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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

قائد عمليات البرصة: 
قادرون عىل مطاردة املطلوبني 

يف ابعد نقطة
ص2

مـفـوضـيـة االنـتـخــابــات: »الــيــوم« سـنـنـهــي مـلــف الـطـعـون
الكـاظمـي يعقـد اجتمـاعـا مـع حمـافـظ نينـوى بـشـأن مـطـار املـوصـل

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

شارك املئات، أمس السبت، يف تظاهرة عىل إحدى 
بوابات املنطقة الخرضاء املحصنة يف بغداد غداة 
مواجهات وقع�ت بني محتجني ورافضني لنتائج 
االنتخابات والقوات األمنية، وأس�فرت عن مقتل 
شخص. ووس�ط أجواء هادئة، رفع املتظاهرون 
الفت�ات كتب عليه�ا »كال كال للتزوي�ر«، ورددوا 

شعارات »نعم نعم للحشد«، و«املوت ألمريكا«.
وقام�وا املحتج�ون بنص�ب الخي�ام يف الحديقة 
املوازي�ة لواح�دة م�ن البوابات األرب�ع للمنطقة 
فيم�ا  جدي�د،  العتص�ام  اس�تعداداً  الخ�رضاء، 

انترشت القوات األمنية يف املكان.
ويحت�ج املتظاه�رون عىل »تزوي�ر« يقولون إنه 
ش�اب االنتخابات الترشيعية املبكرة، ويطالبون 
بفرز كامل لألصوات، بعدما سجل تحالف الفتح 
املمث�ل للحش�د الش�عبي تراجعاً كبرياً بحس�ب 
النتائج األولية. إال أن النتائج النهائية الرس�مية 
لالنتخاب�ات الت�ي ج�رت يف العارش م�ن ترشين 
األول، ل�م تصدر بعد، إذ ال ت�زال املفوضية العليا 
لالن�����تخابات يف املراحل األخي�����رة إلعادة 
ف�رز األصوات بن�اء عىل طعون قدم�ت لها، قبل 
رفعها للمحكمة املختصة وإعالن النتائج النهائية. 
وبدأ االحتجاج منذ نحو أس�بوعني باعتصام عىل 
إح�دى بوابات املنطقة الخرضاء، لكنه تطور ليل 
الجمع�ة إىل مواجه�ات بني املعتصم�ني والقوات 
األمنية، حينما حاول املحتج�ون اقتحام بوابات 
املنطقة الخرضاء التي تضّم مقار حكومية منها 
املفوضية العليا لالنتخابات وس�فارات أجنبية ال 

سيما سفارة الواليات املتحدة.
التفاصيل ص2

غضب عىل أبواب »اخلرضاء«: اعتصام مفتوح
الكاظمي يوجه بتشكيل »مقر متقدم« لتأمني املتظاهرين.. واحلشد يشكل جلنة حتقيق.. والعامري يتحدث عن »فتنة« حمافظ البرصة يصدر قرارًا 

بمنع أي رشكة ثانوية من العمل 
بمرشوع جماري القرنة

وزير النفط يوضح ما حيتاجه 
العراق إليقاف احـراق »اخلـام«: 

لدينا »3« اولويات

وكالة شؤون الرشطة
 تنفـذ )1412( إلـقـاء قـبـض 

خالل أسبوع

ص3

ص2

ص2

العمليات املشرتكة: تغيري القيادات األمنيـة أمر رضوريبايدن يشن حربًا عىل »أوبك«: سنخفض أسعار النفط

العـراق يغلـق قنصليتـي بيـالروسيـا يف بغـداد واربيـل
السفارة الرتكية تصدر تنبيهًا للعراقيني بشأن احلصول عىل الفيزا 

جملس اخلدمة االحتادي يصدر توضيحًا بشأن اآلليات 
اجلديدة للتوظيف والتشغيل

ص2

ص2

ص3 ص3 ص3

الصناعة حتدد
 شـروط مـنــح الـقــروض 

للمشاريع الصناعية

الزراعة تكشف خطتها
 لتطوير القطاع الزراعي: تتضمن 

5.5 مليون دونم

املرور تزف برشى ألصحاب 
السيارات »املعالية« «احلـديـدة« 

وغري املسجلة أصوليًا

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د الرئيس األمريكي جو بايدن، أمس الس�بت، أن إدارته 
لديه�ا أدوات التعامل مع أس�عار النف�ط املرتفعة بعد أن 

رفضت »أوبك+« مطالبات املنتجني ضخ مزيد من الخام.
وق�ال ردا ع�ىل س�ؤال صحفي يف البي�ت األبي�ض عما إذا 
كان س�يأذن بالبيع من االحتياطي النفطي االس�راتيجي 
األمريكي: »هناك عدد كبري من األدوات األخرى التي يجب 

أن نستخدمها مع دول أخرى يف الوقت املناسب«.

وحث بايدن الدول الرئيس�ية املنتج�ة للطاقة يف مجموعة 
العرشي�ن الت�ي لديها طاق�ة فائضة ع�ىل زي�ادة اإلنتاج 

لضمان انتعاش اقتصادي عاملي أقوى.
وتج�اوزت أس�عار النف�ط 80 دوالرا للربميل مم�ا أدى إىل 

ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكني.
وتجاهل�ت »أوب�ك« وحلفاؤه�ا دعوة واش�نطن ملزيد من 
إمدادات النف�ط بهدف كبح األس�عار، واتفقت يف اجتماع 
األخري الخميس املايض، عىل التمسك بخطط زيادة اإلنتاج 

بواقع 400 ألف برميل يوميا.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجل�س الخدمة االتح�ادي، أمس 
الس�بت، آليات جديدة بش�أن التوظيف 
والتش�غيل.  وقال املجلس يف بيان تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، إنه 
»اكماالً ملهامه برس�يخ مبدأ الشفافية 
والعدال�ة والكف�اءة يف الحص�ول ع�ىل 
ف�رص التوظيف والتش�غيل عرب منصة 
للتوظي�ف وتنفي�ذاً الحكام   الكروني�ة 
امل�ادة )9/ ثاني�اً( م�ن قان�ون مجلس 
الخدمة العام�ة االتحادي واحكام املادة 
)12/ثاني�اً( من قان�ون املوازنة العامة 

االتحادي رقم 23 لس�نة 2021  ولتوفر 
درجات وظيفية مرس�لة من قبل وزارة 
الصح�ة والبيئة والخاصة باملش�مولني 
بأحكام املادة )1/ خامس�ًا( من قانون 
تدرج ذوي امله�ن الطبية والصحية رقم 
)6( لس�نة 2000 املعدل والبالغ عددها 
)7040( درجة وظيفية وحسب احتياج 
ال�وزارة وال�ذي ت�م اعتم�اده م�ن قبل 
املجل�س دون اجراء اي تغيري عليه تقرر 
اآلت�ي:   أوال : تم اع�داد برنامج توظيف 
الكروني لغرض استقبال وفرز الطلبات 
عرب املنصة االلكرونية الخاصة بمجلس 
الخدم�ة العام�ة االتح�ادي واحتس�اب 

االس�تمارة  وف�ق  املفاضل�ة  درج�ات 
االلكروني�ة املع�دة لهذا الغ�رض حيث 
تمت عملية احتس�اب درجات املفاضلة 

الكرونياً دون تدخل برشي«.  
ثاني�ا: تم فت�ح االس�تمارة واس�تقبال 
الطلب�ات بتاري�خ 2021/9/15 ولغاية 
2021/10/4 )وع�ىل مدار 24س�اعة( 
املتفدم�ني )40,848(  بل�غ ع�د  حي�ث 
الف متقدم ع�ىل مختلف االختصاصات 
املذك�ورة انفاً.  ثالث�ا: فتح املجلس باب 
التعدي�ل ع�ىل اس�تمارة التقدي�م اثناء 
ف�رة االعالن وت�م التواصل ع�رب مركز 
االتصاالت لفريق الدعم لغرض استقبال 

استفس�ارات وتقدي�م املش�ورة والدعم 
الفن�ي للمتقدم اثن�اء ملء االس�تمارة 
لغ�رض ت�اليف اي خط�اً قب�ل اعتمادها 
م�ن املجلس.   رابعا: عم�ل املجلس عىل 
اختيار نسبة 150% من املتقدمني االعىل 
درج�ات املفاضل�ة م�ن ع�دد الدرجات 
املطلوب اش�غالها وذلك لتوس�يع دائرة 
املنافس�ة واعطاء فرصة الكرب عدد من 
املتقدمني.   خامسا: بلغ عدد االستمارات 
التي تأهلت اىل املنافس�ة ع�ىل الدرجات 

الوظفية )12,929( الف متقدم .

التفاصيل ص2

ص7

قلق من فوضى
 املنتخـب العـراقي قبـل 

مواجهة سوريا

ص2
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الرافدين: هذه طريقة التقديم عىل قروض 50 مليون
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلصن مصرف الرافدين، أمس 
السصبت، كيفيصة التقديصم عىل 

قروض 50 مليون.
الصصصمصصصصصرف  وقصصصصصال 
يف بصصصصصصصيصصصان تلصصصصصقت 
املسصتقبل الصصصعراقي نسصخة 
منصه، إن »التقديم عىل قروض 
والرتميصم  للبنصاء  مليصون   50
للموظصصصصفصني واملصصصواطنني 
يكصون عصر فصروع املرف يف 

بغداد واملحافظات«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

شصارك املئصات، أمس السصبت، يف تظاهرة عىل 
إحصدى بوابات املنطقة الخصراء املحصنة يف 
بغداد غصداة مواجهصات وقعت بصني محتجني 
ورافضني لنتائج االنتخابات والقوات األمنية، 

وأسفرت عن مقتل شخص.
ووسط أجواء هادئة، رفع املتظاهرون الفتات 
كتب عليها »كال كال للتزوير«، ورددوا شعارات 

»نعم نعم للحشد«، و«املوت ألمريكا«.
وقامصوا املحتجون بنصب الخيصام يف الحديقة 
املوازية لواحدة من البوابصات األربع للمنطقة 
الخصراء، اسصتعداداً العتصصام جديصد، فيما 

انترشت القوات األمنية يف املكان.
ويحتصج املتظاهرون عصىل »تزويصر« يقولون 
إنصه شصاب االنتخابصات الترشيعيصة املبكصرة، 
ويطالبون بفرز كامل لألصوات، بعدما سجل 
تحالف الفتح املمثل للحشصد الشصعبي تراجعاً 

كبرياً بحسب النتائج األولية.
إال أن النتائصج النهائية الرسصمية لالنتخابات 
التصي جصرت يف العصارش مصن ترشيصن األول، 
لصم تصصدر بعصد، إذ ال تصزال املفوضيصة العليا 
املراحصل األخيصصصصصصرة  لالنصصصصصتخابصات يف 
إلعادة فصرز األصوات بناء عصىل طعون قدمت 
لها، قبصل رفعهصا للمحكمة املختصصة وإعالن 

النتائج النهائية.
وبصدأ االحتجاج منذ نحو أسصبوعني باعتصام عىل إحدى 
بوابصات املنطقصة الخصراء، لكنصه تطور ليصل الجمعة 
إىل مواجهصات بني املعتصمصني والقصوات األمنية، حينما 
حاول املحتجون اقتحصام بوابات املنطقة الخراء التي 
تضّم مقصار حكومية منها املفوضيصة العليا لالنتخابات 

وسفارات أجنبية ال سيما سفارة الواليات املتحدة.
وقتصل متظاهر أصيصب بالرصاص وفق مصا أفاد مصدر 
أمني، وأصيب 125 آخرون بجصروح إثر تلك الصدامات. 

وتداولت مواقصع مقربة من الفصائل بصأن رصاصاً حياً 
أطلق عصىل املتظاهرين، محملًة رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي وقادة أمنيني املسؤولية عن تدهور األوضاع.
يف األثناء، ووسصط دعوات للتهدئصة، أعلنت خلية اإلعالم 
األمنصي الناطقصة باسصم وزارة الداخليصة عصن أن رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي »أمر بتشصكيل لجنة تحقيق 
عليا ضمت يف عضويتها أمن الحشد الشعبي« يف األحداث 

التي وقعت الجمعة.
وذكرت قيادة العمليات املشرتكة يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نسخة منه، انه »بعد ما حصل يوم الجمعة من 

أحداث مؤسصفة قرب سصاحات االعتصام يف بغداد، وجه 
القائصد العام للقوات املسصلحة رئيس الصوزراء مصطفى 
الكاظمصي، قيادة عمليصات بغداد بتشصكيل مقر متقدم 
برئاسصة ضابط برتبة عليا وممثصي عن االجهزة االمنية 
بينها هيئة الحشصد الشصعبي لغصرض العمل عصىل إدارة 
وتأمصني منطقصة االعتصصام قصرب الجصر املعلصق ملنع 

االحتكاك بني القوات االمنية واملتظاهرين«.  
وأضصاف البيصان، انصه »وبنصاًء عصىل ذلك نصويص ونذكر 
املتظاهريصن االلتصزام بقواعد حرية التعبصري التي كفلها 
الدسصتور العراقي، كمصا ندعو القوات االمنيصة العراقية 

اىل ضبط النفس وااللتزام بافضل املمارسات 
وحقصوق  التعبصري  حريصة  لحمايصة  املهنيصة 
االنسان يف الوقت الذي تستمر قيادتنا بعملها 
من خصالل العمليصات االسصتباقية يف مختلف 
القواطع لتعزيز األمن واالسصتقرار ومواجهة 
فلصول عصابصات داعصش اإلرهابيصة يف جميع 

مناطق البالد«.
من جانبها، أعلنت هيئة الحشصد الشعبي عن 
تشكيل لجنة تحقيقية باالحداث التي رافقت 

االحتجاجات.
املسصتقبل  تلقصت  تنويصه  الهيئصة يف  وقالصت 
العراقي نسخة منه، إنها »لغاية هذه اللحظة 
لم يصصدر منهصا اي بيان رسصمي بخصوص 
االحداث املؤسفة االخرية والتي راح ضحيتها 

عدٌد من املتظاهرين السلميني«. 
وأعلنت الهيئة، بحسب البيان، »تشكيل لجنة 
تحقيقيصة فورا وسصيتم االعالن عصن النتائج 

بالقريب العاجل«. 
ودعت الهيئة »وسصائل االعالم اىل اخذ االخبار 
املواقصع  مصن  بالهيئصة  الخاصصة  والبيانصات 

الرسمية التابعة العالم الحشد الشعبي«. 
إىل ذلصك، قصال رئيصس تحالصف الفتصح هادي 
العامري إن ما حصل الجمعة من اعتداء عىل 
املتظاهريصن وحرق الخيصام »جريمة لن تمر 

بدون عقاب«.
وأوضصح العامري يف تريحات مصن مجلس العزاء الذي 
اقيم عىل ضحايا االحتجاجات يف بوابة املنطقة الخراء، 
إن »من أصدر االوامر ومن نفذ سصيعاقبون جميعا، ولن 

نسكت عن هذه الجريمة«.
وأضاف، أن »جزءا من مؤامصرة االمس والتي خطط لها 
هو حصدوث رشخ بصني املتظاهرين السصلميني واالجهزة 
االمنيصة«، مشصريا إىل ان »هنصاك محاولصة لإليقصاع بصني 
املتظاهريصن السصلميني واالجهصزة االمنيصة ولكنهصم لم 

يفلحوا يف ذلك«.

الكاظمي يوجه بتشكيل »مقر متقدم« لتأمني املتظاهرين.. واحلشد يشكل جلنة حتقيق.. والعامري يتحدث عن »فتنة«

غضب عىل أبواب »اخلرضاء«: اعتصام مفتوح

العدد )2483(   7     تشرين الثاني    2021                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االحد

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلصن مجلصس الخدمصة االتحصادي، أمس 
السصبت، آليصات جديصدة بشصأن التوظيف 

والتشغيل.  
وقصال املجلصس يف بيصان تلقت »املسصتقبل 
العراقي« نسصخة منه، إنصه »اكماالً ملهامه 
برتسيخ مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة 
يف الحصول عىل فرص التوظيف والتشغيل 
عصر منصصة الكرتونية للتوظيصف وتنفيذاً 
الحصكام  املصادة )9/ ثانيصاً( مصن قانصون 
مجلس الخدمة العامصة االتحادي واحكام 
املادة )12/ثانياً( من قانون املوازنة العامة 

االتحصادي رقصم 23 لسصنة 2021  ولتوفر 
درجصات وظيفية مرسصلة من قبصل وزارة 
الصحصة والبيئصة والخاصصة باملشصمولني 
بأحصكام املادة )1/ خامسصاً( مصن قانون 
تصدرج ذوي املهصن الطبيصة والصحية رقم 
)6( لسصنة 2000 املعصدل والبالصغ عددها 
)7040( درجصة وظيفية وحسصب احتياج 
الوزارة والذي تم اعتماده من قبل املجلس 

دون اجراء اي تغيري عليه تقرر اآلتي:   
أوال : تصم اعداد برنامصج توظيف الكرتوني 
لغرض استقبال وفرز الطلبات عر املنصة 
االلكرتونيصة الخاصصة بمجلصس الخدمصة 
درجصات  واحتسصاب  االتحصادي  العامصة 

االلكرتونيصة  االسصتمارة  املفاضلصة وفصق 
املعصدة لهصذا الغصرض حيصث تمصت عملية 
احتسصاب درجات املفاضلة الكرتونياً دون 

تدخل برشي«.  
واسصتقبال  االسصتمارة  فتصح  تصم  ثانيصا: 
ولغايصة  بتاريصخ 2021/9/15  الطلبصات 
2021/10/4 )وعىل مدار 24ساعة( حيث 
بلصغ عد املتفدمصني )40,848( الف متقدم 
عىل مختلف االختصاصات املذكورة انفاً.  

ثالثصا: فتصح املجلصس بصاب التعديصل عصىل 
اسصتمارة التقديصم اثناء فصرتة االعالن وتم 
التواصصل عصر مركصز االتصصاالت لفريصق 
استفسصارات  اسصتقبال  لغصرض  الدعصم 

وتقديصم املشصورة والدعم الفنصي للمتقدم 
اثناء ملء االستمارة لغرض تاليف اي خطاً 

قبل اعتمادها من املجلس.   
رابعا: عمل املجلس عىل اختيار نسبة %150 
من املتقدمصني االعىل درجات املفاضلة من 
عصدد الدرجصات املطلصوب اشصغالها وذلك 
لتوسصيع دائرة املنافسصة واعطصاء فرصة 

الكر عدد من املتقدمني.   
خامسصا: بلغ عدد االستمارات التي تأهلت 
الوظفيصة  الدرجصات  عصىل  املنافسصة  اىل 
)12,929( الف متقدم لحصولهم عىل اعىل 
درجات مفاضلة من النسبة املذكورة انفاً 
واختيصار منهم من انطبقصت عليه معايري 

املفاضلة وتأهله ملرحلة االختبار للتنافس 
عىل فرصة التوظيف.  

سادسا: سيتم اشعار جميع املتقدمني من 
خصالل حسصاباتهم يف املنصصة االلكرتونية 
بنتائصج التدقيصق وتقديم اعصرتاض للذين 
تصم اسصتبعادهم بسصبب اختالف شصهادة 
اختصاصهصم عصن التخصصص املطلوب او 
عدم صحة املستمسصكات او عدم ارفاقها 
اصالً وغريها من االسصباب من خالل رابط 
الكرتوني سريسل عىل استمارات االعرتاض 

ممن يحق لالعرتاض.  
سصابعا: تكصون مصدة االعصرتاض )3( ايام 

واعتباراً من اليوم التايل لتاريخ االعالن .  

جملس اخلدمة االحتادي يصدر توضيحًابشأن اآلليات اجلديدة للتوظيف والتشغيل
اإلعالن عن آالف الدرجات الوظيفية 

        البصرة / محمد الجابري

بارشت القوات األمنية يف محافظة 
البصرة بعمليات دهصم وتفتيش 
واسعة ملطاردة املطلوبني للقضاء 
يف مناطق الدبوني وأهوار الشغامبة 
وكذلك مناطق الرشامخة وذلك من 
خصالل اللواء 36 اآليل ولواء مغاوير 
قيصادة العمليصات وافصواج طوارئ 
رشطة محافظة البرة باإلضافة 
إىل الوكاالت األمنية واالستخبارية. 

مصن  األمنيصة  القصوات  وتمكنصت 
إحراق أماكن تواجد الخارجني عن 
القانون  ومصادرة أسلحة خفيفة 
وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة 

األنواع. 
ويف السياق ذاته، أكد قائد العمليات 
إمكانية القوات األمنية عىل فرض 
األمصن واالسصتقرار وقدرتهصا عىل 
مطاردة املطلوبني والخارجني عن 
القانون يف ابعد نقطة ضمن الواقع 

الجغرايف ملحافظة البرة.

قائد عمليات البرصة: قادرون عىل مطاردة 
املطلوبني يف ابعد نقطة

قامت بعمليات تفتيش واسعة ضمن القاطع الشمالي

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وكالة شصؤون الرشطصة عن الحصيلة 
والخدميصة  االمنيصة  لواجباتهصا  االسصبوعية 

واالنسانية 
ولغايصة   29/10/2021 مصن  للفصرتة 
5/11/2021، حيصث نفصذت نحو 1412 أمر 
إلقصاء قبصض يف بغصداد واملحافظصات، وهي 

كالتايل:
1. تنفيذ اوامر القاء القبض 1412

2.القبصض عصىل مطلقصي العيصارات النارية 
والدكة العشائرية 13

3. ضبط اسلحة 36
4. ضبط اعتدة 829

5.احالة متهمني اىل املحاكم القضائية 249
6. فض املشاجرات 1567

7. الحاالت االنسانية 6
8. ضبط عجالت مطلوبة 63

9. الترع بالدم 15 

10. القبض عىل متسولني 469
11. القبض عىل مخمورين 561

12. القبصض عىل مروجصي ومتعاطي وتجار 
املخدرات 207

13. القبض عىل ارهابني 26
14. طبع لوحات السيارات 13809
15. اصدار اجازات السوق 15181

16 . اصدار سنوية سيارات 25788
17. ابطال مفعول عبوة ناسفة 286

18. تحرير مخطوف 1
19. كشف مرح الجريمة 215

20. ضبط كدس عتاد 1
وبحسب اعالم وكالة شصؤون الرشطة، فإن 
العمليات جميعها جصاءت بإرشاف ومتابعة 
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة الفريق 

عماد محمد محمود.
مصن جانصب آخصر، القصت مفصارز مكافحصة 
املخدرات القبض عىل رجل وامرأة بحوزتهما 
كميات كبرية من املواد املخدرة يف املحافظة.

وافادت وزارة الداخلية يف بيان تلقت املستقبل 
العراقصي نسصخة منه عصن »تمكن قصوة من 
قسصم مكافحة املخدرات واملؤثصرات العقلية 
يف الديوانيصة خصالل عمليصة نوعيصة بناء عىل 
معلومات«، مؤكصدة حصولها عليها من قبل 
املصادر الرية الخاصة، مصن القاء القبض 
عصىل رجل وإمصراة بعصد أن وجصد بحوزتهما 

كمية كبرية من مادة الكريستال املخدرة«. 
واضافصت »بلغت أكثر مصن 4 كغم، فضال 23 
انبولصة زجاجية تسصتخدم للتعاطي وميزان 
الكرتوني كبري إضافة إىل ميزان آخر متوسط 

الحجم«. 
واشصارت اىل »اتخصاذ اإلجصراءات القانونيصة 
الالزمة بحقهما من أجل إحالتهما إىل القضاء 

ليناال جزاءهما العادل«.
كمصا اعلنصت مديريصة مكافحة االجصرام من 
القبض عىل متهم برقة 19 الف دوالر وآخر 
بتزوير سصند عقاري بقيمة 60 مليون دينار 

يف بغداد.

وذكصرت املديريصة يف بيصان تلقصت املسصتقبل 
العراقصي نسصخة منصه، ان »مفصارز مديرية 
مكافحصة اجصرام بغصداد/ مكتصب الكصرادة، 
تمكنت من القاء القبصض عىل متهم لقيامه 
برقصة مبلغ مصايل قصدره )19( ألصف دوالر 
مصن داخل أحصدى الدور السصكنية يف منطقة 
الكرادة«، مشصريًة إىل انه » تصم تدوين أقواله 
باالعصرتاف ابتدائيصا وصدقصت قضائيا وقرر 
قصايض التحقيصق توقيفه وفق أحصكام املادة 
446 مصن قانصون العقوبصات لينصال جصزاءه 

العادل«. 
وأضافت املديرية:« إىل ذلك ألقت مفارز مكتب 
مكافحة اجصرام الخراء القبض عىل متهم 
لقيامصه بتزوير سصند عقاري بقيمصة )60( 
مليصون دينصار عراقي وبيعه ضمصن منطقة 
الغزاليصة، وتصم اتخصاذ اإلجصراءات القانونية 
بحقصه وتوقيفه وفق أحكام املصادة 298 من 
قانون العقوبات وتقديمصه إىل القضاء لينال 

جزاءه العادل«.

أعلنت املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات، 
أمس السبت، موعد االنتهاء من عملية إعادة 
العصد والفرز اليدوي يف جميع املحطات، فيما 
حصددت موعد اإلعصالن عن النتائصج النهائية 

لالنتخابات. 
وقال عضو إعالم املفوضية، عماد جميل، إن 
»مالحق الطعون شملت 11 محافظة فقط، 

وهنالصك 7 محافظصات لصم يقدمصوا مالحصق 
طعصون«. وأضصاف، أن »املفوضيصة أكملصت 
خمس محافظات، هي بابل وكربالء والنجف 
وديصاىل وبغداد بجانبيها الكصرخ والرصافة«، 
املفوضيصة  سصتكمل  غصد  »يصوم  أن  مبينصاً، 
محافظصات نينصوى وصالح الديصن والبرة 
و كركصوك وذي قصار، اضافصة اىل محطصات 

املهاجرين يف دهصوك وهي 44 محطة، فضال 
عصن اصوات النازحصني يف نينصوى«. وأكد، أن 
»املفوضيصة سصتكمل كل املحطصات يوم غد، 
وستحسصم املوضوع، وسصرتفع كل الدعاوى 

إىل الجهات القضائية«.
 وأشصار إىل أنه »بعد انتهصاء الهيئة القضائية 
من الطعون املقدمة اليها، تستطيع املفوضية 

االعصالن عن النتائصج النهائيصة لالنتخابات«، 
مؤكصداً »عدم وجصود أي ضغوط تمارس عىل 
املفوضية سواء داخلياً او خارجيا«. وأعلنت 
لالنتخابصات،  املسصتقلة  العليصا  املفوضيصة 
الجمعصة، االنتهصاء من عصد وفصرز املحطات 
التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون 

مرشحي الكرخ والرصافة.

أعلصن محافظ نينصوى نجصم الجبوري، 
الصوزراء  رئيصس  مصع  اجتمصاع  عقصد 
مصطفى الكاظمي، بشأن إعادة إعمار 
مطصار املوصصل. وقال املكتصب اإلعالمي 
للجبوري يف بيصان: »عقد رئيس مجلس 
الصوزراء مصطفصى الكاظمصي اجتماع 
موسصعا لحسصم ملصف اعمصار مطصار 
املوصل ضم مدير مكتبه، ومستشصاره 
صباح عبصد اللطيف، ومحافصظ نينوى 
نجم الجبوري، واملديصر التنفيذي للجنة 
القصادر  عبصد  املوصصل  العمصار  العليصا 
الدخيلومديصر سصلطة الطصريان املدني، 
ومدير مطار املوصل والسصفري الفرنيس 
وامللحصق التجاري الفرنيس ومدير الدين 
العام يف وزارة املالية«.  وأضاف، أنه »تم 
االستماع إىل وجهة نظر املحافظة والتي 
أكدت بأن مطار املوصل هو من اولويات 
املشاريع االسرتاتيجية فيما قدم رئيس 
السصلطة رشحا عن املطصار وماتوصلت 
اليصه املباحثصات مصع رشكات االئتصالف 
الفرنسية والتي قدمت تصميم وجدول 
كميات التتناسصب مع القرض الفرنيس 
االستشصارية   الرشكصة  تقريصر  حسصب 
adpi الفرنسصية«.   وتابصع، أنصه »نظرا 
باألسصعار  كبصرية  تفاوتصات  لوجصود 
وجصدول الكميصات املقدمصة مصن جانب 
)ائتالف الرشكات( وبصني تقيم الرشكة 
االسصتثمارية وتقرر أن يتم االسصتعانة 
برشكصة تقييصم وتدقيق عاملية لحسصم 

موضوع التفاوتات يف االسعار«.  

وكالة شؤون الرشطة تنفذ )1412( إلقاء قبض خالل أسبوع
ألقت القبض على متهم بتزوير سند عقاري.. ورجل وإمرأة حبوزتهما كميات خمدرات

مفوضية االنتخابات: »اليوم« سننهي ملف الطعون

الكاظمي يعقد اجتامعًا مع حمافظ 
نينوى بشأن مطار املوصل

        بغداد / المستقبل العراقي

علقصت قيادة العمليات املشصرتكة، أمس السصبت، بشصأن تغيصري القيادات 
االمنية بص«رشط البد منه«.

وقال املتحدث باسصم العمليات، اللواء تحسصني الحفاجي ان »الحديث عن 
تغيريا بالقصادة االمنني بصورة عامة ويف محافظتي دياىل وكركوك بصورة 

خاصة امر وارد ورضوري«.
واضاف، ان »من أهم اسصرتاتيجات تقدير املوقف للقوات األمنية هي تغري 

القادة األمنية«.
واوضصح الخفاجي، انصه »تجري التغريات ضمن فصرتات زمنية معينة؛ الن 
كل قائصد امصن له وجهة نظر وروية يف املنطقة التصي يكون بها وهي حالة 

صحية جيد وعاملني باالمر ورشط البد منه«.
واصصدرت قيادة عمليات دياىل امراً بإسصتبدال قائد الفرقة األوىل للجيش يف 
املحافظصة اللواء الركن }محمد مصال الله{، بقائد الفرقصة 20 اللواء الركن 

}حسن السيالوي{.
كمصا أصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، أمراً وزارياً بتغيري قائد رشطة 

محافظة دياىل.
وبحسصب األمر الوزاري، فأنه تقرر تعيني اللواء عباس محمد حسني قائداً 

لرشطة دياىل بعد إقالة اللواء حامد الشمري.

العمليات املشرتكة: تغيري القيادات األمنية 
أمر رضوري 

        بغداد / المستقبل العراقي

قصررت الحكومصة، أمصس السصبت، 
يف  بيالروسصيا  قنصليتصي  اغصالق 

العاصمة بغداد ويف اربيل. 
وقال القنصل الفخري لبيالروسصيا 
يف اربيصل فصؤاد مامنصد، يف تريح 
صحفصي، إن »السصفري البيالرويس 
يف العصراق، واملقيصم يف انقصرة ابلغه 
باغالق القنصلية يف اربيل بقرار من 

الحكومة العراقية«.
قصررت  »الحكومصة  أن  وأضصاف 
الفخرية  القنصليصة  اغصالق  أيضصاً 
لبيالروسصيا يف العاصمصة بغصداد«، 
مبينصاً أن »القرار تصم االبالغ به من 

قبل السفري العراقي يف انقرة«.
وعزا مامند سصبب القرار اىل »زيادة 
هجصرة العراقيصني اىل اوروبصا عصر 

بيالروسيا«.
ونرشت وكالة شصفق نيوز، مقطع 
فيديو، يظهر انزال العلم البيالرويس 
مصن قنصصصصصلية بصصصصيالروسصيا 

الفخرية يف اربيل.

ويحاول مئصات الالجئني العراقيني 
عبصور حدود بيالروسصيا للتوجه إىل 

دول االتحاد االوروبي.
رفصض  الالجئصني  هصؤالء  وواجصه 
اسصتقبالهم مع تعامصل عنيف من 
قبل قصوات الحصدود البيالروسصية، 
ما اثار ضجة كبصرية خصوصاً بعد 
وفصاة عدد منهم، وسصط مشصاهد 

»حرق املالبس« طلبا للدفء.
وشدد الزعيم مسعود بارزاني خالل 
اسصتقباله، االثنني املايض، السفري 
البصالرويس لصدى العصراق فيكتصور 
ريباك، رضورة االخذ بنظر االعتبار 
االبعاد االنسصانية وحماية االطفال 

والنساء املهاجرين إىل اوروبا.
كمصا حصذرت مؤسسصة »لوتكصه« 
لشصؤون الالجئصني يف وقت سصابق، 
كردسصتان  إقليصم  يف  املواطنصني 
اسصتخدام  مصن  كافصة  والعصراق 
األرايض البيالروسصية للوصصول إىل 
الصدول األوروبيصة، مؤكصصصصصدة أن 
الوضع يزداد خطورة بسبب برودة 

الطقس هناك.

        بغداد / المستقبل العراقي

اصدرت السصفارة الرتكية يف بغداد، أمس السصبت، تنبيها هاما بشأن منح 
الفيصزا للعراقيني. وأكصدت وثيقة صادرة من السصفارة حصلت املسصتقبل 
العراقي عىل نسصخة منهصا، أنه »بإمكان الصصصصصراغبني بالسصفر اىل تركيا 
مراجعصة املكاتب الص10 املنترشة يف عموم العراق دون غريها السصتحصال 

التاشرية ».

العراق يغلق قنصليتي بيالروسيا
 يف بغداد واربيل 

السفارة الرتكية تصدر تنبيهًا للعراقيني 
بشأن احلصول عىل الفيزا 
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    بغداد / عامر عبدالعزيز 

كشفت وزارة التجارة، أمس السبت، عن مبارشة مواقع 
الرشك�ة العامة لتجارة يف نين�وى توزيع وجبة جديدة 
من مس�تحقات الفالحني مس�وقي محص�ول الحنطة 
لعام ٢٠٢١، اكد ذلك املهندس باسم نعيم العكييل مدير 

عام الرشكة العامة لتجارة الحبوب. 
وق�ال العكييل إن مواقع فرع الرشكة يف نينوى واصلت 
عملي�ات رصف الصكوك للفالحني  بش�كل انس�يابي، 
وتعاون وحدات الحس�ابات، وبلغ�ت املبالغ املوزعة يف 
س�ايلو بازوايا )١٥،٥٣٥،٠٠٠(  مليون دينار، واملبالغ 
التي تم توزيعها يف سايلو الوائلية بلغت )٢٧،١٨٣،٠٠٠ 
( مليون، ليصبح مجموع ما تم توزيعه ) ٤٢،٧١٨٠٠٠ 
( ملي�ون دين�ار، م�ن اص�ل اجم�ايل املبل�غ والبال�غ ) 

١٦،٩٣٨٨٥٢،٠٠٠( مليار دينار.
 ويف االنب�ار، اعل�ن العكييل وص�ول دفع�ة جديدة من 

مستحقات الفالحني واملسوقني ملحصول الحنطة. 
وقال إن االش�عار بمبل�غ )١٨٤٠( ملي�ون دينار وصل 
مل�رف الرافدين ف�رع االنب�ار ودخل حس�اب فرعنا 
وبانتظار اجراءات املقاصة ليتم اطالق الرف وحسب 

االسبقية بتاريخ التسويق. 
اضافه اىل وصول االش�عار الخاص بمس�وقي الحنطة 
لف�رع دياىل وبلغ  ) ١٥٥٧( مليون دينار كوجبه جديدة 

من املستحقات. 
وب�ني أن املبل�غ وصل اىل م�رف الرافدي�ن وبانتظار 
املقاصة ليتم تس�ليم الفالحني الصكوك وفق تسلس�ل 

البطاقات التسويقية .
واكد عىل وصول ثالث اش�عارات ملرف الرافدين فرع 
الديواني�ة كمس�تحقات مالي�ه للفالحني و املس�وقني 

ملحصول الحنطة 
وقال إن اجمايل االشعار  املحول بلغ  )١١٨٤٠٠٠٠٠٠( 
ملي�ار ومائة ووارب�ع وثمانون ملي�ون دينار من أصل 
مبل�غ املخصص لفرع الديوانية البال�غ )٤٥/٤( أربعة 

مليار وخمسة وأربعون مليون  دينار . 
واض�اف »نح�ن يف انتظار املقاص�ة يف املرف لغرض 
توزيعه�ا ، علم�ا ان كافة الصك�وك املخصصة لتوزيع 
جاه�زة ومعدة من قبل الكوادر الحس�ابية يف الفرع و 

مواقعه«.
وتاب�ع بالق�ول ان الجه�د الهنديس الفني يف واس�ط و 
املثنى و نينوى واصل اعمال الصيانه والتاهيل للمواقع.  

مدير عام الرشكة اش�ار اىل ان مواقع النجف و كركوك 
و الط�وز وخ�ان بن�ي س�عد واصلت تجهي�ز املطاحن 
الحكومية و االهلية بالحصص املقررة للوجبة التاسعة 

 .
وب�ني ان مواقع الرشكة كافة مس�تنفره كل طاقاتها 
وامكانياتها من اجل تجهي�ز املطاحن بالحنطة لتاخذ 
دوره�ا لتك�ون طح�ني يت�م توزيع�ه ضم�ن مفردات 
البطاق�ة التموينه اىل جانب اس�تمرار  مناقله الحنطة 
للمحافظات التي كان انتاجها دون مس�توى الطموح 

 .
وأردف بالق�ول إن مواقعن�ا يف واس�ط والديواني�ة و 
س�امراء تواص�ل عملي�ة مناقل�ة الحنطة نح�و بغداد 

وكربالء والبره ونينوى . 
واش�ار العكييل اىل ان س�ايلو الش�امية واص�ل مناقلة 
الحنطه املحلية اىل س�ايلو التاج�ي وبلغت الكمية التي 
تم مناقلته�ا )١٧٢٣(  طن من اصل الكمية املخصصة 
و البالغ�ة  عرشة االف طن ، فيما بلغت الكمية التي تم 
مناقلتها اىل س�ايلو خان ض�اري الكمية ) ١٨٠٣ طن(  

من اصل الكمية الكلية البالغة عرشة االف طن. 
واس�تعرض العكييل موقف تجهي�ز صومعة خان بني 

سعد للمطاحن املخصصة له حيث 
ت�م تجهيز املطاحن االهليه ومطحنه املقداد الحكوميه 
بكمي�ة )١٠٩٦.٤٠٠( ط�ن م�ن س�لفة ) ٢٥%(  م�ن 

الحصه التاسعه بواقع ) ٢٩ ( سيارة . 
ويف الديواني�ة تم تجهيز املطاح�ن بكمية )٢٧٨١( طن 

من الحنطة املقررة من مركز تسويق االمني .
م�ن جان�ب اخر، انج�زت مالكاتن�ا العاملة يف س�ايلو 
الط�وز م�ن  تجهيز مطحن�ة رسمد س�تار بالحصص 
املقررة من س�لفه و تم تصفرية كامل الكمية لس�لفة  
)٢٥%( م�ن الحصة التاس�عة و بلغ�ت الكمية املجهزة 
له�ذا الي�وم )١٩٤.٨٢٠( طن و ليك�ون اجمايل الكمية 

املجهزة )٥٨٠.١٨٠( طن .
واختت�م العكييل أن�ه باس�تمرار دياىل فقد ت�م تجهيز 
املطاح�ن الحكومية واالهلية الوجبة التاس�عة الحصة 
االول�ئ ٢٥% بكمية  )٤٩٠.٧٠٠(طن بوقع ٢١ س�يارة 

من الحنطة املحلية.
الجدير بالذك�ر أن محافظات صالح الدي�ن والديوانية 
والكوت تواصل مناقل�ة الحنطة املحلية لتعزيز ارصدة 
باقي الفروع واملواقع من الحنطة واس�تمرار ديمومة 

تجهيزها للمطاحن.

مواقع جتارة احلبوب يف نينوى تبارش برصف وجبة جديدة من مستحقات الفالحني مسوقي احلنطة
أعلنت استمرار اعمال الصيانة يف املواقع ومناقله احلنطة

    بغداد/ المستقبل العراقي

برعاية مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ 
الدكت�ور جاس�ب لطي�ف ع�يل الحجامي، 
نظم�ت ش�عبة الس�يطرة ع�ىل الرسطان 
الن�دوة العلمية التوعوية بمناس�بة ش�هر 
التحدي للكش�ف املبكر عن رسطان الثدي 
بحض�ور مع�اون املدي�ر الع�ام للش�ؤون 
الفني�ة الدكت�ورة دالي�ا ف�اروق وم�دراء 
اقس�ام الصحة العامة، التخطيط، الفنية، 

العمليات.
واس�تهل الحفل تالوة معطرة من ايات الذكر 
الحكي�م وقراءة س�ورة الفاتحة ع�ىل ارواح 
ش�هداء العراق وعزف النشيد الوطني. والقى 
الحجام�ي كلمت�ه الت�ي ش�كر فيه�ا جميع 
الحضور واملنظمني والذي يقام س�نويا ويتم 
فيها ط�رح البحوث والدراس�ات، مبدياً رأيه 

حول ازدياد االصابات يف الرسطان و باالخص 
رسطان الث�دي، حيث اصبح التس�جيل اكثر 
وادق معزيا عن اسباب املرض يعود ملجموعة 
م�ن االم�ور منه�ا التل�وث الج�وي واالغذية 
املعلبة واملخزونة واملواد الحافظة واملستوردة 
م�ن مصادر غري معروف�ة وخزانات املياه. و 
اكد الحجامي ان الدائرة بدأت بتفعيل وحدات 

الكش�ف عىل الرسطان وبرنامج الكش�ف 
والرص�د والتوعي�ة ع�ن رسط�ان الث�دي 
وانش�اء مراكز متقدمة للكشف املبكر عن 
امل�رض يف مستش�فى الريم�وك التعليمي 
ومدين�ة االمام�ني الكاظم�ني )ع( الطبية 
وتجهيزها باالجهزة الحديثة.  واستعرضت 
مدي�رة ش�عبة الس�يطرة ع�ىل الرسطان 
الدكتورة )امال احمد موىس( عمل الشعبة 
املكتش�فة  والح�االت  االصاب�ات  واع�داد 
وتفعي�ل برنام�ج الكش�ف ع�ن رسط�ان 
الثدي والتقليل م�ن االصابة والتثقيف عن 
املرض. وتم خ�الل الندوة القاء مجموعة من 
املح�ارضات العلمية الخاصة برسطان الثدي 
والغذاء الصحي من قبل االطباء االختصاص. 
ويف خت�ام الندوة، ك�رّم الحجامي ع�دداً من 
امل�دراء واملوظف�ني يف املؤسس�ات الصحي�ة 

بالهدايا والدروع والشهادات التقديرية.

صحة الكرخ تنظم »ندوة توعوية« بمناسبة شهر التحدي 
لرسطان الثدي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد/ المستقبل العراقي

ح�دد وزارة الصناعة واملعادن، أمس الس�بت، رشوط منح القروض 
للمش�اريع الصناعية، فيم�ا أكدت اتخاذ إجراءات للحد من الفس�اد 

بإنجاز املشاريع يف القطاع الخاص.
وق�ال مستش�ار الوزارة لش�ؤون التنمي�ة، قير أحمد الهاش�مي، 
إن »امل�دن الصناعي�ة قي�د اإلنجاز وامل�دن الصناعي�ة الداخلية ليس 
له�ا عالقة باالتفاقي�ة األردنية العراقية املرية حي�ث هناك املدينة 
االقتصادية وليس�ت الصناعية والتي تش�مل مدينة صناعية ومدينة 

تبادل تجاري ومنطقة حرة«.
وأضاف الهاشمي، أن »هناك مدينة صناعية يف األنبار ومدناً صناعية 
يف النارصية والبرة ومدينتني صناعيتني يف النجف األرشف وكربالء 
املقدس�ة«، موضحاً أن »املدينة الصناعي�ة عبارة عن رقعة جغرافية 
محددة مساحتها ذات س�ور ويتم إنشاء البنى التحتية واللوجستية 
له�ا وم�ن ثم يعلن عنه�ا كفرصة اس�تثمارية من قب�ل مطور وهو 
شخص مس�تثمر يعلن عن توفر مساحات حسب الرقعة الجغرافية 

إلنشاء مصانع ومعامل حسب رغبة املواطنني«.
ولفت إىل أن »البيئة االستثمارية يف العراق تكاد تكون واضحة حسب 
الورق�ة البيضاء التي أعل�ن عنها الكاظمي، وفيها تس�هيالت كبرية 
والت�ي تمنح قروض�اً للمرشوع املعلن عنه كم�ا تعفى من الرضائب 
والرس�وم والجمارك ملدة ٥ س�نوات وتعفى الخطوط اإلنتاجية التي 
تس�تورد من الرضائب والرس�وم وتعفى املواد اإلنش�ائية األولية من 
الرضائب والرس�وم، كم�ا أن املنت�ج إذا تمكن من تحقي�ق االكتفاء 

الذاتي يكون خاضعاً لحماية املنتج الوطني«.
وأشار إىل أن »القطاع الخاص العراقي وطن صناعته يف الدول املجاورة 
بسبب النظام السابق أو األحداث التي مر بها البلد من االستحواذ عىل 
العقارات لرجال األعمال والتجار أو فرض مشاركة عليهم«، الفتاً إىل 
أن »هناك طبقة يف املجتم�ع من القطاع الخاص تعتاش عىل اخرتاق 
القوانني مس�تغلة نفوذها وأخرى ليس لها إنتاج بل هي تعتاش عىل 
بي�ع املرشوع فقط لذلك هن�اك إجراءات للحد من ه�ؤالء منها إلغاء 
السلف التشغيلية والزام املستثمر بتنفيذ ٢٥% من املرشوع قبل البدء 
بمنح�ه القرض واعتماد مب�دأ النافذة الواح�دة برشطها ورشوطها 

وعنوانه�ا من تقديم الطلب وإكمال اإلجراءات وتحديد س�قف زمني 
الستكمال اإلجازات واملوافقات من منح القروض التي يعلن عنها«.

وتاب�ع: »لدين�ا املدينة الصناعي�ة يف النارصية والتي تس�تقبل حالياً 
الطلب�ات، ولدينا معامل أس�منت حيث تم منح إجازات االس�تثمار، 
وهناك مرشوع اس�تثمار ملعمل الس�ماوة معلن عنه، إضافة إىل أكثر 
من ٢٠٠ فرصة اس�تثمارية معلن عنها وموجودة يف املوقع الرسمي 
لل�وزارة«، مش�رياً إىل »عرض مجموعة من املش�اريع االس�تثمارية 
االس�رتاتيجية الصغ�رية واملتوس�طة والكب�رية يف الجن�اح العراق�ي 
بمعرض دبي«.ونوه إىل أن »بعض الجهات والوزارات وبسبب الجهل 
أبرم�ت الكثري من العقود مع رشكات ش�به وهمي�ة لم تقم بواجبها 
بص�ورة صحيحة لذلك اضطرت الوزارات اىل فس�خ تل�ك العقود مع 
الرشكات هذه والتي تتجه للتحكيم حسب الرشوط الجزائية يف العقد 

والتي يطالب فيها بتعويض ربحه فيها يكون نصف قيمة العقد«.
وأكد أن »الصناعة تدار من قبل الدولة وبالتايل ليس�ت ذات مس�تقبل 
ناج�ح كون الرشاك�ة الحقيقية يجب أن تكون م�ع القطاع الخاص 
الرص�ني املتمك�ن ذي الخربات العاملي�ة، إضاف�ة إىل أن هنالك بعض 
االس�تثمارات ليس�ت ذات جدوى«.وبني أن »الورقة البيضاء وقانون 
االس�تثمار كالهما مذلالن لالستثمار لكن التدخل الحزبي لالستحواذ 
هو س�بب الرتدي وق�د يكون ممزوج�اً بمصالح مش�رتكة مع دول 

الجوار مبنية للمتنفذين لذلك يعمدون لتأخري الصناعة«.

الصناعة حتدد رشوط منح القروض للمشاريع الصناعية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية املرور العامة، أمس السبت، موعد تسجيل املركبات 
املسجلة بصورة غري قانونية وغري املسجلة أصال.

وقال�ت املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
»مدير املرور اللواء طارق إس�ماعيل، حدد الثالث�اء املقبل موعداً 
للمبارشة بتس�جيل املركبات املس�جلة بصورة غري قانونية وغري 

املسجلة اصالً«.

املرور تزف برشى ألصحاب السيارات 
»املعالية« و«احلديدة« وغري املسجلة أصوليًا

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت دائرة الصح�ة العام�ة يف وزارة الصحة، أمس الس�بت، 
أسباب التلكؤ يف متابعة املخالفني من املطاعم ومحال املأكوالت.

وق�ال مدي�ر الدائ�رة ري�اض الحلف�ي يف تري�ح إن »ما يخص 
من�ح االج�ازات لفتح املطاع�م ومحال املأك�والت ال يقتر عىل 
عمل وزارة الصحة وحدها، فهذه املش�اريع تخضع لسلس�ة من 

اإلجراءات أولها البلدية والبيئة ومن ثم وزارة الصحة«. 
واض�اف ان »املش�كلة تك�ون يف املتابع�ات التي تق�ع عىل عاتق 
موظف�ي وزارة الصحة، يف متابعة املخالفني، وان اعداد املوظفني 
غري كافية ملتابعة جمي�ع األمور خصوصا بظروف الجائحة االن 

واللقاحات ومكافحة القوارض ومتابعة مشاريع املياه«. 
وتابع، »مشكلتنا تكون يف تنصل بعض املؤسسات عن مهامها يف 
متابعة املحالت غري املجازة، انما هي مس�ؤولية البلدية والجهات 
األمنية وبامكانهم ان يتدراكون االمر باعتبارهم أوىل املؤسس�ات 

املعنية باملتابعة، ويجب ان يحال املتجاوزون اىل القضاء«.

    بغداد / المستقبل العراقي

كشفت وزارة الزراعة، أمس السبت، عن خطتها لتطوير القطاع 
الزراعي يف قادم االيام، مؤكدة انها تتضمن ٥.٥ مليون دونم.

وقال املتحدث باسم الوزارة حميد النايف يف تريح صحفي إنه، 
»لدينا الي�وم خطة زراعية تتضمن ٢.٥ ملي�ون دونم تعتمد عىل 

االرواء ولدينا ٣ ماليني دونم تعتمد عىل االبار االرتوازية«. 
واض�اف: »ماضون بتطوي�ر القطاع الزراعي وزي�ادة محاصيل 
الروزنام�ة الزراعية والتي تض�م املحاصيل املحلية، والكثري منها 

متوفرة محليا«. 
وب�ني ان »الوزارة لديها خط�ة يف زيادة محص�ول الحنطة أيضا 
والوق�وف عىل االكتف�اء الذاتي وتمكنا خ�الل العاميني املاضيني 
تحقي�ق االكتف�اء من الحنط�ة عىل الرغ�م من الجف�اف هدفنا 

املحافظة عىل تحقيق االمن الغذائي«.

الصحة: املوظفون ال يكفون ملتابعة 
خمالفات املطاعم وحمال املأكوالت

الزراعة تكشف خطتها لتطوير القطاع 
الزراعي: تتضمن 5.5 مليون دونم

    بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن محاف�ظ النج�ف ل�ؤي الي�ارسي، 
أمس السبت، عن اس�تئناف العمل بتعبيد 
طريق الح�ج الربي الرابط ب�ني املحافظة 
والسعودية، معتربا الطريق بوابة عىل الدول 
الخليجية.وق�ال الي�ارسي، خ�الل مؤتمر 
صحف�ي من موقع العم�ل يف املرشوع، ان 
»املرحل�ة االوىل من م�رشوع طريق الحج 
الربي انطلقت اليوم بعد توقف لعدة سنوات 
بسبب األزمة املالية وجائحة كورونا، تحت 
إرشاف وزارة االعمار واالسكان والحكومة 
املحلي�ة للنج�ف«. واش�ار اىل ان الطري�ق 
»يعد منفذ العراق الدويل اىل اململكة العربية 
الس�عودية ومنه�ا اىل دول الخليج، اضافة 

ألهميت�ه باعتب�اره املنف�ذ القديم لحجاج 
بي�ت الله الحرام، وه�و طريق مؤمن أمنيا 
ولوجس�تيا«. واك�د ان«هن�اك تأييد ودعم 
من الجانب الس�عودي للمطالبات الداعية 
اىل انجاز املرشوع ملا له من أهمية للجانبني 
»قريب�ا  مضيف�ا  والس�عودي«،  العراق�ي 
االقتص�ادي،  النج�ف  رشي�ان  س�يكتمل 
وهناك تسهيال كبرية من الجانبني العراقي 
والس�عودي إلنجاز املرشوع«. من جانبه، 
أوض�ح ممث�ل وزارة االس�كان واالعم�ار، 
محمد عيل جاسم، أن »الطريق يبلغ طوله 
٢٣٩كم، وتمت املبارشة باملرحلة االوىل منه 
بطريقة التنفيذ املبارش، وتم تقسيمه لعدة 
مقاطع، كل مقطع بطول ٥٠كم، بإرشاف 

الكادر الهنديس للوزارة«.

حمافظ النجف يعلن استئناف العمل بتعبيد 
طريق احلج الربي الرابط مع السعودية

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�فت وزارة الكهرب�اء عن وجود خطة للب�دء بإنتاج الطاقة املتج�ددة التي تتولد من 
الطاق�ة الشمس�ية والرياح، مبينة أن طموحه�ا هو الوصول إىل إنت�اج أكثر من ٧ آالف 
ميغ�اواط من الطاقة املتجددة.وقال مس�ؤول يف ال�وزارة يف تريح صحفي، إن »امليض 
قدم�ا يف إنتاج الطاقة املتجددة يمكن أن يس�اهم يف إيجاد حل�ول جذرية ألزمة الكهرباء 
الت�ي تتفاق�م يف كل صيف«.وبني أن »وصول إنتاج الطاق�ة املتجددة إىل ٧ آالف ميغاواط 
يعن�ي أن العراق س�يوفر نحو ثلث إجمايل حاجت�ه من الطاقة الكهربائي�ة التي ترتاوح 
ب�ني ٢٠ و٢٢ أل�ف ميغاواط«.وش�ّدد املس�ؤول، ال�ذي رفض ذكر اس�مه، عىل »رضورة 
وج�ود أمرين مهمني لدعم الطاقة املتجددة، هما البنى التحتية، ومنح الرشكات العاملية 
املس�تثمرة تس�هيالت لدخول البالد من أجل العم�ل يف هذا املجال«. ويعان�ي العراق منذ 
عقود أزمة يف مجال الكهرباء تتجدد كل صيف مع ازدياد الطلب عىل الطاقة الكهربائية. 
وواجهت البالد مطلع تموز املايض، أزمة بتوفري الطاقة بعد هجمات منظمة اس�تهدفت 
أبراج نقل الطاقة بعدد من املحافظات، وس�ّببت انهي�اراً كامالً للمنظومة الكهربائية يف 

البالد، دفعت الحكومة إىل تكليف قوات الجيش مهمة حماية األبراج.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن س�وق العراق ل�أوراق املالية، أمس 
السبت، عن تداول ١٠ مليارات سهم بقيمة 
مالية بلغت أكثر من ٧ مليارات دينار خالل 
ش�هر ترشين االول املايض.وذكر الس�وق 
يف تقرير تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه أن »عدد الرشكات املتداول أس�همها 
خالل ترشين االول املايض بلغت ٥١ رشكة 
مساهمة، فيما لم تتداول أسهم ٣٠ رشكة 
الختالف األس�عار املعروضة عن املطلوبة 
من قبل املس�تثمرين، فيما يس�تمر توقف 
٢٣ رشكة لع�دم تقديم اإلفصاح من أصل 
١٠٥ رشكات مدرجة يف الس�وق«.وأضاف 
أن »عدد األس�هم املتداولة بلغ ١٠ مليارات 
و٦١٣ مليون�اً و١٨٣ ال�ف س�هم بقيم�ة 
مالية بلغت ٧ مليارات و٩٢٦ مليون دينار 

م�ن خالل تنفي�ذ ٤٨٧٥ صفقة«، مش�رياً 
 ISXإىل أن »م�ؤرش األس�عار املتداول�ة ٦٠
أغل�ق عىل ٥٨٦.٨١٠ نقط�ة ».وأوضح أن 
»عدد األسهم املشرتاة من املستثمرين غري 
العراقيني لش�هر ترشين االول بلغ ١.١٦٠ 
مليار س�هم بقيم�ة مالية بلغ�ت ١.١٤٢ 
ملي�ار دينار من خالل ت�داول ١٠ رشكات 
مس�اهمة، فيما بلغ عدد األس�هم املباعة 
من املستثمرين غري العراقيني ٧٥٤ مليون 
سهم بقيمة مالية بلغت ٦٦٨ مليون  دينار 
من خ�الل ت�داول ١١ رشكة مس�اهمة«.
يذكر أن سوق العراق لأوراق املالية ينظم 
خمسة جلس�ات تداول أسبوعيا من األحد 
اىل الخمي�س، وم�درج في�ه ١٠٥ رشك�ة 
مساهمة عراقية تمثل قطاعات املصارف 
واالتصاالت والصناع�ة والزراعة والتأمني 

واالستثمار املايل والسياحة والفنادق.

عرب الطاقة املتجددة.. العراق خيطط إلنتاج ثلث حاجته من الكهرباء

البورصة تتداول 10 مليارات سهم بقيمة 7 مليارات دينار يف شهر واحد

حمافظ البرصة يصدر قرارًا بمنع أي رشكة 
ثانوية من العمل بمرشوع جماري القرنة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعل�ن محافظ البرة اس�عد العيداني، أمس 
السبت، عن إصداره قراراً يقيض 
بمنع أي رشكة ثانوية من العمل 
بم�رشوع مج�اري القرنة الكبري 
ومنح الرشكة األم العمل بصورة 
كامل�ة دون أي ضغ�وط م�ن أي 

جهة.
وق�ال العيدان�ي يف بي�ان تلق�ت 
املس�تقبل العراقي نسخة منه إن 
التظاهرات األخرية التي ش�هدها 
طالب�ت  والت�ي  القرن�ة  قض�اء 
بس�حب العم�ل م�ن الرشك�ة أو 
توس�يع وترية األعمال فيها أدت 
إىل اتخ�اذ ق�راراً يمن�ع الرشكات 

الثانوي�ة م�ن العمل والت�ي أس�همت بتأخر 
نس�ب االنجاز يف املرشوع وانعكاس ذلك سلباً 
ع�ىل أه�ايل القضاء.وب�ني أن الرشك�ة لديها 

مطل�ق الحري�ة باس�تئجار اآللي�ات من اجل 
العم�ل وال يح�ق ألي جهة أن تف�رض عليها 
آلية وطبيع�ة العمل.وأك�د أن الرشكة وعدت 
الحكومة املحلية بانجاز املرشوع 
وتقدم نس�ب العم�ل ويف حال لم 
تحقق ذلك س�يتخذ بحقها إجراء 

قانوني.
وكان الع�رشات م�ن أهايل قضاء 
القرنة شمال البرة قد تظاهروا 
م�رشوع  بإنج�از  للمطالب�ة 
التحتية للقض�اء، وطالبوا  البنى 
الرشك�ة الرتكي�ة املح�ال عليه�ا 
املرشوع بإكماله دون االستعانة 
بأي رشكات ثانوية كون األخرية 
فشلت بتنفيذه وعدا ذلك التعاقد 

مع رشكة رصينة.

وزير النفط يوضح ما حيتاجه العراق إليقاف احراق 
»اخلام«: لدينا »3« اولويات

    بغداد / المستقبل العراقي

أوض�ح وزير النفط احس�ان عب�د الجبار، أمس 
السبت، ما يحتاجه العراق اليقاف احراق النفط 

الخام، كاشفاً عن ٣ أولويات.
وق�ال عبد الجبار يف تري�ح متلفز، إن »العراق 
يحتاج اىل اس�تثمارات تصل اىل ٨ مليارات دوالر 
اليق�اف اح�راق النفط الخ�ام يف تولي�د الطاقة 

الكهربائية لغاية سنة ٢٠٢٥«. 
وب�ني ان »منه�ج البلد يف ملف الطاق�ة ال يعتمد 
فقط ع�ىل تعزيز قدراتنا يف اس�تثمار الغاز انما 
اعتمد عىل ايقاف اي زي�ادات مفرتضة يف زيادة 
انت�اج الطاقة الكهرباية«، مش�ريا اىل ان »خطة 
تحدي�ث  تتضم�ن  للطاق�ة  ال�وزاري  املجل�س 
اىل ٤٠  العم�ل والصع�ود باالنت�اج  مواصف�ات 

غيغاواط«. 

وكش�ف عبد الجب�ار عن ث�الث اولوي�ات للبالد 
قائ�ال: »االولوي�ة االوىل ه�ي اس�تثمار كل الغاز 
املح�رتق، والثاني�ة تحويل كل الوق�ود الداخل يف 

انت�اج الطاق�ة الكهربائي�ة من وقود س�ائل اىل 
وقود غ�ازي«، الفت�ا اىل ان »االولوية الثالثة هي 

استقاللية البلد عن استرياد اي وقود غازي«.
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مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )147(

تعل�ن اللجنة وللم�رة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة )2013( 
فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدة العلنية مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل 
) 30(  ثالث�ون يوم�ا  تبدا من الي�وم التايل لنرش االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع عىل 
الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة السكن والتأمينات القانونية 
البالغة )30%( من القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة 
يف مقر مديرية بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن  ويف حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول 
دون اقامة املزايدة  يف املوعد واملكان املذكور تؤجل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس 
املوقع اعاله  ويتحمل من ترس�و بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )%2( 

من بدل االيجار 
1 �   كشك رقم :)1( املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )556( مقاطعة )محلة امليدان( 

الواقع يف باب الجرس وبمساحة )40( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات
2 � االكشاك املرقمة :)2و3( املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )556( مقاطعة )محلة 
املي�دان( الواقع يف باب الجرس وبمس�احة )13,60( م2 لكل كش�ك وحس�ب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
3 � كش�ك رق�م )1( املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة )315( محلة ح�وش الخان  
الواقع يف مدخل النبي جرجيس  وبمس�احة )20,86( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات
4 � كش�ك رقم )2( املش�يد عىل جزء من القطعتني املرقمتني )314و315( محلة حوش 
الخان  الواقع يف مدخل النبي جرجيس  وبمساحة )17,20( م2 وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
5 � كش�ك رقم )3( املش�يد عىل جزء من القطعتني املرقمتني )314و313( محلة حوش 
الخان  الواقع يف مدخل النبي جرجيس  وبمساحة )20,40( م2 وحسب واقع الحال وملدة 

ثالث سنوات
6 � كش�ك رق�م )4( املش�يد عىل جزء م�ن القطعة املرقم�ة )313( محلة ح�وش الخان  
الواقع يف مدخل النبي جرجيس  وبمس�احة )12,20( م2 وحسب واقع الحال وملدة ثالث 

سنوات

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )205(  والصادر يف 2021/11/2 
اش�ارة اىل كت�اب مديري�ة بلديات نينوى � قس�م االم�الك املرق�م )13021( يف 
2021/9/15 وكت�اب وزارة االعم�ار واالس�كان � مديري�ة البلدي�ات العامة � 
قسم االمالك ذي العدد ) 23209( يف 2021/9/5  تعلن اللجنة اعاله عن تأجري 
العق�ارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية برطلة  
وفق�ا الح�كام القان�ون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزاي�دة العلنية  فعىل 
الراغب�ني بااليجار  مراجع�ة مديرية بلدية برطلة  وخالل م�دة )30(  يوم  تبدأ 
من اليوم التايل لنرش االعالن بالصحف  مستصحبني معهم التامينات القانونية 
البالغ�ة )50%( م�ن القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة 
االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزاي�دة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى  
عىل ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة 
)ثالث�ون ي�وم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال 
ويعاد االعالن عن تأجري امللك وعىل حس�اب الن�اكل وتحمله فرق البدلني وكافة 
املصاري�ف االخرى املرتتب�ة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح 
ل�ه بالدخ�ول باملزايدة مجددا مع ع�دم جواز التنازل عن االحال�ة وبخالفه يعد 
املس�تاجر ناكال وتطبق بحقه االجراءات القانونية املقتضاة وس�تكون املزايدة 
يوم الثالثاء املصادف 2021/12/7 يف مديرية بلدية برطلة الساعة )12( الثانية 

عرش ظهرا 
*مالحظة / مدة االيجار سنة واحدة فقط

نادي شهداء النشوة الريايض
اعالن دعوة

اىل / الهيئ��ة العام��ة لن��ادي ش�ه�داء 
النش�وة الريايض

تعل�ن الهيئ�ة التأسيس�ي�ة لنادي شه�داء 
النش��وة الري�ايض بدعوتك�م للحضور اىل 
املؤتم�ر االنتخاب�ي األول وذل�ك النتخ�اب 
الهيئ�ة اإلداري�ة للن��ادي، وذلك يف الساعة 
الثالث�ة ع�رصاً م�ن ي�وم االثني��ن املوافق 
2021/12/6 وذلك عىل قاعة ملعب السادة 
املشعشعيه يف ناحية النشوة / قرية السادة 
املشعش�عيه، يرج�ى حضورك�م يف الزمان 

واملكان املعينني.
شاكرين تعاونكم معنا

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 459/ ب2/ 2020 

التاريخ 11/2/ 2021 
اعالن

إىل املدعى عليه ارجمان مصطفى حسني 
أص�درت ه�ذه املحكم�ة قرارها املرق�م 459/ 
واملتضم�ن   2021  /9  /13 يف   2020 ب2/ 
الحك�م بإل�زام املدع�ى عليه االول وزي�ر العدل 
إضافة لوظيفته واملدع�ى عليه الثاني ارجمان 
مصطف�ى محم�د وابط�ال القي�د املرق�م 86/ 
شباط / 2002 مجلد 949 املسجل باسم املدعى 
علي�ه الثاني ارجمان مصطف�ى محمد واعتبار 
القيد املرقم 131 ايلول 2000 مجلد 89 املسجل 
باس�م مديري�ة بلدي�ة النج�ف ناف�ذا ولثب�وت 
مجهولي�ة محل إقامتك كون العنوان وهميا لذا 
تقرر تبليغ�ك إعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني 
محليت�ني يوميتني ولك حق الطع�ن عىل القرار 
املذك�ور خالل املدة املق�ررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار املذكور 

درجة البتات وفق األصول 
القايض 

حربي طارش لفته

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/2018

التاريخ : 2021/11/4 
اعالن

املنف�ذ علي�ه  / املدي�ن / مجتب�ى عب�د الكريم 
هادي 

لقد تحقق لهذه  املديرية من خالل كتاب مركز 
رشطة الس�الم بالعدد 16758 يف 2021/11/3 
واش�عار مخت�ار املنطق�ة  انك  مجه�ول محل 
االقام�ة ولي�س ل�ك موط�ن دائ�م او مؤقت او 
مخت�ار يمكن اج�راء التبلي�غ  عليه واس�تنادا 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا 
بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة 
عرش ي�وم تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش ملبارشة 
املعام�الت التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حالة عدم 
حضورك ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ 

الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

نصري حسن عبد زيد الكالبي
االح�وال  محكم�ة  ق�رار   : املح�رر  اوص�اف 
الشخصية يف النجف بالعدد 1839/ش2019/3 
يف 2019/5/16 واملتضم�ن الزام املدين مجتبى 
عب�د الكري�م ه�ادي بتس�ليم االث�اث الزوجية 

لصالح الدائنة رحاب عواد كراث

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 2388 / 24
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 11 ويسيه

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 مرت
املش�تمالت : غرفتني نوم وكليدور وهول وصحيات 
العل�وي  الطاب�ق  الطاب�ق االريض ويف  ومخ�زن يف 
غرفت�ني ن�وم وصحي�ات وكلي�دور ومخ�زن راس 

املخزن مسقف بالجينكو 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 
الشاغل : صاحب العقار

مقدار البيع : تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف بابل يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )ستار 
جابر ص�ادق( لقاء طلب الدائ�ن املرتهن ) املرصف 
الصناع�ي( البال�غ فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجع�ة هذه الدائرة خالل )ثالث�ون( يوماً اعتباراً 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمينات قانونية نقدي�ة او كفالة مرصفية ال 
تق�ل عن 10% م�ن القيمة املقدرة للمبي�ع البالغة ) 
95000000( خمس�ة وتس�عون مليون ديناراً وان 
املزايدة س�تجرى يف الس�اعة )12( ظه�راً من اليوم 

األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف بابل 

������������������������������������������
وزارة العدل 

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف بابل

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة : 8244 / 24

املحلة او رقم واسم املقاطعة : 11 ويسيه
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 مرت
املش�تمالت : غرفت�ني واس�تقبال وه�ول ومطب�خ 
ومجم�ع صح�ي يف الطاب�ق األريض وغرفت�ني نوم 

وصاله يف الطابق العلوي
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 
الشاغل : صاحب العقار

مقدار البيع : تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف بابل يف املزايدة 
العلنية العقار املوصوف اعاله العائد للراهن )فليفل 
رزاق عب�د( لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن ) املرصف 
الصناع�ي( البال�غ فع�ىل الراغب يف االش�رتاك فيها 
مراجع�ة هذه الدائرة خالل )ثالث�ون( يوماً اعتباراً 
من اليوم التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً 
مع�ه تأمين�ات قانوني�ة نقدية او كفال�ة مرصفية 
ال تق�ل عن 10% من القيمة املق�درة للمبيع البالغة 
)101250000( مائ�ة و واح�د ملي�ون و مئت�ان 
وخمس�ون ال�ف دين�اراً وان املزاي�دة س�تجرى يف 

الساعة )12( ظهراً من اليوم األخري. 
مديرية التسجيل العقاري يف بابل 

مديرية بلدية املوصل
شعبة العقود واملقاوالت

جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 
اعالن رقم )148(

تعل�ن اللجن�ة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون )21( لس�نة 
)2013( فع�ىل الراغبني باالش�رتاك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة 
يف بلدي�ة املوصل خالل ) 30(  ثالث�ون يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف 
الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاق�ة الس�كن والتأمينات القانوني�ة البالغة )30%( م�ن القيمة املقدرة مع 
الترصيح االمني للمشرتك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر مديرية بلدية املوصل 
الواقع يف حي املثنى يف الساعة العارشة صباحا لليوم االخري من مدة االعالن  ويف 
حالة مصادفة اليوم املحدد لالعالن عطلة رسمية او اي ظرف يحول دون اقامة 
املزاي�دة  يف املوعد واملكان املذكور تؤج�ل املزايدة اىل يوم عمل الذي يليه يف نفس 
املوقع اعاله  ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة 

)2%( من بدل االيجار 
1 �  جزء من القطعة املرقمة )60/2( م51 اربجية النشاء اسواق تجارية وشقق 
)طابق�ني( عليها والواقعة يف )حي القادس�ية الثانية( وبمس�احة )1500( م2 

وحسب واقع الحال وملدة )25( خمسة وعرشون سنة 
2 � كش�ك رقم )6( الواقع ضمن متنزه النور الس�ياحي عىل جزء من القطعة 
املرقمة )139/80( م 41 نينوى الشمالية والواقع عىل شارع حي النور الرئييس 
العام املؤدي اىل كنيس�ة الس�فينة واىل حي االخاء وبمس�احة )18(م2  وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات
3 � كش�ك املش�يد عىل جزء من القطعة املرقمة )212/43( م 46 اوملش الواقع 
يف حي القاهرة قرب محطة القاهرة  وبمس�احة )16( م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات
4 � كشك املشيد عىل جزء من القطعة املرقمة )1/1811( م 41 قره كوز  الواقع 
يف حي البلديات ضمن متنزه البلديات  وبمساحة )20( م2 وحسب واقع الحال 

وملدة ثالث سنوات

مصطفى كريم نجم
رئيس اهليئة التأسيسية

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

رقم القطعة والمقاطعة نوع العقار ورقمه ت
190/163 م 139 برطلة الشرقية  مخزن او قاعة 1

524 برطلة القديمة  حديقة 2

م357 برطلة القديمة الدكاكين المرقمة )92و94و95و96و 
97و98و106و 107و108( 3

العدد : 588
التاريخ : 2021/11/3

العدد : 589
التاريخ : 2021/11/3

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
عبد الستار خرض احلبو

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
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مديرية شؤون االحوال املدنيه يف الديوانية
أقام املدعي موازي هداد عواد دعوى قضائية لتبديل لقبه وجعله 
دليمي بدال من الس�اعدي فمن لديه حق االعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل خمس�ة ع�رش يوما م�ن تاريخ النرش وبعكس�ه 
س�يتم النظر يف الدعوى وفق أحكام املادة 22 من قانون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 املعدل 
اللواء 

رياض جندي الكعبي
مدير عام األحوال املدنية والجوازات واإلقامة

 �����������������������������������������������������
فقدان هوية موظف

فق�دت من�ي هوي�ة املوظف جب�ار وحيد حس�ن الص�ادرة من 
الهيئة العامة لتش�غيل مشاريع الري وبزل املثنى من يعثر عليها 

تسليمها إىل جهة اإلصدار
�����������������������������������������������������

إىل الرشيكه / هيفاء سوادي محمد 
اقتىض حض�ورك إىل مديرية بلدية النجف االرشف لغرض اصدار 
اج�ازه البناء للرشيك زه�راء عيل محمد ج�واد للقطعة املرقمة 
50445/ 3 يف النج�ف ح�ي الن�داء مقاطعة 4 خ�الل عرشة أيام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك
�����������������������������������������������������

فقدان 
فقد مني س�ند العقار املرق�م 26474/ 3 حي الجامعة والصادر 
من التس�جيل العقاري يف النجف باسم / زهره كاظم عبار فعىل 

من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
�����������������������������������������������������

إىل الرشيك هش�ام حسن هاش�م اقتىض حضورك إىل مقر بلدية 
النج�ف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار املرق�م 8986/2 حي 
صدام خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 

طالب االجازه 
غالب هادي حسن

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

رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة بداءة كربالء  

العدد 3804/ب/2021
التاريخ 2021/11/4

اعالن
اىل املدعى عليه / حسن هادي سعدون 

اق�ام املدعي ق�ي عبد االم�ر ابراهي�م الدع�وى املرقمة اعاله 
والذي يطلب فيها بتاديتك مبلغ قدره 5,000,000 دينار خمسة 
مالي�ن دينار عراقي بموجب وصل االمانة املؤرخ يف 2019/9/3 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك يف الوقت الحارض تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتن يوميتن محليتن للحضور امام محكمة بداءة كربالء 
يف موعد املرافعة 2021/11/17 يف الس�اعة التاسعة صباحا ويف 
حالة ع�دم حضورك او ارس�ال  من ينوب عنك قانونا س�تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض

�����������������������������������������������������
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الهندية

رقم االضبارة : 2021/2795
التاريخ : 2021/11/4 

اعالن
املنفذ عليه  / عيل عادل خلف 

لق�د تحقق له�ذه  املديرية من خالل كت�اب مركز رشطة النرص 
بالع�دد 11678 يف 2021/11/2 واش�عار مخت�ار املنطق�ة  انك  
مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الهندية خالل 
خمس�ة عرش يوم تبدأ م�ن اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

محمد رضا الجليحاوي
اوصاف املح�رر :محكمة بداءة الهندية بالع�دد 706/ب/2021 
يف 2021/7/15 ق�ررت املحكمة الحكم بال�زام املدعى عليه عيل 
ع�ادل خل�ف بتاديت�ه للمدعي عيل صخي�ل جاس�م مبلغا قدره 
ثماني�ة عرش مليون دينار عراق�ي عن قيمة وصل االمانة املؤرخ 
يف 2021/5/1 وتحميله الرس�وم واملصاريف ومنها خمس�مائة 
ال�ف دينار عن اتعاب املحاماة لوكي�ل املدعي حكما غيابيا معلنا 

عن االستكتاب والنكول عن اليمن عن االعرتاض
�����������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة : 2021/2794

التاريخ : 2021/11/4 
اعالن

املنفذ عليه  / محمد عادل خلف 
لق�د تحقق له�ذه  املديرية من خالل كت�اب مركز رشطة النرص 
بالع�دد 11677 يف 2021/11/2 واش�عار مخت�ار املنطق�ة  انك  
مجه�ول محل االقامة وليس ل�ك موطن دائم او مؤقت او مختار 
يمكن اجراء التبليغ  عليه واستنادا للمادة 27 من قانون التنفيذ 
تق�رر تبليغك اعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الهندية خالل 
خمس�ة عرش يوم تبدأ م�ن اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت 
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حضورك س�تبارش هذه 

املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

محمد رضا الجليحاوي
اوصاف املحرر :محكمة بداءة الهندية بالعدد 707/ب/2021 يف 
2021/7/15 ق�ررت املحكمة الحكم بال�زام املدعى عليه محمد 
ع�ادل خل�ف بتاديته للمدع�ي كرار محم�ود زام�ل مبلغا قدره 
اربع�ة مالي�ن وخمس�مائة الف دين�ار عراقي ع�ن قيمة وصل 
االمان�ة  امل�ؤرخ يف 2021/6/1  وتحميل�ه الرس�وم واملصاريف 
منه�ا 450000 الف ديناراربعمائة وخمس�ون الف دينار  اتعاب 

محاماة لوكيل املدعي حكما غيابيا 

�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتاحدية 

محكمة بداءة كربالء
العدد : 2968/ب/2021

التاريخ 2021/11/4
اعالن قرار حكم غيابي

اىل املدعى عليهم / املطلوب تجديد القوة التنفيذية ضدهم 
/ معز الدين وصفاء الدين ولدي محمد حسن مرتىض 

ومح�ي عبد الحميد ه�ادي ومحمد حس�ن ونادية وهالة 
اوالد شمس الدين محمد حسن

بتاريخ 2021/10/19 اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها يف 
الدع�وى املرقمة 2968/ب/2021 املتضمن الحكم بتاييد 
الحك�م بتملي�ك املدعي / طال�ب تجديد الق�وة التنفيذية 
محمد جاس�م محمد العقار املرقم 1/90 م 24 عباس�ية 
ونظرا ملجهولية محل اقامتكم يف الوقت الحارض لذا تقرر 
تبليغكم اعالن�ا بصحيفتن محليتن يوميتن رس�ميتن 
وذل�ك ع�ن الق�رار الص�ادر يف ه�ذه الدع�وى ولكم حق 

االعرتاض والتمييز خالل املدة القانونية 
القايض

�����������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ كربالء
رقم االضبارة : 2021/2974

التاريخ : 2021/11/4 
اعالن

املنفذ عليه  / املدين / فاطمة عبد الرضا حسن 
لق�د تحق�ق لهذه  املديري�ة من كتاب مرك�ز رشطة حي 
املعلمن املرقم 453/10 يف 2021/10/5واش�عار مختار 
املنطقة   انك  مجهول محل االقامة وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت او مختار يمكن اجراء التبليغ  عليه واس�تنادا 
للمادة 27 من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور 
يف مديري�ة تنفيذ كربالء خالل خمس�ة عرش يوم تبدأ من 
اليوم التايل للنرش ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك 
ويف حال�ة عدم حضورك س�تبارش هذه املديري�ة باجراء 

التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

اوص�اف املح�رر :ق�رار محكم�ة ب�داءة كرب�الء املرق�م 
87/ب/2021 وامل�ؤرخ 2021/6/15 املتضم�ن الزام�ك 
بتس�ديد مبلغ ق�دره 100,000,000 مائ�ة مليون دينار 
فقط اىل الدائن مؤيد محسن عطشان يف االضبارة املرقمة 

2021/2974

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5632/ب2021/5

التاريخ 2021/11/4
اعالن

اىل / املدعى عليه )عمار محمود عباس( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
CHF الحكم

بالزام�ك بتاديتك ل�ه واملدعى علي�ه االخر بتاديتك ل�ه  بالتكافل 
والتضامن فيما بينكما مبلغا قدره   4900 $  عن القرض  املؤرخ 
2021/2/1  ونظ�را لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح 
املبل�غ القضائ�ي  يف دار القض�اء يف الزهور واش�عار قائمقامية 
قضاء الش�عب محلة 361 املختار نعمة عبود س�عد يوس�ف  لذا  
تقرر تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة 
2021/11/11 التاسعة صباحا وعند عدم حضوركما او ارسال 
من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حسن ابراهيم وايل
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5475/ب2021/5

التاريخ 2021/11/4
اعالن

اىل / املدعى عليهما )عيل حسن عيل ومريم حسن عبد الكريم( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم 

بالزامكم�ا بتاديتكم�ا ل�ه  بالتكاف�ل والتضام�ن بينكم�ا مبلغا 
ق�دره   1900 $  ع�ن الق�رض  امل�ؤرخ 2020/2/23  ونظ�را 
لثب�وت مجهولية محل اقامتكما حس�ب رشح املبل�غ القضائي  
يف محكمة اس�تئناف البرصة واش�عار مختار منطق�ة الجزيرة 
الثالثة البو مش�ايخ توفيق يوس�ف حبيب واشعار مختار قضاء 
ش�ط العرب منطقة الرملة الثانية  محمد ماجد محمد  لذا  تقرر 
تبليغكم�ا اعالنا بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد املرافعة 
2021/11/11 التاسعة صباحا وعند عدم حضوركما او ارسال 
من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق 

االصول
القايض

حسن ابراهيم وايل
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5530/ب2021/3

التاريخ 2021/11/4
اعالن

اىل / املدع�ى عليهم )حميد س�وادي حاجم واحم�د وحيد كاظم 
وصمد كريم كامل ( 

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

الحكم 
بالزامك�م بتاديتكم ل�ه  بالتكافل والتضام�ن بينكم مبلغا قدره   
2000 $  ع�ن الق�رض  امل�ؤرخ 2020/1/28  ونظ�را لثب�وت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتكم ك�ون العن�وان وهميا  حس�ب رشح 
املبلغ القضائي  يف محكمة بداءة  كربالء  واش�عار مختار ناحية 
الح�ر يف كرب�الء  لذا  تق�رر تبليغكم اعالن�ا بصحيفتن محليتن 
يوميتن بموع�د املرافعة 2021/11/11 التاس�عة صباحا وعند 
عدم حضوركم او ارس�ال من ينوب عنكم س�وف تجري املرافعة 

بحقكم غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

خالد جابر عبيد
�����������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5413/ب2021/5

التاريخ 2021/11/4
اعالن

اىل / املدعى عليهما )سارة حسن عودة وسالم رحيم حمود( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضافة لوظيفته الدع�وى املرقمة اعاله ضدك والذي يطلب فيها 
الحكم 

بالزامكم�ا بتاديتكم�ا ل�ه  بالتكاف�ل والتضام�ن بينكم�ا مبلغا 
قدره   1200 $  عن القرض  املؤرخ 2019/6/13  ونظرا لثبوت 
مجهولية محل اقامتكما كون العنوان وهميا  حسب رشح املبلغ 
القضائ�ي  يف محكمة اس�تئناف البرصة واش�عار املجلس املحيل 
ملنطقة ياس�ن خريب�ط حي الغدير  ل�ذا  تق�رر تبليغكما اعالنا 
بصحيفت�ن محليتن يوميت�ن بموعد املرافع�ة 2021/11/11 
التاسعة صباحا وعند عدم حضوركما او ارسال من ينوب عنكما 

سوف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسن ابراهيم وايل
�����������������������������������������������������

تنويه
ذكر يف صحيفة املستقبل العراقي بالعدد 2482  بتاريخ الخميس 
2021/11/4 الخاص باالع�الن بالعدد 6454/ش2021/7 ذكر 
بض�م حضان�ة ابنها عيل حس�ن غ�ازي خطأ والصحي�ح بتاييد 

حضانة ابنها عيل حسن غازي لذا اقتىض التنويه
�����������������������������������������������������

فقدان 
فقد الوصل املرقم  29351 تاريخ الوصل 6 / 11 / 2016 بمبلغ 
10226000 بأس�م / احم�د رحم�ن محمود – فم�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������������������

فقدان 
فق�د الوصل املرقم 965527 والصادر م�ن مديرية بلدية الدجيل 
– محافظ�ة صالح الدين – بأس�م / املواطن ع�يل عزيز حميدي 
ع�ن امانات دخول مزاي�دة 195000 ألف دينار فم�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .
�����������������������������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

الع�دد:1351/ش/2021
التاريخ: 2021/11/4

اىل املدعى عليه / عيل محمود مصلح
نرش اعالن

قدمت املدعية )غصون محمود مصلح ( الدعوى املرقمة 1351/
ش/2021 ضدك تطالب التفريق للرضر وملجهولية محل اقامتك 
حس�ب رشح القائم بالتبليغ وتبن انه مرتحل اىل جهة مجهولة 
وحس�ب اش�عار  واملصدق من قائممقامية قضاء سامراء عليه 
ق�ررت املحكمة بتبليغك بواس�طة صحيفت�ن يوميتن محليتن 
ب�رضورة حض�ورك يف موع�د املرافع�ة املواف�ق 2021/11/21 
وبعكس�ه س�وف تج�ري املرافع�ة بحق�ك غيابي�ا وعلن�اً وف�ق 

القانون.
مع التقدير....

القايض
كاظم متعب داود

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

فقدت مني الهوية املرقمة Gp0002745    باسم / رجاء سعدون 
عباس بتاريخ 15/ 8/ 2021 الصادرة من وزارة التجارة الرشكة 
العام�ة لتصني�ع الحبوب فرع البرصة من يعثر عليها تس�ليمها 

إىل جهة اإلصدار     
 �����������������������������������������������������
إىل الرشي�ك مصطف�ى منهال حس�ن توجب علي�ك الحضور إىل 
صن�دوق االس�كان العراقي ف�رع النج�ف وذلك لتثبي�ت اقرارك 
باملوافقه عىل قيام رشيك س�جاد حس�ن عيل حسن بالبناء عىل 
حصته املش�اعه يف القطعه املرقم�ه 18118/2 حي األمر خالل 
مده خمس�ه عرش يوما داخل العراق وش�هر خ�ارج العراق من 
تأريخ نرش االعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حق�ك باالعرتاض 

مستقبال

�����������������������������������������������������

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
اعالن

بناء عىل طلب املواطن  )جابر غضبان نجران(  الذي يروم 
في�ه تبديل لقب�ه وجعله )الخالدي ( بدال م�ن  )ال فتله ( 
فم�ن لدي�ه اع�رتاض مراجعة ه�ذه املديرية خ�الل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديري�ة يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

مجهورية العراق 
وزارة الكهربـــــــــاء

الرشكة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب
إعادة إعالن املناقصة املرقمة 1/د/2021 للمرة االوىل

نقــل منتسبي الرشكـة من مناطــق سكناهم اىل الرشكـة وبالعكـس
تهديكم رشكتنا تحياتها.

ي�ر الرشكة العام�ة لتوزيع كهرب�اء الجنوب دعوة مقدم�ي العط��اءات املؤهلي�ن وذوي الخب��رة لتقديم 
عطاءاتهم للعم�ل )نق��ل منتسبي الرشك�ة من مناط�ق سكن�اهم اىل الرشك�ة وبالعك�س(. 

وبإم�كان مقدمي العط��اء الراغبي�ن واملؤهلي�ن م�ن ذوي الخب�رة واالختص�اص ش��راء وثائ�ق املناقصة 
التي س�تكون حس�ب الوثائ�ق القياس�ي�ة باللغ�ة العربي�ة بعد تقديم طل�ب تحري�ري اىل الرشك�ة العام�ة 
لتوزي�ع كهرب�اء الجن�وب وبع�د دف�ع قيم�ة البي�ع للوثائ�ق غي�ر املست�ردة البالغ�ة )250000( مائت��ان 
وخمس��ون ال�ف دين�ار عراقي ، تس�لم العط�اءات اىل العن��وان اآلتي : الرشك�ة العام��ة لتوزي�ع كهرب�اء 
الجن��وب – الطاب�ق )3( الش�ؤون التجاري�ة – س�كرتي�ر لجن�ة فت�ح العط�اءات ، علم��اً ان آخ�ر موع�د 
الس�ت�الم العط�اءات هو الس�اع�ة 1300 ظه�راً لي�وم االح�د املص��ادف 2021/11/14 وعندم�ا يص�ادف 
ي��وم الغل��ق عطل�ة رس�مي�ة يكون غل��ق العروض يف الي��وم الذي يلي�ه ع�ىل ان يت�م فت��ح العط�اءات 
الساع�ة 900 التاسع�ة صباح�اً من الي�وم التايل لغل�ق املناقص�ة وبحض�ور أصح�اب العط�اءات مع لجن�ة 
الفت��ح علماً ان�ه س�وف يت�م عق�د مؤتم�ر خاص باإلجاب�ة عىل استفس�ارات املشاركي�ن يوم الثالث���اء 
بتاري��خ 2021/11/9 الس�اع�ة 1100 صباح�اً يف مق�ر الرشك�ة – قاع��ة االجتماع�ات علم�اً ان الكلف�ة 
التخميني�ة للمناقص�ة هي 770400000 س�بعمائ�ة وس�بع�ون ملي�ون واربعمائ�ة الف دين�ار مل�دة سن�ة 
واح�دة وبكلف�ة شهري�ة قدره�ا 64200000 أربع�ة وست�ون ملي�ون ومئت��ا الف دين�ار وعىل ان تتضم�ن 
العط��اءات تأمين�ات أولي�ة 3% )خط��اب ضم�ان مرصيف او ص�ك مص�دق ص�ادر من مص�ارف عراقي��ة 
معتم�دة ( قدرها )23112000( ثالث�ة وعش�رون ملي�ون ومائ�ة واثن��ا عرش الف دين�ار. وبإمكان مقدمي 
العط�اء الراغبي�ن يف الحص�ول عىل املزي�د من املعلوم�ات مراسلتن�ا عىل العن�وان الت�ايل الربي�د االلكت�روني 

  E-mail: com.sedist@moelc.gov.iq
مالحظ�ة:

يف حال�ة عدم الت�زام مق�دم العط�اء بما تتطلب�ه الوثيق�ة القياسي�ة بكاف�ة اقسامها ف�ان سيت�م استبع�اد 
عط�اؤه مم�ا يقيض مراع�اة ذل�ك عند التقدي�م ومن ح�ق الرشك�ة الغ�اء املناقص�ة ألي سب�ب ك�ان.

املرفق���ات: 
- ق�رص )CD( يتضم�ن الوثائ�ق القياسي�ة.

- ج�دول السي��ارات املطل�وب تأجي��رها ملق�ر الرشك�ة العام�ة لتوزي�ع كهرب�اء الجن�وب.

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف بابل
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 3467 / 23
املحلة او رقم واسم املقاطعة : 11 ويسيه

الجنس: دار
النوع : ملك رصف 

رقم الباب : 
رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 200 
املش�تمالت : غرفة ن�وم وهول و صالة و مطب�خ وصحيات بالطابق 

األريض وغرفتن نوم يف الطابق العلوي
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 
الشاغل : صاحب العقار

مقدار البيع : تمام العقار
س�تبيع دائرة التس�جيل العق�اري يف باب�ل يف املزايدة العلني�ة العقار 
املوص�وف اع�اله العائ�د للراهن )يوس�ف عمران جاب�ر ( لقاء طلب 
الدائ�ن املرتهن ) املرصف الصناعي( البالغ فعىل الراغب يف االش�رتاك 
فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )ثالثون( يوماً اعتباراً من اليوم التايل 
لتاريخ نرش هذا االعالن مس�تصحباً مع�ه تأمينات قانونية نقدية او 
كفال�ة مرصفية ال تقل عن 10% من القيم�ة املقدرة للمبيع البالغة ) 
136000000( مائة وسته وثالثون مليون ديناراً وان املزايدة ستجرى 

يف الساعة )12( ظهراً من اليوم األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف بابل 

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

فق�د مني الهوية املرقمة D76333298 والصادرة بتأريخ 22 / 10 / 
2011 والصادرة من الدائرة / انتاج كهرباء الفرات األوس�ط باسم / 
حيدر عبد الحسن عبد عيل   الوظيفه / حريف فمن يعثر عليها تسليما 

اىل جهة اإلصدار .
���������������������������������������������������������

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الهندية

اعالن بيع عقار
التسلسل او رقم القطعة :   51

املحلة او رقم واسم املقاطعة : شيخ  حمزة 
الجنس:  دار مفرزة اىل ستة دور بصورة غر رسمية   

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة :  6 اولك و 22 م2
املشتمالت :    

املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل :احمد محمد اسماعيل 
مقدار البيع : 

س�تبيع دائرة التس�جيل العقاري يف الهندية يف املزايدة العلنية العقار 
املوص�وف اعاله العائ�د للراهن )احمد محمد اس�ماعيل ( لقاء طلب 
الدائن املرتهن ) صدام حسن حسن   ( البالغ ) 38,000,000( ديناراً 
فعىل الراغب يف االش�رتاك فيها مراجعة هذه الدائرة خالل )30( يوماً 
اعتب�اراً من الي�وم الت�ايل لتاريخ نرش ه�ذا االعالن مس�تصحباً معه 
تأمينات قانونية نقدية او كفالة مرصفية ال تقل عن 10% من القيمة 
املق�درة للمبي�ع البالغة ) 25,562,000(  خمس�ة وع�رشون مليون 
وخمسمائة واثنان وستون الف ديناراً وان املزايدة ستجرى يف الساعة 

)12( ظهراً من اليوم األخر. 
مديرية التسجيل العقاري يف الهندية

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

رئاسة محكمة استئناف البرصة االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف البرصة 

العدد / 2186/بحث/2021
التاريخ 2021/11/4

اعالن 
اىل  املدعى عليه / عيل عباس جياد

اقام�ت املدعية  زوجتك )بتول عبد الق�ادر عايص(  الدعوى الرشعية 
املرقم�ة 2186/بح�ث/2021  والت�ي تطل�ب فيها تايي�د حضانتها 
للق�ارصة زهراء ولدى تبليغك عن طري�ق مركز رشطة املعقل بالعدد 
15583 يف 2021/10/26 فق�د تب�ن انك مرتحل�ة اىل جهة مجهولة 
ول�رشح مختار منطقة املعقل / خمس�ن حوش وال�ذي ايد ارتحالك 
اىل جه�ة مجهولة وعليه قررت املحكمة تبليغك  بصحيفتن محليتن 
يوميتن  للحضور امام مكت�ب البحث االجتماعي يوم 2021/12/1 
الساعة التاسعة صباحا   ويف حال عدم حضورك سوف تجري جلسة 

البحث بحقك غيابيا   
القايض

فالح حسن حصن

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف 
العدد 1426/ ب5/ 2021 

التاريخ 11/4/ 2021 
اعالن

إىل املدعى عليه / حسن صالح مهدي
أص�درت هذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 1426/ ب5/ 2021 يف 31/ 
10/ 2021 واملتضم�ن الحكم بابطال القيد ال�وارد عىل العقار املرقم 
3/45856 ح�ي الف�رات املرق�م 176 ك2003/2 مجل�د 976 باس�م 
املدعى عليه االول حسن صالح مهدي وابقاء القيد 29 شباط / 2010 
مجلد 1236 باس�م املدعي لواء عبد الصاحب محمد حس�ن سميسم   
ولثب�وت مجهولي�ة محل إقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي كون 
العن�وان وهميا ل�ذا تقرر تبليغ�ك إعالنا بالقرار املذك�ور بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن ولك ح�ق الطعن عىل الق�رار املذكور خ�الل املدة 
املق�ررة بكافة طرق الطع�ن القانونية وبعكس�ه سيكتس�ب القرار 

املذكور درجة البتات وفق األصول 
القايض 

حسن ابراهيم وايل
���������������������������������������������������������

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2021/980

التاريخ : 2021/11/4 
اعالن

املنفذ عليه  / املدين / مجتبى عبد الكريم هادي 
لق�د تحقق له�ذه  املديرية من خالل مركز رشطة الس�الم واش�عار 
مخت�ار املنطقة عيل عبد توي�يل الكرعاوي  انك  مجهول محل االقامة 
ولي�س لك موطن دائم 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 تب�دأ من اليوم التايل 
للن�رش ملبارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك 

ستبارش هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون 
املنفذ العدل

نصر حسن عبد زيد الكالبي
اوص�اف املحرر : قرار محكم�ة االحوال الش�خصية يف كربالء بالعدد 
37730/ش/2017 يف 2017/5/30 واملتضم�ن املهر املؤجل والبالغ 

مليونن  دينار لصالح الدائنة رحاب عواد كراث 
 ���������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5736/ب2021/2

التاريخ 2021/11/4
اعالن

اىل / املدعى عليها )بلقيس شعالن خضر( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

 اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اع�اله ضدك وال�ذي يطلب فيها 
CHF الحكم

 بالزام�ك واملدعى عليه االخ�ر بتاديتك له  بالتكاف�ل والتضامن فيما 
بينكم�ا مبلغ�ا ق�دره   1050 $  ع�ن الق�رض  امل�ؤرخ 2020/9/3  
ونظ�را لثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي  
يف محكمة بداءة  س�وق الش�يوخ   واش�عار مختار الحي العس�كري 
العكيكه رايض حاش�وش محس�ن الزركاني  لذا  تق�رر تبليغك اعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة 2021/11/8 التاس�عة 
صباحا وعند عدم حضوركما او ارسال من ينوب عنكما سوف تجري 

املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف النجف  االتحادية
محكمة بداءة النجف 

العدد 6402/ب2021/4
التاريخ 2021/11/4

اعالن
اىل املدعى عليه / عدي محسن قاسم 

اق�ام املدعي نصر صاحب عبد الدع�وى البدائية املرقمة اعاله والتي 
يطل�ب فيه�ا الحكم الزام�ك بتاديتك للمدع�ي اعاله مبلغ�ا  مقداره 
ثالث�ة عرش مليون دين�ار عراقي بموجب الصك الثاب�ت تحريره من 
قبلك بموجب االضب�ارة الجزائية املرقمة 1633/ج2021/1  ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي يف محكمة بداءة 
الكوفة واش�عار مختار طرف الراي عبد الكريم عبد محيس�ن بني 
حسن  لذا قررت هذه املحكمة فقد تبليغك اعالنا بصحيفتن محليتن 
يوميت�ن للحضور يف موعد املرافعة املص�ادف يف يوم 2021/11/25 
وعن�د عدم حضورك اوارس�ال  من ين�وب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حسن ابراهيم وايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد 5451/ب2021/3

التاريخ 2021/11/4
اعالن

اىل / املدعى عليها )بنن عواد غيالن( 
اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 

اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك وال�ذي يطلب فيها 
CHF الحكم

بالزامك واملدعى عليها االخ�رى بتاديتك له  بالتكافل والتضامن فيما 
بينكم�ا مبلغ�ا ق�دره   2050 $  ع�ن القرض  امل�ؤرخ 2019/4/11  
ونظ�را لثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي  
يف محكم�ة اس�تئناف البرصة   لذا  تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتن 
محليتن يوميتن بموعد املرافعة 2021/11/8 التاسعة صباحا وعند 
ع�دم حضوركما او ارس�ال من ينوب عنكما س�وف تج�ري املرافعة 

بحقكما غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 5730/ب2021/2
التاريخ 2021/11/4

اعالن
اىل / املدعى عليه )حيدر عبد الهادي رحيم( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك وال�ذي يطلب فيها 

CHF الحكم
بالزامك بتاديتك له واملدعى عليهم االخرين  بالتكافل والتضامن فيما 
بينكم�ا مبلغ�ا ق�دره   23000 $  عن القرض  امل�ؤرخ 2020/7/27  
ونظرا لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي  يف 
محكمة اس�تئناف بابل واش�عار مختار حي املحارب�ن 2 اياد عباس 
عس�كوره لذا  تق�رر تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتن محليت�ن يوميتن 
بموعد املرافعة 2021/11/8 التاس�عة صباحا وعند عدم حضوركما 
او ارسال من ينوب عنكما سوف تجري املرافعة بحقكما غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 5731/ب2021/2
التاريخ 2021/11/4

اعالن
اىل / املدعى عليه )ارشد احمد كاظم( 

اقام املدعي املدير املفوض ملؤسسة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفت�ه الدع�وى املرقمة اعاله ض�دك وال�ذي يطلب فيها 

CHF الحكم
بالزام�ك بتاديتك ل�ه  واملدعى عليه�م االخرون بالتكاف�ل والتضامن 
فيم�ا بينكم مبلغا قدره   300 $  عن القرض  املؤرخ 2018/12/30  
ونظ�را لثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبل�غ القضائي  
يف محكم�ة بداءة  الكرادة  واش�عار مديرية ناحي�ة الكرادة الرشقية  
لذا  تقرر تبليغ�ك اعالنا بصحيفتن محليتن يوميتن بموعد املرافعة 
2021/11/8 التاس�عة صباح�ا وعن�د ع�دم حضوركما او ارس�ال 
م�ن ينوب عنكما س�وف تج�ري املرافعة بحقكما غيابي�ا وعلنا وفق 

االصول
القايض

���������������������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتاحدية 

محكمة االحوال الشخصية يف الحر  
اعالن

املدعى عليه / عيل داخل مجيد مجهول محل االقامة
اق�ام املدعية دنيا حس�ن عس�اف الدع�وى املرقم�ة 1974/

ش/2021 بتاري�خ 2021/10/20 والت�ي تطل�ب فيها تاييد 
حضان�ة االوالد كل من فاطمة 2005 ومحمد 2006 وحس�ن 
2010 وعب�اس 2015 وحس�ن 2016 والرتحال�ك اىل جه�ة 
مجهول�ة حب اش�عار مختار منطقت�ك تقرر تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتن محليتن يوميتن واسعتي االنتشار للحضور امام 
هذه املحكمة يف موعد املرافعة املوافق 2021/11/15 س�اعة 
التاس�عة صباحا وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا 
القايض

عبد الرحيم عبد الحسن رباط

املهنـدس
غيـث نجـم عبيـد

املديـر العـام وكالـة
رئيـس جملـس اإلدارة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

يج�ب ان تخ�رج اليوم من املزاج الس�لبي الذي 
تعيش�ه وحالة الس�واد التي تش�عر به�ا، يوم 
هادئ اس�تغله من أجل تحسني مزاجك، الكثري 

من األمور الجيدة التي يمكن أن تحدث اليوم

البس�يطة  املش�اكل  ببع�ض  الي�وم  س�تمر 
واملناوش�ات، االمور يف النهاية لصالحك، حاول 
ان تص�ر وتتوخ�ى الحذر بتعامل�ك مع بعض 

االشخاص فالكثري يظهر عكس ما يشعر.

ابتعد عن الترسع اليوم بشكل خاص يف قراراتك 
وفك�ر مرتني قب�ل أي ق�رار، ح�اول ان تكون 
صب�وًرا حي�ال بع�ض االم�ور، انتب�ه لصحتك 

فضغط العمل قد يؤثر عليها.

يجب عليك أن تركز اكثر يف بعض االمور املهمة،  
ال تعان�د الرشي�ك من أجل اس�تفزازه، تناقش 
معه بكل ما يزعجه، اسلوب االستفزاز والعناد 

قد يضع عالقتك عىل املحك.

تعان�ي م�ن ضغ�وط نفس�ية كب�رية يف العمل 
وعالقت�ك العاطفي�ة، س�تجتاز ه�ذه االم�ور 
الي�وم رسيًعا، ويج�ب ان تحل االم�ور العالقة 
م�ع الرشيك حتى ال تص�ل عالقتكما اىل طريق 

مسدود.

االمور ليس�ت جيدة ابًدا، صدم�ة كبرية مررت 
بها ما زالت تشعرك بالحزن والهزيمة، ال تخف 
االم�ور يف طريقها للتحس�ن بطريقة مفاجئة 

تجعلك أكثر سعادة.

بالرغ�م من الفرتة غري الجي�دة التي مررت بها 
س�ابًقا، لك�ن الس�عادة قادمة الي�ك ال محال، 
الكثري م�ن األخبار الس�عيدة تس�معها الفرتة 
املقبلة، تحسن عىل الوضع املادي وعىل عالقتك 

العاطفية.

مع�روف عنك أنك ب�ارع يف حل املش�اكل، وأنك 
تستطيع الوصول إىل بر األمان بسهولة واقناع 
من حولك بنفسك، االمور جيدة ال تكن ال تجعل 

الغرور يخرسك من حولك.

ق�رارك ح�ول التغي�ري واالبتع�اد س�يؤثر عىل 
مس�تقبلك بطريقة س�لبية ج�ًدا، لقد ترسعت 
باتخاذ هذا القرار وقد يكون له عواقف وخيمة 
جًدا، حاول أن تنق�ذ ما يمكن انقاذه يف الوقت 

املناسب.

اخبار جيدة جدا تصلك اليوم، انت تستحق هذا 
النجاح بعد فرتة من التع�ب واالرهاق والعناء، 
انتب�ه لعائلتك وحاول منحها بعض الوقت فهم 

يشعرون بابتعادك عنهم.

ال تتعج�ل ابدا االمور جيدة س�تحدث يف وقتها، 
الرشيك بحاج�ة لوجودك جانبه ح�اول منحه 
البعض من الوقت، الفرتة املاضية كانت مرهقة 

بالعمل وبعض الضغوطات النفسية.

ال تفقد ثقتك بنفس�ك بالرغم من بعض االمور 
الس�لبية التي حدثت مؤخرًا انت انس�ان ناجح 
وتس�تحق أن تعامل بهذه الطريقة، اخرج مع 

الحبيب يف لقاء رومانيس خاص بكما.

العذراء

احلوت

خيارات للتخلص من البثور يف ليلة واحدة
تظهر البثور عىل البرشة يف معظم األحيان 
عندما نفتقد للوقت والصر النتظار عدة 
أيام كي تزول، لذلك طلبنا مساعدة خراء 
العناية بالجل�د يف هذا املجال وقد زودونا 
بمجموع�ة م�ن الخي�ارات التي تس�مح 
بالتخفيف من املظهر املزعج لهذه البثور 

وزوالها يف فرتة قصرية جداً.
1- اختيار العالج املناسب

له�ذه  أس�باب   4 ب�ني  الخ�راء  يمي�ز 
البثور الطارئة: انس�داد املس�ام، وتكاثر 
الزهمي�ة،  واإلف�رازات  امليكروب�ات، 
وااللتهاب�ات. وه�م يوصون باس�تعمال 
مراهم معالجة لها تحتوي عىل مكونات 

مثل بريوكسيد البنزويل الذي يقيض عىل 
امليكروب�ات،و يبي�ض الب�رشة، ويخفف 
م�ن إفرازاته�ا الزهمي�ة أو ع�ىل حمض 
الساليس�يليك ال�ذي يخف�ف م�ن ح�دة 
البث�ور، ويق�رش الب�رشة، ويق�يض عىل 

امليكروبات.
 2- استخدام منّظف ذي مفعول مقرش

يحتوي املنظف ذي املفعول املقرش عادة 
عىل حمض الساليس�يليك. وه�و يعالج 
البثور املوج�ودة ويقي من ظهور البثور 
الجديدة يف الوقت الذي يّظف فيه البرشة 
ويخلصها من الخاليا امليتة املرتاكمة عىل 

سطحها.

3- تطبي��������ق كري����م غن����ي 
بالهيدروكورتيزون

هذه املادة ال تستعمل فقط لعالج لدغات 
البعوض، لكنها تعمل أيضاً عىل التخفيف 
م�ن االحم�رار املراف�ق للبث�ور الطارئة. 
ع�ىل  يحت�وي  كري�م  باختي�ار  ُينص�ح 
الهيدروكورتيزون وحمض الساليسيليك 
يف الوقت نفسه عىل أن يتم تطبيقه خالل 

الليل عىل هذه البثور.
4- االبتعاد عن املكونات الزيتية

هذا يعن�ي تجن�ب اس�تعمال الكريمات 
أو الخلطات الطبيعي�ة التي تحتوي عىل 

زيت جوز الهند، زيت الزيتون.

دراسة: حتذير من تناول اخلبز املحمص صباحًا
ح�ّذرت دراس�ة حديثة أجرته�ا جامعة 
تكساس يف مدينة هيوس�تن األمريكية، 
م�ن تحميص الخب�ز وتناول�ه يف فطور 
الصب�اح؛ وذل�ك لتس�ببه يف العدي�د من 
الباحث�ة  الصحية.وأوضح�ت  املخاط�ر 
مارينا فن�يس، وفقاً ل�«س�كاي نيوز«، 

أن آل�ة تحميص الخبز ُتح�دث تفاعالت 
رسيعة تؤدي إىل إرس�ال جزيئات سامة 
إىل اله�واء بمجرد تش�غيلها، مش�ريًة إىل 
أن إحراق رشيحة الخبز يس�بب مخاطر 
الكيميائي�ة  للتفاع�الت  نظ�راً  كب�رية 
الناتج�ة ع�ن عملي�ة اإلحراق.ونصحت 

فنيس، األشخاص الحريصني عىل تناول 
الخب�ز املحم�ص صباح�اً، ب�أن يكتفوا 
آل�ة  أن  مبين�ًة  »التوس�ت«،  بتس�خني 
التحميص وباق�ي األغراض التي ينبعث 
منها الدخان ُتعرّض الناس لتلوث يفوق 

ما ُيجرى تسجيله عند تقاطع الطرق.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
- لحم مفروم : 600 غراماً - - بقسماط : ثلث كوب - - ملح : ملعقة صغرية 
- - فلفل أسود : نصف ملعقة صغرية - - بودرة الثوم : نصف ملعقة صغرية - 
- أوريغانو : نصف ملعقة صغرية - - البيض : 1 حبة - - املاء : 2 ملعقة كبرية 
- - جبن الش�يدر : 170 غم - جبن موزاريال : 150 غراماً - صوص املعكرونة 

الجاهز : 2 كوب - بقدونس : 2 ملعقة كبرية - الزيت النباتي : ملعقة كبرية
طريقة التحضري:

سخني شواية الفرن عىل حرارة متوسطة.
قومي بتبطني صينية الفرن بورق القصدير وادهني الصينية بالزيت النباتي.

اخلطي اللحم املفروم مع البقسماط وامللح والفلفل وبودرة الثوم واألوريغانو 
والبيضة واملاء يف وعاء جيداً حتى تمتزج املكونات.

قومي بتش�كيل كرات متوسطة الحجم ثم ابس�طي الكرات واحشيها بمكعب 
من الجبن الشيدر وأغلقيها عىل شكل كرة.

ضع�ي الكرات يف الصينية املجهزة واش�ويها ملدة 10 دقائ�ق حتى تصبح بنية 
اللون.

قوم�ي بوضع كرات اللحم يف مقالة ووزعي صوص املكرونة عليها وس�خنيها 
ملدة 10 دقائق.

ضعيها يف طبق التقديم ووزعي البقدونس واملوزاريال عليها وقدميها ساخنة.

استخدام وضع الطاقة املنخفض يف آيفون تلقائيًاكفتة حلم باجلبن املوزاريال والشيدر
يمكن�ك االعتماد ع�ىل وض�ع الطاقة املنخف�ض يف آيفون 
لينق�ذك يف املواق�ف الصعب�ة والت�ي تنف�ذ فيه�ا بطارية 

هاتفك.
ويعمل وضع الطاقة املنخفض عىل تقليل استهالك الهاتف 

للطاقة عندما تنخفض نسبة الشحن عن ٪20.
ويؤث�ر ه�ذا الوضع عىل رسع�ات التحمي�ل واالتصال عر 
تقني�ات 5G املختلف�ة، ليحاف�ظ عىل النس�بة املتبقية من 

الطاقة يف هاتفك.
ويقوم نظام iOS بس�ؤالك إن كنت ترغ�ب يف تفعيل وضع 

الطاقة املنخفض إذا إنخفضت الطاقة عن ٪20.
ولك�ن يمكنك عر تطبي�ق االختصارات أن تجع�ل النظام 
يفعله تلقائًيا دون س�ؤالك عندما تنخفض نس�بة الطاقة 

عن نسبة تحددها أنت.
تفعيل وضع الطاقة املنخفض يف آيفون تلقائًيا

تحت�اج لتثبيت واس�تخدام تطبيق اختصارات س�ريي من 
أج�ل تفعيل هذه الخاصي�ة، وتجد التطبيق مثبًتا بش�كل 

مسبق يف هاتفك.
كم�ا يمكن�ك تثبيته الحًقا م�ن متجر تطبيق�ات آبل يف أي 

وقت ترغب فيه، ويمكنك ذلك عر اتباع الخطوات التالية:
توج�ه إىل تطبيق االختصارات ومن ثم قم بالضغط عىل زر 

األوامر التلقائية من األسفل.

وبع�د ذل�ك اضغط عىل زر انش�اء أمر تلقائ�ي جديد أو زر 
اإلضافة إن كنت استخدمت تطبيق االختصارات سابًقا.

وبعد ذلك ترى مجموعة كبرية من االختيارات لألوامر التي 
يمكن�ك تفعيله�ا واس�تخدامها، ولكن تحت�اج إىل التوجه 

الختيار البطارية يف قسم الطاقة.
وتجد أمامك مجموعة من االختيارات، ويمكنك هنا تحديد 
نسبة الطاقة التي ترغب يف تفعيل وضع الطاقة املنخفضة 

بعدها.
وتس�تطيع اختي�ار نس�بة البطاري�ة التي تعم�ل بعدها، 
ويمكن�ك جعل�ه يعمل بعد 50٪، وذلك عر اختيار النس�بة 

ومن ثم الضغط عىل التايل.
وعندم�ا تنتق�ل إىل الخط�وة التالية، ق�م بالضغط عىل زر 
إضاف�ة الوظيف�ة، وم�ن ث�م اخرت تفعي�ل وض�ع الطاقة 

املنخفض يف آيفون.
وم�ن ثم اضغ�ط عىل الخط�وة التالية لتنتق�ل إىل االختيار 

القادم وهو مراجعة االختيارات التي قمت بها.
 ويج�ب عليك اغالق خاصية الس�ؤال قب�ل التفعيل، وذلك 
حتى تعمل هذه الخاصية بشكل تلقائي دون أي اختيارات.
ويمكن�ك عر اس�تخدام تطبي�ق االختص�ارات برمجة أي 
أم�ر ليعم�ل بش�كل تلقائ�ي دون أي تدخل من�ك، وتتنوع 

االختيارات التي يمكنك تفعيلها عر هذا الوضع.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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قلق من فوضى املنتخب العراقي
قبل مواجهة سوريا

             المستقبل العراقي/ متابعة

ن�زار  العراق�ي،  امل�درب  أع�رب 
أرشف، ع�ن قلق�ه إزاء التغيريات 
املنتخ�ب،  املس�تمرة يف تش�كيلة 
خ�ال التصفيات املؤهلة ملونديال 

قطر 2022.
ويصطدم املنتخب العراقي بنظريه 
السوري، يوم 11 نوفمرب/ترشين 
الثان�ي الجاري، يف الدوحة، ضمن 

الجولة الخامسة من التصفيات.
ويحت�ل الع�راق املرك�ز الخامس 
يأت�ي  بينم�ا  نق�اط،   3 برصي�د 
املنتخ�ب الس�وري أخ�ريا بنقطة 
وحي�دة، بع�د خ�وض 4 مباريات 
يف املجموع�ة األوىل التي تتصدرها 
يف  أرشف،  وق�ال   .)10( إي�ران 

ترصيح صحفي، »املباراة املقبلة 
ال تخل�و م�ن الصعوب�ة، ج�راء 
الف�وىض الت�ي تس�ود املنتخ�ب، 
قائم�ة  يف  املس�تمر  والتغي�ري 

الفريق«.
الفن�ي  أن »االس�تقرار  وأوض�ح 
لتحقي�ق  الركائ�ز  أه�م  م�ن 
النتائج اإليجابية«، مش�ريا إىل أن 
»االس�تقرار منع�دم يف املنتخ�ب، 
ودائما ما تشهد املباريات تغيريات 

يف التشكيلة«.
للفري�ق  »نتمن�ى  ارشف  وتاب�ع 
تحقيق نتيجة طيبة أمام سوريا، 
وأن يكون هناك تفاهم مع املدرب 
أدفوكات، من أجل خلق استقرار 
فني والعمل املنظم لتحقيق نتائج 

أفضل«.

اجلوية يصدر بيانًا رسميًا بشان استقالة 
امحد خلف

             المستقبل العراقي/ متابعة

أص�در نادي الق�وة الجوية، الس�بت، بياناً 
رس�مياً بش�ان اس�تقالة احمد خلف، عىل 
خلفي�ة الخس�ارة امام الرشط�ة يف ديربي 
بغداد بنتيجة 1-0 ضمن منافسات الجولة 

الثامنة من الدوري املمتاز.
وقالت الهيئة االدارية للنادي ، إنها »عقدت 
الي�وم اجتماع�ا م�ع امل�درب احم�د خلف 
،وقررت قبول استقالته التي قدمها ملجلس 

اإلدارة«.
ولفتت إىل أنها »ش�كرت املدرب احمد خلف 
ع�ىل النتائ�ج الت�ي تحققت خ�ال الفرتة 
املاضي�ة«، مبين�ة أن »املدرب ابل�غ الهيئة 
اإلداري�ة للن�ادي قبل مب�اراة الرشطة بأنه 
سيقدم اس�تقالته بعد املباراة بغض النظر 

عن النتيجة«.

أول خالف بني تشايف 
وإدارة برشلونة

سيميوين: فالنسيا سيحاول 
تكرار إرهاق مباراة ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

ظهرت بوادر أول خاف بني تشايف هرينانديز، املدير الفني 
الجديد لربشلونة، وإدارة ناديه، بعد توقيعه عىل عقد يمتد 

حتى صيف 2024، بحسب تقرير صحفي كتالوني.
فق�د ذك�رت صحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« أن مس�ؤويل 
البارس�ا، يرون أن الفريق يف حاجة ملهاجم جديد، بس�بب 
إصابة س�ريجيو أجوي�رو ومارتن برايثواي�ت، بينما يريد 

تشايف التعاقد مع جناح يف املريكاتو الشتوي املقبل.
وأوضحت الصحيفة أن رأي تش�ايف س�يكون حاس�ًما، يف 
تحركات برش�لونة خ�ال املريكات�و، لكن علي�ه التوصل 
إىل اتف�اق م�ع املدي�ر الري�ايض للن�ادي، ماتي�و أليماني، 

والسكرتري الفني، رامون بانيز.
وذكرت أن برش�لونة كان لديه 20 مليون يورو، يستطيع 
استخدامها يف صفقات يناير/كانون ثان املقبل، لكن كان 
ذلك قبل التجديد لبيدري وأنس�و فاتي، باإلضافة إىل إقالة 

رونالد كومان والتعاقد مع تشايف.
وتس�ببت إقال�ة كوم�ان يف احتي�اج البارس�ا لدفع رشط 
جزائي، بقيمة 12 مليون يورو، كما أن التعاقد مع تش�ايف 
تطلب منح السد 5 مايني يورو.وقالت »موندو ديبورتيفو« 
إن األس�ماء املطروحة عىل طاولة برشلونة يف الشتاء هي: 
دان�ي أوملو )اليبزي�ج(، وإدينس�ون كافاني )مانشس�رت 

يونايتد(، ورحيم سرتلينج )مانشسرت سيتي(.

منافسات آسيا لسيدات السلة تتأهب لالنطالق يف األردن

ترصيح مثري من البورتا بشأن مريكاتو برشلونة الشتوي

              المستقبل العراقي/ متابعة

ُتفتت�ح الي�وم األحد لق�اءات املجموعة 
الثانية، لبطولة كأس آس�يا لكرة السلة 
الت�ي  الثان�ي(،  )املس�توى  للس�يدات 
ينظمها االتحاد األردني للعبة بمشاركة 
6 منتخب�ات، يف صال�ة األم�ري حم�زة 

بمدينة الحسني للشباب.
م�ع  لبن�ان  منتخ�ب  الي�وم  ويلع�ب 
إي�ران، قب�ل مواجهة كازاخس�تان مع 

إندونيسيا.
يف  مش�واره  األردن  منتخ�ب  ويب�دأ 
البطول�ة، غ�دا االثن�ني، عندم�ا يواجه 
إندونيس�يا، بينما يلتق�ي منتخب إيران 

منافسه السوري، يف نفس اليوم.

وتقام الثاثاء املقب�ل مواجهتان، حيث 
تلعب س�وريا م�ع لبنان، فيم�ا يواجه 

األردن منتخب كازاخستان.
إقام�ة  ع�ىل  البطول�ة  نظ�ام  وين�ص 
تصفي�ات لل�دور نصف النهائ�ي، الذي 
يتأهل له مبارشًة صاحبا املركز األول يف 

املجموعتني.
ويواج�ه ثان�ي املجموع�ة األوىل ثال�ث 
املجموع�ة الثاني�ة، بينم�ا يلع�ب ثاني 
املجموع�ة الثاني�ة مع ثال�ث املجموعة 

األوىل.
ووفقا للموقع الرسمي لاتحاد األردني 
لكرة السلة، فإن تشكيل منتخب األردن 

لبطولة آسيا يضم كا من:
»ذك�رى ش�حادة، لياليان�ا أب�و جبارة، 

ف�رح الش�ياب، جوالن�ا ح�داد، نتاش�ا 
كاود، عنود الع�ايص، ماريا الحن، تاال 

الش�حاتيت، زارة النج�ار، دان�ا فض�ة، 
فرح أبو عابد، رشا عبده«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أدىل خ�وان البورتا، رئيس برش�لونة، بترصيح مثري حول 
املريكات�و الش�توي املقب�ل للبارس�ا، عق�ب التعاقد مع 

اإلسباني تشايف هرينانديز، مدربا للفريق.

وق�ال البورتا، يف ترصيحات أبرزتها صحيفة »س�بورت« 
اإلس�بانية: »برش�لونة لديه قدرة عىل إب�رام 3 تعاقدات 
يف يناير/كانون الثاني املقبل«.ويعاني برش�لونة بش�دة 
بس�بب حجم الديون منذ املوسم املايض، لذا فرضت عليه 
رابط�ة الليجا قيوًدا بش�أن الصفقات الجديدة.وأش�ارت 

صحيفة »سبورت« إىل أن ما يقوله البورتا غري ممكن، إال 
يف حالة االس�تغناء عن أحد الاعب�ني الحاليني يف الفريق.

وأوضح�ت الصحيف�ة اإلس�بانية، أن األس�ابيع القليل�ة 
املقبلة ستكون حاسمة لتحديد من سريحل ومن سيأتي 

خ�ال  برش�لونة،  املريكاتو الشتوي.إىل 

إنزاجي: ال سبيل أمامنا سوى إسقاط ميالن
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد سيموني إنزاجي، مدرب إنرت ميان، أن تحقيق الفوز يف 
الديربي أمام الجار ميان األحد، أمر بالغ األهمية.

وتفص�ل 7 نق�اط بني إن�رت ميان صاح�ب املرك�ز الثالث، 
وج�اره ال�ذي جم�ع 31 نقطة م�ن 11 مباراة، ويتقاس�م 

صدارة املسابقة متخلفا بفارق األهداف عن نابويل.

ويدخل إنرت املباراة التي ستقام بملعب سان سريو، يف حالة 
طيب�ة، بعد أن حق�ق 4 انتصارات وتعادال وحي�دا يف آخر 5 

مباريات بجميع املنافسات.
لك�ن املدرب إنزاجي يدرك مدى أهمية الفوز يف هذه املباراة، 

وتأثري ذلك عىل مسرية فريقه يف الرصاع عىل اللقب.
وقال إنزاجي يف مؤتمر صحف�ي قبل املواجهة: »نحن نقدم 

أداء كبريا واألرقام تثبت ذلك«.

وأضاف: »أمامنا فرصة كبرية غدا. لقد بدأنا هذه السلس�لة 
من املباريات )منذ العطلة الدولية املاضية يف أكتوبر/ترشين 
أول( بصورة س�يئة بالخس�ارة أمام التس�يو، ثم حققنا 4 

انتصارات وتعادال وحيدا«.
وتاب�ع: »ه�ذه النتائج تمنحنا ثقة كبرية، لك�ن البد لنا من 
تحقيق نتيجة كبرية غدا«.وختم: »ميان ونابويل يستحقان 

اإلشادة عىل النتائج املتميزة التي حققاها هذا املوسم«.

دبابة إفريقية تعوض أجويرو يف برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

وّجه برش�لونة أنظاره صوب أح�د الاعبني األفارقة 
املميزي�ن يف خ�ط الهجوم، م�ن أجل التعاق�د معه يف 
املريكاتو الش�توي املقبل.وكان خ�وان البورتا، رئيس 
الن�ادي الكتالون�ي، ق�د رصح بأن�ه قادر ع�ىل إبرام 
3 صفق�ات يف يناي�ر/ كان�ون الثان�ي املقبل.ووفًق�ا 
لصحيفة »آس« اإلسبانية، فإن برشلونة يريد التعاقد 
مع الكونغويل سيدريك باكامبو، مهاجم بكني سينوبو 
جوان الصين�ي، يف صفقة مجانية.وس�تكون صفقة 

باكامبو مناس�بة لظروف برش�لونة االقتصادية، ألن 
عقد الاعب مع ناديه ينتهي يف ديس�مرب/ كانون أول 
املقبل.ويبح�ث النادي عن التعاق�د مع مهاجم جديد، 
عق�ب إصابة األرجنتيني س�ريجيو أجوي�رو، والتأكد 
من غيابه عن املاعب ملدة 3 أشهر عىل األقل.وكشفت 
»آس« أن ه�ذه املحاول�ة ه�ي الثالثة لربش�لونة من 
أجل التعاقد مع باكامبو، حيث تعود األوىل إىل موس�م 
2019-2020 أثن�اء تواج�د إري�ك أبي�دال يف منص�ب 
السكرتري الفني.وأشارت إىل أن البارسا كان سيتعاقد 
م�ع باكامبو لتعويض املصاب لويس س�واريز يف ذلك 

الوقت، واس�تقل الاعب الطائرة من الصني 
إىل برش�لونة، لك�ن ت�م إباغ�ه أن الن�ادي 
الكتالوني تراجع ع�ن اتفاقه.أما املحاولة 
الصي�ف  إىل  فتع�ود  لربش�لونة،  الثاني�ة 
املايض، حيث طلب برش�لونة التعاقد مع 
باكامب�و، لك�ن نادي�ه طلب أم�واال من 
املس�تحيل أن يقدر البارسا عىل دفعها، 
ل�ذا ذهب إىل خي�ار التعاقد مع املهاجم 
الهولن�دي ل�وك دي يون�ج عىل س�بيل 

اإلعارة.

نجم إنرت: شهيتي مفتوحة أمام 
ميالن.. والفوز سيغري كل يشء

              المستقبل العراقي/ متابعة

اع�رتف األرجنتيني خواك�ني كوريا، نجم 
إن�رت مي�ان، ب�أن فريق�ه ارتك�ب بعض 
األخط�اء هذا املوس�م، وذل�ك قبل خوض 

ديربي الغضب أمام ميان، اليوم األحد.
أبرزته�ا  ترصيح�ات  يف  كوري�ا،  وق�ال 
س�بورت«  ديلل�و  جازيت�ا  »ال  صحيف�ة 
س�يتخلف  إن�رت  خ�ر  »إذا  اإليطالي�ة: 
ب��10 نقاط ع�ن ميان؟ يج�ب أن نفكر 
يف االتج�اه املعاك�س، ولدين�ا داف�ع بأن 
يصبح الف�ارق 4 نق�اط فقط«.وأضاف: 
»االنتص�ار س�يغري كل يشء، ويظهر أنه 
يمك�ن أن نكون أبطااًل. لكن من الس�ابق 
ألوان�ه إص�دار األحكام. نح�ن بحاجة إىل 
البقاء قريبني م�ن القمة«.وزاد: »الفجوة 
الحالية يف النق�اط بني إنرت وميان؟ األمر 
بس�يط.. إنه�م ل�م يرتكب�وا أي أخط�اء، 
ويس�تحقون الثن�اء. لق�د ارتكبنا بعض 

األخط�اء وخرنا بعض النق�اط، لكن ال 
يمكننا أن نش�عر باألس�ف عىل أنفس�نا، 
ألننا نق�دم موس�ما جيدا«.وتابع: »حان 
الوقت إلثب�ات أننا فريق رفيع املس�توى. 
ال أحد يش�عر بأننا أدنى من ميان، حيث 
لدين�ا عقلي�ة رائعة وس�نخوض الديربي 
با خ�وف«.وأردف: »س�جلت 5 أهداف يف 
9 مباريات أمام مي�ان، لكن الهدف الذي 
س�جلته يف نص�ف نهائ�ي كأس إيطالي�ا 
ع�ام 2019 كان اس�تثنائيا، ألن�ه أوصلنا 
إىل النهائي الذي فزنا به«.واستطرد: »لقد 
س�جلت هدًفا أيًضا يف الدقيقة 94، وكلها 
أه�داف مهمة، لكنني أري�د إحراز املزيد«.
وواصل: »غالًبا ما أمزح مع دجيكو بشأن 
ديربي روما، وأقول له إننا )التس�يو( كنا 
نف�وز عليهم )روم�ا( يف كل األوقات. من 
الصعب مواجهت�ه كمنافس. من األفضل 
بكث�ري وج�وده يف فريقن�ا، ألنه يس�جل 

العديد من األهداف«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يتوقع األرجنتيني دييجو س�يميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، أن 
يحاول فالنسيا »إرهاق« فريقه، يف املباراة املقررة بينهما اليوم 
األح�د يف الليجا.وذلك بعدما لعب »الروخي بانكوس« حوايل 60 
دقيقة منقوصا، عقب طرد العبه فيليبي مونتريو أمام ليفربول، 
يف دوري أبطال أوروبا األس�بوع املايض.وقال سيميوني، خال 
مؤتم�ر صحفي قب�ل مواجهة فالنس�يا يف الليجا، غ�دا األحد: 
»أتخي�ل مباراة طويلة، يبذل خاله�ا الجانبان جهدا كبريا، مع 
انطاقة قوية من جانب فالنس�يا«.وأضاف: »لقد لعبنا املباراة 
األخرية باعب أقل، ملدة 60 دقيقة تقريبا.. لذا سيبحثون عن كل 
الطرق التي تقربهم من إرهاقنا يف املباراة، كي تظهر الصعوبة 
التي واجهناها يف ليفربول مرة أخرى يف فالنس�يا«.وبخصوص 
الهزيمة التي ُمني بها األتلت�ي )2-0( عىل األرايض اإلنجليزية، 
أبرز س�يميوني عن�رصا مهما يجب تحس�ينه، وه�و الرتكيز.
وأوض�ح يف ه�ذا الس�ياق أن »الرتكي�ز يولد حالة م�ن اليقظة 
املس�تمرة، التي تولد بدورها األشياء اإليجابية.. وأحتفظ دائما 
باألش�ياء الجيدة التي تحدث«.وأردف »يف الش�وط الثاني )أمام 
ليفرب�ول(، عرف الفري�ق كيف يدافع عن نفس�ه بتنظيم، مع 
الع�ب أقل، وكانت لديه فرصة مع )هيكت�ور( هرييرا لاقرتاب 
من التسجيل.. وهذا الجهد الجماعي، من الرتكيز والعمل يف ظل 

وجود صعوبة، من املؤكد أنه يجعلنا نتطور«.

اجتامع مانشسرت وراء مفاجأة كونتي
              المستقبل العراقي/ متابعة

واف�ق امل�درب اإليط�ايل أنطوني�و كونتي عىل 
تدريب توتنهام اإلنجليزي، يف خطوة مفاجئة، 
بعدم�ا ربطت�ه التقاري�ر اإلعامي�ة بقي�ادة 

مانشسرت يونايتد.

وس�بق أن دخ�ل كونت�ي يف مفاوض�ات م�ع 
توتنه�ام الصيف املايض، لكن�ه رفض تدريب 
الس�بريز، ألنه رأى أن مرشوع النادي اللندني 

غري مقنع.
ووفًق�ا لصحيف�ة »دي�ي مي�ل« الربيطاني�ة، 
ف�إن كونتي ظ�ل منتظ�رًا اتصال مانشس�رت 

يونايت�د بش�أن خافة النرويج�ي أويل جونار 
سولس�كاير، حت�ى اللحظ�ات األخ�رية قب�ل 
توقيع�ه م�ع السبريز.وأش�ارت إىل أن رغب�ة 
كونت�ي األوىل كانت مانشس�رت يونايتد، لكنه 
يف  الثق�ة  ج�ددت  الن�ادي  إدارة  ب�أن  ُص�دم 

سولسكاير، وقرر التوقيع مع توتنهام.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الكشف عن طبيعة إصابة حمرتف الرشطة حممود املواس
            المستقبل العراقي/ متابعة

تواصل الطبي للمنتخب السوري، مع نادي الرشطة 
العراقي، للوقوف عىل طبيعة إصابة محمود املواس.
وتعرض املواس لإلصابة يف مباراة فريقه أمام القوة 
الجوية أول أمس الجمعة، يف إطار منافسات الجولة 

الثامنة من الدوري العراقي.
وق�ال مصدر باملنتخب الس�وري، ان »إصابة املواس 
خفيفة وال تس�تدعي القلق، ويحت�اج للراحة 3 أيام 

فقط«.

وس�جل املواس هدف فوز فريقه، ليقوده إىل صدارة 
الرتتيب ب�22 نقطة.

ومن املتوقع أن يلتحق املواس ببعثة نسور قاسيون 
يف قطر غدا األحد، استعدادا ملواجهتي العراق وإيران، 
ضمن الجولتني الخامس�ة والسادس�ة بالتصفيات 

اآلسيوية املؤهلة ملونديال 2022.
ويعت�رب امل�واس م�ن أفض�ل الصفق�ات االحرتافية 
بالدوري العراقي املوسم الحايل، حيث تألق يف الكثري 
من املباري�ات، كما يتصدر ترتيب هدايف الدوري ب�5 

أهداف.
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امـضـاءاتمساحة للرأي

ماياكوفسكي وغوغولصاروخ صنع يف الصني

ضياء نافعمحمد فؤاد زيد الكيالني

انت�ر يف اآلونة األخ�رة خرباً عن الصني بأنها قام�ت بتجربة لصاروخ 
أرسع من الصوت بخمس�ة مرات، ملحارب�ة أي اعتداء عليها من قبل أي 
دول�ة كانت، وبالتحدي�د الواليات املتح�دة األمريكية، وه�ذا الخرب كان 
باعتبار صاعقة كبرة لدولة مثل أمريكيا بأنها ُذهلت من هذا الصاروخ 

وقدراته وحمله أسلحة غر تقليدية )نووية(.
الجمي�ع يعل�م أن الصناع�ات الصينية هي عبارة عن نخب س�واء كان 
نخب أول أو ثاني أو ثالث، وكثراً منا يعتربها بضائع اس�تهالكية، لكن 
اس�راتيجية الصني يف الصناع�ات واضحة تماماً، عندم�ا انتر هاتف 
ه�واوي، حق�ق نجاحاً هائالً نظ�رة ملا يحمله م�ن تكنولوجيا متطورة 
أكثر من أي هاتف آخر، ولكنه ليس بكفاءة املاركات العاملية طبعاً، هذا 
عىل سبيل التكنولوجيا الصينية، فجميع مستلزمات املواطن اليومية ال 
تخول من بضائ�ع صنع يف الصني، وهذه حقيقة فبضائعها منترة يف 

جميع دول العالم.
عندم�ا أعلنت روس�يا بأنها قام�ت بتجربة ص�اروخ أرسع من الصوت 
قب�ل فرة من الزمن، كان ما كان م�ن ردة فعل أمريكية لهذا الصاروخ 
واالحتج�اج علي�ه، وكان ق�د قلب موازي�ن القوى ب�ني دولتني كبرتني 
مث�ل روس�يا وأمريكا، والصاروخ الصيني الجدي�د كان له أثر أقوى من 

الصاروخ الرويس.
ه�ل نحن اآلن عىل أعتاب حرب نجوم جديدة يف هذه األلفية؟ فكل دولة 
لها حس�اباتها بطريقتها، وال�كل يعلم بان هن�اك اتفاقيات دولية عىل 
عدم امتالك مثل هذه الصواريخ ألي س�بباً كان، والجميع موقع عليها، 
لك�ن الصني كدول�ة صناعية ما تظه�ره هو الصناع�ات املدنية وليس 
العسكرية، وجاء هذا اإلعالن بعد االنسحابات األمريكية من أفغانستان 
وتركيزه�ا يف قبال�ة بحر الصني، ت�م إطالق هذا الص�اروخ وهو يحمل 
رس�ائل للواليات املتحدة األمريكية بان كل قوة عس�كرية مقابلها قوة 

عسكرية مضاهية لها.
الشغل الشاغل عند أمريكا هذه الفرة هو الصاروخ الصيني التجريبي 
وطريقة صنعه واملواد املس�تخدمة يف صناعته، وأي جس�م يسر بهذه 
الرسع�ة يتح�ول إىل طاقة وقابل لالش�تعال نتيج�ة اصطدامه بالغالف 
الج�وي، وه�ل يصلح يف املس�تقبل ب�أن يك�ون ألغراض س�لمية ليس 
عسكرية؟ إذا السنوات القادمة مهمة جداً ملعرفة حقيقة هذا الصاروخ 

واملواد املصنع منه.
الصني قامت بتجرب�ة صاروخية فريدة ومميزة وغريبة يف نفس الوقت 
باإلعالن عن مثل هذا الصاروخ، وهذا نابع عن كتمان تام يف الصناعات 
العس�كرية الصينية، بشكل متقن جداً وكان له األثر الكبر والعاملي من 
رد الفع�ل ال�دويل ووضع دول عظم�ى مثل أمريكيا وغره�ا يف خانة ال 

خيار لهم سوى االمتثال لإلرادة الصينية بالقوة العسكرية.

ماياكوفس�كي ) 1893- 1930( ابن الثلث االّول من القرن العرين يف روسيا 
الس�وفيتية بلينينها وستالينها وثورة اكتوبرها عام 1917 التي ) هزّت العالم 
يف ع�رة أي�ام!(، أّم�ا غوغ�ول ) 1809 – 1852( فانه ابن النص�ف االّول من 
الق�رن التاس�ع عر يف روس�يا االمرباطوري�ة بقيارصتها واحداثه�ا الهائلة 
والجس�ام أيضا، ولكن تلك االحداث وحتى اس�ماء القيارصة يف االمرباطورية 
الروس�ية ت�كاد ان تكون منس�ية يف الوق�ت الحارض حتى من قب�ل املواطنني 
ال�روس انفس�هم، وغ�ر املعروفة اص�ال للكثرين مّن�ا، نحن الع�رب، )كنت 
اتح�ّدث مرة مع أحد الزمالء العراقيني الذين ) يعش�قون صياغة النظريات!( 
ع�ن هجوم نابليون عىل روس�يا، فقال يل مصححا معلوماتي وس�اخرا طبعا 
– هتلر هجم عىل روس�يا يا اس�تاذ وليس نابليون!(. ونظرا لهذه االختالفات 
الهائل�ة بني غوغول وماياكوفس�كي، لم اخط�ط )ولم افّكر ايض�ا( ان اكتب 
عنهم�ا مع�ا ألنهم�ا – حس�ب رأي الش�خيص عندئ�ذ – بعيدي�ن تمام�ا عن 
بعضهم�ا البعض يف الزمن ويف املواقف الفكرية تجاه االحداث التي احاطتهما 
وكتب�ا عنه�ا يف نتاجهما اإلبداعي، اذ ال عالقة بني ش�اعر يمّج�د ثورة اكتوبر 
االش�راكية وزعيمها يف القرن العرين مع مؤلف الرواية القصرة )املعطف( 
او مرسحي�ة )املفت�ش( يف القرن التاس�ع ع�ر، ولكني اطلع�ت –قبل فرة 
قص�رة ج�دا– عىل بحث علمي بالروس�ية بقلم هارك�وف ف. غ. وهو باحث 
من الجامعة التقنية يف مدينة فينيتس�ا األوكرانية، وعنوان البحث املذكور هو 
– ماياكوفس�كي وغوغول، واندهش�ت جدا )حتى عندما كنت أقرأ س�طوره 
االوىل(، حي�ث يش�ر الباحث اىل بع�ض االرقام املثرة والغريبة فعال بالنس�بة 
يل، ومنها مثال، ان هناك ) 39( نتاجا ملاياكوفس�كي ترتبط )بش�كل او بآخر( 
باس�م غوغول وابداعه، وان ماياكوفسكي ذكر يف نتاجاته االدبية )14( عمال 
م�ن ابداع�ات غوغول، وأش�ار الباحث ايض�ا اىل ان ماياكوفس�كي وجماعته 
)الفوتوريس�تي(، اي انصار االتجاه الفني االدبي )فوتوريزم – املس�تقبلية( 
يف روس�يا، الذين قرروا ان يتخلصوا من )االدباء الكالس�يكيني( ويرموهم من 
)س�فينة املعارصة(، حسب عنوان بيانهم الشهر، لم يذكروا اسم غوغول بني 
اس�ماء االدباء الكالس�يكيني هؤالء، وحتى لم )يرم�وه بالحجارة( كما فعلوا 
م�ع االدباء الكالس�يكيني اآلخري�ن، ويؤكد الباح�ث املذكور، ان ه�ذا املوقف 
املبدئ�ي )يعني ما يعنيه!( من قبل ماياكوفس�كي وجماعته، وان ذلك املوقف 
ل�م يأت من ف�راغ ابدا ولم يحدث عبثا. قرأت هذا البح�ث العميق )من ألفه اىل 
يائ�ه!( بتأّمل وه�دوء، وقلت بيني وبني نفيس: كم نحت�اج من الجهد والوقت 
ك�ي نتعرّف )نتعّرف لي�س اال( عىل اوليات االدب الرويس املتش�عبة وتاريخه, 
وكم نحتاج ايضا اىل جهود كبرة اخرى للغور يف اعماق هذا االدب واستيعابه. 
ومن املؤكد ان هذا املفهوم عام جدا ومنطقي جدا بالنسبة لالدب العربي ايضا 
بمراحله العديدة، او بالنس�بة الي ادب عاملي آخر يف هذا املس�توى، )وتذكرّت 
االح�كام الت�ي يطلقها فالن وفس�تان وعاّلن هنا وهناك – دون اي احس�اس 
باملس�ؤولية – حول االدب الرويس وشعابه وارساره, ويربطونها بمفاهيمهم 
السياسية البحتة, وابتس�مت بيني وبني نفيس أيضا، ابتسمت أسفا وأملا عىل 
هؤالء، الذين يطلقون هذه االحكام املترسعة نتيجة عدم معرفتهم الحقيقية 

لهذا االدب!(.

حضور مهيب ملجلس عزاء شهداء االحتجاجات الرافضة
 لنتائج االنتخابات

قريبًا وألول مرة الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية وبالتعاون مع رشكة سوبر سيل 
جتهز اربع مناطق يف العاصمة بخدمة االنرتنت املجاين للمواطنني

 حرض قادة الحشد الشعبي، امس السبت، اىل 
مجلس عزاء املعتصمني ضد نتائج االنتخابات 
عىل ارواح الشهداء اثر الصدامات مع القوات 
االمنية امام بوابات املنطقة الخرضاء وس�ط 

العاصمة بغداد.
وحرض اىل مجلس العزاء كل من رئيس تحالف 
الفتح هادي العامري ورئيس حركة عصائب 

اهل الحق الشيخ قيس الخزعيل ونائب رئيس 
هي�أة الحش�د الش�عبي أبو ف�دك املحمداوي 
ورئي�س حركة حقوق حس�ني مونس وامني 
عام كتائب س�يد الشهداء املنصورة الحاج ابا 
االء الوالئي. كما حرض وزير الداخلية عثمان 
الغانم�ي ورئي�س اركان الجي�ش،اىل مجلس 
عزاء الش�هداء.  وش�يع عدد من املتظاهرين، 

امس الس�بت، عب�د اللطيف خويل�دي، الذي 
استش�هد ي�وم ام�س اث�ر الصدام�ات الت�ي 

حصلت بني املتظاهرين والقوات االمنية.
ومن�ذ م�ا يق�ارب 25 يوم�اً خ�رج ع�دد من 
املواطنني للتظاهر واالعتص�ام قرب املنطقة 
الخ�رضاء معرضني عىل نتائ�ج االنتخابات، 

مطالبني باجراء العد والفرز اليدوي.

بتوجي�ه ومتابع�ة م�ن قب�ل االدارة العلي�ا يف 
واملعلوماتي�ة،  لالتص�االت  العام�ة  الرك�ة 
ب�ارشت الفرق املش�ركة بني ممث�يل الركة 
العامة لالتصاالت واملعلوماتية ورشكة س�وبر 
سيل الريك الرسمي لوزارة االتصاالت بإجراء 
الكشف املوقعي عىل عدد من مناطق العاصمة 
بغداد لغرض تجهيزها بخدمة االنرنت املجاني 

ليتم استخدامه من قبل املواطنني.

وأوضح السيد ناطق احمد ابراهيم مدير قسم 
العالق�ات واالعالم يف رشك�ة االتصاالت انه تم 
اختي�ار أربع�ة مناط�ق لتفعيل ه�ذا املروع 
ال�ذي س�يتم العم�ل ب�ه ألول م�رة م�ن قب�ل 
الركة، مش�راً اىل ان املناطق املش�مولة هي 
ش�ارع املتنبي وش�ارع باب املراد يف الكاظمية 
وراس الح�واش يف االعظمية، و تقاطع الرواد 
يف املنصور. وقال » ان خدمة االنرنت ستكون 

مفتوحة مجاناً ملدة نصف س�اعة لكل مواطن 
عند اش�راكه بهذه الخدم�ة، وتم األخذ بنظر 
االعتبار رضورة ان تكون الخدمة متاحة لعدد 
كبر من املواطنني يف نفس الوقت وذات كفاءة 

عالية« 
وستش�هد االي�ام القليلة القادم�ة تفعيل هذا 
امل�روع يف املناطق األربعة تباع�ا، مع العمل 

عىل توسعة الرقعة الجغرافية يف املستقبل.

 نصح امللياردير بيل غيتس، الراغبني باالس�تثمار يف أسهم ذات قيمة طويلة 
األجل، تجنب رشكات النفط. 6 نوفمرب 2021

ويخط�و العالم نحو االبتعاد عن الوقود األحفوري ويتبنى املزيد من مصادر 
الطاق�ة النظيف�ة واملتج�ددة، وبذلك ف�إن عمالق�ة النفط الذين س�يطروا 
ع�ىل األس�واق ألكث�ر من قرن ق�د يكونون يف مأزق، حس�بما قال مؤس�س 
مايكروس�وفت يف إيج���از يف قمة امل����ناخ يف غالس�كو، اس�كتلندا، يوم 

الخميس املايض.
وقال غيتس )وهو مدافع رصيح عن االستثمار يف الطاقة املتجددة والتقنيات 
الخرضاء(، يف املؤتمر اإلعالمي، وفًقا لشبكة »أكسيوس«: »بعد 30 عاًما من 

اآلن، إن بعض رشكات النفط هذه ستكون ذات قيمة قليلة جًدا«.
وش�هدت رشكات مثل »بي بي« و«رويال داتش ش�يل« انخفاًضا يف أس�عار 
أس�همها عىل مدار الس�نوات الخمس املاضية، الذي ش�ل الطلب عىل النفط 

وأدى إىل خسائر فادحة حتى ألكرب رشكات النفط والغاز.

بيل غيتس يتكهن بسقوط مدو ألسهم 
رشكات النفط

 أك�د رئيس مجلس القضاء األعىل فائق زيدان، امس الس�بت، حق التظاهر 
السلمي والتعبر عن الرأي.

وذك�ر بيان ملجلس القضاء األعىل، ان »رئيس املجلس فائق زيدان اس�تقبل، 
امس الس�بت، الشيخ قيس الخزعيل االمني العام لحركة عصائب اهل الحق، 

وبحث معه احداث العنف التي رافقت تظاهرات الجمعة«. 
واك�د زي�دان، ان »ح�ق التظاه�ر الس�لمي والتعب�ر ع�ن ال�رأي مكف�ول 

دستوريا«. 
 م�ن جانب�ه اكد الش�يخ الخزعيل عىل محاس�بة املتس�ببني يف قت�ل وجرح 

املتظاهرين وفقا للقانون.

زيدان للشيخ اخلزعيل:
 التظاهر السلمي والتعبري عن الرأي 

مكفول دستوريًا

من اجل االرتقاء بعمل املوارد البشري لوزارة الداخلية

مدير عام ادارة املوارد البرشية اللواء احلقوقي حسني سبهان الساعدي يعقد اجتامعًا 
مع اللجنة املشكلة »لوضع رؤية مستقبلية لتطوير األداء«

املستقبل العراقي / احمد املوايل

  برئاس�ة مدي�ر ع�ام ادارة امل�وارد 
البري�ة الل�واء الحقوقي حس�ني 
سبهان الساعدي وحضور املعاون 
اللواء املهندس عصام عقدت لجنة 
أم�ر  املس�تقبلية«التي  الرؤي�ة   «
بتشكيلها مؤخراً اجتماع ضم عدد 
من الضب�اط واملوظفني املختصني 
 بال����ش�أن االداري والق�انون�ي 
مجم�ل  اللجن�ة  ناقش�ت    حي�ث 
التي  االدارية والقانونية  االجراءات 

تصب يف مصلحة منتس�بي الوزارة 
من الضباط واملراتب واملوظفني.

  موجه�اً اللجن�ة بوض�ع دراس�ات 
ومق�����رح�ات تتمك�ن خاللها 
الرائ�ح  خدم�ة  م�ن  املديري�ة 

املذكوره اعاله .
الغ�رض األس�ايس م�ن  موضح�اً 
تش�كيل اللجن�ة واملتمث�ل بتكوين 
فريق عم�ل اداري مختص ووضع 
الحل�ول  طائل�ة  ع�ىل  املعوق�ات 
والخروج بتوصي�ات خدمية تصب 

يف مصلحة الوزارة وابناءها.

 خالل األش�هر املاضي�ة، كان تطبيق التواصل 
الف�وري »واتس�اب« يخت�رب خاصية تس�مح 
للمس�تخدمني باستعمال حسابهم يف التطبيق 
من جهاز ث�ان دون الحاجة إىل ربطه بالهاتف 
الذكي. وذكر موقع gsmarena التقني، الجمعة، 
ملس�تخدمي  تس�مح  الجدي�دة  الخاصي�ة  أن 
»واتساب« بإرسال الرسائل واستقبالها، دون 

الحاجة إىل هاتف ذكي متصل باإلنرنت. وقال 
املوقع إن هذه الخاصي�ة الجديدة دخلت حيز 
التنفيذ لدى مس�تخدمي »واتس�اب«، رشيطة 
أن يعم�ل التطبي�ق وفق آخ�ر التحديثات لدى 
الهوات�ف التي تعمل بنظام�ي »آي أو أس« أو 
»أندروي�د«. ويف الس�ابق، كان عىل املس�تخدم 
إبق�اء الهات�ف األس�ايس ال�ذي يحم�ل رق�م 

الحس�اب يف »واتس�اب« متص�ال باإلنرن�ت، 
حت�ى يمكن م�ن إجراء محادث�ات يف التطبيق 
عرب الحواس�ب أو األجهزة اللوحية. ومن أجل 
تفعيل هذه الخاصية، عىل املستخدم أن يذهب 
إىل خي�ار )Linked Devices( ثم عليه اختيار 
الخاصي�ة التي ال تزال تحم�ل صفة »اإلصدار 

.)Multi-Device Beta( »التجريبي

خاصية جديدة من واتساب.. حمادثات بال هاتف

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


