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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت هيئ�ة النزاهة، أم�س الثالث�اء، أن بغداد 
عاً السرتداد األموال  ستحتضن مؤتمراً دولياً ُموسَّ
املنهوبة، فيما اشارت إىل أن املؤتمر سيقعد برعاية 
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي وبمش�اركة 
رئيس الجامعة العربية ووزراء ورؤساء مجالس 

قضاء وهيئات مكافحة فساد عرب.
وق�ال بي�ان للهيئ�ة تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نس�خة منه إن »املؤتم�ر س�ينطلق يف العاصمة 
العراقيَّ�ة بغداد يومي الخامس عرش والس�ادس 
عرش من ش�هر أيلول الج�اري فعاليَّ�ات وقائع  
املُؤتمر الدويلِّ السرتداد األموال املنهوبة، مبينا أن 
»املُؤتمر سيعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي وبمش�اركة رئيس الجامع�ة العربيَّة 
أحم�د أبو الغيط وعدٍد من وزراء العدل ورؤس�اء 
مجالس قض�اٍء وأجهزٍة رقابيَّ�ٍة، فضالً عن عدٍد 
ماٍت، وش�خصيَّاٍت  م�ن ُممث�ي جمعيَّ�اٍت وُمنظَّ
قانونيَّ�ٍة وأكاديميَّ�ٍة وإعالميٍَّة عربيَّ�ٍة ذات صلٍة 
�ُل أن يعالج  بموضوع�ة ُمكافح�ة الفس�اد، ُيؤمَّ
ة تتعلق بقضايا اس�رتداد األموال  مواضي�ع ُمهمَّ
املنهوبة واألصول املُهرَّبة، وإيجاد السبل الكفيلة 
بتيسري عمليَّات اسرتدادها، ومنع توفري البيئات 
وامل�الذات اآلمنة لها«.وأض�اف أن »هيئة النزاهة 
�ة تنظي�م  االتحاديَّ�ة ووزارة الع�دل تت�وىل مهمَّ
املُؤتمر، الذي سيش�هد عقد ورش عمٍل ُمشرتكٍة 
وتقديم أوراق عم�ٍل بحثيٍَّة تتناول أبرز املُعوّقات 
والعراقيل الت�ي تواجه الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة 
يف مسألة اسرتداد املُدانني واألصول واألموال التي 

ُتهرَُّب خارج حدود بلدانها.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وس�ائل إعالم روس�ية، أم�س الثالث�اء، أن الرئيس 
فالديم�ري بوتن س�يطبق نظام الع�زل الذاتي بع�د إصابة 

مقربني منه بفريوس كورونا.
وأوض�ح الكرمل�ني أن بوت�ن ل�ن يتوج�ه ه�ذا األس�بوع 
للمش�اركة بمؤتمر أمني يف طاجيكستان ولكنه سيشارك 

عرب تقنية الفيديو.
ويف مكامل�ة هاتفي�ة م�ع رئي�س طاجيكس�تان إمام عي 
رحم�ون ق�ال بوتن إنه بس�بب رص�د إصاب�ات بفريوس 
كورونا املستجد يف أوساطه، سيخضع لحجر صحي لفرتة 

زمنية معينة، ولن يشارك حضوريا يف قمة إقليمية تنعقد 
يف وقت الحق هذا األسبوع يف دوشانبي، وفق الكرملني.

ويف وقت س�ابق، اس�تقبل بوت�ن يف الكرمل�ني بالعاصمة 
موسكو الرئيس السوري بشار األسد يف زيارة غري معلنة.

وأش�ار الرئي�س ال�رويس خ�الل االجتم�اع إىل أن القوات 
األجنبية، التي يجري نرشها يف سوريا دون قرار من األمم 

املتحدة، تشكل عائقا أمام توحيد البالد.
وذك�رت الرئاس�ة الس�ورية أن القمة الت�ي جمعت بوتن 
واألس�د جرى خاللها التباحث يف ملف�ات التعاون الثنائي 
القائم بني البلدين، واإلجراءات املتخذة لتوسيعه وتطويره 

تحقيقاً للمصالح املشرتكة. 

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف القي�ادي يف ائت�الف دول�ة 
القانون، رس�ول أبو حسنة، أمس 
الثالث�اء، ع�ن أب�رز امللف�ات التي 
تمت مناقشتها يف االجتماع األخري 
يف من�زل هم�ام حم�ودي للجن�ة 

السباعية الشيعية.
ترصي�ح  يف  حس�نة،  أب�و  وق�ال 
الس�باعية  »اللجن�ة  إن  صحف�ي 
الخاصة بالقوى الشيعية اجتمعت 

من�زل  يف  االثن�ني،  أم�س  مس�اء 
القيادي همام حمودي، وناقش�وا 
جملة من امللفات والتحديات التي 

تواجهها الساحة السياسية«.
وأضاف أن »اللجنة ناقشت الزيارة 
األخ�رية لرئي�س مجلس ال�وزراء 
إي�ران  إىل  الكاظم�ي  مصطف�ى 
وكذلك مل�ف االنتخابات وتأمينها 

ومنع عمليات تزويرها«.
وبني أن »القوى اتفقت عىل تجميد 
وإيقاف التسقيط السيايس وكذلك 

الحد م�ن حمالت تمزي�ق الدعاية 
االنتخابية واس�تهداف املرش�حني 

وبرامجهم االنتخابية«.
وأكد أن »اللجنة السباعية الشيعية 
ستستمر يف عقد اجتماعاتها بشكل 
دوري خ�الل الف�رتة املقبلة حتى 
موعد إج�راء االنتخابات املبكرة يف 
العارش م�ن ترشين املق�����بل«، 
مؤك�ًدا أن »جمي�ع الق������وى 
السياس�ية الش�يعية بم�ا فيه�م 

سائرون حرضوا االجتماع«.

وكان�ت بعض وس�ائل اإلعالم، قد 
تناقلت خرباً عن عقد اجتماع ليلة 
أمس االثنني يف منزل رئيس املجلس 
األعىل اإلس�المي هم�ام حمودي، 
ض�م رؤس�اء الكت�ل الش�يعية أو 
من ينوب عن���ه�م، وذلك بعد أن 
اختت�م رئيس مجل����س الوزراء 
زيارت�ه  الكاظم�ي،  مصطف�ى 

إليران.
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جملس القضاء يعلن إطالق خدمة االستامرة االلكرتونية للحجج والقسامات الرشعية 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن مجلس القضاء األعىل، 
أم�س الث�����الث�اء، ع��ن 
االس�تمارة  خدم�ة  اط�الق 
االلك�ت���رون���ي�ة ل�طلب 
الرشعية  الحج�ج  اس�تمارة 
الرشع���ية  والقس�ام��ات 
الخدمات  وغ�����ريها م�ن 
الت����ي  االلك�����رتوني�ة 
س�تك�ون م���تاح�ة ام�ام 
املواطن�ن ب�دءاً من الش�هر 

املقبل.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت هيئة النزاهة، أمس الثالثاء، أن بغداد 
�عاً الس�رتداد  س�تحتضن مؤتمراً دولياً ُموسَّ
األم�وال املنهوبة، فيما اش�ارت إىل أن املؤتمر 
س�يقعد برعاي�ة رئي�س ال�وزراء مصطفى 
الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربية 
ووزراء ورؤس�اء مجال�س قض�اء وهيئ�ات 

مكافحة فساد عرب.
وق�ال بيان للهيئ�ة تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه إن »املؤتمر سينطلق يف العاصمة 
ع�رش  الخام�س  يوم�ي  بغ�داد  العراقيَّ�ة 
والس�ادس ع�رش م�ن ش�هر أيل�ول الجاري 
فعاليَّ�ات وقائ�ع  املُؤتم�ر ال�دويلِّ الس�رتداد 
األموال املنهوب�ة، مبينا أن »املُؤتمر س�يعقد 
برعاي�ة رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي 
وبمشاركة رئيس الجامعة العربيَّة أحمد أبو 
الغيط وعدٍد من وزراء العدل ورؤساء مجالس 
قض�اٍء وأجه�زٍة رقابيٍَّة، فضالً ع�ن عدٍد من 
م�اٍت، وش�خصيَّاٍت  ُممث�ي جمعيَّ�اٍت وُمنظَّ
قانونيَّ�ٍة وأكاديميَّ�ٍة وإعالميَّ�ٍة عربيَّ�ٍة ذات 
ُل أن  صل�ٍة بموضوعة ُمكافحة الفس�اد، ُيؤمَّ
ة تتعلق بقضايا اسرتداد  يعالج مواضيع ُمهمَّ
األم�وال املنهوبة واألص�ول املُهرَّب�ة، وإيجاد 

الس�بل الكفيلة بتيسري عمليَّات اسرتدادها، ومنع توفري 
البيئات واملالذات اآلمنة لها«.

وأض�اف أن »هيئة النزاهة االتحاديَّة ووزارة العدل تتوىل 
�ة تنظي�م املُؤتمر، الذي سيش�هد عق�د ورش عمٍل  مهمَّ
ُمشرتكٍة وتقديم أوراق عمٍل بحثيٍَّة تتناول أبرز املُعوّقات 
والعراقي�ل الت�ي تواج�ه الجه�ات الرقابيَّ�ة الوطنيَّة يف 
مس�ألة اس�رتداد املُدانن واألصول واألم�وال التي ُتهرَُّب 
خارج ح�دود بلدانها، وماهيَّة الحل�ول واملُعالجات التي 
ُيمك�ن أن ُتس�ِهم يف إل�زام الدول الحاضن�ة لتلك األموال 
واألصول واملُدانن بجرائم الفس�اد بق�رارات االتفاقيَّات 
األمميَّة والقوانن واملواثيق واألعراف الداعية للتعاون يف 

إعادتها إىل بلدانها األصليَّ�ة«.
وبن »يس�عى القائمون عىل املؤتمر الخروج بجملٍة من 
رات والتوصي�ات والنتائج واملُب�ادرات التي تحضُّ  املُق�رَّ
البلدان املُشاركة حضوراً أو افرتاضياً عىل التعاون وإبداء 
املُس�اعدة القانونيَّة فيما بينها السرتداد األموال املُهرَّبة 
ن املُفسدون من تهريبها خارج  وعوائد الفساد التي تمكَّ
ح�دود بلدانها، وتأليف تحالف�اٍت وجماعات ضغٍط ضدَّ 
ُر البيئات اآلمنة والجنات الرضيبيَّة لها  البل�دان التي ُتوفِّ

عىل املُستوين العربيِّ والعربيِّ الدويلِّ«.

وأش�ار إىل أن »الع�راق ُممث�اًل بهيئ�ة النزاه�ة كان ق�د 
شارك يف األس�بوع املُنرصم يف اجتماعات الفرق العاملة 
يف إط�ار اتفاقي�ة األم�م املُتَّح�دة ملُكافح�ة ال�ف�س�اد 
املُنع�قدة يف العاصمة النم�س�اويَّ�ة ف�ي�ينا، الفتا إىل أن 
»رئي�س الهيئة طلب فيها املجتمع ال�دويل االلتزام ببنود 
ة باس�رتداد  االتفاقي�ة األمميَّة ملكافحة الفس�اد الخاصَّ
األموال واملُدانن وتذليل الصعوبات أمام جهود اس�رتداد 
األموال واألصول املُهرَّبة، ُمشّخصاً العراقيل والُْمَعوَِّقات 
التي تق�ف حائالً أمام إنج�اح جهود األجه�زة الرقابيَّة 
والقضائيَّ�ة الوطنيَّ�ة، رغم ما تبذله من مس�اٍع وتدابري 

كبريٍة«.
ولفت إىل أن »البعض منها   كازدواج الجنسيَّة، وصعوبة 
إثب���ات الص��ل�ة ب��ن املوج�ودات واألم�وال املُهرَّبة 
والجريمة التي تتأتَّى تلك املوجودات من جرَّاء ارتكابها، 
واندماج تل�ك األموال يف اقتصاديَّات تلك البلدان، معربن 
عن األمل يف أن ُتذلَّل تلك العقبات وأن ال تحول دون نجاح 
تلك الجهود، ال س�يما مسألة ازدواج الجنسيَّة التي يلجأ 
إليها بعض الفاس�دين عرب قيامهم باس�تثماراٍت يف تلك 

البلدان الحاضنة«.
وأوض�ح أن�ه »ع�ىل هام�ش مش�اركة رئي�س الهيئ�ة 
الق�ايض عالء ج�واد الس�اعدي رئيس الش�بكة العربيَّة 

للنزاه�ة وُمكافحة الفس�اد، يف اجتماع�ات فيينا، عقد 
ع�دَّة اجتماعاٍت، كان أبرزها االجتماع بعميد األكاديميَّة 
الدوليَّ�ة ملكافحة الفساد توماس ستيلزر، ورئيس الهيئة 
الجزائريَّة الوطنيَّة للوقاية من الفساد ومكافحته طارق 
رة  كور، تخل�ل تلك االجتماع�ات االتفاق عىل عق�د ُمذكَّ
تفاهٍم بن األكاديميَّ�تن الدوليَّ��ة والعراقيَّ�ة ملُكافحة 
�رة تفاهٍم مع  الفس�اد، واالتف�اق املبدئي عىل إبرام ُمذكَّ

الهيئة الجزائريَّ�ة«.
وتاب�ع أن »هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة تمث�ل الع�راق يف 
االتفاقيَّتن األمميَّة والعربيَّة ملُكافحة الفس�اد، وأُنيَطت 
ة ُتمثِّ�ُل العراق فيهما واملُش�اركة يف املُؤتمرات  به�ا مهمَّ
واالجتماعات التي تعقدانها، فض�اًل عن تمثيلها العراق 
يف الش�بكة العربيَّ�ة لتعزيز النزاهة الت�ي يرتأس العراق 

دورتها الحاليَّ�ة«.
إىل ذل�ك، كش�فت هيئ�ة النزاه�ة عن ش�مول املُوظفن 
ة املاليَّة،  املتضخمة أموالهم بتقديم استمارة كشف الذمَّ
مؤك�دة أنَّ قانونه�ا املعدل نص عىل تكلي�ف اي موظف 
بذلك يف حال ترُد بحقه معلومات تش�ري إىل الكس�ب غري 

املرشوع.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة الوقاي�ة يف هيئ�ة النزاهة عي 
قاس�م، إنَّ »دائرته تقوم بإعداد جداول دوريَّة بالتحرّي 

والتقصِّ عن األم�وال املنقولة وغري املنقولة 
للُمكلفن املش�مولن بتقديم استمارة كشف 
ة«،  ة املاليَّة من خ�الل فرق تقّص خاصَّ الذمَّ
مش�ريا إىل أنَّ »هذه االجراءات تتم بالتنسيق 

مع الجهات الرسميَّة ذات العالقة«.
واض�اف أنَّ »اعم�ال التق�ص والتحري تتم 
ح  مقاطع�ة نتائجه�ا م�ع املعلوم�ات املرُصَّ
بها من قبل املُكلَّف يف اس�تمارة كشف الذمة 
ة  املاليَّ�ة«، الفتا إىل أنَّ »هناك ش�عبة ُمختصَّ
بالتدقي�ق والتحلي�ل وإب�داء ال�رأي الفن�يِّ 
ٍم يف األموال  النهائيِّ بش�أن وجود حالة تضخُّ

من عدمه«.
وأش�ار إىل أنَّ دائرته »تتبع اآلليَّة نفسها مع 
املُوظف�ن غري املش�مولن بتقديم اس�تمارة 
�ة املاليَّ�ة، ويت�م التكلي�ف بعد  كش�ف الذمَّ
اس�تحصال موافقة رئاس�ة الهيئ�ة يف حال 
ٍم  ترُد بحقهم معلومات ُتش�ري إىل حالة تضخُّ
يف أمواله�م«، موضح�ا أنَّ »التكليف يتضمن 
ت�ه املاليَّة؛  تقدي�م إق�راٍر بالكش�ف ع�ن ذمَّ
اس�تناداً لقانون هيئة النزاهة والكسب غري 

املرشوع رقم )30 لسنة 2011( املُعدَّل«.
وتاب�ع أنَّ »امل�ادَّة )16/ ثاني�ًا( م�ن قانون 
النزاهة املعدل تنص عىل أنَّ للهيئة تكليف أي 
موظ�ٍف أو ُمكلٍف بخدمٍة عامٍة ترى رضورة 
الكش�ف عن ذمته املالي�ة بناًء عىل إخب�اٍر مقرتٍن بأدلٍة 
معت�ربة بحدوث كس�ٍب غري م�رشوٍع يف أمواله أو أموال 
زوجه أو أموال أوالده ال ينسجم مع مواردهم االعتيادية«، 
منبهاً عىل أنَّ »للهيئة تكليف من ُيش�تَبُه يف حصوله عىل 
أموال باالش�رتاك مع املكلفن املنص�وص عليهم يف البند 

)سابعاً( من املادة )1( من هذا القانون«.
ونبه عي قاس�م ع�ىل أنَّ »بإمكان الهيئة باالس�تناد إىل 
امل�ادة )17/ ثاني�اً( االستفس�ار من املُكل�ف عن بعض 
املالحظ�ات بخص�وص أموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة 
ويلتزم املُكلف باإلجابة عن مالحظات الهيئة خالل )60( 
يوماً من تاريخ إش�عاره بها، مبينا أنه اذا وقفت الهيئة 
ع�ىل زيادٍة كبريٍة يف أموال املُكلَّف أو أموال زوجه وأوالده 
بما ال يتناسب مع مواردهم االعتياديَّة فيتّم استدعاؤه؛ 
إلعالمه بذلك، وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها استناداً 

لنّص املادَّة )17/ سادساً(«.
وأك�د مدي�ر عام دائ�رة الوقاية يف هيئ�ة النزاهة أنه »يف 
ح�ال عدم اقتن�اع دائرة الوقاي�ة باملُ�رّبرات املُقدَّمة من 
قبل املُكلف بش�أن الزيادة يف أمواله تتّم إحالة املُكلف إىل 
دائرة التحقيقات؛ لعرض املوضوع أمام القضاء؛ التخاذ 

القرار املُناسب بشأنه«.

اليوم ومبشاركة عربية وعراقية »واسعة«.. والنزاهة: مشول املوظفني »املتضخمة أمواهلم« بكشف الذمة 

مؤمتر دويل يف بغداد: األموال املنهوبة ال بد أن تعود

العدد )2451(   15     أيلول    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مستش�ار رئي�س ال�وزراء 
لش�ؤون اإلعمار والخدمات صباح 
عب�د اللطي�ف، أمس الثالث�اء، عن 
آخر تفاصيل مب�ادرة توزيع قطع 
األرايض عىل املواطنن ضمن منصة 

»داري«.
وق�ال عب�د اللطي�ف، يف ترصي�ح 
صحفي، إن »اللجنة الفنية ما تزال 
تعم�ل عىل ف�رز أس�ماء املتقدمن 
وف�ق املعاي�ري الت�ي وضع�ت فيما 
الخاصة  النق�اط واألوزان  يخ�ص 

بالفئات املتقدمة عىل املبادرة«.
وأض�اف أن »انته�اء عم�ل اللجنة 
وإع�الن أس�ماء الفائزي�ن ضم�ن 
املبادرة وتوزيع قطع األرايض ضمن 
مب�ادرة الس�كن، س�يكون قريب�ا 
ج�داً«. وب�ن أن »هن�اك 330 ألف 
قطعة جاهزة حتى اآلن وس�توزع 

بشكل مبارش، لكن سنختار ونعلن 
اآلخري�ن  الفائزي�ن  أس�ماء  ع�ن 
والبال�غ عدده�م 220 ألف مواطن 
يف ذات الوق�ت، ويكون�ون بانتظار 

تجهيز األرايض املخصصة لهم«.
مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  وكان 
الكاظم�ي، ق�د أعل�ن بتاريخ )19 
تموز 2021(، إطالق منصة التقديم 

عىل مبادرة قطع األرايض.
وق�ال الكاظم�ي يف تدوين�ة، ع�ىل 
جداريته يف موقع تويرت، انه »بعون 
من الل�ه، وبعد جهود ش�ارك فيها 
برنام�ج  الي�وم  أطلقن�ا  الجمي�ع 
منص�ة  وع�رب  داري(  )اإلس�كان 
شفافة، وإجراءات مفاضلة عادلة 
تعتم�د معاي�ري منصف�ة«، متابعاً 
»نطم�ح إىل أن تكون هذه الخطوة 
بداي�ة لح�ل أزم�ة الس�كن، وبناء 
مدن جديدة حديثة، وعدنا ش�عبنا 

وأوفينا«.

مستشار حكومي يكشف آخر تفاصيل مبادرة 
توزيع قطع األرايض

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف القي�ادي يف ائتالف دول�ة القانون، 
رسول أبو حس�نة، أمس الثالثاء، عن أبرز 
امللفات الت�ي تمت مناقش�تها يف االجتماع 
األخ�ري يف من�زل هم�ام حم�ودي للجن�ة 

السباعية الشيعية.

وق�ال أب�و حس�نة، يف ترصي�ح صحف�ي 
إن »اللجن�ة الس�باعية الخاص�ة بالق�وى 
الش�يعية اجتمعت مس�اء أمس االثنن، يف 
من�زل القيادي هم�ام حمودي، وناقش�وا 
جملة من امللفات والتحديات التي تواجهها 

الساحة السياسية«.
وأضاف أن »اللجنة ناقشت الزيارة األخرية 

لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي 
إىل إيران وكذل�ك ملف االنتخابات وتأمينها 

ومنع عمليات تزويرها«.
وبن أن »القوى اتفقت عىل تجميد وإيقاف 
التسقيط السيايس وكذلك الحد من حمالت 
واس�تهداف  االنتخابي�ة  الدعاي�ة  تمزي�ق 

املرشحن وبرامجهم االنتخابية«.

الش�يعية  الس�باعية  »اللجن�ة  أن  وأك�د 
بش�كل  اجتماعاته�ا  عق�د  يف  ستس�تمر 
دوري خ�الل الف�رتة املقبل�ة حت�ى موعد 
إج�راء االنتخاب�ات املبك�رة يف العارش من 
ترشي�ن املق�����ب�ل«، مؤك�ًدا أن »جميع 
الق�����وى السياسية الشيعية بما فيهم 

سائرون حرضوا االجتماع«.

وكان�ت بعض وس�ائل اإلعالم، ق�د تناقلت 
خرباً عن عق�د اجتماع ليلة أمس االثنن يف 
منزل رئيس املجلس األعىل اإلسالمي همام 
حمودي، ضم رؤساء الكتل الشيعية أو من 
ينوب عن���هم، وذلك بعد أن اختتم رئيس 
مجل���س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، 

زيارته إليران.

دولة القانون: الكتل الشيعية اتفقت عىل »إيقاف التسقيط«

        بغداد / المستقبل العراقي

ب�إرشاف الفريق عم�اد محمد محمود وكي�ل وزارة الداخلية 
لش�ؤون الرشطة، أعلنت وكال�ة الوزارة لش�ؤون الرشطة/
رشطة بغداد، أمس الثالثاء، القبض عىل قاتل بحوزته بنادق 

كالشنكوف ومخازن عتاد.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
أن »مفارز مركز رشطة ش�يخ س�عد الت�����اب�ع اىل قيادة 
رشط�ة بغ�داد تمكن م�ن القبض ع�ىل متهم مطل�وب وفق 

احك��ام امل�����ادة ٤06 قت���ل عم��د«.
واضاف�ت، انه »تم مداهمة مكان تواج�ده بعد ان وجه قائد 
رشط�ة بغداد الل�واء الركن ماجد فالح نعمة بتش�كيل فريق 
عم�ل ميداني اللق�اء القبض عىل املتهم كون�ه اقدم عىل قتل 
ح�دث حيث تم اثناء ه�ذه العملية الق�اء القبض عىل املتهم 
وبحوزت�ه بن������ادق كالش�نكوف ع�دد 2 باالضافة اىل 9 
مخازن عتاد مع 2٤0 اط�����القة عتاد حيث تم اصطحابه 
اىل مرك�ز الرشطة التخاذ اإلج�راءات القان�����ونية الالزمة 

بحقه وفق القانون«.

أكد وزي�ر املالية عي عالوي، أم�س الثالثاء، 
توجه الوزارة للنهوض بواقع التأمن يف العراق 
ويعد من أولوليات العمل املهمة املهمة وأحد 
مفاص�ل قطاع املال.وقال عالوي، يف ترصيح 

صحفي، ان »قطاع التأمن الحكومي يمكن 
وصفه بالجيد غري انه تم بناؤه عىل نوع من 
اإلحتكار ويتطلب بع�ض االجراءات لتطوير 
مفاصل عمله«.وأش���ار ع���الوي ال��ى، 

ل�ت�غ�ط�ي��ة  امل��ال  رأس  »ق�ط��اع  ان 
امل�خ�اط�ر ال�ت�أم�ي�ن�ي��ة، الس�ي�م�ا أن 
الوزارة ت�ع�مل ع�ل�ى ت�شج�ي�ع رشك�ات 
ال��ت��أم�ن ال��خ��اص��ة ال�تي أث�ب�ت�ت 

وج�ودها، وذل�ك ل�ل�ن��هوض  ب�واقع هذا 
امل�ف�ص�ل امل�ال�ي املهم«.

ولفت اىل أن »العمل جاد عىل ت�ح�ريك ق�ط�اع 
ال�ت�أم�ن يف الجوانب االستشارية«.

أعل�ن الحش�د الش�عبي، امس الثالث�اء، عن 
احب�اط مخط�ط إرهابي الس�تهداف الزيارة 
األربعينية جنوب العاصمة بغداد. وقال اعالم 
الحشد يف بيان، تلقت املستقبل العراقي نسخة 

منه إنه »بعملية امنية دقيقة وبكمن محكم 
تمكنت معاونية االس�تخبارات واملعلوماتفي 
هيئة الحش�د الش�عبي/ مديري�ة املعلومات 
العامة، من االطاحة بش�بكة ارهابية لداعش 

كانت تنوي اس�تهداف زوار االمام الحسن)( 
خ�الل الزي�ارة االربعيني�ة يف قاط�ع جن�وب 
بغداد حيث تم خالل العملية اعتقال الش�بكة 
التابعة للتنظيم واملتكونة من مسؤول مفارز 

التنفيذ يف قاطعجنوب بغداد ومسؤول مفارز 
ضم�ن منطق�ة اللطيفي�ة«. وكان�ت املفارز 
االرهابي�ة تنوي ايضا، وف�ق البيان، »تفجري 

ابراج الطاقة الكهربائية يف جنوب بغداد«.

كش�فت لجنة الرتبي�ة النيابية، أمس 
الثالث�اء، أن وزارة الرتبي�ة تعمل عىل 
تعدي�ل املناه�ج م�ن خ�الل طباعتها 
مج�دًدا، ملواكب�ة مس�تويات التعلي�م 
العاملي، وحذف العبارات التي تشري إىل 
»الطائفية والعنرصي�ة«. وقال مقرر 
اللجن�ة، طعم�ة اللهيب�ي، إن »لجن�ة 
مجموع�ة  قدم�ت  النيابي�ة  الرتبي�ة 
م�ن املقرتح�ات إىل وزارة الرتبي�ة من 
أج�ل تغي�ري وتعدي�ل بع�ض املناهج 
الدراس�ية«. وأضاف أن »وزارة الرتبية 
أيض�ا لديه�ا مقرتح�ات بهذا الش�أن 
وتعم�ل عىل تعدي�ل املناهج من خالل 
طباعته�ا مج�دًدا، م�ن أج�ل مواكبة 
مس�تويات التعلي�م العامل�ي«، مبين�ا 
عب�ارات  فيه�ا  املناه�ج  »بع�ض  أن 
والعنرصي�ة،  الطائفي�ة  إىل  تش�ري 
بالت�ايل م�ن غ�ري املعق�ول، أن نعل�م 
اطفالن�ا عىل الكراهية«. يش�ار إىل أن 
املناهج الدراس�ية يف الع�راق تعرضت 
النتقادات كث�رية، واتهام�ات بكونها 
تحم�ل عب�ارات طائفية ج�دا وتحث 
واملذهب�ي،  العن�رصي  التميي�ز  ع�ىل 
وت�م توجيه انتق�ادات ملنه�ج الرتبية 
االس�المية الذي يوضع من قبل لجان 
مش�رتكة بن الرتبية والوقفن السني 

والشيعي.

وكالة الرشطة تلقي القبض عىل »قاتل« بحوزته »كالشنكوف« وخمازن عتاد
بإشراف الفريق عماد حممد حممود

املالية تعلن عن توجه للنهوض بواقع التأمني وإهناء االحتكار احلكومي له

احلشد الشعبي حيبط خمطط ارهايب الستهداف زوار االربيعينة

جلنة برملانية: الرتبية تعمل 
عىل حذف العبارات »الطائفية« 

من املناهج الدراسية

        بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت نقاب�ة الصحفين العراقين، أم�س الثالثاء، أعضاءه�ا اىل مراجعة 
النقابة لتحديث استمارة املكافات التشجيعية.

وقال�ت النقابة يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنها »تدعو 
الزمالء اعض�اء النقابة املجددة هوياتهم لعام 2021 اىل مراجعتها لغرض 
اكم�ال اس�تمارة املكاف�آت التش�جيعية خالل الف�رتة م�ن 9/15 ولغاية 
2021/10/1 ع�ىل ان ترف�ق م�ع االس�تمارة نس�خة مصورة م�ن هوية 
النقابة املجددة«، مبينة أنه »بإمكان الزمالء س�حب االس�تمارة من موقع 

النقابة واكمالها وتسليمها اىل ادارة النقابة«.
وأضافت، »اما ما يخص الزمالء يف فروع النقابة فيتم تس�ليم االس�تمارة 
ونس�خة من الهوية اىل رئيس الفرع وتأييدها من قبله وس�يتم اهمال اية 

استمارة خالية من تأييد الفرع«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تش�هد ارياف دي�اىل يف اآلونة االخ�رية، اقباال كب�ريا من األهايل ع�ىل اقتناء 
كام�ريات املراقب�ة، بزيادة تج�اوزت ال��50%، فيما يؤكد مص�در أمني يف 
املحافظ�ة أن كامريات املنازل، س�اهمت يف تفكيك خاليا »ارهابية« واخرى 
اجرامية. ويقول ىس�جاد الربيعي صاحب محل لبيع الكامريات يف بعقوبة 
إن »معدل االقبال عىل اقتناء الكامريات، ارتفع بنس�بة 50% خالل األسابيع 
األخرية، خاصة وأنها نجحت يف فك طالس�م جرائم مهمة يف بعض املناطق 
الزراعية، ومنها حوادث قتل ورسقة«. ويضيف الربيعي، أن »الكامريات لم 
تع�د اداة للوقاي�ة من اللصوص، بل يف مواجهة االره�اب خاصة يف املناطق 
التي تشهد خروقات أمنية سواء يف حوض الوقف أو بقية املناطق األخرى«، 
فيما يش�ري علوان الع�زاوي صاحب محل لبيع الكام�ريات، أن »الرسقة يف 
اآلونة االخرية، قد ارتفعت يف مناطق االرياف خاصة للدراجات النارية ومنها 
الس�توتة، إىل جانب املنازل، إال أن اغلبها ال يتم االبالغ عنها«، مش�ريا إىل  أن 
»أس�عار الكامريات، معقول والكثري من االرس قادرة عىل تحمل تكاليفه«. 
 ،IQ NEWS م�ن جهة أخ�رى، أكد مص�در أمني يف دي�اىل، يف حديث ملوق�ع
إن »كام�ريات املراقب�ة نجحت يف فك طالس�م أكثر م�ن 20 جريمة جنائية 
وارهابية خالل االش�هر املاضية، بعضه�ا كان معقد جدا«، الفتا إىل »وجود 

دعم لنرش ثقافة الكامريات يف االحياء واالزقة وجميع املؤسسات«. 

نقابة الصحفيني العراقيني توجه دعوة ألعضائها: 
جددوا استامرة املكافآت التشجيعية

الكامريات تنترش يف أرياف حمافظة دياىل: 
»ساعدت بتفكيك خاليا إرهابية«

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ددت املحكم�ة االتحادية، أمس 
للنظ�ر  جدي�داً  موع�داً  الثالث�اء، 

بطعون املوازنة.  
وبحسب إعالم القضاء، فقد حددت 
»املحكم�ة االتحادي�ة ي�وم 19 من 
الش�هر الحايل، موعداً جديداً للنظر 
بالطعون املقدمة بشأن املوازنة«.  

وأجل�ت املحكمة االتحادي�ة العليا، 
يف وقت س�ابق، م�����وعد الطعن 
بقان�ون امل�����وازن�ة االتحادي�ة 

للسنة املالية 2021.  

لوكال�ة  قضائ�ي،  مص�در  وذك�ر 
االنب�اء الرس�مية، وتابع�ه »ناس« 
)1٤ تم�وز 2021(، أن »املحكم�ة 
االتحادية العليا أجلت موعد الطعن 
بقان�ون املوازنة االتحادية للس�نة 
املالي�ة 2021، اىل الرابع والعرشين 

من الشهر املقبل«.    
وكان مجل�س ال�وزراء ق�د خ�ول 
ال�وزراء  رئي�س  س�ابق  وق�ت  يف 
مصطفى الكاظم�ي بتقديم طعن 
ل�دى املحكم�ة االتحادي�ة يف بعض 
بن�ود امل���وازنة االتحادية للس�نة 

املالية 2021.    

ش�دد مجلس القضاء األعىل، أمس 
الثالثاء، عىل دقة املعلومات لتنفيذ 
مذك�رات القبض.  وج�اء يف وثيقة 
صادرة من املجلس تلقت املستقبل 

العراق�ي نس�خة منها، ان�ه »تقرر 
التأكيد عىل دق�ة املعلومات لتنفيذ 
ح�االت  لت�اليف  القب�ض  مذك�رات 

التوقيف لالشتباه باالسماء«.

املحكمة االحتادية حتدد موعد النظر بالطعون 
املقدمة يف بعض بنود موازنة 2021

القضاء يشدد عىل دقة املعلومات لتنفيذ 
مذكرات القبض
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    كربالء / علي ابراهيم

ترأس محافظ كربالء املقدس�ة املهندس نصيف جاس�م 
الخطاب�ي إجتماعاً موس�عا ضم املهن�دس محمد كامل 
مع�اون املحافظ لش�ؤون الخدماتومعاوني مدير البلدية 
للش�ؤون الفنية والخدمية واإلدارية مع مس�ؤويل شعب 
املديري�ة ملناقش�ة إس�تعدادات مديري�ة بلدي�ة كرب�الء 
املقدس�ة م�ن خاللتنفيذ خطته�ا الخدمية خ�الل زيارة 
أربعيني�ة االمام الحس�ن وأخيه العباس عليهم الس�الم 
للعام ٢٠٢١ حيث تم تقس�يم املدين�ة إىل ثمانيةقطاعات 
بلدية مرشفة عىل أعم�ال التنظيفات إضافة إىل أعمالهم 
اليومية يف األحياء الس�كنية وإرشاك مهندس�وا النظافة 
البال�غ عدده�م ١٤٣٠مع تش�غيل ١٧٥٠ عام�ل تنظيف 
إضايف وبث�الث وجبات عم�ل صباحية ومس�ائية وليلية 
وملدة ١٥ يوم إعتباراً من ١٠ صفر مع تقديم الدعمالساند 
له�م من قبل ش�عبة الحدائق واملتنزه�ات البالغ عددهم 

٥٣٨ وجهود ش�عب اآللي�ات والورش�ة املركزية وصيانة 
الكهرباء وشعبة متابعةالتصاميم مع سد حاجة املديرية 
ملادة الكاز وبكمية ١٠٠٠٠٠ ل�ر لديمومية عمل اآلليات 
طيلة فرة الزيارة علماً إن الجهد اآليل املش�ارك فيالزيارة 
بل�غ ٣٦٥ آلي�ة تخصصي�ة من ) ش�فل وق�الب وكريدر 
وكابسة نفايات وكانسة شوارع مع تنكر ماء إضافة إىل 

باقي اآلليات األخرىاملشاركة(
موجه�اً املحافظ الق�وات األمنية قي�ادة الرشطة واملرور 
بمن�ع دخ�ول العرب�ات أو الباع�ة املتجولن خ�الل فرة 
الزي�ارة مع تس�هيل مهمة س�ر الخطةالخدمي�ة املعدة 
م�ن قبل املديرية لضمان أفضل الخدمات للزائرين الكرام 
إلحياء ش�عائر الزي�ارة كذلك تخصيص ق�وة من رشطة 
التجاوزات معكل قط�اع من القطاعات الثمانية املرشفة 
ع�ىل أعمال التنظيفات للحد من ظاه�رة التجاوزات عىل 
األرصفة والشوارع والحدائق يضاف إىل ذلكتم تخصيص 
٤ س�احات لغ�رض إس�تعمالها كموقع مؤق�ت لتجميع 

النفايات بواس�طة الكابس�ات ورفعها باآللي�ات الثقيلة 
) الش�فل / قالب / تريلهناقلة( لنقله�ا إىل موقع الطمر 
الصحي مع توزيع أكياس النفايات عىل أصحاب املواكب 
الحسينية والقطاعات البلدية وكذلك نرش ما يقارب١٠٠٠ 

حاوي�ة نفاي�ات س�عة ١١٠٠ ل�ر داخ�ل مرك�ز املدينة 
واألط�راف املحيط�ة بها واألحياء الس�كنية وهنالك جهد 
آيل مش�ارك من قب�ل وزارةاإلعمار واإلس�كان والبلديات 
واألش�غال العامة املتمثلة بمحافظاتن�ا العزيزة من قبل 
بلدي�ات وبلدية ) بغ�داد / الديوانية / بابل / ميس�ان / 
ذي قار / البرصه / صالح الدين / األنبار / الس�ماوه / 
دياىل / كركوك( يساند كوادر كوادر مديرية بلدية كربالء 

املقدسة طيلة فرة الزيارة 
ومن الجدير بالذكر إن شعبة اإلعالم واالتصال الحكومي 
يف بلدية كربالء له بصمة يف مجال التوعية من خالل نرش 
الفيدي�وات التوعويةوالتثقيفي�ة واإلرش�ادية م�ع طبع 
الربوشورات التي تحث اإلخوة أصحاب املواكب الحسينية 
والزائري�ن الك�رام الوافدين إىل محافظ�ة كربالءالتعاون 
التام مع الكوادر البلدية للحفاظ عىل النظافة واملمتلكات 
العامة وكذل�ك اإللتزام بتعليم�ات وزارة الصحة للوقاية 

من فايروس كورونا .

حمافظ كربالء يرتأس إجتامعًا بخصوص إستعدادات البلدية لزيارة األربعني للعام ٢٠٢١

    بغداد/ المستقبل العراقي

أصدر مرصف النهرين اإلسالمي عن ضوابط 
تمويل مرشوع “االجارة” التي تنتهي بتمليك 

الوحدات السكنية.
وذكر املرصف يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه أن “الضوابط تضمنت أن يكون 
الح�د االع�ىل ملبل�غ التموي�ل لالٔم�ر بالرشاء 
)١٥٠( ملي�ون دينار، وم�ا زاد عن ذلك يدفع 
مقدم�اً اىل امل�رصف م�ن الزب�ون كتأمينات 
تعد دفعة مقدمة عن�د اتمام العقد، وأن مدة 
ايجار املوجود وبحد أعىل )١٥( سنة، وبنسبة 
مرابحة ٤ % سنوياً ويكون تسديد بدل االيجار 

شهرياً”.
وأض�اف أن “الضوابط تضمن�ت أيضاً أنه إذا 
كان طال�ب التمويل موظف�ا فيمنح التمويل 

بضمان راتبه وبضمان كفيل واحد � وكفيلن 
من موظف�ي الدولة املدني�ن رشط ان يكون 
صايف راتبه )راتبهما( يغطي ضعف القس�ط 
الشهري، أما إذا كان طالب التمويل )كاسبا( 
فيق�دم كفيلن من موظفي دوائر الدولة عىل 
أن يغط�ي رات�ب كل منهم�ا ضعف القس�ط 

الشهري”.
وأشار البيان اىل أن “املستأجر يتحمل الكلفة 
تض�اف له�ا االرباح وتتمث�ل الكلف�ة بقيمة 
رشاء املوج�ود مضاف�ًا له�ا جمي�ع النفقات 
الت�ي يتحمله�ا امل�رصف لحن تأج�ره مثل 
أجور الداللية ورس�وم تحويل امللكية واجور 
املحام�اة”، مبين�اً أن “الصيان�ة االساس�ية 
يتحمله�ا امل�رصف والصيان�ة الناتج�ة ع�ن 
االس�تهالك أو االس�تعمال يتحملها املستفيد 
)املٔوجر(”.وبن أن “املستأجر يجوز له تأجر 

العن لط�رف ثالث )تأجر م�ن الباطن( بعد 
موافقة املؤجر، وهنا يتحمل املس�تأجر االول 
املسؤولية كاملة عما قد يحدث للعن املؤجرة 
م�ن رضر م�ن املس�تأجر الجدي�د، ويج�وز 
للمٔوجر أن يحصل عىل دفعة مقدمة لضمان 
اتمام عقد االجارة، ويف حال عدم اتمام العقد 
بس�بب رغبة العمي�ل فيتم اس�تقطاع مبلغ 
يع�ادل قيم�ة ال�رر )إن وجد( ال�ذي لحق 
باملرصف من الدفعة املقدمة وتستحق االجرة 

للمؤجر طوال مدة نفاذ العقد”.
وتابع، أنه “يجب ان يحدد العقد )االلتزامات 
والحقوق( لكل من املؤجر واملس�تأجر تجاه 
العن املؤج�رة كالصيانة الدوري�ة أو اصالح 
االعط�ال )االلتزامات والحق�وق( ويمكن أن 
يق�وم املرصف بتمل�ك عيناً معين�ة بناًء عىل 

رغبة زبونه ومن ثم تأجره اياه”.

مرصف النهرين يعلن عن ضوابط متويل مرشوع »اإلجارة«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة امل�وارد املائية، امس الثالثاء، 
تجاوز ذروة الطلب الصيفي وتأمن الرية 
االوىل ملحاصيل »الرز والحنطة والش�عر« 
وفقا للخطةالشتوية.وقال مستشار وزير 
املوارد، ع�ون ذياب ان�ه:«يف الوقت الحايل 
تجاوزنا ذروة الطلب الصيفي، وس�يكون 
لدينا الرية االخرة ملحصول الرز فيمتصف 
ايل�ول الج�اري فض�ال تامن الري�ة االوىل 
ملحص�ول الحنطة والش�عر وفقا للخطة 
االن  :«حت�ى  املقبلة«.واض�اف  الش�توية 
ل�م يكن هنالك كتابا رس�ميا للمس�احات 
املس�تهدفة بالخطة الشتوية املقبلة وهذا 
س�يكون يف وقت الحق يف اجتماعمش�رك 
ب�ن وزارتي الزراعة وامل�وارد لالتفاق عىل 
الخط�ة الش�توية القادمة بض�وء طبيعة 
السنة املائية«.واكد ذياب :«امكانية اعادة 

النظ�ر بالخطط وفقا ملعطيات الس�نة اذا 
ما كانت شحيحة او ال وبحسب الطبيعة«، 
خاتم�اً »الخزي�ن املائ�ي جي�د أَمَنالخطة 
م�ن  االوىل  والري�ة  بالكام�ل  الصيفي�ة 
الخط�ة الش�توية«.وكانت وزارة الزراعة 
اعلنت مسبقاً عىل لس�ان متحدثها حميد 
النايف، االنتهاء من إعداد الخطة الصيفية 
واس�تكملت معظ�م اجراءاتهااالعتيادي�ة 
م�ن س�ماد ويوري�ا، وان ال�وزارة بصدد 
إع�داد الخط�ة الش�تائية الرائ�دة، ألنه�ا 
تحتوي عىل املحاصيل االسراتيجية وهي 
الحنطةوالش�عر، فض�ال ع�ن املحاصيل 
الخط�ة  أن  الناي�ف،  االخرى.وأض�اف 
الش�توية س�تعمل عىل توحيد مس�احات 
كبرة يف املحافظ�ات، وعرضها عىل وزارة 
امل�وارد املائية من خالل اللجنةاملش�ركة، 
من أجل اس�تحصال املوافقات التي تؤمن 

حصة املياه لهذه املساحات.

املوارد تعلن جتاوز ذروة الطلب الصيفي عىل املياه: 
حصة الرية الشتوية االوىل مؤمنة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت وزارة الزراع�ة نجاح خطة زيادة نس�بة إنتاج 
التمور متوقعة ارتفاعه لنحو مليون طن خالل العام 

الجاري.
وقال املتحدث باسم الزراعة، حميد النايف، إن »قطاع 
النخيل شهد انتعاشاً بشكل ملحوظ وزيادة يف اإلنتاج 
كماً ونوع�اً، بعد جه�ود بذلتها ال�وزارة، حيث قامت 
بمعالجة ما خلفته الح�روب املتعاقبة التي مرت عىل 
العراق والتي أدت اىل ترك أصحاب البساتن لبساتينهم 
وعمليات التجريف إضافة إىل انتشار حرشتي الحمرة 
والدوب�اس يف الس�نوات الس�ابقة، إىل القيام وبجهود 

ذاتية بمكافحة الحرشتن«.
وأض�اف الناي�ف، أن »الوزارة نجح�ت يف القضاء عىل 
ح�رشة الدوب�اس بنس�بة ٨٥ % إضاف�ة إىل الح�د من 
حرشة الحمرة بشكل سنوي إضافة إىل حفار النخيل 
وغرها من الح�رشات التي تصيب النخيل، فضال عن 
الدع�م ال�ذي قدمته ال�وزارة ألصحاب البس�اتن من 
األس�مدة وإعفائهم من الشمول بالخطة املائية بينما 
يتم إعطاء املياه للبس�اتن بش�كل اس�تثنائي خارج 
الخطة«.وتاب�ع: »يف عام ٢٠١9 ب�دأ االنتاج ب�)٦٠٠( 
أل�ف طن ويف عام ٢٠٢٠ وصل اإلنت�اج اىل )٧٣٥( ألف 
طن، وتم تصدير )٦٠٠( ألف طن لعدد من دول العالم 
لك�ون التمر العراقي ذا نوعية جيدة من ناحية الطعم 
واملذاق، ونتيجة للتصدير اهتم الفالح العراقي بالنخيل 
وزاد عدد املس�تثمرين«.ولفت إىل أن »الوزارة متفائلة 
ه�ذا العام ولها الفخر بتحقي�ق زيادة يف إنتاج التمور 
وف�ق املعطي�ات الت�ي توح�ي أن الحمل جي�د ملعظم 
النخي�ل إضاف�ة إىل املكافحة وبالت�ايل نعتقد أن زيادة 
النخيل عن العام املايض وصلت اىل نس�بة ٣٠ % أي ما 
يقارب إنتاج مليون طن«.وأكد، أن »هناك استعدادات 
عىل قدم وس�اق من قبل دائ�رة وقاية املزروعات التي 
تهي�ئ التعفر اضافة إىل من�ح املصدرين اجازات لهذا 
األمر«، مبيناً أن »االستعدادات ستكون كبرة من أجل 
التصدي�ر وبكميات كبرة من التمور إىل العالم س�يما 
وأن هن�اك حج�زاً لبعض التمور قب�ل االنتاج من قبل 
عدة دول من بينها ايطالي�ا وهولندا من خالل التجار 
العراقي�ن يف مرص«.وأك�د الناي�ف، أن »زيادة نس�بة 
انتاج التمور عن العام املايض سرفد بدورها امليزانية 
بالعملة الصعبة وتشغيل آالف األيادي العاملة وتشجع 
املستثمرين عىل انشاء بساتن جديدة وانتعاش قطاع 

التمور يف العراق«.

الزراعة تعلن نجاح خطط 
دعم إنتاج التمور: نتوقع 

ارتفاعه ملليون طن

    بغداد / المستقبل العراقي

دع�ت مديرية امل�رور العامة، ام�س الثالثاء، املواطن�ن الراغبن 
ب�رشاء ارقام مميزة فيما يخ�ص ارقام املحافظ�ات إىل مراجعة 

مديرياتها.
 وذكر مدير املرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي 
يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »التوجيهات 
الصادرة تخص رشاء الرقم املميز )الرباعي و الخمايس( فقط«.  
واض�اف، انه »بأمكان املواطنن التوج�ه ملديرية مرور املحافظة 
التي يس�كنون بها وتقديم طلب رس�مي ملدي�ر املحافظة حرصاً 
بهذا الخصوصوذلك من أجل تقلي�ل الروتن وتخفيف العبء عن 

كاهل املواطنن«.

املرور تعلن عن توفر »ارقام 
مميزة« لبيعها للمواطنني

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت رشكة أدوية س�امراء، أم�س الثالثاء، توضيحا بش�أن 
حريق طال أحد مخازنها.

وذكرت الرشكة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أن 
»الحريق حدث يف مخزن املواد االنشائية التالفة بعيداً عن املخازن 

الرئيسية وبنايات الرشكة االدارية واملصنعية«.
وأضافت، أن »الحريق قد س�يطر عليه من قس�م الدفاع املدني يف 
الرشكة بالتعاون مع الدفاع   املدني يف املدينة، وال توجد اي خسائر 

برشية وال مادية فقط  اإلنشائية التالفة املخرجة مخزنياً«.

    واسط / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املناف�ذ الحدودية، أم�س الثالثاء، إحب�اط محاولة 
تهري�ب أدوية   برشي�ة يف منفذ زرباطية الح�دودي، يف محافظة 

واسط.
وذكرت الهيئة، يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه 
»بجه�ود ومعلومات الدقيقة يف منف�ذ زرباطية الحدودي تمكنت 
الهيئة من ضبط أدوية برشية مخبأة خلف حقائب املس�افرين يف 

حافلة لنقل الركاب قادمة من دولة مجاورة«.
وأردف: »وبعد الكش�ف والتدقيق تبن وجود األدوية بعدد إجمايل 
بل�غ )٥٤٤٠( اب�ره ن�وع )س�فر ياكس�ون( مخال�ف لرشوط 

وضوابط االستراد«.
ولفت إىل »تش�كيل لجنة من الدوائر ذات العالقة وتنظيم محر 
ضبط أصويل بذلك واحالتها اىل القضاء التخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق املخالفن«.

    بغداد / المستقبل العراقي

ضمن حمل�ة )عبر الع�راق( الخاصة بازالة التج�اوزات، انذرت 
وزارة االتص�االت اصح�اب ابراج االنرن�ت املتجاوزين عىل البنى 
التحتية التابعة لها ببغداد واملحافظات، بازالتها خالل ٧٢ ساعة، 

مع اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم.
 وق�ال مدي�ر العالق�ات واالع�الم يف الرشك�ة العام�ة لالتصاالت 
واملعلوماتي�ة بالوزارة ناطق احمد ابراهي�م يف حوار صحفي، ان 
»الوزارة تعم�ل عىل ازالة اي تجاوزات يف البنى التحتية، الس�يما 
يف ظ�ل حملة )عبر العراق( الت�ي اطلقتها االمانة العامة ملجلس 
الوزراء وامانة بغداد الزال�ة التجاوزات عىل االمالك الحكومية او 

العائدة اىل جهات رسمية«. 
وكان�ت مديرية اتص�االت الكرخ، ق�د اجرت كش�فا ميدانيا عىل 
البنى التحتية لالتصاالت وشبكة الكابل الضوئي بمناطق الكرخ، 
ونجح�ت بازال�ة جمي�ع التج�اوزات به�دف الحد م�ن اي رضر 
مستقبيل بالش�بكة الضوئية. واضاف ابراهيم انه »تم يف السياق 
نفس�ه، تش�كيل لجان فرعية بمديرية اتص�االت الرصافة النذار 
اصح�اب االبراج املتج�اوزة بقطاع�ي ٤٤ و٤٣ يف مدينة الصدر، 
وش�ملت املناطق املش�مولة بم�رشوع )FTTX( لخدم�ة الكابل 
الضوئ�ي، تمهي�داً الزالة جمي�ع التجاوزات عىل م�رشوع الكابل 

الضوئي يف املدينة وباقي احياء العاصمة«.

أدوية سامراء: حريق طال أحد خمازن 
التلف.. متت السيطرة عليه

املنافذ: إحباط حماولة هتريب 
أدوية برشية يف منفذ زرباطية

االتصاالت تنذر أصحاب أبراج االنرتنت 
املتجاوزة: ستزال خالل ٧٢ ساعة

    بغداد / المستقبل العراقي

التق�ى نقي�ب الفنانن العراقي�ن جبار جودي بممث�يل وزارة الداخلية مدي�ر عام دائرة 
العالقات واالعالم يف الوزارة اللواء سعد معن ومدير االمن السياحي لحسم ملف القاعات 

والنوادي الرفيهية. 
وق�ال بي�ان للنقاب�ة انه ت�م يف اللقاء االتف�اق عىل تحدي�د الضوابط وال�رشوط الالزمة 

الستحصال املوافقة عىل عودة النوادي والقاعات للعمل وهي:
١. ت�م تحديد موعد األول من ش�هر ترشي�ن األول كمهلة نهائية لتجدي�د إجازات العمل 

وممارسة املهنة للقاعات والنوادي. 
٢. استحصال اجازة ممارسة املهنة لألفراد العاملن يف املهن الفنية.

٣. إعتم�اد هوي�ة نقاب�ة الفنان�ن العراقي�ن وبطاقة ممارس�ة املهنة م�ن قبل األمن 
السياحي. 

٤. إنج�از قاع�دة البيان�ات للقاع�ات والن�وادي واعتمادهم�ا م�ن قبل النقاب�ة واألمن 
السياحي. 

٥. التأكي�د عىل مظه�ر الفنانن والفنان�ات العاملن يف القاعات والنوادي بما يتناس�ب 
مع نبل وس�مو الرس�الة الفنية وتوجهات النقابة يف االرتقاء والحفاظ عىل سمعة الفن 

والفنان العراقي.
٦. يلتزم أصحاب القاعات والنوادي بعدم إدخال األشخاص غر امللتزمن بالزي الرسمي 

ومنعهم من الدخول.
وأعل�ن نقيب الفنانن العراقين عن موعد إجتماع موس�ع س�يعقد يف مق�ر النقابة مع 
أصح�اب القاع�ات والن�وادي والعاملن فيها للتأكيد ع�ىل التزامهم الت�ام بهذه النقاط 
لضم�ان عدم تكرار حاالت االغالق مما يتس�بب بتوقف رشيحة فنية مهمة تعمل يف هذا 

القطاع.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تستانف روسيا الرحالت الجوّية مع العراق 
الثالث�اء املقب�ل اس�تجابة ملطالب�ة وزي�ر 
الخارجية فؤاد حسن .وقال املُتحدث باسم 
وزارة الخارجيَّ�ة أحم�د الصّح�اف يف بيان 

تلقت املستقبل العراقي نسخة منه أن وزير 
الخارجيَّة فؤاد حس�ن بعد زيارته األخرة 
إىل روسيا طالب الجهات املعنية يف موسكو 
بإس�تئناف الرحالت الجوّية بن الجانبن، 
وموسكو اس�تجابت للطلب بواقع رحلتن 

يف األسبوع إعتباراً من الثالثاءاملقبل«.

نقيب الفنانني يلتقي ممثيل وزارة الداخلية 
حلسم ملف القاعات والنوادي الرتفيهية

روسيا تستأنف الرحالت اجلوية 
مع العراق

خالل شهر.. تسويق اكثر من ١٠٠ طن 
من حلوم األسامك إىل كربالء

تربية املثنى تطلق مرشوعًا 
تربويًا لتطوير البيئة املدرسية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الزراعة، أمس الثالثاء، تس�ويق اكثر م�ن ١٠٠ طن من لحوم 
األسماك إىل األسواق املحلية يف كربالء املقدسة خالل شهر آب املايض.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، انه »مديرية 
زراعة كربالء املقدس�ة س�وقت اكثر من )١٠٦( طن من لحوم االس�ماك اىل 
االس�واق املحلي�ة عن طريق مش�اريع تربية االس�ماك بواس�طة االقفاص 

العائمة يف املحافظة«.
واوضحت الوزارة ان »مش�اريع تربية االس�ماك باالقفاص العائمة املجازة 
م�ن خالل مديرية زراعة كربالء العاملة يف املحافظة والبالغ عددها س�بعة 
مش�اريع انتج�ت خ�الل ش�هر اب امل�ايض )١٠٦( ط�ن و)٨٧٠( كغم من 

االسماك املحلية تم تسويقها اىل االسواق املحلية كاسماك حية«.
وبينت ان »الطاقة التصميمية لهذه املشاريع تبلغ )٣٠٧٨٠٠( سمكة فيما 

بلغت الطاقة التشغيلية لها )٣١١٤٠٠( سمكة«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة تربي�ة املثنى، أمس 
الثالثاء، إنها رشعت بتنفيذ مرشوع 
االدارة املس�تندة إىل املدرس�ة بدع�م 
وتموي�ل م�ن منظمة اليونس�يف يف 
ان  إىل  اش�ارت  فيم�ا  مدرس�ة،   ٧٥
هذا املرشوع س�يجعل من املدرس�ة 
وح�دة إدارية ومالي�ة مصغرة.وقال 
مدي�ر أع�الم الربية عب�اس الزيدي 

ل�وكاالت  حدي�ث  يف 
محلي�ة، ان »امل�رشوع 
س�يكون تحت إرشاف 
لجنة مكون�ة من عدة 
رقابة  وتح�ت  أقس�ام 
مبين�ا  اليونس�يف«، 
امل�دراس  »ادارات  ان 
س�تزج  املش�مولة 
خاصة  تدريبية  بورش 
اع�داد خطة  اىل جانب 
تطويري�ة, والفعاليات 

والنش�اطات التي ستنجز من خالل 
تخصيص مبالغ مالية لتطوير بيئة 
املدرس�ة وجعله�ا جاذب�ة للطفل«.

يذكر ان نظام املدرسة املستندة يمثل 
نظاماً تعليمياً حديثاً يعطي الدارات 
املدارس االبتدائية استقاللية تامة يف 
اتخاذ الق�رارات من اجل تفعيل دور 
االدارة ومجل�س االب�اء يف النه�وض 
بالواقع البيئي يف املدرسة وخلق بيئة 

جاذبة للتالميذ.

النائب األول ملحافظة البرصة: مشاريع املحافظة 
الوزارية متلكئة وغري ناجحة

    البصرة / صفاء الفريجي

أك�دت الحكوم�ة املحلي�ة يف محافظ�ة 
الب�رصة، أمس الثالث�اء، ان املش�اريع 
الوزاري�ة االس�راتيجية متلكئ�ة وغر 
ناجحة رغم رصف املليارات عليها.وقال 
نائب محافظ البرصة للش�ؤون الفنية 
رضغام االج�ودي يف ترصي�ح صحفي 
ان »كافة املش�اريع الوزارية يف البرصة 
متلكئ�ة وغر ناجحة، ومنها مش�اريع 
بناء مجمعات سكنية لم تزل عبارة عن 
هياكل، وم�رشوع ماء الب�رصة الكبر 

الذي لم ُينجز منذ عرش سنوات«.واشار 
الوزاري�ة  »املش�اريع  ان  اىل  االج�ودي 
املتلكئ�ة بالبرصة بلغ�ت اكثر من ٢٣٣ 
مرشوعاً«، مبينا ان »٦٠٠ مليون دوالر 
كلفُة مش�اريع املاء باملحافظة«.ولفت 
اىل ان »أغل�ب الوزارات تت�رصف برٔوية 
مركزية«، موضحاً أن »أغلب املش�اريع 
املتلكٔي�ة واملتوقف�ة تابعة لل�وزارات«.

م�ن  الجنوبي�ة  املحافظ�ات  وتعان�ي 
س�وء الواقع الخدمي والصحي وزيادة 
كبرة يف مع�دالت الفقر والبطالة طيلة 

السنوات املاضية.

النقل حترك ألف حافلة لنقل زوار األربعينية
    بغداد / المستقبل العراقي

ذكرت وزارة النقل أنها سترشك أكثر من الف 
حافل�ة وعجلة مختلفة لنقل زائري أربعينية 
االمام الحسن )ع( عرب محاور عدَّة بداية من 
يوم الجمعة املقبل.وق�ال مدير رشكة النقل 
الربي مرتىض الشحماني يف حديث صحفي، 
النق�ل ش�كلت غرف�ة عملي�ات  »وزارة  إنَّ 
خاصة بزيارة اربعينية االمام الحس�ن )ع( 
برئاسة الوكيل الفني عبد الله بايش ومدراء 
رشكات املس�افرين والوف�ود والنق�ل الربي 
والنق�ل الخاص وتنفيذ املش�اريع«. واضاف 
أنَّ »غرف�ة العمليات عق�دت اجتماعات عدة 
النجاح خطة النقل التي س�تطبق يف الزيارة 
بارشاف وزير النقل نارص الش�بيل والتعاون 
م�ع محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة والعملي�ات 

املش�ركة الت�ي تنظم س�ر وم�رور جميع 
العجالت«. واش�ار الش�حماني إىل »زج اكثر 

من الف حافلة وش�احنة باحج�ام مختلفة 
لنقل الزائرين بداية من الجمعة املقبل«.
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وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة/2356 /2021

التاريخ/2021/9/13
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت حص�ة املدي�ن يف العق�ار 
تسلس�ل738/1م39  اله�ورة  الواق�ع يف الك�وت العائ�د 
املدي�ن )مليكه محمد جواد ( املحجوزه لقاء طلب الدائن 
)ج�واد كاظ�م ش�نيح( البال�غ )20,000,000( ملي�ون 
دين�ار فعىل الراغب بال�راء مراجعة هذه املديرية خالل 
مدة)30يوما( تبدأ من اليوم التايل للنر مستصحبا معه 
التأمين�ات القانونية عرة من املائ�ة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية 

عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- كوت /العباس�ية � شارع املحافظة 
)مقاب�ل دائرة التجنيد القديم�ة( العقار املرقم 738/1 م 

39 الهورة 
2-جنسه ونوعه : ملك رصف مسجل  بأسم فاضل محمد 

جواد عبد اللطيف 
3-حدوده و اوصافه: و هو عبارة عن عمار تجارية تقع 
يف منطقة العباس�ية مقابل دائرة التنفيذ القديمة مشيد 

عليها اثنا عر محل تجارياً و شقة يف الطابق العلوي
4-مشتمالته :- 

5-درج�ة العم�ران : البن�اء م�ن الطابوق  واالس�منت و 
الس�قف كونكريت مس�لح و درج�ة عمرانه متوس�طة 

كونها بناء قديم
6-املساحة :- مساحة: 582  م2

7-– الشاغل :-  املستأجرين
8-القمية املقدرة :- لس�هام املدي�ن 117,855,000 مائة 
و س�بعة عر مليون و ثمانمائة و خمس�ة و خمسون 

الف دينار
�����������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |2250|2021
التاريخ/2021/9/13 

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت  العقار التسلس�ل 85/1م 37 
ام هلي�ل  الواق�ع يف ألك�وت العائ�دة اىل املدين)عيل ماجد 
عريب�ي( املحجوز لقاء طلب الدائن )هادي كمر جاس�م(

البال�غ )8,000,000( مليون  دينار فعىل الراغب بالراء 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة )30 يوما ( تبدأ من اليوم 
التايل للنر مس�تصحبا معه التأمينات القانونية عرة 
من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : كوت / ام هليل / طريق كوت � بغداد 
املرقم  85/1م ام هليل 

2-جنس�ه ونوع�ه : بس�تان ملك رصف مس�جل باعتبار 
25000سهم منها 5000سهم اىل املدين عيل ماجد عريبي 
و 20000س�هم اىل عمار عيل ياسني من العراقيني العقار 
بصورة عامة مشيد عليه عدد من الدور السكنية املتناثرة 
و ابنية و مش�يدات اخرى و القطع�ة موضوع االضبارة 

خالية من املشيدات 
3-ح�دوده واوصافه  : حس�ب م�ا مثبت يف ص�ورة قيد 

العقار 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 10دونم  
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- الركاء
8القيمة املقدرة : لس�هام املدين املباعة البالغة 400سهم 
مبل�غ ق�دره 8,600,000 ثمانية مليون و س�تمائة الف 

دينار
�����������������������������������������������

دائرة كاتب عدل ) الكاظمية املسائي ( 
العدد : 6534 

التاريخ : 7 / 9 / 2021 
نر اعالن 

اىل الس�يد ) اس�امه محمد الس�يد وزهراء س�هم صائب 
ه�ادي ( العن�وان ) الكاظمي�ة م 427 ز 12 د 4 بالنظ�ر 
ملجهولية اقامتك وحس�ب رشح املبلغ ع�ىل ورقة التبليغ 
املرقم�ة 6534 املؤرخ�ة يف 7 / 9 / 2021 واملختومة من 
مرك�ز رشطة الكاظمي�ة وختم املجلس البل�دي بموجب 
كتاب مركز الرطة املرقم 7084 يف 9 / 9 / 2021 تقرر 

تبليغك بالصحف املحلية وشهادة الشهود .
جهة االنذار : 

س�بق وان وكلتكم وكالة مصدقة م�ن قبل الكاتب العدل 
يف الكاظمي�ة املس�ائي بع�دد عمومي 3328 وس�جل 17 
تاريخ 13 / 9 / 2020 والنتفاء الحاجة من الوكالة عليه 
قررت عزلك وعدم اس�تعمالها اعتب�ارا من تاريخ تبليغك 

بهذا االنذار .
املنذر : مريم سهم صائب هادي 

العنوان : الكاظمية م 427 ز 12 د 4 .
كاتب العدل 

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

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ عنه 

رقم االضبارة : 11 / ت / 2021 
التاريخ : 8 / 9 / 2021 

اعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ عنه العقار تسلس�ل القطعة املرقمة 
59 مق 5 الرمانة الواقع يف القائم / العبور العائد للمدين 
حس�ن رش�اش عبيد املحج�وز لقاء طلب الدائن هاش�م 
مصطفى س�عيد البالغ 42000000 دين�ار فعىل الراغب 
بالراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنر مستصحبا معه التامينات القانونية 
عرة م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

محمد عمر صالح 
املواصفات :

1-موقع�ه ورقم�ه : االنب�ار / قضاء العب�ور – جزء من 
القطعة املرقمة 59 مق 5 الرمانة . 

2-جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ة مملوك�ة للدول�ة حق 
الترصف فيها للمدين ورشكائه . 

3-حدوده واوصافه : حدود املوقع 4 من الشمال الطريق 
املعب�د ومن الغ�رب صباح عب�د الوه�اب ورشكائه ومن 
ال�رق ارض حامد بكر ورشكائ�ه ومن الجنوب القطعة 

رقم 44 مق 5 الرمانة . 
4-مشتمالته : التوجد .

5-مس�احته : 8969 م2 متس�اوي 3 دون�م و 14 أولك و 
69 م2 . 

6-درجة العمران : اليوجد .
7-الشاغل : اليوجد .

8-القيم�ة املقدرة : 8399496 ثماني�ة ماليني وثالثمائة 
وتسعة وتس�عون الف واربعمائة وس�تة وتسعون دينار 

فقط .
سعر املرت 1200 = سعر الدونم = 3000000

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ عنه 
رقم االضبارة : 11 / ت / 2021 

التاريخ : 8 / 9 / 2021 
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ عنه العقار تسلس�ل القطعة املرقمة 
44 مق 5 الرمانة الواقع يف القائم / العبور العائد للمدين 
حس�ن رش�اش عبيد املحج�وز لقاء طلب الدائن هاش�م 
مصطفى س�عيد البالغ 42000000 دين�ار فعىل الراغب 
بالراء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني يوما تبدا 
من اليوم التايل للنر مستصحبا معه التامينات القانونية 
عرة م�ن املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل 

محمد عمر صالح 
املواصفات :

1-موقع�ه ورقم�ه : االنب�ار / قضاء العب�ور – جزء من 
القطعة املرقمة 44 مق 5 الرمانة . 

2-جنس�ه ونوع�ه : ارض زراعي�ة مملوك�ة للدول�ة حق 
الترصف فيها للمدين ورشكائه . 

3-حدوده واوصافه : موزعة عىل ثالثة مواقع يف القطعة 
املرقمة 44 مقاطعة 5 الرمانة املس�احة الكلية العائدة له 
32500 حصة والتي تساوي 13 دونم يف اماكن متفرقة. 

4-مشتمالته : التوجد .
5-مساحته : 13 دونم .  

6-درجة العمران : اليوجد .
7-الشاغل : اليوجد .

8-القيم�ة املق�درة : 37983996 س�بعة وثالثون مليون 
وتس�عمائة وثالث�ة وثمان�ون ال�ف وتس�عمائة وس�تة 

وتسعون دينار فقط 
سعر املرت 1200 = سعر الدونم = 3000000 

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

رئاسة محكمة استئناف واسط االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 

العدد : 2018 
التاريخ : 14 / 9 / 2021 

اىل / املفقود ناظم طهري ماهر 
م / اعالن فقدان وحجر عىل املفقود 

بن�اءا عىل الطلب املقدم من قبل طالب الحجر والقيمومة 
املدع�وة ) حس�نيه ظاه�ر حس�ني ( والت�ي تطل�ب فيه 
نصبه�ا قيمة عليك بس�بب فقدانك من تاريخ 18 / 11 / 
2004 ولم يعرف عن�ك اي خرب يدل عىل حياتك او مماتك 
منذ ذل�ك التاريخ لذا قررت املحكمة االع�الن عن فقدانك 
بواس�طة النر يف صحيفتني محليتني يوميتني ويف حالة 
ع�دم حضورك او اع�الم هذه املحكمة ع�ن حياتك خالل 
عرة اي�ام من تاريخ النر س�يتم الحجر عليك ونصب 
والدتك املدعوة ) حسنية ظاهر حسني ( قيمة عليك الدارة 

شؤونك وفق القانون .
القايض 

عمر كاظم كريم 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية 

�����������������������������������������������
اخطار 

من / محكمة قوى االمن الداخيل / املنطقة الثانية 
اىل / املتهم الهارب / ن . ع قيص احمد ابراهيم حسن 

الساكن / مجهول االقامة 
اقت�ى حضورك امام ه�ذه املحكمة خالل م�دة ) 30 ( 
يوم�ا من تاري�خ نره اذا كنت داخل الع�راق او خارجه 
لالجابة عن الجريمة املس�ندة اليك وف�ق املادة ) 5 ( ق ع 
د املعدل وبعكس�ه سوف تتخذ االجراءات القانونية ضدك 

وتطبق بحقك احكام املادة 69 ق أ د املتضمنة ماييل : 
1-الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .

2-اعط�اء املوظف�ني العموميني صالحية الق�اء القبض 
عليك اينما وجدت .

3-الزام املواطنني باالخبار عن محل اختفائك .
4-حجز اموالك املنقولة والغري املنقولة .

لواء الرطة الحقوقي 
حسن حسني احمد 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية 

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوت
رقم الضبارة : 2020/1624

التاريخ : 2021/9/14
اىل / املنفذ عليه /)اسياد عبد الحسني عيل(

لقد تحق�ق لهذة املديري�ة من جه�ه ذات اختصاص انك 
مجهول مح�ل االقامه ولي�س لك موطن دائ�م او مؤقت 
اومخت�ار يمكن اج�راء التبليغ علي�ه , واس�تناداً للمادة 
)27( م�ن قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور 
يف مديرية تنفيذ الكوت خالل خمس�ة عر يوماً تبدأ من 
اليوم التايل للنر ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حالة عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
اوصاف املحرر:

)دين(  
�����������������������������������������������

إىل الري�ك عيل عباس حس�ني توجب علي�ك الحضور إىل 
صن�دوق االس�كان العراق�ي ف�رع النجف وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ه ع�ىل قيام رشي�ك امري س�عيد موىس 
بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 1144/3 
حي الجمعيه خالل مده خمس�ه عر يوما داخل العراق 
وش�هر خ�ارج العراق م�ن تأريخ نر االعالن وبعكس�ه 

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

 إىل الريك ندى عيل عالج
 توجب عليك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه ع�ىل قيام رشيك 
واثق عبد الس�جاد مال�ك بالبناء عىل حصته املش�اعه يف 
القطعه املرقمه 10662/3 حي صدام خالل مده خمسه 
عر يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من تأريخ 
نر االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك باالعرتاض 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة جنح الحيدرية 
العدد / 162/ج/2021

التاريخ : 2021/8/8
اىل املتهم الهارب ) كرار عيل حسني ال جميل( 

اعالن
ملجهولي�ة محل اقامتك يا  )كرار عيل حس�ني ال جميل ( 
اس�م االم : بندله عاكول تولد 1987 تقرر تبليغك باالعالن 
بالصحف املحلية للحضور امام هذه املحكمة خالل فرتة 
امده�ا )30( يوم�ا من تاريخ االع�الن يف الدعوى املرقمة 
اعاله املش�تكي فيها )عيل ابراهي�م محمد (  وفق احكام 
امل�ادة 1/456 /أ م�ن  قان�ون العقوب�ات واثن�اء الدوام 
الرس�مي وبعكسه ستجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق القانون
القايض

عيسم عيل الجبوري

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 1038/ش2021/3

التاريخ 2021/8/12
اعالن 

اىل / املدعى عليه )عجيبة صربي شنني( 
اص�درت هذه املحكمة قراره�ا بالدعوى املرقمة 1038/

ش2021/3 يف 2021/8/12 غيابي�ا بحق�ك والق�ايض 
تس�ليم االث�اث الزوجي�ة  للمدعي فالح كاظم حس�وني 
وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار محلة ح�ي الرضوي�ة  / النجف  قررت 
املحكم�ة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفت�ني محليتني 
يوميتني ولك حق االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة 

القانونية وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف غماس  
العدد 18/ش/2021

التاريخ 2021/9/14
اعالن

املدعية / فاتن خضري عباس
املدعى عليه / ادريس كاظم رضا 

اق�ام املدعي�ة اع�اله الدع�وى املرقم�ة 18/ش/2021 
ام�ام هذه املحكم�ة تطلب فيها الحك�م بتصديق الزواج 
منك  وملجهولي�ة محل اقامتك ق�ررت املحكمة تبليغك يف 
صحيفت�ني محليت�ني يوميتني  وعني ي�وم 2021/9/22 
موعدا للمرافعة الس�اعة التاس�عة صباحا ويف حال عدم 
حضورك او ارس�ال م�ن يمثلك قانونا س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

احمد برهان حميد
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1326/ب2021/5

التاريخ 2021/9/13
اىل املدعى عليه حسن صالح مهدي 

اق�ام املدعي ل�واء عب�د الصاحب محمد حس�ني الدعوى 
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم باطبطال  
قيد املدعى عليه االول املرقم 176 ك2 لس�نة 2003 مجلد 
976 الخاص بالعقار املرقم 3/45856 حي الفرات وابقاء 
القيد املس�جل باس�م املدعي اعاله واعتباره ثابت الحكم  
ولثبوت مجهولية محل اقامتك كون العنوان وهمي عليه 
ق�ررت هذه املحكمة تبليغك اعالن�ا بحصيفتني محليتني  
يوميت�ني للحض�ور يف موع�د املرافع�ة املص�ادف  يف يوم 
2021/9/23 وعن�د عدم حضورك او ارال من ينوب عنك 
قانون�ا س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 337/ب/2021

التاريخ  :2021/9/9
اعالن

بن�اء عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار تسلسل )35( محلة 8 دور الكوفة  يف النجف عليه 
تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار  املذكور اعاله واملبينه 
اوصاف�ه وقيمته املق�دره ادناه فع�ىل الراغبني بالراء 
مراجع�ة هذه املحكمة خالل )خمس�ة ع�ر( يوما من 
الي�وم الت�ايل لنر االع�الن مس�تصحبا مع�ه التامينات 
القانونية البالغة 10% من القيمة املقدرة  البالغة  بموجب 
صك مصدق المر  هذه املحكمة بداءة الكوفة وصادر من 
م�رصف الرافدين / فرع مس�لم بن عقيل )ع(  يف الكوفة  
وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثانية عر من 
الي�وم االخري من االعالن يف قاعة املحكمة وعىل املش�رتي 

جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

مؤيد رياح غازي
االوص�اف : دار س�كن مك�ون م�ن طابقني مش�يد عليه 
محالت عدد 3 الطابق االول يحتوي عىل رسداب وغرفتني 
نوم وصحيات وباحة مكشوفة اما الطابق الثاني يتكون 
من غرفتني نوم وصالة وان الدرجة العمرانية متوسطة 

القيمة املقدرة : 
العق�ار ارض�ا ومنش�ات )545,312,000( خمس�مائة 
وخمس�ة واربع�ون ملي�ون وثالثمائة واثن�ى عر الف 

دينار
مالحظ�ة / ان ش�اغل العقار عرفات جاس�م عبد يرغب 

بالبقاء يف العقار بصفة مستاجر بعد البيع
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 3255/ب2021/1 

التاريخ : 2021/9/14 
اعالن

اىل / املدعى عليه ) رسول بادي علوان( 
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 3255/ب2021/1 
يف 2021/8/31 واملتضم�ن الحكم ب )ابطال قيد العقار 
تسلس�ل 18828/3 م 4 جزي�رة النجف املس�جل بالعدد 
189/ك2003/2 مجلد 976 باس�م املدعى عليه رس�ول 
بادي عل�وان واعتبار قي�د العقار املس�جل بالعدد 233/

ش�باط/1983 مجل�د 224 باس�م مديرية بلدي�ة النجف 
ثابت الحكم    ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح 
املبل�غ القضائي يف محكمة بداءة غماس  لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني يوميتني ولك 
حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة املقررة بطافة 
طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات  وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4546/ب2021/4

التاريخ 2021/9/14
اعالن

اىل / املدعى عليها )سامية سامي خالد( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي 
CHFيطلب فيها الحكم

 بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى علي�ه االخ�ر بالتكاف�ل 
والتضام�ن فيم�ا بينك�م مبلغ�ا ق�دره 4200 $  ع�ن 
القرض  امل�ؤرخ 2019/12/16  ونظرا لثبوت مجهولية 
مح�ل اقامت�ك  كون العن�وان وهميا حس�ب رشح املبلغ 
القضائ�ي  يف محكمة اس�تئناف الكرخ  ل�ذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم  الس�اعة   2021/9/27
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/2353

التاريخ : 2021/9/14 
اىل  /املنفذ عليه  /حيدر محمد عبد االمري 

لق�د تحقق لهذه املديرية من رشح مختار منطقة قضاء 
الكوفة حي املعلمني املدعو عقيل رايض العامري يس�كن 

يف الحي سابقا وارتحل اىل جهة مجهولة 
 انك  مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ النجف خالل خمس�ة ع�ر يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنر ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

نصري حسن عبد زيد الكالبي
اوصاف املحرر : 

ق�رار محكمة بداءة النج�ف بالع�دد 2353/ب2020/1 
يف 2021/6/20 الحك�م بال�زام املدعى عليه حيدر محمد 
عبد االمري بتاديته مبلغ وقدره الفان وخمس�مائة دوالر 
امريكي وما يعادل ثالثة ماليني وستمائة وخمسون الف 

دينار للمدعي حيدر رزاق صالح
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1486/ب2021/4

التاريخ : 2021/9/14
اعالن

اىل الشخص الثالث) نعيم جاسم محمد (
اقام املدعي ) الس�يد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته 
( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله ضدك والتي يطلب فيها 
الحكم )بابط�ال كافة قيود العقار املرقم 3/44789 حي 
امليالد ( واعادة تس�جيله باس�م دائرة املدعي مدير بلدية 
النجف وقد قررت املحكمة ادخالك شخصا ثالثا  اىل جانب 
املدع�ى عليه�م  ونظ�را  ملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار الزرف�ات طالب 
كاظم ال�زريف   عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا 
بصحيفت�ني محليتني يوميتني بموع�د املرافعة املصادف 
يف يوم  2021/10/5  وعند عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس التفالوي
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  حجة وفاة 3175

التاريخ 2021/9/14
اىل  / املدعو / موىس رعد عبد الكاظم 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  رش�ا حس�ني جابر طلبا اىل هذه 
املحكم�ة يروم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعو 
)م�وىس رعد عب�د الكاظم ( ق�ررت املحكم�ة تبليغك  يف 
الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خالل عرة ايام 
من تاريخ نر االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ
�����������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املناذرة
رقم االضبارة : 2021/20

التاريخ : 2021/9/13 
اىل  /املنفذ عليه  /حيدر هادي كاظم  

لق�د تحقق لهذه املديرية من خالل رشح املبلغ يف التبليغ 
باالحال�ة القطعية وكذلك هامش مختار منطقة النداء / 

1 املختار عباس شمران الشمري  
 انك  مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا للمادة 
27 م�ن قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك اعالن�ا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ املناذرة خالل خمس�ة ع�ر يوما تبدأ من 
اليوم التايل للنر ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

كرار عماد كايت 
اوصاف املحرر :

قرار محكمة ب�داءة املناذرة بالعدد 1013/ب2020/1 يف 
2021/11/30 املتضم�ن الزام املدع�ى عليه حيدر هادي 
كاظ�م بتاديت�ه اىل املدعي حس�ني هادي كاظ�م بصفته 
كفي�ال عن املدعي عليه م�ن االضب�ارة التنفيذية املرقمة 
525/ت/2017 يف مديرية تنفي�ذ الكوفة مبلغا  مقداره 
اثنا عر مليون دينار وكذل�ك قرار هذه املديرية بتاريخ 
2021/9/6 باحالة سهام املدين من العقار املرقم 2165 

رشادية باالحالة القطعية بالبيع 
�����������������������������������������������

محكمة البداءة املختصة بالدعاوي التجارية
العدد / 1/تصحيح خطأ مادي/ 2021

اعالن
اىل املطل�وب تصحيح الخطأ املادي ضده / املدير املفوض 

لركة قمة العراق اضافة لوظيفته  :
لق�د اص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا غيابي�ا بالعدد 1/

تصحي�ح خطأ م�ادي / 2021 يف 2021/8/26 املتضمن 
الحك�م تصحي�ح الخط�أ امل�ادي  ال�وارد  يف حك�م هذه 
املحكم�ة وجعله 13/ب عق�ود / 2016( ب�دال من 13/

ب/2018 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم 
بالتبلي�غ ومرفقة اش�عار مخت�ار محلة املي�الد يف بغداد 
املؤرخ 2021/8/3 عليه تقرر تبليغك بواسطة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ولك ح�ق الطعن بالق�رار ضمن املدة 
القانونية  واعرتاضك عىل قرار الحكم املذكور اعاله خالل 
ع�رة ايام من  الي�وم الت�ايل لتبليغك يكتس�ب احكامه 

درجة البتات وبعكسه يسقط حقك يف االعرتاض
القايض

فليح حسن جاسم
�����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2563/ب2021/4

التاريخ 2021/9/14
اعالن

اىل / املدعى عليه )محمد عيل حسني ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي 
CHFيطلب فيها الحكم

 بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى علي�ه االخ�ر بالتكاف�ل 
والتضامن فيم�ا بينكم مبلغا قدره 2400 $  عن القرض  
امل�ؤرخ 2020/12/30  ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكمة بداءة 
الكوفة واشعار مختار الكريشات الشمالية عباس خليل  
لذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/9/21 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2563/ب2021/4

التاريخ 2021/9/14
اعالن

اىل / املدعى عليه )عالء جاسم يوسف( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي 
CHFيطلب فيها الحكم

 بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى علي�ه االخ�ر بالتكاف�ل 
والتضامن فيم�ا بينكم مبلغا قدره 2400 $  عن القرض  
امل�ؤرخ 2020/12/30  ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي واش�عار مختار 
رشيط الريموك 1 عباس عبد الحس�ني الش�بيل   لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
املرافعة 2021/9/21 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4546/ب2021/4

التاريخ 2021/9/14
اعالن

اىل / املدعى عليه )ازهر صباح زغري ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان التعاونية 

CHF
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقم�ة اعاله ض�دك والذي 

يطلب فيها الحكم
بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى علي�ه االخ�ر بالتكاف�ل 
والتضام�ن فيم�ا بينك�م مبلغ�ا ق�دره 4200 $  ع�ن 
القرض  امل�ؤرخ 2019/12/16  ونظرا لثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك ك�ون العن�وان وهميا حس�ب رشح املبلغ 
القضائي  يف محكمة اس�تئناف الك�رخ   لذا تقرر تبليغك 
اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د املرافعة 
التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم  الس�اعة   2021/9/27
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 3583/ب2021/2

التاريخ 2021/9/14
اعالن

اىل / املدعى عليه )اسماعيل عبد حسني ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي 
CHFيطلب فيها الحكم

 بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى علي�ه االخ�ر بالتكاف�ل 
والتضامن فيم�ا بينكم مبلغا قدره 1600 $  عن القرض  
املؤرخ 2019/6/23  ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكمة ب�داءة كربالء 
واش�عار مختار حي الح�وراء ناحية الح�ر  املدعو احمد 
كاظم مجيد الرع    ل�ذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليتني يوميتني بموعد املرافعة 2021/9/22 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب 
عنك س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حربي طارش لفته
�����������������������������������������������

جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4166/ب2021/5

التاريخ 2021/9/14
اعالن

اىل / املدعى عليه )سعيد خالد جبل( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي 
CHFيطلب فيها الحكم

 بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى علي�ه االخ�ر بالتكاف�ل 
والتضامن فيم�ا بينكم مبلغا قدره 1100 $  عن القرض  
امل�ؤرخ 2020/7/23  ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكمة بداءة 
الديواني�ة  واش�عار مرك�ز رشطة الحي الجمه�وري  لذا 
تقرر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/9/22 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4750/ب2021/5

التاريخ 2021/9/14
اعالن

اىل / املدعى عليه )ميثم قاسم عمار( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي 
CHFيطلب فيها الحكم

 بالزام�ك بتاديت�ك له واملدع�ى عليهم االخري�ن بالتكافل 
والتضامن فيم�ا بينكم مبلغا قدره 2250 $  عن القرض  
امل�ؤرخ 2012/6/10  ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكمة بداءة 
الديوانية  واش�عار مركز رشطة الصادق احمد عبد عودة  
لذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/9/23 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

جلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4993/ب2021/5

التاريخ 2021/9/14
اعالن

اىل / املدعى عليها )انوار خالد كتاب ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك والذي 
CHFيطلب فيها الحكم

 بالزام�ك بتاديت�ك ل�ه واملدع�ى علي�ه االخ�ر بالتكاف�ل 
والتضام�ن فيما بينكم مبلغا ق�دره 500 $  عن القرض  
امل�ؤرخ 2018/12/20  ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكمة بداءة 
النارصية  واشعار مختار مدينة الصدر 400 يف النارصية  
لذا تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/9/22 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل
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»مجهورية الكلب«.. تقنية التورية الرسدية
           عبد الرحمن حالق

عىل بس�اطتها اللغوية وب�طء الحركة يف 
خطها الدرامي تمس�ك رواية »جمهورية 
إبراهي�م  الس�وري  للروائ�ي  الكل�ب« 
اليوس�ف )دار خط�وط وظ�ال للن�ر 
والتوزيع، 2020( بتابيب القارئ وتخلق 
يف داخله شغًفا يتنامى رويًدا رويًدا إىل أن 
يبلغ ذروت�ه يف الربع األخري من صفحات 
الرواي�ة متكئ�ة عىل مخطط�ني رسديني 
يت�وارى أحدهم�ا خلف املعان�ي املبارشة 
الت�ي تتبدى م�ن خال املعاينة الحس�ية 
التي تمنحنا بادئ ذي ب�دء تصوًرا ذهنًيا 
يجعلن�ا نتمكن م�ن القبض ع�ىل املعنى 
األعمق من خال تأويل االستعارات التي 
اس�تعان بها الكات�ب واملتعلق�ة بالكلب 
وطباع�ه، ومش�اعره، وط�رق تربيت�ه، 
وإع�داده.  وق�د لع�ب في�ض املعلومات 
ح�ول عال�م ال�كاب، وكث�رة القص�ص 
الت�ي جادت بها ذاكرة البط�ل، دوًرا بالغ 
األهمي�ة يف التعويض عن بطء الحركة يف 
الخ�ط الدرامي. ومن�ح النص قدرته عىل 

إثارة فضول املتلقي.

يف املبنى الروائي
)األمر خرج من يدي، إذ لم يصدق أحٌد يف 
أرستي أن تكون نهايتي عىل هذا الشكل. 
أن أق�رر اقتن�اء كلب يف املن�زل أعنى به، 
وأتق�دم بطل�ب إىل مديري�ة الاجئ�ني يف 

املدينة:

أريد بيًتا أسكن فيه وحدي!
كثريون شككوا يف أمر(.

الرواي�ة يف  الق�رار يخربن�ا بط�ل  به�ذا 
صفحتها األوىل عن تح�ول بنيوي مغاير 
يف آلي�ات تفكريه ويف قناعات�ه الخاصة، 
وهذا يعني أنن�ا أمام حالة بناء مبكرة يف 
اس�تهال العمل، وبالتايل س�نتابع خال 
مجري�ات األح�داث مجمل الِبني�ات التي 
س�يعمل عىل هدمها ليقي�م مكانها املآل 
الجدي�د ال�ذي ص�ار إلي�ه. فكي�ف حدث 

ذلك؟
لو حاولنا تتبع املخطط الظاهري للرواية 
س�نجد أنفسنا أمام قصة بسيطة لاجئ 
س�وري ك�ردي يف أملانيا متق�دم قليًا يف 
العم�ر، يعان�ي م�ن صعوب�ات االندماج 
اجتماعًي�ا ولغوًيا، يلتقي بام�رأة أملانية 
يف إح�دى الحدائ�ق التي يمارس�ون فيها 
رياض�ة الصب�اح، ام�رأة ُقت�ل زوجها يف 
املوصل، فكرس�ت بقية حياتها ملساعدة 
الاجئ�ني إىل وطنه�ا مكتفية م�ن العالم 
الت�ي تربيه�ا، تتوط�د عاق�ة  بكابه�ا 
صداقة بينهما، يلتقيان يومًيا ملرة واحدة 
ثم اثنت�ني وأحياًنا ثاث م�رات وينحرص 
الحدي�ث فقط يف عال�م ال�كاب، تتطور 
العاق�ة أكث�ر فتدع�وه إىل حف�ل خاص 
بمناس�بة يوم الكاب العاملي فيس�هران 
صحب�ة أحد ع�ر كلًبا وخال الس�هرة 
يتهج�م علي�ه كلبان ث�م تتع�رض فيما 
بع�د لحادث س�ري ويموت كلبه�ا يف بيت 
الاجئ مما يتس�بب يف سلسلة تحقيقات 

أمنية لدى البوليس األملاني إىل أن تتوضح 
األمور. أم�ا املخطط اآلخر ال�ذي يختبئ 
فيم�ا  الظاه�ري  املخط�ط  ه�ذا  خل�ف 
اصطلحت عليه يف قراءات سابقة بتقنية 
التوري�ة الرسدي�ة، فيمك�ن اس�تنتاجه 
م�ن خ�ال تتب�ع الح�وارات والقص�ص 
وكذل�ك  األملاني�ة  ال�كاب  ع�ن  املروي�ة 
القصص املروي�ة عن الكاب الس�ورية، 
ويمك�ن تعريف التوري�ة الرسدية بأنها: 
أس�لوب باغ�ي بنائي يتحك�م يف مجمل 
التصميم�ات اللفظية املس�تندة أساًس�ا 
عىل االس�تعارة والكناية والبناء الرمزي، 
يمن�ح النّص ش�كله ومضمون�ه ويخلق 
مجم�ل التوتر البّناء في�ه. ويمكن إيجاز 
املخط�ط الثان�ي بك�ون الرواي�ة تحكي 
قصة كاتب روائي وباحث، اكتملت رؤيته 
الفكري�ة وتبل�ورت قناعاته وب�ات رقًما 
معروًفا بني املثقفني النخبويني يف وطنه، 
يتع�رض ككل من ثار ضد االس�تبداد إىل 
اللجوء فيخت�ار أملانيا وفيها تدور أحداث 
الرواي�ة حيث تصط�دم قناعاته الفكرية 
واالجتماعي�ة بع�ادات وأع�راف املجتمع 
الجدي�د، فيتناوله�ا بطريق�ة موضوعية 
شأن أي باحث، ليصل يف نهاية املطاف إىل 
كرس بعض القيود والبدهيات التي نش�أ 
عليه�ا. وضم�ن إطار ه�ذا املخطط نجد 
أنفس�نا أمام ثقافت�ني مختلفتني تماًما، 
ثقافة تحتضن ال�كاب وتضعها يف ثالث 
أولوياتها بعد الطفل واملرأة ويأتي الرجل 
يف املرتب�ة الرابع�ة، وثقاف�ة تتعامل مع 

الكلب عىل أنه حيوان نجس ُيستفاد منه 
بمق�دار محدد ضمن ظ�روف محددة ثم 
يتم التخل�ص منه، وهذه البنية بالضبط 
هي املستهدفة بالهدم. ضمن هذا اإلطار 
س�نجد أن الكلب األملاني صاحب س�لطة 
ول�ه حق�وق قانوني�ة أه�ّم م�ن حقوق 
الرج�ل وبالت�ايل ال ب�د للاجئ الس�وري 
م�ن اس�تيعاب ه�ذا الوض�ع والتعام�ل 
معه وألن�ه صاحب س�لطة وألن الاجئ 
حال�ة قلقة وغري مس�تقرة إذن ال بد من 
ترويض النف�س لتقّبل األم�ر والبحث يف 
ماضي�ه عن بع�ض الجوان�ب املرقة يف 
التعام�ل م�ع ال�كاب يف وطن�ه وال بأس 
من إدان�ة الجوانب األخرى كونها تعكس 
بعض التعامات السيئة مع عالم الكاب، 
ه�ذا املوقف س�يعزز م�ن قب�ول األملاني 
لهذا الاج�ئ. إذن لو حذفنا كلمة )كلب( 
م�ن س�ياقها الروائ�ي ووضعن�ا عوًضا 
عنه�ا كلمة )اآلخ�ر( لتبدى لن�ا املخطط 
الباطني الكاشف للمعنى واملحدد للرؤية 
)آالن  ش�خصية  يف  اإلنس�انية  الفكري�ة 
النقش�بندي( ولتب�ّدت لنا رمزي�ة الكلب 
كحالة استعارية ال تتناقض مع املخطط 
الظاه�ري للرواية. وما يعزز هذه الحالة 
ق�درة الرواية ع�ىل تحميل الكل�ب باغًيا 
مجموعة من الدالالت تعكسها مجموعة 
القي�م واملفاهيم التي نمارس�ها بش�كل 
اعتيادي وتكاد تك�ون مجموعة بدهيات 
ومس�لمات ق�د يتنص�ل منه�ا الكثريون 
طرحه�ا  لحظ�ة  أصحابه�ا  ويرفضه�ا 

بش�كل مب�ارش، إنه ن�وع من ممارس�ة 
التقية إن صح التعبري أو حالة من حاالت 
الفص�ل بني الوع�ي واملمارس�ة لكنها يف 
نهاية املطاف هي مجموعة أفكار أنتجها 
متباين�ة  تاريخي�ة  ف�رات  يف  املجتم�ع 
واس�تعبدته  ش�عوره  ال  يف  وترس�خت 
شأنها ش�أن الكثري من املنتجات العقلية 
البرية التي مارست االستبداد الحًقا عىل 
منتجيها. فالشخص الطائفي عىل سبيل 
املثال ق�د يرفض الطائفي�ة يف طروحاته 
النظرية لك�ن أفعاله باملجم�ل تنبئ عن 
طائفيت�ه، فإذا كان آالن النقش�بندي قد 
اس�تطاع بعد معاناة ش�ديدة أن يتخلص 
من بدهياته حول الكاب رغم أنه تعرض 
لهج�وم ج�ارح م�ن كلبني نازي�ني، فإن 
أبن�اء الطوائف يف وطنه قد يس�تطيعون 
التخلص من مسلماتهم وبدهياتهم التي 
تق�ي اآلخ�ر أو تدع�و إىل التخلص منه 
نهائًي�ا. اس�تطاع بطل الرواي�ة أن يكون 
موضوعًيا يف عاقة أبناء وطنه من الكاب 
وبالتايل استطاع التوصل لحالة صلح مع 
الكاب األملانية وقرر تربية كلب يف منزله. 
ويف استعراضه لحاالت القتل واألذى التي 
تلح�ق بال�كاب يف وطنه إنما ه�و يهدم 
تلك املجموعة من املسلمات املعيقة لبناء 
وطن حاول أبناؤه العقاء ذلك يف ثورتهم 
لكنهم جوبه�وا بمجموعة ق�وى محلية 
وإقليمية ودولية ش�تتت شملهم وقضت 
عىل أحامهم، وغدا آالن النقشبندي واحًدا 

من الحاملني بالعودة إىل الوطن الحلم.

»تبني« 37: أن نقرأ فتغنشتاين عربيًا
           بغداد / المستقبل العراقي

ودراس�ة  لألبح�اث  العرب�ي  »املرك�ز  ع�ن 
السياس�ات«، صدر العدد الس�ادس والثاثون 
« التي تعنى  )صيف 2021( م�ن دورية »تب�نينُّ
بالدراس�ات الفلس�فية والنظري�ات النقدي�ة، 
بالتزام�ن م�ع ق�رار املرك�ز بإتاح�ة جمي�ع 
أع�داد الدوري�ة للتحميل املجاني ع�رب موقعها 

اإللكروني.
وأوض�ح بيان املركز العرب�ي بأن هذه الخطوة 
ستمّكن الباحثني اإلفادة منها، يف ظل إجراءات 
تقيي�د الحركة والعم�ل والتعلّم ع�ن بعد ومن 
املن�ازل، وصعوب�ة توزيع النس�خ الورقية من 
الدوريات، بس�بب املخاوف من انتشار وتفيش 
ف�ريوس كورونا املس�تجد )كوفي�د-19(، كما 
تمّثل تقديرًا وعرفاًنا منا بالجهود الكبرية التي 
ق�ام ويق�وم بها الباحث�ون املس�اهمون معنا 
«، منذ  بدراس�اتهم وأبحاثه�م يف دورية »تب�نينُّ
ص�دور عددها األول يف خري�ف 2012 إىل يومنا 
ه�ذا، وخدمًة للبحث العلم�ي واملعرفة الهادفة 
إىل تحقيق أعىل املعايري يف الدراس�ات واألبحاث 
الج�ادة والرصين�ة يف مجال الفلس�فة والفكر 

النقدي.
يتي�ح املرك�ز العرب�ي جمي�ع أع�داد الدوري�ة 

للتحميل املجاني عرب موقعها اإللكروني
اش�تملت املجل�ة ع�ىل مل�ف بعن�وان »أن نقرأ 
فتغنش�تاين عربًي�ا« بمقدم�ة وضعها أس�تاذ 
الدراس�ات العربية إس�ام دية؛ املحرر الضيف 
للع�دد، وفي�ه دراس�ة بعن�وان »فتغنش�تاين 
والس�لوكية املنطقي�ة« لرجا بهل�ول يرى فيها 
بأن الفيلس�وف النمس�اوي اإلنكليزي )1889 
- 1951( كان س�لوكًيا قلًق�ا، بمعن�ى أنه كان 
س�لوكًيا م�درًكا مصاعَب الس�لوكية. ويختتم 

البحث بتقدي�م مقرح يوفق بني مزاعم أنصار 
الس�لوكية وخصومه�ا، بما يس�تجيب إلدراك 
فتغنشتاين مصاعَب الس�لوكية، وبما يحتفظ 
أيًضا بجوهر املوقف الس�لوكي الذي لم يكن يف 

وسع فتغنشتاين التنكر له تماًما.
»فتغنش�تاين: شكل لغة، ش�كل حياة« عنوان 
دراس�ة عبد ال�رزاق بن�ور التي يش�ري فيها إىل 
أن الفلس�فة نقٌد للغ�ة؛ هذا ما يق�ره لودفيغ 
فلس�فية،  تحقيق�ات  كتاب�ه  يف  فتغنش�تاين 
متبنًيا ما قاله فريتس ماوتنر )1923-1849(، 
ومعلًن�ا بذلك تأث�ره به. عىل قاعدة ه�ذا املبدأ، 
أس�س فتغنشتاين »نظرية معرفية« متكاملة، 
تحقيق�ات  اعتب�ار  معه�ا  يمك�ن  درج�ة  إىل 
فلس�فية، من وجه�ة النظر ه�ذه، نموذًجا ل� 
»نق�د اللغة الخالص«.أما »نظرية الصورة لدى 
فتغنش�تاين: يف م�ا يمكن أن ُيق�ال!« ملوريس 
عايق، فيسعى فيها عرب محاولة الربط بني هذا 
التمييز والتص�ورات املختلفة ملفهوم الحقيقة 
)بوصفها توافًقا أو اتساًقا(، إىل تقديم ماحظة 
تتعلق باألنماط املختلفة للكام وإعادة االعتبار 
لنظرية الصورة ومعها تصور الحقيقة كتوافق 
بوصفه�ا فك�رة ناظم�ة ملوقع مع�ني، ونمًطا 
محدًدا م�ن اللغة؛ وهي اللغة العلمية.إىل جانب 
دراس�ات ه�ي: »التفكري مع فتغنش�تاين ضد 
فتغنشتاين. آپل وهابرماس: الكونية من داخل 
اليومية« لس�ومر املري محمود، و«فتغنش�تاين 
لفلس�فة  البيداغوجي�ة  الخلفي�ة  مدرًِّس�ا: 
دي�ة.  إلس�ام  األنثروبولوجي�ة«  فتغنش�تاين 
وتضم�ن العدد ترجم�ة ملقال »النظ�ر يف الدين 
مع فتغنشتاين«، لطال األسد، نقله إىل العربية 
حج�اج أبو جرب. ويف ب�اب »مراجعات الكتب«، 
نقرأ مراجعة لكتاب »فتجنشتاين و’يف اليقني‘» 

آلندي هاميلتون، أعدها مروان محمود.

»رامبو احلبيش« رّد اعتبار للعشيقة احلبشية للشاعر الفرنيس
           هيثم حسين

طل�ق آرثر رامبو الش�عر وم�ى إىل أفريقيا ليصبح 
تاج�را هن�اك، إذ تاجر حتى يف األس�لحة. ولكن بقي 
الج�زء املتعلق بحيات�ه يف أفريقيا مرتبطا بالرس�ائل 
الت�ي كان يبع�ث بها م�ن تل�ك األرض الس�وداء، لم 
يك�ن يتح�ّدث عن حيات�ه، بل ع�ن القه�وة والذهب 
والعاج وعن أش�ياء من هذا القبيل. ورغم أنه أنصف 
خادم�ه األس�ود “جام�ي” قب�ل موت�ه إال أن الكثري 
من األش�خاص ظل�وا مجهولني يف الحي�اة األفريقية 
للش�اعر، وهو ما مث�ل مادة روائي�ة خصبة للروائي 

اإلريري حجي جابر.
يّتكئ اإلريري حّج�ي جابر عىل نقاط عّام تاريخية 
يف روايت�ه “رامب�و الحب�يّش” لينطلق بن�اء عليها يف 
هندس�ة عوامله املتخيلة التي تص�ّور املرحلة األخرية 
م�ن حياة الش�اعر الفرن�ي أرتور رامب�و )1854-

1891(، وجوانب من حياته األفريقية، وانشغاالته يف 
تلك الفرة التي ش�هدت عددا م�ن التغريات يف تاريخ 
الب�اد؛ وبخاصة مدينة ه�رر اإلثيوبي�ة وأهلها التي 

تحتّل الصدارة والبطولة يف الرواية.
لع�ّل فك�رة اس�تلهام ش�خصية تاريخي�ة، تحظ�ى 
باهتم�ام الباحث�ني والدارس�ني، تع�رّب عن انش�غال 
متجّدد بالش�خصية الت�ي تظّل قادرة ع�ىل مفاجأة 
األجيال الجديدة باحتوائها عىل املفارقات والنقائض، 
أو عىل بؤر معتمة ونقاط خفية يمكن تخييل ونسج 
عوال�م متكامل�ة باالس�تناد إليه�ا، وهذا ج�زء مّما 
اعتم�ده حج�ي جابر ولج�أ إليه يف روايت�ه الصادرة 

مؤخرا عن دار تكوين يف الكويت.

االنتقام للمجهولني
ع�ىل طريقة الجزائري كمال داود الذي أحيا يف روايته 
“مريس�و.. تحقيق مض�اّد”- أو “معارضة الغريب” 
بحس�ب عنوانه�ا يف الرجم�ة العربي�ة – ش�خصية 

هامش�ية وردت يف رواي�ة “الغري�ب” للفرني ألبري 
كام�و، وه�ي ش�خصية “العرب�ي” ال�ذي كان نكرة 
ومجهوال يف الرواية وأرداه مريس�و بطل كامو قتيا، 
ليحيي�ه يف روايته، ويمنحه اس�ما وصوتا وحضورا، 
ويخل�ق له حي�اة كاملة، ويوكل مهم�ة الرسد ألخيه 
أيضا ك�ي ينهض به�ا يف إمعان من�ه بتعريف املنكر 
املقتول املهّمش، أحيا حجي جابر العاشقة الحبشية 
التي أس�ماها أمل�از، منحها صوتا وحضورا واس�ما، 
أخرجه�ا م�ن عتمة النس�يان ع�رب تخييل�ه الروائي 
ليفرضه�ا كش�خصية تاريخية تقاطع�ت مع رامبو 
يف مرحلت�ه الحبش�ية، وكان�ت له�ا حي�اة ال يمك�ن 

تهميشها أو إنكارها.

خفايا رامبو املسترق
الت�ي  للش�خصيات  التاريخ�ي  لإلقص�اء  االنتق�ام 
يت�ّم تهميش�ها، بقصد أو م�ن دون قص�د، من قبل 
شخصيات تاريخية حققت مكانة وشهرة يف زمنها، 
وظلّ�ت متج�ّددة الحق�ا، يح�ر كدافع م�ن دوافع 
الكتابة، حيث ما يف�رض أّنه تخييل تاريخّي يميض 
إىل األق�ايص يف االنتص�ار ألمل�از يف حياته�ا املنّك�رة 

وتجاهلها التاّم من قبل رامبو يف رسائله إىل أهله.
ال يك�ون الداف�ع لانتق�ام لش�خصية مس�حوقة أو 
مجهولة، يتّم ابتداعه�ا واختاقها وإضفاء الحقيقة 
التاريخي�ة عليها، وبالت�ايل اس�تنطاقها، أو الحديث 
باس�مها ومنحه�ا صوت�ا قوي�ا، وح�ده كاف لخلق 
عوالم روائية ثرية، لذلك استعان حجي جابر بحوادث 
ووقائ�ع تاريخي�ة من تل�ك املرحلة الت�ي عاش فيها 
الش�اعر رامبو يف الحبش�ة، وتزامن حضوره فيها يف 
العقود األخرية من القرن التاس�ع عر، حيث كانت 
ه�رر، املدينة التي كان�ت توصف بأنها مقدس�ة، أو 
مكة األفريقية بالنس�بة إىل املسيحيني هناك، موضع 
تج�اذب ورصاع بني ق�وى عاملية؛ إيطاليا وفرنس�ا، 
يدع�م كل منها ق�وى محلية عىل األرض، ما تس�ّبب 

بمصائب تاريخية غرّيت وجه املدينة إىل األبد.
يرس�م صاحب “رغوة س�وداء” مثلثا مح�اوره كّل 
م�ن رامبو وأمل�از وجامي، وينس�ج بينه�م عاقات 
معّق�دة مبني�ة ع�ىل حّب مس�تحيل، أو ح�ّب مبتور 
يظ�ّل يبحث عن اآلخ�ر القري�ب البعيد، فأمل�از التي 
يح�اول رّد االعتبار له�ا، وتعريفها بعد تنكري ومحو، 
مهجوس�ة برامبو، يعلّمها الفرنس�ية، وهي بدورها 
تصبح معلّمته املحلية، تعش�قه بمرور األيام، تقرب 
منه كث�ريا، تأرسها تفاصيل حياته وأرساره وكّل ما 
فيه، تتلّصص عليه وعىل رس�ائله، تحاول البحث عن 
نفس�ها بني كلماته املرس�لة ألهله، لكنه�ا ال تجد ما 
يش�ري لها بأّي حضور يف حيات�ه يف هرر، تكون نكرة 
عىل هامش حياته، تبدو كيشء غري ذي قيمة أو تأثري 

بالنسبة له، أو هكذا تشعر.
يف املح�ور اآلخ�ر يك�ون جام�ي، الخ�ادم العاش�ق 
واملعش�وق يف الوقت عينه، يس�تعني ب�ه حجي جابر 
منطلق�ا من املثلية الت�ي عرف بها رامبو، والس�يما 
أّن عاقته معروفة مع الش�اعر الفرني بول فريلني 
)1844 – 1896( ال�ذي حاول قتله يف حادثة ش�هرية 
سنة 1873، وتحر يف سريته كنقطة بارزة ال يمكن 
التغايض عنها، ومن هنا كان ال بّد من سّد ثغرة يف تلك 
املرحل�ة، واإليحاء باس�تمراريته يف مثليته واختياره 
خادمه عش�يقا له، وذلك يف وق�ت كان الخادم جامي 
مس�كونا بعش�ق أملاز التي ال تكرث له وال الهتمامه 

وحّبه، بل تتجاهله وال تبايل بحّبه املستحيل.

ما سقط من السرية
أم�ا رامب�و فيك�ون حلقة الوص�ل يف العاق�ات، ويف 
مام�ح التغرّيات التي تطرأ عليها، وعىل معالم املكان 
نفسه، ينشغل عن أملاز وال يويل أي اهتمام لها، سوى 
م�ا يتقاطع مع حاجته لس�ّد فراغ ما أو االس�تعانة 
بتفاصي�ل أو أش�ياء بعيدة عن رغبتها الش�ديدة به، 
وصدمته�ا الاحقة ب�ه وبعاقته املثلي�ة مع جامي، 

والخيبة التي تخرج بها وال تتخلّص منها يف ما بعد.
الخيبة تظّل مازمة للش�خصيات التي تظّل حبيس�ة 
انكس�اراتها وضياعها وتش�ّتتها، وهي بذلك تعكس 
ص�ورا من ضي�اع مامح املدينة نفس�ها، تل�ك التي 
يت�ّم نزع القداس�ة عنه�ا، ت�راق فيها الدم�اء، تقع 
فريس�ة لح�روب دموي�ة وحش�ية ال تبق�ي فيها ما 
يمك�ن أن يكون مص�درا للقداس�ة أو مرجعا للتآلف 
واملحب�ة والتعايش. يصّور صورة رامبو املس�ترق، 
املستعرب، املهرّب، أو تاجر الساح، املشارك بطريقته 
يف تأجي�ج اقتت�ال أخوّي يف ه�رر ومحيطها، وذلك يف 
تناقض سافر مع شخصية الشاعر الذي يفرض أنه 
مسكون بهموم إنس�انية، وال يوّرط نفسه يف تجارة 

الساح أو التسّبب بإراقة أّي دماء.
ال يستلهم حجي جابر شخصية رامبو، ويسبغ عليه 
صفة الحبيش، من باب التقديس أو التشويه، كما أّنه 
ال يمنحه البطولة املطلقة، بل يرك معه شخصيات 
محلية حبش�ية، وذل�ك انتصارا له�ا، ومنحها الحّيز 

املستحّق يف سريته التي لم تتطّرق ألّي منها.
يؤث�ث صاح�ب “م�رىس فاطم�ة” أمكنت�ه الروائية 
بحض�ور ط�اغ لش�خصياته، م�ن دون أن يس�لبها 
خصوصيتها املحلية، ومن هنا فتبدو هرر ش�خصية 
روائية بتحوالتها الغريب�ة التي جعلتها نموذجا ملدن 
تحمل مآس�يها وترتحل معها عرب األزمنة، محتفظة 
بمامحه�ا ع�ىل الرغ�م م�ن قس�وة الظ�روف التي 
تجتاحه�ا عن�د كّل منعطف تاريخّي تم�ّر به، أو يمّر 

بها.
يوح�ي حج�ي جاب�ر ع�رب رسده املحب�وك بحقيقة 
وجود تلك الش�خصيات التي الزمت رامبو وعارصته 
وعاش�ت برفقته تل�ك املرحلة األخرية م�ن حياته يف 
أفريقيا والرق، يضفي عليها حقيقة روائية، وكأنه 
يعيد كتابة ما س�قط من سرية رامبو يف الحبشة، أو 
يتجّيش لجانبه األفريقّي الذي تّم تهميش�ه يف س�ري 

رامبو وأشعاره وحكاياته.

جمهورية العراق
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعان

طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عىل الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 14 / 9 / 2021

تمام العقار  العقار تسلسل 760 محلة البديرية 
جنس�ها ارض الدار مع بنائها باسم ) نجاح ناجي شكري ( تمام 
العقار مس�احتها و قدرها ) 92.67 م2 ( حائزا له بصفة املالك 
للمدة القانونية ولغرض تثبيت امللكية املذكورة تمهيدا للتسجيل 
وفق احكام قانون التس�جيل العقاري رقم ) 43 ( لس�نة 1971 
قررنا اع�ان هذا الطلب فعىل من يدعي بج�ود عاقة او حقوق 
معين�ة عىل هذا العقار تقديم ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة 
خ�ال مدة ثاثني يوما اعتبارا من الي�وم التايل لنر هذا االعان 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة صباحا من 
الي�وم التايل النتهاء مدة االعان وذلك الثب�ات حقوقه موقعيا يف 

الكشف الذي سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض .
دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحر

اعان تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل / الراهن خالد عيل حسني

نوع التبليغ / اول
التسلسل او رقم القطعة : 14968 / 1

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 21 حيدرية
الجنس: بناية تجارية 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

مق�دار الدين / 1351000000 دين�اراً  مليار و ثاثمائة و واحد 
وخمسون مليون ديناراً  

اسم الدائن املرتهن /مرصف الصناعي كرباء
تاريخ االستحقاق /  18 / 6 / 2021 

وصف سجل التأمينات العينية / 5 مايس / 2017 مجلد 4
مح�ل االقامة املبني بالعقد / كرباء / حي الش�هداء االمام عيل 

)ع( / قرب روضة السندباد
بن�اء عىل اس�تحقاق الدين املب�ني اعاه وطل�ب الدائن تحصيله 
وبالنظ�ر لعدم اقامتك يف املحل املب�ني بالعقد وانه ليس لك محل 
اقامة معل�وم غريه فتعترب بذل�ك مجهول مح�ل االقامة فعليه 
قررن�ا تبليغك بل�زوم دفع الدين وتوابعه خ�ال 15 يوماً اعتباراً 
من اليوم التايل لتاريخ نر االعان واال فسيباع عقارك املوصوف 

اعاه باملزايدة وفقاً للقانون . 
مدير التسجيل العقاري يف الحر 

عباس عبد املنتظر عيل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعان بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 72786 / 3 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : الوفاء / 4 جزيرة النجف

الجنس: دارين
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 م2 
املشتمات : حصته نصف العقار / صالة استقبال و غرفه و مطبخ 
وصحي�ات الطاب�ق الفوقان�ي 3 غ�رف وصحي�ات وصالة س�قوف 

مسلح
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : وفاء حبيب هاشم
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النج�ف االوىل يف املزايدة العلنية 
العق�ار املوص�وف اعاه العائ�د للراهن )وفاء حبيب هاش�م ( لقاء 
طل�ب الدائ�ن املرتهن ) امل�رصف الصناعي( البال�غ ) 10000000 ( 
ع�رة ماي�ني ديناراً فعىل الراغب يف االش�راك فيه�ا مراجعة هذه 
الدائ�رة خال )ثاثون( يوماً اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نر هذا 
االعان مس�تصحباً معه تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% م�ن القيمة املقدرة للمبيع البالغ�ة ) 65000000( 
خمسة وس�تون مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة )12( 

ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف النجف االوىل

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد / 2891 / ب2 / 2021

التاريخ / 13 / 9 / 2021
اعان

اىل / املدعى عليه ) مهدي حسن حاتم (
اقام املدعي ) محمد حس�ني كاظم ( الدع�وى البدائية املرقمة أعاه 
والت�ي يطلب فيها الحكم ) بتأديتك ل�ه مبلغا مقداره  عرون الف 
دوالر امريك�ي   بموجب عقد البيع امل�ؤرخ 1 / 4 / 2019( ولثبوت 
مجهولية محل إقامة حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار 
قري�ة الغدير / االوىل  عب�د الكاظم دحام الجناب�ي ( لذا قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعانا بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور يف 
موع�د املرافعة املصادف يف ي�وم 26 / 9/ 2021 وعند عدم حضورك 
او ارس�ال من ينوب عنك قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحقك غياباً 

وعلناً وفق األصول .
القايض

حربي طارش لفته

فقدان
فقدت الهوية الصادرة من نقابة املهندس�ني العراقيني 
واملرقمة 173231 باس�م املهندس حس�ن قيس هادي 

رايض من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
���������������������������������������������

اعان
اىل الريكة فليحة حسن صالح 

اقتى حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك القرارك 
باملوافقة ع�ىل صدور اج�ازة بناء والخاص�ة بالعقار 
املرقم 40878 حي الوفاء مناصفة مع الركاء ازهار 
جابر ش�اكر وس�ندس جابر ش�اكر وبعكس�ه سوف 

تصدر االجازة وفقا للضوابط الازمة
���������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املناذرة
العدد / 28/استماك/2021

التاريخ 2021/9/13
اىل املطل�وب اطف�اء ح�ق الت�رصف  ضده�م )  زهيه 
وش�هيه بنات عباس كريم وس�اهي وراه�ي وعباس 
وعبد وعدنان واوالد فاضل عبد زيد وحس�ني عيل عويز 

وجنان جاسم محمد وحسن عيل عويز ( 
اقام املدعي محافظ النجف / اضافة لوظيفته الدعوى 
املرقم�ة اع�اه والذي يطلب فها اطف�اء حق الترصف 
ع�ىل جزء م�ن القطع�ة املرقم�ة )2/56( مقاطعة 1 
بحر النجف وبمس�احة 10 م عرض�ا و 1400 م طوال  
وهي مس�احة الخط الناقل للمجاري الثقيلة والعائدة  
للمطل�وب اطفاء ح�ق الترصف ضده�م بالنظر لتبلغ 
اثن�ني من املطلوب اطفاء ح�ق الترصف ضدهم قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغك�م اعانا بصحيفتني رس�ميتني 
يوميت�ني محليت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املصادف 2021/9/21 الساعة الثامنة 
صباح�ا ويف ح�ال عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب 
عنك�م قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقك�م غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري

تنويه 
ورد س�هوا يف رق�م تسلس�ل العق�ار يف اع�ان مديرية  
تنفي�ذ الحيدرية يف املس�تقبل العراقي  بالعدد 2432 يف 
االربع�اء 2021/8/18 والصحيح هو 4662/116 م6 

خان الحماد / الحيدرية لذا اقتى التنويه 
���������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل  العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف الحر
التسلسل او رقم القطعة /4/371

املحلة او رقم واسم املقاطعة /21 حيدرية 
الجنس/دار مفرز منها محل

النوع/ملك رصف
املساحة/200م2

ومطب�خ  واس�تقبال  خارجي�ة  املش�تمات/صحيات 
وصال�ة وغرف�ة ن�وم عدد2ومراف�ق وحم�ام تحتاني 
وثاث غرف غري مس�قفة فوقاني الدار ينقصها اللبخ 

الخارجي 
املزروعات  او املغروسات 

واردات املبيع السنوية 
الشاغل/مستأجر

مقدار البيع/تمام العقار
س�تبيع دائ�رة التس�جيل  العق�اري يف الح�ر باملزايدة 
العلني�ة العقار املوصوف اع�اه  العائد للراهن فهيمه 
جابر عزوز لقاء طلب الدائن املرتهن مرصف الرافدين 
الش�هداء البالغ )36,180,000(س�تة وثاثون مليون 
ومائ�ة وثمان�ون ال�ف دين�ار فع�ىل الراغ�ب بالراء 
االش�راك فيها مراجعة هذة الدائرة خال مدة ثاثون 
يوم�ا اعتب�ارا م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ ن�ر االعان 
مس�تصحبا معه التأمينات القانوني�ة نقديةاو كفالة 
مرصفي�ة التق�ل عن 10%م�ن القيم�ة املق�درة للبيع 
البالغة)100,000,000(مائة مليون دينار وان املزايدة 
س�تجري يف الس�اعة الثاني�ة ع�ر ظه�را م�ن اليوم 

االخري 
دائرة التسجيل العقاري يف الحر

اعان بيع عقار
التسلسل/3/19367 61م طوب

املحلة اورقم واسم املقاطعة /حي البناء الجاهز
الجنس/شقة أرضية

النوع/ملك رصف
املساحة /125,40م

صحي�ات  ومجموع�ة  ومطب�خ  املش�تمات/صالة 
وغرفتني وحمام فوقاني 

الشاغل/حاتم محمد رايض 
مقدار البيع/ 40,000,000 ديناراربعون مليون دينار 
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف كرباء /2  باملزايدة 
العلنيةالعق�ار أملوص�وف أع�اه العائ�د للراهن حاتم 
محم�د رايض لق�اء طل�ب الدائ�ن م�رصف الرافدي�ن  
الش�هداء /139 البالغ 37,802,160  س�بعة وثاثون 
ملي�ون وثمانمائة  واثنان ألف ومائة  وس�تون  دينار 
فعىل الراغ�ب بالراء باالش�راك فيه�ا مراجعة هذة 
الدائ�رة خ�ال ثاثون يوم�ا اعتب�ارا من الي�وم التايل 
لتاري�خ نر هذا اإلعان مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانوني�ة نقدية او كفالة مرصفية التقل عن 10%من 
البالغة)40,000,000(أربعون  للبي�ع  املق�درة  القيمة 
ملي�ون دينار وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة الثانية 

عرا ظهرا من اليوم االخري 
الحقوقي

غيث جابر صالح 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف كرباء الثانية
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهنياً: وضعك املايل يتحس�ن كثرياً بسبب عدم 
وج�ود مصاري�ف غ�ري رضوري�ة ، وال توق�ع 
عىل أي مس�تندات قبل التحق�ق من التفاصيل 

والبنود.
عاطفي�اً: إذا أردت ال�زواج فتهنيئ�اً برشط أن 

تختار يوماً ييل تاريخ ميالدك وال يسبقه.

مهني�اً: تمنح�ك العديد م�ن اإلنج�ازات زخماً 
إضافياً وتس�اعدك يف التغلب عىل العقبات التي 

واجهتها من قبل يف العمل.
عاطفي�اً: أن�ت تش�تاق لذراعي م�ن تحب وقد 

تفوتك حنانه بسبب ظروف طارئة.

مهني�اً: اح�ذر الخالف�ات واملواجه�ات ، انتبه 
للتفاصيل ، انتبه يف اتصاالتك ويف توقيع العقود 

أو يف جهود الوصول إىل تسوية.
عاطفي�اً: أن�ت ناجح ، تحل مش�كلة أو خالف 

اليوم ، عالقات واضحة وقلب سعيد.

مهني�اً: تق�ي يوم�اً جي�داً تس�عى خالله إىل 
تحس�ن وضعك والعمل الجاد م�ن أجل نجاح 

مناهجك ومشاريعك.
عاطفي�اً: تختفي اآلراء املختلف�ة أو املتناقضة 
ألح�د الطرف�ن ، ويختف�ي االرتب�اك وتش�عر 

بالفرح.

مهني�اً: تث�ق بنفس�ك ، تتأل�ق بجاذبية ش�ديدة ، 
تمارس الس�حر ، تجذب الدعم ، تش�ع بش�خصية 
مميزة ، يكون لديك يوم جميل ومميز يحفزك عىل 
الكف�اح واملثابرة.عاطفياً: تبدأ األمور يف التحس�ن 
بش�كل كب�ري للجمي�ع ، وأس�تطيع أن أق�ول إنك 
تتعامل مع الحبيب ، وتشجعك عىل االنفتاح عليه.

مهنياً: انتبه إىل اهتماماتك ، وال تسمح لنفسك 
بارتكاب األخطاء ، لكن من الرضوري أن تكون 

هادئاً ومدركاً تماماً.
عاطفياً: مهمتك اليوم أن تبدد مخاوف وشكوك 
الحبيب. حان الوقت لتحديد األخطاء واالعرتاف 

بها ، ثم البدء يف إصالحها وتصحيحها.

مهنياً: يس�مح ل�ك بالتجديد والتغي�ري فتخلق 
أج�واء اس�تثنائية ومكاس�ب رب�ح وإنجازات 
وتسهيالت وستالحظ الفرق والنتائج اإليجابية.
عاطفياً: ال ترتبك وتخاطر بعالقتك ، ولكن بدالً 
م�ن ذلك ، اعمل عىل تفكريك واس�تمع إىل قلبك 

وحدسك.

مهنياً: تستعيد حماس�ك ، ولديك حدس رسيع 
، والقدرة عىل اس�تيعاب وتحليل األشياء بذكاء 
ش�ديد ، وأن�ت راٍض عن نتائ�ج املفاوضات أو 
االتفاقات.عاطفي�ًا: الظ�روف مواتي�ة للغاية 
للتق�ارب وإحي�اء الذكريات الجميل�ة ، لذا كن 

ذكياً وحّسن عالقتك مع رشيكك.

مهني�اً: يقدم ل�ك هذا اليوم آفاق�اً كبرية للحب 
واالزدهار والتطلعات املستقبلية ، ولديك فرصة 

كبرية لتقوية العالقة.
عاطفي�اً: مل�اذا تفوتك فرص�ة ثمين�ة للتقرب 
من حبيب�ك؟ الي�وم يفي إىل تحس�ن الحياة 

العاطفية وتقوية الروابط.

مهنياً: ال تش�عر برغبة يف مضايق�ة اآلخرين ، 
لك�ن كل يشء له حدود إذا كانت األش�ياء تؤثر 

عليك بشكل مبارش وتزعجك.
عاطفياً: أج�واء رائعة تحيط بك وبرشيكك من 
جميع الجهات ، مما يمهد لك الطريق ملستقبل 

أفضل.

مهني�اً: لديها أف�كار قوية وق�درة إقناع جيدة 
، وذب�اب بجاذبية ال تضاه�ى ، وتجارب نجاح 

إيجابية ومطمئنة.
عاطفي�اً: يس�عدك القيام بأنش�طة مش�رتكة 
مع م�ن تح�ب واالس�تمتاع بتعاطفه�م معك 

واستجابتهم لك.

مهني�اً: يج�ب أن تتجن�ب األناني�ة يف عالقاتك 
باآلخري�ن مم�ا س�يكون ل�ه أث�ر إيجابي عىل 

مستقبلك.
عاطفي�اً: عليك توضيح أمر املحبوب بش�أن ما 
حدث مؤخراً ، وفتح األوراق التي تريد إخفاءها 

ولكن لفرتة محددة.

العذراء

احلوت

ما هي املدة املثالية لقيلولة النهار؟
نقلت صحيف�ة »ذا غارديان« عن علماء 
للصح�ة  الذهب�ي  »املعي�ار  إن  قوله�م 
الجسدية والعقلية الجيدة هو التأكد من 
حصولك عىل ما بن 7 إىل 9 س�اعات من 
النوم يوميا، ولكن ليس بالرضورة دفعة 

واحدة«.
وأوض�ح تي�ل روينب�ريج، أس�تاذ عل�م 
األحياء الزمني يف جامعة ميونيخ، قائال: 
»أخربنا الرأسماليون يف األيام الخوايل أنه 
يج�ب علين�ا القيام بما ي�رتاوح بن 12 
و 16 س�اعة من العمل له�م، وبعد ذلك 

يكون لدين�ا ثماني س�اعات للقيام بما 
يحلو لنا، لذل�ك أرادوا أن ننام بكفاءة يف 
ناف�ذة معينة - وهذا هو املكان الذي يتم 
فيه دمج فكرة من املكان الذي يأتي منه 

النوم«.
ومع ذلك أش�ار ماثيو ووكر، أستاذ علم 
األعصاب يف جامعة كاليفورنيا، ومؤلف 
كتاب ملاذا ننام، إىل أن »األشخاص الذين 
يج�دون صعوبة يف النوم لي�ال، يجب أن 
يأخ�ذوا القيلولة بحذر، وأن عىل الجميع 
تجن�ب القيلول�ة بع�د الس�اعة الثالث�ة 

مساء«.
وأض�اف: »إذا كنت تأخذ قيلولة متأخرة 
جدا يف النهار، فهذا يشبه إىل حد ما تناول 
وجب�ة خفيفة قب�ل الوجبة الرئيس�ية، 

وهذا يزيل »جوعك« أثناء النوم ليال«.
وح�دد العلماء امل�دة املثالي�ة، للقيلولة، 
وهي ما بن 20 إىل 25 دقيقة، مش�ريين 
إىل أن القيلول�ة إذا تخط�ت ه�ذه امل�دة، 
س�يقع الش�خص يف دورة ن�وم أعم�ق 
تس�تمر مل�دة 90 دقيق�ة تقريب�ا، وهذا 

يعني أنه »عندما يستيقظ.

دراسة.. فوائد صحية جديدة لرشب القهوة
بحثت إحدى الدراسات يف عادات النظام 
الغذائ�ي اليوم�ي يف الوالي�ات املتح�دة، 
وخلصت إىل أن القهوة تس�اعد يف خفض 
خط�ر الوفاة املبكرة م�ن أمراض القلب 

والسكتة الدماغية.
وكشفت الدراس�ة املذكورة، يف االجتماع 
الس�نوي للجمعي�ة األوروبي�ة ألمراض 
القلب، عن ث�الث فوائ�د محتملة أخرى 
لالس�تهالك املنتظ�م للقه�وة يف مجتمع 
ل�م يت�م تش�خيصه بأم�راض القل�ب، 
ون�رشه موق�ع »إي�ت زيث«.وأش�ارت 

الباحثة الدكتورة جوديت س�يمون، من 
مركز القلب واألوعي�ة الدموية بجامعة 
س�يميلويس يف املجر، إىل أن تناول نصف 
ك�وب إىل ثالثة أكواب م�ن القهوة يوميا 
يخف�ف من مخاط�ر اإلصابة بالس�كتة 
الدماغي�ة والوف�اة م�ن أم�راض القلب 
واألوعي�ة الدموي�ة والوفاة ألي س�بب، 
وعللت الباحثة الس�بب بأن املستهلكن 
اليومي�ن للقهوة يتمتع�ون بقلوب ذات 
حجم صحي، باإلضافة إىل دور القهوة يف 
مقاوم�ة اآلثار الضارة للش�يخوخة عىل 

القلب. وتناقضت الدراس�ات املختلفة يف 
تناول آثار القهوة عىل القلب، فأش�ارت 
دراس�ات حديث�ة أخ�رى إىل أن تن�اول 
كمية خفيفة إىل معتدلة من القهوة يعد 
هدف�ا صحيا ملن يرشبون�ه يوميا، وذلك 
عن�د األخذ بع�ن االعتبار قل�ة التمارين 
والتدخ�ن، باإلضافة إىل أن القهوة تعمل 
ع�ىل ارتفاع ضغط الدم عند األش�خاص 
الذي�ن ال يعت�ادون ع�ىل تن�اول القهوة، 
بينم�ا ال يؤثر الكافين عىل األش�خاص 

الذين يرشبون القهوة بانتظام.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
1  عجينة بيتزا
رشائح مرشوم

جبن ريكوتا
جبن موزاريال مبشورة

1 بيضة
صلصة طماطم

أرسار نجاح عجينة البيتزا  
خطوات التحضري:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 180 درجة مئوية.
اخلطي الجبن الريكوتا و 2/1 كمية الجبن املوزاريال و البيضة و قلبي جيدا.

قومي بفرد الصلصة عىل عجينة البيتزا ثم مزيج الجبن الريكوتا.
ضعي املرشوم ثم باقي كمية مزيج الجبن عىل الوجه.

ضعي البيتزا يف الفرن ملدة من 10-15 دقيقة.
قدمي بيتزا املرشوم باملوزاريال مع البطاطس املحمرة و املايونيز.

بيتزا املرشوم باملوزاريال

أسوأ عادات تضعف املناعة
عادة ما يكتفي األش�خاص بتن�اول وجباتهم الرئيس ية خالل 
اليوم، لكن من املهم أيض�ًا تعزيز الجهاز املناعي قدر اإلمكان، 
خاص�ة يف زمن ف�ريوس كورون�ا ومع اقرتاب فص�يل الخريف 

والشتاء.
فالجهاز املناع�ي يمكن أن يتأثر بأمور عديدة كمقدار اإلجهاد 
الذي يش�عر به الش�خص، ومق�دار النوم الذي يحص�ل عليه، 

وباألخص الطعام الذي يتناوله.
ويف هذا الس�ياق، عرض موقع eatthis أس�وأ عادات يمكن أن 

تضعف املناعة وفق خرباء تغذية.

1- السكر
ي�رى االختصاصي�ون أن وج�ود الكث�ري من الس�كر يف النظام 

الغذائي يمكن أن يضعف املناعة بمرور الوقت.
كم�ا أضافوا أن الدراس�ات ربط�ت بن تن�اول األطعمة الغنية 
بالس�كر املضاف بانتظ�ام وضعف وظائف املناع�ة، وذلك ألن 
خالي�ا ال�دم البيض�اء ، وهي الخالي�ا التي تش�ارك يف مكافحة 
العدوى، تتأثر سلباً باالستهالك املفرط للسكر، مما قد يمنعها 

من محاربة العدوى بكفاءة.
2- امللح

يمك�ن أن ي�ؤدي اتب�اع نظ�ام غذائي ع�ايل الصودي�وم وغني 
باألطعمة املصنعة إىل حدوث التهاب يف الجسم ويزيد من خطر 
اإلصاب�ة بأم�راض مزمنة، بحس�ب الخرباء. وُيعتق�د أيضاً أن 
امللح يثبط بعض االس�تجابات الطبيعية لألجس�ام إذا استهلك 

بكميات زائدة.
ويمكن للملح أن يثبط االس�تجابات املضادة لاللتهابات وحتى 
يغ�ري ميكروبيوت�ا األمع�اء، والت�ي لها دور رئي�ي يف وظيفة 

املناعة يف الجسم.  
إىل ذل�ك تم ربط االس�تهالك الع�ايل للصودي�وم بتفاقم أمراض 
املناع�ة الذاتية املوج�ودة مثل مرض كرون والته�اب القولون 

التقرحي ومرض االضطرابات الهضمية والذئبة.
3- الفاكهة والخضار

يحتاج اإلنس�ان إىل كمية جي�دة من الفواك�ه والخرضاوات يف 
نظامه الغذائي لدعم الجهاز املناعي، بحسب االختصاصين، إذ 
تحتوي عىل كميات عالية من الفيتامينات واملعادن ومضادات 
األكس�دة، وهذه املركب�ات رضورية لدع�م ردود الفعل لجهاز 

املناعة ومحاربة العدوى.
كما تحتوي الفواكه والخرضاوات أيضاً عىل الكثري من األلياف 

القابلة للذوبان، وهو أمر مفيد للمناعة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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درجال يفوز برئاسة االحتاد العراقي 
لكرة القدم

             المستقبل العراقي/ متابعة

اختارت الهيئ�ة العامة التحاد كرة 
القدم العراقي مكتبا تنفيذيا جديدا 
إلدارة الك�رة العراقية يف الس�نوات 

األربع املقبلة.
املؤتم�ر  الثالث�اء  الي�وم  وأقي�م 
االنتخاب�ي بأحد فن�ادق العاصمة 
بغ�داد، بحضور ممث�ي االتحادين 

اآلسيوي والدويل.
ورحب أم�ن رس الهيئة التطبيعية 
محم�د فرح�ان، بممث�ي الهيئ�ة 
العامة، وتم تدقيق عدد الحارضين 

واكتمال النصاب القانوني إلقامة االنتخابات.
الحقا اس�تعرض رئي�س الهيئ�ة التطبيعية إياد 
بني�ان، أبرز املنجزات الت�ي تحققت خالل الفرتة 
املاضي�ة ع�ى صعي�د دع�م املنتخب�ات الوطنية 

وإقام�ة دوري الفئ�ات العمرية، وكذل�ك التعاقد 
م�ع رشكات الرعاية، لتت�م املصادقة عى جدول 

األعمال للمؤتمر االنتخابي.
وبعده�ا ب�دأت عملي�ة االق�رتاع والتصويت عى 

منصب رئيس االتحاد العراقي لكرة القدم.

وحس�م عدن�ان درج�ال منص�ب 
الرئيس بعد حصوله عى 48 صوتا 
مقاب�ل 16 صوتا للمرش�ح الثاني 

رشار حيدر.
 وفاز عي جب�ار بالتزكية بمنصب 
النائ�ب األول لرئي�س االتحاد، كما 
فاز يونس محم�ود بالتزكية أيضا 

بمنصب النائب الثاني.
 وف�از بمنص�ب عضوي�ة املكت�ب 
الخال�ق  عب�د  كوفن�د  التنفي�ذي: 
مس�عود )48( صوتا، ورحيم لفتة 
)41( صوت�ا، وأحم�د ع�ودة زامل 
)37(، وفراس بح�ر العلوم )34(، 
ومحم�د ن�ارص ش�كرون )31(، وغال�ب عباس 
م�وىس )31(، ويحيى زغ�ر )29(، وخلف جالل 
)37(، وغانم عريبي )29(، ورش�ا طالب )الكوتة 

النسوية(.

مفاجأة: مييس لـم يرحل عن برشلونة 
ألسباب مالية!

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف جاومي روري�س، أحد الداعم�ن لحملة 
خوان البورتا االنتخابية، تفاصيل جديدة يف ملف 
رحي�ل األرجنتين�ي ليونيل مييس عن برش�لونة 
ه�ذا الصيف.ورح�ل مي�يس، عن برش�لونة بعد 
نهاي�ة عقده، وانتقل إىل باريس س�ان جرمان، 
نقلته�ا  ترصيح�ات  يف  روري�س  مجاًنا.وق�ال 
صحيف�ة »س�بورت« الكتالوني�ة: »الوض�ع يف 
برش�لونة أس�وأ مما يتخيله أي شخص. األمور 
ليست س�هلة عى اإلطالق«.وأوضح: »مييس لم 
يرحل ألس�باب مالي�ة. األمور تعق�دت من نواٍح 
رياضي�ة وليس مالية. مييس قدم التنازالت التي 
ُطلب�ت منه، لكنه رح�ل يف النهاية«.وتابع: »لقد 
فع�ل الجميع كل يشء ممكن الس�تمرار مييس، 
وق�د طلب بالفعل تكوين فري�ق تنافيس منذ أن 
أصبح قائًدا، لك�ن الوضع صعب جًدا، عالم كرة 

الق�دم معق�د للغاية«.وخت�م: »كان من املمكن 
تجدي�د عقد مييس حتى دون أموال«.ُيذكر أن ما 
تردد يف غالبية التقارير الالحقة لرحيل مييس أن 

مغادرته برشلونة كانت بسبب عجز النادي ماليا 
وفشله يف تحقيق التوازن يف ملف رواتب الالعبن 

لتتماىش مع قواعد اللعب املايل النظيف.

مدرب إنرت: سنحاول 
إيقاف نجم ريال مدريد

بوكيتينو: لـم أتوقع 
ضم مييس!

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املدير الفني إلنرت ميالن، س�يموني إنزاجي، أن فريقه 
س�ركز بش�كل خاص عى إيقاف نجم ريال مدريد، خالل 
مباراة الفريقن، غ�دا، بالجولة األوىل من دور املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
»فينيس�يوس  صحف�ي  مؤتم�ر  خ�الل  إنزاج�ي  وق�ال 
جوني�ور يعي�ش ف�رتة رائعة، لن نن�ى بنزيم�ا وهازارد 
ورودريجو جويس، لكننا بال شك سنعطي اهتماما خاصا 

بفينيسيوس«.
ويصل فينيسيوس للمباراة وهو يمر بفرتة رائعة بتسجيله 
4 أه�داف يف أول أربع جوالت من الليج�ا، بينها هدفه يوم 

األحد املايض أمام سيلتا فيجو.
وأش�ار إنزاجي إىل أنه يش�عر بالقلق من ري�ال مدريد إزاء 
خربات�ه الطويل�ة يف تل�ك البطولة وكذلك املش�وار الناجح 

ملدربه اإليطايل كارلو أنشيلوتي.
وقال »أنشيلوتي هو واحد من أنجح املدربن يف تاريخ كرة 
القدم، هو مدرب كبر للغاية ومن الرائع الحديث معه عن 

كرة القدم«.
ورغ�م أن إنرت لم يحقق أي انجاز يف دوري األبطال منذ 11 
عاما، فقد أعرب إنزاجي عن ثقته يف العبيه أبطال إيطاليا، 
قائال »ستكون لديهم فرصة كبرة لكتابة صفحة رائعة« 

يف تاريخ النادي.

جوارديوال: ناشئ برشلونة يستحق التحية
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث بيب جوارديوال، مدرب مانشس�رت 
س�يتي، عن مطالبت�ه الدائم�ة برضورة 
الف�وز بلق�ب دوري أبط�ال أوروبا، وذلك 
يف املؤتمر الصحفي ال�ذي أجراه الثالثاء، 
والخاص بمواجهة اليبزيج املقرر إقامتها 
االربعاء يف مستهل مشوار الفريق بمرحلة 

املجموعات للبطولة األوروبية.
واس�تهل جوارديوال املؤتمر بالحديث عن 
م�ا تعلمه م�ن وصول�ه إىل نهائ�ي العام 
املايض، قائال: »علينا أن نس�تحق التواجد 
يف األدوار املتقدم�ة، كل موس�م مختلف، 
قدمن�ا بطولة مذهل�ة )املوس�م املايض( 
وقدمن�ا نتائح رائع�ة يف دور املجموعات، 

واآلن نبدأ يف بطولة جديدة«.
وأضاف: »الرياضة تقدم تحديات جديدة، 
م�ا حدث يف املايض انته�ى، اآلن نبدأ هذه 
املسابقة وسنحاول الفوز باملباراة األوىل، 
كل مراح�ل املجموعات صعبة، وس�نقدم 

بدورنا مباراة جيدة غًدا«.
وعلق جوارديوال ع�ى داني أوملو، مهاجم 
اليبزي�ج، قائ�اًل: »أوملو نش�أ يف أكاديمية 
برش�لونة وهو أمر ليس س�هاًل، ومن ثم 
ذه�ب إىل دينامو زغرب وه�و أمر يتطلب 

الشخصية والشجاعة«.
وزاد: »أوملو تطور كثرًا يف دينامو زغرب، 
ومن ثم تواجد يف اليبزيج الذي يعد يف آخر 
الس�نوات من أفضل 3 فرق يف أملانيا، كما 
يلعب اآلن مع املنتخب اإلس�باني وهو أمر 
ليس س�هاًل أيًض�ا، يلعب بص�ورة جيدة، 
وما س�يحدث له يف املس�تقبل يعتمد عليه 

وعى ناديه ووكيله«.
وبالنظر إىل صعوبة املجموعة التي يتواجد 
بها، قال: »عندما أبدأ تلك املس�ابقة يف كل 
موسم يتم سؤايل عن كوننا مرشحن، وال 
أس�تطيع اإلجابة لعدم معرفت�ي، فاألمر 
غ�ر متوق�ع وهن�اك العدي�د م�ن الفرق 
القوي�ة، األم�ر مختل�ف عم�ا كان علي�ه 

الوضع عندما بدأت يف برشلونة«.
وتابع مدرب مانشس�رت س�يتي: »مرحلة 
املجموع�ات صعبة، واليبزيج فريق معقد 
دائًما، شاهدنا فلس�فتهم والحيوية التي 
يتمتع�ون بها، علينا الب�دء بصورة جيدة 

غًدا خاصة أن أول مباراة عى أرضنا«.
وعن رغبته يف التتويج باللقب، أكد: »أشعر 
بالسعادة يف كل عام لتواجدي يف البطولة، 
مانشس�رت س�يتي اتخ�ذ خط�وة لألمام 
املوس�م املايض وتطورنا كثرًا، خضنا 13 

مباراة ونجحنا يف الفوز ب�11 لقاء«.

وأردف: »لعبنا بص�ورة رائعة أمام بورتو 
عندم�ا تعادلن�ا وكنا نس�تحق االنتصار، 
وخرسن�ا النهائي، ربما يق�ول البعض أن 
مانشسرت سيتي أخفق، ولكن يف الحقيقة 
قدمنا إنجاًزا كب�ًرا باللعب بصورة جيدة 

للغاية يف العديد من املباريات«.
واس�تكمل: »اآلن نبدأ بطولة جديدة وكل 
الفرق ترغب يف الفوز، وسنحاول بدورنا، 
ول�ن أخربك�م أي فري�ق س�يفوز لع�دم 
معرفتي بذلك، األمر األهم بالنسبة للنادي 
هو تواجده الدائم يف املسابقة يف السنوات 

األخرة وتقديم نتائج جيدة«.

وش�دد بيب جواردي�وال: »نحن نس�تحق 
التواجد هنا واملنافسة مع أفضل الفرق يف 
أوروبا، وليس م�ن املضمون عند تقديمك 
موس�م جي�د يف دوري األبط�ال تك�راره 

مبارشة مرة أخرى والعكس صحيح«.
وتطرق إىل انزعاجه م�ن مطالبة الجميع 
له بالفوز بدوري األبط�ال، قائال: »أتقبل 
األم�ر، األم�ر ذاته يح�دث كل ع�ام، وإذا 
توج�ت باللق�ب س�أكون س�عيًدا للغاية 
للن�ادي، يمكنك تقييم نجاحي خالل فرتة 
تواجدي م�ع الفريق، أحاول تقديم أفضل 

ما لدي كل يوم«.

التطبيعية تسدد مستحقات كاتانيتش قبل انتهاء مهامها
              المستقبل العراقي/ متابعة

علم�ْت مص�ادر مطلع�ة يف الهيئ�ة التطبيعية انه�ا وافقت 
عى تس�ديد املس�تحقات املالية والروات�ب املتبقية يف ذمتها 
مل�درب منتخبن�ا الس�ابق الرصب�ي سرتيش�كو كاتانيتش 
وطاقمه املس�اعد، فضال عن حسم موضوع رشكة األضواء 
للنق�ل التلفزيوني خالل االجتم�اع األخر الذي عقدته أمس 

قب�ل انته�اء مه�ام اعماله�ا الروتينية.وقال املص�در: ان “ 
الهيئ�ة التطبيعية - التي كلفها الفيفا بإدارة ملف ش�ؤون 
الك�رة وانتهت اعمالها اليوم لتتح�ول اىل لجنة مرشفة عى 
انتخابات اتحاد الكرة القدم الختيار املكتب التنفيذي الجديد 
- وافقت عى تسديد مبلغ ال� 600 ألف دوالر أمركي وتمثل 
أجور ثمانية أشهر، كان االتحاد العراقي قد تلكأ يف سدادها 
خ�الل امل�دة املاضية وه�ي تمثل قيم�ة مس�تحقاته املالية 

حت�ى تاريخ انتهاء عقده يف الحادي والثالثن من ش�هر اب 
املايض«.وأوضح أنها “ ستبلغ االيراني بهروز دزهبود وكيل 
أعمال الجهاز الفني الس�ابق ملنتخبنا املؤلف من سرتيشكو 
كاتانيتش، ومساعديه أليش، فالدو رادمانوفيتش، ومدرب 
ح�راس املرمى البوس�ني نهاد بيكوفيتش، وم�درب اللياقة 
مارتن ماجستر بتاريخ ايداع املبالغ املذكورة يف حساباتهم 
املرصفي�ة يف البنوك العراقية بعد التوصل اىل صيغة توافقية 

ت�ريض الطرفن«.ونفى املصدر ان “ يك�ون محامي املدرب 
كاتانيت�ش قد تقدم باي ش�كوى رس�مية ل�دى لجنة فض 
املنازع�ات الخاصة باالتح�اد الدويل ضد الهيئ�ة التطبيعية 
بس�بب ع�دم اإليف�اء بدف�ع املس�تحقات املالي�ة الخاصة 
بالطاق�م التدريبي ألس�ود الرافدين “ مبين�ا ان “ تفاهمات 
حدثت خالل األسابيع املاضية بش�أن االمور املادية السيما 

بعد تسنم االخر مهمة قيادة منتخب أوزبكستان.

البورتا: عالقتي بكومان جيدة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د خ�وان البورتا رئي�س نادي برش�لونة، 
األول  للفري�ق  الفن�ي  باملدي�ر  عالقت�ه  أن 
رونال�د كوم�ان جي�دة، ُمش�ًرا إىل أن�ه يثق 
كث�ًرا يف امل�درب الهولندي.وق�ال البورت�ا، 
خالل ترصيح�ات نقلتها صحيف�ة »موندو 
لدين�ا  اإلس�بانية: »كوم�ان؟  ديبورتيف�و« 
عالقة طبيعي�ة كرئيس وم�درب، وأنا أحبه 
كثرًا ول�دي كل الثق�ة فيه«.وأضاف رئيس 

برش�لونة: »العالق�ة بينن�ا جي�دة، ولي�س 
عليك�م البح�ث ع�ن أي يشء آخ�ر، ونح�ن 
نث�ق بامل�درب ويحظى بدعمن�ا ونحرتمه«.
وتابع خوان البورتا: »رد إنريك ماس�يب عى 
ترصيح كومان؟ ال�رد كان صحيحا، وليس 
لخل�ق أزمات لك�ن لتقدير عم�ل الجميع«.
وكان ماس�يب ق�د رد عى ترصي�ح كومان 
بأن للن�ادي مس�تقبل بفضله، ب�أن النادي 
أصب�ح ل�ه مس�تقبال بفضل تغي�ر مجلس 
»أتمن�ى  الجدي�د.وأردف:  والرئي�س  اإلدارة 

فنح�ن  التوفي�ق،  لكوم�ان 
يف نف�س الق�ارب ولن�ا نفس 
األهداف، وال توجد اختالفات، 

ونتقب�ل اآلراء ح�ول موض�وع 
وآخر واملحادثات سلس�ة«.وأتم 

بالحدي�ث ع�ن عالقت�ه بخافي�ر 
تيب�اس رئيس رابط�ة الليجا، قائال: 

»لق�د تحدث�ت معه ع�رب )واتس�اب(، 
ولديه رؤي�ة مختلفة عن رؤيتي، ونفكر 

أحياًنا بطريقة مختلفة«.

كلوب: ال جمال للخطأ يف دوري 
األبطال.. ونرتقب جراحة إليوت

              المستقبل العراقي/ متابعة

حث يورجن كلوب مدرب ليفربول فريقه 
عى اللعب بكل قوة يف مس�تهل مش�واره 
ب�دور املجموعات ل�دوري أبط�ال أوروبا 
أم�ام مي�الن بع�د أن أوقعت�ه القرع�ة يف 
مجموعة صعبة تضم أيضا أتلتيكو مدريد 
وبورتو.وتقابل ليفربول وميالن مرتن يف 
النهائ�ي يف 2005 و2007 وفاز كل فريق 
وقته�ا بلقب.وقال كلوب إن املباراة ضمن 
املجموعة الثانية يف ملعب آنفيلد س�تكون 
واحدة من أكثر املواجهات التي سيتابعها 
عش�اق كرة الق�دم يف مس�تهل البطولة.

وق�ال كلوب للصحفي�ن: »إنها مجموعة 
نع�رف  كلن�ا  مدري�د  أتلتيك�و  صعب�ة. 
ق�دره. بورتو يف�وز باللق�ب يف الربتغال 
كث�را، ميالن أح�د أكرب الف�رق يف أوروبا. 
س�نخوض بطول�ة مثرة«.وتاب�ع: »حن 
ش�اهدنا القرع�ة ال أعتق�د أن أي ط�رف 

ق�ال يا إلهي، يا لها من مجموعة رائعة... 
األم�ر كل�ه يتعل�ق بالحصول ع�ى نقاط 
كافية لعب�ور املجموعة وم�ن األفضل أال 
نه�در الوقت اعتبارا من الغد«.وس�تكون 
ه�ذه أول مرة يمتيء فيه�ا ملعب آنفيلد 
بالجماهر يف مباراة ب�دوري األبطال منذ 
ظه�ور جائح�ة كوفيد-19.وق�ال كلوب: 
»م�ر وق�ت طويل من�ذ خوض مب�اراة يف 
دوري األبط�ال عى ملعبن�ا. تحدثنا كثرا 
ع�ن املواجهات األوروبية الرائعة يف آنفيلد 
به�ذه  لالس�تمتاع  االنتظ�ار  أطي�ق  وال 
ليفرب�ول تأخره  األج�واء مجددا«.وعدل 
3-0 يف النهائ�ي يف 2005 ليف�وز باملباراة 
بركالت الرتجيح فيما أصبح يعرف باسم 
»معج�زة اس�طنبول« وق�ال كل�وب إن�ه 
كاد يغل�ق التلفزي�ون ح�ن تق�دم ميالن 
3-0 قبل االس�رتاحة.وقال كلوب مازحا: 
»برصاحة لم تكن لدي رغبة يف مش�اهدة 

الشوط الثاني.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، املدير الفني لباريس 
س�ان جرمان، أنه لم يكن يتوقع انضمام مواطنه ليونيل 
مييس، قائد برشلونة السابق، إىل فريق العاصمة الفرنسية 

هذا الصيف.
وانض�م مييس إىل س�ان جرم�ان هذا الصي�ف، يف صفقة 

انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الكتالوني.
وق�ال بوكيتين�و يف ترصيح�ات نقلتها صحيفة س�بورت 
الكتالونية: »لم أتوقع أنه يوقع مييس معنا، فعندما تظهر 
فرصة كهذه، ويس�ر كل يشء برسعة كبرة، ال تدرك ذلك 
ع�ى الفور«.وأضاف: »ل�دي عوامل مش�رتكة مع مييس، 
كالنا م�ن األرجنتن وندعم نيولز أولد بوي�ز، كما أننا من 
روزاريو«.وكش�ف: »أعجب�ت ب�ه أيًض�ا كمناف�س لفرتة 
طويلة، لذا فإن رؤيته اآلن يتدرب معنا أمر رائع حًقا، نأمل 
أن نتمكن مًعا من تحقيق األه�داف التي حددها النادي«.
وتابع: »قد ال أكون الشخص املناسب لوصف مييس، ليس 
لدي الكلمات لذلك، هناك من يجيد وصفه بدقة أكثر مني، 
وبالطريقة التي يس�تحقها، سيظل دائًما من بن األفضل 
يف العالم«.وخت�م: »لقد تكيف مييس برسعة كبرة وتدرب 
جي�ًدا منذ وصول�ه إىل هن�ا، يف محاولة للوص�ول إىل أعى 

مستوى له يف أرسع وقت ممكن«.

مانشسرت سيتي يعثر عىل بديل فريناندينيو
              المستقبل العراقي/ متابعة

وج�د مانشس�رت س�يتي حام�ل لق�ب 
الدوري اإلنجليزي املمتاز ضالته بش�أن 
الربازي�ي  لنجم�ه  املحتم�ل  الخليف�ة 
فرنانديني�و، بحس�ب تقري�ر صحفي 
نرشت�ه »ذا صن«.وبحس�ب الصحيفة 

س�يتي  مانشس�رت  ف�إن  الربيطاني�ة 
يراقب نجو وس�ط ليدز يونايتد كالفن 
فيليبس، إذ يس�تهدف بي�ب جوارديوال، 
املدير الفني للس�يتيزنس ضمه للفريق، 
الصيف املقبل.ويقدم فيليبس مستويات 
رائع�ة م�ع لي�دز من�ذ املوس�م املايض، 
س�اوثجيت،  جاري�ث  دفع�ت  لدرج�ة 

اإلنجلي�زي،  للمنتخ�ب  الفن�ي  املدي�ر 
لالعتماد عليه أساس�ًيا يف يورو 2020.
وأضاف التقري�ر أن جوارديوال يعتقد 
أن فيليب�س س�يكون البدي�ل األمثل 
للربازي�ي فرنانديني�و »36 عام�ا« 
الذي يخ�وض موس�مه األخر مع 

األزرق السماوي.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

رونالدو يلقي خطاًبا محاسيا أمام العبي يونايتد
            المستقبل العراقي/ متابعة

طال�ب النجم الربتغايل كريس�تيانو رونال�دو زمالءه 
يف مانشس�رت يونايتد، برضورة إظه�ار حبهم للنادي 
والتضحية بكل يشء إلعادة أفضل فرتات الفريق مرة 

أخرى.
وألق�ى رونال�دو خطاًب�ا أم�ام زمالئ�ه متحدًث�ا عن 
األس�باب التي دفعته للعودة إىل الشياطن الحمر من 
جديد، وهو الخطاب الذي استمع إليه جميع الالعبن 

والجهاز الفني.

وق�ال رونال�دو بحس�ب م�ا نقل�ت صحيف�ة ذا صن 
الربيطانية: »عدت إىل مانشسرت يونايتد لسببن، األول 
حبي للن�ادي، والثاني حب�ي لعقلية الف�وز املتأصلة 

هنا«.
وأض�اف: »ل�م آت إىل هنا ألك�ون مش�جًعا. إذا أردتم 
النج�اح فعليكم حب هذا النادي م�ن أعماق قلوبكم، 
يج�ب أن تناموا وتأكل�وا وتقاتلوا م�ن أجله، برصف 
النظر عمن يش�ارك. ادعموا زمالءك�م وقدموا %100 
مم�ا لديكم من أجل يونايتد«.وتابع: »أنا هنا من أجل 
الف�وز وليس ليشء آخ�ر، الفوز يجلب الس�عادة وأنا 

أريد أن أكون سعيًدا وأنتم أيًضا«.
وواصل: »أؤمن بكم كثرًا، وأنتم مميزون جميعا، وإذا 

لم يكن الوضع كذلك، لم أكن ألعود مرة أخرى«.
وأك�د: »الجماه�ر س�تدعمكم إذا قدمت�م أفض�ل ما 
لديك�م، أريد أن أخلق عقلي�ة انتصارية، فعندما يأتي 
اليوم الذي أعتزل فيه، س�تبقى تلك العقلية، وتسيطر 

تلك املجموعة من الالعبن كما فعلنا يف املايض«.
وأتم: »س�أقدم أفض�ل ما لدي من أج�ل الفريق، لكن 
أحتاج الدعم أيًضا، هل أنتم جاهزون للقتال؟ هل أنتم 

مستعدون لتقديم كل يشء يف أرض امللعب؟«.
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عودة رونالدو وطالبان والكورونابني النمو السيايس والتحجر الفكري
عزيز الحافظعبد الخالق الفالح

اليقظ�ة تعني التحرز عما ينبغي و كمال التنبه واالْس�ِتْعداُد للقادم، وُكلَّما 
َن ن�وُره ِمن الَقلْب تزداد َحالُة اليقظة، واْس�َتناَر القلُب  َق�ِوي االيمان وتَمكَّ
برؤية الَطِريِق الس�وي، العراق بلد الحض�ارات والتاريخ والثقافة اىل جانب 
العدي�د م�ن البلدان القوية حضاري�اً يعيش اليوم ازمة كب�رة ولقد امتألت 
الب�اد باملب�ادئ الباطل�ة واملنحرفة عقلي�اً وتنس�يبها للدي�ن، أو املنحرفة 
سياسياً وتنسيبها للديمقراطية واالنسانية واملبادئ الخاقة او االصاحات 
ظلماً وملتجني الشعوب إال الضيم واملعاناة والخراب، كما نشاهده يف العراق 
كلم�ا اقرتبنا من االنتخابات تس�وء االوضاع عن م�ا كانت عليه من فوىض 
وانتكاس�ات اخاقية يف املمارس�ات واالعتداء الفج من البعض عىل البعض 
االخر عىل الهواء، والتضيق ع�ىل االراء بالتهديد والوعيد واالرعاب، وبالهمز 
واللمز والس�باب، بدل ان يكون مؤرش عىل ذروة النضج السيايس والشعور 
باملس�ؤولية لدى هؤالء ومن هنا لذا يوما بعد يوم تنكش�ف االوراق الباطلة 
ويفق�د املواطن الثقة، بما يصن�ع بالوطن من قبل ح�كام العراق الحالني، 
دون ايجاد اي حلول للمعضات واملش�اكل السياس�ية والحقوقية واألمنية 
واالقتصادي�ة، ومنظ�ور العاقة ب�ني مكون�ات املجتمع املتقابل�ة، املوالية 
واملعارض�ة السياس�ية والحقوقي�ة يف الجانب اآلخر، وباق�ي املواطنني من 
الصامتني، وال ش�ك ان الح�وار الوطني الصادق من ق�وى الخر املصدومة 
واملج�رة ع�ىل الصم�ت يف الوق�ت الح�ايل خوفاً م�ن ان تك�ون ضحية بيد 
الفوضويني والعابثني تحتاج اىل االرضية السليمة بمساحات االمان والنقاء 
و ان الحاجة اليوم ماسة اكثر من اي وقت مىض للعمل بعزم جاد يف مسار 
االصاح�ات بي�د املصلح�ني الحقيقيني ال العابث�ني واملتطفل�ني واملصابني 

بالتحجر الفكري. 
ف�ن الس�يادة السياس�ية ف�ن خاص يحت�اج إىل معرف�ة وحكم�ة وتجربة 
ومرون�ة، يف كي�ف يأخذ؟ وكيف يعطي؟ وكيف يدي�ر؟ وكيف يتغافل؟ ومن 
يصادق؟ ومن يتارك؟ إىل غرها، وأكثر الشعوب اليوم بعيدون عن هذا الفن، 
ومنق�ادون من قبل حكامه�م إىل حيث مصالحهم ، ول�ذا تراهم محكومني 
بافكار غر مناس�بة مع مجتمعاتهم، دون توفر املس�احة الازمة للحرية 
واملؤسس�ات واألنظم�ة وأن توفر ألنفس�ها ه�ذا الفن عملي�اً، حتى تتأهل 
لقيادة الحياة والتقدم باالمة إىل االمام. والقوى السياس�ية الحقيقية عليها 
مس�ؤولية يف أن تس�تهوي الن�اس أدبياً ومادي�اً، و يقول الكات�ب واملؤرخ 
الراح�ل محمد حس�نني هيكل: »إن تاري�خ كل أمة خط متص�ل، قد يصعد 
الخط�أ و يهبط، و قد يدور حول نفس�ه أو ينحني ولكنه ال ينقطع ،وهكذا 
نرى مستقبل بادنا  وذلك يتوقف عىل عدة عوامل، التي من جملتها النظام، 
والجماهرية،والنتائ�ج الحس�نة، والدعاي�ة الصادقة، وقض�اء الحاجات، 
واملبادرة، والشجاعة، واستباق الزمن،والتجدد، ومواكبة الحضارة، وغرها، 
فالناس إذا رأوا نظاماً دقيقاً، والتفاف الناس حول يشء أو اشخاص لديهم 
الح�س الوطني وايمانهم بحق املواطنة تحتاج اىل تجربة ، وإن نتائج هؤالء 
أو املؤسس�ة اذا كان�ت ناجحة و رفيع�ة، ولها مبادرات، وغ�ر ذلك، التفوا 

حولهم، وبقدر التفاف الناس يتمكن اإلنسان أن يخدم بلده. 

انش�غل العالم كل�ه، بس�يطرة طالبان عىل افغانس�تان بمعجزة ستكش�ف 
األيام إنها كانت ليس�ت عفوية بل مدروس�ة ومنظمة ومخطط لها يف أقبية 
املخابرات اإلمريكية.. شاركت بها دول عظمى سهلّت لها السيطرة الرسيعة 
كتوفر وجب�ات ماكدونالد! افغانس�تان بل�د مرتامي اإلط�راف وفيها جبال 
وهضاب وسهول وفيها الفقر يصول ويجول وفيها معدات عسكرية امريكية 
متط�ورة.. صار إنتصارا تاريخيا لطالبان.... ان االمريكان خرجوا كللهم بعد 
8/31 وال حاجة للتفصيل فالعالم كله سكت عىل اكر مصائب الكون... وهي 
س�يطرة طالبان التي ش�وهت الرشيعة اإلسامية تش�ويها كل العالم يعرفه 
وس�كت عنه! و بلحظات مخترصة من الزمن الغابر ش�كلّت طالبان حكومة 
ترصيف مجاري عفوا ترصيف اعمال.. وأنشغل العالم بهذا اإلنجاز الحضاري 
والح�راري والحم�اري أيضا! وبعد إنحس�ار وباء الكورون�ا واللقاحات التي 
مزق�ت مجهوليته وعودة الحياة طبيعيا لدول العال�م الحضارية واملتخلفة.. 
وعودة الجماهر لاس�واق وملاعب كرة القدم.. أيضا قّل إنش�غال الصحافة 
العاملية بالكورونا ودلتاها وتطورات فايروس�ها املاك�ر.. فقد عطلّت الحياة 
تعطيا غريبا وسيأتي يوم ما.. نعرف كل اإلرسار التي جعلت الكورونا تغزو 
العالم الرشقي والغربي والش�مايل والجنوبي، غ�زوا غريب التصور ملن يكتب 
ومل�ن يحلل وملن يدرس ظواهر الحي�اة من كل جوانبها.. بحيث هنا يف العراق 
.. ل�م يدفن�وا ضحايا الكورونا مع املوتى! خوف الع�دوى ربما. وعاد رونالدو 
الدون لليونايتد!! فانقلبت الحياة من بساطتها وعفويتها إىل مفاجآت جعلت 
الن�اس تنى طالبان وتن�ى كورونا! أرتفع مبيعات القمص�ان الخاصة به 
بحي�ث امللك�ة التي اعتقد تش�جع األرس�نال طلب�ت 20 قميص�ا موقعة من 
رونال�دو! وصار حدي�ث العالم حتى رواد الفض�اء ويف املناجم ويف كل محفل 
علمي وس�يايس وثقايف وريايض، حول ع�ودة رونالدو لليونايتد بعد فراق 12 
عام�ا! ماهذا ال�ذي يحصل؟ هل هذه الع�ودة اّهم من س�يطرة طالبان عىل 
كاب�ول؟ نعم ملي�ار باملائة! هل هي اهم م�ن اإلهتمام بلقاح�ات الكورونا؟ 
نعم اهم حتى من اللقاح الش�هر فايزر! وقبل هذه العودة س�ارت شائعات 
كث�رة حول وجهة الدون الرياضية... بعد ان فرّط به اليويف رّش تفريط لينال 
خس�ارتني يف 3 مباريات... ويعرف جمهوره وإدارت�ه.. ان غرور اليغري هو 
السبب وإنه خرس جهود العبا كانت كل الفرق تحسب له ألف حساب! بعد ان 
تدّخل الس�ر فرغس�ون وحّول وجهة الدون من الستي لليونايتد انتعش كل 
يشء يف الفري�ق.. روحية جديدة.. مبيعات.. تف�اؤل بااللقاب... وكان الناس 
بعد معجزة الدون مع منتخب باده وتس�جيله هدفني برؤية فنية إعجازية، 
تنتظ�ر رؤيته يف االولد تراف�ورد... لتاتي مب�اراة نيوكاس�ل يونايتد وليظهر 
ال�دون من جدي�د أساس�يا.. يخطف قل�وب عش�اق اليونايتد لروا س�حره 
وإبداعه وموهبته وتفانيه...الغريب ان نيوكاسل فرض طوقا دفاعيا محكما 
من 8 العبني! ومنع الدون م�ن التحرّك واملناورة.... وكان الجميع ينتظر تلك 
اللحظة التي يزور بها الدون الهدف... ليحققها لهم! ويسجل... فكأنما فازوا 
بكأس العالم! وأس�تعر لهيب املباراة بعد تس�جيل نيوكاسل التعادل... لتتجه 

اإلنظار نحو املنّقذ... 

بالـصـور.. حفـل تكريمـي لعــوائل شهــداء جهـاز مكـافحــة اإلرهــاب
اإلرهاب،ام�س  مكافح�ة  جه�از  أق�ام   
الثاث�اء، حف�ل تكريمي لعوائل ش�هداء 
الجه�از تثمين�ا واس�تذكارا لتضحي�ات 
أبنائه�م. وذك�ر بي�ان الع�ام مكافح�ة 
ان�ه »برعاي�ة قائ�د جه�از   ، اإلره�اب، 
مكافح�ة اإلره�اب الفري�ق األول الركن 
عبد الوهاب الس�اعدي أقيم اليوم الثاثاء 
حف�ل تكريم�ي لعوائ�ل الُش�هداء األبرار 
الذين س�قطوا وهم ي�ذودون عن حياض 
الوطن حيُث أُستذكرت فيه أبرز القصص 
البطولي�ة ملُقاتلين�ا أثناء مع�ارك تحرير 
الع�راق م�ن دن�س ِعصاب�ات داع��ش 
اإلرهابي�ة«.  وأضاف البيان، ان«الساعدي 
ألقى كلمة بُمناس�بة هذا الحفل تضمنت 
تحي�ات القائ�د الع�ام للقوات املُس�لحة 
لعوائ�ل الُش�هداء والتي وع�د فيها بمنح 
الُحقوق التي ترتت�ب عىل جهاز ُمكافحة 
اإلرهاب وأكد بأنه يسعى جاهًدا لتلبيتها 
م�ع الجه�ات املس�ؤولة«.  وأك�د رئيس 
جهاز املكافحة لعوائل الُشهداء أنه«مهما 
ق�دم لُهم ل�ن ي�ويف ح�ق أبنائه�م الذين 
نزف�وا الدماء من أج�ل الحفاظ عىل هذه 

الباد«. 

قالت دراس�ة أجرتها مؤسس�ة HeadHunter، إن الشعور بوهن يف الجسم 
وتراج�ع الق�درة عىل العم�ل وانخفاض الرتكي�ز وكذلك النس�يان، من أكثر 

عواقب اإلصابة بكوفيد لدى الروس.
وذك�رت املؤسس�ة، أنه تم إجراء الدراس�ة يف الفرتة من 22 أغس�طس إىل 1 

سبتمر 2021، وشملت 2386 شخصا من العاملني والباحثني عن العمل.
ووفق�ا ملعطي�ات الدراس�ة، ق�ال كل ثاني مش�ارك )50٪ إن�ه كان مريضا 

بفروس كورونا خال فرتة العام ونصف العام.
وكانت أعىل نسب للمرىض بني املشاركني الذين ترتاوح أعمارهم بني 54-45 
عاما )53٪(، و 55 س�نة فما فوق )58٪(، وأصغر نس�بة بني 35-44 سنة 
)47٪(. أكثر املصابني باملرض املذكور )النس�بة م�ن 55٪( بني ممثيل مهن 
»األم�ن« )63٪(، و٪(، »الط�ب و الصيدلة« )57٪(، و«املش�رتيات« )٪57(، 
و«التس�ويق، واإلع�ان، والعاقات العام�ة« )55٪(. واقل نس�بة كانت بني 

العاملني يف مجال النقل والخدمات اللوجستية )36٪(، والعمال )٪32(.

دراسة تكشف العواقب األكثر شيوعًا
النيكوتني هي املادة املسؤولة عن اإلدمان واملوجودة يف السجائر أو املنتجات  بعد اإلصابة بكورونا

التي يدخل يف مكوناتها التبغ. ونقدم إليكم إجابة سؤال “كم يبقى النيكوتني 
يف الدم؟” يف املقال االتي:

ك�م يبقى النيكوت�ني يف الدم؟: عادًة يبق�ى النيكوتني يف الدم بعد اس�تهاك 
أح�د املنتجات الت�ي تحتوي عىل التبغ ملدة ترتاوح ب�ني 1 – 3 أيام، ولكن قد 
تختل�ف املدة التي يبقى فيها النيكوتني يف الدم تبًعا لعدة عوامل، مثل: كمية 

النيكوتني املستهلكة يومًيا، والعمر، ومستوى الصحة العام للشخص. 
حي�ث أن النيكوت�ني يتحول عند دخوله للجس�م إىل مادة تس�مى الكوتينني 

)Cotinine( وقد يستمر وجود النيكوتني يف الدم عىل هيئة كوتينني. 
مل�دة ترتاوح بني 1 – 10 أي�ام.: يرتاوح مقدار الوقت الذي يحتاجه الجس�م 
للتخل�ص من نصف كمي�ة النيكوتني تقريًبا 8 س�اعات، وذل�ك يعود إىل أن 
نصف العمر ملادة النيكوتني حوايل ساعتني يف حني يحتاج الجسم 4 أضعاف 

نصف العمر للنيكوتني حتى يتم التخلص من نصف الجرعة املستهلكة.
العوامل املؤثرة عىل مدة بقاء النيكوتني يف الدم: قبل اإلجابة عىل س�ؤال “كم 
يبقى النيكوتني يف الدم؟” علينا معرفة العوامل املؤثرة عىل مدة بقائه يف الدم 
حيث أنه كما ذكرنا سابًقا. أن مدة بقاء النيكوتني يف الجسم تختلف من حالة 
إىل أخ�رى ولكن إليك أب�رز العوامل التي قد تؤثر عىل رسعة تعامل جس�مك 
مع النيكوتني:  العمر: كلما زاد العمر زادت صعوبة الجس�م يف التخلص من 

النيكوتني مما يجعله يمكث يف الجسم لفرتة أطول من الطبيعي. 
كتلة الجس�م: كلما زادت كتلة الجس�م زادت رسعة اكتشاف النيكوتني فيه 

نظرًا ألن النيكوتني يتم تخزينه يف األنسجة الدهنية.
 مس�توى رطوبة الجس�م: كلم�ا زادت كمي�ات املاء يف الجس�م زاد ذلك من 
رسعة إفراز النيكوتني وقلت مدة بقائه.  مس�توى نش�اط الجسم: كلما زاد 
النش�اط البدني زاد معدل رسعة عمليات األيض يف الجسم وبالتايل زاد إفراز 
النيكوت�ني خارج الجس�م.  كمية ونوع النيكوتني املس�تهلك: حيث أنه كلما 
زاد اس�تهاك النيكوتني زاد تراكمه داخل الجسم واستغرق وقت أطول حتى 

يتمكن الجسم من التخلص منه.

اطالق املرحلة األوىل ألوسع مرشوع للنظافة عىل طرق الزائريننصائح للتخلص من النيكوتني
أطلقت العتبُة العّباس�ية املقّدس�ة مرشوعاً موّسعاً 
للنظاف�ة، ع�ىل جمي�ع ط�رق الزائري�ن املؤّدي�ة إىل 
كرباء، وذلك عىل محاورها الثاثة )النجف – بابل – 
بغداد(، ملا يشّكله هذا العامل من أهّميٍة بالغٍة لزيارة 
األربعني. وقد اش�تمل املرشوع مراحل عديدة، كانت 
املرحل�ة األوىل تنظيم حملة توعيٍة تثقيفّيٍة موّس�عة 
عر نرش البوسرتات واملُلَصقات والفولدرات، جميعها 
تحّث عىل االهتمام بجانب النظافة، وتحّث الزائر عىل 
زيادة اهتمامه بهذا الجانب.بحسب العتبة العباسية 
املقدس�ة وبأس�لوٍب فّن�يٍّ مقبول يس�هم يف تحقيق 
األهداف املرجّوة من هذا املرشوع.   وش�ملت الحملة 
كذل�ك توزيع م�واّد التنظيف ع�ىل املواك�ب وَخَدمة 
الزائرين، من مكانس وماسحات وحاويات للنفايات 
وأكي�اس قمامة، إضافًة إىل القي�ام بحماٍت توعوّية 

ألصحاب املواكب.

 منذ قديم األزل وهناك اعتقاد س�ائد أن للقمر تأثرا 
عىل حياة البرش. ويف العرص الحديث ربطت دراسات 
عدة بني الدورة القمري�ة وتأثراتها عىل البرش، لعل 
م�ن أهمه�ا الن�وم. دراس�ة حديثة ن�رشت بدورية 
أجراه�ا   »Science of the Total Environment«
علماء من جامعة أوبساال بالسويد، كشفت مفاجأة 
تخص الرجال عىل وجه التحديد، عندما أكدت أن نوم 

الرجال يتأثر خال النصف األول من الدورة القمرية 
بشكل أقوى من نوم النس�اء. الدراسة الجديدة تعد 
أكثر ش�مواًل وتفصيًا؛ إذ أجريت عىل 852 ش�خص 
)492 امرأة و 360 رجاً(، وعر نطاق عمري واسع 
) 22-81 س�نة(. ويف ح�ني كانت نتائج الدراس�ات 
السابقة متضاربة - إىل حد ما - حول ارتباط الدورة 
القمرية والنوم، يقدم الباحثون قراءة معمقة آلثار 

ال�دورة القمري�ة عىل ن�وم البرش يف هذه الدراس�ة. 
ومن ب�ني التأث�رات التي تط�ال اإلنس�ان يف نومه، 
ويربطه�ا العلم�اء ب�دورة القم�ر؛ األرق، وانقطاع 
النفس االنس�دادي، الذي يحدث أثن�اء النوم، عندما 
تس�رتخي العضات التي تدعم األنس�جة الرخوة يف 
حلق�ك. وعندم�ا تس�رتخي هذه العض�ات، تضيق 

املمرات الهوائية أو ُتغلق، وينقطع النفس للحظة.

دراسة حتدد »أسوأ« الليايل لدى الرجال بسبب القمر

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


