
Issue No  ( 2665 )  August    Mon    15    2022    العدد )2665(  15   آب   2022                    السنة السادسة                  معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

نوم على يقني خري من صالة 
على شك العراقي

رئيس جملس االدارة
رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

بارزاين والعامري يؤكدان 
رضورة تكريس اجلهود للخروج 

من األزمة السياسية
ص8

بـالـتـفـاصيـل.. إجـمـالـي مـا أرسـلـتـه بـغـداد ألربـيـل خـالل 7 أشـهر
املـالـيـة تصـدر تعليمـات صـالحيـات صـرف قـانـون األمـن الـغـذائـي
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن مجلس القض�اء األعىل، أمس األح�د، أنه ال 
يمل�ك صالحية ح�ل مجل�س النواب.وذك�ر بيان 
الع�الم املجلس، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه، ان »املجلس ناقش يف اجتماعه طلب الس�يد 
مقتدى الصدر امل�ؤرخ يف  10 /8 /2022 الخاص 
بحل مجلس الن�واب وبعد النق�اش والبحث وجد 
ان مجل�س القض�اء يتف�ق م�ع الس�يد الصدر يف 
تشخيص س�لبية الواقع الس�يايس الذي يشهده 
البل�د واملخالفات الدس�تورية املس�تمرة املتمثلة 
بع�دم اكتم�ال  تش�كيل الس�لطات الدس�تورية 
بانتخ�اب رئي�س للجمهوري�ة ورئي�س مجل�س 
الوزراء وتش�كيل الحكومة ضمن املدد الدستورية 
وهي حالة غ�ر مقبولة ويج�ب معالجتها وعدم 
تكرارها وهذا ما ش�خصه رئي�س املجلس يف اكثر 
من مناسبة ووضع الحلول الالزمة لتجنب تكرارها 
مستقبالً باقرتاح تعديل بعض مواد الدستور ذات 
الصل�ة«. وأضاف البي�ان »أما طل�ب حل مجلس 
النواب من قبل مجلس القضاء األعىل ملعالجة هذه 
املخالفات الدس�تورية ف����إن املجل�س س�ب�ق 
وان ع��رض عليه نف��س ه������ذا املقت���رح 
ف����ي ش�ه����ر آذار س�ن����ة 2022 )قب�ل 
تاريخ اس�تقالة الكتلة الصدري�ة( من قبل بعض 
منظم�ات املجتمع املدني وعدد من الش�خصيات 
السياس�ية واالعالمي�ة واالكاديمي�ة وكان جواب 
املجل�س يف حينه هو أن مجل�س القضاء االعىل ال 
يمل�ك الصالحية لحل مجلس النواب ذلك ان مهام 
مجل�س القض�اء محددة بموجب امل�ادة  )3( من 

قانون مجلس القضاء االعىل.
التفاصيل ص2

القضاء: حل  الربملان خارج صالحيتنا
دعا اجلهات السياسية واالعالمية اىل عدم زجه امسه يف اخلصومات.. وأكد وقوفه على مسافة واحدة من اجلميع حكومة البرصة:

 523 مرشوعًا جيري العمل عليها 
يف عموم املحافظة

حمافظ بغداد يتابع 
ميدانيًا سري األعامل املنفذة ملدخل 

بغداد املوصل

الرشطة املجتمعية تدعو
 لفتح مصحات خاصة ملعاجلة متعاطي 

ومدمني املخدرات
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مرص: متاس كهربائي يشعل النار بكنيسة والضحايا 40 شخصًا

وزير الداخلية من كربالء: عيون وقلوب األجهزة األمنية  
مع زائري األربعني

ص7ص3 ص3 ص3

تنبيه من احلامية االجتامعية 
للمستفيدين: أمامكم 48 ساعـة 

لسحب أموالكم

الكهرباء تعلن استحصال 
املوافقـة عىل حتـويل قراء 

املقاييس لقرار رقم 315

العراق يدعو 3 رشكات 
عاملية ملعاجلة اللسان امللحي 

يف شط العرب

احتاد الكرة ينفي نقل خليجي 
25 من البرصة ويؤكد إقامة كأس 

السوبر يف ملعب امليناء

       بغداد / المستقبل العراقي

قتل 41 ش�خصا، أمس األحد، يف حريق كبر اندلع بكنيس�ة الشهيد 
أبي س�يفني غرب العاصم�ة املرصية أثناء الق�داس الصباحي، وفق 
ما ذكرت الكنيس�ة القبطية األورثوذكس�ية.وقال مص�دران أمنيان 
لروي�رتز إن حريقا ش�ب يف كنيس�ة بمحافظة الجي�زة القريبة من 
العاصم�ة املرصية القاهرة مم�ا أدى إىل مقتل 35 عىل األقل وإصابة 
45 شخصاً. وقال املصدر إن أعداد الوفيات مرشحة للزيادة ألن هناك 
عرشات املصابني بينهم أعداد كبرة يف حالة حرجة. وأوضح املصدران 
أن الحري�ق ال�ذي اش�تعل نتيجة م�اس كهربائ�ي بمول�د الكهرباء 
الخاص بالكنيس�ة أدى إىل تدافع بني املصلني الذين بلغ عددهم أكثر 

من خمس�ة آالف. وأضافا أن النران كانت تحجب منفذ الخروج من 
قاع�ة الصالة مم�ا أدى لتفحم بعض الجثث، كم�ا ذكر املصدران أن 
غالبية القتىل من األطفال.  بدورها كش�فت، وزارة الداخلية املرصية 
ع�ن أن الحريق نش�ب نتيجة خلل كهربائي بتكيي�ف يف الدور الثاني 
بمبنى الكنيس�ة، وال�ذي يضم عدًدا من قاعات الدروس، مش�رة إىل 
أن ذل�ك أدى النبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت الس�بب الرئييس 
يف ح�االت اإلصاب�ات والوفيات. وأجرى الرئي�س املرصي عبد الفتاح 
الس�ييس اتصاالً هاتفياً مع قداسة البابا توارضوس، حيث قدم فيه 
تعازي�ه يف ضحايا الحادث. وقال الرئيس الس�ييس عرب صفحته عىل 
فيسبوك إنه يتابع عن قرب تطورات الحادث وإنه وجه كافة أجهزة 

ومؤسسات الدولة املعنية باتخاذ كل اإلجراءات الالزمة. 

      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان الغانمي، 
أم�س االحد، أن عي�ون األجهزة األمنية 
وقلوبها س�تكون م�ع الزائري�ن، فيما 
اطل�ع ع�ىل آخ�ر االس�تعدادات األمنية 
والخدمية.وذكر مكتبه االعالمي يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، ان 
»وزي�ر الداخلية رئي�س اللجنة األمنية 
لتأمني زيارة األربع�ني عثمان الغانمي 

عق�د مؤتم�را أمني�ا موس�عا يف قيادة 
عملي�ات كرب�الء التي وصله�ا، صباح 
اليوم األحد، برفقته نائب قائد العمليات 
املشرتكة الفريق األول الركن عبد األمر 
الش�مري وعدد م�ن الق�ادة والضباط 
بحض�ور  الش�عبي،  الحش�د  وق�ادة 
محافظ كربالء املقدسة وقادة الرشطة 
للمحافظات املحاذية لكربالء املقدسة، 
ملناقشة آخر االستعدادات إلحياء ذكرى 
زي�ارة أربعيني�ة اإلمام الحس�ني عليه 

السالم«. وأكد الوزير أن »العالم يستلهم 
الدروس والعرب من ثورة اإلمام الحسني 
عليه السالم، مشدداً عىل أن تكون هذه 
الزيارة خالصة لهذه الذكرى، داعياً اىل 
الجهود االستخبارية والتنسيق  تكثيف 
واملتابعة بني جمي�ع الدوائر الحكومية 
املختصة لتأمني هذه الزيارة، فضال عن 
التعاون مع املواكب الخدمية والتواصل 
معه�ا«.  واوض�ح، أن عي�ون األجهزة 
األمنية وقلوبها س�تكون مع الزائرين، 

كما اطلع عىل آخر االستعدادات األمنية 
مضاعف�ة  ع�ىل  مش�دداً  والخدمي�ة، 
الجهود لتوفر أفضل الخدمات للزائرين 
القاصدي�ن نح�و كربالء املقدس�ة من 
داخل البالد وخارجها. وأشاد، الغانمي 
بالنج�اح الكبر ال�ذي حققته األجهزة 
األمني�ة املختص�ة وال�وزارات والدوائر 
املعني�ة يف تأم�ني زيارة عاش�وراء قبل 

عدة أيام.
التفاصيل ص2

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة خياطب جريح: بتضحياتكم وصلنا اىل مناصبنا

خبري اقتصادي: ال يمكن أبدًا إيقاف الرواتب بانتهاء السنة املالية

اإلعالم األمني يعلن القبض عىل 4 عنارص من »داعش« يف كركوك واألنبار

القبض عىل شبكة لتجارة املخدرات بحوزهتا 11 كغم حشيشة يف البرصة
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الرافدين يعلن عن قروض ١٥٠ مليون دينار لرشاء دار سكن
        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس األحد، ان فروعه 
يف بغ�داد واملحافظ�ات مش�مولة بالق�روض 
العقاري�ة الت�ي تص�ل اىل 150 ملي�ون دينار 

وتمنح لفئات عدة.
وأوضح املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أن »القروض 
العقارية 150 مليون لرشاء دار سكني تشمل 
املوظف�ن واملتقاعدين واملواطن�ن. والتقديم 

من فروع املرصف«. 
وأشار اىل ان »املرصف يمنح ايضا قروض البناء 

وترميم وتأهيل الدور السكنية للمواطنن«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن مجلس القضاء األع�ى، أمس األحد، 
أنه ال يملك صالحية حل مجلس النواب.

وذكر بيان العالم املجلس، تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة من�ه، ان »املجلس ناقش 
يف اجتماع�ه طلب الس�يد مقت�دى الصدر 
امل�ؤرخ يف  10 /8 /2022 الخ�اص بح�ل 
مجل�س الن�واب وبع�د النق�اش والبح�ث 
وج�د ان مجلس القضاء يتفق مع الس�يد 
الصدر يف تشخيص سلبية الواقع السيايس 
الذي يش�هده البلد واملخالفات الدستورية 
املس�تمرة املتمثل�ة بعدم اكتمال  تش�كيل 
الس�لطات الدس�تورية بانتخ�اب رئي�س 
ال�وزراء  مجل�س  ورئي�س  للجمهوري�ة 
وتش�كيل الحكومة ضمن املدد الدستورية 
وهي حالة غري مقبول�ة ويجب معالجتها 
وع�دم تكرارها وه�ذا ما ش�خصه رئيس 
املجلس يف اكثر من مناسبة ووضع الحلول 
الالزمة لتجنب تكرارها مس�تقبالً باقرتاح 

تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة«. 
وأضاف البيان »أما طلب حل مجلس النواب 
من قب�ل مجل�س القضاء األع�ى ملعالجة 
ف�����إن  الدس�تورية  املخالف�ات  ه�ذه 
علي�ه  ع���رض  وان  س�ب�ق  املجل��س 
نف���س ه�������ذا املقت����رح ف���ي 
)قب�ل   2022 س�ن����ة  آذار  ش�ه����ر 

تاريخ اس�تقالة الكتلة الصدري�ة( من قبل 
بعض منظم�ات املجتمع املدني وعدد من الش�خصيات 
السياس�ية واالعالمية واالكاديمية وكان جواب املجلس 

يف حين�ه هو أن مجلس القضاء االعى ال يملك الصالحية 
لحل مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة 
بموجب املادة  )3( من قانون مجلس القضاء االعى رقم 

)45( لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء 
فقط وليس من بينها اي صالحية تجيز للقضاء التدخل 
بام�ور الس�لطتن الترشيعية أو التنفيذي�ة تطبيقاً ملبدأ 

الفصل بن الس�لطات الث�الث الترشيعية 
والتنفيذي�ة والقضائية املنصوص عليه يف 
املادة )47(  من دس�تور جمهورية العراق 
لسنة  2005.«. ودعا مجلس القضاء االعى 
»كاف�ة الجهات السياس�ية واالعالمية اىل 
عدم زج القضاء يف الخصومات واملنافسات 
السياس�ية« مؤكداً ان »القضاء يقف عى 
مس�افة واح�دة من الجميع الن االس�اس 
ال�ذي يرتك�ز عليه ه�و تطبيق الدس�تور 
والقانون وهذه قواع�د عامة تنطبق عى 
الجميع بنفس املعيار وغري قابلة لالجتهاد 

او التأويل«.
وكانت بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة 
ي�وم األربع�اء )27 تم�وز 2022( اقتح�م 
خاللها املتظاهرون مبن�ى مجلس النواب 
العراق�ي، وانس�حبوا بعدم�ا طل�ب منهم 
زعي�م التي�ار الص�دري مقت�دى الص�در 
ذل�ك، وم�ن ث�م ع�اود املتظاه�رون ي�وم 
الس�بت )30 تم�وز 2022( اىل الدخول اىل 
املنطق�ة الخرضاء ومبنى الربمل�ان والبدء 
باعتص�ام مفتوح، ورد االطار التنس�يقي 
عى تظاه�رات الصدري�ن بتظاهرة قرب 
املنطقة الخرضاء من ناحية جرس املعلق، 
ع�رص يوم االثن�ن )1 آب 2022( ومن ثم 
انس�حبوا من املكان.ويف يوم الجمعة )12 
آب 2022( أق�ام أنص�ار التي�ار الص�دري 
ص�الة جمع�ة يف املنطقة الخ�رضاء، لريد 
عليهم أنصار االطار التنسيقي عرص اليوم 
نفسه بتظاهرة امام املنطقة الخرضاء من جهة الجرس 

املعلق، ومن ثم نصبوا خيم االعتصام.

دعا اجلهات السياسية واالعالمية اىل عدم زجه امسه يف اخلصومات.. وأكد وقوفه على مسافة واحدة من اجلميع

القضاء: حل  الربملان خارج صالحيتنا
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      بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير الداخلي�ة عثم�ان الغانمي، أمس 
االح�د، أن عي�ون األجهزة األمني�ة وقلوبها 
س�تكون مع الزائرين، فيم�ا اطلع عى آخر 
االستعدادات األمنية والخدمية.وذكر مكتبه 
االعالم�ي يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي 

نس�خة من�ه، ان »وزي�ر الداخلي�ة رئي�س 
اللجن�ة األمنية لتأمن زيارة األربعن عثمان 
الغانمي عقد مؤتمرا أمنيا موس�عا يف قيادة 
عمليات كرب�الء التي وصله�ا، صباح اليوم 
األحد، برفقته نائب قائد العمليات املشرتكة 
الفري�ق األول الرك�ن عب�د األمري الش�مري 
وعدد م�ن الق�ادة والضباط وقادة الحش�د 

الش�عبي، بحضور محافظ كربالء املقدسة 
وقادة الرشطة للمحافظات املحاذية لكربالء 
املقدسة، ملناقش�ة آخر االستعدادات إلحياء 
ذك�رى زيارة أربعينية اإلمام الحس�ن عليه 
الس�الم«. وأكد الوزي�ر أن »العالم يس�تلهم 
الدروس والعرب من ثورة اإلمام الحسن عليه 
الس�الم، مش�دداً عى أن تكون هذه الزيارة 

خالص�ة له�ذه الذك�رى، داعي�اً اىل تكثيف 
الجه�ود االس�تخبارية والتنس�يق واملتابعة 
ب�ن جمي�ع الدوائ�ر الحكومي�ة املختص�ة 
لتأم�ن ه�ذه الزي�ارة، فضال ع�ن التعاون 
م�ع املواك�ب الخدمي�ة والتواص�ل معها«.  
واوضح، أن عي�ون األجهزة األمنية وقلوبها 
س�تكون م�ع الزائرين، كما اطل�ع عى آخر 

االس�تعدادات األمنية والخدمية، مشدداً عى 
مضاعفة الجه�ود لتوفري أفض�ل الخدمات 
للزائري�ن القاصدي�ن نحو كربالء املقدس�ة 
من داخل البالد وخارجها. وأش�اد، الغانمي 
بالنجاح الكبري الذي حققته األجهزة األمنية 
املختصة والوزارات والدوائر املعنية يف تأمن 

زيارة عاشوراء قبل عدة أيام.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت حكومة إقليم كردستان، أمس األحد، 
عن مقدار املبالغ الخاصة بالرواتب الشهرية 
التي تم إرس�الها م�ن بغداد خالل الس�بعة 
أش�هر املاضية، وعن مقدار األموال التي تم 

رصفها لرواتب موظفي القطاع العام.
وقال املتحدث باسم حكومة اإلقليم، جوتيار 
ع�ادل، يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل العراق�ي 
نس�خة منه، إن »حكوم�ة االقليم خصصت 
5.9 تريليون دينار لدفع الرواتب يف األش�هر 

الس�بعة املاضي�ة، فيم�ا أرس�لت الحكومة 
االتحادية 400 مليار دينار فقط«.

وأضاف عادل، أن »بحسب االتفاق بن أربيل 
وبغ�داد، كان ينبغ�ي أن ترس�ل 200 مليار 
دين�ار ش�هرياً، أي م�ن املفرتض أن ترس�ل 
بغداد 1.4 تريليون دينار إىل اإلقليم عى مدى 
الس�بعة أش�هر املاضية، ولكن أرسلت 400 
مليار فقط، ولم يتم إرس�ال الرتيليون دينار 

الباقية«.
وأوض�ح أن »حكوم�ة إقلي�م كوردس�تان، 
قام�ت بتوزيع الرواتب دون تأخري ودون أي 

اس�تقطاع، رغم أن بغداد لم ترسل أي أموال 
منذ خمس�ة أش�هر، لكن الروات�ب دفعت يف 

موعدها ودون أي تأخري«.
وأش�ار عادل، إىل أن »اإلقليم يحتاج إىل أكثر 
من 900 مليار دينار ش�هرياً لتمويل رواتب 
املوظف�ن، وكانت عائدات النفط تنفق 350 
ملي�ون دوالر ش�هرياً لتوف�ري الرواتب، لكن 
بس�بب اإلصالحات يف قط�اع الطاقة، أصبح 
اآلن 500 مليون دوالر عوائد شهرية للخزينة 
الحكومي�ة، وهذه زي�ادة 150 مليون دوالر 

أنفقت للرواتب«.

وكان مجل�س وزراء إقلي�م كردس�تان، ق�د 
أكد يف وقت س�ابق أن الحكوم�ة االتحادية، 
كما لم ترس�ل مس�تحقات اإلقليم الشهرية 
والبالغة 200 مليار دينار، ملدة 14 شهراً منذ 

عام 2020.
اإلجمالي�ة،  الش�هرية  الروات�ب  وتتطل�ب 
ملوظفي إقليم كردس�تان، نحو 616 مليون 
دوالر، ويتم توفريها بش�كل عام عى النحو 
اآلت�ي: اإليرادات النفطية 350 مليون دوالر، 
اإليرادات الداخلية 128 مليون دوالر، األموال 
التي ترسلها الحكومة االتحادية )200 مليار 

دينار( 138 مليون دوالر، وفقا لوزارة املالية 
واالقتصاد يف إقليم كوردستان.

وأعادت حكوم�ة إقليم كردس�تان، يوم 15 
حزي�ران امل�ايض، أكثر م�ن ملي�اري دينار 
عراق�ي مليزاني�ة اإلقلي�م بع�د التوص�ل إىل 
ح�ل »مس�ألة مزدوج�ي الروات�ب«، وفيما 
بين�ت انها نظم�ت أعداد قوات البيش�مركة 
ورواتبه�م، وأكدت عزمها إنش�اء بنك يوحد 
مصارف كردس�تان، ويكون مرتبطاً بالبنك 
املرك�زي العراقي، يف خط�وة لضغط نفقات 

تمويل رواتب املوظفن.

وزير الداخلية من كربالء: عيون وقلوب األجهزة األمنية  مع زائري األربعني

بالتفاصيل.. إمجايل ما أرسلته بغداد ألربيل خالل 7 أشهر

        بغداد / المستقبل العراقي

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة الفريق عماد 
محم�د محمود، أم�س األح�د، مجموعة م�ن املواطنن، 
والضب�اط، واملنتس�بن واملوظف�ن املدني�ن داخ�ل مقر 
الوكال�ة، وذل�ك للوق�وف ع�ى احتياجاته�م، وطلباتهم، 
ومناش�داتهم، وحلها وفق السياقات القانونية واإلدارية، 
بحضور عدد من مدراء املديريات، واألقسام املعنية داخل 

مقر الوكالة.
وأكد الوكيل عى رضورة االهتمام بالطلبات واملناش�دات 
خاصة اإلنس�انية منه�ا، والتواصل الدائم م�ع املواطنن 

واملنتسبن.
وخاطب الوكيل أحد الجرحى بالقول »بفضل تضحياتكم 
وصلن�ا اىل مناصبنا«.م�ن جانب آخ�ر، زار الفريق عماد 

محمد محمود وكيل الوزارة لشؤون الرشطة مركز رشطة 
الدورة وقاطع نجدة الدورة، حيث كان يف استقباله مدير 

وضباط ومنتسبي املركز.
والتقى الوكيل مع عدد من املنتسبن واستمع اىل املعاضل 

واملعوقات التي تواجههم. 
كم�ا وجه لهم بانجاز الدعاوى املقدمة من قبل املواطنن 

بما يضمن حقوقهم وفق القانون. 
م�ن جانب آخ�ر، زار الوكيل قاطع نجدة ال�دورة والتقى 
بالضب�اط واملنتس�بن مطلعاً ميدانياً ع�ى عمل دوريات 
النج�دة املنت�رشة ضمن قاطع املس�ؤولية، مش�دداً عى 
رسعة االس�تجابة للحوادث االولي�ة الطارئة التي تحصل 
وتبنيه�ا بح�رص واهتمام ع�ايل ك�ون ارواح وممتلكات 
املواطنن اساس واجباتنا وصميم عملنا االمني والخدمي 

واإلنساني.

        البصرة / المستقبل العراقي

ألق�ت مف�ارز األم�ن الوطن�ي، أمس 
األح�د، القب�ض ع�ى ش�بكة لتجارة 
املخ�درات بحوزته�ا )11( كغ�م م�ن 

مادة الحشيشة يف محافظة البرصة.
وذك�ر بي�ان إلع�الم الجه�از تلق�ت 
من�ه،  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
»تمكنت مفارز جه�از األمن الوطني 
جم�ع  بع�د  الب�رصة  محافظ�ة  يف 
املعلوم�ات االس�تخبارية م�ن الق�اء 
القبض عى ش�بكة لتج�ارة املخدرات 
عقب استحصال املوافقات القضائية؛ 
إذ ت�م نصب كمن محكم لهم أس�فر 
ع�ن إلقاء القبض ع�ى ثالثة متهمن 
بالجرم املش�هود وضب�ط نحو )11( 
كغ�م م�ن م�ادة الحشيش�ة كان�ت 

بحوزتهم«. 
م�ع  املتهم�ون  »أُحي�ل  وأض�اف 
املضبوط�ات إىل الجه�ات القضائي�ة 
املختص�ة التخ�اذ اإلج�راءات الالزمة 
امل�ادة )28/  بحقه�م وف�ق أح�كام 

مخدرات(«.

وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة خياطب جريح: بتضحياتكم وصلنا اىل مناصبنا
زار مركز وقاطع جندة الدورة القبض عىل شبكة 

لتجارة املخدرات بحوزهتا ١١ كغم 
حشيشة يف البرصة

        بغداد / المستقبل العراقي

وزارة  يف  املجتمعي�ة  الرشط�ة  مدي�ر  دع�ا 
الداخلية العميد غالب عطية إىل رضورة فتح 
مصحات خاصة ملعالج�ة متعاطي ومدمني 

املخدرات كونها أصبحت من أخطر ما يواجه 
السلم املجتمعي.

وق�ال عطية ان من يتعاط�ى املخدرات ينفذ 
كل الجرائم من قتل وسطو وعنف وابتزاز لذا 
فأن تعاطي املخ�درات ال تقل خطراً وإرهابا 

من خطر تنظيم داعش االرهابي.
وأض�اف ان هن�اك 70 متعاط�ي يتعالجون 
بمصحة بغداد غالبيتهم من الطبقة الفقرية 
وتعاطوا املخدرات ألول مرة بس�بب أصدقاء 
الس�وء ل�ذا فأن م�ن واج�ب األه�ل متابعة 

ومراقبة أبناءه�م لتجنيبهم مخاطر تعاطي 
املخدرات.

وأك�د عطي�ة ان مل�ف املخ�درات يعت�رب من 
أخطر امللفات التي تواجه الرشطة املجتمعية 

وباقي املفاصل األمنية.

الرشطة املجتمعية تدعو لفتح مصحات خاصة ملعاجلة متعاطي ومدمني املخدرات

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت وزارة املالية، أمس األحد، تعليمات صالحيات رصف قانون األمن 
الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022.

ودع�ت املالية »كافة ال�وزارات والجهات غري املرتبطة ب�وزارة اىل مراجعة 
دائرة املوازنة إلستالم التعليمات«. 

وكان مجلس النواب، ق�د صوت باملوافقة عى قاتون الدعم الطارئ لألمن 
الغذائ�ي والتنمي�ة يف 8 حزيران املايض بقيمة 18 ملي�ار دوالر ولذلك لعدم 

وجود موازنة لعام 2022.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلي�ة اإلعالم األمني، أمس األحد، إلق�اء القبض عى 4 عنارص من 
داعش يف كركوك واألنبار، مطلوبن وفق املادة الرابعة إرهاب. 

 وجاء يف بيان الخلية، الذي تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، أنه تمخض 
ع�ن عملياتهم األمنية »إلق�اء القبض عى أربعة ارهابي�ن اثنان منهم يف 
كركوك بمنطقة ليالن وسيطرة تازة واآلخرين يف راوة والرمادي باألنبار«.

ونف�ذت الق�وات األمنية ب�«عملي�ات منفصلة جرت يف قواط�ع العمليات 
واس�تهدفت مالحقة وتعقب ما تبقى من فلول داعش اإلرهابي والوصول 

اىل مخابىء مخلفات أسلحته وعتاده«.
وأش�ارت إىل تنفي�ذ العملي�ات »اس�تناداً اىل معلومات اس�تخبارية دقيقة 
لش�عب اس�تخبارات الفرق الخامس�ة والثامنة والع�ارشة وبالتعاون مع 

استخبارات وقوة من ألوية تلك الفرق التابعة لقيادة القوات الربية«. 
ويف س�ياق ذل�ك، »تمكنت الق�وة من الوص�ول اىل صهريج س�عة 36 ألف 
ل�رت مدفون تح�ت األرض يف منطقة وادي الحس�ينيات بالرطب�ة -األنبار، 

يستخدم كمستودع ألسلحة وعتاد وعبوات داعش«. 
الق�وة ضبطت بداخله »االالف من االطالق�ات املختلفة العيارات وعدد من 
صواريخ القاذفات وعبوات ناس�فة وقناب�ر هاون ورمانات يدوية«، وفقاً 

للبيان الذي لفت إىل تسليم املطلوبن أصولياً إىل الجهات املعنية. 
وكان مص�در أمن�ي قد أف�اد أن تنظيم داعش اختطف طف�اًل وفّجر منزل 

مختار قرية يف قضاء داقوق جنوب كركوك. 
وقال املصدر، إن »عدداً من مس�لحي داعش تس�للوا مس�اء اليوم إىل قرية 
الصم�ود يف قض�اء داقوق جنوب محافظ�ة كركوك«، مبين�اً أنهم »مكثوا 
هن�اك ملدة نصف س�اعة، ثم فّج�روا منزل مختار القرية )حس�ن إبراهيم 
رمو( واختطفوا ابن مدير مدرس�ة القرية )عبد الله أحمد، 12 عاماً(«، ثم 
انس�حبوا إىل جهة مجهولة. املصدر ذاته، ذكر أن »القرية تقع بالقرب من 

نقطة للرشطة االتحادية، لكنها لم تكن عى علم بتحركات داعش«. 
وبحس�ب أش�خاص من القري�ة، فإن عن�ارص داع�ش »كان يرتدون زي 

الرشطة الفيدرالية وذهبوا إلحراق منزل حسن رمو، مختار القرية«.
 بع�د الح�ادث، انترشت أع�داد كبرية من ق�وات الجي�ش العراقي يف قرى 

البومحمد وكوباني والصمود وتمركزوا عى حدود تلك القرى. 
يذك�ر أن داع�ش اختطف يف نيس�ان املايض أربعة رع�اة بالقرب من قرية 

تامور يف قضاء داقوق يف كركوك ونقلهم إىل مكان مجهول.
يوم )9 آب 2022(، أعلن املتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات املشرتكة 
تحس�ن الخفاجي ان س�الح الجو العراقي تمكن من قتل 250 إرهابياً يف 
2022.وقال الخفاجي ان »داعش منظمة ارهابية دولية وليس�ت محلية، 
وقاتل ارهابيو اكثر من 100 دولة ضد القوات االمنية والبيشمركة«مؤكدا 
ان »تنظي�م داع�ش انتهى، لك�ن هناك بع�ض الجيوب والخالي�ا، تمكنت 
بطريق�ة او بأخ�رى من الهروب م�ن قواتنا االمنية خالل ح�رب التحرير، 

وتمركزت يف املناطق الجبلية والصحراوية«.
وأش�ار الخفاجي اىل س�بب آخر خلف بروز بعض انش�طة ه�ذا التنظيم، 
وهو ان »الحدود العراقية الس�ورية اس�همت بص�ورة كبرية يف تنقل هذه 
املفارز االرهابية يف السابق«، الفتا اىل ان »الحدود العراقية السورية مؤمنة 

بالكامل االن، إذ تمكنا مع قوات البيشمركة من ضبطها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد مس�عود بارزاني، ورئيس تحالف الفت�ح هادي العامري، عى رضورة 
أن تخطو األطراف السياس�ية نحو حل املش�اكل، وأن تكرس كل جهودها 

للخروج من األزمة السياسية.
واس�تقبل بارزاني، بمقره يف مصيف ص�الح الدين، رئيس التحالف الفتح 
هادي العامري، وبحثا »الوضع الس�يايس وآخر التطورات والعقبات التي 

تعرتض العملية السیاسیة يف العراق«، وفق بيان ملقر بارزاني. 
وفيما ييل نص البيان الصادر عن مقر بارزاني: 

اس�تقبل مسعود بارزاني يوم األحد 14 ٱب 2022 يف مقره بمصيف صالح 
الدین هادي العامري رئيس ائتالف فتح.

ويف اللقاء تم تبادل وجهات النظر حول الوضع الس�يايس وآخر التطورات 
والعقبات التي تعرتض العملية السیاسیة يف العراق.

وش�دد الجانبان عى رضورة اتخاذ االطراف السياسية الخطوات نحو حل 
املشاكل وتكريس الجهود للخروج من األزمة السياسية.

املالية تصدر تعليامت صالحيات رصف
 قانون األمن الغذائي

اإلعالم األمني يعلن القبض عىل 4 عنارص 
من »داعش« يف كركوك واألنبار

بارزاين والعامري يؤكدان رضورة تكريس 
اجلهود للخروج من األزمة السياسية

        بغداد / المستقبل العراقي

اكد الخبري االقتصادي صالح نوري 
مدير ديوان الرقابة املالية السابق، 
أمس االح�د، انه اليمكن أبداً ايقاف 

الرواتب بانتهاء السنة املالية.
وقال نوري عن ايقاف الرواتب مع 

انتهاء الس�نة، ال يمكن أبدا إيقاف 
رصف رواتب املوظفن بغض النظر 
عن إق�رار املوازنة من عدمها وأنما 

تتوقف ترفيعاتهم املستحقة«.  
واضاف انه »ج�رى رصف الرواتب 
عام 2015عى الرغم من عدم إقرار 

موازنة 2014«.

خبري اقتصادي: ال يمكن أبدًا إيقاف الرواتب 
بانتهاء السنة املالية
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    بغداد / المستقبل العراقي

من أجل تحقيق التنمية الشاملة للعاصمة بغداد وألهمية 
القط�اع الصناعي ال�ذي يعترب املادة الرئيس�ة للنهوض 
بالعملية االستثمارية باعتباره عماد التطور االقتصادي 
ال�ذي يعمل عىل رفد املنتج الوطن�ي والتعريف به محلياً 
وتصديره خارجياً حرصت هيئة اس�تثمار بغداد متمثلة 
برئيس�ها املهندس االستش�اري )حي�در اإلنصاري( عىل 
منح العديد من اإلجازات االستثمارية ضمن هذا القطاع 
والت�ي بلغت أكثر من ) ٤٤ ( إجازة منذ تأسيس�ها حتى 
اليوم، إذ تكمن أهمية هذه املش�اريع يف تماسها املبارش 
م�ع حركة االقتصاد الوطني وعجل�ة التطور كذلك لدور 
هذه املش�اريع الكبري يف تش�غيل األي�دي العاملة املحلية 
إضاف�ة اىل إدخالها الخربات األجنبية اىل الس�وق املحلية 

وتوأمتها مع الخربات العراقية.

وتماش�ياً مع توجهات برنامج الحكوم�ة العراقية الذي 
تبن�اه رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي إلعادة هيبة 
الصناع�ة العراقي�ة ورف�ع ش�عار »صن�ع يف الع�راق«، 
والحدي�ث عن املش�اريع االس�تثمارية املج�ازة من قبل 
هيئة اس�تثمار بغداد يف هذا القطاع يطول لكن س�نذكر 

منها عىل سبيل املثال ال الحرص: 
١_ مصن�ع إنت�اج املرشوب�ات الغازية واملي�اه الصحية 
 / الصناعي�ة  املنطق�ة  يف  دجل�ة(  )معم�ل  والعصائ�ر 

عويريج..
٢_ رشكة االصباغ الحديثة إلنتاج االصباغ. 

٣_ املعم�ل ال�دويل إلنت�اج الغ�ازات الصناعي�ة والطبية 
املحدودة يف املنطقة الصناعية / عويريج. 

٤_ تأهي�ل معمل إنت�اج العوارض الكونكريتية للس�كك 
الحديد يف أبو غريب. 

٥_ معمل إنتاج الورق الصحي يف ناحية الوحدة.

يف  الكهربائي�ة  القابل�وات  إلنت�اج  ال�رواد  مصن�ع   _٦
كويريش.

٧_ إنتاج السمنت وصب الخرسانات يف املنطقة الصناعية 
/ عويريج. 

يف  املح�ززة  البالس�تيكية  األنابي�ب  إنت�اج  مصن�ع   _٨
التاجي. 

٩_ معمل تنقية وتعبئة املياه وإنتاج العصائر واملرشوبات 
الغازية )بريق اللؤلؤة( يف منطقة العامرية. 

١٠_ معمل الحديد والصلب يف النهروان.
١١_ إع�ادة تأهي�ل وتطوير رشكة الصناع�ات الخفيفة 

)عالمة عشتار( يف املنطقة الصناعية / يف الزعفرانية. 
١٢_ معم�ل إنتاج فالت�ر اله�واء الخاص�ة بالتوربينات 

الغازية / يف منطقة العامرية _ حي حطني.  
للضغ�ط  الكهربائي�ة  املع�دات  ١٣_ م�رشوع صناع�ة 
العايل واملتوس�ط والهي�اكل واملحط�ات الصندوقية / يف 

عويريج.
١٤_ معم�ل إنت�اج األنابي�ب البالس�تيكية )العمل املميز 
يف   / الصناعي�ة  املنطق�ة  يف  اللدائني�ة(  للصناع�ات 

الزعفرانية. 
١٥_ إعادة تأهيل وتشغيل مصنع بغداد للتبوغ والسكائر 

يف البو شجاع / يف الكرادة. 
١٦_ املصن�ع العراق�ي للم�واد الصيدالني�ة / يف منطقة 

بغداد الجديدة. 
يذك�ر ب�أن ه�ذه املش�اريع رف�دت االقتص�اد العراقي 
بش�كل كبري كما أع�ادت الثقة باملنت�ج الوطني وجعلته 
يف الصدارة ملا وصلت اليه من مس�تويات نجاح متقدمة 
تناف�س البضائ�ع املس�توردة م�ع العرض ب�أن هنالك 
مش�اريع عديدة ال زال�ت قيد اإلنجاز و بنس�ب متقدمة 
وأخرى يف طور استكمال املوافقات الرسمية مع الجهات 

القطاعية وفقاً للقانون.

استثامر بغداد: »٤٤« مرشوع استثامري متميز ينعش القطاع الصناعي
لتحقيق التنمية املستدامة

    بغداد/ المستقبل العراقي

دع�ت وزارة املوارد املائي�ة، أمس األحد، ثالث 
رشكات عاملي�ة لتقدي�م عطاءاته�ا ملعالج�ة 
اللس�ان امللح�ي يف ش�ط الع�رب يف محافظة 

البرصة.
 وبحس�ب وثائق ف�أن »قدمت ال�وزارة كتب 
 Energoprojekt رسمية لثالث رشكات شملت
الرصبية ورشكة Deltares الهولندية ورشكة 
عطاءاته�ا  لتقدي�م  اإليطالي�ة   Hydronova
مبارشة ملعالجة اللسان امللحي يف شط العرب 
وإقام�ة س�د تنظيم�ي ملن�ع امتداد اللس�ان 

امللحي ضمن املرحلة االوىل«. 
وطالبت امل�وارد »بتقديم الرشكات عطاءاتها 

بموعد أقصاه ٥ من ايلول املقبل«. 
 يذك�ر أن األمان�ة العامة ملجلس ال�وزراء قد 
طالب�ت وزارة املوارد املائية ب�اإلرساع بإعداد 
الدراس�ات املتعلقة بامل�رشوع بعد تخصيص 
يف وقت س�ابق أربعة ملي�ارات و٧٠٠ مليون 

دينار. 

 فيما أعلن املستش�ار يف لجنة تحس�ني جودة 
املياه التابعة لألمانة العامة نجم عبد طارش 
يف ترصي�ح صحف�ي يف ٣ آب الج�اري انتهاء 
رشكة }تكنكل{ اإليطالية من إعداد التصاميم 
الخاص�ة بإنش�اء س�د مائي كبري عىل ش�ط 
العرب، مؤكدا أن السد سيحافظ عىل مليارات 
األمتار من املياه املهدورة يف الخليج، ويتكفل 
تماما بإنهاء شح املياه يف املناطق الجنوبية.

وق�ال إن »الس�د الذي أنجزت رشك�ة تكنكل 
اإليطالي�ة تصاميم�ه، س�يعمل ع�ىل تنظيم 
حرك�ة املي�اه وإيق�اف تدفقه�ا وهدرها يف 
الخلي�ج، إضاف�ة إىل من�ع املي�اه املالحة من 
تكوين ألس�نة ملحية داخل األرايض العراقية 
ال سيما يف محافظة البرصة، كما أنه سيسهم 
بتوفري كميات كبرية م�ن املياه للمحافظات 
الجنوبي�ة، خصوصا البرصة وذي قار وينهي 
بش�كل تام الشح املائي يف هذه املنطقة، كما 
يس�اعد عىل تغذية األه�وار يف حال انخفاض 

مناسيب مياهها«.
وأفاد طارش بأن الس�د صمم بش�كل يساعد 

عىل تدفق ٧٠ م�را بالثانية من املياه، وهذه 
تكف�ي لزراعة ٥٥٠ ألف دون�م يف املحافظات 
الجنوبية، مشريا إىل أنه سيسهم أيضا بإعادة 
إحي�اء آالف الدونم�ات م�ن البس�اتني الت�ي 

تأثرت بامللوحة والجفاف.
وأك�د أن األمانة العام�ة ملجلس الوزراء تدعم 
بق�وة تنفي�ذ هذا امل�رشوع وقطعت ش�وطا 
كبريا يف هذا املجال، مش�ددا ع�ىل أنها عازمة 
ع�ىل إنجازه، الفتا إىل أن امل�رشوع الذي تبلغ 
كلفت�ه اإلجمالي�ة نح�و ملي�ار دوالر، يمكن 
الب�دء بتنفيذه، خاصة مع وجود وفرة مالية 

من مبيعات النفط.
يواج�ه  ق�د  امل�رشوع  ب�أن  ون�وه ط�ارش 
اعراضات من الجانب اإليراني بش�أن تأثريه 
يف موانئه عىل ش�ط الع�رب، وهذا يمكن حله 
بإنشاء السد جنوب البرصة ب ٢٠ كم وبالتايل 
تطم�ني اإليراني�ني بأن موانئه�م لن تترضر، 
داعي�ا يف الوق�ت نفس�ه ممث�ي املحافظات 
الجنوبي�ة يف الربمل�ان إىل دع�م ه�ذا املرشوع 

الحيوي والعمل عىل اإلرساع بتنفيذه.

العراق يدعو 3 رشكات عاملية ملعاجلة اللسان امللحي 
يف شط العرب

    بغداد / المستقبل العراقي

أطلق�ت وزارة املالي�ة، أم�س األحد، 
التخصيص�ات املالي�ة للمحارضي�ن 
العم�ل  ومس�اهمات  واالداري�ني 

والضمان االجتماعي ملحافظة املثنى
 ولفت�ت اىل ان ه�ذه الرشيح�ة »من 
املش�مولني بقان�ون الدع�م الطارئ 
لس�نة   )٢( رق�م  الغدائ�ي  لالم�ن 

.»٢٠٢٢

املالية تطلق ختصيصات حمارضي 
وإداريي املثنى

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

يعت�زم مركز البيان�ات الوطني التاب�ع لألمانة 
العام�ة ملجل�س ال�وزراء أتمتة أج�ور املاء ملنع 
الفوات�ري  وتس�ديد  اإلداري  الفس�اد  ح�االت 

بسهولة.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م األمان�ة العامة، 
حي�در مجي�د، يف ترصي�ح صحف�ي، إن »مركز 
البيان�ات الوطن�ي يف األمانة ي��درس مرشوع 
أتمتة أجور املاء«، مشريا إىل أن »األسابيع املقبلة 
ستشهد عقد اجتماع املركز مع املالكات الفنية 
والهندسية يف أمانة بغداد للبدء باملرشوع، ليتيح 

يف حال تطبيقه دفع أجور املاء إلكرونيا«.
وأض�اف أن »االجتماع س�يحدد إمكانية دخوله 

قيد التنفيذ«.
م�ن جانبه�ا، ذك�رت عض�و لجن�ة الخدم�ات 
 « أن  املوس�وي،  مديح�ة  النيابي�ة،  واإلعم�ار 
برام�ج األتمتة الب�د م�ن أن تدخل لعمل جميع 
الدوائ�ر، وخاصة أج�ور املاء لضمان سالس�ة 
العم�ل وت�س��دي�د األج����ور م���ن ق�ب�ل 
امل�واط�ن�ني، فضال ع�ن منع ح��االت الفساد 

اإلداري واملايل«.

توجه حكومي: جيب 
أمتتة جباية املياه ملنع 

حاالت الفساد

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الكهرب�اء، أم�س األح�د، اس�تحصال املوافقة عىل 
تحويل قراء املقاييس لقرار رقم ٣١٥.

وقال�ت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه 
»بع�د املس�اعي الكبرية الت�ي بذلته�ا، وباهتمام بال�غ ومتابعة 
حثيث�ة من مدير ع�ام الدائ�رة اإلدارية، حصل�ت موافقة رئيس 
مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عىل توصيات اللجنة املشكلة 
باألم�ر الديوان�ي رقم ٣٥ لس�نه ٢٠٢٢ والخاصة بالفق�رة رابعاً 
واملتعلق�ة بتحويل قراء املقاييس من قرار رق�م ٣٤١ لقرار ٣١٥ 

لسنه ٢٠١٩«.
ج�راء  املالي�ة  التخصيص�ات  كام�ل  تأم�ني  »م�ع  وأضاف�ت، 

تحويلهم«.

الكهرباء تعلن استحصال املوافقة عىل حتويل 
قراء املقاييس لقرار رقم 315

    ميسان / المستقبل العراقي

أوقف�ت رشطة حماي�ة اآلثار يف ميس�ان بعض التج�اوزات عىل 
األماكن األثرية يف قضاء الكحالء ومنطقة البترية يف املحافظة.

وق�ال إعالم رشط�ة حماية اآلث�ار يف ميس�ان إن املخالفة تتمثل 
برف�ع التجاوزات ع�ىل تل الخن�رص يف قضاء الكح�الء بعد قيام 

أحدهم بحفر برئ ماء بالقرب من محرمات التل.
وأض�اف أن الرشطة أزالت كذلك خم�س تجاوزات عىل تل الگبان 
األثري يف منطقة البترية تتمثل التجاوزات بناء حسينيات بالقرب 

من محرمات التل.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيأة املنافذ الحدودية عن إحب�اط محاولة تهريب فواكه 
وخرضوات يف منفذ ميناء أم قرص األوسط.

وذكرت الهيأة يف بيان، تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، أنه 
»بمتابعة مبارشة من قبل رئيس الهيأة اللواء عمر الوائي تمكنت 
مديري�ة منفذ مين�اء أم قرص األوس�ط من ضب�ط عجلتني براد 

مخالفة لرشوط وضوابط االسترياد معدة للتهريب«. 
وأض�اف البيان أن�ه »بعد الكش�ف والتدقيق تبني وج�ود )التمر 
وفواك�ه متنوع�ة و متع�ددة املناش�ئ( ل�م تذك�ر يف الترصيحة 

الجمركية«.
وأك�دت تش�كيل لجنة من الدوائ�ر ذات العالق�ة وتنظيم محرض 
ضب�ط أص�ويل وإحال�ة الكيفي�ة إىل القض�اء التخ�اذ اإلجراءات 

القانونية بحق املقرصين.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرش�يد، أمس األح�د، عن آلية من�ح قرض )٥٠( 
مليون دينار كحد أعىل ألغراض البناء.

واوض�ح املكت�ب االعالم�ي للم�رصف، يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، ان املنح عىل دفعت�ني ال يزيد اي منهما عن 

)٥٠%( من مبلغ القرض املقرر 
واض�اف ان القرض يمن�ح للموظف املوطن راتب�ه لدى املرصف 
ب�دون كفي�ل واملواطنني ممن أكم�ل )١٨( س�نة بكفيل موظف 

حامل بطاقة نخيل.

ميسان: إزالة عدد من التجاوزات عىل املواقع 
األثرية يف الكحالء والبترية

املنافذ تعلن إحباط حماولة هتريب فواكه 
وخرضوات يف أم قرص األوسط

الرشيد: قرض البناء 50 مليون 
دينار يمنح عىل دفعتني

    بغداد/ المستقبل العراقي

نبهت هيئة الحماية االجتماعية التابعة لوزارة العمل والش�ؤون االجتماعية، أمس األحد، 
مستفيدي اإلعانة االجتماعية، بسحب مبالغ اإلعانة املراكمة يف بطاقاتهم الذكية.  وقالت 
الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، »تدعو هيئ�ة الحماية االجتماعية 
كافة مس�تفيدي االعانة االجتماعية ممن لم يسحبوا مبالغ اإلعانة املراكمة يف بطاقاتهم 
الذكية، إىل س�حب تل�ك املبالغ خالل ال�٤٨ س�اعة املقبلة أي إىل نهاية ي�وم ١٥ آب، تجنباً 
إلعادتها إىل صندوق الحماية االجتماعية حيث سيتم عكس املبالغ صباح يوم ١٦ آب وذلك 
بحس�ب ما اقر يف قانون الحماية رقم ١١ لس�نة ٢٠١٤«.  وأضاف، »عزيزتي املس�تفيدة.. 
عزيزي املستفيد، سارع لسحب املبالغ املراكمة يف بطاقتك قبل يوم ١٥ من آب الجاري«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة التجارة، أمس األحد، عن 
إط�الق الرشكة العام�ة لتج�ارة املواد 
الغذائية اس�تمارة االستبيان الكرونية 
ع�ن جودة أن�واع مواد الس�لة الغذائية 

لتقييم وقياس جودة املواد املوزعة.
 ونق�ل بي�ان لل�وزارة تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه عن مدي�ر عام 
الرشكة ملى املوسوي، قوله، ان »إطالق 

االس�تمارة ج�اء بن�اًء ع�ىل توجيهات 
وزي�ر التج�ارة والح�رص واالهتم�ام 
الذي يوليه للتوصل مع املواطن ملعرفة 
مالحظات�ه ومقرحاته وذل�ك لضمان 
اس�تمرارية هذا امل�رشوع والعمل عىل 
تحس�ني االنواع بعد االطالع عىل نتائج 

هذا االستبيان«. 
ودع�ت املوس�وي »املواطن�ني للدخول 
ع�رب الراب�ط امل�درج يف املنش�ور ومأل 

االستمارة خدمة للصالح العام«.

تنبيه من احلامية االجتامعية للمستفيدين: 
أمامكم 48 ساعة لسحب أموالكم

التجارة تطلق استامرة استبيان عن جودة السلة 
الغذائية وإضافة مادة جديدة

هيئة االستثامر تدعو الوزارات 
واملؤسسات إىل استالم وتفعيل 

واشغال بناياهتا يف بسامية
    بغداد / المستقبل العراقي

دعت الهيئة الوطنية لالستثمار وبإرشاف مبارش من رئيسة الهيئة 
الس�يدة سها داود نجار كافة الوزارات واملؤسسات والجهات ذات 
العالقة الس�تالم واش�غال البنايات التابعة لها يف مدينة بس�ماية 

السكنية إلدامة تقديم الخدمات للمواطنني الساكنني فيها.
وق�ال مدي�ر ع�ام دائ�رة العالق�ات واالع�الم يف الهيئ�ة الوطنية 
لالس�تثمار امل�رشف عىل مجمع بس�ماية حيدر حم�ادة ان هيئة 
االس�تثمار وحرصا منه�ا عىل تقدي�م أفضل الخدمات لس�اكني 
مدينة بس�ماية الس�كنية فقد خاطبت الوزارات والجهات املعنية 
برضورة تفعيل العمل يف عدد من البنايات يف املجمع ومنها املراكز 
الصحي�ة، واملنتديات واملالع�ب الرياضية، ودائ�رة الربيد والدوائر 
االخرى وبم�ا يمنع تعرضها لالندثار اضاف�ة اىل الحاجة املتزايدة 
للمواطنني لخدمات هذه الدوائر بالنظر للتوسع الحاصل يف اعداد 

الساكنني.
واض�اف ان الهيئة تتابع م�ع الجهات املعني�ة بالدولة كل االمور 
املتعلقة باحتياجات املواطنني يف مجمع بس�ماية الس�كني والتي 
تق�ع ضم�ن مس�ؤلية الجه�ات القطاعي�ة املذكورة كل حس�ب 
اختصاصه يف محاوالت مس�تمرة وجادة ملعالجة اي اش�كاالت او 
تدني بمس�توى الخدم�ات املقدمة للمواطن، وقد ش�هدت املدينة 
مؤخ�را زي�ارات ميداني�ة ومتابع�ات متواصلة لعدد من الس�ادة 

الوزراء واملسؤولني لتفقد هذه املرافق املهمة يف مدينة بسماية.

حمافظ بغداد يتابع ميدانيًا سري األعامل 
املنفذة ملدخل بغداد املوصل

بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

اج�رى محاف�ظ بغ�داد املهن�دس محمد 
جابر العطا متابعة ميدانية لسري األعمال 
املنف�ذة يف مرشوع تطوي�ر وتأهيل مدخل 

بغداد املوصل »التاجي«.
وأجرى محافظ بغداد جولة برفقة الوكيل 
الفني لوزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات 
العام�ة املهن�دس جابر الحس�اني، حيث 
تتواص�ل األعم�ال ب�إرشاف مب�ارش م�ن 
رئي�س واعض�اء دائ�رة املهن�دس املقي�م 
للم�رشوع املهندس عدن�ان حمد فرحان، 

وتضمنت األعمال:
��توس�عة الطري�ق م�ن جان�ب الج�زرة 

املح�ددة،  التصامي�م  حس�ب  واألكت�اف  الوس�طية 
ليصب�ح العرض الكي للطريق الواح�د )١٤( مراً لكل 

جانب. 
��قش�ط الطري�ق الخ�ارج من بغ�داد، وقل�ع الطريق 
الداخ�ل بإتجاهه�ا وال�ذي يبدأ م�ن منطق�ة النباعي 
وص�واُل اىل مج�ر الس�ايلو، تمهي�داً ألعم�ال الصب 

الكونكريتي بعرض )٧( مراً. 
��رفع جسور املش�اة وإنش�اء تحويالت نظامية، مع 

نصب عالمات مرورية )وإرشادية(. 
��ق�رب اإلنته�اء من إنش�اء معمل اإلس�فلت يف دائرة 
املهندس املقيم، والتي تتكفل بإعمال إكساء الطريق. 

امل�رشوع يمتد بطول )٣٣( كيلوم�راً، يبدأ من مجر 
السايلو يف التاجي وصوالً إىل ناحية العبايجي، وتتضمن 
أعماله توس�عة الطرق وتخطيطه�ا، وإضافة ممرات 
جدي�دة، مع نص�ب عالم�ات مرورية وإسرش�ادية، 
الكونكريت�ي  الحاج�ز  ونص�ب  الج�زرات،  وتأثي�ث 
)النيوجرييس( بإرتفاع مٍر واحد يف الجزرة الوسطية.

حكومة البرصة: 523 مرشوعًا جيري العمل عليها يف عموم املحافظة
حترك الستحصال 16 ترليون بذمة بغداد

   البصرة / محمد الجابري

أعل�ن مدير قس�م التخطي�ط واملتابعة يف دي�وان محافظة 
الكري�م، ع�ن وج�ود ٥٢٣ مرشوع�ا  الب�رصة، والء عب�د 
مس�تمرا يف عموم املحافظة، مس�تدركا آن جزء كبري منها 
توقف بداية العام الج�اري، ثم أعيد تمويل اغلبها يف الوقت 
الح�ارض. وبني الكريم أن ع�دم إقرار املوازن�ة العام الحايل 
٢٠٢٢ أث�ر عىل تمويل هذه املش�اريع، بينم�ا املوازنة التي 
أق�رت للمحافظ�ة عام ٢٠٢١ كان�ت قليلة ج�داً وال توازي 
التزامات املحافظة، س�يما وانه عام ٢٠١٩ أحيلت مشاريع 
كب�رية باملحافظ�ة، وعام ٢٠٢٠ ل�م تكن هن�اك موازنة لذا 
كان الضغ�ط الكبري عىل املش�اريع املس�تمرة يف عام ٢٠٢١ 
وبس�ببها اس�تنزفت فيه�ا املوازن�ة، وكان�ت مس�تحقات 
املقاول�ني ترصف عىل نس�ب تص�ل إىل ٢٥% م�ن اقل مبلغ 
االستحقاق. وأضاف أن ذلك الواقع أثرت سلبا عىل املشاريع 
املستمرة وقس�م منها توقفت من جديد، أما املشاريع التي 
أحيلت يف الس�نوات السابقة فقط عانت من أكثر من توقف 
خصوصا التي شملها قرار مجلس الوزراء ٣٤٧ عام ٢٠١٥ 
الخاص بالش�حة املالية، واس�تمر هذا التوق�ف لغاية عام 
٢٠١٨. وتاب�ع أن اغلب تلك املش�اريع املتوقفة تعرضت إىل 
االندثار وتحولت إىل عبء حكومي الضطرار إىل تمويلها مرة 
ثانية وهذا يعني تضاعف املبالغ، مؤكداً أن ذلك القرار أرض 
باملش�اريع. ولفت إىل أن بعض املشاريع توجد فيها مشاكل 
قانوني�ة، ك�ون ق�رار ٣٤٧ افرز ث�الث حاالت منه�ا توقف 

املرشوع لحني تحس�ن الوضع املايل، والحالة الثانية تخص 
إجراءات التس�وية الرضائية للمرشوع، والثالثة ان يستمر 
العمل باملرشوع عىل حس�اب املقاول الخ�اص. وأضاف أن 
املش�كلة تمثل�ت بحال�ة الخاصة باملش�اريع الت�ي توقفت 
واضط�رت بعض ال�رشكات غل�ق مكاتبه�ا، بينم�ا توجد 
األموال لغرض االس�تئناف مع الرشكة وهي غري موجودة، 
ووزارة التخطي�ط ألزم�ت بق�رار لها املتابعة م�ع الرشكة 
ذاتها لغرض اس�تئناف املرشوع، مبينا أن بعض املش�اريع 
كانت تخص املدارس وقس�م منها وصل إىل مراحل متقدمة 
وتوقف املرشوع وحصل فيه اندثار، مبينا أن الدولة عالجت 
املش�كلة فق�ط بالجانب الذي يخ�ص مش�اريع الكهرباء، 
إذ كلف�ت الرشكات الحكومي�ة التابع�ة إىل وزارة الكهرباء 
بتنفيذ األعمال املتوقفة واتخاذ اإلجراءات القانونية الحقاً، 
بينما املعاناة مس�تمرة باملشاريع الخدمية وهناك إجراءات 

تت�م عن طريق كاتب العدل لغرض تبليغ الرشكات لكن هذا 
اإلج�راءات تأخذ وقتاً طويالً. وتابع بش�أن املش�اريع التي 
فيها تس�وية رضائية، قال إن هن�اك إجراءات خاصة تأخذ 
وقت أيضا م�ع وزارة التخطيط تخص مخاطبات إلرس�ال 
كش�وفات ملرشوع جديد مع احتس�اب االندث�ار باملرشوع 
املتوق�ف. كما تطرق أيضا إىل املش�اريع التي س�حب العمل 
منه�ا نتيجة التلك�ؤ، إذ بعضها دخلت بإج�راءات قانونية 
معق�دة، وبع�ض املش�اريع ب�ادرت املحافظ�ة بإحالته�ا 
كمش�اريع جديدة عىل كاس�ب »الناكل« وأخ�ذت طريقها 
للتنفيذ. إىل ذلك، كش�ف مدير قس�م التخطي�ط واملتابعة يف 
ديوان محافظة البرصة، والء عبد الكريم، عن تحرك قانوني 
و قضائ�ي الس�تحصال ١٦ ترليون دين�ار يف ذمة الحكومة 
االتحادية من مس�تحقات املحافظ�ة، كان قد أقرها ديوان 
الرقابة املالية للس�نوات ١٤ و١٥ و١٦. وذكر عبد الكريم أن 
ديوان محافظة البرصة يتحرك باتجاهني الس�تحصال تلك 
املبال�غ، االول التفاوض مع الحكوم�ة االتحادية ملنحه عىل 
ش�كل دفعات ألنه من الصعب منح�ه دفعة واحدة، إضافة 
إىل التح�رك القانون�ي من خالل إقامة دع�وى قضائية ضد 
الحكوم�ة االتحادي�ة به�ذا الخصوص. ولف�ت إىل أن هناك 
مبالغ ديون أخرى أيضا بذمة الحكومة تخص مس�تحقات 
الب�رو دوالر من�ذ س�نة ١٤ ولغالية ٢٠٢٢ ال تق�ل عن ٣٠ 
ترليون دينار وفق حس�ابات الحكوم�ة االتحادية واملوازنة 
العامة لسعر الربميل، وليس وفق حساب الحكومة املحلية 

ألن املبلغ حينها سيكون أكرب.
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اش�ارة اىل كت�اب مديري�ة بلدي�ة الش�يخان �  قس�م االم�اك ذي الع�دد )713( يف 
   2022/8/11

تعل�ن اللجنة اعاه عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها 
اىل مديرية بلدية الش�يخان   وفق�ا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة 
املزايدة العلنية  فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية الش�يخان وخال مدة 
)30(  يوم   تبدأ من اليوم التايل لنرش االعان بالصحف  مستصحبني معهم التامينات 
القانونية البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االعان ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور نرش االعان واملصاريف االخرى  عىل 
ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خال مدة )ثاثون 
يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخافه يعترب املستاجر ناكا ويعاد االعان عن 
تأجري امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف االخرى املرتتبة 
عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا  مع 
عدم جواز التنازل عن االحالة وبخافه يعد املستاجر ناكا  وتطبق بحقه االجراءات 
القانوني�ة  املقتضاة وس�تكون املزايدة ي�وم )االربعاء(   املص�ادف 2022/9/14 يف 

مديرية بلدية الشيخان   الساعة )12( الثانية عرش ظهرا  
ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لاعان عطلة رس�مية او اي ظرف يحول دون اقامة 
املزاي�دة يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس املوقع 

اعاه 
*ماحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

حمافظة نينوى
جلنة البيع واالجيار

الثانية  يف بلدية الشيخان

اعالن اول )41(  والصادر يف 2022/8/14

املهندس
رعد عيل نجم 

مديرية بلديات حمافظة نينوى

رقم القطعة والمقاطعة  نوع العقار ورقمه ت
1/1588 م43 عين سفني الغربية  ساحة المخضرات واليابسات  1

ديوان حمافظة واسط
قسم العقود

إعالن املناقصة )2022-7-44(
)جتهيز انابيب بالستك خمتلفة االقطار ملديرية ماء واسط( ضمن التبويب)3-6-6-13-4-1-55-2(

عىل حساب مشاريع البرتودوالر لعام 2021  وفقا للوثائق القياسية ) وثيقة عقود التجهيز( 
1.يرس ديوان محافظة واس�ط / قس�م العقود دعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة من الرشكات واملكاتب املتخصصة واملس�جلة يف وزارة 
التجارة / دائرة تسجيل الرشكات أو هوية غرفة التجارة نافذة تجارة عامة صنف )ممتاز ( وكذلك رشكات القطاع العام املتخصصة لتقديم عطاءاتهم 

للمناقصة املدرجة يف ادناه  .
2. إن املناقصة لهذا املرشوع سوف تنرش يف الصحف الوطنية ) الصباح الجديد, العدالة , املستقبل ) .

3. عىل مقدمي العطاءات املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات إضافية االتصال ) ديوان محافظة واسط / قسم العقود ( خال ) أوقات الدوام 
الرسمي (  او عرب الربيد االلكرتوني cd@wasit.iq  وكما موضحة يف ورقة بيانات ملقدمي العطاءات.

4. يلتزم مقدم العطاء بجميع ما ورد يف وثيقة التجهيز وان يحتوي عطاءه عىل  جميع املتطلبات املثبتة يف ) ورقة بيانات العطاء ( .
5. يتم تس�ليم العطاءات إىل )ديوان محافظة واس�ط / س�كرتري لجنة فتح العطاءات ( يف موعد أقصاه الساعة الثانية عرش ظهرا من يوم )  االحد  ( 
املصادف   28/  8  /2022 وهو )تاريخ غلق املناقصة(, علما بان العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات 
او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان التايل ) واسط / الكوت / شارع املحافظة  / بناية ديوان محافظة واسط /الطابق األول قاعة االجتماعات 

( يف الساعة الثانية عرش والنصف ظهرا من يوم ) االحد ( املصادف   28   /  8  /2022.
6- كل العط�اءات يج�ب إن تتضم�ن ضمان للعطاء ) خطاب ضمان مرصيف أو صك مصدق أو س�فتجة ( وباملبلغ املحدد يف ادناه معنون إىل محافظة 
واس�ط / اإلدارة العامة واملحلية )نفقات املش�اريع االس�تثمارية( ويتضمن اإلشارة الس�م ورقم املناقصة ويفضل أن يكون صادرا من احد مصارف 
محافظ�ة واس�ط ويحمل عن�وان الربيد االلكرتوني للمرصف الص�ادر منه نافذة ملدة ال تقل ع�ن )120( مائة وعرشون يوما اعتب�ارا من تاريخ غلق 
املناقصة عىل أن تكون التأمينات األولية باسم مقدم العطاء أو)أي من املساهمني يف الرشكة أو الرشكات املشاركة بموجب عقد مشاركة ( ويجب ان 

ترسل بكتاب رسمي مذكور فيه رقم املنصة االلكرتونية ويستبعد العطاء يف حال كون خطاب الضمان غري داخل يف املنصة االلكرتونية .
7.يت�م  رشاء وثائ�ق املناقصة و تس�ليم العطاء تحريريا م�ن قبل املدير املفوض او بصيغة وكالة صادرة ومصدقة م�ن كاتب العدل ال تزيد مدتها عن 

ثاث اشهر الحد املساهمني.
8.إن م�دة نف�اذ العطاء )90( تس�عون يومأ من تاريخ غل�ق املناقصة  ويجب ترقيم و ختم جميع صفحات مس�تندات املناقصة ويقدم العطاء داخل 

ظرف مغلق ومختوم مكتوب عليه اسم ورقم املناقصة مع CD يحتوي عىل )الكشف املسعر – كشف الحساب – خطاب الضمان ( 
9.إذا صادف يوم الغلق عطلة رسمية يعترب يوم الدوام الرسمي الذي يليه موعدا للغلق والفتح .

10.إن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول أوطأ العطاءات .
11.  يف حال عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه ) وثيقة عقود التجهيز( بكافة أقس�امها فأنه س�يتم اس�تبعاد  عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند 

التقديم .
12.يتحمل من ترس�و عليه املناقصة أجور النرش و اإلعان ألخر إعان عن املناقصة ويكون املنش�أ واملواصفات وفقا ملاهوا مثبت يف كش�ف التجهيز 

بجميع متطلباته ورشوطه  وعىل املناقصني ملئ الحقول املطلوبة يف وثائق املناقصة بدقة و بتمعن وارفاق  جميع املستمسكات املطلوبة .
13.- يحق لجهة التعاقد الغاء املناقصة يف أي وقت كان قبل صدور كتاب االحالة وليس لصاحب العطاء املطالبة باي تعويض .

14.- -ال يرتت�ب ع�ن هذا االعان اعاه أي التزام تعاقدي ويلغى يف حالة عدم اس�تكمال االجراءات املطلوبة وليس ملقدم العطاء املطالبة باي تعويض 
او فوات منفعة جراء ذلك. 

15. عىل مقدم العطاء تقديم الحس�ابات الختامية الرابحة ألخر س�نتني املتتاليتني والتي تس�بق موعد اإلعان عن املناقصة مصدقة ومدققة من قبل 
محاس�ب قانوني معتمد ويف حالة عدم امتاك الرشكة الحس�ابات الختامية ألخر س�نتني فيتم تقديم الحسابات الختامية الرابحة ألخر سنتني والتي 

تسبق عام 2014 .
16.عىل مقدم العطاء تقديم  نسخ إضافية طبق األصل عدد )2( من العطاء الخاص باملناقصة إضافة اىل العطاء األصيل وتكون جميع النسخ مختومة 

بختم حي من الرشكة وفقا لالية املثبتة يف ورقة بيانات  العطاء وبخافة يستبعد العطاء .
17.تقديم كشف مرصيف  اصيل ومرسل بكتاب رسمي من املرصف  يبني حركة التدفق املايل الخر سنة للفرتة التي تسبق غلق املناقصة وبالتايل اليعتمد 
الكش�ف امل�رصيف الصادر من احد املصارف االهلية وال�ذي يتضمن فقط إيداع مبلغ معني دون وجود أي حركة للتدف�ق املايل للمدة املطلوبة ويجب ان 

تغطي السيولة املالية للمرشوع املعلن جميع املشاريع املحالة سابقا ملقدم العطاء )قيد اإلنجاز ( .
18.سيتم عقد مؤتمر خاص باملرشوع يوم االحد املصادف 2022/8/21 يف مديرية ماء واسط-املشاريع.

الكلفة التخمينية اسم المناقصةرقم المناقصةت
)دينار(

مدة 
االنجاز

مبلغ ضمان العطاء 
)دينار(

هوية 
التصنيف

مبلغ القطع 
)دينار(

تجهيز انابيب بالستك مختلفة االقطار 2022-7-44
250000ممتاز1,817,550,0006054,526,500لمديرية ماء واسط

الدكتور
حممد مجيل املياحي

حمافظ واسط

العدد: 20٩8٩ 
التاريخ: 14 / 8   /  2022

1

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الكوفة

اعالن
نظرا لعدم بلوغ بدل املزايدة لرشاء سهام يف  العقار تسلسل 19/5123 / م 18  الكائن يف الكوفة   
العائ�د للمدي�ن ميعاد عبد االمري كريم لقاء طلب الدائن ) مرصف الرافدين فرع مس�لم بن عقيل 

البالغ 1,573,892,900 دينار  
80% من القيمة املقدرة لذا تقرر تمديد املزايدة ملدة خمسة عرش يوما من اليوم التايل للنرش فعىل 
الراغب يف الرشاء مراجعة هذه املديرية خال املدة املذكورة مس�تصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة ع�رشة من املائة من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�وم التس�جيل 

والداللية عىل املشرتي وذلك استنادا للمادة 98 من قانون التنفيذ

مواصفات العقار  : 
1 � موقعه ورقمه :كوفة علوة الفحل 19/5123/م18  

2 � جنسه ونوعه : دار مفرز منها عرصة عليها بناء  ملك رصف  
3 � حدوده واوصافه :  بلدية الكوفة

4 � مشتماته : العقار عبارة عن دارين مفرزة بصورة غري رسمية يقع العقار عىل شارع فرعي 
بع�رض 10 م مبل�ط وان الدار العائ�دة للمدين مس�احتها 175م2 تحتوي عىل س�احة خارجية 
صغ�رية ومبلطة بالكايش ومطبخ حار وبارد جدرانه واالرضية مغلف بالس�رياميك صالة وغرفة 
نوم واستقبال جدرانها بارتفاع 160 سم مغلفة بالسرياميك والباقي بالبورك وصحيات مشرتكة 
مغلفة بالس�رياميك ويحتوي ايضا عىل مكش�وفة صغرية وس�لم مغلف بالس�رياميك ويؤدي اىل 
الطابق االول الذي يحتوي عىل غرفة نوم  عد اثنان جدرانها بارتفاع 160 سم مغلفة بالسرياميك 
والباقي بالبورك وصحيات منفصلة ومطبخ غري مغلف بالس�رياميك وس�لم يؤدي اىل السطح من 
خال البيتونة والدار مبني من الطابوق ومس�قف بالكونكريت املس�لح ومجهز باملاء والكهرباء 
ودرج�ة عمرانه جي�دة والدار الثاني�ة مس�احتها 175م2 تحتوي عىل غرفتني فق�ط ومبني من 

الطابوق  ومسقف بالشيلمان ومجهزة باملاء والكهرباء ودرجة عمرانها متوسطة 
5 � مساحته / 175م2 حصة املدين املراد بيعها من املساحة الكلية للعقار البالغة 350م2 

6 � درجة العمران :  جيدة فيما يخص الجزء االول اما الجزء الثاني متوسطة 
7 � الشاغل / املستاجر عقيل مدلول  يرغب البقاء  يف العقار بصفة  مستاجر

8 � القيمة املقدرة : 210000000 دينار قيمة سهام املدين 
9 � بدل املزايدة االخري  لم يحصل الراغب بالرشاء 

10 � مكان املزايدة مديرية تنفيذ الكوفة 
11 � زمان املزايدة الساعة الثانية عرش ظهرا  من اليوم االخري لاعان

رقم االضبارة / 807 /ت/2018
التاريخ 2022/8/11

املنفذ العدل 
حممد عبد احلسني عبد الزهرة العيساوي

جمهورية العراق
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف اإلتحادية
محكمة ب���داءة الكوفة 

العدد/ 173/ب/2022
التاريخ : 2022/8/14 

م / اعان 
بناءا ع�ىل القرار الص�ادر من هذه املحكم�ة بازالة 
ش�يوع الس�يارة املرقمة )90911 أ ( نيس�ان سنرتا 
صال�ون لون احمر غ�ري محدد مودي�ل 2019 أربعة 
راك�ب عليه تعل�ن هذه املحكم�ة عن بيع الس�يارة 
املذك�ور اعاه واملبينة اوصافه وقيمته املقدرة ادناه 
فعىل الراغبني بال�رشاء مراجعة هذه املحكمة خال 
عرشة ايام من اليوم التايل لنرش االعان مس�تصحبا 
مع�ه التأمينات القانوني�ة البالغ�ة 10% من القيمة 
املق�درة البالغ�ة بموج�ب ص�ك مص�دق الم�ر هذه 
املحكمة بداءة الكوفة  وصادذر من مرصف الرافدين 
فرع مس�لم بن عقيل  يف الكوفة  وس�تجري املزايدة 
واالحال�ة يف الس�اعة الثاني�ة عرش ظهرا م�ن اليوم 
االخ�ري من االع�ان يف قاعة املحكمة وعىل املش�رتي 
جل�ب هوي�ة االح�وال املدني�ة وش�هادة الجنس�ية 

العراقية
القايض 

احمد كاظم املوسوي 
االوصاف / 

الس�يارة املرقمة 90911 أ نيسان سنرتا صالون لون 
احمر غري محدد موديل 2019 أربعة راكب .

القيمة املقدرة : ثاثة عرش مليون دينار عراقي
�������������������������������������������

اعان 
اىل الرشي�ك / ازهار خض�ري عفتان اقتىض حضورك 
اىل صن�دوق االس�كان العراقي الكائن ق�رب مجمع 
النهض�ة وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافق�ة عىل قيام 
رشي�كك الس�يد ) يارس كاظ�م ش�اكر ( بالبناء عىل 
حصت�ه املش�اعة يف القطع�ة املرقم�ة ) 1 / 306 ( 
مقاطع�ة ) 15 اللطيفي�ة ( لغ�رض تس�ليفه قرض 
االس�كان . وخ�ال م�دة اقصاها خمس�ة عرش يوم 
داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق م�ن تاريخ نرش 
االعان وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف االعرتاض 

مستقبا .
�������������������������������������������

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2019/1094
التاريخ : 2022/8/14

اىل / املنفذ عليه /)احمد سلمان عبد الرضا(
لق�د تحقق لهذة املديرية الجه�ات املختصه مجهول 
محل االقامة وليس لك موطن دائم او مؤقت اومختار 
يمك�ن اجراء التبليغ علي�ه , واس�تناداً للمادة )27( 
من قان�ون التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعانا بالحضور يف 
مديري�ة تنفيذ الكوت خال )15( يوماً تبدأ من اليوم 
التايل للن�رش ملبارشة املعام�ات التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون : 
منفذ العدل

كريم ابراهيم عنكود
اوصاف املحرر:

وصل امان بملغ 3800$ يف تاريخ 2011/5/29

حمافظة النجف االرشف
دائرة صحة النجف 

قسم االمور االدارية  واملالية والقانونية 
شعبة القانونية

اعالن مزايدة 
تعل�ن دائرة صحة النجف االرشف ع�ن اجراء مزايدة علنية لبيع 
املواد املس�تهلكة التابعة اىل قس�م الصحة العام�ة )يوم االربعاء 
املص�ادف 2022/8/24(  وفق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة 
رق�م 21 لس�نة 2013 املع�دل يف مرك�ز الدائرة  فع�ىل الراغبني 
باالش�رتاك يف املزاي�دة الحض�ور يف الزم�ان وامل�كان املعين�ني 
مستصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 20% من القيمة 
التقديري�ة البالغة  )251 مئتان وواحد وخمس�ون الف ( للمواد 
امل�راد بيعها عىل ان يتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور النرش 
واالعان  اضاف�ة اىل املصاريف االخرى والبالغ�ة 2% من القيمة 
التقديري�ة ع�ىل ان يتم رفع املواد خال خمس�ة عرشة يوما من 
تاريخ االحالة القطعية وبخافه  يتحمل من ترسو عليه املزايدة 
غرامات تاخريية مقدارها نصف باملئة من بدل البيع عن كل يوم 

تاخري ولغاية )ثاثون( يوما مع االحرتام

حمافظة بغداد
مديرية الزراعة يف حمافظة بغداد /الرصافة

االرايض  التعاقد
العدد 7178

التاريخ 2022/8/1
انذار

ج�ودة  كاظ�م   ( الزراع�ي   املتف�رغ  اىل 
عكموش( 

بالنظر لعدم اس�تغالك املساحة املؤجرة لك 
بموجب عقدك املرقم ) 28( يف 1999/1/24 
 )2/3271( املرقم�ة  القطع�ة  ع�ىل  امل�ربم 
مقاطعة 4 /حميضه  والبالغ مساحتها )20( 
دون�م  امل�ربم وفق احكام القرار 350 لس�نة 
1985 وملجهولي�ة مح�ل االقام�ة والرتحالك 
عن املنطقة وعدم تبليغك باالنذار املوجه لك 

لذا ننذرك بوجوب استغالك عقدك خال مدة 
)90( ي�وم من تاريخ النرش وبعكس�ه تتخذ 
االجراءات القانونية لفس�خ عقدك واسرتداد 

االرض منك وفق االصول

مدير الزراعة يف حمافظة بغداد / الرصافة

أعان
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي )كري�م فرحان 
رجي�ب ( الذي يطلب تبديل لقبه من)الربيعي( اىل )العبيدي( 
فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها 
)15( يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديري�ة يف الدعوى 
وفق اح�كام املادة )22( م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم 

)3( لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة العامة /وكالة

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة الحرية
العدد / 244 / ب / 2021
التاريخ / 10 / 8 / 2022

اعان مزايدة
تعل�ن ه�ذه املحكمة عن بي�ع العقار املرق�م 144 مقاطعة 
16 الحرية باملزاي�دة العلنية فعىل الراغبني بالرشاء الحضور 
اىل ه�ذه املحكم�ة يف الي�وم الثاث�ون من الي�وم التايل لنرش 
االعان مس�تصحبني معهم التأمين�ات القانونية البالغة 10 
% من القيمة املقدرة ويتحمل املش�رتي اجور االعان ... مع 

التقدير.
القايض

مهدي امري محمد
االوصاف :�

العقار عبارة عن بس�تان 1 دونم و 22 اولك الحرية تقع عىل 
نهر البديرية تحتوي عىل عدد من مغروسات النخيل اشجار 
النخي�ل وان القيم�ة التقديرية للعق�ار ارضاً وبن�اءاً هي ) 
2860000 ( مليونني وثمانمائة وستون الف دينار عراقي .
�������������������������������������������������

تنويه 
الحاقا باالعان املنش�ور يف جريدة املستقبل العراقي بالعدد 
2663 يف 2022/8/11 الخاص باعان ايجار االموال العائدة 
لجامع�ة الكوفة يصحح موعد املزايدة ليكون يف اليوم االخري 
النتهاء مدة الس�بعة ايام بدال من اليوم التايل لهذه املدة  لذا 

اقتىض التنويه

حمافظة النجف االرشف
دائرة صحة النجف 

قسم االمور االدارية  واملالية والقانونية 
شعبة القانونية

اعالن مزايدة 
تعل�ن دائرة صحة النجف االرشف ع�ن اجراء مزايدة علنية لبيع 
املواد املس�تهلكة التابعة اىل مستشفى االمام السجاد )ع(  )يوم 
االربعاء املصادف 2022/8/24(  وفق قانون بيع وايجار اموال 
الدولة رقم 21 لس�نة 2013 املعدل يف مستش�فى االمام السجاد 
)ع(  فع�ىل الراغب�ني باالش�رتاك يف املزاي�دة الحض�ور يف الزمان 
واملكان املعينني مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة 
20% من القيمة التقديرية البالغة  )916,500 تس�عمائة و ستة 
عرش الف وخمس�مائة دينار ( للمواد املراد بيعها عىل ان يتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واالعان  اضافة اىل املصاريف 
االخ�رى والبالغة 2% من القيمة التقديرية عىل ان يتم رفع املواد 
خال خمس�ة عرشة يوما من تاري�خ االحالة القطعية وبخافه  
يتحمل من ترسو عليه املزايدة غرامات تاخريية مقدارها نصف 
باملئ�ة من بدل البيع ع�ن كل يوم تاخري ولغاي�ة )ثاثون( يوما 

مع االحرتام

فقدان 
فق�د وصل قب�ض املرق�م 337847 والصادر من 
مديري�ة بلدي�ة اللطيفية بتاري�خ 5 / 9 / 2022 
وعن رقم الدليل 2661 وعن تامينات مستلمة عن 
القطعة املرقمة 1 / 360 م 15 اللطيفية بموجب 
املطالع�ة 2278 وبتاري�خ 5 / 9 / 2022 وبمبلغ 
قدره 4500000 اربعمائة وخمس�ون الف دينار 
ال غريها وباسم السيد يارس كاظم شاكر وازهار 
خضري عفتان – فمن يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار .
����������������������������������������

أعان
بناء ع�ىل الدعوى املقامة من قب�ل املدعي )فاح 
حسن عيل ( الذي يطلب اضافة لقب من)الفراغ( 
اىل )املكصويص( فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خال مدة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه 
س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم )3( 

لسنة 2016 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير االحوال املدني�ة والجوازات واالقامة العامة 

/وكالة

اعان 
قدم املواطن ) سمري عبد الكريم جاسم (  الدعوى 
لتبدي�ل ) اللقب ( وجعل�ه ) العكابي ( بدال من ) 
عمر الش�بيب ( فمن لديه حق االعرتاض عىل ذلك 
مراجعة هذه املديرية خال مدة اقصاها خمسة 
ع�رش يوما وف�ق امل�ادة 22 من قان�ون البطاقة 

املوحدة رقم 3 لسنة 2006 .
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير الجنسية العام 

����������������������������������������
اعان 

اىل الرشيك / وداد عبد حسن 
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي / 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل قيام الرشيك 
)غص�ون عب�د الله خلي�ل ( بالبناء ع�ىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة )1841 / سبع البور( 

لغرض تسليفه قرض االسكان . 
وخ�ال م�دة اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل 
العراق وش�هر خ�ارج العراق من تاري�خ العراق 
وش�هر خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ ن�رش االعان 
وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك يف االع�رتاض 

مستقبا . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي

العدد 37٩3 ق
التاريخ 2022/8/14

العدد 37٩2 ق
التاريخ 2022/8/14

الدكتور 
امحد عباس طاهر االسدي

املدير العام وكالة

الدكتور 
امحد عباس طاهر االسدي

املدير العام وكالة



www.almustakbalpaper.net العدد )2665( االثنين  15  آب  2022 اعالنات5
EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq 

Public Tender Announcements for Tender No: 002-PC-22-EBS(2nd Announcement) 
Provision of 85,000m 3 1/2" EUE Tubing for EBS Oilfield  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification  
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with its headquarters 
in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil 
Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of 85,000m 3 1/2" EUE Tubing for EBS Oilfield  
Tender No.: 002-PC-22-EBS(2nd Announcement) 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the Second time. All the specialist companies who have the 
ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date 
to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who can carry the project Provision of 85,000m 3 1/2" EUE Tubing for EBS Oilfield. 
Country of Origin should be USA, Canada, Japan or Western Europe. Term of Delivery: CIF Umm Qasr Port Republic of Iraq, Incoterms 2020. 
REQUESTED MATERIAL LIST: 

1 Tubing 

  Size Grade  Weight ppf Connection  Length  m 

1.1 3 1/2" L80-1 9.3ppf EUE Box × Pin 9.3-9.8m 85,000 

2 Pup Joints 

  Size Grade  Weight ppf Connection  Length pcs 

2.1 3 1/2" L80-1 9.3ppf EUE Pin × Pin 0.2-0.4m 85 

2.2 3 1/2" L80-1 9.3ppf EUE Box × Pin 1.0-1.2m 50 

2.3 3 1/2" L80-1 9.3ppf EUE Box × Pin 2.3-2.5m 50 
For more details, please refer to ITB document. 

Part Two: Purchase the ITB 

1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents before the deadline of submission. please email to 

baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance.  

A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 

B: Valid Copy of Company registration documents, etc.  

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email) 

Note: Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- Who is on the 

blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its affiliates at Company's sole 

discretion, whether it is litigation or non-litigation. 

2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. One person can only represent one company 

People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted. 
Part Three:  

1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender submission deadline 

4:00 PM September 4th 2022 based on the ITB documents. 

2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the deadline of 

tender mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compile). 

B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compile). 

C. Bid Bond with a value of USD 70,000.00 And Valid for 180 days since the tender close day. 

3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in accordance with 

the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept not later than 7 days 

before the submission deadline date for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contract Person:  baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above announcement. 

Public Tender Announcement for Tender No: 030-SC-22-EBS 
Provision of Ahdeb Oil Train Mobilization EPCC Project

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with 
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of 
East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Ahdeb Oil Train Mobilization EPCC Project
Tender No.: 030-SC-22-EBS
Tender Information: 
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First Time. All the specialist companies who 
have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from 
this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek One Contractor who has enough experience and ability to carry out the project of Provision 
of Ahdeb Oil Train Mobilization EPCC Project
Contractor shall provide the following services:
To dismantle and transport the Oil Train from Ahdeb Oil Field to CPF of EBS Oil Field.
To design and incorporate provisions for the future expansion. 
To interface smoothly the Mobilized Oil Train with other facilities, which will be concurrently in progress in the same geographical 
area.
To meet the requirements of COMPANY with respect to quality, safety, operability and maintain-ability.
To meet all the requirements with respect to Health, Safety and Environment (HSE).
To minimize impact on existing facilities especially during construction and commissioning.
To provide ease of maintenance for all equipment and facilities.
To provide all equipment and facilities in expeditious and timely manner to operate at the required capacity and availability as 
envisaged in the ITB. 
Successfully pass all performance tests required by the various process, mechanical, electrical, instrument, telecommunication and 
civil / structural systems.
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Ms.Bao xiaofang 
baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Color Copy of Company Registration Documents etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
NoteAny Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1- 
Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its 
affiliates at Company>s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company.
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three: 
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender 
submission deadline 4:00 PM, 14th September 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the 
deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 400,000.00 USD and duration should be 210 days since the bid submission date.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly in 
accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be 
clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 
Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Ms.Bao xiaofang baoxiaofang@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2021/562

التاريخ : 2022/8/14 
اعالن

اىل املنفذ عليه  /  عيل سليم حجي
لقد تحقق لهذه  املديرية من خالل رشح 
املبل�غ القضائي لهذه املديرية  واش�عار 
مخت�ار منطقة الجديدة /4  انك مجهول 
مح�ل االقام�ة وليس لك موط�ن دائم او 
مؤق�ت او مخت�ار يمك�ن اج�راء التبليغ  
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 م�ن قانون 
التنفيذ تقرر تبليغ�ك اعالنا بالحضور يف 
مديرية تنفيذ النجف  خالل خمسة عرش 
ي�وم تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعامالت التنفيذي�ة بحضورك ويف حالة 
ع�دم حض�ورك س�تبارش ه�ذه املديرية 

باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

مرض مهدي شمسه 
اوص�اف املح�رر ق�رار محكم�ة االحوال 
الشخصية يف النجف بالعدد 2940/ش2/

اعرتاضية / 2019  يف 2021/1/14  وعقد 
الزواج بالعدد 357 يف 2016/3/14 

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

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

محكمة جنح الكوفة 
العدد : 925/ج/2022
التاريخ 2022/8/14

اىل املته�م الهارب / وس�ام مدلول تومان 
ماصخ الحاتمي 

نرش حكم غيابي 
حي�ث ان�ك ت�م الحك�م علي�ك  غيابي�ا 
)925/ج/2022)  املرقم�ة  بالدع�وى 
وحس�ب ق�رار محكم�ة جن�ح الكوف�ة 
بالع�دد 925/ج/2022  يف 2022/6/19 
بالحبس البسيط مدة ستة اشهر استنادا 
الحكام املادة 384 م�ن قانون العقوبات 
املش�تكية  فيه�ا  )االء ن�وري خل�ف (  
وملجهولية محل اقامت�ك قررت املحكمة 
تبليغ�ك بالحكم الص�ادر بحقك غيابيا يف 
صحيفت�ن محليت�ن وفق القان�ون وان 
الق�رار بعد ميض ثالثة اش�هر عىل تبلغك 
بالصح�ف س�وف يصبح الق�رار  بمنزلة 

الحكم الوجاهي
القايض

محمد جاسم عبيد

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : االمالك والعقارات
اعالن رقم )9656(

تعل�ن الرشك�ة العامة الدارة النق�ل الخاص عن اج�راء مزايدة علنية لبي�ع املركبات 
املش�طوبة  املدرجة ادن�اه يف محافظة )بغداد( يف اليوم )الع�رشون( تبدأ  اعتبارا من 
اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 

املعدل وحسب الرشوط  ادناه :
1 � يت�م تس�ديد ب�دل البيع خالل مدة س�بعة ايام م�ن تاريخ املصادق�ة عىل محرض 

البيع
2 � يتم رفع املواد املباعة خالل مدة )15( يوم من تاريخ االحالة القطعية 

3 � يتحمل املشرتي غرامة تاخريية مقدارها )0,5%( من بدل البيع 
4 � يتحمل املشرتي اجور االعالن واملصاريف االخرى واجور خدمة بنسبة 2% من بدل 

البيع
5 � ال تتحم�ل رشكتن�ا اي مبال�غ مالي�ة او التزام�ات قانوني�ة ع�ن رق�م املركبات 

املستهلكة 
فع�ىل الراغبن الحضور يف الس�اعة الع�ارشة يف مقر الرشكة  اع�اله وان يقدم املزايد 
كت�اب يؤيد براءة ذمته من الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة الدارة النقل الخاص( 
وهوي�ة االحوال املدنية وش�هادة الجنس�ية او )البطاقة الوطنية املوح�دة(  وبطاقة 
السكن )النسخة االصلية( ودفع التأمينات القانونية البالغة 20% بصك مصدق  وكذلك 
يتحمل الناكل فرق البلدين  علما اذا صادف موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة 

يف اليوم التايل

حمافظة كربالء املقدسة
مديرية بلدية كربالء املقدسة

جلنة البيع واالجيار
اعالن

وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013املعدل
تعل�ن  لجنة البيع وااليجار  يف مديرية بلدية كربالء املقدس�ة  عن ايج�ار )العقارات ( املدرجة اوصافها ادناه 
وذلك بعد مرور )30( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف اليومية فعىل الراغبن باالشرتاك 
باملزايدة الحضور يف ديوان البلدية يف تمام الساعة العارشة صباحا مستصحبن معهم صك او وصل التامينات 
القانوني�ة البالغ�ة 30% من القيمة املقدرة ولكامل فرتة االيجار  ونس�خة من هوي�ة االحوال املدنية وبطاقة 
الس�كن  عىل ان تبقى امانات الضم ضمانا لس�المة املاجور  ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة %2 
من مبلغ االحالة ويف حال حصول املزايدة يف يوم عطلة رسمية ستجري املزايدة يف اليوم الذي ييل العطلة  وال 
يج�وز الدخ�ول باملزايدة اال صاحب وص�ل التامينات او من يخوله بتوكيل رس�مي قانوني وفقا لقانون بيع 
وايجار اموال الدولة املرقم 21 لس�نة 2013 املعدل  عىل ان يتم تس�ديد كامل بدل االيجار ولكامل فرتة االيجار 
مع املصاريف وخالل 30 يوما من تاريخ االحالة القطعية ويف حالة رغبة املستاجر بتقسيط بدل االيجار يتم 
تقدي�م كفال�ة عقارية ضامنة عىل ان تك�ون املوافقات ضمن املدة القانونية وع�ىل الراغبن مراجعة البلدية 

لالطالع عىل رشوط املزايدة

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف 
رقم االضبارة : 2022/1375

التاريخ : 2022/8/14 
اعالن

اىل املنفذ عليه  /  عيل سليم حجي
لق�د تحقق له�ذه  املديرية من خالل رشح املبل�غ القضائي لهذه 
املديرية  واش�عار مختار منطقة الجدي�دة /4  انك مجهول محل 
االقام�ة وليس لك موطن دائ�م او مؤقت او مخت�ار يمكن اجراء 
التبليغ  عليه واس�تنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف  خالل خمس�ة عرش يوم 
تبدأ من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش ه�ذه املديرية باج�راء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

مرض مهدي شمسه 
اوصاف املحرر قرار محكمة االحوال الش�خصية يف النجف بالعدد 

2939/ش2/اعرتاضية / 2022 يف 2021/1/28 
������������������������������������������������������

اعالن
إىل الرشي�ك حظي�ه عب�د الكاظم عبد الحس�ن اقت�ى حضورك 
إىل مق�ر بلدية النج�ف لغرض اص�دار اجازه بناء للعق�ار املرقم 
70022/3 حي امليالد خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك اسم طالب االجازه حميده غازي ظاهر

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة / 238 / 2017 2021

التاريخ 2022/7/3
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املشخاب العقار تسلسل 21 / 682 م3 الدبينية  
الواقع يف الدبينية  العائد للمدين عالوي حس�ن عيل املحجوز لقاء 
طل�ب الدائن عماد ج�دوع بص�ام  البالغ )70000000 س�بعون 
مليون  دينار عراقي ( فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مده ثالثن يوماً تبدأ من اليوم التايل  للنرش  مستصحبا معه 
التامينات القانونية عرشة من املائة  من القيمة املقدرة وش�هادة 

الجنسية العراقية  وان رسم التسجيل والداللية عىل املشرتي
املنفذ العدل

عماد بجاي الحمداني  
املواصفات :�

1- موقعه ورقمه :- نهر الفرات حي القدس 
2- جنسه ونوعه :- ارض زراعية  تسقى سيحاً  

3- حدوده و اوصافه :- 5 اولك و 60 مرت
4- مشتمالته :- دارين مشيد عليها بناء جديد 

5- مساحته :- 
6- درجة العمران :- جيدة 

7- الشاغل :- شفيق الدين محمد 
8- القيمة املقدرة :-   81326000 واحد وثمانون مليون وثالثمائة 

وستة وعرشون الف دينار

اعالن
إىل الرشي�ك محمد جواد كاظم حس�ن توجب 
عليك الحض�ور إىل صندوق اإلس�كان العراقي 
ف�رع النجف وذل�ك لتثبي�ت اق�رارك باملوافقه 
ع�ىل قي�ام رشيك حي�در عب�د الله عب�د االمري 
بالبناء عىل حصته املش�اعه يف القطعه املرقمه 
30251/3 ح�ي الجامع�ه خالل مده خمس�ه 
عرش يوم�ا داخل العراق وش�هر خارج العراق 
من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف يسقط 

حقك باالعرتاض مستقبال

اعالن
انذار

اىل الفالح )جواد كاظم جاسم ( 
املوزع عليه مس�احة 6 دونم  ضمن الس�لف 1/1 مقاطعة 29/ 
النف�اخ  بموجب ق�رار التوزي�ع املرق�م 1897 يف 1974/9/15  
بالنظر الرتحالك عن املنطقة وترك املس�احة املوزعة عليك اعاله 

عرضه للتجاوزات واالستغالل من قبل الغري        
وعدم امتثالك للتعليمات رقم 4  لس�نة 1970  لذا ننذرك بوجوب 
التقي�د بما اوجبه القانون واس�تغاللك املس�احة خالل فرتة 10 
ايام من تاريخ النرش  ومراجعة مديريتنا قسم االرايض وبخالفه 
س�وف نقوم بالغاء التوزيع وفق الضواب�ط والتعليمات املعمول 

بها 
مدير الزراعة 

يف محافظة  النجف االرشف وكالة

اعالن/صندوق اإلسكان 
إىل الرشيك/ ياسن فليح حسن  

اقت�ى حض�ورك إىل صن�دوق اإلس�كان العراق�ي 
الكائ�ن قرب مجم�ع النهضة وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشي�كك )مصطف�ى ناطق 
كاظ�م ( بالبن�اء عىل حصت�ك املش�اعة يف القطعة 
الجنوب�ي    الج�اون   38 املرقمة100/2مقاطع�ة 
لغرض تسليفه قرض اإلسكان وخالل مدة أقصاها 
خمسة عرش يوما داخل العراق وشهر خارج العراق 
من تاريخ نرش اإلعالن وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعرتاض مستقبال

العدد : 8656
التاريخ : 2022/8/11 م

عبد العظيم عبد  القهار جاسم 
املدير العام / وكالة 
رئيس جملس االدارة

المالحظات التأمينات اسم العقار ت

1,100,000 مليون 
دينار

مركبات سكراب )مشطوبة( عدد 
)22( مختلفة االنواع والموديالت  1

العدد : 33393
التاريخ 2022/8/14

املهندس
حسن حممد عيل جمبل

مدير بلدية  كربالء املقدسة

مدة االيجار بدل التقدير السنوي المساحة رقم العقار وموقعه ت

ثالث سنوات 5250000 خمسة مليون ومائتان 
وخمسون الف دينار سنويا 720م2 معرض سيارات في الحي الصناعي والمرقم 4 جزء من 

600هـ  1

ثالث سنوات 4000000 اربعة مليون دينار 
سنويا 450م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 15 /م جزء من 600هـ 2

ثالث سنوات 280000 مائتان وثمانون الف دينار 
سنويا 90م2 مخزن في الحي الصناعي والمرقم 60 /م جزء من 

61/6826/3 جزيرة 3

ثالث سنوات 4040000 اربعة مليون واربعون 
الف دينار سنويا  90م2 مكتب دفن فريحة ـ طريق النجف والمرقم 40/4/13 4

ثالث سنوات 4040000 اربعة مليون واربعون 
الف دينار سنويا  90م2 مكتب دفن فريحة ـ طريق النجف والمرقم 40/4/14  5

ثالث سنوات 4040000 اربعة مليون واربعون 
الف دينار سنويا  90م2 مكتب دفن فريحة ـ طريق النجف والمرقم 40/4/15  6
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ذكرى 220 عامًا عىل مولده.. ألكسندر دوما ونبش التاريخ
           سمير رمان 

يف مق�اٍل مقتض�ب نرش ع�ام 1845، قدم 
الناق�د والصح�ايف دي مريك�وري لقرائ�ه 
الكات�ب الفرن�ي الجديد ألكس�ندر دوما 
 �  1870(  Alexandre Dumas األب/   �
1802(: »يبدو مثل طبل كتيبة عس�كرية: 
بنية هرقلية، شفاٌه مقلوبة إىل أعىل بعض 
اليشء، أنّف أفريقي مسطح نوًعا ما، شعر 
مجع�د غزي�ر، ووج�ٌه لوحته الش�مس«. 
وج�اء ه�ذا الوصف الس�اخر لدوم�ا األب 
لوح�ًة موفق�ة ع�ىل صفح�ات »قاموس 
الكت�اب الفرنس�يني«، لتص�ّب يف صال�ح 

الكاتب الشاّب.
عندم�ا وصل جّد ألكس�ندر دوما إىل مدينة 
س�اندومينو، اضطر للمك�وث بضعة أياٍم 
هن�اك، ليق�ع ع�ىل الف�ور يف ح�ّب ماري، 
بت بماري  وه�ي خادمة داكنة الب�رشة لقِّ
املن�زل )دو ما(، ومنها أخذ الكاتب اس�مه 
الش�هري. كان وال�د ألكس�ندر دوم�ا، ابن 
املركي�ز دي البي�ري، ابًن�ا غ�ري رشع�ّي 
)األم�ر الذي لم يك�ن ذا أهمي�ٍة يف املرحلة 
النابليوني�ة(، حت�ى أنه وص�ل رغم منبته 
جي�ش  يف  جن�رال  مرتب�ة  إىل  املتواض�ع 
نابليون ال�ذي عامله بصورٍة جيدة، ولكّنه 
رأى يف الوقت نفس�ه أّنه ش�خص »رشيف 
ا«. بفضل  أكثر من اللزوم ليصبح ذكًيا حقًّ

الوال�د الجنرال، الذي ف�ارق الحياة مبكرًا، 
تمّتع ألكسندر دوما طوال حياته بعالقاٍت 
جيدة يف أوساط الطبقة الراقية: من وزراء 
وم�ن الش�خصيات الناف�ذة املقرّب�ة م�ن 
السلطة. كانت هذه العالقات رضورية يف 
وقٍت ل�م يكن فيه بعض أدب�اء تلك الفرة 
يأخذون�ه عىل محم�ل الجّد، إذ ل�م يكونوا 
ا بموهبت�ه الطبيعية، زارعني  يؤمنون حقًّ
الشكوك حول استغالله »األدباء السود« يف 
محاوالٍت مس�تمرة لتشويه سمعته. ومع 
ذل�ك، ال ب�ّد من التنوي�ه، وقب�ل كّل يشٍء، 
بالنظ�رة الرائعة التي حظ�ي بها أدبه من 
قب�ل كتاب فرنس�يني عظم�اء عارصوه، 
أمثال: رينيه دي ش�اتوبريان، أونوريه دي 

بلزاك، فيكتور هوغو، وغريهم.
يف بداية مس�ريته املهني�ة، كرّس دوما جّل 
وقت�ه لكتاب�ة مواضي�ع درامي�ة مرتبطة 
بالتاريخ األوروب�ي والفرني، كان منها: 
»هنري الثالث وحاشيته«، و«كريستينا«، 
و«العبقري�ة  و«الِع�ْرق«،  و«أنطون�ي«، 

والفجور«، و«برج نيسكايا«.
كان دوم�ا األب يميض س�اعاٍت طويلة يف 
مطالعة الكتب النادرة، باحًثا يف السجالت 
التاريخي�ة، منّقًب�ا عن نس�ٍخ طبق األصل 
واضحة ومقنعة من الش�خصيات امللكية. 
وبهذا، أصبح توصيفه لحياة امللك لودفيغ 
الراب�ع ع�رش لوح�ًة رائعة تعك�س حياة 

الق�ر امللك�ي يف الق�رن الس�ابع عرش. 
تط�ّرق دوما يف كتاباته إىل مواضيع ملّحة: 
واالنتفاض�ات  الح�رب  وامل�وت؛  ال�والدة 

الش�عبية؛ األعراس واألم�راض؛ العالقات 
الن�اس  كان  الت�ي  األلبس�ة  الغرامي�ة، 
يرتدونه�ا يف حياته�م اليومي�ة العادي�ة، 

يف مختل�ف املناس�بات. ووص�ف برباع�ٍة 
املن�ازل  تزّي�ن  كان�ت  الت�ي  املفروش�ات 
والقص�ور وديكوراته�ا الداخلي�ة. يؤّك�د 
دوم�ا، وه�و محقٌّ يف ذل�ك، ع�ىل القاعدة 
العاّمة التي تقول بوجود رأيني متناقضني 
حول الش�خصيات العظيمة، ال�رأي األول 
ينس�ب إىل معارصي الكات�ب، بينما تتبنى 
األجي�ال الالحقة الرأي اآلخر. فعىل س�بيل 
املثال، ش�خصية الكاردينال ريشيلو، التي 
يعت�رب معارصوه أّنه لم يك�ن »أكثر ذكاٍء 
م�ن كث�رٍي من الن�اس«. ويف ح�ني لم يكن 
الكاردينال يش�يد بهذا األديب أو ذاك، ربما 
ألّن�ه لم ير أحًدا منهم، ولكّنه كان يحس�د 
بشّدة مش�اهري الكّتاب واملرسحيني الذين 
حظ�وا بالش�هرة واملج�د. كان الكاردينال 
قاس�ًيا يف معاقب�ة من يش�ارك يف مؤامرة 
ضّده، حتى وإن كان امللك نفس�ه أحدهم، 
مم�ا جعل األجيال التالية تنظر إليه كرجٍل 
يتمّت�ع ب�إرادة حديدي�ة. كان الكاردينال 
واثًقا أّنه يقاتل ليس لذاته نفس�ها، بل من 
أجل فرنس�ا العظيمة. صحيٌح أّن أساليبه 
كانت مروّع�ة، ولكن األجيال الالحقة ترى 
أّن النتائج كانت رائعة. ومع أّن الكاردينال 
كان يف البداي�ة رج�ل دي�ٍن بس�يط، إال أّنه 
تمّكن بفضل عبقريته أن يصبح ليس فقط 
سياس�يًّا عظيًما، وإّنما قائًدا عسكرياُ فذًّا 
أيًضا. جميع توقعاته تحققت، ولهذا كان 

امللك لودفيغ يتبع نصائحه وارشاداته.
يف روايات دوما التاريخية، تتجىّل بوضوح 
قوانني التاريخ القاس�ية. كما تظهر هذه 
القوانني يف ترف�ات أبطاله الذين حّددوا 
مصائر الناس. من بني تلك الش�خصيات: 
الكاردين�ال ريش�يليو املثري للج�دل )فقد 
حّل محّل امللك عملًيا(، وامللك هنري الثالث 
)الذي تمكن من تفادي الحرب األهلية عىل 
م�دار 15 عاًما من حكم�ه(، وامللك هنري 
الراب�ع )الذي أصدر مرس�وم نانت بش�أن 
التس�امح الديني(، وأخريًا قس�م املثقفني 
)الذين حرّضوا الناس عىل الحرب من أجل 

أهداٍف شخصية(.
من أعماله املش�هورة املرتبطة باملوضوع 
و«بع�د  الثالث�ة«،  »الفرس�ان  نفس�ه: 
عرشي�ن عاًما«، و«الكونت دي برازيلون«، 
وأربع�ون«، و«كونتيس�ة دي  و«خمس�ة 
مونس�ورو«... إلخ.قام دوما خالل حياته 
بكث�ري من الرحالت، لي�س يف أرجاء وطنه 
فحسب، بل إىل بلداٍن أوروبية، وإىل أفريقيا 
أيًضا. ليكتب قائاًل: »السفر يعني أن تعيش 
ب�كّل ما للكلمة من معن�ى، فتنىس املايض 
واملس�تقبل باس�م الح�ارض. الرحال هو 
التنف�س ملء رئتيك، إّن�ه التمّتع بما خلق 
الل�ه وكأنك تمتلكه فع�اًل«. خالل ترحاله، 
الحرضي�ة  باألماك�ن  يهت�م  دوم�ا  كان 
الك�ربى، كما باملناط�ق الريفية الصغرية، 

مركزًا اهتمامه عىل الش�خصيات النافذة. 
وخالل رحلته إىل روسيا، حرص عىل زيارة 
موق�ع  وكذل�ك  وبطرس�بورغ،  موس�كو 
معرك�ة بورودينو، التي ش�ّكلت منعطًفا 

حاسًما يف حملة نابليون عىل روسيا.
ارتبط�ت حيات�ه الخاّصة بع�دٍد كبري من 
النساء، غالًبا من الوسط الفّني: مدموزيا 
م�ارس، وميالني فال�در، وإميليا كورديه. 
وتحت ع�بء الديون الت�ي تراكمت عليه، 
ت�زوج م�ن املمثل�ة الثري�ة إي�دي فرييه، 
وحصل ع�ىل صداٍق بل�غ 120 أل�ف فرنك 
فرن�ي. وجاء ابنه ألكس�ندر دوما � االبن 
م�ن عالق�ٍة ب�ني األب وجارت�ه الخياط�ة 
كاثرين البيه، التي تعرّف عليها يف الس�كن 
الذي عرف بداية إبداعه األدبي. اعرف االب 
بابنه غري الرشع�ي، ولكّنه قام عىل الفور 
بفصل�ه عن والدته ليضع�ه يف ُنُزٍل خاّص. 
أصبح دوما االب�ن كاتًبا أيًضا، وألّف رواية 
»غادة الكاميليا«، التي حولت يف ما بعد إىل 
مرسحية س�تصبح حجر األس�اس ألوبرا 
املوس�يقار ف�ريدي الش�هرية »ترافيات�ا«.

بقيت ش�هرة دوما � األب متق�دًة عىل مّر 
الزم�ن بفض�ل تحوي�ل أعمال�ه إىل أف�الٍم 
س�ينمائية الق�ت نجاًح�ا مس�تمرًا، نذكر 
منه�ا: »الفرس�ان الثالثة«، و«كونتيس�ة 
مون�ت  دي  و«الكون�ت  مونس�ورو«،  دي 

كريستو«، وغريها.

الشمس جرس للعبور يف لوحات الفنان الفلسطيني يزن أبوسالمة
           ميموزا العراوي

عندما نتحدث عن الفن الفلسطيني نقصد بشكل خاص الفن الذي 
اس�تبق بقليل املأس�اة الفلس�طينية واالحتالل اإلرسائي�ي وتزامن 
معهما. لكن األعمال الفنية املنش�غلة بالهّم الفلس�طيني يستحيل 
إحصائه�ا. فهي أعم�ال اختلفت يف توجهاتها وأس�اليبها ويف املواد 

املستخدمة.
ثم�ة أعم�ال فنية الس�يما تل�ك الت�ي يقدمه�ا الجي�ل الجديد من 
الفلس�طينيني مس�كونة بذات الهاج�س الذي دم�غ روح الفنانني 
الفلس�طينيني الرواد واملخرضمني وذاكرتهم، ولكنها أعمال تمتلك 
ه�دوءا غرائبي�ا ونظرة ش�اهد ش�امل يرتفع بنظ�ره نحو األرض 
املس�لوبة بكل ما ترتب عىل هذه الحالة الشاذة من كوارث لُيقارب 
وُيباع�د بني املنش�ئات، والهي�اكل والخطوط الجامع�ة واملرشومة 
لريس�م خرائ�ط مدني�ة واقعية ولك�ن بنفس فني ط�اغ ومنخرط 
يف تش�كيل املعن�ى والح�دود املرس�ومة ب�ني اإلرسائي�ي الغاص�ب 
والفلس�طيني الهادئ، وهو هدوء مس�نون كحد سكني ال يرى منه 

الغريم إال بريقه وملعية حّده.

من هؤالء الفنانني نذكر وبكل جدارة الفنان التشكيي يزن أبوسالمة، 
الذي يقدم اليوم معرضا بعنوان “االنحناء نحو الشمس«.

»االنحن�اء نح�و الش�مس« ه�و املع�رض االف�رايض األول لصالة 
»زاوي�ة« الفلس�طينية الكائن�ة يف رام الله ويف دب�ي. معرض ليس 
ه�و األول م�ن حيث املضم�ون فالفنان يزن أبوس�المة س�بق وأن 
قدم معرضا يف هذه الصالة تحت عنوان “س�ماء إس�منتية”، وهو 
من دون ش�ك ش�كل منطلقا ملعرضه الجديد الذي استمر حتى آخر 
ش�هر يوليو الفائت.ضمن س�ياق البيان الصحايف املرافق للمعرض 
تح�دث مدير الصالة زياد عناني ح�ول التوجه إىل العالم االفرايض 
“نخط�ط لتنظي�م مع�ارض افراضية عىل م�دار الع�ام إىل جانب 
املع�ارض يف صاالت الغالريي يف فرعْينا يف دبي ورام الله، ونتطلع إىل 
توف�ري فرصة أمام الجمهور للتجول يف الغالريي افراضيا من خالل 
اس�تخدام تقنيات متطورة تتيح إمكانية مشاهدة املعارض بجودة 

عالية ويف تجربة قريبة جدا من الواقع، من أي مكان يف العالم”.
ويمك�ن اعتب�ار اختيار مع�رض “انحن�اء نحو الش�مس” اختيارا 
موفق�ا جدا النطالق�ة الصالة بتقديم مثل ه�ذا النوع من املعارض 
االفراضي�ة ألن أعم�ال الفن�ان يزن أبوس�المة الحالي�ة وتلك التي 

قدمها تحت عنوان “س�ماء إسمنتية” تش�به العالم، افراضية من 
حيث دعوتها للُمش�اهد إىل أن يحلّ�ق فوق مدن واقعية / افراضية 
ليتفح�ص الجدلي�ة القاتم�ة والقائم�ة ما ب�ني جدران اإلس�منت 
والس�ماء، ما بني الشمس الربتقالية األشبه بأس�طوانة افراضية 
- والت�ي يب�دو حجمها يف بعض أعماله يتخطى ما ُيمكن تس�ميته 
ب�”املعق�ول” يف زم�ن الالمعق�ول - وج�دران اإلس�منت والكت�ل 
الخرس�انية املُعرضة “لالنتكاسة” يف أي لحظة تقرر فيها الشمس 
إط�الق موجات جيومغناطس�ية مدم�رة لها.كما ُيمك�ن تخيل ما 
يقدمه الفنان مادة دسمة إلنشاء لعبة إلكرونية متطورة ديجيتاليا 
يقوم فيه�ا “البطل” بتحطيم الجدران وتقويض املس�ارات وتربيد 
حرارة الش�مس لتعود “جديرة” إذا صح التعبري، بأش�جار الزيتون 
واللوز والربتقال ولتكون أقل وطأة عىل جناحي الطائر الذي أطلقه 
الفن�ان ُحرا وُمتعقبا وُمس�تفرسا ع�ن أح�وال األرض ومنحازا إىل 
ناسها يف معرضه السابق.يشري البيان الصحايف املرافق للمعرض إىل 
أن “الفن�ان يحاول من خالل أعماله املعروضة أن يتخطى الحواجز 
إىل الحرّي�ة ممثلة يف الش�مس املطلّة عىل الهياكل الخرس�انّية التي 
تربز يف لوحاته باعتبارها رموزا لالحتالل العس�كرّي. يدّق املعرض 

الجدران الخرس�انّية كرخة رشعّي�ة من أجل العدالة ويف محاولة 
للتخل�ص من اإلس�منت ال�ذي يحارص امل�دن والتي ال يس�مح لها 
بالتمدد األفقي الطبيعي”.وهو يف ذلك يبدو كأنه يس�تكمل ما بدأه 
يف معرضه الس�ابق حيث مشاهد أعماله هي عبارة عن متقطعات 
زمني�ة لم يتمّكن طائر خفّي وعابر أرس�له الفنان من س�رب أغوار 
معال�م البل�د ال�ذي اجتاح�ه اإلس�منت اإلرسائيي عرض�ا بجدران 
العزل، واختنقت فيه الس�ماء بفع�ل القيود اإلرسائيلية التي دفعت 
الفلس�طينيني إىل البن�اء عموديا.ولك�ن يف لوحات يزن أبوس�المة 
الجديدة حرضت الش�مس بقوة ش�مل تأثريها م�ن حيث الركيب 
الفن�ي واملضمون معالم معظم لوحاته. ويبدو أنه ابتكر يف لوحاته 
خالصا غرائبيا قادما، وللمفارقة من س�طوة شمس حارقة. فهي، 
من ناحية جرس خالص مزّل لقيمة الخرسانات، ومن ناحية أخرى 
ه�ي فقاعة رحبة ومضيافة ع�ىل الرغم من كونها من نار غري أنها 
حامية فقط لكل فلس�طيني أدرك كيفية الدخول إليها ليجعل منها 
مركبة فضائية باس�تطاعتها أن تشن حربا غري تقليدية ومنصورة 
ض�د املُحتل.وهنا يجدر الذكر أن الفنان يف معرضه الس�ابق رس�م 
تح�ت أثر رواية كنفاني “رجال يف الش�مس” وعنون إحدى لوحاته 

ب� “رجال يف الشمس” نسبة إىل الرواية.وهو اليوم، أكثر من السابق 
يف معرضه الجديد يبدو وكأنه اس�توحى كل أعماله من تلك الرواية 
غ�ري أنه ح�اول إخراجها من مأس�اوية النهاية. فف�ي حني ُحبس 
حت�ى االختن�اق تحت أش�عة الش�مس الحامية يف رواي�ة كنفاني، 
رس�م الفنان أوالدا يدقون الخزان من الخارج. خزان هو يف لوحاته 
الجدي�دة عبارة عن صناديق وليس فقط األس�وار اإلس�منتية.هذا 
التناق�ض بني اللون اإلس�منتي واللون الربتق�ايل املتفجر يرح إىل 
صالح من تكون القوى. هي حتما لصالح شخوصه الرانية دوما إىل 
الشمس. فالشمس صديقة الفلس�طيني. هي تذكره بأن الطبيعة 
أقوى. بأن الش�مس ساطعة عىل كل الحقائق وكاشفة لالنتهاكات 
وه�ي مركب�ة فضائية خيالية وج�رس ناري “بردا وس�الما” تحت 
أقدام الفلس�طينيني.ويذكر أن يزن أبوس�المة هو فنان من مواليد 
ع�ام 1993 يف القدس، درس الفن�ون الجميلة يف جامعة دار الكلمة 
يف بي�ت لح�م يف عام 2011، وش�ارك يف ع�ّدة مع�ارض جماعية يف 
فلس�طني واألردن واإلم�ارات بم�ا يف ذلك مع�رض رام الله آرت فري 
2020 و2021، وآرت دب�ي 2021 م�ن خ�الل غال�ريي زاوية. أقام 

معرضه الفردّي األول يف غالريي زاوية / دبي يف عام 2021.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد / 2085 / ش7 / 2022

التاريخ / 7 / 8 / 2022
اعالن

اىل / املدعى عليها ) شهد سعيد ناجي(
أصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 2085 
بحق�ك  غيابي�ًا   2022  /  8  /  7 يف   2022  / ش7   /
والق�ايض تصدي�ق الطالق الرجعي م�ن املدعي احمد 
حس�ن عمران  وملجهولية محل اقامتك وحسب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مختار حي الس�الم  النجف  
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بالقرار بواس�طة صحيفتني 
محليت�ني يوميت�ني ول�ك حق االع�راض ع�ىل القرار 
الغيابي خالل املدة القانونية وبعكسه يكتسب القرار 

الدرجة القطعية .
القايض

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

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 2270/ ب1/ 2022

التاريخ 14 /8/ 2022 
اعالن

إىل املدعى عليه  غانم عبد عود 
أقام املدعي السيد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته 
الدع�وى البدائية املرقمة أعاله ضدكم�ا والتي يطلب 
فيه�ا الحكم بمن�ع معارضت�ك لدائرة املدع�ي اعاله 
يف منفع�ة واس�تغالل العق�ار املرق�م 1519 الحويش 
موضوع الدع�وى املرقمة اعاله وتس�ليمه خاليا من 
الش�واغل   ونظرا ملجهولية محل إقامتك حسب رشح 
املبلغ القضائي وأشعار مختار محلة الشوافع يوسف 
محس�ن الش�مري  عليه قررت هذه املحكمة تبليغك 
إعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني رسميتني  بموعد 
املرافع�ة املص�ادف يف ي�وم 11/ 9/ 2022 الس�اعة 
التاس�عة صباحا وعن�د عدم حضورك أو ارس�ال من 
ينوب عنك قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض 

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد  : / 2859

التاريخ 2022/8/14
اعالن

اىل املدعو /  عي حمزة سعيد 
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  )س�هام حمزة س�عيد( طلبا 
اىل هذه املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق 
املدعو )عي حمزة س�عيد ( قررت املحكمة تبليغك  يف 
الصحف املحلية فعلي�ك الحضور امامها خالل عرشة 
اي�ام من تاري�خ نرش االع�الن وبخالفه س�يتم النظر 

بالطلب وفق القانون 
القايض

حسني عباس سمني

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف  
العدد / 6009/ ش2022/2

التاريخ : 2022/8/14
اعالن

اىل  /املدعى عليه  / حيدر فاضل محمد
اعالن

بن�اءا ع�ىل الدع�وى املقامة من قب�ل املدعي�ة ) فاطمة 
احمد حي�در ( يف الدع�وى املرقم�ة 6009/ش2022/2  
امام هذه املحكمة وموضوعه�ا مهر مؤجل  وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائ�ي ثائر طعمه 
جرب واش�عار مخت�ار حي العس�كري يف النجف لذا تقرر 
تبليغك بواس�طة  صحيفت�ني محليت�ني يوميتني فعليك 
الحض�ور امام هذه املحكم�ة يف موعد املرافع�ة املوافق 
يوم 2022/8/28 الس�اعة التاس�عة صباحا وعند عدم 
حضورك او ارس�ال  من ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك  غيابا وعلنا وفق االصول
القايض

عمار هادي املوسوي
����������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

رئاسة لجنة تثبيت العائدية يف النجف 
العدد : 1/مجدد/2022

التاريخ 2022/8/14
اعالن تثبيت عائدية عقار مجدد

بناءا عىل ثبوت عائدية تمام العقار تسلسل 1134 محلة 
الرباق والبالغ مساحته )75,64 ( م  اىل )مصطفى معني 
جابر ( بموجب قرار تثبي�ت العائدية الصادر بالعدد 1/ 
مجدد/2022 بتاريخ 2022/6/30 والصادر من رئاسة 
لجنة تثبيت امللكي�ة يف النجف لذا نعلن هذه القرار فعىل 
م�ن لديه اعراض ع�ىل مضمونه الطعن ب�ه تمييزا لدى 
رئاس�ة محكمة اس�تئناف النج�ف االتحادي�ة بصفتها 
التمييزية خالل م�ده ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�رش هذا االعالن وعن�د انتهاء املدة وعدم ورود اش�عار 
لتقدي�م طع�ن س�تبارش مديري�ة التس�جيل العقاري يف 

النجف وفقا القرار تثبيت العائدية 
القايض

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

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد / 4884/ش2022/4

التاريخ 2022/8/8
اعالن

املدعى عليه  حيدر كاظم عباس
اقام�ت املدعي�ة  جن�ان عب�د الكاظم حس�وني الدعوى 
بالع�دد 4884/ش2022/4 والت�ي تطل�ب فيها تصديق 
ط�الق خلع�ي   وملجهولي�ة محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي علوة الفحل الكوفة  
عليه قررت املحكمة تبليغك بواسطة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني وعلي�ك الحضور ام�ام هذه املحكم�ة يف موعد 
املرافع�ة الق�ادم املواف�ق ي�وم 2022/8/24 الس�اعة 
التاس�عة صباحا ويف حالة عدم حضورك او ارس�ال من 
ين�وب عنك قانونا س�وف تجري املرافع�ة بحقك  غيابيا  

وعلنا وفق االصول
القايض

حكم شاكر ابو طبيخ

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 1314/ب2022/5

التاريخ : 2022/8/8
اعالن

نتيج�ة للمزاي�دة العلنية التي ج�رت يف هذه املحكمة 
بتاريخ 2022/8/1 والتي احيل بموجبها العقار املرقم 
2/11356 ح�ي االس�كان  يف النجف بعهدة املش�ري 
ماج�د كاظم حس�ني بب�دل ق�دره 640,0500,000 
دينار فقط س�تمائة واربعون ملي�ون دينار ال غريها  
ولطلب الض�م املقدم من قبل طالب الضم امال طاهر 
مسلم  بنسبة 5% من البدل االخري  اعاله ليكون قيمة 
العقار اع�اله بعد الضم مبلغا ق�دره 672,000,000 
دينار فقط س�تمائة واثنان وسبعون  مليون دينار ال 
غريها   وبعهدة طالب الضم عليه تعلن هذه املحكمة 
عن بي�ع العقار املرق�م 2/11356 حي االس�كان   يف 
النجف املبينه اوصافه يف ادناه باملزايدة العلنية والتي 
ستجري يف هذه املحكمة يف تمام الساعة الثانية عرش 
م�ن ظهر الي�وم الثالث لن�رش االعالن فع�ىل الراغبني 
الحقيقي�ني  امل�كان والزم�ان  الحض�ور يف  بال�رشاء 
مس�تصحبني معهم تأمينات قانونية نس�بة 10% من 
القيمة املقدرة للعقار البالغة 644,400,000 ستمائة 
واربع�ة واربعون مليون واربعمائ�ة  الف  دينار فقط 
ال غريه�ا بموج�ب صك مص�دق المر محكم�ة بداءة 
النجف  صادر من مرف الرافدين يف النجف رقم )7( 
وس�تجري املزايدة واالحالة النهائية يف الساعة الثانية 
ع�رش ظهرا من الي�وم الثالث لنرش االع�الن مع جلب 

شهادة الجنسية العراقية وهوية االحوال  املدنية 
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوصاف:العق�ار املرقم 2/11356 حي االس�كان  يف 
النج�ف عبارة ع�ن بناية تقع عىل ش�ارع بعرض 15 
مر بث�الث طواب�ق االريض وطابق�ني بواجهة 9 مر 
ون�زال 18 مر مس�احتها االجمالي�ة 162  مر مربع 
الطاب�ق االريض يتكون من محل بالواجهة بمس�احة 
3×7 مر سويت صالة وغرفة مع صحيات وصحيات 
خارجية وغرفة بصحيات داخل الغرفة اما  الطابقني 
االول والثاني  العلويان كل واحد يتكون من س�ويتان 
كل س�ويت يتك�ون من صال�ة وغرفة م�ع صحيات 
داخله�ا باالضاف�ة اىل صحي�ات خارجية ب�كل طابق 
البناية بالكامل مس�قفة بالس�قوف الثانوية جدرانه 
مغلفة بالغالف البالس�تيكي البناي�ة بالكامل مبلطة 
بالبورس�لني هزارة الجدران س�رياميك لكامل البناية 
وط�الء يف بع�ض االجزاء بالنس�بة للجدران مس�قفة 
بالكونكريت مبني بالطابوق مجهزة باملاء والكهرباء 
العقار غري مشغول لحظة الكشف درجة عمرانه جيدة 
ج�دا وان القيمة الكلية للعقار مبل�غ 644,400,000 
ستمائة واربعة واربعون مليون واربعمائة الف دينار 

عراقي ال غريها
����������������������������������������������

اعالن
إىل الرشي�ك مصطف�ى رش�يد مجي�د توج�ب علي�ك 
الحض�ور إىل صندوق اإلس�كان العراق�ي فرع النجف 
وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل قي�ام رشيك عي 
صال�ح مهدي محم�د بالبناء عىل حصته املش�اعه يف 
القطعه 32799/3 حي ميس�ان خالل مده خمس�ه 
ع�رش يوم�ا داخل الع�راق وش�هر خارج الع�راق من 
تأري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك 

باالعراض مستقبال

تنويه
يرجى التنويه اىل الخط�أ الحاصل يف اعالن جريدتكم ذي 
الع�دد 2572 يف 17 / 3 / 2022 والخ�اص باملدعو ) اياد 
س�عيد عي ( الذي يروم تسجيل لقبه وجعله ) الحسيني 
( ب�دل من ) الفراغ ( حي�ث ورد يف اعالن جريدتكم املادة 
) 24 ( يف ح�ني امل�ادة ه�ي          ) 22 ( كم�ا مبني ادناه 

مع .. التقدير .
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

إىل ال�رشكاء فاتن وأس�ماء وعمار وموف�ق وعقيل أبناء 
مجي�د عبد الرزاق اقتىض حظوركم إىل مقر بلدية النجف 
لغرض اصدار اجازه بن�اء للعقار املرقم 11646/3 حي 
صدام خالل عرشه ايام وبخالفه س�تتم اإلجراءات دون 

حضوركم اسم طالب االجازه عقيل فالح حسن
����������������������������������������������

فقدان
فقد مني سند العقار املرقم 49847 /3 حي النداء باسم 
) طه ياس�ني عبود ( عىل من يعثر عليه تسليمه اىل جهة 

االصدار.
����������������������������������������������

اعالن
انذار

اىل الفالح )علوان عسكر كهو( 
امل�وزع علي�ه مس�احة 6 دون�م  ضم�ن الس�لف 1/1 
مقاطع�ة 29/ النف�اخ  بموج�ب ق�رار التوزي�ع املرقم 
1897 يف 1974/9/15  بالنظ�ر الرتحال�ك ع�ن املنطقة 
وترك املس�احة املوزع�ة عليك اعاله عرض�ه للتجاوزات 

واالستغالل من قبل الغري        
وعدم امتثالك للتعليمات رقم 4  لس�نة 1970  لذا ننذرك 
بوجوب التقيد بما اوجبه القانون واس�تغاللك املس�احة 
خ�الل فرة 10 ايام من تاريخ النرش  ومراجعة مديريتنا 
قس�م االرايض وبخالفه سوف نقوم بالغاء التوزيع وفق 

الضوابط والتعليمات املعمول بها 
منعم شهيد حسني 

مدير الزراعة 
يف محافظة  النجف االرشف وكالة

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

اىل املتهم الغائب / )الرشطي  فاروق غالب مطر مضحي 
التميمي(   

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

العنوان /  محافظة البرة 5 ميل الهادي 
بم�ا انك متهم وفق املادة 32/اوال وثانيا  من ق ع د  رقم 

14 لسنة 2008 املعدل 
الختالس�ك جهاز االتص�ال املرقم 21591 نوع س�يبورا  

الذي بذمتك  عام 2015  
,ول�م تقوم باعادة ما بذمتك اودف�ع مبلغ التضمني لحد 

االن 
وملجهولي�ة اقامت�ك اقتىض تبليغك به�ذا  االعالن عىل ان 
تح�رض امام محكمة قوى االمن الداخي االوىل / املنطقة 
الخامس�ة الب�رة خالل م�دة ثالثون يوما  م�ن تاريخ 
تعليق هذا االع�الن  يف محل اقامتك ومقر عملك  وتجيب 
ع�ىل التهم�ة املوج�ه ضدك وعن�د عدم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا استنادا الحكام املواد  )65 و 68 
و 69( من قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن 

الداخي رقم 17 لسنة 2008  
اللواء الدكتور الحقوقي

عمار ماهر عبد الحسن 
رئيس املحكمة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/ 11800

التاريخ 2022/8/4
اعالن

بناء عىل طلب املواطن  )حيدر نارص حسني(  الذي يروم   
تبدي�ل اس�م ابنته القارص )مل�وك ( وجعله )فرح( فمن 
لديه اعراض مراجعة ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها 
خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية 
يف الدع�وى وف�ق احكام املادة )22( م�ن قانون البطاقة 
الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 

يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد : 405/ب2022/4
التاريخ : 2022/8/8

اعالن
نتيج�ة للمزاي�دة العلني�ة التي ج�رت يف ه�ذه املحكمة 
بتاريخ 2022/8/1 والت�ي احيل بموجبها العقار املرقم 
1/1867 ح�ي الصناع�ي  يف النج�ف بعه�دة املش�ري 
محم�د حيدر عبد الحس�ني  بب�دل ق�دره 40,500,000 
فق�ط اربعون مليون وخمس�مائة الف دين�ار عراقي ال 
غريه�ا  ولطلب الض�م املقدم من قبل طال�ب الضم امري 
مهدي مجيد   بنس�بة 5% م�ن البدل االخري  اعاله ليكون 
قيمة العق�ار اعاله بعد الضم مبلغا قدره 42,525,000 
دينار فقط اثنان واربعون مليون وخمس�مائة وخمسة 
وعرشون  الف  دينار ال غريها   وبعهدة طالب الضم عليه 
تعلن ه�ذه املحكمة عن بيع العقار املرقم 1/1867 حي 
الصناع�ي   يف النج�ف املبينه اوصافه يف ادن�اه باملزايدة 
العلنية والتي س�تجري يف هذه املحكمة يف تمام الساعة 
الثاني�ة عرش من ظه�ر اليوم الثالث لن�رش االعالن فعىل 
الراغبني بالرشاء الحض�ور يف املكان والزمان الحقيقيني 
مس�تصحبني معه�م تأمين�ات قانونية نس�بة 10% من 
القيم�ة املق�درة للعق�ار البالغ�ة 57,750,000 س�بعة 
وخمسون مليون وسبعمائة وخمسون الف  دينار عراقي 
ال غريها بموجب صك مصدق المر محكمة بداءة النجف  
صادر من مرف الرافدين يف النجف رقم )7( وستجري 
املزاي�دة واالحالة النهائية يف الس�اعة الثانية عرش ظهرا 
من اليوم الثالث لنرش االعالن مع جلب ش�هادة الجنسية 

العراقية وهوية االحوال  املدنية 
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوصاف:العق�ار املرق�م 1/1867 ح�ي الصناع�ي  يف 
النج�ف عبارة ع�ن بناية تحتوي عىل ث�الث محالت تقع 
عىل ش�ارعني ركن االول بع�رض 25 مر والثاني بعرض 
5 مر ومس�احة كل محل 3×6 اي مساحة املحل 18 مر 
مرب�ع االول لبيع القواي�ش والثاني لبيع الع�دد اليدوية 
والثال�ث لبيع ماء الرادي�رات املحالت مبني�ة بالطابوق 
مسقفة بالش�يلمان مجهزة بالكهرباؤ واملحالت الثالثة 
مش�غولة  م�ن قبل املس�تاجر صادق ش�رب ن�وري وهو 
يرغب بالبقاء يف العقار بعد البيع بصفة مستاجر درجة 
عمران املحالت دون الوس�ط وان القيم�ة الكلية للعقار 
مبلغ 57,750,000 س�بعة وخمسون مليون وسبعمائة 

وخمسون الف دينار عراقي ال غريها



رياضة7
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نادي الطلبة يمدد عقد حممد جواد
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ن�ادي الطلب�ة، األح�د، تمديد عقد 
العبه محم�د جواد ملوس�مني إضافيني، 
بعد املس�تويات الكب�رة التي قدمها مع 

الفريق باملوسم املايض
ويعد جواد من املهاجمني الشباب الذين 
قدم�وا إضافة قوي�ة للطلبة يف املوس�م 
للمرك�ز  بالوص�ول  وس�اهم  املنق�ي 
الثالث يف ترتيب الدوري.كما س�بق له أن 
مثل زاخو يف مرحلة الذهاب، وسجل 10 
أهداف ملصلحة الطلبة يف مرحلة اإلياب، 
إىل جان�ب تس�جيله لهدفني م�ع زاخو.
وس�يلعب جواد إىل جان�ب املهاجم اآلخر 
وكاع رمض�ان، بع�د مغ�ادرة املهاج�م 
املش�اكل  زام�ل عق�ب  الثال�ث محم�د 
األخ�رة م�ع اإلدارة.يذك�ر أن الطلب�ة، 
يواصل مران�ه يف ملعب الربج بالعاصمة 
بغداد، تحضرا للموسم الجديد، وينتظر 
التحاق محرتفيه خالل األيام املقبلة من 

أجل الدخول بمعسكر خارجي.

احتاد الكرة ينفي نقل خليجي 25 من البرصة 
ويؤكد إقامة كأس السوبر يف ملعب امليناء

             المستقبل العراقي/ متابعة

ح�ّدَد االتح�اُد العراق�ّي لك�رِة الق�دم ملع�َب املين�اء 
الحتض�اِن ُمب�اراِة كأس الس�وبر الت�ي تجم�ُع بطيل 
الدوري والكأس قبل انطالِق ُمنافساِت الدوري املُمتاِز 

للموسم ٢0٢٢/٢0٢٣ .
وُيفّند االتحاُد العراقّي لكرِة القدم األنباَء التي تناولتها 
بع�ُض وس�ائل اإلعالم بش�أِن نقِل ُمنافس�اِت بطولة 
خليج�ي ٢5 التي تس�تضيفها مدينُة الب�رة َمطلع 

العام املُقبل. 
دّية إىل  ويودُّ االتح�اُد توضيَح أن زي�ارَة اللجن�ة التفقُّ
دول�ِة الكوي�ت اليوم األحد ه�ي زي�ارٌة روتينّيٌة وهي 
حس�ب توجيه�ات املكت�ب التنفيذي الت�ي تنصُّ عىل 
زيارِة الدولة التي ستستضيف البطولَة املُقبلة والدولة 

البديلة.
وقد نَفى اتحاُد كأس الخليج العربّي لكرِة القدم األنباَء 
التي أثرت يف بعِض وس�ائل اإلعالم من إن النسخة ال� 

)٢5( املُقبلة التي س�تقاُم مطلَع العام املقبل يف مدينِة 
البرة َس�ُتنَقل إىل دولِة الكويت يف مناس�بٍة سابقٍة، 

وإن اتح�اد كأس الخلي�ج يع�دُّ تل�ك الزي�ارَة ملعرف�ِة 
جاهزّيِة البلد البديل وال تخرُج أكثر من هذا الِنطاق.

رويس يعارض فكرة الدور 
الفاصل يف البوندسليجا

عيل عبد اجلبار مدربًا 
للقاسم العراقي

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف مارك�و رويس قائ�د فري�ق بوروس�يا دورتموند، 
أنه يع�ارض فكرة إقامة دور فاصل لحس�م لقب الدوري 
األملاني )بوندس�ليجا( والتي تهدف إىل إنعاش املنافس�ة يف 
املس�ابقة بعد أن هيمن عىل لقبها بايرن ميونخ طوال 10 

مواسم متتالية.
وق�ال روي�س )٣٣ عام�ا( يف تدوينة صوتي�ة ملنصة »أو.
إم.آر«: »إذا احت�ل فري�ق الص�دارة بع�د ٣4 جول�ة م�ن 

املباريات، فإنه يستحق أن يكون البطل«
وأبدى رويس تأييده لبقاء املنافسات بصيغتها الحالية.

وتوج بايرن ميونخ بلقب البوندس�ليجا يف املواس�م ال�10 
املاضي�ة وبف�ارق كب�ر ع�ن أق�رب منافس�يه يف كل تلك 
املواس�م باستثناء موس�م واحد، وقد طرحت فكرة إقامة 
دور فاص�ل لتحدي�د البطل يف نهاي�ة املوس�م بداعي أنها 

ستنعش روح املنافسة يف الدوري.
وقال روي�س إنه يف حال تحول هذه االقرتاحات إىل خطط 
ملموس�ة، فإنه يج�ب إرشاك الالعبني واألندي�ة يف عملية 

اتخاذ القرار.

رونالدو يعرض خدماته عىل قطبي ميالن.. والرد صادم

عيل فرحان ينفي ما نسب الية حول كأس املثابرة

              المستقبل العراقي/ متابعة

رونال�دو،  كريس�تيانو  الربتغ�ايل  فش�ل 
نجم مانشس�رت يونايتد، مج�دًدا يف إيجاد 
مخرج من »أولد ترافورد« خالل املركاتو 

الصيفي الجاري.
وزعم�ت العديد من التقاري�ر أن رونالدو 
ير عىل الرحيل إىل ناٍد يش�ارك يف دوري 

أبطال أوروبا.
ووفًق�ا لصحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، 
ف�إن رونالدو عرض خدماته هذا الصيف، 
ع�ىل مي�الن وإنرت، لك�ن النادي�ني رفضا 

التعاقد معه.
ويرتب�ط رونال�دو بعق�د مع الش�ياطني 
الحم�ر حتى صي�ف ٢0٢٣، م�ع إمكانية 

التمديد ملوسم آخر.
ونجح إنرت يف املركاتو أن يستعيد خدمات 
مهاجمه روميلو لوكاكو من تشيليس ملدة 

موسم عىل سبيل اإلعارة.
وع�ىل الجان�ب اآلخ�ر، تعاقد مي�الن مع 
ديف�وك أوريجي، عرب صفقة مجانية، إثر 

انتهاء عقد مع ليفربول.
وس�بق أن ارتب�ط رونال�دو باالنتق�ال إىل 
س�بورتنج لش�بونة وتش�يليس وباي�رن 
ميونخ وروما وأتلتيكو مدريد وبوروس�يا 

دورتموند.
ويعان�ي ال�دون م�ع اليونايتد م�ن بداية 
خ�ر  حي�ث  الربيمرلي�ج،  يف  مخيب�ة 
الش�ياطني يف أول جولت�ني أم�ام برايتون 

)1-٢( وبرينتفورد )0-4(.

              المستقبل العراقي/ متابعة

نف�ى م�درب فري�ق ن�ادي الرشط�ة لك�رة الس�لة ع�يل 
فرحان، مس�اء السبت، ما تناولته بعض مواقع التواصل 

االجتماع�ي و االع�الم حول التريح االخر الذي نس�ب 
اليه بشأن موعد كأس املثابرة.

واكد فرحان«معرفة الفريق والهيئة االدارية بموعد كأس 
املثابرة وغرها من االمور التي تخص النادي«.

واضاف فرحان، ان »الفريق وصل اىل الجاهزية من حيث 
االستقطابات و مس�تعد للدوري املمتاز للموسم ٢0٢٢-

٢0٢٣«، مش�يداً ب�«موق�ف االتحاد يف تحدي�د املواعيد و 
التوقيتات التي صدرت مؤخراً«.

برشلونة ينتظر طوق النجاة من تشيليس.. وتشايف غري راض!
              المستقبل العراقي/ متابعة

أف�اد تقرير صحفي، ب�أن نادي برش�لونة يف انتظار عرض 
ت�رتاوح قيمت�ه ب�ني ٢5 و٢8 ملي�ون يورو من تش�يليس، 
لييب�ع له مهاجمه الجابوني بي�ر إيمريك أوباميانج، خالل 
س�وق االنتقاالت الصيفية الحالية.وذك�ر الصحفي جرارد 
رومرو، يف تقرير نقلته صحيفة »س�بورت« الكتالونية، أن 

ه�ذا العرض قد يصل خالل الس�اعات املقبل�ة، بعدما كثف 
وكالء الالعب والنادي اإلنجليزي املحادثات بش�أن الصفقة 
الت�ي يراها توم�اس توخيل مدرب »البل�وز« مالئمة تماما.
وأش�ارت الصحيفة، إىل أن تش�ايف هرنانديز، مدرب الفريق 
الكتالوني ليس مقتنعا بالصفقة، ألنه يعتمد عىل أوباميانج 
كبديل للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، نظرا لقدرته الكبرة 
ع�ىل التهديف، لكن يب�دو أن النادي لدي�ه خطط أخرى مع 

الالعب ويفضل بيعه.فاإلدارة الرياضية لربش�لونة عىل علم 
بإمكانيات املهاجم الجابوني، لكن يبدو- بحس�ب التقرير- 
أن الن�ادي يف حاجة لبيع أحد العبيه خالل األيام املقبلة، كي 
يتمك�ن من تس�جيل مدافعه الفرنيس ج�ول كوندي.وغاب 
كون�دي عن مباراة البارس�ا األوىل باملوس�م الجديد بالليجا، 
مس�اء السبت، ما يجعله يتعامل بجدية مع إمكانية انتقال 

أوباميانج لتشيليس.

إيكاردي يرفض عرضًا إيطاليا
              المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض األرجنتيني ماورو إي�كاردي، مهاجم 
باريس س�ان جرمان، عرض�ا إيطاليا خالل 

املركاتو الصيفي الجاري.
ووفقا ملوقع »فوتبول إيطاليا«، فإن إيكاردي 
رف�ض عرض�ا م�ن مون�زا اإليط�ايل، رغ�م 

اس�تبعاده حاليا من حس�ابات باريس سان 
جرمان.

وأش�ار املوق�ع اإليط�ايل إىل أن إي�كاردي قرر 
البق�اء يف »حديقة األمراء« رغ�م عدم قناعة 

املدرب كريستوف جالتيه بقدراته الفنية.
وينته�ي تعاقد ماورو إي�كاردي مع البي اس 

جي يف صيف ٢0٢4.

وزعمت تقارير صحفي�ة أن إيكاردي عىل 
رادار مانشس�رت يونايتد ويوفنتوس أيضا 

خالل املركاتو الصيفي الجاري.
وكان جالتي�ه اس�تبعد إي�كاردي مؤخرا 
م�ن التدريب�ات الرئيس�ية للفريق األول 
لباري�س، حيث يت�درب األرجنتيني مع 

مجموعة ثانية من الالعبني.

تشايف يرد عىل شائعة بشأن 
دي يونج

              المستقبل العراقي/ متابعة

الفن�ي  املدي�ر  هرناندي�ز،  تش�ايف  رد 
لربش�لونة، ع�ىل ش�ائعة بش�أن النجم 
الهولن�دي فرينك�ي دي يون�ج، خ�الل 

املوسم الحايل.
وزعم�ت تقاري�ر إس�بانية أن الجه�از 
الفن�ي لربش�لونة أبل�غ دي يون�ج بانه 
س�يكون احتياطي�ا قب�ل بداية املوس�م 
الحايل، إذا قرر البقاء مع البارس�ا وعدم 

املغادرة يف املركاتو الصيفي.
وقال تش�ايف، يف تريح أبرزه فابريزيو 
الالعب�ني  انتق�االت  خب�ر  رومان�و، 
واملدرب�ني يف أوروب�ا، عرب حس�ابه عىل 
»توي�رت«: »غر صحيح.. دي يونج ليس 

احتياطيا«.
وأضاف املدرب اإلسباني: »لكن ال أعرف 
ماذا سيحدث مع املركاتو.. ويمكنني أن 
أضمن أنه س�يكون العبا مهما بالنسبة 

لنا إذا استمر مع الفريق«.
ووفقا للعدي�د من التقاري�ر، فإن إدارة 
برش�لونة ترغ�ب يف التخل�ص م�ن دي 
يونج، بس�بب راتبه الكبر، باإلضافة إىل 
اس�تخدام أمواله يف التعاقد مع برناردو 

سيلفا، نجم مانشسرت سيتي.
التع�ادل  ف�خ  يف  برش�لونة  وس�قط 
الس�لبي ع�ىل ملعب�ه »كامب ن�و« أمام 
رايو فاليكانو، ضم�ن املرحلة األوىل من 
الدوري اإلس�باني، وش�ارك دي يونج يف 

الدقيقة 60.
بداي�ة  يف  نقطت�ني  برش�لونة  وأه�در 
مش�واره بالدوري رغ�م تعزيز صفوف 
الفري�ق بعدد م�ن النجوم عىل رأس�هم 
النجم البولندي روبرت ليفاندوفس�كي، 
ونجاح النادي يف التغلب عىل مشكلة قيد 
الالعب�ني الجدد رغم األزم�ة املالية التي 
يعاني منها والتي ش�كلت عقبات فيما 

يتعلق بامليزانية وسقف الرواتب.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أسند نادي القاسم، مهمة تدريب فريقه الناشط بالدوري 
العراقي املمتاز، إىل املدرب عيل عبد الجبار لقيادته باملوسم 
الجديدوعمل عبد الجبار لفرتة قصرة كمدرب مساعد مع 
الق�وة الجوية، كم�ا أرشف عىل تدريب فري�ق الصناعات 
الكهربائية باملوس�م قبل املايض.وثم اتجه للعمل اإلداري، 
وتم تعيينه رئيس�ا للجنة التعاقدات لن�ادي القوة الجوية 
خ�الل املركات�و الحايل، قب�ل أن يقدم اس�تقالته والعودة 
لعمله التدريبي.وس�يقود عبد الجبار تدريبات القاس�م يف 
اليوم�ني املقبل�ني يف ملع�ب الكفل األوملبي، وس�يتم خالل 
الس�اعات املقبل�ة اإلعالن عن جه�ازه املس�اعد.يذكر أن 
املدرب جاس�ب س�لطان ومس�اعده حيدر عب�ودي، قادا 
القاس�م يف املوس�م املايض للبق�اء بالدوري املمت�از، بعد 
أن س�اهما بوصول�ه للمرك�ز 15.وعىل الرغ�م من إعالن 
التعاق�د معه امل�درب الجديد، إال أن القاس�م يمر بضائقة 
مالية حادة، إذ أعلن رئيس النادي حسني الكعبي، يف وقت 
س�ابق، االنس�حاب من الدوري املمتاز، لعدم وجود حلول 
لألزمة املالية التي تعصف بالنادي منذ ٣ س�نوات، محمال 
محافظ بابل الجديد مس�ؤولية ذلك.وأك�د أنه تواصل مع 
الحكوم�ة املحلي�ة طوال ٣ س�نوات، من أج�ل توفر دعم 
ثابت للنادي، خاصة وأن املوس�م املقبل س�يكون تطبيقا 
للوائح الرتاخيص، وهذا يحتاج لحساب مريف تتوفر فيه 
أم�واال ثابتة، لكن لم تصل املباحثات مع الحكومة املحلية 

إىل أي نتيجة حتى اآلن.

تني هاج يعاقب العبي مانشسرت يونايتد هبذا القرار
              المستقبل العراقي/ متابعة

أص�در الهولندي إريك تني ه�اج، املدير الفني ملانشس�رت يونايتد، قرارا 
عقب الخس�ارة أمام برينتف�ورد بنتيجة )0-4(، أمس الس�بت، ضمن 

منافسات الجولة الثانية من الربيمرليج.
ووفقا لصحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية، فإن تني هاج ألغى الراحة التي 
منحه�ا لالعبي مانشس�رت يونايتد، األحد، واس�تدعى الالعبني لخوض 
مران إضايف. ويعد السقوط أمام برينتفورد، الخسارة الثانية ملانشسرت 
يونايت�د، هذا املوس�م، عقب الهزيم�ة ضد برايتون بنتيج�ة )1-٢(، يف 

الجولة األوىل من الربيمرليج.
وكان الحارس اإلسباني دافيد دي خيا ارتكب هفوة كبرة يف 

الهدف األول بمباراة برينتفورد، بعدما سدد بيليندا جوشوا 
دا سيلفا، كرة أرضية ضعيفة من خارج منطقة الجزاء، 
مرت بغرابة من أس�فل يد الحارس اإلس�باني، وسكنت 
الش�باك.كما ارتك�ب دي خي�ا، هف�وة أخ�رى يف الهدف 

الثاني، بعد أن مرر الكرة لزميله كريستيان إريكسن، الذي 
كان يتواج�د تحت الضغط عىل حدود منطقة الجزاء، ليفتكها ماثياس 

يانسني ويضع الكرة بسهولة يف الشباك.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

االحتاد العراقي يعتمد االتفاقية مع رابطة الدوري االسباين لدوري املحرتفني لــ3 سنوات
            المستقبل العراقي/ متابعة

اعل�ن االتحاد العراق�ي لكرة القدم، اعتم�اد االتفاقية 
م�ع رابطة الدوري االس�باني لالرشاف عىل مس�ابقة 

دوري املحرتفني لثالث سنوات.
ونّظَم االتح�اُد العراقّي لكرِة القَدم اجتماعاً لرؤس�اِء 
وُممث�يل أنديِة الدوري املُمتاِز مع ممثِل رابطِة الدوري 
اإلس�باني لك�رِة الق�دم )ال ليغ�ا( للحدي�ِث ع�ن آلّيِة 
وطريق�ِة عم�ل الرابط�ِة وإدارتها للدوري اإلس�باني 
لتطبيقها يف دوري املُحرتفني الذي س�ينطلُق يف املوسم 

.٢0٢4-٢0٢٣
وق�اَل ُعضو االتح�اد أحمد املوس�وي، إن التعاوَن مع 
رابط�ِة ال�دوري اإلس�باني س�يتضمُن ثالث�َة َمحاور 
أساس�ّية، منه�ا اإلداري وامل�ايل والفن�ي، م�ا يع�ّزُز 
الفن�ّي ملس�ابقِة دوري  الجان�َب  اإلي�راداَت ويط�ور 
املُحرتف�ني، وإع�داد آلّي�ٍة مح�ددٍة ومعلوم�ٍة لتنظيِم 
املُس�ابقة«، موضحاً إن اتحاَد الكرة قّرَر تطبيَق لوائح 
الرتاخيص اآلس�يوّية للموس�ِم املُقبل، ما يعني دخوَل 
أنديتن�ا مرحلة االح�رتاِف وص�والً إىل دوري املُحرتفني 

الدي سنطبقُه املوسَم بعد املقبل«.

ً
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تس�ود املجتمعات بمختلف تفاصيلها مشاكل، فعىل مستوى العائلة 
الواح�دة قد تنش�أ احت�كاكات أرسية ما ب�ن االخ�وان او الزوج مع 
زوجت�ه اإلباء مع األبن�اء وهو امر طبيعي قد ال تخل�و منه أي عائلة 
عراقي�ة، وهكذا باقي املجتمعات األخرى مث�ًا األقارب او الجريان او 
حت�ى عىل نطاق الوظيفية العامة وكل ذلك بس�بب الظروف املحيطة 
بأفراد تلك املجتمعات التي تولد مواقف ُتس�بب االحتكاك بينهم والتي 
قد تنتهي بال�رايض او بقوة القانون ولكن بالنهاية ال يبقى لها ذكر 
بس�بب التقادم وبنعمة م�ن نعم الله التي انعم به�ا عىل عبادة وهي 

نعمة النسيان.
لتس�تمر عجل�ة الحياة دون توق�ف وفقاً للنهج االجتماعي الس�ائد، 
وه�ي من بديهيات الحياة التي رس�متها الفعاليات الحياتية اليومية 

للبرشية جمعاء.
وق�د تتخلل تلك االحت�كاكات مواقف للبعض عىل حس�اب أحد طريف 
النزاع كاً حس�ب تفكريه او صلة االرتباط به�ذا الطرف او ذاك وهو 

امر ايضاً طبيعي.
وقد يتدخل البعض بمحرض خري وهي من الصفات النبيلة التي يتميز 
بها العراقين ويتنازل أحد طريف النزاع عن االخر )التسامح( وهي من 

الشجاعة فالعفو عند املقدرة.
او قد يتدخل البعض بمحرض رش ويزيد من الخاف ملصالح شخصية 
ودنيوي�ة او بعضهم يمتلك نفس الرش ليصبح وقوٌد لنار لُيزيد ش�دة 

النزاع وهم شياطن انسية ملعونن يف الدنيا واالخرة.
فالي�وم العراق يمر بأزمة نتيجة اختاف الرؤى بن جماهريه الدافع 
واحد وهو )حب الوطن( والتي وان اشتدت او تطورت فأنها يف النهاية 
منتهي�ة فالع�راق عراقنا والش�عب ش�عبنا واألرض ارضن�ا، تربطنا 
رواب�ط ع�دة أهمه�ا الوطن.فلننظر بنظ�رة افراضية اىل املس�تقبل 
القريب سنجد أنفسنا اصبحنا تحت الراب لتأتي اجياالً أخرى تعيش 
ع�ىل نفس األرض وبنف�س الرابطة وهم أبنائن�ا واحفادنا يحتاجون 
من�ا ان نؤمن له�م العيش ع�ىل ارض املقدس�ات بدون مش�اكل وال 
نزاعات، بعراق خاٍل من كل ما ُيكر العيش الرغيد، فعلينا ان نؤس�س 
له�م ما يجعلهم قادرين عىل ان يتخطوا الصعاب لينجوا بهذا البلد اىل 
بر األمان.فالبعض يحاول ان ُيزيد ش�دة الخاف والبعض من يسعى 
اىل تش�تيت وحدة الش�عب الواحد، كا وألف ال عراقنا وشعبنا موحداً 
س�يتخطى هذه املرحل�ة بحكمة االخيار، انت�م قادتنا نقبل جباهكم 
ع�ىل ان تجعلوا للود مكاناً يف اخطر مرحلة ق�د يُمر بها هذا البلد، بلد 
تزاحم�ت يف تاريخه اعرق الحضارات وافضل القوانن واروع املواقف 

اإلنسانية والبطولية.
اللهم احفظ العراق وشعبه وارضه.

بقليل م�ن التعقل وكثري من اله�دوء وبمنطق دولة املكونات 
ولي�س منط�ق الدولة الحضاري�ة الحديثة يبدو املش�هد كما 

ييل:
١. املكون السني حسم امره باختيار من يتوىل منصب رئاسة 

الربملان. وهم يتفرجون عىل املكونن االخرين. 
٢. املكون الش�يعي لم يستطع حس�م منصب رئيس الوزراء. 
والتناف�س او ال�راع دائ�ر ب�ن التي�ار الص�دري، واالطار 

التنسيقي.
 ٣. املكون الكردي لم يستطع حسم منصب رئيس الجمهورية 

حتى االن. 
٤. االغلبي�ة الصامت�ة من الش�عب، واغلبهم لم يش�اركوا يف 
االنتخابات املبكرة، ما زالوا يتفرجون دون ان يقوموا بيشء.

 ٥. الربمل�ان املنتخب، وبغض النظر عن نس�بة املش�اركن يف 
االنتخابات، مطرود ومشلول. 

  ٦. حكوم�ة تري�ف االعم�ال اليومي�ة بحك�م املس�تقيلة 
دستوريا وواليتها محدودة جدا. 

 ٧. التظاه�رات )وهي نش�اط ضمن املكون الش�يعي فقط( 
انته�ت بالتع�ادل. واظه�رت ان اي�ا م�ن الطرف�ن ال يمل�ك 
»الش�ارع« لوحده، ولذلك ال يمكنه الزعم بانه يمثل الش�عب 
كل�ه. يف البل�دان التي ش�هدت تظاه�رات كبرية ) اي�ران عام 
١٩٧٩، و ثورات الربيع العربي يف تونس ومر ٢٠١٠ - ٢٠١١ 
والس�ودان ٢٠١٩( كان الشارع مملوكا لطرف واحد استطاع 
ان يح�ول التظاه�رات اىل ث�ورات رفعت ش�عارات »الش�عب 
يريد اس�قاط النظام« تمكنت من تحقي�ق هذا الهدف. ولهذا 
ال يس�تطيع اي م�ن الطرفن االدعاء بانه يمثل الش�عب، وال 
يحق له فرض ارادته عىل االخرين. بعبارة اكثر وضوحا نقول 
ان التي�ار الصدري يمثل جمهوره، واالطار التنس�يقي يمثل 
جمهوره وال يس�تطيع اي منهما االدعاء بانه يمثل الش�عب 
لوحده. وهذا ليس بمش�كلة يف املجتم�ع املتحرض ويف الدولة 
الحضارية الحديثة. بامكان الطرفن املتنافس�ن ان يتعايشا 
ويقب�ل احدهم�ا باالخر، عىل يبق�ى  موضوع تويل الس�لطة 
خاضعا لاليات الديمقراطية والرشعية الدستورية. ويف نفس 
الوقت عىل الطرفن ان يدركا انهما ليس�ا وحدهما يف الساحة 
العراقي�ة. وما داما قد قب�ا بدولة املكونات ف�ان عليهما ان 
يدركا ان املكونات االخ�رى قد تملك وجهات نظر اخرى ربما 
تخالفهم�ا. ام�ا اذا كان احدهم�ا رافضا لذل�ك، وعازما عىل 
الس�ري يف الطريق الثاني، فهذا االمر يقودنا اىل مساحة اخرى 

من النقاش لن اتطرق اليها يف هذا املقال.
 ٨. بن�اء ع�ىل هذا، وبع�د وصولن�ا اىل نتيجة التع�ادل. يجب 
الذه�اب اىل حل يملك الحد االدنى م�ن الرشعية. كما يفعلون 
يف مباري�ات كرة القدم حن تنتهي بالتع�ادل فيتم اللجوء اىل 
الوق�ت االضايف او الركات الرجيحية. ما يف اليد االن من الحد 
االدنى من الرشعية الدس�تورية هو مجلس النواب مع عيوبه 

ونواقصه. 
٩. ويت�م ذلك من خال االلية التي اقرحتها الختيار املرش�ح 
ملنص�ب رئيس ال�وزراء وخاصته�ا ان يأخذ النواب الش�يعة 
بمجموعهم املبادرة اىل اختيار اسم املرشح لرئاسة الحكومة 
وذلك بفتح باب الرش�يح، ثم اجراء التصفية للمرشحن عن 
طريق التصويت التس�قيطي عىل ع�دة مراحل حتى التوصل 

اىل اسم واحد. 
 ١٠. ماعدا ذلك، فان مقرحات مثل الغاء الدستور او تعليقه، 
او اجراء انتخابات مبكرة، او ما ش�ابه ذلك، فكلها افكار غري 
عملية وال تستطيع حل االزمة الحالية. ذلك ان هذه املقرحات 
واالفكار ال تملك مفتاحا سحريا يفتح باب االنسداد السيايس 
الحايل. وعىل الجميع ان يرضوا بالحلول املمكنة ضمن االليات 
املتاحة االن، عىل ان يحتفظوا بحقهم بطرح افكار اخرى بعد 

الخروج مم املأزق الحايل.
 ال يمث�ل ه�ذا املق�رح الح�ل االمث�ل، وال يحق�ق طموحات 
الجمي�ع، لكن�ه يوف�ر اساس�ا رشعيا مل�ا يرتب علي�ه. واما 
رافض�و  هذا الحل ف�ان امامهم الطريق الثان�ي وهو الخيار 
الث�وري للتغي�ري.  ١١. اما الحل االمثل لكل مش�كات العراق 
فهو الس�ري يف الطريق امل�ؤدي تدريجيا وتراكميا وس�لميا اىل 

تحويل العراق اىل دولة حضارية حديثة.

كش�فت دراسة جديدة أن أول بطيخ أحمر مزروع منذ حوايل ٦٠٠٠ عام 
كان ل�ه طعم مر، مش�رية إىل أن�ه كان يمكن أن يقتل اإلنس�ان إذا أكله.
وحسب ما نقلت صحيفة »إندبندنت« الربيطانية، فإن العلماء اكتشفوا 
أن أسافنا يف شمال إفريقيا كانوا يتخلصون من اللب األحمر ويتناولون 

البذور فقط.
وحسب ما نقلت صحيفة »إندبندنت« الربيطانية، فإن العلماء اكتشفوا 
أن أسافنا يف شمال إفريقيا كانوا يتخلصون من اللب األحمر ويتناولون 

البذور فقط.
 Molecular Biology and« ووج�دت الدراس�ة، الت�ي ن�رشت يف مجل�ة
Evolution« واعتم�دت ع�ىل إج�راء تحليل جين�ي للب�ذور القديمة، أن 

البطيخ األحمر قبل آالف السنوات كان »مرّا وقاتا«.
ويف هذا الصدد، قال أوس�كار برييز إس�كوبار، الباح�ث يف »حدائق كيو« 
الربيطاني�ة: »ل�م يك�ن تن�اول البطيخ أمرا غري س�ار فحس�ب، بل كان 
بإمكان�ه أن يؤدي إىل وفاتك«.وأبرز الباحثون أن الدراس�ة توصلت إىل أن 
تغري املناخ، الذي يزيد من موجات الحر وفرص حدوث الحرائق والجفاف، 

يمكن أن تكون له تأثريات سلبية عىل املحاصيل الغذائية.

ش�فق ني�وز/ حذر خرباء يف الحياة الربية، ي�وم األحد، من أن ثلث طعام 
البرشية بات مهدداً بس�بب تناقص أعداد النحل والفراشات والخفافيش 
الازم�ة لتلقيح النبات.وذكرت ش�بكة »يس أن أن« األمريكية، أن »أعداد 
النح�ل يف العالم آخذة يف االنخفاض بش�كل رسيع فيم�ا أصبح أكثر من 
نص�ف أن�واع الخفافي�ش يف الواليات املتح�دة يف حالة تدهور ش�ديد أو 
مدرجة عىل أنها مهددة باالنقراض، وحذر علماء دوليون من أن فراش�ة 
امللك تقرب بش�كل خطري من االنقراض«.وأشارت يف تقريرها إىل أن »ما 
تش�رك فيه هذه املخلوقات الثاثة هو أنه�ا كلها ملقحات، وبدونها لن 
يتم تلقيح الفاكهة والخرضوات والنباتات األخرى وهذه مش�كلة كبرية 
إلمداداتنا الغذائية«.ونقلت الش�بكة عن مدير االتص�االت وخبري الحياة 
الربي�ة يف حديقة حيوان ميامي األمريكية، رون ماجيل، قوله إن »واحدة 
م�ن كل ثاث قضمات م�ن الطعام الذي نأكله مرتبط�ة مبارشة بُملّقح 
ويصل نحو ٣٠% من الطعام الذي ينتهي به املطاف عىل طاوالتنا إىل هناك 
بسبب أشياء مثل الفراشات والنحل والخفافيش، وقد يعني فقدان هذه 

املجموعات السكانية الحرجة خسارة بعض األطعمة املفضلة لدينا«.
وأض�اف أن »التفاح والبطيخ والتوت الربي والقرع والربوكيل واللوز هي 

من بن األطعمة األكثر عرضة النخفاض امللقحات«.
وأردف »ألن الفراش�ات من أكثر الحرشات حساسية للتغريات يف درجات 
الح�رارة فإنها تعت�رب طائر الكناري يف منجم الفح�م عندما يتعلق األمر 
بالتغري املناخي، كل يشء مرتبط بش�كل معقد س�واء كنت تأكل الطعام 
امللق�ح مب�ارشة أو كن�ت ت�أكل ش�يًئا يعتمد عىل ه�ذا امللقح إن�ه تأثري 
الدومينو«.وبحسب ماجيل »وجد تقرير لألمم املتحدة يف ٢٠١٩ أن مليون 
نوع معرضة لخطر االنقراض يف العقود املقبلة، مع تس�ارع أزمة املناخ، 
بدأن�ا نرى ذلك يح�دث يف مجموعات الحرشات مليون نوع يف الخمس�ن 

سنة املقبلة، هذا كارثي«.

خرباء البيئة حيذرون: ثالثة كائناتدراسة: البطيخ القديم كان مّرًا وقاتاًل
 هتدد ثلث طعام البرشية

 ق�ال مس�ؤول ايراني ان ب�اده س�تصدر اىل العراق س�يارة من نوع 
جديد.

وقال رئيس رشكة ايران }خودرو{ لصناعة الس�يارات مهدي خطيبي 
يف مؤتم�ر صحف�ي، ان »ع�دد الس�يارات اإليرانية املس�تخدمة داخل 
العراق تجاوز ال� ١٠٠ ألف وصادراتنا لهذا البلد س�تبلغ ٧ آالف سيارة 

لعام ٢٠٢٢«.
وأكد، ان »جودة مانصّدره ستتحس�ن بش�كل ملحوظ خال األش�هر 

القادمة«.
وأض�اف خطيبي :«كما نعلن قرب تصدير س�يارة }ت�ارا{ التي تتمتع 

بمواصفات عاملية اىل العراق«.

ايران: سنصدر اىل العراق سيارة
 بمواصفات عاملية

لشهر واحد.. نتائج تفاجئك لو اكتفيت باملاء مرشوبًا

 أثبتت دراسة حديثة، أجرتها كلية »ميلمان« 
للصح�ة العام�ة بجامعة كولومبي�ا، وجود 
عاقة بن انخفاض رواتب املوظفن وتدهور 

مستويات ذاكرتهم.
أن  األوس�ط«  »ال�رشق  صحيف�ة  ونقل�ت 
نتائج الدراس�ة ن�رشت يف املجل�ة األمريكية 
لعلم األوبئ�ة، وتم عرضه�ا يف املؤتمر الدويل 

لجمعية الزهايم�ر )AAIC( لتعزيز وجهات 
النظر املتنوعة.

من جانبها، قالت الباحثة يف قسم علم األوبئة 
يف جامع�ة كولومبي�ا كاترين�ا كرييوس، إنه 
لوحظ هذا االرتب�اط يف العينة األولية بعد أن 
صنفت هي وزماؤها، املشاركون يف الدراسة 
بحس�ب مستويات أجورهم من العام ١٩٩٢ 

إىل العام ٢٠٠٤.
وعم�د الباحث�ون بعده�ا إىل فح�ص عاقة 
انخفاض الراتب مع تدهور الذاكرة عىل مدار 
ال�� ١٢ عام�ا م�ن ٢٠٠٤ إىل ٢٠١٦، ووجدوا 
أن أصح�اب األج�ور املنخفض�ة يعانون من 
انخف�اض أرسع يف الذاك�رة بش�كل ملحوظ 

مع تقدم العمر.

 ال ري�ب أن العصائ�ر املصنع�ة واملرشوبات 
الغازي�ة لذي�ذة الطع�م بالنس�بة لكثريي�ن، 
مقارن�ة بامل�اء الذي ال طعم ل�ه، لكن األخري 
صح�ي أكثر بكث�ري م�ن بقي�ة املرشوبات، 

خاصة إن كانت املرشوب الوحيد لإلنسان.
وتق�ول صحيف�ة »اإلندبندن�ت« الربيطانية 
إن هن�اك العدي�د م�ن الفوائد الت�ي يجنيها 
الش�خص من رشب املياه حرا، خاصة يف 

ظل الحرارة املرتفعة.
ونقلت الصحيفة تجربة ش�خص اس�تمر يف 
اعتم�اد املي�اه مرشوبا واح�دا فقط ملدة ٣٠ 
يوم�ا، وروى الش�خص م�ا ح�دث لصحته، 

وكان عىل النحو التايل:
أق�ل: إن كأس  يس�تهلك س�عرات حراري�ة 
الش�اي، الذي يحتوي عىل السكر، يحمل ٣٠ 
سعرة حرارية، أما مرشوب املوكا الصباحي 

فيحتوي عىل ٢٥٠ س�عرة حرارية، ويف مثال 
ثال�ث، تحتوي عب�وة الكوال م�ن حجم ٥٠٠ 

ملم عىل ٢١٥ سعرة حرارية.
يكب�ح الش�هية: إن رشب املي�اه فقط يعمل 
عىل الحد من شهية األكل لدى اإلنسان، وبعد 

اعتماد ه�ذا النموذج قد ال يش�عر اإلنس�ان 
بالجوع بل بالعطش فقط.

الدماغ يعمل بطريقة أفضل: ٧٥-٨٥ يف املئة 
م�ن الدماغ م�اء، وبقاء اإلنس�ان رطبا عرب 
اإلكثار من تناول املياه يجعل الدماغ يواصل 
العمل بسعادة. وللماء فوائد أخرى يف املجال 
الذهني مثل املحافظة عىل مس�توى مرتفع 
م�ن الركي�ز والطاق�ة، لذل�ك إن كان لديك 
امتح�ان رياضيات، يجب أن تبقي جس�مك 
رطب�ا. إنه أرخص: لن تك�ون صحتك أفضل 
فحسب، إنما جيبك أيضا، فاملاء أرخص ثمنا 

من بقية املرشوبات.
يحفز عملية التمثيل الغذائي: عندما تستهل 
يوم�ك برشب امل�اء، فإنه يس�اهم يف تحفيز 
عملي�ة التمثي�ل الغذائي )تحوي�ل الغذاء إىل 

طاقة( طوال اليوم.

انخفاض رواتب املوظفني يؤدي إىل تدهور الذاكرة

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

وكالة االستخبارات يف عملية استباقية حتبط حماولة الستهداف زائري األربعني 
وتضبط أحزمة ناسفة ومواد متفجرة يف جرف النرص

بغداد / عمر البدري
بالتزامن مع قرب زيارة أربعينية اإلمام الحسن 
علي�ه الس�ام، رشع�ت وكال�ة االس�تخبارات 
والتحقيقات االتحادية يف وزارة الداخلية بوضع 
خط�ة محكمة لتأمن املناط�ق واملدن املحاذية 

اىل محافظة كرباء املقدسة.

وبعملية استباقية نوعية استندت اىٕل معلومات 
دقيق�ة ، تمكن األبطال يف وكالة االس�تخبارات 
العملي�ات  قي�ادة  م�ع  والتع�اون  بالتنس�يق 
املشركة من الوصول اىل مخبأ لعصابات داعش 
اإلرهابية يف جرف النر ضمن محافظة بابل، 
وق�د احت�وى ه�ذا الوكر ع�ىل أحزمة ناس�فة 

وم�واد متفج�رة وم�واد تس�تخدم يف عمليات 
التفجري.وبحس�ب املعلومات املؤك�دة ان هذه 
امل�واد التي تم ضبطها كانت معدة الس�تهداف 
زائ�ري أربعينية اإلمام الحس�ن عليه الس�ام.
حي�ث تم اتخاذ اإلجراءات الازمة والتعامل مع 

املضبوطات وفق السياقات املعتمدة.

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


