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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس الوزراء يعلن اعتقال 
االرهايب املسؤول عن تفجري 

الكرادة الدامي
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إيران عن االنتخابات: شأن داخيل يرتبـط بالعراقييـن وأحزاهبـم
الـكـتـلـة الـصـدريـة تـجـتـمـع وتـتـعـهد: »مـهـامـنـا جسيـمـة«
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أبدت كت�ل سياس�ية اس�تعدادها لجس نبض 
بعضها بعضاً بش�أن تشكيل الحكومة املقبلة، 
فيم�ا أكدت قوى أخرى عدم اس�تعدادها حّتى 

اآلن للخوض يف نقاشات تشكيل الحكومة.
وأك�د تحال�ف ق�وى الدول�ة، الذي يض�م تيار 
الحكمة وائتالف النرص، بزعامة عمار الحكيم 
وحيدر العبادي، عدم وجود حوارات بني القوى 
السياسية لغرض تشكيل التحالفات السياسية 
الكبرية التي تشكل الحكومة العراقية الجديدة.
وقال القيادي يف التحالف، والفائز باالنتخابات 
املبكرة، عيل ش�داد، إن »االجتماع�ات الجارية 
حالي�ا ب�ني الكتل السياس�ية ليس�ت من أجل 
خلق تحالف جدي�د، وإنما تأتي للتذكري بجدية 
النتائ�ج التي أعلنت عنها املفوضية وما أفرزته 
العملية االنتخابية«.وأضاف شداد، أن »الحديث 
ع�ن ش�كل الحكومة الجدي�دة والكتل�ة األكرب 
مره�ون بقرار املحكمة االتحادية يف تحديد من 
هي الكتلة األك�رب، ولغاية اآلن ال يوجد وضوح 
لشكل التحالفات السياسية وهذا بسبب وجود 
تص�دع واضح يف الكتل الش�يعية الت�ي تحتاج 
ملناقش�ة  مس�تديرة  طاول�ة  إىل  الجل�وس  إىل 
النتائج وتش�كيل الكتلة األكرب وفق التوافقات 
السياس�ة، فحت�ى الكتلة الصدري�ة بحاجة إىل 
اآلخرين لتحقي�ق ذلك«.وأوض�ح أن »انضمام 
التحال�ف لإلط�ار الش�يعي الراف�ض إىل نتائج 
االنتخابات، جاء بس�بب إرب�اك عمل مفوضية 
االنتخاب�ات، وإعالن أكثر من نتيجة من قبلها، 

األمر الذي أدى إىل تغيري النتائج«.
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مباحثات تشكيل احلكومة: قوى مستعدة وأخرى مرتددة
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عراب حرب العراق.. »كورونا« يطيح بكولن باول
أمنية االنتخابات: التشديد األمني سينتهي بعد البت بالطعون
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اللجنة العليا إلعادة املفسوخة عقودهم تقرر املبارشة 
بملفي اجلرحى وذوي الشهداء
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الكهرباء تكشف
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بخصوص حركة الدراجات 

النارية يف املوصل

الرافدين:
 قروض البناء والرتميم 

للموظفني بال كفيل

       بغداد / المستقبل العراقي

تويف وزير الخارجية األمريكي األسبق كولن باول، الذي توىل 
مهامه يف عهد الرئيس جورج بوش االبن، عن عمر ناهز 84 
عاماً بسبب »مضاعفات مرتبطة بكوفيد-19«، كما أعلنت 
عائلت�ه. وقالت العائل�ة يف بيان نرش عىل وس�ائل التواصل 
االجتماع�ي: »لق�د فقدن�ا زوج�اً وأباً وج�داً رائع�اً ومحباً 
وأمريكي�اً عظيم�اً«، موضحة أنه »كان ملقح�اً بالكامل«. 
وتويف كولن باول يف مستش�فى والرت ريد الواقع يف ضواحي 
واشنطن، حيث يعالج الرؤساء األمريكيون عادة. وكان باول 
أول أمريك�ي من أصول أفريقية يت�وىل منصب رئيس هيئة 

أركان الجي�ش األمريكي، قبل أن يصبح وزيراً للخارجية يف 
عهد الرئيس جورج بوش االبن. كما كان مدافعاً عن الحرب 
يف العراق، وأدىل يف الخامس من ش�باط عام 2003 بخطاب 
مطول أمام مجلس األمن الدويل حوألس�لحة الدمار الشامل 
التي كان يعتق�د أن العراق يملكها، وهي حجج كانت وراء 
تربي�ر اجتياح البالد.وأقر باول الحقاً بأن هذا الخطاب كان 
»وصمة« عىل س�معته، قائالً: »كانت وصمة ألنني من قدم 
ه�ذا العرض للعالم باس�م الواليات املتحدة، وس�تبقى عىل 
ال�دوام جزءاً من حصيلة أدائي«. وأش�اد جورج بوش االبن 
بذك�رى باول، مؤكداً أنه »خدم دولته بش�كل عظيم« وكان 

»يحظى باحرتام شديد«.

      بغداد / المستقبل العراقي

قررت اللجنة العليا إلعادة املفس�وخة 
عقوده�م املب�ارشة بملف�ي الجرحى 

وذوي الشهداء من الدرجة األوىل.
وقالت مديرية إعالم الحش�د الشعبي 
العراق�ي  املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف 
ب�ارشت  »اللجن�ة  إن  من�ه  نس�خة 
مهامه�ا للوق�وف ع�ىل اب�رز النتائج 
الت�ي تحققت خالل االي�ام املاضية«، 
الفت�ة اىل أن »الع�دد االجم�ايل للذي�ن 
قدم�وا ع�ىل االس�تمارة االلكرتوني�ة 
بعد انتهاء امل�دة املقررة بلغ 142 الفا 

و589، وبعد اكمال عملية الفرز االوىل 
أنجزت اللجنة 59 الفا و248 استمارة 
مطابق�ة لل�رشوط االداري�ة واملالي�ة 
يف ح�ني بلغت ع�دد االس�تمارات التي 
لم تس�توف الرشوط االولي�ة 78 الفا 
و494 استمارة وعدد االستمارات غري 

الصالحة 4 االف و 811 استمارة«.
وأضاف البيان، أن »عدد الجرحى الذين 
قدموا للعودة بلغ 6 االف و141 جريح، 
حيث ق�ررت اللجنة ش�مول الجرحى 
الذي�ن أنج�زت معامالته�م بالكام�ل 
البيان�ات  م�ع  بياناته�م  وتطابق�ت 
االدارية والطبية يف حني سيتم مقابلة 

من ل�م يتم مطابق�ة اوراقه الصحية 
الثبوتية، كما قررت ش�مول 448 من 
االوىل«.  الدرج�ة  الش�هداء م�ن  ذوي 
وأش�ارت إىل أن »االج�راءات الخاصة 
باملفسوخة عقودهم من ابناء الحشد 
الش�عبي مس�تمرة حتى نهاية شهر 
ترشي�ن األول الح�ايل والش�هر املقبل 
نظرا لكثرة االعداد والتدقيق املس�تمر 
يف البيان�ات الواردة حتى ال يتم اهمال 
اي م�ن حق�وق ابنائن�ا املظلوم�ني، 
اذ إن�ه م�ن املق�رر املب�ارشة بالدوام 
الرس�مي بحس�ب ما تم االتفاق عليه 
مطلع كان�ون األول من الع�ام الحايل 

وس�يتم اس�تدعاء االخ�وة املقبول�ني 
بحس�ب االس�ماء يف االيام القادمة«.

ولفت البيان إىل أن�ه »حرض االجتماع 
الي�وم رئيس اركان الحش�د الش�عبي 
عب�د العزيز املحمداوي، حيث انعقدت 
اللجن�ة التي ش�كلت من قب�ل رئيس 
هيئة الحش�د الش�عبي فالح الفياض 
برئاس�ة امني ال�ر وعضوية كل من 
مديري�ات االدارة املركزية والش�ؤون 
املالي�ة والطباب�ة واالم�ن واالنضباط 
القانوني�ة  والش�ؤون  واالتص�االت 

واالعالم.
التفاصيل ص2
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املوافقة عىل دخول 
اجلمهـور إلـى املالعـب 
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الرافدين: قروض البناء والرتميم للموظفني بال كفيل
أعلـــــن مصــرف 
أمس  الرافديـــــن، 
االثنيـــن، عـن منح 
قروض البناء والرتميم 
للموظفـن بال كفيل. 
يف  املصـــرف  وذكـر 
بيان تلقت املسـتقبل 
منه  نسـخة  العراقي 
الــ 50  ان »قـروض 
مليونا للبناء والرتميم 
تمنـح  للموظفـن، 
بدون كفيل وبضمانة 

املاسرت كارد«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أبـدت كتل سياسـية اسـتعدادها لجس نبض 
بعضها بعضاً بشأن تشكيل الحكومة املقبلة، 
فيما أكدت قوى أخرى عدم اسـتعدادها حّتى 

اآلن للخوض يف نقاشات تشكيل الحكومة.
وأكـد تحالـف قـوى الدولـة، الذي يضـم تيار 
الحكمة وائتالف النرص، بزعامة عمار الحكيم 
وحيـدر العبـادي، عـدم وجـود حـوارات بن 
القوى السياسـية لغرض تشـكيل التحالفات 
السياسـية الكبـرة التـي تشـكل الحكومـة 

العراقية الجديدة.
وقال القيادي يف التحالف، والفائز باالنتخابات 
املبكـرة، عيل شـداد، إن »االجتماعات الجارية 
حاليـا بـن الكتل السياسـية ليسـت من أجل 
خلـق تحالف جديد، وإنما تأتي للتذكر بجدية 
النتائج التي أعلنت عنها املفوضية وما أفرزته 

العملية االنتخابية«.
وأضاف شداد، أن »الحديث عن شكل الحكومة 
الجديدة والكتلة األكرب مرهون بقرار املحكمة 
االتحاديـة يف تحديـد من هـي الكتلـة األكرب، 
ولغاية اآلن ال يوجد وضوح لشـكل التحالفات 
السياسـية وهذا بسـبب وجـود تصدع واضح 
يف الكتل الشـيعية التي تحتـاج إىل الجلوس إىل 
طاولة مسـتديرة ملناقشـة النتائج وتشـكيل 

الكتلة األكـرب وفق التوافقات السياسـة، فحتى 
الكتلة الصدرية بحاجة إىل اآلخرين لتحقيق ذلك«.

وأوضح أن »انضمام التحالف لإلطار الشيعي الرافض 
إىل نتائج االنتخابات، جاء بسبب إرباك عمل مفوضية 
االنتخابـات، وإعالن أكثر من نتيجة مـن قبلها، األمر 

الذي أدى إىل تغير النتائج«.
وتصـدرت الكتلة الصدرية املنبثقة عن التيار الصدري 
بزعامة مقتدى الصدر، نتائج االنتخابات الربملانية بـ 

73 مقعدا وفق ما أعلنته مفوضية االنتخابات.
وأكد القيادي يف التيار الصدري، النائب السابق رياض 
املسـعودي، أن تيـاره مـاٍض يف تشـكيل تحالفـات 

سياسية »قوية وقادرة« عىل اعالن الحكومة الجديدة 
يف القريب العاجل.

وخـرج العرشات من أنصار الكتل الشـيعية املعرتضة 
عىل نتائج االنتخابات، األحد واالثنن، يف مناطق شمال 
بغـداد ومحافظـات جنوبـي العـراق، احتجاجـا عىل 

النتائج املعلنة من قبل املفوضية، واملطالبة بإلغائها.
فيما هددت تنسـيقية الفصائل املسـلحة باللجوء إىل 
القتـال يف حال تـم املسـاس باملتظاهريـن الرافضن 

لنتائج االنتخابات.
بدوره، بدأ الحزب الديمقراطي الكردسـتاني بزعامة 
بارزانـي اجـراء مباحثـات مـع االطـراف  مسـعود 

السياسـية الكردسـتانية يف اقليم كردسـتان، بشـأن 
التنسيق لتشكيل الحكومة العراقية املقبلة.

الديمقراطـي  الحـزب  قيـادة  مـن  وفـدا  إن  وقـال 
الكردسـتاني برئاسة سـكرتر الحزب فاضل مراني 
بـدأ اليوم يف محافظة السـليمانية، بإجـراء مباحثات 
مع قيادة االتحاد الوطني الكردستاني، مبينا أن الوفد 
سـيبحث التنسـيق بن االحزاب الكردسـتانية بشأن 

تشكيل الحكومة العراقية املقبلة.
مـن  سلسـلة  الوفـد  سـيجري  الوفـد  أن  وأضـاف 
االجتماعـات مـع االحـزاب االخـری، مشـرا الی ان 
الديمقراطي الكردسـتاني يسـعی الـی موقف كردي 

موحد يف بغداد.
الديمقراطـي  الحـزب  يف  القيـادي  وكان 
الكردسـتاني ريبن سـالم، قد أكد بأن حزبه 
سـيتحاور مـع األطـراف الكرديـة الفائزة يف 
االنتخابـات ملحاولـة »ترتيب البيـت الداخيل« 
قبـل الذهاب إىل بغـداد، مشـراً إىل أنه »ليس 
لدينـا خطـوط حمـراء تجاه جهة سياسـية 

معينة«.
وتابع سـالم »سـنحاول الجمع بن األطراف 
الكرديـة أوالً، والنريـد تكـرار تجربـة الدورة 
املاضيـة يف ذهاب كل حـزب بمفرده، ألن هذا 

يضعف من حقوق الكرد«.
يف الغضون، أعلنت املفوضية العليا املسـتقلة 
لالنتخابـات تجـاوز عـدد الطعـون بنتائـج 
االنتخابـات األلـف طعن، فيما أشـارت إىل أن 

هذه الطعون ال تغّر نتائج االنتخابات.    
وقال عضو الفريق اإلعالمي يف املفوضية عماد 
جميل محسن إن »الطعون بنتائج االنتخابات 
تستمر 3 أيام لغاية نهاية الدوام الرسمي يوم 
الثالثـاء«، مبينـاً، أن »باب الطعـون مفتوح 

اليوم رغم اعتباره عطلة«.  
وأضـاف أنه »بعد ذلك سـتكون األيـام املقبلة 
هـي عملية الرد عىل هذه الطعون، ليأتي دور 
الهيئـة القضائية للنظر بها«، مشـراً، إىل أن 
»الهيئة القضائية تصدر قرارات بهذا الشـأن 

والتي تكون ملزمة للمفوضية«.  
وتابـع، »ال أعتقد أن تغر الطعون نتائَج االنتخابات«، 
الفتـًا إىل أن »املفوضية مسـتعدة إلعـادة العد والفرز 
لطمأنة املعرتضـن«.   وأكد جميـل أن »عدَد الطعون 
تجاوز األلف طعن وهذا معلوم، ألن جميع الخارسين 
سـيقدِّمون طعونهـم بشـكل دقيـق«، موضحـاً، أن 
»األرقـام التي تّم إعالنها من قبـل املفوضية باإلمكان 
مقارنتها باألرقام التي نرشت باملحطات نهاية عملية 
االقـرتاع، اذا كانت مطابقة فتكـون الطعون مردودة 
وإن كان هنـاك ارتفـاع بمجموع األصـوات، فتصدر 

وثيقة ملزمة للمفوضية«.  

حزب بارزاني يبدأ »حوارات داخلية« إلجياد »متاسك كردي«.. والكتلة الصدرية و«تقدم« يطلقون جوالت »جس نبض«

مباحثات تشكيل احلكومة: قوى مستعدة وأخرى مرتددة
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      بغداد / المستقبل العراقي

قررت اللجنـة العليا إلعادة املفسـوخة 
عقودهم املبارشة بملفي الجرحى وذوي 

الشهداء من الدرجة األوىل.
وقالت مديرية إعالم الحشـد الشعبي يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه 
إن »اللجنة بارشت مهامها للوقوف عىل 
ابـرز النتائج التي تحققـت خالل االيام 
املاضيـة«، الفتة اىل أن »العـدد االجمايل 

للذين قدموا عىل االسـتمارة االلكرتونية 
بعـد انتهاء املـدة املقررة بلـغ 142 الفا 
و589، وبعـد اكمال عمليـة الفرز االوىل 
أنجـزت اللجنة 59 الفا و248 اسـتمارة 
مطابقة للرشوط االدارية واملالية يف حن 
بلغت عدد االسـتمارات التي لم تستوف 
الرشوط االولية 78 الفا و494 استمارة 
وعدد االسـتمارات غر الصالحة 4 االف 

و 811 استمارة«.
وأضـاف البيان، أن »عدد الجرحى الذين 

قدموا للعـودة بلغ 6 االف و141 جريح، 
حيـث قـررت اللجنـة شـمول الجرحى 
بالكامـل  معامالتهـم  أنجـزت  الذيـن 
وتطابقت بياناتهم مع البيانات االدارية 
والطبيـة يف حن سـيتم مقابلـة من لم 
يتـم مطابقة اوراقه الصحيـة الثبوتية، 
ذوي  مـن   448 شـمول  قـررت  كمـا 
الشـهداء مـن الدرجة االوىل«. وأشـارت 
إىل أن »االجـراءات الخاصة باملفسـوخة 
عقودهـم مـن ابنـاء الحشـد الشـعبي 

مستمرة حتى نهاية شهر ترشين األول 
الحايل والشهر املقبل نظرا لكثرة االعداد 
والتدقيـق املسـتمر يف البيانـات الواردة 
حتى ال يتم اهمال اي من حقوق ابنائنا 
املظلومـن، اذ إنـه من املقـرر املبارشة 
بالدوام الرسمي بحسـب ما تم االتفاق 
عليـه مطلـع كانـون األول مـن العـام 
الحايل وسيتم استدعاء االخوة املقبولن 
بحسـب االسـماء يف االيـام القادمـة«.

ولفـت البيـان إىل أنه »حـر االجتماع 

اليوم رئيس اركان الحشـد الشعبي عبد 
العزيز املحمداوي، حيث انعقدت اللجنة 
التي شكلت من قبل رئيس هيئة الحشد 
الشـعبي فالـح الفياض برئاسـة امن 
الرس وعضويـة كل من مديريات االدارة 
املاليـة والطبابـة  املركزيـة والشـؤون 
واالمن واالنضباط واالتصاالت والشؤون 
القانونية واالعالم، فضـال عن معاونية 
االسـتخبارات ومعـاون رئيـس االركان 

لشؤون العمليات«

اللجنة العليا إلعادة املفسوخة عقودهم تقرر املبارشة بملفي اجلرحى وذوي الشهداء

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلـن رئيس الـوزراء القائـد العام 
للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي، 
أمس االثنن، اعتقال االرهابي }ابو 
عبيدة{ املسؤول عن تفجر الكرادة 
ببغداد.وقال الكاظمي يف تغريدة انه 
»بعـد أكثر من خمس سـنوات عىل 
جريمـة تفجر الكـرادة التي أدمت 
قلـوب العراقيـن، نجحـت قواتنـا 
البطلـة بعـد مالحقـة مخابراتيـة 
معقـدة خـارج العـراق يف اعتقـال  
اإلرهابي، غـزوان الزوبعي وامللقب 
) أبو عبيـدة بغداد(، املسـؤول عن 
هـذه الجريمـة وجرائـم أخـرى«. 
واضـاف، إن »محاسـبة املتورطن 
بدماء أبنائنا واجب وطني لن نحيد 
عنـه، ووجهنـا بتنظيم مسـابقة، 

إلنشـاء نصب يخلد ضحايا تفجر 
الكـرادة ويمثـل جـزءاً مـن الوفاء 
لكل تضحيـات العراقين.. ماضاع 
حق خلفه مطالب«. ويف الثالث من 
تمـوز 2016، وقبل ثالثـة أيام من 
عيـد الفطر، فجر انتحـاري حافلة 
مفخخـة أمـام مجمعـن تجارين 
يف منطقـة الكرادة-داخـل، وسـط 
بغداد، ما أسفر عن استشهاد 323 

شخصاً.

رئيس الوزراء يعلن اعتقال االرهايب املسؤول 
عن تفجري الكرادة الدامي

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنـت وزارة الخارجيـة اإليرانية، أمس االثنـن، أن طهران 
ترحب بإجـراء االنتخابات يف إطار العملية التطورية واملدنية 

يف العراق.    
وقال املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة يف 
مؤتمـر صحفي »نرحب بإجراء االنتخابـات يف اطار العملية 

التطورية واملدنية يف العراق«.  
وأضـاف زادة أن »ما يجـري يف هذا البلد شـأن داخيل يرتبط 

بالشـعب العراقي واألحزاب هناك، لكن املهم بالنسبة إليران 
هـو أن االنتخابـات العراقية هي خطـوة يف تطوير العالقات 

الدبلوماسية عىل الساحة الدولية«.  
ويف وقت سابق، علقت الخارجية اإليرانية، بشأن االنتخابات 
العراقيـة، فيمـا أشـارت إىل أن العـراق يسـر عـىل الطريق 
الصحيـح.  وقـال متحدث الخارجية اإليرانية سـعيد خطيب 
زاده يف مؤتمـر صحفـي نقلته وكالة »إرنـا« إن »ما حدث يف 
العراق أمس هو استمرار للعملية الديمقراطية يف هذا البلد«.    
واضـاف، »نرحب بإجراء االنتخابـات بنجاح يف العراق، وقال 

اننـا نعتقـد أن هذا البلد يسـر عـىل الطريـق الصحيح نحو 
الديمقراطية«.    

وتابـع، »قلنا مـراراً ألصدقائنـا يف العراق وإقليم كردسـتان 
العراقـي أن وجود هذه القواعد ال عالقة له بحسـن الجوار، 

ونطالب بإزالة هذه القواعد«.    
وبـن، أن »إيران ترفض وجود الجماعـات اإلرهابية يف إقليم 
كردستان العراق وتؤكد عىل إزالة مواقع العصابات اإلرهابية 
يف اإلقليـم، الفتا إىل اننا »سـنقوم بحمایة مصالحنا حسـب 

الرورة«.

كشـفت قيادة فرقة العباس القتالية }حشـد العتبات املقدسة{، 
عن إصدار رئاسـة اركان الجيش توجيهات تخص دعم الفرقة يف 
حماية ومسك قاطع النخيب االقع بن محافظتي كربالء واألنبار. 
وذكـر بيـان العـالم الفرقة تلقـت »املسـتقبل العراقي« نسـخة 

منـه ان »ذلك جاء خالل مشـاركة قيادة الفرقـة يف اجتماع عقد 
يف عمليات كربالء املقدسـة، ترأسـه رئيس أركان الجيش الفريق 
أول قوات خاصة الركن عبد األمر رشـيد يار الله، وبحضور بقية 
القـادة االمنيـن«. وأضـاف البيـان ان »اإلجتماع ناقش شـؤون 

قاطع النخيـب ومتطلبات فرقة العبـاس القتالية وبعض االمور 
التنسـيقية بـن القطعـات، حيـث أصـدر رئيـس أركان الجيش 
تعليماتـه عىل ضوء مخرجات هذا االجتمـاع الذي ينصب باتجاه 

االهتمام الدائم ملنطقة النخيب من قبل القيادات األمنية«.

بارشاف ومتابعة شـخصية من قبل الفريق 
عمـاد محمد محمـود وكيـل وزارة الداخلية 
لشـؤون الرشطـة، أعلنـت وكالـة شـؤون 
الرشطة عـن واجباتها االسـبوعية )االمنية 
مـن  لتوابعهـا  واالنسـانية(  والخدميـة 
مديريات رشطة بغداد واملحافظات والدوائر 
 8/10/2021 مـن  للفـرتة  االختصاصيـة  

ولغاية 14/10/2021، وجاءت كالتايل، 
1.حاالت انسانية 20

2.فض املشاجرات 1376
3. ضبط عجالت مطلوبة 14

4.تربع بالدم 13
5.انقاذ الغرقى 1

6.القبـض عىل تجـار ومروجـي ومتعاطي 
املخدرات 149

7.القبض عىل متسولن 83
8.القبض عىل رساق 4

9.القبض عىل مخمورين 89
10.احالة متهمن اىل املحاكم 209

11.ضبط اسلحة 50
12.ضبط اعتدة / كدس عتاد 1

13.تنفيذ اوامر القبض 1010

14.القبض عىل ارهابي 22
15.ابطال مفعول عبوة ناسفة 3
16.طبع لوحات السيارات 7366
17.اصدار اجازات السوق 8138

18.اصدار سنوية السيارات 14257
19.القبض عىل مطلقي العيارات النارية 2

20.الدكات العشائرية 6
كمـا تمكنـت مفـارز مكافحـة املخـدرات 
واملؤثـرات العقلية، االثنـن، من القبض عىل 
19 متهمـا بحيازة املواد املخـدرة يف عدد من 
املحافظـات. وذكـرت وزارة الداخلية يف بيان 

تلقـت املسـتقبل العراقي نسـخة منـه، ان 
»مفارز املديريـة العامة ملكافحـة املخدرات 
واملؤثـرات العقلية ألقـت القبض عىل ) 19 ( 
متهـم يف كل مـن محافظة ) البـرصة - ذي 
قـار - بغـداد /الرصافة - بابـل - كركوك - 
نينوى («.  وأضاف البيان، انه »ضبط بحوزة 
املتهمن ما يقارب ) 2 كيلو غرام ( من مادة 
الكريسـتال املخـدرة و) 2000 ( ألفان حبة 
مخدرة إضافة إىل أدوات التعاطي«.  واشـار 
اىل انـه« تم إحالتهـم إىل القضاء وفق أحكام 

املواد القانونية )28 / 32 ( مخدرات«.

أعلـن مستشـار رئيـس الوزراء لشـؤون 
اإلعمار صباح عبد اللطيف، أمس اإلثنن، 
عـن التفـاوض مـع رشكات اسـتثمارية 
لتوفـر البنـى التحتيـة يف املناطـق التـي 
سـتوزع فيهـا األرايض السـكنيَّة ضمـن 
مبـادرة »دراي«.    وقـال عبـد اللطيف يف 
ترصيـح صحفـي إن »البنـك املركزي زاد 
من رأسـمال صنـدوق اإلسـكان وهذا ما 
سـينعكس عىل القروض التي تمنح لبناء 
الوحدات السكنية«.  وأضاف، أن »املرحلة 
الثانيـة مـن مـرشوع داري، هـو قيـام 
بالتفـاوض مـع رشكات  وزارة اإلعمـار 
اسـتثمارية لتقديم الخدمة للمواقع التي 
سـيتم توزيـع األرايض فيهـا«، مؤكداً، أن 
املستثمرة  الجهات  »الخدمات سـتقدمها 
واملتمثلـة بالبنى التحتيـة والبنى الفوقية 
كاملاء الكهرباء واملجاري والفوقية تتمثل 
بالخدمات الصحية واملدرسـية وغرها«.    
وأشار، إىل أن »الرشكات املستثمرة ستأخذ 
جزءاً من األرايض بمقابل تقديم الخدمات 
بحيث تصبح مناطـق مخدومة«، مؤكداً، 
دراسـة  بصـدد  اآلن  اإلعمـار  »وزارة  أن 
عـروض الـرشكات والتفـوض واختيـار 
الرشكات التي سـتقوم بتوفـر الخدمات 
للمواقع«.  وصـّوت مجلس الوزراء خالل 
جلسـته املنعقدة، يف 22 أيلول 2021، عىل 
آلية توزيع األرايض السـكنية وفق مبادرة 
داري، فيمـا اشـار وزيـر التخطيط خالد 
بتـال اىل انـه سـيتم توفر القـروض من 
املصارف الحكومية للمواطنن املشمولن 

باألرايض السكنية.  

إيران عن االنتخابات: شأن داخيل يرتبط بالعراقيني وأحزاهبم

اجليش يقدم الدعم لفرقة العباس يف تأمني النخيب

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة: تنفيذ عرشات العمليات يف بغداد واملحافظات

مستشار حكومي: 
البنك املركزي زاد من رأسامل 

صندوق اإلسكان 

        بغداد / المستقبل العراقي

عقـدت الكتلة الصدرية النيابية اجتماعا موسـعاً بحضـور رئيس الهيئة 
السياسـية للتيار الصدري نصار الربيعي ملناقشـة العملية السياسـية يف 

البالد.
وقال رئيس الهيئة، نصار الربيعي، إن »عىل الكتلة النيابية الصدرية مهام 

جسيمة يف املرحلة املقبلة«.
من جانبه، قال رئيس الكتلة الصدرية النيابية، حسن العذاري، ان »الكتلة 
الصدرية تحمل كل تأريخ آل الصدر الكرام واسـم سلطان املراجع الشهيد 

محمد محمد صادق الصدر، فعليها ان تكون عىل قدر هذا االسم«.
واضـاف العـذاري »لقـد آن األوان لرفع الحيـف عن ابناء التيـار الصدري 
والشـعب العراقي عمومـاً بوجود ممثليهم تحت قبة الربملان«، مشـراً اىل 
ان »الكتلة الصدرية جزء اسـاس من مـرشوع االصالح الذي اطلقه القائد 
مقتـدى الصـدر ويجـب ان تكون عىل قـدر هـذه املسـؤولية امللقاة عىل 

عاتقها«.
وعاهـد أعضاء الكتلـة الصدرية النيابية الشـعب العراقي ومقتدى الصدر 
بأن »يكونوا عند حسن الظن بهم وسيكون عملهم داخل قبة الربملان يليق 

بالعنوان الذي يحملونه«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن حراك الجيل الجديد يف السـليمانية، أمس االثنن، عن عدم مشاركته 
يف تشـكيلة الحكومة العراقية املقبلة، يف حن طرح مرشوعا لرتتيب البيت 

الكردي.
وقال حراك الجيل الجديد يف بيان املستقبل العراقي نسخة منه إن »مرشوع 
الحـراك يتضمن عدة نقاط تهـدف إىل تقوية دور الكـرد داخل االقليم ويف 
بغـداد والخارج«، معتربا ان »نقاط املـرشوع رشط لوحدة الصف وترتيب 

البيت الكردستاني من خالل اجراء تغيرات داخل اقليم كردستان«.
وأضاف ان »حراك الجيل الجديد لن يشـارك يف تشـكيلة الحكومة العراقية 
املقبلـة وال يريد اية مناصب أو وزارات«، مؤكدا عىل »رضورة تحديد موعد 
إلجـراء انتخابات برملـان اقليم كردسـتان ومجلس املحافظـات إلنتخاب 
ممثلـن حقيقن للشـعب وأن يكون الربملـان الكردسـتاني املقبل جامعا 

لكافة االطراف«.
وطالب بـ«تشكيل مفوضية جديدة لالنتخابات يف االقليم تضم شخصيات 
مسـتقلة ومهنية بعيـدة عن املحاصصـة الحزبية داعيا يف الوقت نفسـه 
اىل الغـاء مجلس القضاء يف االقليم وانتخـاب مجلس جديد يضم عددا من 

القضاة املتمكنن بعيدا عن املحاصصة الحزبية«.
وشـدد الحـراك عـىل »رضورة االفـراج عن جميـع املعتقلن السياسـين 

والنشطاء والصحفين وفتح صحفة جديدة«.
وطالب بـ«تشـكيل لجنة تمثل القوى الكردسـتانية الفائزة يف االنتخابات 
للذهـاب اىل بغـداد وعـدم التباحث بشـأن املناصـب والـوزارات لالحزاب 
الكرديـة يف بدايـة االمر وأن يطالـب الوفـد باالتفاق بشـأن تطبيق املادة 
140 الدسـتورية وتعين محافظ كردي لكركوك وحل مشكلة البيشمركة 
ومسـتحقاتهم وأمتيازاتهم اسـوة بالجيش العراقي وتثبيت موازنة اقليم 

كردستان بشكل دائم إلطمئنان املواطنن الكرد واملوظفن«.

الكتلة الصدرية جتتمع وتتعهد: 
»مهامنا جسيمة«

اجليل اجلديد يعلن عدم مشاركته يف تشكيلة 
احلكومة املقبلة: هذا مرشوعنا

        بغداد / المستقبل العراقي

أكـدت اللجنـة العليـا لالنتخابات، 
حالـة  انهـاء  ان  االثنـن،  أمـس 
االنذار القصـوى للقطعات األمنية 
والعسـكرية سـيكون بعـد البـت 
يف الطعـون املقدمـة بشـأن نتائج 
االنتخابـات. وقال املتحدث باسـم 
اللجنـة، غالب عطيـة، إن »الخطة 
االمنيـة التـي كانت معـدة لتأمن 
االنتخابات وما بعد عملية االقرتاع 
نجحت بدون تسجيل اي خرق أمني 

يف جميع املحافظات العراقية«.

األمنيـة  »القطعـات  أن  وأضـاف 
ما تـزال يف حالـة التأهـب واالنذار 
القصوى لغايـة االنتهاء من تقديم 
الطعـون الخاصـة باالنتخابـات«، 
اىل  سـتعود  »األمـور  أن  مؤكـدا 
طبيعتها بعد البـت يف تلك الطعون 
واملصادقة عىل نتائج االنتخابات«.

وأشـار إىل أن »القـوات املنترشة يف 
شوارع العاصمة وبعض املحافظات 
االخرى هـو إجـراء طبيعي ضمن 
الخطة املعدة لتأمن قبل وبعد يوم 
االقرتاع العـام، والتهيؤ ألي طارئ 

ال سامح الله«.

أمنية االنتخابات: التشديد األمني سينتهي 
بعد البت بالطعون

القاء القبض على 19 من جتار ومتعاطي املخدرات 



Apago PDF Enhancer

www.almustakbalpaper.net العدد )2470( الثالثاء  19  تشرين االول  2021 محليات3

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرب�اء، أم�س االثنني، عن 
تسعرية وصفتها ب�«املعتدلة« ألجور الجباية 

عن استهالك الطاقة الكهربائية.
وذك�ر بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه ان »املكلف بمهام وزير الكهرباء 
عادل كريم، اس�تقبل يف مكتبه بمقر الوزارة 
وفد وزارة الصناع�ة واملعادن للتباحث حول 
إمكاني�ة املش�اركة والتع�اون الفن�ي ب�ني 
الوزارت�ني ضمن املرحلة املقبلة واس�تعرض 
خالل اللقاء حجم املهام الكبرية التي نهضت 
بها وزارة الكهرباء، وكيفية تغطيتها للعديد 
م�ن املناس�بات الوطني�ة والديني�ة الكبرية 

وكان�ت س�بباً يف إنجاحه�ا ، وكان كل ذل�ك 
بالتوازن الصحي�ح واملوفق مع حجم الطلب 
واإلس�تهالك اليوم�ي للطاق�ة الكهربائي�ة، 
مع خطة صيان�ة وتأهي�ل متكاملة إلتزمت 
بتنفيذه�ا تش�كيالت الوزارة إليص�ال التيار 

الكهربائي لجميع املحافظات«. 
وبنينّ كري�م إن »الوزارة تبن�ت مجموعة من 
اإلج�راءات التي من ش�أنها تعظي�م واردات 
الجباي�ة وف�ق تس�عرية معتدل�ة ومدعومة 
س�يكون لها اثر كبري يف تعزي�ز وارداتها مما 
يضمن التوسع يف بعض املشاريع الكهربائية 
خاصة ضمن قطاع التوزيع، ونأمل ان يميض 
برنامجنا الطموح لنتش�ارك العمل والتنفيذ 
مع رشكات وزارة الصناعة، حيث نتقدم لها 

بخالص العرفان ملس�اندتها لنا يف ظل تأخر 
املوازنة العامة وغياب التخصيصات«. 

م�ن جانب�ه ، اثنى وف�د وزارة الصناعة عىل 
جهود الوزير واملالكات العاملة ضمن الوزارة 
يف النه�وض بقط�اع الكهرب�اء، وع��نّ ع�ن 
االستعداد التام لتعزيز س�بل التعاون املثمر 
ب�ني قطاع�ات الوزارت�ني وتب�ادل الخ�ات 

الفنية واالمكانيات التطويرية بهذا املجال. 
كم�ا بحث الجانبان إمكانية تأهيل املحوالت 
خصوصاً بعد توفر ووصول املعدات املطلوبة 
الخاص�ة بصيانته�ا، م�ع الت�داول بش�أن 
الخط�ط املقرتحة للعام املقب�ل حيث الكثري 
من املش�اريع التي تس�تلزم العمل املش�رتك 

بني الوزارتني.

الكهرباء تكشف »تسعرية معتدلة« ألجور اجلباية عن استهالك الطاقة

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه الوكيل األقدم ل�وزارة الداخلية 
االثن�ني،  أم�س  الع�وادي،  حس�ني 
باس�تثناء ال�كادر النس�وي من قرار 
تمدي�د س�اعات العم�ل اإلضافية يف 

دوائر البطاقة الوطنية.
وقال العوادي، يف بيان تلقت املستقبل 
»ال�دوام  إن  من�ه  نس�خة  العراق�ي 
الرس�مي لل�كادر النس�وي يف دوائ�ر 
البطاقة الوطنية، س�يبدأ من الساعة 
)8( صباحاً ولغاية الساعة   )3:30( 
مس�اًء، اعتب�اراً من يوم غ�د الثالثاء 
 ،2021 األول  ترشي�ن   19 املص�ادف 
وذل�ك تقديراً للوضع األرسي الخاص 

بهن«.
ودعا العوادي الكادر النسوي، ل�«بذل 
املزي�د من الجه�د وإس�ناد زمالئهن 
لتقديم أفضل الخدمات للمواطنني«.

الداخلية تستثني النساء من قرار متديد ساعات العمل 
يف دوائر البطاقة الوطنية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت هيئة النزاهة االتحادية، أمس اإلثنني، استقدام 
وزير الكهرباء االسبق وعدد من مسؤويل الوزارة، عىل 

خلفية عقد مخلنّفات الوقود.    
وقال�ت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة يف بي�ان تلقت 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، إن�ه »أص�درت 
محكم�ة تحقيق الك�رخ الثانية أوامر اس�تقدام بحق 
وزير الكهرباء األس�بق ووكيل الوزير لشؤون اإلنتاج 
األس�بق ومدير مركز الوقود، استناداً إىل أحكام املادة 

331 من قانون العقوبات«.  
وتابعت الدائ�رة، أن »األمر جاء عىل خلفيَّة املخالفات 
املرتكب�ة يف العقد رق�م 40 امل�م ب�ني وزارة الكهرباء 
 - الكهربائي�ة  الطاق�ة  إلنت�اج  �ة  العامَّ الرشك�ة   -
املنطقة الوس�طى وإحدى الرشكات األهلية املختصة 
بالخدم�ات النفطي�ة واملكلف�ة بمعالج�ة مخلف�ات 
الوقود واس�تبدالها بمادة زيت الغاز بنس�بة 20% من 

تلك املخلفات«.  
وأضاف البيان، »وتجدر اإلش�ارة إىل أن اللجنة املؤلفة 
باألم�ر النيابي رق�م 62 املوكلة إليها مه�ام التحقيق 
يف تعاق�دات وزارة الكهرب�اء وبعضوي�ة الهيئ�ة ق�د 
كش�فت يف تقريرها املعلن من قبل املدير العام لدائرة 
التحقيقات ع�ن إحصائية بعدد املتهم�ني يف القضايا 
الجزائي�ة الخاص�ة ب�وزارة الكهرب�اء والتي ش�ملت 
2654 متهم�اً، بينه�م 7 وزراء و5 وكالء وزير، و127 

مديراً عاماً، و2422 موظفاً بمنصب ادنى«.

النزاهة تستقدم وزير 
الكهرباء األسبق عىل خلفية 

خمالفات يف أحد العقود

    نينوى / مروان ناظم

وج�ه محاف�ظ نينوى نج�م الجب�وري، أمس االثنني، بالس�ماح 
للدراج�ات النارية بالحرك�ة، وعدم منعها اال يف حاالت الس�المة 

واالمان.    
وذكر الجبوري يف بيان، تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، انه 
»وجه القوات االمنية بالسماح بحركة أصحاب الدراجات النارية 
وع�دم منعهم م�ن اس�تخدامها اال يف حال مخالفته�م الجراءات 

السالمة واألمان ملنع حصول اي حوادث مرورية«. 

حمافظ نينوى يوجه بخصوص 
حركة الدراجات النارية يف املوصل

    بغداد / المستقبل العراقي

نظ�م معه�د التطوي�ر القضائي ي�وم الس�بت املواف�ق 16 /10 
/2021 ورش�ة عم�ل لع�دد م�ن القضاة ضم�ن منه�اج معهد 
التطوي�ر القضائي لعدد من القض�اة العاملني يف محاكم االحوال 

الشخصية.
وقال املرك�ز االعالمي ملجلس القضاء االع�ىل ان »معهد التطوير 
القضائي التابع ملجلس القضاء االعىل نظم ورش�ة عمل لعدد من 

قضاته املختصني بمحاكم االحوال الشخصية ».
 واش�ار إىل ان »الورش�ة عقدت بعن�وان )الخصوم�ة يف الدعوى 
املدني�ة(، وحارض فيها القايض محم�د عبد طعيس، نائب رئيس 
محكمة اس�تئناف بغداد/ الكرخ االتحادية، بمش�اركة عدد من 
القض�اة العاملني يف محاكم البداءة ومحاكم االحوال الش�خصية 

يف مختلف املناطق االستئنافية«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أوضحت وزارة الرتبية قرار هيأة الرأي يف الوزارة الخاص بإنتقال 
تالمي�ذ املراحل }األربعة األوىل{ من الدراس�ة االبتدائية اىل املرحلة 

التي تليها.
 وق�ال مدي�ر املكتب االعالم�ي لوزي�ر الرتبية أحم�د العبيدي ان 
»القرار يعني }عبور{ ونس�ميه انتق�االً لوجود إعرتاض عىل ذلك 

من قبل منظمة اليونسكو«. 
وعزا القرار اىل »محاولة إبقاء التالميذ يف السلك التعليمي والرتبوي 

ومحاولة تحبيبهم بالتعليم والدراسة«. 
وأش�ار العبيدي اىل، ان »القرار يش�مل املراح�ل االبتدائية األربعة 
االوىل م�ن الصفوف االبتدائية وانتقاله�م للمرحلة املقبلة للطلبة 
الراس�بني املمتحن�ني فق�ط ولي�س للغائب�ني ع�ن اإلمتح�ان او 
املترسبني من املدرس�ة، وذلك من أجل إعطائه�م فرصة وإكراماً 

لهم وللحفاظ عليهم واستمرارهم بالتعليم«. 
ولفت اىل ان »وزير الرتبية وجه مديريات الرتبية وإدارات املدارس 
بان يخضع التالميذ املش�مولني باالنتق�ال اىل إجراء مراجعة لهم 
للمواد الدراسية التي فاتتهم يف مرحلتهم السابقة بسبب الرسوب 

وملدة شهر من بدء العام الدرايس«.

جملس القضاء ينظم ورشة لقضاة 
حماكم االحوال الشخصية

الرتبية تصدر توضيحًا بشأن إنتقال تالميذ 
املراحل األربعة األوىل للمرحلة التي تليها

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن س�وق الع�راق ل�أوراق املالية عن 
تداول�ه 967 مليون س�هم بقيم�ة مالية 
بلغت مليار دينار عراقي خالل االس�بوع 

املايض.
وقال السوق يف تقرير إن »عدد الرشكات 
املتداولة أس�همها خالل االسبوع املايض 
بلغ 37 رشكة مس�اهمة، فيما لم تتداول 
اس�هم 43 رشك�ة بس�بب ع�دم تالق�ي 
اس�عار اوامر ال�رشاء مع اوام�ر البيع«، 
مبين�اً أن »ع�دد ال�رشكات املتوقفة بلغ 
23 رشكة لعدم تقديم االفصاح من أصل 

103 رشكات مدرجة يف السوق«.
األس�هم  »ع�دد  أن  التقري�ر،  وأض�اف 
املتداولة بلغ 967 مليوناً و535 الف سهم 
بانخفاض بلغ 50.61% ، قياساً بالجلسة 
املاضي�ة بقيمة مالية بلغت  مليار و366 
ملي�ون دين�ار، بانخفاض بل�غ %10.14 
قياساً بالجلسة املاضية من خالل تنفيذ 

1019 صفقة«.
وأوض�ح أن »م�ؤرش األس�عار املتداول�ة 
ISX60 أغلق عىل 592.50 نقطة مسجالً 
انخفاض�اً بنس�بة 0.03% ع�ن إغالقه يف 

الجلسة السابقة«.
وأش�ار إىل أن »عدد االس�هم املشرتاة من 
املس�تثمرين غ�ري العراقي�ني لالس�بوع 
املايض بلغ 67 مليون سهم بقيمة مالية 
بلغت 109 ماليني دينار، من خالل تنفيذ 
29 صفقة، فيما بلغ عدد االسهم املباعة 
من املس�تثمرين غري العراقيني 7 مليون 
سهم بقيمة مالية بلغت 35 مليون دينار 

من خالل تنفيذ 28 صفقة«.
يذك�ر أن س�وق الع�راق ل�أوراق املالية 
ينظم خمس�ة جلس�ات تداول أس�بوعيا 
من األح�د اىل الخميس، ومدرج فيه 103 
رشكة مس�اهمة عراقية تمثل قطاعات 
املصارف واالتصاالت والصناعة والزراعة 
والتأم�ني واالس�تثمار امل�ايل والس�ياحة 

والفنادق. 

البورصة تتداول أسهاًم بقيمة 
مليار دينار يف اسبوع

    بغداد/ المستقبل العراقي

طمأنت وزارة املوارد املائية، أمس االثنني، عىل وضع السدود ومخزونها املائي يف البالد.
وقال الناطق باسم الوزارة حاتم حميد حسني »سدودنا حتى هذه اللحظة تعمل بطاقة 

جيدة وفيها خزين مائي«. 
وبني ان »الوزارة تدير جميع الخزانات بما يؤمن عملية التش�غيل، كس�د حمرين وس�د 
دربندخ�ان ع�ىل نهر دياىل« مش�رياً اىل ان »الس�دين حتى اآلن يعم�الن ويلبيان حاجات 

محافظتي دياىل والسليمانية«. 
وأك�د حس�ني »نعم�ل ع�ىل إدارة الس�دود واملحافظة ع�ىل الخزي�ن املائي ألط�ول فرتة 

ممكنة«. 
وكان�ت وزارة املوارد املائية أعلنت عن تأمني مياه الرشب والري ملوس�م الش�تاء املقبل« 
مشرية اىل »استمرار املفاوضات مع تركيا وإيران بشأن االطالقات وضمان حصة العراق 

من املياه«. 
وكش�ف وزير املوارد مهدي عن توقيع الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان عىل اتفاقية 
املي�اه بني بالده والعراق، مؤكدا أنها بهذا التوقيع دخلت حيز التنفيذ يف 14 من الش�هر 
الح�ايل« مبينا إن االتفاقي�ة، »تتضمن أن يتم إطالق حصة عادل�ة ومنصفة للعراق ع� 

نهري دجلة والفرات«. 
ويف حني وص�ف الوزير الحمداني التعاطي الرتكي باإليجابي، لفت إىل أنه و«حتى اآلن ال 

يوجد تعاون من قبل إيران، حيث تمت املطالبة بعقد اجتماع ولم نتلق ردا عليه«. 
وأكد أن الرضر الواقع عىل بالده كبري، بسبب عدم الوصول إىل اتفاق مع إيران حول ملف 

املياه، مع�ا عن أمله يف »تعاون الجارة إيران مع العراق لتجاوز األزمة املائية«. 
ويعتمد العراق يف تأمني املياه بش�كل أسايس عىل نهري دجلة والفرات، وروافدهما التي 
تنب�ع جميعها من تركيا وإيران وتلتقي قرب مدينة البرصة جنوب البالد لتش�كل ش�ط 

الع�رب ال�ذي يص�ب يف الخلي�ج. 
ويعاني وادي الرافدين منذ س�نوات انخفاضا متواصال يف املوارد املائية ع� نهري دجلة 
والفرات، وفاقم أزمة ش�ح املياه كذلك تدني كميات األمطار يف البالد عىل مدى السنوات 

املاضية.

املوارد: هذا وضع خمزوننا 
وال قلق عىل سدودنا

الفلوجة تستبق موجة رابعة لوباء 
»كورونا« بإجراءات مشددة

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت خلية األزمة املعني�ة بمكافحة فريوس كورونا يف مدينة الفلوجة أنها 
ستمنع الدخول إىل املدارس والكليات وكذلك الدوائر الحكومة أي شخص لم 
يتل�ق اللقاح املضاد للوباء، فيم�ا دعت إىل فتح مركز ملنح البطاقات الدولية 

الخاصة باللقاح.
وقال عضو الخلية ومدير مستش�فى الفلوجة التعليم�ي، أياد الندا، لوكالة 
ش�فق ني�وز، إن�ه »لتجنب تفيش موج�ة رابعة لف�ريوس كورون�ا وتنفيذا 
لتوجيه�ات وزارت�ينّ الصح�ة والتعليم الع�ايل، يجب عىل طلب�ة الجامعات 
واملعاه�د واملدارس وكذلك مراجعي الدوائ�ر الحكومية أن يتلقوا اللقاحات، 
وبخالف ذلك سيمنعون من دخول املؤسسات الرتبوية والتعليمية ومراجعة 

الدوائر الحكومية«.
وأض�اف أن »واحداً من أهم اإلجراءات التي س�يتم اتخاذه�ا عند بدء العام 
ال�درايس الجديد، ه�و متابعة امل�دارس والكليات والتأكد م�ن تلقي الطلبة 
والكوادر التدريسية للنّقاحات املضادة لفريوس كورونا، من خالل حصولهم 
ع�ىل البطاقات الدولية التي تؤكد تلقيهم اللقاح من عدمه، وبخالفه س�يتم 

محاسبة املخالفني«.
وأش�ار إىل أنه »عىل الرغم من انحس�ار تفيش فريوس كورونا يف عموم مدن 
محافظ�ة األنبار، وتضاءل أعداد املصابني، إذ تم مؤخرا تس�جيل عدداً قليالً 
م�ن اإلصابات، إال أننا نطالب املواطنني بتلق�ي اللقاحات املتوفرة يف املراكز 

الطبية كافة، واملنترشة يف مدن املحافظة«.
م�ن جانبه، طال�ب رئيس خلية األزم�ة وقائممقام قض�اء الفلوجة، مؤيد 
الدليم�ي، وزارة الصح�ة برضورة فتح مرك�ز يف الفلوجة، ملن�ح البطاقات 

الدولية ملتلقينّ اللقاحات.
وق�ال الدليمي لوكالة ش�فق نيوز، إن »مستش�فى الفلوج�ة التعليمي هو 
املركز الوحيد لتوزيع اللقاح عىل مواطني مدن رشقي االنبار، لذا يجب أيضاً 

فتح مركز آخر ملنح البطاقات الدولية«.
وأش�ار إىل أنه »ال يوجد يف األنبار س�وى مركز واح�د يمنح هذه البطاقات، 
ويق�ع يف مدين�ة الرم�ادي مرك�ز املحافظة، ويش�هد زخماً كب�رياً من قبل 

املراجعني، وبات من الرضوري فتح مركز آخر يف الفلوجة«.

النائب االول ملحافظ البرصة يبحث مع مسؤولني يف القرنة
عددًا من املشاريع املتوقفة وسبل اإلرساع يف إنجازها

    البصرة / صفاء الفريجي

الب�رصة  االول ملحاف�ظ  النائ�ب  عق�د 
التميم�ي  طاه�ر  محم�د  املهن�دس 
اجتماعا موسعا مع عدد من املسؤولني 
القرن�ة  قض�اء  يف  املحلي�ة  االدارة  يف 
وناحية عز الدين سليم، ومدراء الدوائر 
الخدمية والهندس�ية وادارة املش�اريع 
بمق�ر الحكومة املحلية لبحث موضوع 
املتوقف�ة وس�بل  الخدمي�ة  املش�اريع 

اإلرساع يف إنجازها ».
واف�اد مكتب�ه االعالم�ي ان »االجتماع 
نائ�ب محاف�ظ  برئاس�ة  ال�ذي عق�د 
البرصة ، محم�د التميمي، برفقة مدير 
قسم ادارة املش�اريع بديوان املحافظة 
، ودائ�رة املهن�دس املقي�م ، مع رشكة 
تحال�ف الرشق االوس�ط ، تن�اول ثالث 
مح�اور، اوله�ا كان م�رشوع اله�ادي 

والبيض�ان ملعالج�ة طف�ح مي�اه املج�اري 
بس�بب عدم اكم�ال االج�راءات ذات الصلة 
باملناقص�ة التي تش�مل امل�رشوع ، وتوجيه 
النائب االول خالل االجتماع بوضع االجراءات 

متعلق�ات  اكم�ال  تخ�ص  الت�ي  الكفيل�ة 
االس�تالم للم�رشوع ، وتحديد الجه�ة التي 
تق�وم بصيان�ة اعم�ال املجاري م�ن خالل 
قي�ام الرشكة بأص�الح االرضار التي حدثت 
بأعمال البلدية ، وايعاز النائب االول باكمال 

اجراءات اللجنة التحقيقية التي شكلت لهذا 
الغ�رض ، ورضورة حس�م اجراءاتها خالل 

مدة 72 ساعة.
واض�اف ان »املح�ور الثان�ي ال�ذي ناقش�ه 
املهن�دس التميم�ي خ�الل االجتم�اع تطرق 

اىل مرشوع ناحية الش�هيد، ع�ز الدين 
س�ليم، املحال اىل عهدة، رشكة همداني 
للمقاوالت، والتي سحب العمل منها يف 
الفرتة االخ�رية، وااليع�از باتخاذ كافة 
االجراءات بخصوص الية تنفيذ ماتبقى 
من املناقص�ة، وعرض املوض�وع امام 
اللجن�ة املركزي�ة لتحديد الي�ة تعرض 

الحقاً أمام انظار محافظ البرصة«.
واوض�ح اىل ان« املح�ور الثال�ث تناول 
م�رشوع القرن�ة الذي احي�ل اىل عهدة، 
رشك�ة تيف�روم الرتكية، والت�ي توقف 
عملها ألس�باب قانوني�ة وفنية وايجاد 
الس�بل الكفيلة إلدخ�ال رشكة رصينة 
م�ع الرشك�ة املنف�ذة ل�الرساع بتنفيذ 

املرشوع.
ج�اء  االجتم�اع  »ه�ذا  ان  اىل  ولف�ت 
ملعالجة هذه املح�اور الثالث الرتباطها 
بصميم حياة املواطن الخدمية يف مركز 
املحافظ�ة ويف االقضي�ة والنواحي بالش�كل 
الذي يعالج املرحلة القادمة ملوس�م الشتاء، 
لخدم�ة  الصل�ة  ذات  املناقص�ات  واكم�ال 

املواطنني«.

النفط تنظم جولة تراخيص جديدة 
لنقل املشتقات النفطية

    بغداد / المستقبل العراقي

نظم�ت وزارة النفط جولة تراخي�ص جديدة لنقل 
املشتقات النفطية بمشاركة 57 رشكة عراقية من 

رشكات القطاع الخاص الناقلة للوقود. 
وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس يف 
بيان للوزارة تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان ال�وزارة نظمت جولة تراخيص لنقل املش�تقات 

النفطي�ة ملناف�ذ التجهي�ز وفروع املس�تودعات يف 
املحافظات«.

وب�ني مدير عام رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية 
حس�ني طال�ب ان« التناف�س ش�مل )30 ( محوراً 

لعموم املنافذ التوزيعية واملستودعات » .
يذك�ر ان ال�وزارة تنظ�م س�نويا جول�ة تراخيص 
لرشكات القط�اع الخاص املتخصص�ة بنقل انواع 

الوقود لصالح وزارتي النفط والكهرباء.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )136(
تعل�ن اللجنة نكوال عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري 
اللجن�ة يف بلدية املوصل خالل ) 15( خمس�ة ع�ر يوما  تبدا من اليوم 
التايل لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عى الروط مستصحبني 
معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة 
)30%( م�ن القيم�ة املقدرة م�ع الترصيح االمن�ي للمش�رك باملزايدة 
وتج�ري املزاي�دة يف مقر مديري�ة بلدية املوصل الواق�ع  يف حي املثنى يف 
الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويف حالة مصادفة 
اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة املزايدة 
يف املوع�د واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل ي�وم عمل الذي يليه يف نفس 
املوقع اعاله ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار.
1 � القطع�ة املرقم�ة )28 ب( م 28 الهرمات املش�يد عليها ) حداد باب 
وشباك(   وبمساحة )120( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات 
2 �  جزء من القطعة املرقمة )1103/156( م40 نينوى الرقية النشاء 
)س�احة وقوف سيارات(  وبمس�احة )2500( م2 وحسب واقع الحال  

وملدة ثالث سنوات
3 � ساحة وقوف السيارات )ساحة النور( املشيدة عى القطعة املرقمة 
)139/1052( م41 نين�وى الش�مالية الواقع�ة يف ح�ي الن�ور مجاور 
ساحة غاز ايات وبمساحة ) 1100(م2 وحسب واقع الحال  وملدة سنة 

واحدة

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )138(

تعل�ن اللجنة وللمرة الثاني�ة  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 15( خمس�ة عر يوما  تبدا من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عى 
الروط مس�تصحبني معهم هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف 
مقرمديرية بلدية املوصل الواقع يف  يف حي املثنى  الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من 
مدة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون 
اقام�ة املزاي�دة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع 
اع�اله  ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من بدل 

االيجار 
1 � القطع�ة املرقم�ة )13و14 بلدي(م 40 نينوى الرقية املش�يد عليها )مجمع صناعي(  
عى الش�ارع العام يف حي امليثاق وبمس�احة )2000( م2 وحس�ب واق�ع الحال وملدة ثالث 

سنوات
2 � القطع�ة املرقم�ة )14و15 بلدي(م 40 نينوى الرقية املش�يد عليها )مجمع صناعي(  
عى الش�ارع العام يف حي امليثاق وبمس�احة )2000( م2 وحس�ب واق�ع الحال وملدة ثالث 

سنوات
3 � القطعة املرقمة )517 ب(م 40 نينوى الرقية املش�يد عليها )بائع ادوات(  وبمساحة 

)100( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4 � القطعة املرقمة )116 بلدي(م 40 نينوى الرقية املشيد عليها )معمل نجارة(  وبمساحة 

)225( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
5 � القطع�ة املرقم�ة )130 بل�دي(م 40 نينوى الرقية املش�يد عليه�ا )مجمع صناعي ( 

الواقع يف حي امليثاق بمساحة )500( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
6 � القطعة املرقمة )156/25 عقاري(م 40 نينوى الرقية املشيد عليها )مجمع صناعي/

السهر(  وبمساحة )783( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
7 � ساحة وقوف السيارات املشيدة عى جزء من القطعة املرقمة )19/4446( م 43 الجيلة 
بلبل تبه الواقعة خلف مستشفى الربيع االهيل وبمساحة )2650( م2 وحسب واقع الحال 

وملدة سنة واحدة

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )137(

تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعى الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 15( خمسة عر يوما  تبدا من اليوم التايل لنر االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عى 
الروط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف مقرمديرية بلدية املوصل الواقع يف  يف حي املثنى  الساعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول 
دون اقامة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس 
املوقع اعاله  ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة بنس�بة )%2( 

من بدل االيجار 
1 �  القطع املرقمة )2و4( م 11 وادي العني الشمالية واملتخذة ) علوة يابسات ( الواقعة 
يف املنطقة الصناعة القديمة وبمساحة ) 160( م2 لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة 

سنة واحدة 
 2 �  القطع املرقمة )5و6و7و8( م 11 وادي العني الش�مالية واملتخذة ) علوة يابس�ات 
( الواقعة يف املنطقة الصناعة القديمة وبمس�احة ) 100( م2 لكل قطعة وحس�ب واقع 

الحال وملدة سنة واحدة
3 � القطع املرقمة )10و11و12( م 11 وادي العني الش�مالية واملتخذة ) علوة يابس�ات 
( الواقعة يف املنطقة الصناعة القديمة وبمس�احة ) 120( م2 لكل قطعة وحس�ب واقع 

الحال وملدة سنة واحدة
4 � القطعة املرقمة )24( م 11 وادي العني الشمالية واملتخذة ) علوة يابسات ( الواقعة يف 

املنطقة الصناعة القديمة وبمساحة ) 300( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
5 � القطعة املرقمة )25( م 11 وادي العني الشمالية واملتخذة ) علوة يابسات ( الواقعة يف 

املنطقة الصناعة القديمة وبمساحة ) 195( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة
6 � القطعة املرقمة )3( م 11 وادي العني الشمالية واملتخذة ) علوة يابسات ( الواقعة يف 

املنطقة الصناعة القديمة وبمساحة ) 80( م2 وحسب واقع الحال وملدة سنة واحدة

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )139(

تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لسنة 
)2013( فعى الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف 
بلدية املوصل خالل ) 15( خمسة عر يوما  تبدا من اليوم التايل لنر االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عى الروط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشرك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقرمديرية بلدية املوصل 
الواقع يف  يف حي املثنى  الس�اعة الع�ارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن 
ويف حال�ة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون 
اقام�ة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤج�ل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف 
نفس املوقع اعاله  ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر االعالن واجور خدمة 

بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1 � املحالت املرقمة )62و63( عى جزء من القطعة املرقمة )179( محلة الشيخ 
فتحي ضمن دكاكني البورصة  /س�وق الكمرك وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات 
2 � اس�واق عى ج�زء من القطعة املرقم�ة )33/303( م 39 حاوي الكنيس�ة 
والواقع�ة يف منطقة الرفاعي وبمس�احة )300(م2 وحس�ب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
3 � الف�رن الحجري املش�يد عى القطعة املرقم�ة )192/47( م 11 وادي العني 
الش�مالية وبمس�احة )100(م2 والواقع يف منطقة االصالح الزراعي وحس�ب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات
4  � القطع�ة املرقم�ة ) 61ج( م 28 الهرم�ات املش�يد عليه�ا )معم�ل نجارة( 

وبمساحة )150( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات

العدد : 542
التاريخ : 2021/10/4

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 543
التاريخ : 2021/10/4

العدد : 544
التاريخ : 2021/10/4

العدد : 545
التاريخ : 2021/10/4
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مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ 
محكمة االحوال الشخصية يف البياع 
رقم الدعوى : 9318 / ش / 2021 

التاريخ : 17 / 10 / 2021 
م / نرش 

اىل املدعى علي�ه / عمر عبد الله حمد دباش 
/ مجهول االقامة . 

اقام�ت املدعية بي�داء زهري ج�اب الدعوى 
الرشعي�ة اع�اه الت�ي تطالب فيه�ا تجديد 
الق�وة التنفيذية بالق�رار املرقم 2693 / ش 
/ 2013 يف 23 / 6 / 2013 وملجهولية محل 
اقامتك تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني محليتني 
يومي�ة بموع�د املرافعة املص�ادف 26 / 10 
/ 2021 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد عبد الرزاق جاسم 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�اح الدي�ن 

االتحادية 
دار القضاء يف يثرب 

محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد/2٥0/ش/2021 
التاريخ/٥/2021/10 

م/تبليغ 
املدعى عليه / اركان جاسم محمد 

اقامت املدعية رس�ل عارف محمود الدعوى 
الرشعي�ة املرقم�ة 2٥0/ش/2021 والت�ي 
تطل�ب فيه�ا دعوت�ك للمرافع�ة وملجهولية 
محل اقامتك حسب اش�عار املختار واملرفق 
يف  الش�خصية  االح�وال  محكم�ة  بكت�اب 
الدجي�ل بالع�دد 10٤٤ يف 2021/8/26 لذا 
تق�رر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني 
رس�ميتني للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
التاس�عة  الس�اعة   2021/11/2 بتاري�خ 
صباح�ا وعن�د عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون القايض 
عبد املجيد حسن لطيف

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

رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 
دار القضاء يف الرطبة 

االحوال الشخصية 
العدد : 772 

التاريخ : 13 / 10 / 2021 
م / تبليغ املدعى عليه / وليد ربيع عاشور 

للدعوى املرقمة 1٤9 / ش / 2021 واملقامة 
من قب�ل املدعية ) ورده طارق جمعه ( عىل 
املدع�ى عليه ) ولي�د ربيع عاش�ور ( والذي 
تطل�ب فيها التفري�ق للرضر – ل�ذا اقتىض 
حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا 
ع�ىل موع�د املرافع�ة املص�ادف 27 / 10 / 
2021 الساعة العارشة صباحا ويف حال عدم 
الحض�ور او م�ن ينوب عنكم س�وف تجري 

بحقكم املرافعة غيابيا ووفقا للقانون .
القايض 

عبد املجيد صالح عبد الرزاق 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف االنبار االتحادية 

دار القضاء يف الرطبة 
االحوال الشخصية 

العدد : 77٤ 
التاريخ : 13 / 10 / 2021 

م / تبليغ املدعى عليه : حسام كريم كامل 
للدعوى املرقمة 1٥8 / ش / 2021 واملقامة 
من قبل املدعي�ة ) كوثر طارق جمعه ( عىل 
املدع�ى عليه ) حس�ام كريم كام�ل ( والذي 
تطل�ب فيها التفري�ق للرضر – ل�ذا اقتىض 
حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم قانونا 
ع�ىل موع�د املرافع�ة املص�ادف 27 / 10 / 
2021 الساعة العارشة صباحا ويف حال عدم 
الحض�ور او م�ن ينوب عنكم س�وف تجري 

بحقكم املرافعة غيابيا ووفقا للقانون .
القايض 

عبد املجيد صالح عبد الرزاق 
������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 3187/ حجة وفاة 

التاريخ 2021/9/1٥
اىل  / املدعوه / ساهره حاتم جاسم

اعان
قدم طالب حجة الوفاة  حاتم جاس�م حميد  
طلب�ا اىل هذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار 
حجة وف�اة بح�ق املدعوه )س�اهره حاتم 
جاس�م ( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلي�ة فعليك الحضور امامها خال عرشة 
ايام من تاريخ نرش االعان وبخافه س�يتم 

النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عباس عيل هادي
������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 1739/ ب٤/ 2009
التاريخ 17/ 10 / 2021

 اعان
إىل املدعى عليه حسني عبد حسن

اصدرت هذه املحكمة قرارها املرقم 1739/ 
ب٤/ 2009  يف 28/ 12/ 2009  واملتضم�ن 
الحكم ب تمليك املدعيات واالشخاص الثالثة 
كل من عذب�ه حمزة زبالة وس�مرية وامرية 
وانع�ام واخ�اص وس�هام وبهي�ه وكميلة 
بن�ات حن�ون ج�ر مهي�وب تم�ام العق�ار 
جزي�رة   ٤ مقاطع�ة   3/2٥993 تسلس�ل  
النجف حي املياد بالب�دل املقبوض من قبل 
املدعى عليه بموجب مقاولة البيع الخارجية 
املؤرخة 2000/6/27 عىل ان يسجل العقار 
باس�مائهم وفقا للقس�ام الرشعي الخاص 
بمورثه�م حنون جر مهي�وب والصادر من 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف بالعدد 
ولثب�وت      2009/7/12 وتاري�خ   11٤1
مجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي وأش�عار مختار رشيط الريموك 1 
عباس عبد الحس�ن الشبيل  لذا تقرر تبليغك 
اعانا بالقرار املذك�ور بصحيفتني محليتني 
يوميت�ني ولك حق الطعن عىل القرار املذكور 
خ�ال امل�دة املق�ررة بكاف�ة ط�رق الطعن 
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور 

درجة البتات وفق األصول
القايض 

عامر حسني حمزة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 2298/ب/2019
التاريخ  :2021/10/17

اعان
بناءا ع�ىل القرار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العق�ار تسلس�ل )7909٥/3 محل�ة حي 
ميس�ان يف النجف  علي�ه تعلن ه�ذه املحكمة عن 
بي�ع العقار  املذكور اعاه واملبينه اوصافه وقيمته 
ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
خ�ال )ثاثون( يوما من الي�وم التايل لنرش االعان 
مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة %10 
من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق المر  هذه 
املحكمة بداءة الكوفة وصادر من مرصف الرافدين 
فرع مس�لم ب�ن عقي�ل )ع( يف الكوفة  وس�تجري 
املزايدة واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من اليوم 
االخ�ري من االعان يف قاعة املحكمة وعىل املش�ري 
جل�ب هوي�ة االح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف : عرصة ركنية مساحتها 200م2 مسيجه 

بسياج من الطابوق وهي خالية من املشيدات 
القيمة املقدرة : 

7٥,000,000 خمسة وسبعون مليون دينار  

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

رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة بداءة السماوة

العدد : 1822/ب/2021
التاريخ ٤/2021/10

اىل املدع�ى عليهما / 1 � زه�رة محمد هويدي 2 � 
زينب محمد هويدي

اعان
اق�ام املدعي عبد الهادي محم�د هويدي امام هذه 
املحكمة الدعوى املرقم�ة 1822/ب/2021 والتي 
يطل�ب فيه�ا تمليك�ه الس�هام يف العق�ار املرق�م 
83/ قش�لة وملجهولي�ة مح�ل اقامتكم�ا حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ يف 2021/6/21 وحس�ب 
اش�عار املخت�ار بتاري�خ 2021/6/21 يف منطقة 
القش�لة عليه تق�رر تبليغكم بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني رس�ميتني للحض�ور يف موعد 
املرافعة واملوافق الس�اعة التاس�عة من صباح يوم 
2021/10/17 ويف حال�ة ع�دم حضورك�م او من 
ينوب عنكم قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

رحيم طايش حمزة

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�اح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد

العدد/7٤9/ش/2021
التاريخ/2021/10/13

اعان
اىل / من�ذر جاس�م مرع�ي/ مجه�ول مح�ل 

االقامة
ملقتضي�ات حس�م الدعوى الرشعي�ة املرقمة 
7٤9/ش/2021 الخاص�ة باملدعي�ة نرسي�ن 
ناي�ف عل�وان والت�ي تطل�ب فيه�ا التفري�ق 
وملجهولية مح�ل اقامتك قررت هذه املحكمة 
تبليغك بصحيفت�ني محليتني يوميتني لغرض 
حض�ورك بي�وم املرافع�ة 2021/10/2٤ ويف 
حال�ة عدم حضورك او حضور من ينوب عنك 
قانونا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وفق االصول .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد ٥222/ش٤/2021

التاريخ 2021/10/17
اعان 

اىل / املدعى عليه )مثال جر نارص( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا بالدع�وى 
املرقم�ة ٥222/ش2021/٤ يف 2021/7/26 
غيابي�ا بحق�ك والق�ايض اثبات نس�ب الولد 
)اسد( من صلب املدعى عليه  مثال جر نارص 
واملدعية ح�ا غازي ناج�ي  وملجهولية محل 
اقامتك وحسب رشح القائم بالتبليغ واشعار 
مخت�ار محل�ة حي كن�ده   / الكوف�ة  قررت 
املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك حق االع�راض عىل 
القرار الغيابي خال املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |198٥|2021
التاريخ/2021/10/17 

أعان 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت  العقارالتسلس�ل 
7٥/2م 37 ام هلي�ل  الواق�ع يف ألك�وت العائ�دة 
املدين)ع�يل عي�ى عوي�د( املحج�وز لق�اء  اىل 
طل�ب الدائ�ن )عم�ار ج�ال عب�د الرزاق(البالغ 
)20,000,000(  ملي�ون  دين�ار فع�ىل الراغ�ب 
بال�رشاء مراجع�ة هذه املديرية خ�ال مدة )1٥ 
يوما ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه 
التأمينات القانوني�ة عرشة من املائة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه : كوت / يف منطق�ة ام هليل 
قرب الحويل رقم العقار 7٥/2م 37 ام هليل 

تس�قى  زراعي�ه  ارض   : ونوع�ه  2-جنس�ه 
بالواسطه 

3-ح�دوده واوصافه  : كم�ا مثبت يف صورة قيد 
العقار

٤-مشتماته :-  
٥-مساحتة :-  1000سهم من اصل 7000سهم 

عليها املدين
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- 
8القيمة املقدرة : 20,000,000  عرشون مليون 

دينار عراقي ال غري 
����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 2300/ب/2019
التاريخ  :2021/10/17

اعان
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
شيوع العقار تسلس�ل )٤72( محلة رشادية  يف 
النج�ف  عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار  
املذك�ور اع�اه واملبين�ه اوصافه وقيمت�ه ادناه 
فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خال )ثاثون( يوما من اليوم التايل لنرش االعان 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغة 
10% م�ن القيم�ة املقدرة  بموج�ب صك مصدق 
الم�ر  ه�ذه املحكمة ب�داءة الكوف�ة وصادر من 
م�رصف الرافدين فرع مس�لم ب�ن عقيل )ع( يف 
الكوف�ة  وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثانية عرش من اليوم االخري من االعان يف قاعة 
املحكمة وعىل املشري جلب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوصاف : دار خربه وقديم جدا مشيد بالطابوق 
ومس�قف بالخشب املس�احة ٤1,60م يطل عىل 
ش�ارع بعرض 3 م 2 من تفرعات س�وق الكوفة 

الكبري
القيمة املقدرة : 

33,280,000 ثاث�ة وثاث�ون ملي�ون ومائت�ان 
وثمانون الف دينار

إىل الرشكاء رديفه كريم جاس�م وعباس ش�اكر 
جواد 

توج�ب عليك�م الحض�ور إىل صندوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م 
باملوافق�ه عىل قي�ام رشيككم ع�اء ناجح جر 
بالبناء ع�ىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 
٤13٥/3 حي الجامعه خال مده خمس�ه عرش 
يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر خ�ارج الع�راق من 
تأريخ نرش االعان وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعراض مستقبا
����������������������������������������

إىل الرشيك سعدي صالح طاهر اقتىض حضورك 
إىل مق�ر بلدية النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء 
للعقار املرقم. 32209/3 حي املياد خال عرشه 

ايام وبخافه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 
عذبه عداي كايف

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

فقدت مني هوي�ة الطالب أحمد كامل عبد جبار 
الصادرة م�ن كلية الربية املفتوح�ة فرع املثنى 
الربي�ة الرياضية م�ن يعثر عليها تس�ليمها إىل 

جهة اإلصدار
����������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني إج�ازة بناء املرقم�ة 1٤3 يف 20/ 2 
/ 2020 باس�م / كامل من�ي زكم الصادرة من 
بلدية الس�ماوة من يعثر عليها تسليمها إىل جهة 

اإلصدار
����������������������������������������

اىل الرشي�ك / حمي�د ادم ثويني محس�ن توجب 
عليك الحضور اىل صندوق االسكان العراقي فرع 
النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام 
رشيك ايمان محمد مهدي محمد جاس�م بالبناء 
عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 3٥233/ 
3 حي العدالة خال مدة خمسة عرش يوما داخل 
الع�راق وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تأريخ نرش 
االعان وبعكس�ه سوف يسقط حقك باالعراض 

مستقباً . 
����������������������������������������

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة /1892 /2018
التاريخ /17 /10 /2021

مذكرة االخبار بالتنفيذ
لألموال الغري املنقولة

اىل املدين: جال كاظم عودة 
عنوان�ه: ك�وت / بغداد / الريم�وك / محلة 610 

زقاق 9 دار ٥ 
نخركم بأنه حجز االم�وال الغري املنقولة العقار 

املرقم 7/2م 28 الريميلة و الدبية
و حجز بالع�دد ٥63 يف 2021/3/17 لقاء طلب 
الدائن )عمار عبد الحس�ني لفته( البالغ تسعة و 
تس�عون  ملي�ون  و ثمانمائة ال�ف دينار فيجب 
عليك�م اداء املبلغ املذكور خ�ال مدة عرشة ايام 
من اليوم التايل لتاريخ تبليغكم بهذا االخبار و اال 
فان االمول املحجوزة بموجب هذا القرار س�تباع 
وفقا للقانون و ذالك اس�تنادا للم�ادة )69( من 

قانون التنفيذ .
املنفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة / 26/خ/2021

التاريخ 2021/10/17
اعان

تبي�ع مديري�ة تنفيذ املش�خاب العقار تسلس�ل 
س�هام  املش�خاب  يف  الواق�ع   8٥/1 و   8٤/1
العائ�د للمدي�ن فاض�ل ع�يل جعف�ر  املحج�وز 
لق�اء طل�ب الدائن عص�ام محم�د ام�ني البالغ 
)1,1٥0,000,000( دين�ار فعىل الراغب بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�ال مدة م�دة ثاثني 
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامينات القانوني�ة عرشة من املائة من القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل

ثائر كناوي حمود
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : مش�خاب ق�رب املكتب�ة 
العامة 

2 � جنسه ونوعه :طابو رصف 
3 � حدوده واوصافه : 

٤ � مشتماته : 
٥ � مس�احته 120م2 8٤/1 و 8٥/1 مس�احة 
2٥0م2 مائة وخمس�ة وثاثون ملي�ون دينار / 
مائة واثنى عرشة مليون وخمسمائة الف دينار 

6 � درجة العمران بناء قديم
7 � الشاغل : اليوجد شاغل

8 � القيم�ة املق�درة املجموع ال�كيل للعقارين  / 
2٤7,٥00,000 مائتان وس�بعة واربعون مليون 

وخمسمائة الف دينار
����������������������������������������

اىل الرشيك / )حسني سليم حسن (
اقتىض حض�ورك إىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشي�كك ) رضغ�ام ع�يل 
عب�اس( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة 
املرقم�ة 1 / 1٤21 مقاطع�ة 3 جزي�رة النج�ف 
ق�رض  تس�ليفه  ولغ�رض  الزه�راء(   ( محل�ة 
االس�كان وخال مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخل العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نرش 
االعان وبعكس�ه سوف يسقط حقك باالعراض 

مستقبا
����������������������������������������

فقدان 
فقدت مني البطاقه الوطنية الصادرة من مديرية 
أحوال النجف/ بأس�م ضياء حمادي رس�ول من 

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

 إىل ال�رشكاء مصطفى ع�يل صالح و ليىل محمد 
صليب 

توج�ب عليك�م الحض�ور إىل صندوق االس�كان 
العراق�ي ف�رع النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اقرارك�م 
باملوافق�ه ع�ىل قي�ام رشيكك�م نبيل ع�يل عبد 
الرض�ا  بالبناء ع�ىل حصته املش�اعه يف القطعه 
املرقمه 86206/3 حي النداء خال مده خمسه 
عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من 
تأريخ نرش االعان وبعكسه سوف يسقط حقك 

باالعراض مستقبا

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )193(  والصادر يف 2021/10/17 
اش�ارة اىل ق�رار االحال�ة املرق�م )17٥( يف 2021/10/7  تعل�ن اللجنة 
اعاه عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها 
اىل مديري�ة بلدي�ة تلعفر  وفقا الح�كام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريقة املزايدة العلنية  فعىل الراغبني بااليجار  مراجعة مديرية بلدية 
تلعفر  وخال مدة )1٥(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان بالصحف  
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )٥0%( من القيمة املقدرة  
وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعان ويتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة اجور نرش االعان واملصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتسديد 
باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خال مدة )ثاثون يوم( 
من تاري�خ  تصديق قرار االحالة وبخافه يعتر املس�تاجر ناكا ويعاد 
االعان عن تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة 
املصاري�ف االخرى املرتبة ع�ىل ذلك اضافة اىل مص�ادرة اماناته وعدم 
الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة 
وبخافه يعد املستاجر ناكا وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة 
وس�تكون املزايدة يوم الثاثاء املص�ادف 2021/11/3 يف مديرية بلدية 

تلعفر يف الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
*ماحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

شعبة تنظيم املدن
اعالن تنظيم

نظمت مديرية التخطيط العمراني / نينوى بكتابهم 
بالعدد )2109( يف 2021/8/31 واملتضمن االعان 
عن التنظيم املرق�م )2021/79( والخاص باجزاء 
م�ن القطع�ة املرقم�ة )1٥6/2٤2٥( م ٤0 نينوى 
الرشقي�ة وجزء م�ن القطعة املرقم�ة )16٥ م ٤0 
نينوى الرشقية ( واس�تنادا اىل امل�ادة )٤٥ ب( من 
قان�ون ادارة البلدي�ات املرقم )16٥( لس�نة 196٤ 
املع�دل تعل�ن الكيفية وع�ىل ذوي العاق�ة تقديم 
مالديه�م من اعراض�ات خال )30 ي�وم( ثاثون 
يوما من تاريخ نرش االعان وبخافه سوف يكتسب 

الدرجة القطعية .. مع التقدير

ديوان حمافظة واسط 
مديرية بلديات واسط 

اعالنجلنة البيع واالجيار
تعلن لجنة البيع وااليجار يف مديرية بلديات واسط عن تاجري االماك املدرجة اوصافها يف ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية النعمانية  وفق الحكام 
املادة 12 الفقرة )ثالثا أ( من  قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21(  لسنة 2013 فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية مراجعة مديرية 
بلدي�ة النعماني�ة  خال فرة )30( ثاثون يوما تبدأ من اليوم التايل لنرشها يف الصحف اليومية  مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة 
)30%( من القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعان يف مقر املديرية  اعاه يف 
تمام الساعة )العارشة صباحا( ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان وكافة املصاريف االخرى وعىل املستاجر جلب هوية االحوال 

املدنية مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

العدد 3198
التاريخ 2021/10/12

املهندس
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع المساحة م2 رقم الملك نوع الملك ت
سنة واحدة مجاور الكراج الموحد 6م2 3 حانوت 1
سنة واحدة مجاور الكراج الموحد 6م2 4 حانوت 2
سنة واحدة مجاور الكراج الموحد 6م2 5 حانوت 3
سنة واحدة مجاور الكراج الموحد 30م2 7 حانوت 4
سنة واحدة سوق القصابين 32م2 27 حانوت 5
سنة واحدة سوق الحدادين  20م2 64 حانوت 6
سنة واحدة سوق الحدادين  15م2 75 حانوت 7
سنة واحدة شارع الكورنيش 12م2 78 حانوت 8
سنة واحدة الكراج الموحد 20م2 85 حانوت 9
سنة واحدة الكراج الموحد 20م2 89 حانوت 10
سنة واحدة الكراج الموحد 10م2 112 حانوت 11
سنة واحدة شارع 13 6م2 126 حانوت 12
سنة واحدة شارع 13 17م2 127 حانوت 13
سنة واحدة الكراج الموحد 12م2 129 حانوت 14
سنة واحدة الكراج الموحد 17م2 133 حانوت 15

سنتان الكراج الموحد 13م2 134 حانوت 16
سنة واحدة الكراج الموحد 21م2 139 حانوت 17
سنة واحدة الكراج الموحد 12م2 140 حانوت 18

سنة واحدة  شارع الكراج 20م2 147 حانوت 19
سنة واحدة  لكراج الموحد 10م2 148 حانوت 20
سنة واحدة  قرب النافورة  6م2 157 حانوت 21
سنة واحدة  قرب حسينية قريش 14م2 168 حانوت 22
سنة واحدة  خلف سوق القصابين 14م2 173 حانوت 23
سنة واحدة  خلف سوق القصابين 14م2 174 حانوت 24
سنة واحدة  خلف سوق القصابين 18م2 175 حانوت 25
سنة واحدة  سوق الشيشان 15م2 176 حانوت 26

سنتان خلف سوق القصابين 24م2 178 حانوت 27
سنة واحدة  خلف سوق القصابين 17م2 179 حانوت 28
سنة واحدة  خلف سوق القصابين 14م2 180 حانوت 29
سنة واحدة  خلف سوق القصابين 14م2 181 حانوت 30
سنة واحدة  قرب حسينية قريش  15م2 182 حانوت 31
سنة واحدة  خلف سوق القصابين 18م2 183 حانوت 32
سنة واحدة  قرب حسينية قريش 18م2 185 حانوت 33
سنة واحدة  قرب الكراج 11م2 191 حانوت 34
سنة واحدة  قرب الكراج 11م2 192 حانوت 35
سنة واحدة  محالت االقواس 18م2 196 حانوت 36
سنة واحدة  مقابل مستشفى النعمانية 40م2 380 حانوت 37
سنة واحدة  مقابل مستشفى النعمانية 32م2 388 حانوت 38
سنة واحدة  مقابل مستشفى النعمانية 29م2 396 حانوت 39
سنة واحدة  الكراج الموحد 20م2 415 حانوت 40
سنة واحدة  شارع الكراج 12م2 418 حانوت 41
سنة واحدة  شارع الكراج 20م2 419 حانوت 42

سنتان سوق الشيشان  12م2 497 حانوت 43
سنتان مقابل مستشفى النعمانية 29م2 621 حانوت 44
سنتان الكراج الموحد 10م2 747 حانوت 45
سنتان مقابل الكراج الموحد 6م2 748 حانوت 46
سنتان مقابل الكراج الموحد 28م2 749 حانوت 47
سنتان مقابل الكراج الموحد 20م2 750 حانوت 48
سنتان الكراج الموحد 12م2 751 حانوت 49

سنة واحدة بجانب علوة االسماك 188 حانوت 50

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
62/963 م 76 اكل وقرمز ساحة وقوف السيارات 1

العدد : 30810
التاريخ : 2021/10/17

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

مدير بلدية املوصل
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يش�هد اليوم بعض املشاحنات يف مجال العمل، 
ح�اول أن تتعام�ل معه�ا به�دوء وحكمة، وال 
تتوقع الكثري من اآلخرين، واعمل عىل تحس�ن 

وضعك بنفسك، الوضع العاطفي ليس جيد.

ح�اول أن تكون أكثر وضوًحا مع الرشيك حتى 
ال يش�عر بالغض�ب من�ك وتتوت�ر عالقاتكما، 
تجاهل جميع األمور الس�لبية وحاول الرتتيب 
إلج�ازة تخرجك م�ن كافة الضغ�وط التي تمر 

بها.

تش�عر أنك ال تملك الوقت ال�كايف النجاز جميع 
امله�ام املطلوب�ة من�ك يف العمل، ه�ذا األمر قد 
يعرضك ملشكلة مع رئيسك يف العمل، أثبت لكل 
من معك بالعمل ان موهوب وقادر عىل فعل كل 

يش.

اخبار سارة ستصلك قريًبا، احرص عىل البقاء 
به�ذا التأل�ق والنش�اط، اس�تعد لرحلة س�فر 
طويلة ستغري من مزاجك وتجعله أفضل بكثري، 

الوضع العاطفي جيد.

بداية جديدة يف مش�وارك العميل، من املمكن أن 
تكون ممي�زة واالفضل لك، حاول ان تس�تفيد 
من االخطاء الس�ابقة وال تكررها، خرب س�عيد 
ع�ىل الصعيد العائيل، عالقتك العاطفية تش�هد 

بعض التوتر.

انفراج�ة كبرية عىل الصعي�د العميل، أخريا بعد 
فرتة من املش�اكل والخالفات تتحول األمور اىل 
صالحك ويفهم الجميع اهميتك يف العمل، حاول 

أن تنهي خالفك مع الحبيب الفرتة املقبلة.

مفاجآت س�ارة كثرية يف العم�ل الفرتة املقبلة، 
حافظ عىل عالقتك املميزة مع زمالئك يف العمل 
خاصة أنهم يبادلونك نفس الش�عور ويتمنون 
ل�ك الخ�ري، وعك�ة صحية تصي�ب أح�د أفراد 

عائلتك.

أخ�رًيا نتائج إيجابية يف صعي�د العمل بعد فرتة 
م�ن الجه�د والتع�ب والقل�ق، وع�ىل الصعي�د 
العاطف�ي س�تحل الكث�ري م�ن املش�اكل التي 
تسببت بخالفات مع الحبيب وتوتر يف العالقة.

نج�اح كبري ع�ىل كافة االصعدة الف�رتة املقبل، 
لك�ن ال تتعجل األمور وتح�ىل بالصرب، عالقتك 
مع الرشيك يف صعود وهب�وط لكن يجب عليك 
التواص�ل مع�ه والجل�وس س�وًيا لوض�ع حل 

للخالفات.

ال ت�رتدد بطلب النصيحة واملش�ورة من بعض 
األش�خاص املقربن وأصحاب الخ�ربة، العائلة 
بحاجة لك الفرتة املقبلة هناك الكثري من األمور 

التي تتمكن من حلها لهم.

الش�كوى والبكاء عىل األطالل لن يساعدوك يف 
يشء، يجب عليك إيجاد بعض الحلول للمشاكل 
التي تعاني منها والتخلص منها وحلها بشكل 
منطق�ي، اخرج م�ن دور الضحية والعمل عىل 

حل مشاكلك

الكث�ري من األح�داث يف مجال العم�ل، جميعها 
تنته�ي لصالحك، انت انس�ان ناجح وموهوب 
يجب علي�ك الثقة اكثر بقدرات�ك ومواهبك من 

أجل ابراز مواهبك.

العذراء

احلوت

حتذير من جلوس األطفال عىل الكمبيوتر واهلواتف
حّذرت دراس�ة جديدة قام بها خرباء من 
جامعة »أنجليا روس�كن« يف كامربيدج 
بإنجلرتا، من جلوس األطفال لوقت طويل 
أم�ام شاش�ات الهات�ف أو الكمبيوت�ر.
وقال�ت الدراس�ة وفق�اً ل�«دي�يل ميل« 
الربيطاني�ة، إن هن�اك صلة واضحة بن 
الوق�ت الذي يقضيه الش�خص يف النظر 
إىل الهوات�ف أو الجه�از اللوح�ي وزيادة 
خطر اإلصابة بقرص النظر، مش�رية إىل 

أن نس�بة خط�ر الهوات�ف الذكية تصل 
إىل 30 %، وربم�ا ل��80 % عندم�ا تقرتن 

باالستخدام املفرط للكمبيوتر.
وأوضح أس�تاذ ط�ب العي�ون والباحث 
املش�ارك يف الدراس�ة الدكت�ور روب�رت 
بورن، أن هناك صل�ة محتملة بن وقت 
الشاش�ة وق�رص النظ�ر ل�دى الش�باب 
أيض�اً، منوه�اً إىل أن إغ�الق امل�دارس يف 
الكثري من البلدان بسبب جائحة كورونا 

تس�ّبب يف جلوس األطفال لفرتات أطول 
أمام شاشات الهواتف والكمبيوتر.

الدراس�ات  تركي�ز  ب�رورة  ونص�ح 
املس�تقبلية ع�ىل التحق�ق م�ن األجهزة 
الذكية بش�كل مس�تقل وم�دى تأثريها 
عىل صح�ة العن بش�كل أفض�ل، مبيناً 
يف  أط�ول  وقت�اً  يقض�ون  األطف�ال  أن 
اس�تخدامها ويجعلون الشاش�ات أقرب 

إليهم من الكتب الدراسية.

فوائد عالجية وصحية للقهوة والشاي
ُتعد القهوة والش�اي من أكثر املرشوبات 
التي ُتتناول حول العالم، بعد املاء بالطبع، 
ويحت�وي كالهم�ا عىل مكون�ات مفيدة 
للصحة، ومعالجة لبعض األمراض، كما 

تحمي من اإلصابة بأخرى.
القه�وة  املرشوب�ن،  أش�جار  وُت�زرع 
والش�اي، يف كثري من دول العالم وتعالَج 
بذوره�ا وأوراقها بط�رق مختلفة حتى 
تصلك جاهزة للتمتع بطعمها ورائحتها، 
اللذين أصبح قسم كبري من سكان العالم 

ال يستغني عنهما.
نستعرض هنا كيف يعالج ويحمي هذان 

املرشوبان من بعض األمراض الشائعة.
1- القه�وة : تنم�و حب�وب القهوة عىل 
أكث�ر  يف  املوج�ودة  املزه�رة  األش�جار 
م�ن 50 دول�ة ح�ول العالم، بم�ا يف ذلك 
الواليات املتحدة وتحدي�دا والية هاواي، 
ثم تحمص وتطح�ن وتغىل أو تجفف أو 

تبخر أو تنقع لصنع القهوة.
 2- الشاي : يرشب أكثر من ثلثي سكان 
العال�م هذا امل�رشوب املعالج م�ن أوراق 
 Camellia sinensis ُتس�مى  ش�جرية 
كاميلي�ا سينينس�يس، وعادة م�ا ُتغىل 
األوراق يف املاء الس�اخن لبضع دقائق ثم 

ُتقدم س�اخنة أو مثلجة، حسب تفضيل 
كل شخص.

 3- تخمري أوراق الش�اي : يقوم صانعو 
وس�حقها  األوراق  بتجفي�ف  الش�اي 
إلخ�راج زيوتها، ث�م يعرّضونه�ا للهواء 
لفرتة حس�ب نوع الش�اي الذي يريدون 
إنتاجه، وه�و ما يس�مى »التخمري«، يف 
تفاعل كيميائ�ي يؤثر عىل نكهة األوراق 

ويحّولها للون البني.
 4- نس�بة الكافي�ن يف الش�اي : كلم�ا 
طالت ف�رتة تخمري األوراق زادت نس�بة 

الكافين يف الشاي.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- عدس بّني : كوب )مسلوق ومصفى(

- الجزر : 1 حبة )مقرش ومفروم مكعبات ومسلوق(
- الكرفس : عود )مفروم ناعم(

- بقدونس : ملعقة كبرية )مفروم(
- البصل : 1 حبة )مفروم ناعم(
- عصري الليمون : ملعقة كبرية

- دبس الرمان : ملعقة كبرية
- ملح : نصف ملعقة صغرية

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغرية
- زيت الزيتون : ملعقة كبرية

طريقة التحضري:
اخلطي العدس مع الجزر املسلوق يف طبق.

أضيفي الكرفس والبقدونس والبصل واخلطي.
أضيفي امللح والفلفل والكمون وزيت الزيتون.

أضيفي دبس الرمان وعصري الليمون وقلبي جيداً وقدمي السلطة.

سلطة العدس البني باخلضار

أرسار لتقوية مناعتك طبيعيًا
يمك�ن أن يتعامل الكثري من�ا عىل مدار اليوم مع عدد ال يحىص 
م�ن الجراثي�م والبكترييا ومس�ببات األمراض األخ�رى، ولكن 
لحس�ن الحظ، فإن الجهاز املناعي لجس�م اإلنس�ان هو الذي 

يكفل الحماية ألجسامنا عىل األقل يف معظم األوقات.
وبحسب تقرير نرشه موقع Eat This Not That، تعلم الجميع 
أثن�اء جائحة كورون�ا أن نظام املناعة القوي ه�و دائًما فكرة 
جيدة ودرع واقية. يقول خ�رباء التغذية إنه يوجد عدد ال بأس 
ب�ه من املكمالت الغذائية التي تدعم املناعة الطبيعية للجس�م، 
لكن يمكن أيًضا تعزيز وتحسن املناعة بطرق طبيعية لتصبح 

يف أفضل وضع ممكن ملحاربة األمراض أو العدوى، كما ييل:
1. جودة النوم

تؤثر جودة النوم عىل أداء جهاز املناعة، فوفًقا لدراس�ة ُنرشت 
يف الدوري�ة العلمية Sleep، تتبع الباحث�ون مجموعة من أكثر 
من 160 من البالغن األصحاء بش�كل ع�ام، ووجدوا أن أولئك 
الذي�ن ينامون عادة أقل من س�ت س�اعات يف الليلة كانوا أكثر 
عرض�ة لإلصابة بنزلة برد.  وباملثل، تش�ري األبحاث املنش�ورة 
يف دوري�ة Behavioral Sleep Medicine إىل أن الش�باب الذين 
يعان�ون من األرق كان�وا أكثر عرضة لإلصاب�ة باإلنفلونزا من 
أولئك الذين لديهم أنماط نوم طبيعية - حتى بعد الحصول عىل 

لقاح اإلنفلونزا.

عندما ينام الشخص يحصل جسمه، بما يشمل جهاز املناعة، 
ع�ىل فرصة للراح�ة وإعادة الش�حن والتجديد. ت�رشح إحدى 
الدراسات املنش�ورة يف European Journal of Physiology أن 
العديد م�ن الخاليا املناعية مثل الس�يتوكينات والخاليا التائية 
يتم تكوينها وتوزيعها يف جميع أنحاء الجس�م أثناء النوم. كما 
توصلت دراسة نرشتها Nature Neuroscience أن نوًعا معيًنا 

من الخاليا املناعية يعيد اصالح الدماغ أثناء النوم.
وبالتايل، فإن النوم س�بع ساعات عىل األقل كل ليلة لن يحافظ 
عىل صحة الجس�م فحس�ب، بل س�يوفر أيًضا للخاليا املناعية 
فرص�ة ملراقب�ة امل�خ والحب�ل الش�وكي بحًثا ع�ن أي عالمات 

للعدوى أو اإلصابة أو تراكم الخاليا امليتة.
2. التخلص من التوتر

إن القلي�ل م�ن التوت�ر ليس بال�رورة أمرًا س�يًئا.، حيث أنه 
يمك�ن التحكم فيه، ويمكن أن ي�ؤدي التوتر عىل املدى القصري 
إىل التحفي�ز. ويف الوقت نفس�ه، يمكن أن ي�ؤدي التوتر لفرتات 
طويل�ة أو بش�كل مزم�ن إىل تأث�ري س�لبي عىل جه�از املناعة 
 Current Opinion الطبيعية. أوضحت دراس�ة، نرشتها دورية
in Psychology، ي�ؤدي اإلجهاد طويل األم�د إىل تراكم هرمون 
التوت�ر واإلجه�اد الكورتي�زول. وبالت�ايل ف�إن اإلف�راز الزائ�د 

للكورتيزول يمنع الجهاز املناعي من أداء وظيفته.
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد : 81/ش/2021

التاريخ 2021/10/13
اعالن

اىل املدعى عليه / فالح حسن جاسم 
س�بق وان اقامت املدعية س�عاد صاحب 
/810 املرقم�ة  الدع�وى  ض�دك  جب�ار 
ش/2021 وق�د اص�درت ه�ذه املحكمة 
قراره�ا امل�ؤرخ 2021/9/12 واملتضمن 
الزامك بتسليم املدعية سعاد صاحب جبار 
ابنها حس�ن فالح حس�ن لغرض رعايته 
واملحافظة علي�ه وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار 
مخت�ار  واختيارية قضاء الكوفة منطقة 
حي الس�فري تقرر تبليغ�ك بالقرار اعاله 
بواسطة صحيفتن محليتن يوميتن ولك 
حق االعرتاض خالل مدة ثالثون يوما من 

تاريخ النرش
القايض

سجاد محمد اسماعيل
��������������������������������

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

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد / حجة وفاة/  3186
التاريخ 2021/9/13

اىل  / املدعو / حامد حاتم جاسم
اعالن

ق�دم طال�ب حجة الوف�اة  حاتم جاس�م 
حمي�د  طلب�ا اىل هذه املحكم�ة يروم فيه 
اس�تصدار حجة وفاة بحق املدعو )حامد 
حاتم جاس�م ( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصح�ف املحلية فعلي�ك الحضور امامها 
خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن 
وبخالف�ه س�يتم النظ�ر بالطل�ب وف�ق 

القانون 
القايض

عباس عيل هادي
��������������������������������

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة / 2021/894

التاريخ / 2021/10/13
اعالن

نظ�را لوجود ضم عىل ب�دل املزايدة االخري 
البال�غ 860000 ثمانمائ�ة وس�تون الف 
دينار للعق�ار العائد للمدين  كامل س�عد 
حس�ون لقاء طل�ب الدائن عب�د الرحمن 
ملي�ون   8,123,305 البال�غ  فتن�ان  
دينارعلي�ه تق�رر فتح املزايدة مل�دة ثالثة 
اي�ام ابتداء م�ن اليوم  الت�ايل للنرش فعىل 
الراغ�ب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانوني�ة 
البالغة عرشة من املائة من القيمة املقدرة 
وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة  خالل املدة 
املذكورة وان رسم التسجيل والداللية عىل 

املشرتي 
املنفذ العدل 

ثابت نافع عبد الخر
املواصفات :

1 � موقعه ورقمه : العقار املرقم 19 م37 
ابو محار 

سماوة قرية الربكات عىل نهر الفرات 
تس�قى  زراعي�ة   : ونوع�ه  جنس�ه   �  2
بالواسطة مملوكة للدولة حق الترصف   

3 � حدوده واوصافه : 
4 � مشتمالته  : زراعية تسقى بالواسطة 
وفيها اعداد ونخايل كثرية ودور س�كنية   

ومن ضمن الدور دار سكنية للمدين
5 � مساحته : 223,23,000 دونم

6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل : الرشكاء

املق�درة 1074600 ملي�ون  القيم�ة   �  8
واربع�ة وس�بعون ال�ف وس�تمائة دينار  
وسهام املدين 129 سهم من اصل االعتبار 

الكيل 483840 سهم 
9 � الب�دل بع�د الض�م : مبل�غ 860000 

ثمانمائة وستون الف دينار 
��������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

السماوة
العدد 2019/449

التاريخ 2021/10/17
اعالن

اىل املدين / فاضل عباس صالح
اص�درت ه�ذه املديري�ة مذك�رة تبلي�غ 
باالحالة القطعية مدة عرشة ايام  لغرض 
تبليغك احالة س�هامك بالعقار املرقم 61 
م 11 الجربوعي�ة ال حاف�ظ ع�ىل الدائ�ن 
املشرتي احمد شاهن حسن بمبلغ وبيع 
س�تة عرش مليون دينار ورد كتاب مركز 
رشطة الص�وب الصغري املرقم 9902/32 
يف 2021/10/14 واشعار مختار املنطقة 
بان�ك مرتحل اىل جهة مجهولة عليه تقرر 
تبلغ�ك بالصحف املحلية م�دة عرشة ايام 
اعتبارا من الي�وم الثاني لتبلغك ويف حالة 
ع�دم الحض�ور اىل املديرية وتس�ديد دين 
االضب�ارة ع�رشة مالي�ن وثمان�ون الف 
دين�ار واتعاب محاماة ورس�وم االضبارة 
خ�الل ف�رتة التبلي�غ س�وف تق�وم هذه 
املديري�ة االج�راءات وتس�جيل س�هامك 
بالعق�ار املرق�م 61 م 11 الجربوعي�ة ال 
حافظ باسم الدائن املشرتي احمد شاهن 

حسن وفق القانون
املنفذ العدل

ثابت نافع عبد الخر

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ السماوة
رقم االضبارة / 2021/893

التاريخ / 2021/10/13
اعالن

نظرا لوجود ضم عىل بدل املزايدة االخري 
البالغ 860000 ثمانمائة وس�تون الف 
دينار للعقار العائد للمدين  جاسم سعد 
حس�ون لقاء طلب الدائن عبد الرحمن 
فتنان  البالغ 12954421 مليون دينار  
علي�ه تقرر فتح املزاي�دة ملدة ثالثة ايام 
ابت�داء م�ن الي�وم  الت�ايل للن�رش فعىل 
الراغب بال�رشاء مراجعة هذه املديرية 
مس�تصحبا معه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة ع�رشة م�ن املائة م�ن القيمة 
املق�درة وش�هادة الجنس�ية العراقي�ة  
خالل املدة املذكورة وان رسم التسجيل 

والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل 

ثابت نافع عبد الخر
املواصفات :

1 � موقع�ه ورقم�ه : س�ماوة قري�ة 
ال�ربكات والعق�ار املرق�م 19 م 37 ابو 

محار 
2 � جنسه ونوعه : ارض زراعية تسقى 
بالواسطة مملوك للدولة حق الترصف   

3 � حدوده واوصافه : 
تس�قى  زراعي�ة   : مش�تمالته    �  4
بالواس�طة وفيه�ا اع�داد كث�رية م�ن 

النخايل ومجموعة دور سكنية 
5 � مساحته : 223,23,000دونم

6 � درجة العمران : 
7 � الشاغل : الرشكاء

املدي�ن  حص�ة  املق�درة   القيم�ة   �  8
بالعقار اعاله 1074600 مليون واربعة 
وس�بعون الف س�هم وس�تمائة دينار  
وس�هام املدين 129 س�هم من االعتبار 

الكيل 483840 
9 � الب�دل بع�د الضم : مبل�غ 860000 

ثمانمائة وستون الف دينار  
��������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة ناحية القادسية

العدد 94/ب/2021
التاريخ 2021/10/12

اعالن
الزال�ة ش�يوع العق�ار املرق�م 104/5 
مقاطعة 1 القادسية بيعا بموجب قرار 
هذه املحكمة املرق�م 94/ب/2021 يف 
2021/6/15 فق�د تق�رر االع�الن عن 
بيعه بجريدتن رس�ميتن وملدة خمسة 
ع�رش يوما تبدا م�ن الي�وم التايل لنرش 
االعالن فعىل الراغبن بالرشاء الحضور 
اىل دي�وان ه�ذه املحكم�ة يف الس�اعة 
الثاني�ة عرشة م�ن اليوم املع�ن للبيع 
مستصحبن معهم التامينات القانونية 
البالغة 10% م�ن القيمة املقدرة للعقار 

البالغة مائة مليون دينار
القايض

حسن جواد الحبيب
االوصاف : 

1 � مس�احة العق�ار الكلية هي 2 اولك 
و 25  م2

2 � العقار يقع يف حي 9 نيس�ان ويطل 
عىل ثالث ش�وارع محور تجاري شارع 
بعرض 18 م و شارع فرعي بعرض 10 

م وشارع اخر بعرض 10 م
3 � العق�ار مؤل�ف م�ن دار بمس�احة 
118 م2 مش�يدة من البلوك ومس�قفة 
بالشيلمان واالرضية مرصوفة بالكايش 

وتقع عىل شارع بعرض 10م
 4 ع�دد  مح�الت  ع�ىل  يح�وي   �  4
بمس�احة 132 م2 مطل�ة عىل ش�ارع 
تجاري ومش�يدة من البلوك ومس�قفة 

بالشيلمان 
5 � درجة عمران البناء دريئة 

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

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

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / حجة وفاة 

التاريخ 2021/9/12
اىل  / املدعوه / شهد ظافر جاسم

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  جاس�م محمد 
ع�يل طلب�ا اىل هذه املحكمة ي�روم فيه 
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املوافقة عىل دخول اجلمهور إىل املالعب 
بنسبة   30 %

             المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د وزير الش�باب والرياضة رئيس 
االتح�اد العراقي لك�رة القدم عدنان 
اللجن�ة  درج�ال، االثن�ن، موافق�ة 
العليا للصحة والس�امة عىل دخول 
الجمه�ور بنس�بة ٣٠٪ إىل املاع�ب.

العلّي�ا  وق�ال درج�ال، ان »اللجن�ُة 
للصحِة والس�امة الوطنية وافقت، 
الي�وم االثنن، ع�ىل الس�ماح بعودِة 
الجماه�ر إىل املاع�ب وفقاً لرشوٍط 
محددةٍ  من الجولة الخامسِة للدوري 

املمتاز وبنس�بة  ٪ ٣٠ بعد جه�ود كبرة بذلت 
واثم�رت عن اق�رار املوافقة بعد غي�اٍب طاَل 
أكثر من س�نٍة ونصف الس�نة بسبب جائحة 
ف�روس كورون�ا«. وأضاف:«نثم�ن موافقَة 
اللجن�ة العلي�ا للصح�ِة والس�امة الوطني�ة 

بالسماح بعودة الجمهور للماعب العراقية، 
مع تطبي�ق رشوط الس�امة«.وتابع:« نقدم 
ش�كرنا وتقديرن�ا العالين إىل رئي�س اللجنة 
العليا للصحة والسامة الوطنية رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي وال�ذي كان حريصاً عىل 
الع�ودة التدريجّيِة للجماه�ر لدخوِل املاعب 

م�ن جدي�د«. وأوضح درج�ال، ان » 
هناك فرق�اً جوالًة س�تتواجد يف 

املاع�ب قب�ل ث�اث س�اعاٍت 
لتطعيم  املب�اراة،  انطاِق  من 

الجماهر بلقاح كوفيد 19«.
واشار اىل انه »سيتُم السماح 
بالدخ�ول للذين تلقوا اللقاح 
يف وقٍت س�ابٍق، برشط جلب 
كارت التلقي�ح أثناء حضور 
املباريات«، مبينا انه »سيتم 
تطبيُق اإلجراءات االحرتازية 

والتباع�د االجتماع�ي أثن�اء 
حضوِر الجمه�ور إىل مبارياِت الدوري 

املمتاز، ويف جمي�ع املاعب التي عىل 
إداراته�ا تهيئ�ة مس�تلزمات نجاح 

عملي�ة التباع�د، لضمان س�امِة 
املشجعن«.

التونيس طارق جرايا مدربًا جديدًا ألربيل
               المستقبل العراقي/ متابعة

تعاقد نادي أربيل، م�ع املدرب التونيس 
طارق جرايا، لقيادة الفريق يف منافسات 

الدوري العراقي املمتاز.
 وقال املنسق اإلعامي للنادي 
ريبن رمزي األحد: »اإلدارة 
م�ع  رس�مًيا  تعاق�دت 
امل�درب التون�يس طارق 

جرايا لقيادة الفريق«.
الجه�از  أن  إىل  وأش�ار 
يتكون  لجراي�ا  الفني 
مناج�د  أحم�د  م�ن 
مس����اعد،  مدرب 
والتونس��ي محم�د 
صال����ح م��درب 
ومحلل  مس���اعد 
فن���ي، والتونيس 
أرشف مغربي معد 
بدن�ي، باإلضاف�ة 
إىل حام�د كاظ�م 

مدرب حراس مرمى.
وب�ننَّ أن ق�رار اإلدارة بتس�مية طاق�م 
جديد يأتي بعد اعتذار املدرب طه قادر؛ 
ألس�باب ش�خصية، وقد قدمت اإلدارة 
له�ا كت�اب ش�كر لجه�وده الكبرة يف 

النادي.
يذك�ر أن املدرب املس�اعد أحمد مناجد، 
ق�اد الفري�ق يف الجول�ة الرابع�ة أم�ام 

النجف والتي انتهت بالتعادل.

تشيليس يبدأ التفاوض 
مع نجم يوفنتوس

كومان يوجه رسالة 
جلمهور برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

بدأ ن�ادي تش�يليس، مفاوضات التعاقد م�ع أحد الاعبن 
البارزين يف خط الدفاع بصفوف يوفنتوس.

وينته�ي عق�د ماتياس دي ليخت م�ع يوفنتوس يف صيف 
2٠24، علًم�ا بوج�ود رشط جزائ�ي بقيم�ة 125 ملي�ون 

إسرتليني.
ووفًق�ا لصحيفة »ذا صن«، فإن مس�ؤويل تش�يليس بدأوا 
املفاوضات مع اإليطايل مينو رايوال، وكيل دي ليخت، حول 

إمكانية إبرام الصفقة يف املركاتو الصيفي املقبل.
وكان راي�وال قد رصح لإلعام، ب�أن ماتياس دي ليخت قد 

يرحل عن صفوف يوفنتوس يف الصيف املقبل.
وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن تش�يليس أب�رز فري�ق تحدث 
معه رايوال بش�أن صفقة دي ليخ�ت، لكنه عرض املدافع 

الهولندي أيًضا عىل برشلونة ومانشسرت سيتي.
وأوضح�ت أن رحي�ل ماتي�اس دي ليخت ع�ن يوفنتوس 
ل�ن يكون س�هًا، ألن الن�ادي اإليطايل ال يخط�ط ملنح أي 

تخفيض عىل قيمة الرشط الجزائي.

دي بروين: هذا مرشحي للكرة الذهبية.. وأتفهم وضع سرتلينج

الكشف عن موقف كونتي من تدريب مانشسرت يونايتد

              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث كيف�ن دي بروين نجم مانشس�رت 
سيتي، عن مرشحه للفوز بالكرة الذهبية، 
بجان�ب صعوب�ة مواجهة كل�وب بروج يف 
دوري أبط�ال أوروبا.وق�ال دي بروي�ن يف 
املؤتمر الصحفي »مرشحي للكرة الذهبية؟ 
إذا كان يتوج�ب عيل االختيار، س�أنظر إىل 
آخر عامن، وحينها سأقول ليفاندوفسكي 
ملا قدمه من تس�جيل األهداف«.وتطرق إىل 
إحباط سرتلينج من عدم مشاركته بصورة 
أساس�ية بقول�ه »التدوير مه�م، اللعب يف 
4 بطوالت والذهاب بعي�ًدا مهمة صعبة«.

وأضاف »أتفهم إحباط سرتلينج، أنا العب 
ويف بع�ض األحيان تحت�اج إىل تناغم أكرب، 

أن�ا أحت�اج أيًض�ا لنف�س األمر، 
م�ن الصعب املش�اركة يف مباراة 
واحدة، لكن املدرب هو من يتخذ 
القرار«.وش�دد »دائًم�ا م�ا تعج 
بلجيكا باملواهب الش�ابة، كلوب 
بروج ُيصعد العديد من املواهب، 
تألق أندية بلجيكا يف أوروبا يشء 
مه�م حتى تبي�ع العبيه�ا لدول 
أخرى«.وأردف »م�ن الصعب أن 
يبقى الاعبون يف بلجيكا، األندية 
الصغ�ار،  الاعب�ن  يف  تس�تثمر 
أن�ا س�عيد بعودت�ي إىل بلجي�كا 

للمرة األوىل«.وأوض�ح »بعيًدا عن مباريات 
املنتخ�ب الوطن�ي، هذه أول ع�ودة يل منذ 
رحي�يل، الجماه�ر تنتظ�ر من�ا التتوي�ج 

األوروب�ي، ونحن نرغ�ب يف ذلك«.وقال دي 
بروين »نحن ننافس دائًما ونحاول الفوز، 
أتمن�ى أن نحق�ق اللق�ب أثن�اء تواج�دي 
م�ع الفري�ق، األمر لن يح�دد قيمتنا، ربما 

الخ�ارج  يف  األش�خاص  بع�ض 
ينظرون كذل�ك، لكن بالنس�بة يل 
أنا س�عيد بما قدمه الفريق يف آخر 
6 س�نوات«.وتحدث ع�ن نهائ�ي 
أبطال أوروبا املوسم املايض بقوله 
»أتذك�ر بعض الفرص يف الش�وط 
األول، لك�ن بعد إصابت�ي ال أتذكر 
أي يشء، وق�ال رئي�س الن�ادي يف 
صباح اليوم التايل، إنه س�عيد بما 
قدمه الفريق عىل مدار العام، كان 
وإيجابًيا«.وأت�م  قص�ًرا  حديث�ه 
»كلوب ب�روج فريق ق�وي ويعج 
بالكث�ر م�ن املواه�ب، أظه�روا قدراتهم 
أم�ام ريال مدريد وباريس س�ان جرمان، 

ويعرفون ماذا يريدون لتحقيق الفوز«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني، عن موق�ف اإليطايل أنطونيو 
كونتي، املدير الفني الس�ابق إلنرت ميان، من تدريب مانشسرت 
يونايتد هذا املوس�م.ووفًقا لصحيفة »مرور« الربيطانية، فإن 

النرويجي أويل جونار سولسكاير، املدير الفني ملانشسرت يونايتد، 
يتعرض لضغوط كبرة، بعد الهزيمة أمام ليسرت سيتي بنتيجة 
)2-4( يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.وأش�ارت إىل أن سولسكاير، 
يتمتع حتى اآلن بدعم إدارة مانشس�رت يونايتد، لكن املوقف قد 
يتغر مع خوض الفريق سلس�لة من املباريات الصعبة املقبلة.

وأوضحت أن كونتي يعد االسم األبرز حالًيا لخافة سولسكاير، 
بس�بب خرباته يف الفوز بالبط�والت، باإلضافة إىل كونه ال يعمل 
من�ذ الرحيل عن إنرت ميان يف الصيف املايض.وذكرت أن كونتي 
نفس�ه سيكون منفتًحا عىل قيادة الشياطن الحمر، ألن األخر 

يتمتع باملعاير التي يبحث عنها املدرب اإليطايل.

بيويل: ميالن دفع ثمن األخطاء غاليًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

دعا س�تيفانو بيويل، مدرب ميان، العبي�ه إىل تقليل األخطاء 
الفردي�ة وزي�ادة الرتكي�ز إلع�ادة حملته�م يف دوري أبطال 
أوروب�ا، للطري�ق الصحيح خ�ال مباراتن حاس�متن أمام 
بورتو.وخ�ر بطل أوروب�ا 7 مرات أمام ليفرب�ول وأتلتيكو 
مدري�د يف أول مبارات�ن ليتذي�ل ترتي�ب املجموع�ة الثاني�ة.

وق�ال بيويل يف مؤتم�ر صحفي »نفتقر إىل الكث�ر من األمور 
الس�تعادة مكانتن�ا يف البطول�ة م�رة أخ�رى لكننا نس�ر يف 
الطري�ق الصحيح«.وأض�اف »ال ت�زال هناك خط�وات كثرة 
يتع�ن ع�ىل الفريق أن يقطعه�ا مثل مباراة الغ�د التي يجب 
أن نخ�رج منه�ا بنتيج�ة إيجابي�ة يف دوري األبطال«.وتابع 
»يجب أن نبقي رؤوس�نا مرفوعة والرتكي�ز طوال املباراة. يف 
أول مباراتن دفعنا غاليا ثمن األخطاء. يجب أن نركز بنسبة 

1٠٠٪، عندم�ا تك�ون الكرة معن�ا. خرن�ا يف أول مباراتن 
بسبب لحظات فقدان الرتكيز«.وس�يلتقي ميان مع بورتو، 
غدا الثاثاء، ويف حال فوزه عىل منافس�ه الربتغايل الذي يملك 
نقطة وحيدة، س�يتقدم للمركز الثالث وينعش آماله يف بلوغ 
أدوار خروج املغلوب قبل أن يس�تقبل فريق املدرب س�رجيو 
كونسيساو يف ميان يف الثالث من نوفمرب/ترشين ثان املقبل.

وقال بيويل »س�نواجه منافس�ا قويا يملك مهاجمن يف غاية 

الرع�ة ومدربا بارعا. س�نواجه مش�اكل يف هذه املباراة 
رفيعة املستوى. سنخوض مباراتن حاسمتن أمام بورتو 

وس�تحدد نتيج�ة املواجهت�ن موقفن�ا يف البطولة«.وع�اد 
املهاجم زالتان إبراهيموفيتش للمشاركة مع ميان بديا يف 

االنتصار )٣-2( عىل فرونا يف الدوري اإليطايل، يوم الس�بت، 
بعد غياب طويل بس�بب اإلصابة، لكن بي�ويل قال إن الاعب 

املخرضم البالغ عم�ره 4٠ عاما ليس جاهزا حتى اآلن 

راشفورد مستاء من ترصحيات سولسكاير
              المستقبل العراقي/ متابعة

يشعر ماركوس راشفورد، مهاجم مانشسرت يونايتد، 
باستياء من الترصيحات األخرة ملدربه النرويجي أويل 

جونار سولسكاير.
ورصح سولسكاير مؤخرًا »أعلم أننا سنرى أفضل ما 
لدى ماركوس يف الس�نوات القادمة. لقد قام بأش�ياء 
رائعة يف س�ن مبكرة، لكنه اآلن يقرتب من أفضل عمر 

لاعب كرة القدم«.

وأضاف »أنت تعرف ما فعله راش�فورد خارج امللعب، 
حيث قام ببعض األش�ياء الرائع�ة، واآلن حان الوقت 

إلعطاء األولوية والرتكيز عىل كرة القدم«.
وحس�ب صحيف�ة »دي�يل مي�ل«، ف�إن املقرب�ن من 
ه�ذه  م�ن  مس�تاء  الاع�ب  أن  أك�دوا  راش�فورد، 
الترصيح�ات التي تطالبه بمن�ح األولوية لكرة القدم 

عىل القيام بالعمل الخري.
وأوض�ح املقرب�ون أن راش�فورد من�ح األولوية لكرة 
القدم، عندما قرر تأخر إجراء جراحة ملس�اعدة املان 

يونايتد يف نهاية املوسم 
املايض، ث�م اللعب مع 

إنجلرتا يف اليورو.
م�ن  مص�ادر  وقال�ت 

مانشسرت يونايتد، إن كلمات سولسكاير بشأن 
راشفورد، أيسء تفسرها.

وكان راشفورد أحرز هدًفا يف خسارة مانشسرت 
يونايتد أمام ليسرت سيتي بنتيجة 2-4 يف الدوري 

اإلنجليزي املمتاز.

سيميوين: صالح استثنائي.. ومنحه 
الكرة الذهبية ال هيمني

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال دييج�و س�يميوني، م�درب أتلتيك�و 
مدري�د، إن فريق�ه يحتاج ملواجه�ة إيقاع 
ليفرب�ول، من أجل تحقي�ق نتيجة إيجابية 
يف مب�اراة الفريقن بدوري أبط�ال أوروبا.

وأضاف س�يميوني خال املؤتمر الصحفي 
»س�نرى كي�ف س�تتطور حال�ة خيمينيز 
ويورينتي وكونيا. نتمنى أن يكون الجميع 
جاهزًا للمش�اركة«.وتابع »دعونا ال ننىس 
أن يف امل�رة األخ�رة الت�ي لعبن�ا فيه�ا مع 
ليفرب�ول هنا يف دوري أبط�ال أوروبا، فزنا 
بالفع�ل بتل�ك املب�اراة قبل أن تبدأ بس�بب 
أجواء جماهرنا. أود أن يتذكر املش�جعون 
ذل�ك غًدا«.وواص�ل »لدينا جلس�ة تدريبية 
غدا وسنرى كيف يشعر الاعبون. تشيليس 
ومانشسرت سيتي وليفربول يعيشون فرتة 
رائع�ة مع إيق�اع مختلف، يس�عدني رؤية 
ه�ذه األندية وهي تلع�ب وتنفذ الضغط«.

وأكم�ل »نح�ن بحاج�ة إىل مضاه�اة قوة 
وإيق�اع ليفرب�ول، والبح�ث ع�ن فرصن�ا 
الخاصة وسنرى ما سيحدث غًدا.«.وأردف 
»مطالبات بحصول محمد صاح عىل الكرة 
الذهبية؟ ال يهمني س�وى ليفربول. صاح 
العب اس�تثنائي وكان يف مستوى رائع منذ 
بضع سنوات مع ليفربول ومنتخب باده«.

وأت�م »س�واريز الع�ب حاس�م ومتحمس 
ملباراة الغد مثل باق�ي الاعبن الذين لعبوا 
مع منتخباتهم الوطنية أو الذين بقوا معنا 

خال فرتة التوقف الدويل«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه الهولن�دي رونالد كوم�ان، املدير الفني لربش�لونة، 
رسالة إىل جمهور البارسا عقب التفوق عىل فالنسيا ٣-1، 

أمس األحد، يف الجولة التاسعة من الدوري اإلسباني.
ونرش كومان، عىل حس�ابه بشبكة »إنس�تجرام«، صورة 
احتف�االت الاعب�ن من مب�اراة فالنس�يا، وكت�ب عليها: 

»انتصار جيد يف بداية أسبوع مهم.. يحيا برشلونة«.
وجاءت أهداف برش�لونة يف املباراة عن طريق أنسو فاتي 
يف الدقيقة 1٣، وممفيس ديباي من ركلة جزاء يف الدقيقة 
41، وفيليب كوتينيو يف الدقيقة 85، بينما س�جل خوسيه 

جايا لفالنسيا يف الدقيقة 5.
وبه�ذا االنتص�ار رفع برش�لونة رصي�ده إىل 15 نقطة يف 
املركز الس�ابع بج�دول ترتيب ال�دوري اإلس�باني، بينما 

تجمد رصيد فالنسيا عند 12 نقطة يف املركز التاسع.
ويستعد برش�لونة ملواجهة دينامو كييف، األربعاء املقبل، 
ع�ىل ملعب »كامب ن�و«، ضمن منافس�ات الجولة الثالثة 

من دور املجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ويحتل البارسا املركز األخر يف مجموعته بدوري األبطال، 

حيث لم يحصد أي نقطة حتى اآلن.

نجم بايرن ميونخ يدخل السجن خالل 10 أيام
              المستقبل العراقي/ متابعة

أصبح أمام الفرنيس لوكاس هرنانديز، العب 
باي�رن ميونخ، مهلة حتى 28 أكتوبر/ترشين 
أول الج�اري، لدخ�ول س�جن إس�باني بعدما 
حص�ل الي�وم اإلثن�ن ع�ىل األوراق الخاص�ة 

بدخول�ه الس�جن لتورط�ه بش�كل متكرر يف 
الذكوري.وذك�رت  بالعن�ف  تتعل�ق  جرائ�م 
محكمة العدل العليا يف مدريد، أن العب أتلتيكو 
مدري�د الس�ابق مُث�ل طواعي�ة صب�اح اليوم 
أمام املحكم�ة الجنائية رق�م ٣2 يف العاصمة 
ف�رتة  تنته�ي  الطريق�ة،  اإلس�بانية.وبهذه 

العرشة أيام لدخول هرنانديز إىل الس�جن 
يف 28 أكتوبر/ترشين أول يف تمام الس�اعة 
٠٠:٠٠.وُحكم عىل لوكاس هرنانديز، العب 
أتلتيكو مدريد س�ابقا، بالس�جن ملدة س�تة 

أش�هر لخرقه أم�ر ع�دم التع�رض لرفيقته 
العاطفية.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

نوايا نيامر تثري الشكوك يف باريس
            المستقبل العراقي/ متابعة

أث�ار نيمار دا س�يلفا، نجم باريس س�ان جرمان، 
الش�كوك ل�دى مس�ؤويل نادي�ه بس�بب ترصيحاته 
األخرة.وذك�رت ش�بكة »UOL«، أن ليون�اردو املدير 
الري�ايض لباري�س، تواصل مع نيم�ار، ملعرفة رغبات 
الاعب فيما يتعلق بمس�تقبله بعد ترصيحه بأن كأس 
العالم 2٠22، ستكون األخرة له مع السامبا.وأوضحت 
أن الفيلم الوثائقي الذي أنتجته شبكة DAZN لنيمار، تم 
تصويره قبل ش�هر من تمديد الاعب الربازييل لتعاقده 

مع باريس.إال أن املقرب�ن من نيمار، أكدوا أن ترصيحات 
الاع�ب خرج�ت ع�ن س�ياقها، حي�ث تمح�ور املوضوع 
الرئييس للفيلم التس�جييل حول واحدة من أس�وأ ذكريات 
مس�رته، بإصابت�ه يف الظهر خال مواجه�ة كولومبيا يف 
دور الثماني�ة ملوندي�ال 2٠14.وتس�ببت ه�ذه اإلصابة يف 
غي�اب نيمار عن مب�اراة الدور قبل النهائي، التي ش�هدت 
س�قوط الس�امبا 1-7 أم�ام أملانيا.يذك�ر أن نيم�ار )29 
عاًما( ق�ام بتمديد عقده مع النادي البارييس حتى صيف 
2٠25، علًم�ا بأنه انضم للفريق يف صيف 2٠17 قادًما من 

برشلونة، يف صفقة هي األغىل يف تاريخ كرة القدم.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

يف احلديقة العامةالشعوب تتحّمل املسؤولية أيضًا

بسمة النسوررشا عمران

تتحّمل األنظمة السياسية التي حكمت بالدنا العربية يف العقود املاضية 
املس�ؤولية األوىل عم�ا وصلت إليه ح�ال املجتمعات العربي�ة من تخلّف 
وجه�ل وأمية وتط�رّف وعنف وتعّصب ديني ومذهب�ي وقومي، تتحّمل 
تلك األنظمة مس�ؤولية كل األمراض املجتمعية التي تجعل من أي حراٍك 
تغي�ريٍّ عم�ال بالغ الصعوبة، ش�اّقا وكلفته عالية ج�دا، ليس فقط يف 
األرواح، وإنم�ا يف حالة الش�لل التي س�وف تصيب املجتمع�ات، نتيجة 
يأس الس�اعني إىل التغير والراغبني فيه، ذاك أن مقاومة التغير ال تأتي 
فقط من األنظمة وأتباعها وحلفائها، وإنما تأتي أيضا من املؤّسس�ات 
املجتمعي�ة املرتبطة بها، والتي تدرك جيدا أن أي تغيٍر س�يايسٍّ س�وف 
يحصل س�يكون عىل حس�اب تس�لّطها وهيمنتها عىل املجتم�ع، إذ إن 
ارتباطها الوثيق باألنظم�ة يجعل من مصرهما واحدا لدى أية محاولة 
للتغير، وهذا ما يجعلها تخرج كل وسائلها الصاّدة واملقاومة واملضاّدة 
للحراك املجتمع�ي التغيري، وتطلقها عىل عنانها، لتبدو، حتى الثورات 
الكب�رة، والتي دفع�ت أثمانها بال�دم واألرواح، مس�تحيلة اإلنجاز، أو 
أنها تهدف إىل إش�اعة حالة من الديس�توبيا والفوىض العظيمة يف وعي 
كثرين م�ن أفراد هذه املجتمع�ات، وال يس�تطيعون إدراك أن التغير، 
إن حصل وأنجز، س�وف تكون نتائج�ه لصالحهم أوال، إذ إن الدأب الذي 
اش�تغلت به املؤسسات املجتمعية مع األنظمة الحاكمة عقودا استطاع 
أن يضع العقل العربي الجمعي يف قماقم تحتاج عقودا مشابهة، وجهدا 
خارقا لفّكها وتحرير العق�ل املعتقل داخلها. أدركت األنظمة الحاكمة، 
منذ ثمانينيات القرن املايض، أن ال يشء يمكنه مس�اعدتها عىل التسلّط 
واالس�تيالء األبدي عىل الحكم أكثر من جعل شعوبها غارقًة يف تفاصيل 
غيبية، تلهيها عن التفكر بشؤون السياسة واملجتمع، فجّندت لهذا كل 
طاقاتها اإلعالمية واملالية، اس�تخدمت كل التقنيات الحديثة ذلك الوقت 
لتكري�س التفاه�ة املجتمعية، ف�ال عجب إن كنت تجد لدى مش�اهدتك 
الفضائي�ات، الت�ي تبّث ع�ر األقم�ار الصناعية، محّطة للف�ن الهابط 
والتاف�ه )كان وقتها بداية ظهور الفيديو كليب، حيث كان الهدف جذب 
املش�اهد إىل ما يظهر من جسد املغنية ذات املوهبة املعدومة أو املؤّديات 
يف الفيديو كليب(. وتليها محطة دينية ترّوج أفكارا غيبية، وتشتغل عىل 
بّث الكراهية بكل أش�كالها، وُتشغل متابعيها بشؤوٍن ليست من جوهر 
الدين، وتركت ملجموعة من املش�عوذين والدّجال�ني، يظهرون ليل نهار 
عىل الفضائيات، أن يتدّخلوا حتى يف تفاصيل الحياة الزوجية واملعيش�ة 
يف داخ�ل البيوت، باس�م الحرص عىل الدي�ن وقيم املجتم�ع. وكان هذا 
كله يتم تحت اس�م »الصحوة اإلس�المية« التي غ�ّرت وجه املجتمعات 
العربي�ة، وكان الدين ركنا رئيس�يا فيها، ولكن بوصف�ه عبادة وعالقة 
خاصة مع الله، ال بوصف الحياة جزءا منه، وال بوصفه املس�رّ لشؤون 

الناس وحياتها وتفاصيل يومياتها. 

ام�رأة خمس�ينية تجلس عىل املقعد الخش�بي املقاب�ل، تبدو غائب�ًة عن كل ما 
حوله�ا. ل�م تتنب�ه، يف الب�دء، إىل الصديقت�ني الفضوليت�ني اللت�ني تقاربانها يف 
العم�ر، املنهمكت�ني يف مراقبته�ا، وقد انخرطت�ا، قبل دقائق، يف جلس�ة نميمة 
متع�ّددة االتجاهات، طاولت كثرين من معارفهما، فيما تلتهمان بذور البطيخ 
وتقهقهان بني حني وآخر. لم يس�لم منهما أحد من زمالء العمل أو األصدقاء أو 
الجران، حتى بّقال الحّي الطيب املس�كني نال نصيبه من لسانيهما السليطني، 
إىل أن أحّس�تا بالتعب، فالذتا بالصمت قليالً، بهدف التقاط األنفاس الس�تكمال 
تس�ليتهما. كان ذل�ك قب�ل أن تلتفتا إىل امل�رأة الوحيدة التي ب�دت لهما حزينة. 
همس�ت األوىل: مس�كينة، ال بد أن حياتها حافلة باملآيس، وإال فما الذي يدفعها 
إىل الجل�وس وحيدًة يف حديقة عام�ة بدون صديقٍة أو أبناء أو أحفاد يؤنس�ون 
وحدته�ا. لعله�ا أرملة فق�دت زوجها أخراً، وه�ا هي تس�تعيد ذكرياتها معه، 
تتذّك�ر لقاءهما األول، حني وقعا يف الغرام من النظرة األوىل، وحني كتب لها عىل 
ورقة معطرة أول رسالة حبٍّ جعلت قلبها يخفق فرحاً، وكيف طارت إىل لقائه، 
منتش�يًة بالحب الذي ط�رق قلبها للمرة األوىل، وخجله�ا وتلعثمها حني أحرض 
أم�ه إىل بيت أهلها، فتعالت أصوات الزغاريد حني وافق والدها عىل الحبيب الذي 
أصبح زوجها. مؤّكد أنها تس�تحرض حفل زفافه�ا الذي أثار غرة صبايا الحّي، 
حني بدت يف أجمل حاالتها عروس�ًا س�عيدة، تتأهب لحياٍة حلوٍة حافلٍة بالحب 
والف�رح م�ع رشيٍك اخت�اره قلبها. لعلها أنجب�ت له ولداً وبنتاً، ك�را وتعلما يف 
أحس�ن الجامع�ات. الولد الذي ال يقل وس�امًة عن أبيه حص�ل عىل فرصة عمل 
يف دبي براتب كبر مع بدل إقامة وس�يارة، وهو يفّك�ر يف التقدم لخطبة زميلة 
دراسٍة ربطته به قصة حبٍّ جميلة، لكنه قّرر تأجيل الخطبة بسبب وفاة والده، 
إذ ليس من الالئق أن يقيم حفل زفاف قبل مرور عام عىل الوفاة. تزّوجت البنت 
بعد تخرّجها من الجامعة، وهاجرت مع عريس�ها إىل كندا، وهي تشعر بالحنني 
إىل عّمان. زارتها األم حني حان موعد والدتها. لم يكن الحصول عىل تأشرة أمراً 
يسراً، تعني عليها تقديم وثائق كثرة. وعىل الرغم من انبهارها بجمال الطبيعة 
هن�اك، ل�م تحتمل البق�اء طويالً بس�بب برودة الطق�س. رّدت الثاني�ة بلهجة 
متعاطف�ة: ربما كان�ت مطلّقة تخىّل عنه�ا زوجها من أجل امرأة أصغر س�ناً، 
بعد أن س�لبها تحويش�ة عمرها، ولم يعرتف أمام القايض يف املحكمة الرشعية 
بأنها س�اهمت يف رشاء بيت الزوجية من مراثها، وأنه�ا كانت تدفع كل راتبها 
يف مصاريف البيت. لكن املحكمة ال تعرتف إال باألوراق الرس�مية، لذلك »خرجت 
من املولد بال حّمص«. حتى األوالد، اتضح أنهم أوغاد، مثل أبيهم الذي تمّكن من 
رش�وتهم، كي يش�هدوا عىل أن التقصر كان من والدتهم. صمتت الصديقتان، 
وأخذت�ا ترقب�ان املرأة وهي تخرج قلماً وقصاص�ة ورق، وتنهمك يف كتابة يشء 
م�ا. قال�ت األوىل بلهج�ة واثقة: املس�كينة تكتب كلم�ة رثاء مؤّثرة تع�ّدد فيها 
مناق�ب زوجها الراحل، وتعر عن م�دى حزنها لفراقه... رّدت الثانية: بل تكتب 
رسالة عتاب طويلة إىل أوالدها العاقني الذين تنّكروا لها، وتخلّوا عنها يف خريف 
عمره�ا. انتهت امل�رأة التي تجلس وحيدة م�ن كتابة قائم�ة احتياجات البيت: 
لحوم، خرضوات، فواكه، أرز، س�ّكر، برغل، عدس، ش�اي، قهوة، مواد تنظيف. 
راجع�ت القائمة بدق�ة، قبل أن يطّل زوجها مبتس�ماً. كان ق�د أنهى صالته يف 
املس�جد القريب، فيما انتظرته يف الحديقة. اعتذر لها عن التأخر، شبكت يدها 

يف ذراعه، ومضيا يف سبيلهما، وهو يستمع إليها ترُسد عليه ضاحكًة .

خمتصون باألمن السيرباين يعرضون عىل املفوضية إجراءات تقنية 
إلثبات نزاهة النتائج أو اخرتاقها

نقيب الصحفيني العراقيني يتسلم نسخة من تقرير بعثة االحتاد األوريب 
ملراقبة االنتخابات يف العراق 

ناش�طون واعالمي�ون م�ن   ع�رض 
املختص�ني باألم�ن الس�يراني، ع�ىل 
مفوضية االنتخابات إج�راءات تقنية 
نزاه�ة  إثب�ات  خالله�ا  م�ن  يمك�ن 
وش�فافية نتائج االنتخابات الرملانية 

من عدمها.
وطال�ب املختص�ون يف بي�ان رئي�س 
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
:«بعدد م�ن االجراءات التقنية العلمية 
التي س�توضح كث�ر من االش�كاالت 
بخص�وص االنتخابات، منها، س�جل 
}الخ�وادم{  الس�رفرات  ح�ركات 
م�ن  وبي�ان   }logbook{ االنتخابي�ة 

 ip{ أدخ�ل املعلومات اىل الس�رفرات، ومن أي
address{، ومن أي دولة، ووقت وتاريخ إدخال 

البيانات ووقت إغالق تلك السرفرات«.
وش�فافية  نزاه�ة  »لبي�ان  طلبه�م  وع�زوا 
املفوضية وإزالة الغموض واللغط حول اخرتاق 

السرفرات والتالعب بنتائج االنتخابات«.
وأك�د املختصون ان�ه يف »حالة رفض وتجاهل 

هذا املطلب الرشعي س�يتم إثب�ات التالعب يف 
النتائج وتعت�ر اإلنتخاب�ات مخرتقة من قبل 
جه�ات داخلي�ة ودولي�ة وبتواط�ئ م�ن قبل 

املفوضية«.
وكان خ�ر تقن�ي كش�ف ع�ن أم�ر مث�ر يف 
حرك�ة نظ�ام الخ�وادم الحاس�وبية للبيانات 
بنتائ�ج  الخاص�ة  االنتخابي�ة  }الس�رفرات{ 
االنتخابات الرملانية. وقال املهندس االلكرتوني 

وعضو منظم�ة العفو الدولية املغرتب 
يف هولن�دا الخبر رائ�د الصلحاوي، يف 
تغريدة يف تويرت قبل يومني:«املعرتضون 
عىل نتائج االنتخابات، عليهم املطالبة 
االنتخابية  السرفرات  بسجل حركات 
}Logbook{ ال�ذي يظهر فيه من دخل 
معلوم�ات ع�ىل الس�رفرات ومن أي 
}Ip Address{ وم�ن أي دول�ة ووقت 

وتاريخ تم ذلك«.
وأضاف متحدياً :«إذا وفرت وس�محت 
مفوضية }االنتخابات{ للمختصني ان 
يطلعوا عىل هذه املعلومات فهي فعالً 

نزيهة ومستقلة«.
وكان رئيس مجلس املفوضني أعلن يف س�اعة 
متأخ�رة أول أمس الس�بت االنتهاء من عملية 
تدقي�ق نتائ�ج االنتخاب�ات« مبين�ا ان »هذه 

النتائج تعد أولية ويمكن الطعن بها«.
وأشار اىل ان املفوضية »ملتزمة بأن نقف عىل 
مس�افة واحدة من جميع املرشحني« مبينا ان 

»هناك 3681 محطة تم عدها يدوياً«.

تسلم نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد 
الالمي نس�خة من تقرير بعثة االتحاد 
األورب�ي ملراقبة االنتخاب�ات الرملانية 
الت�ي ج�رت يف الع�راق يف الع�ارش من 
الش�هر الجاري وذلك خالل اس�تقبال  
نقيب الصحفيني للمس�ؤول اإلعالمي 

لبعثة االتحاد األوربي االن شابو .
وأك�د الالم�ي خ�الل اللق�اء أن نقابة 
الصحفي�ني العراقيني لعبت دورا بارزا 
يف تسهيل عمل اإلعالميني والصحفيني 
ي�وم االقرتاع حي�ث تواجدت وس�ائل 
اإلع�الم يف العدي�د من مراك�ز االقرتاع 

لتغطية سر االنتخابات الرملانية .
مشرا اىل  التنس�يق العايل بني النقابة 
واملفوضية العليا املستقلة لالنتخابات 
األم�ر الذي أدى إىل انس�يابية التغطية 

اإلعالمية .
م�ن جانب�ه أش�اد املس�ؤول اإلعالم�ي لبعثة 
االتح�اد األوربي بالدور الب�ارز والجهد املتميز 
التغطي�ة  يف  العراقي�ني  الصحفي�ني  لنقاب�ة 

اإلعالمية وتس�هيل عمل الصحفيني والكوادر 
اإلعالمية يف يوم االقرتاع .

االتح�اد  لبعث�ة  اإلعالم�ي  املس�ؤول  وكان 
األوربي ق�د زار نقاب�ة الصحفي�ني العراقيني 

قبيل االنتخابات واطل�ع عىل إجراءات النقابة 
والتهيئ�ة وحم�الت التوعي�ة الت�ي قامت بها 
النقابة وفروعها يف املحافظات لحث املواطنني 

عىل املشاركة الفعالة يف االنتخابات.

ألزر عن�ر غذائ�ي حارض يف معظم موائدنا، بس�بب فوائ�ده الكثرة، وأن 
الفوائد تمتد إىل مائه، رغم أن رشبه ليس واسع االنتشار.

ومن األس�باب التي تجعل األرز شائعا هو س�هولة تحضره الذي ال يتطلب 
س�وى القليل من املاء من التوابل، لكن كثرين ال يعلمون أن املاء املس�تخدم 

يف طهي األرز ونقعه مفيد للصحة، ومن هذه الفوائد:
يس�اعد يف عملية الهضم: إن ماء األرز وس�يلة ممت�ازة للحفاظ عىل حركة 
الجه�از الهضمي، كما أنها تخفف من اإلمس�اك، ويف حال تناول الش�خص 
وجب�ات غني�ة باأللياف مع م�اء األرز، س�ينعكس ذلك إيجابي�ا عىل صحة 

الجهاز الهضمي.
تحس�ني صحة الش�عر: يمكن ملاء األرز أن يساعد ش�عرك بطرق عدة، إذ تم 
اس�تخدامه كشامبو وبلسم لس�نوات، مع اختالف بس�يط هو أن ماء األرز 
منتج ال يحتوى عىل أي مواد كيميائية. وتفيد دراسات بأن ماء األرز يحتوي 
ع�ىل مادة اإلينوزيتول، وه�ي مادة مغذية تغزز مرونة الش�عر وتحميه من 
التلف.يمن�ع الجفاف: إنه محلول طبيعي فّعال ملعالجة الجفاف يف الجس�م 
ع�ن طريق الفم، ويمكن اس�تخدامه عن�د اإلصابة بأي ع�دوى، ألنه يعالج 
الجفاف املرافق بالسوائل التي تمنح الطاقة. وما عليك سوى صب ماء األرز 

يف كوب كبر واالستفادة من العنارص الغذائية املوجودة فيه.

تعرف عىل الفوائد السحرية ملاء االرز

أظه�رت التجارب الرسيري�ة التي أجريت عىل لق�اح »فالنيفا« الذي تصنعه 
رشكة فرنس�ية اس�تجابة مناعية أكر مع آثار جاذبية أق�ل بكثر، مقارنة 

بقاح أكسفور- أسرتازينيكا الريطاني.
وج�اءت هذه النتائج بعد ش�هر واحد فقد عىل فس�خ الحكومة الريطانية 
اتفاق�ا مع الرشكة الفرنس�ية بقيم�ة 1.4 مليار يورور، بحس�ب ما أوردت 

صحيفة »فايننشال تايمز« الريطانية
ويق�ول أس�تاذ طب األطف�ال يف جامعة بريس�تول الريطاني�ة، آدم فني إن 

االستجابة املناعية التي أحدثها اللقاح مثرة لإلعجاب ومشجعة للغاية.
وأضاف أن اللقاح الفرنيس الواعد يس�ر عىل الطريق الصحيح، حتى يصبح 

له دور بارز يف التغلب عىل الوباء.
وكانت أسهم رشكة األدوية الفرنسية تراجعت 42 باملئة يف سبتمر املايض، 
بعدم�ا أعلنت لندن فس�خ اتفاق مع الرشكة ل�رشاء 100 مليون جرعة من 

لقاح »فالنيفا«.

»فالنيفا«لقاح جديد يدخل معركة كوونا 
بـمناعة أقوى

حادثة غري مسبوقة تثري ضجة يف مرص
 تفح�ص األجه�زة األمني�ة يف م�ر وجه�ات 
التحقي�ق واقع�ة اته�ام زوجة لزوجه�ا يف بث 
مبارش تعذيبها ومحاولة إجبارها عىل مضاجعة 
الس�يدة  ادعائها.واس�تغاثت  حس�ب  كل�ب، 
باألجهزة األمنية وجهات التحقيق خالل مقطع 
مص�ور وطالبت باس�رتداد أوالدها من زوجها.

وأث�ارت واقعة تعذي�ب زوجة عىل ي�د زوجها، 
بمنطقة كرداسة، باستخدام كلب، الرأي العام، 
واس�تياء معظم متابعي موق�ع »القاهرة 24« 
يف م�ر، بعد رصد املوق�ع للواقعة والتفاصيل 
الت�ي جرت عىل لس�ان الس�يدة الضحية والتي 
روت خ�الل فيديو ب�ث مب�ارش تفاصيل تعدي 
ال�زوج عليه�ا طيل�ة 20 يوما باس�تخدام آالت 
حادة وجنزير.وأطلق عليها الزوج كلبا، وطلب 
منه�ا مضاجعته كمحاولة من الزوج للتفنن يف 

التعذي�ب، األمر الذي أعاد لألذه�ان عدة وقائع 
كان بطله�ا كل�ب م�ن ه�ذه الوقائ�ع،  كل�ب 
الدكت�ور واملم�رض، وكل�ب الرح�اب والطفل، 
وكلب الساحل الشمايل ومرسيليا، وكلب إمبابة 
الرشس وطالب الهندس�ة، والتنم�ر عىل معاق 
بكلب رشس، فضال عن واقعة التعدي عىل كلب 

ورضبه وهو مربوط يف دمياط.وتفنن الزوج يف 
تعذيب زوجته واالعتداء عليها بس�بب تعاطيه 
املخدرات، حس�ب وصفه�ا، حيث يقوم زوجها 
بحبسها داخل شقتها وغلق األبواب والشبابيك 
وسط غرفة مغلقة ومظلمة ال يدخل الضوء إال 
من شعاع صغر يتسلل عر سياج حديدي عىل 
نافذة صغرة أعىل جدار الغرفة، حتى ال تتمكن 
من االس�تغاثة وال يس�مع رصاخه�ا أحد أثناء 
رضبها من قب�ل زوجها.وتابعت املجني عليها 
أنه�ا تعرضت لتعذيب وحيش من زوجها، حيث 
اعتدى عليها بالرضب املرح، يف أماكن متفرقة 
من جسدها، وقام بشد شعرها واقتالعه يف يده، 
كما تعدى باألسلحة البيضاء، وتبول عليها، إىل 
أن انته�ت حفالت التعذيب بع�د أن تمكنت من 

الهروب من منزل والدته بعد 20 يوما.

 يجمع فيسبوك الكثر من املعلومات عن مستخدميه 
بغض النظر عن منصة الهاتف التي يستخدمونها.

ودفع هذا آبل إىل استخدام الكثر من األدوات الجديدة 
للتحكم يف خصوصية املس�تخدمني ومنع الرشكات 
من تتبعهم. وتس�تطيع عندما يس�ألك فيسبوك عن 
تتب�ع معلومات�ك وجمعه�ا أن تمنعه م�ن الوصول 
إىل املعلوم�ات تماًما. وذلك ما جعل رشكة فيس�بوك 

تتحدث كثرًا عن سياس�ات آبل وكي�ف أثرت عليها 
مادًيا، ولكن لم تتأثر آبل كثرًا بهذه االدعاءات.

عندم�ا تلتق�ط صورة م�ن كامرا آيف�ون، فإن آبل 
تق�وم بتخزين بيانات الصور الخاصة بك، وتش�مل 
ه�ذه البيان�ات معلومات عن املوقع ال�ذي التقطت 

فيه الصورة ونوع الكامرا والتوقيت يف اليوم.
وإذا قم�ت برف�ع الص�ورة إىل خ�وادم فيس�بوك أو 

إنستاغرام، فإن املنصات تقوم بحذف هذه البيانات 
حت�ى تزيد من أمنك. وذلك ألنه�ا إن تركت البيانات، 
فإن أي ش�خص يستطيع الوصول إىل هذه البيانات 
ومعرف�ة مكانك بس�هولة كبرة. ولك�ن ال تتخلص 
فيس�بوك من هذه البيانات تماًم�ا، حيث تقوم هي 
فق�ط بحذفها من صورتك وتخزينه�ا يف مكان آخر 

لتستخدمها يف توجيه اإلعالنات املخصصة لك.

منع فيسبوك من تتبع بيانات صور آيفون

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


