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كش�ف املتح�دث العس�كري باس�م رئي�س 
الوزراء عن مبارشة قي�ادة القوات العراقية 
املشرتكة وقوات البيشمركة الكردية بانشاء 
مراكز تنس�يق عسكرية مش�رتكة ملواجهة 
خاليا داعش وضبط الحدود مع دول مجاورة 

ملنع تسلل العنارص االرهابية.
واش�ار اللواء يحيى رس�ول املتحدث باس�م 
القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة مصطف�ى 
الكاظمي إىل التوصل التفاق تعاون عسكري 
مش�رتك ب�ن الحكوم�ة االتحادي�ة يف بغداد 
وحكومة إقلي�م كردس�تان يف اربيل، يقيض 
بتب�ادل املعلوم�ات االس�تخبارية ومالحقة 
خاليا تنظيم داعش وشغل الفراغ العسكري 

يف بعض املدن واملحافظات العراقية.
وأض�اف املتح�دث العس�كري يف ترصيحات 
لوس�ائل اعالم محلي�ة أن »هناك اجتماعات 
قي�ادة  ب�ن  مش�رتكة  أمني�ة  وتفاهم�ات 
العمليات املشرتكة وقوات حرس حدود إقليم 
كردستان ترتكز عىل بحث التعاون والتنسيق 
يف م�ا يتعل�ق بالقي�ام بعملي�ات عس�كرية 
مش�رتكة يف بعض املناط�ق التي تؤرش فيها 
معلومات استخبارية عن وجود خاليا لفلول 
عصابات داعش، فضالً عن تبادل املعلومات 
االس�تخباراتية يف مج�ال مكافح�ة االرهاب 
والتهدي�دات االمني�ة املختلف�ة ال س�يما ما 
يتعل�ق بضب�ط الحدود وخاصة مع س�وريا 

ملنع تسلل العنارص االرهابية.
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       بغداد / المستقبل العراقي

وس�ط س�خط ش�عبي ع�ىل أداء الطبق�ة الحاكم�ة بعد 
انفج�ار مرفأ بريوت الذي خلف خس�ائر فادحة يف األروح 
واملمتلكات، تق�دم وزير البيئة اللبنان�ي دميانوس قطار 

باستقالته إىل رئيس الحكومة حسان دياب، أمس األحد.
وتأتي استقالة وزير البيئة اللبناني، بعد ساعات قليلة من 
تقديم وزيرة اإلعالم اللبنانية منال عبد الصمد استقالتها 
من منصبه�ا، بعد أن قدمت اعتذارها، مؤكدة أن »التغيري 

الذي تطمح إليه الحكومة بعيد املنال«.
وقال�ت عبد الصم�د يف مؤتمر صحفي مقتض�ب: »أتقدم 

باس�تقالتي من الحكومة، متمني�ة لوطننا الحبيب لبنان 
اس�تعادة عافيت�ه يف أرسع وق�ت ممكن، وس�لوك طريق 
الوحدة واالس�تقالل واالزدهار«. وأضافت أن اس�تقالتها 
الت�ي قدمتها إىل دياب جاءت »بع�د هول الكارثة الناجمة 
ع�ن زلزال ب�ريوت الذي هز كي�ان الوطن وأدم�ى القلوب 
والعق�ول، وانحن�اء أمام أروح�ا الش�هداء وآالم الجرحى 
واملفقودي�ن واملرشدي�ن وتجاوبا مع اإلرادة الش�عبية يف 
التغي�ري«. وأك�دت الوزي�رة أن رئيس الحكوم�ة اللبنانية 
»كان يتابع امللفات بأدق التفاصيل بحكمة وهدوء لتلبية 
املطالب الش�عبية، التي ال سيما تلك التي رفعتها ثورة 17 

ترشين«، مشرية إىل أن »التغري بقي بعيد املنال«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت املفوضية العليا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات، االح�د، العم�ل عىل 
اخ�ذ املوافق�ات الالزم�ة الفتتاح 
مرتك�ز التس�جيل وتهيئة الفرق 
الجوال�ة. وذكر املكت�ب االعالمي 
تلق�ت  بي�ان،  يف  للمفوضي�ة 
العراقي نس�خة منه،  املس�تقبل 
ان »املرحل�ة املقبل�ة تتطلب أخذ 
خط�وات عملي�ة لتنفي�ذ خط�ة 
الستة أش�هر القادمة املوضوعة 
من قبل مجلس املفوضن  الجراء 

الدولية  املعاي�ري  انتخابات وف�ق 
خاص�ة بع�د م�ا تواف�ق جمي�ع 
االط�راف املعنية ع�ىل تنفيذها يف 
حزي�ران املقب�ل«. واضاف�ت انه 
»رغ�م املعوق�ات الت�ي تع�رتض 
انجاز املهام املخطط لتنفيذها إال 
ان مجلس املفوضن بدأ بتشكيل 
اللجان االدارية والفنية املختصة 
لتنظي�م العم�ل االنتخابي واوعز 
اىل االداره االنتخابية لوضع نظام 
وإجراءات التس�جيل البايومرتي 
بطاق�ة  توزي�ع  واج�راءات 
الناخ�ب البايومرتي�ة بما يضمن 

زي�ادة اعداد الناخبن املس�جلن 
بايومرتي�ا«.  وتاب�ع »حالي�اً يتم 
العمل عىل أخذ املوافقات الالزمة 
الفتتاح مراكز التسجيل وتهيئتها 
العمل  الناخبن وكذلك  الستقبال 
ع�ىل تهيئ�ة الفرق الجوال�ة التي 
تقوم بالتحديث ميدانياً عرب زيارة 
الناخبن يف املوسسات الحكومية 
أو يف مح�ل س�كناهم بما يتوافق 
مع االجراءات املوضوعة من قبل 
اللجن�ة العليا للصحة والس�المة 
الوطني�ة«.  وب�ن ان »املفوضية 
تعمل عىل عقد لقاءات مع النخب 

ومنظمات املجتمع املدني لتفعيل 
دورها يف ن�رش الوعي  االنتخابي 
وكذل�ك  التنس�يق والتع�اون مع 
وزارات ومؤسسات الدولة وتأطري 
العالقات بينهما بموجب مذكرات 
تفاهم تخ�دم االهداف املوضوعة 
يف خطته�ا املرحلية لالس�تحقاق 
االنتخاب�ي الق�ادم«.  واش�ار اىل 
يهت�م  املفوض�ن  مجل�س  ان« 
كث�ريا بالدور الس�اند للمنظمات 
للمس�اعدة  الدولي�ة  والبعث�ات 
االنتخابي�ة«، داعي�اً الجميع اىل« 
تقدي�م الدع�م لعم�ل املفوضي�ة 

باالعتم�اد عىل خرباته�م الدولية 
قي تقديم املشورة الفنية املتعلقة 
بالعمليات االنتخابية وتقيم عمل 
املفوضي�ة«.   وواصل« كما وتويل 
املفوضي�ة إهتمام�اً كب�رياً لعقد 
االجتماع�ات و املش�اورات م�ع  
منظمات املجتم�ع املدني املحلية 
كونه�م رشكاء فاعلن  ملناقش�ة 
والنش�اطات  امللح�ة  املواضي�ع 
التطوي�ر  املش�رتكة يف مج�االت 
امل�رأة،  وحق�وق  الديمقراط�ي، 

واإلصالح القانوني.
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وزير العدل: أرسلنا أسامء املتعينني اجلدد إىل وزارة املالية لتمويل رواتبهم
     بغداد / المستقبل العراقي 

أكد وزير العدل س�االر عبد الستار محمد، أمس االحد، ارسال قوائم املتعينني الجدد 
واالوامر الوزارية واالدارية وتاريخ املبارشة اىل وزارة املالية، لتمويل رواتبهم.

وقال س�االر، يف ترصيح صحفي، إن »الوزارة لم يبق بذمتها أي التزامات مع وزارة 
املالي�ة غ�ر املتابعة، لح�ني رصف رواتب املوظف�ني الجدد عىل مالكاتن�ا، منذ بدء 

مبارشتهم«.
فيما اشار مدير عام الدائرة االدارية واملالية يف وزارة العدل هيثم محي رايض إىل ان 
الدائرة قامت بإرس�ال قوائم باسماء املتعينني الجدد من موظفي الوزارة اىٕل وزارة 
املالية لغرض تمويل رواتبهم ومخصصاتهم ابتداء من تاريخ مبارشتهم بالوظيفة 
واضاف« س�يتم تمويل مبالغ الرواتب واملخصصات وفقا لقانون االقرتاض املحيل، 
مبينا ان الوزارة س�تقوم بدفع كافة املستحقات املالية املذكورة عند ورود التمويل 

من وزارة املالية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

كش�ف املتح�دث العس�كري باس�م 
رئي�س ال�وزراء عن مب�ارشة قيادة 
الق�وات العراقي�ة املش�رتكة وقوات 
الكردية بانشاء مراكز  البيش�مركة 
تنسيق عس�كرية مشرتكة ملواجهة 
خالي�ا داع�ش وضب�ط الح�دود مع 
دول مج�اورة ملن�ع تس�لل العنارص 

االرهابية.
واش�ار اللواء يحيى رسول املتحدث 
باس�م القائد العام للقوات املسلحة 
التوص�ل  إىل  الكاظم�ي  مصطف�ى 
التف�اق تع�اون عس�كري مش�رتك 
ب�ني الحكوم�ة االتحادي�ة يف بغداد 
يف  كردس�تان  إقلي�م  وحكوم�ة 
اربي�ل، يق�ي بتب�ادل املعلوم�ات 
االستخبارية ومالحقة خاليا تنظيم 
داعش وش�غل الفراغ العس�كري يف 

بعض املدن واملحافظات العراقية.
يف  العس�كري  املتح�دث  وأض�اف 
ترصيح�ات لوس�ائل اع�الم محلية 
أن »هن�اك اجتماع�ات وتفاهم�ات 
أمنية مش�رتكة بني قيادة العمليات 
املش�رتكة وقوات حرس حدود إقليم 
كردس�تان ترتكز عىل بحث التعاون 
بالقي�ام  يتعل�ق  م�ا  يف  والتنس�يق 

بعملي�ات عس�كرية مش�رتكة يف بع�ض املناط�ق 
التي ت�ؤرش فيها معلومات اس�تخبارية عن وجود 
خالي�ا لفل�ول عصابات داع�ش، فضالً ع�ن تبادل 
املعلومات االستخباراتية يف مجال مكافحة االرهاب 
والتهدي�دات االمني�ة املختلفة ال س�يما م�ا يتعلق 
بضب�ط الح�دود وخاص�ة مع س�وريا ملنع تس�لل 

العنارص االرهابية.
وأضاف أّن »االتفاقات تمخضت عن إنش�اء مراكز 
تنس�يق مش�رتك ب�ني قي�ادة العمليات املش�رتكة 
واالجه�زة االمني�ة يف اقليم كردس�تان، تضم عدداً 
م�ن الضباط من ممثيل الجي�ش العراقي وحكومة 
االقليم للتنس�يق وتب�ادل املعلومات االس�تخبارية 
ومتابعة خاليا عصابات داع�ش االرهابية, إضافة 

اىل ملء الفراغات االمنية يف بعض املدن.
وأوضح أنَّ »املناطق التي يتم فيها التعاون املشرتك 
بني الجيش والبيش�مركة تبدأ من محافظتي دياىل 
وكركوك )ش�مال رشق( ومناطق األخرى تم رصد 
نش�اط لخاليا داعش فيها تهدد جميع املناطق بما 

فيها مناطق اقليم كردستان.
وبني اللواء رس�ول ان الحكومة العراقية تركز عىل 
قضية ضبط الحدود وخاصة مع س�وريا، مش�راً 
إىل وض�ع خطة من قبل قيادة العمليات املش�رتكة 
ووزارت�ي الداخلي�ة والدف�اع لالس�تمرار بتدعي�م 
امللف الح�دودي وتزوي�ده بتكنولوجي�ا املعلومات 

والتقنيات الحديثة.
ونوه اىل ان »العمليات العس�كرية التي تنفذ حاليا 
مستمرة ال سيما ضمن حدود قيادة عمليات االنبار 

والجزيرة وغرب نينوى بهدف منع تسلل االرهابيني 
باتج�اه االرايض العراقي�ة إضاف�ة اىل االس�تمرار 
بتعق�ب ومالحقة بقاي�ا عخاليا داع�ش والقضاء 

عليها.
ب�دوره، كش�ف رئي�س جه�از مكافح�ة اإلرهاب 
الفري�ق أول الرك�ن عب�د الوه�اب الس�اعدي ع�ن 
مناطق انتش�ار تنظي�م داعش يف الب�الد، موضحاً 
أنه يس�تخدم الوديان الوعرة والسالسل الجبلية يف 

حزام بغداد ودياىل وكركوك شماال.
واوضح الس�اعدي ان نشاط داعش يرتكز حاليا يف 
منطقتني ينش�ط فيهما األوىل هي املنطقة العازلة 
بني قوات الجيش وقوات البيش�مركة والثانية هي 
املناط�ق باتجاه خانق�ني بمحافظة دياىل ش�مال 
رشق بغ�داد حي�ث يس�تخدمها لتنفي�ذ عمليات�ه 

االرهابية.
وق�ال ان جه�از مكافح�ة االرهاب 
وضع اس�رتاتيجية جدي�دة ملواجهة 
املن�ع والوقاية،  االره�اب تتضم�ن 
مبين�ا انه خ�الل الش�هر املايض تم 
اعتق�ال 23 مقاتال ينتم�ي لداعش 
»اس�تمرار  إىل  وأش�ار  الع�راق.  يف 
العمليات وبتنس�يق عايل املس�توى 
مع األجه�زة األمنية كاف�ة للقضاء 
ع�ىل الخالي�ا اإلرهابي�ة املوجودة يف 

البالد«.
وأمس األح�د، أعلنت عمليات صالح 
الدي�ن ع�ن قت�ل عن�ارص لداع�ش 
وتدم�ر أنفاق ومضاف�ات للتنظيم 
خ�الل عملية عس�كرية وق�ال قائد 
عمليات ص�الح الدين الل�واء الركن 
عبد املحسن حاتم يف ترصيح صحايف 
إن قيادة العمليات املشرتكة، وقيادة 
القوات الربية وباالشرتاك مع قيادة 
رشطة ص�الح الدين نف�ذت عملية 
أمنية واسعة لرضب أهداف محددة 
يف شمال وادي الثرثار ورشق قضاء 

الحرض بشمال غرب البالد.
وأوضح القائد العسكري أن العملية 
األمنية أسفرت عن تدمر 6 أنفاق و 
4 مضافات لداعش، فضالً عن مقتل 

عدد من مسلحي داعش.
وكان ط�ران التحالف الدويل قد نفذ الثالثاء املايض 
رضب�ة جوية اس�تهدفت مواق�ع لتنظي�م داعش 
يف جب�ال حمري�ن بمحافظة دي�اىل املحاذية اليران 

شمال رشق العراق.
وق�ال املتحدث باس�م قي�ادة العمليات املش�رتكة 
تحس�ني الخفاجي إن قوات التحال�ف الدويل قتلت 
إرهابي�ني م�ن عن�ارص داع�ش برضب�ة جوية يف 
سلسلة جبال حمرين.. موضحا ان طران التحالف 
وبع�د أخذ املوافقات من قيادة العمليات املش�رتكة 
ووف�ق معلومات اس�تخبارية ق�ام بمالحقة خاليا 
داع�ش هناك وتمكن من قتل عدد من االرهابيني يف 
رضبة جوية ضمن قاطع عمليات كركوك وتم أيضاً 

تدمر مضافة يتحصن فيها عنارص للتنظيم.

حتديد مناطق نشاط اإلرهاب.. واملركز سيتبادل املعلومات االستخبارية ويسد الفراغ العسكري يف احملافظات الشمالية

بغداد وأربيل يشكالن »مركز مشرتك« للقضاء عىل بقايا »داعش«
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      بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت املفوضي�ة العلي�ا املس�تقلة 
لالنتخاب�ات، االحد، العم�ل عىل اخذ 
املوافق�ات الالزم�ة الفتت�اح مرتكز 
الف�رق الجوالة.  التس�جيل وتهيئ�ة 
وذكر املكت�ب االعالمي للمفوضية يف 
بيان، تلقت املستقبل العراقي نسخة 
من�ه، ان »املرحلة املقبلة تتطلب أخذ 
خطوات عملية لتنفيذ خطة الس�تة 
أش�هر القادم�ة املوضوع�ة من قبل 
مجلس املفوضني  الج�راء انتخابات 
وف�ق املعاير الدولي�ة خاصة بعد ما 
تواف�ق جمي�ع االط�راف املعنية عىل 
تنفيذها يف حزيران املقبل«. واضافت 
ان�ه »رغ�م املعوق�ات الت�ي تعرتض 
انجاز املهام املخطط لتنفيذها إال ان 

مجلس املفوضني بدأ بتشكيل اللجان 
االداري�ة والفني�ة املختص�ة لتنظيم 
العم�ل االنتخاب�ي واوع�ز اىل االداره 
االنتخابي�ة لوضع نظ�ام وإجراءات 
واج�راءات  البايوم�رتي  التس�جيل 
البايومرتية  توزيع بطاق�ة الناخ�ب 
بم�ا يضم�ن زي�ادة اع�داد الناخبني 
املس�جلني بايومرتيا«.  وتابع »حالياً 
يتم العمل عىل أخذ املوافقات الالزمة 
التس�جيل وتهيئتها  الفتتاح مراك�ز 
العمل  الناخب�ني وكذل�ك  الس�تقبال 
عىل تهيئ�ة الفرق الجوالة التي تقوم 
بالتحديث ميدانياً عرب زيارة الناخبني 
يف املوسس�ات الحكومي�ة أو يف محل 
س�كناهم بما يتوافق مع االجراءات 
املوضوع�ة م�ن قب�ل اللجن�ة العليا 
للصحة والس�المة الوطني�ة«.  وبني 

ان »املفوضية تعمل عىل عقد لقاءات 
املجتم�ع  ومنظم�ات  النخ�ب  م�ع 
املدني لتفعيل دوره�ا يف نرش الوعي  
االنتخابي وكذلك  التنسيق والتعاون 
الدول�ة  ومؤسس�ات  وزارات  م�ع 
وتأط�ر العالق�ات بينهم�ا بموجب 
االه�داف  تخ�دم  تفاه�م  مذك�رات 
املرحلي�ة  خطته�ا  يف  املوضوع�ة 
الق�ادم«.   االنتخاب�ي  لالس�تحقاق 
املفوض�ني  مجل�س  ان«  اىل  واش�ار 
يهتم كثرا بالدور الساند للمنظمات 
للمس�اعدة  الدولي�ة  والبعث�ات 
االنتخابية«، داعياً الجميع اىل« تقديم 
الدعم لعمل املفوضية باالعتماد عىل 
خرباتهم الدولية قي تقديم املش�ورة 
الفنية املتعلقة بالعمليات االنتخابية 
وتقي�م عمل املفوضي�ة«.   وواصل« 

كما وت�ويل املفوضي�ة إهتماماً كبراً 
لعق�د االجتماعات و املش�اورات مع  
منظم�ات املجتم�ع املدن�ي املحلي�ة 
ملناقش�ة  فاعل�ني   رشكاء  كونه�م 
املواضيع امللحة والنشاطات املشرتكة 
يف مج�االت التطوي�ر الديمقراط�ي، 
وحق�وق املرأة، واإلص�الح القانوني، 
والتوعي�ة  اإلنس�ان،  وحق�وق 
االنتخابي�ة وش�ؤون الحكم وحقوق 
ذوي االحتياج�ات الخاص�ة، حي�ث 
تس�هم ه�ذه املش�اورات يف تطوي�ر 
آلي�ة العم�ل ل�كال الطرف�ني إضافًة 
اىل وض�ع خط�ط وبرام�ج تثقيفية 
وتوعوي�ة للناخبني«. ولف�ت اىل ان« 
ت�رشف  االنتخابي�ة  االدارة  رئي�س 
النش�اطات  ع�ىل  مب�ارش  وبش�كل 
الفنية والعملياتية  يف املكتب الوطني 

ومكاتب املحافظات كافة حيث بدأت 
بعقد اللق�اءات املتوالية مع موظفي 
مكاتب املحافظات االنتخابية لبحث 
أهم امللف�ات املتعلق�ة بالعمل الفني 
العم�ل  خط�ة  ومناقش�ة  واالداري 
لالش�هر املتبقية من الس�نة وس�بل 
يف  العم�ل  تنس�يق  والي�ة  تنفيذه�ا 
مراكز التسجيل الس�تقبال الناخبني 
وزاد«  لالنتخاب�ات«.  اس�تعداداً 
كم�ا وتعمل بالتنس�يق مع الس�ادة 
املفوض�ني املكلف�ني ب�االرشاف عىل 
املكات�ب االنتخابي�ة ملراقب�ة وتقييم 
الوطن�ي  املكت�ب  يف  األداء  وتدقي�ق 
االنتخابي�ة  املحافظ�ات  ومكات�ب 
كاف�ة م�ن أج�ل إتخ�اذ اإلج�راءات 
التصحيحية لتقويم العمل بالنس�بة 
للفعالي�ات الت�ي ال تحق�ق النتائ�ج 

املرص�ودة لها حيث س�يتم االعتماد 
عىل اس�لوب التقاري�ر الدورية التي 
ترفع اىل املسؤول االداري االعىل حول 
مس�تويات األداء ملتابعته�ا وبالت�ايل 
وضع السياس�ات واملبادرات املالئمة 
الخاصة بتطوير العمل  وفق معاير 
املكت�ب  واختت�م  املح�ددة«.   األداء 
االعالمي للمفوضية بيانه بالقول ان« 
مجلس املفوضني يعمل عىل التحقق 
من تتطاب�ق أداء جميع املس�تويات 
االداري�ة املكلفة وموظفيها مع أعىل 
املعاي�ر االدارية والفني�ة ، ومراقبة 
تنفيذه�ا لخطط العمل املس�تندة إىل 
األه�داف االس�رتاتيجيه للمفوضي�ة 
وف�ق الخط�ة التي وضعه�ا مجلس 
املفوضني لالش�هر الخمسة املتبقيه 

من السنة«.

مفوضية االنتخابات: نعمل عىل اخذ املوافقات الفتتاح مراكز التسجيل 
وهتيئة الفرق اجلوالة

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائب عن تحالف س�ائرون 
أمجد العقاب�ي، أمس االحد، رئيس 
الكاظمي بعدم  الوزراء مصطف�ى 
الته�اون م�ع الجان�ب األمريك�ي 
بش�أن اخراج القوات األجنبية من 
الع�راق، خ�الل زيارت�ه املقبل�ة اىل 

واشنطن.
وقال العقاب�ي يف ترصيح صحفي 
اىل  الحكوم�ة  رئي�س  “زي�ارة  إن 
واش�نطن يجب ان يحسم في���ها 
أم�ور ع�دة أبرزه�ا اخ�راج قوات 
األرايض  االمريك�ي م�ن  االحت�الل 

العراقية فورا”.
أن  الكاظم�ي  أن “ع�ىل  وأض�اف، 
يجع�ل مصلحة البلد م�ن أولويات 
ه�ذه  يف  الحكومي�ة  االهتمام�ات 
“وزارة  أن  اىل  مش�را  الزي�ارة”، 
به�ذا  لجن�ة  ش�كلت  الخارجي�ة 
اخ�راج  م�ع  ونح�ن  الخص�وص 
ممك�ن  وق�ت  ب�أرسع  االخت�الل 

السرتجاع السيادة العراقية”.
ال�وزراء،  مجل�س  رئي�س  ويب�دأ 
األس�بوع  الكاظم�ي،  مصطف�ى 
املقبل، زي�ارة رس�مية اىل الواليات 
املتح�دة األمريكية، ع�ىل رأس وفد 

حكومي، بناًء عىل دعوة رسمية.

سائرون للكاظمي: اضغط بقوة إلخراج 
االمريكان من العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د رئيس الجمهوري�ة، برهم صالح لوزي�ر الداخلية، 
أم�س األح�د، ان املرحل�ة تتطل�ب االرتق�اء باملنظومة 

األمنية وتنشيط العمل االستخباري.
وذكر بيان رئايس، تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
إن »رئي�س الجمهورية برهم صالح اس�تقبل، يف قرص 

بغداد، وزير الداخلية عثمان الغانمي«.
وأك�د الرئي�س، خ�الل اللق�اء، »أهمي�ة الحف�اظ عىل 
األمن الداخيل للبالد، وتوف�ر الحماية لجميع املواطنني 

واحرتام مبادئ حقوق اإلنسان«.
وأض�اف، أن »املرحل�ة الحالي�ة تتطلب االرتق�اء بعمل 
املنظومة األمنية وتنش�يط العمل االستخباري لرتسيخ 
االس�تقرار يف الب�الد، مش�راً إىل وج�وب املحافظة عىل 

النرص الناجز ضد عصابات داعش اإلرهابية، ومكافحة 
الجريمة لينعم املواطنني باألمن واألمان«.

ب�دوره، اس�تعرض الغانمي خط�ط ال�وزارة لالرتقاء 
بعمله�ا وجه������وزية قواتها لحفظ أمن املواطنني، 
مثمناً اهتم�ام رئي�س الجمهورية بع����م�ل الوزارة 
ودعم�ه املتواصل بمجال تطويره�ا بمختلف صنوفها، 

بحسب البيان.

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مستش�ار رئيس الوزراء لشؤون 
االنتخابات حسني الهنداوي، أمس األحد، 
أن التخصيصات املالي�ة املتوقعة لتغطية 
نفقات االنتخابات تقدر بنحو 300 مليون 
دوالر. وقال الهنداوي يف ترصيح صحفي، 
إن “الحكومة مس�تعدة لتوفر املتطلبات 

الالزمة إلجراء االنتخابات املبكرة بش�كل 
املبال�غ املتوقع�ة  أفض�ل”. وأض�اف، أن 
لتغطية نفقات االنتخابات املبكرة حسب 
تقديرات املفوضية تبلغ 250 مليون دوالر 
وقد تصل إىل 300 مليون دوالر لكن رئيس 
ال�وزراء طلب م�ن مفوضي�ة االنتخابات 
العم�ل عىل تخفي�ض املبال�غ إىل أدنى ما 
يمكن ويف جميع املجاالت، مستبعدا وجود 

مشاكل يف تخصيص األموال”.
املخصص�ة  “األم�وال  أن  إىل  وأش�ار 
لالنتخابات س�تدرج يف املوازنة االتحادية 

العامة”.
ولف�ت الهن�داوي إىل “ترصيحات من قبل 
رئي�س مجلس الن�واب ون�واب يف اللجنة 
القانوني�ة النيابية؛ بأن فرتة ما بعد العيد 
ستش�هد االنتهاء من قانون االنتخابات”، 

معرباً ع�ن أمله يف حّل إش�كالية املحكمة 
االتحادية ع�رب تعديل قانونه�ا أو إصدار 

إجراءات الستكمال عدد أعضائها”.
وأكد، أنه “ليس باإلمكان إجراء انتخابات 
دون وجود قانون”، مبينا أن “املوعد الذي 
ح�دده رئيس الوزراء إلج�راء االنتخابات 
ثابت مبدئيا وقائ�م عىل معطيات واقعية 

ملموسة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت خلية اإلع�الم األمني، أمس 
االح�د، عن اس�تهداف رت�ل مدني 
ينقل معدات للتحال�ف الدويل عىل 
الطري�ق ال�دويل يف محافظ�ة ذي 

قار.  
وذك�رت الخلي�ة يف بي�ان، تلق�ت 
»املس�تقبل العراقي« نسخة منه، 
انفج�رت  ناس�ف���ة  »عب�وة  إن 
ع�ىل رت�ل مدن�ي ينق�ل مع�دات 
للتحالف الدويل عىل الطريق الدويل 
يف محافظ�ة ذي ق�ار، وقد أس�فر 
الحادث عن وقوع أرضار بس�يطة 

بإحدى العجالت«.  

رئيس اجلمهورية لوزير الداخلية: جيب احلفاظ عىل النرص ضد اإلرهاب

مستشار حكومي عن كلفة االنتخابات: حتتاج أكثر من ربع مليار دوالر

اإلعالم األمني يعلـن 
انفجار عبوة ناسفة

 عىل رتـل للتحـالف 
الدويل يف ذي قار

        بغداد / المستقبل العراقي

رأى عض�و اللجن�ة القانونية النيابية صائب خ�در، أمس األحد، أن 
التحش�يد لالنتخابات والدعوة للمش�اركة فيه�ا »ظاهرة صحية«، 
فيم�ا طرح خمس�ة مرتكزات من أج�ل عملي�ة انتخابية صحيحة 

أحدها يرتبط بالوضع االقتصادي. 
وقال خ�در يف ترصيح صحفي إن »االنتخاب�ات هي حق جماهري 
يف األنظمة الديمقراطية، ولك�ن العملية االنتخابية ينبغي أن تكون 
مح�ددة ومرك�زة وصحيحة كي تأت�ي بنتائج سياس�ية صحيحة، 
وبعكس هذا فستكون النتائج خطرة وتؤثر عىل البيئة السياسية«، 
مؤكداً أنه »ال يجوز املزايدة عىل العملية االنتخابية ألبعاد سياس�ية 

ألنها مسالة حساسة إذا ما أردنا الذهاب ب العراق إىل بر األمان«.
وأض�اف خدر، أن »هن�اك عدداً م�ن املرتك�������زات التي ينبغي 
الذهاب م�ن خاللها لع�������ملية انتخابية صحيحة، أولها اتمام 
قانون االنتخاب�ات بالدوائر االنتخ�������ابي�ة، أما املرت������كز 
الثاني فهو اس�تكمال قان�ون املحكمة االتحادي�ة«، الف�����تاً إىل 
أن »املرتك�ز الثال�ث يرتب�ط بص������الحية الربمل�ان ض�����من 
املادة 64 من الدس�رتو بحل نفسه بغية الذهاب إىل إجراء انتخابات 

مبكرة«.
وتاب�ع خدر، »أما املرتك�ز الرابع وهو مهم جداً فه�و يرتبط بالبعد 
امل�ادي واالقتصادي، فيم�ا يرتبط املرتكز الخام�س بتهيئة األجواء 
املناس�بة للش�ارع العراق�ي إلج�راء االنتخاب�ات«، مع�����ترباً أن 
»التحش�يد لالنتخابات والدعوة لها هي ظاهرة صحية، ولكن يجب 
أن تك�ون النتائج التي ُتبنى عليها االنتخابات س�ديدة وجيدة لبناء 

نظام سيايس صحيح«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وكالة االس�تخبارات، أمس االحد، عن ضبط معمل لتصنيع العبوات 
الناسفة يف تلعفر بمحافظة نينوى. 

وقال�ت االس�تخبارات يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، إنه 
»بعملية اس�تخباراتية دقيقة وبعد ورود معلومات من أحد املتعاونني من 
املواطن�ني، ضبطت مفارز وكال�ة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية معمال 
لتصنيع الصواريخ والعبوات الناس�فة بقضاء تلعف�ر وهو عبارة عن دار 

سكني مرتوك وجد بداخله )١50( قنربة هاون مختلفة األنواع«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أص�درت محكم�ة جناي�ات االنبار 
بهيأتها األوىل حكما باإلعدام شنقا 
عىل املج�رم الذي قام بقتل الجندي 

املغدور مصطفى العذاري.
ملجل�س  اإلعالم�ي  املرك�ز  وأف�اد 
تلق�ت  بي�ان  يف  األع�ىل  القض�اء 
نس�خة  العراق�ي  املس�تقب����ل 
منه، بأن » امل�دان اعرتف بأرتكابه 

الجريمة، وأصدرت املحكمة الحكم 
وفق�ا للمادة 4 من قانون مكافحة 

اإلرهاب  رقم ١3 لسنة 2005 .
املغ�دور  الش�ه���يد  أن  يذك�ر 
مصطف�ى العذاري تم قتله وتعليق 
ج�ر  ف������وق  م�ن  جثمان�ه 
الفلوج����ة من قبل ع����صابات 
ع�ام  االره����ابي�����ة  داع�ش 
20١5 مم�ا أث�ار م���وجة غضب 

شعبي.

عضو بالقانونية الربملانية حيدد )٥( مرتكزات 
إلنجاح االنتخابات املبكرة

االستخبارات: ضبط معمل لتصنيع العبوات 
الناسفة يف تلعفر

اجلنايات حتكم باإلعدام شنقًا عىل قاتل 
الشهيد مصطفى العذاري

        بغداد / المستقبل العراقي

 ،83 ال�دورة  معتصم�و  يواص�ل 
احتجاجاته�م واعتصامه�م ام�ام 
بوابة مبن�ى وزارة الدفاع يف بغداد، 

للمطالبة بانهاء معاناتهم.
وحم�ل املعتصم�ون النع�وش عىل 
الجه�ات  اىل  رس�الة  يف  اكتافه�م 

املعني�ة وهي ام�ا امل�وت او إرجاع 
حقوقهم املسلوب.

يذك�ر ان خريج�ي ال�دورة ال� 83 
ينظمون اعتصاماً منذ عدة أش�هر 
ام�ام مبنى وزارة الدف�اع من دون 
ان يس�تجيب أحد ملطالبه�م، فيما 
تعرض بع�ض منهم لالعت�داء من 

قبل القوات االمنية.

رفعوا شعار املوت أو اجلوع..
 معتصمو الدورة )83( بوزارة الدفاع 

حيملون النعوش
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعدَّت وزارة املوارد املائية خطة ستراتيجية تمتد إىل 
عام 2035 إلدارة تلك املوارد بالشكل األمثل والصحيح 

يف البالد.
 وقتال وزير املوارد مهدي رشتيد يف ترصيح صحفي 
“إننتا نحرص بشتكل كبري عتى إدارة املتوارد املائية 
بالشتكل األمثل”، مشترياً اىل “وجتود خريطة طريق 
ودراسة سراتيجية للت 15 عاما املقبلة، توضح ماذا 

سيكون لدينا وطريقة التعامل مع تلك املوارد”.

وأضاف أنَّ “هناك مشكالت بعضها داخلية كالتجاوز 
عتى الحصص املائية ومحرمتات األنهر”، عاداً إياها 
“رسقتة يف وضتح النهتار”، مبينتاً اننا “منتذ تولينا 
التوزارة وحتتى اآلن مستتمرون بتنفيتذ حملة بهذا 
الخصتوص، ولن تنتهتي اال بمعالجة هتذا املوضوع 
بشتكل كامل ستواء عن طريتق القانتون أو القوات 

االمنية”.
وبتن رشتيد، أّن “التوزارة بدأت بتصحيتح األخطاء 
التي كانت موجودة يف السابق، واتخاذ القرارات التي 
يحتتاج بعضهتا اىل إعادة نظر يف الوقتت الحايل ألنها 

لم تكن مدروستة بالشكل الصحيح”. وتواجه املوارد 
املائية يف العراق تحديات داخلية أبرزها ارتفاع نسبة 
الهدر يف مياه الري، إذ تصل ألكثر من 50 باملئة بسبب 
الضائعات الحقلية وتدني كفاءة الري والنقل نتيجة 
استتخدام أستاليب قديمة وتقليديتة يف إدارة املياه، 
وانخفتاض مستتوى االستتثمارات يف مشتاريعها، 
وارتفتاع نستبة التلتوث الناتتج عن انخفتاض عدد 
محطات معالجتة مياه الترصف الصحي وترصيف 
مياه البزل، ومشكالت الستيطرة عى الخزين املائي 
وترصيف امليتاه من خالل النواظتم، ودخول العراق 

ضمن الخط الزلزايل وتأثر النواظم والسدود بذلك.
كمتا يعانتي العراق متن فقتدان كميات كبترية من 
الخزين املتاح بستبب العمليات الحربية ضد االرهاب 
التي أثرت بشتكل ستلبي يف الجانب البيئي والزراعي 
والخدمي واالنستاني، وازدياد معدل السحب للمياه 
الجوفية الذي يصل اىل ما يقرب من 5 مليارات و243 
مليتون مر مكعب والتي تمثل 8.8 باملئة من مصادر 
املياه العذبة، وهذا يمثل ستحب ميتاه جديدة بنحو 
مليتار و472 مليتون مر مكعب ستنويا عرب أنظمة 

املياه الجوفية.

وزير املوارد يكشف عن خطة طويلة املدى إلدارة املياه.. ويؤكد: نتعرض لرسقة يف وضح النهار

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنتت وزارة الزراعتة العراقية، أمس االحد، 
عن تحقيق فائض يف منتج الحنطة بلغ 500 
الف طن رغتم، معوقات موستم زراعته من 

“حرائق وقلة امطار”..
وقال املتحدث باستم التوزارة حميد النايف، 
إن “وزارة التجتارة تستلمت لغاية يوم امس 
5 مالين طن متن الحنطة من قبل الفالحن 
واملزارعن”، مشترياً إىل أن وزارته )الزراعة(، 
“تستلمت 550 التف طن من الشتعري و400 
الف طن من بذور الرتب العليا وبذلك حققنا 

االكتفاء الذاتي من الحنطة”.
وأضتاف النايف أن “ما يحتاجته العراق من 
الحنطتة ألغتراض البطاقتة التموينيتة هو 
4 ماليتن و500 التف طن”، مبينتاً أنه بذلك 
“حقننتا فائضتاً مقداره 500 التف طن من 

الحنطة”.
وأشار املتحدث باسم الزراعة إىل أن “عمليات 
التستويق مستتمرة أليام اخرى ومن املمكن 
أن تصتل ألكثر من هتذا الفائض”، مؤكداً أن 
“الوزارة تمكنت من تحقيق املنشود يف انتاج 
الحنطتة لهذا العام عى الرغتم من املعوقات 
التتي واجهتهتا من قلتة االمطتار وعمليات 

الحرق لبعض املساحات من حقول الحنطة، 
اضافتة اىل عتدم استتالم بعتض الكميتات 
متن الحنطتة ملخالفتهتا لتروط ضوابتط 

االستالم”.
وكانتت وزارة الزراعتة قتد اعلنتت ان العام 
الحتايل شتهد زراعتة 16مليون دونتم، منها 
9 ماليتن دونتم للحنطتة، و 6 ماليتن دونم 

اروائية و3 مالين دونم ديمية.
وتوقعتت وزارة الزراعتة يف، 24 تموز2020، 
الوصتول بإنتاج الحنطة لهتذا العام اىل اكثر 

متن ستتة ماليتن طتن، مبينة انه ستتصل 
اىل االكتفتاء الذاتتي التام لتغطيتة متطلبات 
البطاقة التموينيتة. يذكر أن حوادث احراق 
محصويل الحنطة والشتعري يف العراق تتكرر 
متع كل موستم حصتاد لهذيتن املحصولن 
الذي يبدأ يف شتهر أيار من كل عام، ما يسبب 
خسائر فادحة للمزارعن، فيما تبقى اسباب 
معظتم تلك الحرائتق الكبرية غتري معروفة، 
فيمتا يعزوها البعض اىل استباب ارهابية او 

بفعل املنافسة.

العراق يعلن حتقيق فائض يقدر بـ »500« الف طن 
من احلنطة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

قال مستؤول ايرانتي، إن منفذ الشتالمجة الحدودي 
التدويل مع العراق، إعيد فتحته اليوم األحد بعد أغالقه 

بالتزامن مع عيد األضحى.
إن  صحفتي،  ترصيتح  يف  موستوي  عتي  واضتاف   
“الجانتب العراقي أعلن 30 تموز/ يوليو، إغالق منفذ 
}الشالمجة{ التجاري من عيد األضحى إىل عيد الغدير، 

وعدم وجود أي تجارة عى هذه الحدود”.
اليتوم أعيتد فتتح منفتذ  وأضتاف موستوي “متن 
}الشتالمجة{ الدويل واستتئناف التبتادل التجاري بن 

إيران والعراق”.
يذكر إن صتادرات البضائع اإليرانية غري النفطية من 
منفذ الشتالمجة الحدودي، كان قد استتؤنف رسميا 
يوم األربعاء 8 تمتوز / يوليو املايض وفقا التفاق مع 
الجانتب العراقي، بعد إغالق دام أربعة أشتهر بستبب 
انتشار فريوس كورونا، وتم خالل هذه الفرة تصدير 
21 ألتف طن متن البضائع غتري النفطيتة بقيمة 95 

مليون دوالر إىل العراق.
وتقتع حدود الشتالمجة عتى بعد 15 كم متن مدينة 
خرمشتهر جنوب ايتران و25 كم متن البرصة جنوب 

العراق.
وقبل إغالق العراق لحدود الشتالمجة، كانت أكثر من 
200 شتاحنة تحمتل مجموعة متنوعة متن البضائع 
املنتجتة محليا و 150 شتاحنة عراقية تصل يوميا اىل 

املعرب الحدودي لتفريغ البضائع وتحميلها.

العراق يعيد 
فتح منفذ حدودي 

مع إيران

    بغداد / المستقبل العراقي

تنطلق اليتوم األحد، الحملة الوطنية ملكافحتة جائحة كورونا يف 
العراق والتي تقودها منظمة الصحة العاملية، يف املحافظات التي 

سجلت ارتفاعا ملحوظا بأعداد االصابات بالفريوس.
 وبحستب منظمتة الصحتة يف العتراق فتان “الحملتة تبتدأ من 
محافظة ذي قار وتستتمر يف البرصة وميسان وواسط يف جنوب 
العتراق ثتم تنطلق اىل محافظة الستليمانية يف اقليم كردستتان، 
بهتدف رفع الوعي الصحي لدى املواطنن حول مرض كوفيد-19 

و ملنع انتشار العدوى”.
وتنظتم هذه الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية 
ووزارة الشتباب والرياضتة وتنفيتذ الجمعيتة الطبيتة العراقية 

املوحدة.
وشكرت منظمة الصحة العاملية حكومة دولة الكويت واملفوضية 
 )ECHO( األوروبيتة للمستاعدات اإلنستانية والحمايتة املدنيتة

ملشاركتها يف تمويل هذه الحملة.
يشتار اىل ان العتراق ستجل حتى أمتس 147 ألفتاً و389 إصابة 
بفتريوس كورونتا بينها  105 اآلف و504 حاالت شتفاء بنستبة 

71.6%، بنما بلغ عدد الوفيات 5310 حاالت.

الصحة العاملية تطلق »احلملة الوطنية« ملكافحة 
»كورونا« يف حمافظات اجلنوب

    االنبار / المستقبل العراقي

اعلتن مدير ناحية الحبانية بمحافظة االنبار اكرم الدليمي، أمس 
االحتد، املبتارشة بتنفيذ تصاميتم عمرانية جديدة وفتق املنظور 
العاملي نتيجة الزيادة الستكانية التي طترأت عى مناطق رشقي 

مدينة الرمادي .
وقتال الدليمتي يف ترصيتح صحفتي حكومتة الحبانيتة املحلية 
وبالتنستيق متع الدوائر الخدمية نفتذت وللمترة االوىل تصاميم 
عمرانيتة ذات طراز متطور نتيجة الزيادة الستكانية التي طرأت 
عتى مناطق مختلفتة يف قضتاء الخالديتة والحبانيتة ومناطق 
مختلفة رشقي مدينة الرمادي، يف خطوة تهدف اىل اعداد خارطة 
مدروستة إلقامة املشتاريع الخدمية لكل منطقة حستب الزيادة 
السكانية للقضاء عى الحاالت السلبية الناجمة عن هذه الزيادة 

وفق الخطة املرسومة لها “.
واضتاف ان” بموجب هذه الخطة تم املبارشة بإنشتاء مجمعن 
سكنين للقضاء عى ازمة الستكن باإلضافة اىل انطالق مروع 
تحستن الشتبكة الكهرباء وبناء محطة كهربائية جديدة لستد 

حاجة تلك املناطق من الطاقة الكهربائية”.
وأوضح الدليمتي، أن “خطة التصاميم العمرانية الجديدة اثمرت 
ايضا عتى دعم منظمة االمم املتحدة االنمائي )UNDP( يف اقامة 
مشتاريع خدمية متنوعتة فضال عن دعم صنتدوق اعادة اعمار 
املناطتق املحررة يف انشتاء شتبكة طرق جديتدة متكاملة تراعي 

التوسع العمراني لتلك املناطق “.

االنبار تبارش بتنفيذ تصاميم عمرانية جديدة 
ملناطق رشقي الرمادي

    بغداد / طالب ضاحي

التقت وزيرة االعمار واالسكان والبلديات 
العامتة املهندستة نازنتن محمتد وستو 
يف مقتر التوزارة محافظ بغتداد املهندس 
محمتد جابتر العطتا وبحثت معه ستري 
العمتل يف املشتاريع الستراتيجية التتي 

تنفذها الوزارة يف املحافظة.
وذكترت الوزيترة انه جترى اثنتاء اللقاء 

مناقشتة واستتعراض عدد من املشاريع 
يف  اإلرساع  وستبل  بغتداد  يف  الخدميتة 
إنجازها فضالً عن مروع املدن الجديدة 
التذي تبنتته التوزارة يف بغتداد وعمتوم 
املحافظتات والتذي قطعتت فيته مراحل 
متقدمتة تصميمتاً وتخطيطتاً، مؤكتدة 
استتعداد التوزارة لتقديتم الدعتم الالزم 
بخرباتهتا االستشتارية اىل املحافظتة ويف 

مختلف القطاعات.

وزيرة االعامر وحمافظ بغداد يبحثان 
سبل النهوض بالواقع اخلدمي

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلتن البنتك املركتزي العراقتي، أمس االحتد، عن اقامتة عالقة مرصفية مع مؤسستة 
Euroclear Bank ملحاكاة املمارسات العاملي يف مجال االحتياطيات.

وقال البنك يف بيان تلقت املستتقبل العراقي نستخة منه، إنه “تم االنتهاء من االجراءات 
الخاصة بإقامة عالقة مرصفّية مع مؤسستة )Euroclear Bank(، مشرياً إىل أن االخرية 
تعترب من املؤسستات املعروفة عاملّياً يف مجال حفظ األوراق املالية واستتثمارها، وتدير 

سندات لبنوك مركزية تقدر بت 15 ترليون دوالر امريك”.
وأضاف البنك أن “هذا االنجاز سيساهم يف تعزيز العالقات الدولّية للبنك املركزي العراقي 

ومحاكاته املمارسات العامليَّة يف مجال إدارة االحتياطيات”.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكتدت وزارة االتصاالت تستويق ستعات 
انرنت بستعة STM_336 بقيمة ملياري 

دينار اىل محافظة نينوى شهرياً.
وقال وزير االتصاالت، أركان شهاب احمد 
يف ترصيح صحفتي ان الوزارة “نجحت يف 
 STM_336 تسويق ستعات انرنت بسعة
بقيمتة ملياري دينتار تقريبا اىل محافظة 
نينوى شتهريا وعن طريتق منافذ إدخال 
االنرنتت”،  لخدمتة  الرستمية  الستعات 
عادا ذلتك “أوىل ثمار عمليتات )الصدمة( 
الخاصة بمكافحة تهريب سعات االنرنت 

الدولية”.
وأكتد، ان “الستعات التتي كانت مستبقاً 
تهترب شتهرياً عترب املنافذ واألبتراج غري 
الرستمية يف محافظتة نينتوى تعتد هدراً 

كبرياً باملال العام ولها آثار سلبية يف خدمة 
االنرنت قبل البدء بعمليات )الصدمة(”.

ونتوه أحمد بأن “إيقاف تهريب الستعات 
عرب املنافذ غري النظامية وتغطية املناطق 
بالخدمة بشكل رسمي، اثرا بشكل ايجابي 
يف جتودة الخدمة يف املناطق املذكورة وتلك 

املرتبطة بها”.
وتابع ان “وزارته تعمل عى فرض سيادة 
الدولة من أجل تأمن شتبكات االتصاالت، 
خاصتة انته تمت إحالتة مهربي ستعات 
االنرنت عى القضاء وفق القوانن النافذة 
بهذا الصدد،” معربا عن “أمله بإنهاء ملف 
تهريب ستعات االنرنتت وتقديتم خدمة 
انرنتت بجودة عالية مطلتع العام املقبل، 
مشتيدا بدور جهتازي املخابترات الوطني 
واالمتن الوطني، وكذلك قوات الرد الرسيع 

ملساندتها عمليات )الصدمة(”.

البنك املركزي يقيم عالقة مرصفية 
Euroclear Bank مع

االتصاالت تعلن »أوىل ثامر الصدمة«: 
نجحنا بتسويق انرتنت بقيمة ملياري دينار

الزراعة الربملانية تطالب الكشف 
عن خمريب املنتج الوطني

    بغداد / المستقبل العراقي

طالبت لجنتة الزراعة واملياه واالهوار النيابية، األحتد، الحكومة واجهزتها 
املعنية برسعة الكشف عن مخربي املنتج الوطني الزراعي والحيواني. وقال 
رئيس اللجنة سالم الشمري يف بيان صحفي إن “عدم الرسعة يف االجراءات 
الحكومية الخاصة بعمليات احراق املزارع ونفوق االستماك واغراق السوق 
املحي باملنتج املستتورد امليء بمثله محليا يثري الكثري من عالمات التساؤل 
واالستتغراب”.واضاف الشتمري ان “آختر العمليات االجراميتة هي نفوق 
مئات االطنان من االستماك دون ان تكشتف لنا الحكومة ومن قبلها خالل 
العمليات املماثلة التي جرت العام املايض املتورطن بها”.وشتدد الشتمري 
عى ان “االستتمرار بالعمليات التخريبية دون رادع سترضب املنتج الوطني 
واالكتفاء الذاتي من املنتجات واملحاصيل والتي وصلنا بها اىل االكتفاء الذاتي 
الكامتل خدمة الهداف واجندات داخليا وخارجيا التريد للعراق الوقوف عى 

قدميه واالعتماد عى انتاجه املحي”.

للحد من »كورونا«.. حمافظ البرصة: 
الدوام الرسمي بنسبة ١٠ باملئة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وجته رئيتس خليتة األزمة املحليتة محافظ 
البرصة أسعد العيداني، يوم االحد، بأن يكون 
الدوام الرسمي يف البرصة بنسبة 10% ما بعد 

عطلة عيد االضحى.
وقتال العيدانتي يف ترصيتح ورد إىل وكالتة 
شفق نيوز، “بعد انتهاء عطلة عيد األضحى، 
وبارتفاع نستب اإلصابة يف املحافظة، خالل 
أيام العطلة، تم اصدار توجيه من خلية االزمة 
أن يكون الدوام بنستبة 10 %”، مشرياً إىل أن 
“هذا األمر يشمل الدوائر املرتبطة بالحكومة 
املحلية”.واضتاف أن “عتى الدوائر أن تلتزم 
بهذا التوجيه، وأن تتوىل بشكل جدي متابعة 
التتزام املراجعتن بالتعليمتات الصحية من 
حيث ارتتداء الكمامات والقفتازات الطبية، 

وتطبيق التباعد بن املراجعن”.
وأوضح العيداني أن “البرصة، تطبق الحظر 
الجزئتي التذي يبتدأ متن السادستة صباحا 
وحتى التاستعة مستاء، عى أن يكتون ايام 

الخميس والجمعة والستبت حظرا شامال”.
ودعا العيداني “سكان البرصة لاللتزام الجاد 

بالحظر وعدم الخروج اال ألستباب معروفة، 
مع تطبيق تعليمات الوقاية الصحية”.

قالت إنها ستتعامل باملثل

سلطة الطريان: تركيا ابلغتنا باستمرار 
التعليق لغاية االول من ايلول

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت سلطة الطريان املدني، أمس االحد، عن 
ابالغ الجانب الركي للعراق باستمرار تعليق 
الرحتالت الجوية مع العتراق لغاية االول من 
ايلول املقبل، مبينا انها ستتعامل باملثل وعدم 

منح موفقة الي ناقل تركي.
وقال مدير اعالم سلطة الطريان املدني جهاد 
الديوان انه “بعد حوارات مع سلطة الطريان 
الركي حول تعليق رحالتها مع العراق ابلغتنا 
تركيا باستمرار التعليق لغاية االول من ايلول 
املقبل بستب تفتي كورونا وتستجيل اعداد 

اصابات كبرية بالبالد”.
واضاف ان “تعليق الرحالت الركية مع العراق 
يشتمل مطارات اقليم كردستان”، مشريا اىل 
ان “ستلطة الطريان العراقي ستتعامل باملثل 
وعدم اعطتاء موافقة ألي ناقتل تركي بنقل 

رحالت من واىل العراق وتركيا”.
الديتوان ان “الرحتالت املحجتوزة  واوضتح 
والتي دفعت تذاكرها ستعيد رشكات الطريان 

مبالتغ تذاكر الستفر للمواطنن متع تعليق 
الرحالت”.
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED 
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq. 

Public Tender Announcement for Tender No: 001-PC-20  
Provision of Crude Desalting Package for PTF  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 

with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 

Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Crude Desalting Package for PTF 

Tender No.: 001-PC-20 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies 

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 

starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding 

Documents Purchase Request. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to carry out the Project 

Provision of Crude Desalting Package for PTF. 

Note: For more details, please refer to ITB document. 

Part Two: Purchase the ITB: 

Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to both Mr. Yang Guang 

yangguang@ebspetroleum.com and Ms. Tanli  tanli@ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass with one day advanced. please 

submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB 

documents, should be with the following documents for the company: 

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

B: Copy of Registered Company Document 

C: One person can only represent one company 

Part Three:  

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

deadline 4:00 PM September 20th, 2020 based on the ITB documents. 

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

before the deadline of tender mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

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

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

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

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

in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 

be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 

before the date of 4:00 PM September 17th, 2020 for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contract Person: Mr. Yang Guang Email: yangguang@ebspetroleum.com & Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement. 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 005-SC-20  
Provision of Package Service for Common Maintenance Material  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
 

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, 

with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, 

Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part. 

Tender Title: Provision of Package Service for Common Maintenance Material 

Tender No.: 005-SC-20 

Tender Information:  

EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies 

who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, 

starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding 

Documents Purchase Request. 

Part One: Scope of work 

EBS Petroleum Company Limited is to seek one contractor who has enough experience and ability to carry out the Project 

Provision of Package Service for Common Maintenance Material, including Spare Parts, Diesel Engine Parts, Tools, Consumable 

Materials, Pipe, Valve, Structure Materials, Equipment Assemble.  

Note: For more details, please refer to ITB document. 

Part Two: Purchase the ITB: 

Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to both Mr. Yang Guang 

yangguang@ebspetroleum.com and Ms. Tanli  tanli@ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass with one day advanced. please 

submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to buy the ITB 

documents, should be with the following documents for the company: 

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

B: Copy of Registered Company Document 

C: One person can only represent one company 

Part Three:  

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

deadline 4:00 PM August 26th, 2020 based on the ITB documents. 

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

before the deadline of tender mentioned above. 

Bidders Proposals shall consist of: 

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

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

C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 

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

in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should 

be clearly mentioned on the envelope. 

4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 

before the date of 4:00 PM August 23rd, 2020 for the purpose of swift answering before the bidding date. 

Contract Person: Mr. Yang Guang Email: yangguang@ebspetroleum.com & Ms. Tan Li Email: tanli@ebspetroleum.com. 

5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 

You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender announcement. 

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

Public Tender Announcement for Tender No: 003-PC-20  
Provision of Supplying Food Material for EBS Oilfield  

Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification 
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the 

laws of Hong Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS 
Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern 
Part. 

Tender Title: Provision of Supplying Food Material for EBS Oilfield 
Tender No.: 003-PC-20 
Tender Information:  
EBS Petroleum Company Limited. would like to announce the tender above named for the First time. All the 
specialist companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact with EBS 
Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by 
paying the tender fee (100$) after fill and sign Bidding Documents Purchase Request. 
Part One: Scope of work 
EBS Petroleum Company Limited is to seek at least two contractors who have enough experience and ability 
to carry out the project Provision of Supplying Food Material for EBS Oilfield. 
Part Two: Purchase the ITB: 
Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. 
Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com for S2 Camp entry pass with one day advanced. please 
submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp. And all the person, who will come to 
buy the ITB documents, should be with the following documents for the company: 
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company 
B: Copy of Registered Company Document 
C: One person can only represent one company 
Part Three:  
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed 
separately before the deadline 4:00 PM Aug 24th, 2020 based on the ITB documents. 
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, 
Nahrawan S2 Camp before the deadline of tender mentioned above. 
Bidders Proposals shall consist of: 
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read 
and compile). 
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be 
read and compile). 
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value. 
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall 
be submitted strictly in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s 
address and contact information should be clearly mentioned on the envelope. 
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please 
inform the C&P Dept. before the date of 4:00 PM Aug 21st, 2020 for the purpose of swift answering before the 
bidding date. 
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao Email: zhangxianqiao@ebspetroleum.com; & Ms. Bao Xiaofang Email: 
baoxiaofang@ebspetroleum.com . 
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee. 
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of above this tender 
announcement. 

جامعة املثنى 
اعالن

تعل�ن جامع�ة املثنى / االقس�ام الداخلية عن اجراء مزاي�دة علنية لبيع املواد املش�طوبة يف مخازنها 
الواقعة خلف بناية كلية طب االس�نان الواقعة يف القش�لة واملدرجة يف القائمة ادناه وفق قانون بيع 
وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وتعديالته فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة رئاس�ة الجامعة 
ودفع تامينات ال تقل عن 20% من القيمة املقدرة للسعر الكيل والبالغ )2979000( مليونان وتسعمائة 
وتس�ع وس�بعون الف دينار بعد 15 يوم من اليوم التايل للنرش ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 
الن�رش واع�الن واملصاريف القانونية االخرى علما ان املزايدة س�تجري يف تمام الس�اعة الثانية عرش 

ظهرا يف املخازن اعاله

وزارة الداخلية
الدائرة القانونية

محكمة قوى االمن الداخيل االوىل
املنطقة الخامسة

قسم الدعاوي
القضية املرقمة : 2016/637

مقتبس حكم غيابي
1 � اس�م املحكم�ة : محكمة ق�وى االمن الداخ�يل االوىل املنطقة 

الخامسة
2 � اسم املتهم الغائب : الرشطي سالم مرزوق عيل صرب الفارس

3 � رقم الدعوى : 2016/637
4 � تاريخ ارتكاب الجريمة : 2014/1/18

5 � تاريخ الحكم : 2018/9/26
6 � امل�ادة القانوي�ة )5و35( م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 

املعدل
7 � املنسوب اىل مديرية رشطة محافظة البرصة واملنشات 

8 � خالصة الحكم : عدم ش�مول املتهم اعاله بقانون العفوالعام  
رقم 27 لس�نة 2016 عن التهمة املسندة اليه وفق احكام املادتني 
5 و 35 م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 كون�ه م�ا زال ماكث يف 
الغي�اب  ولعدم صدور امر طرد او اس�تقالة بحقه حس�ب كتاب 
دائرته املرقم 8276  يف 2018/6/24 وبعد تسديده املبالغ املرتتبة 

بذمته
 9� الحبس البس�يط ملدة )ستة اشهر(  وفق احكام املادة 5/ من 
ق ع د رقم 14 لسنة 2008  وكونه القانون االصلح للمتهم وعمال 
باحكام املادة 2/2 ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل وبداللة املواد  
61/اوال و 69/اوال م�ن ق أ د رق�م 17 لس�نة 2008 لغياب�ة من 

تاريخ 2014/1/18 ولحد االن
10 �  الس�جن ملدة )سبع سنوات( وفق احكام املادة 35 /اوال من 
ق ع د رقم 14 لس�نة 2008 وبداللة املواد 61/اوال و 69/ اوال من 
ق أ د رقم 17 لس�نة 2008 الختالسه 120 مائة وعرشون اطالقه 

7,62 ملم نوع كالش�نكوف مع اربعة مخازن والتي اس�تصحبها 
معه عند غيابه بالتاريخ اعاله 

11 � تضمينه مبلغ مقداره )1,600,000( مليون وس�تمائة الف 
دينار عن قيمة املواد املختلس�ة املشار اليها اعاله استنادا للفقرة 
ثاني�ا من امل�ادة 35 من ق ع د تس�تويف من�ه بالط�رق التنفيذية 

وحسب االسعار لتاريخ الحادث عام 2014 
12 � ط�رده م�ن الخدم�ة وتنحيت�ه ع�ن الوظيف�ة نهائيا عمال 
باح�كام املادت�ني 41/اوال  / أ  و44/اوال /أ م�ن ق ع د رق�م 14 

لسنة 2008
13 � اعتبارجريمت�ه الواردة يف الفقرة )10( اعاله مخلة بالرشف 

استنادا للمادة 21/أ � 6 ق ع 
14 � تنف�ذ العقوبتان اعاله بالتعاق�ب عمال باحكام املادة 143/

اوال من ق ع رقم 111 لسنة 1969 املعدل 
14 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحية الق�اء القبض عليه 
اينم�ا وجد لتنفيذالحكم الصادر بحق�ه والزام املواطنني باالخبار 
عن محل اختفائه اس�تنادا الحكام امل�ادة 69/ثانيا وثالثا من ق أ 

د رقم 17 لسنة 2008
15 � حج�ز امواله املنقولة والغري منقولة  اس�تنادا الحكام املادة 

69/ رابعا من ق أ د رقم 17 لسنة 2008
16 � تحدي�د اتعاب محاماة للمحام�ي املنتدب )جبار عاتي جرب( 
البالغة )25,000( خمس�ة وعرشين الف دينار عراقي ترصف له 

من خزينة الدولة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
ق�رارا غيابيا ص�ادر باتف�اق االراء اس�تنادا الحكام امل�ادة 60 / 
سادس�ا  من ق أ د  رقم 17 لسنة 2008 قابال لالعرتاض والتمييز 
اس�تنادا الحكام امل�ادة 71/اوال وثانيا من نف�س القانون وافهم 

علنا بتاريخ  2018/9/25
اللواء الحقوقي

عمران جسام محمد الطائي
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل االوىل

املنطقة الخامسة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد : 1490

التاريخ 2020/8/9
اىل احمد سهر حمود

قدم�ت املدع�وه ) وج�دان ابراهي�م عزي�ز( طلب�ا ت�روم فيه 
اس�تصدار حجة اذن باستصدار جواز س�فر لولدك القارص ) 
ارشف( وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب اش�عار املختار حي 
الجهاد يف 2019/9/22 لذا اقتىض تبليغك للحضور امام هذه 

املحكمة بتاريخ 2020/8/23 الساعة التاسعة صباحا 
القايض

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

اىل الرشيك صالح ياسني هاشم
توج�ب عليك الحض�ور اىل مق�ر بلديه النجف لغ�رض اصدار 
اج�ازه بناء للعقار املرق�م 86133/3 حي النداء خالل عرشه 

ايام
طالب االجازه ايمان مشتاق بالش

���������������������������������������������������
اىل الرشيك ساجد زنجيل اسود

توج�ب عليك الحض�ور اىل مق�ر بلديه النجف لف�رض اصدار 
أج�ازه بناء للعقار املرق�م 50573/3 حي النداء خالل عرشه 

ايام  طالب االجازه ميثم شايع كشكول

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2016/821

التاريخ : 2020/7/29 
اىل  /املنفذ عليه / املدين / محمد خالد جمال 

لق�د تحقق له�ذه املديرية من خالل ورقت�ي التكليف 
بالحض�ور واش�عار مخت�ار املنطق�ة كاظ�م ش�بيب 
الخزع�يل ان�ك مجهول محل االقام�ة وليس لك موطن 
دائ�م او مؤق�ت او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  عليه 
واس�تنادا للم�ادة 27 من قانون التنفي�ذ تقرر تبليغك 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ النجف خالل خمسة 
عرش يوما تبدأ من اليوم التايل للنرش ملبارشة املعامالت 
التنفيذية بحضورك ويف حالة عدم حضورك س�تبارش 

هذه املديرية باجراء التنفيذ الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

احمد مسافر عبد الحسني الخالدي
اوصاف املحرر :

قرار محكمة احوال النجف بالعدد 1670/ش2016/2 
يف 2016/3/20 واملتضم�ن الزام املدع�ى عليه محمد 
خالد جمال بتأديته نفقة ماضية للمدعية حنني حسني 
جعفر مبلغ وقدره مليون دينار اجمايل عن مدة عرشة 
اش�هر والحكم بتأديته نفقة مستمرة للطفلة نرجس 
مبل�غ وقدره مائة وس�تون الف دينار ش�هريا اعتبارا 

من تاريخ اقامة الدعوى يف 2016/3/13

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف

محكمة بداءة الكوفة
العدد : 2030/ب/2019

التاريخ 2020/7/12
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العقار تسلس�ل )68248/3 م4( محل�ة ) جزيرة النجف( يف 
النجف  عليه تعلن هذه املحكمة عن بيع العقار املذكور اعاله 
واملبينه اوصافه وقيمته املقدرة ادناه فعىل الراغبني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة  خالل )خمسة عرش(  يوما من اليوم 
الت�ايل لنرش االعالن مس�تصحبا مع�ه التامين�ات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املقدرة بموجب ص�ك مصدق المر 
هذه املحكمة بداء الكوفة  وصادر من مرصف الرافدين فرع 
مس�لم بن عقيل )ع( يف الكوفة  وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية ع�رش ظهرا من اليوم االخ�ري من االعالن 
يف قاعة املحكمة  وعىل املش�رتي جل�ب هوية االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية .
القايض 

احمد كاظم املوسوي
االوص�اف /  داري�ن مفرزة بصورة غري رس�مية ويتالف كل 
واح�د منها م�ن غرفة ن�وم ومطبخ وصالة واس�تقبال وقد 
شيد بالطابوق ومسقف بالشيلمان ومجهز باملاء والكهرباء 
ومبل�ط بالش�تايكر علم�ا ان ش�اغل العقار يرغ�ب بالبقاء 

بصفة  مستأجر بعد البيع 
القيمة املقدرة : القيمة الكلية للعقار مبلغ ) 170,000,000( 

مائة وسبعون مليون دينار عراقي

م م عبد اجلبار علوان جرب
مدير قسم شؤون االقسام الداخلية

السعر الكلي سعر المفرد العدد اسم المادة ت
207000 9000 23 مجمدة 1
30000 10000 3 مكيف هواء 2
75000 3000 25 سخان 3
364000 2000 182 طباخ منضدي 4
126000 9000 14 تلفزيون  5
28000 2000 14 ستاليت 6
160000 1250 128 مروحة سقفية 7
28000 1000 28 مروحة جدارية 8
160000 6500 128 مدفئة زيتية 9
28000 8000 31 غسالة 10
832000 9000 4 مكنسة كهربائية 11
248000 1000 10 ماطور ماء 12
36000 500 20 مفرغة هواء 13
10000 2000 10 جهاز امنية 14
10000 9000 78 ثالجة 15
20000 1000 4 ميز مكتب 140 سم  16
702000 1000 5 ميز مكتب 120 سم 17
4000 1000 6 كرسي مداولة 18
5000 1000 9 كرسي دوار 19
6000 2000 35 سرير مفرد 20
9000 1000 9 ميز طعام  21

المجموع الكلي )2979000( مليونان وتسعمائة وتسع وسبعون الف دينار
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التحريض عىل زنا املحارم!
           اسعد عبدالله عبدعلي

م�ن الغريب ان يكون ه�دف الكيانات 
االعالمية ومؤسس�ات االنت�اج الدعوة 
لنرشة زن�ا املح�ارم! نع�م ال تتفاجئ 
ايه�ا القارئ الكري�م، كأن هنالك قرار 
صدر من جهات عليا بان يتم نرش هذا 
االنح�راف الخلقي والش�ذوذ الخطري، 
واملؤرشات تشري اىل سعي قوى عظمى 
لدع�م م�رشوع ن�رش زن�ا املح�ارم يف 
مجتمعات الرشق االوسط، عرب وسائل 
خبيثة، واهم وس�يلة مؤثرة يف عرصنا 
الح�ايل ه�ي االع�الم ملواق�ع التواصل 

االجتماعي.
املتلقي يف مجتمعاتنا بسبب قلة الوعي 
يتح�ول اىل مجرد ردة فع�ل، مع كثرة 
تلقيه املعلومات، يندفع بعدها لتحويل 
ما يراه اىل فعل واقع�ي، وهنا تتحقق 
رس�الة تلك القوى الخبيث�ة، التي كان 
هدفها االساس من بث دراما او اخبار 
او مقاط�ع او قص�ة مكتوب�ة عن زنا 
املح�ارم، لتؤس�س للمتلق�ي خريطة 
طريق فعلية تزرع يف عقله الباطن، كي 

يطبقها عندما يكون جاهزا للفعل.
لنرح�ل قليال مع بع�ض محطات هذا 
املخط�ط الخبي�ث، اله�ادف اىل تدمري 

مجتمعاتن�ا ع�رب نرش الش�ذوذ، وكي 
تزول االوارص العائلية، وتصبح ساحة 
للرصاع الداخيل بني االخوة واالقربون.

القص�ص  كروب�ات  بع�ض  خب�ث 
العراقية

تنترش يف وس�ائل التواصل االجتماعي 
مئ�ات الكروب�ات الت�ي تهت�م بن�رش 
قص�ص عراقي�ة كتابها م�ن الواقع، 
يف )الواتس�اب - الفاي�رب - التلغ�رام – 
االنس�تغرام – الفيس�بوك – ومواق�ع 
الكرتوني�ة(، الغري�ب ان الكث�ري منها 
تهتم كثريا بنرش قص�ص زنا املحارم، 
الي�وم، اي ان  وله�ا جمه�ور واس�ع 
املعلوم�ة تص�ل اىل فئات كب�رية داخل 
املجتم�ع، ع�رب قصة ت�رشح للمتلقي 
كي�ف يمكن�ه ان يفعله�ا مث�ل بط�ل 
القص�ة، من خط�وات العم�ل وتهيئة 

الظ�روف واقن�اع املقاب�ل للخطيئ�ة.
اتج�اه  الحكوم�ي  الصم�ت  الغري�ب 
هك�ذا مواق�ع ومجموع�ات خبيث�ة، 
انه�ا اوكار ش�يطانية، لتدمري ما بقي 
م�ن النس�يج االجتماع�ي، واال فع�ى 
الحكوم�ة فورا غلق ه�ذه االوكار مع 
ملحق�ة مؤسس�يها، والتحقيق معهم 
وع�ن دوافعه�م، والبحث ع�ن جهات 

التمويل.

مسلس�ل الربنس يروج لزنا املحارم
اغلب العراقيني تابع بش�غف املسلسل 
محم�د  بطول�ة  )الربن�س(  امل�رصي 
رمضان واحم�د زاهر، والذي عرض يف 
شهر رمضان، لكن حمل هذا املسلسل 
بشكل غريب رس�الة زنا املحارم، عرب 
عالق�ة زوجة احمد زاه�ر »فدوة« بأخ 
زوجها »يارس« وعى طول ايام ش�هر 
رمض�ان الفضيل كان املسلس�ل يهتم 
بهذه العالقة ويرشح حاالتها، وطرق 
التقائه�م، وهذا تكري�س لالنحراف يف 
مخيل�ة االمة التي تتابع مسلس�ل زنا 

املحارم.
املسلس�ل تابعه الكبري والصغري رجال 
ونس�اء، وكانت هذه رس�الته الخفية 
وال  املح�ارم،  زن�ا  وه�ي  للمجتم�ع، 
يس�تحون ان يحول�وا ش�هر رمضان 
توقي�ت زمني لنرش زنا املحارم، والذي 
اثار اس�تغرابي صمت الكتاب والنخب 
عن ما يبثه هذا املسلس�ل من س�موم، 
وال�ذي كان يحت�اج لوقف�ة كبرية كي 

يسقط من عيون الناس.

املسلسل الرتكي العشق املمنوع

قب�ل اكثر م�ن عرش س�نوات عرضت 
القنوات العربية وبوقت واحد مسلسل 
تركي بعنوان العش�ق املمن�وع، وكان 
يتحدث عن قصة حب جمع بني ش�اب 
وزوجة عمه الش�ابة، عرب ساعات بث 
طويلة، وشهد انجذاب عجيب من قبل 
املهتم�ني بالدرام�ا الرتكي�ة املدبلجة، 
فم�ع انه�ا قصة ح�ب محرم�ة، لكن 
كان هناك تعاطف كبري مع ابطال هذا 
الش�ذوذ، كانت رس�الة خطرية وطرق 
مس�تمر عى مخيلة املتلقي وألسابيع 
طويلة ومتواصلة، ك�ي ترتكز الفكرة 

يف داخله، وتم االمر.
واىل الي�وم يت�م اع�ادة بثه ك�ي تصل 
رس�الته اىل ابع�د نقط�ة، وحت�ى ان 
بعض القن�وات العراقي�ة تكفلت ببث 

املسلسل.
منه�اج كب�ري لن�رش زن�ا املح�ارم يف 
مجتمع�ات ال�رشق االوس�ط ومنه�ا 
املجتمع العراقي، واليوم ال يمكن نفي 
انتش�ار ه�ذه الخطيئة عى مس�توى 
مع�ني، والت�ي س�اعد عى انتش�ارها 

املرشوع العاملي لنرش زنا املحارم.

كتاب وكاتبات يروجون عرب كتاباتهم
والقص�ي  االدب�ي  للنت�اج  املتاب�ع 

العراق�ي الح�ايل نج�د اهتمام ش�ديد 
بقضية الجنس، بما يس�مى املدرس�ة 
او  رواي�ة  تخل�وا  ف�ال  االيروتيكي�ة, 
قصة من مش�اهد الجنس، برسد عال 
املستوى، وتضمن بعضهم زنا املحارم، 
باعتب�اره حبا ايض�ا! ويصوروه عى 
ان�ه بطول�ة او قف�ز عى املح�رم، وال 
يفعله�ا اال الجس�ور! وتتواجد روابط 
ادبية تهت�م بقضايا الجنس منها )زنا 

املحارم(.
والس�لطة اىل الي�وم نائم�ة! من هكذا 
اوكار مهمته�ا ن�رش الخطيئة وتدمري 
نس�يج العائل�ة العراقي�ة، كان يج�ب 
معاقب�ة اي دار طباع�ة تن�رش رواية 
او دي�وان ش�عر او مجموعة قصصية 
فيه�ا دع�وة لزنا املح�ارم، ك�ي يغلق 
الباب بوجه جيش الشيطان من كتاب 
وكاتبات منحرفني، الذين ال هم لهم اال 
ان يغرق املجتمع بالشذوذ واالنحرافات 

الجنسية!

هوليود تنتج افالما عن زنا املحارم
العال�م  يف  االك�رب  االنتاجي�ة  املاكن�ة 
)هولي�ود( مس�تمرة يف انت�اج اف�الم 
تدعو للش�ذوذ ولزنا املح�ارم وتعتربه 
حق انساني! عرب صورة ساحرة ونص 

ح�واري مفعم بالحب واملظلومية، مع 
سفس�طة فلس�فية، كل ه�ذا إلقن�اع 
املتلقي بحقانية من يفعل زنا املحارم, 
ويصوروه�ا ع�ى انه�ا مج�رد خط�أ 
صغري ال يفس�د يشء يف نسيج العائلة, 
احد ح�وارات فل�م فرنيس ع�ن زنا ام 
مع ابنها تقول ل�ه بعد زنت مع ابنها: 
»اعطيت�ك حب�ا وعطف�ا وحنان�ا فاق 
اخوتك« حيث تم تصوير الخطيئة عى 
انه�ا عطف االم عى ابنها! كي يتقبلها 
املراهق والش�اب وينتظر الفرصة كي 

تتبلور لفعل واقعي.

مواقع مجاني�ة خاص�ة للرتويج لزنا 
املحارم

وتنت�رش مواق�ع جنس�ية يف الش�بكة 
مجان�ا  خدمته�ا  تق�دم  العنكبوتي�ة 
للبرشي�ة! وتخصص صفح�ات كبرية 
ج�دا لزن�ا املح�ارم وتصنف�ه حس�ب 
أطراف الفعل، ويتم التصوير بتقنيات 
عالية الجودة مع االهتم�ام بالتمثيل، 

كل هذا باملجان.
فالهدف انتش�ار االنحرافات الجنسية 
يف املجتمعات االنسانية، اليوم يف اوربا 
وامريكا تعترب زنا املحارم مجرد غلطة 
بس�يطة، يمك�ن التغايض عنه�ا، وال 

نعلم يف املس�تقبل هل ستتحول اىل حق 
وليس غلطة!؟

يف  باملالي�ني  رواد  له�ا  املواق�ع  ه�ذه 
مجتمعاتنا وهم يس�تلمون رس�التها 
يومي�اً، يف عملي�ة مل�ئ املخيل�ة بتلك 
الصور الخبيثة، حت�ى ترتكز يف العقل 
الباطن لإلنسان، وعندما تحني الفرصة 

يف الواقع ستدفعه مخيلته للفعل.

الخاتمة
الهجمة الخارجية خطرة جدا، وتزداد 
خطورت�ه م�ع انحدار وع�ي املجتمع، 
الذي حصل نتيجة ش�دة رياح عاصفة 
العوملة، وهنا نويص الجهات الحكومية 
بالقي�ام بواجبها بغل�ق مواقع العهر 
الت�ي تدع�و لزن�ا املح�ارم، ومطاردة 
املمولني لهك�ذا توجهات، مع تش�ديد 
العقوب�ة ع�ى القن�وات العراقية التي 

تتناول زنا املحارم.
واص�دار تعليمات تنظ�م عمل املطابع 

العراقية.
واملثقف�ني  والكت�اب  النخ�ب  وع�ى 
والناش�طني التص�دي له�ذا امل�رشوع 
الخبي�ث ع�رب تعرية ما يط�رح وابعاد 
الجماهري عن التلقي الساذج للبضاعة 

االعالمية الخبيثة.

الصحة والعّرق واالقتصاد 
           جيفري كمب 

س�تجري االنتخابات الرئاسية األمريكية بعد نحو 
ثالثة أش�هر من اآلن. وخالل هذه الفرتة يمكن أن 
تحدث أش�ياء كثرية، بما يف ذل�ك أحداث مفاجئة، 
يمكن أن تؤّثر بشكل مهم عى نتيجة االنتخابات. 
غري أنه اعتباراً من أوائل أغسطس الجاري، هناك 
ثالثة مواضيع يمكن القول إنها ستحدد مستقبل 
أم�ريكا خ�الل الس�نوات األربع املقبل�ة، أال وهي: 

الصحة، والعرق، واالقتصاد. 
ويظل ف�ريوس كورون�ا العام�ل املهيم�ن عاملياً، 
وخاصة يف الواليات املتح�دة، حيث عدد اإلصابات 
والوفي�ات مرتفع بش�كل الف�ت للنظر بالنس�بة 
ملجتم�ع ديمقراط�ي متقدم. فحت�ى اآلن، أصيب 
بالفريوس قرابة خمس�ة مالي�ني أمريكي، ومات 
بس�ببه أكثر من 155 ألفاً آخري�ن. وهذه األرقام 
من املتوقع أن ترتفع خالل الشهور املقبلة، بغض 
النظر ع�ن مدى نج�اح جهود التخفي�ف األخرية 
يف الوالي�ات األكث�ر إصاب�ة بالف�ريوس. وُتظه�ر 
اس�تطالعات ال�رأي الع�ام أن أغلبي�ة املواطن�ني 
األمريكيني يعتقدون أن إدارة ترامب أساءت إدارة 
األزم�ة الصحي�ة، وأن أداء الرئيس غ�ري فعال، بل 
س�اهم بطرق عديدة يف الع�دد املرتفع لإلصابات، 
وذلك عى اعتبار أن الرئيس كان يحاجج باستمرار 
ب�أن الف�ريوس بات »تح�ت الس�يطرة«، وأنه لنئ 
كان ال ي�زال موجوداً بيننا، فإن أس�وأ تأثرياته قد 

احُتويت!
وكان العرق عى الدوام عامالً يف الحياة السياسية 
األمريكي�ة. فالرصاع�ات املري�رة الت�ي واجهه�ا 
الرئيسان »الديمقراطيان« جون كينيدي وليندون 
جونس�ون يف تطبيق ترشيع الحقوق املدنية خالل 
س�تينيات الق�رن امل�ايض، كانت ترتبط بس�لطة 
الكث�ري م�ن »الديمقراطي�ني« الجنوبي�ني الذي�ن 
كان�وا ما زالوا يؤمنون بالفصل العنرصي. وخالل 
انتخابات 1968 الرئاس�ية، نافس أحد املرشحني، 
وهو حاكم والية أالباما »جورج واالس«، بربنامج 
انتخاب�ي مؤيد للفصل العنرصي بش�كل رصيح. 
وم�ن جانب�ه، تبن�ى ريتش�ارد نيكس�ون، ال�ذي 
كان مرش�ح الحزب الجمهوري، »االس�رتاتيجية 
الجنوبي�ة« الت�ي كان�ت عب�ارة ع�ن جه�د يروم 
اس�تمالة »الديمقراطيني« من الواليات الجنوبية، 
عرب التش�ديد عى مواضي�ع »القان�ون والنظام« 
وخط�ب ود »األغلبي�ة الصامتة« م�ن األمريكيني، 
التي كانت ترغب يف إبطاء إصالحات املجتمع التي 

كان يدافع عنها الديمقراطيون التقدميون. 
وبالطب�ع، كان الع�رق عام�اًل يف انتخ�اب ب�اراك 
أوبام�ا عام 2008، ويف حملة إع�ادة انتخابه عام 

2012. ويف عام 2011، أصبح رجل األعمال دونالد 
ترام�ب من أش�د املدافعني عما يع�رف ب�»حركة 
املول�د«، وهي حركة تش�ّكك يف أن أوباما مولود يف 
أمريكا. والحال أنه لو ل�م يكن مولوداً فيها، لكان 
غري مؤه�ل ألن يصبح رئيس�ًا للوالي�ات املتحدة، 
نظراً ألن الدس�تور األمريكي ينص عى أن املواطن 
األمريكي املول�ود يف الواليات املتح�دة فقط يمكن 
أن يكون رئيس�اً. ول�م ينته الحماس ال�ذي أبداه 
ترامب، بخصوص هذا املوضوع، إال بعد أن كشف 
أوباما عن ش�هادة ميالده األصلي�ة التي تبني أنه 
ولد يف والية هواي. وإىل ذلك، س�عت حملة ترامب 
الحالية جاهدًة إىل تش�ويه سجل إدارة أوباما، ويف 
مناش�دة واضحة للناخبني البيض، حاجج ترامب 
ب�أن من ش�أن ف�وز »الديمقراطي�ني« يف نوفمرب 
أن »يق�ي عى ضواحين�ا الجميل�ة واملزدهرة«، 
يف إش�ارة ضمني�ة إىل أن ع�دداً متزاي�داً من األرس 
متع�ددة األعراق س�ُتمنح تحفي�زات لالنتقال إىل 
ضواح�ي املناط�ق الحرضية الك�ربى التي يعيش 

فيها األمريكيون البيض بشكل رئييس. 
وبالطب�ع، ُيعد االقتصاد األمريكي عامالً حاس�ماً 
يف تحدي�د كيف س�يكون أداء ترام�ب يف انتخابات 
نوفم�رب. وكان ترام�ب قد وعد بتع�اٍف اقتصادي 
الف�ت يف الرب�ع الثالث م�ن هذه الس�نة، لكن كل 
املؤرشات تشري إىل أنه إذا لم تعد ثقة املستهلك، فإن 
ماليني األمريكيني س�يظلون من دون عمل، وآالف 
الرشكات الصغ�رية والكبرية س�تواصل اإلفالس. 
وإذا ل�م يصّوت الكونجرس لصال�ح توفري برامج 
تحفيز اقتصادي س�خية وجديدة، من أجل توفري 
مزايا مالية للعمال، فإن عدداً أكرب من األمريكيني 
ل�ن يصبح م�ن دون عمل فحس�ب، ب�ل إن مئات 
اآلالف سيصبحون مهدَّدين بالطرد من مساكنهم 

يف حال عجزوا عن دفع إيجاراتها.
وإىل جان�ب اإلغاث�ة املالي�ة، يظ�ل األم�ل الكب�ري 
بالنسبة لحملة إعادة انتخاب ترامب، هو أن تنجح 
مليارات ال�دوالرات التي ُرص�دت لترسيع الجهود 
الرامي�ة إليج�اد لقاح فع�ال ضد الف�ريوس، وأن 
يك�ون ترامب قادراً عى اإلعالن ع�ن إنتاج اللقاح 
قبل االنتخابات. لكن املتش�ككني يقولون إن مثل 
هذا اإلعالن س�يكون متأثراً بتوقي�ت االنتخابات، 
ولي�س باملعاي�ري العالية ج�داً للتج�ارب العلمية 
الت�ي ينبغي أن تج�رى عى آالف األش�خاص قبل 
أن يتس�نى اعتبار اللقاح آمناً وفعاال. وتحت هذه 
الظروف، س�يكون الكثري م�ن األمريكيني حذرين 
من وس�يلة حماية آمن�ة ومثَبتة ض�د الفريوس، 
بالنظ�ر إىل الع�دد الكبري من الوع�ود الكاذبة التي 
ُقدمت لهم عى مدى األشهر الستة املاضية، بشأن 

السيطرة عى الفريوس.

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن اول )113(  الصادر يف 2020/7/27 
تعل�ن اللجن�ة اعاله ع�ن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيله�ا  يف ادن�اه والعائدة ملكيته�ا اىل مديرية 
بلدية  الحمدانية  وفقا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية.  فعى الراغبني 
بااليجار مراجعة مديرية بلدية  الحمدانية  وخالل مدة )30(  يوم  تبدأ من اليوم التايل من تاريخ االعالن 
مستصحبني معهم التامينات القانونية عى ان ال تقل عن  )50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة 
يف اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة املصاريف املتعلقة  بنرش االعالن 
واية مصاريف اخرى عى ان يقوم املستأجر بتسديد بدل االيجار  بالكامل والرسوم االخرى وابرام العقد 
وخ�الل )ثالث�ون يوم( من تاري�خ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ن�اكال ويعاد االعالن 
ع�ن تأجري امللك وعى حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكاف�ة املصاريف املرتتبة عى ذلك اضافة اىل 
مص�ادرة اماناته وعدم الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يف مق�ر مديرية بلدية 

الحمدانية .   
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط 

االيج�ار بص�ورة مؤقتة وبدون مش�يدات ثابتة ووفقا ل�رشوط البلدية ما عدا الف�رن والدكاكني بدون 
رشوط

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |290|2020
التاريخ/2020/3/11 

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ الك�وت يف العق�ار التسلس�ل 
18/3م نه�ر ضام�ن  الواق�ع يف ألك�وت العائدة اىل 
املدينة)ب�رشى جميل صان�ع( املحج�وز لقاء طلب 
الدائن )امان حبيب س�لمان (البالغ )60,000,000( 
مليون دين�ار فعى الراغ�ب بال�رشاء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل م�دة )30يوما ( تبدأ م�ن اليوم التايل 
للنرش مس�تصحبا معه التأمين�ات القانونية عرشة 
م�ن املائة م�ن القيم�ة املقدرة وش�هادة الجنس�ية 
العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .

املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد

املواصفات 
1-موقع�ة ورقم�ه :- ك�وت/ البت�ار 18/3م نه�ر 

ضامن
2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعية تس�قى بالواسطة 

غري صالحة للزراعة   
3-حدوده واوصافه  : 

4-مشتمالته :- 
5-مس�احتة :- 1345,16,55,20 دونم و املس�احة 

املباعة 25,87 دونم كافة اسهام  املدين  
6-درجة العمران :

7– الشاغل :- 
8القيم�ة املق�درة : 51,74,000 واح�د وخمس�ون 

مليون و اربعة وسبعون الف دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة: 2020/254
التاريخ/2020/7/27

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت اس�هم املدي�ن يف العقار 
تسلس�ل 18/3 م نه�ر ضام�ن   الواق�ع يف الك�وت 
العائده اىل املدين�ه )هيفاء جميل صانع( املحجوزه 
لق�اء طل�ب الدائ�ن )حمي�د س�لمان يم�ه (البال�غ 
)25,000.000( مليون دين�ار فعى الراغب بالرشاء 
مراجع�ة هذه املديرية خ�الل مدة ) 30يوم�ا ( تبدأ 
من الي�وم التايل للنرش مس�تصحبا مع�ه التأمينات 
القانونية عرشة من املائة من القيمة املقدرة وشهادة 
الجنس�ية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عى 

املشرتي .
املنفذ العدل 

فائد عبد الكريم احمد
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :-  ك�وت / البت�ار 18/3م نهر 
ضامن 

2-جنس�ه ونوع�ه:-  ارض تس�قى بالواس�طه غري 
صالحة للزراعه

3-حدوده واوصافه : 
4-مشتمالته :- 

5-درجة العمران : 
6-مس�احتة :- 1345,16,55,20 دون�م املباعة 15 

دونم
7– الشاغل :- 

دين�ار   ملي�ون  املق�درة:  30,000,000  8_القمي�ة 
ثالثون مليون دينار

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |379|2020
التاريخ/2020/7/27 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلس�ل 51/2م 
37 ام هلي�ل  الواقع يف ألك�وت العائدة اىل املدين)عيل 
عرموط حس�ني  ( املحجوز لقاء طلب الدائن )جواد 
كاظم عيل(البال�غ )7,000,000(ماليني  دينار فعى 
الراغ�ب بالرشاء مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
)30 يوم�ا ( تبدأ م�ن اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- ك�وت / ام هلي�ل 51/2م ام 
هليل 

2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعيه مملوكه للدوله حق 
الترصف للمدين 

3-حدوده واوصافه  : حس�ب ما مثبت صورة القيد 
العقار 

4-مشتمالته :-  خاليه من املشيدات 
5-مساحتة :- 100 دونم مئة دونم 

6-درجة العمران :
7– الشاغل :-

8القيمة املقدرة : االسهم املباعه البالغه 1092 سهم 
بمبلغ ق�دره 13,24000ثالثة عرش مليون  ومأته و 

اربعون الف دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة |378|2020
التاريخ/2020/7/27 

أعالن 
تبيع مديرية تنفيذ الكوت  العقارالتسلس�ل 51/2م 
37 ام هلي�ل  الواقع يف ألك�وت العائدة اىل املدين)عيل 
عرم�وط حس�ني  ( املحج�وز لق�اء طل�ب الدائ�ن 
)جاس�م محمد جالل(البال�غ )7,000,000(ماليني  
دين�ار فعى الراغ�ب بالرشاء مراجعة ه�ذه املديرية 
خ�الل م�دة )30 يوما ( تب�دأ من الي�وم التايل للنرش 
مستصحبا معه التأمينات القانونية عرشة من املائة 
من القيمة املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان 

رسم التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

فائد عبد الكريم احمد 
املواصفات 

1-موقع�ة ورقم�ه :- ك�وت / ام هلي�ل 51/2م ام 
هليل 

2-جنس�ه ونوعه : ارض زراعيه مملوكه للدوله حق 
الترصف للمدين 

3-حدوده واوصافه  : حس�ب ما مثبت صورة القيد 
العقار 

4-مشتمالته :-  خاليه من املشيدات 
5-مساحتة :- 100 دونم مئة دونم 

6-درجة العمران :
7– الشاغل :-

8القيمة املقدرة : االسهم املباعه البالغه 1140 سهم 
بمبلغ قدره 13,68000ثالثة عرش مليون وستمائة 

وثمانون الف دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ النعمانية 

رقم االضبارة: 559 /2019
التاريخ:21 /7 /2020

أعالن 
تبي�ع مديري�ة تنفي�ذ النعماني�ة حص�ة املدين�ه  يف 
العق�ار التسلس�ل 9229/6 م18 البغيل�ه الواقع يف 
النعماني�ة  العائده اىل املدينة )ايمان س�ليم خزعل( 
املحج�وزه لقاء طل�ب الدائن )ميثم جب�ار خزعل (

البال�غ )8,000,000(ثماني�ة مالي�ني دين�ار فع�ى 
الراغ�ب بالرشاء مراجع�ة هذه املديري�ة خالل مدة 
) 30 يوم�ا ( تبدأ من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل

محمد عبد الرض�ا زي��دان الطائي
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- النعمانيه /حي االرسى الحديثة 
9229/6 م 18 البغيله

2-جنسه ونوعه:- قطعة ارض ملك رصف  
3-حدوده واوصافه : العقار عبارة عن قطعة ارض 
مش�يد عليها بتلو متفون بالرتاب وتقع عى ش�ارع 

فرعي  
4-مشتمالته :- 

5-مساحتة:حصة املدينه يف العقار تبلغ سهم واحد 
من اصل ستة اسهم 
6-درجة العمران:- 

7– الشاغل :- /
8_القمي�ة املق�درة : حصة املدينه اثن�ا عرش مليون 
وثالثة وثمانون الف وثالثمائة وثالثه وثالثون دينار

جمهورية العراق 
وزارة العدل 

دائرة التنفيذ 
مديرية تنفيذ الكوت 

رقم االضبارة/1962 /2018
التاريخ/2020/8/9

أعالن 
تبي�ع مديرية تنفيذ الكوت الس�يارة املرقمة 14262 
أ واس�ط اجره الواقع يف الكوت العائد للمدين )عادل 
حس�ن ب�دن( املحجوزه لق�اء طلب الدائن�ة )جنان 
برهان ش�كاح( البالغ )17,000,000(مليون دينار 
فعى الراغب بال�رشاء مراجعة ه�ذه املديرية خالل 
مدة)10يوما( تبدأ من اليوم التايل للنرش مستصحبا 
مع�ه التأمين�ات القانوني�ة ع�رشة م�ن املائ�ة من 
القيمة املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عى املشرتي .
املنفذ العدل 

رساج منري يوسف
املواصفات 

1-موقعة ورقمه :- السيارة املرقمه 14262 أ واسط 
اجره

2-جنس�ه ونوع�ه : نوع كي�ه كاتربا صال�ون مديل 
2012 لونها برتقايل مصفر

3-حدوده واوصافه :- 
4-املساحة :- 

5-درجة العمران:
6-– الشاغل :- 

القمي�ة املق�د رة :-  10,000,000 ع�رشة مالي�ني 
دينار

رئيس املهندسني اقدم
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

المشيدة على القطعة المرقمة نوع العقار ورقمه ت
13/118و14و15و16و17و18م154مارقرياقوس 

بشموني
انشاء معرض لبيع الشتالت بمساحة 

2000م2 1

118م154مارقرياقوس بشموني ساحة وقوف السيارات بمساحة 
2000م2 2

من مفرزات 2/198 م154مارقرياقوس بشموني 28 ساحة لبيع المواد االنشائية كل 
وحسب مساحتها  3

162/6 م154مارقرياقوس بشموني فرن صمون حجري بمساحة 98 م2 4

520/1 قرة قوش الدكاكين 13و14و16و17و20و21 5
1/821 قرة قوش الدكان 86 6
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزي�زي ب�رج الحم�ل،ال بأس من ق�راءة بعض 
املوضوعات ومناقشة بعض األفكار مع اآلخرين 
يف هذا اليوم املميز. عندما تسري يف الشارع، انتبه 
ملا يدور م�ن حولك وكن يقظ�ا. إذا كنت مهتما 
بقضي�ة واحدة فقط، فربما ال ت�رى أو ال تنتبه 

للتفاصيل الدقيقة املهمة الواضحة للجميع.

عزي�زي برج الثور،الترسع غري املربر س�يكون 
س�بب ع�دد كب�ري م�ن املش�اكل قريب�ا، عليك 
املب�ادرة إىل إع�ادة تصويب الوض�ع اليوم قبل 
الغد. إذا أردت امل�ي يف عالقتك الجديدة، عليك 
إنه�اء عالقتك بالرشيك لك�ي ال تندم عىل ردود 

فعله. 

عزي�زي ب�رج الجوزاء،يفتح أمامك ه�ذا اليوم 
أبواب�ا كانت مغلقة وتطل ع�ىل عالم جديد من 
التف�اؤل. تعرب عن نفس�ك بطالقة ه�ذا اليوم، 
وق�د تتأث�ر ب�يء م�ن امل�ايض ولكن بش�كل 
إيجابي. ح�ن تعود من عملك ح�اول أن تنىس 

همومه ومشاكله وارتد مالبس الرياضة

عزي�زي ب�رج الرسطان،ربما تج�د صعوبة يف 
الحص�ول عىل بعض املعلوم�ات التي تحتاجها 
إلنجاز م�رشوع ما. إذا كانت ه�ذه املعلومات 
املس�اعدة  تطل�ب  أن  علي�ك  ج�دا،  رضوري�ة 
من ش�خص م�ا، أو تبح�ث عن وس�يلة أخرى 

للحصول عليها.

عزي�زي ب�رج األس�د،أنت ش�خص تح�ب جو 
املنافس�ة! كن حذرا وحاول أن تنهي أعمالك يف 
وقت مبكر حتى ال تش�مت اآلخرين بك. قبل أن 
يتأث�ر قبلك وعواطفك عن�د التعرض ملوقف ما، 
يجب أن تستخدم العقل واملنطق حتى تصل إىل 

حل سليم يف النهاية.

عزي�زي برج العذراء،قد تفتح باب منزلك اليوم 
وتج�د ش�خصا ما ترك ل�ك هدي�ة أو باقة ورد 
أو رس�الة رومانس�ية، وتدرك عندئ�ذ أن هناك 

شخصا ما مهتما بك ولكن ال تعرفه. 

عزي�زي ب�رج امليزان،ألن�ك ش�خص طم�وح، 
يح�اول الجمي�ع الت�ودد إليك واالق�راب منك. 
تحاول اليوم أن تنمي قدراتك يف مجال الكتابة. 
ربم�ا تس�جل يف دورة لتعلم املزيد ع�ن الكتابة 

الصحفية.

أن  مقتن�ع  أن�ت  العقرب،ه�ل  ب�رج  عزي�زي 
رسع�ة البديه�ة تمث�ل عام�ال مس�اعدا ل�ك؟ 
بعض األش�خاص يتفقون ع�ىل ذلك واآلخرون 
مختلف�ون. فمن أي فريق أن�ت؟ قد يكون من 
السهل اإليمان ببعض األمور امللموسة أكثر من 

األمور املعنوية

عزيزي ب�رج القوس،أوضاع�ك الصحية جيدة 
إىل ح�د كب�ري، فق�ط علي�ك أن تعطى لنفس�ك 
وقت�ا كافيا م�ن الراح�ة، وتحص�ل كذلك عىل 
عدد س�اعات كافية م�ن النوم، حت�ى ال تفقد 
قدرتك عىل املداومة واالستمرار يف العمل بنفس 

الكفاءة.

عزي�زي برج الجدي،يوم مناس�ب لعمل قائمة 
باملش�ريات التي تود رشاءها أو باألعمال التي 
م�ن املف�رض أن تق�وم به�ا، ولك�ن عليك أن 
تراجعها أكثر من م�رة. أمامك أكثر من فرصة 
لتحس�ن وضع�ك هذه األي�ام ولوض�ع خطة 

لتنظيم حياتك بشكل عام.

عزيزي برج الدلو،أنت شخص حساس ورسيع 
البديهة بطبعك، ولكن اليوم قد يكون هذا األمر 
مبالغا في�ه. رسعة بديهتك تمكن�ك من قراءة 
أف�كار من حول�ك ومن ثم تش�عر أن�ك تقرب 

منهم شيئا فشيئا.

عزي�زي ب�رج الحوت،ح�اول أن تك�ون لطيفا 
وحنون�ا عن�د التعامل م�ع بعض األش�خاص 
الي�وم خاصة م�ن يمر منهم ببعض املش�اكل. 
احرم مشاعرهم وامنحهم فرصة للتعبري عما 
بداخلهم. لديك فرصة مناس�بة الي�وم للبدء يف 

مشاريع فنية عديدة.

العذراء

احلوت

نصائح حتميك من اإلصابة بالرسطان
يصاب البرش بأمراض الرسطان بسبب 
نم�و غري طبيعي للخاليا وانقس�امها، 
بحي�ث يكون له�ا القدرة ع�ىل اخراق 

األنس�جة وتدم�ري الس�ليمة منها، 
كم�ا تس�تطيع االنتش�ار يف جميع 
أنحاء الجس�م، وُتعد أحد األس�باب 
الرئيس�ية للوف�اة يف العالم الغربي، 
لكن احتماالت الشفاء منها تتحسن 

باستمرار.
نقدم هنا 12 نصيحة لحمايتك من 

اإلصابة باملرض
1- توق�ف عن التدخ�ن: كل نفخة 

من التبغ معبأة ب� 250 مادة كيميائية 
ض�ارة، 70 منها تقريبا تس�بب أنواعا 
م�ن الرسط�ان، لي�س فق�ط رسطان 

الرئة، بل ترتبط الس�جائر ب� 12 نوًعا 
آخ�ر من الرسط�ان، كرسط�ان املعدة 
واملثانة والكىل والف�م والحنجرة، وإذا 
التدخن واس�ترشت  توقف�ت ع�ن 

الطبيب مبكرا كان أفضل.
ال�ربوكيل:  املزي�د م�ن  تن�اول   -2  
تحتوي الفواك�ه والخرضاوات عىل 
مجموع�ة من مض�ادات الرسطان 
الغذائي�ة  بالعن�ارص  غني�ة  ألنه�ا 
واأللياف وهي قليلة الدهون. جرّب 
ال�ربوكيل أو امللف�وف أو اللف�ت أو 
الخرضاوات املشابهة، لكي تحميك 

من تلف الحمض النووي الذي قد يؤدي 
إىل تحوي�ل الخالي�ا إىل رسطانية، حيث 
ُتظهر الدراسات أن بها مواد كيميائية 

مقاومة للرسطان تمنع تلف الخاليا.
 3- افق�د املزي�د من ال�وزن: يمكن أن 
ترفع الكيلوجرام�ات الزائدة املوجودة 
إصابت�ك  ف�رص  م�ن  معدت�ك  ح�ول 
بالرسط�ان، خاص�ة رسط�ان الث�دي 
والقولون والبنكرياس واملريء واملرارة، 
حيث يقول الباحثون إن أحد األس�باب 
ه�و أن الخالي�ا الدهني�ة تطل�ق مواد 

تشجع الخاليا الرسطانية عىل النمو.

»سوين« تطرح أول جهاز تربيد 
قابل لالرتداء

التكنولوجي�ا  عم�الق  أعل�ن 
الي�وم  »س�وني«،  الياباني�ة 
الثالث�اء، ع�ن ط�رح أول جهاز 
تربيد قابل لالرتداء يف األس�واق، 
وذل�ك بع�د مرور م�ا يقرب من 
ع�ام عىل أول ظهور له بش�كله 

التجريبي.
وتمّكن�ت الرشك�ة م�ن جم�ع 
أكث�ر م�ن 60 مليون ي�ن خالل 
األس�بوع األول من طرح جهاز 
للحج�ز   »REON Pocket  «
اإللكرون�ي، وال�ذي يعتمد عىل 
ظاهرة »بيلتي�ري« لنقل الحرارة 

كهربائياً لتربيد الجسم.

وتم تصمي�م الجهاز ال�ذي يتم 
توصيله بمنطقة الرقبة، بحيث 
يدخ�ل يف جيب داخ�يل يف باطن 
قمي�ص خاص يمن�ع ظهوره، 
حت�ى يت�م نف�خ اله�واء البارد 
أس�فل الرقبة إلرس�ال نسمات 

تهّون من حرارة الصيف.
كما يعتم�د الجهاز ع�ىل تقنية 
بحيث  الكهروح�راري،  التربي�د 
يعمل عىل تخفيض درجة حرارة 
الجس�م إىل 13 درجة مئوية بعد 
5 دقائ�ق فق�ط، وذل�ك يف حالة 
تجربته يف درجة حرارة تصل إىل 

30 درجة مئوية.

كامريات أمن املنازل سالح ذو حدين
وأوضح العلماء، يف ورقة بحثية سيتم 
ال�دويل   IEEE إىل مؤتم�ر  تقديمه�ا 
االفرايض ح�ول اتصاالت الكمبيوتر 
هذا األس�بوع، أن اللصوص يمكنهم 
قرصن�ة كام�ريات املراقب�ة األمني�ة 
املتصلة بش�بكة اإلنرن�ت عىل وجه 

الخصوص.
رصد الحركة يف حالة التشفري

الثغ�رات  أن  الباحث�ون إىل  وتوص�ل 
تكم�ن ببس�اطة يف إمكاني�ة رص�د 

مدى نشاط حركة املرور عىل اإلنرنت 
بعد الحص�ول عىل عنوان IP الكامريا، 
وألنه غالًبا ما يتم تش�غيل الكامريات 
مراقبته�ا  يمك�ن  فإن�ه  بالحرك�ة، 

واس�تخدامها لتحدي�د م�ا إذا املن�زل 
خالًيا من سكانه أم ال.

ويوض�ح الباحث�ون أن نق�ص حركة 
امل�رور طوال ي�وم العمل يش�ري إىل أن 
مال�ك املن�زل يف الخ�ارج، عىل س�بيل 

املث�ال، وبالتايل ف�إن خاصية اتصال 
 IP كامريات األمن املنزلية عرب عنوان
بش�بكة اإلنرنت والتي يس�تخدمها 
بع�ض أصح�اب املن�ازل لالطمئنان 
عىل منازلهم أثناء تواجدهم خارجها 
من وقت آلخر تعد من عنارص زيادة 
مخاطر السطو عىل املنزل أكثر منها 

ميزة ملزيد من األمان.
وت�رشح الورق�ة البحثية أن�ه يمكن 
وعندم�ا   - االتص�ال  ه�ذا  اخ�راق 
يت�م تنش�يطه - بواس�طة املخرقن، 
حتى إذا تم تش�فري محت�وى مقاطع 
الفيدي�و، يصبح من املمكن التأكد من 

خلو املنزل من ساكنيه.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1 علبة حمص
كرفس مقطع

2/1 ثمرة بصل مقطعة
1 ملعقة كبرية مايونيز

1 ملعقة كبرية عصري ليمون
1 ملعقة صغرية شبت مجفف

ملح
فلفل اسود مطحون

خطوات التحضري:
يف بولة متوسطة الحجم ضعي الحمص و اهرسيه جيدا.

ضع�ي الكرفس و البصل و املايونيز و الليمون و الش�بت عىل الحمص 
و قلبي.

تبيل مزيج الحمص بامللح و الفلفل و قلبي حتى تمام اإلختالط.
قدمي الحمص كطبق جانبي عىل سفرتك.

احلمص بالبصل و املايونيز

؟؟هل تعلم
املباري�ات  عل�م  أل�وان  أّن 
ه�ي  األوملبّي�ة  الرياضّي�ة 
واألزرق،  واألخ�رض،  األصفر، 
واألس�ود، واألحم�ر، وتوج�د 
عىل مس�تطيل أبيض؛ بسبب 
أن أحد هذه األلوان عىل األقّل 
يوجد عىل عل�م دولة من دول 

العالم
أن ك�رة الغول�ف تحتوي عىل 

336 نقطة صغرية.
أن مباري�ات ك�رة الق�دم هي 
األكثر مش�اهدًة ب�ن األلعاب 

الرياضّية العاملّية.
أن رياضة املالكمة صارت من 
األلعاب الرياضّية القانونّية يف 

عام 1901م.
أن ك�رة الطائ�رة اخرع�ت يف 
ع�ام 1895م ع�ىل ي�ّد ويليام 

مورغان.
أن أول سيدة تقفز من منطاد 
هوائ�ّي يف ع�ام 1799م كانت 

جن غارنريين.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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األزمة املالية تعصف بمستقبل املنتخبات العراقية
             المستقبل العراقي/ متابعة

يبدو أن الهيئة التطبيعية يف اتحاد الكرة بحال ال تحس�د 
عليه، يف ظل الظرف العام الذي انعكس بشكل سلبي عىل 

اعداد املنتخبات الوطنية ويهدد املعسكرات التدريبية.
فتأخ�ر إق�رار املوازن�ة العامة للب�اد أثر ع�ىل الرياضة 
بصورة عام�ة وكرة القدم عىل وجه الخصوص، وما زال 
االتح�اد يرصف فقط رواتب العاملني واملرتبطني بعقود، 
دون إطاق موازنت�ه لتطبيق منهاج املنتخبات من حيث 

املعسكرات التدريبية وخوض املباريات الودية.
وبالت�ايل تواج�ه الهيئ�ة التطبيعية مش�كلة حقيقية يف 
تهيئ�ة الظ�روف املائم�ة لإلع�داد، الس�يما وأن املدرب 
كاتانيتش يس�عى للحفاظ عىل صدارة املجموعة الثالثة 

ويطال�ب بمباريات ودية وينتظر الفريق معس�كرا يف مدينة 
أربيل، والحال ينطبق عىل منتخب الشباب.

أزمة التجهيزات
انتهى معس�كر منتخب الشباب، املتواضع، يف كرباء، ومنع 
االتح�اد تصوير املنتخب لعدم توفر تجهيزات تليق بالفريق، 
النته�اء العق�د امل�رم مع رشك�ة جيفوف�ا ورغب�ة الهيئة 

التطبيعية بالتعاقد مع رشكة جديدة.
وه�ذه األزمة ق�د تواجه املنتخ�ب الوطني ايض�ا والذي من 

املؤمل أن يعسكر يف اربيل يف العرشين من الشهر الجاري.
املباريات التجريبية

تأخ�ر انطاق ال�دوري املحيل وضع العب�ي املنتخب يف عزلة 
تام�ة، إذ يعتم�دون فقط ع�ىل التدريبات الفردي�ة مقارنة 
باملنتخبات األخرى التي بدأت اإلعداد بوقت مبكر واستأنفت 
دورياتها، وبالتايل بدأ عامل الزمن يضغط عىل الجهاز الفني 
والهيئ�ة التطبيعي�ة التي بحث�ت عن حل�ول رسيعة لتوقف 
الطران، واضطرت للبحث عن معسكر كحل ترقيعي طارئ 
ع�ىل أمل توفر مب�اراة تجريبية ثانية بعد اعتذار فلس�طني 

واألردن ولبنان.وق�د يلج�أ كاتانيتش لخ�وض مباريات 
طارئة مع منتخب الش�باب أو مع األندية املحلية يف حال 

انطلقت تدريباتها.
الوزير يتكفل

سبق وأن تحمل وزير الشباب والرياضة تكاليف مشاركة 
منتخب الصاالت يف البطولة الدولية التي ستقام يف إيران 
ويس�عى لتوفر س�بل النجاح للمنتخب�ات وبات يتحمل 
ضغط�ا كب�را يف ظل ع�دم إق�رار املوازن�ة ورصف املال 

واألندية. الرياضي�ة  العام لاتحادات  الوض�ع 
وضع درجال يف حرج إليجاد 

الحلول، ويستمر الوزير يف 
مخاطبة املالية ورئاس�ة 
ال�وزراء إليج�اد حل�ول 
وقتية يف ظل تأخر املصادقة 
ع�ىل املوازنة.وتبقى املراهنة 

دائما عىل الحلول البديلة 
بالخط�ر  نذي�ر 

وته�دد مص�ر 
املنتخبات.

حترك جاد من نفط الوسط لتطبيق 
الربنامج الصحي

             المستقبل العراقي/ متابعة

الوس�ط،  نف�ط  ن�ادي  إدارة  ق�ررت 
خضوع الجه�از اإلداري بالفريق لدورة 
متخصص�ة ح�ول جائح�ة كورونا قبل 
تحض�را  الفري�ق،  تدريب�ات  انط�اق 
بعي�وي  هيث�م  املقبل.وق�ال  للموس�م 
نائب رئيس الهيئ�ة اإلدارية لنادي نفط 
الوس�ط، يف ترصيح�ات خاصة 
لك�ووورة، إن اإلدارة ق�ررت 
اإلداري  الجه�از  إلح�اق 
للفريق بدورة متخصصة 
يف التعام�ل م�ع جائحة 
بالتع�اون مع  كورون�ا 
النجف،  صح�ة  دائ�رة 
النط�اق  تحض�را 
ال�دوري وليكون هناك 

الت�زام كام�ل بتوصي�ات خلي�ة األزمة 
أن  بعي�وي،  الصحة.وأوض�ح  ووزارة 
اإلدارة وفرت وس�ائل التعقيم وتس�عى 
م�ن خ�ال زج اإلداري�ني للتعام�ل مع 
تواجد الاعبني بش�كل مثايل حفاظا عىل 

س�امة الجميع، م�ع التعقيم املس�تمر 
النادي.يش�ار  التدري�ب ومرافق  ألدوات 
إىل أن الهيئ�ة وزير الش�باب والرياضة، 
أعلن بوقت س�ابق ب�أن تدريبات األندية 

ستنطلق األسبوع الحايل.

مدرب شباب العراق متخوف 
من تغيري البلد املضيف ألمم آسيا

مارتينيز: سأرحل 
عن آرسنال يف هذه احلالة

              المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى م�درب منتخب ش�باب العراق قلقه حي�ال إمكانية 
تغير البلد املنظم لبطولة آس�يا للش�باب واملقررة إقامتها 

يف أوزبكستان بشهر أكتوبر / ترشين األول املقبل.
وق�ال جث�ر يف ترصيح�ات خاص�ة لك�ووورة: »هن�اك 
ترسيبات تش�ر إلمكانية نقل البطولة من أوزبكستان إىل 
بل�د آخر وهذا األم�ر قد يرضب خطة اإلع�داد التي قدمها 
الجهاز الفن�ي للهيئة التطبيعية الخت�اف األجواء ما بني 
الدول�ة التي قد تنظم البطولة وعن املدن التي تم تحديدها 

إلقامة املعسكرات واملباريات التجريبية«.
وب�ني أن الخطة تتضمن معس�كرا يف تركيا واملش�اركة يف 
البطول�ة الدولية التي من املؤم�ل أن تقام هناك باإلضافة 
إىل مباراتني مع املنتخب الس�عودي يف الرياض وأخرى مع 

املنتخب األسرتايل يف أوزبكستان قبل انطاق البطولة.
وتمنى إنهاء أوراق املحرتفني من العراقيني املغرتبني بوقت 

مناسب حيث تمت دعوة سبعة العبني فقط.
يشار إىل أن منتخب الش�باب دخل يف معسكر تدريبي أويل 

يف كرباء ينتهي يوم غد.

ناجلسامن: رفضت ريال مدريد.. وسعيد بعدم ترشيحنا

مييس يثري ذعر برشلونة قبل لقاء البايرن

              المستقبل العراقي/ متابعة

بات يوليان ناجلسمان، أصغر مدرب يبلغ 
دور الثماني�ة يف دوري أبطال أوروبا، لكن 
يجب استبعاد أي تكهنات عن أن اليبزيج، 

سيكون صيدا سها ألتلتيكو مدريد.
وس�يقود املدرب الش�اب البالغ عمره 33 
عام�ا، فريق�ه األملان�ي ي�وم الخميس يف 
البطول�ة القاري�ة أمام األتليت�ي، معرتفا 
ب�أن مواجهة نظ�ره دييجو س�يميوني 

ستكون صعبة.
وقال ناجلس�مان، ال�ذي ق�اد هوفنهايم 
للتأه�ل إىل دوري األبط�ال، قب�ل االنتقال 
إىل اليبزي�ج الع�ام املايض، خ�ال مقابلة 
م�ع صحيفة »م�اركا« اإلس�بانية »يجب 

أن نتح�ىل باالبتكار ونفرض س�يطرتنا.. 
س�نواجه منافسا أوروبيا قويا، خاصًة يف 

السنوات األخرة«.
وأض�اف »أب�ىل دييج�و س�يميوني ب�اًء 
حس�ًنا، وحق�ق نجاًحا كب�ًرا.. إنه فريق 
صل�ب وس�يكون علينا أن نب�ذل مجهوًدا 

كبرًا«.
وتف�وق فري�ق امل�درب ناجلس�مان عىل 
جوزي�ه  بقي�ادة  هوتس�بر،  توتنه�ام 
الس�تة ع�رش،  موريني�و، لحس�اب دور 

بنتيجة )4-0( يف مجموع املباراتني.
وكان م�ن الواض�ح خال تل�ك املواجهة، 
أن املدي�ر الفني الش�اب رغم أن�ه يحرتم 
املدرب�ني الكب�ار يف أوروبا، فإن�ه يريد أن 

يشق طريقه بأسلوبه.

وق�ال ناجلس�مان »أعتق�د أن�ي ط�ورت 
أس�لوبي الخاص.. نحن نلعب كرة القدم 

بالطريقة التي أحبها وأريدها«.
وأك�د أنه س�بق أن رفض عرض�ا لتدريب 
ريال مدريد، يف 2018، وقال إنه يعتقد أنها 

لم تكن »الخطوة املناسبة« يف مسرته.
وأض�اف »اتفقن�ا أن�ه يمك�ن الحديث يف 
املس�تقبل، إذا كان ري�ال مدريد يحتاج إىل 

مدرب وكنت مستعدا«.
»غر مرشح«

ولن يكون اليبزيج مرش�حا للفوز، عندما 
يلع�ب يف دور الثمانية م�ع أتلتيكو، الذي 
أط�اح بليفرب�ول حام�ل اللقب م�ن دور 

الستة عرش.
وقال ناجلسمان إنه سعيد بالحديث عن أن 

اليبزيج غر مرش�ح، لكنه يثق بأن ناديه 
صاح�ب املركز الثالث يف ال�دوري األملاني، 

يستطيع مواصلة التقدم باملسابقة.
وأضاف »س�نواجه منافس�ا أكثر ش�هرة 
يف أوروب�ا، ونح�ن فريق ش�اب.. لو كنت 
صحفي�ا من إس�بانيا، لتوقع�ت أيضا أن 

يتأهل أتلتيكو.. هذا ال يقلقني«.
وتاب�ع »أرغ�ب يف تقديم أداء ق�وي، وإذا 
تأهلن�ا نجعل اإلعام اإلس�باني يقول إننا 

نستحق ذلك«.
وردا عىل سؤال حول حلم التتويج باللقب، 
قال امل�درب الش�اب »بكل تأكي�د، حلمي 
األكر الفوز بدوري األبطال.. هذا مشوار 
طوي�ل ومعق�د، كل ف�رق دور الثماني�ة 

كبرة، ونحن سعداء بالوجود هنا«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إسباني، موقف األرجنتيني ليونيل 
مييس، نجم برشلونة، من املشاركة ضد بايرن ميونخ، يف 

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن مييس تس�بب 
يف ذعر الجميع داخل برش�لونة عندما س�قط عقب كرة 
مشرتكة مع كاليدو كوليبايل، مدافع نابويل، خال مباراة 
الفريقني، مس�اء السبت.وأشارت الصحيفة إىل أن مييس 
تلقى العاج لبعض الوقت يف امللعب، قبل أن يكمل املباراة.

ووفًقا ملصادر يف برشلونة، فإن مييس، لم يتعرض إلصابة 
خطرة لحسن حظه بعدما تلقى رضبة يف قدمه اليرسى.

وأوضحت أن مييس لن يخضع لفحوصات طبية يف قدمه 
املصابة، وسيقترص األمر عىل وضع الثلج وتطبيق نظام 

الرعاية املعتاد لتقليل التورم.

كلوب يروي كواليس دموعه بعد التتويج بالربيمريليج
              المستقبل العراقي/ متابعة

أفص�ح األملاني يورجن كل�وب، املدير الفن�ي لليفربول، عن 
كواليس لحظاته االس�تثنائية التي عاشها مع الريدز، عقب 

التتويج بلقب الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وحس�م ليفربول لقب الريمرليج هذا املوسم قبل 7 جوالت 
من نهاية املس�ابقة، وللمرة 19 يف تاريخ�ه، واألوىل منذ 30 

عاًما.
وساهم تشيليس يف تتويج ليفربول بلقب الريمرليج بعدما 
تغلب عىل مانشسرت س�يتي بنتيجة 2-1، يف الجولة 37 من 
عمر املس�ابقة.وقال كل�وب يف ترصيحات لقن�اة ليفربول: 
»ليس لديك أي فكرة عما س�يكون علي�ه األمر قبل حدوثه، 
كانت فرحة خالصة، ارتياح هائل يف الثانية التالية، ثم بدأت 
يف الب�كاء، لذلك ذهبت واتصلت بزوجتي«.وأضاف: »اتصلت 

بأرست�ي قب�ل 10 ث�واٍن من نهاي�ة املب�اراة، وش�اهدناها 
مًع�ا، قل�ت لهم حس�ًنا، أحبك�م جميًعا، ووضع�ت الهاتف 
ع�ىل الطاولة، وقل�ت لزوجتي أتركي هاتف�ك مفتوًحا حتى 
تتمكن�ي من رؤية ما يحدث هنا«.وتاب�ع: »لقد اتصلت بها 
عىل الهاتف أواًل لكنني كنت أبكي لم أكن أعرف ملاذا، ال يوجد 
ل�دي فكرة، كنت فخوًرا بذلك وكنت قلًقا بش�أنه، لكنني لم 
أس�تطع التوقف، لم يسبق يل أن واجهت يف حياتي موقفا لم 

أس�تطع فيه التوقف عن البكاء«.ويعتقد كلوب أن الدموع 
انهمرت بس�بب الضغط الهائل ال�ذي كان يتعرض له قبل 
تتوي�ج ليفربول بلقب�ه األول يف ال�دوري اإلنجليزي املمتاز 

منذ 30 عاًما.وأوضح: »لم أكن أعرف السبب بالضبط، لذلك 
ذهب�ت لبضع دقائق يف غرفتي، ألنني لم أرغب يف إظهار ذلك 
أم�ام الجميع، ثم أدركت أنه كان هناك بعض الضغط، وهو 

ما ال أشعر به حًقا عندما أكون يف هذا املوقف«.

ويليان يودع تشيليس: أرحل ورأيس مرفوعًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن الجناح الرازييل ويليان رحيله رسمًيا، عن نادي 
تشيليس، عقب انتهاء عقده.

وكت�ب ويلي�ان، ع�ىل »إنس�تجرام«: »لق�د كان�ت 7 
س�نوات رائعة منذ أن حصلت عىل عرض تش�يليس يف 
أغس�طس/ آب 2013؛ حي�ث كن�ت مقتنًع�ا بأن هذا 
امل�كان الذي يجب أن أوقع ل�ه. اليوم أنا متأكد أن هذا 

القرار كان األفضل«.

وأض�اف: »قضي�ت هنا العدي�د من األوق�ات الرائعة، 
وبعض األوق�ات الحزين�ة، وحققت بط�والت ودائًما 
م�ا كان األمر محتدًما«.وتاب�ع: »بعيًدا عن البطوالت، 
تعلم�ت الكث�ر وتطورت بش�كل كبر ألصب�ح العًبا 
أفضل وشخًصا أفضل. كل حصة تدريبية، وكل جلسة 
ودقيقة قضيتها يف غرف�ة تغير املابس كانت مفيدة 
يل«.وواصل: »أنا ممتن لجماهر تشيليس التي رحبت 

بي يف ستامفورد بريدج ودعمتني خال مسرتي«.
وأشار »كانت هناك انتقادات أيًضا، وهذا أمر طبيعي، 

لكن املهم أن كل من املودة والنقد دفعني 
دائًم�ا لتقدي�م كل ما لديَّ يف كل جلس�ة 

مران ومباراة، ألتحس�ن باس�تمرار حتى 
اللحظة األخرة بقميص تشيليس«.

وأكم�ل: »لقد حان الوق�ت اآلن للميض 
قدًم�ا. بالتأكي�د س�أفتقد زمائ�ي يف 
الفري�ق، وجميع العامل�ني يف النادي 
الذي�ن عاملون�ي دائًما مث�ل ابنهم، 

وسأفتقد الجماهر«.

سيتني عىل حافة اهلاوية.. 
وجوارديوال يطارد ذكرياته

              المستقبل العراقي/ متابعة

ل�م يتوقف يوفنتوس بطل إيطاليا طويا، 
لبح�ث أس�باب ومابس�ات الخ�روج من 
دوري أبط�ال أوروبا، ورسيعا اتخذ القرار 
باالستغناء عن خدمات املدرب مارويسيو 

ساري، وتعيني أندريا برلو بدال منه.
وج�اء ق�رار التخ�يل ع�ن امل�درب، بع�د 
أس�بوعني فقط من فوزه بلق�ب الدوري 
املح�يل، ليذك�ر ب�أن نجاح ك�رى األندية 
األوروبي�ة، يتح�دد فقط بن�اًء عىل دوري 
األبطال.وينطب�ق ه�ذا الواق�ع أيضا عىل 
باي�رن ميون�خ، الفائز بآخ�ر 8 ألقاب يف 
ال�دوري األملاني، وباريس س�ان جرمان 
الذي حص�د 7 من آخر 8 ألقاب يف الدوري 
الفرنيس، إذ يتعني عليهما تحقيق النجاح 
عىل املس�توى األوروب�ي، لتأكيد تفوقهما 

الفعيل.
* ضغوط

وس�تكون الضغوط يف البطولة األوروبية 
األوىل لألندية، هذا املوسم، مركزة بصورة 
أك�ر، بينم�ا تتجمع ف�رق رب�ع النهائي 
يف لش�بونة هذا األسبوع، لحس�م اللقب، 
م�ع إقامة النهائي يوم 23 أغس�طس آب 
الجاري.وسيواجه سان جرمان، الذي لم 
يسبق له تجاوز الدور قبل النهائي، أتانتا 
األربع�اء املقبل.م�ن ش�أن ف�وز الفري�ق 
القادم من برجامو عىل النادي البارييس، 
صاحب اإلنفاق الضخم، فتح باب النقاش 

حول مستقبل مدربه توماس توخيل.
ول�م يك�ن الف�وز بلق�ب ال�دوري املحيل، 
كافي�ا ملدربي س�ان جرمان الس�ابقني، 
كارل�و أنش�يلوتي ول�وران ب�ان وأوناي 
إيم�ري، عندما فش�لوا يف تحقيق النجاح 
ب�دوري األبطال.واملواجهة األب�رز يف دور 
الثمانية س�تكون يوم الجمعة، وستجمع 
بني برش�لونة وبايرن ميون�خ، املتوج كل 

منهما بلقب البطولة خمس مرات.

               المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه الح�ارس األرجنتيني إيميليان�و مارتيني�ز، تحذيرا 
ش�ديد اللهج�ة لفريقه آرس�نال، مؤكدا أنه ل�ن يقبل بأن 
يكون الحارس البديل لألملاني برند لينو يف املوسم املقبل.

 واع�رتف مارتينيز الذي س�اهم يف فوز فريقه بلقب كأس 
إنجل�رتا قبل أيام، بأنه قد يرتك آرس�نال إذا لم يحصل عىل 

فرصة للمشاركة بشكل أكرت انتظاما.
 وغ�اب لينو عن آخر 11 مباراة للفريق يف املوس�م املايض، 
بعدم�ا تعرض إلصاب�ة يف ركبته، واس�تغل مارتينيز )27 
عام�ا( األمر عىل أكمل وجه، ليقدم أداء مميزا ويتحول إىل 

واحد من نجوم الفريق.
 ورصح مارتيني�ز يف إلذاع�ة »كونتينينت�ال« األرجنتينية: 
»أظهرت للنادي أنني أس�تطيع اللع�ب معه، وعندما أعود 
يف املوس�م املقبل أحتاج للماركة يف عدد أكر من املباريات، 

هذه هي الطريقة الوحيد للبقاء يف آرسنال«.
 وأض�اف: »هديف هو تثبيت مكاني يف آرس�نال من أجل أن 
أك�ون الح�ارس األول يف املنتخ�ب األرجنتين�ي، لن أتوقف 
حت�ى أحقق ذل�ك، وإذا ل�م ألعب م�ع الجان�رز، فإنه من 

الواضح أنني سأرحل«.
 وكان آرسنال قد تعاقد مع مارتينيز القادم من إندبندنتي 

قبل 10 أعوام مقابل 1.1 مليون جنيه إسرتليني.

دي ليخت يغيب عن يوفنتوس طوياًل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، أن الهولن�دي 
يوفنت�وس،  مداف�ع  ليخ�ت،  دي  ماتي�اس 
سيخضع لجراحة يف الكتف.وأصيب دي ليخت 
بخل�ع يف الكت�ف األيمن يف أواخر ع�ام 2019، 

لكنه لم يخضع لجراحة واستكمل املوسم، مما 
أحدث مضاعفات يف موضع اإلصابة.وبحسب 
صحيفة »توتو س�بورت« اإليطالية، فمن غر 
املتوق�ع ع�ودة مداف�ع يوفنت�وس إىل املاعب 
قبل نوفم�ر/ ترشين الثاني املقب�ل، وبالتايل 
سيغيب عن انطاق املوسم الجديد، الذي ُحدد 

له يوم 19 س�بتمر/ أيلول.أشارت الصحيفة 
إىل أن ه�ذا النوع من الجراحات يبقي صاحبه 
بعيًدا عن املاعب ملدة ش�هرين إىل ثاثة أشهر 
تقريًبا.وأوضحت أن سبب تأخر الجراحة هو 
االفتقار التام للبدائل يف تشكيلة البيانكونري 

الدفاعية.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

اجتامع مرتقب بني وكيل كريستيانو ومدير سان جريمان
            المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي فرنيس، عن تطور جديد بشأن تفكر 
الرتغايل كريس�تيانو رونالدو يف الرحيل عن يوفنتوس خال 

املوسم املقبل.
وكانت مجلة »فرانس فوتبول« زعمت منذ أيام أن كريستيانو 
أراد االنتقال إىل باريس سان جرمان مطلع هذا العام، إال أن 

أزمة فروس كورونا وراء إيقاف املفاوضات.
وق�ال موقع »فوت مركات�و« الفرنيس، إن رونالدو يش�عر 
باإلحباط يف يوفنتوس، عقب الفشل يف التأهل إىل ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا أمام ليون.
وأضاف أن صاروخ ماديرا مستعد لخوض تجربة جديدة مع 
ن�اٍد آخر يعاني أيًض�ا يف دوري أبطال أوروبا )باريس س�ان 

جرمان(.
وأش�ار إىل أن الرتغ�ايل خورخ�ي ميندي�ز، وكي�ل رونال�دو، 
س�يلتقي مع ليوناردو املدير الريايض لس�ان جرمان، أثناء 
إقام�ة مباريات دوري أبطال أوروبا بمدينة لش�بونة، لبحث 

كيفية إبرام الصفقة.
يذك�ر أن عق�د رونال�دو م�ع يوفنت�وس يمتد حت�ى صيف 
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امللفات الساخنة.. وحلوهلا الناعمةالتسلط االداري 

بهاء عبد الصاحب كريمخالد دواي العطواني

التس�لط اإلداري آفة من أخطر اآلفات اإلدارية الش�ائعة يف املؤسسات 
الحكومية غري القابلة للنج�اح والتطور خاصة يف املجتمعات النامية 
الت�ي تعيش بثقاف�ة املدير والقائ�د األوحد امللهم ال�ذي يمتلك العصا 
الس�حرية ويفهم ويجيد كل يشء وعىل الجميع أن يسري خلفه بدون 
تذم�ر او ت�ردد وه�ذا بعينه ه�و قمة التخل�ف، حيث يتن�اىف ذلك مع 
أبسط قواعد التفكري واملوضوعية وبالتايل األساليب اإلدارية الناجحة 
الناهض�ة بمؤسس�اتها ومجتمعاته�ا، وتتع�دد اآلثار املدم�رة لهذه 
اآلف�ة عىل األفراد وعىل املدير والقائد نفس�ه، وكذل�ك عىل الجهة التي 
يديره�ا واملجتم�ع بوجه عام. حي�ث تكبت طاقات ومل�كات األفراد، 
ويكتفي املدير والقائ�د امللهم املزعوم برؤيته الفردية القارصة، كذلك 
ال تتمك�ن الجهة التي يديرها من إع�داد النائب األول والثاني من أجل 
الحفاظ عىل اس�تمرارية املؤسس�ة ونموها، كذلك يساعد هذا النمط 
اإلداري عىل ش�يوع العديد من الظواهر اإلدارية السلبية مثل الشللية 
وجماعات املصالح ومحاوالت التزلف والتقرب من املدير عىل حس�اب 
العمل، كما يغلب عىل هذه اإلدارة إيثار املصلحة الفردية عىل مصلحة 
العمل واملؤسسة. ومن األسباب الرئيسية لظاهرة االنفراد واالستبداد 
بالسلطة واملسؤولية وعدم التفويض هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثري 
من املديرين أن التفويض يضعف س�لطة ونف�وذ الرئيس، والواقع أن 
هذا االعتقاد ليس صحيحا، حيث إن ذلك يعتمد عىل مخافة الله وقوة 

الشخصية واستخدام األسلوب اإلداري الصحيح.
الخ�وف من النجاح الواضح للمرؤوس�ن عن�د تفوقهم بدرجة تفوق 
املدي�ر الذي قام بالتفويض، وحت�ى ال يلفت نظر اإلدارة العليا لغريه، 
وربما يحدث الكثري من املش�كالت نظرا لتفوق الش�خص الذي فوض 
يف إدارة بع�ض األمور، ولكن يجب أال ينىس املدير أن تفوق أي موظف 
يف إدارته س�وف ينسب يف النهاية إليه ش�خصيا إذا استطاع أن يشعر 
اآلخري�ن بذلك. وعندما يفكر هذا الرئيس يف التفويض فإنه يعمل عىل 
اختي�ار املقربن منه الذين يث�ق فيهم وغالبا ما يتجن�ب أولئك الذين 
يتميزون بالقدرة عىل االبتكار واإلبداع يف أداء أعمالهم حتى ولو كانت 
كفاءتهم مرتفعة. قد تتعارض املصلحة الشخصية للمدير أو املفوض 
مع عملية التفويض نفسها، حيث يخىش أن يفقد القدرة عىل مزاولة 
بع�ض األعمال أو التي كانت موجهة لخدم�ة مصالحه الذاتية بغض 
النظر عن املصلحة العامة. وبصفة عامة لو كان املرؤوس ال يستطيع 
تحمل مس�ؤولية معينة يف�وض بها فإن ذلك يرجع إىل رئيس�ه الذي 
يح�ب أن يعمل عىل حس�ن اختي�اره وإمداده بالخ�رات واملعلومات 
الرضورية. حب السلطة والسعي إليها لدى بعض املديرين يجعله ضد 
التفويض، وقد يكون س�بب ذل�ك املعاناة التي القاه�ا حتى وصل إىل 
موقع القي�ادة أو ألن الكثري من املديرين يتعامل�ون بمفهوم الرئيس 
وليس القائد. اقتناع الرئيس بأسلوب معن للعمل اكتسبه من رؤسائه 
الس�ابقن، وعندما يكون يف موضع متساٍو يرتدد يف تفويض اآلخرين 
خوفا من أتباع أس�اليب جديدة تناقض أفكاره وأساليبه التي اتبعها 
طوي�ال. لي�س املهم دائم�ا أن تعمل ولك�ن األهم ه�و أن تعمل العمل 
الصحي�ح، ولتحقيق الق�درة والكفاية عىل العم�ل الصحيح، ال بد أن 
يسبقه العلم والفهم الصحيح، كثري من القادة واملديرين يشتغل كثريا 
بالعم�ل دونما االهتمام بقضية بلوغ العمل الصحيح، وهو يف حقيقة 
األمر يعمل ولكنه يفس�د أكثر مما ينتج، ولبلوغ الكفاية والقدرة عىل 
العلم الصحيح ال بد من أن نتعلم من أخطاء اآلخرين وأهمها التسلط 
والتكر وعدم االستماع للعاملن وحرمانهم من فرصة الحوار وطرح 
أفكارهم ومقرتحاتهم وعرض مطالبهم وشكواهم، مما يجلب الكثري 
م�ن املفاس�د اإلدارية ع�ىل العمل والعامل�ن جميعا .يدف�ع املديرون 
التخاذ القرارات غري املدروس�ة بعناية؛ مما يزيد من مخاطر تعرضها 
للخط�أ وعدم املناس�بة.. النظرة الق�ارصة املح�دودة لجوانب العمل 
وإمكاني�ة تطوي�ره.. ضعف مش�اركة العاملن وقل�ة اقرتاحاتهم.. 
ضع�ف ثقة األفراد يف أنفس�هم.. غياب روح الحب والتعاون وش�يوع 
الفرق�ة والبغ�ض وروح األنا وكث�رة النزاعات داخل املؤسس�ة.. قتل 
روح االبتكار وضعف فرص نمو األفراد واملؤسسة بشكل عام.. نفور 
العاملن من قيادتهم وتحقق عدم الرضا الوظيفي.. غياب القدرة عىل 
إعداد الن�واب الذين يحلون محل من يح�ال اىل التقاعد.. انفراد املدير 
بتحمل كل تكاليف املخاطرة وخس�ائر القرارات غري املناسبة.. تفيش 
الكث�ري من اآلفات واألم�راض اإلدارية داخ�ل اإلدارة )تملق املديرين(، 
)غياب الثقافة(، )ضعف مس�توى األداء جماع�ات املصالح(، رسقة 
اعم�ال واف�كار املوظف�ن م�ن قب�ل مدراءهم وتنس�يبها له�م بغية 
الحصول عىل كتب الشكر واملكافئات.. املهم دائما هو العلم الصحيح، 

والعاقل من اتعظ وتعلم من غريه.

يف الع�راق يس�عى الجميع ان يكون رقم�ا يف معادلة العراق 
الجدي�د بس�احة مفتوحة للعم�ل واالبداع مقرتن�ة بالرغبة 
واإلرادة والتصمي�م حيث تتباين من ش�خص آلخر حس�ب 
تأثريه وعالقاته بالديمقراطية التوافقية والحزبية الضيقة 
والدين والقومية،  الس�لطة التنفيذية مهما يكن ردة فعلها 
وق�وة قراراته�ا تصط�دم به�ذه املعوق�ات الجدي�دة حيث 
تتول�د لديها حالة فزع وضيق وتردد هذا الطوق ولد فس�اد 
مس�ترشي بسياس�ة )الك يلقوي( واصب�ح واقع مفروض 
ال يمكن املس�اس به وتغيريه وظلت اس�واط القهر والظلم 
ب�رضاوة تلف�ح ظه�ور املواط�ن العراق�ي بوس�ائل قهر ال 
توص�ف وظ�الم دهالي�ز ال ترى بصي�ص ض�وء أو امل فيه 
واحدة من اكثر امللفات س�خونة وفس�ادا يعيش�ها املواطن 
يومي�ا تحت محرق�ة الش�مس ودرجات ح�رارة عالية هي 
الكهرب�اء هذه املش�كلة امتدت من�ذ )1990( ولغاية يومنا 
هذا م�ع الع�رض ان وزارة الكهرباء تعد م�ن أغنى وزارات 
الدولة العراقية حس�ب قول مس�ؤوليها بميزانيات ضخمة 
هدرت بن فس�اد م�ايل واداري ال ُيع�رف مصريها أو ضياع 
اب�واب رصفها كما ض�اع فيها )الخي�ط والعصفور( ال امل 
مرأي أو تط�ور ملحوظ فحلولها ترقيعي�ة وآنية بعيدة عن 
التنظيم والتخطيط  واهم اسباب عدم قدرتها عىل النهوض 
هي )محطات توليد متهالكة وقديمة، أس�الك ناقلة تالفة، 
تعرضها لعلميات التخريب والرسقات، أحمال زائده نتيجة 
التجاوز عىل الش�بكة الكهربائي�ة، االنفتاح االقتصادي غري 
امل�دروس واس�ترياد أجهزة التري�د والتكيي�ف غري خاضع 
لرقاب�ة، زيادة عدد الس�كان(، اغلب الخ�راء اعلنوا احتياج 
الع�راق اىل الطاقة الكهربائية وباس�تطاعة رشكة س�يمنز 
األملانية و جنرال الكرتيك االمريكية ان عملتا معا ان تنجزان 
املطلوب بخمس�ة اعوام بعمل مس�تمر بدون تلكأ او توقف 
لكن  ي�د الخراب و املصالح الش�خصية واملؤث�رات الحزبية 
وال�والءات الكتلوية حالت دون عملهما او اعطائهما فرصة 
لذلك، و بدال من حل املشكلة جذريا و انهاء األزمة يف البلد و 
ط�ي ملفها بالكامل نالحظ هناك لهاث غري مدروس لحلول 
ترقيعية مقابل مليارات ال�دوالرات تحت تأثريات اقليمية و 
دول الجوار أو مصالح، فبدل ان يقوم العراق بإنتاج الطاقة 
الكهربائي�ة نق�وم بإعطاء مالين ال�دوالرات من اجل كمية 
م�ن الكهرب�اء و املحصل�ة هم له�م الفائدة م�ن خالل بيع 
الكهرباء ونحن لنا الخس�ارة املالي�ة ونبقى بدون محطات 
لتولي�د الكهرباء، اما اهم ما حطمت�ه الطاقة الكهربائية يف 
الع�راق هي التس�بب بغلق املصانع االهلي�ة واملعامل كونها 
ال تس�د الحاج�ة الفعلي�ة لإلنت�اج بس�بب )تكلف�ة الوقود 
الكب�رية، صيانة املولدات، اجور التش�غيل، خس�ائر متأتية 
نتيج�ة التحويل بن الكهرب�اء الوطنية والخ�اص( يضاف 
لذلك تأثر املش�اريع الزراعية واالقتصادي�ة وجميع مناحي 
الحياة بهذا التلكؤ الحيوي للطاقة التي يعتر عصب الحياة 
بعد املاء، فتح ملف الكهرباء والبدء بتدقيق اوراقه س�يفتح 
اب�واب موصدة وعميق�ة ام�ام املتصدي من قب�ل اصحاب 
املصالح واملس�تفيدين من هذا الواق�ع املفروض ربما يؤدي 
اىل ماال يحمد عقباه ويواجه بأساليب وادوات معروفة، عىل 
املتصدي ان يعي لها لكي نعمل بشفافية وخطط ناعمة ندع 
ملفات غري محسوسة تحت اليد حيث يتم فتحها تباعا كما 
قال الرئيس الكاظمي ونبدئ بامللف املحس�وس واملهم الذي 
قد يتس�بب بأسقاط الحكومة ان استفحل امره مثلما رأينا 
بالتظاهرات الجماهريية ضد حكومتي العبادي وعبد املهدي 
اذا الطريق محفوف بعقب�ات وتحديات وعلينا توخي الدقة 
والح�ذر بالتعامل معها خوف�ا من انفج�ار الغامها وقطع 
خيوطها التي يمس�ك املتصدي زمامها، الكهرباء واحدة من 

ملفات مهمة مىض عىل رداءتها سنوات عجاف 
ان التحس�ن يف مجال الطاقة الكهربائية س�يؤدي اىل )عودة 
الصناعة املحلية، تقنن االس�ترياد االجنب�ي، املحافظة عىل 
العمل�ة الصعب�ة، تش�غيل االي�ادي العامل�ة والقض�اء عىل 
جيوش العاطلن، قطع يد الفاسدين واملرتشن واملنتفعن( 
وعودة االس�تقرار والراحة النفس�ية لش�عب كتب عليه ان 

يكون مظلوما.

أّيتها اجلميلة بريوت: قومي واهنيض... االنكسار ممنوع
أبو تراب كرار العاملي

قل�وب العالم اّتجه�ت نحوها، تعاط�َف الخلق 
العق�ول  واندهش�ت  األفئ�دة  َحزن�ت  معه�ا، 
�ب املراقبون وانبه�ر املواِكبون  ملصابه�ا، َتَعجَّ
مل�ا َح�لَّ به�ا، أهله�ا وعم�وم أه�ايل وطنه�ا 
الحلف�اء  األصدق�اء،  واالغ�رتاب،  الّداخ�ل  يف 
واملُقرّبون املخلصون، شعوب متعاطفة، أقوام 
حريص�ون... َوأَِض�ْف عليه�م إن أردَت. عموم 
الجمع يف حالة تأّثر، وعىل مس�توى متقّدم من 
الّتفاعل ودرج�ة مرتفعة من الّتضامن. نعم... 
إّنه�ا العاصم�ة الجميل�ة »ب�ريوت«، مدينتن�ا 

الّشامخة... واملوطن العزيز.
مصيب�ٌة وقعت وفاجعة حلّت ويا له من حادث 
مؤس�ف وانفج�ار مبه�ر، هذا نصيبن�ا وهكذا 
س�لكت املجريات، فالق�وم ُمَعرَّض�ون لهزّات 
والّشعوب ُعرْضة للبالءات واالصطدام باملَِحن، 
والّدني�ا دار ابت�الء، وله�ذا األخري أش�كال عّدة 
وتجلّي�ات ش�ّتى، وال نقول � إن ش�اء اللّه � ما 
يس�خط اللَّه، فإّننا لقدره ُمَس�لِّمون وملشيئته 
ُمذِعن�ون، فنح�ن عب�اده وهو الحاك�م تعاىل 
ش�أنه، وهو الحالِ�م دام عطاؤه، وه�و املُبَتِل 
دام�ت رحماته، وهو الّس�الِب دام�ت حكمته، 
وه�و املُعِطي دام�ت بركات�ه، وكّل يشء عنده 
بمقدار... فتبارك اللّه أحس�ن الخالقن، أقوى 
ف�ن  املَُتلَطِّ أَْرأَف  ين،  املَُس�ريِّ املَُدبِّري�ن، ألط�ف 
وجّبار الّس�ماوات واألرض�ن. بالرّغم من ثقل 
املصاب وِعَظم الفاجعة وش�ّدة الّتأّثر، ال بّد لنا 

من إظه�ار الّثبات كثب�ات عاصمتن�ا الغالية، 
وإظه�ار الّتعاض�د وتكثي�ف ي�د الّتع�اون بن 
مختل�ف أطياف ش�عبنا العزي�ز، وال غرابة أن 
تش�ّدنا الكارثة � بكامل جوارحن�ا � إىل إظهار 
أبه�ى صور الّتعاط�ف وأبهر زخ�ارف الّذوبان 
العشقي والّتعلّق الفطري العتيد وترسيخ هذه 
اللّحم�ة الوثيقة � العاصية عن االنقطاع فضالً 

عن الّتصدّع � بن قلوبنا وعاصمتها.
أّيتها الكلم�ات الخجولة، العب�ارات املتواضعة 
والّصور الّتش�كيلّية، مسارك بعيٌد عن الخفاء، 
دربك لي�س بضائع ووجهتك غري متس�رّتة، إىل 
العاصم�ة الحبيب�ة واملدينة املجيدة َفلَْتُش�ّقي 
الّسبيل، َولَْتّتخذي أطوار األشعار � عىل اختالف 
بحوره�ا � مركب�اً، وإّي�اِك أن تبخل بتش�كيل 
منظوم�ات إبداعّية م�ن البالغة َتّتخذ أساس�اً 
علمّياً ومن أعماق الحّب تنسج مضامن رّنانة 
يف قال�ب م�ن اإلخالص وصف�اء الّنّية وُحْس�ن 

الرّسيرة. أَْخِروا الحبيبة »بريوت«:
ال مهرب من أن تبقي األجمل، األبهى واألشمخ، 

لرونقك مكانة راسخة وهامة المعة.
أَْس�ِمعوا العزيزة »بريوت«: مهما تكالبت عليك 
الّظروف َوَحِمَي الوطيس، ومهما اٌتخذت املَِحن 
أشكاالً مختلفة: عدوان خارجي، فساد داخل، 
وباء فّتاك، َفْقر ُمْدقع، مصائب حياتّية، كوارث 
طبيعّي�ة... س�يبقى عن�وان عالقتن�ا ب�ك ُحّباً 

صادقاً، عشقاً خالصاً وُعلقًة وطيدة.
أَْبلِغوا الرّائعة »بريوت«:

ممنوع عليك االنهزام، ال ُيْسَمح لك بالّسقوط، 

مكانك يف الّشموخ ومقعدك يف العلياء، فارضبي 
عي م�ع الّثبات عقداً إىل  مع الّصر موع�داً َوَوقِّ
تاريٍخ مفتوٍح وأمٍد ممدود. أَْرِسلوا إىل الفاضلة 
»بريوت«: أَْرِسل لنا ِعطراً من نسماتك الفّواحة 
وابعثي بها عر األم�واج لَِتْعُر املحيطات تحت 
الّنق�ي وَتِصلن�ا إىل بق�اع االغ�رتاب  س�حابك 
َفُتَعْش�ِعش يف أفئدتن�ا املش�تاقة وتمأل كيانات 
أَلَْهبه�ا ش�وق اللّق�اء للع�ودة إىل أرض حبيبة 
أَْبَعده�ا ُبْعد جغرايفّ ال يمكن له املّس باملس�افة 
الوجدانّي�ة ألّنها غري خاضع�ة لعوامل الزّمان، 
امل�كان والّظ�روف الحياتّية. أَْعلِموا الّش�امخة 
»بريوت«: مهما كانت هيئتك الخارجّية، مليئة 
بالعم�ران والحدائ�ق أو ُمصاب�ة بدمار الحرب 
وُمْبَتلََي�ة بركام املصائب، ل�ن ترح األفئدة عن 
تموضعها وأساسه حّبك، ولن تتزحزح املشاعر 
وَدْيَدنها عشقك، والكيانات عىل ثباتها وعماده 

مجدك... ومزيد جميل.
سالٌم عليك يا جميلة

تحّي�ة لتلك ال�وردة الفوّاحة ع�ىل ضفاف ذلك 
البحر الرّائع

ودمِت عزيزًة زاهية
يكسوك مجٌد رفيع

يك أَلْقٌة بهائّية وُتَغطِّ
أّيتها الجميلة بريوت:            

قومي وانهيض... االنكسار ممنوع
ة وللحكاية َتِتمَّ

]َولََقْد َكَتْبَنا يِف الزَُّب�وِر ِمن َبْعِد الذِّْكِر أَنَّ اأْلَْرَض 
الُِحوَن[. َيرُِثَها ِعَباِدَي الصَّ

أكدت الدكتورة أنتونينا س�تارودوبوفا، خبرية التغذية املس�تقلة يف وزارة 
الصحة بمدينة موس�كو، أن مضغ العلكة يمكن أن يس�اعد عىل تس�هيل 

عملية فقدان الوزن الزائد.
ويزي�د مضغ العلكة من نظافة تجويف الفم بحس�ب الخبرية التي قالت: 
“هناك معلومات تس�تعرض فاعلية مضغ اللبان يف تخفيض الوزن. فعند 
البع�ض تنخفض الش�هية عند مضغه�م اللبان بص�ورة منتظمة، ويقل 
تناول الوجبات الخفيفة، بسبب انشغال الفم وكذلك نتيجة تغري املذاق”.

وأضاف�ت س�تارودوبوفا “عض�الت املض�غ، ق�ادرة عىل حرق الس�عرات 
الحرارية. وتكرار حركات املضغ يساعد عىل استقرار الحالة العاطفية”.

ويحفز مضغ العلكة إفراز اللعاب، حيث أضافت الخبرية “اللعاب له تأثري 
إيجابي يف تنظي�ف الفم من بقايا الطعام. واحتواء اللعاب عىل مواد تمنع 
تكاثر البكترييا يف تجويف الفم، يس�اعد يف الوقاية من تس�وس األس�نان 

وينعش التنفس”.
وتح�ذر الخب�رية من مضغ العلك�ة بصورة زائدة لف�رتات طويلة، ألنه قد 
يلحق الرضر بالش�خص حيث يؤدي إىل تآكل واستهالك حشوات وتيجان 

األسنان.

كشف فائدة غري متوقعة للعلكة

ق�ررت رشك�ة “فيس�بوك” األمريكي�ة للتواصل 
االجتماعي، اليوم الجمعة، إطالة فرتة العمل من 
املنزل ملوظفيها حتى منتصف العام املقبل نتيجة 
وباء فريوس “كورونا” املستجد. وقالت متحدثة 
باسم “فيسبوك” لوكالة “رويرتز” إنه “بناء عىل 
إرش�ادات من خ�راء الصح�ة والحكومة، فضالً 
عن القرارات املس�تمدة من مناقش�اتنا الداخلية 

حول هذه األمور، سنسمح للموظفن بمواصلة 
العم�ل التطوعي م�ن املنزل حت�ى يوليو/ تموز 
2021، بحس�ب موقع “تيكرانش”. كما أضافت 
فيس�بوك أنه�ا س�توفر للموظف�ن 1000 دوالر 
إضافية لك�ي ينفقوها ع�ىل “احتياجات املكتب 
املن�زيل”. ورفض�ت املتحدثة باس�م “فيس�بوك” 
اإلجابة عن تس�اؤل ح�ول م�ا إذا كانت الرشكة 

س�تقدم ملوظفيها خي�ار العمل عن ُبعد بش�كل 
دائم. يش�ار إىل أنه يف أواخر ش�هر يوليو/ تموز، 
مددت رشكة “غوغل” األمريكية العمل من املنزل 
بالنس�بة ملوظفيها حتى نهاي�ة يونيو/ حزيران 
2021. ويف أواخ�ر ش�هر/ يولي�و، أعلنت رشكة 
“أب�ل” أن موظفيها لن يع�ودوا إىل املكاتب حتى 

أوائل عام 2021 عىل األقل.

فيسبوك تقرر متديد عمل موظفيها من املنزل حتى منتصف 2021
بغداد / املستقبل العراقي

تمكن�ت مفارز رشطة نج�دة بغداد خالل ال2٤ س�اعة املاضية يف عموم 
العاصم�ة م�ن الق�اء القبض عىل ش�خص يحمل س�الحا غ�ري مرخص 
)مسدس( ضمن منطقة البياع اثناء اجراء ممارسة أمنية، والقبض عىل 
ش�خصن مشتبه بهما يستقالن عجلة نوع )سمند( ضمن شارع القناه 
وضبطت بحوزتهما ٣ جوازات سفر و ٨ اختام مختلفة االسماء، و القبض 
عىل )21( مخمورا يعرتضون س�بيل املارة، والقبض عىل )112( متسوال 
م�ن خ�الل حملة اعدته�ا مديرية نجدة بغ�داد للحد من ه�ذه الظاهرة. 
كما تمكنت من ضبط ٥ س�يارات مطلوبة )عليها اش�ارات حجز( ضمن 

مناطق متفرقة، وتم تسليم جميع الحاالت اىل مراكز الرشطة اصوليا.

نجدة بغداد تلقي القبض عىل مطلوبني وخمالفني 
وتضبط سيارات عليها إشارات حجز

طرق بسيطة لترسيع عمل هاتفك الذكي!
تتع�رض بعض الهواتف الذكية 
اس�تخدامها  م�ن  م�دة  بع�د 
ملش�كالت تتس�بب ببطء أدائها 
األمر الذي يش�كل إزعاجا كبريا 
ملس�تخدميها، فما هي أبس�ط 

الطرق ملعالجة تلك املشكالت؟
وللتخلص من بعض مش�كالت 
ينص�ح،  الهوات�ف  أداء  ب�طء 
ستانيس�الف كوساريف، مدير 
معه�د علوم االتص�االت التابع 
الروسية   ”Synergy  ” لجامعة 
الخط�وات  ببع�ض  بالقي�ام 
البس�يطة. وأول خط�وة يجب 

عىل املستخدمن القيام بها وفقا لكوساريف 
هي إزال�ة جمي�ع التطبيق�ات اإلعالنية من 

الهاتف، وحذف التطبيقات التي ال يستعملها 
املستخدم يف هاتفه، فملفات هذه التطبيقات 
تشغل مس�احة يف ذواكر الوصول العشوائي 

للهواتف وتتسبب ببطء أدائها. 
كما ينصح كوساريف بتعطيل 
التلقائ�ي  “التحمي�ل  مي�زة 
للتحديث�ات” يف الهاتف، فهذه 
املي�زة وفقا له تس�تهلك موارد 
الهات�ف وطاقت�ه وتزي�د م�ن 

حركة تحميل البيانات فيه.
رضورة  إىل  أيض�ا  ون�وه 
يف  التطبيق�ات  تحدي�ث  ع�دم 
الهات�ف يف ح�ال كان�ت تعم�ل 
أي  ودون  جي������د  بش�كل 
بع�ض  فف�ي  مش�ك���الت، 
األحيان تعاني بعض التطبيقات 
من خلل معن بعد التحديث ما ينعكس سلبا 

عىل أداء الهاتف ويبطئ عمله.


