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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

غرور الدنيا يصرع العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس الوزراء يلتقي
 جرحـى متظـاهري ذي قار

 ويتخذ سلسلة قرارات 
ص2

الدفـاع البـرملانيـة تكشـف عـن اعتمـاد »تكتيـك أمني جـديد« فـي بغـداد
التحقيق الربملانية تتسلم عقود الكهرباء وتعد بإهناء امللف قبل االنتخابات املبكرة

ص2

ص2

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

سيّجل العراق قفزة، أمس االثنين، قفزة جديدة 
بإصابيات »كورونيا« وبيات الحصيلية الكلّيية 
للفاييروس منيذ تسيجيل أول إصابية يف العراق 
تقيرب مين ١٥٤ أليف إصابة، فيميا ارتفع عدد 
الوفيات إىل نحو ٥٥٠٠ حالة، جاء ذلك بينما شدد 
وزارة الصحة عىل عدم وجود أي عالج للفايروس 

حّتى اآلن.
وأعلنت وزارة الصحة والبيئة عن تسجيل 3٤8٤ 
إصابية جديدة بفيروس كورونا يف البيالد، فيما 

أكدت تماثل 2٠١٥ حالة للشفاء.
وذكيرت الوزارة يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي 
نسيخة منه، انه »تم فحص ) ١9663( نموذج يف 
كافية املختربات املختصة يف العراق؛ وبذلك يكون 
املجميوع اليكيل للنمياذج املفحوصة منيذ بداية 

تسجيل املرض يف العراق ) ١١6٥٠٤9 («.
وأضافت أنها »سيجلت )2٠١٥( حالة شيفاء يف 

العراق موزعة كالتايل: 
بغداد / الرصافة 2٤٥

بغداد / الكرخ ٤٠٥
مدينة الطب ٥٤

النجف االرٔشف 72
السليمانية ٤2 

أربيل ١٠١ 
دهوك 23 

كربالء 268
كركوك ٤7

دياىل 33
واسط ٥٥ 

التفاصيل ص2

العراق يسجل »قفزة مرعبة« بإصابات »كورونا«
الصحة سجلت )3484( إصابة جديدة بالفريوس.. واحلصيلة تالمس )1٥4( ألف مصابًا وحنو )٥٥٠٠( وفاة حمافظ البرصة يدعو رئاسة جملس 

الوزراء إىل إطالق الرتفيعات والعالوات 
السنوية لكافة موظفي الدولة

وزير الصحة 
يأمـر باغـالق الصيدليـات االهليـة 

التي ال يتواجد هبا صيديل

نقابة الصحفيني تقرر قبول انتامء 
خرجيي كليات اإلعالم ومنحهم عضوية 

وهوية النقابة

ص3

ص3

ص3

احلكومة اللبنانية تستقيل: منظومة الفساد أكرب من الدولة

رئيس الوزراء للمسيحيني املهاجرين: 
العراق بانتظار عودتكم

ص3 ص3 ص3

الرتبية حتدد 
ضوابط االمتحانات ومـن يدعي 

إصابته بـ »كورونا«

احلشد الشعبي
 ينفي »استقطـاع« رواتـب 

منتسبيـه

وزيـر الـعـمـل
 يــعــيــد »7« مــاليــيـن 

ديـنـار ملـواطـن

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب استقالة 
حكومته يف خطاب توجه فيه إىل اللبنانين، أمس االثنن.

وجياء إعالن دياب بعد ان كشيف أكثر من وزيير، بعد اجتماع 
للحكومية اللبنانية يف الرساي الحكوميي، أن رئيس الحكومة 
سييقدم اسيتقالته بعد أيام عىل وقوع انفجيار مدمر يف مرفأ 
بيروت.   واُتخيذ القيرار خالل جلسية ملجلس اليوزراء. وقال 
رئييس وزراء لبنيان املسيتقيل يف كلمية للشيعب اللبناني إن 
»انفجار بروت كان نتيجة الفساد املتفيش«. ورصح دياب بأن 
»منظومة الفسياد أكرب من الدولة ونحن ال نستطيع التخلص 

منها، وأحد نماذج الفسياد انفجار بروت«. وأضاف: »ما نزال 
نعيش هول املأسياة التي رضبت لبنان وأصابيت اللبنانين يف 
الصمييم والتي حصلت نتيجة فسياد مزمين يف اإلدارة.. حجم 
املأسياة أكرب من أن يوصف، ولكين البعض يعيش يف زمن آخر 
والبعض ال يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية االنتخابية«. 
وتابع قائال »هؤالء لم يقرأوا جيدا ثورة ١7 ترشين، وتلك الثورة 
كانت ضدهم واستمروا يف حساباتهم وظنوا انهم يستطيعون 
تميييع مطالب اللبنانين بالتغيير«. ويف ٤ آب الجاري، قضت 
العاصمية اللبنانيية ليلة داميية، جراء انفجيار ضخم يف مرفأ 
بيروت، خلف ١63 قتييال وأكثر مين 6 آالف جريح، وعرشات 

املفقودين، بحسب أرقام رسمية غر نهائية.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكيد بطرييرك الكليدان الكاثولييك يف 
العيراق ميار لوييس روفائييل األول 
العراقيية  الكنيسية  دعيم  سياكو 
لخطيوات الحكومية باتجياه تحقيق 

األمن واالستقرار لعموم البالد.
أثنياء  يف  سياكو  البطرييرك  وأشياد 
زييارة إىل رئيس الحكومية مصطفى 
الكاظميي بنجياح رئيس اليوزراء يف 
تعاطيه الواضح ميع امللفات الهامة، 
معربيا عن أمله باسيتمرار هذا النهج 

اليذي يلبي تطلعات الشيعب، وتمكنه 
من معالجة الكثر من التحديات التي 
تواجه البلد، مبينا أن الكنيسية تدعم 
خطيوات الكاظميي باتجياه تحقيق 

األمن واالستقرار لعموم العراق.
وأكد البطريرك سياكو أن املسييحين 
يعتيزون بهويتهيم العراقيية وباتيوا 
يشيعرون باالطمئنيان أكثير يف ظيل 
التعاطي الجاد لحكومة الكاظمي مع 
ملف املسييحين، مشيرا اىل أن هناك 
عيددا كبرا منهيم يرغيب بالعودة اىل 

العراق.

بدوره، رحيب الكاظميي بالبطريرك 
سياكو ووفد املطارنة املرافق له، وأكد 
أن العراق بلد الجميع وأن املسييحين 
هيم أبنياء البييييييليد األصيالء وال 
ييييوجيد فرق بن أبنياء البلد الواحد 
فالجمييع رشييك يف بنياء مسيتقبل 

العراق.
واكيد الكاظمي أن بابيه مفتوح لكل 
العراقين، وقييييييال »نحن جادون 
لتقدييم املسياعدة ألهلنا املسييحين 
أن  ويسيييييعدنا  مشياكلهم  وحيل 
يعود املسيحيون اىل العراق ويساهموا 

يف إعماره، فالعراقيون بكل طوائفهم 
تّواقيون لعيراق جديد يؤمن بالسيالم 

ويرفض العنف«.
يشار اىل انيييييه منذ الغزو األمركي 
عيدد  تضياءل   2٠٠3 عيام  للعيراق 
يف   83 بنسيبة  البيالد  يف  املسييحين 
املئية من حيواىل ١.٥ ملييون إىل 2٥٠ 
ألف فقط عىل الرغم من أن الكنيسية 
العراقية واحدة مين أقدم الكنائس يف 

العالم.

التفاصيل ص2

ص7

درجال يبحث 
مع أندية املمتاز أبرز املعوقات

 قبل انطالق املوسم اجلديد

وزارة النفط تعلن اعتامد البطاقة االلكرتونية للرشكات الناقلة
نائب كردي يطالب احلكومة االحتادية بمحاسبة املفسدين يف حكومة االقليم
الكعبي يمنح وزارة االعامر اسبوعًا إلهناء ملف مرشوع ماء النهروان
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الرافدين يعلن شمول منتسبي محاية املنشآت والنجدة بالسلف الشخصية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن مرصف الرافدين، أمس االثنني، شمول منتسبي 
مديري�ة حماي�ة املنش�آت والش�خصيات ورشطة 

النجدة يف وزارة الداخلية بالسلف الشخصية.
 وق�ال املكت�ب اإلعالم�ي للم�رصف يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه »تقرر ش�مول 
منتس�بي مديرية حماية املنش�آت ورشطة النجدة 
بالسلف الش�خصية عن طريق بطاقة املاسرت كارد 

الدولية«.
وأشار اىل انه »بإمكان املنتسبني التقديم عىل السلفة 

عن طريق الرابط اإللكرتوني
.« https://qi.iq/loans 

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

س�ّجل العراق قفزة، أم�س االثنني، 
قف�زة جدي�دة بإصاب�ات »كورونا« 
للفايروس  الكلّي�ة  وبات الحصيل�ة 
من�ذ تس�جيل أول إصاب�ة يف العراق 
تقرتب م�ن ١٥٤ ألف إصاب�ة، فيما 
ارتف�ع عدد الوفي�ات إىل نحو ٥٥٠٠ 
حال�ة، جاء ذل�ك بينما ش�دد وزارة 
الصح�ة عىل ع�دم وج�ود أي عالج 

للفايروس حّتى اآلن.
والبيئ�ة  الصح�ة  وزارة  وأعلن�ت 
ع�ن تس�جيل 3٤8٤ إصاب�ة جديدة 
بف�روس كورون�ا يف الب�الد، فيم�ا 

أكدت تماثل 2٠١٥ حالة للشفاء.
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه 
»ت�م فح�ص ) ١9663( نم�وذج يف 
كافة املخت�رات املختصة يف العراق؛ 
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 

يف العراق ) ١١6٥٠٤9 («.
وأضافت أنها »سجلت )2٠١٥( حالة 

شفاء يف العراق موزعة كالتايل: 
بغداد / الرصافة 2٤٥

بغداد / الكرخ ٤٠٥
مدينة الطب ٥٤

النجف االرٔشف 72
السليمانية ٤2 

أربيل ١٠١ 
دهوك 23 

كربالء 268
كركوك ٤7

دياىل 33
واسط ٥٥ 

البرصة ١٤٥
ميسان 82
بابل ١7٥ 

الديوانية ١٠9

ذي قار ٥2
االٔنبار ٥6 
نينوى 36 

صالح الدين ١٥ 
وأوضح�ت ال�وزارة، أن »اإلصاب�ات 

الجديدة: 3٤8٤ حالة، وكما ييل:
بغداد الرصافة 3٤9

بغداد الكرخ 226 
مدينة الطب ١٠٠ 

النجف ١92
السليمانية ١98 

أربيل 278
دهوك 32 

كربالء 299 

كركوك ١6١ 
دياىل ١٠١

واسط ١١7 
البرصة ٤٤9
ميسان ١32 

بابل ١٤2 
الديوانية ١١٤ 

ذي قار ١١8
االٔنبار ٥3
املثنى ٤٠

نينوى 32٠ 
صالح الدين 63 

وأش�ارت إىل أن »الوفي�ات 72 حالة 
وكما ييل:

بغداد الرصافة ٤
بغداد الكرخ 2 
مدينة الطب 2 

النجف 6
السليمانية 3

أربيل ١3 
دهوك ١ 
كربالء 8 
كركوك ٤

دياىل ١ 
واسط 3 

البرصة 7 
بابل 6

الديوانية 6

ذي قار ١ 
نينوى 3 

صالح الدين 2 
الش�فاء:  »مجم�وع  أن  وتابع�ت، 
 7١,٥ الش�فاء  نس�بة   (  ١٠979٠
%( ومجم�وع االٔصاب�ات: ١٥3٥99 
والراقدي�ن الكيل: 383٤٥ والراقدين 
يف العناي�ة املرك�زة: ٥٤٤ و مجموع 

الوفيات: ٥٤6٤«.
إىل ذل�ك، فاج�ئ الوكي�ل الفن�ي يف 
وزارة الصحة والبيئة حازم الجمييل 
اللقاح�ني االمريكي  العراقيني ع�ن 
والرويس، فيم�ا دعا اىل فتح تحقيق 
بس�بب تواجد »قط�ة« داخل مذخر 

مستشفى الكندي.
وق�ال الجمي�يل ان�ه »ال يوجد عالج 
مكتشف خصيصا لفروس كورونا 
وما يوجد حالياً عالجات لفروسات 
اخ�رى، وجميع اللقاح�ات االخرى 

غر مثبتة رسيرياً«. 
االمريك�ي  »الع�الج  ان  واوض�ح 
فاعليته فق�ط لتقليل فرتة حضانة 
الف�روس من ١٤ يوم�ا اىل ١٠ ايام، 
اما الع�الج الرويس فهو قديم يعالج 
فروسات اخرى واصله ياباني وهو 
غر مثب�ت بش�كل نهائ�ي بتاثره 

االيجابي«.
واش�ار الجمي�يل اىل »وج�ود نف�س 
املنتج الدوائي يشابه العالج الياباني 
يف املصان�ع الوطني�ة«، منوها اىل ان 
»منتجن�ا الدوائي الخ�اص بكورونا 
يوزع مجانا للمرىض يف املستشفيات 
وعممن�ا كتاب�ا اىل نقاب�ة االطب�اء 
املستش�فات  اىل  امل�رىض  الرس�ال 

العطائهم العالج«.
وتعليقاً منه عىل صورة انترشت عىل 
مواقع التواص�ل االجتماعي »لقط« 
داخ�ل مذخ�ر ادوية يف مستش�فى 
الكن�دي ببغ�داد، ق�ال الجمييل »لو 
اني رايت هذا القط يف مذخر االدوية 
فس�احيل مدير املستشفى واملعاون 
الفني ومسؤول الغرفة اىل التحقيق 
ف�وراً ومعاقبة كل ش�حص يس�بب 

اساءة للوزارة«.
واختتم الجمي�يل حديثه بالقول، ان 
»محيط مست���شفى الكندي بيئة 
غر صحية ومالئمة واملسؤولية تقع 
ع�ىل عاتق امانة بغداد«، مس�تدركاً 
ان »النفيات م����وجودة يف محيط 
اغل�ب املست���ش�فيات وه�ي احد 
املشاكل الرئيس�ية الت����ي تعاني 
نق�ل  يف  الصحي�ة  الك�وادر  منه�ا 

ومعالجة املرىض«.

الصحة سجلت )3484( إصابة جديدة بالفريوس.. واحلصيلة تالمس )1٥4( ألف مصابًا وحنو )٥٥٠٠( وفاة

العراق يسجل »قفزة مرعبة« بإصابات »كورونا«

العدد )2192(   11     آب    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

      بغداد / المستقبل العراقي

تعه�د رئي�س ال�وزراء مصطف�ى 
الكاظم�ي، أم�س االثن�ني، بتأمني 
عالج جرحى املتظاهرين من مدينة 
النارصية، ونقل بعضهم للعالج اىل 

خارج العراق إْن تطلّب األمر.  
وذك�ر بيان ملكت�ب الكاظمي تلقت 
»املس�تقبل العراقي«، نس�خة منه 
ان »رئيس مجلس الوزراء، استقبل 
التظاه�رات  جرح�ى  م�ن  ع�ددا 
ورح�ب  ق�ار«.   ذي  محافظ�ة  يف 
الكاظم�ي وفق�ا للبي�ان بالوف�د، 
مؤكدا »دعم�ه ملطالب املتظاهرين 
الحّقة، والتي رفعت ش�عار التغير 
من أجل تحس�ني واق�ع البلد وبناء 
مس�تقبل أفضل للعراق، يقوم عىل 
أس�اس الع�دل واملس�اواة والعيش 

الرغيد للمواطنني«.  
وب�نّي أن »الحكوم�ة عازم�ة ع�ىل 
املتظاهري�ن  مطال�ب  تحقي�ق 
الس�لميني، والتي تعد من أولويات 

برنامجها الحكومي«.  
وتعه�د الكاظم�ي ب�«تأمني عالج 
جرحى املتظاهرين، ونقل بعضهم 

للع�الج اىل خارج الع�راق إْن تطلّب 
األم�ر، فضال ع�ن بحث ش�مولهم 
باستثناءات رواتب شبكة الحماية 
االجتماعية، كم�ا تعهد باتخاذ كل 
اإلج�راءات القانوني�ة الالزم�ة من 

أجل اسرتجاع حقوقهم«.  
وطل�ب الكاظمي من الوف�د »نقل 
تحيات�ه اىل أه�ايل ذي ق�ار، مدينة 
التأريخ والعمق الحضاري«، مؤكدا 
أن »واق�ع النارصية اليوم ال يرسنا 
عىل مس�توى الخدمات، وس�نبذل 
أق�ى الجه�ود م�ن أج�ل توف�ر 
الحي�اة الكريمة ملواطني النارصية 
وكل العراقي�ني، ع�ىل الرغ�م م�ن 
تواج�ه  الت�ي  الكب�رة  التحدي�ات 
كورون�ا  جائح�ة  بس�بب  الع�راق 

وتداعياتها االقتصادية.  
ووّجه ب�«تش�كيل لجنة للتنس�يق 
بني مكت�ب رئيس مجل�س الوزراء 
أوضاعه�م  ملتابع�ة  والجرح�ى 
الصحي�ة، كم�ا أكد تش�ييد نصب 
التظاه�رات  لتوثي�ق  ت�ذكاري 
السلمية والشهداء األبطال، ليكون 
لحظ�ة تأريخي�ة تحم�ل ال�دروس 

والعر لألجيال القادمة«.  

رئيس الوزراء يلتقي جرحى متظاهري
 ذي قار ويتخذ سلسلة قرارات 

      بغداد / المستقبل العراقي

اك�د بطريرك الكل�دان الكاثوليك يف الع�راق مار لويس 
روفائيل األول س�اكو دعم الكنيسة العراقية لخطوات 
الحكوم�ة باتج�اه تحقي�ق األمن واالس�تقرار لعموم 

البالد.
وأشاد البطريرك ساكو يف أثناء زيارة إىل رئيس الحكومة 
مصطف�ى الكاظمي بنجاح رئيس ال�وزراء يف تعاطيه 

الواضح مع امللفات الهامة، معربا عن أمله باس�تمرار 
هذا النه�ج الذي يلب�ي تطلعات الش�عب، وتمكنه من 
معالج�ة الكثر من التحديات الت�ي تواجه البلد، مبينا 
أن الكنيس�ة تدعم خطوات الكاظم�ي باتجاه تحقيق 

األمن واالستقرار لعموم العراق.
وأكد البطريرك س�اكو أن املسيحيني يعتزون بهويتهم 
العراقي�ة وبات�وا يش�عرون باالطمئن�ان أكث�ر يف ظل 
التعاطي الجاد لحكومة الكاظمي مع ملف املسيحيني، 

مش�را اىل أن هناك عددا كبرا منهم يرغب بالعودة اىل 
العراق.

ب�دوره، رح�ب الكاظم�ي بالبطري�رك س�اكو ووف�د 
املطارن�ة املرافق له، وأك�د أن العراق بل�د الجميع وأن 
املس�يحيني هم أبناء الب������لد األصالء وال ي���وجد 
ف�رق بني أبن�اء البلد الواح�د فالجميع رشي�ك يف بناء 

مستقبل العراق.
واك�د الكاظم�ي أن بابه مفتوح ل�كل العراقيني، وقال 

»نحن جادون لتقديم املس�اعدة ألهلنا املسيحيني وحل 
مش�اكلهم ويس�عدنا أن يع�ود املس�يحيون اىل العراق 
ويس�اهموا يف إعم�اره، فالعراقي�ون ب�كل طوائفهم 

تّواقون لعراق جديد يؤمن بالسالم ويرفض العنف«.
يش�ار اىل انه منذ الغ�زو األمركي للع�راق عام 2٠٠3 
تضاءل عدد املس�يحيني يف البالد بنسبة 83 يف املئة من 
حواىل ١.٥ ملي�ون إىل 2٥٠ ألف فقط عىل الرغم من أن 

الكنيسة العراقية واحدة من أقدم الكنائس يف العالم.

رئيس الوزراء للمسيحيني املهاجرين: العراق بانتظار عودتكم

        بغداد / المستقبل العراقي

كشف رئيس لجنة األمن والدفاع يف مجلس النواب محمد رضا 
آل حيدر عن تغير نمط عمل القوات االمنية داخل بغداد.

وق�ال آل حي�در يف ترصيح صحفي، إن »اللجنة س�بق لها أن 
عقدت لقاًء مع وزي�ر الداخلية عثمان الغانمي، وتم التطرق 
في�ه اىل روتيني�ة الخط�ط داخ�ل العاصم�ة يف القطوع�ات 
والعم�ل« مبين�اً، انه »تمت مناقش�ة رضورة تنش�يط عمل 
تل�ك الق�وات وزيادة فاعليته�ا«. وأضاف، أن »األي�ام املقبلة 

ستش�هد تكتيكاً جديداً للقوات األمنية يف العاصمة س�واء يف 
تغير نمط العمل أو الخطط داخل بغداد«. وكانت لجنة األمن 
والدف�اع يف مجلس الن�واب قد اقرتحت يف وقت س�ابق إعادة 
النظر ببعض املسؤولني االمنيني عن حماية العاصمة بغداد، 
كونه�م ال يقومون بواجباتهم االمنية بالش�كل الصحيح، يف 
ح�ني يجب أن يك�ون الرتكيز ع�ىل حفظ االمن داخ�ل بغداد 
كونها العاصم�ة ومن الرضوري تكثي�ف جميع الجهود من 
اجل ذلك، واثارة موضوع س�ور بغ�داد االمني وما يمثله من 
رضورة ملن�ع دخ�ول الس�يارات املفخخة من هن�ا او هناك، 

ورضورة تفعي�ل العم�ل عىل انج�ازه بأرسع وق�ت ممكن، 
واملتابع�ة االمنية للمفاصل العاملة يف االمن واالس�تخبارات، 
وأهمية مرشوع نصب الكام�رات ملراقبة العاصمة وتثبيتها 
يف مواق�ع معينة وتش�كيل غرفة ح�ركات وعمليات مركزية 
لتس�لم الصور وتحليلها والس�يطرة عىل التفجرات التي تتم 
بالس�يارات املفخخة. كم�ا طالبت اللجنة ب�رضورة مراعاة 
ترتي�ب الكامرات املوجودة حاليا يف العاصمة للس�يطرة عىل 
جميع املناطق، وتوحيد الجهد االس�تخباري يف بغداد وجميع 

محافظات العراق.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب الكردي يف كتلة املس�تقبل النيابية 
رسكوت شمس الدين رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي اىل »الرضب بيد من حديد ومحاسبة 

املفسدين يف حكومة االقليم، أسوة بالخطوات 
الت�ي يمك�ن ان تتخ�ذ ملحاس�بة املتورط�ني 
بالفس�اد م�ن اعض�اء الحكوم�ة االتحادية 
الس�ابقني«. وقال شمس الدين يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه »اننا يف الوقت 

الذي نش�جع فيه عىل رصف رواتب موظفي 
االقليم بأرسع وقت ممكن، فأننا ال نريده ان 
يسكت عن تجاوزات حكومة االقليم يف تهريب 
النفط واالستفادة من األموال لتعزيز أرصدة 
أعضاء الحزب�ني الرئيس�يني يف الخارج فيما 

يعاني املواطنني هناك األمرين«. وأكد شمس 
الدي�ن، ان »الكاظم�ي بإمكانه الحصول عىل 
دعم املواطنني يف االقليم لو حسم ملف رواتب 
املوظف�ني، والفص�ل بين�ه وب�ني وض�ع حد 

للمفسدين املوجودين يف الحكومة هناك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

تس�تعدُّ اللجنة النيابي�ة املكلف�ة بالتحقيق 
يف مل�ف الكهرب�اء لتكثي�ف اجتماعاتها هذا 
األسبوع من أجل دراسة عقود الكهرباء التي 
طلبته�ا من ال�وزارة، والتي وصل�ت اليها يف 
وقت س�ابق مع االس�تعانة بخراء قانونيني 
ومختصني يف مجال الكهرباء إليضاح الصورة 
بش�أن ما تم انفاقه، وهل ذهب�ت االموال يف 

محلها أو ان هناك هدراً يف املال العام.

وأك�د عض�و اللجنة ع�يل الالم�ي يف ترصيح 
صحف�ي »الس�عي إلنهاء هذا املل�ف وتقديم 
املقرصي�ن اىل القض�اء يف ح�ال ثبت�ت ته�م 
فس�اد بحقهم قبل االنتخابات املرتقبة وحل 
الرملان«. وبني، أن »اللجنة عاكفة عىل انهاء 
ه�ذا امللف الذي لطاملا أنهك املواطن طيلة ١7 
عاما من دون أن يحصل عىل خدمات بالرغم 
م�ن املبال�غ الكبرة الت�ي رصفت ع�ىل هذا 
القطاع”. وأض�اف، إن »العقود التي طلبتها 
اللجنة الرملانية املكلفة بهذا امللف قد وصلت 

وسيكون هناك اجتماع هذا االسبوع لها مع 
االس�تعانة بمختصني من املعنيني بهذا امللف 
ومن الفني�ني من أجل تفكي�ك وتحليل هذه 
العقود حتى تتم معرفة االسعار وأين الخلل، 
كما ستتم االستعانة بقانونيني ملعرفة صحة 
العق�ود وأي�ن الخل�ل وكيف وصل�ت االمور 
اىل م�ا ه�ي علي�ه؛ أي معرفة جمي�ع األمور 
القانونية بش�أنها«. وتابع، ان »العقود التي 
طلبته�ا اللجنة كثرة وتحت�اج اىل عمل أكثر 
واجتماعات مكثف�ة”، مؤكدا “جدية اللجنة 

يف انه�اء هذا امللف املهم واط�الع الراي العام 
عىل الحقائق بش�أنه”، مبينا “ارصارها عىل 
فت�ح جميع العق�ود والتحقيق به�ا وأماكن 

الهدر يف املال العام، وأسباب التوقف فيها”.
م�ن جهت�ه أوض�ح عض�و اللجن�ة م�رض 
االزيرج�اوي، أن »اللجنة مس�تمرة يف عملها 
بش�أن هذا امللف املهم والحساس، وستكون 
للجن�ة اجتماع�ات مكثفة لدراس�ة العقود 
الت�ي طلبتها م�ن وزارة الكهرباء بعد أن يتم 

تفكيكها«.

        بغداد / المستقبل العراقي

الحدودي�ة،  املناف�ذ  هيئ�ة  اعلن�ت 
االثنني، عن إخالء 9 حاويات بداخلها 
مواد شديدة الخطورة يف منفذ ميناء 

أم قرص الشمايل.
وقالت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل 
العراق�ي نس�خة منه، إن�ه »تنفيذاً 
لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي بتش�كيل لجن�ة عاجل�ة 
للكش�ف عن املواد عالي�ة الخطورة 
االس�تخدام،  )كيمياوي�ة، مزدوجة 
املناف�ذ  االموني�ا( يف كاف�ة  ن�رتات 
الحدودي�ة )بري�ة، بحري�ة، جوية( 
واتخ�اذ كاف�ة اإلج�راءات العملي�ة 
واالحرتازي�ة بابعادها ع�ن املناطق 

والتجمعات السكانية«.
»املناف�ذ  أن  ال����بي�ان  وأض�اف 
الحدودي�ة منف�ذ مين�اء أم ق�رص 
الش�مايل يف محافظة البرصة قامت 
بداخ����له�ا  حاوي�ات   9 باخ�الء 
مواد شديدة الخ����طورة ترافقها 
ق�وة حماية م�ن الجي�ش العراقي 
النف�����ط«،  وزارة  إىل  عائديته�ا 
مش�را اىل »نقله�ا إىل أماك�ن آمنة 
لضمان س�المة املواطنني واملنشآت 

الحكومية«.

الدفاع الربملانية تكشف عن اعتامد »تكتيك أمني جديد« يف بغداد

نائب كردي يطالب احلكومة االحتادية بمحاسبة املفسدين يف حكومة االقليم

التحقيق الربملانية تتسلم عقود الكهرباء وتعد بإهناء امللف قبل االنتخابات املبكرة

املنافذ ختيل 
)٩( حاويات بداخلها 
مواد شديدة اخلطورة

 يف ميناء أم قرص الشاميل

        بغداد / المستقبل العراقي

نفت هيئة الحش�د الشعبي، أمس االثنني، ما ورد يف »كتاب« متداول بشأن 
استقطاع رواتب منتسبيها لشهري آب وأيلول.

وقال�ت الهيئ�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إنها تنفي 
»الكتاب املتداول بش�أن استقطاع جزء من رواتب منتسبي الهيئة لشهري 
آب وأيلول وتخصيصها كمس�اعدات للشعب اللبناني الشقيق بعد انفجار 

مرفأ بروت«.
وأضافت أن »قضية املساعدات للشعب اللبناني مناطة بالحكومة العراقية 
الت�ي لم تدخ�ر جهداً منذ الس�اعات األوىل للتفجر يف مس�اعدة األش�قاء 

اللبنانيني الذين نتمنى أن يتجاوزوا محنتهم رسيعاً«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكالة االس�تخبارات يف وزارة الداخلية، أم�س االثنني، القاء 
القبض ع�ىل عصابة إرهابية تقوم بتوزي�ع »الكفاالت« عىل عوائل 

تنظيم داعش اإلرهابي يف بغداد.
وذكرت الوكالة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، انه »من 
خالل تنس�يق العمل االستخباري بني مديريات وكالة االستخبارات 
يف جمي�ع املحافظ�ات، وبعملية مش�������رتكة م�ن قبل مديرية 
اس�تخبارات ومكافحة إرهاب )بغداد ودي����اىل( تم إلقاء القبض 
ع�ىل أربعة إرهابيني بعد متابعتهم يف محافظة دياىل وإلقاء القبض 
عليهم يف منطقة الدورة ببغداد واملط������لوبني وفق أحكام املادة 
٤ إره�اب النتمائه�م لعصاب�ات داع�ش اإلرهابية وال�ذي يقومون 
بتوزي�ع ما يس�مى ب�� »الكف�االت« ع�ىل عوائل عصاب�ات داعش 

اإلرهابية«.
واضافت، انها«قامت بتدوين أقوال اإلرهابيني األربعة وإحالتهم اىل 

الجهة املختصة لغرض اكمال اإلجراءات القانونية بحقهم«.

احلشد الشعبي ينفي »استقطاع« 
رواتب منتسبيه

القبض عىل عصابة إرهابية توزع كفاالت 
عىل عوائل »داعش«

        بغداد / المستقبل العراقي

من�ح نائ�ب رئيس مجل�س النواب 
االعم�ار  وزارة  الكعب�ي  حس�ن 
والبلدي�ات اس�بوعاً واح�داً إلنهاء 
املتعلق�ات القانوني�ة م�ع الرشكة 

املنفذة ملرشوع ماء النهروان.
ج�اء ذل�ك خ�الل ترأس�ه، أم�س 
االثنني، اجتماعا موس�عا حرضته 
وزيرة االعمار واالسكان والبلديات 
نازن�ني محم�د وس�و ، ومحاف�ظ 
بغداد محمد العطا واعضاء مجلس 
النواب عن مختلف اللجان النيابية، 

لبحث مرشوع ماء النهروان. 
وذكر بيان ملكتبه، تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه، ان »الكعبي 
اك�د ان ه�ذا املش����روع يخ�دم 
اكث�ر م�ن 6٠٠ الف نس�مة ورغم 
ان الرشك�ة املنفذة ب�دأت العمل به 
منذ العام 2٠١١ واس�تمر العمل به 
لغاي�ة 2٠١٥ وبنس�بة انجاز بلغت 

.»% 8٠
واض�اف الكعب�ي ان »توقف العمل 
باملرشوع تس�بب بكارثة انس�انية 

حيث يعاني س�كان ه�ذه املنطقة 
من ش�حة كبرة يف مي�اه الرشب، 
وه�ذا االم�ر غ�ر مقب�ول قانونيا 
وانس�انيا، وهذا ما اس�تدعى لعقد 
االجتماع الحايل الذي يجب ان يعمل 
في�ه الجميع ب�روح الفريق الواحد 
التخ�اذ ق�رار ملزم ينهي املش�كلة 

بشكل تام«.  
وتاب�ع البي�ان« كم�ا ج�رى خالل 
اللق�اء اس�تعراض كاف�ة تفاصيل 
واولي�ات امل�رشوع واملعوقات التي 

تسببت بتأخر انجازه«. 
ووصل ان »االجتم�اع انتهى بمنح 
ف�رتة  والبلدي�ات  االعم�ار  وزارة 
اسبوع واحد إلنهاء كافة املتعلقات 
املنف�ذة  الرشك�ة  م�ع  القانوني�ة 
للم�رشوع، وقي�ام مديرية كهرباء 
بغ�داد بتأم�ني خط كهرب�اء خالل 
ف�رتة اكم�ال امل�رشوع  - ايص�ال 
الوقود من دائرة ماء بغداد واملوارد 
املائي�ة بش�كل مس�تمر ملحط�ة 9 
نيس�ان لضم�ان تأم�ني املي�اه اىل 
اتم�ام  لح�ني  النه�روان  منطق�ة 

املرشوع بشكل كامل ».

الكعبي يمنح وزارة االعامر اسبوعًا إلهناء 
ملف مرشوع ماء النهروان
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    بغداد / المستقبل العراقي

حيددت وزارة الرتبية، أمس االثنين، ضوابط االمتحانات 
للسيادس االعيدادي ومين يدعي مين الطلبية إصابتهم 

بفريوس كورونا.
 وقيررت اللجنة الدائمية لالمتحانات يف الوزارة بحسيب 
كتياب لهيا حصليت املسيتقبل العراقي عىل نسيخة منه 
»عيدم السيماح ألي مين املمتحنين يدعيي انيه مصاب 
بمرض الكورونا بأداء االمتحانات ويتم توقيعه عىل تعهد 
انيه مصاب باملرض حاليا حسيب توجيه الوكيل واللجنة 

الدائمة«.
وأكيدت »عىل ميدراء املراكز االمتحانية قيامهم بسيحب 
الهواتف النقالة من جمييع املراقبن واالحتفاظ بها لدى 

االدارة لحن انتهاء االمتحانات«.
وأشيارت اىل »إبالغ مدير املركز االمتحاني بسحب جميع 
نسيخ األسيئلة االمتحانية الزائدة ونسخ الطلبة الغائبن 
واالحتفاظ بها داخل ظرف محكم ومغلق وعدم السماح 
ألي مين املراقبين او املعاونن او املرشفين بتصوير أية 
نسخة أسيئلة قبل انتهاء االمتحان، وذلك ملنع ترسب أية 

نسخة خالل مدة االمتحان«.

وألزميت اللجنية مدييرات الرتبيية يف املحافظيات »عدم 
اإلدالء بيأي ترصيح يخيص االمتحانات العامية، اال بعد 
إسيتحصال موافقة اللجنية الدائمية لالمتحانات العامة 

وبخالفه يتحمل املساءلة القانونية«.
أكيدت وزارة الرتبيية، أن امتحانيات السيادس اإلعدادي 

ستجرى يف شهر أيلول وال تغيري يف موعدها.
وقيال وزيير الرتبية عيي حمييد الدليمي لوكالية األنباء 
العراقيية، إن “امتحانيات السيادس اإلعدادي سيتجري 
نهائيي  موعيد  وهيو  املقبيل،  أيليول  شيهر  مطليع  يف 

لالمتحانات”.

وأضياف، أن “عيدد الطيالب ممين ييؤدون االمتحانيات 
التمهيدية للدراسية الخارجيية أكثر من 49 ألف طالب يف 

مختلف أنحاء البالد”.
وشيدد الدليميي عىل “التنسييق العايل بين وزارة الرتبية 
ووزارات الصحة والداخليية، باإلضافة إىل مديرية الدفاع 
املدني لتوفري األدوات الوقائية الالزمة للطالب، فضال عن 

تعقيم وتعفري املدارس كافة”.
ووافقيت وزارة الرتبيية، عيىل تأجيل االمتحانيات لطلبة 
الصف السيادس اإلعيدادي داخل العراق ليأول من أيلول 

املقبل.

الرتبية حتدد ضوابط االمتحانات ومن يدعي إصابته بـ »كورونا«
أكدت عدم وجود تغيري يف موعد امتحانات السادس اإلعدادي

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلين عضيو الهيئية االستشيارية إلسيناد 
ودعم حكومة قضاء الفلوجة املحلية سيالم 
عجمي الحلبويس، أمس االثنن، عن موافقة 
الحكومة املحلية انشياء 24 مرشوع خدمي 
جدييد ضمين خطية تحدييث امليدن نتيجة 

الزيادة السكانية.
وقيال الحلبيويس، يف ترصييح صحفيي، إن 
“لجنية مختصة من حكومية االنبار املحلية 
قضياء  قائممقاميية  مبنيى  يف  اجتمعيت 

الفلوجة بحضور عدد من املختصن بالشأن 
العمرانيي من اجل اعيداد دراسية للنهوض 
بالواقيع الخدميي للمدينية وفيق التصاميم 
الحديثية لتطور املدن بعد اسيتقرار االوضاع 

االمنية “.
واضياف ان” الحكومية املحليية وافقت عىل 
توصييات اللجنة حيول انشياء 24 مرشوع 
خدمي جديد ما يخص انشياء شيبكة طرق 
جدييدة وبنياء مجمعات سيكنية واسيواق 
ومبانيي جدييدة لبعيض الدوائير الحكومية 
واجيراء تغيريات كبرية يف عدد من الشيوارع 

يف  مروريية  اشيارات  تنفييذ  اىل  باإلضافية 
تقاطعيات املدينية واعادة ترسييم شيوارع 
االحيياء الجنوبيية وتنفييذ لوحيات داللية 
الرئيسيية  الشيوارع  وثبييت  وتخطييط 

للمدينة”.
وأوضح، أن “اقامة مثل هكذا مشاريع سوف 
تجعل مين مدينة الفلوجية مدينة نموذجية 
كيون ان الدراسية راعيت التطيور العمراني 
الحدييث اليذي يشيهده العاليم ، مؤكدا ان” 
حكومة االنبيار املحلية اكيدت عزمها تنفيذ 

هذه املشاريع بحزمة واحدة “.

ضمن خطة حتديث املدن.. املوافقة عىل انشاء
 »24« مرشوع خدمي جديد يف الفلوجة

    بغداد / المستقبل العراقي

وجيه وزير العمل والشيؤون االجتماعية، 
عيادل الركابيي، باعيادة 7 ماليين دينار 
الحمايية  إىل  بالخطيأ  سيددها  ملواطين 

االجتماعية.
 جاء ذلك خالل لقائه مواطناً من محافظة 
بغيداد وافيراد عائلتيه ضمين منهاجه يف 
املواطنين والنظير يف طلباتهيم  مقابلية 

وتلبية احتياجاتهم.
وجياء يف بييان وزاري، تلقيت املسيتقبل 

العراقي نسيخة منه، ان« الركابي استمع 
خالل اللقياء اىل معاناة املواطن وموضوع 
اعادة مبليغ اليه قدره 7٠٠٠٠٠٠سيبعة 
ماليين دينيار سيدده خطيأ اىل الحماية 
االجتماعية ولم  يعاد اليه منذ سينة اثناء 

مراجعته صندوق الحماية االجتماعية«.
ووجيه الركابيي« بمتابعية معاملتيه من 
قبل الدائرة املعنية واعيادة املبلغ اليه هذا 
الييوم وبالفعل تم تسيليم املبلغ للمواطن 
والتحقيق مع املتسيببن يف تاخري املواطن 

كل هذا الوقت«.

سددها باخلطأ إىل احلماية االجتماعية

وزير العمل يعيد »7« ماليني دينار ملواطن

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

تداولت وسيائل التواصيل االجتماعي لقياًء فيديوياً، 
واليذي ُبثَّ عيىل الصفحة الرسيمية إلذاعة الرشييد/ 
البرصة، يوم السيبت املوافق 8/8/ 2٠2٠، يف برنامج 
» الحكومة والناس« بتقديم االعالمي محمد الجابري، 
وحدييث ضييف الحلقية املتحيدث الرسيمي بإسيم 
املجالس البلدية يف البرصة )حسيام عزيز املنصوري( 
الذي تطرق ألوزان اسطوانة الغاز وتعبئتها وعالقتها 

بالدور السابق للمجالس البلدية.
ويف الوقيت اليذي نؤكيد فييه بيأّن عملييات التعبئية 
خاضعية لرقابية كبرية من خيالل تواجد فيرق عمل 
تفتيشيية داخيل املعاميل، نوضح بيأن دور املجالس 
البلدية – سابقاً- يقترص عىل متابعة الوكالء الجوالن 
ضمن املوقع الجغرايف، وبسيبب ازمات الغاز السابقة 
بعد 2٠٠3 اسيتحدث »تأيييد« وختم املجليس البلدي 
لتوزييع عملييات البييع يف املناطيق، ولييس متابعة 
أوزان اسيطوانات الغياز، وبعد زييادة االنتاج وتوفري 
اسيطوانات الغياز بكمييات تفيوق حاجة املسيتهلك 
ولعيدم وجود ازمة غياز يف املحافظية انتفت الحاجة 
اىل هذا اإلجراء، فضياًل عن قرار مجلس النواب بإلغاء 

املجالس البلدية يف العراق.
كما انيه يف ظل ظيروف املظاهرات وجائحية كورونا 
وفيرض حظير التجوال اليذي ادى اىل انقطياع الدوام 
الرسمي يف جميع مؤسسات الدولة، السيما املصارف 
التي يتم االعتماد عليها عملية قطع مسيتندات الغاز 
السيائل، وألن ختيم املجليس البلدي يسيبب عائقا يف 
االجراءات الرسيمية، تم االستغناء عن الختم لضمان 
عدم توقيف تجهيز الوكالء بالغاز بغيية ايصال الغاز 
للمواطنن وملنع حصول اية أزمة او ارتفاع السيعر يف 
ُ املواطنن بأن  مثل هكذا ظروف.ومن هنا فإننا ُنطمئنِ
معاميل تعبئة الغاز تخضع لرقابة ومتابعة عالية من 
قبل اإلدارة الُعليا يف الرشكة وإدارات الفروع – السيما 
فيرع البيرصة – فضالً عين جهيود كيوادر التفتيش 
واملتابعة وجهيات رقابية متعددة، وان جهود الرشكة 
كبرية يف صيانة اسيطوانة الغياز داخل ورش تصليح 
االسيطوانات، بميا فيهيا صيانية صمام اإلسيطوانة 
والقاعدة والواقية، وان عملية تفريغ االسطوانات من 

الشوائب مستمرة وبشكل يومي.

توضيح من الرشكة
 العامة لتعبئة وخدمات الغاز 

 فرع البرصة

    بغداد / المستقبل العراقي

امير وزير الصحة والبئية، حسين التميمي، االثنن، باغالق كافة 
الصيدليات االهلية.

 وذكيرت اليوزارة يف بيان مقتضب، تلقت }الفرات نيوز{ نسيخة 
منيه، ان« التميمي وجيه دائرة التفتيش بغليق كافة الصيدليات 
االهليية والتي ال يتواجيد بها صيديل والتي تتعاميل باالدوية غري 

املفحوصة واملقرة من قبل الوزارة«.

وزير الصحة يأمر باغالق الصيدليات 
االهلية التي ال يتواجد هبا صيديل

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت مديريية امليرور العامية، أميس االثنين، موقيف ضبيط 
املخالفيات وحظر التجوال يف بغيداد واملحافظات من بداية حظر 
التجوال الوقائي يف السيابع عرش من شهر آذار من العام الجاري 

ولغاية يوم أمس االحد.
 وذكرت املديرية يف بيان تلقت املسيتقبل العراقي نسخة منه، أن 
»مفارزهيا تمكنيت من حجيز 1٠53٠ مركبية و 12944 عجلة، 
وفيرض 594351 غرامة«.وأشيارت إىل، أن »موقيف الضبيط يف 
العاصمة بغداد ليوم 2٠2٠/8/9 تضمن حجز 78 عجلة، و 225 

دراجة، وفرض 558٠ غرامة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت هيئة اسيتثمار النجف، أمس االحد، عن سيحب 96 اجازة 
اسيتثمارية خالل االيام املاضية بسيبب تلكؤ املستثمرين وفساد 

اخرين.
وقيال رئييس هيئة اسيتثمار النجف رضغيام هيادي ان “هيئة 
اسيتثمار النجيف اجرت جولية تفتيشيية ومراقبة شيديدة مع 

الجهات املعنية عىل جميع املشاريع االستثمارية يف املحافظة”.
واضاف انه “تم سيحب اجازة 96 اجازة مسيتثمر من املشياريع 
التي الزالت قيد االنجاز يف محافظة النجف االرشاف”، عازيا االمر 

اىل “الفساد والتلكؤ واملخالفات االدارية يف التصاميم”.
واوضح هادي انه “تم فرض  غرامات مالية عىل بعض املستثمرين 
الذين تم سيحب اجازاتهم االسيتثمارية كونهم تسببوا بخسائر 

مالية نتيجة املخالفات املرتكبة يف املشاريع التي التزموها”.

    بغداد / المستقبل العراقي

اجيرى قائيد قيوات الرشطية االتحاديية الفرييق الركين جعفر 
البطاط، أمس االثنن، زيارة ميدانية إىل مدرسة التدريب الخاص 

يف معسكر دبلن.
 وذكر بييان لقيادة الرشطة االتحادية، تلقت املسيتقبل العراقي 
نسيخة منيه، ان« البطياط اطلع خيالل الزيارة عيىل اإلجراءات 
املتخذة إلعادة تأهيل منتسبي قوات حفظ القانون البالغ عددهم 

12٠٠ منتسب من املعاد تاهيلهم«.
واضاف« حيث اكد عىل االهتمام بقوانن ومباديء حقوق االنسان 
وان تكون هذه القواعد اساس عملهم عند التعامل مع املواطن«، 
مشددا عىل« رضورة التكثيف يف الدروس التوعوية والتثقيفية يف 
هذا املجاالت«.وشيدد البطاط عىل« رضورة رفيع اللياقة البدنية 
واملهارات القتالية والفنية للمتدربن »، موجهاً الكادر التدريبي« 
بإتباع السياقات العسكرية والتدريسيية لالرتقاء بإداء املقاتلن 
إىل أعىل املسيتويات الضبطية يف تنفيذ الواجبات وفق السيياقات 

القانونية الصادرة من وزارة الداخلية«.

املرور تكشف موقف املخالفات منذ بدء 
فرض حظر التجوال الوقائي

استثمـار النجـف تسحـب اجـــازة 
»96« مستثمر بسبب التلكؤ والفساد

قائد قوات الرشطة االحتادية يتابع اجراءات اعادة 
تأهيل »1200« منتسب من قوات حفظ القانون

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنيت وزارة النفط، أمس االثنن، اعتماد البطاقية االلكرتونية }باج{ للرشكات الناقلة 
املتعاقدة معها لنقل املنتجات النفطية بن املحافظات، فيما اكدت انها ستقوم بإصدارها 

قريباً.
 وقيال مديير مكتب التصاريح االمنية يف وزارة النفط عبد الهادي فيصل يف بيان صحفي 
انه »بعد موافقة وزير النفط وبهدف تسهيل االجراءات االمنية وتحقيق انسيابية عالية 
يف حركة ونقل املنتجات النفطية بن املحافظات وخصوصاً من املؤانى واملسيتودعات اىل 
محطيات تعبئة الوقود وغريها، سييقوم املكتب بإصدار البطاقية االلكرتونية للرشكات 
الناقلية تتضمن الصور واملعلوميات املطلوبة عن العاملن يف هذه الرشكات، وهي نافذة 

ملدة عام«.
وأضاف فيصل أن »هذا االجراء سيسهم يف القضاء عىل االجراءات الروتينية  والبريوقراطية 
والتخفيف من املراجعات ومعاناة الرشكات الناقلة والدوائر املعنية يف ان واحد، فضالً عن 

تسهيل وانسيابية عملية مرور الحوضيات عرب السيطرات االمنية بن املحافظات«.
وتابيع فيصيل أن »الوزارة دعت اليرشكات الناقلة املتعاقدة مع رشكية توزيع املنتجات 
النفطيية اىل مراجعية مكتيب التصاريح االمنيية لتزويدهيا باملعلوميات املطلوبة وفق 
استمارة اعدت لهذا الغرض، يتم توزيعها مجاناً لغرض االرساع يف اتمام عمليات اصدار 
البطاقية االلكرتونيية«، مؤكداً ان »مكتب التصاريح االمنيية يف وزارة النفط كان قد اعد 

برنامجاً الكرتونياً متكامالً لهذا الغرض«.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنت دائرة صحة ديياىل، أمس االثنن، 
مستشيفى  اول  ببنياء  اليرشوع  عين 
لالمراض الوبائية واطيى الكلفة رسيع 

االنجاز رشق املحافظة.
وقيال مديير اعيالم صحة ديياىل فارس 
العزاوي يف ترصيح صحفي ان »الكوادر 
الهندسيية والفنيية يف دائرة صحة دياىل 
رشعيت ببنياء اول متشيف لالميراض 
قضياء  يف  الكلفية  واطيى  الوبائيية 
عيىل  بعقوبية(  رشق  بلدروز)3٠كيم 
مسياحة تقدر ب125٠ م2 بسعة تصل 

اىل 5٠ رسير مع ملحقات متعددة”.

”املستشيفى  ان  العيزاوي،  وااضياف 
وهيو االول مين نوعيه سييجري بنياء 
ديياىل خيالل فيرتة وجييزة  3 منيه يف 
بطريقة مسيتحدثة للبناء الجاهز وفق 
ارقيى املواصفيات الفنيية”، مبينيا أن 
“املستشفيات سيتكون اضافة ايجابية 
ملعركتنيا يف مواجهية فيريوس كورونيا 
ويمكين االسيتفادة منهيا بعيد انتهاء 
الوبياء يف دعيم عالج مختليف االمراض 

الوبائية”.
املستشيفى  ان”  اىل  العيزاوي  واشيار 
بتمويل وارشاف مين قبل وزارة الصحة 
التيي دعميت امليرشوع من اجيل تعزيز 

الخدمات الصحية يف املحافظة”.

وزارة النفط تعلن اعتامد البطاقة 
االلكرتونية للرشكات الناقلة

دياىل: الرشوع ببناء اول مستشفى 
لالمراض الوبائية واطئ الكلفة

نقابة الصحفيني تقرر قبول 
انتامء خرجيي كليات اإلعالم 

ومنحهم عضوية وهوية النقابة
    بغداد / المستقبل العراقي

قيررت نقابية الصحفين العراقيين قبول انتمياء خريجي كلييات اإلعالم 
ومنحهم عضوية وهوية النقابة.

وذكير بييان لها تلقيت املسيتقبل العراقي نسيخة منيه، انه »وإسيتجابة 
للمناشدات الكثرية التي قدمها خريجو كليات اإلعالم واستناداً للصالحيات 
املخولة ملجلس النقابة وبعد التشياور مع عدد من عمداء كليات اإلعالم قرر 
مجليس نقابة الصحفيين العراقين قبيول انتماء خريجيي كليات اإلعالم 
حرصاً إىل النقابة بعد تقديم وثيقة معنونة للنقابة تؤيد كون طالب االنتماء 
هو من خريجي كليات اإلعالم استثناء من رشوط قبول االنتماء األخرى بما 

فيها االختبار«.
وأضياف البيان ان »النقابة سيتقوم بمنيح املتقدمن هوييات النقابة بعد 
تقديم الوثائق واملستمسكات الثبوتية وسيتم منحهم كامل االمتيازات التي 
يحصيل عليها زمالئهم وبغيية تطوير مهارات الزميالء املتقدمن لعضوية 
النقابة ستكون هناك دورات تدريبيه وتطويرية يف مجال الصحافة واإلعالم 
ستقام يف معهد التدريب والتطوير التابع للنقابة الذي هو يف طور االكتمال«.
وتابيع البيان »إما بصدد تعين خريجي كليات اإلعيالم يف دوائر الدولة فقد 
سيبق للنقابة إن خاطبت بكتب رسمية رؤساء وزارات الحكومات السابقة 
كل من نوري املالكي وحيدر العبادي وعادل عبد املهدي, طالبت فيها تعين 
خريجي كليات اإلعالم يف وزارات ومؤسسيات الدولة ولم يسيتجب لطلبات 
النقابية سيوى نوري املالكيي الذي وافق عيىل تعيين )15٠( منهم وجرى 
توزيعهيم عىل املكاتب اإلعالمية يف الوزارات املختلفة«.وفيما يتعلق بحقوق 
الصحفيين واملطالبة فيها فقد رشعت النقابة بحسيب البيان »ومن خالل 
مجليس النيواب قانون حقيوق الصحفين املرقيم 21 لسينة 2٠11 والذي 
صيادق عليه مجلس النواب والذي تضمن حقوق لعوائل شيهداء الصحافة 
وتخصييص رواتب لهم أسيوة بشيهداء اإلرهاب إضافية لتخصيص رواتب 
للمصابين من الصحفيين إثناء تأديية واجبهيم الصحفي«.وأضاف »كما 
وتضمين القانون بعيدم التحقيق ميع الصحفي إال بعد حضيور ممثل عن 
نقابة الصحفين و رغم كل هذا فان النقابة وجدت أصال للدفاع عن حقوق 
الصحفيين وتبني مطالبهم املرشوعة لذا تهيب بأبنائنا من خريجي كليات 
اإلعالم مراجعة فروع النقابة كل حسيب محافظته واملركز العام بالنسيبة 
لساكني بغداد ابتداء من يوم األحد من األسبوع القادم لغرض فسح املجال 
أميام الخريجين إلكميال الوثائق و املستمسيكات املطلوبية و كما تطالب 
النقابية وزارتي الرتبية والتعليم العايل باسيتحداث ميادة للفنون اإلعالمية 

والصحفية يف مراحل الدراسة بغية تطوير ثقافات الطلبة«.
وعربت نقابة الصحفين »عن دعمها الكامل ملطالب خريجي كليات اإلعالم 

الذين هم جزء من جسد النقابة ومستقبلها الواعد«.

العيداني اختار املعهد التقين يف القرنة ردهة للعزل.. وإعلن انشاء مستشفى كرفاني

حمافظ البرصة يدعو رئاسة جملس الوزراء إىل إطالق الرتفيعات والعالوات السنوية لكافة موظفي الدولة
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

دعا محافظ البرصة املهندس اسيعد عبد االمري العيداني، أمس 
االثنين، رئيس مجليس الوزراء مصطفيى الكاظمي، يف كتاب 

رسمي، للعمل عىل اطالق الرتفيعات والعالوات السنوية.
وقيال العيدانيي للمركيز اإلعالميي، خاطبنا بكتاب رسيمي، 
رئييس مجلس الوزراء، للعمل عىل اطالق الرتفيعات والعالوات 

السنوية لجميع املوظفن.
وتابيع، انيه نظرا للظيرف الذي مير به العيراق بشيكل عام، 
والخطة الحكيمة للحكومة الجديدة يف العمل يف ارساء مبادىء 
العيدل واملسياواة والقضياء عيىل مظاهير الفسياد بمختلف 
صيوره، نتمنى املوافقة وااليعاز اىل وزارة املالية لغرض اطالق 
الرتفيعيات والعيالوات السينوية لكافة موظفي الدولة اسيوة 

باقرانهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.
واضياف ”هيذا الطلب جاء وفقيا الحكام دسيتور العراق لعام 
2٠٠5 )البياب الثاني/الحقيوق والحريات( امليادة )14( والتي 
تنص عىل ان )العراقيون متسياوون اميام القانون دون تمييز 
بسبب الجنس او العرق او القومية، او االصل او الدين او املذهب 

او املعتقد او الراي او الوضع االقتصادي او االجتماعي(.
ولفيت اىل ان امليادة )19/سادسيا( مين الدسيتور ايضا نصت 
عيىل ) لكل فيرد الحق يف ان يعامل معاملية عادلة يف االجراءات 

القضائية واالدارية(، منوها اىل رضورة انصاف املوظفن يف نيل 
حقوقهم املتمثلة بالرتفيعات والعالوات السنوية.

إىل ذلك، أعلن محافظ البرصة املهندس أسعد عبداالمري العيداني 
االتفياق عيىل اتخاذ مبنيى وسياحات املعهد التقنيي يف القرنة 

لتنفيذ مستشفى كرفاني للعزل بتمويل وزارة النفط.
وقيال العيداني للمركز االعالمي، تفقدنيا برفقة النائب مظفر 
الفضل، مستشيفى القرنة العام، لالطيالع عىل الواقع الخدمي 
والصحي يف املشيفى، الفتا إىل أن الزيارة جاءت بعد تلقى ديوان 
املحافظة العديد من مناشدات أهايل القرنة لعدم استيعاب ردهة 

العزل الوبائية يف املستشفى، املصابن بفايروس كورونا.
واضياف الزيارة تضمنت تفقد مبنى وسياحات املعهد التقني 
يف القرنة، ألتخاذه كموقع إلنشياء مستشفى كرفاني ميداني 
ليكون ردهة وبائية للعزل، منوها إىل تربع رشكة نفط البرصة 

بانشاء املستشفى عىل حسابها الخاص بسعة 2٠٠رسير.
من جانبه قدم النائب مظفر الفضل، الشيكر ملحافظ البرصة 
عىل رسعة االسيتجابة ملناشدات أهايل شمال البرصة، موضحا 
أن الزييارة كانيت ناجحية وخرجيت بمعطيات ستسياهم يف 

إالرساع بتوفري مستشفى لعزل املصابن يف قضاء القرنة.
وذكير أن الزييارة هدفيت أيضا للوقيوف عىل الواقيع الصحي 
يف املستشيفى اليذي يعانيي مين نقصيان كبيري يف الكثري من 

املستلزمات واالحتياجات والتي وعدنا لتجهيزها قريبا.
مديير صحة محافظة البرصة الدكتور عباس التميمي، اوضح 
للمركيز اإلعالمي انه تم االتفاق عىل تجهيز مبنى املعهد التقني 
كردهية للعيزل، إىل حن إنجاز مستشيفى كرفانيي ميداني يف 
ساحات املعهد من قبل رشكة نفط بالبرصة باالتفاق مع وزارة 
الصحة والحكومية املحلية يف البرصة.وتابيع، كما تم التوجيه 
لتوفيري كل احتياجيات مستشيفى القرنة العام، مين األجهزة 
واملستلزمات الطبية والصحية املطلوبة إىل جانب توفري عدد من 
األدويية غري املتوفرة لديهم، منوهيا إىل أن اللقاء بحث رضورة 

اإلرساع يف إكمال املستشفى الجديد يف القضاء.

املنافذ والكامرك تناقشان االستعدادات 
الفتتاح منفذ عرعر مع السعودية

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنيت هيئة املنافيذ الحدودية، أميس االثنن، 
عن مناقشية االسيتعدادات مع هيئة الكمارك 
والنقل الربي الفتتاح منفذ عرعر الحدودي مع 

السعودية.
وذكرت الهيئة يف بيان تلقت املستقبل العراقي 
نسيخة منه، ان »رئيس هيأة املنافذ الحدودية 
عمر عدنان الوائي ناقش يف مقر الهيأة اجتماعا 
تشياوريا مع مدير عام الهيئة العامة للكمارك 
واملديير العام ل رشكية النقل اليربي وبحضور 
مديير عيام الدائيرة اإلداريية واملاليية يف هيأة 
املنافيذ وعدد من الفنين مين الدوائر املذكورة 
تضمن مناقشة االسيتعدادات املتخذة الفتتاح 
منفذ عرعير الحدودي أمام الحركية التجارية 
واملسيافرين مع اململكة العربية السيعودية«.
وأضافت أنه »نوقيش خالل االجتماع الجوانب 
لضميان  سيتعتمد  التيي  واإلداريية  الفنيية 
سالمة اإلجراءات وانسييابية التبادل التجاري 

واملسيافرين وتفعيل هذا التعاون التجاري بما 
يعود بالفائدة عىل البلدين«.

وأشيارت الهيئية، إىل ان »الحضيور اتفق عىل 
إرسيال فريق فني يوم غيداً 11 آب من الدوائر 
ذات االختصياص إىل منفذ عرعير لالطالع عن 
كثب عىل مفاصيل البنى التحتية واالحتياجات 
الواجيب توفرها وانجازها بأرسع وقت ممكن 
وكذلك الخيروج بتوصيات يتم عىل أثرها ابالغ 
الجانب السيعودي بموعيد االفتتاح الرسيمي 

للمنفذ الحدودي«.
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إيزابيل الليندي وإين براون.. والدان مفجوعان
           هيثم حسين

يخل�ف املوت آث�ارا عميق�ة ال تمحى 
يف أرواح الن�اس ووجدانهم، ويختلف 
التأّث�ر م�ن ش�خص إىل آخ�ر، لك�ن 
التأّس�ف  املش�ركة  الس�مة  تبق�ى 
الت�أّس  الراحل�ن، ومح�اوالت  ع�ى 
بس�بل مختلفة، تلجأ إىل استذكارهم 
واستحضارهم وااللتفاف عى الغياب 
عرب نسج أس�اطري تبقيهم حارضين 

بصيغة أو بأخرى.
ي�ربع األدب�اء بالتحاي�ل عى قس�وة 
يف  يركه�ا  الت�ي  واملأس�اة  امل�وت، 
أفئدته�م، فراهم يحبك�ون حكايات 
ت�روم تخلي�د اللحظات التي س�بقت 
املوت، والحياة التي ش�ّكلت مالمح ال 
تن�ى يف أذهانه�م وذواكرهم، بحيث 
تكون الكتابة آلية دفاعية للتغلّب عى 
الجراح التي ينتجها الرحيل، باملوازاة 
مع تش�كيلها صيغة لتح�دّي املعاناة 
والتغلّ�ب عليه�ا، واعتبارها وس�يلة 

عالجية وأداة للتطّهر واملصابرة.
النص�وص الت�ي يدّونه�ا األدب�اء عن 
أش�خاص أع�زّاء ع�ى قلوبه�م بع�د 
إنس�انية  مراث�ي  تك�ون  رحيله�م، 
تع�رّب عن عم�ق املحّبة الت�ي يكّنونها 
للراحل�ن الذين ال ي�وّدون أن يصّدقوا 
أّنهم رحلوا، فيحيونه�م عرب الكتابة، 
وإبق�اء الحكاي�ات عنه�م مس�تعرة 
متجّددة مع كل قراءة، وكأّنها صيغة 

ملواجهة املوت بالحياة والكتابة.
املراثي األدبية تكون أس�اطري الغياب 
الح�ارضة يف تاري�خ األدب، تع�ربّ عن 
اإلنس�ان  تس�تلب  الت�ي  الهشاش�ة 
كينونت�ه، بامل�وازاة م�ع قدرتها عى 
األحي�اء  أصحابه�ا  ج�راح  تضمي�د 
الذي�ن يج�دون فيها تعّزيا ومواس�اة 
لهم، وغالبا ما يك�ون إضفاء صفات 
الراحل�ن واعتبارهم  التعظي�م ع�ى 
س�لبتهم  الذي�ن  املمّيزي�ن  أبطاله�م 
الحي�اة إياه�م، وأبقته�م حرسات يف 
القل�وب وذكريات وص�ورا يف األذهان 

تجد طريقها إىل سطور الكتب.
نصوص�ا  األدب�اء  م�ن  كث�ري  كت�ب 
ع�ى  أع�زّاء  أش�خاصا  تس�تحرض 
قلوبهم، وأغلب هؤالء وّثقوا حكاياتهم 
ومش�اعرهم  املحّطم�ة  وأحالمه�م 
الدفينة وأرسارهم املفرضة، توّجهوا 
به�ا إىل اآلخ�ر الغائب، وأبق�وه قريبا 
بصيغ�ة أدبّية تغال�ب الرحيل وتكابر 

عى الغياب ومآسيه.
كتبت التش�يلية إيزابيل الليندي كتابا 
ع�ن ابنته�ا الراحل�ة باوال، وأس�مته 

باس�مها تخليدا لذكراها، وأشارت يف 
بداي�ة الكت�اب إىل أّنها يف ش�هر يناير 
1991 أصيب�ت ابنته�ا ب�اوال بمرض 
خطري، ثم دخلت بعد قليل يف غيبوبة. 
وق�د كتب�ت الكت�اب خ�الل س�اعات 
مم�رات  يف  أمضته�ا  له�ا  ح�ر  ال 
املستش�فى يف مدريد ويف غرفة بفندق 
عاش�ت فيه ع�دة ش�هور، وكذلك إىل 
جان�ب رسيرها يف بيته�ا بكاليفورنيا 

يف صيف وخريف عام 1992.
له�ا  قائل�ة  ب�اوال  ابنته�ا  تخاط�ب 
“اس�معي ي�ا ب�اوال، س�أقّص علي�ك 
قّصة، لك�ي ال تكون�ي ضائعة تماما 
عندما تس�تيقظن”. ث�ّم ترتحل بعد 
ذل�ك يف رسد حكاي�ة األرسة التي تبدأ 
يف القرن التاسع عرش، حن نزل بحار 
باس�كي قوي عى ش�واطئ تش�ييل، 
وكان رأس�ه يتيه يف مشاريع العظمة 
وتحمي�ه تعوي�ذة من أم�ه معلقة يف 
عنقه. وتذكر لها من باب االس�تقواء 
والتذك�ري بأس�طورة العائل�ة لتعزيز 

الدعم النفيس.
تس�ألها “أين تمضن ي�ا باوال؟ كيف 
س�تكونن عندم�ا تس�تيقظن؟ هل 
ستكونن املرأة نفسها أم أنه سيكون 
عيل أن أروي لك بصرب تفاصيل سنوات 
حياتك الثمان�ي والعرشين وتفاصيل 

سنواتي التسع واألربعن؟”.
وتخربه�ا كذل�ك أّن�ه حن تس�تيقظ 
ستكون لديهما شهور، وربما سنوات 
لتعيدا مع�ا تركيب األجزاء املفتتة من 
ماضيها، أو ربما سيكون من األفضل 
أن تعيدا اخراع ذكرياتها عى مقياس 
تخيالتها. تق�ول لها أيضا إنها فقدت 
حس�اب الزمن يف ذاك املبن�ى األبيض 
الذي يس�ود فيه الص�دى وال ليل فيه 
ع�ى اإلط�الق. وأن�ه تالش�ت ح�دود 
الواقع، وأن الحياة ه�ي متاهة مرايا 

متقابلة وصور مشوهة.
ت�رّس له�ا بأّنه�ا ال ت�دري كيف تصل 
ولك�ن  وتناديه�ا،  تناديه�ا  إليه�ا، 
اس�مها يضيع يف ش�عاب املستشفى، 
وتق�ول لها أيض�ا إّن روحي مخنوقة 
بالرمل، والح�زن صحراء قاحلة. كما 
تخربه�ا أنه�ا ال تعرف كي�ف تصيل، 
وال تتمك�ن م�ن نس�ج فكرت�ن معا 
فما بالها بالغ�رق يف إبداع كتاب آخر. 
وإنه�ا تتقلب ع�ى صفح�ات كتابها 
يف محاول�ة ال عقالني�ة للتغل�ب ع�ى 
رعبه�ا، ويخطر لها أنها إذا ما أعطت 
شكال لهذا الخراب فسوف تتمكن من 
مس�اعدتها ومس�اعدة نفس�ها، وأن 
ممارسة الكتابة التفصيلية يمكن لها 

أن تكون خالصهما.

تعرب له�ا عن حزنها املديد، تحكي لها 
أنها أحست بأنها تغطس يف تلك املياه 
الب�اردة وعرفت أن الرحل�ة عرب األلم 
تنتهي بف�راغ مطلق، ول�دى ذوبانها 
انكشف لها أن ذلك الفراغ مملوء بكل 

ما يتضمنه الكون.
وتضيف بأىس وحرقة أّنه ال يشء وكل 
يشء يف الوقت ذاته. نور قدس وظالل 
بال قرار. تعرف نفس�ها بأنها الفراغ، 
وأنها كل ما ه�و موجود، وأنها يف كل 
ورق�ة من أوراق الغاب�ة، يف كل قطرة 
ط�ل، يف كل ذرة رم�اد يجرفه�ا املاء.
تخت�م بأىس رسدي�ة الرث�اء وحكاية 
األىس املتجددة بأنها ب�اوال وأنها هي 
نفس�ها أيضا، أنه�ا ال يشء وكل يشء 
يف ه�ذه الحياة وكل الحيوات األخرى، 
وأنها خالدة، وتودعها بالقول “وداعا 

يا باوال املرأة، أهال يا باوال الروح”.
أم�ا الكات�ب والصح�ايف الكن�دي إين 
براون فإّن�ه يتحدث يف كتابه “الصبي 
يف وجه القمر” عن معاناة ابنه املريض 
ووكر الذي ولد بطفرة وراثية ش�ديدة 
الندرة تسمى “متالزمة القلب والوجه 
والجلد”، وهو اس�م فن�ي لخليط من 
األع�راض. وكان ابنه يعاني من تأخر 
عام وال يستطيع الكالم، ويذكر أنه ال 
يعرف ما املش�كلة الت�ي يعاني منها، 

وال أحد يعرف.
كم�ا يذك�ر أن هن�اك فق�ط م�ا يزيد 
بقليل عن املئة شخص يف العالم الذين 
يعان�ون من ه�ذه املتالزم�ة. يرتحل 
براون املفجوع برحيل ابنه يف مجاهل 
النفس البرشية، يكش�ف عن املشاعر 
الكامن�ة يف نف�س األب تج�اه ابن�ه 
املع�اق، وع�ن نظرته لألب�وة والبنوة، 
وع�ن العالق�ات والروابط اإلنس�انية 
الت�ي تربط الن�اس ببعضه�م بعضا، 
وتل�ك التي تفصل بينهم عى أس�اس 

اإلعاقة أو املرض أو التشوه.
يش�به ب�راون مش�اهدة ابن�ه ووكر 
بالنظ�ر إىل القمر، يق�ول يف ذلك “أنت 
ت�رى وج�ه رج�ل يف القم�ر، ولكن�ك 
تدرك أنه ال يوجد أي ش�خص بالفعل 
هناك”. ويس�تدرك مسائال نفسه: إذا 
كان ووك�ر ال قيمة له، فلم يحمل هذا 
القدر من األهمية بالنس�بة إليه؟ وما 
ال�ذي يح�اول أن يريه إي�اه؟ ويؤكد 

أن كل م�ا يري�د معرفته حق�ا هو ما 
ي�دور يف رأس�ه غريب الش�كل وقلبه 
املتعايل، ويقول إنه يف كل مرة يتساءل 
فيها عن ه�ذا يقنعه عى نحو ما بأن 
ينش�غل بنفس�ه. يق�ول إن كل يشء 

يتعلق بابنه يضغط عليه ويرعبه.
يكتش�ف فيه أحيان�ا أم�ورا وعادات 
جديدة. وتكون األدوية التي يتعاطاها 
مؤث�رة علي�ه بش�كل كب�ري. يص�ف 
مالم�ح وجهه وجس�ده، يق�ول بأنه 
يشبه جسد العب مالكمة كبري السن، 
مربع، يشبه العلبة التي يشري فيها 
القميص، عندما تكون يف وضع قائم، 
وعلب ذراعيه، األنابيب املصنوعة من 
مادة صلبة تمنعه م�ن ثني مرفقيه، 
حتى ال يحدث جروحا رهيبة باملنطقة 
العلوي�ة يف جمجمت�ه ط�وال الي�وم، 
تمنعه من تقوية عضالت أعى الذراع، 

ولكن لديه عضالت قوية يف ساعديه.
يق�ول إن�ه م�ا زال يتذكر ح�ن كان 

ووكر طفال صغريا، اقرحت أم ووكر 
فكرة أن يضعوا سلة ألعاب يف كل دور 
من أدوار املنزل، وكان رأيه أنها فكرة 
عبقري�ة، وظ�ن أنهم حلوا املش�كلة، 
ولك�ن بعد مرور كل تلك الس�نوات ما 
زال�ت هناك أمامه كما هي، مكدس�ة 

وكاملة تماما مثلهم يف الغالب.
يق�ر بأنه تول�دت لديه قناع�ة كبرية 
بأن محاولتهم لتصور كائن كامل من 
أجزاء جس�مه غري مكتملة النمو هو 
عمل من أعمال اإليمان املفرط، والذي 
ال يختل�ف ع�ن أي عم�ل م�ن أعمال 
شخص متطرف يف حماسه. ويجد أن 
األسئلة املستمرة املتعلقة بووكر، عن 
أفعال�ه ومقصاده وما وراءها، كانت 
أيض�ا نموذج�ا، إط�ارا يص�ورون به 

العالم البرشي، وطريقة للعيش.
يؤك�د ب�راون أن ابن�ه ووك�ر أراه ما 
ل�م يكن يري�د أن يراه، وأيض�ا ما لم 
يك�ن يراه ل�واله، كقدرت�ه عى جعل 
أي لحظ�ة تمر بامل�رء ذكرى ال تنى، 
وقدرته ع�ى تقدير أهميته�ا. ويؤكد 
أن�ه ال أحد منا يريد أن يكون مجنونا، 
ولك�ن هن�اك أهداف�ا عدي�دة لوجود 
ح�االت الجن�ون يف حياتن�ا، بوصفها 
طريق�ا للتأمل الذات�ي الصعب. ففي 
عالم م�ا قبل العلم، عر شكس�بري 
م�ن  ل�كل  كان  ح�ن  ورسفانت�س، 
الف�ن والخيمي�اء واملنط�ق والوح�ي 
الس�ماوي والخربة نفس املكانة، كان 
الجنون كرمح مبارش يف ظالم الوجود 
اإلنس�اني. اإلنس�ان ال�ذي ول�د لأللم 

والحزن، فقط ليواجه املوت.
يقول إنه يواص�ل الحديث إىل الفضاء 
األس�ود الذي ب�ه نقط بيض�اء، وأنه 
يواصل الحدي�ث إىل ووك�ر، وبالطبع 
لي�س ووك�ر وحده م�ن بحاج�ة إىل 
مواصلة السماع إليه وهو يتكلم، فهو 
نفسه الذي يحتاج إىل مواصلة الحديث 
إىل ووك�ر، ويخ�ى مما س�يحدث إذا 

توقف عن ذلك.
وبع�د، م�ن الالف�ت أّن الرث�اء يبقى 
م�ن األغ�راض األدبّية املتج�ّددة عرب 
العص�ور، ألّن�ه يع�رّب ع�ن مش�اعر 
إنس�انية عميقة يف كل زمان ومكان، 
كم�ا أّنه يمّث�ل نقطة تحف�ظ للراثي 
يتع�رّض  ال�ذي  توازن�ه  م�ن  ج�زءا 
لالهتزاز حن يفقد الش�خص العزيز 
عى قلبه وروحه، والذي يظّل حارضا 
معه يف حلّه وترحاله، فينقل حكاياته 
وتفاصيل�ه وذكرياته مع�ه إىل الورق 
لتكون املرثاة املؤس�طرة ل�ه وامللتّفة 

عى قسوة املوت بالكتابة.

»ماكس فيرب وكارل ماركس«.. أوجه االختالف والشبه
           بغداد / المستقبل العراقي

كتاب »ماكس فيرب وكارل ماركس«- وهو ترجمة عبدالله حداد 
 ،Max Weber and Karl Marx لكت�اب كارل لويث باإلنكليزي�ة
الصادر مؤخرًا عن سلسلة »ترجمان« يف املركز العربي لألبحاث 
ودراس�ة السياسات الكتاب، هو نص أس�اس عن ماكس فيرب 
وكارل مارك�س ضم�ن التفس�ريات الحديث�ة ع�ن االس�تالب/ 
االغراب يف النظرية املاركسية، والعقلنة يف سوسيولوجيا فيرب، 
يتن�اول أوجه االختالف والش�به بن فيرب ومارك�س، معتمًدا يف 

ذلك منهًجا فلسفًيا هو نتاج وجودية مارتن هايدغر.

إشكالية وفرضيات ومقارنات
يتأل�ف هذا الكت�اب )144 صفحة م�ن القطع الوس�ط، موثًقا 
ومفهرًس�ا( م�ن أربعة فصول. يمث�ل الفص�ل األول »مقدمة« 
للكت�اب، يقدم فيها املؤلف طرًحا إلش�كالية كتاب�ه، وتوصيًفا 
عاًم�ا لفيرب ومارك�س. فإذ يق�ارن لويث بن في�رب وماركس، 

يقول: »مقارنة كهذه تعتمد عى ثالث فرضيات
مس�بقة. تف�رض أواًل أن ماركس وفيرب قاِبل�ن للمقارنة عى 
مس�توى الش�خصية واإلنج�از؛ أي إنهم�ا يف مقام�ن قابل�ن 
للمقارن�ة. ثانًي�ا، إن املقارن�ة بن ش�يئن تف�رض أن مواضع 
املقارنة متماثل�ة يف جوانب معينة ومختلف�ة يف جوانب أخرى. 
ثالًث�ا، إن مقارنتن�ا ب�ن االثنن تف�رض أن أه�داف بحوث كل 
منهم�ا تختلف مع اختالف فكرتهما عن اإلنس�ان. لم يكن ذلك 
هو الهدف املتعمد واملعلن من بحوث ماركس وفيرب، لكنه شّكل 

من دون ريب حافزها األصيل«.
يضيف لويث: »الحافز األس�اس خلف التحريات التاريخية لكل 
من ماركس وفيرب كان االستكشاف املبارش للواقع املعارص، مع 
توج�ه نحو احتمال التدخل يف السياس�ة. جم�ع كل منهما بن 
كاريزما األنبياء ومهارات الصحافة واملنارصة والشعبوية التي 
اعتربها فيرب أنموذجية يف وصفها محريف السياسة املعارصين. 
م�ع ذلك بق�ي العل�م والسياس�ة منفصل�ن بالنس�بة إىل فيرب 
ألن�ه، عى الرغم م�ن اعتماده موقف املخت�صّ يف كال الحقلن، 
تج�اوز املفهوم الضيق للعلم بمعنى التخصص، كما للسياس�ة 
بمعنى التح�زب. عى النقيض من ذلك، زاوج ماركس بن العلم 
والسياس�ة يف وحدة هي االش�راكية العلمي�ة، وهي مزيج من 

املمارسة النظرية والنظرية العملية يف الوقت عينه«. 
عالم فيرب الربجوازي - الرأسمايل استناًدا إىل العقلنة

يتناول لويث، يف الفصل الثاني، »تفس�ري فيرب للعالم الربجوازي 
- الرأسمايل استناًدا إىل العقلنة«، نقطة االنطالق يف بحوث فيرب، 
وهي أن »علم االجتماع الذي ننش�ده هو علم الواقع. نريده أن 
يتضم�ن بصفته تلك واقع الحياة املحيطة بنا، والتي نعيش�ها، 

أي ترابط ظواهرها
الفردي�ة يف ش�كلها املع�ارص، ومعناه�ا الثق�ايف، كما أس�باب 

تطوره�ا بالطريقة التي حصلت. إًذا، ف�إن الغاية من التحقيق 
التاريخي ليس�ت الكش�ف عن كيف كان الواقع كما لدى رانكه، 
أو كي�ف يجب أن يكون بس�بب ال�رضورة التاريخي�ة كما لدى 
ماركس. حريٌّ بالتحقيق التاريخي أن يجعل ما نحن عليه اليوم 
شيًئا مفهوًما. الرأس�مالية هي بالتأكيد أحد العوامل، وأبرزها، 
يف تاريخ الحارض هذا، الذي يشكل مجرد مقطع يف مسار املصري 

البرشي«.
يف ه�ذا الفص�ل أيًض�ا، يتناول لوي�ث العقلنة بوصفه�ا التعبري 
اإلش�كايل ع�ن عاملن�ا الحدي�ث، وبوصفه�ا أيًض�ا الق�درة عى 
املسؤولية الفردية وسط التبعية الشاملة. ففيرب يرى العقالنية 
بمنزل�ة كلي�ة أصيلة - كلية موقف من الحياة وأس�لوب حياة � 
مرتبطة برشوط س�ببية متفرقة، لكنها تبق�ى فريدة من دون 

شك: هي بعينها الروح العامة للجماعة الغربية.

االستالب الذاتي لإلنسان
أم�ا يف الفص�ل الثالث، »تفس�ري مارك�س للعال�م الربجوازي - 
الرأسمايل استناًدا إىل مفهوم االستالب الذاتي لإلنسان«، فيقول 

لويث إن االس�تالب الذاتي ال يش�كل املوض�وع املمّيز يف التحليل 
املاركيس للعالم الرأسمايل - الربجوازي. فما يمِيزه هو ترشيحه 
وبنيته الهيكلية؛ أي اقتصاده الس�ياس، وه�و تعبري يجمع يف 

وحدة ديالكتيكية بن الواقع االقتصادي والوعي. وال
يعني الركيز عى ترشيح املجتمع الربجوازي أول وهلة أكثر من 
نقل الركيز م�ن املجتمع الربجوازي ل�دى هيغل نحو منظومة 
الحاجات يف حد ذاتها. أما الس�لعة لدى ماركس فال تعني ش�يًئا 
أو غرًضا بعينه، بل تختزن الطابع األنطولوجي األساس لجميع 
أش�يائنا أي ش�كلها الس�لعي. هذا الش�كل، أو البنية الس�لعية 
ف اس�تالب األش�ياء والفردية البرشية عى حد سواء. لذا،  توصِّ

يبتدئ رأس املال بتحليل السلعة.
يضيف لويث أن التعبري الس�ياس عن االستالب الذاتي لإلنسان 
يظهر بامتياز يف التناقض الداخيل بن الدولة الحديثة واملجتمع 
الربج�وازي، أو بتعب�ري آخر بن اإلنس�ان يف املجتمع الربجوازي 
والدولة الربجوازية يف حد ذاتها، لكون اإلنس�ان ش�خًصا خاًصا 
م�ن جان�ب ومواطًنا عاًم�ا من جان�ب آخر، لكنه لي�س، يف أي 
م�ن الجانب�ن، إنس�اًنا كاماًل، أي بحس�ب مارك�س كائن خاٍل 
من التناقض�ات. إىل ذلك، تتخذ الربوليتاري�ا دالليتها الجوهرية 
والكلية، يف تشابه مع الطابع السلعي لجميع األشياء املعارصة، 
ليس بسبب اعتبار الربوليتارين بمنزلة آلهة، بل ألن الربوليتاريا 
تتضمن بالنسبة إىل ماركس اإلنسان يف كليته، الكائن - النوع يف 

نفيه، يف أقىص استالبه الذاتي.

نقد فيرب للتطور املادي للتاريخ
ويق�ول لوي�ث، يف الفص�ل الرابع واألخ�ري، »نقد في�رب للتطور 
امل�ادي للتاري�خ«، إن األطروح�ة الروحانية القائل�ة إن التاريخ 
الب�رشي، بم�ا فيه م�ن حوادث سياس�ية واقتصادي�ة، يعكس 
يف التحلي�ل األخ�ري رصاعات دينية فحس�ب، واملطل�وب من ثّم 
تفس�ريه بطريقة أحادية وغري ملتبس�ة )ال بناؤه عى عدد من 
الحلقات الس�ببية املتقاطعة(، هي أطروحة بحس�ب فيرب غري 
قابل�ة إمبرييقًيا للربهان أو للنقاش، بعك�س األطروحة املادية 
)تعارض�ه معها هو يف محتواها فحس�ب، وليس يف منهجيتها( 
الت�ي تؤكد أن الراعات االقتصادي�ة هي - يف التحليل األخري - 

العامل الحاسم يف التاريخ البرشي.
يضيف لويث أن بحوث في�رب، عى الرغم من رفضه ميتافيزيقا 
التاريخ، تبتعد يف روح الرأس�مالية - خالًفا لصورته الذاتية عن 
نفسه بصفته عاملًا متخصًصا - من كونها وصًفا إمبرييقًيا بحًتا 
ملعطيات محددة، وتش�كل من ثّم مس�اًرا عرب محيط المحدود، 
وهي وصف علمي بحت؛ بمعنى أن فيرب نفس�ه كش�خص كان 
متخصًص�ا. حتى إن لم يكن تبس�يطًيا وعقيدًي�ا إىل حد الرغبة 
يف اس�تنتاج روح الرأس�مالية من علم اجتماع األديان فحسب، 
فإنه كان ناشًطا من دون قيود، وفضولًيا إىل حد ال يكتفي معه 

بتجميع معطيات إمبرييقية مجردة.

برنار ستيغلر.. الرحيل 
عن »عرص االضطراب«

           بغداد / المستقبل العراقي

رحل ليلة يف باريس، املفكر الفرنيس برنار س�تيغلر )1952-2020(، مؤس�س 
»معه�د البحوث واالبتكار« ع�ام 2005 يف »مركز ج�ورج بومبيدو«، واملكرس 
لدراس�ة التغريات يف املمارسات الثقافية التي أحدثتها التقنيات الرقمية، حيث 
ركزت فلس�فته عى أثر التكنولوجيا عى الثقافة.درس س�تيغلر الفلسفة عن 
ُبعد أثناء تنفيذ حكم السجن عليه بخمس سنوات )1978-1983(، بعد إدانته 
بالعديد من عمليات الس�طو املسلحة عى البنوك. وبدعم من جاك دريدا، دافع 
عن أطروحة يف املدرس�ة العليا للدراس�ات يف العل�وم االجتماعية عام 1993.يف 
ع�ام 1987 قام الراح�ل بتنظيم مع�رض يف مركز »جورج بومبي�دو« بعنوان 
»ذكري�ات املس�تقبل: املكتب�ات والتكنولوجيا«،  وب�دا واضحاً أن مس�ألة أثر 
التقنية وتطورها عى جوانب الحياة املختلفة ستكون شغله الشاغل، وبدأ منذ 
ع�ام 1994 يف نرش الكتب واملقاالت حول املس�ألة قب�ل أن يعطي جل اهتمامه 
إىل أثر التقنية يف املمارس�ات الثقافية منذ عام 2015. أصدر مؤلف »تأس�يس 
أوروب�ا« ثالثة مجلدات تح�ت عن�وان »التكنولوجيا والزم�ن«، إذ أن موضوع 
الزمن وتحوالته يف عرنا يقع يف صلب مرشوعه الفلس�في، فقد كان يرى أن 
تاريخ الفلسفة تجاهل دور التكنولوجيا كمادة مؤثرة عى الزمنية، وبوصفها 
أيضاً ش�كل من أش�كال الذاكرة. كتب صاحب »التفلس�ف بالصدفة« باللغتن 
الفرنس�ية واإلنكليزية، ونرش قراءات مكثفة ألعمال مارتن هايدغر، وإدموند 
هورسل، وإيمانويل كانط، وأصدر كتاباً من جزئن بعنوان »عن البؤس«، وفيه 
بحث الطرق التي أصبحت بها التقنيات الثقافية والرمزية واملعلوماتية وسيلة 
لصناع�ة الرغبة يف خدمة اإلنت�اج، وعواقبها املدمرة عى الف�رد والجماعة. يف 
2005، أس�س صاح�ب »ع�ر االضطراب« و«الب�ؤس الرم�زي« و«انحطاط 
الديمقراطي�ات الصناعي�ة« مجموع�ة سياس�ية وثقافي�ة يطال�ب بيانها ب� 
»سياسات للروح«، ويف 2010، افتتح »فارماكون« وهي مدرسته الفلسفية يف 
بلدة إبينوي لو فلوريل الفرنس�ية الصغرية، وله عرشات الكتب واألبحاث رغم 

ذلك لم تجر ترجمة أهم كتاباته إىل العربية.
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للم�رة )االوىل ( وبكلف�ة تخميني�ة مقداره�ا ) 700,000,000( دينار عراقي )س�بعمائة مليون 
دين�ار  عراقي ( ملدة ) 365(  بموج�ب املواصفات والرشوط التي يمكن الحصول عليها من امانة 
الصندوق لقاء مبلغ قدره ) 150,000(  دينار )مائة وخمسون الف دينار ال غري ( غري قابل للرد 
فعىل املقاولني املختصني الراغبني باملش�اركة تقديم عروض بالدينار العراقي ) مع مراعاة ترقيم 
صفح�ات ه�ذه العروض( ويكون  نافذا ملدة ال تقل عن )120 يوم�ا( مع ارفاق التامينات االولية 

والبالغة ) 7,000,000( دينار عراقي فقط ) سبعة  ماليني دينار عراقي ( 
عىل ان يتضمن العرض املعلومات التالية :

رقم املناقصة : موضوعها :
 تاريخ الغلق

تاريخ نفاذ السعر التجاري املقدم 
تاريخ نفاذ التامينات االولية 

العناوين الرصيحة للرشكة  او املكتب  
وتس�لم اىل اس�تعالمات الرشكة باغلفة مغلقة ومختومة مثبت عليه�ا رقمي االعالن والطلبية يف 
مدة اقصاها الساعة )الواحدة ( بعد الظهر ليوم 2020/8/31 ويتحمل من ترسو عليه املناقصة 

اجور نرش االعالن مع التقدير
مالحظة :

1 � يتم تقديم العروض وفقا للوثائق القياسية ويف حالة عدم التزام مقدم العطاء يف تطبيق الوثيقة 
القياسية بكافة اقسامها فأنه سيتم استبعاد عطاءه مما يقتيض مراعاة ذلك عند التقديم 

2 � جلب الوثائق املدرجة ادناه عند القطع ورشاء التنادر :
أ � كتاب تخويل اصيل مصدق ونافذ

ب � هوية االحوال املدنية او جواز سفر  نافذ ملقدم العطاء او من ينوب عنه 
3  �اذا تصادف تاريخ الغلق اعاله عطلة رسمية يرحل اىل اليوم التايل بعد العطلة مبارشة 

4 � تق�دم التأمين�ات االولية بأس�م الرشك�ة او مديرها املفوض او احد املس�اهمني يف الرشكة او 
الرشكات بموجب عقد مشاركة

5 � بأم�كان كاف�ة ممث�يل الرشكات واملقاول�ني املش�ركني يف املناقصة التواج�د يف مقر الرشكة 
لحضور ومتابعة فتح العطاءات من قبل اللجنة وذلك يف اليوم التايل لتاريخ الغلق الساعة العارشة 

صباحا 
6 � يف حال�ة وج�ود مخالفات من قبل املناقصني  توجه االنذارات من القس�م القانوني يف رشكتنا 

دون الرجوع اىل دائرة كاتب العدل 
7 � تصادر التامينات االولية للرشكات يف حالة عدم االس�تجابة  للمراس�الت اثناء الدراسة الفنية 

والتجارية للطلبيات 
8 � تقدم التأمينات االولية  عىل ش�كل )خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة( ومن املصارف 

املعتمدة املدرجة يف القائمة املرفقة طيا
9 � يتم استبعاد العطاء الذي يزيد مبلغه بنسبة 20% فاكثر من الكلفة التخمينية

10 � يمكن االطالع عىل رشوط تقديم العطاءات وعىل املوقع االلكروني :
WWW.mrc.oil.gov.iq

11 � سيتم استقطاع )1000 دينار( الف دينار عراقي رسم طابع لبناء مدارس ورياض اطفال 
12 � ع�ىل ال�رشكات املتقدم�ة لالش�راك يف املناقصة اعاله تقدي�م كتاب تأييد م�ن وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية / دائرة التقاعد والضمان االجتماعي الكمال اجراءات املوافقات االمنية  يف 

حال التأهل

اعالن دعوة تقديم العطاء 
اعالن رقم )22( 

رقم الطلبية 2020/4904
تعلن رشكة مصايف الوسط رشكة عامة عن املناقصة املحلية

) نقل منتسبي مصفى الديوانية (

د. عائد جابر عمران 
عـ  . املدير العام 

رئيس جملس ادارة الرشكة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين وثالث  )111(  الصادر يف 2020/7/22 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها  يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية  تلعفر  وفقا الحكام القانون )21( 
لس�نة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية.  فع�ىل الراغبني بااليجار 
مراجعة مديرية بلدية  تلعفر  وخالل مدة )15(  يوم  تبدأ من اليوم 
الت�ايل من تاريخ االعالن بالصحف مس�تصحبني معه�م التامينات 
القانوني�ة البالغة )50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف 
اليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة كافة 
املصاري�ف املتعلق�ة  بنرش االع�الن   واية مصاري�ف اخرى عىل ان 
يقوم املس�تاجر بتس�ديد بدل االيج�ار  بالكامل والرس�وم االخرى 
وابرام العق�د وخالل )ثالثون يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة 
وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويع�اد االعالن عن تأجري امللك وعىل 
حس�اب الناكل وتحمله فرق البدلني وكاف�ة املصاريف املرتبة عىل 
ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول باملزايدة 

مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلعفر .   
مالحظ�ة / مدة االيجار س�نة واح�دة فقط ما ع�دا املحطة لثالث 

سنوات والفقرتني االخريتني اعالن ثالث

املهندس
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

المشيد على القطعة المرقمة نوع العقار ورقمه ت
جزء من القطعة 127/234 

م76 اكل وقرمز
انشاء ملعب سباعي بمساحة 

1750م2 1

12/955 م73 زيروان درة  ساحة لبيع الرمل والحصو  
بمساحة 8000م2 2

جزء من القطعة 697 /1 
جوار تلعفر  انشاء كشك بمساحة 2×3 م2  3

62/951 م 76 اكل وقرمز حديقة تتخذ منتزه بمساحة 3840 
م2  4

133/3 م 74 بئر الطير محطة تعبئة مشيدة بمساحة 4800 
م2 5

75/328 م 62 شريعة 
السراي

عرصة لتجميع وبيع الحبوب 
بمساحة 1328/5 م2 6

االنتخابات القادمة يف امليزان
           المهندس سعد المحمداوي 

بع�د ع�ام 2003 ومع كل املتغ�ريات واألحداث 
التي رافقت هذا الحدث التاريخي تشكل واقع 
جدي�د لحك�م العراق تق�وده أنف�اس ومنابر 
الديمقراطي�ة وحري�ة التعبري وأس�تبرش أهل 
الع�راق خ�ريا، له�ذا رس�مت أصابع الش�عب 
العراق�ي الواق�ع األنتخابي الجدي�د من خالل 
تناف�س األح�زاب السياس�ية ع�رب صنادي�ق 
 2018 ولغاي�ة  الوق�ت  ذل�ك  ومن�ذ  االق�راع 
ظه�رت لنا نتائج أنتخابي�ة متعددة مع وجود 
أراء متباين�ة وتحفظ�ات أختلف�ت مصادرها 
وغاياتها ح�ول نزاهتها ودقة مخرجاتها، وقد 
أنجبت حكوم�ات مختلفة م�ن حيث الوجوه 
واملكاس�ب عىل األرض واتس�مت بااليجابيات 
والسلبيات وحسب الوقائع واملواقف والظروف 
السياس�ية التي مرت بها تل�ك الحكومات مع 
تأث�ريات الظ�روف السياس�ية واألمني�ة التي 

ظهرت باملنطقة األقليمية منها والدولية. 
لذل�ك كان�ت الديمقراطي�ة العراقية الناش�ئة 
متأرجح�ة ب�ني الرف�ض والقب�ول م�ن قب�ل 
الش�عب العراق�ي وبعد هذه املحط�ات مرورا 
باألزمات وكث�رة االنعطافات األمنية الخطرية 
التي واجهت الحكومات املتعاقبة حتى وصلنا 

اىل ش�هر ترشي�ن ع�ام 2019 حي�ث انطلقت 
مظاه�رات واس�عة ويف مختل�ف املحافظ�ات 
وبثقاف�ات متع�ددة تقوده�ا فئ�ات عمري�ة 
متنوعة تطالب باألصالح العام والشامل لبناء 
السلطة وقواعدها وكانت من اهم تلك املطالب 
أستقالة الحكومة وتش�كيل مفوضية جديدة 
لألنتخابات لضمان نزاهة األنتخابات القادمة 
وبموع�د مبكر وق�د تحقق ذلك م�ع التفاوت 

بالرىض يف تحقيق هذه املطالب ونواياها . 
وهن�ا نس�ال: م�ا ه�و وج�ه األخت�الف ب�ني 

األنتخابات القادمة واألنتخابات السابقة؟
بعد هذه املتغريات والظروف املختلفة التي مر 
بها النظام الس�يايس الجدي�د وأهمها وأخرها 
مظاه�رات ترشي�ن األخ�رية وم�ا تضمنته�ا 
م�ن أح�داث متفاوت�ة لذل�ك س�تكون نتائج 
األنتخاب�ات القادم�ة واقع�ة أنتخابي�ة مهمة 
سيتقبلها الجميع بدون التشكيك بها كما كان 
يحصل يف سابقاتها كونها بنيت حسب قواعد 
أنبثق�ت من مظاه�رات ترشي�ن الجماهريية 
واملؤي�دة م�ن املنظم�ات الدولي�ة والجه�ات 
املعارضة للعملية السياس�ية لذا ستكون اكثر 
قب�وال وتأيي�دا كونها مطل�ب تل�ك الجماهري 
اضافة انها س�تكون مرحلة تنافس�ية مهمة 
بني القواع�د الجماهريي�ة التي تحم�ل افكار 

وطموح�ات املتظاهري�ن و جماه�ري األحزاب 
والكتل التي أعتلت منابر السلطة، لذلك يتوجب 
ع�ىل القائمني عىل أجراء األنتخابات ان يمنعوا 
األيادي املشبوهة من أفس�اد هذه االنتخابات 
ونتائجها وعدم تلونها بش�بهات الفساد ألنها 
س�تكون رصاصة الرحمة عىل الديمقراطية يف 

العراق. 
كذلك ع�ىل املنظومة السياس�ة واألحزاب بكل 
عناوينه�ا ان تس�تثمر ه�ذه الفرص�ة وتثبت 
للجماه�ري وللمرجعيات املختلفة بأنها أحزاب 
نابعة من وجدان الش�عب ورغبته وناتجة من 
أختيار أبناء األم�ة مؤكدة الحفاظ عىل مبادئ 
الديمقراطي�ة التي جاءت من أجلها ألن فش�ل 
ه�ذه األنتخابات القادمة س�تعترب أنتكاس�ة 

خطرية تهدد الديمقراطية العراقية الناشئة. 
ل�ذا يتوجب عىل الجه�ات التنظيمية والحزبية 
أعداد الع�دة واألس�تعداد بكل ق�وة وتخطيط 
ألختيار الوجوه املقبولة بدراسة وعناية حسب 
التط�ورات واألحداث األخرية لك�ي تتمكن من 
ج�ذب الجماهري نحو صناديق األقراع والفوز 
بثق�ة الناخبني بطرق نزيه�ة وواضحة وبذلك 
تق�دم النم�وذج األصالح�ي الوطن�ي وص�وال 
للتغي�ري ال�ذي تنش�ده الجماه�ري وقواعدهم 

االنتخابية.

الديمقراطية سالح ذو حدين!
           محمد حسن الساعدي

إن فك�رة الديمقراطية يف وقتن�ا الحارض تغزو 
العالم عرب مس�احات واس�عة من النش�اطات 
مس�توى  ع�ىل  س�واء  والثقافي�ة  اإلعالمي�ة 
الندوات أو املح�ارضات أو اللق�اءات املرئية أو 
صفح�ات الجرائ�د وغريه�ا، أو ع�رب الحمالت 
العس�كرية لغزو البل�دان العربية واإلس�المية 
لن�رش )الديمقراطي�ة( يف ه�ذه الب�الد وقم�ع 
األنظم�ة )الديكتاتوري�ة( وال ش�ك أن يف هذه 
الفك�رة بريقاً قوياً خاصة بالنس�بة للش�عوب 
الت�ي تعاني من القه�ر واالس�تبداد، وقد حول 
ه�ذا الربي�ق فك�رة )الديمقراطي�ة( م�ن ُبعد 
فكري ونظري لرتيب السياس�ة يف املجتمع إىل 
ممارسات عملية تتعلق بحريات أساسية منها 
حرية التعبري والتنق�ل والتنظيم وغريها.اليوم 
ونحن نعيش يف خضم الرصاع بني حكام الظلم 
واالس�تبداد وبني الش�عوب املظلومة واملغلوبة 
وه�ي تري�د أبس�ط األش�ياء أن تعي�ش حي�اة 
الكرام�ة والع�زة يف أوطانها ، ف�كل من يخرج 
س�لمياً وهو يريد من س�لطان زمان�ه أن يلبي 
حاجاته فهو يعد خارجاً عىل القانون وكل ذلك 
يحدث باسم الديمقراطية الحديثة فهناك نظرة 
ومفه�وم خاطئ يتداوله بع�ض رشاع املجتمع 
ك�ون الديمقراطية تتناقض والفكر اإلس�المي 
والدين�ي الحني�ف دون التب�رص والتعم�ق  يف 
البحث واملعلومة وقد يتجاهلون نزول الرسالة 
املحمدي�ة ج�اءت لتحقي�ق الع�دل واملس�اواة 
القوي�م  املجتم�ع  لبن�اء  اإلنس�انية  واألخ�وة 
ويف س�رية الرس�ول )ص( وآل بيت�ه املنتجب�ني 
وصحابته امليامني كأبي ذر )رض( خري أس�وة 
ودليل فهم القدوة اإلنس�انية والرحمة والعدالة 
واإلحس�ان وملج�أ الفق�راء واملعوزي�ن وم�ا 
فك�رة الديمقراطي�ة إال امت�داد وتطبيق لهذه 
الفلسفة والنظرية الربانية املحمدية إذ تطابق 
العقل واملنطق وبناء س�ليم للمجتمع اإلنساني 
الحض�اري فاحرام الف�رد وحريت�ه وعقيدته 
منهاج لحياته الكريم�ة والعيش الرغيد وإزالة 

والعصبي�ة  والعنرصي�ة  الطبقي�ة  الف�وارق 
الجاهلية والناس كأس�نان املش�ط سواسية يف 
الحق�وق والواجبات والتكاليف. فالديمقراطية 
ونهجه�ا ه�و بن�اء دول�ة الدس�تور والقانون 
ومرتكزاتها املؤسسات الدستورية والفصل بني 
الس�لطات الثالث والش�عب مصدر الس�لطات، 
وديننا الحنيف جعل األمر شورى بني املسلمني 
فكلن�ا راع وكلن�ا مس�ؤول عن رعيت�ه. وكذلك 
الديمقراطي�ة تؤمن الحرية للف�رد وللمجتمع 
حرية الرأي والتعب�ري وحرية الصحافة والنرش 
الحزبي�ة والنقابي�ة  التنظيم�ات  وح�ق بن�اء 
واملجتمع�ات املدني�ة ودينن�ا يح�رم الحريات 
ويق�ول متى اس�تعبدتم الن�اس وق�د ولدتهم 
أمهاته�م أح�رارا. الديمقراطي�ة تحق�ق العدل 
والتكاف�ل االجتماع�ي والعيش املش�رك وحق 
التملك باعتباره وظيفة اجتماعية وحق العمل 
والضم�ان االجتماعي والصحي وهذه الحقوق 
واملفاهي�م ه�ي موج�ودة يف جمي�ع الرشائ�ع 
اإلس�الم.الديمقراطية  وبخاص�ة  الس�ماوية 
تتبن�ى االقتصاد املنت�ج وهو اقتصاد الس�وق 
الح�ر وتش�جيع القط�اع الصناع�ي والزراعي 
الخ�اص لنهوض الطبقة الوس�طى التي تعترب 
عم�اد الدولة والسياس�ة واالقتص�اد وتحجيم 
الفوارق الطبقية للمجتمع. الديمقراطية تؤمن 
بحرية األديان والتس�امح ب�ني األديان وتحرم 
ممارس�تها العقائدية وإبعاده�ا عن املنزلقات 
السياس�ية وتحمي مكانتها وقدسيتها )تعالوا 
إىل كلم�ة س�وء بينن�ا وبينكم، لك�م دينكم ويل 
دين( الديمقراطية تتبنى حقوق املرأة وآدميتها 
وإنسانيتها كالتعليم والتعلم والتوظيف والعمل 
واس�تقالل ذمته�ا املالي�ة وامللكي�ة وحقوقها 
السياس�ية كم�ا كرمها وص�ان حقوقها الدين 
الحني�ف حني وضع الجنة تحت أقدام األمهات.

فمن كل ما تقدم لم نجد أي تقاطع أو تعارض 
بني الديمقراطية والدين الحنيف بل متطابقان 
لخدمة املجتم�ع وتطويره وبنائ�ه امة واحدة 
كالبني�ان املرص�وص علمي�ا وحضاري�ا ألمنه 

وأمانه وحريته ومستقبله ومستقبل أجياله.

فقدان هوية
فق�دت الهوية الصادرة م�ن مركز وزارة 
النق�ل بأس�م )قاس�م كري�م حم�ادي( 
فعىل م�ن يعثر عليها تس�ليمها اىل جهة 

االصدار
���������������������������������

مجلس القضاء االعىل
الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف تكريت

العدد : 282/ش/2020
التاريخ 2020/8/10

اعالن
اىل املدعى عليه / محمد ابراهيم خضري

اقامت املدعية ) رواء حس�ني ع�يل( الدعوى 
املرقم�ة تطالب فيه�ا الحكم بايق�اع تفريق 
لل�رر وملجهولية مح�ل اقامتك عليه قررت 
املحكم�ة تبليغك بموعد املرافعة 2020/9/8  

عن طريق النرش بالصحف املحلية
القايض

خري الله خليل كلش

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

الدي�ن  ص�الح  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 
االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف تكريت
العدد : 1355/ش/2019

التاريخ 2020/8/10
اعالن

اىل املدعى عليه / حازم مجباس هاشم
اقام�ت املدعي�ة ) ازه�ار عن�زي مهي�دي( 
الدع�وى املرقمة تطالب فيه�ا الحكم بايقاع 
تفريق لل�رر وملجهولية محل اقامتك عليه 
قررت املحكمة تبليغك بص�دور القرار املرقم 
1355/ش/2019 عن طريق النرش بالصحف 

املحلية
القايض

عبد الله حسن خلف الحبيب
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عاطفيا: رغم معاكسة فينوس.. تستطيع -إذا 
تعاملت بلباقة وحنان- أن تحصل عىل التقدير 

واملكانة املرموقة لدى من تحب.
مهنيا وماليا: الش�مس وعطارد يمدانك بأفكار 
مبتك�رة، فقط اليوم ينصح�ك الفلك أن تراجع 

جيدا حساباتك وقراراتك.

عاطفيا: القمر يف برجك يجعلك متألقا وتمارس 
جاذبية قصوى خاصة مع الجنس اآلخر.

مهني�ا واجتماعيا: القم�ر وأورانوس يف برجك 
يمدان�ك ب�روح ابتكاري�ة ويجعل�ك ذل�ك أكثر 

استعدادا للتغيري والتطور.

اجتماعيا ومهنيا: ينصح�ك الفلك بعدم الفخر 
بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار.

الثان�ي  منزل�ك  يف  القم�ر  صحي�ا وعاطفي�ا: 
عرش يس�اعدك أن تنظ�ر لألمور نظ�رة تأمل، 
فق�ط علي�ك أن تعتني بصحت�ك وال تتكلم عن 

حياتكالشخصية.

عاطفيا: فينوس يف برجك تمدك بطاقة عاطفية، 
والي�وم تس�اعدك نصائح املحب�ني واملخلصني 
وترش�دك لطري�ق الصواب.مهني�ا واجتماعيا: 
القم�ر بمنزل�ك الحادي ع�رش يع�دك بلقاءات 
واجتماع�ات مفي�دة قد تغريرّ تفك�ريك بصورة 

كلية وتجد سعادتك اليوم مع الكثريين.

مهني�ا: حت�ى إذا كان القم�ر يف وضع معاكس 
ويسبب لك الضغوط.. الشمس وعطارد يف برجك  

يمنحانك إرصارا وطاقة لتغيري الظروف.
عاطفيا واجتماعيا: من غري املناس�ب اليوم أن 
تظهر عصبيتك.. حاول أن تتأنى يف ردود أفعالك 

أمام أي استفزاز.

عاطفيا وعائليا: اتبع حدسك وإحساسك فأنت 
اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك 

بالقدرة عىل إبهار من حولك.
مهني�ا واجتماعي�ا: القم�ر يف منزل�ك التاس�ع 
يجعلك تخطط اليوم لس�فر أو تميل للمغامرة 

وتدرس أمرا جديدا وتلتقط الفرص.

عاطفي�ا واجتماعيا: رغم الضغ�وط.. الوضع 
الفلك�ي يمنح�ك الي�وم كل الطاق�ة، والوق�ت 
مناسب لتوطيد عالقتك باآلخرين.مهنيا وماليا: 
القم�ر يف من�زل املدخرات وتس�تطيع اليوم أن 
تق�وم بال�دور املناس�ب يف مختل�ف املواقف يف 

العمل ويف البيع والرشاء أيضا.

عاطفي�ا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول 
يف مناقشات حادة مع رشكاء الحياة.

مهنيا ومالي�ا: القمر يف مواجهة برجك.. حاول 
أن تكون متماس�كا لتثبت صالبت�ك وجدارتك، 

وعليك أن تنتبه لحقوقك.

صحي�ا ومهني�ا: القمر بمن�زل العمل يش�حذ 
طموح�ك ويدفع�ك للتق�دم بقوة مهم�ا كانت 

الضغوط.
عاطفي�ا واجتماعيا: الش�مس وعطارد بمنزل 
الحظ يمنحانك وقتا مناس�با لالنطالق مع من 

تحب أو مع األصدقاء.

اجتماعي�ا ومهنيا: القم�ر وأورانوس يدفعانك 
للتعب�ري عم�ا بداخل�ك وتع�رف كي�ف تفرض 
أسلوبك بأناقة وذكاء.عاطفيا: رغم الضغوط، 
القم�ر بمن�زل الحب والفرص متاح�ة وواعدة 
إلص�الح عالق�ات ش�خصية ف�ال تضيعها وقد 

تعالج الروتني بالتجديد.

عاطفي�ا: إذا كن�ت متزوج�ا ينصح�ك الفل�ك 
أن تنتب�ه لكالم�ك وأن تالح�ظ م�ا ي�دور م�ن 
حول�ك وال تستس�لم للتش�تت.عائليا ومهنيا: 
الوضع الفلكي دقيق.. كن مس�تعدا الس�تقبال 
مس�تجدات وتطورات غري متوقعة، ومن املهم 

أال تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك.

عاطفي�ا: فينوس يف منزل الحب تدفعك للتعبري 
عن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف اآلخر 

يحرتم حقوقك.
اجتماعي�ا ومهني�ا: القم�ر يف من�زل العالقات 
يجعلك أكثر تفاؤال وتتبادل املعرفة مع اآلخرين 

بهدوء وتعرف كيف تربز مواهبك.

العذراء

احلوت

هل مّر كورونا بجسدك وخرج دون أن تعلم؟
يف الوق�ت ال�ذي تزاي�دت نس�بة »ال�ال 
أعراض« بني مصاب�ي كورونا، نارشة 
مخ�اوف م�ن تف�ش خط�ري صام�ت 
للمرض، ملع�ت ومضة أم�ل من مكان 
بعي�د تتحدث عن نوع مناعة غريب قد 

يساعد الجسم عىل طرد الوباء.
أن 75% م�ن  العلم�اء  اكتش�ف  فق�د 
األش�خاص الذين يعان�ون من فريوس 
كورونا املس�تجد ربما لديه�م »مناعة 
صامتة«، وذلك بعدما كشفت دراسة أن 
ظهور إصابة م�ا يف أرسة معينة تعني 
يف كثري م�ن الحاالت إصابة أغلب أفراد 

األرسة، إم�ا دون أع�راض أو بأعراض 
خفيف�ة، إذ وج�دت الدراس�ة أن 6 من 
كل 8 أش�خاص يعيش�ون مع مصاب 
بالف�ريوس كان�ت نتائجه�م »س�لبية 

فيما يتعلق باألجسام املضادة«.
جزء منفصل يف جهاز املناعة

الالف�ت يف األمر وه�و ما أث�ار اهتمام 
العلماء، أنه عندما تم فحص عينات دم 
من عائلة املصاب�ني، وجد أنهم أصيبوا 
بالفريوس وتغلرّب عليهم جس�دهم من 
خالل جزء منفصل بجهاز املناعة وهو 
م�ا يعرف ب�� »الخاليا التائي�ة«، وهي 

التي عادة م�ا تصنع »الذاكرة« أو تنبه 
الجه�از املناع�ي وتجعل�ه يتعرف عىل 
الف�ريوس، وفق الدراس�ة التي نرشها 
موق�ع »medRxiv« املتخص�ص بنرش 

وأرشفة أوراق األبحاث األولية.
مستش�فى  م�ن  باحث�ون  ويعتق�د 
فرنس�ا  يف  الجامع�ي  سرتاس�بورغ 
أن م�رىض كورون�ا لديه�م اس�تجابة 
بحي�ث  مختلف�ة،  أو  »منقس�مة« 
تس�تجيب الخالي�ا التائي�ة للذين ليس 
لديهم أجس�ام مضادة يف الدم وتحارب 
ع�ىل  التع�رف  وتس�تطيع  الف�ريوس 

»الربوتني« الذي يحيط بالفريوس الذي 
يساعده عادة يف التسلل داخل الخلية.

فيم�ا اعتمدوا يف دراس�تهم عىل تحليل 
نتائ�ج عائ�الت كانت لديه�م فروقات 
كورون�ا  لف�ريوس  ال�دم  باختب�ارات 

املستجد.
وتبع�ا للدراس�ة ف�إن قراب�ة 10% من 
الناس قد يكون لديهم »مناعة صامتة« 
ض�د الف�ريوس تعتم�د ع�ىل »الخاليا 
التائي�ة« والت�ي تولده�ا خالي�ا ال�دم 
البيضاء يف نخاع العظام وهي عادة ما 

تكون أقوى يف محاربة الفريوسات.

ببغاء يتفوق عىل طلبة أعرق اجلامعات
يرضب املثل بطلب�ة جامعة هارفرد 
العريق�ة باعتبارهم »نخبة النخبة« 
يف العالم، لكن دراسة جديدة حملت 
نتائج غريب�ة وخارجة عن املألوف، 
كش�فت قدرة ببغاء ع�ىل قهرهم يف 

اختبار للذاكرة.
وقارن باحث�ون يف جامعة هارفارد 
مه�ارات الذاك�رة الت�ي يتمت�ع بها 
مجموع�ة  إىل  باإلضاف�ة  الط�الب، 
األطفال الذين يس�كنون يف املنطقة 
املحيط�ة، مع قدرات ببغ�اء رمادي 
إفريقي يطلق عليه اس�م »غريفني« 

ويبلغ من العمر 22 عاما.
ويق�ول الباحثون إن الببغاء يفصله 
عن البرش مس�افة 300 مليون سنة 
من التط�ور، لذلك م�ن املفرتض أن 
يتف�وق عليه اإلنس�ان يف أي اختبار 

عقيل، وهذا ما ل�م يحصل، مما أثار 
حرية العلماء.

يف  طالب�ا   21 التجرب�ة  وش�ملت 
الجامع�ة، و21 طفال م�ن املنطقة، 
ت�رتاوح أعماره�م ب�ني 6-8 أعوام، 
وطائ�ر الببغاء، واعتم�دت التجربة 

عىل لعبة »الصدفة« الكالسيكية.
وتتطل�ب هذه اللعب�ة تركيزا عقليا 
عىل األك�واب املوضوعة عىل طاولة، 
ملعرفة أين تستقر الكرات التي تكون 
تح�ت األك�واب التي تتغ�ري أماكنها 

باستمرار، طبقا لقواعد اللعبة.
ويف كل جول�ة، كان�ت هن�اك أربعة 
كرات بأل�ون مختلفة ه�ي: األحمر 
واألزرق واألصف�ر واألخرض، توضع 
تحت األكواب البالس�تيكية، قبل أن 

تتم عملية تحريكها.

فوائد التفاح األخرض عىل الريق
يمتاز التفاح بأنواعه املختلفة »األحمر 
واألخ�رض واألصف�ر« بفوائ�د غذائي�ة 
وصحية ووقائية عدي�دة، فهو يحتوي 
عىل البكتني والبورون، والكريس�يتني، 
وفيتمان ج، واملغذي�ات النباتية، وعدد 

من العنارص الغذائية األخرى.
ويمكن أكل التفاح طازجا، أو يف ش�كل 
عص�ري، أو مربى، كما يدخل يف صناعة 
العديد من أنواع الفطائر والحلويات، إال 
أن املختصني ينصح�ون بتناول التفاخ 

األخرض عىل الريق.
التف�اح  تن�اول  أن  املختص�ون  ويؤك�د 
األخرض ع�ىل الريق يس�هم يف: التخلص 
من الح�رارة، والوقاية من الجفاف، كما 

يمنح البرشة النضارة والحيوية، ويكسب 
الخدي�ن اللون ال�وردي، ويحفز وظائف 
الكبد وينش�طه، ويحمي الدماغ، ويعزز 
الق�درة عىل الرتكيز، ويق�ي من اإلصابة 
واألوعي�ة  القل�ب،  ويفي�د  بالزهايم�ر، 

الدموي�ة، والرشاي�ني، الحتوائ�ه ع�ىل 
»الفين�ول، والبكتني، والب�ويل«، ويقي 
من الحساس�ية.كما يس�هم تناوله يف: 
الحد م�ن مختل�ف أن�واع الرسطانات 
كرسط�ان الرئ�ة، والث�دي، والقولون، 
والكب�د، ويقوي العين�ني ويخلص من 
إعتام عدس�تهما، وينظم نسبة السكر 
يف الدم، و يفيد أيضاً ملرىض الس�كري، 
ويش�في نزالت الربد »كالسعال والربو 
وبخاصة عند األطفال«، ويطرد البلغم، 
و يخلص من حىص املرارة، ويقي العظام 
من الهشاشة ويزيد كثافتها، كما ينظف 
األس�نان ويق�وي اللث�ة الحتوائ�ه ع�ىل 

»حامض األوكساليك«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
4 كوب قطع باذنجان

2 كوب قطع كوسة
2 4/1 كوب قطع مرشوم

2 ملعقة كبرية زيت زيتون
1 برطمان صلصة

2/1 ملعقة صغرية اوريجانو مجفف
2 ملعقة كبرية بقدونس مقطع

1 ملعقة كبرية جبن بارميزان مبشور
خطوات التحضري:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 200 درجة مئوية.
يف صينية قابلة لإلس�تخدام يف الفرن ضعي الباذنجان و الكوسة و املرشوم ثم 

ضعي زيت الزيتون و قلبي.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة 25 دقيقة مع التقليب بإستمرار<

ضع�ي الصلصة ع�ىل الخرضوات و قلبي ث�م ريش األوريجانو ع�ىل الوجه ثم 
ضعيها يف الفرن مرة اخرى ملدة 5 دقائق.

زيني الخرضوات بالبقدونس و الجبن البارميزان و قدميها.

اخلرضوات املشوية باجلبن البارميزان

؟؟هل تعلم
� أن ضوء الش�مس يص�ل إىل األرض يف 8 

دقائق
� أن تونس هي أكرب دولة من حيث إنتاج 

الزيتون
� أن نابلي�ون بوناب�رت كان يقيض وقت 

فراغه يف حل األلغاز
� أن أول من وضع صورة عىل العملة هو 

اإلسكندر املقدوني
� أن املش�وار الذي يقطعه الدم يف مجراه 

كل يوم يبلغ 168 مليون ميل
� أن القل�ب يخفق يف اليوم أكثر من 103 

خفقة
� أن عمل�ة ) اليورو( هي العملة املوحدة 

بني كل دول أروبا
� أن أك�رب لؤل�ؤة يف العالم ه�ي التي عثر 
س�واحل  أم�ام  اللؤل�ؤ  صي�ادو  عليه�ا 
كاليفورني�ا ع�ام 1٩60 ، وت�زن 34٩٫5 
ق�رياط ، وق�د عرضت للبيع ، وإش�رتاها 

ثري يوناني بمبلغ 3 مليون دوالر
إخرتع�وا  الذي�ن  ه�م  الصيني�ون  أن   �
البوصل�ة ، ونقلوها بعد ذل�ك إىل البحارة 
الع�رب ، الذي�ن كان�وا يجوب�ون ش�مال 
املحيط األطليس وقد ق�ام أهل البندوقية 
بجل�ب البوصلة بعد أس�فارهم التجارية 

إىل بالد املرشق
� أن ناف�ورة امل�اء الت�ي تدف�ع من رأس 
الح�وت ف�وق جمجمته يص�ل إرتفاعها 

أحيانا إىل ٩ أمتار

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2192( الثالثاء  11  آب  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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درجال يبحث مع أندية املمتاز أبرز 
املعوقات قبل انطالق املوسم اجلديد

             المستقبل العراقي/ متابعة

بحث وزير الش�باب والرياض�ة، عدنان 
درجال، مع ممثيل أندية الدوري املمتاز، 
أبرز املعوقات قبل انطالق املوسم الجديد. 
وذك�ر درج�ال ع�ر موقع�ه الرس�مي 
عىل »فيس�بوك«، »اجتمعنا م�ع االندية 
املش�اركة يف دوري الك�رة املمت�از ع�ىل 
قاع�ة الرتبي�ة البدنية يف وزارة الش�باب 

والرياضة، اليوم«. 
وأضاف ان »االجتماع ياتي ملناقشة واقع 
االندية واس�تعرضنا اب�رز املعوقات التي 
تواجهها، والتطرق اىل الدورات التطويرية 
وال�ورش التدريبية الت�ي تقيمها الوزارة 
من اجل تحسني االداء يف املجالني اإلداري 
واملايل، فضالً عن املوعد املحدد لبدء انطالق 
منافس�ات املوس�م الحايل 2021-2020، 

ورضورة مناقشته مع الهيئة التطبيعية 
لإلتحاد العراقي لكرة القدم التخاذ القرار 

املناسب بشأنه«.

ليوث الرافدين يدخلون املرحلة الثانية من اإلعداد الداخيل
             المستقبل العراقي/ متابعة

أش�اد م�درب منتخبن�ا الوطني 
للش�باب بكرة القدم، قحطان 
الداخ�يل  باملعس�كر  جث�ر، 
يف  أقي�م  وال�ذي  للمنتخ�ب 
املقدس�ة  كرب�الء  محافظ�ة 
التاس�ع  م�ن  للف�رتة 
والعرشين من الش�هر 
ولغاي�ة  امل�ايض 
التاسع من الشهر 
 ، ي ر لج�ا ا
ل�ك  ذ و

تحضراً لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما.
وق�ال املدرب قحطان جثر يف بي�ان للهيئة التطبيعية، 
»املنتخ�ب أنه�ى املرحل�ة األوىل من التحض�ر ل بطولة 
آسيا، بعد ختام معسكر كربالء، والذي كان ناجحاً بكل 
املقايي�س، وركزنا م�ن خالله عىل االهتم�ام بالجانب 

البدن�ي لالعب�ني بوحدت�ني تدريبيت�ني صباحي�ة 
ومسائية«.

وأض�اف جث�ر ان »املنتخ�ب س�يعاود تدريبات�ه 
يف العاصم�ة بغ�داد خ�الل األي�ام املقبل�ة، وم�ن 
ث�م س�ندخل يف مرحلة اإلع�داد الثاني�ة للمنتخب 
بإقام�ة معس�كر تدريب�ي بداية االس�بوع املقبل 
يف محافظ�ة كربالء أو أربيل، والذي س�يكون من 
خالل�ه التحضر للمباريات الودية التي من املؤمل 
أن يخوضه�ا املنتخب خالل الش�هر املقبل، ضمن 

املنهاج اإلعدادي له للبطولة القارية«.
ووجه امل�درب قحطان جثر ش�كره وتقديره إىل 
وزير الش�باب والرياضة، عدن�ان درجال، لتكفله 
بمعس�كر منتخب الشباب الداخيل، وكذلك الشكر 
والتقدي�ر إىل محاف�ظ كربالء، نصي�ف الخطابي، 
ونائبه جاس�م الفتالوي، والش�كر موصول أيضاً 
إىل رشط�ة محافظة كرب�الء والعتبة الحس�ينية، 
وكذلك مديرية ش�باب ورياض�ة كربالء، وإىل عيل 
شمس الدين الشهرستاني، مدير عام دائرة االستثمار 
والتموي�ل الذات�ي يف وزارة الش�باب والرياض�ة، وإىل 
جمي�ع من س�اهم بنجاح معس�كر منتخب الش�باب 

تحضراً ل بطولة آسيا.

الشامخي عىل أبواب 
الرشطة العراقي

بايرن يستعيد سالحني 
قبل موقعة برشلونة

              المستقبل العراقي/ متابعة

اق�رتب الرشطة العراقي، من التعاق�د مع الالعب التونيس 
ياس�ني الش�ماخي، قادًم�ا من صف�وف اإلفريق�ي، هذا 

الصيف.
وقال عضو الهيئة اإلدارية للرشطة، تحس�ني اليارسي، يف 
ترصيحات لك�ووورة »اإلدارة فتحت قنوات التفاوض مع 

الالعب التونيس ياسني الشماخي«.
وأضاف »الش�ماخي أب�دى رغبته يف تمثي�ل الرشطة رغم 
تلقيه عدة عروض من أندية تونس�ية، لكنه يفضل خوض 

تجربة االحرتاف الخارجي«.
وتاب�ع »الرشطة ينتظر املش�اركة يف دوري أبطال آس�يا، 
والتي تعد بوابة حقيقية للش�ماخي، من أجل التعبر عن 

قدراته بشكل جيد«.
وأش�ار إىل أن الرشطة يواصل تدريبات�ه اليومية، تحضرًا 

للمشاركة يف البطولة القارية.
يش�ار إىل أن الرشط�ة يس�عى لتعزي�ز صفوف�ه بالعبني 

محرتفني بارزين، قبل استئناف البطولة اآلسيوية.

بريلو يستقر عىل أول ضحية لثورة التغيري

الطلبة يبدأ التدريبات الفردية

              المستقبل العراقي/ متابعة

يبحث نادي يوفنتوس، عن بدء مرحلة 
جدي�دة من اإلح�الل والتجدي�د، تحت 

قيادة املدرب الجديد أندريا برلو.
وتعاقد يوفنت�وس مع برلو بعقد ملدة 
عام�ني، ليصب�ح مدرًبا للفري�ق خلًفا 
ملاوريسيو ساري الذي أقيل، بعد فشل 
اليويف يف بلوغ ربع نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
ديلل�و  »الجازيت�ا  صحيف�ة  وذك�رت 
سبورت« أن يوفنتوس سيبدأ مرشوًعا 
إلعادة تجديد دم�اء الفريق، موضحة 
أن الفرنيس بليز ماتويدي سيكون أول 

ضحايا ثورة التغير يف النادي.

م�ن جهة أخرى، أكد فابرزيو رومانو، 
الصحف�ي بش�بكة س�كاي س�بورت 
ع�ىل  واف�ق  ماتوي�دي  أن  إيطالي�ا، 

االنضمام إلنرت ميامي.
وس�يجري بليز ماتويدي، الفحوصات 
الطبي�ة يف األي�ام القليل�ة املقبلة، من 
أج�ل االنضم�ام إلن�رت ميامي بش�كل 

رسمي.
ومن املق�رر أن ينتهي عق�د ماتويدي 
مع يوفنت�وس يف صي�ف 2021، علًما 
بأن�ه ش�ارك يف 35 مب�اراة بال�دوري 

اإليطايل هذا املوسم.
جونزال�و  ب�أن  الصحيف�ة  وختم�ت 
هيجواي�ن مهاج�م الفري�ق، هو أحد 
الالعبني املتوقع رحيلهم، هذا الصيف.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د مدير الجه�از الفني للطلبة، أحم�د خلف، أن فرتة 
إع�داد الفري�ق، انطلق�ت أم�س م�ن خ�الل التمارين 

الفردية.

وق�ال خل�ف لك�ووورة »اإلدارة أكمل�ت التعاق�د م�ع 
البوركين�ي موىس داو والتونيس حمزة بن عبده وهناك 

مفاوضات جادة إلضافة مهاجم آخر«.
وب�ني أن الجهاز الفن�ي وضع منهاج�ا خاصا لالعبني 
من خالل اجراء الوحدات التدريبية االنفرادية وإرس�ال 

مقاط�ع فيدي�و اىل ال�كادر التدريبي، بغ�رض املتابعة 
والتوجيه.

وأوض�ح أن�ه بانتظ�ار موافق�ة خلية األزم�ة لجائحة 
التدريب�ات الجماعي�ة  كورون�ا م�ن أج�ل اس�تكمال 

والتحضر للموسم الجديد.

دورمتوند يعلن بقاء سانشو ويمدد تعاقده
              المستقبل العراقي/ متابعة

تأك�د بق�اء املهاج�م اإلنجليزي ج�ادون سانش�و، ضمن 
صف�وف بوروس�يا دورتموند ملوس�م آخر ع�ىل األقل، بعد 

فشل انتقاله لنادي مانشسرت يونايتد.
كان الن�ادي األملاني، أمهل املان يونايتد حتى اليوم اإلثنني، 
لتلبي�ة طلبات�ه املادية ع�ر دفع 120 ملي�ون يورو، نظر 

رشاء سانشو، لكن املهلة انتهت دون إحراز أي تقدم.
من جانبه، قال مايكل زورك، املدير الريايض لدورتموند، يف 
تغريدة نرشها النادي عر حسابه عىل موقع »تويرت«، جاء 

فيها: »نحن نخطط للموسم املقبل يف وجود سانشو«.
وأكم�ل: »جادون س�يلعب معنا باملوس�م املقب�ل، والقرار 
نهائ�ي. أعتق�د أن ه�ذه إجاب�ة ع�ىل كاف�ة التس�اؤالت 

املطروحة«.

كما زف مدي�ر دورتموند برشى س�ارة للجماهر بإعالنه 
تمديد عقد الدويل اإلنجليزي ملوس�م إضايف، حيث قال »لقد 
قمن�ا بتعدي�ل راتبه بناء ع�ىل ما قدمه يف املوس�م املايض، 

ومددنا عقده حتى 2023«.
ومن املتوقع أن يبحث الش�ياطني الحم�ر عن خيار جديد، 
للتح�رك نح�وه قب�ل نهاي�ة ف�رتة االنتق�االت الصيفي�ة 

الجارية.

ليفاندوفسكي يتفوق عىل مييس ورونالدو
              المستقبل العراقي/ متابعة

البولندي روب�رت ليفاندوفس�كي  نج�ح 
مهاج�م باي�رن ميون�ج، يف التف�وق عىل 
ليونيل مييس قائد برشلونة، وكريستيانو 

رونالدو هداف يوفنتوس.
وذك�ر الحس�اب الرس�مي لبطولة دوري 

أبط�ال أوروب�ا، أن ليفاندوفس�كي ن�ال 
جائ�زة أفضل الع�ب يف األس�بوع بدوري 
األبط�ال، بعدما تمكن من قي�ادة فريقه 
بنتيج�ة  لف�وز عري�ض ع�ىل تش�يليس 

.)1-4(
وتمكن ليفاندوفسكي من تسجيل هدفني 
وصناعة مثلهما، يف تأهل البافاري للدور 

ربع النهائي.  
بذل�ك  الباف�اري  مهاج�م  وتف�وق 
عىل منافس�يه، مييس الذي س�جل 
هدًف�ا وصن�ع آخ�ر أم�ام ناب�ويل، 
وكريس�تيانو رونال�دو ال�ذي أحرز 
هدفني يف شباك ليون، وكايل ووكر 

مدافع مانشسرت سيتي.

مدافع تشيليس يدخل 
حسابات كلوب

              المستقبل العراقي/ متابعة

يس�عى األملاني يورجن كلوب املدير الفني 
لليفربول، لتدعيم خط دفاع الريدز، خالل 

االنتقاالت الصيفية الجارية.
وبحس�ب صحيفة »مون�دو ديبورتيفو« 
اإلس�بانية، ف�إن ليفربول أب�دى اهتماما 

األملان�ي  باملداف�ع  كب�ًرا 
الع�ب  روديج�ر  أنطوني�و 

تشيليس.
وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن 
كل�وب يري�د ض�م روديجر 
دي�ان  رحي�ل  لتعوي�ض 
لوفري�ن مؤخ�رًا إىل زيني�ت 

سان بطرسرج الرويس.
وارت�دى روديج�ر قمص�ان 
اإليط�ايل  روم�ا  أندي�ة 
األملان�ي،  وش�توتجارت 
تش�يليس  لصفوف  وانض�م 

ع�ام 2017 مقاب�ل 31.5 ملي�ون جني�ه 
إس�رتليني، وينته�ي عقده م�ع البلوز يف 

صيف 2022.
وذكرت تقارير صحفية س�ابقة أن إدارة 
تش�يليس تري�د توقي�ع عق�د جدي�د مع 
روديجر ملدة ثالثة أعوام، مع خيار بتمديد 

التعاقد لعام آخر.

               المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تعاد باي�رن ميون�خ، س�الحني بارزين قب�ل موقعة 
برشلونة، بملعب النور، يوم الجمعة املقبل، يف ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وذك�رت ش�بكة »س�كاي س�بورت أملاني�ا« أن الثنائ�ي 
كينجس�يل كوم�ان وج�روم بواتين�ج، ش�اركا يف مران 

البافاري، اليوم اإلثنني، استعداًدا ملواجهة البارسا.
 وتأتي هذه املشاركة لتؤكد جاهزية الثنائي بعد الشكوك 

التي حامت حولهما يف األيام القليلة املاضية.
 وغ�اب كوم�ان عن تدريب�ات بايرن األخ�رة، مما دفعه 
للغياب عن مواجهة تش�يليس، الس�بت امل�ايض، يف إياب 
ثمن نهائ�ي دوري األبطال، بس�بب مش�اكل يف عضالت 

الفخذ.
 أم�ا بواتين�ج تعرض إلصاب�ة يف الركبة خ�الل مواجهة 

البلوز، مما أدى الستبداله يف مستهل الشوط الثاني.
عىل جانب آخ�ر، يعمل الظهر الفرنيس بينيامني بافارد، 

ضمن برنامجه التأهييل، للتعايف من إصابة يف الكاحل.
ويأمل الجهاز الفني للبايرن، بقيادة هانز فليك، يف تجهيز 
الدويل الفرنيس خالل األيام املقبلة، عىل أن يس�افر رفقة 
بقي�ة زمالئه للرتغ�ال، الخميس املقبل، نظ�ًرا إلمكانية 

لحاقه بمواجهة نصف النهائي، حال التأهل.

اختيار فخم جيمع بني راشفورد وكني
            المستقبل العراقي/ متابعة

يضع ال�دوري اإلنجليزي املمت�از كاًل من 
مارك�وس راش�فورد مهاجم مانشس�رت 
يونايتد، وهاري كني نجم توتنهام، وجًها 

لوجه يف السباق نحو اللقب.
أم�ا خ�ارج الريمرلي�ج، ف�إن الثنائ�ي 
يجتم�ع يف هج�وم منتخب إنجل�رتا، كما 

يعشق الالعبان رشاء السيارات الفخمة.
ولدى كل من راشفورد وكني سيارة رينج 
روفر أوتوبيوجرايف متعددة االستخدامات، 
والتي تمثل أفخم وأكر موديالت الرشكة.

ت�م تقدي�م الجي�ل األول من رين�ج روفر 
أوتوبيوجرايف ع�ام 1970، والجيل الحايل 
منها ه�و الرابع.وتتوفر الس�يارة بثالثة 
مح�ركات: األول بس�عة 3.0 ل�رت م�زود 

بش�احن فائ�ق يولد ق�وة قدرها 
بس�عة  والثان�ي  حصاًن�ا،   340
3.0 ل�رت م�زود بش�احن فائ�ق 
ويولد ق�وة قدرها 380 حصاًنا.
أم�ا املحرك الثال�ث لرينج روفر 
أوتوبيوج�رايف بس�عة 5.0 لرت، 

ومزود أيًضا بشاحن فائق ويولد 
قوة قدرها 525 حصاًنا.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فشل انتقال سانشو ملانشسرت يونايتد
            المستقبل العراقي/ متابعة

انته�ت الي�وم االثنني املهل�ة التي حدده�ا بوروس�يا دورتموند 
ملانشس�رت يونايت�د، من أجل تقديم عرضا رس�ميا ضخما لنجم 
الفري�ق األملان�ي، ج�ادون سانش�و.ووفق تأكي�دات »كيك�ر« 
و«ش�بورت بيلد« األملانيتني، لم يقدم الش�ياطني الحمر العرض 
ال�ذي يريده دورتموند، والذي ال يقل ع�ن 120 مليون يورو.ويف 
الساعة التاس�عة والدقيقة 52، حسب توقيت أملانيا، من صباح 
االثن�ني، ظهر املهاج�م اإلنجليزي مرافقا للفري�ق األصفر، الذي 
كان متجها إىل س�ويرسا، حيث يتواجد املعسكر التدريبي ألسود 

الفيس�تيفال، استعدادا للموس�م املقبل.وال أحد يعلم إىل أي مدى 
سيبقى سانشو يف صفوف دورتموند، خاصًة أن فرتة االنتقاالت 
ُم�ددت حتى الخام�س م�ن أكتوبر/ترشين األول، لك�ن ما هو 
مؤكد أن الصفقة مع مانشس�رت يونايتد فشلت.وذكرت »كيكر« 
أن مدي�ر دورتمون�د، مايكل تس�ورك، س�يخرها بالتفاصيل يف 
موعد الحق.أما »ش�بورت بيلد« فكش�فت أن رغم تداعيات وباء 
كورونا، رف�ع النادي األملاني أجر الالع�ب بمعدل 4 ماليني يورو 
كاملة، ليبلغ املجموع 10 ماليني س�نويا.أما قيمته التس�ويقية 
فاس�تقرت عند 117 مليون يورو، وهو بذلك أغىل العب يف تاريخ 

البوندسليجا عىل اإلطالق، بحسب الصحيفة.



اتقدم باس�مي ومنتسبي مؤسسة املستقبل العراقي للصحافة والنرش 
)صحيفة املس�تقبل العراق�ي ووكالة أنباء املس�تقبل( بخالص العزاء 
واملواساة اىل الزميل حسن جمعة رئيس تحرير صحيفة »النهار« بوفاة 
والده، س�ائالً الله عز وجل أن يرحم الفقيد ويغفر له ويس�كنه فسيح 

جناته وأن يلهم أهله ومحبيه الصرب والس�وان.
علي الدراجي

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مؤسسة المستقبل العراقي يعزي الزميل حسن جمعة 
رئيس تحرير صحيفة »النهار« بوفاة والده

العراقـي
صحيفة يومية سياسية 

مستقلة 

األخيـرة

 العدد   2192   الثالثاء   11   آب   2020

العراقـي
تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 

للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

لالشتراك واإلعالن 

07801969233هـاتـف رئاسة التحريـر
07901463050
07709670606

tahaa.iraq@yahoo.com : البريد االلكتروني

رقم االيداع في دار الكتب والوثائق العراقية 1530 لسنة 2011

العنوان : بغداد - الكرادة داخل

www.almustakbalpaper.net املوقع االلكتروني

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

االنتخابات.. خّطوة لألمامتقية احلاج عبد املطيع .. 

زهير حبيب المياليمنهل عبد األمير المرشدي

ذه�ب الرجل الفقري الذي اش�تد علي�ه الحال وضن�ك العيش ليبحث 
عم�ن يقرض�ه املال ليلب�ي حاجات عيال�ه ولقمة عيش�هم فلم يجد 
من يس�اعده ويقف معه. بعد إن اشتدت الشدة وضاقت عليه الدنيا 
جاءه صديقه لينصحه بالذهاب اىل )حجي عبد املطيع( الذي يتعامل 
بالرب�ا ويقرض الناس بالدين مقابل فائ�دة مالية. تردد الرجل وقال 
لكنن�ي س�معت ان ذلك ح�رام وفيه معصي�ة لله فرد علي�ه صديقه 
لكنك مضط�ر وهكذا يفعل أكث�ر الناس ويتعامل�ون بالربا و)حالك 
ح�ال أم�ة محم�د !!(.. ذهب الرج�ل اىل املرابي )حجي عب�د املطيع( 
ليستدين منه فأستقبله عبد املطيع برتحيب املؤمنني املتقني بمكتبه 
املجاور للمس�جد وهو يش�كوا ما يحس به من معاناة نفسية وقهر 
وتأنيب املش�اعر وهو يستقبل الفقراء ليقرضهم املال فهو يعمل كل 
ذل�ك )لوجه الله تع�اىل( ثم بدأ يرشح له كم يأخذ فائدة عىل كل دينار 
وبينم�ا هما يتجادالن حول س�عر الفائدة املرتف�ع وصاحبنا الفقري 
يتوس�ل اليه ويرجوه ان يقلل منه لك�ن عبد املطيع يرفض ان يطيع 
واستمر الجدال حتى رفع اذان صالة الجمعة فقال املرابي للمستدين 
لنرتك النقاش ملا بعد الصالة فهي واجبة وركن من اركان الدين وهيا 
بنا للصالة. جلس�ا معاً جنباً إىل جنب وشاءت األقدار أن تكون خطبة 
الجمعة تتناول موضوع الربا باعتباره من الكبائر فقال الخطيب. يا 
عب�اد الله أحذركم من التعامل بالربا واعوذ بالله من الربا فأن مصري 
املرابي انه س�يحرق يف الدرك األسفل من نار جهنم. التفت الفقري اىل 
املرابي فرآه يبكي وهو يس�مع ما يقول الخطي�ب الذي تعاىل صوته 
وق�ال: ايه�ا الناس هل تعلم�ون ان الله تعاىل ق�ال يف كتابه الكريم.. 
اٍر أَِثيٍم(. ارتفع  َدَقاِت َواللَُّه اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّ َ)ْمَحُق اللَُّه الرَِّبا َوُيرِْبي الصَّ
صوت املرابي بالبكاء وقد ابتدأ الفرح يترسب اىل قلب صاحبنا الفقري 
مس�تبرشاً خ�رياً ان املرابي س�يخفض من س�عر الفائ�دة او يعفوه 
منها.. ثم أكمل الخطيب خطبت�ه فقال.. لقد برش الله املرابي بحرب 
منه وق�ال )َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا إِْن ُكْنُت�ْم ُمْؤِمِننَي. َفإِْن لَْم َتْفَعُلوا 
َفأَْذُن�وا ِبَح�رٍْب ِمَن اللَِّه َوَرُس�ولِِه( بل إن رس�ول الل�ه )ص( قال بما 
معناه ان درهم الربا يع�ادل اربعني زنية.. أجهش املرابي الحاج عبد 
املعطي بالنحيب وهو يرضب عىل رأسه والغبطة والفرح تأخذ يف قلب 
الفقري واس�تبرش خريا وهو يقول يف نفس�ه الحمد لله والش�كر لله. 
بعد الصالة سار الرجالن معا اىل مكتب املرابي وبينما هما يف الطريق 
التف�ت املرابي للمس�تدين الفقري وقال له واآلن يا أخي وقد س�معت 
باذنيك ما قاله الخطيب وكم س�أتعذب يوم القيامة بسببك فأرجوك 
ان ال تجادلن�ي يف س�عر الفائدة ال�ذي قررت ان ازيده ليتناس�ب مع 
العذاب الذي ينتظرني. ال اعرف ملاذا هذه الحكاية تذكرني بساسسة 

العراق واملسؤولني؟

أن تحدي�د رئيس مجلس ال�وزراء، يوم 6 حزيران ع�ام 2021 موعداً 
لالنتخاب�ات، يعترب نوع�ًا من الوف�اء بتعهداته الت�ي قطعها للقوى 
السياس�ية التي أجمعت عىل تعينه، واعتربته حالً لألزمة السياس�ية 
الت�ي يعتربها البعض وصلت إىل طريق مس�دود، وكذل�ك تنفيذ أبرز 
مطل�ب م�ن مطال�ب االحتجاجات الش�عبية التي خرجت يف الش�هر 

العارش من العام املايض.
أما عن دس�تورية دعوة رئيس مجلس ال�وزراء من عدمها، فإن ذلك 
يخضع للميزان القانوني، وتتم معالجته بطريقة قانونية، تجعل من 

دعوة رئيس الوزراء متوافقة مع القانون والدستور.
كون ذلك س�وف يقودنا اىل التوافقات مره أخ�رى، ألن الكره اآلن يف 

داخل مجلس النواب.
ألن الدعوة لالنتخابات يستلزم، القيام بعدة أمور تعترب رشطاً، مهماً، 
بحي�ث أن تحقق�ت االنتخاب�ات وأن ل�م تتحقق فإن الفش�ل يالحق 
االنتخابات كس�ابقاتها، من تلك األمور التي يجب إتمامها قبل موعد 
االنتخابات هي اقرار قانون املحكمة االتحادية، او تعديل املادة 3 من 

أمر بريمر رقم 30 لسنة 2005.
كذلك إتمام قانون االنتخابات الربملانية الذي الزال يش�وبه النقص يف 

الترشيع، وتحديد اآللية التي من خاللها تجري االنتخابات.
وبالرج�وع إىل موعد الس�يد الكاظم�ي لالنتخابات يمك�ن أن يكون 

متوافق للدستور والقانون، بالطريقة اآلتية.
بما أن الدس�تور العراقي لم يعطي لرئيس الوزراء، يف مواده وفقراته 
حق يف تعني موعد انتخابات بصورة تفصيلية ودقيقة، كما هو املوعد 

الذي حدده سابقاً، فإن ذلك يصار اىل الرجوع إىل املادة 64.
أوالً: ُيح�ل مجلس النواب، باألغلبية املطلق�ة لعدد أعضائه، بناًء عىل 
طل�ب من ثلث أعضائه، أو طلٍب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة 
رئي�س الجمهوري�ة، وال يجوز ح�ل املجلس يف أثناء مدة اس�تجواب 

رئيس مجلس الوزراء.
ثاني�اً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إىل انتخابات 
عامة يف البالد خالل مدة أقصاها س�تون يوماً من تاريخ الحل، ويعد 
مجل�س الوزراء يف هذه الحالة ُمس�تقيالً، ويواص�ل ترصيف األمور 
اليومي�ة. أي بع�د إكمال الترشيع�ات والقوانني الت�ي تخص العملية 
االنتخابي�ة بش�كل كام�ل، يجري اتف�اق ب�ني الحكوم�ة التنفيذية 
والربملان ورئاسة الجمهورية تكون كاآلتي. يقدم طلب من قبل السيد 
الكاظمي إىل السيد رئيس الجمهورية بحل الربملان يوم 1/4 /2021، 
ل الربمل�ان وتصبح الحكوم�ة حكومة ترصيف أعم�ال، وتجري  فيحَّ
االنتخابات يوم 1/6/2021، عند هذا يصبح موعد االنتخابات موعد 

قانوني، ومتوافق مع الدستور.

حقق علماء املتحجرات من بطرسبورغ اكتشافات فريدة بالقرب من 
قرية شستاكوفو يف منطقة “كوزباس” الروسية .

وذل�ك بعد أن عثروا عىل آث�ار متحجرة من حيوان�ات صغرية الحجم 
يمكن وصفها بأجداد الديناصورات.

وعاش�ت تلك الحيوانات يف عرص يسبق عرص الديناصورات القديمة. 
وتميزت بأبعاد صغرية مقارنة بكل الديناصورات املعروفة.

وب�ني تل�ك االكتش�افات عظام األط�راف وفق�رات العم�ود الفقري 
لحيوانات تسمى ب� “البسيتاكوصورات” التي عاشت منذ 100 – 130 
مليون عام يف العرص الطباش�ريي املبكر، أي قبل عرص الديناصورات 

وحيدة القرن والتريانوصورات ب� 60 – 70 مليون عام.
وإض�����اف�ة إىل ذل�ك فإن العلماء اكتش�فوا يف تل�ك املنط�����قة 
كذل�ك أج�زاء من الهيكل العظمي للس�احيل القديم وش�ظية من فك 

التمساح القديم.

العثور عىل آثار أسالف الديناصورات 
القديمة

بغداد / املستقبل العراقي
تعل�ن االمانت�ان العامتان للعتبتني املقدس�تني 
الحسينية والعباسية عن تعليق اقامة املراسيم 
الخاص�ة باس�تبدال رايت�ي الحزن الس�وداء يف 
مرقدي االمام الحس�ني واخيه العباس عليهما 

الس�الم يف ليلة االول من ش�هر مح�رم الحرام.
ورصح مصدر مخول باسم العتبتني املقدستني 
الحس�يني�����ة والعباس�ية للموقع الرسمي 
»ان االمانت�ني العامت�ني للعتبت�ني الحس�ينية 
والعباس�ية تعلن�ان ع�ن تعلي�ق اق������امة 

املراس�يم الخاص�ة باس�تبدال رايت�ي الح�زن 
الس�وداء يف ليلة االول من ش�هر محرم الحرام 
له�����ذا العام بسبب الظرف الصحي الراهن 
الذي يمر به العراق ورعاية ملا دعت اليه الجهات 

املختصة«.

العتبتان احلسينية والعباسية تعلنان تعليق اقامة املراسيم اخلاصة 
باستبدال رايتي احلزن السوداء 

جندي فقد قدميه يف العراق يتسلق أخطر مناطق العالـم
مبت�ور  بريطان�ي  جن�دي  أس�تطاع   
األط�راف غ�زو جب�ال األل�ب، وصع�ود 
قم�ة جبل ماتره�ورن أحد أش�هر قمم 
جبال يف أوروبا، بحسب صحيفة مريور 

الربيطانية.
وكان ني�ل هرييت�دغ، 39 عام�ا، فق�د 
ساقيه يف تفجري انتحاري يف العراق عام 
2004  لك�ن بع�د عودته م�ن العراق إىل 
بريطانيا عمل عىل إعادة تأهيل نفس�ه 

والتكيف عىل األطراف الصناعية.
فقد أكمل س�باقات الرتياتل�ون، وتعلم 
الغوص والتزل�ج، كما نجح يف التجديف 
بطول 3 آالف ميل عرب املحيط األطليس، 
وق�د وص�ل اآلن إىل قم�ة جب�ال األل�ب 
البالغ�ة 14692 قدًم�ا  )4478 م�رت( يف 

3 أي�ام، وهي واحدة م�ن أخطر املناطق 
يف العال�م. وقال أثناء نزول�ه: »لقد كان 
تحدي�ا، لق�د كان حلما لف�رتة طويلة«، 
وأضاف أنه بدأ التخطيط منذ ش�هر مع 
فريق�ه املكون من 15 فردا من الجرحى 

أو املصابني أو املحاربني القدامى.
بينم�ا أك�د عض�و فري�ق الدع�م، ماك 
إله�ام،  مص�در  كان  ني�ل  أن  م�اكاي، 
وأض�اف »لقد كانت لدي�ه محاوالت من 
قبل ولكن س�بب عدم نجاحه لم يكن له 

عالقة بتسلقه. ولكن بسبب الطقس«.
وتابع »هذا العام، كان لدينا أكثر س�تة 
أو س�بعة أيام استقراراً يف جبال األلب«، 
مش�رياً إىل ني�ل بتس�لقه الجب�ل يض�ع 

أطرافه االصطناعية تحت ضغط كبري.

الثقافة تعلن سعيها خللق مرشوع درامي يليق بالعراق
 أعل�ن وزي�ر الثقاف�ة والس�ياحة 
س�عي  ناظ�م  حس�ن  واآلث�ار 
درام�ي  م�رشوع  خل�ق  ال�وزارة 
اس�تقباله  بالع�راق خ�الل  يلي�ق 
كام�ل. هن�د  الفنان�ة  مكتب�ه   يف 

 وباركت كامل بحسب بيان وزارة 
الثقافة الذي تلقته }الفرات نيوز{ 
»ت�ويل الوزي�ر إدارة مل�ف الثقافة 
العراقي�ة األول بوصفه جديراً بهذا 
املنصب لكونه شخصيًة أكاديميًة ، 

وثقافيًة ، وفكريًة بارزًة«. 
 وجرت خالل اللقاء »مناقشة آليات 
تطوير واقع الفن العراقي ورضورة 
أن تتوىل املل�ف الفني الجهات ذات 

الخربات ، والتجارب«. 
 كم�ا ج�رت »م���ناقش�ة واق�ع 
ال���ثق���افي���ة،  امل��ؤسسات 
وإدارتها واالستفادة من الكفاءات 

امل��وج��ودة ف�ي��ها بص��ورة م�ث�ل��ى«. 
 وأك�د الوزي�ر »دعم�ه ألّي مجه�وٍد للنهوض 
بواق�ع الفن�ان العراقي ، ومنه�ا الدعم املادي 
واالعتب�اري ، مش�رياً إىل ظ���اه�رة ت�رسب 
الكفاءات قبل س�نة 2003 م الت���ي تسببت 

يف انح���دار مست���وى الف��ن العراق��ي«. 
 وعرض�ت كام�ل مقرتح�اً »لفصل الس�ينما 
عن امل�رسح واالس�تعانة بالخ�ربات الكبرية ، 
واملهمشة ، والرتكيز عىل العمل املؤسساتي«. 

 و قال الوزير: إنَّنا نجري لقاءات مستمرة مع 
املختص�ني يف مجال الس�ينما ، واملرسح لخلق 

مرشوٍع سينمائّي عراقي يليق باسم العراق«. 
 ويف نهاي�ة اللق�اء »ج�رى االتف�اق عىل عقد 
لق�اءاٍت متواصل�ٍة يحرضه�ا أقط�اب الف�ن 
العراقي ، لالتفاق عىل آليات للنهوض بالواقع 
الفن�ي ، والوق�وف عىل املش�اكل التي تعرتض 

الدراما العراقية«.

بغداد / املستقبل العراقي
ألقت قوات رشطة نجدة بغداد، أمس االثنني، القبض عىل 1032 ش�خصاً 

يف العاصمة بتهم مختلفة خالل ال� 24 ساعة املاضية.
وذك�ر بيان العالم نج�دة بغداد تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه ان 
 )K9( دوري�ات نجدة بغداد ورسية الدراجات ووحدة الكالب البوليس�ية«
نف�ذت ممارس�ات أمنية مختلفة ضم�ن مناطق متفرقة م�ن العاصمة 
بغداد ولجانبي الك�رخ والرصافة وتحديدا ضمن قواطع نجدة )الدورة / 
الكندي( وكذلك تفعيل أجهزة حاس�بات الالبتوب التي تحتوي عىل قاعدة 

بيانات للسيارات }املطلوبة ألمور تحقيقية{«.
وبني ان »هذه املمارسات تأتي لتعزيز األمن وفرض هيبة الدولة وتطبيق 
القان�ون يف العاصمة حيث تم نرش الدوري�ات يف أوقات متأخرة من الليل 
ونصب س�يطرات مفاجئ�ة ثابتة ومتحرك�ة يف مناط�ق مختلفة بهدف 

تفعيل االمن الوقائي بالشكل املطلوب«.
وأشار البيان اىل ان حصيلة املمارسات األمنية، كانت كالتايل:

1 - القب�ض عىل ش�خص مطل�وب وفق امل�ادة 4 ارهاب ضم�ن منطقة 
الدورة.

2- القبض عىل 14 سيارة مطلوبة }ضبط مركبة وحجز تنفيذي{.
3- القبض عىل 193 متسوالً.

4- القبض عىل 42 مخموراً يعرتضون سبيل املارة.
5- القبض عىل 486 شخصاً مخالفني لتعليمات حظر التجوال.

6- القبض عىل 295 دراجة مخالفة للتعليمات القانونية.
7- القبض عىل ش�خص يقوم بإط�الق العيارات النارية يف الفضاء ضمن 

منطقة الدورة.

نجدة بغداد تنفذ )٧( فعاليات
 أمنية وتلقي القبض عىل أكثر من ألف 

مطلوب وخمالف


