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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعرض رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، 
فج�ر األح�د، اىل محاول�ة اغتي�ال فاش�لة 
بطائرة مس�رة اس�تهدفت مق�ر اقامته يف 
املنطقة الخرضاء وسط العاصمة، لكنه اكد 

انه بخر داعيا اىل التهدئة.
وقالت خلي�ة االعالم االمني للقوات العراقية 
املش�ركة يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه ان »رئيس مجلس الوزراء القائد 
الع�ام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي 
قد تع�رض ملحاولة اغتيال بواس�طة طائرة 
مس�رة مفخخة حاول�ت اس�تهداف مكان 
إقامت�ه يف املنطق�ة الخ�رضاء ببغ�داد، وأن 
دولة الرئيس لم يصاب بأي أذى وهو بصحة 
جيدة«. ويف اول رد عىل محاولة اغتياله، اكد 
الكاظم�ي انه بخر داعيا إىل التهدئة وضبط 
النفس. وكتب الكاظمي يف تغريدة عىل توتر 
قائال »كن�ت وما زلت مرشوع ف�داء للعراق 
وش�عب الع�راق، صواري�خ الغدر ل�ن تثبط 
عزيم�ة املؤمن�ن، ولن تهتز ش�عرة يف ثبات 
وإرصار قواتن�ا األمني�ة البطل�ة عىل حفظ 
أمن الن�اس وإحقاق الح�ق ووضع القانون 
يف نصاب�ه«. وأضاف »أنا بخ�ر والحمد لله، 
وس�ط ش�عبي، وأدع�و إىل التهدئ�ة وضبط 
النفس م�ن الجميع، من أج�ل العراق«. من 
جهت�ه، قال مص�در عراق�ي ان االنفجار قد 
خلف اصابات بن عنارص حماية مقر اقامة 
الكاظمي يف املنطقة الخرضاء فيما تم اعالن 

حال الطوارئ يف العاصمة.
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       بغداد / المستقبل العراقي

تظاه�ر مئات اآلالف يف عدة مدن إثيوبي�ة، أمس األحد، يف 
مس�رات سلمية إلبداء الدعم للجيش يف مواجهة »الجبهة 
الش�عبية لتحرير تيغ�راي« املتمردة، الت�ي تقاتل من أجل 

مزيد من الحكم الذاتي يف منطقة تيغراي الشمالية.
ويف االحتجاج�ات املُنظم�ة من قبل الحكوم�ة، تّم توجيه 
رس�الة إىل الجه�ات التي دع�ت إىل وقف القت�ال عىل غرار 
دول إفريقي�ة وغربية ومجلس األمن التابع لألمم املتحدة، 
وذل�ك عرب الفتات كتب عليها »لس�نا بحاجة إىل تدخل من 
الخارج«. وكان رئيس الوزراء أبي أحمد قد توعد بمواصلة 

القت�ال.  يف املقابل، اتهم وجيتاتش�و رضا املتحدث باس�م 
الجبهة الش�عبية لتحرير تيغراي رئيس الوزراء أبي أحمد 
ب� »استخدام« حالة الطوارئ ل� »اعتقال اآلالف من عرقية 

التيغراي واألورومو«.
يذكر أنه ويف إط�ار رصاع بدأ قبل نحو عام ازدياد الضغط 
ع�ىل الحكومة املركزي�ة، بعدما تمكنت الجبهة الش�عبية 
لتحري�ر تيغ�راي بدع�ٍم م�ن جي�ش تحري�ر أورومو من 
الس�يطرة عىل بلدتي دييس وكومبولتش�ا الرئيسيتن، ثّم 
عىل بل�دة كيميس، التي تبعد 327 كيلومرا ش�مال أديس 
أبابا. ووفقاً للتقارير، تحاول امليليشيات أيضاً قطع طريق 

اإلمداد من ميناء جيبوتي املجاور للعاصمة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن القوات األمني�ة، أمس األحد، عن 
قت�ل قيادي�ن يف تنظي�م داع�ش هما 
مس�ؤول تفخي�خ العج�الت والقايض 
قاط�ع  يف  داع�ش  لتنظي�م  الرشع�ي 
والية االنبار الغربي�ة واعتقال عنارص 
للتنظي�م يف أرب�ع محافظ�ات. وقالت 
وكال�ة االس�تخبارات العراقية يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه 
»استمرار لعملياتها يف الصفحة الثانية 
لعملي�ات تحقيق العدال�ة التي بدئتها 
يف محافظ�ة دياىل ش�مال رشق بغداد 

والي�وم يف صح�راء محافظ�ة االنب�ار 
الغربي�ة حي�ث رشعت ق�وة منها بعد 
معلومات اس�تخبارية دقيق�ة يف الثأر 
ملنف�ذي عملية تفج�ر عجلة مفخخة 
الرم�ادي عاصمة  اس�تهدفت مدين�ة 
املحافظة يف الثالث من الش�هر املايض 
عندم�ا عندم�ا كان يقوده�ا انتحاري 
حي�ث تص�دت له�ا الق�وات األمني�ة 
وقام�ت  محارصته�ا  م�ن  وتمكن�ت 
بإط�الق النار عليه مم�ا دفعه لتفجر 
ح�دوث  دون  العجل�ة  داخ�ل  نفس�ه 
خس�ائر برشي�ة أو مادي�ة خارجه�ا. 
ت�م »مداهم�ة  ان�ه ق�د  اىل  واش�ارت 

مضافات عصابات داعش االرهابية يف 
الساعة العارشة من مساء السبت وبعد 
اشتباكات رشسة مع االرهابين تمكنا 
بفضل الله م�ن قتل االرهابي املجرم ) 
عم�ار العيس�اوي( مس�ؤول تفخيخ 
العج�الت يف قاط�ع والي�ة االنبار ومن 
ضمنها العجل�ة املفخخة التي يقودها 
اح�د االنت����حارين التي اس�تهدفت 
مق�ر احد افواج ط�وارئ قيادة رشطة 
»مقت�ل  واك�دت  االنب�ار«.  محافظ�ة 
املدعو ) يونس العنزي ( واملؤرش عليه 
م�ن خ�الل العم�ل االس�تخباري بانه 
القايض الرشعي لقاط�ع والية االنبار 

وقي�ام مج�رم داع�ي ثال�ث بتفجر 
نفسه بواسطة الحزام االنتحاري الذي 

يرتديه عىل قوة وكالة االستخبارات«.
وش�ددت وكالة االس�تخبار عىل القول 
انها س�تبقى »اليد الضاربة واملحققة 
للعدال�ة يف مطاردة جمي�ع االرهابين 
والخارجن ع�ن القانون اينما كانوا يف 
ارض بلدن�ا العزيز«. م�ن جهته، أعلن 
جهاز مكافح�ة اإلرهاب القاء القبض 
ع�ىل 6 إرهابي�ن لت���نظيم داعش يف 
محافظات االن�����بار وبغداد وصالح 

الدين ودياىل.
التفاصيل ص2
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املالية تبارش بإصدار أوامر تعيني املفصولني السياسيني
     بغداد / المستقبل العراقي 

ب�ارشت الدائ�رة اإلداري�ة واملالي�ة يف وزارة املالية بإصدار األوام�ر اإلدارية 
الخاص�ة بتعي�ني املفصولني السياس�يني ومحارض احتس�اب مدة الفصل 

السيايس واملشمولني بقانون املؤسسة.
وذك�ر بيان للوزارة ان »الدائرة أصدرت 30 أمراً وزارياً خالل ش�هر ترشين 
الثان�ي من العام الحايل«.  وأضاف »فيما تم اصدار 154 أمراً وزارياً بتعيني 
موظف�ني ع�ى مالك هيئ�ة التقاع�د العامة كوجب�ة اوىل خالل الش�هرين 

املاضيني بناء عى توزيع وموافقة األمانة العامة ملجلس الوزراء«. 
وتاب�ع البيان »كما تم�ت املصادقة عى ٧٢ محرض احتس�اب والتي تعترب 
مدة الفصل السيايس«.  وأكدت دائرة املالية »عى استمرارها يف انجاز كافة 
معام�الت املفصولني السياس�يني حرص�ا عى منح ه�ذه الرشيحة املهمة 

كافة حقوقهم«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

تعرض رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
فج�ر األح�د، اىل محاول�ة اغتيال فاش�لة 
بطائرة مس�رة استهدفت مقر اقامته يف 
املنطقة الخرضاء وس�ط العاصمة، لكنه 

اكد انه بخر داعيا اىل التهدئة.
وقال�ت خلي�ة االع�الم االمن�ي للق�وات 
العراقية املشرتكة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه ان »رئيس مجلس 
ال�وزراء القائ�د الع�ام للقوات املس�لحة 
مصطف�ى الكاظمي قد تع�رض ملحاولة 
اغتيال بواس�طة طائرة مس�رة مفخخة 
حاولت استهداف مكان إقامته يف املنطقة 
الخ�رضاء ببغ�داد، وأن دول�ة الرئيس لم 

يصاب بأي أذى وهو بصحة جيدة«.
ويف اول رد ع�ى محاول�ة اغتيال�ه، اك�د 
الكاظم�ي ان�ه بخ�ر داعي�ا إىل التهدئ�ة 

وضبط النفس.
وكت�ب الكاظم�ي يف تغري�دة ع�ى توتر 
قائال »كنت وما زلت مرشوع فداء للعراق 
وش�عب العراق، صواري�خ الغدر لن تثبط 
عزيم�ة املؤمن�ني، ول�ن تهت�ز ش�عرة يف 
ثب�ات وإرصار قواتن�ا األمنية البطلة عى 
حف�ظ أمن الناس وإحق�اق الحق ووضع 

القانون يف نصابه«. وأضاف »أنا بخر والحمد لله، 
وسط شعبي، وأدعو إىل التهدئة وضبط النفس من 
الجمي�ع، من أجل العراق«. م�ن جهته، قال مصدر 
عراق�ي ان االنفجار قد خل�ف اصابات بني عنارص 
حماي�ة مقر اقامة الكاظم�ي يف املنطقة الخرضاء 

فيما تم اعالن حال الطوارئ يف العاصمة.
وابلغ مصدر عراقي ان االنفجار قد استهدف منزل 
الكاظم�ي، مش�راً اىل ان انفجارا كان قد س�مع يف 
انح�اء العاصمة اعقبه اطالق رص�اص لكن بغداد 
عادت اىل الهدوء بعد تأكي�د الكاظمي عدم اصابته 

ودعوته اىل ضبط النفس.
وم�ن جهت�ه ق�ال الل�واء يح�ي رس�ول، الناط�ق 
العس�كري باس�م القائد العام للقوات املسلحة، ان 
محاولة اغتي�ال الكاظمي جرت م�ن خالل طائرة 
مس�رة مفخخة والقوات االمني�ة تقوم بواجباتها 
يف حفظ النظ�ام واالمن وتنفي�ذ الواجبات املكلفة 
بها بالحفاظ ع�ى ارواح املواطنني واالمالك العامة 
والخاص�ة. وحظي�ت محاول�ة اغتي�ال الكاظم�ي 
بإدان�ات م�ن دول عربي�ة وأجنبية كب�رة، وفيما 
أدانت املنظمات األممية الحدث، حذرت من انفالت 

األمن يف العراق.
بدورها، ادانت الهيئة التنس�يقية لفصائل املقاومة 

العراقي�ة اس�تهداف منزل رئيس ال�وزراء محاولة 
لخل�ط األوراق، فيم�ا دع�ت ملش�اركة الحش�د يف 

التحقيق
وذك�رت الهيئ�ة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، »ُنديُن عمليَة اس�تهداِف منزِل رئيِس 
مجل�ِس ال�وزراِء العراق�ي املنتهية واليت�ه ونعده 
اس�تهدافا للدول�ة العراقي�ة التي بنيناه�ا بدمائنا 
ك�ون هذا املوقع حرصا من اهم مؤسس�ات الدولة 
ونعتربه املنج�ز األهم الذي حصل�ت عليه االغلبية 

بعد سقوط الدكتاتورية«.  
واكدت ان »هذا العمَل ال يّتس�ُق مع حرِصنا يف بناِء 
الدول�ِة العراقيِة منُذ س�قوِط الدكتاتوريِة منذ عام 
ألفنِي وثالثٍة إىل اآلن، فنحُن من قّدَم قوافَل الشهداِء 

حفاظاً عى هذه الدولة ودفاعاً عنها«.
وع�دت الهيئة »من ق�اَم بهذا العمِل يح�اوُل خلَط 
األوراِق والس�يما ونح�ن نطال�ُب وبق�وٍة بإج�راٍء 
تحقي�ٍق ع�ادٍل يدف�ُع لن�ا قتل�َة ش�هداِئنا الذي�ن 
تظاهروا س�لمياً يوَم الجمع�ة, وان صناعَة حادثٍة 
كهذه ل�ْن تمنَعنا من إرصاِرنا ع�ى معاقبِة الجناِة 
والس�يما املتورطون الكباُر يف إراقِة دم�اِء األبرياِء 

مَن املتظاهريَن السلميني«.  
فيم�ا دعت بحس�ب البيان« اىل تش�كيل لجنة فنية 
مختصة بمش�اركة املختصني من الحش�د الشعبي 

للتحقي�ق بهذا الح�ادث واعالن النتائج »، مش�رة 
«اتباَع الط�رِق الس�لميِة والقانونيِة املكفولِة  اىل إنَّ
دس�توريا يف اس�رتداِد الحقوِق املنهوبِة هو سبيُلنا 
الذي نراُه يتالَءُم وحرَصنا يف الحفاِظ عى استقرار 

العراِق وأمنِه , 
كذلك نحذر من وجود مسلس�ل يحت�وي املزيد من 
ه�ذه االفعال الت�ي هدفها ارباك الش�ارع العراقي 
لالنتق�ال  امل�زورة  االنتخاب�ات  نتائ�ج  وتمش�ية 
بالعراق اىل مراحل خطرة يف مس�تقبله الس�يايس 

واالقتصادي واالمني«.
إىل ذلك، اس�تقبل رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي رئيس مجل�س القضاء األع�ى القايض 

فائق زيدان.
وذك�ر بيان ملكتب رئي�س الوزراء تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان زي�دان »عرب ع�ن إدانته 
للح�ادث اإلرهاب�ي الذي تع�رض له الس�يد رئيس 
مجل�س ال�وزراء، مؤكداً ع�ى بذل أق�ى الجهود 
ومالحق�ة  الجب�ان  االعت�داء  بح�ادث  للتحقي�ق 

الجناة«. 
بدوره ج�ّدد رئيس مجلس ال�وزراء حرصه الكبر 
عى حفظ أمن البالد واس�تقرارها، وحماية املسار 
الديمقراط�ي ال�ذي تنتهج�ه الحكوم�ة وترس�يخ 
ثوابت�ه.يف الغض�ون، أدان�ت بعث�ة األم�م املتح�دة 

ملساعدة العراق }يونامي{ بأشّد العبارات 
محاولة اغتيال رئي�س الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
 وأعربت يونامي يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه »عن ارتياحها لعدم 
إصاب�ة رئي�س ال�وزراء ب�أذى يف هجوٍم 
بطائ�رٍة مس�ّرٍة ع�ى مق�ّر إقامت�ه يف 

بغداد«.
وش�ددت »يجب ع�دم الس�ماح لإلرهاب 
والعنف واألعمال غر القانونية بتقويض 
اس�تقرار الع�راق وحرف مس�ار عمليته 

الديمقراطية«.
وأض�اف البيان »تنض�ّم البعثة إىل رئيس 
ال�وزراء يف الدعوة إىل اله�دوء والحّث عى 
ضب�ط النفس، وعالوًة عى ذلك، تش�جع 
يونامي بشّدة جميع األطراف عى تحمل 
مس�ؤولية خف�ض التصعي�د والدخ�ول 
يف ح�واٍر لتخفي�ف التوترات السياس�ية، 

وتعزيز املصلحة الوطنية للعراق«.
وأوضحت يونامي إن »األمم املتحدة تقف 
إىل جان�ب كل العراقيني الذين يتوقون إىل 
الس�الم واالس�تقرار، فهم ال يس�تحقون 

أقل من ذلك«.
يف الغض�ون، أعلن املجلس الوزاري لألمن 
الوطني أن األجهزة األمنية ستعمل »بكل 
ثبات« للكش�ف عن الجهات املتورطة يف استهداف 
منزل رئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي. وذكر 
املجلس يف بيان تلقت املستقبل العراقي أن »االعتداء 
اإلرهابي الجبان الذي استهدف الليلة املاضية منزل 
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات املسلحة 
به�دف اغتي�ال س�يادته، يع�د اس�تهدافاً خط�راً 
لل�دولة العراقية عى يد جماعات مس�لحة مجرمة 
قرأت ضب�ط النف�س واملهنية العالي�ة التي تتحى 
بها قواتنا األمنية والعس�كرية ضعف�اً؛ فتجاوزت 
عى الدولة ورموزها، واندفعت إىل التهديد الرصيح 

للقائد العام ولقواتنا«.
وتابع: »لقد آلت قواتنا البطلة عى نفسها أن تحمي 
أمن العراق وس�يادته أمام كل من تسول له نفسه 
تحدي الدولة، وستقوم بواجبها الوطني يف مالحقة 
املعتدي�ن ووضعهم أمام العدال�ة، كما فعلت خالل 

سنوات من الحرب عى اإلرهاب واالنتصار عليه«.
وأكمل: »ستعمل أجهزتنا األمنية بكل ثبات؛ للكشف 
ع�ن الجه�ات املتورط�ة يف ه�ذا الفع�ل اإلرهابي، 

والقبض عليها، وتقديمها إىل املحاكمة العادلة«.
واختتم بالق�ول: إن »من يظن أن يد قواتنا ال تصل 
إلي�ه فهو واه�م، وليس هناك كبر أم�ام القانون، 

وليس هناك كبر عى العراق«.

إدانات عربية ودولية.. واجمللس الوزاري يطلق عملية حتقيق.. وفصائل املقاومة حتذر من »خلط األوراق«

تداعيات حماولة االغتيال: إدانات وحتقيقات
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        بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت وزارة النق�ل، أم�س األحد، 
مع فريق اتحاد النقل الجوي الدويل 
»االيات�ا«، مل�ف خ�روج الخطوط 
الجوي�ة العراقية من الئحة الحظر 

االوربي.
وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي لل�وزارة، 
يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراقي 
النق�ل  »وزارة  أن  من�ه  نس�خة 
التق�ت، متمثلًة بمدير عام الرشكة 
العامة للخط�وط الجوية العراقية 
عباس عم�ران، اليوم االحد، بفريق 
اتحاد النق�ل الجوي الدويل )االياتا( 
برئاسة آرنود لبحث تطورات ملف 
العراقية  الجوي�ة  الخطوط  خروج 
من الئحة الحظر االوربي، بحضور 
م�دراء األقس�ام والش�عب املعنية 
يف الرشكة«. وبحس�ب البيان، قال 
مدير الرشكة،إن »ذلك جاء بتوجيه 
مبارش من وزير النقل نارص حسني 

بن�در الش�بيل، حي�ث ت�م التباحث 
حول الس�بل الكفيلة إلعادة الناقل 
الوطن�ي اىل عضويت�ه الكامل�ة يف 
اإلتح�اد وتنظيم عمل الرشكة وفق 
املعاير الدولية القياسية من خالل 
الخطوات التطويرية التي تعتمدها 
الرشكة لتنش�يط الجوان�ب الفنية 
وتقدي�م  والتجاري�ة  والتش�غيلية 
خدماتها للمس�افرين وفق املعاير 

الدولية«.
وأض�اف، أن »االجتم�اع تمخ�ض 
ع�ن نتائ�ج إيجابي�ة واإلتفاق عى 
ع�دة مق�ررات، منه�ا التعاقد مع 
استش�اريني تنفيذي�ني بمس�اعدة 
ع�ى  للعم�ل  االستش�ارية  أيات�ا 
معالج�ة القضاي�ا الحرجة وتنفيذ 
خطة االستشاريني لضمان حصول 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة ع�ى 
 EASA شهادة مش�غل البلد الثالث
PART -TCO علماً ان هناك تقدماً 

ملموساً يف هذا امللف«.

النقل: »تطور ملموس« يف ملف خروج خطوطنا 
اجلوية من الئحة احلظر األورويب

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الق�وات األمنية، أم�س األحد، عن 
قت�ل قيادي�ني يف تنظي�م داع�ش هم�ا 
مس�ؤول تفخي�خ العج�الت والق�ايض 
الرشع�ي لتنظيم داع�ش يف قاطع والية 
االنبار الغربية واعتقال عنارص للتنظيم 

يف أربع محافظات.
وقال�ت وكالة االس�تخبارات العراقية يف 
بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه انه »استمرار لعملياتها يف الصفحة 
الثاني�ة لعملي�ات تحقي�ق العدالة التي 
بدئته�ا يف محافظ�ة دياىل ش�مال رشق 
بغداد واليوم يف صحراء محافظة االنبار 
الغربي�ة حي�ث رشعت ق�وة منه�ا بعد 
معلوم�ات اس�تخبارية دقيق�ة يف الثأر 
ملنف�ذي عملي�ة تفجر عجل�ة مفخخة 
عاصم�ة  الرم�ادي  مدين�ة  اس�تهدفت 
املحافظ�ة يف الثال�ث من الش�هر املايض 
عندما عندما كان يقودها انتحاري حيث 
تصدت لها الق�وات األمنية وتمكنت من 
محارصته�ا وقامت بإط�الق النار عليه 
مم�ا دفعه لتفجر نفس�ه داخل العجلة 

دون ح�دوث خس�ائر برشي�ة أو مادية 
خارجها.

»مداهم�ة  ت�م  ق�د  ان�ه  اىل  واش�ارت 
مضافات عصابات داع�ش االرهابية يف 
الساعة العارشة من مساء السبت وبعد 
اشتباكات رشس�ة مع االرهابيني تمكنا 
بفض�ل الل�ه من قت�ل االرهاب�ي املجرم 
) عم�ار العيس�اوي( مس�ؤول تفخيخ 
العج�الت يف قاط�ع والي�ة االنب�ار ومن 
ضمنه�ا العجلة املفخخ�ة التي يقودها 
اح�د االنت����حاري�ني التي اس�تهدفت 
مق�ر احد اف�واج طوارئ قي�ادة رشطة 

محافظة االنبار«.
واك�دت »مقتل املدعو ) يون�س العنزي 
العم�ل  خ�الل  م�ن  علي�ه  وامل�ؤرش   )
الق�ايض الرشع�ي  بان�ه  االس�تخباري 
لقاطع والية االنبار وقيام مجرم داعيش 
ثال�ث بتفجر نفس�ه بواس�طة الحزام 
االنتح�اري الذي يرتديه ع�ى قوة وكالة 

االستخبارات«.
وش�ددت وكالة االس�تخبار ع�ى القول 
انه�ا س�تبقى »اليد الضارب�ة واملحققة 
للعدال�ة يف مط�اردة جمي�ع االرهابيني 

والخارج�ني عن القان�ون اينما كانوا يف 
ارض بلدنا العزيز«.

من جهته، أعلن جهاز مكافحة اإلرهاب 
القاء القبض عى 6 إرهابيني لت���نظيم 
داعش يف محافظات االن�����بار وبغداد 

وصالح الدين ودياىل.
وقال الجهاز ان قوات من جهاز مكافحة 

اإلره�اب نفذت سلس�لة م�ن الواجبات 
الناجح�ة يف عم�وم البالد أس�فرت عن 
إلق�اء القب�ض عى 6 إرهابي�ني لتنظيم 
داع��ش ونص�اب ينتحل صف�ة ضابط 
بجه�از مكافح�ة اإلرهاب«. واش�ار اىل 
ان عن�ارص الجه�از تمكن�وا »يف عملية 
نوعية نفذت بتوقيت واحد، من اإلطاحة 

بثالث�ة إرهابيني داخ�ل محافظة األنبار 
غرب�ي البالد فيما نفذ عنارص آخرون يف 
الجهاز عمليتني متفرقتني يف محافظتي 
بغ�داد و صالح الدين غربا أس�فرتا عن 
إلق�اء القب�ض عى عنرصين م�ن بقايا 

عصابات داع�ش ».
وأض�اف الجه�از »أن أصح�اب البدالت 
السوداء من عنارصه اختتموا واجباتهم 
يف محافظة دياىل شمال رشق بغداد بعد 
إلق�اء القب�ض ع�ى عنرصي�ن أحدهم 
واآلخ�ر  لداع��ش  ينتم�ي  »إرهاب�ي« 
»نص�اب« ينتح�ل صف�ة عقي�د بجهاز 
مكافح�ة اإلره�اب وكان يبتز املواطنني 

عى أموال ألغراض التعيني وغرها .
وكان�ت الس�لطات العراقي�ة قد وجهت 
الشهر املايض رضبتني مؤثرتني لداعش 
اثن�ني م�ن قياديي�ه خ�ارج  باعتق�ال 
الب�الد واقتيادهم�ا اىل بغ�داد بعمليتني 

استخابريتني معقدتني هناك .
يش�ار اىل ان الع�راق كان قد اعلن أواخر 
العام ٢01٧ انتصاره عى تنظيم داعش 
بعد طرد مسلحيه من كل املدن الرئيسية 

التي سيطروا عليها يف عام ٢014.

      بغداد / المستقبل العراقي

بحث مستش�ار األمن القومي قاسم األعرجي، مع 
الس�فر الرتك�ي يف بغ�داد عيل رضا غون�اي، أمس 
األح�د، ملف املياه، فيما كش�ف األخر الغرض من 
بناء الس�دود الرتكية. وقال االعرجي يف بيان تلقت 

املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه إن االعرجي بحث 
م�ع غوناي »آخر مس�تجدات األوضاع السياس�ية 
واألمنية يف املنطقة، كما جرى استعراض العالقات 
الثنائي�ة بني البلدين وس�بل تطويره�ا، بما يخدم 

مصلحة البلدين والشعبني الصديقني«.
أن  إىل  اللق�اء،  خ�الل  الرتك�ي،  الس�فر  وأش�ار 

»الحكوم�ة الرتكي�ة أص�درت بي�ان احتج�اج عى 
محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 

يف منزله باملنطقة الخرضاء«.
كما تن�اول اللقاء، وف�ق البيان، »أهمية اس�تمرار 
تنس�يق البلدين حول ملف املياه، حيث أكد السفر 
الرتك�ي أن الغ�رض من بن�اء الس�دود الرتكية هو 

للسيطرة عى هدر املياه، وليس تجفيف األنهر«.
م�ن جانب�ه أش�ار األعرج�ي، إىل »مدى التنس�يق 
العايل ب�ني الحكومتني، لتذليل العقب�ات يف امللفات 
املشرتكة، مشددا عى أهمية استمرار التواصل بني 
بغ�داد وأنقرة، للوصول إىل صيغ مش�رتكة بش�أن 

ملف املياه«.

القوات األمنية تطيح بـ »قياديني خطريين« يف »داعش« بـ »والية األنبار«

السفري الرتكي يوضح لألعرجي سبب بناء بالده للسدود

اعتقال عناصر للتنظيم يف أربع حمافظات

        بغداد / المستقبل العراقي

عث�رت مف�ارز مكافحة املتفجرات يف اللواء الثاني بالحش�د الش�عبي عى 
صاروخني معدين للتفجر يف قاطع املسؤولية بمحافظة االنبار.

وذكر بيان العالم الحش�د الش�عبي تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
انه »وبناء عى معلومات اس�تخبارية عثرت املف�ارز عى صاروخني اثنني 
ي�زن كل منهما )500( كغم يف جزيرة الخالدية ضمن قاطع عمليات رشق 

االنبار«. 
وأضاف :«كان الصاروخان معدين للتفجر وتم إخفاؤهما يف منطقة )البو 

زعيان( التابعة لجزيرة الخالدية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أخ�رج الجي�ش األمريك�ي رتال مؤلفا م�ن ٢٧0 آلية م�ن قاعدته يف مطار 
خراب الجر العس�كري بريف الحس�كة واتجه إىل شمال العراق عرب معرب 

الوليد الرشعي.
وأفادت وكالة »سانا« بأن »هذه العملية هي واحدة من أكرب عمليات إخراج 

ينفذها االحتالل األمريكي آللياته العسكرية خالل السنوات األخرة«.
وقالت مصادر محلية  ل�«س�انا« إن »رتال مؤلفا من 150 ش�احنة براد و 
1٢0 ناقلة مس�طحة مغطاة تحمل دبابات لالحت�الل األمريكي خرج عى 
التوايل بعد منتصف ليل أمس وصباح اليوم من قاعدته العسكرية يف مطار 
خراب الجر ترافقه مدرعات حماية لقوات االحتالل وسيارات دفع رباعي 
مزودة برشاش�ات تابعة مليليش�يا »قسد« واتجهوا إىل ش�مال العراق عرب 

معرب الوليد الالرشعي«.
وحس�ب »س�انا«: »أخرجت القوات األمريكية يف ال� ٢5 من الشهر الفائت 
رت�ال محم�ال بالنفط الس�وري املرسوق من األرايض الس�ورية إىل ش�مال 
الع�راق وذلك بعد س�اعات م�ن خروج رتل عس�كري مؤلف م�ن ٧9 آلية 
أغلبها مدرعات عس�كرية من مط�ار خراب الجر بري�ف اليعربية واتجه 

نحو األرايض العراقية عرب معرب الوليد غر الرشعي«.

مكافحة املتفجرات تعلن العثور عىل صاروخني 
بوزن طن معدان للتفجري يف األنبار

سانا: خروج 270 آلية تابعة للجيش األمريكي 
من األرايض السورية إىل العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�رر رئيس مجل�س القضاء االعى 
القايض فائق زيدان تش�كيل هيئة 
تحقيقية للتحقيق يف االحداث التي 
رافقت التظاهرات الرافضة لتزوير 
نتائج االنتخابات الجمعة املاضية. 
أن  املجل�س  الع�الم  بي�ان  وذك�ر 
الهيئة صدر امر تش�كيلها استنادا 
إىل اح�كام امل�ادة )35/ ثالث�ا( من 
رق�م  القضائ�ي  التنظي�م  قان�ون 
)160( لس�نة 19٧9 وامل�ادة )3/ 
تاسعا( من قانون مجلس القضاء 
االعى رقم 45 لسنة ٢01٧ وتتكون 
من رئيس محكمة استئناف بغداد 

الرصافة االتحادي�ة، ونائب رئيس 
الرصافة  محكمة اس�تئناف بغداد 
االتحادية وقايض محكمة التحقيق 

املركزية، وممثل االدعاء العام«.
ودعت الهيئة  كافة املترضرين من 
هذه االحداث أو من لديه معلومات 
تفيد التحقيق التوج�ه إىل محكمة 
استئناف الرصافة لتقديم ما لديهم 
م�ن ش�كاوى ومعلوم�ات تتعل�ق 
بتل�ك الحادثة.  كم�ا دعت  اعضاء 
لجن�ة التحقيق املش�كلة م�ن قبل 
الس�يد رئيس الوزراء التواصل مع 
الهيئة لعرض م�ا يتم التوصل اليه 
م�ن نتائج ليتس�نى للهيئ�ة اتخاذ 

القرارات املناسبة بصددها » .

القضاء يشكل هيئة للتحقيق يف أحداث 
تظاهرات اجلمعة
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    بغداد / المستقبل العراقي

آلية تس�جيل املركبات غري املس�جلة واملس�جلة بطريقة غري 
اصولية: 

١_عىل مالك املركبة أو الدراجة مراجعة مجمعات التس�جيل 
املختص�ة يف بغ�داد واملحافظ�ات لغ�رض املب�ارشة برتويج 
معاملة مركبته واجراء الكشف الفني عليها وتدقيق موقفها 
يف حاسبة التسجيل والرسقات )ومنظومة االنرتبول بالنسبة 

للمركبات غري املسجلة( 
۲- ترس�ل استمارة الكش�ف الفني بكتاب رسمي اىل الدوائر 
الكمركي�ة املختص�ة )مركز الوس�طى ، الش�الجية ، كربالء 
املقدسة،النجف االرشف، صالح الدين ، مركز الغربية ، مركز 
الجنوبي�ة ، مركز الش�مالية ع�ىل أن يتضمن الكت�اب كافة 

املعلومات 
عن املركبة )أس�م املالك ، رقم الشايص ، املوديل ، اللون ، عدد 

السلندر ، عدد املحاور، عدد املقاعد ، الحمولة( 
أما بخصوص املركبات املسجلة فيتم ارفاق صورة من كتاب 
التسجيل وواجهة قرص الكمارك مع ذكر رقم املركبة وادراج 

التفاصيل أنفة الذكر. 
۳- تنظي�م تعهد خطي ملالك املركب�ة أو الدراجة بعدم وجود 

)حق للغري( بالنسبة للمركبات الغري مسجلة. 
٤_تحتس�ب مدة الش�هرين اعتب�ارا من تاريخ ص�دور األمر 
اإلداري بمب�ارشة العم�ل وع�دم تروي�ج أي معامل�ة وغلق 
س�جالت الصادر التي سيتم مس�كها لهذا الغرض وحفظها 

لدى مدير املجمع عند انتهاء املدة املقررة 
٥_يك�ون فح�ص ه�ذه املركب�ات والدراج�ات يف محافظ�ة 

بغ�داد ضم�ن مجمعات )التاجي�ات ، الحس�ينية ، الغزالية ، 
الرستمية( أما بالنس�بة للمحافظات فيكون الفحص ضمن 

مجمع تسجيل املحافظة 
٦_ت�روج املعامل�ة أصولي�اً بع�د ورود أجابة الهيئ�ة العامة 

للكمارك عن طريق األقراص الكمركية. 
٧_تس�جل املركبات والدراجات الغري مس�جلة ضمن مجمع 
تس�جيل محافظة س�كن مالك املركبة املدرج اسمه يف كتاب 

التسجيل الكمركي )حرصا(. 
٨_يتم تخصيص الحرف )ز( )Z( للمركبات الغري املسجلة يف 

بغداد واملحافظات لغرض حرصها ضمن هذا الحرف. 
٩_بالنس�بة للمركبات والدراجات الغري مسجلة يتم استيفاء 
الرسوم املنصوص عليها يف الجدولني )۱ و ۲( امللحقني بقانون 
املرور رقم ) لس�نة ۲۰۱۹ والقرار )۲۸( لسنة ۲۰۱۷ واملعدل 

بالقرار )۲۳۷( لسنة ۲۰۱۹ عند اجراء عملية التسجيل. 
١٠_ام�ا بالنس�بة للمركب�ات والدراج�ات املس�جلة وتحمل 
لوحات دائمية فيتم اعتماد نفس لوحات التسجيل بعد اتخاذ 

اإلجراءات التالية: 
أ- التأك�د م�ن صحة عملية التس�جيل واس�تيفاء الرس�وم 
املح�ددة بالجدول�ني )۱ و ۲( امللحقني بقان�ون املرور رقم ) 
لس�نة ۲۰۱۹ وكذلك صحة صدور ش�هادة اإلي�داع او صحة 

استيفاء الرسوم الخاصة بالقرار رقم )٦٨(لسنة ۲۰۱۹ 
ب_ يف ح�ال ع�دم صح�ة اإلج�راءات ال�واردة بالفق�رة )١( 
أع�اله فيتم اس�تيفاء الرس�وم املق�ررة بقانون امل�رور )۸( 
لس�نة ۲۰۱۹والقرار )٦٨(لس�نة ۲۰١٦ مع اتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة بح�ق القائم�ني عىل تس�جيلها خالف�ا للضوابط 

والتعليمات.

بالتفاصيل.. آلية تسجيل املركبات غري املسجلة واملسجلة بطريقة غري اصولية

    بغداد/ المستقبل العراقي

تكمل وزارة الداخلية نهاية العام الحايل 2٠2١ 
م�روع البطاقة الوطني�ة املوحدة بمرحلته 
االول��ى، بعد وصوله لنس�بة انجاز بلغت ٩٦ 
%، وبلغ عدد البطاق�ات املمنوحة للمواطنني 

اكثر من ١٩ مليون بطاقة.
ش���ؤون  م�دي��ر  م�ع��اون  وق���ال   
ال�ب�ط�اق��ة امل�وح��دة ف��ي ال����وزارة 
»امل�روع  إن  ح�س��ني  ن�اج��ي  محم�د 
الوطني للبطاقة املوحدة سينجز نهاية العام 
الحايل كمرحلة اوىل، بعد تحقيقه نسبة انجاز 
بلغت ٩٦ % وتوزيع اكثر من ١٩ مليون بطاقة 

وطنية موحدة بني املواطنني«.
واش����ار ال���ى »ال���غ���اء ال��ع��م��ل 
ب��ه��وي��ة االح����وال الش�خصية ورقيا 
واعتمادها الكرتوني�ا يف 3٤١ دائرة من خالل 
رقم وطني يف ١٧ محافظة، اي تغطية جميع 
محافظ�ات البالد م�ن الش�مال اىل الجنوب، 
باس�تثناء محافظة نينوى التي يجري العمل 
فيه�ا حالي�ا عىل اغ�الق جميع دوائ�ر هوية 
االح��وال املدني�ة والتوج�ه نح�و البطاق�ة 

الوطنية املوحدة« .
»امل��ش���روع  ان  ح�س��ني  وب���ني 
ال�وط�ن��ي ل�ل�ب�ط�اق��ة املوحدة يعد من 

املش�اريع املهمة، وقد تم تفعي�ل العمل فيها 
من�ذ 2٠١٦، إذ يعتم�د عىل املعلومات بش�كل 
الكرتوني بدال من الورقي، مما يصعب اىل حد 
كبري من تزويره�ا، اذ يتم طبع البطاقة ف�ي 
املاني�ا بمواصفات عالي�ة ال�ج�ودة، وتحمل 
رق�م��ا ال�ك�ت�رون�ي�ا ل�ك��ل م��واط��ن 
ي�رب��ط بش�بكة معلوم�ات )الدات�ا(، التي 
تعط�ي معلوم�ات كاملة ع�ن ال�ش��خ�ص 
ب�ع��د ع���رض االب�ه��ام ف��ي اج�ه�زة 

القراءة التي تم توزيعها يف دوائر الدولة« .
وذك�ر ان »البطاق�ة املوحدة تس�قط بعد ١٠ 
اعوام من منحها، الن ش�كل صاحب البطاقة 
تتغ�ري مالمحة بعد ه�ذه امل�دة« .واض��اف 
ح�س��ني ان »م���ن اب���رز امل�ع�وق��ات 
التي تعاني منها املديري�ة الزخم الكبري الذي 
تش�هده ف�روع�ه�ا، وعليه ق�ام�ت باتخاذ 
اج���راءات للح�د م��ن ال�زخ��م، وه���و 
الذي  االل�ك�ت�رون�ي  ال�ح�ج��ز  اع�ت�م�اد 
يفتح عند الس�اعة الثامن�ة صباحا، ويكون 
هن�اك اقبال كبري م�ن قب�ل املتقدمني يفوق 
الطاقة االس�تيعابية للعدد املحدد يف الفروع، 
وبالت�ايل فإن ذلك يش�كل ضغط�ا كبريا عىل 

املوظفني« .
ونوه حس�ني ب�ان »املديرية اعتم�دت حاليا 
النظ�ام امل�ن�اط�ق��ي ف��ي ع���دد م��ن 

زخم�ا،  تش�هد  ال��ت���ي  ال��ف���روع 
منه�ا مديري�ة مدين�ة الص�در واالعظمي�ة 
والكاظمي�ة فضال ع�ن مديريات اخ�رى، اذ 
تقس�م امل�ن�اط�ق ال��ى اق�ض�ي�ة، وك��ل 
ق�ض�اء ي�ض�م ارب�ع نواح، وتكون مراجعة 
س�كان املنطق�ة عىل م�دى ارب�ع��ة اي��ام 
ف��ي االس��ب�وع، بينم�ا خ�ص��ص ي��وم 
الخمي�س الس�تيعاب واقعي�ات الحي�اة، اي 
الطالق وال��زواج وال�وف�اة، وذل�ك لالسهام 
بامتص�اص ال�زخ��م داخ���ل ال��ف��روع 
الس��ي�م�ا خ��الل االش�ه�ر ايلول وترين 
االول والثان�ي، اذ تش�هد زخما كبريا بس�بب 
تسجيل الطلبة يف املدارس« .وع���زا ح�س�ني 
ال��زخ���م ف���ي ال��وق���ت ال�ح�ال��ي 
ال��ى »ظ����روف ج�ائ�ح��ة ك��ورون��ا 
وغ�ل�ق ال��ف���روع مل�دة ت��ج��اوزت ١٨ 
ش��ه��را، الن�ه�ا ت�ش��ه�د ت�ج�م�ع�ات 
ك�ب�ي��رة ل�ل�م�واط�ن��ني واع��ت��م��اد 
ب�ص�م�ة االب��ه��ام التي تعد م�ن مسببات 
نقل ف�ي�روس ك�ورون��ا، ال��ى ج��ان��ب 
ت��اخ��ر م�ن�ح ال�ب�ط�اق�ة ال�وط�ن�ي�ة 
يف ال��ع��ام امل��اض��ي ب�س��ب�ب ت�اخ�ر 
م��وازن���ة 2٠2٠، وق��د وف��رت املديرية 
البطاق�ة الوطني�ة حاليا وال يوج�د هناك اي 

تأخر يف منحها للذين روجوا معامالتهم« .

الداخلية تعلن موعد إكتامل املرحلة األوىل من مرشوع 
البطاقة املوحدة: هذه أسباب الزخم

هنر العظيم يعاين اجلفاف 
وهيدد بـ«أزمات معيشية 

وأمنية« يف حمافظتني
    بغداد / المستقبل العراقي

حذر مس�ؤول محيل س�ابق يف دياىل، أمس االحد، من كوارث معيشية 
وامنية بسبب انخفاض وتاليش مناسيب نهر العظيم الفاصل بني دياىل 
وصالح الدين.وقال رئيس املجلس السابق لناحية العظيم والقيادي يف 
الحشد العش�ائري، محمد ابراهيم ضيفان، ان »مناسيب نهر العظيم 
انخفضت بش�كل مخيف وب�ات النهر قريبا من الجفاف بس�بب قلة 

االطالقات املائية من سد العظيم رغم توفر الخزين املائي«.
واضاف ان »انخفاض مناسيب النهر يهدد الثروة  الحيوانية بالعطش 
والهالك، كما انه يس�هل عبور االرهابيني بسهولة نحو أرايض العظيم 
والتسلل لتنفيذ هجمات ارهابية وتهديد القرى االمنة«، داعيا الجهات 
املس�ؤولة اىل »الحف�اظ عىل مناس�يب نه�ر العظيم لتف�ادي كوارث 

معيشية وامنية«.
واش�ار ضيفان اىل ان »الناحية مقبلة عىل خسائر اقتصادية جسيمة 
ومشاكل معيشية كبرية بسبب الغاء الخطة الشتوية وان املزارعني ال 

يحتملون مزيدا من االزمات االخرى«.
ويع�د نه�ر العظي�م واح�داً م�ن أهم رواف�د نه�ر دجلة، وه�و النهر 
الوحيد ال�ذي ينبع يف داخل األرايض العراقي�ة؛ حيث ينبع يف محافظة 
الس�ليمانية وتحديداً من جبال س�كرمة داغ، وطاسلوجة، وقرة داغ، 
ويص�ب يف نه�ر دجل�ة إىل الجنوب م�ن مدينة بلد، ويق�ع حوض نهر 
العظيم ما بني حوض تغذية الزاب األس�فل، وسلس�لة جبال حمرين، 
وله أربعة روافد رئيس�ية وهي: خاصة ج�اي، وطاووق جاي، وطوز 
جاي، وزغيتون جاي، أم�ا الروافد الثانوية الكبرية فهي كوري جاي، 

ووادي زكرا، وغريها.

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت املديري�ة العامة للتعلي�م العام يف 
وزارة الرتبية توجيهاتها بخصوص تنقالت 
الطلبة. وشملت التوجيهات تنقالت الطلبة 
املس�ائيني والطلبة للصفوف املنتهية وغري 
املنتهي�ة والتنق�ل ب�ني م�دارس املتفوقني 
واملتفوق�ات وامل�دارس االهلي�ة وامل�دارس 
ثنائية اللغة وم�دارس املتميزين وثانويات 
كلية بغداد للعام الدرايس 2٠2١ -2٠22. كما 
أص�درت ضوابط قبول الطلب�ة الخارجيني 
الناجح�ني يف االمتحانات العامة للدراس�ة 

املتوس�طة يف املدارس.قررت وزارة الرتبية، 
إلغاء العمل بنظام الكورس�ات والعودة اىل 
النظام الفصيل }السعي السنوي{ للمرحلة 
الثانوي�ة للصفوف غري املنتهية اعتباراً من 
العام ال�درايس 2٠2١ – 2٠22. وذكر بيان 
ل�وزارة تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان »وزير الرتبية ع�يل حميد الدليمي 
وجه املديري�ة العامة للتقويم واالمتحانات 
بإلغاء العمل بنظام الكورسات والعودة اىل 
النظام الفصيل )السعي السنوي( للمرحلة 
الثانوي�ة للصفوف غري املنتهية اعتباراً من 

العام الدرايس 2٠2١ - 2٠22«.

الرتبية تصدر توجيهات جديدة بخصوص 
تنقالت الطلبة وقبول اخلارجيني

ألغت نظام الكورسات والعودة اىل النظام الفصلي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

اصدرت وزارة التجارة، أمس االحد، بيناً توضيحياً بش�أن ارتفاع 
م�ادة الطحني ضمن مرف�دات البطاق�ة التمويني�ة، فيما اكدت 
استمرار بتجهيز الطحني ضمن مروع السلة الغذائية يف عموم 
محافظات العراق.وذكر الناطق باس�م الوزارة، محمد حنون، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »الوزارة بارشت 
بتجهيز الحصة التاسعة من مادة الطحني عىل املواطنني يف عموم 
مناطق العراق وبلغت نسبة التجهيز ١٠٠%«.واوضح ان »الحديث 
عن ارتفاع اسعار الطحني، يأتي بسبب الطحني املستورد لصالح 
التجار والقطاع الخاص ضم�ن الية انتاج مادة الصمون والخبز 
يف االفران االهلية«.واشارت حنون اىل ان »مالكات الركة العامة 
لتصنيع الحبوب مس�تمرة يف انت�اج الطحني ضمن 3٠٠ مطحنة 
اهلية وحكومية تمارس عملها بانتظام ودون انقطاع«، مش�دداً 
ع�ىل ان »ما يتم الحدي�ث عنه بارتفاع اس�عار الطحني هو ليس 
املقصود به الطحني املوزع ضمن الس�لة الغذائية، حيث ان هناك 
الت�زام من قبل ال�وزارة لتوزيع الطحني عىل جمي�ع املواطنني«.
واضاف ان »الوزارة تدرس من خالل لجان رقابية حالة الس�وق 
املحلية ومراقبة اسعار الطحني وتضع استنتاجات واجابات من 
خ�الل ضخ كميات كب�رية من مادة الطح�ني اىل املواطنني ضمن 
اس�تحقاقاتهم ضم�ن البطاق�ة التموينية«.ولف�ت حنون اىل ان 
»ال�وزارة تق�وم بتجهيز ٤٥٠ الف طن من م�ادة الحنطة املحلية 
اىل املطاح�ن االهلية والحكومية ش�هريا النتاج الطحني«.واهاب 
املواطن�ني، ب�«االبالغ عن املخالفات وحاالت الفس�اد التي تجري 
بعدم تسليم مستحقاتهم من مادة الطحني من الوكالء يف جميع 
مناط�ق البالد«، مؤك�داً »متابعة الفراق الرقابي�ة اليات التجهيز 

والتوزيع يف جميع املطاحن االهلية والحكومية«.

التجارة توضح حقيقة زيادة اسعار مادة 
الطحني ضمن البطاقة التموينية

    نينوى / مروان ناظم

اعلن مدير بلدية املوصل عبد الس�تار الحب�و، أمس األحد، انتهاء 
البلدي�ة من رف�ع التجاوزات كاف�ة داخل مدين�ة املوصل بعد ان 

انطلقت حملة رفع التجاوزات خالل االشهر املاضية .
وق�ال الحبو يف ترصيح صحفي ان لجنة التجاوزات التي ش�كلت 
م�ن قبل فريق تاب�ع لبلدية املوص�ل انتهى من رف�ع التجاوزات 
العداد كبرية من البس�طات واملحال العشوائية واملنازل املتجاوزة 

،داخل مدينة املوصل وعىل مشارفها.
واضاف الحبو ان اللجنة عملت ليال ونهارا خالل االيام السابقة ، 
وهي بصدد انش�اء اكشاك صغرية الصحاب البسطات التي تمت 

ازالتها ، داخل املدينة ملزاولة اعمالهم.

بلدية املوصل تنتهي من رفع 
جتاوزات البسطات واملنازل

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت وزارة املوارد املائية، اليوم األحد، توضيحاً بش�أن أفتتاح 
سد اليسو جنوب رشق تركيا عىل نهر دجلة. 

وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه 
»تناولت بعض وس�ائل األعالم خرب مفاده »أفتتاح س�د أليس�و 
جن�وب رشق تركيا عىل نهر دجلة« وبهذا الص�دد نود ان نوضح 
بأن الس�د تم انجازه واكمال عملية الخزن املائي فيه وتش�غيله 

منذ عام 2٠١٩«.
وأضافت أنه »سد أنشئ ألغراض توليد الطاقة الكهربائية ودخل 
الخدم�ة منذ ذلك التاري�خ وأن أفتتاحه من قبل الحكومة الرتكية 
أفتتاح بروتكويل يقع ضمن احتفاالت الجمهورية الرتكية بمئوية 

تأسيسها«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن املدير العام ملطارات محافظة كيالن االيرانية محس�ن مري 
حس�يني عن تس�يري رحالت جوية بني }رش�ت{ مركز املحافظة 
والنجف االرشف يف العراق.وقال محس�ن میرحسیني، يف ترصيح 
صحف�ي، إن الرحل�ة االوىل اىل النج�ف االرشف س�تنطلق يف ١٦ 
ترين الثاني/ نوفمرب الجاري من قبل رشكة }ايرتور{ للطريان. 
واض�اف: إن الرح�الت الجوية ب�ني املدينتني ت�م تنظيمها يف ايام 
الثالثاء من كل اسبوع. ويعد مطار رشت الدويل، الذي تم تشييده 

عام ١٩٦٨ يف املرتبة ١2 عىل صعيد احصاء رحالت الطريان.

    بغداد / المستقبل العراقي

ص�ادق محافظ ذي قار وكالة رافع الش�امي، أم�س االحد، عىل 
أس�ماء أكث�ر م�ن ٤ آالف عقد م�ن العاملني يف دوائ�ر املحافظة 

الخدمية حسب قرار 3١٥ بعد استكمال الضوابط القانونية.
وق�ال محافظ ذي ق�ار وكالة ان »املحافظ�ة صادقت عىل قوائم 
اللج�ان القانوني�ة واملالي�ة يف ث�الث دوائر خاصة بعق�ود القرار 
)3١٥( لغرض رصف مس�تحقاتهم املالي�ة تنفيذا لقرار املحكمة 

االتحادية وقرار مجلس الوزراء من قبل وزارة املالية«.
وأض�اف ان » اللج�ان التي ش�كلتها دوائر املحافظة اس�تكملت 
الروط القانونية والشكلية وتم تدقيق جميع الوثائق واملعلومات 
طبقاً لتوصيات وزارة املالية ».واش�ار اىل ان »املحافظة صادقت 
عىل ٤3٦٩ عق�داً يف ثالث دوائر حكومية هي املجاري بواقع ٨٧١ 

عقداً واملاء ١3٨٧ عقداً وبلدية النارصية بواقع 2١١١ عقداً«

املوارد املائية تنوه بشأن سد اليسو الرتكي: 
افتتح منذ عام ٢٠١٩

بني رشت والنجف.. إيران تدشن 
خط طريان جديد مع العراق

ذي قار تصادق عىل أكثر من »٤« آالف 
عقد ضمن قرار ٣١٥

    بغداد/ المستقبل العراقي

احبط�ت مفارز الرط�ة املجتمعية يف دائرة العالق�ات واإلعالم ب�وزارة الداخلية، أمس 
االحد، ابتزاز إلكرتوني لفتيات يف 3 محافظات.وذكرت املجتمعية يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه ان »مفارز الرط�ة املجتمعية يف دائرة العالق�ات واإلعالم بوزارة 
الداخلي�ة احبط�ت )3( محاوالت ابت�زاز الكرتوني ل�� )3( فتيات يف محافظ�ات بغداد، 
والنج�ف األرشف، واملثن�ى«. وأضافت ان »املجتمعية كش�فت إن من ب�ني هذه الحاالت 
ابتزاز ش�خص لفت�اة يف النجف األرشف بتهديدها بنر صورها الش�خصية عىل مواقع 
التواصل االجتماعي ما لم تزوده بكارتات ش�حن للعبة البوبجي، فيما هدد مراهق فتاة 
يف محافظة املثنى بنر صورها الش�خصية أيضأ بغرض إفشال خطوبتها«.  ويف األثناء 
تمكن�ت مفارز املجتمعية من الوصول للمبتزين واتخذت بحقهم اإلجراءات الالزمة، بعد 

أن قامت بحذف محتوى االبتزاز وتأمني حسابات الفتيات.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصحة، أم�س األحد، انه ال 
يوجد ضمان من عدم حدوث موجة وبائية 

رابعة من فريوس كورونا يف البالد.
وقال مدير ع�ام الصحة الع�ام يف الوزارة 
رياض الحلف�ي تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، أنه »ال يوجد أي ضمان بعدم 
ح�دوث موجة فايروس�ية جديدة وحدثت 
ثالث موجات س�ابقا فم�ا الضري من عدم 

حدوث الرابعة؟«. 
وأض�اف »ال نخاف من ح�دوث أي موجة 
جدي�دة اذا كنا محققني نس�بة عالية من 
اللقاح�ات النها س�تمكننا من الس�يطرة 
ع�ىل الوض�ع الوبائ�ي وتق�ل فيه�ا ع�دد 
اإلصاب�ات الحرجة التي تحتاج اىل الدخول 

اىل املستشفيات«. 
اىل نس�بة  الحلف�ي »وصلن�ا اآلن  وتاب�ع 
تلقي�ح 2٥% وهي غري كافي�ة للوصول اىل 
املناعة املجتمعية«. وكانت وزارة الصحة، 
حذرت يف 2٥ من الشهر املايض من حدوث 
موجة وبائي�ة رابعة لف�ريوس كورونا يف 
الب�الد، وقال�ت انه�ا »ال تس�تعبد حدوث 
موجة رابعة نتيجة تلك التحورات الجينية 
يف الفاي�روس اضاف�ة اىل وج�ود العوامل 
املساعدة لتدهور الوضع الوبائي يف العراق 
نتيج�ة لعدم التزام املواطن�ني باالجراءات 
الوقائية وكثرة التجمعات البرية بشتى 
أنواعها اضافة اىل عدم تحقيق نسب عالية 
من تلقيح املواطنني كل ذلك ينبئ بحدوث 
ارتفاع باالصابات والتي قد تكون قاس�ية 

تهدد نظامنا الصحي«.

إحباط حماوالت ابتزاز الكرتوين 
لفتيات يف »٣« حمافظات

الصحة: ال ضامن من عدم حدوث 
موجة رابعة

مواقع جتارة احلبوب يف حمافظتني تنجز جتهيز 
املطاحن بالدفعة االوىل من احلنطة

سايلو الشامية يناقل احلنطة لسايلوات التاجي وخان ضاري

    بغداد / عامر المعموري

اك�دت وزارة التجارة، أمس األحد، عىل انتهاء 
فرع�ي الرك�ة العام�ة يف النج�ف االرشف 
والديوانية تجهري املطاحن بالوجبة االوىل من 
م�ادة الحنطة للحصة التاس�عة لعام 2٠2١، 
اوضح ذلك املهندس باسم نعيم العكييل مدير 

عام الركة العامة لتجارة الحبوب. 
وقال إن مالكاتن�ا العاملة يف الفروع واملواقع 
واصلت خالل عطلة نهاية االسبوع من العمل 
عىل تجهيز املطاح�ن ورفدها بمادة الحنطة، 
اضافة اىل استمرار مواقعنا يف بمناقلة الحنطة 

املحلي�ة للمواقع لتعزيز ارص�دة تلك املحافظات 
م�ن املادة. وب�ني أن ف�رع النجف انج�ز تجهيز 
مطاح�ن املحافظة )الدفع�ة االوىل 2٥%( بعد ان 
تم تجهيز مطحنة ارض الخري بكمية )٤٠٠طن( 
ليك�ون اجمايل التجهيز للحصة املذكورة )٤٥٠٠ 
ط�ن( وبذل�ك اكمل�ت جمي�ع املطاحن اس�تالم 

الحصة التاس�عة الدفع�ة األوىل )2٥%(.واضاف 
أن ف�رع الركة يف الديواني�ة انجز كذلك تجهيز 
مطاح�ن املحافظ�ة بالدفعة االوىل م�ن الحنطة 
س�لفة ) 2٥% ( م�ن صومعة الش�امية و بلغت 
الكمية املجهزة )3١٨٤( طن.العكييل بني ان فرع 
نينوى واصل تجهي�ز مطحنة التوفيق بالحنطة 
املقررة وبلغت الكمية املجهزة )٥2.٦٤٠( وبذلك 

اصبح إجمايل الكمية املجهزة للحصة التاسعة 
)٦٨١٦.3٨٠( ط�ن لرف�د مف�ردات البطاق�ة 
التموينية.وكش�ف اس�تمرار ف�رع الديوانية 
بمناقلة الحنطة املحلية من صومعة الشامية 
اىل املحوري�ن )االول( س�ايلو التاج�ي وبلغت 
الكمية املنقولة )٥٦٦٧( طن من أصل الكمية 
الكلي�ة البالغ�ة ١٠ االف طن والثاني س�ايلو 
خان ضاري وبلغ�ت الكمية املنقولة )٤٧٤٦( 
طن من اصل الكمي�ة الكلية البالغة ١٠ االف 
طن. واختتم مدير عام الركة ان فرع نينوى 
واصل اس�تالم الحنط�ة املحلي�ة املحولة من 
مجم�ع حبوب س�امراء التابع لف�رع صالح 
الدي�ن، حيث وصل�ت الي�وم إىل س�ايلو الوائلية 
كمي�ات جديدة من الحنطة لغ�رض توفري مادة 
الحنط�ة يف جمي�ع املحافظ�ات وكان�ت الكمية 
املس�تلمة بواق�ع )٩( س�يارات محمل�ة بكمية 
)3٨٩.٩٠٠( ط�ن، وبذلك يكون إجم�ايل الكمية 

الواردة أكثر من )١3٩٨١( الف طن.

اللجنة املنظمة للمؤمتر االكاديمي للفيزياء الطبية 
تكرم مدير صحة الكرخ بدرع التميز

    بغداد / المستقبل العراقي

ش�ارك مدير ع�ام دائرة صح�ة بغداد 
الك�رخ الدكت�ور جاس�ب لطي�ف عيل 
الحجام�ي يف املؤتم�ر االكاديمي االول 
للفيزي�اء الطبية املنعق�د يف كلية طب 
الجامع�ة املس�تنرصية بالتع�اون مع 
الطبية  للفيزي�اء  العراقي�ة  الجمعي�ة 
بحضور رئيس الجامعة املس�تنرصية 
وعميد كلية طب املس�تنرصية وعمداء 
مستش�فى  ومدي�ر  الط�ب  كلي�ات 
الريم�وك التعليم�ي الدكت�ور )احم�د 
اسماعيل( ومجموعة من الباحثني من 
العراق وال�دول العربية واألجنبية. وتم 
خالل املؤتمر ع�رض موجز عن تاريخ 
الفيزياء الطبية ودورها املهم يف العالج 
الرسيري ودور كلية طب املستنرصية 
يف رفد املؤسسات الصحية بالخريجني 
والبح�وث العلمي�ة الرصينة باالضافة 
البح�وث  م�ن  مجموع�ة  ع�رض  اىل 

والدراس�ات واقام�ة ورش�ات العم�ل 
وافتتاح املعرض حول املنتجات الطبية 
العاملية. وعىل هامش وقائع املؤتمر بني 
الحجامي ان هذا املؤتمر يعد االول من 
نوعه يف الع�راق لكون الفيزياء الطبية 
لها دور كبري يف العالج، مؤكدا ان دائرة 
صحة بغ�داد الكرخ لها عالقة وتعاون 
كب�ري مع كلي�ة طب املس�تنرصية من 
خالل تب�ادل الخ�ربات وتدريب الطلبة 
وفائ�دة دوائ�ر الصحة م�ن مخرجات 
كلية الطب يف رفده�ا باالطباء لخدمة 
املس�رية الطبية. وقدم عميد كلية طب 
املس�تنرصية الدكتور )عيل اس�ماعيل 
عب�د الل�ه( درع املؤتم�ر اىل مدير عام 
دائ�رة صح�ة بغ�داد الك�رخ الدكتور 
)جاسب لطيف عيل الحجامي( لدوره 
الكب�ري واس�ناده الدائم للمؤسس�ات 
التعليمي�ة يف تدري�ب الطلب�ة وقيادته 
للجي�ش االبي�ض يف التص�دي لجائحة 

كورونا.
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صادرة عن الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية 
تعل�ن هذه الرشكة عن وج�ود مزاية علنية للمواد املدرجة تفاصيلها ادناه واملوجودة يف فرع رشكتنا يف )محافظة املثنى( هذا وتعترب قائمة املزايدة مفتوحة 
مل�دة )10( ع�رشة اي�ام  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحيفة املحلية وفقا لقانون بيع وايجا اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وس�تجري املزايدة يف 
الس�اعة الثاني�ة عرشة ظهرا من اليوم االخري 2021/11/18 املصادف يوم )الخميس( واذا وافق يوم املزايدة عطلة رس�مية تؤج�ل املزايدة لليوم التايل فعىل 
الراغب باالشرتاك يف املزايدة املذكورة مراجعة لجنة البيع وااليجار يف مركز عام الرشكة الكائن يف منطقة املنصور نهاية شارع النقابات لالطالع عىل تفاصيلها 
وابداء رغبتهم يف الرشاء ويكون الحضور يف الزمان واملكان املعينني مس�تصحبني معهم املستمس�كات املطلوبة وترفع املواد املباعة خالل مدة )15( خمس�ة 
عرش يوما من تاريخ االحالة القطعية وبخالفه س�يتحمل املش�رتي اجور خزن بنس�بة )2/1%( نصف من املائة من بدل البيع عن كل يوم تاخري وملدة ثالثني 
يوم�ا وبع�د انتهاء الفرتة اعاله جاز للرشكة  االعالن عن بيعها ثانية وفق احكام هذا القانون ويجري تس�ليم امل�ال املباع بعد دفع بدل البيع واملصاريف التي 

يعد البيع فيها قطعيا.
الرشوط املطلوبة :

� وصل التامينات القانونية البالغ 20% من القيمة املقدرة بموبج صك مصدق صادر من مرصف معتمد يف العراق المر الساحب وال يسمح لغري مسددي تلك 
التامينات باالشرتاك يف املزايدة مطلقا وال تدخل هذه التامينات ضمن بدل الرشاء

�  كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام 2021 معنونة اىل الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية
� املستمسكات الشخصية للمشرتك

العنوان : جمهورية العراق � بغداد � املنصور � شارع النقابات
Address: Republic of Iraq – Baghdad – Al -Mansoor
Web site : www.iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff1@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff2@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff3@ iraqsfsc.org
E-Mail: foodstuff4@ iraqsfsc.org
Generalfood staff@yahoo.com

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )204(  والصادر يف 2021/11/2 
اش�ارة اىل م�ا ج�اء بكت�اب مديري�ة البلدي�ات العام�ة املرق�م ) 24172 ( يف 
2021/9/13 وكت�اب مديرية بلديات نينوى � قس�م االمالك املرقم )13825( 
يف 2021/9/29  تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف 
ادن�اه والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدية البعاج  وفق�ا الحكام القانون )21( 
لس�نة )2013( وبطريق�ة املزاي�دة العلنية  فع�ىل الراغبني بااليج�ار  مراجعة 
مديري�ة بلدي�ة البعاج  وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن 
بالصحف  مس�تصحبني معهم التامينات القانوني�ة البالغة )50%( من القيمة 
املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و 
علي�ه املزاي�دة اجور نرش االع�الن واملصاريف االخ�رى  عىل ان يقوم بتس�ديد 
باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد خ�الل مدة )ثالثون يوم( من 
تاري�خ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن 
تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة 
مجددا مع عدم جواز التنازل عن االحالة وبخالفه يعد املس�تاجر ناكال وتطبق 
بحق�ه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة ي�وم االربعاء املصادف 

2021/12/8 يف مديرية بلديات نينوى الساعة )12( الثانية عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |342|2021

التاريخ/2021/11/7 
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 
العائ�دة  ألك�وت  يف  الواق�ع  هلي�ل   ام   37 70/2م 
للمدين)كري�م عبد الله عزي�ز  ( املحجوز لقاء طلب 
الدائنه )فدوى جاس�م جببري(البالغ )10,000,000( 
ملي�ون  دينار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة )30 يوما ( تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

رساج منري يوسف
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : العقار املرقم  70/2م 37 ام هليل  
يقع يف منطقة ام هليل قرب سيطرة كوت / بغداد و 

هي بعيدة عن شارع العام ونهر دجلة 
2-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطة

3-حدوده واوصافه  : كما مؤرش يف خارطة األفراز 
4-مشتمالته :-  

5-مساحتة :- 96500سهم من اصل 3618000سهم 
تعود للمدين

6-درجة العمران :
7– الشاغل :- الرشكاء

8القيم�ة املقدرة : 10,000,000 عرشة ماليني  دينار  
عراقي

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

وزارة العدل
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ سدة الكوت 
رقم االضبارة |236|2021

التاريخ/2021/11/7 
أعالن 

تبي�ع مديري�ة تنفيذ س�دة الكوت العقار التسلس�ل 
العائ�دة  ألك�وت  يف  الواق�ع  هلي�ل   ام   37 49/2م 
للمدين)كري�م عبد الله عزي�ز  ( املحجوز لقاء طلب 
الدائ�ن )احم�د ع�ايص عيل(البال�غ )30,000,000( 
ملي�ون  دينار فع�ىل الراغب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة )30 يوما ( تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من 
املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية 

وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي .
املنفذ العدل

رساج منري يوسف
املواصفات 

1-موقعة ورقمه : العقار املرقم  49/2م 37 ام هليل  
يقع يف منطقة ام هليل قرب سيطرة كوت / بغداد و 

هي بعيدة عن شارع العام ونهر دجلة 
2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعيه تس�قى بالواس�طة 

غري صالحه للزراعه 
3-حدوده واوصافه  : كما مؤرش بخارطة األفراز 

4-مشتمالته :-  
5-مس�احتة :- 1000س�هم من اصل 23594س�هم 

تعود للمدين
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- الرشكاء
8القيمة املقدرة : 30,000,000 ثالثون مليون  دينار  

عراقي

فقدان وثيقه 
فق�دت الوثيقة الصادره من ثانوي�ه بانيقيا االهليه 
للبن�ات املرقم�ه 1662461بأس�م رس�ل صالح جرب 

محمد من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار
�������������������������������������������

اعالن
اىل املتهم الغائب / ش.م هاشم باسم كريم حسون 

مح�ل العم�ل / مديري�ة االس�تخبارات ومكافح�ة 
االرهاب النجف االرشف

العن�وان / محافظة النجف االرشف / املناذرة / حي 
الجمعية قرب اعدادية الصناعة / دار 86

بم�ا انك مته�م وفق احكام امل�ادة ) 5 ( م�ن قانون 
عقوب�ات قوى االم�ن الداخيل رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك اقت�ى تبليغ�ك 
بواس�طة هذا االع�الن عىل ان تحرض ام�ام محكمة 
قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة خالل مدة اقصاها 
ثالثون ي�وم اعتباراً من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب ع�ىل التهمه املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابياً استناداً 
ألح�كام امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( م�ن قانون أصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل .
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة 5 / 10 / 2021
�������������������������������������������

اعالن
اىل املته�م الغائ�ب / املفوض ل�ؤي جب�ار فليح عبد 

الزهرة 
مح�ل العم�ل / مديري�ة االس�تخبارات ومكافح�ة 

االرهاب
العنوان / النجف االرشف / كوفة / شارع املعمل

بم�ا ان�ك متهم وفق اح�كام امل�ادة ) 29 / اوال ( من 
قان�ون عقوبات ق�وى االمن الداخيل رقم 14 لس�نة 
2008 املع�دل وملجهولية محل اقامتك اقتى تبليغك 
بواس�طة هذا االع�الن عىل ان تحرض ام�ام محكمة 
قوى االمن الداخيل املنطقة الرابعة خالل مدة اقصاها 
ثالثون ي�وم اعتباراً من تاريخ تعلي�ق هذا االعالن يف 
محل اقامتك وتجيب ع�ىل التهمه املوجه ضدك وعند 
عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابياً استناداً 
ألح�كام امل�واد ) 65 و 68 و 69 ( م�ن قانون أصول 

املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل .
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة 17 / 2 / 2021
�������������������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

صالح الدين
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد : ج – ص / 9232 
التاريخ : 26 / 10 / 2021 

م / اعالن 
ق�دم املواطن ) جاس�م محمد عطيه جاس�م ( طلبا 
ي�روم في�ه تبديل لقبه يف قيدي وجعل�ه ) املزروعي ( 
ب�دال من ) الخزرج�ي ( فمن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل ) 15 ( يوم�ا م�ن تاريخ نرش 
االعالن وبعكس�ه سيتم النظر يف الدعوى وفق احكام 
املادة ) 22 ( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

. 2016
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

اعالن 
ق�دم املواطن ) عدنان جلوب عريبي ( طلبا يروم فيه 
تبديل لقبه وجعله ) العلياوي ( بدال من ) الس�اعدي 
( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل ) 
15 ( يوم�ا من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�يتم 
النظر يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام 

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

ق�دم املواط�ن ) حيدر فال�ح عرير ( طلب�ا يروم فيه 
تبدي�ل لقبه وجعله ) الغ�راوي ( بدال من ) زيرجاوي 
( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل ) 
15 ( يوم�ا من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�يتم 
النظر يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام 

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

قدم املواطن ) عيل عرير قطن ( طلبا يروم فيه تبديل 
لقب�ه وجعله ) الغراوي ( بدال من ) زيرجاوي ( فمن 
لدي�ه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل ) 15 ( 
يوما من تاريخ نرش االعالن وبعكسه سيتم النظر يف 
الدع�وى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام 

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

قدمت املواطنة ) خالديه عرير قطن ( طلبا تروم فيه 
تبدي�ل لقبها وجعله ) الغراوي ( بدال من ) زيرجاوي 
( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية خالل ) 
15 ( يوم�ا من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�يتم 
النظر يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام 

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

ق�دم املواط�ن ) حيدر غس�ان عبد الصاح�ب ( طلبا 
يروم فيه تبديل اس�م ابنته وجعل�ه ) ريما ( بدال من 
) ري�ام ( فم�ن لديه اعرتاض مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل ) 15 ( يوما من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام 

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

قدم املواطن ) حس�ني فرج محم�د ( طلبا يروم فيه 
تبدي�ل ) اللق�ب (  وجعل�ه ) الحس�يني ( ب�دال من ) 
السوداني ( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل ) 15 ( يوما من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من 

قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العام

اعالن 
قدم املواطن ) عمر مازن غازي ( طلبا يروم 
في�ه تبديل ) اس�م (  وجعل�ه ) عمار ( بدال 
م�ن ) عمر ( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
هذه املديرية خ�الل ) 15 ( يوما من تاريخ 
ن�رش االع�الن وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف 
الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العام 
�����������������������������������

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) فؤاد ع�ارف احم�د ( طلبا 
يروم فيه تبديل ) اللقب (  وجعله ) الطائي 
( ب�دال م�ن ) ف�راغ ( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل ) 15 ( يوما من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العام 
�����������������������������������

اعالن 
قدم املواطن ) عيل رحمن رشيد ( طلبا يروم 
في�ه تبدي�ل ) اللق�ب (  وجعله ) الش�مري 
( ب�دال م�ن ) ف�راغ ( فم�ن لدي�ه اعرتاض 
مراجعة هذه املديرية خالل ) 15 ( يوما من 
تاريخ نرش االعالن وبعكسه سيتم النظر يف 
الدعوى وفق احكام املادة ) 22 ( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العام 
�����������������������������������

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) صكب�ان رش�يد عب�اس ( 
طلب�ا ي�روم فيه تبدي�ل ) اللق�ب (  وجعله 
) الش�مري ( بدال م�ن ) ف�راغ ( فمن لديه 
اعرتاض مراجع�ة هذه املديرية خالل ) 15 
( يوم�ا من تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدعوى وف�ق احكام املادة 
) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة الوطنية رقم 3 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العام 
�����������������������������������

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) مازن عبد ال�رزاق جعفر ( 
طلبا يروم فيه تبديل ) اسم ابنه (  وجعله ) 
اب�و الفضل ( بدال من ) ابو الفضل العباس 
( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية 
خ�الل ) 15 ( يوما م�ن تاريخ نرش االعالن 
وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وف�ق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العام 
�����������������������������������

فقدان 
فقد مني الوصل املرقم 874009 واملؤرخ يف 
29 / 8 / 2021 والصادر من مديرية بلدية 
النجف االرشف الذي يحمل املبلغ ) خمس�ة 
ماليني واربعمائة الف دينار ( بأس�م صالح 
مه�دي رزاق فمن يعث�ر عليه تس�ليمه اىل 

جهة االصدار .

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد 2853/ ش3/ 2021 
التاريخ 7/ 11/ 2021 

اعالن 
إىل املدعى عليها / مروة خالد مطرود 

أق�ام املدعي ماه�ر محم�د وايل الدعوى 
املرقمة أعاله أمام ه�ذه املحكمة يطلب 
االث�اث  الزام�ك بتس�ليمه قيم�ة  فيه�ا 
الزوجي�ة البال�غ مقداره�ا 6,100,000 
س�تة ماليني ومائة ألف دين�ار ويف حالة 
تبلغ�ك وعدم حض�ورك أو من ينوب عنك 
قانونا يف موع�د املرافع�ة املصادف 15/ 
11/ 2021 س�وف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

عيل لفتة جادر
�����������������������������������

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

االتحادية
محكمة بداءة الكوفة

العدد 2300/ ب/ 2019 
التاريخ 17/ 10/ 2021 

اعالن 
بن�اء ع�ىل الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه 
املحكم�ة بإزالة ش�يوع العقار تسلس�ل 
472 محلة رش�ادية يف النجف عليه تعلن 
ه�ذه املحكمة عن بي�ع العق�ار املذكور 
أعاله واملبين�ه أوصافه وقيمت�ه املقدرة 
أدن�اه فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة 
ه�ذه املحكم�ة خ�الل ثالث�ون يوما من 
الي�وم الت�ايل لن�رش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة البالغة %10 
من القيمة املق�درة البالغة بموجب صك 
مصدق المر ه�ذه املحكمة بداءة الكوفة 
وصادر من مرصف الرافدين فرع مس�لم 
بن عقيل ع يف الكوفة وس�تجري املزايدة 
واإلحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة ع�رش من 
اليوم األخري من اإلعالن يف قاعة املحكمة 
وعىل املشرتي جلب هوية األحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض

احمد كاظم املوسوي
االوصاف 

دار خرب�ة وقدي�م جدا مش�يد بالطابوق 
ومس�قف بالخش�ب املس�احة 41,60 م 
يطل عىل شارع بعرض 3م2 من تفرعات 

سوق الكوفة الكبري 
س�بعة   37,440,000 املق�درة  القيم�ة 
وثالثون ملي�ون وأربعمائة واربعون ألف 

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

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

االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة

العدد 3004/ ش2/ 2021 
التاريخ 4/ 11/ 2021 

اعالن 
إىل املدعى عليه/ احمد ابراهيم فتنان

إقامة املدعية مريم حيدر عباس الدعوى 
املرقمة أعاله أمام ه�ذه املحكمة تطلب 
فيه�ا تصديق ط�الق خلع�ي وملجهولية 
محل إقامتك حس�ب اش�عار املختار عبد 
الكريم عبد محيس�ن بني حس�ن وكونك 
مرتحل إىل جهة مجهولة فقد قرر تبليغك 
إعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني 
للحضور أمام هذه املحكمة املوافق 15/ 
التاس�عة صباح�ا  2021 الس�اعة   /11
وعن�د عدم حضورك فس�وف يت�م إجراء 

بحقك غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض 

عيل لفتة جادر

إىل الس�ادة رشكائ�ي بالعق�ار املرقم 19/ 
3633 زعيم�ة اللهيب�ي ع�يل وأم�ني عب�د 
ال�رزاق كاظ�م وعقيل رحيم نج�م أدعوكم 
للحض�ور إىل دائ�رة بلدي�ة الكوف�ة لغرض 
التوقي�ع وبصم�ة ابهام أم�ام القانونية يف 
بلدي�ة الكوف�ة وذلك لغرض اص�دار اجازه 
البن�اء الخاصة بالعق�ار املذكور وذلك ألني 
أجه�ل عناوينك�م حاليا لذا ب�ادرت بالنرش 
يف الجري�دة لغرض اكمال إج�راءات إصدار 

اإلجازة 
الرشيك 

حيدر كاظم مسلم
�����������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف غماس
اعالن بيع عقار 

التسلسل أو رقم القطعة 915/ 18 
الجنس ارض الدار مع ملحقاتها

النوع ملك رصف 
رقم الباب 

رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة 
املشتمالت غرفة وهول و صحيات 

الشاغل الراهن 
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف غماس 
باملزاي�دة العلني�ة العقار املوص�وف أعاله 
العائ�د للراهن فالح حس�ن حلو لقاء طلب 
الدائن املرتهن مرصف الرافدين فرع غماس 
البال�غ 16,000,000 س�تة ع�رش ملي�ون 
دينار عراقي فعىل الراغب يف االشرتاك فيها 
مراجعة هذه الدائرة خالل 30 يوما إعتبارا 
م�ن الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية أو 
كفالة مرصفيه ال تقل عن 10% من القيمة 
املق�درة 40,000,000 أربعون مليون دينار 
عراقي وان املزايدة س�تجري يف الساعة 12 

ظهرا من اليوم األخري 
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

�����������������������������������
فقدان جواز سفر وهوية إقامة

أعلمنا قسم رشطة قضاء النجف الجنوبي 
املرق�م 20907 يف 14/  بموج�ب كتابه�م 
10/ 2021  بأن�ه بتاري�خ 30/ 9/ 2021 
أحال�ت املحكمة املختص�ة إىل مركز رشطة 
الغري طلب املخرب امتياز عيل محمد هندي 
الجنس�ية تول�د 1997 ش�غله طال�ب علم 
  k5577682 يحم�ل ج�واز الس�فر املرق�م
الص�ادر م�ن دول�ة الهن�د يس�كن النجف 
منطقة الشوافع دونت أقواله وأفاد بتاريخ 
1/ 9 2021 فق�دت من�ه هوي�ة اإلقام�ة 
 /27 بتاري�خ  الص�ادرة   54620 املرقم�ة 
12/ 2020  وناف�ذة لغاية 23/ 11/ 2021 
والعائ�دة له وجواز الس�فر املذك�ور أعاله 
وبني ال�والده ألوالده كل م�ن مرتى عيل 
غدي�ري وامتياز عيل  وحس�ب كتاب صحة 
 2021  /9 املرق�م 9757 يف 21/  الص�دور 
الص�ادر من دائ�رة صحة النج�ف االرشف 
وفاطمة الزهراء امتياز عيل وحس�ب كتاب 
صح�ة الص�دور املرق�م 9765 يف 21/ 9/ 
2021 الص�ادر م�ن دائ�رة صح�ة النجف 
االرشف صدق�ت أقوال املخرب أعاله قضائيا 
تم ربط كتاب صحة الصدور هوية االقامه 
املرق�م 5581 يف 15/ 9/ 2021 الصادر من 
مديرية أالحوال املدنية والجوازات واإلقامة 
يف النج�ف االرشف قس�م ش�ؤون اإلقام�ة 
املتضمن صحة صدور اإلقامة أعاله كما تم 
ربط كتاب صحة الص�دور عرضت االوراق 
عىل ق�ايض التحقيق وقرر تعميم االوصاف 
واش�عار جهة اإلص�دار  والوق�وع الحادث 
قضاء وق�در غلق التحقيق مؤقتا اس�تنادا 
ألح�كام امل�ادة 130/ ج األصولية  لألفضل 

باالطالع مع التقدير 
لواء الرشطة 

فائق فليح حسن سكر 
النج�ف االرشف  قائ�د رشط�ة محافظ�ة 

واملنشآت وكالة

مبلغ التأمينات المطلوبة العدد نوع المادة ت
800000 فقط ثمانمائة الف دينار ال غيرها 1 واحد فقط معمل خط وتعبئة الشاي )كفر فقط( مفقودة معظم اجزاءه الكهربائية )المنشا تركي الصنع(   1

مبلغ التامينات المطلوبة العدد نوع المادة ت
1,600,000 فقط مليون وستمائة الف دينار ال غيرها   62 االت اطفاء 12 كغم باودر  1

1 واحد االت اطفاء 50 كغم باودر  2

1 واحد  االت اطفاء 6 كغم باودر  3

10 عشرة  االت اطفاء 5 كغم فوم  4

10 عشرة  االت اطفاء 12 كغم فوم  5

1 واحد  خزان حديد 9000 لتر  6

3 ثالثة  خزان حديد 12000 لتر  7

1 واحد  خزان حديد 14000 لتر  8

1 واحد  خزان حديد 33000 لتر  9

1 واحد  خزان حديد 34000 لتر  10

180 الواح ساندويج بنل مختلف القياسات 11

16 حديد كيرف 1,25 ملم / ط6 متر  12

650 اشرطة حديد زاوية نوع خفيف تستخدم لرزم الواح سندويش بنل طول 12 متر  13

75 الواح بليت مضلع من النوع الخفيف يستخدم واقي ابواب المخازن السكة العلوية  14

4 ابواب خشبية قديمة مستهلكة 15

5 باب حديد بي ار سي  16

4 ميز المنيوم مهشم  17

6 سير خشب مربع 10×10 بطول 6 متر  18

3 روطة حديد مخرم 6 متر  19

3 هوز بالستك 2,5 انج مسلح تالف 20

1 حمالة سطل خشب 21

1 باب بدي سيارة انتاجية  22

املهندسة 
ملى هاشم حسني

املدير العام وكالة

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
على جزء من القطعة المرقمة 1/2996 ساحة بيع المواشي 1
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توماس مان.. الفنان يف مواجهة الدولة
           كريستوفر بيا 

           ترجمة: سارة حبيب

كان عم�ر توم�اس م�ان س�ًتا وعرشين 
س�نة فق�ط عندم�ا وضعه ن�رش روايته 
األول  الص�ف  يف  بودن�روك«،  »آل  األوىل، 
ب�ن الُكّت�اب األملان. وعىل الرغ�م من أنه 
اس�تمرأ هذه املكان�ة، إال أنه خالل العقد 
التايل لم ُينتج ما من ش�أنه أن يس�وّغها. 
ول�م ينج�ز عم�اًل عظيًم�ا آخ�ر إال وهو 
يقرتب م�ن األربع�ن، وكان ذل�ك العمل 
هو »م�وت يف البندقية«؛ وهي نوفيال عن 
كاتب عجوز يجعله افتتانه بفتى بولندي 
يبق�ى يف م�كان عطلته حت�ى مع تفيش 
وباء الكولريا. بدأ مان، بعد ذلك عىل الفور 
تقريًب�ا، بكتابة نوفيال ثاني�ة تعيد إنتاج 
ثيمة »موت يف البندقية« - اإلغراء الغريب 
لِ���«االنحدار«، املرض واملوت- بأسلوب 
كوميدي. وق�د كان يعمل عىل هذا العمل 
الردي�ف ع�ام 1914 عندما حّف�ز اغتياُل 
األرش�يدوق النمس�اوي فران�ز فرديناند 
األح�داَث التي ستش�عل الح�رب العاملية 

األوىل.
ومث�ل الكثريين من املثقف�ن األوروبين 
يف ذل�ك الوق�ت، لم يصّدق م�ان تماًما أن 
الق�اّرة س�وف تنزل�ق إىل حرب ش�عواء، 
غري أن�ه رّح�ب بإمكانية ذل�ك بقدر من 
الحم�اس. وعندم�ا ح�ّل األس�وأ، وضع 
النوفيال الكوميدية جانًبا ليؤدي »خدمته 
الفك�ِر س�الًحا«.  الحربي�ة، باس�تخدام 
واتّخ�ذ ذلك ش�كَل مقال�ٍة طويلة حملت 
عنوان »أفكار يف وقت الحرب«، عّر فيها 
م�ان عن »الحاج�ِة إىل كارث�ٍة أوروبية«: 
»شعرنا يف أعماق قلوبنا أن العالم، عاملنا، 

ال يمكنه أن يستمّر عىل ذات النحو«.
ويف الوق�ت الذي ن�رش فيه م�ان املقالة، 
يف ترشي�ن الثان�ي/ نوفم�ر 1914 - إىل 
جان�ب دراس�ة تاريخي�ة ع�ن فريدريك 
العظي�م وفولتري، والتي تضاعف غرضها 
باعتباره�ا دفاًعا عن النزعة العس�كرية 
العقالني�ة  م�ع  تنافس�ها  يف  األملاني�ة 
الفرنس�ية- رأى أغلبي�ة املحلّلن الحرَب 
كنكب�ة أخالقي�ة وإنس�انية، وج�اء رد 
الفع�ل عىل تدّخل مان عنيًف�ا. وكان من 
ب�ن أقىس املنتقدي�ن األخ األكر لتوماس 
م�ان، الروائ�ي هاينري�ش م�ان، ال�ذي 
نرش دراس�ة تاريخية هو اآلخ�ر تناولت 
ظاهرًي�ا إمي�ل زوال وقضي�ة دريف�وس، 
لكنه�ا كان�ت يف الواقع بمثاب�ة دفاع عن 
الديمقراطية الليرالية وتبياٍن ملس�ؤولية 
الكات�ب الس�يايس ضمنها. وع�ىل الرغم 
من أن هاينريش ل�م يذكر أخاه رصاحًة 
يف تل�ك الدراس�ة، إال أنه يف أح�د املقاطع 
التي تتناول الُنض�ج اإلبداعي افرتض أن 
الكّت�اب »الذين ي�ؤدون ظهوره�م األول 
يف أوائ�ل عرشينّياتهم، س�ينضبون، عىل 

األرجح، يف عمر الشباب«.  
أمىض توماس مان جّل الحرِب وهو يفّكر 
بهذه اإلهانة ويكت�ب تريرًا ذاتًيا مطّواًل 
حمل عنوان »تأمالُت إنساٍن ال سيايّس«، 
وأتّم�ه يف موع�د الهدنة تماًم�ا. إن كتاب 
»تأمالت«، وال�ذي أعيد نرشه مؤخرًا من 

 »)NYRB( قبل »نيوي�ورك ريفيو بوكس
مع مقدم�ة كتبها مارك لي�ال، هو كتاٌب 
غري�ٌب منّف�ٌر يف كثري م�ن األحيان، وهو 
ع�ىل  صفح�ة  خمس�مئة  م�ن  هج�وم 
الديمقراطي�ة، التنوي�ر، والعقل، كما أنه 
فع�ُل تصفيِة حس�ابات تافهة، ومكتوٌب 
بلهج�ة منفعل�ة تتناق�ض تماًم�ا م�ع 
لهج�ة التهكم املهيب�ة الت�ي ُيتّذكر مان 
به�ا. وم�ع ه�ذا، ال يب�دو الكت�اب اليوَم 
جديرًا باهتمامنا وحسب، بل بطريقة أو 

بأخرى، يبدو كتاًبا ال غنى عنه.
م�ن األفكار األساس�ية يف النق�اش الذي 
يطرح�ه م�ان يف كّل م�ن كتاب�ّي »أفكار 
يف وق�ت الح�رب« و«تأم�الُت إنس�اٍن ال 
سيايّس«، مسألُة التمييز بن »الحضارة« 
 .)culture( و«الثقاف�ة«   )civilization(
ففي حن ُيستخدم التعبريان يف كثري من 
األحي�ان بش�كل متبادل، ي�ّر مان عىل 
أنهما »ليس�ا غري متس�اوين وحس�ب، 
بل إنهما متض�ادان كذلك«. إن الحضارة 
»تشمل العقل، التنوير، االعتدال، التنشئة 
األخالقية، التش�كيك«، يف حن أن الثقافة 
تمّثل »إعالَء الشيطانّي«، وبهذا، »تنتمي 
تماًم�ا إىل الجانب اآلخ�ر... إىل عالم متقّد 
العواط�ف، أكثر عمًق�ا، وأكث�ر ظلمة«. 
ع�الوة ع�ىل ذل�ك، إّن ل�كّل أم�ة ثقافتها 
املميِّزة، إنما ليس�ت كل األمم متحرضة. 
ويف حن تنزع الثقاف�ة إىل تثمِن طابعها 
املحيل؛ تس�عى الحضارة إىل جعل نفسها 

عاملية.
م�ن وجهة نظ�ر مان، كان ق�در الثقافة 

األملانية الخ�اص أن تكون يف حالة تضاد 
مع حض�ارة أوروبا الالتيني�ة و«فكرتها 
الروماني�ة ع�ن التوحي�د«. لق�د أخ�ذت 
تل�ك الفك�رة التوحيدي�ة، ع�ر القرون، 
ش�كَل اإلمراطورية الرومانية، الكنيسة 
الكاثوليكي�ة والجي�ش النابوليون�ي. أّما 
اآلن، فلها ش�كل الديمقراطية الليرالية. 
كتب مان: »أنا مقتنع للغاية أن الش�عب 
األملان�ي ل�ن يك�ون ق�ادًرا أب�ًدا عىل حب 
الديمقراطي�ة السياس�ية... وأن >الدولة 
ه�ي،  بش�دة  املس�تنَكرة  الس�لطوية< 
وس�تبقى، املناس�بة والالئق�ة بالش�عب 
يريده�ا  الت�ي  الدول�ة  وه�ي  األملان�ي، 

أساًسا«!
ما الذي وجده مان مستهَجًنا - وقبل كل 
يشء، غ�ري أملانّي البتة- يف الديمقراطية؟ 
»الس�لطة  الديمقراطي�ة  جّس�دت  لق�د 
املطلق�ة للحض�ارة«. وإن وضع س�لطة 
الدول�ة يف أيدي الش�عب يتطلّ�ب جعلهم 
مواطن�ن عقالنين، ومتنورين، ش�اءوا 
أم أبوا. ويف هذا الس�ياق يقتبس مان عن 
فريدريك نيتش�ه قول�ه: »تصب�ح الدول 
س�يئة التنظي�م عندم�ا ينش�غل أناٌس، 
غري رجال الدولة، بالسياس�ة«. بالنسبة 
إىل توم�اس م�ان، تعن�ي الديمقراطي�ة 
هك�ذا،  األخالقي�ات«.  كل  »تس�ييَس 
تتح�ول القضاي�ا الش�خصية إىل قضايا 
اجتماعية؛ تتحول املش�اكُل األخالقية إىل 
مشاكل سياسية؛ ويتحّول الفن إىل »أدب 

اجتماعي«.
وم�ا يثري بع�ض الدهش�ة هن�ا، أن مان 

وض�ع األدب عىل نحو جازم يف املعس�كر 
ذات�ه م�ع الديمقراطي�ة والحض�ارة. يف 
حقيقة األمر، األدب »مث�ُل الديمقراطية 
والحضارة«، يكتب م�ان بتعميٍم إطنابّي 
مماث�ٍل لنغم�ة الكت�اب البالغي�ة. وغنّي 
ع�ن القول إن�ه ال يش�ري هن�ا إىل كتابته 
هو؛ فبقول�ه »األدب« يعني مان »الرواية 
االجتماعي�ة يف خدم�ة الصال�ح العام«، 
وهو جنس أدبي تمّثل�ه أعمال إميل زوال 
)أو أعمال أخيه هاينريش(. األدُب »نقّي، 
عقالني، إنس�اني، ونبيل«. إنه يسعى إىل 
أن يثّق�ف وين�ّور ق�راءه، ويجعل منهم 
مواطنن أفضل. وهذا يجعله عىل نقيض 
من »الف�ن« الذي هو ال عقالني ورجعي، 
ويع�ّر ع�ن ذل�ك العال�م املظل�م متق�ّد 

العواطف الذي تنبثق منه الثقافة.
ِ »آل  طوال مس�ريته الكتابي�ة، ابت�داًء ب�
بودنروك« وانته�اًء بروايته غري املكتملة 
توم�اس م�ان  كان  »فيلك�س ك�رول«، 
مأخ�وًذا بش�خصية الفن�ان؛ ش�خصية 
غامضة تقف »بن عاملن...غري ش�اعرٍة 
باأللفة يف أّي منهما«. يمتلك الفنان، وفق 
تصّور مان، قوًة حيوية، قوًة غري خاضعة 
لس�يطرته تماًما، وبهذا يشّكل نوًعا من 
الخطر عىل ثقافٍة تعتمد عليه، رغم ذلك. 
ثمة يشٌء بغيض، وحتى ُمغٍث، يف الفنان، 
يشٌء لي�س تماًما يف ص�فّ الحياة. )مان، 
ال�ذي كان ثنائي الجن�س، ربط عىل نحو 
وثي�ق بن دوافعه الفني�ة والرّس الخطري 

املتمثل برغبته بالرجال(.
وف�وق ذل�ك كلّ�ه، الفن�ان ش�خصية ال 

سياسية، ألنه يرفض أن ُيوضع يف خدمة 
برام�ج كرى. الفنان »يخلق ما هو عليه 
وحس�ب، ما يتوافق مع حكمه وحاجته 
الجمالي�ن«، دون اك�رتاث بم�ا يتطلّب�ه 
املجتم�ع بالعموم. وبما أن م�ان رأى أن 
الديمقراطية سّيسْت كل يشء، فقد اعتقد 
أنه ال يمكن أن يك�ون هنالك مكاٌن للفن 
الحقيقي يف ظل الديمقراطية: »يف العمق، 
اليشء الرضوري يف ظّل الديمقراطية ليس 
الفن مطلًقا بل املانيفس�تو، املانيفس�تو 
الج�ازم يف خدم�ة التق�دم«. وب�داًل ع�ن 
الفن�ان، الديمقراطية لديها ما ُيس�ّمى: 
Zivilizationsliterat««؛ وهو اسم أملاني 
مرّكب وصعب التناول، وُيرتجم إىل »أديب 

الحضارة«.
يتعام�ل أدي�ب الحض�ارة م�ع الثقاف�ة 
باعتبارها وس�يلة، ال غاي�ة يف حّد ذاتها. 
إنه يؤمن أّن »عىل الفن أن يولّد إصالحات 
ذات طبيعة اجتماعية وسياسية«. أديب 
الحض�ارة ليس ش�خصية دنيئ�ة تماًما، 
إال أن م�ا ُينتج�ه ليس فًن�ا باملعنى الذي 
يفه�م به م�ان كلمة »ف�ن«. يكتب مان: 
»لطامل�ا ب�دا يل التأليف يف حد ذات�ه دلياًل 
ع�ىل، وتعبريًا ع�ن، التناق�ض الوجداني، 
تعب�رًيا عن ال�� هنا وال��� هناك، عن ال� 
نعم وع�ن ال� ال، عن روح�ن يعتمالن يف 
صدر واحد، وعن غًنى ُمنهٍك بالراعات 
والتناقض�ات«.  بالنقائ�ض  الداخلي�ة، 
أّم�ا أدي�ب الحض�ارة فلي�س لدي�ه وقت 
للتناق�ض الوجداني أو ال�راع الداخيل 
اللذين يعرتضان س�بيل التقدم واإلصالح 

االجتماعي.
إّن أح�د األش�ياء الغريبة يف ق�راءة كتاب 
»تأمالُت إنس�اٍن ال س�يايّس« شبه املنيّس 
ه�و أن مان ُقدِّم إلينا عر التاريخ، وليس 
دون وجه حق، َك�� أديب حضارة مكتمل 
األوص�اف. لق�د كان لدي�ه دوًم�ا قلي�ل 
م�ن ه�ذا الن�زوع - وهي حقيقة يش�ري 
إليه�ا بتناقض وجداني نمط�ي يف كتاب 
»تأمالت«- ويف مراحل الحقة من حياته، 
اعتنق ذلك الن�زوع بحماس. بعد الحرب، 
أي�ّد م�ان حكومة فايم�ر الجدي�دة. ويف 
مقالة بعنوان »عن الجمهورية األملانية«، 
اعرتف ب�أن »الديمقراطية تس�تطيع أن 
تعي�ش ع�ىل مس�توى معن، وه�و ذات 
مستوى الرومانسية األملانية«، عىل الرغم 
م�ن إرصاره أن�ه »ال يترّأ م�ن أي يشء« 

كتبه يف فرتة الحرب.
مع صع�ود الفاش�ية، تحّول قب�وُل مان 
متناقِض املش�اعر للديمقراطية إىل دعم 
كامل. وكان من أوائل املناهضن للنازية 
م�ا أدى إىل نفي�ه م�ن أملاني�ا. وانتهى به 
املط�اف يف الوالي�ات املتح�دة حي�ث راح 
يلقي خطابات تؤكد لألمريكين أن الروح 
األملانية تتماىش تماًما مع الديمقراطية. 
إن الوق�ت ال�ذي قض�اه م�ان يف أمريكا 
جعل من�ه واحًدا من أوائل الش�خصيات 
األدبية العاملي�ة بحق؛ وهي مكانة نّماها 
من خالل وس�ائل عدة م�ن بينها إرشافه 
املتأني عىل ترجمة أعماله إىل اإلنكليزية. 
وكتاب »تأمالت إنس�ان ال س�يايس« هو 
الوحيد من ب�ن أعماله الك�رى الذي لم 
ُيرتج�م يف حيات�ه. )الرتجم�ة املوج�ودة 
حالًي�ا لإلنكليزية من قب�ل والرت موريس 

ظهرت أوّل مرة عام 1983(.
عن�د قراءة كت�اب »تأمالت« الي�وم، ال بّد 
لنا من أن نس�تنتج أن مان كان محًقا يف 
شعوره بالخجل منه. لكّن هذا، بطريقته 
الخاصة، ج�زٌء من القصد. الكتاُب تدّخٌل 
س�يايس م�ن قب�ل رج�ل ال س�يايس يف 
جوه�ره - أو، عىل حّد تعب�ري مان ذاته، 
»عمُل فن�اٍن، وليس عمَل فن«- والنتيجة 
غ�ري متقن�ة  بق�در ما ه�و متوق�ع. إن 
األفكار الواردة يف الكتاب عديمة الجدوى 
كأفكار سياسية )أو حتى أسوأ من ذلك(. 
لكْن، وحده ش�خٌص يعتقد أن السياسة 
ه�ي كّل يشء سيس�تنتج أن ذل�ك يجعل 

الكتاب ذاته عديم الجدوى.
بع�د إنهاء »تأمالت«، عاد م�ان إىل كتابة 
قرينة روايته »م�وت يف البندقية«، والتي 
»الجب�ل  الهائل�ة  تحفت�ه  إىل  تط�ّورت 
الس�حري«. ومن الهام هن�ا مالحظة أن 
عميل م�ان األكث�ر أهمية ُكتب�ا مبارشة 
قب�ل وبعد كت�اب »تأم�الت«، ألن كليهما 
يتن�اوالن الكث�ري م�ن األفكار املش�ابهة 
الت�ي تمت معالجته�ا جمالًي�ا أكثر منه 
بالغًي�ا، وُع�ّر عنه�ا بتناق�ض وجداني، 
من خ�الل التهكم العميق ال�ذي كان أثر 
بصمة مان املميزة. وكما يشري مارك ليال 
يف مقدمت�ه للكتاب، ظّل »م�ان الروائي« 
فناًنا حت�ى النهاية، حت�ى عندما اعتنق 
»مان الش�خصية العام�ة« دوَر املتحدث 
باس�م الحض�ارة. »أعتق�د أن الجوان�ب 
األكث�ر أهمي�ة يف روح اإلنس�ان - الدين، 

الفلسفة، الفن، الش�عر، العلم- توجد إىل 
جانب، وعىل نحو يتجاوز، الدولة، وحتى 
ض�ّد الدولة يف كثري م�ن األحيان«، يكتب 
م�ان يف »تأمالت«، وه�و اعتقاٌد لم يتخّل 

عنه قط.
يف ضوء التاريخ، يمك�ن القول إن معظم 
م�ا جاء يف كتاب »تأم�الت« قابل للرفض 
بس�هولة تام�ة، لك�ن فك�رة أنن�ا ُنلحق 
ال�رضر بعن�ارص الحي�اة األكث�ر أهمية 
عندم�ا نس�تخدمها ع�ىل نح�و نفع�ي، 
لتحقي�ق غاي�ات سياس�ية، ه�ي فكرة 
تش�ّكُل تحدًيا حقيقًي�ا للحظتنا الراهنة 
للفنان.  السياسية  باملسؤولية  املهووسة 
إن الكثري مّما ورد يف كتاب مان س�يكون 
مس�تغلًقا عىل الق�رّاء املعارصي�ن، لكن 
»أديب الحضارة« س�يكون سهل التمييز 
عىل الفور. إّنه )أو إنها(: الروائّي بوصفه 
ضمريًا اجتماعًيا، كاتُب مقاالِت رأي جدية 
تظهر يف الصفحات األوىل، صاحب توقيٍع 
عىل رس�ائل مفتوحة، ُمحارٌض متحمس 
 ،)PEN( يف فعالي�ات ن�ادي القلم ال�دويل
مغرٌّد ع�ىل تويرت باس�تخدام ميمات عن 
املقاوم�ة. إّن هاينريش مان عندما يمدح 
إمي�ل زوال بوصفه متحدًثا باس�م القيم 
الديمقراطية، فه�و ال يمدحه كفنان، بل 
كأديب حض�ارة. كذلك، عندما يس�تعن 
راب�ح بوليتزر حدي�ُث العه�د بصفحاِت 
النيوي�ورك تايمز ليم�دح الكّت�اب الذين 
»أرسلوا رسائل نصية للمصّوتن، ترّعوا 
لقضايا الناش�طن، دخلوا معارك مريرة 
عىل وس�ائل التواص�ل االجتماعي وكتبوا 
مقاالت رأي تهاج�م إدارة ترامب«، فإنه 

يفعل اليشء ذاته مثل هاينريش.
كذل�ك، م�ن الحقائ�ق السوس�يولوجية 
الغريب�ة أن املطالبة بأن نكون عقالنين، 
مس�ؤولن، وتقدميّن، ُتوّجه هذه األيام 
غالًب�ا إىل الكّت�اب املحلي�ن. يف ح�ن أن 
الثقافة األدبية األمريكية، خالل العقدين 
األخريي�ن، احتضنت بحم�اس قافلًة من 
الروائين العاملين -و. ج. سيبالد، روبرتو 
بوالنيو، ميش�ال ويلبي�ك، إيلينا فريانتي، 
كارل أويف كناوسغارد- الذين من الواضح 
أن أعمالهم تس�تمد الكثري من قوتها من 
خ�الل اقرتابه�ا م�ن الخط�ري، الرجعي، 
والش�يطاني؛ كما ل�و أن أجنبي�ة هؤالء 
الكّتاب تعفيهم من أن ُيقرأوا من منظور 
السياس�ة املحلية األمريكية. مع هذا، إن 
افتتانن�ا بمثل هؤالء الروائين يوحي بأن 
ج�زًءا مّنا ال يزال ي�درك الحاجة إىل الفن 
الذي يقول »نعم« و«ال« يف اآلن ذاته، الفن 
الذي يعّر عن تناقضات داخلية ال برامج 
إصالحي�ة، الف�ن الذي ال يق�ف عىل نحو 

قاطع يف صّف الصحة والحياة.
لقد كان توماس مان مخطًئا يف اعتقاده 
أن مث�ل ذل�ك الف�ن ال يمك�ن أن يوجد يف 
ظ�ل الديمقراطية. لكن، يف حقيقة األمر، 
الديمقراطية الليرالية يف أحسن أحوالها 
يمك�ن أن تك�ون ضماًنا عظيًم�ا لحريِة 
خل�ِق مثل ذل�ك الفن. م�ن ناحية أخرى، 
لم يكن م�ان مخطًئا يف قلق�ه إزاء نزوِع 
الديمقراطي�ة نحو تجني�ِد الفن لغاياتها 
الخاص�ة، كما لم يك�ن مخطًئا يف دعوته 

الفنانَن أنفسهم إىل مقاومتها.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد وفاة / 2021 

التاريخ 4/ 11/ 2021 
اعالن 

قدمت املدعوه / جميلة رشاد فاضل 
طلب�ا ترون في�ه الحصول عىل حجة وف�اة لولدها املدعو 
ك�رار نجم عبد بالل عىل أنه ت�ويف بتاريخ 14/ 2/ 2004 
فم�ن تتوفر لديه معلومات عن املدعو كرار نجم عبد بالل 
علي�ه مراجعة املحكمة خالل مدة أقصاها عرشة أيام من 

تاريخ النرش وبخالفه سيتم إصدار الحجة
القايض 

عيل لفته جادر

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

مديرية التسجيل العقاري العامة
دائرة التسجيل العقاري يف النجف /2

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 3/28410 
املحلة او رقم واسم املقاطعة الجامعة

الجنس : دار مفرز لدارين بصورة غري رسمية  
النوع : ملك رصف

رقم الباب 
رقم الطابق
رقم الشقة 

املساحة,197 
املش�تمالت : داري�ن ال�دار االول ركن تحت�وي عىل غرفة 
ومطب�خ حمام�ا وصالة والطاب�ق الثاني غرف�ة وصالة 
وصحيات والبناء وكونكريت مسلح والدار الثانية كذلك  

املزروعات او املغروسات
واردات املبيع السنوية:

الشاغل :
مقدار املبيع : 144,000,000 فقط مائة واربعة واربعون 

مليون دينار عراقي 
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف النج�ف 2  باملزايدة 
العلني�ة العق�ار املوصوف اع�اله العائد للراه�ن /  نعيم 
ش�وقي حمزة لقاء طلب الدائن املرتهن املرف الزراعي 
التعاون�ي  البال�غ ) 35000000(  دين�ار  فعىل الراغب يف 
االش�رتاك فيه�ا مراجعة ه�ذه الدائرة خ�الل )30( يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن  مستصحبا 
معه تامينات قانونية نقدية او كفالة مرفية ال تقل عن 
10% م�ن القيمة املقدرة  للمبيع البالغة ) 144,000,000    
( ثمانون مليون دينارا  وان املزايدة س�تجري يف الس�اعة 

)12( ظهرا من اليوم االخري
مدير دائرة التسجيل العقاري يف النجف 2

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس 2015/1066 

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرة
اسم املتهم ورتبته ووحدته ر.ع ميثاق عبد الرسول هاشم 

حميدي  / مديرية رشطة محافظة البرة
رقم الدعوى وتاريخها 2015/1066

تاريخ ارتكاب الجريمة 2011/11/30
تاريخ الحكم 2015/7/29

املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
خالصة الحكم

حكم�ت محكم�ة قوى االم�ن الداخيل الخامس�ة باس�م 
الشعب عىل املدان الغائب ) ر.ع ميثاق عبد الرسول هاشم 

حميدي  ( باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البسيط ملدة )سنة واحدة ( وفق الشق االخري 
م�ن  املادة 5/ ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادتن 
61/اوال و 69/اوال  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 لغيابه 

عن مقر عمله من تاريخ 2011/11/30 ولحد االن
2 � اعط�اء املوظف�ن العمومين صالحي�ة القاء القبض 
علي�ه اينما وجد لتنفي�ذ الحكم الصادر يف حقه اس�تنادا 

الحكام املادة 69/ثانيا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008  
6 � ال�زام املواطن�ن االخبار ع�ن محل اختف�اء املحكوم 
اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ثالثا م�ن ق أ د رقم 17 

لسنة 2008
7 � حجز اموال�ه املنقولة وغري املنقولة اس�تنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
8 � اخراج�ه من الخدمة اس�تنادا للمادة 42/ثانيا ق ع د 

رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتعاب محام�اة للمحامي املنتدب جبار  عاتي 
جر مبلغ قدره عرشون الف دينار ترف له بعد اكتساب 

الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء  اس�تنادا الحكام املادة 
61/اوال  م�ن ق أ د قاب�ال لالع�رتاض  وافه�م علن�ا يف / 

/2015 م  
عميد الرشطة  الحقوقي

رئيس املحكمة

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

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف كربالء املقدسة 

 العدد 4139/ش/2021
التاريخ 2021/11/3

اىل / املدعى عليه )اسعد سامي عبود( 
اصدرت هذه املحكمة قراره�ا املرقم 4139/ش /2021  
يف 2021/11/3 وال�ذي يقيض بايقاع التفريق بينك وبن 
زوجت�ك  املدعي�ة رسور كاظ�م ن�ارص وملجهولي�ة محل 
اقامتك حس�ب اش�عار القائ�م بالتبليغ لذا تق�رر تبليغك 
اعالن�ا بالصح�ف املحلي�ة فلك ح�ق االع�رتاض والتمييز 
ضمن امل�دة القانونية وبعكس�ه س�وف يكتس�ب القرار 

الدرجة القطعية وفق االصول
القايض

وزارة الداخلية 
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل 
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوى
القضية املرقمة 2018/1399

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة  : محكمة قوى االم�ن الداخلية االوىل 

املنطقة الخامسة 
2 � اس�م املته�م الغائ�ب : املفوض راف�ت صبيح عالوي 

وادي   
3 � رقم الدعوى 2018/1399

4 � تاريخ ارتكاب الجريمة 
5 � تاريخ الحكم : 2018/11/7

6 � امل�ادة القانوني�ة ) 453( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 
2008 املعدل 

الب�رة  اىل مديري�ة رشط�ة محافظ�ة  املنس�وب    �  7
واملنشأت 

8 � خالص�ة الحك�م : عدم ش�مول املتهم اع�اله بقانون 
العفو العام رقم 27 لسنة 2016 لعدم قيامه باعادة املبالغ 

العائدة للمشتكي الرائد حكمت كويعد عبد الحسن 
9 � الحب�س  الش�ديد  ملدة )خمس س�نوات( وفق احكام 
املادة 453 من ق ع د رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة 
املواد   61/اوال و 69/ اوال من ق أ د رقم 17 لسنة 2008 
وذلك لعدم اعادة مبلغ االمانة البالغ الفان وستمائة دوالر 
امريكي من املش�تكي اعاله مقاب�ل وصل امانة املؤرخ يف 

2009/12/21 وعدم التزامه بتسديد املبلغ الذي بذمته 
10  � ط�رده م�ن الخدمة يف قوى االمن الداخيل اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 38/ثانيا من ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 
املع�دل بدالل�ة املادة  )89/اوال ( من ق ا د رقم 17 لس�نة 

 2008
11 � اعط�اء املوظفن العمومي�ن صالحية القاء القبض 
علي�ه اينم�ا وج�د لتنفي�ذ الحكم الص�ادر بحق�ه والزام 
املواطنن باالخبارعن محل اختفائه استنادا الحكام املادة 

69 /ثانيا وثالثا من من ق أ د رقم 17 لسنة2008
12 � حجز امواله املنقولة والغري منقولة استنادا الحكام 

املادة 69/رابعا من ق ا د  رقم 17 لسنة 2008
13 �  ت�رك الحق للمش�تكي اعاله باملطالب�ة بالتعويض 
ام�ام املحاكم املدنية عما اصابه من رضر  بعد اكتس�اب 

قرار الحكم الدرجة القطعية 
14 � تحدي�د  اتع�اب محام�اة للمحامي املنت�دب ) جبار 
عات�ي ج�ر( البالغة ) 25,000( خمس�ة وع�رشون الف 
دين�ار عراقي ت�رف له من خزينة الدولة بعد اكتس�اب 

الحكم الدرجة القطعية 
 � حكم�ا غيابي�ا ص�ادرا باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام 
امل�ادة 60/ سادس�ا من ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 قابال 
لالعرتاض والتمييز اس�تنادا الحكام املادة 71/اوال وثانيا 

من نفس القانون وافهم  بتاريخ 2018/11/7
اللواء الحقوقي 

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

 املنطقة الخامسة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : 8261

التاريخ 2021/11/3
اعالن

بناء عىل طلب املواطن  )حميد مهدي حسن(  الذي يروم 
في�ه تبديل لقبه وجعله )الرحيم�ي ( بدال من  )ظويهري 
( فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة هذه املديري�ة خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )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

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

اىل املته�م الغائب / )الرشطي س�عد مان�ع جيجان صايف 
املسافر  

الب�رة  محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة   / اىل   املنس�وب 
واملنشات

العنوان / محافظة البرة /قضاء املدينة ناحية الهوير  
بم�ا انك متهم وفق امل�ادة 32/اوال وثانيا  من ق ع د  رقم 

14 لسنة 2008 املعدل 
الختالسك املسدس الحكومي املرقم  

 نوع كلوك مع ملحقاته وهي مخز مس�دس عدد 2 اثنان 
FVM488 وعدة تنظيف

 وعتاد مس�دس ع�دد 30 ثالثون اطالقه وم�رود تنظيف 
املس�دس مع فرش�ة تنظيف املس�دس عدد 1 واحد وعدة 
ام�الء املخ�زن مالية ع�دد 1 واحد وعلبة مس�دس عدد 1 
واح�د يف عام 2007 ول�م تقوم باعادة م�ا بذمتك او دفع 

مبلغ التضمن لحد االن   
وملجهولي�ة اقامتك اقت�ىض تبليغك به�ذا  االعالن عىل ان 
تحرض امام محكمة ق�وى االمن الداخيل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة الب�رة خ�الل مدة ثالث�ون يوما  م�ن تاريخ 
تعلي�ق هذا االعالن  يف محل اقامت�ك ومقر عملك  وتجيب 
عىل التهمة املوجه ضدك وعند عدم حضورك سوف تجري 
محاكمتك غيابيا اس�تنادا الحكام املواد  )65 و 68 و 69( 
من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 

رقم 17 لسنة 2008  
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
رئيس املحكمة

فقدان
يف   294 املرقم�ة  املدرس�ية  الوثيق�ة  من�ي  فق�د 
2019/6/23 باس�م / ع�يل محمود ب�الو الصادرة 
م�ن معهد اع�داد املعلم�ن يف الس�ماوة املعنون اىل 
كلي�ة الرتبي�ة املفتوحة فرع املثنى م�ن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار
������������������������������������������

مقتبس الحكم الغيابي
رقم املقتبس /2014 

محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة بالبرة
اس�م املتهم ورتبته ووحدته الرشطي حيدر فرهود 

نعيم لجالج / مديرية رشطة محافظة البرة
رقم الدعوى وتاريخها /2014

تاريخ ارتكاب الجريمة 2010/2/12
تاريخ الحكم //2014

املادة القانونية 5 من ق ع د رقم 14 لسنة 2008 
خالصة الحكم

حكمت محكمة قوى االمن الداخيل الخامسة باسم 
الش�عب عىل املدان الغائ�ب ) الرشطي حيدر فرهود 

نعيم لجالج ( باسم الشعب بما ييل :
1 � بالحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر ( وفق املادة 
5/ ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 بداللة املادتن 61/

اوال و 69/اوال  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 لغيابه 
عن مقر عمله من تاريخ 2010/2/12 ولحد االن

2 � اعط�اء املوظف�ن العمومي�ن صالحي�ة الق�اء 
القب�ض عليه اينما وج�د لتنفيذ الحك�م الصادر يف 
حقه اس�تنادا الحكام املادة 69/ثانيا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008  
6 � الزام املواطنن االخبار عن محل اختفاء املحكوم 
اعاله اس�تنادا الحكام املادة 69/ثالثا من ق أ د رقم 

17 لسنة 2008
7 � حج�ز اموال�ه املنقولة وغ�ري املنقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابعا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

2008
8 � اخراجه من الخدمة استنادا للمادة 42/ثانيا ق 

ع د رقم 14 لسنة 2008
6 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحام�ي املنتدب جبار  
عاتي جر مبلغ قدره عرشون الف دينار ترف له 

بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
حكم�ا غيابيا صادرا باتفاق االراء  اس�تنادا الحكام 
املادة 61/اوال  من ق أ د قابال لالعرتاض  وافهم علنا 

يف / /2014 م  
عميد الرشطة  الحقوقي

رئيس املحكمة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

بعض املش�اكل واملنغص�ات يف املحيط العائيل، 
يجب علي�ك التواجد إىل جان�ب أرستك من أجل 
دعمه�م ومس�اندتهم يف ه�ذه الظ�روف غ�ر 
الجي�دة، ال جدي�د عىل صعي�د العم�ل،  األمور 

هادئة.

يطل�ب من�ك بعض األصدق�اء املس�اعدة وأنت 
تلب�ي طلبهم ع�ىل الف�ور مما يجعلك انس�ان 
محب�وب، تواجه بعض املش�كالت مع الرشيك، 
س�ببها اإلهمال من طرفك، يجب ان تنتبه اكثر 

لعالقتك.

عملك يأخذ منك الكث�ر من الوقت، صحيح أن 
النتائ�ج الحًقا س�تكون جيدة ج�ًدا لكن عليك 
االهتمام ببع�ض التفاصيل يف حياتك الخاصة، 

وال تنىس ان الرشيك بحاجة إىل مساندتك.

عائلت�ك دائًما من اولويات�ك، هو امر جيد لكنك 
بحاج�ة لقض�اء بع�ض الوقت م�ع اصدقائك 
واالس�تمتاع بحياتك بعيًدا عن املشاكل العائلية 
الت�ي ال تنته�ي، راقب وضعك الصحي بس�بب 
الضغط النفيس ومارس الرياضة للتنفيس عن 

نفسك

ال جديد عىل مس�ارك العميل، األم�ور ثابتة وال 
تتغر، أنت ش�خص عني�د وتحاول الس�يطرة 
عىل كل م�ن حولك، هذا األم�ر يوقعك يف بعض 
املش�اكل، احرص عىل أن تكس�ب الناس حولك 

وأن تتفهمهم.

علي�ك توظيف مهارت�ك يف العمل بش�كل جيد، 
الفرتة املقبلة تبهر فيه�ا مديرك بالعمل، تقدم 
يف املس�ار العميل واض�ح، األم�ور املالية جيدة 

جًدا، حافظ عىل ثباتك وعالقتك بالرشيك.

رتاب�ة العمل باتت تؤثر عليك س�لًبا وتش�عرك 
باإلحباط، م�ن الجيد التفكر بمرشوع يخصك 
لكن عليك دراس�ة كل األمور جيًدا فاملجازفة يف 
الفرتة الحالية أمر ليس سهاًل، عالقتك بالرشيك 
متوت�رة بس�بب الش�ك الكبر م�ن طرفك، قم 

بمواجهته.

فرتة من التوتر الش�ديد يف مسار العمل،  األمور 
غر الواضحة تربكك وتجعلك متشتت وعصبي، 
انتبه لصحتك هذه الف�رتة، وحاول ان تحافظ 
ع�ىل هدوئك، ال بأس بأن تبدأ بالبحث عن بديل 

من باب االحتياط.

أحداث غر س�عيدة لم تكن بالحس�بان، تشعر 
بأنك ستنهار من شدة الضغط النفيس، ال تخف 
وال تي�أس، األم�ور تتح�ول إىل صالح�ك خالل 
نهاية الشهر، خرب سار يف طريقه إليك بعد فرتة 

من الحزن

الوض�ع املادي غ�ر جيد ابًدا، انتب�ه ملصاريفك 
وح�اول ان تبحث ع�ن مصدر مس�اعد للمال، 
تخرس بع�ض االصدقاء بس�بب اهمال�ك لهم، 
حاول ان تنتبه لترصفاتك مع من تحب، خاصة 

الرشيك.

أنت ع�ىل الطريق الس�ليم فيما يخ�ص حياتك 
العملية، ما راهنت عليه س�ابًقا س�وف يكون 
لصالح�ك، س�وف تحص�د ثم�ار تعب�ك الفرتة 
املقبلة، االمور القادمة احس�ن، قد تدخل قريًبا 

يف عالقة عاطفية.

ابتعد عن الدراما التي تعيش�ها وتزعج بها من 
حول�ك، كث�رة الش�كوى تنفر األصدق�اء منك، 
يجب عليك اعادة التفك�ر فيما يخص عالقتك 

بالرشيك، غر من ترصفاتك السلبية معه.

العذراء

احلوت

خماطر نقص الفيتامينات أثناء احلمل
ارتب�ط نقص فيتام�ن D أثن�اء الحمل 
بزي�ادة خطر اإلصاب�ة باضطراب طيف 
التوح�د يف النس�ل بنس�بة 44% مقارنة 
باألمهات الالئي لديهن مستويات كافية 

من الفيتامن أثناء الحمل.
وأجريت الدراس�ة بالتعاون مع باحثن 
م�ن جامع�ة تورك�و بفنلن�دا وجامعة 
كولومبي�ا بنيوي�ورك. ويمك�ن أن يؤثر 
انخف�اض تن�اول األم لفيتام�ن Dأثناء 
الحمل ع�ىل تطور التوحد لدى الطفل إىل 
جانب العوام�ل الوراثي�ة، وتدخن األم، 

وس�ن الوالدين عند الوالدة، ومضاعفات 
الوالدة.

وظل�ت النتيج�ة كم�ا ه�ي عندم�ا أخذ 
الباحثون عوامل أخ�رى يف االعتبار مثل 
عم�ر األم، والتدخن، وتاري�خ األمراض 
النفس�ية، وتعاط�ي املخ�درات، وعم�ر 

الحمل وغرها.
ويقول املؤلف األول للدراسة، الربوفيسور 
أندريه س�وراندر من جامع�ة توركو يف 
فنلن�دا: »النتائج مهم�ة للصحة العامة 
حيث يمكن الوقاية م�ن نقص فيتامن 

D بسهولة«.
وأظه�رت مجموع�ة البح�ث س�ابقا أن 
نق�ص فيتام�ن D يرتبط أيض�ا بزيادة 
خطر اإلصابة باضط�راب فرط الحركة 

ونقص االنتباه يف النسل.
وجمع�ت عين�ات املص�ل قب�ل تقدي�م 
 D التوصي�ة الوطني�ة ملكم�الت فيتامن
أثن�اء الحمل يف فنلن�دا. وتنص التوصية 
الحالية للحوامل عىل تناول مكمل يومي 
 D م�ن 10 ميكروغرام�ات م�ن فيتامن

عىل مدار العام.

أطعمة للتخلص من انتفاخ العينني
يعاني بعض األش�خاص انتفاخ العينن 
دون أن يدروا أن تناولهم ألطعمة معينة 
قد يس�اهم يف زيادة ه�ذه االنتفاخ الذي 
ق�د يح�دث بس�بب الطقس الج�اف، أو 
قل�ة النوم، أو اإلجه�اد، أو نتيجة نقص 
أخصائي�ة  بالجس�م.وأوصت  الحدي�د 
البرصيات، روش�ني باتيل، بالتقليل من 
أطعم�ة معينة لك�ي يتخلص اإلنس�ان 
من مش�كلة انتفاخ العين�ن، ومن أبرز 

ه�ذه األطعم�ة تل�ك التي تحت�وي عىل 
نسبة عالية من األمالح.وأبانت »باتيل«، 
وفق�ا ل�«إكس�ربيس«، أن األمالح تؤدي 
إىل احتب�اس الس�وائل يف الجس�م، وق�د 
ترتاكم الس�وائل تح�ت الع�ن، ويحدث 
االنتف�اخ، لذا فم�ن األفض�ل أن يحصل 
املرء عىل ملعقة صغ�رة من امللح يومًيا 
بمعدل 6 غرامات فقط.ونصحت بتناول 
األطعمة الغنية بالحديد لكونها تس�اعد 

يف وصول األكس�جن إىل أنسجة الجسم، 
والحماية من الهاالت الس�وداء وانتفاخ 
العين�ن، مضيف�ة أن األطعم�ة الغني�ة 
بالحديد تش�مل الفاصولي�ا، والحمص، 
والفاكهة املجففة، والفول، واملكرسات، 
واللحم األحمر.وشددت عىل رشب كمية 
مناس�بة من املياه يومًي�ا للحفاظ عىل 
رطوبة الجس�م، ونصحت النساء برشب 

9 أكواب من املياه يومًيا.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- املاء : 4 اكواب )مغيل - حليب : كوب وربع )س�ائل( - سكر : ملعقة صغرة 
- - مل�ح : ملعق�ة كبرة ونصف - الكمون : 2 ملعق�ة صغرة - القرنبيط : 1 
حبة )مقطع( - البيض : 2 حبة - فلفل أسود : ملعقة صغرة - الكعك : كوب 

)مطحون( - النشاء : 2 ملعقة كبرة - الزيت النباتي : 3 اكواب
طريقة التحضر:

يف قدر، ضعي املاء املغيل عىل نار متوس�طة، كوب من الحليب، الس�كر، نصف 
كمية امللح والكمون وحركي املكونات.

ضع�ي القرنبي�ط يف الخليط، غط�ي القدر واتركي�ه عىل النار م�دة 10 دقائق 
ليسلق.

يف وع�اء، ضعي البيض، الكمية املتبقية م�ن الحليب، الكمية املتبقية من امللح 
والكمون والفلفل األسود واخلطي حتى تتجانس املكونات.

يف وعاء آخر، اخلطي الكعك والنشاء.
صّف�ي القرنبيط من املاء، غميس كل قطعة قرنبيط بخليط البيض ثم غلفيها 

بخليط الكعك والنشاء وضعيها يف طبق جانبي.
حّمي الزيت يف قدر عىل النار واقيل القرنبيط مع تقليبها بالزيت حتى تتحمر.

صّفي القرنبيط من الزيت وقدميه ساخناً.

قرنبيط بانيه سهل
فوائد مذهلة ألوراق الكزبرة اخلرضاء

كش�ف تقرير حديث، عن 7 فوائد 
صحي�ة ألوراق الكزب�رة الخرضاء 
التي ُتع�د غنية بالعنارص الغذائية 
والكالس�يوم  الفوس�فور  مث�ل 
والبوتاس�يوم  واملغنيس�يوم 

والفيتامينات.
وتضمن�ت الفوائد الصحية ألوراق 
الكزب�رة الخ�رضاء وفق�اً ملوق�ع 
»هيل�ث ش�وتس«، التغل�ب ع�ىل 
املناعة،  اإلجه�اد، وتقوية جه�از 

وتقديم الفائدة للعظام والعيون.
وجاءت الفوائد كالتايل:

� ضبط مستويات السكر بال�دم
يمك�ن أن يحافظ إدخ�ال الكزب�رة يف النظام الغذائ�ي اليومي 
عىل مس�تويات الس�كر وجعلها تحت الس�يطرة، كونها مليئة 
باإلنزيمات املنش�طة التي تساعد يف إدارة مستويات الجلوكوز 

يف ال�دم.
� تعزيز عملية الهضم

تس�اعد أوراق الكزبرة الغنية باأللياف ومضادات األكسدة عىل 
تعزيز عملية الهضم وحرق الدهون.

� التغلب عىل اإلجهاد

تقلل أوراق الكزبرة من مستويات 
التوت�ر، كونها تقلل م�ن اإلجهاد 
البدن�ي يف الجس�م وتع�زز الحالة 
املزاجي�ة عن طري�ق الحفاظ عىل 

الجهاز الهضمي.
� تعزيز صحة القلب

تحس�ن الكزبرة م�ن صحة القلب 
كونها تط�رد الصوديوم الزائد من 
الجس�م عن طريق خفض ضغط 

ال�دم.
� تقوية جهاز املناعة

تحت�وي الكزب�رة ع�ىل مض�ادات 
األكس�دة مثل »تربينن« و«كرس�يتن« و«توكوف�رول« التي 

تقاوم الرضر الخلوي وتقوي جهاز املناعة.
� مفيدة للعيون

يوج�د يف الكزبرة الكثر م�ن الفيتامين�ات والكاروتينات التي 
تحاف�ظ عىل س�المة الرؤية، وتؤخ�ر االضطرابات التنكس�ية 

البقعية املرتبطة بالعمر.
� مفيدة للعظام

ُتعد الكزبرة غنية باملعادن الحيوية مثل الكالسيوم والفوسفور 
واملغنيسيوم، التي يمكن أن تزيد من كثافة العظام.

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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التعويض يشعل مواجهة العراق وسوريا
             المستقبل العراقي/ متابعة

تتوجه أنظار الجماهري الرياضية يف العراق وس�وريا، لس�تاد 
ن�ادي الغرافة القطري، الخميس املقبل، حيث مواجهة أس�ود 
الرافدي�ن ونس�ور قاس�يون، ضمن منافس�ات ال�دور الثالث 

املؤهل ملونديال 2022.
وم�ن املتوق�ع أن تك�ون املب�اراة مث�رية للغاية، فيه�ا الكثري 
من الف�رص واألهداف، ألن التعادل س�يكون بطع�م الهزيمة 
للمنتخب�ن بع�د نتائجهما املخيب�ة لآلمال يف الج�والت األربع 

املاضية.
3 أسباب تشعل املباراة يرصدها كووورة بالسطور التالية:

األمل والتعويض
يدخل املنتخب�ان املباراة بطموح تحقيق الفوز، للعودة ألجواء 
املنافس�ة عىل املركز الثالث والتأهل للملحق اآلسيوي عىل أقل 

تقدير، بعد أن ظهر واضحاً أن منتخبي إيران وكوريا الجنوبية، 
يف طابق وباقي منتخبات املجموعة يف طابق آخر.

فاملنتخب العراق يحتل املركز الخامس باملجموعة ب�3 نقاط من 
3 تعادالت، فيما املنتخب السوري يحتل املركز السادس واألخري 

بنقطة وحيدة من تعادله مع األبيض اإلماراتي.
فوز أحد املنتخبن س�ريفع من سقف طموحاته وسيمنحه ثقة 
ومعنوي�ات للج�والت املقبلة، فيم�ا التعادل لن يخ�دم تطلعات 

الجانب�ن، فيما س�تقلص حظ�وظ الخارس من أي حس�ابات، 
وتحديدا للمركز الثالث باملجموعة.

الفرصة األخرية
ي�درك مدربا املنتخب�ن أن بقاءهما يرتبط بنتيج�ة املواجهتن 
املقبلت�ن، فالهولن�دي دي�ك أدفوكات، فش�ل بتحقي�ق أي فوز 
رس�مي مع أس�ود الرافدين، فاكتفى بثالثة تع�ادالت، لم تقنع 
وتمت�ع أنصاره، ولذلك هو مطال�ب بتحقيق فوز يعيده ألجواء 

املنافسة، والهزيمة ستعجل من رحيله.

ب�دوره نزار محروس، يدرك موقفه املحرج، بعد أن س�اهمت 
نتائ�ج فريق�ه باالس�تقالة الجماعي�ة التحاد الكرة برئاس�ة 
حات�م الغائب، فيما اللجنة املؤقتة التحاد الكرة برئاس�ة نبيل 
السباعي أملحت بأن كل يشء وارد بالنسبة ملستقبل محروس، 
والجمي�ع يرتقب نتيجة مواجهتي العراق وإيران، قبل حس�م 
القرار النهائي، وقبل أيام من العودة لقطر للمشاركة ببطولة 

كأس العرب التي ستقام نهاية الشهر الحايل.
تألق جديد

خالل األيام املاضية استعاد نجما املنتخب السوري عمر خربن 
وعمر الس�ومة، نغمة التس�جيل، وتألقا مع فريقهما الوحدة 
اإلماراتي واألهيل الس�عودي، ليدخال مباراة العراق بثقة كبرية 
وبطموح التسجيل واملساهمة بعودة الفرح للشارع الريايض 
يف س�وريا، الت�ي تعيش حالة اس�تياء م�ن نتائ�ج املنتخبات 
الوطني�ة، فيما غياب عالء الدايل وماردي�ك مرديكيان لن يوثر 
عىل هجوم س�وريا.ويبحث محمود امل�واس عن تألق جديد بعد 
تألقه مع فريقه العراقي حن قاده لصدارة الرتتيب فيما يتصدر 
قائمة الهدافن بخمسة أهداف.فيما العبي العراق بحالة مثالية 
وهم عازمون عىل تحقيق فوزهم األول بالتصفيات الحاس�مة، 
وامللف�ت تألق العبي أس�ود الرافدين بال�دوري املحيل، فيما كان 
الدوري الس�وري متوقف، ليفقد الالعبون املحليون حساس�ية 

املباريات وخاصة حراس املرمى.

شنيشل جلامهري اجلوية: ضعوا 
مصلحة النادي فوق كل يشء

             المستقبل العراقي/ متابعة

وجه م�درب القوة الجوي�ة الجديد 
رايض شنيش�ل، األح�د، كلمت�ه إىل 
جماه�ري الن�ادي ب�رورة وض�ع 
يشء  كل  ف�وق  الن�ادي  مصلح�ة 

لتحقيق نتائج ايجابية.
وقال شنيش�ل يف ترصيح صحفي، 
ان كل م�درب له ال�رف ان يكون 
جزء من هذا النادي العريق من اجل 

اضافة مجد وإنجاز شخيص.
وأض�اف: »اق�دم التحي�ة للكابت�ن 
احمد خل�ف لش�جاعته يف التصدي 
للمس�ؤولية وعملنا سيكون مكمل 

لعمله«.
وتاب�ع، »ان كل الالعب�ن مح�ط اح�رتام وتقدي�ر 
ورسالتي لهم ان يؤدوا واجباتهم ويقدموا ماعليهم 

واملنافسة ستكون رشيفة فيما بينهم«. 
وأكد شنيشل: »اتمنى من جمهور القوة الجوية أن 
يضع�وا مصلحة النادي ف�وق كل يشء وهم العامل 

الرئييس يف عودة الفريق اىل وضعه الطبيعي«.

شيفتشينكو يؤكد عودته 
إىل الدوري اإليطايل

برشلونة يعلن التشخيص 
النهائي إلصابة فايت

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د أن�دري شيفتش�ينكو، املدي�ر الفني الس�ابق ملنتخب 
أوكرانيا، عودته إىل الدوري اإليطايل خالل املوسم الحايل.

وزعمت تقارير يف األيام السابقة أن شيفتشينكو وقع مع 
جنوى ملدة عامن.

ون�ر الحس�اب الرس�مي لجن�وى، عىل موق�ع التواصل 
االجتماعي »تويرت«، تغريدة تتضمن علم أوكرانيا فقط.

وأع�اد شيفتش�ينكو ع�ىل »توي�رت« ن�ر التغري�دة من 
الحس�اب الرسمي لجنوى، ووضع اللونن األحمر واألزرق 

املميزين للنادي.
ويحتل جنوى املركز ال�16 يف جدول ترتيب الدوري اإليطايل 
برصيد 9 نق�اط، حيث ال يفصله عن أقرب مراكز الهبوط 

سوى فارق األهداف.
ويمل�ك صاحب ال��45 عاما خربات هائلة يف الكالتش�يو، 
بعدم�ا لعب مليالن يف حقبتن مختلفت�ن، األوىل بن عامي 
1999 و2006، قبل العودة إليه معارا من تشيليس بموسم 

.2009-2008
وال يش�غل أس�طورة ميالن أي منصب حالي�ا، منذ رحيله 
عن منتخب أوكرانيا يف أغس�طس/ آب املايض، بعدما قاد 

الفريق ملدة 5 سنوات.

أنشيلويت: خوف الريال منطقي.. وبرشلونة يستطيع العودة

إصابة غادرة هتدد أجويرو باالعتزال

              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد اإليط�ايل كارل�و أنش�يلوتي، املدير 
الفني لريال مدري�د، بفريقه عقب الفوز 
ع�ىل راي�و فايكان�و بنتيج�ة )2-1(، يف 

الجولة ال�13 من الدوري اإلسباني.
وق�ال أنش�يلوتي، يف ترصيح�ات أبرزتها 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »من املبالغة 
قول إنن�ا كنا نس�تحق التع�ادل. لقد كنا 
فريًقا رائًعا يمكنه تسجيل 5 أو 6 أهداف. 

إنها 3 نقاط مستحقة«.
وأضاف: »عليك تحليل كل يشء يف املباراة. 
أول 80 دقيق�ة كان�ت جي�دة للغاي�ة لنا. 
إنه�ا أفضل ما يف املوس�م، لكن لم نتمكن 
من حس�م اللق�اء رغم كل الف�رص التي 

صنعناها«.
وتابع: »م�ن املنطقي أن 
يك�ون هن�اك القليل من 
الخوف عندما يس�جلون 
هدًفا قب�ل 10 دقائق من 
النهاية. لق�د لعبنا جيًدا، 
م�ن  ج�ًدا.  س�عيد  وأن�ا 
الطبيعي أن نعاني يف كرة 

القدم«.
»مارك�و  وواص�ل: 
كان  كلم�ا  أسينس�يو؟ 
يلعب يقدم أداًء جيًدا. إنه 
كجناح  اللعب  يس�تطيع 
ويمكنه  جودته،  بس�بب 

أيًضا اللعب كالعب وس�ط. هذا مهم لهذا 
الفريق«.

وأكمل: »إج�راء تغيريات أق�ل؟ لقد رأيت 

كريم بنزيم�ا متعًبا للغاية 
بع�ض  منح�ه  أردت  ل�ذا 
إىل  باإلضاف�ة  الراح�ة. 
ذلك، لم يك�ن لدينا العبان 
فالف�ريدي  مث�ل  مهم�ان 

ومودريتش«.
واختتم: »وضع برشلونة؟ 
تك�ون  أن  يمكن�ك  ال 
أتمنى  س�عيًدا بمش�اكله. 
حظا س�عيدا لتش�ايف. من 
املفاجئ أن يتخلف الربس�ا 
عن الرك�ب يف الليجا، لكنه 
الدوري  العودة.  يس�تطيع 
طويل جًدا وال تحتاج 100 

نقطة كي تكون بطال«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات األرجنتيني س�ريجيو أجوي�رو، مهاجم برش�لونة، 
مهدًدا باعتزال كرة القدم يف وقت قريب.

وس�قط أجويرو ع�ىل أرض امللع�ب يف مباراة برش�لونة 

بالدوري اإلس�باني أمام ديبورتيف�و أالفيس التي انتهت 
بالتع�ادل )1-1(، ولم يتمك�ن من إكمال اللق�اء، بعدما 
اش�تكى من صعوبة يف التنفس، ليتم نقله إىل املستشفى 
وإج�راء الفحوصات الالزمة. وأعلن نادي برش�لونة بعد 
ذلك أن أجويرو يعاني من عدم انتظام يف رضبات القلب، 

وس�يبتعد مبدئيا عن املالعب 3 أش�هر، قبل أن يتم تقييم 
وضع�ه الصح�ي مج�ددا. ووفًق�ا لصحيفة »س�بورت« 
اإلس�بانية، فإن أجويرو يعاني من »إصابة غادرة«، غري 
مأمون�ة العواقب، لذا ف�إن احتمال اعتزال�ه لكرة القدم 

قريًبا، ليس خياًرا مستبعًدا.

رسميًا.. إقالة جديدة بني مدريب الربيمريليج
              المستقبل العراقي/ متابعة

تعرض م�درب جديد ألحد ف�رق الدوري اإلنجلي�زي املمتاز 
لإلقال�ة، األح�د، م�ن منصبه.وق�ال أس�تون في�ال، يف بيان 

رسمي: »نؤكد أن النادي انفصل عن املدرب دين سميث«.
ورصح كريس�تيان بورسلو املدير التنفيذي للنادي: »عندما 
انض�م إلينا دين يف أكتوبر/تري�ن أول 2018، كان فريقنا 

يكاف�ح حًق�ا يف دوري الدرج�ة األوىل، لكنه ق�ام عىل الفور 
بتغي�ري األجواء واألداء وحق�ق النجاح النهائي يف إعادة فيال 
إىل ال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از خ�الل نفس املوس�م، وهذا 
إنج�از نادر«.وأض�اف: »عقب ذل�ك ضمن س�ميث مكاننا 
يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز بعد موس�م صع�ب، وقادنا إىل 
نهائي الكأس يف ويمبيل«.وتابع بورس�لو: »بعد بداية جيدة 
للموس�م املايض، لم نش�هد هذا العام التحس�ن املس�تمر يف 

النتائ�ج واألداء، باإلضاف�ة إىل مركز الدوري الذي كنا نبحث 
عنه جميًعا. لهذا الس�بب قررنا إج�راء التغيري اآلن، إلتاحة 
الوقت ملدرب جديد كي يحدث التأثري املنتظر«.واختتم: »يود 
مجلس اإلدارة أن يتقدم بخالص الش�كر إىل دين عىل العديد 
من اإلنج�ازات املمتازة الت�ي حققها داخل وخ�ارج امللعب 
خالل ذلك الوقت«.يذكر أن أندية توتنهام ونورويتش سيتي 

قررت أيًضا تغيري مدربيها يف الفرتة األخرية.

جونسون: صالح خيفي عيوب دفاع ليفربول
              المستقبل العراقي/ متابعة

يعتق�د جلن جونس�ون، نج�م ليفرب�ول الس�ابق، أن 
املس�توى املث�ري ملحمد ص�الح، نج�م الريدز، س�اعد يف 

إخفاء بعض ثغرات الدفاع.
صحيف�ة  أبرزته�ا  ترصيح�ات  يف  جونس�ون،  وق�ال 
»م�ريور« الربيطانية: »هل تعتق�د أن ليفربول يف أفضل 
حاالته دفاعًيا هذا املوس�م؟.. ال أعتقد أنهم فريق صلب 

يف الدفاع كما كانوا«.
وأض�اف: »لديه�م مس�تويات عالية ووضع�وا معايري 
عالية بالطبع، لك�ن ال أعتقد أن عددا قليال من العبيهم 
يف أفض�ل حاالت�ه، إال أن�ه ال يتعن عليه�م أن يكونوا يف 

أفضل حاالتهم من أجل الفوز باملباريات«.
وتابع جونسون: »إذا كانوا يريدون مواصلة السباق عىل 
اللقب حتى النهاية والوصول إىل أدوار متقدمة يف دوري 
أبطال أوروبا، س�يتعن عليهم الوصول إىل مستواهم يف 

الوقت املناسب«.وواصل: »ال أعتقد أنهم كانوا أقوياء 
يف الدفاع كما هم عادة، لكنهم ما زالوا يقدمون أداًء 

جيًدا بما يكفي للفوز باملباريات«.
واختتم جونس�ون: »يف أي وق�ت يكون لديك العبون 
مثل ص�الح عىل أرض امللعب، فإنك س�تكون مصدر 
تهديد. سوف يجرب الفرق عىل العودة إذا حصلت عىل 

الكرة، لذل�ك ال يهم إذا كان دفاعك يف مس�تواه العايل 
عىل أي حال«.

بوكيتينو يتغنى بتوهج نيامر
              المستقبل العراقي/ متابعة

أثن�ى ماوريس�يو بوكيتين�و، م�درب 
باري�س س�ان جريم�ان، ع�ىل النج�م 
الربازييل نيمار الذي س�جل ثنائية قاد 
بها الفريق للفوز ع�ىل بوردو )2-3(، 
مساء السبت، ضمن منافسات الدوري 

الفرنيس.
وتأل�ق نيم�ار يف غي�اب زميل�ه النجم 
األرجنتين�ي ليوني�ل مي�يس، وس�جل 
هدفن يف املباراة التي انتهت بفوز سان 
جريم�ان خارج ملعبه ليعزز موقعه يف 

صدارة الدوري.
وأنه�ى النج�م الربازي�يل نيم�ار فرتة 
طويلة م�ن الصيام ع�ن التهديف من 
اللع�ب املفت�وح يف ال�دوري الفرنيس، 

كانت قد بدأت يف أيار/مايو املايض.
وكان هدف�ا أمس هم�ا الثالث والرابع 
لنيم�ار يف الدوري الفرن�يس من اللعب 
املفت�وح خ�الل ع�ام 2021، وقد رفع 
رصيده بش�كل عام إىل 8 أهداف، كما 
رفع رصيد أهدافه يف ش�باك بوردو إىل 

7 أهداف.
كذلك س�جل النج�م الفرن�يس كيليان 
مباب�ي اله�دف الثالث لس�ان جريمان 
يف مباراة أمس، وقد ق�دم الالعبان 23 
تمريرة حاس�مة لبعضهم�ا البعض يف 
الدوري الفرنيس منذ عام 2017، وهو 
ما يزيد بفارق 6 تمريرات حاسمة عىل 

ما سجله أي ثنائي آخر يف الدوري.
وقال م�درب باريس س�ان جريمان يف 
أن  :«أعتق�د  ترصيحات�ه للصحفي�ن 
نيم�ار ق�دم مب�اراة جي�دة. أعتقد أن 
نجاحه يف تسجيل ثنائية أيضا هو أمر 

ملفت بشكل عام«. 
وس�جل مباب�ي هدفا يف مب�اراة أمس 
وأرس�ل التمريرتن اللتن أس�فرتا عن 
الهدف�ن اآلخرين، لتك�ون املرة الثانية 
خ�الل ع�ام 2021 التي يش�ارك فيها 
أه�داف خ�الل  مباب�ي يف تس�جيل 3 
مباراة واحدة بالدوري الفرنيس، حيث 
حق�ق ذل�ك أم�ام مونبليي�ه يف كانون 
ثان/يناير، عندما سجل هدفن وصنع 

هدفا ثالثا.

               المستقبل العراقي/ متابعة

النهائ�ي  أعل�ن ن�ادي برش�لونة، األح�د، التش�خيص 
إلصابة العبه الش�اب أنس�و فاتي، بعد إجراء املزيد من 

الفحوصات عىل الالعب.
وفش�ل فاتي يف استكمال مباراة س�يلتا فيجو، السبت، 
والتي انته�ت بالتعادل )3-3(، ضم�ن مباريات الجولة 

ال�13 من الليجا، بسبب معاناته من اإلصابة.
وق�ال برش�لونة يف بي�ان عقب املب�اراة: »يعاني أنس�و 
فات�ي من إصاب�ة يف أوت�ار الركبة يف فخ�ذه األيرس، يف 
انتظ�ار مزيد من االختبارات ملعرف�ة املدى الدقيق لهذه 

اإلصابة«.
وأصدر برش�لونة بياًنا آخر، يف الساعات األوىل من أمس 
االحد، موضًحا: »الفحوصات الطبية تؤكد إصابة أنسو 
فاتي يف العضلة ذات الرأس�ن للفخذ األيرس. مدة غياب 

الالعب تتوقف عىل وترية تعافيه من اإلصابة«.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلسبانية، فإن فاتي لن ينضم 
إىل منتخب إس�بانيا خالل التوقف الدويل املقبل، لخوض 

مباراتي اليونان والسويد يف تصفيات املونديال.
ويهدف برش�لونة لتجهي�ز العبه الش�اب، كي يخوض 
لقاء بنفيكا الحاسم للتأهل من دور املجموعات بدوري 

أبطال أوروبا.

مانشسرت يونايتد ينضم لطابور رافيض نجم الريال
              المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض مس�ؤولو مانشس�رت يونايت�د، فكرة 
التعاق�د مع أح�د العب�ي ريال مدري�د، خالل 
»م�ريور«  لصحيف�ة  الحايل.ووفًق�ا  املوس�م 
الربيطاني�ة، ف�إن ري�ال مدريد ع�رض نجمه 
البلجيك�ي إيدين هازارد، جن�اح الفريق، عىل 

مانشس�رت يونايت�د، لكن األخ�ري رفض رشاء 
الالعب.وأشارت إىل أن الشياطن الحمر، باتوا 
راب�ع فري�ق يرف�ض الحص�ول ع�ىل خدمات 
ه�ازارد، بع�د باي�رن ميونخ، وباريس س�ان 
جريمان، ونيوكاسل يونايتد.كان هازارد انتقل 
من تش�يليس، إىل ريال مدري�د يف صيف 2019 
خ�الل صفقة تخطت 100 مليون يورو، إال أن 

النج�م البلجيكي فش�ل يف تثبي�ت أقدامه 
داخل الفريق؛ بسبب كثرة اإلصابات التي 
يتع�رض لها.وش�ارك هازارد م�ع الريال 

هذا املوسم يف 11 مباراة بمختلف البطوالت 
تحت قيادة املدرب اإليطايل كارلو أنش�يلوتي، 
لكنه فش�ل يف إحراز أي هدف حتى اآلن، بينما 

منح زمالءه تمريرة حاسمة واحدة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

جلنة احتاد غرب آسيا تقف عىل آخر حتضريات البرصة الستضافة بطولة الشباب
             المستقبل العراقي/ متابعة

اك�د مدي�ر ع�ام دائ�رة الرتبي�ة البدني�ة والرياضي�ة احمد 
املوسوي،االحد، ان لجنة اتحاد غرب آسيا يف البرصة تقف عىل 
آخر تحضرياتها الس�تضافة مجموعات بطولة الشباب بكرة 
القدم. وذكر قس�م االعالم واالتصال الحكومي ، ان »البرصة 
تعلن جاهزيتها تماما الستضافة مباريات بطولة غرب اسيا 
للش�باب بكرة القدم التي س�تنطلق يف العرين من الش�هر 
الحايل حت�ى مطلع كانون االول املقب�ل بواقع مجموعتن يف 
اربيل والبرصة«. وبن املوس�وي املتواجد مع وفد غرب اسيا 

يف الب�رصة حالي�ا ان«جميع متطلب�ات البطولة م�ن االمور 
الفنية واللوجس�تية مكتملة تماما الستقبال ضيوف العراق 
وتامن الس�كن والنقل واملالعب وتوقيتات املباريات بانتظار 
اجراء القرعة يوم الثالثاء املقبل التي س�تحدد فرق مجموعة 
اربي�ل بواق�ع اربع�ة منتخب�ات ومجموعة البرصة خمس�ة 
منتخب�ات«، مش�ريا ب�ان« وزير الش�باب والرياض�ة رئيس 
االتحاد عدن�ان درجال عىل اطالع ت�ام وتواصل معنا لتامن 
اقامة بطولة نموذجية متكاملة من جميع الجوانب«. جدير 
بالذكر ان »وفد غرب اس�يا املتواج�د يف البرصة حاليا يضم ، 

احمد قطيشات و عروبة عبد الرحمن من االردن«.
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اس�مها مرادٌف للنجاحات املتتالية والبصمات االس�تثنائية يف عالم الهندسة 
املعماري�ة، فلفت�ت األنظار وحفرت اس�مها م�ن خالل أعمالها ع�ى امتداد 
العالم، ليشهد لها ويذكر بجذورها العراقية وحضارة بلدها الضاربة يف عمق 
التاريخ، ويؤرخ ملسريٍة من الكفاح واإلرصار عى امليض قدماً رغم الصعوبات، 

م�ن ال�رق الغ�ارق يف الوي�الت إىل كل أرج�اء األرض.. زه�ا حدي�د..
ابنة بغداد التي ظلت تدرس يف مدارسها حتى انتهائها من دراستها الثانوية، 
وكان لنش�أتها ودع�م والديه�ا لها دور كب�ري يف تعزيز ثقتها بنفس�ها، وأّثر 
اصطحاب والدها لها لزيارة اآلثار الس�ومرية بش�كٍل خ�اص عدا عن زيارة 
العدي�د من املعارض واألنش�طة الثقافية عى ش�خصيتها، وتجدر اإلش�ارة 
إىل أن والده�ا محم�د حدي�د كان أح�د ق�ادة الح�زب الوطن�ي الديمقراطي 
العراقي والوزير األس�بق للمالية العراقية بني عام�ي ١٩٥٨-١٩٦٠، إضافًة 
إىل أن والدته�ا كان�ت فنان�ًة تش�كيلية مما س�اعد ع�ى ب�روز ميولها نحو 
الرس�م واملعمار، فصممت أثاث غرفتها وبدأت تهتم بأش�كال وأنماط البناء 
املختلف�ة، وقالت حديد يف إحدى مقابالتها أنه ال زال لديهم بيٌت قائم ببغداد، 
يع�ود إىل الثالثينات بقطع أثاٍث من الخمس�ينات، ولك�ن كل ذلك كان مجرد 
أس�اس لتجربته�ا التي أخ�ذت أبعاداً مختلف�ة من خالل تأثره�ا باملعماري 
الربازييل أوسكار نيماير وهو أحد أهم املعماريني يف القرن العرين، فأحبت 
موهبته الفذة وإحساس�ه باملس�احة وبحثه عن اإلنس�يابية يف كل األشكال 

والتصاميم..
وتابعت لتحصل عى شهادة الليسانس يف الرياضيات من الجامعة األمريكية 
يف ب�ريوت ع�ام ١٩٧١، ثم درس�ت يف مدرس�ة الجمعية املعمارية للهندس�ة 
املعماري�ة يف لندن خالل الفرتة بني )١٩٧٢–١٩٧٧(، وحتى يف ذلك الوقت قال 
عنها أس�تاذها املرف ايليا زينغليس: إنها أفضل الطالب الذين تتلمذوا عى 
يدي وهي كوكٌب يدور يف فلكه الخاص، فكنا نس�ميها مخرتعة ال ٨٩ درجة 
لقناعتها بأنه ال مكان للزاوية القائمة يف املعمار، فبدأت حياتها العملية بعد 
تخرجه�ا يف مكتب املعمار املديني يف روتردام يف هولندا، كما افتتحت “مكتب 
زه�ا حدي�د املعم�اري” الذي يعم�ل به أكثر م�ن ٣٥٠ مهندس�اً يف لندن عام 
١٩٧٩، وبدأت قبلها بعام نشاطاتها عرب إقامة معرٍض فني يشمل التصاميم 
املعماري�ة يف متح�ف جوجنهاي�م يف نيويورك، لتنطلق بعده�ا يف بناء حلمها 

املرتامي األطراف والفريد من نوعه.
وبدأ صيتها باالنتش�ار بشكٍل كبري وثابت ومستمر منذ عام ١٩٨٣ من خالل 
م�روع نادي ال�ذروة يف هونغ كونغ، والذي امتد ليش�مل مش�اريع عاملية 
عديدة مثل م�روع دار كارديف باي لألوبرا يف ويلز يف بريطانيا عام ١٩٩٤، 
كما ش�كلت أعمالها الفنية وتصاميمها املعمارية جزءاً من املعارض الدائمة 
يف متح�ف الفن الحديث بنيويورك ومتحف العم�ارة األملانية يف فرانكفورت، 
باإلضاف�ة إىل عدٍد كب�ري من املع�ارض الدولية طوال مس�ريتها، وكجزٍء من 
سلس�لة نجاحاتها كانت زها حديد صاحبة نش�اٍط أكاديم�ي مكثف أيضاً، 
فكان�ت معي�دًة يف كلية العم�ارة منذ عام ١٩٨٧، وأس�تاذاً زائ�راً يف عدٍد من 
الجامعات األوروبية واألمريكية مثل هارفارد وشيكاغو وكولومبيا والينوي 
وجامعة الفنون التطبيقي�ة يف ڨيينا وغريها الكثري، كما كانت عضواً رشفياً 

يف األكاديمية األمريكية للفنون واآلداب والجمعية األمريكية للمعمارييني..

ل�م تكتمل فرحة القوى السياس�ية الفائ�زة بانتخابات العارش من 
ترين بالف�وز بمقاعد مجلس النواب الق�ادم، فتقوض احتفالها 

بهذا الفوز باالنتظار والتأني والرتقب..
عى الرغم من حصول الكتلة الصدرية عى ٧٣ مقعد، قابلتها قائمة 
املالكي )دولة القانون( والتي ما زالت ترص عى أنها ستكون الكتلة 
األكرب، عى الرغم من عدم إعالنها عن مجموع مقاعدها لحد اآلن.. 
إال إن كل هذه العناوين واملانش�يتات بالفوز، لم تش�ف غليل هذه 
الكتل، وباتت مقيدة بما س�تفرزه األي�ام القادمة بعد االنتهاء من 

عمليات العد والفرز..
بالرغ�م من كل املالحظات التي س�ادت عمليات االق�رتاع، وإصدار 
الكت�ل الخ�ارسة بيان�ات اس�تنكار، مل�ا ملس�ته م�ن ع�دم مهنية 
وش�فافية، يف أداء املفوضي�ة العليا لالنتخاب�ات، وأدائها الغريب يف 
إع�الن النتائج، كما ذكرت يف بياناتها، إال أن هذه الكتل السياس�ية 
ل�م تخطوا خطوة واحدة نحو تش�كيل الكتلة األكرب، والس�ري نحو 
تش�كيل الحكومة القادمة كما يريدها البعض، وهنا البد لهم كلهم 
من فهم، أن األغلبية السياس�ية هي أغلبية عابرة لجميع املكونات 

وتمثلها جميعاً.
التواف�ق يف املرحل�ة القادم�ة هو س�يد املوقف، وع�ى الجميع ترك 
الش�عارات، فلن تتمكن أي كتلة سياس�ية من السري لوحدها، نحو 
تشكيل الحكومة القادمة، إذا استدركنا إن القوى الكردية لن تضع 
يدها بيد، أي كتلة سياس�ية غري متفق عليها، وال نحظى باإلجماع 
الش�يعي، كم�ا هو املوقف الس�ني الذي هو اآلخ�ر املعلن من خالل 
الحلبويس، من أنهم لن يضع�وا أيديهم إال بيد من يتم التوافق عليه 
داخل البيت الشيعي.  عى هذا األساس يمكن قراءة املشهد بأن عى 
القوى الش�يعية تأجيل مبدأ األغلبية السياس�ية عن املشهد الحايل، 
وأن يحل محله التوافق عى الرغم من مس�اؤها، فهي أحد األسباب 
التي أسقطت حكومة عبد املهدي، وسبب رئييس لفشل الحكومات 

املتعاقبة يف إدارة البلد وحل مشاكله.
القوى الش�يعية هي األخرى أمام مف�رتق طرق، فإما إن تبتعد عن 
لغة االس�تعالء والترصيح�ات النارية، وعى الجمي�ع أن يعرتف أن 
ه�ذه االنتخابات كس�ابقتها كانت تهم التالع�ب والتزوير حارضة 
فيها وبق�وة، لذلك عى الجميع أن يضع مصلحة البالد أم ناظرهم، 
والسري نحو تشكيل حكومة تخدم املواطن العراقي وتدعم وجوده 
وتحفظ هيبته وقوته، وتمنع أي تدخل خارجي يف قراره الس�يايس 
والس�يادي، وان ال مكان ملنطقة الظ�ل فالكل يف مركب واحد، وعى 
الجمي�ع إنقاذ ما يمكن إنقاذه من خ�راب.. وإال كان البديل خرابا 

كامال لن يستثنى منه أحد.

األرض عىل موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر

 أعلن�ت وكال�ة الفضاء األمريكية »ناس�ا« أن 
العالم سيش�هد أطول خسوف جزئي للقمر يف 
الق�رن الحادي والعرين يف ال�١٩ من نوفمرب 

الجاري، مع رؤية واضحة يف أمريكا الشمالية 
للخسوف.

وكشفت »ناسا« أن الخسوف يمكن أن يستمر 

٣ س�اعات و٢٨ دقيقة، حيث سيظهر خاللها 
٩٧% م�ن القم�ر باللون األحم�ر، مضيفة أنه 
»من املحتمل أن يكون الخسوف أطول خسوف 

بني عامي ٢٠٠١ و٢١٠٠«.
وحسب »ناس�ا«، س�تمر األرض بني الشمس 
والقم�ر يف الس�اعات األوىل م�ن ١٩ نوفم�رب، 

لتلقي بظاللها عى القمر األخري. 
وأضافت، أن الخسوف سيبلغ ذروته يف الساعة 
٤ صباحا بالتوقيت الرقي، وسيتمكن الناس 
يف جمي�ع أنح�اء العالم م�ن رؤية الخس�وف 

اعتمادا عى مناطقهم الزمنية.
كما سيتمكن املحققون الليليون عى الساحل 
الرق�ي للوالي�ات املتحدة م�ن الحصول عى 
أفضل منظر من الساعة ٢-٤ صباحا بالتوقيت 

الرقي. 
وس�يكون الخس�وف مرئيا أيضا م�ن أمريكا 
الجنوبية ورشق آسيا ومنطقة املحيط الهادئ 

وأسرتاليا.
وكتب�ت »ناس�ا« ع�رب موقعها الرس�مي: »إذا 
س�محت األحوال الجوية، س�يكون الخسوف 
مرئي�ا م�ن أي مكان يظه�ر في�ه القمر فوق 
األفق تبعا ملنطقتك الزمنية... س�يحدث ذلك يف 

وقت مبكر أو متأخر يف املساء بالنسبة لك«. 

 تحت�وي الخرضوات والفواكه عى كنز من الفوائد للجس�م، قد نعلم القليل 
منها، لكن من املؤكد أننا غري ملمني بكل فوائد هذه العنارص الغذائية الغنية 

التي إذا تناولناها بصفة يومية، فإننا قد ال نحتاج للذهاب للطبيب أبداً.
وع�ى ذمة تقرير ن�ره موقع »إيت ذي�س« Eat This، فإن ثم�رة الكيوي 

تحتوي عى كنز صحي ثمني.
عصري الكيوي لصحة القلب وتنظيم ضغط الدم: الكيوي غني باملعادن مثل 
الصوديوم والبوتاسيوم، فعند استهالكهما بكميات مناسبة، فهما يساعدان 
عى توازن املاء يف الجسم، وتنظيم معدل رضبات القلب، وكذلك الحفاظ عى 

املعدل املثايل لضغط الدم.
لتعزيز صحة األمعاء: الكيوي يحتوي عيل نسبة عالية من األلياف، ولذا فإن 
تناول ثمرة واحدة بوميا من ش�أنه أن يحمي املعدة من مشاكل عديدة، مثل 
اإلمس�اك أو اإلس�هال، أو االنتفاخات.صحة احذر.. هذا أكثر مروب يعّجل 

بظهور عالمات الشيخوخة.

ماذا حيدث إذا تناولت ثمرة 
كيوي يوميًا؟

 انضم لقاح جديد إىل قائمة اللقاحات املضادة لفريوس كورونا }كوفيد-١٩{ 
التي أعطتها منظمة الصحة العاملية موافقتها.

نض�م لقاح جديد إىل قائمة اللقاحات املضادة لفريوس كورونا التي أعطتها 
منظمة الصحة العاملية موافقتها.

فقد منحت املنظمة األربعاء موافقة طارئة للقاح كوفاكس�ني، الذي طورته 
مجموعة »بهارات بايوتيك« الهندية.

وهذا اللقاح الفعال بنسبة ٧٨%، موىص به لجميع الفئات العمرية، بدءاً من 
سن ١٨ عاماً، ويعطى عى جرعتني تفصل بينهما أربعة أسابيع.

مناسب لهذه البلدان
كما أنه »مناس�ب خصوص�اً للبلدان املنخفضة واملتوس�طة الدخل بس�بب 

سهولة تخزينه«، بحسب بيان املنظمة.
يش�ار إىل أن كوفاكس�ني هو أول لقاح يت�م تطويره وتصنيع�ه بالكامل يف 

الهند، يحصل عى موافقة هذه املنظمة التابعة لألمم املتحدة.

طورته البهارات اهلندية.. الصحة العاملية 
توافق عىل لقاح جديد لكورونا

نقابة الصحفيني العراقيني تدين وتستنكر استهداف منزل رئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي وحماولة اغتياله

الصحفي�ني  نقاب�ة  تدي�ن 
االغتيال  محاول�ة  العراقيني 
رئي�س  له�ا  تع�رض  الت�ي 
مصطفى  ال�وزراء  مجل�س 
الكاظمي لي��لة أمس وذلك 
داخ�ل  منزل�ه  باس�تهداف 
املنطقة الخرضاء يف سابقة 
خطرية تعرض ام�ن العراق 

واستقراره للخطر ..
وتؤكد النقابة ان هذا العمل 
املرفوض محليا ودوليا يسئ 
للعراق ومكانته واس�تقالله 
يف الوق�ت الذي يس�عى فيه 

الحكماء من اصحاب القرار 
اىل إعادة هيبة الدولة وفرض 
س�لطة القان�ون وبما يعزز 
واالزدهار  واألمن  االستقرار 

لشعب العراق ، 
كما وتدعو نقابة الصحفيني 
العراقيني الجميع اىل التهدئة 
وضب�ط النف����س وع�دم 
االن��ج�رار وراء مح�اوالت 
الف�وىض  الب�الد اىل  ع�ودة  

وعدم االستقرار .
وليحفظ الله العراق وشعبه 

من كل سوء

اكتشاف جمجمة برية ال مثيل لها
 الوق�ت : ٠٧/١١/٢٠٢١ ١٤:٣٩:٠٦  ق�راءة : ٦٦٣ 

االوقات
اكتشاف جمجمة برية ال مثيل لها

  
}منوع: الفرات نيوز{ يف اكتشاف غريب ونادر، عثر 
علم�اء ع�ى جمجمة صغ�رية جداً لن�وع من البر 

لي�س له�ا مثيل، وذل�ك يف مكان عمي�ق وضيق جداً 
وال يحت�وي عى أي مداخ�ل أو ممرات حيث يصعب 

الوصول إليه.
فق�د عثر ع�ى الجمجمة وبعض العظ�ام يف أعماق 
كه�ف النج�م الصاع�د يف جن�وب إفريقيا، بحس�ب 

مجلة »livescience« التي نرت التقرير.

واكتش�ف العلماء الجمجم�ة الصغرية يف ممر ضيق 
جداً ومظلم ال يزيد عرضه عن ١٥ سنتيمرتا، ما أثار 
حرية املستكش�فني حول وجود الجمجمة الصغرية 

يف مثل هذا الجزء البعيد من الكهف.

إىل ذلك، بّينت األبحاث إىل أن الجمجمة املكتشفة هي 
لطفل من عائلة برية قديم�ة ونادرة يطلق عليها 

ما عالقة احلامم الساخن بانقاص الوزن

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

االعالم الرقمي حيذر من هجامت إحتيالية تستهدف البطاقات 
االئتامنية يف العراق

 ح�ذر مرك�ز اإلع�الم الرقم�ي }DMC{ م�ن 
حملة منظمة عرب االنرتنت تس�تهدف حاميل 
البطاقات االئتمانية يف العراق، بهدف االحتيال 

والرسقة.
وقال املرك�ز، انه رصد خالل الف�رتة املاضية 
انتش�ار روابط ع�ى مواق�ع التواصل بحجة 
تعت�زم  او مبال�غ مالي�ة  وج�ود مكافئ�ات 
الحكوم�ة العراقي�ة دفعه�ا للموظف�ني عرب 

بطاقاتهم االئتمانية.
وبمتابع�ة الرواب�ط م�ن قب�ل فري�ق املركز، 
ظهر انها وهمية وته�دف اىل اقناع الجمهور 
بالكش�ف عن معلومات حساس�ة ومهمة يف 
بطاقاته�م االئتم�����اني�ة تتي�ح للجه�ات 
املهاج������م�ة س�ح��ب ام�وال من هذه 

البطاقات دون موافقة اصحابها.
وح�ذر املركز من ان عمليات التصيد االحتيايل 
ال زال�ت تتصاع�د يف الع�راق وم�ن املمكن ان 
تتط�ور يف املس�تقبل القري�ب، وذل�ك عق�ب 
االلكرتوني�ة  البطاق�ات  اس�تخدام  انتش�ار 

واتجاه الدولة نحو رقمنة القطاع املرصيف.

واك�د املركز، ان هذا االمر يحتم عى الجمهور 
اتباع عدد من النصائح واالرش�ادات الخاصة 

بحماية بطاقاتهم االئتمانية ومن اهمها :
اوالً : عدم الكش�ف عن معلومات البطاقة او 
الراء عرب االنرتنت اال من الجهات املوثوقة.

ثاني�اً :  تأم�ني حماي�ة االجه�زة وش�بكات 
االنرتنت املستخدمة يف التعامالت املالية.

ثالث�اً : م�����راجع�ة االنش����طة االخرية 
للحس�اب بني وقت الخر واب�الغ البنك عن اي 

نشاط مشبوه.


