجيل العقاري يف املناذرة
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تنويه
ن�رش يف صحيف�ة املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  2528بتاري�خ
 2022/1/12االع�الن الخ�اص ب�وزارة النقل اع�الن رقم ()111
حيث ورد س�هوا عن اجراء مزايدة علني�ة لتاجر العقارات ادناه
يف محافظ�ة بغ�داد خطأ والصحي�ح هو عن اج�راء مزايدة علنية
لتاجر الخط�وط املدرجه ادناه يف محافظة بغ�داد وكذلك ورد يف
الج�دول التامينات  000,2,115ملي�ون دينار خطأ والصحيح هو
 2,115,000مليون دينار لذا اقتىض التنويه
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس
العدد /13 /مجدد2021/
التاريخ 2021/12/27
قرار تثبيت ملكية
اس�تنادا اىل محرض تثبيت امللكية املؤرخ يف  2020/8/17واملنظم
بشان العقار املرقم (/1418الرشق) ولنتائج التحقيق واملستندات
املطل�ع عليه�ا واس�تنادا للصالحي�ات املخول�ة يل بموج�ب املادة
 48م�ن قان�ون التس�جيل العق�اري املرقم  43لس�نة  1971ومن
خ�الل ما اجرته لجن�ة تثبيت امللكية من تحقيق�ات واالطالع عى
املستمس�كات املربزة والبيانات املقدمة واس�تنادا ملحرض الكشف
املؤرخ يف  2021/12/27استمعت اللجنة اىل اقوال طالب التسجيل
املجدد رس�ول ميزان عبد حيث اوضح بانه حائز للعقار موضوع
الكش�ف منذ اكثر من اربعني سنة حيازة هادئة ومستقرة ودون
معارضة من احد حيث يس�كن هو وعائلته منذ ذلك التاريخ كما
اس�تمعت اللجنة اىل البينه الشخصية لطالب التسجيل املجدد وهم
كل من امر غانم حمزة ويوس�ف عب�د الزهرة عباس واللذان ايدا
ما جاء باقوال طالب التسجيل املجدد رسول مران عبد بانه حائز
للعقار املرقم /1418الرشق حيازة هادئة مس�تقرة منذ اكثر من
خمس�ة عرش سنة ودون معارضة من اي شخص ولتوفر رشوط
الحي�ازة القانوني�ة عليه ق�ررت اللجنة وباالجم�اع تثبيت ملكية
العقار املرقم /1418الرشق باس�م طالب التس�جيل املجدد رسول
م�ران عب�د ع�ى ان يتم نرش ه�ذا القرار يف صحيفت�ني محليتني
ويك�ون قابال لالعرتاض خالل مدة ثالث�ون يوما من تاريخ النرش
اس�تنادا الحكام امل�ادة  45فقرة  3من قانون التس�جيل العقاري
وتبلي�غ وزارة املالي�ة والوح�دة االدارية بنس�خة منه ق�رارا قابال
للتمييز وافهم علنا يف 2021/12/27
2021
القايض
مهند محمد عيل التميمي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس

تأسس�ت دار غوت�يش يف  1921من طرف مبدع
تصامي�م ...وص�ارت حقائب الدار ومالبس�ها
أشهر من مؤسسها ،مالبس رمز للرقي والذوق.
من يلب�س من بيت غوتيش برج�وازي متفوق.
ً
نموذجا لجمال املرأة املطلق
تمثل عارضة األزياء
املتفوق يف االس�تعراض بفضل أزياء مبتكرة...
أزياء شكلت ذوق شابات القرن العرشين الالتي
ارتدين مالبس مس�توحاة من اللوحات الجديدة
وص�ارت ه�ؤالء الش�ابات معجب�ات بالفنانني
أكثر من إعجابهن بضباط الجيش ،حسب إريك
هوبس�باوم يف كتابه «ع�ر التطرفات» ،وهذا
اإلعج�اب بعيد ع�ن ذوق آنا كارينين�ا 1877م،
والت�ي كان�ت معجب�ة بالضب�اط الوس�يمني
وبذالته�م الزاهية.يحكي س�كوت س�رة واحد
من رواد املوضة ،وهم نخبة مجهرية ذات نفوذ
هائل .يمثل مجال الفن واملوضة أرس�تقراطية
الع�ر الحدي�ث التي ْ
تس�حر العامّ �ة .يحكي

الفيل�م رصاع الح�ب وامل�ال يف س�رة عائل�ة،
مؤام�رات الورث�ة ض�د بعضهم ،وش�ايات عن
مبيع�ات غر مرح بها ...امليكيافيلية يف عالم
األعمال ...األناقة والرفاهية ،القيم التي صارت
تنمّ�ط أحالم البرش .قيم االس�تهالك تجعل من
حب الثراء واألنانية سلمًا للوصول حتى بدوس
رق�اب األخري�ن؛ أنا أملك وألبس غوت�يش ً
إذا أنا
ّ
موجود.يس�ر العرّاب رشك�ة العائلة كمزرعة.
وحني يرثها أبناؤه املرفهون أكثر مما يجب فإن
الغرباء يفرتس�ون اإلرث الجم�ايل ملنزل غوتيش
 ،house of gucciوهك�ذا يتب�دد مجد الس�اللة.
يحك�ي س�كوت هنا قص�ة ش�خصية معروفة
ً
وتستغرق ً
طويال وتجري يف أمكنة متعددة
زمنا
متباع�دة مما يجعل الرسد ً
ممال .توجد الكامرا
يف املكان التقليدي املتوقع عى علو قامة إنسان.
ولقد تجنب املخرج كل مغامرة أس�لوبية واتبع
ً
ً
إخراجا فن ًيا .يحكي
إخراج�ا عضو ًيا أكثر من�ه

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعى
رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحرة
العدد  / 1 /ش 2022 /
التاريخ 2022 / 1 / 11 /
اعالن
اىل  /املدعى عليها ( دنيا براك حنون )
م  /تبليغ
اق�ام املدعي (مش�عل كاظم خلي�ف ) الدعوى املرقم�ة  / 1ش /
 2022ض�دك امام محكمة االح�وال الش�خصية يف الحرة مدعيا ً
بانك زوجته الداخل به�ا رشعا ً وقانونا ً بموجب عقد الزواج املرقم
 / 46زواج  2011 /يف  2011 / 2 / 17وق�د طل�ك طالق�ا ً رجعي�ا ً
للمرة االوىل خارج املحكمة املختصة بموجب ورقة الطالق املرقمة
 105يف  2021 / 8 / 11م�ن قب�ل رج�ل الدين وبحضور ش�اهدي
مجل�س الطالق وطلب دعوتك للمرافع�ة والحكم بتصديق الطالق
الرجعي  .ولتعذر تبليغك الرتحالك اىل جهة مجهولة حس�ب اشعار
مختار منطقة حي العسكري يف املناذرة قررت املحكمة تحديد يوم
 2022 / 1 / 17الساعة التاسعة صباحا ً موعدا ً للمرافعة وتبليغك
بواس�طة صحيفتني يوميتني ويف حال عدم حضورك سوف تجري
املرافعة بحقك غيابيا ً وعلنا .
القايض
عيل خليل محمد
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مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة /1946 :ت2021/
اعالن
تبي�ع مديرية تنفيذ الهندية س�هام املدين عب�د االمر عبد الجليل
يف العق�ار تسلس�ل  37م  143ابو تويهه ع�زوز الواقع يف الخرات
ام رواي�ة العائد للمدين عبد االمر عبد الجليل املحجوز لقاء طلب
الدائن س�لمى عبد الجليل س�دخان البالغ  6831043ستة مليون
وثمانمائ�ة واحد وثالث�ون الف وثالثة واربع�ون دينار ال غر مع
الرسم
املنفذ العدل
املواصفات :
 � 1موقعه ورقمه  :يقع يف ناحية الخرات
� 2جنسه ونوعه  :ارض زراعية تسقى سيحا امرية باللزمة
 � 3حدوده واوصافه  :مخصص للالغراض الزراعة
 � 4مشتمالته  :ال توجد عليها مشتمالت
 -5مساحته 75 :م  12اولك
 � 6الشاغل  :الرشكاء انفسهم
 � 7القيم�ة املق�درة 5235000 :مليون خمس�ة ملي�ون ومائتان
وخمسة وثالثون الف دينار ال غر
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة الحسينية
العدد /41ب2021/
التاريخ 2022/1/5
اعالن
املدعي قاسم عبد االمر عوز
املدعى عليهم  � 1 /نر عباس صالح  � 2عوض عباس صالح 3
� فؤاد عباس صالح  � 4حيدر عباس صالح  � 5نظيمة عبد االمر
حسن  � 6فاضل عباس صالح  � 7خضر عباس صالح  � 8صالح
عب�اس صالح  � 9ضيف عب�اس صالح  � 10فاضلة عباس صالح
 � 11كامل�ة عباس صالح  � 12انتصار عب�اس صالح  � 13هناء
عب�اس صالح  � 14نجية عباس صالح  � 15برشى عباس صالح
 � 16هن�د عب�اس صالح  � 17س�حر عباس صال�ح  � 18ايناس
عباس صالح  � 19ملى عباس صالح  � 20زينة عباس صالح � 21
ياسمني عباس صالح واالشخاص الثالثة  � 1 /عيل حسني كاظم
 � 2ميثم عيل حس�ني  � 3صفاء عيل حس�ني  ، 4يارس عيل حسني
 � 5عمار عيل حسني
بناءا عى الحكم الصادر من ه�ذه املحكمة بالعدد /41ب2021/
يف  2021/4/15واملكتسب الدرجة القطعية القايض بازالة شيوع
العقار املرقم 13م 76ابو جر جنس�ها بس�تان محدثة قبل النرش
واالرض وزارة املالي�ة وحق الترف يف االرض واالش�جار الطراف
هذه الدعوى مساحتها  44دونم و  14اولك و  25م2
القايض
عيىس عبيس الحمداني
االوص�اف  :ان العق�ار  13مقاطعة  76ابو جر جنس�ها بس�تان
محدث�ة قبل الن�رش واالرض وزارة املالية وحق الترف يف االرض
واالش�جار الطراف هذه الدعوى مس�احتها  44دون�م و  14اولك
و  25م 2وتحت�وي ع�ى دار س�كنية بن�اء قدي�م عم�رة اكثر من
اربعون س�نة ابعاده  10×17وتحتوي عى غرفتي نوم وصحيات
و مطبخ واستقبال مع ساحة وسطية مبني من الطابوق املسقف
بالش�يلمان مع ش�ياج خارجي وباب درجة عمران�ه رديئة وغر
مش�غول حاليا ويقدر ب (  )10,000,000عرشة مليون دينار كما
يوجد مخ�زن وفيه اربعة مح�الت مرتاصفه بط�ول  8×18مبنية
من الطابوق ومس�قفه بش�يلمان يف الطابوق وه�ي بحالة جيدة
وعم�ر البناء اربعون س�نة ومعدة كمخزن للتمر غر مش�غولة يف
الوق�ت الح�ارض وتق�در قيمته�ا ب  10,000,000عرشة مليون
دينار كما كما يوجد مخزن مبني من البلوك ومس�قف بالخش�ب
وجذوع النخيب بابعاد  6×4درجة عمرانه رديئة قيمته التقديرية
 500,000خمس�مائة الف دينار كم�ا يوجد حضرة موايش مبنية
من البلوك ومسقفه بالخشب وجذع النخيل بابعاد  6×38م درجة
عمرانه رديئة وقيمته التقديرية  5,000,000خمسة مليون دينار
وقيمة حق الترف باالرض تقدر ب  35,000,000خمسة وثالثون
ملي�ون دينار للدون�م الواحد وكقيمة اجمالي�ة 1,559,950,000
مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون وتسعمائة وخمسون
الف دينار وقيمة االش�جار تق�در ب  120000000مائة وعرشون
ملي�ون دين�ار وقيمة املش�يدات تق�در ب  25,500,000خمس�ة
وع�رشون مليون دينار وخمس�ون الف دينار ول�كل ما تقدم فان
قيمة العقار االجمالية من مش�يدات وحق ترف واش�جار تبلغ
قيمتها ب ( ) 1,705,450,000مليار وس�بعمائة وخمسة مليون
واربعمائة وخمسون الف دينار عراقي فقط
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اعالن
اىل املتهم الغائب  /ش.م ستار حامد حسني جرب
محل العمل  /مديرية رشطة محافظة النجف االرشف واملنشات
العنوان محافظة النجف االرشف  /ناحية الحيدرية
بما انك متهم وفق احكام املادة (/5اوال ) من قانون عقوبات قوى
االمن الداخيل رقم  14لس�نة  2008املعدل وملجهولية محل اقامتك
اقتىض تبليغك بواس�طة هذا االعالن ع�ى ان تحرض امام محكمة
قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة خالل مدة اقصاها ثالثون يوم
اعتب�ارا من تاريخ تعليق هذا االع�الن يف محل اقامتك وتجيب عى
التهم�ة املوجه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك
غيابيا اس�تنادا الح�كام امل�واد ( 65و68و )69م�ن قانون اصول
املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل
اللواء الحقوقي
سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل
املنطقة الرابعة

فيل�م «بيت غوتيش» تطورات الحب املتبادل بني
باتريس�يا وماوريس�يو غوت�يش يف رسد خطي
متسلس�ل ذي إيقاع رتي�ب ،بما أن أحداث حياة
الش�خصية الرئيس�ية معروف�ة ف�إن املتعة ال
تنبع من التش�ويق بل من تخيل املتفرج لنفسه
وهو يعيش يف تلك الفيالت ويقود تلك السيارات
صحب�ة عارض�ات األزي�اء الفاتن�ات ...ولق�د
أنقذ الكاس�تينغ الفيل�م ،فكانت الليدي غاغا يف
النص�ف الثاني أكث�ر حضورًا ...آل باتش�ينو يف
موقع غر قابل لالس�تبدال يف الكاستينغ ...أداء
آدام درايفر مقنع وهو يقدم ش�خصية مرتددة
تبحث عن الهدوء ثم تتحول إىل الهوس بالسلطة
الثراء ...غطى الشعر املسدل والنظارات الكبرة
وج�ه آدام درايفر مما قلل م�ن ظهور حركات
وجه�ه يف أدائ�ه ...كان حض�ور الزوج�ة أقوى
ً
وضوحا ،لكن الزوجة
منه ،كانت حوافزها أكثر
القادم�ة م�ن بيئة بس�يطة ل�م تتحمل ضغط

اعالن
اىل الرشيكة  /نرسين بدر جاسم
اقت�ىض حض�ورك اىل بلدية التاج�ي لغرض اس�تخراج اجازة
البناء للقطعة املرقمة  16274سبع البور .
الرشيك
عيل جاسب عودة
���������������������������������������������������
فقدان
فق�دت الهوية الص�ادرة من وزارة الثقافة والس�ياحة واالثار
باس�م  /أس�عد عب�د اله�ادي عبد الرض�ا – فمن يعث�ر عليها
تسليمها اىل املصدر .
���������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الرطبة
العدد  / 172 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 12 / 30 :
تش�كلت محكمة االحوال الش�خصية يف الرطب�ة من قاضيها
الس�يد عب�د املجيد صالح عبد الرزاق بتاري�خ 2021 / 2 / 30
امل�أذون بالقضاء باس�م الش�عب واص�درت املحكم�ة قرارها
االتي:
املدعي  :اسماء باسم محمد
املدعى عليه  :حسام جاسم محمد
علي�ه ولكل ماتقدم قرر الحكم بايق�اع التفريق القضائي بني
املدعية ( اس�ماء باسم محمد ) وزوجها املدعى عليه ( حسام
جاس�م محم�د ) واعتباره طالق�ا رجعيا يحل لهم�ا بموجبه
الع�ودة اىل الحي�اة الزوجية بدون عقد او مه�ر جديدين خالل
ف�رتة العدة الرشعي�ة وعى املدعي�ة االلتزام بالع�دة الرشعية
البالغ�ة ثالث�ة ق�روء واعتب�ارا من تاري�خ صدور ه�ذا القرار
وان ال تت�زوج من رجل اخر اال بعد انقضاء عدتها واكتس�اب
ق�رار الحك�م لدرجة القطعي�ة وتحميل املدعى عليه الرس�وم
واملصاري�ف وصدر القرار اس�تنادا الحكام ق�رار ( م  ،ق  ،ث )
املنح�ل واملرق�م  1529يف  1985 / 12 / 31واملواد  38و  40و
 47احوال ش�خصية  22و  / 76اثبات و  161و  166و  177و
 203و  300مرافع�ات مدنية – حكم�ا غيابيا قابال لالعرتاض
والتمييز وافهم علنا يف . 2021 / 12 / 30
القايض
عبد املجيد صالح عبد الرزاق
���������������������������������������������������
اعالن
قدم املواطن ( حيدر زهر توفيق ) الدعوى لتبديل ( اسم ابنته
) وجعله ( مينا ) بدال من ( رداس�ه ) فمن لديه حق االعرتاض
ع�ى ذلك مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة
ع�رش يوما وفق امل�ادة  22من قانون البطاق�ة املوحدة رقم 3
لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
���������������������������������������������������
اعالن
قدم املواطن ( جاسم احمد عباس ) الدعوى لتبديل ( اللقب )
وجعله ( الشمري ) بدال من ( حسن ) فمن لديه حق االعرتاض
ع�ى ذلك مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة
ع�رش يوما وفق امل�ادة  22من قانون البطاق�ة املوحدة رقم 3
لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
���������������������������������������������������
اعالن
ق�دم املواطن ( مخلد رع�د ابراهيم ) الدع�وى لتبديل ( اللقب
) وجعل�ه ( النعيم�ي ) بدال م�ن ( املصالوي ) فم�ن لديه حق
االع�رتاض عى ذلك مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوما وفق املادة  22م�ن قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
���������������������������������������������������
اعالن
ق�دم املواطن ( مهند رع�د ابراهيم ) الدع�وى لتبديل ( اللقب
) وجعل�ه ( النعيم�ي ) بدال م�ن ( املصالوي ) فم�ن لديه حق
االع�رتاض عى ذلك مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوما وفق املادة  22م�ن قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
���������������������������������������������������
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة 2020/1479 :
التاريخ 2022/1/10
اعالن
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الهندي�ة الس�يارة املدرج�ه تفاصيلها
ادناه العائدة اىل املدين محمد قاس�م محم�د لقاء طبي الدائن
س�جاد فخري حس�ن البالغ قدره  28906500فقط ثمانية
وعرشون مليون وتسعمائة وستة الف وخمسمائة دينار عدا
رسم التحصيل واملودعه يف معرض النوارس عى ان يكون يوم
املزايدة يف اليوم العارش لليوم التايل للنرش فعال الراغب بالرشاء
مراجع�ة مع�رض الهندي�ة يف الس�اعة الرابعة ع�را لليوم
العاش�ةر من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  %10وش�هادة الجنس�ية العراقية وتكون
الداللية عى املشرتي
 � 1رقم السيارة  75104ن بغداد خصويص
 � 2النوع دوج جارجر
 � 3اللون اسود
 � 4موديب 2019
 � 5نوع الرضر ب�اب االيمن وااليرس حادث جاملغ صدمات يف
البنيد علما ان السيارة وارد امريكي
 � 6القيم�ة املقدرة  24255000مليون اربعة وعرشون مليون
ومائتان وخمسة وخمسون الف دينار فقط ال غر
املنفذ العدل
محمد رضا الجليحاوي
���������������������������������������������������
تنويه
ن�رش يف صحيف�ه املس�تقبل العراق�ي بالع�دد  2512اع�الن
محكم�ه بداءه املناذره لجنه تثبي�ت امللكيه العدد 1/مجدد/
 2021ل�م يذك�ر س�تبارش مالحظي�ه التس�جيل العق�اري يف
املناذره بإجراءات التسجيل لذا اقتىض التنويه

الش�هرة فانهارت.بلغ�ت دار غوت�يش أوجها يف
منتصف الق�رن العرشين ،وحني حاول غوتيش
االب�ن إدخ�ال تغي�رات يف تصامي�م الفس�اتني
وألوانه�ا ّ
مث�ل ذل�ك رصاع أجيال عى مس�توى
الذوق وطرق التس�ير ،كانت تلك املالبس جز ًءا
أساس� ًيا من التاري�خ الثقايف والطبق�ي للقرن
العرشين .بعد منتصف القرن قوّض البوب أرت
 pop artالصادم الفاقع والهجني طبق ًيا وعرق ًيا
ذوق النخب�ة وفت�ح ً
آفاق�ا أرح�ب للجم�ال...
ّ
وع�رب املؤرخ
للجماه�ر ولي�س للنخ�ب فقط.
إري�ك هوبس�باوم يف كتابه «ع�ر التطرفات»
عن دهش�ته من الحس الفن�ي ملصممي األزياء
ورجال املوضة الذين يتنبؤون بمس�تقبل الذوق
رغم أنهم ال يعرف�ون التحليل ويعرتف بتواضع
أنه�م يتج�اوزون توقع�ات مؤرخ�ي الثقاف�ة
يف معرف�ة األش�ياء اآلتي�ة واس�تباق املوج�ات
الطليعية الفنية ومطالب الجمهور.

اعالن
ق�دم املواطن ( مؤيد رع�د ابراهيم ) الدع�وى لتبديل ( اللقب
) وجعل�ه ( النعيم�ي ) بدال م�ن ( املصالوي ) فم�ن لديه حق
االع�رتاض عى ذلك مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة اقصاها
خمس�ة عرش يوما وفق املادة  22م�ن قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
���������������������������������������������������
جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ محافظة البرة
رقم االضبارة 2021/ 1951
التاريخ 2022/9/1
تبيع مديرية تنفيذ البرة العقار تسلسل
 325/3امل�رشاق العائد للمدين امنة جبار طاهر املحجوز لقاء
طل�ب الدائن انع�ام جبار طاه�ر البال�غ ( )7،977،625فقط
س�بعة ماليني وتس�عمائة وس�بعة وس�بعون الف دينار فعى
الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثون يوما ً
تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا ً معه التأمينات القانونية
عرشة باملئة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عى املشرتي
املنفذ العدل
ضاري صباح حسني
املواصفات
-1موقع�ه ورقمه  :يقع يف منطقة املرشاق عى ش�ارع فرعي
غر مبلط مقابل ستي سنرت
-2جنسه ونوعه  :عرصة خالية
-3حدوده واوصافه  325/4 325/2 325/2 325/1 :طريق
عام
-4مساحته 15،62م 2اولك
 -5القيمة املقدرة  65،0000،0000 :خمس�ة وس�تون مليون
دينار
���������������������������������������������������
إىل الرشيك رشا ستار عباس
توج�ب علي�ك الحض�ور إىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع
النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عى قيام رشيك فاطمه
داهي كاظ�م بالبناء عى حصتها املش�اعه يف القطعه املرقمه
 79877/3ح�ي العروبه خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل
العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه
سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
���������������������������������������������������
فقدان
فقدت الهويه الصادره من دائره صحه النجف باس�م بش�ر
عادل انتيش من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
���������������������������������������������������
وزارة الداخلية
الدائرة القانونية
محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة
العدد 2021/717
التاريخ 2021/12/12
قرار حكم غيابي
تش�كلت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامس�ة
بتاريخ  2021/12/12برئاس�ة اللواءالدكتور الحقوقي عمار
ماهر عبد الحس�ن وعضوية كل م�ن العميد الحقوقي عباس
نارص غريب و العميد الحقوقي عادل مطرش جلود
واصدرت قرارها االتي بعد التدقيق واملداولة بأسم الشعب :
القضية املرقمة 2021/717
اسم املشتكي الحق العام
اس�م املج�رم الغائب  /امل�الزم رضغام عبود موي�رد خمامة
الخفاجي
املنسوب اىل  /مديرية رشطة محافظة البرة واملنشات
املادة القانونية / 32من ق ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
 � 1تعدي�ل م�ادة االحالة من امل�ادة  / 32اوال وثانيا من ق ع د
رقم  14لس�نة  2008املعدل اىل املادة  35اوال وثانيا من ق ع د
رقم  14لسنة  2008كون الفعل وقع قبل صدور تعديل قانون
ق�وى االم�ن الداخيل وعمال احكام امل�ادة  31من ق أد رقم 17
لسنة 2008
 � 2الحك�م ع�ى املجرم امل�الزم رضغام عبود موي�رد خمامة
الخفاجي بالس�جن ملدة سبع س�نوات وفق احكام املادة /35
اوال م�ن ق ع د رق�م  14لس�نة  2008الختالس�ه املس�دس
الحكومي الذي بذمته واملرقم
ن�وع كلوك م�ع ملحقاته وهي مخزن مس�دس ع�دد  2اثنان
 GKH711وم�رود تنظي�ف عدد  1واحد وفرش�ة تنظيف عدد
 1واح�د ومالية مخازن عدد واحد  1وحافظة مس�دس عدد 1
واحد وعتاد مسدس من نوعه عدد  30ثالثون اطالقه
والتي استحصبها عن غيابه بتاريخ 2008/4/15
 � 3تضمين�ة مبل�غ مق�داره  5,555,000خمس�ة مالي�ني
وخمس�مائة وخمسة وخمسون الف دينار عن قيمة املسدس
الحكومي اعاله وملحقاته وحس�ب االس�عار الس�ائده وقت
الح�ادث اس�تنادا للفق�رة ثانيا من امل�ادة  35ثانيا من ق ع د
رقم  14لسنة  2008تستحصل منه بالطرق التنفيذية
 � 4اعتبار جريمته الوارده اعاله مخلة بالرشف استناا للمادة
/21أ –  6ق ع رقم  111لسنة  1969املعدل
 � 5ط�رده من الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا الحكام
امل�ادة /41اوال من ق ع د رقم  14لس�نة  2008بعد اكتس�اب
الحكم الدرجة القطعية
 � 6اعط�اء املوظفني العموميني صالحية الق�اء القبض عليه
اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه وال�زام املواطنني
باالخبارع�ن محل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة / 69ثانيا
وثالثا من من ق أ د رقم  17لسنة2008
 � 7تنزيل املسدس الحكومي املرقم اعاله وملحقاته املوصوفة
اعاله من ذمة املجرم اعاله بعد دفع مبلغ التضمني واكتساب
قرار الحكم الدرجة القطعية
 � 8تعميم اوصاف املس�دس الحكومي املرقم اعاله عى كافة
مديريات قوى االمن الداخيل
 � 9حجز امواله املنقولة والغر منقولة اس�تنادا الحكام املادة
/69رابعا من ق ا د رقم  17لسنة 2008
 � 10تحديد اتعاب محاماة للمحامي املنتدب ( رفاه محس�ن
صالح) البالغة (  )30,000ثالثون الف دينار عراقي ترف له
من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
ق�رارا غيابيا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الح�كام املادة /60
سادسا من ق أ د رقم  17لسنة  2008قابال لالعرتاض والتمييز
استنادا الحكام املادة /71اوال وثانيا من نفس القانون وافهم
بتاريخ 2021/12/12
اللواء الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن
رئيس املحكمة

 7رياضة
العدد ( )2529الخميس  13كانون الثاني 2022

احتاد الكرة يصدر تعليامت دوري الشباب املمتاز
المستقبل العراقي /متابعة
ُ
باللعب
يس�مح للتول�د ()2004 - 2003
–1
ِ
ضمن فئ ِة الشباب.
ُ
ُ
املش�اركة ألندي ِة ال�دوري املمتاز
تك�ون
–2
ً
إلزامية لفئة الشباب.
ُ
املباريات بطريق ِة الدوري ملرحلتني
 – 3تجري
الذه�اب واإلي�اب ،تصعد ثالثة أندي� ٍة من كل
املرحل�ة الثانية وتح�دد كيفية
مجموع� ٍة اىل
ِ
إجرائها يف حينها.
ُ
املستمسكات املطلوبة هي:
–4
– البطاقة الوطنية املوحدة (مستنسخة).
املدرس�ة (صورة حديثة +
– كتاب تأيي ٍد من
ِ
العب
ألي
يس�مح
وال
ومختوم)،
ذكر التول�د
ٍ
َ
كتاب تأيي ٍد من املدرسة.
باللعب ما لم يجلب
– بطاق�ة تمويني�ة (أصلية  +مستنس�خة)
وبطاقة سكن (أصلية  +مستنسخة).
– صورة حديثة عدد ( . ) 2
الع�ب ت�م تصحيح تولده
 – 5ال يس�مح ألي
ٍ
قرار االتحاد.
حسب
باللعب
قاض
بقرار
ٍ
ِ

 – 6عند اعتذار املحافظ ِة عن إصدار البطاق ِة
الوطني�ة يج�ب تزويدن�ا بصور ٍة م�ن جواز
السفر.
املباريات ما
لالعب باملشاركة يف
يسمح
 -7ال
ِ
ِ
َ
الباج الخاص به ،وبعكسه اليسمح
لم يجلب
له باملشاركة يف املباريات.
 – 8كشف كل نا ٍد يتضمن ( )35العباً.
الع�ب بع�د إرس�ال
 –9ال يمك�ن إضاف�ة أي
ٍ
الكش�وفات اىل االتحا ِد العراق�ي لكرة القدم،
حي�ث يس�مح بإضاف� ِة الالعب�ني يف ف�رة
االسراح ِة بني املرحلتني فقط.
ُ
يس�مح بم�ش��ارك�ة ال�الع��ب يف
-10
ال�ف�ري�ق األول ف�ي دوري�ات ال�ش��ب�اب
ِ
وال�ن�اش��ئ�ي�ن ودون  23س�نة ف��ي
ال�م�وس��م نفس�ه ،برشط أن يقدم أس�مه
ضمن كشوفات النادي املقدمة اىل االتحاد .
ُ
الكش�وفات املرس�لة اىل
 –11يجب أن تكون
ً
خالية من الحك والش�طب،
لجن ِة املس�ابقات
وبخالفه ال يتم تسلمها.
برقم مغاير
العب باللعب
 –12ال يس�مح ألي
ٍ
ٍ

النجف يتعاقد مع فنر
وعدنان حممد

لرقم�ه يف إس�تمار ِة املب�اراة خ�الل املب�اراة،
ُ
تبليغ لجنة الحكام بذلك.
وسوف يتم
 -13يثب�ت ل�ون ال�زي األص�ي واالحتياط يف
الكشوفات.

أرتيتا حيسم مصري
نيكيتاه

أتلتيكو مدريد يتدرب يف الرياض استعدادا لبيلباو
المستقبل العراقي /متابعة
أجرى أتلتيكو مدريد جلس�ة م�ران يف الرياض صباح
األربع�اء عقب وصول�ه الليل�ة املاضي�ة إىل العاصمة
السعودية حيث سيواجه أتلتيك بيلباو اليوم الخميس
يف نص�ف نهائي كأس الس�وبر اإلس�باني ،عى ملعب

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن�ت إدارة نادي النجف ،األربعاء ،تعاقدها مع رعد فنر،
لتمثيل غزالن البادية يف املرحلة الثانية من الدوري العراقي
املمتاز ،قادما من فريق أربيل.
ويلع�ب فن�ر يف مركز الليرو ،وس�بق له أن مث�ل املنتخب
العراق�ي يف بطول�ة الس�وبر كالس�يكو الت�ي أقيمت قبل
عامني يف اململكة العربية الس�عودية ،كما س�اهم يف تأهل
فريق النفط إىل ثمن نهائي دوري أبطال العرب يف النسخة
قبل املاضية.
ويأت�ي التعاق�د مع فن�ر لتعوي�ض رحيل املداف�ع محمد
عب�د الزهرة ،ال�ذي أعلن مؤخ�را رحيله ع�ن الفريق بعد
رحلة ناجحة أثمرت عن تحقيق نتائج إيجابية يف املوس�م
امل�ايض ،ولم يحدد «أبو حالوب» وجهته املقبلة رغم تلقيه
عدة عروض من أندية نفط الوسط والزوراء والرشطة.
كم�ا أعلن نادي النجف تعاق�ده مع املدافع عدنان محمد،
قادما من فريق الصناعة ملدة نصف موسم فقط.
وب�دأ ع�ر أم�س األربع�اء فري�ق النج�ف تحضرياته يف
امللعب املحي ،ملواجهة الزوراء يف قمة مباريات الجولة 19
واألخرية من مرحلة الذهاب والتي ستقام السبت املقبل.
ويحت�ل فريق النج�ف املركز ال�  7برصي�د  28نقطة ،بعد
خسارته أمام الرشطة  1-0يف الجولة املاضية.

أعلن باي�رن ميونخ ،األربع�اء ،عودة  6من العبي�ه للتدريبات
الجماعية بعد شفائهم من فريوس كورونا.يأتي ذلك يف الوقت
ال�ذي أكدت في�ه رابطة ال�دوري األملاني ،أنه�ا قامت بإعطاء
جرع�ة معززة للقاح ألكثر من  %70من عنارص البوندس�ليجا
ودوري الدرج�ة الثانية.وافتقد باي�رن ميونخ جهود  9العبني

المستقبل العراقي /متابعة

العراقي لكر ِة القدم ،املؤتم َر
عق َد االتحا ُد
ّ
مق�ر االتحاد،
يف
األس�بوعي
الصحف�ي
ّ
ِ
لرئي�س االتحاد
األول
النائ�ب
بحض�ور
ِ
ِ
ع�ي جب�ار ،وعض�و االتح�اد الناط�ق
الرس�مي أحم�د املوس�وي ،والعديد من
اإلعالم املُختلفة.
وسائل
ِ
ُ
النائ�ب األول
بداي�ة املؤتم�ر ،ق� ّد َم
ويف
ِ
ً
رشح�ا أله ّم
التح�ا ِد الك�رة ،عي جبار،
املنتخب�ات الوطني�ة بدءا ً
اس�تحقاقات
ِ
ِ
ُ
س�يتجمع يوم
الوطني الذي
باملنتخ�ب
ّ
ِ
(ُ )1/17
التدريب�ات ضمن
وع يف
لل�رش
ِ
ِ
املُ
ٌ
ّ
مباراة
الداخ�ي الذي تتخلل�ه
عس�كر
ِ
منتخب أوغندا س�تقام
مع
ودية
ّة
ي
دول
ِ
ملع�ب املدين�ة،
يف ( )21/1/2022يف
ِ
وذل�ك اس�تعدادا ً
لخ�وض مبارات�ي
ِ
تصفيات املونديال أم�ام منتخبي إيران
ِ
األوملبي
للمنتخب
بالنس�بة
أما
ولبنان،
ّ

المستقبل العراقي /متابعة
تحدث اإلس�باني ميكيل أرتيتا ،املدير الفني آلرس�نال ،عن
إمكاني�ة تعاق�د ناديه مع العب�ني جدد يف يناي�ر /كانون
الثاني الجاري ،أو يف الصيف املقبل.
وارتب�ط أكثر من العب بالرحيل إىل آرس�نال خالل الفرة
املقبل�ة ،لعل أبرزهم إيس�كو أالركون العب ري�ال مدريد،
ودوسان فالهوفيتش نجم فيورنتينا.
وق�ال أرتيت�ا يف تريح�ات أبرزه�ا الحس�اب الرس�مي
لفابريزيو رومانو ،خبري سوق االنتقاالت يف أوروبا« :كان
آرسنال دائمًا مهتمًا بأفضل الالعبني ،وكان أفضل الالعبني
يهتمون باملجيء إىل هنا».
وأضاف« :يمكنني أن أخرك أن الوضع لم يتغري وس�يظل
هكذا ..هذه واحدة من أكر قوتنا».
وعن رحيل العبه اإلنجليزي إيدي نيكيتاه ،قال باقتضاب:
«سيبقى هنا».
ويحت�ل آرس�نال املرك�ز الراب�ع يف جدول ترتي�ب الدوري
اإلنجلي�زي هذا املوس�م برصيد  35نقطة م�ن  20مباراة،
حيث حقق  11انتصارا وتعادلني  7هزائم.

مصابني بفريوس كورونا يف املباراة التي خرسها أمام بوروسيا
مونش�نجالدباخ  2 / 1األسبوع املايض ويبقى أن نرى أي من
الالعب�ني العائدين ،جاه�ز للعب يف مباراة الس�بت املقبل أمام
كولن.وذك�ر بايرن أن مانويل نوير ،داي�وت أوباميكانو ،عمر
ريتش�اردز ،لريوي ساني ،ألفونس�و ديفيز ،وتانجوي نيانزو،
عى األقل ،شاركوا يف جزء من التدريبات الجماعية ،حيث واصل
بعضه�م أداء تدريبات فردية.ويف الوقت نفس�ه ،س�جل فريق

كلوب يرد عىل رسالة صالح حول
رغبته يف البقاء

أك�د املدي�ر الفن�ي لليفرب�ول ،يورجن
كلوب ،أن النادي يريد اس�تمرار محمد
صالح يف صفوفه وأن مس�ألة التجديد
«عى املسار الصحيح».
وهك�ذا كان رد امل�درب األملان�ي ع�ى
النج�م امل�ري ،ال�ذي أك�د يف مقابلة
مع مجل�ة ( )GQالريطاني�ة أنه يريد
البق�اء يف صفوف الريدز ،وأن املس�ألة
يف ي�د الن�ادي وأن�ه ال يطلب «أش�ياء
مجنونة».
وقال كلوب يف مؤتم�ر صحفي« :نعم،
أعلم أن م�و يريد البق�اء .نحن نريده
أن يبق�ى .هذا ما نح�ن عليه ألن هذه
األمور تستغرق وقتا .كافة األمور عى
املسار الصحيح».
وأض�اف «أن�ا متفائ�ل به�ذا األم�ر،
حت�ى املش�جعني ال يش�عرون بالتوتر

امللك فهد.
وع�اد رج�ال امل�درب األرجنتين�ي دييجو س�يميوني
للتدريبات مرة أخرى مس�اء أمس االربعاء الستكمال
االستعدادات ملواجهة الفريق الباسكي غدا.
وكان امل�ران خفيف�ا وأقيم يف مرك�ز التدريبات بنادي
النر لك�رة القدم بالرياض ،بينما س�يختتم الفريق

استعداداته عى ملعب األمري فيصل يف الساعة السابعة
ونصف مساء بتوقيت السعودية.
وس�يخوض األتلتي نص�ف النهائي يف غي�اب العبني،
هما س�تيفان س�افيتش ،الذي يعان�ي إصابة عضلية
منذ الثاني من ديسمر/كانون أول ،والفرنيس أنطوان
جريزمان لنفس السبب.

احتاد الكرة يكشف مالبسات تسمية مساعدي برتوفيتش

المستقبل العراقي /متابعة

مثلكم>>.
جدي�ر بالذك�ر أن عق�د ص�الح م�ع
ليفرب�ول ينته�ي يف يونيو/حزي�ران
 ،2023وال تش�هد مفاوضات التجديد
أي تقدم منذ عدة أسابيع.
وق�ال الجن�اح ال�دويل ( 29عام�ا) يف
مقابل�ة مع املجل�ة الريطاني�ة «أريد
أن أبق�ى ،لكن هذا لي�س يف يدي .األمر
يتوقف عليهم .هم يعرفون ما أريد .أنا
ال أطلب أشياء مجنونة».
وأض�اف «لق�د أكملت خمس س�نوات
هن�ا؛ أع�رف الن�ادي جي�دا وأح�ب
املش�جعني وهم يحبونن�ي ،لكن األمر
اآلن يف يد اإلدارة».
وخ�اض امللك امل�ري ،متصدر هدايف
ال�دوري اإلنجليزي املمت�از برصيد 16
هدف�ا 26 ،مباراة بكل املس�ابقات هذا
املوس�م ،وس�جل  23هدفا ،فضال عن
تقديم  9تمريرات حاسمة.

فس�يعاو ُد تدريبات�ه يف الثامن عرش من
الش�هر الحايل ولغاي ِة الثاني والعرشين
الشهر نفس�ه ،عى أن يدخل بعدها
من
ِ
معس�كرا ً خارجي�ا ً يف مدين� ِة أنطالي�ا
الركية.
وع�ن َتس�مي ِة املدرب�ني املس�اعدين

َ
أوض�ح جب�ار :ان
للمنتخ�ب الوطن�ي،
ِ
َ
مرشف املنتخب الوطني ،يونس محمود،
َ
ال دخ�ل ل�ه فيم�ا ُيش�اع م�ن اختيارهِ
َ
وقع عليها االختيارُ.
لألسما ِء التي
َ
مرشف املنتخب الب ّد أن يكون
مبين�اً :ان
ل�ه ٌ
رأي يف عمل ّي ِة االختي�ار ،ولكن يبقى

رودجير :لن أحتدث عن مستقبيل اآلن

قال املدافع األملاني أنطونيو روديجر ،العب فريق تشيليس
اإلنجلي�زي ،إنه ل�ن يتحدث عن مس�تقبله حتى يصل إىل
ق�رار .وينتهي عقد روديجر مع تش�يليس ،الفائز بدوري

شفاء سدايس بايرن من فريوس كورونا
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ً
مختومة من
 – 14يجب أن تكون الكشوفات
قبل االتحا ِد الفرعي.
كتاب بأسما ِء املالكِ التدريبي.
 – 15جلب
ٍ
ُ
املالك التدريبي تكون لديه ش�هادة فئة
– 16

( )Cفما فوق.
 – 17يج�ب أن يك�ون ضمن امل�الك التدريبي
ٌ
مدرب للياقة البدنية.
لكل نا ٍد
الف�رق املش�اركة االلتزام
جميع
ع�ى
- 18
ِ
العراقي لكر ِة القدم عى
بطبع ش�عار االتحا ِد
ّ
ِ
الفريق اىل
الذراع األيمن ،وال يس�مح بدخ�ول
ِ
أرض امللع�ب ،وبخ�الف ذل�ك يعت�ر الفريق
خارسا ً (  – 3صفر ).
ُ
املباريات عى
تتحمل الفرق التي تجري
-19
ِ
إسعاف وجالبي الكرات
مالعبها توفري سيارة
ٍ
وتوف�ري حماي�ة أم�ن املالع�ب ،ول�ن تجري
ُ
املباريات يف حال ِة عدم توفر هذه املستلزمات
ُ
األندي�ة املس�تضيفة
الرضوري�ة ،وتتحم�ل
التبعات والعقوبات كافة الصادرة من االتحاد
العراقي لكرة القدم.
 - 20إقامة املباريات كافة عى مالعب تتوفر
فيه�ا كل الضوابط واملس�تلزمات الرضورية
إلقامة املباريات.
 - 21ع�ى جمي�ع األندي ِة االلت�زام بتعليمات
ولوائ�ح االتح�اد الص�ادرة م�ن لجن�ة

املسابقات.
اع�راض متب�ادل بني
حال�ة وج�و ِد
 –22يف
ِ
ٍ
الفريق�ني املتباري�ني ونج�اح االعراض�ني
تشطب نتيجة املباراة.
 –23ال يجوز س�حب االع�راض بعد تقديمه
س�بب من األسباب،
خالل املد ِة القانونيّة ألي
ٍ
وحسب تبليغ األمانة املاليّة لالتحاد .
بفحص العبي
 – 24يق�ومُ االتح�اد الفرع�ي
ِ
الكشوفات الخاصة
األندية املشاركة وإرسال
ِ
به�م اىل مق�ر االتح�اد العراقي لك�ر ِة القدم
لغرض تدقيقها تدقيقا ً نهائياً.
ُ
تطب�ق التعليم�ات والعقوب�ات كاف�ة
– 25
املوجودة يف املاد ِة الثامنة من نظام مسابقات
االتحاد العراقي لكرة القدم للموسم – 2021
. 2022
 – 26ع�ى جميع األندي ِة االلت�زام بالضوابط
املس�ابقات
والتعليمات كافة الخاصة بنظام
ِ
لعام .2022 – 2021
ُ
إنط�الق دوري ش�باب ال�دوري املمتاز
– 27
يكون يف (.)2022 / 2 / 15

هريتا برلني حالة إصابة جديدة بفريوس كورونا بني صفوفه،
حيث يخضع أوليفر كريستينس�ن ،حارس املرمى االحتياطي،
للعزل حاليا.وقال أنس�جار ش�وينكني ،مدير الرابطة ،للموقع
الرس�مي للبوندس�ليجا إن أرقام التطعيمات تستند إىل تقارير
تطوعي�ة من  36ناديا.وأضاف ش�وينكني« :م�ن بني أكثر من
 %90م�ن كل الالعب�ني واملدربني والعامل�ني الذين حصلوا عى
التطعيم ،أكثر م�ن  %70حصلوا بالفعل عى الجرعة املعززة».

أبطال أوروبا ،نهاية املوسم الجاري ،ويردد أن هناك عدة
أندية تريد ضم الالعب.وقال روديجر ( 28عاما) للنسخة
األس�بوعية من صحيفة “بيل�د” األملانية“ :لن تس�معوا
ش�يئا مني حتى اليوم الذي سأتخذ فيه القرار النهائي”،
وذلك لتجن�ب املزيد من التكهن�ات اإلعالمية .وأضاف أن

وأوضح شوينكني أن بعض الالعبني حصلوا فقط عى الجرعة
الثانية متأخرا ،وأصيب آخرون بالفريوس بعد أن تم تطعيمهم
مرتني.وأكد أن هدف الرابطة يظل اس�تكمال املوس�م وفقا ملا
هو مقرر ،رغم تفيش املتحور أوميكرون ،ووجود عدد كبري من
املصابني بالفريوس يف األندية.وق�ال تيم ماير ،طبيب املنتخب
األملاني ،والذي س�اعد يف وضع مفهوم النظافة األويل لفريوس
كورونا يف نفس املقابلة.

السيتي يتفوق للمرة األوىل يف التاريخ عىل اليونايتد
المستقبل العراقي /متابعة
تج�اوزت عائ�دات مانشس�ر س�يتي ،املوس�م
املايض ،تلك التي حققها جاره اللدود مانشسر
يونايت�د ،ألول م�رة يف التاري�خ ،بحس�ب تقرير
كش�فت عنه رشكة املراجعة (ك�ي بي إم جي).
وس�اهم حصد لق�ب الريمريليج وبل�وغ نهائي

دوري األبطال يف إنعاش خزائن السيتيزن ب�644
مليون يورو املوسم املايض ،بزيادة  %17مقارنة
باملوسم الذي س�بقه.من جانبه ،حقق اليونايتد
الذي طاملا هيمن ماليا عى الريمريليج يف األعوام
األخرية 557 ،مليون ي�ورو يف نفس العام متأثرا
بخسارة نهائي الدوري األوروبي وعدم رفع درع
الدوري اإلنجليزي للعام الثامن عى التوايل ،بينما

فش�ل (الش�ياطني الحمر) يف الفوز بأي بطولة
منذ أربعة أعوام.لكن ه�ذه األرقام تظهر أيضا
مدى تأثري جائحة كوفيد التي أدت إلقامة جانب
كبري من مباريات املوسم املايض بدون جمهور.
ومع عودة املش�جعني إىل املالع�ب حدث انتعاش
اقتصادي من بيع املأك�والت واملرشوبات يف أيام
املباريات ،وكذلك حقوق البث التلفزيوني.

رئيسة وزراء رصبيا هتاجم ديوكوفيتش
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ع�رت آن�ا برنابيت�ش ،رئيس�ة وزراء رصيي�ة ،عن
اس�تيائها م�ن «املعلوم�ات املضلل�ة املحتمل�ة»
الت�ي قدمه�ا مواطنها املصن�ف األول عاملي�ا ً نوفاك
ديوكوفيت�ش ،بما يخ�ص طلبه اإلعف�اء الطبي من
أجل دخول أسراليا.واعرف ديوكوفيتش بأنه حرض
مقابلة صحفية دون التقي�د باإلجراءات االحرازية،
بع�د يوم واحد م�ن ثبوت إصابته بف�ريوس كورونا.

وقال�ت برنابيتش يف تريح�ات صحفية« :القوانني
يف رصبي�ا يت�م تطبيقها دون تمييز ،واليس�مح ألحد
بخ�رق قواعد العزل الصحي».وتابعت« :ال أعلم حتى
اآلن حقيق�ة خ�روج نوف�اك وه�و يعلم أن�ه بالفعل
مص�اب ،إن كان خ�رج وهو يعلم بأن�ه مصاب فهذا
خرق واض�ح للقوانني الربية».وأوضحت« :ال أعلم
متى حصل عى النتائج بالفعل ،ومتى شاهدها ،هناك
بعض املناطق الرمادية حتى اآلن ،ونحن سنطلع عى
الحقائ�ق الت�ي قدمها ل�وزارة الهجرة األس�رالية».

وأتمت« :هن�اك بعض الحقائق يج�ب عى نوفاك
وفريقه توضيحها».يذكر أن نوفاك ديوكوفيتش،
ق�ال إن�ه ارتكب «خط�أ يف التقدي�ر» عندما قرر
حضور مقابل�ة مع صحفي فرنيس ،عندما كان
مصاب�ا بفريوس كورونا.وذك�رت وكالة األنباء
الريطاني�ة «بي.آيه.ميدي�ا» أن ديوكوفيت�ش
نرش بيانا عر حس�ابه عى تطبيق إنستجرام،
قال فيه إنه حرض حدثا للتنس لألبناء يف اليوم
التايل بعد ثبوت إصابته بفريوس كورونا.

النهائي من صالح ّي ِة املدرب الذي
القرا ُر
ّ
الق�ول َ
كان صاح�بَ َ
اختيار
يف
ل
ص�
الف
ِ
ِ
األسماء املُساعدة له.
وبشأن تحْ دي ِد عدد املحرفني يف الدوري
ِ
ّ
َ
ُ
النائ�ب األول :أن ()6
أك�د
املح�ي،
ً
محرفني ع�د ٌد ُ
أراه مُ بالغ�ا فيه ،ويح ُّد
ّ
املحي ،وعلينا أن
فرص الالعب
كثريا ً من
ِ
قوي بالعبني محليني
نفكر
بخلق دوري ِ
ِ
الن ذلك أفضل للكر ِة العراقية.
فرق دوري الكرة للموسم
قليص
وعن َت
ِ
ِ
َ
أجاب عن ذلك عضوُ اتحاد الكرة
املُقبّل،
الناط�ق الرس�مي التحا ِد الك�رة ،أحمد
املوس�وي ،وق�ال :إن املَعاي�ري ه�ي مَ ن
املوس�م
س�تحدد ع�د َد فرق ال�دوري يف
ِ
ُ
س�يطبق املَعاي َ
ري
املُقبل ،واتح�ا ُد الكرة
عى جمي�ع األندي ِة املُنضوية يف الدوري،
ُ
طبيق املعايري
سينجح يف َت
والنادي الذي
ِ
ّ
للموس�م
دوري املحرفني
س�يتواج ُد يف
ِ
املقبل.

تركي�زه ينصب حاليا ع�ى تش�يليس ،وأن جميع األمور
األخ�رى تعود لوكي�ل أعماله .وأش�ارت تقارير إنجليزية
يف وقت س�ابق إىل أن روديجر وضع رشطا شبه تعجيزي
أمام تش�يليس لتجديد العقد ،يتمثل يف رغبته يف أن يكون
أعى الالعبني أجرا يف الريمريليج.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2529الخميس  13كانون الثاني 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

عبد الخالق الفالح

سامي جواد كاظم

االستقرار واجلدل السيايس

طائفية ساطع احلرصي

ال ش�ك أن االس�تقرار الس�يايس هو العمود الفق�ري لبن�اء اإلدارة الوطنية
القادرة عىل بناء الدولة من خالل تماسك الجبهة الوطنية ونجاح التخطيط
اإلسرتاتيجي الشامل ،فمعظم املخططات اإلسرتاتيجية التي قدر لها النجاح
لم تك�ن لتنجح لوال وجود اس�رتاتيجيات سياس�ية تضب�ط األداء واإليقاع
الس�يايس وتحمي الدولة من خطر التدخل األجنبي يف الس�يادة الوطنية .إن
الوضع املعقد الذي يس�ود املنطقة والتجاذبات اإلقليمية والدولية تجعل من
العراق حاليا ً يعيش يف مهب غري مس�تقر سياس�يا ً ولعل القادم أعظم ،مما
يدفعنا للحديث عن الحكومة القادمة بعد االنتخابات و التي سوف تتقاذفها
التدخ�الت الخارجي�ة واإلرادات الداخلي�ة املفروضة بسياس�ة األمر الواقع
وق�وة الس�الح التي تفرض�ه جهات س�يطرت عىل امللف األمني والس�يايس
واالقتص�ادي ما يؤدي إىل فقدان الدولة لقرارها الس�يادي بس�بب األخطاء
والرتاكم�ات والسياس�ات الطائفي�ة التي انتهجته�ا الحكومات الس�ابقة
وحولت البلد إىل فوىض عارمة ترتتب عليها عدم االس�تقرار بجميع املجاالت
األمنية والسياس�ية واالقتصادية واالجتماعية م�ع غياب فعيل ملبدأ الفصل
بني السلطات وتفيش الفساد املايل واإلداري وفشل يف توفري الخدمات وكثرة
البطالة وتفيش ظاهرة انتش�ار الس�الح خارج إطار الدولة والجهل واملرض
واألمية وإش�كاالت كبرية مع اقليم كردستان العراق والدخول ضمن رصاع
املح�اور يف املنطقة وطموح س�يايس لبناء دولة موازية ملؤسس�ات الدولة.
أصبح االس�تقرار من الرضوريات املهمة يف حل القضايا املجتمعية الهامة،
مل�ا لها م�ن تأثري عىل تطوير اي نظام س�يايس عرصي يتس�ق م�ع الواقع
االجتماعي والثقايف للمجتمع ،ويشكل لعملية التعبئة االجتماعية ،من خالل
بناء املؤسسات السياس�ية التي تتكامل مع مناسبا أساساً ،وتمثل الغالبية
العظمى م�ن مجموع املواطنني يف املجتمع وتعك�س مصالحهم الوظيفية،
ويف خل�ق املناخ املالئم مش�اركتهم االيجابية الفاعلة يف الحياة السياس�ية،
لرتس�يخ حقائق وإمكانات التكامل االجتماعي والسيايس ،واتاحة الفرصة
لتوفري مناخات سياسية مواتية لتحقيق االستقرار داخل املجتمع.
ال يختل���ف مفه���وم االس���تقرار السياس���ي ع��ن غي���ره م��ن
مف��اهيم عل��م االس���تقرار السياس���ي اص��طالح�اً ،حي�ث يتن�اول
ع��دد م��ن الب�احث�ني تحلي�ل السياس��ة ،م��ن حي�ث ط�رق دراس�ته
وتناقضه�ا وتعدده�ا أحيان�ا مفه�وم االس�تقرار السياس��ي م�ن خ�الل
الربط بين�ه وب�ني املج�ال البحثي امل�راد التع�رف عل�ى الظاهرة يف إطاره.
فعىل س�بيل املث��ال عن�د دراس��ة مفه�وم االس��تقرار السياس��ي م�ن
منظ��ور اقتص�ادي ،ينص��ب الحديث ف�ي بع��ض الظ�واهر املجتمعي�ة
كالص�راع الطبق�ي ومس�تويات الفقر والبطالة وتوزيع ال����ثروة وتوفري
فرص مستويات الرفاه االجتماعي لألفراد.
وي�رى ابن خلدون أن عدم االس�تقرار الس�يايس هو نتيج�ة لعدم التجانس
الثق�ايف يف األوط�ان الت�ي تكثر فيه�ا القبائ�ل والعصبيات ،فه�ي ال تتمتع
باالس�تقرار الس�يايس نتيج�ة االخت�الف يف اآلراء وهناك من ي�رى بأن هذا
الرأي ال يكون صائبا حيث استطاعت بعض املجتمعات أن تحقق االستقرار
الس�يايس عىل الرغم من وجود تلك االختالف�ات يف الجنس والعرق واألعراف
واألديان.

القومجي�ة يطبلون له باعتباره يدافع عن العروب�ة ونقيضهم االتراك يعتربونه
منارصا للعثمانيني وهو بني هذا وذاك مجهول الوالدة والنسب ،وليس اتهاما منا
بل هو من اثار حول نفس�ه الش�كوك فالذين تناولوا س�ريته لم يثبتوا عىل راي.
هذا الرجل ملون وال احد يس�تطيع ان يحس�به عىل جهة معينة هل هو عثماني
ام عرب�ي ام عميل بريطان�ي واالخرية هي االقرب له .والدته حس�ب ما يقول يف
اليمن ويف مكان اخر يقولون يف حلب وثالث يقول يف اس�طنبول ،وحس�ب ادعائه
بان لقبه جاء من اس�م مدينة يف اليمن وهو من ذرية االمام عيل (ع) ،فقد بحث
الش�اعر محمد مهدي الجواهري عن هذه املدينة من خ�الل اصدقائه اليمانيني
فتبني ال وجود لهكذا مدينة ،وللجواهري موقف مع هذا الرجل س�اذكره الحقا .
ويدعي الحرصي أن والديه استقرا يف مدينة حلب ،وأنه من مواليدها عام ،1880
وه�ذا م�ا ينكره ولي�م كليفالند ،يف بحث�ه ” الحرصي من املفك�رة العثمانية إىل
العروبة” حيث دقق يف سجالت املواليد يف تلك الفرتة يف حلب ،فلم يعثر عىل اسمه.
ويس�تنتج الباحث أنه عىل األغلب أن س�اطع الحرصي قد ولد يف إسطنبول حيث
نش�أ وتعلم فيها (من مقال لالس�تاذ عبد الخالق حسني) .وانا اقرا كتاب (هكذا
تكلم الجواهري) تطرق فيه الجواهري اىل موقف طائفي بامتياز من هذا الرجل
 ،فقد ذكر انه اس�تلم خطابا من وزير املعارف عب�د املهدي املنتفكي (والد عادل
عب�د املهدي) لتعيين�ه مدرس لغة عربي�ة واالدب العرب�ي وكان الحرصي يعمل
مدي�را يف املع�ارف  ،يرى الجواه�ري ان الحرصي عميل انكلي�زي بلكنة طائفية
فقد صمم االس�تمارات الرسمية للمعلومات وفيها سؤال هل انت مسلم هل انت
شيعي؟ وقد ارص عىل عدم تعييني النه وحسب ادعائه ان يف شعري لكنة فارسية
وليس�ت عربية ،وحتى يؤك�د الجواهري ان�ه طائفي فقد رف�ض تعيني الكاتب
انيس النصويل وهو س�ني  ،ولربما يس�تغرب القارئ اذا كان طائفي ملاذا يرفض
تعيني السني ؟ الجواب ان هذا الرجل الف كتابا تاريخيا عن االمام الحسني عليه
السالم فاس�تغلها الحرصي ليمنع تعيينه ويرحله اىل سوريا ومعه السوريني (.
اىل هذه الدرجة اس�م الحس�ني عليه الس�الم يرعب االعداء) وهنا تذكرت كتاب
الش�يعة والدولة القومية للكاتب حس�ن العلوي ذكر حادثة طائفية لهذا الرجل
وهي ان امللك فيصل كان عىل وش�ك املوافقة عىل افتتاح معهد للمعلمني يف الحلة
اال ان س�اطع الحرصي رف�ض ذلك النه كان مديرا يف املعارف وس�بب رفضه ان
الطلبة س�يكونون ش�يعة ويعني ان املعلمني شيعة .هذا الرجل حاقد عىل العرب
والعثمانيني وس�بب حقده حس�ب ما ذكر يف كتب التاري�خ ان اخاه بديع اتفق
مع ضابط تركي عىل اغتيال طالب النقيب (اول رئيس وزراء وهو س�ني عراقي
عربي اس�تلم ال�وزارة باالتفاق مع كوك�س) فعلم بذلك النقي�ب وقتلهم قبل ان
ينفذوا مخططهم ويعتقد انه بسبب ذلك حقد عىل العرب .وانه ليس عثماني النه
عىل اقل تقدير ان يتذكر مؤازرة علماء الشيعة للعثمانيني ضد االنكليز يف الحرب
العاملي�ة االوىل ولكنه عميل انكليزي فاس�تخدم باس�م العروب�ة لرضب العروبة
وتحت مختلف التس�ميات وقد اكد ذلك حس�ن العلوي يف كتابه الش�يعة والدولة
القومية قائال ”فخالل األش�هر الس�ت األوىل من وصوله بغداد � اي الحرصي � ،
قضاه�ا مع اإلنكليز وانعقدت بينه وبني ع�دد منهم مثل كورنواليس ،وغاربيت،
واملس بيل ،ومع س�ميث فيما بعد ،أوارص عمل مش�رتك وم�ودة روحية” .وهنا
اتام�ل جيدا بالثمن الذي دفعه الش�يعة ب�ني الدفاع عن الوطن ونرصة االس�الم
والتنازل لالخوة السنة فكان الثمن قاسيا دفعه الشيعة اىل هذا اليوم.

كـاريكـاتـير

املوارد املائية تعلن عن إنجاز ملرشوع مسجل يف الرتاث العاملي

أعلنت وزارة املوارد املائية ،عن إنجاز ملرشوع
مُ سجل يف الرتاث العاملي.
وذكر بي�ان لل�وزارة »:يف إنجاز جدي�د لوزارة
امل�وارد املائي�ة تمكنت مالكات الهي�أة العامة

للس�دود والخزانات /ممثلية سدة الهندية من
استخراج ناظم جدول الكفل يف منظومة سدة
الهندية القديمة والذي تم طمره يف تس�عينات
الق�رن امل�ايض» .وب�ني ،ان «ه�ذا الناظ�م تم

هتنئة

إنش�ائه مع س�دة الهندية القديمة وتم إعادة
بناءه عام  1٩٥٦وسيتم صيانته بشكل كامل
مع تأهيل سدة الهندية القديمة التي أدخلت يف
سجل الرتاث العاملي للري».

وجبات خفيفة تسد جوعك ..ال توقعك يف املحظور
ال تكف�ي أحيان�ا الوجب�ات الرئيس�ية
املتع�ادة ل�دى كثريي�ن ،فيش�عورن
بالج�وع ،وهو م�ا من ش�أنه يدفعهم
نحو تناول طعام ال يكون دائما صحيا،
األم�ر ال�ذي يوقعهم يف مش�اكل الوزن
الزائد والسمنة.
ويق�ول موق�ع « »news18اإلخب�اري
إن الوجب�ات الخفيف�ة تمت�از بأهمية
كب�رية ،خاص�ة للذي�ن يمارس�ون
التمارين الرياضي�ة .وال توفر الوجبات
الخفيفة «الس�ناكس» الطاقة لجسمنا
وتعزيزها فحس�ب ،بل تمنحنا مغذيات
صحي�ة تقلل من تل�ف العضالت ورفع
مستوى األداء .املوز :من أكثر الوجبات
الخفيفة ش�هرة واس�تهالكا ،ونظرا الحتوائه
عىل كميات كبرية من الكربوهيدرات والطاقة
والبوتاسيوم ،فهو يمنع تقلص العضالت.
الش�وفان :يحاف�ظ ع�ىل مس�تويات الطاقة،
نتيج�ة لإلف�راز املس�تمرة للكربوهي�درات يف
الجس�م ،ويمكن تناول الش�وفان م�ع املاء أو
حت�ى مع الحليب ،ويمك�ن إضافة ملعقة من
مسحوق الربوتني واملكرسات والزبيب.
س�موثي :إن العصائر املصنوع�ة من الفاكهة

مليئ�ة بالعن�ارص الغذائي�ة ،ويفض�ل اختيار
الزب�ادي اليونان�ي معها ألنه غن�ي بالربوتني
والقلي�ل م�ن الكربوهي�درات ،ويمك�ن إعداد
السموثي بسهولة.
البطاطا الحلوة :تحت�وي البطاطا الحلوة عىل
كربوهي�درات معق�دة ،يؤمن الطاقة تس�تمر
لفرتة أط�ول ،وأثبتت نفس�ها وجب�ة خفيفة
ومثالية قبل الرشوع يف التمارين.
زبدة الف�ول الس�وداني :تمنحك ه�ذه الزبدة
الدهون والربوتينات الصحية ،ويمكن تناولها

دراسة حديثة تكشف مدى فعالية كورونا عند انتقاله يف اهلواء
كش�فت دراس�ة طبية حديثة م�دى فعالية
ف�ريوس كورون�ا يف إصابتنا عن�د انتقاله يف
اله�واء .وأكدت الدراس�ة الت�ي أجرها مركز
أبحاث الهب�اء الجوي بجامعة «بريس�تول»
الربيطاني�ة ،أن فريوس كورون�ا يفقد قرابة
 ٩0يف املئة من قدرته عىل إصابتنا ،يف غضون
 20دقيقة من انتقاله جوا.
وأكد مؤلف الدراس�ة الربوفيس�ور جوناثان
ري�د ،أن ارتداء أقنعة الوج�ه واملحافظة عىل
التباع�د االجتماع�يّ ،
تمثل أب�رز اإلجراءات
للوقاية من كوفيد.1٩-
ونقلت صحيفة «ذا غارديان» عن ريد قوله:
«الدراسات الس�ابقة أكدت استمرار فعالية
الف�ريوس التاج�ي املع�دي لثالث س�اعات،
ولكن تجربتنا أثبتت عكس ذلك».

تهن�ئ مؤسس�ة املس�تقبل العراق�ي للصحافة
والنرش العميد عالء حسني الحسناوي بمناسبة
تس�نمه منص�ب مدير إج�رام كرب�الء متمنني
ً
خدمة
له املوفقية والس�داد والنج�اح يف مهمته
ملدينة أبا األحرار وأهلها الكرام

علي إبراهيم
مدير مكتب المؤسسة لمحافظات الفرات إالوسط

العراقـي

وط�وّر باحث�ون من جامع�ة «بريس�تول»
جه�ازا س�مح له�م بتولي�د أي ع�دد م�ن
الجس�يمات الدقيقة املحتوية عىل فريوسات
ورفعه�ا برفق بني حلقتني كهربائيتني يف أي
مكان ما ب�ني خمس ثوان إىل  20دقيقة ،مع

التحكم يف درجة الحرارة والرطوبة واألشعة
فوق البنفسجية.
وحول التجربة قال ريد« :هذه هي املرة األوىل
التي يتمكن فيها أي ش�خص من محاكاة ما
يحدث للهباء الجوي أثناء عملية الزفري».
واقرتحت الدراسة التي لم تخضع للمراجعة
بعد ،أنه نظرا ألن الجزيئات الفريوسية ترتك
الرئ�ة الرطبة نس�بيا والغنية بثاني أكس�يد
الكربون ،فإنها تفقد املاء برسعة وتجف ،يف
حني أن االنتقال إىل مس�تويات أقل من ثاني
أكس�يد الكربون هو املرتب�ط بزيادة رسيعة
يف درجة الحموض�ة .ويعطل هذان العامالن
قدرة الفريوس ع�ىل إصابة الخاليا البرشية،
لكن الرسعة التي تجف بها الجزيئات تختلف
باختالف الرطوبة النسبية للهواء املحيط.

احذف هذه الرسالة فور ًا إذا وصلتك!

اكتش�ف الباحث�ون رس�الة نصي�ة جدي�دة خبيثة
مصمم�ة لرسقة التفاصي�ل املرصفية ع�ىل أجهزة
«أندروي�د» ،وإذا تلقي�ت رس�الة نصي�ة من صديق
أو جه�ة اتص�ال قريب�ة تطل�ب منك تنزي�ل تطبيق
مش�غل فيديو جديد ،فكن حذرا .لتنفيذ هذا الهجوم
املدمر ،تستفيد الرس�الة النصية من برنامج خبيث
جديد ُيعرف باس�م  ،Flubotيمكن أن يصيب أجهزة

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

«أندروي�د» ،وبمج�رد تثبيت�ه ،يكون لدي�ه القدرات
للس�ماح للمحتال�ني اإللكرتوني�ني برسق�ة بيانات
االعتم�اد املرصفي�ة ،واع�رتاض الرس�ائل النصي�ة
وحتى التقاط لقطات شاش�ة من جه�از الضحية.
وم�ا يزي�د الطني بل�ة ،يمكنه أيضا مداهمة س�جل
العناوي�ن وتوزي�ع املزيد م�ن الرس�ائل املزيفة عىل
أي جهات اتص�ال يعثر عليها .ففي الواقع ،هذا هو

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

أحد األس�باب التي تجعل خ�رباء األمن قلقني للغاية
بش�أن  ،Flubotألنه س�يظهر دائما كما لو أرس�لت
الرس�الة املزيفة من شخص تعرفه وتثق به .ووفقا
للخرباء يف  ،MalwareHunterTeamعرب Bleeping
 ،Computerيجب عىل مستخدمي «أندرويد» البحث
عن أي رس�ائل نصية تس�أل عما إذا كانوا يعتزمون
تحميل مقطع فيديو من أجهزتهم.

07801969233
07901463050
07709670606

بطرق عديدة مثل وضعها يف س�ندويش
أو مزجه�ا م�ع العصائ�ر ،ويفض�ل
استهالكها قبل  30دقيقة من التمارين.
عص�ري الش�مندر :يحتوي ع�ىل نرتات
طبيعية توس�ع األوعي�ة الدموية ،مما
ي�ؤدي إىل إم�داد عضالتنا باألكس�جني
واملواد الغذائية بشكل أفضل.
مسحوق الربوتني :أصبح وجبة خفيفة
صحي�ة يمك�ن االعتماد علي�ه ،كما أن
مكم�الت الربوتني غني�ة بالفيتامينات
واملعادن.
خليط املك�رسات :إن خلي�ط املكرسات
الذي يضم الجوز واللوز والتوت املجفف
وغريها يحتوي ع�ىل دهون وبروتينات
مفي�دة ،فض�ال عن كمي�ة وافرة م�ن املعادن
والفيتامين�ات .البيض املس�لوق :يعترب مغذيا
بشكل ال يصدق ،إذ يحتوي عىل مجموعة كبرية
من الفيتامين�ات والربوتينات .ألواح الربوتني:
تذكر أن أل�واح الربوتني التي تح�ب أكلها هي
ّ
مصنع ،لذلك يفضل أن تعد هذه األلواح
منتج
يف بيت�ك ،إن أردت تناوله�ا ،ويمكن اس�تخدام
الحب�وب والفواكه املجففة يف صنعها ،وتكمن
أهميتها يف زيادة قدرة اإلنسان عىل التحمل.

خرب سار من فايزر ..لقاح يستهدف
أوميكرون بحلول مارس

يف إع�الن قد يضع حدا ً لالنتش�ار املتس�ارع ملتحور أوميك�رون من فريوس
كورونا ،كش�فت رشكة فايزر عن إنتاج لقاح يس�تهدف الس�اللة املتحورة
بحلول مارس/آذار املقبل.
وذك�ر الرئي�س التنفيذي للرشكة أل�ربت بورال أمس االثن�ني ،أن ثمة حاجة
للق�اح ،وأن رشكته يمكنها إنتاج واحد من هذا القبيل ،وفق ما نقلت وكالة
«روي�رتز» .كم�ا أض�اف أن فايزر ورشيكته�ا بيونتيك تعم�الن عىل كل من
نس�خة لقاح تستهدف أوميكرون وعىل أخرى تشمل كال من اللقاح السابق
وآخر مقاوما ً للس�اللة الرسيعة االنتشار .لقاح سنوي :وقال بورال ،متحدثا ً
يف مؤتم�ر الرعاي�ة الصحية الس�نوي الذي ينظمه جيه.ب�ي مورغان والذي
ينعق�د عرب اإلنرتن�ت هذا العام« ،أعتقد أن هذا ه�و االحتمال األرجح .نعمل
عىل أشياء كثرية بينما نتحدث».
كذل�ك ،أفاد بأن فايزر ق�د تتقدم للحصول عىل موافق�ة الهيئات التنظيمية
األمريكية عىل لقاح مسجل وقد تطرحه يف وقت قريب ربما مارس املقبل.
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