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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اج�رت وزي�رة الخارجي�ة الس�ويدية يف بغ�داد، 
أم�س االثن�ن، مباحثات م�ع الرئيس�ن صالح 
والكاظم�ي لتعزيز العالق�ات الثنائية يف مجاالت 
االم�ن واالقتص�اد ومواجه�ة االره�اب واعم�ار 
املناطق املح�ررة فيما وقع البلدان مذكرة تفاهم 
اجتم�اع  السياس�ية.وخالل  عالقاتهم�ا  ح�ول 
لرئي�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي مع وزيرة 
الخارجية الس�ويدية آن ليندي والوفد املرافق لها 
تعزيز عالقات البلدين، وتطوير التعاون املشرتك 
بن بغداد وستوكهولم، فضالً عن مناقشة الدور 
العراق�ي اإلقليم�ي وال�دويل، ومتابع�ة مقررات 
مؤتمر بغ�داد للتعاون والرشاك�ة وكيفية امليض 
يف تنفيذها.كم�ا تم�ت مناقش�ة مل�ف الجرائ�م 
اإلرهابي�ة الت�ي ارتكبه�ا تنظي�م داع�ش داخل 
الع�راق والتأكيد عىل محاس�بة مرتكبيها فضالً 
عن دعم املناط�ق العراقية املحررة من س�يطرة 
التنظي�م واع�ادة اعمارها.وأك�د الكاظم�ي عىل 
رضورة »تطوي�ر عالق�ات التع�اون ب�ن العراق 
والس�ويد واالتح�اد األوروبي والس�يما يف املجال 
األمني والح�رب ضد عصابات داع�ش اإلرهابية 
وكذل�ك يف مجال االس�تثمار وتقديم التس�هيالت 
الالزمة لعمل الرشكات الس�ويدية داخل العراق« 
كم�ا نقل عنه بيان صحايف ملكتبه اإلعالمي تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه. من جانبها، ثمنت 
الوزيرة الس�ويدية التي وصلت اىل بغداد يف زيارة 
رسمية تستغرق يومان الدور اإلقليمي للحكومة 
العراقية يف تعزيز استقرار املنطقة عرب انتهاجها 

سبل الحوار والتهدئة. 
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       بغداد / المستقبل العراقي

أُغل�ق، أم�س االثنن، باب الرتش�ح لالنتخابات الرئاس�ية 
الليبية، وذلك بعد أن وصل عدد املرشحن إىل نحو 80.

ونقلت وسائل إعالم محلية عن املفوضية العليا لالنتخابات 
الليبي�ة، تأكيده�ا أن عدد املرش�حن النتخابات الرئاس�ة 

تجاوز 80 مرشحا.
وأوضح�ت املفوضية أن�ه »نظ�را لتزايد أع�داد املتقدمن 
للرتش�ح لالنتخاب�ات الرئاس�ية، بحل�ول )االثنن( األخري 

ضمن األيام املحددة للتقدم للرتش�ح، ونظرا لضيق الوقت 
الالزم الستيفاء عملية التدقيق يف طلبات الرتشح، وبالتايل 
عدم إمكانية عرض البيان�ات واإلحصائيات الكاملة حول 
املرتش�حن، قرر مجلس املفوضي�ة.. تأجيل موعد املؤتمر 

الصحفي إىل يوم الثالثاء.. يف تمام الساعة 12 ظهرا«.
وتشهد االنتخابات تنافساً محموماً.

وال ُيعرف عىل وجه التحديد أي املرش�حن الذي س�يحظى 
بغالبية األصوات، ال س�يما بوجود انقسام اجتماعي كبري 

يف املجتمع الليبي.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت مفوضي�ة اإلنتخاب�ات، أمس 
اإلثن�ن، أن ي�وم غ�د بالع�د والف�رز 
الي�دوي ل� )389( محط�ة يف ذي قار 
م�ن ب�ن 870 محط�ة أخ�رى ص�در 
قرار م�ن الهيئ�ة القضائي�ة. ونقلت 
الوكالة الرس�مية، ع�ن عضو الفريق 
اإلعالم�ي ملفوضي�ة االنتخابات عماد 
جمي�ل، قول�ه إن »مجم�وع الطعون 
ال�كيل 1436، واحد وعرشون منها تم 
نقضها من قبل الهيئة القضائية، و6 
منها قبلت بنقض موضوعي وستغري 

يف مقاعد الفائزين بالربملان الجديد«.
وأضاف، أن »15 من الطعون املقبولة 
فيها نق�ض إجرائي وس�يحدث فيها 
عد وفرز بمحطات تلك الطعون ويبلغ 

عددها 870 محطة«.
وتابع، أن »املتبقي من الطعون 1415 
تمت املصادقة عليه�ا بينها 68 جرى 
فيها ع�د وفرز س�ابق، وهناك 1347 
أوصت املفوضية يف وقت سابق بردها 

وصادقت عليها الهيئة القضائية«.
وبن جمي�ل، أن »عد وف�رز املحطات 
الجديدة يدويا س�يبدأ يوم غد، وستبدأ 
املفوضية بمحط�ات ذي قار والبالغة 

389، وهن�اك محط�ات م�ن نين�وى 
وعدده�ا 217، واملثن�ى 49، والنج�ف 
اص�درت  184«.كم�ا  وبغ�داد   ،31
املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات 
جدي�داً ح�ول مس�تجدات  توضيح�اً 
العملية االنتخابية، والطعون املرسلة 
للهيئ�ة القضائي�ة لالنتخابات وقالت 
املفوضي�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، انه »ُعرض عىل 
مجل�س املفوض�ن، آخر مس�تجدات 
العملي�ة االنتخابية، بع�د أن تم النظر 
يف كاف�ة الطع�ون املرس�لة إىل الهيئة 
القضائية لالنتخاب�ات، البالغ عددها 

1436 طعناً«.وأوضح�ت أن�ه »وردت 
آخ�ر الق�رارات الصادرة ع�ن الهيئة، 
ب�رد  ق�راراً   1415 تضمن�ت  والت�ي 
طعون املرش�حن، ونق�ض 21 قراراً 
كان  ق�راراً   15 املفوض�ن،  ملجل�س 
ألسباب إجرائية ترتب عىل إثرها إلزام 
املفوضية بإع�ادة العد والفرز اليدوي 
للمحطات املطعون بها«.وأش�ارت إىل 
ان »بقية الطع�ون وعددها 6 قرارات 
كان قبول الطعن فيه ألسباب قانونية 
وفني�ة ترتب ع�ىل إثرها إلغ�اء نتائج 

بعض مراكز االقرتاع«.
التفاصيل  ص2
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الرتبية تطلب من مديرياهتا كافة تزويدها ببيانات املحارضين املجانيني »لتنفيذ قرار 315«
     بغداد / المستقبل العراقي 

وجه�ت وزارة الرتبية، أمس 
جمي�ع  اىل  كتاب�ًا  االثن�ن، 
مديريات الرتبية تطلب منها 
ارس�ال قوائ�م املحارضي�ن 

عىل سلم قرار 315.
وحصلت املس�تقبل العراقي 
ع�ىل كت�اب ل�وزارة الرتبية 
جمي�ع  م�ن  في�ه  طل�ب 
ارس�ال  الرتبي�ة  مديري�ات 
قوائم املحارضين عىل س�لم 

قرار 315.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اج�رت وزي�رة الخارجي�ة الس�ويدية يف بغداد، 
أم�س االثن�ن، مباحث�ات مع الرئيس�ن صالح 
والكاظمي لتعزيز العالق�ات الثنائية يف مجاالت 
االم�ن واالقتص�اد ومواجه�ة االره�اب واعمار 
املناطق املحررة فيما وقع البلدان مذكرة تفاهم 

حول عالقاتهما السياسية.
مصطف�ى  ال�وزراء  لرئي�س  اجتم�اع  وخ�الل 
الكاظم�ي م�ع وزي�رة الخارجية الس�ويدية آن 
ليندي والوفد املرافق لها تعزيز عالقات البلدين، 
وتطوير التعاون املشرتك بن بغداد وستوكهولم، 
فض�اًل ع�ن مناقش�ة ال�دور العراق�ي اإلقليمي 
والدويل، ومتابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون 

والرشاكة وكيفية امليض يف تنفيذها.
كما تمت مناقش�ة ملف الجرائم اإلرهابية التي 
ارتكبه�ا تنظي�م داع�ش داخل الع�راق والتأكيد 
عىل محاس�بة مرتكبيها فضالً عن دعم املناطق 
العراقي�ة املحررة من س�يطرة التنظي�م واعادة 

اعمارها.
وأك�د الكاظمي ع�ىل رضورة »تطوي�ر عالقات 
التعاون بن العراق والس�ويد واالتحاد األوروبي 
والس�يما يف املجال األمني والحرب ضد عصابات 
داع�ش اإلرهابي�ة وكذل�ك يف مجال االس�تثمار 
وتقدي�م التس�هيالت الالزم�ة لعم�ل ال�رشكات 

الس�ويدية داخل الع�راق« كم�ا نقل عنه بي�ان صحايف 
ملكتبه اإلعالمي تلقت املستقبل العراقي نسخة منه. 

م�ن جانبه�ا، ثمنت الوزيرة الس�ويدية الت�ي وصلت اىل 
بغداد يف زيارة رس�مية تس�تغرق يومان الدور اإلقليمي 
للحكوم�ة العراقي�ة يف تعزي�ز اس�تقرار املنطق�ة ع�ر 
انتهاجه�ا س�بل الح�وار والتهدئ�ة. وعرت ع�ن تطلع 
بلدها للمزيد من التعاون الثنائي بن العراق والسويد يف 

مختلف املجاالت.
م�ن جهت�ه، بحث الرئي�س برهم صالح يف ق�ر بغداد 
لين�دي رضورة  آن  الس�ويدية  الوزي�رة  الرئ�ايس م�ع 
تعزي�ز العالقات ب�ن بلديهما يف مختل�ف املجاالت وبما 
يلبي مصالح الش�عبن واإلش�ارة إىل الدعم الذي قدمته 
الحكوم�ة واملنظم�ات الس�ويدية للش�عب العراق�ي يف 
املج�االت اإلنس�انية، ودعم جه�ود الع�راق يف مكافحة 
اإلره�اب والتطرق إىل احتضان الس�ويد جالي�ًة عراقيًة 
العراقي�ة  العالق�ات  أن  صال�ح  الرئي�س  كبرية.وأّك�د 

الس�ويدية وثيق�ة ويج�ب تعزيزه�ا ع�ر االتفاقي�ات 
ومذكرات التفاهم الثنائية، مش�رياً اىل أن العراق يتطلع 
لتعزيز عالقات�ه مع أصدقائه يف املجتم�ع الدويل ويدعم 
التنسيق املشرتك يف مواجهة تحديات اإلرهاب ومكافحة 
الفكر املتطرف والفس�اد، والعم�ل الجماعي يف مواجهة 

التداعيات الخطرية للتغري املناخي وحماية البيئة.
وأض�اف أن الع�راق يتبّن�ى سياس�ة خارجي�ة متوازنة 
تنطلق من رضورة تخفيف التوترات يف املنطقة وإرساء 
األمن واالستقرار وتعزيز الرتابط االقتصادي والتجاري، 
مشرياً إىل أن استقرار العراق عنر محوري يف استقرار 

املنطقة وسالمها.
من جانبها، أكدت الوزيرة الس�ويدية التزام بالدها دعم 
أم�ن واس�تقرار الع�راق، وتعزيز اقتص�اده عر خطط 
اإلصالح الوطنية، مش�يدة بالتقدم ال�ذي أحرزه العراق 
ع�ىل الصعي�د الوطن�ي وجه�وده يف تخفي�ف توت�رات 

املنطقة.
وخالل مؤتم�ر صحايف مع الوزيرة الس�ويدية يف بغداد، 

قال وزير الخارجية فؤاد حس�ي�ن ان العالقات العراقية 
الس�ويدي�ة تميض باتجاه دعم العمل املشرتك يف جميع 
املجاالت السياسية والتجارية واالقتصادية واملجتمعية، 
موضحا انهما بحثا جملة ملفات تتعلق بعالقات البلدين 
ومن بينها قضية طالبي اللجوء العراقيي�ن عىل الساحة 
السويدية حيث تم االتفاق عىل التعاون معا للوصول اىل 
حلول تس�اعد عىل تسوية مشاكلهم اضافة اىل مناقشة 
العملي�ة االنتخابي�ة يف الع�راق، منوه�ا اىل انهم�ا وقعا 

مذكرة تفاهم مشرتك.
واشار اىل ان الجالية العراقية يف السويد تلعب دورا مهما 

يف الحياة االجتماعية واالقتصادية هناك.
وأوضح ان الحكومة الس�ويدية ساندت الشعب العراقي 
يف حربه ضد االرهاب وكذلك املنظمات الس�ويدية لعبت 

دورا مهما مساعدا يف مختلف مناطق العراق.
وبن ان عالقات العراق مع السويد ال تخص فقط الدعم 
لسيايس املشرتك والقضايا الدولية أو العالقات التجارية 
واالقتصادي�ة وانم�ا تخص ايض�ا العالق�ات املجتمعية 

العريقة.
الس�ويدية  الوزي�رة  أدان�ت  جانبه�ا،  وم�ن 
»الهجم�ات اإلرهابية عىل من�زل رئيس الوزراء 
مصطف�ى الكاظم�ي مؤك�دة تطل�ع بالدها اىل 
املزيد من العمل املشرتك مع العراق، موضحة أن 
السويد قدمت مساعدات للعراق بقيمة مليوني 
يورو. وعرت ع�ن القلق الوضاع العراقين عىل 
الح�دود البيالروس�ية. واش�ارت اىل ان عالقات 
بالدها مع الع�راق وثيق وهي تتطل�ع اىل املزيد 

من العمل املشرتك.
وتع�د الجالي�ة العراقي�ة ثان�ي أك�ر جالية يف 
مملكة السويد حيث بدأت هجرة العراقين منذ 
س�تينيات القرن امل�ايض اليها بس�بب األزمات 
السياس�ية واالقتصادية وباتوا يشكلون نسبة 
2% م�ن ع�دد الس�كان البالغ نح�و 10 مالين 

نسمة اي حوايل 200 الفا.
ول�دى العراق س�فارة يف العاصمة س�توكهولم 
بغ�داد  العاصم�ة  يف  س�فارة  الس�ويد  ول�دى 
وقنصلي�ة يف أربي�ل عاصم�ة اقليم كردس�تان 

العراق الشمايل. 
والعالقات بن البلدين بحسب تقارير صحافية 
الع�راق  س�مح  عندم�ا  الثمانين�ات  إىل  تع�ود 
لل�رشكات الس�ويدية للعم�ل يف الع�راق إال أن 
العالقات س�اءت بعد غزو الع�راق للكويت عام 
1990 ث�م عادت العالقات تدريجيا بعد س�قوط 
نظ�ام ص�دام حس�ن وت�م نق�ل الس�فارة الس�ويدية 
إىل العاصم�ة االردني�ة عم�ان األردن بع�د غ�زو العراق 
عام2003 بسبب التهديدات اإلرهابية إال أنه تم إرجاعها 

إىل بغداد نهاية عام 2009.
ويفض�ل العراقيون الس�ويد لكونها توف�ر فرص العمل 
وتحتض�ن الالجئن اذ اس�تطاعوا االندم�اج يف املجتمع 
السويدي وتعلم العادات والتقاليد وكذلك تعريف املجتمع 

السويدي بالتقاليد العراقية.
ويف وقت سابق رفضت وزارة الهجرة واملهجرين العراقية 
املواطنن العراقين إىل بلدهم بش�كل قرسي من السويد 
ودول االتح�اد االوربي، مؤكدة عىل أنها تش�جع العودة 

الطوعية كحل يريض جميع االطراف. 
كما طالب الرمل�ان العراقي حكومت�ه والجهات املعنية 
بإع�ادة النظر بمذكرة التفاه�م املوقعة بن الحكومتن 
العراقية والس�ويدية عام 2008 بش�أن إع�ادة الالجئن 

العراقين فيها.

وزيرة اخلارجية السويدية يف بغداد لتوقيع مذكرة تفاهم سياسية.. وستوكهومل تشيد بدور العراق يف املنطقة

العراق والسويد: تعاون لـ »مكافحة التطرف« واإلعامر أولوية
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        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئي�س الجمهوري�ة بره�م 
صالح، أمس اإلثنن، يف قر بغداد، 
مع رئيس مجلس الخدمة االتحادي 
محمود التميم�ي وأعضاء املجلس 

آلية التوظيف وسبل االرتقاء بها.
وأّك�د الرئيس صالح خ�الل اللقاء 
املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  بحس�ب 
»رضورة  من�ه  نس�خة  العراق�ي 
ضم�ان العدال�ة وتكاف�ؤ الف�رص 
الوظيفة  والنزاهة ورفع مس�توى 
العامة باالستناد إىل معايري الجدارة 

واملهني�ة واإلنتاجي�ة، والعمل عىل 
تنمي�ة املوارد البرشية واس�تيعاب 
الشباب والخريجن وذوي الخرات 

يف مؤسسات الدولة«. 
وأش�ار البيان اىل ان�ه »جرى خالل 
اللق�اء بحث امله�ام املوكلة ملجلس 
الخدمة، وتأكي�د أهميته يف إصالح 
وتطوير مل�ف التوظيف يف القطاع 
الع�ام بالش�كل الذي يضم�ن أداء 
أفضل، وتخطيط ش�ؤون الوظيفة 
واإلرشاف والرقاب�ة عليها ورس�م 
يف  العام�ة  الخدم�ة  سياس�ات 

الوزارات واملؤسسات الحكومية«.

رئيس اجلمهورية يدعو جملس اخلدمة إىل ضامن 
تكافؤ الفرص والنزاهة يف التوظيف

      بغداد / المستقبل العراقي

أم�س  اإلنتخاب�ات،  مفوضي�ة  أعلن�ت 
اإلثنن، أن ي�وم غد بالعد والفرز اليدوي 
ل�� )389( محط�ة يف ذي ق�ار م�ن بن 
870 محطة أخرى صدر قرار من الهيئة 
القضائي�ة. ونقل�ت الوكالة الرس�مية، 
عن عض�و الفري�ق اإلعالم�ي ملفوضية 
إن  قول�ه  جمي�ل،  عم�اد  االنتخاب�ات 
»مجم�وع الطعون ال�كيل 1436، واحد 

وع�رشون منه�ا ت�م نقضه�ا م�ن قبل 
الهيئة القضائية، و6 منها قبلت بنقض 
موضوعي وس�تغري يف مقاع�د الفائزين 

بالرملان الجديد«.
وأض�اف، أن »15 من الطع�ون املقبولة 
فيه�ا نق�ض إجرائ�ي وس�يحدث فيها 
ع�د وفرز بمحطات تل�ك الطعون ويبلغ 

عددها 870 محطة«.
وتاب�ع، أن »املتبقي م�ن الطعون 1415 
تم�ت املصادق�ة عليها بينه�ا 68 جرى 

فيه�ا عد وف�رز س�ابق، وهن�اك 1347 
أوص�ت املفوضية يف وقت س�ابق بردها 

وصادقت عليها الهيئة القضائية«.
وب�ن جمي�ل، أن »ع�د وف�رز املحطات 
الجديدة يدويا س�يبدأ يوم غد، وس�تبدأ 
املفوضي�ة بمحط�ات ذي ق�ار والبالغة 
نين�وى  م�ن  محط�ات  وهن�اك   ،389
وعدده�ا 217، واملثنى 49، والنجف 31، 

وبغداد 184«.
كم�ا اصدرت املفوضية العليا املس�تقلة 

ح�ول  جدي�داً  توضيح�اً  لالنتخاب�ات 
مستجدات العملية االنتخابية، والطعون 

املرسلة للهيئة القضائية لالنتخابات
وقالت املفوضية يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة منه، ان�ه »ُعرض عىل 
مس�تجدات  آخ�ر  املفوض�ن،  مجل�س 
العملي�ة االنتخابي�ة، بعد أن ت�م النظر 
يف كاف�ة الطع�ون املرس�لة إىل الهيئ�ة 
القضائي�ة لالنتخاب�ات، البال�غ عددها 
»وردت  أن�ه  طعناً«.وأوضح�ت   1436

آخ�ر الق�رارات الص�ادرة ع�ن الهيئ�ة، 
والت�ي تضمنت 1415 ق�راراً برد طعون 
املرش�حن، ونق�ض 21 ق�راراً ملجل�س 
املفوضن، 15 قراراً كان ألسباب إجرائية 
ترتب عىل إثرها إل�زام املفوضية بإعادة 
العد والف�رز اليدوي للمحطات املطعون 
الطع�ون  »بقي�ة  ان  إىل  بها«.وأش�ارت 
وعددها 6 قرارات كان قبول الطعن فيه 
ألس�باب قانونية وفنية ترتب عىل إثرها 

إلغاء نتائج بعض مراكز االقرتاع«.

مفوضية االنتخابات: اليوم نبدأ إعادة الفرز اليدوي لـ389 حمطة اقرتاع
أصدرت توضيحًا جديدًا بشأن الطعون

الوكالة قبضت على مطلوبني متهمني بالقتل والسرقة والتزوير 

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وكيل وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة الفريق عماد 
الدليم�ي الش�كر والتقدير لدوري�ات نجدة بغ�داد، بعد أن 
أطلقوا حمل�ة امنية للقضاء عىل ظاه�رة تعاطي الخمور 

ضمن منطقة شارع أبي نواس.
بدورها، أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الرشطة القبض عىل 
ثالث اش�خاص وبحوزتهم مواد مخدره وشخصن اخرين 
يحملون اس�لحة غري مرخص�ة وضبط 6 س�يارات عليها 

اشارات حجز و 43 متسوال يف العاصمة بغداد.

كم�ا تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب 
الحبيبي�ة ملكافحة اإلج�رام التابع لوكالة الوزارة لش�ؤون 
الرشطة من الق�اء القبض عىل متهم إلرتكابه جريمة قتل 
ضمن قاطع املس�ؤولية حيث تم تدوي�ن أقواله باالعرتاف 
ابتدائيا وقضائيا وقرر قايض التحقيق توقيفه وفق أحكام 

املادة 406 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل. 
ومن جهة اخ�رى القبض عىل عدد م�ن املتهمن لقيامهم 
بتزوير مستمس�كات رسمية وبطاقة ماسرت كارد وقسام 
رشع�ي ومعام�الت تقاعدي�ة وأوامر إداري�ة أخرى ضمن 
مكاتب مكافح�ة اجرام باب الش�يخ والتاجي والصالحية 

واملحمودي�ة حيث تم توقيفهم وفق امل�واد القانونية 298، 
292 ق.ع 

إضاف�ة إىل الق�اء القبض ع�ىل عدد من املتهم�ن لقيامهم 
برسق�ة مبال�غ مالي�ة ومنازل س�كنية ومح�الت تجارية 
ودراجات نارية ودراجات الت�ك تك ضمن مكاتب مكافحة 
اجرام أبي غريب والكرادة وبغداد الجديدة والشعب والحرية 
واملنص�ور وحس�ينية املعام�ل وح�ي العام�ل والكاظمية 
واملدائ�ن والخرضاء والق�دس واالعظمية حي�ث تم اتخاذ 
كافة اإلج�راءات القانونية بحقه�م وتقديمهم إىل القضاء 

لينالوا جزائهم العادل.

اعلنت دائرة ش�ؤون االلغ�ام يف وزارة البيئ�ة، عن بدء خطة 
االحصاء امليداني لتسجيل ضحايا االلغام واملخلفات الحربية 
والعملي�ات العس�كرية واالرهابي�ة ، وجم�ع املعلومات عن 
الضحاي�ا وتقييم االحتياجات الالزمة بغي�ة تقديم الخدمات 

الصحية والعالجية والتأهيلية لهذه الرشيحة من املجتمع.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 

انه »س�يتم تنفيذ االحصاء امليداني لتس�جيل ضحايا االلغام 
واملخلفات الحربية والعمليات العسكرية واالرهابية منذ عام 
2014 ولغاي�ة االن ، وملدة ) 30( يوماً اعتب�اراً من يوم االحد 
الق�ادم 28 ترشين الثاني الحايل ، يف محافظة النجف االرشف 

ولكافة االقضية والنواحي ».
ودعت املواطنن املشمولن والراغبن بالتسجيل ، اىل الحضور 

اىل منت�دى الرعاي�ة العلمي�ة / ح�ي ع�دن / ش�ارع االهرام 
مجاور ملعب شباب االنصار قرب مستشفى امل الحياة / يف 
محافظة النجف االرشف ، مع تقديم املستمس�كات الرسمية 
والتقري�ر الطبي أو قرار لجن�ة طبية يثبت االصابة و االوراق 
التحقيقية وكذلك شهادة الوفاة او حجة الوفاة او صورة قيد 

الوفاة فيما يخص املتوفن ) الشهداء (.

علق�ت وزارة التخطي�ط، ع�ىل نس�ب 
الحكومية  الوزارات واملؤسسات  تنفيذ 
.2021 لع�ام  املالي�ة  املوازن�ة   لبن�ود 

 وقال املتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة 
الهنداوي :«ننتظر مطل�ع العام املقبل 
لتحيص جميع املؤسسات مروفاتها 
 املالي�ة م�ن املوازن�ة املخصص�ة لها«.

وأضاف »سيكون لهذه املسألة اجراءات 
تحددها وزارة املالية اذا ما كان الفائض 
املايل يس�تخدم كمدور للموازنة املقبلة 
 أو طريق�ة التعامل املايل مع الفائض«.

ع�ام  نهاي�ة  كل  »ويف  ان�ه  وأوض�ح 
التخطي�ط  بتزوي�د  ال�وزارات  تب�دأ 
م�ن  واملروف�ات  اإلنج�از  بنس�بة 
وس�يتم  له�م  املخصص�ة  امليزاني�ة 
 اإلع�الن عنه�ا مطل�ع الع�ام املقبل«.

يش�ار اىل ان صندوق النقد الدويل توقع 
ان يحق�ق العراق أعىل نم�و اقتصادي 
ب�ن دول الخلي�ج خ�الل ع�ام 2021 
وأعرب عن تفاؤله بتس�جيل اإلقتصاد 
العراقي مع�دالت نم�و متصاعدة هي 
األعىل مقارنة مع دول املنطقة )الخليج 

مر واالردن(.

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة يوجه شكره لدوريات النجدة: 
يقضون عىل »التعاطي« 

البيئة: بدء خطة االحصاء امليداين لتسجيل ضحايا االلغام واملخلفات احلربية والعمليات االرهابية

التخطيط تعلق عىل نسب 
تنفيذ الوزارات واملؤسسات 

لبنود موازنة 2021

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أمس االثنن، ع�ن مفاتح�ة وزارة املالية إلكمال 
الحذف واالس�تحداث لتحويل منس�وبي ال�وزارة من املالك العس�كري اىل 

املالك املدني.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه »تنفيذاً ملا 
ورد بقانون املوازنة االتحادية املادة ) 12 / ثانياً /ه�(، فاتح الوكيل األقدم 
لوزارة الداخلية حس�ن العوادي، وزارة املالية بموجب كتاب مديرية ادارة 
املوارد البرشية ذي العدد 14 / ع / 134258 يف 22/11/2021، واملتضمن 
مطالبة الوزارة أعاله بإجراء الحذف واالس�تحداث للمش�مولن بالتحويل 
من املالك العسكري إىل املالك املدني من حملة شهادة البكالوريوس صعوداً 

والبالغ عددهم ) 17875( منتسب«.
وأض���افت، »ليتس�نى لوزارتنا اكمال اإلج�راءات الخ�����اصة بأصدار 

االمر اإلداري«.

الداخلية ختاطب املالية بشأن حتويل منسوبيها 
من املالك العسكري اىل املدين

        نينوى / مروان ناظم

نج�م  نين�وى  محاف�ظ  أعل�ن 
الجب�وري، أمس االثنن، أن ملف 
تش�كيل ل�واء من أهايل س�نجار 
ما زال متعثراً، فيما أش�ار اىل أن 
تأمن الحدود مع س�وريا يحتاج 

لوقت طويل.
»تش�كيل  ان  الجب�وري  وق�ال 
ل�واء رشط�ة م�ن اه�ايل قضاء 
س�نجار وخاص�ة م�ن املك�ون 
االيزيدي م�ا زال متعث�راً، وربما 
جانب منه يتعل�ق بوزارة املالية، 
وكذل�ك لعودة الحكوم�ة املحلية 
والقائممقام ومديري النواحي«، 
مؤك�داً، أن »هذا امللف لم يش�هد 

اي تطور حتى اآلن«.
وبشأن الحدود العراقية السورية، 

اشار الجبوري اىل أن »العمل جاٍر 
من قبل رشكة لتامن الحدود اال 
انها طويلة جداً وتحتاج اىل فرتة 
زمنية اطول«، الفت�ًا اىل أن »هذا 
املرشوع غ�ري مرتبط باملحافظة 
وانم�ا ب�وزارة الدف�اع او قي�ادة 

قوات حرس الحدود«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، أمس 
القب�ض ع�ىل مطلوب�ن  االثن�ن، 
باملادة 4 إرهاب يف محافظة دياىل.     
تلق�ت  بي�ان  يف  الخلي�ة  وذك�رت 
»املستقبل العراقي« نسخة منه، أنه 
»بناًء عىل معلومات اس�تخباراتية 
دقيقة من قبل قس�م اس�تخبارات 
فرق�ة ال�رد الرسيع التاب�ع لوكالة 

والتحقيق�ات  االس�تخبارات 
الثالث  الف�وج  االتحادي�ة، تمك�ن 
)العق�رب( باللواء الثان�ي يف فرقة 
ال�رد الرسيع ب�وزارة الداخلية، من 
إلق�اء القبض ع�ىل مطلوبن اثنن 
وفق احكام املادة 4 ارهاب يف قرية 
ذياب�ة التابع�ة لناحية اب�ي صيدا 
بمحافظة دي�اىل«.   وأكدت الخلية 
»تسليمهما إىل جهة الطلب إلكمال 

اإلجراءات القانونية بحقهما«.   

        بغداد / المستقبل العراقي

بح�ث رئيس مجلس القض�اء األعىل الق�ايض فائق زيدان، أم�س اإلثنن، 
اإلش�كاليات القانوني�ة الخاصة بعقارات املس�يحين، م�ع أعضاء حركة 

بابليون. 
وق�ال إعالم مجلس القضاء يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن »رئي�س مجل�س القض�اء األعىل فائ�ق زيدان، اس�تقبل الي�وم املوافق 
22/11/2021، أعض�اء كتلة بابليون كال من األمن العام لحركة بابليون 
ريان الكلداني ووزيرة الهجرة واملهجرين إيفان فائق يعقوب، ودريد جميل 

أيشوع، وبيدء خرض سلمان، وأسوان الكلداني«. 
واض�اف البيان، إنه »تم التباحث مع أعضاء الحركة، بش�أن اإلش�كاليات 
القانوني�����ة الخاص�ة بعقارات املواطن�ن من الديانة املس�يحية والية 

الحفاظ عليها«.

حمافظ نينوى عن تشكيل لواء من أهايل سنجار: 
متوقف عىل )٤( إجراءات

اإلعالم األمني: فوج »العقرب« اعتقل مطلوبني 
باملادة ٤ إرهاب

رئيس جملس القضاء يبحث اإلشكاليات القانونية 
اخلاصة بعقارات املسيحيني 
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    بغداد / عامر عبدالعزيز 

اعلن�ت وزارة التج�ارة تصاع�د وت�رة اعم�ال الصيان�ة 
والتاهيل يف فروع ومواقع الرشكة العامة لتجارة الحبوب 
مس�تفيدة من فرتة توقف جزء من نش�اطاتها املوسمية 

استعدادا للواجبات املقبلة.
وبين�ت ال�وزارة ان هذه االعم�ال توزعت م�ا بني تاهيل 
مواق�ع كان�ت متوقف�ة منذ عق�د او اكثر م�ن الزمن اىل 
جان�ب تاهيل املجارش االهلية اس�تعدادا ملوس�م تصنيع 
الشلب، اكد ذلك مدير عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب 

املهمدس باسم نعيم العكييل. 
وق�ال العكي�يل إن مالكاتن�ا الفني�ة والهندس�ية يف فرع 
النجف بالتعاون مع الرشكة املكلفة بإعادة تاهيل سايلو 
النج�ف االفقي حققت نس�ب انج�از يف العم�ل وادخلت 
التقني�ات الحديث�ة يف التاهيل وتم نصب س�يطرة تحكم 
بالخزي�ن تعتمد عىل انظمة الكرتونية جديدة  تعمل وفق 

نظام الحاسبوب بدال من السيطرة اليدوية القديمة.
واض�اف العكي�يل »س�نحقق يف انجاز املرحل�ة االوىل من 
التاهيل تعزيز مواقع النجف بطاقات خزنية امنة ممكن 

ان تعتمد كطاقات خزن سرتاتيجية للبالد«.

وب�ني أن مالكاتنا تواص�ل تاهيل مجرش�تي الحلة و أبو 
صخر مستفيدين من توقف العمل لتكون جاهزة مع بدء 
موسم تصنيع الرز.وأش�ار العكييل اىل ان املالكات الفنية 
والهندسية يف فرع نينوی وسايلو مخمور، واصلت اعمال 
الصيانة لتاهيل وربط القايش املطاطي ملصعد الحبوب ، 
موضح�اً ان اعمال الصيانة متواصلة يف س�ايلو مخمور 
والذي ترضر نتيجة مواصلة العمل اليومي بدون توقف. 

واض�اف ان عملي�ات الصيان�ة قاٸم�ة يف جميع ظروف 
الجوية وتم تلبية جميع االحتياجات املطلوبة للمواقع.

ويف ام ق�ر، انج�ز كادر الوحدة الفنية م�ن ميكانيكي 

وكهربائي يف الس�ايلو فحص وتشغيل النواقل السلسلية 
1.2.3.4.واختتم مدير عام تج�ارة الحبوب بالتأكيد عىل 
اس�تمرار األعم�ال الهندس�ية املدني�ة واملتمثل�ة باعمال 
صيانة بناي�ة املخزني ومن خالل الجهد الهنديس والفني 
يف س�ايلو الك�وت اعمال صيان�ة بناي�ة االدارة يف املجمع 
املخزن�ي حي�ث تضمن�ت رف�ع أرضي�ة وح�دة املخت�ر 
والتس�ليح بالش�يش والص�ب لرف�ع منس�وب األرضية 
لتعرضها اىل التخسف ليتم بعدها التطبيق بالكايش وعىل 
نفس مستوى أرضيات املمر وغرف بقية الوحدات وتأتي 

هذه األعمال حسب موافقة القسم الهنديس.

مدير عام جتارة احلبوب: ماضون بتأهيل السايلوات ذات القدرة االستيعابية الكبرية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أك�دت األمان�ة العام�ة ملجلس ال�وزراء قرب 
إكمال اإلجراءات الالزمة لتوقيع عقد إنش�اء 
ألف مدرسة نموذجية يف العراق عر رشكتني 
ضمن االتفاقية اإلطارية العراقية – الصينية، 
وفيما أشارت إىل أنها ستحل 4 مشاكل تتعلق 
بالعملي�ة الرتبوية، علقت عىل أس�باب تلكؤ 

مرشوع رقم 1 الذي تنفذه وزارة الرتبية.
وق�ال املتحدث باس�م األمان�ة العامة ملجلس 
ال�وزراء حي�در مجي�د إن »م�رشوع رق�م 1 
ل�وزارة الرتبي�ة م�ن املش�اريع املتلكئ�ة منذ 
سنوات وعليه 11 مشكلة قانونية وكان هناك 
توجيه من رئيس الوزراء بعد تش�كيل اإلدارة 
التنفيذي�ة يف االمان�ة العام�ة لبن�اء املدارس 

الخاص�ة باملدارس الصينية نص عىل حس�م 
وضع هذا امللف قانونياً وتذليل الصعوبات«.

وأض�اف، أن »األمان�ة العام�ة حل�ت 10 من 
هذه املش�اكل وتم تس�لم 77 مدرسة وهناك 
33 آخ�رى قي�د اإلنجاز ومن املؤمل تس�لمها 

خالل شهرين«.
وتاب�ع أن�ه »فيما يخ�ص امل�رشوع الوطني 
لبن�اء امل�دارس الخاص باالتفاقي�ة االطارية 
العراقية – الصيني�ة، فقد تم يف املرحلة األوىل 
التنس�يق مع املحافظ�ات لتهيئة أراض لبناء 
ألف مدرس�ة كمرحلة اوىل هذا العام من أصل 
7000 مدرسة، وضمنت تخصيصات بناء تلك 

املدارس يف موازنة العام الحايل 2021«.
وب�ني أن »ه�ذا امل�رشوع س�ينهي مش�كلة 
امل�دارس املزدوج�ة وال�دوام الثالث�ي وايضا 

املدارس الطينية واآليلة للس�قوط وس�توزع 
املحافظ�ات  يف  الس�كانية  النس�ب  حس�ب 

والحاجة واألولوية«.
وأوضح أن »قطع االرايض األلف تم تس�لمها، 
واآلن نح�ن فق�ط بانتظار توقي�ع العقد مع 
رشكتني صينيتني وتتم تهيئة األمور القانونية 

لتوقيعه باأليام املقبلة«.
ولف�ت إىل أن »هناك رشوطا ت�م تضمينها يف 
العقد، واملدارس األلف ستطلق بألف مرشوع 
يف آن واح�د ويف كل واح�دة منه�ا س�يتواجد 
مهن�دس عراق�ي مقي�م ليت�م االرشاف عىل 

العمل«.
وأك�د أن »العمل بموجب العقد س�يكون عىل 
أس�اس انش�اء م�دارس نموذجي�ة بناء عىل 

تصاميم حديثة تنفذ ألول مرة بالعراق«.

أمانة جملس الوزراء تؤكد قرب توقيع عقد إنشاء 
1000 مدرسة بموجب االتفاقية مع الصني

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذر وزير العم�ل والش�ؤون االجتماعية 
ع�ادل الركابي من تحول ظاهرة التس�ول 
اىل مص�در ي�در أم�واالً طائل�ة للمافي�ات 
التي تديره�ا« داعيا اىل »تفعي�ل القوانني 
الخاصة بمعالجة ه�ذه الظاهرة، وايجاد 

جهة قطاعية تضطلع بمهماتها«.
وق�ال الركاب�ي يف تري�ح صحف�ي، إن 
»ظاهرة التسول بحاجة اىل وضع سياسة 
تش�رتك فيه�ا جمي�ع الجه�ات األمني�ة 
االع�الم،  وش�بكة  واالوق�اف  والخدمي�ة 
للخ�روج بق�رارات ومعالج�ات حقيقي�ة 

ملواجهة خطر انتشارها يف البالد«.
وبني ان »اجتماعاً عق�د مؤخرا، للحد من 
هذه الظاهرة وانعكاساتها عىل املجتمع، 
ال�وزراء  ملجل�س  العام�ة  االمان�ة  ض�م 
ومستش�ارية االم�ن القوم�ي والداخلي�ة 
وهيئ�ة رعاي�ة الطفولة ودائ�رة الحماية 

االجتماعية والعمل والتدريب املهني«.
وب�ني ان »التس�ول تح�ول اىل م�ا يش�به 
}املافي�ات{ بعد انتش�اره بش�كل واس�ع 
يف الب�الد، واصبح�ت ه�ذه الظاه�رة تدر 
ام�واالً كبرة ع�ىل جهات منتفع�ة منها« 
مش�دداً عىل »اهمي�ة ان يكون هناك جهد 
مشرتك يس�هم فيه الجميع للسيطرة عىل 

انتشارها بهدف القضاء عليها«.
وعد الركابي التس�ول »مش�كلة حقيقية 
تيسء لس�معة البالد امام املجتمع الدويل، 
وهن�اك حاج�ة ملح�ة الن تك�ون هن�اك 
جهة قطاعية تأخذ ع�ىل عاتقها التصدي 
له�ذه الظاه�رة بدعم ومس�اندة الجهات 

االخرى«.
ونوه »برضورة معالج�ة ترسب األجانب 
اىل الب�الد بط�رق غ�ر رشعي�ة، ومتابعة 
وضعه�م القانوني، لك�ون وجودهم بات 
يؤثر بش�كل كبر يف ف�رص العمل ويعمق 

من مشكلة البطالة، وبالتايل التسول«.

وزير العمل حيذر من حتول التسول
اىل »ظاهرة« تدر أمواالً طائلة للامفيات

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د األمني العام ملجلس ال�وزراء حميد نعيم الغزي، 
أمس االثن�ني، أن ذي قار مقبلة عىل نهضة عمرانية 

واقتصادية.
وقال الغزي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
من�ه إن »محافظ�ة ذي ق�ار ُمقبل�ة ع�ىل إح�داث 
نهضة عمرانية واقتصادي�ة نوعية يف الخدمات عر 
صن�دوق إعم�ار املحافظ�ة، يف ضوء دع�م واهتمام 
رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي؛ من أجل 

النهوض بواقعها الخدمي«.
وأضاف، خالل استقباله رئيس وأعضاء اتحاد مقاويل 
املحافظ�ة، أن »مرحل�ة اإلع�داد ملرشوعات صندوق 
إعم�ار املحافظة، تّمت بتنس�يق مب�ارش مع اإلدارة 
املحلية ووحداتها اإلدارية يف األقضية والنواحي؛ من 
أج�ل عدم حدوث تقاطعات إدارية وفنية، إضافة إىل 
الوق�وف عىل أهم الخدمات التي تفتقر إليها مناطق 
املحافظة«، مش�را إىل أن »مرحلة اختيار الرشكات 
املنفذة، ش�هدت متابعات دقيقة ع�ىل وفق األعمال 
التي قدمتها الرشكات، التي لم تس�جل عليها حاالت 

تلكؤ أو تباطؤ يف مراحل العمل«.
وش�دد عىل »رضورة األخذ بع�ني االهتمام، رضورة 
االلت�زام باملواصف�ات الفني�ة والتوقيت�ات الزمنية 
املرمة ضمن بنود العقد، وأن األمانة العامة ملجلس 
الوزراء، تتابع بشكل دوري، نسب اإلنجاز املتحققة 
ع�ىل أرض الواقع«، مبين�ا أن »عجل�ة اإلعمار التي 
انطلقت ع�ر 170 مرشوعاً، لن تتوقف وستس�تمر 
للس�نوات األخرى، وأن ما تس�ر عليه األمور اآلن يف 
املحافظة هو حقيقة ولي�س حلما، وأن املرشوعات 
أس�همت يف توف�ر ف�رص العم�ل وتحريك الس�وق 
املحلي�ة داخ�ل املحافظة، مش�دداً ع�ىل رضورة أن 
يتحم�ل الجميع املس�ؤولية اتج�اه املحافظة، التي 

عانت نقص الخدمات األساسية منذ سنوات«.
م�ن جانبه أش�اد رئي�س اتح�اد مق�اويل محافظة 
ذي ق�ار، عيل الجاب�ري، بجهد األم�ني العام ملجلس 
ال�وزراء، ودعم�ه املتواصل؛ لغرض تذلي�ل العقبات 
أم�ام الرشكات املنف�ذة، املتمثلة بالتنس�يق املبارش 
وتج�اوز البروقراطية م�ع الجهات الرس�مية ذات 
العالقة، بهدف توفر الخدمات األساس�ية ملحافظة 

ذي قار«.

الغزي: ذي قار مقبلة
عىل هنضة عمرانية 

واقتصادية

    بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه وزير الرتبية عيل حميد الدليمي، أمس االثنني، باالبتعاد عن 
العنف والعقاب البدني تجاه التالميذ.

وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه 
»يف ضوء توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واهتمامه 
بالقطاع الرتب�وي، عقد وزير الرتبية عيل حميد الدليمي اجتماعا 
موس�عا ضم املديرين العامني للرتبي�ة يف محافظة بغداد لجانبي 
الكرخ والرصاف�ة ومديري اإلرشاف الرتبوي واالختصايص فضالً 
عن عدد من إدارات املدارس التابعة لهم، ملناقش�ة التحديات التي 
تواجهه�م، ألنهم قادة امليدان الرتب�وي الذي يقع عىل عاتقه بناء 

جيل متسلح بثقافة العلم واملعرفة«.
وأك�د الدليمي بحس�ب البيان، أن »اإلدارة املدرس�ية تعد من أهم 
الكيانات التي تعمل عىل تحقيق اهداف الرتبية والتعليم، تخطيطا 
وتنفيذا خالفا لذلك تصبح العملية الرتبوية بعيدة عن أهدافها، إذ 
يقوم مدير املدرس�ة والعاملون باإلدارة عىل دراسة واقع املدرسة 
واتخ�اذ الق�رارات املهم�ة وتنفيذه�ا بما يكف�ل تطوي�ر البيئة 
املدرسية بمواردها كافة«، موجها باالبتعاد عن العنف واستخدام 
العق�اب البدني تجاه التالميذ واعتماد األس�لوب الرتبوي وإيجاد 
أنس�ب الطرائق ملكافحة هذه الظاهرة التي باتت تشكل خطورة 

عىل سلوكيات ومستقبل أبنائنا االعزاء«.
وأضاف: »نحن جادون يف انتقاء أفضل األطر للعمل يف هذا امليدان 
امله�م الذي ُيعد عام�ال محوريا وحيويا لكفاي�ة التدريس واألداء 
الع�ام للمدرس�ة لنتج�اوز كل االزم�ات الت�ي تعص�ف بالعملية 
التعليمي�ة«، معرب�ا ع�ن امتنانه الع�ايل للقائمني ع�ىل اإلدارات 
املدرس�ية لتحقيق األهداف التي تتجه نحو تربي�ة الطالب تربية 
متكامل�ة إلعداده ليس�اعد يف بناء مجتمعه وتقدم�ه، ويكون ذا 

قدرات تواجه عره وتحدياته«.

وزير الرتبية يوجه باالبتعاد عن العنف 
والعقاب البدين جتاه التالميذ

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت الحكومة املحلية يف محافظة النجف األرشف، أمس االثنني، 
اتخاذ »قرارات مهمة« ملعالجة ومكافحة املخدرات.

وذكر بيان ملكتب املحافظ تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ان 
»القرارات جاءت خالل اجتم�اع أمني للقادة االمنيني باملحافظة 
وبحض�ور مدي�ر صحة النج�ف االرشف وقائد فرق�ة االمام عيل 

القتالية«.
وأشار اىل »تشكيل لجنة عليا ملتابعة هذا امللف وتقديم املعالجات 

والقرارت الالزمة«.
ولف�ت اىل »إع�داد دراس�ة عن واق�ع املتعاطني وإنش�اء مصحة 
خاص�ة للمدمنني وع�ادة تأهيلهم م�ع توفر الك�وادر الصحية 

والنفسية الخاصة بذلك«.

    بغداد / المستقبل العراقي

ج�ددت وزارة الصحة، أم�س االثنني، تحذيرها م�ن دخول البالد 
يف موج�ة وبائية رابعة، فيما أكدت س�عيها لوصول اللقاحات اىل 
مختلف الفئات العمرية.وقال املتحدث باس�م الوزارة سيف البدر 
أنه »رغم انحسار املوجة الوبائية الثالثة إاّل أن خطر دخول البالد 
يف موج�ة جديدة م�ازال قائماً«، الفت�اً إىل أن »ال�وزارة تعزز من 
قدراتها التش�خيصية والعالجية«.وأضاف، أن »الوزارة مستمرة 
يف زي�ادة األرسة واملؤسس�ات املخصص�ة لعالج م�رىض كورونا 
والتهي�ؤ لدخولن�ا يف موجة جدي�دة«، مؤك�داً، أن »وزارة الصحة 
تس�تمر يف توفر اللقاحات وتجهيزه�ا يف جميع دوائر الصحة يف 
بغداد واملحافظات وإقليم كردس�تان بش�كل مبارش«.وتابع، أن 
»ال�وزارة حققت األهداف املرحلية وبنس�ب جيدة جداً، إالاَّ أن بعد 
القرارات األخرة وش�مول فئات إعمار جديدة من فئة 12 إىل 18 
عام�اً، نتأمل يف الوصول إىل مختلف الفئات العمرية، حتى نحقق 
الوقاي�ة املجتمعي�ة املطلوبة«، مبين�اً، أن »خط�ر كورونا مازال 
قائم�اً ويمكننا أن نمنع هذا الخطر من خالل االلتزام باإلجراءات 
الوقائي�ة وتلق�ي اللقاحات«.وأكدت وزارة الصح�ة والبيئة، أول 
أمس الس�بت، عدم دخول العراق املوج�ة الرابعة ملتحور فروس 
كورون�ا، مبينة أن هنالك عاملني يس�اعدان عىل الدخول للموجة 
الرابع�ة وهما ع�دم االلتزام باإلج�راءات الوقائي�ة واالمتناع عن 
أخذ اللقاح، فيما ج�ددت دعوتها للمواطنني ألخذ اللقاح لتفادي 

خطورة املوجة الرابعة.

حمافظ النجف يعلن اختاذ »قرارات مهمة« 
ملكافحة املخدرات

الصحة عن »كورونا«: خطرها قائم 
وهندف لتحقيق الوقاية املجتمعية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أص�درت س�لطة الطران املدن�ي، أمس اإلثنني، توضيحاً بش�أن اعتم�اد بطاقة التلقيح 
الدولية يف املطارات العراقية ألغراض الس�فر.  وقالت الس�لطة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، إنه »تود إدارة س�لطة الطران املدن�ي العراقي أن توضح لجميع 
املس�افرين العراقي�ني ورشكات الط�ران العاملة يف الب�الد، بأنه ابتداء م�ن يوم االثنني 
املواف�ق 22/11/2021، العمل باعتماد ش�هادة التلقيح الدولية مع فحص )PCR( قبل 
)72( س�اعة من موعد الرحلة، بعد عدة تأكيدات وإيضاحات أصدرتها س�لطة الطران 

املدني يف وقت سابق«.  
وأضافت، »ياتي ذلك تماش�ياً مع مبداً االعرتاف الدويل املتبادل لش�هادة التطعيم الدولية 
للقاحات كوفيد  -19«، مبينة أنه »كذلك سيتم اعتماد شهادة التطعيم الدولية الصادرة 
م�ن بقية الدول األخرى عند الس�فر من املطارات العراقية«.  وأعلن�ت وزارة الصحة، يف 
وقت س�ابق، إرس�ال فرق تفتييش إىل مطار بغ�داد الدويل، ملتابعة تطبيق نظام ش�هادة 

التلقيح الدولية.  
وقالت الوزارة يف بيان تلقى »ناس« نس�خة من�ه، )22 ترشين الثاني 2021(، إن »دائرة 
العيادات الطبية الش�عبية، أرسلت فريقاً تفتيش�ياً إىل مطار بغداد الدويل ملتابعة تطبيق 
ابراز ش�هادة التلقيح الدولية للمس�افرين بدءاً من اليوم«.    وأضافت، أن »اإلجراء جاء 
ملتابعة تطبيق قرار س�لطة الطران املدني الذي يلزم جميع املس�افرين العراقيني بجلب 
ش�هادة التلقيح الدولي�ة التي تثبت تلقيه اللقاح وعىل ش�كل جرعت�ني، واليمكن عبور 

املسافرين الذين ال يحملون شهادة التلقيح وبدءاً من اليوم املصادف 2021/11/22«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تج�اوز مجموع املخالفات املرورية يف قاطع 
الك�رخ ببغداد، 400 مخالف�ة مختلفة، يوم 
األحد.  ووفقا لبيانات، فقد تصدرت القائمة 
يف التوقيت الصباحي مخالفات الستائر ب�69 
مخالفة ث�م العمل بصفة تاكيس بس�يارات 
خصوصي�ة ب��47 مخالف�ة، والتضليل 42 
مخالف�ة، وتبعه�ا مخالفات إجازة الس�وق 
ب�36 مخالفة، فيما كانت مخالفات الس�ر 

عك�س االتج�اه 31 مخالفة، وتس�جيل 11 
مخالف�ة لع�دم تثبي�ت اللوح�ات، واخ�راً 
تس�جيل 9 مخالف�ات للدراج�ات الناري�ة.  
وتفاوتت النس�ب يف التوقيت املسائي، حيث 
تص�درت مخالف�ة العم�ل بصف�ة تاك�يس 
بسيارات خصوصية ب�61 مخالفة، ثم السر 
عكس االتجاه ب�48 مخالفة، وتس�جيل 32 
مخالفة تضلي�ل زجاج، و29 مخالفة إجازة 
س�وق، و32 مخالفة ستائر، و10 مخالفات 

لعدم تثبيت اللوحات.

سلطة الطريان تطلق نداء إىل الرشكات 
واملسافرين بشأن بطاقة التلقيح الدولية

بيانات تكشف أرقامًا »ضخمة« للمخالفات 
املرورية بقاطع الكرخ

البنك املركزي يسجل ارتفاعًا 
بمبيعات العملة الصعبة

رئيس املنافذ يبحث نقل ساحات 
التبادل التجاري مع إيران وتشغيل 

األيدي العاملة

    بغداد / المستقبل العراقي

ارتفع�ت مبيعات البنك املركزي من الدوالر، أمس االثنني، لتس�جل أكثر من 
197 مليون دوالر.

وشهد مزاد البنك املركزي لبيع ورشاء العمالت االجنبية، ارتفاعا يف مبيعاته 
بنس�بة 2.6% لتصل إىل 197 مليون�اً، و 357 الفا و 573 دوالرا غطاها البنك 

بسعر رصف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دوالر.
وذهب�ت اغل�ب مبيعات البنك لتعزي�ز األرصدة بالخارج عىل ش�كل حواالت 
واعتم�ادات حيث بلغ�ت 156 مليون�ا و357 ألف�اً و573 دوالرا، فيما ذهب 

املبلغ املتبقي البالغ 41 مليون دوالر بشكل نقدي.
هذا وق�ام 24 مرفاً بتلبية طلبات تعزيز االرصدة يف الخارج،و17 مرفا 

لتلبية الطلبات النقدية، إضافة اىل 195 رشكة وساطة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

بحث رئيس هي�أة املنافذ الحدودية 
الل�واء عم�ر الوائيل، أم�س االثنني، 
نقل س�احات التب�ادل التجاري مع 

إيران وتشغيل األيدي العاملة.
وقال�ت الهي�أة يف بي�ان له�ا تلقت 

نس�خة  العراقي  املس�تقبل 
منه إن »لجنة األمر الديواني 
عق�دت   2019 لس�نة   194
هي�أة  مق�ر  يف  اجتماع�اً 
املناف�ذ الحدودي�ة برئاس�ة 
اللواء عمر الوائيل وبحضور 
ملناقش�ة  األعض�اء  جمي�ع 
االجتم�اع  أعم�ال  ج�دول 
املزم�ع عقده يف بغ�داد مع 
بتاري�خ  اإليران�ي  الجان�ب 
2021/12/4«.وأضاف، أنه 

»تم تبادل املعلوم�ات واالتفاق عىل 
املواضي�ع التي تنه�ض بواقع عمل 
املنافذ مع الجمهورية اإلس�المية يف 
إيران،  وأهمها نقل ساحات التبادل 
التجاري للجان�ب العراقي يف منافذ 
)الش�المجة والش�يب وزرباطي�ة( 
ودراسة واقع حال املنافذ من جميع 

الجوانب التجارية واألمنية«.

كلف املعاون اإلداري باملتابعة مع مديرية املرور وقيادة شرطة

حمافظ البرصة يوجه بحجز الدراجات النارية 
والسيارات ذات العادم املحور

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

كلّ�ف محاف�ظ الب�رة املهن�دس اس�عد 
العيدان�ي، أم�س االثنني، املع�اون اإلداري 
معني الحس�ن باملتابعة مع مديرية املرور 
وقي�ادة رشط�ة البرة باتخ�اذ اجراءات 
)الجارج�ر(  العج�الت  اصح�اب  بح�ق 
والدراج�ات النارية التي يق�وم اصحابها 
بتحوي�ر الع�ادم وإظه�ار اص�وات عالية 

ومزعجة للمواطن.
رس�مية  وثيق�ة  يف  املحافظ�ة  وذك�رت 
ارس�لتها إىل مديرية م�رور البرة، »بناء 

عىل مقتضيات املصلحة العامة و انطالقا من مبدأ 
أعمال السيادة الذي يخول رئيس السلطة اإلدارية 

العلي�ا املحافظ�ة عىل األم�ن و الهدوء والس�كينة 
والصح�ة العام�ة يف املحافظة، وجه�ه املحافظ : 
قيامك�م باتخاذ إجراءات بح�ق أصحاب العجالت 

) جارج�ر ( وغرها والدراج�ات النارية و 
التي يقوم أصحابها بتحوير العادم لغرض 
إظه�ار أصوات عالية مزعجة تخالف مبدأ 
الهدوء و الس�كينة و قيامكم بحجز هذه 
العج�الت و الدراجات الناري�ة لحني زوال 
املخالف�ة و تكليف مفارزك�م بمالحقتها، 
التخاذ م�ا يل�زم و أعالمنا«.كلّف محافظ 
الب�رة املهندس اس�عد العيدان�ي يكلف 
املع�اون اإلداري االس�تاذ مع�ني الحس�ن 
باملتابعة مع مديرية املرور وقيادة رشطة 
الب�رة باتخاذ اج�راءات بح�ق اصحاب 
العج�الت )الجارجر( والدراج�ات النارية 
الت�ي يق�وم اصحابه�ا بتحوي�ر الع�ادم وإظهار 

اصوات عالية ومزعجة للمواطن.

وزير النقل يلتقي مدير مبيعات رشكة 
بوينك لبحث جدول استالم الطائرات

    بغداد / المستقبل العراقي

ناق�ش وزي�ر النق�ل نارص حس�ني بندر 
الش�بيل مع مدير مبيع�ات رشكة بوينك 
ه�رب وول�ف ج�دول اس�تالم الطائرات 
الحديثة املتعاقد عليها وجهاز السليميرت 

) املشبه باالرض( .
وق�ال الوزير يف بيان لوزارة النقل أنه »تم 
التعاقد مع رشك�ة بوينك لرشاء طائرات 
حديثة وت�م وضع جدول زمني الس�تالم 
الطائ�رات بالتعاقب وخالل فرتات زمنية 
متتالي�ة لتطوي�ر واقع النق�ل الجوي يف 
البالد والنهوض بمستوى وتقنيات الناقل 

الوطني«.
وكان�ت وزارة النقل تعاق�دت مع رشكة 
الطائ�رات بوين�ك منذ ع�ام 2008 حيث 

تم تجهي�ز العراق ب 14 طائرة وبانتظار 
وص�ول 16 طائ�رة بع�د تحديثه�ا م�ن 

ط�راز بوين�ك 373 اىل ط�راز بوينك 373 
ماكس«.
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 شركة غازبروم نفت بدرة بي. في.

 
GAZPROM NEFT BADRA B.V. 

 TENDER ANNOUNCEMENT عالن المناقصةإ
الشركات ("مقدمي العطاءات") المشغل") “، مشغل عقد التطوير واإلنتاج لحقل بدرة لمنطقة بدرة التعاقدية (المشار إليها بـفي.غازبروم نفت بدرة بي شركة تدعو 

 :للمشاركة في المناقصة التالية
Gazprom Neft Badra B.V., the Operator under the Development and Production Service Contract for the Badra 

Contract Area (the “Operator”), hereby invites the companies (the “Bidders”) to participate in the following Tender: 

6214المناقصة رقم   TENDER No.  1462 
لشركةالسفر الخاصة باو حجزال تقديم خدمات اسم المناقصة:  

مناقصة عامة من خالل التأهيل الفنينوع المناقصة:   
TENDER NAME: Corporate booking and travel services 

TENDER TYPE: Public Tender through Technical Qualification 
  

لشركة المقدمة العطاء موقعة من قبل ممثل مخول لها) على ورقة رسمية لويمكن لمقدمي العطاءات أن يحصلوا على وثائق هذه المناقصة بعد تقديم طلب خطي (
اإللكتروني حيث ستُرسل الوثائق للمناقصة، وأيضا على االسم الكامل يحتوي على االسم الكامل لمقدم العرض ورقم الهاتف والفاكس والعنوان البريدي والبريد 
 ووظيفة الشخص المخول لالتصال. ويرسل هذا الطلب الخطي للعنوان التالي التابع للمشغل:

Please be informed that the Bidders may receive the Tender Documentation under this Tender upon submission 
of a written request (made on the Bidder’s letterhead and signed by the authorized representative) indicating the 
full name of the Bidder, phone, fax, post address, e-mail address for sending the Tender Documentation and full 
name and position of the contact person to the following Operator’s e-mail address: 

Tenders-Services@gazpromneft-badra.com Tenders-Services@gazpromneft-badra.com 
  

مسؤولية عن الفقدان  بعد استالم الطلب الخطي من مقدم العطاء سيرسل المشغل وثائق المناقصة إلى مقدم العطاء عن طريق البريد اإللكتروني دون أن يتحمل أية
 أو التأخر.

Upon receipt of a written request from the Bidder, the Operator will send the Tender Documentation to such Bidder 
by e-mail without any responsibility for loss or late delivery. 

  
  :Please note that in order to be considered for further evaluation under this Tender, the Bidders as a minimum shall التقييم ضمن هذه المناقصة يجب على مقدم العطاء أن يستجيب للشروط التالية التي تعتبر الحد األدنى المطلوب: يرجى المالحظة أنه من أجل المشاركة في عمليات

  
درة عن هيئة مختصة لنفس الغرض اص ما يعادلها(لمقدمي العطاءات العراقيين المحليين) أو سارية المفعول  وزارة التخطيط /هوية غرفة التجارة من تقديم نسخة  -

 (لمقدمي العطاءات األجانب غير العراقيين)؛
- submit a copy of valid Ministry of Planning ID / Chamber of Commerce ID (for Iraqi local Bidders) or equivalent 

issued by a competent authority to the same effect (for foreign, non-Iraqi Bidders); 
شركة األساسي، شهادة التأسيس الشركة، نظام لمقدم العطاء في بلد المنشأ (بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، شهادة  المفعول ساريةمستندات التسجيل  -

 مقدم العطاء الرسمي في العراق؛ل)، اضافة إلى مستندات التسجيل في جمهورية العراق في حال وجود فرع , وما الى ذلكة الضريبيةالتسجيل الضريبي، الهوي
- Bidder’s valid registration documents in country of origin (including, but not limited to, Certificate of 

Incorporation, Article of Association, Tax Registration and Tax ID etc.) and in the Republic of Iraq, if there is a 
registered Bidder’s branch in the Republic of Iraq; 

 ات العراقيين) يؤيدصادر عن الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية العراقية (لمقدمي العطاءتقديم نسخة من خطاب ساري المفعول (خطاب عدم الممانعة)  -
 حق الشركة المقدمة للعطاء في المشاركة في المناقصات؛بوضوح 

- submit a copy of valid letter from the General Commission for Taxes of the Ministry of Finance of the Republic 
of Iraq (for Iraqi local Bidders) clearly stating that Bidder’s company has the right to participate in tenders (No-
objection/Non-prevention letter); 

 ;provide other Bidder’s documents in accordance with ITB - تقديم وثائق أخرى قد تكون مطلوبة وفق الدعوة إلى المناقصة؛ -
، وخدمات دعم مركز االتصال ومنسق السفر على مدار الساعة طوال أيام األسبوع بما في ذلك  الخاصة بأعمال الشركةسفر الكون قادًرا على تقديم خدمات يأن  -

 والعطل األخرى.اية األسبوع هن عطالت
- be able to provide business travel services, Call-center & travel coordinator supporting services on 24/7 basis 

including weekends and holidays; 
 ;be able to perform the full scope of work - القدرة على تنفيذ نطاق األعمال الكلي؛ -
 دوالر أمريكي؛ 50,000.00بمقدار (التأمين األولي) تقديم ضمان مصرفي -

) من خالل النموذج اإللكتروني الموحد على أن يحتوي على الرمز الشريطي ر الضمان المصرفي (سند العطاءالعطاءات العراقيين المحليين: يجب إصدالمقدمي 
 للتحقق منه؛.

- provide the bank guarantee (bid bond) in the amount of USD 50,000.00.  
For Iraqi local Bidders: the bank guarantee (bid bond) shall be issued via the Unified Electronic Form and shall 
contain a barcode for verification purpose. 

 ;be financially stable and capable to finance the performance of the works/services under this Tender - المناقصة؛ هذه ضمن الخدمات / األعمال أداء تمويل على قادرا يكون وأن مستقرا المالي وضعه يكون أن -
 ;to comply with the Operator’s security requirements - بمتطلبات المشغل في مجال األمن. مااللتزا -

 .accept key terms and conditions of the draft contract provided by the Operator under this Tender - المناقصة.عقد التي سيقدمها المشغل ألغراض هذه قبول الشروط واألحكام األساسية الواردة في مسودة ال
  

ولي ضمن العقد الموقع مع سيقوم المشغل باستقطاع مبلغا محددا في وثائق المناقصة مقابل إعالنها، أو إعالن التمديد اإلضافي، إذا انطبق األمر، من الفاتورة األ
 الفائز.مقدم العطاء 

The Operator will deduct an amount specified in the Tender Documentation for tender announcement and further 
extension announcement, if applicable, from the first invoice under the contract signed with the successful Bidder. 

  
 21 بتاريخ )بالتوقيت العالمي / غرينتش  (3:00+اصباح 11:00يكون الموعد النهائي لتقديم العطاءات حسب هذه المناقصة (تاريخ ووقت استحقاق العطاء) هو 

 .2021 كانون األول
The deadline for submission of bids under this Tender (Bid Due Date & Time) is 11:00 AM (UTC/GMT+3:00) 
December 21, 2021. 

  
 In case of the deadline extension under this Tender, the extended Bid Due Date & Time will be published by the في حال تمديد الموعد النهائي بموجب هذا المناقصة، سيقوم المشغل بنشر المعلومات عن يوم وساعة االستحقاق الجديدين.

Operator accordingly.  
  

 .Strategy: two (2) separate stamped envelopes for Technical bid and Commercial bid للعرض الفني وللعرض التجاري. مختومان االستراتيجية: يُقدم ظرفان منفصالن
  

) يتم تقييم العروض التجارية فقط للمقدمين الناجحين في التقييم الفني، حسب إجراءات المناقصة المعتمدة من قبل 2) يتم فتح وتقييم العروض الفنية أوال. (1التقييم: (
 اركين الذين فشلوا في التقييم الفني دون فتحها عند الطلب من قبلهم.) يتم إرجاع األظرف المحتوية على العروض التجارية للمش3المشغل. (

 

Evaluation: (1) Technical bids shall be opened and evaluated first. (2) Commercial Evaluation shall be conducted 
only for technically qualified bidders in accordance with the Operator’s Tender Procedures. (3) Envelopes with 
commercial offers of the disqualified bidders should be returned unopened upon request. 

  
 .Detailed terms and conditions of the Tender will be provided in the Tender Documentation ستُوضح تفاصيل شروط وأحكام المناقصة في وثائق المناقصة.

  
تجاه أي مقدم عطاء يملك المشغل الحق في قبول أو رفض أي عطاء بموجب المناقصة، أو إلغاء المناقصة في أي وقت قبل إحالة العقد دون أن يتحمل أية مسؤولية 

 أو دون أن يبرر أسباب اتخاذه الخطوات من هذا القبيل.
The Operator reserves the right to reject any bid submitted by the Bidder under this Tender, or terminate this 
Tender, at any time prior to award of the contract, without incurring any liability towards any Bidder submitted the 
bid or justifying the grounds for such actions. 

  
قسم العقود والمشترياتفي./  م نفت بدرة بي غازبروشركة   Gazprom Neft Badra B.V. Contracts and Procurement Department 

 

 

  

إىل الرشيك حميد هادي صالح
اقتىض حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار اجازه بناء 
للعق�ار املرقم 84072/3 حي الن�داء خالل عرشه ايام وبخالفه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

بيداء رياض كاظم
��������������������������������������������������

فقدان 
فقد س�ند العقار املرقم 2488/3 حي العروبه باس�م رزاق عيل 
حسون و رزيقه كاظم حمد و كرار رزاق عيل حسون و فاطمه 
وحيدر والتفات وس�ندس وزينب اوالد خليل رزاق من يعثر عليه 

تسليمه إىل جهة اإلصدار
��������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ه املرقمه 0029548 والص�ادره من مديريه 
االقامه يف النجف باس�م عيىس س�عيد العيىس سوري الجنسيه 
والصادره بتاريخ 4/2/2019 من يعثر عليها تسليمها إىل جهة 

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية

محكمة جنح السماوة
العدد 2419/ ج/ 2021 
التاريخ 18/ 11/ 2021 

إىل املتهم الهارب عيل مانع مكطوف
يسكن السوير /  وحاليا مجهول اإلقامة 

احالكم السيد قايض مكتب التحقيق القضائي االول يف السماوة 
عىل هذه املحكمة بموجب قرار اإلحالة املرقم 942 يف 24/ 10/ 
2021 وف�ق أح�كام املادة 456 م�ن قانون العقوب�ات وبالنظر 
ملجهولي�ة محل إقامتكم وحس�ب اش�عار مخت�ار املحلة املرفق 
بالدع�وى تق�رر تبليغكم ن�رشا بصحيفتن محليت�ن بالدعوى 
املقامة من قبل املش�تكي عيل جليل جباروتعين يوم 23/ 12/ 
2021 موع�دا للمحاكم�ة ويف حال�ة ع�دم حضوركم س�تجري 

بحقكم املحاكمة غيابيا وفقا لألصول 
القايض 

عمار احمد الكاتب
��������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 979/ب2021/4
التاريخ : 2021/11/22

اعالن
اىل االش�خاص الثالثة )صباح ناجي محمد حس�ن ورائد صباح 

ناجي(
اقام املدعي ) السيد مدير بلدية النجف االرشف اضافة لوظيفته 
( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي يطلب فيه�ا الحكم 
)بابطال كافة القيود ال�واردة عىل العقار املرقم 3/83383 حي 
النداء  واعادة تس�جيله باس�م دائ�رة املدعي اع�اله وقد قررت 
املحكمة ادخالكم اش�خاصا ثالثة اكماال للخصومة  و ملجهولية 
مح�ل اقامتكما حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي يف محكمة بداءة 
البي�اع  عليه ق�ررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا  بصحيفتن 
محليت�ن يوميتن للحض�ور يف موعد املرافعة املص�ادف يف يوم  
2021/12/12 وعن�د عدم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك 

قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة من وزارة الكهرباء / مش�اريع 
نق�ل الطاق�ة الكهربائي�ة املنطق�ة الوس�طى باس�م / رنا 
طال�ب كاظ�م – ع�ىل من يعث�ر عليه�ا االتصال ع�ىل الرقم 

07700266917 او تسليمها اىل جهة اصدارها .
��������������������������������������������������

فقدان 
فقد الوص�ل الصادر من بلدية النعمانية املرقم 1754754 يف 
19 / 8 / 2019 بمبلغ 769000 س�بعمائة وتس�عة وستون 
الف دينار باسم / عيل احمد خضري / حانوت رقم 380 فعىل 

من يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار .
��������������������������������������������������

محكم�ة ق�وى األم�ن الداخيل األوىل / املنطق�ة الخامسة 
إعالن

إىل/ املته�م الغائب )الرشطي فاضل عباس محس�ن بش�ارة 
الحلفي( 

املنسوب إىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات.       
العنوان / محافظة البرصة – 5 ميل.

بم�ا إنك متهم وفق امل�ادة / 32 / أوالً وثانياً من ق.ع. د رقم 
14 لس�نة 2008 املعدل. الختالسك املسدس الحكومي املرقم 
))GMF284 ن�وع كل�وك م�ع ملحقاته وهي مخ�زن عت�اد 
فارغ عدد )2( اثنان وعتاد مسدس عدد)10( عرش اطالقات 
نوع 9 ملم وفرشة تنظيف عدد )1( واحد ومرود تنظيف عدد 
)1( واحد قطعة بالس�تك ماليه مخ�زن عدد)1( واحد وعلبة 
بالس�تك )حافظة مس�دس( عدد)1( واحد يف عام 2009 ولم 

تقوم بإعادة ما بذمتك او دفع مبلغ التضمن لحد اآلن. 
وملجهولية اقامتك اقتىض تبليغك بهذا اإلعالن عىل أن تحرض 
أمام محكم�ة قوى األمن الداخيل األوىل/ املنطقة الخامس�ة 
الب�رصة، خالل م�دة ثالث�ون يوماً م�ن تاريخ تعلي�ق ه�ذا 
اإلع�الن يف مح�ل اقامت�ك ومقر عملك وتجي�ب عن التهم�ة 
املوج��ه ض��دك وعن��د ع�دم حض��ورك س��وف تج�ري 
محاكمت�ك غيابي�اً استن�اداً ألحك�ام امل�واد )65 و68 و69( 
م�ن قان�ون أص��ول املحاكم�ات الجزائي��ة لق�وى األم�ن 

الداخل�ي رقم 17 لسن�ة 2008. 
اللواء الدكتور الحقوقي 

عم��ار ماه�ر عبدالحسن
رئي�����س املحكم�����������ة

��������������������������������������������������
مديرية التسجيل العقاري يف البرصة 

لجنة تثبيت امللكية 
تنويه

نرش يف جريدة املس�تقبل العراقي بالعدد 2493 يف 21 / 11 / 
2021 – اع�الن قرار تثبيت عقار مجدد 21401 م 62 ارايض 
الصب�خ التاري�خ 11 / 11 / 2021  )خطأ ( والصحيح 17 / 

11 / 2021 لذا اقتىض التنويه .
��������������������������������������������������

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة التجارة مرك�ز الوزارة 
بعنوان رئيس امناء صناديق باس�م / زينب جاسم شالكه – 

فمن يعثر عليها تسليمها اىل جهة االصدار .

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
املناقصة العامة املحلية 2018/110

انشاء خمزن االالت الدقيقة يف مصفى البرصة  
اعادة اعالن للمرة الثانية  عىل املوازنة التشغيلية 

1� يرس رشكة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لالش�راك يف املناقصة اعاله عىل ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل 
له بوكالة رسمية صادره ومصدقة من كاتب العدل

2 � تقديم طلب تحريري معنون اىل قس�م العقود واملش�ريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياس�ية للمناقصة البالغة )200,000 دينار( مائتان الف دينار 
عراقي فقط (مع صورة من هوية تصنيف املقاولن نافذة املفعول وشهادة تاسيس الرشكة

3 � الكلفة التخمينية تبلغ )716,000,000( سبعمائة وستة عرش مليون  دينار عراقي 
4 � التامينات االولية املطلوبة )14,320,000( دينار اربعة عرش مليون وثالثمائة وعرشون الف دينار  دينار عراقي صادرة من مرصف معتمد لدى رشكة 

مصايف الجنوب ونافذ لغاية 28 يوما بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 
5 � ملقدمي العطاء الراغبن يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكروني للرشكة 

www.src.gov.iqولالستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا 
contracts@src.gov.iq : عىل الربيد االلكروني التايل

6 � يتم تس�ليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة /غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد الس�تالم العطاءات الس�اعة الثانية 
عرش ظهرا ليوم الغلق املصادف 2022/1/4 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة 

اخر يوم لغلق املناقصة وسيتم رفض العطاءات املتاخرة 
7 � سيكون انعقاد املؤتمر لالجابة عىل استفسارات املشاركن يف املناقصة الساعة العارشة صباحا يوم 2021/12/28 يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة 

البرصة /الشعيبة 
8 � اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصن وتوقيع محرض مشرك بذلك قبل موعد غلق املناقصة 

9 � يتم تقديم الجزء الرابع من الوثيقة القياس�ية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املس�عرة )ضمن الجزء الرابع حرصا ( وحس�ب 
م�ا موض�ح يف الوثيقة وتقديم الجزء الخامس  للتاكيد ع�ىل املواصفات املطلوبة عىل ان تكون موقعه ومختومة عىل جميع اوراقها ومغلفة يف ظرف واحد 
مغلق ومختوم مثبت عليه العنوان القانوني الكامل للرشكة مع رقم موبايل املدير املفوض ورقم واسم املناقصة مع تزويدنا بقرص )CD( للوثيقة كاملة 

اضافة لظرف ثاني يتضمن املستمسكات املطلوبة والتامينات االولية
10 � يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها المالء الجزء الرابع منها فس�يتم اس�تبعاد عطاءه مما يقتيض 

مراعاة ذلك عند التقديم
11 � املستمس�كات املطلوبة عند التقديم ش�هادة تاس�يس الرشكة ،املحرض االول للتاس�يس ، قرار التاس�يس ، هوية تصنيف املقاولن النافذة  ، الهوية 
الرضيبية واس�تخدام الرقم الرضيبي ، تاييد س�كن مصدق خاص بعنوان الرشكة ، تاييد حجب البطاقة التموينية عن املدير املفوض للرشكة او املكتب ، 

كتاب عدم ممانعة من الهياة العامة للرضائب لالشراك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب ، براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي 
12 � يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخالف ذلك سيتم استبعاد العطاء

13 � تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة )90( يوم من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عملة العطاء بالدينار العراقي
14 � س�يتم فت�ح العط�اءات بحضور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن بالحض�ور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عام�ة / غرفة لجنة فتح 

العطاءات املحلية يف نفس اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا 
15 �  رضورة حصول منتس�بي الرشكات عىل ش�هادة خاصة باجتيازهم لدورات ال� HSE )الس�المة والصحة والبيئة( قبل الرشوع بتنفيذ االعمال داخل 

الرشكة
16 � الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات

17 � يتحمل من ترس�و عليه املناقصة اجور اخر اعالن باالضافة اىل تس�ديد رس�م عديل بمبلغ )10,000( عرشة االف دينار ورسم طابع بنسبة )0,003( 
من قيمة العقد ورسم هنديس بنسبة )0,0005( من قيمة العقد قبل توقيع العقد

18 � سيتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة 2014
19 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاء

العدد / خ27187/184/6
املوافق 2021/11/10

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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م / نرش اعالن مناقصة عامة خارجية 
تعلن شركة مصافي الجنوب شركة عامة عن المناقصة التالية :  

فعىل الراغبني باالشرتاك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الشعيبة / محافظة البرصة للحصول 
عىل وثائق املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفي�ذ العط�اء من خالل اج�راءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليم�ات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تس�ليم العط�اءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اس�م مقدم العط�اء وعنوانه االلكرتوني ورقم 
الهاتف واس�م ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / 
رشك�ة مص�ايف الجنوب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية الع�راق ( يف املوعد املحدد 12/27 
/2021 الس�اعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية 
يس�تمر االعالن اىل م�ا بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ي�يل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف 
ترفض  وس�يتم فت�ح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغب�ني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة 
لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الشعيبة � محافظة 
البرصة / جمهورية العراق يف 2021/12/27 الساعة الواحدة بعد الظهر حسب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم 

الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة  )450,000( فقط اربعمائة وخمسون الف دوالر امريكي

4 � تقديم كافة الوثائق املشاراليها يف الوثيقة القياسية املرفقة )تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء(  
ابتداء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء 

بموجب االستمارات املدرجة يف القسم الرابع من الوثيقة القياسية وان تكون وموقعه ومختومة 
5 � متطلبات التاهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادله موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجه يف القس�م 

الثالث )معايري التقييم والتاهيل( مع الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
6 � تقديم العطاءات الفنية والتجارية وفق النماذج والجداول الكاملة وجداول االسعار املطلوبة يف القسم الرابع من 

الوثيقة القياسية وان تكون وموقعه ومختومة 
7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بف�رتة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق ع�ىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري 

املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة ( )بالنس�خة االصلية ابتداء مع العطاء( صادر 
ع�ن مرصف عراقي معتم�د لدى البنك املركزي العراق�ي  وبمبلغ قدره )9,000( $ فقط تس�عة االف دوالر امريكي 
والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ 

انتهاء نفاذ العطاء 
9  �  شمول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان 

االجتماعي والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة 

دون تعويض مقدمي العطاءات 
13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

وزارة النفط
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

رشكة توزيع املنتجات النفطية
هيأة توزيع الفرات االوسط فرع املثنى 

 اىل السادة املدرجه اسمائهم ادناه :
1 � عقيل علوش عبيد عباس

2 � هشام حسني عبد الزهرة ابراهيم
3 � عيل طارق عبد الحسني محمد

4 � مظفر كاظم جاسم كواد
5 � كامل جسب كرمد عالج

وبالنظ�ر لحصول املوافقة عىل تعيينكم بصفة اجري يومي وف�ق برقيتي رشكة توزيع  املنتجات 
النفطي�ة / هي�أة ادارة وتنمية املوارد البرشية املرقمت�ني ) 9301( يف 2021/9/13 و )10348( 
يف 2021/10/12 يف ف�رع املثنى تقرر مراجع�ة الدائرة خالل فرتة عرشة ايام اذا كنتم داخل البلد 
وثالثني يوما اذا كنتم خارج البلد لغرض اكمال اوراق تعيينكم وبخالفه يس�قط حقكم باملطالبة 

بالتعيني مستقبال ويعترب الغيا

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 6364/ش2021/1

التاريخ 2021/11/19
اعالن 

اىل / املدعى عليه )حسنني حمود رايض( 
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 6364/ش2021/1 يف 
2021/11/3 غيابيا بحقك والقايض بتاييد حضانة الطفل مصطفى 
اىل املدعية س�اره  حازم عبد املجيد  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مخت�ار محلة حي الس�الم  / النجف  
قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني 
ولك حق االعرتاض عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6183/ب2021/5

التاريخ 2021/11/22
اعالن

اىل / املدعى عليهما  امنه سعدون عبد الله واحمد سالم عبد الله 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدكم و الذي يطلب فيها 
 الحك�م بالزامك�م بتاديتك�م ل�ه  بالتكاف�ل والتضامن فيم�ا بينكم  
مبلغ�ا قدره 750 $  ع�ن القرض  املؤرخ 2013/3/26  ونظرا لثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتكما  ك�ون العنوان وهميا حس�ب رشح املبلغ 
القضائي  يف محكمة بداءة البرصة  واشعار املجلس البلدي يف البرصة  
لذا تقرر تبليغكما اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد املرافعة 
2021/11/28 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند ع�دم حضوركما او 
ارس�ال من ينوب عنكما س�وف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6226/ب2021/5

التاريخ 2021/11/22
اعالن

اىل / املدعى عليهم ) احمد محمود ش�اكر وماهر محمود شاكر ووميض 
عبد عواد( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدكم و الذي يطلب فيها 

 الحك�م بالزامك�م بتاديتكم ل�ه  بالتكافل والتضامن فيم�ا بينكم  مبلغا 
قدره 3600 $  عن القرض  املؤرخ 2020/1/28  ونظرا لثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتك�م حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي  يف محكمة ب�داءة كربالء 
واش�عار مخت�اري حي العام�ل عيل عب�ودي عبد الحس�ني ومختار حي 
الن�ور ه�ادي زوير عبود   ل�ذا تقرر تبليغكم اعالن�ا بصحيفتني محليتني 
يوميتني بموعد املرافعة 2021/11/28 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضوركمم او ارس�ال من ينوب عنكم سوف تجري املرافعة بحقكم 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6225/ب2021/5

التاريخ 2021/11/22
اعالن

اىل / املدعى عليهما  ضياء اسعد يوسف ومهدي اسعد يوسف
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدكم و الذي يطلب فيها 
 الحك�م بالزامك�م بتاديتكم ل�ه  بالتكافل والتضامن فيم�ا بينكم  مبلغا 
قدره 500 $  عن القرض  املؤرخ 2019/12/29  ونظرا لثبوت مجهولية 
مح�ل اقامتكم�ا كون العن�وان وهميا حس�ب رشح املبل�غ القضائي  يف 
محكم�ة بداءة كربالء واش�عار مختار ح�ي النور هادي زوي�ر عبود  لذا 
تق�رر تبليغكم�ا اعالنا بصحيفت�ني محليت�ني يوميتني بموع�د املرافعة 
2021/11/28 الس�اعة التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حضوركم�ا او 
ارس�ال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )220(  والصادر يف 2021/11/18 
اش�ارة اىل كتابي مديرية بلديات نينوى � قس�م االمالك � املرقمني ) 10795( 
يف 2021/8/8  و )14668( يف 2021/10/14 تعل�ن اللجن�ة اعاله عن تأجري 
العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية الشيخان  
وفق�ا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزاي�دة العلنية  فعىل 
الراغبني بااليجار  مراجعة مديرية بلدية الشيخان  وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزاي�دة يف اليوم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  
عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة 
)ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال 
ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح 
له بالدخ�ول باملزايدة مجددا مع عدم جواز التن�ازل عن االحالة وبخالفه يعد 
املس�تاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وستكون املزايدة 
ي�وم الخمي�س املصادف 2021/12/23 يف مديرية بلدية الش�يخان  الس�اعة 

)12( الثانية عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

إىل الرشيك مصطفى عبد الحسني عبد املحمد 
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض 
اصدار اج�ازه بناء للعقار املرق�م 54042/3حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك 
طالب االجازه 

عيل جواد كاظم
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف  
العدد 8394/ش2021/1

التاريخ 2021/11/22
اعالن

املدعي عليه  / غانم جفريز بخيت  
اقامت املدعية باسمه غالب جحيل الدعوى بالعدد 
8394/ش2021/1 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي 
تطلب فيها نفقة مس�تمرة للمدعي�ة  وملجهولية 
بالتبلي�غ  القائ�م  اقامت�ك وحس�ب رشح  مح�ل 
واشعار مختار منطقة حي دور الهندية  / النجف  
ق�ررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني 
يوميت�ني وعليك الحض�ور امام ه�ذه املحكمة يف 
موع�د املرافعة القادم املوافق ي�وم 2021/12/5 
الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك  
او ارس�ال م�ن ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 341/ب2020/3
التاريخ :2021/11/22

اعالن
اىل املدعى عليها / فليحة سامي حسني  

اق�ام املدعي ) الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضافة 
لوظيفت�ه ( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله والتي 
يطل�ب فيه�ا الحكم )بابط�ال كافة قي�ود العقار 
املرق�م 3/44344 ح�ي املي�الد   واعادة تس�جيله 
باسم  دائرة املدعي اعاله  اضافة لوظيفته  ونظرا 
ملجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يف محكمة بداءة الكوفة واشعار مختار الرشادية 
عالء حميد الزريف عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
اعالن�ا  بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور يف 
موع�د  املرافعة املص�ادف يف ي�وم  2021/12/8 
وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد: 4081/ب2021/4 
التاريخ : 2021/11/22 

اعالن
اىل / املدعى عليه )جبار خضري هيجل( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 4081/
ب2021/1 يف 2021/11/15 واملتضم�ن الحك�م 
الع�دد 38 ش�باط 1997  ذي  القي�د  )ابط�ال  ب 
مجل�د 796 والذي بموجبه س�جل العق�ار املرقم 
69400/3 مقاطع�ة 4 جزي�رة النجف حي امليالد 
باس�م املدع�ى عليه الثان�ي جبار خض�ري هيجل 
واعتب�ار القي�د ذي العدد 66 ترشي�ن االول 1994 
مجلد 742 واملتضمن تس�جيل العقار اعاله باسم 
دائ�رة  املدعى اضافة لوظيفت�ه قيدا ثابت  الحكم   
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح 
املبلغ القضائي واش�عار مختار رشيط الريموك 1 
عباس عبد الحس�ن الشبيل لذا تقرر تبليغك اعالنا 
بالقرار املذكر بصحيفت�ني محليتني يوميتني ولك 
حق الطعن عىل الق�رار املذكور خالل املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن 
 �����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1486/ب2021/4

التاريخ : 2021/11/22
اعالن

اىل الشخص الثالث )عليه حسن خلف(
اق�ام املدعي ) الس�يد مدير بلدي�ة النجف اضافة 
لوظيفت�ه ( الدعوى البدائي�ة املرقمة اعاله والتي 
يطل�ب فيها الحكم )بابطال كاف�ة القيود الواردة 
ع�ىل العقار املرق�م 3/44789 حي املي�الد واعادة 
تس�جيله باس�م دائرة املدعي مدي�ر بلدية النجف 
اضاف�ة لوظيفت�ه وق�د ق�ررت املحكم�ة ادخالك 
ش�خصا ثالث اىل جان�ب املدعى عليه�م ملجهولية 
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي و 
حس�ب اش�عار مختار الش�وافع أ يوسف محسن 
الش�مري  عليه قررت هذه املحكمة تبليغك اعالنا  
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور يف موعد 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم  2021/12/12 وعند 
ع�دم حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف  
العدد 7831/ش2021/4

التاريخ 2021/11/22
اعالن

املدعي عليه  / مثال جرب نارص
اقام�ت املدعية حال غازي ناج�ي   الدعوى بالعدد 
7831/ش2021/4 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والتي 
تطل�ب فيها نفق�ة ماضي�ة ومس�تمرة للمدعية  
وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك وحس�ب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار مخت�ار منطقة حي الرشطة  / 
الكوفة  ق�ررت املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى 
املرافع�ة اعالن�ا بواس�طة صحيفت�ني  وبموع�د 
محليت�ني يوميت�ني وعلي�ك الحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة يف موع�د املرافع�ة الق�ادم املواف�ق يوم 
2021/12/8 الساعة التاس�عة صباحا ويف حالة 
عدم حض�ورك  او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6238/ب2021/5

التاريخ 2021/11/22
اعالن

اىل / املدعى عليه )منتظر موىس ابراهيم ( 
اق�ام املدع�ي املدي�ر املفوض ملؤسس�ة االس�كان 

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

الذي يطلب فيها 
 الحك�م بالزامك بتاديتك ل�ه  بالتكافل والتضامن 
فيم�ا بينك  واملدعى عليه االخر مبلغا قدره 1800 
$  عن القرض  املؤرخ 2015/9/12  ونظرا لثبوت 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  
يف محكمة بداءة البرصة   واش�عار املجلس  املحيل 
يف الب�رصة   ل�ذا تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميت�ني بموعد املرافعة 2021/11/28 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او 
ارسال من ينوب عنك سوف تجري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل 
مديرية تنفيذ العباسية 

العدد 2021/207
التاريخ 2021/11/18

تنويه
س�بق وان اعلن�ت يف جري�دة املس�تقبل  يف الع�دد 
2487 يف 2021/11/11 وحيث ورد يف صحيفتكم 
اع�اله بان اس�م املقاطعة هي الراب�ط والصحيح 

هي الرايط  لذا اقتى التنويه

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 675 /2021/E 
للمرة االولى

 Valves Test and Repair
equipment

 IQD
200,000

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

كامل حمسن خسرية 
مدير فرع املثنى

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت

22/1 عين سفني فرن 1

886/30 م 43 عين سفني الغربية محطة تعبئة ديران 2

900/30 م 43 عين سفني الغربية ساحة وقوف السيارات 3
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إيتيل عدنان.. انفتاح عىل زخم الثقافات وجرح الكائن وهشاشته
           أشرف الحساني

بني الشعر والرواية والرسم والصحافة والتدريس 
الجامعي عاشت الشاعرة والفّنانة اللبنانية إيتيل 
عدنان )1925-2021( حياتها يف صخب، ُموّزعة 
ب�ني لبنان وأمريكا قب�ل أْن يخطفها املوت داخل 
العاصمة الفرنسّية باريس مساء يوم األحد. بدا 
العال�م العرب�ي برحيلها منكوًبا. ح�زٌن ال تحّده 
الس�ماء. صور ُيعاد نرشها. قص�ص وحكايات 
يرويه�ا عرب رافقوا مس�ار رحلتها بني الش�عر 
واللوحة منذ أْن تعّرف العالم العربي عىل قصائدها 
ُمرتجمة من جانب يوسف الخال وسعدي يوسف 
ورسكون بولص، الذي ترجم عىل صفحات مجلّة 
»ش�عر« ديوانه�ا »إنجي�ل العدو«. ه�ذا الديوان 
ُيش�ّكل مرحلة أوىل وهاّمة يف حي�اة إيتيل عدنان 
كش�اعرة، قبل عزمها عىل دراس�ة الفلس�فة يف 
جامع�ة الس�وربون ث�م هارفارد. كان�ت يف ذلك 
الوقت تملك من الجرأة وفتنة املخّيلة، ما يجعلها 
ربم�ا من املُفّكري�ن داخل العال�م العربي، لكّنها 
اخت�ارت الفّن تفكريًا وممارس�ة وعيًش�ا، حيث 
الجسد أكثر تحّرًرا من ربقة النظريات واملفاهيم 
والوقائ�ع، وُملتصًق�ا بجمال العالم من ش�مٍس 
وقمر وجبال يف مش�اهد طبيعية صغرية ُمبهجة 
ُتعيد إيتيل صياغة أنفاسها والقبض عليها داخل 
لوحة. فهل كانت إيتيل عدنان سُتحّقق كل هذه 
الش�هرة الكبرية لو أّنها اتجه�ت إىل مجال الفكر 
املج�ّرد، يف وقٍت كان�ت فيه الجامعة الفرنس�ّية 
تش�هد ُمنعطًف�ا قوًي�ا مع ميش�يل فوكو وجيل 
دولوز وبيري بورديو، والذي س�ُيؤّثر تدريجًيا عىل 
صناعة مفه�وم الحداثة داخل الثقاف�ة العربّية 
املعارصة؟ قد يك�ون من الصعب الحدس بنجاح 
إيتيل كُمفّكرة تخ�رتق حدود فكر اآلخر، لكن ما 
ينبغي التأكي�د عليه أّن ما وصلت إليه من منزلة 
داخ�ل مؤّسس�ات ومتاحف العالم، ق�د ال تقوى 
اليوم عىل ُمجابهته أّي فنانة عربية خالل الحقبة 
الحديثة أو املعارصة.يندهش املرء من قدرة إيتيل 

عدنان بلوحاتها عىل اخرتاق العالم، 
إْذ ُتباغتن�ا معارضها الفّنية من كل 
م�دن العال�م، م�ا ُيعط�ي االنطباع 
األّول بأهمّية املرأة يف تكسري الحدود 
الوهمّية الت�ي ُيقيمها مؤّرخو الفّن 
داخل البالد العربّية. ال توجد محلية 
أو قومي�ة أو عروب�ة داخ�ل أعمال 
إيتي�ل، ألّنها ظلّ�ت مرشعة يف وجه 
التجريب الفّني املُنطلق أساًس�ا من 
س�ريتها الذاتية واملُلتحم بشكٍل غري 
مرئ�ّي مع س�ري الن�اس وحيواتهم 
داخل الطبيعة وامل�كان األّول. وهذا 
األمر بقدر ما فتح ش�هية الجمهور 
العربي عىل نافذة جديدة داخل الفّن 
العرب�ي الحدي�ث، بعي�ًدا ع�ن قهر 

التاريخ ونزعة الرتاثية، بقدر ما جعله ُيدرك ذلك 
التعّدد الغني من الرموز والهويات التي ُيمكن أْن 
تختزنها لوحة فّنية، بعيًدا عن موقعها وانتمائها 

وجغرافيتها وأيديولوجيتها.

انفتاح عىل زخم الثقافات
ال يشء يف لوح�ات اللبنانّي�ة إيتي�ل عدن�ان ييش 
بأّنه�ا فّنان�ة عربّي�ة، إّنها أعم�ال مفتوحة عىل 
زخ�م الثقاف�ات، وعىل جرح الكائن وهشاش�ته 
الوجودية. من ثّم، فإّن هذا التعّدد الخفّي يف سرية 
إيتي�ل عدنان الش�عرّية والفّني�ة وانفتاحها عىل 
أفق الحداثة ومش�اربها، رغم أّن�ه نابٌع من ذاٍت 
ُمفّكرة عارفة بمسارات انبثاق الفكرة وتبلورها 
داخل الس�رية، يبَقى م�ن العوامل الفطرية. إْذ ال 
ُيمكن أْن يتصّنع املرء التعّدد أو يّدعيه، فهو وليد 
بيئته�ا وتنش�ئتها االجتماعي�ة العائلية من لدن 
أٍب س�وري عمل لس�نواٍت طويلة داخل الجيش 
العثماني، وأم يونانية ولدت وعاشت يف إزمري. إالّ 
أّن إيتيل عدنان ولدت وعاش�ت يف بريوت سنوات 
الطفولة والدراس�ة، قب�ل أْن ُتكمل دراس�تها يف 
فرنسا وأمريكا، حيث ستكون سان فرانسيسكو 

أكثر مدينة احتضنت حياتها وفيها كتبت مجمل 
أعمالها الش�عرية وأنجزت أعماله�ا الفّنية، عىل 
خلفي�ة عملها هن�اك كأكاديمي�ة متخّصصة يف 
فلس�فة الفّن.تنتم�ي إيتيل إىل الجي�ل الذي ارتاد 
مدرسة الراهبات الفرنسيات داخل لبنان. وكان 
م�ن الطبيعي داخ�ل هذه املؤّسس�ات التقليدية 
من�ع الطالب�ات من الحدي�ث باللغ�ة العربّية أو 
ذكره�ا داخ�ل حج�رات الفص�ل أو حت�ى داخل 
س�احة املدرس�ة. وهي تحك�ي أّنه حّت�ى داخل 
بيته�ا، لم تُك�ن تتكلّ�م العربّية أم�ام أم يونانية 
األص�ل وأب يتكل�م اللغ�ة الرتكي�ة. لك�ّن ه�ذه 
التنش�ئة االجتماعية املختلفة بالنس�بة لطفلة، 
بقدر ما ش�ّكلت حاجزًا لغوًيا منيًع�ا أمام إيتيل 
لتعلّم العربّية، بقيت يف مرحلة الحقة وكأّنها من 
األقدار الجميلة يف حياة هذه الطفلة. فقد قادها 
هذا االنش�طار اللغوي إىل ت�رّشب ثقافات العديد 
من البل�دان وانصهارها داخ�ل اللوحة. وُتصبح 
ه�ذه األخرية ه�ي الوطن األصل له�ا، بعيًدا عن 
اليون�ان وتركي�ا وب�ريوت وباريس وأم�ريكا. ال 
وطن رمزّيا لها سوى اللوحة. إّنها فضاء للذكرى 

والتذّكر. مخترٌب للتجريب والحلم.
أّما القصيدة فه�ي عيٌش يومّي يف رساديب اللغة 

واستكناه شغاف الوجود وعزلته. 
إّن مفهوم اللغ�ة عند إيتيل مرادٌف 
للرّتح�ال، فهي ليس�ت مج�رّد لغة 
أو مجموع�ة م�ن الرم�وز املُّتف�ق 
عليه�ا بتعبري القدام�ى واملُحدثني. 
م�ن  وش�كل  أزيلّ  ترح�ال  وإّنم�ا 
التي  التلقائي�ة،  املُثاقف�ة  أش�كال 
تتّم بني الجس�د وثقاف�ة اآلخر. إّن 
اللغ�ة جس�د أو حلول ه�ذا األخري 
يف ضياف�ة اآلخر. كما أّنها ليس�ت 
انتم�اء  أو  غرب�ي  تمرك�ز  ولي�دة 
ُمعلن من طرف إيتيل لثقافة اآلخر 
املُس�تعمر. لكّنه�ا مج�رّد طريقة 
أخرى يف التفكري والتجربة والعيش 
س�اهم يف التأث�ري عليه�ا مفه�وم 
التنشئة االجتماعية أكثر من لغة الفّن والحداثة. 
والحقيقة أّن إيتيل بفرنسيتها وإنكليزيتها تبدو 
األكثر عروبة عىل مس�توى التحامها يف سنواتها 
بفلس�طني  عالق�ة  ذات  عربي�ة  بقضاي�ا  األوىل 
والفيتن�ام والجزائ�ر ولبنان وس�ورية والعراق، 
حيث رصدت يف بعض أعمالها الشعرّية موقفها 
من الح�رب والعنف، لكن بطريق�ة بدت للبعض 
طبيع�ة  إىل  بالّنظ�ر  »أيديولوجًي�ا«  محتش�مة 
املرحلة التاريخّية آنذاك، ثّم بحكم الُبعد الالمرئي 
الذي ُتس�بغه عىل كتاباتها ورسوماتها، حيث لم 
يُكن يهّمه�ا كفناّنة وش�اعرة إالّ تصوير الحالة 
النفس�ية لإلنس�ان خ�الل الح�رب وقدرتها عىل 
تغيري أنماط تفكريه ونظرت�ه إىل ذاته واملجتمع 
والعال�م ككّل. تخلّ�ت إيتيل عدنان ع�ن الكتابة 
بالفرنس�ّية لصالح اإلنكليزية بعد حرب فرنس�ا 
عىل الجزائر، إّنه موقٌف ُيسّجله التاريخ كانحياز 
لقضايا الش�عوب املُستعمرة واملنكوبة من اآلخر 
االس�تعماري. وحتى وهي تكتب أعمالها األدبّية 
وُيرتج�م بعضه�ا عربًيا، ل�م تُكن أش�عار إيتيل 
عدن�ان ق�د اخرتق�ت اآلف�اق، ال لكونها ليس�ت 
ُمهّم�ة، ب�ل لصعوبة وجوده�ا وتناث�ر أعمالها 

الشعرية بني لغاٍت عّدة، ما يجعل متنها الشعري 
غريًب�ا عن القارئ العربي. وه�ذا األمر بالضبط، 
ه�و ما يحدث عربًيا اآلن، إْذ يكاد ش�عرها يكون 
غائًب�ا يف العال�م العرب�ي وال يحظ�ى باألهمي�ة 
الكبرية التي عرفتها أعمالها الفّنية. ورغم الُبعد 
الجم�ايلّ الذي طبع نصوصها الش�عرية، يف وقٍت 
كان الش�عر العرب�ي ُمتأرجًحا ب�ني التنّصل من 
مفاهي�م العروبة والقومية واليس�ار وكل ما له 
عالق�ة بالس�يايّس واأليديولوجي وب�روز مجلّة 
»ش�عر« كقاطرة لصناعة حداثة شعرّية عربّية، 
كان�ت إيتيل مش�غولة يف ش�عرها وكأّنها تعيش 
حداث�ة غربي�ة بكامل وهجه�ا ونضارتها، وهي 

ترصد يف قصائدها جمالّيات الطبيعة واألثر.

لقاء الصدفة
الحقيقة أّن ذلك اللقاء ظّل مجرّد محّطة يف حياة 
إيتي�ل الش�عرية والفّني�ة، بحكم التغ�رّيات التي 
طالت سريتها اإلبداعية يف فرنسا وأمريكا، والتي 
قادتها إىل أْن تكون أكثر فّنانة عربّية ثباًتا وتجذًرا 
يف حداثة الفّن العربي. ال سيما وأّن أعمالها األوىل 
لم تعرف أّي تماٍه مع ما كانت تش�هده الحركة 
الفّنية العربّية خالل الخمس�ينيات والستينيات، 
إْذ أب�ر النق�اد يف أعمالها طريق�ة غري مألوفة 
يف تطويع الكتل واألل�وان، غري ُمهتّمة بما كانت 
يش�هده الف�ّن العرب�ي م�ن تغ�رّيات وموجات 
تجدي�د تتأرج�ح ب�ني األصال�ة واملع�ارصة وما 
ي�دور يف فلكهما م�ن خطاب جمايلّ ب�ني العودة 
إىل الرتاث العربي اإلس�المي أو الدخول يف معرتك 
الحداث�ة الغربية بأش�كالها ونماذجها وقوالبها 
وحوامله�ا وتقنياته�ا وموضوعاتها.لذل�ك بدت 
الطفل�ة إيتي�ل عدن�ان وكأّنها تعي�ش يف جزيرة 
فّنية تنأى بنفس�ها عن زعيق تلك الثنائيات التي 
ش�غلت ولوقٍت طوي�ل الحركة الفّني�ة العربّية، 
حي�ث اكتفت إيتيل بجس�دها وما ت�راه عيناها 
وما تشعر به لحظة االفتتان بالطبيعة واألمكنة 
املسحورة بنور املُتوّسط. لذلك فإّن جّل رسوماتها 

وأعماله�ا الفّنية يكاد الن�ور ال ُيفارقهما، بل إّن 
االفتتان بتوّهجات الل�ون وألقه يبدو بارًزا حتى 
يف معارضها األخ�رية بباريس وغريها. يتش�ّكل 
العمل الفّني عندها من وحدات تركيبية وعنارص 
جمالّي�ة رافقت مس�ارها اإلبداع�ي منذ مرحلة 
الشباب. تلك الشمس املُتوّهجة وذلك القمر املائل 
إىل اللون الرمادي وتلك الجبال الشامخة أبد الدهر 
ُتثري يف املُشاهد فتنة املجهول وتجعل العني تدخل 
وترسح يف صمت الطبيع�ة وابتهاج األلوان. إّنها 
ترس�م وُتل�ّون ال كما ُتحّدد ذلك قواع�د الفّن. بل 
إّن للون داللة نفسية. إّنه سفٌر يف شغاف الجسد 
وتوُق الروح إىل مسكنها. هكذا تغدو العني طرًفا 
ُمش�ارًكا يف صناعة العمل الفّن�ي وتصّدر مركز 
اللوحة. إّن شموس إيتيل عدنان ُتعطي االنطباع 
األجمل لكل من ُيحدق فيها باسًما، إّنها إشارة إىل 
الحياة وإىل فصول جديدة من س�رية الكائن عىل 
درب الحياة. ففي أعىل اللوحة يتغرّي لون السماء 
من األزرق ُمّتخًذا ألواًنا عّدة وُمتنوّعة، وهي داللة 
رمزّية عىل قلب عنر اللون يف الُعرف األكاديمّي. 
ث�م إّن الل�ون يف أعماله�ا ي�ربز كفع�ل ُمقاومة 
وحياٍة ملُختلف أش�كال املوت. وال يرتبط بدالالته 
العادي�ة. فهو يلع�ب دور املُوّج�ه للعني وُيعطي 
االنطب�اع األّول لتل�ك ال�روح املرح�ة واملُتوّهجة 
والس�احرة والطفولية يف شخصية إيتيل عدنان. 
وليس ببعيٍد أْن تكون أغلب أعمالها ُمس�تلّة من 
طفولتها وعالقتها مع املُحيط والجبال والشمس 
والقم�ر والكتل والخطوط، ألّنها عنارص ثابتة يف 
اللوحة. إّنها تتجذر يف رحم اللوحة مثل نبتة ظلٍّ 
ت�كاد ال ُتفارق األصل. وحت�ى إْن غابت يف بعض 
املع�ارض، تظّل بش�كٍل أو بآخر حارضة كعالمة 
ع�ىل الوج�ود أو أثر ع�ىل االفتتان بالحي�اة. ويف 
ه�ذا األمر، م�ا ُيفرّس تعلّق إيتي�ل عدنان بالعالم 
العربي، فرغ�م كتابتها بالفرنس�ّية واإلنكليزية 
واتقانها للرتكية واليونانية وعيشها بشكٍل دائٍم 
وأبدّي بني باريس وأمريكا، إالّ أّن قلبها ظل مطالاًّ 

كل مساء عىل طفولتها العربّية األوىل.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف  
العدد 8395/ش2021/1

التاريخ 2021/11/22
اعالن

املدعي عليه  / غانم جفريز بخيت  
اقامت املدعية ازهار غان�م جفريز  الدعوى بالعدد 8395/
ش2021/1 ام�ام ه�ذه املحكمة والتي تطل�ب فيها نفقة 
مس�تمرة للمدعية  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار منطقة حي دور الهندية  / 
النج�ف  قررت املحكمة تبليغك بموض�وع الدعوى وبموعد 
املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق 
يوم 2021/12/5 الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حض�ورك  او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

وزارة العدل
دائرة الكتاب العدول 

دائرة الكاتب العدل يف /النجف االرشف
العدد : 1718

التاريخ 2021/11/18
اعالن
انذار

بواسطة السيد الكاتب  العدل يف النجف االرشف  
وجه السيد ) سعد نوري كاظم ( االنذار وعزل الوكيل املرقم 
بالع�دد العمومي 20278 يف 2021/7/11 س�جل 103 ويف 

سجل االنذارات 1718 
اىل السيد ماهر رحيم نشمي عنوانه النجف الكوفة الرباكية   
سبق وان وكلتكم وكالة مصدقة من كاتب اعلدل يف النجف 
بع�دد العموم�ي 61084 وبتاري�خ 2013/1/24 والنتفاء 
الحاج�ة م�ن الوكالة عليه ق�ررت عزلك وعدم اس�تعمالها 
اعتب�ارا م�ن تاري�خ  تبلغك بهذا االن�ذار ارس�ل التبليغ بيد 
مبلغ دائرتنا الس�يد اكرم كرم�ي زغري واعيد الينا مرشوحا 
علي�ه بانه مرتحل اىل جهة مجهولة حس�ب اش�عار مختار 
املنطقة الس�يد عبد الحس�ني دخيل الغزايل لذا قررنا النرش 
بالصحيفت�ني الرس�ميتني لغ�رض تبليغ�ك باالن�ذار وعزل 

الوكيل ويعترب نافذ من تاريخ النرش
الكاتب العدل االول يف النجف االرشف

عماد محمد عي الشبي
 ������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /  حجة وفاة / 3453

التاريخ 2021/10/4
اىل  / املدعوه / حوراء عباس حسني 

اعالن
قدم طالب حجة الوفاة  زهراء عباس حس�ني طلبا اىل هذه 
املحكم�ة ي�روم فيه اس�تصدار حج�ة وفاة بح�ق املدعوه 

)حوراء عباس 
حس�ني( قررت املحكمة تبليغ�ك  يف الصحف املحلية فعليك 
الحض�ور امامها خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش االعالن 

وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 884/ ج2/ 2021 
التاريخ 17/ 11/ 2021 

إىل املته�م اله�ارب املحك�وم غيابي�ا احمد عب�د الرضا عبد 
الحسن 

أصدرت محكمة جنح النجف حكما غيابيا بحقك ىف الدعوى 
املرقمة 884/ ج2/ 2021 يف 5/ 8 /2021 املتضمن الحكم 
بالحبس البسيط ملدة ستة اشهر وفق املادة 457 من قانون 
العقوب�ات  وكذلك اصدار امر قبض وتحري بحقك ولك حق 
االعرتاض  عىل القرار  بعد تبليغك عن طريق  االعالن والنرش 
بواس�طة جريدت�ني رس�ميتني محليت�ني   ويف حال�ة عدم 
االعرتاض يعترب الحكم الغيابي بمثابة الحكم الوجاهي بعد 

مرور ثالثة أشهر من تاريخ النرش  
القايض

عدنان كريم عبد عي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 6230/ب2021/5

التاريخ 2021/11/22
اعالن

اىل / املدعى عليه )رسمية عبد الحسني انذير( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك و الذي يطلب 
فيها 

 الحكم بالزام�ك بتاديتك له  بالتكافل والتضامن فيما بينك  
واملدعى عليه االخر مبلغا قدره 600 $  عن القرض  املؤرخ 
2020/7/15  ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكمة بداءة البرة   واش�عار 
املجلس  املحي يف البرة   لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموعد املرافعة 2021/11/28 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
حسني ابراهيم وايل

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 6241/ب2021/5
التاريخ 2021/11/22

اعالن
اىل / املدعى عليه )نايف خفيف عبيد ( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك و الذي يطلب 

فيها 
 الحكم بالزام�ك بتاديتك له  بالتكافل والتضامن فيما بينك  
واملدع�ى علي�ه االخر مبلغ�ا ق�دره 4900 $  ع�ن القرض  
امل�ؤرخ 2020/9/14  ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح املبل�غ القضائي  يف محكمة ب�داءة النارصية   
واش�عار مختار منطقة الش�يوخ جابر س�مري ساجت   لذا 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/11/28 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4245/ب2021/5

التاريخ 2021/11/22
اعالن

اىل / املدعى عليه )عبد الخالق غسان محمد ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك و الذي يطلب 
فيها 

 الحكم بالزام�ك بتاديتك له  بالتكافل والتضامن فيما بينك  
واملدعى عليه االخر مبلغا قدره 1350 $  عن القرض  املؤرخ 
2020/10/19  ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حسب 
رشح املبل�غ القضائ�ي  يف محكمة بداءة كربالء   واش�عار 
مخت�ار منطقة ح�ي الرباب وفيق س�لمان حم�د عبد   لذا 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني محليت�ني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/11/29 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 4728/ب2021/2

التاريخ 2021/11/22
اعالن

اىل / املدع�ى عليهم�ا )اقب�ال جياد حس�ني وحميده جياد 
حسني ( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك و الذي يطلب 

فيها 
 الحك�م بالزامكم�ا بتاديتكم�ا ل�ه  بالتكاف�ل والتضام�ن 
بينكم�ا  واملدع�ى علي�ه االخ�ر مبلغ�ا ق�دره 1200 $  عن 
القرض  املؤرخ 2015/8/27  ونظرا لثبوت مجهولية محل 
اقامتكما كون العنوان وهميا حس�ب رشح املبلغ القضائي  
واش�عار املجلس  املح�ي الوحدة  / 2 محل�ة 308 لذا تقرر 
تبليغكم�ا اعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموعد 
املرافعة 2021/11/29 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضوركما او ارسال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حربي طارش لفته

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5034/ب2021/2

التاريخ 2021/11/22
اعالن

اىل / املدعى عليه )قاسم فليح حسن ( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك و الذي يطلب 
فيها 

 الحكم بالزام�ك بتاديتك له  بالتكافل والتضامن فيما بينك  
واملدعى عليه االخر مبلغا قدره 2800 $  عن القرض  املؤرخ 
2020/8/26  ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي  واش�عار مختار ح�ي االمري 3 عبد 
الرحمن جبار الس�المي  لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني بموعد املرافعة 2021/11/29 الس�اعة 
التاس�عة صباح�ا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب 
عنك سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول

القايض
حربي طارش لفته

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 5601/ب2021/2
التاريخ 2021/11/22

اعالن
اىل / املدعى عليه )احمد شهاب احمد ( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعاله ضدك و الذي يطلب 

فيها 
 الحكم بالزام�ك بتاديتك له  بالتكافل والتضامن فيما بينك  
واملدع�ى علي�ه االخر مبلغا ق�دره 17460 $  ع�ن القرض  
امل�ؤرخ 2020/10/25  ونظ�را لثب�وت مجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي  يف محكمة بداءة البياع 
لذا تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني بموعد 
املرافعة 2021/11/28 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف  
العدد 7580/ش2021/3

التاريخ 2021/11/22
اعالن

املدعي عليه  /محمد نعمة جاسم 
اقام�ت املدعي�ة ميعاد جودي عب�د هاني  الدع�وى بالعدد 
7580/ش2021/3 ام�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطل�ب 
فيها اث�اث زوجية  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار منطقة ح�ي النر  / 
النج�ف  قررت املحكمة تبليغك بموض�وع الدعوى وبموعد 
املرافعة اعالنا بواسطة صحيفتني محليتني يوميتني وعليك 
الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق 
يوم 2021/11/29 الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم 
حض�ورك  او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الحر
العدد 2021/1674

التاريخ 2021/11/21
اعالن

اىل املدعى عليه محمد رسحان عي مجهولة محل االقامة
بتاريخ 2021/10/31 اصدرت هذه املحكمة قرارها غيابيا 
بحقك يقيض الحكم نفقة مس�تمرة لالطفال زهراء وكرار 
وعي السجاد وملجهولية محل اقامتك حسب اشعار مختار 
منطقت�ك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني  محليتني يوميتني  
وعند عدم حض�ورك للطعن بالحكم الص�ادر بحقك  خالل 

املدة القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن رباط

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف الحر
العدد 2021/1673

التاريخ 2021/11/21
اعالن

اىل املدعى عليه محمد رسحان عي مجهولة محل االقامة
بتاريخ 2021/10/31 اصدرت هذه املحكمة قرارها غيابيا 
بحقك يقيض الحكم نفقة ماضية ومستمرة للمدعية زينة 
مدلول عبود وملجهولية محل اقامتك حس�ب اشعار مختار 
منطقت�ك تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتني  محليتني يوميتني  
وعند عدم حض�ورك للطعن بالحكم الص�ادر بحقك  خالل 

املدة القانونية سوف يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن رباط 
������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة بداءة غماس
لجنة تثبيت امللكية يف غماس

العدد / 21/مجدد/2021
التاريخ 2021/11/17

قرار تثبيت ملكية
اس�تنادا اىل محرض تثبيت امللكية املؤرخ يف 2021/10/14  
واملنظ�م بش�ان العق�ار املرق�م )1433/ال�رشق( ولنتائج 
التحقي�ق واملس�تندات املطلع عليها واس�تنادا للصالحيات 
املخول�ة يل بموجب املادة 48 من قانون التس�جيل العقاري 
املرق�م 43 لس�نة 1971 ومن خالل ما اجرت�ه لجنة تثبيت 
امللكي�ة من تحقيق�ات واالطالع عىل املستمس�كات املربزة 
والبيان�ات املقدم�ة واس�تنادا ملح�رض الكش�ف امل�ؤرخ يف 
2021/11/17 اس�تمعت اللجنة اىل اقوال طالب التس�جيل 
املج�دد عي س�عدي عمران حيث اوضح�ت بانه قام برشاء 
العق�ار موضوع الكش�ف م�ن املدعو عب�اس ناجي زماط  
بموج�ب  مقاول�ة البي�ع وال�رشاء الخارجي�ة املؤرخ�ه يف 
2021/7/12  واملرفق�ة  م�ع اضبارة الكش�ف وان العقار 
تح�ت حيازت�ه منذ تاري�خ رشاءه  وب�دون منازعة من اي 
جهة كما اس�تمعت اللجنة اىل اقوال الحائز السابق  عباس 
ناجي زماط والتي اوضح بان العقار املرقم 1433/ الرشق 
كان تحت حيازته واس�تغالله منذ خمس�ة وثالثون س�نة  
وان حيازته للعقار حيازة هادئة مس�تقرة ودون معارضة 
من اي احد  وبعد ذلك قام ببيعه اىل طالب التس�جيل املجدد 
املدعو عي س�عدي عمران ببدل مقداره سبعة عرش مليون 
دينار وحسب مقاولة البيع والرشاء املؤرخه 2021/7/12 
كما اس�تمعت اللجنة اىل البينة الشخصية لطالب التسجيل 
املج�دد وه�م كل من عب�د االمري خريي جفط وس�عد وذاح 
جبار والذين ايدوا ما جاء باقواله  واقوال الحائز السابق من 
ان طالب التس�جيل املجدد عي سعدي عمران حائز للعقار 
من�ذ تاري�خ رشاءه للعق�ار موضوع الكش�ف م�ن املدعو 
عب�اس ناجي زماط وال�ذي كان حائز للعقار منذ خمس�ة 
وثالثون س�نة حيازه هادئة مس�تقرة ودون معارضة من 
اي اح�د ولحد تاريخ بيع�ه للعقار وبع�د ان اختلت اللجنة  
للمداولة  تجد ان طالب التس�جيل املجدد يستند يف طلبه اىل 
عق�د  البيع والرشاء الخارج�ي  الواقع عىل العقار موضوع 
الكش�ف وامل�ؤرخ يف 2021/7/12 وان قان�ون التس�جيل 
العق�اري الناف�ذ اجاز ضم حي�ازة الخلف يف الح�ق اىل مدة 
حي�ازة من تلقى الحق عنه اس�تنادا  الح�كام املادة 53 من 
قانون التسجيل العقاري املرقم 43 لسنة 1971 املعدل عليه    
ق�ررت لجنة تثبيت امللكية  وباالجماع تثبيت عائدية العقار 
املرقم 1433/الرشق باس�م طالب التس�جيل عي س�عدي 
عمران عىل ان ينرش القرار يف صحيفتني محليتني ملدة ثالثون 
يوما  استنادا الحكام املادة 45 فقرة 3 من قانون التسجيل 
العقاري وتبليغ وزارة املالية والوحدة االدارية بنس�خة منه 

قرارا قابال للتمييز وافهم علنا يف 2021/11/17
القايض

مهند محمد عي التميمي
رئيس لجنة تثبيت امللكية يف غماس 

 ������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 9384/ ب1/ 2021 
التاريخ 22/ 11/ 2021

إىل املدعى عليه شوكت حسني رمثان 
أقام املدعي عالء حسان عبد الدعوى البدائية املرقمة أعاله 
والت�ي يطل�ب فيها الحك�م بتاديت�ك للمدعي أع�اله مبلغا 
مقداره مليونان وثالثمائة ألف دينار بموجب وصل األمانة 
ولثبوت مجهولية محل إقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
وأش�عار مختار حي الش�هيد الصدر عبد الحس�ني صاحب 
العبودي لذا قررت ه�ذه املحكمة تبليغك إعالنا بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني للحض�ور يف موعد املرافع�ة املصادف يف 
ي�وم 12 /12/ 2021 وعن�د ع�دم حضورك أو ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 

وفق األصول
القايض

خالد جابر عبيد

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 317/ ش/2021

التاريخ 21/ 11/ 2021
إعالن

إىل املدعى عليه ميثم عبد الله عي
أقام�ت املدعي�ة زين�ب عباس ع�ي الدع�وى املرقمة أعاله 
أم�ام هذه املحكم�ة تطلب فيها التفري�ق وملجهولية محل 
إقامتك فقد قرر تبليغك إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور أمام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املوافق 7/ 
12/ 2021 الساعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك أو 
من ينوب عنك قانونا فس�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق القانون
القايض

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

إىل الرشيك عذراء عالء محمد سلمان
 توج�ب علي�ك الحضور إىل صندوق االس�كان العراقي فرع 
النج�ف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه عىل قي�ام رشيك 
عب�د الصاحب كريم بريهي  بالبناء عىل حصته املش�اعه يف 
القطع�ه املرقمه 2/9839 حي الكرامة خالل مده خمس�ه 
عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق من تأريخ نرش 

االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك باالعرتاض مستقبال
������������������������������������������������

اعالن
الغائ�ب / الرشط�ي ع�دي عب�ود داود ثجي�ل  املته�م  اىل 

الجوراني
محل العمل / مديرية رشطة محافظة البرة واملنشات 

العنوان البرة  / حي الحسني / شارع موىس الكاظم 
بم�ا انك متهم وفق املادة 35/اوال وثانيا من ق ع د رقم 14 

لسنة 2008 الختالسك املسدس الحكومي املرقم  
 نوع كلوك مع ملحقاته وهي مخزن مس�دس عدد 3 ثالثة 

GN782 وعتاد
مسدس عدد 30 ثالثون اطالقه ومرود تنظيف عدد 1 واحد 
وفرش�ة تنظي�ف عدد 1 واح�د ومالية مخزن ع�دد 1 واحد 
والبندقية الحكومية املرقمة 4153 نوع كالشنكوف اخمص 
خشب مع مخزن بندقية عدد 4 اربعة ومرود بندقية عدد 1 
واحد يف عام 2006 ولم تقوم باعادة ما بذمتك او دفع مبلغ 

التضمني لحد االن 
 وملجهولي�ة اقامت�ك اقت�ى تبليغ�ك بهذا االع�الن عىل ان 
تحرض ام�ام محكمة قوى االمن الداخ�ي االوىل /  املنطقة 
الخامسة البرة   خالل مدة ثالثون يوما  من تاريخ تعليق 
هذا االعالن يف محل اقامتك ومقر عملك وتجيب عن  التهمة 
املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك 
غيابي�ا اس�تنادا الح�كام امل�واد )65 و68و69( من قانون 
اص�ول املحاكمات الجزائي�ة لقوى االم�ن الداخي رقم 17 

لسنة 2008
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
رئيس املحكمة

������������������������������������������������
محكمة األحوال الشخصية يف الرميثة

العدد 166
التاريخ 21/ 11/ 2021 

إىل املدعو كامل كاظم حمزة دوحي مجهول محل إالقامة
بتاري�خ 27/ 6/ 2021 قدمت ش�قيقتك املدعوه س�عدية 
كاظ�م حمزة طلبا إىل هذه املحكمة تطلب فيه اصدار حجة 
الحج�ز والقيمومة عليك وم�ن خالل االطالع ع�ىل األوراق 
التحقيقي�ة الص�ادرة من مرك�ز رشطة الرميث�ة تبني انك 
مفق�ود وال يعرف مص�ريك حيا او ميتا علي�ه تقرر تبليغك 
بالطلب املقدم إىل هذه املحكمة بواسطة جريدتني محليتني 
يوميت�ني ويف حالة ع�دم حضورك أو اعرتاض�ك عىل الطلب 
املق�دم إىل هذه املحكمة فإن املحكمة س�وف تقوم بإصدار 

الحجة وفق القانون 
القايض 

رائد حميد غازي
������������������������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة األحوال الشخصية يف الكوفة
العدد 2552/ ش/ 2021
التاريخ 22/ 11/ 2021

إىل املدعى عليها يضء عامر حمزة
أق�ام املدعي عي عبد مصي�خ الدعوى املرقم�ة أعاله أمام 
هذه املحكمة تطل�ب فيه وملجهولية محل إقامتك فقد قرر 
تبليغك إعالنا بصحيفتني محليت�ني يوميتني للحضور أمام 
ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافعة املواف�ق 28/ 11/ 2021 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أو من ينوب 
عنك قانونا فسوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق 

القانون
القايض

رائد عبد هاشم املوسوي



رياضة7
العدد )2495( الثالثاء  23  تشرين الثاني  2021

مدرب الكهرباء: الفوز عىل النفط
جاء يف وقت مثايل

             المستقبل العراقي/ متابعة

أوض�ح لؤي صالح، م�درب الكهرب�اء، أن الفوز 
ال�ذي حقق�ه فريق�ه يف الجول�ة الع�ارشة ع�ى 
حس�اب النف�ط ج�اء يف توقيت مناس�ب، ليمثل 

دافعا معنويا قبل املواجهتني املقبلتني.
وقال ص�الح »الكهرباء يقدم يف أغل�ب املباريات 
التي خاضها أداء مميزا، لكن ينقصنا التس�جيل 
إلح�راز الفوز«.وأض�اف »الف�وز ع�ى النفط يف 
الجولة العارشة جاء بتوقيت مناسب كون الفريق 
مقبال عى مواجهتني ناريتني أمام نفط الوس�ط 
والقوة الجوي�ة يف الدوري«.وتابع صالح »الفوز 
أعاد ال�روح املعنوية لالعبني. نع�م الفريق يقدم 
مستوى طيبا، لكن املستوى الفني دون نتائج لم 
يكن كافيا«.وأش�ار إىل أن التحضريات متواصلة 
وهناك التزام واضح من الالعبني، الفتا إىل أن كرة 
الكهرباء مازالت بحاجة إىل اس�تثمار الفرص يف 

كل مباراة لحصد ع�دد أوفر من النقاط.يذكر أن 
فري�ق الكهرباء يحتل املركز التاس�ع برصيد 14 

نقط�ة يف ج�دول ترتيب ال�دوري العراقي املمتاز 
بعد مرور 10 جوالت.

بحضور وزير االتصاالت.. فريق مخايس الوزارة 
حيرز كأس البطولة

             المستقبل العراقي/ متابعة

بحض�ور وزي�ر االتص�االت املهن�دس أركان 
شهاب احمد الشيباني، والوكيل اإلداري واملايل 
الدكت�ور أرشف الجناب�ي  وامل�الك املتق�دم يف 
الوزارة والتش�كيالت التابعة له�ا، أقيمت بعد 
ظهر ام�س االثنني نهائي بطول�ة كأس وزير 

االتصاالت لخمايس كرة القدم.
حيث افتتح�ت املبارة بقراءة س�ورة الفاتحة 

ترحما« عى شهداء العراق. 
وقد جمعت املباراة النهائية بني فريقي وزارة 
االتصاالت وفريق رشكة السالم العامة، والتي 
ف�از فيها فريق الوزارة بنتيج�ة أربعة أهداف 

مقابل اليشء.
وأش�اد الش�يباني بحس�ن تنظي�م البطول�ة 
وروح التناف�س التي ابدتها الفرق املش�اركة، 
و وع�د بتقديم الدعم الالمح�دود لنادي وزارة 

االتصاالت الذي ينش�ط يف عدة رياضات منها 
ك�رة الق�دم واملب�ارزة واملالكمة والش�طرنج 
وغريه�ا، وحقق بط�����والت عى املس�توى 

املحيل والدويل.
ويف ختام املباراة تم توزيع الجوائز عى الفرق 

الفائزة واملشاركة يف البطولة.

ديباال عىل رأس قائمة 
يوفنتوس ملوقعة تشيليس

االحتاد اإلنجليزي 
يمدد عقد ساوثجيت

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ماس�يمليانو أليجري املدير الفني ليوفنتوس، قائمة 
الفري�ق املس�افرة إىل لن�دن ملواجه�ة تش�يليس، الثالثاء، 
بالجول�ة الخامس�ة م�ن دور املجموعات ب�دوري أبطال 

أوروبا.
ويتصدر فريق يوفنتوس ج�دول ترتيب املجموعة الثامنة 
برصيد 12 نقطة »العالمة الكاملة«، فيما يحتل تش�يليس 

املركز الثاني برصيد 9 نقاط.
وش�هدت قائم�ة البيانكون�ريي ع�ودة باولو ديب�اال الذي 
غ�اب عن املباريات األخرية بس�بب اإلصابة، ليعود وتتأكد 

جاهزيته للمشاركة بداية من لقاء تشيليس.
وضمت القائمة كالاً من:

- حراسة املرمى: تشيزني، بنسوليو، بريين.
- خ�ط الدف�اع: دي ليخت، ك�وادرادو، أليكس س�اندرو، 

بونوتيش، روجاني، دي وينرت.
- خ�ط الوس�ط: آرث�ر، ماكيني، رابي�و، ماكين�ي، كييزا، 

لوكاتييل، بنتانكور، كولوسيفسكي.
- خط الهجوم: ديباال، موراتا، كني.

تشايف يطلب التعاقد مع مهاجم عريب لتعزيز صفوف برشلونة

كورونا يصطاد نجم دورمتوند

              المستقبل العراقي/ متابعة

يأم�ل امل�درب الجدي�د لنادي برش�لونة، 
تش�ايف هرناندي�ز، اس�تقطاب مهاج�م 
جدي�د لصف�وف الفري�ق الكتالوني عند 
فتح نافذة س�وق االنتقاالت الش�توية يف 

يناير املقبل.
ووفقا ملوقع »gaol« العاملي، فإن تشايف، 
اقتن�ع بعد مبارات�ه األوىل مع برش�لونة 
ضد إسبانيول الس�بت املايض يف الدوري 
اإلس�باني 1-0، أن »البارس�ا« بحاج�ة 
إىل قل�ب هج�وم جدي�د يف ظ�ل افتقاره 
للنجاع�ة الهجومية وعدم وضوح مصري 
املهاجم األرجنتيني س�ريخيو أغوير مع 

الفريق.
وس�يفتقد برش�لونة خدم�ات املهاج�م 

األرجنتين�ي مل�دة ثالث�ة أش�هر بس�بب 
مش�اكل يف القل�ب، وس�ط تقاري�ر عن 

إمكانية اعتزاله كرة القدم.
وذكر »gaol«، أن تش�ايف وض�ع أنظاره 
ع�ى املهاج�م الجزائ�ري ال�دويل بغ�داد 
بونج�اح املحرتف يف صفوف نادي الس�د 

القطري.
وأوضح أن تش�ايف يع�رف بونجاح جيدا، 
حيث أرشف عى تدريبه لعدة س�نوات يف 
نادي الس�د قبل أن يرتك اإلسباني مؤخرا 
مهام�ه يف النادي القط�ري لإلرشاف عى 

برشلونة.
ويرتبط بونج�اح، بعقد مع الس�د حتى 
يونيو 2024، وقد انضم إليه يف ديس�مرب 
2015. ول�م يس�بق للمهاج�م الجزائري 
البالغ عمره 29 عام�ا، اللعب يف أوروبا، 

لكنه يملك إحصائية جيدة جدا مع الس�د 
القط�ري، فق�د س�جل ل�ه 178 هدفا يف 
168 مب�اراة. أما عى الصعيد الدويل، فقد 

خ�اض بونج�اح 48 مباراة م�ع منتخب 
الجزائر وس�جل له 22 هدفا، وتوج معه 

بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اصطاد فريوس كورونا أحد العبي بوروس�يا دورتموند 
يف الساعات املاضية، ليتأكد غيابه عن مباريات الفريق 

املقبلة لحني تعافيه.
وأعل�ن النادي األملان�ي يف بيان رس�مي، إصابة الجناح 
البلجيك�ي ثورج�ان ه�ازارد بالف�ريوس بعدما جاءت 

عينة اختباره إيجابية.
وأوضح البي�ان أن الدويل البلجيكي صاحب ال�28 عاما 
لم يخالط أي من العبي أس�ود الفيستيفال آخر يومني، 

وتقرر دخوله حجرا صحيا عى الفور.
وبذل�ك، تأكد غياب ثورجان ه�ازارد عن مباراة الفريق 
املرتقب�ة ض�د س�بورتنج لش�بونة الربتغ�ايل، األربعاء 
املقب�ل، يف خامس جوالت دور مجموعات بدوري أبطال 

أوروبا.
ويحت�ل دورتمون�د املرك�ز الثاني يف املجموع�ة الثالثة، 
متس�اويا مع سبورتنج لش�بونة برصيد 6 نقاط، لكن 

األخري يتأخر عنه بسبب املواجهات املبارشة.
ونجح بوروس�يا دورتموند يف الفوز عى لشبونة بهدف 
دون رد، خ�الل املب�اراة التي جمعت بينهم�ا يف الجولة 

الثانية يف أيلول/سبتمرب املايض.

طعنة مبايب القديمة تدفع جوارديوال للقتال أمام باريس
              المستقبل العراقي/ متابعة

ا لقم�ة مباريات  س�يكون ملعب االتحاد، األربع�اء، مرسحاً
الجول�ة الخامس�ة م�ن مرحل�ة املجموعات ل�دوري أبطال 
أوروبا، عندما يس�تقبل مانشسرت سيتي اإلنجليزي نظريه 
باري�س س�ان جريم�ان الفرنيس.ويحت�ل الس�يتي صدارة 
املجموع�ة األوىل برصيد 9 نق�اط، متقدما بفارق نقطة عن 

وصيفه البارييس، ويبحث كال الفريقني عن تحقيق االنتصار 
لضمان التأهل إىل دور ال�16 قبل الجولة األخرية.ويتمس�ك 
بيب جوارديوال، مدرب مانشسرت سيتي، بالفوز ليس فقط 
للتأهل ولكن لضمان صدارة املجموعة، حيث تش�كل أهمية 
كبرية للمدرب اإلس�باني يف ظل تجاربه الس�ابقة مع دوري 
أبط�ال أوروبا.قيم�ة الصدارةوس�بق أن أرشف جواردي�وال 
عى تدريب برش�لونة اإلس�باني 4 مواسم يف دوري األبطال، 

ونجح خاللها بتخطي املجموعات يف الصدارة، وحينها توج 
باللقب مرتني موسمي )2008- 2009( و)2010- 2011(، 
ووصل إىل نصف النهائي مرتني يف موسمي )2009- 2010( 
و)2011- 2012(.وخ�اض جوارديوال 3 مواس�م مع بايرن 
ميوني�خ األملاني، نجح خاللها بتخط�ي مرحلة املجموعات 
يف ص�دارة املجموع�ة، ووصل يف املواس�م الثالث�ة إىل نصف 
النهائ�ي بداية من موس�م )2013- 2014( وحتى )2015- 

رفق�ة  الس�ادس  موس�مه  جواردي�وال  2016(.ويخ�وض 
مانشس�رت س�يتي، ويف املواس�م الخمس�ة املاضية نجح يف 
التأه�ل متصدرا ملجموعته 4 م�رات، وخاللها وصل إىل ربع 
النهائي 3 مرات مواسم )2017- 2018( و)2018- 2019( 
و)2019- 2020(، ووصل إىل النهائي يف املوس�م املايض.أما 
املرة الوحيدة التي فش�ل فيها جواردي�وال يف تخطي مرحلة 

املجموعات محتال الصدارة.

بيدري يفوز بجائزة الفتى الذهبي
              المستقبل العراقي/ متابعة

ف�از بي�دري، الع�ب وس�ط برش�لونة، بجائ�زة 
الفت�ى الذهبي لع�ام 2021 املقدمة من صحيفة 
»توت�و س�بورت« اإليطالية.وقال بي�دري، عقب 
حصول�ه ع�ى الجائ�زة: »أش�كر توتوس�بورت 
عى ه�ذه الجائزة الت�ي تجعلني فخوراًا. ش�كراًا 
�ا لجميع أعضاء لجنة التحكيم واملش�جعني  أيضاً
ا هذا الع�ام. إن 2021 عام  الذي�ن دعمون�ي دائماً
رائ�ع بالنس�بة يل«.وأض�اف: »بالطب�ع، ش�كراًا 
جزي�الاً لربش�لونة وللمنتخب الوطن�ي ولعائلتي 

وأصدقائ�ي، وبالتأكي�د لكل أولئ�ك املقربني مني 
�ا بع�د ي�وم، والذي�ن لوالهم مل�ا تمكنت من  يوماً
الفوز بجائ�زة الفت�ى الذهب�ي«.كان النرويجي 
إيرلينج هاالند، مهاجم بوروسيا دورتموند، آخر 
من ت�وج بجائزة الفت�ى الذهبي يف ع�ام 2020.
يذك�ر أن قائمة املنافس�ني ع�ى الجائ�زة كانت 
ا كال من: كريم أديمي »س�الزبورج«،  تض�م أيضاً
دورتمون�د«،  »بوروس�يا  بيلينجه�ام  ج�ودي 
كامافينجا »ريال مدري�د«، دي كاتيالري »كلوب 
بروج«، ج�ايف »برش�لونة«.كما ضم�ت القائمة 
ا كال م�ن: جرافنبريش »أياك�س«، مالديني  أيضاً

»ميالن«، موس�ياال »باي�رن ميونخ«، نونو 
ميندي�ز »باريس س�ان جريم�ان«، بيكويل 
»أتاالنتا«، بينو »فياريال«، رينا »بوروسيا 
دورتمون�د«، رودريج�و »ري�ال مدريد«، 
س�اكا »آرس�نال«، صليبا »ليون«، تيمرب 
»أياك�س«، وفريت�ز »باي�ر ليفركوزن«.

وأعلن عن الفائز االثن�ني يف مقر االتحاد 
اإليط�ايل لكرة الق�دم يف روم�ا، يف فعالية 

ش�ارك بها رئي�س هذه املؤسس�ة جابريييل 
جرافينا.وسيجري تسليم الجائزة يف 13 ديسمرب/

كانون أول بمدينة تورينو، معقل الصحيفة.

أنشيلويت يعلن قائمة ريال مدريد 
ملالقاة شرييف

              المستقبل العراقي/ متابعة

أنش�يلوتي،  اإليط�ايل كارلو  أعل�ن 
املدير الفن�ي لريال مدري�د، قائمة 
فريق�ه ملواجهة مضيفه ش�رييف 
ترياس�بول، املق�ررة الثالثاء ضمن 
منافس�ات الجول�ة الخامس�ة من 
دور املجموع�ات، ب�دوري أبط�ال 

أوروبا.
وغ�اب عن القائم�ة كل من: إيدين 
وفي�دي  بي�ل،  وجاري�ث  ه�ازارد، 

فالفريدي، وداني سيبايوس.
وجاءت كالتايل:

حراس�ة املرم�ى: تيب�و كورت�وا - أندري 
لونني - لويس لوبيز.

الدف�اع: داني كارفاخ�ال - إيدير ميليتاو 
- دافيد أالبا - خيس�وس فاييخو - ناتشو 

فرنانديز - مارسيلو - فريالند ميندي.
الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - 

كاس�يمريو - لوكاس فاسكيز - إيسكو - 
إدوارد كامافينجا - بالنكو.

الهجوم: كريم بنزيما - ماركو أسينس�يو 
- لوكا يوفيتش - فينيس�يوس جونيور - 

رودريجو جويس - ماريانو دياز.
يذك�ر أن ري�ال مدريد يتص�در املجموعة 
الرابع�ة يف دوري أبط�ال أوروب�ا، برصيد 
9 نق�اط، بف�ارق 3 نق�اط عن ش�رييف، 

صاحب املركز الثالث.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتح�اد اإلنجليزي لكرة الق�دم، تمديد عقد جاريث 
س�اوثجيت، املدي�ر الفن�ي ملنتخب األس�ود الثالث�ة، حتى 

نهاية عام 2024.
وجاء ذلك بعدما نجح ساوثجيت يف قيادة منتخب إنجلرتا، 

لحجز مقعد يف نهائيات كأس العالم )قطر 2022(.
�ا لهذا العقد، ف�إن املدرب اإلنجليزي سيس�تمر مع  ووفقاً
منتخب األس�ود الثالث�ة، إىل ما بعد كأس األم�م األوروبية 

2024 عى األقل.
وبحسب صحيفة »دييل ميل« الربيطانية، كان ساوثجيت 
يحصل عى راتب سنوي يبلغ 3 ماليني إسرتليني، يف العقد 

القديم، لكنه ارتفع إىل 5 ماليني يف التعاقد الجديد.
وكان س�اوثجيت قد ق�اد إنجلرتا إىل نهائي ي�ورو 2020، 
الصيف املايض، إال أنه سقط بركالت الرتجيح أمام إيطاليا 

عى ملعب ويمبيل يف لندن، بعد التعادل )1-1(.

الرشطة ينسحب من دوري أبطال آسيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي الرشطة، إنسحابه من بطولة دوري 
أبط�ال آس�يا يف نس�ختها املقبلة.وق�ال مدير 
الدائرة االعالمية للنادي، حس�ني الخرس�اني، 

يف ترصي�ح صحف�ي، ان »ن�ادي الرشطة قرر 
اإلنس�حاب من بطولة دوري أبطال آس�يا من 
أجل الرتكيز عى بطولة الدوري املمتاز واعداد 
فري�ق ق�وي للمرحل�ة املقبلة وعدم تش�تيت 
الرتكيز عى أكث�ر من بطول�ة«.وكان اإلتحاد 

اآلس�يوي لكرة القدم أعل�ن األثنني تأهل فرق 
أندي�ة الجوي�ة وال�زوراء والرشط�ة يف دوري 
أبطال آس�يا رس�ميااً« مش�ريااً اىل ان »الرشطة 
س�يواجه نادي من أوزبكستان يف امللحق، ويف 

حال فوزه سيواجه الغرافة القطري«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فريجسون يقود املفاوضات مع خليفة سولسكاير
            المستقبل العراقي/ متابعة

أسندت إدارة نادي مانشسرت يونايتد، إىل السري أليكس 
فريجسون، املدرب التاريخي للشياطني الحمر، مهمة 
التفاوض مع مدير فني جديد لخالفة املدرب الس�ابق 

أويل جونار سولسكاير.
وكان مانشس�رت أق�ال سولس�كاير بش�كل رس�مي، 

األحد، حيث يتوىل مايكل كاريك قيادة الفريق يف الفرتة 
الحالية، لحني التعاقد مع مدرب جديد.

وذكر بيان الش�ياطني الحمر، أن النادي سيتعاقد مع 
مدرب مؤقت حتى نهاية املوسم.

وقالت ش�بكة »TalkSPORT« الربيطانية، إن مصادر 
قريبة من ماوريس�يو بوكيتينو، مدرب باريس س�ان 
جريم�ان، زعمت أنه متله�ف للحاق بفرص�ة تدريب 

الش�ياطني الحمر.وذك�رت الش�بكة الربيطاني�ة، أن 
فريجس�ون م�ن يق�ود املفاوض�ات اآلن، وأن�ه أجرى 
االتصاالت األوىل بالفعل مع ممثيل بوكيتينو.وأش�ارت 
يونايت�د  مانشس�رت  مدي�ري  أن  إىل   »TalkSPORT«
يخططون لالتفاق م�ع بوكيتينو عى القدوم إىل »أولد 
تراف�ورد« يف الصيف املقب�ل، لكن امل�درب األرجنتيني 

طلب تويل املهمة الفنية للشياطني الحمر اآلن.
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الربجوازي الصغري تشيخوفجائزة الدولة للكتابة والتأليف

ضياء نافعصالح لفتة

قبل أيام افتتح معرض النجف االرشف الدويل للكتاب بمش�اركة دور النرش 
العراقية واملؤسس�ات الحكومية واألهلية مع ع�دد كبري من دور النرش من 
دول مختلف�ة ويف نفس الفرتة تقريباً معرض البرصة الدويل للكتاب وهناك 

معرض بغداد الدويل للكتاب واملعارض الدائمة للكتاب يف أماكن مختلفة.
ه�ذه املعارض وغريها من الش�واهد دليل قطعي ع�ى وجود نهضة علمية 
وثقافية عراقية ناضجة ومعرفة بأهمية القراءة وتبجيل للكتاب وصناعته 
م�ن جميع الفئات ترى األس�تاذ والفالح والطالب ورب�ة املنزل ورجل الدين 
والعس�كري، وبرهان عى أن الش�عب العراقي شعب ال يموت شعب اخرتع 

الكتابة ومستمر يف حمل مشعل التنوير.
ومع كل هذا الحراك واهتم�ام العراقيني بالكتب ومتابعة أحدث اإلصدارات 
بمختل�ف مناحي الحي�اة أليس من األجدر أن يكون هناك تش�جيع للُكّتاب 
وحثهم عى الكتابة فمقدار ما يصدر من مؤلفات مقياس عى حيوية األمم 
وأيضاً دع�م صناعة الكتب والتي تقدر مبيعاته�ا يف بعض الدول باملليارات 
وخلق س�وق للكتب أكثر نش�اطاً وذلك بتنظيم مسابقة وطنية ذات جوائز 

ثمينة.
م�ع انه لدين�ا يف العراق العدي�د من املس�ابقات يف الكتاب�ة والتأليف لكنها 
تقت�رص عى جوائز بس�يطة ال تعادل م�ا يبذل من جهد وتع�ب وأموال وال 

تشجع من يملك إمكانيات التأليف والكتابة للخوض يف هذا املضمار.
وبالتأكي�د كل مب�ادرة وجائ�زة وتكريم ه�ي خطوة طيبة ال يس�تهان بها 
وتس�تحق الذكر والقائمني عليها يس�تحقون الش�كر والتقدير، لكن إىل أي 
م�دى يحتفل بالفائز، وما هو املقابل املادي للجائزة، وكيف يمكن التعريف 
بالفائ�ز يف وس�ائل اإلع�الم املحلية والدولية هل تس�تطيع الجه�ة املنظمة 
إيصال مؤلف الكاتب إىل العاملية وترجمة األعمال املش�اركة للغات األجنبية 

هو هذا املقصد بتنظيم جائزة وطنية كربى لجميع مجاالت التأليف.
الع�راق ال تنقصه األم�وال وال العقول وال املؤلف�ني وال نعتقد أن تخصيص 
جائزة نقدية كبرية لتخلق روحاً تنافسية ستأخذ من ميزانية الدولة الكثري 

ٌة. بل بالعكس ستكسب العراق سمعة جيدة وستجلب فوائد َجمَّ
مس�ابقة أو جائزة وطني�ة تعادل ما تمنح�ه الدول العربي�ة املجاورة مثل 
اإلم�ارات وقط�ر عى األقل م�ن جوائز واألوىل طبع�ًا أن يزي�د االهتمام بها 

وجوائزها حتى عى جائزة نوبل.
وط�ن مول�د الح�روف عليه أن يك�رم مبدعيه بم�ا يس�تحقون وخصوصاً 

أصحاب املؤلفات التي تضيف جديداً للمكتبة العاملية واألدب العاملي.
إن الجائ�زة الوطنية التي نتح�دث عنها يجب أن يهتم به�ا اإلعالم الوطني 
وت�رشف عليها الدولة بأرفع املس�تويات وتس�وق نتاج�ات الفائزين عامليا 

وترتجم للغات الحية
ينت�دب للتحكيم لها خرباء محليون ودوليون مهني�ني معروفني بكفاءتهم 

وابداعهم يف تخصصاتهم.
جائ�زة لها قيمتها االعتبارية واملادية العالية تكون حافزاً للُكّتاب واملؤلفني 

والشعراء لتقديم أفضل ما لديهم لتنشيط الحركة الثقافية يف العراق.

كان هذا الحديث عن تشيخوف ممتعا جدا بالنسبة يل، وال أدري اذا سيكون 
ممتع�ا ايضا للقراء الذين يتابعون االدب الرويس و)درابينه!( وانعكاس�اته 
يف الوعي االجتماعي العراقي بش�كل خاص، والعرب�ي عموما، ولكني أظن 
)وبع�ض الظن اث�م(، ان هذا الحديث ربما س�يكون طريف�ا لبعض القراء 
)خصوص�ا له�ؤالء الذي�ن عارصوا ع�دة مراحل زمني�ة متنوع�ة جذرّيا يف 
مس�رية العراق الفكرية منذ اواس�ط القرن العرشين(، ولهم بالذات قررت 
كتابة خالصة لهذا الحديث. الخالصة ليس اال، دون تكرار، او حتى االشارة 
البس�يطة اىل الش�عارات و)الهتاف�ات!( الت�ي رافقت ه�ذا الحديث )االدبي 
البحت!( عن تش�يخوف، والذي اس�تمر يف حدود نصف ساعة ال أكثر، ولكن 
هذه )النصف س�اعة!( كانت مليئة باالفكار الغريب�ة جدا والعجيبة فعال، 
والتي من الصعب –بالنسبة لالكثرية– حتى التفكري بامكانية االعالن عنها 
به�ذه الصيغة والتح�ّدث حولها، ونحن يف العقد الثالث م�ن القرن الحادي 
والعرشين.س�ألني )بط�ل الحديث!( بحّدة وقوة –ما هو موقف تش�يخوف 
من الطبقة العاملة؟ لم اكن اتوقع بتاتا هذا السؤال عن تشيخوف، وبالتايل 
لم اس�تطع االجابة رأسا، وحاولت ان اكسب وقتا اضافيا للتفكري فطرحت 
عليه س�ؤاال تفس�رييا مضادا، وس�ألته وأن�ا اكرر – موقف تش�يخوف من 
الطبقة العاملة يف االمرباطورية الروسية؟ فأجابني وبنفس الحّدة والتوتر–  
نعم، من الطبقة العاملة املضطهدة واملسحوقة من قبل الرأسمالية الروسية 
يف تلك االمرباطورية الوحش�ية التي كان يحكمها القيارصة الطغاة. قلت له 
مبتسما، وانا احاول تهدئة االجواء املتوترة، ان تشيخوف كان متعاطفا مع 
الش�عب الرويس بأكمله، ولكنه لم يرّكز اهتمامه عى طبقة معينة بالذات، 
ول�م يكن ض�د اي طبقة من طبقات�ه، بل وكان تش�يخوف متعاطفا اصال 
مع كل انس�ان بش�كل عام، فضحك )بطلنا!( من جوابي باستهزاء، وقال: 
طبعا، ال يمكنك ان تجيب بش�كل دقيق وحاس�م عن سؤايل املحدد، وتحاول 
ان تتهرب من املوضوع الواضح للعيان بالنس�بة لكل ش�خص يمتلك رؤية 
ثورية حقيقي�ة واصيلة تجاه ظواهر الفن عموما، واالدب خصوصا، هذه 
الظواهر التي يجب ان تخدم الشعب وطبقته العاملة قبل كل يشء، وأضاف 
بعد ان صمت قليال، لقد طرحت عليك سؤاال محددا، وهو بالنسبة لنا، نحن 
الذين درس�نا واستوعبنا النظرية الثورية الحقيقية، مثل الرتمومرت لقياس 
حرارة الجسم، اذ ان املوقف من الطبقة العاملة يحدد بشكل واضح ورصيح 
كل ش�ئ يف ابداع اي كاتب يف العالم، والنموذج الذي نعرفه يف االدب الرويس 
هو مكس�يم غوركي وروايته )االم(، والت�ي أعطت لالدب الرويس )والعاملي 
ايضا( بداية مفهوم الواقعية االش�رتاكية، وتش�يخوف الذي عارص غوركي 
لم يالحظ حتى بدايات ذلك االتجاه االدبي والفني العظيم، واس�تمر بكتابة 
قصص عن )عطس�ة موظف( او )عضة كلب( او )سيدة ذات كلب صغري(، 
او مرسحية )الدب( وما ش�اكل ذلك من تلك املواضيع الساذجة وغري املهمة 
بتاتا للناس، ألن تش�يخوف برجوازي صغري ليس اال، والربجوازية الصغرية 
يف كل املجتمعات ال يمكن لها ان تس�توعب ابدا طبيعة املشاكل االجتماعية 

الكربى واالساسية يف املجتمع.

وجبة الفطور وخسارة الوزن.. دراسة تكشف »اخلدعة الكربى« االتصاالت تطلق خدمة اإلنرتنت املجاين يف أربع مناطق ببغداد
 ُي�ويل الن�اس أهمية ك�ربى لوجب�ة الفطور، 
ويعتق�دون أن تناوله�ا رضوري للتحك�م يف 
ال�وزن، ألن إم�داد الجس�م بم�ا يحتاج�ه من 
طاقة، س�يؤدي إىل رصف النظ�ر عن الطعام، 
لف�رتة أطول خالل النهار، لكن هذا الرأي ليس 

دقيقا كما نعتقد.
ويقول عمي�د كلية الصح�ة يف جامعة إنديانا 
األمريكية، دافيد أليسون، إن عدم تناول وجبة 
الفطور يف الصباح له تأثري محدود للغاية عى 

تغري وزن الجسم.
وأجرى الباحث دراس�ة ح�ول املكانة الكبرية 
الت�ي أحاطت بوجب�ة الفط�ور، حتى أضحى 
الن�اس يعتق�دون أنه�ا ذات دور مح�وري يف 

ضبط الوزن ومنطقة الخارصة.
وبحس�ب صحيفة »واش�نطن بوس�ت«، فإن 
رواج هذه اآلراء بش�أن وجب�ة الصباح، ناجم 
بش�كل كب�ري ع�ن دعاي�ة رشكات  أمريكي�ة 

مختصة يف حبوب الفطور.
ويف بداي�ة الق�رن العرشي�ن، ت�م الرتوي�ج يف 
الوالي�ات املتح�دة لفوائد حب�وب الفطور مثل 
»كورن فليكس«، وقيل إنها تعزز نمو األطفال 

وتقوي قدرات الذهن لدى البالغني.
وي�رى الباح�ث أن تأثري إعالن�ات رشكة »يس 

دبليو بوس�ت« كان كب�ريا يف الواليات املتحدة، 
حت�ى أضح�ت وجب�ة الفط�ور ذات أهمي�ة 

حاسمة يف نظر الناس.
وبحس�ب املصدر، فإن رشكات حبوب الفطور 
قام�ت بدعم ع�دد من الدراس�ات حتى تويص 
الن�اس بعدم إغفال وجب�ة الصباح، ألنها ذات 
فوائد جمة. واتسمت هذه الدراسات بنوع من 
»التحايل«، ألنها أش�ارت فقط إىل الوزن الجيد 
ملن يتناول�ون الفطور، ولم تتحدث عن عوامل 
أخ�رى أدت إىل تفاديه�م الس�منة وتمتعه�م 
بصحة س�ليمة. ويقول الباحث إن إنجاز هذه 

الدراسات بش�كل منهجي وعلمي دقيق حول 
وجبة الفطور، يستوجب أخذ عينة عشوائية، 
ثم جعل فئة من املشاركني يتناولون الفطور، 

مقابل آخرين ال يفعلون ذلك.
ويف تحليل أنجز سنة 2019، استنادا إىل سبعة 
بحوث طبي�ة، ت����بني أن األش�خاص الذين 
طولب�وا بتن�اول وجب�ة الفطور، ل�م يخرسوا 

الوزن الزائد.
ويق�ول الخرباء إن اإلنس�ان ال يخ�رس الوزن 
الزائ�د بتن�اول الفط�ور، وإنم�ا بأخ�ذ ع�دد 
س�عرات حراري�ة أقل، خ�الل الي�وم، وهو ما 
يعن�ي أن الع�ربة بما نأكل�ه يف الي�وم بأكمله، 
وليس بم�ا نبدأ به النهار. ويف املنحى نفس�ه، 
كش�ف تقرير صادر عن جامعة هارفارد سنة 
2020، أن األش�خاص الذين لم يتناولوا وجبة 
الفط�ور كانوا أكثر قدرة عى خس�ارة الوزن، 
لكن الخرباء ل�م ينصحوا باإلعراض عن وجبة 
الصباح. ويوضح الخرباء أن الحكم عى وجبة 
الفط�ور يعتمد أيضا عى م�ا نأكله، ألن تناول 
والس�كر  بالش�وكوالتة  مش�بعة  مخب�وزات 
يختلف تم�ام االختالف عن ب�دء اليوم بوجبة 
صحية من حبوب الشوفان مع بعض الفواكه 

الغنية بالفيتامينات.

أعلنت وزارة االتص�االت، امس االثنني، إطالق 
خدمة اإلنرتنت املجاني يف أربع مناطق ببغداد، 
مبينة أن الخدمة ستكون مفتوحة مجاناً ملدة 

نصف ساعة لكل مواطن.
وقال الناطق باسم الوزارة رعد املشهداني  إن 
»الفرق املش�رتكة بني ممثيل الرشك�ة العامة 
لالتصاالت واملعلوماتية ورشكة س�وبر س�يل 
الرشيك الرس�مي ل�وزارة االتص�االت بارشت 
بإجراء الكش�ف املوقعي عى عدد من مناطق 
العاصم�ة بغ�داد لغ�رض تجهيزه�ا بخدم�ة 
االنرتن�ت املجان�ي ليتم اس�تخدامه م�ن قبل 
املواطنني«، مبينا أن »ذلك تم بتوجيه ومتابعة 
العام�ة  العلي�ا يف الرشك�ة  م�ن قب�ل االدارة 

لالتصاالت واملعلوماتية«.
 وأضاف، أن�ه »تم اختيار أربع مناطق لتفعيل 
هذا املرشوع الذي سيتم العمل به ألول مرة من 
قبل رشكة االتصاالت«، مشرياً اىل أن »املناطق 
املش�مولة هي شارع املتنبي وشارع باب املراد 
يف الكاظمي�ة وراس الح�واش يف االعظمي�ة، 

وتقاطع الرواد يف املنصور«.
وتاب�ع أن »خدمة االنرتنت س�تكون مفتوحة 
مجان�اً مل�����دة نصف س�اعة ل�كل مواطن 
عند اش�رتاكه«، موضحا أنه »ت�م األخ�����ذ 

بنظر االع�����تب�ار رضورة أن تك������ون 
الخدم�ة متاح�ة لع�دد كبري م�ن املواطنني يف 

نفس الوقت وذات كفاءة عالية«. 

وأكد أن »االيام القليلة القادمة ستشهد تفعيل 
هذا املرشوع يف املناطق األربع تباعا، مع العمل 

عى توسعة الرقعة الجغرافية يف املستقبل«.

 ح�ذرت مراكز الس�يطرة عى األم�راض والوقاية منها يف الوالي�ات املتحدة 
األمريكية من خطورة متحّور »دلتا« عى الحوامل. وأشارت مراكز السيطرة 
ع�ى األم�راض والوقاية منها، يف بيان، إىل أن إصابة النس�اء بمتحّور »دلتا« 
من فريوس كورونا املس�تجد، أثناء فرتة الحمل، يرفع احتماالت والدة جنني 
مي�ت، بمعدل ثالثة أضع�اف. ووفق إحصائيات اعتم�دت عليها تلك املراكز، 
فإنه من بني ما يقرب من 1.25 مليون مولود يف الواليات املتحدة بني مارس 
آذار 2020 وس�بتمرب من هذا العام، س�جلت حوايل 8200 حالة مولود ميت، 
بمع�دل أقل من 1 يف املئة. ومع ذلك، فإن�ه من بني حوايل 22 ألف حالة والدة 
ألش�خاص مصابني بكوفي�د-19 خالل تلك الفرتة، حدث�ت 273 حالة والدة 
ألطف�ال ميتني، بمع�دل 1.3 يف املئة.وأظه�رت البيانات أنه م�ن يوليو حتى 
سبتمرب أيلول، بعد أن أصبح متّحور »دلتا« السائد يف اإلصابات عى مستوى 
أم�ريكا، فق�د ت�م اإلبالغ عما يق�رب م�ن 1200 حالة وفاة بني األش�خاص 
املصاب�ني بالف�ريوس وق�ت ال�والدة، أو ما يقرب م�ن 3 يف املئ�ة من حاالت 
الحمل. وحس�بما نقلت وكالة »يو بي آي« لألنباء عن مراكز الس�يطرة عى 
األم�راض والوقاية منها، فإن »هذا التحليل يمثل دليال عى وجود عالقة بني 

اإلصابة بكوفيد-19 أثناء الحمل ووالدة جنني ميت«.

عالقة »خطرية« بني متحور دلتا واحلمل

بغداد / املستقبل العراقي
اس�تجابت العتبة الحس�ينية املقدس�ة ، ملناش�دة الطالبة إي�الف حيدر من 
محافظ�ة النج�ف االرشف الت�ي حصلت ع�ى مع�دل 98.17٪ يف االمتحان 
الخارج�ي ول�م يت�م قبوله�ا يف كلي�ة الط�ب الدراس�ة الصباحية ، بس�بب 
رشط العم�ر . ووجه ممث�ل املرجعية الدينية العليا واملت�ويل الرشعي للعتبة 
الحس�ينية املقدسة الش�يخ عبد املهدي الكربالئي ، باكمال دراستها يف كلية 
الطب الدراسة الصباحية بجامعة وارث االنبياء ، عى نفقة العتبة الحسينية 

املقدسة استجابة لها وبسبب ظروفها االستثنائية«.
يذك�ر ان الطالب�ة اي�الف حي�در ، اطلق�ت عرب منص�ات ومواق�ع التواصل 
االجتماعي مناش�دة اىل وزير التعليم العايل ، وهي طالبة يف الصف الس�ادس 
احيائي، متزوج�ة ولديها طفلني ، احدهما م�ن ذوي االحتياجات الخاصة، 
واجت�ازت االمتحان الخارجي بمعدل 98.17٪ لكن لم يتم قبولها يف الكليات 

الصباحية بسبب رشط العمر، فرق )9( أيام فقط عن القبول املركزي .

ممثل املرجعية يستجيب ملناشدة طالبة 
متفوقة الكامل دراستها يف كلية الطب 

ستدرس على نفقة العتبة الحسينية

غوغل »يتعقبك« حتى مع وقف تسجيل املواقع.. هذا احلل

مواطنة تتعرض لـ »تشوه« نتيجة »غش طبي«.. 
وتناشد وزير الصحة : أطلب مقابلتكم

 إذا كن�ت تس�تخدم أي من تطبيق�ات غوغل، 
فموقعك الجغرايف ليس يف مأمن، حتى لو قمت 
بتوقي�ف خاصية تس�جيل املوق�ع الجغرايف يف 
حس�ابك عى غوغل.ويقول موق�ع »يس نت« 
التقن�ي إن غوغ�ل يع�رف مكان�ك 24 س�اعة 
يف الي�وم وس�بعة أي�ام يف األس�بوع، حت�ى لو 
أوقفت خاصية »س�جل املوق�ع الجغرايف« ألن 
بع�ض التطبيق�ات س�وف تس�تمر يف حف�ظ 
بياناتك، ومجرد فت�ح تطبيق »خرائط غوغل« 
أو اس�تخدام خاصية البحث، س�يتم تس�جيل 
موقعك التقريبي.وهو ما تؤكده »دعم غوغل« 
الت�ي تق�ول إن إيقاف تش�غيل س�جل مواقع 
الجغ�رايف يؤدي فقط إىل إزالة املكان الذي كنت 
فيه م�ن ميزة املخطط الزمني لخرائط غوغل، 

والتي تس�جل موقعك يف وقت محدد، لكن »قد 
يس�تمر حفظ بعض بيانات املوقع يف إعدادات 
أخرى« مثل نشاط الويب والتطبيقات.  وقالت 
الرشكة ملوق�ع »يس نت« إنها تس�تخدم هذه 
البيان�ات لجع�ل البيانات املقدمة للمس�تخدم 

أكثر تخصيصا لكنها ال تشارك هذه املعلومات 
مع جهات خارجية أو معلنني.  ويقدم التقرير 
الخطوات يمكن للمستخدم اتباعها ملنع غوغل 
م�ن معرفة موقع�ك الجغرايف، لكن�ه يقول إن 
هذا األمر سيأتي عى حساب فقدان املستخدم 
بيان�ات مخصصة، مثل العث�ور عى الرشكات 
القريب�ة، أو مش�اهدة إعالن�ات مخصص�ة، 
وتوصيات البحث. هذه الخطوات هي كالتايل: 
ادخل عى حس�ابك ع�ى غوغل وق�م باختيار 
»إدارة حساب غوغل«، ويف مربع »الخصوصية 
والخصوصي�ة«،  البيان�ات  »إدارة  ح�دد   ،«
وقم بالتمرير ألس�فل إىل »عن�ارص التحكم يف 
النش�اط«، وهناك اجعل مربع »النش�اط عى 

الويب ويف التطبيقات« يف وضع اإليقاف.

بغداد / املستقبل العراقي
وجه�ت مواطنة مناش�دة إىل وزير الصحة بعد 
تعرّضها إىل تشوه نتيجة لتعرّضها إىل غش من 

طبيبة تجميل.
وتنرش املستقبل العراقي املناشدة:

السيد وزير الصحة املحرتم..
اناش�د س�يادتكم بمتابع�ة موضوع�ي، حيث 
قمت بمراجعة احد الطييبات التي تدعي طبيبة 
تجمي�ل وأخذت مني مبلغ ليس بقليل، وقامت 

بحقني بمادة سليكون وادعت انه فلر.

 وق�د تورم وجهي وتش�وه نتيج�ة لهذا األمر، 
ولهذا اطلب من س�يادتكم النظ�ر بموضوعي 
برحمه وعطف كوني احد ضحايا الذين يدعون 

اطباء تجميل، وأنا أطلب مقابلة سيادتكم.
رقمي 07735949583

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر
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