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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رفض�ت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، أم�س 
الثالث�اء، الطعن بدس�تورية انتخاب رئاس�ة 
الربمل�ان ممه�دة بذل�ك الطريق ام�ام انعقاد 
جلس�ات الربملان الختيار رئي�ي الجمهورية 

والحكومة.
وأق�رت املحكمة العليا خالل، جلس�ة خاصة 
للنظ�ر يف الطع�ن املقدم م�ن النائبني باس�م 
الخش�ان ومحمود املش�هداني رئيس الس�ن 
للجلسة االوىل للربملان التي انعقدت يف التاسع 
م�ن الش�هر الحايل وش�هدت انتخ�اب محمد 
الحلبويس لوالي�ة ثانية والقي�ادي يف التياري 
الص�دري حاكم الزاميل نائب�ا أوال له والنائب 
عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان 

عبد الله نائبا ثانيا.
وج�اء يف ق�رار املحكم�ة ان االج�راءات التي 
اتبعت يف الجلسة االوىل ورئاسة النائب الثاني 
للمشهداني لها بعد نقله اىل املستشفى كانت 

دستورية.
واكدت رفض دع�وى النائبني يف عدم رشعية 
انتخاب رئاس�ة الربملان وق�ررت الغاء أمرها 
الوالئي الس�ابق بإيقاف مهام رئاسة الربملان 
مصاري�ف  املدعي�ني  بتحمي�ل  قض�ت  كم�ا 

الدعوى.
وقبي�ل صدور حكمها، اس�تمعت املحكمة اىل 
افادات جديدة للنائب باس�م الخش�ان قرص 
»يس دي« ع�ن مجري�ات الجلس�ة الربملاني�ة 
االوىل كما اس�تمعت اىل ممث�ل النائب محمود 
محمود املشهداني رئيس السن لتلك الجلسة.
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التخطيط تؤرش ارتفاعًا 
بمعـدل التضـخـم الشهـري 

والسنوي يف العراق

البنك املركزي: مبادراتنا 
يف اجلنوب انعكست إجيابًا 

عىل االقتصاد

النزاهة تطعن بقرار احلكم
 عىل وكيل وزارة اإلعامر السابق 

يف قضية نازحي كركوك

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مسؤول أممي أن هناك »خطة طوارئ« قيد اإلعداد من 
قبل املنظمة الدولية ملواجه�ة أي تفاقم لألزمة األوكرانية. 
وقال ماثيو سولتمارش، املتحدث باسم املفوضية السامية 
لألمم املتحدة لش�ؤون الالجئ�ني، إن املفوضية تتابع تطور 
األح�داث ع�ن كث�ب، مضيفا: »ندع�و جميع األط�راف إىل 
الهدوء وتسوية الخالفات. ونخوض محادثات مع رشكائنا 
ح�ول خطط عمل طارئة ملواجهة ح�االت مفاجئة. ولدينا 
إمكانية تقديم اإلمدادات عند الرضورة«. وتخوض روس�يا 
محادث�ات مع الوالي�ات املتحدة وحلفائه�ا ترص فيها عىل 

رضورة تقديم ضمانات ملزم�ة قانونا لها من قبل الناتو، 
بما يف ذلك عرب تعهد الحلف بالتخيل عن أي تمدد إىل الرشق، 
وإبعاد أس�لحة هجومية من الحدود الروس�ية. من جهتها 
تدعي الدول الغربية أن الهدف من املناقشة هو منع »الغزو 
الرويس ألوكرانيا«. وي�وم الجمعة املايض، أكد األمني العام 
لألم�م املتحدة أنتوتيو غوترييش اقتناع�ه بأن أي »غزو أو 
توغ�ل عس�كري رويس يف أوكرانيا لن يحص�ل«، معربا عن 
أمل�ه بالتوص�ل إىل حل دبلوم�ايس لألزم�ة. وكان املتحدث 
باس�م الكرملني دميرتي بيس�كوف أكد س�ابقا أن املزاعم 
حول خطط لدى روسيا ل� »اجتياح أوكرانيا« ليست سوى 

ادعاءات ال أساس لها، وهدفها هو تصعيد الوضع.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكد القائ�د العام للقوات املس�لحة رئيس 
الكاظم�ي،  ال�وزراء مصطف�ى  مجل�س 
الثالث�اء، ان مح�اوالت اإلره�اب س�تبوء 
بالفش�ل ولن يكون لهم م�أوى، موضحاً 
ان أزم�ة الكهرباء بس�بب الطق�س وقلّة 
التوري�د م�ن قب�ل إيران�ي للغ�از، وهذه 

واحدة من الرتاكمات السابقة.   
وذك�ر املكتب اإلعالمي ملجل�س الوزراء يف 
بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، ان »رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي يف جلسة مجلس الوزراء اليوم، 

ق�دم التع�ازي مج�ددا إىل ذوي الش�هداء 
األبطال الذي�ن ارتقوا خالل األيام املاضية 
أثناء دفاعهم عن الوطن وش�عبه، وأثناء 
الداع�ي  اإلره�اب  ملح�اوالت  تصديه�م 

املستمرة لزعزعة األمن واالستقرار«.  
واض�اف الكاظمي »أق�ول لإلرهابيني: إن 
محاوالتكم س�تبوء بالفش�ل ول�ن يكون 
لكم مأوى، وإن الغ�در لن يصنع انتصاراً 
ولدينا رج�ال أذاقوك�م م�ّر الهزيمة وما 
زالوا، وس�يكررون مالحمهم خالل األيام 
املقبلة«.  واش�ار اىل ان »املعركة مستمرة 
مع اإلرهاب، وس�وف لن يجد اإلرهابيون 
خارج�ه،  أو  الع�راق  يف  يأويه�م  مكان�اً 

وس�نتعاون جميعاً كعراقيني مع أصدقاء 
العراق ملالحقة اإلرهابيني يف كل مكان«.  

وتاب�ع »مثلم�ا نجحن�ا يف تحري�ر مدننا، 
س�ننجح بعون الله يف القضاء نهائياً عىل 
الجماع�ات اإلرهابي�ة، ونخ�وض يومي�اً 
معارك م�ع الجماعات اإلرهابي�ة، وقتلنا 
الكث�ري منه�م يف الطارمي�ة، ويف مناط�ق 

أخرى بالعراق«.  
ولف�ت الكاظمي »أق�ول لقواتن�ا األمنية 
البطلة: يجب أن نكون مستعدين للتحدي 
الجماعات اإلرهابي�ة، ويجب  ومواجه�ة 
االلت�زام  ع�رب  والح�ذر  الحيط�ة  اتخ�اذ 
بالتعليمات«.  وبني أنه »مع حادثة دياىل، 

لألسف رأينا من يحاول أن يخوض بدماء 
العراقيني، وهناك من حاول أن يقدم دعماً 
معنوياً للع�دو من حي�ث ال يعلم، وهناك 
من س�اهم بب�ث اإلش�اعات ع�ن انهيار 

قواتنا األمنية البطلة«.  
وذكر الكاظمي »الجميع بجهوزية قواتنا 
األمنية التي س�بق أن قدم�ت التضحيات 
من أجل الع�راق، وهي مس�تمرة بتقديم 
التضحي�ات؛ من أج�ل مس�تقبل العراق، 
ومن املؤس�ف أن نرى يف السوشيال ميديا 
أزم�ة أخالقي�ة، وهناك من يتهم جيش�نا 

البطل، ويطعن يف رشفه العسكري«.
التفاصيل ص2
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توقعات بإقرار »ميزانية كبرية« لعام 2022
     بغداد / المستقبل العراقي 

توقع الخبري املايل صالح نوري، أمس الثالثاء، بميزانية كبرية 
للعراق يف املوازنة االتحادية لعام 2022.

وقال نوري، »نتوقع ان موازنة العام 2022 ستكون اكرب من 
العام املايض وذل�ك لوجود نفقات حاكمة اهمها االمنية بعد 

املستجدات االمنية االخرية يف البالد«.
واوض�ح أن »موازن�ة 202١ تضمن�ت بع�ض االس�تقرار يف 
الوض�ع االمن�ي واالقتص�ادي«، متوقع�اً ان »يك�ون هنالك 
رفع لس�قوف بعض املبالغ للنفقات الرضورية وعىل رأسها 

الجانب األمني«.
واكد نوري، انه »لن يكن هنالك اي تغيري او تعديل عىل سعر 

رصف الدوالر«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

رفض�ت املحكم�ة االتحادي�ة العليا، أم�س الثالثاء، 
الطعن بدس�تورية انتخاب رئاس�ة الربمل�ان ممهدة 
بذلك الطري�ق امام انعقاد جلس�ات الربملان الختيار 

رئييس الجمهورية والحكومة.
وأقرت املحكمة العليا خالل، جلس�ة خاصة للنظر يف 
الطعن املقدم من النائبني باس�م الخش�ان ومحمود 
املش�هداني رئيس السن للجلس�ة االوىل للربملان التي 
انعقدت يف التاسع من الشهر الحايل وشهدت انتخاب 
محم�د الحلب�ويس لوالية ثانية والقي�ادي يف التياري 
الص�دري حاك�م الزام�ي نائب�ا أوال ل�ه والنائب عن 
الحزب الديمقراطي الكردس�تاني شاخوان عبد الله 

نائبا ثانيا.
وجاء يف ق�رار املحكمة ان االج�راءات التي اتبعت يف 
الجلسة االوىل ورئاسة النائب الثاني للمشهداني لها 

بعد نقله اىل املستشفى كانت دستورية.
واكدت رفض دعوى النائبني يف عدم رشعية انتخاب 
رئاس�ة الربملان وقررت الغاء أمرها الوالئي الس�ابق 
بإيق�اف مهام رئاس�ة الربملان كما قض�ت بتحميل 

املدعيني مصاريف الدعوى.
وقبيل صدور حكمها، اس�تمعت املحكمة اىل افادات 
جديدة للنائب باس�م الخش�ان قرص »يس دي« عن 
مجري�ات الجلس�ة الربملانية االوىل كما اس�تمعت اىل 
ممثل النائب محمود محمود املشهداني رئيس السن 
لتلك الجلسة اضافة اىل اطالعها عىل تقرير ملستشفى 
ابن س�يناء حول الحالة الصحية للمش�هداني يشري 
اىل ان�ه بعد اج�راء الفحص الطبي له اث�ر نقله اليها 
وفحصه ان وعيه مش�وش، لكن حالته مستقرة وال 

تخلو من املضاعفات املستقبلية.
ويف أول تعلي�ق ل�ه ع�ىل حك�م املحكم�ة االتحادية، 
اكد زعي�م التيار الص�دري مقتدى الص�در الفائز يف 

االنتخابات امليض بتشكيل حكومة االغلبية.
وق�ال الصدر يف تغريدة عىل تويرت، »مرة اخرى يثبت 
القضاء العراقي نزاهته واستقالليته وعدم رضوخه 
للضغوطات السياس�ية.. فشكرا لله وشكرا للقضاء 

العراقي فبهذه املواقف تبنى األوطان«.
واض�اف »نح�ن ماضون بتش�كيل حكوم�ة أغلبية 

وطنية وبابنا مازال مفتوحا امام من مازلنا نحس�ن 
الظ�ن بهم.. وس�يبقى الجميع اخوانن�ا وان اتخذوا 
املعارض�ة او املقاطع�ة م�ا داموا لالصالح يس�عون 

ولهيبة العراق يعملون«.
وخت�م الص�در تغريدت�ه بالق�ول »كال للتبعية وكال 
للعنف وكال لخرق القانون.. والسالم عىل أهل السالم 

ورحمه الله وبركاته«.
وكان�ت املحكم�ة قد اجل�ت االربعاء امل�ايض الحكم 
يف الطع�ن بانتخاب رئاس�ة مجلس الن�واب اىل حيث 
عقدت جلس�ة خاصة للنظ�ر يف دعويتني قضائيتني 
تقدم بهما اىل املحكمة النائب املس�تقل باسم خشان 
والنائ�ب محمود املش�هداني رئيس الس�ن الذي قاد 
اول جلس�ة للربمل�ان يف دورته الترشيعية الخامس�ة 
والتي عقدت يف التاسع من الشهر الحايل حيث طعنا 
بالجلسة بذريعة انها قد شهدت مخالفات دستورية 

واخرى للنظام الداخي ملجلس النواب.
وكان�ت املحكم�ة قد اجل�ت االربعاء امل�ايض الحكم 
يف الطع�ن بانتخ�اب رئاس�ة مجلس الن�واب، حيث 

عقدت جلس�ة خاصة للنظ�ر يف دعويتني قضائيتني 
تقدم بهما اىل املحكمة النائب املس�تقل باسم خشان 
والنائ�ب محمود املش�هداني رئيس الس�ن الذي قاد 
اول جلس�ة للربمل�ان يف دورته الترشيعية الخامس�ة 
والتي عقدت يف التاسع من الشهر الحايل حيث طعنا 
بالجلسة بذريعة انها قد شهدت مخالفات دستورية 

واخرى للنظام الداخي ملجلس النواب.
إىل ذل�ك، أجلت املحكم�ة االتحادية النظ�ر بدعوتني 
قضائيت�ني رفعهم�ا النائب�ني يف االط�ار التنس�يقي 
للمطالبة بإع�الن الكتلة الربملاني�ة االكرب التي يحق 

لها ترشيح رئيس الحكومة املقبلة. 
وحددت املحكمة موعد املرافعة يف الدعويني املقدمتني 
من عضوي مجل�س النواب عالي�ة نصيف وعطوان 
الس�يد حس�ن بخص�وص املطالب�ة باع�الن الكتلة 
النيابية االكثر عدداً( وبطالن جلس�ة مجلس النواب 
التي عقدت يف التاسع من كانون الثاني الحايل والتي 

شهدت انتخاب هيئة رئاسة الربملان.
واوضح�ت املحكم�ة ان�ه »بعد تب�ادل الدف�وع بني 

الطرف�ني املتداعيني فق�د قررت تحديد ي�وم الثالثاء 
االول م�ن ش�باط املقب�ل موع�داً للجلس�ة الثاني�ة 

الستكمال املرافعات يف الدعويني« .
وكان االط�ار التنس�يقي ق�د ق�دم اىل رئيس الس�ن 
للجلس�ة االوىل للربملان يف التاس�ع من الشهر الحايل 
طلب�ا العتم�اده الكتل�ة الربملاني�ة االك�رب مرفق�ا 

بتوقيعات 89 نائبا قال انهم ينتمون اليه .
وكانت املحكم�ة االتحادية قد أوقفت يف الثالث عرش 
من الش�هر الحايل عمل رئاسة الربملان واصدرت أمرا 
والئيا بذلك اثر اس�تالمها دعويت�ني قضائيتني تقدم 
بها اىل املحكمة النائبني خشان واملشهداني الذي قاد 
اول جلس�ة للربمل�ان يف دورته الترشيعية الخامس�ة 
والتي عقدت يف التاسع من الشهر الحايل حيث طعنا 
بدستورية وقانونية الجلسة بذريعة انها قد شهدت 
مخالفات دس�تورية واخرى للنظام الداخي ملجلس 

النواب.
ولك�ن املحكمة اوضح�ت إن »االمر الوالئ�ي ال يؤثر 
ع�ىل رسي�ان امل�دد الدس�تورية بخص�وص اكم�ال 
بقي�ة االس�تحقاقات الدس�تورية واملتمثل�ة باملوعد 
االق�ى النتخاب رئي�س الجمهوري�ة يف الثامن من 
الش�هر املقب�ل وم�ا يليها م�ن اج�راءات بخصوص 
تكليف مرش�ح الكتلة النيابية االكثر عددا لتش�كيل 
الحكومة اذ ان اهذه املدد الدستورية واالستحقاقات 
الدس�تورية تتاثر يف حالة واحدة فقط فيما اذا صدر 
ق�رار نهائي بالغ�اء اجراءات جلس�ة مجلس النواب 
تل�ك وهذا االمر ل�م يحصل اىل االن وس�وف ينظر به 
يف جلس�ات املرافعة بحضور الطرفني املتداعني حال 
اكم�ال اج�راءات تبلي�غ املدع�ى علي�ه )الحلبويس( 

اضافة اىل وظيفته«.
وبحسب مجلس القضاء االعىل فان االمر الوالئي هو 
األمر الذي تصدره املحكمة بناًء عىل طلب دون تبليغ 
الط�رف االخر وهو ق�رار وقتي يص�دره القايض يف 
االحوال املنصوص عليه�ا يف القانون ويجوز العدول 

عنه او تعديله كال او جزءا من القايض ذاته.
وجاءت ه�ذه التط�ورات عىل خلفية توتر س�يايس 
مس�تمر منذ االنتخابات التي تص�ّدر نتائجها التيار 
الص�دري بزعامة مقتدى الصدر فيما نّددت األحزاب 

واملجموعات املدعومة من إيران بهذه النتيجة.

البيت التشريعي خارج »األمر الوالئي«.. وسباق مع الزمن لتسمية رئيسي اجلمهورية والوزراء

القضاء يقر بدستورية جلسة الربملان: تأجيل النظر بـ »الكتلة األكرب«
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د القائ�د العام للق�وات املس�لحة رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثالثاء، 
ان محاوالت اإلرهاب س�تبوء بالفش�ل ولن 
يكون لهم مأوى، موضحاً ان أزمة الكهرباء 
بس�بب الطق�س وقلّ�ة التوري�د م�ن قب�ل 
إيراني للغ�از، وهذه واحدة م�ن الرتاكمات 

السابقة.   
وذكر املكتب اإلعالمي ملجلس الوزراء يف بيان، 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ان 

»رئي�س مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
يف جلسة مجلس الوزراء اليوم، قدم التعازي 
الذي�ن  األبط�ال  الش�هداء  إىل ذوي  مج�ددا 
ارتقوا خالل األيام املاضية أثناء دفاعهم عن 
الوط�ن وش�عبه، وأثناء تصديه�م ملحاوالت 
اإلرهاب الداع�ي املس�تمرة لزعزعة األمن 

واالستقرار«.  
واض�اف الكاظم�ي »أق�ول لإلرهابي�ني: إن 
محاوالتك�م س�تبوء بالفش�ل ول�ن يك�ون 
لكم م�أوى، وإن الغ�در لن يصن�ع انتصاراً 
ولدين�ا رجال أذاقوكم مّر الهزيمة وما زالوا، 

وسيكررون مالحمهم خالل األيام املقبلة«.  
واشار اىل ان »املعركة مستمرة مع اإلرهاب، 
وس�وف لن يجد اإلرهابيون مكان�اً يأويهم 
يف الع�راق أو خارج�ه، وس�نتعاون جميع�اً 
كعراقي�ني م�ع أصدق�اء الع�راق ملالحق�ة 

اإلرهابيني يف كل مكان«.  
وتاب�ع »مثلم�ا نجحن�ا يف تحري�ر مدنن�ا، 
س�ننجح بعون الل�ه يف القض�اء نهائياً عىل 
الجماعات اإلرهابية، ونخوض يومياً معارك 
مع الجماعات اإلرهابية، وقتلنا الكثري منهم 

يف الطارمية، ويف مناطق أخرى بالعراق«.  

ولف�ت الكاظم�ي »أق�ول لقواتن�ا األمني�ة 
البطل�ة: يجب أن نكون مس�تعدين للتحدي 
ومواجهة الجماعات اإلرهابية، ويجب اتخاذ 

الحيطة والحذر عرب االلتزام بالتعليمات«.  
وب�ني أنه »م�ع حادث�ة دياىل، لألس�ف رأينا 
م�ن يح�اول أن يخ�وض بدم�اء العراقيني، 
وهن�اك من ح�اول أن يق�دم دعم�اً معنوياً 
للع�دو من حيث ال يعلم، وهناك من س�اهم 
بب�ث اإلش�اعات عن انهي�ار قواتن�ا األمنية 

البطلة«.  
وذك�ر الكاظمي »الجمي�ع بجهوزية قواتنا 
األمني�ة الت�ي س�بق أن قدم�ت التضحيات 
من أج�ل الع�راق، وه�ي مس�تمرة بتقديم 
التضحيات؛ من أجل مس�تقبل العراق، ومن 
املؤس�ف أن ن�رى يف السوش�يال ميديا أزمة 
أخالقي�ة، وهناك م�ن يتهم جيش�نا البطل، 

ويطعن يف رشفه العسكري«.  
واوض�ح ان »الحكوم�ة مس�تمرة يف عملها 
وترشف عىل تقديم الخدمات إىل غاية تسليم 

املهام للحكومة الجديدة«.  
وِبان أزمة الكهرباء، ق�ال الكاظمي: »لدينا 
أزم�ة حقيقية يف الكهرباء؛ بس�بب الطقس 
وقلّة التوريد من قبل الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية للغ�از، وهذه واحدة من الرتاكمات 
السابقة باالعتماد عىل االسترياد من مصدر 
واحد لتوريد الغاز بدل االس�تفادة من الغاز 
العراقي الذي يحرق وبدأت به هذه الحكومة 

باستثمار الغاز العراقي«.  
واض�اف ان »األج�واء يف املنطق�ة أصبح�ت 
ب�اردة، وهناك طلب ع�اٍل عىل الغاز وهذا ما 

أثر عىل توريد الغاز اإليراني للعراق«.  
ووجه الكاظم�ي »وزارتي النفط والكهرباء 
التع�اون وتوف�ري الدعم ألصح�اب املولدات، 

وكذلك توفري النفط األبيض للمواطنني«.  
وبش�أن م�رح الرش�يد، ذك�ر الكاظم�ي 
ان »مرح الرش�يد س�يكون س�احة لعمل 
الفنان�ني وس�ندعمهم، وما أث�ري عن ملكية 
املرح هو اجتهاد روتيني من دوائر الدولة، 
وال يجب التعاطي مع هكذا حالة من منطلق 

خلق اليأس واإلحباط«.  
الكاذب�ة وغ�ري  »املعلوم�ات  ان  اىل  واش�ار 
الدقيق�ة املتداول�ة أصبح�ت لألس�ف ه�ي 
الس�ائدة، ونتمن�ى م�ن القض�اء أن يأخ�ذ 
دوره وإجراءاته يف الحد من هذه الظواهر، 
وأتمن�ى م�ن الجمي�ع أن يكونوا بمس�توى 
املس�ؤولية والتحدي�ات الراهن�ة عن�د نقل 

املعلومة والتعامل معها«.  
وختم الكاظم�ي »أقول للفنان�ني اطمئنوا، 
مرح الرش�يد ب�اٍق يف أياٍد أمين�ة، وطلبت 
وزيرة اإلس�كان الي�وم نقل ملكي�ة األرض 
واملبن�ى إىل وزارة الثقافة، لكن لألس�ف كان 
هناك من يتعاطى مع معلومات غري دقيقة 
وكاذبة؛ مما خلق احساساً بأن البلد يف حالة 

فوىض«.  

رئيس الوزراء يعلق عىل اخلروقات األمنية: حماوالت اإلرهاب ستبوء بالفشل
عزا أزمة الكهرباء إىل »الرتاكمات السابقة«.. وحذر من »املعلومات الكاذبة«

        بغداد / المستقبل العراقي

الخارجي�ة،  وزارة  ناقش�ت 
أمس الثالثاء، اس�تعدادات عقد  
املؤتمر الثالث لح�وار األديان يف 

العاصمة بغداد.
تلق�ت  لل�وزارة  بي�ان  وذك�ر 
املستقبل العراقي نسخة منه ان 
»الوزير املفوض طارق الشاهر 
رئيس دائرة أوروبا وكالًة ترأس 
التش�اوري  اإلجتم�اع  أم�س، 
املمه�د للق�اء اإلف�رتايض الذي 

س�يعقد ب�ني دواوي�ن األوقاف 
واملجل�س  الع�راق  يف  الديني�ة 
البابوي للحوار«. وأضاف البيان 
ان »ه�ذا اإلجتم�اع يأتي لوضع 
اللمس�ات قبل النهائية للمؤتمر 
الثالث لحوار األديان بني العراق 
املزم�ع  الفاتي�كان  وح�ارضة 
عق�ده يف بغ�داد«.  فيم�ا أعلن 
املُتحدث باس�م وزارة الخارجيَّة 
أحم�د الصح�اف ان املؤتمر من 
املزمع عقده يف الربع األخري من 

هذا العام.

بغداد تستضيف املؤمتر الثالث حلوار األديان 
بمشاركة الفاتيكان

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مستشار رئيس الوزراء للش�ؤون املالية مظهر 
محم�د صال�ح، أمس الثالث�اء، تفاصي�ل اتفاقية إطار 
التع�اون بني العراق والصني وموض�وع طريق الحرير، 
فيم�ا أك�د أن بناء مين�اء الفاو بش�كله االس�رتاتيجي 
كمم�ر بني آس�يا وأوروبا يع�د منطلقاً مهماً لفلس�فة 
رب�ط الصني بالعالم اس�رتاتيجياً من وجهة نظر بعض 

املدارس االقتصادية يف العراق.
وق�ال صال�ح، يف ترصيح صحف�ي، إن »وجه�ة النظر 
داخل املدارس العراقية يف التنمية واالقتصاد الس�يايس 
تختلف بني اتجاهني يف موضوع تفس�ري أو تبني طريق 

الحري�ر عرب املب�ادرة الت�ي أطلقه�ا الرئي�س الصيني 
ش�يانغ بنغ يف العام 20١3 إليجاد خطوط من التعاون 
والتجارة واالستثمار مع البلدان التي كانت تشكل طرق 
التج�ارة الصيني�ة القديم�ة الربية والبحري�ة اىل البحر 
املتوس�ط وأفريقيا من جهة وأوروب�ا من جهة أخرى ، 
عاداً »اتفاقية التعاون مع الصني وتصورات ربط ميناء 
الفاو بني الصني والعالم منطلقاً مهماً ذلك يف تفسريات 
املدرسة األوىل . وأضاف أن »اتفاق إطار التعاون ربما هو 
ضم�ن املرتكزات االفرتاضية لتلك املدرس�ة التي تتطلب 
تطوي�ر مين�اء الفاو ضمن مب�ادرة الح�زام والطريق، 
وما س�يرتتب من دعم ونش�اطات تعاون فني تقدمها 
الصني يف اإلعمار واالستثمار يف الفاو وغريه من مناطق 

العراق، والس�يما البنية التحتية كسكك الحديد والطرق 
واملدن الصناعية وغريها«. 

وتاب�ع صالح أن�ه »باملقاب�ل هناك مدرس�ة ليربالية يف 
التنمية واالقتصاد الس�يايس الت�ي ترى يف هذا املرشوع 
مجرد التورط بحركة معادية للغرب وتدخل ضمن دائرة 
ال�رصاع ب�ني بريطانيا وأمريكا من جه�ة ، والصني من 
جهة أخرى يف السيطرة عىل منافذ البحار يف العالم ،وهي 
تعبري ع�ن تغلغل الصني يف التمدد بالعالم كقوة عظمى 
صاع�دة ع�رب تلك األس�اليب والوس�ائل االس�رتاتيجية 
للتم�دد يف خطوط البحار وممراته�ا والقارات املختلفة 
،الفتاً اىل أن�ه »يف االحوال كافة هن�اك رصاع اديولوجي 

بني مدرستني مع وضد طريق الحرير«.

أدان مجل�س األمن ال�دويل، أمس الثالثاء، 
مج�زرة ناحية العظي�م يف محافظة دياىل 
فجر الجمعة املاضي�ة وراح ضحيتها ١0 
ش�هداء من الجنود وضاب�ط برتبة مالزم 
يف هج�وم ارهابي لعصابات داعش.  وأكد 
مجل�س االم�ن يف بيان�ه تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه »دعمه الس�تقالل 
وسيادة ووحدة العراق وسالمته االقليمية 

وعمليته الديمقراطية وازدهاره«.

مستشار حكومي يعلق عىل اجلدل بشأن طريق احلرير: مدرستان تتصارعان جملس األمن يدين جمزرة 
العظيم: نجدد دعمنا لسيادة 

ووحدة العراق

        البصرة / صفاء الفريجي

أك�د قائد عمليات البرصة الل�واء عي املاجدي، أمس الثالث�اء، بأن القوات 
األمنية وبأس�ناد طريان الجي�ش بارشت بعمليات تفتيش واس�عة ضمن 
مناطق شمال ورشق قاطع املسؤولية وذلك للبحث عن املطلوبني ومصادرة 

السالح غري املرخص.
وبني قائد العمليات بأن واجبات التفتيش ستش�مل جميع املناطق النائية 
والقصبات وأطراف املدن وأن قواتنا األمنية لم تقف عند حد معني ونعتمد 
يف ه�ذا املجال ع�ىل ما نمتلك�ه من معلومات اس�تخبارية وإس�ناد جوي 

والطائرات امليرة.
وأوضح قائد العمليات بأن النتائج النهائية للعمليات أسفرت عن مصادرة 
أس�لحة متنوعة واعت�دة مختلفة باإلضافة إىل دراج�ات نارية وعجالت ال 

تحمل لوحات مرورية.
وش�دد عىل رضورة تعاون أبن�اء املناطق عىل تزويد الق�وات األمنية بأهم 
املعلومات ألن األمن يعتمد بشكل أسايس عىل وعي وثقافة وحرص املواطن 

وأن القوات األمنية حريصة عىل حماية ممتلكات البرصة وأبنائها.

البرصة: عمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق 
شامل ورشق املحافظة

        بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت محكمة جنايات كربالء 
مج�رم،  بح�ق  أح�كام  ثالث�ة 
أمس الثالث�اء، عن جريمة قتله 
منتس�ب وإصابة اثن�ني اخرين 
يعملون يف مديرية اس�تخبارات 

كربالء.
وقال مجلس القض�اء االعىل يف 
العراقي  بيان تلق�ت املس�تقبل 
»محكم�ة  إن  من�ه،  نس�خة 
جنايات كربالء أص�درت حكما 
امل�وت  حت�ى  ش�نقا  باإلع�دام 
بحق مجرم قتل منتس�ب يعمل 

يف مديري�ة اس�تخبارات كربالء 
بعدما اطلق الن�ار عىل )املجنى 
علي�ه( اثن�اء تكليف�ه بواج�ب 
رسمي بالجرد السكاني إلحدى 
اخري�ن  وحكم�ني  املناط�ق، 
بالس�جن املؤب�د ع�ن جريم�ة 
اصابة منتسبني اثنني يعمالن يف 

املديرية نفسها«. 
وتاب�ع أن »هذه االح�كام تأتي 
اس�تنادا الح�كام امل�ادة 406/ 
١/ ه�� م�ن قان�ون العقوبات 
،والحك�م بالس�جن املؤبد وفق 
احكام املادة 406 / ١ /ه�/ 3١ 

من قانون العقوبات ».

        بغداد / المستقبل العراقي

كشفت هيئة النزاهة االتحادية، 
أمس الثالثاء، عن طعنها بقرار 
ُمكافح�ة  جناي�ات  محكم�ة 
الق�ايض  املركزيَّ�ة  الفس�اد 
بالحبس البس�يط بح�قِّ الوكيل 
السابق لوزير اإلعمار واإلسكان 
والبلديَّ�ات واألش�غال العاّمة يف 

قضية إغاثة نازحي كركوك
 وذك�رت دائ�رة التحقيق�ات يف 
الهيئ�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 
« املُدانني  العراقي نسخة منه، أنَّ
امتنعوا بغري حقٍّ عن أداء أعمال 
وظيفتهم عندما كانوا أعضاء يف 
اللجنة الفرعيَّ�ة إلغاثة العوائل 
ُمحافظ�ة كركوك،  النازح�ة يف 
خ�الل عام�ي 20١4 و20١5«، 
مش�ريًة إىل »ع�دم قناعة الهيئة 
بقرار محكمة جنايات مكافحة 
الفساد املركزيَّة القايض بإيقاع 
عقوب�ة الحب�س البس�يط ملُدَّة 
س�نٍة واحدٍة مع إيقاف التنفيذ 
بحقِّ كلٍّ من وكيل وزير اإلعمار 
واإلس�كان والبلديَّات واألشغال 
�ة الس�ابق، وُمدي�ر دائرة  العامَّ
ف�رع   - ري�ن  واملُهجَّ الهج�رة 
ُمدي�ري  ع�ن  فض�اًل  كرك�وك، 

القانونيَّ�ة  الش�ؤون  قس�مي 
والتدقي�ق يف دي�وان املُحافظة؛ 
ل�ذا قام�ت بتمييز الق�رار لدى 

محكمة التمييز االتحاديَّ�ة«.   
املدان�ني   » أنَّ الدائ�رة  وتابع�ت 
أداء  ع�ن  ح�قٍّ  بغ�ري  امتنع�وا 
�ا أدَّى إىل  أعم�ال وظيفتهم؛ ممَّ
املُخالفات  ظهورعدٍد كبرٍي م�ن 
الت�ي رافق�ت أعم�ال لجنتهم، 
ت اإلشارة إليها يف تقرير  التي تمَّ
ديوان الرقاب�ة املاليَّة، كاملغاالة 
يف أس�عاراملواد وأج�ور العمل«، 
ُمنبِّه�ًة أنَّ »الحكم الصادر بحقِّ 
املدان�ني ال يتناس�ب وجس�امة 
الفعل املُرتكب، وال ُيحقق الردع 

العام املطلوب من العقوبة«. 
وطلب�ت الهيئ�ة م�ن محكم�ة 
إج�راء  االتحاديَّ��ة  التميي�ز 
التدقيق�ات التمييزيَّ�ة، ونقض 
القرار وتشديد العقوبة وجعلها 
تتناس�ب م�ع جس�امة الفع�ل 

ة اإلدانة. املُرتكب وفق مادَّ
م�ن الجدير بالذك�ر أنَّ محكمة 
جنايات مكافحة الفساد املركزيَّة 
أصدرت يف 202١/١2/2١ قراراً 
يق�يض بالحب�س البس�يط ملُدَّة 
س�نٍة واحدٍة، مع إيقاف التنفيذ 

بحقِّ املدانني املذكورين.

جنايات كربالء حتكم باالعدام 
والسجن املؤبد ملجرم قتل منتسبًا واصاب 

اثنني يف االستخبارات

النزاهة تطعن بقرار احلكم عىل وكيل وزارة 
اإلعامر السابق يف قضية نازحي كركوك
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    بغداد / المستقبل العراقي

وقع العراق والس�عودية، أمس الثالثاء، مذكرة تفاهم يف 
مجال الربط الكهربائي بني البلدين.

وأك�د االمني الع�ام ملجلس ال�وزراء حميد الغ�زي حاجة 
الع�راق »املاس�ة« اىل الكهرب�اء، مش�را اىل ان الربط مع 
السعودية سيسهم باضافة الطاقة الكهربائية والتخفيف 

عن كاهل املواطن«. 
واض�اف، ان »الرب�ط الكهربائ�ي م�ع الس�عودية في�ه 
مردودات اقتصادية«، موضحا ان« من أولويات الحكومة 

حل أزمة الكهرباء«. 
وتابع ان »الكاظمي وج�ه وزارة الكهرباء بتقديم جميع 
التسهيالت«، مش�را اىل ان« الربط الكهربائي بني العراق 
والسعودية له مردودات وسيكون ملموساً للمواطنني«. 

ب�دوره، وقع وزير الكهرباء عادل كريم مع وزير الطاقة 
الس�عودي مذكرة تفاه�م يف مجال الرب�ط الكهربائي »، 
موضحا ان »الربط مع السعودية سينجز خالل عامني«. 
واوض�ح، ان »الس�وق العراقي�ة مفتوح أم�ام الرشكات 

السعودية«. 
ويج�ري الع�راق مباحثات مع ع�دة دول خليجية أبرزها 

السعودية، الستراد الكهرباء.
ويعاني العراقيون ه�ذه األيام، وهم يف خضم موجة برد 
شديدة ترضب البالد وصلت درجاتها يف بعض املناطق إىل 
17 درجة مئوية تحت الصفر، من تراجع شديد يف تجهيز 
املن�ازل بالطاق�ة الكهربائية، م�ا يعني حرم�ان معظم 
العوائل من وس�ائل التدفئة }س�خانات املي�اه، املدافئ{ 

التي تعتمد عىل الطاقة الكهربائية بشكل أسايس. 
وتس�بب االنهي�ار ش�به الت�ام يف املنظم�ة الكهربائي�ة 

بانحس�ار تجهيز املنازل إىل نحو 4 - 5 س�اعات يف اليوم 
الواحد وخصوصاً يف العاصم�ة بغداد وبعض محافظات 
وسط البالد، ما يضطر السكان إىل االعتماد عىل محطات 
التولي�د األهلية التي تكف�ي يف العادة لتش�غيل مصابيح 

اإلنارة وبعض األجهزة املنزلية البسيطة. 
ورغ�م األس�باب العدي�دة الت�ي تقدمه�ا وزارة الكهرباء 
من�ذ س�نوات طويلة مع كل أزم�ة يف الطاق�ة، فالنتيجة 
واح�دة بنظر غالبية املواطنني العراقيني، وهي اس�تمرار 
فش�ل الحكومات املتعاقبة يف إيجاد حلول جذرية ملعضلة 
الكهرباء. إىل ذلك، أكد وزير وزير الكهرباء عادل كريم أن 

الربط مع السعودية سينجز خالل عامني.
وقال كريم خ�الل توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي 
مع وزير الطاقة الس�عودي إن »الس�وق العراقي مفتوح 
أمام الرشكات الس�عودية«، مبين�اً أن »هذا املرشوع هو 

الخط�وة األوىل للتع�اون، وس�تكون ه�ذه املرحلة األوىل 
ملجموع�ة من املش�اريع«، مبيناً أن »هذا الربط س�ينجز 

خالل عام ونصف العام أو عامني«.
من جانبه، قال وزير الطاقة الس�عودي األمر عبد العزيز 
بن س�لمان آل س�عود إن »م�ا يربط الس�عودية بالعراق 
أكرب من الكهرب�اء ،وهناك دم وروابط اجتماعية وتاريخ 
مش�رك ،وتواج�د مش�رك س�واء ب�ني األرس العراقي�ة 
والس�عودية«، مضيفاً أنه »من العي�ب أن ال نذكر تعاون 
الحكوم�ة العراقية يف ما يتعل�ق بالتعاون النفطي والغاز 

وهو األنجح تاريخيا«.
وأش�ار اىل أن »ه�ذه املذكرة ج�اءت وفق دراس�ة كاملة 
مل�رشوع الربط الكهربائي وتحقيق م�ردودات اقتصادية 
ودخول الطاقة املتجددة وتعزيز س�وق النش�اء الكهرباء 

بني البلدين«.

العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم يف جمال الربط الكهربائي
الوزير: الربط سينجز خالل عامني

    بغداد/ المستقبل العراقي

دعا رئيس رابطة املصارف العراقية الخاصة، 
أمس الثالثاء، إىل تفعيل مبادرة البنك املركزي 

العراقي لإلقراض يف إقليم كوردستان
وق�ال إعالم الرابطة، يف بيان تلقت املس�تقبل 
الرابط�ة  إن رئي�س  العراق�ي نس�خة من�ه 
املص�ارف العراقي�ة الخاصة ودي�ع الحنظل 
زر م�ع الوف�د املرافق ل�ه هيئة الس�ياحة يف 
اقليم كوردس�تان، وكان يف استقباله رئيسة 
هيئة الس�ياحة امل ج�الل والكادر املتقدم يف 
الهيئة ومدي�ر عام دائرة الس�ياحة يف دهوك 
خري عيل،  مبيناً أنه جرى خالل اللقاء بحث 
التع�اون املش�رك والس�بل الكفيل�ة لتفعيل 

القطاع السياحي يف اقليم كوردستان

وأش�ار الحنظل، بحس�ب البيان، اىل رضورة 
العراق�ي  املرك�زي  البن�ك  مب�ادرة  تفعي�ل 
الصغ�رة  الس�ياحية  املش�اريع  إق�راض  يف 
واملتوسطة والكبرة والذي يلقى رعاية ودعم 
كام�ل من قب�ل الرابطة كونه ينف�ذ من قبل 
املصارف الخاصة العراقية بضمنها املصارف 

املؤسسة يف اإلقليم.
كما طرح الحنظل فكرة مخترصة عن برامج 
الدعم الواس�عة التي يقدمها صندوق تمكني 
)الذي يدار تحت مظلة البنك املركزي العراقي 
بمشاركة فاعلة من قبل الرابطة كونه ممول 
م�ن قب�ل املص�ارف العراقية الخاص�ة( مع 
الركي�ز عىل املنح الت�ي تقدم إلع�ادة إعمار 
املراكز الدينية والحضاري�ة يف مختلف أنحاء 
الع�راق وآخرها إع�ادة إحياء ش�ارع املتنبي 

وكذل�ك إع�ادة ترمي�م مركز الل�ش للطائفة 
اليزيدية يف كوردستان.

وب�ني الحنظ�ل، أن الرابطة ت�درس مرشوع 
سيعرض عىل صندوق تمكني لتأسيس مركز 
حضاري وثقايف يقام يف قلعة أربيل التاريخية. 
م�ن جانبها رحب�ت أمل جالل به�ذه الزيارة 
لرئي�س رابطة املص�ارف والتعاون املش�رك 
ب�ني الطرفني ، وقدم�ت فكرة ع�ن جهودها 
املتواصلة يف تطوير القطاع الس�ياحي والتي 
تبذلها منذ تس�نمها مس�ؤولية الهيئة ولحد 
األن ، ولديه�ا توجه قوي نحو تدريب الكوادر 
البرشي�ة يف الهيئ�ة وخلق ثقافة س�ياحية يف 
املجتم�ع، وأش�ارت اىل برنام�ج طموح نحو 
االهتمام باملراكز الحضارية والدينية العديدة 

املوجودة يف إقليم كوردستان.

املصارف تدعو إىل تفعيل مبادرة البنك املركزي
 لإلقراض يف كردستان

التخطيط تؤرش ارتفاعًا بمعدل 
التضخم الشهري والسنوي يف العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التخطي�ط، أمس الثالثاء، عن ارتفاع معدل التضخم 
الش�هري لشهر كانون االول املايض بنسبة 0.3% وارتفاع السنوي 
بنس�بة 5.3%. وق�ال الجهاز املرك�زي لإلحصاء التاب�ع للوزارة يف 
بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن »مع�دل التضخم 
لش�هر كانون االول املايض ارتفع بنس�بة )0.3%(، مقارنة بشهر 
ترشي�ن الثاني الذي س�بقه«، مبينا ان »معدل التضخم الس�نوي 
لش�هر كان�ون االول لس�نة 2021 باملقارنة بالفرة نفس�ها، من 

العام املايض 2020، شهد ارتفاعا بنسبة بلغت )%5.3(«.
واض�اف، ان »الجهاز املركزي لإلحصاء، ومن خالل قس�م األرقام 
القياس�ية، يقوم بإعداد تقرير ألس�عار املستهلك ش�هريا، والتي 
تش�مل املتابعة امليدانية ملتغرات األسعار، ألكثر من )333( سلعة 
وخدمة يف جميع املحافظات، تمثل )88%(، من حجم اإلنفاق الكيل 
لألرسة العراقية عىل الس�لع والخدمات«. واش�ار اىل ان »املجاميع 
الس�لعية التي كانت األكثر ارتفاعا يف االس�عار الش�هرية لش�هر 
كانون االول عن ترشين الثاني من العام 2021 هو قس�م السكن 
الذي س�جل ارتفاعا قدره 0.6 باملئة بسبب ارتفاع إمدادات املياه 
والكهرباء بنسبة 3.4%ومجموعة الوقود بنسبة 0.5% ومجموعة 
االيجارات بنس�بة0.2%، كما س�جل قس�م التعليم ارتفاعا بنسبة 
4.3% بس�بب بدء التس�جيل برس�وم الجامعات األهلية ورس�وم 
الدراسة االعدادية«. ولفت اىل ان »قسم السلع والخدمات املتنوعة 

سجلت ارتفاعا بلغ 0.4%، يف معدل التغير الشهري«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن البنك املركزي العراقي، أمس الثالثاء، 
املحافظ�ات  يف  التنموي�ة  مبادرات�ه  ان 
الجنوبية انعكست ايجاباً عىل اقتصادها.

 ورع�ى محافظ البن�ك املركزي مصطفى 
غالب مخي�ف االحتفالية التي أقامها فرع 
البنك يف البرصة ملناس�بة الذكرى السنوية 
الخامس�ة والس�تني لتأسيسه، وحرضها 
محاف�ظ الب�رصة وع�دد م�ن املعني�ني يف 

القطاع املرصيف واملايل يف املحافظة. 
وقال مخي�ف يف كلمته خالل االحتفال، إن 
»محافظة البرصة تمثل الرئة االقتصادية 
للع�راق وتش�كل ثق�اًل س�كانياً وتجارياً 
مهماً، فضالً عىل مكانتها التاريخية، وهذا 

ما يدعونا إىل تعزي�ز عمل القطاع املرصيف 
فيها«. 

وأض�اف إن »املب�ادرات التنموي�ة للبن�ك 
املركزي ساهمت بدعم وتأسيس مشاريع 
يف جن�وب الع�راق، وانعكس�ت إيجاباً عىل 
االقتص�اد يف ه�ذه املحافظ�ات من خالل 
خل�ق وظائف جدي�دة وتوس�يع الصناعة 
املحلي�ة«. وأطل�ع املحافظ ع�ىل إجراءات 
س�ر العمل ألقسام فرع البنك يف البرصة« 
مشيداً ب� »الجهود التي تبذلها إدارة الفرع 
ومنسوبوه«، متعهداً »بتذليل كل املعوقات 

والصعوبات التي تواجه عملهم«. 
وع�ىل هام�ش االحتفالي�ة ك�رّم املحافظ 
ع�دداً م�ن املص�ارف املتمي�زة العاملة يف 

املحافظة.

البنك املركزي: مبادراتنا يف اجلنوب 
انعكست إجيابًا عىل االقتصاد

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة النف�ط العراقي�ة، أم�س الثالث�اء، ع�ن اجراءه�ا 
مفاوضات مع اح�دى الرشكات االمريكية الس�تثمار حقل عكاز 

الغازي غربي البالد.
وق�ال مدير العق�ود والراخيص النفطية يف ال�وزارة عيل معارج، 
إن »ال�وزارة تتف�اوض مع رشك�ة هالبرت�ون االمريكية لتطوير 
واستثمار حقل عكاز الغازي يف محافظة االنبار«، مبيناً ان »انتاج 

الحقل سيكون ما بني 400 اىل 500 مليون قدم مكعب يومياً«.
وأضاف معارج، أن »الكثر من الرشكات االجنبية تقدمت الستثمار 
الحق�ل إال أن الوزارة لم تتصل إلتفاق معها«، الفتاً إىل أن »الوضع 
االمن�ي له دور رئييس يف ع�زوف الرشكات، إال أن هناك تش�جيعاً 
وتطمين�ات م�ن قيادة عملي�ات املحافظ�ة واملحاف�ظ والجهات 
السياسية باملحافظة عىل توفر الحماية واالمن للرشكات العاملة 

يف املحافظة«.
وأش�ار إىل أن »الوزارة س�تتباحث مع ال�رشكات االجنبية الراغبة 
باس�تثمار حقل عكاز الغازي للحصول عىل اتفاق مثلما حصل يف 

حقل املنصورية الغازي ».
ووقع�ت وزارة النفط يف حزيران 2011 مع رشكة كوكاز الكورية 
العق�د األويل لتطوير حقل ع�كاز الغازي يف محافظ�ة األنبار بعد 
انس�حاب رشكة كاز الكازخس�تاني من االئتالف قبل أن تنسحب 

أيضاً رشكة كوكاز الكورية مع دخول »داعش« اىل املحافظة.
وكان ائتالف مكون من رشكة كوكاز الكوري وكاز الكازاخستاني 
ف�ازا بتطوي�ر حقل عكاز الغ�ازي يف محافظة االنب�ار بعد تقديم 
لعط�اء تضم�ن كلفة إنت�اج الربمي�ل املكاف�ئ خمس�ة دوالرات 
وخمس�ني س�نت وبقدرة إنتاجية تبلغ 400 مقمق وباستثمار ما 
يق�ل عن 25 مليار دوالر خالل 13 عام�ا للوصول إىل ذروة اإلنتاج 
من الحقل. ويقع حقل عكاز الغازي الذي تم اكتشافه عام 1992 
ش�مال غرب االنب�ار، )25 كم جنوب غرب قض�اء القائم عىل نهر 
الف�رات(، وبالقرب من الحدود الس�ورية، ويبلغ طول الحقل 50 
ك�م ويبلغ وعرضه 18 كم ويوجد فيه س�تة آبار محفورة  ويبلغ 

املخزون الغازي املثبت فيه 5،6 تريليون مر مكعب قيايس.

العراق خيوض مفاوضات 
مع رشكة امريكية الستثامر 

حقل عكاز الغازي

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، أحد تش�كيالت وزارة املالية، أمس 
الثالثاء، ع�ن إط�الق أول خدماتها االلكرونية.وذك�ر مدير عام 
الهيئة ش�اكر محمود الزبي�دي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه أنه »تم اطالق خدمة االستعالم اإللكروني الجمركي 
للعج�الت، ع�ىل املوق�ع اإللكروني الرس�مي للهيئ�ة«، مبيناً أن 
»ه�ذه الخدم�ة الجديدة س�تتيح للمواطنني امكانية االس�تعالم 
عن إجراءات املعامالت الجمركية للعجالت، دون الحاجة اىل عناء 
مراجعة الهيئة«.وأضاف أن »اطالق هذه الخدمة الجديد يأتي يف 
إطار توجه الحكومة العراقية نح�و تعزيز الحوكمة اإللكرونية 
وتقلي�ل حاالت الزخم عن�د مراجعة املواطن�ني للدوائر والهيئات 
الرس�مية«.ولفت اىل أن »الخدم�ة الجدي�دة تنس�جم مع معاير 

ونطاق منظمة الجمارك العاملية 2022«.

اجلامرك تطلق أول خدماهتا الكرتونيًا: 
ستخفف اإلجراءات عىل املواطنني

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت املحكمة الجنائية املركزية يف رئاس�ة محكمة اس�تئناف 
بغ�داد الرصافة االتحادية، حكمني بالس�جن مل�دة خمس عرشة 

سنة ملجرمني عن جريمة املتاجرة باملواد املخدرة يف بغداد.
 وذك�ر مجلس القض�اء االعىل يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، إن »املجرمني ضبطت بحوزته�م )1400( حبة من 
مادة املثيل امفيتامني املخدرة مع أدوات تعاطيها لغرض االتجار 
فيه�ا«. وتابع أن »الحكمني صدرا وفقا الح�كام املادة 28 / اوالً 

من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ».

    بغداد / المستقبل العراقي

س�جلت مديري�ة امل�رور العامة، أم�س الثالث�اء، 909 مخالفات 
مروري�ة يف قاط�ع الك�رخ ببغداد، حصل�ت يوم اإلثنني. وتش�ر 
إحصائي�ة إىل أن املخالفات املرورية التي س�جلتها قواطع املرور 
يف الكرخ يوم أمس اإلثنني صباحاً ومساًء، بلغت 909 مخالفات، 
حي�ث تص�درت مخالف�ة الدراجات بواق�ع 202 مخالف�ة، فيما 
تبعته�ا مخالفة عمل الس�يارات الخصويص بصف�ة أجرة بواقع 
181 مخالفة، وتنوعت باقي املخالفات بني تضليل الزجاج والسر 
عك�س االتج�اه، ومخالفات أخ�رى.  وبحس�ب اإلحصائية فإن 
حج�م اإليرادات املالي�ة الواردة من جباية الغرام�ات املالية بلغت 

يوم أمس يف القاطع املذكور أكثر من 12 مليون دينار عراقي.

    بغداد / المستقبل العراقي

طمأنت وزارة املوارد املائية، أمس الثالثاء، املواطنني بشأن، وضع 
سد املوصل فيما اكدت ان السد بخر.وذكرت الوزارة يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، »هذا ماكنا نقوله حتى عندما كان 
الضجيج يتعاىل من حولنا بان حال الس�د ليس كما نقول، قلناها 
الننا اهل السد الذي ولد وترعرع بأعيننا وبني ايدينا ، }سد املوصل 
بخ�ر{«. واضافت »لس�نا نحن الذي�ن نقولها الي�وم فقط وانما 
يقولها معنا }العالمة شميديكر{ االب الروحي ألسس سد املوصل 

وأحد أهم الخرباء الذين تولوا تصميمه«. 
وتابع البيان ان »ش�ميديكر قال ذلك عىل قمة س�د املوصل بعد ان 
ش�اهد بعينه كل منش�آته وبعد اطلع عىل كل البيانات املس�جلة 
لجهد ال�كادر العراقي منذ ان غادر الخرباء االمريكان وااليطاليني 
املوقع يف العام 2017 حتى اآلن«. ونوه البيان اىل ان »رغم تحديات 
الكورون�ا ، ورغ�م مخاوف االجانب من الس�فر اىل العراق ، ورغم 
امكاني�ة التواصل رقميا مع هذا الخب�ر، لكن وزارة املوارد املائية 
أرصت عىل ان يحرض بنفس�ه اىل الس�د ويش�اهده بعينه ليقطع 
كل ش�ك باليقني ، فيما وقد اس�تطاعت من تحقيق ذلك بعد جهد 

جهيد«.

استئناف الرصافة: السجن 15 سنة ملدان 
بتجارة احلبوب املخدرة

خالل يوم واحـد.. تسجيل أكثر
 من 900 خمالفة مرورية بالكرخ

خبري أجنبي يقف عىل قمة سد املوصل: وضعه بخري

    ذي قار / المستقبل العراقي

ح�ددت محافظ�ة ذي قار، أمس الثالثاء، نس�بة األيدي الوطنية العامل�ة يف الحقول النفطية، 
فيما أشارت اىل أهمية اكتساب العمال املحليني للمهارات يف مجال األعمال النفطية.وقال مدير 
عام نفط ذي قار عيل خضر العبودي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن »أعداد 
العراقي�ني العاملني يف الحق�ول النفطية التابعة للرشكة فاقت ال��85 % باملقارنة مع أقرانهم 
األجانب«.وأش�ار اىل »وج�ود ما يقارب ال��310 عمال أجانب من مختل�ف الرشكات النفطية 
االس�تثمارية العاملة يف نفط ذي قار، بنس�بة ال تزيد عن 15 يف املئة من إجمايلّ األيدي العاملة 
يف املشاريع االستثمارّية من الحمايات والحرّاس وعّمال التنظيف والخدمة«، مؤكداً أن »نسبة 
العمالة العراقية يف الرشكة تصل أحياناً إىل 90 يف املئة، وهي نسبة كبرة باملقارنة مع الرشكات 
النفطي�ة العامل�ة يف البالد«.ولفت العبودي إىل »توفر رشكة نف�ط ذي قار للعديد من الفرص 
واس�تيعابها ألعداد كبرة من الخريجني من أبناء املحافظة بني عقود وزارية وأجور يومية »، 
مش�دداً عىل »أهمية اكتساب العّمال املحلّيني للمهارات الالّزمة يف مجال األعمال النفطّية، بما 

يضمن تهّيئة مالكات متخّصصة قادرة عىل إنجاز العمل بأفضل صورة« .

    بغداد/ المستقبل العراقي

ردت وزارة الكهرب�اء، أم�س الثالثاء، بش�أن 
»مفردة« وردت يف إح�دى القنوات الفضائية 
العراقي�ة، زعم�ت األخ�رة أنه�ا منقولة عن 
متحدث الوزارة أحمد العبادي.  وقالت الوزارة 
يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، 
»تستنكر وزارة الكهرباء وتنفي ما روجت له 
قن�اة صالح الدين الفضائي�ة من كلمات غر 
الئق�ة، بأن هنالك ترصيحات نس�بت للوزارة 
بأن املنظومة )هجمت(، وذلك كالم ال يليق ال 
بقناة فضائية وال ذوق عام يقدم للمواطنني«.  
وأضافت، أن »املنظومة الكهربائية عاملة من 
خ�الل محطاته�ا البخارية والغازي�ة بطاقه 
تص�ل إىل 13400 ميغ�اواط، رغ�م انحس�ار 

اطالقات الغ�از املورد ورغ�م انخفاض الغاز 
الوطني بسبب س�وء األحوال الجوية بحسب 
االخوة يف وزارة النفط، وأن محطات الكهرباء 
جاه�زة للعم�ل وبإمكانها تجهي�ز املواطنني 
بالكهرباء من 18 اىل 20 س�اعة ما ان توفرت 
ام�دادات الغ�از«.  وتابع�ت ال�وزارة، »لليوم 
الراب�ع ع�ىل الت�وايل الت�زال ال�وزارة يف غرفة 
عملي�ات دائم�ة االنعق�اد لبح�ث التداعيات 
التي اثرت سلباً عىل ساعات تجهيز الكهرباء 
ومعالجتها«.  وبينت، أنه »عىل بعض وسائل 
اإلعالم مراعاة عدم االبتذال واستغالل معاناة 
املواطنني وفهم واقع عمل الجهات القطاعية 
كل بحسب واجباته والتزاماته، وسيتم اتخاذ 
ما يلزم قانوني�اً مع هيئة اإلعالم واالتصاالت 

فيما يخص من يروج إلعالم غر مهني«.

ذي قار: نسبة األيدي الوطنّية العاملة يف احلقول 
النفطية فاقت 85 باملئة

الكهرباء ترد عىل فضائية: التزموا بالذوق العام!

حمافظ البرصة: خطة 2022 سرتكز عىل معاجلة االختناقات املرورية
تتضمن الطريق احلولي وإنشاء 3 جسور سرتاتيجية

    المستقبل العراقي/ محمد الجابري

كشفت الحكومة املحلية يف البرصة، أمس الثالثاء، 
أن أولويات خطة مش�اريعها لعام 2022، سركز 
عىل معالجة االختناقات املرورية من خالل الطريق 
الحويل وإنشاء 3 جسور كبرة إسراتيجية ترتبط 
ب�ه، وإكم�ال وتطوي�ر مش�اريع البن�ى التحتية، 
وحل مشكلة الس�كن التي تعترب »األزمة الكربى« 
عرب تهيئ�ة البنى التحتية لقط�ع األرايض املوزعة 
لتحقي�ق االنفت�اح الس�كاني بمدن جدي�دة نحو 

الرشق والغرب من املحافظة.
وذك�ر محافظ الب�رصة اس�عد العيدان�ي إن أهم 
املشاريع التي بدأت بها حكومة البرصة عام 2019 
كان�ت تخص البن�ى التحتية والتي تش�مل جميع 

القطاع�ات بما فيه�ا املدارس، مضيف�ا أن خطة عام 
2022 تنتظر تشكيل الحكومة االتحادية قريباً وإقرار 
م�رشوع موازنة العام الح�ايل للبدء بإنجازها كما هو 
الحال يف عام 2021 التي ش�هدت استالم جميع أموال 
املوازن�ة املخصصة للبرصة وانجاز املش�اريع بنس�بة 
تفوق املخطط ب� 40% ووجود ّ»ذرعات منجزة« بنحو 

يص�ل إىل 400 مليار دينار من مس�تحقات املقاولني، 
وهذا األمر سيتم مناقش�ة يف وزارة التخطيط، معترباً 
ذل�ك األم�ر باإليجاب�ي تج�اه حكومة الب�رصة، وفق 
قوله.وتاب�ع إن خط�ة العام الحايل س�تبدأ بتوس�عة 
املدين�ة ملعالج�ة االختن�اق فيه�ا، من خ�الل الطريق 
الحويل وإنش�اء جس�ور أخرى ثالثة كب�رة ترتبط به 
تلي�ق بالبرصة، األول يف قضاء أب�ي الخصيب، والثاني 

بمنطق�ة القي�ادة البحري�ة القريب�ة م�ن مق�ر 
الحكوم�ة املحلية، والثال�ث باتجاه قضاء الهارثة 
– قرب م�رشوع ماء البرصة الكبر، مؤكداً أن تلك 
الجسور س�تكون إسراتيجية وسرتبط بالطريق 

الحويل.
وواص�ل العيدان�ي بالق�ول، أن�ه من امله�م إكمال 
مش�اريع البنى التحتي�ة وإص�الح وتطوير البنى 
التحتي�ة للمناطق القديمة خصوص�ا التي تأثرت 
بهطول األمط�ار األخرة خالف�ًا للمناطق األخرى 
التي شهدت مش�اريع بنى تحتية خالل املدة التي 
عملت بها الحكومة الحالية، مس�تدركا أن تطوير 
البنى التحتي�ة لها ضوابط قانوني�ة محددة تقف 
أم�ام إعادة املش�اريع.ويف الختام، أش�ار املحافظ 
إىل س�عي الحكومي�ة املحلية إىل معالج�ة »األزمة 
الك�ربى« الخاصة بالس�كن، مبينا أن�ه وبعد وجبات 
توزي�ع قط�ع األرايض يف ع�دة مناط�ق فإن�ه س�يتم 
العم�ل عىل إدراج مش�اريع البنى التحتي�ة لها ضمن 
خطة العام الحايل، وقد تنجز خالل عامني، لتس�تطيع 
البرصة يف حينها إنش�اء مدن سكنية جديدة، وبالتايل 

انفتاح املحافظة سكانيا نحو الرشق والغرب.

جتارة احلبوب تكشف موقف مناقلة 
احلنطة يف 3 حمافظات

    بغداد / عامر عبد العزيز

اعلنت وزارة التجارة، أمس الثالثاء، استمرار سايلو 
كربالء تجهيز مطاحن املحافظ�ة بالحنطة املقررة 
للدفع�ه االوىل من الحصة االوىل لعام 2022، اكد ذلك 
مدير عام الرشكة العام�ة لتجارة الحبوب املهندس 
باس�م نعيم العكييل. وق�ال إن مالكاتن�ا العاملة يف 
س�ايلو كربالء املقدس�ة جهيز املطاح�ن الحكومية 
واالهلي�ة بكمي�ة بلغ�ت 340/416 طن م�ن مادة 
الحنطة  .من جانب اخر، كش�ف مدير عام الرشكة 
عن مب�ارشة مالكات بابل بمناقل�ة ال)5000( طن 
من الحنطة اىل سايلو كربالء املقدسة لتعزيز ارصدة 
محافظة كربالء من مادة الحنطة املخصصة للحصة 
االوىل .وبني العكييل ان تحميل )44( شاحنة محملة 
بكمية بلغت )1618( طن الستمرار تجهيز مطاحن 

محافظ�ة كربالء للحص�ة االوىل لع�ام 2022 .العكييل بني ان 
امل�الكات العاملة يف مجمع ت�ازه املخزني التابع لفرع كركوك 
واصل�ت تجهيزها للمطاح�ن االهلية والحكومي�ة بالكميات 

املخصصة من م�ادة الحنطة املحلية واملق�ررة لدعم مفردات 
البطاقة التموينية .

بكمي�ه  املطاح�ن  جه�ز  املخزن�ي  ت�ازه  ان مجم�ع  وق�ال 
)1600.400( طن بواقع اربعون سيارة.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )17(  والصادر يف 2022/1/23 
اشارة اىل قرار االحالة املرقم )     ( يف  /   /2022 

تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها 
اىل مديرية بلدية القيارة وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلني�ة  فع�ى الراغبني بااليجار  مراجعة مديرية بلدي�ة القيارة وخالل مدة )15(  
ي�وم  تبدأ م�ن اليوم التايل لنرش االع�الن بالصحف  مس�تصحبني معهم التامينات 
القانوني�ة البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من 
مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  
عى ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخ�رى وابرام العقد خالل مدة 
)ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد 
االعالن عن تأجر امللك وعى حس�اب الن�اكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخ�رى املرتتبة ع�ى ذلك اضافة اىل مص�ادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول 
باملزاي�دة مج�ددا مع عدم جواز التن�ازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال 
وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون املزايدة يوم الخميس املصادف 

2022/2/10 يف مديرية بلدية القيارة يف  الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة 
املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع 

اعاله 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013املعدل
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايج�ار )العقارات ( املدرجة اوصافها ادن�اه وذلك بعد مرور ) 15( يوم 
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعى الراغبني باالش�رتاك باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الس�اعة 
الع�ارشة صباحا مس�تصحبني معهم وصل التامين�ات القانونية البالغة 30% من القيمة املقدرة لكامل فرتة االيجار  ونس�خة من هوية 
االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن  عى ان تبقى امانات الضم ضمانا لس�المة املاجور  ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور خدمة %2 
من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رس�مية س�تجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال يجوز الدخول باملزايدة اال 
صاحب وصل التامينات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل  عى 
ان يتم تسديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار مع املصاريف وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستاجر 
بتقس�يط ب�دل االيجار يت�م تقديم كفالة عقارية ضامنة ع�ى ان تكون املوافقات ضمن امل�دة القانونية وعى الراغب�ني مراجعة البلدية 

لالطالع عى رشوط املزايدة

فقدان هوية
فقدت الهوية بأس�م ناجح حس�ن محمد عباس الص�ادرة من وزارة 
النف�ط الرشكة العامة لتوزيع املنتجات النفطية فرع النجف عى من 

يعثر عليها االتصال بالرقم 07808586632.
���������������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

تنويه
ورد سهوا يف االعالن الصادر من دائرة تنفيذ البرصة يف املرشاق العائد 
من املدي�ن امني جبار طاه�ر املحجوز لقاء طلب الدائ�ن انعام جبار 
طاهر ورد س�هوا يف تاري�خ 1/ 9/ 2022 وكان الخطأ والصحيح هو 

9/ 1/ 2022 لذا اقتىض التنويه

إىل الرشكاء احمد هادي حسني وإحسان فالح حسن
اقت�ىض حضورك�م إىل مقر بلدي�ة النجف لغرض اص�دار اجازه بناء 
للعقار املرقم 88423/3 حي امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حظوركم 
طالب االجازه

نغم خضري عباس
���������������������������������������������������������

إىل الرشيك عيل حس�ني عبد زيد اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف 
لغ�رض اصدار اجازه بناء للعقار املرق�م 49984/3 حي النداء خالل 

عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

منتظر محمد عبد الجليل

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة /قسم القانونية عن اجراء املزايدة العلنية  لتاجري 
العقارات واالموال املبينه يف ادناه  فعى الراغبني يف االشرتاك باملزايدة   املذكورة 
مراجعة ديوان الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق 
كوف�ة � نجف لالطالع ع�ى التفاصيل والعقار املعلن عن�ه موقعيا وخالل مدة 
ثالثون يوما ابتداء  من اليوم التايل لنرش  االعالن اذ س�تجري املزايدة يف الساعة 
الع�ارشة صباحا من اليوم االخري   للمدة اعاله بديوان الجامعة مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغة 25% م�ن القيمة املق�درة وبصك مصدق 
معنون اىل رئاس�ة جامع�ة الكوفة / صندوق التعليم الع�ايل وكتاب براءة ذمة  
من دوائر الرضيبة  املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس 
س�نة املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن 
وهوي�ة االح�وال املدنية او البطاق�ة الوطنية املوحدة ع�ى ان  يتم جلب كتاب 
عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة وبحس�ب محافظته عى ان يقوم املس�تأجر 
بايداع تأمينات مقدارها 10%  من قيمة عقد االيجار السنوي يتم ارجاعها بعد 
انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ بذمته نتيجة مخالفة رشوط العقد 
او ارضاره باملأج�ور وال يجوز اش�رتاك املوظفني الذين ذكرته�م احكام املادة 
)4( من قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل من 
ترس�و عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املش�ار اليه 

اعاله 
اوال / النادي الطالبي يف كلية التخطيط العمراني  

القيم�ة التقديري�ة لبدل االيجار الس�نوي 4864800 اربعة مالي�ني وثمانمائة 
واربعة وستون الف  وثمانمائة دينار

ثانيا / مكتب االستنساخ يف كلية الهندسة   
القيمة التقديرية لبدل االيجار السنوي  19000000 تسعة عرش مليون دينار 

ثالثا / مكتب الهدايا والقرطاسية يف كلية الرتبية االساسية   
القيم�ة التقديري�ة لب�دل االيج�ار الس�نوي 2560000  مليونان وخمس�مائة  

وستون الف دينار

إىل الرشيك زيد حي�در عطيه دخيل توجب عليك الحضور 
إىل صندوق االس�كان العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ه عى قي�ام رشيك محم�د رايض جواد 
بالبناء عى حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 43839/3 
حي الس�الم خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق 
وش�هر خارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
��������������������������������������������

إىل الرشيك رباب حميد مجبل
توجب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه ع�ى قيام رشيك 
كاظم حمزه جبري بالبناء عى حصته املشاعه يف القطعه 
املرقمه 196/116 الحيدريه خالل مده خمسه عرش يوما 
داخل العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

إىل ال�رشكاء رساج محم�د عيل حس�ني و آالء حس�ن 
مهدي و احمد حسن مهدي

اقت�ىض حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اجازه بناء للعقار املرقم 38064/2 حي الغدير خالل 
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضوركم 

طالب االجازه 
هبه عبد مسلم كاظم باقر

��������������������������������������������
 إىل الرشيك اريج عيل موىس 

اقتىض حضورك إىل مقر بلدية الحيدريه لغرض اصدار 
اج�ازه بناء للعقار املرق�م 996/116 الحيدريه خالل 

عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

احمد عيل جاسم

Extension Announcement for Tender No: 031-SC-21-EBS
Provision of Flowlines and OHTL EPCC Project

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 
with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the 
Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Flowlines and OHTL EPCC Project
Tender No.: 031-SC-21-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies 
who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, start-
ing from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One Contractor who have enough experience and ability to carry out the Provision of 
Flowlines and OHTL EPCC Project.  
The Engineering, Procurement, Construction and Commissioning (EPCC) to be performed by the BIDDER shall include detailed 
design, route selection, alignment, engineering, procurement, installation, testing, pre-commissioning, commissioning and per-
formance test of the facilities.
Note: For more details, please refer to ITB documents.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to nidawei@ebspetro-
leum.com  & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately on or before the 
tender submission deadline 04:00 PM, 31st January, 2022 based on the ITB documents and the first extension to 04:00 PM 14th 
Feb 2022 based on the clarification and extension announcement.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before 
the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). Valid 
NON-OBJECTION LETTER to participate into bid from General Commission of Taxation，Iraq ，GCT-CENTERS，and NON-OBJEC-
TION LETTER to participate into bid from Ministry of Labor, Iraq (MOL) should be include in Technical Proposal. 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond shall with a value of 1% Commercial proposal value. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/
approved on the electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly 
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 
be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 
7 days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Ni Dawei nidawei@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com  .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

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

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة 
والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت

 52/549
م52 رمانة 
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1

العدد : 4905
التاريخ 2022/1/25

املهندس
حسن حممد عيل جمبل

مدير بلدية  كربالء املقدسة

مدة االيجار  بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار وموقعه ت

ثالث سنوات 9600000 تسعة مليون وستمائة الف 
دينار  سنويا  1127,68م2 عرصه خالية التخاذها معرض تجاري لبيع المواد الغذائية وبدون 

مشيدات ثابتة والمرقمة 61/54689/3 جزيرة  1

ثالث سنوات 5000000 خمسة مليون دينار سنويا  450م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 15/م جزء من 600هـ 2

ثالث سنوات 4250000 اربعة مليون ومائتان 
وخمسون الف دينار سنويا  375م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 17/م جزء من 600هـ 3

ثالث سنوات 800000 ثمانمائة الف دينار سنويا 18,9م2 حانوت في الحي الصناعي والمرقم 4 جزء من 61/9647/3 جزيرة  4

ثالث سنوات 950000 تسعمائة وخمسون الف دينار 
سنويا  300م2 عرصة خالية التخاذها مشتل مقابل الحي الصناعي والمرقم 10 جزء 

من تصميم 111 5

ثالث سنوات 950000 تسعمائة وخمسون الف دينار 
سنويا  300م2 عرصة خالية التخاذها مشتل مقابل الحي الصناعي والمرقم 11 جزء 

من تصميم 111 6

ثالث سنوات 3264000 ثالثة مليون ومائتان واربعة 
وستون الف دينار سنويا  40م2 مكتب دفن ـ فريحة / طريق النجف والمرقم 3 فريحة  7

ثالث سنوات 2800000 مليونان وثمانمائة  الف دينار 
سنويا  40م2 مكتب دفن ـ فريحة / طريق النجف والمرقم 5 فريحة  8

ثالث سنوات 1800000 مليون وثمانمائة  الف دينار 
سنويا  90م2 مكتب دفن ـ فريحة / طريق النجف والمرقم 40/4/20 فريحة  9

ثالث سنوات 1800000 مليون وثمانمائة  الف دينار 
سنويا  90م2 مكتب دفن ـ فريحة / طريق النجف والمرقم 40/4/22 فريحة  10

ثالث سنوات 9600000 تسعة مليون وستمائة الف 
دينار  سنويا  1600م2 مغتسل ـ فريحة / طريق النجف والمرقم 40/4/65 فريحة  11



Apago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2538( االربعاء  26  كانون الثاني  2022 اعالنات5
إىل الرشكاء حس�ن عبد الحس�ن فه�د و حاكم كريم 
حس�ن و ع�يل حنون مه�دي وعيل عبد اله�ادي عبد 

الواحد و افراح ستار شنان
توجب عليكم الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م باملوافقه عىل 
قيام رشيككم رائد نوري عب�اس بالبناء عىل حصته 
املش�اعه يف القطع�ه املرقم�ه 58547/3 ح�ي النداء 
خالل مده خمس�ه ع�رش يوما داخل العراق وش�هر 
خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف 

يسقط حقكم باالعرتاض مستقبال
�������������������������������������������
إىل الرشكاء حس�ن عبد الحس�ن فه�د و حاكم كريم 
حس�ن و ع�يل حنون مه�دي وعيل عبد اله�ادي عبد 

الواحد و أفراح ستار سنان 
اقتىض حضوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار 
اج�ازه بناء للعقار املرقم 58547/3حي النداء خالل 
عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه
رائد نوري عباس

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

وزارة املالية
املرصف الزراعي التعاوني

إنذار
صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون

تحصيل الديون الحكومية رقم )56( 1977
حجز االمول املنقوله و الغري منقوله

الرقم/ 607
التاريخ/ 2021/10/28

إىل املدين/ فندي محمود غيالن املنتفكي
حيث انك لم تس�دد املبلغ قدره )8,000,000( دينار 
الذي اس�تحق عليك بتاريخ 2013/3/14 لذا ندعوك 
بهذا إىل تس�ديده خالل عرشة أيام من تاريخ تبليغك 
به�ذا اإلن�ذار , و إال س�وف نتخذ قرار بحج�ز أمولك 
املنقول�ة ,وفقا للمادة الخامس�ة من تحصيل الديون 

الحكومية رقم )56( لسنة 1977 
املوظف املخول 

محمد خرض طالب
�������������������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة املالية

املرصف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم )56( 1977

حجز االمول املنقوله و الغري منقوله
الرقم/ 641

التاريخ/ 2021/10/28
إىل املدين/ فندي محمود غيالن املنتفكي

حي�ث انك لم تس�دد املبلغ ق�دره )9308890( دينار 
الذي اس�تحق عليك بتاريخ 2016/1/14 لذا ندعوك 
بهذا إىل تس�ديده خالل عرشة أيام من تاريخ تبليغك 
به�ذا اإلن�ذار , و إال س�وف نتخذ قرار بحج�ز أمولك 
املنقول�ة ,وفقا للمادة الخامس�ة من تحصيل الديون 

الحكومية رقم )56( لسنة 1977 
املوظف املخول 

محمد خرض طالب
�������������������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة املالية

املرصف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم )56( 1977

حجز االمول املنقوله و الغري منقوله
الرقم/ 597

التاريخ/ 2021/10/28
إىل املدين/ بطران عواد فتان

حيث انك لم تس�دد املبلغ قدره )6,500,000( دينار 
الذي اس�تحق علي�ك بتاري�خ 2013/8/1 لذا ندعوك 
بهذا إىل تس�ديده خالل عرشة أيام من تاريخ تبليغك 
به�ذا اإلن�ذار , و إال س�وف نتخذ قرار بحج�ز أمولك 
املنقول�ة ,وفقا للمادة الخامس�ة من تحصيل الديون 

الحكومية رقم )56( لسنة 1977 
املوظف املخول 

محمد خرض طالب
�������������������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة املالية

املرصف الزراعي التعاوني
إنذار

صادر بمقتىض املادة الثالثة من قانون
تحصيل الديون الحكومية رقم )56( 1977

حجز االمول املنقوله و الغري منقوله
الرقم/ 596

التاريخ/ 2021/10/28
إىل املدين/ ثجيل هدهود جباره العبادي

حيث انك لم تس�دد املبلغ قدره )4,000,000( دينار 
الذي اس�تحق عليك بتاريخ 2005/5/28 لذا ندعوك 
بهذا إىل تس�ديده خالل عرشة أيام من تاريخ تبليغك 
به�ذا اإلن�ذار , و إال س�وف نتخذ قرار بحج�ز أمولك 
املنقول�ة ,وفقا للمادة الخامس�ة من تحصيل الديون 

الحكومية رقم )56( لسنة 1977 
املوظف املخول 

محمد خرض طالب
�������������������������������������������

محكمة بداءة الحي
العدد:394/ب /2021

اع����������الن
تبي�ع ه�ذه املحكم�ة بامل�زاد العلن�ي العق�ار املرقم 
1828/1 م12الغريباوي�ة املذك�ورة اوصاف�ه ادناه 
خالل ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل للنرش فعىل 
الراغبن بالرشاء مراجعة املحكمة لإلشرتاك باملزايدة 
مس�تصحبن التأمين�ات القانوني�ة البالغه 10% من 
القيمة املقدرة للعقار و البالغة )خمسة عرش مليون 
دين�ار عراق�ي( و س�وف تج�ري املزايدة يف الس�اعة 
الثانية عرش ضهرا من اليوم االخري للمدة املذكورة يف 

مقدر هذه املحكمة و يتحمل املشرتي اجور املناداة
القايض

حاكم ثابت االمري
اوصاف العقار /

دار س�كن متكون�ه من  اس�تقبال و ه�ول  و مطبخ 
و غرفت�ن نوم و صحيات مس�قف بالصب القديم و 

مجهز باملاء و الكهرباء و مبلط بالكايش القديم 0

جمهورية العراق
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة /14/خ/2022

التاريخ/2022/1/25 
أعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ س�دة الك�وت يف العقار التسلس�ل 
130/1 م 37 ام هليل اي ما يعادل )2س�هم(  الواقع يف 
ألك�وت / ام هليل العائدة للمدي�ن )جعفر حيدر جالل( 
املحجوز لقاء طلب الدائن )حس�ن حمي�د جواد(البالغ 
)دي�ن االضبارة(ملي�ون دين�ار فع�ىل الراغ�ب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة )30ي�وم ( تبدأ من 
اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات القانونية 
عرشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :-   كوت/ بغداد � كوت  العقار املرقم  
130/1 م37 ام هليل   

2-جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ة خالية من الش�واغل 
اثناء الكشف 

3-حدوده واوصافه : 
4-مشتمالته :- ال يوجد

5-مس�احتة :-  130/1 م 37 ام هلي�ل اي م�ا يع�ادل 
)2سهم(  

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :-  ارض خالية من الشواغل 

8– القيمة املقدرة : 60,000,000  س�تون مليون دينار  
اي ما يعادل )2سهم( من اصل  130/1 م 37 ام هليل 
�������������������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة /15/خ/2022

التاريخ/2022/1/25 
أعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ س�دة الك�وت يف العقار التسلس�ل 
130/1 م 37 ام هليل اي ما يعادل )2س�هم(  الواقع يف 
ألك�وت / ام هليل العائدة للمدي�ن )جعفر حيدر جالل( 
املحجوز لقاء طلب الدائن )جبار غبش كمر(البالغ )دين 
االضبارة(ملي�ون دينار فعىل الراغب بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة )30يوم ( تب�دأ من اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :-   كوت/ بغداد � كوت  العقار املرقم  
130/1 م37 ام هليل   

2-جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ة خالية من الش�واغل 
اثناء الكشف 

3-حدوده واوصافه : 
4-مشتمالته :- ال يوجد

5-مس�احتة :-  130/1 م 37 ام هلي�ل اي م�ا يع�ادل 
)2سهم(  

6-درجة العمران : 
7– الشاغل :-  ارض خالية من الشواغل 

8– القيمة املقدرة : 60,000,000  س�تون مليون دينار  
اي ما يعادل )2سهم( من اصل  130/1 م 37 ام هليل 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 47 / ش / 2022 

التاريخ : 25 / 1 / 2022 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه – نج�وان عاي�د عبد / مجه�ول محل 
االقامة 

للدع�وى املقامة من قبل املدعي�ة موج عبد القادر جبار 
املرقم�ة 47 / ش / 2022 والت�ي تطل�ب فيه�ا تايي�د 
حضانتها البنتها آيه نج�وان عايد – تولد 2016 بينكما 
وملجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك 
بصحيفت�ن محليت�ن يوميتن لغرض حض�ورك بيوم 
املرافعة املصادف 9 / 2 / 2022 ويف حالة عدم حضورك 
او حض�ور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

مطلك عبد الله خلف 
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 48 / ش / 2022 

التاريخ : 25 / 1 / 2022 
اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه – نج�وان عاي�د عبد / مجه�ول محل 
االقامة 

للدع�وى املقامة من قبل املدعي�ة موج عبد القادر جبار 
املرقم�ة 48 / ش / 2022 والت�ي تطل�ب فيه�ا تفريق 
بينكم�ا وملجهولية مح�ل اقامتك قررت ه�ذه املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفتن محليت�ن يوميتن لغرض حضورك 
بي�وم املرافع�ة املص�ادف 9 / 2 / 2022 ويف حالة عدم 
حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

مطلك عبد الله خلف 
�������������������������������������������

اعالن 
قدم املواطن ) جبار حس�ن حس�ن (  الدعوى لتبديل ) 
اللقب ( وجعله ) الش�مري ( بدال من ) فراغ ( فمن لديه 
حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم�ا وفق امل�ادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

ق�دم املواطن ) صالح صاحب عبود  (  الدعوى لتبديل ) 
اللق�ب ( وجعله ) حيدري ( بدال من ) الس�اعدي ( فمن 
لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق املادة 22 من قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الحي 

العدد: 67/ش/2022
التاريخ :2022/1/25

إعالن
املدعية / ابتسام حسن وحيد

 املدعي عليه/ مهدي حبيب جاسم
اقام�ت زوجتك املدعية الدع�وى الرشعية املرقمة اعاله 
تطل�ب فيها الحكم بالزامك بنفقه ماضيه و مس�تمره 
لها و الطفالها و ملجهولية محل اقامتك   نقرر تبليغكما 
بصحيفتن رس�ميتن محليتن بوج�وب حضوركما يف  
موعد املرافعة املوافق 2022/1/30 الس�اعة التاس�عه 
صباحا و بعكسه سوف تجري املرافعة بحقكما  غيابيا 

و علنا وفق االصول 0
القايض

تحسن عبود الخيكاني
�������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العزيزية 

رقم االضبارة : 654 /2021
التاريخ : 2022/1/18

اىل / املنفذ عليه /منال سعيد حسن 
لقد تحقق له�ذة املديرية من جهة ذات اختصاص محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ 
العزيزي�ة  خالل خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن يوم التايل 
للن�رش مب�ارشة و املعلوم�ات التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة ع�دم حظورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذية و الجربية وقف القانون 
منفذ العدل

غسان فهد غنيس التميمي  
اوصاف املحرر:

قرار الحكم املرقم 1331/ب/2020 يف 2020/12/30 و 
الصادر يف محكمة بداءة الكوت عىل ان يؤدي اىل املرصف 
االقتصاد و االس�تثمار و التموي�ل مبلغ واحد و اربعون 

مليون و اربعون الف دينار
�������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ العزيزية 

رقم االضبارة : 653 /2021
التاريخ : 2022/1/18

اىل / املنفذ عليه /رشك�ة البريق العراقي املدير املفوض 
لرشك�ة البريق العراق�ي للمق�اوالت العام�ة املحدوده 

اضافة لوظيفته 
لقد تحقق له�ذة املديرية من جهة ذات اختصاص محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت او مختار يمكن 
اج�راء التبليغ عليه واس�تنادا للم�ادة )27( من قانون 
التنفيذ تق�رر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية التنفيذ 
العزيزي�ة  خالل خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن يوم التايل 
للن�رش مب�ارشة و املعلوم�ات التنفيذي�ة بحضورك ويف 
حالة ع�دم حظورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذية و الجربية وقف القانون 
منفذ العدل

غسان فهد غنيس التميمي 
اوصاف املحرر:

قرار الحكم املرق�م 1063/ب/2020 يف 2020/12/28 
و الصادر يف محكمة بداءة الكوت بالتزام املدين الرشكة 
الب�ريق العراقي املدي�ر املفوض لرشكة الب�ريق العراقي 
للمق�اوالت العامه املحدوده اضاف�ة لوظيفته ان يؤدي 
مبل�غ 38,121,000 ملي�ون اىل م�رصف االقتص�اد و 

االستثمار و التمويل 
�������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2021/2093

التاريخ 24/ 1/ 2022 
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلسل 2/1894 حي 
الحس�ن  الواقع يف حي الحس�ن  العائد للمدين عدنان 
كاظ�م محمد املحج�وز لقاء طل�ب الدائن ميث�م ناظم 
م�وىس البالغ  دينار فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه 
املديري�ة  خ�الل مدة ثالث�ن  يوما  تبدأ م�ن اليوم التايل 

والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات 

1 � موقعه ورقمه 4/1894 حي الحسن
2 � جنسه ونوعه طابو رصف 

3 � حدوده واوصافه نجف حي الحسن 
4 � مش�تمالته مف�رز اىل داري�ن  بصورة غري رس�مية 
الجزء االول يحتوي عىل ساحة امامية صغرية وصحيات 
وصالة اس�تقبال وغرفتن وكليدور وصحيات مشرتكة 
وسلم يؤدي اىل السطح السقف من الشيلمان والجدران 
ملبوخ�ة بالب�ورك واالرضي�ة قس�م منها م�ن الكايش 
وقسم مصبوب بمادة االسمنت اما الجزء الثاني يتكون 
من ممر وصحيات مش�رتكة واس�تقبال يؤدي اىل غرفة 
اخرى والس�قوف من الش�يلمان والج�دران من البورك 
وهو مجهز باملاء والكهرب�اء وان  درجة العمران رديئة 
وان مس�احة العق�ار 200 م2 وان قيم�ة العقار الكلية 
)مائة واربعة وتسعون مليون دينار (  وان حصة املدين 
يف العق�ار واحد وعرشون مليون ومائتان وثمانية عرش 

الف وسبعمائة وخمسون دينار 
5 � مساحته مئتان مرت 
6 � درجة العمران رديئة
7 � الشاغل الدائن ذاته 

8 � القيمة املقدرة مائة واربعة وسبعون مليون 
�������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 58/ ش4/ 2022
التاريخ 23/ 1/ 2022

 اعالن
املدعى عليه/مثنى جبري كريدي

أقامت املدعية زهراء حاتم ب�ردان  الدعوى بالعدد 58/ 
ش4/ 2022 قررت املحكم�ة تبليغك بموضوع الدعوى 
وال�ذي تطل�ب فيه�ا املدعية اثبات نس�ب االطف�ال  كل 
م�ن امري وكرار  وملجهولية محل إقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ وأش�عار مختار حي الرس�الة  / النجف  
صحيفت�ن محليت�ن يوميت�ن وعلي�ك الحض�ور أمام 
ه�ذه املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املوافق يوم 

 2022/2/6
الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك أو 
ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد 607/ ش3/ 2022

التاريخ 25/ 1/ 2022
 اعالن

املدعى عليه/حسن عيل حميد
أقام�ت املدعية اش�واق طالب عب�د الدع�وى بالعدد 607/ 
ش3/ 2022 ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بموض�وع الدعوى 
والتي تطلب تفريق للهجر  وملجهولية محل إقامتك وحسب 
رشح القائم بالتبليغ وأشعار مختار حي الجزائر  / النجف  
صحيفت�ن محليتن يوميت�ن وعليك الحض�ور أمام هذه 

املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق يوم 2022/2/7 
الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك أو ارسال 
من ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق األصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 3210/ت/2021
التاريخ : 2022/1/23 

اىل املنفذ عليه  
لقد تحقق له�ذه  املديرية بموجب اش�عار املختار منطقة 

حي السالم يف النجف املختار ) كريم كحيط الحسناوي( 
 انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النجف  خالل خمس�ة عرش ي�وم تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باج�راء التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسن الخالدي
اوصاف املحرر

ق�رار الحك�م املرق�م 1151/ب2021/1 يف 2021/7/25 
مضم�ن دي�ن مبلغ وقدره ثالث�ون مليون دين�ار  الدائن / 

حسن عباس عيل حسن  املدين / حيدر عباس صاحب 

 �������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح الكوفة

العدد 181/ج/ 2022
التاريخ 25/ 1/ 2022

إىل املتهم الهارب 
غالب عزوز عبود ال رضس 

اعالن غيابي
   2022 ج/   /181 املرقم�ة  بالدع�وى  مته�م  أن�ك  حي�ث 
واملش�تكي فيها زينب جبار خض�ري وفق احكام املادة 457 
عقوب�ات  وملجهولية محل إقامتك حس�ب اش�عار املختار 
املرف�ق يف اضب�ارة الدعوى نق�رر تبليغك بموع�د املحاكمة 
املواف�ق 27/ 2/ 2022 ويف حال�ة ع�دم حض�ورك تج�ري 

املحاكمة غيابياً وفق القانون
القايض 

محمد جاسم عبيد

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ النجف

رقم االضبارة : 2021/3312
التاريخ : 2022/1/19 

اىل املنفذ عليه  عيل شاكر خشان 
لق�د تحقق له�ذه  املديرية م�ن مختار ح�ي الجامعة 3 يف 

النجف  
 انك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 
م�ن قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور يف مديرية 
تنفيذ النجف  خالل خمس�ة عرش ي�وم تبدأ من اليوم التايل 
للنرش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم 
حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باج�راء التنفيذ الجربي 

وفق القانون 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر

قرار محكم�ة بداءة النج�ف املرق�م 4354/ب2021/2 يف 
2021/9/9 واملتضمن دين قدره مليونان وخمسمائة الف 
دينار باالضافة اىل اتعاب املحاماة البالغة مئتان وخمسون 

الف دينار 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بإعادة مزايدة 
التسلسل او رقم القطعة : 3791 / 1    

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م / 3 الحصوة 
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املشتمالت : غرفتن وصالة واستقبال ومطبخ وصحيات 
الشاغل : حصة / ثائر فليح حسن 

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوية : 

مقدار البيع : 60000000 ستون مليون دينار  
بالنظ�ر ل�رتك املزاي�دة التجاري�ة لبي�ع العق�ار املوصوف 
اع�اله للراه�ن ) حص�ة / ثائر فليح حس�ن ( لق�اء طلب 
الدائ�ن املرتهن ) امل�رصف الصناعي / ابو صخري ( البالغ ) 
24000000( مليون عدا الفائدة نقدا اقتىض اعادتها ملدة ) 
15 ( يوم�اً اعتباراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة دائرة التس�جيل 
العق�اري يف املناذرة خ�الل املدة املذكورة مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن %10 
م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغة )60000000( س�تون 
مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

�������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 7024/ش2021/6
التاريخ 2022/1/25

اعالن 
اىل / املدعى عليه )احمد نايف عبد الكريم ( 

اص�درت هذه املحكم�ة قرارها بالدع�وى املرقمة 7024/
والق�ايض  ش2021/6 يف 2021/12/27 غيابي�ا بحق�ك 
بض�م حضانة وتس�ليم الطفل�ة رقيه للمدعي�ة انجاد عبد 
الرزاق غافل اعاله  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختار ح�ي الرحم�ه  / النجف  
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواسطة صحيفتن محليتن 
يوميتن ولك حق االعرتاض ع�ىل القرار الغيابي خالل املدة 

القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بإعادة مزايدة 
التسلسل او رقم القطعة : 3020 / 1    

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م / 3 الحصوة 
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املش�تمالت : اس�تقبال وغرف�ة واحدة والعل�وي غرفة 
ومسقف شيلمان وصحيات   
الشاغل : شاكر نعمان كمون

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوية : 

مقدار البيع : 80000000 مليون 
بالنظ�ر ل�رتك املزايدة التجاري�ة لبيع العق�ار املوصوف 
اعاله للراهن ) ش�اكر نعمان كم�ون( لقاء طلب الدائن 
املرته�ن ) امل�رصف الصناع�ي / ابو صخ�ري ( البالغ ) 
10000000( مالي�ن دين�ار ع�دا الفائدة نق�دا اقتىض 
اعادتها ملدة ) 15 ( يوم�ًا اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعالن فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
دائرة التس�جيل العقاري يف املن�اذرة خالل املدة املذكورة 
مس�تصحباً مع�ه تأمين�ات قانوني�ة نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع 
البالغ�ة )      ( دين�اراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن مزايدة 
التسلسل او رقم القطعة : 51 / 20    

املحلة او رقم واسم املقاطعة : الحرية / البديرية 
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املشتمالت : غرفتن  نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية 
مسقف من الشيلمان 

الشاغل : حيدر كمر خضري 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوية : 

مقدار البيع : 50000000 خمسون مليون دينار 
بالنظر لرتك املزايدة التجارية لبيع العقار املوصوف اعاله 
للراه�ن ) حيدر كمر خضري( لقاء طلب الدائن املرتهن ) 
امل�رصف الصناعي / ابو صخ�ري ( البالغ ) 5000000( 
ملي�ون ع�دا الفائ�دة نقدا اقت�ىض اعادتها مل�دة ) 15 ( 
يوم�اً اعتب�اراً من الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن 
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة دائرة التس�جيل 
العقاري يف املناذرة خالل املدة املذكورة مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغ�ة )5000000( 
مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن مزايدة 
التسلسل او رقم القطعة : 548 / 21    

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م / 3 املشخاب 
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املش�تمالت : ث�الث غ�رف  وصال�ة واس�تقبال ومطبخ 
وصحيات مسقف شيلمان 

الشاغل : صفوان مكي عبد الرضا 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوية : 

مقدار البيع : 90000000 تسعون مليون دينار  
بالنظ�ر ل�رتك املزايدة التجاري�ة لبيع العق�ار املوصوف 
اع�اله للراه�ن ) حصة / صف�وان مكي عب�د الرضا  ( 
لق�اء طلب الدائ�ن املرته�ن ) املرصف الصناع�ي / ابو 
صخ�ري ( البال�غ ) 123000000( ملي�ون ع�دا الفائدة 
نق�دا اقتىض اعادتها ملدة ) 15 ( يوم�ًا اعتباراً من اليوم 
الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيها مراجعة دائرة التس�جيل العقاري يف املناذرة خالل 
املدة املذكورة مس�تصحباً معه تأمين�ات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% م�ن القيمة املقدرة 
للمبي�ع البالغة )90000000( مليون ديناراً وان املزايدة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بإعادة مزايدة 
التسلسل او رقم القطعة : 744 / 1     

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م / 51 الحرية 
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املش�تمالت : غرفت�ن نوم وصال�ة واس�تقبال ومطبخ 
وحمام وصحيات  مسقف شيلمان 

الشاغل 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوية : 

مقدار البيع : 60000000 ستون مليون 
بالنظر لرتك املزايدة التجارية لبيع العقار املوصوف اعاله 
للراه�ن )فاضل عيدان كاظم ( لقاء طلب الدائن املرتهن 
) املرصف الصناعي / ابو صخري ( البالغ ) 18000000( 
ملي�ون ع�دا الفائ�دة نقدا اقت�ىض اعادتها مل�دة ) 15 ( 
يوم�اً اعتب�اراً من الي�وم التايل لتاريخ ن�رش هذا االعالن 
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة دائرة التس�جيل 
العقاري يف املناذرة خالل املدة املذكورة مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفال�ة مرصفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة )60000000( 
مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً 

من اليوم األخري. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
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دوستويفسكي واملوت: مدخل الشتغال األدب بالصمت
           عبدالله البياري

ي�روي أندري�ه دوستويفس�كي ش�قيق 
فيودور دوستويفسكي أن أخاه اعتاد يف 
طفولته، قبل أن يخل�د إىل النوم، أن يرتك 
إىل جانبه بع�ض األوراق، يحذر فيها من 
أن�ه من املمكن أن يس�قط يف أثن�اء الليل 
يف حالة من النوم العميق األش�به باملوت، 
ف�كان يطل�ب أن يؤجل دفنه إىل خمس�ة 

أيام، لعله يستفيق قبله.
ما يح�دث مع دوستويفس�كي يف املوت، 
هو خروج عن الزمان واملكان، هي حالة 
من اإلخالل، باس�تقرار الزم�ان واملكان، 
مس�تخدًما جس�ده الذي يراوح العتبات 
ب�ن الحي�اة وامل�وت، مس�تخدًما الن�وم 
بما ه�و حالة خطابية وأدائية تتس�اوى 
فيه�ا الحي�اة واملوت. وه�ذه الرحلة بن 
العاملن يف تجربة دوستويفسكي يمكننا 
الرتب�ص بتمثالتها لدى األب زوس�يما يف 
رواي�ة اإلخوة كرام�ازوف إذ يقول: »أخذ 
الله ب�ذوًرا م�ن عوال�م أخرىوبذرها عىل 
ه�ذه األرض... وتوالدت البذرة، ولكن ما 
ينم�و ويعي�ش ويتمت�ع بالحيوية خالل 
إحساسه باالتصال مع العوالم الغامضة 
األخ�رى فحس�ب... كث�ر مم�ا هو عىل 
األرض خف�ٌي عّنا، ولك�ن عوًضا عن ذلك 

فقد وهبنا رًسا وإحساًسا خفًيا باتصالنا 
الحي مع عالم آخر«.

يتقاطع ديستويفسكي هنا مع مارسيل 
بروس�ت الذي يقول: »من�ذ زمان طويل، 
كن�ت معت�اًدا عىل الذه�اب إىل رسيري يف 
وقت مبك�ر، ويف بع�ض األحي�ان عندما 
أطف�ئ الش�معة ف�إن عين�اي تغلق�ان 
برسع�ة بحيث ال يكون ل�دي وقت يكفي 
ألقول )س�أنام( وبعد نصف س�اعة منذ 
ذل�ك الح�دث توقظن�ي فك�رة أن الوقت 
ق�د حان للن�وم، وأحاول أن أض�ع جانًبا 
الكت�اب ال�ذي كنت أتخي�ل أنه م�ا يزال 
بيدي، وأن أطفيء الضوء. وقد كنت أفكر 
طوال الوقت بأنني كنت نائًما بينما كنت 
أق�رؤه، ولكن أفكاري تك�ون قد اتخذت 
مس�اًرا خاًصا بها حتى أك�ون أنا نفيس 

موضع كتابي«.
بروس�ت يتأمل املوت من خالل استعادة 
اللحظ�ات الس�ابقة علي�ه، فالعالم لديه 
يف ه�ذه  وامل�وت  آن،  يف  وثاب�ت  متغ�ر 
الحال�ة ه�و موق�ف ع�ىل أط�راف تل�ك 
الثنائية ال يتجاوزها إىل ما بعدها، بل هو 
موق�ع للتس�اؤل عنها. بينم�ا املوت لدى 
دوستويفسكي، أمر مختلف، فلعله األول 
م�ن األدب�اء العاملي�ن الذين استش�كلوا 
امل�وت وحوله للحظة تس�اؤل عن الزمن 

املفق�ود بامل�وت. يصف األمر متش�كن 
بط�ل رواية األبل�ه لحظة فق�دان الحياة 
تلك، التي يحس بها املحكوم عليه باملوت 
عن طري�ق املقصلة بقول�ه: »لو كنت أنا 
الش�خص الذي ينف�ذ فيه حك�م اإلعدام 
لتعم�دت أن أنص�ت، ولس�معت ص�وت 
ان�زالق الحديد )حديد املقصل�ة(... قد ال 
ي�دوم إال ع�ر الثانية... إن ال�رأس بعد 
انقطاعه وسقوطه ربما يعلم خالل ثانية 
أنه انقطع وس�قط، وياله من إحساس، 

ماذا لو دام خمس ثوان«.
لعل هذه العالقة الفريدة لدوستويفسكي 
مع امل�وت، ه�ي الت�ي دفع�ت فرويد إىل 
تحليل ظاهرة املوت لدى دوستويفسكي، 
ونوبات التشبه به املذكورة سالًفا، بأنها 
رغب�ة موجه�ة بموت أح�ٍد م�ا، كقيمة 

عقابية، والذي رجح أن يكون األب.

لع�ل تأم�الت الروائين أع�اله، وغرهم 
يف لحظ�ة امل�وت تدف�ع بنا لتأم�ل املوت، 
بما هو الهدف األس�ايس من كتابة هذه 
الس�طور كلها، س�واًء يف موضوعة املادة 
ع�ن املوت ل�دى دوستويفس�كي، أو عن 
موت�ه ه�و ش�خصًيا، وم�رور 100 عام 

وأكثر عىل ذلك.
امل�وت هنا هو ب�ؤرة املعن�ى ومبتغاه يف 

آن. ق�د يك�ون التأث�ر األق�وى للم�وت، 
وأع�ىل مراحل ابداعيت�ه، عندما ال يظهر 
بما هو موت رصيح مستحق، أي حينما 
نحي�ا وكأن امل�وت ال معن�ى ل�ه. امل�وت 
حينه�ا هو الس�بب الذي م�ن املمكن من 
خالل غيابه الح�ارض أن يقيم حياة ذات 
معنى يف عال�م ال معنى له. ومن هنا تبدأ 
عالقة الثقافة باملوت. للثقافة يف عالقتها 
بامل�وت هدف�ان: فهي م�ن ناحي�ة ذات 
مس�عى هائل ومس�تمر )وناجح بشكل 
مذهل( إلعط�اء معنى للحي�اة البرية، 
ومن ناحية أخرى لها مسعى عنيد )وأقل 
نجاًحا إىل حٍد ما( لقمع الوعي بهشاش�ة 

هذا املعنى وثانويته.
لع�ل التتب�ع لعالق�ة األدب بامل�وت م�ن 
خ�الل نم�وذج دوستويفس�كي، يدفعنا 
للتس�اؤل م�اذا ل�و كان ال ي�زال حًيا بن 
ظهرانينا اآلن؟ تراه م�اذا كان لرى بعد 
كل سياساتنا الحداثية تلك التي سعت إىل 
تدج�ن املوت وترويض�ه، وإعادة صوغه 
وبث�ه يف الخ�وف اليوم�ي ع�ىل الصح�ة 
والقل�ق املهووس بش�أن العوامل الناقلة 
للم�وت، ليصبح الخوف من املوت ش�كاًل 
من أش�كال الخطاب اليومي عن الحياة؟ 
الثنائي�ات  نف�س  وداخ�ل  املقاب�ل  ويف 
الحداثية يج�ري ترويض املوت من خالل 

إطالق العنان الوح�ي له، فيغرق املئات 
يف قوارب الهج�رة غر الرعية، أو تحت 
برمي�ل متفج�ر ألقته خطاب�ات الرئيس 
الطبي�ب وهو يعد بحي�اة ملؤها املمانعة 

واملقاومة.
ل�م يع�د امل�وت هاجًس�ا يحتوي�ه األدب 
بكل حفريات�ه وعمقه ال�رأيس يف الوعي 
اإلنس�اني، فقد قدمت الثقافات الحديثة 
صيًغ�ا لن�زع فتي�ل رع�ب امل�وت، دون 
الحاج�ة ملنطقت�ه كم�ا فعل فروي�د، أو 
لعل�ه كان جزًءا من سياس�ات االحتواء. 
كان ذلك باألس�اس من خالل طرح فكرة 
الخل�ود الف�ردي أو الجماع�ي. وه�و ما 
نبهنا إليه فرويد حن أشار إىل أنه »ال أحد 
يؤمن بموته«، وأن الوعي لدينا »يترصف 

كما لو كان خالًدا«.
كان�ت  س�واًء  امل�وت  ع�ن  أفكارن�ا  إن 
موضوعي�ة أو متلون�ة بالعاطف�ة، فهي 
تم�ر من خ�الل نش�اط رم�زي، يختلف 
باخت�الف الثقاف�ات والتج�ارب الذاتي�ة 
والفردية، ولكن هذا األمر يحدث يف إدراك 
امل�وت، لي�س م�ن خ�الل تجرب�ة املوت، 
»عندما نخىش املوت بش�كٍل مكثف وغر 
منقط�ع، فإننا نخىش بداًل من ذلك بعض 
أش�كال املس�اواة الرمزية غ�ر املنطقية 

للموت أحياًنا«.

الواقع املعزز أو السحر التقني: ألعاب اخلفة بتقنيات العالـم احلديث
           حنان مبروك

ل�م يكن موال فنان�ا معروفا يف الدول العربية، لكن مش�اركته 
مؤخ�را يف عرض بمرسح منتدى ش�باب العال�م أمام الرئيس 
املرصي عبدالفتاح السييس واهتمام اإلعالم املرصي بموهبته 
التي أبهرت الحضور، جعاله يحّل ضيفا عىل برامج تلفزيونية 
ويصب�ح حديث املواق�ع اإلخبارية، فم�اذا قّدم م�وال ليكون 
“الساحر املبهر” يف عالم ميلء بأشباه “السحرة” و”السحرة” 
التقليدين؟ل�م يقّدم الس�احر الفرن�يس – الجزائري نموذجا 
مطوال عن ألعابه الس�حرية، بل استعرض أمام الجمهور ملدة 
خم�س عرة دقيق�ة قدرته عىل تحويل أش�ياء افرتاضية إىل 
واق�ع ملموس.الجمي�ع يعلمون أن هذا األم�ر غر ممكن وال 
يقبله املنطق، لكن الفنان اس�تطاع بدم�ج التقنيات الحديثة 
يف الص�وت والص�ورة أن يوهم املتف�رج بأنه يح�ول املظالت 
املتساقطة من الس�ماء عرب شاشة عرض عمالقة إىل مظالت 

حقيقية تتساقط حوله فيسارع إىل اإلمساك بها، ثم استطاع 
بفضل التقنيات نفس�ها وحركاته املش�تتة لالنتباه أن يوهم 
الجميع بأنه حول هاتف فتاة من الواقع إىل الشاشة، ثم طحنه 
داخل آلة لصنع العصر، ليعيد إظهاره عىل الشاش�ة ويلتقط 
به صورة ثم يرجعه إىل صاحبته وكأن ش�يئا لم يكن. ويعتمد 
موال، مثله مثل الفنانن املمارس�ن أللعاب الخفة والس�حر، 
مبادئ أساس�ية لها جذور يف مج�االت تتداخل مع الكثر من 
العل�وم م�ن بينها علم النف�س، مث�ل مب�دأ اإلدراك واالنتباه 
وكيفي�ة معالجة املعلومات، وقد ص�ار الفنان ماهرا يف اللعب 
عىل الحالة النفسية للمتفرج وجذب انتباهه كليا عرب تشتيت 
أفكاره وتوجيه حواسه وخاصة حاستي النظر والسمع نحو 
ما يري�ده. وكل هذه الق�درات ضمنت ملوال النج�اح يف خداع 
املتف�رج وتقديم ع�رض مبهر.وموال )االس�م الحقيقي موال 
ديابي( هو فنان متخصص يف الواقع املعزز والس�حر التقني، 
م�ن موالي�د الع�ام 1988 يف فرنس�ا، واش�تهر باس�تخدامه 

التقنيات الجديدة.وه�و معروف خاصة بظهوره املتنوع عىل 
التلفزيون واإلذاعة يف بل�ده. وتصفه صحيفة “لو باريزيان” 
بأنه “الش�اب العبقري الوهمي”.بدأ بأداء العروض السحرية 
“التقليدي�ة”. وكان يؤدي حيل�ه األوىل أمام جمهور خاص إىل 
ح�د ما، إذ كان جمهوره زبائن مطعم عائلته الذي كان مكانا 
مفضال ل�ه يصقل فيه موهبت�ه ويجرّب في�ه الحيل املبتكرة 
والخدع البرصية الجديدة. ثم غادر للعمل يف مخترب يف الواليات 
املتحدة، حيث استكش�ف الصل�ة بن الس�حر والتكنولوجيا.

ولصقل مواهبه وتنميتها التحق موال بمدارس تدّرس املرسح 
ومدرسة التمثيل الصامت ومدرسة للرقص يف باريس.وحصل 
عىل جوائز فرنس�ية منها جائزة “الفال” االفرتاضية الخاصة 
يف ع�ام 2012، وجائ�زة “مان�دراك” يف ع�ام 2017.يف يناي�ر 
2012 أطلق رشكة “السحر املعزز”، وهي رشكته املتخصصة 
يف تطوي�ر الس�حر التكنولوجي. وله قناة ع�ىل موقع يوتيوب 
املتخص�ص بن�ر الفيديوهات حي�ث ينر ثم�ار إبداعاته، 

ويقي�م عروضا بالتع�اون مع عالم�ات تجاري�ة كبرة حول 
العالم مثل “مايكروسوفت” و”إنتل”.وموال الشغوف بالسحر 
منذ طفولته، متأثر بعدد من العبي الخفة يف العالم من بينهم 
األمرك�ي ديفيد كوبرفيلد والفرن�يس جيمس تيري والرويس 
س�الفا بولونن.ويق�ول واصفا نفس�ه “لقد كنت متحمًس�ا 
منذ أن كان عمري س�ّت أو س�بع س�نوات. كنت أشاهد فيلم 
‘س�وبر مان صورينغ’ عىل شاش�ة التلفزيون. ذات يوم أردت 
أن أفعل اليء نفس�ه بالقفز من الدرج. بالطبع، لقد وقعت! 
ث�م أدركت أنه ليس لدينا قوى س�حرية. خ�اب أميل. منذ ذلك 
الحن أقول لنفيس إن�ه ما زال ممكًنا. عندما كنت يف العارشة 
من عمري قابلت ساحرًا. عندما رأيته علمت أن السحر خدعة 
ممكنة فقط ألن شخًصا آخر فعل ذلك”.ويشارك موال السحر 
والتكنولوجيا مع فنانن معارصين آخرين، مس�تفيًدا بشكل 
كام�ل م�ن األدوات الرقمي�ة والتكنولوجية الجدي�دة. وينبع 
االرتباط بن االثنن من استخدام العبي الخفة اآلخرين أحدث 

التطورات املتاحة لديهم يف أزمنة مختلفة من بينها )امليكانيكا، 
وصناع�ة الس�اعات، والتق�دم التلفزيوني( لتكوي�ن األرقام 
الس�حرية.يهدف س�حر موال املعزز إىل “خلق مشاعر جديدة 
بن الس�حر والفن الرقمي”. بفضل الجهاز الرقمي الغامر يف 
الوقت الفعيل الذي تم وضعه يف مكانه يمكن للجمهور أن يرى 
ويسمع ويشعر بهلوسة “املسافر” يف اللوحات املختلفة.ومن 
بن عروض هذا الفنان الفرنيس عرض “معجزات موال” الذي 
تم إنش�اؤه بمس�اعدة فريق كامل من املهندسن ومصممي 
الغرافي�ك ومصمم�ي الرق�ص… إل�خ، والذي ي�رسد فيه عرب 
أس�لوبه املختل�ف يف ألعاب الخفة تاريخ الس�حر وخرافاته يف 
سلس�لة من املش�اهد التي تقوم عىل التفاعل م�ع الجمهور. 
ويتعام�ل خالل العرض مع الخرائ�ط أو الهواتف املحمولة أو 
س�ماعات الواقع االفرتايض ليوهم املشاهد بأنها أمور تحدث 
“اآلن” و”هن�ا” فيس�تغرب تعرضه�ا لإلت�الف وم�ن ثم تتم 

استعادتها.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بإعادة مزايدة 
التسلسل او رقم القطعة :  26    

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م / 18 املشخاب  
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املش�تمالت : غرفتن  نوم  واس�تقبال وصالة ومرفق 
صحية 

الشاغل : باسم محمد ظاهر 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوية : 

مقدار البيع : 50000000 خمسون مليون دينار  
بالنظر لرتك املزايدة التجاري�ة لبيع العقار املوصوف 
اعاله للراهن ) باسم محمد ظاهر( لقاء طلب الدائن 
املرته�ن ) املرصف الصناعي / اب�و صخر ( البالغ ) 
20000000( مليون عدا الفائدة نقدا اقتىض اعادتها 
مل�دة ) 15 ( يوماً اعتباراً م�ن اليوم التايل لتاريخ نر 
ه�ذا االعالن فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة خالل املدة املذكورة 
مس�تصحباً معه تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تقل عن 10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع 
البالغ�ة )50000000( ملي�ون دين�اراً وان املزاي�دة 

ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخر. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن بإعادة مزايدة 
التسلسل او رقم القطعة : 276 /123    

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م  44 الحرة  
الجنس: دار مع مضيف كبر 

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املش�تمالت : ث�الث غرف وصحي�ات ومطب�خ البناء 
جديد

الشاغل : 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوية : 

مقدار البيع : 80000000 ثمانون مليون دينار  
بالنظر لرتك املزايدة التجاري�ة لبيع العقار املوصوف 
اع�اله للراه�ن ) حس�ن ناجي حس�ن  ( لقاء طلب 
الدائ�ن املرته�ن ) امل�رصف الصناع�ي / اب�و صخر 
( البال�غ ) 310000000( ملي�ون ع�دا الفائ�دة نقدا 
اقت�ىض اعادته�ا مل�دة ) 15 ( يوماً اعتب�اراً من اليوم 
الت�ايل لتاري�خ ن�ر ه�ذا االع�الن فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�رتاك فيها مراجع�ة دائرة التس�جيل العقاري يف 
املناذرة خالل املدة املذكورة مستصحباً معه تأمينات 
قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من 
القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة )80000000( مليون 
ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من 

اليوم األخر. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ ناحية القادسية
رقم االضبارة : 20/ت/2021

التاريخ : 2022/1/24 
اىل املنفذ عليه  عيل شامي عكرب 

لقد تحقق لهذه  املديرية من 
 انك مجهول مح�ل االقامة وليس لك موطن 
دائم او مؤقت او مختار يمكن اجراء التبليغ  
عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ ناحية القادس�ية  خالل خمسة عر 
ي�وم تب�دأ من الي�وم الت�ايل للن�ر ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة 
عدم حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

عماد بجاي الحمداني
اوصاف املحرر

يف  2248/ب2020/2  حك�م  ق�رار 
2020/12/16 الص�ادر م�ن محكمة بداءة 

النجف 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الهندية 
العدد 22/بحث/2022

التاريخ 2022/1/24
اعالن

اىل / املدع�ى علي�ه عيل فاهم عزيز يس�كن 
سابقا قضاء الجدول الغربي منطقة البيش 

مجهولة محل االقامة
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعية منال 
حسن رشقي بالعدد اعاله والذي تطلب فيها 
الحك�م بالتفري�ق للهج�ر   وملجهولية محل 
اقامتك حس�ب رشح مخت�ار منطقة البيش 
الج�دول الغربي امل�ؤرخ يف 2022/1/19 لذا 
قررت املحكم�ة تبليغك بصحيفتن يوميتن 
رس�ميتن للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
يف موع�دا الج�راء البح�ث االجتماع�ي ليوم 
2022/2/14  الس�اعة الثامن�ة صباحا ويف 
حالة عدم حضورك او من ينوب عنك  سوف 
تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا ووفقا 

للقانون
القايض

قيس عبد السجاد الحسناوي

اعالن
اىل املتهم الغائب / )الرطي حيدر كريم رحيم احمد 

الطريف(   
املنس�وب اىل  / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة الب�رصة 

واملنشات
العنوان / البرصة 

بما ان�ك متهم وفق امل�ادة 32/اوال وثانيا  من ق ع د  
رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

الختالسك املسدس الحكومي الذي بذمتك  املرقم  
 ن�وع كل�وك م�ع ملحقاته وه�ي مخازن  مس�دس 

GNY783 احتياطي عدد 2 اثنان
و45  خمس�ة واربعون اطالقه وكراب مس�دس عدد 
1 واح�د  وجعبه نس�يج ع�دد 2 و30 ثالث�ون   وعدة 
تنظي�ف ع�دد 1 واح�د وم�رود تنظيف ع�دد 1 واحد 
ع�ام 2007  ولم تقوم باعادة ما بذمتك او دفع مبلغ 

التضمن لحد االن  
وملجهولي�ة اقامتك اقتىض تبليغك به�ذا  االعالن عىل 
ان تح�ر امام محكمة قوى االم�ن الداخيل االوىل / 
املنطقة الخامسة البرصة خالل مدة ثالثون يوما  من 
تاريخ تعليق هذا االعالن  يف محل اقامتك ومقر عملك  
وتجي�ب عىل التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك 
س�وف تج�ري محاكمت�ك غيابي�ا اس�تنادا الح�كام 
امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل رقم 17 لسنة 2008  
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
رئيس املحكمة 
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وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

اعالن مزايدة 
التسلسل او رقم القطعة : 636 / 1    

املحلة او رقم واسم املقاطعة : م 51 اللهيبات  
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املشتمالت : غرفتن نوم واس�تقبال وصالة  ومطبخ 
وحمام ومرافق صحية مسقف شيلمان  

الشاغل : رياض عبد الزهرة جاسم 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوية : 

مقدار البيع : 40000000 مليون 
بالنظر لرتك املزايدة التجاري�ة لبيع العقار املوصوف 
اع�اله للراه�ن ) رياض عب�د الزهرة جاس�م  ( لقاء 
طلب الدائن املرتهن ) املرصف الصناعي / ابو صخر 
( البالغ ) 8300000( مليون عدا الفائدة نقدا اقتىض 
اعادته�ا مل�دة ) 15 ( يوم�اً اعتب�اراً من الي�وم التايل 
لتاري�خ نر ه�ذا االعالن فع�ىل الراغب يف االش�رتاك 
فيه�ا مراجع�ة دائرة التس�جيل العق�اري يف املناذرة 
خالل املدة املذكورة مستصحباً معه تأمينات قانونية 
نقدي�ة او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة 
املق�درة للمبيع البالغ�ة )40000000( مليون ديناراً 
وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم 

األخر. 
مالحظ دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2019/884

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكم�ة ق�وى االم�ن الداخلية االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 � اسم املتهم الغائب : الرطي جواد عبار مهاوي دهوس 

املحمداوي
3 � رقم الدعوى 2019/884

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة عام 2008
5 � تاريخ الحكم : 2019/11/18

6 � امل�ادة القانونية )32( من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املعدل 

الب�رصة  محافظ�ة  رشط�ة  /مديري�ة  اىل  املنس�وب   �  7
واملنشات  

8 � خالصة الحكم :   تبديل مادة االحالة من املادة 32/اوال 
وثاني�ا  من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 املعدل اىل املادة 35  
اوال وثانيا من ق ع د رقم 14 لسنة 2008  كون الفعل وقع 
قبل صدور تعديل قانون قوى االمن الداخيل وعمال باحكام 

املادة 31 من ق ا د رقم 17 لسنة 2008 
9 ، عدم ش�مول املته�م اعاله بقاون العف�و العام رقم 27 
لس�نة 2016 ع�ن التهمه املس�نده اليه وفق اح�كام املادة 
)35( من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 ولعدم اعادة ما بذمته  

او دفع مبالغ التضمن املرتتب بذمته
 10 � الس�جن ملدة )سبع س�نوات ( وفق احكام املادة 35/
اوال  م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 وبدالل�ة املواد  61/
اوال و 69/اوال م�ن ق ا د رقم 17 لس�نة 2008 الختالس�ه 
البندقية  الحكومية ال�ذي بذمته واملرقمة DA01529 نوع 
كالش�نكوف اخمص مع ملحقاتها ومخ�زن بندقية عدد 1 
واحد وحماله نسيجية عدد 1 واحد و30 ثالثون اطالقه من 

نوعها   والتي استصحبها معه عند غيابه عام 2008 
11 � تضمين�ه مبل�غ مقداره 5,255,000 خمس�ة مالين 
ومائتان وخمسة وخمس�ون الف دينار عن قيمة البندقية 
الحكومية املرقمة اع�اله وملحقاتها مخزن بندقية عدد 1 
واح�د وحماله نس�يجية عدد 1 واح�د و 30 ثالثون اطالقه 
من نوعها  وحس�ب االسعار السائدة وقت الحادث استنادا  
للفق�رة ثانيا من املادة 35 من ق ع د تس�توىف منه بالطرق 

التنفيذية 
12 � ط�رده من الخدمة وتنحيته عن الوظيفة نهائيا عمال 

باحكام املادة 41/اوال /أ من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
13 � اعتب�ار جريمته اعاله مخلة بالرف اس�تنادا للمادة 

21/أ � 6 ق.ع 
14 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحي�ة القاء القبض 
عليه اينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر بحقه والزام املواطنن 
باالخبارعن محل اختفائه اس�تنادا الحكام املادة 69 /ثانيا 

وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
15 �   حجز امواله املنقولة والغر منقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة
16 � تعمي�م اوص�اف البندقي�ة املوصوف�ة اع�اله  وف�ق 

القانون
17 � تنزيل البندقية  املشار اليها اعاله  وملحقاتها ومخزن 
بندقي�ة ع�دد 1 واحد وحماله نس�يجية ع�دد 1 واحد و30 
ثالث�ون اطالق�ه من نوعها  م�ن الذمة  بعد اكتس�اب قرار 

الحكم الدرجة القطعية وتسديده مبلغ التضمن 
18 � تحديد  اتعاب محاماة للمحامي املنتدب )حس�ن عبد 
االم�ر جاب�ر ( البالغ�ة ) 25,000( خمس�ة وعرون الف 
دين�ار عراقي ت�رصف له م�ن خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
 حكم�ا  غيابي�ا صادرا باتفاق االراء اس�تنادا الحكام املادة 
60/ سادسا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض 
والتمييز اس�تنادا الح�كام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نفس 

القانون وافهم بتاريخ 2019/11/18
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي 
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن   )جاس�م محمد كاظ�م(  طلبا اىل هذه 
املديري�ة يطلب فيه تس�جيل اللقب يف قيده وجعله  ) 
الربكات  (بدال من )فراغ(  وعمال باحكام املادة ) 24/

ثانيا( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 
املعدل تقرر نر الطلب باحدى الصحف املحلية فمن 
لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة عرة 
ايام من تاريخ النر وبعكس�ه سوف ننظر يف الطلب 

حسب االصول
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ كربالء

رقم االضبارة / 1576 /2020
التاريخ 2022/1/24

اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لراء العقار تسلسل 58 
م 6 مخي�م  الكائن يف كربالءالروضتن  العائد للمدين 
كاظم س�عيد احم�د لقاء طلب الدائن ) حس�ن احمد 
هاشم( البالغ )71,312,219   واحد وسبعون مليون 
وثالثمائة واثنا عر الف ومائتان وتسعة عر دينار  
80% م�ن القيمة املقدرة لذا تق�رر تمديد املزايدة ملدة 
خمسة عر يوما من اليوم التايل للنر فعىل الراغب 
يف ال�راء مراجعة هذه املديري�ة خالل املدة املذكورة 
مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة عرة 
م�ن املائ�ة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رس�وم التسجيل والداللية عىل املشرتي 

وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ
املنفذ العدل 

نبيل عبود ال عنون
مديرية تنفيذ السماوة

املواصفات: 
1 � موقع�ه ورقم�ه : كربالء الروضت�ن املخيم 58 م 

6 مخيم 
2 � جنس�ه ونوعه : بستان مش�يد عليه دار مملوكة 

للدولة  
3 � ح�دوده واوصاف�ه :  بس�تان ممل�وك للدولة تم 
تجديفه وتقسيمها اىل دور سكنية ومحالت وبنايات 
عدي�دة وبمس�احات مختلف�ة لم يبقى منها س�وى 
عرصة بمساحة 400م2 تعود للركاء  ويقع العقار 
يف منطق�ة تجارية بالقرب من س�يطرة دخول مركز 
املدين�ة من جهة ب�اب املخيم ش�ارع الروضتن قرب 
كراج االحياء ووجود عدة دور س�كنية تعود للركاء 
وبناي�ات تتكون من ثالث وارب�ع طوابق منها حديثة 
ومنه�ا قديم�ة وهن�اك قطعت�ن متجاورت�ن داخل 
العق�ار مطل�ه عىل ش�ارع فرع�ي مس�احتها 6 مرت 

وتخص املدين منها بمساحة 900م2 فقط 
4 � مشتمالته :  

5 � مساحته 
6 � درجة العمران :  جيدة 

7 � الشاغل / الركاء
ملي�ار   1.800,000,000  : املق�درة  القيم�ة   �  8

وثمانمائة مليون دينار 14 سهم من اصب 8 سهم
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العدد )2538( االربعاء  26  كانون الثاني  2022

أزمة تتعقد وأجواء مربكة.. بعثة املنتخب الوطني وسط 
إجراءات صارمة قبل مواجهة إيران

             المستقبل العراقي/ متابعة

تعق�دت أْزم�ُة نتائج املَس�حات اإليجابّي�ة لالعبي 
املنتخِب الوطنّي يف ايران بسبب فحوصات فريوس 
كورون�ا ونتائجها املتضاربة وذلك قبل يومني فقط 
من املواجه�ة املرتقبة بني الع�راق وايران بطهران 

ضمن التصفيات املونديالية.
بعد َجلسٍة حواريٍة )اون الين( كان أطرافها طبيب 
املنتخِب الوطني، عب�د الكريم الصفار، وممثٌل عن 
االتح�اداِت )اآلس�يوي وال�دويل واإليران�ي( والذين 
رفضوا جميعهم، وبشدٍة، االعرتاَف بنتيجِة املّسحِة 
الثاني�ة )الس�لبية( الت�ي جرى أخذها ي�وم أمس، 
ورفض موضوع مقرتِح إقامِة َمسحٍة ثالثة، وجاَء 
التبليُغ بشكٍل رس�مّي بأن ُتفرض إجراءاُت الَحجر 
الصّح�ي ملدِة س�بعة أياٍم م�ن تأريخ أخِذ املَس�حة 
األوىل، وبالت�ايل تأّك�د غياب كٍل م�ن أمجد عطوان، 
ويارس قاس�م، ومناف يونس، باإلضاف�ِة اىل املدير 

اإلداري غيث مهنا، واملعالج ياسني خضري.  
وس�وف ُتج�رى لهم فحوص�اٌت جديدة م�ع بدايِة 
اليوم الس�ابع، أي السبت املقبل )1/29(، ما يعني 
تعّذره�م عن االلتح�اِق م�ع البْعث�ِة العراقّية التي 

ستغادُر طهران نحو لبنان يف )1/28(.
وتحوُم أج�واٌء ُمربكٌة بش�أِن الوف�ِد العراقي كون 

هن�اك فحوص�ات أخ�رى س�تكون قبل س�اعاٍت 
م�ن املباراِة لجمي�ع أعضاء الوفد ُيس�تثنى منهم 
الذين ت�ّم تثبيت إصابته�م، أي ال توجد أي فرصٍة 
إلعادِة فحصهم حتى يف املَس�حة التي ستكون غداً 
قب�ل يوم املب�اراة، وبالتايل يس�وُد نوٌع م�ن القلِق 
املُس�تمِر يعكُر صفو أجواء االس�تعداداِت ملباراتي 
إيران ولبنان. عىل صعيٍد متص�ٍل، فقد كلّف املديُر 
اإلداري، غيث مهنا، طبي�َب املنتخب الوطني، عبد 
الكريم الصفار، واملنس�ق اإلعالم�ي محمد عماد، 
لتعوي�ِض غيابه يف بعض اإلج�راءاِت اإلدارّية التي 
تتطلُب تواج�ده، باإلضافِة اىل اإلج�راءاِت املُتبعة 
التي س�تكون أثناء املب�اراة، يف الوق�ِت الذي يبذُل 
في�ه )مهنا( جهوداً اس�تثنائيًة لتهيئ�ِة وتأمني كل 
ما يحتاج�ه الوفُد العراقي يف الجان�ِب اإلداري. ويف 
الس�ياِق نفس�ه، عّب مدرُب ح�راس املرمى، أحمد 
جاسم، عن استيائه ملا يحدث لوفِد املنتخب الوطنّي، 
وإنه متواصٌل مع حراس�ِه من خالل منحه املنهاج 

التدريبّي لهم، باإلضافِة اىل تواصله هاتفياً بش�كٍل 
ش�خيّص مع الح�ارِس فهد طالب ليق�وَد موضوع 

تدريب الحراس وتهيئتهم ملباراة إيران. 
ومن املؤمل أن يصل، اليوم، الالعبون )عيل الحمادي 
وزيدان إقبال وأمري العماري وفرانس ضياء ومهند 
جع�از وميث�م جبار( لاللتح�اِق بالوف�د، عىل أن ال 
يش�اركوا يف تدريب�اِت الي�وم حت�ى ظه�وِر نتائج 

الفْحص التي سُتجرى لهم فور وصولهم. 
وس�يخوُض املنتخ�ُب الوطنّي وحدت�ه التدريبّية يف 
الس�اعِة الخامس�ة بتوقي�ِت طهران ع�ر اليوم 
الثالثاء بمش�اركِة )16( العباً. تجدُر اإلشارة اىل ان 
مفتش ومراقب الصحِة من االتحاد اآلسيوي تواجَد 
الي�وم يف مقر إقامِة الوفد، ورفَض بش�دٍة إجراءاَت 
الوفد العراقّي بإجرائهم فحوصاٍت ثانية يوم أمس، 
وتم فرُض إجراءات صارم�ة تبعُد االختالَط ما بني 
الوف�ِد العراق�ي وعدم التق�رِب من غ�رِف الالعبني 

الذين تم تثبيت إصاباتهم.

ملعب الزوراء عىل أعتاب 
اجلاهزية الكاملة

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلنت وزارة الش�باب والرياض�ة العراقية، 
مراح�ل  إىل  األعم�ال وصل�ت  أن  الثالث�اء، 
متقدمة يف ملعب الزوراء الذي يتس�ع ل� 16 
ألف متفرج، وسيتم تدشينه يف شهر فباير/

ش�باط املقبل.وق�ال املهندس نبي�ل حمزة، 
مدير قس�م املشاريع االسرتاتيجية يف وزارة 
الش�باب والرياض�ة يف تريح�ات نرشها 
موق�ع ال�وزارة إن الرح الجدي�د )ملعب 

ال�زوراء( اقرتب من اللمس�ات األخرية إلنجاز 
األعم�ال املتبقية بصورة نهائي�ة فيما يخص 
موق�ع كبار الش�خصيات، ومقاعد املقصورة 
الرئيس�ة.وأوضح أن أعم�ال رص�ف املداخ�ل 
الخاص�ة بامللع�ب م�ع نص�ب أعم�دة اإلنارة 
الزالت مستمرة بالتزامن مع أعمال الواجهات 
للجان�ب الرشق�ي، وأعمال املحج�ر الزجاجي 

للطاب�ق األول ملوق�ع كب�ار الش�خصيات بعد 
إكمال أعمال الطالء فيه.وأشار حمزة يف ختام 
تريحاته إىل أن امللعب بحكم املكتمل بصورة 
تامة ويتم اإلعداد حاليا لرتتيب حفل االفتتاح 
الرسمي الذي سيعلن عنه الحقا.ويقع ملعب 
ال�زوراء الجدي�د يف وس�ط العاصم�ة بغ�داد، 
وسيكون مرسحا ملباريات الكتيبة البيضاء يف 

مرحلة اإلياب من الدوري املحيل.

وصول زيدان 
واحلامدي إىل طهران

ظهور إنريكي وتشايف 
وجوارديوال يف عرض وثائقي

              المستقبل العراقي/ متابعة

وصَل اىل العاصم�ِة طهران، أمس الثالث�اء، العبا املنتخب 
الوطن�ي )زيدان إقبال وعيل الحمادي( قادمان من اململكِة 

املتحدة ليلتحقا ببعثِة املنتخب الوطنّي.
وتزامن وصول الالعبني مع وقت الوحدِة التدريبّية للمنتخِب 
الوطن�ي، وقد تم�ت تهيئُة جمي�ع اإلج�راءات اإلدارية يف 

استقبالهما وتأمني وصولهما اىل فندِق االقامة.
وسيخضُع الالعبان فور الوصول اىل فحوصات ال� بي يس 
ار، ويت�م عزلهم�ا لغاية ظه�ور نتائج الفحِص يف س�اعٍة 
متأخرٍة من ليلة اليوم.بحس�ب بيان االتحاد العراقي لكرة 

القدم.

اليوم .. العراق والكويت أمام الفرصة األخرية ملونديال اليد

مانشسرت يونايتد يتحرك خلطف هدف ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

يدشن منتخبا العراق والكويت لقاءات الجولة الثالثة 
يف الس�اعة ال� 12 ظهراً للمنافسة عىل املركز الثالث 
م�ن املجموع�ة الثاني�ة، فيم�ا يلتق�ي منتخبا قطر 
وكوريا ضمن منافسات املجموعة األوىل عند الساعة 
الثانية ظهراً يف لقاء منتظر قد يغري مالمح املتأهلني 
اىل الدور قب�ل النهائي، ويف اللق�اء الثالث الذي يقام 
ضم�ن املجموعة الثانية يلعب منتخب البحرين أمام 
منتخب إيران عند الس�اعة الرابعة عراً للمنافسة 

عىل صدارة املجموعة بعد تأهلهما رسمياً. 
حسابات التأهل 

قد تش�هد الجولة الثالثة إعالن تأهل منتخبي الس�عودية 
وقط�ر مبارشة يف حال ف�وز الس�عودية أو تعادلها أمام 
اوزبكس�تان وفوز قطر يف مواجهته أمام منتخب كوريا، 

وخس�ارة املنتخب�ني »قط�ر وأوزبكس�تان« فتعني 
تع�ادل ثالث�ة منتخب�ات بالنق�اط واللج�وء لفارق 
األه�داف لتحدي�د املراك�ز وإع�الن املتأهل�ني، فيما 
يتأهل منتخب كوريا يف حال خسارته للمنافسة عىل 
املقعد الخام�س مع ثالث املجموعة الثانية املنحر 
ب�ني منتخبا الع�راق والكوي�ت بعد تأه�ل البحرين 
وإيران رس�مياً، وفوز أياً منهم�ا يعني حصوله عىل 
املركز الثالث. يش�ار اىل أن الدور الرئييس يتكون من 
مجموعتني، وتحتوي كل مجموعة أربعة فرق تلعب 
بنظام الدوري، يتأه�ل منها صاحبي املركزين األول 
والثان�ي مب�ارشة اىل بطول�ة العالم واملنافس�ة عىل 
لق�ب البطولة، فيما يلعب صاحبا املركز الثالث فيما 

بينهما لتحديد املنتخب الخامس املتأهل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�افيه،  يونايت�د  مانشس�رت  أرس�ل 
األس�بوع املايض، م�ن أج�ل متابعة أحد 
أه�داف ليفرب�ول، يف املريكات�و الش�توي 

الحايل.
وذكرت صحيفة »دييل ميل« البيطانية، 
أن لوي�س دياز جناح بورتو، جذب أنظار 
العدي�د م�ن األندي�ة األوربية يف الش�هور 
األخ�رية، بفضل الع�روض املمي�زة التي 

يقدمها مع العمالق البتغايل.
وس�بق وأن أعرب ليفرب�ول عن اهتمامه 
بض�م الالعب البالغ من العم�ر 25 عاًما، 
لتعوي�ض غي�اب الثنائ�ي محم�د صالح 
وساديو ماني، ملشاركتهما يف كأس األمم 

اإلفريقية.
وس�جل دياز 16 هدًفا وصنع 6 آخرين يف 
28 مباراة هذا املوسم، ليساعد فريقه عىل 
تصدر ال�دوري البتغايل بف�ارق 6 نقاط 

عن أقرب مالحقيه سبورتنج لشبونة.

أيًض�ا  املهتم�ة  األخ�رى  األندي�ة  وم�ن 
بض�م دي�از، أتلتيك�و مدريد وبوروس�يا 

دورتموند.
وتبل�غ قيم�ة ال�رشط الجزائ�ي يف عق�د 
الالع�ب 67 ملي�ون إس�رتليني، وال يزال 

عقده يمتد لعامني ونصف مع بورتو.
يذك�ر أن اليونايت�د يس�عى لض�م دي�از 
ألنتون�ي  املنتظ�ر  الرحي�ل  لتعوي�ض 
مارس�يال، الذي بات قريًبا م�ن االنتقال 

لصفوف إشبيلية عىل سبيل اإلعارة.

االحتاد اآلسيوي يوضح موقفه من قضية أيمن حسني
              المستقبل العراقي/ متابعة

تس�لَم االتح�اد العراقّي لكرة الق�دم، الثالث�اء، رداً من قبل 
االتح�اد اآلس�يوي، وتحدي�داً م�ن مدي�ر وح�دة التخطيط 
والتنس�يق، كي�م كونكري�ول، بع�د مفاتح�ِة األول بقضية 
الالعب أيمن حسني، ورفض الجانب اللبناني منحه تأشرية 

الدخول اىل أراضيه بحجِة دخوله اىل أرايض القدس املحتلة.

وبحس�ب بيان االتحاد، ان »الرد املرس�ل جاء يف هامش بأن 
االتحاد اآلس�يوي يرى أن االتحاد املستضيف هو عىل اتصاٍل 
مع السلطات العامة ذات العالقة يف البلد املستضيف، وكذلك 
االتح�اد العراقّي إليحاد الحلول بش�أن قضي�ة الالعب أيمن 
حسني«.واضاف »حيث ابدى االتحاُد اآلسيوي، يف نهاية رده، 
ثقته بأن أفضل الجهود س�وف ُتبذل ب�ني االتحادين امتثاالً 
للقواع�د واللوائح املعمول بها، ناصحاً ب�أن يكون االتصال 

مبارشًة من قبل االتحاد العراقّي باالتحاد املستضيف ملتابعِة 
مس�ألة الالعب«.تجدر اإلش�ارة إىل ان االتحاِد العراقي كان 
عىل تواصٍل مبارٍش مع االتح�اد اللبناني، واألخري اعتذر عن 
منح تأشرية لالعب حسب البيانات املُثبتة يف األجهزة األمنية 
يف لبن�ان .عىل صعيٍد متصٍل، أوضحت  الس�فارة العراقية يف 
لبنان بأنها عىل علٍم واطالٍع بقضية الالعب، وهي يف حواراٍت 
جادة مع الجهات املسؤولة يف لبنان لغرض تأمني وصوله اىل 

لبنان وتواج�ده مع بعثِة املنتخب الوطني.  من جانٍب آخر، 
تم تبلي�ُغ إدارة الوفد العراقي يف طه�ران بإجراء فحوصات 
PCR صب�اح الغد يف الس�اعة العارشة ولجمي�ع أفراد الوفد  
باس�تثناء ) ي�ارس قاس�م ، من�اف يون�س ، أمج�د عطوان 

، أحمد جاس�م ، غيث مهنا ، ياس�ني خض�ري ، مصطفى 
خالد( وتع�ُد هذه الفحوصات هي اإلجراء األخري الذي 

ستعتمد نتائجه قبل يوِم املباراة.

أراوخو يرفض عرض برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض  ع�ن  إس�باني،  صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
األوروجويان�ي رونال�د أراوخ�و مدافع برش�لونة، 

عرض النادي لتجديد عقده.
ويرتب�ط أراوخ�و بعقد مع برش�لونة، حتى صيف 
2023، وأث�ريت الش�كوك ح�ول إمكاني�ة رحيل�ه 
مجانا ع�ن البلوجرانا.وبحس�ب صحيفة »ماركا« 

اإلس�بانية، فإنه جرت محادثات بني وكيل الالعب 
وبرش�لونة األس�بوع امل�ايض، لكن الع�رض الذي 
قدم�ه الن�ادي الكتالون�ي رسع�ان ما ت�م رفضه.
وأضافت الصحيفة: »املناقش�ات كانت ودية، لكن 
من املتوقع أن يعود الطرفان إىل طاولة املفاوضات 
يف وق�ت الحق«.وأش�ار التقري�ر، إىل أن عمالق�ي 
الدوري اإلنجليزي مانشس�رت يونايتد وتشيليس يف 
حال�ة تأهب، ومس�تعدان لتقديم ع�روض مغرية 

لض�م املداف�ع األوروجوياني.وأصب�ح أراوخو 
قطعة أساس�ية يف برش�لونة، وأثبت نفس�ه 
كرشيك مميز بجان�ب جريارد بيكيه يف قلب 
دفاع البارس�ا، كم�ا أثبت قدرات�ه يف اللعب 
كظهري أيمن أو أيرس عن�د الحاجة له.وأفاد 
التقري�ر، بأن أراوخو يري�د البقاء يف صفوف 

برشلونة، لكنه متمسك بالحصول عىل عرض 
مناسب لقدراته وأدائه مع الفريق.

اتفاق هنائي بني يوفنتوس 
وفيورنتينا بشأن فالهوفيتش

              المستقبل العراقي/ متابعة

توص�ل يوفنت�وس إىل اتف�اق نهائ�ي مع 
فيورنتين�ا، بش�أن التعاقد م�ع الربي 
الفيوال،  دوس�ان فالهوفيت�ش، مهاج�م 

خالل املريكاتو الشتوي الجاري.
وينته�ي عقد الالع�ب يف صيف 
2023، ويفضل الالعب الربي 
خ�وض تجرب�ة جدي�دة خارج 

الفيوال.
ووفًقا لش�بكة »سكاي سبورت 
يوفنت�وس  ف�إن  إيطالي�ا«، 
اتف�اق  إىل  توص�ال  وفيورنتين�ا 
نهائي بشأن انتقال فالهوفيتش 
إىل تورين�و، مقاب�ل 75 ملي�ون 

يورو.
وذكرت تقارير صحفية سابقة 
أن دوس�ان واف�ق ع�ىل رشوط 
عقده مع يوفنتوس، وسيحصل 

عىل 7 ماليني يورو سنوًيا مع اليويف.
وكان آرس�نال أك�ب مناف�س ليوفنتوس 
ع�ىل صفقة فالهوفيتش خ�الل املريكاتو 
الش�توي الج�اري، لكن الالع�ب الربي 

فضل االنتقال إىل السيدة العجوز.

               المستقبل العراقي/ متابعة

ظه�ر كل م�ن م�درب منتخ�ب إس�بانيا لوي�س إنريكي، 
وبرش�لونة تش�ايف هرناندي�ز، ومانشس�رت س�يتي بي�ب 
جواردي�وال، برفقة حارس املرمى الس�ابق واملدرب الحايل 
خوان كارل�وس أونوزي�ه يف العرض األول لفيل�م )الحياة 
تس�تحق( الوثائقي الذي تعرضه ش�بكة )موفيس�تار+( 

الخميس املقبل.
وقال أونوزيه »قضينا س�اعات وأوقات�ا طويلة أعب فيها 
عما أفكر وبم أشعر«، يف العرض التجريبي للفيلم الوثائقي 

بمستشفى سانت باو يف برشلونة.
وش�وهد تشايف وجوارديوال يجلسان جنبا إىل جنب إضافة 

للويس إنريكي وعدد من األصدقاء وأفراد العائلة.
وت�دور أح�داث )الحياة تس�تحق( عندما كش�ف أونوزيه 
خ�الل مؤتمر صحفي عقد بصيف 2020 أنه يعاني مرض 
التصلب الجانبي الضموري، وحتى اآلن، وأنتجته الصحفية 

مونيكا مارشانتي وهو من إنتاج )موفيستار+(.
وأضاف »حينما أرحل أود أن تتذكرونني بهذه االبتسامة، 
أال يتس�بب ذل�ك يف حالة من الح�زن، اس�تمتعت بالحياة 

كثريا وسأواصل فعل ذلك حتى آخر يوم يل هنا«.

رسميًا.. فالنسيا يدعم دفاعه بصفقة جديدة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أصب�ح املداف�ع الس�ويرسي إي�راي 
كومرت أول صفقة يف سوق االنتقاالت 
الش�توية لنادي فالنس�يا، حيث وقع 

معه عقدا حتى عام 2026.
وانتق�ل املداف�ع الذي ينته�ي عقده 
بنهاي�ة املوس�م الج�اري م�ع فريق 

ب�ازل، بمقابل مادي لم يتم الكش�ف 
عنه.

ووصل كوم�رت، الدويل م�ع منتخب 
سويرسا، إىل فالنس�يا، أمس اإلثنني، 
الجتياز الفحص الطبي، قبل التوقيع 
عىل عقد ملدة أربعة أعوام ونصف مع 

الفريق اإلسباني.
وس�يلعب كوم�رت ب�دءا م�ن ي�وم 

الخميس تحت إمرة املدير 
الفني خوسيه بورداالس، 
ال�ذي طل�ب تعزيز خط 
مرة  وس�يلتقي  الدف�اع 
أخرى املدافع الباراجوائي 

أومار الديريتي، الذي لعب 
معه قبل موس�مني يف بازل وش�اركا 

معا يف الدوري األوربي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

برشلونة يضغط عىل فايت لتغيري قراره
            المستقبل العراقي/ متابعة

يضغ�ط ن�ادي برش�لونة ع�ىل العبه 
الش�اب أنس�و فات�ي، إلج�راء عملية 
جراحية للتعايف من إصابته الحالية يف 

العضلة ذات الرأسني بفخذه األيرس.
وتع�رض فات�ي )19 عاًم�ا( لإلصابة 
خالل مباراة برش�لونة وبيلباو يف دور 

ال�16 لكأس ملك إسبانيا، وخرج عىل 
إثرها من امللعب باكًيا.

وكان يفاض�ل فات�ي ب�ني خياري�ن: 
أولهم�ا الخضوع لجراح�ة يف الركبة، 
محاف�ظ،  ع�الج  تلق�ي  والثان�ي 
واختار الالع�ب االبتعاد ع�ن العملية 

الجراحية.
ووفًقا لصحيفة »سبورت« اإلسبانية، 

ف�إن العديد من مس�ؤويل برش�لونة، 
وريكارد برونا طبيب الفريق واملدرب 
تشايف هرينانديز يؤيدون قرار خضوع 

فاتي لعملية جراحية.
وأش�ارت الصحيفة اإلس�بانية إىل أن 
برش�لونة يحاول الضغ�ط عىل فاتي 
لتغيري قراره، لك�ن من الواضح أنهم 

لن ينجحوا يف هذا األمر.

وأوضحت أن النادي الكتالوني سيعلن 
عن القرار النهائي بشأن وضع فاتي، 
اليوم الثالثاء، يف بيان رسمي. وذكرت 
أنه يف حال�ة تجنب الجراحة س�يعود 
فات�ي للمالعب خالل فرتة ترتاوح من 
6 إىل 8 أسابيع، ما يعني أنه سيشارك 
مجدًدا مع برش�لونة يف املباريات هذا 

املوسم.
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حتصني املجتمع! الدولة: غايتها، اهدافها، وظائفها

ضياء محسن االسديمحمد عبد الجبار الشبوط

الدول�ة هي ذلك الكي�ان الكيل املركب من الن�اس واالرض والحكوم�ة. وللدولة 
به�ذا التعريف غاية، واهداف، ووظائف.  وعىل اس�اس ه�ذه الرؤية االولية يتم 
بن�اء فك�رة الدولة الحضاري�ة الحديثة. فالدول�ة الحضاري�ة الحديثة هي ذلك 
الكي�ان الذي تم�ت اقامته عىل اس�اس منظومة القي�م العليا الحاف�ة باملركب 
الحض�اري وعنارصه الخمس�ة، اي االنس�ان والزم�ن واالرض والعلم والعمل. 
وتتكف�ل منظومة القيم العليا الحضارية بتحقيق اعىل درجة متصورة وممكنة 
النتاجي�ة املجتمع، م�ع اعدل صورة ممكنة للتوزيع.  فغاي�ة الدولة الحضارية 
الحديثة هي اسعاد الناس. واالسعاد يعني اشباع الحاجات االساسية لالنسان، 
او مس�اعدته عىل اش�باعه، بما يحق�ق عنده حالة الرضا عن حياته وعيش�ه. 
ويتحق�ق ذلك عن طريق وفرة االنتاج وعدالة التوزي�ع. واهداف الدولة هي تلك 
الغاي�ات التوصلية التي ال يمكن تحقيق الس�عادة بدونها، ويف مقدمتها العدالة 
واملس�اواة والحرية واالمن والرفاهي�ة وغريها.ووظائف الدولة هي تلك االعمال 
والنش�اطات التي تق�وم بها الدولة عىل امتداد تلك االه�داف التوصلية يف طريق 
تحقيق الس�عادة. وتش�مل هذه االعمال تطبيق القان�ون، ومعاقبة الخارجني 
عىل القانون، وتحس�ني الخدمات، وضبط االس�عار، وتحس�ني القدرة الرشائية 
للمواطنني، وقائمة طويلة من االفعال واالعمال والنش�اطات االخرى. وتش�كل 
الغاية وااله�داف التوصلية واالعمال التنفيذية كال متكامال ال يمكن املس�اومة 
عليها او التنازل عن بعضها لصالح البعض االخر. فال يمكن، عىل س�بيل املثال، 
التنازل عن الحرية مقابل الكهرباء، وال يمكن القبول باالس�تبداد مقابل االمن. 
وع�ادة ما تج�ري الحكومات غ�ري الصالحة ه�ذه املقايضات لخداع ش�عبها، 
ويمكن ان تنجح عملية الخداع يف مجتمع ذي وعي حضاري متدٍن، يقبل افراده 
بفتات مقابل مكاسب محدودة. ولهذا يكون من واجب املثقفني اصحاب الوعي 
الحض�اري ض�خ الثقاف�ة الحضارية الس�ليمة يف املجتمع لتعزي�ز مناعته ضد 
التحاي�ل واملقايضات غ�ري الصحيحة. كما ان من مس�ؤولية النظام الرتبوي يف 
املجتمع تنش�ئة املواطنني منذ طفولتهم عىل هذا املستوى من الوعي. وهذا كله 
ه�و الذي يؤلف املحتوى الداخيل للمجتمع. واملحتوى الداخيل الس�ليم هو رشط 
اقامة الحياة الطيبة، اي الس�عيدة.  وحني ننسب االعمال اىل الدولة فاننا نقصد 
بذل�ك الحكومة بفروعها الثالثة: التنفي�ذي والترشيعي والقضائي.  فالحكومة 
هي الجهاز املسؤول عن تحقيق السعادة للمواطنني. واملواطنون انما ينتخبون 
الحكومة من اجل ان تحقق لهم الس�عادة. فاذا فش�لت الحكومة يف ذلك ضمن 
مدى زمني محدد اصبح من حق املواطنني اسقاط الحكومة، بالطرق الدستورية 
والقانوني�ة املتف�ق عليه�ا: اما بس�حب الثقة منه�ا يف الربملان او ع�دم تجديد 
انتخابها يف االنتخابات الدورية، او بمطالبتها باالستقالة عن طريق التظاهرات 
واالع�الم. وحت�ى ال تصب�ح املس�ألة اعتباطية او عش�وائية يمكن ملؤسس�ات 
املجتم�ع املدني، وهي هيئات طوعية وغري ربحية، ان تقيس درجة الرضا العام 
عن الحكومة عن طريق استطالعات الرأي العام التي يمكن اجراؤها دوريا )كل 
ستة أشهر مثال(. وتأخذ الجهات املعنية نتائج استطالعات الرأي بنظر االعتبار 
يف تحديد موقفها من الحكومة. ويمارس االعالم الحر واملوضوعي دورا اساسيا 
يف عكس وجهات نظر املواطنني واتجاهات الرأي عندهم ازاء الحكومة بفروعها 
املختلف�ة. وتتضايق الحكومات الفاش�لة من االعالم الح�ر، النه ال يجاملها وال 

يجّمل صورتها زورا وكذبا ويعكس الحقيقة كما هي. 

إن الحيطة والحذر واجب ومهم جدا يف املجتمعات لتحصينها من املظاهر 
املس�تجدة عىل الس�احة االجتماعي�ة واألخالقية التي تغزوه�ا واجهات 
مظلمة لرضب القيم الديني�ة واملبادئ األخالقية والرتبوية والعرفية التي 
تشد من أوارص النسيج املجتمعي واألرسي. إن املتابعة املستمرة من قبل 
املؤسس�ات الدينية والرتبوية والحكومية واألرسة لهذه املظاهر الجديدة 
وخصوصا التي تخرج من النس�ق االجتماعي بواس�طة الرصد املس�تمر 
له�ا ومراقبة التح�والت التي تجري يف املجتمعات وأس�لوب حياته يف ظل 
كثريا من الظواهر التي تسللت إىل مجتمعاتنا العربية واإلسالمية من دول 
الج�وار والدول الغربي�ة وخصوصا البلدان املجاورة لن�ا نتيجة للعالقات 
القريب�ة فيما بينهما، ومن هذه الظاهر الش�اذة التي دخلت إىل املجتمع 
العراقي ذات الطابع الديني والعش�ائري الخ�اص ونمط حياته وعقليته 
وتقالي�ده، هي ظاه�رة املثلية الجنس�ية التي ُدفن�ت يف مهدها ولم تجد 
س�وقا رائجا لها، أما اآلن فنحن بص�دد غزو جديد اجتماعي وأخالقي قد 
يدم�ر املجتمع العراقي واألرسة وي�دق ناقوس الخطر إذا وجد موطأ قدم 
في�ه وإذا لم تكن هناك وقفة جادة للتحري عنه وهو يف مهده والتفتيش 
عن البؤر التي يتواجد فيها وخصوصا بني األوس�اط الطالبية والش�بابية 
والجامع�ات. أم�ا الظاه�رة الجدي�دة التي ب�دأت يف املجتمع�ات العربية 
وبش�كل ملف�ت للنظر ومخي�ف من دول الج�وار وبعض ال�دول الغربية 
الغازية باس�تعمار الثقافة غري األخالقي�ة يف العالقات االجتماعية ومنها 
بع�ض دول املغ�رب العربي وه�و زواج الفاتحة حيث يت�م الزواج خارج 
املحاك�م بقراءة س�ورة الفاتحة فقط بدون توثيقه يف املحاكم الرس�مية 
بحج�ة جائحة كورونا وزواج املس�يار يف دول الخلي�ج العربي وما يهمنا 
ه�و ظاهرة ال�زواج األبيض املس�ترشي يف املجتم�ع اإليران�ي القريب يف 
عالقاته األرسية واالجتماعية املتمي�زة مع العراق وقربه له ومدى تأثره 
ع�ىل املجتمع العراقي وه�ذا الزواج الذي أنترش بني الش�باب والش�ابات 
دون س�ن ثالثني بزواج غري رشعي حيث يتم الس�كن واملس�اكنة يف بيت 
واحد كزوجني بدون عقد وال توثيق س�وى االتفاق فيما بينهما ش�فويا. 
لذا، عىل املؤسس�ات الحكومية اتخاذ اإلجراءات االس�تباقية للكشف عن 
هكذا ممارس�ات خطرية عىل مجتمعنا العراقي وكذلك املرجعيات الدينية 
املحرتمة عليها الدور املهم والكبري يف تثقيف املجتمع اتجاه هذا األمر وأن 
الرقابة املستمرة عىل الجامعات واملجتمع لها األثر يف ردع هكذا ممارسات 
طائش�ة قبل فوات األوان مما يس�بب كوارث اجتماعي�ة وأخالقية، فإذا 
وص�ل الزواج األبي�ض وغزى مجتمعنا فس�يكون كارث�ة ويلقي بظالله 
الس�وداوي ُيضاف إىل مش�اكلنا الجس�يمة منها تزايد عملي�ات االنتحار 
واالبتزاز اإللكرتوني واالنح�الل األخالقي عىل مواقع التواصل االجتماعي 
هنا مس�ئولية املؤسس�ات الحكومية يف رضب هذا املرشوع املراد تنفيذه 

لتهديم القيم األخالقية يف داخل املجتمعات العربية واإلسالمية.

أتقدم بأس�مي وبأس�م جميع كادر مؤسسة 
املس�تقبل العراقي للصحافة والنرش ) جريدة 
املس�تقبل العراق�ي و وكالة أنباء املس�تقبل ( 
بأجمل التهاني والتربيكات للس�يد ) ر.م أقدم  
حس�ن الرشيفي ( بمناس�بة تس�نمه منصب 
مدي�ر عام مديري�ة بلدية كرب�الء ، متمنني له 
املوفقية والنج�اح يف مهام عمله خدمة ملدينة 

أبا االحرار وأهلها الكرام.
علي إبراهيم 

 مدير مكتب المؤسسة لمحافظات الفرات إالوسط

هتنئة االتصاالت تكشف أسباب حدوث توقف
 يف خدمة االنرتنت

املعهد القضائي يف العراق حيصد املركز األول بني معاهد الدول القضائية العربية
بغداد / إعالم القضاء

حصل املعه�د القضائي يف العراق 
عىل املركز األول بني معاهد الدول 
القضائي�ة العربي�ة بنيل�ه أع�ىل 

االصوات.
االعالمي ملجلس  املرك�ز  وأوضح 
القض�اء االع�ىل أن »األمني العام 
املس�اعد لجامعة ال�دول العربية 
الصل�ح  الرحم�ن  عب�د  الس�يد 
القضائ�ي  املعه�د  ف�وز  اعل�ن 
العراقي باملركز االول بني معاهد 
ال�دول القضائي�ة العربي�ة ع�ىل 

هام�ش احتفالي�ة ي�وم القض�اء العراق�ي 
والتي أُقيم�ت يف بغداد بحضور ش�خصيات 

قضائي�ة ودبلوماس�ية، فيما تس�لمت مدير 
عام املعهد القضائي يف العراق الس�يدة فاتن 
محس�ن هادي، درع املرك�ز العربي للبحوث 

القانونية«.
العرب�ي  »املرك�ز  أن  وأض�اف 
للبحوث القانونية شهد مسابقة 
عربي�ة  تنافس�ية، حي�ث حصل 
التاب�ع ملجلس  املعه�د القضائي 
القضاء الع�راق عىل أعىل النقاط 
بإجمايل )500( نقطة، من خالل 
مشاركته يف األنشطة التالية وهي 
)اس�تضافة برنامج تدريبي عن 
بعد أو الحضور املبارش، وتوقيع 
مذك�رات تفاه�م أو بروتوك�ول 
اتفاقي�ة  أو  التع�اون  مج�ال  يف 
مش�رتكة بني الدول، ومش�اركة 
خارجية للمعهد يف مجال التدريب، فضال عن 

اصدار نرشة شهرية حول انشطة املعهد«.

 ح�ذرت رشكة غوغل من تأثري مدمر عىل اإلنرتنت 
إذا ل�م يتم إلغاء حكم قضائي يحمل رشكة البحث 
العمالق�ة مس�ؤولية م�واد تش�هريية ن�رشت يف 

صفحات عىل شبكة اإلنرتنت.
فق�د نبهت الرشك�ة يف مذكرة للمحكم�ة العليا يف 
الوالي�ات املتحدة م�ن أنها قد تضطر يف املس�تقبل 
لفرض رقابة عىل نتائج بحثها إذا سمح للمحامي 

ج�ورج ديفت�ريوس بالحصول عىل مبل�غ 40 ألف 
ونج�ح  التش�هري.  أرضار  ع�ن  كتعوي�ض  دوالر 
ديفت�ريوس يف رف�ع دع�وى قضائية ض�د غوغل. 
وحاج�ج بأن نرشها لنتائج البح�ث التي تضمنت 
مقال�ة نرشت ع�ام 2004 ح�ول اعتقال�ه بتهمة 
التآمر لقتل املتهم ش�هرت به.كما، قضت قاضية 
املحكم�ة العليا ميلين�دا ريتش�اردز يف عام 2020 

ب�أن املقال أش�ار ضمني�اً إىل أن ديفتريوس تحول 
م�ن مح�اٍم مح�رتف إىل صديق ومق�رب للعنارص 
اإلجرامي�ة. ورفضت محكمة اس�تئناف فيكتوريا 
طلب�اً من غوغل إللغ�اء النتيج�ة. واتصل محامو 
ديفتريوس برشكة البح�ث يف عام 2016 مطالبني 
بإزالة املقالة. ولكن غوغل رفضت عىل أس�اس أن 

مصدر املقال موثوق.

غوغل حتذر من »تأثري مدمر« عىل اإلنرتنت

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

”Ookla“ آسياسيل، تصنف »أفضل شبكة هاتف حممول« بعد فوزها بجائزتني من أووكال
إفتتحت رشكة آسياس�يل لالتصاالت يف العراق 
عام 2022 بجائزتني كبريت�ني عززتا مكانتها 

كرائد شبکات املحمول يف العراق.
 وذكرت آسیاس�یل، يف بيان، عن :«نتائج أکثر 
م�ن 240,000 إختب�ار لرسع�ة اإلنرتنت قام 
بها املس�تخدمون بإس�تخدام تطبی�ق اختبار 
الرسع�ة الخاص�ة ب�أووكال “Ookla” والت�ي 
أثبتت بأن لدی آسياسيل »أرسع شبكة للهاتف 
املحمول« و »أفض�ل تغطية للهاتف املحمول« 
يف الع�راق بناًء علی نتائج النصف الثاني للعام 
2021 والتي تؤکد کونها أفضل شبكة للهاتف 

املحمول يف العراق«.
واضاف�ت »ج�اء ه�ذا التصنيف املمي�ز بعدما 
بذلت آسياس�يل جهوداً هائلة لعمل تحسينات 
كب�رية والت�ي س�اعدت الرشک�ة عل�ی تزويد 
عمالئها بخدمات 4G+. كل ذلك لم يكن ممكنا 
لوال اإلستثمار الهائل الذي قامت به آسياسيل 
يف البني�ة التحتية ش�به غري املوج�ودة لقطاع 
اإلتصاالت يف العراق، إىل جانب التفاني والعمل 
الج�اد الذي قام ب�ه فريق آسياس�يل لضمان 
أن تظ�ل خدماته�م متميزة حت�ى خالل فرتة 

جائحة كوفيد-19«.
وتابع�ت الرشك�ة »أثبت�ت نتائ�ج اختب�ارات 

الرسع�ة ب�أن ل�دی رشك�ة آسياس�يل أفضل 
تغطي�ة للهات�ف املحم�ول يف الع�راق بفض�ل 
تغطية شبكتها ألکثر من 99٪ من العراق. كما 
صنفت آسياسيل عىل أنها أرسع شبكة للهاتف 
املحم�ول بفض�ل مس�توی رسعته�ا البالغ�ة 
48.73. كم�ا اثب�ت ه�ذان التصنيف�ان توفري 
آسياس�يل ملش�رتكيها يف العراق أفضل تجربة 
م�ع أفضل تغطية للهات�ف املحمول يف البالد«. 
وبين�ت انه »من املع�روف أن قطاع اإلتصاالت 
لطامل�ا كان يعان�ي من العديد م�ن التحديات. 
س�اعدت آسياس�يل الحكوم�ة يف التغلب عىل 
ه�ذه التحدي�ات من خالل العم�ل عىل إصالح 
البني�ة التحتية واإلس�تثمار يف تحس�ني جودة 
الخدم�ات الت�ي تقدمه�ا رشك�ة اإلتصاالت. 
يأت�ي هذا التصنیف يف وقت يعتمد فيه العمالء 
بشكل كبري عىل رسعة شبكة االنرتنت للهاتف 

املحمول للبقاء متصلني بخدمات االنرتنت. 
وتمكنت آسياس�يل من إثبات مكانتها الرائدة 
باعتباره�ا املزود الحقيق�ي والوحيد لخدمات 
إتص�االت للهوات�ف املحمولة ال�ذي يجمع بني 
تقدي�م أرسع إتصال وأفضل تغطية وذلك بناًء 

علی نتائج النصف الثاني للعام 2021«.
وق�ال مدي�ر العالق�ات العام�ة واإلتصاالت يف 
آسياس�يل عمر فالح، إنه« ملن دواعي رسورنا 
أن نحص�ل عىل جائزتي أرسع ش�بكة للهاتف 
املحم�ول يف الع�راق، وأفض�ل تغطي�ة للهاتف 
املحم�ول«، عاداً ه�ذا اإلعرتاف »ش�هادة عىل 
األداء اإلس�تثنائي لرشكة آسياس�يل بناًء عىل 
تحلي�ل أووكال “Ookla” الدقي�ق لإلختب�ارات 
والتي اجريت من خالل املس�تهلكین أنفسهم. 
 4G تق�دم آسياس�يل باس�تمرار أرسع تجربة
خ�الل معظ�م أوق�ات الس�نة وم�ع جهودنا 

املستمرة لتوفري تجربة متفوقة. 
مع إط�الق تجرب�ة 4G+ أصبح�ت اآلن أرسع 
شبكة للهاتف املحمول يف العراق، كما تم اثبات 
ذلك بواس�طة إختبارات أووكال “Ookla”. إننا 
نؤمن بمساعدة عمالئنا عىل اإلزدهار يف العرص 
الرقمي - س�واء كان ذل�ك للتعلم والتطوير أو 

العمل أو الرتفيه«.

مصحف عمره أكثر من »7« قرون يف قرية عراقية
 يف إحدى القرى يف محافظة الس�ليمانية بإقليم 
كردس�تان، يحتف�ظ أح�د س�كانها بمصح�ف 
قدي�م جدا يقال إن عمره يع�ود ألكثر من 700 
س�نة وكتبه رج�ل دين بخط الي�د. وتدور حول 
املصح�ف كثري من القصص؛ منها اعرتاف كثري 
من األش�خاص بذنوب أو أفعال سيئة ارتكبوها 
عن�د تهديده�م بجلب ه�ذا املصحف والقس�م 
القدي�م«.  ب�«املصح�ف  يع�رف  علي�ه، وب�ات 
وتكش�ف تفاصيل املصحف -ال�ذي يبلغ طوله 
نحو 37 سنتيمرتا وعرضه 26 سنتيمرتا، ويزن 
نح�و 2200 غرام- أنه مخط�وط عىل نوع نادر 
من الورق، استخدمت مادة الزيت ومواد أخرى 
لطيل الورق الذي يميل إىل اللون األصفر املكتوب 
عليه�ا الس�ور واآليات، وهذا م�ا جعله مقاوما 
لتأثريات الح�رارة والرطوبة وحافظ عىل بقائه 
حت�ى اآلن رغ�م مرور كل ه�ذه الزم�ن. قيمة 
كب�رية: وُكتبت آي�ات املصحف بالحرب األس�ود، 
بينما استخدم اللون األحمر لرتقيم السور فيه، 
باإلضاف�ة إىل كتاب�ة رشح بس�يط خاصة بكل 
صفحة ع�ن اآليات والس�ور. وُيمث�ل املصحف 
قيم�ة تراثي�ة وتاريخية وجمالي�ة وفنية، وهو 
ال يختل�ف ع�ن أي نس�خة أخ�رى م�ن القرآن 
الكريم يف ش�كله ومضمون�ه وكلماته وحروفه 

وحركاته كما يق�ول خرض عبد الله )66 عاما( 
الذي م�ا زال يحتفظ باملصح�ف يف بيته، توارثا 
ع�ن أجداده. ويش�ري عب�د الل�ه إىل أن املصادر 
التاريخية وكبار الس�ن الذين عاش�وا يف القرية 
يؤك�دون أن املصحف ُكتب بخ�ّط يد رجل الدين 
املع�روف آن�ذاك يف القري�ة وأحد أك�رب علمائها 
»اإلمام داود«. وكان س�كان القرية يحتفظون 
باملصحف يف املسجد س�ابقا، والذي كان يحمل 
اس�م كاتبه أيض�ا، لكن حصلت ع�ّدة محاوالت 
لرسقت�ه من مجهولني، مع وجود محاوالت من 
الجهات املعنية ألخ�ذه واالحتفاظ به باملتحف، 

لكن س�كان القرية رفضوا ذل�ك ألكثر من مرة، 
معتربي�ن أنه إرث حضاري خاص بهم يلجؤون 
إلي�ه للقس�م أو الدع�اء أثن�اء وقوع املش�اكل 
والكوارث ع�ىل قريتهم، وهذا م�ا دفع عبد الله 
إىل االحتفاظ به حتى اآلن يف بيته ومنع تسليمه 
ألي جهة حكومي�ة. أبرز القصص: وللمصحف 
ع�دة قص�ص الفت�ة ومث�رية تتعل�ق بالرسقة 
والكذب وغريهما قام بها أش�خاص س�واء من 
س�كان القري�ة أو م�ن القرى املج�اورة وحتى 
البعيدة منها. وما زال عبد الله يس�تذكر حادثة 
كان ش�اهدا عليه�ا قبل س�نوات؛ وهي لش�اب 
أنك�ر رسقته لحاجة يف القري�ة وحلف عىل ذلك 
عّدة مرات، لكن عندما جاؤوا باملصحف املذكور 
وطلبوا منه القس�م عليه بأّنه ل�م يرسق، بكى 
وانه�ار واعرتف بفعلته قائ�ال »نعم أنا رسقت، 
لكن أرجوكم أبعدوا عن�ي هذا املصحف«، وذلك 
ملكانته الكبرية لدى سكان القرية وغريهم. تعّد 
القري�ة املذكورة إحدى أقدم القرى التاريخية يف 
كردستان العراق، وما زالت تضم قبورا بأحجام 
كب�رية يعود تاريخها لقرون س�ابقة، لكن عدم 
تسليط الضوء عليها واالهتمام بها من الجهات 
الحكومية جعلها من املناطق املنسية، كما يقول 

عثمان مارف )58 عاما( وهو أحد وجهائها.

 كش�فت وزارة اإلتص�االت، أس�باب حدوق حاالت توق�ف يف خدمة االنرتنت 
أحياناً يف البالد.

وقال املتحدث باس�م الوزارة، رعد املشهداني :«الوزارة وكوادرها تعمل قدم 
وس�اق يف تطوير خدمات االنرتنت ولم نرص�د أي إنقطاع يف خدمة االنرتنت 

ببغداد اليوم«.
ولف�ت اىل ان »ال�وزارة تعمل ع�ىل خدمة }فايرب 2 هوم{ وعن�د التحويل من 
ش�بكة اىل ش�بكة أخرى قد يتوقف االنرتنت للحظات ويعاود العمل بش�كل 

مستمر«.
وأشار املشهداني اىل ان »كثرة أبراج االتصاالت واإلنرتنت املنترشة يف املناطق 
السكانية تتسبب يف حدوث تضارب يف الرتددات مع بعضها ما قد يولد ضعفاً 

يف الخدمة بعض األحيان«.

نرف�ع لكم اخ�ي العزي�ز ) اوس جهاد عبد ( اس�مى آيات 
التهان�ي والتربيكات بمناس�بة املول�ودة الجميلة ) تالني ( 
حمدا لله عىل سالمة االهل ... وان يديم الله عليها بالصحة 
والعافية .. سائال الله تعاىل ان ينبتها نباتا حسنا ويجعلها 
من مواليد الس�عداء ويرزقك بره�ا ويجعلها عونا لكم عىل 
الطاع�ة والعب�ادة ويحفظها ربي لكم ويق�ر اعينكم فيها 

فألف ألف مربوك .
املهنيء 

احمد قدوري عباس 

مبارك املولودة اجلديدة


