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االتفاق على ( )5نقاط من بينها القبول بـ «االنتخابات املبكرة» ..والتيار الصدري :مل حنضر

اجتامع الرئاسات والقوى السياسية يدعو لـ «احلوار»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

سـومـو
عـن إحـتـيــاطـي الـعـراق:
ص3
يكفي لـ  80سنة

املوارد املائية
تطلق ثالثة اجراءات حكومية
ص3
إلنعاش األهوار

خرج اجتماع (الحوار الوطني العراقي) الذي عقد
بحض�ور الرئاس�ات مع قادة القوى السياس�ية
بن�اء ع�ى دعوة م�ن رئي�س ال�وزراء مصطفى
الكاظمي ،أمس األربعاء ،بخمسة توصيات.
وبحس�ب بيان للمكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء
تلق�ت «املس�تقبل العراقي» نس�خة من�ه ،فقد
«أفىض االجتماع إىل عدد من النقاط ،اتفق عليها
املجتمعون ،تتمثل بما يأتي» �1 :عرب املجتمعون
ع�ن التزامهم بالثوابت الوطنية ،وإيجاد حل لكل
األزمات من خالل الح�وار وباعتماد روح األخوّة
والت�آزر؛ حفاظا ً عى وحدة العراق وأمن ش�عبه
واس�تقراره ،وديموم�ة النظ�ام الديمقراط�ي
الدس�توري الذي يحتكم إليه الجمي�ع ،والتأكيد
عى تغلي�ب املصال�ح الوطني�ة العلي�ا ،والتحيل
ب�روح التضامن بني أبناء الوطن الواحد؛ ملعالجة
األزمة السياس�ية الحالية �2 .أش�ار املجتمعون
إىل أن االحت�كام مرة جدي�دة إىل صناديق االقرتاع
من خالل انتخابات مبكرة ليس حدثا ً اس�تثنائيا ً
يف تأري�خ التج�ارب الديمقراطي�ة عندم�ا تصل
األزمات السياسية إىل طرق مسدودة ،وأن القوى
السياس�ية الوطني�ة تحتك�م إىل املس�����ارات
الدس�����تورية يف االنت�����خاب�ات -3 .دع�ا
املجتمعون اإلخوة يف التيار الصدري إىل االنخراط
يف الحوار الوطني ،لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما
يخدم تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.
 -4اتفق املجتمعون عى استمرار الحوار الوطني؛
من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية
ملعالجة األزمة الراهنة.

التفاصيل ص2

وزيـر الـدفـاع حيضـر مؤمتـر األمـن الـدولـي العـاشـر فـي روسيـا

البطـاقـة الوطنيـة تستأنـف اإلصـدار وتكشـف سبب تأخرهـا ألشهـر

ص2

ص2

املهربة  ..الثقافة :لصوص يستولون
خطط السرتداد القطع
ّ
عىل آثار يف مناطق نائية بمساعدة األهايل
بغداد  /المستقبل العراقي

فصلت وزارة الثقافة والس�ياحة واآلثار،
أمس األربع�اء ،خطتها الس�رتداد القطع
األثري�ة املهربة خارج العراق ،فيما أعلنت
تس�لم قطع أثرية موج�ودة يف أملانيا منذ
عام .1991
وقال املتحدث الرس�مي باس�م ال�وزارة،
أحم�د العلي�اوي يف ترصي�ح صحفي ،إن
هناك «خطة يف الوزارة عى مستوى الهيئة
العامة لآلثار والرتاث تتمثل يف وجود قسم
خاص باالس�رتداد مرتبط برئيس الهيئة،
يتابع ويرصد جميع القطع األثرية املهربة

اوكرانيا هتدد بتفكيك جرس يربط روسيا بشبه جزيرة القرم
بغداد  /المستقبل العراقي
ه�ددت أوكرانيا ،أم�س األربع�اء ،بتفكيك ج�ر كريتش الذي
شيدته موسكو بتكلفة عالية لربط روسيا بشبه جزيرة القرم،
حيث وقعت عدة انفجارات يف قواعد عسكرية روسية.
وكتب مستش�ار الرئاس�ة األوكراني�ة ميخايل�و بودولياك عى
تلغ�رام «ه�ذا الجر عبارة ع�ن بنية غري قانونية ولم تس�مح
أوكراني�ا ببنائه .إن�ه يرض ببيئة ش�به الجزي�رة وبالتايل يجب
تفكيكه .ال يهم كيف :عمدا ً أم ال».
و ُيعد جر كريتش الذي افتتحه الرئيس الرويس فالديمري بوتني
يف أيار  ،2018املمتد عى طول  19كلم ،مرشوعا ً ضخما ً ومكلفا ً

هبدف تقيم االداء واالطالع عىل آخر االنجازات
املتحققة ..انعقاد مؤمتر امني ملديرية رشطة بغداد
وتوابعها يف مقر الوكالة
ص8

خ�ارج الع�راق واملس�جلة ل�دى ال�وزارة
واملعروف�ة بأوصافه�ا ورقمه�ا املتحفي
إذا كان�ت متحفية» .وأض�اف العلياوي،
أن «املش�كلة ه�ي يف القط�ع األثرية التي
تخ�رج ع�ن طريق النب�ش العش�وائي يف
مناطق غري مسجلة آثارياً ،ينبشها بعض
اللص�وص بمس�اعدة أهايل تل�ك املناطق
النائية البعيدة».
ولفت إىل أن «أرض العراق مكتنزة باآلثار،
فتخرج بشكل غري قانوني إىل خارج البالد
وم�ن بعد ذاك قد تظهر ه�ذه القطع هنا
أو هناك ،ونحن نتابع ونرصد هذه القطع
أيضاً ،ومنها القطع التي عادت إىل العراق

أيض�ا ً هناك بعض الدول تتي�ح ملواطنيها
وملؤسس�اتها ولجامعاته�ا أن تقتني وأن
تش�رتي قطعا أثرية وتبيعها لهم ،وهذه
واحدة من املشاكل».
وأردف بالق�ول« :واملش�كلة األخ�رى أن
القطع األثرية عندما تخرج مهربة خارج
البالد يكون من الصعب الس�يطرة عليها
ومالحقتها ألنه�ا تتغري من مكان إىل آخر
فتباع وتش�رتى وتهرب مجددا ً بني الدول
األخرى» .ومىض يف القول ،إن «األمر ليس
من الس�هولة بمكان نقول يمكن أن نعثر
عى القطعة مهربة من خارج العراق.

قبل مدة من الوالي�ات املتحدة األمريكية،
فتل�ك القط�ع كان�ت مهربة ع�ن طريق
النب�ش العش�وائي ووصل�ت إىل الواليات
املتحدة».
وتابع ،أن «قسم االسرتداد يعنى بمخاطبة
الجهة الت�ي يعرف أن لديه�ا قطعا ً أثرية
عراقية سواء كانت مؤسسة أو جامعة أو
متجر أو أيا ً كان ونعمل مع هذه الجهات
عى إعادة هذه القطع بشكل قانوني وال
س�يما الجه�ات التي هي ج�زء من الدول
املنتظم�ة بقانون من�ع االتج�ار باآلثار،
وهناك قوانني ملزمة دوليا ً تجرم أي دولة
تعمل ع�ى نقل آث�ار دولة أخ�رى ،ولكن

التفاصيل ص2

االحتادية تؤجل البت بدعوى حل الربملان إىل هناية الشهر اجلاري

اس�تغرق بناؤه عامني لربط روسيا بشبه جزيرة القرم ويرمي
إىل الحد من عزلة شبه الجزيرة بعد أربع سنوات عى ضمها.
يأتي ه�ذا التهديد املس�ترت م�ن بودولي�اك بعد وقوع سلس�لة
انفجارات يف شبه جزيرة القرم التي تستخدمها روسيا كقاعدة
خلفية لغزو أوكرانيا الذي بدأ يف  24شباط.
والثالثاء ،اس�تهدف هجوم مس�تودع ذخرية يف موقع عسكري
قرب قرية دجانكوي يف شمال شبه جزيرة القرم ،قالت موسكو
إنه كان نتيجة عمل «تخريبي» ،بدون أن تتهم أي جهة بالوقوف
خلفه.يف التاس�ع م�ن آب ،أبلغت موس�كو عن انفج�ار ذخائر
يف قاع�دة عس�كرية جوية يف الق�رم ،ما أ ّدى إىل مقتل ش�خص
وإصابة آخرين.

استئناف نينوى تنجزتصديق اكثر من  47الف معاملة تعويض للمترضرين

ألول مرة منذ أشهر يف العراق :الـ  100دوالر دون  148ألف دينار

إجرام بغداد تلقي
القبض عىل عصابـة خمتصة
برسقة «التك تك»
ص3

جملس اخلدمة :هدفنا
توفري أفضل فرص التعيني
ملختلف الرشائح
ص3

درجال :امللف سيكتمل
يف الوقت املحدد وخليجي
 25يف البرصة
ص7

ص2

ص2

ص2

جملس اخلدمة :هدفنا توفري أفضل فرص التعيني ملختلف الرشائح
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

أكيد مجليس الخدمة العامة االتحيادي ،أمس االربعياء ،ان هدفه توفير أفضل فرص
التعيين ملختلف الرشائح.وذكير بيان للمجلس تلقت املسيتقبل العراقي نسيخة منه،
ان رئييس مجلس الخدمة العامية االتحادي محمود التميمي أسيتقبل عدد من ممثيل
خريجي الفيزياء الطبية برفقة النائب ضياء الهندي.وتابع البيان ،انه جرى خالل اللقاء
مناقشية آلية التعين املتبعية يف املجلس ،فضال عن آلية التعياون املعتمدة بن املجلس
ووزارة الصحية لتعيين خريجي الفيزيياء الطبية بما يضمن حقوقهم يف اسيتحصال
الدرجيات ملسيتحقيها.واكد التميميي ان مجليس الخدمية يعتميد االعيداد والدرجات
بتخصصها العلمي الدقيق واملرسل له من وزارة الصحة ،مبينا ً ان املجلس هو من يدير
الدرجة وليس من يستحدثها وانما هذا من اختصاص الوزارات واملؤسسات الحكومية
التي تقوم بأرسيال احتياجها من الدرجات.واضاف ان املجلس ينظر لجميع الخريجن
بنظرة واحدة ،هدفه توفر أفضل فرص التعين ملختلف الرشائح.
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المستقبل العراقي  /عادل الالمي

خرج اجتمياع (الحوار الوطنيي العراقي)
اليذي عقيد بحضور الرئاسيات ميع قادة
القوى السياسية بناء عىل دعوة من رئيس
الوزراء مصطفى الكاظمي ،أمس األربعاء،
بخمسة توصيات.
وبحسيب بييان للمكتب اإلعالميي لرئيس
الوزراء تلقت «املسيتقبل العراقي» نسخة
منيه ،فقد «أفيى االجتمياع إىل عدد من
النقاط ،اتفق عليها املجتمعون ،تتمثل بما
يأتي»:
1ي عرب املجتمعيون عن التزامهم بالثوابت
الوطنيية ،وإيجياد حيل ليكل األزمات من
خيالل الحيوار وباعتمياد روح األخيوّة
والتيآزر؛ حفاظا ً عىل وحيدة العراق وأمن
شيعبه واسيتقراره ،وديمومية النظيام
الديمقراطي الدسيتوري الذي يحتكم إليه
الجمييع ،والتأكييد عيىل تغلييب املصالح
الوطنية العلييا ،والتحيل بيروح التضامن
بين أبناء الوطين الواحيد؛ ملعالجة األزمة
السياسية الحالية.
2ي أشيار املجتمعيون إىل أن االحتكام مرة
جدييدة إىل صنادييق االقيراع مين خيالل
انتخابيات مبكرة ليس حدثا ً اسيتثنائيا ً يف
تأريخ التجيارب الديمقراطية عندما تصل
األزميات السياسيية إىل طيرق مسيدودة،
وأن القوى السياسيية الوطنيية تحتكم إىل
املسييييارات الدسييييتورية يف االنتيييييخابات.
 -3دعا املجتمعون اإلخوة يف التيار الصدري إىل االنخراط
يف الحوار الوطني ،لوضع آلياتٍ للحل الشيامل بما يخدم
تطلعات الشعب العراقي وتحقيق أهدافه.
 -4اتفق املجتمعون عىل اسيتمرار الحيوار الوطني؛ من

أجل وضيع خريطة طريق قانونية ودسيتورية ملعالجة
األزمة الراهنة.
5ي دعيا املجتمعيون إىل إيقياف كل أشيكال التصعييد
امليداني ،أو اإلعالمي ،أو السيايس ،مؤكدين عىل رضورة
حماية مؤسسيات الدولة والعودة إىل النقاشات الهادئة
بعيدا ً عن اإلثارات واالستفزازات التي من شأنها أن تثر

الفتن .وناشيدوا وسيائل اإلعيالم والنخب بدعم مسيار
الحوار الوطني ،والسيلم االجتماعي ،بما يخدم مصالح
شعبنا» ،وفقا ً للبيان.
وأعلن املكتب اإلعالمي لرئاسة الوزراء ،األربعاء ،تفاصيل
اجتماع الحوار الوطني للقوى السياسية.
وذكير املكتيب اإلعالمي لرئاسية الوزراء يف بييان تلقت

«املسيتقبل العراقي» ،نسيخة منهُ ،
«عقد
يف القير الحكوميي اجتمياع الحيوار
الوطنيي العراقيي برعاية رئييس مجلس
اليوزراء مصطفى الكاظمي ،وبمشياركة
قيادة ،وزعمياء القيوى السياسيية يف
العيراق ،وبحضيور السيادة الجمهورية،
ورئييس السلطتن الترشيعية والقضائية،
واملبعوثة األممية يف العراق».
واشيار البييان إىل أن «الكاظميي قيد دعا
يف وقت سيابق ،الرئاسيات وقيادة القوى
السياسيية إىل اجتمياع وطنيي؛ للبيدء يف
حيوار جاد؛ بهيدف إيجاد الحليول لألزمة
السياسية الحالية ،واإلسيهام يف التهدئة،
وبما يحافظ عىل السلم ،ويحقق تطلعات
الشعب العراقي».
إىل ذلك ،وصف متحدث ائتالف النر سعد
الالميي اجتماع الحيوار الوطنيي العراقي
بي»الخطيوة الجديدة يف صعييد التهدئة»،
فيما أشيار إىل أن االجتماع فيه رسيالة إىل
التيار الصدري مفادها «الجميع مسيتعد
للحوار والتنازل عن الرشوط املبالغ بها».
وقيال الالميي يف تريح صحفيي« ،بدأنا
خطيوة جدييدة عىل صعييد التهدئية بعد
اجتماع الحوار الوطني العراقي».
واضياف ،أن «الدعيوة كانت دعيوة طيبة
وهادئة ،وممكن أن تصل عربها رسائل إىل
التيار الصدري مفادها أن الجميع مستعد
للحييييييوار والتنيازل للييييرشوط التي
تمت املبالغة بها».
وتابع« ،يمكن تلبية مطالب زعيم التيار الصدري مقتدى
الصدر ضمن األطر الدستورية».
وبين ،أن «خطاب اإلطار التنسييقي الييوم يختلف عن
خطابه قبل اجتماع الحوار الوطني».

خطط السرتداد القطع ّ
املهربة

الثقافة :لصوص يستولون عىل آثار يف مناطق نائية بمساعدة األهايل
بغداد  /المستقبل العراقي
فصليت وزارة الثقافية والسيياحة واآلثار،
أميس األربعياء ،خطتهيا السيرداد القطع
األثريية املهربية خارج العيراق ،فيما أعلنت
تسيلم قطع أثرية موجودة يف أملانيا منذ عام
.1991
وقال املتحدث الرسيمي باسم الوزارة ،أحمد
العليياوي يف ترييح صحفيي ،إن هنياك
«خطة يف الوزارة عىل مستوى الهيئة العامة
لآلثيار والراث تتمثل يف وجود قسيم خاص
باالسيرداد مرتبيط برئييس الهيئية ،يتابع
ويرصد جمييع القطع األثرية املهربة خارج
العيراق واملسيجلة ليدى اليوزارة واملعروفة
بأوصافهيا ورقمهيا املتحفيي إذا كانيت

استئناف نينوى تنجز
تصديق اكثر من  47الف معاملة
تعويض للمترضرين
نينوى  /المستقبل العراقي
أعلنيت محكمة اسيتئناف نينوى أنها
انجيزت تصدييق ( )47975معاملية
تعوييض جيراء االرضار باملمتليكات
والعجيالت للمواطنين مين العمليات
الحربيية واألخطياء العسيكرية
والعمليات اإلرهابية يف املحافظة .وذكر
املركز االعالميي ملجلس القضاء االعىل
أن «الهيئة التمييزية يف رئاسة محكمة
اسيتئناف نينوى صدقت  47975الف
اضبارة تعويض للمواطنن املترضرين
مين العملييات الحربيية واألخطياء
العسيكرية والعملييات اإلرهابيية».
وأشار إىل أن معامالت التعويض كانت
مين تارييخ  2020 / 6 / 14لغايية
 2020 / 12 /31بي ( )5508اضبارة،
ومين  2021 /1 /2لغايية / 12 /31
 2021بيي ( )29017اضبارة ،فيما تم
انجياز ( )13450اضبيارة مين تاريخ
 2022 /1 /2لغايية .»2022 /8 / 15
يذكير أن محكمية اسيتئناف نينيوى
مسيتمرة بالعمل اليدؤوب حتى تنهي
ملف التعويضات الخياص باملواطنن
املترضرين يف املحافظة».

متحفية» .وأضاف العلياوي ،أن «املشيكلة
هيي يف القطع األثرية التي تخرج عن طريق
النبيش العشيوائي يف مناطق غر مسيجلة
آثارياً ،ينبشيها بعض اللصوص بمسياعدة
أهايل تلك املناطق النائية البعيدة».
ولفيت إىل أن «أرض العيراق مكتنزة باآلثار،
فتخرج بشيكل غر قانونيي إىل خارج البالد
ومين بعيد ذاك قد تظهير هيذه القطع هنا
أو هنياك ،ونحن نتابيع ونرصد هذه القطع
أيضياً ،ومنها القطع التي عيادت إىل العراق
قبل ميدة من الوالييات املتحيدة األمريكية،
فتليك القطع كانت مهربة عن طريق النبش
العشوائي ووصلت إىل الواليات املتحدة».
وتابع ،أن «قسيم االسرداد يعنى بمخاطبة
الجهية التيي يعيرف أن لديها قطعيا ً أثرية

عراقية سيواء كانت مؤسسية أو جامعة أو
متجير أو أيا ً كان ونعمل ميع هذه الجهات
عىل إعادة هيذه القطع بشيكل قانوني وال
سييما الجهيات التي هيي جزء مين الدول
املنتظمة بقانون منع االتجار باآلثار ،وهناك
قوانين ملزمة دولييا ً تجيرم أي دولة تعمل
عىل نقل آثيار دولة أخرى ،ولكن أيضا ً هناك
بعيض الدول تتييح ملواطنيها وملؤسسياتها
ولجامعاتهيا أن تقتنيي وأن تشيري قطعا
أثريية وتبيعهيا لهيم ،وهيذه واحيدة مين
املشاكل».
وأردف بالقول« :واملشكلة األخرى أن القطع
األثريية عندما تخيرج مهربة خيارج البالد
يكون من الصعب السيطرة عليها ومالحقتها
ألنها تتغر من مكان إىل آخر فتباع وتشرى

وتهرب مجيددا ً بن الدول األخرى» .ومى
يف القول ،إن «األمر ليس من السهولة بمكان
نقول يمكن أن نعثر عىل القطعة مهربة من
خيارج العيراق وأن نردها ألن بعيض الدول
ال تسيتجيب وال تتعاون يف حين هناك دول
متعاونة وهيي تجرم املهربين واللصوص،
فنحن نعمل باسيتمرار يف قسيم االسيرداد
عىل املتابعة عيىل تنظيم امللفيات القانونية
ومخاطبية اليدول ذات العالقية ،وتنظييم
سيفرات وزيارات إىل تلك الدول لالطالع عىل
تلك القطع واالطمئنان من وجودها ولدينا،
اآلن اسيرداد قريب ،سيحصل بالتعاون مع
الجانب األملاني».
ولفيت إىل أن «هناليك قطعيا عراقية أخذت
تحيت عنوان االسيتعارة ،والقانون الدويل يف

موضوع اآلثار يعطي تفويضا ً باالسيتعارة
حتى يف العيراق بأن جامعة تسيتعر قطعا ً
ألغيراض الدراسية وهنياك إجيراءات تنظم
هذه االسيتعارة ،ولألسيف القطع موجودة
يف أملانيا منذ سينة  ،1991وبقيت يف ظروف
الحرب وما جرى عىل العراق ،والظروف التي
أدت إىل تغير النظيام ،وكل هذه األمور أدت
إىل نسيان هذه القطع».
وأكمل« ،واآلن تابعنا مع سيفارتنا يف أملانيا
وذهب وفد إىل جامعة برلن وتم تسجيل هذه
القطع واآلن سيلمت إىل سيفارتنا يف برلن،
والجهد مسيتمر عيىل املسيتوى اإللكروني
وعىل مستوى األجهزة ذات العالقة التي توفر
لنا املعلومة ،ونحن متابعون وحريصون عىل
اعادة قطعنا األثرية إىل العراق».

ألول مرة منذ أشهر يف العراق :الـ  100دوالر دون  148ألف دينار
بغداد  /المستقبل العراقي
انخفضت أسيعار رصف الدوالر األمريكي مقابل الدينار
العراقي ،أمس االربعاء ،يف البورصة الرئيسية بالعاصمة
بغداد ،ويف اقليم كوردسيتان ،فيميا عزا صاحب صرفة
ذلك اىل العرض الكبر مقابل ضعف الطلب.
وقالت كالة شيفق نيوز ،ا ٕن بورصة الكفياح والحارثية
املركزيية يف بغيداد ،سيجلتا ظهير األربعياء يف السياعة
الثالثة مسياء  147950دينيارا ً عراقيا ً مقابل  100دوالر
أمريكي.
فيما سجلت أسعار الدوالر  148150دينارا ً عراقييييييا ً

مقابل  100دوالر.
وأشارت ا ٕىل أن اسيعار البيع والرشاء انخفضت يف محال
الصرفة باألسواق املحلية يف بغداد ،حيث بلغ سعر البيع
 148500دينيار عراقيي ليكل  100دوالر امريكي ،بينما
بلغت أسيعار اليرشاء  147500دينار عراقيي لكل 100
دوالر امريكي.
أما يف اربيل عاصمة اقليم كردستان ،فقد شهدت اسعار
اليدوالر انخفاضا ايضا ،حيث بلغ سيعر البيع 148000
دينيار ليكل  100دوالر امريكيي ،وبليغ سيعر اليرشاء
 147900دينار لكل  100دوالر امريكي.
ويقول صاحب رشكة امليرسة للصرفة محمد املوسيوي

يف حديث لوكالة شفق نيوز ان «انخفاض اسعار الدوالر
يعود إىل العرض الكبر املوجود يف األسواق املحلية مقابل
قلة الطلب».
واضياف املوسيوي ان «مبيعيات البنيك ارتفعيت خالل
هيذه الفرة لتصل فيوق  280مليون دوالر بعد ان كانت
ال تتجياوز  200ملييون دوالر مما أوجيد عرضا كبرا يف
األسيواق مع تراجع نشاط أسواق الجملة بشكل كبر يف
الشورجة و منطقة جميلة الصناعية».
ونفى املوسيوي ان «يكون اسيتقالة وزيير املالية قد ّ
أثر
عيىل انخفاض اسيعار الدوالر» ،مؤكيدا ان « االنخفاض
يتعلق بالعرض والطلب يف االسواق».

البطاقة الوطنية تستأنف اإلصدار وتكشف سبب تأخرها ألشهر
بغداد  /المستقبل العراقي
قالت مديرية شؤون البطاقة املوحدة يف وزارة
الداخلية إن عملية إصدار البطاقات للمواطنن
ستعود لطبيعتها خالل املدة املقبلة بعد تأمن
خمسية مالين نسخة منها .وشكا مواطنون
مؤخرا من تأخر إصدار البطاقات املوحدة ملدة
تصل إىل أشيهر خاصة بعد إكمالهم إجراءات
الحصيول عليها.وأوضيح معياون مدير عام
شؤون البطاقة الوطنية العميد محمد صادق
أن الظروف املالية ومنها تأخر إقرار املوازنة،
كانت سيببا يف عدم توفر البطاقات الوطنية
التيي تحتياج إليهيا املديرية لغيرض طبعها

وتسيليمها إىل املواطنن بعد تقديم بياناتهم.
وأشيار إىل أن املديرية اسيتحصلت املوافقات
املطلوبة لتأمن خمسة مالين بطاقة موحدة
ضمن آلية اليرف  1/12لضمان اسيتمرار
عملية الطبع ،إذ سيتعود هذه اآللية بشيكل
طبيعي مع ترسيعها خيالل املدة املقبلة بغية
منحهيا للمواطنن.وبين صيادق أن هنياك
خمسة مالين بطاقة سيتم الحصول عليها يف
حال إقرار املوازنة املالية للعام الحايل ،وبالتايل
سييكون هناك نحو  10ماليين بطاقة ،وتعد
كافية يف املرحلة املقبلة مقارنة مع عدد الذين
تم تسجيلهم ضمن املرشوع الوطني للبطاقة
الوطنية املوحدة.
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رئيس اجلمهورية ملمثيل النقابات واالحتادات:
استمرار الوضع القائم غري مقبول

بغداد  /المستقبل العراقي
اعترب رئييس الجمهورية برهم صالح ،أمس األربعاء ان اسيتمرار الوضع
القائيم غر مقبول فيما شيدد عيىل رضورة وضع خارطية طريق لحلول
واضحة تحفظ مصالح البلد واملواطنن ،فيما أشار اىل ان استمرار الوضع
القائم غر مقبول.
وقالت رئاسية الجمهورية يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسخة منه ان
«رئييس الجمهورية برهم صالح اسيتقبل ،اليوم يف قر السيالم ببغداد،
مجموعة من رؤسياء وممثيل النقابات واالتحيادات العراقية ،حيث جرى
بحث تطيورات األوضاع يف البالد»ّ .
وأكد صالح «رضورة الركون إىل الحوار
والتالقيي من أجيل ّ
حل رسييع لألزمة السياسيية القائمة» ،مشيددا عىل
رضورة «تركيز الحوار عىل أولوية تأمن حقوق املواطنن يف الحياة الحرة
الكريمة واالنطالق نحو اإلصالح السييايس وحماية السيلم األهيل ،ووضع
خارطة طرييق واضحة وحلول تحميي املصلحة الوطنيية العليا ُ
وتطمنئ
املواطنن وتلبي احتياجاتهم».
وأضاف أن «استمرار الوضع القائم غر مقبول ،ويجب تجاوز اإلخفاقات
واحيرام اإلرادة الشيعبية والديمقراطيية» ،مشيرا ً إىل أن «احيرام إرادة
العراقين هو األساس للخروج من األزمة وتجاوز االنسداد السيايس».
واكيد «أهمية دور النقابيات واالتحادات والفعالييات االجتماعية واملدنية
يف هيذا الجانيب ،وخصوصيا ً يف األزمة الراهنية» ،الفتيا إىل «أهمية تأمن
حقوق املواطنن وأمن البلد واسيتقراره وامليض يف املسار السلمي والهادئ
لتجاوز التحديات القائمة».واسيتمع صالح إىل مداخالت وممثيل النقابات
واالتحادات حول الوضع السيايس يف البلد وسبل الخروج من األزمة الراهنة
وبميا ُيعزز الوحدة الوطنيية ويحقق اإلصالح ويحميي مصالح املواطنن
ويتجاوز املشاكل والثغرات القائمة.

وزير الدفاع حيرض مؤمتر األمن الدويل
العارش يف روسيا
بغداد  /المستقبل العراقي
توجيه وزيير الدفياع جمعة عناد سيعدون ،أميس األربعياء ،اىل العاصمة
الروسيية موسيكو تلبيية للدعوة التي تلقاهيا من نظره الرويس السييد
سيرغي شيويغو ،عىل رأس وفد رفيع املسيتوى ضم معاون رئيس أركان
الجييش للعملييات ،ومديير عيام االسيتخبارات واألمن ،لحضيور مؤتمر
موسكو العارش لألمن الدويل.
وحرض سيعدون املؤتمير ،وألقى كلمة خالله ،وعىل هاميش مؤتمر األمن
الدويل ،لبّى دعوة تلقاها لحضور املعرض الدويل العسكري التقني.
وخيالل تواجيده يف روسييا ،زار وزيير الدفياع مصنع األسيلحة والدروع
والطائيرات املسيرة ،ومصنع طائرات السيوخوي ( ،)57كميا زار مصنع
منظومة صواريخ الدفاع الجوي (.)s 400
وتأتيي هذه الدعوة لتقويية العالقات الثنائية بين البلدين ،ولالطالع عىل
أحدث التقنيات العسكرية.

االستخبارات :القبض عىل ارهابيني ومتهم
بالنصب واالحتيال يف حمافظتني
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت االسيتخبارات العسيكرية،
أميس االربعياء ،عين القبض عىل
ارهابيين واخير متهيم بالنصب
واالحتييال يف محافظتيي االنبيار
وكركوك
وذكيرت خليية اإلعيالم األمني يف
بييان تلقيت املسيتقبل العراقيي
نسيخة منه« ،بعمليات استباقية
نوعية نفذت استنادا اىل معلومات
ُ
لشيعبْ
اسيتخبارية دقيقية
اسيتخبارات الفيرق السيابعة
والثامنة والعارشة وبالتعاون مع
قوات مين الفرق ذاتهيا ،والتابعة
لقيييييييادة القييييوات الربيية
اسيفرت عين القياء القبض عىل

ارهابين اثنين أحدهما يف القائم
باألنبار واالخر يف ليالن بمحافظة
كركيوك ،وهميا مين املطلوبين
للقضياء وفيق احيكام امليادة
4إرهاب».
ويف سيياق متصيل تمكنيت القوة
من القاء القبض عىل أحد املتهمن
بممارسية النصب واالحتيال ضد
املواطنن بقصد تحقيق مكاسيب
مادية غير مرشوعية يف الرمادي
باالنبيار .وهيو مين املطلوبين
للقضياء بمذكيرة قبيض وفيق
احيكام امليادة  456مين قانيون
العقيييييييوبات العراقي ،حيث
جرى تسليم االرهابين واملتهم اىل
جهات الطلب اصولييا بعد اكمال
اإلجراءات الالزمة بحقهم.

االحتادية تؤجل البت بدعوى حل الربملان
إىل هناية الشهر اجلاري
بغداد  /المستقبل العراقي

قررت املحكمة اإلتحادية العلييا ،أمس األربعاء ،تأجيل موعد البت بدعوى
حل الربملان إىل الي  30الشهر الجاري.
وقال مصيدر يف القضاء إن «املحكمة اإلتحادية أجليت موعد البت بدعوى
حل الربملان لي 30الشهر الجاري».
وكان الصدر قد طلب ،يوم األربعاء املايض ( 10آب  ،)2022من السيلطات
القضائية العمل عىل «حل مجلس النواب العراقي خالل مدة أقصاها نهاية
األسبوع الجاري» ،حاثا يف الوقت ذاته رئيس جمهورية العراق برهم صالح
عىل «تحديد موعد إلجراء انتخابات ترشيعية مبكرة يف البالد».
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سومو عن إحتياطي العراق:
يكفي لـ  80سنة

حتضرياً لكأس اخلليج

حمافظ البرصة يكشف عن تنفيذ مشاريع خالل أشهر
بينها تطوير املطار
المستقبل العراقي /محمد الجابري

بغداد  /المستقبل العراقي

والكهرب�اء يجب أن تكمل خالل األش�هر
الثالث املقبلة بعد أن صوت مجلس الوزراء
عىل مش�اريع للب�رصة به�ذه القطاعات
التي س�تعكس إيجابا عىل بطولة الخليج
املقبل�ة ،مضيفا أن لم يتبق س�وى ملعب
امليناء ومن املؤمل إنجاز خيمة امللعب بعد
زيادة أعداد للعاملني ليتم افتتاحه بالوقت
املحدد يف الشهر املقبل ،دون أي تأجيل.
وأش�ار إىل االس�تعداد األمن�ي للمحافظة
الحتض�ان تل�ك البطولة ،وم�ا يحدث من
جرائ�م جنائي�ة ممك�ن أن تح�دث يف أي
بلد  ،مش�را ً إىل عقد اجتم�اع أمني ناقش
االستعدادات زيارة أربعينية اإلمام الحسني
عليه السالم ،والبطولة بشكل عام.

قال محافظ البرصة أسعد العيداني ،أمس
األربعاء ،أن هناك مش�اريع ستنفذ خالل
األش�هر الثالث املقبلة تخص اس�تعدادات
احتض�ان بطول�ة الخليج واعم�ار البنى
التحتي�ة للمحافظ�ة بش�كل ع�ام ،منها
تطوي�ر املط�ار ال�دويل بش�كل املناس�ب،
ومنفذ س�فوان الح�دودي ومداخل مركز
املدينة.
وذك�ر العيدان�ي ،يف ترصي�ح صحف�ي،
أن تأهي�ل ط�رق الب�رصة املتجه�ة نح�و
املرك�ز واكم�ال انارتها ،والبني�ة التحتية
للمحافظة ومش�اريع تخ�ص قطاع املاء

كشف مدير رشكة تسويق النفط الوطنية {سومو} ،امس األربعاء،
ع�ن احتياطي العراق م�ن النفط الخام.وقال ع�الء اليارسي ،يف
ترصي�ح صحفي« ،تعت�رب احتياطيات العراق م�ن النفط الخام
الخامس�ة عاملياً وتشكل نس�بة ( )%8.7من االحتياطات العاملية
ونس�بة  %17من احتياط�ات الرشق األوس�ط ،وتبلغ احتياطات
النف�ط املؤك�دة يف العراق ،حس�ب التقري�ر اإلحصائ�ي ملنظمة
األقطار العربية املصدرة للنفط (أوابك) لألعوام (،)2020-2016
( )148.4ملي�ار برمي�ل ،وبحس�ب تقديرات منظم�ة أوبك لعام
 2021بلغ�ت ( )145.019مليار برميل».وأضاف «بنا ًء عىل هذه
البيان�ات ،فإن االحتياطات املؤكدة من النفط الخام س�تكفي ملا
يقارب ال� ( )80سنة إذا احتسبنا افرتاضاً أن معدل إنتاج العراق
 5ماليني برميل يومياً وطبعاً هذا من دون احتس�اب االحتياطات
غر املؤكدة».وأش�ار اىل ان «العراق يصدر نفطه إىل ثالثة أسواق
عاملي�ة ه�ي (اآلس�يوي واألوروبي واألمرك�ي) ،أما أب�رز هذه

من ضمنها اتفاقية القرض الصيين

النزاهة تدعو إىل تعديل قانون الكامرك ملسايرة التطورات االقتصادية

بغداد  /المستقبل العراقي

دع�ت هيئة النزاه�ة االتحادية ،أمس الربع�اء ،اىل تعديل
قانون الگمارك رقم ( 23لسنة )1984املُع َّدل ،بما يتماىش
مع التطورات االقتصاديَّة الحديثة ،وقيام الجهات املعنيَّة
بإع�ادة النظر باالتفاقيات الثنائيَّة التي تمنح تس�هيالتٍ
گمرگيَّ�ة وإعف�اءاتٍ م�ن الرس�وم؛ لتعظي�م اإلي�رادات
املاليَّة.
تقري�ر أع َّدت�ه عن
يف
أوص�ت،
الهيئ�ة
يف
الوقاي�ة
دائ�رة
ٍ
ُ
َّ
إلج�راء
ف
ؤل
امل
فريقه�ا
به�ا
قام
الت�ي
الزي�ارات
زياراتٍ
َّ�ة إىل وزارة املاليَّ�ة – الهيئ�ة العامَّ �ة للگم�ارك إىل
ميداني ٍ
مراجع�ة مل�ف اإلعف�اءات الگمرگيَّة املمنوح�ة ملختلف
الجه�ات القطاعيَّ�ة عرب وض�ع آلي� ٍة ورؤي� ٍة اقتصاد َّي ٍة
َّ�ة دقيق� ٍة ،وتحديد البضائع املش�مولة باإلعفاءات
ومالي ٍ
وف�ق الحاجة الفعليَّ�ة للمرشوع وامل�دد الزمنيَّة املح َّددة
أن حجم اإلعفاءات ُي ِّ
لها ،مُ بي ً
ّنة َّ
ؤث ُر بش�ك ٍل أس�ايسٍّ عىل
حجم اإليرادات املُ َّ
خطط له.
َّ
وحث التقرير ،بحس�ب بيان لهيئة النزاهة ،تلقى «ناس»
نس�خة من�ه 17( ،اب  ،)2022ع�ىل «وضع ح� ٍّد إليقاف
وتقلي�ل فروق�ات الرس�وم املُ ِّ
رتتب�ة بذمَّ �ة املُس�توردين

والتجَّ �ار ورشكات التخلي�ص عرب تحديد املبال�غ املُ ِّ
ُّ
رتتبة
بذمَّ �ة كل رشك ٍة ومس�توردٍ ،وإناطة مس�ؤوليَّة جبايتها
بمُ دي�ر املنطقة أو املرك�ز الگمرگي ،إضاف�ة إىل مفاتحة
الهيئ�ة العامَّ �ة للرضائ�ب؛ بغي�ة تعديل الرضائ�ب التي
يجب اس�تيفاؤها عىل ضوء فروقات الرس�م بم�ا ُي ِّ
حق ُق
إي�رادا ً عاما ً لخزينة الدولة ،فضالً عن إيقاف نش�اط من
َّ
رس�وم مال َّي ٍة لحني تس�ديد تلك
ترتت ُ�ب بذمَّ ت�ه فروق�ات
ٍ
املُستحقات».
التقري�ر اقرتح «قي�ام الهيئ�ة العامة للگمارك بإرس�ال
وحداتٍ من قس�م تدقي�ق التعريفة الگمرگيَّ�ة إىل املنافذ
الحدوديَّة؛ لغرض حرص الفروقات املاليَّة عىل املستوردين
قبل دفع الرسوم الگمرگيَّة  ،فضالً عن دعم وتقوية نشاط
التح�رِّي واملُكافحة يف املنافذ كاف�ة ،وتكثيف الحمالت يف
األس�واق املحليَّ�ة لضبط امل�واد املمنوعة ،بالتنس�يق مع
مجلس القضاء األعىل ،اضافة اىل وضع ضوابط صارم ٍة؛
للحد من ظاهرة تصدير املواد الغذائيَّة األساس�يَّ ة خارج
الع�راق؛ للح� ِّد من ارتفاع أس�عارها ،والعم�ل عىل زيادة
الخزين االس�رتاتيجي منها ،وإيقاف تصديرها» يف الوقت
الحايل».
واض�اف َّ
أنه «بعد االطالع عىل إحصائيَّ�ات املواد الغذائيَّة

املُص َّدرة لوحظ تصدير كمي�ات من (الرز وزيت الطعام)
خالل األشهر األربعة األوىل من العام الحايل».
وتط�رَّق التقرير إىل «املش�اكل واملُعوِّقات املُتمثلة بضعف
التنسيق املُسبق مع الدوائر الگمرگيَّة يف املراكز الحدوديَّة
ِّ
الحدودي،
يف ضبط حاالت اإلرس�اليَّات املُخالفة يف املركز
ً
وإرس�الها إىل الهيئ�ة العامَّ �ة للگمارك؛ اس�تنادا ألحكام
املادة ( )241من قانون الگمارك رقم ( 23لسنة ،)1984
وعدم قي�ام الهيئة العامَّ �ة للموانئ العراقيَّة بإش�عارها
بوجود الحاويات املُتك ِّدسة يف مخازن وزارة النقل لفرتاتٍ
طويل ٍة ،مع اإلش�ارة إىل أن املُ َّدة القانونيَّة املسموح بها يف
بقاء الحاويات هي ( )30يوما ً فقط».
وأفاد التقرير َّ
بأن «إيرادات الهيئة العامة للگمارك للسنوات
( )2021 – 2019بلغت قراب�ة ()3,080,000,000,000
دينار ،بالرغم من عدم التزام إقليم كردس�تان
ترليون�ات
ٍ
بالق�رار رق�م ( 13لس�نة  )2019بخص�وص توحي�د
اإلج�راءات الگمرگيَّ�ة والتعريفي�ة املُعتم�دة ب�ني املركز
واإلقليم» ،مش�را ً إىل َّ
أن «رسعة حس�م إنج�از الدعاوى
ُ
سيس�هم بدع�م خزينة الدولة م�ن األموال املس�تحصلة
منها».
وتاب�ع «الحظ ضعف نش�اط قس�م التح�رِّي واملُكافحة

املوارد املائية تطلق ثالثة اجراءات حكومية إلنعاش األهوار
بغداد /المستقبل العراقي
أك�دت وزارة امل�وارد املائية ،أم�س األربعاء،
اتخ�اذ إج�راءات لحماية األه�وار من خطر
الجفاف والحفاظ عىل استيطان سكانها.
وق�ال مدي�ر ع�ام مرك�ز إنع�اش األه�وار
واألرايض الرطب�ة يف وزارة امل�وارد املائي�ة،
حسني عيل ،يف ترصيح صحفي ،إن «مناطق
األه�وار تعرض�ت ملش�اكل نتيجة انحس�ار
األمط�ار وارتف�اع درج�ات الح�رارة وتقليل
حصتها املائية».
وأضاف ع�يل ،أن «مركز إنعاش األهوار اتخذ
إج�راءات عدة ،منها :القي�ام بأعمال تطهر
وتنظيف وتوس�يع منافذ األه�وار ،فقد بدأنا
العم�ل فيها بداي�ة العام الحايل تحس�با ً ألي
ط�ارئ ،لرتكيز كميات املي�اه املتيرسة داخل
املناف�ذ واألنه�ار املغذي�ة لأله�وار الت�ي تم
تنفيذها داخل محافظة ذي قار».

وتاب�ع« :واآلن س�يتم تنفيذه�ا يف محافظة
ميسان من خالل توس�يع األنهار واملنافذ أو
املغذيات التي تغذي األهوار وتوسعتها لرتكيز
كميات املياه ال�واردة يف عمود نهر الفرات»،
مبين�ا ً أن «اله�دف من كل هذا ه�و الحفاظ
عىل استيطان سكان األهوار املتمثلني بمربي
الجاموس وصيادي األسماك».
وأش�ار إىل أن «األه�وار تعرض�ت ملش�كلة
حقيقي�ة وكب�رة ته�دد وض�ع الس�كان
املوجودين ،لك�ن اإلجراءات الت�ي قامت بها
ال�وزارة قلل�ت م�ن تأثر ذل�ك» ،مؤك�دا ً أن
«هدفنا هو املحافظة عىل اس�تيطان سكان
األهوار من خالل توسعة وتعميق املنافذ من
قب�ل الهيئة العامة لتش�غيل مش�اريع الري
والبزل ودائرة كري االنهر».
وأض�اف ،أن «الخط�ة الت�ي وضعه�ا مركز
إنع�اش األه�وار تتمث�ل بتطه�ر األعمدة يف
أيم�ن وأي�رس نه�ر الف�رات حيث الج�داول

توضيح من أمانة جملس
الوزراء بشأن آلية العمل
باألبنية املدرسية النموذجية

العدي�دة والكب�رة ،م�ا مك�ن الس�كان من
التح�ول من املناطق العميق�ة إىل الضفاف»،
مبين�ا ً أن «الجه�ود املبذولة مكنت الس�كان
من االس�تفادة من هذه املغذيات للجاموس
والس�مك».ولفت إىل ،أن «أهم املش�اكل التي
تعي�ق العمل هي التج�اوزات من قبل بعض
األفراد واملؤسسات ،الذين يقومون بالتجاوز
ع�ىل الحصة املق�ررة بني املحافظ�ات ،كذلك
بني املحافظة الواحدة ،والذي يؤثر يف وصول
الحصة للمس�تفيدين س�واء كانت محطات
َ
أرايض زراعية».
إسالة أم مناطق أهوار إم
وأكمل بالق�ول ،إن «وزير املوارد املائية وعىل
إث�ر تكرار تل�ك التجاوزات ،حص�ل عىل دعم
م�ن مجلس القض�اء األعىل من خ�الل إيعاز
رئي�س املجلس إىل املحاك�م املختصة بالنظر
بموض�وع التج�اوزات وتخري�ب املنش�آت
املائي�ة ،بوصفه�ا جرائ�م بح�ق امل�ال العام
يعاقب عليه القانون».

العراق يبدأ تنفيذ مرشوع
تثبيت الكثبان الرملية
ملواجهة العواصف الرتابية
بغداد  /المستقبل العراقي

بغداد  /المستقبل العراقي
أوضح�ت األمانة العامة ملجلس الوزراء ،أمس األربعاء ،آلية العمل بمرشوع
األبنية املدرسية النموذجية.
وقال املتحدث باس�م األمانة حيدر مجي�د ،يف ترصيح صحفي إن «مرشوع
األبني�ة املدرس�ية النموذجية انطل�ق يف املرحلة األوىل ب� 1000مدرس�ة من
ً
جار يف كل املحافظات عىل قدم وس�اق
مجم�وع  8آالف» ،مؤكدا أن «العمل ٍ
وبنظامني صباحي ومسائي».
وأكد مجيد ،أن «هناك متابعات مستمرة من دائرة املشاريع الوطنية واألبنية
املدرسية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء عرب زيارات يومية دورية منتظمة
للمالكات الهندس�ية والفني�ة وكذلك متابعات من دوائ�ر املهندس املقيم يف
دائرتي املباني يف وزارة اإلعمار واإلسكان وكذلك دائرة األشغال».
وتابع ،أن «العمل يف املرشوع يسر وفق ما مخطط له بحسب نسب اإلنجاز
التي تصل بشكل يومي إىل اإلدارة التنفيذية يف األمانة العامة ملجلس الوزراء
ومتابعتها مع الرشكتني املنفذتني».

أعلن�ت دائ�رة الغاب�ات ومكافح�ة التصح�ر
يف وزارة الزراع�ة ،أم�س األربع�اء ،املب�ارشة
بم�رشوع تثبي�ت الكثب�ان الرملي�ة ملواجهة
العواصف الرتابية وآثارها.
وقال�ت مدير ع�ام الدائ�رة راوية مزع�ل ،إنه
«عىل برك�ة الل�ه واس�تنادا لتوصي�ات لجنة
االم�ر الديواني رق�م ( )73الصادر عن األمانة
العامة لرئاس�ة الوزراء قام�ت اللجنة الفنية
املشكلة من دائرة الغابات ومكافحة التصحر
بالبدء بتنفيذ م�رشوع تثبيت الكثبان الرملية
وانش�اء ح�زام أخرض يف منطق�ة (الكطيعة)
ضمن الحدود االدارية بین محافظتي ذي قار
واملثنى».
وأضاف�ت ،أن «املرشوع يه�دف إليقاف زحف
الكثب�ان الرملي�ة ع�ىل الق�رى واملش�اريع
االس�رتاتيجية واالرايض الزراعي�ة يف املنطقة
الت�ي تعت�رب م�ن أش�د ب�ؤر التأث�ر باملن�اخ
العراقي».
وتابع�ت أن «املرشوع يس�عى اىل ادخال طرق
جدي�دة وتكنلوجيا حديث�ة ملكافحة التصحر
وس�يكون طف�رة نوعي�ة م�ن حي�ث الطرق
املبتكرة ونقل التقنيات الحديثة يف اعمال تثبیت
الكثبان فضال عن توعية السكان املحليني من
خالل الحمالت االرش�ادية للنه�وض بالواقع
البيئ�ي للمنطقة وتوفر بيئة صالحة للزراعة
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة».

التاب�ع ملُديريَّة گمرك املنطقة الوس�طى ،وضعف املُتابعة
من قب�ل مُ ديري املرك�ز الحدوديَّة لألوليَّات املُرس�لة من
قبلهم إىل قس�م تدقيق التعريفة الگمرگيَّة ،مُ بيّنا ً إرس�ال
األوليَّات قبل إكمال فق�رات الترصيحة الگمرگيَّة ،وتلكؤ
بع�ض ال�رشكات يف تس�ديد االس�تحقاقات املاليَّ�ة التي
بذمَّ تها إىل قسم رضائب اإلنتاج التابع إىل املُديريَّة».
ولف�ت ابلي�ان ان�ه «بخصوص إج�راءات الهيئ�ة العامَّ ة
للگمارك يف تس�هيل معامالت املواطنني ،فقد اس�تحدثت
خدم�ة البحث عن قيود الس�يارات الداخلة إىل العراق عرب
للتع�رف عىل مراحل إنج�از املُعاملة
املوق�ع اإللكرتوني؛
ُّ
برنامج
دون الحاجة إىل مراجعة الدائرة ،إضافة إىل إعداد
ٍ
ٍّ
خاص بالترصيحة اإللكرتونيَّة يقوم بمهمَّة ربط أقس�ام
ٍّ
حدودي من قس�م األمور الگمرگيَّة حتى إنجاز
مركز
كل
ٍ
املُعاملة ،كما ش�ملت اإلجراءات توجي�ه مديري املناطق
الگمرگيَّة برضورة اإلرساع يف تقدير وبيع األموال املرتوكة
واملص�ادرة ،وفق�ا ً ألحكام قانون�ي الگم�ارك ومُ كافحة
تهري�ب النف�ط ومش�تقاته؛ بغي�ة منع ح�االت االندثار
لتلك امل�واد وعدم نقص�ان أقيامها ،فضالً عن املس�اعدة
يف تخفي�ف الزخم الحاصل يف الحرم الگمرگي وس�احات
الحجز».

إجرام بغداد تلقي القبض عىل عصابة خمتصة برسقة
«التك تك»
بغداد  /المستقبل العراقي
ألق�ت مف�ارز مكافح�ة اإلجرام يف
بغ�داد القبض ع�ىل عصابة قامت
ب� 10عمليات رسقة لدراجات التك
تك يف العاصمة بغداد.
وذك�ر بيان ل�وزارة الداخلية تلقت
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه،
«تمكن�ت مفارز مديري�ة مكافحة
إج�رام بغ�داد /مكت�ب الغزالي�ة
ملكافحة االج�رام من القاء القبض
عىل عصابة مختصة برسقة دراجات التك
ت�ك مكون�ة من س�تة متهم�ني وضبطت
بحوزته�م (ج�وزة تحوي�ر لتش�غيل
الدراجات)».
وبني ان�ه «وبعد التحقيق معه�م اعرتفوا
بقيامه�م بع�دة عمليات رسق�ة لدراجات
(الت�ك ت�ك) بلغ�ت ( )10عملي�ات ضمن
مناط�ق الغزالية والش�علة ببغ�داد ،حيث
دونت اق�وال املتهم�ني وصدق�ت قضائيا ً
باإلع�رتاف وتم توقيفهم اصوليا ً اس�تنادا ً

األس�واق وأكثرها طلب�اً للنفط الخام العراقي فهو اآلس�يوي ،إذ
نص�در له بنس�بة تتج�اوز ال�  %70م�ن الكمية الكلي�ة املتوفرة
للتصدير».ولفت اىل ان «س�عر بيع النفط الخام العراقي لش�هر
يوين�و /حزيران  2022بل�غ مع�دل ( )112.209دوالرا ً للربميل،
أما أن�واع النفط التي يصدرها الع�راق حاليا فهي (خام البرصة
املتوسط وخام البرصة الثقيل وخام كركوك)».

السكك ترشع بصيانة وتأهيل اخلطوط
واملفاصل ضمن حميط منطقة احللة
بغداد  /المستقبل العراقي
رشعت الكوادر الهندسية يف منطقة الحلة ،أمس االربعاء ،بصيانة
وتاهيل الخطوط واملفاصل ضمن محيط املنطقة
وذكر اعالم وزارة النقل يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
منه حس�ب توجيه�ات وزير النقل نارص حس�ني بندر الش�بيل،
رشع�ت كوادر الهندس�ة املدني�ة والتش�غيلية يف منطق�ة الحلة
التابعة للرشكة العامة لس�كك حدي�د العراق وبارشاف مدير عام
الرشك�ة طال�ب جواد كاظم الحس�يني بحملة مس�تمرة مكثفة
لصيانة وتاهيل خطوط الس�كك ومفاصل محطات (االسكندرية
وقوجان والهاشمية)».
واضاف�ت ،انه « ت�م اس�تبدال الع�وارض الكونكريتي�ة الجديدة
بدل التالفة والتحش�ية التامة بواس�طة ماكن�ة تبديل العوارض
يف قطاع�ات املنطق�ة لرفع كفاءته�ا وتامني انس�يابية واختزال
وقت وصول قطارات النفط االس�ود ضمن محيط منطقة الحلة
الصاعدة والنازلة».

ذي قار :هالك  750رأس جاموس
بسبب جفاف األهوار
ذي قار  /المستقبل العراقي
أعل�ن مدي�ر زراع�ة ذي قار عن تس�جيل ه�الكات بني ماش�ية
الجاموس يف األهوار نتيجة الشحة املائية خالل األشهر املاضية.
وق�ال صال�ح ه�ادي يف ترصي�ح صحف�ي ،ان «األش�هر الثالثة
املاضية س�جلت املديرية هالك ما بني  600اىل  750رأس جاموس
بعد ان تحولت مساحات كبرة من األهوار اىل مناطق وحل قاتلة
للحيوانات».
وأض�اف ،ان «العرشات من مربي الجاموس عمدوا اىل الهجرة اىل
محافظات البرصة وبابل وواسط».

ألحكام املادة  443من قانون العقوبات».
اىل ذل�ك ألقت مف�ارز املديرية القبض عىل
عدد من املتهم�ني لقيامهم برسقة منازل
سكنية ،ومحال تجارية ،ومتهمني آخرين
بالتزوي�ر ،ومطلوب�ني بقضاي�ا جنائي�ة
مختلفة خ�الل املمارس�ات األمني�ة التي
أجرتها مفارز املديرية خالل ال 24س�اعة
املاضي�ة يف جانب�ي الك�رخ والرصافة من
العاصمة بغداد ،حيث تم اتخاذ اإلجراءات
القانوني�ة بحقهم وتقديمه�م إىل القضاء
لينالوا جزاءهم العادل.

اإلعالم احلكومي :العراق يتخذ عدة
إجراءات لزيادة الغلة الزراعية
بغداد /المستقبل العراقي

أعلنت خلية االعالم الحكومي ،اتخاذ وزارة املوارد املائية عدة إجراءات ملعالجة شح املياه
من خالل االس�تمرار بتنفيذ عدد من املش�اريع اإلروائية باعتماد أس�اليب الري الحديثة
لتقليل الضائعات املائية والحد من التجاوزات وزيادة الغلة الزراعية.
وذكرت الخلية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ،ان «م�الكات وزارة املوارد
املائية تواصل أعمال تنفيذ املرحلة الثانية ملرشوع استصالح أرايض (ديوانية  -شافعية)
يف محافظة الديوانية ،حيث تضمنت أعمال املرحلة الثانية صب الجدران للقناة الرئيسة
وأعم�ال التبطني داخل القناة ،إضافة اىل أعمال الدفن للقن�وات الفرعية وجوانب القناة
الرئيسة واعمال مد القنوات املعلقة (فلومات)».
واش�ارت الخلية ،اىل»قيام رشكة الرافدين العامة وبإرشاف الهيئة العامة ملشاريع الري
واالس�تصالح ،بصب القناة الرئيس�ة الكونكريتية وبطول ( )2200مرت اضافة اىل أعمال
اإلمالئيات الرتابية للقنوات املوزعة والقناة الرئيسة وأعمال الحفريات لشبكة املبازل».
واضافت ،أنه»من جانب اخر تس�تمر رشكة الفاو وضمن قاطع عملها مد شبكات الري
للقن�وات املعلقة بطول اجمال ( )138000مرت ،إضافة اىل تنفيذ ش�بكات املبازل بطول
إجمايل ( )35000م.ط وتنفيذ منشآتها وإنجاز تقاطعاتها مع القنوات الفرعية وبطول
إجمايل بلغ ( )140000م ،فيما تقوم رشكة العراق العامة بتنفيذ مشاريع الري وأعمال
صب القناة الرئيسة عىل شكل ( )u shapeوبطول ( )30000م ،وقنوات فرعية عدد ()3
وجس�ور مش�اة عدد ( )2ونواظم قاطعة ع�دد ( )2وتقاطع طرق م�ع مبازل وتقاطع
مع قنوات ،إضافة اىل أعمال التكس�ية الحجرية وتبطني ودفن القنوات الفرعية وأعمال
تقاطعات مشاريع محطات اإلسالة مع القناة الرئيسة».
وبينت ،ان»املرحلة الثانية من املرشوع تهدف اىل استصالح ( )15000دونم وبنسب إنجاز
متقدمة ،فضال عن انجاز املرحلة االوىل من اعمال مرشوع اس�تصالح أرايض (ديوانية -
ش�افعية) ضمن املشاريع االروائية املهمه الذي تنفذه الوزارة للتخفيف من اثار الشحة
املائية كونه يعتمد تقنيات ري حديثة ويساهم بضمان العدالة يف توزيعات املياه».

انخفاض أسعار خامي البرصة
املتوسط والثقيل
بغداد  /المستقبل العراقي

انخفضت أسعار خامي البرصة املتوسط والثقيل ،أمس االربعاء،
بنس�بة  %3مع انخف�اض أس�عار النفط العاملية خ�الل اليومني
املاضيني.
وانخف�ض خ�ام البرصة املتوس�ط املص�در آلس�يا  2.76دوالرا
وبنس�بة تغي�ر بلغ�ت  %2.88ليص�ل اىل  93.06دوالرا للربمي�ل
الواحد.
وانخفض خام البرصة الثقيل املصدر آلسيا  2.76دوالران وبنسبة
تغير بلغت  % 3.01ليصل اىل  88.96دوالرا.
وانخفض�ت اس�عار خامات منظم�ة أوبك حيث بلغ س�عر خام
العرب�ي الخفيف الس�عودي  100.33دوالر ،بانخفاض بلغ 2.98
دوالران ،وانخف�ض أيضا خام مرب�ان اإلماراتي إىل  92.84دوالرا
بسعر منخفض بلغ  2.71دوالر .
وانخفضت أسعار النفط خالل اليومني املاضيني مع التخوف من
الرك�ود االقتصاد العاملي ،وامكانية زي�ادة املعروض مع امكانية
احياء االتفاق النووي االيراني االمريكي.

مطار بغداد يبارش بخطته اخلاصة
الستقبال زوار االربعني
بغداد  /المستقبل العراقي

اعلن�ت ادارة مط�ار بغ�داد الدويل ،أم�س االربعاء ،ع�ن املبارشة
بخطتها الخاصة الستقبال زوار االربعني
وق�ال جه�اد الديوان مدير اع�الم مطار بغداد ال�دويل يف ترصيح
صحف�ي ان «ادارة مط�ار بغ�داد بارشت بخط�ة وحملة خاصة
لالس�تعداد للزي�ارة يف اع�ادة تأهيل امل�دارج واملراف�ق الخدمية
والصحية يف املطار».
واض�اف الدي�وان ،ان» ذروة زيارة الوفود تبدأ يف االول من ش�هر
صفر « ،مبينا ً ان» ادارة مطار بغداد تمنح املوافقات اىل اي رشكة
تقدم طلب لنقل الزائرين».
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EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED
EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.
Extension Announcement for Tender No: 023-SC-22-EBS
Provision of IP Phone Services
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification

EBS PETROLEUM COMPANY LIMITED

EBS Oilfield Camp, Al-Nahrawan, Baghdad, Iraq.

)First Extension Announcement for Tender No: 005-SC-22-EBS (2nd Announcement
Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services
Tender Type: Public Tender Through Technical Qualification
Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong
Kong, with its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan,
Baghdad, Iraq, as the Operator of East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services
)Tender No.: 005-SC-22-EBS (2nd Announcement
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the Second Time. All the specialist
companies who have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P
Dept, starting from this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures
mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is seeking (2) two to (4) four Contractors who have enough experience and ability to carry out

Tender by: EBS Petroleum Company Limited, a company legally incorporated and validly existing under the laws of Hong Kong, with
its headquarters in Hong Kong and the branch office registered in EBS Company Camp, Nahrawan, Baghdad, Iraq, as the Operator of
East Baghdad Oil Field Southern Part.
Tender Title: Provision of IP Phone Services
Tender No.: 023-SC-22-EBS
Tender Information:
EBS Petroleum Company Limited would like to announce the tender above named for the First time. All the specialist companies who
have the ability and experience can participate in this tender, to contact EBS Petroleum Company Limited.\ C&P Dept, starting from
this announcement date to get the tender documents by paying the tender fee (100$) after procedures mentioned below.
Part One: Scope of work
EBS Petroleum Company Limited is to seek ONE contractor who have enough experience and ability to Provide Provision of IP
Phone Services. Contractors shall perform study and design the implementation plan for the proposal include but not limited to the
following:

the project of Provision of Air Ticket Booking and Accommodation Services.
For more details, please refer to ITB document
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Zhang
Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents etc.

C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address) .
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following
conditions:1- Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with
Company or its affiliates at Company's sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
2. Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the
tender submission deadline 4:00 PM, 31st August 2022 based on the ITB documents, as per this extension announcement,
proposals submission deadline is extended to 4:00 PM, 11th September 2022 (Iraqi Time).
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp
before the deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and
compiled).
C. Bid Bond with a value of 50,000.00 USD. The Letter of Guarantee should be issued by banks adopted/approved on the
electronic platform according to instructions of Central Bank of Iraq
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted
strictly in accordance with the ITB documents, and the tender name, tender number and bidder’s address and contact
information should be clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P
Dept. Seven days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Zhang Xianqiao zhangxianqiao@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

وزارة الداخلية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية احوال بغداد  /الرصافة
قسم شؤون احوال بغداد  /الرصافة
العدد 26090 :
التاريخ 2022 / 8 / 16 :
م  /اعالن
ق�دم املواط�ن ( مه�دي رايض عب�د ) دع�وة قضائية
لتبديل ( لقب ) وجعله ( الشمري ) بدال من ( صدعاية
) فم�ن لديه اع�راض مراجعة ه�ذه املديرية خالل (
 ) 15خمس�ة ع�رش يوما من تاريخ النرش وبعكس�ه
س�وف تنظر ه�ذه املديرية بطلبه اس�تنادا اىل احكام
امل�ادة (  ) 22م�ن قانون البطاق�ة الوطنية رقم ( ( 3
لس�نة  2016املعدل عىل ان يكون النرش باس�م مدير
الجنسية املحرم .
اللواء
رياض جندي الكعبي
املدير العام  /وكالة
��������������������������������������������
فقدان
فقد وص�ل قبض املرق�م  113658يف 2021/10/13
امانات رفع انقاض  3696/47م الجربوعية باسم /
جاسم محمد رزاق الصادر من مديرية بلدية السماوة
من يعثر عليه تسليمه لجهة االدار.

اعالن
ق�دم املواط�ن ( يوس�ف عص�ام محم�ود ) الدعوى
لتبدي�ل ( اللق�ب ) وجعل�ه ( البوعب�اس ) ب�دال من
( الس�امرائي ) فم�ن لدي�ه حق االع�راض عىل ذلك
مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة
ع�رش يوما وفق املادة  22من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام
��������������������������������������������
اعالن
ق�دم املواط�ن ( اس�امه عص�ام محم�ود ) الدعوى
لتبدي�ل ( اللق�ب ) وجعل�ه ( البوعب�اس ) ب�دال من
( الس�امرائي ) فم�ن لدي�ه حق االع�راض عىل ذلك
مراجعة ه�ذه املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة
ع�رش يوما وفق املادة  22من قانون البطاقة املوحدة
رقم  3لسنة . 2006
اللواء
رياض جندي الكعبي
مدير الجنسية العام

www.almustakbalpaper.net

Description

Item

No.

1.8 meter

Ku band antenna

1

Power 16w

Ku band PA

2

Ku band LNB

3

iDirect X3

Modem

4

M1000

Voice trunk gateway

5

The detailed information should strictly comply with the detail scope of work in ITB document.
Part Two: Procedure for purchasing the ITB:
1. Any bidder who is willing to participate in this project and purchase ITB documents, firstly please email to Mr. Pan Youjun
panyoujun@ebspetroleum.com and submit the following documents one day in advance:
A: Authorization letter and ID of the person who will buy the ITB, issued and stamped by the related company.
B: Valid Copy of Company Registration Documents, tax clearance, social insurance etc.
C: Information for S2 Camp entry pass (form could be obtained from the above email address).
Note：Any Bidder, its parent company, or its affiliates shall be refused to participate in this tender on any of the following conditions:1Who is on the blacklist of any competent authorities under applicable laws; or 2- Who has unsettled disputes with Company or its
affiliates at Company’s sole discretion, whether it is litigation or non-litigation.
Submit USD 100.00 to purchase ITB documents at Nahrawan S2 Camp, one person can only represent one company
People who directly come to purchase ITB without the above application procedure would not be accepted.
Part Three:
1. All bidders should submit their technical proposal, commercial proposal and bid bond which sealed separately before the tender
submission deadline 16:00 PM, 31st August 2022 based on the ITB documents.
2. The bidders shall submit the Proposals in the English language to EBS Petroleum Company Limited, Nahrawan S2 Camp before the
deadline mentioned above.
Bidders Proposals shall consist of:
A. Technical proposal (one original and one copy, with one USB flash for the technical offer that can be read and compiled).
B. Commercial proposal (one original and one copy, with one USB flash for the commercial offer that can be read and compiled).
C. Bid Bond with a value of 1% Commercial proposal value.
3. The above required documents should be put in THREE different stamped and sealed envelopes and shall be submitted strictly
in accordance with the ITB documents and the tender name, tender number and bidder’s address and contact information should be
clearly mentioned on the envelope.
4. In the event of any necessary enquiry or clarification regarding the technical details of the project, please inform the C&P Dept. 3
days before the bid submission deadline, for the purpose of swift answering before the bidding date.
Contact Person: Mr. Pan Youjun panyoujun@ebspetroleum.com & cp@ebspetroleum.com .
5. The winner companies of the tender should pay the announcement fee.
You also can browse website www.ebspetroleum.com for the same information of this tender announcement above.

مجلس القضاء األعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة األحوال الشخصية يف النجف
العدد  / 4353 /ش2022 / 1
التاريخ 2022 / 8 / 17 /
اعالن
اىل  /املدعى عليه ( امري حسون عبد االمري)
أصدرت هذه املحكمة قرارها بالدعوى املرقمة 4353
ً
غيابي�ا بحق�ك
 /ش 2022 / 1يف 2022 / 7 / 24
والق�ايض بتصديق الطالق الرجع�ي وملجهولية محل
اقامتك وحس�ب رشح القائم بالتبليغ واشعار مختار
حي الجامع�ة النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار
بواس�طة صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني ول�ك ح�ق
االع�راض عىل الق�رار الغيابي خالل امل�دة القانونية
وبعكسه يكتسب القرار الدرجة القطعية .
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ

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

فقدان
فق�د س�ند قبض ش�يكات ص�ادر من رشك�ة توزيع
املنتج�ات النفطية ع�ن تجهيز دفعات من االس�فلت
بكمية (  60طن ) سعر  300الف دينار باسم  /ارض
البرصة النتاج املاس�تك والفالنك�وت والطالء القريي
بمبل�غ (  18 / 040 / 000ملي�ون دين�ار ) واملرق�م
 083244م�ؤرخ يف  – 2021 / 11 / 24فم�ن يعث�ر
عليه تسليمه اىل جهة االصدار .

وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الخر
العدد 2021/159 /
التاريخ 2022/8/10
اعالن
تبيع مديرية تنفي�ذ الخر باملزاد العلني الس�يارة املرقمة 9558أ
ذي ق�ار اجرة نوع س�ايبا صالون لون برتق�ايل مصفر ط 2010 /
والعائ�دة اىل املدي�ن جعفر نايف حمد واملوج�ودة يف كراج عبد الله
كم�ر وتج�ي املزايدة يف الكراج اعاله الس�اعة الرابع�ة عرصا و ان
القيمة املق�درة  1350000ملي�ون وثالثمائة وخمس�ون الف مدة
الن�رش يف الصح�ف املحلية عرشة ايام من الي�وم التايل للنرش وعىل
املشري دفع التامينات القانونية والبالغة  %10من القيمة املقدرة
لقاء دين الدائنة
املنفذ العدل
زكي سعد جالوي
مدير تنفيذ الخر
�������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /4256 /ش2022/6
التاريخ 2022/8/16
اعالن
املدعى عليه  /عمران عابس مالك
اقامت املدعية هدى عي حسني الدعوى بالعدد /4256ش2022/6
والت�ي تطلب فيها اداء املهر املؤجل مقوم بالذهب وملجهولية محل
اقامتك وحس�ب رشح القائ�م بالتبليغ واش�عار مختارحي النرص
النجف علي�ه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني
يوميت�ني وعلي�ك الحضور ام�ام هذه املحكم�ة يف موع�د املرافعة
القادم املوافق يوم  2022/9/7الس�اعة التاسعة صباحا ويف حالة
عدم حضورك او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة
بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
حسني عباس سمني
�������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد /5222 /ش2022/1
التاريخ 2022/8/17
اعالن
املدعى عليه  /عي نجاح عبد املهدي
اقام�ت املدعي�ة ح�وراء امج�د كاظ�م الدع�وى بالع�دد /5222
ش 2022/1والت�ي تطل�ب فيها نفقة ماضية ومس�تمرة للمدعية
اع�اله ونفق�ة مس�تمرة للطفل�ة لؤل�ؤ وملجهولية مح�ل اقامتك
وحس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مختارحي تون�س بغداد
عليه قررت املحكمة تبليغك بواس�طة صحيفتني محليتني يوميتني
وعلي�ك الحضور امام هذه املحكمة يف موعد املرافعة القادم املوافق
يوم  2022/8/22الساعة التاسعة صباحا ويف حالة عدم حضورك
او ارسال من ينوب عنك قانونا سوف تجري املرافعة بحقك غيابيا
وعلنا وفق االصول
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ
�������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف ناحية القادسية
العدد /58 :ش2022/
التاريخ 2022/8/14
اىل املدعي عقيل حازم عبد الله
س�بق وان اق�ام املدع�ي عقي�ل حازم عب�د الل�ه الدع�وى املرقمة
/58ش 2022/ع�ىل املدعى عليها بدور ج�وده حنني وموضوعها
مطاوعة وبعد التحقق واالستفس�ار م�ن الجهات ذات االختصاص
تب�ني بان املدعي عقي�ل حازم عب�د الله مرتحل اىل جه�ة مجهولة
حسب االش�عار املربوط الصادر عن مختار حي املحجرة يف املناذرة
املدعو فالح هادي الش�مري علي�ه قررت هذه املحكمة يف محر
جلس�ة ي�وم  2022/8/14تبليغكم بواس�طة صحيفتني محليتني
تصدران يف محافظة النجف االرشف ويف حال عدم حضوركم سوف
تجري املرافعة بحقكم غيابيا وعلنا وفق القانون
القايض
حسب جواد الحبيب
�������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف املناذرة
العدد /904ش2022/
التاريخ 2022/8/14
اىل املدعى عليها االء حيدر فضال مجهولة محل االقامة
اعالن
اقام املدعي امري س�عدي نوري الدع�وى املرقمة /904ش2022/
وموضوعه�ا اس�قاط حضان�ة وان موع�د املرافع�ة فيه�ا ي�وم
 2022/8/25الس�اعة الثامن�ة صباح�ا وملجهولية مح�ل اقامتك
تقرر تبليغك بصحيفتني محليتني رسميتني يوميتني ويف حالة عدم
حض�ورك او حض�ور من ينوب عنك قانونا س�وف تج�ري املرافعة
بحقك غيابيا وفقا لالصول
القايض
باسم يوسف الزيادي
�������������������������������������������������������
اعالن
إىل الرشيك احمد عبد الكاظم احمد توجب عليك الحضور إىل صندوق
اإلس�كان العراقي ف�رع النجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل
قي�ام رشيك افراح عباس عاش�ور بالبناء عىل حصتها املش�اعه يف
القطعه املرقمه  35411/3حي ميس�ان خالل مده خمس�ه عرش
يوم�ا داخ�ل العراق وش�هر خارج الع�راق من تأري�خ نرش االعالن
وبعكسه سوف يسقط حقك باالعراض مستقبال
�������������������������������������������������������
اعالن
نظرا لرغبه الس�يد عقيل حس�ن جرب بإجراء معامله اجازه البناء
يف مديريه بلديه النجف وصندوق اإلس�كان يف النجف يرجى حضور
كل من الس�اده الرشكاء يف العقار املرق�م  11824/3حي صدام يف
م�ده أقصاها عرشه ايام الرشكاء حس�ني فيص�ل غازي و برشى
نعمه سالم

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
رئاسة محكمة جنايات النجف
العدد 2022/648 :
التاريخ 2022/8/16
اعالن
اىل املتهم الهارب /عي احمد عبيد الغزايل
اقت�ىض حضورك امام هذه املحكمة الجراء محاكمتك حول التهمة
املس�ندة اليك وفق احكام املادة  /405من قانون العقوبات وبداللة
م�واد االش�راك  49 , 48 , 47من�ه وملجهولية مح�ل اقامتك تقرر
تبليغ�ك اعالنا يف محل اقامتك وقس�م ش�ؤون املخ�درات واملؤثرات
العقلي�ة يف النج�ف وهذه املحكم�ة بالحضور امامه�ا صباح يوم
2023/2/16
القايض
احمد عبد االمري عطية
رئيس محكمة جنايات النجف
�������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف النجف
العدد 2942 /
التاريخ 2022/8/17
اعالن
تعل�ن ه�ذه املحكمة عن بي�ع الس�يارة املرقمة واملبين�ه اوصافها
ادناه باملزايدة العلنية وباس�م املتوىف محمد زاير جرب فعىل الراغبني
بال�رشاء مراجعة ه�ذه املحكمة خالل عرشة ايام م�ن تاريخ نرش
االعالن مس�تصحبني معهم التامينات القانونية بصك مصدق المر
هذه املحكمة والبالغة  %10من القيمة املقدرة للس�يارة وس�تجري
املزايدة العلنية يف الساعة الثانية عرش من ظهر اليوم االخري لالعالن
يف الك�راج الواقع الواق�ع خلف محكمة النج�ف والطابو ويتحمل
املشري اجور االعالن والداللية
القايض
حكم شاكر ابو طبيخ
املواصفات والقيمة املقدرة :
� السيارة املرقمة  50374أ  /نجف  /اكسنت نوعها هونداي كوري
لون رصايص موديل 2013
� الس�يارة بحالة جيدة
� القيمة املقدرة  11,500,000مليون دينار فقط
�������������������������������������������������������
وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
مديرية االحوال املدنية والجوازات واالقامة
ملحافظة املثنى  /قسم شؤون االحوال املدنية
اعالن
قدم املواطن (كوثر كاظم بشري ) طلبا اىل هذه املديرية يطلب فيه
تبديل اس�مه وجعل�ه( مصطفى) بدال من (كوث�ر) وعمال باحكام
املادة (  )22من قانون البطاقة الوطنية رقم  3لس�نة  2016املعدل
تق�رر ن�رش الطلب باح�دى الصح�ف املحلي�ة فمن لدي�ه اعراض
مراجع�ة هذه املديرية خالل فرة خمس�ة ع�رشة يوما من تاريخ
النرش وبعكس�ه س�وف ننظر يف الطلب حس�ب االصول
اللواء
رياض جندي عبد الكاظم الكعبي
مدير االحوال املدنية والجوازات واالقامة وكالة
�������������������������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك حسني نعمه شجري
اقت�ىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي ف�رع النجف وذلك
للموافقة عىل اس�تالم س�لفة والخاصة بالعق�ار املرقم 3/22347
حي ميس�ان حس�ب الس�هام م�ع الرشي�ك اكرم ح�ادي مجهول
مدة اقصاها خمس�ة ع�رش يوم داخل العراق وش�هر خارج العراق
وبعكس�هس�وفتصدرالس�لفةوفقاللضوابطالالزمة
�������������������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحر
العدد /1149ش2022/
التاريخ 2022/8/17
اعالن
املدعى عليه  /حسني سهيل عبد مجهول محل االقامة
اقامت املدعية زمن حاكم عزيز الدعوى الرشعية املرقمة اعاله امام
ه�ذه املحكمة والت�ي موضوعها نفقة والتحال�ك اىل جهة مجهولة
حس�ب اش�عار مختار منطقت�ك تق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني رس�ميتني واسعتي االنتشار للحضور امام هذه
املحكم�ة يف موعد املرافعة املوافق  2022/8/25الس�اعة التاس�عة
صباحا وعند عدم حضورك او ارس�ال من ينوب عنك س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
القايض
حسام عي حميد
�������������������������������������������������������
فقدان
فقد س�ند العق�ار املرق�م  87209/3حي النداء باس�م فائز رحيم
حسن من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
�������������������������������������������������������
فقدان
فقد س�ند العق�ار املرق�م  78438/3حي الجامعه باس�م منترص
صالح سوادي من يعثر عليه تسليمه إىل جهة اإلصدار
�������������������������������������������������������
اعالن
إىل الرشيك س�امي رويض فرهود توجب عليك الحضور إىل صندوق
اإلس�كان العراقي فرع النج�ف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقه عىل
قي�ام رشي�ك حس�ني قابل حس�ن بالبناء ع�ىل حصته املش�اعه يف
القطعه  2917/116الحيدريه خالل مده خمس�ه عرش يوما داخل
العراق وش�هر خارج العراق من تأريخ نرش االعالن وبعكسه سوف
يسقط حقك باالعراض مستقبال

اعالن
اىلالرشي�كع�يعب�اسوادي
اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي
فرع النجف وذلك للموافقة عىل استالم سلفة
والخاصة بالعقار املرقم  3/89249حي النداء
مناصفة مع الرشيك منى عبد الرضا عبد مدة
اقصاها خمسة عرش يوم داخل العراق وشهر
خارج العراق وبعكس�ه س�وف تصدر السلفة
وفقا للضوابط الالزمة
�������������������������������������
اعالن
اىل املته�م الغائب ( /الرشطي س�مري جاس�م
كريم جرب ال زيرج )
املنس�وب اىل  /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة
البرصة واملنشات
العن�وان  /محافظ�ة البرصة ناحية س�فوان
حي الزهراء
بم�ا انك مته�م وفق املادة  316م�ن ق ع رقم
 111لس�نة  1969املعدل لقيامك باالس�تيالء
عىل سلفة املش�ركني كل من الرشطي محمد
ص�ربي عبي�د والرشط�ي حس�ني عب�د رب�ه
والرشط�ي ن�ارص رحي�م مه�اوي والرشطي
اس�امه نوري عب�د الق�ادر والرشطي صربي
عب�د ص�ايف والرشط�ي عصام محم�د موىس
والرشط�ي هادي عبي�د كن�او والرشطي عبد
عي خض�ري عام  2007ولم تق�وم باعادة ما
بذمتك لح�د االن وملجهولية اقامتك اقتىض
تبليغ�ك به�ذا االع�الن ع�ىل ان تح�ر امام
محكمة ق�وى االمن الداخ�ي االوىل  /املنطقة
الخامس�ة الب�رصة خالل م�دة ثالث�ون يوما
من تاريخ تعليق ه�ذا االعالن يف محل اقامتك
ومقر عملك وتجيب عىل التهمة املوجه ضدك
وعند عدم حضورك س�وف تج�ري محاكمتك
غيابيا استنادا الحكام املواد ( 65و  68و (69
م�ن قانون اصول املحاكم�ات الجزائية لقوى
االمن الداخي رقم  17لسنة 2008
اللواء الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن
رئيس املحكمة
�������������������������������������
اعالن
اىل املته�م الغائ�ب ( /الرشط�ي خال�د س�عد
شهاب جودة السعدون )
املنس�وب اىل  /مديري�ة رشط�ة محافظ�ة
البرصة واملنشات
العنوان  /محافظة البرصة
بما انك متهم وفق املادة /32اوال وثانيا من ق
ع د رقم  14لسنة  2008املعدل
الختالسك املسدس الحكومي املرقم FYB467
ن�وع كلوك م�ع ملحقات�ه ع�ام , 2007ولم
تقوم باعادة م�ا بذمتك اودفع مبلغ التضمني
لح�د االن وملجهولي�ة اقامتك اقت�ىض تبليغك
به�ذا االع�الن ع�ىل ان تحر ام�ام محكمة
قوى االمن الداخي االوىل  /املنطقة الخامس�ة
البرصة خ�الل مدة ثالث�ون يوما م�ن تاريخ
تعلي�ق ه�ذا االع�الن يف مح�ل اقامت�ك ومقر
عملك وتجي�ب عىل التهمة املوجه ضدك وعند
عدم حضورك س�وف تجري محاكمتك غيابيا
اس�تنادا الح�كام امل�واد ( 65و  68و  )69من
قانون اصول املحاكمات الجزائية لقوى االمن
الداخي رقم  17لسنة 2008
اللواء الدكتور الحقوقي
عمار ماهر عبد الحسن
رئيس املحكمة
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف كربالء االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الهندية
العدد/1172 :ش2022/
التاريخ 2022/8/16 :
اعالن
اىل /املدعى عليه عي س�جاد عباس يس�كن
س�ابقا قض�اء الهندية حي االم�ري مجهولة
محل االقامة حاليا
بن�اء ع�ىل الدع�وى املقام�ة من قب�ل املدعية
رسل صفاء عليوي بالعدد اعاله والذي تطلب
فيه�ا الحك�م ( بزي�ادة النفق�ة وملجهولي�ة
محل اقامتك حسب رشح املختار مكي شاكر
جاس�م يف قض�اء الهندية حي االم�ري املؤرخ
يف  2022/6/16ل�ذا ق�ررت املحكمة تبليغك
بصحيفت�ني يوميت�ني رس�ميتني للحض�ور
ام�ام ه�ذه املحكمة يف موع�د املرافع�ة ليوم
 2022/8/30الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ويف
ح�ال عدم حضورك او من ين�وب عنك قانونا
س�وف تج�ري املرافعة بحق�ك غيابي�ا وعلنا
ووفقا للقانون
القايض
حيدر محمد عي الصالح
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحلة
العدد /900ب2022/
التاريخ 2022/8/15
م  /اعالن
اىل املدعى عليها  /زهراء غازي حسني
اقامة املدعية (خنس�اء حسني عي ) الدعوى
املرقم�ة أع�اله والت�ي تطلب فيه�ا دعوتكم
للمرافعة لغرض اجراء املحاس�بة عىل االرباح
والخس�ائر بخص�وص الرشاكة يف مدرس�تي
املزابا االهلية للبنني وللبنات وملجهولية محل
اقامتك حسب اشعار مختار منطقتكم ياسني
كطي�ف طاهر لذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة
بموعد املرافعة املصادف  2022/8/23الساعة
التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او
ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقكم غيابا وعلنا
القايض
حيدر هاشم دخيل
�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف بابل االتحادية
محكمة بداءة الحلة
العدد /900ب2022/
التاريخ 2022/8/15
م  /اعالن
اىل املدعى عليه  /قحطان عدنان عبد االمري
اقامة املدعية (خنس�اء حسني عي ) الدعوى
املرقم�ة أع�اله والت�ي تطلب فيه�ا دعوتكم
للمرافعة لغرض اجراء املحاس�بة عىل االرباح
والخس�ائر بخص�وص الرشاكة يف مدرس�تي
املزابا االهلية للبنني وللبنات وملجهولية محل
اقامتك حس�ب اشعار مختار منطقتكم احمد
حم�زة تركي ل�ذا تق�رر تبليغ�ك بصحيفتني
محليتني يوميتني للحضور امام هذه املحكمة
بموعد املرافعة املصادف  2022/8/23الساعة
التاس�عة صباح�ا ويف حالة ع�دم حضورك او
ارس�ال م�ن ينوب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقكم غيابا وعلنا
القايض
حيدر هاشم دخيل
�������������������������������������
اعالن
اىل الرشيك ظافر جميل جابر
اقتىض حضورك اىل مديرية بلدية النجف وذلك
للموافق�ة ع�ىل اصدار اج�ازة بن�اء الخاصة
بالعقار املرقم  3/51146حي النداء مناصفة
م�ع الرشي�ك بالعق�ار املواطن عي محيس�ن
حن�ون وعن�د ع�دم حض�ورك س�وف تصدر
السلفة وفقا للضوابط الالزمة
�������������������������������������
فقدان
فقدت مني ب�راءة الذمة الصادرة من إلهيئة
العام�ة للرائ�ب ف�رع النج�ف االرشف
ذي الع�دد (  )20300يف 2019 / 10 / 2
واملعنون�ة إىل مكتب تس�جيل املركبات مرور
محافظ�ة النجف بأس�م ( حي�در نعمة عبد
الخ�ر)  /فعىل من يعثر عليها تس�ليمها
إىل جهة اإلصدار
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اعالن
إىل الرشي�ك برقي�ه عب�د العب�اس اقت�ىض
حضورك إىل مقر بلدية النجف لغرض اصدار
اج�ازه بناء للعق�ار املرق�م  41785/3حي
الوف�اء خ�الل عرشه اي�ام وبخالفه س�تتم
اإلجراءات دون حضورك اسم طالب االجازه
سبهان موازي جاهل
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ابراهيم المحجوب
رشحت للطبيب املعالج واذكر كانت رتبته
مقدم الوضع الذي مررت به واستش�هاد
ابن عمي املالزم حسن وذهابي معهم اىل
القرية ث�م اىل مقربة الدف�ن وطلبت منه
اذا كان باإلم�كان ان أش�اركهم بمجلس
الع�زاء ،ولكن الطبيب رف�ض ذلك رفضا ً
قاطع�ا وق�ال يل لق�د حصل مس�تجد يف
اصابت�ك وال اخفي�ك رسا اذا قل�ت لك ان
هن�اك ش�ظية اخ�رى كب�رة ل�م تظهر
يف التصوي�ر الش�عاعي وانها م�ن النوع
املتحرك وقد قطعت احد االوردة املوجودة
يف الرج�ل الي�رى ول�وال عناي�ة الله لك
الس�تمر النزيف كث�را وخاصة انك كنت
يف قرية بعيدة عن املستشفى والحمد لله
استطعنا السيطرة عىل الحالة وانت االن
يف وضع جيد ولكنك بحاجة اىل راحة تامة
ملدة من الوقت…
ل�م تمض س�اعات حت�ى ق�ام بزيارتي
االه�ل وقس�م م�ن االصدق�اء الذي�ن

يس�كنون املدين�ة الن ابن�اء قريتي كانوا
مش�غولني بمجلس عزاء الشهيد وكانت
الدموع هي اللغة التي يعرب بها الزائرون
ع�ن مش�اعرهم وخاص�ه بع�د العملية
الجراحي�ة الثاني�ة والت�ي يب�دو انن�ي
تعرض�ت لحالة من النزي�ف القوي وهذا
االمر قد تطلب من االطباء بإعطائي اكثر
من ثالث�ة قناني من دم وهذه القناني ال
اعرف من اي�ن مصدره�ا وكل ما اعرفه
انه�ا من متربع مواط�ن عراقي نعم انها
رابطة الدم… ..تربطنا جميعا مع رابطة
الوطن املشرتك..
ال اتذكر كم هي امل�دة التي بقيت فيها يف
املستش�فى والتي كانت يف احد الردهات
وتس�مى رده�ة الجراحة العام�ة وهذه
القاعة كانت مخصصة لإلصابات القوية
فلق�د كان يرق�د يف رسيره عن يس�اري
مقات�ل برتب�ة نائ�ب ضاب�ط م�ن اهايل
منطقة عقره وكانت لهجته تدل عىل انه
م�ن اخواننا االكراد يف م�ا كان يف الرير
اآلخ�ر ع�ىل يميني يرق�د جن�دي مكلف

www.almustakbalpaper.net

ايام ال تنسى من قصص احلرب..

اس�مه ش�معون وهو م�ن اه�ايل قضاء
الحمدانية ناحي�ه برطلة وكانت تجمعنا
رده�ة واحدة ك�ون اصاباتنا م�ن النوع
االول ومازال فيها خطورة …
كلن�ا كان يجمعنا وطنا واح�د ويجمعنا
رابط مش�رتك واحد ونعيش تحت خيمة
واح�دة اس�مها الع�راق ال نمي�ز بني هذا
وذاك وال ب�ني قومية واخرى وال نعرف ما
ه�ي املذهبية نعرف االديان نعم ولكننا ال
نع�رف ما هي املذاهب ه�ذه االمور كلها
دخلت عىل البالد حديثا…
وبع�د اس�بوع تقريب�ا ً م�ن رق�ودي يف
املستش�فى تحس�نت حالت�ي الصحي�ة
واذك�ر ذلك الي�وم الذي جاءن�ي الطبيب
ومع�ه ش�خص يرت�دي ال�زي الزيتوني
وعرفن�ي فيه الطبيب بان�ه من حضره
اس�تخبارات املستش�فى وبع�د ان
صافحن�ي ابلغن�ي الطبيب ب�ان صحتي
اصبحت جي�دة جدا وبإمكان�ي الخروج
اليوم ولكن الشخص الذي معه قال يل انه
يحمل برقية رسي�ة جاءتهم من مديرية

االس�تخبارات العام�ة يطلبون حضوري
يف العاصم�ة بغ�داد وبالتحديد يف القرص
الجمهوري حيث حددوا لنا وقت الساعة
الع�ارشة صباح�ا ً يف الي�وم الثان�ي وقال
ان املوض�وع يتعل�ق يف تكريمكم من قبل
القيادة العامة للقوات املسلحة وسلمني
الربقي�ة حت�ى اذهب به�ا اىل هن�اك ..لم
يفرحني املوضوع كثرا بس�ببني السبب
االول انني جندي مكلف وال يعني التكريم
يل يشء وكل م�ا اتمناه هو نهاية املعارك
حتى يتم تريحي من الخدمة يف الجيش
والع�ودة للحي�اة املدنية والس�بب الثاني
اإلصابة التي سببت يل عىل ما يبدو أعاقة
يف اليد اليرى حيث ان االطباء رشحوا يل
بالتفصيل حالت�ي الصحية العامة وتبني
ان العص�ب الزندي يف اليد ق�د تعرض اىل
القط�ع وقد تم ربط�ه يف عملية جراحية
رسيعة ع�ىل ما يب�دو داخل مستش�فى
البرصة العس�كري وان اثنان من اصابع
اليد اصبحن عاجزات كلياًّ عن الحركة…
وكذلك املش�اكل الجراحية يف ساق الرجل

ومصره املجهول…
يف ه�ذه االثن�اء ابلغ�ت الش�خص الذي
زارن�ي م�ن القري�ة الت�ي كان مش�غول
اهله�ا جميع�ا يف مجل�س عزاء الش�هيد
بانني س�وف اذهب اىل بغداد ورشحت له
االسباب…
انتظرت يف املستشفى اىل الساعة العارشة
مسا ًء بعدها مللمت اوراقي والفحوصات
والص�ور الش�عاعية ووضعته�ا يف
اس�تعالمات املستشفى لحني عودتي من
بغداد…
وتوجه�ت اىل ك�راج بغ�داد وكانت هناك
ازمة نقل حادة لكثرة العس�كريني الذين
يلتحقون اىل وحداتهم العس�كرية والتي
كانت اغلبها يف جنوب العراق ..توجهت اىل
محط�ة القطار القريبة من الكراج وكان
هن�اك جنود من االنضباط العس�كري يف
باب املحطة استعنت بهم كونني مصاب
واحمل معي اجازة مرضية ملس�اعدتي يف
الحجز الذي كان مزدحم ايضاً ..وصعدت
يف القط�ار ال�ذي تش�به مقطورات�ه من

الداخ�ل مقه�ى ش�عبي متنقل فتس�مع
الضجيج وبائع الشاي واخواني املقاتلني
وهم يتناقش�ون باألمور العامة واغلبهم
ق�د أخذ راحته بالكام�ل فقد نزع حذاؤه
والجوارب دون ان يعر اهتمام لرائحتهم
الكريهة… س�ار بنا القطار من الس�اعة
الحادية عرش مسا ًء حتى لحظة وصولنا
يف صب�اح اليوم الت�ايل ..ونزلنا يف املحطة
العاملية يف العاصمة بغ�داد وكانت قريبة
جدا م�ن كراج وم�رآب العالوي الش�هر
ال�ذي يض�م كل حاف�الت النق�ل ألغل�ب
املحافظات العراقية وبقيت هناك لقضاء
الوقت بعدها اس�تفرت من احد االخوة
املوجودي�ن يف الك�راج ع�ن اس�تعالمات
الق�رص الجمهوري فابلغن�ي بانها قرب
جر الجمهوري�ة بوابة وزارة التخطيط
فاستقليت س�يارة اجرة كونني ال اعرف
التنقل جيدا ب�ني مناطق العاصمة بغداد
وعن�د وص�ويل املنطق�ة املذك�ورة نزلت
م�ن الس�يارة ألرى امام�ي بناي�ة كبرة
مدهونة باللون االحمر ويبدوا انها وزارة

التخطي�ط واس�تفرت م�ن الح�راس
املوجودي�ن والذين يرتدون زيا ً عس�كريا ً
خ�اص وقام�وا بتوجيه�ي بالذه�اب اىل
غرف�ة االس�تعالمات وعند دخ�ويل هناك
اس�تقبلني ضابط برتبة م�الزم اول تدل
مالمح�ه عىل انه من ابناء منطقة جنوب
املوصل وبعد ان ابرزت له الربقية استفر
مني عن عنوان سكني فأبلغته بانني من
منطقة جنوب املوصل وقال انا ايضا من
اهايل الرشق�اط وقضاء الرشقاط كان يف
حينها تاب�ع ملحافظة نين�وى اداريا ً قبل
ان تص�در التعليمات يف تس�عينات القرن
املايض بضمه اىل محافظة صالح الدين…
جلس�ت يف االس�تعالمات نص�ف س�اعة
تقريبا وقد وصل عددنا اكثر من عرشين
شخص عندها اتت سيارة من نوع باص
صغ�ر وصعدن�ا فيها وكان�ت كل زجاج
الش�بابيك فيها مظلل والنعرف اين نسر
وربما ربع ساعة او اكثر قليال نزلنا امام
قاع�ة كبرة قد بني�ت بطريقة معمارية
فاخرة…

هوامش املناورة الفرنسية
باسكال بونيفاس

العالـم احلر بال قيادة
بريت ستيفنز
الحقيقة األساس�ية حول العال�م الديمقراطي اليوم
هي أن�ه بال قيادة .قبل خمس�ة وعرشين عاماً ،كان
لدين�ا حض�ور واث�ق لبي�ل كلينتون وهيلم�وت كول
وتوني بلر وآالن جرينسبان .اآلن لدينا رئيس أمركي
مرتدد ،ومستشار أملاني يفتقر للجرأة ،ورئيس وزراء
بريطان�ي مط�اح به م�ن منصبه ،ورئي�س مجلس
احتياط�ي فيدرايل أخط�أ العام امل�ايض بأهم قرار يف
حيات�ه املهنية .وع�ىل الجانب اآلخر ،لدينا اس�تقالة
رئيس الوزراء اإليطايل ،والحكومة املؤقتة يف إرسائيل،
واغتيال الشخصية السياسية املهيمنة يف اليابان.
هذا أمر س�يئ يف األوقات العادية ،وكارثي يف األوقات
االس�تثنائية .نحن نتعثر ،ومصابون بعمى جزئي ،يف
َ
بعضها البعض،
أربع أزم�ات متمايزة ولكنها تع�زز
كل واحدة منها تفوق األخرى.
األزم�ة األوىل ه�ي أزمة تتعل�ق باملصداقي�ة الدولية.
فالحرب يف أوكرانيا ليس�ت مج�رد أزمة يف حد ذاتها.
إنها أح�د أعراض أزمة ،والتي بدأت باالنس�حاب من
أفغانس�تان ،مم�ا بع�ث برس�الة من ع�دم الكفاءة
والضع�ف ..وه�ي رس�الة كان م�ن الس�هل التنب�ؤ
بنتائجه�ا .وخارج أوكرانيا ،حي�ث التزم الرئيس جو
بايدن بالدعم الكايف ملنع هزيمة رصيحة ،ولكن ليس
لضم�ان نرص واضح ،هناك أزمة نووية وش�يكة مع
إيران ،حيث يبدو أن الرئيس ليس لديه سياسة سوى

عدنان أبو زيد
لم تع�رف الدولة العراقية ،أحزابا ً غر سياس�ية،
منذ تأسيس�ها الع�ام  ،1921بما يف ذل�ك النظام
الديمقراط�ي الحايل ،بل أكثر من ذلكّ ،
إن العراقي
ل�م يعد يحرّكه يشء س�وى السياس�ة ،س�واء يف
البيت أو الشارع واملزرعة واملدرسة ،واملعمل ،وقد
يكون ذلك س�ببا يف ش�يوع زمر سياس�ية فقط،
حت�ى تجاوز عدده�ا ،الحدود املنطقي�ة ،فيما يف
الغرب ،ال تس�تهلك السياسة من أوقات الفرد ،اال
النزر اليسر.

املفاوضات التي هي عىل أعتاب الفشل ،وأزمة أخرى
تلوح يف األفق بش�أن تايوان ،ن�راوح فيها بني تحدي
بكني ومحاولة تهدئتها.
إن القادة املوهوبني ق�ادرون عىل بث األمل والتفاؤل
يف مواجهة املصاعب .ويبدو أن بايدن يتقن هذا األمر.
لقد بذل الجهود املناسبة يف أوكرانيا ،حيث تمكن من
توحي�د صفوف الحلف�اء ووحد قرارَه�م .وإذا كانت
الحرب ما تزال مس�تعرة عىل أبواب الش�تاء وأوروبا
تتعرض لضغوط الطاقة الروسية (عىل سبيل املثال،
م�ن خالل مطالب�ة أوكرانيا بقبول هدن�ة يف نوع ما
من اتفاقية مينس�ك  3املهينة) ،فما هي النتائج التي
ستتوصل إليها إيران وبكني؟
واألزم�ة الثانية هي أزمة مصداقي�ة اقتصادية .هذا
يختلف عن األزمة االقتصادي�ة العادية ،والتي يمكن
أن َتحدث ألسباب ال يتحكم فيها القادة .تحدث أزمة
املصداقية عندما يقوم الق�ادة بوضع تنبؤات واثقة،
يف مواجهة األدلة العكس�ية الكثرة ،والتي يتبني أنها
خاطئة بش�كل كارثي .كان اإلرصار عىل أن التضخم
«مؤق�ت» ،كما فعل باي�دن العام امل�ايض ،أحد هذه
التوقع�ات .وقد يك�ون قوله مؤخ�راً« :أعتقد أننا لن
نشهد حالة ركود اقتصادي» ،هو التوقع التايل.
املصداقي�ة االقتصادي�ة أم�ر حي�وي عندم�ا تكون
القرارات مؤملة ال محال�ة .عىل األقل كان لدى جيمي
كارتر الشجاعة لرتشيح بول فولكر .أين هي الخطوة
املماثل�ة امللهم�ة بالثقة م�ن بايدن ،ال�ذي يحتفظ،

بشكل ملحوظ ،بنفس الفريق االقتصادي غر الكفؤ
ال�ذي س�اعد يف دفعنا إىل ه�ذه الف�وىض؟ وما مدى
خط�ورة عواق�ب عدم الكف�اءة االقتصادي�ة إذا أدى
الرك�ود األمرك�ي إىل تفاقم الركود العامل�ي ،وهو ما
َ
ُ
حدوثه قريباً؟
صندوق النقد الدويل
يتوقع
األزمة الثالثة يف البلدان الفقرة .يعد االنهيار السيايس
واالقتصادي يف رسيالنكا الشهر املايض ،الناجم جزئيا ً
ع�ن الوباء ،ولكن بش�كل أس�ايس عن س�وء اإلدارة
املحلية ،بمثابة مقدمة ملا يمكن أن نتوقعه يف البلدان
النامية األخرى ،من باكس�تان إىل املكسيك إىل معظم
أنحاء أفريقيا .لكن عىل عكس ما يحدث يف رسيالنكا،
من غر املرجح أن تظل األزمات يف تلك األماكن داخل
حدوده�ا .يف باكس�تان ،يمكن أن تتح�ول احتمالية
حدوث أزم�ة اقتصادية برعة إىل أزم�ة نووية .ويف
الدول األفريقية واملكس�يك ،تكمن املخاطر يف ش�كل
انهيار الدولة والهجرة الجماعية.
يف امل�رة األخرة التي ش�هد فيها العالم رك�ودا ً عامليا ً
(وارتفاعا ً يف أس�عار املواد الغذائي�ة) ،كانت النتيجة
ه�ي «ث�ورات الربيع العرب�ي» ،والح�روب األهلية يف
س�وريا وليبيا ،وصع�ود تنظيم «داع�ش» ،والهجرة
الجماعية إىل أوروبا ،والثورات الشعبوية التي شملت
خ�روج بريطانيا م�ن االتحاد األوروبي (بريكس�ت)
َ
حدوث ّ
كل هذا ،ولكن
وانتخاب دونال�د ترامب .تخيل
عىل نطاق أكرب بكثر بعد عام أو عامني من اآلن.
األزم�ة الرابعة ه�ي أزم�ة الديمقراطي�ة الليربالية.

الديمقراطي�ة ليس�ت تربيرَه�ا الخ�اص .فهي تربر
نفس�ها بما تقدم�ه :األمن واالس�تقرار والقدرة عىل
التنب�ؤ واالزده�ار ،ث�م القب�ول واالختي�ار والحرية.
َ
ُ
حياتهم
األش�خاص الذين قض�وا
غالب�ا م�ا يفرتض
بأكمله�ا يف ديمقراطي�ات مس�تقرة أن الحري�ة هي
أس�مى قيمة للجميع .لكن الدرس املثر لإلحباط من
األعوام العرشين املاضية هو أنها ليست كذلك .يمكن
للديمقراطي�ة غ�ر الليربالية ،عىل النم�وذج املجري،
أن تك�ون ش�كال ناجح�ا ً للحكوم�ة .وكذل�ك األم�ر
بالنس�بة لألنظمة الفعال�ة األخرى ،كم�ا هو الحال
يف االقتصادات الناش�ئة .الديمقراطيات التي تفش�ل
يف الس�يطرة عىل األس�عار أو الجريم�ة أو الحدود أو
َ
أفضل ما
تع�رض
الفهم املش�رتك للصواب والخطأ..
ّ
تمثله للخطر.
سيحتفظ العالَم الحر دائما ً بمزايا هائلة عىل خصومه
ً
قدرة عىل االعرتاف
املناهضني للديمقراطية ،ألنه أكثر
بأخطائ�ه وتصحيحها .لك�ن األزم�ات املتتالية التي
يواجهها ستتحدى حتى أكثر القادة إلهاماً.
أفض�ل ما يمكن أن يفعله بايدن هو اإلعالن اآلن بأنه
لن يرشح نفسه إلعادة انتخابه ،وليس بعد انتخابات
التجدي�د النصف�ي ،ت�اركا ً حزبه يرس�م مس�تقبلَه،
وتعي�ني وزي�ر للخزانة يحظ�ى بالثق�ة (إن لم يكن
الري س�مرز ،فربما يكون جيم�ي ديمون) ،وضمان
االنتص�ار الريع ألوكرانيا .وربما يك�ون هذا كافيا ً
إلنقاذ رئاسة متعثرة يف عالم غارق.

للحرب يف أوكرانيا عواقب وتداعيات اسرتاتيجية عىل الصعيد الدويل ،مثلما
لديها تداعيات محددة ومهمة بالنسبة لفرنسا.
ويف ه�ذا الس�ياق ،ال ش�ك أن للحرب تأث�را ً كبرا ً عىل م�ا كان ّ
يمثل ميزة
لفرنس�ا منذ بداية «الجمهورية الخامس�ة» عىل األقل .فقد كان من املهم
دائما ً بالنس�بة لفرنسا الحفاظ عىل عالقات جيدة مع موسكو – عاصمة
االتحاد السوفييتي أو روسيا – من أجل االحتفاظ بهامش مناورة وتوسيع
مجال تحركها ،والسيما إزاء واشنطن.
ه�ذه الخصوصي�ة باتت يف حالة س�بات عمي�ق اآلن .إذ لم يع�د بإمكان
فرنس�ا نسج عالقات قوية ومس�تقلة مع روسيا وذلك عىل اعتبار أن هذا
األمر ُ
س�ينظر إليه عىل أنه خيانة من قبل أعضاء «الناتو» .وعىل كل حال،
فإن باريس لم تعد ترغب يف أن تكون لها عالقات خاصة مع بلد انخرط يف
عدوان مسلح ويرتكب جرائم حرب.
ومن جهة أخرى ،لطاملا دعت فرنس�ا إىل اس�تقالل اس�رتاتيجي أوروبي،
الذي كان ّ
يمثل شقا ً مهما ً من سياسة ديغول الخارجية ثم تبناه ميتران
والرؤس�اء اآلخ�رون من بعده .هذا الحلم يبدو الي�وم غر قابل للتحقيق،
ع�ىل األق�ل عىل امل�دى القري�ب .وإذا كان إيمانوي�ل ماكرون ق�د أعلن يف
نوفمرب  2019أن الناتو يف حالة موت دماغي ،فإن االستقالل االسرتاتيجي
األوروب�ي ه�و الذي أضحى يف حالة م�وت دماغي الي�وم .والدعوة إىل هذا
األم�ر اآلن يمكن أن تكون متعارضة مع التضام�ن الغربي الرضوري .ثم
إن النات�و هو الذي بعثت فيه الروح من جديد اآلن ،الناتو الذي لم يس�بق
ل�ه أبدا ً أن كان بمثل هذه القوة والوحدة من قبل .ذلك أن فالديمر بوتني،
ومن خالل قراره ش�ن عملية عس�كرية يف أوكراني�ا ،أيقظ منظمة كانت
األسئلة تثار حول أسباب بقائها.
والواق�ع أن الوجود األمركي يف أوروبا لم يكن يوما ً مقبوالً ومطلوبا ً بمثل
ه�ذا القدر.فأغلبية كبرة م�ن البلدان األوروبية أعلنت زي�ادة يف نفقاتها
العس�كرية من أجل اقتناء معدات عس�كرية من الواليات املتحدة ،بشكل
خاص ،عىل حس�اب تطوي�ر معدات أوروبي�ة .ويف األثناء ،باتت الس�ويد
وفنلندا ،البلدان املحايدان – منذ أكثر من  200عام بالنس�بة للسويد ومنذ
 77عاما ً بالنسبة لفنلندا – اللتان لم تريا داعيا ً لالنضمام إىل الناتو عندما
كان س�تالني يف الس�لطة ،تريان أنه من الرضوري االنضمام إليه بس�بب
التهديد الرويس الراهن ،بل إنهما ،ومن أجل تريع انضمامهما إىل الحلف،
قبال رشوطا ً فرضتها تركيا بخصوص املس�ألة الكردية .ويمكن القول إنه
ال يوجد بلد أوروبي اليوم يرى نفس�ه قادرا ً عىل االس�تغناء عن املس�اعدة
األمركية من أجل االحتماء من التهديد  .فوق هذا االعتماد االس�رتاتيجي
والعسكري إزاء واشنطن ،تمت إضافة االعتماد عىل مصادر الطاقة .كانت
أوروبا قد لجأت إىل روسيا من أجل الحد من اعتمادها عىل الخليج العربي،
الذي كانت تعتربه متقلبا ً من الناحية االسرتاتيجية لحد مفرط .ولكن من
اليوم فصاعداً ،ستلجأ هذه البلدان إذن إىل الواليات املتحدة ،التي ستشرتي
منها مواد أولية أكثر تلويثا ً وأغىل س�عراً .وفضالً عن ذلك ،فإن تنافس�ية
أملانيا س�تتأثر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة ،وذلك عىل اعتبار أن نموذجها
االقتصادي يعتمد اعتمادا ً مفرطا ً عىل الطاقة الرخيصة التي يوفرها خط
أنابيب الغاز القادم من روسيا .يف هذا السياق ،ما الذي تستطيع أن تفعله
فرنس�ا؟ إزاء فق�دان هوامش مناورة ،تس�تطيع فرنس�ا التكيف مع هذا
الوضع الجديد وبالتايل محاولة تقلد دور بريطانيا عرب جعل نفس�ها خر
حليف للواليات املتحدة .والواقع أن البعض يف فرنسا يدافع عن هذا الخط
منذ عدة س�نوات .غر أن فرنس�ا يمكنها أيضا ً أن تقول ،عىل العكس من
ذل�ك ،إن األمر ال يتعلق س�وى بلحظ�ة يف التاريخ وإنه ال ينبغي اإلس�اءة
ُ
السمة املميزة االسرتاتيجية لفرنسا
إىل املس�تقبل .وبذلك ،يمكن أن تشهد
ً
ً
جديدة .وال شك أنه من األسايس الحفاظ عىل الفكرة التي مؤداها أنه
حياة
لي�س العالم الغربي ضد كل اآلخرين ،وهذا انحراف يبدو أن الناتو وبعض
أعضائ�ه يقعون فيه أحياناً .بل ينبغ�ي إدراك أن بقية العالم ال تفكر مثل
الغ�رب وأن هذا األخر لم يعد الوحيد يف الس�احة ،مثلم�ا كان عليه الحال
من قبل .وعليه ،يجدر بفرنس�ا أن تصغي إىل البلدان غر الغربية إذا كانت
تريد االس�تمرار يف لعب دور مع�ني ويف أن يكون لها ،مرة أخرى ،دور أكرب
مم�ن وزنه�ا .وضمن تقليد دائ�م ل�«الجمهورية الخامس�ة» ،لطاملا كان
حم�ل املصالح الكونية والجماعية حقا ً ولي�س املصالح الغربية الخالصة
هدف فرنس�ا .ولهذا ،ال يجب الخلط بني املجتمع الغربي واملجتمع الدويل،
مثلم�ا تفع�ل ذلك يف كثر من األحي�ان بعض البلدان الغربية .وال ش�ك أن
هناك دائما ً دورا ً محددا ً ينبغي أن تضطلع به فرنسا من أجل الحؤول دون
أن يؤدي الوضع إىل تعارض بني العالم الغربي وبقية العالم من غر املؤكد
أن يخرج منها الغرب منترصاً .وختاماً ،إن لدى العالم الغربي القليل الذي
يمك�ن أن يكس�به من العمل ،عن وعي أو عن غ�ر وعي ،عىل انتصار هذا
االنقسام الجديد يف العالم.

أحزاب البيئة واحلب واألرانب والبوهيمية
والسياس�ة يف الغ�رب أداة ناعمة ،فتقول أس�تاذ
القانون األمركية ،س�وزان إسرتيتشّ ،
إن أفضل
ط�رق التواص�ل الس�يايس ه�ي العاطف�ة ،فيما
الزعي�م الكوب�ي فيدل كاس�رتو يق�ول إن قيادة
األمة أسهل من إضحاكها.
تس�ود يف أوربا أحزاب البيئ�ة ،والجنس ،والحمر
واألران�ب واألفي�ال ،تتبن�ى الالعن�ف ،وتس�عى
اىل العدال�ة االجتماعيّ�ة ،والرتكي�ز ع�ىل اث�راء
التفاصي�ل الصغرة يف حياة الف�رد ،وهي احزاب
ليس�ت س�اخرة ،بل هي كيانات جدية تطمح اىل
السلطة.

أحد االح�زاب العجي�ب يف ايديولوجيته هو حزب
(الوعود العبثية) الدانماركي ،ويعمل عىل تحسني
الطق�س ،والحرص عىل ان تك�ون ليايل املواطنني
حم�راء ممتع�ةْ ،
وأن تن�ال الحيوان�ات والطيور
كفايتها من الغذاء.
ون�ال ح�زب (املتعة) يف اس�رتاليا ش�عبية كبرة
بعدما وعد بتنظيم الحياة اإلباحية يف البالد .ومن
وجهة نظ�ره ،فان ممارس�ة الحب يف اس�رتاليا
ينقصه االبداع.
مفهوم الحزب السيايس بمعناه الحديثي بدأ مع
ظهور الربملانية ،وأول ظهور لألحزاب الربيطانية

كان العام .1832
وحزب (الوحش�ية) ّ
يتخذ من وحش بحرة (لوخ
ن�س) رمزا ،ويدعو اىل حماي�ة الحيوانات النادرة
من االنقراض.
ويف بريطانيا أطلق حزب (املعتوهني) يف انتخابات
الع�ام  2000مرشوع نفق نحو س�ويرا لرقة
بنوكه�ا ،كم�ا وعد بتحويل ق�رص امللكة اىل ملجأ
للفنانات املتقاعدات ،وترحيل االنكليز اىل اسرتاليا
هربا من املسلمني.
ّ
(عشاق الجعة) البولندي  16مقعدا ً
وكسب حزب
يف الربملان خالل انتخابات العام .1991

ّ
ورش�ح ح�زب (الش�باب) يف الوالي�ات املتح�دة
األمركية ،خنزيرا خالل انتخابات الرئاس�ة العام
 .1968وجمع يف احدى الفعاليات الغريبة اتباعه
من أجل اس�تخدام الطاقة النفس�ية لجعل مبنى
البنتاغ�ون يطر يف اله�واء .لكن الحزب أصبح يف
نهاية املطاف ،مجموعة مشاغبة ،ليس أكثر.
وح�زب الحيوانات ،هو حزب س�يايس هولندي،
تأس�س العام  ،2002ولديه مقع�دان يف الربملان،
وه�و اول ح�زب يدافع عن حق�وق الحيوانات يف
العال�م .وتأس�س يف بلجيكا ح�زب (البوهيمية)
املطال�ب بدور أكرب للحريات الش�خصية ،وتوفر

مساكن جماعية للمتسكعني.
وتش�كيل االح�زاب يف العراق إذا بقي عىل املس�ار
الح�ايل ،فس�يدخله مؤسس�ة غين�س لألرق�ام
القياس�ية باعتباره الدولة االكث�ر عددا لألحزاب
يف العال�م ،لكن الئحة التناف�س تخلو من أحزاب
غر سياس�ية ،مثل تلك التي تنادي بالحفاظ عىل
البيئة ،أو املتخصصة يف اس�تقطاب الش�باب من
أجل األعمال التطوعية ،ونرش الوعي ،والتأسيس
للطاق�ة الخ�رضاء ،وكلها ملفات تس�تطيع من
ّ
خاللها ْ
لتعرب ع�ن آرائهم يف
كس�ب اتباع كثرين
الربملان.
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أمجل فراشة يف العالـم
ظه�رت الفراش�ة الذهبي�ة Troides aeacus
املعروفة ب�»أجمل فراشة يف العالم» ألول مرة
يف غابات شنونغجيا بمقاطعة هوبي بالصني.
وتعترب الفراش�ة  Troides aeacusواحدة من
أكثر الفراشات زينة ،وهي نوع مسجل حديثا

طبق اليوم

يف منطقة شينونغجيا.ووفقا ملا ذكره وو قانغ
األس�تاذ املش�ارك يف كلية عل�وم وتكنولوجيا
النب�ات بجامعة هواتش�ونغ الزراعي�ة ،الذي
اكتش�ف الفراش�ة ،فق�د ت�م تدم�ر البيئ�ة
املعيش�ية للفراش�ة  Troides aeacusبش�كل

مستمر نظرا لتوسع األنش�طة البرشية ،مما
تسبب يف مواجهة خطر االنقراض.وتعترب آثار
األنش�طة البرشي�ة القليلة والبيئ�ة الطبيعية
الجي�دة يف منطق�ة غابات ش�نونغجيا عامال
مهما الكتشاف الفراشة .Troides aeacus

«يوتيوب» و «تيك توك» األكثر استقطاب ًا

امللفيه الفرنيس

املقادير:
 س�كر  3 :مالعق كبرة  -حليب  :كوب (س�ائل)  -بودرة الكاسرتد الجاهزة : 2ملعقة كبرة  -القش�طة  :علبة  -عجينة البف باستري  :عبوة (مقطعة إىل
جزأين)  -سكر البودرة  2 :ملعقة كبرة (مطحون)
 الفواكة  :نصف كوب (طازجة  /للتزيني)طريقة التحضر:
ضعي صينية فوق الصينية التي تحتوي عىل رشائح عجينة البف باسرتي.
حمّي الفرن عىل درجة حرارة  180مئوية.
أدخيل الصينية إىل الفرن حتى تنضج رشائح البف باسرتي.
يف قدر عىل نار هادئة ضعي الس�كر ،والحليب ،والكاسرتد ،والقشطة ،وحركي
املكونات جي�دا ً حتى يثخن القوام ،ثم ارفعيها عن الن�ار واتركيها جانبا ً حتى
تربد.
ح�ري طب�ق التقديم ووزعي رشائح البف باس�رتي املخب�وزة يف الطبق ،ثم
ضعي عليها الحشوة ،كرري العملية حتى نفاذ الكمية.
ريش السكر املطحون عىل الوجه وزيّنيها بقطع الفواكة الطازجة.
أدخيل الطبق إىل الثالجة حتى يربد امللفيه قليالً ،ثم قدميه.

المتاهات

دراس�ة ُتظه�ر ّ
أن «يوتي�وب» و»تيك ت�وك» حازتا ع�ىل املركز
ً
األوّل م�ن بني املنصات الرتفيهية األكثر اس�تقطابا للمراهقني
ُ
تراج�ع ع�دد مس�تخدمي
األمركي�ني ع�ام  ،2022مقاب�ل
«فيسبوك».
أظه�رت دراس�ة أجراها مركز «بي�و» لألبح�اث ّ
أن «يوتيوب»
و»تي�ك توك» حازتا عىل املركز األوّل من بني املنصات الرتفيهية
األكث�ر اس�تقطابا ً للمراهق�ني األمركيني ع�ام ( 2022ما عدا
ألعاب الفيديو) ،بينما تراجع عدد مستخدمي «فايسبوك» بني
صفوف هذه الفئة العمرية خالل السنوات األخرة.
والح�ظ مرك�ز األبح�اث ّ
أن نس�بة األمركي�ني الذي�ن ترتاوح
أعمارهم بني  13و 17عاما ً ويتصفحون «فيس�بوك» ،تراجعت
من  %71عام  2015إىل  %32عام .2022
أم�ا «تي�ك توك» فيس�تخدمه «أحيان�اً»  %67م�ن املراهقني يف
الواليات املتحدة و»بشكل دائم تقريباً»  %16منهم.
وم�ع ّ
أن تطبيق «تيك توك» ،اململوك للمجموعة الصينية «بايت
دانس» ،أصبح عامليا ً ع�ىل الهواتف املحمولة عام  ،2017إال أنّ
مقاطع الفيديو القصرة املنشورة عليه والتي َتظهر للمستخدم
اس�تنادا ً إىل خوارزمي�ات قوية ،تش�هد نجاحا ً كبرا ً ج�دا ً ُع ّزز
خالل الحجر الصحي الذي ُفرض أثناء جائحة «كوفيد.»19-
و ُينافس «تيك توك» بقوّة شبكات التواصل االجتماعية األخرى،
الت�ي اضط�رت إىل اعتم�اد صي�غ مش�ابهة لصيغت�ه القائمة
عىل مقاط�ع الفيديو القص�رة ،حتى تواكب م�ا يثر اهتمام
مستخدمي االنرتنت الشباب.
واس�تحدثت رشك�ة «ميت�ا» صيغ�ة «ريل�ز» ع�رب منصتيه�ا
«فايس�بوك» و»انس�تغرام» ،يف حني أطلقت منصة «يوتيوب»
اململوكة ل�»غوغل» صيغة «شورتس».

وتربّعت «يوتيوب» يف الصدارة إذ يستخدمها  %95من املراهقني
األمركيني ،فيما ارتفعت كذلك نس�بة مستخدمي «انستغرام»
الذين ترتاوح أعماره�م بني  13و 17عاما ً من  %52عام 2015
إىل  %62حالياً ،ونس�بة متصفحي «سناب شات» من  %41قبل
 4سنوات إىل  %59عام .2022
وكان رئي�س «ميت�ا» م�ارك زاكربرغ أق�رّ ،يف ش�باط/فرباير
الفائتّ ،
بأن «أمام الناس خيارات كثرة لتمضية الوقت» ،فيما
تشهد تطبيقات من أمثال «تيك توك» تطورا ً رسيعاً.
وأظه�رت رشكة «ميتا» العمالقة يف مجال التواصل االجتماعي
نتائج س�لبية ،بعدما خرست للمرة األوىل نسبة من مستخدمي
منصتها «فايسبوك» .وتعترب «تيك توك» من جانبها ّ
أن فكرتها
تختلف عن تلك الخاصة ب�»فايسبوك».
وق�ال باليك تش�انديل ،أحد املس�ؤولني التنفيذي�ني يف التطبيق،
خالل مقابلة مع ش�بكة «يس أن ب�ي يس» ،يف حزيران/يونيو،
ّ
إن «تي�ك توك تمثل منصة ترفيهية ،أما فايس�بوك فهو منصة
تواصل اجتماعي».
وتابع املس�ؤول ال�ذي عمل  12عاما ً لدى «فايس�بوك»ّ ،
إن هذا
املوقع «يستند إىل خوارزميات قائمة عىل العالقات االجتماعية».
وكانت منصة «انستغرام» شهدت أخرا ً جدالً ،بعدما دعتها كيم
كارداشيان وكاييل جينر إىل العودة إىل ما كانته أساسا ً والتوقف
عن التشبه ب�»تيك توك» ،والقت دعوة نجمتي تلفزيون الواقع
ترحيبا ً كبرا ً من مستخدمي املنصة.
ويأخذ منتقدو «انس�تغرام» عىل املنصة تركيزها بش�كل كبر
ع�ىل مقاطع الفيديو واملحتوى ال�ذي ينرشه نجومها ،ويظهر
أمام املستخدمني استنادا ً إىل الخوارزمية حتى لو لم يكن هؤالء
يتابعون حسابات النجوم.

حل اللغز

امرأة تنتقم من رشيكها ..بـ «إعالن غري مسبوق»
انتقم�ت امرأة من رشيكه�ا «الخائن»
بإع�الن غ�ر مس�بوق ع�ىل إح�دى
الصحف األس�رتالية ،مما جعله حديث
املواقع االجتماعية.
وق�ال موقع قن�اة «نيودلهي» الهندية
إن ام�رأة ن�رشت إعالن�ا ع�ىل صفحة
كامل�ة إلح�دى الصح�ف األس�رتالية
لتفض�ح فيه رشيكها ،الذي خانها مع
امرأة أخرى.
وج�اء يف اإلع�الن« :عزي�زي س�تيف،

أتمن�ى أن تكون س�عيدا معه�ا .اآلن،
س�تعرف البلدة بأكملها كم أنت خائن
بذيء ..من جيني».
ولم يقترص انتقامها عىل اإلعالن فقط،
ب�ل أضاف�ت يف رس�التها« :لإلش�ارة:
اشرتيت هذا اإلعالن باستخدام بطاقتك
االئتمانية».
وانترشت الرس�الة كالنار يف الهش�يم،
األمر الذي جع�ل الصحيفة تدخل عىل
الخط وتعلّق عىل الضج�ة التي أثارها

اإلعالن غر املسبوق.
وقال�ت صحيف�ة «Mackay and
« :»Whitsunday Lifeتوصلن�ا
بعرشات الرسائل حول اإلعالن وقررنا
ال�رد عليها هن�ا -1 ..ال نعرف من هو
س�تيف ،لكن من الواضح أنه ش�خص
يسء جدا» .وأضافت -2« :لن نكش�ف
عن أي تفاصيل حول جيني -3 .لم نقم
بتحصيل رس�وم من بطاق�ة االئتمان
املشار إليها».

البحث عن الكلمة

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عاطفي�اً :تش�عر بطاق�ة كب�رة تس�اعدك يف
التفكر جيدا ً بشأن عالقتك برشيك حياتك.
مهنياً :تشعر بالتوتر نتيجة مشاكل العمل مع
زمالئك.
ماد ًيا :تتحسن جميع أحوالك املالية.

امليزان
عاطفي�اً :علي�ك التفكر جي�دا ً قب�ل اتخاذ أي
قرار.
مهنياً :عليك طلب أجازة من عملك.
ماد ًي�ا :ترغب ىف القيام بم�رشوع جديد لزيادة
دخلك.

الثور
عاطفي�اً :تواج�ه بع�ض املش�اكل م�ع رشيك
حياتك.
مهنياً :تشعر بطاقة كبرة لذلك عليك استغاللها
يف التقدم يف عملك.
ماد ًي�ا :تش�عر بالضيق بس�بب س�وء األوضاع
املالية.

العقرب
عاطفياً :تس�يطر علي�ك رغبة تأجي�ل مقابلة
رشيك حياتك.
مهنياً :تحتاج أخذ قس�ط من الراحة والس�فر
لتغير روتينك اليومي.
ماد ًي�ا :ح�اول التخل�ص م�ن التوت�ر والطاقة
السلبية والتحيل بالصرب.

اجلوزاء
عاطفي�اً :تس�تعد لرتتي�ب نزه�ة م�ع رشي�ك
حياتك.
مهنياً :تس�تمتع اليوم بتنفي�ذ أفكارك والبحث
والتواصل مع زمالئك يف العمل.
ماد ًيا :تنفق أمواال كثرا عىل التسوق ،كن حذرا
وترصف بحكمة.

القوس
عاطفي�اً :تش�عر باملش�احنات واملش�اكل مع
رشيك حياتك.
مهني�اً :س�وف تجني ثم�ار تعب�ك ومجهودك
الفرتة املاضية.
ماد ًيا :تمر بأزمة مالية تجعلك تشعر بالضيق.

السرطان
عاطفياً :تش�عر باإلعجاب نحو ش�خص ما يف
عملك.
مهنياً :عليك الرتكيز إلنجاز مهام عملك.
ماد ًي�ا :تش�عر بالتميز بأف�كارك عن زمالئك يف
العمل.

اجلدي
عاطف ًيا :عليك التحك�م يف انفعاالتك مع رشيك
حياتك.
مهنياً :عليك الحذر من أصدقائك يف العمل.
ماد ًيا :حاول أن تقوم برتتيب أفكارك أوالً لتصل
إىل نتائج مبهرة.

االسد
عاطفياً :تش�عر بالغض�ب من ترصفات رشيك
حياتك معك.
مهني�اً :يصع�ب عىل زمالئ�ك التعام�ل معك يف
العمل.
ماد ًيا :تفكر يف السفر إىل دول أخرى.

الدلو
عاطفياً :تشعر ببعض الضغوطات التي تتسبب
يف توتر عالقتك مع رشيك حياتك.
مهنياً :تؤتي ثمار جه�ودك يف العمل التي طاملا
انتظارتها منذ فرتة كبرة.
ماد ًيا :تحصل عىل مكاس�ب مالية وتس�تطيع
تجاوز ضغوطات عملك بسهولة.

العذراء
عاطفي�اً :عليك تقديم بع�ض التنازالت لرشيك
حياتك .مهنياً :تش�عر باإلحباط بس�بب مهام
عملك الكثرة التي يجب عليك إنجازها.
ماد ًي�ا :ستتحس�ن األح�وال املادي�ة وتلب�ي
احتياج�ات العائل�ة التي تنتظره�ا من فرتات
طويلة.

احلوت
عاطفياً :تقيض يوم مميز مع رشيك حياتك.
مهنياً :تش�عر بعدم الرتكيز وتش�تيت الذهن يف
العمل.
ماد ًي�ا :علي�ك التفك�ر جي�دا يف إيج�اد حلول
للحصول عىل األموال.
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احتاد الكرة يصدر عدد ًا من القرارات املهمة
المستقبل العراقي /متابعة
َ
اجت َ
العراقي لكر ِة الق�دم ،أول امس الثاثاء،
م�ع االتح�ا ُد
ّ
َ
وزير الش�باب والرياضة رئيس االتحاد
يف مقره بحُ ضور
ِ
لرئيس
والنائب األول
درجال،
عدنان
القدم
العراقي لك�ر ِة
ّ
ِ
ِ
االتح�اد عيل جب�ار  ،وأعض�اء املكتب التنفي�ذي واألمني
َ
فرحان.وبحث املجتمع�ون العدي َد
الع�ا ّم لاتحا ِد محم�د
ّ
َ
ُ
الك�روي واملدرجة عىل
الواقع
تخ�ص
م�ن القضاي�ا التي
جدول األعمال.ويف مُ سته ِل االجتماع ،رحبَ رئيس االتحاد
َ
تحدث عن اللقا ِء
بالحضور ،متمنيا ً لهم التوفيق ،ومن ثم
ِ
الذي جمع ُه مع ممثيل رابط ِة الدوري اإلسباني وزيارتهما
للمنش�آتِ الرياضيّة ومبنى اإلذاع�ة والتلفزيون يف وزار ِة
الش�باب والرياضة ومرشوع الفئات العمريّة ،وكذلك عن
أهمي� ِة اجتماع الرابط ِة مع أندي ِة ال�دوري املُمتاز ،ورشح
األهداف والغاية من إقام ِة دوري املحرتفني ،واألندية كانت
ً
ً
َ
ُ
إطاق
تخص
ومتجاوبة م�ع الطروحاتِ الت�ي
متعاون�ة
دوري املحرتفني.
َ
زيارة مُ مثيل رابط ِة الدوري اإلسباني
وأشا َر درجال إىل :إن
ً
ً
ناجح�ة
كان�ت
وايجابي�ة ،وأبدي�ا رضاهما عن املنش�آتِ
الرياضيّة والتعاون الكبر مع اتحا ِد الكرة ومع األندية.
َ
مدروس�ة
وأوض�ح :إن االتحاد جا ٌد ويميض قدما ً بصور ٍة
ٍ

خربان سعيدان
يف مران ريال مدريد

وعلمي ٍة إلقام ِة دوري املحرتفني للموسم .202٣/202٤
ُ
موافقة االتحاد عىل إلغا ِء إرشاف أعضاء
وبعد ذلك حصلت
اللج�ان واملنتخب�اتِ الوطنيّة مع
املكت�ب التنفي�ذي ع�ىل
ِ
دراس� ِة عمل اللج�ان العامل ِة يف االتح�ا ِد أثناء فرتة عملها
االجتماع املقبل.
السابق ِة وعرضها يف
ِ
ُ
مح�ر اجتماع
املصادق�ة عىل ما ج�ا َء يف
وأيض�ا ً تم�ت
ِ
االتحاد مع االتحاداتِ الفرعيّة ،ومناقشة قضي ِة احتضان
الب�رصة للتصفياتِ اآلس�يوية املؤهل�ة إىل نهائياتِ القارة
للش�باب التي س�تقام يف الثاني عرش ولغاية الثامن عرش
لتوفر جميع
من الش�هر املقبل ،وت� ّم التأكي ُد عىل العم�ل
ِ

نج�اح التصفيات بصور ٍة تؤك� ُد عىل القدر ِة
مس�تلزمات
ِ
باملظهر
وإظهارها
املباريات
تنظيم
عىل
للعراقيني
العالية
ِ
ِ
ً
ُ
َ
ستش�ارك فيه�ا منتخب�ات
التصفي�ات
الائق.علم�ا أن
ً
إضافة إىل منتخبنا للشباب.
اسرتاليا والكويت والهند،
ُ
املصادقة عىل آلي� ِة دوري الدرجة األوىل
وبع�د ذلك ،تم�ت
ً
فض�ا عن وضع ج�دو ٍل للجن ِة
للموس�م ،2022/202٣
الرتاخي�ص لزي�ار ِة ماع�ب األندي�ة الت�ي ت� ّم اختيارها
لاطاع عىل
لخوض مباريات املوس�م املُقب�ل
م�ن قبلهم
ِ
ِ
األمور املحدد ِة من قبل لجن ِة
جميع
م�ن
املاعب
صاحي ِة
ِ
األندية الت�ي أكملت َ
ُ
ملف الرتاخيص فهي
الرتاخيص.أما
القوة الجوية والرشطة والزوراء والكهرباء ونفط البرصة
ُ
االتف�اق خال االجتماع عىل
ونفط ميس�ان والنفط .وت ّم
التع�اون مع االتحا ِد اآلس�يوي إلقام ِة ال�دورات التدريب ّي ِة
ِ
ملدربي حراس املرمى ومدربي اللياقة البدنيّة ،والعمل عىل
رشك�ة للتحلي ِل الفني ملبارياتِ الدوري املمتاز
التعاق ِد مع
ٍ
بالط�رق الحديث ِة وتوزيع أفام التحليل واإلحصائيات عىل
ِ
لتطوير األداء الفني،
األندي ِة لغرض االستفاد ِة منها
ِ
والتحرُّك عىل التعاق ِد مع مدربي اللياقة البدنيّة لتوزيعهم
رفع الجان�ب البدني
ع�ىل أندي ِة ال�دوري املمتاز م�ن أجل ِ
لاعب�ني بما يس�اه ُم
برف�ع املُس�توى الفن�ي للمبارياتِ
ِ
َ
املنتخبات الوطنيّة مستقباً.
ويخدم

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن وزير الش�باب والرياضة ،عدنان درجال،
ان ملف اس�تضافة البرصة لبطولة خليجي 25
بداية العام املقبل سيكتمل يف الوقت املحدد.
وق�ال درجال خ�ال تفقده املدين�ة الرياضية
ومرشوع ملعب امليناء خال زيارته اىل البرصة
الي�وم »:أملنا كب�ر بالقوى السياس�ية النهاء
حال�ة االنس�داد الس�يايس وع�ودة االوضاع اىل
طبيعتها».
واك�د ان «الحكوم�ة االتحادية ح�ددت املبالغ
املطلوب�ة الس�تضافة الخليج�ي» الفت�ا اىل ان
«%80 م�ن امل�اكات العامل�ة يف اس�تضافة
البطولة ستكون برصية».
ون�وه درج�ال اىل ان «رواد املين�اء و نج�وم
املنتخب الوطني سيخوضون لقاء االفتتاح مللعب امليناء قبل
كأس السوبر بني الرشطة والكرخ».

وكش�ف ان «قرعة كأس الخليج س�تقام بطريقة مختلفة
يف محافظ�ة الب�رصة» مش�را ً اىل ان «زيارة لجن�ة الخليج
للكويت طبيعية ولدينا علم بها مسبقاً».

رسمي ًا ..زاخو يتعاقد مع السوري ميالد محد

اهنيار مفاوضات برشلونة
لضم برناردو سيلفا

المستقبل العراقي /متابعة
أعلن زاخو العراقي ،تعاقده مع املحرتف السوري مياد
حمد ،لتعزيز صفوفه باملوسم الجديد .202٣/2022
ويلعب حمد ( )25عاما بمركز االرتكاز ،وس�بق له أن
مثل الكرامة ومنتخب سوريا.
وأصب�ح حم�د املح�رتف الس�وري الرابع م�ع زاخو،
حيث س�بق أن تم اإلعان ع�ن صفقات باهوز محمد

المستقبل العراقي /متابعة
انضم داني كارفاخ�ال والربازييل رودريج�و ،األربعاء ،إىل
املران الجماع�ي لفريقهما ريال مدريد ،بعد تعافيهما من
اإلصابة.
وحس�بما أفادت مصادر م�ن النادي امللك�ي ،فكل األمور
تش�ر إىل أنهما س�يكونا متاحني للم�درب اإليطايل كارلو
أنش�يلوتي من أجل مواجهة س�يلتا فيجو املقررة السبت
املقب�ل يف ثاني جوالت الدوري اإلس�باني ،ما يش�كل أنباء
سعيدة للفريق.
تأت�ي عودة كارفاخ�ال للمران الجماعي بع�د تعافيه من
إصاب�ة بالتواء يف كاحله األيم�ن ،وكان قد أجرى تدريبات
خاصة يوم اإلثنني يف صالة األلعاب الرياضية.
ب�دوره ،تع�اىف رودريجو بش�كل تام من الحم�ل العضيل
الزائد الذي كان يعانى منه يف الفخذ األيمن ،والذي تس�بب
يف غيابه عن املباراة التي اس�تهل بها الريال مشوار دفاعه
عن لقب الليجا بالفوز عىل أملريا (.)1-2
وبدأ الفريق املران يف صالة األلعاب الرياضية قبل الخروج
إىل العش�ب وإج�راء تمارين االس�تحواذ والضغط وتناقل
الكرة ،حسبما جاء عىل موقع ريال مدريد.
وبعد ذل�ك ،أجرى الاعب�ون تدريبات تكتيكي�ة واختتموا
الحصة التدريبية بلعب مباراة.

درجال :امللف سيكتمل يف الوقت
املحدد وخليجي  25يف البرصة

ومحمد باري وزيد غرير.وسبق لزاخو أن تعاقد أيضا
م�ع املحرتف�ني األجان�ب ،الروماني نيك�وال كاتالني،
والربازيليني كاتنر فرناندو ولوكاس سانتوس ليما.
ويع�د زاخ�و أكثر ن�اد عراق�ي يتعاقد م�ع محرتفني
س�وريني يف هذا املوس�م ،س�عيا من ادارت�ه وجهازه
الفن�ي بقي�ادة حم�زة ه�ادي ،للمنافس�ة بقوة عىل
اللق�ب املحيل وتجهي�ز كل املراك�ز باعبني محرتفني
عىل مستوى عال.

إيمري عن مستقبل فويث :لـم نعد نعرف ما خيص برشلونة

المستقبل العراقي /متابعة

قال أوناي إيم�ري مدرب فياريال األربعاء
إن�ه يرى املداف�ع األرجنتيني خوان فويث
س�عيدا يف صفوف «الغواصات الصفراء»،
يف ظ�ل ت�وارد تقارير ح�ول اهتمام نادي
برشلونة بالتعاقد معه.
وأوض�ح املدرب أنه يعارض مس�ألة بقاء
س�وق االنتق�االت مفتوح�ة عق�ب ب�دء
البطولة الرسمية.
كما اس�تعرض وض�ع العب�ني آخرين قد
يغادرون الن�ادي ،وذلك يف مؤتمر صحفي
اليوم.
ورصح إيمري «إنه ال يؤثر ،لكن ليس من
املنطقي أال يتم إغاق الس�وق مع انطاق
البطولة .ال أفهم مسألة أن تقام املباريات
وال يجري إغاق السوق».
وتاب�ع «نح�ن يف انتظ�ار حرك�ة تنقات

المستقبل العراقي /متابعة
أك�د تقري�ر صحف�ي إنجلي�زي ،األربع�اء ،أن الربتغ�ايل
برناردو سيلفا ،نجم مانشسرت سيتي ،يف طريقه للبقاء
ضمن صف�وف فريقه ،بع�د انهيار مفاوض�ات انتقاله
لربشلونة.
وحاول برشلونة ضم سيلفا هذا الصيف ،لكن مانشسرت
س�يتي اش�رتط الحصول عىل  100مليون ي�ورو مقابل
بيعه.
وبحس�ب صحيفة «دييل ميل» الربيطانية ،فإن برناردو
س�يلفا س�يوجه تركيزه اآلن نحو فريقه الحايل ،يف ظل
صعوبة انتقاله لربشلونة.
وأكدت الصحيفة ،صعوبة انتقال العب الوسط الربتغايل
إىل برش�لونة ه�ذا الصي�ف ،يف ظل الضائق�ة املالية التي
يعان�ي منها الن�ادي ،وحاجته ً
أوال للن�زول بحد الرواتب
الستكمال تسجيل صفقاته الجديدة.
ً
حريصا ع�ىل االنتقال للع�ب يف الليجا من
وكان س�يلفا
بواب�ة برش�لونة ،ولكن يبدو أن�ه س�يكمل تعاقده مع
السيتيزنس.
وخ�اض س�يلفا ( 28عامً ا)  25٣مباراة مع مانشس�رت
ً
هدفا وقدم 50
س�يتي يف جميع املسابقات ،وس�جل ٤8
تمريرة حاسمة.

الس�وق وم�ا يمك�ن أن يح�دث ،هن�اك
بعض الحاالت الت�ي توقعناها وأخرى لم
نتوقعها».
ّ
وب�ني «خوان فويث س�عيد ج�دا هنا ،إنه
ممت�ن ويمنحن�ي طمأنينة .لق�د تحدثت

معه ع�ن املب�اراة وليس أكث�ر .نعرف ما
يريده فياري�ال ونعل�م أن الاعب هادئ،
ولم نعد نعرف ما يخص برشلونة».
وردا عىل س�ؤال ح�ول احتمالي�ات تبدو
وش�يكة ملغ�ادرة كل م�ن ب�والي دي�ا

حمرتفان أجنبيان يدعامن سلة الدفاع اجلوي

المستقبل العراقي /متابعة

أعلن ن�ادي الدفاع الجوي ،الصاعد حديثا للدوري العراقي
املمت�از لك�رة الس�لة ،األربع�اء ،تعاق�ده م�ع املحرتفني

الجورجي ميخائيل بريش�فييل والكندي توماس جينرتي،
لتدعي�م صفوف�ه باملوس�م الجدي�د .202٣/2022وم�ن
املنتظر ،أن يصل كا املحرتفني خال الفرتة املقبلة إىل بغداد،
لبدء فرتة اإلعداد اس�تعدادا لخوض منافس�ات الدوري ،يف

ظ�ل رغبة اإلدارة يف تحقيق نتائج إيجابية واملنافس�ة عىل
اللق�ب بعد غياب طويل.يذكر أن نادي الدفاع الجوي نجح
يف التتوي�ج بلق�ب الدوري العراقي للدرجة األوىل للموس�م
املايض تحت قيادة املدرب حسني عاء.

أسطورة مانشسرت يونايتد يعاتب رونالدو ويصفه بـ»أعظم العب يف كل العصور»

المستقبل العراقي /متابعة

وج�ه أس�طورة فريق مانشس�رت يونايت�د اإلنجلي�زي ،غاري
نيفيل ،رس�الة للنج�م الربتغايل كريس�تيانو رونالدو ،مهاجم
«الشياطني الحمر» الحايل ،بشأن مستقبله يف «أولد ترافورد».
وأكدت تقارير صحفية خال األس�ابيع املاضي�ة ،أن رونالدو
تقدم بطلب إلدارة نادي مانشس�رت يونايتد من أجل الس�ماح

ل�ه بالرحيل هذا الصيف ،لرغبته يف اللعب مع فريق يش�ارك يف
دوري أبط�ال أوروبا.ونرشت صفحة متخصصة يف نقل أخبار
رونالدو عىل موقع «إنس�تغرام» منشورا كشف نقا عن إيدو
أغري الصحفي يف برنامج «الترشينجيتو االس�باني الش�هر
وصديق رونالدو املقرب ،أن أتلتيكو مدريد ومدربه األرجنتيني
دييغ�و س�يميوني يرغبان بالتعاق�د مع النج�م الربتغايل لكن
الخ�وف م�ن رد فع�ل الجماهر يمنع�ه من اإلع�ان عن ذلك.

ليفاندوفسكي :هذا هو الوقت املثايل
ليتوج برشلونة ببعض األلقاب
المستقبل العراقي /متابعة

أب�دى املهاج�م البولن�دي روب�رت
ليفاندوفس�كي ثقته يف أن برش�لونة،
ال�ذي انتق�ل إىل صفوفه ه�ذا الصيف
قادما من بايرن ميونيخ ،سيعود قريبا
للفوز باأللقاب مرة أخرى.
وق�ال ليفاندوفس�كي يف مقابل�ة م�ع
(ال ليج�ا وورلد) «أعتق�د أنه قد مىض
وقت�ا طويا عىل برش�لونة دون الفوز
باأللقاب .إنه الوقت املث�ايل للفوز ببعض
البط�والت وأن�ا متأك�د م�ن أنه س�يفعل
ذل�ك» .ويواج�ه ال�دويل البولن�دي ،ال�ذي
س�يبلغ م�ن العم�ر  ٣٤عام�ا ي�وم األحد
املقبل ،هذه املرحلة الجديدة من مسرته
يف برش�لونة باعتبارها «تحديا كبرا» بعد
أن قىض معظم سنوات احرتافه يف الدوري
األملاني.
وقال «لم أرغب يف خوض مسرتي بأكملها

يف نف�س الدوري .س�ارت األم�ور عىل ما
يرام يف الدوري األملاني ،وكنت سعيدا جدا
هن�اك ،لكنني كن�ت أعل�م أن اللحظة قد
حانت لكي أذهب إىل الليجا وألتخذ خطوة
أخرى إىل األمام يف مسرتي».
لذلك ،اعترب أنه «كان الوقت املثايل» الرتداء
قمي�ص فري�ق «يرغب يف القي�ام باألمور
بشكل جيد هذا املوسم».
واختتم بقول�ه «نأمل أن تكون الجماهر
يف نهاية املوسم سعيدة للغاية».

وباك�و ألكاث�ر عن صف�وف «الغواصات
الصفراء» ،أجاب إيمري «لقد كنا عىل علم
باألمر وكانت االحتمالية موجودة».
وزاد بالق�ول «لق�د عم�ا م�ع املجموعة
بدرج�ة م�ا ،لك�ن يف ظ�ل وج�ود ه�ذه
االحتمالي�ة .ال أع�رف م�ا إذا كانا قريبني
(م�ن املغادرة) أم ال ،كانت هناك تحركات
وسنرى ما سيحدث».
وع�ن إمكانية ضم املهاج�م األوروجوائي
إدينس�ون كافاني ،قال املدرب «إنه اس�م
كان ي�رتدد هنا ،لكننا س�نتحدث وندرس
كيف سنواجه االنطاقة وما نحتاجه».
وتابع «إنها بطولة دوري غريبة ومكثفة
للغاي�ة .كل ه�ذا يج�ب تحليل�ه والتنب�ؤ
بالقادم ،ولهذا الس�بب يجب علينا ضبط
األوضاع وسنعمل ملعرفة الحل الذي يمكن
اتخاذه .س�نرى يف ظل عملي�ات املغادرة
املحتملة اإلمكانيات التي ستكون لدينا».

وأضاف املنش�ور« :كريستيانو يملك عروضا فعلية من  5إىل 6
أندية والتقارير التي تقول إنه عرض خدماته عىل نصف أندية
أوروب�ا جميعها تكذب ،رونالدو غاضب ومس�تاء من طريقة
تن�اول اإلع�ام ألخب�اره يف الش�هرين املاضي�ني».ورد النجم
الربتغ�ايل عىل املنش�ور قائا« :س�يعلمون الحقيق�ة ،اإلعام
يك�ذب ولدي قائمة تكش�ف بأن  100من األخب�ار التي ذكرت
اس�مي ووجهتي املقبلة 5 ،منها فقط كان�ت صحيحة فقط،

تخي�ل ذلك».ونرش كريس�تيانو رونالدو ص�ورة تجمعه بإيدو
أغري عرب حس�ابه الرس�مي عىل موق�ع التواصل االجتماعي
«إنستغرام» معلقا« :ستظهر الحقيقة عندما يتم بث مقابلتي
خ�ال األس�ابيع القليل�ة املقبل�ة».ورد نيفيل ،ع�ىل رونالدو
ب�»تغريدة» نرشها عرب حسابه عىل موقع «تويرت» ،جاء فيها:
«مل�اذا يتعني عىل أعظم العب يف كل العصور (يف رأيي) االنتظار
أسبوعني ليخرب جماهر مانشسرت يونايتد بالحقيقة؟».

أتلتيكو مدريد يصدم مانشسرت يونايتد
المستقبل العراقي /متابعة
دخل مانشس�رت يونايتد يف مفاوضات رس�مية مع أتلتيكو مدريد ،من
أج�ل رشاء الربتغ�ايل ج�واو فيليكس ،مهاج�م الروخيبانك�وس ،هذا
الصيف ،حسبما أكد تقرير صحفي إسباني.
ويتطلع مانشس�رت يونايتد لتدعيم هجومه ،بعد أن أعرب كريس�تيانو
رونال�دو عن رغبت�ه يف الرحيل هذا الصيف ،ليبدأ إري�ك تني هاج ،املدير

الفني يف البحث عن بديل يمكنه تعويض الدون الربتغايل ،واس�تقر عىل
فيليكس.وبحس�ب صحيف�ة «ماركا» اإلس�بانية ،فقد وص�ل عدد من
مس�ؤويل مانشس�رت يونايتد إىل أتلتيكو مدريد ،مساء الثاثاء ،ملناقشة
إمكانية ضم فيليكس.ورغم ذلك ،فقد جاء الرد صادما ،بعد أن أخربهم
مسؤولو أتلتيكو بأنهم ليست لديهم نية لبيع فيليكس هذا الصيف.
وانضم فيليك�س إىل أتلتيكو مدريد ،قادما من بنفيكا ،يف صيف ،2019
مقابل  11٣مليون جنيه إسرتليني.

حترك اليونايتد هيدد عرش دي خيا
المستقبل العراقي /متابعة
يتطلع نادي مانشس�رت يونايتد ،لتعزيز مركز حراسة
املرم�ى مجددا هذا املوس�م ،رغ�م امتاك�ه الحارس
اإلسباني ديفيد دي خيا.
وأصب�ح حارس الش�ياطني الحم�ر با بدي�ل بجودة
عالية بعد السماح لإلنجليزي دين هندرسون بالرحيل
معارا إىل نوتنجهام فورست هذا الصيف.

ووفقا لش�بكة «س�كاي س�بورت أملانيا» ،ف�إن إدارة
امل�ان يونايتد وجه�ت أنظارها صوب البوندس�ليجا،
وبالتحديد للس�ويرسي يان س�ومر ،ح�ارس مرمى
بوروسيا مونشنجادباخ.
وأش�ارت إىل س�عادة صاح�ب ال ٣٣عام�ا بع�رض
اليونايتد ،حيث رحب بشدة بارتداء قميص الشياطني
الحمر هذا املوسم.
رغم ذلك ،يشعر س�ومر بالقلق يف الوقت ذاته ،خوفا

من املجازفة وخسارة مركزه مع منتخب سويرسا يف
كأس العالم .2022
وقد يضطر الحارس الدويل السويرسي لتجاهل عرض
اليونايت�د ،ما ل�م يحصل ع�ىل ضمانات بمش�اركته
أساسيا مع الفريق حتى نهاية العام عىل األقل.
وتلقى سومر مؤخرا عرضا من ناديه لتمديد عقده،
ال�ذي ينتهي يف صي�ف  ،202٣لكنه لم يحس�م قراره
بعد.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2668الخميس  18آب 2022

مساحة للرأي

امـضـاءات

عبد الكريم ابراهيم

الحقوقي خالد دواي العطواني

إتفاقية سيداو والرشيعة االسالمية

زمن طباخات الرطب
يس�عد العراقي�ون بمجيء موس�م الرطب ،وه�م يتحملون
ح�رارة الصي�ف يف س�يبل رؤية البل�ح ينض�ج ،ويتحول إىل
رطب .كلما كانت حرارة الجو مرتفعة كان الرطب يف متناول
األيدي .مدينة البرصة تبكر عن غريها من املدن العراق بأنها
أول متذوق للرطب ،ويشمر الطواشون – جلهن من النساء-
عن س�واعدهم يف جني هذا املحصول تح�ت أنغام وأهازيج
العمل.
ص�ورة اليوم مختلف�ة عن ذي قبل ،فقد تراج�ع العراق عن
ع�رش الصدارة يف إنتاج التمر ،ولم تع�د عمتنا النخلة تجود
بما تحمل من (عثوك) التمر كما كانت يف الس�ابق .وراء هذا
الرتاجع يف إعداد النخيل أسباب كثرية منها :الحروب العبثية
الت�ي دخل بها البل�د ،والتي حولت غاب�ات النخيل إىل مقابر
جماعي�ة مازالت أثارها باقية وغصتها يف الحلق حتى اليوم،
وأش�جار عقيمة اإلنتاج .وهناك سبب أخر هو قلة االهتمام
الحكومي والش�عبي س�اهم يف تدهور إع�داد النخيل فضال
عى ع�دم مقدرة بعض الفالحني ع�ى التكيف مع املتغريات
واعتم�اد وس�ائل الزراعة الحديثة ،وفض�ل بعضهم التحول
إىل موظف�ني يجلس�ون خل�ف ك�رايس الدوائ�ر الحكومي�ة
تارك�ني مزارع النخيل كي يأكلها اإلهمال واملرض .قد يكون
لرغ�د العيش هو الذي دفع بعض الفالح�ني إىل ترك القرية،
وتفضي�ل املدين�ة عليها .ولك�ن تبقى الطام�ة الكربى التي
عجلت يف القضاء عى م�ا تبقى من غابات النخيل هي أزمة
الس�كن ،وعدم وجود حل�ول رسيعة ،جع�ل بعض أصحاب
البس�اتني يعمدون إىل حرق وتجريف النخي�ل ،وتحويلها إىل
أرايض سكنية السيما يف بغداد مع خطوات حكومية خجولة
يف منع هذا التج�اوز .ويضاف إىل كل هذا أزمة املياه وزيادة
امللوحة فقد إضافة عبئا ً جديدا ً إىل ما س�بق .هذه األس�باب
املتجمع�ة جعل�ت الع�راق يفقد الكث�ري من غطائ�ه نباتي،
وتحولت مساحات كبرية إىل ارض جرداء خاوية بعدما كانت
أرضا للسواد.
الحكومة حاولت تدارك هذه املعضلة ،ولكن يبدو أن الحلول
لم تكن باملستوى املطلوب ألسباب متداخلة .النتيجة تراجع
الع�راق عن قيادة عال�م التمور ،ولم يج�ن أهله من رطبهم
الذي كانوا يفتخرون به سوى الحر القائض ،وأصبح الرطب
بعيدا عن معدة العراقيني بعدما كان غذاء الفقراء.
*الطواش�ون :فالح�ون يعملون يف مزارع غريهم يف موس�م
جني التمر لقاء مبالغ مالية أو كميات من التمر.

ُتعت�رب اتفاقي�ة س�يداو ( )CEDAWاتفاقي�ة دولية إللغاء كافة أش�كال
التمييز ضد املرأة ،وقد تم اعتمادها كمرشوع قانون عام  1979والتوقيع
عليه�ا يف ع�ام  1980ودخلت حيّز التنفيذ ع�ام  ،1981وجاءت االتفاقية
لرف�ض التميي�ز ،وضمان املس�اواة ،والتزام الدول بالبن�ود املتفق عليها،
حي�ث تنص بنود االتفاقية التي تتكون من ثالثني مادة عى املس�اواة بني
الرجل وامل�رأة يف ّ
كافة امليادين السياس�ية ،واالقتصادي�ة ،واالجتماعية،
ّ
ُ
ّ
والثقافي�ة ،واملدني�ة ،وق�د بلغ ع�دد ال�دول املوقعة ع�ى االتفاقية مائة
وتس�عون دولة كان منها عرشون دولة عربية ومنها العراق .وأن رفضها
وع�دم االلت�زام بها والتمس�ك بأحكام الرشيعة اإلس�المية هي الس�بيل
الوحي�د لحياة كريم�ة .وملن يجهل اتفاقية س�يداو هي( :س�يداو تقول
بأن املرأة مث�ل الرجل!) و(القرآن يقول :وليس الذكر كاألنثى!) (س�يداو
تقول ال يس�مح للرجل بالتعدد!) و(الق�رآن يقول :فانكحوا ما طاب لكم
من النس�اء مثنى وثالث ورباع!) (س�يداو تقول األوالد ينسبوا ألمهاتهم
يف التس�مية!) و(القرآن يقول :ادعوهم آلبائهم!) (سيداو تقول :ال يوجد
عدة للمرأة!) و(القرآن يقول :واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء!)
(س�يداو تقول الرج�ل اليملك الوالية عى امل�رأة واألب ال يملك الوالية عى
بنات�ه! والق�رآن يقول(:الرج�ال قوام�ون عى النس�اء!) (س�يداو تقول
الذك�ر واالنثى يف املرياث واحد!) والقرآن يقول (للذكر مثل حظ األنثيني!)
(س�يداو :تقول الرج�ل يمكنه الزواج برج�ل مثله ،امل�رأة يمكنها الزواج
من امرأة مثلها!)و(القرآن يقول (اتأتون الذكران من العاملني!) (س�يداو
تعطي املرأة حق االجهاض!) و(القرآن يقول(:وال تقتلوا اوالدكم) (سيداو
ال تجرم العالقات الجنسية خارج اطار الزوجية لكال الزوجني) و(القرآن
الكريم يقول :وال تقربوا الزنا انه كان فاحش�ة و س�اء س�بيال!) .سيداو
تقول (املرأة ترتبط بمن تش�اء وتنفصل متى تشاء وتعاود االرتباط متى
تش�اء) و(القرآن يقول( :محصنات غري مسافحات وال متخذات أخدان)
(س�يداو تقول :س�ن الزواج بع�د الثامنة عرشة) والقران يق�ول (وابتلوا
اليتامى حت�ى إذا بلغوا النكاح) .من أراد الوقوف بجانب س�يداو ويدافع
عنها يجب أن يعلم أنه عاص لله ،ومنكر لكتابه وسنة نبيه ،العمل دؤوب
ع�ى تذوي�ب املجتمع املحافظ ،والعمل لدفعه التباع الش�هوة والش�ذوذ.
واخريا اهم خطر تظهره هذه االتفاقية هو الخطر عى األرسة املس�لمة
الت�ي هي أمانة يف أعناق املس�لمني ،وإذا لم تحفظ ه�ذه األمانة وتصان
ف�إن التغيري الذي ط�رأ عى األرسة يف الغرب يمك�ن أن يطالها هي أيضاً،
وقانون الزواج املدني االختياري الذي يطالب به اليوم سيصبح مع الوقت
قانونا ً إلزامياً ،فتبطل عندئذ أحكام الزواج واإلرث ،ويصبح زواج املسلمة
من النرصاني أمرا ً عاديا ً ومقبوالً ،ويبطل دور الرجل يف األرسة فال قوامة
وال والي�ة وال ح�ق يف إبرام الطالق ،وغري ذلك من األم�ور التي ،إن حدثت،
تكون االتفاقيات الدولية قد أدت مهمتها عى أكمل وجه.

كـاريكـاتـير

هبدف تقيم االداء واالطالع عىل آخر االنجازات املتحققة ..انعقاد مؤمتر امني
ملديرية رشطة بغداد وتوابعها يف مقر الوكالة

ترأس وكي�ل وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة
الفري�ق عم�اد محم�د محم�ود مؤتم�را امنيا
عق�د يف مق�ر وكالتن�ا ملديري�ة رشط�ة بغداد
وتوابعه�ا بحض�ور قائد رشطة بغ�داد ومدير
دائرة العالق�ات واالعالم وقادة الوكالة ومدراء
االقسام كافة بهدف تقييم عمل املديرية خالل
الف�رتة املنرصمة واالطالع ع�ى الواجبات التي

تقدمها من الناحية االمنية والخدمية  ،وقد تم
عرض ايجاز مفصل عن اهم الواجبات النوعية
والجرائ�م املكتش�فة م�ن قبل مراك�ز رشطة
وكذلك الخط�ط املوضوعة للمحافظة عى امن
واستقرار العاصمة بغداد.
من جانبه اكد الس�يد الوكيل عى اطالعه التام
بما تق�وم به من املديريات كاف�ة من واجبات

أطباء  :جدري القردة قد ينتقل من اإلنسان
للحيوانات األليفة

نصح مس�ؤولو الصحة يف الواليات املتحدة األش�خاص املصابني بجدري
القردة بتجنب اإلقامة مع الحيوانات األليفة املنزلية ،نظرا ألن الحيوانات
األليفة يمكن أن تصاب بالفريوس.
كان�ت مراكز الس�يطرة عى األم�راض والوقاي�ة منها لديه�ا النصيحة
املعمول لها عى مدار أش�هر بس�بب انتش�ار جدري الق�ردة يف الواليات
املتحدة.لكن نصيحة األطباء يف الواليات املتحدة اكتس�بت اهتماما جديدا
بعد نرش تقرير فرنيس األس�بوع املايض بش�أن إصابة كلب صيد إيطايل
بالفريوس.ويع�ود الكلب إىل زوجني كانا ينام�ان بجانبه ،بعد إصابتهما
بفريوس جدري القردة وظهور أعرض عليهما كالتقرحات.
ويف وق�ت الح�ق ظه�رت التقرح�ات يف الكل�ب وت�م تش�خيص إصابته
بالفريوس.وعى إثر ذلك نصحت مراكز السيطرة عى األمراض برضورة
إبقاء الحيوانات األليفة التي تكون عى اتصال وثيق مع ش�خص تظهر
علي�ه األعراض يف املنزل وبعيدا عن الحيوانات واألش�خاص اآلخرين ملدة
 21يوما بعد أحدث اختالط بالشخص املصاب.

العراقـي

وباالخص مديري�ة رشطة بغداد موعزا اىل بذل
مزيد من الجهود للحفاظ عى املكاسب االمنية،
موعزا للجميع ان امن وسالمة املواطن والسهر
عى ممتلكاته هي م�ن أولويات عمل الرشطة
املحلي�ة  ،مش�ددا ع�ى تفوي�ت الفرص�ة عى
كل من يري�د ان يبعث باالم�ن العام ومخالفة
القانون.

االتصاالت واملعلوماتية تقيم ورشة عمل حول مرشوع
صد هجامت إيقاف اخلدمة

بغداد  /املستقبل العراقي
اقامت الرشكة العامة لالتصاالت واملعلوماتية
وبالتع�اون م�ع رشك�ة تكنولوجي�ا امل�وارد
الرشكة املنفذة ملرشوع ص�د هجمات ايقاف
الخدم�ة  ،ANTI-DDoSورش�ة عم�ل حول
املرشوع ،يف القاع�ة املركزية يف مقر الرشكة.
وأوض�ح الدكت�ور املهندس براق عب�د القادر

عب�د الكري�م مدي�ر قس�م األمن الس�يرباني
املس�ؤول ع�ن متابع�ة امل�رشوع ،ان الهدف
م�ن ه�ذه الورش�ة ه�و التعري�ف بأهمي�ة
ون�وع الخدم�ات الت�ي س�يقدمها امل�رشوع
ل�رشكات القط�اع الخ�اص الناقلة لس�عات
االنرتن�ت  ،ISPsحي�ث ح�رض الورش�ة
ع�دد م�ن ممث�ي ه�ذه ال�رشكات ،وتم�ت

دراسة جديدة تكشف عن «الوضعية األمثل» لتناول األدوية

أظه�رت دراس�ة جدي�دة نرشه�ا موق�ع
«س�ينس ألريت» ،األربع�اء ،أن هناك ارتباط
وتأثري للوضعي�ة التي يك�ون فيها املريض،
ع�ى توقيت امتص�اص حب�وب األدوية بعد
تناولها عن طريق الفم.وعندما يقوم املريض
بتناول حبة الدواء ،فإنه�ا تبدأ رحلة طويلة
ومعقدة إىل املعدة ،عرب األمعاء امللتوية ،ثم إىل
مجرى الدم.وقد تتم إعاقة امتصاص حبوب
األدوية ،لدرجة أن املعدة قد تس�تغرق ساعة
أطول لت�ذوب األدوي�ة املأخوذة ع�ن طريق
الف�م ،اعتمادا عى وضعي�ة املريض.وأجرى
الدراس�ة الجديدة باحثون يف جامعة «جونز
هوبكنز» ،ونرشت أيض�ا يف موقع (Physics
 ،)of Fluidsوقاموا «بمح�اكاة كيفية إذابة
الحبوب واألقراص يف معدة اإلنسان وذهابها
ع�رب األمعاء».ووج�دوا أن الوض�ع املث�ايل

ألرسع امتصاص لم يك�ن الجلوس يف وضع
مس�تقيم ،ولكن املي�ل نح�و اليمني.ويقول
راج�ات ميتال ،عال�م الكمبيوتر الذي يدرس
ديناميكيات الس�وائل يف كلية جونز هوبكنز
للطب« :لقد فوجئنا ج�دا بأن الوضعية كان
لها مثل ه�ذا التأثري الهائل عى معدل ذوبان

حب�وب األدوية».وأضاف« :لم أفكر أبدا فيما
إذا كنت أفعل ذلك بش�كل صحيح أم خاطئ،
ولكن اآلن سأفكر يف األمر بالتأكيد يف كل مرة
أتن�اول فيها حبة» .ويت�م امتصاص األدوية
الت�ي تؤخذ عن طري�ق الفم يف مج�رى الدم
م�ن خالل األمعاء ،وهذه العملية تعترب أبطأ
ولكنه�ا أكثر مالءمة م�ن الحقن .وللوصول
إىل هناك ،يجب أن تمر األدوية أوال عرب املعدة
وهناك «صمام يفت�ح ويغلق أثناء الهضم».
وي�ؤدي االس�تلقاء ع�ى الجان�ب األيرس أو
املي�ل إليه إىل إبط�اء عملية الذوب�ان ،بحيث
يس�تغرق امتصاص الحب�وب يف هذا الوضع
م�ا يص�ل إىل خم�س م�رات أط�ول مقارنة
بالوضعية املستقيمة ،ولفت الباحثون أيضا
إىل أنه يمكن أن تؤثر كمية السوائل والغازات
والطعام يف املعدة عى الهضم.

خاصية خفية يف آيفون ..لديك فيديوهات ال تعلم عنها شيئ ًا

إذا كان لدي�ك جه�از آيفون ،فم�ن املحتمل
أن تك�ون ق�د ص�ورت فيديوه�ات دون أن
تدرك ذلك ،وقد يكون لدى بعض مستخدمي
الهات�ف مئ�ات أو آالف املقاط�ع املخفي�ة
داخ�ل تطبيق الصور الخاص�ة بهم والتي لم
يروها م�ن قبل.وفق�ا لصحيف�ة «مريور»،
ف�إن مقاطع الفيديو ه�ذه موجودة بفضل

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

خاصية «الي�ف فوتو» ،أو «الص�ور الحية»،
وه�ي خاصي�ة يمك�ن تفعيلها ع�ن التقاط
الص�ور العادية.ه�ذه الخاصي�ة ه�ي أداة
تس�اعدك ع�ى التق�اط اللقط�ة األفض�ل،
وذلك بتس�جيل  1.5ثوان قب�ل وبعد التقاط
الصورة.ويمكن دمج هذه املقاطع القصرية
لتكوي�ن فيديو كامل ،وذل�ك «بتحديد جميع

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الصور الحية التي تريد اس�تخدامها ،والنقر
فوق رمز املش�اركة الصغري ،ثم النقر فوق»
حف�ظ كفيدي�و « .س�يتم تجميعه�ا جميعا
وحفظها كمقط�ع فيديو يف ألبوم الكامريا»،
وفق�ا ملريور.مقاطع الصور الحية بإمكانها
أن تتح�ول بس�هولة إىل فيديوه�ات ،لم تكن
تعلم باحتمالية وجودها عى هاتفك.

07801969233
07901463050
07709670606

اإلجاب�ة ع�ى جميع األس�ئلة الت�ي طرحت.
يذكر ان مرشوع صد هجمات إيقاف الخدمة
يعترب من املشاريع املهمة التي نفذتها الرشكة
العامة لالتص�االت واملعلوماتية مؤخرا ً والول
م�رة يف الع�راق ،وس�يكون له تأث�ري كبري يف
حماية الس�عات الداخلة للعراق من هجمات
إيقاف الخدمة.

تعديل بسيط يف النظام الغذائي يساهم
يف احلامية من النوبات القلبية

حدد الخرباء كمية امللح التي يحتاج الفرد إليها للمساعدة يف تقليل خطر
اإلصابة بنوبة قلبية مميتة
وفقا لبحث حديث ُنرش يف  ،BMJ Nutrition Prevention & Healthفإن
مج�رد خفض متواضع جدا من تناول امللح يوميا يمكن أن يقي بش�كل
كبري من خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.
ومن املعروف أن امللح يرفع ضغط الدم ويمكن أن يؤدي إىل أمراض القلب
واألوعية الدموية ،تويص هيئة الخدمات الصحية الوطنية بما ال يزيد عن
 6غ�رام من امللح يوميا وهو ما يعادل حوايل ملعقة صغرية واحدة ،وهذا
يشمل امللح املوجود يف األطعمة الجاهزة وعند الطهي.
وبحس�ب الدراس�ة تمتلك الصني أع�ى كمية من املل�ح يف أي دولة حيث
يأكل الش�خص العادي  11غراما يوميا ،ومن خالل تحليل حجم السكان
وتناول امللح وأمراض القل ،اكتشف العلماء أن تقليل تناول امللح بمقدار
 1غ�رام فقط يف اليوم يمكن أن يمنع أكثر من تس�عة ماليني نوبة قلبية
وسكتات دماغية يف الصني.
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
البريد االلكتروني tahaa.iraq@yahoo.com :
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