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       بغداد / المستقبل العراقي 

أعلنت اللجنة املالّية النيابّية أن قانون الخدمة املدينة سينظم ضوابط والرشوط 
الت�ي تتعلق يف العالوات والرتفيعات وتوحيد س�ّلم ومخصص�ات الرواتب بني 
ال�وزارات. وقال عضو اللجنة املالية النيابي�ة ماجد الوائيل إن »قانون الخدمة 
املدني�ة من أهم القوان�ني يف اللجنة املالية، إذ تّم اكم�ال اإلجراءات الترشيعية 
من اللجنة املالية منذ أكثر من س�نة وهو ضمن ادراج رئاسة الربملان«، مبيناً، 
أن »قان�ون الخدم�ة املدني�ة س�ينظم كلَّ الضواب�ط والرشوط والقي�ود التي 
تتعلق بالعالوات واالجازات والرتفيعات، فضالً عن توحيد س�ّلم ومخصصات 
الرواتب«. وأضاف، أن »بعض املوظفني ينتقلون من وزارة اىل أخرى وبش�كل 

كب�ر كونها جاذبة«، موضح�اً، أن »هناك دعوات لتوحيد س�لّم الرواتب الذي 
باألصل هو موََّحد بالراتب األس�مي للجميع يف كل الوزارات لكن هناك اختالفاً 
يف التخصيص�ات م�ن وزارة اىل أخرى«. وبني، أن »قان�ون الخدمة املدنية فيه 
مايق�رب م�ن 100 مادة وهناك م�ادة واحدة تتعلق بس�لّم الرواتب«، الفتاً اىل 
أن »هناك رأياً يتعلق بتنظيم س�لّم الرواتب واملخصصات، و اجماعاً يف اللجنة 
املالية أاّل تتدخل بالتفاصيل، وأنما بوضع املعاير العامة«. وبنّي، أن »الفروقات 
ب�ني الروات�ب يجب أالَّ تتجاوز ح�داً معيناً ؛ لكي ال تك�ون فروقات كبرة وأن 
تنظ�م  بالدقة، حيث تركت اىل مجلس الوزراء«، مش�راً، إىل أن »اللجنة املالية 
خاطبت رئاس�ة مجلس النواب عن سبب تأخر درجها  ضمن جدول األعمال 

ولكن لم يدرج حتى اآلن«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

الرصاف�ة  محكم�ة  ق�ايض  كش�ف 
ال�ن�زاه��ة  بقضاي�ا  بالنظ�ر  املختص�ة 
وغ�س��ل األم���وال وال��ج��ري��م��ة 
أي���اد م�ح�س�ن  االق��ت��ص��ادي��ة، 
ضمد، ع�ن جهود تبذل الس�تعادة األموال 
املهربة يف كل من مملك�ة املغرب وإم�ارة 

دبي يف االمارات العربية املتحدة.
وق���ال ض�م��د، ف�ي ترصي�ح صحفي 
إن�ه »ب�ح�ك��م ال�ق�ض�اي��ا ال��ت��ي 
ت�ح�ق�ي��ق  بمحكم�ة  ت�ن�ظ��ر 
امل�خ�ت�ص��ة  ال��رص��اف���ة 
ب�ق�ض�اي��ا النزاه�ة وغس�يل األم�وال، 
تعرض عرشات القضايا التي تخص منافذ 
)الكي كارد( وش���رك��ات ال�ص�راف�ة 
ال�ت��ي ت�ع�م��ل وت�ح��ول األم�وال اىل 
خارج العراق من دون إجازة« م�ش��ي�راً 
ال��ى أن »م�ث�ل ه��ذا ال�ع�م�ل تشوبه 
الكثر من ش�بهات تهريب العملة وغسل 

االموال«. 
وأض����اف أن »ت�ع�ل�ي�م�ات ال�ب�ن�ك 
تف�رض  ال�ع�راق��ي  امل��رك���زي 
ق�ي�ودا ش��دي�دة وصارمة عىل تس�جيل 
رشكات الرصاف�ة، ويم�ارس البنك رقابة 

ش�ديدة وعالية بالتعاون مع مديري�ة الجريمة املنظمة 
عىل ه�ذه املكات�ب، وم�ع ذلك ف�ان الكثر م�ن األفراد 
يمارس�ون ال�ع�م�ل خ���ارج اإلج�����ازة ال��ت��ي 
ي�ح�ص�ل�ون عليها من املؤسس�ات الرس�مية«، مؤكداً 
أن »االجراءات تقيض بغلق املنفذ أو الصرفة وت��ح��ال 
ال�ق�ض�ي�ة ال��ى ق��اض��ي ال�ت�ح�ق�ي�ق املختص 

واتخ�اذ االجراءات القانونية بح�ق ص�اح�ب الصرفة، 
وإذا ك�ان��ت تحوي�الت م�ال�ي�ة ف�ان�ه��ا ت��دق��ق 
ل�ل�ت�أك��د م���ن أن ه��ذه األم��وال لم تذه�ب ال�ى 
جه�ات ارهابي�ة وأن األم���ور ال ت�ع��دو ك�ون�ه��ا 
أم��ورا اقتصادية وت�ب�ادل وم�ن�اق�ل�ة ح�س��اب�ات 

وب�ع�ده�ا يتم انزال العقوبات بحق املخالفني«.
وب��ني ضم�د أن »ال�ق�ض��اء ينظ�ر للقضاي�ا ال�ت�ي 

ت�ح��ال ال�ي�ه م��ن ال�ج�ه��ات التحقيقية املختصة 
كهيئ�ة النزاه�ة واللجن�ة التحقيقي�ة املش�رتكة بينها 
وب��ني وزارة الداخلي�ة، إذ إن ن�س��ب�ة ال�ق�ض�اي��ا 
امل�ع�روض��ة ال تخرج عن نس�بة القضاي�ا االعتيادية 
الت�ي تنظ�ر فيها املحاك�م بالظروف االعتيادي�ة، لكنها 
ح�ق�ق��ت ق�ص��ص ن��ج���اح ج��ي���دة ب�ه��ا 
األح��ك���ام  م���ن  ال�ك�ث�ي��ر  إص����دار  ب�ع��د 

ب�ال�س��ج�ن وال�ح�ب�س عىل رؤس��اء 
ووزراء  ع��ام���ني  ومديري�ن  هيئ�ات 
نافذين  وك��ذل���ك ع�ل�ى أش��خ�اص 
بالقط�اع  كب�را  حض�ورا  ويمتلك�ون 
ال�خ�اص«، متوقع�اً »إص��دار إح�ك�ام 
اخ��رى يف املس�تقبل«. ون�ب��ه ق�اض�ي 
م�ح�ك�م��ة ال��رص��اف���ة ال��ى أن 
»هناك جه�ودا تبذل الس�رتداد الكثر من 
األم���وال امل�وج�ودة خ��ارج ال�ع�راق 
وتحديداً ف���ي امل�م�ل�ك�ة امل�غ�رب�ي�ة 
وإم����ارة دب���ي ف�ي االمارات العربية 
املتح�دة«، مؤك�داً أن�ه »ح�ني تس�تطيع 
الس�لطات انفاذ القان�ون بالتعاون م�ع 
األم���وال  الس���ت��رداد  ال�ق�ض��اء 
املرتبط�ة ب��ال��ج��ري��م���ة ف���ان 
امل��ؤس��س��ة ال�ق�ض�ائ�ي�ة ستقطع 

شوطاً كبراً يف هذا املوضوع«.
وبش�أن اس�رتداد أم�وال الع�راق املهربة 
مكتب�ا  »هن�اك  أن  أوض�ح  الخ�ارج،  اىل 
مل�ك�اف�ح��ة  امل��رك���زي  البن�ك  يف 
غ�س��ي�ل األم����وال ل�دي��ه تنس�يق 
ع��ال واتفاقي�ات تعاون مش�رتكة م�ع 
م�ا يناظره م�ن مكاتب ت�م�ارس نفس 
اخ��ت��ص��اص��ه ف��ي ال��ب��ل��دان 
ال��ت��ي ه�رب�ت اليها األم��وال، بحيث 
يطل�ب منه�ا وض�ع إش���ارة ال�ح�ج��ز وف�ح��ص 
س�ج�الت ال�دول�ة وحساباتها ملعرفة كل متهم كم لديه 
من أرص��دة«، منبهاً اىل »اكتش�اف الكثر من املتهمني 
لديهم أرص��دة ف�ي بعض ال�دول امل��ج��اورة م�م�ا 
اس���ت��دع��ى وض��ع إش���ارة الحج�ز، وب�ص�دد 

إح�ال�ة ال�دع�وة مل�ص�ادرة هذه األموال«.

القضاء يبذل جهودًا وينسق مع البلدين الستعادة أموال بغداد

العراق يتحرك إىل ديب واملغرب: »نريد األموال املهربة«

      بغداد / المستقبل العراقي

َّم وزير الخارجيَّة فؤاد حسني نسخة  تس�ل�
م�ن أوراق اعتماد إيريك ش�وفالييه س�فر 

فرنسا الجديد لدى بغداد.
 وتمنى الوزير للس�فر املوفقي�ة، والنجاح 
اس�تعداد  ُمبدي�اً  يف مه�امِّ عمل�ه ببغ�داد، 
وزارة الخارجيَّ�ة لتقدي�م كلِّ الدع�م للبعثة 
التنس�يق يف  لزي�ادة حج�م  الدبلوماس�يَّة؛ 

العالق�ات  أنَّ  مؤك�َّ�داً  املج�االت،  مختل�ف 
ة تسر بش�كل ُمتميِّز،  العراق�يَّة-الفرنس�يَّ
وأنَّ التعاون املُش�رَتك يف السياس�ة، واألمن، 
وُمحاَربة اإلره�اب، والتواُص�ل الدبلومايّس 
له أث�ر كب�ر يف تعزي�ز املصالح املُش�رَتكة، 

وُمواَجهة املخاطر املُشرتَكة.
وقدم حس�ني ش�كر وتقدير الع�راق ملواقف 
فرنس�ا الداعم�ة ل�ه يف املحاف�ل الدوليَّ�ة، 
، واإلنس�انيِّ يف الح�رب  والدع�م العس�كريِّ

ضدَّ عصاب�ات داعش اإلرهابيَّ�ة، إضافة إىل 
املُساَعدة يف إعادة اآلثار العراق�يَّة.

وأوض�ح أن الع�راق الي�وم انه�ى صفح�ة 
الح�رب ضدَّ إرهابيِّ�ي داعش، وب�دأ مرحلة 
البناء، وإعادة إعمار املُُدن العراق�يَّة، وعودة 

العوائل إىل مناطق سكناها.
وأض�اف أن العراق يتطلع الس�تمرار الدول 
الصديقة يف دعمه، واملُساَهمة يف االستثمار، 

وتقديم الخربات يف مجال البنية التحتيَّة.

م�ن جانبه، أكد س�فر فرنس�ا الجديد لدى 
بغداد إيريك ش�وفالييه استمرار دعم بالده 
للع�راق يف حرب�ه ض�دَّ اإلرهاب، ُمش�راً إىل 
أن�َّه س�يبذل م�ا بوس�عه للتع�اون يف دعم 
أمن، واس�تقرار العراق، واملُساَهمة يف إعادة 
إعماره إضافة إىل تفعيل العمل عىل التنمية، 
والتعليم. وجدد شوفالييه الدعوة لعقد لقاء 
ثنائ�ّي ب�ني وزي�ر الخارجيَّ�ة فؤاد حس�ني 
ونظ�ره الفرنيّس ج�ان أي�ف لودريان عىل 

هامش اجتماع�ات الجمعي�ة العامة لألمم 
املُتح�دة يف نيويورك نهاية الش�هر الحايل يف 
إطار فتح آفاق جديدة للتعاون بني البلدين.

وطرح الس�فر الفرنيس فكرة إقامة ُمؤتمر 
بغ�داد 2، وإمكانية تعزي�ز تعاون أقوى بني 
العراق وفرنس�ا لتقريب الفرقاء يف املنطقة، 
وطرح القضايا اإلقليمّية الشاملة التي تهم 
املنطقة، والعمل عىل توقيع اتفاقية للرشاكة 

والتعاون قبل نهاية العام الجاري.

العراق وفرنسا يبحثان عقد مؤمتر »بغداد 2«
لتعزيز تعاون أقوى بني البلدين والعمل على توقيع اتفاقية للشراكة والتعاون قبل نهاية العام

        بغداد / المستقبل العراقي

توقعت خلية األزم�ة النيابية، أمس 
االثن�ني، حص�ول موج�ة رابعة من 
ف�روس كورون�ا يف منتص�ف فصل 
الش�تاء القادم. ونقلت وكالة األنباء 
الرس�مية، ع�ن مقرر الخلي�ة جواد 
املوس�وي قول�ه، إن »الع�راق حالياً 
يف نهاي�ة املوجب�ة الثالث�ة لكورونا، 
واالصابات يف انخفاض مستمر وقد 
تصل إىل ألف إصابة )يومياً( أو دون 

ذل�ك«. وأض�اف، أن املرج�ح دخول 
العراق يف موجة رابعة من الفروس 
»نهاي�ة العام الح�ايل أو بداية العام 
املقب�ل، يف منتص�ف الش�تاء، وهذه 
تتطلب ارتف�اع ع�دد املطعّمني ضد 
كورونا، بنسبة 50 باملئة عىل األقل، 
وإذا كان�ت نس�بة متلق�ي اللق�اح 
أقل م�ن ذل�ك فس�نواجه صعوبات 
ووفيات«.وتابع املوسوي: »ال توجد 
حالياً أو مس�تقبالً مناقشة أو طرح 
فكرة الحظر الشامل« عىل التجوال.

خلية األزمة تتوقع موجة رابعة من »كورونا«: 
احلظر الشامل ليس عىل الطاولة

        بغداد / المستقبل العراقي

بحض�ور الفريق عم�اد محم�د محمود 
وكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشطة 
جرت مراسيم تسليم منصب قائد رشطة 
محافظة الديوانية من اللواء حيدر حسن 
منخ�ي اىل الل�واء محمد كاظ�م حاجم ، 

وبحضور القادة االمنيني
وم�ن جهة اخرى عق�د الوكيل مؤتمر يف 
مقر القي�ادة، ناقالً تحي�ات وتوجيهات 
معايل وزي�ر الداخلي�ة لجمي�ع الضباط 
الف�رتة  في�ه  س�يادته  مبين�اً  واملرات�ب 
املاضي�ة ،خالل عمل اللواء حيدر حس�ن 

وجهوده، يف اس�تتباب االمن واالستقرار 
داخ�ل املحافظ�ة وكذل�ك وجه ش�كره 
وتقدي�ره ل�ه ولجمي�ع العامل�ني فيها. 
موكداً ان ظاهرة التدوير الوظيفي حالة 
صحية وحضارية يف وزارة الداخلية التي 
تسعى اىل تطوير العمل االمني والخدمي 
اىل مواطنينا الكرام باإلضافة إىل تمنياته 
للقائ�د الجدي�د النج�اح و املوفقي�ة يف 

عمله.
وع�ىل صعي�د متص�ل زار الوكي�ل مبنى 
محافظ�ة الديواني�ة والتق�ى باملحافظ 
زهر عيل الش�عالن وتم مناقش�ة جملة 
من القضايا التي تهم الشارع الديواني .

وجهت دولة عربية دعوة لرئيس الجمهورية 
برهم صالح ووزير الخارجية فؤاد حسني

 وذك�ر بيان ل�وزارة الخارجية تلقت}الفرات 
ني�وز{ نس�خة من�ه، ان »وزي�ر الخارجيَّ�ة 
فؤاد حسني، تس�لم نسخة من أوراق اعتماد 

الس�فر املوريتان�ّي الحس�ن محم�د عليات 
لدى بغداد، وتمنى الوزير للس�فر املوفقية، 
�ه الدبلوماس�يَّة يف بغداد،  والنج�اح يف مهامِّ
ُمبدياً اس�تعداد وزارة الخارجّي�ة لتقديم كلِّ 
ة البعثة الدبلوماس�ّية«،  الدعم إلنج�اح َمهمَّ

ُمش�راً إىل«رضورة العم�ل، والتعاون خدمة 
للبلدين«. 

د الس�فر املوريتانّي الحس�ن  من جانبه أك�َّ
محم�د علي�ات ح�رص ب�الده ع�ىل تعزي�ز 
العالق�ات الثنائّي�ة ب�ني بغداد ونواكش�وط، 

ُموجه�اً دع�وة رس�مّية م�ن قب�ل رئي�س 
جمهورّي�ة موريتانيا إىل رئي�س الجمهورّية 
برهم صالح لزيارة نواكشوط، ودعوة أخرى 
من قبل وزير الخارجيَّة املوريتانّي إىل الوزير 

فؤاد حسني«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعرب�ت وزارة الخارجية الس�عودية، أمس االثنني، عن إدانة 
بالدها لالعتداء اإلرهابي، الذي استهدف نقطة تابعة لقوات 
األمن العراقية يف محافظة كركوك، وأس�فر عن استش�هاد 

وإصابة عدد من أفرادها.

وجددت الخارجية الس�عودية التأكيد ع�ىل تضامن اململكة 
م�ع الع�راق ووقوفها م�ع األش�قاء العراقي�ني يف مواجهة 

العنف والتطرف واإلرهاب.
وأك�دت موق�ف اململك������ة الرافض له�ذه األع����مال 
اإلجرامي�ة التي تتن�اىف مع امل�����ب�ادئ الديني��ة والقيم 

األخالقية واإلنسانية كافة.

وقدم�ت وزارة الخارجية، العزاء واملواس�اة ل�ذوي املتوفني 
ولجمهورية العراق حكومًة وش�عًبا مع التمنيات للمصابني 

بالشفاء العاجل. 
يذكر ان تعرضاً داعشياً عىل نقطة لقوات الرشطة االتحادية 
يف منطق�ة تل س�طيح يف ناحية الرش�اد بمحافظة كركوك 

مساء أمس أسفر عن استشهاد عدداً من املقاتلني.

املتقاعدي�ن  الرافدي�ن  م�رصف  دع�ا 
املستلفني الذين تم تحويل جهة توطينهم 
اىل مصارف أخرى وبذمتهم س�لف سابقة 
التوج�ه اىل ف�روع امل�رصف لتس�ديد تلك 
املبالغ.  وقال املكتب االعالمي للمرصف يف 
بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان عىل املتقاعدين الذي�ن تم تحويل جهة 
توطينهم اىل مصارف اخرى وبذمتهم سلف 
س�ابقة مراجع�ة فروع امل�رصف لغرض 
تس�ديد ودفع املبالغ املستحقة بذمتهم«. 
وأش�ار اىل ان »املرصف سيتخذ االجراءات 
القانونية بح�ق املتقاعدين املتخلفني عن 
س�داد تلك املبالغ من بينه�ا ايقاف الراتب 
التقاعدي وسيتم ذلك بالتعاون والتنسيق 

مع هيئة التقاعد الوطنية«.

اعلن�ت وزارة العدل، أمس اإلثنني، ان عدد 
االرهابي�ني املحكوم�ني يف س�جونها اكثر 
من 50 الف س�جني، نصفه�م محكومون 
باالعدام.وقال املتحدث باسم الوزارة احمد 
لعيبي للوكالة الرسمية ان »عدد االرهابيني 
املحكومني لدينا اكثر من 50 الف سجني ، 
نصفهم محكومون باالعدام« ، مش�را اىل 
ان » احكام االعدام لم تنفذ لعدم اكتسابها 
الدرج�ة القطعية، او ان بعضهم لم يصدر 
مرسوم جمهوري باعدامه«.وتابع أن »أي 
حكم يكتس�ب الدرج�ة القطعية ويصدر 
ب�ه مرس�وم جمه�وري ينفذ، لك�ن نحو 
90% م�ن األح�كام ل�م يصدر بها مرس�م 
جمهوري أو لم تكتس�ب الدرجة القطعية 
فأحياناً يس�تجد أمر أو نق�ص يف األوراق 
التحقيقي�ة أو يخض�ع للتميي�ز وتبق�ى 

القضية معلقة«.

بحضور وكيل وزير الداخلية لشؤون الرشطة الفريق عامد حممد حممود.. 
قيادة رشطة حمافظة الديوانية تستقبل قائدها اجلديد

موريتانيا توجه دعوة لرئيس اجلمهورية ووزير اخلارجية: تعالوا إىل نواكشوط

السعودية تدين هجوم كركوك: نقف مع العراق ضد اإلرهاب

الـرافـديـن هيـدد بإيقـاف 
رواتب متقاعدين: 

من بذمته سلفة عليه التسديد

الـعـدل: 25 الـف ارهـابـي 
صدرت بحقهم احكام اعدام

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس القضاء االعىل جلسته الثالثة عرش املنعقدة حضورياً يف الساعة 
الثامن�ة والنصف من صباح، أمس االثنني، برئاس�ة رئي�س محكمة التمييز 

االتحادية فائق زيدان
وذكر بيان للمجلس تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه »تم قراءة سورة 
الفاتحة عىل أرواح القضاة اللذين وافاهم األجل بس�بب املرض وهم كالً من 
نائب رئيس محكمة التمييز االتحادية س�ابقاً ضامن خشالة عبود وأعضاء 
محكمة التمييز س�ابقاً عدنان عبد الحس�ني حسن البلداوي ومحمد حكمت 
مدحت الس�عدي وق�ايض محكمة األحوال الش�خصية يف مدينة الصدر أنوار 
س�امي محم�د البياتي«.  واض�اف، ان« املجلس اقر ترقية ع�دد من القضاة 
ومنح عدد من املناصب القضائية التي يس�توجب منحها إقرار التشكيالت يف 
بعض رئاسات االستئناف االتحادية وفق املقرتح املقدم من رئاسة االستئناف 
كذلك تم إق�رار نقل وانتداب عدد من القضاة وأعضاء االدعاء العام بناًء عىل 

مقتضيات املصلحة العامة«.  
وتاب�ع، ان »املجل�س قرر األخذ بنظ�ر االعتبار مدة اإلج�ازات وتكرارها عند 
النظر يف أهلية القضاة وأعضاء االدعاء العام للرتقية من صنف إىل آخر، فيما 
وج�ه املجل�س  قضاة التحقيق التع�اون مع نقابة أطباء األس�نان يف العراق 
لغل�ق العي�ادات غر املج�ازة واملخالفة للقان�ون ومنع م�ن ال يحمل إجازة 

معرتف بها من النقابة ملمارسة املهنة«.  
واك�د البيان«ع�ىل انتخ�اب الخ�رباء م�ن ذوي االختص�اص وإفهامهم بان 
مهمته�م تنحرص يف  املس�ائل الفنية وليس املس�ائل القانونية«، مش�رآ اىل 
ان«املجلس قرر تنظيم ورشة عمل يف معهد التطوير القضائي حول موضوع 
إثبات النس�ب واعتماد تحليل ال� )DNA( يف هذه املواضيع بحضور القايض 
األق�دم يف محكم�ة التميي�ز االتحادية والقض�اة األوائل يف محكم�ة األحوال 

الشخصية وممثلني من الطب العديل«.  
واشار اىل ان«املجلس قرر تخويل رؤساء مناطق االستئناف لتقدير موضوع 
تفرغ القضاة رؤس�اء اللجان العلي�ا للحماية االجتماعية س�واء كان تفرغ 

)تام او جزئي( كل حالة بحالتها«.

جملس القضاء األعىل يصدر 6 قرارات مهمة

        بغداد / المستقبل العراقي

وزير الخارجية، فؤاد حسني، أمس 
كان  الالجئ�ني  موض�وع  االثن�ني، 
مح�ورا مهما بمباحثاتنا مع ممثل 

االتحاد االوربي، جوزيب بوريل.
وقال حس�ني يف مؤتمر صحفي، إن 
»زي�ارة ممثل االتح�اد األوروبي إىل 
العراق ه�ي األوىل ل�ه«، مضيفا أن 
»الزي�ارة تأتي لب�دء املباحثات مع 

الحكومة االتحادية«.
ورأى وزي�ر الخارجي�ة، ان »األمن 
األم�ن  م�ع  مرتاب�ط  األوروب�ي 
العراقي«. وأردف »ناقش�نا ملفات 
عدة من بينها املهاجرون«، مش�را 
كان  الالجئ�ني  »موض�وع  أن  إىل 
مح�ورا مهما بمباحثاتنا مع ممثل 
االتح�اد االوربي«. وأكمل »أش�كر 
ممث�ل االتح�اد األوروب�ّي لدعم�ه 

ملؤتمر بغداد«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت خلية اإلع�الم األمني، أمس 
االثن�ني، أهداف العملي�ة األمنية يف 
الح�دود الفاصل�ة ب�ني محافظتي 

دياىل وصالح الدين.
 وذكر بيان للخلية تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، ان »القوات 
األمنية تواصل عملياتها االستباقية 
اس�تخبارية  ملعلوم�ات  وفق�اً 
دقيقة، ب�إرشاف قي�ادة العمليات 
املش�رتكة، حي�ث رشع�ت قطعات 
م�ن الجي�ش العراق�ي والرشط�ة 

والحش�د الش�عبي، وبإسناد جوي 
م�ن قبل ط�ران الجي�ش وطران 
التحال�ف ال�دويل، بتنفي�ذ عملي�ة 
تطه�ر وتفتيش الح�دود الفاصلة 
بني قيادات عملي�ات )صالح الدين 
منطق�ة  ودياىل(ضم�ن  وس�امراء 

حاوي العظيم«.  
وتهدف هذه العملية ملالحقة بقايا 
عصابات داع�ش االرهابية وتدمر 
اوكاره�م والبح�ث ع�ن املطلوبني 
للقض�اء، وتطه�ر ه�ذه األرايض 
من مخلفات العصابات اإلرهابية ، 

وسنوافيكم التفاصيل الحقاً .

وزير اخلارجية: موضوع الالجئني كان حمورًا 
مهاًم بمباحثاتنا مع االحتاد االوريب

اإلعالم األمني يعلن أهداف عملية احلدود 
الفاصلة بني دياىل وصالح الدين
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة، أم�س االثنني، عن دخول قانون 
الضمان الصحي حيز التنفيذ.

وق�ال املتحدث باس�م الوزارة، س�يف البدر يف ترصيح 
صحف�ي، ان »قان�ون الضم�ان الصحي أصب�ح نافذاً 
ولكنه س�يكون عىل مراح�ل متع�ددة، فاملرحلة االوىل 
ب�دأت ال�وزارة بتطبيق�ه فعلي�ا، وت�م تأس�يس هيئة 
الضم�ان الصح�ي ومجلس الضم�ان الصحي بجميع 

اعضائه من داخل وخارج الوزارة«.
وب�ني، ان »الهيئة تتأل�ف من دائرة صن�دوق الضمان 
وع�دة مديريات وهذه تمثل كل دوائر الصحة يف بغداد 

واملحافظات«.

وأش�ار البدر اىل، ان »بيانات الهي�كل التنظيمي لهيئة 
الضم�ان الصح�ي ق�د ص�درت، وت�م تس�مية مدراء 
املديري�ات يف بغداد واملحافظ�ات واالن نحن يف املرحلة 

االوىل لتطبيق القانون«.
من جانبها عّدت عضو لجن�ة الصحة والبيئة النيابية 
اكتف�اء الحس�ناوي، قان�ون الضم�ان الصح�ي ه�و 
»افض�ل قانون« تم ترشيعه يف مجل�س النواب للدورة 
النيابي�ة الحالي�ة، مش�رة اىل ان الفئ�ات املش�مولة 
به�ذا القانون هم املوظفون وبش�كل اجب�اري وكذلك 
املتقاع�دون بش�كل اختي�اري والطبق�ة الفقرة من 

الشعب العراقي.
وقالت الحسناوي ان »وزارة الصحة بدأت بتفعيل هذا 
القانون منذ 3 اش�هر ويف غضون 6 اشهر يتم التهيئة 

الكاملة لهذا القانون، ويكون جاهزا للتسجيل عليه«.
وبين�ت، ان »الفئ�ات املش�مولة يف ه�ذا القان�ون هي 
موظف�و الدولة والذين س�يكون انضمامه�م اجباري 
واملتقاعدين اختياري، اما الطبقة الفقرة فانتماؤهم 

مجاني وال يدفعون بدل اشرتاك«. 
ولفت�ت الحس�ناوي اىل ان »املوظف سيس�تقطع منه 
مبلغا ماليا قدره 1% فقط، اما املوظفني ذوي املناصب 
العالية فنسبة االستقطاع سيكون قدرها 2.5% بشكل 
اجب�اري«، منوهة اىل ان »هناك ام�واالً تاتي لصندوق 
الضمان الصحي من املوازن�ة العامة للبالد وكذلك من 
الرضائ�ب وبعض االرباح لبعض املص�ارف وايضا من 

رضائب شبكات الهاتف النقال«.
وأوضح�ت ان »قانون الضمان الصح�ي تم التصويت 

علي�ه بع�د االتف�اق م�ع وزارة الصحة ع�ىل الفقرات 
الت�ي من املمكن ان تخدم اغلب الن�اس والقانون كان 
بتوافق م�ع الحكومة والربملان واه�م فقرات القانون 
يرتب�ط م�ع وزارة الصحة ملدة 5 س�نوات«. ولفتت اىل 
ان »أغل�ب املوظف�ني امل�رىض يرصفون ام�واالً كثرة 
ع�ىل االطباء والع�الج من امراض متنوع�ة ويف قانون 
الضمان الصحي سيوفر الكثر عىل املوظفني«، مؤكدة 
ان »هن�اك توافقا وعمال مش�رتكا س�يكون بني وزارة 
الصحة واملستشفيات االهلية وكذلك الحكومية، وايضا 
العيادات الخاصة والصيدليات التي س�تحددها وزارة 
الصحة لغ�رض التعامل بما يخ�ص صندوق الضمان 
الصح�ي«، مش�رة اىل ان »ه�ذا الصندوق س�يلغى يف 

وزارات اخرى منها وزارة الداخلية ووزارة الدفاع«.

الصحة: دخول قانون الضامن الصحي حيز التنفيذ
يستقطع الرواتب بشكل إجباري

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئ�ة النزاه�ة االتحاديَّ�ة، أمس 
�ن مالكاته�ا من ضبط  االثن�ني، ع�ن تمكُّ
أح�د املوظف�ني يف مديريَّ�ة س�كك حدي�د 
املنطقة الشماليَّة متلبساً بتلقي أموال من 

مواطنني؛ مقابل وعوٍد كاذبٍة بالتعيني .
 وذك�رت دائ�رة التحقيق�ات يف الهيئة، يف 
بيان لها تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
ت بموجب  منه، ان »عمليَّة الضبط التي تمَّ
ن فريٍق من  �رٍة قضائيٍَّة، أف�ادت بتمكُّ ُمذكَّ
مديريَّ�ة تحقيق الهيئة يف محافظة نينوى 
م�ن ضبط موظٍف يف مديريَّة س�كك حديد 
املنطقة الشماليَّة يقوم بأخذ مبالغ ماليٍَّة 
م�ن املواطن�ني يف املحافظ�ة مقابل وعود 
كاذبٍة بتعيينهم؛ وذلك اس�تناداً إىل أحكام 

املادة )3٠٧( من قانون العقوبات«.  
وتابعت، أن«املُتَّهم أقدم عىل تزويد )4( من 
الذين وعده�م بالتعيني يف رشكة الس�كك 
ٍر يزع�م أنه ص�ادٌر عن  بأم�ٍر إداريٍّ ُم�زوَّ
ٍن  ة لسكك حديد العراق ُمتضمِّ الرشكة العامَّ
تعيينه�م، فيم�ا بيَّن�ت تحريَّ�ات مديريَّة 
تحقي�ق الهيئة يف املحافظ�ة وتحقيقاتها 
األوليَّ�ة أن املُتَّهم أقدم ع�ىل تزوير الكتاب 
بقصد إيه�ام املواطنني األربع�ة بالتعيني، 
واس�تحصال املبالغ املُتَّ�فق عليها منهم«.  
واش�ارت اىل ، أنه«ت�مَّ ع�رض الكتاب عىل 
كلٍّ من مدير مديريَّة س�كك حديد املنطقة 
الشماليَّة، ومسؤول املوارد البرشيَّة فيها، 
وممثل نقابة الس�كك يف محافظة نينوى، 
دوا  إقدام املُتَّهم عىل فعلته وتزوير  حيث أكَّ
الكت�اب، بداف�ع تحقيق منافع ش�خصيٍَّة 

عرب إيهام املواطنني بالتعيني. 
وأضاف�ت، إنه«تمَّ تن�ظي�م محرض ضب�ط 
أصويل بال�عم�ليَّ�ة، وع�رضه رفقة املُتَّهم 
واملرُبزات امل�ضبوطة، عىل قايض محكمة 
�ة بقضايا النزاهة؛  تحقيق نينوى املُختصَّ

ة التحقيق«.  الذي قرَّر توقيفه عىل ذمَّ
وكان رئي�س الهيئة الق�ايض )عالء جواد 
التفقديَّ�ة  زيارت�ه  وخ�الل  الس�اعدي(، 
ملُديريَّ�ة تحقي�ق الهيئ�ة يف املحافظة، قد 
َح�ثَّ م�الكات املديريَّة ع�ىل تصعيد وترة 
َعَملِيَّات الضبط بالجرم املشهود، وتطوير 
عم�ل لجان ُمكافحة الرش�وة يف مديريَّات 
ومكاتب تحقيق الهيئة، وتفعيل مخرجات 
اس�تبانة م�دركات الرش�وة، والتأك�د من 
عدم تعرُّض املواطنني لالبتزاز واملُس�اومة 

والرشوة.

النزاهة تضبط متهاًم تلقى أمواالً مقابل وعود كاذبة 
بالتعيني

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، أمس 
االثن�ني، ان العراق ليس بحاج�ة اىل املزيد 
من الخطط واإلس�رتاتيجيات االقتصادية 
تموي�ل  اىل  حاجت�ه  بق�در  والتنموي�ة، 
االس�رتاتيجيات املوجودة لغرض تنفيذها 
وتطبيقه�ا يف ارض الواقع.وق�ال الوزي�ر 
خ�الل ترؤس�ه اجتماعا مش�رتكا، لخلية 
متابعة اهداف التنمية املستدامة، واللجنة 
الوطنية للتنمية املستدامة، اللتني تضّمان 
وكالء ال�وزارات ذات العالق�ة، واملديري�ن 
العام�ني فيها، وعدد من الخ�رباء:« هناك 
جهود كبرة تبذل من قبل الحكومة برغم 
الصعوبات والتحديات التي تواجه العراق، 
ويف مقدمته�ا تداعي�ات جائح�ة كورونا، 
وقلة املوارد املالية، التي تنعكس سلبا عىل 
تحقيق اهداف التنمية املس�تدامة، الفتا ، 
اىل ان الع�راق، هو البلد الوحيد يف املنطقة، 
الذي ق�ّدم خطة للتعايف من جائحة كوفيد 

ال�وزراء االس�بوع  1٩، واقره�ا مجل�س 
املايض، مضيفا ان اطارا للتعاون مع االمم 
املتحدة قد تم ابرام�ه يوم امس ويتضمن 
خمس�ة اولوي�ات س�رتاتيجية، تخ�دم يف 
نهاي�ة املط�اف، تحقي�ق اه�داف التنمية 
املستدامة«.وش�هد االجتم�اع اس�تعراضا 
الس�يايس  املنت�دى  يف  الع�راق  ملش�اركة 
رفيع املس�توى واطالق التقري�ر الطوعي 
الثاني، قدمه وكيل وزارة التخطيط ماهر 
حم�اد جوه�ان، فيما ق�دم وكي�ل وزارة 
البيئة جاس�م الفالحي استعراضا لوثيقة 
املساهمات العراقية يف مواجهة التغيرات 
املناخية.كم�ا ق�دم وكي�ل وزارة التعلي�م 
العايل الدكتور ياسني العيثاوي استعراضا 
امللي�ون  مل�رشوع  املتحقق�ة  للخط�وات 
ش�جرة. وناقش املش�اركون يف االجتماع، 
التق�دم املحرز يف اط�الق منت�دى التنمية 
املس�تدامة، املزم�ع اطالق�ه قريبا، فضال 
عن بحث ومناقشة تحديد مسارات خطة 

العمل املقبلة ونتائج العمل املتحقق.

وزير التخطيط: العراق ليس بحاجة اىل اخلطط وإنام 
بقدر بحاجة اىل متويل االسرتاتيجيات املوجودة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مديرية امل�رور العامة، أمس االثنني، عن انخفاض نس�بة 
الشكاوى من قبل املراجعني عقب تأسيس املرشوع الوطني املتمثل 
باس�تخدام )الحوكمة االلكرتونية(، وبينما أكدت إس�هام املرشوع 

برسعة إنجاز املعامالت
 وأش�ارت املديري�ة إىل تمك�ن امل�رشوع م�ن القضاء ع�ىل التالعب 
والتزوي�ر يف املعامالت املرورية. وقال مدير ش�عبة ش�كاوى املرور 
املق�دم الحقوق�ي حي�در ش�اكر محم�د يف ترصي�ح صحف�ي، إن 
»الش�كاوى الت�ي كانت تتلقاها امل�رور العامة قبل ص�دور قانون 
املرور تصل اىل أكثر من 3٠٠ ش�كوى أس�بوعيا بس�بب )س�يارات 
املنفيس�ت( التي كانت تسبب إرباكاً يف العمل، وبعد صدور القانون 
وتأس�يس نظام الحوكمة االلكرتونية املتط�ور يف إصدار اإلجازات 
وتس�جيل الس�يارات، تضاءل�ت الش�كاوى اىل قراب�ة 5٠ ش�كوى 
بسيطة أسبوعياً«. وبني أن »النظام الذي تعمل عليه مديرية املرور 
العام�ة متطور، وانعكس إيجاباً ع�ىل أداء العمل وتقديم الخدمات 
للمواطنني برسعة وبأمن وكفاءة، وأسهم يف القضاء عىل التزوير«. 
وأض�اف أن�ه »قبل تأس�يس امل�رشوع الوطني كانت هناك نس�بة 

للتزوير، وقد أحيل املزورون للمحاكم املختصة«.

املرور: احلوكمة اإللكرتونية 
قضت عىل التزوير وعجلت إنجاز 

املعامالت

    بغداد / المستقبل العراقي

حس�م وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار، حسن ناظم، قرار منحة 
الصحفيني واالدب���اء والفنانني.

وق�ال ناظم يف ترصيح صحف�ي :«مجلس النواب ل�م يصادق اال 
عىل س�تة م�ل�ي�ارت دي�ن��ار ف�ق�ط، وب�ع��د ورود تعليمات 
امل�وازن��ة ب�ادرن��ا ال�ى وض��ع معالجة ل�ه�ذا امل�ش��ك�ل�ة 
م��ن خ��الل آل�ي��ة ل�ت�أم�ني مبالغ اضافي�ة لتوزيع املنحة، 
اذ استطعنا يف وزارة الثقافة تأمني اكثر م�ن ستة مليارات دينار 
اضافية هي عبارة عن مناقلة ل�روات�ب هيئة السياحة باعتبارها 
ومنذ أواخر العام 2٠2٠ اص�ب�ح�ت ه�ي�ئ�ة راب�ح�ة تستحصل 
اي���رادات  ت�ؤم�ن روات��ب موظفيها ذات�ي�ا، وه��ذا ان�ج�از 

حققته الوزارة«.
وأض�اف »طلبن�ا م�ن وزارة املالي�ة اضاف�ة املبل�غ م�ن فائض 
تل�ك االي�رادات اىل رشيح�ة الصحفي�ني واالدب�اء وال�ف�ن�ان�ني 
وح�ص�ل��ت امل��واف��ق���ة ع�ل�ى م�ن�اق�ل��ة املبلغ، بيد ان 
نقابت�ي الصحفي�ني والفنانني مازالت�ا تريان املبل�غ غر ك�اف، 
والحقيقة ان هذا ما نستطيع ان نقدمه لتأمني هذا املبلغ، ولذلك 
العمل مس�تمر يف ط�ور امكانية زي�ادة هذه املبال�غ او الرشوع 
بتوزي�ع املوجود فقط، وس�يكون هن�اك قرار بذلك خ�الل االيام 

القليلة املقبلة.

وزير الثقافة حيسم منحة الصحفيني 
واألدباء: نعمل عىل زيادة املبلغ

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت هيئ�ة املناف�ذ الحدودية، أم�س االثنني، ع�ن ضبط مواد 
كيميائية خطرة يف ميناء ام قرص الجنوبي بالبرصة.

وذكر بيان للهيئة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان مفارز 
منف�ذ ميناء أم ق�رص الجنوبي تمكن�ت بعد التدقي�ق من ضبط 
حاويت�ني مخالفت�ني داخل الحرم الكمركي ، وبعد الكش�ف تبني 
وجود )مادة كيميائية خطرة, م�ادة الكرانيت( مخالفة لرشوط 
وضوابط االس�تراد ، حيث تم تشكيل لجنة من الدوائر املختصة 
وتنظي�م مح�رض ضب�ط أص�ويل واإلحال�ة إىل القض�اء التخ�اذ 

اإلجراءات القانونية بحق املخالفني.

    نينوى / المستقبل العراقي

تخصصية عىل مس�توى الع�راق للمصابني بام�راض الدم وزرع 
النخاع يف الجانب االيرس من مدينة املوصل.

وق�ال املدي�ر العام الدكت�ور ف�الح الطائي ان »املستش�فى الذي 
افتتح هو االول من نوعه عىل مس�توى العراق متخصص ملرىض 
رسطانات الدم الثالس�يميا وايضا الول مرة يف مدينة املوصل فتح 
مستش�فى متخصص بزرع النخاع وتح�ت ارشاف اجهزة طبية 
حديث�ة ومتط�ورة وصلت اىل صح�ة نينوى مؤخرا واب�رز اطباء 
االختصاص الذين سيعملون يف هذه املستشفى التي ستعمل عىل 
سد حاجة املرض املصابني بالثالسيما الدوم وباعداد كبرة سيتم 

معالجتهم يف هذه املستشفى«.
ولفت اىل ان »املستش�فى تم اس�تئنافه بالكام�ل ما بعد االفتتاح 
وتم استقبال املرىض ومعالجتهم وسيتم فتح ردهات متخصصة 
ايضا ملتابعة مرض الرسطان ومنح جرعة الكيمياوي للمصابني 
بهذه االمراض الخبيثة والتي سجلت محافظة نينوى اعىل اعداد 

االصابات بهذه االمراض خالل العامني االخرين«.

املنافذ تعلن ضبط مواد كيميائية خطرية 
يف ميناء ام قرص اجلنويب

املوصل: افتتاح اضخم مستشفى 
متخصصة بامراض الدم

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الزراعة من خالل رشكة ما بني النهرين العامة للبذور انتهاء موعد إس�تالم 
بذور الرتب العليا ملحصول الحنطة يف املحافظات كافة.

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه »انها انتهت من استالم بذور 
الرت�ب العليا ملحص�ول الحنطة التي اقرته�ا وزارة الزراعة/ املجل�س الوطني للبذور يف 
جميع مواقع االستالم التابعة للرشكة واملنترشة يف املحافظات كافة، حيث بلغت الكمية 

املستلمة الكلية )265143( طنا«. 
وأضافت الوزارة إن يوم 1/٩/2٠21 كان أخر موعد الستالم البذور الخاضعة لفحوصات 

ممثيل دائرة فحص وتصديق البذور يف مواقع اإلستالم .
و أش�ارت إىل إنه تم رصف املس�تحقات املالية ملزارعي ومنتجي البذور بنسبة 4٠% ومن 
السيولة املالية للرشكة خالل موسم االستالم الحايل، فيما بارشت مواقع التنقية التابعة 
لرشك�ة مابني النهرين العامة للبذور بعمليات تنقية وتعفر البذور املس�تلمة وتهيئتها 

للتجهيز قبل املوسم الزراعي املقبل .
ودع�ت وزارة الزراعة ومن خ�الل رشكة ما بني النهرين العام�ة للبذور جميع الفالحني 
واملزارع�ني ومنتجي الب�ذور ملراجعة الدوائ�ر املختصة لغرض تهيئة كت�ب تجهيز بذور 
الحنط�ة للمب�ارشة بالتجهيز حال تحديد موع�د بدء التجهيز من قب�ل املجلس الوطني 

للبذور.

وزارة الزراعة تعلن انتهاء موعد تسلم بذور الرتب 
العليا ملحصول احلنطة يف املحافظات

    كربالء / المستقبل العراقي

كشف ديوان الوقف الشيعي، أمس االثنني، عن 
تنسيق مش�رتك بني دائرة الش�عائر الحسينية 
والجه�ات االمني�ة لدخول العج�الت املدنية اىل 

مدينة كربالء املقدسة خالل زيارة األربعني.
وقال الناطق باس�م الوقف حس�ني الفرطويس 
ان »تنس�يقاً أمني�اً مش�رتكاً بإع�ادة تجرب�ة 

العام املايض وفتح الطري�ق مبارشة اىل املدينة 
أم�ام العج�الت املدني�ة يف زي�ارة االربعني لهذا 
العام ووصولها حت�ى مرقد اإلمام عون }عليه 

السالم{«.
وب�ني، ان »هذه الخطوة س�تعمل ع�ىل توفر 
إنس�يابية أك�رب أم�ام العجالت بنق�ل الزائرين 

والحركة«.
ولف�ت اىل، ان »الوق�ف الش�يعي سيش�ارك يف 

أس�طول خاص م�ن عجالت�ه بنق�ل الزائرين 
ذهابا وايابا من قاطع العباس يف مدخل مدينة 
كرب�الء وحتى القطع االول بس�يطرة 56 وفقا 
للتقس�يم االمني والخدمي للمحاور والوزارات 

الساندة«.
ولفت اىل ان الوقف ينتظر املوقف من محافظة 
كربالء املقدس�ة لتحدي�د اعداد العج�الت التي 

ستشارك يف نقل الزائرين.

تنسيق مشرتك يسمح بدخول العجالت املدنية لكربالء يف األربعينية

مع انطالق مسرية األربعني.. مسؤول 
ايراين: تعليق السفر الربي اىل العراق

    بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس لجنة زيارة األربعني الحسيني يف ايران إن العراق سمح 
فق�ط بدخول 3٠ ألف زائر إيراني اىل العراق جوا، مضيفا أن عبور 
الحدود الربية محظور والحكوم�ة العراقية تفرض عقوبات عىل 

املخالفني«.
 واضاف حس�ني ذو الفقاري يف ترصي�ح للصحفيني أمس االثنني 
بع�د اجتم�اع اللجنة: أن إيران والعراق ناقش�ا منذ بضعة اش�هر 
كيفية إرس�ال الزوار للمشاركة يف زيارة األربعني يف ظروف تفيش 

فروس كورونا وبناء عىل مقررات وزارة الصحة يف البلدين. 
واض�اف ان موضوع ارس�ال الزائرين نوق�ش يف اللجنتني األمنية 
واالجتماعية ولجنة االربعني بحضور مسؤولني من وزارة الصحة 
وتقرر ان يكون املش�اركون يف زيارة اربعني االمام الحس�ني عليه 

السالم ممن تلقوا لقاح كورونا وغر مبتلني باألمراض املزمنة. 
واوضح ذو الفقاري الذي يش�غل منصب مس�اعد وزير الداخلية 
للش�ؤون األمنية ، أن خط�ة متكاملة قد وضعت بش�أن االلتزام 
بالتعليم�ات الصحية ، وما يجب ان يتقي�د به الزوار االيرانيون يف 
الع�راق. وكانت اللجنة العلي�ا للصحة والس�المة الوطنية قررت 
أم�س املوافقة ع�ىل دخول 3٠ ألف زائر من اي�ران و1٠ اآلف زائر 
م�ن دول الخلي�ج وبقي�ة ال�دول األخ�رى ألداء مراس�يم الزيارة 
األربعينية، وعرب املطارات العراقية الدولية )حرصاً( عىل أن يجلب 
الزائر شهادة فحص )PCR( سالب، أجرى خالل )٧2( ساعة قبل 

دخولهم العراق.

البرصة تعلن خلو املحافظة من مصادر 
التلوث اإلشعاعي

     البصرة/ صفاء الفريجي

أعلنت حكوم�ة البرصة، أم�س االثنني، عن 
خل�و املحافظ�ة التام م�ن مص�ادر التلوث 
اإلش�عاعي بعدم�ا كان هن�اك 1٧4 موقع�اً 

ملوثاً فيها.
وق�ال النائ�ب اإلداري للمحاف�ظ رضغ�ام 
األج�ودي إنه ت�م نقل كام�ل املواد املش�عة 
امللوثة إىل خ�ارج املحافظ�ة بأكثر من 26٠ 
برمي�ل ووضعها يف م�كان مخصص للخزن 
ضم�ن مواصفات خاصة، مؤكداً عدم وجود 
أية مخاطر عىل البرصة ومواطنيها يف الوقت 

الحارض من اإلشعاع.
يذك�ر أن حكومة الب�رصة املحلية قد أفادت 
يف نيسان املايض بأنه سيتم اإلعالن عن خلو 
املحافظة من التلوث اإلشعاعي عام 2٠22.

قريبًا.. املوانئ تتسلم سفينتني ختصصيتني لدعم أسطوهلا البحري
     بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة النق�ل / الرشكة العامة ملوانئ العراق، أمس 
االثنني، عن قرب وصول س�فينتني تخصصيتني اىل موانئ 
الع�راق بعد اكتم�ال صناعتيهما يف رسيالن�كا من ضمن 

املشاريع املمولة من هيئة القرض الياباني.
وق�ال مدير ع�ام موان�ئ الع�راق فرح�ان الفرطويس يف 
بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، »بعد اكتمال 
منش�أتيهما وهما محطة اإلرش�اد ش�ط العرب وسفينة 
التنوير البحري الفاو سوف تتوجه السفينتان لتحميلهما 
ع�ىل مت�ن اح�دى الس�فن الكب�رة لتص�ال اىل مياهن�ا 

اإلقليمية«.  
ولفت البي�ان، اىل ان«هاتني الس�فينتني س�تصالن قريبا 
اىل موان�ئ العراق وبدورهما س�تحققان اضافة كبرة اىل 
عم�ل الكوادر البحرية كون أحدهما س�تكون متخصصة 
لنقل واي�واء اإلدالء البحريني اما األخرى فهي متخصصة 
يف نص�ب ورف�ع عوامات الداللة البحرية والتي تس�تخدم 
الرشاد السفن القادمة واملغادرة من واىل قنواتنا املالحية«.  
واوضح، ان«الكوادر الفنية والهندس�ية يف الرشكة قامت 
بعده طلعات تجريبية عىل متن هاتني السفينتني الختبار 

قدراتهما«.
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)) اعالن مزايدة علنية ((
تعلن رئاس�ة جامع�ة الكوفة /قس�م القانونية عن اج�راء املزايدة 
العلنية  لتاجري محل االس�واق يف دور االس�اتذة وببدل ايجار سنوي 
ق�دره 4887000 اربع�ة مالي�ن وثمانمائة وس�بعة وثمانون الف 
دينار  فعىل الراغبن يف االش�راك باملزايدة   املذكورة مراجعة ديوان 
الجامعة / الشؤون القانونية الواقع يف املدينة الجامعية طريق كوفة 
� نجف لالطالع عىل التفاصيل والعقار املعلن عنه موقعيا وخالل مدة 
ثالثون يوما ابتداء  من اليوم التايل لنرش  االعالن اذ س�تجري املزايدة 
يف الس�اعة العارشة صباحا م�ن اليوم االخري   للم�دة اعاله بديوان 
الجامعة مس�تصحبن معهم التامينات القانوني�ة البالغة 25% من 
القيم�ة املق�درة وبصك مصدق معنون اىل رئاس�ة جامعة الكوفة / 
صندوق التعليم العايل وكتاب براءة ذمة  من دوائر الرضيبة  املختصة 
تتضم�ن ع�دم املمانع�ة يف الدخول باملزاي�دات لنفس س�نة املزايدة 
وكت�اب يتضمن الرقم الرضيب�ي للمزايد اضافة اىل بطاقة الس�كن 
وهوية االحوال املدنية او البطاقة الوطنية املوحدة عىل ان  يتم جلب 
كتاب عدم املحكومية للمتقدم للمزايدة وبحس�ب محافظته عىل ان 
يقوم املستأجر بايداع تأمينات مقدارها 10%  من قيمة عقد االيجار 
السنوي يتم ارجاعها بعد انتهاء مدة العقد يف حالة عدم ترتب مبالغ 
بذمت�ه نتيجة مخالفة رشوط العق�د او ارضاره باملأجور وال يجوز 
اش�راك املوظفن الذين ذكرته�م احكام املادة )4( م�ن قانون بيع 
وايج�ار اموال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من ترس�و 
عليه املزايدة   اجور الخدمة  وكافة املصاريف وفق القانون املش�ار 

اليه اعاله

فقدان 
فقد س�ند العقار املرق�م 79563/ 3 
حي العروبة يف النجف باسم العراقي 
/ ضياء محسن عبد الخرض والصادر 
م�ن مديري�ة التس�جيل العق�اري يف 
النجف م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه إىل 

جهة اإلصدار
������������������������������

فقدان 
فقد س�ند العقار املرق�م 79618/ 3 
حي العروبة يف النجف باسم العراقي 
/ ضياء محسن عبد الخرض والصادر 
م�ن مديري�ة التس�جيل العق�اري يف 
النجف م�ن يعث�ر عليه تس�ليمه إىل 

جهة اإلصدار
������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كرب�الء 

االتحادية
محكمة بداءة كربالء

العدد 2546/ب/2021
التاريخ 5/ 9/ 2021

اعالن 
إىل املدعى عليها / زهراء عيل نايف

أقام املدعي طال�ب عبد االمري منذور 
الدعوى املرقم�ة أعاله املتضمنة بأن 
ل�ه بذمتك مبلغ س�تة مالي�ن دينار 
وملجهولي�ة مح�ل إقامت�ك ل�ذا تقرر 
تبليغ�ك إعالنا بصحيفت�ن محليتن 
يوميتن للحضور أمام هذه املحكمة 
يف الس�اعة التاس�عة من صباح يوم 
املرافع�ة 3/ 10/ 2021  ويف حال�ة 
ع�دم حضورك أو ارس�ال م�ن ينوب 
عن�ك قانونا س�وف تج�ري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا 
القايض

حيدر محمد عيل الصالح
������������������������������

مجلس القضاء األعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف كرب�الء 

االتحادية
محكمة بداءة الجدول الغربي

العدد 551/ب/2021
التاريخ 5/ 9/ 2021

إىل املدع�ى عليه / ف�ارس عبد االمري 
عبد الحسن

تبليغ بقرار حكم
أصدرت محكمة بداءة الجدول الغربي 
يف الدع�وى املرقم�ة 551/ب/2021 
بتاري�خ 26/ 8/ 2021 قرارا يقيض 
بالزامك بتاديتك للمدعي نعمة محمد 
طوف�ان مبل�غ وق�دره 8,000,000 
ثمانية مالين دينار عراقي عن قيمة 
الدين املتبقي من أص�ل املبلغ الثابت 
يف سند الكمبيالة املرقمة 7979 يف 1/ 
8/ 2019 واملصدق�ة من كاتب العدل 
يف الح�ر وبالنظ�ر ملجهولي�ة مح�ل 
إقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
وتأيي�د مخت�ار منطقة الح�ر الكبري 
بانتقال�ك إىل جه�ة مجهول�ة علي�ه 
ق�ررت املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن 
محليتن يوميتن ولك حق االعراض 
خالل املدة القانونية وبعكسه سوف 
يكتسب القرار الدرجة القطعية وفق 

األصول
القايض

كرار زهري محمد

وزارة العدل 
مديرية التسجيل العقاري العامة 

دائرة التسجيل العقاري يف النجف الثانية
اعالن بيع عقار

التسلسل او رقم القطعة : 92 / 2 
املحلة او رقم واسم املقاطعة : حي االمري 

/ 2 حدود بلدية النجف  
الجنس: دار

النوع : ملك رصف 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

املساحة : 660 م2    
املش�تمالت : دار يق�ع ع�ىل ش�ارع 30 ) 
شارع الكلية ( طابقن االريض / استقبال 
_ ه�ول _ مطب�خ _حار و ب�ارد وغرفتن 
نوم وحديق�ة كب�رية ط1 / غرفتن نوم 

وصالة ومطبخ 
املزروعات واملغروسات : 
واردات املبيع السنوي : 

الشاغل : صاحب العالقة
دين�اراً   700000000  : البي�ع  مق�دار 

سبعمائة مليون ديناراً فقط
ستبيع دائرة التسجيل العقاري يف النجف 
الثانية يف املزايدة العلنية العقار املوصوف 
اع�اله العائ�د للراه�ن )مه�دي مرداس 
حس�ن ( لق�اء طل�ب الدائ�ن املرته�ن ) 
مرصف املنصور( البالغ ) 543842000( 
خمسمائة وثالثة واربعون مليون واثنان 
واربع�ون ال�ف دين�اراً  فع�ىل الراغ�ب يف 
االش�راك فيه�ا مراجع�ة ه�ذه الدائ�رة 
خ�الل )ثالثون( يوم�ًا اعتباراً م�ن اليوم 
التايل لتاريخ نرش هذا االعالن مستصحباً 
مع�ه تأمين�ات قانونية نقدي�ة او كفالة 
مرصفي�ة ال تق�ل ع�ن 10% م�ن القيمة 
املق�درة للمبيع البالغ�ة ) 700000000( 
س�بعمائة  ملي�ون دين�اراً  وان املزاي�دة 
ستجرى يف الساعة )12( ظهراً من اليوم 

األخري. 
مديري�ة التس�جيل العق�اري يف النج�ف 

الثانية 

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

مديرية التسجيل العقاري العامة 
دائرة التسجيل العقاري يف الحر

اعالن تبليغ مدين مجهول االقامة
اىل / الراهن مدلوله ابو الشون برهان

ولدها املدين حسن فالح هجام 
نوع التبليغ / اول

التسلسل او رقم القطعة : 6164 / 1 
 21  : املقاطع�ة  واس�م  رق�م  او  املحل�ة 

حيدرية
الجنس: دار 
رقم الباب : 

رقم الطابق : 
رقم الشقة : 

دين�اراً    277000000  / الدي�ن  مق�دار 
مائتان وسبعه وسبعون مليون ديناراً  

اس�م الدائن املرتهن /م�رصف الصناعي 
كربالء

تاريخ االستحقاق /  14 / 3 / 2019 
وصف س�جل التأمينات العينية / 209 / 

يف 20 / 4 / 2015 مجلد 50
محل االقامة املبن بالعقد / حي الريموك 
مقاب�ل ح�ي العامل ش�ارع س�وق حي 

العامل البلوك الخامس
بناء ع�ىل اس�تحقاق الدين املب�ن اعاله 
وطل�ب الدائ�ن تحصيل�ه وبالنظ�ر لعدم 
اقامت�ك يف املحل املبن بالعق�د وانه ليس 
لك مح�ل اقامة معلوم غريه فتعترب بذلك 
مجهول محل االقامة فعليه قررنا تبليغك 
بل�زوم دف�ع الدي�ن وتوابع�ه خ�الل 15 
يوماً اعتباراً م�ن اليوم التايل لتاريخ نرش 
االع�الن واال فس�يباع عق�ارك املوصوف 

اعاله باملزايدة وفقاً للقانون . 
مدير التسجيل العقاري يف الحر 

عباس عبد املنتظر عيل

جمهورية العراق
مجلس القضاء األعىل

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

محكمة االحوال الشخصية النجف
العدد / 4982 / ش6/ 2021

التاريخ / 5 / 9 / 2021
اعالن

املدع�ى علي�ه ) ازه�ر عبد الحس�ن 
خادم (

اقام�ت املدعي�ة ) زهر عبد الس�جاد 
خادم ( الدعوى بالعدد 4982 / ش6 
/ 2021 امام هذه املحكمة والقايض 
بنفق�ة الع�دة والتعس�ف وملجهولية 
مح�ل اقامتك وحس�ب  رشح القائم 
بالتبليغ واشعار مختار حي الشهداء 
/ النج�ف ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك 
بموض�وع الدعوى وبموع�د املرافعة 
اعالناً بواس�طة صحيفتن محليتن 
يوميت�ن وعليك الحض�ور امام هذه 
الق�ادم  املرافع�ة  موع�د  يف  املحك�ة 
املوافق يوم 28 / 9 / 2021 الس�اعة 
ع�دم  حال�ة  ويف  صباح�اً  التاس�عة 
حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانوناً س�وف تج�ري املرافعة بحقك 

غيابياً وعلناً وفق االصول .
القايض

عباس عيل هادي
������������������������������

اعالن
اىل الرشيك / عباس فالح عسل عبود

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
لتثبي�ت  وذل�ك  النج�ف  يف  الكائ�ن 
اق�رارك باملوافقة عىل قي�ام رشيكك 
محم�د ازه�ر م�وىس بالبن�اء ع�ىل 
حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
338/100 املقاطعة 55 املرية  حدود 
بلدية النجف ولغرض تسليفه قرض 
االسكان وخالل مدة اقصاها خمسة 
عرش يوما داخل العراق وش�هر واحد 
خ�ارج العراق من تاريخ نرش االعالن 
يف  حق�ك  يس�قط  س�ف  وبعكس�ه 

االعراض مستقبال 
������������������������������

اعالن
اىل الرشيكة /نوال عبد الله رشيد

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك نرسين 
محم�د طاه�ر بالبن�اء ع�ىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة 3/32544 
املقاطعة حدود بلدية النجف ولغرض 
تسليفه قرض االس�كان وخالل مدة 
اقصاها خمس�ة ع�رش يوم�ا داخل 
العراق وشهر واحد خارج العراق من 
تاري�خ نرش االعالن وبعكس�ه س�ف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبال 
������������������������������

اعالن
اىل الرشيكة / عامر عيل عبد جبار 

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
لتثبي�ت  وذل�ك  النج�ف  يف  الكائ�ن 
اق�رارك باملوافقة عىل قي�ام رشيكك  
فراس ع�يل عب�د جب�ار  بالبناء عىل 
حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
3/26792 املقاطع�ة  ح�ي الجامعة 
حدود بلدية النجف ولغرض تس�ليفه 
قرض االس�كان وخالل مدة اقصاها 
خمس�ة ع�رش يوم�ا داخ�ل الع�راق 
وشهر واحد خارج العراق من تاريخ 
نرش االعالن وبعكس�ه س�ف يسقط 

حقك يف االعراض مستقبال 

حمافظة النجف االرشف
اعالنجلنة البيع واالجيار الثالثة

تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثالث�ة ملحافظة النج�ف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية  اليجار العق�ارات  املبينة 
تفاصيلها ادناه والعائده اىل بلدية )القادس�ية(  وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 
فع�ىل من يرغب االش�راك باملزايدة مراجعة بلدية القادس�ية خالل فرة )30( يوم مس�تصحبن معهم التامينات 
القانوني�ة م�ن القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق وفقا للقانون وس�تجري املزاي�دة يف البلدية املذكورة  يف صباح 
اليوم التايل النتهاء مدة النرش الساعة 11 صباحا  وعند مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية فيؤجل لليوم الذي يليه 
من ايام العمل الرسمي ويتحمل من ترسو عليه املزايدة كافة املصاريف واجور االعالن يف الصحف الرسمية  وتكون 

مدة كرس القرار خمسة ايام من تاريخ اجراءها 

الرشوط:
1 � تقديم براءة ذمة املزايد من البلدية اعاله  مع صورة هوية االحوال املدنية  وشهادة الجنسية العراقية وبطاقة 

السكن 
2 �  تب�دأ مدة العقد من تاريخ االحالة القطعية وعىل املس�تأجر تس�ديد بدل االيج�ار وكافة املصاريف خالل )30( 
ي�وم م�ن صدور االحالة مع تنظي�م العقد وتصديقه وفق املدة املح�ددة بالقانون وتعليمات�ه وبخالفه يعترب ناكال 

بالتزاماته
3 � يح�ق للبلدية فس�خ العق�د يف حالة الحاج�ة اىل املوقع الغراض االس�تثمار او مرشوع للمصلح�ة العامة دون 

الحاجة اىل انذار او اللجوء اىل املحاكم ووفقا لرشوط العقد املربم
4 � ال يجوز استخدامها لغري الغرض املؤجرة من اجله مع عودة كافة املشيدات اىل البلدية بعد انتهاء العقد

5 � تكون امانات دخول املزايدة الش�اغلن للعقار ) 50%( من القيمة التقديرية تنفيذ لكتاب الس�يد املحافظ املرقم 
)30( يف 2016/1/3

6 � للبلدية اضافة اي رشوط تضمن املصلحة العامة وحماية املال العام وقبل اعالن املزايدة

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 698 /  ش / 2021 
التاريخ : 2 / 9 / 2021 

اىل / املدعى عليه / سعيد عبيد جرب 
م / تبليغ مرافعة 

اقامت املدعية زينة تركي عبد الرضا ضدكم الدعوى 
املرقم�ة 698 / ش / 2021 ام�ام ه�ذه املحكم�ة 
وموضوعه�ا تصدي�ق طالق خارجي ولع�دم معرفة 
مح�ل اقامت�ك ق�ررت املحكم�ة تبليغكم بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن بموع�د املرافعة املوافق يوم 15 
/ 9 / 2021 وعند عدم حضورك س�تجري املرافعات 

غيابيا بحقك وفقا للقانون .
القايض 

معد نجم عبيد 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الدجيل 
محكمة االحوال الشخصية يف الدجيل 

العدد : 531 / ش / 2021 
التاريخ : 5 / 9 / 2021 

اىل / املدعى عليها / رسى ياس خضري 
م / تبليغ مرافعة 

اقام املدعي نوري عزيز كاظم ضدكم الدعوى املرقمة 
531 / ش / 2021 ام�ام هذه املحكمة وموضوعها 
تصديق ط�الق خارجي ولعدم معرف�ة محل اقامتك 
قررت املحكمة تبليغكم بواسطة صحيفتن محليتن 
بموع�د املرافع�ة املوافق ي�وم 22 / 9 / 2021 وعند 
عدم حضورك ستجري املرافعات غيابيا بحقك وفقا 

للقانون .
القايض 

معد نجم عبيد 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : 52 / ش / 2021 
التاريخ : 11 / 8 / 2021 

اىل / املدعى عليه / مجباس عز الدين احمد سعود 
م / تبليغ 

اص�درت محكمة االح�وال الش�خصية يف الضلوعية 
قراره�ا املرق�م 52 / ب / 2021 يف 23 / 6 / 2021 
الخ�اص باملدعي�ة ) ن�ور صب�اح لطي�ف ( واملدعى 
علي�ه ) مجباس عز الدين احم�د ( واملتضمن الحكم 
بالتفري�ق لل�رضر حكم�ا غيابي�ا قاب�ال لالعراض 
والتميي�ز وملجهولي�ة مح�ل اقامت�ك حس�ب كتاب 
محكمة االحوال الش�خصية يف يث�رب بالعدد 928 يف 
10 / 8 / 2021 واشعار املختار قرر تبليغك بواسطة 
صحيفتن محليتن واس�عتي االنتشار ويف حال عدم 
حض�ورك او ارس�ال م�ن ين�وب عنك لالع�راض او 
التمييز سوف يكتس�ب القرار الدرجة القطعية وفق 

القانون .
القايض 

احمد حميد حسان

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : 53 / ش / 2021 
التاريخ : 11 / 8 / 2021 

اىل / املدعى عليه / محمد عبد الكريم عيل  
م / تبليغ 

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الضلوعية 
قرارها املرقم 53 / ب / 2021 يف 23 / 6 / 2021 
الخاص باملدعية ) ميسان لطيف احمد ( واملدعى 
علي�ه ) محمد عبد الكريم عيل ( واملتضمن الحكم 
بالتفري�ق لل�رضر حكما غيابيا قاب�ال لالعراض 
والتميي�ز وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب كتاب 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف يثرب بالعدد 926 
يف 10 / 8 / 2021 واش�عار املخت�ار ق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفتن محليتن واس�عتي االنتشار 
ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
لالعراض او التمييز سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
�����������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف الضلوعية 
محكمة االحوال الشخصية يف الضلوعية 

العدد : 54 / ش / 2021 
التاريخ : 11 / 8 / 2021 

اىل / املدعى عليه / رضوان درويش احمد جربان   
م / تبليغ 

اصدرت محكمة االحوال الش�خصية يف الضلوعية 
قرارها املرقم 54 / ب / 2021 يف 23 / 6 / 2021 
الخاص باملدعية ) ش�يخه لطيف احمد ( واملدعى 
عليه ) رضوان دروي�ش احمد ( واملتضمن الحكم 
بالتفري�ق لل�رضر حكما غيابيا قاب�ال لالعراض 
والتميي�ز وملجهولي�ة محل اقامتك حس�ب كتاب 
محكم�ة االحوال الش�خصية يف يثرب بالعدد 927 
يف 10 / 8 / 2021 واش�عار املخت�ار ق�رر تبليغك 
بواس�طة صحيفتن محليتن واس�عتي االنتشار 
ويف ح�ال عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك 
لالعراض او التمييز سوف يكتسب القرار الدرجة 

القطعية وفق القانون .
القايض 

احمد حميد حسان 
�����������������������������������������

فقدان شخص

فقد املدعو محمد حس�ن عبود عكله االزيرجاوي 
والبال�غ من العمر 35 س�نة ويعمل كاس�ب فقد 
بتاري�خ 28 / 7 / 2021 ويس�كن مدين�ة الصدر 
قط�اع 8 وم�ن يعث�ر عليه يتص�ل باق�رب مركز 

رشطة وله االجر والثواب .

أعالن
بناء عىل الدعوى املقامة من قبل املدعي  )س�ته عبد 
حنظل( الذي يطلب تبديل اس�م من)سته( اىل )بنن( 
فم�ن لدي�ه اع�راض مراجع�ه ه�ذه املديرية خالل 
مدة اقصاها )15( يوم وبعكس�ه س�وف تنظر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 

البطاقة الوطنية رقم )3( لسنة 2016 .
اللواء 

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

وكالة
�����������������������������������������

فقدان
فق�دت الهوي�ه الص�ادره م�ن نقاب�ه املهندس�ن 
العراقي�ن ف�رع النجف باس�م امري فائ�ق دهام من 

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

فقدان 
فقدت اجازه البناء املرقمه 302 تأريخ 23/4/2019 
باس�م طياح�ه صميث ش�عيل الصادره م�ن بلديه 

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

فقدان 
فقد س�ند العقار املرقم 60983/3 حي السالم باسم 
طراد كاظم حميدي من يعثر عليه تس�ليمه إىل جهة 

اإلصدار
�����������������������������������������

فقدان
فقد س�ند العقار املرقم 11698/3 حي صدام باسم 
صباح عبد محس�ن من يعثر عليه تس�ليمه إىل جهة 

اإلصدار
�����������������������������������������

وزارة العدل
مديرية التسجيل العقاري العامة 

مديرية  التسجيل العقاري يف غماس
اعالن

طلب تسجيل عقار مجددا
بن�اءا عىل الطل�ب املق�دم اىل ه�ذه الدائ�رة بتاريخ 
2020/12/14  لتسجيل تمام العقار تسلسل  )91( 
الرشق  باس�م  / ضويه عبد الحس�ن س�الم مجددا 
باعتب�ار حائ�زا ل�ه بصفة املال�ك   للم�دة القانونية 
ولغ�رض تثبي�ت امللكي�ة املذكورة تمهيدا للتس�جيل 
وفق اح�كام قانون التس�جيل العق�اري رقم  )43( 
لس�نة 1971 قررنا اع�الن هذا الطل�ب فعىل كل من 
يدعي بوجود عالقة او حقوق معينة  عىل هذا العقار 
تقدي�م ما لديه من بيانات اىل هذه الدائرة خالل مدة 
ثالث�ون يوم�ا اعتبارا م�ن اليوم الت�ايل لنرش االعالن 
وكذلك الحضور يف موقع العقار يف الس�اعة العارشة 
صباح�ا من الي�وم التايل لن�رش هذا االع�الن وكذلك 
الحضور اىل موقع العقار يف الساعة العارشة صباحا 
من اليوم الت�ايل النتهاء مدة هذا االعالن وذلك الثبات 
حقوق�ه موقعيا يف الكش�ف الذي س�يجري يف اليوم 

املذكور لهذا الغرض
املالحظ

مطرش نعيم صرب

المالحظات  مدة االيجار رقم الملك نوع الملك ت
سنة واحدة  55-11-8-6-5-4-3-2 كشك مقابل البريد 1
سنة واحدة  20-18-16-15-14 كشك مقابل المحكمة  2

سنة واحدة  -42-41-40-39-38-28-26-24-23-22-21
103-48-47-46-45-43 كشك قرب محطة الوقود 3

سنة واحدة  31-30 كشك شارع السوق 4

سنة واحدة  32 كشك قرب مدرسة عقيل بن 
ابي طالب  5

سنة واحدة 
-66-65-64-63-60-59-58-57-56-54-53
-85-84-81-80-79-76-75-70-69-68-67

89-86
كشك قرب المستشفى  6

سنة واحدة 
-18-17-16-15-12-11-9-8-7-6-5-4-3-1
-33-31-30-29-28-27-26-25-24-22-19
-47-46-45-44-41-40-39-38-36-35-34

49-48
حانوت شارع السوق 7

سنة واحدة  92-88-76-74-73-66-65-64-52-50 حانوت السوق العصري 8
سنة واحدة  119 مشتل قرب البيطرة  9

العدد : 65
التاريخ 2021/8/23

احلقوقي
عبد الواحد عبد عيل حمي 

مدير ناحية القادسية 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثالثة
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فقدان 
فقد من�ي هوية الطالب الصادرة م�ن جامعة بابل 
قس�م اللغة العربية االداب باس�م / حسنني عدنان 

عيل من 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/6199
التاريخ 2021/8/17

بناء ع�ى طلب املواطن  )خش�ان نعمان خش�ان(  
الذي يروم فيه تبديل اس�مه  وجعله )س�يف ( بدال 
م�ن  )خش�ان( فمن لدي�ه اع�راض مراجعة هذه 
املديري�ة خ�ال م�دة اقصاه�ا خمس�ة ع�ر يوم 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/5919
التاريخ 2021/8/5

ق�دم املواط�ن  )عثم�ان ش�اكر م�رزوك (  طل�ب 
لغ�رض تبدي�ل اس�مه املج�رد  وجعله )حس�ني  ( 
ب�دل من  )عثم�ان ( فم�ن لديه اع�راض مراجعة 
هذه املديرية خال مدة اقصاها خمس�ة عر يوم 
وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق 
اح�كام امل�ادة )22( من قان�ون البطاق�ة الوطنية 
رقم 3 لس�نة 2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 

2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/6784
التاريخ 2021/9/6

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املدعي )باقر كريم حمزة ( الذي 
يطل�ب  تبديل لقبه وجعله )الس�امي ( بدال م�ن  )كريط( فمن 
لديه اع�راض مراجعة هذه املديرية خال م�دة اقصاها عرة 
ايام وبعكس�ه س�وف تنظر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام 
امل�ادة )24( م�ن قان�ون البطاق�ة الوطنية رقم 3 لس�نة 2016 

واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

ام البنني قاسم هاشم .

�����������������������������������������������
مجلس القضاء االعى

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 
العدد: 1298/فقدان /2021 

التاريخ : 2021/9/6
اعان

اىل / املفقود / عيل محمد عبد االمري  
بن�اءا عى الطل�ب املقدم من قبل املدع�وة /  ظهرية جواد مجيد  
الصدار حجة فقدان واالخبار املقدم اىل محكمة تحقيق العباسية 
حول فقدانك يف النجف ناحية الحرية وعدم معرفة مصريك كونك 
حي ام متويف لذا تقرر االباغ عنك يف صحيفتني محليتني للحضور 
امام هذه املحكمة خال مدة س�بعة اي�ام من اليوم التايل للنر 
لاع�راض عى االجراءات املتخ�ذة بحقك ويف حال عدم حضورك 

ستتخذ املحكمة االجراءات القانونية بحقك وفق القانون
القايض

احمد كاظم املوسوي

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/6751
التاريخ 2021/9/6

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املس�تدعي )حسن عقيل كريم( 
طلبا لغ�رض  تبديل لقبه وجعله )الس�امي ( بدال من  )كريط( 
فم�ن لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خال م�دة اقصاها 
خمس�ة عر يوم وبعكسه سوف تنظر هذه املديرية يف الدعوى 
وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 

2016 واالمر االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/6754
التاريخ 2021/9/6

بناء عى الدعوة املقامة من قبل املستدعي )حكمت 
كري�م حم�زة( طلب�ا لغ�رض  تبديل لقب�ه وجعله 
)الس�امي ( بدال من  )كريط( فم�ن لديه اعراض 
مراجعة ه�ذه املديرية خال مدة اقصاها خمس�ة 
عر يوم وبعكس�ه س�وف تنظر ه�ذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون البطاقة 
الوطني�ة رقم 3 لس�نة 2016 واالم�ر االداري املرقم 

24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

اعان
اىل املته�م الغائ�ب / )العري�ف ع�يل كري�م هن�دي 

حسني( 
املنس�وب اىل / مديري�ة رشط�ة محافظ�ة النج�ف 

االرشف واملنشات  
العن�وان / النجف االرشف / الوف�اء / زقاق 3 رقم 

الدار 3/28712
بم�ا انك متهم وف�ق احكام امل�ادة /32/اوال وثانيا 
/ م�ن قانون  عقوبات ق�وى االمن الداخيل رقم 14 

لسنة 2008 املعدل 
وملجهولي�ة محل اقامت�ك اقتىض تبليغك بواس�طة 
ه�ذا االعان عى ان تحرض امام محكمة قوى االمن 
الداخ�يل  / املنطق�ة الرابع�ة خ�ال م�دة اقصاها 
ثاثون ي�وم اعتبارا م�ن تاريخ تعليق ه�ذا االعان 
يف مح�ل اقامت�ك  وتجيب عى التهم�ة املوجه ضدك 
وعند عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا 
اس�تنادا الحكام امل�واد  )65 و 68 و 69( من قانون 

اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن الداخيل 
اللواء الحقوقي

سعد عيل شميس
رئيس محكمة قوى االمن الداخيل 

املنطقة الرابعة

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد : ج/ش/6670
التاريخ 2021/9/2

بن�اء عى طلب املواطن  )قاس�م محم�د عباس(  الذي 
ي�روم فيه تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )اللهيب�ي ( بدال من  
)النعماني( فمن لدي�ه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خال مدة اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

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

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد : ج/ش/6629
التاريخ 2021/9/1

بن�اء عى طلب املواط�ن  )جواد محمد عب�اس(  الذي 
ي�روم فيه تبدي�ل لقب�ه وجعل�ه )اللهيب�ي ( بدال من  
)النعماني( فمن لدي�ه اعراض مراجعة هذه املديرية 
خال مدة اقصاها خمس�ة عر يوم وبعكسه سوف 
تنظ�ر هذه املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام وكالة

�����������������������������������������������
اىل الريك / سلوى ليلو سلمان حسن 

اقت�ىض حضورك اىل مقر بلدي�ة النجف لغرض اصدار 
إجازة البناء للعقار املرقم )30426/ 3( حي الجامعة 
خال مدة ع�رة أيام وبخافه س�يتم اصدار االجازة 

دون حضورك 
طالب االجازة

اعان
اىل الريك /عبد الكريم مجيد عبد الكريم 

اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عى قي�ام رشيكك مروان 
سالم غريب بالبناء عى حصته املشاعة يف القطعة املرقمة 
3/57639 املقاطع�ة 4 / حي النداء ح�دود بلدية النجف 
ولغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخال م�دة اقصاها 
خمسة عر يوما داخل العراق وشهر واحد خارج العراق 
من تاريخ نر االعان وبعكس�ه س�ف يس�قط حقك يف 

االعراض مستقبا 
�����������������������������������������������

اعان
اىل الريك / عيل عبد زيد كاظم 

اقت�ىض حض�ورك اىل صندوق االس�كان الكائن يف النجف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة عى قيام رشيكك مصطفى 
جابر نجم بالبناء عى حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
3/32544 املقاطعة 51 / اللهيب�ات املناذرة حدود بلدية 
النج�ف ولغ�رض تس�ليفه قرض االس�كان وخ�ال مدة 
اقصاها خمس�ة ع�ر يوما داخ�ل العراق وش�هر واحد 
خ�ارج الع�راق م�ن تاريخ نر االعان وبعكس�ه س�ف 

يسقط حقك يف االعراض مستقبا 
�����������������������������������������������
اىل الريكان حسن طعمه سعد وعيل ابو شميعه كاظم

اقت�ىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف االرشف لغرض 
اصدار اجازة البناء للريك حس�ن عباس جاسم حمودي 
للقطعة املرقمة 3/86025 يف النجف حي النداء مقاطعة 
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التسامح يف الفكر السيايس الديمقراطي
           محمد صادق جراد 

الدين�ي  والتعص�ب  التط�رف  ش�كل 
واألف�كار املنحرف�ة خطرا عى الس�لم 
اهلي�ة  ح�روب  يف  وتس�بب  العامل�ي، 
وطائفي�ة وقومية كث�رية أودت بحياة 
األبري�اء وتس�ببت بك�وارث إنس�انية 
المست الضمري اإلنساني، ودفع ثمنها 
املاي�ني من املدنيني العزل من النس�اء 

واالطفال والش�يوخ, ولقد دفع العراق 
رضيبة األف�كار املتطرفة الدخيلة عى 
املجتمع العراقي، ال س�يما بعد 2003 
كما حدث ذلك يف دول أخرى األمر الذي 
جع�ل العال�م الحدي�ث يعي�د النظر يف 
اهمية مفهوم التس�امح، الذي أصبح 
يش�كل مرتك�زا مهم�ا م�ن مرتكزات 
الفكر الس�يايس الديمقراطي ومرتكزا 

مهمها للمجتمع املدني . 

ولقد ظهرت عى م�دى التاريخ العديد 
من امل�دارس الفكري�ة املتطرفة، التي 
مارست االس�تبداد الفكري وساهمت 
يف تأس�يس ايدلوجيات خاصة تتصف 
اىل  والنظ�ر  والتعص�ب  بالش�مولية 
االم�ور م�ن زاويته�ا الضيق�ة، والتي 
يبحث من خالها أصحاب تلك املدارس 
عن تحقي�ق مصالحه�م الخاصة عى 
حس�اب مفاهي�م العدالة والتس�امح 

والتعايش السلمي .
أصح�اب هذه امل�دارس يع�ّدون انهم 
املال�ك الوحي�د للحقيقة ويمارس�ون 
سياسة إلغاء اآلخر اذ تستند سياستهم 
اىل العن�ف يف التعام�ل م�ع املعارضني 
لهم والفكارهم م�ا يجعلنا امام حالة 
من س�يادة عقلية التكف�ري ومصادرة 

حرية وآراء االخرين.
وم�ن الجدي�ر بالذك�ر ان ه�ذا الفكر 

أصب�ح يش�كل خط�را كبريا ع�ى قيم 
يف  والتس�امح  التعاي�ش  ومفاهي�م 
العال�م والتي جاءت بها جميع األديان 
الس�ماوية بم�ا فيها الدين اإلس�امي 
الحني�ف. وهن�ا علينا ان نع�رف بان 
العربي�ة واإلس�امية  الديمقراطي�ات 
الحديث�ة، لم تحقق تقدما ملموس�ا يف 
تطبيق او ممارس�ة مفهوم التسامح 
بس�بب طبيعة األنظم�ة الحاكمة كما 

يعود ذل�ك اىل طبيعة الفكر الس�يايس 
والديني السائد يف دولنا العربية والذي 
والديمقراطي�ة  الحري�ة  اىل  يفتق�ر 
واحرام االخر، بس�بب ضع�ف الوعي 
املجتمعي، إضافة اىل تدخات سياسية 
أسهمت يف تحريف الدين واالبتعاد عن 

ثوابته السمحاء.
ولهذا نقول باننا اذا ما أردنا ان نواجه 
العن�ف والتط�رف وحماي�ة املجتم�ع 

م�ن األف�كار املنحرفة فعلينا اش�اعة 
املفاهيم االنس�انية والسماوية الحقة 
كالتس�امح والتعايش السلمي ويجب 
ان نؤس�س لثقاف�ة العف�و من خال 
توعي�ة مجتمعية يتحمل مس�ؤوليتها 
املثقف، واالع�ام الوطني واملؤسس�ة 
الربوي�ة وخطب�اء املس�اجد ليعي�ش 
الجميع يف س�ام، بعيدا ع�ن التعصب 

والتطرف ومشاريع القتل والعنف.

العراق ومؤرشات دافوس
           عبدالزهرة محمد الهنداوي

دافوس، تلك املنطقة الصغرية، بس�كانها األحد عر 
الف نس�مة، وبمس�احتها التي ال تتج�اوز ال�}284{ 
كيل�و م�را مربعا، وهي به�ذا ُتعد اصغر م�ن ناحية 
الخريات بقضاء طويريج، ولكنها رغم صغرها، مألت 
الدنيا وش�غلت الن�اس، من خال منتداها الس�نوي، 
الذي يحج اليه، قادة العالم ورجال اعماله، وصحافته 
ومنظماته، وبات تقرير التنافسية العاملي الذي يصدر 
ع�ن منتدى دافوس، م�ن اهم التقاري�ر التي يرقبها 
املس�تثمرون العمالق�ة، مل�ا يحتوي�ه م�ن مؤرشات 
مهم�ة، تمث�ل مقياس�ا حساس�ا لواقع االس�تثمار 
والتنمية يف اي بلد من البلدان، التي تتمكن من ايصال 
بياناتها اىل معدّي التقرير، وعى اساس تلك املؤرشات 
يرس�م رجال االعمال والركات االستثمارية العاملية 
العماقة، مس�اراتهم نح�و البلدان االكثر اس�تقرارا 
ونم�وا، لاس�تثمار فيه�ا، الن االص�ل يف التقرير هو 
قياس مس�توى الرفاه واالزده�ار للمواطنني، وقدرة 
الدولة ع�ى اس�تثمار مواردها الطبيعي�ة والبرية، 
وه�و يف املقابل ليس مؤرشا اكاديميا، انما يعتمد عى 

الجوانب االحصائية.
اما نحن يف العراق، فما زالت مؤرشاتنا التي يتضمنها 
التقري�ر، قليل�ة ومتواضع�ة، وال تعك�س الكثري من 
الجوان�ب الت�ي حق�ق فيها الع�راق خط�وات مهمة، 
وس�بب ذلك يعود ربم�ا اىل عدم وج�ود جهة محددة، 

تتوىل رصد املؤرشات التي يمكن ان يتضمنها التقرير، 
وم�ن ث�م تغيري موق�ع الع�راق، ضمن مواق�ع الدول 
االخرى، وهن�ا يأت�ي دور منظمات املجتم�ع املدني، 
واملراك�ز البحثي�ة، للقيام به�ذه املهم�ة، الن الجهة 
الت�ي تعد تقري�ر دافوس، تس�تقي بياناتها من هذه 
املنظم�ات واملنظم�ات الدولي�ة، وليس م�ن الجهات 

الحكومية.
ومما الش�ك فيه ان غياب الع�راق عن تقرير دافوس، 
م�ن ش�أنه ان ي�ؤدي اىل زي�ادة عزوف االس�تثمارات 
االجنبي�ة، وه�ذا يس�تدعي اي�اء ه�ذا االم�ر اهمية 
تتناس�ب مع اهميته االقتصادية واالستثمارية، كأن 
يت�م تش�كيل لجن�ة خاصة تت�وىل متابع�ة ومراجعة 
البيانات، التي يمكن ان تغري موقع العراق يف التقرير، 
فعى س�بيل املثال، فإن م�ؤرشات الهاتف النقال، تعد 
م�ن امل�ؤرشات املهمة يف التقري�ر، ولدين�ا 39 مليون 
عراقي يس�تخدمون الهاتف النقال، وهناك من 80 % 
من العراقيني، يس�تخدمون االنرن�ت، فلو كانت مثل 
ه�ذه البيانات وغريه�ا وصلت اىل داف�وس، لتلقفها 
املس�تثمرون، وع�ى اساس�ها يرس�مون خططه�م 

االستثمارية يف البلد.
وعلي�ه، نحتاج اىل وقفة جادة من قبل جميع الجهات 
الحكومي�ة وغري الحكومية بهدف تعزيز التواصل مع 
املنتدى االقتصادي لدافوس، لضمان تضمني تقريره 
السنوي املؤرشات االقتصادية واالستثمارية املتحققة 

يف العراق.

الرأي العام األمريكي و»معاداة السامية«
           جيمس زغبي

حني أعلنت رشكة »بن آند جرييز« الشهرية لآليس 
كري�م أنها لن تمنح يف عام 2022 ترخيصها ببيع 
منتجاتها يف األرايض الفلس�طينية املحتلة، توقع 
البع�ض انطاق كل ال�رور م�ن قمقمها، لكن 
بعد رد مبدئي مبال�غ فيه من إرسائيل وأنصارها 
األمريكيني، تاش�ت القصة إىل حد كبري من دورة 
األنب�اء، إال أن ه�ذا ليس نهاية القص�ة، بل بداية 

دراما ستستمر سنوات قادمة.
وكادت االس�تجابة اإلرسائيلية الرسمية أن تبلغ 
ح�د املزايدة بني الزعماء اإلرسائيليني، كي يتفوق 
بعضه�م عى بع�ض يف التعبري ع�ن النقمة، فقد 

وص�ف الرئي�س اإلرسائي�يل ق�رار الرك�ة بأنه 
مس�عى »لتقوي�ض وج�ود دولة إرسائي�ل يف حد 
ذات�ه« و»صيغة جدي�دة من اإلره�اب«، ووصف 
آخ�رون الق�رار بأن�ه »استس�ام مخ�ٍز ملع�اداة 
الس�امية التي تدافع عنها حركة تس�عى لفرض 
عقوب�ات بهدف تدم�ري دولة إرسائي�ل«، وأعلنت 
وزارة الخارجية اإلرسائيلية أنها ستطلب من 35 
والي�ة أمريكية لديه�ا حالياً تريع�ات مناهضة 
لحرك�ة تطال�ب بس�حب االس�تثمارات وف�رض 
العقوب�ات أن تطب�ق ه�ذه التريع�ات بفرض 
عقوبات ع�ى رشكة »بن آند جرييز«، وأعلن عدد 
من املس�ؤولني األمريكيني املنتخبني، تحت ضغط 
م�ن بعض الجماعات األمريكية املؤيدة إلرسائيل، 

أنه�م يراجع�ون الخي�ارات املتاحة، لك�ن لم يتم 
حت�ى اآلن إال القليل.ويتعني إمع�ان النظر والرد 
عى االتهامات املحمومة بمعاداة الس�امية، فمن 
الجدير بالذكر أن رشكة »بن آند جرييز« لها تاريخ 
طوي�ل يف دعم قضاي�ا العدل االجتماع�ي ولديها 
مجل�س إدارة يص�وغ سياس�ات الرك�ة وف�ق 
م�ا يراع�ي قضايا تمتد من تغري املن�اخ إىل الظلم 
العنرصي، وعى مدار س�نوات، نادى نش�طاء يف 
والية فريمونت حيث املقر الرئيس للركة، وعى 
مس�توى الباد، مطالبني الرك�ة بهذه الخطوة 
مش�ريين إىل أن سياس�ات إرسائي�ل يف األرايض 
املحتلة ال تتس�ق مع رس�الة »بن آن�د جرييز« يف 
الع�دل االجتماع�ي، ثم وافقت الرك�ة اآلن عى 

ه�ذا الطل�ب، واتخذت خطوة ش�جاعة بس�حب 
منتجاتها من املس�توطنات اإلرسائيلية يف الضفة 
الغربية.فقد أش�ار بن كوهني وجريي غرينفيلد، 
مؤسس�ا الركة، يف مقال رأي، ُنر يف نيويورك 
تايم�ز الش�هر امل�ايض، إىل أن الع�دل وحق�وق 
اإلنس�ان واحرام القانون ال�دويل هو ما دفعهما 
إىل التح�رك ال كراهي�ة إرسائيل، ولي�س بناء عى 
توجيه من حركة لس�حب االس�تثمارات وفرض 
العقوبات، وبدالً من معالجة قضايا االحتال وما 
يصاحبه�ا من انته�اكات، يعملون ع�ى معاقبة 
وانتق�اد كل م�ن يج�رؤ- مث�ل ب�ن آن�د جرييز- 
ع�ى ق�ول إن ضمريهم يأب�ى عليهم االس�تمرار 
يف املس�اهمة يف ه�ذه االنته�اكات.ويف الس�نوات 

القليلة املاضية، ضخت إرسائيل مئات املايني من 
الدوالرات يف حملة تسعى لجعل مقاطعة إرسائيل 
أم�راً غري قانوني، لكن ه�ذه الحملة لم تحرز إال 
القلي�ل من النج�اح، وحتى اآلن، س�نت 35 والية 
أمريكية قوانني تستهدف هذا، لكن هذه القوانني 
لم تصم�د أمام الطع�ون القضائي�ة التي قدمت 
ضدها ألنها تنته�ك حرية التعبري عن الرأي، وكل 
أس�بوع تقريب�اً، يؤك�د ط�اب يف جامع�ة ما، أو 
زعماء هيئ�ة دينية ما، نقدهم إلرسائيل بس�بب 
انتهاكاته�ا للحقوق.كما تخرس إرسائيل يف حلبة 
الس�جال يف الرأي العام األمريكي وخاصة وس�ط 
»الديموقراطي�ني«، فقد كش�ف اس�تطاع للرأي 
أجراه املعهد األمريكي العربي عن وجود نسبة من 

األمريكيني يدعمون نقد سياس�ات إرسائيل أكرب 
من نس�بة الذين يعارضون هذه االنتقادات، فقد 
أكد 43% م�ن الناخبني األمريكيني حق املعارضني 
لسياسات االستيطان يف املطالبة بفرض عقوبات 
عى إرسائيل، يف مقابل 26% ال يرون هذا، والنسبة 

وسط »الديموقراطيني« أكرب.
وهن�اك 49% من األمريكيني يتفق�ون مع موقف 
»ب�ن آن�د جريي�ز« الخ�اص بس�حب منتجاته�ا 
م�ن املس�توطنات اإلرسائيلية يف الضف�ة الغربية 
املحتلة، يف حني يعارض هذا املوقف 31%، ووسط 
»الديموقراطي�ني«، تبل�غ نس�بة املؤيدين ملوقف 
الرك�ة 65%، يف ح�ني تبل�غ نس�بة املعارض�ني 
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النفايات الفضائية.. خطر يستوجب التعاون الدويل
           آدم  مينتر 

بفض�ل التقدم الذي يقل�ص الكلف�ة يف تكنولوجيا الصواريخ 
واألقمار االصطناعية، يس�تعد عدد أكرب من الدول والركات 

إلطاق املزيد من األجسام يف املدارات عن أي وقت مىض.
وبهذا االس�تعداد، تتزاي�د مخاطر التص�ادم. واألخبار الجيدة 
تتمثل يف أن نفايات الفضاء هي واحدة من املش�كات النادرة 
الت�ي يجب ع�ى الخص�وم الجيوسياس�يني واملنافس�ني من 
الركات أن يجدوا فيها قضية مشركة، أو هذا هو األمل عى 

األقل.
والعلم�اء والسياس�يون قلقون بش�أن نفاي�ات الفضاء منذ 
عقود. وطرح بحث ُنر عام 1978 احتماالً كئيباً. فمع تكاثر 
األقمار االصطناعية، س�يتزايد معها التصادمات وكل تصادم 
س�يتمخض بدوره عن أنقاض، مم�ا يفاقم بدوره احتماالت 

التصادمات.
والنتيجة س�تتمثل يف حزام من نفايات الفضاء شديد الكثافة 
بدرج�ة تجعل م�ن املؤكد ع�دم إمكاني�ة اس�تخدام املدارات 
القريب�ة م�ن األرض. وأث�ارت الدراس�ة اهتمام�اً ش�ديداً يف 
وكال�ة »ناس�ا« األمريكي�ة )اإلدارة الوطني�ة للماحة الجوية 
والفض�اء(، التي أنش�أت »مكتب برنامج األنق�اض املدارية« 
ملعالجة املشكلة. وأصدرت الوكالة، عام 1995، أول إرشادات 

لتقليص األنقاض.
واقرحت، ضمن أش�ياء أخرى، تصمي�م األقمار االصطناعية 
لتع�ود إىل غاف األرض يف غضون 25 عام�ًا من إتمام املهمة. 
وت�ى ذل�ك دول أخ�رى لها نش�اط يف الفضاء واألم�م املتحدة 

بتقديم إرشاداتها. لكن كان هناك افتقار يف رسعة االستجابة 
وااللت�زام، وهذا يرجع يف جانب من�ه إىل أن العالم لم يتعرض 

حتى اآلن لتصادم مدمر بني مركبة فضائية وأنقاض.
وهذا سيتغري قريباً. فقد أطلقت الصني، عام 2007، صاروخاً 
باليس�تياً عى واحد من أقماره�ا االصطناعية القديمة لرصد 
املن�اخ مما تس�بب يف أكرب س�حابة م�ن أنق�اض الفضاء تم 
رصده�ا. وبع�د ذلك بعام�ني، تصادم قم�ر اصطناعي رويس 
معط�ل لاتصاالت م�ع قمر اصطناع�ي آخر يعمل، تش�غله 
رشكة »إريديوم س�تااليت«، مما تمخض عن نحو ألف قطعة 
من األنقاض يبلغ قطر الواحدة منها أربع بوصات عى األقل. 
وقد يتسبب أي من هذه الشظايا يف دمار كارثي يف حالة وقوع 
تصادم.ومنذئ�ذ والوض�ع يتفاقم. فهن�اك اآلن أكثر من 100 
ملي�ون قطعة من نفايات الفضاء تدور حول األرض. صحيح 
أن غالبيتها العظمى يف حجم حبات الرمل أو أصغر، لكن هناك 
26 ألف قطع�ة كبرية بما يكفي لتدمري قمر اصطناعي. ومع 
تزاي�د الكيانات التي تريد الدخ�ول إىل الفضاء ألغراض علمية 
وتجاري�ة، تتزايد رسيعاً احتماالت وقوع تصادم. وهناك نحو 
4000 قم�ر اصطناعي يعمل يف املدار ويف الس�نوات التالية قد 
يتج�اوز الرقم 100 ألف. وال يشء جديداً يف هذه يف الدول التي 
له�ا نش�اط يف الفض�اء والتي تعي جي�داً مدى ق�درة نفايات 
الفض�اء عى التأثري عى عملياتها البحثية، بما يف ذلك التهديد 

الذي تمثله لرواد الفضاء عى متن محطة الفضاء الدولية.
وتنت�ج رشكات مثل »س�بيس إك�س« مجموعة م�ن األقمار 
االصطناعية الجديدة التي س�تكون عرضة الحتمال التصادم 
م�ع األنق�اض املختلف�ة. وم�ع تزاي�د أهمي�ة م�دار األرض 

كس�احة للتنافس العس�كري، يحتمل أيضاً أن يجري تفسري 
التصادمات بأنها ليست مجرد حادثة. ما العمل؟ ربما يساعد 
يف ه�ذا الش�أن إقامة جرس عتي�ق الطراز بني ال�دول التي لها 

نشاط يف الفضاء.
فم�ن ال�رضوري تحديث معاه�دة الفض�اء الخارج�ي لعام 
1967. وخاص�ة تحديث املواد التي تمنح الدول حقوق ملكية 
دائمة عى معداتها يف الفض�اء، وهذه املواد ربما تعقد جهود 
تنظيف األنقاض. فهل تس�تطيع الص�ني التخلص من جانب 
واح�د من قمر اصطناعي رويس معطل- ربما يتضمن ملكية 

فكرية قيمة- إذا كانت معداتها معرضة لخطر وشيك؟
فاملزيد من الوضوح يف هذه املسائل قد يساعد يف تعزيز الثقة 
والتعاون. ويجب أيضاً عى »ناسا« تمويل أبحاث تكنولوجيات 
التخل�ص من األنقاض. والتكنولوجيات التي قدمتها يف اآلونة 
األخرية رشكة »اسروسكيل« اليابانية الناشئة، تعترب نموذجاً 
واعداً. ويتعني عى »ناسا« أيضاً التفكري يف إقامة رشاكات مع 

الركات التي تطور هذه التكنولوجيات.
ويجب عى الواليات املتحدة السعي أيضاً إىل توسيع »اتفاقات 
أرتيميس«، وهي إطار عمل للتعاون يف الفضاء ضم حتى اآلن 
11 دول�ة أخرى. وم�ع انضمام املزيد من ال�دول، يتعني أيضاً 
النص نمطياً عى االلتزام بربوتوكوالت تقليص األنقاض مثل 
االلتزام بتحديد أي الباد مسؤول عن التخطيط لنهاية املهمة. 
وال يمك�ن اتخاذ أي من هذه الخط�وات قريباً بما يكفي ملنع 
تحطم قمر اصطناعي تال. لكنها مع مرور الوقت، ستس�اعد 
يف جع�ل الفض�اء مكاناً تتع�اون، ال تتصادم، في�ه الركات 

والدول.
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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 يسمح باالستخفاف به أو 
بمس�تجّداته. 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

دراسة: السمنة والفقر من أسباب ارتفاع ضغط الدم
قال�ت منظم�ة الصح�ة العاملي�ة اليوم 
األربع�اء إن قراب�ة 1.3 مليار ش�خص 
عىل مس�توى العالم يعانون من ارتفاع 
ضغط الدم، وه�و القاتل الصامت الذي 
يرجع س�ببه يف األغلب للس�منة ويزيد 
م�ن مخاط�ر اإلصابة بأم�راض القلب 

والسكتة الدماغية وأمراض الكىل.
وقالت منظمة الصحة العاملية وجامعة 
إمربيال كوليدج لندن يف دراسة مشرتكة 
ُن�رشت يف دوري�ة النس�يت إن ارتف�اع 
ضغط الدم يمكن تش�خيصه بس�هولة 
عن طريق مراقبة ضغ�ط الدم وعالجه 

بأدوية منخفض�ة التكلفة، لكن نصف 
املصاب�ني ال يعرفون ش�يئا عن حالتهم 
وه�و م�ا يعن�ي ع�دم حصوله�م عىل 

عالج.
وقالت الدراس�ة إن�ه يف حني أن معدالت 
اإلصاب�ة بارتفاع ضغط ال�دم لم تتغري 
س�وى قليال خالل 30 عاما، فقد تحول 
عبء زيادة الحاالت إىل الدول ذات الدخل 
املنخفض بعد أن تمكن�ت الدول الغنية 

من السيطرة عىل األمر إىل حد كبري.
وقال ماجد عزاتي أستاذ الصحة البيئية 
العاملي�ة يف إمربيال كولي�دج لندن خالل 

إفادة صحفية »األمر بعيد كل البعد عن 
كونه حال�ة مرضية ناتجة ع�ن الثراء، 
بل حال�ة مرضية مرتبط�ة إىل حد كبري 
بالفق�ر«. وق�ال إن »أج�زاء كثرية من 
أفريقيا جن�وب الصح�راء، وأجزاء من 
جن�وب آس�يا وبعض ال�دول الواقعة يف 
جزر املحيط الهادي ال تحصل حتى اآلن 

عىل ما يلزم من العالج«.
ووفق�ا ملنظم�ة الصحة العاملي�ة ، تويف 
ح�وايل 17.9 ملي�ون ش�خص يف ع�ام 
2019 بس�بب أمراض القل�ب واألوعية 

الدموية.

عالجات منزلية آلالم األسنان
بعضن�ا يفاجأ بآالم األس�نان املزعجة، 
والت�ي ق�د تطل�ب تس�كيناً فورًيا قبل 
األس�باب  ح�ول  الطبي�ب  استش�ارة 
والع�الج، وهو م�ا يمك�ن أن نجده يف 
املن�زل بكل بس�اطة، وإن كان ال يغني 

عن الذهاب للطبيب.
وقبل أن نس�تعرض العالج�ات املنزلية 
املسكنة آلالم األسنان ينبغي أن نتعرف 
ع�ىل األس�باب املحتمل�ة له�ذه اآلالم، 
واألع�راض الت�ي ق�د ترافقه�ا... فإىل 

التقرير.

أس�باب ألم األس�نان.. قد يكون سبب 
ألم األس�نان هو نمو أس�نان جديدة يف 
مراح�ل الطفول�ة املبك�رة واملتأخ�رة، 
ويف ح�ال ك�ون املري�ض لي�س ضمن 
هذه الفئة العمري�ة، فيمكن أن يكون 
األل�م نابًع�ا من تس�وس األس�نان، أو 
حساس�يتها لبعض املواد مث�ل الثلج، 
وقد يك�ون األلم ناتًجا ع�ن التهاب أو 
تك�ون خ�راج، أو ضع�ف يف اللث�ة، أو 
عملية عالج خاطئة كالحشو الخاطئ 

لألسنان.

 كي�ف يك�ون األل�م؟ قد يأت�ي األلم يف 
ص�ورة نوب�ة متواصل�ة ال تنقطع، أو 
نوب�ات متقطعة خالل الي�وم أو خالل 
أيام متتالية، ويصاحب هذا األلم فقدان 
الش�عور بالراحة، وأحياًنا الصداع، مع 
فقدان القدرة عىل مضغ الطعام. لذلك، 
وبشكل فوري إن لم يكن األلم محتماًل 
ويس�تجيب للعالجات املنزلي�ة، فعليك 
الذه�اب إىل طبيب�ك الستش�ارته فوًرا، 
وحتى يف حاالت األلم منخفضة الدرجة 

عليك استشارة الطبيب أيًضا.

سودوكو

المتاهات

طبق اليوم

 املكوّنات:
250 غ حمص مطحون

لرت وربع ماء
2 بيض

0.5 كأس زيت
ملح حسب الرغبة

رشة كمون
2 مالعق شابلري أو خبز مرحي

الخطوات:
نخلط جميع املكونات جيداً ونخيل الخليط يرتاح ملدة ساعة او اثنان

ندهن الصينية بالزيت وندخلها تس�خن يف الف�رن ومن بعد نفرغ فيها 
الخليط ونخليه يطيب )يستوي( من االسفل

ومن بعد من فوق وبعد الطهي تقدم مع الهريسة والكمون

كارنتيكا الغرب اكالت شعبية

كيفية منع آبل من فحص صورك يف آيكالود
تطب�ق رشك�ة آبل بدًء م�ن إصدار نظ�ام التش�غيل iOS 15 و 
iPadOS 15 سياس�ة جديدة لحماية األطفال من خالل فحص 
الص�ور التي تقوم بتحميلها يف حس�ابك يف خدمة آيكالود بحًثا 
عن أي صور إباحية تتضمن أطفال واإلبالغ عن ذلك لس�لطات 

تطبيق القانون.
ميزة فحص الصور يف آيكالود

تعم�ل آب�ل ع�ىل فحص الص�ور املخزن�ة يف حس�ابات آيكالود 
الخاصة بمس�تخدمي آيفون وآيباد بحًثا ع�ن بصمات رقمية 
ملواد إباحية لألطفال وتطابقها مع قاعدة بيانات مواد االعتداء 

الجنيس عىل األطفال CSAM بحًثا عن صور غري قانونية.
ويت�م تفعيل هذه املي�زة افرتاضًيا لجميع مس�تخدمي خدمة 
ص�ور آيكالود. وتذكر آب�ل أن هذه التقنية تق�ارن الصور مع 
قاعدة بيان�ات املواد اإلباحية املعروفة لألطفال من CSAM وال 

تقوم باإلبالغ عن الصور العادية.
فحص الصور بطريقة آمنة تماًما

وفًق�ا لرشكة آبل ال يوجد فحص حقيقي لصورك يف آيكالود. إذ 
تخصص آبل لصورتك ما يس�مى التجزئة العصبونية للصورة. 
وهي سلس�لة من األرق�ام تحدد صورتك ومن ث�م تقارنها مع 

التجزئ�ة يف قاعدة بيانات CSAM ومن ثم تحفظ هذه العملية 
فيما تسميه آبل قسيمة األمان إىل جانب الصورة.

وتحلل التقنية بناًء عىل هذه التجزئة. وإذا كانت قسيمة األمان 
الخاص بالصورة تفي باملعايري وتحتوي عىل مطابقات لصور 
CSAM. فإن�ه يتم يف هذه الحالة وضع عالمة عىل حس�ابك يف 
آيكالود من قبل النظ�ام حتى يتمكن املراجعون البرشيون من 
التدخل ملعرفة ما إذا كانت هناك صور غري قانونية واإلبالغ عن 

الصور والحساب يف الوقت نفسه.
كيفية منع آبل من فحص صورك يف آيكالود

تفح�ص آبل الص�ور عند تحميلها يف حس�ابك يف آي�كالود، وال 
تفحص الص�ور التي يتم إرس�الها يف تطبيقات املراس�لة مثل 

واتساب أو تيليجرام أو غريها.
ومع ذلك إذا كنت ال تريد من آبل فحص صورك بش�كل نهائي، 
فإن خيارك الوحيد هو تعطيل خدمة صور آيكالود يف جهازك.

وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:
- افتح تطبيق اإلعدادات يف هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

- اضغط عىل اسمك باألعىل ثم حدد خيار آيكالود.
- حدد خيار الصور.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

كلمات متقاطعةكلمات متقاطعة

البحث عن الكلمة

حل اللغز
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مدربان: هوية أسود الرافدين أصبحت واضحة
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد مدربان أن هوية املنتخب الوطني 
لك�رة الق�دم اصبح�ت واضح�ة بعد 
مب�اراة كوري�ا الجنوبية يف س�يئول، 
املؤهلة  االس�يوية  التصفي�ات  ضمن 
لكاس العالم 2022، وانتهت نتيجتها 

بالتعادل السلبي. 
وق�ال الالع�ب ال�دويل الس�ابق حيدر 
محم�ود: دائما ما تك�ون اول مباراة 
للتصفيات وتس�جيل بصمة  مفتاحا 
وهوية واضح�ة، وبالتايل ترتك اصداء 
ايجابية امام ف�رق مجموعتنا، مبينا 
ان كوري�ا الجنوبي�ة م�ن املنتخب�ات 

املتميزة يف القارة الصف�راء، ويتواجد يف املونديال 
منذ اكث�ر من ثالثة عق�ود، وكل الفروقات كانت 
واالس�تقرار  الفني�ة  الناحي�ة  م�ن  لصالحه�م 
التدريبي، لكنه وعىل الرغم من كل هذه املعطيات، 
اس�تطاع املدرب الهولندي ديك ادفوكات التعامل 
بخربت�ه مع املب�اراة وتمكن من ايق�اف خطورة 

ابرز العبيهم.
واض�اف محم�ود: ان تواج�د م�درب ل�ه تاريخ 
وس�معة جيدة يشكل اضافة قوية للمنتخب، ألن 

ترصيحات�ه قبل اللقاء احدثت ش�كا لدى الجانب 
الك�وري، واصب�ح متخوف�ا م�ن اس�لوب لع�ب 
ادفوكات، وبالتأكيد كان�ت نتيجة التعادل جيدة، 
واتمنى ان يس�تفيد منها الالعب�ون يف مبارياتهم 
املقبل�ة. متوقع�ا ان يتصاع�د املس�توى الفن�ي 
للفريق بعد االس�تقرار عىل التشكيلة االساسية، 
وق�د اصبحت لدى املدرب الهولندي فكرة واضحة 
ع�ن العبينا. م�ن جانبه اوضح م�درب نريوز ويل 
كريم ان اسلوب ادفوكات كان صحيحا باعتماده 
عىل  اللعب الدفاعي، لكن بالوقت نفس�ه شاهدنا 

نزعة هجومية الغلب الالعبني، عكس 
الرصب�ي  الس�ابق  امل�درب  طريق�ة 
كاتانيت�ش الذي كان يلعب بأس�لوب 
ارشاك  طري�ق  ع�ن  بح�ت،  دفاع�ي 
الالعبني الذين يمتلكون نزعة دفاعية، 
ادف�وكات  للهولن�دي  بالنس�بة  أم�ا 
فق�د اس�تعان بالعب�ني لديه�م حس 
هجومي، مثل محمد قاس�م وابراهيم 
بايش وش�ريكو كريم، فباالضافة اىل 
واجباته�م الدفاعية كانوا يش�رتكون 
وه�ذه  املرت�د،  الهج�وم  يف  رسيع�ا 
الطريقة مكنت منتخبنا من الحصول 
عىل اكثر من فرصة امام مرمى كوريا 
وكان قريبا من هز شباكهم. واضاف 
كري�م: ان التعادل امام كوريا فس�ح املجال امام 
منتخبنا لتحقيق نتيجة ايجابية يف املباراة املقبلة 
امام ايران، الس�يما انها تقام ع�ىل ارضنا امللعب 
االفرتايض، واعتقد بأن املستوى الحقيقي لالعبني 
س�وف يظه�ر يف ما هو قادم م�ن مواجهات، الن 
الفرق التي س�نالقيها هي بمس�توى مقارب لنا، 
مبين�ا ان االس�لوب الهجومي س�يجد مكانته يف 
اوراق امل�درب الهولن�دي م�ع تألق ايمن حس�ني 

وعودة جستن مريام وتواجد مهند عيل.

معسكر تدريبي ملنتخب كرة اليد يف أوربا
             المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن االتح�اد املركزي لك�رة اليد ع�ن وجود 
ني�ة القامة معس�كر خارجي يف اح�د االندية 
االوروبية يس�بق منافسات بطولة اسيا، التي 
تحتضنها السعودية مطلع العام املقبل، وهي 

مؤهلة اىل نهائيات كاس العالم.
 وق�ال رئيس االتحاد املركزي بكرة اليد محمد 
االعرجي ان املنتخب الوطني يواصل معسكره 
التدريبي الداخيل يف مدينة السليمانية، وسوف 
يستمر عرشة أيام، ويتضمن تكثيف الوحدات 
التدريبي�ة اليومية بارشاف امل�درب ظافر عبد 
الصاح�ب، وبمش�اركة الالعبني حس�ني عيل 
حم�زة وع�يل عدنان جي�اد وميثم ع�ودة عبد 
الرض�ا ومهند ع�ادل طالب وجاس�م غصاب 
محمد وماجد عبد الرضا ش�عالن واحمد مالك 
خضري ومنتظر قاسم جرب وكرار كاظم جبار 
واحم�د مكي صالح وعيل عبد الرضا ش�عالن 
ومحم�د صاح�ب رش�يد ومحمد ع�يل مهدي 
ورائ�د عبد زي�د علوان وب�در الدي�ن حمودي 
نارص ووائل حاف�ظ نعيم ومرتىض عيل عزيز 
وس�جاد طال�ب ش�نتة واحمد ط�ارق صبيح 
وش�ريوان حمه وعيل محمد الس�يالوي وعيل 

وسام فاضل ومصطفى محمود رسول وزين 
العابدي�ن محم�د، وهذه ه�ي القائمة االولية 

للمنتخب.
وأض�اف االعرج�ي: ان االتح�اد يح�رص عىل 
اتم�ام منهاج�ه املخص�ص للع�ام الحايل من 
خ�الل تحضري جميع فئ�ات املنتخبات، فضال 
ع�ن الدورات التدريبية لرفع مس�توى اللعبة، 
منوها بأن�ه من ضمن منه�اج االتحاد اقامة 
دورة خاص�ة بح�راس املرم�ى يف محافظ�ة 

اربي�ل، تب�دأ يف الح�ادي عرش وتس�تمر لغاية 
الثامن عرش من شهر ايلول الحايل، بمشاركة 

اكثر من 50 مدربا.
يذك�ر ان اتحاد ك�رة اليد قرر اقام�ة نهائيات 
دوري الدرجة األوىل يف الثامن عرش من الشهر 
الحايل يف محافظة النجف، وتستمر اربعة ايام 
بمش�اركة أربعة أندي�ة، يتأهل منه�ا ناديان 
للدوري املمتاز، واألندية هي الكوفة والتعاون 

والزبري واوروك.

ديشامب يفقد السيطرة 
عىل نجوم فرنسا

حسنني عبيد حيرز لقب 
بطولة االسكواش

              المستقبل العراقي/ متابعة

يعي�ش ديديه ديش�امب املدير الفني ملنتخب فرنس�ا فرتة 
عصيب�ة للغاية، ربما هي األس�وأ منذ توليه املس�ؤولية يف 
صيف 2012. أشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إىل أن عودة 
كريم بنزيم�ا مهاجم ريال مدريد إىل صف�وف الديوك بعد 
غياب طويل، رغم أنها كانت ناجحة، وأثار الالعب إعجاب 
كل م�ن حوله، إال أنها كان�ت بمثابة نقطة تحول، أدت إىل 
اختالل الت�وازن داخل صفوف أبط�ال العالم.وأضافت أن 
ديش�امب غري أس�لوبه املعتاد، وأصبح أكث�ر انفتاحا عىل 
العبيه، ومس�تعد للتش�اور معهم بش�أن بعض القرارات 
الفنية بش�أن الخطة وقائمة الفري�ق. وتابعت الصحيفة 
»قبل الفوز بكأس العالم 2018، كاد العبو فرنسا يخشون 
ديشامب، لكن منذ نجاحهم املشرتك جعل الفريق واملدرب 
أق�رب إىل بعضهم�ا البعض، وتراج�ع نفوذ املدي�ر الفني 
بني العبي�ه، وأصبحت أجواء غرفة املالب�س أقل ترابطا«. 
وواصلت ليكيب »لجأ ديش�امب كثريا خالل الفرتة األخرية 
لتغيري خطة املنتخب الفرنيس باستمرار، وانزعج أنطوان 
جريزم�ان من تغيري مركزه داخل امللعب باس�تمرار، مما 
أثر عىل فاعليته يف امللعب«. وكش�فت أن ديش�امب بصدد 
االعتم�اد عىل خطة 4-2-3-1 يف مباراة فنلندا غدا الثالثاء 
بعد إراحة بنزيما وفاران يف مواجهة أوكرانيا، وأن التعادل 
أو الخس�ارة أمام فنلندا س�يضاعف املخاوف بشأن قدرة 

حامل اللقب العاملي عىل التأهل ملونديال 2022.

زياد حسن: البطولة العربية باملبارزة فرصة إلثبات الذات

احلياة يف برشلونة تؤرق أجويرو

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد رئيس االتحاد املرك�زي باملبارزة زياد 
حس�ن ان جمي�ع ال�دول اب�دت رغبته�ا 
باملش�اركة يف البطول�ة العربي�ة للرج�ال 
والنس�اء، التي م�ن املؤم�ل ان تحتضنها 
بغداد يف العارش من ترشين الثاني املقبل.

وق�ال زياد حس�ن: انه بع�د حصولنا عىل 
موافق�ة وزير الش�باب والرياضة عدنان 
درج�ال، ورئي�س اللجن�ة االوملبي�ة رع�د 
حم�ودي، قدمن�ا طلب�ا خ�الل االجتم�اع 
االخ�ري لالتحاد العرب�ي للمبارزة من اجل 
اس�تضافة البطولة، وبعد تقسيم املنهاج 
للعام الح�ايل 2021 وقع االختي�ار علينا، 
لك�ن ب�رشط توف�ر الضواب�ط الخاص�ة 
باس�تضافة البط�والت، ومنه�ا القاعات 
الرياضي�ة النظامية والفن�ادق واجراءات 

االمور  الس�فر وغريها م�ن 
ان  موضح�ا  التنظيمي�ة، 
اتح�اده يعم�ل حالي�ا ع�ىل 
االج�راءات  م�ن  االنته�اء 
االدارية م�ن اجل تخصيص 
االموال الالزمة لتلك البطولة، 
بص�ور  الظه�ور  وبالت�ايل 
املنتخب�ات  ام�ام  ايجابي�ة 
العربي�ة الت�ي س�تحرض اىل 
بغداد. واش�ار اىل ان البطولة 
املذك�ورة الت�ي م�ن املؤم�ل 
ان تق�ام يف الع�راق من�ذ 30 
عاما، س�تكون فرصة جيدة 

الس�تضافة اس�تحقاقات قاري�ة وعربية 
مقبلة، مبينا انه سيجري إرسال الدعوات 
الرسمية يف العارش من ايلول الحايل لغرض 
فس�ح املجال ام�ام املنتخبات املش�اركة 

للتحضري وتهيئة العبيهم.
ويف م�ا يخص منتخباتن�ا الوطنية اوضح 
رئي�س االتح�اد، ان التدريبات مس�تمرة 
بش�كل يومي لالعبي املنتخبات الوطنية، 
جمي�ع  قب�ل  م�ن  مب�ارش  وب�ارشاف 

اعض�اء االتحاد لغ�رض توفري 
مؤك�دا  النج�اح،  مس�تلزمات 
ح�رص الالعبني ع�ىل الظهور 
بمس�توى فني وتحقيق نتائج 

ايجابية.
واختت�م حس�ن حديث�ه، ب�أن 
مب�ارزة الع�راق له�ا مكانتها 
عربيا عىل صعي�د البطوالت او 
اس�تطاع  إذ  االداري،  التمثي�ل 
منتخبن�ا قبل جائح�ة كورونا 
حصد 8 اوسمة ملونة، توزعت 
ب�ني فضيتني وس�تة اوس�مة 
ملونة، يف البطولة العربية التي 
اقميت عام 2018 يف تونس، وحاليا نمتلك 
مجموع�ة م�ن الالعب�ني الش�باب بفئتي 
الرجال والنساء يتوقع لهم مستقبل جيد 

يف اللعبة.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يعان�ي س�ريجيو أجوي�رو، مهاجم برش�لونة، م�ن صعوبة 
التكي�ف م�ع الحي�اة يف املدين�ة الكتالونية، عق�ب انضمامه 
للبلوجران�ا هذا الصيف.وتعرض أجوي�رو لإلصابة قبل بداية 

املوس�م، ولن يش�ارك مع الفريق حتى نهاية أكتوبر/ترشين 
أول املقبل.وبحس�ب صحيفة »س�بورت«، ف�إن أجويرو يجد 
حرك�ة امل�رور يف برش�لونة، ش�به مس�تحيلة للتنقل.كما أن 
أجويرو تعرض لتوبيخ من قبل سائق سيارة أجرة، حيث تبدو 
طبيعة الشوارع الضيقة يف برشلونة، مختلفة عن مانشسرت.

وانضم أجويرو لربشلونة، يف صفقة انتقال حر، بعدما انتهى 
عقده مع مانشس�رت سيتي، حيث س�جل 260 هدًفا وصنع 
73 آخرين خالل الفرتة التي قضاها يف الربيمريليج.واستهدف 
أجويرو رشاكة مواطنه ليونيل مييس يف برشلونة، لكن لسوء 

الحظ رحل الربغوث إىل باريس سان جريمان.

حكيمي يطلق رسالة طمأنة بعد العودة من غينيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه النج�م املغرب�ي أرشف حكيم�ي العب باريس س�ان 
جريمان الفرنيس الش�كر إىل الجماهري املغربية عىل رس�ائل 
الدع�م، وذلك لدى وص�ول بعثة املنتخب املغرب�ي اإلثنني إىل 

الرباط قادمة من العاصمة الغينية كوناكري.
وكان االتح�اد الدويل لكرة القدم )فيفا( قد أعلن أمس األحد 

تأجي�ل املباراة التي كانت مق�ررة اليوم اإلثنني بني منتخبي 
املغ�رب وغيني�ا يف كوناك�ري ضم�ن التصفي�ات األفريقية 
املؤهل�ة إىل نهائيات كأس العالم 2022، بس�بب اضطرابات 

سياسية يف غينيا.
وق�ال حكيم�ي ع�رب موق�ع ش�بكة التواص�ل االجتماعي 
»تويرت« صباح اليوم اإلثنني لدى عودة بعثة املنتخب املغربي 
إىل الرباط: »ش�كرا لكم عىل جميع رسائلكم ودعمكم. كان 

يوم�ا صعب�ا للغاية لك�ن الحمدلل�ه نحن بأمان وس�املون 
يف املغ�رب.. الحمدلل�ه.«وكان الفيفا قد ذك�ر يف بيانه أمس 
األح�د: »الوضع الس�يايس واألمن�ي الح�ايل يف غينيا متقلب 
للغاي�ة، والفيف�ا وكاف )االتح�اد األفريق�ي لك�رة القدم( 

يراقبان األوضاع عن كثب.«
وأضاف الفيفا أن املباراة تأجلت: »حفاظا عىل سالمة وأمن 
كل الالعب�ني ولحماية جميع املس�ؤولني عن املب�اراة«، وقد 

أعل�ن الكاف أيضا ع�ن تأجيل املباراة، ول�م تتضح الصورة 
بعد بش�أن املوعد الجديد لها.وفور إعالن الكاف يف بيان عن 
تأجيل املباراة، اس�تقل املنتخب املغرب�ي طائرة متوجها إىل 
بالده.وشهدت كوناكري سلس�لة من املواجهات باألسلحة 
الناري�ة أمس، وس�ط ما تردد ح�ول أن قوات م�ن الجيش 

الغين�ي منترشة يف الش�وارع وأن هناك انقالب عس�كري 
لإلطاحة بالرئيس ألفا كوندي، وأنه قد اعتقل.

لوكاكو يثري القلق يف تشيليس
              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد البلجيك�ي روميلو لوكاكو مهاجم تش�يليس، أنه 
ُيعاني من مشكلة يف الفخذ، وسيخضع لفحص طبي 

قبل العودة إىل صفوف فريقه.
وش�ارك لوكاكو خالل فرتة التوقف الدويل الحالية مع 
منتخب بالده، يف مباراتني، حيث س�جل هدفني خالل 
االنتصار بنتيجة )5-2( عىل إس�تونيا، وس�جل هدًفا 

خالل الفوز بنتيجة )3-0( عىل التشيك أمس األحد.
وس�يغيب لوكاكو ع�ن املواجهة الثالث�ة لبلجيكا ضد 
روس�يا البيضاء، األربعاء املقبل، بداعي اإليقاف، ومن 
املُقرر أن يعود إىل لندن، حيث يستعد تشيليس ملواجهة 

أستون فيال السبت املقبل، بالربيمريليج.
وحال تأكد غيابه عن مواجهة أس�تون فيال، فإن ذلك 

سيمثل رضبة قوية للبلوز.
 »HLN« وق�ال لوكاك�و، خ�الل ترصيحات�ه لش�بكة

البلجيكي�ة: »أعاني من مش�كلة بس�يطة، 
وسأجري فحًصا يف الفخذ أوال«.

وأض�اف: »لق�د كن�ت أعان�ي من مش�كلة 
صغرية لفرتة من الوقت، وبعد انتهاء الفحص 

س�أعود إىل تش�يليس«.وعاد لوكاكو لصفوف 
البلوز هذا الصيف، قادًما من إنرت ميالن مقابل 

97.5 ملي�ون جنيه إس�رتليني، وخاض مباراتني 
تحت قيادة توماس توخيل.

باريس يمسك لسان نيامر 
بمكافأة مغرية

              المستقبل العراقي/ متابعة

تواصل وسائل اإلعالم اإلسبانية ترسيب 
بنود تعاقد نيم�ار جونيور، نجم باريس 
س�ان جريم�ان م�ع نادي�ه الفرن�يس. 
وكشفت صحيفة »إل موندو« اإلسبانية 
أن نيمار يتقاىض 541 ألف يورو شهريا 
تحت بند املكافأة األخالقية.وأوضحت أن 
هذا املبلغ يش�رتط عىل نيم�ار أن يكون 
مهذبا ومنضبط�ا وودودا يف التعامل مع 
وس�ائل اإلع�الم والجماهري. كم�ا يمنع 

ه�ذا البن�د األخالق�ي، الالع�ب الربازييل من 
انتقاد األمور الفنية والتكتيكية للفريق علنا 
بعد املباريات، وكذلك اإلدالء بأي ترصيحات 
سلبية حول النادي ومسؤوليه وجماهريه. 
ويبق�ى نيمار ملتزما أيض�ا بتوجيه التحية 
والش�كر لجماهري ب�ي إس جي قب�ل وبعد 

كل مب�اراة. وذكرت أنه ح�ال التزام مهاجم 
منتخب الربازيل بكل هذه البنود، سيحصل 
ع�ىل 6.5 مليون يورو يف املوس�م، يف صورة 
مكاف�أة أخالقية.وكان�ت نف�س الصحيفة 
اإلس�بانية، أشارت أمس إىل أن صفقة قدوم 
نيم�ار من برش�لونة يف صيف 2017، كلفت 
النادي البارييس أكثر من 500 مليون يورو.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أحرز الالعب حسنني عبيد لقب بطولة العراق لتصنيف العبي 
املنتخب الوطني لالس�كواش بفئتي املتقدمني والشباب.وقال 
رئيس اتحاد االسكواش املركزي الدكتور عيل جهاد: إن بطولة 
العراق ش�هدت مش�اركة 16 العب�ا من املتقدمني والش�باب، 
وتميزت باملنافس�ة املث�رية من اجل املراك�ز االوىل.واضاف ان 
نتائج املس�ابقة اس�فرت عن فوز العب نادي الجيش حسنني 
عبيد باملرك�ز االول، بعد تغلبه يف املباراة النهائية عىل عبد الله 
هاش�م بنتيج�ة )3 – 0(، يف حني حل رس�ول هاش�م باملرتبة 
الثالثة.وتاب�ع ان اتح�اده أقام ايضا مباري�ات لتحديد املراكز 
من الخامس ولغاية الثامن، واسفرت نتائجها عن فوز الالعب 
حس�ني عيل، بينما تف�وق جعفر فرمان يف منافس�ات تحديد 
املراكز من التاس�ع وحتى الس�ادس عرش.واشار جهاد اىل ان 
البطولة افرزت طاقات شبابية واعدة، ستكون مؤهلة لتمثيل 
رياضة االسكواش يف املحافل الخارجية باملدة املقبلة. وبدروه 
اع�رب الالعب حس�نني عبيد عن س�عادته لحصوله عىل لقب 
بطول�ة العراق، للمرة الثالثة عىل الت�وايل، مؤكدا انه لم يخرس 
اي ش�وط خ�الل مبارياته يف املس�ابقة التي انته�ت جميعها 
بنتيج�ة )3 – 0(. وكش�ف عبي�د ع�ن طموحات�ه بمواصل�ة 
مسريته يف اللعبة، من اجل اضافة انجازات جديدة له ولرياضة 

االسكواش، عىل املستويات املحلية والعربية والدولية. 

بوفون: رحيل رونالدو منطقي
              المستقبل العراقي/ متابعة

اع�رتف جانلويج�ي بوف�ون، ح�ارس مرمى 
بارم�ا اإليط�ايل، بعدم اندهاش�ه م�ن الرحيل 
املفاج�ئ للربتغ�ايل كريس�تيانو رونال�دو عن 
نادي يوفنتوس خالل فرتة االنتقاالت الصيفية 

املاضية.صاح�ب ال�36 عاما قرر إنهاء رحلته 
مع يوفنتوس بعد 3 س�نوات فق�ط، ليعود إىل 
مانشس�رت يونايت�د، الذي لعب ل�ه بني عامي 
2003 و2009.وتح�دث أس�طورة يوفنت�وس 
إلذاع�ة »Anch>io Sport« ع�ن رحي�ل زميله 
الس�ابق، قائ�ال »ال يج�ب ع�ىل الجماهري أن 

تتفاج�أ برحي�ل رونالدو، ألن�ه معروف 
عنه أن�ه العب ش�ديد االحرتافية، ويفكر 

يف نفسه كثريًا«.وأضاف »عىل مدار 3 سنوات، 
أسهم بأدائه الرائع وأهدافه الغزيرة مع اليويف، 
وال أرى أي يشء غ�ري منطق�ي يف اختي�اره 

الرحيل، فهو كان يفكر كثريا يف ذلك«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

رونالدو: أنا األفضل يف التاريخ.. ومييس أعظم منافس
            المستقبل العراقي/ متابعة

يك�ن كريس�تيانو رونالدو، نج�م مانشس�رت يونايتد 
احرتام�ا وتقديرا كب�ريا لأليقونة األرجنتيني�ة ليونيل 

مييس مهاجم باريس سان جريمان.
 وكشف اإلعالمي الربيطاني، بريس مورجان، كواليس 
حوار خاص بينه وبني رونالدو، أثناء تناولهما العشاء 

يف تورينو قبل قرار الدون بالعودة مجددا إىل مانشسرت 
يونايتد.

وكت�ب مورج�ان يف مقال ع�رب صحيفة »دي�يل ميل« 
الربيطاني�ة، س�ألت كريس�تيانو رونال�دو: »م�ن هو 

أعظم العب كرة قدم لعبت ضده عىل اإلطالق؟« 
وأش�ار اإلعالم�ي الربيطاني »لقد أج�اب رونالدو عىل 
الفور وبشكل قاطع: »مييس«، مضيفا »بالتأكيد. إنه 

أفضل العب لعبت ضده«.
 واس�تطرد مورجان نقال عىل لس�ان الدون »يجب أن 
تس�ألني فقط من هو أعظم الع�ب«، وأجبته ضاحكا 

»أعتقد أنني أعرف اإلجابة«.
 وخت�م كوالي�س ه�ذا الح�وار ب�أن رونال�دو غمز له 
بعينيه، ويعتقد أنه أفضل العب كرة قدم عىل اإلطالق، 

وأنا أتفق معه.
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التمس�ك بالقي�م واملب�ادئ الديمقراطي�ة، والرتكي�ز ع�ى مب�دأ الفصل بني 
الس�لطات، ومبدأ التداول الس�لمي للس�لطة ال يمكن أن يكون إال من خالل 
تطوير وتحديث الترشيعات الوطنية والتمسك بها، ومراجعة االطر القانونية 
والترشيعية والسياسية للعملية الديمقراطية وتغيري سبلها الحالية البعيدة 
كل البعد عن مس�ارها ومفهومه�ا وقواعدها اىل اركان للعمل الوطني الجاد 
نحو البناء، ووضع األس�س السليمة بحذافريها والتي تنبثق منها الحكومة 
ك�ي يمكن لها قي�ادة الدولة ومواجهة الضغوطات الهائل�ة داخليا وإقليميا 
ودولي�ا وكيفي�ة محاربة الفس�اد واملفس�دين وتعدي�ل الدس�تور وإصالح 
مؤسسات الدولة وكيف يمكن بناء االقتصاد الفاشل الحايل اىل اقتصاد متني 
وف�ق القواعد املهنية والرشائع الفلس�فية املنصوصة له�ا وتقديم الخدمات 
لش�عب ينئ تحت عدميته ومخلفات هذه الس�نوات البغيضة بكل ما تعنيه 
هذه الكلمة من معنى وقبح، وإعادة بناء الدولة يف ظل املفاهيم الحقيقية ال 
الشكلية تحت خيمة رصاع اإلرادات والتي يمكن ضمان أمن الناس وتخليص 
البالد من الخالفات الش�خصية والنفعية التي تمثل العائق والخطر االسايس 

امام بناء الدولة.
كيف يس�تطيع العراق يف ظل األالعيب الس�لطوية الت�ي تعبث بكل مفاصل 
الدول�ة بالنهب والرسق يف مواجهة التحديات اإلقليمية وأهمها ش�حة املياه 
التي أخذ یعانی بسببها والطاقة الكهربائية املفقودة رغم كل املبالغ الضخمة 
التي نهبت تح�ت غطائه والعمل عى تطوير املوان�ئ البحرية املحارصة من 
كل حدب وصوب والس�يطرة ع�ى املنافذ الحدودية التي ت�كاد تكون بعيدة 
عن س�يطرة الحكومة طاملا بقي السياس�يون يتقاتلون عى مواردها و بدل 
االهتمام بمثل هذه األمور املهمة س�وف تبقى االم�ور هي تراوح يف محلها 
ومتى ما تم تنفذ سياس�ة وضع الكفاءات املتخصصة التي بدونها ال يمكن 

التعجيل بإعادة إعمار البالد ونهوضه من كبوته فی مثل هذه األحوال.
يف اعتقادن�ا الکام�ل ایضا من أن التكافؤ املفق�ود يف مجلس النواب العراقي 
الحايل وما یجری هو تجاوز رصیح علی الدس�تور والقانون يف وضح النهار 
واستهتار بالقيم الديمقراطية ويدفع البلد نحو املجهول والذي أصبح مركزا 
للرصاعات املناطقية والعشائرية ال يمكنه أن يضع حدوداً سياسية واضحة 

لربنامج قصري املدى او بعيد املدى يف حسابات البناء للدولة الرشيدة.
ويس�عى كل الربملاني�ني يف العال�م إىل تمثي�ل مواطنيه�م تمثي�اًل فع�االً عن 
طري�ق تنفي�ذ األدوار الترشيعي�ة والرقابي�ة التي تك�ون يف املصلحة العامة 
ويت�م ذلك بطريقة تعكس املعايري األخالقي�ة يف مجتمعهم والتي يفتقر اليه 
الربمل�ان الحايل وب�ال أية فائدة للوط����ن واملواطن مع ح�رص النواب عى 
جمع االمتيازات والرواتب وتربئة الفاس�دين وال ش�ك من ان املجلس القادم 
اذا س�ارت االم�ور عى نفس املنوال الحايل س�وف يكون خالي�ًا من االحزاب 
الدس�مة والتعددية وذات الحس الوطني لتش�كيل الحكومة وسوف يتكون 
الربمل�ان م�ن بع�ض الن�واب الذين ت�دور حولهم ش�بهة الفس�اد دون رفع 
الحصانة الربملانية ملحاس�بتهم يف الربملان الح�ايل ويصبحوا وزراء هذه املرة 

طبقاً لنظام املحاصصة.

تتس�ارع األحداث والتطورات السياس�ية، فمن التهديدات اإلرسائيلية إليران 
ع�ى خلفية االعتداء عى الس�فينة قبال�ة خليج عمان، وهزيم�ة أمريكا يف 
أفغانستان وانسحاب قواتها منها بعد عرشين عاماً، وصوالً إىل زيارة رئيس 
الوزراء اإلرسائييل نفتايل بينيت لواش�نطن، ولقائ�ه الرئيس األمريكي جون 
باي�دن، هذا اللقاء الذي تم تأجيله حوايل عرشين س�اعة إثر تفجريات مطار 
كابول، عالوة عى لقاء الرئيس الفلس�طيني محمود عباس مع وزير الحرب 
اإلرسائييل بيني غانتس، وما رافقه من غضب واس�تنكار فلس�طيني، وقمة 
بغداد بمش�اركة مندوبي دول الجوار، الت�ي وافقت عى فتح صفحة جديدة 
مع سوريا، وعقد ست مصالحات بني دول املنطقة، ودعت إىل توحيد الجهود 
بالش�كل الذي ينعكس ايجاًبا عى اس�تقرار املنطقة وأمنه�ا، وما تالها من 
زي�ارة عب�د الليهان من الع�راق إىل س�وريا بما تحمله م�ن دالالت واضحة، 
وأيًض�ا القمة الثالثي�ة يف القاهرة التي جمعت الرئيس امل�رصي عبد الفتاح 
السييس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وملك األردن عبد الل�ه الثاني، 

وما حملته هذه القمة من مخرجات سياسية ودبلوماسية.
ويف إط�ار الس�عي الس�تمرارية التهدئ�ة الت�ي تريدها وترغب بها وتس�عى 
إليها اإلدارة األمريكية، يأتي فتح املعابر يف غزة، س�واء مع مرص أو الجانب 
اإلرسائي�يل، ومن�ح تس�هيالت للصيادين الغزي�ني وألهايل القط�اع، حتى ال 
تضط�ر املقاومة الفلس�طينية اتخاذ إجراءات لفك الحص�ار املمتد منذ أكثر 

من 15 عاًما.
وعى أهمية هذه التطورات والتحركات السياسية إال أنه يجب عدم التعويل 
واملراهنة عليها بخصوص املس�ألة الفلسطينية، واملبالغة يف السيناريوهات 
املنظ�ورة ع�ى املس�تويات املختلف�ة. فالحكوم�ة اإلرسائيلي�ة ليس�ت عى 
اس�تعداد للتقدم لحل س�يايس يضمن إنهاء الرصاع وقيام دولة فلس�طينية 
مستقلة، خصوًصا ان زعيم حزب يمينا نفتايل بينيت مسكون باأليديولوجيا 
الصهيوني�ة والفكر الف�ايش املتطرف، وأعلن أنه لن يلتق�ي محمود عباس، 
ويس�عى للحف�اظ عى الوض�ع القائم، وال يقب�ل بحل الدولت�ني، ولكنه مع 
تحسني معيشة املواطنني الفلسطينيني، ناهيك عن أن الوضع العربي يعاني 
أزم�ات عميقة يف كل قطر. وعى مس�توى العالم، فع�ى الرغم من التضامن 
الواس�ع مع القضية الفلس�طينية، ورضورة االعرتاف بالحق الفلس�طيني 
امل�رشوع، إال أن املواق�ف العاملية بخصوص ضمان ه�ذا الحق بال رصيد، ما 
يتي�ح لدولة االحتالل مواصلة سياس�تها العدوانية االحتاللية تجاه ش�عبنا 
الفلس�طيني. هذا فضاًل عن الوضع الفلس�طيني املتأجج واس�تمرار الحالة 
االنقس�امية، وكل ذلك يعكس أثره الس�لبي عى القضية الوطنية واملرشوع 
الوطني الفلسطيني والنضال التحرري االستقاليل، وعليه يجب الرتيث وعدم 

املبالغة يف اآلفاق والسيناريوهات املرتقبة.
من األهمي�ة والرضورة الدفع باتج�اه الوحدة الوطنية الفلس�طينية قدًما 
إىل أمام، وإجراء االنتخابات الفلس�طينية يف أقرب وقت ممكن، فبدون ذلك، 
ودون ترتي�ب الوضع الداخيل لن يكون هناك أي تقدم يف العملية السياس�ية 

أو أي انفراج سيايس، وتحقيق الحلم الفلسطيني املنشود.

نقابة الصحفيني العراقيني تنعى الزميل سامي الشواي 
وتشيد بعطائه الصحفي والتزامه املهني

تنعى نقابة الصحفيني العراقيني 
الزمي�ل س�امي الش�واي عضو 
األرسة   أعض�اء  واح�د  النقاب�ة 
الصحفي�ة يف محافظة ميس�ان 
ال�ذي توف�اه األج�ل يف مدين�ة 
العم�ارة صباح الي�وم اثر مرض 

لم يمهله طويال .
ويع�د الزميل الفقيد م�ن عائلة 
أدبي�ة وعمل يف عدة مؤسس�ات 
صحفي�ة يف محافظ�ة ميس�ان 
وتمي�ز  وإخ�الص  ب�كل جدي�ة 
بالخلق العايل والتواضع وتعاونه 

مع جميع زمالئه .
ويف الوقت الذي تعزي فيه نقابة 
عائل�ة  العراقي�ني  الصحفي�ني 
الفقيد وزمالئه وأصدقائه فإنها 
تبته�ل إىل الب�اري ع�ز وج�ل أن 
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 
فسيح جناته ويلهم أهله وذويه 

جميل الصرب والسلوان.
أنا لله وانا اليه راجعون

كش�فت إدارة موق�ع التواص�ل االجتماع�ي الش�هري يوتيوب،  أنه�ا دفعت 
يف الس�نوات الث�الث املاضي�ة أكثر من 30 ملي�ار دوالر من عوائ�د اإلعالنات 

والرتويج والخدمات األخرى، ملنتج املقاطع املصورة عى املوقع.
وقال كبري مسؤويل املنتجات يف املوقع، نيل موهان، خالل مقابلة صحفية، إن 

مسؤولية يوتيوب كمنصة عاملية »توجب علينا أن نكون املكان املناسب«.
أعل�ن موقع يوتيوب، الذراع اإلعالمية لرشكة غوغل، التابعة لرشكة ألفابت، 
ي�وم االثنني املايض، عن مش�اركته مبيعات اإلعالنات م�ع أكثر من مليوني 
منتج فيديو. وذكرت الرشكة، أنها وضعت األس�اس لهذا النمو يف املدفوعات 

من أجل زيادة جاذبية املوقع للمعلنني.
وكان موقع يوتيوب قد بدأ تقس�يم مبيعات اإلعالنات مع املنتجني للمحتوى 

يف عام 2007، وهو ما أدى إىل تشكيل نظام مرتامي األطراف.
وتع�رض هذا النظام للتهديد حينما قاط�ع املعلنون املوقع عى خلفية نرش 

مقاطع فيديو »غري الئقة«.

يف ثالث سنوات فقط.. يوتيوب دفع
 30 مليار دوالر ملنتجي املحتوى

توصلت دراس�ة حديثة إىل طريقة مبتكرة لحفظ األغذية بخالف تجميدها، 
م�ن ش�أنها أن تجعل األطعم�ة املحفوظة أكث�ر أمانا وأعى ج�ودة، وتقلل 
يف الوق�ت ذاته من اس�تهالك الطاقة الناجم عن تش�غيل الثالجات، وبالتايل 

انبعاثات الكربون.
وتعتم�د طريق�ة الحف�ظ الجديدة عى تخزي�ن األطعم�ة يف حاويات صلبة 
محكم�ة مصنوعة من البالس�تيك أو املع�دن، مملوءة تماما بس�ائل خاص 
يشبه املاء، وفقا للدراسة التي أجرتها خدمة البحوث الزراعية ب وزارة الزراعة 
 Renewable and« األمريكية وعلماء جامع�ة كاليفورنيا، ونرشت يف دورية

.»Sustainable Energy Reviews
وع�ى عكس الحفظ التقلي�دي بالتجميد الذي يتعرض في�ه الطعام للهواء، 
ث�م يصبح صلبا عند درجات حرارة منخفضة، فإن التقنية الجديدة تحافظ 
عى الطعام دون تحوله إىل م�ادة صلبة، التحول الذي يمثل التهديد الرئييس 

لجودة الغذاء.

طريقة حلفظ الطعام دون جتميده
وفوائد ال حرص هلا

 ساعات النوم حتدد مصريك خصوصًا مع تقادم العمر
توصلت دراسة جديدة إىل أن كبار السن الذين 
ينامون 6 ساعات أو أقل يف الليلة قد يكونون 
أكث�ر عرضة لإلصاب�ة بالخ�رف وغريه من 

املشكالت اإلدراكية.
الباحث�ون يف جامع�ة س�تانفورد  وأج�رى 
قياس�ا ملخاط�ر اإلصابة بالخ�رف لدى كبار 
الس�ن )الذين ترتاوح أعمارهم بني 65 و85 
عاما( وقدراته�م اإلدراكي�ة، ووجدوا خطرا 
أكرب يف ه�ؤالء املرىض الذين ينامون بانتظام 
6 س�اعات أو أقل مقارن�ة بمن ينامون 7 أو 

8 ساعات.
وكان كبار الس�ن الذين ناموا 9 س�اعات أو 
أكث�ر يعانون أيضا من انخفاض يف الوظائف 
اإلدراكي�ة ومش�اكل صحي�ة أخ�رى، لك�ن 
الباحث�ني لم يج�دوا نفس مخاط�ر اإلصابة 
بالخرف يف ه�ذه املجموعة. وتوضح النتائج 

م�دى أهمية الحفاظ ع�ى دورة نوم صحية 
للبالغني، خاصة مع تقدمهم يف السن.

ومع تقدم البالغني يف العمر، من الش�ائع أن 
تتغ�ري أنماط نومه�م أو تتعطل، ما يؤدي إىل 

نوم أطول أو أقرص أو أكثر غري منتظم.

وقد يكون ه�ذا االضط�راب مرتبطا بمرض 
ألزهايمر وغريه من أشكال الخرف، ما يؤثر 
ع�ى قدرة كبار الس�ن عى تذك�ر املعلومات 
الس�لوكيات  ومتابع�ة  املش�كالت  وح�ل 

اليومية.
ويمكن أن يحدث اضطراب النوم أيضا بسبب 
االكتئ�اب وأمراض القل�ب واألوعية الدموية 

وحاالت أخرى.
وتقدم دراس�ة جديدة من جامعة ستانفورد 
أدل�ة إضافية عى العالقة بني النوم ووظيفة 
الدماغ، حيث اش�تملت عى س�جالت صحية 
لنح�و 4400 مريض، ت�رتاوح أعمارهم بني 

65 و85 عاما.
وق�د خضع ه�ؤالء امل�رىض لفحوصات عى 
الدم�اغ واختب�ارات معرفية أخ�رى، لكن لم 

يتم تشخيص إصابتهم بالخرف.

ُيع�د ارتف�اع ضغ�ط ال�دم، مقدم�ة ملش�اكل 
القل�ب الخط�رية، ل�ذا من امله�م إحباط�ه، لذا 
تويص األبحاث برشب مرشوب بس�يط يمكنك 
تحضريه يف املنزل لتوجيه رضبة الرتفاع ضغط 
الدم. يرتفع ضغط ال�دم عندما تضيق األوعية 
الدموية بشكل متزايد، وقتها يمكن نقل كمية 

أقل من الدم من خاللها، ما يصنع ضغطا كبريا 
عى القلب، ويزيد م�ن خطر اإلصابة بأمراض 
القلب. لذلك من الرضوري عكس قراءة ضغط 
ال�دم املرتفع. ويعترب تحس�ني نظامك الغذائي 
أح�د التدخ�الت املهمة التي يمكن�ك القيام بها 
لتقليل ضغط الدم والتخلص من شبح اإلصابة 

باألمراض الخطرية الناجمة عنه. ووفقا لبحث 
ُنرش يف مجلة لعلوم الغذاء، فإن ش�اي العس�ل 
والث�وم هو مزيج ناجح، بحس�ب ما أفادت به 

صحيفة إكسربيس الربياطنية.
ت�م تصميم دراس�ة لتقيي�م التأث�ري الخافض 

للضغط لشاي العسل والثوم عى البرش.

مرشوب منزيل بسيط خيفض ارتفاع ضغط الدم

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

حمافظة بغداد تعلن انطالق مهرجان العراق لسينام ومرسح التعزية الدويل االربعاء املقبل

بغداد / طالب ضاحي / عادل احمد

اعلن�ت محافظ�ة بغ�داد، إنط�الق فعاليات 
مهرج�ان العراق لس�ينما وم�رسح التعزية 
ال�دويل الخامس لس�نة 2021، ي�وم االربعاء 
املقبل، الستذكار الثورة الحسينية وقضيتها 
السامية. وذكرت املحافظة يف بيان العالمها، 
الع�راق  ملهرج�ان  الخامس�ة  النس�خة  »إن 
للتعزية، جاء برعاية محافظ بغداد املهندس 
محم�د جاب�ر العط�ا، وبالتعاون م�ع وزارة 
الثقافة، وس�يقام عى قاعة املرسح الوطني 
يوم االربعاء املقبل الساعة الخامسة مساًء«. 
وس�يتضمن املهرجان عرض خمس�ة اعمال 

مرسحي�ة تنطلق اولها يف بغ�داد، ومن ثم يف 
محافظ�ة النج�ف االرشف، ثم س�تحتضنها 
محافظ�ة باب�ل، وهي نتاج مش�اركة فاعلة 
فني�ة،  التابع�ة ملؤسس�ات  الفني�ة  للف�رق 
وثقافية عراقية، خضعت لرشوط املهرجان.

وسيش�هد حفل االفتتاح ع�ى قاعة املرسح 
الوطن�ي يوم االربعاء املوافق 8 / 9 / 2021، 
عرض فلم روائي بعن�وان )انا خت برحلك(، 
ومرسحي�ة )قيام�ة الكلم�ة(، كذل�ك عرض 
مرسحية )حلقة الش�مر( ع�ى قاعة مرسح 

الرافدين باملرسح الوطني يف اليوم الثاني.
وس�يتضمن املهرجان ايضا عرض  مرسحية 
)حذائي( يف س�احة القش�لة بش�ارع املتنبي 

ي�وم الجمع�ة املواف�ق الجمع�ة 10 / 9 / يف 
تمام الس�اعة الع�ارشة صباح�اً، اضافة اىل 
ع�رض مرسحية )انتهاكات( يف باحة منتدى 
املرسح، يوم الجمعة ايضا الساعة السادسة 

مساًء.
)الجرع�ة  مرسحي�ة  ع�رض  س�يتم  كم�ا   
الخامس�ة( يف جامع�ة الكوف�ة بمحافظ�ة 
النج�ف االرشف، ومس�ك الختام س�يكون يف 
محافظ�ة باب�ل، حي�ث س�تعرض مرسحية 
)االشارة(، عى ارض كلية الفنون الجميلة. 

املهرج�ان  إدارة  أن  بالذك�ر  الجدي�ر  وم�ن 
»ن�ص  أفض�ل  ع�ن  مس�ابقة  خصص�ت 
مرسحي« الخ�اص بمرسح التع�ازي، حيث 

عرض�ت النص�وص ع�ى اللج�ان املختص�ة 
باملس�ابقة، وس�يكون حفل االفتتاح موعدا 

إلعالن النتائج، وتكريم الفائزين.
وسيسشارك يف العروض املرسحية املذكورة، 
نج�وم الفن العراق�ي، محمود اب�و العباس، 
وم�ازن محم�د مصطف�ى، وآس�يا كم�ال، 
وحاف�ظ لعيب�ي، والدكتورة عواط�ف نعيم، 
والدكت�ور حي�در منعث�ر، وف�الح ابراهي�م، 
والفنان العربي حافظ خليفة، وش�خصيات 

فنية اخرى.
وجاء املهرجان، الستذكار القضية الحسينية، 
ومنهجه�ا الس�امي، املتمث�ل بالوق�وف ضد 

الظلم والعدوان واالستبداد«.


