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علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الـصـحـة: 
ثلث اإلصابات اجلديـدة 

بمتحور »أوميكرون«
ص3

أردوغان يؤكـد للكاظمي مساندة تركيا جلهود العراق يف حربه عىل »اإلرهاب«
وزير الداخلية يأمر بإيداع »ضابط معتدي« بالتوقيف وتشكيل جملس حتقيقي

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

طمأن�ت القوات األمني�ة العراقي�ة، أمس األحد، 
املواطن�ن إث�ر تواص�ل املواجه�ات ب�ن داعش 
والقوات الكردية يف الحس�كة الس�ورية، مؤكدة 
أّن الح�دود مع الج�ارة الغربية مؤمن�ة بالكامل 
وأن القوات عىل أهبة االستعداد لردع أي محاولة 
تس�لل ألراض الع�راق. واعل�ن جه�از مكافح�ة 
اإلره�اب عن جاهزيته التام�ة ملواجهة أي خطر 

محدق بالعراق شعباً وارضاً.
وذكر بيان للجهاز تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، انه »جه�از ُمكافحة اإلرهاب ش�هد خالل 
العام�ن املنرصم�ن تصعي�داً كب�راً يف جهوده 

وفعالياته، وكانت الحصيلة كاآلتي:
أوالً، عدد الواجبات املنفذة ٦٩٤ 

ثانياً، عدد قتىل تنظيم داع�ش ٣٤٣
ثالث�اً، ع�دد اإلرهابي�ن امللق�ى القب�ض عليهم 
}٦٢٢{ إرهاب�ي ، وأحيل�وا اىل القض�اء لينال�وا 

جزاءهم العادل.
رابًعا. عدد مضافات العدو املُدمرة }٤٤٢{ مضافة 

خامًسا. عدد الرضبات الجوية املُنفذة }٥٩٥{
واض�اف الجه�از، إن« ه�ذه اإلحصائي�ة ُمثبتة 
بش�كل رس�مي ل�دى املجل�س ال�وزاري لألم�ن 
الوطن�ي، وأغل�ب ه�ذه العملي�ات موثق�ة من 
قب�ل إع�الم جهاز ُمكافح�ة اإلره�اب والوكاالت 
والقن�وات االخباري�ة كما وح�رص الجهاز عىل 
عرض م�ا ُيمكن عرضه للمواطنن عرب وس�ائل 
التواصل االجتماعي«، مؤكدا أن »الجهاز لم ُيعلن 
ع�ن الكثر م�ن الواجبات لدواع�ي أمنية تخص 

عملياتنا النوعية«.
التفاصيل ص2

العراق يركز أنظاره عىل احلسكة: متأهبون للردع
مكافحة اإلرهاب يعلن جاهزيته الكاملة ملواجهة »أي تهديد«.. والدفاع: احلدود آمنة وقواتنا باملرصاد سـومـو: 

سوء االحوال اجلـوية لـم يؤثـر 
عىل صادرات النفط

الـنـقـل:
 13715 طائرة حّلقت من مطـار 

بغداد خالل العام املايض

احلشد الشعبي 
يطلـق »عمليـة أمنـيـة واسعـة« 

يف العظيم: ثأرًا للشهداء

ص3

ص3

ص2

إيران تستعيد حق التصويت يف األمم املتحدة

رئيس الوزراء يرتأس »اجتامعًا طارئًا« ملناقشة ازمة 
الكهرباء: »3« قرارات لتدارك األزمة 

ص3 ص8 ص3

املتحدث باسم الكهرباء: 
التجهيـز »انـهـجـم« لـهـذه 

األسـبـاب

إجرام بغداد حترر 
خمتطفــًا وتلقي القبـض عىل 

خاطفه يف األعظمية

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت س�يول، أمس األحد، إن كوريا الجنوبية استخدمت 
18 ملي�ون دوالر من األموال اإليرانية املجمدة يف مصارفها 
لتس�وية متأخرات طه�ران مليزانيات األم�م املتحدة، مما 
سيس�مح  إليران باس�تعادة حقها يف التصويت يف املنظمة 

الدولية برسعة.
وقال�ت وزارة املالي�ة الكوري�ة الجنوبية يف بي�ان إن هذه 
الدفعة أنجزت بالتعاون مع الواليات املتحدة واألمم املتحدة 
بعدم�ا تقدمتإي�ران »بطلب عاج�ل« لدفع املبل�غ املرتتب 
عليه�ا. وأكدت البعثة الدبلوماس�ية اإليراني�ة يف نيويورك 

أن »دفع املس�اهمات اإليرانية لألمم املتحدة )أكثر من 18 
مليون دوالر( تم«. وقال�ت وزارة املالية الكورية الجنوبية 
إن »حق إيران يف التصويت يف الجمعية العامة لألمم املتحدة 

يجب أن ُيعاد عىل الفور  مع تسديد هذا املبلغ«.
م�ن جهتها، أفادت مصادر يف االمم املتحدة لفرانس برس، 
بأن�ه تّم االفراج منذ الجمعة عن 18 مليون دوالر إليران يف 
سيول لتس�وية مستحقات األمم املتحدة، وهو املبلغ الذي 
أش�ار إليه األمن العام لألمم املتحدة انطونيو غوتريش يف 
11 من الشهر الجاري، كحد أدنى من املتأخرات املستحقة 
عىل طه�ران لألمم املتحدة لتتمكن من اس�تعادة حقها يف 

التصويت يف املنظمة الذي فقدته مطلع كانون الثاني.

      بغداد / المستقبل العراقي

ترأس رئي�س مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، أم�س األحد، اجتماعاً طارئاً 
ض�ّم الس�ادة وزراء النف�ط، واملالي�ة، 
والكهرباء وعدداً من املسؤولن، خصص 
ملناقش�ة أزمة الطاقة الكهربائية التي 
تش�هدها الب�الد حالي�اً؛ بس�بب زيادة 
األحمال عىل الشبكة الكهربائية نتيجة 
موج�ة ال�ربد الش�ديدة، ونق�ص الغاز 

املستورد من الجانب اإليراني.
البي�ان  بحس�ب  الكاظم�ي،  وأّك�د 
الحكوم�ي، تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نسخة منه، أن »الحكومات السابقة لم 
تنوع مصادر اس�تراد الغ�از واعتمدت 
مصدرا واحدا، ما ادى اىل تدهور يف انتاج 
الطاقة الكهربائية يف حال نقص واردات 
الغاز او توقفها يف حن سعت الحكومة 
الحالي�ة اىل توقيع عدة عق�ود عمالقة 
الس�تثمار الغ�از يف مختل�ف الحق�ول 

النفطي�ة لغ�رض وض�ع ح�ل نهائ�ي 
ووطني لهذه املش�كلة خالل السنوات 
القليلة املقبلة. ولحراجة الوضع الحايل، 
وجه الكاظم�ي وزارة النفط ب�«اتخاذ 
ع�دة اج�راءات من ش�أنها املس�اهمة 
يف توفر التي�ار الكهربائ�ي للمواطنن 
بانت�اج  الحاص�ل  النق�ص  وتعوي�ض 

الطاقة، وجاءت كاآلتي: 
1- زي�ادة حص�ة املول�دات االهلية من 
وقود زيت الغاز يف املناطق التي تش�هد 

انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي. 
٢- متابع�ة ضم�ان توزي�ع الحصص 
املق�ررة للمواطنن م�ن النفط االبيض 
وتوفر كميات اضافية يف منافذ البيع. 

٣- توفر الوقود السائل ملحطات انتاج 
الطاق�ة الكهربائية لتعوي�ض النقص 
الحاصل يف واردات الغاز املس�تورد من 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

التفاصيل ص2

ص7

احتاد الكرة ينتظر
 رد نظريه اللبناين بشأن 

أيمن حسني

القايض زيدان: املشهد السيايس احلايل هو األعقد وعىل القوى احرتام مايصدره القضاء
بالتفاصيل.. الدفاع توجه دعوة للمقبولني يف دورة الكلية العسكرية )112(

ص2

ص2

ص2استخبارات البرصة تطيح بمهريّب خمدرات حيمالن جنسية أجنبية 

ص2إقليم كردستان يشدد اإلجراءات من التهديدات اإلرهابية: تعزيز خطوط الدفاع

العشائرية
اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني
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بالتفاصيل.. الدفاع توجه دعوة للمقبولني يف دورة الكلية العسكرية )112(
     بغداد / المستقبل العراقي 

دعيت وزارة الدفياع، أميس األحيد، املقبولين يف الكلية 
العسيكرية لليدورة 112 اىل املراجعية إلجيراء املقابلية 

النهائية.
ودعا بيان للوزارة، تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
»املتقدمين للقبول يف الدورة )112( الكلية العسيكرية 
األوىل، الذين سبق وأن قّدموا عىل املوقع الرسمي لوزارة 
الدفياع للمدة مين 1 / 8 / 2021 واىل 10 / 8 / 2021، 
 ،2021 2021 اىل 29 / 11/  وللميدة مين 25 / 11 / 
واجتيازوا كافة الفحوصات الطبية واالختبارات البدنية 
والتنافسيية بنجاح، مراجعة الكلية العسكرية األوىل يف 

الرستمية؛ لغرض إجراء املقابلة النهائية«. 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

طمأنت القوات األمنيية العراقية، أمس األحد، املواطنن 
إثير تواصل املواجهات بين داعش والقيوات الكردية يف 
الحسكة السورية، مؤكدة أّن الحدود مع الجارة الغربية 
مؤمنة بالكامل وأن القوات عىل أهبة االستعداد لردع أي 

محاولة تسلل ألراض العراق.
واعلين جهياز مكافحة اإلرهياب عن جاهزيتيه التامة 

ملواجهة أي خطر محدق بالعراق شعباً وارضاً.
وذكير بييان للجهاز تلقيت املسيتقبل العراقي نسيخة 
منه، انيه »جهاز ُمكافحة اإلرهاب شيهد خالل العامن 
املنرصمين تصعيداً كبرياً يف جهيوده وفعالياته، وكانت 

الحصيلة كاآلتي:
أوالً، عدد الواجبات املنفذة ٦9٤ 

ثانياً، عدد قتىل تنظيم داعيش ٣٤٣
ثالثياً، عيدد اإلرهابيين امللقيى القبض عليهيم }٦22{ 

إرهابي ، وأحيلوا اىل القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
رابًعا. عدد مضافات العدو املُدمرة }٤٤2{ مضافة

خامًسا. عدد الرضبات الجوية املُنفذة }595{
واضياف الجهياز، إن« هيذه اإلحصائية ُمثبتة بشيكل 
رسمي لدى املجلس الوزاري لألمن الوطني، وأغلب هذه 
العمليات موثقة مين قبل إعالم جهاز ُمكافحة اإلرهاب 
والوكاالت والقنيوات االخبارية كما وحرص الجهاز عىل 
عرض ما ُيمكن عرضه للمواطنن عرب وسيائل التواصل 
االجتماعي«، مؤكيدا أن »الجهاز لم ُيعلن عن الكثري من 

الواجبات لدواعي أمنية تخص عملياتنا النوعية«.
وتابع ان »جهاز ُمكافحة اإلرهاب يؤكد جاهزيته التامة 
ملواجهية أي خطير ُمحدق بالعيراق شيعًبا وأرًضا، وأن 
محاولة العدو تهويل األخبار املفربكة ماهي إال رسيائل 
نفسيية خائبة سيعيآ للحصول عىل موطيئ قدم له من 

جديد«.
بيدوره، أّكد وزير الدفاع جمعة عناد أّن القوات العراقية 
مسيتعدة ملواجهة أي تطورات قيد تحصل عقب أحداث 
مدينة الحسكة السورية، وأشار يف بيان تلقت املستقبل 
العراقيي نسيخة منيه أّن مواقيع التواصيل االجتماعي 
تداولت خالل السياعات األخيرية مقاطع صوتية توحي 
أنها ملصدر اسيتخباري والحقيقة هيي عبارة عن حرب 
نفسيية يسيتخدمها العيدو والجهيات املعاديية  والذين 
يرييدون بالعيراق السيوء يف إشيارة إىل مقطيع فيدييو 
اسيتمعت يحذر من تحيرّكات ملسيلّحي داعش من عدة 
مناطق عراقية وسيوريا للتجمع وشن هجمات واسعة 

يف مناطق مختلفة من العراق.
وقال الوزير إّن أجهزة وزارته ال تسيتهن بقدرات العدو 
يف إشيارة إىل داعش وأنها ال تسيتبعد أيية معلومة وهذا 
مبدأ أسيايس لالسيتخبارات »ولكن نؤكد أن وضع العدو 

ال يقيارن بوضعيه قبيل عيام 201٤«، مبينياً أّن حادث 
العظيم هو امتداد لحوادث سيبقته وسيببه تقصري من 
قبل قييادات عليا ودنيا سيتتم محاكمتها يف إشيارة إىل 
املجيزرة التي ارتكبها داعش بقتله 11 عسيكرياً عراقياً 
يف ناحيية العظييم بمحافظية دياىل شيمال رشق بغداد 

الجمعة املاضية.
وأضاف أّن العدو قبل عام 201٤ كان تنظيماً قوياً  داخل 
العراق وخارجه  وله خاليا نائمة جاهزة مسلحة  وعجالت 
مفخخة وأحزمة ناسفة  ورشاشيات ثقيلة وغريها من 
األعتدة واألسيلحة  أما اآلن فإّن الخالييا النائمة صحيح 

أنها فعالة ولكن تسليحها بسيط .
وأكد وزير الدفاع أّن »الحدود العراقية السورية ممسوكة 
بشكل جيد ونحن نراقب املوقف ومتابعن ألحداث سجن 
الحسكة وهو ال زال تحت السيطرة«، منوهاً بالقول »إّن 
الدولية العراقية لديها التدابيري الالزمة ملعالجة أي خرق 

أمني مهما كان«.
من جهته، أّكد اللواء يحي رسيول الناطق باسيم القائد 
العيام للقوات املسيلحة مصطفى الكاظميي أن الحدود 
العراقية السورية مؤمنة بالكامل فيما قلل من خطورة 

اإلرهابين الهاربن من سجن الحسكة.
وقال رسيول إّن »هناك توجيهات صدرت من قبل القائد 

العام للقوات املسيلحة تضمنت مضاعفة الجهد األمني 
عىل الحدود العراقية السورية بعد األحداث التي شهدها 

سجن الحسكة السورية«.
أّن »القيوات األمنيية عيىل أهبية االسيتعداد  وأضياف 
ملواجهة أي محاولة لبقايا داعش يف التسيلل إىل األرايض 
العراقية«.. مؤكداً أّن »الحدود مؤمنة بكامريات حرارية 

وأسالك شائكة إضافة إىل وجود خندق«.
وأشار رسول إىل أّن »بقايا داعش ليس لديها القدرة عىل 
مواجهة القوات العراقية كميا أّن اإلرهابين الهاربن ال 

يشكلون تحدياً لألجهزة األمنية«.
أما رئييس مجلس النواب محمد الحلبيويس فقد أّكد أّن 

داعش لن يعود وسينجيل اإلرهاب بكل أشكاله.
وقال الحلبويس يف تغريدة عىل تويرت إن »سياسة التهويل 
الدعائي إلحداث االضطرابات وبث اإلشياعات بواسيطة 
زمرة من املرتزقة لم تعد تنطيل عىل أحد«، مشيرياً إىل أّن 
»أحيداث 201٤ كانت درسياً بليغاً اسيتوعبه العراقيون 

جيداً«.
وشيّدد الحلبويس بالقول إن »داعش لن يعود، وسينجيل 
اإلرهاب بكل أشيكاله، فال ميكان وال مأوى لهم يف عراٍق 

سيد آمن مقتدر مزدهر«.
أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فقد أمر مسلّحي 

تياره يف رسايا السيالم بأن يكونوا عىل أهبة االسيتعداد 
لردع أي خطر محتمل.

وقيال الصدر يف تغرييدة عىل تويرت إّن »العيدو اإلرهابي 
ُيشييع بأنه قادم فإذا أنتم قادميون فنحن قادرون لكن 
املشكلة األكرب هو ما يقوم به البعض من تضخيم األمر 
ليشييع الخوف والرعب والطائفية يف أواسيط الشيعب 

العراقي فيكون بنظرهم حامي األرض والعرض«.
وأضياف »كال، إننيا كمجاهدين ومقاومين ال نمن عىل 
أحد بمقاومتنا وال بجهادنا.. بل الشيكر كل الشيكر لله 
سبحانه وتعاىل أن وفقنا لذلك، والشكر موصول للشعب 
العراقي العظيم الذي ارتيي بنا أن نكون من املدافعن 

عنه«.
وأوضح الصدر قائالً: »عموماً فنحن عىل أتم االسيتعداد 
والتأهب وعىل رسايا السالم أن تكون عىل أهبة االستعداد 
جنباً إىل جنب مع القوات األمنية لردع أي خطر محتمل، 
وعىل الحكومية تعزيز قدرات الجيش العراقي الذي يقع 
عيىل عاتقيه حمايية العيراق والشيعب وأن ال يقرص يف 

ذلك«.
ونيّوه الصيدر إىل رضورة أن ال تكون »مثل هذه األخبار 
مثبطة لعزيمية املجاهدين وال للشيعب الصابر الحبيب 
وال للمصلحن بإتمام )حكومة األغلبية الوطنية( فلعلها 

حجج من أجل العودة إىل نقطة الصفر«.
وتواصليت أمس األحد للييوم الرابع عىل التيوايل املعارك 
بن مسيلحي تنظيم داعش والقوات الكردية »قسيد« يف 
مدينة الحسيكة شمال رشق سوريا إثر هجوم مسلحي 
التنظيم عىل سيجن بغويران وهو أكرب سجن للدواعش 
يف العاليم ويضيم 5 أالف منهم ما أسيفر حتيى اآلن عن 
سيقوط 120 قتيالً مين الجانبن، وفق ميا أفاد املرصد 

السوري لحقوق اإلنسان.
وأوضح املرصد أّن مسلّحي داعش هاجموا ليل الخميس 
الجمعة سيجن غوييران الكبري يف مدينة الحسيكة الذي 
يضيم آالفياً من عنيارص التنظييم فيما تحياول القوات 
الكردية احتواء هذا الهجوم الذي يعد األكرب الذي يشينه 
التنظيم منذ دحره يف سوريا يف آذار/مارس عام 2019.

وأشيار املرصد إىل اعتقيال مئات السيجناء »من داعش 
بينميا ال يزال العيرات منهم فارين« مين دون تحديد 

العدد اإلجمايل للسجناء الذين تمكّنوا من الهرب.
وتبّنى تنظيم داعش عرب حسياب وكالة أعماق الدعائية 
التابعية ليه عىل تطبيق تلغيرام »الهجوم الواسيع« عىل 
السيجن بهدف »تحريير األرسى املحتجزيين بداخله«.. 
مشيرياً إىل أّن »االشيتباكات ال تيزال جاريية يف محييط 

السجن وأحياء أخرى من مدينة الحسكة«.
وتسيّببت املعارك باسيتمرار نيزوح مئيات املدنين من 
األحيياء املحيطية بمناطيق االشيتباكات، فيميا تواجه 

العائالت الهاربة ظروف برد الشتاء الصعبة.

مكافحة اإلرهاب يعلن جاهزيته الكاملة ملواجهة »أي تهديد«.. والدفاع: احلدود آمنة وقواتنا باملرصاد

العراق يركز أنظاره عىل احلسكة: متأهبون للردع

العدد )2536(   24     كانون الثاني    2022                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

        بغداد / المستقبل العراقي

أكيد الرئييس الرتكيي رجيب طيب 
لرئييس  االحيد،  أميس  اردوغيان، 
مجلس اليوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي مسياندة بالده للعراق يف 

حربه ضد االرهاب.
وقال مكتب الكاظمي يف بيان تلقت 
املسيتقبل العراقي نسيخة منه إن 
االخري اسيتقبل، سفري الجمهورية 
الرتكيية ليدى العيراق عييل رضيا 
كوناي والوفد املرافيق له. وأوضح 
البيان، أنه جرى خالل اللقاء بحث 
العالقات الثنائية بن البلدين وأوجه 
املختلفية،  املجياالت  يف  التعياون 
وعيىل رأسيها الجانيب االقتصادي 
والتبادل التجياري، وكذلك التعاون 

يف املجال األمني، والتأكيد عىل منع 
الجماعات اإلرهابية من تهديد أمن 

العراق واستقرار املنطقة.
وأكيد الكاظمي أن القوات العراقية 
تبيذل أقيى الجهيود يف مالحقية 
فليول اإلرهياب وتدميري حواضنه، 
االسيتقرار  سييدعم  ميا  وهيو 
أميام  املجيال  ويفتيح  اإلقليميي، 
التنمية املستدامة لشعوب املنطقة. 
مين جانبيه نقيل السيفري الرتكي 
تحيات الرئيس الرتكي رجب طيب 
أردوغان للكاظمي، مؤكداً مساندة 
تركييا لجهود العيراق يف حربه عىل 
اإلرهياب، وكذلك تعزييز الخطوات 
التيي  واالصالحيية  الدبلوماسيية 
اعتمدتهيا الحكومة العراقية، وفق 

ماجاء يف البيان.

أردوغان يؤكـد للكاظمي مساندة تركيا 
جلهود العراق يف حربه عىل »اإلرهاب«

      بغداد / المستقبل العراقي

تيرأس رئييس مجليس اليوزراء مصطفيى 
الكاظمي، أمس األحيد، اجتماعاً طارئاً ضّم 
السيادة وزراء النفيط، واملاليية، والكهرباء 
وعيدداً مين املسيؤولن، خصص ملناقشية 
أزمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البالد 

حالياً؛ بسيبب زييادة األحمال عىل الشيبكة 
الكهربائيية نتيجية موجية الربد الشيديدة، 

ونقص الغاز املستورد من الجانب اإليراني.
وأّكد الكاظمي، بحسيب البييان الحكومي، 
تلقيت املسيتقبل العراقي نسيخة منيه، أن 
»الحكوميات السيابقة ليم تنيوع مصيادر 
اسيترياد الغاز واعتمدت مصيدرا واحدا، ما 

ادى اىل تدهور يف انتاج الطاقة الكهربائية يف 
حال نقص واردات الغياز او توقفها يف حن 
سعت الحكومة الحالية اىل توقيع عدة عقود 
عمالقة السيتثمار الغاز يف مختلف الحقول 
النفطيية لغرض وضع حيل نهائي ووطني 
لهذه املشكلة خالل السنوات القليلة املقبلة. 
ولحراجية الوضع الحيايل، وجيه الكاظمي 

وزارة النفيط بي«اتخياذ عدة اجيراءات من 
شأنها املسياهمة يف توفري التيار الكهربائي 
للمواطنن وتعويض النقص الحاصل بانتاج 

الطاقة، وجاءت كاآلتي: 
1- زييادة حصة املوليدات االهلية من وقود 
زيت الغاز يف املناطق التي تشيهد انقطاعات 

متعددة للتيار الكهربائي. 

2- متابعة ضميان توزيع الحصص املقررة 
للمواطنن من النفط االبيض وتوفري كميات 

اضافية يف منافذ البيع. 
٣- توفيري الوقيود السيائل ملحطيات انتاج 
الطاقة الكهربائية لتعويض النقص الحاصل 
يف واردات الغياز املسيتورد مين الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية.

رئيس الوزراء يرتأس »اجتامعًا طارئًا« ملناقشة ازمة الكهرباء: »٣« قرارات لتدارك األزمة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلين قائد عمليات دياىل للحشيد الشيعبي طالب املوسيوي، 
أميس األحد، انطالق عملية أمنية واسيعة من عدة 
محياور لتفتيش ومالحقة فليول داعش يف حوض 

العظيم يف محافظة دياىل.
وقال املوسوي يف بيان العالم الحشد تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه انه »ويف تمام الساعة السابعة 
صبياح الييوم انطلقيت ألويية الحشيد الشيعبي 
والتشيكيالت السياندة لهيا بعملية أمنّية واسيعة 
ملالحقة فليول داعش يف حيوض العظييم بجزأيها 

الرقي والغربي«. 
وأضياف ان »القيوات املشياركة بالعمليية الليواء 
الرابيع والثالث والعرين ولواء نيداء دياىل والقوة 
الخاصية بقييادة عمليات ديياىل مسيندة من قبل 
صنوف وخدمات القيادة واالسيتخبارات واملدفعية 

ومكافحية املتفجرات«، الفتيا اىل ان » العملية جاءت ملالحقة 
فليول داعش بعد التعيرض الغادر الذي طيال أبطال الجيش 

العراقي يف ناحية العظيم«. 

وتابع املوسوي ان »العملية تهدف إحكام الطوق ومسك خط 
صد عىل حوض نهر العظيم بجزأيها الرقي والغربي ومسك 
خط النعمان وصوال اىل مصب نهر العظيم لنهر دجلة جنوبا 
»، الفتا اىل ان »العمليات ستسيتمر رغم انخفاض 
درجيات الحرارة وبرودة الجو والتضاريس املعقدة 
والحركة الصعبة داخل االدغال واملسطحات املائية 

ضمن نطاق العمليات«. 
وأشيار اىل ان »تعرضات داعش بين الحن واآلخر 
ضد قواتنيا األمنية ال يثنينا اال قوة وعزيمة للقتال 

ومالحقة االرهابين أينما وجدوا«. 
كما وشياركت يف العمليية الليواء 52 ضمن قيادة 
عملييات كركيوك ورشق دجلة للحشيد الشيعبي 
والفوج النهري التابع ملحور الشيمال بهدف اسناد 
قوات قييادة عمليات دياىل وفرض طوق أمني ملنع 
تسلل االرهابين الدواعش ضمن نطاق العمليات يف 

حوض حاوي العظيم.

        البصرة / المستقبل العراقي

أعلنيت وكالية االسيتخبارات، أميس األحيد، 
القبيض عىل متهمين من مهربيي املخدرات 
من احدى دول الجوار، بحوزتهما اكثر من ٧ 
كغم من املواد املخدرة و100 الف حبة مخدرة 

يف البيرصة.  وقاليت خلية االعيالم االمني، يف 
بيان تلقت »املسيتقبل العراقي« نسخة منه، 
إنه »اسيتمرارا لعملياتها األمنية يف مكافحة 
املخيدرات والقضاء عىل هيذه االفة الخطرة، 
تمكنيت وكالية االسيتخبارات والتحقيقات 
االتحادية يف وزارة الداخلية من إلقاء القبض 

عيىل اثنن مين املتهمين يحمالن الجنسيية 
االجنبية قادمان من احدى دول الجوار«. وأكد 
البييان، أن املعتقلين االثنن، كانيا »يقومان 
بتهرييب وتجيارة املواد املخيدرة يف محافظة 
البيرصة، تيم اعتقالهميا وبحوزتهميا كمية 
كبرية من املواد املخدرة تقدر )٦كغم من مادة 

الحشيشة و1كغم من مادة الرتياك و500غم 
غم من مادة الحشيشة و10000حبة مخدرة 
وقارب صيد كانا يستقالنه، فضال عن أدوات 
تعاطيي«.  ولفيت البييان إىل أنه »تيم اتخاذ 
االجيراءات القانونيية الالزمية اصولييا ميع 

املتهمن واملضبوطات«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مكافحة اجرام بغداد، أمس 
االحد، عن تحرير مختطف والقاء 
القبض عيىل الخاطيف يف منطقة 

االعظمية.    
وذكيرت املديريية يف بييان، تلقت 
»املسيتقبل العراقي« نسيخة منه 
انيه »بعيد أن اسيتخربت مفيارز 
مكتب مكافحة اجيرام األعظمية 
حسيب نيداء السييطرة املركزيية 
حول وجيود جريمية خطف ألحد 
املواطنن ضمن منطقة االعظمية، 
وألهميية املوضيوع تيم تشيكيل 
فريق عمل باإلشيرتاك ميع القوة 
املاسكة لألرض واالنتقال اىل محل 

الحادث«.  
وأضياف البييان انيه »تيم تحرير 
املختطيف والقبيض عيىل املتهيم 
الخاطف وضبط بحوزته أسيلحة 
وتيم  اليدار،  داخيل  يف  متنوعية 
اتخاذ اإلجيراءات القانونية بحقه 
لتقديمه إىل القضياء لينال جزاءه 

العادل«.  

احلشد الشعبي يطلق »عملية أمنية واسعة« يف العظيم: ثأرًا للشهداء

استخبارات البرصة تطيح بمهريّب خمدرات حيمالن جنسية أجنبية 

إجرام بغداد حترر 
خمتطفًا وتلقي القبـض 
عىل خاطفه يف األعظمية

        بغداد / المستقبل العراقي

وجيه وزيير الداخلية عثميان الغانميي، أمس األحيد، باتخياذ اإلجراءات 
القانونيية الالزمية بحق ضابط برتبة نقيب بعد قياميه باالعتداء عىل احد 

املواطنن يف العاصمة بغداد،
 وذكير مكتبيه اإلعالمي يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة منه، ان 
»الغانميي امير بايداع هذا الضابيط بالتوقيف وتشيكيل مجلس تحقيقي 

بحقه«. 
وتابع البيان ان »بعض مواقع التواصل االجتماعي تداولت فديو يوثق هذا 
الضابط وهو يتجييياوز عىل مواطييييين كما حاول اشيهار سيالحه يف 

الوقت ذاته«.

        بغداد / المستقبل العراقي

شيدد رئيس تحالف قيوى الدولة الوطنيية عمار الحكيم، أميس األحد، يف 
أهمية عدالة القضاء العراقي.

وقال الحكيم يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسخة منه، »يف يوم القضاء 
العراقيي نعيرب عين إيماننا بيأن القضاء عماد العدالة وأسياس املسياواة 
وأن رقابتيه عىل أعمال إدارة اليدول ومفاصلها تمثل أهيم صور الرقابية 
وأكثرهيا ضيمانا لحقيوق األفيراد ؛ مليا تتمييز بيه الرقابة القضائية من 

إستقالل وحياد«. 
وأضياف »كميا ونعتقد بأنه يف ظيل القضيياء العيادل ُتحتييرم الحريات 
وتصيان الحقيوق وبخالف ذلك تهيدر الحقيوق وتنتهك الحرمات وتتعثر 

األوطان وتفقد الديمقراطية معناها والكرامة دعامتها«. 
وأختتيم الحكيم بيانيه بالقول »تحية حيب وتقدير وإحرتام ليرواد كلمة 

الحق، وندعو  إىل تكريمهم وإستذكار دورهم اإلنساني العظيم«.

وزير الداخلية يأمر بإيداع »ضابط معتدي« 
بالتوقيف وتشكيل جملس حتقيقي

احلكيم: القضاء عامد الدولة وبخالفه تنتهك 
احلرمات وتفقد الديمقراطية معناها

        بغداد / المستقبل العراقي

وصف رئيس مجلس القضاء األعىل 
فائق زييدان، أمس األحيد، الوضع 
السييايس الحيايل بانه »قيد يكون 
األعقد منذ تغيري النظام السييايس 

يف 200٣ واىل اآلن«.
وقال زيدان/ يف كلمتيه بإحتفالية 
ييوم القضاء العراقيي التي اقيمت 
للقيوى  الدعيوة  »نجيدد  ببغيداد، 

السياسيية باحرتام ميا يصدر من 
القضاء وان كان بخالف رأييهم«. 

وأضاف »عيىل القضاء االسيتمرار 
بقيول كلمة الحيق واليخىش لومة 
الئم« مؤكيدا ان »االسيتقالل التام 
للقضاء منحه قوة أكرب يف الحفاظ 
بالشيكل  القانيون  تطبييق  عيىل 
الصحييح«.  ولفيت زييدان اىل ان 
»القضاء هو مقياس الخري يف األمم 

وهو معيار العظمة فيها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

إقلييم  حكومية  رئييس  ناقيش 
كردسيتان ميرور بارزاني، أمس 
األحد، مع كل من وزيري البيشمركة 
شورش إسيماعيل، والداخلية ريرب 
أحمد، آخر املستجدات بعد تصاعد 
تهدييدات إرهابيي داعش يف العراق 

وسوريا.
بييان  بارزانيي بحسيب  وأعيرب   
لحكومية اإلقلييم تلقت املسيتقبل 

العراقي نسخة منه »عن قلقه إزاء 
ازدياد هجميات إرهابيي داعش يف 
العراق وسوريا، مشدداً عىل رضورة 
تعزييز خطيوط الدفياع وتشيديد 
اإلجيراءات الالزمية لحمايية إقليم 

كوردستان من تلك التهديدات«. 
وأكد »عىل أهمية مواصلة التنسيق 
والتعياون مع الحكومية االتحادية 
وقيوات التحاليف اليدويل، من أجل 
ومخاطير  لتهدييدات  التصيدي 

إرهابيي داعش«.

القايض زيدان:
 املشهد السيايس احلايل هو األعقد وعىل القوى 

احرتام مايصدره القضاء

إقليم كردستان يشدد
 اإلجراءات من التهديدات اإلرهابية: 

تعزيز خطوط الدفاع
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    بغداد / عامر عبدالعزيز

اعلن�ت وزارة التج�ارة، أم�س األح�د، عن انه�اء مواقع 
الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف الطوز وبابل والدهيمي 
وتلعف�ر والخ�رات م�ن تجهي�ز الدفعة االوىل م�ن مادة 
الحنطة املخصصة للوجبة االوىل لعام ٢٠٢٢ بعد اس�بوع 
م�ن ب�دء التجهيز، اك�د ذلك مدير ع�ام الرشك�ة العامة 

لتجارة الحبوب املهندس باسم نعيم العكييل.
وقال العكييل »بعد اسبوع من توجيه الدكتور عالء احمد 

الجب�وري من اط�الق تجهيز املطاح�ن بالحنطة املقررة 
للوجب�ة االوىل انهت مالكاتنا العاملة من تجهيز الس�لفة 

االوىل من الحصة االوىل يف عدد من املواقع«.
وأشار اىل استمرار التجهيز يف بقية املواقع والتي واصلت 
عمله�ا خالل عطلة نهاية االس�بوع مثل دي�اىل وكركوك 

وصالح الدين ونينوى. 
واضاف »واصلنا العمل خالل االيام املاضية رغم الظروف 
الجوية وتعطيل الدوام يف اغلب املحافظات التي ش�هدت 

غزارة باالمطار«. 

وب�ني أن »مواقعن�ا واصل�ت كذل�ك مناقل�ة الحنطة بني 
مواقعه�ا لتعزيز ارص�دة املحافظات فقد واصل س�ايلو 
الحل�ة الجدي�د مناقلة الحنطة اىل س�ايلو كربالء وواصل 
س�ايلو الطوز مناقل�ه الحنط�ة اىل الس�ليمانية وواصل 
مركز تس�ويق الش�حيمية يف الكوت مناقل�ة الحنطة اىل 

سايلو تلعفر يف املوصل«. 
وكش�ف العكييل عن تجهيز سايلو الرشقاط التابع لفرع 
ص�الح الدين جزء من مطاح�ن محافظة نينوى بالدفعة 

االوىل من الحصة االوىل لعام ٢٠٢٢.

من جانب آخر، اكد مدير عام تجارة الحبوب عىل مواصلة 
فرع الرشكة يف األنبار تجهيز مطاحن املحافظة بالحنطة 
املحلية الحص�ة االوىل وبلغ�ت الكمية املجه�زة )488٢( 
ط�ن، فيم�ا انه�ت مالكاتن�ا العاملة يف مجم�ع الخرات 
تصف�ر الكميات املق�رر تجهيزها ملطاح�ن مدينة بغداد 
بع�د ان جهزت بكمية )٢٠65( طن املحدده للدفعة االوىل 

سلفة )٢5٪( للحصة االوىل .
إىل ذلك، تفقد العكييل س�ايلو الش�طرة املعدني استعدادا 

الفتتاحه يف االيام القادمة.

جتارة احلبوب تعلن انتهاء مخس حمافظات من جتهيز دفعة احلنطة االوىل
مدير عام الشركة تفقد سايلو الشطرة

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرباء، أمس األحد، أس�باب الرتاجع الكبر يف 
تجهيز الطاقة الكهربائية منذ أيام يف البالد.

وقال املتحدث الرس�مي باس�م وزارة الكهرباء أحمد العبادي يف 
ترصي�ح صحف�ي، إن »منظومة الكهربائي�ة }انهجمت{ }وهو 
تعبر محيل ش�ائع يعني االنهي�ار التام{ الذي أت�ى عىل خلفية 
إعالن ال�وزارة فقدان 76٠٠ ميغاواط من إنتاج الطاقة بس�بب 

انحسار إطالقات الغاز املورد واألحوال الجوية«. 
وعن أسباب هذا االنهيار بني العبادي، أن »إيران أوقفت إمدادات 
أربعة خطوط تجهيز رئيس�ية }عمارة - كرخة، رسبيل زهاب - 
خالص، مرس�اد - دياىل، خرمش�هر - برصة{ التي تزود العراق 

بنحو 11٠٠ ميغاواط«. 
وأض�اف »أوقفت إي�ران تصدير الغاز الس�ائل للعراق، وانحرس 
إىل نح�و 8 مالي�ني م�رت مكعب بع�د أن كان 5٠ مليون�اً، وكذلك 
خفض�ت وزارة النف�ط تجهيز الغاز املحيل إىل املحطات بس�بب 

سوء األوضاع الجوية«. 
ولف�ت العب�ادي اىل أس�باب أخ�رى تق�ف وراء األزمة األخ�رة تتعلق 
ب�«تج�اوز معظ�م محافظات الجن�وب عىل حصصها املق�ررة، لذلك 
نجد أن العاصمة بغ�داد تعيش ذروة األزمة، إضافة إىل محافظة دياىل 

ومحافظات أخرى وسط البالد«. 
ويعان�ي العراقي�ون ه�ذه األي�ام، وهم يف خض�م موجة برد ش�ديدة 
ت�رب البالد وصل�ت درجاتها يف بعض املناط�ق إىل 17 درجة مئوية 
تحت الصفر، من تراجع ش�ديد يف تجهيز املنازل بالطاقة الكهربائية، 
ما يعني حرمان معظم العوائل من وس�ائل التدفئة }سخانات املياه، 

املدافئ{ التي تعتمد عىل الطاقة الكهربائية بشكل أسايس.
وتس�بب االنهيار ش�به التام يف املنظمة الكهربائية بانحس�ار تجهيز 
املنازل إىل نحو 4 - 5 س�اعات يف الي�وم الواحد وخصوصاً يف العاصمة 
بغداد وبعض محافظات وس�ط البالد، ما يضطر السكان إىل االعتماد 
ع�ىل محطات التولي�د األهلية التي تكفي يف العادة لتش�غيل مصابيح 

اإلنارة وبعض األجهزة املنزلية البسيطة.
ورغ�م األس�باب العديدة الت�ي تقدمه�ا وزارة الكهرباء منذ س�نوات 
طويلة مع كل أزمة يف الطاقة، فالنتيجة واحدة بنظر غالبية املواطنني 
العراقيني، وهي اس�تمرار فش�ل الحكومات املتعاقب�ة يف إيجاد حلول 

جذرية ملعضلة الكهرباء.

املتحدث باسم الكهرباء: التجهيز »اهنجم« 
هلذه األسباب

النزاهة تنفذ سلسلة عمليات ضبط يف دوائر 
التسجيل العقاري: إليكم النتائج

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاهة االتحاديَّ�ة، أمس األحد، ع�ن تنفيذ عمليَّات ضب�ٍط يف دوائر 
التس�جيل العقاري يف ثالث ُمحافظاٍت، ُمبّينًة ضبط حاالت تالعٍب وتزويٍر وإهماٍل 

يف تلك الدوائر.
وأف�ادت دائ�رة التحقيقات يف النزاهة ب�أنَّ مالكات مكتب تحقي�ق الديوانيَّة، التي 
ن�ت من ضبط إضبارة عقاٍر  انتقل�ت إىل دائرة التس�جيل العقاري يف الديوانيَّة، تمكَّ
ٍل باس�م مواطنٍة خارج العراق تبلغ قيمته )3٠٠( مليون ديناٍر، ُمش�رًة إىل  ُمس�جَّ
تمش�ية معاملة بيعه ونقل ملكيَّ�ت�ه خالفاً للتعليمات، بعد ممارس�ة ُمدير دائرة 
فني املعنيِّني إلتمام عمليَّ�ة البيع  التس�جيل العقاري يف الديوانيَّة الضغط عىل املُوظَّ

ونقل امللكيَّة. 
وأضاف�ت الدائرة، إنَّ فريق عمل مكتب الهيئة يف واس�ط، ال�ذي انتقل إىل ُمديريَّ�ة 
ن، بعد التح�رّي األصويل، من كش�ف تالعٍب يف  التس�جيل العق�اري - الثاني�ة، تمكَّ
فني يف دائرتي  جن�س أحد العقارات، الفتًة إىل قيام لجنة الكش�ف املُؤلَّف�ة من ُموظَّ
التسجيل العقاري والريبة بتسجيل العقار يف محر الكشف ك� )عرصة( وعند 
اح يف  إجراء الكش�ف املوقعي تبنيَّ أنَّ جنس العقار هو دار سكن، إذ تبنيَّ قيام املسَّ

دائرة البلديَّ�ة بتثبيت قطعة األرض عىل أنَّها خالية من املشيدات خالفاً للواقع. 
وأوضح�ت أنه ت�مَّ تنفيذ عمليَّ�ة ضبٍط ثالث�ٍة يف ُمحافظة بابل ت�مَّ  خاللها ضبط 
مس�ؤول حفظ السجل يف ُمديريَّ�ة التسجيل العقاري يف املُحافظة؛ لفقدان السجل 

الخاص بعدٍد من العقارات يف املُديريَّ�ة. 
راٍت  َذت وفقاً ملُذكَّ وبيَّ�ن�ت تنظيم ثالثة محارض ضبٍط أصوليٍَّة بالعمليَّ�ات التي ُنفِّ
ني  قضائيٍَّة، وعرضها رفقة املُتَّهمني واملرُبزات الجرميَّة، عىل قضاة التحقيق املُختصِّ
يف املُحافظات الثالث، الذين قرَّروا بدورهم اس�تقدام ُمدير دائرة التسجيل العقاري 
يف الديوانية واملُوظفني املس�ؤولني وفق أحكام امل�ادة )331( من قانون العقوبات، 
إضاف�ًة إىل إص�دار أمر قبٍض وتنفيذه بحقِّ أعضاء لجنة الكش�ف يف واس�ط وفق 
أح�كام امل�ادة )331( م�ن قانون العقوب�ات؛ فضالً ع�ن توقيف مس�ؤول حفظ 
الس�جل يف ُمديريَّ�ة التسجيل العقاري يف بابل وفق أحكام املادَّة )٢4٠( من قانون 

العقوبات.

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير التج�ارة ع�الء الجبوري، 
أم�س االحد، باطالق وجبة جديدة من 
الس�لة الغذائية لدور االيتام واملسنني 
وذوي االحتياج�ات الخاص�ة يف بغداد 

واملحافظات وبشكٍل عاجل.
تلق�ت  بي�ان  »يف  ال�وزارة  وذك�رت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ان 
»الوزير الجبوري وج�ه ادارة الرشكة 
العامة لتجارة امل�واد الغذائية باطالق 
وجب�ة جدي�دة م�ن الس�لة الغذائي�ة 

ل�دور االيتام واملس�نني وذوي االحتياجات 
الخاص�ة يف بغ�داد واملحافظات وبش�كل 

عاجل. 
وأكد الجب�وري ان«اطالق الوجبة الجديدة 
، يات�ي يف اط�ار االهتم�ام بتل�ك الرشائح 
وتلبية احتياجاتهم االساس�ية من الغذاء 
للتخفي�ف م�ن معاناته�م وبم�ا يحتم�ه 

الواجب الرشعي واالنساني تجاههم . 
ولف�ت اىل ، ان«الوجبة تتضمن 7 مفردات 
وهي الرز والطحني والسكر وزيت الطعام 
او  والفاصولي�اء  واملعج�ون  والحم�ص 

العدس والتي ستسهم يف تلبيه احتياجات 
هذه الرشائح. 

ووجه الوزي�ر، »مالكات الرشك�ة العامة 
لتجارة امل�واد الغذائية ب�«االرساع بتوزيع 
الوجب�ة م�ن اج�ل تلبي�ة احتياجاته�م«، 
مؤكدا« يف الوق�ت ذاته ان«الوزارة وضعت 
خط�ة وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظم�ي لتامني األمن الغذائي 
ال�ذي يأتي يف ص�دارة أولوّي�ات الحكومة 
واالرساع يف توزيع مفردات السلة الغذائية 
للمش�مولني  مس�تحقيها  اىل  وايصاله�ا 

بنظام التموين.

التجارة تطلق وجبة جديدة من السلة الغذائية 
لثالث فئات يف بغداد واملحافظات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبح�ث العلم�ي 
جاهزية واس�تكمال االس�تعدادات واإلجراءات يف 
جامعات بغداد واملس�تنرصية واملوص�ل واألنبار 
إلدارة نظام التقديم والقبول يف الدراس�ات العليا 

للعام الدرايس املقبل ٢٠٢٢/٢٠٢3 .
 وبينت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه ان القرار سيكون »عىل وفق التوقيتات 
الت�ي تب�دأ يف األول م�ن آذار املقب�ل واملتطلب�ات 
واإلمكان�ات التي تس�تلزمها الربام�ج املتاحة يف 
التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الرصفة 
والعل�وم الزراعي�ة والبيطري�ة والعل�وم اإلدارية 

واالقتصادية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية«. 
وأضاف�ت انه »وعمال بهذا املس�ار املؤس�ي ذي 
الخط�وات االس�تقاللية املدروس�ة ووص�وال اىل 
تحقي�ق كام�ل الرؤي�ة االس�رتاتيجية لتحدي�ث 
وتحس�ني الربام�ج والتنافس يف مج�االت البحث 
والتطوي�ر واالرتق�اء به�ا ف�إن املنهجي�ة املعدة 
يف ه�ذا االتج�اه تأخ�ذ منح�ى تدريجيا س�يوفر 
للجامع�ات بش�كل متتاب�ع وكلياته�ا يف ض�وء 
اإلمكانات العلمية والبرشية املتوفرة اس�تقاللية 
ملف الدراس�ات العلي�ا اس�تنادا اىل رؤية رصينة 
تستجيب لحاجات املجتمع ومؤسساته الخدمية 

وتتفاعل مع أهداف التنمية«.

التعليم تعلن جاهزية 4 جامعات 
الستقاللية نظامها بالتقديم 
والقبول يف الدراسات العليا

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت وزارة الرتبية، أمس األحد، الثاني عرش من ش�باط املقبل 
موعداً إلجراء االمتحان التمهيدي للمتقدمني عىل الخارجي للعام 

الدرايس ٢٠٢1 – ٢٠٢٢.
وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»اللجن�ة الدائم�ة لالمتحان�ات حددت ي�وم الس�بت الثاني عرش 
من ش�هر ش�باط لعام ٢٠٢٢ موعدا لبدء االمتحانات التمهيدية 

للمتقدمني لالمتحان الخارجي للمراحل الثالثة املنتهية«. 
وأضاف ان »اللجنة س�تقوم بإصدار الجدول املتعلق باالمتحانات 

خالل االيام القريبة املقبلة«.

الرتبية حتدد 12 من شباط موعد االمتحان 
التمهيدي للمتقدمني عىل اخلارجي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة، أمس األحد، عن نس�بة اإلصاب�ات باملتحور 
أومكرون يف اإلصابات الجديدة بالعراق.وقال املتحدث باسم الوزارة، 
سيف البدر، »ما ال يقل عن ثلث إصابات العراق بمتحور }أومكرون{ 
وه�ذا أمر طبيعي وهو ينترش يف كل بلدان العالم وهو يمتاز برسعة 
االنتشار«. وأشار اىل ان »توثيق الجرعة الثالثة تثبت يف ذات البطاقة 
االعتيادي�ة الورقية أما البطاق�ة الدولية ففيها رشيح�ة ألكرتونية 

يمكن تحديث معلوماتها وهو امر تقني ال يتسبب بمشكلة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

تراجعت مبيعات الدوالر يف مزاد البنك املركزي، أمس األحد، لتصل 
اىل ٢٠6 ماليني دوالر.وذكرت وكالة ش�فق نيوز، أن البنك املركزي 
ش�هد اليوم خالل مزاده لبيع ورشاء الدوالر االمريكي، تراجعا يف 
مبيعات�ه من الدوالر بنس�بة 5.٠7٪ لتصل إىل ٢٠6 ماليني، و469 
الفا، و71 دوالرا أمريكيا غطاها البنك بس�عر رصف اس�اس بلغ 
146٠ دين�اراً ل�كل دوالر، مقارن�ة بي�وم الخميس امل�ايض، التي 
بلغ�ت املبيعات فيه ٢17 مليونا و 83٠ الفا و٢63 دوالرا أمريكيا.

واضافت ان معظم مبيع�ات البنك التي ذهبت لتعزيز األرصدة يف 
الخارج عىل ش�كل حواالت واعتمادات والت�ي بلغت 177 مليونا، 
و ٢49 الف�ا، و71 دوالرا، فيم�ا ذه�ب املبل�غ املتبق�ي البالغ ٢9 
مليوناً، و ٢٢٠ ألف دوالر بشكل نقدي.وأشارت إىل أن ٢9 مرصفا 
ق�ام بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخ�ارج، 13 مرصفا لتلبية 

الطلبات النقدية، إضافة اىل و 171 رشكة توسط.

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مرصف الرافدين، أمس األحد، عن املش�اريع االستثمارية 
الت�ي ت�م تمويلها ومنحه�ا الق�روض الالزمة وتس�ديد مبالغها 
بالكامل.وأوض�ح املكت�ب االعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »هناك مشاريع استثمارية تم 
تقديم القروض املالية لها من قبل املرصف لغرض انشاء وتأهيل 
املجمعات السكنية واملراكز التجارية واملشاريع الخدمية االخرى 
واس�تيفاء مبالغ تلك الق�روض واخرى ما ي�زال العمل واملتابعة 
متواصل�ة من حيث االلتزام باملدة املحددة للتس�ديد«. وأش�ار اىل 
ان »املش�اريع ه�ي }م�ول القاه�رة ومجمع اس�كان ارض بابل 
الس�كني ومول اكد ومجمع درة كربالء الس�كني ومجمع املاسة 
السكني{«. ولفت البيان اىل ان »املرصف مستمر بدعم التمويالت 
املالية للمستثمرين والرشكات الراغبة يف العمل بالسوق من اجل 
تقوية االقتصاد الوطن�ي وخلق فرص عمل للقضاء عىل البطالة 

وتحريك عجلة البناء واالعمار يف البالد«.

الصحة: ثلث اإلصابات اجلديدة 
بمتحور »أوميكرون«

تراجع مبيعات الدوالر يف مزاد البنك 
املركزي العراقي بنسبة 5 باملئة

الرافدين: هذه أهم املشاريع االستثامرية 
التي تم تسديد ديوهنا بالكامل

    بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت خلية اإلعالم الحكومي، أم�س األحد، يف األمانة العامة ملجل�س الوزراء، توضيحا 
عن سياس�ة وزارة املوارد املائية، يف تحديد كميات اإلطالقات املائية. وأكدت الخلية يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه »وبحس�ب البيانات الواردة إليها من وزارة املوارد 
املائية، عدم وجود أي هدر للمياه باتجاه البحر، وأن الوزارة تعمل عىل تحقيق االستفادة 
القص�وى من خالل املحافظة ع�ىل التوزيعات واإلطالقات املائية، عىل وفق أس�س علمية 
مدروسة مسبقا لتلبية احتياجات املحافظات كافة«. من جهتها نوهت الوزارة إىل، أن »ما 
تتناوله وس�ائل اإلعالم بهذا الشأن، لم يستند إىل أسس علمية ألن املوضوع يتعلق بإطالق 
الحد األدنى من التصاريف يف ش�ط العرب لس�د احتياجات محافظ�ة البرصة من الزراعة 
والرشب واالس�تخدامات األخرى وتلبية املتطلبات الصناعية والنفطية أسوة باملحافظات 
األخ�رى ك�ون نهر الفرات مغلق�ا بالكامل يف منطقة الجبايش والتوج�د أية تصاريف من 
نهر الفرات تذهب إىل ش�ط الع�رب«. وأضاف أن »املجتمع�ات القاطنة عىل ضفاف األنهر 
تعتم�د ع�ىل هذه املياه، إىل جانب مايص�ل للهارثة وكتيبان من ش�مال البرصة وإىل رأس 
البيشة وجميع األقضية والنواحي الواقعة عىل مسار القناة اإلروائية، وأن هذه اإلطالقات 
تس�اهم كذلك بمنع إمتداد املياه املالحة من الخليج العربي التي تتغلغل داخل شط العرب 
نتيجة ظاهرة املد والجزر وتتقدم إىل ش�مال مرك�ز مدينة البرصة ومناطق أبي الخصيب؛ 
نتيجة االنخفاض الكبر يف ترصيف املياه يف شط العرب جراء التطوير يف دول أعايل األنهار 
وخصوصا قطع مياه نهري الكرخة والكارون من قبل الجارة إيران«. وأكدت وزارة املوارد 
املائي�ة أن »مث�ل ه�ذه الترصيح�ات 
تصي�ب الرر بمصالح العراق وتخدم 
مصلحة دول أعايل املنبع وتضعف دور 
املفاوض العراق�ي باملطالبة بالحقوق 
املائية للعراق كونها تصدر من وس�ائل 
أب�واب مس�ؤويل  وأن  إع�الم محلي�ة، 
اإلع�الم  لوس�ائل  مفتوح�ة  ال�وزارة 
واملختص�ني والصحفي�ني لإلجابة عىل 
جميع االستفس�ارات والتساؤالت بما 
يدعم سياسة الوزارة يف إدارة واستثمار 

املوارد املائية للعراق«.

اإلعالم احلكومي يتحدث عن سياسة السيطرة
عىل اإلطالقات الواصلة إىل شط العرب

النقل: 13715 طائرة حّلقت من مطار بغداد 
خالل العام املايض

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النقل / الرشكة العامة 
أم�س  الجوي�ة،  املالح�ة  لخدم�ات 
األح�د، ع�ن احصائي�ات الطائرات 
ال�دويل  بغ�داد  مط�ار  املغ�ادرة 
ولغاي�ة   1/1/٢٠٢1 تاري�خ  م�ن 

.31/1٢/٢٠٢1
وبني مدير عام الرشكة نزار ابراهيم 
الزي�ادي، ان عام ٢٠٢1 عاماً حافالً 
باإلنج�ازات التي حققته�ا الرشكة 
يف مج�ال تقدي�م الخدم�ات الجوية 
ل�رشكات الطران من خ�الل توفر 

مم�رات أمنة مع االلت�زام الكام�ل بإجراءات 
الس�المة الجوي�ة مم�ا س�اهم بش�كل فعيل 
باستقطاب رشكات الطران املحلية والدولية، 
مضيفاً ان عدد الطائرات املغادرة مطار بغداد 
الدويل للعام املنرصم بحدود ) 13715 ( طائرة 
مما يعني ضعف ما تم تحقيقه يف عام ٢٠٢٠ ، 
تاكيدا عىل انسيابية الحركة الجوية يف الفضاء 

العراقي بدون اي عارض او تلكؤ يذكر.
م�ن جانبه بني مدير قس�م معلومات الطران 
ع�يل ولي�د الزبي�دي ان مغ�ادرة الطائ�رة من 
املط�ار تخض�ع لعدة إج�راءات اولها اس�تالم 
خطة الطران من قبل الطيار او ممثل الرشكة 
العاملة يف املطار، ومن ثم يقوم مراقب تقارير 
الطيارين بارسال خطة الطران بعد التنسيق 
م�ع قس�م النق�ل الج�وي يف س�لطة الطران 

 AFTN املدني العراقي عرب منظومة
لكي ترسل دولياً.

الطي�ف  كري�م ع�يل  أض�اف  كم�ا 
مس�ؤول ش�عبة تقاري�ر الطيارين 
ان العم�ل يكتم�ل بالتنس�يق م�ع 
برج املراقب�ة عىل الرحل�ة املغادرة، 
موضح�اً، ان ع�دد رشكات الطران 
العاملة يف املط�ارات العراقية حاليا 
) 73 ( رشك�ة منه�ا محلية واخرى 

دولية.
من الجدير بالذكر ان الرشكة العامة 
اح�دى  الجوي�ة  املالح�ة  لخدم�ات 
يف  تس�هم  النق�ل  وزارة  تش�كيالت 
دعم االقتصاد الوطني يف مجال الطران ورفد 
امليزاني�ة العام�ة للدول�ة من خ�الل تقديمها 
للخدم�ات املالحي�ة الجوي�ة االمن�ة والفعالة 
لرشكات الطران ضمن املجال الجوي العراقي 
واملج�ال الج�وي املس�موح ب�ه للع�راق وفقاً 
للمعاير الصادرة م�ن منظمة الطران املدني 

.) ICAO ( الدويل االيكاو

سومو: سوء االحوال اجلوية لـم يؤثر 
عىل صادرات النفط

    بغداد / المستقبل العراقي

اكدت رشكة تس�ويق النفط العراقية )سومو(، 
أمس األحد، عدم تأثر صادراتها بس�وء االحوال 
الجوي�ة رغم توقعاتها املس�بقة.  وقال معاون 
مدي�ر ع�ام رشك�ة تس�ويق النف�ط العراقي�ة 
)س�ومو( ع�يل ن�زار إن الع�راق يص�در يومياً 
بح�دود 3 ماليني و3٠٠ ال�ف برميل نفط، منها 
3 ماليني و٢٠٠ الف برميل من الحقول النفطية 
الجنوبية، و1٠٠ الف برميل من الحقوق النفطية 
يف كركوك«.واض�اف »ق�د تنخفض ال�1٠٠ ألف 
برمي�ل من حقول كركوك نتيج�ة بعض األمور 
اللوجس�تية إىل 85 ال�ف برمي�ل يومي�اً، يذهب 
منه�ا 1٠ آالف برمي�ل إىل األردن، واملتبق�ي 75 
ال�ف برميل إىل خط جيه�ان للتصدير«.وأوضح 
»كنا نتوقع انخفاض صادرات النفط لش�هري 
كانون الثاني الحايل وشباط املقبل، بسبب سوء 
األحوال الجوية«، مستدركاً »لغاية اآلن لم تؤثر 
األح�وال الجوية عىل صادرات النفط العراقية«.

وشهدت معظم املدن العراقية منذ مطلع الشهر 

الجاري انخفاضاً ش�ديداً بدرجة الحراة وصلت 
يف بعض املناطق اىل دون الصفر املئوي، يف وقت 
ش�هدت مناطق اخرى هطول امطار وتس�اقط 
ثلوج اثرت عىل حركة الطرق والدوام الرس�مي 
يف املؤسس�ات الحكومية. ويف وقت سابق اليوم، 
أكد وكيل وزارة النفط لشؤون االستخراج كريم 

حطاب، أن وزارت�ه أولت اهتماماً كبراً للتحول 
م�ن الطاق�ة التقليدي�ة اىل الطاق�ة النظيف�ة 
واملتجددة اىل جانب االهتمام بمشاريع استثمار 
الغ�از املصاح�ب للعملي�ات النفطي�ة وتقلي�ل 
انبعاث�ات الغاز وتحوي�ل الطاق�ة املحروقة اىل 

طاقة نظيفة ومفيدة خالل السنوات املقبلة.
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وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : االمالك والعقارات
اعالن رقم )851(

بالنظر لعدم حصول راغب 
تعلن الرشكة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املشيدات  
ادنشاه يف محافظة )دياىل( يف اليوم )الخامس عشرش( تبدأ اعتبارا من اليوم التايل 
لنشرش االعالن وفقا لقانون بيشع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسشنة 2013 
املعشدل والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسشم الرشكة اعاله لقاء مبلغ 
)5000( دينشار غري قابلة للرد فعىل الراغبني الحضور يف السشاعة الحادية عرش 
يف قسم  الرشكة يف محافظة )دياىل(  عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة ذمته 
مشن الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة الدارة النقشل الخاص( وهوية االحوال 
املدنية وشهادة الجنسية او )البطاقة الوطنية املوحدة(  وبطاقة السكن )النسخ 
االصليشة( ويدفع التأمينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد سشنني العقد   
بصشك مصدق  ويتحمل من ترسشو عليه املزايدة اجور خدمة بنسشبة 2% وكذلك   
يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سشنني العقد ويف حالة مصادفة موعد املزايدة 

عطلة رسمية  تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار سنتان ...  يدفع  بدل االيجارقسط واحد لكل سنة

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
حلصول كرس قرار

  تعلشن لجنشة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايشدة العلنية  اليجار العقار  املبينة 
تفاصيله يف ادناه والعائدة اىل بلدية )املناذرة( وملدة سنة واحدة  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 
رقم 21 لسشنة 2013 فعىل من يرغب االششراك باملزايدة مراجعة البلدية   خالل )7( ايام  من اليوم التايل لنرش 
االعشالن لالطالع عىل الرشوط املطلوبة  مسشتصحبني معهشم التامينات القانونية بموجشب صك مصدق وفقا 
للقانشون وسشتجري املزايدة يف بلدية املناذرة  السشاعة )11(  من صباح  اليوم التشايل النتهاء  مدة النرش  وعند 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسشمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسشمي ويتحمل من ترسو عليه 

املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن 

الرشوط:
1 ش تقديشم بشراءة ذمة املزايد من البلدية اعاله  مع صورة هوية االحوال املدنية  وششهادة الجنسشية العراقية 

وبطاقة السكن 
2 ش تبشدأ مشدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املسشتأجر تسشديد بدل االيجار وكافشة املصاريف خالل 
)30( يشوم من صدور االحالة مع تنظيشم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال 

بالتزاماته
3 ش يحق للبلدية فسشخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االسشتثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون 

الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم 
4 ش  ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 ش   للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

جملس القضاء االعىل
رئاسة حمكمة استئناف بغداد / الكرخ االحتادية

حمكمة بداءة البياع
اعالن

اىل املدعشى عليشه / سشيف عبد عشي جار اللشه مجهول محل 
اقامته حاليا 

اقشام املدعشي ) امشني بغشداد / اضافشة لوظيفتشه ( الدعوى 
املرقمشة اعشاله لشدى هشذه املحكمة يطالبشك فيهشا )ابطال 
قيد تسشجيل العقشار املرقشم 2/14459 م10 ابو دششري من 
اسشمششه( وملجهوليشة محشل اقامتشك حسشب رشح القائشم 
بالتبليغ وتأييد املجلس البلدي  انتقالك اىل جهة مجهولة قرر 
تبليغشك بصحيفتني محليتشني يوميتني بموعشد املرافعة يوم 
)2022/1/27( الساعة التاسعة ويف حالة عدم حضورك او 
من ينوب عنك قانونا سشتجري املرافعشة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |78|2021
التاريخ/2022/1/23 

أعالن 
تبيشع مديريشة تنفيذ سشدة الكوت حصة 
املدين يف العقار التسلسشل املرقم 792/3 
م 38 الخاجية  الواقع يف منطقة الخاجية 
العائشدة للمدينشه )نشدى صاحشب مكي( 
املحجوز لقاء طلب الدائن )حسشام خلف 
عشرشة   )10,000,000( سشعد(البالغ 
بالشرشاء  الراغشب  دينشار فعشىل  ماليشني 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30يوم 
( تبشدأ من اليوم التايل للنرش مسشتصحبا 
معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
مشن القيمشة املقدرة وششهادة الجنسشية 
العراقيشة وان رسشم التسشجيل والداللية 

عىل املشري .
املنفذ العدل

رساج منري يوسف
املواصفات 

1-موقعشة ورقمشه :-  حصشة املديشن يف 
العقار  املرقم  792/3م38 الخاجية  

2-جنسشه ونوعشه : ارض زراعية خالية 
من الشواغل وقت اجراء الكشف  

3-حشدوده واوصافشه : بسشتان الجلبي 
داخل شارع فرعي

4-مشتمالته :- 
5-مسشاحتة :-  957 سشهم مشن اصشل 

3264 سهم 
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :-  
8– القيمة املقدرة : 10,000,000  عرشة 

ماليني دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |110|2021

التاريخ/2022/1/23 
أعالن 

تبيع مديرية تنفيذ سشدة الكشوت العقار 
التسلسشل 2091/1 م 46 نصف الدجيله 
الواقشع يف الكشوت/ الكارضيشة  العائشدة 
للمدين)عشي عبشد الرحمن عبد السشيد ( 
املحجوز لقاء طلب الدائن )احمد حسون 
عبد السيد(البالغ )85,000,000( مليون 
دينشار  فعشىل الراغشب بالشرشاء مراجعة 
هذه املديرية خالل مشدة )15 يوما ( تبدأ 
مشن اليوم التشايل للنرش مسشتصحبا معه 
التأمينشات القانونيشة عشرشة مشن املائة 
مشن القيمشة املقدرة وششهادة الجنسشية 
العراقيشة وان رسشم التسشجيل والداللية 

عىل املشري.
املنفذ العدل

رساج منري يوسف 
املواصفات 

1-موقعشة ورقمه : كشوت / الكارضية / 
املرقم 2019/1م 46 نصف الدجيله

2-جنسه ونوعه : ارض زراعية 
3-حشدوده واوصافشه  : كمشا مثبشت يف 
دور  عليهشا  مششيده  االفشراز  خارطشة 

سكنية 
4-مشتمالته :-  دور سكنية

5-مسشاحتة :- )76 م و 6 الشك و 6دونم 
البالغشة  العقشار  مسشاح  ضشوء  عشىل   )

)524دونم(
6-درجة العمران : 

7– الشاغل :- الرشكاء
8القيمة املقدرة : 70,000,000 سشبعون 

مليون دينار

مجلس القضاء االعىل 
رئاسشة محكمة اسشتئناف صشالح الدين 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب 
العدد : 18 / ش / 2022 

التاريخ : 20 / 1 / 2022 
م / تبليشغ املدعشى عليه ) صباح حسشن 

عي ( 
اقامشت املدعيشة ) فاطمه محمشد عطيه 
( الدعشوى الرشعية املرقمشة 18 / ش / 
2022 والتي تطلب فيها دعوتك للمرافعة 
والحكم بالتفريق للهجر وملجهولية محل 
اقامتك حسشب اششعار املختشار واملرفق 
بكتاب مركشز رشطة السشالم بالعدد 70 
تبليغشك  لشذا تقشرر  يف 16 / 1 / 2022 
بواسشطة صحيفتني محليتني رسشميتني 
للحضشور امام هذه املحكمة بتاريخ 3 / 
2 / 2022 الساعة التاسعة صباحا وعند 
عدم حضورك او ارسشال مشن ينوب عنك 
قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابا 

وعلنا وفق القانون .
القايض 

حازم محمد احمد 
ششششششششششششششششششششششششششششششششش

اعالن 
قدم املواطن ) مجيد عبد حويش (  الدعوى 
لتبديشل ) اللقب ( وجعله ) القييس ( بدال 
مشن ) دلفشي ( فمن لديه حشق االعراض 
عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة 22 
من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسشنة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

ششششششششششششششششششششششششششششششششش
اىل الرشكاء/ حسشنه كيطان  بريسشم /
احشالم عبشد ديشوان بريسشم/ضياء عبد 

ديوان بريسم 
اقتشى حضوركم إىل صندوق اإلسشكان 
العراقشي فشرع الكشوت و لذلشك لتثبيشت 
قشرارك باملوافقشه عىل قيشام رشيكتكم) 
سجى كاظم سلمان( بالبناء عىل الحصة 
املشاعه يف القطعة املرقمه  353/6 م18 
البغيله و لغرض تسليفه قرض االسكان 
و خالل مدة اقصاها خمسشة عرش يوما 
داخل العراق و ششهر خشارج العراق من 
تاريشخ نشرش اإلعالن و بعكسشه سشوف 

يسقط حقكم باالعراض مستقبال  
ششششششششششششششششششششششششششششششششش

اىل الرشيك/ ماجد كريم مسلم
اقتشى حضشورك إىل صندوق اإلسشكان 
العراقشي فشرع الكشوت و لذلشك لتثبيشت 
قرارك باملوافقه عشىل قيام رشيكك) عبد 
الغني سلمان ثويني( بالبناء عىل الحصة 
املششاعه يف القطعة املرقمشه  10546/2 
م29 دامشوك و لغشرض تسشليفه قشرض 
االسشكان و خشالل مدة اقصاها خمسشة 
عشرش يومشا داخل العراق و ششهر خارج 
العراق من تاريخ نرش اإلعالن و بعكسشه 
سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال  

فقدان
فقشدت الهويشة الصشادرة مشن نقابشة 
املهندسني العراقيني فرع البرصة بإسم 
/ املهندس باسشم حميشد عريبي، فمن 

يعثر عليها يسلمها اىل جهة اإلصدار.
ششششششششششششششششششششششششششششششششش

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)عي جبار نجم( الذي يطلب تبديل لقب 
من)املنتفجي( اىل )الخالدي( فمن لديه 
اعشراض مراجعة هشذه املديرية خالل 
مدة اقصاها )15( يوم وبعكسه سوف 
تنظشر هشذه املديريشة يف الدعشوى وفق 
احكام املادة )22( مشن قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة /وكالة
ششششششششششششششششششششششششششششششششش

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)نجم جبار نجم( الذي يطلب تبديل لقب 
من)املنتفجي( اىل )الخالدي( فمن لديه 
اعشراض مراجعة هشذه املديرية خالل 
مدة اقصاها )15( يوم وبعكسه سوف 
تنظشر هشذه املديريشة يف الدعشوى وفق 
احكام املادة )22( مشن قانون البطاقة 

الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة /وكالة
ششششششششششششششششششششششششششششششششش

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي 
)حليشم جبشار نجم( الذي يطلشب تبديل 
لقب من)املنتفجي( اىل )الخالدي( فمن 
لديشه اعشراض مراجعة هشذه املديرية 
خالل مدة اقصاها )15( يوم وبعكسشه 
سشوف تنظر هشذه املديريشة يف الدعوى 
وفشق احشكام املشادة )22( مشن قانون 
البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016.

اللواء 
رياض جندي الكعبي

مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
العامة /وكالة

ششششششششششششششششششششششششششششششششش
أعالن

بنشاء عشىل الدعشوى املقامشة مشن قبشل 
املدعشي )عبد الكاظم جبشار نجم( الذي 
يطلشب تبديشل لقشب من)املنتفجي( اىل 
)الخالدي( فمشن لديه اعراض مراجعة 
هذه املديرية خشالل مدة اقصاها )15( 
يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية 
يف الدعوى وفق احشكام املادة )22( من 
قانون البطاقة الوطنية رقم )3( لسشنة 

. 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

العامة /وكالة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 7651/ش2021/5

التاريخ 2022/1/23
اعالن 

اىل / املدعى عليه )محمد مطري سعيد( 
اصشدرت هذه املحكمشة قرارهشا بالدعوى املرقمشة 7651/
ش2021/5 غيابيا بحقك والقايض بنفقة ماضية ومستمرة 
للمدعية زينب جمال مرزه ونفقة مستمرة لالطفال كل من 
فاطمة وسشارة وزيشد ونور و وتني وملجهوليشة محل اقامتك 
وحسشب رشح القائم بالتبليغ واششعار مختار حي الوفاء  / 
النجشف  قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسشطة صحيفتني 
محليتني يوميتني ولك حق االعراض عىل القرار الغيابي خالل 

املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار  الدرجة القطعية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 6694/ب2021/1 

التاريخ : 2022/1/23 
اعالن

اىل / املدعى عليها )رجاء هادي خضري  ( 
اقشام  املدعي عي فشؤاد نجم الدعوى البدائيشة املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها الحكم بازالة ششيوع العقار املرقم 10790 
/3 حشي الضباط وتوزيع صايف الثمشن عىل املتداعني ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسشب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختشار حشي الغري  1 كريم حسشون الجنابشي  عليه  قررت 
هشذه املحكمة تبليغشك اعالنا بصحيفتشني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف 2022/2/15 السشاعة التاسشعة 
صباحا وعند عدم حضورك  او ارسشال من ينوب عنك قانونا  

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
اعالن 

العدد : 3202/ب2021/4
التاريخ : 2022/1/23

اعالن
اىل املدعى عليه الثاني) نصري خشان عبيد (

اقشام املدعي ) السشيد مدير بلدية النجشف اضافة لوظيفته ( 
الدعشوى البدائيشة املرقمة اعشاله والتي يطلب فيهشا الحكم 
)بابطشال كافة قيود العقار املرقشم 3/29154 حي الجامعة 
( واعادة تسشجيله باسم دائرة املدعي اعاله ونظرا ملجهولية 
محشل اقامتشك حسشب رشح املبلشغ القضائشي يف محكمشة 
بداءة الكوفة وحسشب اششعار مختار املنطقشة حيدر محمد 
عبشد العكايشي عليه قشررت هذه املحكمشة تبليغشك اعالنا  
بصحيفتشني محليتني يوميتشني بموعد املرافعشة املصادف يف 
يشوم  2021/2/1 وعنشد عدم حضورك او ارسشال من ينوب 
عنشك قانونا سشوف تجري املرافعة بحقشك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عي عبد الرضا حسن 
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 6694/ب2021/1 

التاريخ : 2022/1/23 
اعالن

اىل / املدعى عليها )بسعاد هادي خضري  ( 
اقشام  املدعي عي فشؤاد نجم الدعوى البدائيشة املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها الحكم بازالة ششيوع العقار املرقم 10790 
/3 حشي الضباط وتوزيع صايف الثمشن عىل املتداعني ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسشب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختشار حشي الغري  1 كريم حسشون الجنابشي  عليه  قررت 
هشذه املحكمة تبليغشك اعالنا بصحيفتشني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف 2022/2/15 السشاعة التاسشعة 
صباحا وعند عدم حضورك  او ارسشال من ينوب عنك قانونا  

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 7831/ش2021/4

التاريخ 2021/12/20
اعالن 

اىل / املدعى عليه )مثال جرب نارص( 
اصشدرت هذه املحكمشة قرارهشا بالدعوى املرقمشة 7831/

ش2021/4 يف 2021/12/20 غيابيا بحقك والقايض بنفقة 
ماضيشة ومسشتمرة للمدعية حشال غازي ناجشي  وملجهولية 
محل اقامتك وحسشب رشح القائم بالتبليغ واششعار مختار 
حشي الرشطشة   / الكوفشة  قشررت املحكمة تبليغشك بالقرار 
بواسشطة صحيفتشني محليتني يوميتني ولشك حق االعراض 
عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسشه يكتسشب 

القرار  الدرجة القطعية 
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ 
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 6694/ب2021/1 

التاريخ : 2022/1/23 
اعالن

اىل / املدعى عليها )وفيه هادي خضري  ( 
اقشام  املدعي عي فشؤاد نجم الدعوى البدائيشة املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها الحكم بازالة ششيوع العقار املرقم 10790 
/3 حشي الضباط وتوزيع صايف الثمشن عىل املتداعني ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسشب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختشار حشي الغري  1 كريم حسشون الجنابشي  عليه  قررت 
هشذه املحكمة تبليغشك اعالنا بصحيفتشني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف 2022/2/15 السشاعة التاسشعة 
صباحا وعند عدم حضورك  او ارسشال من ينوب عنك قانونا  

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 6694/ب2021/1 

التاريخ : 2022/1/23 
اعالن

اىل / املدعى عليه )خضري هادي خضري  ( 
اقشام  املدعي عي فشؤاد نجم الدعوى البدائيشة املرقمة اعاله 
والتي يطلب فيها الحكم بازالة ششيوع العقار املرقم 10790 
/3 حشي الضباط وتوزيع صايف الثمشن عىل املتداعني ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسشب رشح املبلغ القضائي واشعار 
مختشار حشي الغري  1 كريم حسشون الجنابشي  عليه  قررت 
هشذه املحكمة تبليغشك اعالنا بصحيفتشني محليتني يوميتني 
بموعد املرافعة املصادف يف 2022/2/15 السشاعة التاسشعة 
صباحا وعند عدم حضورك  او ارسشال من ينوب عنك قانونا  

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عامر حسني حمزة
ششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 634/ج/2020
التاريخ 2021/7/29

اىل املتهم الهارب / احمد غازي كاظم بالل
نرش حكم غيابي 

حيشث انك تشم الحكم عليك  غيابيا بالدعشوى املرقمة )634/
ج/2020( وحسشب قشرار محكمشة جنشح الكوفشة بالعشدد 
634/ج/2020 بالحبس البسشيط مدة سنة واحدة  استنادا 
الحكام املادة 1/459 عقوبات املششتكي  فيها  )سشامر عبد 
االمشري وحيشد (  وملجهوليشة محشل اقامتشك قشررت املحكمة 
تبليغك بالحكشم الصادر بحقك غيابيا يف صحيفتني محليتني 
وفشق القانون وان القشرار بعد ميض ثالثة اششهر عىل تبلغك 

بالصحف سوف يصبح القرار  بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض

محمد جاسم عبيد

العدد : 151
التاريخ 2022/1/23

العدد : 851
التاريخ : 2022/1/20 م

المبلغ بعد كسر 
القرار مبلغ االحالة المبلغ التقدير مدة االيجار رقم الملك

نوع الملك 
والموقع 

واالستعمال  
ت

1443250 مليون 
واربعمائة وثالثة 

واربعون  الف دينار 

1255000 مليون 
ومائتان وخمسة 

وخمسون الف دينار

1250000 مليون 
ومائتان وخمسون 

الف دينار
سنة واحدة 3

ساحة لبيع المواد 
االنشائية حي 

الزهور 
1

1443250 مليون 
واربعمائة وثالثة 

واربعون  الف دينار 

1255000 مليون 
ومائتان وخمسة 

وخمسون الف دينار

1250000 مليون 
ومائتان وخمسون 

الف دينار
سنة واحدة 4

ساحة لبيع المواد 
االنشائية حي 

الزهور 
2

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي 

مدير ناحية القادسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

عبد العظيم عبد  القهار جاسم 
املدير العام / وكالة

المالحظات التأمينات اسم العقار ت

312,840 الف 
دينار مطعم في مراب بلدروز 1

114,840 الف 
دينار  كشك رقم /3 في مرأب خانقين الداخلي 2

العدد: 2791/ب/2021
التاريخ 2022/1/17
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مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )1(

تعلن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 30(  ثالثون يوما  
تب�دا من اليوم التايل لنرش االع�الن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مستصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 
والتأمينات القانونية البالغة )20%( من القيمة املقدرة لكامل مدة 
االيجار مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة 
صباح�ا للي�وم االخري من مدة االع�الن  ويف حال�ة مصادفة اليوم 
املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة  
يف املوع�د وامل�كان املذكور تؤجل املزايدة اىل ي�وم عمل الذي يليه يف 
نفس املوقع اعاله  ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن 

واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار
*محط�ة تعبئة وقود ) اكد( عىل القطع�ة املرقمة   )21/5311( 
مقاطعة 38 يارمجة الشمالية والواقعة قرب مركز الصحي داخل 
حي سومر وبالقرب من جامع قباء  وبمساحة )2500( م2 وملدة 

سنة واحدة

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )166(

تعل�ن اللجنة عن كرس قرار العقار ادناه وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنة يف بلدية املوصل خالل )7(  س�بعة ايام تبدا من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية 
البالغة )20%( من القيمة املقدرة  لكامل مدة االيجار مع الترصيح 
االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية 
املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من م�دة االعالن  ويف حال�ة مصادفة اليوم املح�دد لالعالن عطلة 
رس�مية او اي ظ�رف يحول دون اقامة املزاي�دة  يف املوعد واملكان 
املذك�ور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله  
ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة 

)2%( من بدل االيجار 
*كشك املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )1/1811( م 41 قره 
ك�وز والواقع يف ح�ي البلديات ضمن متنزه البلديات  وبمس�احة 

)20( م2  وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )2(

تعل�ن اللجنة عن كرس قرار العقار ادناه وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 7(  س�بعة ايام تبدا من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية 
البالغة )20%( من القيمة املقدرة  لكامل مدة االيجار  مع الترصيح 
االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية 
املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من م�دة االعالن  ويف حال�ة مصادفة اليوم املح�دد لالعالن عطلة 
رس�مية او اي ظ�رف يحول دون اقامة املزاي�دة  يف املوعد واملكان 
املذك�ور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله  
ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة 

)2%( من بدل االيجار 
*ج�زء من القطعة املرقمة )6/73( مقاطعة 39 نينوى الجنوبية 
النشاء محطة تعبئة وقود وبمساحة ) 2923,5( م2 وملدة خمسة 

وعرشون سنة

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )158(

تعل�ن اللجنة عن كرس قرار العقار ادناه وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري 
اللجنة يف بلدية املوصل خالل ) 7(  س�بعة ايام تبدا من اليوم التايل 
لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة  مع الترصيح االمني للمش�رك 
باملزاي�دة وتجري املزاي�دة يف مقر مديرية بلدي�ة املوصل الواقع يف 
حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن  
ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف 
يح�ول دون اقامة املزاي�دة  يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة 
اىل ي�وم عمل الذي يليه يف نفس املوقع اعاله  ويتحمل من ترس�و 
بعهدت�ه اج�ور نرش االعالن واج�ور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

االيجار 
*الدكاكني املرقم�ة : )23و24و33و36و38و80و81و82و83و8

م40  4و85و86و87و114و116و119و120و121و122و123( 
نينوى الرشقية الواقعة ضمن مجمع الهينو وبمس�احة )18,75( 

م2  لكل دكان وملدة ثالث سنوات

العدد : 53
التاريخ : 2022/1/23

العدد : 656
التاريخ : 2021/12/5

العدد : 52
التاريخ : 2022/1/23

العدد : 717
التاريخ : 2021/12/27

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار اخلاصة بامالك بلدية احليدرية
اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الخاصة بامالك بلدية الحيدرية ملحافظة النجف االرشف اليجار العقار  املبينة تفاصيله ادناه العائد اىل بلدية الحيدرية  وفقا 
الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لستنة 2013 فعىل من يرغب االشتراك باملزايدة مراجعة بلدية الحيدرية او اللجنة خالل )30( ثالثون 
يومتا متن اليوم التايل لنرش االعتالن يف احدى الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط املطلوبة مستتصحبا معه التامينتات القانونية البالغة )200%( من 
القيمتة املقدرة  و50% من القيمة املقدرة ملستتاجري العقار ستابقا  بموجب صتك مصدق وفقا للقانون وكتاب مكتب الستيد املحافظ املرقم )30( يف 
2016/1/3 وستتجري يف بلدية الحيدرية الستاعة التاستعة  من صباح اليوم التايل النتهاء مدة النرش وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل 

لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة مصاريف املزايدة وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجرائها 

الرشوط:
1 ت تقديم براءة ذمة املزايد من ديوان البلدية مع صورة هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن 

2 ت تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املستتأجر تستديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم من صدور االحالة مع تنظيم العقد 
وتصديقه وفق املدة املحددة بالقانون وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزامه

3 ت يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا 
لرشوط العقد املربم

4 ت ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 ت  يتحمل املستأجر تثبيت لوحة داللة تحتوي عىل رقم امللك 

6 ت عىل املتقدم ان يكون قد مارس نفس نوع االستعمال وعليه اثبات ذلك باية وثيقة حكومية او نقابية ويتحمل قانونيا وقضائيا صحة بياناتها تنفيذا 
لكتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم )12078( يف 2012/11/21

7 ت يلزم املستاجر لالمالك الواقعة يف واجهة شارع النجف ت كربالء الشارع الرئييس بعمل واجهة من مادة K-spane بطول 4م   
8 ت جلب املوافقة االمنية من قبل املزايدين الذين يسكنون خارج املحافظة استنادا اىل كتاب السيد املحافظ املرقم 6782 يف 2018/5/20 

9 ت تكون القيمة التقديرية املعلنة للسنة الواحدة وعىل املستاجر دفع بدل االيجار للمدة كامال 
10 ت االلتزام برشوط السالمة من لبس الكفوف والكمامات والتباعد االجتماعي

11 ت االمالك املستحدثة يتم تنفيذها حسب توجيه البلدية

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )15(  والصادر يف 2022/1/23 
اشارة اىل قرار االحالة املرقم )206( يف 2021/11/21 

تعلتن اللجنة اعاله عتن تأجري العقتارات املدرجه تفاصيلها يف ادنتاه والعائدة 
ملكيتهتا اىل مديريتة بلديتة حمتام العليل  وفقا الحتكام القانون )21( لستنة 
)2013( وبطريقتة املزايتدة العلنية  فعتىل الراغبني بااليجتار  مراجعة مديرية 
بلديتة حمتام العليل   وختالل مدة )15(  يوم  تبدأ من اليتوم التايل لنرش االعالن 
بالصحف  مستتصحبني معهتم التامينات القانونية البالغتة )50%( من القيمة 
املقدرة  وستتجري املزايتدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترستو 
عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتستديد باقي 
بدل االيجار والرستوم االخرى وابرام العقد خالل متدة )ثالثون يوم( من تاريخ  
تصديتق قرار االحالتة وبخالفه يعترب املستتاجر ناكال ويعاد االعتالن عن تأجر 
امللك وعىل حستاب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتبة 
عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الستماح له بالدخول باملزايدة مجددا 
متع عدم جواز التنتازل عن االحالة وبخالفه يعد املستتاجر ناكال وتطبق بحقه 
االجراءات القانونية املقتضاة وستكون املزايدة يوم الثالثاء املصادف 2022/2/8 

يف مديرية بلدية حمام العليل  يف الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
ويف حالتة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رستمية او اي ظرف يحول دون 
اقامتة املزايتدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايتدة اىل يوم عمل الذي يليه يف 

نفس املوقع اعاله 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية 

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة
العدد 2021/529

التاريخ 2021/9/19
قرار حكم غيابي 

تشكلت محكمة قوى االمن الداخيل االوىل املنطقة الخامسة 
بتاريخ 2021/9/19 برئاسة العميد الحقوقي عباس نارص 
غريب وعضوية كل من العميد الحقوقي عادل مطرش جلود 

والعميد الحقوقي حيدر عبد الحسن عليوي  
واصدرت قرارها   االتي بعد التدقيق واملداولة بأسم الشعب 

:
القضية املرقمة 2021/529 

اسم املشتكي الحق العام
استم املجترم الغائتب  / الرشطتي هيثم عيل ستلمان داود 

البنة 
املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

املادة القانونية 32 /من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 املعدل
1 ت تعديتل متادة االحالة من املادة 32 / اوال وثانيا من ق ع 
د رقم 14 لستنة 2008 املعدل اىل املادة 35 اوال وثانيا  من ق 
ع د رقم 14 لسنة 2008 كون الفعل وقع قبل صدور تعديل 
قانتون قوى االمن الداختيل وعمال احكام املادة 31 من ق أد  

رقم 17 لسنة 2008 
2 ت الحكم عىل املجرم الرشطي هيثم عيل سلمان داود البنة 
بالستجن ملدة سبع ستنوات وفق احكام املادة 35/اوال من 
ق ع د رقم 14 لستنة 2008  الختالسه  البندقية الحكومية  

املرقمة 
نوع كالشتنكوف نصتف NS35390   اخمتص مع  مخزن 

عتاد عدد 2 اثنان و 60 اطالقه من نوعه عام 2011
3 ت تضمينتة مبلتغ مقتداره 5,500,000 خمستة ماليني 
وخمستمائة التف دينار  عتن قيمتة البندقيتة  الحكومية 
املوصوفتة  اعاله وملحقاتها  وحستب االستعار الستائده 
وقت الحادث  استتنادا للفقرة ثانيا من املادة 35 من ق ع د  

رقم 14 لسنة 2008  تستحصل منه بالطرق التنفيذية 
4 ت اعتبتار جريمته التوارده اعاله مخلة بالرشف استتناا 

للمادة 21/أ – 6 ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل
5 ت طترده متن الخدمة  وتنحيه عتن الوظيفة نهائيا عمال  

باحكام املادة 41/اوال /أ  من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
6 ت اعطاء املوظفني العموميني صالحية القاء القبض عليه 
اينمتا وجتد لتنفيذ الحكم الصتادر بحقه والتزام املواطنني 
باالخبارعن محل اختفائه استتنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
7 ت حجتز امواله املنقولتة والغري منقولة استتنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
8 ت  تنزيتل البندقية  الحكومية  املرقمتة اعاله وملحقاتها 
املوصوفة اعاله من الذمة بعد دفع مبلغ التضمني واكتساب 

قرار الحكم الدرجة القطعية 
9 ت تعميتم اوصتاف البندقيتة الحكوميتة املوصوفة اعاله  

وفق القانون
10 ت  تحديتد  اتعتاب محامتاة للمحامي املنتدب ) حستني 
عبتد االمري جابتر ( البالغتة ) 25,000( خمستة وعرشون 
الف دينار عراقي ترصف له من خزينة الدولة بعد اكتستاب 

الحكم الدرجة القطعية 
قرارا غيابيا صادرا باتفاق االراء استنادا الحكام املادة 60/ 
سادستا متن ق أ د رقتم 17 لستنة 2008 قابتال لالعراض 
والتمييز استتنادا الحتكام املتادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون  وافهم بتاريخ 2021/9/19
اللواء الدكتور الحقوقي 
عمار ماهر عبد الحسن 

رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/958

التاريخ 2022/1/20
بنتاء عىل ما جاء بطلب املواطتن )قابيل محمد خليل(  
الذي يروم فيه تبديل استم ابنه القتارص  زينل وجعله   
)عيل  ( فمن لديه اعراض مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمستة عرش يوم وبعكسته سوف تنظر 
هتذه املديريتة يف الدعوى وفق احكام املتادة )22( من 
قانتون البطاقتة الوطنية رقتم 3 لستنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
رئاسة مجلس الوزراء
ديوان الوقف الشيعي

مديرية الوقف الشيعي يف النجف االرشف
شعبة االمالك املوقوفه 

العدد بال 
التاريخ 2022/1/20

اعالن
تعلن ادارة وقف املرحتوم كريدي الحبوبي  تحت ادارة 
متتويل يف النجف االرشف  / عن اجتراء املزايدة العلنية 
للفنتدق  املتدرج اوصافته يف ادنتاه فعتىل الراغبني يف 
االشتراك يف املزايتدة مراجعتة املديريتة وخالل عرشة 
ايتام متن تاريتخ النترش يف احتدى الصحتف املحليتة 
وستتجري املزايتدة يف تمام الستاعة العتارشة صباحا 
يف مقتر املديريتة متن اليوم االختري من املتدة املذكورة 
واذا صتادف يوم املزايتدة عطلة رستمية فاليوم الذي 
يليه يكون موعتدا للمزايدة وكذلتك اذا صادف تعطيل 
رستمي او حظر من قبل خلية االزمة يف النجف بسبب 
ظروف جائحتة كورونا فيكون يتوم املزايدة  بعد رفع 
الحظتر مبارشة وعىل املزايد دفتع التأمينات القانونية 
البالغتة 20% متن بدل التقدير بوصتل اىل متويل الوقف 
وبراءة ذمة من الرضيبة واملستمسكات الثبوتية كافة 
االصليتة واملصورة  متع مضبطة تأييد ستكن حديثة 
وان يجلب املتقدم ) الجديد ( يف املزايدة هوية ممارسة 
املهنتة صادرة من جهة حكومية او نقابية تستمح له 
ممارستة نفتس املهنة التي يستتغلها يف امللتك وكذلك 
جلب املوافقات االمنية للراغبتني يف الدخول باملزايدات 
لالوقتاف الكائنتة يف املدينتة القديمة حترصا بناء عىل 
التعليمات النافذة وال يجوز ملوظفي االوقاف واقاربهم 
حتى الدرجتة الرابعة من دخول املزايتدة ويتحمل من 
ترستو عليه االحالة اجور النترش والداللية واملصاريف 
االخترى علما ان تستديد بتدل االيجار صفقتة واحدة 
وخالل ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسته يعترب 

ناكال

ادارة وقف املرحوم كريدي الحبوبي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف كربالء املقدسة 
 العدد 8003/ش/2021

التاريخ 2022/1/23
اعالن

اىل / املدعى عليها )فاطمة حسني عبد االله( 
اصتدرت هتذه املحكمتة قرارهتا املرقتم 8003/ش 
/2021  يف 2021/12/30 والذي يقيض بالزام املدعى 
عليهتا فاطمتة  حستني عبد االلته بتمكتني مطلقها 
املدعي عالء  عبد الحستني محمد من مشتاهدة ولده 
حستني وابنته شتمس مع تمكينه متن اصطحابهم 
اثنتاء فترة املشتاهدة   وملجهوليتة محتل اقامتتك 
حستب اشتعار القائم بالتبليغ لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالصحف املحلية فلك حتق االعراض والتمييز ضمن 
املدة القانونية وبعكسه سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق االصول
القايض

مهند عبد الكاظم الهاليل
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

إىل الرشيك حسن وايل غضبان
توجب عليتك الحضور إىل صندوق االستكان العراقي 
فترع النجف وذلك لتثبيت اقترارك باملوافقه عىل قيام 
رشيتك رنا شتاكر ابراهيم جابر بالبنتاء عىل حصتها 
املشتاعه يف القطعته املرقمته 83990/3 حتي النداء 
خالل مده خمسته عترش يوما داخل العراق وشتهر 
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسته سوف 

يسقط حقك باالعراض مستقبال
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فقدان 
فقد ستند العقار املرقم 4179/3 حي العروبه باستم 
حمتودي نعمته جار الله متن يعثر عليه تستليمه إىل 

جهة اإلصدار
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

إىل الرشيك هاله مهدي جبار 
توجب عليتك الحضور إىل صندوق االستكان العراقي 
فترع النجف وذلك لتثبيت اقترارك باملوافقه عىل قيام 
رشيك عالء داخل عبيد بالبناء عىل حصته املشتاعه يف 
القطعته املرقمه 73522/3 حي ميستان خالل مده 
خمسته عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تأريخ نرش االعالن وبعكسته سوف يسقط حقك 

باالعراض مستقبال
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فقدان 
فقتد الوصل الصادر من بلديه النجف املرقم 034689 
رقم الدليل 2661  باسم عبد الله موىس ردام من يعثر 

عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

فقدان
املؤرخته  ح/38/بغتداد  املرقمتة  الرخصتة  فقتدت 
2004/1/22 مرشوع انتتاج بيض مائده العائدة اىل 
الستيد خالد محمود عيل احمد رقتم االجازة ت / 19 

من يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد: 7 /ش/2022
التاريخ: 2022/1/23

م/ تبلغ املدعى عليه )وسام نارص حسني( 
 7( املرقمتة  الرشعيتة  الدعتوى  حستم  ملقتضيتات 
/ش/2022( املقامة من قبتل املدعية )وفاء محمود 
فرحتان( عتىل املدعتى عليه )وستام نارص حستني( 
واملتضمنتة تفريق للرضر وبالنظتر ملجهولية أقامتك 
وحستب رشح القائم بالتبليغ واملؤيد من قبل مختار 
املنطقتة لذا تقرر اجراء تبليغتك بصحيفتني يوميتني 
يف موعتد املرافعتة املصتادف 2022/1/30الستاعة 
التاسعة صباحا ويف حال عدم حضورك او حضور من 
ينوب عنك قانونيا سوف تجري املرافعه بحقك غيابيا 

وفق القانون... مع التقدير
القايض 

فائق مشعل صالح
تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الشامية 
العدد 2017/506

التاريخ 2022/1/19
اعالن

املدين / عيل عبد الحسني مداوي 
كونك مجهول محل االقامتة تقرر تبليغك بصحيفتي 
واستعتي االنتشتار لستداد مبلتغ النفقة الشتهرية 
املستتمرة العائدة للدائنة ) هناء جورج حبيب( خالل 
مدة 60 يوم وبخالفه تتحمل كافة التبعات القانونية 

املنفذ العدل
منتظر مهدي محمد

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية
محكمة بداءة الشامية 
العدد 649/ ب/ 2021
التاريخ 19/ 1/ 2022

إعالن
إىل املدعى عليه  عيل عبد الحسني مداوي

أصدرت هتذه املحكمة القرار املرقم 649/ب/ 2021  
بتاريتخ 2021/11/29 واملتضمتن الحكتم بالزامتك 
بتاديتتك للمدعيتة هنتاء جتورج حبيب مبلتغ قدره 
مليونني دينار تعويض عن الرضر املادي الذي اصابها 
وقد صتدر القترار بحقتك غيابيتا    وملجهولية محل 
إقامتك حستب رشح القائم بالتبليغ   وأشعار مختار 
املنطقتة عليته تقترر تبليغتك بصحيفتتني محليتني 
يوميتني للحضور امام هذه املحكمة ومراجعة طرق 
الطعتن القانونية  وبعكسته ستوف يكتستب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

عدنان مايح بدر

أعالن
بناء عىل الدعتوى املقامة من قبل املدعي )وائل جبار نجم( 
التذي يطلب تبديل لقب من)املنتفجتي( اىل )الخالدي( فمن 
لديته اعتراض مراجعة هتذه املديرية خالل متدة اقصاها 
)15( يوم وبعكسته ستوف تنظر هتذه املديرية يف الدعوى 
وفتق احكام املتادة )22( من قانون البطاقتة الوطنية رقم 

)3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
مديرية الزراعة يف محافظة النجف االرشف

التعاقد والتوزيع 
العدد : 1187

التاريخ 2022/1/23
انذار

اىل الفالح ) جديع جاستم عيل ( املوزع عليه مستاحة – 10  
دونم ضمن الستلف 1/1 مقاطعتة 17 / الجفرية  بموجب 
قرار التوزيتع املرقم 2009 يف 1975/2/9 بالنظر الرتحالك 
عن املنطقة وعدم استتغاللك املستاحة املوزعة عليك اعاله  
عرضة للتجاوزات واالستتغالل من قبل الغري وعدم امتثالك 
للتعليمات رقم 4 لسنة 1970 لذا ننذرك بوجوب التقييد بما 
اوجبه القانون واستتغاللك املساحة خالل فرة 10 ايام من 
تاريتخ النرش ومراجعتة مديريتنا قستم االرايض  وبخالفه 
ستوف نقوم بالغتاء التوزيع وفتق الضوابتط والتعليمات 

املعمول بها 
منعم شهيد حسني 

مدير الزراعة  يف محافظة النجف االرشف / وكالة

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   2445 / 3 

املحلة او رقم واسم املقاطعة : عروبه  / 4 جزيرة النجف 
الجنس:  دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  2 اولك
املشتمالت : غرفة وصالة واستقبال ومطبخ وصحيات

غرفة وصالة سقوف شيلمان
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :طه ياسني خيون
مقدار البيع : تمام العقار

ستتبيع دائرة التستجيل العقاري يف النجف االوىل يف املزايدة 
العلنية العقتار املوصوف اعاله العائد للراهن )طه ياستني 
خيتون( لقاء طلتب الدائن املرتهتن ) املترصف الصناعي( 
البالغ )50000000( خمستون مليتون ديناراً فعىل الراغب 
يف االشتراك فيهتا مراجعة هتذه الدائرة ختالل )30( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستتصحباً 
معه تأمينتات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% متن القيمتة املقتدرة للمبيع البالغتة )120000000( 
مائه وعرشون مليون ديناراَ وان املزايدة ستجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف االوىل

بدل 
االيجار 

كتابة
بدل االيجار 

رقما مساحته موقعه رقمه اسم 
الوقف ت

اربعون 
مليون 

دينار ال 
غيرها

40000000 200م2 مشراق 148/1 كريدي 
الحبوبي  1

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت

973/11 و 973/15 و 973/16 كازينو التعاون 1

العدد : 7
التاريخ 2022/1/23

مدة التاجير المساحة م2 الرقم البلدي الجديد نوع الملك والموقع واالستعمال
اثنان سنة  800 12 ساحة لبيع االبواب والشبابيك ـ الشارع العام ـ مقابل المستشفى 
اثنان سنة  15 76ـ77ـ86-79-78 محل ـ السوق العصري 

اثنان سنة  15 -312-199-198-679-678-638-617-269
479-442-426-334 محل ـ السوق الشعبي 

اثنان سنة  15 583 محل ـ السوق الشعبي ـ واجهه حي 17 ربيع االول 
اثنان سنة  450 19 ساحة لبيع التجهيزات الزراعية ـ الجانب االيسر ـ الشارع  العام ـ خلف المحالت  
اثنان سنة  400 22 ساحة مؤقتة لتنصيب االنترنيت ـ الجانب االيسر ـ شارع نجف كربالء 
اثنان سنة  1650 41 ساحة مخزن وبيع الزيوت ـ شارع نجف كربالء 
اثنان سنة  600 56 ساحة كمخزن للحديد ـ حي الصناعي ـ الشارع الحولي 
اثنان سنة  450 782 كازينو رقم 2 الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  9 698 كشك سندويج بنل ـ شارع نجف كربالء ـ 
اثنان سنة  7,5 1177 كشك حديد ـ الجانب االيمن ـ شارع نجف كربالء عمود 577 
اثنان سنة  15 19-21-18-10-9 محل قرب مصرف الرافدين فرع الحيدرية 

اثنان سنة  15
-710-810-801-800-779-778-713-705
-792-777-775-746-720-718-717-711
792-776-706-823-821-820-817-816

محل ، الشارع العام ، الجانب االيسر 

اثنان سنة  15 692-689 محل ، مقابل فرن الصمون
اثنان سنة  15 1203-1202 محل , خلف علوة االسماك , السوق الشعبي
اثنان سنة  15 135-134-122 حانوت , السوق العصري
اثنان سنة  15 174 حانوت ـ الشارع العام ، الجانب االيمن 
اثنان سنة  15 650 حانوت لبيع الدجاج ـ شارع المحكمة سابقا 
اثنان سنة  15 770-769-757 حانوت الشارع العام ـ الجانب االيسر 
اثنان سنة  15 216 محل ، الشارع العام ، الجانب االيمن 
اثنان سنة  15 -953-919-906-902-1102-1033-1032-1031 محل ، الجانب االيسر ، الحي الصناعي

اثنان سنة  7.5 -1150-1149-1148-1147-1146-1145
1165-1164-1158-1157-1155-1154-1153 كشك حديد ، شارع نجف كربالء 

اثنان سنة  100 1226 مخزن للمواد الغذائية , امام حي القاسم  
اثنان سنة  300 1225 مخزن لبيع الحديد ، امام حي التحدي
اثنان سنة  750 34 ساحة لبيع االعالف من ضمنها مخزن )12×25(م الشارع الحولي
اثنان سنة  500 16 ساحة لبيع مستلزمات المناسبات ـ الجانب االيسر ـ الشارع العام ـ خلف المحالت 

امحد تقي اليارسي
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             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن اإلتح�اد العراقي لك�رة الق�دم، إنتظاره ل�رد من نظريه 
اللبناني بش�أن منع دخول العب املنتخب الوطني، أيمن حسني 

بسبب تأشرية دخول أرسائيلية عىل جواز سفره.
وق�ال عضو اتحاد الكرة خلف جالل:«خاطبن�ا اإلتحاد اللبناني 
بشأن دخول الالعب أيمن حسني بعد تأشرية الدخول اإلرسائيلية 

وعىل أساس رد االتحاد سيتم اتخاذ االجراءات«.
وأضاف »وضعنا خططاً تحسباً ألي قرار يصدر«.

يذكر أن الالعب أيمن حس�ني س�بق أن زار الق�دس، مع فريقه 
القوة الجوية يف وقت سابق.

وُيش�رط لكل العب الحصول عىل ختم مؤقت }س�تيكر{، ُيثبت 
عىل الغالف الخارجي للجواز من قبل سلطات الكيان الصهيوني 

أثناء الدخول.
وبإم�كان الالع�ب إتالف هذا الخت�م املؤقت بعد نهاي�ة زيارته، 

لتجنب املشاكل اإلدارية واألمنية مع البلدان األخرى، التي ال تسمح 
بدخول أي شخٍص مثبتة زيارته للقدس.

لك�ن أيمن حس�ني ل�م يفعل ذل�ك، حيث س�بق أن زار مطار 
بريوت ال�دويل )ترانزيت( فيما بعد، مع املنتخب الوطني، وتم 

تثبيت أسمه ورقم جوازه، بأنه مثبت عليه ما ُذكر أعاله.

املنتخب األوملبي يعسكر يف تركيا
         المستقبل العراقي/ متابعة

يغ�ادر، مس�اء الي�وم األح�د، 
وف�د املنتخِب األوملب�ّي متوجهاً 
الركي�ة  أنطالي�ا  مدين�ِة  إىل 
للدخول يف معسكٍر تدريبي مغلٍق 
يس�تمر لغاي�ة الثاني من ش�هر 
فرباير /ش�باط املقب�ل تحضرياً 

لالستحقاقاِت املقبلة.
وق�اَل املدي�ُر اإلداري للمنتخِب 
األوملب�ي، مهدي كري�م يف بيان 
العالم اتحاد الكرة إن »املنتخب 
الس�اعِة  تم�ام  يف  س�يتوجه 
الخامسة والنصف من مساء 
أنطالي�ا  مدين�ِة  إىل  الي�وم 
للدخ�ول يف معس�كٍر مغلٍق 
املبارياِت  تتخلله عدٌد م�ن 
الوف�د  ويتأل�ف  الودي�ة، 
م�ن عضو االتح�اد غانم 
للوف�د  رئيس�اً  عريب�ي 
مديراً  كري�م  ومه�دي 

مريوس�الف  والتش�يكي  إداري�اً 
ريب�ا  وج�ريي  مدرب�اً  س�وكوب 
وكامل توباس مساعدين للمدرب 
واندريج كوس�ر مدرب�اً لحراس 
املرمى وعباس عبيد وسعد حافظ 
مساعدين وإبراهيم سالم مدرباً 

لحراس املرمى«.
وأض�اف »ضمت قائم�ة املنتخب 
ولي�د عطي�ة  )٢٦( العب�ًا ه�م: 
وعم�اد محس�ن وحس�ني جويل 
ومحمد الباقر كريم ومنتظر عبد 
االمري ومنتظر محمد جرب وأحمد 
رستيب ورضا فاضل ومؤمل عبد 
الرض�ا ووكاع رمض�ان وعب�اس 
بديع وأحم�د نعي�م ومحمد عبد 
دالور  ومحم�د  محم�د  الزه�رة 
إس�حاق  وايس�ن  وع�د  وميث�م 
ومارتن س�يف حداد واندريه اآلن 
صنات�ي وأم�ني الحم�وي وأحمد 
حس�ن ويوس�ف خالد والكس�ند 
اوراها ومريخاس دوسكي ورامز 

مفي�د وحس�ني عم�ار ودانيال�و 
أندرياس«.

أن »املنتخ�ب  إىل،  وأش�اَر كري�م 
ث�الث  س�يخوض  األوملب�ّي 
مباري�اٍت ودية ضمن معس�كره 
يف أنطالي�ا، األوىل س�تكون أم�ام 
موتري�س اوديس�ا األوكران�ي يف 

الس�ادس والعرشين من الش�هر 
أم�ام  الثاني�ة  الح�ايل، واملب�اراة 
التاسع  الكازاخس�تاني يف  ايرام 
والعرشي�ن م�ن الش�هر الح�ايل،  
بينم�ا املب�اراة الثالث�ة س�يالقي 
املنتخب فيها أحد األندية الركية 

بمطلع الشهر املقبل«.

برشلونة يعرض مقايضة 
شتيجن بنجم سان جريمان

صفقة جزائرية تعزز 
دفاع امليناء العراقي

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، عن صفق�ة تبادلية غري 
متوقع�ة، ق�د تتم ب�ني نادي�ي برش�لونة وباريس س�ان 

جريمان. 
وبحس�ب صحيفة »س�بورت« الكتالونية، فإن برش�لونة 
ح�اول عق�د صفق�ة تبادلية م�ع باريس س�ان جريمان 
تضم حارس�ه األملاني مارك أندريه تري شتيجن، واإليطايل 
الباري�ي، يف  الفري�ق  جيانلويج�ي دوناروم�ا، ح�ارس 

املريكاتو الشتوي الجاري.
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن اإليط�ايل مين�و راي�وال، وكيل 
دوناروم�ا، هو من ع�رض تلك الصفقة ع�ىل إدارة النادي 

الكتالوني. 
وأوضح�ت الصحيفة، أن موقف كل العب يف فريقه يش�ري 
إىل إمكاني�ة عق�د الصفقة، حي�ث فقد تري ش�تيجن ثقة 
جماه�ري برش�لونة بعد تراجع مس�تواه، بينم�ا لم يحظ 
دوناروما باملشاركة بشكل دائم مع باريس سان جريمان، 

بعد انتقاله من ميالن.
وانض�م دوناروم�ا إىل باريس س�ان جريم�ان، يف الصيف 
امل�ايض، يف صفق�ة انتق�ال ح�ر، بع�د انتهاء عق�ده مع 

ميالن.
وم�ن املحتمل أن تجري محاوالت جدي�دة بني الناديني، يف 

املريكاتو الصيفي املقبل.

روبرتسون يعادل أرنولد ويتخطى صالح

              المستقبل العراقي/ متابعة

بات�ت املنتخب�ات العربي�ة صاحبة فرص 
التأه�ل إىل كأس العالم قط�ر ٢0٢٢، عىل 
أعتاب إنجاز تاريخي ينتظرهم يف املونديال 

الذي يقام للمرة األوىل يف بلد عربي.
ومن الوارد أن يش�هد مونديال قطر، أكرب 
مش�اركة عربي�ة يف التاري�خ بتواج�د 7 
منتخب�ات، منهم منتخ�ب ضمن مقعده 
يف البطولة وه�و منتخب قطر ممثل البلد 

املستضيف للمسابقة.
ويف ق�ارة أفريقي�ا، تخ�وض 4 منتخبات 
عربي�ة التصفي�ات النهائي�ة وهي مرص 
وتون�س والجزائر واملغ�رب، حيث تلتقي 
مرص مع الس�نغال، وتون�س تواجه مايل، 
والجزائ�ر تواج�ه الكام�ريون، واملغ�رب 

يواجه الكونغو الديمقراطية.
ماذا عن قارة آسيا؟

منتخ�ب الس�عودية ب�ات عىل 
إىل كأس  التأه�ل  مقرب�ة م�ن 
العال�م ٢0٢٢، حي�ث يتص�در 
املجموع�ة الثاني�ة بالتصفيات 
يف  يمل�ك  حي�ث  اآلس�يوية، 
رصي�ده 1٦ نقطة، بعدما لعب 
٦ مباريات ففاز يف 5 وتعادل يف 

واحدة ولم يخرس حتى اآلن.
يف  الياب�ان  منتخ�ب  ويتواج�د 
املركز الثاني خلف الس�عودية، 

برصيد 1٢ نقطة، ثم أس�راليا برصيد 11 
نقط�ة، ثم عمان الراب�ع برصيد 7 نقاط، 
ويأت�ي منتخب الصني خامس�ا برصيد 5 

نقاط، وأخريًا فيتنام بدون نقاط.

لك�ن نظام التصفي�ات اآلس�يوية، يؤهل 
األول والثان�ي م�ن كل مجموع�ة ل�كأس 
العالم، ويخوض الفريقان يف املركز الثالث 
باملجموعت�ني، مواجه�ة فاصل�ة بينهما 
ويتأه�ل الفائ�ز لخ�وض مب�اراة امللحق 

أم�ام خام�س تصفي�ات أمري�كا 
الجنوبية.

ترتيب املجموعة األوىل يف 
التصفيات

يتواج�د منتخب إي�ران يف الصدارة 
يف  ويأت�ي  نقط�ة،   1٦ برصي�د 
الوصافة منتخ�ب كوريا الجنوبية 
ب��14 نقطة، ثم اإلم�ارات برصيد 
٦ نق�اط، ولبن�ان رابًع�ا برصيد 5 
نق�اط، والع�راق خامًس�ا برصيد 
4 نق�اط، وأخ�رًيا س�وريا برصيد 

نقطتني.
الرتي�ب وفارق النقاط يضع�ان إمكانية 
لتواجد منتخب عربي يف ملحق التصفيات 
اآلس�يوية وهو ما يجعل الفرصة متاحة 
لظه�ور منتخب عربي س�ابع يف املونديال 

              المستقبل العراقي/ متابعة

س�اهم الظهري األيرس أن�درو روبرتس�ون، يف تقدم فريقه 
ليفربول أمام مضيفه كريستال باالس، يف مباراة الفريقني 
مساء األحد، ضمن الجولة ٢3 من الدوري اإلنجليزي املمتاز. 
وس�جل ليفربول الهدف االفتتاحي يف الدقيقة الثامنة، عرب 

قلب دفاعه الهولندي فريجيل فان دايك، الذي تابع برأس�ه 
ركلة ركنية نفذها روبرتسون يف الشباك، كما صنع الظهري 
اإلس�كتلندي الهدف الثان�ي الذي أحرزه أليكس أوكس�ليد 
تشامربلني. ووفقا ملا ذكرته شبكة إحصائيات »أوبتا«، بلغ 
عدد التمريرات الحاسمة التي قدمها روبرتسون يف الدوري 
اإلنجلي�زي املمت�از من�ذ بداي�ة موس�م ٢017-٢018، 4٢ 

تمريرة حاس�مة. وأضافت الش�بكة، أن ال أحد يتفوق عىل 
روبرتس�ون يف عدد التمريرات الحاسمة خالل الفرة ذاتها 
باملس�ابقة، سوى نجم مانشسر س�يتي كيفن دي بروين 
)5٢(.وتع�ادل روبرتس�ون م�ع زميله يف ليفرب�ول ترينت 
ألكسندر أرنولد )43 تمريرة حاسمة لكل منهما(، متخطيا 

زميله اآلخر، الدويل املرصي محمد صالح )4٢(.

بنزيام: أحلم بالكرة الذهبية.. ومنتقدو مييس ال يفهمون شيئا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الفرني كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، أن هدفه ما زال 
الفوز بجائ�زة الكرة الذهبية.ورصح بنزيما يف مقابلة لربنامج 
)تيليف�وت( الفرني األحد »األهم يف الك�رة الذهبية هو الفوز 
بها، احتالل املركز الرابع أو الثالث أو الثاني ال يختلف عن املركز 
ال�38، ليس يف وسعي فعل املزيد بعد ما قدمته يف امللعب«، علما 

بأن�ه احتل املرك�ز الرابع يف ترتي�ب الكرة الذهبية يف نس�ختها 
املاضية.وأك�د أن الفوز بالك�رة الذهبية م�ازال هدفه وأنه كل 
موسم س�يفعل »املس�تحيل ليقدم موس�ما أفضل مما قبله«.
وتاب�ع »الك�رة الذهبية بالنس�بة يل تذهب ملن يس�جل ويصنع 
األه�داف ويكون حارضا يف اللحظات الصعب�ة، إنها الكثري من 
األش�ياء وليس فقط الفوز بألقاب.. حس�نا لست أنا من يمنح 
الجائزة«.وأب�دى بنزيم�ا، رابع هداف تاريخ�ي يف ريال مدريد، 

فخره بالنادي امللكي ، مش�ريا إىل أن�ه وقت انضمامه للريال يف 
٢009 كان يخط�ط للبق�اء »15 أو ٢0 عام�ا والفوز باأللقاب 
ألن�ه أفضل ن�اد يف العالم«.م�ن ناحية أخرى تح�دث بنزيما يف 
املقابلة التي سيتم بث جزءها الثاني األحد املقبل، عن مواجهة 
باريس سان جريمان يف ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مشريا 
»كنا نتمنى مواجه�ة خصم آخر ولكننا مس�تعدون«.وأضاف 
»س�يكون م�ن املمي�ز اللعب أم�ام )مواطن�ه كيلي�ان( مبابي 

و)ليونيل( ميي أيضا، س�تكون مباراة جيدة«.وتحدث بنزيما 
عن انضمام ميي لباريس س�ان جريمان الصيف املايض قائال 
»يحت�اج وقت�ا للتأقلم«، م�ربزا أن من ينتقدون�ه »ال يفهمون 
ش�يئا« مؤك�دا »ال يمكننا انتق�اد ميي«.وعن تس�جيله 303 
أه�داف لري�ال مدريد واحتمالي�ة أن يصبح اله�داف التاريخي 
للملكي إذا استمر بهذه الوترية، قال بنزيما إن هذا هدف يمكن 

تحقيقه إذا فعل ما يجب عليه القيام به عىل أرض امللعب.

منتخب أوريب يطلب التعاقد مع جوارديوال
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقرير صحفي إنجلي�زي، أن منتخب�ا أوروبيا 
يس�تهدف التعاقد مع اإلس�باني بي�ب جوارديوال، 
املدير الفني ملانشس�ر سيتي، خالل الفرة املقبلة.
وكان جواردي�وال، ق�د آث�ار الج�دل قب�ل مب�اراة 
ساوثهامبتون األخرية حول مس�تقبله، وقال: »أنا 
لست جيًدا بما يكفي ألفكر يف أمور بعيدة، مستقبيل 
يعتم�د دائًم�ا ع�ىل النتائج، ل�ذا س�أخوض مباراة 
س�اوثهامبتون وأسرح قلياًل ثم أس�تمر يف العمل، 

ويف نهاية املوس�م س�نرى ما سيحدث«.وبحس�ب 
صحيف�ة »دييل م�ريور« الربيطانية، ف�إن االتحاد 
الهولندي لكرة القدم س�بق وأن ح�اول التعاقد مع 
جوارديوال يف وقٍت سابق لقيادة منتخب الطواحني، 
بينما أراد املدرب اإلسباني استكمال مسرية نجاحه 

مع األندية.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن الهولندي�ني يأمل�ون أن 
يقول بي�ب »نعم« هذه امل�رة، خصوصا بعدما أدىل 
بترصيحات س�ابقة، اعرف فيه�ا برغبته يف قيادة 
منتخ�ب وطني يوًما ما، حيث ق�ال نًصا: »أرغب يف 

تدري�ب بلد ما تناف�س عىل بطول�ة أوروبا 
أو كأس العال�م أو كوبا أمريكا«.وأش�ارت 
الصحيف�ة، إىل أن االتح�اد الهولندي يعمل 
بالفعل حالًيا لتمهي�د الطريق أمام وصول 
جواردي�وال، مس�تندة إىل محادث�ة س�ابقة 

أجراها جواردي�وال مع رونال�د كومان حول 
هذا املوضوع يف فيل�م وثائقي تحدثوا فيه عىل 
س�بيل املزاح، عن إمكانية تدري�ب هولندا مًعا، 
وحقيقة أن مدرس�ة جوارديوال تابعة ليوهان 

كرويف ستعمل عىل إقناعه.

لتحصني الالعبني.. اتفاق نادر 
بني ريال مدريد وبرشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

عىل وقع التنافس الش�ديد بني الناديني، 
توص�ل عمالقا الدوري اإلس�باني، ريال 
مدري�د وبرش�لونة، إىل اتف�اق ش�فهي 
فري�د من نوعه يهدف إىل تحصني العبي 
الفريقني من إغراءات االنتقال إىل اآلخر.

الرياضية  وكش�فت صحيفة »م�اركا« 
اإلس�بانية عن اتفاق »عدم اعتداء« غري 
مكت�وب جمع النادي�ني، ينص عىل منع 
كليهما من التفاوض مع أي العب يملك 

عقدا ساري املفعول مع النادي اآلخر.
وذكرت الصحيف�ة أن االتفاق املربم بني 
إدارت�ي الناديني س�يمنع أيضا أي العب 
من الفريقني من استخدام النادي اآلخر 
من أج�ل الضغط عىل نادي�ه، للحصول 

عىل عرض تجديد ضخم أو ما شابه.
وذك�رت تقارير صحفية مؤخرا أن ريال 
مدريد مهتم بضم مدافع برشلونة رونالد 

أراوخ�و، قب�ل أن ينف�ي رئي�س النادي 
امللك�ي فلورنتينو برييز ه�ذه التقارير، 

عىل خلفية االتفاق فيما يبدو.
لكن »ماركا« نوه�ت إىل أن اتفاق »عدم 
االعت�داء« ال يرسي ع�ىل الالعبني الذين 
انتهت عقوده�م مع النادي�ني، كما أنه 
ال يش�مل أيضا الالعبني من خارج ريال 

مدريد أو برشلونة.
ولف�ت املص�در ع�ىل س�بيل املث�ال، إىل 
تناف�س الناديني عىل ضم إيرلينغ هاالند 
من بوروس�يا دورتموند األملاني، وسعي 
كل منهما إىل إقصاء اآلخر عن الصفقة.

وال تن�ى جماه�ري الفريق�ني صفق�ة 
انتق�ال لوي�س فيغ�و من برش�لونة إىل 
ري�ال مدريد ع�ام ٢000، الت�ي أحدثت 
ضجة كبرية يف سوق االنتقاالت وسببت 
حساس�ية كب�رية بني أنص�ار الطرفني، 
الربتغ�ايل  النج�م  اته�ام  إىل  وصل�ت 

بالخيانة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

نجح نادي امليناء العراقي يف التعاقد مع املحرف الجزائري 
بالل تيزي بوعيل، ليعزز دفاعات السفانة يف مرحلة اإلياب 

من الدوري املمتاز، قادما من نادي وداد تلمسان.
ولم يكش�ف امليناء ع�ن تفاصيل وم�دة التعاقد مع العبه 
الجدي�د ال�ذي جاء بع�د أيام م�ن تويل أم�ني فيليب مهمة 
تدري�ب الفريق الب�رصي، خلفا للمدرب املس�تقيل هاتف 

شمران.
وكان�ت إدارة نادي امليناء العراقي ق�د تعاقدت مؤخرا مع 
العب الوسط أحمد محسن »أبو كريشة«، إضافة للمهاجم 

الشاب أسهر عيل.
يذك�ر أن فري�ق املين�اء يحتل املركز التاس�ع ع�رش )قبل 
األخري( يف جدول ترتيب الدوري العراقي املمتاز، برصيد 14 

نقطة، بعد انقضاء مرحلة الذهاب من املسابقة املحلية.
وكان املح�رف الجزائري بالل تيزي بوع�يل قد انتقل عرب 
صفقة مجانية من فريق شبيبة القبائل، إىل وداد تلمسان 

يف شهر سبتمرب/ أيلول من العام املايض.

بيان من سان جريمان بشأن دوناروما
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف باريس سان جريمان، رسمًيا، عن سبب 
غياب حارس�ه اإليطايل جيانلويجي دوناروما، 
عن مواجهة ريم�س، األحد، عىل ملعب حديقة 
األم�راء، ضم�ن مباري�ات الجول�ة ٢٢ للدوري 

الفرن�ي.وكان دوناروم�ا قد اش�تكى من آالم 
يف ربلة الس�اق خالل التدريبات األخرية.وأصدر 
الن�ادي الباري�س بياًن�ا، أوضح م�ن خالله أن 
الحارس اإليطايل س�يخضع لفحوصات جديدة 
خ�الل ال��48 س�اعة املقبلة، من أج�ل معرفة 
تط�ور حالته، وبناًء عليه، س�وف يب�دأ كيلور 

نافاس خ�الل مباراة الليلة.كم�ا يغيب الالعب 
الربازي�يل، نيمار دا س�يلفا، ولكن م�ن املتوقع 
الن�ادي  املباري�ات املقبل�ة م�ع  مش�اركته يف 
يف  جريم�ان  س�ان  باري�س  الباريي.ويأم�ل 
استعادة نيمار بكامل جاهزيته قبل مواجهتي 

ريال مدريد بدور ال�1٦ لدوري أبطال أوروبا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

هاالند يثري خماوف دورمتوند بغياب طويل
            المستقبل العراقي/ متابعة

املهاج�م  غي�اب  ح�ول  الش�كوك  تح�وم 
النرويج�ي إيرلين�ج هاالن�د، ع�ن مباريات 
بوروسيا دورتموند خالل الفرة املقبلة، بعد 
تعرضه إلصاب�ة أمام هوفنهايم، الس�بت، يف 

الدوري األملاني.
ونرشت صحيفة »س�بورت بيل�د« صورة 

لل�دويل النرويج�ي أثن�اء تواجده الي�وم بمقر 
تدريب�ات الن�ادي، حي�ث كان يرت�دي مالبس 
رياضي�ة بيض�اء، فيم�ا كان يحم�ل يف ي�ده 

اليمنى ورقة.
وب�دا أن ه�ذه الورق�ة ه�ي نتيج�ة الفحص 
الطب�ي الذي خضع ل�ه صاحب ال��٢1 عاما، 
الذي كان وجهه عابسا أثناء خروجه من مقر 

التدريبات.

وأش�ارت إىل وج�ود اش�تباه لتع�رض هاالند 
لتم�زق األلي�اف العضلي�ة باملق�رب )العضلة 
الضامة(، وهو ما ينذر باحتمالية غيابه لفرة 

تمتد إىل ٦ أسابيع.
وج�اءت إصاب�ة هاالن�د بعدم�ا س�جل هدف 
فريق�ه األول خ�الل ف�وزه ع�ىل هوفنهاي�م 
)3-٢(، ليواص�ل الضغط عىل باي�رن ميونخ، 

متصدر جدول ترتيب البوندسليجا.

احتاد الكرة ينتظر رد نظريه 
اللبناين بشأن أيمن حسني

املنتخبات العربية عىل أعتاب إنجاز تارخيي يف مونديال قطر
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سينام تدعم العنف واإلرهاب!العشائرية

اسعد عبد الله عبد علي

تتن�وع الروابط االجتماعية ب�ن افراد املجتمع عىل اس�اس ديني او 
قوم�ي او طائفي اضافة اىل العش�ائري، ومن ذلك تتكون املجتمعات 

املتكتلة ذات االنتماءات املتشابهة لتتفرع وصوالً للعائلة الواحدة.
ولك�ون املجتم�ع العراقي يمتاز بالطابع العش�ائري الذي رس�م لها 
التاري�خ أجم�ل الصور ودون له�ا املواقف املرشفة م�ن خالل دورها 
املس�اند يف ارس�اء دعائ�م مجتمعن�ا الوحدوي�ة ملا تمتلك�ه من قوة 
تأثري يف الجماعة باتب�اع ذات التقاليد واألعراف وكأنه منهاج درايس 
تثقيف�ي تس�ري عىل نهج�ه األجيال. بحي�ث اصبحت هذه العش�ائر 
الركيزة األساس�ية لالس�تقرار املجتمعي بما تمارسه من دور رقابي 
عىل ابناءها وعدم السماح لهم بمخالفة القوانن والتعليمات اي انها 
ُتساند الدولة وُتش�اركها يف عملية حفظ األمن واالستقرار ومحاربة 
الجريمة بش�تى انواعها. ال بل توحدت جميع العشائر العراقية بعيداً 
عن الطائفية او القومي�ة او الدينية ضد التحور االرهابي للعصابات 
االجرامي�ة، وقدم�وا التضحيات الجس�ام م�ن الدماء الطاه�رة حباً 
بالعراق وشعبه. ولكن بعض هذه العشائر تفتت وحدتها )نؤكد عىل 
بعضها( بس�بب األنانية وحب التس�لط واالنف�راد يف القرار مما ادى 
اىل تش�ظيها اىل مجاميع قليلة تدعي العشائرية مبتعدة عن العشرية 
األم، مما ادى اىل انتهاج الثقافة املش�وهة واتباعهم اس�اليب دخيلة 
ع�ىل مجتمعاتنا والتي اضعفت جانب الس�يطرة عىل الترصفات غري 
املنضبطة ألبناء هذا املجاميع وتحولها لسلوكيات محدثة ومدسوسة 
ومس�مومة ووضعت للحق عنوان كبري اس�مه الباطل، وزينت صور 

الباطل وجعلتها هي األساس يف التعامالت مع األخرين.
فكثرياً ما نسمع عن حوادث اجرامية متنوعة ومتعددة وعند القبض 
عىل مرتكبيه�ا يهرع ابناء هذه املجاميع اىل ممارس�ة الضغوط من 
خالل الرتغيب والرتهيب عىل اهل املجنى عليهم للتنازل عن املجرم ال 
ب�ل قد تمتد اىل تهديد القائمن ع�ىل التحقيق بهذه القضايا من اجل 
حرف مسار الحقيقة عن جادة صوابها، وهذا ما يؤدي اىل االستهتار 

املستقبيل وتشجيع واضح عىل العنف املجتمعي.
وبالعكس نجدهم يس�تخدمون اس�اليب بش�عة وعنيفة بما ُيسمى 
الدكة العش�ائرية يف ابس�ط األمور التي تقع مع احد ابنائهم وفرض 
مبال�غ خيالية كفصل عن ذل�ك. وقد يعتقد بعضه�م انهم اقوى من 
القانون، ومما ال ش�ك فيه ان�ه اعتقاد خاطئ، مبن�ي عىل تصورات 
وهمي�ة، ألن ام�ن املواط�ن حق من حقوق�ه الذي اقره له الدس�تور 
واعط�ى مس�ؤولية صيانت�ه للدول�ة والت�ي م�ن املمكن ان تس�مح 
للمجتمع بمشاركتها به عىل اساس انها مسؤولية مشرتكة يتسابق 
عليه�ا الجميع للمس�اهمة يف االس�تقرار األمني وبم�ا ُيحقق األمن 

املجتمعي املستدام.

اح�د اهم منجزات القرن املايض هو صناعة الس�ينما، بما تمثله من 
ثق�ل ثق�ايف وفني واقتصادي، بل ووس�يلة للتعبري ع�ن الرأي وطرح 
األفكار، وقد تأثرت صناعة السينما بعالم السياسة كثرياً، ان السينما 
اليوم مجال ثقايف انس�اني مهم ال يمكن الغاءه او التغافل عنه، لكن 
مث�ل أي مجال معريف ثقايف فيه االيجاب وفيه الس�لب، واليوم احاول 
ان انب�ه القارئ اىل حالة اس�توقفتني واثارت تعجبي، لقد ش�اهدت 
فلما مرصيا يعود انتاجه لعام 2004 باس�م تيتو، والفيلم من بطولة 
احمد الس�قا يتحدث عن ش�خصيته “تيتو” وهو مجرم، لص، قاتل، 

مخادع، ومزور.
هذا املجرم املنحرف يفعل أي يشء يف سبيل الحياة الرغيدة وديمومتها، 
ويرسد لنا الفلم قصة معاناته وكيفي�ة تنفيذه لعملياته اإلجرامية، 
ويس�حب املتلق�ي اىل التعاطف مع مجرم من حي�ث ال يدري! وهكذا 
تعاطف تزرعه الس�ينما بداخل املتلقي! فيصبح املتابع للفيلم يتمنى 
ان ينجو املجرم تيتو من الرشطة! وان ال يتم القبض عليه! بل يتمنى 
املتاب�ع وبش�كل ال ارادي ان ينت�رص املجرم عىل القان�ون! وان يعود 
لعملياته وينجح م�ن جريمة اىل أخرى. يف نهاية الفلم يصيب الحزن 
كل من تابع الفيلم، بسبب موت البطل عىل يد الرشطة! حيث يصبح 
املتاب�ع يتمنى ان ينجو املج�رم حتى من العقاب اإلله�ي، وان يبقى 
خالدا ال يصله املوت، كي يستمر يف تأدية رسالته اإلجرامية. بعد نهاية 
الفل�م توقفت يف تس�اؤل عن الخبث الس�ينمائي، والقدرة املخيفة يف 
جعل املشاهد يتعاطف مع مجرم، وخطورة هذا الفن يف خلق قناعات 
مقلوبة، وس�ؤال: هل هناك منهج وغاي�ة وراء انتاج هكذا افالم؟ ام 
مجرد صدفة ليس اال؟! من الواضح ان هنالك جهات مس�ترتة وذات 
مال كثري، هي بالحقيقة من تدير دفة السفينة السينمائية يف العالم 
ويف البل�دان العربية، لخلق قيم وقناعات حس�ب ما يريده اهل املال. 
عندم�ا نح�اول ان ننقد الفل�م نجده يرك�ز عىل الجوان�ب االيجابية 
للمج�رم )تيتو(، مثل وفاءه ألصدقائه، واعتزازه بنفس�ه، والتزامه 
بكلمته، فرييد ان يقول الفلم ان كل إنس�ان يمكن له ان يحتوى عىل 
جوانب ايجابية وس�لبية، ومهما كان مجرما فان�ه بالتأكيد باألخري 
ه�و إنس�ان وم�ا أصب�ح مجرم�ا اال بفع�ل الظ�روف والضغوطات 
الداخلي�ة والخارجي�ة، لكن الفيل�م يمر برسعة عىل النقاط الس�يئة 
للبطل ويتوق�ف كثريا عند النقاط اإليجابي�ة، وهنا تربز خربة صناع 
املحتوى، كي يكس�ب املش�اهد اىل جانب البطل.. إم�ا الدرس فهو ان 
الكل يولدون أبرياء، لكن البيئة والظروف والعامل االقتصادي وشكل 
الدولة )اس�تبدادي أو ديمقراطي( هي من تتوىل صناعتهم بالش�كل 
الذي نراه يف الكرب، فاملجرم هو نتيجة لعدة ظروف اجتمعت وجعلت 

منه مجرما، وهذا صحيح بنسبة كبرية.

كشفت مفوضة الصحة العامة يف مدينة شيكاغو األمريكية أليسون أروادي 
أن أحد أهم األعراض الذي قد يكون دليال عىل اإلصابة بمتحور »أوميكرون« 

حتى قبل إجراء االختبارات الطبية هو التهاب الحلق.
وقال�ت يف مقابلة مع قناة »إن ب�ي يس«: »الحظنا بالتأكيد أن التهاب الحلق 

هو عالمة تنبؤ باإلصابة )بمتحور أوميكرون(«.
وحث�ت أروادي امل�رىض الذي�ن يعانون من أع�راض األنفلون�زا والزكام عىل 
اف�رتاض أنهم أصيبوا بفريوس كورون�ا، إىل أن يظهر االختبار الطبي خالف 

ذلك.
ب�دوره قال املخت�ص الرويس يف مج�ال املناعة، فالديم�ري بوليبوك، يف وقت 
س�ابق إن األعراض املميزة لس�اللة أوميكرون لفريوس كورونا هي التهاب 

الحلق الشديد واحتقان األنف والسعال الجاف.

هذا العارض يدل عىل إصابتك
 بمتحور »أوميكرون«؟

كش�ف الرئي�س التنفيذي لرشكة فاي�زر ألربت بورال ، أن التطعيم الس�نوي 
بلق�اح مضاد لف�ريوس كورونا س�يكون أفضل من الحص�ول عىل جرعات 

تنشيطية متكررة ملكافحة الجائحة.
وأثبت لقاح فايزر - بيونتك املضاد لكوفيد-19 أنه فعال ضد املرض الش�ديد 
والوفاة يف حالة اإلصابة بمتحور أوميكرون شديد العدوى لكنه أقل فعالية يف 
منع العدوى. ومع تصاعد اإلصابات توس�عت بعض الدول يف برامج جرعات 
كوفيد-19 التنشيطية أو قلصت الفرتات بن الجرعات يف الوقت الذي تسارع 

فيه الحكومات لتعزيز الحماية ملواطنيها.
ويف مقابل�ة م�ع قناة إن12 نيوز اإلرسائيلية س�ئل بورال عم�ا إذا كان يؤيد 
جرعات تنشيطية كل أربعة إىل خمسة أشهر عىل أساس دوري فأجاب »هذا 
ل�ن يكون س�يناريو جي�دا. ما آمل في�ه أن يكون لدينا لق�اح تتلقاه مرة يف 
العام«.  وأضاف »مرة يف العام، هذا أسهل يف مجال إقناع الناس بأن يفعلوه. 

أسهل عىل الناس أن يتذكروه«.

فايزر: أخذ لقاح كورونا سنويا أفضل
 من تلقي جرعات معززة

نقابة الصحفيني ختتتم الدورة التدريبية اخلاصة بـ)السالمة الصحفية(
 أختتمت نقابة الصحفين العراقين، 
امس األحد، الدورة التدريبية الخاصة 
ب�) الس�المة الصحفي�ة( التي اقيمت 
بالتعاون مع االتحاد الدويل للصحفين 
بحض�ور نقيب الصحفي�ن العراقين 
مؤيد الآلمي. وذك�رت النقابة يف بيان 
ان » س�مري الس�عد امل�درب ال�دويل يف 
السالمة الصحفية اكد يف اليوم الثاني 
من الدورة املهنية التي أستمرت يومن 
أهمي�ة تقيي�م املخاط�ر الت�ي تواجه 
اإلعالم�ي أو الصحفي أواملصور خالل 
العم�ل يف امليدان، ووض�ع خطة عمل 
للتقلي�ل من تلك املخاطر«، مش�رياً إىل 

»نم�وذج التهديد عند تقييم املخاطر وعملية 
االحاطة ملواجهة التهديدات الجديدة، وفوائد 
نم�وذج التهدي�دات، باالضاف�ة اىل املخاط�ر 
الجنائية وفؤائدها واملؤسسات التي تعرضت 

لألستهداف جراء ما تنرشته«. وأشارت هبة 
حس�ن املدربة الدولية يف السالمة الصحفية 
اىل »موض�وع تقيي�م املخاط�ر الت�ي تواجه 
اإلعالم�ي أو الصحفي أواملصور خالل العمل 
يف امليدان، و فئات الخطر التي تواجه الزمالء 

خالل العمل وأسرتاتيجات التعامل مع 
املخاطر فضالً عن املخاطر الش�ائعة 
التي يواجهه�ا الصحفيون يف امليدان، 
موضح�ة أهمية التخطي�ط للطوارئ 

والتدابري املضادة للمخاطر«.
ب�دوره، أش�ار املدرب ال�دويل منترص 
الشوكة إىل التهديدات الرقمية الشائعة 
التي تواجه الصحفي�ن خالل العمل، 
الضارة  للربامج  املض�ادة  واالجراءات 
وتأم�ن االتص�االت وس�المة مواقع 
التواصل االجتماعي والجوانب املتعلقة 

بخصوصية الهواتف املحمولة.
وكان�ت نقاب�ة الصحفي�ن العراقين 
قد أفتتحت، أمس الس�بت، الدورة التدريبية 
الخاصة ب�) الس�المة الصحفي�ة( بالتعاون 
م�ع االتحاد الدويل للصحفي�ن بحضور عدد 

من اعضاء مجلس النقابة.

فتح�ت الرشط�ة األيرلندي�ة تحقيق�ا يف تقارير حول 
حمل جثمان متوىف إىل مكتب بريد يف محاولة لتحصيل 
معاش�ه التقاعدي. وقال�ت صحيفة »آي�رش تايمز« 
إن ش�خصن حمال جثة رجل يبدو أنه يف الس�تينيات 
من عم�ره إىل مكت�ب الربي�د يف بلدة كارل�و. وعندما 

اس�تجوبهما املوظفون، الذا بالف�رار تاركن خلفهما 
األيرلندي�ة، غ�اردا  الرشط�ة  تعل�ن  الجثم�ان. ول�م 
سيوتش�انا، تفاصيل القضية لكنها قالت إنها تجري 
تحقيق�ا يف الظ�روف الخاص�ة ب�� »وفاة غ�ري مربرة 
لرج�ل مس�ن« يف منطقة كارلو. كم�ا أعلنت الرشطة 

أنها س�تقوم بترشي�ح الجث�ة لتحديد س�بب الوفاة. 
وذك�رت صحيفة آيرش تايم�ز أن أحد الرجلن حرض 
لالستفسار عن تحصيل معاش شخص ما وقيل له إن 
املس�تلم يجب أن يكون حارضا. وذكرت الصحيفة أنه 
عاد بمساعدة أحد رفاقه ومعه جثة صاحب املعاش.

حيمالن جثته ملكتب الربيد الستالم معاشه التقاعدي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

تيمنًا بحلول ذكرى والدة سيدة نساء العاملني فاطمة الزهراء »عليها السالم«..  إفتتاح أول جامعة من نوعها يف العراق
 تيمنا بحلول ذكرى والدة س�يدة نس�اء 
العاملن فاطمة الزهراء )عليها السالم(، 
ش�هدت مدين�ة كرب�الء املقدس�ة امس 
األحد، مراسيم االفتتاح الرسمي لجامعة 
الزهراء )عليها السالم( للبنات األوىل من 

نوعها يف العراق.
الحس�ينية  العتب�ة  بي�ان  وبحس�ب 
املقدية، ان :«مراس�يم االفتتاح ش�هدت 
حضور ممث�ل املرجعية الديني�ة العليا، 
واملت�ويل الرشع�ي للعتب�ة الش�يخ عبد 
امله�دي الكربالئي واألمن الع�ام للعتبة 
رش�يد  حس�ن  املقدس�ة  الحس�ينية 
العبايجي، وبمش�اركة فعاليات رسمية 
ودينية وأكاديمي�ة ومن مختلف رشائح 

املجتمع«.
وق�ال الش�يخ الكربالئ�ي يف كلمت�ه، إن 
»هدفن�ا جعل الطال�ب العراقي يتعلم يف 
جامعاته العراقي�ة االصيلة، وأن يفتخر 

بأنه تخرج من جامعات عراقية«.
وأض�اف »هدفن�ا أن نقول ب�أن العراق 
اليق�ل ق�درة وال كف��اءة ع�ن ب��قية 
الدول يف أن ينش�ئ املستش�في�����ات 
الح����ديثة، والجام���عات الراق��ية، 

واملدارس النموذجية«. 
وأوضح أن »غايتن�ا بأن يفتخر املواطن 
حينم�ا  العراق�ي  واملس�ؤول  العراق�ي 
ي�زوره األجان�ب، حي�ث لو توف�رت له 
الظ�روف فان لدي�ه القدرة بأن ينش�ئ 

افض�ل املؤسس�ات التعليمي�ة«. وأك�د 
»لي�س من نيتن�ا أو قصدنا ب�أن نزاحم 
مؤسس�ات الدولة الصحية أو التعليمية 
أو الخدمي�ة، ب�ل هدفنا أن نك�ون عونا 

وظهريا ملؤسسات الدولة واملجتمع«.

إىل ذل�ك، قال وكي�ل وزارة التعليم العايل 
للش�ؤون العلمي�ة ياس�ن العيثاوي يف 
كلمته، إنه »من دواعي رسوري أن اقف 
هنا يف مدينة الش�هادة، مدين�ة الوفاء، 
لنستذكر ما قدمه س�يد الشهداء )عليه 

الس�الم( الذي هو نرباس للعطاء لتكون 
ه�ذه العتب�ة معط�اء للعل�م، ومنصة 

للمعرفة«.
وأوضح »دأبت العتبة الحس�ينية عىل أن 
يكون توجهاتها ليست ارشادية ودينية 

فق�ط بل تصب يف خدمة املجتمع والعلم 
أيض�ا ». وأضاف أن »ه�ذا الرصح الذي 
نق�ف عن�ده اليوم ما ه�و اال نتاج مهم 
من هذه املخرجات ذات السرية واملسرية 

العطرة التي نتمنى أن ترى النور«.

أن تك�ون ه�ذه  وتاب�ع »نح�ن نأم�ل 
الجامع�ة فاتحة خ�ري لجامعات أخرى 
به�ذه املس�توى حي�ث أن الرصان�ة ال 
تتحقق م�ن دون بنى تحتية ومختربات 

وأساتذة ذو كفاءة عالية«.
وأش�ار اىل أن »العتب�ة الحس�ينية بدأت 
ه�ذه  نج�د  والي�وم  نوعي�ة،  بكلي�ات 
الجامعة التي القت ثقال ومسؤولية عىل 
عاتق العاملن فيها بسبب ما حملته من 
أس�م ». يذكر أن جامعة الزهراء )عليها 
الس�الم( للبن�ات تابع�ة لقس�م التعليم 
الجامعي، يف العتبة الحسينية املقدسة، 
وق�د حصلت ع�ىل االع�رتاف الرس�مي 
م�ن قب�ل وزارة التعليم الع�ايل والبحث 
العلمي عام )2018(، وتم انجازها وفق 
تصامي�م ه�ي مزيج بن عب�ق حضارة 
امل�ايض والتقني�ات الحديثة، بمس�احة 
ال�ف م�رت مرب�ع، وتض�م )40(   )50(
قاعة دراس�ية، و)26( مختربا علميا، و 
مخت�ربان للبحث العلم�ي، باالضافة اىل 
املباني االدارية، واالق���س�ام الداخلية 
التي تتكون م�ن )3( بنايات، لكل بناية 

)4( طوابق.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


