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اإلمام علي بن أبي طالب
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ال غنى كالعقل، وال فقر كاجلهل، 
وال مرياث كاألدب العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس الوزراء
 يوجه باالرساع يف تنفيذ مرشوع 

مداخل وبوابات بغداد 
ص2

رئيس اجلمهورية حيذر: االرايض الزراعية مهددة بالفقدان بسبب التملح
املالية الربملانية عن اجلدل بشأن إجراءات 2022: ليس هناك سوى خيار واحد!
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن يف بغداد، أمس الس�بت، ع�ن اتفاق اللجنة 
العسكرية العراقية االمريكية التقنية املشرتكة يف 
اول اجتماع لها عن خطة تتضمن اليات وتوقيتات 
محددة الستكمال انسحاب القوات االمريكية من 
العراق. وقالت قيادة العمليات العراقية املشرتكة 
ان الجانب�ن العراقي واالمريكي ق�د »اتفقا عىل 
خطة تتضمن اليات وتوقيتات محددة الستكمال 
اعادة نرش القوات القتالية للتحالف الدويل خارج 

العراق« وهي التي تقودها القوات االمريكية.
وأش�ارت القيادة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه ان »الجانبن اتفقا ع�ىل إطار عمل 
للجلس�ات املقبلة ملناقش�ة العالق�ة االمنية بن 
ان  الطوي�ل«، موضح�ة  امل�دى  الجانب�ن ع�ىل 
الخطة س�تنجز خالل جلس�ة املحادث�ات املقبلة 
التي س�تعقد يف بغداد او واشنطن يف تموز أو آب 
املقبل�ن لتنفي�ذ مخرجات الحوار االس�رتاتيجي 
العراق�ي االمريك�ي الذي ج�رت آخ�ر جوالته يف 
نيس�ان املايض والقايض باس�تكمال إعادة نرش 
القوات القتالي�ة للتحالف الدويل خ�ارج العراق. 
وأضاف�ت أن »الجان�ب األمريك�ي ج�دد تأكي�د 
احرتام�ه للس�يادة العراقي�ة وأن التحالف الدويل 
بقيادة الواليات املتح�دة موجود يف العراق بطلب 
من الحكوم�ة العراقية لتقديم املش�ورة والدعم 
والتمكن يف إلح�اق الهزيمة الكامل�ة بعصابات 
داع�ش اإلرهابي�ة«. بدوره، قال املتحدث باس�م 
التحالف الدويل العقيد واين ماروتو بأن املحادثات 
األمريكي�ة العراقي�ة تمث�ل تقدم�ا وتتوافق مع 

التزامات واشنطن لبغداد.
التفاصيل ص2

اتفاق بني بغداد وواشنطن: آليات وتوقيتات لالنسحاب االمريكي
عقد أول اجتماع للجنة العسكرية التقنية املشرتكة بني البلدين.. التحالف الدولي: احملادثات تتوافق مع التزامات احلكومتني حمافظ البرصة يوجه

 بتشكيل جلنة لتقيص احلقائق بشأن 
اصابات »انفلونزا الطيور«

حمافظ بغداد: 
جهزنا املولدات بـ)الكاز( جمانًا 

ملنع رفع سعر األمبري

االسـتـخـبـارات
 تـطــيـح بــ)12( إرهــابــيــًا

 فـي ديـالـى
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رئيس الوزراء: »احلشد ابنائي«.. ولن نقبل بأي إمالءات بالنيل من أي مؤسسة أمنيةبوتني: روسيا مستعدة لإلسهام يف حل النزاع بالرشق األوسط 
عمليات البرصة تعلن إنشاء خلية استخبارية لتعقب املطلوبني

بارزاين بشأن هجوم دهوك: ندعو للوقوف صفًا واحدًا ضد العدوان

حصيلة أسبوع.. محالت أمنية كبرية عىل جتار خمدرات 
ومطلوبني واستعادة أموال مرسوقة

ص2

ص2

ص2 ص3 ص3

وزيـر النقـل
 جيري جولة تفقديـة هنريـة

 مع حمافظ البرصة

وزيرة االعامر
 تفتتح مرشوع جرس الفلوجة 

الكونكريتي الثالث

املعهد القضائي 
ينظم ورشة عـن مكافحـة 

»غسل األموال«

       بغداد / المستقبل العراقي

ش�دد الرئيس ال�رويس فالديمري بوتن، أمس الس�بت، عىل 
أن حل النزاع اإلرسائييل-الفلس�طيني يمثل رشطا رضوريا 
لتحقي�ق االس�تقرار يف ال�رشق األوس�ط، مبديا اس�تعداد 
موس�كو لإلس�هام يف إنجاز هذا الهدف. وأكد بوتن، خالل 
لق�اء مع وس�ائل إع�الم عىل هام�ش منتدى بطرس�بورغ 
االقتصادي الدويل، أن روس�يا ترح�ب بتطبيع العالقات بن 
دول يف املنطقة، وخاصة بن إرسائيل وبعض جريانها العرب، 
مشريا إىل أن إقامة روابط بن الدول تصب دائما يف مصلحة 
ش�عوبها. وقال الرئيس الرويس، »يف الوقت نفسه، ال يمكن 

الوص�ول إىل االس�تقرار يف املنطقة، عىل األرج�ح، دون حل 
النزاع الفلس�طيني-اإلرسائييل، ويجب يف هذا الصدد إطالق 
صيغ تعاون ونقاش متعددة األطراف، وثمة مسائل تتطلب 
اهتمام�ا خاصا من قب�ل املجتمع الدويل«. وتابع »روس�يا 
مستعدة للعمل بش�كل نشط مع جميع األطراف املنخرطة 
يف ه�ذه العملي�ة لإلس�هام قدر اإلم�كان يف تس�وية النزاع 
الفلسطيني-اإلرسائييل«. وأعرب بوتن عن أمل موسكو يف 
تسوية املس�ائل األساسية بن الفلسطينين واإلرسائيلين، 
وخاصة تطبيق حل الدولتن، بناء عىل »املصالح املش�رتكة 
لش�عوب املنطقة«، الفت�ا إىل أن أحد العوام�ل املهمة يف هذا 

املجال هو تجاوز الخالفات بن الفلسطينين.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت وكالة ش�ؤون الرشط�ة حملة 
أمني�ة واس�عة يف عم�وم محافظ�ات 

العراق ملكافحة املخدرات.
وذكرت يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
العام�ة  »املديري�ة  ان  من�ه  نس�خة 
ملكافحة املخ�درات واملؤث�رات العقلية 
ألق�ت القب�ض ع�ىل خمس�ة متهمن 
الك�وت }3 متهم�ن{ ويف ذي ق�ار  يف 
متهمن أثنن«.وبينت انه »تم ضبطهم 

بالجرم املش�هود وإحالتهم إىل القضاء 
وفق أحكام امل�واد القانونية )28 /32 

( مخدرات«.
ولفت البيان اىل ان »الحملة جاءت وفقا 
املعلوم�ات االس�تخبارية التي حصلت 
عليها مفارز املديرية املنترشة يف بغداد 
واملحافظ�ات وكان للتع�اون املس�تمر 
واملثم�ر م�ع املواطنن الذي�ن يقومون 
باالدالء بمعلوماتهم عرب الخط الساخن 

)178( املجاني الدور املهم«.
بدوره�ا، اعلن�ت مديرية إج�رام بغداد 

القب�ض عىل عدد م�ن املطلوبن بينهم 
متهمة برسقة 65 مليون دينارعراقي.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه ان »قوة من مديرية 
مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة 
إجرام الحرية تمكنت من إلقاء القبض 
عىل متهمة بالرسقة لقيامها بالدخول 
اىل دار تع�ود ألح�د املواطن�ن جن�وب 
العاصم�ة بغ�داد ورسق�ة مبل�غ )65 

مليون دينار عراقي( من داخل الدار«.
وب�ن ان »مفارز املديري�ة نفذت أوامر 

قب�ض قضائية أخ�رى بحق ع�دد من 
املتهم�ن واملطلوب�ن بقضاي�ا جنائية 
مختلفة بن الرسق�ة والتزوير ورسقة 
مكات�ب  ضم�ن  الناري�ة  الدراج�ات 
مكافحة إجرام الزهور والقدس وبغداد 
الجديدة واملحمودي�ة والخرضاء وحي 
العام�ل ومكافح�ة رسقة الس�يارات، 
تم اتخاذ اإلج�راءات القانونية بحقهم 
وتقديمهم اىل القض�اء لينالوا جزاءهم 

العادل«.
التفاصيل ص2

ص7

درجال يبارك فوز منتخب
 العراق للصم والبكم يف بطولة آسيا 

والباسيفيك بكرة القدم

ص2

باشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

ترأس اجتماعًا خبصوص إعادة إعمار مدينة الصدر
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الرافدين يلغي »شاهد التعريف« للمواطنني الراغبني بفتح احلسابات إليداع أمواهلم
     بغداد / المستقبل العراقي 

قرر مرصف الرافدين، أمس الس�بت، إلغاء ش�اهد التعريف للمواطنني الراغبني بفتح 
الحس�ابات اليداع أمواله�م يف املرصف. وذكر املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »الرافدين أصدر تعليمات جديدة لتسهيل االجراءات 
امام املواطنني الراغبني بفتح حس�ابات التوفري والج�اري إليداع اموالهم يف املرصف«، 
مبين�ا ان »امل�رصف الغى رشط ش�اهد التعريف للزبائ�ن الراغبني بافتتاح حس�ابات 
جاري�ة وذلك بهدف اس�تقطاب اكرب عدد من الزبائن مع االلت�زام بتطبيق مبدأ اعرف 
زبون�ك واتخاذ اج�راءات العناي�ة الواجبة«. وأض�اف، ان« املرصف ج�دد تأكيده عىل 
االلتزام بتقديم مستمسك ثبوتي واحد عند فتح حسابات التوفري والجاري«، مشريا اىل 
ان »البطاقة املوحدة تغني عن باقي املستمس�كات وال حاجة النتظار صحة صدورها 
فيما تعتمد هوية االحوال املدنية او جواز الس�فر او بطاقة السكن او تأييد السكن ملن 

لم تصدر لهم بطاقة موحدة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن يف بغ�داد، أمس الس�بت، ع�ن اتفاق 
اللجنة العسكرية العراقية االمريكية التقنية 
املش�ركة يف اول اجتم�اع له�ا ع�ن خط�ة 
تتضمن اليات وتوقيتات محددة الس�تكمال 

انسحاب القوات االمريكية من العراق.
وقالت قي�ادة العمليات العراقية املش�ركة 
ان الجانب�ني العراقي واالمريك�ي قد »اتفقا 
عىل خطة تتضم�ن اليات وتوقيتات محددة 
الس�تكمال اع�ادة ن�ر الق�وات القتالي�ة 
للتحال�ف ال�دويل خارج الع�راق« وهي التي 

تقودها القوات االمريكية.
وأش�ارت القي�ادة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه ان »الجانب�ني اتفقا 
ع�ىل إطار عمل للجلس�ات املقبلة ملناقش�ة 
العالق�ة االمني�ة ب�ني الجانب�ني ع�ىل املدى 
الطويل«، موضحة ان الخطة ستنجز خالل 
جلس�ة املحادث�ات املقبل�ة التي س�تعقد يف 
بغ�داد او واش�نطن يف تم�وز أو آب املقبلني 
االس�راتيجي  الح�وار  مخرج�ات  لتنفي�ذ 
العراق�ي االمريكي الذي ج�رت آخر جوالته 
يف نيسان املايض والقايض باستكمال إعادة 
نر الق�وات القتالية للتحالف الدويل خارج 
الع�راق. وأضاف�ت أن »الجان�ب األمريك�ي 
ج�دد تأكيد احرامه للس�يادة العراقية وأن 
التحال�ف ال�دويل بقي�ادة الوالي�ات املتح�دة 

موج�ود يف العراق بطلب من الحكوم�ة العراقية لتقديم 
املش�ورة والدع�م والتمك�ني يف إلحاق الهزيم�ة الكاملة 

بعصابات داعش اإلرهابية«.
بدوره، قال املتحدث باس�م التحالف الدويل العقيد واين 
ماروتو ب�أن املحادثات األمريكي�ة العراقية تمثل تقدما 

وتتوافق مع التزامات واشنطن لبغداد.
وقال ماروت�و يف تغريدة عىل توير، إن » قائد قوة املهام 
املش�ركة - عملية العزم بول كالفرت، التقى نائب قائد 
العمليات املشركة الفريق الركن عبد األمري الشمري، يف 
العراق، يف أول سلس�لة من املحادثات الفنية، عىل النحو 
املتف�ق عليه خ�الل الحوار االس�راتيجي ب�ني الواليات 

املتحدة والعراق يف نيس�ان«. وأض�اف ماروتو أن »هذه 
املحادث�ات الفنية تمثل تقدًما طبيعًيا لحوارنا املس�تمر 
م�ع العراقيني، وتتماىش مع االلتزام�ات التي تم التعهد 
به�ا خ�الل الحوار االس�راتيجي ب�ني الوالي�ات املتحدة 
والع�راق«. وانعق�د اجتم�اع اللجنة العس�كرية التقنية 
هذه يف مقر قيادة العمليات املش�ركة العراقية يف بغداد 

برئاس�ة نائ�ب قائ�د العملي�ات العراقي�ة 
املشركة الفريق الركن عبد األمري الشمري 
وقائ�د الق�وات االمريكي�ة لعملي�ات العزم 
الصل�ب يف الع�راق وس�وريا الفري�ق ب�ول 
كالفرت حيث ش�دد الجان�ب األمريكي عىل 
احرام س�يادة العراق والحرص عىل عالقة 

أمنية عىل املدى الطويل.
وم�ازال يف الع�راق حوايل 3 االف عس�كري 
تابع لقوات التحالف الدويل املناهض لتنظيم 

داعش بينهم 2500 عسكري أمريكي.
وع�ادة م�ا تتع�رض مواق�ع ه�ذه القوات 
وارتالها العس�كرية لهجمات صاروخية أو 

بعبوات ناسفة.
وكان رئي�س ال�وزراء العراق�ي مصطف�ى 
الكاظمي قال يف ترصيحات لصحافيني لقد 
»دخلن�ا لح�د اللحظة خالل هذه الس�نة 3 
مراح�ل للحوار، ونجحن�ا يف املرحلة الثانية 
يف الحص�ول عىل اعراف واضح من الرئيس 
األمريك�ي الس�ابق ترام�ب ب�أن األمريكان 
سوف ينس�حبون من العراق وقبل الوصول 
للمرحل�ة الثالث�ة نجحن�ا بتقلي�ص ع�دد 
الق�وات األمريكية يف الع�راق ألكثر من %60 

من هذه القوات«.
التقني�ة  العس�كرية  اللجن�ة  ان  وأوض�ح 
العراقي�ة االمريكي�ة الت�ي أقرته�ا املرحلة 
الثالث�ة م�ن الح�وار س�تعمل ع�ىل إيج�اد 
الجدول أو التأريخ املعني النس�حاب القوات 
القتالية م�ن العراق وبكل تأكيد س�تكون هناك مرحلة 
قادم�ة للح�وار خ�الل الش�هرين املقبلني والح�وار هو 
أساسا ليس فقط النسحاب القوات بل هناك ابعاد كثرية 
تخص تنظي�م العالقات بني البلدي�ن يف مجاالت الصحة 

والتعليم والتكنولوجيا ايضا.

      بغداد / المستقبل العراقي

ت�رأس رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي، أمس الس�بت، اجتماع�ا خاصا 
للجن�ة االم�ر الديوان�ي 32 ملتابعة مروع 
مداخ�ل وبواب�ات العاصمة بغ�داد واالطالع 

عىل الخطط املوضوعة النجازه.
وجاء يف البيان الحكومي، وتلقت »املستقبل 
العراق�ي« نس�خة من�ه، ان�ه »ج�رى خالل 
االجتماع اس�تعراض تصامي�م ومخططات 

املروع، وما يتضمنه من سيطرات وبوابات 
دخول وس�احات للوزن والتب�ادل التجاري، 
وجس�ور مش�اة وغريها من الخدمات، عىل 
ان تش�مل العقود املربمة خدم�ات الصيانة 

املستمرة والتنظيف«.
وبحسب البيان، فان الكاظمي وجه الجهات 
املعنية باالرساع يف تنفيذ املروع عىل ارض 
الواق�ع، وتج�اوز التعقي�دات البريقراطية، 
امل�روع  تنفي�ذ  رضورة  ع�ىل«  مش�ددا 
بمواصف�ات تلي�ق باس�م بغ�داد وتاريخها 

واهله�ا، وان يتج�اوز ح�االت الفش�ل التي 
حصلت سابقا، والتي ادت اىل انشاء مشاريع 
بدون دراس�ات وافية، نتج عنها مشاريع ال 
تقدم خدمة للمواطن، وتسببت بهدر الكثري 
م�ن االموال«. إىل ذلك، ت�رأس رئيس مجلس 
الوزراء مصطف�ى الكاظمي اجتماعاً للجنة 
االم�ر الديواني )57( ملناقش�ة إعادة إعمار 

مدينة الصدر رشقي بغداد. 
ووج�ه الكاظم�ي أن يت�م إي�الء ه�ذا امللف 
األولوية والعناية، عم�اًل بمهام اللجنة التي 

تشكلت إلعادة تفعيل موضوع إعمار مدينة 
الصدر بعيدا عما اع�راه من تلكؤ واهمال، 
كما ش�دد س�يادته عىل ان هذا املروع هو 
أمان�ة يف اعناقن�ا تلبي�ة الحتياج�ات ابن�اء 

شعبنا. 
واك�د رئيس مجل�س الوزراء ع�ىل االهتمام 
بتصامي�م امل�روع ب�أن تك�ون ذات رؤية 
تكاملي�ة مس�تقبلية تس�توعب التغي�ريات 
االجتماعي�ة، وتعال�ج مش�كلة االكتظ�اظ 
الس�كاني ونم�و األحياء العش�وائية نتيجة 

ازم�ة الس�كن، وأض�اف س�يادته ان ه�ذا 
املروع يجب ان ينفذ بعيدا عن الحس�ابات 
السياس�ية الضيقة، التي تأتي عىل حس�اب 

املواطن. 
التصامي�م  اس�تعراض  االجتم�اع  وش�هد 
املقدم�ة، والت�ي تش�مل اكث�ر م�ن ٩0 الف 
وحدة س�كنية ومساحات خرضاء ومنشآت 
خدمية ومؤسس�ات تعليمية ومدينة طبية، 
وقد ت�م االتفاق عىل ان يم�ول املروع عن 

طريق االتفاقية الصيني.

عقد أول اجتماع للجنة العسكرية التقنية املشرتكة بني البلدين.. التحالف الدولي: احملادثات تتوافق مع التزامات احلكومتني

اتفاق بني بغداد وواشنطن: آليات وتوقيتات لالنسحاب االمريكي

العدد )2386(   6     حزيران    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

رئيس الوزراء يوجه باالرساع يف تنفيذ مرشوع مداخل وبوابات بغداد 
ترأس اجتماعًا خبصوص إعادة إعمار مدينة الصدر

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئي�س الجمهورية برهم صالح، 
أم�س الس�بت، اىل تأس�يس برنام�ج 
وطن�ي إلنع�اش وادي الرافدين.وقال 
صال�ح يف مق�ال نره يف ي�وم البيئة 
العاملي: إن »األدل�ة عىل تزايد مخاطر 
املن�اخ ُتحيط بن�ا. أصبح�ت درجات 
الحرارة العالية أكثر شيوعاً، والجفاف 

أش�د ح�دة، والعواص�ف الرابية أكثر 
توات�راً. يؤث�ر التصح�ر يف 3٩% م�ن 
مس�احة الع�راق، 54% م�ن أراضينا 
زراعي�اً  فقدانه�ا  ملخاط�ر  معرّض�ة 
بسبب التملح، بناء السدود عىل منابع 
وروافد دجل�ة والف�رات التاريخيني- 
رشي�ان الحياة لبلدن�ا- قلل من تدفق 
املي�اه، وأدى لزح�ف اللس�ان امللحي 

نحو اعايل شط العرب«.

رئيس اجلمهورية حيذر: االرايض الزراعية 
مهددة بالفقدان بسبب التملح

        بغداد / المستقبل العراقي

نفذت وكالة شؤون الرطة بوزارة الداخلية بارشاف  وتابعة 
وكيل الوزارة الفريق عماد محمد محمود حملة أمنية واسعة 

يف عموم محافظات العراق ملكافحة املخدرات.
وذك�رت يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه ان 
»املديري�ة العامة ملكافحة املخدرات واملؤث�رات العقلية ألقت 
القبض عىل خمس�ة متهمني يف الك�وت }3 متهمني{ ويف ذي 
قار متهمني أثنني«.وبينت انه »تم ضبطهم بالجرم املش�هود 
وإحالته�م إىل القض�اء وف�ق أح�كام امل�واد القانوني�ة )28 
/32( مخ�درات«. ولف�ت البيان اىل ان »الحمل�ة جاءت وفقا 
املعلومات االس�تخبارية التي حصلت عليه�ا مفارز املديرية 
املنترة يف بغداد واملحافظات وكان للتعاون املستمر واملثمر 
مع املواطنني الذين يقوم�ون باالدالء بمعلوماتهم عرب الخط 

الساخن )178( املجاني الدور املهم«.
بدوره�ا، اعلن�ت مديرية إج�رام بغداد القبض ع�ىل عدد من 

املطلوبني بينهم متهمة برسقة 65 مليون دينارعراقي.

وذكرت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان »قوة من مديري�ة مكافحة إجرام بغداد/ مكتب مكافحة 
إج�رام الحرية تمكنت من إلقاء القبض عىل متهمة بالرسقة 
لقيامها بالدخول اىل دار تعود ألحد املواطنني جنوب العاصمة 
بغ�داد ورسق�ة مبل�غ )65 مليون دين�ار عراق�ي( من داخل 

الدار«.
وبني ان »مف�ارز املديرية نفذت أوام�ر قبض قضائية أخرى 
بحق عدد م�ن املتهمني واملطلوبني بقضاي�ا جنائية مختلفة 
بني الرسقة والتزوير ورسقة الدراجات النارية ضمن مكاتب 
مكافح�ة إجرام الزهور والقدس وبغداد الجديدة واملحمودية 
والخرضاء وحي العامل ومكافحة رسقة السيارات، تم اتخاذ 
اإلج�راءات القانونية بحقه�م وتقديمهم اىل القض�اء لينالوا 

جزاءهم العادل«.
إىل ذل�ك، أعلنت خلية اإلعالم االمن�ي، حصيلة واجبات وكالة 
ش�ؤون الرطة وتوابعه�ا يف وزارة الداخلية م�ن تاريخ 2٩ 
آيار اىل الخميس.وذكر بيان للخلية تلقت املس�تقبل اللعراقي 

نسخة منه، ان الحصيلة كانت كاآلتي: 

1 - القاء قبض عىل ٩64 مطلوبا وفق قضايا جنائية مختلفة 
بينها اإلرهاب. 

2- القبض عىل 131 متهماً بتعاطي وترويج املخدرات .
3- القبض عىل 3 متهمني باإلبتزاز االلكروني . 

4- انقاذ ٩ أشخاص حاولوا االنتحار.
5- ضبط 27 قطعة من األسلحة غري املرخصة .
6- القبض عىل 7 من مطلقي العيارات النارية .

7- ثالث حمالت تربع بالدم .
8- ثالث حمالت أمنية توعوية .

٩- ضبط 35 عجالت عليها إشارة حجز.
10 – القبض 1٩3 مخموراً.

11- القبض عىل 321 متسوالً.
12- ضبط ٩20 مركبة مخالفة.

13- إنتشال جثتي غريقني.

14- حجز 67 دراجة نارية.
15- تأمني ومعالجة 3 عبوات ناسفة.
16- العثور عىل 5 أكداس من األعتدة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس ال�وزراء، مصطف�ى الكاظمي، 
أمس السبت، رفض الحكومة العراق »ألي 
إمالءات بالنيل من أي مؤسسة أمنية أكان 

الحشد الشعبي أو غريه«.
وق�ال الكاظمي، يف لقاء صحفي ش�اركت 
في�ه وكالة انب�اء فارس وعدد من وس�ائل 
االع�الم االيراني�ة، وردا ع�ىل س�ؤال حول 
موق�ف الع�راق م�ن املقاوم�ة يف املنطقة: 
ان الع�راق يدعم أي قضي�ة عادلة يف العالم 

أكانت يف املنطق�ة أو خارج املنطقة؛ ولهذا 
الس�بب نس�جل دائماً املواقف لدعم قضايا 
املس�لمني يف كل م�كان يف العال�م، وكذل�ك 
القضايا اإلنس�انية يف كل م�كان يف العالم. 
ولك�ن كل بلد ل�ه خصوصيته ول�ه ظرفه، 
ومع كل هذا نعتقد أن مبدأ املقاومة وطلب 
الحقوق العادلة قضية إنس�انية يجب عىل 
شعوب العالم وعىل دول العالم أن تقف مع 
أي قضية عادلة تس�تحق الوقوف وتحقيق 

العدالة فيها. 
ويف معر ض اجابته عىل سؤال حول الحشد 

الش�عبي العراق�ي، ق�ال الكاظم�ي: ب�كل 
تأكيد الحش�د الش�عبي مؤسسة دستورية 
عراقي�ة، وهم ج�زء من املنظوم�ة األمنية 
العراقية، وجزء من منظومة األمن القومي 
العراقي، ونعمل عىل دعم الحش�د وتطوير 
قدراته ودفاعاته، والحش�د أدى دوراً كبرياً 
يف الحرب ضد داعش كم�ا األجهزة األمنية 
العراقي�ة كالجي�ش ومكافح�ة اإلره�اب. 
فالحشد والبيش�مركة والرطة االتحادية 
الح�رب  يف  جوهري�اً  دوراً  أدى  والجمي�ع 
ض�د داع�ش، ومن غري املعقول أن نس�مح 

ألط�راف خارجي�ة أن تم�ي علين�ا ق�راراً 
سيادياً يخص س�الح الحشد أو مؤسسات 
الحش�د الش�عبي. الحش�د هم أبنائي، هم 
مؤسسة تحظى برعاية الحكومة وعالقتنا 
جي�دة منذ اللحظ�ة األوىل مع الحش�د عىل 
الرغم م�ن محاوالت البع�ض إلثارة بعض 
املشكالت، لكن بكل تأكيد نحن نرعى هذه 
املؤسس�ة، ونوفر لها كل الدعم، ولن نقبل 
ب�أي إمالءات عىل الحكومة العراقية بالنيل 
من أي مؤسس�ة أمنية أكان الحش�د أو أي 

مؤسسة أخرى«. 

        البصرة / محمد الجابري

اعلن قائد عمليات البرصة اللواء الركن 
عي عبد الحسني املاجدي، أمس السبت، 
متكامل�ة  اس�تخبارية  خلي�ة  إنش�اء 
تعمل عىل تعق�ب املطلوبني وفق نظام 
واجهزة اتصاالت حديثة. وقال املاجدي 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه »قطعنا ش�وطا كب�ريا يف الحد من 
النزاعات العشائرية ونحظى بدعم كبري 
من قبل الش�ارع الب�رصي«. وأضاف، 
»قواتن�ا األمنية تق�وم بعمليات نوعية 
يف مطاردة املطلوبني للقضاء خصوصا 
املناطق البعي�دة والنائية التي أصبحت 
والخارج�ني  للمطلوب�ني  أم�ن  م�الذ 
ع�ىل القانون«. واش�ار املاج�دي اىل أن 
»الق�وات االمني�ة تمكنت م�ن إعتقال 
وإلقاء القبض عىل املئات من املطلوبني 
وف�ق مواد جنائي�ة مختلفة ومصادرة 
إع�داد كب�رية م�ن األس�لحة الخفيفة 
واملتوس�طة وكذلك أن�واع مختلفة من 
االعتدة خالل الف�رة القليلة املاضية«. 
ولف�ت اىل أن »الق�وات األمني�ة قام�ت 
بتنفي�ذ ع�دد كب�ري م�ن الواجب�ات يف 
مج�ال مذكرات إلق�اء القبض وحرص 
الس�الح بيد الدولة ومكافحة الجريمة 
املنظم�ة واملخدرات«. وتاب�ع املاجدي: 
»نعمل عىل تفعيل الجانب االستخباري 
وإنش�اء خلي�ة اس�تخبارية متكاملة 
تعمل عىل تعق�ب املطلوبني وفق نظام 
واجهزة اتص�االت حديثة بالتعاون مع 

جهات أمنية مختصة«.

حصيلة أسبوع.. محالت أمنية كبرية عىل جتار خمدرات ومطلوبني واستعادة أموال مرسوقة
باشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود

رئيس الوزراء: »احلشد ابنائي«.. ولن نقبل بأي إمالءات بالنيل من أي مؤسسة أمنية 

عمليات البرصة تعلن 
إنشاء خلية استخبارية 

لتعقب املطلوبني

        بغداد / المستقبل العراقي

أّك�دت اللجنة املالية يف مجلس النواب، الس�بت، أن الربمل�ان اعتمد املوازنة 
الراهنة للعام املقبل بسبب ظروف إجراءات االنتخابات.    

وقالت عضو اللجنة إخالص الدليمي إن »هناك تضارباً حول هذا املوضوع، 
لكن الخيار الوحيد املتاح هو اعتماد موازنة هذا العام لتطبق يف 2022 ».  
وأشارت الدليمي اىل أن »إجراء االنتخابت وظروف تشكيل برملان وحكومة 

جديدة مطلع العام املقبل لن يتيح خياراً آخر«.  
وكانت اللجنة املالية النيابية قد أعلنت، االسبوع املايض، أن مجلس الوزراء 
ش�كل لجنة إلعداد م�روع قانون املوازن�ة االتحادية لع�ام 2022، فيما 
أوضحت أن الظروف االقتصادية ال تساعد عىل العدول عن قرار رفع سعر 

الدوالر.  
وق�ال عض�و اللجنة جمال كوج�ر يف ترصي�ح صحف�ي إن »وزارة املالية 
تبدأ بإعداد املوازنة العامة يف الش�هر الس�ادس م�ن كل عام، حيث تطالب 
املحافظات والوزارات تقديم موازناتها منتصف الش�هر الثامن«، مش�دداً 
عىل »رضورة أن تبت وزارتا املالية والتخطيط بإعداد املسودة األولية للعام 

2022 وتقدمها اىل مجلس النواب يف منتصف ترين األول املقبل«.    
ولف�ت اىل أن »مجلس الوزراء ش�كل لجنة إلعداد م�روع قانون املوازنة 
االتحادي�ة لع�ام 2022 ،وهن�اك ن�واب من املالي�ة النيابية مش�ركون يف 
املناقش�ات«، داعياً »الحكومة الحالية إىل أن تقدم مروع املوازنة ويكون 

جاهزاً للمناقشات للحكومة املقبلة«.    
وأش�ار اىل أن »الظ�روف االقتصادية ال تس�مح حالياً بالرج�وع عن خيار 

سعر الرصف الحايل«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ادان رئيس حكومة إقليم كردستان مرسور بارزاني، أمس السبت، هجوم 
دهوك، الذي أس�فر عن استش�هاد خمس�ة من قوات البيشمركة وإصابة 
اثنني آخرين. وقال بارزاني، عرب »توير«، »ندين بشدة هجوم حزب العمال 
الكردس�تاني عىل قوات البيش�مركة يف جبل متني بقضاء العمادية شمايل 
محافظة ده�وك«. ودعا بارزاني، برملان كردس�تان والجهات السياس�ية 
الكردس�تانية إىل »الوقوف صفا واحداً ضد هذا الع�دوان«. بدورها، أعلنت 
وزارة البيشمركة حصيلة رسمية بهجوم دهوك. وذكر بيان للوزارة، تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه، أن »قوة تابعة لقوات البيشمركة تعرضت 
اىل كمني تم نصبه من قبل حزب العمال الكردس�تاني، عىل إثره استش�هد 
5 من عنارص البيش�مركة واصيب 2 آخرين«.  وشدد البيان عىل »رضورة 

احرام حدود اقليم كردستان وفرض االمن واالستقرار يف االقليم«.

املالية الربملانية عن اجلدل بشأن إجراءات 2022: 
ليس هناك سوى خيار واحد!

البيشمركة أعلنت حصيلة رمسية 

بارزاين بشأن هجوم دهوك: ندعو للوقوف 
صفًا واحدًا ضد العدوان

        بغداد / إعالم القضاء

نظ�م املعهد القضائي ورش�ة عمل 
تخصصي�ة ع�ن مكافح�ة غس�ل 
األم�وال اس�تهدفت مجموع�ة من 
القض�اة املتخصص�ني تأتي ضمن 
سلس�لة محارضات ينظمها املعهد 
تباعا. وذكر مجلس القضاء األعىل 
أول  نظ�م  القضائ�ي  »املعه�د  أن 
ورش�ة ضمن سلس�لة محارضات 
تخصصية تتعلق بمكافحة جريمة 
واف�����تتح�ت  األم�وال  غس�ل 
التحقيق املوازي  بمحارضة تخص 
جريم�ة  يف  وإجراءات�ه  وأهميت�ه 

غسيل األموال«.
وأض�اف أن »الورش�ة اس�تهدفت 
263 مس�تفيدا من السادة القضاة 
وأعضاء االدعاء العام من رئاسات 
واملحافظ�ات،  بغ�داد  محاك�م 
يقس�مون ع�ىل وجبات أس�بوعية 

بواقع 15 مستفيدا يف كل وجبة«.
وتاب�ع أن »الورش�ة األوىل ح�ارض 
فيه�ا الق�ايض إياد محس�ن ضمد 
املتخصص بمكافحة جرائم غس�ل 
األموال والس�يد نزار نارص حسني 
مدي�ر ع�ام مكتب مكافحة غس�ل 
األم�وال وتمويل اإلره�اب يف البنك 

املركزي العراقي«.

أعلنت خلي�ة اإلع�الم األمني، أمس 
الس�بت، اإلطاحة ب��12 إرهابياً يف 
دياىل. وذك�رت الخلية يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه 
»م�ن خ�الل العمليات االس�تباقية 
م�ن  للقص�اص  دي�اىل  بمحافظ�ة 
وتجفي�ف  اإلرهابي�ة  العن�ارص 
منابعه�م، تمكن�ت مف�ارز وكال�ة 
االستخبارات والتحقيقات االتحادية 
يف وزارة الداخلي�ة من إلقاء القبض 
ع�ىل )12( إرهابياً بمناطق متفرقة 

بمحافظ�ة دي�اىل مطلوب�ني وف�ق 
أحكام املادة )4/ إرهاب ( النتمائهم 
لعصابات داعش اإلرهابية«. وأضاف 
البيان أن »اإلرهابيني كانوا يعملون 
بما يس�مى كتائب ث�ورة العرين 
واملفارز األمنية واملعسكرات العامة 
بصف�ة مقاتلني وعنارص اس�ناد«، 
مبين�اً أنه »م�ن خ�الل التحقيقات 
معهم اعرفوا بأنهم اش�ركوا بعدة 
عمليات إرهابية ضد القوات األمنية 

واملواطنني«.

املعهد القضائي ينظم ورشة عن مكافحة 
»غسل األموال«

االستخبارات تطيح بـ)12( إرهابيًا يف دياىل
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    بغداد / المستقبل العراقي

َتخط�و وزارة الكهرب�اء نح�و تنفي�ذ مش�اريع للطاقة 
املتج�ددة مث�ل الطاقة الشمس�ية وغريها، فهي تش�كل 
حافزاً لتنميتها وتطويرها لتحل كجزء حيوي يف منظومة 
الطاق�ة الكهربائية وتقلل األحمال عىل الش�بكة الوطنية 
بم�ا تنتجه من طاقة نظيفة ورخيصة نس�بة إىل اإلنتاج 

التقليدي ملحطات الكهرباء.
وبينت مدي�ر عام دائرة التدريب وبح�وث الطاقة بوزارة 
الكهرب�اء ب�رى ش�عري حم�زة، يف حديث صحف�ي  أن 
»ال�وزارة نف�ذت ع�ددا م�ن املش�اريع الخاص�ة بإنتاج 

الطاق�ة الكهربائية وكان يف مقدمته�ا بناء أول مروع 
ري�ادي لتحويل األبنية الحكومية اىل أبنية خرضاء وذكية 
باس�تخدام الطاق�ة املتج�ددة وبرامج كف�اءة الطاقة«، 
وبين�ت أن�ه »ضمن ه�ذا التوجه فقد ت�م إكمال مروع 
100 كيل�و واط والتي ربطت تزامني�اً عىل الجهد الواطئ 
) 0.4 ك�ي يف( يف مرك�ز تدري�ب الكهرباء ببغ�داد والذي 
يغ�ذي املرك�ز بالطاق�ة الكهربائية، ما أس�هم يف خفض 
تكلف�ة قائمة الكهرب�اء والحفاظ عىل البيئ�ة ويف نفس 
الوقت أصب�ح أنموذجاً تدريبياً لطلب�ة الجامعات وطلبة 
الدراس�ات العليا للتطبيق العم�ي يف املخترب األول للطاقة 

املتجددة والذي تمتلكه دائرتنا«. 

وبينت أن »الدائرة تس�عى ومن خالل قس�م االبحاث عىل 
تطوي�ر املحطة الحالية ووضع دراس�ات دقيقة من أجل 
إدخ�ال منظومات أخرى عىل أس�طح البنايات وصوال اىل 
االكتف�اء الذاتي وع�دم الحاجة اىل اس�تهالك الطاقة من 
الش�بكة الكهربائي�ة«، وأك�دت أن »إنتاج هذه الش�بكة 
س�يصدر اىل الش�بكة الوطنية بعد انتهاء الدوام الرسمي 
يف املرك�ز«، مش�رية إىل أن »منظوم�ة الطاقة الشمس�ية 
يف املرك�ز، غطت خالل س�نتني أكثر من ثل�ث املبالغ التي 
رصف�ت لتنفي�ذ امل�روع، وبذل�ك ل�و نفذت مث�ل هذه 
املشاريع يف املؤسسات الحكومية فستؤثر بشكل إيجابي 
واضح يف س�اعات تجهي�ز املواطنني للطاق�ة الكهربائية 

كون االستهالك الحكومي رقم ال يستهان به«. 
وأضاف�ت، أنه »باالضافة اىل عملية الحفاظ عىل البيئة يف 
حال اتجهنا  بشكل فاعل نحو التوليد األخرض باستخدام 
الطاق�ة املتج�ددة، فإنه�ا أق�ل كلفة م�ن إنت�اج الطاقة 
باملحط�ات الحرارية أو الغازي�ة وال تحتاج اىل وقود فهي 
تنت�ج من ضوء الش�مس وال تحتاج اىل خطوط نقل ألنها 
تك�ون عىل أس�طح البناي�ات، كما أن هنالك اس�تقاللية 
بإنت�اج الطاقة وقد يكون املس�تخدم منتجا ومس�تهلكا 
يف نف�س الوقت، وال تحتاج اىل أجه�زة ومعدات وتقنيات 
عالية إلنش�ائها وصيانتها، بل فقط إدامة مستمرة وغري 
مكلفة وتعترب صديقة للبيئة وال توجد انبعاثات ضارة«.

الكهرباء تتجه إىل تنفيذ مشاريع الطاقة املتجددة

    بغداد/ طالب ضاحي / عادل احمد

أعل�ن محاف�ظ بغداد محم�د جاب�ر العطا، 
امس السبت، تجهيز أصحاب املولدات بمادة 
)الكاز( مجاناً ملنع رفع سعر األمبري.   وقال 
العط�ا، إن »س�عر االمب�ري يح�دد من خالل 
لجنة يف مجلس املحافظة«، مبينا أن »اللجنة 
تعط�ي التعليم�ات اىل االقضي�ة والنواح�ي 
لتحديد ما تراه مناسبا«. وأضاف، أن »منح 
صالحية لالقضية والنواحي، كون أن بعضها 
تتمت�ع بتجهيز جيد لس�اعات الكهرباء، ما 

يكون سعر املولد منخفض مقارنة باالقضية 
االخرى التي تشهد تراجعا يف معدل التجهيز 
للطاق�ة«.  وأش�ار اىل أنه »يف ح�ال اختالف 
سعر االمبري تقوم الوحدات االدارية بتسجيل 
شكاوى ضد اصحاب املولدات الذين يرفعون 
االس�عار التخاذ ع�دة اج�راءات، منها مواد 
قانوني�ة يحال�ون ع�ى إثره�ا اىل القضاء«. 
وتاب�ع أن »90 باملائة م�ن الوحدات االدارية 
يؤكدون أن االسعار املعلنة مجزية الصحاب 
املول�دات  »اصح�اب  أن  مبين�ا  املول�دات«، 
حصلوا يف بعض االش�هر عى ارباح مجزية، 

وم�ن املفرتض تعويض ذلك خ�الل الذروة«. 
ولف�ت اىل أن »اصحاب املول�دات تمكنوا من 
س�د نقص التيار الكهربائي الحاصل«، الفتا 
اىل أن »س�اعات تجهي�ز التي�ار الكهربائ�ي 
وصلت العام املايض اىل 6 ساعات فقط بينما 
يجهز اصح�اب املولدات 18 س�اعة«.  وبني 
أن »املحافظة تجري لقاءات ش�هرية بشأن 
اسعار املولدات«، مبينا أن »الحكومة املحلية 
منح�ت حص�ة مجاني�ة الصح�اب املولدات 
م�ن مادة ال�كاز ملنع رفع س�عر االمبري عى 

املواطنني«.

حمافظ بغداد: جهزنا املولدات بـ)الكاز( جمانًا 
ملنع رفع سعر األمبري

    بغداد / المستقبل العراقي

واالس�كان  االعم�ار  وزي�رة  افتتح�ت 
والبلدي�ات العام�ة نازن�ني محمد وس�و، 
أم�س الس�بت، م�روع ج�ر الفلوجة 

الكونكريتي الثالث.
وق�ال املرك�ز اإلعالمي ل�وزارة االعمار، يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه 
إن »الوزيرة نازنني محمد وسو، افتتحت، 
خ�الل زيارتها محافظ�ة االنبار، مروع 
ج�ر الفلوجة الكونكريت�ي الثالث، الذي 
انجزت�ه الوزارة عن طريق رشكة املعتصم 
العام�ة وارشاف دائ�رة الطرق والجس�ور 
التابعت�ني له�ا«. وقال�ت الوزي�رة خ�الل 

االفتتاح، بحس�ب البي�ان: »نفخ�ر اليوم 
بإنجاز وافتتاح جر الفلوجة الثالث احد 
اكرب الجس�ور يف العراق بطول 648م، كما 
يبل�غ طول�ه م�ع املقرتبات نح�و 3500م 
بضمنه مجرين كونكريتيني يف تقاطعي 
ان  اىل  مش�رية  والحباني�ة«،  الحالبس�ة 
»الوزارة تواص�ل جهودها الحثيثة إلنجاز 

جميع مشاريعها يف عموم املحافظات«.
وب�ني إعالم الوزارة يف بيان�ه أن »املروع 
سيس�هم يف تخفيف الزخم املروري داخل 
قض�اء الفلوجة، كونه يرب�ط ضفتي نهر 
الف�رات ويوص�ل طري�ق امل�رور الريع 
بالطري�ق امل�ؤدي اىل املدينة الس�ياحية يف 

الحبانية«.

وزيرة االعامر تفتتح مرشوع جرس 
الفلوجة الكونكريتي الثالث

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / المستقبل العراقي

اكد رئيس هيئة اس�تثمار البرصة عالء عبد الحسني سلمان، أمس 
الس�بت، ان م�روع التب�ادل التجاري ب�ني الجانب�ني العراقي و 
االيراني يف منفذ الش�المجة ، يسهم بتوفري 1000 فرصة عمل بعد 
الب�دء بعملية التبادل التجاري ».وقال س�لمان يف ترصيح صحفي 
خ�الل افتتاح املروع م�ن قبل وزير النق�ل ان املروع يقع عىل 
مس�احة 35 دونما ، ويش�مل مناط�ق تبادل تج�اري ومنظومتي 
ادارة وام�ن متكاملتني وبناية VIP للضياف�ة ومكاتب تجارية ،و 
ميزان تجاري ومخازن جاف�ة ومربدة ومطاعم وكافرتيا ، اضافة 
اىل مركز صحي«.واضاف:« ان املروع ينسجم مع تطلعات العراق 
يف تطوير املنافذ الحدودية بما يسهم يف رفع وترية التبادل التجاري 
بني العراق وايران وانعكاس�اته عىل زيادة املوارد االقتصادية للبلد 
»، مشرياً اىل ان املروع سيقدم خدمات مميزة مقارنة بالخدمات 
املقدمة خالل الفرتة املاضية«.وكان وزير النقل نارص بندر الشبي 
وص�ل صباح اليوم الس�بت اىل محافظة البرصة ، وافتتح س�احة 

التبادل التجاري بني العراق وايران يف منفذ الشالمجة الحدودي .

استثامر البرصة: مرشوع التبادل التجاري 
يف الشالجمة يوفر ألف فرصة عمل

    البصرة / المستقبل العراقي

اجرى وزير النقل الكابتن نارص حسني بندر الشبي خالل زيارته 
محافظ�ة البرصة ، اليوم الس�بت ، جولًة تفقدي�ة نهرية يرافقُه 
محاف�ظ الب�رصة الس�يد اس�عد العيدان�ي لألط�الع املبارش عىل 
حملة اعمار كورنيش البرصة وذلك بالتعاون مع القس�م النهري 

للركة العامة للنقل البحري . 
وأك�د وزي�ُر النقل خ�الل جولت�ِه : ان وزارَة النقل تدع�م جميَع 
املش�اريع الس�ياحية النهري�ة يف جمي�ع املحافظ�ات حيث قدم 
س�يادتُه العديَد من املقرتحات للس�يد املحافظ م�ن أجل تطوير 
البنى التحتية النهرية يف املحافظة كونها املتنفس الوحيد للعوائل 
البرصي�ة وتفعيل عمل الزوارق النهرية لتخدم رشيحة كبرية من 

اهايل املحافظة . 
يذك�ر ان وزي�ر النقل ي�ويل اهمية كربى باملش�اريع الس�ياحية 
والرتفيهية التابعة للنقل البحري ومتابعتها والعمل عىل تطويرها 
وتوفري زوارق حديثة لنقل املواطنني تمتاز بوسائل الراحة واالمان 

وبأدارة كوادر نهرية متخصصة يف هذا املجال . 

    بغداد / المستقبل العراقي

ن�رت وزارة الرتبية، أمس الس�بت، آلية اش�رتاك طلب�ة الصفوف 
املنتهية يف االمتحانات وآلية احتساب الدرجات.ووفقا لكتاب صادر 
م�ن الوزارة وموجه إىل املديريات العامة للرتبية يف املحافظات كافة، 
بخصوص االشرتاك باالمتحانات العامة، أنه »يحق للطالب يف الصف 
الثالث املتوسط والسادس االعدادي بفروعه االشرتاك يف االمتحانات 
العامة الوزارية للعام ال�درايس )2021 / 2021(، اذا كان ناجحا يف 
جمي�ع الدروس او اذا كان راس�با يف درس او اثنني او بثالث دروس 
بعد اضافة 10 درجات )درجات القرار( إىل معدل السعي السنوي«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اك�د محافظ بابل حس�ن مندي�ل، أمس الس�بت، ان وزارة املالية لم 
تواف�ق ع�ىل زي�ادة مخصص�ات عم�ال النظاف�ة برغم مناش�دات 
الحكوم�ة املحلية، وذلك الس�باب مجهولة«.وق�ال منديل يف مؤتمر 
صحفي ان املحافظة قدمت عدة طلبات عرب القنوات الرسمية لزيادة 
املبال�غ املخصصة لعمال النظافة ، اال ان وزارة املالية رفضت جميع 
الطلبات، مش�ريا اىل ان املحافظة تعاني من ازمة نفايات حقيقية ، 
يف وقت يرفض فيه املواطنون السماح آلليات البلدية برمي النفايات 
يف مناط�ق الطمر الصحي الرس�مية.واضاف ان بلدية الحلة تعاني 

من مشاكل وتلكؤ يف عملها، انعكس عىل واقع الخدمات.

وزير النقل جيري جولة تفقدية 
هنرية مع حمافظ البرصة

الرتبية تنرش آلية اشرتاك طلبة الصفوف 
املنتهية يف االمتحانات واحتساب الدرجات

بابل: املالية لـم توافق عىل زيادة 
خمصصات عامل النظافة

    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اعلن�ت وزارة التجارة ان اللجنة املركزية للتس�ويق يف الركة العامة لتجارة الحبوب قررت 
ايقاف التس�ويق يف س�بع محافظات ، اضافة اىل صوامع بغداد باستثناء صومعة خان بني 
س�عد، اكد ذلك مدير عام الركة العامة لتجارة الحب�وب املهندس عبدالرحمن الجويرباوي 

. وق�ال اللجن�ة املركزية للتس�ويق 
ناقش�ت يف جلس�تها الرابع�ة عر 
واقع التس�ويق يف ع�دد محافظات 
يف  تحدي�دا  و  والجن�وب  الوس�ط 
البرصه ، واس�ط ، املثن�ى ، النجف 
، باب�ل ، الديوانية اعتبارا من نهاية 
الدوام الرس�مي ليوم 2021-6-5 . 
واضاف ان مالكاتن�ا العاملة انهت 
واجبه�ا بنج�اح وحقق�ت اله�دف 
الفالح�ني  الحنط�ة م�ن  باس�تالم 
واملس�وقني ب�كل ش�فافية وي�ر 
.وب�ني الجويرباوي ان ق�رار اللجنة 

الزم الفروع و املواقع التي ش�ملها قرار االيقاف االس�تمرار باس�تالم م�ا تبقى من كميات 
الحنطة من الفالحني ضمن نش�اط املواقع حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الثاني عر من 
حزيران .واشار مدير عام الركة العامة لتجارة اىل ان ايقاف استثنى ) صومعة الصويرة و 
مجمع حبوب الدبوني يف الكوت ( و ) صومعة ابو صخري و صومعة النجف االفقي يف النجف 
( و ) املجم�ع املخزني و صومعة الحبوب يف الديوانية ( . الجويرباوي بني اىل كميات الحنطة 

املسوقة لصوامع و مخازن الركة لغاية اليوم بلغت ) 2،821،830( مليوني طن .

    بغداد/ المستقبل العراقي

س�جل خ�ام الب�رصة الخفي�ف اعىل 
األس�عار يف منظمة اوبك ليقرتب من 
72 دوالرا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار 
النف�ط العاملية، فيما انخفض س�عر 

خام البرصة الثقيل.
وسجلت اسعار خام البرصة الخفيف 
71.84 دوالرا للربمي�ل بارتف�اع بل�غ 
نس�بته 0.93%، فيما انخفض الخام 
البرصة الثقيل املصدر آلسيا إىل 67.67 
دوالرا للربميل بنسبة انخفاض بلغت 

0.48%، عن يوم الخميس املايض . 
وس�جل نف�ط الب�رصة الخفيف أعىل 

بالنف�وط األخرى  األس�عار مقارن�ة 
لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر 
النف�ط العرب�ي الخفي�ف الس�عودي 
70.91 دوالرا للربميل، فيما بلغ سعر 
مزيج مرب�ان االماراتي 70.92 دوالرا 
للربمي�ل، ومزي�ج س�هران الجزائري 
70.19 دوالرا للربميل، يف حني س�جل 
 70.99 النيج�ريي  الخفي�ف  بون�ي 
 71.39 االنغ�ويل  وجرياس�ول  دوالرا، 

دوالرا. 
وكان�ت أس�عار النف�ط العاملي�ة ق�د 
ارتفع�ت ليغلق خ�ام برنت إىل 71.89 
دوالرا، وخام غرب تكساس اىل 69.62 

دوالرا للربميل.

جتارة احلبوب: ايقاف التسويق يف سبع حمافظات

خفيف البرصة يقفز ويالمس 
72 دوالرًا للربميل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّة ع�ن تفاصيل تنفيذ 
مذك�رة القب�ض الص�ادرة بح�ق مدي�ر عام ب�وزارة 
الصناع�ة واملع�ادن، موضحًة أن األمر ج�اء عىل عىل 
خلفيَّ�ة ته�م اإلرضار العمد بأم�وال ومصلحة الجهة 

التي يعمل فيها.
 وذكرت دائ�رة التحقيقات يف الهيئة يف بيان لها تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، ان »تفاصيل تنفيذ 
مذك�رة القب�ض الصادرة بح�ق املدير الع�ام للركة 
العامة للمنتجات الغذائيَّة يف وزارة الصناعة واملعادن، 
�ة بالنظر  أف�ادت بإص�دار محكم�ة التحقيق املختصَّ
بقضاي�ا النزاهة يف الرصافة أم�ر قبٍض معطوف عىل 
قرار محكمة ميس�ان املختصة؛ واس�تناداً إىل أحكام 

املادة )340( من قانون العقويات العراقي«. 
واضافت الدائرة أن »مالكات مديريَّة تحقيق الهيئة يف 
محافظة بغ�داد، التي انتقلت إىل مقر مديريَّة الركة 
العام�ة املنتج�ات الغذائيَّ�ة، تمكن�ت م�ن تنفيذ أمر 
القبض الصادر بحق املتهم بالتعاون مع جهات إنفاذ 
القان�ون، مبينًة أن مالكات املديريَّ�ة نظمت تفاصيل 
العمليَّ�ة بمح�رض ضب�ٍط أص�ويلٍّ أرس�ل إىل محكمة 

التحقيق املختصة؛ بغية تقرير مصري املتهم ». 
واشار البيان اىل أن الهيئة أعلنت مطلع حزيران الجاري 
الكش�ف عن هدٍر للمال العام يف عقد لوزارة الصناعة 
واملع�ادن م�ع إحدى ال�ركات األهليَّ�ة، موضحة أن 
مالكاتها يف مكتب تحقيق محافظة ميس�ان ضبطت 
أولي�ات عقد تأهيل وتش�غيل رصي�ف )11( يف ميناء 
أم ق�رص الجنوب�ي التابع ل�وزارة الصناع�ة واملعادن 
- الرك�ة العام�ة للمنتجات الغذائيَّة - معمل س�كر 

ميسان؛ وذلك لوجود شبهة هدٍر للمال العام فيه.

النزاهة تكشف تفاصيل 
القبض عىل املدير العام 
لرشكة املنتجات الغذائية

النقل تقرر فتح الساحة التجارية 
الكربى مع ايران

اإلعامر تصادق عىل تصميم مدينة 
سكنية جديدة يف صالح الدين

    بغداد / المستقبل العراقي

عق�د وزيُر النقل نارص حس�ني بندر الش�بي، أمس الس�بت، ح�ال وصولِه 
محافظة َالبرصة عىل رأس وفٍد فني متخصص ضم مدراء تش�كيالت النقل 
وع�دد من املعنيني ، مؤتمراً صحفياً اس�تعرض خالل�ُه اهداف الزيارة وذلك 
لالطالع عىل س�ري العمل وتنفيذ مشاريع النقل يف محافظة البرصة الفيحاء 
.واوضح خالل املؤتمر : سنتوجه اىل منفذ الشالمجة ألفتتاح الساحة الكربى 
للتبادل التجاري بني الجانب العراقي وااليراني يف الشالمجة اضافًة اىل زيارة 
مرآب النقل الربي النموذجي الذي يضم عدد من الشاحنات الكبرية ومحطة 
وقود للس�ائقني و ورش تصليح وغريها .  واضاف الوزير« س�يكون ضمن 
جدول اعمال زيارة محافظة البرصة متابعة س�ري العمل وتنفيذ املش�اريع 

وبناء االرصفة العمالقة يف ميناء الفاو الكبري وزيارة ملحطة السكك«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

صادق�ت وزي�رة االعمار واالس�كان 
والبلدي�ات العامة نازن�ني محمد عىل 
التصميم االس�اس للمدينة الس�كنية 
الجديدة بقضاء بلد )املنار( يف محافظة 
صالح الدين.وذكر بيان للوزارة تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه، انه »تم 
إنجاز تصاميم املدينة من قبل املديرية 
التابعة  العمران�ي  العام�ة للتخطيط 
للوزارة، بالتنس�يق م�ع الجهات ذات 

العالق�ة باملحافظ�ة ضم�ن مروع 
امل�دن الجدي�دة ال�ذي تبنته ال�وزارة 
لتوف�ري االرايض املخدومة«.وأوضحت 
وزي�ر االعم�ار، ان »املدينة الس�كنية 
تض�م نح�و )6250( وحدة س�كنية 
أفقي�ة متنوع�ة املس�احات، ومرافق 
تعليمية وصحي�ة وتجارية وترفيهية 
ومراك�ز متع�ددة الخدم�ات وغريها، 
فيما ستش�غل مس�احة كلية قدرها 
2350 دونم�اً وتخ�دم ما يق�ارب 39 

الف نسمة«.

احلشد يعلن إنجاز املرحلة الرابعة من »خط النار« حلامية حقل نفطي يف دياىل
    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن الناطق باس�م محور دياىل يف الحشد الشعبي، صادق الحسيني، 
أمس السبت، إنجاز املرحلة الرابعة من مروع الخندق الدفاعي الذي 

بدأ العمل فيه منذ أشهر لحماية حقل نفط خانة رشق بعقوبة.
وقال الحس�يني، »الجهد الهنديس للحشد الش�عبي يواصل منذ نحو 
3 اش�هر متتالي�ة العمل يف مروع حفر اكرب خن�دق دفاعي يف دياىل 
يمت�د حول حقول نفط خانة االس�رتاتيجي )97/كم رشق بعقوبة( 
لتحصينها امام اي محاوالت تسلل لخاليا داعش«.وأضاف، أن »طول 
الخن�دق يبلغ 20/كم انجزت املرحلة الرابع�ة منه ليصبح اجمايل ما 

انج�ز 70% من الخندق، والعمل مس�تمر النهاء م�ا تبقى يف غضون 
االس�ابيع املقبل�ة«، مؤكداً أن الخندق له 5 فوائ�د امنية«.وأوضح أن 
»الفوائد أبرزها حماية الحقول وتامني نقاط املرابطة والطرق الربية 
ودرء اي هجم�ات، اضافة اىل انه س�يتحول اىل مس�ارات لنقل مياه 
الس�يول من الوديات صوب بحرية حمرين بش�كل مبارش من خالل 
تصويبه صوف مس�ارات منحدرة«.وأشار الناطق باسم محور دياىل 
يف الحش�د، إىل أن »حقول نف�ط خانة والتي تعد اق�دم حقول النفط 
يف الع�راق والتي بدء االنتاج بها قبل نحو 100 س�نة، تعد من املواقع 
االس�رتاتيجية التي توفر لها قطعات الحشد الشعبي الحماية منذ 3 

سنوات متتالية«.

الشروع بإجراءات عاجلة.. والزراعة: هناك دجاج هّرب من هذه الدولة

حمافظ البرصة يوجه بتشكيل جلنة لتقيص احلقائق بشأن اصابات »انفلونزا الطيور«
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وج�َه محاف�ُظ الب�رصة أس�عد عب�د األم�ري 
العيدانّي، بتشكيل خلية أزمة ملتابعة موضوع 
وتق�ي الحقائ�ق ح�ول اإلصاب�ة بم�رض، 
انفلون�زا الطي�ور بع�د التأك�د م�ن التحاليل 

والنتائج التي أجريت مؤخراً.
وذكر املكتب االعالمي لديوان املحافظة يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه أنه منذ 
ورود معلوم�ات حوَل نفوِق عدٍد من الدواجن 
يف مناط�ق س�فوان غ�رب الب�رصة، وإجراء 
الجهات املختص�ة التحاليل وظهور احتمالية 
إصابات بمرض »انفلونزا الطيور«، مبينا؛ أن 
الخليَة ب�دأت بعقِد أوىل اجتماعاتها وبحضوِر 
مسؤولني من صحة البرصة واملستشفى ذات 
العالقة، واألم�ن الوطنّي، وقي�ادة العمليات، 
وبعض الجهات املعنية، وسيتم اتخاذ إجراءات 

عاجلة وصارمة للس�يطرة عىل املوقف والحِد 
من انتشاره وبالرعة املمكنة.

بدورها، بارشت اللجنة املشكلة بامِر محافظ 
الب�رصة اس�عد العيدان�ي، اج�راءات عاجل�ة 
ملواجهة مرض »انفلونزا الطيور« الذي اصاَب 
ع�ددا من حق�ول الدواجن يف ناحية س�فوان 

بقضاء الزبري جنوب غربي املحافظ. 
وقال مدير املستش�فى البيط�رّي يف البرصة، 
رياض محمد عي، يف ترصيح صحفي، ان هذا 
النوع من انفلونزا الطيور ال ينتقل لالنس�ان، 
وحسب قانون الصحة الحيوانّية جرى تشكيل 
خلية االزمة، ولجنة االتالف والطمر برئاس�ة 
محاف�ظ الب�رصة وعضوية الدوائر الس�اندة 
وب�دأت اعماله�ا ب�اول االج�راءات املعالج�ة 
للم�رض وذلك بالحفِر بمس�افة تبعد )200-
500م( ع�ن الحق�ل املص�اب بامل�رض بعمق 
)2-3م( يف األرض وتعبئ�ة الدواج�ن املصابة 

بأكياس ويتم دفنها بهذه الحفر«. 
فيما اكد مدير ناحية سفوان طالب الحصونة 

ان محاف�ظ الب�رصة وج�ه بات�الِف الدواجن 
املصاب�ة به�ذه الحق�ول بش�كٍل عاجٍل،رغَم 

الوق�ت املتأخ�ر م�ن اللي�ل ، لتجن�ِب تربها 
وعبوره�ا إىل الس�وق أو املحافظات االخرى ، 
وت�م اتخاذ إجراءات بمنع نق�ل الدجاج الحي 
الس�واق الب�رصة واالقضي�ة والنواحي لحني 

انهاء امللف بشكٍل كامل«.
إىل ذلك، كشفت وزارة الزراعة عن سبب ظهور 
مرض إنفلونزا الطيور يف 21 حقالً للدواجن يف 

محافظة البرصة.
وق�ال املتحدث باس�م الوزارة، حمي�د النايف 
إن »دجاج�اً تركي�اً بّياض�ا يحم�ل أمراض�اً 
كث�رية، بضمنها مرض انفالون�زا الطيور، تم 
تهريبه ع�رب أرايض إقليم كردس�تان، ووصل 
إىل محافظ�ات عراقي�ة عدة بينه�ا البرصة«، 
مؤكداً ظهور هذا املرض يف 21 حقالً للدواجن 
يف الب�رصة، م�ن أص�ل 60 حق�اًل تنت�ر يف 

املحافظة«.
وأضاف، أن وزارته ال تعرف حتى اآلن الحجم 

الحقيق�ي للخس�ائر املادية ج�راء ذلك، وأنها 
تنتظر وصول محارض الجهات املعنية وفرقها 

املنترة عىل األرض«.
وأش�ار الناي�ف إىل أن وزارة الزراع�ة ح�ذرت 
املستوردين واملربني مراراً من الدجاج الرتكي، 
لكنهم عم�دوا إىل اس�ترياده ع�رب التهريب«، 
متابع�ة  يف  مس�تمرة  »إجراءتن�ا  ان  مؤك�داً 
ظهور م�رض انفالون�زا الطيور وإع�دام كّل 
الدج�اج يف الحق�ول الت�ي ظهر فيه�ا املرض 
من أجل محارصت�ه ومنع انتقاله إىل الحقول 

األخرى«.
ويوم أمس، أعل�ن يف محافظة البرصة ظهور 
مرض إنفالونزا الطي�ور يف حقول للدواجن يف 
مناطق سفوان وخور الزبري يف املحافظة، بعد 
إرسال عينات إىل بغداد لفحصها، فيما شكلّت 
إدارة املحافظة خلية أزمة وقالت إنها ستتخذ 

»إجراءات صارمة« للحد من انتشار املرض.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )92(  والصادر يف 2021/6/1 
تعل�ن اللجن�ة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيله�ا  يف ادناه والعائدة 
ملكيته�ا اىل مديرية بلدي�ة  تلعفر  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( 
وبطريق�ة املزايدة العلنية.  فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية تلعفر 
وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  مستصحبني 
معهم التامينات القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 
و املصاريف االخرى  عىل ان يقوم بتس�ديد  باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى 
واب�رام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه 
يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله 
ف�رق البدلني وكاف�ة املصاريف االخ�رى املرتتبة ع�ىل ذلك اضاف�ة اىل مصادرة 
اماناته وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول باملزايدة مجددا مع ع�دم جواز التنازل عن 
االحالة وبخالفه يعد املستاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة  
وس�تكون املزايدة ي�وم الثالثاء املص�ادف 2021/7/6 يف مديري�ة بلدية تلعفر  

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

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن مساطحة )94( والصادر يف 2021/6/1
اش�ارة اىل كتاب مديرية  بلديات نينوى � قسم االمالك ذي العدد 2423 يف 2021/2/18 ولحصول 
موافقة السيد املحافظ  تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية يف مديرية بلديات نينوى عن تاجري القطعة 
التجاري�ة املرقمة )107/659 م 74 برئ الطري   ( والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية تلعفر والبالغ 
مس�احتها 66ر398 م2 وملدة )14( اربعة عرش سنة  النشاء عمارة تجارية عن طريق املساطحة  
عىل ان يتضمن املرشوع انشاء مبنى تجاري مؤلف من طابقني  يحتوي الطابق االريض عىل )18( 

محل وغرفة كهرباء ومرافق صحية  والطابق االول يحتوي عىل )5( خمسة شقق ودرج  
ع�ىل ان يدف�ع بدل االيجار دفع�ة واحدة بداية كل س�نة  وان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمس�ة 
س�نوات وليس للمس�تأجر الحق باالعرتاض عىل قرار التقدير الجديد الذي سيعاد التقدير فيه كل 
خمس س�نوات كما يلتزم املس�تاجر باقامة املش�يدات خالل املدة املحددة يف عقد املس�اطحة مع 
تقديم مبلغ الضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خاللها يصادر 
مبل�غ الضمانة ويعترب عقد املس�اطحة الغيا ويؤول م�ا هو قائم من مش�يدات اىل مديرية بلدية 
تلعفر  دون مقابل وتكون املس�اطحة وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( املعدل وللبلدية 
الحق باجراء الكشف عىل املرشوع وقت ما شاأت لالطالع عىل واقع الحال عىل ان تكون املساطحة 
باملزايدة العلنية ويكون البناء بارشاف مهندس من قبل البلدية وستؤول كافة املشيدات اىل مديرية 
بلدي�ة تلعفر بعد انته�اء العقد بدون نواقص وبحال�ة جيدة مع االرض وبواقع ح�ال البناية بعد 
االنته�اء من تش�يدها ويف حالة وجود نواقص يف البناية ملا كان عليهما عند االنتهاء من تش�يدها 
فعىل املس�اطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتستكمل من تاميناته 
فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام والقوانني املرعية بذلك وبما يخدم 
مصلحة البلدية فعىل الراغبني باملساطحة مراجعة مديرية بلدية تلعفر وخالل مدة )30( يوم تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانونية عىل ان ال تقل عن 
)50%( م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة    
اج�ور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى 
واب�رام العق�د خالل مدة )ثالثون يوم( م�ن تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر 
ن�اكال  وفق احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 
)2013( املع�دل ويع�اد االعالن عن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة علما ان 
كافة الرشوط املطلوبة باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يوم الثالثاء 

املصادف  2021/7/6 يف مديرية بلدية تلعفر الساعة )12( الثانية عرش ظهرا

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن مساطحة )95( والصادر يف 2021/6/1
 تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية يف مديرية بلديات نينوى عن تاجري القطعة املرقمة )503/90 
حسنكوي ( وبمساحة 498 م2 والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية تلعفر عن طريق املساطحة 
النشاء كازينو  وملدة )11( احدى عرش سنة   عىل ان يتضمن املرشوع انشاء كازينو طابقني 
كل طاب�ق عب�ارة عن قاعة مع مع ملحقاته�ا  عىل ان يدفع بدل االيج�ار دفعة واحدة بداية 
كل س�نة  وان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمس�ة سنوات وليس للمستأجر الحق باالعرتاض 
ع�ىل قرار التقدير الجديد الذي س�يعاد التقدير فيه كل خمس س�نوات كما يلتزم املس�تاجر 
باقامة املشيدات خالل املدة املحددة يف عقد املساطحة مع تقديم مبلغ الضمان للتشييد يعادل 
بدل املس�اطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التش�ييد خاللها يص�ادر مبلغ الضمانة ويعترب عقد 
املساطحة الغيا ويؤول ما هو قائم من مشيدات اىل مديرية بلدية تلعفر  دون مقابل وتكون 
املس�اطحة وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( املعدل وللبلدية الحق باجراء الكشف 
عىل املرشوع وقت ما شاأت لالطالع عىل واقع الحال عىل ان تكون املساطحة باملزايدة العلنية 
ويكون البناء بارشاف مهندس من قبل البلدية وستؤول كافة املشيدات اىل مديرية بلدية تلعفر 
بعد انتهاء العقد بدون نواقص وبحالة جيدة مع االرض وبواقع حال البناية بعد االنتهاء من 
تش�يدها ويف حال�ة وجود نواق�ص يف البناية مل�ا كان عليهما عند االنتهاء من تش�يدها فعىل 
املس�اطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتستكمل من تاميناته 
ف�ان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام والقوانني املرعية بذلك وبما 
يخ�دم مصلحة البلدية فعىل الراغبني باملس�اطحة مراجعة مديري�ة بلدية تلعفر وخالل مدة 
)30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم التامينات القانونية 
عىل ان ال تقل عن )50%( من القيمة املقدرة وستجري املزايدة 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 املستأجر 
ناكال  وفق احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لسنة 
)2013( املعدل ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة علما 
ان كافة الرشوط املطلوبة باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يوم 

الثالثاء املصادف  2021/7/6 يف مديرية بلدية تلعفر الساعة )12( الثانية عرش ظهرا

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول مساطحة )93( والصادر يف 2021/6/1
اش�ارة اىل كتاب مديرية  بلديات نينوى � قسم االمالك ذي العدد 6780 يف 2021/5/25 ولحصول 
موافق�ة الس�يد املحافظ  تعلن لجن�ة البيع وااليج�ار الثانية يف مديرية بلدي�ات نينوى عن تاجري 
القطعة املرقمة )248/556 م القلعة  ( والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية تلعفر والبالغ مساحتها 
73ر3046 م2 وملدة )20( سنة النشاء مجمع تجاري عىل ان يتضمن املرشوع انشاء مبنى تجاري 
مؤل�ف من ثالث طواب�ق يحتوي الطابق االريض عىل )28( محل وس�وبر مارك�ت وغرفة كهرباء 
ودرج وخدم�ات صحية والطاب�ق االول يحتوي عىل )29( محل وخدم�ات صحية ودرج والطابق 

الثاني يحتوي عىل قاعة و )9( محل مع خدمات صحية ودرج
ع�ىل ان يدف�ع بدل االيجار دفع�ة واحدة بداية كل س�نة  وان يعاد تقدير بدل االيجار كل خمس�ة 
س�نوات وليس للمس�تأجر الحق باالعرتاض عىل قرار التقدير الجديد الذي سيعاد التقدير فيه كل 
خمس س�نوات كما يلتزم املس�تاجر باقامة املش�يدات خالل املدة املحددة يف عقد املس�اطحة مع 
تقديم مبلغ الضمان للتشييد يعادل بدل املساطحة لتلك املدة ويف حالة عدم التشييد خاللها يصادر 
مبل�غ الضمانة ويعترب عقد املس�اطحة الغيا ويؤول م�ا هو قائم من مش�يدات اىل مديرية بلدية 
تلعفر  دون مقابل وتكون املس�اطحة وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( املعدل وللبلدية 
الحق باجراء الكشف عىل املرشوع وقت ما شاأت لالطالع عىل واقع الحال عىل ان تكون املساطحة 
باملزايدة العلنية ويكون البناء بارشاف مهندس من قبل البلدية وستؤول كافة املشيدات اىل مديرية 
بلدي�ة تلعفر بعد انته�اء العقد بدون نواقص وبحال�ة جيدة مع االرض وبواقع ح�ال البناية بعد 
االنته�اء من تش�يدها ويف حالة وجود نواقص يف البناية ملا كان عليهما عند االنتهاء من تش�يدها 
فعىل املس�اطح اكمال هذه النواقص ويف حالة عدم اكماله هذه النواقص فتستكمل من تاميناته 
فان لم تكفي فمن امواله املنقولة وغري املنقولة ووفقا لالحكام والقوانني املرعية بذلك وبما يخدم 
مصلحة البلدية فعىل الراغبني باملساطحة مراجعة مديرية بلدية تلعفر وخالل مدة )30( يوم تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف مس�تصحبني معهم التامينات القانونية عىل ان ال تقل عن 
)50%( م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و 

عليه املزايدة    
اج�ور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى 
واب�رام العق�د خالل مدة )ثالثون يوم( م�ن تاريخ تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر 
ن�اكال  وفق احكام املادة ) 11( فقرة ثانيا من قانون بيع وايجار اموال الدولة املرقم )21( لس�نة 
)2013( املع�دل ويع�اد االعالن عن تأجري امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة 
املصاريف االخرى املرتتبة عىل ذلك ومصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة علما ان 
كافة الرشوط املطلوبة باملساطحة ستقرأ عىل املزايدين يوم املزايدة وستكون املزايدة يوم الثالثاء 

املصادف  2021/7/6 يف مديرية بلدية تلعفر الساعة )12( الثانية عرش ظهرا
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رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
على جزء من القطعة 10 م 69 

قرمز دره
مكاتب بيع الفواكة والخضراوات من 

)428 الى 442( ما عدا ) 429 و 441(  1

1/965 م 78 درين دره  ملعب خماسي  2

1/446 م 69 قرمز دره  ملعب خماسي 3
440/104 م حسنكوي جملون للباعة المتجولين 4
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مديرية بلديات واسط
جلنة البيع واالجيار

اعالن
بالنظر لعدم حصول راغب بالتأجري...

تعللن لجنة البيع وااليجلار يف مديرية بلديات واسلط عن تاجري االملاك املدرجة اوصافها 
يف ادنلاه والعائلدة اىل مديريلة بلدية العزيزية وفق  الحلكام املادة 12 الفقلرة )ثالثا أ( من 
قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسلنة 2013 فعىل الراغبني باالشلراك يف املزايدة 
العلنية مراجعة مديرية بلدية العزيزية   خال فرة )15( خمسلة عرش يوما  تبدأ من اليوم 
التايل لنرشها يف الصحف اليومية مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة التقديرية بصك مصدق او نقدا ولكامل مدة االيجار وستجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعان يف مقر مديرية البلدية اعاه يف تمام الساعة )العارشة صباحا( واذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رسلمية تكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة 
اجلور النرش واالعان وكافة املصاريف االخرى وعىل املسلتأجر جللب هوية االحوال املدنية 
مصورة واصلية ويتم االلتزام بكافة التعليمات والضوابط الصادرة من البلدية بهذا الصدد

الرشوط :
*يلتزم املستاجر بعمل سياج PRC بارتفاع 2 مر ووضع ابواب عدد اثنان للدخول والخروج 
بابعاد التقل )2*3( وفرشها بالسبيس وحسب متطلبات العمل وبارشاف البلدية )وحسب 

الكشف الفني املعد( 
*وضع منظومة متكاملة من كامرات املراقبة

وزارة النفط 
رشكة مصايف اجلنوب )رشكة عامة(

هيأة املواد / قسم العقود واملشرتيات
املناقصة العامة املحلية 2021/228

انشاء طابق جديد فوق بناية ملحق وحدة اهلدرجة وحتسني البنزين /2 يف مصفى البرصة 
اعالن اول عىل املوازنة التشغيلية 

1ل يرس رشكة مصايف الجنوب /رشكة عامة بدعوة اصحاب الرشكات واملكاتب لاشلراك يف املناقصة اعاه عىل ان يكون املراجع املدير املفوض او وكيل له بوكالة رسلمية 
صادره ومصدقة من كاتب العدل

2 ل تقديم طلب تحريري معنون اىل قسلم العقود واملشلريات ودفع قيمة البيع للوثائق القياسلية للمناقصة البالغة )150,000 مائة وخمسون الف دينار عراقي فقط (مع 
صورة من هوية تصنيف املقاولني  نافذة املفعول  وشهادة تاسيس الرشكة

3 ل الكلفة التخمينية تبلغ )110,400,000( فقط مائة وعرشة مليون واربعمائة الف دينار عراقي 
4 ل التامينات االولية املطلوبة )2,200,000( دينار فقط اثنان مليون ومائتان الف دينار عراقي  صادرة من مرصف معتمد لدى رشكة مصايف الجنوب ونافذة لغاية 28 يوما 

بعد انتهاء نفاذية العرض التجاري 
5 ل ملقدمي العطاء الراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية زيارة املوقع االلكروني للرشكة  

WWW.src.gov.iq
ولاستفسار عن اية معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا عىل الربيد االلكروني التايل 

contracts@src.gov.iq
6 ل يتم تسلليم العطاءات يف مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية واخر موعد السلتام العطاءات السلاعة الثانية عرش ظهرا ليوم الغلق 
املصلادف 2021/7/12 ويف حاللة مصادفة يوم الغلق عطلة رسلمية يسلتمر االعان اىل ما بعلد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة وسليتم رفض 

العطاءات املتأخرة 
7 ل سيكون انعقاد املؤتمر لاجابة عىل استفسارات املشاركني يف املناقصة الساعة العارشة صباحا يوم 2021/7/5 يف مقر الرشكة الكائن يف محافظة البرصة الشعيبة 

8 ل اجراء الكشف املوقعي من قبل املناقصني وتوقيع محرض مشرك بذلك قبل موعد غلق املناقصة 
9 ل يتم تقديم الجزء الرابع من الوثيقة القياسية بعد مىلء املواصفات الفنية املطلوبة وجداول الكميات املسعرة )ضمن القسم الرابع حرصا ( وحسب ما موضح يف الوثيقة 
وتقديم الجزء الخامس للتاكيد عىل 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  ل يف حال عدم التزام مقدمي العطاءات بما تتطلبه الوثيقة القياسلية بكافة اقسلامها الماء الجزء الرابع منها فسليتم اسلتبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند 

التقديم
11 ل املستمسلكات املطلوبة عند التقديم : شلهادة تأسليس الرشكة , املحرض االول للتأسيس , قرار التاسيس , هوية تصنيف املقاولني النافذة  , الهوية الرضيبية واستخدام 
الرقلم الرضيبلي , تأييلد سلكن مصدق خاص بعنوان الرشكة , تأييد حجلب البطاقة التموينية عن املدير املفلوض للرشكة او املكتب , كتاب عدم ممانعلة من الهيئة العامة 

للرضائب لاشراك يف املناقصات معنون اىل رشكة مصايف الجنوب , براءة ذمة من دائرة الضمان االجتماعي
12 ل يجب مراعاة تقديم السيولة النقدية املطلوبة يف القسم الثالث من الوثيقة القياسية وخاف ذلك سيتم استبعاد العطاء

13  ل تحديد مدة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )90( يوما من تاريخ غلق املناقصة عىل ان تكون عمله العطاء بالدينار العراقي
14 ل سيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور اىل مقر رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة / غرفة لجنة فتح العطاءات املحلية يف نفس 

اليوم الساعة الواحدة ظهرا او اليوم التايل يف الساعة التاسعة صباحا
15 ل رضورة حصول منتسبي الرشكات عىل شهادة خاصة باجتيازهم لدورات الل HSE  )السامة والصحة والبيئة( قبل الرشوع بتنفيذ االعمال داخل الرشكة

16  ل الرشكة غري ملزمة بقبول اوطا العطاءات
17 ل يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور اخر اعان  باالضافة اىل تسديد رسم 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 ل سيتم تنفيذ العطاء من خال اجراء العطاءات التنافسية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014

19 ل لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض مقدمي العطاء

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية

مكتب البحث االجتماعي 
العدد:106 /بحث/2021

التاريخ : 2021/6/3
اعلللان

املدعية/ رواء مجذاب سعيد 
املدعي عليه/احمد حسني هادي

اقاملت املدعيلة  الدعلوى املرقملة اعلاه للدى هلذه 
املحكملة تطلب فيه  الحكم بالتفريق  ولكونك  مجهول 
محل االقامة للذا تقرر تبليغيك بالحضلور امام مكتب 
البحلث االجتماعي يف هلذه املحكمة من خال النرش يف 
صحيفتلني محليتني يوميتني يف السلاعة التاسلعة من 
صبلاح يلوم 2021/6/10  و يف حاللة علدم حظلورك  

سوف تتم  الجلسة غيابيا بحقك 
القايض

أسامة علوان شلش
قايض محكمة االحوال الشخصية يف النعمانية

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة محكمة استئناف النجف  االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2910/ش/2021

التاريخ 2021/5/30
اىل املدعلى عليهملا حيلدر جابر غني قفطان وسلجاد 

حيدر جابر غني 
اقام املدعي احمد عباس فاضل الدعوى البدائية املرقمة 
اعلاه والتي يطلب فيها الحكم بتسلديد مبلغ مقداره 
1537 $ ولثبوت مجهولية محل اقامتكما حسلب رشح 
املبللغ القضائلي واشلعار مختار حي السلام  1 كريم 
فحيط الحسلناوي عليه قررت هذه املحكمة تبليغكما 
اعانا بصحيفتني محليتلني يوميتني للحضور يف موعد 
املرافعلة املصلادف يف يلوم 2021/6/17 وعنلد علدم 
حضوركما او ارسلال ملن ينوب عنكما قانونا سلوف 

تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مديرية زراعة  محافظة النجف االرشف

التعاقد والتوزيع
العدد  : 7362

التاريخ : 2021/5/31
انذار

اىل الفاح )عباس جوده صباح ( املتعاقد عىل مسلاحة  
10 دونلم ضملن القطعة 1/16 مقاطعلة 1 / املويهي 
يف   26 املرقلم  الجماعلي   الزراعلي  العقلد  بموجلب 

  1965/2/28
بالنظلرا الرتحاللك عن املنطقة وترك املسلاحة املتعاقد 
عليهلا اعلاه   عرضة للتجاوزات واالسلتغال من قبل 
الغريوعلدم امتثالك للتعليمات رقم 6 لسلنة 1970  لذا 
ننذركلم بوجوب التقيد بما اوجبه القانون واسلتغالك 
املساحة  خال فرة 10 ايام من تاريخ النرش ومراجعة 
مديريتنا قسلم االرايض  وبخافه سلوف نقلوم بالغاء 

املساحة اعاه  وفق الظوابط والتعليمات املعمول بها 
اعلاه االنذار املوجله اىل الفاح املتعاقلد عباس جوده 
صباح بموجلب قرار العقلد الزراعلي الجماعي املرقم 
26 يف 1965/2/28 راجلني نرشه بصحيفتني محليتني 

واسعة االنتشار مع تزويدنا بنسختني منهما 
منعم شهيد حسني 

مدير زراعة محافظة النجف االرشف / وكالة

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة الكوفة
العدد 698/ب/2021

التاريخ 2021/6/3
اعان

اىل املدعى عليه / ماجد فاضل سعود 
بتاريلخ 2021/4/6 اقلام  املدعي  حمزة عبد كشلمر 
ضدك الدعلوى البدائية املرقملة 698/ب/2021 طلب 
فيهلا الزامك بتاديلة مبلغا مقداره سلتة مايني دينار 
بموجب وصل االمانة   وملجهولية محل اقامتك حسلب 
رشح القائم بالتبليغ  واشعار مختار واختيارية منطقة   
الطاقلة يف الكوفة فقلد قرر تبليغلك اعانا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة يف موعد 
املرافعة املوافق 2021/6/14 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك او ارسلالك من ينوب عنك قانونا او 
تقديمك ملعذرة رشوعة فسلوف تجلري املرافعة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 384 / ش / 2021 

التاريخ : 3 / 6 / 2021 
اعان 

اىل املدعلى عليله – انلس ابراهيلم عليل عباس / 
مجهول محل االقامة 

للدعلوى املقاملة من قبل املدعية سلاره جاسلم 
محمد عبلاس املرقملة 384 / ش / 2021 والتي 
تطلب فيها اثبات نسب ابنتها ريتاح انس ابراهيم 
– توللد 5 / 9 / 2015 لوالدهلا انس ابراهيم عيل 
ووالدتها سلاره جاسلم محملد وملجهولية محل 
اقامتك قلررت هذه املحكملة تبليغك بصحيفتني 
محليتني يوميتني لغرض حضلورك بيوم املرافعة 
املصادف 22 / 6 / 2021 ويف حالة عدم حضورك 
او حضلور ملن ينوب عنلك قانونا سلوف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .
القايض 

عبد الرحمن حميد جاسم 
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بلد 
العدد : 385 / ش / 2021 

التاريخ : 3 / 6 / 2021 
اعان 

اىل املدعلى عليله – انلس ابراهيلم عليل عباس / 
مجهول محل االقامة 

للدعلوى املقاملة من قبل املدعية سلاره جاسلم 
محمد عبلاس املرقملة 385 / ش / 2021 والتي 
تطللب فيها اثبلات التفريلق لللرضر بينها وبني 
زوجهلا املدعى عليله - انس ابراهيلم عيل عباس 
النتمائله اىل عصابات داعش االرهابية وملجهولية 
تبليغلك  املحكملة  قلررت هلذه  اقامتلك  محلل 
بصحيفتلني محليتلني يوميتني لغلرض حضورك 
بيلوم املرافعة املصادف 22 / 6 / 2021 ويف حالة 
علدم حضورك او حضلور من ينوب عنلك قانونا 
سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وفق االصول .

القايض 
عبد الرحمن حميد جاسم 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
مجلس القضاء االعىل 

رئاسة محكمة استئناف صاح الدين االتحادية 
دار القضاء يف الدجيل 
محكمة بداءة الدجيل 

العدد : 182 / ب / 2020
التاريخ : 3 / 6 / 2021 

اعان 
تبيع محكمة بداءة الدجيل باملزايدة العلنية العقار 
املرقم ) 22 / 983 ( مقاطعة 9 تل مسكني واملزال 
شليوعه بيعا فعىل من له الرغبة بالرشاء مراجعة 
هلذه املحكمة خلال ) 30 ( يوم ملن اليوم التايل 
للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية بنسبة 
10 % من البدل وشهادة الجنسية العراقية – علما 
ان الداللية عىل املشلري واذا صادف اليوم االخري 
لختام املزايدة عطلة رسمية تؤجل املزايدة للساعة 

الثانية عرشة ظهرا من اليوم الذي يليه .
القايض 

جاسم محمد داود 
االوصاف :

-رقم العقار وموقعه ) 22 / 983 ( مقاطعة 9 تل 
مسكني – الدجيل . 

-جنس العقار ) ملك رصف ( 
-الشاغل ) يوجد ( 

-القيملة التقديريلة ) 000 ، 000 ، 48 ثمانيلة 
واربعون مليون دينار ( 
-مساحته ) 300 ( م2 

علملا ان موعلد املزايلدة يلوم / ..... / املوافق / 
...... / السلاعة الثانيلة عرش ظهلرا واذا صادف 
عطلة رسلمية سوف تتم املزايدة يف اليوم الذي ييل 

العطلة.

جمهورية العراق
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الكوت 
رقم االضبارة |376 |2020

التاريخ/2021/6/3  وزارة العدل  
أعان 

تبيلع مديريلة تنفيلذ الكلوت العقار تسلسلل 1 
مقاطعله 36 نهر ضامن الواقع يف الكوت /طريق 
بغلداد العائلد للمديلن )سللمان كاظم وسلمي( 
املحجوزه لقاء طلب الدائن )مجيل خلف وسمي( 
البالغ )450,000,000( مليون دينار فعىل الراغب 
بالرشاء مراجعة هذه املديرية خال مدة)30يوما( 
تبلدأ ملن اليلوم التلايل للنلرش مسلتصحبا معه 
التأمينلات القانونية عرشة ملن املائة من القيمة 
املقلدرة وشلهادة الجنسلية العراقية وان رسلم 

التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل 

عيل رضا عيل الخطاوي
املواصفات 

1-موقعلة ورقمه :- 1 مقاطعه 36 نهر ضامن / 
طريق كوت ل بغداد

2-جنسه ونوعه : ارض زراعيه تسقى بالواسطه 
/ مملوكه للدوله 

3-حدوده و اوصافله: ارض زراعيه مملوكه عىل 
الشيوع

4-مشتماته :- ارض زراعيه خاليه من املشيدات 
و املفروسات 

5-درجة العمران :
6-املساحة :- املسلاحة الكليه للعقار 2195دونم 
و 9اولك و املساحة املباعة العائده للمدين سلمان 

كاظم وسمي هي 2646 من اصل العقار 
7-– الشاغل :- 

8-القميلة املقلدرة :- 450,000,000 اربعمائة و 
خمسون مليون دينار

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
اخطار 

ملن / محكملة قلوى االملن الداخليل / املنطقة 
الثانية 

اىل / املتهلم الهلارب ) املقلدم عبد اللرزاق رحمن 
جميل ( 

الساكن / مجهول االقامة 
اقتىض حضورك امام هلذه املحكمة خال مدة ) 
30 ( يوملا من تاريخ نرشه اذا كنت داخل العراق 
او خارجه لاجابة عن الجريمة املسندة اليك وفق 
امللادة 32 / اوال – ثانيا – ق ع د املعدل وبعكسله 
سلوف تتخذ االجلراءات القانونية ضلدك وتطبق 

بحقك احكام املادة 69 – ق أ د املتضمنة ما ييل :
1-الحكم عليك بالعقوبة املقررة لجريمتك .

2-اعطلاء املوظفلني العموميلني صاحيلة القاء 
القبض عليك اينما وجدت . 

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

لواء الرشطة الحقوقي 
حسن حسني احمد 

رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 
املنطقة الثانية 

للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
فقدان 

فقدت منلي الهوية الصادرة ملن وزارة الكهرباء 
/ مديرية توزيع كهرباء الكرخ باسلم / عيل عبد 
عيل عبيد رقم املوبايل 07711617164 فمن يعثر 

عليها تسليمها اىل جهة االصدار .
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل

فقدان
فقلد سلند العقلار املرقلم 18855/3 حي النرص 
باسلم جاسلم سلنيد حميزه عىل من يعثر عليه 

تسليمه إىل جهة االصدار

إىل الرشيلك عليلاء حسلني كاظلم 
بلديلة  إىل مقلر  اقتلىض حضلورك 
النجف لغلرض اصدار اجلازه بناء 
للعقار املرقم 10621/3 حي صدام 
خلال علرشه ايام وبخافه سلتتم 

اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه

 ابتسام محمد غميس
للللللللللللللللللللللللللللل

إىل الرشيلك انور عبد الحسلن احمد 
بلديلة  إىل مقلر  اقتلىض حضلورك 
النجف لغلرض اصدار اجلازه بناء 
للعقلار املرقم 55477/3 حي النداء 
خلال علرشه ايام وبخافه سلتتم 

اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 

فاطمه عبد الساده
للللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجف 

االتحادية 
محكمة بداءة الكوفة

العدد : 522/ب/2021
التاريخ : 2021/6/3

اعان 
اىل املدعلى عليله / حميلد سللمان 

حسون 
اصدرت هذه املحكمة قرارها بالعدد  
 2021/5/6 يف  522/ب/2021  
يقليض  بالزاملك بتاديتلك للمدعي 
تحسلني عبد الهادي حسلني  مبلغا 
قلدره اربعة مايلني ومائتلان الف 
محلل  وملجهوليلة  فقلط    دينلار 
القائلم  رشح  وحسلب  اقامتلك 
بالتبليغ واشلعار مختار واختيارية 
منطقلة الكوفة الرشيط 2 ميسلان 
املدعلو حيلدر الوي الحربلي فقلد 
تقلرر تبليغلك اعانلا بصحيفتلني 
يوميتلني بقرار الحكلم الغيابي ولك 
حق االعراض واالسلتئناف التمييز 
خال املدة القانونية وبعكسه سوف 
يكتسلب القلرار الدرجلة القطعية 

وفق القانون
القايض

حسني ابراهيم وايل
للللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف النجف 

االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 34/ب2018/2
التاريخ 2021/6/2

اعان
بناءا علىل القرار الصلادر من هذه 
املحكمة بازالة شليوع العقار املرقم 
) 2/7617 حي االنصار  ( يف النجف  
عليله تعللن هذه املحكملة عن بيع 
العقار املذكور اعاه واملبينة اوصافة 
وقيمته املقدرة ادناه فعىل الراغبني 
بالرشاء مراجعة هذه املحكمة خال 
ثاثون يوما من اليلوم الثاني لنرش 
االعان مسلتصحبا معله التامينات 
القانونيلة البالغة 10% ملن القيمة 
املقلدرة  بموجب صلك مصدق المر 
هذه املحكمة بلداءة النجف وصادر 
من مرصف الرافديلن / رقم )7( يف 
النجف وسلتجري املزايلدة واالحالة 
يف السلاعة الثانيلة عرش ملن اليوم 
االخري من االعلان يف هذه املحكمة 
وعىل املشلري جلب هويلة االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوصلاف : العقلار املرقم 2/7617 
حي االنصار يف النجف عبارة عن دار 
سكنية تحتوي عىل استقبال وصالة 
وغرفلة نوم ومطبخ وصحيات الدار 
مبني بالطابوق مسقفة بالشيلمان 
ومجهلزة بامللاء والكهربلاء مبللط 
بالكايش القديلم درجة عمران الدار 
رديئلة ومتلرضرة ايلة للسلقوط يف 
بعلض اجزائها وغري مشلغولة من 
احد لحظة الكشلف وخايل من ماهر 
السلكن مسلاحتها االجمالية 135 
مر مربع وان القيمة الكلية للعقار 
مبللغ 61,500,000 واحد وسلتون 
مليلون وخمسلمائة اللف دينلار ال 

غريها

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املسيب

اعان بيع عقار
التسلسلل او رقلم القطعلة : 8 / 

572
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  10 

مويلحة
الجنس: دارين 

النوع : ملك رصف
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 260 م2
املشتمات : استقبال عدد 2 وهول 

عدد 2 وغرفتني و مطبخ عدد 2 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : صاحب الدار
مقدار البيع : نصف العقار

سلتبيع دائرة التسلجيل العقاري 
العلنيلة  املزايلدة  يف  املسليب  يف 
العقلار املوصلوف اعلاه العائلد 
للراهن )عيل عبلد الله نرص( لقاء 
طللب الدائلن املرتهلن ) امللرصف 
 )8000000( الباللغ  الصناعلي( 
ثمانية مايني  ديناراً فعىل الراغب 
يف االشلراك فيهلا مراجعلة هذه 
الدائرة خلال )30( يوملاً اعتباراً 
من اليلوم التايل لتاريلخ نرش هذا 
االعان مسلتصحباً معه تأمينات 
قانونيلة نقدية او كفالة مرصفية 
ال تقل عن 10% من القيمة املقدرة 
 )8000000  ( البالغلة  للمبيلع 
ثمانيلة مايني دينلاراً وان املزايدة 
سلتجرى يف السلاعة )12( ظهلراً 

من اليوم األخري. 
كرم حسن مرزه

مدير التسجيل العقاري يف املسيب
للللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف املسيب

اعان بيع عقار
التسلسلل او رقم القطعلة : 356 

12 /
املحلة او رقم واسم املقاطعة :  10 

مويلحة
الجنس: دارين 

النوع : ملك رصف
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 3,28
املشتمات : استقبال عدد 2 وهول 
علدد 2 وثاثة غلرف و ومطبخني 

وحمامان وصحيات عدد 4 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : صاحب الدار
مقدار البيع : نصف العقار

ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف 
املسليب يف املزايلدة العلنية العقار 
املوصلوف اعلاه العائلد للراهلن 
)رسلول غازي عبد الرحمن( لقاء 
طللب الدائلن املرتهلن ) امللرصف 
الصناعلي( الباللغ )15000000( 
خمسلة عرش مليون دينلاراً فعىل 
الراغب يف االشلراك فيها مراجعة 
هلذه الدائلرة خلال )30( يوملاً 
اعتبلاراً ملن اليلوم التلايل لتاريخ 
نرش هذا االعان مسلتصحباً معه 
تأمينات قانونيلة نقدية او كفالة 
مرصفيلة ال تقلل علن 10% ملن 
القيملة املقلدرة للمبيلع البالغة ) 
19000000( تسلعة عرش مليون 
يف  سلتجرى  املزايلدة  وان  دينلاراً 
السلاعة )12( ظهلراً ملن اليلوم 

األخري. 
كرم حسن مرزه

مدير التسجيل العقاري يف املسيب
للللللللللللللللللللللللللللل

إىل الرشيلك حسلن وايل غضبلان 
اقتلىض حضلورك إىل مقلر بلدية 
النجف لغرض اصلدار اجازه بناء 
حلي   83990/3 املرقلم  للعقلار 
النداء خال علرشه ايام وبخافه 

ستتم اإلجراءات دون حضورك 
 طالب االجازه 

رنا شاكر ابراهيم

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
اعان بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 235/78 
 36 : او رقلم واسلم املقاطعلة  املحللة 

القادسية
الجنس : دار

النوع : ملك رصف
رقم الباب

رقم الطابق
رقم الشقة

املساحة : 150م2
املشلتمات : غرفتلني وصاللة ومطبلخ 

ومرافق صحية شيلمان 
املزروعات او املغروسات :

واردات املبيع السنوية :
الشاغل : املالك

مقدار  حصة فريال ضمد حمد
يف  العقلاري  التسلجيل  دائلرة  سلتبيع 
املناذرة باملزايدة العلنية العقار املوصوف 
اعاه العائد للراهن / حصة فريال ضمد 
حمد لقاء طللب الدائن املرتهن      البالغ 
)29,889,000(  تسعة وعرشون مليون 
وثمانمائة وتسلعة وثمانلون الف دينارا 
فعلىل الراغب يف االشلراك فيها مراجعة 
هذه الدائرة خال )30( يوما اعتبارا من 
اليوم التايل نرش هذا االعان مسلتصحبا 
معه تأمينلات قانونية نقديلة او كفالة 
مرصفيلة ال تقلل علن 10% ملن القيمة 
املقدرة للمبيلع البالغة )   15,000,000  
( خمسلة عرش مليون دينارا وان املزايدة 
ستجري يف الساعة )12( ظهرا من اليوم 

االخري
الحقوقي

عامر شاني ظاهر املحنة 
مدير دائرة التسجيل العقاري يف املناذرة
للللللللللللللللللللللللللللللللل

انذار
إىل الفاح املرتحل بزون جرب

املتعاقلد  األرض  علن  الرتحاللك  نظلر 
عليهلا والبالغة 35 دونلم ضمن القطعة 
السلليمانية   /15 مقاطعلة   1193  /1
بموجلب العقد الزراعي املرقم 16يف 29/ 
القانلون 30  11/ 1965 وامللربم وفلق 
لسلنة 1958 وبما انك مرتحل ومجهول 
محل اإلقامة حسب انذار مركز الرشطة 
واشعار املختار لذا ننذركم بوجوب العودة 
والسكن واالسلتغال وخال فرة )15( 
يوم ملن تاريخ نرش هذا االنذار وبخافه 
يتم فسلخ العقد عليك واسلرداد األرض 

وتاجريها وفق الضوابط والتعليمات
م.ر مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني 

مدير زراعة محافظة واسط
للللللللللللللللللللللللللللللللل

انذار
إىل الفاح املرتحل عويد محيسن عواد 

نظر الرتحالك علن األرض املتعاقد عليها 
والبالغلة 35 دونم ضمن القطعة 16/ 2 
مقاطعة 15/ السليمانية بموجب العقد 
 1969  /9  /1 130يف   املرقلم  الزراعلي 
وامللربم وفق القانلون 30 لسلنة 1958 
وبما انلك مرتحل ومجهول محل اإلقامة 
حسلب انلذار مركلز الرشطة واشلعار 
العلودة  للذا ننذركلم بوجلوب  املختلار 
والسكن واالسلتغال وخال فرة )15( 
يوم ملن تاريخ نرش هذا االنذار وبخافه 
يتم فسلخ العقد عليك واسلرداد األرض 

وتاجريها وفق الضوابط والتعليمات
م.ر مهندسني زراعيني
اركان مريوش حسني 

مدير زراعة محافظة واسط
للللللللللللللللللللللللللللللللل

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة
رقم االضبارة : 317/ت/2021

اىل  /املنفلذ عليله  / داود محملد داود 
كرباء ل العباسية الرشقية 

لقد تحقق لهذه املديرية من خال رشح 
املبللغ احملد ابراهيلم  واشلعار مختار 
منطقلة العباسلية الرشقيلة يف كربلاء 
عيل جاسم محمد املؤرخ يف 2021/2/9   
انلك  مجهلول محلل االقاملة وليس لك 
موطن دائلم او مؤقلت او مختار يمكن 
اجراء التبليغ  عليه واسلتنادا للمادة 27 
ملن قانون التنفيلذ تقرر تبليغلك اعانا 
الكوفلة  تنفيلذ  مديريلة  يف  بالحضلور 
خال خمسلة عرش يوما تبلدأ من اليوم 
التايل للنرش ملبلارشة املعامات التنفيذية 
حضلورك  علدم  حاللة  ويف  بحضلورك 
سلتبارش هلذه املديرية باجلراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل 

اوصاف املحرر :
قرار محكمة بداءة الكوفة  املرقم  578/

ب2020/2  املتضملن الزاملك بتاديلت 
مبللغ مقلداره مليونلان دينلار عراقي 
واتعلاب  عيلدان  عليل  عقيلل  للمدعلي 
محاماة للمحامي حسلني عيل الفتاوي 
مبللغ مقداره مائتان اللف دينار عراقي 

مع الرسوم واملصاريف
للللللللللللللللللللللللللللللللل

مجلس القضاء االعىل
رئاسلة محكملة اسلتئناف القادسلية 

االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف غماس  

العدد 18/ش/2021
التاريخ 2021/5/31

اعان
املدعية / فاتن رضا كريم

املدعى عليه / ادريس رضا كريم  
اقلام املدعيلة اعلاه الدعلوى املرقملة 
املحكملة  هلذه  املام  18/ش/2021 
تطلب فيها الحكلم بتصديق الزواج منك 
وملجهولية محل اقامتلك قررت املحكمة 
تبليغك يف  صحيفتلني محليتني يوميتني 
وعني يوم 2021/6/10 موعدا للمرافعة 
السلاعة التاسلعة صباحا ويف حال عدم 
حضلورك او ارسلال ملن يمثللك قانونا 
سلتجري املرافعلة بحقك غيابيلا وعلنا 

وفق القانون واالصول
القايض

احمد برهان حميد

العدد /1622
التاريخ 2021/6/3

املهندس 
حيدر جسام محود

مدير بلديات واسط
رئيس جلنة البيع واالجيار

مدة االيجار الموقع رقم 
الملك المساحة م2 رقم القطعة 

والمقاطعة  نوع الملك ت

سنة واحدة قرب النادي 
الرياضي 144 40,25,86 13/2م18 

عتبة 
علوة الفواكة 

والخضر 1

العدد / خ12221/184/6
التاريخ  /   / 1442 هـ

املوافق 2021/5/24م

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

خالل هذا األس�بوع َتِجْد ُصعوب�ة يف املُحافظة 
عىل برنام�ج عملك الذي وضعت�ه يف الويك-أند 
بس�بب تقلّب الظ�روف ض�ّدك أو إختالفك مع 
وُجهات نظر رشكائك أو رؤسائك. تبني عالقات 
وثيقة وُمفيدة. حياتك العاطفّية س�تعرف هذا 

األسبوع َتقلّبات كبرية

ينقُص�ك أحياناً بعض الثبات عىل الصعيد املايل، 
لكن�ك تتمّك�ن بالرغم م�ن ذلك ع�ىل املُحافظة 
ع�ىل أوض�اع ثابت�ة نس�بّياً. اْنتِبْه م�ن التبذير 
أو اإلس�تثمارات الكب�رية. تصب�و إىل العالقات 

العاطفّية الدافئة واملُخلصة

َستؤّثر حياتك املهنّية نسبّياً عىل ِصّحتك بسبب 
كثرة الُجهد الذي َس�تبذله م�ن أجلها. ِثْق أكثر 
بصّحتك وال تجعل الوس�واس املريَض والخوف 
من التعب ُيؤّخرانك عن القيام بأعمال إضافّية. 
صّحت�ك وأعصاب�ك متين�ة، لك�ن إبتع�ْد ع�ن 

املُبالغة. 

يج�ب أن تك�ون صب�وراً يف تنظيم مش�اريعك، 
وعليك أن تختارها حَس�ب أهمّيتها ورضورتها 
، والظروف س�تكون ُمالئمة ل�ك لِتحقيق هذه 
املش�اريع ول�و بع�د ف�رة. عاطفّي�اً تتحّم�ل 
مس�ؤولّية إختيارك أو قرارك العاطفي س�واء 

كان إيجابّياً أم سلبّياً.

َس�ُتحّقق نتائ�ج ُمش�ّجعة ويف الوق�ت املُحدَّد 
لِمشاريع وأعمال بدأتها يف أوقات سابقة . هذا 
ما يزيد حوافزك وثقتك لإلنطالق يف أعماٍل جّيدة 
. املتزّوجون أو الخاطبون يشعرون بأنَّ العالقة 
تنحرف نوعا ً ما عن الخط املرس�وم وأّنه يجب 

التصدّي لهذا األمر

لن تترّسع يف اإلنطالق وَسُتفّضل اإلنتظار حتى 
يستقّر وضعك وتطمنْئ تماماً. تقوم بالخطوات 
الالزمة إدارّياً لِلحفاظ عىل ما حقّقته رس�مّياً. 
َسُتبارش أعمالك يف ضوء نظرة جديدة أكثر ثقة 
وثبات�اً . إن ُكن�َت عازباً ، لن تك�ون راضياً عن 

طريقة حياتك

تكون قادراً عىل الركيز والتدقيق يف ُكّل تفاصيل 
أعمال�ك املهنّية، مالّي�اً تكون أكثر تماُس�كاً يف 
مصاريف�ك ولن ُتب�ّذر. حاِوْل جاِهداً اإلمس�اك 
باإليجابّيات يف حيات�ك املهنّية حتى َتتمّكن من 
ضبط األمور باكراً. ق�د يكون برنامجك املهني 

فوضوّياً بعض اليشء، فال تتأّخر يف تنظيمه. 

تكون رؤيتك أكثر ُوضوحاً وتكون ُمستعّداً بقّوة 
إلكتس�اب خربة أفض�ل . تضع تص�ّوراً ُمحّدداً 
لِوس�ائل تقّدمك وتصميماً لِمشاريعك. ُيسلّمك 
رؤس�اؤك مهام�اً إضافّي�ة مرهون�ة بأوق�ات 
دقيق�ة، ما يضط�رّك إىل تأجيل مش�اريعك. يف 

نهاية األسبوع

يأخذ نجاحك وتقّدم�ك ُكّل أبعاده ، وتؤمن أّنك 
تض�ع املداميك األساس�ّية يف مهنتك. ُيش�ّجعك 
الرؤس�اء وتفهم اآلن أس�باب ترّصفهم سابقاً. 
مالّي�اً، ل�ن يك�ون لدي�ك الوق�ت إلس�تثمارات 
جديدة. إن ُكن�َت عازباً، تك�ون جاذبّيتك قوّية 

وحظوظك جّيدة يف لقاء ُمهّم

رّك�ز جّي�دا ً ع�ىل مش�اريعك املهنّي�ة ألنك عىل 
عتب�ة مرحل�ة ُمهّمة جّدا ً يف مج�ال عملك، فال 
تتع�ب أو تُم�ّل حتى ولو ش�ّدتك حرشّيتك نحو 
آفاق أخ�رى. ُكْن صبوراً حت�ى تِصْل. عىل رغم 
إنش�غالك الكب�ري، عليك إدارة أموال�ك جّيداً. إن 

ُكنَت ُمرتبطاً

مع عط�ارد أس�بوع ُممت�از إلّتخ�اذ القرارات 
وإثب�ات ُقدرات�ك . بفض�ل ُمبادرات�ك ، ُتحّق�ق 
رسيعا ً هدفاً تابعته ِبش�وق. مع نبتون ، تكون 
ُمس�تعّداً لِتكري�س نفس�ك لِمس�ألة ُمعّينة قد 
تكون عمالً إنسانّياً. لِبلوغ تواُزن عاطفي تاّم، 

عليك ضبط مزاجك الكئيب ووجهك العبوس

مع زحل ، ُتقّرر تنفيذاً ُمفاجئاً لِبعض املشاريع 
التي ال ُيوافق عليها رؤس�اؤك . إْنتِب�ْه ! التمرُّد 
ل إىل ُمبتغاك مع بعض  لن ُيفيدك. ُيمكن التوصُّ
الليونة والديبلوماسّية . إحتفْظ بأعصاب باردة 
يف ُكّل الظ�روف ، حت�ى ولو رأي�ت أنَّ الوضع ال 

ُيطاق مع الرشيك.

العذراء

احلوت

قبل حرق جثتها تعود إىل احلياة
 ع�ادت امرأة هندية تبل�غ من العمر 76 
عام�ا إىل الحياة قبل لحظ�ات من حرق 
جثتها، بعد أن اعتقد أقاربها أنها توفيت؛ 

حيث كانت مصابة بفريوس كورونا.
وكانت امل�رأة قد خضعت للع�الج، وفقا 
لصحيف�ة »فوك�س 8« الهندي�ة، وهي 
من أه�ايل مدين�ة »برامات�ي« وكانت يف 
حج�ر منزيل، لك�ن يف 10 ماي�و الجاري 
تده�ورت حالتها، وق�ررت األرسة نقلها 

إىل املستشفى.
وح�دث أن فق�دت املرأة الوع�ي وهي يف 

طريقها إىل املستش�فى، واعتقد أقاربها 
أنه�ا توفي�ت، وب�دأوا يس�تعدون لحرق 
جثتها، وأثن�اء اإلعداد لذلك، فتحت املرأة 
عينيها وبدأت يف البكاء قبل لحظات من 
بدء مراس�م ح�رق الجثة، ث�م أعيدت إىل 

املستشفى.
ُيذك�ر أن حادثة مماثلة وقع�ت يف الهند 
خريف عام 2019 عندما اس�تيقظ رجل 
بالغ م�ن العمر 55 عاما أثن�اء جنازته، 
وهز الرجل امليت رأسه، ما أدى يف البداية 

إىل الرعب الشديد بني األقارب.

مواد غذائية ال ينصح بحفظها يف الثالجة
ال ينصح بحفظ بعض املواد الغذائية 
الح�رارة  درج�ة  ألن  الثالج�ة  يف 
املنخفض�ة والرطوب�ة ت�رّسع بنمو 

العفن وفقدان فوائدها ومذاقها.
 ،My Health Reads ويش�ري موق�ع
ينصح�ون  التغذي�ة  خ�رباء  أن  إىل 
بحف�ظ البطاط�ا غ�ري مغس�ولة يف 
مكان جاف، بعيدا عن أشعة الشمس 
لثالثة أسباب. ألنها بعكس ذلك تفقد 
مذاقه�ا ويتح�ول النش�اء املوج�ود 
فيها إىل س�كر وتصبح عديمة اللون. 
ويضيف، ال ينصح أبدا بحفظ البصل 
والثوم يف الثالجة، ألنها تتحلل برسعة 
يف بيئ�ة عالية الرطوب�ة. كما يمكن 
أن يبق�ى الثوم املق�رش فرة قصرية 

فقط، ألنه يفقد رائحته برسعة.
امل�واد  الخ�رباء بحف�ظ  وال ينص�ح 

التالية يف الثالجة أيضا :-
صلب�ا  يصب�ح  ألن�ه  العس�ل-   -

ومتكتال.
- األفوكادو والخ�وخ غري الناضج - 
ألن عملية النض�وج تتوقف يف البيئة 

الباردة.
- زيت الزيت�ون- يتعكر لونه ويفقد 

طعمه ورائحته.
- املكرسات والفواكه املجففة- تفقد 

طعمها وتصبح أكثر صالبة.
- الخبز- ألن النش�اء ال�ذي يحتويه 
يصب�ح جاف�ا، م�ا يس�بب تعفن�ه 

وفساده الرسيع.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
نصف كوب حمص مسلوق

1 حبة طماطم مكعبات
1 حبة خيار مقرش ومقطع
2 معلقة كبرية زيت زيتون

عصري ليمونة
ملح

كمون
نعناع مجفف للتزيني

خطوات التحضري:
يوض�ع الحم�ص يف بولة ، ويض�اف إليه الخي�ار والطماط�م، وتخلط 

جيدا.
يضاف الزيت وعصري الليمون وامللح والكمون، وتخلط مرة اخرى.

توضع يف الطبق، وتزين بالنعناع.
تقدم باردة مع املشويات.

سلطة طامطم باحلمص

العثور عىل »قرية مفقودة« حتت بحرية
أظهرت أعم�ال إصالح يف خزان 
ماء يف إيطاليا بقايا قرية كانت 

قد طمرت قبل عقود.
واختفت قري�ة »كورون« تحت 
الق�رن  خمس�ينيات  يف  امل�اء 
امل�ايض، حني قررت الس�لطات 
بحريت�ني  ودم�ج  س�د  بن�اء 
قريبتني، بالرغ�م من معارضة 
غم�رت  القرية.وق�د  س�كان 
املياه 160 منزال وهجر س�كان 
القرية، وبق�ي البعض يف قرية 
أنش�ئت يف الجوار.وم�ع جفاف 

بح�رية »ريس�يا« يف الفرة األخ�رية تمكن الس�كان يف املنطقة 
املحيطة بها من رؤية آثار القرية.وتعرف البحرية شمايل إيطاليا 
بكنيس�تها التي تربز فوق س�طح املاء املتجمد. واستوحي من 

املش�هد الالفت كتاب ومسلسل 
عىل شبكة نيتفليكس.

وتقع »ريس�يا« جن�وب تريول، 
وهي منطق�ة حدودية يف جبال 
األل�ب تتاخم كال من س�ويرسا 
مقص�د  اآلن  وه�ي  والنمس�ا، 
مفضل للذين يمارسون رياضة 
امليش والتنزه، حيث يمكنهم يف 
الش�تاء امليش عىل س�طح املاء 
املتجمد.ويظهر يف صور نرشت 
عىل وسائل التواصل االجتماعي 
قباء وج�دران يف ق�اع البحرية، 

بالقرب من برج الكنيسة الذي يعود إىل القرن الرابع عرش.
وقالت لويزا أزولينا، وهي من املنطقة، يف تغريدة عىل توير، إن 

السري وسط أطالل قرية اندثرت منحها شعورا غريبا.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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درجال يبارك فوز منتخب العراق للصم والبكم 
يف بطولة آسيا والباسيفيك بكرة القدم

             المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ارك وزي�ر الش�باب والرياض�ة، عدنان 
درج�ال، بف�وز منتخبن�ا الوطن�ي للصم 
والبكم عىل نظريه املاليزي يف بطولة آسيا 
والباس�يفيك بكرة القدم.وق�ال درجال » 

نبارك ف�وز منتخبن�ا للص�م والبكم عىل 
املنتخ�ب املالي�زي بثالثية نظيف�ة وبذلك 
ضم�ن املنتخ�ب الوطن�ي بك�رة الق�دم 
التواج�د يف مباري�ات املرب�ع الذهب�ي يف 
بطول�ة آس�يا والباس�يفيك بك�رة القدم 
للص�م املؤهل�ة ألوملبياد الص�م العاملي يف 

الربازي�ل 2022 والجارية 
أحداثها يف إيران«. وثمن 

جهود الالعبني األبطال 
الفن�ي  ومالكه�م 
والجه�ود  واإلداري 
االس�تثنائية للجنة 
الباراملبي�ة، واعداً« 
املكامل�ٍة  خ�الل 
م�ع  الهاتفي�ة 
اللجن�ة  رئي�س 
الباراملبية عقيل 
حمي�د بتكريم 
ملنتخ�ب  ا
ودعمه بجميِع 

ألجل  األش�كال 
ضمان نيل�ه أفضل 

النتائج يف املشاركات الخارجية«.

كورونا تبعد عيل فائز عن مباريات 
التصفيات اآلسيوية

             المستقبل العراقي/ متابعة

أثبت�ت الفحوص�ات الطبية إصابة الع�ب منتخبنا 
الوطني )عيل فائز( بفريوس كورونا، ليتأكد بذلك 
غيابه عن مباريات التصفيات اآلس�يوية بسبب 

خضوعه للحجر الصحي يف البحرين.
وذك�ر االتح�اد العراقي لكرة الق�دم انه« رغم 
انخراط الالعب يف تدريبات املنتخب يف البحرين 
يف أول يوم�ني بع�د ظه�ور املس�حة س�لبية 
لجمي�ع أعضاء وف�د املنتخ�ب، إال أن الصحة 
البحريني�ة أبلغت وف�د املنتخب ع�ن ايجابية 
مس�حة كورونا لالع�ب )عيل فائ�ز(، ليغيب 
أمس الجمعة عن تدري�ب املنتخب بعد عزله 
بفندق آخر يف الحجر الصحي، عىل الرغم من 

أن الالعب ال يشعر بأي أعراض لكوفيد 19«.
واذاف« حي�ث أج�رى وف�د املنتخ�ب اتص�االت 
عديدة مع الجانب البحريني إلعادة املسحة لالعب عيل فائز، 

والتأك�د من إصابته بفريوس كورون�ا، ليتم خضوع الالعب إىل 
مسحة ثانية مساء أمس الجمعة، والتي ظهرت نتائجها اليوم 
السبت، وتأكدت إصابة الالعب والذي سيخضع للحجر الصحي 
ملدة عرشة أيام، وهو ما يعني غيابه بش�كل رسمي عن جميع 
مباريات املنتخب الوطني يف التصفيات اآلسيوية املزدوجة أمام 

منتخبات كمبوديا وهونغ كونغ وإيران«.

اجلوية والرشطة يبلغان 
نصف هنائي الكأس

مييس يفكر باالقتداء 
بالعبي الربازيل

              المستقبل العراقي/ متابعة

تأهل القوة الجوية إىل نص�ف نهائي بطولة كأس العراق، 
بف�وزه عىل زاخو بركالت الرتجي�ح )5-3(، بعدما انتهت 
املباراة بالتعادل السلبي، عىل ملعب زاخو، ضمن منافسات 

ربع النهائي، اليوم الجمعة.
م�ن جهة ثاني�ة، حقق الرشط�ة فوزا صعبا ع�ىل امليناء، 

بنتيجة )2-1( عىل ملعب الشعب، يف نفس الدور.
وس�جل هديف الرشطة عيل يوس�ف، يف الدقيقة 27، وفهد 
اليوس�ف، يف الدقيقة 32، يف حني أحرز هدف امليناء الالعب 

سيف جاسم، بالدقيقة 34.
واعرتض العبو الرشطة عىل هدف جاس�م، حيث اعتربوه 
غ�ري ري�ايض، يف ظ�ل إصاب�ة أح�د العب�ي الفري�ق قب�ل 

تسجيله. 
ويلتقي القوة الجوية مع الكرخ، يف نصف نهائي البطولة، 

بينما يلعب الرشطة مع الزوراء.

الزقعان معتذرًا للعراق: ليس من أخالقنا التنمر

رسميًا: روبن دياز أفضل العب يف الربيمريليج

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن العب ن�ادي الفتح الس�عودي عيل 
الزقع�ان، اعتذاره إىل الع�ب االحتياجات 
الخاص�ة لرم�ي الثق�ل العراق�ي ج�راح 
طنيش نصيف بعد نرشه مقطعا فيديوا 

له.
وق�ال الزقع�ان »أقدم إعت�ذاري اىل اخي 
ج�راح و لجمي�ع العراقي�ني و حذف�ت 
املقطع الن�ه ليس من أخالقن�ا ان نتنمر 
ع�ىل خلقة الله و انا ن�رشت املقطع النه 
شبيه يحيى الشهري فقط و يعلم الله لم 

يكن قصدي يشء«. 

وكان الالع�ب ع�يل الزقع�ان ق�د س�خر 
من الع�ب نادي النرص الس�عودي يحيى 
الش�هري بعد إعالن النرص رحيل الالعب 
عن الن�ادي بعد فرتة لعب اس�تمرت ل�8 

سنوات.
ون�رش الزقع�ان مقطع�ا فيدي�و لالعب 
لرم�ي  الخاص�ة  لالحتياج�ات  الع�راق 
الثق�ل جراح طنيش معلقا عليها« يحيى 

الشهري بعد االعتزال«.
وت�داول الع�رشات يف مواق�ع التواص�ل 
االجتماع�ي املقط�ع متهم�ني الزقع�ان 
بالتنمر وهو ما اضطره لتقديم اعتذاره 

بشكل رسمي.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن�ت رابطة ال�دوري اإلنجليزي املمتاز، ف�وز الربتغايل 
روبن دياز، مدافع مانشسرت سيتي، بجائزة أفضل العب 

يف املسابقة عن املوسم املنرصم 2021-2020.
وتناف�س دي�از عىل الجائ�زة، مع كل م�ن: محمد صالح 

)ليفرب�ول( - كيف�ن دي بروي�ن )مانشس�رت س�يتي(، 
برون�و فرينانديز )مانشس�رت يونايت�د( - جاك جريليش 
)أس�تون فيال( - هاري كني )توتنهام( - ماسون،  مونت 

)تشيليس( - توماس سوتشيك )وست هام يونايتد(.
وكان دياز بمثابة فرس الرهان بالنسبة لبيب جوارديوال، 
املدير الفني للس�يتي، حيث ش�كل أهمية كب�رية يف فوز 

فريق�ه بال�دوري اإلنجلي�زي املمت�از، بأدائ�ه املميز عىل 
املستويني الدفاعي والهجومي.

جدي�ر بالذكر أن مانشس�رت س�يتي توج بلق�ب الدوري 
اإلنجلي�زي ه�ذا املوس�م، بينما ن�ال هاري ك�ني جائزة 
هداف املس�ابقة برصيد 23 هدفا، بفارق هدف وحيد عن 

ي  مل�رص محمد صالح.ا

راموس حيدد موعد املواجهة مع ريال مدريد
              المستقبل العراقي/ متابعة

اتخذ س�ريجيو رام�وس، قائد ري�ال مدريد، ق�راًرا مفاجًئا 
سيطبقه يف نهاية الشهر الجاري، سواء استمر أو رحل عن 

املرينجي.
وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد يف الشهر الجاري، ولم 

يصل التفاق بشأن التجديد مع امللكي حتى اآلن.

ووفًق�ا لصحيفة »مون�دو ديبورتيف�و«، فإن ري�ال مدريد 
يعترب أن رحيل راموس أمر مسلم به، وأن عالقة الالعب مع 

النادي ستنتهي يوم 30 يونيو/حزيران.
وأشارت إىل أن ريال مدريد يرى أن عدم رد راموس عىل عرض 
التجديد ملدة عام واحد مع خفض الراتب بنسبة 10%، يعني 
نية الالعب للرحيل.وأوضحت أن ممثيل راموس يقولون إنه 

ال وجود ألي عرض رسمي من ريال مدريد بشأن التجديد.

وذكرت أن ريال مدريد يؤكد وجود العرض، حيث قاله رئيس 
النادي، فلورنتينو برييز لراموس شفوًيا.

وقال�ت »موندو ديبورتيفو« إن رام�وس يوافق عىل خفض 
راتبه بنس�بة 10%، لكن�ه يريد زيادة مدة العق�د الجديد إىل 
عامني.وأضافت أن رام�وس اختار يوم 30 يونيو/حزيران، 
للتحدث عن تفاصيل مفاوضات التجديد لريال مدريد، سواء 

ظل أو رحل عن املرينجي.

أول تعليق من كومان عىل »جتديد الثقة«
              المستقبل العراقي/ متابعة

علق الهولن�دي رونالد كومان، مدرب برش�لونة، عىل 
تجديد الثقة يف استمراره مع النادي الكتالوني بشكل 

رسمي.
وأعل�ن خ�وان البورت�ا، رئي�س برش�لونة، أن كومان 

سيكون مدرب البارسا يف املوسم املقبل.

وكت�ب كوم�ان، ع�رب حس�ابه الرس�مي ع�ىل موقع 
التواص�ل االجتماعي »تويرت«: »أش�عر باالرتياح أثناء 
ق�ول إن الالعب�ني وجه�ازي الفني يمكنهم�ا الرتكيز 

بشكل كامل اآلن عىل املوسم الجديد«.
وأض�اف: »كانت األس�ابيع القليلة املاضي�ة مكثفة، 
لكنن�ي س�عيد ألن الرئيس خ�وان البورتا ق�دم الدعم 
يل، وع�اد الهدوء«.واختت�م املدرب الهولن�دي: »تركيز 

الجميع داخل النادي هو نفس�ه: بناء فريق فائز 
لربشلونة وتحقيق النجاح«.

يذكر أن برشلونة مع رونالد كومان لم يحصد 
إال لق�ب كأس مل�ك إس�بانيا، بينم�ا خرس 

الدوري اإلس�باني )ثالث الرتتيب( ودوري 
أبطال أوروبا )من ثمن النهائي( والسوبر 

املحيل.

مورينيو: إيطاليا ستبلغ هذا الدور 
يف اليورو

              المستقبل العراقي/ متابعة

يعتقد الربتغايل جوزيه مورينيو، املدير 
الفن�ي الجدي�د لروم�ا، ب�أن املنتخب 
اإليطايل س�يصل إىل مرحلة متقدمة يف 
بطول�ة يورو 2020.وق�ال مورينيو يف 
ترصيحاته لصحيفة ذا صن »س�أركز 
بالتأكي�د عىل العب�ي روم�ا، ليوناردو 
وبيليجريني  وكريس�تانتي  سبينازوال 
»املنتخ�ب  اليورو«.وأض�اف  خ�الل 
اإليطايل فريق قوي يتمتع بمزيج جيد 

من الالعبني أصحاب الخربة الذين يعرفون 
الفوز«.وتابع »مانش�يني مدرب  كيفي�ة 
صاحب خربة كب�رية، لقد أمىض 20 عاًما 
يف التدريب يف أفضل الدوريات. ولذلك فهو 
أكثر من جاهز«.ونوه »مانش�يني أظهر 
جودته خالل مرحلة التصفيات، واملنتخب 

اإليطايل تحسن كثريًا تحت قيادته«.
وواص�ل مورينيو »إيطالي�ا تمتلك العبني 

تكتيكي�ة  معرف�ة  ولديه�م  موهوب�ني، 
جي�دة للغاية، إنه�م قادرون ع�ىل اللعب 
يمنحه�م  مانش�يني  مختلف�ة،  بط�رق 
ج�ودة هجومية أكثر، لكنه�م ال يفقدون 

طبيعتهم ويعرفون كيفية املنافسة«.
وأت�م »أعتق�د أن هذه أفضل ج�ودة لهم 
كفري�ق، من الصع�ب العثور ع�ىل نقاط 
ضعف عنده�م، أظن أن منتخ�ب إيطاليا 

سيصل للمربع الذهبي«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يفكر ليونيل مييس، نجم برشلونة وقائد منتخب األرجنتني، 
باالنضم�ام إىل قائمة الالعبني املعارض�ني لخوض بطولة 
كوب�ا أمري�كا املقرر أن تج�ري يف الربازيل خ�الل الصيف 
الحايل.وأشار كاسيمريو قائد منتخب الربازيل يف ترصيحات 
صحفي�ة، إىل أن زم�الءه لن يش�اركوا يف كوب�ا أمريكا إذا 
استضافتها بالدهم، بسبب الوضع الصحي الخطري هناك.
وكان من املقرر أن تقام بطولة كوبا أمريكا هذا الصيف يف 
األرجنتني وكولومبيا، ولكن بس�بب تفيش فريوس كورونا 
هناك، قرر اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية، نقل مكان 
اس�تضافة املس�ابقة للربازيل عىل أن تنطل�ق يف13 يونيو 
الجاري.ووفقا لصحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية، 
فإن مييس لديه موقف مماثل لالعبي منتخب »الس�امبا«، 
ويفكر بالطريقة نفس�ها، رغم أنه يلت�زم الصمت حاليا.
وأشارت إىل أن باقي العبي األرجنتني لديهم موقف مييس، 
وقد يحدث اتصال بني العبي املنتخبني خالل األيام املقبلة، 
للتحدث عن هذه القضية.وأوضحت الصحيفة اإلسبانية، 
أن هن�اك محادث�ات بني كبار ق�ادة املنتخبات املش�اركة 
يف كوب�ا أمريكا، من أج�ل االتفاق عىل مقاطع�ة البطولة 
وبالت�ايل ممارس�ة الضغط إللغ�اء املس�ابقة أو تأجيلها 

لوقت الحق.

كوكي: أؤمن بأننا سنكون أبطال اليورو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد كوكي ريسوريكسيون، أن استكماله 
50 مب�اراة م�ع منتخب إس�بانيا، يمثل 
»رشفا« بالنس�بة له، ال سيما وأنه وصل 
لذلك الرقم عىل ملعب واندا مرتوبوليتانو، 
معق�ل فريق�ه أتلتيك�و مدري�د، ال�ذي 
احتض�ن الليلة املاضي�ة ودية »ال روخا« 

أمام الربتغال.

وعقب تلقيه قميصا تذكاريا من يد رئيس 
االتح�اد اإلس�باني لك�رة الق�دم، لويس 
روبياليس، ق�ال كوكي »إنه لرشف كبري 
الوص�ول إىل ه�ذا الرق�م، أتطلع لخوض 
املزي�د واملزيد من املباري�ات. ال يوجد ما 
هو أفضل من الوصول لخمس�ني مباراة 

عىل ملعبي وبيتي«.
وعقب انتهاء املب�اراة الودية التي انتهت 
بالتعادل السلبي، قال العب الوسط الذي 

س�يخوض كأس األم�م األوروبية 
كقائد ثالث ملنتخب إسبانيا، »كان 

من املؤسف أننا لم نتمكن من الفوز 
عىل الربتغال، لكن الفريق بذل جهدا 

كبريا وقدم مباراة رائعة«.
وأضاف »بالنس�بة ل�كأس اليورو 
س�نقدم عم�ال جي�دا ج�دا. إنن�ي 
مقتن�ع بأننا ق�ادرون عىل أن نتوج 

أبطاال«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

أنشيلويت يفشل يف تغيري قرار بيل
            المستقبل العراقي/ متابعة

يق�رتب الويل�زي جاريث بي�ل، العب ري�ال مدريد، من 
إعالن قرار صادم يف مسريته االحرتافية.

وس�بق أن ذكرت عدة تقارير الشهر املايض، أن جاريث 
بيل يفكر يف االعتزال وترك كرة القدم نهائًيا.

ووفًق�ا لصحيفة »م�اركا«، فإن بي�ل يف طريقه لتعليق 
حذائه هذا الصيف، وحال عدم تغري األمر، سيعلن الالعب 

الويلزي عن القرار بعد انتهاء يورو 2020.
وأش�ارت إىل أن ع�ودة امل�درب اإليط�ايل كارلو أنش�يلوتي 

إىل ري�ال مدريد، لم ُتغ�ري قرار بيل، رغم العالق�ة املميزة بني 
الطرفني.

وكان الالعب الويلزي قدم أفضل مس�توى له مع ريال مدريد 
تحت قيادة كارلو أنشيلوتي يف واليته األوىل.

وأوضح�ت »ماركا« أن ق�رار بيل باالعتزال يف س�ن 31 عاًما 
بمثابة مفاجأة، لكنه يأتي بعد س�نوات من التخبط عاش�ها 

الالعب الويلزي.
وذك�رت الصحفية أن ريال مدريد لن يعارض اعتزال بيل قبل 
ع�ام من نهاية عقده، ألن هذا القرار س�يوفر للنادي امللكي، 

22 مليون يورو من الرواتب السنوية للفريق.
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ال حيق لك ان تكون فقريًا!عناقيد الغضب املرة وحارس األسوار اخلائب

د.صالح حزامد. مصطفى يوسف اللداوي

كأن�ه التاريخ يعيد نفس�ه عىل األرض نفس�ها، ويعي�د ذات النتائج 
املؤملة، ويجني نفس الحصاد املر، ويصيب بلعنته الالعبني أنفس�هم، 
ويطبق عليهم سنته األبدية ومحاكمته التاريخية، فيمحقهم ويذلهم، 
ويس�خطهم ويهينهم عىل س�وء فعالهم وفحش جرائمهم، ويلقنهم 
درساً لم يتعلموه ممن سبقهم، ولم يستفيدوا منه يف سابق أيامهم، 
فاس�تحقوا ماحل بهم وأصابهم، واستأهلوا الخاتمة التي تليق بهم، 
إذ أن س�نة الله عز وجل ال تتبدل وال تتعطل، وإن كانت تتأخر أحياناً 
أو تس�تعجل، ولكنه�ا ال محالة تق�ع وتصيب، وتن�زل باألقوام التي 
تقصده�م، وتحل ع�ىل األمم التى حذرتهم، ولكنه�م عاندوا وأرصوا، 
ُوا  ْكبرَ وا ورَاْس�ترَ ُّ �ْوا ِثيرَابرَُهْم ورَأرَرصرَ اِنِهْم ورَاْسترَْغشرَ ُهْم يِف آذرَ اِبعرَ ُل�وا أرَصرَ عرَ وجرَ

اْسِتْكبرَاًرا، فاستحقوا العذاب بال رحمة، واملصري بال شفقة.
يف العام 1996 ارتكب شيمعون بريس حماقًة كبريًة وجريمًة مهولًة، 
فاعت�دى عىل لبن�ان وش�عبه، وقصفه بهمجي�ٍة وجن�وٍن عىل مدى 
أياٍم طويلة، كانت جداً قاس�ية عىل اللبنانيني، اس�تخدم فيها أحدث 
ترسانته العس�كرية، وأكثر صواريخيه تدمرياً وتخريباً، وأطلق حمم 
نريان�ه القاتلة عىل املدنيني اللبناني�ني من الجو والب والبحر، وأحدث 
خراباً واس�عاً وتدمرياً كبرياً، وتسبب يف استشهاد وإصابة املئات من 
أبن�اء الش�عب اللبناني، وكان ُجلُّ الجرحى والش�هداء م�ن املدنيني، 
من س�كان القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية، القريبة من فلسطني 

املحتلة.
لك�ن أم الجرائم التي ارتكبها، وأش�د الفواحش الت�ي أتى بها، كانت 
عدوان�ه الغادر عىل أحد مق�رات قوات الطوارئ الدولي�ة يف بلدة قانا 
الجنوبي�ة، وه�و املقر الذي لج�أ إليه املدني�ون اللبناني�ون هرباً من 
القص�ف املجن�ون والتدمري املمنهج، مما تس�بب يف مج�زرٍة مروعٍة 
ومذبح�ٍة كب�ريٍة، عرف�ت باس�م »مجزرة قانا«، س�قط فيه�ا مئات 
الش�هداء من النساء واألطفال والشيوخ، ممن ال يحملون سالحاً وال 

يقاتلون يف امليدان.
عض الش�عب اللبناني ع�ىل جرحه األلي�م وصب، واحتم�ل العدوان 
الهمجي وقاوم، وصمدت مقاومته وقاتلت، واتحدت جبهاته واتفقت 
قواه وناضلت، حتى تحقق لهم النرص بالثبات، إذ افشلوا مخططات 
الع�دو وكب�دوه خس�ائر وأجبوه ع�ىل الرتاج�ع واالنكف�اء، ولكن 
الخس�ارة األكب والهزيم�ة املرة، كانت تلك التي مني مس�عر الحرب 
وقائ�د جريم�ة الع�دوان، إذ عاد ش�يمعون بريس من الح�رب خائباً 
خ�ارساً، ضعيف�اً مهزوماً، متهم�اً عاجزاً، فخ�ر االنتخابات وفقد 
منصب رئاس�ة الحكومة، وهي التي كان يمني نفس�ها برئاس�تها، 
ولكن لعنة الحرب التي فجرها، وفحش املجزرة التي ارتكبها، خلعته 

من منصبه، وطردته من مكتبه، وألزمته بيته خائباً حسرياً.

ش�خص عراقي ذهب يف الثمانينيات اىل دولة اسكندنافية للدراسة 
باعتب�اره طالب بعثة حكومية واصطحب معه عائلته املكونة من 

زوجة وطفلني.
رات�ب البعثة كان بضعة مئات من الدوالرات ) أقل من الف(، وكان 

ذلك أقل من الحد االدنى لدخل االرسة الذي تعتمده تلك الدولة.
لذلك عرضوا عليه مس�اعدة ش�هرية اضافية لرفع راتبه الكيل اىل 

الحد املقبول..
ح له  لكن�ه وبموج�ب عقد البعثة م�ع الحكومة العراقية ، الُيس�مرَ
باس�تالم اية ام�وال من جه�ات خارجية عدا الحكوم�ة ) حتى ال 

ُيصِبح عميل(!!
ررَف�ضرَ القبول باملس�اعدة ، لكنهم هددوه بالط�رد اذا لم يتم رفع 
رات�ب البعث�ة او قب�ول املس�اعدة..وجد نفس�ه يف مواجهة ِمحنة 

حقيقية !!
اتص�ل بالس�فارة الت�ي فاتح�ت دائ�رة البعثات بخص�وص هذه 

اإلشكالية.
ال أدري كي�ف انته�ت املش�كلة ، لكن الجانب امله�م فيها هو انهم 

رشحوا له ملاذا إرصارهم عىل رفع راتبه :
قالوا له : الراتب القليل يعني إشباع أقل لحاجات العائلة مما يعني 

فقراً..
اي ان اطفال�ك س�وف ل�ن يحصلوا ع�ىل حاجاته�م ، وهذا خطري 
اجتماعي�اً النهم قد يرقون من املحالت او من اصدقائهم اضافة 

لإلنكسار النفيس الناتج عن الشعور بالحرمان والدونية والذل ..
قالوا له أيضاً : انت وزوجتك سوف ينتابكم شعور مماثل بالدونية 

وز ، وقد يدفعكم ذلك اىل ارتكاب مخالفات... والعرَ
الحفاظ عىل األمن االجتماعي واالعتبارات االنس�انية واالخالقية ، 
تعت�ب ركائز مهمة يف بناء تلك املجتمع�ات واليجوز التفريط فيها 

..
ليس�ت كل سياس�ات الدع�م االجتماع�ي مدفوع�ًة باالعتب�ارات 

االخالقية او الدينية ، بل بدافع األمن االجتماعي .
الفقر والعوز والش�عور بالتهميش والحرمان قد تدفع الش�خص 
اىل اإلق�دام ع�ىل اعم�ال س�يئة م�ّرة للمجتمع ، وكلفة س�جن 
الش�خص عند ارتكاب الجريم�ة قد تكون أكثر م�ن كلفة االعانة 

االجتماعية..
بعض االش�خاص انخرطوا يف أعمال عنف مس�لحة مع منظمات 

ارهابية بسبب حاجتهم اىل املال ..
باختصار .. انهم اليسمحون ألحد ان يعيش بينهم فقرياً ..

هل يتَّعظ اصحاب القرار يف العراق ؟؟

بالصور.. النقل تعلن تقدمًا يف إنجاز أرصفة ميناء الفاو

 أعلن�ت وزارة النقل / الرشك�ة العامة ملوانئ 
الع�راق ع�ن ارتفاع نس�ب اإلنجاز يف الس�داد 
الصخرية ملحطة حاويات أرصفة ميناء الفاو 

الخمسة .
وقال املدير العام للرشك�ة فرحان الفرطويس 
يف بيان تلقت وكالة }الفرات نيوز{ نسخة منه 
اليوم ان »اعمال السداد الصخرية تظهر بشكل 
واضح يف م�رشوع محطة الحاويات لألرصفة 
الخمس�ة بميناء الفاو الكبري ، الفتاً إىل وصول  
بارجة االسمنت التي ستعمل عىل تغذية معدة 

تثبيت الرتبة باالسمنت«.

واض�اف  الفرطويس »وص�ول املعّدة العمالقة 
التخصصية لتثبيت وتحس�ني خ�واص الرتبة 
 ) Deep Soil  Mixing ( والت�ي ت�م ادخاله�ا 

بجهود كوادر الرشكة«.
وب�ني أن »بارجة أالس�منت يبل�غ طولها  46 
م�رت وذات ع�رض 16 م�رت وارتف�اع 2.7 مرت 
وغاطس 1.5 مرت وتحتوي عىل عدد / 9 خزان 
س�عة الخزان الواحد 60 طن ، مش�دداً عىل أن 
هذه البارجة س�تعمل عىل نقل االس�منت من 
منطق�ة التحميل الواقعة عىل الكارس الرشقي 
حيث سيتم استخدام عدد / 19 ناقلة اسمنت 

وبالت�ايل العم�ل ع�ىل تجهيز االس�منت الالزم 
لتحس�ني وتثبي�ت الرتبة بمع�دل يومي قدره 

600 طن وبمدة تقدر بحوايل 6 أشهر«.
واكد أن ه�ذه االعمال تقع ضمن عقود ميناء 
الفاو الجديدة - العقد الخاص بانشاء محطة 
الحاوي�ات املتضمنة انش�اء خمس�ة ارصفة 
جديدة ، مبينا أن البارجة حاليا ترسو بالقرب 
م�ن املع�دة العمالق�ة لتثبي�ت الرتب�ة والعمل 
جاري ع�ىل ارس�ائها يف وقت الح�ق يف املوقع 

املالئم عىل كارس االمواج الرشقي.

 MSC( اعلنت وزارة النقل/ الرشكة العامة ملوانئ العراق ان سفينة تدعى 
ELLen ( تدخل موانى العراق  الول مرة لها ضمن مسار السفن العمالقة 
التابع�ة لخطوط املالح�ة العاملية واك�دت ادارة امليناء ان م�الكات امليناء 

تمكنت من تفريغ حمولتها يف وقت قيايس.
و قال املدير العام لرشكة موانئ العراق فرحان محيسن الفرطويس يف بيان 
 MSC( تلقت وكالة }الفرات نيوز{ نس�خة منه اليوم انه »رس�ت السفينة
Ellen ( العاملة ضمن الخط املالحي العاملي msc عىل رصيفي 14و 15 يف 
ميناء ام قرص الشمايل وتعد هذه السفينة ) Ellen ( من السفن العمالقة 

التي تدخل موانئ العراق الول مرة لها«.
واوضح مدير ميناء ام قرص الش�مايل  احمد جاس�م االس�دي ان السفينة 
Ellen ذات الرحلة رقم 120 يبلغ طولها نحو 347 مرتا تحمل نحو 1581 
حاوية وخالل فرتة 24 س�اعة تم تفريغها ضم�ن اعمال املناولة يف امليناء 
مبينا ان امليناء استقبل يف وقت سابق سفن عمالقة ورست بامن وسالم.

 اعلن�ت الرشك�ة العام�ة لصناع��ة األدوي�ة واملُس�تلزم�ات الطبي�ة ف�ي 
سام�راء إح�دى رشك�ات وزارة الصناع�ة واملع�ادن ع�ن طرح مستحرا 

طبيا يعالج االمراض اربعة امراض بكتريية واخرى غريها.
وذك�رت الرشكة يف بي�ان تلقت وكالة }الفرات نيوز{ نس�خة من�ه اليوم ان 
 FLAGYZOL ( الرشك�ة ُتعل�ن ط�رح ُمس�تحض�ر فالجي��زول 200ملغ«

200mg ( بالتعبئ�ة الجدي�دة وألول م�رة ف�ي الع�راق«.
وبين�ت ان »املُس�تحض�ر ُمضاد حيوي ُيس�تخدم لعالج الع�دوى البكتريية 

واإللتهابات الجرثومية يف املعدة ، الجلد ، املفاصل والجهاز التنُفس�ي«.

ضمن مسار نظرياهتا... ام قرص يسجل 
دخول سفية عمالقة الول مرة

ادوية سامراء تطرح مستحرضًا »جديدًا« 
يعالج مجلة امراض منها »بكتريية«

انبثاق حتالف حرية الصحافة الذي يضم صحفيني ومنظامت ومؤسسات اعالمية
انبث�ق الي�وم يف الس�ليمانية تحال�ف حري�ة 
الصحاف�ة ال�ذي يضم صحفي�ني ومنظمات 
 ومؤسس�ات اعالمية يف العراق وكردس�تان.

وتش�كل التحال�ف برعاي�ة جمعي�ة الدف�اع 
ويض�م  الع�راق  يف  الصحاف�ة  حري�ة  ع�ن 
منظم�ة ب�رج بابل ومرك�ز م�رتو ومنظمة 
نري�ج  وش�بكة  االع�الم  يف  امل�رأة  تمك�ني 
املنص�ة  وموق�ع  االس�تقصائية  للصحاف�ة 
وصحيفة أوينه االلكرتونية ومؤسس�ة املربد 
 ومرك�ز القل�م وش�بكة صحفي�و الجن�وب.

يف  اكاديمي�ة  ش�خصيات  يض�م  كم�ا 
مس�تقلني  وصحفي�ني  االع�الم   كلي�ات 
وقال مصطفى نارص رئي�س جمعية الدفاع 
ع�ن حرية الصحاف�ة يف كلمته اثن�اء انعقاد 
املؤتمر ان » حرية الصحافة يف العراق تواجه 

منعطف�ا خط�ريا منذ ع�ام 2019 اذ تش�ري 
االحصائي�ات اىل وق�وع اكثر م�ن 600 حالة 
انته�اك منذ ترشين ع�ام 2019 وحتى اليوم 
توزع�ت بني اغتي�ال وتهديد بالقت�ل واعتداء 
 بال�رب وغل�ق قن�وات ووس�ائل اع�الم«.

ام�ام  التحال�ف  يض�ع  م�ا   « ان  واض�اف 
مس�ؤولية تصحي�ح املس�ار، ه�و االنحراف 
وغي�اب  الديمقراط�ي  للنظ�ام  الص�ارخ 
اغتي�ال  بعملي�ات  املتورط�ني  محاس�بة 
الصحفيني  واقتحام وسائل االعالم ومواصلة 
افراد ومنتس�بي القوات االمنية بقمع حرية 
العم�ل الصحف�ي بتغ�ايض واضح م�ن قبل 
الحكوم�ة الت�ي ل�م ل�م تص�در اي توجي�ه 
 للقوات االمني�ة ملنع التع�رض للصحفيني«.
ويس�عى التحالف اىل تثبيت اتهام املتورطني 
باي انته�اك مؤثث ضد الصحفي�ني وتفعيل 
ملف االف�الت من العق�اب والتح�ول اىل اداة 
ضاغط�ة عىل الهرم االداري للس�لطة للقيام 
بواجباته�ا ازاء التضييق املتعم�د عىل حرية 

العمل الصحفي.

 اعلنت وزارة التجارة،الجمعة، عن اجراءاتها 
إلفتتاح معرض بغداد الدويل للكتاب .

واك�د ذلك مدير عام رشكة املعارض العراقية 
رسمد طه س�عيد خالل تفقده سري العمل يف 
القاع�ات املخصص�ة الفتتاح مع�رض بغداد 
الدويل للكتاب والذي س�يقام للمدة من 10 اىل 
22 حزي�ران الجاري عىل ارض معرض بغداد 

ال�دويل وتحت ش�عار ) الكتاب_وطن (، قائال 
ان »امل�الكات الفني�ة التابع�ة لرشكته تعمل 
عىل قدم وس�اق اس�تعدادا الفتت�اح معرض 
بغ�داد ال�دويل للكت�اب ال�ذي تنظم�ه رشكة 
صدى العارف بالتع�اون مع اتحاد النارشين 

العراقيني .
وأض�اف، أن »االس�تعدادات الفتتاح معرض 

بغ�داد للكت�اب تات�ي بع�د انقط�اع تنظي�م 
املع�ارض الكث�ر من س�نة بس�بب انتش�ار 
جائحة كورونا ، حيث بارش القس�م الفني يف 
رشك�ة املعارض بتهيئة القاع�ات و الحدائق 
و الناف�ورات و تهيئ�ة وصيان�ة منظوم�ات 
الصحي�ة  واملجمع�ات  التبي�د  و  الكهرب�اء 

واملرافق الخدمية األخرى«.

معرض بغداد للكتاب يعود بعد إنقطاع ألكثر من سنة

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

بالصور: »500« مليون قطعة من املرايا شكلت صورًا فنية يف سقف العتبة 
العباسية املقدسة

يتق�دم حقوقي�و وزارة العدل 
و دائ�رة االص�الح العراقية إىل 
االس�ت��اذ ال�ح��ق��وق���ي

حي�در عب�اس ع�يل بأس�مى 
التهاني و التبيكات بمناس�بة إس�تالمه مهام مدير عام 
دائرة االصالح الع���راق����ي�ة متمني����ن له التوفيق 

ل��خ�دم�ة ال��ع��راق. 
المستشار الحقوقي / خالد دواي خنجر العطواني 
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