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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن القوات األمني�ة، أمس األربعاء، عن اعتقال 
الف ش�خص ضالع�ون يف تهري�ب النفط وزيت 
الغاز ومصادرة حوايل 700 عجلة خالل االش�هر 
االخرية م�ن العام الحايل واحب�اط تهريب حوايل 

نصف مليون لرت خالل االيام الثالثة االخرية.
وقالت وكالة االستخبارات والتحقيقات يف وزارة 
الداخلية انها احبطت تهريب حوايل نصف مليون 
لرت من الغاز والبنزي�ن يف 9 محافظات موضحة 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
رجالها نفذوا عمليات نوعية خالل ال�72 س�اعة 
املاضية أسفرت عن إحباط محاولة تهريب حوايل 
نصف مليون لرت من البنزين والغاز يف املحافظات 
التس�ع وضب�ط 18 عجل�ة تس�تخدم للمتاجرة 
وتدوير النفط ومش�تقاته بصورة غري رس�مية 
والقاء القبض عىل سائقيها.وأشارت اىل أنه »تم 
ضبط موقع تهري�ب ضمن محافظة بابل )100 
كم جن�وب بغداد( يحتوي ع�ىل خزانات حديدية 
كب�رية األحجام بداخله�ا منت�وج البنزين وزيت 
الغاز مع�دان للمتاجرة بص�ورة غري مرشوعة«، 
موضح�ة ان فرقه�ا األمني�ة تمكن�ت ايضا من 
ضب�ط ثالث�ة مواق�ع مخالفة ضم�ن محافظة 
الب�رة )550 ك�م جن�وب بغ�داد( تحتوي عىل 
خزان�ات حديدية كبرية األحجام.وتابعت أنه »تم 
أيضا ضبط عجالت نوع صهريج محملة بمنتوج 
نفطي وبدون موافقات رس�مية يف محافظة ذي 
قار )375 كم جنوب بغ�داد( باإلضافة إىل ضبط 
عجلة حوضية مخالف�ة محملة بمادة الكاز مع 

خزان حديد داخل املوقع.
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       بغداد / المستقبل العراقي

ه�دأ رئي�س ال�وزراء اإلثيوب�ي أبي أحم�د، أمس األربع�اء، من 
ح�دة التوترات بني الخرطوم وأديس أبابا، قائال إن الس�ودانيني 
واإلثيوبيني إخوة، رغم الخالفات التي تطفو إىل السطح. وأشار 
أب�ي أحمد يف بيان نرشه عىل »تويرت« باللغة العربية، إىل »وجود 
مش�اكل بالفعل بني الس�ودان وإثيوبيا«، لكن املطلوب بحسب 
قوله هو التكاتف والتعاون لحل املعضالت. وتحدث رئيس الوزراء 
اإلثيوبي عن وجود »من يس�عون إىل إحداث اقتتال بني ش�عبي 
السودان وإثيوبيا«، مشددا عىل أنهم لن ينجحوا يف هذا املسعى. 
وأضاف أن »الخيار هو الس�الم بني ش�عبي إثيوبيا والسودان«، 

مؤكدا رضورة الس�يطرة عىل األعصاب وضبط النفس من أجل 
صون املصالح املشرتكة. وكتب أبي أحمد، »يجب أال تقوم بيننا 
عداوات. بل يجب أن نكون رشكاء يف التنمية، وأن ننهض معا«. 
يف غضون ذلك، أعرب رئي�س مفوضية االتحاد اإلفريقي موىس 
فقي محمد، األربعاء، عن قلقه من »تصعيد التوتر العس�كري« 
بني إثيوبيا والس�ودان، ودعا البلدي�ن إىل االمتناع عن أي عملية 
عسكرية جديدة. وجاء املوقف اإلفريقي بعدما اتهمت الخرطوم 
الجيش اإلثيوب�ي بإعدام 7 جنود س�ودانيني ومدني أرسوا عىل 
األرايض الس�ودانية يف منطقة الفشقة الحدودية املتنازع عليها 
بني البلدين، وهو ما نفاه الجيش اإلثيوبي الذي قال إنه يترف 

»يف إطار القانون«.

      بغداد / المستقبل العراقي

حث العراق، أمس األربعاء، دولة جنوب 
إفريقي�ا عىل إع�ادة فتح س�فارتها يف 
العاصمة بغداد وتس�يري رحالت طريان 
مبارشة ب�ني البلدين.وذكر بيان لوزارة 
الخارجي�ة تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نسخة منه ان »سفري ُجمهوريَّة العراق 
يف بريتوريا أرش�د عمر إسماعيل ألتقى 

)كانديث ماشيكو دالميني( وكيل وزير 
الجنوب  الدوليَّ�ة والتع�اون  العالق�ات 
إفريقيَّة، أمس الثالثاء وذلك لبحث الُسُبل 
املُمكن�ة لتطوي�ر واالرتقاء بُمس�توى 
العالقات الثنائيَّة بني ُجمهوريَّة العراق 
وُجمهوريَّ�ة جنوب إفريقي�ا«. وأضاف 
البي�ان كما »ج�رى خالل اللق�اء أيضاً 
بحث جملة من املواضيع وامللفات ذات 
االهتمام املُش�رَتك، وتطرق الجانبان إىل 

موضوع االتفاقيات وُمذكرات التفاهم 
املُش�رَتكة والت�ي قطع فيه�ا الجانبان 
ش�وطاً جيداً، وت�م التأكيَّد عىل رضورة 
االرساع يف حسم هذا املوضوع من خالل 
تكثي�ف الُجُه�ود املُش�رَتكة«.  وناقش 
الجانب�ان »أهّميَّ�ة تعزي�ز التع�اون يف 
املج�ال االقتص�ادّي م�ن خ�الل تفعيل 
إتفاقيَّ�ة التع�اون االقتص�ادّي والفنّي 
املُوقعة ب�ني البلدين عام 2012, وكذلك 

حث الجانب الجنوب إفريقّي عىل إعادة 
فتح السفارة الجنوب إفريقيَّة يف بغداد 
خصوص�اً وإنَّ الوضع األمنّي يف العراق 
اآلن ب�ات ُمهيئ�اً تمام�اً التخ�اذ ه�ذه 
د الجانب�ان عىل رضورة  الخط�وة، وأكَّ
تسيري رحالت طريان ُمبارش بني البلدين 
األمر الذي سيسهل عىل السواح ورجال 

األعمال تبادل الزيارات«.
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جملس الوزراء: يمكن تقسيط التوقيفات التقاعدية للعقود واألجراء املثبتني 
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكدت األمانة العامة ملجلس الوزراء، أمس األربعاء، إمكانية تقس�يط 
مبلغ التوقيفات التقاعدية للعقود واألجراء املثبتني عىل املالك الدائم.

وج�اء يف كتاب موقع من األم�ني العام ملجلس ال�وزراء حميد الغزي 
رداً عىل استفس�ار نيابي بش�أن رشيحة العقود إن�ه »ال يوجد مانع 
قانوني يحول دون تقسيط مبالغ التوقيفات التقاعدية املرتتبة بذمة 
املبحوث عنهم يف حال عدم القدرة عىل تس�ديدها دفعة واحدة، وذلك 
بتقديمهم تس�وية مقبولة عىل وفق أح�كام املادة )2/5( من قانون 
تحصيل الديون الحكومية رقم )56( لسنة 1977 املعدل عند تثبيتهم 
عىل املالك الدائم أو إحالتهم اىل التقاعد وفقاً ألحكام البند )خامس�ًا( 
من املادة 19 من قانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014«.وأضاف 

ان »املوضوع ال يتطلب اصدار قرار من مجلس الوزراء«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن القوات األمنية، أمس األربعاء، عن اعتقال 
الف ش�خص ضالع�ون يف تهري�ب النفط وزيت 
الغاز ومصادرة حوايل 700 عجلة خالل االش�هر 
االخ�رة من العام الحايل واحب�اط تهريب حوايل 

نصف مليون لرت خالل االيام الثالثة االخرة.
وقالت وكالة االستخبارات والتحقيقات يف وزارة 
الداخلية انها احبطت تهريب حوايل نصف مليون 
لرت من الغ�از والبنزين يف 9 محافظات موضحة 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
رجالها نفذوا عمليات نوعية خالل ال�72 ساعة 
املاضي�ة أس�فرت عن إحب�اط محاول�ة تهريب 
حوايل نص�ف مليون لرت م�ن البنزي�ن والغاز يف 
املحافظات التس�ع وضبط 18 عجلة تس�تخدم 
للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غر 

رسمية والقاء القبض عىل سائقيها.
وأش�ارت اىل أنه »تم ضب�ط موقع تهريب ضمن 
محافظ�ة بابل )100 كم جن�وب بغداد( يحتوي 
ع�ىل خزانات حديدي�ة كبرة األحج�ام بداخلها 
منت�وج البنزين وزي�ت الغاز مع�دان للمتاجرة 
بص�ورة غ�ر مرشوع�ة«، موضح�ة ان فرقها 
األمني�ة تمكن�ت ايضا م�ن ضبط ثالث�ة مواقع 
مخالفة ضمن محافظة البرصة )550 كم جنوب 

بغداد( تحتوي عىل خزانات حديدية كبرة األحجام.
وتابعت أنه »تم أيضا ضبط عجالت نوع صهريج محملة 
بمنتوج نفطي وبدون موافقات رسمية يف محافظة ذي 
ق�ار )375 كم جنوب بغداد( باإلضاف�ة إىل ضبط عجلة 
حوضي�ة مخالف�ة محملة بمادة الكاز م�ع خزان حديد 

داخل املوقع.
ولفت�ت اىل أن فرقه�ا تمكن�ت كذل�ك من ضب�ط موقع 
مخال�ف يف محافظ�ة دي�اىل )65 ش�مال رشق بغ�داد( 
وضبط 3 عجالت صهاريج مع سائقيها محملة بمنتوج 
البنزي�ن وب�دون موافق��������ات رس�مية بالحمولة 

وحركة الصهاريج«.
وأردف�ت الوكال�ة أنه تم ايضا ضب�ط موقع يف محافظة 

نينوى )375 شمال بغداد( يحتوي عىل عجلتني محورتني 
تحتويان مادة زيت الغاز ومحطة وقود متنقلة تستخدم 
للمتاج�رة باملش�تقات النفطي�ة بصورة غ�ر مرشوعة 
وضب�ط عجلة صهريج مع س�ائقها وبالجرم املش�هود 
تقوم بعملية متاجرة وتدوير املشتقات النفطية بصورة 

غر قانونية.
وإضافة اىل ذلك تم ضبط موقعني مخالفني يف محافظة 
كرك�وك )225 ك�م ش�مال رشق بغداد( وضب�ط عجلة 
كب�رة بالج�رم املش�هود داخل محط�ة وق�ود )الذهب 
األس�ود( تقوم بعملية تعبئة مادة زيت الغاز بواس�طة 
خ�زان محور ضمن العجلة باإلضاف�ة لضبط 3 عجالت 
محملة بمنتوج نفطي بشكل غر رشعي، مبينة أنه »تم 
ضبط عجلت�ني حوضيتني مع س�ائقيهما داخل محطة 

وق�ود تكري�ت يف محافظ�ة ص�الح الدين )125 ش�مال 
غرب بغداد( وبالجرم املشهود تقوم بتحميل مادة الغاز 
والبنزين دون موافقات رسمية ومعدة للمتاجرة كما تم 
ضب�ط موقع مخالف وضبط عجلة كبرة محملة بمادة 
الغاز وبدون أوراق رس�مية وعجلت�ني نوع صهريج مع 

سائقيها محملة بمشتقات نفطية مخالفة.
وأكدت وكالة االستخبارات أنه »تم ضبط موقع ملتاجرة 
املش�تقات النفطي�ة بصورة غ�ر رس�مية يف محافظة 
االنب�ار )110كم غرب بغ�داد( حتوي ع�ىل منتوج زيت 
الغ�از وعجل�ة حوضي�ة مخالف�ة مع س�ائقها تحتوي 
ع�ىل منتوج�ات نفطية، الفت�ة اىل أنه »ت�م التعامل مع 
امل�واد املضبوط�ة أصولي�ا وتس�ليمها م�ع املتهمني اىل 
الجهات املعنية واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلكمال األوراق 

التحقيقية حولها«.
م�ن جانبه، أعل�ن مدير عام رشط�ة الطاقة يف 
وزارة الداخلية اللواء غانم الحس�يني عن نتائج 
عملي�ات لضب�ط الصهاري�ج املهرب�ة للوق�ود 
وأصح�اب املعامل األهلية غ�ر املجازة املنترشة 

يف املحافظات وإحالتهم إىل القضاء.
 وأكد ضبط 687 عجل�ة مخالفة واعتقال 968 
متهماً مع عجالتهم خالل االش�هر املاضية من 
العام الحايل بينما تم خالل الش�هرين األخرين 
إغ�الق أكثر م�ن 35 محط�ة وق�ود مخالفة يف 
محافظ�ات كركوك وصالح الدي�ن ونينوى وتم 

إحالة أصحابها إىل القضاء.
وع�ن التعاون م�ع إقلي�م كردس�تان للحد من 
التهريب أوضح أن »هناك تنسيقاً كبراً برعاية 
قي�ادة العمليات املش�رتكة ملواجه�ة محاوالت 
املهرب�ني إيص�ال كمياتهم إىل اإلقليم ألن س�عر 

الوقود هناك اعىل من بقية مناطق العراق«.
وح�ول كيفية وصول كمي�ات الوقود للمهربني 
أوضح املس�ؤول االمني أن »هناك معامل أهلية 
مجازة تس�تلم حصص وقود من رشكة توزيع 
املنتجات النفطية وقد ال تستغل كامل الكميات 
ألنه�ا أما تعمل جزئياً أو تس�تلم وقود أكثر من 

حاجتها فتقوم ببيع الوقود اىل املهربني.
الكاظم�ي  مصطف�ى  ال�وزراء  رئي�س  وكان 
ق�د اص�در يف 30 من الش�هر امل�ايض توجيه�ات تتعلق 
باملخ�درات وأبراج الطاق�ة وأنابيب النف�ط وذلك خالل 
حض�وره املؤتم�ر األمني املوس�ع للقي�ادات األمنية إنَّ 
»الحكوم�ة تواج�ه بع�ض التحديات التي له�ا تداعيات 
متع�ددة، والتي انعكس�ت بدورها ع�ىل جوانب التمويل 
واإلدارة وغره�ا«، مش�دداً عىل مديري�ة رشطة الطاقة 
ب�رورة تأمني الحماي�ة ألنابيب نق�ل النفط ومنع أي 

تجاوزات عليها.
ويعد ملف تهريب النفط يف العراق من امللفات الش�ائكة 
إذ كان تنظيم »داعش« يعتمد عىل التهريب يف املحافظات 
التي س�يطر عليها يف السنوات الس�ابقة بالحصول عىل 

أموال طائلة انعكست عىل قوته العسكرية.
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العراق يالحق مهريب النفط: 1000 متورط قيد االعتقال

العدد )2640(   30     حزيران    2022                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

      بغداد / المستقبل العراقي

حس�م تيار الحكمة بزعام�ة عمار الحكيم، 
أم�س الثالث�اء، الج�دل الدائ�ر بش�أن ح�ّل 
نح�و  والذه�اب  الح�ايل  الن�واب  مجل�س 
االنتخابات املبكرة، وفيما أشار إىل أن اإلطار 
التنس�يقي س�يطرح جملة معاير الختيار 
رئي�س الحكوم�ة املقبلة، أكد أن�ه لن يكون 

ضمن كابينتها.
وق�ال القي�ادي يف التي�ار رحي�م العب�ودي، 

»تيار الحكمة لن يشارك يف الحكومة املقبلة 
الختي�ار  املطروح�ة  الخي�ارات  وس�ندرس 
رئيس�ها حيث ان املرحلة املقبل�ة ال تتحمل 

مصدات قوية لتشكيل الحكومة«.
وعن خيار اجراء انتخابات مبكرة، اوضح ان 
»طرح االنتخابات املبك�رة غر متفق عليه، 
كم�ا ان اج�راء انتخابات مبك�رة يحتاج اىل 
اكثر من سنة ونصف السنة عىل اقل تقدير«، 
منوها اىل ان »نتائ�ج االنتخابات التي جرت 
يف العارش من ش�هر ترشي�ن االول/ اكتوبر 

املايض خلقت عدم توازن سيايس«.
وبش�أن اجتم�اع ق�ادة االطار التنس�يقي، 
ب�ني العب�ودي ان »اجتماعات ق�وى االطار 
التنس�يقي الدوري�ة تتمح�ور ح�ول وضع 
خارط�ة طري�ق لرس�م تفاصي�ل العملي�ة 
السياس�ية يف الب�الد ع�ىل اعتب�ار ان االطار 
الش�يعي منفتح ويسعى لتحقيق تفاهمات 
بيني�ة داخ�ل مكون�ات العملية السياس�ية 

)البيت السني والبيت الكوردي(«.
واش�ار اىل ان »االطار س�يعلن او س�يطرح 

جملة من املعاير الخاصة باختيار او تسمية 
رئيس الحكومة املقبلة، وحتى االن لم يحدد 
اسماً بعينه لرئاسة الوزراء، وما يجري ازاء 
ذل�ك فقط ح�وارات ومن املؤمل ان تكش�ف 
االيام املقبلة مالمح مرشح رئاسة الحكومة 
الذي لن يكون حتما من قيادات الصف االول 
ألٍي من القوى السياسية الشيعية املشاركة 
بالحكومة«.واك�د القي�ادي بتي�ار الحكمة 
ان »ق�وى االطار الش�يعي متفاهمة وقوية 
ولديه�ا قناع�ات تعمل وفقه�ا والتي تصب 

حتم�ا ومصلحة الب�الد«. وع�ن دور االطار 
يف التفاهم�ات الكوردي�ة، ق�ال العبودي ان 
»االط�ار عمل بش�كل ج�اد لتفعي�ل الحوار 
والتفاه�م ب�ني الحزبني الرئيس�ني )الحزب 
الديمقراطي الكوردستاني واالتحاد الوطني 
الكوردستاني( وحتى اآلن ال يوجد اتفاق بني 
الحزبني حول ش�خصية رئيس الجمهورية، 
لك�ن هن�اك إرصار م�ن حزب االتح�اد عىل 
تمري�ر مرش�حه برهم صالح ال�ذي يحظى 

بمقبولية قوى اإلطار«.

      بغداد / المستقبل العراقي

ح�ث العراق، أمس األربع�اء، دولة جنوب 
إفريقي�ا ع�ىل إع�ادة فت�ح س�فارتها يف 
العاصم�ة بغداد وتس�ير رح�الت طران 

مبارشة بني البلدين.
وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت املستقبل 

العراقي نسخة منه ان »سفر ُجمهوريَّة 
العراق يف بريتوريا أرش�د عمر إس�ماعيل 
ألتقى )كانديث ماش�يكو دالميني( وكيل 
وزير العالق�ات الدوليَّة والتعاون الجنوب 
إفريقيَّة، أمس الثالثاء وذلك لبحث الُسُبل 
بُمس�توى  واالرتق�اء  لتطوي�ر  املُمكن�ة 
العالق�ات الثنائيَّة ب�ني ُجمهوريَّة العراق 

وُجمهوريَّ�ة جن�وب إفريقي�ا«. وأض�اف 
البيان كما »جرى خالل اللقاء أيضاً بحث 
جملة من املواضيع وامللفات ذات االهتمام 
املُش�رَتك، وتط�رق الجانب�ان إىل موضوع 
االتفاقي�ات وُمذكرات التفاهم املُش�رَتكة 
والت�ي قطع فيها الجانبان ش�وطاً جيداً، 
وتم التأكيَّد عىل رضورة االرساع يف حس�م 

هذا املوض�وع من خالل تكثي�ف الُجُهود 
املُشرتَكة«.  

وناقش الجانب�ان »أهّميَّة تعزيز التعاون 
يف املج�ال االقتص�ادّي م�ن خ�الل تفعيل 
والفن�ّي  االقتص�ادّي  التع�اون  إتفاقيَّ�ة 
املُوقع�ة ب�ني البلدين ع�ام 2012, وكذلك 
ح�ث الجانب الجنوب إفريق�ّي عىل إعادة 

فتح الس�فارة الجن�وب إفريقيَّة يف بغداد 
خصوص�اً وإنَّ الوض�ع األمن�ّي يف العراق 
ه�ذه  التخ�اذ  تمام�اً  ُمهيئ�اً  ب�ات  اآلن 
�د الجانب�ان ع�ىل رضورة  الخط�وة، وأكَّ
تس�ير رحالت طران ُمبارش بني البلدين 
األمر الذي سيس�هل عىل الس�واح ورجال 

األعمال تبادل الزيارات«.

تيار احلكمة حيسم اجلدل بشأن حل الربملان واالنتخابات املبكرة

العراق حيث جنوب إفريقيا عىل إعادة فتح سفارهتا يف بغداد وتسيري رحالت مبارشة

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس النواب، أمس االربعاء، 
أن وف�دا نيابيا وص�ل اىل العاصمة 
االذربيجاني�ة باك�و للمش�اركة يف 

مؤتمر يخص دول عدم االنحياز.
تلق�ت  بي�ان  يف  املجل�س  وق�ال 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
رئي�س  نائ�ب  برئاس�ة  الوف�د  إن 
املجل�س ش�اخەوان عبدالله وصل 

إىل جمهورية أذربيجان للمش�اركة 
يف مؤتم�ر باكو للش�بكة الربملانية 

التابعة لحركة عدم اإلنحياز
وب�ني أن وفد مجل�س النواب يضم 
عضوي�ة كل م�ن الن�واب )كري�م 
شكور محمد، محمد رسول داخل، 
حام�د أحم�د صالح(، للمش�اركة 
مؤتم�ر  وإجتماع�ات  أعم�ال  يف 
باكو وحضور الجلس�ات املفتوحة 

للشبكة الربملانية.

الربملان يرسل وفدًا إىل »باكو« للمشاركة
 يف مؤمتر »عدم االنحياز«

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير داخلية إقليم كردس�تان ريرب أحمد، أمس األربعاء، 
أن الس�لطات األمني�ة س�تنظم عملية بيع ورشاء األس�لحة، 
كاش�فا يف الوقت ذاته أن منح رخص حمل وحيازة األس�لحة 

يف اإلقليم سيكون إلكرتونياً.
وق�ال الوزي�ر للصحفي�ني عقب مش�اركته يف مجل�س عزاء 
عميد كلية القانون يف جامعة صالح الدين كاوان إس�ماعيل، 

إن�ه »مررنا خالل الفرتة الس�ابقة قانوناً جديداً لألس�لحة يف 
برمل�ان كوردس�تان«، مبين�اً أن ه�ذا القانون س�يدخل حيز 
التنفيذ خالل األيام املقبلة. وأوضح أنه سيتم تنظيم عمل تلك 
األماكن التي تبيع الس�الح يف اإلقليم، ستصدر لهم تراخيص 
ملزاول�ة عملهم.وأضاف الوزير أن من�ح رخص حمل وحيازة 
الس�الح س�يكون إلكرتونياً، ومن يريد الحصول عىل رخصة 
سيخضع إلجراءات إدارية وقانونية وإىل فحوصات طبية من 
الناحية العقلية والنفسية بحيث تثبت أهليته لحمل السالح.

وشدد أحمد أن أي مكان يبيع األسلحة خارج إطار التعليمات 
والقوانني س�يتم اتخاذ إجراءات ش�ديدة بحق�ه من الناحية 

القانونية واملالية، وستتم عقوبته.
وأق�ر الوزير ان تل�ك اإلجراءات لن تقيض ع�ىل الجرائم ألنها 
موج�ودة منذ تاريخ البرشية، مس�تدركا الق�ول إن حكومة 
إقليم كوردس�تان ورئيس�ها مرسور بارزاني مصممان عىل 
الح�د من تلك الجرائم، ونزع الس�الح غر املرخص من أيادي 

السكان يف اإلقليم.

        بغداد / المستقبل العراقي

ج�اء العراقيون يف املرك�ز الثالث من بني 
طالبي اللجوء إىل االتحاد األوربي.

وقالت املديرة العام�ة للوكالة األوروبية 
للجوء نينا غريغوري يف تقريرها السنوي 
إن ثالث�ني أل�ف عراقي تقدم�وا بطلبات 

اللجوء خالل العام املايض.
وأش�ارت إىل الس�وريني احتل�وا املرك�ز 
األول ب��117 )ألف طلب( يليهم األفغان 
ألف�ا(   30( والعراقي�ون  ألف�ا(   102(
والباكس�تانيون واألت�راك )25 ألفا عىل 

حد سواء( والبنغالدشيون )20 ألفا(.
وأوضحت أنه ت�م تقديم حوايل 648 ألف 

طل�ب لج�وء يف 2021 إىل دول االتح�اد 
األوروبي وس�ويرسا والنرويج وأيسلندا 
يمّث�ل  م�ا  أي  وليشتن�������ش�تاين، 
زيادة بمقدار الثلث خالل عام وعودة إىل 
املس�توى الذي ك���������ان عليه عدد 
طلب�ات اللج�وء يف 2018 أي قبل ظهور 
انخ�����فض  الت�ي  جائحة كوفيد-19 

خاللها عدد هذه الطلبات.
وأضاف�ت أن أملاني�ا الدول�ة الت�ي تلّقت 
أكرب عدد م�ن طلبات اللجوء )191 ألفا( 
مت����قدم�ة ع�ىل فرنس�ا )121 ألفا( 
وإس�بانيا )65 ألف�ا( ث�م إيطالي�ا )53 
ألف�ا(. ومّثل الرج�����ال 70 باملائة من 

طالبي اللجوء.

أصدرت محكمة جنايات ميسان، أمس 
األربعاء، حكماً بالسجن 15 سنة بحق 
املجرم )ص. ع(، عن جريمة اش�رتاكه 
مع متهمني اخرين بالتخطيط وتفجر 
دار الش�هيد املغ�دور الق�ايض احم�د 
فيص�ل خص�اف قبل ارت�كاب جريمة 
االغتيال. وذك�ر مجلس القضاء االعىل 
يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه ان »محكم�ة جناي�ات ميس�ان 
أصدرت حكماً بالس�جن 15 سنة بحق 
املجرم )ص.ع( وال�ذي اعرتف بقيامه 
العب�وة  ورم�ي  املس�بق  بالتخطي�ط 
الناس�فة عىل باب دار القايض املغدور 
بدواف�ع ارهابية.  وأضاف، أن »الحكم 
بحق املجرم يأتي استناداً ألحكام املادة 
الثاني�ة/1 وبدالل�ة امل�ادة الرابعة/1 
م�ن قانون مكافح�ة اإلرهاب رقم 13 
لسنة 2005 وبداللة املادة 132 /1 من 

قانون العقوبات«.

داخلية كردستان: منح رخص محل السالح سيكون إلكرتونيًا
لنزع السالح »غري املرخص«

العراقيون حيتلون املرتبة الثالثة من بني طالبي اللجوء يف أوربا

السجن 15 سنة 
عىل أحد مستهديف دار القايض 

أمحد فيصل خصاف يف ميسان  

        بغداد / المستقبل العراقي

وجه قائد عمليات بغداد، كافة السيطرات الرئيسية والثانوية بفتح جميع 
ممرات التفتيش والعمل بطاقة قصوى خالل فرتات الذروة.

 وذك�ر بيان للعمليات تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه انه »وبهدف 
تخفي�ف االختناق�ات الحاصل�ة عند س�يطرات مداخ�ل العاصم�ة بغداد 
والس�يطرات الثانوي�ة وللمس�اهمة بتقليل معاناة املواطن�ني خالل وقت 
الذروة الصباحية وعند نهاية الدوام الرس�مي ملختل�ف الدوائر الحكومية، 
وج�ه الفريق الرك�ن قائد عمليات بغ�داد العمل بطاقة قص�وى خالل ال� 
)24( س�اعة وفت�ح جميع املمرات خالل ذلك الوقت م�ع مراعاة التفتيش 

والتدقيق وفق قاعدة البيانات عن طريق حاسبة املطلوبني«. 
واك�د قائد عمليات بغداد »عىل وجود عجالت الس�ونار والس�ونار القويس 

)سميث( ومفارز ال�)K9( يف جميع سيطرات مداخل العاصمة«.

عمليات بغداد توجه بفتح ممرات التفتيش: 
العمل بـ »طاقة قصوى« خالل الذروة

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف اإلط�ار التنس�يقي، أم�س 
يف  مقاع�ده  ع�دد  ع�ن  األربع�اء، 
مجل�س النواب بع�د أن أدى النواب 
البدالء عن الكتلة الصدرية القس�م 
يف مجل�س النواب.  وق�ال القيادي 
يف ائت�الف دولة القان�ون املنضوية 
يف اإلطار التنس�يقي جاسم محمد 
جعفر البياتي إن »اإلطار التنسيقي 
وبعد حس�م ملف البدالء من خالل 
ترديدهم القس�م داخل قبة الربملان 
أصبح 130 نائباً، وهو جاد لحس�م 
ملف الحكومة يف شهر تموز املقبل 
أن  مبين�اً  ممكن�اً«،  ه�ذا  كان  إن 
»اإلط�ار وضع آليات جيدة لحس�م 
ملف رئاسة الوزراء وآلية الحسم يف 
حال كان هناك أكثر من مرشح«.  

وأضاف، انه »تم وضع آلية لحس�م 
ملف رئاس�ة الجمهورية والضغط 
عىل الحزبني الكرديني بغية التوافق، 
أو إيجاد بديل ثالث عن الش�خصني 
املطروحني للمنص�ب«، الفتاً إىل أن 
»الوض�ع نوع�ا م�ا مهيأ لتش�كيل 
الحكوم�ة، وحس�م مل�ف رئاس�ة 
الجمهوري�ة س�يكون من�ذ ه�ذه 
الف�رتة وحت�ى نهاية ش�هر تموز 
املقب�ل«.  وتابع أن »اجتماع )أمس 
األول االثن�ني( ال�ذي ض�م اإلط�ار 
الوطن�ي  وحلف�اءه م�ن االتح�اد 
والع�زم يش�ر إىل أن ع�دد ن�واب 
ه�ذه الرتكيب�ة املتفاهم�ة تجاوز 
ال�� 170 نائباً، وهن�اك حراك قوي 
عىل الديمقراطي والسيادة وبعض 
باملش�اركة يف  الراغبني  املس�تقلني 

الحكومة«.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اص�درت محكمة جنايات الرصافة حكماً باعدام مغتصب الطفلة )ح(  يف 
منطقة الحسينية.

وذك�ر مجلس القضاء االعىل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
ان »املج�رم اقدم عىل اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 3 س�نوات يف منطقة 
الحس�ينية«. واض�اف ان »املحكمة اصدرت قرارها اس�تناداً ألحكام املادة 

421 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ق�ررت محكم�ة جنايات ميس�ان 
س�جن املج�رم )ك .ج( مل�دة )21 ( 

سنة. 
االعالم�ي  املرك�ز  مراس�ل  وذك�ر 
ملجلس القضاء االعىل ان »املحكمة 
اصدرت حكمه�ا االول بحق املجرم 
املذك�ور بالس�جن )15( س�نة عن 
جريم�ة تفج�ر مطحن�ة تجهي�ز 

التمويني�ة  البطاق�ة  مف�ردات 
بصاروخ  RBG7  اس�تناداً الحكام 
امل�ادة الثاني�ة /1 وبدالل�ة امل�ادة 
الرابع�ة /1 م�ن قان�ون مكافحة 

االرهاب رقم 13 لسنة 2005«. 
فيم�ا حكم�ت عليه بالس�جن )6( 
س�نوات لقيامه بابت�زاز الرشكات 
 1/  430 امل�ادة  الح�كام  اس�تناداً 
من قان�ون العقوبات وبداللة مواد 

االشرتاك 47و48و49 منه.

دولة القانون يتحرك باجتاه السيادة والديمقراطي: 
موعد تشكيل احلكومة اقرتب

جنايات الرصافة تصدر حكاًم بإعدام مغتصب
 طفلة يف منطقة احلسينية

جنايات ميسان: السجن 21 سنة ملجرم
 ابتز رشكات وفجر مطحنة  
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    بغداد / عامر عبدالعزيز

اعلن  مدير ع�ام الرشكة العامة لتجارة الحبوب يف وزارة 
التجارة محمد حنون، تجاوز الكميات املس�وقة ملحصول 
الحنط�ة ه�ذا الع�ام عتب�ة املليون�ي طن خالل املوس�م 

التسويقي الحايل.
وذكرت وزارة التجارة يف بيان نقال عن الناطق الرس�مي، 
ان«مدي�ر عام الرشك�ة العام�ة لتجارة الحب�وب محمد 
حن�ون زار محافظ�ة كركوك واطلع بش�كل ميداني عىل 
الي�ات التس�ويق والتقى بع�دد من الفالح�ني واملزارعني 
والعاملني يف مختربات الس�يطرة النوعي�ة ومواقع خزن 

الحنطة«.وقال حنون خ�الل الزيارة، ان«كميات الحنطة 
املس�وقة خ�الل املوس�م الح�ايل تج�اوزت املليوني طن، 
رغ�م اس�تمرار عمليات التس�ويق يف محافظ�ات نينوى 
وكركوك ومحافظات االقليم والكميات بتزايد نتيجة قيام 
الفالحني بتسويق مالديهم من كميات بعد الدفع املبارش 

للمستحقات املالية للكميات املسوقة«.
واش�ار اىل، ان«محافظ�ة كرك�وك تع�د م�ن املحافظات 
املتميزة يف عمليات التس�ويق بعد تصاعد وترية التسويق 
فيها اىل اكثر من 173 الف طن والتس�ويق الزال مس�تمر 
والطم�وح ان يرتف�ع اكثر وه�و مايخدم ويع�زز رصيد 
الحنط�ة يف مخ�ازن وزارة التج�ارة الت�ي تتحم�ل اليوم 

مس�ؤولية وطنية كبرية يف مواجهة ازمة ارتفاع االسعار 
العاملية«.ولف�ت اىل«اس�تمرار عمليات التس�ويق يف عدة 
محافظ�ات م�ن ضمنه�ا محافظ�ات اقليم كردس�تان 
وايقافها يف املحافظات الوسطى والجنوبية نتيجة انتهاء 
املوس�م التس�ويقي وعدم وجود كميات مس�وقة يف تلك 
املراكز«.وعىل صعيد تجاوز اش�كاليات املواسم السابقة، 
تحدث مدير عام رشكة تجارة الحبوب عن جملة اجراءات 
فني�ة وادارية تم اتخاذها من قب�ل الرشكة وكان الهدف 
منها منع وتذليل املش�اكل التي تواج�ه الفالحني، فضال 
ع�ن دفع املس�تحقات املالية للفالحني بش�كل متس�ارع 

وباليات جديدة تختلف عن كل السنوات.

ودع�ا مدير ع�ام تجارة الحب�وب خالل زيارت�ه لكركوك 
اىل«اهمي�ة املحافظ�ة عىل الخزي�ن املوج�ودة يف املواقع 
الخزني�ة من خ�الل اج�راءات الس�المة املهني�ة وايجاد 
بدائ�ل يف اجهزة الدفاع املدني ومنظومات االطفاء الثابتة 

واملتحركة ملواجهة الظروف الطارئة وتغريات املناخ«.
وأكد، ان«الرشكة تعمل عىل تحديث مختربات الس�يطرة 
النوعي�ة وادخال اجه�زة فحص مخت�ربي متقدمة ومن 
مناش�ئ رصين�ة بهدف مس�اعدة الفالحني ع�ىل تجاوز 
اخطاء الفرتة املاضية واالس�تفادة من ه�ذه االجهزة يف 
الحص�ول عىل نوعي�ات جيدة من الحنط�ة ممكن لها ان 

تقدم الطحني الجيد للمواطنني«.

مدير عام جتارة احلبوب يتفقد املراكز التسويقية يف كركوك ويؤكد: امجايل احلنطة املسوقة جتاوز مليوين طن

    بغداد/ المستقبل العراقي

عق�د املس�توصف البيط�ري يف الزب�ري غربي 
الب�رة ورش�ة تدريبية لألطب�اء البيطريني 
امليداني�ة  املراقب�ة  ح�ول  امل�وايش  ومرب�ي 
البيولوجي�ة ومكافح�ة األم�راض االنتقالية 
بالتعاون مع رشكة )اليف س�توك( األمريكية 
وبدع�م من املستش�فى البيط�ري يف البرة 
ضمن م�رشوع املراقبة امليداني�ة البيولوجية 
املس�اعدة  لتوف�ري  الع�راق  مس�توى  ع�ىل 
الطارئة للتص�دي لألمراض الحيوانية املعدية 

لإلنسان.
وأك�د مدي�ر املس�توصف منج�د التميمي أن 
إقام�ة املرشوع من أجل رف�ع كفاءة األطباء 
البيطري�ني ومرب�ي املوايش لضم�ان املراقبة 
الفعالة والس�يطرة عىل األم�راض الحيوانية 
بهدف حماية الب�رش والحيوانات، والحد من 

آثارها االقتصادية.
فيم�ا ب�ني مدي�ر املس�توصف البيط�ري يف 
النش�وة منذر محمود سعيد للمربد أن الهدف 
م�ن إقامة ال�ورش التي يقيمها املستش�فى 
البيط�ري بالتع�اون مع رشك�ة لغرض رفع 

مستوى الوعي ملربي املوايش وقدرات األطباء 
البيطري�ني للتعام�ل والح�د م�ن األم�راض 
الخطرية العابرة للحدود باإلضافة إىل تعريف 
املواط�ن باألمراض الخط�رية التي تنتقل من 

الحيوانات.
مؤك�دا عىل أن تل�ك الورش حقق�ت أهدافها 
ضمن نظام عمل يطبق ميدانيا من قبل لجان 
املس�ح وتطبيقها عملياً، فيما طالب عدد من 
مربي املوايش زيادة الحمالت البيطرية وزيادة 
دعم املربني باألعالف والوسائل واملستلزمات 

البيطرية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرف الرش�يد، أمس االربعاء، عن اطالق وجبة جديدة لس�لف 
موظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة 10 

ماليني دينار وخمسة ماليني ملوظفي العقود.

ودعا املرف، عرب بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، »كافة 
املستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة مراجعة فروع 

املرف او منافذ الدفع االلكرتوني الستالمها«. 
واك�د املكتب االعالم�ي للم�رف ان »التقديم عىل الس�لف الكرتونيا 

لحاميل بطاقة )نخيل(، وال يوجد وسيط بني املرف والزبون«.

الزبري تقيم ورشة لتدريب األطباء البيطريني ومريب 
املوايش حول مكافحة األمراض

الرشيد يطلق »وجبة جديدة« لسلفة املوظفني والعقود 
ومنتسبي القوات األمنية

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    نينوى / مروان ناظم

واف�ق مجلس الوزراء عىل تحويل معس�كر يف محافظة نينوى اىل 
مناطق سكنية واستثمارية.

وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري ومدير املكتب التنفيذي للجنة 
إعم�ار املوصل عبد الق�ادر الدخيل »إس�تحصال موافقة مجلس 
الوزراء عىل تطبيق قرار ٢٨7 والخاص بارايض معسكر الغزالني 
وتحويلها اىل مناطق س�كنية واس�تثمارية وذلك خ�الل اجتماع 

عقد امس مع مستشار رئيس الوزراء لشؤون الخدمات«.
وأض�اف بيان ملكتب املحافظ »س�تقوم محافظ�ة نينوى وبلدية 
املوصل بإعداد التصاميم الفنية الحديثة الخاصة بمرشوع أرايض 
الغزالن�ي وتوف�ري قط�ع األرايض وتخصي�ص أرايض للمجمعات 
الس�كنية والتي تعمل عىل حل أزمة الس�كن، واثنى املحافظ عىل 
جهود األمانة العامة ملجلس الوزراء ومنتس�بي الدائرة القانونية 
فيه�ا الذين اس�تطاعوا حل جميع املش�اكل القانوني�ة الخاصة 

بتطبيق القرار ٢٨7 خدمة لنينوى واهاليها«.

حمافظ نينوى:  حتويل معسكر الغزالين 
اىل مناطق سكنية واستثامرية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرف الرافدين، أمس االربعاء، ان س�لفة منتسبي الحشد 
الشعبي تصل اىل 10 مليون.

واوضح املكتب االعالمي للمرف يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نس�خة منه ان املرف يمنح س�لفة 5 ماليني دينار و10 ماليني 
دينار ملنتس�بي الحش�د الش�عبي املوطنة رواتبه�م لدى املرف 
حراً«. وأضاف البيان أن »مدة تسديد السلفة 5 سنوات وبنسبة 

فائدة 5 باملئة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

توع�دت وزارة امل�وارد املائي�ة، أم�س األربع�اء، باتخ�اذ إجراءات 
قانونية ضد محافظ بابل، بسبب »تحريض املواطنني عىل التجاوز 
ع�ىل الحصص املائي�ة«.  وذكرت الوزارة يف بيان تلقت »املس�تقبل 
العراقي« نس�خة منه، أّنه »يف س�ابقة خطرية، ق�ام محافظ بابل 
عيل وعد عالوي بتحريض املواطنني بالتجاوز عىل الحصص املائية 
وحرم�ان محافظت�ي الديواني�ة والس�ماوة من ايص�ال حصتهم 
املائي�ة ويهدد باعتقال موظف�ي وزارة املوارد املائي�ة«.  وأضافت 
أنها »ستقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه، كون وزارة املوارد 
املائية هي الجهة القطاعية الوحيدة املسؤولة عن أدارة ملف املياه 
يف البالد وال يحق ألي جهة أخرى التدخل بأعمالها كون ذلك يؤدي 
إىل خلل وإرباك يف توزيعات املياه وحسب ما نصت عليه املادة 3 من 
قانون الري رقم ٨3 لسنة ٢017 )تتوىل الوزارة أو الدائرة املختصة 
تعي�ني الحصص املائية واألرشاف عليها وتلتزم الحكومات املحلية 

بعدم التدخل بعمل الوزارة(«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعتم�دت محافظ�ة النج�ف األرشف منص�ة إلكرتوني�ة للتعي�ني 
بدوائره�ا، بع�د تخصي�ص 1000 درجة وظيفي�ة للمحافظة من 
خالل قانون الدعم الطارئ.وقال معاون املحافظ لشؤون األقضية 
والنواح�ي عبد الحس�ني الش�بيل يف حديث صحف�ي، إن »التقديم 
سيكون عن طريق منصة إلكرتونية بعد أن ترسل الوحدات اإلدارية 
حاجة دوائرها الرس�مية من الدرج�ات واالختصاصات املطلوبة، 
التي ستش�مل بها أيضاً أقضية ونواح�ي املحافظة«، منوهاً بأن« 
املنصة ستضمن الحصول عىل فرص متساوية للجميع بالحصول 

عىل التعيني، من دون تدخل من جهات متنفذة أو غريها«.

الرافدين يوضح بشأن سلف احلشد الشعبي

بيان »غاضب »من املوارد ردًا عىل حمافظ 
بابل بشأن احلصص املائية

بعد ختصيص ألف درجة.. النجف تعتمد منصة 
إلكرتونية للتعيني

    بغداد / المستقبل العراقي

تمكن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحادي�ة، أمس 
األربعاء، م�ن ضبط أجه�زٍة طبّيٍة فائضٍة 
عن الحاج�ة يف ُمستش�فيني حكومّيني يف 
محافظة واس�ط، ُمبّينًة أّن قيمة األجهزة 
املضبوط�ة تص�ل إىل قراب�ة ملي�ار دينار.

وقال�ت الدائ�رة، يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إّن لجن�ة ُمكافحة 
الرشوة يف مكتب تحقيق واسط، الذي انتقل 
إىل مستشفيي الكرامة والزهراء التعليمّيني 
يف مدينة الك�وت، تمّكن بعد إجرائه أعمال 
التحرِّي واملُتابعة والتدقيق من ضبط )٢4( 
جهاز تنفس )فنتليرت( فائضاً عن الحاجة 
وُمودعاً يف مخازن املُستش�فيني، ُمش�ريًة 
إىل قي�ام رشكة »كيميادي�ا« برشاء أجهزة 
�س وتجهيزه�ا دون طل�ب الحاج�ة  التنفُّ
الت�ي  أّن قيم�ة األجه�زة  إليها.وأضاف�ت 

ت�ّم رشاؤها من قب�ل رشك�ة » كيمياديا« 
وفرضها عىل قسم الصيدلة يف دائرة صّحة 
واسط بلغ )955,3٨3,000( مليون دينار، 
ُمش�دِّدًة عىل أّن خزن األجه�زة تّم بصورٍة 
غري نظامّي�ٍة؛ مّما ُيعرُِّضه�ا للتلف نتيجة 
ميس�ان،  محافظ�ة  التخزي�ن.ويف  س�وء 
رص�د فريق عمل مكتب تحقي�ق الهيئة يف 
املحافظة ُمخالف�اٍت يف عقد إطعاٍم أبرمته 
دائ�رة الصّح�ة، إذ قام�ت دائ�رة صّح�ة 
ميس�ان بتمديد عقد اإلطع�ام لعام ٢0٢0 
م�ع إحدى الرشكات الخاّصة، دون اإلعالن 
عنه كمناقصٍة، خالف�ًا لتعليمات التعاقد.

وبّين�ت الدائ�رة تنظي�م مح�ري ضبٍط 
ذتا بناًء عىل  أصولّي�ني بالعملّيتني اللتني ُنفِّ
ُمذّكرتني قضائّيتني، وعرضهما عىل قضاة 
محكمة التحقيق املُختّصة بقضايا النزاهة 
يف واس�ط وميس�ان؛ التخ�اذ اإلج�راءات 

القانونّي�ة املُناسبة.

النزاهة تضبط »أجهزة طبّية فائضة« بواسط 
وعقد خمالف للرشوط يف صحة ميسان

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت حكومة املثنى، أمس األربعاء، أنها س�تطالب مجلس الخدم�ة االتحادي بإطالق 
درج�ات »الحذف واالس�تحداث« الخاص�ة بدوائر املحافظة الس�تيعاب األع�داد الكبرية 
من الخريجني فيما أش�ارت إىل وج�ود تحركات لتخصيص درج�ات أخرى بصفة عقود 
غ�ري الت�ي خصصت ضم�ن قانون الدع�م الطارئ.وذك�ر املحافظ أحمد منف�ي يف بيان 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن املحافظة لديها عدد كبري م�ن درجات الحذف 
واالستحداث والتي يمكن االس�تفادة منها لتعيني الخريجني.مبينا أن تلك الدرجات التي 
تقدر باآلالف ستغطي جزءا كبريا من حاجة الدوائر الحكومية فضال عن تخفيف حركة 

االحتجاجات املستمرة يف املحافظة.

    بغداد/ المستقبل العراقي

األربع�اء،  الزراع�ة، أم�س  أعلن�ت وزارة 
آلية توزيع املس�احات املش�مولة بالخطة 
الزراعي�ة، فيم�ا أش�ارت إىل أن مس�احة 
الخطة الصيفية انخفض�ت بواقع مليون 
و100 ألف دونم.وقال املتحدث باسم وزير 
الزراع�ة هادي هاش�م، إن »العراق يمتلك 
أكثر م�ن ٢5 مليون دون�م قابلة للزراعة، 
إذا توفرت فيها عوام�ل اإلنتاج وبالدرجة 
أن  املائية«.وأض�اف،  الوف�رة  األساس�ية 
»السبب الرئيس وراء انخفاض املساحات 
املزروعة هو تحديد املساحات املزروعة من 
قبل املوارد املائية عىل أس�اس ش�ح املياه 
والخزي�ن املائي املتوفر«، مبيناً أن »جميع 
الخطط الزراعية الس�نوية للوزارة يجري 
تخفيضها عىل أس�اس املت�اح من املياه«.

وأش�ار إىل أن »وزارة الزراعة قدمت خطة 
صيفية بواقع مليونني و٨00 دونم، وجرى 
تخفيضها اىل مليون  و700 دونم، بناء عىل 
طلب من وزارة املوارد املائية وفق الحصة 

املائية املتاحة لزراعة املحاصيل الصيفية«.
وأوضح، أن »انخفاض املساحات الزراعية 
يؤث�ر بالدرج�ة األساس�ية ع�ىل اإلنت�اج 
الزراعي، وبالتايل يقلل من نس�بة تحقيق 
االكتفاء من املحاصيل، أضافة إىل انحسار 
املس�احات الخراء الذي يؤث�ر بيئيا من 
خالل ترك املساحات جرداء وتكون عرضة 
الث�ارة الغب�ار وكذلك زح�ف التصحر عىل 
هذه املساحات«.وأكد، أن »وزارة الزراعة 
حريص�ة عىل تقديم خط�ط زراعية تالئم 
تحقي�ق االكتف�اء الذات�ي م�ن املحاصيل 
وتحس�ني املس�توى البيئي واملناخي الذي 
يليق بالعراق وكذل�ك وفرة مياه النهرين، 
ع�ىل أن�ه بلد يم�ر ب�ه نه�ران ال يجب أن 
يكون بهذا املس�توى«. وب�ني أن »الوزارة 
طالب�ت م�راراً الحكوم�ة برفع مس�توى 
التف�اوض للوصول اىل نتائ�ج مرجوة من 
الجانبني الرتك�ي وااليراني، للحصول عىل 
حصة الع�راق املائية املق�رة وفق االعراف 
والقوانني الدولية الت�ي ضمنت الحصص 

املائية للبلدان«.

املثنى: سنعمل عىل إطالق درجات احلذف واالستحداث اخلاصة باملحافظة

الوزارة: العراق يمتلك أكثر من 25 مليون 
دونم قابلة للزراعة

    بغداد / المستقبل العراقي

أن  األربع�اء،  أم�س  البيئ�ة،  وزارة  أعلن�ت 
مقدم�ة  يف  تق�ف  الحكومي�ة  املؤسس�ات 
الجه�ات امللوثة لالنهر واملس�طحات املائية، 
كاش�فة عن إج��راءات ض��د املؤسس��ات 
املخالف���ة منه���ا ف���رض غرام���ات 

مالي��ة وبعدها إيق��اف النش��اط.  
وق��ال مع��اون مدي��ر دائ��رة التوعي��ة 
البيئي���ة يف وزارة البيئة أنعم ثابت خليل إن 
»املؤسس���ات الحكومي��ة تقف يف مقدمة 
الجه���ات امللوث�ة لألنه�ر واملس���طحات 

املائي��ة، وأبرزه��ا مدينة الطب«.  
وأش�ار إىل »وجود وح�دات معالج�ة قديمة 
ف��ي دائ��رة مدين��ة الط��ب، أصبح��ت 
ال تس��توعب نوعي��ة املخلف��ات الطبي��ة 
لألم���راض الجدي�دة، فض���ال ع�ن زيادة 
أع�داد املرىض بش�كل يفوق بكث�ري طاقتها 
االس���تيعابية وما تصدره م��ن مخلفات، 
الوح���دات  تل�ك  أصبح���ت  وبالتال���ي 
غ�ري مجدي�ة يف عملها«.  ولف�ت خلي��ل إىل 
»مخاطب��ة دائرة مدينة الط��ب من قب��ل 
اللج�ان البيئي��ة لتأهيل وح�دات املعالجة، 
وبالفع�ل ت�م ذلك ولك�ن ليس باملس���توى 
املطل��وب«، مبيناً، »وجود ش��بكة مج��ار 
داخ���ل املدين���ة مربوط���ة بش���بكة 
مجاري بغ��داد، إال أنه يتم رمي املخلف��ات 
ف���ي مي��اه النهر بس���بب ع�دم تحمل 

خط�وط الش���بكات كمية املخلف�ات التي 
تط���رح وع���دم وج�ود توس���عة لتلك 

الخطوط«.  
وتاب��ع أن »الدائ��رة تق��وم بع��دد م��ن 
اإلج��راءات ض��د املؤسس��ات املخالف��ة 
منه��ا ف��رض غرام��ات مالي��ة وبعدها 
ليس���ت  أنه�ا  إال  النش���اط،  إيق���اف 
لديها الق���درة عل��ى غل��ق مؤسس���ة 
حكومية، وبالتايل تتخلف تلك املؤسسات عن 

دفع الغرامات وإيقاف نشاطها«.  
وب�ني أن »هناك ثالثة مص�ادر لتلوث املياه؛ 
األول صناع���ي والثان��ي مي��اه الرف 
الصح�ي )مي��اه املج�اري( واألخ�ري الذي 
يع�د األخطر، ه���و املخلف�ات الطبية التي 
تطرحه�ا املؤسس���ات الصحي��ة يف مياه 
نه�ر دجل�ة«.  م�ن جهت�ه، ق�ال املتح�دث 
الرس�مي لوزارة امل���وارد املائي��ة ع��ون 
ذي��اب عب��د الله إن »توجيه مياه املجاري 
نح�و األنهر يمث�ل كارث��ة وجريم�ة بيئية 
كربى ومقلقة جدا يحاسب عليها القانون«.  
وأض�اف أن »اللجن�ة العليا للمي�اه أصدرت 
من�ذ الع�ام ٢01٢ ق���رارات إىل ال�وزارات 
ف���ي  للتل���وث  املس���ببة  والجه���ات 
جمي���ع املحافظ�ات، تدعوه�ا التخ���اذ 
إج�راءات ملعالج�ة مي��اه املج�اري قب��ل 
طرحها إىل األنه��ر، ولكن أغل��ب الحكومات 
املحلي�ة أهملت تلك الق���رارات، عىل الرغم 
من التخصيص���ات الكبي��رة املرص��ودة 

لها ضمن املوازنة يف تلك الفرتة«.  
وأوض���ح أن »محافظ���ة كربالء كان��ت 
األول��ى بإنش���اء محط��ات تنقية مياه 
املج���اري، وم���ا زال�ت تعم���ل بأع�ىل 
طاقته���ا وأصبح���ت نس���بة التل��وث 
ف��ي األنه���ر واملب���ازل قليل��ة ج��دا، 
بينم�ا ل�م تع�ط املحافظات األخ�رى أهمية 
إلنش���اء املحطات س�واء من خ�الل أمانة 
بغ�داد أو وزارة اإلس�كان والبلديات«.  وبني 
عب��د الل��ه أن »ال��وزارة أصدرت تعليمات 
جديدة تقيض بإنش�اء محطات لتنقية مياه 
املج�اري عن�د إنش�اء املجمع�ات الس�كنية 
االس���تثمارية واالس�تفادة منه�ا لس�قي 
الحدائ�ق واملزروعات، لكن أغل�ب املجمعات 
وأمان�ة  الص�ادرة،  بالتعليم�ات  تلت�زم  ال 
بغ�داد م��ا زالت تعمل ع�ىل توجيه مي��اه 
محط���ة مج���اري الرس���تمية إل���ى 
نهر ديال��ى، بينما تق�وم مج��اري الكرخ 
بتحويل مياه محطة الكاظمية الرئيس���ة 
إل��ى نه��ر دجل��ة، وكذل��ك أغل��ب املدن 
الواقع�ة ع�ىل النهر«.  وأك�د أن »العراق يمر 
حاليا بأزمة انتش�ار الكول�ريا، ويف الحقيقة 
يق�ف تل�وث األنه�ر كمس�بب رئي�س لنقل 
البكترييا«، موضح�ا أن »مدينة الطب ترمي 
يف بعض األحيان أخطر املخلفات البيئية من 
املستش�فيات والدوائر الصحي�ة يف النهر، إذ 
تس���بب أمراض���ا جلدي���ة والكولي��را 

نتيج��ة استخدامها من قبل املواطنني«.

اختذت إجراءات صارمة ضد املخالفني

البيئة: مدينة الطب أبرز املؤسسات امللوثة لألهنر

أوبك: العراق رابع أكرب احتياطي 
نفط مؤكد يف العالـم

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت منظم�ة أوبك، أم�س األربعاء، 
امت�الك الع�راق رابع أك�رب احتياطي 
نفطي مؤك�د يف العالم، فيما أش�ارت 
إىل أن ه�ذه االحتياطي�ات ال تش�مل 

الصخور الزيتية.
وذكرت املنظمة يف تقريرها السنوي يف 
حزيران، أن »احتياطيات النفط الخام 
املؤك�دة يف العالم بلغ�ت 1.545.071 
ترلي�ون برمي�ل يف نهاية ع�ام ٢0٢1 
»، مبين�ة أن »حص�ة أوب�ك من هذه 
 1.٢41.٨19 بلغ�ت  االحتياطي�ات 

ترليون برميل«.
وأضافت أن »العراق جاء باملرتبة الرابعة عامليا يف 
أك�رب احتياطي مؤكد يف العالم وبواقع 145.019 
مليار برميل بعد كل من فنزويال التي جاءت أوال 
وبواق�ع 303.46٨ مليارات برمي�ل، فيما جاءت 
ثانيا الس�عودية وبواقع ٢67.19٢ مليار برميل، 
وج�اءت إي�ران ثالث�ا بواق�ع ٢0٨.600 مليارات 

برميل«.

وأش�ارت املنظم�ة، إىل أن »دول الرشق األوس�ط 
تمتلك أكرب احتياط�ي بالعالم وبواقع ٨69.61٢ 
مليار برميل بفضل احتياطيات كل من السعودية 
وإيران والعراق والكويت واإلمارات، فيما جاءت 
أمري�كا الالتيني�ة ثانيا وبواق�ع 3٢9.4٨1 مليار 
برميل بفضل احتياطي�ات فنزويال، فيما جاءت 
إفريقي�ا ثالث�ا وبواق�ع 1٢0.٢10 ملي�ار برميل 

وبفضل ليبيا ونيجرييا«.

العيداني حبث مع سفري اليابان تطوير ملف املاء والكهرباء

حكومة البرصة توافق عىل تثبيت »505« متعاقد يف مديرية املاء
   المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وافقت الحكوم�ة املحلية يف البرة، أمس 
األربع�اء، ع�ىل تثبي�ت عق�ود مديرية ماء 
املحافظة »البالغ عددهم 505 موظفا عىل 

املالك الدائم.
وقال إع�الم النائ�ب األول ملحافظ البرة 
محم�د طاه�ر التميم�ي يف بي�ان تلق�ت 
املستقبل العراقي نس�خة منه إنه وجه إىل 
وزارة املالي�ة )املالك - املوازن�ة( بموافقة 
ع�ىل تثبي�ت عق�ود مديري�ة م�اء البرة 
واملتضمن جدول تفصييل للعقود العاملني 
يف مديرية املاء ممن لديه خدمة عقد فعلية 
س�نتني فم�ا ف�وق، وتضمن تثبي�ت 505 

موظف عقد عىل املالك الدائم«.
داعي�ا إياه�م إىل املثابرة يف العم�ل وتعزيز 
يف  نش�اطهم  وزي�ادة  الوظيف�ي  األداء 
إنج�اح العمل وتقديم الخدم�ات للمواطن 

البري.
كم�ا بحثت الحكوم�ة املحلية يف البرة مع الس�فري الياباني 
يف العراق كوتارو س�وزوكي استمرارية العمل بمشاريع البنى 
التحتي�ة ومش�اريع الطاقة واملاء يف املحافظة وس�بل تطوير 
وإقامة املزيد من تلك املش�اريع. وقال محافظ البرة أس�عد 

العيدان�ي إن هن�اك ع�ددا م�ن املش�اريع التي تنف�ذ من قبل 
ال�رشكات الياباني�ة يف مجال الطاق�ة والبنى التحتي�ة واملاء 
خصوص�اً فيما يتعلق بمرشوع ماء البرة الكبري املمول من 
الق�رض اليابان�ي والذي س�يتم افتتاحه خالل األي�ام القليلة 
املقبلة والذي من ش�أنه تقديم الخدمة لعدد كبري من مناطق 

مركز املحافظة وضمان عدم تررهم من 
ارتفاع اللسان امللحي.

وأض�اف أن من بني املش�اريع املهمة التي 
تنفذه�ا ال�رشكات اليابانية ه�و مرشوع 
املصفى والذي من ش�أنه تطوي�ر القطاع 
أله�ايل  عم�ل  ف�رص  وتوف�ري  النفط�ي 

املحافظة.
وأش�ار العيدان�ي إىل أن اجتم�اع اليوم مع 
الس�فري اليابان�ي ناق�ش س�ري األعم�ال 
بكل هذه املش�اريع والتأكي�د عىل إكمالها 
بمواعيدها املح�ددة والتباحث حول إقامة 
مش�اريع جدي�دة يف املحافظ�ة بع�دد من 

القطاعات املختلفة.
م�ن جانبه قال الس�فري الياباني يف العراق 
كوت�ارو س�وزوكي للمربد إن هن�اك عددا 
كبريا من املشاريع املمولة من قبل الحكومة 
اليابانية يف البرة وزيارة الس�فارة اليوم 
للمحافظة من أجل متابعة س�ري العمل يف 
تلك املش�اريع والتأكد من س�ريها وفق ما 
مخطط له.وأضاف أن املش�اريع التي تنفذ 
يف املحافظ�ة من ش�أنها أن تط�ور اقتص�اد املحافظة وكذلك 
تحس�ني املس�توى املعايش للعاملني، وأشار س�وزوكي إىل أن 
حكومة البرة قدمت كافة التس�هيالت والدعم إلقامة املزيد 

من املشاريع يف املحافظة خالل الفرتة املقبلة.
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مجلس القضاء االعىل

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

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2022/483

التاريخ 2022/6/26
اعالن

اىل املته�م اله�ارب / ع�ادل حس�ن 
بعيوي ختالن  

اقتىض حض�ورك امام هذه املحكمة 
التهم�ة  ح�ول  محاكمت�ك  الج�راء 
املس�ندة اليك وفق احكام املادة  421  
عقوبات  وبداللة امر مجلس الوزراء 
رق�م 3 لس�نة 2004 الفق�رة ثالث�ا 
من�ه وملجهولية  مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وشعبة 
الخط�ف  وهذه املحكم�ة بالحضور 

امامها صباح يوم 2022/12/27 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطيه 
������������������������������

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

االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف

العدد : 2022/481
التاريخ 2022/6/26

اعالن
اىل املته�م اله�ارب / محم�د جاب�ر 

محسن رويعي
اقتىض حض�ورك امام هذه املحكمة 
التهم�ة  ح�ول  محاكمت�ك  الج�راء 
املس�ندة الي�ك وف�ق اح�كام امل�ادة  
433/ثالث�ا م�ن قان�ون العقوب�ات  
وبدالل�ة م�واد االش�راك 49,48,47  
منه  وملجهولية  مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغك اعالنا يف محل اقامتك وشعبة 
الخط�ف  وهذه املحكم�ة بالحضور 

امامها صباح يوم 2022/12/26 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطيه
������������������������������

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

االتحادية
يف  الش�خصية  األح�وال  محكم�ة 

النجف
العدد 2085/ ش7/ 2022 

التاريخ 29/ 6/ 2022
اعالن

اىل  املدعى عليه شهد سعيد ناجي
اق�ام املدع�ي احم�د حس�ن عمران  
الدعوى املرقمة 2085/ ش7/ 2022 
أم�ام ه�ذه املحكم�ة والت�ي تطلب 
القضائ�ي للنش�وز   التفري�ق  فيه�ا 
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك وحس�ب 
واش�عار  القضائ�ي  املبل�غ  رشح 
مختار حي الس�الم النج�ف لذا تقرر 
تبليغك بواس�طة صحيفتن يوميتن 
محليت�ن رس�ميتن فعليك الحضور 
أمام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافعة 
املوافق يوم 19/ 7/ 2022 الس�اعة 
التاسعة صباحا وعند عدم حضورك 
س�وف تجري املرافع�ة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق األصول
القايض

اثري فاهم محسن
������������������������������

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

االتحادية
محكمة  بداءة النجف  
العدد 228/ب2022/1

التاريخ 2022/6/28
اىل املدع�ى عليه صادق عبد املحس�ن 

كاظم 
اص�درت هذه املحكمة قرارها املرقم 
 2022/3/27 يف  228/ب2021/1  
املتضمن  الحك�م بالزام املدعى عليه 
ص�ادق عبد املحس�ن كاظ�م بتادية 
مبل�غ وقدره اربعة مالين وثالثمائة 
وثالث�ون الف دينار عراق�ي للمدعي 
جعف�ر ريس�ان صيه�ود  ولثب�وت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة 
الكوفة واش�عار مختار الكريش�ات 
االوىل حمي�د كاظ�م الش�كري  ل�ذا 
تق�رر تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور  
يوميت�ن  محليت�ن  بصحيفت�ن 
رسميتن ولك حق الطعن عىل القرار 
املذك�ور خ�الل امل�دة املق�ررة بكافة 
ط�رق الطع�ن القانوني�ة وبعكس�ه 
املذك�ور درج�ة  الق�رار  سيكتس�ب 

البتات وفق االصول
القايض

عامر حسن حمزة 
������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2021/2224

التاريخ : 2022/6/27 
اعالن

اىل املنف�ذ علي�ه  املدي�ن  / محم�ود 
كاظم دغيم 

لق�د تحقق له�ذه  املديرية من رشح 
املديري�ة  له�ذه  القضائ�ي   املبل�غ 
واش�عار مخت�ار حي الق�دس  وانك 
مجه�ول مح�ل االقام�ة ولي�س لك 
موط�ن دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للم�ادة 27 من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالنا بالحض�ور يف مديرية 
تنفيذ النجف  خالل خمسة عرش يوم 
تب�دأ من الي�وم التايل للن�رش ملبارشة 
التنفيذية بحض�ورك ويف  املعام�الت 
حالة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 
املديري�ة باجراء التنفيذ الجربي وفق 

القانون 
املنفذ العدل

سناء نارص حسن
اوصاف املحرر قرار محكمة االحوال 
الشخصية يف النجف بالعدد  2628/

ش2021/4 يف 2021/5/10

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد:80 /ش/2022            
التاريخ: 2022/6/29

اىل/ املدعى عليه )سعد محمد ياسن(
م/نرش اعالن

أص�درت محكمة األحوال الش�خصية يف س�امراء 
قرارها امل�ؤرخ يف 2022/6/22 يف الدعوى املرقمة 
80/ش/2022 واملقام�ة م�ن قب�ل املدعية )هيام 
عيل عباس( التي تطالب فيه تعويضها عن الطالق 
التعس�في البالغ )تس�عمائة وس�تون الف دينار( 
ولثبوت مجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم 
بالتبليغ واش�عار املختار وحس�ب اش�عار املختار 
املص�دق م�ن قب�ل قائممقامي�ة قضاء س�امراء 
لذا ق�ررت املحكم�ة تبليغك بصحيفت�ن محليتن 
يوميت�ن وعن�د ع�دم حض�ورك وع�دم االعراض 
والتميي�ز ع�ىل قرار الحك�م املذكور خ�الل ثالثون 
يوما من تاريخ النرش فان القرار يكتس�ب الدرجة 

القطعية وفق القانون.
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض
كاظم متعب داود

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

إىل الرشي�ك ضب�اء اموري مجي�د اقتىض حضورك 
إىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض اصدار اج�ازه بناء 
للعق�ار املرقم 54025/3 ح�ي النداء خالل عرشه 

ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى االتحادية 

محكمة بداءة السماوة
العدد 104/ب/2022
التاريخ 2022/6/27

اعالن
عطف�ا ع�ىل ق�رار الحك�م الص�ادر م�ن محكمة 
ب�داءة الس�ماوة بالع�دد 104/ب/2022 بتاري�خ 
2022/4/5 املتضم�ن ازال�ة ش�يوع العقار املرقم 
280/1   مقاطعة 5 ام التلول والجالجه  واملوصوف 
ادناه  باملزايدة العلنية ملدة  ثالثون يوم  اعتبارا من 
اليوم التايل للنرش فع�ىل الراغبن بالرشاء مراجعة 
محكمة ب�داءة الس�ماوة يف تمام الس�اعة الثانية 
عرش ظهرا  مستصحبن معهم التامينات القانونية 
10% من القيمة املق�درة البالغة )  270,000,000 
( مائتان وس�بعون  مليون  دينار بصك مصدق  ان 
ل�م يكونوا من الرشكاء وعن�د انتهاء املدة املذكورة 
س�تجري االحالة القطعية وفقا لالصول مع العلم 
ان الدف�ع نقدا والداللية عىل املش�ري واذا صادف 
يوم االحالة عطلة رس�مية فتكون اليوم الذي يليه 

موعدا لذلك 
القايض 

رحيم طايش حمزة
االوصاف 

وهي عبارة عن ارض مشيد عليها دار تشمل هول 
واستقبال وغرفتن نوم ومطبخ ومجموعة صحية 
وحديق�ة امامية بنائه�ا من الطابوق واالس�منت 
والحديد املس�لح وانها ايلة للس�قوط وتوجد فيها 
ارضار وبناء قديم ج�دا وهناك  غرفتان يف الطابق 
العل�وي بناءه�ا م�ن الطاب�وق والش�يلمان وهي 
مهدمة وعدم وجود زحف  او تجاوز عىل العقارات 
املج�اورة وتقع ضمن منطقة الس�ماوة الحيدرية 

بمساحة 400م2

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم االضبارة : 2022/1285
التاريخ : 2022/6/1

اىل / املنفذ عليه /)عباس مطرش بخيت الدلفي(
لق�د تحقق له�ذة املديري�ة جه�ة ذات اختصاص 
ان�ك مجهول مح�ل االقامة وليس ل�ك موطن دائم 
او مؤق�ت اومخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ عليه , 
واس�تناداً للم�ادة )27( م�ن قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغ�ك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفيذ س�دة 
الك�وت خالل )15( يوماً تبدأ من اليوم التايل للنرش 
ملب�ارشة املعام�الت التنفيذية بحض�ورك ويف حالة 
ع�دم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون : 
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
اوصاف املحرر:

ق�رار حك�م الصادر م�ن محكم�ة الب�داءة املرقم 
 )  2,067,000( البال�غ   دي�ن  1033/ب/2022 
مليونن و س�بعة و س�تون الف دينار )مع رسوم 

الدعوى(
�����������������������������������������

تنويه
ورد يف صحيفة املس�تقبل العراقي بالعدد 2639 يف 
2022/6/29 الخاص باعالن دائرة تنفبذ السماوة 
الع�دد 451 و 452 /2021 التاري�خ 2022/6/27 
 2022/  452 و   451 الع�دد  خط�ا  ورد  حي�ث 
والصحي�ح الع�دد 451 و 452 /2021 ل�ذا اقتىض 

التنويه

اعالن 
اىل الرشيك / محمد ماهر نجاد   

اقتىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان العراقي / 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة ع�ىل قيام الرشيك 
)مروان محي خلف ( بالبناء عىل حصته املش�اعة 
يف القطع�ة املرقم�ة )11 / 441( مقاطع�ة )18/
عامرية( لغرض تس�ليفه قرض االسكان . وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ الع�راق وش�هر خارج 
الع�راق م�ن تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي 
�����������������������������������������

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة األحوال الشخصية يف الحي 

العدد: 538/ش/2022
التاريخ :2022/6/29

إعالن
املدعية / أقبال سلطان فرحان

 املدعي عليه/ حسن جرب حسن
اقام�ت املدعي�ة الدع�وى الرشعية املرقم�ة اعاله 
تطلب فيه�ا الحكم بتأييد حضانته�ا لألطفال كل 
من موىس و عباس و نوره و يوس�ف ابناء حسن 
جرب حس�ن و ملجهوليه محل اقامتك   قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك بصحيفت�ن محليت�ن بوجوب 
حضورك يف  موعد املرافع�ة املصادف 2022/7/4 
الس�اعة التاس�عه صباحا و بعكسه سوف تجري 

املرافعة بحقكما  غيابيا و علنا وفق االصول 0
القايض

حاكم ثابت األمري

مديري�ة األح�وال املدني�ة والج�وازات واالقام�ة / 
البرصة 

اعالن 
بن�اء عىل الطل�ب املقدم م�ن الس�يد )مقتدى عيل 
يارس( الذي يطلب فيه تبديل االس�م من )مقتدى( 
اىل )تق�ي(. فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ة ه�ذه 
املديري�ة خ�الل م�دة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الطلب وفق 
أح�كام املادة 22 من قان�ون البطاقة الوطنية رقم 

3 لسنة 2016.
اللواء رياض جندي الكعبي

مدير األحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة 
�����������������������������������������

اعالن 
قدم املواطن ) هيثم كاظم مفتن (  الدعوى لتبديل 
) اس�م ابنته ( وجعله ) ريتاج ( بدال من ) ريماس 
( فمن لديه حق االع�راض عىل ذلك مراجعة هذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما وفق 
املادة 22 من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لس�نة 

. 2006
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

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

ق�دم املواط�ن ) ثام�ر ف�ارس حم�ادي (  الدعوى 
لتبدي�ل ) اللق�ب ( وجعله ) الش�مري ( بدال من ) 
العاني ( فمن لديه حق االعراض عىل ذلك مراجعة 
هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة عرش يوما 
وف�ق املادة 22 من قانون البطاق�ة املوحدة رقم 3 

لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام

وزارة العدل
رشكة مصايف اجلنوب  )رشكة عامة ( 

القسم القانوين 
اىل مكتب سام الفيحاء لالسترياد والتصدير والتجارة العامة /  صاحبه السيد قاسم نارص الزم 

اعالن
 سبق وان اصدرت رشكتنا قرارها املرقم 15549 يف 2022/5/31 
املتضم�ن نظ�را لع�دم اس�تجابتكم النذارن�ا ذي الع�دد 7114 يف 
2022/3/1 الص�ادر من دائرة الكاتب العدل يف البرصة الصباحي 
وع�دم التزامك�م بتجهيز امل�واد الخاصة بطلبية ال�رشاء املرقمة 
2020/8657 عليه واس�تنادا للصالحيات املخولة لنا تقرر سحب 
العمل منكم اس�تنادا الحكام املادة 10/رابعا من تعليمات تنفيذ 
العق�ود الحكومية العام�ة بالع�دد 16134/7/4 يف 2017/8/3 
وتنفيذ العقد عىل حس�ابكم وتحميلك�م فرق البدلن والتحميالت 
االدارية والغرام�ات التاخريية وكاف�ة االرضار املادية التي تلحق 
برشكتن�ا نتيج�ة اخاللك�م وعدم تجهيزك�م ملواد طلبي�ة الرشاء 
املرقمة 2020/8657 ولدى ارسال قرار سحب العمل مع  ورقتي 
التبليغ بواس�طة مركز رشطة االمام عيل )ع( اتضح انك مجهول 
محل االقامة وحسب املبلغ الخاص باملركز املذكور ورشح املجلس 
البل�دي ملنطقة بريه�ه والكزارة تق�رر تبلغك بواس�طة الصحف 
اليومي�ة اس�تنادا للفق�رة )1( والفقرة )2( من امل�ادة )21( من 

قانون املرافعات املدنية رقم )83( لسنة 1969 املعدل

وزارة العدل
دائرة الكاتب العدل
يف البرصة الصباحي

اعالن
 اىل الس�يد عباس محمد حس�ن صاحب مكتب عباس للتجارة 
العامة  قدم الس�يد املدير العام لرشكة مصايف الجنوب اضافة 
لوظيفته  وكيله املمثل القانوني باقر ابو الهيل هاش�م  االنذار 
املرقم 205869 يف 2022/6/8  واملتضمن س�بق وان تم احالة 
طلبي�ة الرشاء املرقم�ة 2020/138 بعه�دة مكتبكم بموجب 
ق�رار االحال�ة امل�ؤرخ يف 2020/10/22 وذل�ك لتجهيز دائرة 
موكيل   بكيبل وحسب املواصفات الفنية املثبتة يف قرار االحالة 
وبمبل�غ اجمايل قدره )48,000,000( ثمانية واربعون مليون 
دينار عراقي من منشا سعودي  وبفرة تجهيز )70( يوما من 
تاري�خ التبليغ باالحالة اال انكم لم تجهزوا املادة املطلوبة رغم 
تبليغك�م بكتابنا ذي العدد 18 يف 2021/3/17  ولدى ارس�ال 
ورق�ة االنذار مع ورقتي التبليغ بواس�طة مركز رشطة االمام 
ع�يل )ع( اتضح ان�ك مجهول االقامة  وحس�ب املبلغ الخاص 
باملرك�ز ورشح املجلس البلدي ملنطقة العباس�ية  تقرر تبلغك 
بواس�طة الصحف اليومية اس�تنادا للفقرة )1( والفقرة )2( 
من امل�ادة )21( من قانون املرافعات املدنية رقم )83( لس�نة 

1969 املعدل

العدد العمومي 19145  
السجل 96

التاريخ : 2022/6/20

العدد 17953  
التاريخ : 2022/6/22

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

الكاتب العدل
مؤيد حبيب سعد
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الدولة ومحلة الشهادات العليا
           خالد خليل هويدي

ال ج�دال يف أّن التعلي�م والحص�ول عىل 
ش�هادة علي�ا ح�ق ل�كل ف�رد يرغب يف 
تطوير نفسه، وتحقيق ذاته، من طريق 
ول�وج مي�دان البح�ث العلم�ي؛ حت�ى 
يك�ون مؤهًل ومال�ًكا لتكوي�ن معريف، 
يس�هم يف تطوير إمكانيات�ه ومهاراته، 

بالش�كل الذي يمّكنه من استغلل تلكم 
املعرف�ة يف عمل يحقق ل�ه ذاته، ويؤّمن 
له مس�تقبله.  لكن م�ع التخمة املرعبة 
يف ع�دد الحاصل�ن عىل ش�هادات عليا، 
والت�ي تقابله�ا رغب�ة كب�رة م�ن عدد 
لي�س بالقليل من الطلبة الذين يحلمون 
بالحص�ول ع�ىل ش�هادة علي�ا، ورغبة 
كل هؤالء بالتوظي�ف الحكومي تجعلنا 

أمام مش�كلة كب�رة، ال يمكن ألي دولة 
استيعاب الجميع يف مؤسساتها العلمية 

واإلدارية.
 زْد عىل ذلك أن ثمن الحصول عىل شهادة 
عليا من إيران أو لبنان أو تركيا أصبح ال 

يشّكل عائقا مهًما أمام رغبات 
الطلب. 

ذل�ك أن�ه بإم�كان الطال�ب التس�جيل 

والحصول عىل ش�هادة عليا يف عدد من 
جامع�ات الدول املجاورة مقابل مبلغ ال 
يتجاوز األلف دوالر، ال سيما إذا ما علمنا 
أن ع�دًدا كبرًا م�ن الطلبة املتخرجن يف 
الكلي�ات األهلي�ة أو الحكومي�ة عمدوا 
إىل الهجرة للحصول عىل ش�هادات عليا 
مقابل مبالغ قليلة بالنسبة لهم، وال شك 
يف أن أغلبهم يمّنون النفس بعد عودتهم 

باالنخ�راط يف التدري�س والحصول عىل 
وظيفة.  

كل ه�ذه األم�ور وغرها تجع�ل الدولة 
أمام محنة كبرة، فالكل يريد التوظيف 
وهو حقهم - كما يعتقدون- مع غياب 
ش�به تام لقط�اع خاص يس�توعب كل 

هؤالء.  
يج�ب عىل وزارت�ي التخطي�ط والتعليم 

النظ�ر باهتم�ام لهذه اإلش�كالية التي 
والت�ي  امل�دة،  نعي�ش فصوله�ا ه�ذه 
س�تزداد وطأته�ا يف الس�نوات املقبل�ة، 
وذلك من طريق اتخاذ عدد من الخطوات 
اإلجرائي�ة، التي تس�هم يف تقنن عملية 
الحص�ول ع�ىل ش�هادة علي�ا، ويمكن 
تحقي�ق ذلك م�ن خلل إيق�اف التقديم 
لعدد م�ن التخصصات، التي يوجد فيها 

فائ�ض، ويك�ون ذل�ك من خ�لل قيام 
وزارة التخطيط بإعداد كشوفات، تحدد 
التخصصات الت�ي تحتاجها الدولة، مع 
تقنن التخصص�ات األخرى، فضل عن 
السعي إىل تطوير القطاع الخاص، الذي 
يف  الخريج�ن، ويس�اعدهم  يس�توعب 
تكوين حياة كريمة، توازي الجهود التي 

بذلوها.

نسيان املعاناة
           رعد أطياف

ملاذا يرص اإلنس�ان عىل الوق�وع بذات األخط�اء؟ بتعبر آخر، 
مل�اذا يبدو اإلنس�ان مس�لوب اإلرادة يف كثر م�ن األحيان؟ إنه 
يكاب�د صعوبات جّم�ة للتحيل بالفضائل الجي�دة، مثل الكرم، 

والتواضع، والصرب.. إلخ. 
دائماً ما نس�وق حج�ة جاهزة للجواب عىل هذه األس�ئلة: إن 
اآلخر يدفعنا بترصفاته الحمقاء للوقوع باملحذور.. معنى هذا 

نحن نتساوى مع اآلخر من حيث الفشل. 
وبمعنى آخر: كلنا نعاني مع اختلف الدرجات. 

فإذا كان اآلخر غبياً، فأنا أقابله بالغضب منه، وإذا كان ثرثاراً، 
فأقابله بنفاد الصرب، وإذا كان جاهلً، فأقابله بالتكرب. الخ. 

ويبدو هنا الدواء أسوأ من الداء.
فبينم�ا ينبغي عيل إيجاد الرتياق املناس�ب، أجد نفيس منقاداً 

بتأثر السم بإضافة خلطة جديدة لهذا السم!. 
يظه�ر أن بع�ض الدواف�ع الت�ي تدفعن�ا النته�اج مث�ل هذه 

السلوكيات هو شعورنا باألهمية أكثر من اآلخرين. 
ثّمة شعور منيّس لدى الكائن البرشي يفاقم هذه الحالة وهو 

نسيان املعاناة.
عدم التفكر بها، وضعها يف خانة املهملت.

أس�تطيع أن أدرك تسعة عيوب يف اآلخر لكّني أدرك عيباً واحداً 
يف نفيس.

يمكنني اختلق سلسلة طويلة من االعذار للعيب الذي اقرتفته، 
لكّني أتجاهل كلياً فكرة التربير لعيوب اآلخرين.

حس�ناً إن كان وال ب�د من ذلك، أعني عدم الق�درة عىل التربير 
لآلخري�ن، فثّم�ة نصيح�ة مجاني�ة يس�ديها بع�ض املعلمن 
مفادها: يمكن لعيوب اآلخرين أن تغدو مرآًة لنفيس، تساعدني 
عىل أخذ العربة بفرتة قياس�ية بدالً من اس�تهلك العمر للغرق 

يف اآلخرين. 
بعض األحيان أواجه أشخاصاً ثرثارين فيبدأ خزّان القيم الذي 
ال يرح�م وأُبدي امتعايض من هؤالء، علماً أن ثرثرتي يف أحيان 
ليس�ت بالقليلة ال تقل عنهم، لكن ماذا نفعل بهذا الش�يطان، 
الذي يطلق عىل نفس�ه صفة “االعتزاز بالذات”؟! والذي يبيح 

لنفسه ما يمتعضه من اآلخرين.
كذلك يتكل�م املعلمون عن طريقة أخرى يب�دو أنها ارسع من 
االوىل، رغ�م التداخ�ل والتش�ابه يف ما بينهما، وه�ي: أن اآلخر 
يعان�ي مثلما أعان�ي، لكنه يختلف ع�ن معانات�ي؛ فانا، مثلً 
أعاني من التساهل مع الكذب بينما هو يعاني من الغضب؛ أنا 
أعاني من قلة الفه�م بينما هو يعاني من التجاهل، انا متكرب 

وهو خجول.. الخ. 
فمثلم�ا ن�رى ال مفاضل�ة يف املعان�اة رغم اخت�لف درجاتها 

وتأثرها، لكنها محكومة بسلطة الجهل.
وه�ذا األخر يعني تزييف الواقع وانعدام الرؤية لألش�ياء كما 

هي.
خلص�ة األمر: اآلخر مرآة يل ويكش�ف املس�تور م�ن عيوبي، 
واآلخر مصدر من مصادر الرحمة العظيمة، فبسببه أصبحت 

رحيماً بنفيس واآلخرين، فهو ليس جحيًما عىل اإلطلق.

الركض خلف الريح

جونسون.. نجاة مؤقتة و»خلفاء حمتملون«

           ابراهيم سبتي

أص�درت الحكوم�ة العراقية مب�ادرة بخص�وص زراعة 
مليون شجرة مثمرة، تشمل النخيل والحمضيات وغرها 
يف نطاق بغداد وداخلها ويف بعض املدن العراقية األخرى.

إ ه�ذه املبادرة مهمة ولكنها غر كافي�ة ما لم تصحبها 
اج�راءات اخرى رادع�ة، تمنع تجري�ف االرايض الزراعي 

وتحويلها إىل سكنية او إنشاء معامل صناعية عليها.
ألن معظ�م األرايض الزراعي�ة يف العراق، ق�د تمَّ تجريفها 
بع�د الع�ام 2003 وص�ارت عب�ارة عن كت�ل كونكريتية 
وبيوت احتلت املناط�ق الخرضاء، التي كانت موجودة يف 

بغداد واملدن االخرى.
إن الفع�ل املهم والرئيس يتمث�ل يف الحد من هدر االرايض 
الزراعية والحفاظ عىل ما تبقى، ملنع تفاقم التصحر الذي 
أخذ يزحف بشدة ونتج عنه انحسار الغطاء النباتي، الذي 
يؤم�ن صد العواص�ف الرتابية ان كان موج�ودا يف نطاق 

املدن او بداخلها.
إن أي مب�ادرة يج�ب أن تس�تكمل تفاصيله�ا بدراس�ة 
وتعزي�ز ملفعوله�ا كي تبق�ى وتس�تمر، وه�ذه املليون 
ش�جرة، قد تكون بداية املشوار الطويل للحد من الزحف 
نح�و التصحر والركض الدائم خلف الريح، إليقافها دون 

نظرة مستقبلية علمية. 

حس�نا تفعل كل الجه�ات حينما تقوم بص�د العواصف 
الرتابية املتواصلة، التي راحت ترضب البلد عرضا وطوال 
بس�بب انعدام الح�زام االخرض، وفق�دان الغطاء النباتي 
ال�ذي يمس�ك ب�األرض وايضا بس�بب هشاش�تها، التي 

يتطاير منها الرتاب لقلة االمطار الساقطة عليها.
برصاح�ة أنها محنة تواجه العراق وج�ودا وأرضا، إن لم 
تب�ذل الجهود ملن�ع التجريف العش�وائي وه�در االرايض 
الزراعية، التي طامل�ا تميز بها العراق منذ القدم وصارت 
عنوانا له. إنها مس�ؤولية الجمي�ع والتي يمكن ان تؤدي 
إىل ن�رش الوعي ب�رضورة الحد من تلك االفعال مس�نودة 
بإصدار قوان�ن رادعة تمنع التلع�ب باملناطق الزراعية 

وتحويل جنسها. 
زراع�ة املليون ش�جرة ربما س�تأخذ بع�ض الوقت، كي 
تق�ف منتصب�ة وتواجه ق�وة الري�ح الهائج�ة، والتي ال 
نريد أن نتمنى أن نركض خلفها، ونمس�ك بها يف أحلمنا 
ومخططاتنا. االمر يحتاج بع�ض التوجيهات يف املدارس 
وكل وسائل االعلم ووسائل االتصال االجتماعي، برضورة 
التعاون لوقف التصحر والحفاظ عىل املزروع من االرايض 
لألجي�ال املقبلة. ولكي ال يتهدد العراق بوجوده وتاريخه 
وتكتب عنه كتب التاريخ بأن ثمة دولة حباها الله بنعمة 
األرايض الخصبة واألنه�ر املتدفقة، تحولت إىل صحراء ال 

سمح الله.

           عديلة سليمان

خ�اض بوري�س جونس�ون حمل�ة قوي�ة داعم�ة 
لخروج بريطاني�ا املثر للجدل من االتحاد األوروبي 
قب�ل وصول�ه ألع�ىل منص�ب يف الب�لد، ث�م حصد 
لحزب�ه أغلبية هائل�ة تألفت من 80 مقع�داً لحزبه 
يف انتخاب�ات 2019. لك�ن كل ه�ذا لم يغف�ر له بعد 
الكش�ف عن إقامته حفلت أثناء إغلق الجائحة يف 

داونينج سرتيت.
وبعد أن نجا جونسون من االقرتاع عىل سحب الثقة، 
يتوقع كثرون أنه لن يستمر طويلً يف السلطة. فقد 
نجت س�لفه، تريزا م�اي، من تصويت ع�ىل الثقة 
بها بعد فش�ل صفقة خ�روج بريطانيا من االتحاد 
األوروب�ي عام 2018. لكنها أُجربت عىل االس�تقالة 
يف العام التايل. وفيما ييل بعض املتنافسن املحتملن 
ع�ىل خلف�ة جونس�ون يف منص�ب رئي�س وزراء 

بريطانيا:
- جريمي هانت: تراجع وزير الخارجية السابق إىل 
املقاع�د الخلفية يف الربملان عام 2019 بعد محاولته 
ت�ويل لقي�ادة ح�زب »املحافظ�ن« خرسه�ا أم�ام 
جونس�ون. وهانت البال�غ من العم�ر 55 عاماً هو 
عض�و منتخب يف الربملان من�ذ 2005. ولديه معرفة 
مؤسس�ية عميقة بالحزب والسياس�ة الربيطانية، 
مرتقي�ا املناصب السياس�ية يف عهد رئي�س الوزراء 

ديفيد كامرون.
وقىض هانت فرتة طويلة كوزير للصحة قبل انتشار 
الجائح�ة. ثم أصبح وزيراً للخارجية يف 2018 وتوىل 
إدارة االشتباكات السياسية مع إيران والصن. كان 
هانت ال�ذي تلقى تعليمه يف جامعة أكس�فورد من 

دع�اة البقاء يف الجدل الدائر ح�ول خروج بريطانيا 
من االتحاد األوروبي. وقبل خوضه غمار السياسة، 
عم�ل هانت لفرتة وجي�زة يف اليابان ث�م أدار الحًقا 
رشكة نرش تعليمية وأنش�أ جمعية خرية ملساعدة 
أيت�ام اإلي�دز يف كيني�ا. وه�و مت�زوج ولدي�ه ثلثة 

أطفال.
- ليز ت�روس: إذا تولت وزيرة الخارجية البالغة من 
العمر 46 عاماً، املنصب خلفاً لجونس�ون ستصبح 
ثالث ام�رأة يف حزب »املحافظن تت�وىل هذا املنصب 
بع�د تريزا ماي الت�ي تولت املنصب يف ع�ام 2016، 

ومارجريت تاترش التي تولت املنصب عام 1979.
ودرس�ت تروس، مثل رئيس�تي الوزراء السابقتن، 
يف جامعة أكس�فورد، وحصلت عىل درجة علمية يف 
الفلسفة والسياس�ة واالقتصاد. وانضمت إىل حزب 
»املحافظ�ن«، ودخلت الربملان ع�ام 2010. وعملت 
يف وزارات التعلي�م والبيئ�ة والع�دل. وت�م تعيينه�ا 
وزيراً لشؤون املرأة واملساواة عام 2019، ثم خلفت 
دومينيك راب يف منصب وزير الخارجية عام 2021. 
وأي�دت ت�روس البق�اء يف االتح�اد األوروب�ي خلل 
اس�تفتاء بريكس�يت عام 2016، لكنها رسعان ما 
انضمت إىل مرشوع الخروج بعد اتخاذ قرار املغادرة. 
وعملت سابقاً يف صناعات الطاقة واالتصاالت وهي 
محاسب إداري قدير. وهي متزوجة ولديها طفلن.
- توم توجنده�ات: يبلغ من العم�ر 48 عاماً، وهو 
عض�و يف الربملان منذ ع�ام 2015 ويش�غل منصب 
رئيس اللجنة املختصة بالشؤون الخارجية بمجلس 
العموم. وقبل التحاقه بالسياس�ة، عمل صحافياً يف 
لبنان وخدم يف الجيش الربيطاني. وخلل مس�رته 
العس�كرية التي امت�دت لعقد من الزم�ان، خدم يف 

العراق وأفغانس�تان. يش�تهر »توجندهات« إىل حد 
كب�ر بمواقف�ه املتش�ددة يف السياس�ة الخارجية. 
فقد ش�ارك يف تأس�يس مجموعة الصن لألبحاث يف 
الربملان التي تدعو إىل سياس�ة حكومية أكثر حسما 
م�ع بك�ن. وفرضت الصن يف ع�ام 2021 عقوبات 

عليه وعىل أعضاء آخرين يف الربملان.
وينح�در توجنده�ات م�ن عائل�ة سياس�ية بارزة 
- وال�ده ق�اض يف املحكم�ة العليا، وعم�ه عضو يف 
مجلس الل�وردات. وأرسة والدته فرنس�ية وزوجته 
أيض�اً فرنس�ية، ووال�د زوجته دبلوم�ايس فرنيس. 
و»توجنده�ات« كاثوليك�ي، رغ�م أن�ه م�ن أصول 
يهودي�ة واش�تكى م�ن هجم�ات معاداة الس�امية 
خ�لل حملت�ه االنتخابي�ة لع�ام 2019. وال يعت�رب 
»توجندهات« حليفاً لجونس�ون، فقد دعم منافسه 
ماي�كل ج�وف يف انتخابات قيادة ح�زب املحافظن 

لعام 2019.
- بن واالس: يبلغ من العمر 52 عاماً، وشغل منصب 
وزير الدف�اع لثلث س�نوات، وأرشف عىل العمليات 
االس�رتاتيجية والتخطي�ط الدفاع�ي، وه�و عضو 
بمجل�س األمن القومي، وعض�و يف الربملان منذ عام 
2005. التحق »واالس« بأكاديمية »ساندهرس�ت« 
العس�كرية امللكية وتم تكليف�ه كضابط يف الحرس 
االس�كتلندي يف العرشيني�ات من عم�ره، وذهب إىل 
أيرلندا الش�مالية وأملانيا وقربص وأمركا الوسطى. 
كان واالس رصيح�ًا يف دعم أوكرانيا ضد روس�يا يف 

الحرب الدائرة.
ويف استطلع أجرته »يوجوف« يف اآلونة األخرة عىل 
506 أعضاء من ح�زب »املحافظن«، حصل واالس 
ع�ىل أكرب دعم مس�جلً 12% بن املش�اركن عندما 

س�ئلوا ع�ن أفضل خي�ار له�م لخلفة جونس�ون. 
لكن 16% من املش�اركن ذكروا أنهم ال يفضلون أياً 
م�ن الخي�ارات املطروحة. وحن س�ئل يف مايو عن 
اس�تطلعات ال�رأي التي أظهرت أن�ه »املفضل لدى 
الن�اس« ليح�ل محل جونس�ون، أج�اب »واالس«، 
»أش�ك يف أنني أريد أن أكون رئيس ال�وزراء، لكنني 
س�يايس، لذا يمكنك قراءة هذه اإلجابة كما تريد«. 
وغرد »واالس« يوم االثنن داعماً جونسون قائلً إن 

الزعيم يتمتع »بثقته الكاملة«.
- رييش س�وناك: ظلت الصحاف�ة الربيطانية تصف 
س�وناك )42 عام�اً( ع�ىل نط�اق واس�ع باعتباره 
املناف�س الرئييس لخلفة جونس�ون. وأصبح وزيراً 
للخزان�ة يف عام 2020 مع تف�يش الجائحة ليصبح 
بج�وار جونس�ون، يف 11 داونينج س�رتيت. ووالدا 
سوناك مهاجران من أصول هندية، والتحق باملدرسة 
الداخلية املرموقة »وينشس�رت كوليدج«، ثم جامعة 
أكسفورد وجامعة س�تانفورد. وعمل يف التمويل يف 
جولدمان س�اكس ورشكات أخرى قبل املشاركة يف 
تأسيس رشكة اس�تثمار. وانُتخب سوناك ألول مرة 
لعضوية الربمل�ان يف عام 2015. لك�ن نجمه تلىش 
إىل حد كب�ر بعد الفضائح، بما يف ذلك الخلف حول 
وضع امللف الرضيبي لزوجته املليارديرة. كما واجه 

انتقادات بسبب طريقة تعامله مع االقتصاد.
وم�ع ارتفاع التضخ�م إىل أعىل مس�توياته منذ 40 
عام�اً، ش�عر الكث�رون يف بريطاني�ا - بم�ا يف ذلك 
ناخب�ي حزب املحافظن - بالضيق. وكتب س�وناك 
ع�ىل تويرت ي�وم االثن�ن مؤك�دا دعمة لجونس�ون 
مضيفا أن رئيس الوزراء »أظهر القيادة القوية التي 

تحتاجها بلدنا«.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد  : / 2284

التاريخ 2022/6/28
اعلن

 اىل املدعو / موىس بريرب فتنان 
اعلن

ق�دم طالب حجة الوف�اة  )خرية م�وىس بريرب فتنان( 
طلبا اىل ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار حجة وفاة 
بح�ق املدع�و )م�وىس بري�رب فتن�ان ( ق�ررت املحكمة 
تبليغك  يف الصحف املحلية فعليك الحضور امامها خلل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعلن وبخلفه سيتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2022/482

التاريخ 2022/6/26
اعلن

اىل املتهم الهارب / جاسم محمد عيل جبار رماحي
اقتىض حض�ورك امام هذه املحكم�ة الجراء محاكمتك 
حول التهمة املس�ندة اليك وفق اح�كام املادة  315  من 
قان�ون العقوبات  وملجهولية  محل اقامتك تقرر تبليغك 
اعلن�ا يف محل اقامتك وهيئة النزاه�ة  االتحادية  دائرة 
التحقيق�ات  مكت�ب تحقي�ق النج�ف االرشف وه�ذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2022/12/27 
الرئيس 

احمد عبد االمر عطيه
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2022/484

التاريخ 2022/6/27
اعلن

اىل املتهم الهارب / مرتىض عبد الحسن كاطع حدراوي 
اقتىض حض�ورك امام هذه املحكم�ة الجراء محاكمتك 
حول التهمة املس�ندة الي�ك وفق احكام امل�ادة  2/295  
م�ن قان�ون العقوب�ات  وملجهولية  مح�ل اقامتك تقرر 
تبليغ�ك اعلنا يف محل اقامتك ومركز رشطة مس�لم بن 
عقي�ل  وه�ذه املحكمة بالحض�ور امامه�ا صباح يوم 

 2022/12/28
الرئيس 

احمد عبد االمر عطيه

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد : 2022/480

التاريخ 2022/6/26
اعلن

اىل املتهم الهارب / حسن ناجح جبار رباط املطوك  
اقتىض حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك حول 
التهمة املسندة اليك وفق احكام املادة  422/ثانيا  من قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة  محل اقامت�ك تقرر تبليغ�ك اعلنا 
يف مح�ل اقامتك وش�عبة الكوف�ة ملكافحة االج�رام  وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2022/12/26 
الرئيس 

احمد عبد االمر عطيه
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1314/ب2022/5

التاريخ 2022/5/24
اعلن

بن�اءا عىل القرار الص�ادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرقم ) 2/11356 حي االس�كان ( يف النجف  عليه 
تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار املذك�ور اعله واملبينة 
اوصاف�ة وقيمت�ه املق�درة ادناه فع�ىل الراغب�ن بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خ�لل ثلثون يوما من اليوم الثاني 
لنرش االعلن مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
10% م�ن القيمة املق�درة  بموجب صك مص�دق المر هذه 
املحكم�ة ب�داءة النج�ف وصادر م�ن م�رصف الرافدين / 
رق�م )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثاني�ة عرش من اليوم االخر م�ن االعلن يف هذه املحكمة 
وعىل املشرتي جلب هوية االحوال املدنية وشهادة الجنسية 

العراقية
القايض االول

عامر حسن حمزة
االوص�اف : العق�ار املرق�م11356 /2 ح�ي االس�كان يف 
النج�ف عب�ارة عن بناية تقع عىل ش�ارع بع�رض 15 مرت 
بث�لث طواب�ق االريض وطابقن بواجهه 9 م�رت ونزال 18 
مرت مس�احتها االجمالي�ة 162 مرت مرب�ع الطابق االريض 
يتكون من محل بالواجهة بمساحة 3×7 مرت سويت صالة 
وغرف�ة مع صحيات وصحيات خارجي�ة وغرفة بصحيات 
داخ�ل الغرفة اما  الطاب�ق االول والثاني العلويان كل واحد 
يتكون من سويتان كل سويت يتكون من صالة وغرفة مع 
صحيات داخلها باالضافة اىل صحيات خارجية  بكل طابق 
البناية بالكامل مسقفه بالسقوف الثانوية  جدرانه مغلفه 
بالغلف البلس�تكي البناي�ة بالكامل مبلطة بالبورس�لن 
هزاره الج�دران س�راميك بكامل البناية وط�لء يف بعض 
االج�زاء بالنس�بة للج�دران مس�قفه بالكونكري�ت مبني 
بالطاب�وق مجه�زة بامل�اء والكهرباء العقار غر مش�غول 
لحظة الكش�ف درجة عمرانه جيدة جدا وان القيمة الكلية 
للعق�ار مبل�غ 644,400,000 س�تمائة واربع�ة واربعون 

مليون واربعمائة الف دينار عراقي ال غرها

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 857/ب2022/2

التاريخ 2022/5/10
اىل املدعى عليه )ازهر محمد عباس ( 

اق�ام املدعي غيث حس�ن عب�د االمر الدع�وى البدائية 
املرقم�ة اع�له والتي يطلب فيها الحك�م  باعادة الحال 
اىل ما كان عليه قبل التعاقد بخصوص الس�يارة املرقمة 
660745/ اربي�ل ن�وع نيس�ان صن�ي  مودي�ل 2021 
بيض�اء الل�ون اجرة والس�يارة املرقم�ة 639838 اربيل 
ن�وع نيس�ان صن�ي مودي�ل 2021 بيضاء الل�ون اجرة    
ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي  واش�عار مخت�ار حي القاس�م 4 مهند كريم 
مهدي الخمايس لذا  قررت ه�ذه املحكمة تبليغك اعلنا  
بصحيفتن  محليتن يوميتن للحضور يف موعد املرافعة 
املصادف يف يوم 2022/7/21 الساعة التاسعة  صباحا 
وعن�د  ع�دم حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 

سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق  االصول
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2428/ ب4/ 2022 

التاريخ 29/ 6/ 2022 
اعلن 

اىل املدعى عليه  رضا هلل ظاهر
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة اإلسكان التعاونية 

 اضافة لوظيفته الدعوى املرقمة اعله ضدك
وال�ذي يطلب فيها الحك�م بالزامك و املدعى عليه  االخر   
بتاديت�ك ل�ه و بالتكافل والتضام�ن بينك مبلغ�اً قدره 
1000$  ع�ن الق�رض امل�ؤرخ 5/ 10/ 2020 ونظ�را 
ملجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف 
محكمة بداءة الكفل  لذا تقرر تبليغك إعلنا بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن بموع�د  املرافع�ة  27/ 7/ 2022 
الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك أو ارسال 
م�ن ين�وب عنك قانونا  س�وف تج�ري املرافع�ة بحقك 

غيابيا وعلنا وفق األصول
القايض

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

اعلن
إىل الرشي�ك رانيه اش�تي عارف كري�م اقتىض حضورك 
إىل مق�ر بلدية النجف لغرض اص�دار اجازه بناء للعقار 
املرقم 3985/2 حي الكرامه خلل عرشه ايام وبخلفه 
س�تتم اإلج�راءات دون حضورك اس�م طال�ب االجازه 

فاضل رحيم حسون ناجي

اعلن
اىل املته�م الغائ�ب / )الرشطي  احمد ماج�د حميد عبد 

الله املياحي(   
الب�رصة  محافظ�ة  رشط�ة  مديري�ة   / اىل   املنس�وب 

واملنشات
العنوان /  محافظة البرصة / الزبر

بما انك متهم وفق املادة 32/اوال وثانيا  من ق ع د  رقم 
14 لسنة 2008 املعدل 

الختلسك املسدس الحكومي  الذي بذمتك و املرقم  
 ن�وع كلوك مع  كافة ملحقاته  وعتاد مس�دس عيار 9 

NHF302 ملم عدد 45 خمسة
,و اربعون اطلقه عام 2006 ولم تقوم باعادة ما بذمتك 

ودفع مبلغ التضمن لحد االن 
وملجهولي�ة اقامتك اقتىض تبليغك به�ذا  االعلن عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة البرصة خلل م�دة ثلثون يوم�ا  من تاريخ 
تعلي�ق هذا االعلن  يف محل اقامتك ومقر عملك  وتجيب 
ع�ىل التهم�ة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد  )65 و 68 
و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008  
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
رئيس املحكمة 

����������������������������������������������
اعلن

اىل املتهم الغائب / )الرشطي  حس�ن عودة حسن عكلة 
الكناني(   

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

العنوان / محافظة البرصة ابي الخصيب 
بما انك متهم وفق املادة 34/اوال وثانيا  من ق ع د  رقم 

14 لسنة 2008 املعدل 
الهمالك مما تسبب بحصول ارضار يف العجلة الحكومية 
املرقمة 38 نوع بيك اب نيسان دبل قمارة عام 2013   

ولم تقوم بدفع مبلغ التضمن لحد االن
وملجهولي�ة اقامتك اقتىض تبليغك به�ذا  االعلن عىل ان 
تحرض امام محكمة قوى االمن الداخيل االوىل / املنطقة 
الخامس�ة البرصة خلل م�دة ثلثون يوم�ا  من تاريخ 
تعلي�ق هذا االعلن  يف محل اقامتك ومقر عملك  وتجيب 
ع�ىل التهم�ة املوجه ض�دك وعند عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد  )65 و 68 
و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخيل رقم 17 لسنة 2008  
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
رئيس املحكمة

فقدان 
فق�دت مني الهوية الصادرة من وزارة  الكهرباء بأس�م 
)احمد ستار جاسم( الرجاء من يعثر عليها تسليمها اىل 

جهة االصدار.
����������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صلح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:81/ش /2022
التاريخ: 2022/6/29

اىل/ املدعى عليه )سعد محمد ياسن(
م/نرش اعلن

أصدرت محكمة األحوال الش�خصية يف س�امراء قرارها 
/81 املرقم�ة  الدع�وى  يف   2022/6/22 يف  امل�ؤرخ 

ش/2022 واملقام�ة من قبل املدعية )هيام عيل عباس( 
الت�ي تطالب في�ه مهرها املؤجل البال�غ )ثمانية ملين 
وثلثمائ�ة ال�ف دين�ار بعد تقويم�ه بالذه�ب( ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائ�م بالتبليغ 
واشعار املختار وحس�ب اشعار املختار املصدق من قبل 
قائممقامية قضاء س�امراء لذا ق�ررت املحكمة تبليغك 
بصحيفتن محليتن يوميتن وعند عدم حضورك وعدم 
االعرتاض والتمييز عىل قرار الحكم املذكورخلل ثلثون 
يوم�ا م�ن تاري�خ النرش ف�ان الق�رار يكتس�ب الدرجة 

القطعية وفق القانون.
م�����������ع الت��ق��������دي�������ر...

القايض
كاظم متعب داود

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة جنح  النجف 

العدد: 1742/ج2022/1
التاريخ : 2022/6/23

اعلن
 اىل املتهم الهارب / جابر ثامر هليل  

حيث انك متهم يف الدعوى املرقمة )1742/ج2022/1( 
والخاص�ة باملش�تكي )يونس فاضل عب�د محمد ( وفق 
اح�كام امل�ادة 446 وبدالل�ة مواد االش�رتاك 47 – 48 – 
489 م�ن قان�ون العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
حسب االش�عار املرفق يف ثنايا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعلنا  يف هذه املحكمة ومركز الرشطة 
ال�ذي تقام في�ه الدعوى بوج�وب الحض�ور امام هذه 
املحكمة يف موع�د املحاكمة املصادف يوم 2022/7/27  
وعند عدم حضورك سوف تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

حيدر طالب الطالقاني
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

األشخاص يف محيط العمل يتعاملون بإيجابية 
خاصة معك؛ فانتفع م�ن هذه الفرتة ملواجهة 
املش�اكل الصعبة مع فريق�ك وبالتايل االقرتاب 
أكث�ر من هدف�ك. س�وف تس�اعد الديناميكية 
التي تنمو بني الفريق عىل الوقوف بصالبة أمام 

أصعب التحديات والوصول مًعاً إىل النجاح.

حالت�ك البدني�ة والذهنية يف أحس�ن ح�ال، لذا 
لدي�ك تأث�ر إيجابي كب�ر عىل اآلخري�ن الذين 
يالحظون مدى إيجابيت�ك وملعانك بكامل ثقة. 
سوف تنفُ�ذ الحماسة التي تغمرك وتتخلل كل 
من تتعامل معه وتؤثر فيه، فتجدهم خر عون 

ومساعد لك يف تنفيذ

بم�ا أنك تتواص�ل حالًيا بص�ورة جيدة مع من 
حول�ك، وتس�تطيع عرض خطط�ك يف جو من 
اإلث�ارة، س�وف يمكن�ك أيًضا اجت�ذاب تابعني 
متحمس�ني برسع�ة. ال ترتاب فيه�م بعد اآلن 
وتقبل أية مس�اعدة يعرضونه�ا عليك، وحاول 

أيًضا أن تكون منفتًحا تجاه أفكار اآلخرين 

بما أنك ش�خص اجتماعي بحق، وبما أنك ربما 
قد تكون قد أهملت واحد أو جمعة من معارفك 
مؤخرًا، يجب علي�ك اآلن إصالح هذه العالقات 
مرة أخرى ومعاودة التواصل. ترتفع فرص حل 
نزاع ما بني األرسة أو األصدقاء لألبد. سوف تمر 

بساعات ال ُتنىس من التناغم والتضامن

س�وف تحصل اليوم عىل الكثر من االهتمام يف 
العمل، كم�ا أن روح الفريق ملحوظة. اعمل يف 
فري�ق كلما أمك�ن ذلك، ألن هذا يجعلك تش�عر 
براحت�ك. قم بعم�ل يشء غر ع�ادي اليوم مع 
أصدقائك. ما رأيك يف إقامة حفلة؟ أنت يف حالة 

مزاجية جيدة ويمكنك ًتَحُمل أي يشء.

ال يشء يس�ر حس�ب رغبتك يف الوق�ت الحايل، 
ولكن إذا قمت بتغير مدخلك، قد تنجز أهدافك 
بش�كل أرسع، كم�ا ق�د تس�اعد آراء اآلخرين. 
س�وف تواج�ه يف حياتك الخاص�ة جميع أنواع 
املش�كالت، ولكن يجب أن تك�ون وجهة نظرك 

واضحة يف هذا املوقف.

أن�ت اآلن مفع�م بالحيوية، وس�وف تتمكن من 
الهام�ة. يس�اعدك  املوضوع�ات  التعام�ل م�ع 
التفك�ر الواضح ع�ىل االنتهاء م�ن موضوٍع ما 
بنجاح. وحتى يف حياتك الخاصة، تتضح الشكوك 
الت�ي كانت لدي�ك، وأن�ت اآلن قادر ع�ىل اجتياز 

الصعوبات التي كنت تتحاشاها فيما سبق

يبدو يف الوق�ت الحايل أنك تواجه ع�دًدا متزايًدا 
م�ن التعقيدات غر املتوقع�ة. ال يقع اللوم عىل 
م�ن هم حول�ك – يف بعض األحي�ان تكون أنت 
املخطئ. حاول أن تظل هادًئا وأن ترى العقبات 
املوجودة يف طريقك كوس�يلة الكتشاف مداخل 

جديدة.

أنت تب�دو ملن حول�ك كُمّبشرِ متعص�ب؛ اكبح 
نفسك قليالَ واقبل آراء وسلوك اآلخرين. كذلك، 
ال تغضب بس�هولة إذا قام اآلخ�رون بأخطاء، 
فاإلث�ارة الزائدة اآلن ض�ارة بصحتك يف جميع 
األحوال، وأنت ذاتك أيًض�ا بحاجة إىل العواطف 

والتقدير. دع ضغوط الحياة اليومية خلفك

سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل 
غر عادي اليوم، مسببة لك الكثر من الضغوط. 
ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحياًنا بدالً من 
تحمل مس�ئولية كل يشء. س�وف يساعك هذا 
عىل توفر طاقتك لألشياء الهامة بحق، خاصة 

يف العمل. يجب أيًضا أن تفكر يف صحتك

تعي�ش فرتة ت�وازن بدني وذهن�ي متناغم وال 
ظهور ألي عائق خارجي يف األفق أيًضا، بل عىل 
النقي�ض، غالبي�ة محيطك ودي مع�ك وخدوم 
وحيات�ك تس�ر بأفض�ل ح�ال. لكون�ك تتمتع 
بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام بكل ما ترغب 

فعله.

إن العراقي�ل الت�ي تنب�أت بقدومه�ا منذ فرتة 
طويلة تظه�ر تدريجًيا وتتحول إىل واقع، وبات 
تفاديه�ا مس�تحيالً. واج�ه تل�ك التحدي�ات يف 
أرسع وق�ت، حت�ى وإن كانت املهم�ة صعبة. 
كلما تأخرت يف ذلك، تراكم�ت العراقيل ووجب 

عليك مضاعفة املجهود لتجاوزها.

العذراء

احلوت

»ميتا« تنطلق يف جمال األزياء الرقمية
كش�فت رشك�ة Meta املالك�ة ملنّصات 
 Messengerو ،Instagramو ،Facebook
عن إط�الق أول متج�ر لألزي�اء الرقمية 
له�ا تح�ت اس�م Avatars Store. وم�ن 
ش�أن هذا املتج�ر أن يجع�ل الرفاهية يف 
متناول الي�د عرب عرضه لبي�ع تصاميم 
تحمل توقي�ع Balenciaga، وPrada، و
Thom Brown.وم�ن املنتظ�ر أن تجعل 
املوض�ة الرقمّية الحصول ع�ىل املالبس 
الفاخرة أكثر س�هولة، وهي إذا كانت ال 
تسمح بارتدائها والتباهي بها يف الشارع 
ستجعل ذلك ممكًناً عىل شبكات التواصل 

االجتماع�ي ويف »امليتافرس«، وذلك من 
خالل اختي�ار تصاميم فاخ�رة ترتديها 
الصور الرمزي�ة أو »األفات�ار« يف العالم 
االفرتايض.ه�ذا امل�شوع تعم�ل علي�ه 
حالياً رشك�ة Meta التي أعلن رئيس�ها 
التنفي�ذي م�ارك زوكربرغ ع�ن إطالق 
أول متجر مالبس رقم�ي لها.اإلعالن تم 
 Instagram ع�رب بث مبارش عىل موق�ع
ظه�ر في�ه زوكرب�رغ وإىل جانب�ه إيفا 
تش�ني التي تش�غل منصب نائب رئيس 
قس�م املوض�ة يف Meta. وق�د أعلن�ا يف 
ه�ذا اإلط�ار عن إط�الق واجه�ة جديدة 

خاص�ة ببي�ع تصاميم للص�ور الرمزية 
أو »أفات�ار« ملس�تخدمي Facebook، و
دون  وذل�ك   Messengerو  ،Instagram
إلغ�اء خيارات املالب�س املجانية الحالية 
املتوف�رة عليه�ا عىل أن يب�دأ العمل بهذا 
املتج�ر الجديد خ�الل األس�بوع الجاري 
يف ع�دة دول منه�ا الوالي�ات املتح�دة.يف 
البداية، س�وف يتمّكن املستخدمون من 
الحصول عىل أزياء تحمل توقيع عالمات 
 Thom Brownو ،Pradaو ،Balenciaga
الذين س�بق أن اختربوا بعض إمكانّيات 

عالم »ميتافرس«.

دخان بال نيكوتني
تخط�ط إدارة الغذاء والدواء ملطالبة رشكات 
التبغ بخف�ض كمية النيكوتني يف الس�جائر 
التقليدي�ة لجعلها أقل إدماًن�ا، بهدف تقليل 
حصيل�ة املدخن�ني والتدخ�ني وال�ذي يودي 
بحي�اة 480 أل�ف ش�خص كل ع�ام، وفق�ا 
 New York »لتقرير صحيفة »نيويورك تايمز
Times األمركية.االقرتاح الذي قد يس�تغرق 
س�نوات حتى يدخل حيز التنفيذ، من ش�أنه 
أن يض�ع الواليات املتح�دة يف طليعة الجهود 
العاملي�ة ملكافح�ة التدخ�ني، كم�ا أن دول�ة 
واحدة أخ�رى فقط وه�ي نيوزيالندا قدمت 

مث�ل ه�ذه الخطة.لك�ن الري�اح املعاكس�ة 
رشسة، وأشارت رشكات التبغ بالفعل إىل أن 
أي خطة بتخفيضات كبرة يف النيكوتني من 
ش�أنها أن تنتهك القان�ون. وقد يعترب بعض 
املشع�ني املحافظني مث�ل هذه السياس�ة 
مث�ااًل آخ�ر ع�ىل تج�اوز الحكوم�ة، وق�د 
تصب�ح قضية انتخابية جدي�دة يف انتخابات 
التجديد النصفية املقبلة.وبحس�ب التقرير، 
فق�د تم إص�دار القلي�ل م�ن التفاصيل يوم 
الثالثاء، ولكن وفًقا إلش�عار ُنش عىل موقع 
إلكرتوني للحكومة األمركية، س�يتم إصدار 

قاع�دة مقرتح�ة يف ماي�و 2023 للحص�ول 
ع�ىل تعليق عام ح�ول تحدي�د الحد األقىص 
ملس�توى النيكوتني يف الس�جائر وغرها من 
املنتجات.وامتنع�ت الهيئة ع�ن تقديم مزيد 
من التفاصيل، لكن يف بيان ُنش عىل موقعها 
عىل اإلنرتن�ت قال مفوض الوكال�ة الدكتور 
روب�رت إم كالي�ف: »إن خفض مس�تويات 
النيكوت�ني إىل الحد األدنى م�ن اإلدمان أو إىل 
مس�تويات غر مسببة لإلدمان من شأنه أن 
يقلل من احتمالية أن تصبح األجيال القادمة 

من الشباب مدمنني للسجائر.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- أرز بسمتي : كوب )مغسول ومنقوع(
- البصل : 1 حبة )صغر ومفروم ناعم(

- بازيالء وجزر : عبوة )مجمدة( - ملح : ملعقة صغرة
- الفلفل األحمر : 1 حبة )مفروم مكعبات صغرة(

- ماء ساخن : 2 كوب - الكركم : ملعقة صغرة )مطحون(
- بهارات املساال الهندية : نصف ملعقة صغرة )مطحونة(

- سمن : ملعقة كبرة - الزيت النباتي : ملعقة كبرة
طريقة التحضر:

س�خني الزيت والس�من يف ق�در غر الص�ق وأضيفي البص�ل والفلفل األحمر 
وقلبي حتى تذبل املكونات لحوايل 5 دقائق.

أضيفي الكركم وبهارات املساال والبازيال والجزر وامللح وقلبي ملدة 10 دقائق.
أضيفي األرز واملاء واتركي املزيج يغيل عىل نار عالية ملدة 5 دقائق.

غطي القدر وخففي النار واتركي القدر ملدة 25 دقيقة حتى ينضج األرز.
اسكبي األرز يف طبق التقديم وقدميه ساخناً إىل جانب اللحم أو الدجاج املشوي 

حسب الرغبة.

رز بسمتي بالكركم واخلضار

إيلون ماسك يكشف عن 3 حتديات
قال امللياردير واملدير التنفيذي لشكة »تس�ال«، إيلون ماس�ك، 
إن هن�اك ثالث قضايا ال تزال بحاجة إىل حل، قبل إغالق صفقة 
االستحواذ املخطط لها عىل رشكة تويرت، التي تبلغ قيمتها 44 

مليار دوالر، والتي تم اإلعالن عنها يف أبريل املايض.
وأك�د ماس�ك، خالل مداخلت�ه يف منتدى قط�ر االقتصادي، إنه 
لم يتم التوصل لحل بعد بش�أن ادعاء »تويرت« بأن الحس�ابات 
املزيفة والربيد العش�وائي تش�كل أقل من 5% من املستخدمني 
النش�طني، »لذلك ما زلنا ننتظر حالً يف هذا الشأن«، شرا إىل أن 

هذه مسألة مهمة للغاية.
لكن »تويرت«، قالت إنها »ستش�ارك املعلومات بش�كل تعاوني 
مع ماس�ك إلتمام الصفقة«، وبحسب ما ورد عرضت الشكة 
وص�والً كام�اًل إىل أكث�ر م�ن 500 ملي�ون تغري�دة يومية عىل 
املنصة.وأضاف ماس�ك أيضاً أنه ل�م يتضح بعدما إذا كان جزء 
الدي�ن م�ن صفقة »تويرت« س�يجمع، كما أش�ار أيض�اً إىل أن 
عرضه يتطلب موافقة املس�اهمني، وهي األمور الثالثة املعلقة 
إلتم�ام الصفقة، وفقاً ملا ذكرته »ياه�وو فاينانس«، واطلعت 
علي�ه »العربية.نت«.وكان مجلس إدارة »تويرت« أوىص الثالثاء 
املس�اهمني باملوافقة عىل عرض ماسك البالغ قيمته 44 مليار 
دوالر.وعرض ماس�ك 54.20 دوالر أمركي للس�هم لالستحواذ 

عىل تويرت يش�مل 27.25 مليار دوالر يف تمويل األس�هم و6.25 
مليار دوالر يف ش�كل قروض هامش�ية و10.5 ملي�ار دوالر يف 

تمويل الديون.
وحصل ماس�ك، وهو أغنى شخص يف العالم حالياً، عىل تمويل 
من املؤسس املشارك لشكة أوراكل الري إليسون، واألمر الوليد 
بن طالل، وصندوق الثروة السيادية يف قطر، وسيكويا كابيتال، 
ومنص�ة تداول العمالت الرقمية باينانس، وa16z، رشكة رأس 

مال استثماري أسسها مارك أندريسن وبن هورويتز.
ويف الوق�ت نفس�ه، م�ن املتوق�ع أن تح�دد »توي�رت« تصويت 

املساهمني عىل عرض ماسك يف وقت الحق من هذا الصيف.
وأوىص مجلس إدارة الشكة باإلجماع بأن يصوت املساهمون 
لصال�ح الصفقة.وارتفعت أس�هم تويرت بأكثر من 2% وس�ط 
صعود أوسع يف السوق يوم الثالثاء، لكنها كانت ال تزال تتداول 
بأق�ل م�ن 39 دوالراً للس�هم، ما يقرب من 30% أقل من س�عر 
عرض ماس�ك، مما يؤكد ش�كوك املستثمرين املس�تمرة يف أن 

الصفقة ستغلق.
وقال ماس�ك: »بش�كل عام، يجب أن يكون النهج هو السماح 
لألشخاص بقول ما يريدون.. لكن تحديد من يرى ذلك استناداً 

إىل أي تفضيالت معينة ملستخدمي تويرت«.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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حل اللغز
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يد العراق ختوض مواجهات ودية يف معسكر القاهرة
             المستقبل العراقي/ متابعة

كثف املنتخب العراقي لكرة اليد، من تحضرياته 
يف معس�كره التدريبي املق�ام حاليا بالعاصمة 
املرصية القاهرة، اس�تعدادا للمشاركة يف دورة 
التضام�ن اإلس�امي والت�ي س�تقام يف مدينة 

قونيا الرتكية شهر أغسطس/آب املقبل.
وق�ال حس�ام عب�د الرض�ا، املنس�ق اإلعامي 
لاتحاد، األربع�اء: »تم إجراء الوحدة التدريبية 
الثاني�ة صباح اليوم وتحت قي�ادة املدير الفني 

املرصي رشيف مؤمن وبمشاركة 17 العباً«.
وواص�ل: »س�يخوض املنتخ�ب العراقي خال 
املعس�كر ع�ددا م�ن املباري�ات التجريبية مع 
األندية واملنتخب�ات املرصية لاحتكاك وتطوير 
املستوى«.وتابع: »املعس�كر التدريبي يف مرص 
سيستمر حتى التاسع من يوليو/تموز املقبل، 
قبل العودة إىل بغداد ومن ثم املش�اركة يف دورة 

التضامن اإلسامي بمدينة قونيا الرتكية«.
وات�م: »نتطل�ع إىل املش�اركة املقبل�ة ب�دورة 
التضام�ن اإلس�امي لتحقيق نتائ�ج إيجابية 
وفائ�دة فني�ة قبيل الدخ�ول باالس�تحقاقات 

العربية والقارية املقبلة«.
يذكر ان الوفد العراقي ملعسكر القاهرة، يتكون 
من يارس وجيه أمني الرس رئيس�ا للوفد، بينما 
يتكون الجهاز الفني م�ن رشيف مؤمن مدربا 
وص�اح راجي مس�اعدا وكاظم ن�ارص مدرباً 
للحراس.والاعب�ون هم »حس�ني ع�ي حمزة 

وميثم عودة وجاسم غصاب وماجد عبد الرضا 
وأحمد مالك ومنتظر قاس�م واحمد مكي وعي 
عب�د الرضا وب�در الدين حم�ودي وعي طارق 
وأحم�د طارق ووائل حاف�ظ ومصطفى بكري 
واألمري عي ورامي عي وس�جاد حمودي نارص 

وزين العابدين محمد«.

العيداين : اليوم ستصوت االحتادات اخلليجية 
عىل ملف استضافة البرصة خلليجي 25

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن محاف�ظ البرصة أس�عد العيداني 
أن الي�وم سيش�هد تصوي�ت االتحادات 
الخليجي�ة عىل ملف اس�تضافة البرصة 

لبطولة خليجي 25.
وق�ال العيدان�ي يف ترصيح صحفي : إن 
الب�رصة أكمل�ت كافة متطلب�ات إقامة 
البطول�ة م�ن ناحي�ة البن�ى التحتي�ة 
إلقام�ة  يؤهله�ا  م�ا  وكل  واملاع�ب 

البطولة.
وأض�اف أن الي�وم س�تقوم االتح�ادات 
بالتصويت عىل إقامة البطولة يف البرصة 
وإق�رار ذل�ك بص�ورة رس�مية وهن�اك 
رس�ائل اطمئن�ان وأج�واء إيجابية من 
قب�ل أعضاء االتح�ادات الخليجية حول 

حسم امللف لصالح البرصة.

مانشسرت يونايتد يرفض 
التفريط يف العبه

اخلليفي يورط برشلونة 
يف أزمة جديدة

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرف�ض مانشس�رت يونايت�د التخ�ي ع�ن الع�ب وس�طه 
اإلسكتلندي س�كوت ماكتوميناي، رغم اقرتابه من إتمام 

صفقة فرينكي دي يونج العب برشلونة.
 وكان ماكتومين�اي العب�ا أساس�يا يف خط وس�ط املدرب 
املؤقت رالف رانجنيك املوس�م املايض، حيث ش�ارك يف 37 
مباراة يف جميع املس�ابقات. ووفًقا لصحيفة »ذا تايمز«، 
ف�إن امل�درب الجديد إري�ك تني ه�اج يعت�ر ماكتوميناي 
»محورًي�ا« يف إعادة بناء الفري�ق. وغادر العديد من العبي 
خط الوس�ط »أولد ترافورد هذا الصيف«، مثل بول بوجبا 
ونيماني�ا ماتيت�ش، باإلضافة إىل جييس لينج�ارد وخوان 
ماتا.ويعد ماكتوميناي أحد العبي الوسط القائل املتبقني 
يف الن�ادي، إىل جان�ب الرازيي فريد ودوني ف�ان دي بيك. 
وكانت تقارير صحفية سابقة، قد ذكرت أن انتقال صانع 
ألعاب برشلونة دي يونج بقيمة 70 مليون جنيه إسرتليني 
قد اكتمل بنسبة 90 يف املائة، لكن يبدو أن هذا التوقيع لن 
يؤثر ع�ىل مكانة ماكتوميناي البالغ م�ن العمر 25 عاًما. 
وأضاف�ت »ذا تايمز«، أن نيوكاس�ل ونادًيا آخر يف الدوري 
اإلنجليزي املمتاز، اس�تفرسا عن الاع�ب الذي خاض 34 
مب�اراة مع املنتخب اإلس�كتلندي. لكن تني هاج أوضح أن 
النادي س�يقاوم أي عروض ملكاتوميناي، الذي خاض مع 
الش�ياطني الحم�ر 170 مب�اراة يف جميع املس�ابقات منذ 

ظهوره األول يف مايو/آيار 2017.

احتاد الكرة يقبل دعوة املكسيك برشوط

مصري مبهم لديباي يف برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف مصدر مق�رب م�ن اتح��اد 
أرس���ل  األخي���ر  أن  الك���رة، 
ي���وم أول أم�س الثاث�اء موافقته 
املكس�يكي،  نظ�ريه  إىل  الرس�مية 
بش�أن ش���روط وتفاصيل املباراة 
التجريبي�ة املرتقب�ة ب�ني منتخبن�ا 
الوطن�ي ونظريه املكس�يكي املؤمل 
ش�هر  م�ن  التاس���ع  يف  إقامته�ا 
ف���ي  املقب�ل،  الثان�ي  تش���رين 

مدينة جريونا اإلس��بانية التابعة إلقليم 
كتالونيا.

اس���تعداد  ضم�ن  تدخ�ل  واملب�اراة 
الفري��ق األمريك��ي الش���مايل قب��ل 
انط���اق موندي�ال قط�ر 2022. وقال 
املص���در يف ترصيح صحف�ي إن »لجنة 

العاق�ات الخارجية يف االتح�اد العراقي 
ردت ع�ىل طل�ب املكس�يك باملوافق���ة 
عل��ى خ��وض املب���اراة التجريبي��ة 
ب���ني أس���ود الرافدي���ن وكتيب���ة 
}الرتيكولور{ ف��ي إس��بانيا وتضم��ن 
أيض���ا التط���رق إل���ى اإلج��راءات 
اإلداري���ة والروتينية التي تس���بق أي 

لق���اء، باإلضاف��ة إىل ش���روط 
أخرى كأن يتحم�ل الطرف املضيف 
والنق�ل  اإلقام�ة  نفق�ات  جمي�ع 
وماعب التدريب، فضا عن السماح 
للجانب العراقي بتسويق التجريبية 
لرشكاته التجاري��ة الراعي��ة، وأن 
تك��ون املواجه��ة مفتوحة أم��ام 
الجماهي���ر لبي���ع حقوقه�ا إىل 
القن��وات املحلية والعربية الراغبة 
بنقله�ا بعد أخ��ذ موافقة م��درب 
املنتخب املكس��يكي تاتا مارتينو«. 
املكس���يكي  »االتح�اد  أن  وأض���اف 
ل��ن يتحمل تكالي��ف تذاك��ر س���فر 
الوف��د العراق��ي م��ن بغداد إىل مدينة 
جريونا الواقعة ش�مال رشق إس���بانيا 
يف إقلي�م كتالوني�ا والت�ي س���تحتضن 
املواجهة يف التاس��ع من ش��هر ترشين 

الثاني املقب���ل، الت��ي ج��اءت بن��اًء 
ع�ىل رؤي���ة م�درب املكس���يك ال�ذي 
رش���ح املنتخب العراقي له�ذه املباراة 
بس��بب تقارب طريقة اللعب وتش��ابه 
الق�درات البدني�ة واملهاري�ة م�ع العبي 
املنتخب الس���عودي الذي وق��ع ف��ي 
كأس  نهائي���ات  م�ن  املجموع�ة  ذات 
العال��م إىل جان��ب األرجنتني وبولندا«. 
وفشل املنتخب العراقي يف بلوغ املونديال، 
ويح�اول اتحاد الكرة إع�ادة هيكلته بعد 
إتمام التعاق�د مع املدرب الجديد الذي تم 
تأجيل تس�ميته، بس�بب الضائقة املالية 
الت�ي يعانيه�ا. يذك�ر أن الع�راق واج�ه 
املكس�يك ع�ىل صعي�د املنتخ�ب األول يف 
مباراة واحدة أقيمت يف مونديال املكسيك 
ع�ام 1986، وانتهى اللق�اء لصالح أهل 

الدار بنتيجة )0-1(.

              المستقبل العراقي/ متابعة

لم يحسم برشلونة موقف مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي، 
والذي يتبقى ع�ام يف عقده مع النادي الكتالوني، يف ظل أنباء 
ح�ول إمكاني�ة رحيله ه�ذا الصيف.ون�رش خب�ري االنتقاالت 

الشهري، فابريزيو رومانو، عر حسابه الشخيص عىل »تويرت«، 
تغريدة قال فيها: »التقى وكاء ديباي مع إدارة برش�لونة يوم 
اإلثن�ني، لك�ن ال توجد أي مناقش�ات متقدم�ة لتمديد عقده 
الحايل والذي يمتد حتى يونيو/حزيران 2023«.وأضاف: »عىل 
الرغم من س�عادة ممفي�س ديباي يف برش�لونة، إال أن وضع 

الن�ادي الحايل يجعل جميع الخيارات متاحة، خصوصا يف ظل 
وجود عروض من أندية أخرى«.وارتبط اس�م ديباي بالرحيل 
بقوة عن برشلونة خال س�وق االنتقاالت الصيفية الحايل، ال 
س�يما يف ظ�ل إرصار إدارة النادي الكتالوني ع�ىل التعاقد مع 

البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ.

رونالدو يضغط عىل مانشسرت يونايتد لتغيري هنجه
              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�ارت تقارير صحفية األربع�اء، إىل أن النجم الرتغايل 
كريس�تيانو رونال�دو، يريد م�ن مانشس�رت يونايتد أن 

يكون »طموًحا« يف سوق االنتقاالت.
 يأت�ي ذل�ك يف الوق�ت الذي يج�ري فيه وكيل�ه خورخي 
مينديز محادثات مع أندية أخرى بش�أن احتمال رحيله 

هذا الصيف.
 ووفقا مل�ا ذكره خبري االنتقاالت فابريزيو رومانو، بات 
مس�تقبل رونالدو يف أولد ترافورد غري واضح بعد وصول 

املدرب الجديد إريك تني هاج.
 ويس�تعد املدرب الهولندي لتنفيذ أسلوب كرة قدم جديد 
وجريء، ش�هد الكثري من النجاح مع أياكس، ويقال إن 
رونال�دو )37 عام�ا( يحب تني هاج، ومعجب بأس�لوبه 

التكتيكي.
 وم�ع ذل�ك، ف�إن املهاج�م الرتغ�ايل ليس س�عيدا عىل 
اإلطاق، من نشاط مانشسرت يونايتد يف فرتة االنتقاالت 

الصيفية الحالية.
 ولم يقم مانشس�رت يونايتد بصفق�ة واحدة حتى اآلن، 
رغ�م إجراء محادثات مع برش�لونة بش�أن فرينكي دي 

يونج منذ عدة أسابيع.

 ويح�اول مانشس�رت يونايتد أيضا، التعاق�د مع الظهري 
األي�رس تريي�ل ماالس�يا م�ن فين�ورد، وهو ال�ذي كان 
ع�ىل وش�ك االنضمام إىل لي�ون مقاب�ل 15 مليون جنيه 

إسرتليني.
 لك�ن رونال�دو يريد م�ن يونايتد أن يب�ذل قصارى 

جهده للتعاقدات »الطموحة« بينما يحاول الفريق 
العودة إىل مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشايف يورط ديمبيل أمام مجاهري برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث تش�ايف هرينانديز، املدير الفني لرشلونة، 
عن وضعية العبه الفرنيس عثمان ديمبي، والذي 
ينتهي تعاقده مع الرس�ا الي�وم الخميس، دون 

توصل التفاق حول التجديد حتى اآلن.
وقدم برش�لونة أكثر من عرض لديمبي من أجل 
التجدي�د، لكن الطرف�ان لم يص�ا لنقطة اتفاق 

حتى اآلن.
ووجه الصحفيون س�ؤااًل لتش�ايف خال تواجده 
يف مطار برش�لونة، حول مستقبل ديمبي، والذي 
رد باختصار، وقال: »ال أستطيع إخبارك بيشء.. 
األمر يعتم�د عليه«.وأكدت تقاري�ر صحفية، أن 
برش�لونة ال ينوي تحس�ني عرضه األخري املقدم 
لديمب�ي من أج�ل التجديد، فإما قبول�ه وتوقيع 
العقود، أو الرحيل عن كامب نو.جدير بالذكر، أن 

تشايف ومنذ يومه األول يف برشلونة، 
أكد أن تجديد عقد ديمبي يعتر من 
أهم امللفات داخل برشلونة، باعتبار 
كب�رية  إضاف�ة  يمث�ل  الاع�ب  أن 

للفريق.وارتبط اس�م ديمبي بالرحيل 
مجاًن�ا إىل تش�يليس هذا الصي�ف، قبل أن 

يح�ول البل�وز دفتهم نح�و الرازي�ي رافينيا، 
جناح ليدز يونايتد.

مولر يستبعد تطبيق جتربة 
أمريكا يف أملانيا

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال األملاني توماس مولر نجم بايرن 
ميونخ، إنه يتفهم املساواة يف األجور 
ب�ني الاعب�ني والاعب�ات يف الواليات 
املتحدة، لكن�ه يعتقد أنه من الصعب 

تطبيق األمر نفسه يف أملانيا.
وذك�ر مولر خ�ال مؤتمر املس�تقبل 
يف مدين�ة آخن األملاني�ة األربعاء: »يف 
أمريكا، يعد فريق الس�يدات الحصان 
األكثر قوة، وربما يح�رك أعدادا أكر 

من الجماهري«.
وأضاف: »عندما يتعل�ق األمر باملال، 
فإن هذا يتوقف عىل ك�م العائد الذي 
يجني�ه املنتج. وبالت�ايل يتجه التدفق 

املايل نحو املنتج«.
وتابع مول�ر: »هذا ال يتعل�ق باألداء. 
فنح�ن العبو كرة الق�دم نحصل عىل 
أم�وال أكث�ر من العب�ي كرة الس�لة 

وكرة اليد«.
وواصل: »هذا ليس ألننا نؤدي بشكل 
أفض�ل يف ك�رة الق�دم مقارن�ة بكرة 
الس�لة أو ك�رة الي�د، وإنم�ا ألن كرة 
القدم تحظى بعش�ق أغلب الناس يف 

العالم«.
وع�ن تطوير كرة القدم النس�ائية يف 
أملانيا، قال مولر: »بالطبع يمكن دعم 
ذلك من خال السياس�ات الرياضية، 
لكن يف النهاية، املشجع هو من يقرر 

أين يذهب وأين ال يذهب«.
وأكم�ل: »لدين�ا ف�رق س�يدات مث�ل 
فولفس�بورج وباي�رن ميون�خ، أدت 
بشكل جيد يف دوري األبطال للسيدات، 

وهذا أمر رائع«.
واختت�م: »لكن ملاذا تكون مش�اهدة 
كرة الق�دم للس�يدات يف االس�تادات 
أق�ل منه�ا يف ك�رة الق�دم للرجال. ال 

أعرف«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

تدخل القطري نارص الخليفي، رئيس نادي باريس س�ان 
جريمان، ملنع روما م�ن خوض مباراة كأس خوان جامر 
أمام برش�لونة، والتي كانت من املفرتض أن تقام يف شهر 

أغسطس/آب املقبل.
وأعلن برش�لونة، قب�ل يومني، انس�حاب روما من خوض 
املب�اراة دون إب�داء أي أس�باب، وه�و ما أغض�ب الفريق 
الكتالون�ي، وعليه قرر النادي اتخاذ إجراءات قانونية ضد 

الفريق اإليطايل.
ولك�ن وبحس�ب صحيف�ة »كوري�ريي ديل�و س�بورت« 
اإليطالي�ة، ف�إن الس�بب يف انس�حاب روم�ا ه�و ن�ارص 
الخليفي ال�ذي تربطه عاقة قوية بنادي روما ورئيس�ه، 

دان فريدكني.
وأوضحت الصحيف�ة، أن الخليفي طلب م�ن رئيس روما 
ع�دم خ�وض املب�اراة، باعتبار أن برش�لونة أح�د األندية 
الثاث�ة التي ما زالت مس�تمرة يف مرشوع دوري الس�وبر 

األوروبي.
وترددت أنباء قوية خال الساعات املاضية، حول إمكانية 

خوض ميان املباراة بداًل من روما.

كروس يديل برأيه يف قضية ليفاندوفسكي
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف األملان�ي توني ك�روس، نجم ري�ال مدريد، رأي�ه يف قضي�ة البولندي 
روب�رت ليفاندوفس�كي، مهاج�م باي�رن ميون�خ، ال�ذي يري�د الرحيل عن 
الن�ادي الباف�اري هذا الصي�ف، رغم اس�تمرار تعاقده حتى نهاية املوس�م 
املقبل.وأعلن ليفاندوفس�كي )34 عاما( رغبت�ه عانية يف الرحيل عن بايرن 
ميونخ، وس�ط أنباء عن دخوله يف مفاوضات مع برش�لونة.وقال كروس، يف 
ترصيح�ات نقلتها صحيفة »موندو ديبورتيفو« اإلس�بانية: »أعتقد أنه من 

الصعب نسبيا االحتفاظ باعب ما إذا لم يرغب يف ذلك.. السؤال هو هل 
بإمكانك إقناعه بالبقاء وهو عىل ما يرام أم ال«.جدير بالذكر، أن توني 
ك�روس لعب لباي�رن ميونخ قب�ل أن ينتقل إىل ري�ال مدريد يف صيف 
2014، ووقتها وقع ليفاندوفسكي مع الفريق البافاري كاعب حر، 
بع�د انتهاء عقده مع بوروس�يا دورتموند.جدي�ر بالذكر، أن بعض 
التقارير أكدت اشرتاط بايرن ميونخ الحصول عىل 60 مليون يورو، 
للموافقة عىل رحيل ليفاندوفس�كي، وهو رقم يراه برشلونة كبريا 

جدا مقارنة بسن الاعب واملدة املتبقية يف عقده.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

حمرتفان أمريكي وكندي يدعامن سلة الرشطة
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن فريق الس�لة بنادي الرشط�ة العراقي، األربعاء، 
تعاق�ده م�ع الثنائي املح�رتف األمريك�ي ديماريوس 
بولدز والكندي مامبي دياوارا لتمثيل الفريق يف املوسم 

املقبل.
وكشف النادي الرشطي أيضا عن أبرز صفقاته املحلية 
الجديدة، بالتعاقد مع الاعب الشاب ذو الفقار فاضل، 

راش�د خضري، أحم�د فرحان، عي مؤي�د، مالك فالح، 
الح�ر ميثم وحس�ني هادي.ون�وه ن�ادي الرشطة إىل 
تجدي�د التعاقد مع الثنائي الدويل حس�ان عي ومحمد 
صاح.ولم يوضح النادي مس�ألة تجدي�د عقد مدربه 
ع�ي فرحان أو االس�تعانة بمدرب آخ�ر قبيل الدخول 
بمرحلة التحض�ريات لاس�تحقاقات املقبلة.يذكر أن 
سلة الرشطة احتلت وصافة الرتتيب يف الدوري املمتاز 

للموسم املايض، بعد النفط حامل اللقب.
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الشيخ التستريي فقيه وخطيب املتوىف 1303هـ طلب منه عبد ان يكون 
موضوع خطبته عن عتق رقبة العبد الن هذا العبد كان يف غاية التعاسة 
مع سـيده، وجاء موعد املجلـس وجلس العبد ينتظـر وعظه بما طلب 
منه، فلم يتطرق له، قال العبد البد انه نىس وسيتذكر يف املجلس الثاني، 
ويف املجلـس الثاني ايضا لم يتطرق لطلبـه والثالث والرابع فياس العبد 
من تلبية طلبه وبعد سـنة تطرق الشـيخ جعفر التستريي اىل موضوع 
عتـق رقبة العبيـد وكانت مواعظه مؤثرة اىل درجة ان ذلك السـيد اعتق 

هذا العبد الذي طلب من الشيخ ان يتحدث بشانه.
اسـتغرب العبد من تاخر الشـيخ يف التطرق لقضيته فسـال الشيخ عن 
سـبب التاخري وبعد سنة تحدث بشـانه فقال له لقد انتظرت سنة لكي 
اجمع ثمن عبد فاشـريت عبد واعتقته ومن ثم تحدثت ووعظت الناس 
بـرورة العتـق النني ال احـب ان انصح الناس وانا لـم افعل ما اطلبه 

منهم.
هذا الخطيب له موقف اخر عىل غرار هذا املوقف حيث طلب منه التجار 
ان يحـث الناس عىل عـدم رشاء القماش االجنبي ورشاء القماش املحيل 
الن املحـيل افضل وارخص فتاخـر عرشة ايام ومن ثم بـدا يعظ الناس 
بعـدم رشاء االجنبي طاملا املحيل موجود ممـا جعل ممن يرتدي مالبس 
بقماش اجنبي يخجل من نفسه ورسعان ما بدل مالبسه، فسالوه ملاذا 
تاخرت عرشة ايام فقال كنت اريد ان اتاكد من بيتي وبيت اقربائي بانه 
ال يوجد فيها هذا القماش االجنبي حتى اكون صادق بوعظ الناس وابدا 

بنفيس..
امـران مهمان يلفتا النظـر من خالل هذه املواقـف، االول العجيب بعد 
)1300( سنة من رسالة االسالم وال زالت تجارة العبيد، ومن اين هؤالء 
العبيد وكيف توطنوا يف النجف مدينة االمام عيل عليه السالم، وقد قرات 
قصة الحد العلماء انه كان يشري العبد عند سفره لزيارة كربالء وبعد 

عودته يعتقه، فتعجبت من وجود عبيد للبيع والرشاء.
الثانـي تجسـيد االيـة )أتأمـرون النـاس بالرب وتنسـون أنفسـكم( يف 
اخالقيـات الخطيـب والواعظ والناصـح فاين نحن من هـذا الخلق، بل 
شـاهدنا العكس لالسف الشـديد وهذه االية عندما يلتزم بها الخطيب 
يصبـح كالمه مؤثـر وفعال بدليـل عندما حث عىل عـدم رشاء االجنبي 

طاملا يوجد املحيل.
اليـوم هل نسـتطيع ان نحث عـىل رشاء املحيل وترك االجنبي؟ السـؤال 
موجه اىل الطبقة السياسـية التي بيدها خـريات العراق؟ وحتى اذا اراد 
املواطن ان يلتزم بتشـجيع املنتوج املحيل فانه ال يستطيع بحكم جودة 
الصناعة وعدم الصناعة فيضطر اىل ان يتعامل مع االجنبي، بل االسـوأ 
مـن ذلك ان حكومتنا املوقرة فتحت منافذ اسـترياد االجنبي السـكراب 

ليستنزف االموال العراقية.

االنسداد السـيايس ونهايته ومشاكله باتت يف خرب كان!.. هذا ما يعَتَقد 
به بعض الساسـة، جهالً منهم أو غفلة عن املسـؤولية التي ستقع عىل 

البدالء، بعد استقالة الصدريني من الربملان.
كثرية هي املبادرات التي طرحت عىل الساحة إلنهاء االنسداد السيايس، 
إال انها باءت بالفشـل الذريع، لتصلب رأي السـيد مقتدى الصدر، الذي 
ظن أنه قادراً عىل تشكيل حكومة يمثلها املكون األكرب وحده ليصطدم 
بجدار اإلطار التنسـيقي الذي يضـم الفئة األكرب من األحزاب التي ُتمثل 
املكون الشـيعي، فهل كان تقديراً خاطئاً؟ أم أنُه كان يعتمد عىل قاعدة 

التشبث بالرأي؟
املجتمـع العراقي متنوع األعـراق، وعرب التأريخ ظهـرت حركات منها 
ما نمى ومنها ما اندثرت لعدم تقبل الشـعب العراقي لها.. فالعراقيون 
بطبيعتهـم يرغبون بالتعـدد ويمقتون التصلب بالرأي سـواء بالعقيدة 
الدينية أو بالتعددية العرقية والسياسية، شعب العراق يرغب باملشاركة، 
وعدم الفرض القرسي، هذا ما يلخص أزمة االنسداد السيايس، لذا فهو 
يقـف ضد الدكتاتوريـة، حتى وإن رأيتـه صامتاً، فصمته يعني شـيئاً 

واحداً وهو انتظار الفرصة للقضاء عليها.
كان من املتوقع سياسياً لجوء التيار الصدري ألسلوب املعارضة الربملانية 
السلمية، لكن جاء انسحابه من الربملان بشكل تام، ربما عىل أمل تركيع 
اآلخريـن وإلغـاء الربملـان، والتهيؤ النتخابـات مبكرة جديـدة، إلحراج 
اإلطـار والقـوى األخرى التـي وصفها بالفاسـدين، َفلَيَس مـن املُمكن 
حالياً، إعادة االنتخابات يف ظل األزمة االقتصادية، وتحديد فرة زمنية ال 
تقل عن عام، متوعداً ما بني سـطور بيان االنسحاب باستعمال أساليب 
أخرى، والتي ال نرى منها غري استعمال ما اعتاد عليه العراقيون، بإثارة 

الفوىض من خالل الخروج بتظاهرات توقف الحياة.
تيـار الحكمـة الوطنـي وهو ضمـن مكونات اإلطـار التنسـيقي، بقي 
محافظـاً عىل رؤيته وموقفه بعدم االشـراك بالحكومـة ليبقى ضمن 
املعارضة الربملانية حتى بعد انسحاب التيار الصدري، بالرغم من الرر 
الذي تعرض له جراء التزوير، ومع ذلك فإنه لم يسلم من االشاعات بأنه 
طامع يف مناصب ليشـرك بالحكومة، فأعلن تأكيـد موقفه عن طريق 
بعـض قيـادات تيار الحكمـة الوطني لعـدم حدوث التغيـري يف املعادلة 

السياسية.
منشورات تم الصاقها يف مناطق عدة من بغداد تحت جنح الظالم تهدد 
بالتغيـري، فهل هي فعالية تحشـيد لتظاهرات مرتقبة؟ وهل سـيكون 
التصعيـد قبـل أو بعـد تشـكيل الحكومــــة؟ وهل سـنرى انسـداداً 
جديـداً عنـد تكوين الحكومـة املرتقبة التـي تجاوز تشـكيلها كل املدد 

الدستورية؟
هذا ما ستفصح عنه األيام قبيل عيد األضحى أو بعده.. من يدري!

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة جيري زيارة تفقدية اىل مديرية 
مكافحة املتفجرات يف بغداد

 إعالن موعد إفتتاح مستشفى »الوائيل« األوىل من نوعها
 يف العراق والفريدة يف املنطقة

 أعلنـت إدارة العتبـة الحسـينية 
افتتـاح  موعـد  عـن  املقدسـة 
مستشفى الشيخ العالمة الراحل 
أحمد الوائـيل يف محافظة كربالء 
املخصص لعالج )النسـاء( فقط 
بالتـــــزامـن مـع حلـول عيد 

الغدير األغر.
سـجاد  املـرشوع  مديـر  وقـال 
محمد حسـن يف بيان للعتبة، إن 
»العمـل يجـري عىل قدم وسـاق 
يف مـرشوع مستشـفى الشـيخ 

احمد الوائـيل )رحمه الله( يف محافظة كربالء 
واملخصص لعالج )للنسـاء( فقـط«، مبينا أن 
»يوم )16 تموز/ يوليو املقبل( سيشهد موعد 
افتتاح املرشوع بشـكل كامل ليكون يف خدمة 

املواطنني«.
وأوضح أن »مستشـفى الشـيخ احمد الوائيل 
ينقسـم اىل بنايتـني، تتكون البنايـة االوىل من 
)11( طابقـا، تضـم الطـوارئ، والصيدليـة، 
واإلدارة، والسونار، واملخترب املركزي، وصاالت 

العمليـات، باإلضافة اىل غـرف خاصة للوالدة 
الطبيعية، واخرى للعناية املركزة«.

وأضـاف أن »البنايـة الثانيـة للمـرشوع هي 
عبـارة عـن طابـق خـاص للغـازات الطبية، 
طابـق  اىل  باإلضافـة  املعالجـة،  ومحطـة 
مخصص لجهـاز )mri(، اما الطوابق املتبقية 
فتحتوي عىل أجهزة االشعة، وأجهزة معالجة 
رسطان الثدي، وجهـاز املفراس، باإلضافة اىل 
غرف للرقود«. وأشار اىل ان »السعة الرسيرية 
للمستشـفى تبلـغ )212( رسيـر للمرحلتني، 

وتضم )8( صاالت للعمليات«.
الهندسـية  املشـاريع  قسـم  وكان 
والفنيـة يف العتبـة الحسـينية، قـد 
كشف يف وقت سـابق أن املستشفى 
يضـم )8( صـاالت تـم توزيعها بني 
الطابقـني الخامس والسـادس، وأن 
هذه الصـاالت تعد االحدث يف العراق 
ملا تمتلك من تقنيـات متطورة ألنها 
متحركـة مـن خـالل امكانيـة رفع 
الجـدران واعادتهـا الكرونيا، فضال 
عـن طـرق التعقيـم وفـق املعايـري 
العامليـة )vip(، وان إدارة العتبـة الحسـينية 
تعاقـدت مع احدى اهـم الـرشكات االيطالية 
ذات الخربة العاليـة لتغليف الصاالت بالزجاج 
مما جعلها االوىل مـن نوعها يف العراق وبعض 
دول املنطقة. يذكر أن مستشفى الشيخ احمد 
الوائيل الذي تنفذه العتبة الحسينية املقدسة، 
مخصـص للنسـاء فقـط، ويقع يف أحـد اهم 
شـوارع محافظة كربالء )شـارع اإلسـكان( 

الذي يشتهر بكثرة تواجد العيادات الطبية.

اجـرى لفريـق عمـاد محمـد محمـود زيارة 
تفقدية اىل مديرية مكافحة املتفجرات.

والتقـى بمديـر املديريـة وضبـاط االقسـام 
ومنتسـبي املديريـة واطلـع عىل سـري العمل 

ومجمل النشاطات الشهرية والقضايا املنجزة، 
واملهـام والواجبات املناطة بهم .مشـددا عىل 
الصـادرة  والتعليمـات  التوجيهـات   تنفيـذ 
مـن الـوزارة ومـدى أهميـة املبـارز الجرمية 

يف حسـم القضايـا . وكذلـك حمايـة األهداف 
واملنشـــــات الحيــوية والدوائر الحكومية 
.مؤكدا عىل التقيد باالسـس والضوابط املهنية  

والقانونية يف اداء العمل االمني  .

 تجري عمليات اإلنشاء لبناء أول مزرعة للطاقة الشمسية يف العراق يف محافظة 
دهوك.

وتبلغ سـعة هذه املزرعة الشمسـية 2 ميغاواط بمسـاحة فدانـني أثنني، وقد 
اصبح بنائها ممكناً بدعم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.

وسـيتم تخزيـن الطاقـة املولدة خـالل النهار يف محطـة الكهربـاء الحكومية 
وستوفر الكهرباء للجامعة.

وتقع مزرعة الطاقة الشمسية عىل تالل جامعة دهوك، وتمولها منحة برنامج 
األمم املتحدة اإلنمائي للجامعة.

وستبدأ املحطة رسمياً يف توليد الطاقة الشمسية يف أيلول املقبل.

بناء أول مزرعة للطاقة الشمسية يف العراق 
وتدخل اخلدمة يف أيلول

 اعلـن مكتب املرجـع الدينّي األعىل آية الله العظمى اإلمام عيل السيسـتاني 
}دام ظلـه{، يف النجـف األرشف، بان يوم الجمعـة املوافق )1 /٧ /2022 م( 

هو االول من ذي الحجة الحرام.
وذكر مكتب االمام السيسـتاني، يف بيان تلقت }املسـتقبل العراقي{ نسـخة 
منـه، أن :«يـوم غٍد الخميس هـو املكّمل لشـهر ذي القعدة الحـرام ، ويوم 
الجمعة املوافق )1 /٧ /2022 م( هو األول من شهر ذي الحجة الحرام لعام 

1٤٤3 للهجرة«.

مكتب االمام السيستاين يعلن يوم اجلمعة 
هو االول من ذي احلجة احلرام

روبوت« جديد خارق يتخذ قراراته بمفرده.. يعمل يف رشكة عمالقة
 ابتكـرت رشكة »أمازون« العمالقة إنسـاناً 
آلياً )روبوت( جديـداً يتوقع أن يحدث طفرة 
إضافيـة يف عملياتهـا عـىل الرغم مـن كونه 
ليـس األول يف أسـطول العاملـني يف الرشكة 
ومخازنها، لكنـه يتمتع بقدرات كبرية وغري 

مسبوقة وال تتوافر لدى أقرانه يف الرشكة.
والروبوت الجديد الذي يحمل اسم »بروتوس« 
هو »أول إنسـان آيل مسـتقل يف العالم«، كما 
وصفتـه الرشكة، وسـوف ينضـم إىل جيش 
العاملني لديها للمساعدة يف عمليات التحميل 
والتنزيـل ونقـل البضائـع وإدارة العمليات 

اللوجستية داخل مستودعاتها الكربى.
وذكـر تقريـر نرشتـه جريـدة »ديـيل ميل« 
الربيطانيـة،« أن »بروتـس« تـم تصميمـه 
لنقـل العربـات الكبرية املليئـة بالحزم حول 

أرضيـة املسـتودع، ولكـن بينمـا يتعني عىل 
الروبوتـات العاديـة الخاصـة أن تعمـل يف 
منطقـة محصورة بعيداً عـن العمال البرش، 
تقـول أمـازون إن »بروتس« سـيكون قادراً 
وبـني  املسـتودع  يف  بحريـة  التجـول  عـىل 
العاملـني البـرش ألنـه يسـتطيع تحسـس 
من حوله والشـعور بهـم وبالتـايل تجنبهم 

وعـدم االصطدام بهم أو إيذائهم.ويسـتخدم 
الروبـوت الجديـد »بروتس« تقنيـة أمازون 
الخاصة بالسـالمة واإلدراك واملالحة للتنقل 
بشكل مسـتقل وتجنب االصطدام بالعاملني 

من البرش، بحسب ما تقول »دييل ميل«.
وقالت الرشكة: »تاريخيـًا، كان من الصعب 
دمـج الروبوتـات بأمـان يف نفس املسـاحة 
األشـخاص«،  يسـتخدمها  التـي  املاديـة 
وأضافت: »نعتقد أن بروتس سيغري ذلك مع 

الحفاظ عىل الذكاء واألمان والتعاون«.
وظهر الروبوت الجديـد »بروتس« يف مقطع 
فيديو، حيث يمكن رؤيته وهو ينزلق أسـفل 
إحـدى عربـات »أمـازون« وهـي العربـات 
غـري اآلليـة املسـتخدمة لنقل الطـرود عرب 

مستودعات الرشكة.

 أعلـن تطبيق »إنسـتجرام« بـدء اختبار ميزة 
جديـدة، لحمايـة وتحسـني الحالـة املزاجيـة 
ملسـتخدميه صغـار السـن، عـرب الطلـب من 
املستخدمني اإلجابة عن سؤال حول أعمارهم، 
وتقديـم ما يثبـت صدقهم. وعن السـبب وراء 
اختبـار »إنسـتجرام« لتلـك امليـزة الجديـدة، 
يقول خبري وسـائل التواصل االجتماعي محمد 

الحارثي، إن »تحديد أعمار املسـتخدمني هدفه 
الحد من محاوالت املسـتخدمني الذين هم دون 
سـن الـ18 االسـتفادة من ميـزات يف التصفح 
ال توفرها املنصـة إال للبالغني«. ويضيف خبري 
وسائل التواصل االجتماعي ملوقع »سكاي نيوز 
عربيـة«، أن »تطبيـق إنسـتجرام يـويل مؤخرا 
أهميـة قصوى للتعامل مـع األطفال والقرص، 

وهـو مـا يبدو جليـا يف ميزاتـه الجديـدة التي 
أطلقهـا مؤخرا، أو ينوي إطالقها«. وسـيكون 
عىل املستخدمني، مسـتقبال، حال إطالق امليزة 
الجديـدة رسـميا اإلجابـة عـىل سـؤال العمر. 
وستسـتخدم املنصـة خاصيـة مسـح الوجه، 
للتدقيق يف املالمح، والتأكد من عمر املستخدم، 
مع توفري بدائل أخرى للرافضني لهذا اإلجراء. 

ميزة جديدة لـ«إنستجرام«.. سؤال يلزمك تقديم إجابة صادقة له

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


