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السوداين وّجه باالرساع بإنجازها واملالية النيابية تزف البرشى
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�دد رئي�س مجل�س ال�وزراء، محم�د ش�ياع 
الس�وداني، ع�ى رضورة إنجاز م�روع قانون 
املوازن�ة بالرسع�ة املمكنة وتقديم�ه إىل مجلس 
الن�ّواب، كي يدخل حيز التنفي�ذ من دون تأخري.

وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالمي، لرئي�س مجلس 
الوزراء،  أن«رئيس مجلس الوزراء محمد ش�ياع 
الس�وداني، ت�رأس اجتماع�اً ُخصص ملناقش�ة 
مروع قانون املوازنة العامة االتحادية للس�نة 
2023«.وش�دد الس�وداني ع�ى »رضورة إنجاز 
املمكن�ة،  بالرسع�ة  املوازن�ة  قان�ون  م�روع 
وتقديمه إىل مجلس النّواب، كي يدخل حيز التنفيذ 
م�ن دون تأخري«، مؤكداً أن »القانون يس�تهدف 
يف تخصيصات�ه، األولوي�ات التي تبناه�ا املنهاج 
ال�وزاري، وهي مكافحة البطالة، وتقليل نس�ب 
الفقر، ومكافحة الفس�اد، واالرتقاء بالخدمات، 
فضالً عن إصالح االقتصاد«.ووّجه السوداني بأن 
»يراعي مروع القانون أهمية تقديم مش�اريع 
البنى التحتية عى غريها من املش�اريع، من أجل 
تهيئة البيئة املالئمة يف االقتصاد الداخيل لتحقيق 
متبّنيات املنهاج الوزاري، وتقديم الخدمة وصنع 
الفارق الذي يلمس�ه املواطن، يف قطاع الخدمات 

والقطاعات االقتصادية األخرى«.
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 وزير الطريان املرصي لبحث سبل التعاون 

يف جمال النقل اجلوي

وزير النفط ونظريه السعودي 
يشددان عىل أمهية اإلرساع يف تنفيذ 

مرشوع الربط الكهربائي

احلسناوي: خدمة الضامن 
الصحي ستشمـل القطاعني اخلاص 

واحلكومي

ص3

ص3

ص3

ارزاق مقاتيل القوات املسلحة يف عهدة جلنة القائد العامكبرية العلامء يف منظمة الصحة العاملية تكشف عن خطأ فادح يف قضية »كوفيد«!

بتال: 40 الف موظف فائض وعاجزون عن تأمني رواتب املوظفني
االمانة العامة تكشف عن نسب انجاز املشاريع املتلكئة يف العراق

عضو يف النزاهة: اسرتداد اموال كبرية من »رسقة القرن«

ص2

ص2

ص7ص3 ص8 ص3

قائم مقام قضاء أيب اخلصيب:
 ازلنا )١4( بحرية أسامك متجاوزة 

عىل القناة االروائية 

وكالة شؤون الرشطة تقيم  املؤمتر السنوي 
ملناقشة الرؤى املستقبلية واهم النشاطات واملقرتحات 

للدوائر االختصاصية يف الوكالة

جملس اخلدمة يعلن
 نتائج االعرتاضات للمتقدمني عىل 

تعيينات املهن الساندة

خليجي 25.. اللجنة العليا
 تشدد عىل إكامل مجيع اعامل 

البطولة هبذا املوعد

اعرتفت كبرية العلماء املنتهية واليتها يف منظمة الصحة العاملية 
أنه كان ينبغي عى املنظمة أن تحذر الناس من أن »كوفيد-19« 
يمك�ن أن ينتق�ل عرب اله�واء »يف وقت أبكر بكث�ري« مما حدث.

ويف حديثه�ا إىل Science Insider، قالت س�مية س�واميناثان، 
التي أعلنت اس�تقالتها من منصبها األسبوع املايض، إن الوكالة 
ارتكب�ت خط�أ عندما ل�م تصن�ف الف�ريوس التاجي ع�ى أنه 
محمول جوا بناء عى األدلة املتاحة يف وقت س�ابق، مضيفة أن 
»هذا يشء ق�د كل�ف املنظمة«.وأش�ارت إىل أن منظمة الصحة 
العاملي�ة »تحدث�ت بالفع�ل ع�ن جميع األس�اليب، بم�ا يف ذلك 
التهوي�ة ووضع األقنعة« التي يمكن أن تحبط انتش�ار املرض. 

لكن يف الوقت نفس�ه، لم نكن نقول بقوة: هذا فريوس محمول 
بالهواء. يؤس�فني أننا لم نفعل ذلك قبل ذلك بكثري«.وأوضحت 
س�واميناثان أن »مزيج�ا من األش�ياء« كان وراء ه�ذا التقدير 
الخاط�ئ، مضيفة أنها كانت »جديدة جدا« يف دور كبري العلماء 
وأن وظيفته�ا »لم يتم تحديدها«. وما يحدث يف منظمة الصحة 
العاملية هو أن األقسام الفنية تقوم باإلرشادات، يف قسم العلوم 
نح�ن فق�ط نضع املعاي�ري الخاص�ة بكيفية عمل اإلرش�ادات. 
لذلك لم يكن دوري ولم يطلب مني أي ش�خص املشاركة يف تلك 
املرحلة، مضيفة أن نموذج اس�تجابة منظم�ة الصحة العاملية 

يعتمد عى اإلنفلونزا، والتي تختلف عن »كوفيد-19«.

        بغداد / المستقبل العراقي

 كشف عضو يف لجنة النزاهة النيابية، عن 
اسرتداد مبالغ كبرية من األموال املرسوقة 
من أمان�ات هي�أة الرضائب الت�ي ُعرفت 
ب�}رسق�ة القرن{.وق�ال هادي الس�المي 
:«م�ا أش�يع حول اس�رتداد أم�وال طائلة 
م�ن أمان�ات حس�ابات الرضيب�ة واقع«.

وأك�د، ان »الجه�ات املعني�ة وبالتع�اون 
م�ع لجن�ة النزاه�ة النيابي�ة تمكنت من 
اس�رتداد عرات املليارات م�ن تلك املبالغ 
ومن جه�ات مختلفة«.وأضاف الس�المي 
وتؤك�د  متابعاته�ا  تواص�ل  »اللجن�ة  ان 
انه�ا ل�ن ترتك ه�ذا املل�ف أبداً«.ون�وه اىل 

ان »التحقيق�ات كش�فت وج�ود عدد من 
الجهات السياس�ية واألحزاب تختبئ وراء 
الشخصيات التي أثبت تورطها بالرسقة«.

يش�ار إىل أن ش�هر ترين االول/ اكتوبر 
املايض، ش�هد الكشف عن عملية اختالس 
ضخم�ة ألموال األمان�ات يف الهيئة العامة 
للرضيبة ملبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي 
)ملي�اران ونصف امللي�ار دوالر أمريكي(، 
ووفقاً لهيئة النزاهة فإن القضية مازالت 
قيد التحقيق للتوصل إىل جميع املتورطني 
بها.كما صدرت أوامر قبض قضائية بحق 
ع�دد من أط�راف القضي�ة أبرزه�م مدير 

رشكة »املبدعون« نور زهري املظفر.
ويف نف�س الس�ياق  قالت عض�و يف لجنة 

النزاه�ة النيابية، ان هناك »خيوط كبرية« 
هي�أة  أمان�ات  برسق�ة  املتهم�ني  وراء 
الرضائ�ب الت�ي تج�اوز ال�� 3 ترليون�ات 
دينار.وذك�ر عالي�ة نصيف :«تم تش�كيل 
لجنة فرعي�ة داخل لجن�ة النزاهة ملتابعة 
مل�ف رسق�ة الق�رن« مبين�ة ان »هنالك 
خي�وط كبرية تتبع يف هذا امللف«.وأضافت 
»املدعو }حس�ني كاوة{ م�ن مواليد العام 
2000 ومت�ورط بهذه القضي�ة حيث انه 
م�ن املؤكد انه واجهة لش�خصية فاس�دة 
أك�رب، وان إحدى الش�خصيات من مواليد 
1999 لدي�ه ثروة تقدر بملي�ارات الدنانري 
وان ه�ذه ادل�ة انه�م غطاء لش�خصيات 
أكرب«.ولفتت نصي�ف اىل ان »هنالك تطور 

نوعي وجهد كبري حتى انهم أحدثوا طفرة 
نوعية يف عمل مجلس النواب«.يشار إىل أن 
ش�هر ترين االول/ اكتوبر املايض، شهد 
الكشف عن عملية اختالس ضخمة ألموال 
األمان�ات يف الهيئة العام�ة للرضيبة ملبلغ 
3.7 تريليون�ات دين�ار عراق�ي )ملي�اران 
ونص�ف امللي�ار دوالر أمريك�ي(، ووفق�اً 
لهيئ�ة النزاهة ف�إن القضي�ة مازالت قيد 
التحقيق للتوصل إىل جميع املتورطني بها.

كما صدرت أوامر قبض قضائية بحق عدد 
من أط�راف القضية أبرزه�م مدير رشكة 

»املبدعون« نور زهري املظفر.
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رئيس الوزراء يدعو اىل تعضيد اجلهد املكرس لتقديم اخلدمات العاجلة
        بغداد / المستقبل العراقي

 إلتق�ى رئيس مجلس ال�وزراء محمد ش�ياع الس�وداني، نواباً 
وممثلني عن قوًى سياس�ية مختلفة.وشهدت اللقاءات بحسب 
بيان املكتب اإلعالمي لرئاسة الوزراء، »البحث يف مجمل األوضاع 
العامة يف البالد، ومناقش�ة عدد م�ن امللفات الخدمية وأولويات 
الحكومة يف هذه املرحلة«.وأش�ار رئي�س مجلس الوزراء خالل 
اللقاءات، إىل »أهمية التكاتف بني السلطات املختلفة بما يسهم 
يف ارتق�اء األداء الحكومي والنيابي بالش�كل الذي ينعكس عىل 
حياة املواطن�ني وحاجاتهم وطموحاتهم«.ودعا الس�وداني إىل 
»تعضي�د الجهد الخدم�ي والهنديس املكرس لتقدي�م الخدمات 
العاجلة، الذي يسعى اىل إحداث فرق ملموس يف الجانب الخدمي 

يرّسخ ثقة مواطنينا يف أداء األجهزة الحكومية واملحلية«.

مـوازنـة 2023
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

محم�د  ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  ش�دد 
إنج�از  رضورة  ع�ىل  الس�وداني،  ش�ياع 
م�روع قانون املوازن�ة بالرسعة املمكنة 
وتقديم�ه إىل مجل�س الن�ّواب، ك�ي يدخل 
حي�ز التنفي�ذ م�ن دون تأخري.وذكر بيان 
للمكتب اإلعالمي، لرئيس مجلس الوزراء،  
أن«رئي�س مجلس ال�وزراء محمد ش�ياع 
ُخص�ص  اجتماع�اً  ت�رأس  الس�وداني، 
ملناقش�ة مروع قان�ون املوازن�ة العامة 
االتحادية للس�نة 2023«.وشدد السوداني 
قان�ون  م�روع  إنج�از  »رضورة  ع�ىل 
املوازن�ة بالرسع�ة املمكن�ة، وتقديم�ه إىل 
مجلس النوّاب، كي يدخل حيز التنفيذ من 
دون تأخري«، مؤكداً أن »القانون يستهدف 
يف تخصيصات�ه، األولوي�ات الت�ي تبناه�ا 
املنه�اج الوزاري، وه�ي مكافحة البطالة، 
وتقليل نس�ب الفقر، ومكافحة الفس�اد، 
واالرتق�اء بالخدم�ات، فضالً ع�ن إصالح 
االقتصاد«.ووّج�ه الس�وداني بأن »يراعي 
مروع القان�ون أهمية تقديم مش�اريع 
البن�ى التحتي�ة عىل غريها من املش�اريع، 
م�ن أجل تهيئة البيئ�ة املالئمة يف االقتصاد 

الداخ�ي لتحقي�ق متبّني�ات املنه�اج ال�وزاري، وتقديم 
الخدم�ة وصنع الف�ارق الذي يلمس�ه املواطن، يف قطاع 

الخدمات والقطاعات االقتصادية األخرى«.
ويف نفس الس�ياق زّف�ت اللجنة املالي�ة النيابية،  برى 
للمواطن�ني تتعل�ق بموازن�ة 2023، فيم�ا أك�دت أنه�ا 
س�تتضمن درجات وظيفية وتثبيتاً للعقود. وقال عضو 

اللجن�ة هيث�م الزه�وان بحس�ب الوكالة الرس�مية، إن 
»موازنة 2023 س�توفر جميع احتياجات املواطن وهي 

يف مرحلة اإلعداد حالياً من قبل الحكومة«.
وأض�اف أن »مس�ودة املوازن�ة حس�ب م�ا توف�ر م�ن 
معلومات ستشمل كأولويات أساسية فيها تخصيصات 
ملل�ف الخدمات وتنفيذ مش�اريع اس�راتيجية ودرجات 
وظيفي�ة وتثبيت العق�ود«. وتاب�ع أن »املحافظات تعد 

موازناته�ا الخاصة وسرس�ل إىل الحكوم�ة للنظر فيها 
وتحدي�د حصة كل محافظ�ة يف موازنة 2023«، متوقعا 

»تمرير املوازنة داخل مجلس النواب يف شباط املقبل«.
ويف وقت سابق، أوضحت اللجنة املالية النيابية، أولويات 
موازنة 2023، وفيما توقع�ت وصولها إىل الربملان بداية 
الع�ام املقبل، رجحت أن تصل قيمته�ا إىل 150 تريليون 
دينار، فيما اقرحت تثبيت سعر 75 دوالراً للربميل.وقال 

عض�و اللجنة معني الكاظم�ي، إن »جدية 
لدى وزارتي املالية والتخطيط الس�تكمال 
كتاب�ة م�روع موازن�ة 2023 وهنال�ك 
س�يتم استكمال النقاش حولها يف مجلس 
ال�وزراء ونعتق�د أنها سرس�ل إىل مجلس 

النواب مطلع العام املقبل«.
أن  نعتق�د  املالي�ة  اللجن�ة  »يف  وأض�اف، 
الحكوم�ي  الربنام�ج  س�ترجم  املوازن�ة 
يف ملف�ات الصح�ة والكهرب�اء ومحاول�ة 
الوص�ول النتاج 30 ميغاواطا يومياً ودعم 
والجانب�ني  االجتماعي�ة  الحماي�ة  مل�ف 
االس�تثماري والعمران�ي وتطوي�ر البنية 
التحتية وهنالك توقع�ات أيضاً بأن تكون 
قيمته�ا 150 تريلي�ون دين�ار خاصة مع 
ارتفاع أس�عار النفط«. وش�دد الكاظمي 
عىل وج�وب اعتماد س�عر معقول لربميل 
النف�ط يأخذ باالعتب�ار احتمالي�ة هبوط 
األسعار عاملياً كأن يكون 75 دوالراً وعليه 
س�تكون قيم�ة اإلي�رادات النفطية فقط 
بحدود 127 تريليون دينار، فيما س�تكون 
هن�اك إي�رادات أخرى غري نفطي�ة بقيمة 

تتجاوز 20 تريليون دينار«.
وأك�د أن »حصة الع�راق الحالي�ة يف أوبك 
تص�ل إىل 3.250 ألف برميل ويجب أن تزيد 
الصادرات ويراعى وضع العراق باعتباره ثالث املنتجني 
حول العالم وأيضاً نسبة حصته بأوبك تم تقليلها نتيجة 

الحروب ووضعه الحايل يختلف«. 
ولفت إىل أن »إعداد املوازنة لن يحتاج لقروض مع وجود 
وفرة مالية لكنه باملقابل قد يحدث عجز لن يزيد عن 10 

تريليونات دينار«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مص�در يف مكت�ب رئاس�ة الحكوم�ة 
العراقي�ة، أن رئي�س الوزراء، محمد ش�ياع 
العربي�ة  القم�ة  يف  سيش�ارك  الس�وداني، 

الصينية املزمع عقدها يف السعودية.
وأكد املصدر ل� RT، أن وفدا رفيع املس�توى 

برئاسة الس�وداني سيمثل العراق يف املؤتمر 
العربي الصين�ي. وأضاف، أن رئيس الوزراء 
يح�رص ع�ىل املش�اركة يف ه�ذه القم�ة ملا 
لها من أهمي�ة للعراق.ويف خض�م التوترات 
الدبلوماس�ية الت�ي ش�هدتها العالقات بني 
الرياض وواش�نطن، أعلن القنصل الصيني 
ل�دى دبي، يل ش�يوي هان�غ، أن الس�عودية 

ستس�تضيف قم�ة عربي�ة صيني�ة يف أوائل 
ديسمرب املقبل.

ويف نف�س الس�ياق تلق�ى رئي�س مجل�س 
الوزراء محمد ش�ياع الس�وداني،  دعوة من 
الرئي�س اإليران�ي إبراهي�م رئي�ي، لزيارة 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية. وذكر املكتب 
اإلعالم�ي لرئيس مجل�س ال�وزراء، يف بيان  

أن »الس�وداني، استقبل س�فري الجمهورية 
اإلسالمية اإليرانية لدى العراق محمد كاظم 

آل صادق«.
وأضاف البيان أن »السفري اإليراني نقل دعوة 
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيي إىل السوداني 
لزيارة الجمهورية اإلس�المية اإليرانية، كما 
ش�هد اللق�اء التباح�ث يف مجم�ل العالقات 

الثنائي�ة بني البلدين«.وأش�ار البي�ان إىل أنه 
»تمت مناقش�ة عدد من امللفات املش�ركة، 
يف الجانب االقتصادي واالستثمار«، مؤكدين 
عىل »مواصلة االجتماعات بني العراق وإيران 
يف امللف األمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة 
البلدين ويحقق مصالح الشعبني الصديقني، 

ويرّسخ أمن املنطقة واستقرارها«.

السـودانـي يتـرأس وفـد العـراق فـي القمـة العربيـة الصينيـة

تعيينات جديدة وتثبيت للعقود.. نقلة نوعية كبرية وفارق ملموس باخلدمات
قيمتها 150 ترليون دينار وبسعر 75 دوالر لربميل النفط

تلقى دعوة لزيارة ايران

        بغداد / المستقبل العراقي

 كش�ف عض�و يف لجن�ة النزاهة النيابي�ة، عن اس�رداد مبالغ 
كب�رية م�ن األموال املرسوقة م�ن أمانات هي�أة الرضائب التي 
ُعرفت ب�}رسقة القرن{.وقال هادي السالمي :«ما أشيع حول 
اس�رداد أموال طائلة م�ن أمانات حس�ابات الرضيبة واقع«.

وأك�د، ان »الجهات املعنية وبالتعاون مع لجنة النزاهة النيابية 
تمكنت من اسرداد عرات املليارات من تلك املبالغ ومن جهات 
مختلفة«.وأضاف السالمي ان »اللجنة تواصل متابعاتها وتؤكد 
انه�ا لن ترك هذا امللف أبداً«.ونوه اىل ان »التحقيقات كش�فت 
وج�ود ع�دد م�ن الجهات السياس�ية واألح�زاب تختب�ئ وراء 
الش�خصيات التي أثبت تورطها بالرسقة«.يش�ار إىل أن ش�هر 
ترين االول/ اكتوبر املايض، شهد الكشف عن عملية اختالس 

ضخم�ة ألموال األمان�ات يف الهيئة العام�ة للرضيبة ملبلغ 3.7 
تريليونات دينار عراقي )ملياران ونصف املليار دوالر أمريكي(، 
ووفقاً لهيئة النزاهة فإن القضية مازالت قيد التحقيق للتوصل 
إىل جميع املتورطني بها.كما صدرت أوامر قبض قضائية بحق 
عدد م�ن أطراف القضية أبرزهم مدي�ر رشكة »املبدعون« نور 

زهري املظفر.
ويف نفس السياق  قالت عضو يف لجنة النزاهة النيابية، ان هناك 
»خيوط كبرية« وراء املتهمني برسقة أمانات هيأة الرضائب التي 
تج�اوز ال� 3 ترليونات دينار.وذكر عالية نصيف :«تم تش�كيل 
لجن�ة فرعية داخل لجن�ة النزاهة ملتابعة مل�ف رسقة القرن« 
مبين�ة ان »هنالك خيوط كب�رية تتبع يف ه�ذا امللف«.وأضافت 
»املدعو }حس�ني كاوة{ من مواليد العام 2000 ومتورط بهذه 
القضية حيث انه من املؤكد انه واجهة لش�خصية فاسدة أكرب، 

وان إح�دى الش�خصيات م�ن موالي�د 1٩٩٩ لديه ث�روة تقدر 
بمليارات الدنانري وان هذه ادلة انهم غطاء لشخصيات أكرب«.

ولفتت نصيف اىل ان »هنالك تطور نوعي وجهد كبري حتى انهم 
أحدثوا طفرة نوعية يف عمل مجلس النواب«.

يش�ار إىل أن ش�هر ترين االول/ اكتوبر املايض، شهد الكشف 
ع�ن عملية اخت�الس ضخمة ألموال األمان�ات يف الهيئة العامة 
للرضيبة ملبل�غ 3.7 تريليونات دينار عراق�ي )ملياران ونصف 
امللي�ار دوالر أمريك�ي(، ووفق�اً لهيئ�ة النزاهة ف�إن القضية 
مازال�ت قي�د التحقيق للتوص�ل إىل جميع املتورط�ني بها.كما 
ص�درت أوامر قب�ض قضائية بح�ق عدد من أط�راف القضية 
أبرزه�م مدي�ر رشك�ة »املبدعون« ن�ور زهري املظفر.وكش�ف 
عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السالمي للفرات نيوز أمس، 

عن اسرداد مبالغ كبرية من األموال املرسوقة.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر رئيس مجل�س ال�وزراء، القائ�د العام 
للق�وات املس�لحة، محمد ش�ياع الس�وداني 
تش�كيل لجن�ة برئاس�ة وعضوية ع�دٍد من 
الضب�اط املس�ؤولني يف وزارة الدف�اع، وذلك 
ملتابع�ة أحوال املقاتلني وتلبي�ة احتياجاتهم 

األساسية.
وذكر بيان للمكت�ب االعالمي لرئيس الوزراء 
انه »وبحس�ب الق�رار الصادر، ف�إن اللجنة 
س�تبارش مهامها يف تدقی�ق أرزاق املقاتلني، 
م�ن خ�الل القي�ام بزي�ارات مفاجئ�ة ويف 
مختلف األوقات والتعرف عىل ظروف عملهم 

ع�ن كثب«.وأض�اف »كم�ا س�تتوىل اللجنة 
املش�كلّة مراقبة أع�داد الحماي�ات للضباط 
م�ن رتبة مقّدم فم�ا فوق، وم�دى تطابقها 
م�ع توجيهات القائد العام للقوات املس�لحة 
خالل اجتماع رئيس الوزراء بقيادة العمليات 
املش�ركة، إىل جانب رصد الظواهر الس�لبية 
الق�وات املس�لحة  الت�ي ت�يء اىل س�معة 
والعنارص املس�يئة أثناء الواج�ب وخارجه، 
ويف جمي�ع التش�كيالت وقي�ادات العمليات 

واملقرات بمختلف مسمياتها«.
وأش�ار البيان اىل »ب�ارشت اللجن�ة أعمالها 
من يوم الجمعة، وت�م تخويلها بالوصول اىل 
جميع املواقع والقطعات العسكرية واألمنية 

التابع�ة إىل وزارة الدف�اع، وجه�از مكافحة 
اإلرهاب، وقيادة الفرق�ة الخاصة، ويتوجب 
عليها تقديم تقارير أسبوعية عن نشاطاتها 

اىل القائد العام للقوات املسلحة«.
ون�وه البي�ان اىل ان »ارتب�اط اللجن�ة يكون 
بس�كرتري القائد العام للقوات املس�لحة، من 
حيث تقديم التقارير ومتابعتها مع الجهات 

ذات العالقة«.
ويف نف�س الس�ياق أوض�ح الناط�ق باس�م 
القائ�د العام للقوات املس�لحة الل�واء يحيى 
رس�ول، توجيه�ات رئي�س ال�وزراء محم�د 
شياع السوداني بشأن أرزاق املقاتلني واعداد 

حمايات الضباط يف الجيش العراقي.

وقال رس�ول يف بي�ان ان »التوجيه�ات التي 
يصدرها القائد العام للقوات املسلحة تهدف 
اىل اإلصالح يف املؤسس�ة االمني�ة واملحافظة 
ع�ىل س�معتها وبمقدمتها الجي�ش العراقي 
الباس�ل، الذي يق�دم اروع ص�ور التضحية 
املتخ�ذة  اإلج�راءات  تك�ون  وأن  والبطول�ة 
تليق بهذا التاريخ امل�رف والجهود املبذولة 
يف مكافح�ة اإلره�اب والجريم�ة بمختل�ف 
صورها«.وأض�اف رس�ول ان »القائ�د العام 
للقوات املس�لحة يؤك�د عىل أهمي�ة تضافر 
الجه�ود من أجل الوقوف م�ع قواتنا األمنية 
التي كانت ومازالت عنواناً للشجاعة والفداء 

واالخالص«. 

        بغداد / المستقبل العراقي

 أك�د الخب�ري يف مج�ال حقوق االنس�ان، 
االبت�زاز  ضحاي�ا  ان  الغ�راوي،  فاض�ل 
االلكرون�ي اغلبه�م من اعم�ار 13- 17 
وخصوص�ا االحداث والفتي�ات اضافة اىل 
االبت�زاز املوج�ه ض�د مدوني�ني واعالمني 
وناش�طني وسياس�يني .واضاف الغراوي 
يف بي�ان ان االحصائي�ات املعلن�ة لضحايا 
جريم�ة االبت�زاز االكرون�ي قليل�ة ج�دا 
قياس�ا بحجم االرقام التي وصلت باالالف 
لك�ن االع�راف االجتماعي�ة والخوف هما 
الس�ببان االساس�يان يف ع�دم االبالغ عن 
هذه الجريمة .وبني ان املبتزين يستغلون 
ضع�ف منظوم�ة الوقاي�ة الرقمي�ة لدى 
الضحاي�ا وس�هولة الوص�ول ملعلوماتهم 
الذي�ن  واالح�داث  الفتي�ات  وخصوص�ا 
انتح�ر العدي�د منه�م او اصيب�وا بازمات 
نفس�ية حادة .وأوضح ان جريمة االبتزاز 
االلكروني تع�د الجريمة الثانية يف املوارد 
الت�ي يحصل عليها املبتزي�ن من الضحايا 
بع�د جريمة املخ�درات وان اغلب املبتزين 
والهك�ر ه�م من خ�ارج الع�راق .وطالب 
الغراوي الربمل�ان باالرساع بتريع قانون 
الجرائم االلكرونية واعتبار جريمة االبتزاز 
االلكروني من الجرائ�م االرهابية« دعايا 
»الحكومة والجهات املختصة بتعزيز اطر 
الحماية املعلوماتية للمواطنني وتش�كيل 

املجلس االعىل لألمن السيرباني«.

عضو يف النزاهة: اسرتداد اموال كبرية من »رسقة القرن«
كشف خيوط جديدة يف القضية خبري: االبتزاز االلكرتوين 

جريمة ممنهجة تستهدف 
رضب األرسة العراقية

ارزاق مقاتيل القوات املسلحة يف عهدة جلنة القائد العام

        بغداد / المستقبل العراقي

 تلقى رئيس الوزراء محمد ش�ياع الس�وداني،  اتص�االً هاتفياً من رئيس 
جمهوري�ة روس�يا االتحادية فالديم�ري بوتني.وجاء يف البي�ان الحكومي،  
:«جرى خالل االتصال بحث العالقات الثنائية بني البلدين، وسبل تعزيزها، 
كذلك جرت مناقش�ة عدد م�ن امللف�ات اإلقليمية والدولي�ة ذات االهتمام 
املش�رك«.وعرب السوداني خالل االتصال، عن »حرص الحكومة عىل إدامة 
العالق�ة مع روس�يا يف مختلف املج�االت«، مؤك�داً أن »الحكومة تنتهج يف 
عالقاتها الخارجية سياسة االنفتاح والتعاون مع محيط العراق اإلقليمي 
والدويل«. من جانبه، هنأ بوتني رئيس الوزراء بمناس�بة تشكيل الحكومة، 
معرب�اً، عن »تمنيات�ه بنجاح مهامها«، مؤكداً »حرص روس�يا عىل تنمية 

العالقة مع العراق، والرغبة يف تطويرها وفتح آفاق التعاون املتبادل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الداخلية عبد األمري الش�مري،  أهمية تضاف�ر الجهود من أجل 
تقدي�م أفضل الخدم�ات للمواطنني ووضع املعالج�ات الفورية والرسيعة 
لجميع املش�اكل واملعوق�ات يف نظام املرور.وقال املكت�ب االعالمي للوزارة 
يف بي�ان  إن�ه »تأتي تأكيدات الوزير خالل ترؤس�ه مؤتم�راً فنيا يف مديرية 
املرور العامة، امس السبت، بحضور الدوائر الفنية ومختصني من جامعة 
بغداد، ملناقش�ة دراسة تطوير نظام املرور، والعمل عىل االنتقال إىل الطرق 
الحديثة والفنية لبس�ط اإلجراءات الالزمة ع�ىل املواطن يف معاملة تحويل 
امللكية وإصدار إجازة الس�وق«.وأضاف، أن »املؤتمر تخللته مجموعة من 
املداخالت م�ن قبل الحارضين، والتي من ش�أنها تطوير العمل يف مديرية 

املرور وتخفيف العبء عىل املراجعني لدوائر هذه املديرية«.

بمتابعة وارشاف وكيل وزارة الداخلية لش�ؤون الرطة الفريق عماد محمد 
محم�ود، تمكنت مفارز مديرية مكافحة اإلجرام يف بغداد / مكتب الخرضاء 
ملكافح�ة اإلجرام من إلقاء القبض عىل متهمة لقيامها بتزوير س�ند عقاري 
بقيم�ة ) ٦00( ملي�ون دينار ضمن منطق�ة الخ�رضاء يف بغداد.وذكر بيان 
لوزارة الداخلية انه »تم عرض األوراق التحقيقية أمام أنظار قايض التحقيق 
وق�رر توقي�ف املتهمة وفق أحكام املادة 2٩5 من قان�ون العقوبات«.يف حني 
نف�ذت مفارز مديري�ة مكافحة اإلج�رام أوامر إلقاء القب�ض بحق عدد من 
املتهم�ني لقيامه�م برسقة مبالغ مالي�ة، ومحال تجارية، ومنازل س�كنية، 
وحقائ�ب نس�ائية، ودراجات نارية، ودراج�ات التك ت�ك، ومطلوبني آخرين 
بقضاي�ا جنائية مختلفة، فض�ال عن ضبط عجلتني والقب�ض عىل حائزيها 
لوجود إش�ارة ضبط يف قاعدة البيانات خالل حصيلة املمارسات األمنية التي 
أجرتها مفارز املديرية خالل )2٤( ساعة املاضية يف جانبي الكرخ والرصافة 
م�ن العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحقهم وتقديمهم 
إىل القض�اء لينال�وا جزاءهم الع�ادل. ومن جهة اخرى الق�ت مفارز مديرية 
مكافح�ة املخ�درات يف نينوى، القب�ض عىل متهم بحوزته ال�ف حبة مخدرة 
يف املحافظ�ة . وذك�رت وكال�ة الوزارة لش�ؤون الرطة، يف بيان ان�ه :«بناًء 
عىل معلومات إس�تخبارية واس�تحصال املوافقات القضائية تمكنت مفارز 
مديرية مكافحة مخ�درات نينوى بعد مقاطعة املعلومات من مطاردة تجار 
ومروجي ومتعاطي املخ�درات يف املحافظة«.واضافت »تم إلقاء القبض عىل 
متهم وضبط بحوزته عىل )1000( حبة ورشابات منها من املؤثرات العقلية 
واخ�رى ادوية طبي�ه غري مرخصة طبي�ا، وإحالته إىل القض�اء وفق أحكام 

املادة )2٨( مخدرات لينال جزاءه العادل«.

بوتني هياتف السوداين ويؤكد: نحرص 
عىل تنمية العالقة مع العراق

الشمري يؤكد رضورة وضع املعاجلات 
الفورية جلميع مشاكل نظام املرور

        بغداد / المستقبل العراقي

 كشف وزير الصناعة واملعادن خالد 
بت�ال، وجود نح�و ٤0 ألف موظف 
فائ�ض ع�ن الخدم�ة، وأن الوزارة 
عاجزة عن تأمني رواتب موظفيها، 
وفيم�ا وص�ف وزارته بأنه أش�به 
بش�بكة الرعاية االجتماعية، أشار 
إىل التوج�ه نح�و غل�ق العدي�د من 
املصانع.جاء ذلك يف مؤتمر صحفي 
الي�وم يف معم�ل إس�منت  عق�ده 
بادوش غرب مدينة املوصل، مركز 
محافظة نينوى التي زارها الوزير، 
وأج�رى فيه�ا جوالت ط�وال ثالثة 
أيام لالطالع عىل واقع حال املصانع 
واملعامل الحكومية.وقال بتال خالل 
املؤتمر الذي حرضه مراسل وكالة 
شفق نيوز، إن »واقع الصناعة مّر 
ج�داً وهن�اك تركة ثقيل�ة جدا من 

تراكمات السنوات السابقة«.
ال�ف   ٤0 قراب�ة  »لدين�ا  وأض�اف 
الحاج�ة يف  موظ�ف فائ�ض ع�ن 
الوزارة وه�ذا ما يجعلها تعجز عن 
تأم�ني روات�ب كافية له�م وتعتمد 
عىل وزارة املالية يف املنح الس�نوية، 
وان وزارة الصناع�ة مدينة بمئات 

املليارات م�ن الدنانري لوزارة املالية 
بسبب هذا األمر«.واشار بتال اىل ان 
»وزارة الصناعة باتت أشبه بوزارة 
العمل والش�ؤون االجتماعية فهي 
تدفع رواتب الش�خاص ال ينتجون 
شيئاَ وهذا أش�به بما يحصل عليه 
ان  العمل«.وأك�د  ع�ن  العاطل�ون 
»ال�وزارة تخط�ط للم�ي بدم�ج 
الركات واعادة ترتيب منش�آتها 
وق�د نق�وم بغل�ق بعض املنش�آت 
الصناعية التي لم يعد هناك جدوى 
م�ن اع�ادة تأهيله�ا مث�ل املعامل 
واملصان�ع القديم�ة الت�ي ل�م يعد 
يوجد حتى قطع غيار لها، والوزارة 
باتج�اه  الذه�اب  خي�ار  ت�درس 

االستثمار بصورة حقيقية«.
وأكد بتال »تش�كيل لجن�ة تحقيق 
للتدقيق بعقود االس�تثمار كافة يف 
االس�منت فهناك ش�بهات  معامل 
فس�اد يف بعضه�ا والبع�ض اآلخر 
يعان�ي م�ن تلك�ؤ كبري«، مش�ددا 
»ل�ن نتهاون اب�داً به�ذا امللف فأما 
ان تك�ون عق�ود االس�تثمار عقود 
رشاك�ة ناجح�ة وتخ�دم املصلحة 
العامة وبخالف ذلك ال يمكن القبول 

بها بأي شكل من األشكال«.

سنغلق بعض املصانع واصبحنا شبكة رعاية اجتماعية

بتال: 40 الف موظف فائض وعاجزون
 عن تأمني رواتب املوظفني

ضبط متهم حبوزته الف حبة خمدرة يف نينوى

القبض عىل مزورة سند عقاري بقيمة
 600 مليون دينار يف اخلرضاء
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    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزيرا النفط حيان عبد الغني ووزير الطاقة السعودي 
عبد العزيز بن سللمان على ، االلتزام بقرارات أوبك بلس 

وتعزيز التعاون يف مجال الطاقة والربط الكهربائي.
وذكر بيان لوزارة النفط ورد لل«املسلتقبل العراقي«، أن 
»نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط 
حّيان عبدالغني السلواد زار اململكة العربية السلعودية، 
اسلتجابًة لدعوة وجههلا وزير الطاقة السلعودي األمري 
عبدالعزيز بن سللمان بن عبدالعزيز آل سلعود وقد ُعقد، 
أثناء الزيلارة، اجتماع بني الجانبني رأسله الوزيران، ويف 

ختامه صدر بيان مشرتك«.
واضلاف أن »البيان املشلرتك نص على أن الجانبني بحثا 
القضايا ذات االهتمام املشرتك يف مجاالت الطاقة، واتفقا 
عى استكمال العمل يف عدد من املرشوعات املشرتكة، ذات 
األهميلة، يف مجاالت الغلاز والبرتوكيماويلات والكهرباء 
والطاقة املتجلددة، وتكثيف التواصل بني الجانبني لبحث 

املزيد من الفرص املشلرتكة يف تلك املجاالت، 
بملا  ملموسلة،  رشاكات  إىل  وترجمتهلا 
يحقق توجهلات قيادتي البلدين وطموحات 

شعبيهما«.
وثمن الجانبان »التقدم الحاصل يف مرشوع 
الربلط الكهربائي بلني البلدين الشلقيقني، 
وأكدا أهمية اإلرساع يف تنفيذ املرشوع، وزيادة 
طاقلة خلط الربط، مسلتقبالً، السلتيعاب 
تطلعلات البلدين يف الربلط الكهربائي الدويل 

وتصدير الطاقة الكهربائية«.
كما أكلد الجانبلان »أهمية تعزيلز التعاون 
بلني البلدين يف مجلاالت الكهربلاء والطاقة 
املتجلددة، بملا يف ذللك تشلغيل الشلبكات 
واملحطات الكهربائيلة وصيانتها، والتعاون 

يف مرشوعات محطات الطاقة املتجددة وتطويرها«.
واتفلق الجانبلان على »تعزيز التعلاون بلني البلدين يف 
مجلال التقنيلات النظيفلة إلدارة االنبعاثلات ملن املواد 

الهيدروكربونيلة، وذللك يف إطلار املبلادرات املنبثقة عن 
مبلادرة »اللرشق األوسلط األخلر«، املبنية على نهج 
االقتصلاد الدائري الكربون، والتي تتضمن إنشلاء مركز 
معرفلٍة، ومجمٍع إقليمٍي الحتجاز الكربون واسلتخدامه 

وتخزينه، بهدف إدارة االنبعاثات والحد منها 
ملكافحة آثار التغري املناخي«.

وشلدد الجانبان »أهميلة تبلادل الخربات يف 
مجلال خفلض انبعاثلات غلازات االحتباس 
وخفلض  الكربلون،  فيهلا  بملا  الحلراري، 
انبعاثات غاز امليثلان، وخفض حرق الغاز يف 
الشلعالت، واالسلتفادة من تجربة اململكة يف 

برنامج إزاحة الوقود السائل«.
اسلتعرضا  »الجانبلني  أن  البيلان  وتابلع 
مستجدات أسواق البرتول العاملية«، مؤّكدين 
»أهميلة العمل، بشلكل جماعي، ضمن إطار 
اتفلاق أوبلك بللس، والتلزام بلديهملا بقرار 
مجموعلة أوبلك بللس األخري، اللذي يمتد إىل 
نهاية عام 2023م، والذي حظي بتأييد الدول 
األعضلاء يف أوبك بلس، فضالً عن إملكان اتخاذ إجراءات 
أخلرى تضمن تحقيلق التوازن واالسلتقرار يف األسلواق 

العاملية، إذا دعت الحاجة إىل ذلك .

وزير النفط ونظريه السعودي يشددان عىل أمهية اإلرساع يف تنفيذ مرشوع الربط الكهربائي

    المستقبل العراقي / حامد عبد النبي كاظم

بتوجيله ممثل املرجعية الدينية العليا الشليخ عبلد املهدي الكربالئي، 
أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي التابعة للعتبة الحسينية املقدسة 
عن إطلالق مبلادرة )افحص السلكر واطمأن عى نفسلك مجاناً( يف 

مجمع اإلمام الحسلني )عليه السالم( 
ملمثليلة  التابلع  التخصلي  الطبلي 
مكتب املرجع الديني االعى السيد عيل 
الحسليني السيسلتاني يف كربالء، ملدة 
اسلبوع بدءا ملن يوم السلبت املوافق 

)26 ترشين الثاني/ نوفمرب 2022(.
وقلال رئيلس الهيئلة الدكتور سلتار 
السلاعدي يف بيلان تلقته »املسلتقبل 
العراقلي«، انه »بتوجيه من قبل ممثل 
املرجعية الدينية العليا، واملتويل الرشعي 
للعتبة الحسلينية املقدسة الشيخ عبد 

املهدي الكربالئي، سنطلق مبادرة )افحص السكر، واطمأن عى نفسك 
مجاناً( ملرىض السكري الذين يعانون من هذا املرض الفتاك، يف مجمع 
اإلمام الحسلني )عليه السالم( الطبي التخصي التابع ملمثلية مكتب 
املرجلع الديني االعى السليد عيل الحسليني السيسلتاني يف محافظة 
كربالء املقدسلة«، الفتا إىل أن »املبادرة سوف تستمر ملدة أسبوع واحد 
بدءا من يوم السبت املوافق 26 ترشين 

األول/ نوفمرب 2022«.
وأوضح أن »الشيخ الكربالئي أوعز بأن 
جميع الفحوصات )مجانا( عى نفقة 
مكتلب املمثليلة يف كربالء، ملع تقديم 

هدية جهاز قياس السكر للمرىض«.
أن »املجملع مجهلز بأحلدث  وتابلع 
االجهزة واملعدات والتكنولوجيا الطبية 
الحديثلة بما يرقلى للمعايلري الدولية 
التي تعتمدهلا الهيئة خدمة للشلعب 

العراق العزيز بجميع اطيافه .

بتوجيه الشيخ الكربالئي.. مبادرة عالجية »جمانًا« ملدة اسبوع 
ملرضى السكري عىل نفقة مكتب ممثلية املرجع االعىل

    بغداد / المستقبل العراقي

عقلد وزيلر الصحلة، صاللح الحسلناوي، 
اجتماعاً مع مسؤويل هيئة الضمان الصحي 
يف بغلداد، ملتابعلة تنفيلذ قانلون الضملان 
الصحي.وذكلر بيان للوزارة الصحة، تلقت 
»املسلتقبل العراقي« نسخة منه،  أن »وزير 
الصحلة، صالح الحسلناوي، زار مقر هيئة 
الضمان الصحي يف بغداد«.وأضاف البيان أن 
»الحسناوي اجتمع بمسؤويل الهيئة ملتابعة 
تنفيذ أولويلات الربنامج الحكومي يف تنفيذ 
قانون الضمان الصحي«، مؤكداً عى »أهمية 
قانلون الضمان الصحلي وتفعيله من أجل 

رفع جودة الخدملات الطبية املقدمة«.وبني 
الحسلناوي أن »القانلون يهلدف اىل رعاية 
ذوي الدخلل املحدود والرعايلة االجتماعية 
فضالً عن شمول املوظفني بالخدمة املقدمة 
والتلي سلتكون بداية من القطلاع الخاص 
والحكومي«، الفتاً إىل أن »هناك فئات معفية 
من التكلفة املادية الرمزية واالسلتفادة من 
تطبيلق قانلون الضملان الصحي«.وتابلع 
البيان أن »الحسلناوي ناقش آليات تسجيل 
املشلمولني بالضملان الصحي، واسلتخدام 
الحوكمة االلكرتونية بالتنسليق مع األمانة 
العاملة ملجللس اللوزراء، من أجلل تحقيق 

الكفاءة والفاعلية يف األداء .

احلسناوي: خدمة الضامن الصحي ستشمل 
القطاعني اخلاص واحلكومي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أكلدت وزارة امللوارد املائيلة، أن موجة 
األمطار التي شهدتها البالد أمنت الّرية 
األوىل للموسلم الزراعي الشتوي، فيما 
بينت أنها ستدرس الوضع املائي للبالد 

خالل اليومني املقبلني.
وقال املتحدث الرسلمي للوزارة املوارد 
املائيلة عليل رايض يف ترصيلح لوكالة 
األنبلاء العراقيلة )واع( اطلعلت عليله 
»اللوزارة  إن  العراقلي«،  »املسلتقبل 
تحاول استغالل بعض السيول القادمة 
من الحلدود الرشقيلة باتجلاه بحرية 
حمريلن واألنهلر الرئيسلية«، الفتاً اىل 
أن »تسلاقط األمطار يف القسم الشمايل 
ملن البالد سيسلهم يف تعزيلز الخزين 

املائي«.
وأضلاف أن »الوزارة تركلز عى توجيه 
ميلاه األمطلار اىل املناطلق املتلررة 
ملن الشلح املائلي واملتمثلل يف األهوار 
باإلضافلة اىل تحقيق تأمني الرّية األوىل 
للموسم الشلتوي ودفع اللسان امللحي 
يف البلرصة وتغذيلة األرايض الزراعيلة 
أن  مبينلاً  الجنوبيلة«،  املحافظلات  يف 
»هنالك تركيزاً بشكل رئييس عى تأمني 
امليلاه لألهوار ودفع اللسلان امللحي يف 

البرصة«.
وتابلع أن »جلزءاً ملن ميلاه األمطار 
املتسلاقطة سلتتم االسلتفادة منها يف 
تعزيز الخزين املائي«، مبيناً أن »الوزارة 
سلرتاجع الوضلع املائي بعد تسلاقط 

األمطار خالل اليومني املقبلني .

املوارد : األمطار أمنت 
الرّية األوىل للموسم 

الزراعي الشتوي

    بغداد / المستقبل العراقي

وجهت وزيرة االتصاالت هيام اليارسي، بتفعيل ملف توزيع قطع 
االرايض السلكنية يف بغداد ملوظفي الوزارة وتشكيالتها .وشددت 
اليارسي يف بيان تلقته »املسلتقبل العراقي«، عى« رضورة اكمال 
االجراءات القانونيلة واالدارية املطلوبة وايجاد االليات املناسلبة 
لتوزيعهلا ،حيلث تم تشلكيل لجنلة رئيسلية يف اللوزارة ملتابعة 
املوضوع واتخاذ الخطوات الواجبة وفقاً للضوابط واملعايري وآلية 
املفاضللة بني املوظفني ووفقاً للقوانني النافذة ».واكدت اليارسي 
عى« اإلرساع بالكشف املوقعي لالراض املخصصة للتوزيع يف بغداد 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة برورة توفري البنى التحتية والخدمات 
وتغري جنس العقار واعتماد السند قانوني يف عملية توزيع«. كما 
واوعلزت بأن« يقوم ملدراء مديريلات االتصلاالت يف املحافظات 

باستحصال املوافقات لتوزيع قطع االرايض عى موظفيهم .

وزير االتصاالت توجه بتوزيع قطع األرايض 
السكنية بني املوظفني يف بغداد

    بغداد / المستقبل العراقي

أكلدت الرشكة العامة للمعلارض والخدمات التجاريلة العراقية 
التابعلة لوزارة التجارة أن املشلاركة العراقية يف معرض )الحالل 
التاسلع( الذي انطلقت أعماله يف مدينة اسطنبول الرتكية للمدة 
ملن 24 وتختتلم غلداً األحد، يهلدف إىل تمثيل العلراق يف املحافل 
االقتصاديلة الدوليلة خري تمثيلل، والتعريف بالصناعلة واملنتج 
الوطنلي. ونقل بيلان للرشكة، عن مديرها العلام زهرة الكيالني  
قولها: إن«عدد الجهات املشاركة ضمن الجناح العراقي بلغ )25( 
رشكلة ومصنعاً وجميعها ملن القطاع الخلاص املحيل«.وأكدت 
الكيالنلي أن«هذا املعرض أقيم عى هامش القمة العاملية الثامنة 
للحالل، والذي عقد بالتعاون مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
)ICDT( ومعهد الدول اإلسالمية للمواصفات واملقاييس التابعان 
اىل منظمة التعاون اإلسالمي. وبينت الكيالني أن »معرض الحالل 
يعّد واحداً من أكرب املعارض التي تقام يف هذا التخصص«، الفتة اىل 
أن »الهدف من إقامة هذا الحدث هو توفري مناخ مناسلب لتبادل 
الخربات بني املشاركني والباحثني والخرباء يف مختلف بقاع العالم 
يف ملا يتعلق بمفهوم الحالل والذي يشلمل )الطعام واملرشوبات 
الحالل ومواد التجميل والعناية الشلخصية والسلياحة والسكن 

والخدمات املالية واملرصفية واألزياء واملوضة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

التقلى مدير عام دائرة العالقات االقتصاديلة الخارجية يف وزارة 
التجارة  عادل خضري مسعودي املستشار االقتصادي يف السفارة 
الربازيلية يف بغداد اندريه سلابويا مارتنيز لبحث ومناقشة سبل 

التعاون وتطوير العالقات االقتصادية الثنائية بني البلدين«.
واكد املسلعودي بحسب بيان للوزارة ورد لل«املستقبل العراقي«، 
انه »جرى خالل االجتماع  مناقشلة مواضيلع تتعلق بفتح افاق 
جديلدة للتعاون بلني الجانبني وتذليلل العقبات املام املصدرين 

فضال عن زيادة حجم التبادل التجاري بني البلدين . 
مبينلا » ان السللع واملنتجلات الربازيلية تتمتع بقبول واسلع يف 

السوق العراقي وباالخص السلع الغذائية .

مشاركة 25 رشكة ومصنعًا عراقيًا 
بمعرض يف اسطنبول

التجارة تبحث مع املستشار االقتصادي يف السفارة 
الربازيلية سبل تطوير العالقات االقتصادية بني البلدين

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن فريلق الجهد الخدمي والهنديس الحكومي، نسلب اإلنجلاز املتحققة يف 10 مناطق 
مسلتهدفة بالعاصمة بغداد، فيما أضاف 3 مناطق جديدة تمهيداً لدخولها.وذكر الفريق 
يف ترصيح لوكالة األنباء العراقية تابعته »املسلتقبل العراقي«، أن »املناطق املستهدفة يف 
العاصمة بغداد ونسلب اإلنجاز املتحققة للخدمات املقدمة لها عى النحو اآلتي: )شلاكر 
العاني  95%، النهروان حي الطف  80%، النهروان حي قمر بني هاشم  40%، الفضيلية  %60، 
حي الكوفة  50%، حي البسلاتني  70%، حي املصطفى  70%، سلبع قصور   35%، التاجيات 
 50%، ودوانم الشعلة 50%«.وبخصوص املناطق الجديدة التي سيدخلها، أضاف الفريق أن 
»املناطق هي )سبع البور، بوب الشام، والطارمية(، وبعد إكمال كل املناطق سيتم تحديد 
مناطلق أخرى«.ويواصل فريلق الجهد الخدملي والهنديس الحكوملي، تحقيق إنجازات 
متقدملة ضملن حملة تقديلم الخدمات للمناطلق املحرومة، بناًء على توجيهات رئيس 
مجلس الوزراء محمد شلياع السلوداني.وأمس األول الخميس، أعللن الفريق الحكومي، 
ترشليح مناطق جديدة يف العاصمة بغداد لشلمولها بحملة تقديلم الخدمات، فيما حدد 

الجهات املكلفة بخدماتها، والسقف الزمني لتقديم الخدمات للمناطق املحرومة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعللن مجلس الخدملة االتحلادي ، نتائج 
االعرتاضات للمتقدمني عى تعيينات املهن 

الساندة.
وذكلر بيلان للمجللس تلقته »املسلتقبل 
العراقي«، أنله »اعلن نتائلج االعرتاضات 
للمتقدملني على تعيينات املهن السلاندة 
وحلدد موعد االختبار للمؤهلني«، مشلريا 
اىل أن »االختبلار يمثلل 35% ملن املعلدل 

التفاضيل الكيل من %100«.

واوضلح أن »االختبار سليكون عبارة عن 
أسئلة يف مجال االختصاص وحول قوانني 

الوظيفة العامة فضالً عن أسئلة ذكاء«.
كما وجه املجلس تحذيلراً اىل املؤهلني من 

العلوميني بشأن ضياع فرص التوظيف.
وقلال املجللس يف تنويه تلقت »املسلتقبل 
العراقي« نسخة منه، إنه«، ننوه اىل ان اي 
متأهل لم يحر االختبار  يف الوقت املحدد 
له سليحرم من فرصة التوظيف، فعى كل 
املؤهللني الحضلور قبل سلاعة من موعد 

االختبار.

اجلهد اخلدمي يعلن نسب اإلنجاز 
املتحققة بـ 10 مناطق يف بغداد

وجه حتذيرًا بعدم التوظيف ملن الحيضر االختبار

جملس اخلدمة يعلن نتائج االعرتاضات 
للمتقدمني عىل تعيينات املهن الساندة

االمانة العامة تكشف عن نسب انجاز 
املشاريع املتلكئة يف العراق

مرصف الرافدين : قرض الـ 50 مليون 
دينار يمنح بدفعة واحدة

    بغداد / المستقبل العراقي

 أعلنت األمانة العامة ملجلس الوزراء، عن »نسب املشاريع املتلكئة حتى االن يف  العراق.
وقالت األمانة يف بيان تلقته »املسلتقبل العراقلي«، إن »فريق متابعة املرشوعات املتلكئة 
واملتوقفلة، املشلكل يف دائرة التنسليق الحكوملي وشلؤون املواطنني يف األمانلة العامة 
ملجللس الوزراء، يواصل الجوالت امليدانية ملتابعة مراحل العمل ونسلب اإلنجاز املتحققة 
يف املرشوعلات املدرجة ضمن الخطة، والتي تشلمل القطاعات الحيوية والخدمية املهمة 
يف جميلع املحافظات«.وأجرت الفرق الهندسلية والفنية خالل الشلهر املايض، »زيارات 
ميدانيلة إىل عدد ملن املرشوعات يف محافظات )بغداد، وواسلط، والبرصة( حيث اطلعت 
عى نسب اإلنجاز املتحققة ضمن مرشوعات )ماء الزهور املركزي، ومرشوعي العزيزية 
وزرباطية السلكنيني، واملمر الثاني لطريق الكوت – بدرة – جّصان، وماء الكوت الكبري، 
ومحطلة حمدان للرصف الصحي، ومجمع شلط العلرب السلكني(«.وأكد الفريق، عى 
»رضورة بلذل الجهلد ومضاعفته خلالل املرحلة املقبللة، وااللتزام بالتوقيتلات الزمنية 
املعدة، ومطابقة جداول تقدم العمل املقدمة إىل األمانة العامة ملجلس الوزراء، عى أرض 

الواقع، مضيفاً، أن نسب اإلنجاز للمرشوعات املذكورة ترتاوح بني )50 – %85(«.

   بغداد/ المستقبل العراقي

أكد ملرصف الرافدين، أن قلرض الل 50 مليون 
دينار يمنح بدفعة واحدة.وقال املكتب االعالمي 
للملرصف يف بيان تلقلت »املسلتقبل العراقي« 
نسلخة منله، إن » قروض ال 50 مليلون دينار 
للبنلاء يف قطعلة ارض وترميلم وتأهيلل الدور 
السلكنية للموظفلني واملواطنلني واملتقاعدين 
تكون بدفعة واحدة«. واضاف أن »مدة تسلديد 
القرض تصل اىل 10 سنوات و بفائدة 5 باملئة  .

قائم مقام قضاء أيب اخلصيب: ازلنا )١٤( بحرية 
أسامك متجاوزة عىل القناة االروائية 

وزير النقل يلتقي وزير الطريان املرصي لبحث سبل 
التعاون يف جمال النقل اجلوي

    البصرة / محمد الجابري

اعلن معاون محافظ البلرصة لدوائر االقضية 
والنواحلي والزراعلة وقائم مقلام قضاء أبي 
الخصيلب بالوكاللة الحقوقلي حسلن ظاهر 
النجار عن ازالة )14( بحرية أسلماك متجاوزة 

يف قضاء أبي الخصيب .
وقلال » النجار يف بيان صحفي صدر عن اعالم 
قائلم مقاميلة القضلاء انه بتوجيله محافظ 
البرصة املهندس اسلعد العيداني تم إزالة عدد 
من البحريات املتجاوزة يف القضاء اغلبها فيها 
تجلاوز عى القناة االروائية ، مشلرياً اىل حملة 
التجاوزات جرت بالتنسيق مع القوات االمنية 
بني الجيلش والرشطلة ولجنة التجلاوزات يف 
القضاء .واكلد« قائم مقام القضلاء بالوكالة 
الحقوقلي حسلن ظاهلر النجلار ان الحمللة 

ملع  تهلاون  هنلاك  يكلون  وللن  ستسلتمر 
املتجاوزين عى القناة االروائية او عى خطوط 
نقل املياه وسلتكون هناك اجلراءات قانونية 

بحق املتجاوزين .
وكان قائم مقام قضاء أبي الخصيب بالوكالة 

الحقوقلي حسلن ظاهلر النجلار قلد اعلن يف 
ترصيح صحفي سلابق عن ازالة )9( بحريات 
أسماك متجاوزة معظمها عى القناة االروائية 
،الفتاً اىل ان الحملة جرت بالتنسليق مع قيادة 

عمليات البرصة ولجنة رفع التجاوزات.

    بغداد / المستقبل العراقي

التقلى وزير النقل رزاق محيبس السلعداوي  وزير 
الطلريان امللرصي الفريلق محملد عبلاس يف مقر 
اللوزارة يف جمهوريلة ملرص العربيلة، وذللك عى 
هامش اجتماع وزراء النقل العرب بدورته الخامسة 
والثالثني برئاسة العراق ، املنعقدة يف اإلسكندرية«. 
وقال وزير النقل يف بيان ورد لل«املستقبل العراقي«، 
انه »تم بحث سبل تعزيز افاق التعاون املشرتك بني 
البلدين الشلقيقني يف مجال النقل الجوي، بحضور 
السفري العراقي لدى جمهورية مرص العربية احمد 
نايف الدليمي، وعدد ملن املختصني، مؤكداً حرص 
العراق على التعلاون يف مجال التدريلب والصيانة 
وعملرة الطائلرات بلني رشكلة الخطلوط الجوية 
العراقيلة ورشكلة ملرص للطلريان، وتبلادل كافة 
الخربات واالمكانيات والخدمات بما يحقق املصلحة 

املشلرتكة بلني الطرفني.ملن جانبه ، اعلرب وزير 
الطلريان املرصي عن سلعادته بهذا اللقلاء املثمر ، 
مشيداً بالدور الكبري للسعداوي يف ادارة اجتماعات 

مجلس اللوزراء العرب، وبالعملل املتواصل لوزارة 
النقلل العراقية يف مجال تطويلر واقع النقل العام، 

والخدمات املميزة التي تقدم للمسافرين.
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قسم العقود احلكومية
)شعبة التعاقدات( 

اعالن مناقصة رقم )173( لسنة 2022
تعلن محافظة ميسان / قسم العقود الحكومية عن اعالن املناقصة العامة والخاصة بـ ) تبليط طرق ريفية متفرقة عىل )طريق عمارة 

– ميمونة ( و ) طريق عمارة – بترية ( و ) الطرب – الكحالء / قضاء العمارة (  
واملدرجة ضمن تخصيصات )الدعم الطارىء لالمن الغذائي والتنمية لسـنة 2022/ البرتودوالر(  الـتبويب )3-229-18-13-4-1-54( 
وبكلفة تخمينية مقدارها )1,999,650,000( )مليار وتسـعمائة وتسـعة وتسـعون مليون وسـتمائة وخمسـون الف دينار  عراقي ال 

غريها( وبمدة تنفيذ امدها )240( يوم
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املناقصة من الرشكات واملقاولني املصنفني من ذوي الخربة واالختصاص تقديم عطاءاتهم خالل اوقات الدوام 
الرسـمي اىل العنوان )ميسـانـ  العمارةـ  الشـبانة /بناية محافظة ميسـان – الطابق االول  - قسـم العقود الحكومية( وللحصول عىل 
معلومات اضافية االتصال عىل مسـؤول شـعبة التعاقدات الهاتف )07707395086( عىل مقدم العطاء تقديم نسـخ اضافية عدد )2( 
باالضافـة اىل النسـخة االصليـة وفقا ملا منصوص عليه يف ورقة البيانات يف الوثيقة القياسـية  عىل  ان تقـدم عطاءاتهم يف داخل ظروف 
مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسـم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني  ورقم الهاتف  واسـم ورقم املناقصة مستصحبني معهم البيانات 

االتية :
1ـ  التامينات االولية والبالغة )19,997,000( ) تسـعة عرش مليون وتسـعمائة وسبعة وتسعون الف دينار عراقي ال غريها( وعىل شكل 
خطـاب صـادر من احد املصارف املعتمدة وعـرب املنصة االلكرتونية للبنك املركزي العراقي او صك مصدق او سـفتجة وتكون نافذه ملدة 

)118( يوم من تاريخ غلق املناقصة
2 ـ عدم مشاركة اي عطاء ملناقص لديه ثالث عقود او اكثر مازالت قيد التنفيذ  ومربمة مع محافظتنا 

3 - براءة الذمة او كتاب عدم ممانعة من االشرتاك يف املناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام 2022
4ـ وصل رشاء وثائق املناقصة بنسخته االصلية مع ارفاق كافة اجزاء الوثيقة القياسية مع العطاء 

5 ـ تقدم شهادة املنشا للمواد املستوردة لصالح جهة التعاقد خالل فرتة تنفيذ املرشوع
6 – بامكان مقدمي العطاءات رشاء وثائق املناقصة بعد تقديم طلب تحريري من املدير املفوض للرشكة او من يخوله قانونيا اىل قسـم 

العقود الحكومية لغرض رشاء الوثائق القياسية وبمبلغ )300,000( )ثالثمائة  الف دينار عراقي ال غريها( غري قابل للرد 
علما ان اخر موعد لبيع وثائق املناقصة سـيكون يوم االربعاء املصادف )2022/12/7( وان موعد غلق املناقصة سـيكون يوم الخميس 
املصادف )2022/12/8( السـاعة )الثانية عرش ظهرا( وسـيتم فتح العطاءات بشـكل علني  يف نفس يوم الغلق امام مقدمي العطاءات 
واذا صادف يوم فتح العطاءات  عطلة رسـمية فيؤجل  اىل اليوم الذي يليه وسـوف يهمل اي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق املناقصة 

عىل ان تكون العطاءات نافذة ملدة )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة
يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن  وان جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات سيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة 
عىل استفسـارات املشـاركني يف املناقصة عند  السـاعة )الواحدة ظهرا( من يوم )الخميس( املصادف )2022/12/1( ويكون املؤتمر يف 

قسم العقود الحكومية
مع مراعاة ان يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري املدرجة يف ادناه فضال عن املعايري االخرى املذكورة يف الوثيقة القياسية 

مالحظة // يتم اعتماد الوثيقة القياسية لعقود االشغال الصغرية الصادرة عن وزارة التخطيط وتكون العطاءات املقدمة من املناقصني 
مسـتجيبة عند تلبيتها ملعايري التاهيل  املحددة فيها بفروعها كافة والرشوط القانونية واملالية املطلوبة يف رشوط املناقصة يف حال عدم 

التزام مقدم العطاء  بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها يتم استبعاد عطاءه ويعد غري مستجيب

عيل دواي الزم
حمافظ ميسان

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
 تعلـن لجنـة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف  عن اجراء املزايدة العلنية اليجار العقارات  املبينة تفاصيلها ادناه 
العائدة اىل بلدية القادسية  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 فعىل من  يرغب االشرتاك باملزايدة 
مراجعة بلدية القادسـية خالل فرتة 30 يوم  مسـتصحبني معهم التامينات القانونية البالغة من القيمة املقدرة  بموجب صك 
مصدق وفقا للقانون وسـتجري  املزايدة يف البلدية املذكورة   السـاعة )11 صباحا( بعد انتهاء مدة النرش   وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه  املزايدة  كافة املصاريف واجور 

االعالن  يف الصحف الرسمية  وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من يوم اجراءها 

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

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

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

4 ـ ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد
5 ـ  تكون امانات دخول املزايدة الشاغلني للعقار ) 50%( من القيمة التقديرية 

تنفيذ لكتاب السيد املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3
6 ـ للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

اعالن دعوة دائنني 
اني املصفي املحامي عز الدين مهدي حميد لرشكة النرس للنقل 
العـام والتوصيـل الرسيع محـدودة املسـؤولية – ادعو كل من 
له حـق او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل العنـوان التايل بغداد 

شارع فلسطني م 506 ز 35 د 18 .
املصفي املحامي 

عز الدين مهدي حميد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعالن دعوة دائنني 
نحـن املصفيان املحاميان عيل كاظـم عليوي ومصطفى عجيل 
عطية لرشكة جزيرة الدر للتجارة العامة محدودة املسـؤولية – 
ادعـو كل من له حق او دين عىل الرشكة مراجعتي عىل العنوان 

التايل بغداد شارع املغرب محلة 306 ز 16 مبنى 91 ط2 .
املصفيان املحاميان 

عيل كاظم عليوي ومصطفى عجيل عطية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرار تصفية رشكة محدودة 
بنـاءا عىل ماجاء بقرار الهيئة العامة لرشكة ) الياقوت الوطني 
للتجـارة العامـة املحدودة ( املتخـذ بتاريـخ 15 / 11 / 2022 
املتضمن وضع الرشكة تحت التصفية وتعيني املحامني املصفني 
للرشكة ) املستنرص بالله عيل شكر ( و ) يوسف حميد عبد الله 

( و ) انس عبد االمري علوان ( مجتمعا او منفردا مصفيا لها .
اني مسـجل الرشكات صادقت عىل القرار املذكور اعاله عىل ان 
يتم نرشه طبقا الحكام املادة ) 206 ( من قانون الرشكات رقم 

21 لسنة 1997 املعدل .
كتـب يف بغداد يف اليوم الثامن والعرشون من شـهر ربيع الثاني 

لسنة 1444 هـ - 
املوافق لليوم الثاني والعرشون من شـهر ترشين الثاني لسـنة 

2022 م .
مجاهد محمد شايف العيفان 

مسجل الرشكات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 22613 / 1   
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  م  21  حيدرية

الجنس: دار مفرز اىل دارين بصورة غري رسمية 
النوع : 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2
املشـتمالت : صحيـات داخليـة وخارجيـة واسـتقبال ومطبخ 

وغرفة 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : نصف العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحر يف املزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعـاله العائد للراهن )احمد غايـب عويز( لقاء طلب 
الدائـن املرتهـن ) املـرصف الصناعـي( البالـغ ) 25000000 ( 
خمسـة وعرشون مليون ديناراً فعىل الراغب يف االشـرتاك فيها 
مراجعة هـذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتبـاراً من اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية 
او كفالـة مرصفيـة ال تقل عن 10% من القيمـة املقدرة للمبيع 
البالغـة  )48000000( ثمانيـة واربعـون مليـون دينـاراً وان 

املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
عباس عبد املنتظر عيل

مدير التسجيل العقاري يف الحر

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 5974 / 1   
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  م  21  حيدرية

الجنس: دار مفرز اىل دارين / مسلح / ركن 
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 10 ’ 212 م2
املشـتمالت : الدار املباعـة / صالة ومطبخ واسـتقبال تحتاني 

وغرفتني فوقاني
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : 8105 سهم من االعتبار الكيل 21210 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحر يف املزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن )جكله جالب مرهون( لقاء طلب 
الدائـن املرتهن ) املـرصف الصناعي( البالـغ ) 100000000 ( 
مائة مليون ديناراً فعىل الراغب يف االشـرتاك فيها مراجعة هذه 
الدائـرة خـالل )30( يوماً اعتبـاراً من اليوم التـايل لتاريخ نرش 
هذا االعالن مسـتصحباً معه تأمينات قانونيـة نقدية او كفالة 
مرصفيـة ال تقل عـن 10% من القيمـة املقدرة للمبيـع البالغة  
)50000000( خمسـون مليون ديناراً وان املزايدة سـتجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
عباس عبد املنتظر عيل

مدير التسجيل العقاري يف الحر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 19651 / 1   
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  م  21  حيدرية

الجنس: دار مفرز منها عرصة 
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2
املشـتمالت : صحيات داخلية وخارجيـة وصالة وغرفة وحمام 

تحتاني وغرفة وحمام فوقاني
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : مستأجر
مقدار البيع : نصف العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحر يف املزايدة العلنية العقار 
املوصوف اعاله العائد للراهن )حسـني كاظم جياد( لقاء طلب 
الدائن املرتهن ) املرصف الصناعي( البالغ ) 60000000 ( ستون 
مليون ديناراً فعىل الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خالل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن 
مسـتصحباً معه تأمينات قانونية نقديـة او كفالة مرصفية ال 
تقـل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة  )47000000( 
سـبعة واربعون مليون ديناراً وان املزايدة سـتجرى يف السـاعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
عباس عبد املنتظر عيل

مدير التسجيل العقاري يف الحر

العدد : 13519
التاريخ : 2022/11/24

المتطلبات القانونية المتطلبات المالية المتطلبات الفنية 

1.تضارب المصالح وحسب الوثيقة القياسية 1- سيولة نقدية بمبلغ )199,965,000( دينار عراقي وفقا لما منصوص عليه في 
الوثيقة القياسية

1. )مهندس مدني( / 
عدد)1(

2. ) مهندس مساحة 
( عدد 1

2. شهادة تاسيس الشركة مقدمة من مسجل 
الشركات في وزارة التجارة 2- الخبرة التخصصية : يقدم عمال مماثل واحد منجز وخالل مدة ال تتجاوز )10( 

سنوات قبل الموعد النهائي لتقديم العطاء وبمبلغ ال يقل عن )599,895,000( 
3. هوية تصنيف الشركات والمقاولين  الدرجة دينار عراقي وتقدم االعمال االخرى الغراض المفاضلة في حالة التساوي

)السابعة / انشائية( واجازة ممارسة مهنة 

العدد : 67
التاريخ 2022/11/24

مدة االيجار رقم الملك نوع الملك  ت

سنة واحدة -94-49-48-47-46-43-42-41-40-39-38-37-36-34-33-32-15-14-9-3-2
105-104-103-102-101-100-99-98-97-96-95

حانوت شارع 
السوق 1

سنة واحدة 26-25-22-20-19 حانوت خلف البريد 2

سنة واحدة 121-122-124 مقابل حي الغدير مشتل مقابل المحكمة 3

سنة واحدة 92-88-74-73-66-65-64-56-54 حانوت السوق 
العصري 4

سنة واحدة 112-111-13-11-10-8-6-5-4-3-2 كشك مقابل البريد  5

سنة واحدة 110-15 كشك مقابل المحكمة 6

سنة واحدة 97-45-41-40-39-38-37-27-24-22 كشك مقابل محطة 
الوقود 7

سنة واحدة 32 كشك قرب مدرسة 
عقيل ابن ابي طالب 8

سنة واحدة 109-108-107-106-105-104-88-78-83-82-81 كشك قرب مدرسة 
يافا 9

سنة واحدة 94-93-92-91 كشك قرب المركز 
الصحي 10

سنة واحدة 99-98 كشك حي الغدير 11

عامد غانم بديد 
مدير ناحية القادسية

رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة
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اعالن 

قدم املدع�ي ) مقتدى جالل فاخر ( طلبا يروم فيه تبديل ) 
اس�م ( من ) مقتدى ( اىل ) مقتدر ( فمن لديه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها ) خمسة 
عرشة يوما ( وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

إىل الرشي�ك كريمه فيصل عبد الله توجب عليك الحضور إىل 
صندوق اإلس�كان العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ه عىل قيام رشيك ع�ادل حمزه عبيس بالبناء عىل 
حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 16387/3 حي العروبه 
خ�الل مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج 
العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعرتاض مستقبال
�����������������������������������������������

اعالن
إىل الرشيك احمد كاظم جاسم اقتىض حظورك إىل مقر بلدية 
املشخاب لغرض اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 46/116 
املش�خاب خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون 

حضورك اسم طالب االجازه حسني عباس ناجي
�����������������������������������������������

فقدان سند
فقد س�ند العق�ار املرق�م 30769/3 حي الجامعه باس�م 
حاك�م عاجل ص�دام فعىل من يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة 

االصدار.
�����������������������������������������������

اعالن
إىل الرشيك حس�ني محم�د وادي اقتىض حض�ورك إىل مقر 
بلدي�ة النجف لغ�رض اص�دار اجازه بن�اء للعق�ار املرقم 
12389/3 ح�ي صدام خ�الل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 
اإلجراءات دون حضورك اسم طالب االجازه كريم صاحب 

كريم
�����������������������������������������������

اعالن
إىل الرشكاء عامر محمد عيل محمد رضا و يارس محمد عيل 
محمد رضا اقت�ىض حظوركم إىل مقر بلدية النجف لغرض 
اص�دار اجازه بناء للعقار املرقم 1298/2 حي االمري خالل 
عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون حضوركم اسم 

طالب االجازه فراس عبد الكريم حميد احمد
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /4570/ ب1 /2021

التاريخ  :2022/11/23
اعالن

اىل  املدعى عليه  محمد رحيم مطلك 
اق�ام املدعي الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضاف�ة لوظيفته 
الدع�وى البدائي�ة  املرقمة اعاله والتي يطل�ب فيها الحكم 
بمن�ع معارضتك لدائرة املدعي اعاله يف منفعة واس�تغالل 
العقار املرقم 3441 الحويش وتسليمه لدائرة  املدعي  اعاله  
اضاف�ة لوظيفت�ه خاليا من الش�واغل  و نظ�را  ملجهولية 
محل اقامتك   حس�ب رشح املبلغ القضائي واشعار مختار 
الحويش حس�ن هادي شريوزة  عليه  قررت هذه املحكمة 
تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد  املرافعة 
املصادف يف يوم  2022/12/12 الس�اعة التاس�عة صباحا  
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك قانونا  سوف 

تجري املرافعة بحقك  غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

عامر حسني حمزة 
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة 2295 /2017

التاريخ 17/ 11/ 2022 
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ النجف العقار تسلس�ل 3/3193 نجف 
الواق�ع يف ح�ي العروب�ة  العائد للمدين كاظم حس�ني عيل  
املحجوز لقاء طلب الدائن صالح عبد الحس�ن دحام البالغ 
40000000  اربع�ون  ملي�ون دينار فع�ىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية  خالل مدة  خمس�ة عرش يوما  تبدأ 
من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة ع�رشة باملئ�ة م�ن القيم�ة املقدرة بص�ك مصدق 
مع بطاقة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية  وان رس�وم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
املواصفات 

1 � موقعه ورقمه 3/3193 حي العروبة
2 � جنسه ونوعه ثالث دور مفرزة بصورة غري رسمية 

3 � حدوده واوصافه بلدية النجف
4 � مشتمالته ثالث دور مفرزة بصورة غري رسمية   يتالف 
الدار االول من ساحة امامية ثم باب يؤدي اىل الصالة ثم  اىل 
املطبخ ومنور وصحيات والسقف من الشيلمان والطابوق 
واالرضي�ة م�ن املوزائي�ك الع�ادي والجدران م�ن الطابوق 
واالس�منت ومزود بامل�اء والكهرباء ودرج�ة العمران دون 

املتوسط
ال�دار الثاني�ة / من باب صغ�ري يؤدي اىل العق�ار يقع عىل 
الجان�ب االيمن منه صالة واس�تقبال ومن ث�م ممر يؤدي 
اىل املطب�خ وصحيات ومنور وس�لم ي�ؤدي اىل الطابق االول 
ويتال�ف م�ن غرف�ة وصال�ة وعم�وم العقار الس�قف من 
الش�يلمان والطابوق والجدران م�ن البلوك ومطيل بالصبغ 
واالرضي�ة بالكايش املوزائيك الع�ادي وعموم العقار مجهز 

باملاء والكهرباء ودرجة العمران دون املتوسط 
ال�دار الثالثة /  من س�احة امامية وباب ي�ؤدي اىل املطبخ 
ومن ث�م صال�ة وغرف�ة وصحي�ات واالرضية م�ن الصب 
االس�منتي والجدران من الطابوق واالسمنت والسقف من 
الس�ندويج مغلف بالس�قف الثانوي ودرجة العمران دون 

املتوسط وعموم العقار مجهز باملاء والكهرباء 
5 � مساحته 300م2 

6 � درجة العمران دون املتوسط
7 � الش�اغل الجزء االول يشغله املدعو عبد الحسني محمد 
حم�ود والج�زء الثاني يش�غله املدع�و غفار ه�ادي حاتم 

والجزء الثالث يشغله محمد عيل حسني 
8 � القيمة املقدرة  98,750,000 ثمانية وتس�عون مليون 
وس�بعمائة وخمس�ون ال�ف دين�ار ين�رش يف صحيفت�ني 

محليتني  يوميتني واسعة االنتشار  
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : /حجة وفاة / 2022

التاريخ 2022/8/10
اعالن

 اىل املدعو  عيل حسني سالم
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  ) حس�ني سالم عبد الزهرة ( طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو 
)عيل  حس�ني س�الم( ق�ررت املحكمة تبليغ�ك  يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ستار مالك الفتالوي

اعالن 
قدم�ت املدعية ) ايم�ان عطا الله عبي�د ( طلبا تروم فيه 
تبدي�ل ) لقبه�ا ( من ) خرمي ( اىل ) خزرجي ( فمن لديه 
اع�رتاض عىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها ) خمس�ة عرشة يوما ( وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

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

قدم املدعي ) محمد عطا الله عبيد ( طلبا يروم فيه تبديل 
) لقبه ( من ) خرمي ( اىل ) خزرجي ( فمن لديه اعرتاض 
عىل الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها ) 
خمسة عرشة يوما ( وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 

( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

قدم�ت املدعية ) اخالص عط�ا الله عبيد ( طلبا تروم فيه 
تبدي�ل ) لقبه�ا ( من ) خرمي ( اىل ) خزرجي ( فمن لديه 
اع�رتاض عىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها ) خمس�ة عرشة يوما ( وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

قدم�ت املدعية ) علي�اء عطا الله عبيد ( طلب�ا تروم فيه 
تبدي�ل ) لقبه�ا ( من ) خرمي ( اىل ) خزرجي ( فمن لديه 
اع�رتاض عىل الدع�وى مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة 
اقصاها ) خمس�ة عرشة يوما ( وبعكس�ه س�وف ينظر 
بالدع�وى وفق احكام امل�ادة ) 22 ( من قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم ) 3 ( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

�����������������������������������������������
بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد: 1 / إزالة شيوع العقار/2016
التاريخ : 2022/11/16

أعالن
عطف�اً عىل الحك�م الصادر م�ن محكمة بداءة س�امراء 
ش�يوع  أزال�ة  واملتضم�ن   ۲۰۱5/ ب   /  1447 بالع�دد 
املل�ك تسلس�ل 6793/218  م  25 عرموش�ية والواق�ع 
يف س�امراء - حي القادس�ية واملوصوف أدن�اه باملزايدة 
العلني�ة ملدة خمس�ة عرش يوم�اً اعتباراً من الي�وم التايل 
للن�رش فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة محكم�ة بداءة 
سامراء مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة للعقار البالغة )24۰,۰۰۰,۰۰۰( 
مئت�ان واربعون مليون دينار أن ل�م يكونوا من الرشكاء 
وعن�د انتهاء امل�دة املذكورة ويف الي�وم الخامس عرش من 
تاري�خ الن�رش س�تجري املزايدة للعق�ار اع�اله يف تمام 
الس�اعة الثاني�ة عرش ظه�راً ويتم املزاي�دة وفق األصول 
ويف حالة رس�و املزايدة عىل املشرتي يتحمل كافة الرسوم 
واملصاريف القانونية وأج�ور الداللية ويف حالة مصادفة 
يوم املزايدة عطلة رس�مية فيكون اليوم الذي يليه موعداً 

للمزايدة
املواصفات:-

1-  دار س�كني يق�ع يف س�امراء - حي القادس�ية قرب 
ج�امع الحمد وعىل شارع عام بعرض 25 مرت مشيد من 

طابقني 
2- يتك�ون من طاب�ق االريض يحتوي اس�تقبال وموزع 
ومطب�خ وغرف�ة نوم ع�دد 2 ومجموعة صحي�ة مبلطة 

بالكايش
3- يتك�ون الطاب�ق األول من ثالث غرف ن�وم وصحيات 
وال�دار مس�قف بالكونكريت املس�لح واالرضي�ة مبلطة 

بالكايش وواجهة الدار مغلفة باملرمر
4- الش�اغل للدار هو الرشيك) صبا س�الم خالد واوالدها 

احمد وايمن اوالد صبيح احمد (
القايض

 طالل خليل محمود
�����������������������������������������������

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية

دار القضاء يف سامراء
محكمة بداءة سامراء

العدد: 2 / إزالة شيوع العقار بيعا/2022
التاريخ : 2022/10/23

أعالن
عطف�اً عىل الحك�م الصادر م�ن محكمة بداءة س�امراء 
بالع�دد 205 / ب /2022 واملتضم�ن أزال�ة ش�يوع امللك 
تسلسل 6417/218  م  25 عرموشية والواقع يف سامراء 
- ح�ي الخرضاء واملوص�وف أدناه باملزاي�دة العلنية ملدة 
ثالثني  يوماً اعتباراً من اليوم الثاني للنرش فعىل الراغبني 
بال�رشاء مراجعة محكمة بداءة س�امراء مس�تصحبني 
معهم التأمينات القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة 
للعقار البالغة )10۰,۰۰۰,۰۰۰( مائة مليون دينار أن لم 
يكون�وا من الرشكاء وعند انته�اء املدة املذكورة ويف اليوم 
الثالث�ني  س�تجري املرحلة األخ�رية من املزاي�دة يف تمام 
الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا وتتم اإلحال�ة القطعية وفق 
األص�ول مع العلم ان الدفع نق�دا والداللية واجور املناداة 
ع�ىل املش�رتي  واذا ص�ادف ي�وم االحالة عطلة رس�مية 

فيكون اليوم الذي يليه موعداً للمزايدة
املواصفات:-

1-دار سكنية تقع يف سامراء حي الخرضاء وعىل شارعني 
فرعي�ه ركن 10*10 يتكون من طابقني مبني من البلوك 
والسمنت ومسقف بالكونكريت املسلح واالرضية مبلطة 
بالس�رياميك ومجهز باملاء والكهرباء والخدمات األخرى 

واجهة العقار 10 ونزال 22 مرت.
2-الطاب�ق األريض لل�دار يحت�وي ع�ىل ك�راج وطارم�ة 
ومجموع�ة صحي�ات خارجي�ة للجانب األيم�ن وااليرس 
وحديق�ة 5*8 مطب�خ وب�ارد بع�رض 5*4 م2 وه�ول 
داخيل 4/6م2 وممر 3*4م2  مغلف بالس�رياميك وموزع 
بع�رض 4*5م2 وغرفتني نوم بعرض 5*4م2 لكل غرفة 
واس�تقبال 7*4م2 وهول داخ�يل 6*4م2 وممر 3*4م2 

وصحيات بعرض 2*2م2 ودرج يؤدي اىل الطابق األول
3-الطاب�ق األول يحت�وي ع�ىل بيتون�ة ودرج�ة العمران 

جيده.
4-علماً بان الدار مش�غول من قبل املستأجر )محمد عبد 
الس�تار حس�ن( الذي يرغب بالبقاء بصفة مس�تأجر يف 

حال رسو املزايدة عىل املزايد. 
القايض

مخلص سامي خلف

جمهورية العراق
رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية

محكمة بداءة الحي
العدد/586/ب/2022

اىل املدعي عليه/ هاشم ساير حسون
م/تبليغ 

اقام املدعي )احمد حميد مجيد( امام هذه املحكمة الدعوة 
البدائي�ة اع�اله يطلب فيها دعوت�ك للمرافع�ة  و  بالزامك  
بتاديت�ك ل�ه مبلغا مق�داره )مليون�ني و خمس�مائة الف 
دينار(  و بالنظر ملجهولية محل اقامتك حسب كتاب مركز 
رشط�ة الفالحيه  و اش�عار املخت�ار املنطقة ق�ررت هذه 
املحكمة تبليغ�ك عن طريق  الن�رش يف صحيفتني محليتني 
لغ�رض الحضور امام ه�ذه الحكمة ي�وم املرافعة املوافق 
2022/11/30 و يف حالة عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا و علنا وفق 

القانون 
القايض

حاكم ثابت األمري
�����������������������������������������������

أعالن
بن�اء عىل الدع�وى املقامة م�ن قبل املدع�ي )جليل صبيح 
م�وازي( الذي يطلب تبديل لقب�ه من)عابدي( اىل )عايدي( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة مدي�رة االح�وال املدني�ة 
والج�وازات واالقامة العامة يف واس�ط خ�الل مدة اقصاها 
)15( يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة )22( من قانون البطاق�ة الوطنية رقم 

)3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة

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

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة بداءة بلد 

العدد : 1096 / ب / 2022 
التاريخ : 24 / 11 / 2022 

اعالن 
اىل املدع�ى عليها – فاطمه محمد جاس�م – مجهولة محل 

االقامة 
للدعوى املقامة من قبل املدعي ضياء محمد عباس املرقمة 
1096 / ب / 2022 واملدع�ى عليها فاطمه محمد جاس�م 
والذي يطلب فيها تمليكه الدار املشيدة عىل القطعة املرقمة 
29 / 623 مقاطع�ة 52 وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك قررت 
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني لغرض 
حض�ورك يوم املرافعة املص�ادف 6 / 12 / 2022 ويف حالة 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد : 966 / ب / 2022 

التاريخ : 24 / 11 / 2022 
اعالن 

اىل املدع�ى عليه – رعد غازي حس�ن احمد – مجهول محل 
االقامة 

للدعوى املقامة من قبل املدعي ضياء محمد عباس املرقمة 
966 / ب / 2022 واملدعى عليه – رعد غازي حس�ن احمد 
وال�ذي يطلب فيه�ا الزامك بدف�ع مبلغ الدي�ن البالغ اثنان 
وس�بعون ملي�ون دين�ار وملجهولي�ة محل اقامت�ك قررت 
هذه املحكمة تبليغك بصحيفتني محليتني يوميتني لغرض 
حض�ورك يوم املرافعة املص�ادف 6 / 12 / 2022 ويف حالة 
عدم حضورك او حضور من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

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

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة من وزارة الثقافة والس�ياحة 
واالث�ار باس�م / طه عيل مطر – من يعثر عليها تس�ليمها 

اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������������

اعالن 
قدم املدعي ) كريم عبد سعيد ( طلبا يروم فيه تبديل ) لقبه 
( م�ن ) الديلم�ي ( اىل ) العكي�يل ( فمن لدي�ه اعرتاض عىل 
الدعوى مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها ) خمسة 
عرشة يوما ( وبعكس�ه س�وف بنظر بالدعوى وفق احكام 
امل�ادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( لس�نة 

. 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

قدم املدعي ) يون�س عطا الله عبيد ( طلبا يروم فيه تبديل 
) لقب�ه ( من ) خرم�ي ( اىل ) خزرجي ( فمن لديه اعرتاض 
ع�ىل الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ) 
خمس�ة عرشة يوما ( وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

ق�دم املدعي ) عيىس عط�ا الله عبيد ( طلبا يروم فيه تبديل 
) لقب�ه ( من ) خرم�ي ( اىل ) خزرجي ( فمن لديه اعرتاض 
ع�ىل الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ) 
خمس�ة عرشة يوما ( وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

ق�دم املدعي ) نزار عطا الل�ه عبيد ( طلبا يروم فيه تبديل ) 
لقب�ه ( من ) خرم�ي ( اىل ) خزرجي ( فم�ن لديه اعرتاض 
ع�ىل الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ) 
خمس�ة عرشة يوما ( وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة 

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

ق�دم املدعي ) عيل عطا الله عبي�د ( طلبا يروم فيه تبديل ) 
لقب�ه ( من ) خرم�ي ( اىل ) خزرجي ( فم�ن لديه اعرتاض 
ع�ىل الدعوى مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ) 
خمس�ة عرشة يوما ( وبعكسه سوف ينظر بالدعوى وفق 
اح�كام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم ) 3 ( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
املدير العام / وكالة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 5976 / 1   
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  م  21  حيدرية

الجنس: دار شيلمان قديم 
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 246 م2
املش�تمالت : صحيات داخلية وخارجي�ة وكليدور وهول 

واستقبال ومطبخ وغرفتني وصالة تحتاني
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : نصف العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحر يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اع�اله العائد للراهن )محمد عبد الرضا 
محم�د( لقاء طل�ب الدائن املرتهن ) امل�رف الصناعي( 
البالغ ) 60000000 ( س�تون مليون ديناراً فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً 
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 
10% م�ن القيم�ة املقدرة للمبيع البالغ�ة  )50000000( 
خمس�ون مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخري. 
عباس عبد املنتظر عيل

مدير التسجيل العقاري يف الحر
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 17455 / 1   
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  م  21  حيدرية

الجنس: دار مسلح حديث مفرزة اىل دارين 
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 212 م2
املشتمالت : صحيات داخلية وخارجية وكليدود واستقبال 
ومطبخ وصال�ة وغرفتني نوم تحتان�ي وغرفتني وصالة 

وحمام فوقاني
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : تمام العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحر يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوص�وف اع�اله العائ�د للراه�ن )نعمه ش�اكر 
برهان( لق�اء طلب الدائن املرته�ن ) املرف الصناعي( 
البالغ ) 60000000 ( س�تون مليون ديناراً فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائ�رة خالل )30( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً 
معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 
10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة  )190000000( 
مائ�ة وتس�عون ملي�ون دين�اراً وان املزايدة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
عباس عبد املنتظر عيل

مدير التسجيل العقاري يف الحر
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 14271 / 1   
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  م  21  حيدرية

الجنس: دار شيلمان قديم 
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 250 م2
املشتمالت : صحيات داخلية وخارجية وكليدور واستقبال 

ومطبخ وصالة وغرفتني وحمام تحتاني
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : تمام العقار 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الحر يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراه�ن )وضعيه عبادي 
بان�ي( لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن ) امل�رف الصناعي( 
البال�غ ) 110000000 ( مائ�ة وع�رشة مالي�ني دين�اراً 
فع�ىل الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة 
خ�الل )30( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مستصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة 
مرفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% من القيم�ة املق�درة للمبيع 
البالغ�ة  )110000000( مائة وع�رشة ماليني ديناراً وان 
املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 

عباس عبد املنتظر عيل
مدير التسجيل العقاري يف الحر

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

اىل الرشيك / ) فاروق فالح حسن ( توجب عليك الحضور 
اىل صن�دوق االس�كان العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت 
اق�رارك باملوافقة عىل قيام رشيكك ) ع�يل حميد جليل ( 
بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة ) 1834 
/ 116 ( مقاطع�ة 6 خ�ان الحم�اد الحيدرية  خالل مدة 
خمس�ة عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق 
م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك 

باالعرتاض مستقبالً.
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد /4572/ ب1 /2021

التاريخ  :2022/11/23
اعالن

اىل  املدعى عليها   طلبه عبد الحسني كاظم 
اق�ام املدعي الس�يد مدير بلدية النج�ف اضافة لوظيفته 
الدعوى البدائية  املرقم�ة اعاله والتي يطلب فيها الحكم 
بمنع معارضتك لدائرة املدعي اعاله يف منفعة واس�تغالل 
العق�ار املرقم 3407 الحويش وتس�ليمه لدائ�رة  املدعي  
اع�اله  اضاف�ة لوظيفت�ه خاليا م�ن الش�واغل  و نظرا  
ملجهولي�ة مح�ل اقامتك   حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واش�عار مخت�ار الحويش حس�ن هادي ش�ريوزة  عليه  
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد  املرافعة املصادف يف يوم  2022/12/12 
الس�اعة التاس�عة صباحا  وعند عدم حضورك او ارسال 
من ينوب عنك قانونا  سوف تجري املرافعة بحقك  غيابيا 

وعلنا وفق االصول 
القايض

عامر حسني حمزة

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 19175 / 1   
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  م  21  حيدرية

الجنس: دار مفرز اىل دارين ومش�تمل بصورة غري رسمية 
/ مسلح قديم 

النوع : ملك رصف
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2
املش�تمالت : ال�دار املباع�ة / صحي�ات داخلي�ة وخارجية 
وصال�ة واس�تقبال وغرف�ة ن�وم تحتاني وغرف�ة وحمام 

ومطبخ وصالة فوقاني
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : نصف العقار 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الحر يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )زكيه كاظم خشان( 
لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن ) امل�رف الصناع�ي( البالغ ) 
25000000 ( خمس�ة وعرشون مليون ديناراً فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 
10% م�ن القيم�ة املقدرة للمبي�ع البالغ�ة  )40000000( 
اربعون مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الساعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
عباس عبد املنتظر عيل

مدير التسجيل العقاري يف الحر
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 21085 / 1   
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  م  21  حيدرية

والثان�ي  االول مس�لح  داري�ن /  اىل  دار مف�رز  الجن�س: 
شيلمان 

النوع : ملك رصف
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 60 ’ 275 م2
املش�تمالت : ال�دار املباع�ة / صحي�ات داخلي�ة وخارجية 
ومطب�خ وغرفة وطارمة مس�قفة تحتان�ي الطابق الثاني 

صحيات وصالة ومطبخ وغرفة  
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : نصف العقار 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الحر يف املزايدة العلنية 
العقار املوص�وف اعاله العائد للراه�ن )عيل محمد عباس 
حم�زه( لقاء طل�ب الدائ�ن املرتهن ) امل�رف الصناعي( 
البال�غ ) 25000000 ( خمس�ة وع�رشون ملي�ون دين�اراً 
فع�ىل الراغ�ب يف االش�رتاك فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة 
خ�الل )30( يوم�اً اعتباراً من اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا 
االعالن مس�تصحباً معه تأمين�ات قانونية نقدية او كفالة 
مرفية ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة  
)90000000( تس�عون مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى 

يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
عباس عبد املنتظر عيل

مدير التسجيل العقاري يف الحر
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 14129 / 1   
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  م  21  حيدرية

الجنس: دار مسلح قديم 
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 250 م2
املش�تمالت : صحيات داخلية وخارجية واستقبال ومطبخ 

وغرفة وصالة تحتاني وغرفة وصحيات فوقاني 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : املالك
مقدار البيع : تمام العقار 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الحر يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوصوف اعاله العائد للراه�ن )فريد عبادي باني( 
لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن ) امل�رف الصناع�ي( البالغ ) 
75000000 ( خمس�ة وسبعون مليون ديناراً فعىل الراغب 
يف االش�رتاك فيها مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املق�درة للمبيع البالغ�ة  )100000000( 
مائ�ة مليون ديناراً وان املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
عباس عبد املنتظر عيل

مدير التسجيل العقاري يف الحر
�����������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 32443 / 1   
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  م  21  حيدرية

الجنس: دار مفرزة اىل دارين بصورة غري رسمية 
النوع : ملك رصف

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2
املش�تمالت : ال�دار املباع�ة / صحي�ات داخلي�ة وخارجية 

واستقبال وغرفة وصالة ومطبخ تحتاني
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : مستأجر
مقدار البيع : نصف العقار 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الحر يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )قاسم مهدي كاظم( 
لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن ) امل�رف الصناع�ي( البالغ ) 
110000000 ( مائ�ة وعرشة ماليني ديناراً فعىل الراغب يف 
االشرتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً اعتباراً 
م�ن اليوم الت�ايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمين�ات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن %10 
من القيمة املق�درة للمبيع البالغ�ة  )38000000( ثمانية 
وثالثون مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
عباس عبد املنتظر عيل

مدير التسجيل العقاري يف الحر
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البطالة ومواقع التواصل سامها يف انتشارها.. 
املخدرات »وحش ينهش املجتمع«

المستقبل العراقي/ متابعة 

 ال ش�ك يف أن اإلدم�ان ع�ى املخ�درات يف املجتم�ع 
العراق�ي أصبح ظاهرة ته�دد النظ�ام العام، ليس 
فق�ط يف مف�ردة الصح�ة العامة فحس�ب، بل أخذ 
ينعكس عى مختلف مناحي الحياة اليومية العامة 
وعنارص النظام العام س�واء ما يتعلق منها باألمن 
الع�ام أو الصحة العام�ة أو الس�كينة العامة ومن 
ثم أصبح يش�كل تهديداً باملآل األخري عى مضمون 
األم�ن املجتمعي ملا ل�ه من تداعيات خط�رية، لذلك 
أصب�ح واجب التص�دي إليه لزام�اً بتضافر الجهود 
كافة سواء بما يتعلق منها بأجهزة الدولة الرسمية 
أو بنش�اط وفعاليات منظمات املجتمع املدني لبث 
الثقاف�ة وتغذي�ة مدارك الش�باب ليتس�نى تحقيق 

الدور الوقائي قبل الوقوع يف املحظور.
أسباب االنتشار

أو  التعاط�ي  ظاه�رة  تف�ي  الباحث�ون  »يرج�ع 
املتاجرة باملخدرات اىل أسباب اقتصادية واجتماعية 
وأخالقي�ة وضع�ف إج�راءات مكافحته�ا والغ�زو 
التكنولوجي للمجتمع«، هكذا يقول القايض حسام 

محمد عبد الله رئيس محكمة جنايات األنبار.
ويرى ان الس�بب الرئييس يف انتش�ار هذه الظاهرة 
هو »ضعف الس�لطة«، مؤكدا أن »ظاهرة التعاطي 
واملتاج�رة بالحبوب املخ�درة لم تكن ولي�دة اليوم، 
إنم�ا كانت موجودة منذ عقود من الزمن إال أن هذه 
الظاهرة تتس�ع وتتطور عندما تجد البيئة املناسبة 
لها، وضعف الس�لطة هذا انعكس أيضا عى الواقع 
التعليم�ي، وأصب�ح لدينا تخل�ف يف التعليم مقارنة 
بال�دول األخرى ما نت�ج عنه اتس�اع ظاهرة األمية 
وم�ن ث�م الفس�اد امل�ايل واإلداري ما فس�ح املجال 

لوجود بيئة مناسبة لظاهرة التعاطي«.
من جانبه، يورد القايض املختص بقضايا املخدرات 
يف محكمة التحقيق املركزية وليد إبراهيم سببا آخر 

النتشارها وهو »عدم تأمني املنافذ الحدودية«.
بدوره، يجمل القايض عمار شاكر فجر من محكمة 
تحقي�ق الب�رة الثالث�ة املختص�ة بنظ�ر قضايا 
املخ�درات مجموع�ة أس�باب بقول�ه إن »املخدرات 
تنت�ر بس�بب ضعف الوع�ي الثقايف لدى الش�باب 
واستغاللهم من قبل مروجيها، وكذلك الضغوطات 
املادية بس�بب كث�رة البطال�ة يف املجتم�ع العراقي 
وس�هولة الحص�ول عى األموال نتيج�ة بيع ورشاء 
امل�واد املخ�درة، فض�ال ع�ن ضع�ف دور األجه�زة 
األمنية يف التصدي له�ذه الظاهرة وعدم التوصل إىل 
التجار الرئيس�يني لعدم وجود مصادر استخباراتية 
كفوءة«.فيم�ا قال القايض محمد هاش�م املختص 
بقضاي�ا املخ�درات يف محكمة تحقي�ق العمارة إن 
»كثرة تهريب املخدرات من دول الجوار للعراق يعود 
لع�دم تأمني الحماية للمناطق الحدودية بني العراق 
ودول الجوار، والوضع االقتص�ادي والبطالة وعدم 
توف�ر فرص عمل مما ي�ؤدي بالبعض اىل اللجوء اىل 

س�لوك طرق غ�ري مروعة وه�ي املتاج�رة باملواد 
املخدرة لكسب املال«.

وبالحدي�ث عن الكيفية الت�ي تنتر فيها املخدرات 
يق�ول الق�ايض احم�د خل�ف فرح�ان يف محكم�ة 
جناي�ات األنب�ار ان »قل�ة ف�رص العم�ل أصبحت 
ظاهرة مسترية يف املجتمع بشكل كبري ويف زيادة 
مس�تمرة يف كل س�نة يف الوقت الذي أصبح املجتمع 
منفتح�ا بفعل نوافذ التطور التكنولوجي ووس�ائل 
التواص�ل االجتماع�ي ومن ثم أصب�ح هنالك تالقح 
للثقافات والظواهر والسلوكيات بشقيها اإليجابي 
والس�لبي وفتح�ت م�دارك الش�باب ال ب�ل من هم 
بمراح�ل الصب�ا إىل الولوج يف عال�م الجريمة بدافع 
الحصول ع�ى املال املحاط بضع�ف اإلرادة وضعف 

الوازع«.
ويرى أيضا س�ببا آخ�ر يف »الظ�روف العائلية التي 
ربم�ا تك�ون قاس�ية إذ ق�د يعان�ي الش�خص من 
مش�اكل عائلية ويتعرض لعنف او إهمال ارسي او 
ربم�ا قد تكون األرسة مفككة ال رابط يجمع الزوج 
والزوج�ة ال بل قد يكونان منفصلني، وهذا قد ينتج 
عن�ه توفر بيئة تش�جع عى اعتماد ه�ذا الطريق يف 
محاول�ة للتعاطي ونس�يان ما يمر ب�ه من ظروف 
صعبة وم�ن هنا قد يبدأ مش�واره يف االتجار وان ال 
يكتف�ي ربم�ا بالتعاط�ي فقط، خصوص�ا فيما لو 
توفر صديق السوء الذي قد يكون عامال مساعدا يف 

االنزالق بهذا الطريق«.  
كما ي�ؤرش ثمة »أس�باب أخ�رى كالش�عور بوقت 
الفراغ الذي ال يس�تغله الشخص للقيام بعمل معني 
وبالت�ايل يح�اول تجربة هذا الطري�ق للحصول عى 
املتعة الوقتية التي س�تنقلب عليه بشكل سلبي بيد 
انه�ا اقل أهمية من األس�باب األساس�ية املذكورة، 
ناهي�ك ع�ن الفس�اد األخالق�ي وانتش�ار الحاالت 
الش�اذة بالتزامن مع انعدام الوعي لدى البعض من 
األشخاص علماً انه ال يقتر عى الذكور بل أصبح 
ينتر يف أوس�اط االناث وهذه الحالة اكثر خطورة 

منها عى الصعيد الذكوري«.
معالجات

وعن الحل�ول واملعالجات للحد من ظاهرة انتش�ار 
املخ�درات أكد القايض عمار ش�اكر فجر أن »هناك 
ع�دة نق�اط هامة لغ�رض الحد من ه�ذه الظاهرة 
ومنها زيادة التثقيف والوعي لدى الشباب بمخاطر 
امل�واد املخدرة وقيام املؤسس�ات املعني�ة بذلك ومن 
ضمنه�ا املؤسس�ات الصحي�ة والثقافي�ة واألمنية 
وتوف�ري ف�رص العم�ل للش�باب وتطوي�ر مهارات 
األجه�زة املختص�ة بمكافح�ة املخ�درات من خالل 
ادخ�ال كوادرها ب�ورش تدريبي�ة وورش عمل مع 
املنظمات املختصة يف االمم املتحدة/ مكتب مكافحة 
املخدرات أو األنرتبول كي تكون لهم املعرفة الكافية 
بأساليب مكافحة املخدرات والتعامل مع املتهمني، 
م�ع رف�د األجه�زة املختص�ة بمكافح�ة املخدرات 
بأجهزة حديثة ومختصة ملكافحة املخدرات أس�وة 

بالدول املتطورة التي لها خربة يف هذا املجال«.
م�ن جانبه، القايض محمد هاش�م طالب بتش�ديد 
عقوب�ة املتاجرة بامل�واد املخدرة ع�ن طريق تعديل 
قانون املخدرات وايصال عقوبة املتاجرة إىل اإلعدام 
لغ�رض تحقي�ق الردع، وكذل�ك تأمني الح�دود بني 
الع�راق ودول الج�وار لغ�رض القضاء ع�ى جرائم 
تهري�ب املخ�درات وتكثيف جهود األجه�زة األمنية 
لغرض الق�اء القبض عى تجار املخ�درات وتطبيق 

القانون بحقهم لينالوا جزاءهم العادل«.
ويتف�ق القايض عبد الس�الم موعد ق�ايض تحقيق 
رشق األنب�ار م�ع زميله يف مس�ألة ضب�ط الحدود 
بش�كل ت�ام م�ع دول الج�وار وتوفري ف�رص عمل 
للعاطل�ني وذل�ك لع�دم االنج�رار وراء املخ�درات، 
فضال ع�ن تفعيل الدور اإلعالمي س�واء يف القنوات 
الفضائية أو عن طرق التواصل االجتماعي أو حتى 

عن طريق وضع بوسرتات يف االماكن العامة.
أنواع املخدرات

القاضي�ان ولي�د ابراهيم عبد محمد وعمار ش�اكر 
فج�ر كش�فا النقاب عن ان�واع املخ�درات املنترة 
وأوله�ا م�ادة املثي�ل أميفيتام�ني املع�روف محليا 
بالكريستال الذي يعترب ذا خطورة عالية كونه عبارة 
عن مركبات صناعية وكيميائية ذات اثر سلبي عى 
الجس�م فضال عن انه م�ن أكثر األنواع انتش�ارا يف 
البالد لسهولة صنعه ونقله وتشابهه مع مواد أخرى 
كامللح والس�كر والشب، كما توجد أنواع أخرى مثل 
الحب�وب املخدرة )نوع صفر واح�د(، )الكبتاكون( 
وهي قليلة االستخدام الرتفاع سعرها، والحشيشة 
وهي متوسطة االستخدام، و)الرتياك( واستخدامه 
قلي�ل مقارنة بامل�واد األخ�رى و)املاريجوانا( وهي 

قليلة االستخدام الرتفاع سعرها«.
وتابعا أن »هناك مواد أخرى إال أن القانون اعتربها 
من املؤثرات العقلية وليست مواد مخدرة وهي مواد 
تس�تخدم طبيا وتباع يف الصيدلي�ات املجازة ومنها 
حبوب )الرتامادول( وهو من أكثر املؤثرات العقلية 
تداوال وهناك مؤثرات عقلية أخرى وردت يف الجدول 

رقم )8( من قانون املخدرات و املؤثرات العقلية«.
طرق اإليقاع بالضحايا

وع�ن طرق اإليق�اع بالضحاي�ا والفئة املس�تهدفة 
ب�ني القايض وليد إبراهي�م أن »هنالك طرقا تتبعها 
العصابات لإليقاع بالضحايا منها استغالل الطبقات 
الفقرية وغري املتعلمة وتبدأ بالتعامل معهم من خالل 
منحهم جرعات مجانية يف بادئ األمر لحني اإلدمان 
عليه�ا، وم�ن ثم تق�وم باس�تغاللهم يف الرتويج أو 
النقل«، الفتا إىل أن »اكثر الفئات العمرية املستهدفة 
يف تن�اول املخدرات ب�ني فئة الش�باب الذين ترتاوح 
أعمارهم بني )15 30- س�نة(«، فيم�ا أكد القايض 
عمار شاكر أن »الشباب من كال الجنسني واألحداث 
بنسب متفاوتة تعرضوا لخطر املخدرات حيث بلغت 
نس�بة اإلناث من املتعاطني مقارن�ة بالذكور )23( 

امرأة مقابل )1651( رجال لعام 2022«.

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 12139

التاريخ 2022/8/14
اعالن

بن�اء ع�ى طل�ب املواط�ن  )عدن�ان مجي�د رايض (  وكيله 
املحامي ريس�ان صب�ار الحدراوي  الذي ي�روم   تبديل لقبه 
وجعل�ه )املياح�ي( بدال م�ن  )الزريف(  ال�وارد يف قيده  لعام 
1957 فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/ 12134
التاريخ 2022/8/14

اعالن
بن�اء ع�ى طلب املواط�ن  )محم�د صال�ح ه�ادي(  وكيله 
املحامي ريس�ان صب�ار الحدراوي  الذي ي�روم   تبديل لقبه 
وجعل�ه )املياح�ي( بدال م�ن  )الزريف(  ال�وارد يف قيده  لعام 
1957 فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/ 12141
التاريخ 2022/8/14

اعالن
بن�اء ع�ى طل�ب املواطن  )س�عيد منع�م حس�ني (  وكيله 
املحامي ريس�ان صب�ار الحدراوي  الذي ي�روم   تبديل لقبه 
وجعل�ه )املياح�ي( بدال م�ن  )الزريف(  ال�وارد يف قيده  لعام 
1957 فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 12143

التاريخ 2022/8/14
اعالن

بن�اء ع�ى طلب املواط�ن  )حس�ني س�لمان عب�د (  وكيله 
املحامي ريس�ان صب�ار الحدراوي  الذي ي�روم   تبديل لقبه 
وجعل�ه )املياح�ي( بدال م�ن  )الزريف(  ال�وارد يف قيده  لعام 
1957 فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/ 12154
التاريخ 2022/8/14

اعالن
بناء عى طلب املواطن  )عمار منعم حسني(  وكيله املحامي 
ريس�ان صب�ار الحدراوي  ال�ذي يروم   تبدي�ل لقبه وجعله 
)املياح�ي( بدال م�ن  )الزريف(  ال�وارد يف قي�ده  لعام 1957 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة ع�ر يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/ 12149
التاريخ 2022/8/14

اعالن
بناء عى طلب املواطن  )كرار رزاق حسني (  وكيله املحامي 
ريس�ان صب�ار الحدراوي  ال�ذي يروم   تبدي�ل لقبه وجعله 
)املياح�ي( بدال م�ن  )الزريف(  ال�وارد يف قي�ده  لعام 1957 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة ع�ر يوم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر ه�ذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )22( م�ن قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 12145

التاريخ 2022/8/14
اعالن

بناء عى طلب املواطن  )وهاب عبد الرزاق س�لمان (  وكيله 
املحامي ريس�ان صب�ار الحدراوي  الذي ي�روم   تبديل لقبه 
وجعل�ه )املياح�ي( بدال م�ن  )الزريف(  ال�وارد يف قيده  لعام 
1957 فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/ 12151
التاريخ 2022/8/14

اعالن
بن�اء عى طلب املواطن  )رس�ول عبد الله حس�ني  (  وكيله 
املحامي ريس�ان صب�ار الحدراوي  الذي ي�روم   تبديل لقبه 
وجعل�ه )املياح�ي( بدال م�ن  )الزريف(  ال�وارد يف قيده  لعام 
1957 فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة
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وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/ 12147
التاريخ 2022/8/14

اعالن
بن�اء ع�ى طل�ب املواطن  )ف�اروق منع�م حس�ني(  وكيله 
املحامي ريس�ان صب�ار الحدراوي  الذي ي�روم   تبديل لقبه 
وجعل�ه )املياح�ي( بدال م�ن  )الزريف(  ال�وارد يف قيده  لعام 
1957 فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق اح�كام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

تنويه 
الحاقا باعالن  مناقصة رقم 120 لس�نة 2022 الصادرة من 
محافظة ميس�ان قس�م العقود الحكومية بموجب كتابهم 
املرق�م 12748 يف 2022/11/9 الخاص به�دم واعادة بناء 
ثانوية غرناطة  للبنات 18 صف مع التاثيث يف قضاء العمارة 
حي الرس�الة  واملنشور يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 
2723 يف 2022/11/10 حيث ورد س�هوا يف حقل املتطلبات 
املالي�ة مبلغ 250,163,118  دين�ار عراقي خطا والصحيح 

هو مبلغ 118.163.250  دينار عراقي عليه وجب التنويه 
����������������������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / ش م احمد كامل عبد الس�ادة جاس�م 

الحسناوي
مح�ل العم�ل / مديري�ة رشط�ة محافظة النج�ف االرشف  

مركز رشطة الوفاء
العن�وان  محافظ�ة النج�ف االرشف الكوفة / العباس�ية / 

منطقة االعمى 
بم�ا ان�ك متهم وفق اح�كام املادة )5( من قان�ون عقوبات 
قوى االم�ن الداخيل رقم 14 لس�نة 2008 املعدل وملجهولية 
مح�ل اقامتك اقتىض تبليغك بواس�طة ه�ذا االعالن عى ان 
تحرض ام�ام محكمة قوى االم�ن الداخيل املنطق�ة الرابعة  
خ�الل مدة اقصاها ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ تعليق هذا 
االع�الن يف مح�ل اقامتك وتجي�ب عى التهم�ة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا استنادا 
الح�كام املواد )65 و68و69( من قان�ون اصول املحاكمات 

الجزائية لقوى االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة  الرابعة
����������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 18702
التاريخ 2022/11/24

اعالن
بن�اء ع�ى طلب املواطن  )باس�م كريم كاظ�م (  الذي يروم   
تبدي�ل  لقبه  وجعله )كش�كول( بدال من  )فراغ(  فمن لديه 
اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها عرة  
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديري�ة يف الدعوى وفق 
احكام املادة )24( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

اىل الريم بنني كاظم منصور 
اقت�ىض حضورك اىل مديرية بلدية ناحية القادس�ية لغرض 
اص�دار اج�ازة البن�اء للريك واث�ق عطيل مزه�ر للقطعة 
املرقم�ة 78/363 يف ناحي�ة القادس�ية  ح�ي الش�ويلة 36 
مقاطعة خ�الل عرة ايام وبخالفه س�تتم االجراءات دون 

حضوره.

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 18706

التاريخ 2022/8/24
اعالن

بن�اء ع�ى طلب املواط�ن  )لؤي جاس�م محم�د (   الذي 
ي�روم   تبديل اس�م ابنه الق�ارص  وجعل�ه )محمد جواد 
( ب�دال م�ن  )بش�ري(  الوارد يف قي�ده  لع�ام 1957 فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عر يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( م�ن قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

����������������������������������������������
فقدان

فقد مني قس�يمة تجهيز الكاز باسم عيل حسن شمخي 
الص�ادر من رشكة املنتوج�ات النفطية ف�رع املثنى من 

يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
����������������������������������������������

اعالن
اىل الريك احسان عباس جودة 

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عى قيام رشيكك   حس�ني 
محمد حسني  عبد  بالبناء عى حصته املشاعة يف القطعة 
املرقم�ة  67/1505  املقاطعة   حي الحنانة  حدود بلدية  
النج�ف ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخ�الل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عر يوم�ا داخل العراق وش�هر واحد 
خ�ارج العراق من تاري�خ نر االع�الن بصحيفة يومية 
رس�مية وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف االع�رتاض 

مستقبال
����������������������������������������������

اعالن
اىل الريك بنني كاظم منصور

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف النجف 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عى قي�ام رشيكك واثق 
عطي�ل مزه�ر بالبن�اء عى حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة  78/363  املقاطع�ة  36 ناحية القادس�ية حي 
الش�ويله  حدود بلدي�ة  النجف ولغرض تس�ليفه قرض 
االس�كان وخالل مدة اقصاها خمس�ة ع�ر يوما داخل 
العراق وش�هر واحد خارج العراق من تاريخ نر االعالن 
بصحيفة يومية رس�مية وبعكسه سوف يسقط حقك يف 

االعرتاض مستقبال
����������������������������������������������

فقدان
فق�د مني ال�وص الصادر من مديرية الوقف الش�يعي يف 
النج�ف االرشف واملرقم 56075 يف 2020/9/30 باس�م 
امري محمد حسني بمبلغ 1200000 مليون ومائتان الف 
دينار عراقي فعى من يعثر عليه يرجى تس�ليمه اىل جهة 

االصدار
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رياضة7
العدد )2734( االحد  27  تشرين الثاني  2022

اليوم.. منتخب الشباب يواجه 
ماسرتخيت اهلولندي

             المستقبل العراقي/ متابعة

أجرَى منتخُب الشباب آخَر وحداته التدريبّية، 
الستبت، قبيتل مالقتاِة نتادي ماستريخت 
الهولندّي الذي يحتُل الرتيَب الثالث يف دوري 
الدرجتِة األوىل الهولنتّدي يوم غتد األحد عند 
الستاعِة الثانية بعد الظهتِر بتوقيِت العراق 
يف معسكره  املقام يف مدينِة أنطاليا الركّية 
استتعداًدا لنهائياِت كأس آسيا للشباِب آذار  
2023 .الوحدُة التدريبّية عرص أمس شهدت 
مشتاركَة جميع الالعبني دون استثناٍء، من 
بينهتم املحرفتون »رشبتل شتمعون، وآدم 
رشيد، ومهيب خلف«.التدريباُت تركزت عىل 
بعِض األمتور التكتيكّية والتطبيقاِت الفنّية 
داختل أرضيتِة امللعب والتي يجتُب تطبيقها 
من قبل الالعبني مستتقبالً، وكذلك يف مباراِة 
الغد أمام الفريِق الهولندي، ورضورة العمِل 
عىل إنجاحها.هذا وقاَم الجهاُز الفني بإلقاِء 

محارضٍة فنيٍة مستاء أمس  بعد مشتاهدِة 
مبتاراِة منتخبنا متع تركيا وتحليلهتا فنياً، 
للوقتوِف عىل أبترز املالحظاِت التي ستجلها 
الجهاُز الفني، ورضورة تالفيها مستتقبالً.

يذكتُر أن منتخَب الشتباب ستبَق أن خاَض 

مباراتتني يف معستكر أنطاليا، فتاَز يف األوىل 
عتىل فريِق نادي االنيا ستبور تحت 20 عاماً 
بستة أهداٍف مقابل هدف، وتغلَب يف الثانيِة 
عىل منتخِب تركيا للشتباِب بهدٍف مقابل ال 

يشء.

خليجي 25.. اللجنة العليا تشدد عىل إكامل مجيع 
اعامل البطولة هبذا املوعد

             المستقبل العراقي/ متابعة

عقتدت اللجنة العليا املرشفتة عىل بطولة 
اجتماعهتا  الخميتس،  الخليتج 25  كاس 
الثالتث يف قترص الضيافتة وستط بغتداد 
برئاستة وزير الشتباب والرياضية رئيس 
املربقتع وحضتور  أحمتد  العليتا  اللجنتة 
املؤسستات  متن  وممثليهتم  اعضائهتا 

والهيئات الساندة .
واكتد املربقتع ان »االجتمتاع التذي ناقش 
جميع التحضريات للبطولة بتواصل يومي 
مع رئيتس الوزراء«مشتدداً »عىل رضورة 
اعتالن العتد العكيس متن االن باتجاه يوم 
االفتتاح واعتالن حالة االستتنفار لجميع 
الجهتود مجتمعتة قبل 42 يتوم من موعد 

االنطالق«، مشريا اىل ان »البطولة التي نعدها نسخة 
مصغرة من كأس العالم ستشهد توجيه الدعوات اىل 

امللوك والرؤساء والوزراء لسبع دول خليجية«. 

كمتا ناقشتت الجلستة بصتورة مستتفيضة قترار 
مجلس الوزراء تخصيص دعم مايل ملستاندة وتأمني 
متطلبات بطولة كأس الخليج بنستختها الخامستة 
والعرشين، التي تستتضيفها مدينتة البرصة، للمدة 

من السادس وإىل غاية الت19 من / كانون 
الثانتي 2023، وتضمتن البحتث محتاور 
والجماهتري  البطولتة  وضيتوف  االعتالم 
وامللف االمني والخدمتي والعمل التطوعي 
وحجتوزات الفنادق والطائترات، واالدوار 
الستاندة لجميع املؤسستات وعملها قبل 
واثنتاء البطولتة وبصتورة خاصتة اليتة 
وجهوزيتة  الضيتوف  وتوديتع  استتقبال 
البترصة وجماهريهتا للحتدث متع بحث 
التفاصيتل االمنيتة الدقيقتة متن جميتع 
املتعلقتات بمتا ال يؤثر اطالقتا عىل حركة 

الجمهور وتواجدهم يف املالعب 
وختتم االجتمتاع بجملتة متن القترارات 
والتوصيتات التتي تستاهم يف دفتع وترية 
الرياضيتة  واملنشتآت  املالعتب  يف  العمتل 
واملرافق االخرى وتذليل جميع الصعوبات بما يحقق 
األهتداف املرستومة النجازهتا وتهيئتها الستتقبال 

البطولة بأفضل صورة.

نجم الربازيل يفتح النار عىل مجاهري 
بالده: ال تستحقون موهبة نيامر

الركراكي يلتقي هازارد.. 
ويقطع وعدًا جلامهري املغرب

              المستقبل العراقي/ متابعة

فتح رافينيتا، نجم املنتختب الربازييل، النتار عىل جمهور 
راقيص الستامبا الذين ستخروا من إصابة نيمار دا سيلفا 
مهاجم باريس سان جريمان، أمام رصبيا يف الجولة األوىل 
متن منافستات كأس العالم، باملباراة التتي انتهت )0-2( 

لصالح الفريق الالتيني.
وأكدت الفحوصات الطبية، أن نيمار سيغيب عن تشكيلة 
الربازيتل ختالل مواجهتات دور املجموعتات )مباراتتي 

سويرسا والكامريون( بسبب اإلصابة.
ونرش رافينيا صورة لنيمار، عرب حسابه عىل موقع الصور 
الشهري »إنستتجرام«، وأرفقها بعليق قال فيه: »مشجعو 
األرجنتني يعاملتون مييس مثل اإلله.. مشتجعو الربتغايل 
يعاملتون رونالتدو كملتك، بينمتا الجماهتري يف الربازيتل 

سعيدون بكرس ساق نيمار«.
وأضاف العب برشلونة اإلسباني: »إن أكرب خطأ يف مسرية 

نيمار أنه ولد يف الربازيل، هذا البلد ال يستحق موهبته«.
وكان املنتختب الربازيل تغلب عىل رصبيتا يف الجولة األوىل 
متن املونديال بهدفني دون رد، أحرزهما ريتشاليستون يف 

الدقائق )62( و)73(.

يد الكرخ تعرب املسيب .. واجليش يقفز للصدارة

القوة اجلوية يستعيد العبني أمام دهوك

              المستقبل العراقي/ متابعة

تغلتب الكرخ عىل ضيفه املستيب بنتيجة 
)30-22(، يف املباراة التي أقيمت الستبت 
داختل صالتة الكترخ بالعاصمتة بغداد، 
ضمتن الجولتة السادستة متن التدوري 

العراقي املمتاز لكرة اليد.
وبهتذا االنتصتار، قفز الكترخ إىل الرتيب 
الثامتن برصيتد 5 نقتاط، فيمتا تراجتع 
املستيب إىل املركز  14 قبتل االخري برصيد 

خال من النقاط.
ويف مبتاراة ثانيتة، تمكتن الجيتش متن 
التغلتب عىل بلدية البترصة بنتيجة ) 42-

26(، يف املبتاراة التي أقيمتت داخل صالة 
قاعة نادي نفط البرصة.

وبهذا الفتوز، رفع الجيش رصيده إىل 18 
نقطتة، ليقفتز إىل صدارة الرتيتب، فيما 

تراجتع بلديتة البترصة للرتيب الستابع 
برصيتد 9 بنقطة.   ونجح الفتوة املوصيل 

متن تجتاوز مستتضيفه الكتوت بنتيجة 
)29-28(، يف اللقاء الذي أقيم داخل صالة 

الراحل ميثم حبيب بمحافظة واسط.
وتمكتن الفتتوة متن اإلرتقتاء إىل املركتز 
التاسع برصيد 6 نقاط، بينما ظل الكوت 

باملركز 12 بنقطتني فقط.
بالتوقيتت  أقيمتت  رابعتة  مبتاراة  ويف 
ذاتته، تعتادل ديتاىل متع ضيفه الحشتد 
املبتاراة  يف   ،)22-22( بنتيجتة  الشتعبي 
التتي أحتضنتها صالة الراحل عيل ستالم 
بمحافظة دياىل وستط حضور جماهريي 

غفري.
وبهتذا التعتادل، أصبتح رصيد ديتاىل 11 
نقطة باملركز السادس، فيما بقي الحشد 

بوصافة الرتيب برصيد 16 نقطة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أنهى فريتق القوة الجويتة تحضرياته يف ملعبته ببغداد، 
قبل التوجه إىل مدينة دهوك ) شتمال العراق(، استتعدادا 
ملواجهتة أهتل الدار يتوم الثالثتاء املقبل، ضمتن الجولة 
الستابعة من الدوري املمتاز.وشهد املران الذي أقيم أمس 
السبت بملعب الصقور، مشاركة الثنائي محمد عيل عبود 

وحستن رائد، بعتد غيابهما لفرة طويلة عتن التدريبات 
ومباريات الجوالت املاضية من البطولة بداعي اإلصابة.

وما زال العب الوستط كرار نبيتل يخضع للتأهيل البدني 
،ويحتتاج إىل فترة زمنيتة من أجتل الدختول باملباريات 
الرستمية وفق التقارير األخرية املقدمتة من قبل الجهاز 
الطبتي للنتادي. وركتز املديتر الفني قحطتان جثري عىل 
الجانتب البدني يف املران األخري قبتل املغادرة صباح اليوم 

األحد إىل مدينة دهوك التي ستتحتضن مباراته يف الجولة 
السابعة.وكان القوة الجوية قد تعادل سلبيا دون أهداف 
أمتام الحدود يف الجولة السادستة ، لريفع رصيده إىل 14 
نقطة يف صدارة الرتيب. يذكر أن لجنة املسابقات أجرت 
تعديال عىل توقيتت مباراة دهوك وضيفته القوة الجوية 
وستتقام يف الستاعة 4:15 بدال من 2:30 حسب التوقيت 

املحيل.

قبل موقعة إسبانيا.. عقوبات تنتظر أملانيا يف كأس العالـم 2022
              المستقبل العراقي/ متابعة

ينتظتر أن يتعترض املنتختب األملاني لعقوبات متن االتحاد 
الدويل لكرة القدم »فيفا« قبل ستاعات من مواجهة إسبانيا 

املصريية يف كأس العالم 2022.
ويلتقي منتخب أملانيا مع نظريه اإلستباني، اليوم األحد، يف 
الجولة الثانيتة من املجموعة الخامستة لنهائيات مونديال 

قطر.
وسيتلقى املنتخب األملاني غرامة مالية ألنه لن يقوم بإرسال 
أي العب لالنضمام للمدرب هانتز فليك يف املؤتمر الصحفي 
اإللزامي املقرر إقامته يف وقت الحق من السبت، للحديث عن 

مواجهة إسبانيا املقبلة.
وذكتر االتحتاد األملاني لكرة القدم إنه لتن يحرض أي العب، 
ولذلتك فهم يتوقعون تلقي غرامة ماليتة من االتحاد الدويل 

لكرة القدم.
وكان االتحتاد األملاني لكرة القدم يأمتل يف إقامة املؤتمرات 
الصحفيتة قبتل املباريتات يف املركتز اإلعالمي بمقتر إقامة 
الفريق يف شمال قطر، ولكن هذه املؤتمرات الصحفية تقام 

يف املركز اإلعالمي الدويل يف الدوحة.
ويبتدو أن االتحتاد األملانتي ال يريتد أن يمر الالعتب برحلة 
تستتغرق ستاعتني قبل املبتاراة الحاستمة، التتي ال يمكن 

للمنتخب األملاني أن يخرسها خاصة بعد الهزيمة 1-2 أمام 
اليابان يف الجولة األوىل.

وال بديتل أمتام املنتخب األملاني ستوى الفوز عىل إستبانيا 
للحفاظ عىل آماله يف التأهل لثمن نهائي كأس العالم 2022، 

وعدم الخروج من دور املجموعات للمونديال الثاني تواليا.

شنيشل: عملية البحث عن العبني حتت 23 عاما مًا زالت جارية
              المستقبل العراقي/ متابعة

تد رايض شنيشتل، املديتر الفنتي للمنتخب  أكَّ
األوملبي العراقي، السبت، أن عملية البحث عن 
العبني تحت 23 عاًما ما زالت مستمرة محلًيا، 

وخارجًيا.
وقال شنيشل، يف ترصيحات صحفية: »نواصل 
البحث عن الالعبتني املميزين، وبالفعل اخرنا 

عدًدا منهتم لتمثيل املنتختب األوملبي. األعمار 
غري الصحيحة تقف عائًقا أمام استدعاء عدد 

من الالعبني لصفوف األوملبي«.
وأوضح »ستنحاول منتح الفرصتة للمواهب 
تحت 23 عاًما ممن يلعبون يف أوروبا واستدعاء 

األفضل منهم للقائمة األولية«.
وأشتار إىل أن  »العب املنتخب األوملبي سيكون 
االستتحقاقات  يف  األول  املنتختب  خدمتة  يف 

املقبلة«.
 وختم »ال توجد تقاطعات بني املنتخب 
األول واألوملبي، وستنعمل عىل تشكيل 

منتخب قوي ومنافس«.
 يذكتر أن املنتخب العراقتي تنتظره 
يف العتام املقبتل، مشتاركة مهمتة 
بتصفيات كأس آسيا تحت 23 عاًما، 

واملؤهلة ألوملبياد باريس 2024.

راموس: حققت حلم الطفولة 
أمام غانا

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعترب الربتغايل الشتاب جونزالو راموس 
عن رغبته يف االستفادة من تواجده وسط 
النجتوم الكبتار باملنتختب الربتغتايل مثل 
كريستتيانو رونالدو، وذلك يف مشتاركته 
األوىل ببطولتة كأس العالتم متن ختالل 

النسخة الحالية التي تستضيفها قطر.
وقال راموس مهاجم بنفيكا: »إنها فرصة 
ثانيتة بالنستبة يل ألتعلتم متن الالعبتني 
الكبار. أشتعر بالستعادة لتواجدي ضمن 
صفوف الفريق وكذلك للمشتاركة معهم 

عىل أرض امللعب«.
منتختب  الربتغتايل  املنتختب  ويلتقتي 
أوروجواي غتداً االثنني يف الجولتة الثانية 

من مباريات الدور األول للبطولة.
وقال راموس صاحب ال21 عاما: »جميع 
الالعبني املتواجدين بالفريق لديهم القدرة 

عىل املشاركة واللعب يف املباريات«.

وكان قد تم استتدعاء رامتوس للمنتخب 
الربتغتايل للمترة األوىل يف أيلول/ستبتمرب 

املايض.
وشتارك الالعتب للمترة األوىل يف املباريات 
الدولية متع الفريق خالل املبتاراة الودية 
األخترية للفريق قبتل كأس العالم، والتي 
فتاز فيها عىل املنتختب النيجريي )0-4(، 

وسجل أحد أهداف املباراة.
ويلعتب رامتوس يف مركز قلتب الهجوم، 
والتذي يشتغله رونالتدو دائمتا. وختالل 
مباراة املنتخب الربتغتايل األوىل باملونديال 
الحايل، والتي فاز فيها عىل املنتخب الغاني 
)3-2(، لعتب رامتوس بديتال لرونالدو يف 

الدقيقة 88 من املباراة.
وقتال رامتوس: »املشتاركة يف املونديتال 
كانت شتيئا خاصا بالنستبة يل. شتاركت 
يف مباراتتي األوىل متع املنتختب الربتغتال 
وخضت أول مباراة يل يف كأس العالم.. لقد 

حققت حلم الطفولة«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

التقتى وليتد الركراكي، متدرب منتخب املغترب بخصمه 
املرتقتب روبريتو مارتينيز مدرب بلجيكا، قبل 24 ستاعة 
من مواجهة املنتخبني يف الجولة الثانية من دور املجموعات 

لكأس العالم »قطر 2022«.
وتبادل الثنائي التحية قبل املوقعة الحاسمة التي تجمعهما 
يف ملعتب الثمامة، كما أظهتر كل منهمتا تقديره لآلخر، 
بعدمتا تواجدا يف املنطقة املختلطة قبتل الحصة التدريبية 

األخرية للمنتخبني.
والتقتى الركراكتي أيًضا بالنجم إيدين هتازارد العب ريال 
مدريتد ومنتختب بلجيكا، وتبتادال الحديتث حيث وصفه 
متدرب املغرب بأنته العب مميز بغض النظتر عن ظروفه 

الحالية.
وفتور انتهتاء التدريبتات، توجته وليتد الركراكتي صوب 
حافلة األسود قصد نقله لفندق اإلقامة، ويف الطريق القى 
تحية من أنصار األستود وهتفوا باستمه وردوا عىل طلبه 
خالل املؤتمتر الصحفي بتأكيد حضورهم القوي يف ملعب 
الثمامتة.ورد عليهم الركراكي، حيتث توجه ملصافحتهم، 
مؤكدا أن العبي األستود تعاهدوا عىل بذل املستحيل للفوز 
يف مواجهة شتياطني أوروبا وقطع شتوط كبري يف الطريق 

لعبور مرحلة املجموعات.

ليفاندوفسكي يبكي بعد تسجيل أول أهدافه يف كأس العالـم
              المستقبل العراقي/ متابعة

استتغل روبرت ليفاندوفستكي، خطأ فادحا متن املدافع عبد 
اإلله العمري، وستجل الهدف الثاني ملنتخب بولندا، يف شتباك 
الستعودي، ويحستم فوز بالده )2-0( مستاء أمس السبت، 
عتىل ملعب إستتاد املدينتة التعليميتة، بالجولتة الثانية لدور 

املجموعات بمونديال قطر 2022.

والهتدف هتو األول لروبرت ليفاندوفستكي، يف كأس العالم، 
حيث إنه لعب 4 مباريات يف املونديال مع بولندا، ولم يسجل 
قبتل مباراة الستعودية، وهو ما جعله يبكتي بعد الهدف. 
كان ليفاندوفستكي، أهتدر كرتني خالل املبتاراة؛ واحدة 
يف القائتم، والثانيتة يف العارضتة ملرمى محمتد العويس، 
علمتا بأنته أضاع ركلة جتزاء يف مباراة بتالده األوىل أمام 

املكسيك.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بعد تونس.. السعودية خترس أمام بولندا يف يوم حمبط للعرب
            المستقبل العراقي/ متابعة

اختلطت أوراق املجموعة الثالثة يف مونديال قطر، بعد 
فوز بولندا عىل الستعودية بهدفتني دون رد يف الجولة 

الثانية السبت.
يف  لبولنتدا  األول  هتدف  زيلينستكي  بيوتتر  وستجل 
الدقيقتة 40، بعتد تمريرة من نجم برشتلونة، روبرت 

ليفاندوفسكي.

وبعدهتا بخمس دقائق، احتستب الحكتم ركلة جزاء 
للستعودية بعتد عودتته لتقنيتة الفيديو، لكن ستالم 
الدورسي لتم ينجح يف ترجمتها لهتدف بعدما تصدى 
لهتا الحتارس البولندي فويتشتيك تشتيزني برباعة، 
لتذهتب الكترة بعدهتا إىل محمتد الربيك التذي صوب 
مجددا من مستافة قريبة، إال أن تشيزني تألق مجددا 

وأخرج الكرة إىل ركلة ركنية.
وأحرز ليفاندوفستكي الهتدف الثانتي يف الدقيقة 82 

بعدمتا استتفاد من خطتأ »كارثتي« ملدافتع منتخب 
السعودية، عبداإلله املالكي.

وبهتذه النتيجة، رفتع املنتخب البولنتدي رصيده إىل 
أربع نقاط يف صدارة املجموعة الثالثة، متقدما بفارق 
نقطة واحدة عن السعودية، وثالث نقاط عن املكسيك 
الثالثتة التي ستتواجه يف وقت الحق الستبت، منتخب 
األرجنتني متذيل ترتيتب هذه املجموعة بال رصيد من 

النقاط.
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مساحة للرأي

من يقيم الدولة احلضارية احلديثة؟

محمد عبد الجبار الشبوط

بص�دد البحث عن جواب الس�ؤال عّمن يقي�م الدولة الحضارية 
الحديثة، يمكن اس�تخالص الجواب من التج�ارب املاضية التي 
اس�فرت عن قي�ام دول حضاري�ة حديثة، مثل انكل�را )الثورة 
االنگليزي�ة يف 1٦٨٨( او ح�رب االس�تقالل االمريكية  )1775–

17٨3( او الثورة الفرنس�ية )17٨٩(. ودراس�ة ه�ذه الثورات، 
والثورات املش�ابهة لها، تعطينا الجواب الع�ام بان هناك  ثالثة 
اط�راف تس�هم يف نق�ل املجتم�ع م�ن حال�ة الدول�ة التقليدية 
الس�لطانية اىل حال�ة الدول�ة الحديثة وه�ي: النخب�ة الواعية، 
الجمه�ور الث�وري، الس�لطة الثورية. هذا بعد توف�ر جملة من 

العوامل االقتصادية والسياسية واملؤثرات الخارجية. 
النخبة الواعية تقوم بطرح نم�وذج الدولة الحضارية الحديثة، 
من خ�الل عمليات التثقيف والتوعية، ث�م يتحرك املجتمع وفق 
هذه الرؤية ويضغط باتجاه حصول تغريات يف السلطة، واخريا 
تويل السلطة من قبل فئة تتبنى النموذج الحضاري الجديد. حصل 
ه�ذا بالضبط يف الواليات املتحدة قبل اس�تقاللها، وكان لالوراق 
الفيدرالي�ة دور كب�ري يف التحول الس�يايس للوالي�ات االمريكية 
انذاك. وهي مجموعة مقاالت كتبها ثالثة أعالم من أعالم الفكر 
السيايس األمريكي وهم جيمس مادسون، والكسندر هاملتون، 
وج�ان جي. وقد نرشت ه�ذه األوراق التي بلغ عددها ٨5 ورقة 
يف الصح�ف املحلية يف والية نيويورك منذ النصف الثاني من عام 
17٨7 وحت�ى منتصف 17٨٨ تقريباً. وبع�د انتصار الثورة توىل 
السلطة رجال امنوا بالنموذج الذي طرحته »االوراق الفيدرالية« 
واطلق عليهم املؤرخون عنوان »االباء املؤسسون«. وحصل مثل 

هذا يف فرنسا ويف انكلرا. 
نس�تطيع ان نس�جل هن�ا ان مثل هذا لم يحص�ل يف العراق منذ 
خروجه من حكم الدول�ة العثمانية اىل اليوم. نعم قامت أحزاب 
عقائدية او شبه عقائدية )الحزب الشيوعي، حزب البعث، حزب 
الدع�وة( لكنها ل�م تقدم نموذج�ا للدولة الحضاري�ة الحديثة. 
ث�م غ�رق الع�راق يف مسلس�ل االنقالبات العس�كرية مل�دة عقد 
كام�ل )1٩5٨-1٩٦٨(، اعقبته ثالثة عق�ود ونصف من الحكم 
الدكتات�وري املتخل�ف )1٩٦٨-٢٠٠3(. وبع�د س�قوط النظام 
الصدام�ي تول�ت الحكم اح�زاب س�لطانية وتقليدي�ة  ال تملك 
تصورا للدول�ة الحضارية الحديثة اىل ان توىل الحكم  اقل الناس 
كف�اءة وثقافة وقدرة، مثله مثل الخلفاء العباس�يني يف عصور 

االنحطاط والتخلف. 
كل ه�ذا اوصل العراق كدولة ومجتم�ع اىل حالته الراهنة مما ال 
رضورة اىل تفصي�ل مجملها النه معروفة ل�دى الناس، واصبح 
م�ن االهم البحث ع�ن حل ومخ�رج، بدل االس�تغراق يف وصف 
الحال والبكاء عىل االطالل. والحل واملخرج كما تدل كل التجارب 
التاريخية املماثلة من الث�ورة االنكليزية اىل تجربة رواندا مرورا 
بتج�ارب س�نغافورة وغريها من ال�دول هو الس�ري يف الطريق 
الطوي�ل امل�ؤدي اىل الدول�ة الحضارية الحديثة. وهي يف ابس�ط 
تعاريفها الدولة التي توفر حياة س�عيدة ميرسة  حرة ملواطنيها 
ع�ىل اس�اس القانون و ع�ن طري�ق االدارة الجي�دة )الحوكمة 
الرش�يدة( ملواردها بما يف ذلك االس�تفادة م�ن االمكانيات التي 

يوفرها العلم الحديث والتكنولوجيا املتقدمة.
وم�ع عدم اغف�ال الدور الكبري ال�ذي يجب ان تق�وم به النخبة 
الواعية والجمهور الواعي يف هذا الطريق، فان عىل الحكومة ان 

تؤدي دورها عىل احسن وج�����ه يف هذا املجال.
 واذا كان للحكوم�ة وظائ�ف متعددة فان م�ن وظائفها املهمة 
الت�ي تتطلبها عملية اقام�ة الدولة الحضاري�ة الحديث������ة 
هي تنفيذ املرشوع الوطني للربية الحضارية الحديثة. وينطلق 
ق�ويل هذا من االيمان بان املجتمع يمثل القاعدة البرشية للدولة 
الحضاري�ة الحديث�ة. وان اصالح املجتمع عىل اس�اس النموذج 
الحض�اري الحدي�ث ه�و ال�رشط الضامن لقي�ام ه�ذا الدولة 
واس�تقرارها ودوامها. وان بن�اء القاع�دة املجتمعية الصالحة 
انما يتم يف املدرسة. فاملدرسة يف حاضنة بذور الدولة الحضارية 
الحديثة. وال يمكن للمدرس�ة ان تكون كذل�ك دون تك�����ون 
مصممة عىل اس�اس النظ�ام الربوي الحديث ال�ذي يزرع قيم 
الحض�ارة والحداثة واملعرفة يف نفوس االطفال وهذا هو ما يتم 
بيان�ه وتفصيله يف املرشوع الوطني للربية الحضارية الحديثة. 
ولهذا يتع�ني عىل اية حكوم�����ة تتوىل الس�لطة يف العراق ان 
تتبنى هذا املرشوع الذي يس�توعب كل سنوات املراحل الدراسية 

ال 1٢ سنة.

املالكي زعامة تارخيية 
)) رؤي�ة وتحليل للقاء الس�يد نوري املالكي مع قناة 

الرشقية الفضائية يف ترشبن ثاني٢٠٢٢ ((
حني كتب العراقيون القدماء يف فجر التاريخ اسطورة 
قائدهم العظيم جلجامش، وصفوه يف اول سطورها 

بالرؤية الحكيمة فقالوا: 
)هو الذي رأى كل شئ فغني باسمه يابالدي(

النه�م ادرك�وا ان الرؤي�ة الدقيقة الصائب�ة هي اول 
رشوط القيادة واعظم عنارصها لبناء الوطن واعمار 

حضارته وحماية حدوده ورفاهة شعبه.
بق�وة  مفتخري�ن  الخال�دة  ملحمته�م  يب�دأوا  ل�م 
جلجامش،وال باالنتص�ارات التي حققها يف الحروب 
وال بنائه القالع واالسوار العالية، بل برؤيته الحكيمة 
الت�ي قادته�م اىل االمن واالم�ان والس�عادة والرفاه 

والعدل واملساواة والقوة واملنعة.
وباس�تعراض املراحل املظلمة يف تاري�خ العراق نجد 
انها نت�اج حتم�ي لزعام�ات جاهلة غبي�ة افتقدت 
حكمة الرؤية وحصافة املسؤولية فضاعت وضّيعت 
الوطن والشعب بني صخب الحروب وجشع الحكم و 

دكتاتورية السلطة الغاشمة.
بينما كانت االرشاقات الكبرية يف تاريخنا كدولة -عىل 
اختالف كينونتها ومسمياتها وسماتها- تقف بثبات 
عىل ارض آمنة من حصافة وحكمة قادتها الذين رأوا  

اكثر واعمق وأوضح مما يراه اآلخرون.
باالم�س القريب وبعد عرشين عام�ًا من عمر دولتنا 
الجديدة ونظامنا الس�يايس الديمقراطي -بس�يئاته 
وحس�ناته ع�ىل قلّتها- اس�تمعت عىل شاش�ة قناة 
الرشقية من دولة الرئيس نوري املالكي زعيم الدولة 
وعرابه�ا االكث�ر حض�وراً وتأث�ريا، اىل حديث رصيح 
هادئ واضح وعميق يشّخص ويؤرش و يؤطر وينتقد 
ويعرف بش�جاعة القائ�د الحكيم الع�ارف املجرّب، 
اخطاء واخفاقات املايض التي ربما تكون حمالً ثقيالً 
عىل ظهر الحارض واملس�تقبل ان لم ُتقّيم و ُتحاسب 
و ُتعالج بأقىص درجات املوضوعية واملس�ؤولية. لم 
يكن الزعيم املالك�ي يف حديثه بهذا اللقاء املهم -عىل 
ش�مولية املح�اور التي اس�تعرضها-  مج�رد زعيم 
سيايس او حاكم مسؤول يتحدث اىل شعبه أو ُيسمع 
العالم الخارجي املرّبص فحسب، بل كان استحضاراً 
وتمّث�اًل تاريخيا للزعامة الش�اهدة املب�رّشة النذيرة 
التي تريد للوطن غدا أفضل وترسم مسارات ذلك الغد 
بحكمة ورؤية حصيفة راس�خة وحزم وعزم ثابتني.

وقبل ان يشّمر )االوغاد والفاشلون واملأجورون( عن 
اذرع احقاده�م و امراض انفس�هم ليتهموا صاحب 
املق�ال بانه يم�دح ويطّب�ل ويتزلّف للمالك�ي، وهو 
االته�ام الجاه�ز الرخيص الذي اليحس�نون س�واه 
، ادعوهم واس�تدعي الوش�ل الباقي م�ن ضمائرهم 
ليتتبع�وا مع�ي خطوط ومس�ارات ومح�اور حديث 
الس�يد املالك�ي األخري ه�ذا، ثم ليقّيم�وه وينتقدوه 
ويفّن�دوا رؤاه بعلمية وموضوعية وحياد ، كي يتبنّي 

للش�عب نصاعة الح�ق والحقيقة من س�واد انفس 
هؤالء الذين كان امثاله�م عىل مدى التاريخ رشارات 
الن�ار القذرة التي أحرقت االخرض واليابس وحّطمت 

االمم والشعوب.
كان الزعيم املالكي يف هذا اللقاء ش�امال مس�تفيضاً 
واضحاً و مح�دداً ورصيحاً أكثر بكث�ري مما تحتمله 
لغ�ة السياس�ة. وق�د تح�ّدث يف البدء ع�ن الحكومة 
الجديدة املولودة بعد مخاض عس�ري من رحم االطار 
التنس�يقي وأئت�الف الدولة، والتي ج�رى االصطالح 

عىل تسميتها بحكومة السيد السوداني، فقال:
* ان الش�ائعات التي انترشت قبل تشكيل الحكومة 
ولّ�دت الخ�وف والذع�ر عن�د العراقي�ني. يف اش�ارة 
واضحة اىل ماكان يجري يف كواليس املؤامرة ملحاولة 
العب�ث بالرشعية واالس�تحقاق الدس�توري لفرض 
ارادة ورؤية انفرادية واحدة تعيد صورة الدكتاتورية 

السياسية اىل حياة العراقيني بشكل او بآخر.
* وق�ال : انه�م )والحقيق�ة ه�ي إّنُه ولي�س اّنهم( 
فكك�وا كل األزمات م�ن اجل تش�كيل الحكومة عىل 
وف�ق الدس�تور. ويعن�ي ان�ه احت�وى كل الخالفات 
والطموح�ات واالطماع والرغب�ات املتقاطعة جميعاً 
وفّكك تضاربها وغلّوها وعلّو سقف طلباتها وتمادي 
بعضه�ا، من اجل الخ�روج بالعملية السياس�ية من 
حالة االنس�داد والعقم الذي وصلت اليها بتالعب ايٍد 
و ادوات داخلي�ٍة ممولة ومس�رّية من الخارج، كانت 
تسعى جميعا لهدم كل ش�ئ واشاعة الفوىض تحت 
عناوي�ن طوباوي�ة برّاق�ة، وكان يمكن ان تتس�بب 

بفيضان دم ونار يف العراق.
* وق�ال مش�يدا بالحكومة الجديدة الت�ي له الفضل 
االك�ر واالول يف وجوده�ا بحكمت�ه وص�ره واناته 
وحزم�ه: -ان حكومة الس�وداني هي خش�بة انقاذ 
العراقيني من الغرق. وان العراقيني يشعرون بالراحة 
يف عهده�ا. وانها تحظى بانس�جام داخيل ودعم من 

كل االطراف، وخطوتنا االهم هي الحفاظ عليها.
 ويف ذل�ك اش�ارة واضح�ة اىل رضورة دع�م ه�ذه 
الحكوم�ة والحفاظ عىل اس�تمرارها الن عكس ذلك 
يعن�ي الع�ودة اىل زمن االختناق والف�وىض والتالعب 

الدويل بمصري الوطن والشعب
* وق�ال ايض�اً، مذّكرا ومح�ّذرا وناصح�اً الحكومة 
الجديدة اللتزام املس�ار والهدف االسمى من وجودها 
وه�و : توف�ري الحي�اة الح�رة الكريم�ة للعراقي�ني 
وضم�ان لقمة عيش�هم وتقديم الخدم�ات الرسيعة 
لكل الرشائ�ح واالهتمام بالفقراء، وليس االنش�غال 

بالشأن السيايس.    
وان�ا اعتق�د ان ه�ذه الخط�وط العريضة يف املس�ار 
الحكومي التي رس�مها الزعيم املالكي يف حديثه هي 
اله�دف االكثر اهمية وجدي�ة والواجب االقدس الذي 
يجب ان تلتزم به هذه الحكومة واية حكومة تعقبها 
بعد ذلك، وانها يف حال تحققها س�تضمن امناً واماناً 

وثبات�اً ورس�وخا يف حياة الش�عب وتقّدم�ا ونجاحا 
عىل جمي�ع األصعدة. ويف طيات هذا الحديث اش�ارة 
صارخ�ة عىل خطأ وعبث و وغباء وطمع الحكومات 
الس�ابقة التي ابتعدت عن دورها الخدمي وانشغلت 

بتحقيق طموحاتها الشخصية والسياسية.
* وقال الزعيم املالكي رّداً عىل التقّوالت التي يشيعها 
)اآلخ�رون( العابث�ون الذي�ن م�ا يزال�ون حتى االن 
ناش�طني يف دائرة اللعب املأجور الطامع : - حكومة 
الس�وداني ليست حكومتي وال املك صالحيات فيها، 
عىل الرغم م�ن انني جزء ممن صنعوه�ا. وهو بهذا 
الق�ول الحاس�م يقطع الطري�ق ويغلق الب�اب امام 
عبث اراد فريق )املتآمرين( ارشاعه للطعن بحكومة 
السوداني عىل انها حكومة مستلبًة ، وان هنالك ارادة 
عميقة تس�رّيها وتميل عليه�ا اوامرها. ويف ذلك لعب 
ش�يطاني خفي آخر لتحميل الس�يد املالكي االخطاء 

التي يمكن ان تقع فيها حكومة السوداني.
* ثم قال :  سنرىض بنجاح الحكومة ان تخطت  % ٦٠ 
من برنامجها الحكومي. ونقول لهم امضوا يف عملكم 
ب�دون تردد او خوف، ولن نس�مح بوجود اعراضات 
حزبية او سياس�ية عليكم. ومن حقك�م ان تبقوا يف 
العمل بكامل مددكم الدستورية  لكننا يف الوقت ذاته 
النمانع م�ن اج�راء انتخابات مبك�رة ان كانت ذات 
مقدمات ناضجة. واملالكي بهذه الخطوط العريضة 
يعطي حكومة الس�وداني التي بدت مرددة يف بعض 
قراراتها ربما بس�بب حداثة عهدها، كل املدد والدعم 
كي تعمل بكام�ل حريتها وحضورها وكي يعلن عىل 
رؤوس االش�هاد ان حكومة الس�وداني تعمل بكامل 
صالحيته�ا واهليته�ا وانه ليس�ت له س�لطة عليها 
اال مايخول�ه اي�اه الدس�تور برملانيا كرئي�س وقائد 
الكر كتلة تؤهله ملتابع�ة العمل الحكومي ومراقبته 

وتقويمه. ويف السياق ذاته قال :
 ان الرئيس محمد شياع السوداني قد اعطي صالحية 
يف تس�مية وزرائ�ه ل�م تعط لغ�ريه، وبذل�ك يعطي 
املالكي اش�ارة تأكي�د اخرى اىل اطالق يد الس�وداني 
باكر مدى من الحرية يف تس�يري امور حكومته وقبل 

ذلك يف اختيار اعضائها. 
* كم�ا ذكر الزعيم املالكي انه كاد ان يبذل روحه من 
اجل تش�كيل الحكومة يف اش�ارة للتصعيدات االمنية 
الت�ي حدثت م�ن الطرف اآلخ�ر ال�ذي اراد مصادرة 
الرشكاء واالنقالب عىل الرشعية رغماً عن الدس�تور 
والقان�ون وباش�اعة اك�ر ق�در من الف�وىض. وهو 
موقف كبري يحس�ب للمالكي السيما بعد ان اّكد نبل 
دوافعه الوطنية يف التشكيل الحكومي حني تنازل عن 

استحقاقه يف الوزارة حيث قال للسوداني :
 ش�ّكل حكومتك وال تعطني اي�ة وزارة . وقد زاد عىل 
ذلك يف حضوره جلس�ة برملان التنصيب واداء القسم  

دعما للحكومة يف سابقة مشهودة.
* ولع�ل املح�ور االهم يف حديث الزعي�م املالكي بهذا 

اللقاء حديثه عن األجهزة االمنية الرئيس�ة يف الدولة، 
واعراض�ه الصارم عىل ان يك�ون أّي منها بيد طرف 
حزبي او جهة تحمل سالحاً. يف اشارة واضحة تقطع 
الطري�ق امام اح�الم وطموحات البع�ض يف الهيمنة 
عىل املناصب االوىل باالجهزة االمنية، حيث رأى السيد 
املالكي ان وج�ود االحزاب السياس�ية ذات الفصائل 
املس�لحة يف اجهزة املخابرات واالس�تخبارات واالمن 
الوطن�ي يفقدها حياديتها وفاعليتها ودورها املهني 
املطل�وب. وبرأيي ان هذا املوقف الح�ازم من وجوب 
حيادي�ة ومهني�ة االجه�زة االمني�ة وعدم الس�ماح 
بالتالعب بها كونها خطوطاً حمراء يف االمن القومي 
للب�الد ، وه�و واح�د م�ن اهم دالئ�ل رؤي�ة الزعامة 
الراس�خة يف نف�س الس�يد املالكي وتج�رّده من كل 
والء حزبي او ش�خيص او عقائدي امام االس�تحقاق 

الوطني. 
* ويف اش�ارات رسيع�ة اج�اب الس�يد املالك�ي ع�ن 
االسئلة االستنكارية واللغط الذي يدور حول حكومة 
الس�وداني فق�ال: م�ن الظل�م الحكم ع�ىل حكومة 
الس�وداني به�ذه املدة القص�رية، ويج�ب ان نتذكر 
انه اس�تلم الدولة بمخلفات ثقيلة وملفات مراكمة 
مليئ�ة باملتناقضات كم�ا ان قراره بالغ�اء القرارات 
الص�ادرة ع�ن حكوم�ة ترصي�ف االعمال ه�و قرار 

جماعي الئتالف ادارة الدولة و اليتحمله وحده.
 ويف رّد ع�ن لغط آخ�ر يتهم الس�وداني بالغرور قال 
املالك�ي : لق�د كلف�ت الس�وداني باكثر م�ن منصب 
ابان حكومت�ي واداؤه كان جي�دا، و اليمكن وصفه 

بالغرور انما هو يعمل بهدوء. 
* وقال انهم يف االطار التنس�يقي لن يسمحوا بتكرار 
س�يناريو اس�قاط حكومة عبد امله�دي مع حكومة 
الس�وداني. وهو رّد قوي ُيسمع العاملني بدأب حتى 
االن عىل اخراع سيناريوهات وعثرات وفخاخ طريق 
للس�وداني وحكومته عىل امل تس�للهم من جديد اىل 
املناص�ب يف ظل الف�وىض التي س�يصنعونها، وهي 
اضغ�اث احالم عصافري لن تتحقق م�ادام يف الحراك 
الس�يايس رجال اش�ّداء مثل الزعيم املالكي ، قادرين 
عىل قر املؤامرات واالالعيب السياس�ية التي يديرها 
البع�ض باوام�ر واستش�ارات وتخطيط�ات واموال 

خارجية مخابراتية.
* وتطرق كذلك بش�جاعة وحكمة هادئة اىل الخالف 
الس�يايس مع سماحة الس�يد مقتدى الصدر، فقال : 
النري�د ان تبقى النق�اط الخالفية الس�ابقة تنخر يف 
جس�د العالقة بيننا وب�ني التيار الص�دري، و النريد 
خصوم�ة م�ع الس�يد مقت�دى واتباعه. وه�و بذلك 
يقطع الطريق امام من يحاول استغالل هذا الخالف 
الس�يايس وتصويره عىل انه خالف ش�يعي ش�يعي 
يمكن ان يتطور اىل اقتتال تجري فيه الكثري من دماء 
االخوة بال س�بب حقيقي. ثم اشار يف الصدد ذاته اىل 
ماحدث ويحدث يف الش�ارع الس�يايس والشعبي من 

حراك مدفوع بدأ بمحاولة افش�ال تشكيل الحكومة 
ثم تحول بع�د ان اصبح امام االم�ر الواقع اىل العمل 
ع�ىل عرقلته�ا واس�قاطها باالف�راءات  االعالمي�ة 
وتجني�د الجي�وش االلكرونية وتحش�يد املظاهرات 
العنيف�ة بقصد اث�ارة الفتنة واش�اعة الفوىض امال 
بانج�اح س�يناريو اس�قاط كل ماترت�ب م�ن نتائج 
واحداث وقرارات سياس�ية بعد االنتخابات الرملانية 
لفرض اعادتها من جديد بش�كل عاجل يف ظرف غري 
مناس�ب بامل�رة، وظنهم الواهم بان ذلك س�يعطيهم 
تقدم�ا يؤهله�م لالنف�راد واالس�تئثار م�رة اخ�رى 
بالتش�كيل الحكومي، وهي س�ابقة خط�رية جدا يف 
حال حدوثها الس�مح الله النها س�تنتج لو افرضنا 
نجاحه�ا برملان�ا وحكومة من فصيل س�يايس واحد 
وسيعني ذلك ان الوزارة ورقباءها يكونون من عّينة 
واحدة، كما يقول املثل الش�عبي )خ�ال وابن اخته(، 
ممايتعارض بش�دة مع االساس الفقهي الدستوري 

الذي يتشكل عليه الرملان والحكومة.
* وق�ّدم الزعيم املالكي يف حديث�ه نصائح اقتصادية 
مهم�ة الص�الح الخراب ال�ذي اصاب حي�اة املواطن 
العراقي بس�بب االجراءات الحمق�اء التي قامت بها 
الحكومة الس�ابقة يف رفع س�عر الدوالر فجأًة  حيث 
قال: نصحت الحكومة السابقة بعدم تخفيض قيمة 
الدين�ار ام�ام ال�دوالر لكنها لم تس�تجب يل، وانصح 
الحكومة الحالية بتخفيض سعر الدوالر ورفع قيمة 

الدينار تدريجياً حتى يعود اىل سعره السابق.
* ثم ختم باالش�ارة اىل قل�ق االمريكان من ان تكون 
الحكوم�ة الجديدة بيد بعض الفصائل املس�لحة، اال 
انهم رغم ذلك يشعرون بالرضا املشوب بالخوف عن 

الحكومة، ويراقبون اداءها تحت املجهر. 
* واّك�د انه رغ�م رغبته بعالقات حس�نة مع جميع 
دول العال�م وبضمنه�م االمري�كان اال ان�ه يرف�ض 
العالق�ة مع ارسائيل عىل االطالق. الم اقل لكم يف اول 
حديثي ان املالكي هو الزعيم الذي رأى كل ش�ئ وان 
رؤيت�ه الحصيف�ة املحّنك�ة هي التي س�تصل بنا اىل 
ب�ر األم�ان، وان ف�ن ادارة االزمات الوطني�ة الكبرية 
يقت�ي وجود قائد س�راتيجي ح�ازم حكيم صبور 
ذي ماٍض مجيد وحارٍض مرّشف ومس�تقبل موثوق، 
كي نضمن اننا وابناءنا س�نعيش يف غ�ٍد افضل، وان 
وطننا الذي نعشق سيبقى محروساً بعني الله و عزم 
الرج�ال الذي�ن صدقوه  بما عاه�دوه وانهم الخوٌف 

عليهم والهم يحزنون.

كش�ف باحث�ون من جامع�ة »تورنت�و« الكندية عن فوائ�د عظيمة 
إلضافة العسل يف نظامنا الغذائي.

وذك�رت دراس�ة أجراه�ا باحث�ون من جامع�ة »تورنت�و«، ونرشت 
نتائجه�ا يف مجل�ة Nutrition Reviews، أن العس�ل يحّس�ن صحة 
القلب واألوعية الدموية، كما أنه يس�هم يف ضبط مس�تويات السكر 

والكوليسرول يف الدم.
وم�ن النتائ�ج التي توص�ل إليها الباحثون يف سلس�لة م�ن التجارب 
الرسيرية التي أرشفوا عليها، أن تناول العسل يخفض نسبة الغلوكوز 
يف الدم أثناء الصيام، والكوليس�رول الض�ار، والدهون الثالثية التي 
تتس�بب بتش�كل الدهون عىل الكبد.كذلك أك�د الباحثون يف تجاربهم 
وعددها 1٨ وش�ارك فيها 11٠٠ ش�خص، أن العسل يرفع من نسبة 

الكوليسرول الجيد، ويحّسن من مقاومة الجسم لاللتهابات.
ووف�ق الباحث�ني فإن فوائد العس�ل تنبع م�ن احتوائه ع�ىل تركيبة 
معقدة من الس�كريات الش�ائعة والن�ادرة والروتين�ات واألحماض 

العضوية ومركبات نشطة بيولوجيا.

اكتشاف فوائد جديدة للعسل..
 عالج ألمراض قاتلة

ش�هدت الس�نوات األخرية نقلة نوعي�ة يف عالج أمراض 
الدم الصعبة مثل اللوكيميا ورسطانات الغدد اللمفاوية، 
بع�د أن طّور الباحث�ون طرقا فعالة تعتم�د عىل زراعة 

نخاع العظم.
ويرى الباحثون أن مس�تقبل العالج بواسطة خاليا الدم 
الجذعية، س�يفتح املجال للش�فاء من أم�راض أخرى، 
تصي�ب أعضاء الجس�م ككل.ووفق العلم�اء، قد تكون 
زراعة نخاع العظم إحدى أكثر السبل الفعالة يف التعامل 
م�ع رسط�ان ال�دم واضطراب�ات نق�ي العظ�ام، التي 
تحدث بس�بب عدم قدرة الجسم عىل إنتاج خاليا دموية 
بالق�در الكايف.ووضع�ت التط�ورات املذهل�ة يف مج�ال 
الخاليا الجذعية، زراعة نخاع العظم كأحد أهم املناهج 
الطبي�ة املتخصصة، التي تدل عىل تقدم الرعاية الطبية 

واهتمامها بصحة الفرد.

أمل جديد للمصابني برسطان الدم

ألف ألف سالمة فنانا الكبري عيل داخل وألف ألف 
ش�كر وتقدير للدكتور السوري عالء أمني قاجو 
أخصائي القلبية إلجراءه عملية قسطرة خطرية 
ومعق�دة تكلل�ت بالنجاح للصدي�ق القريب من 
القلب أبا ريام والشكر موصول إلدارة مستشفى 

زين العابدين يف كربالء املقدس�ة.

علي إبراهيم مدير مكتب جريدة المستقبل العراقي 
لمحافظات الفرات إالوسط

مدير عام ادارة املوارد البرشية يعقد اجتامعًا موسعًا مع مدراء املديرية سالمـات
لوضع اخلطط والدراسات املستقبلية لعام 2023 

بغداد / احمد املال

تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية عبد االمري 
الش�مري ووكيل ال�وزارة االقدم االس�تاذ 
حس�ني الع�وادي  عق�د مدي�ر ع�ام ادارة 
امل�وارد البرشية الل�واء الحقوقي حس�ني 
سبهان الساعدي اجتماعاً موسعاً بمدراء 
املديري�ات واالقس�ام والش�عب يف املديرية 

يف قاع�ة الش�هيد امل�الزم ) قاس�م فلي�ح 
حس�ن( وذلك لالطالع عىل العم�ل اإلداري 

وااللكروني فيها.
كما وجه اللواء الساعدي بوضع الدراسات 
والخطط املستقبلية لعام ٢٠٢3 ورضورة 
التوس�ع يف تطبيقه�ا عىل أس�اس النتائج 
االيجابية التي حصدته�ا املديرية والنجاح 
االلكرون�ي  الجان�ب  يف  حققت�ه  ال�ذي 

ملنتس�بيها  والت�����وع�وي  والتثقيف�ي 
و اع�داد الرام�ج والطف�رة االلكروني�ة 
املتميزة،  مؤكداً عىل بذل املزيد من الجهود 
وتب�ادل الخ�رات العلمي�ة وااللكرونية و 
الركيز ع�ىل الجوانب الفني�ة عند صياغة 
الرام�ج مع اس�تمرارية التع�اون العلمي 
مج�ال  يف  املديري�ات  ب�ني  والعم�����يل 

تكنولوجيا املعلومات.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

وكالة شؤون الرشطة تقيم  املؤمتر السنوي ملناقشة الرؤى املستقبلية 
واهم النشاطات واملقرتحات للدوائر االختصاصية يف الوكالة

ت�رأس وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشطة 
الفري�ق عم�اد محم�د محم�ود انعق�اد املوتمر 
الس�نوي للدوائ�ر االختصاصية التابع�ة للوكالة 
بحض�ور جمي�ع القادة وم�دراء الدوائ�ر ، حيث 
نقل الس�يد الوكيل اىل املجتمعون تحيات الس�يد 
وزير الداخلي�ة والتوجيهات الصادرة من الوزارة 

والت�ي تضمن�ت االرتق�اء بواق�ع العم�ل االمني 
واه�م املعالج�ات الت�ي تص�ب يف مصلح�ة رفع 
الكف�اءة للك�وادر واملوارد البرشية م�ن الضباط 
واملرات�ب واملوظفني املدنيني ،كما نوقش�ت ايضا 
الخطط املس�تقبلة الت�ي وضعها م�دراء الدوائر 
واس�لوب تنفيذها تطبيقاً مع املنه�اج الوزاري، 

ابرزه�ا مكافحة الفس�اد االداري وامل�ايل واعادة 
اعم�ار البنى التحتية لل�وزارة ومفاصل الوكالة ، 
ومواكبة التطورات التنكولوجيا الحديثة الس�ناد 
اجه�زة الرشط�ة يف عمله�ا اليومي بم�ا يضمن 
تقدي�م الخدم�ة االمني�ة واالنس�انية للمواطنني 

وادامة زخم االمن العام للبالد.

كتب/ سعد االوسي 


