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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كشف السفري اإليراني لدى بغداد إيرج مسجدي، 
أم�س األربع�اء، أن قائ�د فيلق الق�دس اإليراني 
اس�ماعيل قاآن�ي، أك�د خ�ال لقائ�ه األط�راف 
العراقية دعم ايران للمسار القانوني يف موضوع 
االنتخاب�ات الربملانية الت�ي أجريت يف العارش من 
ترشي�ن األول املايض، ودعا جمي�ع العراقيني إىل 
اله�دوء والتع�اون.  وق�ال مس�جدي يف ترصيح 
لقن�اة العالم، إن »قاآن�ي أكد عىل رضورة أن تتم 
االعرتاض�ات والطع�ون ع�ىل نتائ�ج االنتخابات 
القان�ون«.  وأك�د  إط�ار  الربملاني�ة االخ�رية يف 
الس�فري اإليراني ل�دى بغ�داد، أن »قاآني وخال 
اجتماعات�ه باألط�راف العراقي�ة دع�ا الجمي�ع 
لله�دوء والتعاون«.  وتابع أن »قائد فيلق القدس 
قاآني دعا املس�ؤولني العراقي�ني لبحث الطعون 
يف االنتخاب�ات والب�ت به�ا يف إط�ار القان�ون«، 
مؤكدا »دعم ايران للمس�ار القانوني يف موضوع 
االنتخاب�ات وإعان نتائجها«.  وأضاف الس�فري 
اإليراني أن »قاآني أكد عىل رضورة احرتام النتائج 
النهائي�ة لانتخاب�ات الت�ي س�تعلنها مفوضية 
االنتخاب�ات واملؤسس�ات الرس�مية يف العراق«.  
وفيم�ا يتعل�ق بمحاول�ة االغتي�ال الت�ي تعرض 
له�ا رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، رصح 
الس�فري اإليراني يف بغداد »ندين بقوة اس�تهداف 
منزل رئي�س وزراء العراق مصطفى الكاظمي«.  
وقال إيرج مسجدي إن »قاآني أكد بشكل رصيح 
وشفاف وقاطع عىل معاقبة املتورطني يف جريمة 
محاولة اغتيال الكاظمي، أيا كانوا وفق القانون 

العراقي«.  
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       بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة األملاني هايك�و م�اس أن االتحاد 
األوروبي س�يفرض عقوبات جديدة عىل بياروس�يا وعىل 
كل الجه�ات التي تش�ارك يف تهريب الجئني إىل بياروس�يا 
ومنها إىل دول االتحاد األوروبي. ودعا ماس يف بيان: »يجب 
عىل )الرئيس البيارويس ألكس�ندر( لوكاش�ينكو أن يدرك 
أن حس�اباته لن تنجح«، موضحا أنه »ال يس�تبعد إمكانية 
توس�يع العقوبات لتش�مل مجاالت أخرى من االقتصاد يف 
املس�تقبل«، مذكرا بأن بعض القطاع�ات االقتصادية مثل 
صناعة البوتاسيوم ومجال الطاقة تخضع بالفعل إلجراءات 

عقابية. ومنذ أسابيع يّتهم األوروبيون لوكاشينكو بتأجيج 
األزمة عرب اس�تقدام الجئني من الرشق األوسط وإرسالهم 
إىل ح�دود باده مع كّل م�ن ليتوانيا والتفيا وبولندا؛ الدول 
الثاث األعضاء يف االّتحاد األوروبي، يف محاولة منه إلغراق 
التكّت�ل بهؤالء املهاجرين رّداً ع�ىل العقوبات التي فرضتها 
بروكس�ل ع�ىل ب�اده يف أعق�اب حمل�ة قمع اس�تهدفت 
املعارض�ة يف 2020.والثاثاء وجد آالف الاجئني اليائس�ني 
أنفسهم عالقني يف طقس جليدي عىل الحدود بني بياروسيا 
وبولن�دا، العضو يف كّل من االتحاد األوروبي وحلف ش�مال 
األطليس، يف أزمة اّتهمت وارسو كاً من الحكومة الروسية 

ونظام لوكاشينكو باختاقها لتهديد األمن األوروبي.

      بغداد / المستقبل العراقي

خط�ة  إع�داد  التخطي�ط  وزارة  تعت�زم 
خمس�ية لخفض نس�بة الفقر يف العراق، 
الت�ام  اإلغ�اق  أن ظ�روف  أك�دت  فيم�ا 
وانحس�ار العمل وانخفاض أسعار النفط 
وارتفاع سعر رصف الدوالر عوامل تسببت 
يف زيادة نس�بة الفقر يف البلد.  وقال مدير 
عام االسرتاتيجية يف الوزارة صباح جندي 
منص�ور، إن »الدائ�رة بصدد إع�داد خطة 
خمس�ية لتقليل نس�بة الفقر يف العراق«، 
مش�رياً اىل »وجود اجتماع�ات مع الخرباء 
املحلي�ني والدولي�ني به�ذا الص�دد لتقليل 

النسبة وفق الظروف واإلمكانات املتاحة«، 
مؤك�داً أن »الخط�ة س�تكون مرنة تجاه 
أي ط�ارئ يحص�ل يف البل�د«.  وأضاف أنه 
»لدى الوزارة أساساً خطة مقرة للسنوات 
2018 - 2022، إال أن الظروف التي مر بها 
العراق كجائحة )كورون�ا( واألزمة املالية 
وارتفاع سعر رصف الدوالر أضافت فقراء 
ج�دد اىل الذين كان�وا موجودي�ن«، ُمنبهاً 
اىل أن »ال�وزارة عمل�ت م�ن خ�ال وثيقة 
االستجابة بالرتكيز عىل القضايا الحساسة 
والطارئ�ة وع�ىل الفئ�ات الهش�ة القريبة 
من خط الفقر«.  وبني أن »االس�رتاتيجية 
تعم�ل ع�ىل املعالجة متع�ددة األبعاد التي 

ال تكتف�ي بتقلي�ل نس�ب الفق�ر امل�ادي 
فحسب وإنما معالجة الجوانب التعليمية 
والصحية والس�كن، ولدينا مش�اريع يتم 
تمويله�ا والبدء بإدراج مش�اريع جديدة، 
تختل�ف عن م�ا موجود يف موازن�ة تنمية 
األقاليم بعد أن عادت املوازنة اىل طبيعتها، 
وتركيز األموال عىل املناطق وبؤر الفقر يف 
املحافظات والفجوات التنموية فيها التي 
تتمث�ل بالقضاء أو الناحي�ة األفقر يف كل 
منها ودراسة الفجوات التنموية املوجودة 
لديهم عىل مستوى املراكز الصحية وقطاع 
السكن واملاء بالتعاون مع املحافظات«.  

وبش�أن املناط�ق املحررة أوض�ح منصور 

أنه�ا »حظي�ت بأموال من تنمي�ة األقاليم 
موازنته�ا  اىل  إضاف�ة  الفق�ر  وخط�ة 
الخاص�ة، فض�ًا عن مش�اريع )صندوق 
إعم�ار املناط�ق املح�ررة( وال�ذي يعم�ل 
بش�كل متواص�ل ويحق�ق نتائ�ج كبرية، 
كما أن لهم خصوصية يف خطط النازحني 
من خال تنفي�ذ مرشوعني يف تلك املناطق 
التي ش�هدت عودة قليلة للنازحني وتأمني 
الظ�روف املائم�ة لع�ودة املزي�د منهم«.  
ووصف مدي�ر عام )اس�رتاتيجية التقليل 

من الفقر( االستقرار يف العراق .
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف الس�فري اإليران�ي ل�دى بغ�داد إي�رج 
مسجدي، أمس األربعاء، أن قائد فيلق القدس 
اإليران�ي اس�ماعيل قاآن�ي، أكد خ�ال لقائه 
األطراف العراقية دعم ايران للمسار القانوني 
يف موض�وع االنتخابات الربملانية التي أجريت 
يف الع�ارش م�ن ترشي�ن األول امل�ايض، ودعا 

جميع العراقيني إىل الهدوء والتعاون.  
وقال مس�جدي يف ترصي�ح لقن�اة العالم، إن 
»قاآن�ي أكد عىل رضورة أن تت�م االعرتاضات 
والطع�ون ع�ىل نتائ�ج االنتخاب�ات الربملانية 

االخرية يف إطار القانون«.  
وأكد الس�فري اإليراني لدى بغ�داد، أن »قاآني 
وخ�ال اجتماعات�ه باألط�راف العراقية دعا 

الجميع للهدوء والتعاون«.  
وتاب�ع أن »قائ�د فيل�ق الق�دس قاآن�ي دع�ا 
يف  الطع�ون  لبح�ث  العراقي�ني  املس�ؤولني 
االنتخابات والبت بها يف إطار القانون«، مؤكدا 
»دع�م اي�ران للمس�ار القانون�ي يف موضوع 

االنتخابات وإعان نتائجها«.  
وأضاف الس�فري اإليران�ي أن »قاآني أكد عىل 
رضورة اح�رتام النتائ�ج النهائية لانتخابات 
االنتخاب�ات  مفوضي�ة  س�تعلنها  الت�ي 

واملؤسسات الرسمية يف العراق«.  
وفيما يتعل�ق بمحاولة االغتي�ال التي تعرض 

له�ا رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، رصح الس�فري 
اإليران�ي يف بغ�داد »ندين بقوة اس�تهداف من�زل رئيس 

وزراء العراق مصطفى الكاظمي«.  
وقال إيرج مسجدي إن »قاآني أكد بشكل رصيح وشفاف 
وقاطع عىل معاقبة املتورطني يف جريمة محاولة اغتيال 

الكاظمي، أيا كانوا وفق القانون العراقي«.  

وأوض�ح »ال يوجد لدينا اي خط أحم�ر و اي جهة يثبت 
تورطها يف الهجوم عىل منزل رئيس الوزراء يتعاقب وفق 

القضاء العراقي«.  
وتابع الس�فري اإليراني »نؤكد ع�ىل رضورة التحقيق يف 
كل ابع�اد الجريم�ة وأن ال نس�تبق األح�داث قبل إعان 

نتائج التحقيق«.  
واوضح أن »قاآني أكد عىل أهمية إجراء تحقيق دقيق يف 

كل الجوانب التقنية للهجوم عىل منزل رئيس الوزراء«.  
وبني مس�جدي أن »قاآني أكد عىل معاقب�ة الجناة وفق 

القانون بعد إعان نتائج اللجنة التحقيقية«.  
بدورها، أش�ارت قناة أفاد »العال�م« اإليرانية إىل أن قائد 
فيلق القدس يف حرس الثورة االسامية العميد اسماعيل 
قاآن�ي اجتمع مع رئيس تحالف تقدم محمد الحلبويس، 
وقيادات سياس�ية س�نية يف بغداد.وأض�اف التقرير أن 

العميد قاآني س�يتوجه اىل منطقة كردستان 
العراق لاجتماع بالق�ادة الكرد.وكان العميد 
قاآن�ي قد وصل إىل العاصم�ة العراقية بغداد، 
حيث التقى رئي�س الجمهورية برهم صالح، 
ورئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، وبعض 
القيادات السياس�ية وقادة فصائل املقاومة، 
وبح�ث معه�م موض�وع األم�ن واله�دوء يف 

العراق.
وج�اءت زيارة العمي�د قاآن�ي إىل العراق بعد 
محاولة االغتيال التي تع�رض لها الكاظمي، 
عندم�ا اس�تهدفت طائرات مس�رية مفخخة 

منزله يف املنطقة الخرضاء وسط بغداد.
ويف الس�ياق، أك�د مدير مكتب قن�اة العالم يف 
بغ�داد، أن زيارة قائد فيل�ق القدس يف حرس 
الثورة االسامية إىل العراق، تأتي انطاقا من 
حرص الجمهوري�ة االس�امية اإليرانية عىل 

دعم األمن واالستقرار يف العراق.
وأعربت إيران عن إدانتها ملحاولة االغتيال التي 
تعرض لها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
مرجحة وقوف أطراف خارجية وراء الهجوم.

وذك�ر املتح�دث باس�م الخارجي�ة اإليرانية، 
س�عيد خطيب زاده، يف بيان، أن طهران تدين 
الهجوم الذي نفذ بواسطة طائرات مسرية عىل 
مقر إقامة الكاظمي وتؤكد موقفها الثابت يف 
دعم األمن واالستقرار يف العراق، داعيا جميع 
األطراف إىل توخ�ي اليقظة ملواجهة املؤامرات 

الرامية الستهداف أمن العراق وتنميته.
وتاب�ع: تصب مث�ل هذه العملي�ات يف مصلحة األطراف 
التي انتهكت أمن واس�تقرار واس�تقال العراق ووحدة 
أراضيه طوال السنوات ال�18 املاضية وسعت إىل تحقيق 
أهدافه�ا اإلقليمية املش�ؤومة م�ن خال إنش�اء ودعم 

الجماعات اإلرهابية وإثارة الفتن يف هذا البلد.

قاآني حث على معاقبة اجلهة املتورطة مبحاولة »االغتيال«.. ولقاءات من بغداد إىل أربيل حللحلة األزمة
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      بغداد / المستقبل العراقي

تعتزم وزارة التخطيط إعداد خطة خمسية 
لخفض نس�بة الفقر يف الع�راق، فيما أكدت 
أن ظ�روف اإلغ�اق الت�ام وانحس�ار العمل 
وانخف�اض أس�عار النف�ط وارتفاع س�عر 
رصف الدوالر عوامل تس�ببت يف زيادة نسبة 

الفقر يف البلد.  
وق�ال مدي�ر ع�ام االس�رتاتيجية يف الوزارة 
صب�اح جندي منص�ور، إن »الدائ�رة بصدد 
إعداد خط�ة خمس�ية لتقليل نس�بة الفقر 
يف الع�راق«، مش�رياً اىل »وج�ود اجتماعات 
مع الخ�رباء املحليني والدولي�ني بهذا الصدد 

لتقليل النس�بة وف�ق الظ�روف واإلمكانات 
املتاح�ة«، مؤكداً أن »الخطة س�تكون مرنة 

تجاه أي طارئ يحصل يف البلد«.  
وأضاف أنه »لدى الوزارة أساساً خطة مقرة 
للسنوات ٢018 - ٢0٢٢، إال أن الظروف التي 
مر به�ا العراق كجائح�ة )كورونا( واألزمة 
املالي�ة وارتفاع س�عر رصف الدوالر أضافت 
فق�راء ج�دد اىل الذي�ن كان�وا موجودي�ن«، 
ُمنبهاً اىل أن »الوزارة عملت من خال وثيقة 
االستجابة بالرتكيز عىل القضايا الحساسة 
والطارئ�ة وعىل الفئات الهش�ة القريبة من 

خط الفقر«.  
وبني أن »االس�رتاتيجية تعم�ل عىل املعالجة 

متعددة األبعاد التي ال تكتفي بتقليل نس�ب 
الفقر املادي فحسب وإنما معالجة الجوانب 
التعليمية والصحية والسكن، ولدينا مشاريع 
يتم تمويلها والبدء بإدراج مشاريع جديدة، 
تختل�ف ع�ن م�ا موج�ود يف موازن�ة تنمية 
األقالي�م بعد أن ع�ادت املوازنة اىل طبيعتها، 
وتركي�ز األموال عىل املناط�ق وبؤر الفقر يف 
املحافظ�ات والفجوات التنموي�ة فيها التي 
تتمثل بالقضاء أو الناحية األفقر يف كل منها 
ودراس�ة الفجوات التنموية املوجودة لديهم 
عىل مستوى املراكز الصحية وقطاع السكن 

واملاء بالتعاون مع املحافظات«.  
وبشأن املناطق املحررة أوضح منصور أنها 

»حظي�ت بأموال من تنمي�ة األقاليم وخطة 
الفقر إضافة اىل موازنتها الخاصة، فضاً عن 
مش�اريع )صندوق إعمار املناطق املحررة( 
والذي يعمل بش�كل متواصل ويحقق نتائج 
كب�رية، كم�ا أن له�م خصوصي�ة يف خطط 
النازح�ني من خال تنفي�ذ مرشوعني يف تلك 
املناطق التي ش�هدت ع�ودة قليلة للنازحني 
وتأمني الظروف املائمة لعودة املزيد منهم«.  
ووص�ف مدي�ر ع�ام )اس�رتاتيجية التقليل 
م�ن الفق�ر( االس�تقرار يف الع�راق باملرتبك 
واملتذب�ذب »مم�ا يجعلن�ا نعيد الحس�ابات 
عند إعداد الخطط الخمس�ية بش�كل دائم«، 
منوه�اً بأن »الخط�ة الس�رتاتيجية الحالية 

كانت تس�تهدف خفض نس�بة الفقر اىل ٢٥ 
% خال الس�نتني األوليني منه�ا، إال أن أزمة 
)كورونا( وانخفاض أس�عار النفط أوقفت 
جميع املش�اريع الت�ي تضمنته�ا الخطة«، 
معرباً عن أمله بإعداد »اس�رتاتيجية جديدة 
نتيجة تحس�ن الظروف املالي�ة تكون مرنة 

تجاه أي طارئ قد يحصل يف البلد«.  
وثيق�ة  بحس�ب  الجائح�ة  أزم�ة  وأدت 
)االس�تجابة وخط�ة التع�ايف م�ن تداعيات 
كورونا( اىل دفع ما يقرب 4.٥ مليون عراقي 
)11.7( % م�ن إجم�ايل الس�كان اىل ما دون 
خط الفق�ر وارتفاع معدالته م�ن ٢0.0٥ % 

عام ٢018 اىل 31.7 %.  

العراق يعتزم إطالق خطة مخسّية خلفض نسبة الفقر: سنعاجله من 3 جوانب

        بغداد / المستقبل العراقي

ال�وزراء  مجل�س  رئي�س  دع�ا 
مصطف�ى الكاظم�ي م�ن ش�ارع 
الف�اح، أم�س األربع�اء، إىل إطاق 
حمل�ة إلعادة إعم�ار مدينة الصدر 
مدين�ة  إلعم�ار  مدخ�ًا  تك�ون 
املحافظات.وأجرى  بغ�داد وباق�ي 
الكاظم�ي جول�ة راجل�ة يف أحياء 
مدين�ة الص�در وش�وارعها رشقي 
بغ�داد، التق�ى خاله�ا ع�دداً من 
املواطن�ني الذين هنأوه بالس�امة 
والنجاة من االعتداء اإلرهابي اآلثم 
الذي اس�تهدفه.  وأجرى الكاظمي 
جولة يف شارع الفاح وسط مدينة 

الص�در، واطل�ع ع�ىل س�ري أعمال 
التأهي�ل واإلكس�اء والتبلي�ط التي 
بارشت به�ا أمانة بغ�داد والدوائر 
الحتياج�ات  واس�تمع  الخدمي�ة، 
املواطن�ني ومطالبه�م، ووقف عىل 

مستوى الخدمات املقدمة لهم.
ووج�ه الدوائ�ر الحكومي�ة املعنية 
بتخطي العقبات التي تعيق تقديم 

أفضل الخدمات.  
ودع�ا الكاظم�ي إىل إط�اق حملة 
إلع�ادة إعمار مدين�ة الصدر تكون 
مدخاً إلعم�ار مدينة بغداد وباقي 
املحافظات، وفق استحقاق املواطن 
العراقي بالعيش الكريم والخدمات 

املناسبة.  

الكاظمي يدعو إلعامر مدينة الصدر لتكون 
منطلقًا نحو بغداد واملحافظات األخرى

        بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، أم�س االربع�اء، 
قراره�ا بالدع�وى املرقم�ة 11٢/ اتحادي�ة / ٢0٢1 يف 
٢0٢1/11/9 بعدم دس�تورية عدد م�ن املواد الواردة يف 

قانون االدعاء العام املرقم 49 لسنة ٢017.
وذك�ر بيان للمحكمة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه ان »املحكم�ة قضت بع�دم دس�تورية 9 مواد من 
قانون االدعام العام املرقم 49 لسنة ٢017، حيث قضت 
بعدم دستورية عبارة ) يتمتع باالستقال املايل واالداري 
( ال�واردة يف البند )اوالً( من املادة )1( وعدم دس�تورية 

البند ) ثانياً ( من املادة )1( .

كما اصدرت املحكمة بعدم دس�تورية عبارة )ومعاوني 
االدعاء العام ( الواردة يف البند )اوال( من املادة )3(.

وايض�ا ع�دم دس�تورية عبارة ) ومل�دة اربع س�نوات ( 
وعب�ارة ) ويج�وز التجديد ملرة واحدة بن�اءا عىل اقرتاح 
م�ن مجل�س القضاء االع�ىل وموافقة مجل�س النواب( 

الواردة يف البند )اوالً( من املادة )4( .
واص�درت قراره�ا بعدم دس�تورية عب�ارة )مل�دة اربع 
س�نوات قابل�ة للتجدي�د مرة واح�دة ( ال�واردة يف البند 

)ثانيا( من املادة )4(.
كم�ا اصدرت حكمها بعدم دس�تورية العب�ارة ) او من 
املحام�ني او الحقوقي�ني الذي�ن ل�م تتج�اوز اعمارهم 
خمس�ني س�نة ولهم خربة يف مجال عملهم وملدة التقل 

ع�ن )10( عرش س�نوات ( ال�واردة يف البن�د )ثالثاُ ( من 
املادة )4( .

كما قضت املحكمة االتحادية العليا بعدم دستورية البند 
)سابعا /1و ٢و3 ( من املادة ) 4(.

واصدرت املحكمة بع�دم دستورية البنود ) الثاني عرش 
والثالث عرش والرابع عرش ( من املادة )٥( .

وايض�ا اصدرت قراره�ا بعدم دس�تورية عب�ارة ) واىل 
مجل�س الن�واب ( ال�واردة يف البن�د )ثانيا( م�ن املادة ) 

.)13
وقررت املحكمة رد دعوى املدعي رئيس مجلس القضاء 
االع�ىل / اضاف�ة لوظيفت�ه بخص�وص الطع�ن بع�دم 

دستورية بقية مواد قانون االدعاء العام انف الذكر.

أم�س  واملهجري�ن،  الهج�رة  وزارة  قال�ت 
األربع�اء، إن بياروس�يا تدف�ع بالعراقي�ني 
ليتواني�ا  دول�ة  غاب�ات  نح�و  املهاجري�ن، 
الحدودية معها، وذل�ك للضغط عىل االتحاد 
األوربي.وأوض�ح وكي�ل وزارة الهجرة كريم 
اىل  العراقي�ني  إن »ظاه�رة س�فر  الن�وري 
باروسيا، بدأت منذ أشهر وانترشت مافيات 
وعصابات لتهريب العراقيني باتجاه لتوانيا 
وبولن�دا ومن ثم اىل أوربا«، مس�تدركا »لكن 

هناك مش�كلة حقيقة بني االتح�اد االوربي 
وباروس�يا، دفع�ت األخ�رية إىل الضغط من 
خ�ال دف�ع العراقي�ني نح�و الغاب�ات بني 

باروسيا وليتوانيا«.
وب�ني أن »الع�راق ش�كل لجن�ة م�ن وزارة 
الهج�رة واملخابرات ومديرية االحول املدنية، 
وأوقفت الس�فر اىل باروسيا كرسالة حسن 
ني�ة اىل االتح�اد االورب�ي الذي ه�دد العراق 
بعقوب�ات، رغ�م أن�ه ليس لدين�ا عاقة مع 

عصاب�ات التهري�ب«. وأك�د أن »الحكوم�ة 
العراقية تتابع وضع العالقني من العراقيني 
هناك وسنسهل عودتهم إىل العراق من خال 
سفارة روسيا لعدم وجود سفارة عراقية يف 

با روسيا«.
آالف  وج�د  املاضي�ة،  األي�ام  غض�ون  ويف 
املهاجري�ن اليائس�ني – بينه�م عراقي�ون- 
أنفس�هم عالق�ني يف طق�س جلي�دي ع�ىل 
الحدود بني بياروس�يا وبولن�دا، فيما يّتهم 

األوروبي�ون الرئي�س البيارويس، ألكس�ندر 
لوكاش�ينكو، بتأجيج األزمة عرب اس�تقدام 
مهاجري�ن من الرشق األوس�ط وإرس�الهم 
إىل ح�دود باده مع كّل م�ن ليتوانيا والتفيا 
وبولن�دا، الدول الث�اث األعض�اء يف االّتحاد 
األوروب�ي، يف محاول�ة من�ه إلغ�راق التكّتل 
به�ؤالء املهاجري�ن رّداً ع�ىل العقوبات التي 
فرضتها بروكسل عىل باده يف أعقاب حملة 
قمع وحشية استهدفت املعارضة يف ٢0٢0.

أعلنت خلي�ة اإلعام األمني، أم�س األربعاء، 
اإلطاح�ة ب�«مستش�ار عس�كري« ينتم�ي 
لتنظي�م داع�ش.    وذك�رت الخلي�ة يف بيان 
تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه 

»بجهد اس�تخباري مس�تند ع�ىل معلومات 
دقيق�ة، تمكنت مفارز جه�از األمن الوطني 
من اإلطاحة باملستشار العسكري ملا يسمى 
بوالي�ة نينوى عقب دخوله الب�اد قادماً من 

اح�دى دول الج�وار«.  وأض�اف البي�ان »تم 
تدوي�ن اقوال�ه اصولي�اً واع�رتف بقيادت�ه 
لارهابي�ني ع�رب وض�ع الخط�ط ملواجه�ة 
الق�وات العس�كرية اب�ان عملي�ات التحرير 

كما ت�درج بعدة مناص�ب اداري�ة ومالية يف 
عصابات داعش اهمه�ا امرياً الحدى قواطع 
ما يس�مى بوالية الجزيرة فضا عن منصب 

املسؤول املايل لذات الوالية«.  

قال مدير عام رشك�ة نفط ذي قار املهندس 
عيل خض�ري العب�ودي إن محافظ�ة ذي قار 
مقبل�ة عىل تم�دد نفطي جديد، سيس�هم يف 
توس�عة وتطوي�ر حقول�ه وزي�ادة انتاجه.
أن تفاهم�ات متقدم�ة  العب�ودي  وأوض�ح 
الوطني�ة ورشك�ة  النف�ط  أجرته�ا رشك�ة 
شيفرون Chevron للتنقيب عن النفط والغاز 
يف حق�ل النارصية النفطي وعدد من املناطق 
املؤمل استكشاف النفط فيها، مشرياً إىل أّنها 
عىل وشِك الحصول عىل رخصة رسمية لبدء 
مش�اريع االستكش�اف و الحفر واألنتاج يف 
املحافظة.وأملح إىل مدى االنتعاش االقتصادي 
الذي يحقق�ه املرشوع املقبل ألبناء محافظة 
ذي قار وزيادة فرص تش�غيل األيدي العاملة 
م�ن ال�رشكات الوطنية التي س�تتعاون مع 
الرشك�ة املنفذة.ولف�ت مدير نف�ط ذي قار 
إىل الخزي�ن النفط�ي الهائ�ل ال�ذي تمتلك�ه 
املحافظة، مرجح�ًا تقّدمها يف مجال تصدير 
النف�ط والغ�از يف املس�تقبل القريب.الجدير 
بالذكر أن مجلس الوزراء خّول رشكة النفط 
الوطني�ة صاحي�ة التف�اوض املب�ارش م�ع 
رشكة شيفرون االمريكية Chevron لتطوير 
الحق�ول النفطية يف محافظة ذي قار ، وذلك 
من خال تنفيذ  مرشوع مقاطعة النارصية 
النت�اج النف�ط والغ�از ، الذي يض�م تطوير 

اربعة رقع استكشافية يف املحافظة.

املحكمة االحتادية تقيض بعدم دستورية 9 مواد من قانون االدعاء العام

اهلجرة: بيالروسيا تدفع باملهاجرين العراقيني نحو غابات ليتوانيا

األمن الوطني يقبض عىل »مستشار عسكري« لدى تنظيم »داعش«

مدير عام رشكة نفط ذي قار: املحافظة 
مقبلة عىل متدد نفطي جديد

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�ارشت الهيئ�ة القضائية لانتخاب�ات، أمس األربعاء، النظ�ر يف الطعون 
املقدمة حول نتائج االنتخابات.

ونقل�ت وكال�ة األنب�اء العراقي�ة، عن مص�در قضائ�ي، لم تس�مه، قوله 
إن »الهيئ�ة القضائي�ة لانتخاب�ات ب�ارشت أول أم�س االثن�ني املواف�ق 
٢0٢1/11/8 بالنظر يف الطعون نتائج االنتخابات وماحقها الواردة إليها 

من املفوضية العليا املستقلة لانتخابات«.
يذك�ر أن امل�ادة )٢0 /ثالث�اً( م�ن قانون رق�م 31 لس�نة ٢019 ) قانون 
املفوضي�ة العليا املس�تقلة لانتخاب�ات( ألزمت الهيئة القضائية بحس�م 
كاف�ة الطعون خال 10 أيام عمل من تاري�خ ورودها تباعاً من املفوضية 
متضمن�ة اإلجابة عىل عريضة الطعن، وأن ق�رارات الهيئة القضائية باتة 

الُيقبل الطعن بها بأي شكل من األشكال.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلع�ام األمني، أم�س األربع�اء، أن وكالة الوزارة لش�ؤون 
الرشطة ألقت القبض عىل متهمني باإلرهاب حاوال الهروب من سيطراتها 

يف بغداد.
وذكرت الخلية يف بيان ورد تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه إن »مفارز 
س�يطرة الشعب التابعة اىل مديرية شؤون الس�يطرات والطرق الخارجية 
يف قي�ادة رشطة بغداد ألقت القبض عىل مته�م مطلوب وفق احكام املادة 
الرابع�ة م�ن قانون مكافح�ة االرهاب ح�اول النفاذ من الس�يطرة حيث 
تم التأكد من اس�مه يف حاس�بة املطلوبني ضمن الس�يطرة والقاء القبض 

عليه«.
وأردف�ت: »فيم�ا ألقت س�يطرة ش�اطئ التاج�ي القبض ع�ىل متهم آخر 
مطلوب وف�ق قضايا ارهاب بع�د اجراء التفتيش الدقيق عىل األش�خاص 

حيث تم اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة بحق املتهمني وفق القانون«.

اهليئة القضائية لالنتخابات تبارش بالنظر
 يف طعون النتائج 

وكالة شؤون الرشطة تلقي القبض عىل متهمني 
باإلرهاب حاوال اهلروب من سيطرة 

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت قيادة عمليات بغداد، ضبط 
طائرات }درون{ مس�رية وأس�لحة 
مخ�درة  وم�واد  مرخص�ة  غ�ري 
واعتق�ال )8( متهم�ني م�ن قب�ل 

املفارز املشرتكة لقيادة العمليات.
تلق�ت  للعملي�ات  بي�ان  وذك�ر 
من�ه  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
ان�ه »املف�ارز وخال )7٢( س�اعة 
املاضية تمكنت من ضبط طائرتي 
}درون{ مس�رية مس�تخدمة بدون 

موافق�ات، واعتق�ال )8( متهمني 
بتعاط�ي وتروي�ج امل�واد املخدرة، 
فيما ت�م مصادرة )٢7( مسدس�ا، 
وثاث�ة بنادق مختلف�ة األنواع مع 
)636( إطاق�ة عت�اد و)1٥( غرام 
من مادة الكريستال، و)41٥( حبة 
لتعاط�ي  جه�از  و)31(  مخ�درة، 

املخدرات«. 
وأض�اف »تم تس�ليم جميع امللقى 
القبض عليهم مع املواد املضبوطة 
إىل الجهات املختصة لينالوا جزائهم 

العادل وفق القانون«.

        بغداد / المستقبل العراقي

االس�تخبارات  مديري�ة  أعلن�ت 
العس�كرية القبض عىل 6 متسللني 
قدم�وا من س�وريا باتج�اه غرب 

نينوى بطريقة غري رشعية.
تلق�ت  بي�ان  يف  املديري�ة  وقال�ت 
من�ه  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
»تعزيزا ملهامها يف اس�ناد قطعاتنا 
اىل  واس�تنادا  الح�دود   بتام�ني 
دقيق�ة  اس�تخبارية  معلوم�ات 
 1٥ الفرق�ة  اس�تخبارات  لش�عبة 
أحد مفاصل مديرية االس�تخبارات 
العس�كرية يف وزارة الدف�اع وبع�د 
االس�تعانة بالكام�ريات الحراري�ة 
ملجموع�ة  حرك�ة  وج�ود  تاك�د 

الجان�ب  م�ن  قادم�ني  اش�خاص 
اراضينا محاولني  باتجاه  السوري 
اجتياز الح�دود عرب قري�ة االبطخ 
التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى 

واملحاذية للرشيط الحدودي«.
ش�عبة  »مف�ارز  أن  وأضاف�ت، 
قام�ت  العس�كرية  االس�تخبارات 
وبالتعاون مع قوة برية من الفوج 
الثاني لواء املشاة 71 بنصب كمني 
محك�م له�م يف القري�ة املذك�ورة 
والقب�ض عليهم، حي�ث تبني انهم 
الجنس�ية  يحمل�ون  أش�خاص   6
العراقية ومقيمني يف سوريا بصورة 
غ�ري مرشوعة«.وتابع�ت، أن »ت�م 
تس�ليمهم للجه�ات املعنية التخاذ 

االجراءات القانونية بحقهم«.

عمليات بغداد تضبط طائرات مسرية 
وأسلحة غري مرخصة

االستخبارات تعتقل 6 عراقيني اجتازوا احلدود 
مع سوريا بطريقة غري رشعية
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمافظ البرصة يناقش »املرحلة األوىل« 
من مرشوع البنى التحتية املتكامل يف الزبري

وافق على افتتاح شوارع جديدة وترميم وصيانة أخرى

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعل�ن قائممقام قضاء الزبري غرب�ي البرصة عباس 
ماهر الس�عيدي عن املوافقة عىل عدد من املش�اريع 
ومناقش�ة املرحلة االوىل من م�روع البنى التحتية 

املتكامل.
وذك�ر الس�عيدي يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انه التقى محافظ البرصة وناقش معه 
ع�دة مواضيع تخ�ص املش�اريع يف القض�اء ومنها 
املوافق�ة ع�ىل اس�تحداث ش�ارع بع�رض 40 م�را 

لجامعة الزبري ويمتد للمناطق التي بعدها.
واضاف » كما حصلت املوافقة عىل صيانة وتوس�عة 
الش�ارع املمتد من شارع الفيحاء اىل تقاطع الجوية 
وضم�ن املبالغ االضافية لطري�ق الفيحاء.فضال عن 
مناقش�ة توزيع قطع االرايض ضمن إفرازات طلحة 

خ�الل الفرة القادم�ة وبعد انتهاء أعمال التس�جيل العقاري 
لتك�ون مهي�أة للتوزيع بع�د ان تم انهاء كاف�ة املوافقات من 
مختلف الدوائر ذات العالقة. مشريا اىل حصة الربويني البالغة 
2000 قطعة ارض اضافة اىل األجهزة االمنية وبقية منتس�بي 

الدوائر العاملة يف قضاء الزبري . 

وتاب�ع الس�عيدي من املواضي�ع املهمة التي تمت مناقش�تها 
موض�وع املرحلة االوىل من م�روع البنى التحتي�ة املتكامل 
كون املروع حاليا تحت الدراسة يف وزارة التخطيط وننتظر 
موافق�ة الوزير عىل اكم�ال إدراجه ضمن خطة هذه الس�نة 
للمب�ارشة به .منوها انه تم توجيه دعوات للركات املختصة 

لغرض اختزال الوقت للروع به .

حمافظ بغداد يوجه باستالم معامالت املواطنني 
املتقدمني ضمن مبادرة »داري«

احملافظة أرسلت بيانات األجور اليومية املشمولني بقرار »)315« و »337« إىل املالية

المستقبل العراقي/ طالب ضاحي / عادل احمد

�ه محافظ بغ�داد محم�د جابر العط�ا، أمس  وجَّ
األربع�اء، بتس�لُّم معام�الت املواطن�ني املتقدمني 
للحص�ول عىل قطعة أرض س�كنية ضمن مبادرة 
»داري«.وذك�ر املكتب اإلعالم�ي ملحافظة بغداد يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه بغداد 
/ املس�تقبل العراق�ي، أن »املحاف�ظ محمد جابر 
ه املؤسس�ات البلدية يف أط�راف بغداد  العط�ا، وجَّ
م  التابع�ة ملديريات البلديات يف بغداد، بالبدء بتس�لُّ
للحص�ول ع�ىل  املتقدم�ني  املواطن�ني  معام�الت 
قطعة أرض س�كنية«.وقال العطا وفقاً للبيان، أن 
»التوجيه ج�اء تنفيذاً ملبادرة »داري« التي اطلقها 

رئيس مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، الخاصة 
بتوزي�ع قط�ع األرايض الس�كنية ب�ني املواطن�ني، إذ 
ب�دأ العمل ع�ىل تنفيذها«، الفتاً اىل »فتح املؤسس�ات 
البلدي�ة يف أط�راف بغداد الب�اب الس�تقبال املواطنني 
وتسلُّم معامالتهم ضمن هذه املبادرة الخاصة بمنح 
املواطن�ني قطع أراٍض س�كنية يف العاصم�ة بغداد«.
وأض�اف العط�ا، أن »م�الكات املحافظ�ة كان�ت ق�د 

رشعت بالعدي�د من التحض�ريات والعمليات املتعلقة 
بمبادرة داري لغرض انجاحها وتهيئة جميع الظروف 
املناس�بة لالنطالق بتس�لُّم طلبات املواطنني كخطوة 
تس�بق عملية التوزيع«، منوها بأن »عمليات التسلُّم 
الفع�ي بدأت يف مديرية بلدية أبو غريب وبلدية النرص 
والس�الم التابعت�ني لحكومة بغ�داد املحلية«.واش�اد 
محافظ بغ�داد، »بحجم الجهود الكب�رية التي بذلتها 
م�الكات املحافظة املختص�ة النجاح ه�ذه املبادرة« 

داعياً »املواطنني املتقدمني اىل مراجعة املؤسس�ات 
البلدية يف أطراف بغداد لتقديم معامالتهم وتدقيق 
معلوماتهم«.إىل ذلك، اعلنت محافظة بغداد إرسال 
بيان�ات األجور اليومية املش�مولني بق�رار )315( 
و)337( إىل وزارة املالي�ة الضاف�ة التخصيص�ات 
املالية . وذكر بيان ملحافظة بغداد، تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه انها قامت »بارسال كتابني اىل 
وزارة املالي�ة، بتوقيع محاف�ظ بغداد محمد جابر 
العط�ا، يتضمن جميع بيان�ات املتعلقة بموظفي 
»االج�ور اليومي�ة« املش�مولني بق�راري مجل�س 
ال�وزراء املرقمني، )315( و )337( لس�نة 2019 ، 
اىل وزارة املالي�ة، لغرض اضاف�ة التخصيص املايل 
ال�الزم، لتنفي�ذ القرارين آنفي الذك�ر«.  وأكد،، ان 
»البيان�ات تتعلق بدوائر فك االرتباط املتمثلة بمديرية 
ماء محافظة بغ�داد، ومديرية زراعة بغداد، ومديرية 
مجاري محافظة بغداد، ومديرية التخطيط العمراني، 
ودائ�رة رعاية ذوي االحتياج�ات الخاصة، ومديريتي 
الش�باب والرياضة )الكرخ والرصافة(، كذلك مديرية 
بلدي�ات محافظ�ة بغ�داد، ودائ�رة العم�ل والتدريب 

املهني، ودائرة صحة بغداد/ الكرخ«.

    بغداد / المستقبل العراقي

َوّج�َه األمني العام ملجل�س الوزراء حمي�د نعيم الغزي، 
أم�س األربع�اء، الفريق االستش�اري للجن�ة الحكومة 
اإللكرونية بتكثيف جهودها؛ إلعادة هندسة اإلجراءات 
والعملي�ات الحكومية، بالتعاون م�ع الفريق التنفيذي 
والجه�ات ذات العالقة، بما يتواف�ق والحاجة الفعلية؛ 
لتوف�ري قاعدة بيان�ات دقيق�ة، تعتمده�ا الحكومة يف 
وضع معالجات للخدمات املُقّدمة إىل املواطنني، رشيطة 

أن تك�ون األنظم�ة املُس�َتحَدثة أنظمًة قابل�ة للتطوير 
بالتزامن مع املستجدات املستقبلية املتوقعة.

ج�اء ذل�ك أثناء ترؤس�ه اجتم�اع لجنة األم�ر الديواني 
رقم  22 لس�نة 2020، املعنية بإدارة النشاط الحكومي 
باتج�اه إنش�اء الحكوم�ة اإللكروني�ة؛ ملتابع�ة أبرز 
إنجازات الفريق االستشاري خالل فرة عمله املاضية. 

واس�تعرض أعض�اء الفري�ق إنجازات�ه الت�ي تمثل�ت 
التنفي�ذ،  لس�راتيجيات  قانون�ي  فري�ق  بتش�كيل 
والتنسيق مع مجلس القضاء األعىل لالعراف بالوثائق 

اإللكروني�ة، والتباح�ث م�ع البنك املركزي؛ لتش�جيع 
املواطنني عىل اعتماد التجارة اإللكرونية. وعىل الصعيد 
الفني والتقني، َصّمَم الفري�ق نظاما خاصا بالربنامج 
الحكوم�ي للس�نوات املُقبل�ة، ُيتيح للم�الكات الُعليا يف 
الحكوم�ة متابع�ة نس�ب إنج�از املش�اريع وتفاصيل 
اإلجراءات اإلدارية واملالي�ة والتوقيتات الزمنية املحددة 

لكل مروع.
وعرض الفريق أيضا املرحلة الرابعة من مروع األمانة 
العامة ملجلس الوزراء والتعلي�م العايل والبحث العلمي، 

الخاص بربط املؤسس�ات الحكومي�ة بالجانب البحثي 
عرب منصة البحوث التطبيقية.

إىل ذلك، استكمل الفريق املذكور أنظمة: )متابعة تنفيذ 
امل�دارس، وحس�اب معدالت الفق�ر، وتوزي�ع البطاقة 
التمويني�ة ومفرداته�ا يف محافظ�ات الب�الد، ونظ�ام 
توزي�ع الحنط�ة بأنواعها كافة، باإلضاف�ة إىل خدمات 
الجباية املرتبطة بتس�جيل ال�ركات، وخارطة توزيع 
الس�ايلوات، واألنظمة اإللكرونية ملؤّسس�تي الشهداء، 

والسجناء السياسيني(.

أمانة جملس الوزراء توجه بإعادة هندسة إجراءات تقديم اخلدمات للمواطنني

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكد مدير عام الركة العامة لتجارة الحبوب 
املهندس باس�م نعي�م العكي�ي ان نعمل من 
اجل انص�اف جميع موظفينا وف�ق القانون 

وعلينا ان نعمل بروح القانون. 
وقال خ�الل مقابلته ملجموعة من منتس�بي 
الف�روع واملواق�ع ضم�ن منه�اج املقاب�الت 

االس�بوعي علينا ان نتعامل يف بعض الحاالت 
االنسانية بروح القانون.

واض�اف عندم�ا نلتق�ي بموظف�ي الرك�ة 
نس�عى جاهدين إليج�اد الحل�ول واالنصاف 
وفق كل حالة تعرض امامنا، وحتى تلك التي 
ال نمتل�ك فيها اتخاذ الق�رار نعمل عىل ايجاد 
الح�ل لها من الجه�ة التي يمكن ان تحس�م 
املوضوع.  واطل�ع  العكيي عىل كافة اوليات 

املوظف�ني خالل املقابلة واس�تمع ألصحابها 
و وجه االقس�ام ذات العالق�ة بإيجاد صيغه 
يمك�ن ان تدع�م صاحب الحاج�ة التي طرق 
م�ن اجلها املوظف اب�واب املس�وؤل االول يف 
الرك�ة . الجدي�ر بالذك�ر اىل ان مدي�ر عام 
مقابل�ة  ثالث�اء  ي�وم  كل  يواص�ل  الرك�ة 
منتس�بي الركة ممن انقطعت س�بل ايجاد 

الحلول لهم يف مواقعهم.

مدير عام جتارة احلبوب يلتقي بمجموعه من املوظفني: 
نعمل بروح االنصاف والقانون

ضمن منهاج املقابالت االسبوعية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن مدير الخطوط الجوية العراقية، أمس 
االربع�اء ،عباس عمران الزبيدي عن بوادر 
رف�ع الحظر األورب�ّي ع�ن طائراتنا باتت 
قريبا جداً. وذكر اعالم الخطوط الجوية يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
انه »وبس�بب اجراءات فني�ة منع االتحاد 
االوروبي الناق�ل الوطني العراقي }الطائر 
االخرض{  م�ن الدخول اىل االجواء االوربية 
منذ عام 2015 لوج�ود اخطاء يف مفاصل 
رشك�ة العامة للخط�وط الجوية العراقية 
ادت اىل منع دخول الطائر االخرض االجواء 
األوربي�ة وبع�د سلس�لة اج�راءات ادارية 
وفنية واتم�ام  مروع العق�د مع خرباء 
يف منظم�ة االيات�ا )االتح�اد ال�دويل للنقل 
الجوي( وتصحيح املس�ار بتجاوز نس�بة 
ان »الرك�ة  البي�ان  ٦0٪ ».  واض�اف 
العام�ة الخطوط الجوي�ة العراقية قدمت 
هذا اليوم رس�الة بجهوزية الركة لفتح 

محادثات مع االتحاد االوربي لرفع الحظر 
ع�ن الخطوط الجوي�ة العراقي�ة والتعايف 
مما مرت به من تحديات يف مس�ار عملها 
وس�تضع ه�ذه التفاهمات حس�ما لرفع 
ه�ذا الحظر الذي س�يتيح للطائر االخرض 
الق�ارة  التحلي�ق مج�ددا يف اج�واء  م�ن 
االوربي�ة وباقي دول العالم ». ولفت اىل ان 
»مدير عام الناق�ل الوطني عباس عمران 
الزبي�دي عرب عن تفاؤل�ه بقرب انهاء هذا 
االشكال وزف البرى اىل العراقيني بقرب 
انهاء هذا الحظ�ر واملبارشة بعودة تحليق 
الطائر األخرض يف األجواء األوروبية ورفع 
الحظر املفروض عليه منذ العام  2015 ». 
وأش�ار اىل ان« هذا املل�ف كان من الوليات 
اهتمام�ات وزي�ر النق�ل ن�ارص حس�ني 
الشبي الذي س�عى جاهدا النهائه بارسع 
وقت ممك�ن وتج�اوز مراح�ل صعوباته 
واالق�راب من رفع الحظ�ر األوربي الكي 
واملبارشة باعادة تحليق اسطول الطائرات 

العراقية يف اجواء اوربا«.

مدير اخلطوط اجلوية: بوادر رفع احلظر 
األوريب عن طائراتنا باتت قريبة جدًا

    بغداد / المستقبل العراقي

ش�ددت مديرية امل�رور العام�ة، أمس األربع�اء، عىل 
رضورة امتالك السائقني إلجازة السوق.

وقال إعالم املرور:«ال تهاون بمس�ألة إجازات السوق 
فمن غ�ري املمكن الس�ماح لقيادة العجل�ة من دونها 
فه�ي ملزمة لجميع املش�مولني به�ا واملديرية املرور 

تتحمل مسؤوليتها قانونيا ورشعاً«. 
وب�ني ان »األعم�ار املش�مولة باإلجازة م�ن 1٦ عاما 
يسمح بقيادة الدراجة النارية ومن 18 عاما فما وفق 
بقيادة الس�يارات الصالون,, وما ف�وق هذه االعمار 

يكون ملركبات الحمل«. 
وأوض�ح ان�ه »وبخ�الف عدم إمت�الك إجازة الس�وق 
فهناك مخالفة قانونية ويحاسب عليها ضمن قانون 

املرور رقم 8 لسنة 2019«. 
وكان�ت مديري�ة امل�رور العامة، دعت أم�س أصحاب 
املركب�ات مم�ن ليس لديهم إج�ازات س�وق او الذين 
لي�س لديهم نافذة بالتوجه ملواقع التس�جيل يف بغداد 

واملحافظات لغرص الحصول عليها او تجديدها. 

املرور تعلن »عدم 
التهاون« يف إجازة السوق: 

هذه األعامر املشمولة

    بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث وزير الصناع�ة واملعادن منه�ل عزيز الخب�از مع معاون 
محافظ البرصة معني الحس�ن تطوير املعامل والركات التابعة 

للوزارة يف املحافظة .
وقال الحس�ن ان�ه التقى وزي�ر الصناعة واملعادن خ�الل زيارته 
الب�رصة وناق�ش معه اس�تعداد الحكوم�ة املحلية دع�م الوزارة 
لتطوي�ر املعامل والركات التابعة له�ا يف املحافظة لرفد املنتوج 

املحي ويكون منافسا حقيقيا .
واض�اف ان الوزير اكد عىل اس�تعداد ال�وزارة لتخصيص األموال 
ضم�ن موازن�ة 2022 لتأهي�ل معام�ل البروكميياوي�ات وورق 

البرصة وميسان.
كان وزير الصناعة واملع�ادن وصل اىل البرصة اليوم لالطالع عىل 
س�ري االعمال بعدد من الركات واملشاريع التابعة للوزارة والتي 

بدأها اىل معمل ورق البرصة.

وزير الصناعة يعلن استعداد لتأهيل معامل 
البرتوكميياويات وورق البرصة وميسان

كشفت عن ختصيص األموال ضمن موازنة 2022

    بغداد / المستقبل العراقي

سجلت وزارة النقل - الركة العامة ملوانئ العراق، أمس األربعاء، 
دخول تس�ع ناقالت نفطية، رست عند ميناء خور الزبري النفطي 

التخصيص.
وقال مدير ع�ام املوانئ الدكتور املهن�دس فرحان الفرطويس ان 
ميناء خور الزبري يش�هد حركة تجاري�ة بحرية دؤوبة من خالل 

استقبال ناقالت النفط،
وأشار اىل توجيهات وزير النقل الكابتن نارص حسني بندر الشبي 
بتذلي�ل العقب�ات التي تواجه عمليات اإلرس�اء وإالقالع للس�فن 

والناقالت وفق معايري املالحة  الدولية.
واضاف املدير العام ان امليناء استقبل تسع ناقالت نفطية محملة 
بزي�ت الوقود وزيت الغ�از والبانزي�ن  وجرت عملي�ات التفريغ 
والش�حن واالرساء واالقالع بالتعاون والتنس�يق بني ادارة امليناء 

وعمليات املالحة البحرية .

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت هيئة املنافذ الحدوية، أمس األربع�اء، آلية منح املوافقات 
الس�ترياد امل�واد الكيميائية وطريق�ة نقلها اىل الجهة املس�تفيدة.

وق�ال رئيس هيئة املنافذ الحدودية الل�واء عمر الوائي، أن »عملية 
اس�ترياد امل�واد الكيميائي�ة والبايولوجي�ة، فضال عن امل�واد ذات 
االس�تخدام املزدوج تتم بموجب طلبات تق�دم من قبل القطاعني 
العام والخاص«.وأض�اف، أنه »بعد موافقة الجه�ات االمنية ذات 
العالقة يتم إصدار إجازة االسترياد مقرونة بتلك املوافقات«، مبيناً، 
أنه »عند دخولها املنفذ الحدودي يتم الكشف عليها من قبل اللجان 
الفني�ة املتواج�دة ويتم تدقي�ق وثائق املعاملة م�ن قبلها«.وتابع، 
»بعد تخليص املواد جمركياً يتم تس�يريها تحت حراس�ة جمركية 

للجهة املستفيدة وتحت إرشاف الجهات األمنية ذات العالقة«.

النقل تسجل حركة ملحوظة يف رسو الناقالت 
النفطية عند ارصفة ميناء خور الزبري 

املنافذ احلدودية توضح آلية منح 
املوافقات السترياد املواد الكيميائية

    بغداد/ المستقبل العراقي

وجهت وزارة الزراعة بمنع أسترياد محصول الطماطم لوفرتها محلياً.وذكر املكتب اإلعالمي 
للوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، أنه »استنادا اىل الصالحيات املخولة وزير 
الزراع�ة بمنع وفتح االس�ترياد يف ضوء وفرة وش�حة املنتج الزراعي املح�ي ووفقا ملا جاء يف 
كتاب مجلس الوزراء /لجنة الش�ؤون االقتصادية املرقم 299 يف 2 / 10/ 2018 والذي نص 
عىل منع دخول الس�لع املش�مولة باملنع وفق الروزنامة الزراعية ،حصلت املوافقة عىل  منع 
اس�ترياد محصول الطماطم ومن جمبع املنافذ الحدودي�ة واعتبارا 2021/11/10”.وأضاف 
أن »ذلك جاء يف ترصيح للناطق الرسمي للوزارة حميد النايف والذي اكد فيه بأن عملية املنع 
جاءت لب�دء انتاج محصول الطماط�م يف اغلب املحافظات العراقي�ة ووفرته محليا«.وبينت 
الوزارة، بحس�ب البيان »إن سياس�تها هي حماية املنتج املحي من جانب وحماية املستهلك 
من جانب اخر ومن خالل تطبيق الروزنامة الزراعية، فضال عن البيانات الواردة من مديريات 
الزراعة والتي تبني مدى وفرة اوشحة املنتج الزراعي املحي«.ودعت، وفق البيان »هيئة املنافذ 
الحدودية وكافة االجهزة االمنية اىل تنفيذ هذا القرار من اجل حماية املنتج الزراعي املحي«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

ب�ارشت مديري�ة املوارد املائية يف ميس�ان، 
أمس األربعاء، بحملة لرفع التجاوزات عىل 
املياه يف املحافظة.وقال مدير املوارد املائية 
يف ميس�ان عي فال�ح إن »املديرية بارشت 
وباالش�راك مع مديرية رشط�ة املحافظة 
بحمل�ة لرف�ع التج�اوزات ع�ىل الحصص 
املائي�ة يف قض�اء عي الغرب�ي وناحية عي 
الرق�ي، ش�مال املحافظ�ة ».وأضاف أن 

»ه�ذه الحم�الت تأت�ي لضم�ان وص�ول 
الحصة املائية كاملة لكل املس�تفيدين من 
نه�ر دجل�ة ومحط�ات الضخ حت�ى مرور 
أزم�ة املياه الت�ي تعاني منه�ا املحافظات 
الجنوبية«. وتابع فالح، أن »مالكات املوارد 
املائية ستواصل مع األجهزة األمنية متابعة 
مج�رى النهر ملنع حدوث أي تجاوز عليه«، 
الرط�ة س�تتخذ  »مديري�ة  أن  اىل  الفت�ًا 
اإلج�راءات الالزمة بحق املخالفني وكل من 

يحاول التجاوز عىل حقوق اآلخرين ».

وزارة الزراعة تعود ملنع استرياد 
الطامطم: متوفر حمليًا

املوارد املائية تبارش بحملة لرفع 
التجاوزات يف ميسان

الربيد العراقي يربم عقدًا مع البنك 
املركزي لنقل املراسالت الربيدية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الركة العام�ة للربيد والتوف�ري، أمس األربع�اء، ابرامها عقد مع 
البن�ك املركزي العراقي لنقل املراس�الت الربيدية.وذكر بيان للركة تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه أنه »استنادا إىل قانون الربيد العراقي رقم) 
97( لس�نة 1973 ، وبعد أن تم تهيئة جميع متطلبات ومستلزمات تقديم 
الخدمات الربيدية باس�تخدام وس�ائل التكنولوجيا املتط�ورة ووفق رؤية 
الحداث�ة، أبرم�ت اإلدارة الجديدة للربي�د العراقي عقدا م�ع البنك املركزي 

العراق�ي لنقل الربيد الرس�مي 
ويش�مل  بالبن�ك  الخ�اص 
الرس�مية  والكت�ب  )الرس�ائل 
والطرود الربيدية( داخل العراق 
) الربيد املحي( ومن واىل العراق 
) الربيد الدويل(« . يذكر ان الربيد 
العراق�ي ق�ام مؤخ�را باب�رام 
عددا م�ن التعاقدات مع جهات 
حكومية مختلف�ة لغرض نقل 
الربيد وتقديم الخدمات الربيدية 
ضمن اطار التعاون والتنس�يق 
الدولة  املشرك بني مؤسس�ات 
لتقديم افضل الخدمات لجميع 

رشائح وقطاعات املجتمع.

الرتبية تتخذ مجلة قرارات: إلغاء نظام »الكورسات« للصفوف 
غري املنتهية وإعادة »االنتساب«

    بغداد/ المستقبل العراقي

عقدت هيئة الرأي يف وزارة الربية اجتماعها 
الدوري، أمس األربعاء، لبحث آخر مستجدات 
العلمية التعليمي�ة والربوية بحضور وكالء 
الوزارة ، من اجل الوقوف عىل اهم املش�اكل 
الت�ي ُتعيق حركة تق�دم التعليم والعمل عىل 

تذليلها .
وذك�ر بيان أصدرُه املكت�ب اإلعالمي وتلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن االجتماع 
ال�ذي ترأس�ُه وزي�ر الربي�ة األس�تاذ ع�ي 
حميد الدليمي ناقش موض�وع ، إعادة فتح 

الحواني�ت املدرس�ية وفقاً لضواب�ط وآليات 
وزارة الصح�ة حفاظاً ع�ىل الصحة العامة ، 
واكد املجتمعون عىل رضورة استنفار جهاز 
االرشاف الربوي واالختصايص إلنجاح العام 
ال�درايس وتكثيف الزي�ارات امليدانية ملتابعة 
عمل وتس�وية املعلمني واملدرس�ني ، وتقييم 
ادائهم بشكل حقيقي ودقيق وكذلك الوقوف 
عىل آلية توزيع الكتب املنهجية لضمان سري 
العملية التعليمية بوترية ايجابية وانسيابية 

عالية .    
ع�ىل  التصوي�ت  االجتم�اع  تمخ�ض  كم�ا 
إع�ادة العم�ل بنظ�ام »االنتس�اب« ع�ىل ان 

تق�وم املديرية الع�ام للتعليم الع�ام واألهي 
واالجنب�ي باصدار التعليم�ات الخاصة بهذا 
الق�رار ، فض�اًل عن ذل�ك تطبيق ق�رار الغاء 
نظام الكورسات والعودة اىل النظام الفصي 
للصف�وف غري املنتهية يف املرحل�ة الثانوية ، 
ابت�داء من العام ال�درايس الق�ادم  2022 – 
2023 ، بالتزام�ن مع الغاء فرعي )االحيائي 

والتطبيقي( .
ويف الخت�ام ش�دد وزي�ر الربي�ة ان تقيي�م 
العملية الربوية واصدار التعليمات املتعلقة 
بال�دوام امل�دريس هي م�ن صالحي�ة وزارة 

الربية حرصاً .



www.almustakbalpaper.net العدد )2487( الخميس  11  تشرين الثاني  2021 اعالنات4

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثالثة

اعالن
  تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اج�راء املزايدة العلنية  اليجار العقارات  
املبينة تفاصيلها ادناه العائدة اىل بلدية )القادس�ية( وفقا الح�كام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لس�نة 2013 فع�ى من يرغب االش�راك باملزاي�دة مراجعة بلدية القادس�ية  خالل ف�رة  )30( يوم 
مستصحبني معهم التامينات القانونية من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري 
املزاي�دة يف البلدية املذكورة الس�اعة 11 صباحا من صباح التايل النتهاء  م�دة النرش  وعند مصادفة يوم 
املزايدة عطلة رس�مية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرس�مي ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة 
كاف�ة املصاري�ف واجور االعالن يف الصحف الرس�مية  وتك�ون مدة كرس القرار خمس�ة ايام من تاريخ 

اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله  مع صورة هوية االحوال املدنية  وشهادة الجنسية العراقية 

وبطاقة السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعى املستأجر تسديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل 
)30( ي�وم من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفق�ا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعترب 

ناكال بالتزاماته
3 � يحق للبلدية فس�خ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة 

دون الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم 
4 �  ال يجوز اس�تخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املش�يدات اىل البلدية بعد انتهاء 

العقد
5 �  تك�ون امان�ات دخول املزايدة الش�اغلني للعقار )50%( م�ن القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب الس�يد 

املحافظ  املرقم )30( يف 2016/1/3  
6 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وخماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

جلنة بيع واجيار اموال الدولة 
اعالن للمرة االوىل

تعلن رشكة مصايف الجنوب )رشكة عامة( عن اجراء املزايدة العلنية للمرة االوىل لبيع الس�يارات 
وااللي�ات املبين�ه اوصافه�ا ازاء كل منها والعائدة لهذه الرشكة وحس�ب التفاصي�ل املدرجه  يف 

الجدول ادناه .
 فعى الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية  الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف البرصة / الشعيبة 
يف تمام الساعة )9( التاسعة من يوم االثنني املوافق 2021/11/15 مستصحبني معهم التامينات 
القانونية املؤرشة ازاء كل س�يارة وكذلك جلب هوية االح�وال املدنية او البطاقة املوحدة وبطاقة 
الس�كن مع براءة ذمة صادرة من الهيأة العامة للرضائب ضمن منطقة س�كناهم ويتحمل من 

ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن والداللية 
*مالحظة : اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو يوم اجراء املزايدة  

املرفقات / جدول بالسيارات واالليات 
جدول تفاصيل السيارات واالليات :

املديرية العامة للرتبية يف حمافظة املثنى 
مزايدة رقم )1( لسنة 2021

اعالن ...
)اجيار كافترييا ديوان تربية املثنى(

اس�تنادا اىل قان�ون بي�ع وايجار ام�وال الدولة رق�م) 21 لس�نة 2013( املعدل 
تعل�ن املديرية العامة للربية يف محافظ�ة املثنى عن اجراء مزايدة علنية لتأجري 
كافترييا ديوان املديرية فعى الراغبني االشراك باملزايدة مراجعة قسم الحسابات 
لدف�ع التأمين�ات والبالغ�ة ) 20 % ( من القيمة املقدرة لاليجار الس�نوي البالغ 

)1500000(
وس�وف تجري املزايدة يف موقع ديوان املديرية يف الساعة العارشة من يوم االحد 

 2021 / 12 / 12
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن ويضاف اليها اجور املناداة 

واملصاريف االخرى بنسبة ) 2 % ( من مبلغ االحالة . 
�� املوقع واملساحة واملواصفات : تقع داخل املديرية , ومساحتها )33( م2

وعى املتقدم للمزايدة تقديم املستمسكات التالية : 
�� طلب االشراك باملزايدة العلنية بعد موافقة املدير العام . 

�� كتاب براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب . 
�� وصل رسمي بالتأمينات املدفوعة 

� استحصال عى اجازة صحية والزامهم بتعهد خطي بنظافة الكافترييا والعمل 
بإجراءات السالمة الصحية.  

� عى املستأجر حرص اسماء وعناوين العاملني معه يف الكافترييا 
� يش�رط اىل املش�رك يف املزاي�دة ان يك�ون عراقيا ومن ذوي االخالق الحس�نة 
وغري محكوم علية بجناية او جنحة مخلة بالرشف . بعد ان يقدم املستمسكات 

الثبوتية. 
� تأييد من املجلس البلدي عى ان يكون من سكنة املحافظة وذو سرية حسنة 

� اليج�وز العضاء اللجن�ة التقديرية ولجنة االيج�ار وألزواجهم واقاربهم حتى 
الدرجة الرابعة الدخول يف املزايدة

مجلس القضاء االعى
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدين 

االتحادية
دار القضاء يف الدجيل
محكمة بداءة الدجيل

العدد/201/ب/2021
التاريخ/2021/11/10

اعالن
تبيع محكمة بداءة الدجيل باملزايدة العلنية 
العق�ار املرقم )326/19٧( مقاطعة 9 تل 
مس�كني واملزال ش�يوعه بيعا فعى من له 
الرغب�ة بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خ�الل )30( ي�وم م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
القانوني�ة  التامين�ات  مس�تصحبا مع�ه 
بنس�بة 10% من البدل وش�هادة الجنسية 
العراقية علما ان الداللية عى املشري واذا 
صادف اليوم االخري لخت�ام املزايدة عطلة 
رس�مية تؤج�ل املزاي�دة للس�اعة الثانية 

عرشة ظهرا من اليوم الذي يليه .
القايض

جاسم محمد داود
االوصاف

-رقم العقار وموقعه/ )326/19٧( 9 تل 
مسكني -الدجيل

-جنس العقار /ملك رصف
-الشاغل/ اليوجد

-القيمة التقديرية/ )152,000,000 مائة 
واثنان وخمسون مليون دينار

-مساحته/ )241( م2
-علما ان موعد املزايدة يوم ).      ( املوافق 
/ / الساعة الثانية عرش ظهرا واذا صادف 
عطلة رس�مية س�وف تتم املزايدة يف اليوم 

الذي ييل العطلة.
����������������������������������

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) ع�يل صال�ح ش�يحان (  
الدعوى لتبديل ) اللقب ( وجعله ) الرشيف 
الحس�ني ( بدال من ) الزوبعي ( فمن لديه 
ح�ق االع�راض عى ذل�ك مراجع�ة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش 
يوم�ا وفق امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب

جلنة بيع واجيار اموال الدولة 
اعالن للمرة االوىل

تعلن رشك�ة مصايف الجنوب )رشكة عامة( ع�ن اجراء املزايدة 
العلنية للمرة االوىل لبيع )حديد س�كراب( بكمية تقدر )2500( 

الفان وخمسمائة طن قابلة للزيادة والنقصان 
فع�ى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلني�ة  الحضور اىل مقر 
الرشكة الكائن يف محافظة البرصة / الشعيبة يف تمام الساعة )9( 
صباحا  من يوم الخميس املوافق 2021/11/18 مس�تصحبني 
معه�م التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة )3٧,500,000( س�بعة 
وثالث�ون مليون وخمس�مائة الف دينار  وكذل�ك احضار هوية 
االح�وال املدني�ة او البطاقة املوحدة وبطاقة الس�كن مع براءة 
ذمة صادرة من الهيأة العامة للرضائب ضمن منطقة س�كناه 
ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور والداللية واالعالن وعى 
الراغبني باالش�راك باملزايدة اجراء الكشف املوقعي عى الحديد 

السكراب لتحديد املواد املشمولة باملزايدة من غريها 
*مالحظ�ة : اذا صادف يوم املزايدة عطلة رس�مية يكون اليوم 

التايل هو يوم اجراء املزايدة

مبلغ التامينات نوع االلية وتفاصيلها ت
)200,000( مائتان الف دينار   باص نوع مرسيدس )42( راكب موديل 2009 /ابيض 1
)300,000( ثالثمائة الف دينار  1982(GMC) سيارة موديل 2
)50,000( خمسون الف دينار  سيارة نيسان بيك اب دبل قمارة موديل 2002 3

)250,000( مائتان وخمسون الف دينار  سيارة تويوتا / كرونا موديل 1989  4
)200,000( مائتان الف دينار   سيارة حوضية / فاو موديل 2002 5

)150,000( مائة وخمسون الف دينار  سيارة مرسيدس )42( راكب موديل 2009 6
)50,000( خمسون الف دينار  سيارة نيسان دبل قمارة موديل 2002 7
)50,000( خمسون الف دينار  سيارة هونداي ستيشن موديل 2000 8
)200,000( مائتان الف دينار   باص سكانيا موديل 2006 9
)200,000( مائتان الف دينار   باص سكانيا موديل 2006 10
)200,000( مائتان الف دينار   باص سكانيا موديل 2007 11
)200,000( مائتان الف دينار   باص سكانيا موديل 2007 12

)150,000( مائة وخمسون الف دينار  باص مرسيدس موديل 2009 13
)150,000( مائة وخمسون الف دينار  باص مرسيدس موديل 2009 14

)250,000( مائتان وخمسون الف دينار  سيارة موسو موديل 1998 15
)200,000( مائتان الف دينار   باص بلوبيرد )42( راكب موديل 2005 16
)200,000( مائتان الف دينار   باص بلوبيرد )42( راكب موديل 2005 17
)200,000( مائتان الف دينار   باص بلوبيرد )42( راكب موديل 2005 18
)200,000( مائتان الف دينار   باص بلوبيرد )42( راكب موديل 2005 19
)200,000( مائتان الف دينار   باص بلوبيرد )42( راكب موديل 2005 20
)200,000( مائتان الف دينار   باص بلوبيرد )42( راكب موديل 2005 21
)200,000( مائتان الف دينار   باص بلوبيرد )42( راكب موديل 2005 22
)200,000( مائتان الف دينار   باص سكانيا موديل 2007 23
)200,000( مائتان الف دينار   باص سكانيا موديل 2007 24

)150,000( مائة وخمسون الف دينار  باص مرسيدس موديل 2009 25
)150,000( مائة وخمسون الف دينار  باص مرسيدس موديل 2009 26
)150,000( مائة وخمسون الف دينار  باص مرسيدس موديل 2009 27

المالحظات مدة 
االيجار رقم الملك نوع الملك  ت

سنة واحدة 13-10-8-7 كشك مقابل البريد  1

سنة واحدة 109-108-107-104-88-78-83-82 كشك قرب مدرسة 
يافا  2

سنة واحدة 97-90-37-27 كشك قرب محطة 
الوقود  3

سنة واحدة 94-93-92-91 كشك قرب المركز 
الصحي  4

سنة واحدة 99-98 كشك حي الغدير 5

سنة واحدة 78-77-61-52-51-60 كشك قرب المستشفى  6

سنة واحدة -98-97-96-95-94-43-42-37-32
2-105-104-103-102-101-100-99 حانوت شارع السوق 7

سنة واحدة 23-20-106-105-112-111 كشك خلف ومقابل 
البريد  8

سنة واحدة 124-122-121 مشتل 9

54-14-56 حانوت السوق 
العصري 10

العدد : 59
التاريخ 2021/11/1

املدير العام
لرشكة مصايف اجلنوب 

حسام حسني ويل

العدد : 81
التاريخ 2021/10/25

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي 

مدير ناحية القادسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة

العدد : 60
التاريخ 2021/11/3

مدير عام رشكة مصايف اجلنوب 
حسام حسني ويل
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ديوان حمافظة واسط

قسم العقود
إعالن للمرة االوىل

مناقصة عامة رقم ) 2021/14/143(
اسم املناقصة )انشاء ملعب سعة 5000 متفرج يف قضاء احلي (

ضمن املنهاج االستثماري وفقا لوثيقة تنفيذ عقود األشغال الكبرية وفقا للتبويب)23-4-9-4-1-55-2(
1. يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة  لتقديم عطاءاتهم لعمل )انشاء ملعب سعة 5000 

متفرج يف قضاء الحي ( وبكلفة تخمينية) 10,195,728,500 ( دينار عراقي وبمدة أنجاز )720( يوم من تأريخ املبارشة. 
2.  إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح , العدالة , املستقبل ) .

3.  فعىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني ذات التصنيف ) ثالثة انش�ائي( نافذة والرشكات العامة 
وكذلك الرشكات العربية واألجنبية املتخصصة يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ب��� ) ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود ( خالل ) 

أوقات الدوام الرسمي ( وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات.
4.   متطلبات التأهيل الفنية واملالية املطلوبة : خربة عامة )تقديم عمل واحد منجز خالل مدة ال تتجاوز 3 سنوات قبل املوعد النهائي لغلق املناقصة ( 
-  خربة تخصصية بمبلغ )7,137,009,950(دينار ومعدل اإليراد السنوي :) 5,168,667,920( دينار والسيولة املالية املطلوبة)1,274,466,062( 

دينار باإلضافة إىل املعايري املحددة يف الجزء الثالث )معايري التقييم والتأهيل( من الوثيقة والتي يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد فيها .
5. يتم تقديم تعد خطي بعدم وجود عقود مربمة مع الرشكة من أي جهة تعاقدية حكومية تم االخفاق يف تنفيذ التزاماتها وادى اىل س�حب العمل 
او تلكأ فيها وعدم وجود مشاريع مختلف عليها ومعروضة امام القضاء للنظر بها ولم تحسم بعد يف كافة املؤسسات الحكومية سواء يف املحافظة 

او خارجها .
6. ع�ىل  مق�دم العطاء تقديم عدد املش�اريع التي بعهدته و الغري منجزة  ونس�ب انجازها وللجنة التحليل اس�تبعاد العط�اء متى ما رأت بان عدد 

املشاريع التي بعهدة الرشكة تجعلها غري قادرة فنيا وماليا عىل تنفيذ هذا املرشوع .
7. عىل الرشكات تقديم ماهوا مطلوب يف ورقة بيانات العطاء احد اقسام الوثيقة القياسية .

8. املتطلبات القانونية :-
أوال – األهلية / وتشمل جنسية مقدم العطاء ، أن ال تكون وكاالت تابعة لصاحب العمل عدم إقصاء مقدم العطاء مؤقتا )معلقة أنشطته الجديدة ، 
مدرج  يف القائمة السوداء أو مدرج يف قائمة الرشكات املتلكئة بقرار صادر عن الجهة املعنية يف وزارة التخطيط عن املشاركة يف عمليات التعاقدات 
العام�ة أو اس�تنادا إىل ق�رار صادر من قب�ل األمم املتحدة / مجلس االمن للمش�اركة يف املناقصات ,  ال يوجد تض�ارب يف املصالح،الرشكات العامة 

الحكومية واململوكة للدولة أن تثبت إنها مستقلة قانونيا وماليا وإنها تعمل وفق القانون  التجاري وقانون الرشكات العامة.
ثانيا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات املقاولة واملقاولني العراقيني تقديم شهادة تاسيس الرشكة وعقد التأسيس.

ثالثا -عىل مقدمي العطاءات من الرشكات العربية واألجنبية )واملسجلة( يف وزارة التجارة/دائرة تسجيل الرشكات تقديم شهادة تأسيس  الرشكة 
ويف حالة كونها غري مسجلة يف العراق تقديم ما يثبت تسجيلها يف وزارة الخارجية لبلد الرشكة ومصدقة من السفارة  العراقية أو امللحقية التجارية 

العراقية يف ذلك البلد.
رابع�ا – كتاب عدم املمانعة من االش�راك يف املناقصة ) نس�خة أصلية + نس�خة مصورة ( نافذ وصادرة من الهيئة العام�ة للرضائب  معنونه  إىل 

محافظة واسط / قسم العقود.
خامسا – وصل رشاء املناقصة ) نسخة أصلية + نسخة مصورة ( .

9. بإم�كان مقدم�ي العط�اء املهتم�ني رشاء وثائق املناقصة اعتب�ارا من أخر نرش لإلعالن بع�د تقديم طلب تحريري إىل ( ديوان محافظة واس�ط 
/  س�كرتري لجن�ة فتح العطاءات ( لغاية 25/ 2021/11  الس�اعة 12 ظهرا وه�و )تاريخ غلق املناقصة(  وبعد دفع قيم�ة البيع للوثائق البالغة 
)250000( مائت�ان وخمس�ون أل�ف دينار غري قابلة للرد, علما بان العطاءات املتأخرة  بس�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدمي 
العط�اءات او ممثليه�م الراغب�ني بالحض�ور يف العنوان التايل ) واس�ط / الكوت / ش�ارع املحافظ�ة / ديوان محافظة واس�ط / قاعة لجنة فتح 

العطاءات ( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) الخميس ( املصادف 25/ 2021/11.
10. كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضمان للعط�اء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( وبمبل�غ )102,000,000( مائة اثنان 
مليون دينار عراقي (  معنون إىل محافظة واسط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املشاريع االستثمارية( ويتضمن اإلشارة السم ورقم املناقصة 
ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف محافظة واسط ويحمل عنوان الربيد االلكروني للمرصف الصادر منه نافذة ملدة ال تقل عن )120( مائة 
وعرشون يوما اعتبارا من تاريخ غلق املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باس�م مقدم العطاء أو)أي من املس�اهمني يف الرشكة أو الرشكات 
املشاركة بموجب عقد مشاركة ( ويجب ان ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكرونية ويستبعد العطاء يف حال كون خطاب الضمان 

غري داخل يف املنصة االلكرونية .
11. إن مدة نفاذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غلق املناقصة وان تقديم العطاء يجب أن يكون من قبل املدير املفوض للرشكة او بصيغة 
تفويض  وكالة صادرة ومصدقة من كاتب العدل  أو بصيغة ش�هادة تس�جيل الرشكة )ش�هادة تأس�يس الرشكة التي تظهر حق التوقيع عليها (  
كرشط أسايس لتقديم العطاء والتوقيع عىل جميع صفحات مستندات املناقصة ويقدم العطاء داخل ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم 

املناقصة.
12. عىل مقدم العطاء تقديم الحس�ابات الختامية الرابحة ألخر س�نتني املتتاليتني والتي تس�بق موعد اإلعالن عن املناقصة مصدقة ومدققة من 
قبل محاس�ب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتالك الرشكة الحس�ابات الختامية ألخر سنتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني 

والتي تسبق عام 2014 .
13. إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .

14. يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه )وثيقة تنفيذ عقود األش�غال الكبرية( بكافة أقس�امها فأنه س�يتم استبعاد عطاءه مما يقتيض  
مراعاة  ذلك عند التقديم   .

15. عىل مقدم العطاء ملئ االستمارات الخاصة بالقسم الرابع من الوثيقة وتقديم ما يثبت املعلومات التي تم تدوينها من قبله وتقديمها يف العطاء 
مع كامل الوثيقة وتكون مختومة وموقعة من قبله عىل جميع صفحاتها .

16. ال يرتب اي اثر تعاقدي عىل االعالن اعاله وتلغى يف حالة عدم اس�تكمال املتطلبات وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض او فوات ربح او 
خسارة نتيجة ذلك . 

17. يف حالة تقديم احد الرشكاء ألي من املعايري املطلوبة وتم استيفاءها من قبله فيتم قبول العطاء املشرك دون النظر اىل الرشيك االخر استنادا 
اىل كتاب وزارة التخطيط /دائرة العقود الحكومية العامة /قسم االستشارات والتدريب ذي العدد 24537/7/4 .

18. يتم تنفيذ املرشوع وفقا للكشوفات الفنية واملخططات بجميع ما ورد فيها من متطلبات ورشوط ومواصفات .
19. لجهة التعاقد الغاء اجراءات االعالن يف اي وقت وليس ملقدمي العطاءات املطالبة باي تعويض .

20. إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .
21. يتحمل من ترسو عليه املناقصة أجور النرش واإلعالن ألخر إعالن عن املناقصة .

مع التقدير

وزارة النفط
رشكة توزيع املنتجات النفطية 

هيئة توزيع الفرات االوسط
فرع الديوانية

اىل / جميع الرشكات واملقاولني واملصنفني من ذوي الخربة واالختصاص لغاية الدرجة )الخامسة انشائية( 
م / اعالن مناقصة رقم )2021/6( )تطوير محطة تعبئة وقود الكوفة القديمة الحكومية (  

1 � يرس رشكة توزيع املنتجات النفطية /هياة توزيع الفرات االوسط / فرع النجف االرشف  دعوة مقدمي 
العط�اءات املؤهلني وذوي الخ�ربة  لتقديم عطاءاتهم ملناقصة  )تطوير محطة تعبئ�ة وقود الكوفة القديمة 
الحكومية( وبكلفة تخمينية مقدارها )1,247,398,750( مليار ومائتان وسبعة واربعون  مليون وثالثمائة 

وثمانية وتسعون الف وسبعمائة وخمسون دينار من رصيد )ح/112 مباني وانشاءات ( لسنة 2021 
2 � ان وثيق�ة الدعوة لتقديم العطاء للمناقصة العامة له�ذا املرشوع والتي نرشت يف الصحف الوطنية كذلك 
تاري�خ النرشة للموقع االلكرون�ي لوزارة النفط معتمدة وف�ق االلية املعتمدة للمناقص�ات الدولية العامة 

والتي تتيح ملقدمي العطاءات االشراك فيها وكما محدد بالوثيقة القياسية للمرشوع اعاله 
3 � ع�ىل مقدم�ي العطاءات املؤهلني والراغب�ني يف الحصول عىل معلومات اضافي�ة االتصال ) رشكة توزيع 
املنتجات النفطية / هيئة توزيع الفرات االوس�ط/ فرع النج�ف االرشف / محافظة النجف االرشف / خلف 
مديرية الربية (  وعىل الربيد االلكروني )najaf.oilbranch@yahoo.com( من الساعة الثامنة صباحا ولغاية 

الساعة الثانية ظهرا وكما موضح بالتعليمات ملقدمي العطاءات :
4  �بأمكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء باللغة العربية بعد  تقديم طلب تحريري اىل العنوان 
املح�دد اع�اله  وبعد دفع مبلغ مقداره 500,000 خمس�مائة الف دينار ويتم تس�ليم الوثائق )باليد( عىل ان 

يكون رأسمال الرشكة ال يقل عن )1000,000,000( مليار دينار عراقي 
5 � ع�ىل اصح�اب العطاءات ارفاق الوثائق التالية ) عقد تاس�يس الرشكة � ش�هادة تاس�يس � وصل رشاء 
العطاء )نس�خة اصلية ( � كتاب حجب البطاقة التموينية � ش�هادة ممارسة مهنة � كتاب عدم ممانعة من 
الدخ�ول يف املناقص�ة من الهيئ�ة العامة للرضائب � هوية رضيبية � كتاب س�المة موقف من دائرة الضمان 

االجتماعي للعامل � تاييد توفر السيولة املالية ( عىل ان يتم ذكر العنوان الكامل ملوقع الرشكة املتقدمة 
6  �يتم تس�ليم العطاءات اىل العنوان التايل )رشكة توزيع املنتجات النفطية / هياة توزيع الفرات االوس�ط / 
لجنة فتح العطاءات ( قبل تاريخ غلق املناقصة الس�اعة الثانية عرش ظهرا بتاريخ 2021/12/26 املصادف 
يوم االحد وال يس�مح التقديم  بالربيد االلكروني والعطاءات املتاخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات 
بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور يف العنوان اعاله يف الي�وم التايل من تاريخ غلق 
املناقص�ة وكل العط�اءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء )  بموجب خط�اب ضمان مرصيف او صك مصدق 
م�ن احد  املصارف املعتم�دة لدى البنك املركزي العراق�ي ( وبمبلغ مق�داره 12,474,000 اثنى عرش مليون 
واربعمائة واربعة وس�بعون الف دينار بما يعادل نس�بة )1%( من الكلف التخمينية مقدم المر رشكة توزيع 

املنتجات النفطية / هيأة توزيع الفرات االوسط 
7 � تس�تبعد العطاءات التي لم يتم ادراج املعلومات املطلوبة يف الوثيقة القياس�ية او يف الجزء الرابع واملالحق 
التابعة استنادا اىل الفقرة )1/12( من القسم االول ) تعليمات مقدمي العطاء( وتكون مدة نفاذية العطاءات 

املقدمة )90( يوما

وزارة الشباب والرياضة 
نادي الساموة الريايض 

اعالن 
تعل�ن الهيئة اإلداري�ة لنادي الس�ماوة الريايض عن 
إج�راء مزاي�دة علني�ة اليجار املح�الت التابع�ة لها 
والواقع�ة مقاب�ل الزقورة فع�ىل الراغب�ني باملزايدة 
الحضور يوم السبت 4/ 12/ 2021 الساعة العارشة 
صباحا يف مقر النادي عىل طريق املهدي مستصحبني 

معهم املستمسكات 
1- هوية األحوال املدنية 
2- صك تأمينات مصدق 

3- براءة ذمة رضيبة الدخل

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) خمي�س س�ليم مصلح 
(  الدع�وى لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعل�ه ) 
الرشيف الحس�ني ( بدال من ) الزوبعي ( 
فمن لديه حق االعراض عىل ذلك مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�رش يوما وف�ق امل�ادة 22 م�ن قانون 

البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5626/ب2021/4

التاريخ 2021/11/10
اعالن

اىل / املدعى عليها ) نرسين عبد الس�ادة 
يلوي( 

اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 
االسكان التعاونية 

 اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله 
CHF ضدك الذي يطلب فيها

 الحك�م بالزام�ك  واملدع�ى علي�ه االخر 
بتاديت�ك ل�ه بالتكاف�ل والتضام�ن فيما 
بينك�م  مبلغا قدره 2200 $  عن القرض  
امل�ؤرخ 2020/12/16  ونظ�را لثب�وت 
مجهولي�ة محل اقامتكما حس�ب رشح 
املبل�غ القضائي  يف محكمة بداءة الكوت 
واش�عار املختار صفاء كي�وف حاتم  لذا 
تق�رر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموع�د املرافعة 2021/11/17 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف 
تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

اىل ال�رشكاء / مه�دي احم�د محمد عيل 
ش�يماء  و  محس�ن  صبي�ح  ميس�اء  و 
صبيح محس�ن توجب عليك الحضور اىل 
صندوق االس�كان العراقي ف�رع النجف 
وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام 
رشي�ك فاتن عب�اس عيل ع�وده  بالبناء 
ع�ىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة  
86873 /  3 ح�ي العروب�ة  خ�الل مدة 
خمس�ة عرش يوما داخل العراق وش�هر 
خ�ارج الع�راق م�ن تأريخ ن�رش االعالن 
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعراض 

مستقبالً .
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 5751/ب2021/4
التاريخ 2021/11/10

اعالن
اىل / املدع�ى عليهما )س�حر محمد عبد 

ومحمد كاظم فرحان ( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة 

االسكان التعاونية 
 اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اعاله 

ضدك والذي يطلب فيها 
 الحكم بالزامكما بتاديتكما له  بالتكافل 
والتضام�ن بينكما مبلغ�ا قدره 7300 $  
عن القرض  املؤرخ 2020/3/10  ونظرا 
لثبوت مجهولية محل اقامتكما حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي  يف دار القض�اء 
يف الش�عب واش�عار قائمقامي�ة قض�اء 
الشعب مختار مهند جواد حميد  لذا تقرر 
تبليغكم�ا اعالن�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميتني بموع�د املرافعة 2021/11/17 
الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم 
حضوركما او ارس�ال من ين�وب عنكما 
س�وف تج�ري املرافعة بحقكم�ا غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5549/ب2021/4

التاريخ 2021/11/10
اعالن

اىل / املدعى عليه )احمد عباس محسن ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم  
 بتاديت�ك ل�ه  واملدع�ى عليه�م االخري�ن بالتكاف�ل 
والتضام�ن مبلغا مقداره  14000 دوالر امريكي   عن 
ق�رض  م�ؤرخ ي�وم  2020/2/26  ونظ�را ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف محكمة 
بداءة  البرصة  واش�عار املجال�س املحلية يف محافظة 
الب�رصة  لذا تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/11/17 التاس�عة 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
عيل عبد الرضا حسن 

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 4555/ب2021/5
التاريخ 2021/11/10

اعالن
اىل / املدعى عليه )ماجد عبد عبد السادة ( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك الذي 

CHF يطلب فيها
الحك�م بالزام�ك  بتاديتك ل�ه واملدعى علي�ه االخر له 
بالتكاف�ل والتضامن فيما بينكم�ا  مبلغا قدره 1000 
$  ع�ن القرض  امل�ؤرخ 2019/9/19  ونظ�را لثبوت 
مجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  
واش�عار مختار حي الشهداء 2 لعيبي كاظم الحيدري  
ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني 
التاس�عة  الس�اعة  املرافع�ة 2021/11/14  بموع�د 
صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
حسني ابراهيم وايل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 5674/ب2021/5
التاريخ 2021/11/10

اعالن
اىل / املدعى عليه )سالمة خلف هاشم( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضافة لوظيفت�ه الدعوى املرقمة اع�اله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم  
 بتاديت�ك ل�ه  واملدع�ى عليه�م االخري�ن بالتكاف�ل 
والتضام�ن مبلغ�ا مق�داره  625 دوالر امريكي   عن 
ق�رض  م�ؤرخ ي�وم  2019/7/22  ونظ�را ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ يف محكمة 
ب�داءة  النارصية   واش�عار مخت�ار منطقة التضحية 
3 / محم�د عب�د العب�اس حن�ون   ل�ذا تق�رر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 
2021/11/14 التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5671/ب2021/5

التاريخ 2021/11/10
اعالن

اىل / املدعى عليها )مروة محمد جبار( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك والذي 

يطلب فيها الحكم  
 بتاديتك له  واملدعى عليه االخر بالتكافل والتضامن 
مبلغ�ا مق�داره  1200 دوالر امريك�ي   ع�ن قرض  
م�ؤرخ ي�وم  2019/7/30  ونظ�را ملجهولية محل 
اقامت�ك حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ يف محكم�ة 
بداءة  النارصية   واش�عار مختار منطقة الش�هداء  
6 / حس�ن مهلهل حس�ني  ل�ذا تق�رر تبليغك اعالنا 
املرافع�ة  بموع�د  يوميت�ني  محليت�ني  بصحيفت�ني 
2021/11/14 التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
او ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4749/ب2021/5

التاريخ 2021/11/10
اعالن

اىل / املدعى عليه ) محمد جبار كريم ( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك الذي 

CHF يطلب فيها
الحكم بالزام�ك بتاديتك له   واملدعى عليهم االخرين   
بالتكاف�ل والتضامن فيما بينك�م  مبلغا قدره 700 
امل�ؤرخ 2013/10/26  ونظ�را  الق�رض   $  ع�ن 
لثبوت مجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائي  يف محكمة بداءة الديوانية  واشعار مختار 
ح�ي الجمه�وري الرشقي محلة 304 محمد س�عيد 
مه�دي  لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافع�ة 2021/11/18 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ينوب عنك س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  3822

التاريخ 2021/11/8
اىل  / املدعو / عيل ناجي كريم 

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة محم�د ناجي كريم طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة بحق 
املدع�و )عيل ناجي كريم ( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاريخ ن�رش االعالن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد 1822/ ب/ 2021 

التاريخ 4/ 10/ 2021 
إىل املدعى عليهما 

- 1 � زهرة  محمد هويدي 
2 � زينب محمد هويدي 

اعالن
 أق�ام املدعي عب�د الهادي محمد هوي�دي أمام هذه 
املحكم�ة الدعوى املرقم�ة 1822/ ب/ 2021 والتي 
يطل�ب فيها تمليكه الس�هام يف العق�ار املرقم 83/  
قشلة وملجهولية محل إقامتكما حسب رشح القائم 
بالتبلي�غ يف 21/ 6/ 2021 وحس�ب اش�عار املختار 
بتاريخ 21/ 6/ 2021 يف منطقة القشلة عليه تقرر 
تبليغك�م  بواس�طه صحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
رسميتني للحضور يف موعد املرافعة واملوافق الساعة 
التاس�عة من صباح ي�وم 23/ 11/ 2021 ويف حالة 
ع�دم حضورك�م أو من ين�وب عنكم قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض 

رحيم طايش حمزة
�������������������������������������������

 وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ العباسية
العدد / 257/ت/2021 

التاريخ 2021/11/9
اىل / اعالن

تبي�ع مديري�ة تنفيذ العباس�ية  س�هام للمدينة  يف 
يف  الواق�ع  الراب�ط  م54   13/15 تسلس�ل  العق�ار 
ناحية  الحرية العائدة للمدينة ايمان عبد الله علوان 
املحجوز لقاء طلب الدائن ) محس�ن موىس حس�ن( 
البال�غ ) 1,500,000(  ملي�ون وخمس�مائة ال�ف 
دين�ار عراقي  فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديرية خ�الل مدة ثالثني يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
للن�رش الس�اعة الثانية عرش ظهرا يف ه�ذه املديرية 
مس�تصحبا مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة %10 
م�ن القيمة التقديرية للعق�ار بصك معنون اىل هذه 

املديرية وشهادة الجنسية العراقية 
املنفذ العدل 

محمد عبد الحسني عبد الزهرة العيساوي
املواصفات :

الحري�ة / 3/15   / : كوف�ة  � موقع�ه ورقم�ه   1
مقاطعة 54 الرابط

2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية مملوكة للدولة  
3 � ح�دوده  تحدها من الش�مال القطعة 106 ومن 
الجن�وب القطع�ة 107 ومن ال�رشق القطعة 2/15 

ومن الغرب القطعة 46 
4 � اوصافها  : ارض زراعية مش�يد عليها دار سكن 
يف عموم القطعة ويمر فيها الش�ارع العام )ش�ارع 

الحرية ( 
5 � مشتمالته :ارض زراعية خالية من الشواغل   

6 � مساحته : 9/4/775 دونم عموم االرض وحصة 
املدينة مساحتها 556 مر مربع 

7 � الشاغل : اليوجد
8 � الوارد السنوي ال يوجد

9 � القيم�ة املق�درة : حص�ة املدين�ة م�ن القطع�ة 
املرقمة اعاله مقدارها  ثالثة ماليني وثالثمائة وستة 

وثالثون الف دينار عراقي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف  
اعالن

املدعي عليه  / قيس رياض عبد الجبار 
اقام�ت املدعية زينب محيط ه�ادي  الدعوى بالعدد 
7598/ش2021/3 امام هذه املحكمة والتي تطلب 
فيها التفريق للهجر ولعدم االنفاق  وملجهولية محل 
اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار 
منطقة حي الجه�اد / بغداد  قررت املحكمة تبليغك 
بموض�وع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا بواس�طة 
صحيفت�ني محليتني يوميتني وعلي�ك الحضور امام 
هذه املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
2021/11/25 الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
عدم حضورك  او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عبد الرضا عبد نور الجنابي
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح الرميثة
العدد / 312/ج/2021

التاريخ 2021/11/9
اىل املتهم الهارب / حامد عبد الستار شمخي

قرار حكم 
بتاريخ 2021/10/19 ويف الش�كوى املرقمة 312/

ج/2021 اصدرت هذه املحكمة حكما غيابيا بحقك 
بالحبس البس�يط  ملدة س�نة واحدة استنادا الحكام 
املادة 384 من قانون العقوبات يف الش�كوى املقامة 
بحقك من قبل املش�تكية هناء جياد عبد الرضا ولك 
حق االعراض عىل الحكم خالل ثالثة اش�هر تبدا من 
الي�وم الثاني لتاري�خ االعالن والن�رش يف صحيفتني 
محليت�ني يوميتني يوم من تاري�خ االعالن والنرش يف 
لوحة اعالن�ات هذه املحكمة ويف حالة عدم تس�ليم 
نفس�ك اىل مرك�ز الرشط�ة املخت�ص او املحكم�ة 
املختصة يعترب الحك�م الغيابي اعاله بمنزلة الحكم 
الوجاه�ي ال يقبل الطعن في�ه اال بالطرق القانونية 
االخ�رى اس�تنادا الحكام امل�ادة 243/أ م�ن قانون 
اص�ول املحاكم�ات الجزائي�ة رقم 23 لس�نة 1971 

املعدل
القايض

فراس احمد حسني
�������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5037/ب2021/2

التاريخ 2021/11/10
اعالن

اىل / املدعى عليها ) دموع عيل عبد الحسني ( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املف�وض ملؤسس�ة االس�كان 

التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته الدعوى املرقم�ة اعاله ضدك الذي 

CHF يطلب فيها
 الحك�م بالزامك  واملدعى عليه�م االخرين  بتاديتكم 
ل�ه بالتكاف�ل والتضامن فيم�ا بينك�م  مبلغا قدره 
2660 $  ع�ن القرض  امل�ؤرخ 2019/8/27  ونظرا 
لثبوت مجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي  يف محكم�ة ب�داءة الديواني�ة  واش�عار 
مركز رشطة االمام الحس�ني )ع(  ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالنا بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2021/11/16 الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

العدد: 15734
التاريخ: 9/ 11/ 2021

حسني عيل شمخي
مدير هيأة توزيع الفرات االوسط

العدد 306
التاريخ 10/ 11/ 2021

شمخي جبار حممد 
رئيس النادي
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»أوربا«.. فيلم عراقي عن مأساة مهاجري الرشق ينافس عىل جائزة أوسكار

أي عالقة بني الرواية وسيناريو املسلسالت واألفالم

           بغداد / المستقبل العراقي

أعلن العراق ترش�يح الفيل�م الروائي “أوروبا” 
للمخرج حيدر رش�يد لتمثيله يف املنافس�ة عىل 
أوس�كار أفض�ل فيل�م دويل يف ال�دورة الرابعة 

والتسعني للجائزة األشهر سينمائيا يف العالم.
وي�روي الفيل�م ثالثة أيام مأس�اوية من حياة 
الش�اب العراق�ي كمال، الذي يح�اول الوصول 
إىل أوروبا سريا عىل األقدام عرب الحدود الرتكية 
– البلغاري�ة، ويق�ع فريس�ة لرشط�ة الحدود 

والجماعات املناهضة للمهاجرين.
الفيلم إنتاج عراقي – إيطايل – كويتي مشرتك، 
وهو أحد األفالم الروائية الخمسة املدعومة من 
قبل “منحة بغداد لدعم السينما العراقية” لعام 
2021 املقدم�ة م�ن وزارة الثقافة والس�ياحة 

واآلثار العراقية.
وقال�ت ال�وزارة يف بيان لها إن لجنة مس�تقلة 
برئاسة حكمت البيضاني رئيس قسم السينما 
يف كلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد “صوتت 

باإلجماع املطلق لصالح ترشيح الفيلم”.
فيل�م  بإخ�راج  اضطالع�ه  إىل  وباإلضاف�ة 
“أوروب�ا”، فق�د تش�ارك حيدر رش�يد، املولود 

يف فلورنس�ا ع�ام 1985 م�ن أٍب عراقي 
وأُّم إيطالي�ة، يف كتابت�ه ومونتاج�ه مع 
س�ونيا جانيتو، فيم�ا أدى بطولة الفيلم 
املمث�ل الش�اب آدم ع�ي، إىل جانب عدد 
من املمثلني املحرتف�ني من بينهم املمثلة 
البلغارية س�فيتالنا يانتش�يفا واإليطايل 
بي�رتو تشيتش�ريييلّو والتون�ي محمد 
زواوي، وممثلون ه�واة، كان من بينهم 
عدد من الشباب اآلسيوّيني الذين وصلوا 
إىل أوروبا عرب البلق�ان، لذا كانت تجربة 
الفيل�م، بالنس�بة إىل الكثريي�ن منه�م، 

استعادة لذاكرة قاسية.
وما زاد من واقعي�ة الفيلم وصدق األداء 
فيه أنه ُصّوَر بأكمله داخل غابة شاسعة 
وكثيف�ة، ولكنه�ا لم تكن مج�رد موقع 
تصوي�ر، فق�د ع�اش املمثل�ون وفريق 
العمل ب�أرسه يف أماك�ن التصوير وذلك 
يف انغماس نفي وفع�ي كامل يف أجواء 
الوح�دة الت�ي عاش�ها وقاس�اها بط�ل 

الفيلم الشاب “كمال”.
الفيل�م هو الطوي�ل الخام�س للمخرج 
العراق�ي حيدر رش�يد وس�بق عرضه يف 

قسم “نصف شهر املخرجني” بمهرجان 
كان يف فرنسا شهر يوليو املايض.

ويف حديث له حول فيلمه يصفه رش�يد 
بأن�ه “فيلم إثارة وش�حٍذ للوعي، حيث 
ُيربز الحقيقة املروّعة ملا يواجهه مئات 
اآلالف من األش�خاص الذين يسافرون 
ع�رب طري�ق البلق�ان، وما ُيح�دق بهم 
عىل ي�د املهربني الالإنس�انيني والقوات 

الحكومية وغري الحكومية”.
ويضي�ف بأن كّل م�ا يح�دث يف الفيلم 
يستند عىل ما حدث يف الواقع فعالً. وقد 
تعرّفن�ا عليه من خالل مصادرنا أو من 
خالل التعرّف الش�خيص أثناء عمليات 
البحث واالستكش�اف، كما أّننا استندنا 
عىل الكثري م�ن تقارير أب�رز منظمات 
أن الفيل�م، أوالً،  حق�وق اإلنس�ان. إالّ 
وقبل كل يشء قصة إنسانية عن كفاح 
م�ن أجل البقاء عىل قيد الحياة يف رحلة 

البحث عن حياة أفضل“.
ويقر رش�يد ب�أن فكرة الفيل�م بادرته 
حني كان يقرأ حكايات وأخبارا متواترة 
عن تجارب الحياة الواقعية للمهاجرين 

الذي�ن يعربون الح�دود ب�ني تركي�ا وبلغاريا، 
وما يكابدونه من مش�قة ومخاط�ر ومعاملة 
ال إنس�انية مؤمل�ة، وق�رأ عدة تقاري�ر كما زار 
بلغاري�ا، وبدأ يف مناقش�ة القضي�ة مع بعض 
األصدقاء والعائلة والزمالء وحتى مع من مّروا 
بتجرب�ة هجرة مماثلة. وب�دا له ولآلخرين بأن 
هذه القضية الش�ائكة س�تجعل م�ن مفهوم 
الفيلم قويا للغاية، إالّ أّنه كان تحدياً فنياً كبرياً 
م�ن ناحية اإلنتاج، وهذا ما جعل األمر بالطبع 

أكثر إبهاراً بالنسبة إليه كما يقول.
ويقول رش�يد “هذا الفيل�م يعني يل الكثري فقد 
كانت تجربة طويل�ة والفيلم يحمل الكثري من 
املعاني ليس فقط عىل املس�توى السينمائي بل 

أيضا عىل املستوى السيايس”.
ويضيف “الفيل�م مبنّي عىل فكرة االنغماس يف 
القص�ة ويركز عىل الرصاع الذي يعيش�ه بطل 
الفيل�م يف رحلت�ه الفظيعة” ويب�ني أن الوضع 
الكارث�ي رشق أوروبا، ال�ذي يتناوله الفيلم، ال 
ينحرص ع�ىل الح�دود الرتكي�ة – البلغارية بل 
أيضا عىل الحدود األمريكية – املكس�يكية وعىل 
ح�دود اإليطالي�ة – الفرنس�ية، حي�ث الهجرة 

قضية عاملية.

ويتاب�ع املخ�رج “أش�عر أن العال�م وص�ل إىل 
مرحل�ة وعي كب�ري بقضية الهج�رة التي هي 
كارثة إنس�انية ل�م تبدأ اآلن، بل هي اس�تمرار 

ملآيس عمرها عقود من الزمن”.
والهوياتي�ة  االجتماعي�ة  “القضاي�ا  ويق�ول 
متأصل�ة يف أفالم�ي وأعتق�د أن قضية الهجرة 
هي قضية الحارض واملستقبل، ال يمكنني فهم 
فكرة الحدود التي تفصل األرايض والدول، أفهم 
حاجة الدول لحماية أراضيها لكن كلنا برش يف 

النهاية”.
ويرى بأن املؤسسات وحتى الشعوب ال تنظر إىل 
قضية الهجرة من زاوية إنس�انية، نحن نعيش 
يف عرص كثافة الص�ور واملعلومات التي تهطل 
علينا طوال الوقت ما أدى إىل تخديرنا. وهذا ما 

يتخطاه الفيلم يف مشاهده الصادمة.
وم�ن املنتظ�ر إع�الن أكاديمية فن�ون وعلوم 
الس�ينما األمريكي�ة القائم�ة األولي�ة لألف�الم 
املرش�حة يف فئ�ة أفضل فيلم دويل يف ديس�مرب 
2021، ث�م القائمة القص�رية يف فرباير 2022. 
ويقام حفل إعالن وتس�ليم جوائز األوسكار يف 
الس�ابع والعرشي�ن من م�ارس 2022 بمدينة 

لوس أنجلس يف الواليات املتحدة.

           بغداد / المستقبل العراقي

حض�ور الرواي�ة يف الفنني الدرام�ي والس�ينمائي والعالقة 
ب�ني األدب والش�عر والفن�ون التصويرية الجميل�ة محاور 
تناولتها الندوة التي احتضنتها مكتبة األسد الوطنية ضمن 
فعاليات معرض الكتاب الس�وري.الندوة التي حملت عنوان 
“التواصل بني الرواية والفنون” شاركت فيها مجموعة من 
أعالم الكتابة والنقد والفن، حيث بني الناقد س�عد القاس�م 
ال�ذي أدار الن�دوة يف مداخلت�ه أن للف�ن التش�كيي عالق�ة 

وش�يجة باألدب انطالقا من العالقة بني الص�ورة والكلمة، 
موضح�ا كيفية تأثر األدب بالفن�ون وبالعكس يف الثقافات 
العاملي�ة والعربية وتداخل الفن�ون جميعها عرب تاريخ الفن 
كاألساطري السومرية والبابلية واإللياذة واألوديسة وغريها.
وتحدث القاسم عن فنانني شعراء رسموا قصيدة بالكلمات 
بأشكال هندسية أو مربعات كما كتبوا نصا شعريا تشكيليا 
مبني�ا عىل صورة تش�كيلية، مش�ريا إىل املهن�دس املعماري 
س�نان حس�ن الذي يعمل عمارة بالقصيدة فيعطيها شكال 
هرميا وبناء معماريا مبدعا.التغيري يف نقل العمل الروائي إىل 

درام�ي يكون مفيدا عندما يحمل صبغي�ات الرواية ويكون 
امتدادا لها ال دخيال عليها. السيناريست حسن يوسف تحدث 
يف مداخلته عن نقله لرواية “نهاية رجل شجاع” للراحل حنا 
مينه إىل عمل درامي متبعا طريقة خاصة أسماها “االقتباس 
الحر” فعالقت�ه بالنص قامت عىل تحويله إىل أفكار وحركة 
ومش�اعر بصورة تخدم الرواية وتعطين�ا فرصة لتحويلها 
جديا إىل لغة برصي�ة، ألن الرواية هي كيان مقروء ومتخيل 
بينما السيناريو هو مرئي ومسموع ومتحرك.ورأى يوسف 
أن التغي�ري يف نق�ل العم�ل الروائ�ي إىل درامي يك�ون مفيدا 

عندما يحمل صبغيات الرواية ويكون امتدادا لجسم الرواية 
وليس دخيال عليها، مش�ريا إىل أن الس�يناريو كتابة جديدة 
للعم�ل األدبي والحرية مرتوكة للسينارس�ت، أما اإلبقاء أو 
الحذف فيكون حس�ب رضورات العم�ل الدرامي بما يحمله 
م�ن رؤية س�معية وبرصية.الدكتورة مانيا س�ويد تطرقت 
لعالقة الرواية بالس�ينما عرب نموذجني لفيلمني األول رواية 
البؤس�اء لفيكتور هيغو التي تح�ول إىل فيلم عرشات املرات 
معتربة أن النسخة األبرز يف هذا الصدد كانت فيلما أنتج عام 
2012 ألنه حم�ل نكهة خاصة ونوعا من التمرد عىل الرؤية 

الواحدة لألحداث، دون االعتماد عىل أس�لوب التقليد وإثارة 
األسئلة.كما تحدثت عن رواية عرصية تحمل طابع صحافة 
الرفض التي قام بكتابته�ا الصحايف مارك بوال وتحولت إىل 
فيلم خزانة األلم الذي يدور ح�ول احتالل القوات األمريكية 
للع�راق، مش�رية إىل أن املخرج�ة كاترين فيغل�و عملت عىل 
إظه�ار التأثريات النفس�ية لويالت الحرب عىل ش�خصيات 
الفيل�م الذين تحول�وا إىل آالت قتل وأصبحت مش�اهد القتل 
والتفج�ري والعنف بالنس�بة لهم أم�ورا للهو والتس�لية بل 

وصل بهم الحد إىل اإلدمان.

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد/ 1192/ش/2021

التاريخ/2021/11/10
اىل/ املدعى عليه )مصعب حقي اسماعيل( 

م/نرش اعالن
أص�درت محكمة األح�وال الش�خصية يف س�امراء قرارها 
/1192 املرقم�ة  الدع�وى  يف   2021/9/30 يف  امل�ؤرخ 

ش/2021 واملقام�ة من قبل املدعية )س�اره جمال احمد( 
واملتضمن�ة الحكم بأدائك نفقة لألطفال كل من )مصطفى 
وآدم( ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك ل�ذا قررت املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميت�ني وعند عدم حضورك 
وع�دم االع�رتاض والتمييز عىل ق�رار الحك�م املذكور فان 

القرار يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون.
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض 
كاظم متعب داود

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف سامراء
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد/ 1190/ش/2021
التاريخ/2021/11/10

اىل/ املدعى عليها )دعاء جمال عبد النارص( 
م/نرش اعالن

أص�درت محكمة األح�وال الش�خصية يف س�امراء قرارها 
/1190 املرقم�ة  الدع�وى  يف   2021/8/13 يف  امل�ؤرخ 

ش/2021 واملقام�ة من قبل املدعي )س�فيان س�امي عبد 
الباق�ي( واملتضمن�ة تصديق الط�الق الخارج�ي الحاصل 
بتاري�خ 2020/8/20 ولثبوت مجهولية مح�ل اقامتك لذا 
قررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميتني وعند 
ع�دم حضورك وع�دم االعرتاض والتمييز ع�ىل قرار الحكم 
املذكور فان القرار يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون.

م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...
القايض 

كاظم متعب داود
������������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي اجازة م�رشوع الدواج�ن املرقم�ة )21/ج/

بغداد( يف 2001/5/30 مرشوع دجاج بياض بأس�م ) اياد 
عباس محمد عي ورشكائه ( عىل من يعثر عليها تسليمها 

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

فقدان 
فقدت مني الوثيقة املرقمة 29-00071812 

باس�م / فاطمة كريم جبار الصادرة من مدرس�ة س�كينة 
املرسع للبنات املعنون إىل متوس�طة الثقة للبنات من يعثر 

عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
������������������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / احمد صدام سلمان 

اقتىض حضورك إىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبي�ت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام رشي�كك حاتم حايف 
غ�زاي بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعة املرقمة 16/ 
479 املقاطعه 32 االغا الكوفة حدود بلدية النجف ولغرض 
تسليفه قرض االس�كان وخالل مدة أقصاها خمسة عرش 
يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر واحد خارج الع�راق من تأريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف االعرتاض 

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

اعالن 
اىل الرشيك / غسان صالح كاظم 

اقت�ىض حض�ورك إىل صندوق االس�كان الكائ�ن يف النجف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك زيد حسني 
عبد الل�ه  بالبناء ع�ىل حصته املش�اعه يف القطعة املرقمة 
68011/ 3 املقاطع�ه 4 ح�ي الن�داء   ح�دود بلدية النجف 
ولغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخ�الل م�دة أقصاها 
خمس�ة عرش يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
م�ن تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال

وزارة النقل
الرشك�ة العام�ة للس�كك الحدي�د 

العراقية
لجنة البيع والتأجري املركزية 

تنويه 
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي 
بالع�دد 2486 الصادر يف 10 / 11/ 
2021 إعالن الرشكة العامة لسكك 
حديد الع�راق تحت عنوان ) مزايدة 
علني�ة تأج�ري  عقار الس�كك فقرة 
واحدة (   حيث س�قط س�هوا نرش 
االع�الن يف الصحيف�ة املن�وه عن�ه 

لكون االعالن نرش سابقا 
لذا اقتىض التنويه 

الرشكة العامة لسكك حديد العراق
������������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد:789 /ش/2019            
التاريخ: 2021/11/9

اىل املدعى عليه / عبداملجيد قتيبة عادل
م/ نرش اعالن 

أص�درت محكمة األح�وال الش�خصية يف س�امراء قرارها 
/789 املرقم�ة  الدع�وى  يف   2021/10/24 يف  امل�ؤرخ 
ش/۲۰۱9 واملقامة م�ن قبل املدعية )ازهار فوزي مهدي( 
واملتضمنة التفريق للرضر بسبب التحاقك بصفوف داعش 
اإلرهاب�ي ولثب�وت مجهولية محل اقامتك ق�ررت املحكمة 
بتبليغ�ك بصحيفت�ني يوميت�ني وعند عدم حض�ورك وعدم 
االع�رتاض والتميي�ز عىل ق�رار الحكم املذكور ف�ان القرار 

يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون.
القايض

كاظم متعب داود
������������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
العدد/ 236/ش/2021

التاريخ/2021/11/9
اىل/ املدعى عليه )محمد سعد رجب(

م/نرش اعالن
أص�درت محكمة األح�وال الش�خصية يف س�امراء قرارها 
املؤرخ يف 2021/6/30 يف الدعوى املرقمة 236/ش/2021 
واملقام�ة م�ن قب�ل املدعية )دع�اء عبد الباس�ط محمود( 
واملتضمنة التفريق للرضر بسبب انتمائك اىل تنظيم داعش 
اإلرهابي ولثبوت مجهولية محل اقامتك لذا قررت املحكمة 
تبليغ�ك بصحيفتني محليتني يوميت�ني وعند عدم حضورك 
وع�دم االع�رتاض والتمييز عىل ق�رار الحك�م املذكور فان 

القرار يكتسب الدرجة القطعية وفق القانون.
مع التقدير

القايض 
كاظم متعب داود

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

إىل الرشيك حيدر عبيد كاظم حريز 
اقت�ىض حض�ورك إىل مديرية بلدي�ة النجف وذل�ك القرارك 
باملوافق�ة عىل صدور إجازة بناء والخاص�ة بالعقار املرقم 
154/ ح�ي الزه�اء  مناصفة مع الرشيك�ة ضحى محمد 
عبد الجبار جاس�م وبعكس�ه س�وف تصدر اإلج�ازة وفقا 

للضوابط الالزمة

اعالن
اىل املتهم الغائب / )م. اول عالء توفيق طارق عيدان( 

املنسوب اىل / مديرية رشطة محافظة النجف واملنشات  
العنوان /  مجهول االقامة

بم�ا انك متهم وفق احكام امل�ادة /5/ من قانون  عقوبات 
قوى االمن الداخي رقم 14 لسنة 2008 املعدل 

وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن 
عىل ان تحرض ام�ام محكمة قوى االمن الداخي / املنطقة 
الرابع�ة  خالل مدة اقصاه�ا  ثالثون يوم اعتبارا من تاريخ 
تعلي�ق هذا االع�الن يف محل اقامت�ك  وتجيب ع�ىل التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي 
اللواء  الحقوقي

سعد عي شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخي 

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

ملحافظة املثنى / قسم شؤون االحوال املدنية 
اعالن

قدم املواطن   )حمود ش�اكر حمود(  طلبا اىل هذه املديرية 
يطلب فيه تبديل  اس�مه وجعله ) محمد (بدال من )حمود(  
وعمال باحكام املادة ) 22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 
3 لس�نة 2016 املعدل تق�رر نرش الطلب باح�دى الصحف 
املحلية فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خالل فرتة 
خمسة عرش يوما من تاريخ النرش وبعكسه سوف ننظر يف 

الطلب حسب االصول
اللواء 

رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة /وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : 8530
التاريخ 2021/11/10

اعالن
بن�اء عىل طلب املواطن  )حيدر ش�اكر موىس (  الذي يروم 
في�ه تبديل لقب�ه وجعله )الش�مري ( بدال م�ن  )الفنهري 
( فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عرش ي�وم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وف�ق احكام امل�ادة )22( م�ن قانون 
البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

اىل الرشيك / حسني تقي سعدون وعباس كاظم محمود 
اقتىض حضورك إىل صندوق االسكان الكائن يف النجف وذلك 
لتثبيت اقرارك باملوافقة عىل قيام رشيكك زينب عامر مراد  
بالبن�اء عىل حصته املش�اعه يف القطع�ة املرقمة 30449/ 
3 املقاطع�ه ح�ي الجامعة  ح�دود بلدية النج�ف ولغرض 
تسليفه قرض االس�كان وخالل مدة أقصاها خمسة عرش 
يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر واحد خارج الع�راق من تأريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف االعرتاض 

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

فقدان
فقدت من�ي الوثيقة املدرس�ية املرقم�ة 1430697 بالعدد 
101 يف 21/ 11/ 2017 والص�ادرة م�ن إعدادي�ة االب�راج 
للبن�ني معنونة إىل  الجامعة اإلس�المية باس�م احمد كاظم 

عودة فعىل من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
������������������������������������������������

إىل الرشي�ك احم�د خضري نعم�ه اقتىض حض�ورك إىل مقر 
بلدي�ة الكوف�ه لعرض إص�دار أجازه بن�اء للعق�ار املرقم 
79075/3 حي ميس�ان خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

 باسم موىس حبيب

مجلس القضاء االعىل
محكمة بداءة غماس
العدد : 39/ب/2019
التاريخ 2021/11/8

اعالن
استنادا إىل قرار الحكم الصادر يف الدعوى املرقمة 39/ ب/ 
2019 واملؤرخ يف 6/ 3/ 2019 املكتس�ب الدرجة القطعية 
املتضمن إزالة ش�يوع العقار املرقم 96 مقاطعة 29 الوبلة 
بيع�ا واملدرج�ة اوصافة أدن�اه لذا تقرر وضع�ه يف املزايدة 
العلني�ة ملدة ثالثون يوما إعتبارا م�ن التايل للنرش فعىل من 
يرغب باملش�اركة يف املزايدة الخاص�ة ببيع العقار مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة يف الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا م�ن اليوم 
الثالثني ملدة النرش لالش�رتاك باملزاي�دة عىل أن يودع الراغب 
بال�رشاء دف�ع تأمينات ال تق�ل عن 10% من قيم�ة العقار 
اذا كان م�ن غري الرشكاء مس�تصحب معه املستمس�كات 
املطلوبة التي تثبت شخصيته علما أن أجور النرش والداللية 

واالعالن يتحملها املشرتي 
االوصاف 

1 � العق�ار املرق�م 96 مقاطع�ة 29 الوبلة جنس�ه زراعي 
تس�قى س�يحا يحتوي عىل أش�جار النخيل ع�دد 16 ودور 
س�كن عدد 3 مبني�ة من البلوك ومس�قفة من الش�يلمان 

درجة بنائها دون املتوسط 
2 � مساحة العقار 18 دونم و 18 أولك

3 � تقدر قيمة العقار أرضا وبناءا 58466000 دينار ثمانية 
وخمسون مليون وأربعمائة وستة وستون الف دينار 

القايض 
مهند محمد عي التميمي

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

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية 

العدد : 1462/ش/2021
التاريخ 2021/11/8

اعالن
اىل املدعى عليه / خالد هادي عيىس يس�كن س�ابقا قضاء 

الهندية حي املصطفى مجهول محل االقامة حاليا
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعية انوار مس�لم عبود 
بالع�دد اع�اله وال�ذي تطلب فيه�ا الحم بالنفق�ة املاضية 
واملس�تمرة وملجهولية مح�ل اقامتك حس�ب رشح مختار 
منطق�ة ح�ي املصطفى م�وىس عباس س�ماوي املؤرخ يف 
2021/10/28 ل�ذا ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ني 
يوميتني رس�ميتني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موعد 
املرافع�ة لي�وم 2021/11/22 الس�اعة الثامن�ة صباح�ا 
ويف حال ع�دم حضوركم او من ينوب عنكم س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا ووفقا للقانون
القايض

عي حافظ عبود
������������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / )ش.م امني عبد الحسن جزام مكصد ( 
مح�ل العم�ل / مديرية رشط�ة محافظ�ة النجف االرشف 

واملنشات  
العن�وان / محافظ�ة النج�ف االرشف / املش�خاب / حي 

الشهيد الصدر 
بم�ا انك مته�م وفق اح�كام امل�ادة /32/اوال وثانيا / من 
قان�ون  عقوبات قوى االمن الداخي رقم 14 لس�نة 2008 

املعدل 
وملجهولية محل اقامتك اقتىض تبليغك بواسطة هذا االعالن 
ع�ىل ان تحرض امام محكمة قوى االمن الداخي  / املنطقة 
الرابع�ة خالل م�دة اقصاها ثالثون ي�وم اعتبارا من تاريخ 
تعلي�ق هذا االع�الن يف محل اقامت�ك  وتجيب ع�ىل التهمة 
املوج�ه ضدك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابيا اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخي 
اللواء الحقوقي

سعد عي شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخي 

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

إىل الرشيك رمليه مهدي جابر
توج�ب عليك الحض�ور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عىل قي�ام رشيك 
رس�ول حس�ن بتور بالبناء عىل حصته املشاعه يف القطعه 
املرقمه 3006/3 حي العروبه خالل مده خمسه عرش يوما 
داخل العراق وش�هر خارج العراق م�ن تأريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  3821

التاريخ 2021/11/8
اىل  / املدعوه / زهره ناجي كريم 

اعالن
ق�دم طالب حجة الوفاة  محم�د ناجي كريم  طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو )زهرة 
ناج�ي كريم( قررت املحكم�ة تبليغ�ك  يف الصحف املحلية 
فعلي�ك الحض�ور امامها خالل عرشة اي�ام من تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 7299/ش2021/1

التاريخ 2021/11/10 
اعالن

املدعي عليه  / محمد نعمه جاسم
اقام�ت املدعي�ة ميعاد جودي عب�د هاني  الدع�وى بالعدد 
7299/ش2021/1 امام ه�ذه املحكمة والتي تطلب فيها 
تايي�د حضان�ة االطفال كل من ) س�ايل واس�يل( للمدعية  
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار منطق�ة ح�ي الن�رص  / النج�ف  قررت 
املحكمة تبليغك بموضوع الدع�وى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميتني وعلي�ك الحضور 
ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة الق�ادم املوافق يوم 
2021/11/22 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حالة عدم 
حض�ورك  او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حميد جخم علوان
������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الدغارة

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 47/ 45 بساتني الجلعه
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 31 بساتني الجلعه

الجنس: ارض الدار مع بنائها
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 250 م2
املش�تمالت : اس�تقبال وغرفت�ني نوم ومطب�خ وصحيات 
يف ال�دار األوىل وغرف�ة وصال�ة ومطبخ وصحي�ات يف الدار 

الثانية
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : جاسم جواد كاظم عيىس
مقدار البيع : 

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف الدغارة يف املزايدة العلنية 
العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )جاس�م جواد كاظم 
عيىس ( لقاء طلب الدائن املرتهن ) املرصف الصناعي( البالغ 
)15000000( خمس�ة عرش ملي�ون دينارا فعىل الراغب يف 
االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خ�الل )ثالثون( يوماً 
اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 
10% من القيمة املقدرة للمبيع البالغة )              ( ديناراً وان 

املزايدة ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف الدغارة

������������������������������������������������
إىل الرشي�ك فرقد معت�وق صبار اقتىض حض�ورك إىل مقر 
بلدي�ة النجف لغ�رض اص�دار اجازه بن�اء للعق�ار املرقم 
52712/3 ح�ي النداء خ�الل عرشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

مهدي صالح عبد هادي
������������������������������������������������

إىل الرشيك س�مريه عبد االمري حسن توجب عليك الحضور 
إىل صن�دوق االس�كان العراقي ف�رع النجف وذل�ك لتثبيت 
اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك مسلم ابراهيم عي محمد 
بالبن�اء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 34888/3 
ح�ي العداله خ�الل مده خمس�ه عرش يوما داخ�ل العراق 
وشهر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف 

يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
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وزارة الشباب والرياضة: معاجلة اخلطأ يف تصميم 
أرضية ملعب املدينة وموعد إفتتاحه ثابت

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت وزارة الش�باب والرياضة، معالجة 
الخط�أ يف تصمي�م أرضي�ة ملع�ب املدينة 

}الحبيبية{ الواقع رشقي العاصمة بغداد.
وقال املتحدث باسم الوزارة عيل العطواني 
ان »امللعب وبعد وصوله اىل مراحل متقدمة 
م�ن اإلنجاز لوحظ خطأ يف التصميم وتمت 
معالجت�ه م�ن قب�ل الرشك�ة املنف�ذة عرب 
استخدام األلواح الشمسية وتسليط الضوء 
ع�ى العش�ب«.وأكد العطوان�ي »معالج�ة 
جميع نقاط الخلل وأنها لن تؤثر عى موعد 
إفتت�اح امللعب وسنش�هد أرضية عش�بية 

ممتازة بعد خطة االستزراع الشتوي«.
ومن املقرر إفتتاح ملعب املدينة }الحبيبية{ 
الواق�ع يف مجين�ة الصدر رشق�ي بغداد يف 
26 من الش�هر الجاري.ويتس�ع امللعب ل� 

30 أل�ف متف�رج ويع�د األول م�ن نوعه يف 
الع�راق الذي يعتمد عى الطاقة الشمس�ية 

يف تأمني حاجته من 
الكهرباء.

قرار صارم من تشايف ضد بيكيه
             المستقبل العراقي/ متابعة

فرض تشايف هرنانديز، املدير الفني الجديد 
لربشلونة، قواعده عى الجميع منذ اليوم 
األول داخل الن�ادي الكتالوني، وكان 
زميل�ه  ذل�ك  واج�ه  م�ن  أول 

وصديقه جريارد بيكيه.
وتوىل تشايف قيادة برشلونة 
رسمًيا، قبل يومني فقط، 
حيث وقع عق�ًدا لخالفة 
رونالد كومان،  الهولندي 

حتى صيف 2024.
وبحس�ب إذاعة »كادينا 
اإلس�بانية،  كوب�ي« 
ف�إن تش�ايف طلب من 
اتفاقه  إلغ�اء  بيكي�ه 
بشأن لقاء تليفزيوني 
ديفيز  ل�كأس  للرتوي�ج 
ومش�اريعه  للتن�س 
اللقاء  ألن  الش�خصية، 
كان مق�رًرا له أن يقام 

يف مدريد لياًل.
وم�ا زال بيكيه يعاني م�ن إصابة، منعته 
م�ن املش�اركة يف أول م�ران تح�ت قيادة 

تشايف، اإلثنني، يف خوان جامرب.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، فق�د كان االتص�ال األول بني 
تش�ايف والالعب�ني إيجابًيا للغاي�ة، ولكن 

س�يكون م�ن امله�م معرف�ة م�ا إذا كان 
الفريق س�يقبل مع مرور األيام بالقواعد 

الداخلية الجديدة لتشايف أم ال.
وتزامل بيكيه وتش�ايف عى مدار س�نوات 
طويل�ة يف برش�لونة ومنتخ�ب إس�بانيا، 
العدي�د م�ن  تحقي�ق  يف  مًع�ا  وس�اهما 

اإلنجازات والبطوالت.

املحكمة العامة لالحتاد 
األوريب حتبط ميالن

              المستقبل العراقي/ متابعة

قض�ت املحكم�ة العام�ة لالتح�اد األوروب�ي )TGUE( بأن 
نادي إيه يس ميالن ال يمكنه تس�جيل اسمه كعالمة تجارية 
للمنتجات الورقية واملكتبية، بس�بب املخاوف من الخلط بني 
اسمه واسم رشكة أملانية تعمل يف هذا القطاع.وقالت املحكمة 
إن »التش�ابه الصوت�ي الكب�ري والتش�ابه الب�ري لعالم�ة 
إي�ه يس ميالن مع تل�ك الخاصة بالعالم�ة التجارية األملانية 
MILAN يتسبب يف حدوث ارتباك للمستهلكني«.وعى الرغم 
من حقيقة أن املحكمة تقر بأن الجمهور سيكون قادرا عى 
التمييز بني ش�عار الرشكة املصنعة لألدوات املكتبية وشعار 
الفريق اإليطايل، إال أن الحكم يوضح أن املشكلة الرئيسية هي 
أن كال العالمتني التجاريتني تش�رتكان يف االسم ذاته.وبهذه 
الطريق�ة، ق�ررت العدالة األوروبية أنه بالنس�بة للتس�جيل 
ال�دويل لعالمات تجارية »يجب األخذ يف االعتبار اس�م عالمة 
MILAN التجارية فقط« املس�جلة يف عام 1988، وليس تلك 
الخاص�ة بنادي ك�رة القدم اإليطايل، ال�ذي طالب بها يف عام 
2017.وعندم�ا حدث ذلك، اعرتضت رشكة املنتجات الورقية 
بالفعل، وأيد مكتب االتحاد األوروبي للملكية الفكرية موقف 
الرشكة األملانية، مما دفع النادي اإليطايل إىل االس�تئناف عى 

القرار أمام املحكمة العامة لالتحاد األوربي.

نجم إسبانيا: ال نضمن الذهاب إىل املونديال
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد العب وسط مانشسرت سيتي، رودري 
منتخ�ب  ملعس�كر  املنض�م  هريناندي�ز، 
اليون�ان  ملواجهت�ي  اس�تعدادا  إس�بانيا 
والس�ويد يف آخر جولتني م�ن التصفيات 
املؤهلة ملونديال قط�ر 2022، أن بالده ال 

تضمن التأهل للمونديال.
وأكد الالعب صاحب ال�25 عاما يف مقابلة 
أجرته�ا معه صحيفة م�اركا »كرة القدم 
الي�وم ال تع�رف منتخبا كب�ريا أو صغريا، 

هناك تكافؤ بني الكثري من الفرق«.
وتابع »ينبغي املكافحة حتى النهاية، ويف 
أسوأ الحاالت سنخوض ملحق الفيفا من 
أجل اللحاق باملونديال. س�نواصل السعي 
حت�ى النهاي�ة، امله�م أنن�ا نمتل�ك فرصا 

للعودة«.
وأض�اف »ال نضمن الذه�اب إىل املونديال. 
هناك تنافس�ية كب�رية يف عالم كرة القدم 
اآلن. م�ن الواض�ح أن إس�بانيا ينبغي أن 
تحرض دوم�ا يف املونديال نظ�را لتاريخها 
العري�ق، لكن يف كرة الق�دم ال يوجد يشء 

مسلم به«.
وأوض�ح »أتذك�ر أن إيطالي�ا غاب�ت عن 

املونديال مؤخرا، لهذا علينا أن نكافح بكل 
طاقاتنا من أجل التأهل«.

وحول إذا ما كانت األجواء هادئة يف محيط 
املنتخ�ب، علق »يقال ه�ذا ألننا مجموعة 
أظهرنا أنه يمكن الوثوق فينا. لكن أضمن 
لك أننا من الداخل لس�نا هادئني ألننا نعي 

ما نحن مقبلون عليه«.
وبخص�وص مواجهة الرام�ة الدفاعية 
ملنتخ�ب اليونان، قال »س�تكون مواجهة 
لتقطي�ع األحجار، يمك�ن أن يلعبوا بخط 
دف�اع مك�ون م�ن 5 العب�ني. عليه�م أن 
يس�تغلوا الف�رص وأن يقدم�وا مباراتهم 
سيس�تخدمون  فيه�ا،  يرغب�ون  الت�ي 

أسلحتهم، كما سنفعل نحن«.
وأردف »ننتظ�ر مب�اراة صعب�ة وعنيفة، 
حي�ث س�تكون هن�اك مس�احات قليلة. 
امل�درب دائم�ا م�ا يخربن�ا أن مث�ل هذه 
املباري�ات ينبغي خوضها بهدوء وأن نعلم 
أنه قد يتم حسمها يف اللحظات األخرية«.

وعن انتقاله لصفوف مانشس�رت س�يتي 
يف صي�ف 2019 قادما من أتلتيكو مدريد، 
قال »لقد وج�دت املكان الذي أش�عر فيه 
بالس�عادة الكبرية وأتمكن من خالله من 
تطوير أدائي وتحس�ينه عى يد واحد من 

أفض�ل مدرب�ي العال�م الذي يق�ود فريقا 
مذه�ال. أن�ا يف م�كان يؤم�ن بالتحس�ني 

املستمر«.
واس�تهل رودري مش�واره االح�رتايف مع 
فياري�ال يف 2016 وانتق�ل بع�د عامني إىل 
صفوف الروخيبالك�وس قبل أن يرحل يف 
2019 ص�وب إنجل�رتا يف صفق�ة تخطت 

ال�60 مليون يورو.
وتتصدر السويد املجموعة الثانية برصيد 

15 نقطة متفوقة بنقطتني عن إس�بانيا 
و6 نقاط عن اليونان، التي ما تزال تحظى 

بفرص ولو ضئيلة للتأهل إىل املونديال.
وحال فش�ل إس�بانيا يف التأه�ل مبارشة 
س�يتعني عليها املنافس�ة مع اليونان عى 

مقعد الوصافة املؤهل للملحق األوروبي.
ولم تغ�ب إس�بانيا ع�ن كأس العالم منذ 
مونديال أملانيا 1974 وش�اركت يف النسخ 

ال�11 األخرية.

مانشسرت يونايتد يدفع ريال مدريد لتغيري خطته بشأن بوجبا
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال تقري�ر صحفي إنجلي�زي، إن الفرنيس ب�ول بوجبا قد 
يكون خاض آخر مبارياته بقميص مانشسرت يونايتد.

ولم يش�ارك بوجبا يف مباراة مانشسرت يونايتد األخرية أمام 
مانشس�رت سيتي يف الربيمريليج، لكنه شارك يف املباراة التي 

سبقتها بدوري األبطال أمام أتاالنتا.

وعانى بوجب�ا من إصابة يف عضلة الفخذ، تعرض لها خالل 
تواجده م�ع منتخب بالده يف اليوم�ني املاضيني، قد تبعده 

ملدة تصل إىل شهرين.
وبحس�ب صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، فإن مانشس�رت 
يونايتد يفك�ر يف بيع بوجبا يف يناير/كان�ون الثاني املقبل، 
حيث س�ئم النادي من تراجع مس�توى الالع�ب وإصاباته، 

إضافة إىل رغبته يف عدم تجديد عقده.

وأض�اف التقرير، أن ريال مدريد يعترب أح�د األندية املهتمة 
بالحص�ول ع�ى خدم�ات بوجبا، لكن�ه كان ينتظ�ر انتهاء 

عقده بنهاية املوسم، وضمه بشكل مجاني.
ومع ذلك، ق�د يلجأ ريال مدريد لتغيري خطته يف ضم بوجبا، 
ومحاول�ة ضم�ه يف يناير/ كان�ون الثاني املقب�ل، بداًل من 
االنتظار لنهاية املوس�م، خوًفا من تقدم أحد األندية املهتمة 

به بعرض مميز له يف املريكاتو الشتوي.

وارتبط اس�م بوجبا باالنتق�ال لناديي يوفنت�وس وباريس 
س�ان جريم�ان، بخالف ري�ال مدري�د، حيث تعت�رب األندية 

الثالثة األكثر اهتماًما بالعب الوسط الفرنيس.
وطاملا كان بوجبا حلًما لريال مدريد، وتحديًدا ملدربه السابق 
زي�ن الدين زيدان، ال�ذي طلب من فلورنتين�و برييز، رئيس 

النادي، أكثر من مرة محاولة ضم العب اليونايتد.

اجتامع يف برشلونة حلسم عودة ألفيس
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي برازييل، عن إمكانية عودة 
داني ألفيس الظهري األيمن الس�ابق لربشلونة، 
االنتق�االت  خ�الل  البلوجران�ا،  صف�وف  إىل 
الش�توية املقبلة.وكانت آخر تجارب ألفيس يف 
عالم كرة القدم، مع ساو باولو الربازييل، لكنه 
رحل عن الفريق يف الصيف، وقرر الحصول عى 

إجازة حتى نهاية عام 2021 الحايل.ومن الوارد 
عودة ألفيس للمالع�ب يف يناير/ كانون الثاني 
املقبل، حيث يبحث عن النادي املناس�ب إلنهاء 
مس�ريته، وال�ذي يمك�ن أن يكون برش�لونة.
وبحسب صحيفة »ماركا« اإلسبانية، نقال عن 
»UOL« الربازيلي�ة، فإن ألفيس س�يجتمع مع 
إدارة برش�لونة هذا األس�بوع، ملناقشة عودته 
املحتملة.وأض�اف التقرير: »تش�ايف هرينانديز 

املدي�ر الفن�ي الجديد لربش�لونة، س�تكون له 
الكلمة األخرية يف أي صفقة يربمها النادي، 

ولك�ن يف ه�ذه املرحل�ة يج�ب التوصل 
التفاق مع ألفي�س عى رشوط العقد«.
ولع�ب ألفيس بجانب تش�ايف يف الجيل 
الذهبي لربشلونة يف الفرتة بني 2008 
و2016، حي�ث حقق�ا كل األلق�اب 

املمكنة.

دراكسلر يزيد متاعب أملانيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

عمق جوليان دراكس�لر جراح املنتخب 
األملان�ي لكرة القدم، بعدما تأكد غيابه 
عن املبارات�ني املقبلت�ني يف التصفيات 
املؤهل�ة ل�كأس العالم 2022 بس�بب 

إصابة عضلية.
وحجز املنتخب األملاني بالفعل مقعده 
يف نهائي�ات كأس العال�م 2022 بقطر 
ولك�ن اس�تعدادات الفري�ق ملواجه�ة 

منتخ�ب ليشتنش�تاين، غ�دا الخمي�س، 
س�ويل  ني�كالس  إصاب�ة  بع�د  ت�رضرت 
بف�ريوس كورون�ا ودخول أربع�ة العبني 
للحج�ر الصحي ألنهم كان�وا عى تواصل 

عن قرب مع الالعب.
ول�م يك�ن هن�اك املزي�د م�ن اإلصاب�ات 
بفريوس كورونا ولكن العب وس�ط فريق 
باريس س�ان جريمان الفرنيس دراكسلر، 
الذي اس�تدعاه هانز فليك مرة أخرى بعد 
ف�رتة طويلة م�ن الغياب، انض�م لقائمة 
الالعب�ني الغائبني.وق�ال فلي�ك يف مؤتمر 

صحفي األربعاء :« أنا حزين عليه«.

واس�تبعد الثنائي فلوري�ان فريتز ونيكو 
شلوتربيك بسبب مشاكل عضلية.

ت�اه  جوناث�ان  فلي�ك  واس�تدعى 
وماكسيمليان أرنولد وريديل باكو وكيفن 
فوالن�د، ليكون�وا بدالء لالعب�ني الغائبني، 

ولكن داركسلر لن يتم استبداله.
وستش�هد مب�اراة الغد حف�ل وداع ملدرب 

املنتخب السابق يواكيم لوف.
وس�تصبح الكرواتية إيفانا مارتينسيتش 
أول حكم�ة تدي�ر مب�اراة للرج�ال ع�ى 
املنتخ�ب  املنتخبات.ويلتق�ي  مس�توى 
األملان�ي مع نظ�ريه األرميني ي�وم األحد 

املقبل.

               المستقبل العراقي/ متابعة

شدد اإلسباني ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس، عى أنه ال 
يوج�د العب كامل من جميع الجوانب، مؤكًدا أن صافرات 

االستهجان ال تغضبه حينما تطلق ضده داخل امللعب.
وق�ال مورات�ا يف تريح�ات أبرزته�ا ش�بكة »س�بورت 
ميدياس�ت«: »ال أح�د كام�ل، ولس�نا آالت، أع�رف ما هو 
مطلوب مني، االنتقادات وصافرات االس�تهجان تزعجني 
قليال لكنها ال تغضبني. ما يغضبني حقا هي الكراهية«.

وأضاف »داخل امللعب يمكنهم إهانتي أو البصق عيّل، لكن 
خارج امللعب عندما أك�ون مع زوجتي وأطفايل ونذهب يف 

نزهة فال يجب أن يحدث ذلك، األمر مختلف«.
وتابع »كنت غائبا بسبب اإلصابة ملدة شهر تقريبا، وكنت 
مترسع�ا من أج�ل العودة، لم أك�ن يف حال�ة بدنية جيدة، 
كان ع�يَل العمل كثريًا م�ن أجل الفريق، وكن�ت غائبا عن 

التسجيل«.
واختتم »املهم هو أن أش�ارك وأقوم بما يطلبه املدرب، أمر 
واض�ح أنن�ي أود اللعب بش�كل أفضل وأس�جل املزيد من 

األهداف، قبل اإلصابة كنت يف حالة جيدة«.

هاالند يتجاهل إصابته بسبب حلم املونديال
              المستقبل العراقي/ متابعة

لن يتمكن النرويجي إيرلينج هاالند، مهاجم بوروس�يا دورتموند، 
من املش�اركة مع منتخب بالده ضد التفيا وهولندا يف آخر جولتني 
بالتصفي�ات األوربي�ة املؤهل�ة ل�كأس العالم 2022.وس�يخوض 
املنتخب النرويجي مباراتيه يومي الس�بت والثالثاء املقبلني، يف ظل 
احتالله املركز الثاني باملجموعة الس�ابعة، متأخرا بفارق نقطتني 
فقط عن هولندا.ولم ينضم صاحب ال�21 عاما ملعس�كر النرويج، 
نظ�را لتواجده باألرايض اإلس�بانية، إذ يخض�ع لربنامج تأهييل يف 

ظ�ل معاناته م�ن إصابة بتم�زق يف األلياف العضلية س�تبعده 
عن املالعب حتى نهاية العام الحايل.ورغم ذلك، كش�ف موقع 

»س�بورت1« عن عزم هاالند السفر للتواجد رفقة زمالئه يف 
املعسكر خالل األيام املقبلة، رغم عدم قدرته عى املشاركة.
وأشار إىل رغبة الدويل النرويجي يف دعم زمالئه عن ُقرب، 
نظ�را ألهمية املباراتني املقبلتني واحتمالية تأهل الفريق 
مب�ارشة ملوندي�ال قطر.ويح�رص هاالند ع�ى التواجد 
تحديدا خالل مواجهة هولندا، التي قد تش�هد تأهل أحد 

الفريقني ملونديال 2022.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمرز يسري عكس تيار برشلونة
            المستقبل العراقي/ متابعة

رغ�م ارتباط النجم الدويل الجزائري رياض محرز 
بالرحي�ل ع�ن مانشس�رت س�يتي يف االنتق�االت 
الش�توية املقبل�ة، خاص�ة إىل برش�لونة، وفق�ا 
لتقارير صحفية عدة، إال أن كل املؤرشات تذهب يف 
اتجاه آخر.ويسعى برشلونة لضم جناح يف سوق 
االنتقاالت الش�توية، يف ظل اإلصابات التي رضبت 
الفريق يف هذا املركز، وكان محرز ضمن الخيارات.
وأراد برشلونة اس�تغالل عدم اعتماد بيب جوارديوال 

املدير الفني للس�يتي عى محرز أساس�ًيا بش�كل دائم 
ه�ذا املوس�م، حي�ث ب�دأ مبارات�ني فقط كأس�ايس يف 
الربيمريليج 2021-2022.وبحس�ب الصحفي الشهري 
فابريزيو رومانو، فإن مح�رز يريد البقاء والقتال من 
أجل مركزه يف مانشس�رت س�يتي، ويبدو حريًصا جدا 
عى مواصلة العمل تحت قي�ادة بيب جوارديوال.وكان 
محرز نفسه قد نفى أنباء رحيله عن مانشسرت سيتي، 
ووصفه�ا باألخب�ار »املزيفة«.وم�ن املرج�ح أن يتجه 
برش�لونة إىل أه�داف أخرى، وس�يكون زميل محرز يف 

الفريق رحيم سرتلينج أحد أبرز املرشحني.

موراتا: لسنا آالت.. وهذا 
سبب تراجع مستواي
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اخليال القريب من الواقع وهم »النخبة املثقفة«

ابراهيم المحجوبعقيل عباس

كثرياً ما يجري الحديث عن دور النخبة املثقفة أو املثقفني أو الطبقة املثقفة عىل 
أنها املجموعة املس�ؤولة عن قيادة املجتمع أخالقياِ وثقافياً، وتوفري الحصانات 
له ملنعه من التدهور الثقايف واألخالقي من خالل التزامها بنرش الوعي بني أفراد 

املجتمع.  
وعىل أس�اس الفش�ل يف تأدية هذا ال�دور املفرتض، يوجه النق�د »للمثقفني« أو 

»النخبة« عىل أنها متقاعسة أو مقرصة أو غارقة يف نرجسيتها ورصاعاتها.  
مثل هذا الفهم للمثقف أو النخبة إش�كايل، وجذره اس�تبدادي، وينتمي إىل فهم 

طبقي، ارستقراطي وإقطاعي، للمجتمع وعالقات األفراد فيه.  
النخب�ة القائدة ثقافياً أو ُمعلمة »الجماهري« ه�ي يف أصلها التاريخي نمط من 
التفك�ري ينتمي لألنظمة الش�مولية، كان�ت بدايته يف الق�رن العرشين بمفهوم 
الح�زب الطليعي القائ�د التي جاء بها فالديمري لينني يف إط�ار دعوته إىل تفعيل 
املاركس�ية يف روسيا السوفيتية عرب الحزب الشيوعي الذي ينبغي أن تندرج فيه 

النخبة املثقفة كي ُتمثل عربه هموم ومصالح الكادحني من فالحني وعمال.  
كان�ت النتيجة املنطقي�ة ملثل هذا االندراج هو إلحاق الثقافة بالسياس�ة، وكما 
حص�ل يف العهد الطويل لجوزيف س�تالني، أصبح الساس�ة ه�م الذين يقررون 
أش�كال ومحتوى الثقافة التي ينبغي أن تتعلمها »الجماهري« وعىل املثقفني أن 
يروج�وا لها.  تكرر األمر، م�ع بعض االختالفات الطفيفة، يف تجارب ش�مولية 
أخ�رى كم�ا يف أملانيا النازي�ة وإيطالي�ا الفاش�ية.  يف املرشق العرب�ي، اقرتبت 
النارصي�ة يف أعوام حكمها يف مرص من ه�ذا النموذج، لكن التجيل األدق له كان 
يف األنظم�ة البعثي�ة الحاكم�ة، خصوص�اً يف عراق صدام حس�ني.  لكن حتى يف 
األنظمة الديمقراطية وغري االس�تبدادية التي يتمتع املثقف فيها بحرية التفكري 
واإلنتاج املعريف بعيداً عن الس�لطة السياس�ية الحاكمة، ليس ثمة وجود لفكرة 
النخب�ة املثقف�ة التي ُتعلم الش�عب أو تقوده أخالقياً، إذ أن ه�ذه الفكرة تقوم 
عىل افرتاضات مغلوطة عن االتفاق والتش�ابه واالنس�جام والهرمية بخصوص 
الثقاف�ة واملثقفني واملجتمع.  فأوالً، ليس ثمة اتف�اق بخصوص معنى الثقافة 
ومن هو املثقف، وثانياً، افرتاض أن املثقفني مجموعة واحدة منس�جمة فكرياً 
تتف�ق عىل أفكار معينة عىل أنها صحيحة وجديرة بالتعليم هو نفس�ه افرتاض 
مغلوط، فالثقافة نفس�ها تقوم عىل التن�وع واالختالف والبحث الدائم يف معنى 
األش�ياء وتغري دالالتها حسب اختالف السياقات وليس عىل االنسجام واالتفاق 
الذي يعني ذبولها وموتها.  عىل سبيل املثال، يف العقود التي تلت الحرب العاملية 
الثاني�ة وتخل�ص الكثري من ال�دول العربية من االنتداب األوروب�ي، برزت فكرة 
الوحدة العربية ومس�ميات كالوط�ن العربي واألمة العربية وه�ي الفكرة التي 
الت�ف حوله�ا الكثري من املثقف�ني واملبدعني والساس�ة وس�ائر الجمهور. كان 
معارض�و هذه الفكرة القليلون يس�مون باالنعزاليني، وهو توصيف س�لبي يف 
حينه يقرتب من الش�تيمة، فيما كان توصي�ف »وحدوي« املعاكس له يف املعنى 
إيجابي�اً.  االتحاد بوطن عرب�ي واحد ينهي »التجزئة« املفروض�ة خارجياً كان 
يمنح اإلحس�اس بالق�وة والقدرة ع�ىل الرد عىل عال�م غربي ظالم، املس�تعمر 
الس�ابق، اعتربه العرب »املُجزؤون« مستمراً بس�عيه للهيمنة عليهم اقتصادياً 
وسياس�ياً وثقافياً بعد أن كان يسيطر عليهم عس�كرياً ويديرهم سياسياً. من 
هن�ا كان صع�ود القومية العربية كأحد أش�كال التضامن العرب�ي رداً عىل هذا 

االستهداف الغربي املفرتض.  

يف ع�ام 1997 تخرج من الكلية العس�كرية برتبة مالزم، وكون�ه من املتفوقني 
ايضا يكون اختياره للصنف الذي يرغبه فتم تعيينه يف مقر االنضباط العسكري 
يف بغداد وبهذا ضمن البقاء قرب عائلته.. واس�تمر ثالث سنوات ليتم ترقيته اىل 
رتب�ة م�الزم اول، ويف هذه االثن�اء كان رسمد هو من يق�وم بمهمة رب االرسة 
وكان ق�د ق�ام ببي�ع ال�دار التي ش�يدها لهم ج�ده ورشاء دار اخ�رى يف نفس 
منطقتهم الس�كنية ليس�تقر بها هو وام�ه واخته وجده وجدت�ه اهل والده.. 
وكانت ام رسمد قد سلمت كل االمور بيد ابنها كونه شاب ناجح يف حياته واهال 
للمسؤولية.. وبدأت تناقشه بموضوع الزواج لكنه يرفض ذلك. ويف احد زياراتها 
ألهلها الذين غادروا العاصمة بغداد عائدين اىل ديارهم يف محافظة الس�ليمانية 
منذ سبعة سنوات لصعوبة املعيشة فيها بسبب الحصار االقتصادي الجائر عىل 
العراق وكذلك إلعالن املحافظات الشمالية والتي يسكنها ابناء القومية الكردية 
اقلي�م كردس�تان الع�راق والذي يعترب ش�به مفصول ع�ن الحكوم�ة املركزية 
والحياة فيه مس�تقرة وكون اخوتها يعملون مهندسني ولديهم رشكة مقاوالت 
واموره�م املادية جيدة جدا، فلقد كانوا يس�اعدون اختهم الوحيدة والس�اكنة 
بعيدة عنهم بني الحني واآلخر بتحويل مبلغ مايل لها وهذا ما س�اعدها يف تربية 
اوالدها ومواصلة دراس�تهم كون الراتب الوظيفي يف تلك الحقبة الزمنية اصبح 

غري كايف ألغلب العوائل.
وبتلك الزيارة اعجبت بأحد البنات من اقاربها هناك وفاتحتها بموضوع الزواج 
م�ن ابنها ووجدت االجاب�ة باملوافقة من كل االط�راف.. فاتصلت بابنها رسمد 
ع�رب الهات�ف وابلغته بما جرى واقتنع عىل الفور كونه يعرف ان امه ال تخطأ يف 
اختياراته�ا، ولك�ن بقيت نقطة واحدة ومهمة وهي جل�ب الفتاة اىل بغداد لكي 
يراها ويتكلم معها كونه ضابط عس�كري والقوانني يف حينها تمنعه من السفر 
اىل االقلي�م.. وفع�اًل اقتنعت وال�دة الفتاة بذلك وتم الس�فر ه�ي وابنتها مع ام 
رسم�د اىل العاصمة بغداد وتم�ت املوافقة من جميع االطراف حيث كانت الفتاة 
تحمل بياض ثلوج كردستان وجمال الربيع النوروزي املتكامل، ويف املقابل كان 
رسمد شاب وسيم ويحمل اخالق عالية ووعدهم بان يستحصل موافقة وحدته 
العسكرية عىل الزواج رغم انه يعرف انه هناك صعوبة يف االمر كون الفتاة كردية 
القومية وتس�كن يف محافظة السليمانية وهو ضابط عسكري والقوانني يف تلك 
الف�رتة ترفض ه�ذا االمر أحيانا اال ان�ه احرتاما لوالدته وأله�ل الفتاة واعجابه 
بالفتاة نفس�ها فالبد ان يوافق ويتوكل عىل الله يف تكملة االجراءات الرس�مية.. 
ويف صباح اليوم التايل دخل اىل غرفة آمره العسكري والذي يحبه ويحرتمه كثرياً 
كون�ه ضابط كف�وء وناجح وليصارحه باألم�ر ويطلب منه املس�اعدة.. افتهم 
اآلمر موضوع املالزم اول رسمد ووعده ان يتصل بكل معارفه لعله يجد طريقاً 
يس�هل األم�ر، ولكن اغلب الطرق اصبحت مس�دودة هذا ما بلغ�ه به آمره بعد 
يوم�ني ولكنه ق�ال لقد وجدت طريقا واحد يا رسمد وس�وف يس�اعدنا به احد 
الضباط اقاربي الذي يعمل يف مديرية االستخبارات العسكرية حيث سوف نقوم 
بتغيري عنوان السكن للفتاة من محافظة السليمانية اىل محافظة كركوك والتي 
كانت تس�ميتها محافظة التأميم كونها تعترب م�ن املحافظات املنتجة للبرتول 
ويس�كنها مزيج م�ن القوميات منهم الرتكمان واالكراد والعرب وس�وف نقوم 
بأج�راء التح�ري هناك ونحصل عن طري�ق معارفنا عن ع�دم ممانعة الجهات 

االمنية لتحصل بعدها املوافقة عىل عقد الزواج..

اجلامعة األمريكية يف بغداد متنح رئيس جملس القضاء األعىل 
شهادة »أستاذ القانون املتميز«

بغداد / املستقبل العراقي

منح�ت الجامع�ة األمريكي�ة يف بغداد  الس�يد رئيس 
مجلس القض�اء األعىل القايض الدكت�ور فائق زيدان  
شهادة )أستاذ القانون املتميز(  لدوره يف رفد الجامعة  
بم�ا يس�هم  يف إعداد  مناهج  علمي�ة  نظرية وعملية  
خاصة بالعلوم القانونية والقضائية يتم اعتمادها يف 

تدريس طلبة كلية القانون يف الجامعة .
حيث أعرب رئي�س الجامعة الدكتور مايكل مولنكس 
عن ش�كره  للس�يد رئيس املجلس ملا بذله من جهد يف 

تسهيل عمل الجامعة .
من جانبه ش�كر الس�يد رئيس مجلس القضاء األعىل 
رئي�س الجامعة والقائمني عليه�ا  ملا تقدمه الجامعة 

من انجاز متميز يف إعداد الكوادر القانونية الكفوءة.

بالصور.. التصاميم النهائية ملقام التل الزيني يكشف عنها ألول مرة

 كشف قسم املشاريع الهندسية والفنية يف 
العتبة الحسينية املقدسة، عن اخر االعمال 
الجارية يف مقام التل الزينبي الواقع ضمن 
م�رشوع صح�ن العقيل�ة زين�ب )عليه�ا 
الس�الم( املج�اور ملرق�د اإلم�ام الحس�ني 
)عليه السالم(.وقال املدير الفني للمرشوع 
املهن�دس ع�يل عدن�ان يف بي�ان للعتبة، إن 
»االعم�ال مس�تمرة وبوت�رية متصاع�دة 
يف م�رشوع صح�ن العقيلة زين�ب )عليها 
السالم( بشكل عام، ويف مقام التل الزينبي 
يف  »االعم�ال  أن  بش�كل خاص«.وأوض�ح 

مقام التل الزينبي دخلت مرحلة االنهاءات 
من خالل املبارشة بوضع الهياكل الحديدية 
التي سيثبت عليها التصميم النهائي للتل«.

وأوض�ح أن »مق�ام التل الزينب�ي وضعت 
ل�ه تصامي�م تتواف�ق م�ع تصامي�م حرم 
اإلمام الحس�ني )عليه الس�الم(، والصحن 
الحس�يني، باإلضاف�ة إىل انه�ا تحاكي ما 
ج�رى يوم الع�ارش م�ن محرم الح�رام يف 

واقعة معركة )الطف( الخالدة«.
وب�ني أن »للت�ل الزينبي عدد م�ن املداخل، 
االول م�ن الجه�ة الرشقية وه�و يطل عىل 

مرقد االمام الحسني عليه السالم، واملدخل 
الشمايل، والثالث هو املدخل الذي يطل عىل 

املخيم الحسيني من الجهة الجنوبية«.
وتاب�ع أن »الت�ل يض�م رواق م�ن الخارج، 
ويضم )22( قوسا، باالضافة اىل قبة كبرية 
تتوس�طه يحيطه�ا )4( قب�اب زجاجي�ة 
صغ�رية لدخول اش�عة الش�مس وإلضفاء 

روحانية أكرب للمكان«.
وأش�ار إىل أن »جميع التصاميم الخارجية 
تمت املصادقة عليها م�ن قبل ادارة العتبة 

أما الداخلية فهي شبه محسومة«.

يذكر أن قسم املش�اريع الهندسية والفنية 
يف العتبة الحس�ينية، حدد يف وقت س�ابق، 
ي�وم الخام�س م�ن ش�هر جم�ادي األوىل 
املواف�ق )8 كان�ون الثاني/ يناي�ر 2022( 
ذكرى والدة الس�يدة زينب )عليها السالم( 
موعدا النتهاء العمل يف الهيكل الكونكريتي 
بش�كل كامل ملرشوع صحن العقيلة زينب 
)عليه�ا الس�الم(، وال�ذي تبلغ مس�احته 
)152( أل�ف مرت مربع، والواق�ع يف الجهة 
الجنوبية الغربية من مرقد اإلمام الحس�ني 

)عليه السالم(.

 كشفت Infinix مؤخرا عن هاتفها األحدث Zero X Pro الذي صنف من بني 
أفضل هواتف أندرويد التي طرحت هذا العام.

ويأت�ي الهاتف الجديد بهيكل أني�ق التصميم مصنوع م�ن املعدن والزجاج 
املضاد للصدمات والخدوش، أبعاده )7.8/75.7/164.1( ملم، ووزنه 193 
غ.أم�ا الشاش�ة فيه فأتت من ن�وع AMOLED بمق�اس 6.67 بوصة، دقة 
رضها )1080/2400( بيكسل، ترددها 120 هريتزا، ومعدل سطوعها يصل 

إىل 700 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الهاتف بنظام تش�غيل Android 11 مع واجهات XOS 7.6، ومعالج 
Mediatek Helio G95، وذواك�ر وص�ول عش�وائي 8 غيغاباي�ت، وذواك�ر 

.microSDXC داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عرب رشائح
وحصل الجهاز عىل كامريا أساس�ية من بني أفضل كامريات الهواتف، دقتها 
)108+8+8( ميغابيكس�ل، وعىل كامريا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل 

.HDR مع تقنيات

Infinix تتألق من جديد بأحد
 أفضل هواتف أندرويد!

 زفت هيأة الحش�د الش�عبي املقاتل يف اللواء 52 الش�هيد »أحمدخليل عيل« 
والذي ارتقى أثناء التصدي لتنظيم داعش االرهابي يف آمريل.

وجاء يف بيان الهيأة، انه »نال الش�هيد أحمد وس�ام الش�هادة بعد أن هرعت 
ق�وة من اللواء ملس�اندة مجموعة من أهايل آمريل اش�تبكوا مع داعش خالل 

بحثهم عن جثث مدنيني مغدورين يف بحرية آمريل«. 
واض�اف »نح�ن إذ نع�زي ذوي الش�هيد ورفاقه فإنن�ا نجدد عه�د األوفياء 

بالتصدي لكل محاوالت اإلرهاب الساعي للعبث بأمن البالد واستقراره«. 

احلشد يزف احد مقاتليه خالل اشتباكات 
مع داعش يف آمريل

إفتتاح مبنى جديد ملحكمة األحوال الشخصية يف الرصافة
 أفتت�ح رئي�س محكمة اس�تئناف 
بغ�داد الرصاف�ة االتحادية القايض 
عماد خض�ري الجابري املقر الجديد 
يف  الش�خصية  االح�وال  ملحكم�ة 
الرصاف�ة بحضور عدد من القضاة 

واملحامني.
وق�ال  رئي�س االس�تئناف القايض 
عم�اد خضري الجاب�ري إن »افتتاح 
االح�وال  ملحكم�ة  الجدي�د  املبن�ى 
الش�خصية يف الرصاف�ة يف رئاس�ة 
اس�تئناف بدال من موقعها السابق 
يف ش�ارع النه�ر يهدف إىل تس�هيل 
االج�راءات والتخفي�ف ع�ن كاهل 

املراجعني له�ذه املحكمة حس�ب توجيهات 
مجلس القض�اء االعىل كون املبنى الس�ابق 

قديم ومتهالك وال يليق بتاريخ هذه املحكمة 
العريق�ة الت�����ي تض�م س�جالت يف غاية 

االهمية ولحقب  تاريخية قديمة«.

وأض�اف أنه »تم بناء هذه املحكمة 
بجه�ود ذاتي�ة م�ن قب�ل الك�وادر 
القضائية  والحراس�ات  الهندس�ية 
التابعة لهذه الرئاس�ة وخالل مدة 
قياس�ية ال تتجاوز س�تة أش�هر،« 
الفت�ا إىل أن »البناي�ة الجدي�دة ت�م 
تش�يدها عىل مس�احة )450( مرت 
مرب�ع وبكلفة مالي�ة ال تتجاوز ال� 

)100( مليون دينار«.
وأش�ار الجاب�ري إىل ان »املحكم�ة 
الج������دي�دة تضم غرفة حديثة 
للس�ادة الق����ض�اة واملوظف�ني، 
إضاف�ة لقاع�ات االنتظ�ار وغرف 
خاصة باملحامني فضال عن قاعة املش�اهدة 

الخاص���ة باالط���فال«.

بالنسبة إىل كثريين، فإن وقت النوم النموذجي عندما 
يداهمهم النعاس، لكن باحثني يرون عكس ذلك بناًء 
عىل دراس�ة جديدة. ويق�ول باحثون بريطانيون إن 
هناك وقتا مثاليا لكي يأوي اإلنسان إىل فراشه، حتى 
يحافظ عىل صحة قلبه. وتفيد الدراسة التي نرشت 
يف مجلة القلب األوروبية أن الوقت املناس�ب لحماية 
قلبك أن تخلد للنوم بني الس�اعد الساعة ال�10 و11 

ليالً. ويقول ديفيد بالنس، مؤلف الدراسة إنها تظهر 
أن الوق�ت املناس�ب للنوم هو عن�د نقطة محددة يف 
دورة الجس�م التي تس�تغرق 24 س�اعة، مشريا إىل 
أن االنحراف�ات ق�د تلح�ق رضرا بالصحة. ويضيف 
أن الوق�ت يكون أكث�ر خطورة بع�د منتصف الليل، 
مرجحا أن يؤدي ذلك إىل حرمان الجسم من إمكانية 
رؤي�ة ض�وء الصباح، وه�و أمر يعيد ضبط س�اعة 

الجس�م البيولوجي�ة. وتح�دث عن س�اعة الجس�م 
الداخلية التي تعمل عىل مدار 24 ساعة، التي تساعد 
يف تنظيم الوظائف البدنية والعقلية للجسم. وتابع: 
»بينما ال يمكننا استنتاج السببية يف دراستنا، تظهر 
النتائج أن النوم املبكر أو املتأخر إىل اضطراب ساعة 
الجسم مع ما يرتتب عىل ذلك من عواقب سلبية عىل 

صحة القلب واألوعية الدموية.

ال قبلها وال بعدها.. ساعة واحدة مناسبة للنوم لياًل

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


