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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أك�د رئيس مجلس املفوضني  جليل خلف، أمس 
األربعاء، اس�تالم نح�و 1400 طع�ن، مبيناً أنه 
سيتم البدء بالنظر يف تلك الطعون وفق القانون.  
وذكر خلف يف بيان تلقى »ناس« نسخة منه )20 
ترشي�ن األول 2021(، انه »بعد إعالن مفوضية 
االنتخابات بتاري�خ 1٦ ترشين األول 2021 عن 
اكتمال احتس�اب نتائج االقرتاع الع�ام وانتهاء 
م�دة الطعون به�ذه النتائ�ج ي�وم 1٩ ترشين 
األول، بدأن�ا منذ صباح الي�وم 20 ترشين األول 
مرحل�ة مهمة يف العملية االنتخابية وهي النظر 
يف الطع�ون بعد انتهاء املدة القانونية لتقديمها، 
باس�تالمها  اإلرساع  بتس�هيل  وجهن�ا  والت�ي 
وتسجيلها وس�محنا بأن تقدم الوثائق الثبوتية 
الحق�ا وملده ثالث�ة أي�ام، إيمانا من�ا برضورة 
استقبال جميع الطعون ولتسهيل ممارسة حق 
الطعن من قبل املرش�حني املعرتضني«.  وأضاف 
أنه »وخالل هذه الفرتة تس�لمنا الطعون البالغ 
عددها م�ا يقارب م�ن 1400 طعن، وس�تقوم 
املقدم�ة م�ن  الطع�ون  بالنظ�ر يف  املفوضي�ة 
املعرتضني عىل النتائج وفق القانون، وس�ينظر 
املجلس يف األدلة املرفقة وإذا ثبت صحة الطعون 
باألدل�ة، س�نقوم بفتح املحط�ات املطعون بها 
ووفق�ا للمادة ٣٨ )أوالً( م�ن قانون االنتخابات 
رقم )٩( لس�نة 2020، وس�يتم فرز أصوات تلك 
املحطات وعدها يدويا بحضور ممثيل املرشحني 
املتنافس�ني، وع�ىل ض�وء ذل�ك س�يصدر ق�رار 
أويل قابل للطع�ن أم�����ام الهيئ�ة القضائية 

لالنتخابات يف مجلس القضاء األعىل.
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       بغداد / المستقبل العراقي

نق�ل موق�ع »واال« الع�ري، أم�س األربعاء، ع�ن مصادر 
عربي�ة وأمريكي�ة مطلعة أن إدارة الرئي�س األمريكي جو 
بايدن ناقشت مع السعودية إمكانية تطبيع العالقات مع 

إرسائيل واالنضمام إىل »االتفاقيات االبراهيمية«.
وأف�اد »واال« ب�أن »مستش�ار األم�ن القوم�ي يف البي�ت 
األبي�ض، جيك س�اليفان، طرح املوضوع خ�الل اجتماعه 
م�ع ويل العهد الس�عودي، محمد بن س�لمان يف 27 أيلول، 

خ�الل زيارته إىل اململكة«. وبحس�ب املصادر، فإنه »خالل 
املحادثة مع س�اليفان، بن سلمان لم يرفض حتى النهاية 

اإلمكانية لدفع تطبيع العالقات مع إرسائيل«.
وأش�ارت املصادر إىل أن »الس�عوديني ش�ددوا عىل أنه مع 
ذلك، فإن عملية من هذا القبيل تس�تغرق وقتا، وحتى إنه 
أعطى لس�اليفان الخط�وات املطلوب تنفيذه�ا قبل ذلك، 
وأن عددا من هذه الخطوات يتعلق بتحسني العالقات بني 
الواليات املتح�دة واململكة«، يف حني رف�ض البيت األبيض 

التعقيب عىل التقرير.

      بغداد / المستقبل العراقي

أكدت الحكوم�ة، أمس األربع�اء، التزامها 
بحماي�ة بعث�ة يونام�ي وتح�دد ضواب�ط 
االع�رتاض ع�ىل نتائ�ج االنتخاب�ات، فيما 
دع�ت املتظاهرين إىل التع�اون مع القوات 
األمني�ة للقي�ام بمهامها.    وق�ال املكتب 
اإلعالم�ي لرئيس مجلس ال�وزراء يف بيان، 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »رئي�س مجلس ال�وزراء القائ�د العام 
للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس 
اجتماعاً للمجلس الوزاري لألمن الوطني«، 
الفتاً إىل أنه »جرت خالل االجتماع مناقشة 

الب�الد، واإلج�راءات  األوض�اع األمني�ة يف 
املتخ�ذة للحف�اظ ع�ىل أرواح املواطن�ني، 
وأك�د  والخاص�ة«.   العام�ة  واملمتل�كات 
الكاظمي، وفقا للبي�ان، »أهمية أن تكون 
الهوية الوطنية هي السائدة، واالبتعاد عن 
كل ما يبّث الفرقة بني أبناء شعبنا الواحد«.  
وقال خ�الل االجتم�اع، إن »الحكومة أدت 
دوراً كب�راً إلج�راء االنتخاب�ات، ونجحت 
األجهزة األمنية بتأم�ني املراكز االنتخابية 
ب�دور  مش�يداً  والناخب�ني«،  واملرش�حني 
األجه�زة األمني�ة بصنوفه�ا كاف�ة، حيث 
ج�رت االنتخاب�ات وألول م�رة م�ن دون 
حظ�ر للتج�وال، وم�ن دون مفخخات أو 

اغتياالت وأعمال إرهابية«.  وأكد االجتماع 
أن »التظاهر الس�لمي حق دستوري، ومن 
واجب قواتنا األمنية تأمني حق التعبر عن 
الرأي، عىل أال يتضمن التجاوز عىل القانون 
والنظام أو التضييق عىل املواطنني، وقطع 
الط�رق وتعطيل الحياة العامة، أو االعتداء 
عىل األمالك العامة والخاصة، أو اإلس�اءة 
إىل هيبة الدولة«، مشدداً عىل أن »االعرتاض 
عىل نتائج االنتخابات يجب أن يكون ضمن 
اإلج�راءات القانوني�ة املعمول به�ا، وهو 
املسار القانوني الطبيعي والسليم«.  ودعا 
االجتماع املواطنني املتظاهرين إىل »التعاون 
م�ع الق�وات األمني�ة؛ م�ن أج�ل القي�ام 

بمهامها يف حفظ األم�ن«، وأكد توجيهات 
القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة للق�وات 
األمني�ة ب�� »أهمي�ة التح�يل باالنضب�اط 
العايل، والحفاظ عىل سر الحياة العامة«، 
مؤكدا »التزام الحكوم�ة العراقية بحماية 
بعثة األم�م املتح�دة يف الع�راق، والبعثات 
الدبلوماس�ية األخرى العاملة يف البالد من 
أي تهدي�د ودعمه�ا للقي�ام بمهامه�ا، يف 
نط�اق التزام الع�راق بالقوان�ني واألعراف 
الدولية«، مج�دداً »موقف العراق الثابت يف 
رفض�ه أن يكون منطلق�اً لالعتداء عىل أي 

دولة أخرى«.  
التفاصيل ص2
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امانة جملس الوزراء تصدر توجيها ملنح ذوي ضحايا مركز النقاء يف النارصية حقوقًا تقاعدية
     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه االمني العام ملجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، أمس األربعاء، بإعداد القوائم الخاصة بضحايا 
مرك�ز النقاء لغ�رض احالتها إىل الهيئة الوطني�ة للتقاعد ملنح ذويهم حق�وق التقاعدية. وذكرت 
االمان�ة العام�ة يف بيان ان الغزي اس�تقبل، ممثلني عن ذوي ش�هداء مركز النق�اء للعزل الصحي 
يف مدين�ة النارصي�ة، لبحث إجراءات الجه�ات القطاعية ذات العالقة، بش�أن تطبيق قرار مجلس 
ال�وزراء )240 لس�نة 2021(«. ووج�ه الغزي وزارة الصح�ة والدائرة القانوني�ة يف االمانة العامة 
ملجل�س ال�وزراء، بإعداد القوائم الخاص�ة بالضحايا، لغرض إحالتها إىل الهيئ�ة الوطنية للتقاعد، 
لغ�رض املب�ارشة الفورية بإجراءات من�ح ذوي الضحايا الحقوق التقاعدية، أس�وة باملتوفني من 
منتسبي وزارة الصحة من ذوي املهن الطبية والصحية واالدارية«. وعن اجراءات شمول الضحايا 
بقانون مؤسس�ة الش�هداء، كلف االمني العام ملجلس الوزراء، الدائرة القانونية يف االمانة العامة ، 
باعداد املس�ودة الخاصة لعرضها يف جلس�ة مجلس الوزراء، للتصويت عليها واحالتها اىل مجلس 

النواب، كي يتم شمولهم بمرشوع القانون الخاص بشهداء مستشفى ابن الخطيب.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أكد رئيس مجلس املفوضني  جليل خلف، 
أمس األربعاء، اس�تالم نحو 1400 طعن، 
مبين�اً أن�ه س�يتم الب�دء بالنظ�ر يف تلك 

الطعون وفق القانون.  
وذكر خلف يف بيان تلقى »ناس« نس�خة 
منه )20 ترشي�ن األول 2021(، انه »بعد 
إع�الن مفوضية االنتخاب�ات بتاريخ 1٦ 
ترشين األول 2021 عن اكتمال احتساب 
نتائج االقرتاع العام وانتهاء مدة الطعون 
بهذه النتائج يوم 1٩ ترشين األول، بدأنا 
منذ صباح اليوم 20 ترشين األول مرحلة 
مهمة يف العملي�ة االنتخابية وهي النظر 
يف الطع�ون بع�د انته�اء امل�دة القانونية 
لتقديمها، والتي وجهنا بتسهيل اإلرساع 
باستالمها وتسجيلها وسمحنا بأن تقدم 
الوثائق الثبوتية الحق�ا وملده ثالثة أيام، 
إيمان�ا من�ا ب�رورة اس�تقبال جمي�ع 
الطعون ولتس�هيل ممارسة حق الطعن 

من قبل املرشحني املعرتضني«.  
وأضاف أنه »وخالل هذه الفرتة تسلمنا الطعون البالغ 
عددها ما يقارب من 1400 طعن، وس�تقوم املفوضية 
بالنظ�ر يف الطعون املقدمة م�ن املعرتضني عىل النتائج 
وفق القانون، وس�ينظر املجلس يف األدل�ة املرفقة وإذا 
ثبت صح�ة الطعون باألدلة، س�نقوم بفت�ح املحطات 
املطع�ون به�ا ووفق�ا للم�ادة ٣٨ )أوالً( م�ن قان�ون 
االنتخابات رقم )٩( لس�نة 2020، وسيتم فرز أصوات 
تلك املحط�ات وعدها يدويا بحضور ممثيل املرش�حني 
املتنافس�ني، وع�ىل ضوء ذلك س�يصدر ق�رار أويل قابل 
للطع�ن أم������ام الهيئ�ة القضائي�ة لالنتخاب�ات يف 
مجل�س القضاء األع�ىل، وستس�تمر املفوض����ية يف 
تدقي�ق الطعون باآللية نفس�ها واإلج����راءات خالل 

األي�ام املقب��لة لحني االنت��هاء منها جم����يعا«.  

كم�ا أعل�ن البي�ان ع�ن »انته�اء عملية 
تطابق البصمات للمصوتني يف التصويت 
الخاص والعام وبأقل من املدة القانونية 
ال�واردة يف امل�ادة )٣٩( خامس�ا ج م�ن 
قان�ون االنتخاب�ات، وس�يحال املخالف 
إىل املحاك�م املختص�ة وفق�ًا لالج�راءات 

القانونية«.  
وأك�د، أن »مفوضي�ة االنتخاب�ات تقف 
ع�ىل مس�افة واحدة م�ن الجمي�ع وإن 
وج�ود القضاة يف هذه املؤسس�ة ما هو 
إال ألن تك�ون املفوضي�ة حامي�ة أمين�ة 
ألصوات الجميع، وإن مرحلة الش�كاوى 
والطع�ون ال تق�ل أهمي�ة ع�ن املراح�ل 
األخرى، وس�نقوم بالتعام�ل معها بكل 
أمانة وحرص ومهنية واستقاللية لحني 

تصديق النتائج النهائية«.  
كما قال�ت املفوضية العلي�ا لإلنتخابات 
إىل  الفائزي�ن  أس�ماء  س�رتفع  إنه�ا 
املحكمةاالتحادي�ة للمصادقة عليها بعد 

البت بالطعون.
ونقل�ت الوكال�ة الرس�مية ع�ن عض�و 
الفري�ق االعالم�ي للمفوضي�ة، عم�اد جمي�ل، قول�ه  
»مجلس املفوضني يصادق ع�ىل نتائج االنتخابات بعد 
اكمال الهيئة القضائية مراجعة نتائج الطعون س�واء 

كان بالرد او القبول«.
وأض�اف أن »الطع�ون املقدمة عىل نتائ�ج االنتخابات 
ترفع للهيئة القضائية وهي ايل تبت باملوضوع وليست 
املفوضية«، الفتا إىل أنه »بعد اكمال هذه العملية، تعلن 
املفوضية االس�ماء الفائزة بمقاعد الربملان وترفعها اىل 

املحكمة االتحادية للمصادقة عليها«.
وأك�د أن »هنال�ك صعوبة وال يمكن اع�ادة العد والفرز 
اليدوي لجميع املحط�ات يف جميع املحافظات، لكن اذا 
تم تش�خيص خل�ل بمركز اق�����رتاع او محطة فمن 

املمكن اعادة فرزها«.

أنهت املطابقة وستنظر باالعرتاض لـ »أيام عدة«.. وسرتفع أمساء الفائزين إىل احملكمة االحتادية

املفوضية تتسلم طعون االنتخابات: ننظر بـ)1400( طعنا
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت الحكوم�ة، أم�س األربع�اء، التزامها 
بحماي�ة بعث�ة يونام�ي وتح�دد ضواب�ط 
االعرتاض عىل نتائج االنتخابات، فيما دعت 
املتظاهري�ن إىل التعاون م�ع القوات األمنية 

للقيام بمهامها.    
وقال املكتب اإلعالمي لرئيس مجلس الوزراء 
يف بيان، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
منه، إن »رئيس مجلس الوزراء القائد العام 
للقوات املسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس 
اجتماع�اً للمجلس الوزاري لألمن الوطني«، 

الفتاً إىل أنه »جرت خالل االجتماع مناقش�ة 
األوضاع األمنية يف البالد، واإلجراءات املتخذة 
للحفاظ ع�ىل أرواح املواطن�ني، واملمتلكات 

العامة والخاصة«.  
»أهمي�ة  للبي�ان،  وفق�ا  الكاظم�ي،  وأك�د 
أن تك�ون الهوي�ة الوطني�ة هي الس�ائدة، 
واالبتع�اد ع�ن كل ما يبّث الفرق�ة بني أبناء 
ش�عبنا الواح�د«.  وق�ال خ�الل االجتم�اع، 
إلج�راء  كب�راً  دوراً  أدت  »الحكوم�ة  إن 
االنتخابات، ونجحت األجهزة األمنية بتأمني 
املراك�ز االنتخابية واملرش�حني والناخبني«، 
مش�يداً ب�دور األجه�زة األمني�ة بصنوفه�ا 

كافة، حيث جرت االنتخابات وألول مرة من 
دون حظ�ر للتجوال، ومن دون مفخخات أو 
اغتياالت وأعمال إرهابي�ة«.  وأكد االجتماع 
أن »التظاهر الس�لمي حق دس�توري، ومن 
واجب قواتنا األمني�ة تأمني حق التعبر عن 
ال�رأي، عىل أال يتضمن التجاوز عىل القانون 
والنظام أو التضييق ع�ىل املواطنني، وقطع 
الط�رق وتعطيل الحياة العام�ة، أو االعتداء 
ع�ىل األمالك العام�ة والخاصة، أو اإلس�اءة 
إىل هيبة الدولة«، مش�دداً عىل أن »االعرتاض 
ع�ىل نتائج االنتخابات يجب أن يكون ضمن 
اإلج�راءات القانوني�ة املعم�ول به�ا، وه�و 

املس�ار القانوني الطبيعي والسليم«.  ودعا 
االجتماع املواطنني املتظاهرين إىل »التعاون 
مع القوات األمنية؛ من أجل القيام بمهامها 
يف حفظ األمن«، وأكد توجيهات القائد العام 
للقوات املس�لحة للقوات األمنية ب� »أهمية 
التحيل باالنضباط العايل، والحفاظ عىل سر 
الحي�اة العامة«، مؤك�دا »الت�زام الحكومة 
العراقي�ة بحماي�ة بعث�ة األم�م املتح�دة يف 
األخ�رى  الدبلوماس�ية  والبعث�ات  الع�راق، 
العاملة يف البالد من أي تهديد ودعمها للقيام 
بمهامه�ا، يف نطاق التزام الع�راق بالقوانني 
واألع�راف الدولية«، مج�دداً »موقف العراق 

الثاب�ت يف رفضه أن يك�ون منطلقاً لالعتداء 
عىل أي دولة أخرى«.  

وع�رّب االجتماع عن الش�كر والتقدير إىل كل 
املراقب�ني املحليني والدوليني الذين س�اهموا 
بمراقبة عملية االقرتاع بدعوة من الحكومة 
العراقي�ة، وثّمن ال�دور اإليجابي الذي لعبته 
املنظم�ات اإلقليمية والدول����ية والس�يما 
جامع�ة ال�دول العربي�ة، ومنظم�ة املؤتمر 
اإلس�المي، وبع����ث�ة االتح�اد األوروبي، 
فض�اًل ع�ن ب������عث�ة األم�م املتح�دة يف 
العراق يف تقديم الدعم واإلس�ناد، وتنس�يق 

عمل املراقبني الدوليني.  

اجتامع أمني رفيع يشدد عىل محاية بعثة »يونامي« ويؤكد عىل االبتعاد عن التفرقة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان 
الغانم�ي، أم�س االربع�اء، عن 
آم�ر كتيب�ة يف  القب�ض  إلق�اء 
تنظيم »داعش« ومس�ؤول عن 
عدد من العملياِت اإلجرامية.    

وذك�ر الغانم�ي يف بي�ان تلقت 
نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
»نب�ارك ألبط�ال وكال�ة  من�ه، 
االست��خ�بارات والت��حقيقات 
الداخلي�ة  وزارة  يف  االتحادي�ة 
جهوده�م املتمي�زة يف مالحق�ة 

العن�ارص اإلرهابي�ة، وه�ا هم 
الي�وم يوجهون صفع�ة جديدة 
لداع�ش، بع�د أن تمكن�وا م�ن 
إلقاء القبض عىل املجرم )كريم 
عبد الله مالح( والذي كان يعمل 
بمنصب ما يس�مى آم�ر كتيبة 
يف عصاب�ات داع�ش اإلرهابي�ة 
ومسؤول عن عدد من العملياِت 

اإلجرامية«.  
وكال�ة  رج�ال  »ي�ا  واض�اف 
االس�تخبارات انتم فخر للوطن 
ومازال�ت  كان�ت  وس�واعدكم 

عنوانا للشجاعة والفداء«.  

وزير الداخلية يعلن اعتقال »مالح«:
 أحد أبرز املطلوبني للقضاء

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�دم زعيم�ا عصائ�ب أه�ل الح�ق قي�س 
الخزعيل ومنظمة بدر هادي العامري، أمس 
االربعاء، ش�كرهما اىل املحتج�ني الرافضني 
لنتائ�ج االنتخابات النيابي�ة االخرة، داعني 
اياهم لالس�تمرار وااحتفاظ بس�لمية هذه 
التظاهرات.وتش�هد بغداد بالقرب من بوابة 
املنطقة الخراء تظاهرات حاش�دة، فضالً 
ع�ن مدن يف وس�ط وجن�وب الع�راق رفضاً 
لنتائج االنتخابات.وقال الش�يخ الخزعيل يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
»أتقدم بالش�كر الجزيل والثن�اء الجميل إىل 
األحب�ة املتظاهري�ن املطالب�ني بحقوقه�م 
املرشوعة عرب التظاهر الحضاري املنضبط«، 
مبين�اً أن هذه التظاهرة »عكس�ت الصورة 
الحقيقية للمواطن العراقي األصيل املحافظ 
عىل املصالح العامة والخاصة، والذي يحرتم 

هيبة الدولة والقوات األمنية الشجاعة«.
وأض�اف »أق�دم ش�كري وامتنان�ي لقواتنا 
األمني�ة البطل�ة امللتزمة بأع�ىل معاير حب 
تجل�ت  والت�ي  املواط�ن،  وخدم�ة  الوط�ن 
بخدمته�م وتعاونه�م وحفاظه�م عىل أمن 

وس�المة إخوتهم املتظاهري�ن«، مؤكداً عىل 
»الجميع االس�تمرار يف رسم اللوحة الرائعة 
التي جس�دت الواق�ع الفعيل ألبن�اء العراق 
الرشفاء، وعدم السماح للمندسني واملخربني 

بتشويهها أبداً«.
من جانب�ه، قال العام�ري يف بيان منفصل، 
من�ه  نص�اً  وورد  املتظاهري�ن،  اىل  وجه�ه 

ل�«املس�تقبل العراق�ي«، إن�ه »مما ال ش�ك 
فيه أن املطالبة بالحقوق بالطرق الس�لمية 
والحضارية ووف�ق اإلجراءات األصولية حق 

كفله الدستور«.
وأضاف العامري، وهو زعيم تحالف الفتح، 
االخ�وة  ل�كل  والتقدي�ر  بالش�كر  »اتق�دم 
املتظاهرين لحرصهم عىل سلمية املظاهرات 

ولتعاملهم الع�ايل مع االجهزة االمنية حماة 
الوطن«، مضيفاً »أميل بهم االس�تمرار بهذا 

النهج السلمي«.
وش�دد العامري ع�ىل »إنهاء ظاه�رة حرق 
اإلطارات وقطع الط�رق بالرسعة الالزمة«، 
محذراً من أن »هذه األم�ور يجب مراعاتها 

بكل دقة وأنتم أهل لذلك«.

ودعا العامري املفوضي�ة العليا لالنتخابات 
إىل » النظر بجدية بكافة الطعون املقدمة لها 
من اج�ل طمئنة الجميع وإثب�ات حياديتها 

الكاملة«.  
ائت�الف دول�ة  القي�ادي يف  ب�دوره، اش�ار 
القان�ون محم�د الصيه�ود، اىل أن التظاهر 
السلمي حق كفله الدس�تور، خصوصا وأن 
هذه الجماهر ت�رى أن أصواتها االنتخابية 

قد رسقت وتم التالعب بها”.
وق�ال الصيه�ود، أن “مطال�ب التظاه�رات 
واضحة، فهي تريد إعادة العد والفرز بشكل 
ي�دوي يف جمي�ع املحافظات، وذل�ك نتيجة 
للتخب�ط الحاصل م�ن قبل املفوضي�ة أثناء 
إع�الن النتائ�ج”، مؤك�دا أن “االحتجاجات 
بدأت تتسع وأصبحت اعتصامات مفتوحة، 
وهدفه�ا االس�ايس س�يبقى مث�ل م�ا هو، 
واملتمثل بالبحث عن حقيقة ما جرى يف يوم 
االق�رتاع، ورس ظهور النتائ�ج املختلفة عما 

تم تسجيله يف أرشطة التصويت”.
الجماه�ر  ه�ذه  “غالبي�ة  أن  واض�اف 
تابعة ملرش�حني رسقت أصواته�م، وبالتايل 
ه�م يبحث�ون عنه�ا م�ن خ�الل التظاه�ر 

واالعتصام”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  العس�كرية،  االس�تخبارات  الق�ت 
االربع�اء، القب�ض ع�ىل ارهابي�ني اثنني يف 
كرك�وك واالنب�ار احدهم�ا عم�ل ضمن ما 

تسمى بفرقة املرابطة لداعش االرهابي
وذك�رت خلية اإلعالم األمن�ي يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه »بعمليتني 
وبمعلوم�ات  منفصلت�ني،  نوعيت�ني 
مديري�ة  ملفاص�ل  دقيق�ة  اس�تخبارية 

االس�تخبارات العس�كرية يف وزارة الدف�اع 
ش�عبتي اس�تخبارات الفرقت�ني الع�ارشة 
والرابعة عرشة، أس�فرتا عن القاء القبض 
ع�ىل إرهاب�ي يف كرك�وك بناحي�ة ال�زاب - 
قض�اء الحويج�ة عم�ل ضمن ما تس�مى 

بفرق�ة املرابطة لداعش االرهابي وهرب اىل 
الخارج اثناء مع�ارك التحرير وعاد مؤخرا 

للعراق«. 
 واضاف البيان، ان«مفارز الفرقة العارشة 
قي�ادة عملي�ات االنب�ار تمكنت م�ن القاء 

القب�ض ع�ىل إرهاب�ي يف س�يطرة التحدي 
اثناء محاولته دخول قضاء الفلوجة، وهما 
م�ن املطلوب�����ني للقضاء وف�ق أحكام 
املادة 4 اره���اب، حيث تم تس�ليمهما اىل 

جهة الطلب«.

تظاهرات اخلرضاء واجلنوب مستمرة.. والعامري واخلزعيل يوجهان طلبًا للمتظاهرين

االستخبارات تلقي القبض عىل داعشيني يف كركوك واألنبار أحدمها بـ »فرقة املرابطة«

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف املتحدث باسم غرف تجارة وصناعة اقليم كردستان كاروان 
س�ورجي، أم�س األربعاء، ع�ن رغب�ة االقليم بجذب االس�تثمارات 
القطري�ة اىل كردس�تان، موضح�ا وج�ود العديد من الف�رص امام 

الدوحة لالستثمار فيها يف االقليم.
وق�ال س�ورجی، يف ترصيح صحف�ي، إن »إقلیم كردس�تان يطمح 
اىل عالق�ات اقتصادية قوي�ة مع دولة قط�ر باعتبارها دولة مهمة 
بالنس�بة إلقليم كردس�تان«، معربا ع�ن أمله بأن »تس�هم الزيارة 
االخ�رة لرئي�س اقليم كردس�تان نيجرفان بارزان�ي اىل الدوحة يف 

جذب االستثمارات القطرية اىل االقليم«.
وأضاف أن »االقليم يرغب يف اقامة مش�اريع اس�تثمارية قطرية يف 
كردس�تان«، الفت�ا اىل أنه »يوجد يف االقليم العدي�د من الفرص أمام 
دول�ة قط�ر لالس�تثمار فيها خصوص�ا يف مجاالت الغ�از الطبيعي 

والزراعة وااللبان واالستثمارات االسرتاتيجية«.
وأوض�ح أن »قرار دولة قط�ر بفتح قنصلية لها يف اربيل سيس�هم 
يف تفعيل الحركة التجارية واالس�تثمارية«، مؤكدا يف الوقت نفس�ه 
اس�تعداد االقلي�م لتقدي�م كاف�ة التس�هيالت ام�ام االس�تثمارات 

القطرية«.

كردستان ترغب باالستثامرات القطرية: 
مستعدون لتقديم التسهيالت كافة

وكالة وزارة الداخلية لشؤون الرشطة: 
االطاحة بشبكة للدعارة وبيع الفتيات والقبض 

عىل قاتلة يف ميسان

        بغداد / المستقبل العراقي

بع�د أن توف�رت معلوم�ات عن 
وجود شبكة تقوم ببيع الفتياة 
وأن هذه الش�بكة تدار من قبل 
رجال ونساء عىل الفور وألهمية 
املوضوع تم تشكيل فريق عمل  
وبارشاف وكي�ل وزارة الداخلية 
الفريق عماد  لش�ؤون الرشطة 
محم�د حي�ث ب�ارشت مديرية 
مكافحة اج�رام بغ�داد التابعة 
لوكالة الوزارة لشؤون الرشطة  
وبعد التح�ري وجمع املعلومات 
تم نصب كمني محكم والقبض 
ع�ىل 1٨ ش�خص بينهم نس�اء 
بالجرم املشهود رشق العاصمة 
بغ�داد ، وأضاف�ت الوكال�ة »تم 
تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا 

باالعرتاف وقرر قايض التحقيق 
توقيفهم وفق أحكام املادة 2٣4 

من قانون العقوبات«.   
كم�ا تمكن�ت مديري�ة رشط�ة 
محافظة ميسان التابعة لوكالة 
ال�وزارة لش�ؤون الرشط�ة من 
القبض ع�ىل متهمة بمقتل احد 
اف�راد عائلتها بعد )5( س�نوات 
م�ن وق�وع الجريم�ة ، جن�وب 

غرب املحافظة .
متهم�ة بقت�ل »اخ�ت زوجها« 
وذلك نتيجة لخالفات ومش�اكل 
عائلي�ة حدثت يف ع�ام 201٦ و 
ان املتهم�ة ق�د الذت باله�روب 
بعد ارتكابه�ا للجريمة وصدور 
مذكرة اعتقال بحقها وفق املادة 
)40٦ القت�ل العم�د( العقوبات 

العراقي .

يف  خطئ�اً  لالنتخاب�ات،  القضائي�ة  الهيئ�ة  أرشت 
إج�راءات مفوضية االنتخاب�ات بخصوص الطعون 
عىل نتائ�ج االنتخاب�ات النيابية املبك�رة التي جرت 
يف 10 ترشي�ن األول الحايل.  وبحس�ب كتاب للهيئة 
موجه اىل املفوضية اطلعت عليه املستقبل العراقي، 
»كان يتع�ني ع�ىل مجل�س املفوض�ني عدم إرس�ال 
الطعون للهيئة اال بعد إستكماله اجراءاته القانونية 
كاف�ة والوق�وف ع�ىل م�دى تأثره�ا ع�ىل النتيجة 
النهائية للمرشحني يف الس�باق االنتخابي«.  وكانت 

املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات أعلنت اليوم 
تسلمها 1٣٨1 طعناً عىل النتائج األولية لالنتخابات، 
حي�ث انته�ى ي�وم أم��س ال�ث�الث�اء آخ��ر موعد 
للمعرتض�ني عىل النتائ�ج يف تقدي�م طعونهم ل�دى 
املفوضية وال�ت�ي تحتاج ال�ى فرتة أسبوعني للنظر 
بها قب�ل إع�الن النتائ�ج النهائية. وبين�ت أن »تلك 
الطعون سينظر بها من قبل هيئة قضائية مختصة 
ب�ال�ش��أن االن�ت�خ�اب�ي م�ؤل�ف�ة م�ن ث�الث�ة 

ق�ض�اة، وستكون قراراتها ملزمة للمفوضية«. 

اهليئة القضائية تؤرش خطئًا يف إجراءات مفوضية االنتخابات بخصوص الطعون
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    بغداد / عامر عبدالعزيز

اعلن�ت الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب مبارشة فروعها 
ومواقعه�ا يف الط�وز والديوانية والدورة وباب�ل واالنبار 
ودياىل وميس�ان بتوزي�ع وجبة جديدة من املس�تحقات 
املالية ملسوقي الحنطة لعام 2021، اوضح ذلك املهندس 
باس�م نعيم العكييل مدي�ر عام الرشك�ة العامة لتجارة 

الحبوب. 
وقال ب�ارشت مالكات القس�م املايل يف الرشك�ة بتحويل 
دفع�ة جديدة للف�روع و املواقع بلغت خمس وس�بعون 

مليار دينار.
واض�اف ان إدارة صومع�ة الط�وز والوح�دات املعني�ة 

ب�ارشت بتنظي�م وتوزيع الصك�وك الخاصة بمس�وقي 
الحنطة لهذا املوس�م بعد وصول االشعار ملرصف الرشيد 
فرع الطوز والبالغ  ثمانمائة وثالثة مليون دينار كوجبة 
جديدة و يتم الرصف وفق األس�بقية يف تسلسل البطاقة 

التسويقية للفالح . 
وبني ان املبالغ املحوله لفرع بابل  كمس�تحقات ملسوقي 
الحنطه مع األش�عار االخري ) 63ملي�ار و 836 ( مليون 
دين�ار وليك�ون إجمايل املس�تحقات التي حول�ت للفرع 
ه�ي) 163ملي�ار و 50 مليون ( وتمت املبارشة بتس�ليم 
الصكوك للمس�وقني بع�د إكمال إدخال األش�عار االخري 

مرصفيا .
و اش�ار العكييل اىل أن املبال�غ التي حولت اىل فرع االنبار 

بلغت ثالثة مليار وس�تمائة مليون دينار س�وف وسيتم 
التوزيع اليوم وفق االسبقية يف التسويق. 

تخصيصه�ا  ت�م  الت�ي  مجم�وع  اس�تعرض  العكي�يل 
ملرك�ز تس�ويق فرع ميس�ان مبينن�ا اىل ان املبال�غ التي 
ت�م تخصيصه�ا لصومع�ة العم�ارة ) 1123000000( 
دين�ار ومحموع املبال�غ التي تم تخصيصه�ا اىل املجمع 
املجم�ع املخزن�ي بلغ�ت ) 1385000000( دين�ار  فيما 
بلغ  مجموع ماتم تحويله ملركز تس�ويق مطار البترية) 

1439000000( دينار
اما فرع الرشكة يف الديوانية الذي اس�تلم اكثر من ) 29٧ 
( ال�ف طن من الحنط�ة بانواعها خالل املوس�م املنتهي 
بلغ املبلغ الكيل املحول ملواقع الفرع )6.424.000.000( 

دينار و تم ه�ذا اليوم البدء بالرصف بعدد صكوك  بلغت 
)٧0( صك وبمبلغ ) ٧24.000.000( . دينار .

واش�ار اىل ان س�ايلو الدوره مبالغ االش�عارات املحوله 
لس�ايلو ال�دورة بلغ�ت) 421٧000000(  ملي�ار  وم�ن 
ضمنه�ا االش�عار االخ�ري حي�ث ت�م اي�داع الص�ك هذا 
الي�وم لح�ني دخول الص�ك مقاص�ه بعده�ا يتم رصف 
الصك�وك وبل�غ مجم�وع املبال�غ املرصوف�ه لغاية االن 

)3630653000( مليار  دينار .
» العكي�يل » بني أن املبال�غ املحوله اىل فرع ديالئ بلغت ) 
2٧.2٧0.000.000( مليار ومن ضمنها األش�عار االخري 
حي�ث و إي�داع الصك يف م�رصف الرافدين ف�رع بعقوبة 

وتمت املبارشة يف توزيع الصكوك هذا اليوم .

جتارة احلبوب تعلن البدء بتوزيع وجبه جديدة من مستحقات الفالحني يف ٦ حمافظات

    بغداد/ المستقبل العراقي

ح�ددت مديري�ة الرشطة املجتمعي�ة التابعة 
لوزارة الداخلية، االربعاء، 3 خيارات للحد من 

ظاهرة التسول يف البالد.
وق�ال مدي�ر اع�الم املديري�ة، عب�د الحافظ 
الجبوري }للفرات نيوز{ ان »مسألة معالجة 
ظاهرة التوس�ل يف بغداد واملحافظات تحتاج 

اىل قوان�ني رادعة وتظاف�ر الجهود بني وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية ودور الرعاية«.

واض�اف« كم�ا تحت�اج اىل تفعي�ل القط�اع 
الخ�اص، وان وزارة الداخلي�ة اخ�ذت دورها 
يف ه�ذا املج�ال اال انه�ا بحاج�ة اىل قوان�ني 

خاصة«.
واوضح الجبوري »االج�راءات التي تأتي بعد 
القب�ض عىل املتس�ولني تحت�اج اىل مراجعة, 

واليوجد قانون يجيز إبقاء املتسول يف الحجز 
والداخلية وحده�ا ال تتمكن من القضاء عىل 
ه�ذه الظاهرة املنت�رشة يف العاصم�ة بغداد 

واملحافظات«.
وكانت وزارة العمل والشؤون االجتماعية قد 
تعهدت يف وقت سابق بإجراء مسوح ميدانية 
ل�كل بؤر التس�ول يف البالد، وأك�دت أنها عىل 
تواص�ل م�ع مجل�س القضاء األع�ىل لضبط 
ومعاقبة منتهكي حقوق األطفال، بما يف ذلك 

رعاة وزعماء شبكات التسول تلك.
كم�ا اعلن�ت وزارة التخطي�ط ارتفاع نس�بة 
الفقر املعتمدة من�ذ العام املايض بلغت 31.7 
%، حي�ث انه�ا ارتفع�ت عن س�ابقتها والتي 
بلغت 20%  واحتل الع�راق املرتبة 115 عاملياً 
من حيث الدول الغنية وصوال إىل األكثر فقرا، 
م�ن إجم�ايل 194 بلدا، فيما ش�غل املركز 12 
عربيا، بع�د كل من قطر واإلمارات والبحرين 
والس�عودية، والكويت وُعمان ومرص ولبنان 
والجزائ�ر واألردن وتون�س. بحس�ب تقري�ر 
أصدرت�ه مجلة »غلوبال فايننس« الش�هرية  

الصادر يف آيار املايض.

للحد من ظاهرة التسول يف العراق.. الداخلية تطرح 3 خيارات

    بغداد / المستقبل العراقي

وقع املدي�ر العام لرشكة الحف�ر العراقية 
االس�تاذ باس�م عبد الكريم ن�ارص، أمس 
األربع�اء، يف مق�ر الرشك�ة يف الربجس�ية 
عقد رشاك�ة واتفاقي�ة للتقديم املش�رك 
مع رشك�ة هاليربت�ون االمريكي�ة لفرة 

ثالث س�نوات قابلة للتمديد لغرض تقديم 
الدعم لتنفيذ مشاريع الحفر واالستصالح 
بأسلوب تس�ليم املفتاح لصالح الرشكات 
العاملية املشغلة للحقول النفطية العراقية 
والتكنولوجي�ا  العاملي�ة  الخ�ربات  ونق�ل 
وتطوير كوادر الرشكة يف مجال الخدمات 

النفطية.

احلفر توقع عقد رشاكة مع رشكة 
هاليربتون للخدمات النفطية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التخطي�ط، أم�س االربع�اء، ع�ن تنفيذ 
واكمال املرحلة االوىل من النظام االلكروني الذي يتيح 
لرشكات املق�اوالت واملقاولني العراقيني تقديم طلبات 
تجديد الهويات، وتصنيف الرشكات الول مرة، عن بعد، 
م�ن دون الحاج�ة اىل مراجعة ال�وزارة. وقال املتحدث 
الرس�مي بإس�م الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، ان هذا 
االجراء جاء بناء عىل توجيهات  وزير التخطيط  خالد 
بتال النجم، بتبس�يط اج�راءات عمل تصنيف رشكات 
املق�اوالت واملقاول�ني، ملا يمثل�ه قطاع املق�اوالت من 
اهمية تنموية كبرية، مبينا،ان هذه التوجهات تأتي يف 
اط�ار دعم وتمكني القطاع الخاص بنحو عام، وقطاع 
املقاوالت عىل وجه الخصوص. ودعا الهنداوي املقاولني 
ورشكات املق�اوالت اىل تقديم طلب�ات تجديد الهويات 
وتصني�ف ال�رشكات الول م�رة«، مش�ريا اىل ان »هذا 
االج�راء سيس�هم يف االرساع بتنفيذ طلب�ات الحصول 
عىل تصني�ف رشكات املق�اوالت واملقاولني والحصول 
ع�ىل صحة الصدور  من الجهات ذات العالقة ومتابعة 
الطلب�ات املقدمة«. وأضاف انه »بامكان املس�تفيدين 
من هذا النظام االلكروني، االطالع عىل دليل استخدام 
نظام تصني�ف رشكات املق�اوالت واملقاولني، املوجود 
عىل املوق�ع االلكروني ل�وزارة التخطي�ط والصفحة 

الرسمية للوزارة عىل الفيسبوك«.

التخطيط تنجز املرحلة 
األوىل من النظام االلكرتوين 

اخلاص بتصنيف املقاولني

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئ�ة العامة للكم�ارك، أمس االربعاء، ع�ن اتالف مواد 
متنوعة غري صالحة لإلستخدام يف كمرك املنطقة الجنوبية

وذكر اعالم الكمارك يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
ان�ه »ت�م اتالف مواد متنوع�ة ) مواد غذائي�ة + مكياج + مالبس 
عسكرية ومواد اخرى ( غري صالحة لالستخدام محملة عىل )4( 
ش�احنات يف مديرية كمرك املنطقة الجنوبية معاونية كمرك ابو 
فلوس وذلك ملرور وق�ت طويل عىل تخزينها يف مخازن ميناء ابو 

فلوس«.  
واضافت، ان« عملية االتالف تمت من قبل لجنة مختصة ش�كلت 

لهذا الغرض«.

الكامرك: اتالف مواد متنوعة غري صاحلة 
لإلستخدام يف كمرك املنطقة اجلنوبية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن وزير النفط إحسان عبد الجبار، تثبيت سعر النفط يف موازنة 
العام املقبل 2022 ب� 60 دوالراً للربميل بدالً من 50 دوالراً.

وتوّقع عبد الجبار، وصول أس�عار النف�ط إىل 100 دوالر للربميل 
الواح�د يف الربع�ني األول والثاني من الع�ام 2022، مع انخفاض 
املخ�زون العامل�ي إىل أدن�ى مس�توياته، حس�بما ذك�رت وكال�ة 

رويرز. 
وقال ع�ىل هامش مش�اركته مؤخ�رًا يف مؤتمر أس�بوع الطاقة 
ال�رويس يف موس�كو، إن الس�وق يج�ب أن تك�ون متوازنة خالل 
النص�ف الثاني من ه�ذا العام، موضًحا أن الس�عر العادل للنفط 

هو 85 دوالراً للربميل.

    بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت امانة بغ�داد، أمس األربع�اء، فرض غرام�ة مالية قدرها 
ملي�ون دينار عىل ظاهرة غس�ل املركبات والعجالت يف الش�وارع 

العامة.
وقال�ت األمانة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنها 
ق�ررت امانة بغ�داد فرض غرامة مالية قدره�ا مليون دينار عىل 
ظاهرة غسل املركبات والعجالت يف الشوارع العامة، وذلك ضمن 
االج�راءات امليداني�ة لفرق الرقاب�ة البلدية للحف�اظ عىل نظافة 

وجمالية شوارع العاصة.

وزير النفط: تثبيت سعر النفط
يف موازنة العام املقبل بـ ٦0 دوالرًا

أمانة بغداد تفرض غرامة »مليون دينار« 
عىل غسل املركبات يف الشوارع العامة

    بغداد/ المستقبل العراقي

كشفت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن تفاصيل قرار الحكم الوجاهي الصادر بحق مس�ؤوٍل 
س�ابٍق يف لجنة تعويض الع�مل�يات اإلره�اب�يَّة بم�حاف�ظ�ة ال�دي�وانيَّ�ة ال�س�اب�ق، 

فيم�ا أعل�ن�ت ع�ن صدور 
أمر اس�تقداٍم للمدير العام 

األسبق لدائرة صحة دياىل.
وأفادت دائرة التحقيقات يف 
الهيئة، ويف معرض حديثها 
القضيَّت�ني  تفاصي�ل  ع�ن 
قت فيهما الهيئة  اللتني حقَّ
وأحالتهم�ا إىل القضاء، بأنَّ 
القادسيَّة  جنايات  محكمة 
�ة بالنظر يف قضايا  املُختصَّ
ق�راراً  أص�درت  النزاه�ة 
بالحكم عىل املعاون السابق 

ملس�ؤول لجنة تعويض العمليات اإلرهابيَّة يف املُحافظة، اس�تناداً إىل أحكام القرار )160 
لسنة 1983(، وذلك بعد إدانته بجريمة الرشوة . 

وبين�ت أنَّ املحكم�ة ق�رَّرت الحكم عىل املُدان بالحبس ثالث س�نواٍت؛ وذل�ك بعد ضبطه 
ُمتلبِّساً بالرشوة من قبل مالكات مكتب تحقيق الهيئة يف املُحافظة. 

وع�ىل خلفيَّة قضيَّة إصدار أوامر إداريٍَّة للتعيني بص�ورٍة  ُمخالفٍة لألنظمة والتعليمات، 
ة  أعلن�ت الدائ�رة عن إصدار محكم�ة تحقيق بعقوبة أمر اس�تقداٍم للُمدي�ر العام لصحَّ
املُحافظة األس�بق، ُموضحًة أنَّ األمر الصادر بحقِّ املش�كو من�ه يف القضيَّة التي حققت 
فيها الهيئة جاء؛ استناداً اىل أحكام املادَّة )340( من قانون العقوبات؛ عىل خلفيَّة إصدار 

أوامر تعيني يف عام 2016 بصورٍة مخالفٍة للضوابط والتعليمات. 
�ن مالكات مكتب  وكان�ت هي�اة النزاهة قد أعلن�ت يف الثامن من أيل�ول املايض عن تمكُّ
تحقيق الهيئة يف الديوانيَّة من ضبط معاون مس�ؤول شعبة اللجان الفرعيَّة لتعويضات 
جرحى العمليَّات الحربيَّة واألخطاء العس�كريَّة؛ بعد تس�لُّمه مبلغ رشوٍة مقابل شمول 

إحدى املُواطنات بقرار التعويض.

النزاهة توضح تفاصيل قرار حكم وأمر 
استقدام ملسؤولني يف حمافظتني

19 مرصفًا عراقيًا حيصل عىل تصنيف 
من الوكاالت الدولية

املرور: سنقايض كل من يروج 
لعودة الزوجي والفردي

    بغداد / المستقبل العراقي

حصل 19 مرصفاً عراقياً، أمس األربعاء، عىل تصنيف من الوكاالت الدولية
وذكر اعالم البنك املركزي يف، بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، »يف 
إطار الجه�ود التي يبذلها البن�ك املركزي العراقي لتطوي�ر القطاع املرصيف 
العراق�ي ومواكبته للمعايري الدولية، حصل )19( مرصفاً مرخصاً يف العراق 
 Capital Intelligence( : عىل تصنيف من وكاالت التصنيف الدولية املعتمدة

  .») - Fitch - Moody’s - Standard & Poors
واضاف، البيان ان »تلك املصارف ستحصل عىل تسهيالت مرصفية عدة مما 
يعكس تطور أداء القطاع املرصيف يف العراق ومالءة املصارف ويعد دليال عىل 

امتثالها للمعايري املحلية والدولية«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

العام�ة،  امل�رور  مديري�ة  نف�ت 
الش�ائعات ع�ن ني�ة إع�ادة س�ري 
املركب�ات وفق نظ�ام أرقام لوحات 

املركبات }الزوجي والفردي{.
امل�رور،  يف  مص�در  وق�ال 
العم�ل  لع�ودة  صح�ة  »ال 
والزوجي  الف�ردي  بنظ�ام 
وس�نقايض كل م�ن يروج 

لهذه الشائعات«. 
وأض�اف »تم ف�ك اإلختناق 
املروري يف جرس الجمهورية 
وج�رس الجادرية« مش�ريا 
اىل »حال�ة االختناق باتجاه 

جرس الجادري�ة ومقربات املنطقة 
الخرضاء بذلك االتجاه«. 

وكانت العاصمة بغداد شهدت أمس 
واليوم اختناقات وزحامات مرورية 
شديدة يف عدة مناطق تسبب بتعطل 

حركة السري.

بحضور املحافظ.. انطالق معرض البرصة للكتاب الدويل
 بمشاركة 17 دولة عربية وعاملية

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

انطلق�ت، أم�س األربعاء، فعالي�ات معرض 
الب�رصة ال�دويل للكت�اب بمش�اركة 1٧ دول 
عربية وعاملية وسيس�تمر لغاي�ة أل� 30 من 

الشهر الجاري.
وأنه�ت إدارة املعرض، مس�اء الثالثاء، كافة 
والفني�ة، حي�ث  اللوجس�تية  االس�تعدادات 
أصبح�ت أرض املع�ارض الواقع�ة يف ناحية 
املعق�ل بمدينة الب�رصة، جاهزة الس�تقبال 
يف  واملهتمني.وتش�ارك  الق�راء  جمه�ور 
املع�رض، أكث�ر م�ن 250 دار ن�رش محلي�ة 
وعربي�ة وأجنبي�ة، فضالً عن تضم�ن أيامه 
العرشة، فعاليات ثقافية وفنية، تحول أجواء 
معرض الكت�اب األول من نوعه يف املحافظة، 
إىل كرنف�ال كبري.وتحم�ل ال�دورة األوىل م�ن 
املعرض، أس�م الش�اعر العراق�ي الكبري بدر 
شاكر السياب، احتفاء به وبتجربته املميزة. 
حي�ث يش�مل االحتف�اء بالش�اعر الراح�ل، 

مجموعة من األنش�طة والفعاليات الثقافية 
الت�ي تتضمن إع�ادة طباعة ديوانه الش�هري 
»أنش�ودة املط�ر«، ال�ذي صدر س�نة 1960، 
باإلضافة إىل تنظيم جلس�ات نقدية وقراءات 

ش�عرية عنه.وق�ال مدي�ر املع�رض إيه�اب 
القي�ي للمرب�د إن املع�رض ض�م أكثر من 
200 دار ن�رش وأكثر م�ن مليون كتاب وأقيم 

بالتعاون مع ديوان محافظة البرصة.

الكهرباء توفر خدمة إلكرتونية الحتساب 
كلفة استهالك الطاقة بخمسة أصناف

    بغداد / المستقبل العراقي

أكدت دائرة مرك�ز البيانات الوطن�ي، يف األمانة 
العام�ة ملجل�س ال�وزراء، قي�ام وزارة الكهرباء 
بتوفري خدمة إلكرونية الحتساب كلفة استهالك 
الطاق�ة، وباإلم�كان الوص�ول إىل تل�ك الخدمة 
بش�كل مبارش ع�ن طري�ق املوق�ع اإللكروني 
لل�وزارة الرس�مي، أو ع�رب بواب�ة أور للخدمات 

الحكومية اإللكروني: 
h t t p s : / / u r . g o v. i q / i n d e x / c a t -

 10036/service
وبني مدير دائرة مركز البيانات الوطني يف األمانة 
العامة ملجلس الوزراء، أّن خدمة احتساب كلفة 
اس�تهالك الطاق�ة، أُدرجت مع س�ياق مرشوع 
املنص�ة اإللكروني�ة للخدم�ات الحكومية الذي 
تطم�ح األمانة العامة ملجلس ال�وزراء أْن تكون 

خدماتها شاملة.   
وبش�أن آلي�ة رسي�ان خدم�ة احتس�اب كلف�ة 
االستهالك فإنها تتضمن احتساب كلفة الطاقة 

الكهربائي�ة لجميع أصناف االس�تهالك )منزيل، 
تج�اري، صناعي، زراع�ي، حكوم�ي(، ويكون 
االحتس�اب إما حس�ب األجهزة املس�تخدمة أو 

حسب املقياس.    
وحرص�ا م�ن الحكوم�ة العراقي�ة ع�ىل توف�ري 
وإتاحة املعلومات للمواطن�ني، فإن دائرة مركز 

البيانات الوطني يف األمانة العامة ملجلس الوزراء 
توفر الخدمة اإلرش�ادية  حول آلية التقديم عىل 
الخدم�ات اإللكرونية من خ�الل االتصال برقم 
الهات�ف 5599، واإلجاب�ة عىل أي استفس�ارات 
تتعل�ق بعمل بواب�ة أور اإللكروني�ة والخدمات 

املتاحة ضمنها.
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حمافظة النجف االرشف

جلنة البيع واالجيار الثالثة
اعالن

اعالن
 بالنظر لعدم تقدم راغب  تعلن لجنة البيع وااليجار الثالثة ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية  اليجار 
العق�ارات  املبينة تفاصيلها ادن�اه العائد اىل بلدية )املناذرة( وملدد املبينة تفاصيلها يف ادناه وفقا الحكام قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 فعىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة البلدية خالل )30( ثالثن يوما 
م�ن الي�وم التايل لنرش االعالن لالط�الع عىل الرشوط املطلوبة   مس�تصحبني معهم التامين�ات القانونية من القيمة 
املقدرة  بموجب صك مصدق وفقا للقانون وستجري املزايدة يف البلدية املذكورة الساعة 10 صباحا من صباح التايل 
النتهاء  مدة النرش  وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه من ايام العمل الرسمي ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية  وتكون مدة كرس القرار خمسة ايام من 

تاريخ اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله  مع صورة هوية االحوال املدنية  وش�هادة الجنس�ية العراقية وبطاقة 

السكن 
2 � تبدأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيجار وكافة املصاريف خالل )30( يوم 

من صدور االحالة مع تنظيم العقد وتصديقه وفقا للمدة املحددة وتعليماته وبخالفه يعترب ناكال بالتزاماته
3 � يحق للبلدية فسخ العقد يف حالة الحاجة اىل املوقع الغراض االستثمار او مرشوع للمصلحة العامة دون الحاجة 

اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم 
4 �  ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 �  تكون امانات دخول املزايدة الش�اغلني للعقار )50%( من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب الس�يد املحافظ  املرقم 
)30( يف 2016/1/3  

6 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وخماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

حمافظة نينوى
قسم العقود

م/ اعالن مناقصة عامة رقم 2021/3 )تنمية االقاليم 
املبالغ االضافية لعام 2021( 

يعلن ديوان محافظة نينوى عن مناقصة عامة لتنفيذ 

)اعادة تاهيل السور االثري / الضلع الشاميل الرشقي يف )املرحلة االوىل ( 
) ضم�ن تخصيص�ات خط�ة تنمية االقالي�م )املبال�غ االضافية( 
ملحافظة نينوى لع�ام 2021 ( وبكلفة تخمينية )864,500,000 
دين�ار ( ثمانمائة واربعة وس�تون مليون وخمس�مائة الف دينار 

عراقي  وبمدة تنفيذ )360( يوم  
ع�ىل مقدمي العط�اءات من الرشكات الراغب�ني بدخول املناقصة 
مراجعة قس�م العق�ود يف دي�وان املحافظة )خالل اوق�ات الدوام 
الرس�مي وابت�داءا م�ن تاريخ نرش االع�الن ولغاية نهاي�ة الدوام 
الرس�مي  لي�وم 2021/11/2( للحصول عىل نس�خة من الوثائق 
لقاء مبل�غ مقطوع قدره 150 الف دينار فقط ) مائة خمس�ون  

الف دينار ( غري قابلة للرد.
تس�لم العطاءات من قب�ل صاحب العطاء او م�ن يخوله, بظرف 
مغل�ق ومختوم ويكتب علي�ه رقم املناقصة واس�م مقدم العطاء 
وعنوان�ه ويودع يف صن�دوق العطاءات لدى لجن�ة فتح العطاءات  
مرفقا معه الوثائق واملستمس�كات املذكورة يف الصفحة رقم )2( 
علم�ا ان تاريخ الغلق يوم االربعاء املوافق 2021/11/3 الس�اعة 

الثانية عرش ظهرا وسوف ترفض العطاءات بعد هذا املوعد.
يك�ون مؤتمر م�ا قبل الغلق يف الس�اعة العارشة م�ن صباح يوم 
االربع�اء املواف�ق 2021/10/27 لالجاب�ة عىل االستفس�ارات يف 

العنوان املذكور يف وثيقة العطاء 
مع التقدير

اعالن املناقصة املرقمة )19ـ2021( االعالن االول
DA-1662 جتهيز الربج

طلبية الرشاء املرقمة 2021/407
ضمن ختصيصات املوازنة الرأساملية لسنة / 2021 

تبويب املرشوع ح / 113
تعلن رشكة غاز الش�مال )رشكة عامة( عن املناقصة العامة والخاصة 
ب� ) تجهيز DA-1662الربج ( وحسب الرشوط واملواصفات املذكورة يف 
اصل الطلب، فعىل الرشكات التي تتوفر فيها رشوط املش�اركة مراجعة 
امان�ة الصندوق يف الرشكة الكائن عىل طريق كركوك / بيجي للحصول 

عىل الرشوط واملواصفات مطبوعة عىل قرص  
 لقاء مبلغ ق�دره ) 200000( فقط مائتان الف دينار عراقي غري قابل 

)CD( للرد
 وس�يتم عقد اجتماع للجنة فتح العروض يف الي�وم التايل لتاريخ الغلق 
وبحضور ممثيل اصحاب العروض ويسقط حق املتخلف من الحضور يف 
االعراض بقرار اللجنة وتقدم العطاءات يف صندوق العطاءات واملوجود 
يف اس�تعالمات الرشك�ة علم�ا ان تاري�خ غل�ق املناقصة ي�وم )االحد( 
املواف�ق 2021/10/31 واذا ص�ادف عطل�ة رس�مية فيؤج�ل اىل اليوم 
ال�ذي يليه ويتحمل م�ن تحال عليه املناقصة ودف�ع اجور االعالن علما 
ان الكلف�ة التخمينية تق�در بمبلغ )425000000( اربعمائة وخمس�ة 
وعرشون مليون دينار عراقي وسيتم عقد املؤتمر الخاص باالجابة عىل 
استفس�ارات مقدمي العطاءات يف الس�اعة العارشة من يوم )الثالثاء( 
املختص�ني وذل�ك يف اس�تعالمات  املواف�ق 2021/10/26 وبحض�ور 

رشكتنا.
معاون املدير العام

مالحظة :
1 � يمكنكم االطالع عىل موقع رشكتنا :

WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq
عىل مواقع التواصل االجتماعي

2 � يمكنك�م اثناء مراجعة رشكتن�ا االطالع عىل املواصفات والتفاصيل 
موقعيا

وزارة العـدل
مديريـة التسجيـل العقـاري يف البرصة األوىل

اعــالن
طل�ب تسجي����ل مج�دد

بن�اء عىل الطل�ب املقدم اىل ه�ذه الدائ�رة من مديري��ة بلدي�ة 
البص�رة لتسجي�ل تم�ام العق�ار تسلسل 628 املش�راق باعتبار 
حائ�زاً ل��ه بصف�ة املال�ك للم�دة القانوني�ة، ولغ�رض تثبي�ت 
امللكي��ة املذك�ورة تمهي��داً للتس�جي�ل وف�ق اح�كام قان�ون 
التسجي�ل العق�اري رقم 43 لسنة 1971 املع�دل قررن�ا اع�الن 

هذا الطل�ب. 
فع�ىل كل من يدعي بوجود عالق�ة او حق��وق معين�ة عىل هذا 
العق�ار تقدي�م ما لدي�ه من اثب�ات اىل هذه الدائ�رة خ�الل م�دة 
ثالثي�ن يوماً من اليوم التايل لنش�ر هذا اإلع�الن وكذلك الحضور 
يف موق�ع العق�ار يف الس�اعة العاش�رة صباحاً من الي�وم التايل 
النته��اء مدة اإلع�الن وذل�ك إلثبات حقوقه موقعياً يف الكش�ف 

الذي سيجرى يف اليوم املذكور لهذا الغرض. مع التقدير
احلقوقي / دريد سامي كشكول 
مدير التسجيل العقاري يف البرصة االوىل

مديرية بلديات واسط / لجنة البيع وااليجار
تنوية

يف10/12/   3193 املرق�م   باعالنن�ا   الحاق�ا 
2021 املنش�ور يف جري�دة املس�تقبل  بتاري�خ 
بلدي�ة  ام�الك  تاج�ري  اع�الن    2021/10/13
الزبيدي�ة  حي�ث تق�رر إيق�اف تاجري الكش�ك 
املرقم85  العائدة اىل مديرية بلدية الزبيدية علما 

ان املزيدة يوم 28/ 10 /2021 
لذا اقتىض التنوية

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 963/ب/2021
التاريخ  :2021/10/20

اعالن
بناءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة 
شيوع العقار تسلسل )17/15 م26 البومايض  
محلة )البو مايض (  يف النجف  عليه تعلن هذه 
املحكمة عن بي�ع العقار  املذكور اعاله واملبينه 
اوصاف�ه وقيمته ادناه فع�ىل الراغبني بالرشاء 
مراجع�ة ه�ذه املحكمة خالل )ثالث�ون ( يوما 
من الي�وم التايل لنرش االعالن مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانوني�ة البالغة 10% م�ن القيمة 
املقدرة  بموجب صك مصدق المر  هذه املحكمة 
ب�داءة الكوف�ة وصادر م�ن م�رف الرافدين 
فرع مس�لم بن عقيل )ع( يف الكوفة  وستجري 
املزاي�دة واالحالة يف الس�اعة الثاني�ة عرش من 
اليوم االخري من االع�الن يف قاعة املحكمة وعىل 
املش�ري جلب هوي�ة االحوال املدنية وش�هادة 

الجنسية العراقية 
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوص�اف : عرص�ة فيها اس�اس قدي�م مبني 

بالطابوق واالسمنت 
القيم�ة املق�درة : 30,000,000 ثالثون مليون 

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

 مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4325/ب2021/2

التاريخ 2021/10/20
اىل / املدعى عليه )شاكر كاظم حنني( 

اص�درت ه�ذه املحكمة قراره�ا املرقم 4325/
واملتضم�ن   2021/10/7 يف    2021/ ب2 
الحكم بال�زام املدعى عليه ش�اكر كاظم حنني 
باع�ادة املركب�ة املرقم�ة 14163 بغ�داد حم�ل 
للمدعي ش�هيد جواد كريم موضوع عقد البيع 
املنضم خ�ارج مديرية املرور املختصة املؤرخ يف 
2019/6/20 ولث�وت مجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي واش�عار مختار  
رشي�ط الريموك 2 كاظم هاش�م امليايل لذا تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالق�رار املذك�ور بصحيفت�ني 
محليت�ني يوميتني ولك حق الطع�ن عىل القرار 
املذك�ور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب الق�رار املذكور 

درجة البتات وفق االصول 
القايض

حربي طارش لفته

تنويه
وردة س�هون يف جريدة املستقبل العراقي  املصادف يف يوم 
األربعاء   يف تاري�خ 2021/10/20 يف العدد 2471 الخطاء 
يف املبلغ ثمانمائة هو الصحيح ستمائة و واحد الف دينار

قضية تنويه 
������������������������������������������������

اىل الرشيك / حميد ادم ثويني محسن توجب عليك الحضور 
اىل صن�دوق االس�كان العراق�ي فرع النجف وذل�ك لتثبيت 
اق�رارك باملوافق�ة عىل قي�ام رشيك  محمد مه�دي محمد 
جاس�م بالبن�اء ع�ىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
35233/ 3 ح�ي العدال�ة خ�الل مدة خمس�ة ع�رش يوما 
داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تأريخ نرش االعالن 

وبعكسه سوف يسقط حقك باالعراض مستقبالً .

إىل الرشيك حس�ني عبد الله مشعل اقتىض حضورك إىل مقر بلدية 
النجف لغ�رض اصدار اجازه بناء للعق�ار املرقم 86119/3 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

 طالب االجازه 
عليه محمد نارص

������������������������������������������������
اىل الرشيك / )يارس عبد املهدي عبد الزهرة ( 

اقتىض حضورك إىل صندوق االسكان العراقي فرع النجف االرشف 
وذل�ك لتثبيت اقراركم باملوافق�ة عىل قيام رشيكك ) عادل عباس 
خويش( بالبناء عىل حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 16 / 274 
مقاطع�ة 32  الكوفة  ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك باالعراض 

مستقبال

المالحظات مدة االيجار رقم الملك نوع الملك  ت
مدة العقد ثالث سنوات سنة واحدة جزء من القطعة 257/5م2 ساحة 1
مدة العقد ثالث سنوات سنة واحدة جزء من العقار 5660م2 ساحة وقوف السيارات 2

مدة العقد ثالث سنوات سنة واحدة جزء من العقار 5316م2 ساحة بيع المواد االنشائية 3

سنة واحدة -4-3-25-27-26-23-6-24-28-12-2-21-20-9-1
19-8-19-18-17-11-5 اكشاك شارع المرور  4

سنة واحدة 57 اكشاك قرب المحكمة  5

سنة واحدة 28-23-22-16-14-25-30 اكشاك مجاور سوق الفالحين 6

سنة واحدة 5 اكشاك مقابل حي االعمار 7

سنة واحدة 35-82-64-67-79-66-60-50-91-36-41 اكشاك طريق مناذرة نجف 
فلكة  8

سنة واحدة 30-6-8-16-9-38 حانوت ومكتب سوق المناذرة 
الجديد  9

سنة واحدة 77-68-61-51-48-47-7-92 كشك طريق مناذرة نجف 10

سنة واحدة 4-3-5-2-6 معارض سيارات حي الزهور 
مخلف الحدود 11

سنة واحدة 93 اكشاك مجاور المحطة 12

سنة واحدة 3-5-1 سوق الزوية 13

سنة واحدة 157-162-154-161-169-171-170-158-152 حوانيت سوق المطاط  14

سنة واحدة 74 حانوت شارع الحسينية  15

سنة واحدة
-2806/1-4443/1-4442/1-4441/1-4440/1
-2829/1-3098/1-2844/1-820/1-2824/1
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»ستالني الطيب«.. سرية الديكتاتورية الساحرة!
           بشير البكر

يس�جل الكاتب ال�رويس، فيكت�ور إيروفييف، يف 
روايته »ستالني الطيب« )ترجمة: خالد الجبييل، 
تقدي�م: حازم صاغي�ة، إصدار: كي�كا، 2021(، 
س�رة ذاتي�ة يف قال�ب روائ�ي مش�وق، ويحكي 
قص�ة الطفولة )مواليد 1947( والش�باب داخل 
أرسة رس�مية جًدا، يش�تغل فيه�ا األب مرتجًما 
للرئيس جوزي�ف س�تالني )1924 � 1953( من 
اللغة الفرنس�ية، وأحد أعض�اء فريق مولوتوف، 
أقوى رجال عهد س�تالني وحليفه يف كل العهود، 
واألم موظف�ة يف وزارة الخارجي�ة، تعم�ل ع�ى 
ق�راءة الصحاف�ة األمركية، وتعد عنه�ا تقريرًا 
يومًي�ا يوزع ع�ى أعض�اء القيادة الس�وفييتية 
)تق�رأ الصح�ف واملج�ات األمركي�ة بحًثا عن 
االف�رتاءات واألكاذي�ب التي تكتب ض�د االتحاد 
الس�وفييتي(. ومنذ بداي�ة العمل يق�وم الكاتب 
بتعرية النظام، الذي كان قائًما يف ذلك الحني بعد 
الحرب العاملية الثانية، والتي خرج منها ستالني 
بط�ًا قومًيا. ويص�ف حياة البيت الس�عيد الذي 
ول�د فيه. وتق�ع عينا الطفل عى املائ�دة األنيقة 
»مليئ�ة بالطع�ام: س�مك، لحم خنزي�ر رضيع، 
ونبي�ذ جورج�ي معت�ق«. ويقول يف م�كان آخر 
»كانت االمتيازات تحوم فوقنا كالدخان، وتغلف 
كل جوانب حياتن�ا: البدلة العرصية الجديدة من 
القم�اش اإلنكليزي املس�تورد الت�ي تفصل ألبي 
مجاًنا كل س�نة«، وهناك الحرس الذي يبقى ليًا 
نهاًرا يحرس البناية، ألن »الرفيق فاسيك، رئيس 
الحرس الشخيص لستالني، يقيم يف نفس الطابق 
ال�ذي نقيم فيه.. كنت أعي�ش يف نعيم حقيقي«. 
وأول ماحظت�ني يس�جلهما الطف�ل هما: ليس 
م�ن املس�موح الحديث ع�ن القي�رص بإيجابية، 
والقطيعة م�ع الدين، فالطفل لم ُيعمد أو يذهب 
إىل الكنيسة ويلتقي رجل دين مسيحي، وشجرة 
املياد يطلقون عليها ش�جرة رأس الس�نة. وعى 
العم�وم، ف�إن طفولته لم تكن س�عيدة رغم أنه 
كان يعيش يف رخاء ابن موظف الدولة الس�امي، 

فقد كان يبحث عن نفسه خارج هذا العالم، 
ومثل أي طفل تتشكل شخصيته كان يحاول 
أن يفهم ويحلل األلغاز. وس�ارت حياته عى 
خ�ط من القلق. ويف مش�ادة مع جدته، التي 
اتهمت�ه بأنه ه�و الذي تس�بب بموت جده، 
ويأخ�ذه ذل�ك إىل تأنيب قاس لل�ذات »وبما 
أن�ي قتلت ج�دي، فمن املرج�ح أن أقتل أبي 

أيًضا«.
رشب نخب ستالني مرة واحدة يف حياته، كان 
ذل�ك يف عيد مياده الخام�س يف حفل أقامه 
ملجموعة من األطفال، وكان ذلك اقرتاًحا من 
أحد األطفال املدعوين، ويقول إنه لم يس�بق 
أن تم ذلك يف بيت أهله، ال ألس�باب سياسية، 

بل ألنه لم يكن أمرًا الئًقا.
ويبدأ التش�ويق الفعيل يف الرواية عند لحظة 
املقابلة بني والده وس�تالني، الذي اس�تغنى 
ع�ن مرتجم�ه م�ن اللغ�ة الفرنس�ية، ألن�ه 
أخطأ يف ترجمة بعض املفردات العس�كرية، 
وقاطع�ه س�تالني قائًا، أش�عر أن�ي أعرف 
الفرنس�ية أفض�ل من�ك. وحص�ل أم�ر غر 
متوق�ع ق�رّب ب�ني الوال�د والرئي�س. وم�ن 
املع�روف عن س�تالني أن�ه يتح�دث بصوت 
خاف�ت وبطيء، ولذا لم يس�مع والد الكاتب 
الس�ؤال األول جي�ًدا: أين ول�دت؟ وفهم أين 
درس�ت؟ فأجاب يف جامع�ة لينينغراد. وهنا 
انفجر س�تالني بالضحك إىل حد أن مولوتوف 
وبريا، مس�ؤول الرشط�ة الرسية، هرعا إىل 

مكت�ب الرئيس مس�تغربني ومذهولني لس�ماع 
قهقهات ستالني الذي ال يبتسم عادة، ولم يفهما 
م�ا حص�ل، وبع�د قليل وص�ل س�كرتر الحزب 
الشيوعي الفرنيس، موريس توريز، الذي يكن له 
ستالني وًدا عميًقا، فهو من أبرز مؤيدي خطواته 
يف محاربة تروتسكي، وتوجيه الحركة الشيوعية 
العاملية، بما يخدم مصلحة االتحاد السوفييتي.. 
وي�رسح الكاتب طوي�ًا يف عوالم حي�اة االتحاد 
الس�وفييتي يف ف�رتة س�تالني، ويرس�م بورتريه 
لش�باب وال�ده خ�ال الح�رب العاملي�ة الثانية، 

وبداية عمله معاوًنا للس�فرة يف السويد إىل حني 
استدعائه من قبل مولوتوف الذي يبدأ العمل معه 
ع�ن كثب. والطري�ف أن الذين أوصل�وه إىل مقر 
عمله يف س�توكهولم هم الربيطانيون )البحرية( 
واألمركي�ون )القوات الجوي�ة(، والذين أعادوه 
م�ن س�توكهولم يف رحل�ة طويلة حت�ى طهران 
ليذه�ب معهم إىل موس�كو هم الق�وات الجوية 
األمركي�ة. وحت�ى الصفح�ة املئ�ة ح�ني يدخل 
الكاتب بهدوء يف عالم س�تالني، يرس�م بورتريه 
ملولوتوف، الش�خص الوحيد من بني السياسيني 
الذي كان س�تالني يك�ن له احرتاًم�ا، »لقد حكم 

الرج�ان االتح�اد الس�وفييتي مًع�ا«، ومع 
ذلك حبس س�تالني زوجته اليهودية بتهمة 
الصهيوني�ة، ألنه�ا طالب�ت بمن�ح جزيرة 
الق�رم لليهود، وم�ن يومه�ا زادت فظاظة 
مولوتوف مع مس�اعديه، وصار »يستخدم 
ألقاًب�ا مهينة مثل قبع�ة أو عمة«، ولم يكن 
األب ي�رى فيه »خطيًبا مفوًه�ا وال ثورًيا«، 
وه�و رج�ل »ل�م يضح�ك يف حيات�ه قط«، 
ويعت�رب املرض انته�اًكا لانضباط الحزبي، 
وكان يقول لرجاله »إن الش�خص املنضبط 
ال يص�اب بنزل�ة ب�رد أب�ًدا«. ويكش�ف أن 
الش�خص الوحي�د ال�ذي تح�دى مولوتوف 
ورفض أوامره ه�و الكاتب إيليا أهرنبورغ: 
»تج�ارس كاتب واحد عى تح�دي ثاني أهم 
ش�خصية يف البلد«.وهك�ذا ب�دأ األب العمل 
يف الكرمل�ني مرتجًم�ا لس�تالني ومس�اعًدا 
ملولوتوف »ش�اهًدا ومش�ارًكا يف سياس�ات 
االتح�اد الس�وفييتي خ�ال ف�رتة الح�رب 
العاملي�ة الثاني�ة، وكتب عدًدا من الرس�ائل 
املوجهة من س�تالني إىل روزفلت وترششل، 
وبوج�ود س�تالني«، وح�ني كان الفتى يمر 
مع أصدقائه من أم�ام الكرملني كان يقول 
لهم »هنا يعمل أبي والرفيق س�تالني«. وبدأ 
األب يقرتب من س�تالني ش�يًئا فشيًئا وأخذ 
س�تالني يعطف علي�ه ويداعب�ه. ويف إحدى 
امل�رات، قدم ل�ه كأس ش�مبانيا حني انتهى 
من ترجم�ة أحد األف�ام الفرنس�ية. وكان 
س�تالني »يثر دهشة أبي بإنس�انيته.. ولم يكن 
يتحمل أدنى قدر من رفع الكلفة.. ومثال س�فر 
االتح�اد الس�وفييتي يف بولن�دا، ال�ذي كان يأتي 
كث�ًرا إىل موس�كو، كتب إه�داء ع�ى كتابه: اىل 
الرفيق جوزيف ستالني للمراجعة. وبسبب هذه 

العبارة كتب ستالني: اسحبوه«.

الغاية: هزيمة أمركا
يعترب األب س�تالني رجًا مخلًصا، ومن أجل يشء 
عزيز عليه يستطيع قتل كل من حوله، ويرى فيه 

رجًا ذكًيا، فهو الذي ورط هتلر بشن الحرب ضد 
الغ�رب. وكان األب لصيًقا لس�تالني خال الحرب 
الثاني�ة، وم�ا تاها م�ن مفاوضات عى اقتس�ام 
العالم، ويس�جل أن س�تالني اس�تطاع أن يس�بق 
أم�ركا وبريطانيا عى دخول برل�ني ويدفع هتلر 
لانتح�ار، ويحصل ع�ى ما يري�د يف أوروبا. وهو 
يعترب هتلر غبًيا ألنه شن الحرب عى أوروبا، وليس 
عى الوالي�ات املتحدة، وال يرى س�تالني انتصاره 
ع�ى هتلر غاية أمانيه، ألنه يعترب االنتصار الكبر 
هو هزيمة أمركا والس�يطرة ع�ى العالم، ولهذا 
يحتفظ بود للجنرال ديغول وشجعه عى مواجهة 
أمركا. وروج له كثرًا »وأيد عظمة فرنسا«. وهذا 
قرّب من ديغول كثرًا باتجاه االتحاد السوفييتي، 
وجعل�ه يغض الط�رف ع�ن جرائم س�تالني ضد 
الش�عب ال�رويس، وكان يق�ول »الق�ادة الكب�ار 
يرتكبون أخطاء كب�رة«، ويقارنه بنابليون الذي 
ارتكب قدًرا هائًا من األخطاء، ولكنه رمز وطني 
لفرنس�ا. ويكشف الكاتب معلومة مهمة وهي أن 
الجنرال ديغول قبل أن ينرش مذكراته أطلع عليها 
عدًدا من الخرباء الس�وفييت، يف إشارة إىل تقاطع 
النظرات بني االتحاد الس�وفييتي وفرنسا للحرب 
العاملي�ة الثاني�ة واملوقف م�ن الوالي�ات املتحدة.

وح�ني مات س�تالني ذه�ب الصبي إللق�اء نظرة 
عى الجثمان؛ »كان س�تالني مشبًعا باملوت، راقًدا 
هن�اك وس�يًما ومرعًب�ا«، وجعلته ه�ذه اللحظة 
يتح�دث عم�ا وصف�ه بالدكتاتوري�ة الس�حرية. 
»يح�ب ال�روس لغزًا جي�ًدا وقد أعطاهم س�تالني 
ذلك اللغز. كان س�تالني مختوًما بالكامل بش�كل 
س�حري، غر نفاذ مث�ل غواص�ة، كان غواصتنا 
الصف�راء الوحي�دة. لم يق�ل قط م�اذا يريد، كان 
يضحك كثرًا عى الجمي�ع، ومات ولم يعرف أحد 
حقيقته.. وبالنسبة للمايني الكثرة من املواطنني 
الروس.. فإنهم ال يؤمنون بوجود ستالني الرشير. 
لق�د علق�وا ص�ورة س�تالني الطيب«، وي�رى أن 
الغرب لم يكن مكرتًثا بجرائم س�تالني، وهو الذي 
ساعد الثورة الروس�ية عى الوقوف عى قدميها، 
وع�ى أن ت�زداد ق�وة وع�ى أن تنت�رص يف الحرب 

األهلية.ويتناول مصائر الرجال الذين استخدمهم 
س�تالني. مولوتوف عامله باحتقار بعد أن حبس 
زوجت�ه. ومن أجل ذلك انتق�م مولوتوف من وزير 
الداخلي�ة ورئيس الرشطة الرسي�ة الفرنتي بريا 
بع�د م�وت س�تالني، وأجرى ل�ه محاكم�ة فيها 
ق�در كبر م�ن التش�في، وركب مك�ربات صوت 
يف مكتبه كي يس�مع عويل بري�ا تحت التعذيب، 
وال�ذي أعدم بعد ذلك رمًي�ا بالرصاص. أما أندريه 
جدانوف، صاح�ب مذهب جدانوف يف األدب، الذي 
دم�ر الحري�ات وأعدم الش�اعرة أخماتوف�ا، فقد 
بقي موت�ه غامًضا، حيث تع�رض للنقد الاذع يف 
أح�د االجتماعات ومات بعدها، ورست إش�اعات 
منه�ا أن أطب�اء يهود تخصصوا بقتل املس�ؤولني 
الس�وفييت أعط�وه أدوية ض�ارة وم�ات إثرها، 
وساعد عى ذلك إدمانه الكحول.القسم األكرب من 
الكتاب هو سرة الكاتب نفسه، والذي بدأ يتعرف 
عى وج�ه جديد من عائلته ح�ني تعني والده بعد 
وفاة س�تالني ملحًقا ثقافًي�ا يف باريس ألنه يجيد 
الفرنس�ية، والتي عش�قها االبن الكاتب وصارت 
وطن�ه الثاني؛ »فف�ي باريس خنت بل�دي خيانة 
استمرت طوال حياتي«. ورغم أن األب تغر كثرًا 
فقد بقي موظًفا رسمًيا لديه سؤال دائم: ما رأيهم 
بنا؟ ويقصد الدول األخرى. ويصل جواب دائم من 
االب�ن: يسء ج�ًدا، يسء جًدا، يف الياب�ان وأوكرانيا 
وبولن�دا وفرنس�ا وفنلن�دا وهنغاري�ا والوالي�ات 
املتح�دة. يف رصبي�ا وحدها ليس س�يًئا جًدا«. ويف 
نظ�ر االبن ف�إن األب الذي صنفته االس�تخبارات 
الفرنس�ية جاسوًس�ا »كان يمتلك طيبة متأصلة 
ال تتناس�ب مع عقيدته كثرًا. لم يكن هناك نظام 
اس�تبدادي يف عائلتي، وهذا ما أدى إىل دمار أبي«، 
وأم�ه أيًضا الت�ي أدت تجربة العم�ل يف باريس إىل 
تغيرهم�ا كلًي�ا »ب�دأت أوروب�ا تف�رض عليهما 
أس�لوبها يف الحي�اة«، وه�ذا اع�رتاف م�ن رويس 
بالف�ارق الحضاري بني روس�يا وأوروبا، وهو ما 
يف�رس أيًضا كراهية ش�عوب أوروب�ا التي وقعت 
تح�ت الهيمنة الروس�ية مث�ل بولونيا، تش�يكيا، 

هنغاريا، ورشق أملانيا.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4223/ب2020/5

التاريخ 2021/10/2
اعان

اىل / املدعى عليها )غفران ضياء عطية ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاه ضدك والذي يطلب 
CHFفيها الحكم

 بالزام�ك واملدع�ى علي�ه االخ�ر بتاديت�ك ل�ه  وبالتكافل 
والتضام�ن  فيما بينكما مبلغا قدره 2500 $  عن القرض  
املؤرخ 2019/7/24  ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي  يف محكمة بداءة العباس�ية  
واش�عار مختار حي العدل الجنوبي فه�د هناوي الكردي 
ل�ذا تق�رر تبليغك اعان�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني 
بموعد املرافعة 2021/10/24 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف  االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة 
العدد 2800/ش2021/2

التاريخ 2021/10/20
اعان

اىل املدعى عليها / زهراء عيل طه 
اقام املدعي عيل طه رسن الدعوى املرقمة اعاه امام هذه 
املحكم�ة يطل�ب فيها قط�ع النفقة املس�تمرة املفروضة 
علي�ه بموج�ب ق�رار الحك�م املرق�م 525/ش/2011 يف 
2011/6/19 وذل�ك كون�ك ق�د تزوج�ت وملجهولية محل 
اقامت�ك فق�د ق�رر تبليغ�ك اعان�ا بصحيفت�ني محليتني 
يوميت�ني للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
القادم املوافق يوم 2021/11/7 الساعة التاسعة صباحا 
ويف حال�ة عدم حض�ورك او من ينوب عنك قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي
������������������������������������������������

 مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة املناذرة
العدد : 539/ب/2021
التاريخ 2021/10/12

اىل / املطل�وب اعادة القوة التنفيذية ضدهم حس�ني وره 
عبث وعبود هادي عرب 

م / تبليغ 
تحية طيبة 

اقامة طالب القوة التنفيذية ابراهيم راش�د حران الدعوى 
املرقم�ة 539/ب/2021 والت�ي يطلب فيها اع�ادة القوة 
التنفيذي�ة للق�رار املرق�م 1987/38 والخ�اص باتم�ام 
عملي�ة البي�ع للقطعت�ني املرقمت�ني 188 و236 مقاطعة 
13 الربكات وتس�جيلها باسمه وملجهولية محل اقامتكما  
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتاييد مخت�ار املنطقة عليه 
قررت هذه املحكمة تبليغكما اعانا بصحيفتني رسميتني 
للحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املصادف 
2021/10/24 الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ويف ح�ال عدم 
حضوركما او ارسال من ينوب  عنكما قانونا سوف تجري 

املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا  وفق االصول
القايض

عيل حميد الحيدري
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  حجة وفاة / 3367

التاريخ 2021/10/5
اىل  / املدعوه /  سامر صادق محمد

اعان
ق�دم طال�ب حجة الوفاة  نجاة محمد تق�ي  طلبا اىل هذه 
املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعو 
)س�امر صادق محمد ( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف 
املحلية فعليك الحضور امامها خال عرشة ايام من تاريخ 

نرش االعان وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عباس عيل هادي

تنويه 
نرش يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالع�دد 2470 يف 19/ 
10/ 2021 مديرية تنفيذ الس�ماوة رق�م االضبارة 893/ 
2021  لق�اء طل�ب الدائن عب�د الرحمن فتن�ان حيث ورد 

سهوا وجماعته لذا اقتىض التنويه
������������������������������������������������

مجلس القضاء األعى
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة بداءة السماوة
العدد 1822/ ب/ 2021 

التاريخ 4/ 10/ 2021 
إىل املدعى عليهما 

- 1 � زهرة  محمد هويدي 
2 � زينب محمد هويدي 

اعان
 أقام املدعي عبد الهادي محمد هويدي أمام هذه املحكمة 
الدع�وى املرقم�ة 1822/ ب/ 2021 والت�ي يطل�ب فيها 
تمليكه الس�هام يف العق�ار املرقم 83/  قش�لة وملجهولية 
مح�ل إقامتكما حس�ب رشح القائم بالتبلي�غ يف 21/ 6/ 
2021 وحس�ب اش�عار املختار بتاري�خ 21/ 6/ 2021 يف 
منطقة القش�لة عليه تقرر تبليغكم  بواس�طه صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني رس�ميتني للحضور يف موع�د املرافعة 
واملوافق الس�اعة التاس�عة من صباح يوم 2/ 11/ 2021 
ويف حالة عدم حضوركم أو من ينوب عنكم قانونا س�وف 

تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون 
القايض 

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

محافظة النجف االرشف
قائممقامية قضاء  الكوفة املقدسة 

العدد 1637 
التاريخ 20/ 10/ 2021 

نرش اعان 
ق�ررت لجن�ة التحقي�ق والفص�ل يف املنازع�ات الزراعي�ة 
يف الكوف�ة ن�رش اعان تبلي�غ املواطن جميل عب�د الحميد 
احم�د م�رزه يف صحيفتني رس�ميتني للحض�ور إىل ديوان 
قائممقامي�ة قضاء الكوفة يوم االربع�اء املوافق 3/ 11/ 
2021 وذلك للنظ�ر يف الدعوى املرقمة 14/ 2021 املقدمة 
إلثب�ات العاقة الزراعي�ة من قبل املدين نج�م عبد عباس 
ونارص حسن عباس وأمنه حميد عبد وحسني عباس نجم 
يف  القطع�ة 132 مقاطع�ة 20 البوحداري راجني نرش هذا 
االعان وإرسال نسخة من الصحف املنشور بها قبل موعد 

املرافعة لطفا 
الدكتور 

حمزة جواد كاظم العلياوي 
قائممقام  قضاء الكوفة املقدسة 

رئيس لجنة التحقيق والفصل يف املنازعات الزراعية
������������������������������������������������

فقدان
فق�دت من�ي كابونات زي�ت الغاز باس�م / عب�د الكاظم 
س�عدون ش�نان الصادر من دائ�رة املنتج�ات النفطية يف 

املثنى من يعثر عليها تسليمها لجهة االصدار
������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 7721

التاريخ 2021/10/20
اعان

بناء عى طلب املواطن  )هاشم عمران موىس (  الذي يروم 
في�ه تبدي�ل لقبه وجعله )االعرجي ( ب�دال من  )البوذبحك 
( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خال مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

������������������������������������������������
اعان

اىل ال�رشكاء / زين�ب عبد زيد محس�ن وحكيم�ه عبد زيد 
محسن 

توجب عليكم الحضور اىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النجف وذلك لتثبيت  اقراركم باملوافقه عى قيام رشيككم 
محم�د عبد الكري�م جميل بالبناء عى حصته املش�اعة يف 
القطعة  املرقمة 46884/3 حي النداء خال مدة خمس�ة 
ع�رش يوما داخل العراق وش�هر خارج الع�راق من تاريخ 
نرش االعان وبعكس�ه س�وف يس�قط حقكم باالعرتاض 

مستقبا

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 7724

التاريخ 2021/10/20
اعان

بناء عى طلب املواطن  )موىس عمران موىس (  الذي يروم 
في�ه تبدي�ل لقبه وجعله )االعرجي ( ب�دال من  )البوذبحك 
( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديري�ة خال مدة 
اقصاه�ا خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام املادة )22( م�ن قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية / الواقعات

العدد ج/ش/ 7739
التاريخ 2021/10/20

اعان
بن�اء عى الدعوة املقام�ة من قبل املس�تدعي  )احمد عبد 
الحس�ني جاس�م ( طلبا لغرض تبديل لقبه  وجعله ) البو 
وهب( بدل من ) الش�مرتي( فمن لدي�ه اعرتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خ�ال مده اقصاها )خمس�ة ع�رش يوم( 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة 

������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد /  3403
التاريخ 2021/10/12

اىل  / املدعوه /  هيبه مهدي هاشم  
اعان

ق�دم طالب حجة الوفاة  عام�ر حميد هادي طلبا اىل هذه 
املحكم�ة يروم في�ه اس�تصدار حجة وفاة بح�ق املدعوه 
)هيب�ه  صبح�ي عب�د ع�يل ( ق�ررت املحكم�ة تبليغك  يف 
الصحف املحلية فعلي�ك الحضور امامها خال عرشة ايام 
من تاريخ نرش االعان وبخافه سيتم النظر بالطلب وفق 

القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة املشخاب
العدد : 509/ب/2021

التاريخ : 2020/10/20
اعان

تبيع ه�ذه املحكمة العقار املرق�م 131/85 مقاطعة 18 
املش�خاب  بموج�ب قرارالحك�م املرق�م 509/ب/2021 
يف 2021/8/31  الص�ادر م�ن ه�ذه املحكمة واملكتس�ب 
الدرجة القطعية فعى الراغبني بالرشاء الحضور اىل ديوان 
هذه املحكمة يف يوم املزايدة يف تمام  الس�اعة الثانية عرش 
ظه�را من  الي�وم الثاث�ون  لتاريخ الن�رش  يف صحيفتني 
محليتني مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
10% من القيمة املقدرة للعقار  واملستمس�كات القانونية 
واج�ور االع�ان والداللي�ة وان القيمة الكلي�ة للعقار هي 
مبلغا مقداره 52000000 اثنان وخمس�ون مليون دينار 

ارضا وبناءا 
املواصفات  :

ان العق�ار هو عبارة عن دار س�كن تقع يف حي الكرامة يف 
املشخاب وان مساحة العقار هي 175 م ومفرزه اىل دارين 
بصورة غر رس�مية ومبنية من مادة البلوك ومسقفه من 
مادة الش�يلمان ومبلطة باالش�تايكر وتحتوي الدار االوىل 
ع�ى غرفة واح�دة وصالة ومراف�ق صحية وحم�ام الدار 
الثاني�ة تحتوي ع�ى غرفتني  وحم�ام وتواليت وان درجة 

عمران البناء هي رديئة 
 القايض

ثائر عبد الله الحجامي

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

ماحظية  التسجيل العقاري يف غماس
اعان

طلب تسجيل عقار مجدد
بناءا عى الطلب املقدم اىل هذه الدائرة بتاريخ 2021/1/26  
لتس�جيل تمام العقار تسلسل )1430( )الرشق ( باسم / 
طالب كريم ش�ياع باعتب�ار  حائزا له بصف�ة املالك للمدة 
القانوني�ة ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذكورة له�ا تمهيدا 
للتسجيل وفق القانون )43( لسنة 1971 قررنا اعان هذا 
الطل�ب فعى كل من يدع�ي بوجود عاقة او حقوق عينية 
او ش�خصية  عى هذا العقار تقديم ما لديه من طلبات او 
دف�وع او اعرتاض�ات  خال مدة ثاثون يوم�ا اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش االعان وكذل�ك الحضور يف موقع العقار 
يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم الت�ايل النتهاء مدة 
ه�ذا االعان وذلك الثبات حقوقه موقعيا يف  الكش�ف الذي 

سيجري يف اليوم املذكور لهذا الغرض 
املاحظ 

مطرش محمد صرب
������������������������������������������������

فقدان وثبقة
فق�دت الوثيقة املرقم�ة 0612347 بتاريخ 2021/2/17 
والصادرة من مدرسة الخليل املسائية واملعنونة اىل اعدادية 
الكوثر املهنية باسم الطالب محسن حيدر محمد عيل فمن 

يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار
������������������������������������������������

فقدان وثيقة
فق�دت الوثيق�ة الص�ادرة من مدرس�ة ع�كاظ االبتدائية 
واملعنون�ة اىل وزارة الداخلية ذات الرق�م 236865 بتاريخ 
2014/10/27 باس�م الطال�ب مرتىض حس�ن عيل فمن 

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

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل
اعان بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 4031/3 عروبه  
املحلة او رقم واسم املقاطعة 4 جزيرة النجف 

الجنس : دار 
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة,200م2 
املش�تمات : صال�ة واس�تقبال وغرفت�ي ن�وم ومطب�خ 

وصحيات سقوفه مسلح 
املزروعات او املغروسات

واردات املبيع السنوية:
الشاغل : صادق حميد كاظم 

مقدار املبيع : تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف النجف االوىل  باملزايدة 
العلني�ة العقار املوص�وف اعاه العائد للراه�ن /  صادق 
حمي�د كاظم لقاء طل�ب الدائن املرتهن امل�رصف الزراعي 
التعاوني  البالغ ) 342000000(  ثاثمائة واثنان واربعون 
مليون  دينار  فعى الراغب يف االشرتاك فيها مراجعة هذه 
الدائرة خ�ال )30( يوم�ا اعتبارا من الي�وم التايل لتاريخ 
نرش هذا االعان  مس�تصحبا معه تامينات قانونية نقدية 
او كفال�ة مرصفي�ة ال تقل ع�ن 10% من القيم�ة املقدرة  
للمبيع البالغة ) 80000000    ( ثمانون مليون دينارا  وان 

املزايدة ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم االخر
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف االوىل

������������������������������������������������
مجلس القضاء االعى 

رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة 

العدد : 708 / ش / 2021 
التاريخ : 16 / 8 / 2021 

م / اعان 
اق�ام املدع�ي / طليع�ه ابراهي�م عب�د الدع�وى الرشعية 
املرقمة اعاه عى السيد مدير عام دائرة رعاية القارصين 
/ اضاف�ة لوظيفت�ه طالب الحك�م بوفاة ابنه�ا املفقود ) 
عب�د الق�ادر عليوي عب�اس ( كونه فقد من�ذ تاريخ 23 / 
8 / 2006 ولح�د االن ال يع�رف مصره حي�ا كان ام ميتا 
فمن لديه معلومات عن املوما اليه مراجعة املحكمة خال 
مدة ثاث�ون يوما من تاريخ النرش وبخافه س�وف تنظر 

املحكمة يف الدعوى وفق القانون .
القايض 

عماد عباس سلمان 
قايض محكمة االحوال الشخصية يف الرصافة

جمهورية العراق 
وزارة الداخلية 

وكالة الوزارة لشؤون االمن االتحادي 
مديرية رشطة الطاقة 

مديرية رشطة الكهرباء 
قسم رشطة كهرباء الكرخ 

قسم رشطة كهرباء التاجي 
العدد : 1473 

التاريخ : 19 / ت1 / 2021 
اعان 

اىل / املتهم الهارب املفوض نجم محسن قرداش رويعي 
اسم االم / هدية عبادي عايص .

عنوان السكن : بغداد / ابي دشر م / 854 ز 35 دار 17 .
بم�ا ان�ك متهم وف�ق امل�ادة ) 5 ( من ق ع رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل وملجهولي�ة اقامتك وم�كان تواجدك اقتىض 
تبليغ�ك بهذا االعان ع�ى ان تحرض ام�ام رئيس املجلس 
التحقيقي المور تحقيقية وعند عدم حضورك س�وف يتم 

محاكمتك غيابيا .
العقيد 

رئيس املجلس التحقيقي 
������������������������������������������������

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية
محكم�ة ب�داءة ابي الخصي�ب

الع�دد: 366/ب/2021
التاريخ: 2021/10/19 

اع��ان
اىل املدعى عليهم:  1- شه�اب احم�د ما ج�واد

2- سعدي�ة عبدالق�ادر                   
3- بدري�ة عبدالكريم امي�ن

4- نسيم�ة عبدالرحيم دروي�ش
5- نبيه�ه عبدالرحيم دروي�ش 

6- سعدي�ة عبدالرحيم دروي�ش
اق�ام املدع�ون كاً من / انيس��ة وس�هيل�ة ونهل�ة أبناء 
املرقم�ة 366/ البدائي�ة  الدع�وى  عبدال�ودود دروي�ش. 

ب/2021امام محكمة بداءة ابي الخصيب والتي يطلبون 
فيها الحكم بإزالة شيوع العقار تسلسل 2/365 مقاطعة 
14 الرساج�ي.  ولثب�وت مجهولي�ة محل اقامتك�م تقرر 
تبليغك�م بالحض�ور اىل ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة 
املوافق 2021/11/7 الس�اعة التاس�عة صباحاً نرشاً ويف 
صحيفت�ني يوميت�ني ويف حالة ع�دم حضوركم او حضور 
من ينوب عنكم قانوناً سوف تجري املرافعة بحقكم غياباً 

وعلناً وفق القانون.
القايض / أي�اد احم�د سعي�د

�����������������������������������������������
 �

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : 385 / ش / 2021 
التاريخ : 20 / 10 / 2021 

اىل / املدعى عليه / سلوان نايف حمد 
م / تبليغ 

اقامت املدعوة ) ميس�اء كريم صال�ح ( الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 385 / ش / 2021 طالب�ة فيها تايي�د الحضانة 
لطفلته�ا ) رس�ل تول�د 6 / 3 / 2016 ( من�ك وملجهولية 
محل اقامتك حس�ب كتاب محكمة االحوال الش�خصية يف 
العل�م بالع�دد 1839 / 2021 يف 5 / 10 / 2021 واش�عار 
املختار قرر تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني واسعتي 
االنتشار عى موعد املرافعة املصادف 14 / 11 / 2021 ويف 
حال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك سوف تجري 

املرافعة بحقك غيابا وعلنا وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعى 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي 
محكمة االحوال الشخصية يف االسحاقي 

العدد : 50 / ش / 2021 
التاريخ : 20 / 10 / 2021 

م / تبليغ 
اىل / املدعى عليه ) احمد بكر طلفاح ( 

للدعوى املقامة من قبل املدعية ) وحيده جاسم طلفاح ( 
واملدع�ى عليه ) احمد بكر طلف�اح ( واملرقمة 50 / ش / 
2021 فق�د اصدرت هذه املحكم�ة بتاريخ 4 / 5 / 2021 
حكم�ا يق�ي بالتفريق لل�رضر بينك وب�ني املدعية فقد 
تقرر تبليغك بصحيفتني يوميتني محليتني وبعكسه سوف 

يكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية وفق القانون .
القايض 

فائق مشعل صالح
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: قد تواجه بع�ض خيبات األم�ل، لكنك 
ق�ادر ع�ى النه�وض مج�دداً والس�ر قدماً يف 

رسمته ملستقبلك وتحقيق أفضل النتائج.
عاطفياً: حاول أال تكون استفزازياً مع الرشيك، 
ألن رد فعله س�يكون مكلفاً لكما، ويصبح من 

العسر االلتئام مجدداً.

مهني�اً: تب�دأ مس�رة عم�ل مضني�ة وتوظف 
طاقاتك يف انجازات مهنية ضخمة، وتسعى من 

أجل ترقية أو منصب.
عاطفياً: تس�ر األمور بينك وب�ن الحبيب عى 
م�ا ي�رام، ال ت�دع اآلخري�ن يدخل�ون عى خط 

االنسجام بينكما.

مهني�اً: عوام�ل إيجابي�ة وجّيدة ع�ى الصعيد 
املهني، مرتافقة مع مطالبك املالية املحقة، وقد 

تبلغ الهدف قريباً.
عاطفياً: يترّصف الرشي�ك بليونة تجاهك وبال 
اس�تفزاز وتحّدي�ات، ل�ن تعان�ي أي أزمة، بل 

تنترص عى املصاعب.

العم�ل  ال�ذي أظهرت�ه يف  االنضب�اط  مهني�اً: 
ينعكس عليك إيجاباً، وهذا يساعدك يف التعامل 

مع الزمالء بثقة أكرب.
عاطفياً: قد تواجه مع الرشيك بعض املصاعب 
املفاجئ�ة، لكن ذلك يك�ون مرحلي�اً ولن يدوم 

طويالً.

مهنياً: تعمل الظروف للس�ر بمشاريعك قدماً، 
ما يس�ّهل حياتك ويرّسع وترة عملك، فتكون 

من السّباقن والرواد.
عاطفياً: تتخلص من القيود النفس�ية، وتشعر 
باالرتي�اح خارج اإلطار الروتين�ي املعتاد، لذلك 

لن تواجه مصاعب وعقبات مع الرشيك.

مهني�اً: مس�ؤولياتك يف العمل ت�زداد يوماً بعد 
يوم، وهذا س�يؤدي اىل تعزي�ز موقعك ومركزك 

والحصول عى الراتب الذي كنت تطالب به.
عاطفياً: يس�ّبب لك لس�انك السليط املشكالت، 
فكن أكثر وداً مع الحبيب خشية أن يبتعد عنك، 

فعندها تصبح وحيداً وال سنيد لك.

 مهنياً: تفرح وتحلق يف هذا الش�هر االستثنائي 
وال�ذي يحم�ل اليك املج�د من اطراف�ه ويعدك 
بالرفاهية والراحة والجاذبية املطلقة واالعمال 
االكث�ر انتاجية.عاطفياً: تكتش�ف أّن خياراتك 
تجاه الرشيك كانت صائبة وثقتك به مستحقة 

وجدية

مهني�اً: دراس�ات مس�تقبلية قد تغ�ّر مجرى 
عمل�ك، واألم�ور ليس�ت س�وى مس�ألة وقت 

وتكون النتائج أكثر من املتوقع.
عاطفياً: ال تحاول إخفاء مشاعرك عن الرشيك، 
فاإلحس�اس املتبادل يس�ّهل التفاهم والتوصل 

إىل الكثر من النقاط املشرتكة بينكما.

مهني�اً: تتمت�ع برسع�ة بديهة وبأف�كار ذكية 
وتكّث�ف اتصاالتك، وتكّرر املح�اوالت وتمارس 
جمي�ع صالحياتك وتقوم بزيارة أو تش�ارك يف 
مؤتم�ر. عاطفياً: يوم أكثر م�ن رائع ألّنه بعيد 
عن املش�احنات والظروف الضاغطة، وتسوده 

أجواء لطيفة

مهنياً: ال تقّدم خدمات مّجانية اال ملن يس�تحّق 
ويحفظ لك الجميل عند اللزوم، وال تضع ثقتك 

إال بالزمالء الذين خربتهم عى مدى سنوات.
عاطفي�اً: يف األجواء عش�ق وتعلّ�ق وكالم كثر 
ودعوات مرتاكمة وسحر تمارسه أينما حللت.

مهنياً: يع�زز الحظوظ ويجعل االمال تتجس�د 
وق�د يت�م لق�اء م�ع احب�اء ومفاج�اة جي�دة 
وحظوظ�ا يف انجاح مخططات�ك وبرامجك عى 
كاف�ة االصعدةعاطفياً: علي�ك أحياناً أن تكون 
أكث�ر تس�امحاً م�ع الرشي�ك، فهو ل�م يقصد 

تهميشك أو أذيتك

مهنياً: يوم جيد عّزز عالقاتك العامة وال ترفض 
املشاركة يف اي نشاط فإحياء الروابط وتعزيزها 
امر ايجابي ويخ�دم مصالحك وينّقي صورتك. 
عاطفياً: تب�دو العواطف ش�ديدة وتحمل إليك 
آفاقاً واس�عة ، لكن انتب�ه من محاولة بعضهم 

إبعادك عن ارتباط جدّي.

العذراء

احلوت

إياكم وعدم تناول اخلبز
ق�د يبدو م�ن الصعب يف بع�ض األحيان 
العث�ور عى خيارات خب�ز صحية تريض 
ذوق األش�خاص املهتمن بالحفاظ عى 

نظام غذائي صحي ومتوازن.
وم�ع ذلك، إذا كنت ال ت�أكل كمية كافية 
م�ن الخبز، فقد ال تحص�ل عى ما يكفي 
م�ن العن�ارص الغذائي�ة، وفقاً لدراس�ة 

.Frontiers in Nutrition نرشتها
فقد كش�فت الدراس�ة أن بعض البالغن 
يف الواليات املتحدة يتعرضون النخفاض 
بنس�بة 10٪ يف مستويات الطاقة بسبب 
ابتعادهم عن تن�اول الخبز الذي يحتوي 

الحب�وب املكررة مث�ل األلي�اف الغذائية 
واملغنيسيوم والحديد.
أفضل مصدر للطاقة

وقالت س�ارة ويليام�ز، أخصائية تغذية 
 Sweet مس�جلة ومالكة ومؤس�س م�ن
Balance Nutrition إن »الخبز والحبوب 
والكربوهيدرات بش�كل عام لها س�معة 
س�يئة يف مجتمعن�ا. وم�ع ذل�ك، ف�إن 
الكربوهي�درات هي أفض�ل مصدر وقود 
لجسمك ومصدر طاقة الدماغ املفضل«.

وأضاف�ت أن�ه »يف نظ�ام غذائ�ي صحي 
ومتوازن، يجب أن تأتي نس�بة ٪60-40 

من السعرات الحرارية من الكربوهيدرات، 
ويمكن أن يشمل ذلك الخبز والحبوب«.

 م�ن جانبها، أكدت كاييس برنز مبتكرة 
»تن�اول  أن   «  Mama Nutrition«
الكربوهي�درات باعت�دال أم�ر جيد فهي 
تس�اعد ع�ى توف�ر الطاق�ة لجس�مك، 
خاص�ة إذا كن�ت تخط�ط للقي�ام ب�أي 

نشاط بدني عى مدار اليوم«.
نتائج مؤسفة

وتابع�ت قائل�ة إنه ليس م�ن الرضوري 
التخل�ص تمام�اً م�ن الخب�ز أو الحبوب 

األخرى يف نظامنا الغذائي.

بعض االسامك هلا أخطار صحية
حّذر تقرير حديث من خطورة تناول 
بعض األس�ماك عى الصحة، كونها 

قد تتسبب يف زيادة الوزن.
 Eat this« وّبن التقرير وفق�ًا ملوقع
Not that«، أن هن�اك أنواع�اً عديدة 
م�ن األس�ماك ال تع�د خي�اراً جي�داً 

إلنقاص الوزن يف ظل خطورتها.
وج�اءت أنواع األس�ماك التي ذكرها 

التقرير كالتايل:
� سمك الس�لمون األطليس : يحتوي 
س�مك الس�لمون عى أوميغا 6 الذي 
يتضم�ن نس�بة كبرة م�ن الدهون، 

األمر الذي ُيسبب زيادة الوزن.
 - س�مك البلط�ي : ويحتوي س�مك 
البلطي عى مستوى فلكي من أوميغا 
6، ومن ث�م يعترب هذا النوع األس�وأ 

ع�ى البطن، كم�ا أنه م�ن املأكوالت 
البحرية غر الجيدة؛ بس�بب تربيتها 

يف املزارع.
 � س�مك القرميد وسمك أبو سيف : 
توجد يف هذين النوعن من األس�ماك 
مس�تويات عالية بش�كل خطر من 
الزئب�ق، وال�ذي يعطل ب�دوره الغدد 

الصماء.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير
- عدس بّني : كوب )مسلوق ومصفى(

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

- بقدونس : ملعقة كبرة )مفروم(
- البصل : 1 حبة )مفروم ناعم(
- عصر الليمون : ملعقة كبرة

- دبس الرمان : ملعقة كبرة
- ملح : نصف ملعقة صغرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغرة
- زيت الزيتون : ملعقة كبرة

طريقة التحضر
اخلطي العدس مع الجزر املسلوق يف طبق.

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

أضيفي دبس الرمان وعصر الليمون وقلبي جيداً وقدمي السلطة.

سلطة العدس البني باخلضار
أبرز مشكالت األداء يف نظام ويندوز 11

ظهرت بعض املشكالت يف األداء مع بدء وصول نظام ويندوز 
11 الجدي�د. وقدم�ت رشكة مايكروس�وفت مالحظات حول 
هذه املشكالت يف موقعها الرسمي. بينما تم اكتشاف البعض 

اآلخر من قبل املستخدمن.
مشكالت األداء يف نظام ويندوز 11

من أبرز املش�كالت التي ذكرتها الرشكة يف الصفحة الرسمية 
 Intel Killer هي مش�كلة التوافق مع برامج تش�غيل شبكة
التي تؤثر بش�كل خاص يف تحميل بعض مواقع الويب بشكل 

أبطأ من غرها.
وهذا يؤثر بش�كل كبر عن�د بث مقاطع الفيدي�و التي تبدو 
أبطأ يف معدالت دقة معينة. وقد ظهرت مش�كلة عند تشغيل 

األجهزة االفرتاضية يف ويندوز 11.
وذكرت الرشكة أنها تعمل عى حل هذه املشكالت ويف طريقها 
لتقدي�م حل لها. وق�د يكون هذا غالًب�ا يف التحديث الرتاكمي 
القادم.وبالنسبة إىل املشكالت غر الرسمية، فقد أشار بعض 
املستخدمن إىل مش�كلة اس�تهالك الذكرة العشوائية بشكل 

مكثف يف ويندوز 11.
وذك�ر بعض املس�تخدمن أن النظ�ام يبدأ بالتباطؤ بش�كل 
واض�ح عند فتح الكث�ر من املجلدات. وحت�ى عند إغالق كل 
املجلدات، فإن استهالك الذاكرة ال يبدأ بالتناقص بل يظل كما 

هو.مشكلة قائمة ابدأ

أبل�غ بعض املس�تخدمن ايًضا عن مش�كلة وج�ود تصميم 
رشي�ط املهام املوجود يف اإلصدار الس�ابق كم�ا هو يف الجهة 
اليرسى. ويف الوقت نفس�ه عدم اس�تجابة قائمة ابدأ، وهذه 
املشكلة قد تم توثيقها س�ابًقا من مشرتكي برنامج ويندوز 

إنسايدر.
وتح�دث ه�ذه املش�كلة بش�كل أكث�ر تحدي�ًدا ع�ن تثبي�ت 
نظ�ام وين�دوز 11 ع�رب مس�اعد التثبي�ت الخ�اص برشكة 
مايكروسوفت. ولم تستجب حتى اآلن مايكروسوفت بشكل 

رسمي إلصالح هذه املشكلة.
ما يجب عليك فعله

بينم�ا يمكن�ك تثبي�ت النظ�ام الجدي�د يدوًي�ا دون انتظ�ار 
التحدي�ث التلقائي. ولكن قد يواجه ويندوز 11 مش�كالت يف 
األداء. نتيج�ة لذلك ننصح باالنتظ�ار لفرتة قصرة عى األقل 
قب�ل التثبيت. ويكمن الحل العميل يف انتظار وصول التحديث 
القادم بش�كل رسمي عرب صفحة تحديث ويندوز. وإذا قمت 
بتثبي�ت اإلصدار الجديد يف حاس�بك وظهرت لك مش�كالت يف 
األداء أو التواف�ق. ف�إن أفض�ل ح�ل لذلك هو إعادة تش�غيل 
الحاس�ب. جدير بالذكر أن مايكروسوفت قد أوضحت سابًقا 
أنه�ا تتخ�ذ نهًجا مرحلًيا م�ع طرح نظام التش�غيل الجديد. 
وه�ذا يعن�ي أنه ل�ن ي�رى الجميع إش�عار الرتقي�ة يف نافذة 

تحديث ويندوز.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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مدربان كرويان: الفوز عىل سوريا يمثل مفرتق الطرق ملنتخبنا
             المستقبل العراقي/ متابعة

أجم�ع مدربان عامالن يف مجال ك�رة القدم، عىل 
ان مب�اراة منتخبن�ا الوطني املقبلة امام س�وريا 
تمثل مفرتق طرق الس�ود الرافدين يف التصفيات 
املونديالي�ة، وان تحقي�ق الف�وز فيه�ا س�يمنح 
الالعب�ن زخم�ا معنوياً م�ن اجل املنافس�ة عىل 
املقعد الثالث املؤهل اىل كاس العالم، التي س�تقام 
يف قط�ر نهاية الع�ام 2022، مطالب�ن يف الوقت 
نفس�ه امل�درب ادف�وكات بالثبات عىل التش�كيل 
ونظام اللعب وطريقة األداء والتكتيك الجماعي يف 
املباريات املقبلة، برغم قناعتهم بأن تغيري املدربن 
يرض بنس�ق العم�ل التدريب�ي، وان عامل الوقت 
يلع�ب دورا كب�ريا لهضم تلك األف�كار والواجبات 
التكتيكية بغية الحصول عىل اقىص جهد ممكن.
أول املتحدثن ل�� “الصباح الريايض” كان املدرب 
جب�ار هاش�م الذي ش�دد عىل أهمي�ة “التغلب يف 
املبارات�ن املقبلت�ن برس�م الجولتن الخامس�ة 
والسادسة من تصفيات كأس العالم 2022، امام 
سوريا وكوريا الجنوبية يف الحادي عرش والسابع 

ع�رش م�ن الش�هر املقب�ل، بمع�زل ع�ن األداء، 
والرتكي�ز ع�ىل الظف�ر بنقاط هات�ن املواجهتن 
برغ�م صعوبتهم�ا وارتفاع ح�دة املنافس�ة بن 
منتخبات هذه املجموعة » .وأضاف أن “ الخروج 
من مواجهة سوريا بالنقاط الكاملة يمثل العودة 
الرسيعة اىل س�كة التأهل، ويعطي الالعبن روحاً 
ايجابية ويعيد الثقة يف أنفس�هم ثانية، ويؤكد أن 
لديهم القدرة عىل تحقيق االنتصارات التي تسهل 
من مهمة املنافسة مع بقية منتخبات املجموعة، 
من دون ان نغفل الظروف املحيطة بإعداد كتيبة 
اس�ود الرافدي�ن ». واردف قائ�ال: “ ألق�ى تغيري 
املدرب السابق الس�لوفيني سرتيشكو كاتانيتش 
بظالل�ه عىل الالعبن الذين تراج�ع اداؤهم خالل 
جائحة كورونا، وشكلوا عالمات استفهام كبرية 
بش�أن فعالية ادوارهم خالل املباريات السابقة، 
بسبب ان الس�واد األعظم منهم ال يمتلك الخزين 
الخططي الذهني الذي يس�عفه يف ق�راءة الحالة 
واالتي�ان بحلول أخرى سلس�ة، ب�ل ان جلهم قد 
ين�ى نوعي�ة التدريب�ات الخططية التي تس�بق 
املب�اراة لحظ�ة اط�الق الحك�م صاف�رة البداية، 

وهن�اك من يلج�أ اىل االجته�ادات الفردية لحظة 
الت�رف بالك�رة بعي�دا ع�ن طبيع�ة الواجبات 
الخططية املرس�ومة ل�ه« . وبش�أن األداء الفني 
ملنتخبنا خالل املواجه�ات األربع املاضية، اوضح 

هاش�م ان “ املباراة األخرية ام�ام االمارات كانت 
األفض�ل، برغ�م األخط�اء الدفاعي�ة الت�ي برزت 
يف الش�وط الثان�ي، لكن ب�ات لزاما ع�ىل الطاقم 
التدريب�ي ان يج�د توليف�ة مثالية م�ن الالعبن، 

فض�ال ع�ن طريق�ة لع�ب تؤم�ن له�م النتيجة 
املرج�وة واالحتفاظ بخيط االم�ل الذي يقود كرة 
الع�راق اىل الواجه�ة املونديالي�ة  » .ب�دوره، عزا 
املدرب املس�اعد يف الطاقم الفني ملنتخبنا األوملبي 
عب�اس عبي�د أس�باب تراج�ع املس�توى الفن�ي 
لكتيبة اس�ود الرافدين اىل مجموعة من األسباب، 
لع�ل من ابرزه�ا “ تدني املس�توى الفني للدوري 
العراق�ي الذي لم ينجح يف ضخ اس�ماء واعدة اىل 
املنتخبات الوطنية، عىل غ�رار حقب الثمانينيات 
والتس�عينيات وبداية االلفية الثانية، التي شكلت 
ارث�ا كرويا وقيمة معنوية آن�ذاك، برغم الظروف 
الصعب�ة ويف مقدمتها الحص�ار االقتصادي وقلة 
املش�اركات الخارجي�ة ».  ومىض يق�ول: “ بدأنا 
نتن�در عىل اي العب يتس�لم الك�رة تحت الضغط 
او يف املناط�ق الس�اخنة الت�ي تصن�ع الف�ارق، 
واقوله�ا بحرسة كبرية، م�ن املعيب حقا انك ترى 
اغل�ب صناع اللعب يف الدوري العراقي واملنتخبات 
يتس�لمون الك�رات ويبادلونه�ا يف مناط�ق غ�ري 
مؤث�رة بعيدة عن الخط�ورة، وبالت�ايل فإن هذه 
السلبية قد انسحبت عىل منتخباتنا الوطنية التي 

تؤدي بأقل جودة، برغم قيمة التدريبات والتغذية 
الراجعة التي يحص�ل عليها الالعب قبل وبعد كل 
مب�اراة، وان تل�ك االمور الخططية اثرت بش�كل 
واضح يف طريقة التحضري وبناء اللعب والترف 
بالك�رة، من حيث الحيازة ون�وع التمريرات التي 
تعتم�د عىل براع�ة الالعبن وجودته�م يف تطبيق 
الواجب�ات »  .ون�وه ب�أن “تغيري املدرب�ن أيضا 
كان له أثره الس�لبي يف املنتخ�ب، وان كل مدرب 
لديه اهداف يس�عى اىل تحقيقه�ا وفق املتاح من 
الالعب�ن والق�درات البدني�ة واملهاري�ة، وان هذا 
الفه�م يأتي عن طريق التك�رار يف التدريبات، مع 
وف�رة زمنية يف الوق�ت ملعرفة املزاي�ا الفنية لكل 
العب، وبالحصيل�ة مهما كان�ت التربيرات ف�إن 
العبي منتخبن�ا الوطني مطالبون بتحقيق الفوز 
ام�ام س�وريا بالدرج�ة االوىل، ألنه�ا االنطالق�ة 
الحقيقي�ة يف التصفي�ات والرهان ع�ىل البطاقة 
الثالث�ة، واملهم�ة تقع ع�ىل عاتق الجه�از الفني 
يف اختي�ار العن�ارص املناس�بة له�ذه املواجه�ة، 
عىل الرغ�م  من ان الفوارق الفني�ة واملهارية بن 

الالعبن متقاربة«.

سكوب يعلن قائمة أوملبي 
العراق للتصفيات اآلسيوية

مدرب سلة غاز الشامل 
يشيد بأداء العباته

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلَن مدرُب منتخب العراق األوملبي، التش�يكي مريوسالف 
س�كوب، قائم�َة املنتخ�ب للتصفي�اِت اآلس�يوّية املؤهلة 
لنهائيات آس�يا تحت 23 عاماً للفرتة من )25-10 إىل 31-
10( لحساب املجموعة الثالثة والتي تستضيفها البحرين 
إىل جان�ب منتخبات جزر املالديف وأفغانس�تان.  وضمت 
قائمة األوملبي 23 العباً، هم حس�ن أحمد )الطلبة( وعماد 
عي�ى )زاخ�و( ومصطف�ى ع�ذاب )الديواني�ة(، منتظر 
محمد جرب وأحمد رستيب )الزوراء(، وزيد تحسن ووكاع 
رمضان )الطلبة( ومنتظر عبد األمري وحس�ن رائد )القوة 
الجوي�ة(، وعمار غالب وصادق زام�ل )الرشطة( وعباس 
ي�اس )امليناء(. ورافد طالب ومصطفى وليد وحس�ن عبد 
الكري�م )الك�رخ(، وعيل محس�ن وصهيب رع�د )النفط( 
وعباس بديع ونهاد محمد )نفط ميسان(، ومحمد الباقر 
كريم )الديوانية( ومؤم�ل عبد الرضا ورضا فاضل )أمانة 
بغداد( وحس�ن عمار )نفط البرة(.  وخلت القائمُة من 
الالع�ب )زيدان إقب�ال( محرتف مانشس�رت يونايتد تحت 
23 عام�اً، وذلك لع�دم موافقِة ناديه ع�ىل التحاق الالعب 
بالتصفيات لكونها خارج أيام الفيفا، فضال عن الحارِس 
نديم نادر )فالكينربي الس�ويدي( بسبب اإلصابِة، وكذلك 
غياب كاردوا كامريان )كريس�تال باالس( لعدِم الجاهزّية 

بسبب اإلصابة التي لحقت به مؤخراً.

يف الدوري الكروي املمتاز.. مهيمن ينقذ الكهرباء.. وفوز ثمني للصناعة

الم: منتخب أملانيا يتطور

              المستقبل العراقي/ متابعة

أنقذ مهاجم الكهرباء مهيمن سليم فريقه 
من الخس�ارة أمام الطلبة وقاده لخطف 

نقطة التعادل بتسجيله هديف اللقاء.
والتق�ى الفريقان مس�اء أم�س األربعاء 
يف ملعب الش�عب الدويل، لحس�اب الجولة 

الخامسة من الدوري العراقي املمتاز.
الطلبة ب�دأ مندفعا لكن�ه اصطدم بفريق 
منظ�م وبعد عدة مح�اوالت من الفريقن 
تمكن زيد تحسن من إحراز هدف التقدم 
للطلب�ة يف الدقيق�ة 42، لينتهي الش�وط 

األول بتقدم الطلبة بهدف دون رد.
ويف الش�وط الثان�ي تمك�ن الكهرباء من 
الع�ودة رسيع�ا للمب�اراة وأح�رز العب�ه 
مهيمن س�ليم ه�دف التع�ادل يف الدقيقة 

.53
وعاد الطلب�ة للتقدم بعد م�رور دقيقتن 

فقط من هدف التعادل بواسطة 
محمد زامل.

الكهرب�اء كان عنيد جدا وضغط 
م�ن أج�ل التع�ادل وتمك�ن من 
ذل�ك يف الدقيق�ة 73 أيضا بأقدام 
الالع�ب مهيم�ن س�ليم ورغ�م 
املباراة  مح�اوالت الطلب�ة لك�ن 

انتهت بالتعادل.
ورفع الطلبة رصيده إىل النقطة 
10 يف املرك�ز الثال�ث فيم�ا رفع 
الكهرباء رصيده إىل النقطة 8 يف 

املركز السادس.
فوز مباغت

ويف مب�اراة أخ�رى خط�ف الصناعة فوزا 
مهم�ا م�ن ضيف�ه ن�وروز 1-0، ضم�ن 

الجولة نفسها.
وأدرك الصناعة مبك�را أن نقاط مواجهة 
ن�وروز ال�ذي صع�د مع�ه للممت�از ه�ذا 

املوس�م، س�تكون ثمينة ج�دا، بينما أراد 
نوروز إيقاف الرتاجع يف الرتتيب.

وحاول نوروز عن طريق اسو رستم لكن 
كرت�ه عل�ت العارض�ة وح�اول الصناعة 
بواسطة إيهاب كاظم ولم تنجح املحاولة 

وانتهى الشوط األول بالتعادل السلبي.

ويف الشوط الثاني وبعد محاوالت 
جادة من الفريقن تمكن س�جاد 
بش�ري من تس�جيل هدف املباراة 
ليمن�ح   73 الدقيق�ة  يف  الوحي�د 

الصناعة نقاط الفوز.
إىل  رصي�ده  الصناع�ة  ورف�ع 
النقط�ة 7 يف املرك�ز الثامن فيما 
تجم�د رصي�د نوروز عن�د نقطة 

واحدة يف املركز 18.

تعادل سلبي
أخ�رى ظل�ت ش�باك  مب�اراة  يف 
القاس�م وضيف�ه نفط ميس�ان 
عصية لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي، يف 

ملعب الكفل.
ورفع القاسم رصيده إىل 3 نقاط يف املركز 
15، بينم�ا رفع نفط ميس�ان رصيده إىل 

النقطة 5 يف املركز 11.

              المستقبل العراقي/ متابعة

رصح نجم املنتخب األملاني األسبق فيلب الم بأنه ينتظر من 
املانشافت يف مونديال قطر أن يقدم أداء أفضل مما قدمه يف 
مسابقات رياضية كربى مؤخرا.وقال الم الفائز مع منتخب 

ب�الده بكأس العال�م يف الربازي�ل 2014، يف هامبورج اليوم 
األربعاء: »خرجنا بش�كل مبكر نسبيا يف آخر بطولتن، مما 
يعني أنه يجب أن نميض مشوارا أطول يف البطولة التالية«.
ج�اء ذل�ك عىل هام�ش زي�ارة الم بوصف�ه رئي�س اللجنة 
املنظمة لكأس أوروبا 2024 بصحبة س�فرية بطولة اليورو 

2024 س�يليا شاشيتش ملدرس�ة نخبة كرة القدم بمدرسة 
هايدنربج.وع�ن تط�ور أداء املنتخ�ب يف ظل نج�اح التأهل 
ملونديال قطر، قال العب خط الوس�ط والدفاع الس�ابق إنه 
»جي�د يف الوقت الراهن«.وأضاف: »كمنتخب أملاني يجب أن 

نتأهل دائما ويجب أن نكون يف البطوالت الكربى.

انطالق الدورة التدريبية والتحكيمية يف اجلودو
              المستقبل العراقي/ متابعة

انطلق�ت يف بغداد ال�دورة التدريبية والتحكيمي�ة واالدارية 
بالج�ودو، ب�إرشاف االتح�اد العرب�ي للعب�ة، وبالتع�اون 
والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وتستمر اربعة ايام 
بمش�اركة 60 عنرا من الرجال والنس�اء، ويحارض فيها 
الدكتور احمد فرحان من العراق، واالردني توفيق الس�عدي 

مدي�ر التدري�ب يف االتحادي�ن العربي واالردن�ي، فضال عن 
املغرب�ي ابو بكر ب�ادة رئيس لجنة الح�كام العرب، والليبي 
نبي�ل الدراويل رئي�س اللجن�ة الفنية.وقال رئي�س االتحاد 
املرك�زي للجودو س�مري صادق املوس�وي: ان جمي�ع ابناء 
اللعب�ة تعاهدوا ع�ىل بدء صفح�ة جديدة بالعمل املش�رتك 
والبناء لخدمة اللعبة، من خالل العمل الجاد والربنامج الذي 
وضعه مجلس االدارة بالتش�اور م�ع اللجان الفاعلة، مبينا 

ان االتحاد س�يبدأ برنامجه ال�ذي تم اعداده من خالل دورة 
تدريبي�ة وتحكيمية وادارية بإرشاف االتح�اد العربي، الذي 
س�مى املحارضين للدورة التي تشهد مش�اركة 60 عنراً 
بمختل�ف االختصاصات، وتم تحديد املنهاج بالتنس�يق مع 
وزارة الش�باب. واش�ار املوس�وي اىل ان االتحاد شكل لجنة 
علي�ا لتنظيم الدورة برئاس�ة نائب رئيس االتح�اد الدكتور 
عدي الربيعي، الذي بدوره ش�كل فريق�ا الكمال االجراءات 

االداري�ة واللوجس�تية والفنية، لتحقي�ق متطلبات النجاح 
الذي نصبو اليه، لعودة اللعبة للنشاط الفعال وطي صفحة 
التعثرات السابقة، بعد ان وجدنا ان اللعبة لن تتقدم خطوة 
لالم�ام ان لم يكن هناك تفاهم وانس�جام بن جميع عائلة 
الج�ودو. من جانبه اكد نائب رئي�س االتحاد عدي الربيعي: 
ان اللجان املشكلة حرصت عىل تطبيق الواجبات املناطة بها 

بالشكل الصحيح.

باريس يراهن عىل اسرتاتيجية عائلة مبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�رر باريس س�ان جريم�ان، اللجوء إىل اس�رتاتيجية 
جديدة من أجل إقناع الفرنيس كيليان مبابي، مهاجم 

الفريق، بالبقاء يف »حديقة األمراء«.
وينته�ي عق�د مبابي م�ع باريس يف الصي�ف املقبل، 
ويرف�ض الالع�ب الفرن�يس حت�ى اآلن كل ع�روض 

الجديد.

وسبق أن زعمت تقارير فرنسية منذ عدة أسابيع، أن 
عائل�ة مبابي تضغط عليه للبقاء مع النادي البارييس 
ملوس�م آخ�ر ع�ىل األقل.ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو 
ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فإن باريس ق�رر اللعب عىل 
ه�ذه النقطة، وس�يمنح مبابي عرًض�ا للتجديد ملدة 
موس�م أو اثنن.وأش�ارت إىل أن عائلة مبابي س�تؤيد 
هذه االس�رتاتيجية كثريًا، ما يس�اعد س�ان جريمان 
عىل ع�دم خس�ارة الالعب مجاًن�ا يف الصي�ف املقبل.

باري�س  أن  وذك�رت 
االس�تفادة  يري�د 

اقتصادًي�ا م�ن تواج�د 
مباب�ي، إىل جانب ليونيل مييس 

ونيمار دا سيلفا مًعا ألكثر من موسم 
يف »حديقة األمراء«.وكانت والدة مبابي، قد رصحت 
بأنه�ا تدفعه ص�وب الرحي�ل، بينما يري�د والده أن 

يستمر الالعب يف سان جريمان ويجدد عقده.

كونتي يضع رشوطه لقبول 
تدريب نيوكاسل

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي إيطايل، عن 
أنطوني�و كونتي،  اإليط�ايل  موقف 
املدير الفني الس�ابق إلن�رت ميالن، 
من خالفة ستيف بروس، يف تدريب 

نيوكاسل.
وأعل�ن نيوكاس�ل رس�مًيا، صباح 
اليوم، أن املدرب ستيف بروس ترك 
منصب�ه بال�رتايض بعد أس�بوعن 
عىل استحواذ مجموعة استثمارية 

بقيادة صندوق االس�تثمارات الس�عودي 
عىل النادي.

ويعد كونتي من أبرز األس�ماء املرش�حة 
لقيادة الفري�ق اإلنجلي�زي، باإلضافة إىل 

لوسيان فافر وباولو فونسيكا.
لكن بحس�ب موق�ع »فوتب�ول إيطاليا«، 
ف�إن كونتي لن يقبل ب�أي وظيفة جديدة 

قبل نهاية املوسم. 

وأضاف املوقع أن كونتي ليس من املدربن 
الذي�ن يفضل�ون ت�ويل تدري�ب الف�رق يف 
منتصف املوسم، ويفضل االنتظار للصيف 
من أجل تحديد احتياجاته من الصفقات، 

وتكوين الفريق الذي يريده.
وأشار إىل أنه يف حالة قبول كونتي تدريب 
نيوكاس�ل، س�يطلب راتًبا يرتاوح ما بن 
15-20 ملي�ون جني�ه اس�رتليني، وما ال 

يقل عن 3-4 صفقات كربى.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب مدرب فريق غاز الش�مال عن س�عادته الكبرية بعد 
 3x3  اس�تحواذ العباته عىل املراك�ز الثالثة االوىل يف بطولة
تحت س�ن 18 عاما، الت�ي اقيمت يف جامعة بغ�داد، كلية 
الرتبية البدنية وعلوم الرياضة بمشاركة 15 فريقاً . وقال 
رزكار محم�د رؤوف: ان مس�توى  الالعبات  جعلنا نفخر 
بهن، الس�يما بعد نيلهن املراكز الثالثة االوىل، اذ ارشكتهن 
بثالثة فرق، حملت اسماء ) املرحوم الدكتور اياد نور الدين 
ونوري الربزنجي ودار الس�الم ( .واش�ار اىل ان الهدف من 
املش�اركة يف مثل هذه البطوالت هو زي�ادة الخربة، لكون 
معدل االعمار من 13 -15 عاما، فضال عن تطوير مهارات 
كرة الس�لة االساسية يف التهديف خالل عملية الضغط من 
قب�ل الفريق املنافس، اضافة اىل االحتكاك مع االكرب س�ناً 
.واضاف ان احد اهم االهداف التي نسعى اىل تحقيقها هو 
تهيئ�ة قاعدة رصين�ة معدة بدنياً ومهاري�اً وفكرياً، ترفد 
املنتخبات النس�وية بجميع الفئ�ات العمرية، لخدمة البلد 
يف املحافل الدولية وتقديم مس�تويات جيدة .يش�ار اىل ان 
لجن�ة 3x3 يف االتح�اد املركزي لكرة الس�لة، حددت خطة 
عمل للعام الحايل، الهدف منها جمع اكرب عدد من النقاط 
التي تسهم يف ارتقاء العراق اىل مراكز متقدمة يف التصنيف 
العامل�ي لالتح�اد الدويل، م�ن خالل اقامة أنش�طة كهذه، 

. FIBA فضالً عن تسجيل 1000 العب يف موقع

نيوكاسل يفتح خزائنه لضم نجم برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أغ�رى ن�ادي نيوكاس�ل، الالع�ب الفرن�يس 
عثمان ديمبيل، نجم برشلونة، براتب ضخم، 
من أجل ضمه للفريق اإلنجليزي، بنهاية هذا 

املوسم. 
وينته�ي تعاق�د ديمبيل مع برش�لونة عقب 
انتهاء املوسم الحايل، ولم يتم التوصل التفاق 

حول توقيع عقٍد جديد حتى اآلن. وبحس�ب 
صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلسبانية، فإن 
نيوكاسل س�يقدم مكافأة توقيع قيمتها 15 
مليون ي�ورو لديمبيل حال صول�ه إىل النادي 
يف صفق�ة مجاني�ة بع�د نهاي�ة عق�ده مع 

برشلونة.
وأضاف�ت الصحيف�ة، أن نيوكاس�ل س�وف 
يمن�ح ديمبيل 15 مليون ي�ورو كراتب ثابت 

كل موس�م أيًض�ا، وه�و رق�م يف�وق م�ا 
يحصل عليه يف كامب نو. يف ذات السياق، 
يتمسك برشلونة ببقاء الالعب الفرنيس 
يف صفوفه من خ�الل محاوالت إقناعه 
بالتجدي�د والتأكي�د عىل أنه س�يكون 
قائ�د املرشوع الجدي�د للنادي.ويغيب 
ديمبيل عن املش�اركة مع برش�لونة 

حالًيا بسبب اإلصابة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اإلمارات تستضيف كأس العامل لألندية 2021
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن جيان�ي إنفانتينو، رئي�س االتحاد ال�دويل لكرة 
القدم »فيفا«، أن دولة اإلمارات ستس�تضيف النسخة 

املقبلة من بطولة كأس العالم لألندية.
وكانت اليابان قد اعتذرت منذ شهر عن عدم استضافة 

تلك النسخة من مونديال األندية.

وق�ال إنفانتين�و، يف مؤتم�ر صحفي الي�وم األربعاء: 
»كأس العال�م لألندي�ة له�ذا الع�ام س�يقام يف دول�ة 

اإلمارات يف وقت مبكر من عام 2022«.
وتأهل حت�ى اآلن إىل البطولة العاملي�ة، كل من: األهيل 
وتش�يليس  إفريقي�ا،  أبط�ال  دوري  بط�ل  امل�ري 
بط�ل دوري أبط�ال أوروب�ا، وأوكالند األس�رتايل بطل 

أوقيانوسيا.

ونظمت اإلمارات هذه البطولة 4 مرات من قبل أعوام 
2009 و2010 و2017 و2018، وف�از باأللق�اب كل 
من برش�لونة وإنرت ميالن وري�ال مدريد )مرتن( عىل 

الرتتيب.
ويعت�رب ريال مدريد النادي األكث�ر تتويًجا بهذا اللقب 
برصي�د 4 مرات، فيما يعد باي�رن ميونخ هو آخر ناٍد 

تّوج باللقب يف املوسم املايض.
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هل قوة العقل بطرح االسئلة الغريبة؟متاهة احلضارة حتري اإلنسان 

سامي جواد كاظمعدنان مذكور 

ان م�ن اه�م الظواه�ر الثقافي�ة يف الوجود اإلنس�اني هي 
إقام�ُة العالقات االجتماعية عىل القواعد األخالقية من أجل 
ا  تأس�يس التوازن بني الذات الفردية و الذات الجماعية ِممَّ
َيدفع باتِّجاه اس�تثمار الخربات الحياتية يف تحليِل الشعور 
اإلنس�اني وإنتاِج فلسفة عملية ُتس�اهم يف تحقيق الذات، 
وصناع�ِة آلِيَّ�ات معرفي�ة ديناميكي�ة تتعامل م�ع الواقع 
كمفه�وم إبداع�ي، وتتعامل مع الحقيق�ة كإطار مرجعي 
لوك اإلنساني ظاهريًّا و باطنيًّا،  وهذا ُيساهم يف تفسري السُّ
واالنتقال ِمن ِكيان الشخص إىل َتكوين الشخصية باعتبارها 
الُقوَّة الضاربة والدافعة لتشييد وَْعي اإلنسان بذاته يف َعالَم 
ى، ويفقد َكينونته األخالقي�ة تدريجيًّا تحت ضغط  يتش�ظَّ
ش�ة وغرُق الَعالَم يف أعماق الال  األنماط االستهالكية املُتوحِّ
معنى املُوِحش�ة ناتٌج عن انطماِس الِفْطرَة األُوىَل وانكساِر 
ال�رباءة األصلية، فصاَر التاريُخ مرشوًع�ا تجاريًّا، وصارت 
الُجغرافي�ا رشيع�ًة اس�تغاللية، وراَح اإلنس�اُن يبحث عن 
َنْفِسه خارج َنْفِس�ه، وأخذت الحضارُة َتْبني رشعيتها عىل 
أنقاض الحضارات األُخرى، بس�بب القناع�ة املغلوطة بأنَّ 
إثب�ات الحارض ال يكون إال ِبَنْفي امل�ايض. وهذه األوهاُم يف 
ُبنية التفكري تحوَّلت إىل ُقوَّة ُمحرِّكة لفلسفة نهاية التاريخ، 
واإلنس�اُن ال يس�تطيع أن َيحكم عىل التاريخ باالنتهاء ألن 
التاري�خ بدأ قب�ل اإلنس�ان، ولَن يك�ون اإلنس�اُن موجوًدا 
عندما ينتهي التاريُخ. واإلنس�اُن َضيف عىل التاريخ، ولَيس 

م بصاحب الَبيت.  ْيُف ال يتحكَّ العكس. والضَّ
ان مس�اُر العالق�ات االجتماعي�ة األخالقي�ة يتك�وَّن ِم�ن 
الُوج�وِد )القاع�دة الَجوهري�ة الحامل�ة لرشعي�ة ال�ذات 
ر الداخيل  �عوِر )التََّصوُّ اإلنس�انية وُس�لطة املعرفة(، والشُّ
الذي َيس�تخدم املعن�ى الرم�زي لصياغة تفاصي�ل الحياة 
�لوِك )الوع�اء الحاضن للفاعلي�ة املعنوية  اليومي�ة(، والسُّ
وط الحياتي�ة والوظيفة الغائيَّة(.  والدافعية املادي�ة والرشُّ
ي يف  وُمهمُة االنس�اق الفكرية يف املجتمع هي منُع التََّش�ظِّ
هذا املس�ار والحفاُظ عىل وحدة عنارصه املُتجانسة وبناُء 
تجارب معرفية واعية ُتحلِّل التأثريات التي ترتكها الظواهُر 
الثقافية ع�ىل دوافع األفراد الداخلية، وضم�اُن الرتاتبيَّة يف 
الِقَيم الخيالية واملعاي�ري الواقعية، من أجل تحقيق املنفعة 
ة. وهذه املُهم�ة الوجودية ُتنتج  �ة واملصلح�ة العامَّ الخاصَّ
ِخَطاَبها التفس�ريي الخاص بها، والقادر عىل كشِف منطق 
التاري�خ الحقيقي ال املَُتَخيَّل، وبي�اِن َدور العنارص الفاعلة 
َس التاريُخ يف عالمات  واملُؤثِّ�رة يف َمجرى أحداثه. وإذا َتَك�رَّ
املايض وإش�ارات الحارض ورموز املُس�تقبل، ف�إن الثقافة 
س�تملك الُق�درَة ع�ىل تحدي�د إف�رازات ذاك�رة املجتمع يف 
وجوِد اإلنس�ان، وَحيويِة املعن�ى اإلبداعي، ومركزيِة الدَّاللة 
�ا َيُقود إىل تفكي�ِك َبصمة املعن�ى االجتماعي  املعرفي�ة، ِممَّ
ع�ىل جس�د اللغة، وتحلي�ِل ُمكوِّن�ات الخريط�ة اللغوية يف 
ُبني�ة العالقات االجتماعية. وهذا يعن�ي وصول املجتمع إىل 
حالة التوازن بني مركزية املعنى االجتماعي ورمزيِة املعنى 
ورة مرحلة من مراحل  اللغوي. وُكل حالة توازن هي بالضَّ

السالم الداخيل، والتصالح مع الذات.
اإلش�كاليُة الت�ي ُيعان�ي ِمنها اإلنس�اُن الضائ�ع يف َمَتاهة 
الحض�ارة، ه�ي عدم تفريق�ه بني ال�دَّال )ص�ورة الوجود 
 ،) ر الذهني للوجود املَْعِنيِّ التي تدل عليه( واملَدل�وِل )التََّصوُّ
فاإلنس�ان _ أثناء ُلهاثه اليومي يف الحياة _ َينىس أن َيعيش، 
فُتصب�ح حياته ِضدَّ معنى الحياة، وَتص�ري ِذكرياته انقالًبا 
عىل ذاكرته. وبس�بب تركيز اإلنس�ان عىل توفري ُمتطلباته 
اليوميَّ�ة، وِحرصه عىل َتلبية حاجاته الحياتيَّة، َنِسَ ماهيََّة 
الزمان، ومركزيَة املكان، وفلس�فَة الحياة، ولَم يعد َيش�عر 
بُمكوِّن�ات ذاته، وعنارِص الطبيع�ة املُحيطة به. واملفروض 
أن اإلنس�ان ُيس�افر ِمن بيئته الظاهري�ة إىل ذاته الباطنية 
الكتش�اف أبعادها ومعرفة أرسارها، ألن الوجود الحقيقي 
هو َسَفر باتجاه الذات، وَغوص يف أعماِق الوَْعي، وتنقيب يف 
ا الُهروُب من الذات إىل العنارص الخارجية  عور. أمَّ داخل الشُّ
املُحيط�ة بها، فهو ُوج�وٌد زائف ُينتج االغ�رتاَب )االنفصال 
عن الذات واآلخرين(، وحياٌة وهمية ُتنتج االس�تالَب )َكْبت 

أحالم الفرد وَخْنق ُطموحات املُجتمع(.

وهل الرد العنيف دليل ذكاء؟ هذه محنة املس�لمني وليس محنة االس�الم عندما 
يتص�دى من يعترب نفس�ه مجدد ليطرح افكار ش�اذة بأس�ئلة غريبة واالس�وأ 
عندما يرد عليه من يعترب نفس�ه وكيل االس�الم للدفاع عنه، وبني هذا وذاك ولد 

تيار هجني يحمل افكارا ضاع توجه حاملها وسذّج عقول من يتبعه.
يبدا مثال املرحوم حامد ابو زيد يف فلس�فته الفارغة ليتحدث عن معرفة القران 
ليط�رح تس�اؤل غري�ب وهو ان الرس�ول واللغة ام�ر معروف للب�رش لكن الله 
والوحي جربائيل امر غري معروف فكيف تحدث جربائيل مع الرس�ول؟ وبدا االخ 
ي�رح ويمرح عرضا وطوال، وجاء بعض مش�ايخ االزه�ر ليجعلوا من ابو زيد 
مفك�را ومنهم ابطال عندما كفروه وام�روا بتطليقه من زوجته بل االغرب من 
ذل�ك هو الطلب م�ن ابو زيد ان ينطق الش�هادتني يف املحكم�ة والنتيجة رفضه 
ليس لع�دم ايمانه بل انتصارا لكربيائه يف رفض ما يم�ىل عليه والنتيجة اصبح 
االعالم يتابع جديد ابو زيد ويف نفس الوقت يجعل من عمل نفسه بطال ليتصدى 

ل�)ابو زيد(.
واصبح خطاب ابو زيد مدرس�ة ليظهر مجموعة من املثقفني ليؤلفوا كتبا عىل 
نفس املنوال، س�اعدهم عىل ذلك بحور اللغة العربي�ة والتي اينما تضع اصبعك 
وع�ىل اية جملة تس�تطيع ان تط�رح عرشات االس�ئلة وبالتايل تش�تت املعرفة 
واهتزت الثوابت. س�الني علماني، قال الله عز وجل “إِنََّما أَْمُرُه إَِذا أََراَد َشْيًئا أَن 
َيُقوَل لَُه ُكن َفَيُكوُن »هل تؤمن بذلك؟.. نعم وبكل تأكيد«…. وقال الله عز وجل 
ِة أَيَّ�اٍم« اال يدل هذا عىل  �َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُهَما يِف ِس�تَّ »اللَّ�ُه الَّذِي َخلََق السَّ
التناقض والغاء احدى االيتني؟ املش�كلة يف طرح هكذا اس�ئلة هي عنوان املقال 
ه�ذا اوال وثاني�ا هو اصال يعتمد يف افكاره نقد االس�الم وبالرغم من ذلك اجبته 
بمستوى عقله مستخدما مثال عىل ذلك فقلت له ماهي اقىص رسعة للسيارة؟.. 
200 كم/س�اعة… اي تقطع الس�يارة 200 كم خالل ساعة اال يوجد من قطع 
هذه املس�افة وعىل الش�ارع الريع بس�اعة ونصف م�ن دون توقف؟.. تمهل 
وتردد واجاب نعمممممممم…… هنا ما الس�بب هل رسعة الس�يارة القصوى 
كذب ام ان لسائق السيارة راي اخر؟ فهل تعلم ان بطل العالم لرفع االثقال الذي 
رف�ع 150 كغ�م كان يتدرب برفع اثقال اقل وزنا بكث�ري عما رفعه؟ فاعلم لكل 
موضوع حكمه. عند املفكرين العقالء تفكريهم بطرح السؤال اصعب بكثري من 
تفكريهم يف االجابة عىل الس�ؤال، والعجب العجاب ان ابو زيد ومن عىل شاكلته 
ال يلتفت�ون اىل مف�ردات الخطاب فطاملا ان الله يأمرنا بالرب والعدل واالحس�ان 
والتع�اون واح�رتام االخر فما يعنيني من كيفية وصول االية لرس�ول الله صىل 
الله عليه واله وس�لم؟ طاملا غادر رس�ول الله الدنيا ولم يأخذ او يرتك شيئا من 
حطامه�ا بل ترك لن�ا خطابا مليئا بالعدالة وااليمان واملحبة والتس�امح والقوة 
والكربي�اء وكل ما يرتق�ي بالبرشية وفق العدالة فان ه�ذا يكفيني بعلو منزلة 
رس�ول الل�ه وطاملا انه يدعوني لاليم�ان بالله وتوحيده فان�ي التزم بذلك عقال 

وتعبدا وانا الرابح يف كل االحوال حتى وان صدقت كذبة العلماني!
يتفلسف ابو زيد ليقول هنالك فرق بني الفكر الديني والدين وغايته هو التشكيك 
بم�ن يفكر بالدين وليس بالدين كما يدعي ولكن واقعا هو خلق الش�كوك لكي 

يسال السذجة من يثبت ان فكر هذا العالم يعرب عن الدين؟
مش�كلتنا تبقى يف االع�الم وكيفية اختي�ار مفرداته واس�لوبه للتاثري يف االخر. 

عبارة ابو زيد اسم علم لذا لم اغري حركتها حسب موقع الجملة.

جـامعـة البصـرة للنفـط والغـاز تشـارك بجنـاح خـاص 
يف معرض البرصة الدويل للكتاب

البصرة / المستقبل العراقي

ش�اركت جامع�ة البرصة للنف�ط والغ�از بجناح 
خاص يف معرض البرصة الدويل األول للكتاب والذي 
نظمته مؤسس�ة املدى لالع�الم والثقافة والفنون 
وبالتعاون مع الحكومة املحلية يف البرصة وبرعاية 
رئيس مجلس الوزراء الس�يد مصطفى الكاظمي 
، وافتت�ح املع�رض الي�وم األربعاء الع�رشون من 
ترشي�ن األول الج�اري وبحض�ور الس�يد رئي�س 
جامع�ة الب�رصة للنفط والغ�از األس�تاذ الدكتور 
محمد هليل حاف�ظ الكعبي والس�ادة عميد كلية 
هندس�ة النفط والغاز الدكتور عب�اس عبداالمري 
جاس�م وعمي�د كلي�ة اإلدارة الصناعي�ة للنف�ط 
والغ�از الدكتور س�امي هاش�م الس�اعدي، وذكر 
مدير االعالم والعالقات العامة يف الجامعة املدرس 
املس�اعد حيدر عيل االس�دي بان الجامعة تشارك 
بجناح خاص يتضمن األنش�طة العلمية والبحثية 
وبراءات االخرتاع فضالً عن بعض مؤلفات أساتذة 
الجامعة واإلنجازات العلمية املتحققة واملش�اريع 
العلمية املميزة لطلبة الجامعة ، وأضاف االس�دي 

بان املكتب االستش�اري يف جامعة البرصة للنفط 
والغاز يش�ارك كذلك بنفس جناح الجامعة بهدف 
التعريف بأنش�طة املكتب وكليات الجامعة وابرز 
اإلنجازات املتحققة ، واس�تقبل جناح الجامعة يف 
يومه األول النائ�ب االول ملحافظ البرصة املهندس 
محمد التميم�ي والنائب الثان�ي الدكتور رضغام 

االج�ودي وق�د اعرب�ا ع�ن رسورهما بمش�اركة 
الجامع�ة بهكذا محفل ثقايف علم�ي كبري ، فضالً 
عن تبادل الزيارات مع جناح وزارة النفط العراقية 
وتب�ادل املطبوع�ات التعريفي�ة ، كم�ا زار وف�د 
الجامعة عدد من دور اجنحة املؤسسات العراقية 

للتعريف بأنشطة الجامعة العلمية والبحثية.

ذكرت صحيف�ة The Times of India أن منصة Twitter أزالت ميزة حذرت 
املستخدمني من إطالقها منذ وقت ليس ببعيد.

و يف وقت سابق من هذا الشهر ، أعلن Twitter عن نيته يف إصدار ميزة تحذر 
املستخدمني إذا كان من املحتمل تكثيف املناقشات بني املستخدمني.

و ج�اء هذا اإلعالن من الرشكة يف إطار جهودها لتنفيذ ما يس�مى بربنامج 
“الحوار الصحي”. ملساعدة املس�تخدم عىل معرفة أن املناقشة التي يشارك 

فيها يتم إشعالها.
قدم Twitter هذه امليزة ملس�تخدمي iOS و Android لالختبار ، ولكن هناك 
اآلن تقاري�ر تفيد بأن الرشكة ق�ررت إزالة هذه امليزة. وفًق�ا للمصادر ، لم 
يت�م قبول هذه امليزة عىل نطاق واس�ع م�ن قبل املس�تخدمني ألنها تتمتع 
بخ�ربة مح�دودة وبالتايل فهي تغط�ي فقط عدًدا محدوًدا من املس�تخدمني 

والحسابات املؤهلة لتلقي التنبيهات.

تويرت حتذف خاصية مهمة ويمكن
 أن تدمر العالـم

تعت�زم رشكة فيس�بوك، تغيري اس�مها إىل اس�م جديد األس�بوع املقبل، بما 
يعك�س تركيزه�ا عىل البن�اء يف العالم االفرتايض، حس�بما ذك�ر موقع “ذا 

فريج” مستشهدا بمصدر عىل معرفة مبارشة باألمر.
وقال موقع “ذا فريج” إن مارك زوكربريغ، رئيس فيس�بوك التنفيذي يعتزم 
التحدث عن تغيري االسم يف مؤتمر )كونيكت( السنوي الذي تقيمه الرشكة يف 

28 أكتوبر، وإن ظل هناك احتمال للكشف عن املسألة يف موعد أقرب.
وأضاف املوقع أن تغيري التسمية ستضع تطبيق فيسبوك عىل األرجح كواحد 
م�ن منتجات عدي�دة لرشكة أم س�ترشف ع�ىل مجموعات مثل انس�تغرام 

وواتساب وأوكيوالس وغريها.
من جهتها قالت فيسبوك إنها ال تعلق عىل شائعات أو تكهنات.

بخربة عراقية.. بناء مضيف سومري يف صحراء ديبفيسبوك تعتزم تغيري اسمها
ح�ني تلقت طلباً لبناء اس�رتاحة يف 
صح�راء دب�ي، ملعت يف ذه�ن فاتن 
عي�ىس ال�رصاف فك�رة أن يك�ون 
املبن�ى ش�بيهاً باملضاي�ف العربية 
املنترشة يف أهوار بالدها. والرصاف 
معماري�ة عراقي�ة درس�ت يف كلية 
الهندس�ة بجامع�ة بغ�داد وتعم�ل 

حالياً يف اإلمارات.
وتقول الرصاف يف ترصيح صخفي 
ان »املضي�ف ه�و ج�زء م�ن فكرة 
أكرب تسعى لالس�تفادة من أسلوب 

الس�ومريني يف البناء باستخدام املواد الطبيعية 
البيئ�ة، وتطويره�ا مس�تقبالً يف  املتوف�رة يف 
االس�تدامة«.  وأحتاجت فات�ن الرصاف للكثري 
م�ن الخي�ال لك�ي تنف�ذ فكرته�ا، وألن تقنع 
به�ا صاحب الطل�ب ال�ذي كان يريد مجلس�اً 

يستخدمه يف فرتتي الشتاء والربيع يف دبي. 
وباإلضاف�ة إىل نق�ل فكرة املضيف املش�يد من 
القص�ب، ف�إن مرشوعه�ا يتضم�ن بح�ريات 
صناعي�ة وزراع�ة أش�جار الغ�اف يف محي�ط 
املكان، وهي الش�جرة الربية الت�ي تعترب رمزاً 

تتميز به اإلمارات. 
استعانت املهندس�ة بمعارفها يف بغداد، وذهب 
أح�د األصدقاء إىل أهوار الجبايش يف النارصية، 
املضاي�ف  يبن�ون  الذي�ن  بالعم�ال  والتق�ى 

التقليدية، وجرى التنس�يق معهم لتنفيذ واحد 
يف صحراء دبي. 

وبن�اًء ع�ىل املقاييس الت�ي حددته�ا صاحبة 
املرشوع، تم حس�اب ما يحتاجون�ه من مواد، 

أي القصب والحبال والحصري وغريها. 
بعد ذلك ش�حنت تلك املواد ب�راً بالحاويات من 
األهوار إىل البرصة، ومنه�ا بحراً إىل ميناء جبل 

عيل. ولم تكن مراحل النقل يسرية. 
وتضي�ف ال�رصاف: »ش�يدنا األساس�ات م�ن 
الكونكريت ودعمناها بالحديد ألعمدة القصب 
بس�بب طبيعة األرض الرملية التي تختلف عن 
األرض الطيني�ة يف األه�وار. ث�م رتبن�ا األمور 
اللوجيستية الستقدام فريق مؤلف من 9 عمال 
من الجبايش، أنجزوا بناء املضيف يف الصحراء 
وع�ادوا إىل الع�راق. ونعمل حالي�اً عىل تكوين 

البحريات وزرع األش�جار والتأثيث 
الداخيل للمضيف وإنارته«. 

ل�م تك�ن كلف�ة امل�رشوع كب�رية، 
وذهب القس�م األكرب منها للشحن 
وترتيب�ات االس�تضافة. وإذا كان 
ه�ذا املرشوع خاصاً، ف�إن نجاحه 
يشجع املهندسة عىل تطوير الفكرة 
وتوسيعها، خصوصاً أنها اكتسبت 
خ�ربة، وباتت تع�رف كيفية تذليل 
العقب�ات املحيطة به�ذا النوع من 

املشاريع. و 
ه�ي تش�عر باالمتن�ان لفري�ق العم�ال الذين 
تراوحت أعمارهم بني 50 و76 عاماً، كلهم من 
ذوي امله�ارة وممن يجيدون العمل الريع من 

دون تضييع للوقت. 
وتق�ول: »كان�وا يش�تغلون م�ن الفج�ر حتى 
مغيب الشمس، وبينهم أبو ساجد أكربهم سناً. 
وق�د واجهوا عاصفة رملية قوية خالل العمل، 
لكن هيكل املضي�ف لم يتأثر، وكانت العاصفة 

بمثابة اختبار ملتانته«. 
العم�ال م�ن معالج�ات  وباملقاب�ل، اس�تفاد 
وحلول هندس�ية يتعرفون عليها للمرة األوىل، 
واس�تخدم مان�ع للرطوب�ة بني ح�زم القصب 
لحماية الس�قف والجدران م�ن الرمال واملطر. 

وصمدت أمام التجارب التي أجريت عليها.

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

دراسة: فيتامني D يمنع السمنة
تعت�رب أمراض الس�منة م�ن أكثر 
العال�م  يف  الش�ائعة  األم�راض 
يف وقتن�ا الح�ايل، خصوص�ا م�ع 
انتش�ار األطعمة املصنعة رسيعة 
التحضري، حيث تتس�بب الس�منة 
بمقتل املاليني حول العالم بس�بب 
صح�ة  ع�ىل  الوخيم�ة  نتائجه�ا 
الجسم. وتطلق بعض دول العالم، 
مثل املكسيك، عىل السمنة “العدو 

الصام�ت” خصوصا بالنس�بة لألطفال، لكن يمكن التأكيد عىل أنها مش�كلة 
صحية عامة منترشة يف أغلب دول العالم، ومرتطبة بالعديد من األس�باب عىل 
رأسها، التغذية السيئة، وانخفاض األنشطة البدنية وانعدام العادات الرياضة 
لدى البعض. لكن دراس�ة جدي�دة ربطت بني “فيتامني D” ومرض الس�منة، 
وع�ىل الرغم من أن ه�ذا الرابط قد يب�دو غريبا للوهلة األوىل، إال أن األس�باب 
والنتائج التي قدمتها الدراس�ة قد تجعل من األمر جليا. وأكد العلماء يف مركز 
“تافتس نيو إنجالند” الطبي أن املستويات املنخفضة من هذا املكون مرتبطة 
بزي�ادة دهون الجس�م، باإلضافة إىل جعل الجس�م مرش�حا لإلصابة بمرض 
السكري. ملاذا يتسبب نقص فيتامني D بزيادة الوزن؟ وحددت الدراسة بشكل 
واضح أن األشخاص الذين يعانون من نقص “فيتامني D” لديهم فرصة أكرب 
لرتاكم األنس�جة الدهنية حول البطن، فضالً عن زيادة الوزن برعة وبالتايل 
تصبح الس�منة أم�را واقعا. ويلعب “فيتامني D” دورا أساس�يا لدى الكائنات 
ومن بينها اإلنس�ان أيضا، حيث يعترب هذا الفيتامني املس�ؤول عن امتصاص 

عنرصي الكالسيوم والفوسفور التي تقوم بدورها بتمتني الهيكل العظمي.


