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نائب يدعو إىل اتفاقية »كونكريتية« بني اإلقليم وبغداد بشـأن امللف النفطـي
اهلجرة الربملانية تعتزم تشكيل جلان ختص حماكمة »املتورطني« بجرائم ارهابية من عوائل »داعش« 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

شهدت مدينة السليمانية، ثاني كربى محافظات 
إقليم كردستان العراق شمايل البالد، احتجاجات 
واسعة اندلعت يف شارع »مولوي« يف مركز املدينة 
ومناط�ق أخرى مج�اورة، أبرزها م�دن حلبجة 
وراني�ا وجمجم�ال، اس�تجابًة لدع�وة كان ق�د 
وّجهها حراك »الجي�ل الجديد« املعارض بزعامة 
شاسوار عبد الواحد.وأطلق املحتجون يف الدقائق 
األوىل من تظاهراتهم هتافات طالبت بإنهاء أزمة 
رواتب موظفي القطاع العام، وتحسني الخدمات 
والوض�ع املعي�ي، لكنه�ا رسعان م�ا زادت إىل 
الهت�اف بتغيري نظام الحكم يف إقليم كردس�تان، 
ما أدى إىل قيام قوات األمن بإطالق الغاز املس�يل 
للدم�وع والرص�اص املطاطي لتفريقه�م، فيما 
جرى اعتقال عرشات الناشطني ونواب يف الربملان 
العراقي يتبع�ون »الجيل الجديد«، إىل جانب عدد 
م�ن الصحافيني.وذك�ر الناش�ط الس�يايس عبد 
الرحمن الجبوري عرب »تويرت«: »توقيف واحتجاز 
أعضاء يف الربملان العراقي من كتلة الجيل الجديد 
وقياداته السياس�ية والش�بابية يف الس�ليمانية، 
وتكمي�م أفواه ومصادرة لحري�ة الرأي والتعبري 
والتظاهر الس�لمي التي كفلها الدستور العراقي 
واملواثيق الدولي�ة«، وأرفق صورة ُتظهر نحو 40 

معتقالً من تظاهرات السليمانية.
وأدت االعتق�االت ومح�ارصة مق�ر رئيس حراك 
»الجيل الجديد« من قبل قوات األمن يف السلمانية 
»األس�ايش« إىل انته�اء االحتجاج�ات بع�د نحو 
س�اعتني من اندالعها، بحس�ب الناش�ط وعضو 

الحراك محمد عثمان.
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مطار املوصل..
 محلة تنظيف واسعة متهيدًا 

إلعادة التأهيل

التجارة تبارش بخطة لدعم 
املخابز واألفران احلكوميـة 

املندثرة منذ 1989

النفط تعلن ختصيص
 35 مليون لرت وقود لكربالء 

استعدادًا لعاشوراء

نائب عن البرصة يكشف
 عن إتفاق حلل مشكلة األموال 

املخصصة خلليجي 25

       بغداد / المستقبل العراقي

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس األحد، بمقتل 14 طفال 
و4 نساء من بني ضحايا القصف اإلرسائييل املستمر عىل غزة.

وأعلن�ت ارتفاع عدد ضحايا الهج�وم اإلرسائييل عىل غزة إىل 36 
ضحية و311 مصابا.

وكانت وزارة الصحة يف قطاع غزة أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا 
القص�ف اإلرسائييل عىل القطاع إىل 24 ش�هيداً بينهم 6 أطفال، 

فضاًل عن إصابة 203 آخرين.
وبدأ الجيش االحتالل اإلرسائييل، مس�اء السبت، سلسلة غارات 
جديدة عىل قطاع غزة، ما أدى لسقوط عدد من القتىل والجرحى 

جراء القصف اإلرسائييل.
كما أدت غارة إرسائيلية قرب املستش�فى الكويتي غرب مدينة 

رفح جنوبي قطاع غزة، إىل وقوع عدد من اإلصابات.
فيم�ا أعلن�ت رساي�ا الق�دس، الجناح املس�لح لحرك�ة الجهاد 
اإلسالمي الفلسطينية، أنها قصفت تل أبيب واسدود وعسقالن 

برشقات صاروخية كبرية من قطاع غزة.
وكان أعل�ن وزير الدف�اع االحتالل اإلرسائي�يل، بيني غانتس أن 

العمليات يف غزة ستستمر حتى استعادة الهدوء واالستقرار. 
وبالتزام�ن، قال رئي�س الوزراء اإلرسائييل، يائ�ري البيد، يف بيان 
مش�رتك م�ع غانت�س إن قت�ل منص�ور كان »جه�داً عملياتياً 

واستخباراتياً«، واصفاً العملية باإلنجاز غري العادي. 

      بغداد / المستقبل العراقي

النيابي�ة  القانوني�ة  اللجن�ة  ف�ّ�ت 
مسارات حّل الربملان والتأسيس إلجراء 
انتخاات مبكرة، من الناحية القانونية 

والدستورية.  
وق�ال رئي�س اللجنة محم�د عنوز إن 
»طل�ب انتخاب�ات مبكرة ه�و موقف 
س�يايس يس�تند ع�ىل إمكاني�ة ح�ل 
الربمل�ان وإج�راء انتخاب�ات جدي�دة، 
ودس�توريا ممكن حّل املجلس إذا كان 

املجلس مستعداً«.  
وأضاف، »هناك مساران لحل املجلس 

وإج�راء انتخاب�ات جدي�دة، األول هو 
عن طري�ق تقديم مق�رتح من رئيس 
الوزراء وموافقة رئي�س الجمهورية، 
والثان�ي يتم عن طري�ق طلب من ثلث 
أعض�اء مجل�س الن�واب والتصوي�ت 
باألغلبي�ة املطلقة وه�ي النصف زائد 

واحد«.
وتابع، »نخاطب كل القوى العراقية يف 
داخل الربمل�ان وخارجية من أيد فكرة 
االنتخاب�ات املبك�رة أن يفص�ح ع�ن 

طريقة تنفيذ تلك االنتخبات«. 
وأش�ار إىل أن »الربملان ال يحل نفس�ه 
بشكل مبارش، ويفرتض إذا تم االتفاق 

بإج�راء االنتخاب�ات عرب املؤسس�ات 
الدس�تورية، ف�أن الكت�ل السياس�ية 
ستكون مسؤولة عن توفري مستلزمات 
والتخصيص�ات  االنتخاب�ات  تل�ك 
املالي�ة وقضية املفوضي�ة وغريها من 
االلتزام�ات«.  وبني، »ال يج�وز القفز 
ع�ىل أي قاع�دة دس�تورية أو قانونية 
ألن ذل�ك ي�ؤدي إىل انع�دام الثق�ة لدى 
املواطن، نحن نعيش حالة عدم اختيار 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة«.  
التنس�يقي، يف وق�ت  اإلط�ار  وأعل�ن 
سابق، موقفه، من مطلب زعيم التيار 
الصدري مقتدى الص�در بحل الربملان 

وذك�ر  مبك�رة.   انتخاب�ات  وإج�راء 
بي�ان لإلط�ار تلق�ى »ناس«، نس�خة 
من�ه )4 آب 2022(، أن�ه »يؤكد دعمه 
ألي مسار دس�توري ملعالجة االزمات 
السياس�ية وتحقيق مصالح الش�عب 
بما ذلك االنتخابات املبكرة بعد تحقيق 
االجماع الوطني حولها وتوفري االجواء 
االمنة الجراءها و يسبق كل ذلك العمل 
الدس�تورية  عىل اح�رتام املؤسس�ات 
وع�دم تعطيل عملها«، مؤك�داً يف ذات 
الصدد بالقول »يبقى سقفنا القانون 

والدستور ومصلحة الشعب«.    
التفاصيل ص2
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تعطيل الدوام الرسمي الثالثاء بمناسبة العارش من حمرم احلرام
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت األمان�ة العام�ة ملجل�س 
ال�وزراء، أم�س األح�د، تعطي�ل 
ال�دوام الرس�مي لي�وم الثالث�اء 

املقبل.
تلق�ت  لألمان�ة  بي�ان  وذك�ر 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة منه 
أنه »تقرر تعطيل الدوام الرسمي 
ليوم الثالثاء الع�ارش من املحرم 
الح�رام، س�نة 1444 ه��، وذلك 
بذكرى استشهاد اإلمام الحسني 

)عليه السالم(«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

ش�هدت مدين�ة الس�ليمانية، ثان�ي كربى 
محافظات إقليم كردس�تان العراق شمايل 
يف  اندلع�ت  واس�عة  احتجاج�ات  الب�الد، 
ش�ارع »مولوي« يف مركز املدينة ومناطق 
أخرى مجاورة، أبرزها مدن حلبجة ورانيا 
ق�د  كان  لدع�وة  اس�تجابًة  وجمجم�ال، 
وّجهه�ا ح�راك »الجيل الجدي�د« املعارض 

بزعامة شاسوار عبد الواحد.
وأطل�ق املحتج�ون يف الدقائ�ق األوىل م�ن 
تظاهراته�م هتافات طالب�ت بإنهاء أزمة 
رواتب موظف�ي القطاع العام، وتحس�ني 
الخدمات والوضع املعييش، لكنها رسعان 
م�ا زادت إىل الهت�اف بتغيري نظ�ام الحكم 
قي�ام  إىل  أدى  م�ا  كردس�تان،  إقلي�م  يف 
ق�وات األمن بإطالق الغاز املس�يل للدموع 
والرص�اص املطاط�ي لتفريقه�م، فيم�ا 
جرى اعتقال عرشات الناش�طني ونواب يف 
الربملان العراق�ي يتبعون »الجيل الجديد«، 

إىل جانب عدد من الصحافيني.
وذك�ر الناش�ط الس�يايس عب�د الرحم�ن 
الجبوري ع�رب »تويرت«: »توقيف واحتجاز 
أعض�اء يف الربملان العراقي من كتلة الجيل 
الجدي�د وقيادات�ه السياس�ية والش�بابية 
يف الس�ليمانية، وتكميم أف�واه ومصادرة 
لحري�ة الرأي والتعبري والتظاهر الس�لمي 

الت�ي كفله�ا الدس�تور العراق�ي واملواثيق 
الدولي�ة«، وأرف�ق ص�ورة ُتظه�ر نح�و 40 معتقالً من 

تظاهرات السليمانية.
وأدت االعتق�االت ومحارصة مقر رئي�س حراك »الجيل 
الجديد« من قبل قوات األمن يف الس�لمانية »األس�ايش« 
إىل انته�اء االحتجاجات بعد نحو س�اعتني من اندالعها، 

بحسب الناشط وعضو الحراك محمد عثمان.
وقال عثمان إن »قوات األمن الكردية اس�تخدمت العنف 
ضد مئات املحتج�ني، وقد تعرض كثري منهم إىل الرضب 
باله�راوات فضالً عن ح�االت االختناق الكث�رية«، مبيناً 
أن »ق�وات األمن اعتقلت عدداً م�ن نواب وقيادات الجيل 
الجدي�د، إضاف�ة إىل صحافيني وناش�طني، األم�ر الذي 
دف�ع إىل األم�ر بانس�حاب املتظاهرين خوف�اً من وقوع 

أي هجم�ات بالض�د منهم«.ولف�ت إىل أن »التظاه�رات 
سلمية، لكن األحزاب الحاكمة يف إقليم كردستان ال تريد 
أي أصوات وطنية معارض�ة لنظام العائالت املعمول به 
يف الس�ليمانية وأربيل ودهوك، بل إن السلطات مستعدة 
العتق�ال أي مواطن كردي يعلن رفض�ه الواقع الخدمي 

وشكل إدارة املؤسسات الحكومية«.
من جانب�ه، لفت الناش�ط الس�يايس دي�الر محمود إىل 
أن »هن�اك رصام�ة وقس�وة كب�رية من قبل الس�لطات 
الكردس�تانية باتج�اه أي ح�راك احتجاجي أو نش�اط 
اجتماعي يحمل أهدافاً سياسية، وهذا األمر كّنا نراه يف 

بغداد، لكنه بات معموالً به يف اإلقليم«.
وأوض�ح أن »املتظاهري�ن الذي�ن خرجوا ي�وم أمس لم 
يطالب�وا بما هو مس�تحيل، بل كانت جمي�ع مطالبهم 

مرشوع�ة، حت�ى تلك الت�ي تحدثت عن نظ�ام الحكم يف 
محافظات ش�مال العراق، لكن معظم األحزاب املتنفذة 
يف اإلقليم كانت ترتبص بناشطي حراك )الجيل الجديد(، 

من أجل اعتقالهم، وقد حدث ذلك«. 
الح�راك املنظ�م لالحتجاج�ات ذك�ر يف بي�ان أن »قوات 
األم�ن الكردية احتج�زت النائبني أومي�د محمد وبدرية 
إبراهي�م ع�ن الجي�ل الجديد من قب�ل قوة أمني�ة تابعة 
لقوات األس�ايش يف املحافظة«، موضحاً أن »30 سيارة 
عسكرية مس�لحة حارصت مقر الحراك« يف السليمانية 
قبي�ل التظاهرة«.وحّمل البيان »س�لطة اإلقليم وحزبي 
االتح�اد والديمقراط�ي مس�ؤولية الحفاظ ع�ى حياة 
رئي�س الحراك ونواب�ه وقيادييه، وقد أبلغنا الس�فارات 
واألم�م املتح�دة بم�ا يحدث«.م�ن جانب�ه، اته�م مركز 

»ميرتو« للدف�اع عن حق�وق الصحافيني 
القوات األمنية يف بعض مدن اإلقليم بش�ن 
حملة اعتق�ال طاولت ناش�طني يف حراك 
»الجيل الجديد«، وآخرين مس�تقلني دعوا 

إىل الخروج يف احتجاجات.
وأكد املركز »تس�جيل 70 حالة انتهاك ضد 
52 صحافي�اً وقناة تلفزيوني�ة، منها 21 
حالة اعتق�ال، و4 عمليات اقتحام ملنازل، 
و16 حالة منع تغطي�ة، وخمس إصابات 
بفعل الغازات املس�يلة للدموع، و23 حالة 
مص�ادرة مع�دات الف�رق الصحافية، مع 

إغالق قناة فضائية«. 
محافظ�ة  يف  األمني�ة  اللجن�ة  وفن�دت 
الس�ليمانية ما تحدث عنه ح�راك »الجيل 
الجدي�د« ع�ن اعتق�ال ن�واب وصحافيني 
وناش�طني مدنيني بالتظاه�رات. وأكدت، 
يف بيان، أن »األجه�زة األمنية يف املحافظة 
اتخ�ذت اإلج�راءات القانوني�ة م�ن أج�ل 
إقلي�م  يف  واألم�ن  الس�لم  الحف�اظ ع�ى 
كردس�تان، وبع�د نهاي�ة االحتجاج�ات، 
س�نعلن للجميع أن قوات األمن لم تعتقل 

أيا من أعضاء الربملان أو الصحافيني«.
م�ن جهت�ه، أك�د ائت�الف الن�ر، ال�ذي 
يتزعم�ه رئي�س ال�وزراء األس�بق حي�در 
العبادي، أن الحريات والحقوق ال تتجزأ يف 
عموم العراق. وذك�ر يف بيان أن »الحقوق 
لجمي�ع  ومتكافئ�ة  واح�دة  والحري�ات 
العراقي�ني، وه�ي كل ال يتج�زأ يف عم�وم 
الع�راق، ويف طليعته�ا الحق�وق املدنية وح�ق التظاهر 

والتعبري السلمي عن املطالب«.
وأعل�ن االئت�الف أن�ه يرف�ض »أي قم�ع للمتظاهري�ن 
ومص�ادرة حرياته�م املدني�ة، وأّن م�ن ح�ق العراقيني 
جميع�اً، ويف كل ج�زء م�ن الع�راق بضمنه كردس�تان، 

املطالبة بحقوقهم، والتعبري عنها سلمياً«.
وتأس�س »حراك الجي�ل الجديد« يف ع�ام 2017 ومقره 
الس�ليمانية، ويتخ�ذ موقف�اً مناهض�اً لنف�وذ الحزبني 
الرئيسيني »الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني« 
يف إقليم كردس�تان الع�راق، ويتحالف حالي�اً مع حركة 
»امت�داد« التي تنطلق من مدين�ة النارصية يف محافظة 

ذي قار، جنوبي العراق.

خرجوا للمطالبة بـ »اخلدمات« و »الرواتب« فواجهتهم قوات األمن باهلراوات والضرب

سلطات اإلقليم تقمع التظاهرات: نواب ونشطاء خلف القضبان
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      بغداد / المستقبل العراقي

فّست اللجن�ة القانونية النيابية مس�ارات 
ح�ّل الربمل�ان والتأس�يس إلج�راء انتخاات 
مبكرة، من الناحية القانونية والدستورية.  
وق�ال رئيس اللجنة محمد عن�وز إن »طلب 
انتخابات مبكرة هو موقف س�يايس يستند 
عى إمكانية حل الربمل�ان وإجراء انتخابات 
جدي�دة، ودس�توريا ممكن ح�ّل املجلس إذا 

كان املجلس مستعداً«.  
وأضاف، »هناك مساران لحل املجلس وإجراء 
انتخابات جديدة، األول هو عن طريق تقديم 
مقرتح م�ن رئيس ال�وزراء وموافقة رئيس 
الجمهوري�ة، والثان�ي يتم ع�ن طريق طلب 
م�ن ثلث أعضاء مجلس الن�واب والتصويت 

باألغلبية املطلقة وهي النصف زائد واحد«.
وتابع، »نخاطب كل القوى العراقية يف داخل 
الربملان وخارجية من أي�د فكرة االنتخابات 

املبك�رة أن يفص�ح ع�ن طريق�ة تنفيذ تلك 
االنتخبات«. 

وأش�ار إىل أن »الربملان ال يحل نفس�ه بشكل 
مب�ارش، ويف�رتض إذا ت�م االتف�اق بإجراء 
االنتخابات عرب املؤسسات الدستورية، فأن 
الكتل السياسية ستكون مسؤولة عن توفري 
مس�تلزمات تلك االنتخابات والتخصيصات 
م�ن  وغريه�ا  املفوضي�ة  وقضي�ة  املالي�ة 
االلتزام�ات«.  وبني، »ال يجوز القفز عى أي 

قاعدة دس�تورية أو قانوني�ة ألن ذلك يؤدي 
إىل انع�دام الثقة لدى املواط�ن، نحن نعيش 
حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة«.  
وأعل�ن اإلط�ار التنس�يقي، يف وقت س�ابق، 
موقف�ه، من مطل�ب زعيم التي�ار الصدري 
وإج�راء  الربمل�ان  بح�ل  الص�در  مقت�دى 
انتخاب�ات مبكرة.  وذكر بي�ان لإلطار تلقى 
»ن�اس«، نس�خة من�ه )4 آب 2022(، أن�ه 

»يؤكد دعمه ألي مس�ار دس�توري ملعالجة 
االزمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب 
بم�ا ذل�ك االنتخاب�ات املبكرة بع�د تحقيق 
االجم�اع الوطن�ي حوله�ا وتوف�ري االجواء 
االمن�ة الجراءه�ا و يس�بق كل ذل�ك العمل 
عى اح�رتام املؤسس�ات الدس�تورية وعدم 
تعطيل عملها«، مؤكداً يف ذات الصدد بالقول 
»يبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة 

الشعب«.    

القانونية الربملانية تفّصل املسارات الدستورية حلّل الربملان وإجراء انتخابات مبكرة

        بغداد / المستقبل العراقي

تح�ّدث رئي�س لجن�ة الهج�رة واملهجري�ن واملصالحة 
الوطني�ة النيابي�ة رشي�ف س�ليمان، الي�وم األحد،عن 
تش�كيل لج�ان قانوني�ة ملحاكمة ذوي عن�ارص داعش 

املنتمني للتنظيم.  
وقال س�ليمان، يف تريح صحفي، إن »اللجنة وضعت 
النازح�ني  وإع���ادة  املجتمعي�ة  للمصالح�ة  خط�ة 
التابع�ة  واملناط�ق  بغ�داد  أط���راف  يف  واملهجري�ن 
إل��ى محافظات دي�اىل واألن�ب��ار وقضاءي س�امراء 
والصقالوي�ة«، مضيفاً أن »الخط�ة تتضم����ن إعداد 
تقارير ألزم�ة بالتواصل م�ع وزارة الهجرة واملهجرين 
والجه�ات ذات العالق�ة إليج�اد معالج�ات عم����لية 

وفعلية وتنفيذية لتلك األرس«.  
وأوض�ح س�ليمان، أن »املصالح�ة املجتمعي�ة ال تعني 
عودة أرس تنظيم داع�ش اإلرهابي إىل مناطق سكناهم 
األصلي�ة، بل تش�كيل لج�ان قانونية ملحاكم�ة ذويهم 
الذي�ن انتموا إىل ه�ذا التنظي�م اإلرهابي، ف�ال يمكنهم 
الع�ودة إىل مناطقه�م لخل�ق حالة من عدم االس�تقرار 
األمني واالجتماعي يف تلك املناطق، دون اتخاذ إجراءات 
قانوني�ة بحق من س�فك الدم وأه�در الكرامة وأس�اء 

لسمعة العراق واملحافظة التي ينتمي لها«.  
وأكد، أن »تشكيل اللجان القانونية بات قريباً جداً ليأخذ 
كل ذي ح�ق حقه، فمن كان س�جله نظيفاً فس�يكون 
القان�ون إىل جانبه، وبعكس�ه ف�إن إج�راءات قانونية 

رادعة وصارمة ستكون باملرصاد له«.  

وبش�أن أرس مخيم »الهول« الذين جيء بهم إىل العراق، 
أك�د س�ليمان، أن »اللج�������ن�ة لديه�ا الكث�ري من 
املالحظ�ات عى وجود تلك األس��ر داخ��ل ال�ع�راق«، 
مش�رياً إل��ى أن »اللجنة وخ�الل تواصلها م�ع الوزارة 
والجه�ات األمني�ة املختص�ة، ت�رى أن بقاءه�م تحت 
السيطرة هو الحل األسلم يف الوقت الحايل، أفضل من أن 
يكون�وا أحراراً يف بلد آخر ويمكن لبعض األفراد الهروب 
والتسلل إىل العراق الرتكاب أفعال إرهابية معينة تجاه 

أبناء الشعب«.  
وتابع عضو لجنة الهجرة واملهجرين، أن »اللجنة بصدد 
إعداد معالجات وحوارات وتشاور مع الجهات التنفيذية 
لتشكيل لجان قانونية مختصة ملحاسبة تلك العوائل أو 

ذويها املتورطني مع عصابات داعش اإلرهابية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

انخفضت مناس�يب مي�اه نهر هيزل 
أحد روافد نه�ر دجلة يف دهوك بإقليم 
كردس�تان، ألكث�ر م�ن ثالث�ة أمت�ار 
ونص�ف امل�رت بع�د إنش�اء الحكومة 

الرتكية سداً يف جنوب مدينة سلوبي.
وقال مدي�ر دائرة ري دهوك هيزا عبد 
الواحد إن تركيا ترفض نصب االجهزة 
ع�ى النه�ر، وحت�ى اآلن ل�م نتمك�ن 
م�ن وضع اجهزة قي�اس كمية املياه 
الجارية وارتفاع وانخفاض منسوبها 
يف النه�ر، مش�رياً إىل أن تركي�ا تمن�ع 

وصول منتسبينا اىل ضفاف النهر. 
وأضاف عبد الواحد، ان الجانب الرتكي 
قام بإنش�اء س�د ضخ�م بارتفاع 80 
مرتا يف منطقة اسربتيم التابعة ملدينة 

سلوبي الرتكية عام 2012.
ويق�ول مراس�ل وكالة ش�فق نيوز، 
يف دهوك إن بس�اتني ع�رشات القرى 
املحاذي�ة لضف�ة نه�ر هيزل ش�مال 
غربي زاخو قد تحول�ت اىل عراء، كما 

تم نقل املوايش إىل أماكن بعيد .
»محمد عيل« مزارع من قرية »ربتكا« 
الت�ي تق�ع ع�ى ضف�ة نه�ر هيزل، 
يتحدث ملراسل وكالة شفق نيوز، عن 
معان�اة املزارع�ني يف املنطقة، ويقول 
»ال نس�تطيع الوصول اىل ضفة النهر 
م�ن الجان�ب العراق�ي وال نس�تطيع 

ايضا سحب املياه إىل مزارعنا«.

اهلجرة الربملانية تعتزم تشكيل جلان ختص حماكمة »املتورطني« 
بجرائم ارهابية من عوائل »داعش« 

السلطات الرتكية جتفف 
هنرًا يف كردستان

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئي�س تي�ار الحكم�ة عم�ار الحكيم، 
لرئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
األحد، أن إصالح النظام الس�يايس يف العراق 
يج�ب أن يعتمد مبدأ »التش�اور« بني جميع 
الق�وى السياس�ية، ليحظى »بدعم ش�عبي 

ومجتمعي«.
املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان  يف  الحكي�م  وق�ال 

العراقي نس�خة منه »استقبلنا صباح اليوم 
رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
الس�يايس  املش�هد  تط�ورات  يف  وتداولن�ا 
واالجتماع�ي والخدمي، وبّين�ا أهمية إبعاد 
مصال�ح املواطن�ني ومؤسس�ات الدولة عن 
اختالفات القوى السياسية، وجددنا اإلشارة 
إىل رضورة اس�تثمار الوف�رة املالي�ة املرتتبة 
عى ارتفاع أس�عار النفط يف تحسني الواقع 
اإلقتص�ادي واالجتماع�ي وتنوي�ع مصادر 

الدخل«.وأض�اف الحكيم، »وقلن�ا إن الوفرة 
املالي�ة حدث ع�ريض البد من اس�تثماره يف 
إحي�اء املش�اريع الت�ي تنه�ي حال�ة الدولة 
الريعي�ة، وش�ددنا ع�ى االهتم�ام بقط�اع 
الكهرب�اء والعمل عى إدامته�ا كي ال تتكرر 
حاالت االنطفاء التام يف بعض املحافظات«.

وتاب�ع »كم�ا أكدنا أهمي�ة إص�الح النظام 
ورضورة  الفس�اد،  ومكافح�ة  الس�يايس 
والدس�تور  القانوني�ة  الط�رق  اس�تخدام 

واعتماد مبدأ التش�اور بني الجميع ليحظى 
اإلص�الح بدعم ش�عبي ومجتمع�ي من كل 

األطياف.
واختتم الحكي�م بيانه بالقول، »دعونا أيضا 
الحكوم�ة واألجه�زة األمني�ة إىل اس�تمرار 
ل�رضب  واألمني�ة  العس�كرية  العملي�ات 
اإلره�اب يف معاقله، وش�ددنا ع�ى رضورة 
إدامة العالقات م�ع دول الجوار والعالم من 
ثابت املصلحة الوطنية والسيادة العراقية«.

الكاظمي واحلكيم يؤكدان عىل إصالح النظام السيايس واالعتامد عىل مبدأ »التشاور«

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا عض�و مجلس النواب عن الحراك الجديد أوميد محمد إىل عقد اتفاقية 
وصفها ب��� »الكونكريتية« ب�ني حكومة بغداد واإلقليم لحل اإلش�كاالت 

القائمة بني الطرفني.
ووصف محمد يف تريح صحفي ملف النفط بني إقليم كردستان وحكومة 

بغداد بأنه ملف خطري وحساس.
وق�ال إن الحكوم�ات التي جاءت بعد 2003 س�واء يف بغ�داد أو اإلقليم لم 
تس�تطع أن تضع حال للخالفات النفطية ب�ني الطرفني، مؤكدا أن ذلك اثر 

سلبا عى العالقة بينهما خالل السنوات املاضية.
وأش�ار إىل أن الجمي�ع يحرتم ق�رارات املحكم�ة االتحادي�ة الخاصة بهذا 

املوضوع.
وأض�اف محمد قائ�ال إن الح�ل الوحيد لح�ل الخالفات ب�ني الطرفني هو 
الرجوع إىل الدس�تور وكشف جميع العقود املربمة التي تخص ملف النفط 

يف اإلقليم لكي يتم التعامل معها وفقا للقانون والدستور.

        بغداد / المستقبل العراقي

تمكن جه�از املخابرات من القبض عى ش�بكة مختصة بالتزوير وتجارة 
املخدرات يف بابل. وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات املسلحة 
اللواء يحيى رسول يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن »الجهاز 
وبالتنس�يق مع مكافحة الجريم�ة املنظم�ة يف وزارة الداخلية نفذ عملية 
نوعية يف محافظة بابل«.وأضاف، أنه »تم القاء القبض عى شبكة مختصة 
بالتزوير وتجارة املخدرات، وضبط بحوزتهم خمسون مليون دينار عراقي 

مزور و40 كيلوغراما من املواد املخدرة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكمة جناي�ات الكرخ، 
أمي األح�د، حكما بالس�جن املؤبد 
بح�ق أربع�ة مجرمني اش�رتكوا يف 
جريم�ة اس�تهداف مط�ار بغ�داد 

بالصواريخ.
وقال مجلس القضاء األعى يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 

من�ه إن محكم�ة جناي�ات الكرخ، 
أصدرت حكما بالسجن املؤبد بحق 
أربعة مجرمني اش�رتكوا يف جريمة 
اس�تهداف مطار بغداد بالصواريخ 

بتأريخ 2022-1-28.
وأض�اف البي�ان، أن »الحك�م بحق 
املجرمني يأتي استنادا ألحكام املادة 
الرابع�ة/ 1 م�ن قان�ون مكافحة 

اإلرهاب رقم 13 لسنة 2005«.

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ت املفوضي�ة العليا املس�تقلة لالنتخاب�ات، أمس األح�د، تحديد موعد 
الجراء انتخابات مبكرة.

وقالت املتحدث باس�م املفوضية العليا جمان�ة الغالي يف تريح صحفي 
إن »املفوضية مؤسس�ة مهنية محايدة تنفذ القرارات الصادرة بخصوص 
االنتخابات واالستفتاءات وغريها من االمور املتعلقة بالعمل االنتخابي«.  

وأضافت، أن »مجلس املفوضني هو السلطة العليا يف مفوضية االنتخابات 
وه�و املعن�ي بتحدي�د موعد او امل�دة الزمني�ة املطلوبة إلج�راء أي عملية 
انتخابية بالتش�اور مع الحكومة اس�تنادا اىل قان�ون االنتخابات النافذ«، 
مش�رية إىل أن�ه »ل�م يصدر عن مجل�س املفوض�ني اي قرار او بي�ان بهذا 

الخصوص«.  
وذك�رت الغ�الي أن »ما يخ�ص امليزاني�ة االنتخابية فهي ع�ادة تفرد لها 
ميزانية خاصة قد تكون مع املوازنة االتحادية او مخصصة بشكل منفرد 
وه�ذا يحتاج اىل ترشيع، وأن امكانية إج�راء االنتخابات من عدمها أو هل 

هي جاهزة ام ال يعود اىل مجلس املفوضني«.  

نائب يدعو إىل اتفاقية »كونكريتية« بني 
اإلقليم وبغداد بشأن امللف النفطي

املخابرات تعتقل شبكة خمتصة بالتزوير 
وتضبط 40 كغم من املخدرات يف بابل

حكم بالسجن املؤبد لـ)4( متهمني باستهداف 
مطار بغداد بالصواريخ

املفوضية: جملس املفوضني لـم حيدد موعدًا 
إلجراء انتخابات مبكرة

        البصرة / المستقبل العراقي

أكد قائ�د عملي�ات الب�رة اللواء 
عيل املاجدي، أمس االحد، اس�تعداد 
الش�المجة  منف�ذ  وجهوزي�ة 
الح�دودي لتأمني الحماية للزائرين 
القادمني من إي�ران يف يوم العارش 

من محرم الحرام.
وقال املاجدي إنه تم تعزيز الحماية 
قطع�ات األمني�ة وتوف�ري الحماية 

للزائرين الوافدين من إيران.

ون�وه إىل فت�ح الكراج�ات وتوفري 
الزائري�ن ورفدها  لنق�ل  س�يارات 
بعجالت عسكرية أخرى وبالتعاون 
م�ع الحكوم�ة املحلي�ة والجه�ات 
الزخ�م  أن  إىل  أش�ار  املعنية.كم�ا 
العايل من الزائرين سيكون يف منفذ 
منف�ذ  أن  إىل  منوه�ا  الش�المجة، 
س�فوان مهيأ م�ن ناحي�ة الطرق 
واملوق�ع واالس�تعداد الكام�ل م�ن 
قب�ل مق�ر القيادة الب�رة لتأمني 

مايطلبه الزائرون.

عمليات البرصة تطلق إجراءات أمنية بمنفذي 
الشالجمة وسفوان لتأمني الزائرين
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصناعة، أمس األح�د، اتخاذ إجراءات عدَّة 
لدع�م القطاع الخاص، فيما أش�ارت إىل قرب افتتاح عدد 

من املدن الصناعية.
وق�ال مدير عام الدائ�رة الفنية يف ال�وزارة نارص إدريس 
يف ترصيح�ات صحفي�ة إن »الوزارة، تعمل عىل تش�جيع 
ودعم القطاع الخاص، وتحرص عىل إيجاد سبل التعاون 
والرشاكة مع ه�ذه الرشيحة املهمة خاصة يف ظل غياب 

التخصيصات املالية من الدولة«.
وأض�اف، أن »القط�اع الخاص ُيعدُّ أح�د اركان االقتصاد 
الوطني العام، حيث ساهمت الوزارة من خالل تشكيالتها 
بدعم القطاع، عرب وجود تمثيل له يف هيأة الرأي بالوزارة 

متمثل�ة يف عضوية رئيس اتحاد الصناعات العراقي فيها 
والذي يعد أحد أهم روافد الصناعة الوطنية«.

وتاب�ع أن »املديري�ة العام�ة للتنمي�ة الصناعي�ة، تعمل 
ع�ىل تقديم خدمات تخصصية م�ن اجل منح الصناعيني 
الراغب�ني اجازات تأس�يس مش�اريع صناعي�ة مختلفة 
ومتابعة توف�ر الخدمات التي تحتاجها هذه املش�اريع 
من حي�ث تخصيص قط�ع األرايض وإص�دار اإلعفاءات 
الرضيبية وتسهيل اس�تراد املواد األولية واملعدات ومنح 
تقدي�ر الحاجة للم�واد األولي�ة واملحروقات للمش�اريع 
الصغرة واملتوسطة وكذلك دعم أصحاب معامل السمنت 
واالس�فلت والطابوق االهلية يف تجهيز الوقود وبأس�عار 
مدعوم�ة«. وأوض�ح، ان »ال�وزارة، س�اهمت يف إمكانية 
دخول منتجات القطاع الخاص التي تحوي قيمة مضافة 

يف دليل املنتجات الس�نوي الصادر م�ن وزارة التخطيط، 
باإلضاف�ة اىل دور ال�وزارة يف حماي�ة العديد من منتجات 
القطاع الخاص واستحصال املوافقات األصولية عىل منع 

استراد مثيالتها من هذه املنتجات«.
ولف�ت، اىل ان »ال�وزارة له�ا دور يف تفعي�ل قان�ون املدن 
الصناعية واملناطق االقتصادية واالستعداد قريباً الفتتاح 
ع�دد من هذه املدن التي تؤدي إىل تش�غيل آالف املواطنني 
م�ن الصناعيني، فضالً ع�ن تويل ال�وزارة عرض الفرص 
االس�تثمارية الجديدة للقطاع العام عىل رشكات القطاع 
الخ�اص )املحلي�ة واألجنبي�ة( والرتويج له�ذه الفرص 
وحث القطاع الخاص عىل الدخول برشاكات اسرتاتيجية 
طويل�ة األم�د من خ�الل إبرام عق�ود مش�اركة باإلنتاج 
وتأهيل معامل الرشكات الحكومي�ة، باإلضافة اىل الدور 

الرئيس للقطاع الخ�اص يف عقود التجهيز والخدمة التي 
تربمها رشكات الوزارة«.  

كم�ا ن�وه اىل أن »وزارة الصناع�ة، تق�وم بدع�م وزارة 
الزراع�ة والفالحني من خ�الل توفر امل�واد األولية لكثر 
م�ن املنتوج�ات الغذائي�ة باإلضاف�ة إىل تش�غيل مصانع 
املس�تلزمات الزراعية مثل الج�رارات الزراعية واألغطية 
والبالس�تيكية واألس�مدة واملبي�دات ومنظوم�ات ال�ري 
بالرش وغرها من املستلزمات التي تدعم القطاع الزراعي 
وم�ن ثم توفر دعماً للقطاع الصناعي الخاص، فضالً عن 
قي�ام دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بانجاز معامالت 
القط�اع الخاص يف الحصول عىل حماية املنتج«، مش�راً 
اىل أن »قس�م العالمات التجارة يف الوزارة تقوم بتس�هيل 

مهمة منح العالمات التجارية للقطاع الخاص«.

الصناعة تعلن عن إجراءات لدعم القطاع اخلاص
أكدت قرب افتتاح مدن صناعية

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعل�ن وكي�ل وزارة النف�ط لش�ؤون التوزيع 
حام�د يونس، أم�س األحد، ع�ن إكمال كافة 
االس�تعدادات لزي�ارة العارش م�ن محرم من 
خ�الل الخط�ة الوقودي�ة التي تعده�ا وزارة 

النفط سنويا.
وق�ال يونس يف بيان للوزارة تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه إن »الخط�ة بتوجي�ه 
من وزير النفط إحس�ان عب�د الجبار لتامني 
املش�تقات النفطية والغاز الس�ائل للمواكب 
الخاص�ة  واملركب�ات  الحس�ينية  والهيئ�ات 
بنق�ل الزائرين إحياء للمناس�بة باإلضافة إىل 
املشاركة يف الجهد الحكومي لنقل الزائرين«.

وأض�اف، أن »ال�وزارة أعدت خط�ة متكاملة 
لتقديم الخدمات وتسخر آلياتها ومنتسبيها 

للمشاركة واملساهمة يف نجاح مراسم الزيارة 
املليونية«.

إىل ذلك أعلن مدير عام رشكة توزيع املنتجات 
النفطية حس�ني طال�ب »توف�ر خزين كايف 
النفطي�ة  املنتج�ات  م�ن  الزي�ارة  ملراس�م 
الجدي�د  كرب�الء  مس�تودع  يف  للمحافظ�ة 
ومس�تودع النج�ف بواق�ع )15( ملي�ون لرت 
بنزي�ن و )5( ملي�ون لرت م�ن النفط األبيض 
و)15( مليون لرت من زي�ت الغاز ، باإلضافة 

إىل استمرار الحصة اليومية للمحافظة.
وأش�ار إىل تجهي�ز الغاز الس�ائل م�ن خالل 
)135( وكيال جواال معتمدا لدى فرع الرشكة 

يف كربالء.
من جانب�ه، قال مدي�ر عام الرشك�ة العامة 
لتعبئة وخدمات الغاز أنمار عيل حس�ني، إنه 
»تم =زيادة الحصة املقررة من الغاز الس�ائل 

ملحافظ�ة كربالء من )500 طن إىل 600 طن( 
يومي�ا طيلة فرتة الزي�ارة لتامني االحتياج يف 
معامل التعبئة من املادة لتجهيز اس�طوانات 

الغاز السائل«.
وع�ىل الس�ياق ذات�ه، ق�ال وكيل مدي�ر عام 
رشك�ة خط�وط األنابي�ب النفطي�ة املكل�ف 
بإدارة الرشك�ة ماجد عبد الرضا إن »الرشكة 
اس�تنفرت كافة إمكاناته�ا البرشية والفنية 
للمش�اركة ضم�ن خط�ة ال�وزارة الوقودية 
للمناس�بة حي�ث تم�ت تهيئة املس�تودعات 
لضخ املشتقات النفطية وتجهيزها إىل منافذ 

التوزيع«.
ويذك�ر أن وزارة النف�ط تع�د خطة س�نوية 
لتأمني الوقود الالزم إلحياء املناسبات الدينية 
املليوني�ة وتس�خر كاف�ة اإلمكان�ات إلنجاح 

خطتها وإنجاح مراسم الزيارات.

    بغداد/ المستقبل العراقي

 اعلن�ت محافظ�ة نين�وى، االح�د، ع�ن 
اس�تئناف العم�ل بمرشوع انش�اء طرق 

قضاء مخمور والنواحي التابعة له
وذك�ر اع�الم املحافظ�ة يف بي�ان »ضمن 
مش�اريع تنمي�ة األقالي�م لس�نة ٢01٢ 
املتوقف�ة وبمتابعة محاف�ظ نينوى نجم 
الجبوري وبارشاف مدير الطرق والجسور 
رض�وان الش�هواني تم اس�تئناف العمل 
بمرشوع انش�اء ط�رق يف قضاء مخمور 
والنواحي التابعة له وتوقيع ملحق العقد 
وال�ذي يتكون م�ن 3 ط�رق طريق قرية 
ميلهورت بط�ول 3٩50م ، وطريق قرية 
كلدشينة بطول 3٢50م ، وطريق القراج 
لزاكة وربطه بالحدود اإلدارية لكركوك«.

واضاف، انه« تم االنتهاء من انجاز طريق 
ميلهورت وطريق كلدشينة مع استمرار 
العمل بطريق القراج لزاكة بطول 1٢ كم 

حيث ».  

النفط تعلن ختصيص 35 مليون لرت وقود لكربالء 
استعدادًا لعاشوراء

استئناف العمل بمرشوع انشاء طرق قضاء خممور 
والنواحي التابعة هلا

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث مستشار األمن القومي ووزير املوارد 
املائي�ة، أمس األحد، تأمني حصص العراق 

املائية من دولتي املنبع تركيا وإيران.  
تلق�ت  األعرج�ي  ملكت�ب  بي�ان  وذك�ر 
»املس�تقبل العراق�ي« نس�خة من�ه، أن�ه 
»اس�تقبل مستش�ار األمن القومي قاسم 
األعرجي، بمكتبه اليوم األحد، وزير املوارد 
املائية مهدي رشيد الحمداني، وبحثا ملف 
حصة العراق املائية من دولتي املنبع تركيا 
وإي�ران، وتأثر ذلك ع�ىل توزيع الحصص 
املائية بش�كل ع�ادل بني املحافظ�ات، إىل 
جانب بحث س�بل حل مش�كالت التوزيع، 
للحيلولة دون تأثره�ا عىل األمن القومي 
العراقي، الس�يما األمن الغذائ�ي، وتعزيز 
االس�تقرار األمن�ي يف املحافظ�ات، ومنع 

حصول النزاعات العشائرية«.  
املتاح�ة  الف�رص  بح�ث  أيض�ا  وج�رى 

للتفاوض مع الجانب�ني الرتكي واإليراني، 
من أجل زيادة حصص العراق املائية وفق 
القانون الدويل، إىل جانب مناقشة مرشوع 
الخرائط الطبوغرافية التي تس�عى وزارة  
املوارد املائية إلنجازه، والتقديرات األمنية 
لهذا امل�رشوع، بما يحف�ظ األمن القومي 

العراقي، وفق البيان.  
وأش�ار األعرجي وفق البيان، إىل أن »ملف 
املي�اه خطر وحس�اس، كونه عىل تماس 
مب�ارش مع حي�اة املواط�ن، وعلين�ا رفع 
مس�توى التوعية ومنع اإلرساف وترش�يد 
االس�تهالك واالهتمام بهذا امللف بمستوى 

هذا الخطر«.  
من جانبه أكد وزير املوارد املائية بحس�ب 
البي�ان، ع�ىل »أهمي�ة توعي�ة املواطن�ني 
وترش�يد  املي�اه  تقن�ني  ع�ىل  وحثه�م 
االس�تهالك، للحفاظ عىل إدامة الحصص 
املائية، وضمان توزيعها بش�كل عادل بني 

املحافظات«.

األعرجي ووزير املوارد يبحثان تأمني حصص العراق 
املائية من تركيا وإيران

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرش�يد، أمس األحد، مدة سداد قروض املشاريع 
الصغرة للعاطلني عن العمل.  

وأوض�ح املكتب اإلعالم�ي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل 

العراقي« نس�خة منه، أن »مبلغ القرض لغاية 10 ماليني بمدة 
3 سنوات اما القرض الذي يزيد عن 10 ولغاية ٢0 مليوناً، بفرتة 
سداد 4 سنوات«.  ودعا املرصف، كافة الراغبني بالحصول عىل 
الق�رض البالغ ٢0 مليوناً كحد أعىل، »مراجعة فروعه يف بغداد 

واملحافظات«.

الرشيد حيدد مدة سداد قروض املشاريع الصغرية 
للعاطلني عن العمل

    بغداد / المستقبل العراقي

أج�رى رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي، أمس األحد، 
زي�ارة تفقدي�ة ملبن�ى أمان�ة بغ�داد؛ للوق�وف عىل س�ر تقديم 
الخدم�ات للمواطن�ني، وأداء الدوائ�ر الخدمية فيه�ا، فضالً عن 
املتابعة املبارشة لعمل األمان�ة. واجتمع الكاظمي وفقاً ملا ذكره 
مكتبه اإلعالمي يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« »خالل جولته 
التفقدية بأم�ني بغداد والكوادر اإلدارية والفني�ة املتقدمة فيها، 
اطل�ع رئيس ال�وزراء عىل جداول عمل مش�اريع األمانة، وس�ر 
التنفيذ، ونس�ب اإلنجاز يف املهام املوكلة لدوائرها«.  وجدد رئيس 
مجلس ال�وزراء »تأكيداته الس�ابقة برضورة تنظيم املش�اريع، 
والعم�ل عىل رف�ع املظاه�ر التي ال تلي�ق بعاصم�ة عريقة مثل 
بغ�داد«.  والتقى الكاظم�ي، »بعدد من املواطن�ني يف مبنى أمانة 
بغ�داد، ووجه كوادر األمانة بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنني 
بأفض�ل أداء، وأن تك�ون التحديات والظروف الت�ي تواجه العمل 
امليدان�ي حافزاً ودافعاً لخدمة أهايل بغداد الكرام، وتطوير الواقع 

الخدمي والحضاري لهذه املدينة العريقة«.

رئيس الوزراء يزور أمانة بغداد ويوجه 
برفع املظاهر التي ال تليق بالعاصمة

    نينوى / مروان ناظم

أعلنت مديري�ة بلدية املوصل، أمس األحد، إط�الق حملة تنظيف 
أولية ملطار، تمهيداً لوضع حجر األساس إلعادة إعماره.  وذكرت 
املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، أنها »أجرت 
حملة تنظيف أولية تمهيداً لوضع حجر األساس ملطار املوصل«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة الصحة، أمس األحد، أم�راً وزارياً بتوزيع خريجي 
كليات الصيدلة للجامعات الغر عراقية للعمل كصيادلة متدربني 
ملدة س�نة واحدة.   وبحس�ب وثيق�ة تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منها، فانه »اس�تنادا إىل قرار مجلس ال�وزراء ومصادقة 
وزي�ر الصحة هاني م�وىس العقابي ص�در امرا وزاري�ا بتوزيع 
خريجي كليات الصيدلة للجامع�ات الغر العراقية خارج العراق 
مم�ن وردت صحة صدورهم للعمل كصيادلة متدربني ملدة س�نة 
واحدة، عىل ان ال يتم مبارشتهم اال بعد مصادقة مجلس الخدمة 

العامة االتحادي واصدار االمر الوزاري بالتعيني«.

مطار املوصل.. محلة تنظيف واسعة 
متهيدًا إلعادة التأهيل

الصحة تصدر أمرًا بتوزيع خرجيي كليات 
الصيدلة للجامعات غري العراقية

    البصرة / المستقبل العراقي

اس�تهدفت مجموعة إرهابية كابالت املرشوع الوطن�ي لإلنرتنت يف محافظة البرصة، يف 
محاولة منها ملنع وصول الخدمة الجديدة التي يقدمها املرشوع إىل املواطنني حس�ب ما 

ذكره بيان للمرشوع.
واض�اف ان »كابين�ة FBS64 يف الب�رصة التي نصب�ت حديثاً، تعرض�ت إىل كرس وقطع 

الكابالت التي يف داخلها قبل أيام من بدء وصول الخدمة إىل املشرتكني«.
ويؤكد املرشوع من خالل بيانه »أن هذا األعمال اإلرهابية، تس�تهدف بالدرجة األس�اس 
املواطنني وتقف عائقاً أمام وصول خدمة إنرتنت متطورة ملنازلهم، تستخدم فيها أحدث 

تقنيات تمرير السعات«.
وان »وه�ذه ليس�ت امل�رة األوىل التي تتعرض فيه�ا كابينات امل�رشوع الوطني لإلنرتنت 
لهجمات إرهابية، ففي األسابيع األخرة حدث ذلك يف محافظتي نينوى وذي قار وقبلها 
يف بغداد، وهو ما يؤكد وجود أعمال ممنهجة لإلرضار باملواطنني وتعرف املادة األوىل من 
قانون مكافحة اإلرهاب العراقي لسنة ٢005 اإلرهاب عىل أنه »كل فعل إجرامي يقوم به 
فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة أفراد أو جماعات أو مؤسسات رسمية 
أو غر رسمية أوقع األرضار باملمتلكات العامة أو الخاصة بغية اإلخالل بالوضع األمني 
أو االس�تقرار والوح�دة الوطني�ة أو إدخال الرعب أو الخوف والفزع ب�ني الناس أو إثارة 

الفوىض تحقيقا لغايات إرهابية«.

    ذي قار / المستقبل العراقي

أعلنت إدارة صن�دوق إعمار محافظة ذي 
ق�ار عن انج�از مرشوعني ملجمع�ات ماء 
اإلس�الة بطاق�ة ٢00 م3 / بالس�اعة يف 
قضائ�ي الفه�ود والجباي�ش ضمن خطة 

مشاريع الصندوق لعام ٢0٢1.
حس�ني  رزاق  الصن�دوق  رئي�س  وق�ال 
الركاب�ي إن مجمع ماء قض�اء الفهود تم 

إدخال�ه الخدمة وهو يعم�ل حاليا بتغذية 
ش�بكات املياه فيما وصلت نسب اإلنجاز 
يف م�رشوع مجمع ماء قضاء الجبايش إىل 

.%85
يف  الصن�دوق  إدارة  اس�تمرار  إىل  مش�را 
متابعة عمل الرشكات املنفذة للمش�اريع 
الخدمية حس�ب توجيهات األمانة العامة 
ملجل�س ال�وزراء من اج�ل تقدي�م أفضل 

الخدمات للمواطنني.

استهداف كابالت املرشوع الوطني لإلنرتنت يف البرصة

ذي قار: إنجاز مرشوعني ملجمعات ماء اإلسالة 
يف قضائي الفهود واجلبايش

التجارة تبارش بخطة لدعم املخابز واألفران 
احلكومية املندثرة منذ 1989

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التج�ارة املب�ارشة بالخط�وات األوىل لخط�ة دع�م 
املخاب�ز واألف�ران الحكومي�ة املندث�رة من�ذ ع�ام 1٩8٩ وإعادة 
تأهيلها من جديد، مبينة أن الصمون الكهربائي والرغيف العربي 
س�يتم تسويقه إىل األسواق، مش�رة إىل إىل توزيع أكشاك كمنافذ 
تس�ويقية غر ربحية إلنجاح تلك الخطة، يف وقت شكت فيه من 
عدم تعاون أمان�ة العاصمة بغداد معها.وذكر مدير عام الرشكة 
العام�ة لتصنيع الحبوب، أثر داود س�لمان إن تلك الخطة جاءت 
وفق دراس�ة جدوى والدعم )بالوقود والطحني( من خالل املبالغ 
املخصص�ة لوزارة التجارة بعدما ترك هذا املرشوع لفرتة طويلة، 
خصوص�اً يف ظل وجود هدر بالحص�ة التموينية يف مادة الطحني 
بس�بب عدم اس�تفادة الكثر من املناطق لهذه امل�ادة، وإنما يتم 
بيعها.وتاب�ع أن الرشك�ة قام�ت بتأهيل أوىل األف�ران الحكومية 
التي كانت مندثرة، وأعيدت الحياة ملجمع أفران الكاظمية بطاقة 
إنتاجي�ة ال ب�أس بها، وهذه املبادرة مس�تمرة م�ن خالل كوادر 

الرشكة للوصول إىل مس�توى الطموح يف تغطي�ة جميع مناطق 
بغ�داد وكاف�ة املحافظات.واس�تدرك أن توزيع األكش�اك ضمن 
املبادرة واجه إنذارات من أمانة العاصمة بغداد - بلدية الكاظمية 
والتي طالبت بإزالة تلك األكشاك رغم كونها نظامية نوعاً ما، لذا 

يتطلب أخذ موافقات استباقية الستمرار وتوسعة املبادرة.

حمافظ البرصة عن فصل كهرباء املحافظة عن باقي املحافظات: 
جينبنا املشاكل

    المستقبل العراقي/ محمد الجابري

املحلي�ة،  الب�رصة  حكوم�ة  أوضح�ت 
أم�س األح�د، أن طلبه�ا الس�ابق بع�زل 
املحافظ�ة ع�ن باق�ي املحافظ�ات يوفر 
الحماية الكافية من التيار الكهربائي إىل 
املحافظ�ات املرتبطة مع بعضها يف أبراج 

الطاقة الكهربائية.
وق�ال املحافظ أس�عد العيداني أن نصب 
الش�بكات بطريقة )الرنك( يعترب واحدة 
م�ن الحل�ول الت�ي تعم�ل عليه�ا وزارة 
الكهرب�اء ، لحماية الش�بكة التي ترتبط 
بواس�طة 175 برجا، فيما ت�م تنفيذ 14 

برجا فقط منها.
وأك�د عىل أن تنفيذ هذا الربط يمنع تأثر البرصة 
وباقي املحافظات األخرى باملش�اكل التي تحدث 

يف أي منها.
ون�وه إىل أن حادث انقطاع التيار الكهربائي يوم 
أم�س أثر ع�ىل املحافظات األخ�رى يف النارصية 
والكوت والسماوة وميسان أما حادث ليلة األحد 

يف املحافظات أثر عىل محافظة البرصة.
وأشار العيداني إىل أن الكوادر الفنية تعمل 
ع�ىل إعادة الش�بكات الكهربائية لغرض 
اس�تقرار التيار الكهربائ�ي يف املحافظة 
وباإلمكان الوصول إىل إنتاج خمسة آالف 
مي�كاواط وحت�ى يف محافظت�ي ذي قار 
كم�ا أش�ار إىل رضورة اتخاذ ق�رار لحل 
مش�كلة الكهرب�اء بعيدا ع�ن الحكومة 

املركزية.
هذا وش�هدت البرصة يف وقت متأخر من 
ليلة البارحة تظاه�رات وحرق اإلطارات 
يف منطقة التنومة بس�بب انقطاع التيار 
الكهربائي، كما شهدت املدينة الكرفانية 
يف قض�اء الزب�ر قط�ع الطري�ق احتجاجا عىل 
تردي الكهرباء فيم�ا تظاهر أيضا أهايل منطقة 

الحيانية ضد انقطاع التيار الكهربائي.
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االعالن )جتهيز اجهزة طبية (

م ) 57/2022/19(
 Lithotripters جتهيز دائرة صحة بغداد / الرصافة بجهاز (

Extracorporeal عدد )1(
رقم كتاب الدعوة )20(

ي�ر )وزارة الصحة/ الرشكة العامة لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية 
)كيمادي�ا( بدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
 Lithotripters  لتجهي�ز ) تجهي�ز دائ�رة صح�ة بغ�داد / الرصاف�ة بجه�از

Extracorporeal عدد )1( مع مالحظة ما ياتي :
 1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية 
االتصال )وزارة الصحة / الرشكة العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية 
) كيمادي�ا( / قس�م االعالم الدوائ�ي والعالق�ات العامة  � الطاب�ق الخامس 
مق�ر وزارة الصحة الربي�د االلكرتون�ي  dg@kimadia.iq واملوقع االلكرتوني 
لكيمادي�ا www.kimadia.iq   ) م�ن 8:30 لغاية 2:30 ايام الدوام الرس�مي( 

وكما موضحة بالتعليمات ملقدمي العطاءات 
2 � متطلب�ات التاهيل املطلوبة : ) املتطلب�ات القانونية والفنية واملالية وكما 

مذكور يف وثائق املناقصة( 
3 � بام�كان مقدم�ي العطاء املهتم�ني رشاء وثائق العطاء بع�د تقديم  طلب 
تحري�ري اىل العن�وان املحدد يف ورق�ة بيانات العط�اء وبعد دف�ع قيمة البيع 
للوثائ�ق البالغ�ة )يتم بي�ع املناقص�ات يف الرشك�ة العامة لتس�ويق االدوية 
واملس�تلزمات الطبية )kimadia(/ القس�م املايل / الطابق الس�ادس وبمبلغ 
مليون دينار للمناقصة  التي تبلغ قيمتها مليون دوالرا او اقل ومبلغ مليونان 
دينار للمناقصة التي تبلغ قيمتها اكثر من مليون دوالرا او اقل ومبلغ مليونان 
دين�ار للمناقصة  التي تبل�غ قيمتها اكثر من ملي�ون دوالر  وبعكس ذلك يتم 

اهمال العروض 
� اج�ور الوثائ�ق القياس�ية لالجهزة الطبي�ة والخدمية )500$( خمس�مائة 

دوالر 
� يعاد ثمن رشاء وثائق املناقصات اىل املناقصني يف الحالتني التاليتني

أ � حالة الغاء املناقصة وتغيري اس�لوب التنفي�ذ اىل الدعوة املبارشة او العطاء 
االحتكاري

ب � عن�د الغاء املناقصات للس�نة الس�ابقة واالعالن عنها مجددا وبتسلس�ل 
جديد

� العروض التي تصل من خالل الربيد الريع فان املجهز مطالب بتقديم املبلغ 
املذكور اع�اله ويمكن قبول املبلغ بعد تاريخ الغلق برشط ان تكون قبل البدء 

بدراسة العروض وبخالفه سيتم الغاء العرض
� يحق ملقدم العطاء الذي سبق له  االشرتاك يف املناقصة املعاد اعالنها ان يقدم 
وصل الرشاء الس�ابق لها مع وثائق العطاء للمناقصة املعاد اعالنها ويف حالة 
تعديل اسعار رشاء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بني السعرين يف 

حالة زيادة السعر ويرفق مع عطاءه الوصلني االول والثاني 
4 �   يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي : ) وزارة الصحة  / الرشكة العامة 
لتس�ويق االدوية واملس�تلزمات الطبية )كيماديا( /  الطابق السادس  / لجنة 

استالم وفتح العطاءات / باب املعظم / بغداد / العراق  (
ه� � : 4157667 ، رقم هاتف النقال: 07705419074

هاتف البدالة : 4158401,5,7,8
بدالة ذات اربعة خطوط  عند او قبل )2022/9/6( العطاءات املتاخرة س�وف 
ترفض وسيتم فتح العطاءات حضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني 
بالحضور يف العنوان االتي ) وزارة الصحة / الرشكة العامة لتس�ويق االدوية 
واملس�تلزمات الطبي�ة )كيمادي�ا( / الطابق الس�ادس /لجنة اس�تالم وفتح 
العط�اءات / باب املعظم / بغ�داد / العراق ه� 4157667  رقم هاتف النقال: 

07705419074
هاتف البدالة : 4158401,5,7,8

بدالة ذات اربعة خطوط يف الزمان والتاريخ )2022/9/7( 
مالحظ�ة / بام�كان جهة التعاق�د اضافة بيان�ات اخرى تتالئم م�ع طبيعة 
املناقص�ة برشط ان ال تتعارض مع الترشيع�ات القانونية  املنظمة الجراءات 

التعاقدات الحكومية يف العراق(

حمافظة بغداد
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

قسم االرايض  التعاقد
انذار

اىل املتفرغ الزراعي  ) كاظم جودة عكموش( 
بالنظ�ر لع�دم اس�تغاللك املس�احة املؤج�رة ل�ك 
بموج�ب عق�دك املرق�م ) 28( يف 1999/1/24 
امل�ربم عىل القطعة املرقم�ة )2/3271( مقاطعة 
4 /حميض�ه  والبالغ مس�احتها )20( دونم وفق 
اح�كام القرار 350 لس�نة 1985 وملجهولية محل 
االقام�ة والرتحال�ك ع�ن املنطق�ة وع�دم تبليغك 

باالنذار املوجه لك 
لذا ننذرك بوجوب استغاللك عقدك خالل مدة )90( 
ي�وم من تاريخ النرش وبعكس�ه تتخ�ذ االجراءات 
القانونية لفسخ عقدك واسرتداد االرض منك وفق 

االصول
مدير الزراعة يف حمافظة بغداد / الرصافة

اعالن
تعلن ادارة وقف )عبد الحسن حمادي الشمرتي( )تحت ادارة متويل(  يف النجف 
االرشف ع�ن اجراء املزاي�دة العلنية للمحالت  املدرج�ه اوصافها يف ادناه فعىل 
الراغب�ني يف االش�رتاك باملزايدة مراجعة املديرية وخ�الل عرشة ايام  من تاريخ 
الن�رش يف اح�دى الصحف املحلية وس�تجري املزايدة يف تمام الس�اعة العارشة 
صباح�ا يف مق�ر املديري�ة من اليوم االخري م�ن املدة املذك�ورة واذا صادف يوم 
املزايدة عطلة رسمية فاليوم الذي يليه يكون موعدا للمزايدة وكذلك  اذا صادف  
تعطيل رس�مي او حظر من قبل خلية االزمة يف النجف بس�بب ظروف جائحة 
كورونا  فيكون يوم املزايدة بعد رفع الحظر مبارشة  وعىل املزايد دفع التأمينات 
القانوني�ة البالغة 20% من بدل التقدير اىل متويل الوقف وجلب  املستمس�كات 
الثبوتي�ة كافة االصلية واملص�ورة  وال يجوز ملوظفي االوق�اف واقاربهم حتى 
الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترسو عليه االحالة اجور النرش 
والداللية واملصاريف االخرى علما ان تس�ديد بدل االيجار صفقة واحدة وخالل 

ثالثون يوما من تاريخ االحالة وبعكسه يعترب ناكال

)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاسة جامعة الكوفة /شعبة العقود الحكومية عن اجراء 
املزاي�دة العلنية  لتاجري االموال املبين�ه يف ادناه فعىل الراغبني يف 
االش�رتاك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان الجامعة  / الشؤون 
القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة � نجف لالطالع 
ع�ىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا  وخالل مدة خمس�ة 
عرش يوما ابتداء من اليوم التايل لنرش  االعالن اذ ستجري املزايدة 
يف الس�اعة العارشة صباحا من اليوم االخري  للمدة اعاله بديوان 
الجامعة مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 25% من 
القيمة املقدرة  وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة 
/ صن�دوق التعليم العايل  وكت�اب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة  
املختصة تتضمن عدم املمانعة يف الدخول باملزايدات لنفس سنة 
املزايدة وكتاب يتضمن الرقم الرضيبي للمزايد اضافة اىل بطاقة 
الس�كن وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة  عىل 
ان يتم جلب كتاب ع�دم املحكومية للمتقدم للمزايدة  وان يقوم 
املس�تاجر بايداع تامينات مقدارها 10% م�ن قيمة عقد االيجار 
الس�نوي يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد  يف حالة عدم ترتب 
مبالغ بذمته نتيجة مخالف�ة رشوط العقد او ارضاره باملاجور  
وال يجوز اش�رتاك املوظفني الذي�ن ذكرتهم احكام املادة )4( من 
قانون بيع وايجار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وسيتحمل 
من ترس�و علي�ه املزايدة   اجور الخدم�ة  وكافة املصاريف وفق 

القانون املشار 
اوال/  كافرتيا كلية الفقه 

القيم�ة  التقديرية  لبدل االيجار الس�نوي  : / 6000000 س�تة 
ماليني دينار

ثانيا / مكتب القرطاسية والهدايا كلية الفقه 
القيم�ة  التقديرية  لبدل االيجار الس�نوي  : / 1600000 مليون 

وستمائة الف دينار
ثالثا / مكتب االستنساخ كلية االثار 

القيم�ة  التقديرية  لبدل االيجار الس�نوي  : / 1600000 مليون 
وستمائة الف دينار

مجل�س القض�اء االع�ىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

محكمة بداءة بلد 
العدد : 974 / ب / 2021 

التاري�خ : 7 / 8 / 2022 
اعالن 

بن�اءا ع�ىل الدع�وى املرقم�ة 794 / ب / 2021 
املقام�ة من قب�ل املدعي بش�ار عب�د الله رايض 
ولصدور قرار الحكم بازالة ش�يوع العقار املرقم 
12 / 310 مقاطع�ة 45 بني س�عد بتاريخ 28 / 
12 / 2021 والكتس�ابه الدرج�ة القطعي�ة فقد 
ق�ررت هذه املحكمة بيع العق�ار اعاله باملزايدة 
العلني�ة واملدرجة اوصافه ادن�اه فعىل الراغبني 
بالرشاء الحضور امام ه�ذه املحكمة بعد مرور 
ثالثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لنرش االعالن 
مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
10 % من القيمة املقدرة وس�يتم تسجيل العقار 

باس�م املزايد االخري .
القايض 

مطلك عبد الله خلف 
االوص�اف :

1-موقع العقار – بلد – ش�ارع السيد محمد ) ع 
( مقابل اعدادية صناعة بلد حي البعنون .
2-جنس العقار – دار سكن ) ملك رصف( 

3-املشتمالت – عبارة عن دار سكن قديم ومهدم 
مشيد بالطابوق والشيلمان ودرجة البناء رديئة 
ج�دا ويحت�وي ع�ىل غرف�ة ومطب�خ وصحيات 

وم�وزع .
4-املالك�ون – صديق�ه ف�ارس حس�ن ومحمد 
وفرقد وعالء وبشار ومنار ابناء عبد الله رايض .

5-املساحة : 210 م2 .
6-القيم�ة التقديري�ة : ثالث�ون ملي�ون دين�ار 

عراق�ي .
�������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 7743

التاريخ 2022/8/3
اعالن

بناء عىل طلب املواطن  )محمود شاكر محمد 
ع�ي(  الذي يروم   تبديل لقبه وجعله )العالك 
( ب�دال م�ن  )النعمان�ي( الوارد يف قي�دة لعام 
1957  فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجع�ة ه�ذه 
املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام امل�ادة )22( من قان�ون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري 

املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 855/ ب2/ 2022

التاريخ 1 /8/ 2022 
اعالن

إىل املدعى عليها  ختام جاسم عبد عي
أق�ام املدع�ي الس�يد مدي�ر بلدية النج�ف اضافة 
لوظيفت�ه الدعوى البدائي�ة املرقمة أعاله ضدكما 
والتي يطلب فيها الحكم بإبطال كافة قيود العقار 
املرق�م 8011/ 3 ح�ي ص�دام  وإعادة تس�جيله 
باس�م دائرة املدعي أعاله ونظ�را ملجهولية محل 
إقامتكم حس�ب رشح املبل�غ القضائي وأش�عار 
مختار حي الشهيد الصدر 1 عبد الحسني صاحب 
العب�ودي   علي�ه قررت ه�ذه املحكم�ة تبليغكما 
إعالن�ا بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بموع�د 
املرافع�ة املصادف يف يوم 21/ 8/ 2022 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركما أو ارسال 
م�ن ين�وب عنكما قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض 

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

فقدان وصل قبض
فقد مني وص�ل القبض املرقم 2661  الصادر من 
بلدية النجف بمبلغ 2000000 دينار باس�م السيد 
/ حسام نجاح عبيد من يعثر عليه تسليمه لجهة 

االصدار

فقدان 
فق�دت مني الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة الكهرباء / 
الرشك�ة العامة لتأهي�ل املنظومات الكهربائية بأس�م 
)محم�د خل�دون رش�دي( الرج�اء م�ن يعث�ر عليه�ا 

تسليمها اىل جهة االصدار.
�����������������������������������������

اعالن 
قدم املواطن ) طالب حسن عبد النبي (  الدعوى لتبديل 
) اللق�ب ( وجعل�ه ) الربيع�ي ( بدال م�ن ) البجناني ( 
فمن لديه حق االعرتاض عىل ذلك مراجعة هذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم�ا وفق املادة 22 

من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء  رياض جندي الكعبي 

مدير الجنسية العام 
�����������������������������������������

اعالن 
ق�دم املواطن ) مازن عباس غال�ب (  الدعوى لتبديل ) 
اللقب ( وجعله ) املوسوي ( بدال من ) الساعدي ( فمن 
لدي�ه ح�ق االعرتاض عىل ذل�ك مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل مدة اقصاها خمس�ة عرش يوم�ا وفق املادة 22 

من قانون البطاقة املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء  رياض جندي الكعبي 

مدير الجنسية العام 
�����������������������������������������

فقدان
فقد س�ند العق�ار املرقم 5173/3 حي العروبه باس�م 
مه�دي طاهر جرب و عي جمال عبد الله فعىل من يعثر 

عليه تسليمه اىل جهة االصدار.

جمهورية العراق
مجل�س القضاءاألع�ىل

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الحي

العدد:113 /ب/2022
م/إعالن

املرق�م  العق�ار  العلن�ي  بامل�زاد  املحكم�ة  ه�ذه  تبي�ع 
)4/2م12الغريباويه(املذك�ورة اوصاف�ه ادن�اه خ�الل 
ثالث�ون ي�وم اعتبارا م�ن اليوم التايل لن�رش االعالن فعىل 
الراغب�ني بالرشاء مراجع�ة املحكمة لإلش�رتاك باملزايدة 
مس�تصحبني معهم التأمينات القانونية البالغة 10% من 
القيمة املقدرة للعقار و البالغه )خمسمائة مليون دينار 
(و سوف تجري املزايدة يف الساعة الثانية عرش ضهرا من 
الي�وم االخري ملدة املذكورة يف مقر هذه املحكمة و يتحمل 

املشرتي اجور املناداة
القايض

حاك�م ثاب�ت األم�ري
أوصاف العقار/

دار س�كن متكونة من حديقة اماميه و مدخل و هول و 
استقبال و غرفتني نوم و صحيات يف الطابق االريض ثالث 
غ�رف نوم يف الطاب�ق العلوي و كلي�دور و درج و بيتونه 
و مبل�ط بالكايش املوزائيك و مجه�ز باملاء و الكهرباء و 

درجة عمرانه متوس�طه

�����������������������������������������
فقدان 

فق�د مني باج اسياس�يل مع بطاق�ة مرصف االهي 
العراقي باس�م / ئاس�و فخري معروف – فمن يعثر 

عليهن تسليمهن اىل جهة االصدار .

)التوقيع ( 
)الصيدالين عيل حسن البلداوي( 

)املدير العام / رئيس جملس االدارة(

العدد 7178
التاريخ 2022/8/1

بدل 
االيجار 

كتابة
البدل مساحته موقعه رقمه اسم الوقف ت

احد عشر 
مليون 

ومائة الف 
دينار 

11,100,000 22,10م2 براق 57 براق
عبد الحسن 

حمادي 
الشمرتي

1

ثالثة 
ماليين 

ومائة الف 
دينار

3,100,000 1,50م2 براق 58 براق
عبد الحسن 

حمادي 
الشمرتي

2

خمسة  
ماليين 
وستمائة 

الف دينار 
5,600,000 4,5م2 براق  421

براق

عبد الحسن 
حمادي 
الشمرتي

3
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تعلن اللجنة وللمرة الثانية  عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 15( خمسة عرش  يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات القانونية 
البالغة )20%( من القيمة املقدرة لكامل مدة االيجار مع الترصيح االمني للمشرك باملزايدة 
وتج�ري املزاي�دة يف مقر مديرية بلدي�ة املوصل الواقع  يف حي املثنى الس�اعة  يف العارشة 
صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية 
او اي ظ�رف يحول دون اقامة املزايدة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل 
ال�ذي يلي�ه يف نفس املوق�ع اعاله ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور ن�رش االعالن واجور 

خدمة بنسبة )2%( لكامل املدة من بدل االيجار.
1 � القطعة املرقمة )127/1( مقاطعة 20 وادي حجر الشمالية التخاذها عمارة تجارية  

وبمساحة )300( م2  وملدة )10(  سنوات 
2 � القطعة املرقمة )129/1( مقاطعة 20 وادي حجر الشمالية التخاذها عمارة تجارية  

وبمساحة )300( م2  وملدة )10(  سنوات
3 � الدكاكني املرقمة )77و78( املشيدة عىل جزء  من القطعة املرقمة )214/62( مقاطعة 
11 وادي الع�ني الش�مالية يف منطق�ة الصناع�ة القديمة / قرب اليابس�ات   وبمس�احة 

)26,50( م2  لكل دكان  وملدة ثالث سنوات
4 � كشك املشيد عىل القطعة  املرقمة )8/6(م 20 وادي حجر الشمالية  وبمساحة )12(

م2 وملدة ثالث سنوات
5 � كشك رقم  )1( املشيد عىل القطعة املرقمة )1/97( م37 بعويرة وبمساحة )17( م2  

وملدة ثالث س�نوات
6 � الفرن الحجري املش�يد عىل جزء من القطعة  املرقمة ) 1/1769(  م 41 قره كوز يف 

حي البلديات قرب مدرسة االزد  وبمساحة )200( م2 وملدة ثالث سنوات

حمافظة نينوى
مديرية بلدية املوصل

شعبة العقود واملقاوالت
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

العدد : 565
التاريخ : 2022/7/26

اعالن رقم )46(

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 841/ب2022/4
التاريخ 2022/8/1

اعالن
بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع العقار 
املرقم ) 1505/ 276  حي الس�عد   ( يف النجف  عليه تعلن هذه 
املحكم�ة عن بيع العقار املذكور اع�اله واملبينة اوصافة وقيمته 
املق�درة ادن�اه فع�ىل الراغبني بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خ�الل ثالثون يوم�ا من الي�وم الثاني لنرش االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامين�ات القانوني�ة البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املق�درة  
بموج�ب صك مصدق الم�ر هذه املحكمة ب�داءة النجف وصادر 
م�ن م�رصف الرافدين / رق�م )7( يف النجف وس�تجري املزايدة 
واالحالة يف الس�اعة الثانية عرش من الي�وم االخري من االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال املدنية وشهادة 

الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوصاف : العقار املرقم 276/1505 حي السعد يف النجف عبارة 
عن دار ركن بمس�احة اجمالي�ة 730 مر بواجهه 20 مر ونزال 
38  تقع بجانب مجمع االمام املرتىض الفكري وهو عىل شارعني 
كل ش�ارع بعرض 15 مر وهي بطابقني الطابق االريض يحتوي 
ع�ىل حديقة امامي�ة وممر جانبي يق�ع يف الجانب االيرس وثالث 
غرف ن�وم وصالة وكل�دور ومطبخ وصحيات ومم�ر يف الطابق 
االريض وثالث غرف نوم وصالة يف الطابق العلوي مبلط بالكايش 
مس�قف بالكونكري�ت مجهز بامل�اء والكهرب�اء جدرانه مطلية 
باالصب�اغ وهو متظرر يف معظم اجزاءه درجة عمران الدار دون  
الوس�ط مش�غول من قبل املدعى عليه عب�د الزهرة صالح جواد 
وه�و يرغ�ب بالبقاء يف العق�ار بعد البيع بصفة مس�تاجر  وان 
القيم�ة الكلية للعقار مبل�غ 1,070,500,000 مليار وس�بعون 

مليون وخمسمائة الف دينار عراقي ال عريها 
  �����������������������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار 

التسلسل أو رقم القطعة 262/ 10
املحلة او رقم واسم املقاطعة  

الجنس محل مفرزمنه درج  ذو فتحتني حسب واقع الحال
النوع ملك رصف 

رقم الباب 
رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة 56م 
املشتمالت 

الشاغل مستاجر 
مقدار املبيع سهمان 2 من اصل ثمانية اسهم 8 

ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف بابل  باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف أعاله العائ�د للراهن حصة الرشي�ك مصطفى كاظم 
بهيه لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن م�رصف الرافدي�ن 103 البالغ 
دينار عراقي فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل 30 يوما إعتب�ارا من اليوم التايل لتاري�خ نرش هذا االعالن 
مس�تصحبا معه تأمين�ات قانونية نقدي�ة أو كفالة مرصفيه ال 
تقل ع�ن 10% من القيم�ة املق�درة 131,600,000 مائة وواحد 
وثالث�ون ملي�ون وس�تمائة الف  دين�ار عراقي حص�ة الرشيك 
مصطف�ى كاظ�م بهيه البالغة 2  س�هم من اصل 8 س�هم  وان 

املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم األخري
فاضل ياس جرب 

دائرة التسجيل العقاري يف غماس

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة

دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار 

التسلسل أو رقم القطعة 806 
املحلة او رقم واسم املقاطعة  مهدية  

الجنس ارض املخزن  مفرز منه  تس�عة عرش محل حسب واقع 
الحال

النوع ملك رصف 
رقم الباب 

رقم الطابق 
رقم الشقة 

املساحة 562 
املشتمالت 

الشاغل مستاجرين 
ستبيع دائرة التس�جيل العقاري يف بابل  باملزايدة العلنية العقار 
املوص�وف أعاله العائ�د للراهن حصة الرشي�ك مصطفى كاظم 
بهيه لق�اء طلب الدائ�ن املرتهن م�رصف الرافدي�ن 103 البالغ 
دينار عراقي فعىل الراغب يف االشراك فيها مراجعة هذه الدائرة 
خ�الل 30 يوما إعتب�ارا من اليوم التايل لتاري�خ نرش هذا االعالن 
مستصحبا معه تأمينات قانونية نقدية أو كفالة مرصفيه ال تقل 
عن 10% م�ن القيمة املقدرة 1585600000 مليار وخمس�مائة 
وخمس�ة وثمانون مليون  وس�تمائة الف دينار عراقي  س�هام 
املباعة س�هم واحد من اصل ثمانية اسهم وعليها عدة حجوزات 

وان ديون  املرصف ممتازة عىل الحصة املباعة 
 وان املزايدة ستجري يف الساعة 12 ظهرا من اليوم األخري 

فاضل ياس جرب 
دائرة التسجيل العقاري يف غماس

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 3504/ ب1/ 2022 
التاريخ 2/ 8/ 2022 

اىل املدعى عليه رضا مرتىض محمد 
اقام املدع�ي احمد عباس محمد الدع�وى البدائية املرقمة اعاله 
وال�ذي يطل�ب فيه�ا الحك�م بتاديت�ك له مبلغ�ا مق�داره مليار 
امل�ؤرخ يف 2022/7/1  االمان�ة  بموج�ب وص�ل  دينارعراق�ي 
واملش�غول االداء يف 2022/7/7   ولثبوت مجهولية محل إقامتك 
حس�ب رشح املبلغ القضائي واش�عار مختار حي الغدير 1 عيل 
عب�د الحس�ني الدعمي   لذا ق�ررت هذه املحكم�ة  تبليغك إعالنا 
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني رس�ميتني  للحض�ور يف موعد 
املرافعة املصادف يف يوم  14/ 8/ 2022 الساعة التاسعة صباحا 
وعند عدم حضورك أو ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري 

املرافعة  بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول 
القايض

عامر حسني حمزة
�����������������������������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / ) ربيع عيل محمود (

اقت�ىض حضورك إىل صندوق االس�كان العراقي فرع القادس�ية 
وذلك لتثبيت اقراركم باملوافقة عىل قيام رشيكك ) س�عيد حميد 
حس�ن ( بالبناء عىل حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 506 / 
289 محل�ة ) الغرب( ولغرض تس�ليفه قرض االس�كان وخالل 
مدة اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تاريخ نرش االعالن وبعكس�ه سوف يسقط حقك باالعراض 

مستقبال
�����������������������������������������������������

اعالن
إىل الرشي�ك محمد عبد االمري محمد باق�ر توجب عليك الحضور 
إىل صن�دوق اإلس�كان العراقي فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافقه عىل قيام رشيك قاس�م كاظ�م عبد الزهره بالبناء عىل 
حصته املشاعه يف القطعه املرقمه 32623/3 حي العروبه خالل 
مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك باالعراض 

مستقبال

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى  االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 2522

التاريخ 2022/8/7
اىل املدعوة نجاح حميد محمد

قدمت املس�تدعية هيفاء حسون جاس�م طلبا اىل هذه املحكمة 
تطل�ب فيه تنصيبها قيمة عىل  ش�قيقتك ابتس�ام حميد محمد 
كونه�ا ال تتمكن من ادارة ش�ؤونها الصابتها بالش�لل الدماغي 
بنسبة 80% وعدم القدرة عىل النطق ولثبوت وفاة والديها وكون 
طالب�ة الحجة هي من تقوم برعايتها واالهتمام بها وهي زوجة 
والده�ا ولكونك مجه�ول محل االقامة لذا ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني بالحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة واالدالء باقوال�ك بخص�وص الطلب املذك�ور ويف حالة 
عدم حضورك خالل مدة ثالثة ايام من نرش تبليغك فان املحكمة 

ستنظر يف الطلب اصوليا 
القايض

يونس حبيب اليارسي
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف املثنى  االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف السماوة
العدد : 2521

التاريخ 2022/8/7
اىل املدعو  حسام حميد محمد

قدمت املس�تدعية هيفاء حسون جاس�م طلبا اىل هذه املحكمة 
تطل�ب فيه تنصيبها وصية عىل ش�قيقتك ابتس�ام حميد محمد 
كونه�ا ال تتمكن من ادارة ش�ؤونها الصابتها بالش�لل الدماغي 
بنسبة 80% وعدم القدرة عىل النطق ولثبوت وفاة والديها وكون 
طالب�ة الحجة هي من تقوم برعايتها واالهتمام بها وهي زوجة 
والده�ا ولكونك مجه�ول محل االقامة لذا ق�ررت هذه املحكمة 
تبليغ�ك بواس�طة صحيفت�ني يوميت�ني بالحض�ور ام�ام هذه 
املحكم�ة واالدالء باقوال�ك بخص�وص الطلب املذك�ور ويف حالة 
عدم حضورك خالل مدة ثالثة ايام من نرش تبليغك فان املحكمة 

ستنظر يف الطلب اصوليا 
القايض

يونس حبيب اليارسي
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الكوفة
العدد 746/ب/2022

التاريخ 2022/8/7
إع�������������������الن 

اىل املدعى عليه/حميد سلمان حسون 
بتاري�خ 2022/4/24 اق�ام املدعي )ميث�م طالب موىس( ضدك 
الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة 746/ب/2022 طل�ب الحك�م فيها 
)بتاديتك للمدعي مبلغ مقداره تسعمائة دوالر امريكي بموجب 
وص�ل األمان�ة امل�ؤرخ 2021/6/1 ( وملجهولي�ة مح�ل إقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار واختيارية منطقة 
حي ميسان يف الكوفة املدعو عيل يحيى املوسوي فقد قرر تبلغيك 
بصحيفت�ني محليتني يوميت�ني للحضور امام ه�ذه املحكمة يف 
موعد املرافعة املصادف 2022/8/21الس�اعة التاس�عة صباًحا 
عن�د ع�دم حض�ورك أو من ين�وب عن�ك قانوًنا فس�وف تجرى 

املرافعة بحقك غيابًيا و علًنا وفق القانون.
القايض 

يارس مالك النفاخ
�����������������������������������������������������

اعالن
إىل الرشيك حس�ن غايل عطيه توجب علي�ك الحضور إىل صندوق 
اإلس�كان العراقي ف�رع النجف وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقه 
ع�ىل قيام رشيك حميد رحيم حس�ني طاه�ر بالبناء عىل حصته 
املشاعه يف القطعه املرقمه 2141/4 مسحب مظلوم خالل مده 
خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ 

نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال

اعالن
إىل الرشي�ك نهاد عب�د كاظم رشيف توجب علي�ك الحضور إىل صندوق 
اإلس�كان العراقي فرع النجف وذل�ك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام 
رشي�ك ايمان ه�ادي حس�ن بالبناء ع�ىل حصتها املش�اعه يف القطعه 
املرقم�ه 70387/3% ح�ي امليالد خالل مده خمس�ه ع�رش يوما داخل 
الع�راق وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف 

يسقط حقك باالعراض مستقبال

اعالن
إىل الرشيك امري محسن جواد توجب عليك الحضور إىل صندوق اإلسكان 
العراقي فرع النجف وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقه عىل قيام رشيك امل 
عيل جابر بالبناء عىل حصتها املش�اعه يف القطع�ه املرقمه 47995/3 
ح�ي النداء خالل مده خمس�ه ع�رش يوما داخل العراق وش�هر خارج 
العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط حقك باالعراض 

مستقبال
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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.

حالتك البدنية والذهنية يف أحسن حال، لذا لديك 
تأثري إيجابي كبري عىل اآلخرين الذين يالحظون 
مدى إيجابيتك وملعانك بكامل ثقة. سوف تنفُ�ذ 
الحماس�ة التي تغمرك وتتخلل كل من تتعامل 
مع�ه وتؤثر فيه، فتجدهم خري عون ومس�اعد 

لك يف تنفيذ وتحقيق أهدافك 

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 الكثري 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 غري ع�ادي اليوم مع 
أصدقائك. ما رأيك يف إقامة حفلة؟ أنت يف حالة 

مزاجية جيدة ويمكنك ًتَحُمل أي يشء.

ال يشء يس�ري حس�ب رغبتك يف الوق�ت الحايل، 
ولكن إذا قمت بتغيري 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�ري 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 غري 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 
غري عادي اليوم، مسببة لك الكثري من الضغوط. 
ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحياًنا بدالً من 
تحمل مس�ئولية كل يشء. س�وف يساعك هذا 
عىل توفري 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�ري 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

ملاذا إسفنجة املطبخ تكون بألوان خمتلفة؟
تبيع املتاجر عدًدا كبريًا من اإلسفنج 
بأل�وان مختلفة. الل�ون هو املصنف 
الرئييس. ملاذا تكون يف الغالب خرضاء 
وحمراء وصفراء؟ مجرد صدفة؟ ال، 
يمكن أن يؤدي اختيار اللون املناسب 

لإلسفنج إىل تسهيل حياتك.
ب�دأت إس�فنجة املطب�خ تت�الىش يف 
ال  لك�ن  األطب�اق،  غس�االت  ع�ر 
ي�زال لها مكان يف حياتن�ا. غالبا عند 
اختيار إس�فنجة املطب�خ، فإننا نويل 

اهتماًم�ا لي�س للون، ولكن للش�كل 
الرئي�يس.  والحج�م. وه�ذا خطأن�ا 
اتض�ح أن كل ل�ون ل�ه معنى خاص 
ب�ه. لكن عليك االنتب�اه ليس إىل لون 
اإلسفنجة نفس�ها، ولكن إىل الجانب 
األكثر قسوة، حسب موقع »فيشكي 

نيت«.
اللون األخرض - إس�فنجة مصنوعة 
من ألياف خشنة. إنها مصممة إلزالة 
البق�ع الجاف�ة أو الطع�ام املحروق. 

انتب�ه اآلن: يمكن أن تخدش س�طح 
التفلون بسهولة. كن حذرا.

اللون األحمر - إس�فنجة متوس�طة 
الصالب�ة. بمس�اعدتها، يمكنك إزالة 
البق�ع الصعب�ة، م�ع الحف�اظ عىل 

سالمة األسطح »الرقيقة«.
الل�ون األصف�ر - يعد الل�ون األصفر 
خياًرا طريا كثريا وغري مناسب لغسل 
األطب�اق. الغرض الرئي�يس من هذه 

اإلسفنج هو العناية بالزجاج.

وفاة مبتكر »مانغا يوغي يو«
يعترب املؤل�ف كازكي تاكاهايش صاحب 
ش�هر كب�رية يف عالم تأليف مسلس�الت 
بع�د  خصوص�اً  الش�هرية،  ”األنيم�ي“ 
تأليف�ه مسلس�ل األنيمي ”يوغ�ي يو“، 
إذ يعد املسلس�ل من األعمال الشهرية يف 

عالم األينمي.
تويف الفن�ان  اليابانيكازوكي تاكاهايش 
مبتك�ر املانغا الش�هرية يوغي ي�و غرقاً 
عن عمر يناه�ز 60 عاماً وفق ما أعلنت 
الس�لطات الياباني�ة الت�ي أعلن�ت فتح 
تحقيق كامل يف الحادثة ملعرفة مالبسات 

الغرق، وللتأكد حول كون الوفاة طبيعية 
أم يوج�د ش�بهة جنائية.عث�ر عىل جثة 
كازو  الحقيق�ي  واس�مه  تاكاه�ايش، 
تاكاه�ايش، طافية يف املياه قبالة مدينة 
ناغ�و يف أوكيناوامنذ أي�ام ، وفقاً ملحطة 
خفر الس�واحل الياباني املحلية.وأفادت 
مكاملة طوارئ بأن جثة ش�وهدت تطفو 
ف�وق املاء، وفًقا ملصادر م�ن بينها املقر 
اإلقليمي الحادي عش لخفر السواحل يف 
ناها عاصمة أوكيناوا.بعد حواىل ساعة، 
ت�م العثور عىل الجث�ة يف نقطة عىل بعد  

300 م�رت من ناغو.ُعث�ر عىل تاكاهايش 
وه�و يرت�دي مع�دات الغط�س ويطفو 
يف البح�ر بالقرب من ناج�و يف مقاطعة 
أوكين�اوا الجنوبية ، وتم التعرف عليه يف 
اليوم التايل، وال زالت السلطات تحقق يف 
مالبس�ات الوفا الغامضة.ويعترب املؤلف 
كازك�ي تاكاهايش صاحب ش�هر كبرية 
يف عال�م تألي�ف مسلس�الت ”األنيم�ي“ 
الش�هرية، خصوصاً بعد تأليفه مسلسل 
األنيمي ”يوغي يو“، إذ يعد املسلسل من 

األعمال الشهرية يف عالم األينمي.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- أرز بس�متي : كوب )مغس�ول ومنقوع ومصفى( - ص�در الدجاج : 2 صدر 
)مقط�ع أنص�اف( - الزيت النباتي : ملعقة كبرية - س�من : 2 ملعقة كبرية - 
البازيالء : عبوة )مجمدة( - البصل : 1 حبة - بهارات مشكلة : ملعقة صغرية 
- الكرك�م : ربع ملعقة صغرية - بودرة ال�كاري : نصف ملعقة صغرية - ملح 
: ملعق�ة صغرية - فلفل أس�ود : رب�ع ملعقة صغرية - مك�رسات : ربع كوب 
)محمص�ة / للتزي�ني( - زبيب : 2 ملعقة كب�رية )مجفف ومقيل / للتزيني( - 

ماء ساخن : كوب وربع
طريقة التحضري:

يف مقالة عىل النار، ضعي السمن والزيت النباتي وأضيفي الدجاج وقلبيه حتى 
يصبح ذهبي اللون.

أضيفي البصل وقلبي حتى يتحمر ويتكرمل قليالً.
أضيفي البازيال وقلبي ملدة 5 دقائق.

تبيل بامللح والفلفل والبهارات املشكلة والكاري والكركم.
أضيفي األرز واملاء الس�اخن واتركي املزيج حت�ى يغيل ثم خففي النار وغطي 

القدر واتركيه ملدة 35 دقيقة حتى ينضج.
قدميه ساخناً مع املكرسات والزبيب.

أرز مبهر بالبازيال والدجاج

اكتشاف أعمق كهف معروف يف أسرتاليا!
اكتشف باحثون أعمق كهف معروف 
يف أس�رتاليا - وأطلقوا عليه اسم أحد 

أنواع فريوس »كوفيد«.
ويبل�غ الكهف، بحس�ب ما اش�ارت 
»روسيا اليوم« املسمى دلتا فاريانت، 
1315 قدم�ا )401 م�رتا( يف منطقة 
جوني فلورنتني كارست يف تسمانيا، 
وه�و  الجنوبي�ة،  أس�رتاليا  جزي�رة 
أعم�ق قليال من حامل الرقم القيايس 
الس�ابق يف أس�رتاليا، كه�ف نيج�يل، 
ال�ذي يبلغ عمق�ه 1302 قدما )397 

مرتا( ويقع يف نفس نظام الكهف.ومع ذلك، ال يقارن أي منهما 
بأعمق كهف مع�روف يف العالم - كهف فرييوفكينا يف أبخازيا، 

جورجيا، والذي يصل إىل 7257 قدما )2212 مرتا(.
ويرتب�ط م�ا يس�مى بدلت�ا فاريان�ت بنظ�ام كه�ف نيجيل و

Growling Swallet يف تسمانيا، شمال غرب هوبارت، عاصمة 
تسمانيا.

واكتش�ف فري�ق النخبة من جنوب تس�مانيا الكه�ف بعد 14 
ساعة تحت األرض وبعد ستة أشهر من التحضري.

ودخ�ل الفري�ق الكهف ح�وايل الس�اعة 11 صباح�ا بالتوقيت 

املحيل يوم الس�بت املايض 30 يوليو، 
 1.30 الس�اعة  ح�وايل  يف  وخرج�وا 

صباحا يوم األحد.
وقالت عضو الفريق س�يارا سمارت: 
»كنت متوترة بالتأكيد، فأنت تش�عر 
أن�ك عىل دراي�ة بموتك. وع�ىل الرغم 
من أنك تعل�م أنك بأم�ان، إال أنه أمر 
مخي�ف ج�دا والص�وت أيض�ا - إنه 
هدير دائم للش�الل. ال يمكنك س�ماع 
أي يشء فوق أنفاسك، إنه أمر مخيف 

يف بعض األحيان«.
ووفقا للمستكشفني، تم تسمية الكهف باسم متحور »كوفيد«، 

»لتذكري الكهوف املستقبلية باألحداث املعارصة<<.
وت�م تس�مية أجزاء م�ن الكهف باس�م مصطلح�ات مختلفة 
 >>Test Station Queue« متعلق�ة ب� »كوفي�د«، بم�ا يف ذل�ك
لتقاري�ر  وفق�ا   ،>>Daily Cases»و  >>Super Spreader»و

.ABC
وواجه املستكش�فون ظروفا صعبة تحت األرض، ويرجع ذلك 
جزئيا إىل ارتفاع منسوب املياه بسبب تساقط الثلوج مؤخرا يف 

فصل الشتاء األسرتايل.

حرك عود الثقاب

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

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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نائب عن البرصة يكشف عن إتفاق حلل 
مشكلة األموال املخصصة خلليجي 25

             المستقبل العراقي/ متابعة

محافظ�ة  ع�ن  النائ�ب  كش�ف 
الب�رة رضغام املالك�ي، األحد، 
عن اتفاق مع الجه�ات املختصة 
للرتاج�ع عن قرار تغطية تكاليف 
خليج�ي 25 م�ن مبال�غ الب�رتو 

دوالر.
»الحكوم�ة  ان  املالك�ي،  وق�ال 
يف  قانوني�ة  مخالف�ة  ارتكب�ت 
دوالر  الب�رتو  مبال�غ  تخصي�ص 
لتغطي�ة تكالي�ف خليج�ي 25 يف 
الب�رة ك�ون ان مبال�غ الب�رتو 
دوالر وفًق�ا لقان�ون دع�م الغذاء 

الطارئ ويمنع تناقلها«. 
وأض�اف: »الحكوم�ة نقل�ت مبالغ الب�رتو دوالر 
قانوني�ة  مخالف�ة  وه�ذه  الش�باب  وزارة  اىل 
ودس�تورية«، مشريًا إىل انه، خالل استنكار نواب 

البرة تم االتفاق مع الجهات املختصة للرتاجع 
عن هذا القرار يف الجلسة املقبلة«. 

وتاب�ع: »مؤكد اننا داعم�ني اليوم وفرحني بهذه 
واضح�ة  ام�وال  تخص�ص  ان  رشط  البطول�ة 

ورصيحة لها دون االخذ من اموال املحافظات«.

الدخيل يتألق يف بلجيكا.. ومشاركة تارخيية لدوسكي
             المستقبل العراقي/ متابعة

للدوري�ات  االفتتاحي�ة  الج�والت  ش�هدت 
األوروبي�ة، تف�اوت يف مش�اركة املحرتف�ني 
العراقيني م�ع أنديتهم يف الربتغ�ال وبلجيكا 

وهولندا.
وس�جل بعضه�م حض�ورا متمي�زا، بينم�ا 
البع�ض ع�ى دقائ�ق  اقت�رت مش�اركة 
محدودة، فيما كتب مريخاس دوس�كي أول 

مشاركة عراقية بالدوري األوروبي.
   ول�م يمنح الجهاز الفني لفيزيال، ألس�امة 
رش�يد، س�وى دقائق معدودة أم�ام ريو ايف، 
بالجول�ة األوىل من ال�دوري الربتغ�ايل، التي 

انتهت ملصلحة فيزيال )0-1(.
واش�رتك رش�يد يف الدقيق�ة 90 بديال لزميله 
أليك�س ميندي�ز، ويس�عى الع�ب الوس�ط 
العراقي ليثبت حضوره بالقائمة األساسية 

أمام بورتو بالجولة الثانية.
ويع�د أس�امة رش�يد م�ن أب�رز املحرتف�ني 
العراقي�ني والع�رب، الذين ش�اركوا ملواس�م 
عدي�دة يف الدوري الربتغايل وس�بق له تمثيل 

فيريينيس وسانتا كالرا.
نجاحات الدخيل

س�اهم املداف�ع العراق�ي أمني 
الدخيل )20( عام�ا يف التعادل 
الثم�ني ال�ذي خطف�ه فريق�ه 
س�ينت ترودين أمام كورتريك 
الثالث�ة م�ن  بالجول�ة   )0-0(

الدوري البلجيكي.
العراقي  التعادل، حق�ق  وبهذا 
الدخي�ل رقم�ا قياس�يا يتمثل 
بع�دم تلقي فريق�ه أي هزيمة 
منذ انتقاله إىل س�ينت ترودين 
ط�وال 12 مب�اراة س�ابقة يف 

الدوري البلجيكي.
وتنتظ�ر الدخي�ل مهم�ة صعب�ة يف الجول�ة 
املقبل�ة، عندما يلتقي فريق�ه أمام أندرلخت 
يوم 14 من الشهر الجاري، ضمن منافسات 

األسبوع الرابع من البطولة.
دوسكي بالدوري األوربي

س�جل الظه�ري ال�دويل العراق�ي مريخ�اس 
دوسكي، أول مش�اركة له مع سلوفاتسكو 

التشيكي يف الدوري األوروبي.
واش�رتك دوس�كي أساس�يا ضد فنربخشة 
الرتك�ي ضمن ذه�اب الدور الثال�ث للملحق 
املؤه�ل للبطول�ة، صاحبة التصني�ف الثاني 

بمسابقات األندية األوروبية.
ورغ�م امل�ردود اإليجاب�ي، الذي ظه�ر عليه 
العراق�ي مريخ�اس دوس�كي، إال أن فريقه 
تعرض لخس�ارة قاسية أمام الفريق الرتكي 

بنتيجة )3-0(.
غياب مؤقت

تعادل هريينف�ني الذي يحرتف 
بصفوفه العراقي حس�ني عيل، 
مع س�بارتا روت�ردام س�لبيا، 
خالل املب�اراة الت�ي جمعتهما 
يف افتتاحي�ة مباري�ات الدوري 

الهولندي.
ول�م يش�ارك العراقي حس�ني 
ع�يل يف املب�اراة، رغ�م وجوده 
يف قائمة الب�دالء، لتضيع عليه 
التاريخي�ة  املش�اركة  فرص�ة 

بالدوري الهولندي.
وبانتظ�ار أن يش�ارك العراقي 
حس�ني ع�يل بالجول�ة الثانية أم�ام فينورد 
روت�ردام، والتي س�تقام يف الثالث عرش من 

الشهر الجاري.
وتعاقد هريينفني مؤخرا مع الالعب العراقي 
حس�ني عيل، قادما م�ن أوريربو الس�ويدي 
بعقد يمتد ل3 مواسم، دون أن يكشف قيمة 

الصفقة.

نادي أردين يوقع مع العب 
عراقي نصف موسم

حتديد موعد الكشف الطبي 
أللونسو يف برشلونة

            المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي الجزيرة األردني، الس�بت، تعاقده رس�ميا مع 
املدافع العراقي وليد بحر، ملدة نصف موسم.

وكتب الجزيرة عرب حسابه عى »فيسبوك«: »ابن الرافدين 
ج�زراوي.. قلب الدفاع املخرضم الالعب العراقي وليد بحر 

يوقع للجزيرة رسميا.. أهال بيك يف القلعة الحمراء«.
وج�اء تعاقد الجزيرة م�ع العراقي وليد بح�ر، بعدما قام 

بفك عقوبة حرمانه من إبرام أي تعاقد.
ويأم�ل الجزيرة بأن يحقق بح�ر اإلضافة املطلوبة يف خط 

الدفاع وبما يعزز من قدرات الفريق.
وس�بق للبح�ر )31 عام�ا( اللع�ب لف�رق أربي�ل والطلبة 

والرشطة والقوة الجوية والنفط ولعب ملنتخب العراق.
ويس�تقر الجزيرة يف املركز قبل األخ�ري برصيد 10 نقاط، 
حي�ث كان قد ف�از ع�ى مغ�ري الرسح�ان، يف الجولة 13 

بالدوري.

باريس يوجه رضبة قاضية ملخطط ريال مدريد

تني هاج: رونالدو حيتاج وقتًا الستعادة لياقته

              المستقبل العراقي/ متابعة

بات باريس س�ان جريمان عى أعتاب 
التعاقد مع العب جديد خالل املريكاتو 

الصيفي الجاري.
وكتب فابريزيو رومانو، خبري انتقاالت 
الالعبني واملدربني يف أوروبا، عى حسابه 
بموقع التواص�ل االجتماعي »تويرت«: 
»اقرتب س�ان جريمان من التعاقد مع 
اإلس�باني فابي�ان رويز، العب وس�ط 
نابويل، حي�ث أن املفاوض�ات متقدمة 
للغاية بني الناديني وسيتم االنتهاء من 

الصفقة قريبا«.
وأض�اف: »س�يناقش س�ان جريم�ان 

انتقال حارسه كيلور نافاس إىل نابويل 
يف صفقة منفصلة«.

وتاب�ع رومان�و: »لوي�س كامب�وس، 
املستش�ار الفن�ي لباريس، أح�د كبار 
املعجبني بفابي�ان رويز، ووضع خطة 

رسية لحسم الصفقة«.
واختتم: »لقد كان كامبوس يعمل عى 
صفقة رويز مع الوكالء منذ أس�ابيع، 
وأراد اس�تباق األندية الك�ربى املهتمة 

بضمه مجانا يف الصيف املقبل«.
يذك�ر أن العديد م�ن التقاري�ر، أكدت 
أن ري�ال مدري�د يرغب بقوة يف حس�م 
التعاق�د م�ع روي�ز مجان�ا يف الصيف 

املقبل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

عل�ق الهولندي إري�ك تني ه�اج، املدير الفني ملانشس�رت 
يونايت�د، عى وجود النجم الربتغايل كريس�تيانو رونالدو 
ع�ى مقاعد البدالء أمام برايتون يف الجولة األوىل بالدوري 

اإلنجليزي املمتاز.

وق�ال تني ه�اج، يف تريح صحفي ع�ى هامش مباراة 
برايت�ون: »رونالدو يعم�ل بقوة للوصول إىل مس�تويات 

اللياقة املطلوبة، لكن سيستغرق األمر وقتا«.
وأضاف املدرب الهولندي: »بدأ رونالدو املوسم التحضريي 
يف األس�بوع املايض، ويعتمد وصول�ه إىل اللياقة املطلوبة 

عى مدى رسعة التقدم الذي سيحققه«.

وكان رونال�دو غ�اب عن معظم ف�رتة اإلع�داد الخاصة 
بالشياطني الحمر، زاعما أن األمر يعود إىل ظروف عائلية، 
كم�ا خاض 45 دقيق�ة فقط مع الفري�ق يف مباراة ودية 
أثناء الصيف.وقالت العديد من التقارير إن رونالدو يرغب 
يف الرحيل عن مانشس�رت يونايتد إىل ناد يش�ارك يف دوري 

أبطال أوروبا.

أتلتيكو جيرب يوفنتوس عىل حل وحيد الستعادة موراتا
              المستقبل العراقي/ متابعة

يتمسك مسؤولو يوفنتوس باستعادة خدمات املهاجم 
اإلسباني ألفارو موراتا من صفوف أتلتيكو مدريد.

ولع�ب موراتا يف صف�وف يوفنتوس، خالل املوس�مني 
املاضيني عى سبيل اإلعارة، لكن فريق السيدة العجوم 
ل�م يفعل بند ال�رشاء مقاب�ل 35 مليون ي�ورو، ليعود 

الالعب إىل ناديه األصيل.
وح�اول يوفنت�وس خ�الل األس�ابيع املاضي�ة إع�ادة 
موراتا إىل تورينو عى س�بيل اإلعارة مجددا مع إلزامية 

الرشاء.
ووفق�ا لصحيف�ة »توت�و س�بورت« اإليطالي�ة، ف�إن 
أتلتيكو مدريد رفض فكرة إعارة موراتا مجددا، وير 
عى رحيل املهاجم اإلس�باني، عن طريق البيع النهائي 

فقط.
وأش�ارت الصحيفة اإليطالية، إىل أن قرار أتلتيكو يعود 
إىل القواعد املالية الصارمة يف الليجا، والتي تضع تكلفة 
إضافية عى األندية اإلس�بانية يف حالة بيع العب عقب 

عام من اإلعارة.
ويطل�ب أتلتيكو 35 ملي�ون يورو لبي�ع موراتا، نفس 

قيمة بند الرشاء يف عقده األخري مع يوفنتوس.

فرينر يتجاهل يوفنتوس وحيسم وجهته املقبلة
              المستقبل العراقي/ متابعة

أصب�ح تيمو فرين�ر، مهاجم تش�يليس، عى مش�ارف 
العودة للدوري األملاني من بوابة ناديه السابق، اليبزيج، 
خالل الس�اعات القليلة املقبلة.وأفادت شبكة »سكاي 
سبورت أملانيا« أن فرينر سيعود إىل اليبزيج مجددا هذا 
األسبوع، بعد املفاوضات التي دارت بينه وبني مسؤويل 

النادي مؤخرا.وأش�ارت إىل أن خروج الدويل األملاني من 
قائمة البلوز يف مباراته، الس�بت، ضد إيفرتون، تمهيدا 
لرحيل�ه عن ملع�ب س�تامفورد بريدج.وخرج صاحب 
ال26 عاما من حس�ابات مدربه توم�اس توخيل، مما 
دفع�ه للتفك�ري يف الرحيل والتفاوض م�ع اليبزيج من 
أجل العودة، لضمان اللع�ب بانتظام قبل بطولة كأس 
العالم »قطر 2022«.وعى الرغم من اهتمام يوفنتوس 

بضمه، إال أن فرينر نفس�ه يري�د العودة إىل فريقه 
الس�ابق، بعدما دارت اتصاالت بينه وبني أوليفر 

مينتزالف، الرئيس التنفي�ذي للنادي، يف األيام 
اللمس�ات  وض�ع  فرين�ر  املاضية.وينتظ�ر 
األخ�رية عى الصفقة، حيث م�ن املتوقع أن 
يعود مع�ارا إىل اليبزيج، بينم�ا يبقى خيار 

رشاءه مطروحا عى طاولة املفاوضات.

جالتيه: مقصية مييس 
لـم تدهشني

              المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد كريس�توف جالتيه املدي�ر الفني 
لفريق باريس سان جريمان بأداء النجم 
األرجنتين�ي، ليوني�ل مي�يس، يف مب�اراة 
كلريمون، الس�بت، يف الجول�ة األوىل من 

الدوري الفرنيس.
وس�جل مييس هدفني، أحدهما من ركلة 
مقصية، ساهما يف فوز عريض لبي إس 

جي خارج ملعبه بنتيجة )0-5(.
أبرزته�ا  تريح�ات  يف  جالتي�ه  ق�ال 
صحيف�ة ليكي�ب »لقد تحدث�ت مع ليو 
أثناء معس�كر اإلع�داد يف الياب�ان، ومع 
القط�اع الدفاع�ي بالجه�از الفني أيًضا 
لضم�ان قدرته ع�ى األداء بش�كل جيد 

طوال الوقت«.
أضاف »مييس لديه ح�س تكتيكي حاد، 
فه�و يتمرك�ز برسع�ة ج�دا يف امل�كان 
املناسب، ويحب تبادل الكرة مع زمالئه، 

الفري�ق  يبتس�م  لي�و،  يبتس�م  عندم�ا 
أيًضا«.

واص�ل املدرب الفرنيس »ل�م أندهش من 
مقصية مييس، ب�ل الهدف أثار إعجابي، 
فهو نجم كبري يلعب يف مستويات عالية 
من�ذ 17 عاًم�ا، لق�د مر بموس�م صعب 

العام املايض، وكان يعتاد عى األجواء«.
واس�تطرد »يف جميع املواس�م السابقة، 
كان الح�د األدنى ملي�يس 30 هدًفا، ومع 
خوض�ه معس�كر اإلعداد بش�كل كامل، 
وتكيف أرسته، ال يوجد سبب يمنعه من 

القيام بموسم رائع«.
وخت�م كريس�توف جالتي�ه تريحاته 
»عندم�ا يلع�ب مي�يس بج�وار مباب�ي، 
ستكون لدينا املزيد من القوة الهجومية«. 
وغاب كيلي�ان مبابي ع�ن أول مباراتني 
لسان جريمان يف املوس�م الجديد بسبب 
تراك�م اإلن�ذارات من�ذ املوس�م املايض، 

وأيضا آلالم عضلية.

               المستقبل العراقي/ متابعة

موع�د  ع�ن  األح�د،  إس�باني،  صحف�ي  تقري�ر  كش�ف 
الفحوص�ات الطبية ملاركوس ألونس�و، ظهري تش�يليس، 

تمهيدا لالنضمام إىل برشلونة.
وزعمت العديد م�ن التقارير أن هناك مفاوضات متقدمة 
بني تش�يليس وبرش�لونة، كما أكد توماس توخيل، مدرب 

البلوز، أنه وافق عى رحيل ألونسو.
ووفق�ا لصحيفة »مون�دو ديبورتيف�و« اإلس�بانية، فإن 
ألونسو سيخضع للكش�ف الطبي يف برشلونة يوم االثنني 
أو الثالثاء، ثم سيوقع عقود انتقاله إىل النادي الكتالوني.

وأش�ارت الصحيفة اإلس�بانية إىل أن صفقة ألونسو تبلغ 
8 ماليني يورو، وس�يوقع الالعب مع البارسا عى عقد ملدة 

سنتني، مع إمكانية التمديد ملوسم ثالث.
يذكر أن عقد ألونس�و مع تشيليس ينتهي يف صيف 2023، 
ويستهدف برشلونة ضمه يف املريكاتو الجاري، لعدم وجود 

بديل مناسب ملواطنه اإلسباني جوردي ألبا.

إشبيلية يتفق عىل ضم إيسكو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أصدر نادي إشبيلية، األحد، بياًنا رسمًيا بشأن 
ارتباطه بضم إيسكو، العب وسط ريال مدريد 
الس�ابق.وانتهى عقد إيس�كو مع ريال مدريد، 
هذا الصيف، ويحق لالعب اإلسباني التوقيع مع 
أي ناٍد مجانا.وقال إش�بيلية، يف بيان رس�مي: 
»توص�ل الن�ادي إىل اتف�اق مبدئي مع إيس�كو 
لالنضمام لنا خالل موسم 23/2022«.وأضاف: 

»إيس�كو موجود بالفعل يف إشبيلية وسيخضع 
للكش�ف الطبي يوم اإلثنني، وإذا سارت األمور 
ع�ى ما ي�رام، س�يوقع عقده مع الن�ادي ملدة 
موس�مني«.يذكر أن إيس�كو ل�م يحص�ل عى 
فرصة املش�اركة بانتظام يف املباريات مع ريال 
مدريد يف آخر موسمني ب�«سانتياجو برنابيو«.

يذكر أن إيسكو ارتبط أيًضا باالنضمام إىل ريال 
بيتي�س وروما وجالط�ة رساي خالل املريكاتو 

الصيفي الجاري.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

نادي الرشطة ينجز صفقة مارديكيان
            المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن ن�ادي الرشط�ة العراق�ي، األح�د، تعاق�ده مع 
املح�رتف الس�وري ماردي�ك مارديكي�ان، قادم�ا من 
الفحيحيل الكويت�ي، لتمثيل الفريق باملوس�م الجديد 

.2023-2022
وسبق ملارديكيان، أن خاض عدة تجارب احرتافية مع 
الرفاع البحريني، ولعب يف الدوري األردني مع الجزيرة 
والفيصيل.وش�ارك مارديكيان يف الدوري العماني مع 
صحار وفنجاء، ومثل العربي القطري، كما احرتف يف 

الكويت م�ع العربي والفحيحيل.وكان مارديكيان، قد 
تواجد مع األندية العراقية لفرتة قصرية مثل فيها نفط 
الوس�ط ع�ام 2015.   وعى الصعيد املح�يل، لعب مع 
حطني الس�وري لعدة مواسم، كما شارك مع منتخب 
بالده يف أكثر من بطولة دولية، آخرها تصفيات آس�يا 
املؤهلة ملونديال قطر 2022.ويعد مارديكيان، املحرتف 
الخام�س للرشطة العراق�ي يف املريكات�و الصيفي، إذ 
ت�م تمديد عقد الثنائي الس�وري محمود املواس وفهد 
اليوس�ف والس�نغايل إدريس�ا نيان�ج، والعب وس�ط 

منتخب النيجر عبد املجيد أبو بكر.
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محمد هاشم الصالحيجواد كاظم غلوم

ما الذي تفعل فينا الشبكات العنكبوتية وهي تنسج لنا وتخيط لنا شباكا 
تحارصنا ورصنا أس�ارى لها مع انها واهنة مثلما وصَف الله تعاىل شباَك 

العناكب؟
يبدو أننا نس�ر االن يف طريق أش�به بطريق الغاب؛ طري�ق ميلء بالذئاب 
االفرتاضي�ة لكنه�ا أضح�ت مفرتس�ة لعقولن�ا وت�كاد تنهش�نا وُتعمي 

أنظارنا.
أن�ا وزوجت�ي وأوالدي نم�ي متباعدين وكأنن�ا غرباء بع�د ان كّنا لحمة 
واح�دة وأرسة يحوطها حزام املحبة والرواب�ط الحميمية وخويف ان نغدو 

بال مشاعر يف املقبل القريب اذا بقينا أرسى العوملة الرقمية.
خويف ان يكون غوغل والفيسبوك والتويرت والتلغرام وبقية نظم امليديا هم 
الحاضن�ة االكثر رحابة وس�عة من العائلة التي ب�دأت تتفكك وكأن هذه 
النظم متخمة باملش�اعر األرسية والحّب وننىس أوارص العائلة وحنّو األب 

واألم واإلخاء بني األشقاء.
يحزنني ان ارى بيوتنا دون جلسات تضمنا معا وال حوارات نتبادل خاللها 
وجه�ات النظ�ر بش�أن عالقاتن�ا الجميلة الحميمي�ة وال مائ�دة تجمعنا 

وتزودنا بالعافية واملحبة ولّم الش�مل.
بي�وت كل أفرادها منعزل عن اآلخ�ر وكل واحد فيه متصل بآخر بعيد جدا 
وخ�ارج محيط األرسة يتحادثان معا وقد يري�ان احدهما االخر ولكن بال 
أنف�اس متمازجة مع بعضها وال دفء القربى يوصل بينهما وال يٌد حانية 

تربت عىل الكتف استحسانا.
فاألب الذي تلتّم العائلة حوله عزَل نفس�ه ليح�اور ويتضامن مع آخرين 
بعيدين عنه مس�افًة وال صلة قرابة تربطه�م، واالم التي كانت تغدق عىل 
نس�لها بحنانها انشغلت بعاملها االفرتايض واخذت تدردش مع أخريات يف 
أق�ى أقايص االرض، بينما تناديها ابنتها وتطلب منها حاجاتها لكنها ال 

تعبأ بها وتيأس البنت وتقعد ملومًة محسورًة.
اي�ة بلوى حينما يكون البي�ت واهنا مثل بيت العنكب�وت، نائيا عن أقرب 
املقربني اليه، بيت كل أفراده بمعزل عن أقرب الناس اليه.. اية فرقة مؤملة 
عندما يخلع االب واالم واألشقاء مسؤولياتهم العائلية ويكونون متسولني 
السرتضاء األباعد، يتسولون كلمة إعجاب وثناء مزيف وينتشون بتفاعٍل 

كاذب ممن ال صلة تربطهم وال محبة.
غدونا نستجدي الحنان من الغريب وال نهتم بالقريب وال نعبأ بحنان االب 

واالم واالشقاء. 
تل�ك االم تراقب ما يدور يف العالم وتضع بصمتها وتدلو بدلوها يف ش�ؤون 
الغرباء وتنىس هموم ومشاغل األقرباء وال تدري ما يدور يف بيتها؛ يحزنها 
ذلك الفتى الذي كتب يف حس�ابه س�طورا يعلن عن حزنه لكنها تغفل عن 

ابنتها الغارقة يف الحزن والوحدة.
وذل�ك االب يهت�م بكل مش�اكل العالم ويحل�ل وينظر لكل م�ا يجري من 
احداث اليوم واألسبوع ولكنه ال يعلم ماذا يدور يف بيته وال يقدر عىل فهم 
الجفاف العاطفي والروحي الش�ائع وسط أهله. وقد يدّس نفسه ويتأثر 
وينص�ح فتاة عابرة تمّر بأزمات نفس�ية لكنه ال يهت�ّم بابنته فلذة كبده 

التي تمّر بأزمات قد تضاهي أزمات تلك الفتاة املجهولة.

التأريخ ش�تاء عام 2014 امل�كان مدينة كركوك. األوض�اع العامة للبالد 
حرجة بسبب األعمال اإلرهابية التي تشل الحياة. كنت يف وضع مايل ليس 
بجيد وأنا أبحث عن عمل ما من شأنه اسنادي ألتحمل مصاريف العائلة 
واألطفال بعد أن ضاقت بي الس�بل. أخربني صديق بأن إحدى الرشكات 
بحاجة إىل مرتجم يجيد اللغة الرتكية األمر الذي يناسبني تماماً. سارعت 
إىل العنوان الذي وصفه يل وقدمت أوراقي. كان هناك شخص واحد فقط 
قد تقدم إىل هذا العمل، ولحسن حظي أن هذا الشخص ذو قابلية ضئيلة 
وال يجيد من الرتكية إالّ ش�يئاً بس�يطاً جداً وال يمكن ملعلوماته هذه أن 
تس�عفه أبداً إلقناع لجنة االختبار. هذا املس�كني ال يمكنه التنافس معي 
عىل اإلطالق، فأنا الذي أعمل يف هذا املجال منذ أكثر من خمس وعرشون 
عام�اً ويل العديد م�ن املؤلفات املطبوع�ة والرتاجم املنش�ورة يف املجالت 
والصحف املعروفة. أنا خبر قضائي مرتجم يف محكمة استئناف كركوك 
وأحم�ل هوية خبر، وهذا املس�كني جاء ليجرب حظه. أنا أش�فق عليه 
للغاية ال س�يما وقد س�ألته بعض ال�يء بعد أن تحدث�ت إليه بالرتكية 
ول�م يتمكن من النطق الصحيح للكلمات. رغ�م ضحالة معلوماته فمن 
حق�ه وهو ش�اب ويف مقتبل العم�ر أن يتقدم للعمل وأن يش�ق طريقه 
يف الحي�اة. اللجن�ة املعدة لالختبار أعطت لنا ورقة فيها س�طرين باللغة 
العربي�ة وطلبوا منا ترجمتها إىل الرتكية. ولغرض التحقق من قابلية كل 
واح�د منا وضعونا يف غرف منفصلة وقمنا بالرتجمة عىل حدا. ليس من 
املعقول أن تعى عيّل هذين الس�طرين فأنا ال�ذي الخيل والليل والبيداء 
تعرفني والس�يف والرم�ح والقرط�اس والقلم. أنا من له ب�اع طويل يف 
الرتجمة التي أقوم بها بكل عشق وحب وتتشفع يل مؤلفاتي. لم تستغرق 
الرتجمة عندي س�وى بضع دقائق حتى قدمت الورقة إىل أعضاء اللجنة 
الذين أجلسوني عندهم. بعضهم تعرف عيّل وأثنى عىل مقاالتي باللغتني 
العربي�ة والرتكية. واآلخ�ر قال إنه ش�اهد مرسحياتي وق�رأ العديد من 
مؤلفاتي. اس�تغرقت الصحبة يف هذه الغرفة قرابة الس�اعة حتى دخل 
علينا املسكني الذي انتهى من ترجمة السطرين للتو. قال له أحد أعضاء 
لجن�ة االختبار: أين كنت يا أخي لقد نس�يناك تمام�اً؟!.- كنت أترجم ما 
طلبتم مني ذلك. ضحك الحارضون وقد أش�فقت عليه فعالً. فهو ش�اب 
يبدو أنه طموح ويريد العمل رغم أنه ال يملك الخربة واملعلومات الكافية 
لرتجم�ة حتى جملت�ني باللغة العربية. عىل أية حال هذا ش�أنه فليس يل 
أن أترك العمل له فأنا أيضاً بحاجة ماسة إىل هذا العمل خصوصاً بعد أن 
ك�رب األوالد وأصبحت لهم مصاريف جدي�ة. اللجنة طلبت منا مراجعتها 
بع�د يومني لغرض معرفة النتيجة. قال�وا إذا كانت النتيجة إيجابية ألي 
من�ا فعليه الرشوع بإكمال املعاملة لغرض الب�دء بالعمل. غادرنا املكان 
ع�ىل أمل العودة بعد يومني. لم أك�ن قلقاً قط بخصوص النتيجة. لكنني 
كنت أدعو الله أن يس�هل أمر هذا الش�اب الذي جاء يبحث عن عمل. قد 
يكون مس�ؤوالً عن عائلة أو يتحمل مصاري�ف أمه وأبيه أو تجده ينفق 
عىل أقارب له. انرصفت الساعات وانقىض اليومان وجاء موعد املراجعة. 
ذهب�ت إىل ه�ذه الدائ�رة وأنا أحمل بيدي كل مستمس�كاتي وش�هادتي 

الجامعية. 

بقلم/الدكتورة نادية الجدوع

إن تزايد الوع�ي واإلدراك الدويل 
بخطورة #املخدرات، واتِّجاهها 
نحو تنوع أنش�طتها املرشوعة 
وتداوله�ا  املرشوع�ة،  وغ�ر 
بعبوره�ا للح�دود ب�ني ال�دول 
والقارات، يشكل تحدًيا ألنظمة 
#العدالة_الجنائية، مع ما تتمتع 
به املنظمات اإلجرامية من دقة 
يف التنظي�م والتخطيط ومقدرة 
وكف�اءة عالية، وقدرات مثالية 
لتنفي�ذ انحرافه�ا اإلجراميتعد 

مشكلة املخدرات خطرا يهدد البرشية، ملا لها من أرضار مختلفة خاصة 
يف جانب االتجار غر املرشوع فيها، حيث أصبحت كل املجتمعات تعاني 
منها سواء املتقدمة أو املتخلفة عىل حد سواء، مما يجعلها مشكلة ذات 
أبع�اد دولية ووطني�ة، يجب مواجهته�ا من ط�رف كل دول العالم، وملا 
كان�ت من االس�تحالة املواجهة الفردية لها، من أج�ل ذلك تجندت أغلب 
دول العالم وتضافرت الجهود ملواجهة ش�بح املخدرات، من خالل تحرك 
دويل جماعي يهدف إىل إيجاد س�بل تعاون إسرتاتيجي مشرتك عىل كافة 
األصع�دة ومختلف االتجاهات، من خالل إيجاد ي1اإلطار القانوني التي 
بها يواجه املجتمع الدويل هذه الظاهرة، فظهرت عدة اتفاقيات أرس�ت 
فيها كافة املبادئ القانونية التي يتم بها املواجهة، وكذلك محاولة إنشاء 
هيئ�ات وأجهزة دولية تضطلع بصف�ة خاصة مهام الرقابة الدولية عىل 
امل�واد املخدرة واالتجار غر امل�رشوع بها، ويف هذا الس�ياق جاءت هذه 
الدراس�ة لتس�ليط الضوء عىل دور التع�اون الدويل املش�رتك يف مواجهة 

االتجار غر املرشوع يف املخدرات.

تطوير تقنيات جديدة لشبكات G6 أرسع بـ 50 مرة من G5التعاون الدويل ملكافحة املخدرات 

 الشاعرة هالة الفحام / مرص

أتجّمُل..
لقصيدٍة تستحُق،

وأكثَر
أكتُب ألبياِتها  "لونجا" الحياِة،

أنتقُل من مقاِم الحجاز..
ملقام العجِم؛

)فلكل مقاٍم مقاٌل(
أتعاطى فكرَة "عمرو" لعمري..

من سالِف الحريِة ..
حريِة معتقالت اإليثار...

أفتُح مؤّقَت القصيدِة،
أتلو عليها..

تراتيَل التوِت...
لزمِن الشوِق البعيِد..

بما ما زاَل يف نسياني..
يذكرِني بَك؛

ألكتبَك رجلني:
األوَل بقلبي،
االٓخَر بقلبَك.

يف قلبي يذوُب...
فَمن منَح "الكاس�يا" -الحارسَة 

لروِحَك-

حقَّ مجاورِتك دوني..
منحني حقَّ اللجوِء..

منُه إليِه
كم من األقماِر اخُتزِلْت..

ألسفاٍر كثرٍة،
لحضاراٍت ُغزِلْت لنا..

فَغرّبَتها بصمِتَك...
صمُتَك املتكّهن..
بكهوِف األرساِر؛

لتحيا  بعَده "اللونجا"
تحَت "بيكانة" شامخٍة،

وقصيدٍة

���������������������������
*)كاسيا، بيكانة، وتوتة( أسماء 

أشجار.
املعزوف�ات  م�ن  ه�ي  اللونج�ا 

العربية 

تطوي�ر  مج�ال  يف  مطلع�ة  مص�ادر  أف�ادت   
اإللكرتوني�ات الحديث�ة يف روس�يا ب�أن الخ�رباء 
يف الب�الد يعملون ع�ىل مرشوع لتطوي�ر تقنيات 
جديدة لشبكات G6.وأوردت وسائل إعالم روسية 
نق�ال ن مدير معه�د األبح�اث الراديوية الرويس، 
أوليغ إيفانوف قوله: »روس�يا تعمل عىل مرشوع 
لتطوي�ر تقني�ات جدي�دة لش�بكات 6G، الخرباء 
التابعون ملعهدنا سيتعاونون مع خرباء من معهد 
س�كولتيك التابع ملرك�ز س�كولكوفا لالبتكارات، 
بهدف وضع األطر التنظيمية للشبكات الجديدة، 
وتنظي�م أم�ن عملها، وتطوي�ر تقني�ات جديدة 

لتشغيلها«.وأش�ار مصدر لصحيفة »إزفيس�تيا« 
الروس�ية إىل »أن التقني�ات الجدي�دة الت�ي يعمل 
عليه�ا الخ�رباء ال�روس م�ن املف�رتض أن تكون 
جاهزة بحلول 2025، وقد تصل القيمة اإلجمالية 
لكلفة امل�رشوع إىل 30 مليار روبل«.ويف الس�ياق 
 Mobile Research قال املحلل والخبر التقني يف
Group، إيل�دار مورتازي�ن :«إن تطوير ش�بكات 
الجيل السادس الخلوية يف روسيا مرتبط بتطوير 
ش�بكات 5G، فالعملية تأتي بشكل تراتبي، ومن 
املستحيل تطويرمعدات لشبكات 6G دون تطوير 

معدات لشبكات 5G أوال«.

»كاسيا، بيكانة، وتوتة«

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

جملس إدارة الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية 
يعقد جلسته االعتيادية األوىل 

بغداد / املستقبل العراقي

إش�ارة إىل األم�ر ال�وزاري املرق�م ) 101( 
املتضم�ن تش�كيل مجل�س إالدارة ت�رأس 
املهندس أسامة جهاد قاسم الهمايش مدير 

عام الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية، 
الجلس�ة األوىل  ملجلس إدارة الرشكة للعام 
الحايل 2022، التي حرضها كافة االعضاء.

وجرى خالل الجلس�ة انتخاب نائب رئيس 
املجلس كذلك تم مناقش�ة الفقرات الواردة 

عىل جدول األعمال، وتضمنت اتخاذ قرارات 
تتعلق بمش�اريع البنى التحتية، وخدمات 
االتص�االت واملعلوماتية وتطبيقاتها، وبما 
يس�هم يف تنوي�ع الخدم�ات الت�ي تقدمها 

الرشكة، وتعظيم االيرادات املالية .

استعدادات موسعة يف كربالء لركضة طويريج وزيارة األربعني
بغداد / املستقبل العراقي

الحس�ينية  العتب�ة  كش�فت 
املقدس�ة، أم�س األح�د، عن 
االستعدادات الخاصة بركضة 

طويريج وزيارة األربعينية.
وقال مستش�ار األم�ني العام 
فاض�ل  الحس�ينية  للعتب�ة 
ع�وز يف ترصيح�ات صحفية 
العتبت�ني  »اس�تعدادات  إن 
الحس�ينية والعباسية ليست 
آنية وإنما هي مسبقة وتمت 
التهيئة لها م�ن قبل، لجميع 
مراسيم الزيارة ابتداًء بدخول 
ث�م ركض�ة  املح�رم  الش�هر 
اإلم�ام(  و)ثال�ث  طويري�ج 
وانته�اًء بالزي�ارة األربعينية 
ت�����ك�ون  م�ا  وغالب����اً 

استعدادات متميزة«.
وأكد أن »األعداد التي وصلت اىل كربالء م����نذ اليوم 
األول لش�هر محرم إلح�����ياء مراسيم هذا الشهر 
ه���ي أعداد كب�����رة وه�ذه هي امل���رة األوىل 

التي تص��ل في��ها اىل ه���ذا املست����وى«.

وأوضح عوز أن »هناك تنس�يقاً مع العتبة العباسية 
وحماي�ة بني الحرمني وقيادة عمليات كربالء وقيادة 
الرشط�ة ملتابع�ة الركض�ة م�ن م�كان انطالقها يف 
منطقة قنطرة الس�الم مروراً بباب طويريج وشارع 

الجمهورية وصوالً اىل املراقد املقدسة«.

توس�عة  »تم�ت  أن�ه  وذك�ر 
الشوارع املؤدية اىل باب قبلة 
اإلمام الحس�ني عليه السالم 
واألبواب األخ�رى التي يدخل 
عربها املع�زون كما أضيفت 
مساحات واسعة من األمتار 
املربع�ة اىل الخدم�ة ما يعني 
اس�تيعاب األعداد الكبرة من 
الزائرين املتوقع وصولهم اىل 

كربالء هذا العام«.
وأشار إىل أن »املالك الهنديس 
يعم�ل  الحس�ينية  للعتب�ة 
لي�اًل ونهاراً من أجل تس�هيل 
ركض�ة  يف  املعزي�ن  دخ�ول 
الح�رم وتوفر  اىل  طويري�ج 
االنس�يابية العالي�ة وتأم�ني 
ف�رش  ع�رب  له�م  الس�المة 
أب�واب الحرم بالرم�ل ومواد 
أخ�رى للحيلول�ة دون وقوع 
حوادث تصادم واختناق«.وختم أن »العمل متواصل 
م�ن أجل فك االختناقات الحاصلة يف الش�وارع جراء 
األعداد الكبرة من الزائرين القادمني من املحافظات 

العراقية األخرى وبعض الدول العربية واألجنبية«.

 اعتذر العالم الفرنيس إيتيان كلني عرب شبكة »تويرت« عن صورة خادعة 
نرشها عرب اإلنرتنت.

وادعى إيتيان كلني بأن الصورة هي للنجم »بروكسيما سنتوري«، بينما 
ه�ي يف الواقع لرشيحة من نقانق تش�وريزو، موضح�اً أن مزحته هذه 
كانت تهدف إىل »الحض عىل توخي الحذر« يف ش�أن الصور املتداولة عىل 

الشبكات االجتماعية.
ويف تغري�دة نرشه�ا كلني، األربع�اء، كتب الفيزيائي وفيلس�وف العلوم: 
»أعت�ذر م�ن أولئ�ك الذي�ن قد تك�ون مزحت�ي غ�ر الصحيح�ة إطالقاً 

صدمتهم«.
وأضاف أنه أراد ببس�اطة »الحّض عىل توخي الحذر يف ما يتعلق بالصور 

التي تبدو عفوياً ُمقنعة«.
ون�رش العالم الفرن�يس، األحد، ص�ورة لرشيح�ة من نقانق تش�وريزو 
اإلس�بانية عىل خلفية سوداء، مدعياً أنها صورة ألقرب نجم إىل الشمس 

التقطت بواسطة تلسكوب »جيمس ويب« الفضائي الجديد.

مفاجأة مذهلة عن »النجم األقرب
 إىل الشمس«


