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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن يف بغداد، أمس األربعاء، عن احباط محاولة 
ش�بكة معق�دة تضم سياس�يني ون�واب لتزوير 
االنتخاب�ات املبك�رة املقبل�ة واعتق�ال ع�دد من 
املتهم�ني، فيما ب�دأت اج�راءات أمني�ة لحماية 

املرشحني وتأمني مساكنهم ومقراتهم.
وق�ال مكتب رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن 
»األجهزة األمنية، وب�إرشاف مبارش من القضاء 
العراق�ي، نجح�ت يف تنفي�ذ عملي�ة اس�تباقية 
أحبط�ت محاولة لتزوير االنتخابات عرب الضغط 
عىل عدد من موظفي مفوضية االنتخابات بهدف 

خلط األوراق السياسية وإثارة الفوىض«.
واشار اىل انه »بعد تحقيقات فنية دقيقة لألجهزة 
التحقيقية، وبإرشاف مبارش من القضاء تمكنت 
األجه�زة األمنية من إلقاء القب�ض عىل عدد من 
املتهم�ني يف مجموعة حاولت تزوي�ر االنتخابات 
باس�تثمار عالقات لهم مع موظفني يف مفوضية 

االنتخابات«.
وأض�اف املكتب »ذلك جاء به�دف إثارة الفوىض 
املعلوماتي�ة والسياس�ية يف الع�راق، م�ن خالل 
ش�بكة م�ن مواقع التواص�ل اإللكرتوني�ة بينها 
موق�ع باس�م س�يدة الخ�راء، حي�ث ح�اول 
القائمون عليه بوسائل مختلفة اإليحاء بارتباطه 
بمكتب رئيس مجلس الوزراء، أو العاملني فيه أو 

مستشاري رئيس مجلس الوزراء«.
وقال إن »بعض وس�ائل اإلعالم وتحديداً التابعة 
إىل بعض القوى السياسية رددت هذه االفرتاءات 

الكاذبة، دون تدقيق .
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       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئيس الرويس فالديمري بوتني، أمس األربعاء، إن التواجد 
األمريكي يف أفغانستان استمر 20 عاما دون تحقيق أي تقدم، 
النتيجة هي املأس�اة والخس�ائر فقط. وق�ال بوتني خالل لقاء 
مع طالب مدارس بمناس�بة انطالق الس�نة الدراسة الجديدة: 
األحداث التي تجري يف مكان ليس بعيدا عنا، أقصد أفغانستان.. 
مل�دة عرشين عام�ا، كانت الق�وات األمريكية موج�ودة يف تلك 
املنطقة وملدة عرشين عاما حاولوا »إضفاء الطابع الحضاري« 
عىل الناس، ما يعني يف الواقع إدخال معايريهم ومعايري حياتهم 
بأوسع معنى للكلمة، بما يف ذلك يف النظام السيايس للمجتمع. 

وأضاف »والنتيجة ليس�ت إال مآس وخس�ائر فقط، طالت من 
ق�ام بذلك األمر وكذلك وبش�كل أك�رب أبناء الش�عب األفغاني. 
النتيجة هي صفر، إن لم تكن أقل منه، إن صح التعبري«. ودعا 
بوت�ني إىل رضورة »إدراك حقيق�ة أنه من املس�تحيل فرض أي 
يشء م�ن الخارج«، وق�ال: »ال بد أن ينضج الوض�ع. وإذا أراد 
أحد أن يحدث ذلك بش�كل أرسع وأحسن، فاألمر يتطلب تقديم 
مس�اعدة للن�اس«. وتاب�ع: »نعم، يمك�ن ويجب القي�ام بذلك 
ولكن يجب فعل�ه بطريقة حضارية، من خالل خطوات دقيقة 
ومحس�وبة ودعم االتجاهات اإليجابي�ة دون عجلة.. ال بد من 
التح�ي بالصرب »، مضيف�ا أنه »من دون توف�ر جملة العوامل 

هذه يتعذر عمليا تحقيق أي نتيجة إيجابية«.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن محاف�ظ النج�ف األرشف ل�ؤي 
اليارسي، أم�س األربع�اء، وضع خطة 
أمني�ة لتأم�ني زي�ارة أربعيني�ة اإلمام 
الحسني )ع( بمش�اركة قيادة الرشطة 
والجي�ش والحش�د الش�عبي، مبيناً، أن 
الخط�ة تتضم�ن تفعيل عم�ل املراقبة 

الجوية من خالل الطائرات.
وقال الي�ارسي عقب ترؤس�ه اجتماعاً 
هاش�م  األول  نائب�ه  ح�ره  أمني�اً 
الكرع�اوي وقائد رشط�ة النجف اللواء 
فائق الفتالوي ومدي�رو جميع االجهزة 
األمني�ة وممثلون عن فرق�ة اإلمام عي 

َص  القتالية والبلدية، إن »االجتماع ُخصِّ
ملناقشة ملف االستعداد لزيارة األربعني 
الوافدي�ن  الزائري�ن  املليوني�ة وتأم�ني 
كرب�الء  ملدين�ة  واملتوجه�ني  للنج�ف 

املقدسة واملواكب الحسينية«.
وأضاف، أنه »تم التاكيد عىل تفعيل دور 
املراقب�ة الجوي�ة وعمل قس�م تقنيات 
املعلومات م�ن خالل تس�يري الطائرات 
املس�رية عىل طول طريق »يا حس�ني«، 
م�ع تكثي�ف العم�ل االس�تخباراتي يف 
النج�ف والط�رق املؤدي�ة اىل املحافظة 
والط�رق املؤدي�ة اىل كرب�الء املقدس�ة 
اىل  الوص�ول  املواط�ن يف  وتفعي�ل دور 
املعلومة االمنية والرسية التامة يف تبادل 

املعلومات لت�اليف اي خرق أمني«.وتابع 
ان�ه »تم اتخاذ االجراءات ملتابعة مس�ك 
الط�رق النيس�مية يف الق�رى واالرياف 
املؤدي�ة إىل الحدود االداري�ة للمحافظة 
ملنع تسلل أي جهة مش�بوهة قد تعبث 
بأم�ن النج�ف وزائريها وكذل�ك تأمني 
مط�ار النج�ف االرشف ال�دويل وتوفري 
األم�ن ملنافذ املطار واجراء مس�ح أمني 
للمنطقة املحيط�ة لتوفري األمن للوفود 

الزائرة من الدول«.
وأكد محافظ النجف »وضع خطة للطرق 
البديلة خالل ايام الزيارة من قبل قيادة 
الرشط�ة ومديرية املرور وبالتعاون مع 
بلدية النجف لتاليف االختناقات املرورية 

وتوفري هذه الطرق وتحقيق االنسيابية 
م�ع توفري الس�احات املطلوب�ة لوقوف 
الكونكريتية  الكت�ل  املركب�ات وتوف�ري 
والبالس�تيكية الجراء القطوعات ومنع 
اس�تعمال االتربة واالنق�اض، اىل جانب 
وض�ع خطة لتأم�ني األحياء الس�كنية 

ونرش الدوريات الراجلة واملتحركة«.
وذك�ر الي�ارسي ان�ه »تم وض�ع خطة 
اخ�رى خاص�ة بتوفري األم�ن للمواكب 
الحس�ينية يف الطرق املؤدي�ة اىل النجف 
االرشف وكربالء املقدسة واجراء مسح 
امني عىل املناطق السكنية املحيطة بها 

ومراقبتها.
التفاصيل ص2
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جملس اخلدمة االحتادي يعلن املوعد النهائي إلطالق استامرة التعيني
     بغداد / المستقبل العراقي 

حدد مجلس الخدمة العامة االتحادي، أمس االربعاء، املوعد النهائي إلطالق اس�تمارة التعيني. وقال 
املجل�س يف بيان، ورد ل�«املس�تقبل العراقي« إن »لجنة الصحة والبيئ�ة النيابية اجتمعت مع رئيس 
املجلس محمود التميمي واعضاء املجلس ملناقش�ة ملف تعيني املشمولني باحكام املادة ١ / خامسا 

من قانون تدرج ذوي املهن الطبية والصحية رقم ٦ لسنة ٢٠٠٠ املعدل«.
وتمخض االجتماع، وفق البيان، عن »االتفاق عىل االتي: 

اوال: اطالق استمارة التوظيف للمشمولني باحكام املادة اعاله يف موعد اقصاه يوم ١٥/٩/٢٠٢١ .
ثانيا : اعتماد نس�بة ١٥ % من الدرجات الوظيفية املخصصة لتعيني حملة الش�هادات العليا عىل ان 

توافق وزارة املالية عىل تخصيص الدرجات والتخصيصات املالية الالزمة لهم 
ثالثا :اطالق ٨٥ % من الدرجات الوظيفية لذوي املهن الصحية الساندة

رابع�ا :تتوىل وزارة الصحة بالرسعة املمكنة للفئة املذكورة يف الفقرة ثانيا تحديد التخصص العلمي 
املطلوب واملوقع الجغرايف ويف ضوء حاجة الوزارة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن يف بغداد، أمس األربعاء، عن احباط محاولة شبكة 
معقدة تضم سياسيني ونواب لتزوير االنتخابات املبكرة 
املقبل�ة واعتقال عدد من املتهم�ني، فيما بدأت اجراءات 

أمنية لحماية املرشحني وتأمني مساكنهم ومقراتهم.
وق�ال مكتب رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه إن »األجهزة األمنية، 
وبإرشاف مبارش م�ن القضاء العراقي، نجحت يف تنفيذ 
عملية اس�تباقية أحبط�ت محاولة لتزوي�ر االنتخابات 
ع�ر الضغط عىل عدد من موظفي مفوضية االنتخابات 

بهدف خلط األوراق السياسية وإثارة الفوىض«.
واش�ار اىل ان�ه »بع�د تحقيق�ات فنية دقيق�ة لألجهزة 
التحقيقي�ة، وب�إرشاف مب�ارش م�ن القض�اء تمكن�ت 
األجهزة األمنية م�ن إلقاء القبض عىل عدد من املتهمني 
يف مجموعة حاولت تزوير االنتخابات باستثمار عالقات 

لهم مع موظفني يف مفوضية االنتخابات«.
وأض�اف املكت�ب »ذل�ك ج�اء به�دف إث�ارة الف�وىض 
املعلوماتية والسياس�ية يف العراق، من خالل ش�بكة من 
مواق�ع التواصل اإللكرتونية بينها موقع باس�م س�يدة 
الخرضاء، حيث حاول القائمون عليه بوس�ائل مختلفة 
اإليح�اء بارتباط�ه بمكتب رئي�س مجلس ال�وزراء، أو 

العاملني فيه أو مستشاري رئيس مجلس الوزراء«.
وق�ال إن »بع�ض وس�ائل اإلع�الم وتحدي�داً التابعة إىل 
بعض القوى السياس�ية رددت هذه االفرتاءات الكاذبة، 
دون تدقيق وبش�كل يفتقر إىل املهني�ة واإلنصاف، وبما 
يع�د تجاوزاً س�افراً ع�ىل القانون واملب�ادئ املهنية لكن 
العدال�ة وج�دت طريقه�ا لتثبت بط�الن تل�ك األكاذيب 
وزي�ف املروجني له�ا، بل وتوّرط بعضه�م يف العصابات 

اإللكرتونية«.
وأكد املكتب أنه »بعد التعّمق بالتحقيقات وضبط مواجد 
جرمي�ة، ومنه�ا بطاق�ات انتخابية لدى أح�د املتهمني، 
وإلقاء القبض عىل عدد من القائمني عىل هذه املجموعة 
وم�ن ق�ام بمس�اعدتهم، وتحلي�ل أجه�زة الكومبيوتر 
واالتصاالت املرتبطة بها، تم التوصل إىل ش�بكة متداخلة 
من املسؤولني عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع 
أو املساعدة، بينهم ش�خصيات سياسية ونيابية حالية 

وس�ابقة وبع�ض املوظف�ني يف مفوضي�ة االنتخاب�ات 
من أجل اإلس�اءة للعالق�ات بني الس�لطات من جهة أو 
عالقة مكتب رئيس مجلس الوزراء املتوازنة بكل القوى 
السياسية«.. مشريا اىل أن »التحقيق بشأن هذه القضية 
وقضايا أخرى وكل املس�ؤولني عنها مس�تمر، وس�يتم 

تقديم املتورطني إىل العدالة«.
وأك�د املكت�ب »اس�تمرار الحكوم�ة يف تنفي�ذ تعهداتها 
بتأمني انتخابات نزيهة عادلة، وتوفري كل مستلزماتها، 
ويحتفظ بمس�ؤوليته املحايدة من املنافس�ة يف العملية 

االنتخابية والداعم لها«.
وأوض�ح أن »هذا الدور املبدئي يش�كل التزاماً راس�خاً، 
حي�ث س�يقوم بواجب�ه القانون�ي يف تقدي�م أّي جه�ة 
للقضاء تحاول اإلس�اءة إىل هذا ال�دور، أو خلط األوراق 
وتزوي�ر الوقائع، أو ات������ه�ام مكتب رئيس مجلس 
ال�وزراء ظلم�اً وبهتان�اً، أو محاولة ح�رف االنتخابات 
عن مس�ارها، وم�ن ذلك محارب�ة ظاه�رة املجموعات 
اإللك�������رتوني�ة املنظمة، التي تث�ري البلبلة، وتنرش 

التزوير، وتهدد االستقرار العام«.
وبالرتافق مع ذلك اعلنت اللجنة األمنية العليا لالنتخابات 
عن املبارشة باجراءات أمنية مشددة يف جميع محافظات 
الب�الد لحماية وس�المة املرش�حني لالنتخاب�ات املقبلة 

وتأمني مساكنهم ومقرات عملهم.
ووجه�ت اللجن�ة اللجان األمنية الفرعي�ة يف محافظات 
الب�الد باتخ�اذ إج�راءات تأم�ني مرش�حي االنتخاب�ات 
املقبلة. وقالت خلية اإلعالم األمن بي بيان إنه »استكماالً 
لإلجراءات التي اتخذتها اللجنة األمنية العليا لالنتخابات 
والهادفة النجاح العملية الديمقراطية واكمال إجراءات 
اقامته�ا يف الع�ارش م�ن ترشي�ن األول املقب�ل ع�ىل اتم 
وج�ه ومن أجل حماية وس�المة املرش�حني لها وتأمني 
مس�اكنهم ومقرات عملهم فقد أصدرت اللجنة أوامرها 
إىل األجه�زة األمنية املعنية لقيام اللجان األمنية الفرعية 
يف املحافظات كافة ملتابعة ملرشحني وأعداد موقف كامل 
باس�مائهم وعناوينهم وتفاصيل أخرى لغرض التشاور 
معهم للوصول إىل افضل الطرق التي تؤمن سالمتهم من 

الناحية األمنية.
واضافت الخلي�ة ان اللجنة وجهت ايض�ا آمري قواطع 
املس�ؤولية يف املناطق س�واء يف محل س�كن املرش�ح أو 
مكان عمله لتقديم اإلس�ناد للمرش�حني عند الحاجة أو 
إخب�ار األجهزة االمنية ع�ن أي معلومات تهدد س�المة 
املرش�ح وعائلت�ه.. كما ش�ملت التوجيه�ات بأالهتمام 

بحماية التجمعات والتجمعات االنتخابية للمرشحني.
وبالرتاف�ق م�ع ذل�ك، ت�م تفعيل الجه�د االس�تخباري 
للقطع�ات األمني�ة املعنية لجم�ع املعلوم�ات والتحري 
بش�أن التهديدات الحقيقية للمرشحني التخاذ إجراءات 

الحماية املناسبة لهم.
وعىل الصعيد نفسه قررت شبكة اإلعالم العراقي املمولة 
م�ن الدولة ايقاف الرام�ج السياس�يةعىل قنواتها ملنع 

الرتويج االنتخابي.
وقالت الش�بكة يف بيان إنه استناداً لقانونها لعام ٢٠١٥ 
املع�دل ال�ذي يصفها بمؤسس�ة الب�ث الع�ام ومن أجل 
الحفاظ ع�ىل الت�وازن واملوضوعية فانها س�توقف بث 
كل الرامج السياس�ية التي يمكن أن تستغل يف الرتويج 
االنتخابي قبيل االس�تحقاق الدستوري بثالثني يوما اي 

يف العارش من ايلول سبتمر الحايل.
وأضافت الش�بكة انها »س�تمتنع ايضاً عن اس�تضافة 
املرش�حني  م�ن  التنفيذي�ني  واملس�ؤولني  السياس�يني 
لالنتخاب�ات يف وق�ت س�توفر للجميع فرص متس�اوية 
يف الظه�ور برام�ج خاصة لرشح برامجه�م االنتخابية 
يف مناظ�رات ومقاب�الت ع�ىل مدى ش�هر كام�ل خدمة 
للعملي�ة الديمقراطية ولضمان أعىل درجات الش�فافية 

والحياد«.
وم�ن املنتظر مجلس النواب عق�د اجتماع االثنني املقبل 
م�ع رئيس وأعض�اء اللجن�ة األمنية العلي�ا لالنتخابات 
ملناقشة الخطة األمنية الخاصة باالستحقاق االنتخابي 

وسبل حماية املرشحني.
يش�ار اىل ان املفوضية العليا لالنتخابات كانت قد اعلنت 
مؤخرا عن مصادقتها عىل س�جل الناخب�ني العام بعدد 
)٨٢73( مرك�ز اقرتاع وبواق�ع )٥٥٠4١( محطة اقرتاع 
ضمن ٨3 دائرة انتخابية يف عموم البالد .. فيما بلغ عدد 
الناخبني الذين يحق لهم التصويت ٢3 مليون و٩٨٦ الفا 

و74١ مواطنا.

أدارت محالت على »مواقع التواصل« للضغط على املفوضية.. وتورط فيها قيادات سياسية ونواب يف الربملان

اإلطاحة بشبكة لتزوير االنتخابات: حاولت إثارة الفوضى
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      بغداد / المستقبل العراقي

ل�ؤي  األرشف  النج�ف  محاف�ظ  أعل�ن 
اليارسي، أمس األربعاء، وضع خطة أمنية 
لتأمني زيارة أربعينية اإلمام الحسني )ع( 
بمشاركة قيادة الرشطة والجيش والحشد 
الشعبي، مبيناً، أن الخطة تتضمن تفعيل 

عمل املراقبة الجوية من خالل الطائرات.
وق�ال الي�ارسي عق�ب ترؤس�ه اجتماعاً 
أمنياً حرضه نائبه األول هاشم الكرعاوي 
وقائد رشطة النجف اللواء فائق الفتالوي 

ومديرو جميع االجه�زة األمنية وممثلون 
ع�ن فرقة اإلمام عيل القتالية والبلدية، إن 
َص ملناقشة ملف االستعداد  »االجتماع ُخصِّ
لزيارة األربعني املليوني�ة وتأمني الزائرين 
الوافدين للنجف واملتوجهني ملدينة كربالء 

املقدسة واملواكب الحسينية«.
وأض�اف، أنه »تم التاكي�د عىل تفعيل دور 
املراقب�ة الجوي�ة وعم�ل قس�م تقني�ات 
املعلوم�ات م�ن خ�الل تس�يري الطائرات 
املس�رية عىل طول طريق »يا حسني«، مع 
تكثي�ف العم�ل االس�تخباراتي يف النجف 

والط�رق املؤدي�ة اىل املحافظ�ة والط�رق 
املؤدي�ة اىل كرب�الء املقدس�ة وتفعيل دور 
املواط�ن يف الوص�ول اىل املعلوم�ة االمنية 
والرسية التامة يف تب�ادل املعلومات لتاليف 

اي خرق أمني«.
وتاب�ع انه »تم اتخ�اذ االج�راءات ملتابعة 
مسك الطرق النيسمية يف القرى واالرياف 
املؤدي�ة إىل الح�دود االداري�ة للمحافظ�ة 
ملنع تس�لل أي جهة مش�بوهة ق�د تعبث 
بأم�ن النج�ف وزائريه�ا وكذل�ك تأم�ني 
مطار النجف االرشف الدويل وتوفري األمن 

ملنافذ املطار واجراء مسح أمني للمنطقة 
املحيط�ة لتوفري األمن للوف�ود الزائرة من 

الدول«.
وأكد محافظ النجف »وضع خطة للطرق 
البديل�ة خالل ايام الزيارة م�ن قبل قيادة 
الرشطة ومديري�ة امل�رور وبالتعاون مع 
بلدية النج�ف لتاليف االختناق�ات املرورية 
وتوف�ري هذه الطرق وتحقيق االنس�يابية 
م�ع توف�ري الس�احات املطلوب�ة لوقوف 
الكونكريتي�ة  الكت�ل  وتوف�ري  املركب�ات 
والبالس�تيكية الج�راء القطوع�ات ومنع 

اس�تعمال االترب�ة واالنق�اض، اىل جانب 
وضع خطة لتأمني األحياء السكنية ونرش 

الدوريات الراجلة واملتحركة«.
وذك�ر اليارسي انه »تم وضع خطة اخرى 
خاصة بتوفري األمن للمواكب الحسينية يف 
الط�رق املؤدية اىل النجف االرشف وكربالء 
املقدسة واجراء مس�ح امني عىل املناطق 
الس�كنية املحيطة به�ا ومراقبتها ملنع اي 
خرق امني وتس�هيل حرك�ة املواد والدعم 
اللوجس�تي للمواك�ب الحس�ينية لتوفري 

الخدمات للمواكب والزائرين«.

النجـف األشـرف تـعـد خـطـة أمنيـة استعـدادًا لـزيـارة األربعني
تتضمن تفعيل عمل املراقبة بالطائرات

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة، أمس األربعاء، 
املوج�ة  بنهاي�ة  يم�ر  الع�راق  ان 

الوبائية الثالثة لجائحة كورونا.
وقال املتحدث باسم الوزارة، سيف 
»نم�ر  متلف�ز،  الب�در يف ترصي�ح 
بنهاية املوجة الوبائي�ة الثالثة مع 
انخفاض اإلصاب�ات لكن الوقت ال 
زال مبكرا للحديث عن الخالص من 
الفريوس الس�يما وان هن�اك دول 

تعرضت اىل نكسات«. 
وأضاف »قد تحدث طفرات وراثية 
أش�د خط�ورة وموج�ات أخرى يف 
باإلج�راءات  االلت�زام  ع�دم  ح�ال 
الوقائية الت�ي قد تؤدي اىل موجات 

أخرى«. 
وتاب�ع ان »اللقاحات توفر حصانة 
قوية وربما ٥% م�ن متلقي اللقاح 
وتك�ون  بالف�ريوس  يصاب�وا  ان 
إصابتهم بس�يطة جداً وال يدخلون 

مؤك�دا  املستش�فى«  اىل  بس�ببها 
»اس�تمرار ال�وزارة بفت�ح مناف�ذ 
جدي�دة ويف كل ي�وم عىل مس�توى 

العراق«. 
وأشار البدر اىل »اننا نستطيع تفادي 
أي موجة من خالل االلتزام الجدي 
لم  الوقائية ولألس�ف  باإلج�راءات 
يحص�ل هذا طيلة األش�هر املاضية 
عىل مستوى املؤسسات الحكومية 

أو غريها«. 
وشدد عىل، ان »عدم االلتزام وعدم 
تحقيق النس�بة املرجوة من اللقاح 
قد تحدث موج�ات لطفرات جينية 
تك�ون أش�د أول أق�ل خط�ورة، ال 

نعلم«. 
وأكد، ان »مخت�ر الصحة املركزي 
بإمكانه ان يحدد التسلسل الجيني 
او غ�ريه م�ن  لف�ريوس كورون�ا 
الفريوس�ات ول�م نع�د بحاج�ة اىل 
املخترات املرجعية ملنظمة الصحة 

العاملية او غريها«.

الصحة تعلن املرور بنهاية املوجة الثالثة:
 ال نستبعد حدوث طفرات خطرية

        بغداد / المستقبل العراقي

بمتابع�ة وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون 
الرشط�ة الفري�ق عم�اد محم�د محمود، 
ألقت قوة أمنية، القبض عىل عصابة تروم 
بي�ع طفل مقابل 4٠ ال�ف دوالر يف منطقة 

االعظمية ببغداد.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه ان »مف�ارز مكافحة 

اجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم االتجار 
بالبرش الرصافة، عن وجود عصابة ضمن 
منطق�ة االعظمية تروم بي�ع طفل مقابل 
4٠ ال�ف دوالر ومن ثم تهريبه إىل محافظة 
نين�وى، حيث ت�م اس�تدراج املتهمني عن 
طريق مواقع التواصل االجتماعي واالتفاق 
معه�م للبيع مع والده وت�م جلبه من قبل 

زوجة ابيه مع أخيه«. 
وبني انه »تم نصب كمني محكم باالشرتاك 

مع جهاز املخابرات والقبض عىل املتهمني 
بالجرم املش�هود يف منطقة الوزيرية وهم 
يروم�ون بيع الطفل، وتم اتخاذ اإلجراءات 
القانوني�ة بحقه�م وتوقيفه�م وفق املادة 

)٦( من قانون مكافحة االتجار بالبرش«.
كم�ا تمكنت مفارز رشطة بغداد من إلقاء 
القب�ض عىل متهم ألق�ى قنبلة يدوية عىل 

مولد كهربائي.
 وذك�ر بي�ان للرشط�ة انه »بع�د حصول 

ح�ادث انفج�ار قنبل�ة يدوي�ة ع�ىل مولد 
كهربائ�ي ضمن قاط�ع مس�ؤولية مركز 
رشط�ة الحرض وج�ه قائد رشط�ة بغداد 
الل�واء الركن ماج�د فالح نعمة بتش�كيل 
فري�ق عم�ل متخص�ص ورضورة الق�اء 
القبض ع�ىل املتهم وبالفعل تم التوصل اىل 

احد املشتبه بهم«.  
وأضاف البي�ان »ولدى التعم�ق بالتحقيق 
معه اع�رتف رصاح�ة بقيام�ه بالجريمة 
وقيام�ه بالق�اء قنبل�ة يدوية ع�ىل املولد 
بس�بب خالف مع صاحب املول�د واعرتف 
ايض�ا بوجود س�تة قنابل يدوي�ة يف منزله 
تم ع�ىل الف�ور االنتق�ال إىل م�كان وجود 
ه�ذه القناب�ل والتحف�ظ عليه�ا و اتخاذ 
اإلج�راءات القانونية الالزم�ة بحق املتهم 

وفق القانون«.
إىل ذل�ك، اعلن�ت وكال�ة ال�وزارة لش�ؤون 
الرشط�ة الق�اء القب�ض ع�ىل 3 متهم�ني 
بحوزته�م م�واد كب�رية م�ن املخ�درات يف 

محافظة كربالء.
 وذك�رت الوكال�ة ان�ه »بعد نص�ب كمني 
محك�م القبض عىل ث�الث متهمني وضبط 
بحوزتهم عىل ٢٠٠ غرام من مادة الكرستال 
و الف حب�ه مخدرة يقومون باملتجارة بها 
ف��ي كربالء«.  وأش�ارت إىل أنه » تم اتخاذ 
االج�راءات القانوني�ة بحقه�م اصولي�اً و 

احالتهم وفق املاده ٢٨ مخدرات«.

االس�تخبارات  وكال�ة  أطاح�ت 
وزارة  يف  االتحادي�ة  والتحقيق�ات 
بالناق�ل  األربع�اء،  أم�س  الداخلي�ة، 
الرئيس لالس�لحة واالعتدة لداعش يف 

محافظتي كركوك وصالح الدين.
 وذك�ر بي�ان لخلي�ة االع�الم األمن�ي 
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
ان مف�ارز الوكالة »تواص�ل عملياتها 
العصاب�ات  ملالحق�ة  االس�تباقية 
اإلرهابي�ة ومتابع�ة الخارج�ني ع�ن 
القانون حيث تمكنت من القاء القبض 
عىل متهم مطلوب قضائيا وفق أحكام 
امل�ادة 4 اره�اب بمحافظ�ة كركوك، 
وبعد التحقيق معه اعرتف بأنه انتمى 
لعصاب�ات داع�ش ع�ام ٢٠١4 وعمل 
م�ع املف�ارز االرهابي�ة والس�يطرات 
الستهداف منتسبي االجهزة االمنية«.  
وأضاف »كما شارك املتهم يف هجومني 
م�ع ارهابي�ني اخرين ع�ىل القطعات 
املاس�كة ملصفى بيج�ي، وعمل ايضا 
ناق�ل رئي�س لالس�لحة واالعت�دة يف 
امل���فارز االرهابي�ة واوكارهم داخل 
محافظة صالح الدين وعمل  ايضا مع 
املفارز االرهابية املتواجدة يف محافظة 
كرك�وك، حي�ث ت�م اتخاذ اإلج�راءات 

القانونية بحقه أصولياً«.

القبض عىل عصابة تروم بيع طفل ومتهم ألقى قنبلة يدوية و3 متاجرين باملخدرات
مبتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد حممد حممود االستخبارات تطيح بالناقل

 الرئيس لألسلحة واألعتدة لـ »داعش« 
يف كركوك وصالح الدين

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول، أمس 
االربعاء، عن خطط عس�كرية جديدة يف قضاء الطارمية ش�مايل العاصمة 

بغداد ملالحقة الخاليا النائمة لتنظيم داعش.
وقال رسول يف ترصيح صحفي إن »العمليات العسكرية يف قضاء الطارمية 
ش�مايل بغداد مس�تمرة ملالحقة الخاليا النائمة لتنظيم داعش االرهابي«، 

الفتا إىل أن »الفرتة الزمنية للعمليات مرتوك للقيادة العسكرية«.
وأض�اف أن »هناك خطط�ا جديدة لعمليات الطارمية وهي مس�ك االرض 

وتعزيز القطعات العسكرية ومالحقة الخاليا النائمة لتنظيم داعش«.
وقض�اء الطارمية يش�كل إحدى البؤر القليلة التي ينش�ط فيها مس�لحو 
داعش قرب بغداد، ويش�نون عمليات بني فرتات متباينة يف القضاء وداخل 

العاصمة.

الناطق باسم القائد العام يكشف عن خطط 
عسكرية جديدة يف الطارمية

        بغداد / المستقبل العراقي

لرئي�س  امل�ايل  املستش�ار  كش�ف 
صال�ح،  محم�د  مظه�ر  ال�وزراء 
الع�راق  أن  ع�ن  االربع�اء،  أم�س 
س�يفي بكامل التزاماته بخصوص 
الع�ام  الكوي�ت  تعويض�ات غ�زو 

املقبل.
وق�ال صال�ح يف ترصي�ح صحفي 
ان »اس�تقطاع 3% م�ن كل برميل 
مصدر اىل الخارج كتعويضات حرب 

الكويت ستنتهي العام املقبل«.
واض�اف ان »املبل�غ املتبق�ي مليار 
دوالر ليس أكثر، وانه سيتم االنتهاء 

منه خالل االشهر املقبلة«.
ويتوج�ب ع�ىل الع�راق ب�أن يودع 
نس�بة م�ن عائ�دات صادراته من 
النف�ط ومنتجاته والغاز،  مبيعات 
إنش�اؤه  ت�م  أمم�ي  صن�دوق  يف 
تحت اس�م صندوق األم�م املتحدة 

للتعويضات.
ويف ١٩٩١، تش�كلت لجن�ة أممي�ة 
للتعويض�ات، ألزم�ت بغ�داد بدفع 
٥٢.4 مليار دوالر تعويضات لألفراد 
وال�رشكات واملنظم�ات الحكومية 
وغريها، ممن تكبد خسائر ناجمة 
مبارشة عن غ�زو واحتالل الكويت 

مطلع تسعينيات القرن املايض.

        بغداد / المستقبل العراقي

الديني�ة  املرجعي�ة  أك�د ممث�ل 
للعتبة  العلي�ا واملتويل الرشع�ي 
الحسينية املقدس�ة الشيخ عبد 
املهدي الكربالئي، أمس األربعاء، 
الت�ي  االولوي�ات  رأس  ان ع�ىل 
ينبغي الحفاظ عليها يف ديمومة 
لديموم�ة  الحس�ينية  ال�روح 
الحاكم  »إهتم�ام  االصالح ه�و 
برعيت�ه وبص�الح رعيته«.وقال 
الكربالئ�ي، يف تس�جيل فيدي�و، 
إن »بعض الروايات تش�ري اىل ان 
صالح املجتم�ع والناس بصالح 
صنفني هما العلماء واألمراء، اذا 

صلح�ا صلح العالم، واذا فس�دا 
ان »من  العالم«.وأوضح،  فس�د 
الحرك�ة اإلصالحي�ة  مقوم�ات 
لإلمام الحس�ني )عليه الس�الم( 
ه�و االس�تنفار الع�ام لجمي�ع 
واإلمكانات«.وأش�ار  الطاق�ات 
اىل »اننا بحاجة اىل اس�تنفار كل 
الطاقات واالمكانات التي لدينا، 
فامليل اىل الراحة والتعطيل لهذه 
الطاقات واإلمكانات سواء كانت 
موارد برشية او غريها س�يؤدي 
ب�ل وزوال  املجتم�ع،  تأخ�ر  اىل 
كل مقومات االس�تقرار واالمن 
وجميع االمور التي يحتاج اليها 

املجتمع«. 

العـراق يقتـرب مـن طـي صفحـة
 تعويضات الكويت

ممثل املرجعية يوجه كلمة للطبقة احلاكمة: 
صالح املجتمع بصالح العلامء واألمراء
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    بغداد / المستقبل العراقي

رصح وزير النفط احس�ان عب�د الجبار، أمس األربعاء، 
ان مصفى كربالء يشهد وضع اللمسات األخرية، مشريا 

إىل أن افتتاحه سيكون مطلع عام ٢٠٢٢.
 واك�د عب�د الجبار خ�الل افتتاحه مبن�ى ادارة مصفى 
كربالء، بحس�ب بي�ان ملكتبه اإلعالمي تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ع�ى »اهمية م�روع مصفى 
كرب�الء النفط�ي بمحافظ�ة كربالء يف توف�ري املنتجات 
النفطية عالية الجودة ، وتغطية جزء كبري من الحاجة 

املحلية«. 
وقال ، إن »املصفى يش�هد االن وضع اللمسات االخرية 
لالنته�اء م�ن انجاز ه�ذا امل�روع االنتاج�ي الحيوي 
النوعي من حيث اعتماده ع�ى التكنولوجيا املتقدمة ، 
ونوعية املنتج منه ، حيث س�يتم تشغيل املصفى مطلع 

العام املقبل«. 

وبني، ان »اآلن يجري بدء التشغيل التجريبي ملنظومات 
تولي�د الطاق�ة الكهربائي�ة ، وان عملي�ة ادخ�ال بقية 
الوح�دات االنتاجي�ة تأت�ي تباع�اً«، مش�يدا ب�«جهود 
العاملني م�ن ال�ركات الوطنية وال�ركات االجنبية 
املقاولة ، وارصارهم عى انجاز املروع رغم التحديات 

الصحية«. 
م�ن جانبه، اك�د وكيل الوزارة لش�ؤون التصفية حامد 
يون�س »ح�رص ال�وزارة ع�ى االرساع بتطوي�ر قطاع 
التصفية يف العراق من  خالل بناء مصايف حديثة وادخال 

وحدات جديدة للمصايف الحالية«. 
ولفت إىل، أن »العام املقبل سيشهد زيادة نوعية يف انتاج 
املش�تقات النفطية«، مؤكداً أن »مصفى كربالء بطاقة 
)14٠الف برميل باليوم ( ويعتمد املعايري البيئية و وفق 

املواصفات العاملية«. 
وكان وزي�ر النفط ق�د وصل اىل موق�ع مصفى كربالء 
النفط�ي  يرافقه عدد من املس�ؤولني يف الوزارة ، وعقد 

اجتماعاً م�ع ادارة املروع ، فضالً ع�ن تفقد االعمال 
الجارية يف املصفى.

إىل ذل�ك، اعلن�ت وزارة النف�ط عن مجم�وع الصادرات 
بحس�ب  امل�ايض،  اب  لش�هر  املتحقق�ة  واالي�رادات 
االحصائي�ة االولية الصادرة عن رشكة تس�ويق النفط 
العراقية »س�ومو«، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات 
م�ن النفط الخ�ام )94( مليون�ا )66٠( الف�ا و)٢39( 
برمي�اًل، بإي�رادات بلغ�ت )6( ملي�ار و)533( مليون�ا 

و)14٢ ( الف دوالر.  
واش�ارت االحصائية اىل ان مجم�وع الكميات املصدرة 
من النفط الخام لشهر اب املايض من الحقول النفطية 
يف وس�ط وجن�وب العراق بلغ�ت  )91( مليونا و)655( 
الف�ا و )93٠( برميال ، اما من حقول كركوك عرب ميناء 
جيه�ان فقد بلغت الكمي�ات املص�درة ) 3( مليون  و) 

٠٠4( الفا و) 3٠9 ( برميال. . 
وان معدل الكمي�ات اليومية بلغت )3( مليون و)٠54( 

الف برميل يف اليوم، وان معدل سعر الربميل الواحد بلغ 
اكثر من  )69 ( دوالراً .  

يذكر ان الوزارة ومن خالل ايمانها باطالع الش�عب عى 
عمليات التصدير واالي�رادات املتحققة منه اتخذت هذا 

االجراء الشهري .
ونوه�ت تنويه الوزارة  لبعض وس�ائل االعالم واملواقع 
االلكرتوني�ة والصحاف�ة ب�ان تس�عرية النف�ط الخام، 
الت�ي يتم تس�ويقها م�ن قب�ل »س�ومو« .. بنوعياتها 
ومواصفاته�ا هي تس�عرية ش�هرية وليس�ت يومية ، 
وليس�ت لها عالقة باملتغريات اليومية للسوق النفطية 
العاملي�ة ، وغري قابلة لالجتهاد من قبل بعض االفراد او 
املواقع االلكرتونية  بخصوص ارتفاع وانخفاض اسعار 
النفط العراقية  واالعالن عن ارقام غري دقيقة بحس�ب 
ارتف�اع وانخفاض اس�عار النفط يف االس�واق العاملية ، 
مما يتسبب ذلك يف تشويه الحقائق واملعلومات عن ذلك  

، لذا اقتىض التنويه .

وزير النفط: مرشوع مصفى كربالء يشهد اللمسات األخرية وافتتاحه مطلع 2022
الوزارة أعلنت صادرات وواردات شهر آب

    المستقبل العراقي / عامر عبدالعزيز 

اعلن�ت وزارة التج�ارة ان اللجن�ة املركزي�ة 
للتس�ويق يف الركة العام�ة لتجارة الحبوب 
ناقشت يف جلستها املرقمة الثالثة و العرين 
عدد من املح�اور التي تخص انش�اء طاقات 
خزنية ملحصول الحنط�ة يف عدد املحافظات، 
كشف ذلك املهندس باسم نعيم العكييل مدير 
عام الرك�ة العامة لتج�ارة الحبوب رئيس 

لجنة التسويق املركزية. 
وق�ال العكي�يل إن اللجنة املركزية للتس�ويق 
ناقش�ت عدداً م�ن التقارير الت�ي قدمت من 
قبل اللج�ان املكلف�ه بزيارة املواق�ع ميدانيا 

لبيان الراىء . 
واضاف ان الس�ادة املعاون�ني برفقة عدد من 
مدراء االقس�ام اطلعوا عى مقرتحات انشاء 
مركز تس�ويق يف داق�وق بمحافظة كركوك ، 
اىل جانب الكش�ف عى الس�احات التي يمكن 
للس�نوات  الحنط�ة  اس�تالم  يف  اس�تخداها 
القادمه مع اعادة تصاعد وترية التس�ويق اىل 
س�ابق عهده يف محافظة نينوى ) سلة خبز 

العراق(  .
وبني أن اللجنة ناقش�ت كذل�ك تقرير اللجنة  
املكلف�ة باع�داد الكش�ف امليدان�ي الخ�اص 
بانشاء ساحة لتسويق الحنطة يف قضاء تاج 

الدين بمحافظة واسط . 

وكش�ف العكييل ان اللجنة املركزية للتسويق 
اس�تعرضت تقري�ر اللجن�ة الفني�ة املكلفة  
بدراس�ة الجدوى االقتصادي�ة وتحديد كلفة 
مناقل�ة الحنط�ة م�ن الف�روع ذات الغ�زارة 
يف االنت�اج اىل كرك�وك وم�ن ث�م التحك�م يف 
محاور تجهيز حص�ص املطاحن ملحافظات 
اقليم كوردس�تان او التجهب�ز و املناقلة من 
الف�روع و املواقع اىل فروع الركة يف االقليم 
، واللجن�ة ناقش�ت اي االلي�ات الت�ي تحقق 
الجدوى االقتصاديه مع دراسة تامني وسائل 
الراحة وتوفري الخدمات و الس�المة لس�واق 
شاحنات اس�طول النقل خاصة فيما يخص 
املواق�ع التي تكون بعيدة ع�ن مراكز املدن يف 

هذه الرضوف الصعبة . 
العكي�يل اك�د قبل اتخ�اذ اي قرار الب�د لنا ان 
ندرس كافة وسائل الراحة و السالمة ملالكتنا 
العامل�ة م�ادام الب�دالل موج�وده وممك�ن 
ان تحق�ق نف�س الواجب يف ايص�ال الحبوب 
للمطاحن ، ليك�ن هدفنا العام املحافظة عى 

مواردنا البرية و الفنية و الكمية . 
العكي�يل اش�ار اىل ان فرع الركة يف واس�ط 
قدم طلبا يرغب في�ه املوافقة عى تخصيص 
ارض زراعية النش�اء طاق�ات خزنية لتكون 

كمركز تسويقي يف قضاء املوفقية .
وبشأن ذلك، اش�اد مدير عام الركة، رئيس 
اللجنة املركزية للتسويق بكل املقرتحات التي 

ممك�ن من خاللها تعزي�ز الطاقات الخزنية، 
لك�ن كن�ا نتمن�ى ان تصلن�ا طلبات انش�اء 
طاق�ات خزني�ة حديث�ه ممكن م�ن خاللها 
اخت�زال العديد من الخطوات التي تس�تخدم 
يف الطاق�ات الخزني�ة الت�ي تنش�ا كبناكر او 
ساحات ، هذه الخطوات البد ان تكون انشاء 
س�ايلوات معدنية حديثه عرب االس�تثمار بما 

يحقق الفائدة .
وبني العكييل ان التفكري بانش�اء ساحات او 
طاق�ات خزنية ع�ى امل اعتماده�ا كمراكز 
تسويق جديدة  يف االقضية املتقاربه او املجاور 
للمناطق التي تضم مراكز تس�ويقية سنقف 
امام مش�كلة تامني االيدي الفنية العامله  يف 
املخت�ربات ، نحتاح فاحيص  مخترب و نحتاج 
امن�اء مخازن مهندس�ني ،  وتل�ك تعترب من  
اساس�يات اي مركز تس�ويق جديد مس�تقر 
، الب�د لن�ا ان نفكر يف تكام�ل اركان املروع 
قب�ل اتخاذ القرار حتى النهدر الوقت واملال و 
نسعى اىل املروع الذي يختزل لنا الكثري من 

الفعاليات ما بعد االستالم .
الب�د ان نتج�ه بالبح�ث ع�ن املش�اربع التي 
تومن للركة نصب سايلوات معدنيه تغنينا 
ع�ن التفكري ع�ن التغطية ومتابع�ة الخزين 
وسالمته وتغنينا عن االيدي العاملة و االليات 
واملعدات والتي تس�تخدم خالل ايام التسويق 

واالستالم وتغنينا اوقات تجهيز املطاحن.

مدير عام جتارة احلبوب: ليكن هدفنا املحافظة عىل مواردنا 
البرشية والفنية والعينية

اللجنة املركزية للتسويق عقدت جلستها »٢٣« وتناقش انشاء ساحات لتسويق واستالم احلنطة

    بغداد / المستقبل العراقي

شاركت وزارة النقل متمثلة بمدير قسم 
االع�الم واالتص�ال الحكوم�ي يف الوزارة 
حسني كاظم الخفاجي ، أمس االربعاء ، 
يف االجتماع الدوري لألمانة العامة ملجلس 
الحكوم�ي  واالتص�ال  لالع�الم  ال�وزراء 
برئاسة مدير املكتب السيد حيدر مجيد . 
واوضح�ت ال�وزارة : تم مناقش�ة جملة 
م�ن القضايا الت�ي تهم االع�الم وتأثريه 
ع�ى الواقع الس�يايس واالمني والخدمي 
والتأكيد عى نق�ل املعلومة من مصدرها 
حقيقي�ة  ص�ورة  اليص�ال  الحقيق�ي 

للمجتمع والرأي العام . 
كم�ا ت�م الرتكي�ز ع�ى توحي�د الخطاب 
االعالمي الحكومي والتنس�يق والتعاون 
بني كافة املكاتب االعالمية يف مؤسس�ات 
الدول�ة ودوائرها ورصد االخبار ومتابعة 

بدق�ة  املعلوم�ة  وايص�ال  النش�اطات 
وشفافية . 

العام�ة  االمان�ة  اش�ادت  جانبه�ا  م�ن 
االع�الم  )مكت�ب  ال�وزراء   ملجل�س 
واالتصال الحكومي(  ب�وزارة النقل وما 
يقدم�ُه املكت�ب االعالمي يف ال�وزارة من 
دق�ة متناهية يف نق�ل املعلوم�ة واخبار 
ونش�اطات الوزارة الخدمية وتشكيالتها 
كاف�ة والس�بق الصحف�ي ال�ذي يقدمُه 
اليص�ال املعلوم�ة الحقيقي�ة للمواط�ن 

الكريم . 
يذك�ر ان اب�رز مه�ام املكت�ب االعالم�ي 
واالتص�ال الحكوم�ي يف االمان�ة العامة 
الخلي�ة  اعم�ال  ادارة  ال�وزراء  ملجل�س 
االعالمية لكل مكاتب االعالم يف مؤسسات 
الحكومي�ة وتقدي�م الدعم الس�كرتاري 
ومتابعة تنفيذ توصياتها بالتنس�يق بني 

الجهات ذات العالقة .

النقل تشارك يف االجتامع الدوري ألمانة جملس 
الوزراء مكتب االعالم واالتصال احلكومي

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة الكهرب�اء، أمس االربعاء، خس�ارة 55٠٠ 
ميكاواط بس�بب إنحس�ار الغاز اإليراني املورد ملحطات 

االنتاج يف البالد.
 وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
من�ه، ان�ه »يف ظل مس�اعي وزارة الكهرب�اء لخلق ملف 
واعد للطاق�ة الكهربائية وتنوي�ع مصادرها للمحافظة 
ع�ى ما ت�م تحقيقه من انت�اج هو االول م�ن نوعه منذ 
تأسيس�ها ، وتزامناً مع ايام شهر محرم الحرام وذكرى 
استش�هاد االمام الحس�ني عليه الس�الم، واالستعدادات 
التام�ة للزي�ارة االربعينية تتع�رض املنظوم�ة الوطنية 
الي�وم االربعاء املوافق 1 ايل�ول ٢٠٢1 لتحٍد قديم متجدد 
متمثالً بانحس�ار اطالقات الغاز االيراني املورد ملحطات 
االنتاج يف املناطق الوس�طى والجنوبية من )49( مليون 

مرت مكعب يومياً اىل )٨( مليون مرت مكعب، االمر الذي ادى اىل تحديد 
احم�ال املنظومة الوطنية وخس�ارة مايقارب )55٠٠( ميكاواط من 

الطاقة دون علم باالسباب«.  
وأضاف البي�ان: »إىل إن ال�وزارة وانطالقاً من واجبها ومس�ؤوليتها 
امام الدولة واملواطنني إتخذت إجراءاتها العاجلة املتضمنة التنس�يق 
الع�ايل مع وزارة النفط لضخ كميات اضافية من الوقود البديل ألجل 

تعويض ما فقدته املنظومة من الغاز املورد والذي يمكن أن يؤثر عى 
إدامة زخم اإلنتاج«.  

عى صعيد متصل ، تجري االتصاالت الدبلوماس�ية مع وزارة الطاقة 
االيراني�ة وس�فارتها يف العاصمة بغ�داد لتوضيح الظ�روف املوجبة 
لهذا االنحس�ار امام الشارع العراقي لتتم معالجة املوقف من جانبنا 
قدر تعلق االمر بنا ، وس�يتم إطالع كاف�ة الجهات ذات العالقة بآخر 

التطورات انطالقاً من مباديء الشفافية واملصداقية.

الكهرباء تعلن خسارة 5500 ميكاواط بسبب انحسار الغاز اإليراين: 
نجهل األسباب

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن املرصف العقاري، أمس األربعاء، أن املبلغ املخصص لقروض اإلسكان سيشمل 5٠ 
ألف معاملة، وفيما أش�ار إىل أن القروض مش�مولة بقانون التأمني عى الحياة، كش�ف 
عن إجراءات ساعدت من القضاء عى املعقبني.وقال مدير املرصف العقاري عبد املحسن 
عل�وان إن »ب�اب التقديم عى الق�روض مفتوح منذ أن تم أطالق رئي�س الوزراء املبادرة 
الجديدة«، مبيناً، أن »التقديم مازال مس�تمراً حت�ى اآلن«.وأضاف أن »املرصف العقاري 
وّق�ع ع�ى عقد م�ع البنك املرك�زي بمبلغ ترليون دينار بش�أن قروض اإلس�كان، حيث 
سيغطي هذا املبلغ نحو 5٠ ألف معاملة إقراضية«، مشرياً اىل أن »املرصف العقاري يعمل 
حالي�اً عى قروض مب�ادرة البنك املركزي العراقي )قروض الراء( وحدات س�كنية من 
املجمعات السكنية االستثمارية أو خارج املجمعات السكنية، أما قروض البناء وإضافة 
بن�اء يعم�ل بها صندوق اإلس�كان، ويف حالة تطلب من�ا أن نعمل به�ا فاملرصف له باع 
طوي�ل بها«.وتابع أن »مبادرة البنك املركزي تش�مل قروض رشاء وحدة س�كنية ضمن 
املجمعات االستثمارية السكنية وقرض رشاء وحدة سكنية خارج املجمعات السكنية«، 
موضحاً أن »املرصف يقدم قروض رشاء وحدة س�كنية بشكل مبارش بدون البناء رشط 
أن ال تقل مس�احة العقار عن 1٠٠ مرت«.وبني، أن�ه »ال توجد أية صعوبة يف التقديم عى 
القروض، حيث إن هناك رابطاً الكرتوني يرش�د املتقدم إىل االس�تمارة االلكرتونية أو من 
خ�الل الكتابة عى موقع املرصف العقاري العراقي الذي يتضمن االس�تمارة االلكرتونية 
وفيها املعلومات املطلوبة من أجل التقديم عى القرض وبعدها سيتم منح الكود الخاص 
باملتقدم بعد نجاح املعلومات التي تم ملؤها يف االستمارة«، الفتاً اىل أنه »بعد فرتة قصرية 
يأتي للمتقدم إشعار بمراجعة املرصف ألكمال املعلومات املتبقية, أما بخصوص الكفيل 
فهو رشط أسايس من اجل قبول املعاملة إذا كان املقرتض كاسباً )غري موظف ( إضافة 

إىل حجز العقار وذلك من اجل املحافظة عى املال العام وعدم هدره«.
وتاب�ع ان »هذا الس�ياق ليس بجديد فهو مس�تخدم يف القروض الس�ابقة وتس�تخدمه 
كافة املصارف والدوائر التي تعمل بالقروض اإلسكانية«، مشرياً اىل أن »قروض املرصف 
وخاصة قروض مبادرة البنك املركزي مش�مولة بقانون التأمني عى الحياة ) إذا تعرض 
املق�رتض إىل وف�اة طبيعي�ة يتم إطف�اء مبلغ القرض («.وبش�أن القض�اء عى ظاهرة 
املعقب�ني وآفة الفس�اد، بنّي عل�وان، أن »االس�تمارة االلكرتونية الت�ي وضعها املرصف 
العقاري ساعدت بشكل كبري من القضاء عى املعقبني ومنعت من االحتكاك بني املوظف 

واملواطن«، موضحاً أن »املراجعة تكون من قبل صاحب املعاملة حرصاً«.

املرصف العقاري حيدد املعامالت 
املشمولة بقرض اإلسكان

وضع إجراءات للقضاء على املعقبني

حمافظ البرصة يعلن رصف 349 مليار 
دينار للمقاولني

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن محافظ البرصة أسعد العيداني، أمس األربعاء، 
للمش�اريع  أوىل  كدفع�ة  املقاول�ني  أم�وال  رصف 
املنف�ذة، فيما أش�ار إىل نج�اح ال�ركات املحلية يف 
إنش�اء املش�اريع.وقال العيداني يف ترصيح صحفي 
إن »بع�ض املش�اريع توقف�ت يف املحافظ�ة نتيج�ة 
جائح�ة كورونا وع�دم اقرار موازن�ة ٢٠٢٠«، مبينا 
أن »املش�اريع الجديدة أقرت ضم�ن موازنة ٢٠19«.
وأض�اف أن »عجلة املش�اريع بدأت ت�دار باملحافظة 
بعد رصف 349 مليار دينار كدفعة أوىل للمقاولني«، 
مش�ريا إىل أن »الدفعة الثانية س�ترصف للمش�اريع 
املس�تمرة«. وتابع أن »املش�اريع الجديدة يف موازنة 
٢٠٢1 ل�م ت�درج اىل االن من قب�ل وزارة التخطيط«، 
موضحا أن »املش�اريع التي تنف�ذ حاليا يف املحافظة 

م�ن موازن�ة ٢٠19«.وب�ني أن »تجربة البرصة نجح�ت بركاتها 
املحلية اكثر من الركات االجنبية«، الفتا اىل أن »الركات املحلية 

يف البرصة تعترب من انجح الركات العاملة يف العراق«.

االتصاالت تطلق »خطة حمكمة« للقضاء عىل أبراج 
اإلنرتنت العشوائية

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت وزارة االتص�االت، أم�س األربعاء، ع�ن خطة محكم�ة للقضاء 
ع�ى أب�راج اإلنرتنت العش�وائية باملناط�ق، فيما أش�ارت إىل رصد الكثري 
م�ن املخالفني وإحالته�م إىل القضاء.وقال املتحدث باس�م ال�وزارة رعد 
املشهداني، يف ترصيح صحفي إن »الوزارة أعدت خطة الكرتونية محكمة 
حول القياس�ات واالبعاد إلنش�اء ابراج االنرتنت«، مبين�ا أن »الخطة تتم 
بالتنس�يق مع ال�ركات املس�تثمرة واملتعاقدة م�ع وزارة االتصاالت يف 
س�ياقات نموذجية الكرتونية متطورة، تواكب ما هو مس�تخدم يف بلدان 
العالم«.وأش�ار إىل »رصد ال�وزارة عددا كبريا م�ن املخالفني من اصحاب 
اب�راج االنرتن�ت، بالتع�اون مع اجه�زة املخابرات وجهاز االم�ن الوطني 
والق�وات االمني�ة املتمثل�ة بالجي�ش والرط�ة، حيث تم�ن احالتهم اىل 
القض�اء لينالوا جزاءهم«، الفتا اىل أن »مكاتب الوزارة متواجدة يف جميع 
املناط�ق ومفتوح�ة امام املواطن�ني لتلقي الش�كاوي«.وتابع، أن »خطة 

ال�وزارة ته�دف اىل عدم اعطاء الرخصة اىل اصحاب االب�راج اال بعد التأكد من 
القياس�ات واملواصف�ات املعمول بها«، موضح�ا أن »القي�اس الزمني يحدد 

موقع الش�بكة وضعفها ونقاط املعالجة، فال بد م�ن تحديد مكان الربج من 
خالل مالكات الوزارة الهندس�ية والعمل ضمن االتفاقات والقياسات العاملية 

يف تناقل االنرتنت«.

    نينوى / مروان ناظم

اكد وزي�ر املوارد املائية مهدي رش�يد الحمدان�ي، أمس االربعاء، 
حرص ال�وزارة بتأمني الحصص املائية وأنجاح املوس�م الزراعي 

املقبل.
وأس�تقبل وزي�ر املوارد املائي�ة مهدي رش�يد الحمداني يف مكتبه 
النائب اسوان الكلداني عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة 
نينوى ،وجرى خالل اللقاء مناقش�ة الواقع االروائي يف املحافظة 
وخطط الوزارة بتنفيذ املش�اريع االروائية بعد تحرير املدينة من 

عصابات داعش األرهابية، وفق ماافاد بيان الوزارة  
واك�د، الحمدان�ي »عى حرص ال�وزارة بتأمني الحص�ص املائية 
وأنج�اح املوس�م الزراعي رغم ظروف الش�حة املائي�ة«، مضيفا 
أن«ال�وزارة تمكنت م�ن تنفيذ عدد من املش�اريع الس�رتاتيجية 

املهمة التي تخدم وترتقي بالواقع األروائي للبالد«.

وزير املوارد يطمأن نينوى: حصصكم 
املائية للموسم الزراعي املقبل مؤمنة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة، أم�س األربعاء، عن وض ع الركة العامة 
لتجارة امل�واد الغذائية آلي�ة جديدة لتجهيز املناط�ق االكثر فقراً 
ملفردات الس�لة الغذائية بوجبتها الثانية لضمان توزيعها بعدالة 

ولحل االشكاليات التي رافقت تجهيزها بالوجبة االوىل.
 وق�ال مدي�ر عام الرك�ة محمد حن�ون يف بيان لل�وزارة تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان »الركة قامت بإعداد جداول 
ومواقيت التوزيع حسب املناطق االكثر فقرا وبالتعاون مع دائرة 

التخطيط واملتابعة يف الوزارة«.
وأش�ار اىل انه »وجه امل�الكات العاملة يف مواق�ع وفروع الركة 
كاف�ة بإعداد جداول جديدة لتحدي�د املناطق األكثر فقراً يف مركز 
املدينة ويف األقضية والنواحي وبالتنسيق مع فروع دائرة الرقابة 
والتموين وإرس�الها اىل قس�م التس�ويق عى ان يت�م توقيع هذا 
الج�دول من قب�ل مدير الف�رع ومدي�ر الرقابة ومدي�ر التموين 
لغ�رض اعتماده يف القط�ع القادم بحيث يك�ون القطع منطقة 
أكث�ر فقراً يف القض�اء والناحية زائد منطقة أكث�ر فقراً يف مركز 

املدينة لليوم الواحد«.
واوضح حنون ان »مروع السلة الغذائية تستهدف اوال الرائح 
االكثر فقرا يف عموم محافظات العراق سواء يف االقضية والنواحي 

او مراكز املدن ومن ذوي الدخل املنخفض«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة النزاهة االتحاديَّة عن قيامها بضبط ُمتَّهَمنِي اثنني؛ 
لقيامهما بتجزئة قطع أراٍض وبيعها خالفاً للقانون يف محافظة 

نينوى، ُمبّي�نًة أنَّ ملكيَّ�ة تلك القطع تعود للدولة. 
دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئ�ة أش�ارت إىل أنَّ فريق عم�ل ُمديريَّة 
ن من ضب�ط ُمتَّهمني اث�ن�ني؛  تحقيق نين�وى التابع للهيئة تمكَّ
ل�ق�يامه�م�ا ب�تج�زئ�ة األرايض الت�ي ت�ع�ود مل�كيَّ�ت�ه�ا إىل 

ُمديريَّة زراعة نينوى. 
وبيَّنت الدائرة أنَّ املُتَّهمني املضبوطني بالجرم املش�هود أقدما عى 
االس�تحواذ عى ه�ذه األرايض بالتعاون مع ُمتَّه�ٍم آخر؛ لغرض 
، بقصد املنفعة الش�خصيَّ�ة  بيعها للمواطنني دون س�نٍد قانونيٍّ

دون أن ُتتََّخذ بحقهم اإلجراءات القانونيَّة املُناسبة. 
ة يف محافظة نينوى لم تتَّخذ  وأضافت الدائرة إنَّ الجهات املُختصَّ
ف�وا بتلك األرايض بصورٍة  أيَّة إج�راءاٍت؛ ملنع املُتَّهمني الذين ترصَّ

ُمخالفٍة للقانون. 
َذت بناًء  ونوَّهت بتنظي�م محرض ضبٍط أصويلٍّ بالعمليَّ�ة التي ُنفِّ
رٍة قضائيَّ�ٍة، وعرضه رفقة املُتَّهمني عى قايض  محكمة  عى ُمذكَّ
�ة بقضايا النزاهة يف نينوى؛ الذي قرَّر توقيفهم  التحقيق املُختصَّ

وفقاً ألحكام املادَّة )34٠( من قانون العقوبات. 
وس�بق للهيئة أن أعلنت عن ضبطها املئات م�ن معامالت تمليك 
قطع أراٍض يف نينوى؛ لوجود مخالفاٍت ش�ابت عمليَّ�ة التوزيع، 
ف« ب� )٨44( عقاراً  مبينة صدور قرار »وضع إش�ارة عدم التَّرَصُّ

بقيمة )٨5( مليار ديناٍر.

التجارة تتحدث عن »آلية جديدة« لتجهيز 
السلة الغذائية للمناطق األكثر فقرًا

يف نينوى.. النزاهة تضبط متهمني بتجزئة 
قطع أراض وبيعها خالفًا للقانون

ً
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تعلن شركة مصافي الجنوب شركة عامة عن اعالن المناقصة التالية :  

فعىل الراغبني باالش�راك باملناقصة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 
لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم 
املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � 
الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 10/17 /2021 الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة 
البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم 
لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الشعيبة 
� محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2021/10/17 الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم 

الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة )1400000 $(  مليون واربعمائة الف دوالر   امريكي 

4 � تقديم كافة الوثائق املش�ار اليها يف الوثيقة القياس�ية املرفقة ) تعليمات ملقدمي العطاءات وورقة بيانات العطاء ( ابتداء مع 
العط�اء مصادقة من قبل الجه�ات املختصة ذات العالقة والبيانات التي تؤكد اس�تمرار اهلية مقدم العطاء بموجب االس�تمارات 
املدرج�ة يف القس�م الرابع من الوثيق�ة ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات املذكورة س�يتم اس�تبعاد العطاء وال تتحمل 

رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات املدرجة يف القسم الثالث )متطلبات 

التاهيل الالحق( من الوثيقة القياسية ابتداء مع العطاء
6 � تقدي�م العط�اءات الفني�ة والتجارية وفق النم�اذج والجداول الكاملة وجداول االس�عار املطلوبة يف القس�م الرابع من الوثيقة 

القياسية وان تكون وموقعة ومختومة
 7 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما م�ن تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر 

االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
8 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( صادر عن مرصف  عراقي معتمد لدى البنك املركزي العراقي 
ويكون بمبلغ قدره  )28000$( ثمانية وعرشون الف دوالر امريكي  ال غري   والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واس�م 

املناقصة عىل ان ال تقل مدة نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء 
9 �  ش�مول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق 
10 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

11 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
12 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض 

مقدمي العطاءات 
13 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
14 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
15 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ البياع
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ البياع العقار تسلسل 2806/12م 1 الخر  الواقع يف حي العامل   العائد للمدين حارث 
وطارق  اوالد عبد الخرض لفته املحجوز لقاء طلب الدائن رحيم حسني بدر م /813  ز/17  د/22 البالغ 
)206,000,000( مئتان وس�تة ماليني عدا رس�م التحصيل  فعىل الراغب بالرشاء مراجعة هذه املديرية 
خالل مدة ثالثني  يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مستصحبا معه التامينات القانونية عرشة من املائة من 

القيمة املقدرة وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية عىل املشري 
املنفذ العدل
سلامن حممد سلامن

املواصفات :
1 � موقعه ورقمه : حي العامل م / 813  ز /17   د/22  � 2806/12 م 1 الخر 

2 � جنسه ونوعه : دار سكن 
3 � حدوده واوصافه : 

4 � مش�تمالته : كما مثبت يف الخارطة وس�ند العقار الطابق االريض مدخل الدار كراج والطابق االريض 
يحتوي عىل اس�تقبال وهول وغرفة نوم ومطبخ وحمام ومرافق صحية وس�لم يؤدي اىل الطابق العلوي 
ال�ذي يحتوي عىل غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام ومرافق صحية ارضية الدار مبلطة بالكايش العادي 

االبواب خشب والشبابيك حديد وسطح الدار مبلط بالكايش العادي السقوف شيلمان  
5 � مساحته 

6 � درجة العمران 
7 � الشاغل : 

8 � القيمة املقدرة 

وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ الدجيل 
رقم االضبارة : 271 / ت / 2020 

التاريخ : 31 / 8 / 2021 
اعالن 

تبي�ع مديرية تنفيذ الدجيل العقار تسلس�ل 84 
/ م 24 دور قصب�ة س�ميكة / يف قضاء الدجيل 
العائ�د للمدي�ن وليد حميد مجي�د املحجوز لقاء 
طلب الدائ�ن جابر عبود علوان عىل قدر س�هام 
املدين البالغ 000 / 590 / 4 دينار اربعة ماليني 
وخمس�مائة وتس�عون الف دينار فع�ىل الراغب 
بال�رشاء مراجعة هذه املديرية خالل مدة ثالثني 
يوما تبدا من اليوم التايل للنرش مس�تصحبا معه 
التامين�ات القانونية عرشة من املائة من القيمة 
املقدرة وش�هادة الجنس�ية العراقية وان رس�م 

التسجيل والداللية عىل املشري .
منفذ العدل 

عيل حسني عيل 
املواصفات :

قصب�ة  دور   24 م   /  84  : ورقم�ه  1-موقع�ه 
سميكة / قضاء الدجيل .

2-جنس�ه ونوعه : قطعة ارض مشيد عليها دار 
سكن .

3-حدوده واوصافه : كما مؤرش يف الخارطة .
4-مساحته : 50 / 327 م .

5-الشاغل : ال يوجد .
6-القيم�ة املق�درة : 000 / 000 / 5 خمس�ة 

ماليني دينار حصة املدين يف العقار اعاله .

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

تبليغ بالحضور اىل مديرية بلدية الكوفة 
اىل الرشيكة )مائده جاسم موىس( توجب عليك 
الحض�ور اىل مقر مديرية بلدي�ة الكوفة لغرض 
اص�دار اج�ازة بناء للعق�ار املرق�م )5118/19 
مقاطعة 18 علوة الفحل  ( الواقع يف الكوفة حي 
كن�ده2  ولكونك رشيكة بالعقار اعاله وبما اني 
اجهل محل اقامتك لذا تقرر  تبليغك بالحضور اىل 
مق�ر بلدية الكوفة عن طري�ق االعالن بصحيفة 

يومية رسمية 
الرشيك 

قاسم حسني غضيب

فقدان 
فق�دت من�ي هوي�ه ك�ي كارت الص�ادره 
واملرقم�ه  الش�عبي  الحش�د  هيئ�ه  م�ن 
محكم�ه  داخ�ل   6330153396133949
النجف باس�م مروان مه�دي صالح مهدي 

من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار 
�����������������������������������

فقدان 
فق�دت من�ي الهويه الص�ادره م�ن نقابه 
املهندس�ني العراقي�ني ف�رع النجف باس�م 
مروه يحيى كريم  رقم االنتساب 148268 

من يعثر عليها تسليمها إىل جهة اإلصدار

إىل الرشيك كرار  رحيم دهام 
اقت�ى حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف 
لغرض اص�دار اج�ازه بناء للعق�ار املرقم 
19288/3 ح�ي الن�رص خالل ع�رشه ايام 

وبخالفه ستتم اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

احمد نعمه كطوف
�����������������������������������

فقدان 
فق�دت مني الهويه الص�ادره من الجامعه 
االس�الميه  كلي�ه القان�ون باس�م مرتى 
هاش�م محمود من يعثر عليها تسليمها إىل 

جهة اإلصدار

إىل الرشي�ك ع�يل جاس�م عاش�ور اقت�ى 
حض�ورك إىل مق�ر بلدي�ة النج�ف لغ�رض 
اصدار اجازه بناء للعقار املرقم 47598/3 
حي النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

حيدر حسني عباس
�����������������������������������

فقدان
فق�د س�ند العق�ار املرق�م 27902/3 حي 
املي�الد باس�م عكش�ه مظلوم ع�يل و عواد 
وكتبه وخرييه وانتصار وازهار وهيام اوالد 
وبن�ات ناه�ي فرهود عبود م�ن يعثر عليه 

تسليمه إىل جهة اإلصدار

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد : ج – ص / 7747 
التاريخ : 31 / 8 / 2021 

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) ناظ�م بحر هاش�م كاظم 
الرفيع�ي ( طلبا يروم في�ه ) تبديل اللقب ( 
وجعل�ه ) الخزرجي ( ب�دال من ) الرفيعي ( 
فم�ن لديع اعراض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل ) 15 ( يوما من تاري�خ نرش االعالن 
وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وف�ق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العام 
�����������������������������������

وزارة الداخلية 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

صالح الدين 
قسم شؤون االحوال املدنية 

العدد : ج – ص / 7747 
التاريخ : 31 / 8 / 2021 

اعالن 
ق�دم املواط�ن ) ح�ازم بحر هاش�م كاظم 
الرفيع�ي ( طلبا يروم في�ه ) تبديل اللقب ( 
وجعل�ه ) الخزرجي ( ب�دال من ) الرفيعي ( 
فم�ن لديع اعراض مراجع�ة هذه املديرية 
خ�الل ) 15 ( يوما من تاري�خ نرش االعالن 
وبعكس�ه س�يتم النظ�ر يف الدع�وى وف�ق 
اح�كام امل�ادة ) 22 ( م�ن قان�ون البطاقة 

الوطنية رقم 3 لسنة 2016 . 
اللواء 

رياض جندي الكعبي 
مدير االح�وال املدنية والج�وازات واالقامة 

العام

جمهورية العراق
وزارة العدل

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت

رقم االضبارة : 2005/509
التاريخ : 2021/9/1

اىل / املنفذ عليه / عبد السالم حسن مهدي
لقد تحقق لهذه املديرية من جهة ذات اختصاص 
انك مجه�ول محل االقامه وليس لك موطن دائم 
او مؤق�ت اومخت�ار يمكن اج�راء التبليغ عليه , 
واس�تناداً للمادة )27( من قان�ون التنفيذ تقرر 
تبليغك اعالن�ا بالحضور يف مديرية تنفيذ الكوت 
خ�الل عرشة يوم�ًا تبدأ م�ن اليوم الت�ايل للنرش 
ملب�ارشة املعامالت التنفيذية بحضورك ويف حالة 
عدم حضورك س�تبارش هذه املديرية باجراءات 

التنفيذ الجربي وفق القانون :
منفذ العدل

محمد عبد الرضا زيدان الطائي
اوصاف املحرر:

تبلي�غ املدين بمذك�رة االخبار بالتنفي�ذ لالموال 
 435/2 املرق�م  العق�ار  ع�ن  منقول�ة  الغ�ري 
م39اله�ورة و كذل�ك س�هامه يف العق�ار املرقم 
3712/1 م39الهورة و البالغة 3س�هم من اصل 
9س�هم تقرر تبليغك خالل مدة ع�رشة يوم من 
الي�وم الت�ايل للتبلي�غ عن الدي�ن العائ�د للدائنة 

كريمة محمد أمني 

�����������������������������������
فقدان هوية 

فق�دت الهوية الصادرة من الجامعة االس�المية 
قسم القانون املرقمة 3205 باسم الطالب احمد 
اس�امة محم�د باقر النارصي فم�ن يعثر عليها 

تسليمها لجهة االصدار

�����������������������������������
فقدان هوية 

فق�دت الهوية الصادرة من الجامعة االس�المية 
قس�م القانون باسم الطالب س�يف الدين سعد 
جدوع الشافعي فمن يعثر عليها تسليمها لجهة 

االصدار

�����������������������������������
وزارة الداخلية

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/6636
التاريخ 2021/9/1

بن�اء عىل طلب املواطن )عب�د املطلب عبد الرضا 
حس�ن(  ال�ذي ي�روم فيه تبدي�ل لقب�ه وجعله 
)جربين ( بدال من  )العابده( فمن لديه اعراض 
مراجعة هذه املديرية خالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية 
يف الدع�وى وفق اح�كام امل�ادة )22( من قانون 
البطاق�ة الوطني�ة رق�م 3 لس�نة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

محافظة النجف االرشف
مديرية الزراعة 

قسم االرايض واملساحة 
سكرتارية لجنة املزايدات العلنية 

اعالن
تعل�ن مديري�ة زراع�ة النجف االرشف قس�م االرايض واملس�احة عن توفر املس�احات 
املدرج�ة اوصافه�ا ادناه لغرض تاجريه�ا باملزايدة العلنية وفقا الح�كام القانون 21 
لس�نة 2013 للتعاقد حسب قانون 35 لس�نة 1983 فعىل الراغبني باالشراك باملزايدة 
تقدي�م طلباتهم اىل هذه املديرية مس�تصحبني معهم التامين�ات االولية البلغة )%20( 
م�ن القيم�ة املقدرة للدونم الواحد وس�وف تجري املزايدة )املناداة( بع�د انتهاء الفرة 
املنص�وص عليها يف الفقرة )خامس�ا( م�ن القانون اعاله )البالغة ثالث�ون يوما( تبدا 
م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن ويف مقر مركز مديرية الزراعة حرصا ويف تمام الس�اعة 

العارشة صباحا ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور االعالن 
مواصفات االرض :

منعم شهيد حسني
مدير الزراعة /وكالة

مناقصة رقم )2( لسنة 2021
اعالن للمرة الثانية

تعلن مستش�فى ابن س�ينا التدريبي عن مناقصة تجهيز وجبات غذائية للمستش�فى وعىل حساب امليزانية التشغيلية علما ان كلفة 
العق�د التخميني�ة )250,800,000( مائتان وخمس�ون مليون وثمانمائ�ة الف دينار فقط فعىل الراغبني يف االش�راك باملناقصة من 
مكاتب ورشكات من ذوي االختصاص واملس�جلني رس�ميا داخل العراق مراجعة وحدة الحس�ابات يف املستشفى لغرض رشاء وثائق 
املناقصة لقاء مبلغ قدره )100,000( مئة الف دينار غري قابلة للرد عىل ان تقدم داخل ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم ورقم 
املناقصة ويسلم للوحدة القانونية يف املستشفى عىل ان يكون اخر يوم لتسليم العطاءات هو 2021/9/12 يف تمام الساعة التاسعة 

صباحا ويكون موعد فتح العطاءات يف 2021/9/12 يف تمام الساعة العارشة والنصف يف قاعة مستشفى ابن سينا التدريبي
مع مراعاة الرشوط واملستمسكات املطلوبة ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش هذا االعالن والنفقات الالزمة االخرى علما 
انه س�وف يتم عقد مؤتمر توضيحي لالجابة عن استفس�ارات مقدمي العطاءات يف مقر املستشفى الساعة العارشة من يوم الثالثاء 

املوافق  2021/9/7 
الرشوط :

1 � تقدي�م التامين�ات االولية البالغة 2% من قيمة العقد بصك مصدق او خطاب ضم�ان بالدينار العراقي صادرة من مرصف عراقي 
معتمد نافذ ملدة )90( يوم من تقديم العطاء

2 � تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للرضائب حيثية ونافذة
3 � تقديم محرض تاس�يس الرشكة وش�هادة تاس�يس الرشكة وهوية صادرة من غرفة التجارة والنظام الداخيل للرشكة واي اوراق 

اخرى خاصة بالرشكة وهوية تصنيف املقاولني 
4 � تقديم كشف باالعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املستفيدة 

5 � ارفاق وصل رشاء التندر
6 � اهمال اي عرض خال من املستمسكات املطلوبة 

7 � يتعهد الراغب بدخول املناقصة بالتنازل عن البطاقة التموينية استنادا لتعليمات وزارة التجارة
8 � كافة اورق املناقصة تختم وترفع من قبل مقدم العطاء

9 � للمستش�فى الح�ق بالغاء املناقصة قب�ل صدور كتاب االحالة دون تعويض مقدمي العطاءات ويع�اد ثمن رشاء وثائق املناقصة 
اليهم 

10 � عىل  مقدم العطاء تدوين  اسعار فقرات جدول الكميات ومبلغه االجمايل رقما وكتابه
11 � ال يجوز ملقدم العطاء حك او شطب عىل اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها 

12 � ال يج�وز ملنتس�بي الدولة والقطاع العام االش�راك يف املناقصات بصورة مبارشة او غري مبارشة م�ع مراعاة واحكام الرشكات 
النافذة

13 � للمستش�فى مصادرة التامينات االولية ملن تحال اليه املناقصة عند توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند س�حب مقدم 
العطاء لعطائه خل فرة نفاذيته وبعد غلق املناقصة او رفض التصحيح عىل اخطائه الحسابية يف العطاء وانفكاكها عىل قرار االحالة 

وتنفذ بحقه االجراءات القانونية النافذة
14 � يع�ول عىل الس�عر املدون كتابه يف حالة اخالفه مع الس�عر املدون رقما وكما يعول عىل س�عر الوح�دة يف حال عدم صحة مبلغ 

الفقرة
15 � ال يجوز ملدير مفوض الكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف املناقصة

16 � يف حالة اشراك اكثر من مناقص يف تقديم العطاء واحد لتنفيذ املناقصة تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية يف ذلك يف تنفيذها 
عىل ان يقدم عقد الرشاكة مصادق عليه اصوليا مع العطاء

17 � مراعاة كافة التفاصيل املوجودة يف وثائق املناقصة املعدة من قبل املستشفى 
18 � املستشفى غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

19 � تخضع هذه املقاولة اىل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( لسنة )2014( والضوابط الخاصة باملقاوالت وتعابري الر
20 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه  يتم ابتعاد عطاءه مما يقتى مراعاة  هذا 

االمر عند التقديم وذلك استنادا اىل  اعمام وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية

)L12 / 2021 م ) املناقصة املرقمة
)جتهيز قابلوات كهربائية( 

اعالن للمرة االوىل 
ي�ر )وزارة النف�ط/ الرشكة  العامة لتعبئة وخدم�ات الغاز( بدعوة املؤهلني وذوي الخربة لتقدي�م العطاءات ل )تجهيز 

قابلوات كهربائية( 
وبكلف�ة تخميني�ة قدره�ا ) 368,950,000 ( ثالثمائة وثمانية وس�تون مليون وتس�عمائة وخمس�ون ال�ف دينار فقط  

للمنايشء  )اردني , سعودي ( من املوازنة التشغيلية مع مالحظة ما ياتي :
1 � عىل مقدمي العطاء املؤهلني والراغبني يف الحصول عىل معلومات اضافية االتصال عىل عنوان )الرشكة العامة  لتعبئة 

Pd.taji@gfc.oil.gov.iq  )وخدمات الغاز
2 � متطلبات التأهيل املطلوبة : )قانونية , فنية  , مالية ( املضمنة يف الوثيقة القياسية 

3 � بأمكان مقدمي العطاء الراغبني  برشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري صادر من الرشكة مع نسخة مصورة 
من هوية غرفة تجارة نافذة وتخويل رسمي صادر من الرشكة باسم املراجع مع نسخة من هوية االحوال املدنية للمخول 
اىل العن�وان املح�دد يف التعليم�ات  ملقدمي  العطاء ولغاية الس�اعة الواحدة ظه�را وبعد دفع قيمة البي�ع للوثائق البالغة 

)200,000 مئتان  الف دينار فقط ( نقدا و عىل شكل صك مصدق صادر من مرصف الرافدين حرصا غري قابلة للرد 
4 � تقدي�م تأمين�ات اولي�ة البالغة 2%  من مبلغ الكلفة باس�م الرشكة او مديرها املفوض او احد املس�اهمني يف الرشكة 
بموجب عقد رشاكة مصدق وبمبلغ )7,379,000( س�بعة ماليني وثالثمائة وتس�عة وس�بعون الف دينار فقط ال غريها   
ع�ىل ش�كل صك مص�دق او خطاب ضمان صادر من م�رصف عراقي معتمد من البنك املركزي وحس�ب نرشه البنك عىل 
املوق�ع االلكرون�ي وان يك�ون معتمد من قبل وزارة النفط وان تك�ون  تاريخ نفاذ التأمينات بع�د نفاذية العطاء ب 28 

يوم   
5 � يتم تسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) الرشكة العامة لتعبئة وخدمات الغاز(  / ولغاية الساعة الواحدة ظهرا ليوم 
الغلق ) 2021/10/6( العطاءات املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغب�ني بالحض�ور للعنوان االتي ) مقر الرشكة العامة لتعبئة وخدم�ات الغاز / التاجي(  والتاريخ )2021/10/7( وال 
يسمح بتقديم العطاءات الكرونيا ويتم تقديم العطاء بالدينار العراقي اذا صادف يوم غلق املناقصة عطلة رسمية يكون 

موعد الغلق يوم الدوام الرسمي التايل 
6 � يعق�د مؤتمر فني لالجابة عىل االستفس�ارات الفنية قبل س�بعة ايام من موعد الغلق يف مق�ر الرشكة العامة  لتعبئة 
وخدم�ات الغ�از  واعالمنا يف حال حضوركم املؤتمر الفني وذلك قبل اس�بوع من تاريخ انعقاده ليتس�نى لنا اعداد كادر 

متقدم  من املهندسني املختصني يف اعداد العمل  للمناقصة لالجابة عىل االستفسارات
7 � للدائ�رة الح�ق يف الغ�اء املناقص�ة يف اي مرحلة من مراحلها وقب�ل االحالة وعدم اجراء املفاضلة وحس�ب مقتضيات 

املصلحة العامة وال يحق للمشركني يف املناقصة املطالبة بأي تعويض جراء ذلك
8 � مدة نفاذية العطاء 120 يوم من تاريخ غلق املناقصة

9 � يتم استبعاد العطاء يف حالة عدم التزام الرشكة بما منصوص يف الوثيقة القياسية  بكافة اقسامها 
10 � يتم مىلء القسم الرابع ويف حالة عدم ارفاقه ضمن الوثائق املطلوبة يف الوثيقة القياسية  سيتم استبعاد العطاء

11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
12  �باالمكان االطالع عىل الوثائق القياسية للمناقصة عن طريق موقع وزارة النفط 

)www.oil.gov.iq(
وموقع الرشكة  العامة  لتعبئة وخدمات الغاز 

)www.gfc.gov.iq(
13 � ع�ىل مقدم�ي العطاءات اب�داء املوافقة عىل كافة الرشوط املذكورة يف الوثائق القياس�ية وتثبي�ت ذلك يف عطاءاتهم 

املتقدمة

الدكتور
يارس حسني مطلك 

مدير مستشفى ابن سينا التدريبي

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 REQ.641/2021  
اعالن للمرة االولى Supplying pumps for THI-QAR REFINERY 200.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

رقم االضبارة / 156/خ/2021
التاريخ 2020/8/30

السعر 
للدونم مواصفات االرض المقاطعة القطعة  المساحة 

/دونم ت

 1000
دينار

وهي ارض صحراوية ال تتوفر لها 
الحصة المائية وخالية من االستغالل 

حاليا وال يوجد فيها مغروسات 
ومنشئات ثابتة

4/جزيرة 
النجف

جزء من 
108413/3

 544
دونم 1

العدد : 12358
التاريخ : 2021/8/31

عبد اهلل امحد كاظم 
وكيل املدير العام
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الرشيك يف اجلريمة الدولية
            زهير كاظم عبود

عد القانون ال�دويل التنظيمات اإلرهابية 
واملتطرفة من بني أخطر ما يهدد السالم 
واألمن الدوليني، وفق هذا املنظار أصبحت 
املواجهة العس�كرية واجباً إنسانياً يقع 
عىل عات�ق جميع الحكومات واملنظمات 
الدولية حماية للبرشية من نتائج جرائم 

وأفعال هذه التنظيمات.
تس�تعني  التنظيم�ات  ه�ذه  وأغل�ب 
بمس�اعدات لوجس�تيَّة أو معنويَّ�ة من 
جه�ات ترتب�ط بها بمصالح مش�ركة، 
مع علمها بفداحة األفعال الجرميَّة التي 
ترتكبها تلك الجماع�ات، فتتورط بفعل 
الرشاكة يف الفعل الذي يخضع للمواجهة 
وانكش�اف حقيقتها، فض�اًل عن عدها 
متهمة باملش�اركة الفعلي�ة يف العمليات 
اإلرهابي�ة، س�واء بدعمها بالس�الح أو 

باملال أو إعالمياً.
ومل�ا كانت من ب�ني أوىل مهمات املنظمة 

الدولي�ة والحكوم�ات الرشعي�ة حماية 
أمن واستقرار املجتمعات والتصدي لكل 
األفعال التي تؤدي إىل إلحاق األذى الخطري 
بحي�اة البرش وته�دد حرياته�م وتلحق 
األذى باألموال وتعرقل مس�ارات الحياة 
يف املجتمع�ات،  ليكون التكاتف واملوقف 
ال�دويل املتضام�ن م�رراً ومرشوع�ًا يف 

التصدي ملثل تلك املجموعات اإلرهابيَّة.
ولتع�دد األماك�ن الت�ي ب�رزت فيها تلك 
املس�ميات  ش�تى  تح�ت  الجماع�ات 
واألس�باب، م�ا يؤث�ر يف حي�اة الب�رش 
منطقي�اً  س�بباً  ليك�ون  واس�تقرارهم 
إلص�دار قوان�ني وطنية تفص�ل معاني 
اإلره�اب وتض�ع العقوب�ات ع�ىل تل�ك 
األفعال الت�ي ترتكبها تل�ك املجموعات، 
ليك�ون التضام�ن الدويل منهج�اً متفقاً 
له�ذه  التص�دي  علي�ه ضم�ن ح�االت 

الظاهرة. 
وتباينت األفعال اإلجرامية التي ترتكبها 
تلك املجموعات يف الجس�امة والخطورة 

اىل  والرع�ب، لتص�ل يف أحي�ان عدي�دة 
ارتكاب أفعال جريمة اإلبادة الجماعية أو 
الجريمة ضد اإلنسانية وجريمة العدوان 
دور  ويتح�دد  الس�الم،  ض�د  وجريم�ة 
الفاع�ل اإلرهابي أصيالً أو مش�ركاً من 
خالل دوره وفعله يف املمارسة والتنفيذ، 
االش�راك يكون ضمن املساهمة املادية 
أو املعنوية التي يقدمها الرشيك للفاعل 
األص�ي، ويف كل األحوال ف�إنَّ العقوبات 

تطال الفاعل والرشيك. 
الجريمة الدولية تعني كل فعل محظور 
أو سلوك يقع تحت طائلة القانون الدويل 
أو  باألش�خاص  بليغ�اً  رضراً  ويح�دث 
املصال�ح  التي يحميه�ا القانون، وهذه 
الجريمة ال تتقادم وال تسقط  وال تمنح 
مرتكبيها الحق يف الحصانة  وال تمنحهم 
ح�ق العفو، وتدخ�ل فيها أعم�ال القتل 
واإلب�ادة واالس�رقاق وجرائ�م الح�رب 

واالضطهاد الديني أو السيايس. 
ال�دويل جرائ�م الح�رب  القان�ون  وع�دَّ 

والجرائم ض�د اإلنس�انية والجرائم ضد 
السلم وجرائم اإلبادة الجماعية وجرائم 
العدوان، جرائم خطرية يجرمها القانون 
الدويل ويالحق مرتكبيها وكل من تعاون 
معه�م أو اتهم بأفعال املش�اركة لتنفيذ 
تل�ك األفع�ال، وتخضعه�م للمحاكم�ة 
ا  والعقوب�ة املق�ررة قانون�اً، فض�اًل عمَّ
يلحقه�م نتيجة األفع�ال الجرميَّة بالغة 
الخسة والغدر، ولذلك فإنَّ اتفاقية روما 
التي أص�درت قانون املحكم�ة الجنائية 
الدولية وضعت له�ا اختصاصاً للنظر يف 
مث�ل تلك الجرائ�م، عالوة ع�ىل القوانني 
الوطنية التي رشعتها العديد من الدول.     
الجريم�ة يجع�ل مفه�وم  الرشاك�ة يف 
أو  الف�رد  م�ن  التواط�ؤ  أو  االش�راك 
م�ن  مس�ؤوالً  الدول�ة   أو  املجموع�ة 
الناحي�ة الجنائية نتيجة أفعال اآلخرين. 
وقد تش�مل عملية االش�راك يف ارتكاب 
الجريمة مس�اندة الجاني والتآمر معه. 
يعن�ي هذا أنَّ الجريم�ة ارتكبت من قبل 

شخص آخر، إال أنَّ الرشيك قام بمعاونة 
أو  بامل�ال  أو  بالس�الح  بم�ده  الجان�ي 
ب�أدوات الجريم�ة أو ق�ام بتحريضه يف 
عملية ارتكاب الجريمة، وتمت الجريمة 

بناًء عىل هذا الفعل.
أنَّ  ي�رى  ال�دويل  املجتم�ع  كان  ف�إذا 
الت�ي تم�ارس  التنظيم�ات  اإلرهابي�ة 
عملي�ات القتل املمنهج ب�إرصار وتعمد 
بح�ق الش�عوب، وأنَّه�ا ترتك�ب افع�االً 
يطاله�ا القان�ون الجنائي ال�دويل، فإنَّ 
الرشي�ك يف ه�ذه الجرائم يس�توجب أْن 
يكون ضمن عمليات التحقيق واملساءلة 
القانونيَّة، س�واء كان ه�ذا الرشيك فرداً 

أو حكومة أو مجموعة من األشخاص.
إنَّ هذه األفع�ال الجرمي�ة املرتكبة من 
قب�ل الجماع�ات اإلرهابيَّ�ة تس�توجب 
ليس فق�ط مالحق�ة املرتكب�ني وإيقاع 
العق�اب القانون�ي عليهم، إنما كش�ف 
حقيق�ة م�ن يموله�م  ويس�هل له�م 
ويس�اعدهم ويحرضه�م ع�ىل ارت�كاب 

مث�ل ه�ذه الجرائم، م�ع أننا ن�درك أنَّ 
التحقيقات واملحكم�ة الجنائية الدولية 
غري متحررة من الهيمنة السياس�ية من 
قب�ل دول عظم�ى تلع�ب دوراً خطرياً يف 
املنطقة، إال أنَّنا وع�ىل أقل تقدير ينبغي 
أْن نع�رف أنَّ الرشي�ك  لي�س بمنأى عن 
املس�ؤولية القانونيَّ�ة، وبالرغ�م من أنَّ 
الفط�ني يدرك أن اللع�ب بالنار يمكن أْن 
يح�رق الالعب، فمثل هذه التنظيمات ال 
تتوانى أْن تحرق من يس�اعدها وتنقلب 
عىل مموليها ومحرضيها، ولعلَّ القريب 
من التاريخ يرهن لنا عىل مديات صحة 

ذلك.
ووفق�اً التفاقي�ات جنيف ف�إنَّ احرام 
القانون الدويل اإلنس�اني موجٌب وملزٌم 
لجميع الدول، وبالتايل فإنَّ انتهاك قواعد 
هذا القانون يحقق املسؤولية الجنائية، 
وبالتايل يضع املس�ؤولني عن تلك الدولة 
يتحملون بصفتهم الش�خصية العقوبة 
التي ينص عليها القانون الجنائي الدويل 

وفقاً للفعل املرتكب من قبلهم. 
ويف الوق�ت ال�ذي يتعامل في�ه القانون 
الجنائ�ي ال�دويل برصامة بح�ق مرتكب 
الجريم�ة الدولي�ة مل�ا يؤث�ر يف مناح�ي 
الحي�اة اإلنس�انية، وملا يركه م�ن آثار 
وجروح عميقة يف النفس البرشية، فإنَّ 
املنطق يق�ي بأْن يتم ش�مول الرشيك 
أفع�ال  الجرائ�م، مل�ا تش�كله  يف ه�ذه 
جنائيَّة يذه�ب ضحيتها عرشات اآلالف 
من الب�رش، نتيجة أعم�ال اإلرهاب التي 
تمارس�ها تلك الجماع�ات بالتعاون مع 
مس�ؤولني ودويالت ل�م تجد له�ا رادعاً 
أو تعام�اًل قانونياً س�ليماً، ما أس�هم يف 
إيغالها عميقاً بتلوثها بدماء أعداد كبرية 
من البرش، وحتى تكون صفحة ناصعة 
م�ن صفح�ات الحي�اة اإلنس�انية تلزم 
الدول بع�دم تقديم أي مس�اعدة مادية 
أو معنوي�ة ملثل تل�ك الجماعات وأْن تتم 
مالحقة الرشكاء مهم�ا كانت صفاتهم 

وأعمالهم ومراكزهم بأي شكٍل كان.

مفوضية حقوق اإلنسان صامم 
حقوق الشعب 

كوبا.. أنشودة »الوطن واحلياة«

            د.  فاضل الغراوي 

مؤسس�ات حقوق االنس�ان مثلت نقل�ة نوعية 
يف مس�ار الديمقراطي�ة يف الع�راق، خصوصا يف 
ظل االنته�اكات التي ش�هدتها منظومة حقوق 
االنس�ان. لتأتي والدة مفوضية حقوق االنس�ان 
يف العراق لتكون الحامي واملدافع واملساند للدفاع 
ع�ن حق�وق ابناء الش�عب العراقي عر رس�الة 
وطني�ة اساس�ها حماي�ة وتعزيز ون�رش ثقافة 

حقوق االنسان. 
املفوضي�ة لم تع�رف اال العمل امليدان�ي واملهني 
من خ�الل مجل�س مفوض�ني حري�ص وكوادر 
كف�وءة ومخلص�ة ومتفاني�ة وبكل اس�تقاللية 
لرصد وتوثق وتراقب منظومة حقوق االنس�ان 
يف العراق، ووضعت نصب اعينها هدفا اساس�يا 
ه�و خدمة املواط�ن العراقي. بآالف النش�اطات 
والن�دوات  واملؤتم�رات  والرام�ج  والزي�ارات 
والورش ولجان التقيص وتقارير حيادية، قدمت 

ع�ىل املس�توى الوطني والدويل كان�ت نتاج عمل 
مضني استمر ليال ونهارا ومن دون توقف. ليتم 
قط�اف هذه الجهود بنيل املفوضية ألعىل مرتبة 
يف تصنيف املؤسس�ات الوطني�ة )A( واملمنوحة 
من ل�دن التحالف ال�دويل للمؤسس�ات الوطنية 

لحقوق االنسان. 
املفوضي�ة تعيش الي�وم اصع�ب فراتها بوجود 
فراغ قانوني واداري وفني، خصوصا بعد انتهاء 
م�دة والي�ة مجلس املفوض�ني القانوني�ة وعدم 
اكمال تش�كيل لجن�ة الخراء واختي�ار املجلس 
الجديد، وعدم صدور اي قرار من مجلس النواب 
الس�تمرار عمل مجلس املفوضني لحني مبارشة 
املجلس الجديد، ما اثر بشكل مبارش يف املفوضية 
وكوادرها، خصوصا ع�دم وجود مخول برصف 
روات�ب املفوضي�ة الكثر من ش�هر وتأث�ر اكثر 
م�ن 700 موظف وأرسهم بع�دم رصف الرواتب 
مع االلتزامات املعيش�ية لهم، وكذلك القانونية. 
كون اغلبهم لديهم ايجارات واقس�اط للقروض 

واستمرار هذا الوضع القانوني واملايل للمفوضية 
يقت�ي  مم�ا  مس�تمرة  معاناته�م  س�يجعل 
واالخالقي�ة  االنس�انية  املس�ؤولية  انصافه�م. 
واالدارية والفنية والقانونية تقتي من رئاس�ة 
الجمهوري�ة ورئاس�ة الرملان ورئاس�ة الوزراء، 
ايجاد حل عاجل ملا تم�ر به املفوضية وكوادرها 
اليوم، خصوصا بآليات رصف رواتب موظفيها، 
الذي�ن قدموا الغ�ايل والنفي�س من اج�ل الدفاع 
عن حقوق ابناء الش�عب العراقي. وضع حقوق 
االنسان يقتي وجود مؤسسة وطنية مستقلة 
تق�وم بعملية مراقب�ة واقع حقوق االنس�ان يف 
العراق وتعمل عىل نرش وتعزيز حقوق االنس�ان 
في�ه، وتكون ممث�ال للعراق يف املحاف�ل الدولية، 
وه�ذا يقت�ي م�ن مجل�س الن�واب االرساع يف 
التصويت عىل مجلس الخ�راء، واختيار مجلس 
املفوض�ني الجدي�د، حتى تت�م معالج�ة الوضع 
القانون�ي وامل�ايل واالداري والفني الذي تعيش�ه 

املفوضية اليوم.

ويتني إيوليتش 

الحم�اس تمل�ك املوس�يقي املقي�م يف هافان�ا 
»إل فانك�ي« ح�ني دعي إىل املش�اركة يف أغنية 
تعر ع�ن الحاجة إىل التغي�ري يف كوبا. وأُعجب 
إل فانك�ي- اس�مه الحقيقي اليس�ري ماركيث 
دوان�ي- باملوس�يقيني اآلخري�ن املش�اركني يف 
املرشوع وش�عر بعالقة قوية بكلمات األغنية. 
ولم يتخيل قط أن األغنية التي تنتمي ملوسيقى 
الكاريب�ي  بمنطق�ة  الخاص�ة  »ريجات�ون« 
والفيدي�و الخ�اص به�ا وهي بعن�وان »باتريا 
يا في�دا« )الوطن والحياة( ون�رشت يف فراير، 
س�تصبح النش�يد غري الرس�مي لالحتجاجات 
الكوبي�ة غ�ري املس�بوقة يف الح�ادي عرش من 
يولي�و. ففي احتجاج�ات ال نظري لها يف تاريخ 
كوبا، تدفق آالف الكوبيني إىل الش�وارع يف أكثر 
م�ن 40 مدينة دون أي تنظي�م مركزي بعد أن 
أرهقتهم صعوب�ات الحياة اليومي�ة واقتصاد 
مت�داع وجائح�ة متفاقم�ة وإبط�اء حكومي 
يف االس�تجابة ع�ىل حاجاته�م. ويوض�ح »إل 
فانك�ي« أن األغني�ة تتحدى الش�عار الش�هري 
لفي�دل كاس�رو ال�ذي كان يق�ول »الوطن أو 

امل�وت«. وم�ى يق�ول: »الواق�ع يف كوبا هو 
أن مس�تويات الع�وز والبؤس ش�ديدة لدرجة 
لتغي�ري ه�ذا  املناس�بة  اللحظ�ة  تمث�ل  أنه�ا 
الش�عار القومي. نحن الكوبي�ني، نريد الحياة 
والرخاء ومس�تقبل أفض�ل«. واألمل هو أصل 
فك�رة »الوط�ن والحياة« بالنس�بة للمحتجني 
وأنصاره�م. واألغني�ة تع�ر ع�ن امل�زاج الذي 
ألهم عدداً كبرياً من الناس ليغامروا باملجاهرة 
بوجهات نظرهم املناهضة للس�لطات. وحكى 
أدي�ل بريث، وهو ممثل ومق�دم أنباء يف موقع 
ع�ىل اإلنرن�ت يف هافانا، ع�ن الصعوبات التي 
الغذائي�ة  يواجهه�ا يف الحص�ول ع�ىل امل�واد 
األساس�ية الت�ي ينتظر من أجله�ا يف الطابور 
لف�رة تص�ل إىل نحو س�ت س�اعات كل يوم. 
وحني سمع بريث أغنية »الوطن والحياة« ألول 
مرة ش�عر بأنها تعر عن رغبته املتزايدة دوما 
ألن يعطي فرصة لتحقي�ق أحالمه عن وطنه. 
وردد مقطع�اً من األغنية يق�ول »لنتوقف عن 
هت�اف.. الوط�ن أو املوت.. ب�ل تهتف..الوطن 
والحياة.. ونبدأ يف بناء ما نحلم به وما دمروه. 
ال مزي�د لنزي�ف الدم�اء للتجرؤ ع�ىل التفكري 
بش�كل مختلف«. والحكومة قلقة دون ش�ك، 
وأقل أس�باب هذا القلق ه�و أن الرئيس الحايل 

لي�س لدي�ه اإلرث الثوري لس�ابقيه، »األخوان 
فيدل وراؤول كاس�رو«. وموجة االحتجاجات 
التلقائية تم تنظيمه�ا إىل حد كبري عىل مواقع 
التواصل االجتماعي التي ُسمح بها يف السنوات 
القليل�ة املاضي�ة بع�د أن ظلت لف�رة طويلة 
مقي�دة. وبع�د ان�دالع االحتجاج�ات تم قطع 
خدم�ة اإلنرنت والهوات�ف األرضية، ووصفت 
وس�ائل اإلعالم الت�ي تديرها الدول�ة املحتجني 
الس�لميني بأنه�م مخربون ولص�وص. وألقى 
العقوب�ات  ع�ىل  بالالئم�ة  الكوب�ي  الرئي�س 
األمريكية يف انتشار االستياء، وتحدث مواطنون 
عن تكثيف التواجد األمني يف الشوارع. وتقلص 
االقتصاد الكوب�ي العام املايض بأكثر من %11 
بس�بب إرضار الجائحة بالس�ياحة وتحويالت 
املغربني. وعانى املواطنون من نقص الحاجات 
األساسية وانقطاع الكهرباء لفرات طويلة يف 
أكثر ش�هور العام حرارة. لكن بعض الكوبيني 
حذروا م�ن االكتف�اء بالحماس الذي تش�يعه 
األغنية. فقد أش�ار س�ريجيو كاس�تيلو، وهو 
مدير تلفزيون يف هافانا يؤيد املحتجني، إىل أنه 
من الجيد التعبري عن االستياء واإلحباط وطلب 
التغيري، لكن »أين املقرحات الحقيقية؟« لحل 

املشكالت.

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 4343/ب2019/1

التاريخ  :2021/8/29
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م 3/39039 ح�ي الوف�اء  يف 
النج�ف  عليه تعل�ن هذه املحكمة ع�ن بيع العقار  
املذك�ور اع�اله واملبين�ه اوصاف�ه وقيمت�ه ادن�اه 
فع�ىل الراغب�ني بال�رشاء مراجع�ة ه�ذه املحكمة 
خ�الل )ثالثون( يوما من الي�وم التايل لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة %10 
م�ن القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق المر  هذه 
املحكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين  
رق�م )7( يف النجف  وس�تجري املزاي�دة واالحالة يف 
الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخ�ري من االعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية 
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العقار املرق�م 3/39039 حي الوفاء يف 
النج�ف عبارة ع�ن عرصة فارغة تقع عىل ش�ارع 
بع�رض 10 مر املس�احة االجمالية 200 مر مربع 
وه�ي فارغ�ة وغري مش�غولة من اح�د وان القيمة 
املقدرة للعق�ار مبلغ مق�داره 82,000,000 اثنان 

وثمانون مليون دينار ال غريها
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مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 2751/ب2021/4

التاريخ 2021/8/29
اعالن

بن�اءا عىل الق�رار الصادر من ه�ذه املحكمة بازالة 
ش�يوع العق�ار املرق�م ) 3/61735 ح�ي النداء   يف 
النج�ف  عليه تعل�ن هذه املحكمة ع�ن بيع العقار 
املذك�ور اع�اله واملبين�ة اوصاف�ة وقيمت�ه املقدرة 
ادناه فعىل الراغبني بالرشاء مراجعة هذه املحكمة 
خ�الل ثالثون يوما م�ن اليوم الثان�ي لنرش االعالن 
مس�تصحبا معه التامينات القانوني�ة البالغة %10 
من القيم�ة املقدرة  بموجب صك مصدق المر هذه 
املحكمة بداءة النجف وصادر من مرصف الرافدين 
/ رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة يف 
الس�اعة الثاني�ة عرش من اليوم االخ�ري من االعالن 
يف هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب هوية االحوال 

املدنية وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العقار املرق�م 3/61735 حي النداء يف 
النج�ف عبارة ع�ن عرصة فارغة تقع عىل ش�ارع 
بع�رض 10 مر املس�احة االجمالية 200 مر مربع 
وه�ي فارغ�ة وغري مش�غولة من اح�د وان القيمة 
 )45,000,000( مق�داره  مبل�غ  للعق�ار  املق�درة 

خمسة واربعون مليون دينار ال غريها

فقدان
فق�دان وصل القب�ض الصادر من الرشك�ة العامة 
إلدارة النقل الخاص بالعدد املرقم 322856 بتاريخ 
9/2/2016 بأس�م الش�خص محمد يوسف كريم 

عىل من يعثر علية يرجى التسليم لجهة اإلصدار
������������������������������������������

مقتبس حكم
محكمة قوى االمن الداخي 

للمنطقة الرابعة
العدد : 2021/457

التاريخ 2021/7/26
1 �الرتبة ش .م 

2 � اس�م املدان الرباعي واللقب حس�ني حيدر عبد 
عبد السادة املياحي 

3 � الوح�دة : مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف 
االرشف واملنشات 

4 � رقم القضية : 2021/457
5 � امل�ادة القانوني�ة 32/ م�ن قان�ون املخ�درات 

واملؤثرات العقلية  رقم 50 لسنة 2017 
6 � خالصة الحكم 

1 � الس�جن بالشديد حق املدان ش م  حسني حيدر 
عبد عبد الس�ادة  املياحي ملدة ثالثة سنوات وغرامة 
مالية  مقداره�ا 10,000,000 عرشة ماليني دينار 
عراق�ي وفق احكام املادة  32/ من قانون املخدرات 
واملؤث�رات العقلي�ة رق�م 50 لس�نة 2017  وبداللة 
امل�واد 61/اوال و 69/اوال م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 
2008 وعن�د ع�دم دف�ع الغرام�ة الحبس الش�ديد 
ملدة س�نة وستة اش�هر تنفذ بالتعاقب مع العقوبة 

االصلية تعاطي املواد املخدرة 
2 �  طرده من الخدمة يف قوى االمن الداخي بحكم 
القانون كعقوبة تبعية اس�تنادا الحكام املادة 38/
ثاني�ا  م�ن ق ع د رق�م 14 لس�نة 2008 املعدل بعد 
اكتس�اب الحكم الدرجة القطعية بداللة املادة 89/

اوال /أ/ج من ق أ د رقم  17 لسنة 2008 
3 � مص�ادرة وارس�ال مرز الجرم�ي املضبوط 21 
قرص ذات لون اصفر يتكون من مادة االمفيتامني 
AMPHETMINE والكافائني Caffeine اىل الجهات 

املختصة بحفظها وارسالها اىل وزارة الصحة
الطب العديل اس�تنادا الحكام امل�ادة 35/اوال وثانيا 
من قانون املخدرات واملؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 

2017 بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية 
4 � اعط�اء املوظف�ني العمومي�ني صالحي�ة القاء 
القب�ض علي�ه اينم�ا وجد لتنفي�ذ الحك�م الصادر 
بحقه وال�زام املواطنني باالخبار  عن محل اختفائه 
استنادا الحكام املادة 69/ثانيا وثالثا من ق ا د  رقم 

17 لسنة 2008 
5 � حج�ز اموال�ه املنقولة والغري منقولة اس�تنادا 
الح�كام امل�ادة 69/رابعا م�ن ق أ د رقم 17 لس�نة 

 2008
1 �   احتساب اتعاب املحامية املنتدبة شيماء حمزة 
مجي�د البالغ�ة 30,000 ثالثون  ال�ف دينار عراقي 
ت�رصف لها من خزينة الدولة بعد اكتس�اب الحكم 

الدرجة القطعية 
ق�رار صدر باالتفاق غيابيا قاب�ال لالعراض وافهم 

علنا بتاريخ 2021/7/26
اللواء الحقوقي

سعد عي شميس ابراهيم
رئيس املحكمة

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 3541/ب2021/4

التاريخ :2021/8/22
اعالن

اىل املدعى عليه الثاني  / يوسف حميد حمزة
اقام املدعي ) الس�يد مدير بلدية النجف اضافة لوظيفته 
( الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اع�اله والت�ي يطل�ب فيها 
الحكم )بابط�ال كافة قيود العق�ار املرقم 3/8946 حي 
صدام  واعادة تس�جيله باسم  دائرة املدعي اعاله  ونظرا  
ملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
و اش�عار مخت�ار ح�ي القاس�م / 4 مهند كري�م مهدي 
الخمايس ومختار حي القاس�م 5 نعيم حسون الخاقاني 
وحي القاسم 6 محمد حسن الفتالوي   عليه قررت هذه 
املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا  بصحيفتني محليت�ني يوميتني 
للحض�ور يف موعد  املرافعة املصادف يف يوم  2021/9/5 
وعند عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف 

تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي
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مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد 582/ش2021/1
التاريخ 2021/8/31

اعالن
اىل املدعى عليه /احمد فؤاد حمود

اقام�ت املدعية )مس�ار كاظ�م مظلوم( الدع�وى بالعدد 
والق�ايض  املحكم�ة  ه�ذه  ام�ام  5821/ش2021/1 
بالتفري�ق للهجر  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب رشح 
القائ�م بالتبليغ واش�عار مخت�ار حي الريم�وك / قررت 
املحكمة تبليغك بموضوع الدعوى وبموعد املرافعة اعالنا 
بواس�طة صحيفت�ني محليتني يوميت�ني وعليك الحضور 
امام ه�ذه املحكمة يف موعد املرافع�ة القادم املوافق يوم 
2021/9/6 الس�اعة التاس�عة صباح�ا ويف حال�ة ع�م 
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك قانونا س�وف تجري 

املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض

حميد جخم علوان
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 مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف

العدد 2002/ب2021/5
التاريخ 2021/9/1

اىل / املدع�ى عليه�م )معصومة حاج ابراهي�م وكلثومة 
سيد منصور ومحمد سيد منصور وسعوده سيد منصور 

وحجة سد عي( 
اصدرت هذه املحكم�ة قرارها املرقم 2002/ب2021/5  
يف 2021/7/15 واملتضمن الحكم بازالة شيوع العقارين 
املرقم�ني 24 و25 مقاطع�ة 20 بحر النجف بيعا وتوزيع  
صايف الثمن عىل الرشكاء كل حسب حصته منه   ولثبوت 
مجهولي�ة مح�ل اقامتكم حس�ب رشح املبل�غ القضائي 
واشعار مختار العامرية سعد عبد الرزاق االبراهيمي   لذا 
تقرر تبليغكم اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتني محليتني 
يوميتني ولكم حق الطعن ع�ىل القرار املذكور خالل املدة 
املقررة بكافة طرق الطعن القانونية وبعكسه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

حسني ابراهيم وايل

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنايات النجف
العدد : 2021/946

التاريخ 2021/8/26
اعالن

اىل املتهم�ني الهاربني كل من  )قاس�م عبد الحس�ني عي 
الغزايل وحامد عبد الحس�ني عي الغزايل ومنذر حامد عبد 

الحسني الغزايل 
اقتى حضورك�م امام هذه املحكمة الجراء محاكمتكم 
حول التهمه املسندة اليكم وفق احكام املادة 1/406/أ/ز  
م�ن قانون العقوبات  وبداللة مواد االش�راك 49,48,47 
من�ه وملجهولي�ة محل اقامتك�م تقرر تبليغك�م اعالنا يف 
مح�ل اقامتكم وش�عبة الكرار  ملكافحة االج�رام  وهذه 

املحكمة بالحضور امامها صباح يوم 2022/2/27 
الرئيس 

احمد عبد االمري عطية

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة ناحية القادسية

العدد 94/ب/2021
التاريخ 2021/8/30

اعالن
الزالة ش�يوع العقار املرقم 104/5 مقاطعة 1 القادسية 
بيع�ا بموجب قرار ه�ذه املحكمة املرق�م 94/ب/2021 
يف 2021/6/15 فق�د تق�رر االعالن ع�ن بيعه بجريدتني 
رس�ميتني وملدة خمس�ة عرش يوما تبدا م�ن اليوم التايل 
لنرش االعالن فع�ىل الراغبني بالرشاء الحض�ور اىل ديوان 
ه�ذه املحكمة يف الس�اعة الثانية عرشة م�ن اليوم املعني 
للبيع مس�تصحبني معه�م التامينات القانوني�ة البالغة 
10% من القيمة املقدرة للعقار البالغة مائة مليون دينار

القايض
حسن جواد الحبيب

االوصاف : 
1 � مساحة العقار الكلية هي 2 اولك و 25  م2

2 � العقار يقع يف حي 9 نيس�ان ويطل عىل ثالث شوارع 
محور تجاري شارع بعرض 18 م و شارع فرعي بعرض 

10 م وشارع اخر بعرض 10 م
3 � العقار مؤلف من دار بمس�احة 118 م2 مش�يدة من 
البلوك ومسقفة بالشيلمان واالرضية مرصوفة بالكايش 

وتقع عىل شارع بعرض 10م
4 � يحوي عىل محالت عدد 4 بمساحة 132 م2 مطلة عىل 

شارع تجاري ومشيدة من البلوك ومسقفة بالشيلمان 
5 � درجة عمران البناء دريئة

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

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

العدد /  حجة وفاة 3016
التاريخ 2021/9/1

اىل  / املدعو / عي حميد رشيد
اعالن

قدم طالب حجة الوفاة  رحيمه بناي عيدان  طلبا اىل هذه 
املحكمة يروم فيه استصدار حجة وفاة بحق املدعو )عي 
حميد رش�يد ( قررت املحكمة تبليغك  يف الصحف املحلية 
فعليك الحض�ور امامها خالل عرشة ايام من تاريخ نرش 

االعالن وبخالفه سيتم النظر بالطلب وفق القانون 
القايض

عباس عي هادي

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة بداءة النجف
العدد : 155/ب2020/1

التاريخ 2021/8/16
اعالن

بن�اءا عىل القرار الصادر من هذه املحكمة بازالة ش�يوع 
العق�ار املرقم ) 8485 براق جدي�دة يف النجف  عليه تعلن 
ه�ذه املحكم�ة عن بي�ع العقار املذك�ور اع�اله واملبينة 
اوصاف�ة وقيمت�ه املقدرة ادن�اه فعىل الراغب�ني بالرشاء 
مراجعة هذه املحكمة خالل خمسة عرش يوما من اليوم 
الثاني لنرش االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيم�ة املقدرة  بموج�ب صك مصدق 
المر ه�ذه املحكم�ة ب�داءة النجف وص�ادر من مرصف 
الرافدين / رقم )7( يف النجف وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الس�اعة الثانية عرش م�ن اليوم االخري م�ن االعالن يف 
هذه املحكمة وعىل املش�ري جلب هوي�ة االحوال املدنية 

وشهادة الجنسية العراقية
القايض االول

عامر حسني حمزة
االوص�اف : العقار املرق�م 8485 براق جدي�دة يف النجف 
عب�ارة ع�ن دار مبن�ي بطابقني يقع عىل ش�ارع بعرض 
12 مر وبواجهة 9 مر وبمس�احة اجمالية تقدر بحوايل 
155,80 م�ر مربع ويحت�وي عىل مم�ر 3×7 وصحيات 
خارجية ومطبخ 4×4 واس�تقبال 3×5 وصالة وس�طية 
3×7 وصحي�ات ع�دد 2 مغلف�ة بالس�رياميك وغرف نوم 
ع�دد 3 بابعاد 3×4 ومكش�وفة ع�دد 3 يف الطابق االريض 
اما الطابق العلوي يتكون من غرف نوم عدد 4 االوىل 3×5 
والثالث�ة الباقي�ة 3×4 وصالة وس�طية وصالة وس�طية 
4×5 ومجموع�ة صحي�ة والعقار مس�قف بالكونكريت 
ع�دا جزء م�ن الصالة يف الطابق العل�وي وغرفتني نوم يف 
الطاب�ق املذكور مس�قفتان بالش�يلمان مبل�ط بالكايش 
املوزائيك مجهز باملاء والكهرباء مش�غول من قبل املدعى 
عليه عي حس�ني عل�وان وهو يرغ�ب بالبق�اء يف العقار 
بعد البيع بصفة مس�تاجر درج�ة عمران الدار جيدة وان 
القيمة املق�درة للعقار مبلغ مق�داره ) 142,320,000( 
مائ�ة واثنان واربع�ون  مليون وثالثمائ�ة وعرشون الف 

دينار ال غريها

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

رئاة محكمة استئناف املثنى االتحادية
محكمة جنح الرميثة

العدد / 312/ج/2021
التاريخ 2021/8/29

اىل املتهم الهارب / حامد عبد الستار شمخي
تبليغ

بالنظ�ر لتعذر تبليغك بواس�طة  مرك�ز رشطة الجوادين 
يف الرميث�ة وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك عليه ق�ررت هذه 
املحكمة واستنادا الحكام املادة 143/ج من قانون اصول 
املحاكمات رقم 23 لس�نة 1971 تبليغك بواس�طة النرش 
يف صحيفت�ن محليتني يوميتني بموعد املحاكمة املصادف 
2021/10/13 الس�اعة التاس�عة صباحا لكونك متهما 
يف الدعوى املرقمة 312/ج/2021 املش�تكي فيها )هناء 
جي�اد عب�د الرض�ا( وفق اح�كام  املادة 384 م�ن قانون 
العقوبات العراقي رقم 111 لس�نة 1969 املعدل ويف حال 
عدم حضورك س�وف تجري املحاكمة بحقك غيابيا وعلنا 

استنادا الحكام املادة 147/أ االصولية  
القايض

فراس احمد حسني
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

مهني�اً: تس�تقطب بع�ض الع�روض والفرص 
لبح�ث  إيجاب�ي ومناس�ب  الج�ّو  إن  املالي�ة، 

الرشوط ولتحسني الوضع الحايل
عاطفياً: تقرر والرشيك اتخاذ قرارات مصريية 

بشأن العالقة خوفاً عىل انهيارها يف أي لحظة

مهني�اً: إذا أردت تبديل موقفك يف العمل، حاول 
بذل املزيد من الجهد يف األيام القليلة املقبلة

عاطفياً: ق�د يفاجئك الرشي�ك بمواقف مميزة 
ويالطفك ليكس�ب رض�اك، وبما ان�ك مطمنئ 
البال وخفي�ف الظل، تبادل�ه االهتمام فتقوى 

العالقة بينكما وتشتّد الروابط

مهني�اً: أحد الزم�الء يبرشك بأخب�ار مفرحة، 
فتشعر بمزيد من االستقرار عىل املدى الطويل

عاطفي�اً: يرتك فينوس البي�ت الخامس ليدخل 
اىل برج العقرب فيخّف الوهج العاطفي وتدور 
االتجاهات نحو عالق�ة غرامية يف مجال عملك 

او يف محيط مهنتك ابتداًء من اآلن

مهني�اً: انتبه من مغالطات واخطاء وتحديات، 
ال تصّدق الوعود الكاذبة وال تجازف ال مالياً وال 

تجارياً
عاطفي�اً: يوم عاطفي للغاي�ة وتفاهم تام مع 

الرشيك، وهذا ما يرتك انعكاسات ايجابية

مهنياً: قد تتش�ابك األفكار والهواجس وتظهر 
االتهام�ات، لك�ن الوض�ع غري خط�ر إىل هذه 
الدرجة، وبالتأكيد ال يس�مح باالس�تخفاف به 
أو بمستجّداته عاطفياً: األخطاء الكبرية يمكن 
أن تؤث�ر يف العالق�ة، وحاول النه�وض مجدداً، 

األسلحة الالزمة بني يديك

مهني�اً: ق�د تحصل ع�ىل عائدات كب�رية وغري 
منتظ�رة، وهذا يزيد من حماس�تك ويدفعك اىل 

الرتكيز عىل مرشوع مهم
عاطفي�اً: تحاول تج�اوز خالفاتك مع الرشيك، 

لكن هذا االمر يواجه بعض الصعوبات

مهني�اً: تعي�ش ارتب�اكاً وتأجيالً ربم�ا لبعض 
املواعيد، لكن ال تخف عىل مستقبل مشاريعك، 

فهي تسري باالتجاه الصحيح
ونب�ش  امل�ايض  دفات�ر  يف  البح�ث  عاطفي�اً: 
الذكريات األليمة قد يسبب لك املتاعب، فال تدع 

نفسك أسرياً له

مهني�اً: أنت تحس�د كل ش�خص ناج�ح، وهذا 
ليس م�ن عادات�ك، إذا كان الظرف يعاكس�ك، 
فالحل ليس بمعاداة اآلخري�ن والتهجم عليهم 
وتمّني الرش لهم. عاطفياً: العون الذي حظيت 
به من الرشيك أخرياً يتيح لك التخطيط بش�كل 

أفضل لضمان املستقبل بكل تفاصيله

مهنياً: تنقل�ب طباعك لتصبح متوترة وعدائية 
بع�ض ال�يء، ابتع�د ع�ن األجواء املش�حونة 

باالنفعاالت السلبية
عاطفياً: يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهوداً 
كبرية لتس�تحق حنان الرشيك الذي تس�تحقه، 

وكل ما عدا ذلك لن يجديك نفعاً

مهني�اً: ت�رتّدد املراج�ع املؤث�رة يف دعم�ك بعد 
مراحل ط�وال، فتخضع لضغ�ط كبري وتواجه 

بعض العراقيل
عاطفي�اً: علي�ك اتخ�اذ خط�وات مختلفة عن 
الس�ابق تج�اه الرشي�ك لتحاف�ظ علي�ه، وإال 

فقدت ثقته وفقدته

مهني�اً: تتفاع�ل عىل نحومرٍض م�ع محيطك، 
ويحم�ل اليك ه�ذا اليوم انفتاح�اً عىل مجاالت 
جدي�دة، وقد تلفت نظر بع�ض النافذين وتبدو 
حيويت�ك مضاعف�ة. عاطفي�اً: مصاع�ب غري 
محس�وبة النتائ�ج، وهذا ق�د يدفع�ك ربما اىل 

السفر وتأجيل الحلول مع الرشيك

مهنياً: تكون عىل اس�تعداد ملواجهة أي طارئ، 
ه�ذا الظ�رف الصع�ب يضع�ك أم�ام اختب�ار 
لتكتش�ف قدراتك عىل املواجهة وإيجاد الحلول 

الناجعة.
عاطفي�اً: إهمال الرشيك س�يكون مكلفاً جداً، 

فسارع اىل تصحيح األوضاع قبل فوات األوان.

العذراء

احلوت

طرق بديلة عن الرياضة
البع�ض لدي�ه معوق�ات عن ممارس�ة 
الرياضة بش�كل منتظم، وهو ما يمكن 
البحث عن بديل له، خالل يوم طويل من 
العم�ل والجل�وس عىل املكت�ب، وهو ما 

نستعرضه يف هذا التقرير. 
امل�ي القص�ري: إن ل�م يكن لدي�ك وقت 
ملمارس�ة الرياضة يف ناٍد ريايض، بشكل 
ملمارس�ة  التخطي�ط  فعلي�ك  منتظ�م، 
الرياض�ة الرسيعة لف�رتات أقرص، مثل 
10 دقائ�ق م�ن الحرك�ة أو امل�ي ع�ىل 

فرتات متباعدة عىل مدار اليوم.

 قي�ادة أق�ل: إن كن�ت تذه�ب لعمل�ك 
بالسيارة، فمن املمكن أن تصف سيارتك 
يف آخ�ر ص�ف، وتم�ي إىل ب�اب العمل، 
ويمكنك فعل اليء نفس�ه عند التوجه 
للمنزل بصف الس�يارة عىل بعد مربعات 

سكنية واملي للمنزل.
 ممارس�ة ق�در م�ن الرياض�ة صباحا: 
يمكن�ك االس�تيقاظ قب�ل املوع�د ب�30 
دقيقة، وبإمكانك ممارسة املي الرسيع 
خ�ارج املن�زل أو داخل�ه قب�ل الذه�اب 
للعمل. وقت االس�رتاحة: بإمكانك جعل 

وق�ت الغداء مفي�ًدا، باالحتف�اظ بحذاء 
م�ي يف مكتبك، وأثناء اس�رتاحة الغداء 
يمكنك التمش�ية الرسيعة يف املكان، 10 

دقائق يومًيا ستكون مفيدة جدا.
 مارس األنش�طة م�ع أطفالك: بإمكانك 
ممارس�ة األنش�طة مع أطفالك، س�واء 
باللعب أو الرك�ض أو املي، كما يمكنك 
التس�جيل يف صفوف التمارين الرياضية 
التي تضم اآلباء واألبناء، إضافة للذهاب 
يف نزهة واصطح�اب األرسة إىل الحديقة 

ملمارسة ألعاب املطاردة أو ركل الكرة.

خرافات وأساطري عن فقدان الوزن
العالم ميلء باألساطري، إال أن األساطري 
املتعلقة بالصحة والتي تزايدت بفضل 
وسائل التواصل االجتماعي هي األكثر 

رضرا.
وم�ع بح�ث العدي�د م�ن املبتدئ�ني يف 
مج�ال اللياق�ة البدنية عن الش�هرة، 
بات باإلمكان أن يصادف املرء كل يوم 

حقيقة مغايرة عن نفس اليء.
لك�ن من املهم التحق�ق من املعلومات 
املتعلقة بالصحة وكرس األساطري التي 
تتالعب بأهداف لياقتك، ويف هذا الصدد 
تتحدث مدربة اللياقة البدنية الشهرية 

ياس�مني كاراتش�يواال عن العديد من 
.ndtv هذه األساطري ملوقع

أساطري فقدان الوزن: أهم 7 خرافات 
يجب أن تتوقف عن تصديقها

1. كلم�ا زاد تعرقك زادت الدهون التي 
تفقدها

إنه اعتقاد خاطئ وال عالقة له بفقدان 
ال�وزن. يف الواقع، التعرق هو وس�يلة 
الجسم لتقليل حرارة الجسم والحفاظ 

عىل درجة الحرارة الداخلية.
2. س�تتحول عضالتن�ا إىل ده�ون إذا 

توقفنا عن ممارسة الرياضة

ليس هناك ما ه�و أبعد عن الحقيقة. 
وبحسب ياسمني، مثلما أن الطباشري 
ال يمك�ن أن يتح�ول إىل جب�ن، ف�إن 
إىل  تتح�ول  أن  يمك�ن  ال  عضالت�ك 

دهون.
3. رياضة بيالتس للسيدات فقط

بالطبع ال. ابتك�ر بيالتس رجل يدعى 
جوزيف بيالت�س يف عرشينيات القرن 
املايض. كان هدفه استخدام هذا النوع 
من اللياق�ة البدنية للجن�ود العائدين 
م�ن الحرب لع�الج آالمهم واس�تعادة 

قوة العضالت.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

املقادير:
500 ج�رام مكرونة - 375 ج�رام لحم بلح البحر يش�طف ويصفى - 1 كوب 
صلصة مكرونة معلبة - 4/1 كوب بقدونس مفروم - 2 ثمرة طماطم مقطعة 
صغ�ري - 1 ثمرة فلفل أحمر حار مفروم - 2 ف�ص ثوم مفروم - ورق ريحان 

طازج للتقديم - خبز محمص للتقديم
خطوات التحضري:

قدم�ى عىل مائدت�ك أفضل األطب�اق الجانبية البحرية إليكى س�يدتى باس�تا 
بالطماطم وبلح البحر ذات املذاق املميز الرائع و إليكى الطريقة  .

تحضري باستا بالطماطم وبلح البحر
تسلق املكرونة يف إناء كبري من املاء املغيل اململح حتى تلني ثم تصفى و نعيدها 

لإلناء  .
يف ه�ذه األثن�اء تقلب املكرونة مع الطماطم و الث�وم و الفلفل األحمر يف طبق 
ح�راري و يوض�ع يف امليكرووي�ف عىل أقىص ق�وة )100٪( مل�دة 2 دقيقة مع 

التقليب مرة واحدة أثناء الطهي  .
ثم يضاف خليط الطماطم و بلح البحر و البقدونس املفروم للمكرونة الساخنة 

و تقلب جيداً و يتبل بامللح و الفلفل و ينثر عليها أوراق الريحان   .

باستا بالطامطم وبلح البحر

حيل آيفون جتعلك تستخدمه بشكل أفضل
توج�د مجموعة من حيل آيفون التي تجعلك تس�تخدم الهاتف 
بش�كل أفضل وتحصل عىل أقىص اس�تفادة م�ن الهاتف خالل 

استخدامك اليومي.
وق�د ال يعرف الكثريين حيل آيفون هذه التي تعترب اختصارات 

توفر عليك الوقت أثناء استخدام الهاتف. 
استخدام خاصية النقرة الخلفية

أضاف�ت آبل يف تحديث iOS 14 خاصي�ة جديدة للهواتف تدعى 
النقرة الخلفية، وتس�مح لك هذه الخاصية بتفعيل أي وظيفة 

يف الهاتف عرب النقر عىل ظهر الهاتف.
لذل�ك يمكنك اس�تخدام هذه النق�رة لجعل الهات�ف صامًتا أو 
الوصول إىل التطبيقات املفتوحة وأخذ لقطة للشاش�ة وغريها 

من االستخدامات.
وتس�تطيع تفعي�ل ه�ذه الخاصية ع�رب التوج�ه إىل إعدادات 

الهاتف، ثم اعدادات الوصول الخاصة، وبعد ذلك اللمس.
وتجد خاصية النقرة الخلفية موجودة أسفل الشاشة، ويمكنك 

تخصيص وظيفة لنقرة واحدة أو إثنني أو ثالثة. 
تحويل لوحة املفاتيح إىل لوحة ملس

تمتاز حواس�يب آبل املحمولة بلوح�ة اللمس الخاصة بها التي 

تعترب أحد أدق لوحات اللمس املوجودة يف حواسيب معمولة.
ويمكنك تفعيل خاصية لوحة اللمس لتتمكن من تحديد النص 

الذي ترغب فيه إذا كنت تكتب نًصا كبريًا بعض اليء.
وحت�ى تق�وم بتفعيل ه�ذه الخاصي�ة كل ما علي�ك فعله هو 
االس�تمرار يف الضغط عىل لوحة املفاتي�ح حتى تختفي األزرار 

منها. 
التحكم يف الكامريا عرب الصوت

يمكن�ك التحك�م يف هاتف�ك بس�هولة عرب اس�تخدام املس�اعد 
الصوتي س�ريي، كما تس�تطيع التحكم يف كام�ريا الهاتف عرب 

صوتك فقط.
ويعمل التحكم يف الكامريا عرب الصوت بطريقة مشابهة ألوامر 
س�ريي، ولكن دون أن تحتاج لتفعيل س�ريي أو اإلنتظار حتى 

تقوم بالوظيفة.
حيث يتعرف الهاتف عىل صوتك وعىل الوظيفة املطلوبة ليقوم 
بتنفي�ذ ما يطلب منه مثل رفع درجة الصوت أو التقاط صورة 

وهكذا.
ويمكن�ك تفعيل هذه الخاصية عرب التوجه إىل إعدادات الهاتف 

ومن ثم إعدادات الوصول الخاصة ثم التحكم الصوتي.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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عامد حممد حيذر األسود من مفاجآت الشمشون الكوري
             المستقبل العراقي/ متابعة

أبدى م�درب منتخ�ب الش�باب بكرة الق�دم عماد 
محمد تحفظه الشديد عىل توقع نتيجة  لقاء اسود 
الرافدين مع الشمش�ون الكوري، الذي سيقام يوم 
غد الخميس يف س�يئول، ضمن التصفيات النهائية 
املؤهلة اىل  لكاس العالم يف قطر 2022 ، بينما يواصل 
منتخب الش�باب تدريبات�ه بواقع خم�س وحدات 
تدريبي�ة اس�بوعيا تأهب�ا لالس�تحقاقات املقبلة . 
وقال عماد محمد: إن لقاء يوم غد س�يكون صعبا 
ج�دا عىل منتخبنا عطفا عىل م�ا قدمه املنتخبان ) 
العراق وكوريا الجنوبية (  خالل التصفيات االولية، 

اذ كان الفري�ق الك�وري يف افضل حاالت�ه بوجود عدد 
غ�ري قلي�ل من محرتفي�ه، برغ�م ان مبارات�ه االخرية 
ام�ام لبنان لم تكن باملس�توى املطل�وب بعد ان ضمن 
التاه�ل اوال عن مجموعته، بينم�ا كان وضع منتخبنا 
غ�ري مطمنئ الس�يما يف مبارات�ه االخرية م�ع ايران ، 
وهذا التذبذب يف املس�توى هو ما يقلقنا يف التصفيات 
الحالي�ة، مش�ريا اىل ان الجميع يتمن�ى ان نخرج من 
مباراتنا االوىل بأقل الخسائر، ليتسنى للمالك التدريبي 
بقيادة الهولن�دي ادفوكات اخذ مزيد من الوقت لخلق 
توليفة تخدم تطلعات الش�ارع الري�ايض وتقودنا اىل 
التاه�ل لنهائي�ات كاس العال�م .عىل صعي�د آخر أكد 
محمد ، ان منتخب الش�باب واصل تدريباته منذ االول 
من اب املايض بواقع خمس وحدات تدريب اس�بوعيا، 

استعدادا للمشاركة يف بطولة غرب اسيا خالل ترشين 
الثان�ي املقبل ، مبين�ا انه بانتظار اكتم�ال االجراءات 
االدارية، ليتسنى له الس�فر اىل اوروبا االسبوع املقبل 
ملش�اهدة العبين�ا املغرتب�ن يف دول هولندا والس�ويد 
واملانيا خ�الل الوح�دات التدريبية واملباري�ات .ولفت 
اىل ان لدي�ه معلوم�ات وافية وفيديوه�ات خاصة عن 
ه�ؤالء الالعبن،  ولم يتبق غري مش�اهدتهم عىل ارض 
الواق�ع، مضيفا ان هذه الخطوة التي جاءت باالتفاق 
م�ع الهيئ�ة التطبيعية هي االنس�ب واالفضل ملنتخب 
الش�باب، النها تتيح لنا التعرف عىل مستوى الالعبن 
واختيار ما يناس�ب عوزنا اىل بع�ض املراكز، بدال من 
الطريقة الس�ابقة التي تهدر الوق�ت واملال وتتلخص 
س�ابقة  معرف�ة  دون  م�ن  لالنضم�ام  دعوته�م  يف 
بأولياته�م ومدى رغبتهم بالحض�ور وتمثيل املنتخب 

.وعن مش�اركته االخرية يف بطولة العرب، استطرد 
مدرب الشباب قائال : استفدنا كثريا من مشاركتنا 
االخ�رية، واعدها كأس عالم مصغ�رة لهذه الفئة، 
بعد مش�اركة منتخبات افريقية واس�يوية لها باع 
طويل عىل الس�احة العاملية مثل منتخب السنغال، 
منوه�ا بان مش�اركتنا يف البطولة جاءت بعد وقت 
قصري من دع�وة العبينا الذين جله�م من دوريات 
الش�باب وبأعم�ار صحيحة، وهي س�ابقة تحدث 
الول مرة يف تاريخ مش�اركاتنا ، والحمد لله نجحنا 
يف تقديم مستوى اشاد به املتابعون .وبشأن اسلوب 
التش�تيت غري امل�رر الذي يتبع�ه مدافعونا يف حال 
كان الخص�م اقوى من فريقنا يف البطولة املذكورة، 
قال : نس�عى جاهدين بمعية امل�الك التدريبي ملعالجة 
جميع االخط�اء التي وقعنا فيها خ�الل تلك البطولة، 
ومن بينها مس�ألة تش�تيت الكرات كيفم�ا اتفق التي 
حدثت خالل مباراتنا مع السنغال ، مشخصا وجودها 
ليس فقط عىل مس�توى منتخب الشباب بل حتى عىل 
مس�توى اندية ال�دوري املمتاز ، وه�ي اخطاء رافقت 
الالعبن منذ مرحلة التأسيس، ومعالجتها لن تتم بن 
ليلة وضحاها وتحتاج اىل وقت لرتسيخ بعض املفاهيم 
ع�ن طريق�ة اللع�ب الحديث�ة، وكيفية الخ�روج من 
املناط�ق الدفاعية اىل الهجومية، الفت�ا اىل ان منتخبنا 
نجح يف التمرير القصري وخلق الفرص وصناعة اللعب 
يف مبارات�ه أمام لبن�ان يف كاس الع�رب االخرية لكون 

الخصم اقل مستوى من منتخبنا.

عيل صاحب حيلق مع طائرة السالم السعودي
             المستقبل العراقي/ متابعة

يتوج�ه يوم الجمعة املقبل العب نادي الجيش واملنتخب الوطني 
بك�رة الطائ�رة وافضل ض�ارب يف البطولة العربي�ة االخرية عيل 
صاح�ب اىل الس�عودية، لغ�رض تمثي�ل فري�ق الس�الم ضم�ن 
منافسات دوري الدرجة االوىل الذي من املزمع انطالقه يف الثاني 

من ترشين االول املقبل.
وقال عيل صاحب: إن�ه تم االنتهاء من جميع االجراءات االدارية 
وس�يتم توقيع العقد بعد الوصول اىل الس�عودية، مبينا ان وفدا 
من نادي الس�الم اجرى اتصاالت مع وكي�ل اعماله خالل الفرتة 
املاضية وجرى االطالع عىل السرية الذاتية ومشاهدة فيديوهات 
البط�والت العربي�ة التي ش�ارك فيه�ا وبعدها حصل�ت موافقة 

الطرفن عىل االمور املالية.
واش�ار اىل انه تلقى العديد من العروض املحلية والعربية، ولكنه 
ق�رر خ�وض التجربة يف الدوري الس�عودي الذي يع�د من اقوى 

البط�والت العربية بس�بب مش�اركة مدرب�ن عىل مس�توى عال، 
ومحرتف�ن م�ن الرازي�ل واوروبا، وه�ي فرصة من اج�ل تطوير 
مهارات�ه الفني�ة والتدريبية واالط�الع عىل اس�لوب اللعب ملختلف 
امل�دارس. وتح�دث صاح�ب ع�ن ان ادارة ن�ادي الجي�ش واملدرب 
محم�د العيداني كان لهم الدور االس�اس يف مهمته االحرتافية من 
خالل اعادة الثقة بقدراته خالل املوس�من املاضين واللعب بشكل 
اسايس، واالس�هام مع زمالئه بتحقيق نتائج ايجابية بعد فرتة لم 
ينل فيها استحقاقه مع ناديي القوة الجوية والرشطة. واوضح ان 
بدايته كانت يف نادي الرميثة مع املدربن كابتن احسان واياد حسن 
وحيدر طه، وبعدها جرى اس�تدعاؤه لتمثيل منتخب الناش�ئن يف 

البطولة العربية التي احتضنتها املغرب عام 2015، ثم مع منتخب 
الناشئن ضمن منافسات اسيا التي جرت يف تايوان بقيادة املدرب 
التونيس نزار ش�كيب. واش�ار اىل ان البطولة العربية التي جرت يف 
االردن ع�ام 2017 كانت نقطة االنط�الق نحو النجومية، اذ حصل 
مع منتخب الناشئن عىل الرتتيب الثالث، وفاز بلقب افضل ضارب 
عرب�ي، ويف عام 2018 اس�تطاع الفوز بلقب افضل ضارب ش�اب 
يف اس�يا ضم�ن التصفيات االس�يوية التي اس�تضافتها العاصمة 

البحرينية املنامة بقيادة املدرب سعد يحيى.
ويف خت�ام حديثه اكد عيل صاحب انه س�يحرص خالل تواجده يف 
الدوري الس�عودي عىل تقديم االفضل والسعي لتطوير قابليته من 

اجل عكس صورة ايجابية عن سمعة ومكانة الالعب العراقي.

الوتارو يتخىل عن بند 
شائك يف عقده مع إنرت

عمالق فرنيس يرفض 
ريبريي

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحف�ي إيط�ايل، ع�ن كوالي�س اق�رتاب 
األرجنتين�ي الوت�ارو مارتيني�ز، مهاجم إن�رت ميالن، من 

تجديد عقده مع النرياتزوري.
وينته�ي العقد الح�ايل لالوتارو مع إن�رت يف صيف 2023، 
وارتب�ط املهاج�م األرجنتيني باالنتق�ال إىل توتنهام خالل 

املريكاتو الصيفي املنرصم.
ووفًقا لصحيفة »الجازيتا ديللو س�بورت« اإليطالية، فإن 
الوت�ارو اتف�ق م�ع إنرت ع�ىل رشوط عق�ده الجديد حتى 
2025، وس�يوقع ع�ىل الف�ور عق�ب العودة م�ن التوقف 

الدويل.
وأش�ارت الصحيف�ة اإليطالي�ة إىل أن الوت�ارو واف�ق عىل 
الرض�وخ لرغب�ة إنرت، وإزال�ة الرشط الجزائ�ي من العقد 

الجديد.
ول�دى الوت�ارو رشط جزائ�ي يف عق�ده الح�ايل يبلغ 111 
مليون يورو، كان مثار حديث كبري، حينما أراد برش�لونة 

ضمه يف وقت سابق.
يذك�ر أن الوت�ارو خ�اض 133 مب�اراة م�ع النرياتزوري، 

وسجل 50 هدًفا يف كل البطوالت.

مدرب األوملبي العراقي يعلن قائمته ملالقاة اإلمارات

تيباس يفتح النار عىل سان جريمان

              المستقبل العراقي/ متابعة

اختار م�درب منتخ�ب الع�راق األوملبي، 
مريوس�الف س�كوب، 25 العبا للقائمة 
التي س�تواجه األوملب�ي اإلماراتي مرتن 
وديا، يومي السبت واالثنن من األسبوع 

املقبل.
معس�كره  العراق�ي  األوملب�ي  وأنه�ى 
التدريب�ي يف تركي�ا، وال�ذي اس�تمر 11 
يوما، وغادر مس�اء األربع�اء من مطار 
إسطنبول إىل اإلمارات، لخوض مباراتن 
وديتن يف إمارة الفجرية، تحضريًا لبطولة 
غرب آسيا والتصفيات املؤهلة لنهائيات 

آسيا تحت 23 عاما. 
 وضمت القائمة كاًل من:

عم�اد عي�ى )زاخ�و( وحس�ن أحم�د 
)فالكين�ري  ن�ادر  وندي�م  )الك�رخ( 
السويدي( لحراسة املرمى، ومتن صالح 
)بروندب�ي الدنمارك�ي( ويوهان زيتونة 
)أتالنتي املكسيكي( ومحمد الباقر كريم 
)الديوانية( وعب�اس ياس )امليناء( وزيد 
تحس�ن )الطلبة(، وحسن رائد ومنتظر 
عب�د األم�ري )الق�وة الجوي�ة( ومنتظر 

محمد جر وأحمد رستيب )الزوراء(.
ووكاع رمض�ان وعيل محس�ن )النفط( 
وصادق زام�ل وعمار غال�ب )الرشطة( 
ومصطف�ى ولي�د وحس�ن عب�د الكريم 
)الكرخ( ومؤمل عبد الرضا ورضا فاضل 
)أمانة بغداد( وأث�ري صالح )الصناعة(، 
وحس�ن صادق )الخريطي�ات القطري( 

يونايت�د  )مانشس�رت  إقب�ال  وزي�دان 
تح�ت 23 عام�ا( وه�ريان أحم�د )ثون 

الس�ويرسي( ويوس�ف زيتونة )ابولنيا 
األلباني(.

              المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه خافي�ري تيب�اس، رئيس رابط�ة الليج�ا، انتقادات 
كب�رية لنادي باريس س�ان جريم�ان الفرنيس.وجاء ذلك 
بعد فشل مفاوضات انتقال كيليان مبابي، مهاجم سان 

جريمان، إىل ري�ال مدريد يف املريكات�و الصيفي املنرصم.
وكتب تيباس، عىل حس�ابه بموق�ع التواصل االجتماعي 
»توي�رت«: »دول األندية خطرية عىل نظام كرة القدم مثل 

السوبرليج. 
لقد انتقدنا دوري السوبر األوروبي ألنه يدمر كرة القدم، 

ونحن ننتقد باريس سان جريمان«.وأضاف: »إن خسائر 
جائحة كورونا لدى باريس زادت عن 300 مليون، كما أن 
إيرادات التلفزيون تراجعت بنسبة 40%، ورغم ذلك يدفع 

عن 500 ملي�ون يورو؟ إنها سان جريمان رواتب تزيد 
أمور غري مقبولة«.

مبايب يفقد الثقة يف إدارة باريس
              المستقبل العراقي/ متابعة

تلوح يف األفق بوادر توتر يف العالقة بن كيليان مبابي مهاجم 
باريس سان جريمان وإدارة النادي بعد تعثر صفقة انتقال 
الالعب إىل ريال مدريد.وقالت صحيفة »ليكيب« الفرنس�ية 
يف تقرير له�ا أن العالقة تدهورت بن مبابي ومس�ؤويل بي 
إس ج�ي، ومن املرج�ح أن ينتقل كيلي�ان إىل ريال مدريد يف 

الصي�ف املقبل.وأضاف�ت أن الن�ادي الباري�يس يراهن عىل 
عامل الوقت بعد رفض عروض ريال مدريد الضخمة لرشاء 
مباب�ي، وتح�اول إدارة النادي الفرنيس اس�تغالل األش�هر 
األربعة القادمة إلقناع الالعب الشاب بتجديد تعاقده.وترى 
الصحيفة أن مهم�ة النادي البارييس صعبة، عىل الرغم من 
أن مبابي س�يظل محرتًفا وملتزًما هذا املوس�م، ويس�تمتع 
باللع�ب مع ليونيل مييس.وأش�ارت »عالقة مهاجم منتخب 

فرنسا مع املدير الريايض ليوناردو والرئيس نارص الخليفي 
قد تعرضت ألرضار جسيمة حيث ظلت األمور متوترة خلف 
الكواليس«.ولفت�ت »يف بداي�ة أغس�طس/ أب، أخر مبابي 
إدارة ناديه أنه ال يريد تمديد عقده، ومناقشة العروض التي 
تصل�ه يف الصيف، وأن هذا القرار اتخذه بعد تفكري ش�ديد، 
وم�ن املرج�ح أال يغ�ري رأيه«.وكش�فت ليكي�ب أن ترصيح 
نارص الخليفي بأن مبابي ليس لديه أعذار للرحيل بعد قدوم 

مييس، ث�م تأكيد  ليوناردو أن كيليان لن يغادر مجانا، أرض 
كثريا بعامل الثقة بن الالعب ومس�ؤويل ناديه.وتابعت بأن 
مهاجم بي إس جي رف�ض اقرتاحن لتجديد عقده، أولهما 
بالتوقيع لخمس سنوات مع خيار التمديد لعام إضايف براتب 
25 ملي�ون ي�ورو س�نويا، وثانيهما التوقيع ملوس�من مع 
إمكانية التمديد ملوس�م ثالث مثلما ح�دث مع مييس براتب 

هو األعىل يف النادي يرتاوح بن 42 إىل 50 مليون يورو.

برشلونة يضم مهاجم إشبيلية يف آخر حلظات املريكاتو
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن برش�لونة يف بي�ان رس�مي أنه توص�ل التفاق 
للتعاقد مع الهولندي لوك دي يونج مهاجم إش�بيلية 
ع�ىل س�بيل اإلعارة ملدة موس�م واحد م�ع وجود بند 
يسمح بضمه بش�كل نهائي.وسيصل دي يونج )31 

عاما( إىل كامب نو بعدما قىض موس�من يف إشبيلية 
حيث قاد ناديه لحص�د لقب الدوري األوروبي 2020 
وسجل عرشة أهداف يف 69 مباراة بالدوري اإلسباني.

وث�ارت ش�كوك ح�ول إتم�ام الصفق�ة يف ظ�ل عدم 
إعالنه�ا من النادين قبل حلول منتصف الليل ونهاية 
فرتة االنتقاالت، لكن رابطة الدوري اإلس�باني أكدت 

أنها حصلت عىل الوثائق املطلوبة يف الوقت السليم.
وتأتي هذه الصفقة بعدما كان برشلونة مشغوال 
يف اليوم األخري لالنتقاالت برحيل إيمرسون رويال 
إىل توتنه�ام هوتس�بري وري ماناي إىل سبيتس�يا 
وإيالش موريبا إىل رازن بال ش�بورت اليبزيج مع 

إعارة أنطوان جريزمان إىل أتلتيكو مدريد.

مانشسرت سيتي حيصن نجمه 
حتى 2026

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي مانشس�رت س�يتي اإلنجليزي،  
تجديد عقد أحد نجومه ملدة طويلة.

وقال مانشسرت سيتي، يف بيان عر موقعه 
الرس�مي، إن الحارس الرازييل إيدرسون 
موراي�س، وقع عىل عقد جديد مع النادي 
حت�ى 2026، ليطي�ل ف�رتة التزام�ه مع 
من�ذ  9 س�نوات،  إىل  الس�ماوي  الفري�ق 

وصوله يف يونيو/حزيران 2017.
ويعد إيدرس�ون خامس العب، يوافق عىل 
تجديد عقده مع مانشسرت سيتي يف عام 
2021، بعد كيفن دي بروين وفرناندينيو 

وجون ستونز وروبن دياز.
وق�ال الح�ارس الرازييل عن ذل�ك: »كان 

التوقي�ع ع�ىل عق�د جدي�د ق�راًرا س�هاًل 
بالنس�بة يل، ال يوج�د مكان آخ�ر أريد أن 

أكون فيه«.
وأض�اف: »كل العب يري�د أن يكون جزًءا 
من أحد أفضل الفرق يف الكرة العاملية، وأن 
ينافس عىل األلقاب عاًما بعد عام، وهذه 

الفرصة ُتمنح لك يف مانشسرت سيتي«.
وتاب�ع: »لدين�ا مدي�ر فن�ي رائ�ع )بي�ب 
جواردي�وال(، والعم�ل مع�ه م�ن أعظ�م 
التج�ارب يف مس�ريتي، وأنا الع�ب أفضل 

بسبب ذلك«.
واختتم إيدرسون: »لقد حققنا الكثري من 
اإلنجازات يف السنوات األربع املاضية، وأثق 
بأنه يمكننا االستمرار يف تحقيق املزيد من 

النجاحات للنادي«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كان النج�م املخرضم، فرانك ريبريي مرش�حا لالنتقال إىل 
أحد األندية الفرنسية البارزة قبل ساعات قليلة من إغالق 

املريكاتو الصيفي.
 وكش�فت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي أوملبيك ليون 
كان يبح�ث عن صفق�ة هجومية أخرى بع�د التعاقد مع 

السويرسي، شريدان شاكريي، العب ليفربول.
 ولفت�ت إىل أربعة خيارات كانت ع�ىل طاولة ليون، أبرزها 
بابلو سارابيا العب باريس سان جريمان الذي فضل ناديه 
إعارته إىل س�بورتنج لشبونة ضمن صفقة استعارة نونو 
ميندي�ز من الن�ادي الرتغ�ايل. وأضاف�ت أن ويليان العب 
آرس�نال فضل العودة إىل الرازي�ل عن االنضمام إىل النادي 
الفرنيس ألس�باب عائلية، بينما رفض أنطوني مارس�يال 
مهاجم مانشسرت يونايتد فكرة العودة إىل ليون. وأكدت أن 
فرانك ريبريي )38 عام�ا( كان ضمن الخيارات املطروحة 
أم�ام بيرت ب�وس املدي�ر الفني ألوملبي�ك لي�ون والرازييل 
جونينيو املدير الريايض، لكن استقرا يف النهاية عىل رصف 
النظر عن هذه الصفقة.وذكرت أن ليون كان مهتما بضم 
ريبريي عندما رحل عن صفوف بايرن ميونخ قبل عامن، 
علم�ا بأن الالعب املخرضم يبق�ى بال ناد حاليا بعد انتهاء 

تعاقده مع فيورنتينا اإليطايل.

جريزمان: أغادر برشلونة حزينًا
              المستقبل العراقي/ متابعة

بعث الفرنيس أنطوان جريزمان، العائد إىل أتلتيكو 
مدريد، برسالة إىل جمهور برشلونة، عقب مغادرة 
الن�ادي الكتالوني يف الدقائ�ق األخرية من املريكاتو 
الصيفي، الثالثاء، عىل س�بيل اإلعارة ملدة موس�م، 

مع خي�ار التمدي�د ملوس�م آخر.وق�ال جريزمان، 
عر حس�ابه ع�ىل »إنس�تجرام«: »أعزائي جمهور 
برش�لونة، أغ�ادر الي�وم وأن�ا ممتن لك�م عىل كل 
الدعم.. لقد قدمت كل يشء من أجل هذا القميص«.
وأضاف: »كنت جزًءا من هذا النادي الرائع، وأغادر 
اليوم حزيًنا، ألنني لن أستطيع االستمتاع بعد اآلن 

بتواجدكم يف املدرج�ات.. لكنني فخور بأنني كنت 
واحًدا منكم، يحيا البارسا!«.وكانت االنتقادات قد 
حارصت جريزمان يف معظم فرتته مع برش�لونة، 
حيث اتهمه الكثريون بعدم تقديم نفس املس�توى 
الذي ظهر به يف السابق مع أتلتيكو مدريد، كما كان 

النادي الكتالوني بحاجة لتوفري راتبه الضخم.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ابتسامة رونالدو تكشف رس عودته إىل مانشسرت يونايتد
            المستقبل العراقي/ متابعة

تحدث الرتغايل كريستيانو رونالدو، العائد حديًثا إىل مانشسرت 
يونايت�د، عن رس توقيعه للمرة الثانية مع الش�ياطن الحمر.

وكتب املوقع الرس�مي ملانشس�رت يونايتد »كان�ت هناك أنباء 
يف الصحاف�ة بأن مدربنا الس�ابق الس�ري أليكس فريجس�ون 
كان يتواص�ل مع كريس�تيانو إلقناعه بالعودة، وبابتس�امة 
ع�ىل وج�ه رونال�دو، اع�رتف املهاج�م الرتغ�ايل أن مدربن�ا 
األس�طوري كان أكر عامل س�اهم يف قراره«.وقال رونالدو: 
»كما يعل�م الجميع، وقعت ملانشس�رت يونايتد عندما كنت يف 

س�ن 18 عاًم�ا، كان الس�ري أليكس فريجس�ون مفتاح هذه 
الصفقة«.وأضاف: »أتذكر عندما كنت يف س�بورتنج لشبونة 
ولعبنا مباراة ضد مانشس�رت يونايتد«.وتابع: »السري أليكس 
فريجس�ون بالنس�بة يل مثل األب يف كرة القدم، لقد ساعدني 
كث�رًيا، وعلمن�ي أش�ياء كث�رية، ودوره كب�ري يف مس�ريتي«.

وواصل رونالدو: »نحن عىل اتصال دائم طوال الوقت بس�بب 
العالقة الت�ي تربطنا، وهو ش�خص رائع«.واختتم: »أنا حًقا 
أحب الس�ري أليكس فريجس�ون كثريًا، وكان السبب الرئييس 
بالنس�بة يل للوصول إىل املكانة التي أنا عليها، وبسببه وقعت 

مع مانشسرت يونايتد«.
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خطوة أمل يف السياسة واشنطن وجتارهبا.. بني العراق وأفغانستان

ضياء محسن االسديمحمد حسن الساعدي

س�عت اإلدارة األمريكي�ة الجدي�دة بقي�ادة ج�و باي�دن، اىل الرتاج�ع قليالً 
يف مواقفه�ا م�ن العال�م، بالعك�س م�ن سياس�ة ترام�ب الت�ي اعتم�دت 
اس�رتاتيجيتها عىل افتع�ال األزمات يف العالم، والتدخل يف كل ش�ر يف الكرة 
األرضي�ة..  املتاب�ع للمواق�ف األمريكية يج�د أن بايدن ومن�ذ الوهلة األوىل 
ثب�ت نظري�ة »أمريكا أوالً« وبعده�ا األخرون، لذل�ك وكأول خطوة قام بها 
هو االنس�حاب من أفغانستان، وتسليمها إىل عدوه اللدود »حركة طالبان« 
والت�ي كان له�ا تاريخ دموي طويل مع الش�عب األفغاني، وه�ا هي اليوم 
ترتب�ع ع�ىل حكمه م�ن جدي�د، وتتحك�م بمصري ش�عبه.. ع�ىل الرغم من 
أن التس�ليم الرس�مي للس�لطة لم يتم بعد، املعلن أنه س�يكون يف األول من 
أيل�ول، إال أن حرك�ة طالبان كانت أرسع يف مس�ك األرض، والس�يطرة عىل 
الحدود، وبدء مطاردة مناوئيها حتى وصل الحال، إىل سحب سالح حمايات 
الش�خصيات األفغاني�ة، كالرئيس األس�بق حامد كرزاي ووزي�ر خارجيته 
عبدالل�ه عبدالله، ما جعل حياة هؤالء مهددة بالخطر، ويكونوا تحت بطش 
طالبان أي وقت يش�اءون، وإبقائه�م تحت اإلقامة الجري�ة واملتابعة من 
قبل عنارص طالبان .  واش�نطن التي كانت تمتلك أكثر من 300 ألف جندي 
أمريكي يف أفغانستان، وقدمت الكثري من القتىل يف حرب ال تعلم نهايتها مع 
عصابات التجأت إىل الجبال، وتمارس حرب ش�وارع مع القوات األمريكية، 
وج�دت نفس�ها قد خرست هذه الح�رب، مع كلفة مالية تق�در ب�رتيليون 
دوالر، فالجي�ش األفغاني لم يكن عىل قدر املس�ؤولية يف حماية ش�عبه من 
تهديدات طالبان املتكررة ،وهرب يف أول مواجهة مع عصاباته، فيما وجدت 
واش�نطن نفس�ها قارصة النظر يف بناء جيش أفغاني ق�وي، وان جهودها 
قد باءت بالفش�ل الذريع، فس�يطرت طالبان علة الواليات، وبهذه الرسعة 
كان بمثابة صدمة لواش�نطن، والتي كانت تتوقع إن هناك جيشاً يمكن أن 
يحمي األرض والشعب األفغاني .  الواليات املتحدة بإدارتها الجديدة حددت 
هدفها األس�اس، واتجه�ت يف رصاعها نحو الشمال)الصني-روس�يا(حيث 
وجهت بوصلتها نحو هذين الخصمني، اللذان سبقاها بخطوات نحو طريق 
الحرير، كما أن واشنطن تسعى إىل فتح جبهة رصاع يف غرب إيران ، وجعلها 
تحت تهديد مس�تمر، ما يجعل طهران قلقة دوما ،وتحت التهديد ما يعرقل 
ويعطل آمالها يف تق�دم مرشوعها النووي. التجربة العراقية اختلفت تماماً 
ع�ن التجربة األفغانية، فالع�راق بلد متعدد األعراق والطوائف، وتعايش�ت 
هذه املكونات بصورة سلمية مع بعضها البعض، وعىل الرغم من املعوقات 
الت�ي رافقت الحكومات املتعاقبة، وملفات الفس�اد الكبرية والخطرية التي 
تالح�ق الرؤوس الكبرية يف جميع الحكومات التي تش�كلت بعد عام 2003، 
إال أن هن�اك خطوات رغم بطئها كانت ثابتة، فاالنتخابات الرملانية أجريت 
حس�ب توقيتاتها الدس�تورية، وتش�كلت حكوم�ات عر التبادل الس�لمي 
للس�لطة، دون أي معوقات أو مش�اكل، وُكتب دس�تور رغ�م الثغرات التي 

رافقت تشكيله إال أن هناك خطوات مهمة تحققت يف هذا الجانب . 

إن انعق�اد املؤتم�ر العرب�ي اإلقليم�ي يف بغ�داد عاصمة الع�راق الذي طاملا 
كان قط�ب الرح�ى للعالم ودول املنطقة وي�د العون وال�ذراع القوي للدول 
العربي�ة يف أوقاتها العصيب�ة وملماتها حيث أثبت الع�راق ثانية أنه ما زال 
يف قوت�ه وإمكانياته املؤثرة يف س�احته العاملية والعربية للم ش�تات العرب 
واحتضانه�م، وأن النج�اح األخ�ري يف عقد ه�ذا املؤتمر ونج�اح مخرجاته 
وتطويعه�ا وترجمتها ع�ىل أرض الواقع حني حاول يف إذاب�ة الجليد وتذليل 
املعوق�ات وتجاوز الخالفات العربية - العربي�ة وتقريب وجهات النظر بني 
املتخاصم�ني كرتكيا والع�راق وقطر واإلمارات العربية وإيران والس�عودية   
س�يعطي زخم�ا وانطباع�ا جي�داً يف رف�د السياس�ة الخارجي�ة والداخلية 
ل�دول العالم وللتق�دم نحو األمام وتلبية مصالح ش�عوب املنطقة والعراق. 
وإذا كان�ت هذه الدول املش�اركة يف هذا املؤتمر ج�ادة يف تفكريها ونواياها 
وجهوده�ا وطروحاتها، فس�تكون انعكاس�ها عىل الش�ارع العراقي جيدة 
وتصب يف مصلحة الش�عب واقتصاده وإنعاش بناه التحتية وتحسني أمنه 
الخارجي والداخيل، فأن فرصة حكام العرب ودول الجوار ال تعوض، فعودة 
الع�راق إىل الحضن الدويل والعربي وإخراجه من سياس�ة املحاور واألقطاب 
املتف�ردة يف الق�رارات الدولية التي يش�هدها العالم. أخرياً ف�إن العراق من 
خالل موقعه االقتصادي والجغ�رايف وإمكانياته املادية وثرواته خزين مهم 
القتصاديات ال�دول اإلقليمية والعربية. إن عىل ال�دول العربية العمل الجاد 
واملتجرد من املصلحة الشخصية والحرص الشديد لبناء عهد جديد ورشاكة 
يف أطار العمل املش�رتك االسرتاتيجي الس�تقرار العراق سياسيا واقتصاديا 
وأمنيا ليكون بيئة آمنة للعمل العربي املش�رتك من خالل تطبيق بنود اتفاق 
مؤتمر بغداد ومس�اعدة العراق يف محنه ومش�اكله الخارجية والداخلية يف 
الوق�ت الراهن وبمصداقية واضحة املعالم باألفع�ال، وخصوصا من الدول 
الفاعلة يف القرار الدويل.. فهل استطاع العراق كحكومة أن يوظف مخرجات 
وقرارات هذه القمة لصالحه وصالح حكومته وشعبه يف ظل املتغريات التي 
يش�هدها العالم من رصاعات حالية وقادم�ة تدق ناقوس الخطر للمنطقة 
برمته�ا، وخصوص�ا أن ه�ذا املؤتمر برعاي�ة الحكوم�ة األمريكية صاحبة 
القرارات املهمة ومخططة سياس�ات العالم ولها املصلحة اآلنية يف استقرار 
العراق ودول منطقة الرشق األوس�ط لنسف التقارب السيايس واالقتصادي 
الرويس اإليراني والتنني املرعب الصيني باعتبار العراق وأمنه خط الصد األول 
الدفاعي والحليف اإلسرتاتيجي ألمريكا وحلفائها يف املنطقة ومستودع آمن 
ملصالحها يف املس�تقبل، وخصوصا عندما ن�رى التقارب الفرنيس وظهوره 
عىل الس�احة وال�راع الدويل جنبا إىل جنب مع أمريكا وإرسائيل واللس�ان 
الناط�ق لرتطي�ب األج�واء لل�دول التي له�ا مواقف متش�نجة م�ع أمريكا 
وإرسائيل وأفول نجم بريطانيا ونفوذها يف املنطقة كالعب ورشيك أس�ايس 
يف القرارات الدولية مقابل التقارب الرويس والصيني واإليراني والخوف منه 

أن يكون نقطة انطالق لالقتصاد القوي القادم يف العالم..

جوجل حتظر » 8« تطبيقات أندرويد خطرية فـوائـد الـصـوم الـمـتـقـطـع
ح�ث خ�راء األم�ن الس�يراني مس�تخدمي 
»أندروي�د« عىل التحقق م�ن هواتفهم الذكية 
بع�د اكتش�اف أن 8 تطبيقات ش�ائعة تخفي 
وأك�دت   ،Joker ل��  برام�ج ض�ارة خط�رية 
الرشط�ة البلجيكية أن جوج�ل حذفت مؤخرا 
8 تطبيق�ات من متجر »جوجل بالي« الخاص 
به�ا مع نص�ح املس�تخدمني اآلن بإزالتها من 
جمي�ع  أن  وُيعتق�د  تأخ�ري.  دون  أجهزته�م 
 Joker ه�ذه التطبيقات تحتوي ع�ىل برنامج
الضار الخطري القادر عىل إحداث فوىض يف أي 
 Joker هاتف يصيبه، وبمجرد التثبيت، يتمتع
بالق�درة عىل تثبيت برامج التجس�س املخفية 
وبرام�ج االتصال املميزة ع�ىل األجهزة، والتي 
يمكنها بعد ذلك تسجيل املستخدمني يف خطط 
اش�رتاك ش�هرية باهظة الثم�ن. ويف املايض، 
وج�د بع�ض الضحايا أنفس�هم يدفع�ون ما 
يزيد عن 240 جنيها إس�رتلينيا سنويا مقابل 
االحتيالي�ة، ويف منش�ور  االش�رتاكات  ه�ذه 
ع�ىل موقعها ع�ىل اإلنرتن�ت، قال�ت الرشطة 
البلجيكية: »تحذير! عاد فريوس Joker إىل بيئة 
أندرويد«، وتم اكتشاف هذا الرنامج الضار يف 
8 تطبيق�ات من متجر »جوجل ب�الي« والتي 
تم س�حبها يف الوقت نفس�ه بواس�طة رشكة 

»جوج�ل«، ولكن إذا قمت بالفع�ل بتثبيت أي 
منها، فقم بإزالته يف أرسع وقت ممكن.

 Quick Heal رشك�ة  يف  للباحث�ني  ووفق�ا 
يمك�ن  الس�يراني،  لألم�ن   Security Lab
لف�ريوس Joker الحق�ا الوصول إىل الرس�ائل 
النصية وجهات االتصال والكثري من املعلومات 
األخ�رى عىل الهواتف الذكي�ة. ومثل املتغريات 
الس�ابقة، يمكن�ه أيض�ا االش�رتاك يف مواقع 
الوي�ب التي تقدم خدم�ات مدفوعة، ما يعني 
أن املستخدمني يخاطرون بمفاجأة غري سارة 
يف نهاية الش�هر عندما يصلهم كشف حساب 

بطاقة االئتمان الخاصة.
وإذا كن�ت قلقا من ه�ذا التهديد، فإليك قائمة 

التطبيقات املتأثرة به:
Auxiliary Message •

Element Scanner •
Fast Magic SMS •

Free CamScanner •
Go Messages •

Super Message •
Great SMS •

Travel Wallpapers •
واكتش�ف Joker ألول مرة يف عام 2019، لكنه 
ع�اد مؤخ�را بش�كل دراماتيك�ي، ويف الواقع، 
كش�ف باحث�و األمن الس�يراني مؤخ�را عن 
أنهم شهدوا »زيادة كبرية« يف التطبيقات التي 
تأت�ي مليئ�ة برام�ج Joker الض�ارة. وتقول 
رشكة أمن الهواتف Zimperium، إنها شهدت 
أكث�ر م�ن 1000 عينة جديدة م�ن Joker منذ 
تقريره�ا األخري عن املش�كلة يف ع�ام 2020، 
وتح�ذر الرشك�ة م�ن أن لص�وص اإلنرتن�ت 
وجدوا بشكل روتيني طرقا جديدة وفريدة من 
نوعها إلدخال ه�ذه الرامج الضارة يف متاجر 

التطبيقات الرسمية وغري الرسمية.

اكتشف علماء أمريكيون، أن الصوم املتقطع، 
الواسع االنتشار حاليا، له فوائد صحية عديدة، 

باإلضافة إىل تخفيض الوزن.
وتشري مجلة Cell Reports، إىل أن اتباع نظام 
غذائ�ي يقيد تناول الطعام يف س�اعات معينة، 
يث�ري اهتم�ام األش�خاص الذي�ن يس�عون إىل 
تخفي�ض وزنه�م والتحكم في�ه، لذلك معظم 

الدراسات السابقة تركز عىل هذه املسألة.
 ولكن علماء معهد س�الك للبحوث البيولوجية 
يف كاليفورنيا، قرروا إجراء تجارب عىل الفرئان 
املخري�ة، لتحدي�د تأث�ري الصي�ام املتقطع يف 
وظائ�ف الجس�م. وق�د أظه�رت نتائ�ج هذه 
التج�ارب، ان الصوم املتقطع يس�اعد يف حالة 
اإلصاب�ة بالن�وع الثاني من مرض الس�كري، 
ومرض الكبد الدهن�ي، ورسطان الكبد وحتى 
عن�د اإلصاب�ة باألم�راض املعدي�ة بم�ا فيه�ا 

»كوفيد-19«. 
ويقول الروفيسور ساتشيداناندا باندا، رئيس 
فريق البحث، »النتيجة الرئيس�ية لالختبارات 
الرسيرية هي تخفيض الوزن. ولكن اكتشفنا 
أن الص�وم املتقطع مفيد ليس فقط لألمراض 
األيضية، بل وأيضا لزيادة مقاومة اإلنس�ولني 
ومقاومة األم�راض املعدية«.ووفًقا له، يعتر 

ع�دم تحمل الجلوك�وز، الخط�وة األوىل ملرض 
الكب�د الدهني غ�ري الكحويل ورسط�ان الكبد، 
أح�د أنواع الرسطان القليلة، التي ارتفع معدل 
اإلصاب�ة والوفيات به�ا، بدالً م�ن انخفاضها 
ع�ىل مدار 25-30 عاًم�ا املاضية. هذا االتجاه 
يجعل البحث عن طرق بس�يطة ملكافحة عدم 
تحمل الجلوكوز، م�ن أولويات البحث العلمي 

الرئيسية. 
وتضمن�ت التجارب، إطعام الف�رئان بأطعمة 
غني�ة بالده�ون والس�كر، ولكن خالل تس�ع 
ساعات يف اليوم حرموا من الطعام. وقد نسق 

الباحثون مواعيد تناول الطعام مع نمط حياة 
الفرئان - النوم نهارا والبحث عن الطعام ليال. 
وكان الباحثون خ�الل هذه التجارب، يجرون 
تحلي�ال للرتكي�ب الكيميائي للكبد ومس�توى 
الغلوك�وز يف الدم، مع تقيي�م الكتلة العضلية 
واختبار األداء والتحمل والبقاء عىل قيد الحياة 

يف حالة تعفن الدم. 
واكتشف الباحثون، أن نظام الصوم املتقطع، 
يحمي م�ن مرض الكبد الدهن�ي بغض النظر 
ع�ن العمر والجنس. كم�ا أن اختبارات تحمل 
الغلوك�وز التي أجري�ت عىل الف�رئان بعد 16 
ساعة من الصيام، أظهرت أن الصيام املتقطع 
يحافظ عىل انخفاض مس�توى السكر يف الدم 
ويوف�ر ع�ودة أرسع إىل مس�تواه الطبيع�ي، 
بع�د حدوث اضطرابات. لذل�ك يمكن أن يكون 
الص�وم املتقط�ع، طريق�ة مجاني�ة ومالئمة 
للوقاية من مرض الس�كري ومتالزمة التمثيل 

الغذائي أو عالجهما. 
وجد الباحثون أيًضا أن نظام الصوم املتقطع، 
يمكن أن يحم�ي من املوت الناج�م عن تعفن 
ال�دم، ع�ىل س�بيل املث�ال يف وح�دات العناي�ة 
املركزة، وه�ذا مهم جدا بص�ورة خاصة أثناء 

الجائحة.

كش�ف عضو أكاديمية العلوم الروسية الروفيس�ور ألكسندر غوريلوف أن 
فايروس كورونا س�يصبح من األمراض املوسمية كاإلنفلونزا أو أخف، حني 

يصل مستوى املناعة بني سكان أي دولة إىل %80. 
وقال غوريلوف يف مقابلة مع محطة روسية: »عندما تتحقق مناعة القطيع، 
س�تتغري طبيعة وخطورة الفايروس إىل وضع أقل، ألنه س�يتحور يف الجسم 

الذي ال يملك مناعة فقط«. 
وتابع الخبري الذي يش�غل منصب نائب مدير معهد األبحاث الرويس املركزي 
لعل�وم األوبئ�ة: »يف الوقت الراه�ن يتغري الفايروس باس�تمرار؛ لذا ال يمكن 
الجزم أن دراس�ة تحوراته تمت بشكل نهائي، إذ يكتسب من خالل طفراته 
املس�تمرة خصائ�ص جديدة س�تظل محور اهتم�ام العلم�اء إىل أن تتكون 

مناعة القطيع«.

طبيب رويس: كورونا سيصبح 
من االمراض املوسمية

ح�ّذر الدكتور نورماند ه�ارد من اململكة املتح�دة من اآلثار الس�لبية املحتملة 
بع�د تناول كميات كب�رية من أحماض أوميغا 3 الدهنية.وأش�ار يف بحثه إىل أن 
الكثري من األسماك الزيتية قد يسّبب مشاكل يف املناعة... إضافة إىل أن التعرّض 
املف�رط ألوميغ�ا 3 يغ�رّي يف وظيفة املناعة، م�ا قد يؤدي إىل ضعف االس�تجابة 
للعدوى الفريوس�ية أو البكتريية، موضحاً أن »االس�تجابة املناعية لالستهالك 
املف�رط ألحم�اض أوميغ�ا 3 الدهني�ة ق�د تؤثر يف قدرة الجس�م ع�ىل محاربة 
مس�ّببات األمراض امليكروبية مث�ل البكترييا«.ويعتمد بح�ث الدكتور نورماند 
عىل اكتش�اف سابق قامت به جينيفر فينتون، حيث أظهرت أبحاثها أن تغذية 
الف�رئان بكمي�ات كب�رية بأحماض أوميغ�ا 3 الدهنية تزيد م�ن خطر اإلصابة 
بالتهاب القولون وضعف املناعة.ويف هذا السياق، حّذرت دائرة الصحة الوطنية 
يف بريطانيا من أن »األسماك الزيتية يمكن أن تحتوي عىل مستويات منخفضة 
م�ن امللوث�ات التي قد ترتاكم يف الجس�م. ولهذا الس�بب، هناك ح�د أقىص لعدد 

الوجبات التي يجب أن تتناولها بعض املجموعات كل أسبوع«.

احذروا اآلثار السلبية لتناول كمية كبرية 
من األوميغا 3

خلطة عشبية يف كل منزل عريب يمكنها ضبط سكر الدم
يف حني يش�كل مرض الس�كري خط�را صحيا 
عىل اإلنس�ان، فإن ضبطه والس�يطرة عليه قد 
ال يتطل�ب مجه�ودا كب�ريا بقدر م�ا يحتاج إىل 

املتابعة وااللتزام بتعليمات الطبيب.
ويمك�ن لبع�ض الوصفات املنزلية أن تس�اعد 
يف تحقيق التوازن املطل�وب بدم املريض، فعىل 
سبيل املثال، يشكل نبات الكرفس أحد األطعمة 
الفعالة يف ه�ذا الجانب، إذ يحتوي عىل األلياف 

ويحسن التمثيل الغذائي للسكر.
 كم�ا يع�زز الكرف�س حساس�ية مس�تقبالت 
األنس�ولني يف الجس�م، وإذا تم�ت إضافت�ه إىل 
النظ�ام الغذائ�ي، يمك�ن أن يقلل م�ن تقلبات 
الس�كر يف الدم، بحس�ب موقع »بولد سكاي« 

الهندي املتخصص يف أنماط العيش. 
يمك�ن إضافة الكرفس إىل الوصف�ات الغذائية 

أو الحس�اء أو يمكن ببساطة مضغه يف شكله 
الخ�ام مرة كل س�اعة، لك�ن قب�ل تجربة هذا 
الع�الج، يج�ب بالطبع استش�ارة الطبيب، وال 
ينبغي تجربته إذا كان الشخص يعاني مشاكل 
يف الكىل.  كل ما تحتاجه إلعداد الوصفة املثالية 

ه�و 300 غرام من الكرف�س وبني 5- 6 حبات 
ليمون، ويف البداية يجب غس�ل النبات وبرشه 
ث�م نقل�ه إىل وع�اء، وبعد ذلك يأت�ي دور قطع 
وعر الليمون وإضافته إىل الوعاء، ثم إغالقه 
جي�دا.  وبعد ذلك، يتم م�لء وعاء معدني حتى 
نصفه باملاء، ويوضع الوعاء الذي يحتوي عىل 
الكرفس وعصري الليمون داخله ويتم تسخينه 
حتى درجة الغليان، ثم يس�تمر التس�خني عىل 
ن�ار منخفضة ملدة س�اعتني، ويرفع بعيدا عن 

النار لكن دون فتح الغطاء.
 بع�د أن يرد، يوضع يف الثالجة، ويف كل صباح، 
يتناول املريض ملعقة صغرية من الس�ائل قبل 
نصف س�اعة عىل األقل من وجبته الصباحية، 
وبفعل ذلك ملدة ش�هرين، قد تعود مس�تويات 

السكر يف الدم إىل طبيعتها.

أعل�ن تطبي�ق التواص�ل املص�ور »إنس�تغرام« ع�ن 
إج�راء جدي�د، م�ن أج�ل املحافظ�ة ع�ىل س�المة 
املراهق�ني. ويتمثل اإلج�راء الجديد، بحس�ب موقع 
»إنغادجيت« التقني املتخصص يف طلب »إنستغرام« 
من املس�تخدمني مش�اركة عي�د ميالده�م، لحماية 
الشباب من االستخدام غري الصحيح للمنصة. خالل 
األس�ابيع القليلة املقبلة، سيبدأ إنستغرام يف مطالبة 

املس�تخدمني الذين لم يش�اركوا تاريخ ميالد سابًقا 
بالقي�ام بذلك، وس�يمنحهم مهلة قب�ل أن يتم وقف 
الحس�ابات بس�بب عدم االفصاح ع�ن تاريخ امليالد. 
وس�يقدم »إنس�تغرام« بديالن للمس�تخدمني يطلب 
فيهما أعياد ميالدهم، أوال، سيعرض التطبيق إشعاًرا 
»بضع م�رات«، والثاني، يتمث�ل يف مطالبة منفصلة 
أيًضا إذا حاول املستخدمون عرض مشاركة مخفية 

خلف شاش�ة تحذي�ر. وتظهر ه�ذه التحذيرات عىل 
»املحت�وى الحس�اس« الذي ق�د ال يخال�ف القواعد 
الرسمية إلنستغرام. وتقول رشكة »فيسبوك« املالكة 
لتطبي�ق »إنس�تغرام« أيًضا إنها ستس�تخدم الذكاء 
االصطناع�ي، الكتش�اف مت�ى قد يكون املس�تخدم 
قد قدم عي�د ميالد مزيًفا، وأنه ق�د ُيطلب من بعض 

املستخدمني »التحقق« من أعمارهم.

إجراء جديد من »إنستغرام« للمحافظة عىل سالمة املراهقني

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


