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رئيس الوزراء عن الكهرباء :اختذت قرارات وسأحتمل مسؤوليتها
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمافظ بغداد يطالب بمنح
حصة وقودية»جمانية» للمولدات
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مقابل ختفيض سعر االمبري

الداخلية ختوض مفاوضات
مع رشكات عاملية إلكامل مرشوع
ص2
نصب الكامريات

عقد رئيس مجل�س الوزراء مصطفى الكاظمي،
أم�س الس�بت ،اجتماع�ا ً طارئا ً م�ع املحافظني
بحضور خلية ازمة معالجة الكهرباء ،وذلك عىل
خلفية تريد تجهيز الطاقة يف البالد.
وق�ال الكاظمي ،خ�الل االجتم�اع« ،قبل يومني
حدث�ت توقف�ات وانقطاع�ات اك�ر م�ن املعدل
املع�روف يف منظومات الطاق�ة الكهربائية ،ولن
أتحدث عن األس�باب االتية لكل م�ا حدث ،ألنني
ش�كلت لجن�ة تحقيقي�ة خاص�ة للوص�ول اىل
اجابات عن اسئلة يطرحها املواطنون ،بمن يقوم
باس�تهداف ش�بكات نقل الطاقة الي�وم؟ وملاذا
يس�تهدفها؟ وهل نح�ن امام عملي�ات تخريبية
ذات طاب�ع س�يايس ام ارهابي؟ وس�نجيب عن
كل ذلك عن�د اكتمال التحقيق ،وقد وجهت وزارة
الداخلي�ة يف ه�ذا الجانب برفع مس�توى حماية
محطات الطاقة وشبكات النقل».
وأض�اف «بع�ض االخوة يعت�ب عندم�ا اقول ان
هذه الحكوم�ة تدفع ثمن السياس�ات الخاطئة
والرتقيعية وهدر املال ملد  17سنة يف كل املجاالت
وخصوص�ا ً الطاق�ة ،ال اتكل�م بمنط�ق دعاي�ة
انتخابي�ة ،فهذه مس�ؤولية تاريخي�ة واخالقية
ويج�ب ان نص�ارح الش�عب بع�د ان عج�زت
الحكوم�ات املتعاقبة عىل مصارحت�ه خوفا من
غضب الشارع العراقي ،والحقيقة ان الكل يتحمل
هذه املسؤولية من حكومات وسياسيني».
وق�ال الكاظمي «اتس�اءل عن س�بب عدم اتخاذ
ق�رارات الربط الكهربائي م�ع دول الجوار ودول
العالم طوال  17سنة؟

التفاصيل ص2

املاليـة البـرملانيـة عـن زيـادة أسعـار النفـط :لـم تعـالـج عجـز املوازنـة

الـصـحـة البـرملـانيـة تعلـن رفضهـا للـعـودة إلـى «الـحـظـر الشـامـل»

ص2

ص2

هيئة احلشد الشعبي حتذر من ترصحيات «غري دقيقة»:
هذا ما جيري بملف املفسوخة عقودهم

بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت مديرية الش� ٔوون املالية العامة
يف هيئة الحش�د الشعبي ،أمس السبت،
توضيح�ا للمفس�وخة عقوده�م ،فيما
حذرت من الترصيحات «غر الدقيقة».
وذكرت املديرية يف بيان ورد للس�ومرية
ني�وز ،انه «نود ان نب�ني لالٔخوة االٔعزاء
املفس�وخة عقوده�م من أبناء الحش�د
الشعبي بعض الحقائق وأيضا رد بعض
االٔنباء والترصيحات التي تخرج من هنا
وهناك ويف اغلبها غر دقيقة مطلقا ومن
بني ذلك ما تم تناوله من أخبار مغرضة

روحاين حيذر اإليرانيني من موجة كورونا اخلامسة :سنواجه مشكلة
بغداد  /المستقبل العراقي
حذر الرئي�س اإليراني املنتهية واليته حس�ن روحاني من
احتم�ال دخول البالد يف «موجة خامس�ة» م�ن اإلصابات
بف�روس كورون�ا املس�تجد ،م�ع تف�ي س�اللة «دلت�ا
الجدي�دة ش�ديدة العدوى .وق�ال روحان�ي يف ترصيحات
نقله�ا التلفزيون الرس�مي« ،هناك مخاوف م�ن أن البالد
بأكمله�ا ق�د تدخل موج�ة خامس�ة إذا لم يت�م االهتمام
بشكل كاف باتباع الروتوكوالت الصحية» .وتابع« :اليوم
تش�ر التقارير إىل أن  69باملئة فقط م�ن الناس يلتزمون
باإلج�راءات االحرتازي�ة» .وأضاف« :الس�اللة دلتا دخلت

اإلسكان تكشف
عـن خطـة تتضمـن « »3حمـاور
ملعاجلة أزمة السكن
ص3

وكاذب�ة وعارية عن الصح�ة تزعم بأن
مدير املالية هو معرقل القضية ولم يتم
ا ٕرسال الجداول ا ٕىل وزارة املالية».
واضافت «ويف الوقت الذي ننفي فيه تلك
االدع�اءات الكاذبة واملزيفة نود أن نبني
الٕخواننا االٔعزاء من املفسوخة عقودهم
ما يأتي:
ٔ
أوال :ل�م يرد اي كتاب من وزارة املاليةاو غرها بخصوص طلب جداول او غر
ذلك حتى االٓن ورغم ذلك أرسلت املديرية
املالي�ة جداول املوازنات ي�وم / 6 / 22
 2021وباالٕمكان التأكد من وزارة املالية
وهذا (ا ٕج�راء ش�هري) وبخالفه ال يتم

رصف الرواتب ا ٕذا لم ترسل لهم.
ثانيا :هيئة الحشد الشعبي ال تملك أيصالحية باملناقلة أو غرها كونها أمور
خاصة بوزارة املالية حرصا ونحن جهة
تنفيذية فقط ال غر.
ثالث�ا :ا ٕن أكث�ر دائ�رة وقف�ت م�عاملفس�وخة عقودهم هي املديرية املالية
وهذا يثبت من خالل الكتب واملخاطبات
املرسلة وحضور االجتماعات مع الكثر
ٔ
املس�وولني ومنذ عام  2019أي قبل
من
البدء بمطالب العودة من قبل املفسوخة
عقودهم أصالً وهناك مخاطبات وكتب
رس�مية تثبت ذلك- .رابعا :تم ا ٕرس�ال

كتاب من قبل السيد رئيس هيئة الحشد
الش�عبي فالح الفياض ولم تتم االٕجابة
عليه وهو بدوره يتابع وبش�كل يومي
م�ع الس�يد رئي�س ال�وزراء مصطفى
الكاظمي والسيد وزير املالية وهو مهتم
ج�دا بع�ودة املجاهدين من املفس�وخة
عقودهم.
خامس�ا :ان ح�ل قضي�ة املفس�وخةعقوده�م بي�د وزارة املالي�ة كونها هي
الجه�ة الوحي�دة الت�ي له�ا الصالحية
بالتموي�ل واالٕدراج واملناقل�ة بن�ا ًء عىل
املوافقات الواردة لها.

التفاصيل ص2

خلية األزمة الطارئة ملعاجلة الكهرباء تصدر  6توصيات مهمة

البالد من الجنوب والجن�وب الرشقي .كان يجب أن نكون
حريصني عىل منع انتشارها يف البالد .يجب مراعاة جميع
اللوائح الصحية بشكل كامل ،وإال سنواجه مشكلة».
وس�جلت إيران ،التي يبلغ عدد سكانها  83مليون نسمة،
 84627حالة وفاة بفروس كورونا ،وهي أعىل حصيلة يف
الرشق األوسط ،وفق وكالة «رويرتز».
وأعلنت السلطات الصحية أن العاصمة طهران و 91مدينة
وبلدة أخرى مناطق «حمراء» شديدة الخطورة.
وأصدرت الس�لطات أوامر بفرض قيود عىل السفر داخليا
وإغالق الرشكات غر األساس�ية مع السماح بحضور 30
باملئة فقط من املوظفني إىل أماكن العمل يف العاصمة.

حيز التنفيذ وسيستمر إىل هناية الصيف
النفط :قرار توزيع الوقود دخل ّ

الـدوالر يـواصـل االنـخـفـاض فـي الـبـورصـة الـمـحـلـيـة

العراق يعمل
عىل افتتاح خط طريان مبارش
بني بغداد وروما
ص3

النفط حتيل
مصفـى ذي قـار االستثمـاري
إىل رشكات صينية
ص3

رحيم محيد :سعيد بنتيجة
القرعة وحظوظنا كبرية يف
التأهل للمونديال
ص7

ص3

ص3

ص2

الدوالر يواصل االنخفاض يف البورصة املحلية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

انخفضت أسعار رصف الدوالر ،أمس السبت،
يف البورص�ة الرئيس�ة يف بغ�داد واالس�واق
املحلية.
وس�جلت بورصة الكف�اح والحارثية املركزية
يف بغ�داد  147150دينارا ً عراقي�ا مقابل 100
دوالر أمريكي.
ام�ا الس�عر يف الصريفات ( تقريبي) فس�جل
سعر البيع  146,500دينار مقابل  100دوالر،
وس�عر ال�راء  147,500دين�ار مقابل 100
دوالر .ويف البرصة  147,200دينار ،ويف املوصل
 147,450دينارا لكل  100دوالر.
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رئيس الوزراء عن الكهرباء :اختذت قرارات وسأحتمل مسؤوليتها

تــوجيــه لـوزارة الــداخليــة برفــع مستـوى محــاية حمطــات الطــاقــة وشبـكــات النقــل
المستقبل العراقي  /عادل الالمي
عقد رئي�س مجلس الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،أمس
الس�بت ،اجتماع�ا ً طارئا ً مع املحافظ�ن بحضور خلية
ازمة معالج�ة الكهرباء ،وذلك عىل خلفي�ة تريد تجهيز
الطاقة يف البالد.
وق�ال الكاظم�ي ،خالل االجتم�اع« ،قب�ل يومن حدثت
توقف�ات وانقطاع�ات اك�ر م�ن املع�دل املع�روف يف
منظومات الطاقة الكهربائية ،ولن أتحدث عن األس�باب
االتية لكل ما حدث ،ألنني شكلت لجنة تحقيقية خاصة
للوص�ول اىل اجاب�ات عن اس�ئلة يطرحه�ا املواطنون،
بمن يقوم باس�تهداف شبكات نقل الطاقة اليوم؟ وملاذا
يستهدفها؟ وهل نحن امام عمليات تخريبية ذات طابع
س�يايس ام ارهابي؟ وس�نجيب عن كل ذلك عند اكتمال
التحقيق ،وقد وجهت وزارة الداخلية يف هذا الجانب برفع
مستوى حماية محطات الطاقة وشبكات النقل».
وأض�اف «بع�ض االخ�وة يعت�ب عندم�ا اق�ول ان هذه
الحكوم�ة تدفع ثمن السياس�ات الخاطئ�ة والرتقيعية
وهدر املال ملد  17سنة يف كل املجاالت وخصوصا ً الطاقة،
ال اتكل�م بمنط�ق دعاي�ة انتخابي�ة ،فه�ذه مس�ؤولية
تاريخي�ة واخالقي�ة ويج�ب ان نصارح الش�عب بعد ان
عجزت الحكوم�ات املتعاقبة ع�ىل مصارحته خوفا من
غضب الشارع العراقي ،والحقيقة ان الكل يتحمل هذه
املسؤولية من حكومات وسياسين».
وقال الكاظمي «اتس�اءل عن س�بب عدم اتخاذ قرارات
الرب�ط الكهربائ�ي م�ع دول الج�وار ودول العالم طوال
 17س�نة؟ وقد وجدنا ان البلد مرتبط فقط بش�بكة مع
الجمهوري�ة االس�المية االيرانية التي لم تقرص حس�ب
قدرتها ،فهي أيضا لديها اس�تحقاقات لشعبها ،وهناك
ملف ديون الكهرباء وقرارات العقوبات االمريكية ،ونحن
ج�ادون بحل هذه املس�ألة اليصال كل االم�وال املرتتبة
عىل العراق للجارة ايران نتيجة استرياد الغاز والكهرباء
للسنوات السابقة ،وسنحقق تقدما يف هذا املجال».
وب�ن« ،مل�اذا يك�ون الع�راق يف زاوي�ة حرج�ة أم�ام
اس�تحقاقات ش�عبه؟ اصدرن�ا من�ذ عام ولغاي�ة اليوم
ق�رارات لرب�ط منظوم�ة الع�راق الكهربائية ب�كل دول
الج�وار ،وهذا االم�ر س�يتطلب الوقت والص�ر الكمال
منظوم�ات الرب�ط الكهربائي م�ع أش�قائنا وجرياننا،
حتى نتمكن من مواجهة تحديات الطاقة معاً ،فالوضع
الطبيع�ي يف مختلف انح�اء العالم هو ارتباط ش�بكات
الطاق�ة م�ع الجريان ،لكننا نتس�اءل من ق�رر ان يعزل
العراق ويمنع الربط الكهربائي؟ وتابع رئيس الحكومة

قول�ه« ،صاح�ب الق�رار يف اي بلد يضع اس�رتاتيجيات
حس�ب امكانات بل�ده وخطط�ه املس�تقبلية ،إذن ملاذا
ش�يدنا يف العراق طوال  17س�نة محطات توليد الطاقة
الغازية مع ع�دم قدرتنا عىل توفري الغاز لها؟ ومع عدم
وج�ود خطة موازية إلنتاج الغ�از ،بل وحتى عدم وجود
خطة لتنويع مصادر اس�ترياد الغاز اذا تطلب االمر؟ من
يتحمل مس�ؤولية هذا الخطأ الجس�يم؟ طاملا لم نمتلك
الغ�از الجاه�ز فلم ش�يدت ع�رات املحط�ات الغازية
وهدرت االموال؟ ملاذا لم يتم االستثمار يف محطات لوقود
مختلف او الذه�اب لخيار الطاقة الشمس�ية؟ وملاذا لم
يفت�ح ملف الطاق�ة النووية حت�ى االن؟» .وأضاف« ،يف
ملف الغاز وجدنا ان ش�بكات تزوي�د املحطات بالطاقة
مرتبطة ايضا ً باالخوة يف الجمهورية االسالمية االيرانية
وهم ل�م يقرصوا ومس�تمرون بضخ الغ�از رغم وجود
تعثر يف تسديد مستحقاتهم بسبب العقوبات املفروضة،
ونحت�اج لوق�ت طويل وبن�ى تحتية حت�ى نجد مصادر
بديل�ة للغاز من دول اخرى ،الع�راق تأخر كثريا يف انتاج
الغ�از ،ونحتاج ان نبدأ مبارشة وهذا ما فعلناه من دون
تردد لكن نحتاج من س�نتن اىل  3س�نوات للبدء بإنتاج
الغاز وس�د النس�بة االكر من حاجة املحطات» .وأشار
ايضا ً لحادث تعطل منظومة الطاقة الكهربائية يف البالد،
«قب�ل يوم�ن قال�وا ان خطوط نق�ل الطاق�ة انصهرت

بسبب األحمال عليها والنها يف االساس قديمة ،والسؤال
مل�اذا منظوم�ة نقل الطاق�ة بالعراق يضي�ع منها % 40
م�ن االنتاج؟ وملاذا ل�م نبدأ عام  2005مث�ال حتى اليوم
ليكون لدين�ا منظومة نقل حديثة؟ كان�ت هناك الكثري
من املشاكل والتحديات امام الحكومات السابقة ،ولكن
رغم ذلك كان باالمكان التحرك يف هذا املجال».
واكد «كل خطوة لحل مش�كلة الكهرباء بالعراق تتطلب
س�نوات الن الع�راق ل�م يب�دأ فعلي�ا باي خط�وة طوال
السنوات الس�ابقة ،فلو اس�تثمرنا يف الطاقة الشمسية
الصبحت قضي�ة الكهرب�اء اليوم خلفنا ولو اس�تثمرنا
يف انت�اج الغ�از لصدر الع�راق الي�وم الغاز ب�دال من ان
يستورده ،ولو استثمرنا يف املحطات غري الغازية الصبح
العراق اليوم ق�ادرا عىل توفري الكهرباء ،ولو اس�تثمرنا
يف اصالح ش�بكات نقل الكهرباء ملا حدثت اي ازمة ،ولو
اس�تثمرنا بالرب�ط الكهربائي م�ع كل جريانن�ا لتمكنا
من معالجة االزمات الطارئة وس�د النقص خصوصا يف
فص�ل الصيف ،نواصل منذ العام املايض لوضع كل هذه
الخيارات عىل خريطة العمل الفعيل ،وسنحتاج اىل بضع
س�نوات لحل هذا املوضوع بشكل جذري ،كل خطوة من
ه�ذه الخط�وات تحتاج ما ب�ن  4-2س�نوات لتنفيذها
والبدء بجني ثمارها ،والسؤال الذي يطرح ملاذا لم يحدث
هذا سابقاً» .وتطرق الكاظمي فيما يخص انتاج الطاقة

النووي�ة يف الب�الد ،وأك�د «تحدث�ت مع الفرنس�ين قبل
اش�هر عن مروع عراقي النتاج الطاقة النووية ،فمن
حق العراق امت�الك الطاقة النووية لالغراض الس�لمية
والنتاج الطاقة ،وقد ملس�نا تفهما لدى دول العالم ولدى
الفرنس�ين ،واذا كانت هناك عقبات امام امتالك العراق
له�ذا الخيار فواجبنا ان نعمل ع�ىل تذليلها حتى ال يأتي
بعدنا من يقول ملاذا لم تتخذ هذه القرارات كما اقول انا
برصاحة ووضوح امام الشعب».
وعرج عىل العم�ل الحكومي بالقول« ،الحكومة الحالية
عمرها عام وبضعة اشهر ،وفعلت كل ما يتوجب القيام
به قبل  20س�نة من اليوم ،اتخذنا قرارات يف كل ملفات
الطاقة س�أتحمل ش�خصيا مس�ؤوليتها ،وهي قرارات
تأسيس�ية نحت�اج ان ننفذه�ا ع�ىل االرض ،وق�د بدأنا
بالتنفيذ ولن نتوقف وعىل الحكومة القادمة ان تكمل ما
بدأناه وان تصارح شعبها بان ال حل للكهرباء يف العراق
ما لم نكمل الخطوات التي بدأناها اليوم».
وخ�الل االجتماع ق�دم الكاظمي «رشحا ً ألبع�اد األزمة
وجذوره�ا املرتبطة بس�نوات من اإلهمال والسياس�ات
الخاطئ�ة والحل�ول الرتقيعي�ة ،الت�ي يدف�ع املواط�ن
الي�وم ثمنها من نقص يف س�اعات التجهي�ز وتذبذب يف
الخدمة».
وخرج االجتماع بجملة من املقررات أهمها:
 -1قيام الهيئة التنسيقية للمحافظات بإعادة احتساب
حصص املحافظات من الطاقة الكهربائية املنتجة ،وفق
معيارية تعتمد عىل( :تعداد ّ
س�كان املحافظة – درجات
ح�رارة الجو – الرطوبة النس�بية – النش�اط الصناعي
والتج�اري والحكوم�ي والس�ياحي – التأث�ري البيئي)،
وبالتنس�يق مع وزارة الكهرب�اء واألمانة العامة ملجلس
الوزراء.
 -2التزام املحافظات بالحصص التي تحدد لكل منها.
 -3قي�ام قيادات الرطة واملحافظن بحماية املنش�آت
الكهربائي�ة والعامل�ن فيها وتخصي�ص مفارز خاصة
بذلك.
 -4قي�ام وزارة النفط بتوفري الدعم ال�الزم ملادة الوقود
ألصح�اب املولدات األهلية ولألش�هر الثالثة (تموز  -آب
 أيلول). -5زي�ادة ّ
حص�ة املول�دات األهلي�ة لتكون  40ل�رتا ً من
الوقود لكل ( )KVA 1خالل فرتة الصيف.
 -6حث املواطنن عىل رضورة ترش�يد االس�تهالك ،عر
وسائل اإلعالم الحكومية ومنظمات املجتمع املدني.
 -7ت�ويل قي�ادة العمليات املش�رتكة حماية أب�راج نقل
الطاقة الكهربائية وتخصيص قوة خاصة لهذه املهام.

هيئة احلشد الشعبي حتذر من ترصحيات «غري دقيقة» :هذا ما جيري بملف املفسوخة عقودهم
بغداد  /المستقبل العراقي
أص�درت مديرية الش� ٔوون املالي�ة العامة
يف هيئة الحش�د الش�عبي ،أمس الس�بت،
توضيح�ا للمفس�وخة عقوده�م ،فيم�ا
حذرت من الترصيحات «غري الدقيقة».
وذك�رت املديري�ة يف بيان ورد للس�ومرية
ني�وز ،ان�ه «نود ان نب�ن لالٔخ�وة االٔعزاء
املفس�وخة عقوده�م م�ن أبناء الحش�د
الش�عبي بعض الحقائ�ق وأيضا رد بعض
االٔنباء والترصيحات الت�ي تخرج من هنا
وهن�اك ويف اغلبها غري دقيقة مطلقا ومن
ب�ن ذلك ما تم تناوله م�ن أخبار مغرضة
وكاذب�ة وعاري�ة ع�ن الصحة تزع�م بأن
مدي�ر املالية هو معرق�ل القضية ولم يتم
ا ٕرسال الجداول ا ٕىل وزارة املالية».
واضافت «ويف الوقت ال�ذي ننفي فيه تلك
االدع�اءات الكاذبة واملزيفة ن�ود أن نبن
الٕخوانن�ا االٔعزاء من املفس�وخة عقودهم
ما يأتي:
ٔ
أوال :ل�م يرد اي كتاب من وزارة املالية اوغريها بخصوص طلب جداول او غري ذلك
حتى االٓن ورغم ذلك أرسلت املديرية املالية
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وباالٕم�كان التأكد م�ن وزارة املالية وهذا
(ا ٕج�راء ش�هري) وبخالف�ه ال يتم رصف
الرواتب ا ٕذا لم ترسل لهم.
-ثانيا :هيئة الحش�د الش�عبي ال تملك أي

صالحي�ة باملناقلة أو غريه�ا كونها أمور
خاص�ة بوزارة املالية ح�رصا ونحن جهة
تنفيذية فقط ال غري.
ثالثا :ا ٕن أكثر دائرة وقفت مع املفسوخةعقودهم هي املديرية املالية وهذا يثبت من

خالل الكتب واملخاطبات املرسلة وحضور
االجتماعات مع الكثري من املس ٔوولن ومنذ
عام  201٩أي قبل الب�دء بمطالب العودة
من قبل املفس�وخة عقودهم أصالً وهناك
مخاطبات وكتب رسمية تثبت ذلك.
رابع�ا :تم ا ٕرس�ال كتاب من قبل الس�يدرئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض
ولم تت�م االٕجابة عليه وهو ب�دوره يتابع
وبش�كل يومي مع الس�يد رئي�س الوزراء
مصطف�ى الكاظمي والس�يد وزير املالية
وه�و مهت�م ج�دا بع�ودة املجاهدين من
املفسوخة عقودهم.
خامس�ا :ان ح�ل قضي�ة املفس�وخةعقوده�م بي�د وزارة املالي�ة كونه�ا ه�ي
الجه�ة الوحي�دة الت�ي له�ا الصالحي�ة
بالتموي�ل واالٕدراج واملناقل�ة بن�ا ًء ع�ىل
املوافقات الواردة لها.
سادس�ا :ان ح�ل مش�كلة املفس�وخةعقودهم ليست بالجداول وا ٕرسال الجداول
كون جميع الجداول تصدر من قبل وزارة
املالي�ة حرصا بعد ان يتم تدقيق ومطابقة
الجداول املرسلة من قبلنا واملوافقة عليها
كما ذكرنا بالفقرة أوال.

املفوضية :نسعى إىل إجراء «أرصن انتخابات» بعد عام 2003
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت مفوضي�ة االنتخابات ،أم�س الس�بت ،عن إجرائها بش�أن
البطاق�ات «قص�رية األم�د» ،فيم�ا أش�ارت إىل مس�اعيها ألن تكون
االنتخابات املقبلة األرصن بعد .2003
وقال�ت املفوضية يف بي�ان ،تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن
«مجل�س املفوضن يتاب�ع بكثري من الحرص واالهتم�ام ،ما يدور يف
ال�رأي العام العراقي ومواقع التواصل االجتماعي ،بما يخص العملية
االنتخابي�ة املقبلة وضبط آلية التصوي�ت بالبطاقات «قصرية األمد»
غ�ري املُحدث�ة ،وإلدراكه�ا أن االنتخاب�ات املقبلة هي أه�م انتخابات
سيمارس�ها العراقي�ون منذ  ،2003وتعمل املؤسس�ة ع�ىل أن تكون

س�ابعا  :نقرتح ع�ىل وزارة املالية العملبثالث�ة نق�اط مهم�ة لع�ودة املفس�وخة
عقودهم من أبناء الحشد الشعبي وهي:
ا ٔ  /يج�ب ا ٕدراج او ا ٕضاف�ة االٔعداد كرقموه�و  30الف ع�ىل أعداد الهيئ�ة وبكتاب
رسمي صادر من قبل الوزارة.
ب  /يج�ب تضم�ن االٔع�داد يف موازن�ة 2021ع�ىل ان يك�ون ذلك بكتاب رس�مي
أيضا.
ج  /توف�ري التخصيصات الالزمة للعودةحاليا وهذا يتم م�ن خالل ا ٕجراء املناقالت
املالي�ة وه�و أمر س�هل ج�دا بع�د ا ٕتمام
نقط�ة ا ٔ و ب  .وختاما ،ن ٔوكد عىل ان هيئة
الحشد الشعبي ممثلة برئاستها وقيادتها
واملديري�ة العام�ة للش� ٔوون املالية وكافة
الجهات املعنية االٔخرى داخل هيئة الحشد
الش�عبي لن تدخر أي جهد من اجل ا ٕعادة
املفس�وخة عقودهم فه�ي قضيتنا االٔوىل
وتتق�دم عىل كل قضية ،راجن من أخوتنا
وأحبتن�ا االبتع�اد ع�ن االصوات النش�از
واملغرض�ة واملنتفع�ة وأصح�اب املصالح
بهذا االٔمر الن الهيئة مع ابنائها املظلومن
وتحرص عىل عودتهم ومن الله التوفيق.

األرص�ن منذ  18عاماً ،اتخذت املفوضية العليا املس�تقلة لالنتخابات
سلسلة إجراءات لضمان التصويت بالبطاقة االلكرتونية غري املُحدثة
«قصرية األمد» بشكل ال تشوبه أي شائبة أو خرق ،ومنها:
 سحب البطاقة اإللكرتونية «قصرية األمد» مبارشة بعد التصويت. إيق�اف كل البطاق�ات اإللكرتونية عن العمل بع�د االقرتاع مبارشةوملدة ثالثة أيام.
 أخ�ذ بصم�ات األصاب�ع الع�رة ومطابقته�ا وفق نظ�ام تقاطعالبصمات للتأكد من عدم التصويت يف مكان آخر.
 اس�تصحاب مستمس�ك رس�مي آخر مع البطاقة االلكرتونية عندالتصويت» .وبينت ،أن «تلك اإلجراءات لضمان إجراء عملية انتخابية
ديم����قراطية حقيقية ممثلة لتطلعات الشارع العراقي».
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املالية الربملانية عن زيادة أسعار النفط:
لـم تعالج عجز املوازنة
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت اللجن�ة املالي�ة ،أم�س
الس�بت ،أن زيادة أسعار النفط
لم تعالج العجز يف املوازنة.
وق�ال رئي�س اللجن�ة هيث�م
الجب�وري إنه «حت�ى اآلن وفق
األس�عار الجديدة للنفط لم يتم
س�د العجز امل�ايل يف املوازنة عىل
الرغم من وص�ول النفط اىل 75
دوالرا ً لك�ن النف�ط العراقي أقل
من األس�عار العاملية باس�تثناء
نفط البرصة الخفيف إضافة اىل
كلفة إنتاج النفط».
وأشار اىل أن «برميل النفط بعد
اس�تخراجه يصفى من س�عره
 60دوالرا ً بع�د رضب�ه بإنتاج 2
ملي�ون  880أل�ف رضب 365
يوم�ا ً ورضبه يف س�عر الرصف
نجد أنه لم يس�د العجز املوجود

يف املوازنة» ،الفتا اىل أن «املوازنة
 130تريلي�ون وع�ىل األس�عار
الحالي�ة ال ي�زال لدين�ا عج�ز
حقيقي بالنفقات االستثمارية
والتش�غيلية مقداره�ا 30
تريليونا ً « ،مس�تغربا « :نتفاجأ
م�ن حدي�ث البعض ع�ن وجود
وفرة مالية «.
وأض�اف الجب�وري أن «الوفرة
الت�ي تتحق�ق تذه�ب اىل س�د
العجز امل��������ايل يف املوازنة
وبالتايل ما زلنا حتى اآلن نحتاج
اىل إع�ادة امللي�ون برمي�ل الذي
استقطع من الكميات املفروض
أن ينتجه�ا الع�راق بحس�ب
اتفاقي�ة أوب�ك حت�ى يمكن أن
نس�د الع������ج�ز الحقيق�ي
ل�رصف املوازن�ة بش�كل كامل
ولك�ن يف الوضع الح�ايل ال يزال
العجز موجود».

الداخلية ختوض مفاوضات مع رشكات عاملية
إلكامل مرشوع نصب الكامريات
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت وزارة الداخلي�ة ،أمس الس�بت ،عن أن هن�اك تفاوضا ً مع
رشكات عاملي�ة ومتخصصة يف نصب كامريات ذكية ،فيما أكدت أن
نصب تقنية الكامريات حقق هدفن للقوات األمنية.
وقال املتحدث الرس�مي باس�م الوزارة اللواء خالد املحنا إن «نصب
الكام�ريات التقنية وزيادة عددها بالنس�بة لعم�ل الوزارة وللقوات
األمني�ة مهمان جدا ً وهو معمول بكل دول العالم» ،مبينا ً أن» نصب
الكام�ريات حقق نتائج مهم�ة يف محاربة الجريمة ،وتقليل نس�ب
الجرائم «.
وأضاف أن»القوات األمنية ملس�ت خالل الفرتة املاضية فائدة كبرية
م�ن نص�ب الكام�ريات والتقني�ات األخ�رى» ،الفت�ا ً اىل أن «نصب
الكامريات يحقق هدفن :األول هو الكشف عن الجرائم التي تحصل
،ومعرف�ة فاع�يل الجريمة من خ�الل متابعة الكام�ريات ،والهدف
الثان�ي منع وقوع الجرائم خاص�ة وأن الكثري من الجرائم ال تكتمل
أو تحدث نتيجة وج�ود الكامريات،حيث إن املتهم يحجم يف ارتكاب
الفعل،وهذا املبدأ مهم تعمل عليه األجهزة األمنية».
وأك�د أن»هن�اك تفاوض�ا ً م�ع رشكات عاملية متخصص�ة يف نصب
كامريات ذكية واكمال هذا املنظومة» ،موضحا ً أن»نصب الكامريات
يحت�اج اىل مبال�غ مالي�ة،ويف الفرتة املاضي�ة كانت هن�اك ضائقة
مالية كبرية،باإلضافة اىل ح�رب عصابات داعش اإلرهابية وتحرير
املناطق».
وتاب�ع أن»وزارة الداخلي�ة اس�تطاعت توجي�ه جزء م�ن مواردها
اتج�اه إدامة هذه املنظومات وإدارتها ،والتفكري بنصب الكامريات
وتطويرها يف املرحلة املقبلة».

الصحة الربملانية تعلن رفضها للعودة
إىل «احلظر الشامل»

بغداد  /المستقبل العراقي
أكدت لجنة الصحة النيابية عدم
تأييدها لفرض الحظر الش�امل
يف البالد.
وأك�د عض�و اللجن�ة حس�ن
خالطي عىل رضورة «التش�ديد
خ�الل الف�رتة الراهن�ة ع�ىل
االلت�زام باإلج�راءات الوقائية،
خاص�ة بع�د االهم�ال الواضح
وع�دم الت�زام بع�ض املواطنن
بهذه اإلجراءات».
وأض�اف ،أن «لجن�ة الصح�ة
النيابي�ة ال تؤيد الع�ودة للحظر
الشامل ،ملا يف ذلك من املضايقات
عىل املواطن�ن ،فضال عن كونه
ليس ب�ذي جدوى عالية» ،مبينا
أن «من الصعوبة العودة للحظر
الش�امل ،بس�بب ع�دم وج�ود
رضورة ملحة لفرضه».
ولفت إىل أنه «ربما تش�هد األيام
املقبل�ة تغي�ريا يف عدد س�اعات

الحظ�ر الجزئي» ،مش�ددا عىل
«أهمي�ة التش�جيع ع�ىل اخ�ذ
اللقاح باعتباره كافيا للحد من
الوباء».
وأوض�ح أن «جمي�ع اللقاحات
فعال�ة ومرخص�ة م�ن قب�ل
منظمة الحص�ة العاملية ،وتكاد
تكون متقاربة».
وأش�ار خالط�ي إىل أن «العراق
ملت�زم بتوف�ري اللقاح�ات م�ن
مص�ادر متنوع�ة ،وإن لجن�ة
الصحة النيابي�ة ال تدعم لقاحا
بعين�ه ألن النتائ�ج ه�ي االم�ر
املهم بهذا املوضوع».
ويف وق�ت س�ابق ،دع�ت خلي�ة
االزم�����ة النيابي�ة ،اىل من�ح
امتي�ازات خاصة ملتلق�ي لقاح
كورون�ا اس�وة بباق�ي ال�دول،
فيم�ا اش�ارت اىل انها ل�م تقدم
توصياته�ا للجن�ة الصح�ة
والسالمة بشأن الحظر الشامل
خالل عيد االضحى.
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ً
خططا إلنشاء وتطوير املشاريع وتوعد املخالفني
كشف

حمافظ بغداد يطالب بمنح حصة وقودية»جمانية» للمولدات
مقابل ختفيض سعر االمبري
بغداد /طالب ضاحي /عادل احمد
طالب محافظ بغداد املهن�دس محمد جابر العطا،
أمس السبت ،بمنح اصحاب املولدات حصة وقودية
مجانية ألصحاب املولدات يف األشهر الحالية ،مقابل
تخفيض سعر االمبر.
وش�دد املحافظ خ�ال مؤتمر صحف�ي عقده بعد
اجتماع لخلي�ة االزمة ،ع�ىل رضورة دعم أصحاب
املول�دات مم�ن لديهم حص�ة وقودي�ة او غرهم،
الس�يما يف ظ�ل األش�هر الحالي�ة الت�ي ترتفع بها
درجات الحرارة ،وهي أش�هر طوارئ ،الفتا إىل «أن
مجلس محافظة بغداد يف الس�نوات الس�ابقة كان
يخصص حصة وقودية مجانية ألصحاب املولدات،
تم قطعها من قبل وزارة النفط».
وش�دد العطا ،عىل رضورة تفعيل ال�ردع القانوني
وتطبي�ق القانون ومحاس�بة املخالف�ني لضوابط
التش�غيل ،كذل�ك مس�اعدتهم يف توزي�ع الكهرباء
بصورة صحيحة».

من جانب آخر ،أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطاعن
خطط جديدة إلنش�اء وتطوير عددا من املش�اريع ،فيما

توع�دت رشط�ة بغ�داد بمحاس�بة املخالف�ني من
أصحاب املولدات األهلية.
وقال العطا «لدين�ا خطة لتطوير مداخل العاصمة
بغداد» ،مبينا ،ان « هنالك اجتماع الكمال مشاريع
مداخل بغداد املدرجة ضمن موازنة املحافظة».
وأك�د عىل وج�ود «خط�ة النش�اء ش�بكات طرق
وتطوي�ر مش�اريع املي�اه يف العاصم�ة» ،مش�را
إىل «انش�اء ش�بكات املجاري ملناط�ق بغداد ضمن
القرض الصيني».
وبني ،أن�ه»ال يوجد يف بغداد مناطق مندثرة والعمل
عىل ايصال الخدمات للجميع».
وتاب�ع محاف�ظ بغ�داد« ،يج�ب تطبي�ق القوانني
ومحاس�بة املخالف من اصحاب املول�دات» ،داعيا
إىل»تجهي�ز اصح�اب املول�دات بالحص�ة الوقودية
املجانية الشهر الطوارئ».
وذك�رت رشطة بغ�داد خ�ال املؤتم�ر ،ان» هنالك
اج�راء رادع بح�ق املخالفني من اصح�اب املولدات
وبالتعاون مع الوحدات اإلدارية».

البرصة :اعالن الطريق احلويل
كـ «فرصة استثامرية»

البصرة  /المستقبل العراقي
كشف رئيس هيئة استثمار البرصة عيل جاسب ،عن
اعان الطريق الحويل ك� فرصة استثمارية.
وق�ال جاس�ب يف ترصيح صحف�ي ان ” ذلك االعان
ج�اء بنا ًء ع�ىل االوامر الص�ادرة من مكت�ب رئيس
مجل�س الوزراء حي�در العبادي ،مش�را اىل ان هيئة

مدير عام الشركة أجرى زيارة لصومعة خان بين سعد

جتارة احلبوب :كميات احلنطة املحلية املستلمة من الفالحني بلغت أكثر من  3ماليني طن

بغداد  /عامر عبدالعزيز

طمنئ املهندس باس�م نعي�م العكييل مدي�ر عام الرشكة
العام�ة لتج�ارة ان تراج�ع االنتاج املحيل م�ن محصول
الحنط�ة لم يق�ف حائ�ا يف اس�تمرار تجهي�ز املطاحن
بالحصص املقررة من الحنطة .
وق�ال إن اهتمام الدكتور ع�اء الجبوري وزي�ر التجارة
وتوجيه�ه بع�د املس�اس بالحص�ص املح�ددة للمواطن
منحن�ا الفرص�ة بتقدي�ر الحاجة لكمي�ات الحنطة التي
تومن اكتم�ال الحاجه الفعلية الس�نويه املقرر توزيعها
للمواطن وفق عدد الحصص املعتمدة سنويا.
وأكد العكييل ان اجمايل الكميات التي تم اس�تامها لغاية
الي�وم يف عموم الباد بلغت ( ثاثه مليون ومائتان وثاثه
وستون الف) طن من الحنطة بانواعها.

وبني ان الكميات املس�وقة توزعت حسب الدرجات
كاالت�ي حنط�ة ناعم�ة درج�ة اوىل ث�اث ملي�ون
واح�دى وثاثون الف و تس�عمائه وثاث وعرشون
ط�ن  ،وحنطه ناعمة درج�ة ثانية مائتنان واحدى
وعرشون الف طن و س�تمائه واحدى وس�تون طن
و حنطة ناعمة ثالثه قاربت العرشة االف طن .
وكش�ف عن الكميات التي تم استامها ،إذ أشار إىل
أنها شهدت تراجعا ً يف االنتاج عما تم استامه العام
املايض لنف�س الفرتة ،مش�را اىل ان معدل الرتاجع
بلغ اكثر من (تسعمائه وسبعه و اربعون ) الف طن
وهو قابل للزيادة وفق واقع التسويق البطيء .
« مدير عام تج�ارة الحبوب « بني أن تراجع االنتاج
يف نين�وى كان ل�ه االث�ر الواص�خ حي�ث ان نينوى
س�وقت لغاية اليوم سته وسبعون الف و ثمنمائه واثنان

وعرشون ط�ن فقط  ،بيمن�ا كان انتاجه�ا العام املايض
لنفس الفرته اكثر من خمسمائة الف طن  ،وهو تراجع

النفط حتيل مصفى ذي قار االستثامري إىل رشكات صينية
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل
ع�ن إحالة مصف�ى ذي قار االس�تثماري اىل
إئتاف األوس�ط للطاقة ال�ذي يضم عددا ً من
الرشكات الصينية الكبرة.

وقال الوزير يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي
نسخة منه إن «املصفى يضم وحدات انتاجية
متكاملة ،وس�يكون بطاق�ة  100ألف برميل
بالي�وم  ،وينفذ وفق أحدث املواصفات الفنية
والجودة والتكنلوجيا املتقدمة».
وأش�ار اس�ماعيل إىل أهمي�ة املصفى يف دعم

خلية األزمة الطارئة
ملعاجلة الكهرباء تصدر
 6توصيات مهمة
بغداد  /المستقبل العراقي
أصدرت خلية األزمة الطارئة ملعالجة وضع الكهرباء ،أمس السبت6 ،
توصيات جديدة لحل أزمة الكهرباء.
وق�ال املكتب اإلعامي لرئيس مجلس الوزراء يف بيان تلقت املس�تقبل
العراقي نس�خة من�ه إن «رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
ت�رأس االجتماع االول لخلية االزمة الطارئ�ة ملعالجة وضع الكهرباء،
الت�ي وجه بتش�كيلها يوم الجمع�ة» ،الفت�ا اىل أن «االجتماع حرضه
ال�كادر املتقدم لوزارة الكهرباء ،للتحقيق بش�أن ما حدث من انطفاء
املنظوم�ة الكهربائية فجر امس ،وبيان مس�بباته فيما لو كانت فنية
او بس�بب االهمال والتقصر او أية اس�باب اخرى ،ومحاس�بة جميع
املقرصين ،خصوصا وأن االنتاج الفعيل قد ارتفع قبل حادث االنطفاء
بأيام اىل مستوى لم يتحقق من قبل».
وأضاف ،أنه «جرت خال االجتماع مناقشة االجراءات التي تم اتخاذها
ملن�ع تكرار ما حدث ،وتوف�ر الطاقة الكهربائي�ة للمواطنني ،وايجاد
الحل�ول الرسيعة الضاف�ة وحدات جدي�دة لزيادة اإلنت�اج» ،مبينا أن
«الكاظمي وجه وزارة املالية والوزارات االخرى بتوفر كل التسهيات
للمعالجة العاجلة لاش�كاالت الت�ي تعاني منه�ا وزارة الكهرباء ،اىل
جان�ب تقديم خطة عم�ل طارئة للمعالجات ك�ي ال تؤثر عىل تجهيز
املواطنني بالكهرباء».
وأش�ار إىل أنه «تمت مناقش�ة حماية اب�راج الطاق�ة الكهربائية من
اس�تهدافات املخرب�ني واالرهابي�ني ،حي�ث قدم�ت قي�ادة العمليات
املش�رتكة تقريرا ع�ن اجراءاتها لحماي�ة االبراج الكهربائية ،وش�دد
رئي�س مجلس الوزراء يف ه�ذا الصدد عىل بذل اق�ى الجهود لتعزيز
الحماية ألبراج الطاقة».
ولفت إىل أن «االجتماع خرج بعدد من التوصيات العاجلة التي انطوت
عىل معالجات فنية آنية ،أهمها:
 -1لغ�رض ح�ل مش�اكل انخف�اض مس�تويات الجه�د يف املنطق�ة
الجنوبي�ة ،رضورة تجهي�ز الق�درة عر خط�وط الربط م�ع الجانب
االيراني (حل رسيع للصيف الحايل).
 -2قي�ام الرشكات العامة لنقل الطاقة الكهربائية بالفحص الحراري
املستمر لخطوط الضغط الفائق .kv 400
 -3تحويل مسؤولية شبكات النقل داخل محطات التوليد من رشكات
اإلنتاج اىل رشكات النقل كل حسب منطقته.
 -4املبارشة فورا بقيام رشكات النقل بنصب متس�عات عىل مجاميع
القوى ( )kv 132للمحطات لرفع مستويات الجهد.
 -5إل�زام دوائ�ر التوزيع يف املحافظات بتحس�ني معام�ل القدرة عىل
شبكاتهم.
 -6رضورة قيام رشكة س�يمنز بضبط قيم ال�رتدد لوحداتها العاملة
ف�وق ال�رتدد  O/Fعىل قيم�ة  HZ 52:50كم�ا هو الح�ال يف وحدات
.»GE

قط�اع التصفية يف العراق  ،وخطط الحكومة
يف التنمي�ة املس�تدامة ويف تغطي�ة جزء كبر
م�ن الحاجة املحلية ألنواع الوقود  ،فضاً عن
توفر فرص عمل ألبناء املحافظة.
وع�ر وزير النف�ط عن أمل�ه يف توقيع العقد
خال هذا الشهر.

العراق يعمل عىل افتتاح
خط طريان مبارش
بني بغداد وروما
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�د رئي�س مجل�س ال�وزراء ،مصطف�ى الكاظمي
جار ع�ىل افتتاح خط طران مبارش بني بغداد
العمل
ٍ
وروما.
وذكر املكتب اإلعامي لرئي�س الوزراء ،يف بيان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن «رئي�س مجلس
ال�وزراء ،مصطفى الكاظمي ،التق�ى اليوم الجمعة،
عددا ً من رؤساء الرشكات ورجال األعمال واالقتصاد
اإليطاليني ،وذلك يف مقر إقامته يف العاصمة اإليطالية
روما التي يزورها ضمن جولته األوروبية».
وأك�د الكاظم�ي ،خ�ال اللق�اء «ترحي�ب الحكومة
العراقي�ة بدور أكر لل�رشكات اإليطالية لاس�تثمار
ّ
تصب يف
والرشاك�ة مع الع�راق ضمن فرص واع�دة
املصال�ح املش�رتكة للطرف�ني ،وعىل طريق ترس�يخ
التنمي�ة وانفتاح الس�وق العراقية أم�ام التكامل مع
االقتصاد الدويل».
ّ
وبني ،أن «العراق يتطلع إىل توسعة الدور االقتصادي
اإليط�ايل ضمن مج�االت التع�اون الحالي�ة يف إعمار
ميناء الفاو ومرشوع مد الس�كك الحديدية (برصة-
تركيا) الواعد ،ومش�اريع صيانة الس�دود ومشاريع
النفط والطاقة الكهربائية والبنى التحتية».
وبني« ،وجود تحديات يقابلها عمل كبر لتذليلها منها
ما يخص الفس�اد حي�ث اتخذت الحكوم�ة خطوات
جريئة بش�أنها» ،مؤك�دا «عزم العراق عىل ترس�يخ
بيئة اس�تثمارية جاذبة ،عر منح التسهيات وتأمني
عمل الطواقم والرشكات واألفراد ،وتش�جيع القطاع
الخ�اص اإليطايل والعراقي ع�ىل الرشاكة االقتصادية
البناءة».
ودعا ،ال�رشكات ورج�ال األعمال وممث�يل املصارف
اإليطالية اىل «االستثمار يف الفرص السياحية الواعدة،
ال سيما تفعيل السياحة اىل أور السومريني التي شجّ ع
ّ
الحج إليها كبقعة مق ّدسة
قداس�ة البابا فرانس�يس
جار عىل
العمل
أن
مثلما
الس�ماوية،
يف تاريخ األديان
ٍ
افتتاح خط طران مبارش بني بغداد وروما».
من جانبهم ،عر رجال األعمال واالقتصاد اإليطاليون
ع�ن «تقديره�م ورغبته�م يف انتهاز ف�رص التعاون
املش�رتك وتعزيز مجاالت الرشاك�ة الثنائية ،وثقتهم
بمس�تقبل االقتصاد العراقي والخط�وات اإلصاحية
الت�ي تنتهجها الحكوم�ة العراقية يف مج�ال التنمية
وتعزيز موارد العراق غر النفطية».

كبر اثر س�لبا عىل معدل التسويق العام  ،اىل جانب
تراج�ع معدل االنتاج يف فروع صاح الدين و كركوك
.
واختتم العكييل بالقول ان اس�باب التدني يف معدالت
االنتاج ه�ذا العام يعود لقله االمطار التي ش�هدتها
الب�اد  ،موك�دا ان ذلك لم يقترص ع�ىل العراق فقط
فقد ش�هدت ام�دادات الحنطة تراج�ع يف العديد من
البلدان املجاوره .
م�ن جانب اخ�ر ،واصل مدي�ر عام الرشك�ة العامة
لتجارة الحبوب املهندس باسم نعيم العكييل جوالته
امليدانية خال عطلة نهاية االسبوع ملواقع الرشكة ،
حيث تم زيارة صومعه خان بني سعد التقى خالها
م�اكات الصومع�ه واس�تفرس عن م�اكات املوقع
وتابع تجهيز الحصص املقررة.

الرافدين يعلن اكتامل توزيع «املاسرت
كارد» ملنتسبي الدفاع بمحافظتني
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن مرصف الرافدين ،أمس السبت ،اكتمال توزيع بطاقات (املاسرت كارد) عىل منتسبي
وزارة الدفاع يف البرصة وميس�ان.وقال املكتب اإلعامي للمرصف يف بيان تلقت املستقبل
العراقي إن «اللجان الجوالة التي تم تش�كيلها انتهت من توزيع البطاقات عىل مديريات
ودوائ�ر الدف�اع يف تلك املحافظتني بع�د إصدارها واس�تكمال إنجازها بف�رتة محددة».
وأوض�ح البي�ان أن «اللجان مس�تمرة يف عمله�ا وجوالتها امليدانية يف إص�دار البطاقات
لجميع الدوائر والقطعات العسكرية من دون أي مراجعة للمرصف».

تدرس إنشاء أكثر من مليون وحدة سكنية

اإلسكان تكشف عن خطة تتضمن
« »3حماور ملعاجلة أزمة السكن
بغداد  /المستقبل العراقي

أفصحت وزارة اإلعمار واإلسكان والبلديات
واألشغال العامة ،اليوم الجمعة ،عن خطة
مكونة من  3محاور ملعالجة أزمة السكن
يف الباد ،فيما كش�فت عن دراسة إلنشاء
أكثر من مليون وحدة سكنية.
وق�ال مدير ع�ام دائرة االس�كان يف وزارة
االس�كان ،حي�در املي�ايل ،إن «م�رشوع
معس�كر الرش�يد أوكل�ت بمه�ام تنفيذه
الهيئ�ة الوطني�ة لاس�تثمار كون�ه م�ن
املشاريع االستثمارية وليست االسكانية»،
الفتا ً اىل أن «املشاريع االسكانية واملشاريع
الت�ي تقوم به�ا وزارة االعمار واالس�كان
تنفذ من خال املوازنة االتحادية».
وأض�اف املي�ايل ،أن «ه�ذه املش�اريع
االستثمارية وضعت للمساعدة يف حل ازمة
السكن ،ومرشوع معسكر الرشيد يتضمن
التزامات ومطارا عسكريا وبعض الثكنات
العس�كرية اضافة اىل املتجاوزين» ،مؤكدا ً
أن «هنالك خطوات يف هذا االتجاه نأمل أن
نتجاوزها خال املرحلة القادمة».
ولفت اىل أن «هنالك لجنة ش�كلت بتوجيه
م�ن مكت�ب رئي�س ال�وزراء وبرئاس�ته
ش�خصياً ،سعت اىل حرص النقاط الواجب
الرتكي�ز عليه�ا وتطويره�ا بخص�وص
الكثافة الس�كانية» ،مشرا ً اىل أن «هنالك
خط�وات ج�ادة يف ه�ذا االتج�اه يف وقت
قصر من عمر هذه الحكومة سوف ترى
النور».وأك�د ،أن «املب�ادرة األخ�رة الت�ي
أطلقه�ا البن�ك املرك�زي العراق�ي جديرة
باالح�رتام وتمثلت بش�قني ،الش�ق االول
اق�راض املواطنني لبن�اء الدور الس�كنية
وهذا كلف به صندوق االس�كان وخصص
مبلغ  875مليار دينار ملس�اعدة املواطنني
عىل انش�اء واضافة بناء وحدات س�كنية

وفق رشوط خاصة».
ولفت اىل أن «الش�ق الثان�ي يتعلق برشاء
الوح�دات الس�كنية وكل�ف ب�ه امل�رصف
العق�اري ع�ر ق�روض رشاء للوح�دات
السكنية وبمبلغ  125مليون دينار و100
ملي�ون دينار» ،مبين�ا ً أن «املهم يف مبادرة
البن�ك املركزي االخرة هو رفع التحميات
الفوائ�د البنكي�ة فق�ط ،اي فوائ�د ادارية
تس�تقطع ملرة واحدة وبالتايل تعد قروضا ً
بدون فائدة».
وتاب�ع« :كذل�ك تم مضاعفة مدة الس�داد
من  10س�نوات اىل  20س�نة» ،مؤكدا ً أنها
«تعتر م�ن املبادرات الرائعة التي س�وف
تسهم يف حل ازمة السكن يف العراق».
وبش�أن خط�ط ال�وزارة ملعالج�ة أزم�ة
الس�كن ،ق�ال املي�ايل ،إن «وزارة االعم�ار
واالس�كان لديها خطط اسرتاتيجية تعمل
عىل تطويرها وتنفيذها يف  3محاور ،االول
توزيع القطع الس�كنية واملدن الجديدة يف
االرايض املخدومة».
وأض�اف ،أن «املحور الثاني توفر االرايض
لهيئة االستثمار الوطني النشاء املجمعات
الس�كنية لغرض االس�تثمار ،والثالث هو
انشاء املجمعات السكنية من خال املوازنة
االتحادي�ة لحاجة الطبقات الهش�ة لعدم
امكانيتها يف رشاء الوحدات السكنية».
وبخصوص مرشوع املليون وحدة سكنية،
أكد املي�ايل ،أن «املليون وحدة س�كنية هو
طم�وح الدول�ة لغرض تغطية ه�ذا العدد
وفق دراستها واسرتاتيجيتها ولعله هناك
دراسة تفوق املليون وحدة سكنية».
ونوه ع�ن أن «املدن الجدي�دة االن بحدود
 550ال�ف وحدة س�كنية وفرت يف مناطق
مختلفة يف العراق ونس�عى لتوسعة هذه
املناط�ق وض�م مس�احات اخ�رى لتلبية
االحتياج».

استثمار البرصة بانتظار اكتمال املعلومات املتوفرة
ل�دى الحكوم�ة املحلي�ة عن ذل�ك الطري�ق  ،تمهيدا
إلحالته اىل احد املستثمرين”.
وأض�اف ان ” الطريق الحويل يعت�ر معلما حضاريا ً
مهم�ا ً ومن ش�انه تنظيم حركة امل�رور  ،فضا عن
خلق فرص إلنش�اء مش�اريع يف القطاعني السكني
والصناعي عىل جانبي الطريق”.

النفط :قرار توزيع الوقود دخل ّحيز
التنفيذ وسيستمر إىل هناية الصيف
بغداد  /المستقبل العراقي

أك�دت وزارة النف�ط أن ق�رار توزيع الوق�ود عىل أصح�اب املولدات
األهلي�ة دخل حيّز التنفيذ وسيس�تمر اىل نهاي�ة الصيف.وقال مدير
عام رشكة توزيع املنتجات النفطية حسني طالب يف ترصيح صحفي
َّ
إن» توجي�ه رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي بزيادة حصة الوقود
إلصحاب املولدات األهلية دخل حيز التنفيذ إبتدا ًء من اليوم «.وأش�ار
اىل أن» واق�ع التجهيز س�يكون  35لرتا ً لكل  KVبعدم�ا كان  25لرتا ً
لكل  KVبواقع زيادة  10لرتات « ،موضحا ً أن «الزيادة سوف تستمر
حتى نهاية فصل الصيف خال األشهر املقبلة « .وأضاف َّ
أن» رشكة
توزيع املنتجات النفطية وجَّ هت َّ
كل فروعها واملنافذ النفطية بتجهيز
جمي�ع املولدات بواقع  35لرتا ً لكل  .»kvووجَّ ه رئيس مجلس الوزراء
مصطف�ى الكاظمي ،اليوم الجمعة ،بزيادة حص�ة الوقود للمولدات
األهلية.وذك�ر بي�ان للمكتب اإلعام�ي لرئيس ال�وزراء تلقته وكالة
األنباء العراقية (واع) أن « الكاظمي وجَّ ه وزارة النفط لزيادة حصة
الوق�ود للمولدات األهلية».وكان رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
ق�د اتخذ اليوم الجمع�ة قرارات عدة نتيجة مل�ا تعرضت له منظومة
الطاقة الكهربائية خال الساعات املاضية ،لضمان معالجة رسيعة.
وذك�ر بيان صدر عن املكت�ب اإلعامي ملجلس ال�وزراء تلقته وكالة
األنب�اء العراقي�ة (واع) ،أن «الكاظمي اتخذ قرارات ع�دة نتيجة ملا
تعرض�ت له منظوم�ة الطاقة الكهربائية خال الس�اعات املاضية ،
لضم�ان معالج�ة رسيع�ة ،وبعد متابعته ش�خصيا ً مع املس�ؤولني
التنفيذيني يف وزارة الكهرباء والوزارات األخرى ،قرر ما يأتي:
أوال �� تشكل خلية أزمة ملواجهة النقص يف ساعات تجهيز الكهرباء
يف بغداد واملحافظات برئاس�ة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية
كل م�ن الوزارات :الكهرباء والنفط واملالي�ة والداخلية واألمني العام
ملجل�س الوزراء ومدي�ر مكتب رئيس مجلس ال�وزراء ورئيس جهاز
األمن الوطني وسكرتر الهيئة العليا للتنسيق بني املحافظات.
ثانيا�� تتوىل الخلية املهمات اآلتية :
 ���1اتخاذ االجراءات الفورية الازمة لزيادة س�اعات توفر الطاقة
الكهربائية يف بغداد واملحافظات بما يلبي حاجة املجتمع واالقتصاد
العراقي.
 �� 2التوفر الطارئ لجميع اش�كال الدعم املايل والفني واللوجستي
واألمني لوزارة الكهرباء.
 �� 3ارشاك الحكومات املحلية يف مجايل االنتاج والتوزيع.
 ��� 4ازالة التجاوزات ع�ىل منظومة الطاق�ة الكهربائية ومصادرة
األدوات واملعدات املستخدمة.
 �� 5تحميل املتجاوزين أجور قطع التيار الكهربائي والكلف الناجمة
عن ذلك وتحريك الشكاوى الجزائية بحقهم.
 ���6ترسيع االجراءات العملية لدعم وتش�جيع اس�تخدام الطاقات
املتج�ددة يف مختلف املجاالت وتوطني صناعتها وكذلك تنظيم دخول
القط�اع الخ�اص لاس�تثمار يف مجال الطاقة بالش�كل ال�ذي يرفع
مستوى تزويد الطاقة مع ضمان الكفاءة والجدوى االقتصادية.
ثالثا �� تكون الخلية يف حالة انعقاد دائم خال شهري تموز وأب ،و
باجتماعات متواصلة فيما عدا الش�هرين املذكورين وتتخذ قراراتها
باألغلبية.

ايران تعلن استئناف حركة املسافرين
مع العراق من معرب برويزخان
بغداد  /المستقبل العراقي

أف�ادت وس�ائل إع�ام إيرانية ،أمس الس�بت ،بفت�ح الحدود بني
العراق وإيران واس�تئناف حركة املسافرين بني البلدين عر معر
برويزخ�ان .وذكرت وكالة «إرن�ا» اإليرانية أن حاكم مدينة قرص
ش�رين (غ�رب اي�ران) أعلن رف�ع الحظر املف�روض عىل حركة
املس�افرين عر الحدود الرس�مية لرويزخان م�ع العراق اعتبارا
من اليوم الس�بت ،حيث اس�تؤنف دخول وخروج املسافرين من
هذه الحدود اىل إقليم كردستان العراق مع االلتزام بالروتكوالت
الصحية.
وقال مراد عيل تاتار للوكالة إن «إيران فرضت الحظر سابقا عىل
حركة املس�افرين بس�بب مكافحة فروس كورون�ا ،و تم رفعه
اعتبارا من الي�وم ،وفقا لقرار اللجن�ة للوطنية ملكافحة فروس
كورون�ا» .وأضاف قائا إن «املس�افرين الذين ينوون الس�فر إىل
إقليم كردستان العراق بامكانهم التوجه إىل هذه الحدود مبارشة،
ول�م تعد هناك حاجة للمس�افر ألخ�ذ ترخيص م�ن قائمقامية
قرصرشي�ن الجتياز الحدود».ورصح حاكم مدينة قرصش�رين،
أن كل املس�افرين يخضعون للفح�ص الطبيي عند نقطة الصفر
الحدودية وقبل عبور الحدود ليتم التأكد من خلوهم من األمراض
الفروسية وخاصة كورونا ،حيث يمنع املرىض من دخول الباد.
وتاب�ع تاتار قائ�ا إن «إلغاء قي�ود عبور املس�افرين ،مخصص
فق�ط لح�دود برويزخان ،وال ت�زال حركة املس�افرين من حدود
خرسوي الرس�مية محظورة ويمنع عبور املس�افرين بأي شكل
من األشكال».
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التنمر االمريكي
عبد الزهرة محمد الهنداوي

بع�د ال�ذي ش�هده العالم م�ن ويالت
وآالم ،ودمار ،بس�بب الح�روب ،تبنى
املجتمع الدويل عىل وضع قوانني تحكم
سلوكيات الدول ازاء بعضها ،وتضبط
ايق�اع الق�وة ،وتح�دد اس�تعماالت
االس�لحة ،وتح�رم بعضه�ا ،وكل ذلك
جاء وفقا ملبادئ القانون الدويل ،الذي
ش�دد بوج�وب الحف�اظ عىل س�يادة

الدول ،بوصفها اس�اس النظام الدويل
الحديث ،ووفقا لهذا النظام ،فإن لكل
دولة ،صغرت ام كربت ،كامل السيادة
عىل اراضيها وشؤونها الداخلية ،وغري
مس�موح الي دولة او ق�وة خارجية،
التدخ�ل يف تل�ك الش�ؤون ،او التجاوز
ع�ىل االرايض ،وإال ُع ّ
�د ذل�ك تج�اوزا
سافرا عىل سيادة تلك الدولة.
ولكن ماه�و مق�دار االلت�زام الدويل،
بمبدأ سيادة الدول؟

م�ن الواض�ح ،ان الكثري م�ن البلدان،
ل�م تلت�زم بمب�ادئ القان�ون ال�دويل،
الس�يما تلك التي تتواف�ر عىل عنارص
الق�وة والنف�وذ امل�ايل ،فق�د ش�هدنا
خ�الل العق�ود االخ�رية الكث�ري م�ن
التدخالت السافرة ،والحروب املدمرة،
واالعتداءات غري امل�ربرة ،والتجاوزات
الفج�ة ،من دول ،تعد نفس�ها حامية
للديمقراطي�ة ،وحريص�ة عىل حقوق
االنس�ان ،ومعني�ة باملحافظ�ة ع�ىل

الس�لم العاملي ،ولكنه�ا تركت كل تلك
القيم خلف ظهره�ا ،واطلقت العنان
لطائراتها وصواريخها وكل ترسانتها
العس�كرية الهائلة ،نح�و دول اخرى،
س�عيا وراء مصالحه�ا غ�ري العادلة،
مرتكب�ة الكثري من الجرائم التي يندى
لها جبني االنس�انية ،من دون ان يرف
لها جفن عىل مبادئ حقوق االنس�ان
والبلدان.
وتع�د الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة،

هل توجد حياة فضائية؟

شين هاريس وميسي رايان

ل�م تتمك�ن الحكومة األمريكية م�ن تحديد م�ا إذا كان أكث�ر من 140
جس�ما ً طائرا ً مجهوال ،معظمها أبلغ عنه�ا طيارو البحرية ،هي عبارة
عن أحداث يف الغالف الجوي تتحايل عىل أجهزة االستش�عار أم مركبات
يقودها أعداء أجانب ،أم ما إذا كانت هذه األجس�ام من خارج األرض..
وذل�ك وفقا ً لتقرير ط�ال انتظاره صدر يوم الجمعة من قبل مس�ؤول
بارز يف االس�تخبارات .لم يج�د التقرير أي دليل ع�ىل أن الكائنات ،التي
ت�م تصنيفها عىل أنها ظواهر جوية مجهول�ة ،كانت من صنع كائنات
فضائي�ة .لكن يف جميع الحاالت ال� 144التي فحصها فريق من الخرباء
الحكومي�ني ،أدى نقص البيانات إىل إعاق�ة جهودهم لتوضيح ماهيتها
بشكل نهائي.
ومن املؤكد أن النتائج غري الحاس�مة للتقرير ،والذي طلبه الكونجرس،
س�تغذي اهتم�ام األمريكيني طويل األمد باملش�اهد غري امل�ربرة ،والتي
َّ
تلقت مس�تويات غري مس�بوقة م�ن االهتمام يف الس�نوات األخرية من
ّ
جانب املس�ؤولني الحكوميني واملرشعني عىل حد سواء .إن مجرد وجود
التقرير هو اعرتاف رائع بأن البرش قد واجهوا أش�ياء تقوم بأعمال فذة
ال يمكننا تفسريها .ووجد التقرير أن «بعض الظواهر الجوية املجهولة
ب�دت وكأنها ثابتة يف الرياح العالية ،أو تتح�رك عكس اتجاه الريح ،أو
تناور بش�كل مفاجئ ،أو تتحرك برسعة كبرية ،دون وسائل دفع يمكن
تمييزها .ويف عدد قليل من الحاالت ،عالجت أنظمة الطائرات العسكرية
طاقة الرتدد الالس�لكي املرتبطة بمش�اهدة هذه الظواه�ر املجهولة».
وأف�اد املراقب�ون بح�دوث ه�ذه التحركات غ�ري العادي�ة و«خصائص
الطريان» يف  18حادثة منفصلة.
وقال التقرير إن فرقة العمل التي تحلل هذه الظواهر املجهولة س�رتكز
اآلن ع�ىل تحليل إضايف لهذا العدد الصغري م�ن الحاالت .ومن املرجح أن
يثري التقرير غري الرسي تكهنات بش�أن املعلومات التي آثرت الحكومة
عدم الكشف عنها.
وقال مدير «ناس�ا» ،بيل نيلسون ،إنه اطلع عىل تقرير الظواهر الجوية
املجهولة الرسي عندما كان يخدم يف مجلس الشيوخ .وبينما لم تشارك
«ناسا» يف كتابة التقرير العام ،قال نيلسون إنه طلب من علماء الوكالة
دراس�ة الحوادث الت�ي تناولها التقري�ر وتفس�رياتها املحتملة .وجدير
بالذكر أن وكالة «ناس�ا» لديها مكتب صغري مخصص للبحث عن حياة
خارج كوكب األرض .وأوضح نيلس�ون وجهة نظره الش�خصية ،وهي
أن اتساع الكون يشري إىل حتمية وجود حياة فضائية.
«إذا كان الك�ون به�ذه الضخامة ..فه�ل هناك احتم�ال لوجود حياة؟

جلنة بيع واجيار اموال الدولة

جواب�ي هو :نعم» .وقال الس�ناتور «الديمقراطي» م�ارك وارنر ،رئيس
لجن�ة االس�تخبارات بمجلس الش�يوخ ،إنه ت�م إطالعه ع�ىل الظواهر
الجوي�ة املجهولة قبل حوايل ثالث س�نوات .وأضاف« :من�ذ ذلك الحني،
يب�دو أن تواتر هذه الح�وادث آخذ يف االزدياد .يج�ب أن تكون الواليات
املتح�دة قادرة عىل فهم التهديدات التي يتعرض لها طيارونا والتخفيف
منها ،سواء أكانت من طائرات دون طيار أو مناطيد الطقس أو قدرات
استخبارات العدو .ويمثل تقرير اليوم غري الحاسم مجرد بداية مجهود
لفهم وإلقاء الضوء عىل ما يس�بب هذه املخاطر للطريان يف العديد من
املناطق يف جميع أنحاء البالد والعالم».
وقال مس�ؤول كب�ري يف اإلدارة األمريكية ،إن األجس�ام ُ
«تظهر بوضوح
مجموعة من السلوكيات الجوية» .وأضاف« :ال توجد إجابة واحدة حول
هذه الظواه�ر» .ويقدم التقرير خمس فئات من التفس�ريات املحتملة
لألش�ياء الت�ي تم�ت مالحظته�ا ب�ني عام�ي  2004و :2021الفوىض
املحمولة جواً ،مثل الطيور أو بالونات الطقس ،وظواهر الغالف الجوي
الطبيعي�ة ،وبرام�ج الحكوم�ة األمريكي�ة أو برامج تطوي�ر الصناعة،
وأنظمة الخصوم األجنبية ،ومجموعة «أخرى» .الوصف عبارة عن يشء
جامع يمك�ن تطبيقه عىل املواجه�ات التي كانت مخت�رة أو أنتجت
بيانات قليلة جدا ً لتطوير نظرية يف هذا الصدد.
وقد وجد التقرير أن بعض هذه اللقاءات يمكن تعريفها بش�كل أفضل
بمزي�د من املعلومات أو من خالل التط�ورات العلمية لتحليل الظواهر.
وال ينته�ي عم�ل فريق العمل بإص�دار التقرير ،إذ أعل�ن البنتاجون أنه
س�يضع خطة ملواصلة املهمة رس�مياً ،ويش�مل ذلك اس�تخدام الذكاء
االصطناعي والتعلم اآليل ،كما قال التقرير ،للتعرف عىل أوجه التش�ابه
واألنم�اط يف البيانات حول الوقائع الجوية املختلفة .وهناك اآلن عملية
رس�مية ألفراد البحرية األمريكية لجمع املعلوم�ات واإلبالغ عنها حول
املش�اهدات ،والجه�ود جاري�ة إلنش�اء عملية قياس�ية ع�رب الخدمات
العس�كرية وبني ال�وكاالت الحكومية ،والتي من ش�أنها أن تس�اعد يف
توليد املزيد من املعلومات للدراسة املستقبلية.
وقال الس�يناتور «الجمهوري» ماركو روبيو« :عىل مدى س�نوات ،أبلغ
الرجال والنس�اء الذين نثق بهم يف مجال الدفاع عن بلدنا عن مواجهات
مع طائ�رات مجهولة ذات قدرات فائقة ،ولس�نوات غالب�ا ً ما كان يتم
تجاهل مخاوفهم والسخرية منها» .ويعد هذا التقرير خطوة أوىل مهمة
يف تصني�ف تلك الح�وادث ،لكنه مجرد خطوة أوىل .وأم�ام وزارة الدفاع
واملجتمع االستخباراتي الكثري من العمل للقيام به قبل أن نتمكن فعليا ً
م�ن فهم م�ا إذا كانت هذه التهديدات الجوي�ة تمثل مصدر قلق خطري
لألمن القومي.

مهند الهاللي

تعلن رشكة مصايف الجنوب (رشكة عامة) عن اجراء املزايدات العلنية للمرة الثانية لاليجارالسنوي للعقارات
املدرجة اوصافها وتفاصيلها ادناه وحسب ما مبني يف الجدول فعىل الراغبني باالشرتاك يف املزايدات العلنية
الحض�ور يف الزم�ان واملكان املحددين مس�تصحبني معهم مبال�غ التامينات املدرج�ة ازاء كل عقار ومراعني
التفاصيل املذكورة لكل عقار عىل حدة مع جلب هوية االحوال املدنية او البطاقة املوحدة وبطاقة السكن مع
براءة ذمة صادرة من الهياة العامة للرضائب ضمن منطقة س�كناهم ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور
نرش االعالن والداللية واجور اعضاء لجنة البيع ولجنة التقدير.
مالحظة  :اذا صادف يوم املزايدة عطلة رسمية يكون اليوم التايل هو يوم اجراء املزايدة
مع التقدير
املرافقات :
� جدول تفاصيل املزايدات
املدير العام لرشكة مصايف اجلنوب
حسام حسني ويل
جدول مواعيد املزايدات
ت

رقم
العقار

وصف العقار وموقعه

1

حانوت
رقم ()8

حانوت في الوحدة السكنية في دور مصفى الشعيبة مستغل لبيع
المواد الغذائية

مبلغ التامينات

مصلحة الفرد ورضورات املرحلة

اعت�اد االنس�ان ومن�ذ ب�دء تكوين�ه ،عىل
اختالف مس�توى االدراك الذهني والحيس،
ع�ىل تقدي�م مصلحت�ه بش�كل ال ارادي
وغرائ�زي احيان�ا يف بداية تكوينه ،فش�هد
انتق�االت مرحلي�ة س�ايكولوجية وأخرى
ايديولوجية بهذا الص�دد ،حتى وصل اىل ما
هو عليه اآلن ضمن هذا املحدد الذي نحن يف
سياق الحديث عنه.
َّ
إن تفك�ري االنس�ان بمصلحت�ه والقتال يف
سبيل الحفاظ عليها من اي خطر يداهمها
مس�تخدما ش�تى انواع االس�لحة املمكنة،
ما هو اال دافع ال ارادي خلق مع االنس�ان،
غ�ري ان هذا االخري قادر وحس�ب مس�توى
ادراكه وايمانه بعمق صفاته االصيلة ،عىل
ان يتحك�م ب�ه ضمن ايقاع يق�وده اىل احد
خياري�ن ،احدهم�ا صالح واالخ�ر نقيض
ذلك.
وحتى نكون واضحني اكثر ويمكن لرسالتنا
الول�وج اىل اك�رب عدد ممك�ن م�ن القراء،
ارتأين�ا ان نخص�ص حديثن�ا بمحدد معني
ضمن هذا املوضوع ،أال وهو كيفية التحكم
به�ذه الغري�زة وجعله�ا منطلق�ا للنجاح
والتمسك بفرص الحياة التي تقودنا للتميز
وتحقيق ما نصبو اليه.
ان التحكم به�ذه الرغبة ال يكون عرب كالم
او مجرد تناول لالحادي�ث هنا او هناك ،او
االعجاب بش�خصية ما ومحاولة تقليدها،
انم�ا يأتي عرب اج�راءات وآليات متبعة من
املعني للوصول اىل الهدف املنش�ود ،أال وهو
الس�يطرة التامة ع�ىل مش�اعره ورغباته
املتعلق�ة بتقدي�م اولويات�ه الس�رتاتيجية
ع�ىل االخري�ن ،وان تل�ك االج�راءات تب�دأ

العدد 47 :
التاريخ 2021/6/28

اعالن للمرة الثانية

انموذجا صارخا ،يف كث�رة تجاوزاتها
ع�ىل ال�دول يف مختلف انح�اء العالم،
ومنه�ا الع�راق ،فعىل مدى الس�نوات
املاضي�ة ،تعرض�ت االرايض العراقية،
اىل ع�دد غ�ري قلي�ل م�ن االعت�داءات
االمريكية ،م�رة بالطائرات القاصفة،
واخرى باملس�رية ،وثالث�ة ،باالباتيش،
وخامسة بالصواريخ املوجهة ..الخ.
وكان من نتائج تلك االعتداءات سقوط
الكثري من الشهداء ،والجرحى ،فضال

زمان ومكان المزايدة

2

حانوت
رقم ()9

حانوت في الوحدة السكنية في دور مصفى الشعيبة مستغل
كمقهى

3

بال

قطعة ارض مساحتها (6م11×2م )2متر النشاء مشروع افران
ومعجنات في الوحدة السكنية في دور مصفى الشعيبة

4

بال

قطعة ارض مساحتها ( )6×6متر النشاء محل لبيع الدواجن
في الوحدة السكنية في دور مصفى الشعيبة  /كسر قرار

5

بال

بناية ساحة وقوف السيارات النفثا

/ 2021/7/14
( )120,000مائة
الوحدة السكنية لمصفى
وعشرون الف دينار
الشعيبة
/ 2021/7/14
( )530,000خمسمائة
الوحدة السكنية لمصفى
وثالثون الف دينار
الشعيبة
/ 2021/7/14
( )120,000مائة
الوحدة السكنية لمصفى
وعشرون الف دينار
الشعيبة
/ 2021/7/14
( )120,000مائة
الوحدة السكنية لمصفى
وعشرون الف دينار
الشعيبة
/ 2021/7/14
( )1,500,000مليون
الوحدة السكنية لمصفى
وخمسمائة الف دينار
الشعيبة

6

بال

قطعة ارض مساحتها (2000م )2النشاء مجمع تعليمي (رياض
اطفال  ,مدرسة ابتدائية  ,مدرسة ثانوية) في منطقة خور
الزبير على ان يكون المزايد من ذوي الخبرة واالختصاص في
هذا المجال مع االخذ بنظر االعتبار خضوع المركز التعليمي
لتعليمات مديرية التربية في محافظة البصرة وتؤول ملكية
المنشات الثابتة التي يقيمها المستاجر الى ملكية المؤجر بدون
بدل علما ان مدة االيجار ( )5خمس سنوات قابلة للتجديد

( )1,296,000مليون
ومائتان وستة وتسعون
الف دينار

 / 2021/7/12منطقة
خور الزبير

عن الخسائر املادية الجسيمة ،وراحت
واش�نطن تمعن اكث�ر يف التجاوز عىل
س�يادة العراق ،عرب استهدافها لرموز
ترتبط بسيادة البلد ،يف مسعى واضح
الس�تفزاز الش�عب العراق�ي ،وبالتايل
خلق فوىض عارمة يف البالد ،تستثمرها
هي لبسط املزيد من النفوذ والسيطرة
يف املنطقة ،وتحقيق مآربها يف “الرشق
االوسط الجديد” وما تتطلبه “صفقة
القرن” من ترتيبات عىل االرض.

اذن ،م�ا ال�ذي ينبغي فعل�ه ،ازاء قوة
غاش�مة ،مثل امريكا ،ال يهمها سوى
مصالحها ،وهي مستمرة يف تجاوزاتها
واعتداءاته�ا ع�ىل الع�راق ،حتى بعد
رحيل ترامب ومجيء بايدن؟.
أعتقد أن الحل يكمن اوال ،يف اس�تثمار
الدبلوماسية ،واس�تخدام كل ما لدينا
وم�ن اوراق ووس�ائل ضغ�ط ،حت�ى
نتمكن من ايقاف االستهتار االمريكي،
ومن ثم تأتي باقي الخطوات.

مقدم�ا بالوع�ي واالدراك وااليم�ان املطلق
ب�أن مصلحة الف�رد دائما ما تك�ون جزءا
م�ن مصلحة جماعة م�ا ،اي بمعنى ان اية
مصلحة ش�خصية ال يمكن بأي ش�كل من
االشكال ان تكون محددة لشخص واحد ،بل
انها تتشارك مع اخرين يتمتعون بالحاجة
نفس�ها لنيلها والتمتع بها ،وان اكتس�ابها
س�يخلق حال�ة من االب�داع ل�دى مجموعة
كبرية من الناس تش�ارك الش�خص املعني
الهدف نفسه.
وبالتايل فإن هذا يقودن�ا اىل املرحلة الثانية
من تلك االجراءات التي نسعى اىل ايضاحها،
وهي االنتقال من مصلحة الفرد اىل مصلحة
جماعة ما تتش�ارك اهدافه نفس�ها ،ومع
تعدد تلك الجماعات ،فأننا بالتايل س�نكون
ام�ام مجموع�ة م�ن املصال�ح لجماع�ات
مختلفة ،هنا سنتوقف لوهلة ..فهل يمكن
بناء مجتمع س�ليم بتقاطعات اسرتاتيجية
ملجامي�ع برشي�ة تعي�ش في�ه؟ ،الج�واب
واض�ح ورصيح ،وه�و ان ذلك مس�تحيل،
فم�ا هو الحل؟ ،الحل ه�و ان نحاول تذليل
العقبات املتناقضة وتجميع املشرتكات بني
هذه املجاميع للحصول عىل رتبة مجتمعية
اعىل م�ن املجموعة البرشية الضيقة ،وهي
تكوين مجموعة برشي�ة كبرية تعيش عىل
ارض واحدة وضمن مجتمع واحد ،تتشارك
باملئ�ات م�ن املصال�ح املجتمع�ة البنائها،
وتبقي املصالح الخاصة ضمن درجة ثانية
الولوياتها ،به�دف الحفاظ عىل الكم االكرب
من تلك املصالح ،وهو الذي تم تكوينه ضمن
املجموعة الكبرية ،اي بمعنى ان االنسان ال
يمك�ن له الحصول عىل كل ما يبتغيه دفعة
واح�دة ،وعن�د ايمان�ه بهذا العج�ز فأنه ال
ب�د من اتخاذه منه�ج التفضيل ،اي تقديم

تنويه
وردة س�هون يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي املص�ادف يف ي�وم
الثالث�اء يف تاريخ  2021/6/29يف العدد  2403الخطاء يف القيمة
التقديري�ة  12,000,000ملي�ون دين�ار عراق�ي وهو الصحيح
القيمة التقديرية  2,000,000مليونني دينار عراقي
قضية تنويه
�����������������������������������������������������
فقدان
فق�د من�ي باج عرشة عمر صادر من رشكة اسياس�يل بأس�م /
معتز محمد حس�ني حس�ن – فمن يعثر عليه تس�ليمه اىل جهة
االصدار .
�����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
دار القضاء يف يثرب
محكمة االحوال الشخصية يف يثرب
العدد  / 189 :ش 2021 /
التاريخ 2021 / 6 / 29 :
م  /تبليغ  /املدعى عليه ( اسماعيل فيصل عباس )
ملقتضي�ات حس�م الدعوى الرشعية املرقم�ة  / 189ش 2021 /
املدعية فيها املدعوة ( برشى عبد الجبار مجيد ) وملجهولية محل
اقامتك وحس�ب كتاب مركز رشطة يث�رب بالعدد  1127يف / 17
 2021 / 6قررت املحكمة تبليغك بصحيفتني رس�ميتني محليتني
– علم�ا ان موع�د املرافع�ة ي�وم  2021 / 7 / 15ويف حالة عدم
حضورك او ارسال من ينوب عنك ستجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول .
القايض
حازم محمد احمد
�����������������������������������������������������
اعالن
قدمت املدعية ( أمينة مهدي عيدي ) طلبا تروم فيه تبديل ( لقب
) م�ن ( الزبيدي ) اىل ( الكعب�ي ) فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ( خمس�ة عرش يوم
) وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام امل�ادة (  ) 22من
قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة
�����������������������������������������������������
اعالن
قدم�ت املدعية ( بتول مهدي عيدي ) طلبا تروم فيه تبديل ( لقب
) م�ن ( الزبيدي ) اىل ( الكعب�ي ) فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ( خمس�ة عرش يوم
) وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام امل�ادة (  ) 22من
قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة
�����������������������������������������������������
اعالن
ق�دم املدعي ( صالح مهدي عي�دي ) طلبا يروم فيه تبديل ( لقب
) م�ن ( الزبيدي ) اىل ( الكعب�ي ) فمن لديه اعرتاض عىل الدعوى
مراجع�ة ه�ذه املديرية خالل م�دة اقصاها ( خمس�ة عرش يوم
) وبعكس�ه س�وف ينظر بالدعوى وفق احكام امل�ادة (  ) 22من
قانون البطاقة الوطنية رقم (  ) 3لسنة . 2016
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة
�����������������������������������������������������
تنويه
ورد س�هوا يف اع�الن ( الرشكة العراقية للنقل الربي /املس�اهمة
املختلط�ة) الخاص باجتم�اع الهيئة العامة املنش�ور يف صحيفة
املس�تقبل العراق�ي بالع�دد ( )2398يف  2012/6/22حيث ذكر
يف االع�الن ( الرشك�ة العامة للنقل الربي) خط�أ والصحيح هو(
الرشكة العراقي�ة للنقل الربي /املس�اهمة املختلطة) لذا اقتىض
التنويه.

االهمعىلامله�موص�والاىلاالق�لاهمي�ة.
إن الوص�ول اىل حالة االيم�ان بأن مصلحة
الف�رد ال يمك�ن تحقيقه�ا بش�كل منفرد
من دون مش�اركة اخرين به�ا ،ثم االيمان
برضورة التخيل عن بعض الرغبات لصالح
اولوي�ات اه�م ل�رضورة مرحلي�ة مكانية
او زماني�ة معين�ة ،يمث�ل بداي�ة نموذجية
ملجتمع تس�وده درجة عالية م�ن الثقافة
الجمعي�ة الت�ي ل�و تحقق�ت يف ش�عب ما
فأنه�ا حتم�ا س�تقوده اىل ناصي�ة التقدم
والرق�ي والرفعة ،وايض�ا التميز بني اقرانه
من الش�عوب املجاورة او ش�عوب املعمورة
االخرى.
اذن فنح�ن امام اختبار مه�م يقودنا اذا ما
نجحنا فيه ،اىل تكوين ش�خصية انس�انية
متقدم�ة يف صفاته�ا الذاتي�ة ،يباركه�ا
الرحمن جل وعال ويثن�ي عليها مجتمعها،
بينما تقودنا الشخصية العصبية املتمسكة
بمصلحته�ا الخاص�ة وغ�ري املكرتث�ة بما
ي�دور حوله�ا اىل حال�ة م�ن النف�ور عنها
م�ن مجتمعها ،وحالة م�ن الغضب اإللهي
عليها ،عندها نكون قد خرسنا مرتني ،االوىل
خس�ارتنا دنيان�ا التي عش�نا فيه�ا اغرابا
وس�عينا فيها اىل زوال ،والثانية خس�ارتنا
آخرتنا الت�ي ابتعدنا عنها بس�بب انانيتنا،
وك�ون ان الباري تباركت قدرت�ه قد علمنا
انه ال يكلف نفس�ا إال وسعها ،وتذكريا بهذا
املبدأ املقدس ال يفوتن�ا تبيني ان حديثنا لم
نقصد م�ن خالله ابدا القض�اء او محاربة
احدى الصفات االصيلة غري املكتس�بة لدى
االنس�ان كما ارشنا س�لفا ،إال اننا اوضحنا
سبل الس�يطرة عىل هذه الصفة وتحويلها
من غريزة ش�يطانية اىل مس�عى انس�اني
إلهي مبارك.

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الهندية
رقم االضبارة 2021 /1531
التاريخ 2021 /6 /27
إىل املنفذ عليه محمود عباس مطري
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من خ�الل كتاب مرك�ز رشطة الحر
بالع�دد  5775يف  2021 /6 /16وأش�عار مخت�ار املنطق�ة ان�ك
مجه�ول محل إالقامة وليس لك موط�ن دائم أو مؤقت أو مختار
يمكن اجراء التبليغ عليه واس�تنادا ً للمادة  27من قانون التنفيذ
تق�رر تبليغك إعالن�ا بالحض�ور يف مديرية تنفي�ذ الهندية خالل
خمس�ة عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للن�رش ملبارشة املعامالت
التنفيذي�ة بحض�ورك ويف حال�ة ع�دم حض�ورك س�تبارش هذه
املديرية باجراءات التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل
محمد رضا الجليماوي
أوصاف املحرر
قرار محكمة البداءة الج�دول الغربي بالعدد  /187ب 2021 /يف
 2021 /3 /16الحك�م بإلزام املدع�ى عليه محمود عباس مطري
بتاديت�ه للمدعي كاظ�م مدلول جابر محص�ول البطاطه بكمية
مقدارها ثالثون طن فإن تعذر فاقيامها بمبلغ قدره ستة ماليني
دينار وتحميله الرسوم واملصاريف بضمنها أتعاب املحاماة مبلغ
قدره  500000الف خمسمائة ألف دينار
�����������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية
العدد 2021/361 :
التاريخ 2021/6/21:
اىل  /املفق�ود (عم�اد مط�رود منش�د رايض  /يس�كن محافظة
كربالء  /الخريات)
بتاري�خ  2021/6/9قدمت زوجتك املدعوة (ميثاق عبود منش�د
رايض ) طلب�ا اىل ه�ذه املحكم�ة ت�روم فيه نصبه�ا قيمة عليك
كون�ك بتاري�خ  2014/10/6فقدت يف مدينة املوصل من س�جن
بادوش وحس�ب كتاب محكمة تحقيق املوصل بالعدد  12847يف
 2020/11/22وعندم�ا كن�ت تقيض محكوميت�ك بموجب قرار
الحكم الصادر م�ن محكمة جنايات بابل بالعدد /290ج2005/
يف  2006/6/19واملتضمن الحكم بتجريمك وسجنك مدى الحياة
وفقا الحكام املادة  1/441عقوبات املعدلة بقرار سلطة االئتالف
رق�م  3لس�نة  2004ولعدم وص�ول خرب عنك من�ذ تاريخ فقدك
اع�اله لحد االن ل�ذا تقرر تبليغك بواس�طة صحيفت�ني محليتني
يوميت�ني ويف ح�ال عدم حض�ورك او من ينوب عن�ك قانونا فان
املحكمة س�وف تصدر حجة قيمومة علي�ك ملقدمة الطلب اعاله
وفق القانون
القايض
قيس عبد السجاد الحسناوي
�����������������������������������������������������
مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1151 :ب2021/1
التاريخ 2021/6/29 :
اعالن
إىل /املدعى عليه ( حيدر عباس صاحب )
أقام املدعي (حس�ني عباس عيل حس�ن) الدع�وى املرقمة أعاله
ضدك والذي يطلب فيها الحك�م (بالزامك بتأديتك للمدعي اعاله
مبلغا مق�داره ثالثون مليون دينار بموج�ب الكمبياالت املرقمة
 308و  309و  320واملؤرخ�ة يف  2019/1/3الص�ادرة من دائرة
كاتب عدل النجف)،ولثبوت مجهولية محل إقامتك حس�ب رشح
املبل�غ القضائي واش�عار مخت�ار حي الس�الم ( 1/كريم قحيط
الحس�ناوي) ،لذا قررت هذه املحكم�ة تبليغك إعالنا بصحيفتني
محليتني يوميتني يف موع�د املرافعة املصادف يف يوم 2021/7/8
الس�اعة التاسعة صباحا وعند عدم حضورك أو إرسال من ينوب
عن�ك قانون�ا س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلن�ا وفق
األصول.
القايض
عامر حسني حمزة
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مبتابعة الفريق عماد حممد حممود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

مطاردات وكامئن ومدامهات ..القوات األمنية تلقي القبض عىل  510مطلوب ًا

بغداد  /المستقبل العراقي
بمتابع�ة الفريق عم�اد محمد محمود
وكيل وزارة الداخلية لشؤون الرشطة،
أعلنت وكالة شؤون الرشطة وتوابعها
يف وزارة الداخلي�ة عن حصيلة واجبات
م�ن تاري�خ  2021 / 6 / 26ولغاية 2
 ،2021 / 7 /حيث تمكنت خالل هذه
امل ّدة من إلقاء القبض عىل  510مطلوبا ً
يف بغداد واملحافظات.
وكش�فت وكال�ة ش�ؤون الرشطة عن
حصيل�ة واجبات م�ن تاريخ / 6 / 26
 2021ولغاي�ة  ،2021 / 7 / 2فيم�ا
أك�دت أن العمليات أ ّدت إىل القاء قبض
عىل  510مطلوبا وف�ق قضايا جنائية
مختلفة بينها اإلرهاب.
وفصلت الوكالة العمليات كالتايل:
⭕القب�ض ع�ىل متعاط�ن ومروج�ي
املخدرات 96
⭕القب�ض ع�ىل حام�ي اس�لحة غ�ر
مرخصة 48
⭕⭕القب�ض ع�ىل مرتكب�ي الدك�ة
العشائرية ومشاجرة مسلحة 3
⭕⭕القبض عىل مبتز الكرتوني 1
⭕⭕محارضات توعوية 7
⭕ضبط مركبة مخالفة وعليها اشارات
حجز 182
⭕القبض عىل مخمورين 34
⭕⭕تامن ومعالجة عبوة ناسفة 10
⭕القبض عىل متسولن 142
⭕⭕تامن املظاهرات السلمية 5
⭕⭕العثور عىل كدس عتاد 5
⭕⭕انتشال جثة غريق 1
⭕⭕حملة تثقيفية 1
⭕⭕توزيع سالت غذائية 1
⭕⭕زيارة عوائل شهداء 1
ويف عملي�ات منفصل�ة نف�ذت خ�الل
اليوم�ن املاضي�ن ،ألق�ت املديري�ة
العام�ة ملكافح�ة املخ�درات واملؤثرات
العقلية التابع�ة لوكالة وزارة الداخلية
شؤون الرشطة القبض عىل  7متهمن

القبض
على  7متهمني
بتعاطي املخدرات
يف  3حمافظات

بحوزته�م م�ادة الكريس�تال املخ�درة
إضاف�ة إىل أدوات التعاط�ي يف عدد من
املحافظات.
وذكر قسم العالقات العامة واالعالم يف

املنت�رشة يف بغ�داد واملحافظ�ات وكان
للتعاون املس�تمر واملثمر مع املواطنن
الذي�ن يقوم�ون ب�االدالء بمعلوماتهم
ع�ر الخ�ط الس�اخن( )178املجان�ي
الدور املهم».
كما أعلن إعالم وكالة شؤون الرشطة
يف وزارة الداخلي�ة ع�ن إلق�اء القبض
ع�ىل  5تجّ ار مخ�درات بع�د مطاردة
وإطالق نار وسط الحلة.
وقال إعالم وكالة ش�ؤون الرشطة ،يف
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه إن «مفارز رشطة الحلة ،تمكنت
م�ن الق�اء القبض ع�ىل  5م�ن تجّ ار
مخدرات متلبسن بعد مطاردة وتبادل
إطالق نار وسط مدينة الحلة».
وأض�اف املص�در أن�ه «ت�م ضب�ط
( )2500حب�ة مخ�درة و( 10غ�رام)

بدورها ،تمكنت مفارز مديرية مكافحة
اجرام بغداد م�ن القبض عىل عددا من
املتهم�ن بقضايا جنائي�ة يف العاصمة
بغداد.
وذكر بي�ان للمديرية تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان « ق�وة من
مديري�ة مكافحة اجرام بغداد /مكتب
مكافح�ة اجرام الحبيبي�ة تمكنت من
الق�اء القبض عىل متهم بالرسقة وفق
احكام املادة  446من قانون العقوبات
وذلك اثناء انتش�ار املف�ارز والدوريات
واج�راء املمارس�ات االمني�ة ضم�ن
القاط�ع واس�تنجاد اح�د املواطن�ن
بمف�ارز مكافحة اج�رام الحبيبية عن
قي�ام ش�خص برسق�ة مبل�غ (4500
دوالر امريك�ي) من داخ�ل محله املعد
لبيع زيوت السيارات وهروبه ،لتتم عىل

املديرية ،بحس�ب بيان تلقت املستقبل
العراقي نسخة منه ،أن «قسم مكافحة
املخدرات يف الب�رة القى القبض عىل
 4متهمن ،يف حن القى قسم مكافحة
املخدرات يف ذي قار القبض عىل متهم
وبحوزته مادة الكريس�تال املخدرة
إضافة إىل س�الح نوع مس�دس غر
مرخ�ص ورمان�ة يدوية،كما القي
القبض عىل متهم�ن اثنن من قبل
قس�م مكافحة املخ�درات يف نينوى
وبحوزتهم حبوب مخ�درة متنوعة
(مؤثرات عقلية)».
واض�اف البي�ان ،أنه «تم�ت احالة
جمي�ع املتهم�ن إىل القض�اء وف�ق
أح�كام املواد القانوني�ة ( ) 32/28
مخدرات».
وب�ن أن «ه�ذه الواجب�ات ج�اءت
بن�اءا ً ع�ن املعلومات االس�تخبارية
التي حصلت عليها مف�ارز املديرية

من مادة الكريس�تال املخ�درة ،بحوزة
املتهمن» ،مش�را ً إىل أن�ه «تمت إحالة
أوراقهم إىل ق�ايض التحقيق ومصادرة
املضبوطات».

الفور مالحق�ة املتهم والقب�ض عليه،
وقد اعرتف املته�م رصاحة عن جريمة
الرسقة وتم اتخاذ االجراءات القانونية
بحقه وتقديمه اىل القضاء».
وأضاف البيان :ونفذت مفارز املديرية
أوام�ر قب�ض قضائي�ة اخ�رى بح�ق
عدد م�ن املتهم�ن واملطلوبن بقضايا
جنائية مختلفة بينها الرسقة والتزوير
وتزييف العملة ،ضمن مكاتب مكافحة
اج�رام الش�عب والكرام�ة واملدائ�ن
والنه�روان وح�ي العام�ل والغزالي�ة
واملحمودية والحري�ة والكاظمية ،وتم
اتخ�اذ االج�راءات القانوني�ة بحقهم
وتقديمه�م اىل القض�اء لينال�وا
جزاءهم العادل».
إىل ذل�ك ،كش�فت رشط�ة بغ�داد
تفاصي�ل جريم�ة قت�ل غامض�ة
لشاب قىض طعنا وتلقي القبض
عىل اربعة متهمن.

القبض على
 5جتار خمدرات بعد
مطاردة وإطالق نار
وسط احللة

إلقاء القبض على
ً 510
مطلوبا وفق قضايا
جنائية خمتلفة

وذك�رت رشط�ة بغ�داد يف بي�ان تلقت
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه بعد
حصول جريمة قتل داخل احد الحدائق
التي تقع ضمن قاطع مس�ؤولية قسم

القبض على متهم
بسرقة  4500دوالر
من إحدى احملال
يف احلبيبية

رشط�ة االعظمية التابع لقيادة رشطة
بغداد لش�اب قىض طعنا جرى تشكيل
فري�ق عم�ل متخص�ص للوص�ول إىل
الجناة والقبض عليهم
وب�ن انه «بالفع�ل تم تش�كيل فريق
عم�ل ميدان�ي وم�ن خ�الل التعم�ق
بالتحقيق تم الوصول اىل هوية الجناة
وتم اس�تحصال املوافق�ات القضائية
بالقب�ض ع�ىل املتهم�ن واالنتقال اىل
أماكن اختبائهم وبالفعل القي القبض
عىل اثنن منهم وبداللتهم تم التوصل
اىل االثنن االخرين».
واضاف انه «تم اصطحابهم اىل مركز
الرشط�ة للتحقي�ق معه�م واعرتف�وا
رصاح�ة بقيامهم بقت�ل املجنى عليه
من خالل طعنه بعدة طعنات تم اتخاذ
اإلج�راءات القانوني�ة الالزمة بحقهم
وفق القانون».
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

حلوى تعمل عىل تبييض وتقوية األسنان
طبق اليوم

عيش الباراتا اهلندي

املقادير:
 4اكواب دقيق
ملعقة صغرية ملح
ملعقة صغرية سكر
 2ملعقة صغرية باكينج باودر
نصف كوب زبدة
خطوات التحضري:
 -1يعجن العجني جيدا و يغطى و يرتك نصف ساعة-نقس�م العجني ل
 5كرات و يرتك  10دقايق
 -2ثم تفرد العجينة جيدا و نضع عليها سمنة ثم رشة ديق
 -3ث�م يثنى العجني مث�ل املروحة ثم يلف مث�ل الحلزونى ثم اتركه 10
دقائق.
 -4ث�م س�خن طاس�ة علىل الن�ار و اض�ع عيل العي�ش و اقلب�ه حتى
يستوى
طريقة التخزين:
للتخزين فرد العجني ثم وضع ورق زبده بينهم و تخزينهم ىف الفريزر.

المتاهات

ابتكر باحث�ون من جامعة واش�نطن
األمريكي�ة نوع�ا جدي�دا م�ن الحلوى
يعمل عىل تبييض وتقوية األسنان بدالً
من تسوسها كما هو شائع.
ويعت�زم فريق الباحثني طرحه كمنتج
يف األس�واق بع�د إج�راء اختب�ارات
رسيري�ة له عىل بع�ض املتطوعني من

أعم�ار مختلف�ة ،حي�ث يحت�وي عىل
سلس�لة من األحماض األمينية املعدلة
وراثياً.
كم�ا تعم�ل الحلوى عىل حماي�ة اللثة
واألسنان من الحساس�ية والتسوس،
وذلك الحتوائها عىل أيونات الفوسفور
والكالسيوم وبروتني األميلوجينني.

هل حيتاج جسدك للامء؟
أعراض عديدة قد تعتقد أنها مؤرشات
ع�ىل إصابت�ك بم�رض م�ا ،أو تغري يف
حالتك املزاجية ،فتلقي اللوم عىل األرسة
والعم�ل أو حت�ى األصدق�اء ،لكنك إن
دققت فستصل للسبب الحقيقي وراء
بع�ض أن�واع الصداع وضع�ف الرتكيز
والتقلبات املزاجية وغريها ،إنه حاجة
جسدك للماء.إن كان جسدك يف حاجة
ماس�ة للماء ،فإننا سنس�تعرض م ًعا
هذه العالمات التي تخربك باألمر..
الصداع
من أبرز األعراض املصاحبة لنقص املاء يف الجس�م الصداع ،ملا
يسببه الجفاف املزمن من حرمان الدماغ من األكسجني بسبب
نق�ص كمية الدم الت�ي تصل إليه ،وهو ما قد يؤدي ملش�كالت
وصعوب�ات يف الذاك�رة والرتكي�ز ،إضاف�ة ألع�راض الغثي�ان
والدوار.
حالة مزاجية سيئة
ي�ؤدي نقص املاء يف الجس�م إىل التأثري عىل النواق�ل العصبية،
والقدرة عىل التفكري السليم ،لذلك إن ساءت حالتك املزاجية بال
سبب واضح فعليك بتناول كوب من املاء.

الفم ورائحته
إن كنت تعاني م�ن رائحة للنفس ،أو
تشعر بجفاف مستمر يف الحلق ،فهذا
قد يكون م�ؤرشا لحاجتك املاس�ة إىل
املاء ،ملا له من أهمية إلنتاج اإلفرازات
اللعابية ،والحفاظ عىل رطوبة الحلق
وحمايته من الجفاف.
الكسل والخمول
ي�ؤدي نقص امل�اء يف الجس�م إىل عدم
إيصال األكس�جني بكف�اءة إىل أجزاء
الجس�م ،ما ي�ؤدي إىل حال�ة من التع�ب والخم�ول والرغبة يف
النعاس الدائم.
الوزن والكوليسرتول
يس�بب نقص املاء إنتاج املزيد من الكوليسرتول ،للحفاظ عىل
رطوبة الجس�م ،وهو أمر غري صحي ،كما يتس�بب يف صعوبة
فق�دان الوزن الزائد ،حتى مع الرياضة ،بس�بب أن الجس�م ال
يستطيع تفتيت الدهون بكفاءة كاملعتاد.
كم�ا أن نقص املاء يؤدي إىل ش�عور وهمي بالجوع املس�تمر،
وه�و م�ا قد ي�ؤدي إىل تناول وجب�ات قبل النوم ،م�ا يؤثر عىل
جودة النوم والوزن.

حل اللغز

أخطر االطعمة عىل املخ

يرتبط ح�دوث مرض ألزهايم�ر ارتباطا
مب�ارشا بالتغذية ونوعية امل�واد الغذائية
التي يتناولها األشخاص ،لهذا يجب إيالء
اهتمام خاص بما يتم تناوله ،ألن صحتك
وصحة دماغك تعتمد عىل ذلك.
وتشري العديد من الدراسات إىل أنه يمكن
تقلي�ل خط�ر اإلصاب�ة بالخ�رف أو كما
يع�رف ب�»ألزهايم�ر» ع�ن طري�ق إزالة
بعض األطعمة من النظام الغذائيً ،
وفقا
ملوقع «.»Focus.de
يجب إزالة األطعمة املصنعة من نظامكالغذائي اليومي:
تعت�رب األطعمة املصنعة ،مثل :املخبوزات
والحلويات واملرشوب�ات الغازية الطريق

الرسيع نحو التأث�ري املبارش عىل وظائف
الدماغ ،ويمكن أن تسبب التها ًبا يف الدماغ
ً
وتلفا للخاليا العصبية.
وق�د توصل خ�رباء م�ن جامع�ة باث يف
اململكة املتحدة إىل وجود صلة بني انسداد
الرشايني وتن�اول األطعم�ة التي تحتوي
عىل نسبة عالية من السكر.
التوابل:ويعتق�د علم�اء م�ن جامع�ة «جن�وب
أس�رتاليا» ،أن «الخط�ر يتمث�ل يف
األطعم�ة الغني�ة بالتوابل ،مث�ل :الفلفل
الح�ار والجالبينو(فلف�ل ح�ار من أصل
مكس�يكي) ،والت�ي تحت�وي ع�ىل مادة
الكابسيس�ني التي تؤثر سل ًبا عىل الذاكرة

والنشاط العقيل».
الوجبات الرسيعة واألطعمة املقلية:كم�ا جاءت األطعم�ة املقلي�ة والوجبات
الرسيع�ة يف قائم�ة األطعم�ة املحظورة،
ألنها غنية بالدهون غري املش�بعة ،والتي
تقل�ل م�ن أداء الدم�اغً ،
وفق�ا لدراس�ة
أجرتها الجامعة الوطنية األسرتالية.
املواد الحافظة واألمالح:ّ
تشكل املواد الحافظة واألمالح واألحماض
الدهنية املشبعة املوجودة بكثرة يف النقانق
ً
كب�ريا للدماغ.
واللح�وم والجبن تهدي� ًدا
فهي مس�ؤولة عن االلتهابات ويمكن أن
تلحق الرضر باألوعي�ة الدموية ،وفقا ملا
توصل له باحثون صينيون.

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
مهني�اً :تتحس�ن الظ�روف  ،والج�و ال يبع�ث
عىل القل�ق  ،تتخلص من التوت�رات والعواطف
والتش�نجات .األخب�ار الس�ارة عىل املس�توى
املهن�ي ترفع معنوياتك .رقم حظك لهذا اليوم ،
برج الحمل  ،هو  .5عاطفياً :قد تكون يف شجار
 ،أو تواجه خطأ ً مفاجئا ً

امليزان
مهني�اً :الظروف تتناس�ب تماما ً م�ع مواهبك
وتطلعات�ك  ،والج�و ال ي�زال واضح�ا ً للغاية ،
والدع�م كبري لتحقيق اإلنج�ازات .عاطفياً :إذا
اتخذت قرارًا مؤملًا  ،ستجد أن حياتك ستتحسن
بعد ذلك  ،وتقرر أن تخرج من عبوتك وتستجيب
للعديد من الدعوات التي تتلقاها.

الثور
مهنياً :االستعداد لبعض العقبات واالضطرابات
ع�ىل مختلف املس�تويات أو التحدي�ات الكربى
التي تتطلب منك بذل جهد ملحارصتها والخروج
منها دون خس�ائر .رقم حظك لهذا اليوم  ،برج
الث�ور  ،ه�و  .8عاطفياً :أنت تحب ش�خصا ً ما
وتبذل قصارى جهدك للحصول عىل موافقته

العقرب
مهنياً :خيبة أمل زميل عمل تثق به بشكل أعمى
 ،لذا فإن العمل يزعجك  ،ورسعان ما تجد نفسك
يف مشكلة مع بقية زمالئك يف العمل  ،لذا احرتس
 ،عزي�زي  ،رقم حظك له�ذا اليوم  ،برج العقرب
،عاطفي�اً :الح�ب ال يزال يف منزل�ك وأنت تعيش
بسعادة مع رشيك لم تعرفه منذ فرتة طويلة

اجلوزاء
مهنياً :أنت تعمل عىل مرشوع جديد كنت تحلم به
منذ فرتة وتحاول أن تكون حذرا ً يف خططك لتجنب
األرشار والكارهني .رقم حظك لهذا اليوم  ،الجوزاء
 ،ه�و .2عاطفي�اً :أن�ت تخط�ط لقضاء أمس�ية
رومانس�ية م�ع حبيبت�ك تق�وي العالق�ة بينكما
وتؤجج املشاعر وتجدد نذور الحب بينكما.

القوس
مهني�اً :تخ�رج منت�را ً م�ن كل التحدي�ات
والصعوبات التي تواجهها عىل املستوى املهني ،
وعلم الفلك يف صفك لتحقيق مكاسب معنوية ،
رقم حظك لهذا اليوم  ،القوس  ،عاطفياً :تشعر
بخيبة أمل ألن الحبيب ال يس�تجيب ملش�اعرك
ويتجنبك ويبتعد عنك وال يهتم بك.

السرطان
مهنياً :تبدو غريب األط�وار اليوم وتتعامل مع
زمالئك يف العمل بطريقة غري مريحة ومملة  ،لذا
حاول أن تتحكم يف أعصابك وال تفسد عالقاتك
العملي�ة .رقم حظك لهذا اليوم  ،برج الرسطان
 ،هو  .6عاطفياً :تش�عر أن األمور خارجة عن
سيطرتك اليوم  ،فكن حاسمًا تجاهها

اجلدي
مهني�اً :اآلف�اق تفت�ح أمام�ك وتتس�ع دائ�رة
اتصالك  ،قد تس�تقبل دع�وة تجلب لك مفاجأة
مهمة جدا ً فيما يتعلق بتمويل أحد مشاريعك.
عاطفياً :يمكنك أن تحلم بما تريد عىل املستوى
العاطف�ي  ،وأن تتلق�ى الدع�وات  ،وتح�ب
الكلمات

االسد
مهني�اً :أن�ت مرتاح للتط�ورات املهني�ة وتبدو
فخورا ً بنفس�ك  ،قد تقوم بعمل يحظى بتقدير
جي�د  ،وس�تختفي الضغ�وط  ،وس�تطمنئ ،
وس�يكون الحظ حليفك .رقم حظك لهذا اليوم
يا لي�و هو  .9عاطفياً :افت�ح الباب للحوار مع
الرشيك

الدلو
مهنياً :قد تكون هذه مناقشة لعقد تم توقيعه
أو فس�خه وتحدث تغيريات مناسبة لك  ،وربما
تجعل�ك تأخ�ذ وجهة نظ�ر جدي�دة أو تخطط
ملرشوع جديد برؤية مختلفة .هو 2
عاطفياً :كثرة طلبات الرشكاء يقودك إىل رفض
هذا الواقع

العذراء
مهني�اً :تتأل�م ذي�ول القضاي�ا الس�ابقة عىل
املس�توى املهني  ،مما يضطرك إىل إيالء اهتمام
خ�اص لح�ل املش�كالت وإيج�اد التس�ويات
املناس�بة والخروج الس�لمي .رق�م حظك لهذا
اليوم  ،برج العذراء ،عاطفياً :املواقف الصارمة
والصارمة مع من تحب لن تساعدك

احلوت
مهنياً :يجب التوفيق بني االخرتاقات املهنية والوضع
املايل إىل حد ما .إذا كانت األمور متوترة  ،فسيعطيك
الفلكي قري ًبا بعض األخبار التي س�تجعلك سعي ًدا.
رقم حظك لهذا اليوم  ،برج الحوت  ،عاطفياً :األمور
تس�ري عىل ما يرام اليوم  ،مم�ا يرتك مجاالً للرتابط
وبناء األساس مع الرشيك.
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رحيم محيد :سعيد بنتيجة القرعة وحظوظنا كبرية يف التأهل للمونديال
المستقبل العراقي /متابعة
اك�د الطاقم التدريب�ي ملنتخبنا الوطن�ي لكرة القدم
قدرة اس�ود الرافدي�ن عىل تقديم افضل املس�تويات
يف املرحل�ة النهائية من تصفيات كأس العالم املقبلة
بع�د أن حل الع�راق يف املجموع�ة االوىل اىل جانب كل
م�ن «إي�ران وكوري�ا الجنوبي�ة واإلمارات وس�وريا
ولبن�ان» ،بينم�ا ضمت املجموع�ة الثاني�ة «اليابان
وأس�راليا والس�عودية والص�ن وعم�ان وفيتنام»،
وق�د تباينت ردود أفعال مدرب�ي مجموعتنا ،البعض
وصفها بالقوي�ة وهناك ترصيحات أخرى اتس�مت
بالحذر بشأن قوة املس�تويات الفنية وحظوظهم يف
خطف بطاقات التأهل اىل مونديال قطر  ، 2022التي
ستنحرص عىل الفريقن الحاصلن عىل املركزين األول
والثان�ي يف كل مجموع�ة ،يف حن يتقاب�ل املنتخبان
الحاصالن عىل املركز الثالث يف امللحق اآلس�يوي ،من
أجل تحديد املنتخب املتأهل إىل امللحق العاملي .
الفوز باملجموعة
املدرب املس�اعد يف منتخبنا الوطن�ي رحيم حميد
ويف ترصيحات خص بها موقع االتحاد االس�يوي

تمنى « لكتيبة اسود الرافدين تحقيق نتائج جيدة
بس�بب خ�رة الالعبن الس�يما بعد مش�اركتهم
يف كأس آس�يا  2019ولديه�م الق�درة عىل تقديم
أفضل املس�تويات يف املرحل�ة النهائية « .وأضاف
قائ�ال « :أعتق�د لدين�ا فرص�ة جي�دة يف الف�وز
باملجموعة ،وأنا سعيد بنتيجة القرعة ،لقد كانت
استعداداتنا جيدة قبل التصفيات ،وأنا واثق بأننا
س�نقدم مستويات جيدة يف املرحلة النهائية ،وان
مواجه�ة الفرق الخمس�ة يف مجموعتنا قد تؤدي
اىل الظفر بأحدى بطاقتي التأهل او الحصول عىل
املركز الثالث «.
إيران جاهزة
إىل ذل�ك ،ق�ال م�درب منتخ�ب إي�ران دراغ�ان
سكوس�يتش « :منتخبن�ا دائم�ا ً م�ن املنتخبات
االسيوية القوية يف كرة القدم لذا نحن متحمسون
كث�را ً وجاه�زون ملواجهة أي تح�د» ،معربا عن
«قناعته التام�ة حيال االنتص�ارات التي حققها
املنتخب خ�الل التصفيات القاري�ة االخرة ،التي
ج�رت تحت ضغط كبر ،حيث ل�م يكن هناك اي

املصادقة عىل النظام
الداخيل الحتاد اليد

املجموعة االوىل صعبة ومتوازنة ،وسوف يحاول
كل ما يف وسعه لبلوغ املونديال وسيقوم بتحليل
الفرق األخرى» مذك�را الجميع « بمعاناة كوريا
الجنوبي�ة يف التصفي�ات املؤهل�ة ل�كأس العالم
 ”2018مشرا إىل انه « من غر املجدي بأن نقوم
بعم�ل مقارن�ات مع املنافس�ن من�ذ اآلن ،لكن
ال�يء الوحيد والرضوري ال�ذي يجب القيام به
خالل هذه الفرة هو تطوير الالعبن «.

باول�و بينت�و مدرب
منتخ�ب كوري�ا
الجنوبي�ة ب�أن «

مجال للخطأ «.
مجموعة صعبة ومتزنة
ب�دوره ،ن�وه الرتغايل

جسام :نسعى حلسم
البقاء أمام امليناء

المستقبل العراقي /متابعة
عزز أليخان�درو كامانو ،وكيل الوت�ارو مارتينيز مهاجم
إن�ر ميالن ،من أنب�اء رحيل الالعب ع�ن النراتزوري هذا
الصيف.
وال ت�زال التقاري�ر الصحفي�ة تربط الوت�ارو باالنتقال إىل
صف�وف ريال مدريد وبرش�لونة خ�الل املركاتو الصيفي
الجاري.
وق�ال كامان�و ،يف ترصيح�ات أبرزته�ا صحيف�ة مون�دو

رصح ديفيد تريزيجيه ،أسطورة يوفنتوس ،بأن كريستيانو
رونال�دو نجم الس�يدة العج�وز ،دخل يف أزم�ات مع بعض
زمالئه يف يوفنتوس.
وق�ال تريزيجي�ه يف ترصيح�ات لصحيف�ة الجازيت�ا ديللو
س�بورت «أريد إعادة تقديم نفيس يف عالم كرة القدم .هناك

المستقبل العراقي /متابعة

حددت لجنة املسابقات يف الهيئة التطبيعية
لالتح�اد املركزي لك�رة القدم الي�وم االحد
موع�دا النط�الق منافس�ات الجول�ة 35
للدوري املمتاز.وتنطلق منافس�ات الجولة
غ�دا االح�د باقام�ة  3مواجه�ات ،حي�ث
س�يالقي الديوانية يف ملعبه فريق القاس�م
عن�د الس�اعة الخامس�ة ع�رصا ،يف ح�ن
يلتقي الطلبة مع ضيفه امليناء يف الس�اعة
 7:30مس�اء يف ملعب الشعب الدويل ،بينما
يس�تقبل نف�ط الوس�ط يف ملع�ب النجف
الدويل القادم من الش�مال زاخو يف الساعة
 9:30مساء.ويش�هد بعد غد االثنن اجراء
 5مباري�ات ،حيث يس�تضيف امانة بغداد

المستقبل العراقي /متابعة
قال مدرب الطلبة ،ثائر جس�ام ،إن مب�اراة غد األحد أمام
امليناء ،يف الجولة ال�� 35من الدوري العراقي املمتاز ،تأتي
لتأكي�د أحقية الفري�ق يف البقاء باملس�ابقة ،بعد أن عانى
كثرا خالل املوسم الحايل.
وأوض�ح جس�ام ،خالل ترصيح�ات« :كطاقم فن�ي قبلنا
مهمة قيادة الفريق يف املوس�م الحايل ،رغم املعاناة الكبرة
الت�ي مر بها نادي الطلبة ..هو تح ٍد كبر ،وما زلنا واثقن
يف قدرتنا عىل منع الطلبة من الهبوط إىل الدرجة األوىل».
وواص�ل« :امليناء من الفرق املميزة ،وحقق نتائج كبرة يف
املباريات األخرة ،لكننا نراهن عىل اندفاع العبينا ،ورغبتنا
يف أن تكون هذه املباراة حاسمة لبقاء الطلبة».
واشار إىل أن الفريق سيفتقد خدمات الالعب حيدر حسن،
بس�بب اإلصاب�ة ،فيما عاد مؤخ�را إبراهيم نعي�م ،بعدما
غ�اب  4أي�ام لإلصابة أيضا ،حيث يس�عى الجه�از الفني
لتحضره بشكل جيد ملباراة الغد.
يذكر أن الطلبة يحتل املركز الثامن عرش يف جدول الرتيب،
برصي�د  31نقط�ة ،بينما يأت�ي امليناء يف املركز الس�ابع،
برصيد  45نقطة.

العدي�د من املدربن واملديرين الش�باب ،أعتق�د أننا يف بداية
لفرة تغير األجيال».وأضاف «رونالدو أصبح أفضل صفقة
يف النادي ،لم يتوقع أحد ذلك».
وتاب�ع «دخل رونالدو يف بعض األزم�ات مع زمالئه .يمكنك
اكتشاف هذا األمر ،لكنه سجل  100هدف».
وواص�ل «أعتق�د أنه ل�م يتمكن م�درب م�ن إدارة رونالدو
مثل زي�دان ،ربما كان هناك بعض النق�ص يف الحوار داخل

نيامر :واجهنا أمر ًا نادر ًا..
وجيسوس سيئ احلظ

المستقبل العراقي /متابعة

أع�رب الرازي�يل نيمار ،عن س�عادته
ب�أداء منتخ�ب ب�الده يف الف�وز ع�ىل
تش�ييل ،به�دف نظيف يف رب�ع نهائي
كوبا أمريكا.
وخرست تش�ييل أم�ام الرازي�ل التي
لعبت ب�� 10العبن من�ذ الدقيقة ،49
بعد طرد جابرييل جيس�وس؛ بس�بب
تدخل عنيف عىل يوجينيو مينا.
وقال نيمار« :جيس�وس كان يسء الحظ.
عين�ه كان�ت ع�ىل الك�رة ولي�س الالعب
ولألسف ُطرد».
وأض�اف« :كل يوم يمر نواج�ه اختبارات
تجعلن�ا أكث�ر ق�وة وأثبتنا أننا نس�تطيع
اللعب يف كل الظروف».
وزاد« :تش�ييل فري�ق جي�د يمل�ك العبن
رائعن ومن الصعب اللعب بنقص عددي.
ال�كل يس�تحق اإلش�ادة ،الدف�اع وخ�ط

ديبورتيفو «نعلم أن الوتارو مهم ج ًدا إلنر ميالن».
وتاب�ع وكيل الوتارو «نتحىل بالهدوء الش�ديد ،ألن لدينا عق ًدا
مع النادي اإليطايل ملدة عامن».
وأض�اف «نحن مدع�وون للتحدث مع النادي ،ومناقش�ة إذا
كان الوت�ارو س�يبقى أو يرح�ل .لذل�ك س�نناقش األمر مرة
أخرى ،بسبب الوضع الخاص بإنر مال ًيا».
واختتم «س�وق االنتق�االت طويل ج ًدا ،وس�تقوم كل الفرق
يف أوروب�ا بالكثر من التح�ركات ،علينا التحدث إىل إنر حول
مصر الالعب».

حتديد مواعيد مباريات اجلولة  35ملمتاز الكرة
يف ملعب�ه الس�ماوة عند الس�اعة ال� 5:00
عرصا ،ويحتضن ملعب الساحر احمد رايض
لقاء صاحب االرض الكرخ مع ضيفه نفط
البرصة يف الساعة  5:00عرصا ،ويف التوقيت
ذات�ه يواجه النفط الق�وة الجوية يف ملعب
التاجي ،ويس�تقبل نفط ميس�ان يف ملعبه
الصناع�ات الكهربائي�ة يف الس�اعة 7:30
مساء ،يف حن سيكون ملعب الشعب الدويل
مرسح�ا ملب�اراة ال�زوراء والنجف.وتختتم
منافس�ات الجول�ة الثالثاء املقب�ل باقامة
مبارات�ن اذ تجمع االوىل اربي�ل والكهرباء
يف ملعب فرانس�وا حريري يف الساعة 7:00
مس�اء ،بينم�ا س�يواجه الرشط�ة الحدود
يف ملعب الش�عب ال�دويل يف الس�اعة 9:30
مساء.يش�ار اىل ان فري�ق القوة الجوية قد

قطع ش�وطا كب�را للظفر بلق�ب الدوري
للموسم الحايل الس�يما انه يحتاج اىل ثالث

الوسط والهجوم».
وتاب�ع« :نجحن�ا يف مواجهة أم�ر يحدث
بش�كل ن�ادر له�ذا الفري�ق .كان اختبارا
صعب�ا لنا .كن�ا نعلم أننا نخ�وض مباراة
صعب�ة لكن امله�م أننا فزن�ا وبلغنا الدور
قبل النهائي».
وتلع�ب الرازي�ل يف ال�دور قب�ل النهائي،
ي�وم اإلثنن املقبل ،ضد ب�رو التي تغلبت
ب�ركالت الرجي�ح ع�ىل باراج�واي الليلة
املاضية.

نقاط فق�ط من اربع مباري�ات متبقية له
ليتوج رسميا بطال للنسخة الحالية.

فيدال :خرسنا بسبب حكم «مهرج» ..ورؤوسنا مرفوعة

المستقبل العراقي /متابعة

ألقى أرتورو فيدال ،نجم منتخب تشييل ،باللوم عىل الحكم
األرجنتين�ي يف خروج بالده م�ن بطولة كوبا أمريكا ،بعد
الخسارة أمام الرازيل ،ووصفه ب�»املهرج» الذي «يعتقد

أنه نج�م العرض».وخرست تش�ييل ( )0-1أمام الرازيل
التي لعبت ب� 10العبن منذ الدقيقة  49بعد طرد جابرييل
جيسوس؛ بس�بب تدخل عنيف عىل يوجينيو مينا.وكانت
الرازيل متقدمة بهدف لوكاس باكيتا بداية الشوط الثاني،
وانطلقت تشييل بحثا عن التعادل لكن آمالها انتهت أمام

تريزجييه :رونالدو دخل يف أزمات مع العبي يوفنتوس

المستقبل العراقي /متابعة

اللعب تحت الضغط
من جهته ،وصف مدرب منتخب لبنان جمال طه
مباريات مجموعته» بالصعبة وس�يحاول تقديم
أفضل العروض وانه اعتاد التدريب واللعب تحت
الضغط ويتفهم قدرات واحتياجات العبيه الذين
س�يحاولون تقديم أفضل ما بوس�عهم لتحقيق
النتائ�ج رغ�م الوقت الضيق ،وق�د عمل من أجل
التواج�د ضم�ن  12منتخب�ا يف ال�دور النهائ�ي
ل�ذا س�يكون منتخ�ب االرز مس�تعدا ً للتصفيات
املقبلة.

وكيل الوتارو يفتح باب الرحيل عن إنرت

المستقبل العراقي /متابعة
عق� َدت الجمعي�ة العمومي�ة لالتح�اد املركزي لك�رة اليد
صب�اح امس الجمعة يف قاعة دجلة بفندق بغداد اجتماعا
اس�تثنائيا للتصوي�ت عىل النظ�ام الداخيل وفق�ا لقانون
االتحادات الرياضية رقم  24لسنة .2021
االجتم�اع ال�ذي ترأس�ه رئيس اتح�اد اليد محمد هاش�م
االعرج�ي واعض�اء مجل�س االدارة ح�رضه اي�اد نج�ف
النائ�ب االول لرئي�س اللجن�ة االوملبية وممثل ع�ن وزارة
الش�باب والرياضة فضال عن كام�ل اعضاء الهيئة العامة
ممثيل اندية الس�ليمانية والخليج ودياىل والكرخ وكربالء
وافرديت ونفط ميسان والجيش والنجف واربيل والقاسم
والك�وت واملس�يب وفت�اة اربي�ل وزانكو وبلدي�ة البرصة
والفتوة والرشطة والدغارة.
وبعد مناقشة مسودة النظام الداخيل والتي استمرت الكثر
من س�اعتن عىل كل فقرة من م�واده بحيث لم تتعارض
مع مواد القان�ون التي تخص الهيئ�ة العامة واالتحادات
الفرعي�ة والح�كام والالعبن واملدربن وغره�ا من املواد
م�ن قبل الحارضين وتم التصويت ع�ىل النظام ورفعه اىل
االتحاد الدويل لكرة اليد للمصادقة عليه والعمل به.

كرة اإلماراتي هجومية
بدوره ،شدد املدرب االماراتي سليم عبد الرحمن
ع�ىل» قوة ه�ذه املجموع�ة وانه يح�رم قدرات
جمي�ع املنتخبات االخرى ،س�يكون األمر صعبا ً
ع�ىل الجمي�ع بي�د ان كتيب�ة األبي�ض االماراتي
ستكون جاهزة للتصفيات» ،مستشهدا «بنتائج
الفريق األخرة التي حققها خالل الشهر املايض
وتمك�ن من الفوز يف أرب�ع مباريات متتالية وقد
احرز  15هدفا» ،مبينا ان” فريقه يلعب كرة قدم
هجومية ولديه أسلوب لعب يمنح الالعبن املزيد
م�ن الثقة من اجل الحصول ع�ىل املركزين االول

او الثاني».
الوقت غر كاف
اما امل�درب مهند الفقر املرش�ح لقيادة منتخب
س�وريا يف التصفيات الحاسمة ،فقد رأى أنه» ال
يوج�د الوقت الكايف من أجل إع�داد الفريق ،لكن
اليء الوحيد ال�ذي يمكن أن يفعله هو التنظيم
والعم�ل الج�اد مع الالعب�ن وتحليل املنافس�ن
يف مجموعت�ه م�ن أجل الوص�ول إىل أبعد مدى يف
التصفيات»

يوفنتوس خالل مرحلة ما».
وأكمل «يمكن للمدرب أن يقول لالعب (شاهد هذه املباراة..
لقد كنت تس�ر ملدة  90دقيقة ،ويجب أن تس�اعدني للفوز
باملباريات)».واختتم «هناك العبون ال تريد كسب عداوتهم،
ألنهم يجعلونك تفوز باملباريات .رونالدو واحد منهم وديباال
ً
أيض�ا ،لكن البعض اآلخر ومع كل االحرام الواجب ،ليس�وا
بنفس القدر».

ملاذا يرغب كوتينيو يف االنضامم إىل ميالن؟
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقرير صحفي إس�باني ،عن حقيقة دخ�ول ميالن يف
مفاوضات من أجل التعاقد مع الرازييل فيليب كوتينيو ،العب
وس�ط برش�لونة.وزعمت تقارير صحفية منذ أيام ،أن ميالن
يط�ارد كوتينيو ،وطل�ب معلومات عن الالع�ب الرازييل ،كي
ً
املقبل.ووفقا لصحيفة
يك�ون صانع ألعاب الفريق يف املوس�م
«موندو ديبورتيفو» اإلس�بانية ،فإن كيا جورابش�يان ،وكيل

كوتيني�و ،عرض خدمات الالعب عىل أكثر من نادٍ ،ومن بينهم
ميالن.وأش�ارت إىل أن وكيل كوتينيو استهدف عرض الالعب
ع�ىل األندية املش�اركة يف دوري أبطال أوروبا ،كما أنه يرى
ميالن وجهة مثالية ،بس�بب رحيل صانع األلعاب الركي
هاكان تشالهانوجلو إىل إنر.وذكرت الصحيفة اإلسبانية
أن برش�لونة يحل�م بالتخلص من رات�ب كوتينيو ،لكن
الحال�ة البدني�ة لالعب تصع�ب بيعه إىل ن�ا ٍد آخر ،وتعد
الفرصة األكر أن ينتقل عىل سبيل اإلعارة.

الكشف عن حقيقة تقديم يونايتد عرض ًا لضم فاران
المستقبل العراقي /متابعة

كش�ف فابريزي�و رومان�و ،خب�ر انتقاالت
الالعبب�ن واملدربن بأوروب�ا ،حقيقة تقديم
مانشس�ر يونايت�د لع�رض ،م�ن أج�ل ضم
رافائي�ل ف�اران ،مداف�ع ري�ال مدري�د ،هذا
الصيف.
وزعم�ت تقاري�ر بريطاني�ة ،أن مانشس�ر

ً
عرضا لضم ف�اران بقيمة 50
يونايت�د ،ق�دم
ملي�ون يورو.وكت�ب رومان�و ،عر حس�ابه
ع�ىل «توي�ر»« :مانشس�ر يونايت�د دخل يف
محادث�ات مع ري�ال مدريد من أج�ل فاران،
لكن ال يوجد عرض رس�مي حتى اآلن ،وهذه
الصفقة لن تكون رسيعة».
وأضاف« :الرشوط الشخصية لعقد فاران لن
تمثل مش�كلة يف الصفقة بالنسبة ملانشسر

يونايتد».
واختتم« :ال ي�زال ريال مدريد يأمل يف إقناع
ف�اران بالبق�اء ،لكن الالع�ب يريد خوض
تجربة جديدة ،ومانشسر يونايتد يضعه
كأولوية منذ عدة أشهر».
يذكر أن عقد فاران مع ريال مدريد ينتهي
يف الصي�ف املقبل ،ولم يواف�ق الالعب عىل
التجديد حتى اآلن.

فريق عرف كيف يهدر الوقت.وقال فيدال« :نش�عر بحزن
كبر وكنا نستحق املزيد .يف مباراة مثل هذه نحن بحاجة
إىل حك�م عادل وال يريد أن يك�ون مهرجا .افتقرنا لهدف.
لو هناك حكم ال يجعلك تلعب ويوقف املباراة طيلة الوقت
ويعتقد أنه نجم العرض تصبح األمور صعبة ج ًدا».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2406االحد  4تموز 2021

مساحة للرأي

امـضـاءات

واثق الجابري

خيام الزعبي

هيبة الدوملة

نظرة أسقطت رهانات!

الدوملة واحدة من األكالت العراقية الشهرية ،ويف الوالئم الخاصة تقدم
كنوع من ذوق العائلة .الدوملة ليس�ت أكلة شعبية فحسب ،وتسمى
س�فرية العراق اىل س�فرة العالم ،وال تكاد تنافسها أكلة أخرى ،ومن
متطلبات العائل�ة واالهتمام بالضيوف ،ودون منازع تقدم س�اخنة
وس�ط سفرة الطعام ،ويف العائلة لها مراس�م وأيام خاصة ،وتلتقط
له�ا صور وه�ي يف الق�در اىل ح�ن نزوله�ا اىل الصيني�ة ،لرياها من
يحب العائلة ومن يبغضهاُ ،
وتظهر املس�توى املعايش للعائلة حس�ب
مكوناته�ا .أصل الدوملة اىل حد التش�ابه مع املحيش املرصي ،ودخلت
للعراق يف االحتالل العثمان�ي ،وجرت عليها تعديالت كثرية من زيادة
اللحم املفروم والسمن والضلوع والزند يف قعر القدر ،وعيدان السلق،
وشاع طبخها يف لبنان ومرص وفلسطن والجزائر ،ويختلف مظهرها
الخارجي ومحتواها من عائلة ألخرى ،حسب ما ُتلَ ُّف به محتوياتها،
ب�ورق الس�لق او العنب أو البص�ل والباذنجان والفلفل ،وحس�ب ما
متوف�ر وإمكاني�ة العائل�ة ،وحتى قدوره�ا اختلف�ت ،وبذلك دخلت
رصاع املس�اواة والعدال�ة ،وكل العوائ�ل تعمله�ا وال عدالة يف طبيعة
مكوناته�ا .رغم االختالف عليها ،إالّ أن هناك إتفاقا ً عىل إنها ال تكلف
العائلة من أدوات كثرية ،س�وى قدر وصينية ،وتس�تخدم َ
للس�فرات
والتنزه ،وكأنها أكلة جافة يس�هل حمله�ا يف قدرها ،وميزتها بأن ال
تقدم بش�كل انفرادي ،ودائما ما تجم�ع العائلة أو مع الضيوف ،وما
ت�زال محافظة عىل قدرها ع�ىل جمع األيادي متبادل�ة متكافلة عىل
م�كان واحد ،لذا من النادر تقديمه�ا يف املطاعم .إن الدوملة بصفاتها
جعل�ت لنفس�ها هيب�ة ،ب�ن األكالت وعىل ُ
الس�فرات ،س�واء كانت
باللح�م أو التمن والخض�ار ،ويف األحوال كلها ت�ؤدي أدوارها ،كأكلة
ُتع�ر عن نفس م�ن يقدمها ،وتدل عىل االعتزاز بذلك الش�خص الذي
س�يتناولها ،والطاه�ي يتدخل ب�كل تفاصيلها ،وي�ده معها اىل حن
إنزالها عىل مائدة الطعام .الدوملة منهم من يظنها الدولة ،وقد ال يرى
حرف امليم ،ولكنهما تختلفان يف كثري وتتش�ابهان يف أخرى ،فالدوملة
ت�ؤكل والدولة تبنى أو تهدم ،إالّ أذا اجتمع الفاس�دون يف أكلها وفرم
عظمه�ا ،والدولة ثابتة بحدوده�ا ،والدوملة يضاف لها و ُينقص منها
ويكر ويصغر قدرها ،ولكن الدولة ثابتة املفاهيم والتقاليد والحدود،
ولكنهما تعران عن اخالق ش�عبهما وقيمهم ،وتستطيعان جمع من
يستفيد من فائدتهما ،وللدوملة هيبة بن أفراد املجتمع العراقي ،فيما
الدول�ة تفقد هيبتها أن نهبها الفاس�دون ومن يخالف�ون قوانينها،
حت�ى أولئك ال�ذي يعتقدون أنه�م يتحركون ضمن س�قوف الحرية
والديمقراطية ،أو إصالح منظومة فاس�دة بمفاهيم وقيم ومنظومة
أفس�د ،ويبدو أن الدولة صارت كالدوملة ،تلف وتطبخ وتجتمع عليها
األيادي ،إالّ أن الفرق فيها أنهم ال يتذكرون طعمها.

منذ بداية العدوان عىل س�ورية كتبت يف مقاالت عديدة ،بأن س�ورية
تع�د “رمانة امليزان االس�راتيجي العربي” ملوقعه�ا الجغرايف املتميز
من جه�ة ،ولرفعها لواء املقاومة واملمانعة ض�د املرشوع اإلرسائييل
املدعوم من الغرب من جهة ثانية.
حرب حقيقية تم إعالنها عىل سورية ..تتعاون فيها أجهزة مخابرات
غربية ..وتعاونها تركيا وحلفاؤها ..والتنفيذ ىف الداخل تتواله داعش
وأخواته�ا ،وجهادي�ن س�بق تدريبه�م يف الغرب… فال�ذي يحدث يف
س�ورية من تدخالت ودعم للجماعات املتطرف�ة وفكرها القائم عىل
املوت وسياس�ة الدع�م الغربي القائ�م عىل تقس�يم املجتمعات بات
حقيقة ال ينكرها أحد يف سعيها لتدمري سورية وجيشها.
كان�ت الخط�ة جاهزة للتنفي�ذ موًلوا واعتم�دوا ملي�ارات الدوالرات
وش�حنوا األس�لحة ،وفتحوا الحدود ،وخصصوا الطائ�رات والبواخر
لنق�ل الجهادين واألس�لحة ،وس�خروا لها أضخم أجه�زة اإلعالم يف
تروي�ج األكاذيب ،اعتقدوا أنهم عىل بعد س�اعات من تنفيذ رضبتهم
الرئيس�ية ىف ربيعهم العرب�ي والحصول عىل الجائ�زة الكرى فيه…
وهي إس�قاط س�ورية ،إال أن الجيش الس�وري كان يقف للمخطط
باملرصاد وأفش�ل مخططاتهم الخبيثة ،ومن هن�ا كانت النظرة التي
أس�قطت تحويل سورية بالكامل ملستعمرات وقواعد غربية لتحقيق
أم�ن إرسائي�ل يف املنطق�ة ،عىل الرغم م�ن املحاوالت املس�تمرة التي
يبذلها اإلرهابيون بكافة فصائلهم من أجل العودة بالوضع إىل الخلف
لتدم�ري الب�الد وتفتيتها .الرئيس األس�د قال يف ح�وار إعالمي :إنه ال
خيار إال “مواصلة تنظيف املنطقة ،ودفع املسلحن للعودة إىل تركيا،
كما أن االنتصار يف معركة ادلب ،سيمهد الطريق الستعادة السيطرة
عىل بقية مناطق البالد» .ومن هنا كانت هذه النظرة ….
نظ�رة تق�ول إن “االنتص�ارات التي تش�هدها س�ورية ه�ي بفضل
انتص�ارات الجيش الس�وري عىل اإلرهاب ودحره ،وأن املش�هد الذي
تش�هده دول املنطق�ة تؤك�د بما ال يدع مجال للش�ك ب�أن املرشوع
الغربي يواجه سقوطا ً وفشالً ذريعا ً عىل أبواب دمشق”.
س�ورية الي�وم ذاهب�ة اىل لحظ�ة االنتصار الكب�ري ،بل ربم�ا نطرق
أب�واب النرص قريباً ،وما يعيش�ه األعداء من خيبة يف ظل االنتصارات
الت�ي يحققه�ا الجيش الس�وري  ،نقرأ فيها واقعن�ا فيها أن الجيش
أس�قطهم وحافظ عىل س�ورية من الس�قوط ،وبذلك خ�ر الغرب
وأدواته رهاناته العس�كرية ولم يعد يراهن سوى عىل تفكيك تماسك
الجبه�ة الداخلية ،وهذا الرهان بدأ يس�قط أمام وعي ش�عبي عال ،
وحنكة سياس�ية وأمنية ملموسة يف تعاطيها مع االمور ،يتضح ذلك
من خالل ما أكده الرئيس األسد ،بقوله “إن األمل ىف إنهاء الحرب عىل
سورية بات أكر مما كان يف السنوات املاضية”.

كـاريكـاتـير

النقل :موانئ العراق تعمل عىل مدار (  ) 24ساعة وأثناء فرتة
العطل الرسمية

أعلن�ت وزارة النق�ل  -الرشك�ة العامة ملوانئ
العراق امس الس�بت أن موان�ئ الرشكة تعمل
ع�ىل م�دار (  ) 24س�اعة وأثناء ف�رة العطل
الرسمية .
وقال املدير العام للرشكة العامة ملوانئ العراق
الدكتور املهندس فرحان محيس�ن الفرطويس
الي�وم الس�بت  3تموز الج�اري أثن�اء جولته
امليداني�ة ملينائ�ي أم قرص الش�مايل والجنوبي

ومين�اء خ�ور الزب�ري التخصيص اس�تنادا اىل
توجيهات وزي�ر النقل الكابتن نارص حس�ن
الش�بيل ب�رورة زيادة حجم االي�رادات الفتا
 ،أن موان�ئ العراق ومالكاته�ا تعمل بطاقتها
املعهودة باس�تقبال السفن املحملة بالبضائع
والحاويات وناقالت املنتوجات النفطية يوميا
وأثن�اء ف�رة العطل الرس�مية ورغ�م ارتفاع
درجات الحرارة وانتشار جائحة كورونا .

قيادة عمليات سومر حترر أحد املختطفني

تمك�ن أبطال قيادة عمليات س�ومر م�ن تحرير أحد املختطف�ن بعد ورود
معلوم�ات ع�ن وجود ش�خص مختطف ،حيث وج�ه قائد عمليات س�ومر
وقائ�د رشطة محافظة ذي قار الفريق قوات خاصة الركن س�عد عيل عاتي
الحربية ،بتشكيل قوة وعىل الفور توجهت القوة بنا ًء عىل املعلومات الدقيقة
وبالتع�اون مع املواطن�ن إىل املكان ال�ذي يتواجد فيه الش�خص املخطوف
وتمكنت القوة من تحريره.
هذا واس�تقبل قائد العمليات يف مكتبه بمقر قيادة الرشطة املختطف واطلع
ع�ىل كيفية تعرضه للخط�ف ،وأكد خالل اللقاء عىل أهمي�ة تكثيف الجهود
يف التحقي�ق للوصول إىل الخاطفن بارسع وق�ت ممكن ،لتقديمهم للقضاء
العادل ليكونوا عرة ملن يحاول العبث بأمن املواطنن .

العراقـي

وتاب�ع املدي�ر الع�ام  :اجرين�ا الي�وم جول�ة
تفقدي�ة الط�الع الراي الع�ام عىل نش�اطات
مين�اء خور الزب�ري الذي اجريت به ممارس�ة
افراضية ملكافح�ة اطفاء حريق باإلضافة إىل
زي�ارة تفقدية اىل األرصف�ة النفطية وارصفة
البضائع والحاويات يف مينائي أم قرص الشمايل
والجنوبي بصحبة عدد من القنوات الفضائية
والوكاالت االخبارية.

طالبة عراقية حتصل عىل شهادة عاملية من جامعة ويسليان األمريكية
حصلت الطالب�ة املوهوبة «حوراء
سالم بيان» ،من مدرسة املوهوبن
التابع�ة لربي�ة محافظ�ة النجف
االرشف ع�ىل ش�هادة عاملي�ة م�ن
جامعة ويسليان االمريكية .
وج�اء ه�ذا النج�اح للطالب�ة
(ح�وراء) يف الصف الرابع االبتدائي
بع�د اجتيازه�ا ل�دورة يف عل�م
النف�س  Psychologyبتخص�ص
 ،Schizophreniaحي�ث يتضم�ن
ه�ذا الكورس التع�رف عىل طبيعة
االضطراب النفيس والبحث العلمي
للعوام�ل البيولوجي�ة والنفس�ية
املتعلق�ة بالفص�ام وعالج�ه ع�ىل
النحو التايل ( :الس�مات الرئيس�ية
لألع�راض ،تصوير الدم�اغ «MRI
و  »fMRIوالكيمي�اء العصبي�ة،
البيان�ات والنظري�ات العلمي�ة
والنفسية املتعلقة باإلدراك والعاطفة والسلوك
يف م�رض انفص�ام الش�خصية  ،األس�اليب
الجسدية والنفسية واالجتماعية للعالج)».
م�ن جانبه�ا قالت هي�أة رعاي�ة املوهوبن يف
وزارة الربي�ة يف بي�ان ورد للس�ومرية نيوز،

انن�ا ماض�ون يف بن�اء قاع�دة راس�خة م�ن
الطلب�ة املوهب�ن ،وتعليمهم املفه�وم الفعيل
ملعنى التواصل بن العمل واإلدراك ،واكتس�اب
ش�هادات احرافية عاملية تؤهلهم إىل االبتكار
لخدمة املجتمع.
يذكر ان الطالب (حوراء س�الم بيان) حصلت

تعرف عىل املدن األكثر جاذبية للحياة يف العالـم!
قام الخراء بتقييم  16مدينة
ك�رى ،ضمن تصني�ف املدن
األكث�ر جاذبي�ة للحي�اة يف
العالم ،بحس�ب تقرير خراء
م�ن رشك�ة االستش�ارات
الدولية (.)BCG
واستند التصنيف عىل دراسة
مس�توى املعيش�ة ،وف�رص
العم�ل ،باإلضاف�ة لعالق�ات
املجتم�ع م�ع الس�لطات،
وكذلك ديناميكيات التغيريات
اإليجابية يف حياة املواطنن.
واحتل�ت مدين�ة نيوي�ورك
األمريكي�ة املرك�ز األول،
بينم�ا احتل�ت العاصم�ة
الريطاني�ة لن�دن املرتب�ة
الثانية ،والعاصمة الروس�ية موسكو احتلت
املرتب�ة الثالثة ،بحس�ب املوق�ع اإللكروني

لبلدية موس�كو .وقال فالديسالف بوتينكو،
رئيس قطاع «التنمي�ة الحضارية» يف رشكة
االستش�ارات الدولي�ة« :معي�ار النج�اح يف

تصنيفن�ا ه�و ق�درة املدينة
عىل تلبية احتياجات سكانها
عىل أفض�ل وجه» ،وش�ملت
الدراس�ة  25أل�ف مقي�م يف
جميع املدن ال� .16
يش�ار إىل أن موس�كو دخلت
ألول م�رة ،نهاي�ة الع�ام
امل�ايض ،قائم�ة أفض�ل 20
مدين�ة يف العال�م م�ن حي�ث
جذب املغربن ،وذلك بحسب
مرك�ز العاصم�ة للسياس�ة
االقتصادية واالجتماعية.
وبحس�ب التقرير فإن مدينة
موس�كو ه�ي مرك�ز م�ايل
كب�ري تتوف�ر فيه�ا الوظائف
واملج�االت املختلف�ة ،مم�ا
يجعل فيها التضخم منخفضا والبطالة فيها
األدنى بن املدن الكرى يف العالم.

طريقة أسرتجاع الصور املحذوفة عىل أجهزة ايفون
إذا حذف�ت ص�ورة أو مقط�ع فيدي�و عن
طري�ق الخط�أ  ،فس�يتم نقله�ا إىل مجلد
“املحذوف�ة مؤخرًا” .انتق�ل إىل “الصور”>
“األلبوم” وانقر عىل “املحذوفة مؤخرًا” يف

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قسم “األدوات املساعدة”.
إذا عث�رت عىل الص�ورة أو مقطع الفيديو
الذي تبحث عنه  ،فيمكنك إعادته إىل ألبوم
“حديث” باتباع الخطوات التالية:

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

-1أنقر عىل زر أختيار .
-2أنقر عىل الصور التي تريد أسرجاعها.
-3أك�د أنك تريد أس�تعادة الصور و من ثم
سوف تجد الصور يف تطبيق الصور .

07801969233
07901463050
07709670606

ع�ىل درج�ة امتي�از ( )100 / 100و ُيع�د هذا
الكورس مخصص لطلبة الدراسات الجامعية
ً
فض�ال عن ذلك
االولي�ة وباللغ�ة االنجليزي�ة،
يعت�ر ضم�ن انج�����ازات م�رشوع ق�ادة
التحول الرقمي عر منصة «كورسريا» العاملية
االلكرونية . Coursera

«واتساب» يضيف خاصية للتحكم
يف جودة حتميل الفيديو

يعتر تطبيق ”واتساب“ أكثر تطبيقات املراسلة الفورية شيوعا عىل مختلف
أنظمة التشغيل ،إال أن الرشكة األم لواتساب ال تزال تعمل عىل إضافة بعض
املزايا التي يفتقر لها التطبيق.
ويفتقد واتس�اب للعديد من املميزات املوجودة يف التطبيقات املنافس�ة مثل
تليغ�رام ،لكنه يعمل عىل تعويض ذلك بتطوير املميزات تدريجيا ،والتي كان
أحدثها خاصية التحكم يف جودة الفيديو الذي يحاول املستخدم إرساله.
ووفقا ملوقع ”جيزمو تش�اينا“ ،أضافت رشكة واتس�اب خاصية التحكم يف
جودة التحميل إىل التطبيق التجريبي ،التي تس�مح للمس�تخدمن بمشاركة
مقاطع الفيديو بجودة مختلفة كما يريدون.
ويمكن لعمالء واتس�اب اآلن إرسال أنواع مختلفة من ملفات الوسائط عىل
التطبي�ق ،بما يف ذل�ك مقاطع الفيدي�و ،إال أن نظام التطبي�ق يقوم بضبط
الجودة تلقائيا فيما يخص مقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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