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وزير الداخلية ورئيس أركان اجليش جيريان زيارة لـ ميسان وحيددان مهام «سومر» ..وعمليات البصرة :نتائج إجيابية لـ «الوعد الصادق»

قيادات العمليات يف اجلنوب :أعامل «فرض هيبة» مستمرة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

وزير الصناعة:
نعد دراسة إلعادة معمل احلديد
ص3
والصلـب

السفري اإليراين:
بذلنا جهود ًا الستئناف التبادل
ص3
التجاري مع العراق

قال�ت وزارة الداخلية ،أمس االربع�اء ،إن قواتها
االمنية مس�تمرة يف عملية نزع الس�اح وتعقب
الخارج�ن عن القان�ون وتجار املخ�درات ،فيما
اختت�م الوزير عثمان الغانمي زيارة اىل محافظة
ميسان عىل رأس وفد رفيع املستوى.
وق�ال مدير دائ�رة العاقات واإلعام س�عد معن
يف ترصي�ح صحف�ي إن «وزير الداخلي�ة عثمان
الغانم�ي وصل عىل رئاس�ة وفد رفيع املس�توى
ناق�ا تحي�ات القائ�د الع�ام للق�وات املس�لحة
مصطف�ى الكاظم�ي إىل جمي�ع التش�كيات
األمنية يف محافظة ميس�ان رفق�ة رئيس أركان
الجي�ش ونائ�ب قائد العملي�ات وقائ�د عمليات
سومر ووكيل الوزارة لشؤون الرشطة وعدد من
الضباط والقادة».
وأضاف أن «الزيارة جاءت متزامنة مع العمليات
األمنية يف محافظة ميسان ومناطق أخرى».
وأش�ار إىل أن «فرق�ة ال�رد الرسي�ع تب�ذل جهدا
أمني�ا رسيع�ا يف عملية ن�زع الس�اح وماحقة
الخارجن عن القانون وتج�ار املخدرات» ،مبينا
أن «الغانم�ي اجتم�ع مع قيادة رشطة ميس�ان
ومختلف التشكيات األمنية فيها».
ورافق رئي�س أركان الجيش الفري�ق أول الركن
عبد األمري رش�يد يارالله ،وزي�ر الداخلية عثمان
الغانمي خال زيارته ملحافظة ميسان وقطعاتها
األمني�ة يرافقهم نائ�ب قائد العملي�ات املرشكة
ووكي�ل وزارة الداخلي�ة لش�ؤون الرشطة وعدد
م�ن قادة األجهزة األمنية وضباط هيئة الركن يف
رئاسة أركان الجيش.

التفاصيل ص2

أمريكا تسحب ثلـث قواهتـا من العـراق :إبقـاء فريـق استشـاري وتدريبي
جلنة برملانية تقدم طلبا احلكومة لدفع تعويضات مالية إىل للمواطنني نتيجة تلكؤ البطاقة التموينية

ص2

ص2

املالية الربملانية ترجح مواجهة احلكومة «صعوبات»
يف تأمني رواتب املوظفني

بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت اللجنة املالي�ة النيابي�ة ،أمس
االربع�اء ،خل�و موازن�ة  2020م�ن
الدرج�ات الوظيفي�ة .وق�ال عض�و
اللجنة شوان مريزا يف ترصيح صحفي
إن «موازن�ة  2020الت�ي ارس�لت اىل
مجلس ال�وزراء خالية م�ن الدرجات
الوظيفية» ،مبينا ً أن «س�عر النفط يف
املوازن�ة اق�ر ب��  40دوالرا ً للربميل».
واض�اف انه «م�ن غري املعل�وم اذا ما
كان هن�اك درجات وظيفية يف موازنة
 2021وكم يبلغ عددها».

اجلامعة العربية تفشل بتبني قرار ضد تطبيع اإلمارات مع إرسائيل
بغداد  /المستقبل العراقي
فشلت جامعة الدول العربية ،أمس األربعاء ،يف التوصل إىل
توافق بشأن مرشوع قرار فلسطيني يقيض برفض اتفاق
التطبيع املربم بن اإلمارات وإرسائيل.
ورصح األمن العام املس�اعد للجامعة ،حسام زكي ،أثناء
مؤتمر صحفي يف خت�ام اجتماع ال�دورة العادية ال�154
ملجلس الجامعة عىل املس�توى الوزاري برئاسة فلسطن،
بأن مس�ألة البيان املش�رك الصادر يف الشهر املايض عن
اإلم�ارات وإرسائي�ل والوالي�ات املتح�دة كان�ت «موضع
حديث جاد وش�امل» ،مؤكدا أن الجانب الفلسطيني قدم

الرتبيـة:
امتحانات الدور الثاين مرتبطة
بقرارات .خلية األزمة
ص3

واعلنت االمانة العامة ملجلس الوزراء
تس�لمها م�رشوع موازن�ة  ،2020يف
الوق�ت الذي اعلن فيه احمد ما طال
املتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،ان مجلس الوزراء سيناقش
املوازنة مطلع االسبوع املقبل.
كم�ا رصحت اللجن�ة املالي�ة النيابية
بحاج�ة الحكوم�ة االتحادي�ة إىل 6
مليارات دوالر لتأمن رواتب املوظفن،
مشريا إىل أن الحكومة ستواجه صعوبة
بتام�ن رواتبهم .وق�ال عضو اللجنة
جم�ال كوج�ر «اإلي�رادات النفطي�ة
للش�هر آب امل�ايض كان�ت  3مليارات

و 516ملي�ون دوالر ،ام�ا اإلي�رادات
األخ�رى تصل إىل أكثر من  400مليون
دوالر» ،مش�ريا إىل أن «ه�ذه األم�وال
ال تكفي لتس�ديد النفقات الش�هرية
ورواتب املوظفن».
وأض�اف أن «الحكوم�ة س�تواجه
صعوب�ة بتأم�ن روات�ب املوظف�ن
لألش�هر املتبقية م�ن الع�ام الحايل»،
مبينا أن «الحكومة تحتاج ش�هريا إىل
 6مليار دوالر لتغطي�ة وتأمن رواتب
املوظفن».
ولف�ت كوج�ر ،إىل أن «الوض�ع امل�ايل
للحكوم�ة ح�رج ،أم�وال اإلي�رادات

النفطي�ة وغ�ري النفطي�ة ال تكف�ي
لتغطي�ة النفق�ات التش�غيلية ،ق�د
يدفعه�ا ذل�ك إىل االق�راض لتأم�ن
الروات�ب يف األش�هر املتبقية من العام
الجاري».
ويم�ر الع�راق بأزم�ة مالي�ة خانقة
ج�راء انخف�اض أس�عار النف�ط منذ
تف�ي ظه�ور ف�ريوس كورون�ا ،ما
أدى اىل مخاوف م�ن تأثري االنخفاض
وقلة اإليرادات ع�ىل املوازنة االتحادية
لعام  2020وتأثر املوازنة التش�غيلية
ورواتب.

التفاصيل ص2

رئيس جملس الوزراء يوجه برفع «خانة املذهب» من استامرات القبول باملؤسسات الرسمية

«مرشوع ق�رار حصلت عليه بع�ض التعديات وتعديات
مقابلة».
وأوض�ح املس�ؤول أن بع�ض املطال�ب الفلس�طينية «لم
تتحق�ق» ،مش�ريا إىل أن الجان�ب الفلس�طيني فضل «أال
يخ�رج القرار منقوصا من املفاهيم الت�ي حددها ،وبذلك
لم يصدر قرار يف هذا املوضوع تحديدا».
م�ن جانبه ،حم�ل املن�دوب الفلس�طيني ل�دى الجامعة
العربي�ة ،مهن�د عكلوك ،ع�دة دول عربية املس�ؤولية عن
إس�قاط مرشوع الق�رار ،قائا إن املناقش�ات اس�تمرت
ثاث ساعات بشأن إضافة بند يتضمن عبارة تدين اتفاق
التطبيع.

جملس القضاء يقرر استئناف الدوام الرسمي بشكل طبيعي

مرصف الرافدين يطلق سلفة «مخسة رواتب» ملنتسبي الداخلية

وزير املوارد املائية يوعز
بأطالق « »٥٠باملئة من مستحقات
األجراء اليوميني والعقود
ص3

حمافظ واسط يعلن
إطالق حزمة مشـاريع مهمة
يف املحافظة قريب ًا
ص3

إعالن آلية
ومواعيد املسابقات
املحلية بالعراق
ص7

ص2

ص2

ص2

مرصف الرافدين يطلق سلفة «مخسة رواتب» ملنتسبي الداخلية
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

اعل�ن م�رف الرافدين ،أم�س األربعاء ،ع�ن اطالق
س�لفة خمس�ة رواتب ملنتس�بي وزارة الداخلية.وذكر
املكت�ب االعالمي للم�رف يف بيان تلقت «املس�تقبل
العراق�ي» نس�خة منه «ان�ه تم اطالق خدم�ة جديدة
وه�ي بطاق�ة تقس�يط اىل منتس�بي الداخلي�ة تمنح
لحامله�ا مبلغ�ا بمقدار خمس�ة اضع�اف الراتب عىل
ان ال يزيد عن خمس�ة ماليني دين�ار « .ودعا املرف
«منتس�بي الداخلي�ة اىل مراجع�ة حس�ابات دوائرهم
لتس�م تلك البطاق�ات بعد ان قام املرف بتس�ليمها
اياها  ،مشريا اىل ان هذه الخطوة ستعمم عىل موظفي
الدولة املوطنة رواتبهم لدى املرف».

صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة
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وزير الداخلية ورئيس أركان اجليش جيريان زيارة لـ ميسان وحيددان مهام «سومر» ..وعمليات البصرة :نتائج إجيابية لـ «الوعد الصادق»

قيادات العمليات يف اجلنوب :أعامل «فرض هيبة» مستمرة
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

قال�ت وزارة الداخلي�ة ،أمس االربع�اء ،إن قواتها
االمني�ة مس�تمرة يف عملية نزع الس�الح وتعقب
الخارج�ني ع�ن القانون وتج�ار املخ�درات ،فيما
اختت�م الوزير عثمان الغانم�ي زيارة اىل محافظة
ميسان عىل رأس وفد رفيع املستوى.
وق�ال مدير دائرة العالقات واإلعالم س�عد معن يف
تريح صحفي إن «وزير الداخلية عثمان الغانمي
وصل عىل رئاس�ة وفد رفيع املستوى ناقال تحيات
القائد العام للقوات املس�لحة مصطفى الكاظمي
إىل جميع التش�كيالت األمنية يف محافظة ميسان
رفق�ة رئيس أركان الجي�ش ونائب قائد العمليات
وقائ�د عملي�ات س�ومر ووكي�ل الوزارة لش�ؤون
الرشطة وعدد من الضباط والقادة».
وأض�اف أن «الزيارة جاءت متزامنة مع العمليات
األمنية يف محافظة ميسان ومناطق أخرى».
وأش�ار إىل أن «فرقة الرد الرسيع تبذل جهدا أمنيا
رسيعا يف عملية نزع الس�الح ومالحقة الخارجني
عن القانون وتجار املخدرات» ،مبينا أن «الغانمي
اجتم�ع م�ع قي�ادة رشط�ة ميس�ان ومختل�ف
التشكيالت األمنية فيها».
وراف�ق رئي�س أركان الجيش الفري�ق أول الركن
عبد األمري رش�يد يارالل�ه ،وزي�ر الداخلية عثمان
الغانمي خالل زيارته ملحافظة ميسان وقطعاتها
األمني�ة يرافقه�م نائب قائ�د العملي�ات املرشكة
ووكيل وزارة الداخلية لش�ؤون الرشطة وعدد من
ق�ادة األجه�زة األمنية وضب�اط هيئة الركن يف رئاس�ة
أركان الجيش.
وف�ور وصوله�م ،عق�د الوزي�ر مؤتم�را أمنيا موس�عا
بحض�ور قائ�د عمليات س�ومر وكافة ممث�ي األجهزة
األمنية يف محافظة ميسان ،حيث تم خالله عرض أيجاز
مفص�ل خاص عن الواقع االمني يف املحافظة ،باإلضافة
اىل طرح أبرز املعاضل التي تواجه سري العمل االمني.

وبعد االس�تماع وج�ه وزي�ر الداخلية الق�ادة واألمرين
واألجهزة األمنية األخ�رى «أن القانون فوق الجميع وال
س�لطة تعلو عىل س�لطة الدولة» ،كما أك�د عىل «العمل
ب�روح الفري�ق الواحد من خالل التعاون والتنس�يق مع
جميع األجه�زة األمنية من اجل فرض س�لطة القانون
يف املحافظة».
وأش�ار الغانم�ي ،اىل «أهمية التش�كيل الجدي�د املتمثل
بقيادة عمليات سومر التي س�توحد القيادة والسيطرة

يف املحافظ�ات الث�الث اضاف�ة اىل توحيد الجه�د االمني
واالس�تخباري ومحاربة الجريمة املنظمة وفرض هيبة
الدولة وسلطة القانون».
م�ن جهته ،وجه رئيس أركان الجي�ش القيادات االمنية
«ب�رورة توحيد الجهد العس�كري واالمن�ي وتحديث
الخط�ط بم�ا يتالئ�م م�ع الوض�ع الراه�ن ،اضافة اىل
االس�تمرار بالعم�ل التع�ريض ض�د عصاب�ات الجريمة
املنظمة».

ويف وق�ت س�ابق ،أك�د وزي�ر الداخلي�ة عثم�ان
الغانم�ي ،أهمية ضب�ط الس�الح املنفلت وحفظ
األمن والقانون يف محافظة ميسان.
وذك�ر بي�ان للمكت�ب اإلعالم�ي للوزي�ر تلق�ت
«املستقبل العراقي» نسخة منه ،أن «الغانمي عقد
اجتماع�ا ً يف مق�ر قيادة رشطة ميس�ان ،مع عدد
من الق�ادة األمنيني ومحافظ ميس�ان عي دواي
وجرى خالل االجتماع بحث جملة من املواضيع يف
مقدمتها الش�أن األمني وتقديم الخدمات األمنية
واإلنسانية للمواطنني».
إىل ذلك ،أعل�ن قائد عمليات الب�رة اللواء الركن
أك�رم صدام ع�ن نتائج املرحل�ة الثالثة من حملة
مصادرة السالح املنفلت.
وقال صدام يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
منه ،إن «عملي�ات الوعد الصادق الصفحة الثالثة
تركزت يف مناطق ش�مال وجنوب وغرب محافظة
البرة».
وأض�اف أن «الق�وات األمني�ة تمكنت م�ن إلقاء
القبض ع�ىل  ٣٤مطلوب�ا للقضاء وف�ق مذكرات
إلقاء القبض» ،مضيفا ً أن «قواتنا األمنية تمكنت
من مص�ادرة أس�لحة خفيفة وأخرى متوس�طة
واعتدة مختلفة األنواع».
وأش�ار صدام إىل «إلقاء القبض عىل مجموعة من
مروجي املواد املخدرة يف مناطق ش�مال البرة»،
منوه�ا إىل أن «عملي�ات الوع�د الص�ادق تحظ�ى
برتحي�ب واس�ع واهتم�ام كب�ري م�ن قب�ل أبناء
محافظة البرة».
وتاب�ع بالق�ول إن «القطعات املش�اركة يف عملية الوعد
الص�ادق ملحافظ�ة الب�رة تحق�ق تقدم جي�د ونتائج
إيجابية».
وكان�ت ق�وات األمن قد ب�دأت مطلع األس�بوع الجاري
حمل�ة تفتيش واس�عة النط�اق ملصادرة األس�لحة غري
املرخصة التي تنترش بش�كل واس�ع بني أبناء العش�ائر
وفصائل مسلحة وعصابات الجريمة املنظمة.

أعلنت خلو موازنة  2020من الدرجات الوظيفية

املالية الربملانية ترجح مواجهة احلكومة «صعوبات» يف تأمني رواتب املوظفني
بغداد  /المستقبل العراقي
أك�دت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة ،أم�س
االربعاء ،خلو موازنة  2020من الدرجات
الوظيفي�ة .وق�ال عضو اللجنة ش�وان
م�ريزا يف تري�ح صحف�ي إن «موازنة
 2020التي ارس�لت اىل مجل�س الوزراء
خالية م�ن الدرجات الوظيفي�ة» ،مبينا ً
أن «س�عر النف�ط يف املوازن�ة اقر ب� ٤0
دوالرا ً للربمي�ل» .واض�اف انه «من غري
املعلوم اذا ما كان هناك درجات وظيفية

فرقة العباس تسعى
لتغيري توطني رواتب
مقاتليها :سننسق مع
املصارف احلكومية
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت قي�ادة فرقة العب�اس القتالية
(ل  )26ع�ن اس�تحصال املوافقات -
االولية  -الالزمة لتغيري بطاقة توطني
رواتب مقاتليها اىل (.)MasterCard
وأوضح�ت القيادة لإلعالم املركزي إن
الفرق�ة تبحث عن مصال�ح مقاتليها
وتعمل عىل تطبيق التعليمات املركزية
القاضي�ة بع�دم إلزام املنتس�بني عىل
جه�ة معينة وجعل الخي�ار لهم فيما
يتعل�ق بموض�وع توط�ني رواتبه�م
وكل ه�ذا يف إطار مراع�اة مصالحهم
بالدرج�ة األس�اس ،والفرق�ة لديه�ا
خط�ط تنموي�ة وداعم�ة ملقاتليه�ا
وكذل�ك للمتطوع�ني يف املحافظ�ات
ستنفذ خالل عام  2021بحول الله.
ونوه�ت ان بطاق�ة ()MasterCard
بطاقة دفع دولية تعمل داخل وخارج
العراق ،كما يتم التعامل بها بعموالت
مناس�بة .وأضافت ان الفرقة تحرص
ع�ىل ان يحصل املقاتلون عىل س�لفة
ال�� 50ملي�ون دين�ار وكذلك س�لفة
العق�اري والق�روض املي�رسة ،وهذا
اق�ل الواجب تجاههم مل�ا قدموه من
تضحيات تجاه الوطن.

يف موازنة  2021وكم يبلغ عددها».
واعلن�ت االمانة العامة ملجل�س الوزراء
تس�لمها م�رشوع موازن�ة  ،2020يف
الوقت ال�ذي اعلن فيه احم�د مال طالل
املتحدث باس�م رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،ان مجلس الوزراء س�يناقش
املوازنة مطلع االسبوع املقبل.
كم�ا رصح�ت اللجن�ة املالي�ة النيابي�ة
بحاجة الحكومة االتحادية إىل  6مليارات
دوالر لتأمني رواتب املوظفني ،مشريا إىل
أن الحكومة س�تواجه صعوب�ة بتامني

رواتبه�م .وق�ال عض�و اللجن�ة جمال
كوج�ر «اإلي�رادات النفطية للش�هر آب
املايض كان�ت  ٣ملي�ارات و 516مليون
دوالر ،اما اإليرادات األخرى تصل إىل أكثر
م�ن  ٤00ملي�ون دوالر» ،مش�ريا إىل أن
«هذه األموال ال تكفي لتسديد النفقات
الشهرية ورواتب املوظفني».
وأضاف أن «الحكومة س�تواجه صعوبة
بتأمني رواتب املوظفني لألشهر املتبقية
من الع�ام الحايل» ،مبين�ا أن «الحكومة
تحتاج ش�هريا إىل  6مليار دوالر لتغطية

وتأمني رواتب املوظفني».
ولف�ت كوج�ر ،إىل أن «الوض�ع امل�ايل
للحكومة حرج ،أموال اإليرادات النفطية
وغري النفطية ال تكفي لتغطية النفقات
التش�غيلية ،قد يدفعها ذلك إىل االقرتاض
لتأم�ني الرواتب يف األش�هر املتبقية من
العام الجاري».
ويمر العراق بأزم�ة مالية خانقة جراء
انخفاض أسعار النفط منذ تفيش ظهور
ف�ريوس كورونا ،ما أدى اىل مخاوف من
تأث�ري االنخف�اض وقل�ة اإلي�رادات عىل

املوازن�ة االتحادي�ة لع�ام  2020وتأث�ر
املوازن�ة التش�غيلية وروات�ب موظف�ي
الحكومة واملتقاعدين بذلك.
ول�م يق�ر الع�راق موازن�ة  2020لغاية
اآلن نتيجة االحتجاج�ات املتواصلة منذ
أكتوبر/ترشين األول املايض ،والتي أدت
إىل اس�تقالة الحكومة السابقة برئاسة
ع�ادل عب�د امله�دي وتحوله�ا لحكومة
تريف أعمال ليس�ت م�ن صالحياتها
إرسال مرشوع قانون املوازنة املالية إىل
الربملان.

أمريكا تسحب ثلث قواهتا من العراق :إبقاء فريق استشاري وتدريبي
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة ،أم�س األربع�اء،
تخفي�ض عدي�د قواتها يف الع�راق واقتصارها عىل عدد
منخف�ض ملهام «استش�ارية» ،بعد أس�ابيع قليلة من
زيارة وفد عراقي رفيع إىل واشنطن.
وقال قائد القيادة املركزية األمريكية يف الرشق األوس�ط
الجنرال فرانك ماكنزي يف تريح لش�بكة «يس أن أن»
إن «اإلدارة األمريكي�ة ق�ررت تخفيض ع�دد القوات يف
العراق من  5200إىل  ٣000يف شهر أيلول الجاري».
ووفق�ا للضابط ف�إن مه�ام العدد املتبقي س�تنحر
بتقديم االستشارة والتدريب للقوات العراقية.
نّ
وب�ني ماكنزي إن خفض القوة يرجع إىل «التقدم الكبري
الذي حققته القوات العراقية وبالتشاور والتنسيق مع
حكومة العراق والتحالف الدويل» ،مش�ريا ً إىل أن «القوة
املنخفضة تس�مح بمواصلة تقديم املشورة واملساعدة
لرشكائنا العراقيني يف استئصال البقايا األخرية لداعش
يف العراق وضمان هزيمته الدائمة».
وقال مس�ؤول كبري باإلدارة األمريكي�ة للصحفيني ،إن
الرئي�س األمريكي دونالد ترامب س�يتخذ ق�رارا ً جديدا ً

يتعلق بالقوات األمريكية يف العراق.
وقال املس�ؤول يف تريحات لوسائل إعالم أمريكية إن
«الرئيس س�يعلن عن سحب مزيد من القوات األمريكية
من العراق اليوم األربعاء».
وأض�اف ،أن «هذا اإلعالن س�يتبعه إع�الن آخر يف األيام
املقبل�ة بش�أن خف�ض إض�ايف للق�وات األمريكي�ة يف
أفغانس�تان» .ويأتي القرار يف الوقت الذي يواجه فيه
ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه
تحدث بشكل مهني عن قتىل الحرب األمريكيني.
وتصاعدت يف األس�ابيع القليل�ة املاضية حدة الهجمات
الت�ي طالت أرت�ال الدع�م الخاصة بالق�وات األمريكية
ضم�ن ق�وات التحال�ف يف العراق ،إذ س�قط عس�كري
عراق�ي وأصي�ب  ٣آخ�رون ع�ىل األق�ل بهجومني هما
األكثر دموية ،أم�س الثالثاء ،اس�تهدفا رتلني يحمالت
معدات لوجستية.
بدوره�ا ،وأكدت قي�ادة العمليات املش�رتكة أن قوات
التحال�ف الدويل ملتزمة مع الحكومة العراقية بتس�ليم
املواقع التي كانت تشغلها كافة.
وقال املتحدث باس�م العمليات اللواء تحسني الخفاجي
يف حدي�ث للوكالة الرس�مية إن «ق�وات التحالف الدويل

ملتزم�ة مع الع�راق بتس�ليم املواقع كاف�ة التي كانت
تش�غلها يف البالد» ،الفتا إىل أن «التسليم جاء بطلب من
الحكوم�ة العراقية ،حي�ث إن الكثري م�ن املواقع أنهت
مهامه�ا التدريبي�ة واإلعدادية وأصبح م�ن الروري
تسلم تلك املواقع من قوات التحالف».
وأض�اف أن «املوق�ع رق�م  8يف معس�كر التاجي س�لم
للق�وات األمنية من قبل القوات األمريكية واالس�رتالية
والنيوزلندي�ة ،وال�ذي كان يس�تخدم لتدري�ب الق�وات
األمنية العراقية لتمكينها من العمل بصورة مستمرة»،
مبينا أن «التسليم تم بعد إكمال مهمة التحالف بتدريب
القوات األمنية ،التي قدمت بطلب من الحكومة العراقية
عام  .»201٤وتابع أن «العمليات املشرتكة لديها جدول
زمني يف تسلم املواقع التي شغلتها قوات التحالف ،حيث
أصبح موقع التاجي تحت س�يطرة الق�وات العراقية»،
مش�ريا إىل أن «التحالف الدويل م�ازال يعمل مع القوات
األمني�ة يف محاربة عصابات داعش اإلرهابية من خالل
الربات الجوية والجهد االستخباراتي».
ولفت إىل أن «قوات التحالف التي انس�حبت من التاجي
عادت إىل املكان الذي قدمت منه خارج العراق وال يوجد
إعادة تموضع أو انتشار».

رئيس جملس الوزراء يوجه برفع «خانة املذهب» من استامرات القبول باملؤسسات الرسمية
بغداد  /المستقبل العراقي
وج�ه رئي�س مجلس ال�وزراء مصطفى
الكاظم�ي برف�ع اإلش�ارة إىل مذاه�ب
املواطنني من الوثائق الرس�مية ،س�يما

استمارات القبول يف الكلية العسكرية.
وقال مسؤول يف وزارة الدفاع إن «توجيها ً
صدر برفع اإلشارة إىل مذاهب املتقدمني
للقب�ول يف الكلي�ة العس�كرية العراقية»
مرجح�ا ً أن «يش�مل اإلج�راء جمي�ع

االستمارات الرسمية يف الدولة العراقية».
وأثار نرش وزارة الدفاع اس�تمارات قبول
املنتس�بني ،لغطا ً يف الرأي العام العراقي،
نظرا ً لتخصيص حقل يف االستمارة يحدد
مذاهب املتقدمني.

ويقول مس�ؤولون يف الوزارة إن اإلجراء
ال�ذي أثار االس�تياء ،مُ تبع منذ س�نوات
عديدة ،وهو يس�تهدف ضمان «التوازن
املكونات�ي» يف ال�وزارة وفق�ا ً لتعب�ري
املسؤول.
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اليوم ..رئيس الوزراء يزور أربيل
والسليامنية
بغداد  /المستقبل العراقي
كشف مصدر سيايس مطلع ،أمس
األربعاء ،ع�ن أن رئي�س الحكومة
العراقي�ة مصطف�ى الكاظم�ي
سيزور محافظة السليمانية ،خالل
جول�ة يف إقليم كوردس�تان يبدأها
اليوم الخميس من العاصمة اربيل.
وأبلغ املصدر أن زيارة الس�ليمانية
س�تكون الجمعة ،للقاء مسؤولني
حكوميني وحزبيني.
وأف�اد مص�در س�يايس مطلع بأن
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي
س�يزور أربيل الخميس للقاء قادة
وزعماء اإلقليم.
وم�ن املق�رر أن يبح�ث الكاظمي
خالل زيارته إقليم كردس�تان ،عدة
ملفات بينها الخالفات العالقة بني

بغ�داد وأربيل منذ س�نوات طويلة،
ومحارب�ة فل�ول تنظي�م داع�ش،
وكذلك إج�راء االنتخابات الربملانية
املبكرة.
وستكون هذه أول زيارة للكاظمي
إىل اإلقليم منذ تش�كيل حكومته يف
أيار املايض.
وكان إقلي�م كردس�تان م�ن ب�ني
األطراف التي دعم�ت بقوة صعود
مصطف�ى الكاظم�ي إىل رئاس�ة
الحكومة االتحادية.
وتجري حكوم�ة الكاظمي وإقليم
كردس�تان مباحث�ات من�ذ أش�هر
لح�ل الخالفات العالق�ة بني بغداد
وأربيل منذ س�نوات طويلة ،وتأتي
يف مقدمته�ا املناطق املتنازع عليها
وملف إدارة الثروة النفطية وتوزيع
إيراداتها.

جلنة برملانية تقدم طلب ًا للحكومة
لدفع تعويضات مالية إىل املواطنني نتيجة
تلكؤ البطاقة التموينية
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت لجن�ة متابعة الربنام�ج الحكومي ،أم�س األربعاء ،رف�ع طلب إىل
رئاس�ة الربملان لدفع تعويضات مالية للمواطن�ني عن تلكؤ عملية توزيع
مفردات البطاقة التموينية.
وق�ال عضو اللجنة س�تار الجابري «تم جمع أكثر م�ن  50توقيعا ً لتقديم
طلب إىل رئاس�ة مجلس النواب من أجل عقد جلس�ة بش�أن تأخري توزيع
مف�ردات البطاق�ة التموينية».وأض�اف أن «رئي�س الربملان أح�ال الطلب
إىل لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار وه�ي اآلن يف طور إعداد تقرير لألس�باب
واملعوقات التي أخرنّت البطاقة التموينية واملشاكل املرتاكمة منذ .»200٣
وأش�ار إىل أن «م�ن أهم املطال�ب التي قدمته�ا اللجنة إىل رئاس�ة مجلس
الن�واب ،هو التعوي�ض املايل عن كل الس�نوات الس�ابقة وتوزيع البطاقة
التموينية يف أوقاتها وبكامل مفرداتها التموينية « ،مش�ددا ً عىل «رضورة
تغيري الرشكات التي تعاقدت معها وزارة التجارة لتجهيز مفردات البطاقة
التموينية».

جملس القضاء يقرر استئناف الدوام
الرسمي بشكل طبيعي
بغداد  /المستقبل العراقي
وجه مجلس القضاء األعىل ،اأمس الربعاء،
باس�تئناف الدوم الرسمي بشكل طبيعي
كم�ا كان عليه الحال قب�ل أزمة الجائحة
يف الع�راق .ونص ق�رار صادر عن رئيس
املجلس فائ�ق زيدان حصلت «املس�تقبل

العراقي» عىل نسخة منه« ،إلحاقا بكتابنا
املرق�م (/۰۲۰مكت�ب )۲۰۲۰/امل�ؤرخ
 ۱/۹/۲۰۲۰وبالنظر إىل الحاجة املاس�ة
ال�دوام كافة منتس�بي مجل�س القضاء
األع�ىل تقرر إعادة الدوام الرس�مي إىل ما
كان عليه قب�ل جائحة کورون�ا واعتبارا ً
من .»۱۳/۹/۲۰۲۰

عـــداد «كــورونــا» )75( :وفــاة
و( )4243إصابة جديدة يف العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الصحة أمس األربعاء تسجيل  ٤2٤٣إصابة و ٧5وفاة جديدة
بفريوس كورونا مقابل  ٣66٩حالة شفاء خالل  2٤ساعة املاضية.
وأضافت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إن مجموع
االصاب�ات بالف�ريوس وص�ل إىل  ،2٧٣821بينها  ٧٧٣2وف�اة ،و20٩٩٩٣
حالة شفاء .وأدناه جدول يوضح تفاصيل املوقف الوبائي:
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حمافظة واسط تبحث مع حمافظ البرصة االستفادة
من جتربة إدارة املشاريع
المستقبل العراقي /صفاء الفريجي
اس�تقبل محاف�ظ الب�رصة املهن�دس
اس�عد عبد االمري العيدان�ي وفدا ً مختص
باملش�اريع من محافظة واس�ط متمثالً
برئاسة مدير املشاريع يف محافظة واسط
الدكتور رضغام العوادي ،مبينا ً انه رحب
بهذا اللقاء لتستفيد الحكومات املحلية يف
املحافظ�ات العراقية االخ�رى من تجربة
محافظ�ة الب�رصة يف احال�ة املش�اريع
الخدمية التي احيلت يف العام املايض.
وقال العيدان�ي يف بيان صحفي صدر عن
مكتبه االعالمي الخاص وتلقت املستقبل
العراقي نس�خة من�ه انه اس�تقبل مدير
املش�اريع يف محافظ�ة واس�ط رضغ�ام
العوادي الذي اكد رضورة اإلس�تفادة من خربة

ادارة املش�اريع يف حكوم�ة الب�رصة يف احال�ة
وتنفي�ذ املش�اريع الت�ي تنفذه�ا الكث�ري م�ن

الرشكات املحلية الرصين�ة والتي احيلت
له�ا املش�اريع يف ع�ام  2019يف اقضي�ة
ونواحي ومركز املدينة.
م�ن جهت�ه ،اع�رب مدي�ر املش�اريع يف
محافظ�ة واس�ط رضغ�ام الع�وادي
ع�ن ش�كره لحكوم�ة الب�رصة متمثلة
بمحافظه�ا املهن�دس اس�عد العيدان�ي
لحف�اوة االس�تقبال واالس�تفادة م�ن
املالحظ�ات الت�ي قدمه�ا املحاف�ظ حول
رضورة االس�تفادة م�ن تب�ادل الخربات
يف قضية املش�اريع الت�ي تنفذها البرصة
بش�كل مهن�ي ،مبين�ا ً ان�ه ت�م االتف�اق
مس�تقبالً ع�ىل التع�اون املش�رتك ب�ن
حكومتي واسط والبرصة يف قضية تبادل
الخ�ربات التقني�ة املوج�ودة ل�دى بعض
الرشكات املحلية يف البرصة.

وزير الصناعة :نعد دراسة إلعادة معمل
احلديد والصلب
البصرة  /المستقبل العراقي
اك�د وزي�ر الصناع�ة واملع�ادن منه�ل
الخب�از دع�م وزارت�ه للرشك�ة العامة
للحديد والصل�ب بالبرصة ،والعمل عىل
تأهيل معمل الحدي�د والصلب واعادته
للعمل.
وق�ال الوزي�ر خ�الل لقائه مدي�ر عام
الرشك�ة عب�اس حي�ال ،بحض�ور
مستش�ارة رئي�س ال�وزراء لش�ؤون
االس�تثمار وع�دد م�ن امل�دراء العامن
يف ال�وزارة« ،اطلعنا ع�ىل مواقع تأهيل
الرشكة وناقش�نا ايجاد السبل الكفيلة
بالتموي�ل امل�ادي لغرض اع�ادة انتاج
الرشكة وادخال معمل الحديد والصلب
اىل العم�ل م�ن جدي�د لدع�م االقتصاد

الوطني».
واض�اف ان «هن�اك دراس�ة لالقرتاض

وزير املوارد املائية يوعز بأطالق « »٥٠باملئة
من مستحقات األجراء اليوميني والعقود

ً
توضيحا بشأن موعد مباشرة املالكات التعليمية
أصدرت

الرتبية :امتحانات الدور الثاين مرتبطة بقرارات .خلية األزمة
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد الناطق باسم وزارة الرتبية حيدر فاروق ،الثالثاء،
ان الوزارة حتى ه�ذه اللحظة لم تحدد موعدا الجراء
امتحانات ال�دور الثاني ،اال ان اجراءها مرتبط بهذه
الجهة.
وذكر فاروق ان «جميع االجراء وتحديد املواعيد تتعلق

بق�رارات خلية االزمة» ،مؤكدا ان «حتى اللحظة قرار
اجراء امتحانات الدور الثاني موجود».
وتاب�ع ان «الوزارة مس�تقرة عىل قرار اج�راء الدورة
الثان�ي اال إذا ما ص�درت من خلية االزم�ة توجيهات
جديدة».
كم�ا اص�درت وزارة الرتبي�ة توضيح�ا ً بش�أن موعد
مبارشة املالكات التعليمية.

وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان ،تلق�ت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ،انه» يوضح للجميع ،ب�أن تأريخ ال�13
من شهر ايلول الحايل سيكون موعدا ً ملبارشة املالكات
التعليمية والتدريسية فقط ،وليس بدء العام الدرايس
الجديد».
واضافت» حيث تعترب مبارشتهم يف هذا الوقت اجراء
روتيني تتبع ُه الوزارة كل عام ،لذا اقتىض التنويه».

حمافظ واسط يعلن إطالق حزمة مشاريع مهمة
يف املحافظة قريب ًا
المستقبل العراقي /الغانم
اك�د محافظ واس�ط محمد جمي�ل املياحي،
أمس االربعاء ،اطالق حزمة مش�اريع مهمة
يف املحافظة قريبا.
وذكر بي�ان ملكتبه االعالمي تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،ان «املياح�ي عق�د
اجتماع�ا م�ع أعض�اء مجل�س إدارة هيئ�ة
اس�تثمار واس�ط العادة تفعيل عملها لدفع
عجلة االستثمار باملحافظة».
وق�ال املياح�ي ،بحس�ب البي�ان« ،اننا نؤمن
بأهمي�ة االس�تثمار وما لتفعيل�ه من دور يف

حركة األعمار والتط�ور وتوفري فرص العمل
للشباب» ،مشددا عىل «إعادة النظر باجازات
املش�اريع االس�تثمارية املمنوح�ة من�ذ عام
 2008وحتى اآلن ،وس�حب إجازات املشاريع
املتلكئة والوهمية وإعالنها من جديد كفرص
استثمارية حقيقية نهدف إىل انجاحها ،سيما
وأن معظمها مشاريع حيوية ومهمة».
واك�د ع�ىل «إط�الق ي�د هيئ�ة االس�تثمار
وحمايتها من أي ضغ�وط أو تأثريات من أي
جهة ،وإتاح�ة الفرصة أم�ام مجلس اإلدارة
للنهوض بالحركة االس�تثمارية يف املحافظة
وف�ق معاي�ري املهني�ة والنج�اح وبعي�دا عن

النزاهة :ضبط مدير حمطة
كهرباء املوصل الغازية
لتالعبه بامدة زيت الغاز
بغداد  /المستقبل العراقي
كش�فت هيئة النزاهة االتحاديَّ�ة عن قيامها بضبط مدي�ر محطة كهرباء
كبري يف كميات م�ادة زيت الغاز (الگازويل)
نقص
املوص�ل الغازيَّة؛ لوجود
ٍ
ٍ
يف املحطة.
دائرة التحقيقات يف الهيئة ،ويف معرض حديثها عن عملية الضبط التي تمَّت
ضبط قضائ َّي ٍة ،أش�ارت إىل أن مالكاتها من مديرية تحقيق
بنا ًء عىل مذكرة
ٍ
نين�وى ،قامت بضب�ط املتهم مدير محطة كهرباء املوص�ل الغازية؛ لوجود
نق�ص بكمي�ة زيت الغ�از يف املحطة بل�غ ( )٥00,000ألف ل�رت ،فضالً عن
ٍ
امتناع املتهم عن تنفيذ القرار التمييزي الصادر عن محكمة جنايات نينوى
بخص�وص تزويد مديري�ة تحقيق نينوى بأوليات وأس�عار مادة زيت الغاز
ضب�ط أصويلٍّ بالعملية
(الگازويل).وأضاف�ت الدائرة إنه ت َّم تنظيم محرض
ٍ
ِّ
الس�يد
ضبط قضائ َّي ٍة ،وعرضها رفقة املتهم عىل
التي تمَّت بنا ًء عىل مذكرة
ٍ
ق�ايض محكمة تحقيق نينوى املُ َّ
ختصة بقضايا النزاهة ،الذي قرَّر توقيفه،
استنادا ً ألحكام املا َّدة ( )340من قانون العقوبات.

الرتبية :املوافقة عىل قطع االجازات
املمنوحة للهيئات التعليمية
والتدريسية لاللتحاق بالدوام الرسمي
بغداد /المستقبل العراقي
واف�ق وزي�ر الرتبي�ة ع�يل حمي�د
الدليم�ي ع�ىل قط�ع اإلج�ازات
املمنوحة ألعضاء الهيئات التعليمية
والتدريس�ية للراغب�ن بقطعه�ا يف
املديريات العامة للرتبية كافة.
وأوض�ح بي�ان ص�ادر ع�ن املكتب
اإلعالمي الخاص  ،ان الوزارة اعلنت
صب�اح الي�وم ع�ن موع�د مبارشة
الك�وادر التعليمي�ة والتدريس�ية يف
ال� 13من شهر ايلول الحايل  ،وعليه
اصب�ح اآلن م�ن املمكن له�م قطع

االجازة وااللتحاق بالدوام الرس�مي
للعام الدرايس الجديد  ،حيث اصدرت
املديرية العامة للتعليم العام واألهيل
واألجنبي اعماما ً للمديريات العامة
للرتبي�ة يف املحافظ�ات كافة  /عدا
اقلي�م كردس�تان  ،يتضمن حصول
املوافقة عىل امكانية قطع اإلجازات
(س�نة بدون راتب واالج�ازة براتب
أسمي ملدة خمسة س�نوات واجازة
االموم�ة واالج�ازة الخاص�ة لذوي
اإلعاق�ة واالحتياج�ات الخاص�ة)
 ،للراغب�ن م�ن اعض�اء الهيئ�ات
التعليمية والتدريسية .

االشكاليات املؤرشة» ،معربا عن «حرصه عىل
إستقطاب املستثمرين وتش�جيعهم ،وتذليل
العقب�ات أمامه�م م�ن أج�ل إنج�اح الخطة
االستثمارية يف واس�ط وما لها من دور كبري
يف التط�ور االقتص�ادي والعمراني ملحافظتنا
الحبيبة».
ووع�د املياح�ي« ،باالعالن قريب�ا عن حزمة
مش�اريع وف�رص اس�تثمارية وخارط�ة
واضح�ة تب�ن حج�م االس�تثمارات املؤهلة
للنج�اح ،بالنظ�ر ملا تتمتع ب�ه املحافظة من
خصوصي�ة وموقع متميز جع�ل منها محط
اهتمام للمستثمرين الحقيقين».

السفري اإليراين :بذلنا
جهود ًا الستئناف التبادل
التجاري مع العراق
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد السفري االيراني يف بغداد إيرج مسجدي ،أمس
األربعاء ،نم�و العالقات االقتصادي�ة مع العراق
ع�ىل الرغ�م م�ن املش�اكل اإلقليمي�ة والظروف
الناجمة عن تفيش فريوس كورونا.
وق�ال مس�جدي ،إن «إح�دى مه�ام س�فارة
الجمهوري�ة اإلس�المية يف الع�راق ه�و متابع�ة
التعاون االقتصادي والتجاري بن البلدين وألجل
ذلك تم إنشاء لجنة خاصة بهذا الشأن».
نّ
وبن الس�فري اإليران�ي ،أن «من مهام اللجنة هو
متابعة االس�تثمارات والتجارة واستيفاء حقوق
الرشكات اإليرانية وكذلك تسهيل األمور التجارية
عند حدود البلدين والقضايا املرصفية».
وأض�اف مس�جدي« ،يف إط�ار الدبلوماس�ية
االقتصادي�ة ورغ�م املش�اكل الناجمة عن تفيش
ف�ريوس كورونا وما نتج عنه إال أن جهودا ً بذلت
الستئناف نش�اط املنافذ الحدودية أمام الحركة
التجاري�ة واالقتصادية مع الع�راق ،ففي البداية
كان التبادل التجاري يتم يومن يف األسبوع ولكن
أصبح حاليا اربعة أيام يف األسبوع» ،وفقا ً لوكالة
الألنباء اإليرانية.
وأوضح مس�جدي ،أن «ظ�روف التبادل التجاري
ب�ن العراق وإي�ران يف طريقها للعودة إىل ظروف
ما قبل كورونا» ،مبينا ً أن «املفاوضات مس�تمرة
مع الجانب العراقي يف هذا الشأن».
كم�ا أش�ار ،إىل «تنظيم اجتماعات بن مس�ؤويل
البلدين وبش�كل مس�تمر لرفع املوان�ع التي من
ش�أنها عرقلة التب�ادالت التجارية ب�ن البلدين،
ضم�ن اإلج�راءات املهمة يف مج�ال تنمية أوارص
التع�اون االقتص�ادي» ،الفت�ا ً إىل «عقد العرشات
من االجتماعات مع الوزراء واملسؤولن يف العراق
منذ استقرار الحكومة العراقية الجديدة ،ومنهم
وزراء املالية والنفط والزراعة والنقل والتخطيط
واإلسكان والتجارة والكهرباء».
وأكد الس�فري اإليران�ي يف بغداد« ،نم�و العالقات
االقتصادي�ة م�ع العراق عىل الرغم من املش�اكل
اإلقليمية والظ�روف الناجمة عن تفيش فريوس
كورونا».

بغداد  /المستقبل العراقي

رئيس هيئة املنافذ والسفري السعودي يبحثان
استعدادات افتتاح «عرعر» خالل ايام
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئي�س هي�أة املناف�ذ الحدودي�ة
عم�ر عدنان الوائيل ،االربعاء ،مع س�فري
اململكة العربية الس�عودية يف العراق عبد
العزيز الشمري ،اإلجراءات واالستعدادات
املتخ�ذة الفتت�اح منفذ عرع�ر الحدودي
أم�ام الحرك�ة التجاري�ة ب�ن البلدي�ن
الشقيقن.
وذك�ر بي�ان ملكتب�ه ،تلق�ت املس�تقبل
العراقي نس�خة منه ،ان» اللقاء اس�تهل
برتحي�ب الوائ�يل بالس�فري الس�عودي
مؤك�دا ً عم�ق العالق�ات التأريخي�ة بن
البلدي�ن عىل مختل�ف األصع�دة ومثمنا
دور اململكة ودعمه�ا يف االنجاز املتحقق
يف املنف�ذ الحدودي وال�ذي يعد من املنافذ
النموذجي�ة وتجهيزه�ا بالبن�ى التحتية

الداخيل او من ال�رشكات إلعادة تأهيل
معمل الحديد والصلب».

املتكاملة».
وق�ال الوائيل خ�الل اللق�اء ،أن» افتتاح
املنفذ أم�ام الحركة التجارية بن البلدين
يف األي�ام القليلة القادم�ة وبعد الحصول
ع�ىل التوجي�ه بأفتتاحه م�ن قبل رئيس
الوزراء سيعود بالفائدة االقتصادية لكال
الطرفن تتبعها خطوات رسيعة لتنشيط
حرك�ة املس�افرين ألداء مناس�ك الح�ج
والعمرة عرب املنفذ الحدودي».
م�ن جهت�ه أب�دى الش�مري ع�ن عميق
سعادته لتوثيق أوارص األخوة بن البلدين
الت�ي تربطهم عالق�ات تع�اون وتفاهم
وأخ�وة عىل م�ر الس�نن ،مؤكدا س�عي
اململك�ة العربي�ة الس�عودية إىل توس�يع
نطاق التع�اون التج�اري بأفتتاح منافذ
حدودية أخرى وأنها قيد الدراسة الجدية
من القيادة السعودية.

رشطة البرصة تعتقل «أخطر» عصابة تزوير
البصرة  /محمد الجابري
اعلن قائد رشطة محافظة البرصة واملنشآت اللواء عباس ناجي ادم عن القاء القبض عىل
عصابة للتزوير وذلك بعد ورود معلومات اس�تخبارية دقيقة عن وجود عصابة للتزوير،
تق�وم بتزوير بيانات املتقاعدين املتوفن بالتنس�يق مع احد املوظفن يف محافظة بغداد
والعامل عىل حاسبة املتقاعدين املتوفن حيث يقوم بتغيري معلومات املتقاعد املتويف الذي
ال يوجد من يس�تلم راتب بدال عنه اىل متقاعد ع�ىل قيد الحياة بعدها يقومون باخذ رقم
التقاعد وبالتنس�يق مع احدى املوظفات يف احد املصارف يف محافظة البرصة الستخراج
بطافة (كي كارد) لشخص اخر بعد تزوير مستمسكاته مقابل مبالغ مالية.
واضاف» بعد التحري وجمع املعلومات واس�تحصال املوافقات القضائية تم تشكيل قوة
من قس�م مكافحة اجرام البرصة بارشافه شخصيا ً وبأمرة مدير قسم مكافحة االجرام
بالب�رصة للقبض عليهم ومن خالل متابع�ة املعلومات تم التعرف عليهم وإلقاء القبض
عىل العصابة املتكونة من اربعة متهمن.
وتابع سيادته «تم اتخاذ االجراءات القانونية بحقهم واحالتهم اىل القضاء».

اوع�ز وزير املوارد املائية مهدي رش�يد الحمدان�ي ،بأطالق مبلغ
ال�� ٥0باملئ�ة من مس�تحقات األج�راء اليومي�ن والعقود خالل
االسبوع املقبل.
وقالت وزارة املوارد املائية يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة
من�ه ان «الوزير مهدي رش�يد الحمداني أوعز بأطالق مبلغ ال٥0
باملئة من مس�تحقات األجراء اليومين والعقود خالل االس�بوع
املقبل بعد أستحصال موافقة وزارة املالية».
واضاف�ت انه «بذلك تك�ون الوزارة ق�د أوفت بوعوده�ا ألبنائها
املتظاهري�ن والت�ي هي حق م�ن حقوقهم والت�ي تأخر رصفها
بس�بب األزمة املالية الت�ي تمر بها البالد» ،مش�رية اىل «حرصها
بهم�ة عالية ألطالق مس�تحقاتهم املالية وبالتنس�يق مع وزارة
املالية».
واكدت الوزارة انها «ستتابع بجدية للحصول عىل كافة حقوقهم
ومطالبهم».

الدفاع تصادق عىل اتفاقيات
توطني رواتب منتسبيها
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت وزارة الدفاع ،أم�س األربعاء ،عن مصادقة وزيرها جمعة
عناد ،عىل اتفاقيات توطن رواتب منتس�بي الوزارة مع املصارف
املتعاقدة معها.
وذكر بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي نسخة منه ،أنه “تمت
مصادقة وزير الدفاع جمعة عناد س�عدون عىل اتفاقيات توطن
روات�ب منتس�بي الوزارة م�ن املرات�ب واملوظفن م�ع املصارف
الع�رشة املتعاقد معها واملعتمدة من قبل البن�ك املركزي العراقي
للمحافظات (بغداد ،بابل ،ميسان) كمرحلة أوىل”.
وأضاف البيان أنه “س�يتم توزيع االستمارات الخاصة بالتوطن
عىل منتسبينا الختيار املرصف الذي يرغبون التعاقد معه ،وسيتم
اكمال بقية املحافظات تباعا”.
وتابع أن “املصارف املتعاقد معها هي (الرشيد ،الرافدين ،التنمية
ال�دويل ،األه�يل العراقي ،ال�دويل اإلس�المي ،الجنوب اإلس�المي،
العالم اإلس�المي ،العراق اإلس�المي ،جيهان لالستثمار والتمويل
االستثماري ،الزراعي التعاوني)”.

امانة بغداد تعلن تطوير
ثالثة مداخل للعاصمة

الزراعة تناقش خطة عمل برنامج اكثار بذور
الرتب العليا ملحصول احلنطة
بغداد /المستقبل العراقي
ت�رأس الوكي�ل االداري ل�وزارة الزراع�ة
مهدي س�هر الجب�وري اجتماعا موس�عا
العضاء اللجنة التوجيهية يف ديوان الوزارة
لبح�ث خط�ة العم�ل املقرتح�ة لربنامج
اكثار بذور الرت�ب العليا ملحصول الحنطة
للموس�م الزراع�ي .2020-2019وذكرت
وزارة الزراع�ة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل
العراقي نسخة منه «جرى خالل االجتماع
 ،بحضور مستشار الوزارة مهدي القييس
واعض�اء اللجن�ة واملدراء العام�ن لدوا ٔير
ورشكات ال�وزارة ،مناقش�ة خطة العمل
املقرتح�ة لربنامج اكثار بذور الرتب العليا
ملحصول الحنطة للموسم الزراعي املقبل ،
من ضمنها زراعة مساحة تقدر ب(-2٥00
 )3000دونم م�ن االرايض الزراعية ببذور
الرت�ب العليا ملحصول الحنطة يف املحطات
التابع�ة لدا ٔي�رة البحوث الزراعي�ة ودا ٔيرة
فحص وتصديق البذور وغريها من املواقع

التابع�ة لل�وزارة ودوا ٔيره�ا ،فض�ال ع�ن
مناقشة تحديد املحطات واملواقع املقرتحة
لتنفي�ذ نش�اطات الربنام�ج والكمي�ات
املزروع�ة واالنت�اج املتحقق م�ن الحنطة
والس�نابل والبذور خالل املوس�م السابق
وآلية توزيع الب�ذور والتخصيصات املالية
الالزمة للربنامج خالل املوسم املقبل».
كم�ا تمت خ�الل االجتماع مناقش�ة عدد
م�ن املواضي�ع والتوصيات ،منه�ا توزيع
بذور الرت�ب العليا ملحص�ول الحنطة بعد
اتم�ام عملي�ة التنقية والتعف�ري والتعب ٔية
اىل رشكات انت�اج البذور ،وتش�كيل لجنة
لتحديد كلفة الط�ن الواحد للبذور املنتجة
م�ن قبل الربنامج ،واه�داء كميات البذور
املرفوض�ة ومخلف�ات التنقي�ة اىل دا ٔي�رة
البح�وث الزراعية م�ن اجل اس�تخدامها
كاعالف ،وتجهيز م�رشوع االمن الغذائي
بكمي�ة ( )14طن�ا م�ن ب�ذور الحنط�ة
املس�جلة او املصدقة وبالس�عر املباع من
قبل الرشكات.

بغداد  /المستقبل العراقي
اعلنت امانة بغداد عن قيام مالكاتها يف دائرة املش�اريع والدوائر
البلدي�ة املختلف�ة وحس�ب الرقع�ة الجغرافية بتطوي�ر مداخل
رئيسية مختلفة للعاصمة ،حيث تم تطوير مدخل بغداد الشمايل
(بغداد-س�امراء) املس�مى ش�عبيا ً بمدخل الكاظمية وتمت فيه
اعمال توس�عة الطريق واكس�اءه مع اعمال الزراعة والتشجري
والتأثيث باالشارات املرورية وتأهيل البوابة .
املدخل الثاني هو املدخل الغربي للعاصمة ( بغداد-انبار) وتضمن
العم�ل في�ه رف�ع االف االطنان م�ن االنق�اض وتأهي�ل الجزرة
الوس�طية واكت�اف الطريق وتش�ييد النافورات واعم�ال زراعية
باالضافة اىل تأهيل مجرسات املشاة واعادتها اىل الخدمة .
ام�ا املدخل الثال�ث فتمثل باملدخ�ل الجنوبي للعاصم�ة (بغداد-
واسط) واملسمى شعبيا ً بالرستمية وجاري العمل فيه عىل تطوير
ً
الش�ارع تطوي�را ً
متكام�ال باالضاف�ة اىل اعمال اخرى س�تتمثل
باعمال زراعية وكهربائية ووتزين واعمال اخرى مختلفة
امان�ة بغ�داد تؤكد انه�ا تركز وتهت�م بمداخ�ل العاصمة وتقوم
باعمال التطوير والتاهيل فيه�ا حيث ادرجت يف خططها تطوير
جميع مداخل العاصمة وحسب توفر التخصيصات املالية لذلك.
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إرهاصات ما بعد احلداثة يف أدب أمحد خلف
أحمد عواد الخزاعي

أحم�د خلف م�ن الروائيني الع�رب الرواد
الذي�ن عارصوا زم�ن الرسدي�ات الكربى
الحديث�ة ،وإرهاصاته�ا االجتماعي�ة
والسياس�ية واالقتصادي�ة ع�ى العال�م
واملنطقة العربي�ة ،ورافق عن وعي ثاقب
نش�وء الثقافات املضادة لها ،وانخرط يف
ه�ذا املرشوع املضاد كغريه من الش�باب
العربي املثقف ،الذي ش�هد زمن التحوالت
الك�ربى يف املجتمع�ات العربي�ة أواخ�ر
الخمس�ينيات م�ن القرن امل�ايض ،إال أنه
بق�ي يعي�ش حال�ة االرتب�اط املش�يمي
مع تراث�ه العربي ب�كل تجليات�ه الدينية
والفكرية والتاريخية ،كون الذائقة األدبية
للبيئة الفعالة املحيطة به ما زالت عالقة
يف ه�ذا الرتاث ،وتأث�ر باألح�داث الكبرية
التي رافقت مسريته األدبية ،من انقالبات
عس�كرية وثورات وحروب ،وانتكاس�ات
رّ
غريت الوجه الع�ام للمجتمعات العربية،
وطرحت تحدي�ات جديدة أمام اإلنس�ان
العربي املعارص ،وانعكست نتائجها سلبا
أو إيجابا عليه بصورة مبارشة.
يف مجموعت�ه القصصي�ة األوىل «نزهة يف
ش�وارع مهجورة» الصادرة س�نة 1974
يف قص�ة «خ�وذة رجل نص�ف ميت» نجد
أن أحم�د خلف انطلق م�ن رسدية كربى
وه�ي الحرب ،نحو رسدي�ة مضادة وهي
تداعي�ات ه�ذه الح�رب ع�ى اإلنس�ان
العرب�ي ،الذي وق�ع ضحية لها ،الش�اب
الذي يعود من حرب عربية خارسة بعوق
جن�ي ،ال يس�تطيع مواجه�ة زوجت�ه
الفتي�ة ،به .قص�ة «املحطة» يط�رح لنا
جدلية ميثولوجي�ة أزلية رافقت البرشية
منذ مهدها ولغاي�ة اآلن ،حتى تحولت إىل
رسدية ك�ربى عن�د الكثري من الش�عوب
والطوائ�ف الدينية ،وهي انتظ�ار املنقذ،
ه�ذه الرسدي�ة الك�ربى التي أعط�ى لها
الكات�ب األيرلندي صاموئي�ل بيكت حيزا
كب�ريا يف مرسحيت�ه «يف انتظ�ار غ�ودو»
نج�د أن أحم�د خل�ف يعي�د طرحها من
منظ�ور جديد ،فبطله س�لمان يجلس يف
املحطة كل ليلة بانتظار من يحمل ش�يئا
جدي�دا له ،ش�يئا يمك�ن أن يغ�ري بعض
تفاصيل حياته ،وينتش�لها م�ن رتابتها،
ويحق�ق له بع�ض أحالم�ه ،الت�ي تمثل
(رسديات صغرى) لتنته�ي القصة بنوع
من الكوميديا الس�وداء .يف روايته «الحلم
العظيم» الصادرة سنة  ،2009التي تناول
فيها فرتة حرجة يف تاريخ العراق الحديث،
تمثل ذروة الرصاع�ات األيديولوجية عى
املس�توى اإلنس�اني واملس�توى العراقي
الداخيل ،وه�ي محاولة لفهم العالقة بني
الوعي والوجود ،يف خضم التزاحم الفكري
ال�ذي كان س�ائدا َ آن�ذاك .ش�اب مثق�ف
يكت�ب القصة القص�رية ،التي لم يجد لها
سبيال للنرش يف الصحف واملجالت ،يعيش
ف�وىض اجتماعي�ة ونفس�ية مصاحب�ة
لوعي استثنائي ،يرافقه شبق جني غري
منضبط ،يفرس طبيعة هذه الش�خصية
القلق�ة ومعاملها ،هذه الرغبة الجنس�ية
العارم�ة ،دفعت�ه إىل أن يصب�ح عش�يقا
لزوجة أب صديق�ه املقرب ،وحبيبا َ ألخت
ذل�ك الصديق يف الوقت نفس�ه ،وعش�يقا

لجارته�م الجميل�ة ،هذا الجم�وح قاده
إىل الوق�وع يف املحظ�ور ،ح�ني أق�دم عى
قت�ل زوج جارته�م الجميل�ة ،طمعا بها،
وبأم�وال الزوج املغ�دور ،التي يخفيها يف
م�كان م�ا يف داره ،كما أخربت�ه الزوجة
الخائن�ة .كان�ت حرك�ة البط�ل وآراؤه
وتصورات�ه الش�خصية ،ع�ن األح�داث
السياسية واالجتماعية الدائرة من حوله،
تمثل وجها من أوجه الرصاع بني املوروث
القيم�ي برسديات�ه الك�ربى ،ورسدي�ات
صغرى تمث�ل ،جموح النفس اإلنس�انية
ورغباتها وتصوراتها عن الواقع املعاش،
فق�د كان البط�ل أنموذج�ا للمثق�ف
الس�تيني ،ال�ذي ع�ارص أه�م التحوالت
السياس�ية والفكري�ة واالجتماعية ،التي
م رّر بها العراق الحديث ،وتأثر بالفلسفات
الوجودية واملادية والجدلية التش�كيكية،
واألف�كار التحرري�ة املقبل�ة م�ن الغرب
(أف�كار وتحوالت م�ا بعد الحداث�ة) التي
هيمن�ت ع�ى الفك�ر اإلنس�اني آن�ذاك،
واعتنقها معظم الش�باب العراقي يف تلك
املرحل�ة ،كما يف حديث البطل مع نفس�ه
يف أح�د املش�اهد الصامتة «أن�ا أفكر فأنا
موج�ود ،ليس دي�كارد أفض�ل مني حني
يفكر جادا إنه موجود ،من خالل التفكري
ال�ذي يمي�زه ع�ن الحي�وان» ..كان هذا
البطل يعيش رصاعا فكريا ونفسيا حادا،
بني ما يمكن أن يمثله من قيم وأخالقيات
إنسانية سامية ،من خالل نشأته وموروثه
البيئي وما يكتب�ه من نصوص قصصية،
وحيات�ه العبثية املنقس�مة عى نفس�ها،
يف ف�وىض العالئق املحرم�ة ،وحب ال يجد
له طريقا ،ب�ني ركام الغرائز املحاط بها،
لذا كانت اإلش�كالية الكبرية التي يعانيها
هي :ع�ن ماذا يكتب؟ وملن؟ وكيف؟ وهل

(( اعالن مزايدة علنية ))

تعل�ن رئاس�ة جامع�ة الكوفة /ع�ن اج�راء املزايدة
العلني�ة لبيع االموال املبينه يف ادن�اه والعائدة لكلية
الزراعة بجامعتنا فعى الراغبني يف االشرتاك باملزايدة
املذك�ورة مراجع�ة  /الش�ؤون القانونية يف رئاس�ة
الجامع�ة الكائنة يف املدينة الجامعي�ة طريق كوفة �
نج�ف لالطالع ع�ى التفاصيل وخالل خمس�ة عرش
يوم من اليوم التايل لنرش االعالن اذ س�تجري املزايدة
يف الس�اعة الع�ارشة صباحا من الي�وم االخري للمدة
اع�اله فعى الراغبني يف رشاء ه�ذه املواد الحضور يف
الزمان واملكان املعينني مستصحبني معهم التامينات
القانوني�ة البالغ�ة  %25م�ن القيمة املق�درة وكتاب
براءة ذمة من دوائر الرضيبة املختصة تتضمن عدم
املمانع�ة يف الدخ�ول باملزاي�دات لنفس س�نة املزايدة
وكت�اب يتضمن الرق�م الرضيبي للمزاي�د اضافة اىل
بطاق�ة الس�كن وهوية االح�وال املدني�ة او البطاقة
الوطني�ة املوح�دة وال يجوز اش�رتاك املوظفني الذين
ذكرته�م احكام امل�ادة ( )4م�ن قانون بي�ع وايجار
ام�وال الدولة النافذ يف هذه املزايدات وس�يتحمل من
ترس�و عليه املزايدة اجور الخدمة وكافة املصاريف
وفق القانون املشار اليه اعاله
اوال /عسل السدر بكمية  20كيلوغرام
القيم�ة التخميني�ة 500000 / :خمس�مائة ال�ف
دينار
ثانيا  /عسل الكالبتوز بكمية  26كيلوغرام
القيم�ة التخمينية  520000 /خمس�مائة وعرشون
الف دينار

يحق له الكتاب�ة عن املثل العليا؟ «عن أي
يشء تري�د الكتابة ،ومن أجل من س�وف
تس�ود الصفح�ات الطوال؟ ع�ن الحبيبة
املستحيلة؟ أم عن الزوجة الخائنة؟ وهل
لك مق�درة عى ت�رك مئات الن�اس الذين
يتض�ورون من الجوع واآلالم واالضطهاد
أيضا؟ مع من سوف تقف؟».
يف روايته «نداء قديم» ق رّدم لنا أحمد خلف
أنموذجا رسدي�ا آخر امت�زج فيه املايض
بالحارض ،والواقع بالدين واألسطورة .تبدأ
ه�ذه الرواية القصرية أو القصة الطويلة
بمدخل فلس�في ،يغوص يف أعماق الذات
اإلنس�انية ،ويمه�د ألح�داث دراماتيكية
س�وف تطغى عى املش�هد العام للنص..
«يف أول املساء ،تحرك القطار وغادر بلدتنا
النائية كعادت�ه كل يوم ،ثمة غيوم تحوم
فوق رؤوسنا املشتتة البال ،غيوم تتعدانا
وتم�ي إىل الناحية األخرى ،غيوم س�ود
تخيم عى يدي وأطراف جسدي ،خفت أن
تتساقط أطرايف واحدا إثر اآلخر ،كل يشء
جائ�ز ويمكن أن يكون ،س�أحتفظ بيدي
إىل النهاية» ..مش�هد يصور رسدية كربى
ألزلية الوجود ،وهي لحظة مغيب الشمس
بكل م�ا يحمل هذا املش�هد م�ن تأثريات
سيكولوجية تبعث عى اإلحساس بالغربة
والوحدة والوحشة واألفول ،كونها نقطة
ال�رشوع للظلم�ة وتأثريه�ا يف الفط�رة
البرشي�ة بوجه عام ،لريتبط هذا املش�هد
املهي�ب بتحرك القطار ،مغ�ادرا البلدة إىل
أصقاع مجهولة لم يرش إليها الروائي ،عى
الرغم من تك�رار هذه الرحلة لعدة مرات
يف النص ،قطار مقبل من املجهول يتوقف
عند بل�دة نائية ،كما س�ماها الروائي ،ال
ُيع�رف مكانه�ا ،ويغ�ادر إىل املجهول .يف
روايته «محنة فينوس» كانت األس�طورة

أساسا لهرمية النص ومنطلقا ميثولوجيا َ
يس�تمد وج�وده من رسدية ك�ربى ،هي
اآللهة واألس�اطري نح�و رسديات صغرى
تتعلق بمشاكل اإلنسان العراقي املعارص
يف ظل الح�روب واالنتكاس�ات واألزمات،
وقد تح�دث أحمد خلف ع�ن روايته هذه
خ�الل لقاء صح�ايف نرشه موق�ع إيالف
«ه�ذه الرواي�ة يف الحقيق�ة اس�تعارت
م�ن األس�اطري اإلغريقي�ة مجموعة من
الثيم�ات ،إش�ارات ودالئ�ل ع�رب حبكات
قصرية ،اس�تطاع املؤلف أن يبتدع بعضها
ضم�ن اف�رتاض خي�ايل يف إنه�ا حدث�ت
ملجموع�ة م�ن اآلله�ة اإلغريقي�ة ،ولكن
توظيف األس�طورة يف هذا العمل الروائي
ليس من أجل كتابة رواية أس�طورية ،بل
تم استخدام األس�طورة من أجل الرواية،
التي تعتمد عى أسطرة الواقع عرب الزمن
بأبعاده الثالثة ،تكون فيها حصة املايض
مختزل�ة بهيمن�ة الحارض ،الذي يرش�ح
مزيدا من اإلش�ارات والعالمات التي تأخذ
ق�ارئ الرواي�ة نحو آفاق جدي�دة غري ما
أنتجه املايض ،أو ما يدفع به الحارض من
إفرازات ،له�ذا ..فالرواي�ة محنة فينوس
بق�در ما هي ذات صبغ�ة ماضوية ،فهي
تس�ترشف املستقبل وتدين حارضها بعد
فضحه�ا مل�ايض األي�ام التي م�ررّت وهي
محملة بعذابات ال يحتملها جمل ،عاشها
الن�اس هن�ا يف ه�ذه الرقع�ة الجغرافية
املباركة م�ن العالم».وتعد رواية «الخراب
الجمي�ل» الت�ي كتبت بني عام�ي (1977
�  )1979وص�درت ع�ام  1981أنموذجا
متقدم�ا له�ذا النم�ط ال�رسدي يف تل�ك
املرحلة ..تن�اول فيها خل�ف ثيمة تتالءم
م�ع االنزياح�ات الفكري�ة واالجتماعية
والسياسية ،التي كانت تهيمن عى العقل

فقدان
فق�د الوصل الص�ادر من بلدي�ة النعمانية
املرقم  1012069يف  2018 / 6 / 20بمبلغ
(  ) 237000مائتان وس�بعة وثالثون الف
دينار بأسم  /رعد فوزي ظاهر – فعى من
يعثر عليه تسليمه لجهة االصدار .
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مجلس القضاء االعى
محكمة استئناف النجف االتحادية
الهيئة االستئنافية
العدد /129 /س2020/
التاريخ 2020/9/8
اىل  /املستانف عليه  /حيدر حسن هادي
اعالن
تحية طيبة ..
لالس�تئناف املقدم امام هذه املحكمة من
قبل املستأنف اضافة لوظيفته مدير بلدية
النج�ف � بخص�وص الق�رار الص�ادر من
محكمة ب�داءة النجف يف الدع�وى املرقمة
/1820ب 2014/3يف  2019/12/24و
ملجهولية محل اقامتك حس�ب كتاب وزارة
الخارجية الدائرة القنصلية بالعدد 28945
يف  2018/6/28تق�رر تبليغ�ك بواس�طة
صحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني بالحضور
امام هذه املحكمة صب�اح يوم املرافعة يف
 2020/10/20ويف حال�ة ع�دم حض�ورك
سوف تجري املرافعة بحقك وفق القانون
القايض
خضري سابط البدري
رئي�س الهيئ�ة االس�تئنافية بصفته�ا
االصلية
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اىل الرشكاء أفراح جعفر عيل وزينب جعفر
عيل
توج�ب عليك�م الحض�ور اىل مق�ر بلدي�ه
النج�ف لغرض اصدار اج�ازه بناء للعقار
املرقم  3/56432ح�ي النداء خالل عرشه
ايام
طالب االجازه
نورس عبد الكاظم كريم

الجمع�ي العراقي ،فاخت�ار مجموعة من
الصحافي�ني العاملني يف مجل�ة حكومية
ليشكلوا (البنية التكوينية للنص) كما عرب
عنها الناقد لكولد ه�ان( ..محمود ،مها،
ليى ،يوسف ،خالد) هؤالء النخبة املثقفة
زجه�م أحمد خلف يف مقرتب�ات عاطفية
وتقاطعات فكرية ونفس�ية ،أنتجت نصا
ناضج�ا غنيا بال�دوال الحس�ية ،املفعمة
باألمل والتطلعات الجميلة ،مع مزيج من
هموم ومشاكل اإلنسان العربي املعارص،
التي رّ
شكلت لديه ثقافة مضادة للموروث
والنظريات الكربى .وق�د بني أحمد خلف
نوعا جديدا من ال�رصاع القيمي طرأ عى
املجتمع العراقي كنتيجة طبيعية لحركة
التاري�خ والتط�ور الحض�اري والفكري،
ال�ذي ش�هده العراق يف تل�ك املرحلة ،هذا
ال�رصاع بني الرسديات الرئيس�ية الكربى
(الدين والعرف وامل�وروث البيئي وعادات
وقي�م الريف) م�ن جهة ،والواق�ع املادي
والحض�اري للمدين�ة م�ن جه�ة أخرى،
ال�ذي مثل ثقافة مضادة ،تجس�د يف قرار
(خريية) زوجة ش�قيق محم�ود ،بالعمل
يف أحد معامل الخياط�ة ،هذا القرار الذي
أف�رز ه�ذا التباي�ن والتقاط�ع ب�ني قيم
البيئت�ني ،حني رفض�ت أرسة زوجها هذا
الق�رار وحاربته بكل الس�بل ،إيمانا منها
بخطأ وكارثية هذا القرار عى س�معتها،
وعاداتها وأعرافها ،التي ما زالت متشبثة
بجذوره�م الريفية ،التي ترفض مثل هذا
النوع من االختالط بني الرجل واملرأة.
رواي�ة «تس�ارع الخطى» الصادرة س�نة
 2014كان�ت إش�ارة واضح�ة إىل حج�م
السوء الذي طرأ عى املجتمع العراقي بعد
االحتالل ،بسبب اإلرهاب والفساد اإلداري
وامل�ايل ،واالنف�الت األمن�ي الذي ش�هده،

اىل الرشيك  /عهود حميد عبد الله
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان
العراق�ي ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ى قيام
رشي�كك( امج�د جف�ات عب�اس )
بالبناء عى حصته املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة(  )3/10381ح�ي صدام رقم
املقاطع�ة( )4اس�م املقاطع�ة جزيرة
النجف لغرض تسليفه قرض اإلسكان.
خالل م�دة أقصاها خمس�ة عرش يوم
داخل العراق وش�هر خارج العراق من
تاري�خ نرش اإلعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
��������������������������������
اىل الرشيك /نزار حسن كاظم
اقتىض حضورك اىل صندوق االس�كان
العراق�ي ف�رع النج�ف االرشف وذل�ك
لتثبي�ت اق�رارك باملوافق�ة ع�ى قيام
رشي�كك( س�لمان تمك�ني مجه�ول )
بالبناء عى حصته املش�اعة يف القطعة
املرقم�ة( )1106/1802الحيدرية رقم
املقاطع�ة(  )6اس�م املقاطع�ة خ�ان
الحماد لغرض تسليفه قرض اإلسكان.
خالل م�دة أقصاها خمس�ة عرش يوم
داخل العراق وش�هر خارج العراق من
تاري�خ نرش اإلعالن وبعكس�ه س�وف
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
��������������������������������
اىل الرشكاء احمد وعيل وحسن وايمان
اوالد ماجد عبد الحسني
توج�ب عليكم الحض�ور اىل مقر بلديه
النج�ف لغ�رض إص�دار اج�ازه بناء
للعق�ار املرق�م  3/54141ح�ي النداء
خالل عرشه ايام
طالب االجازه
ابتهال عبد الكاظم كريم

يس�لط أحم�د خل�ف الض�وء يف روايت�ه
ه�ذه عى جزئية مهم�ة ،تمثل أحد أوجه
الثقاف�ة املض�ادة ،اتج�اه مث�ل تحوالت
كبرية وخطرية كهذه يف البنية السياسية
واالجتماعي�ة العراقية ،وهي أزمة املثقف
العراقي ،حيث شكلت أزمة املثقف ،النافذة
الرئيسية التي أطلت بالقارئ عى املشكلة
السياس�ية واالجتماعي�ة واالقتصادي�ة
القائم�ة يف ع�راق ما بع�د  2003عبد الله
الفنان والكاتب املرسحي ،كان يمثل رمزا
للق�وى الناعمة التي فق�دت بوصلتها ،يف
خضم فوىض الش�د والجذب ب�ني القوى
السياس�ية من جهة ،واإلرهاب والفس�اد
من جهة أخرى»..إذن أنت املرسحي الذي
يح�رص البع�ض منا ع�ى العث�ور عليه،
م�اذا تق�ول يف مرسحياتك؟ ه�ل تتحدث
ع�ن النس�اء الجمي�الت؟ أم ع�ن التجار
املفلسني؟ وعن حرامية الكهرباء؟ عن أي
يشء تتكلم يف مرسحياتك؟ أم تتحدث عن
الخطف واالغتيال ورسقة املال العام؟».
وتبقى رواية «موت األب» الصادرة س�نة
 2002هي امل�ؤرش الحقيق�ي لقدرة أدب
أحم�د خلف عى التعاط�ي مع الرسديات
الك�ربى املؤث�رة يف مجتمع�ه ،وطريق�ة
التص�دي لها ،بطرق غري مب�ارشة ،إذا ما
أخذنا بنظر االعتبار أن هذه الرواية كتبت
يف زمن النظام السابق ،ولم تر النور إال بعد
االحتالل األمريكي للعراق ،لذلك كان أحمد
خلف ذكيا يف التعبري عن مشاكل مجتمعه
آن�ذاك ،بطريق�ة تنم عن امتالكه لس�عة
أفق كب�رية ،وإخضاعه البنية االجتماعية
العراقي�ة يف زم�ن الح�روب والحص�ار
االقتص�ادي ،وتداع�ي مفه�وم الدولة إىل
مرشطه الفكري واملعريف ،وقيامه بعملية
ترشي�ح دقيقة للكم الهائل من املش�اكل

فقدان
فقدت مني براءة الذمة الصادرة من إلهيئة
العامة للرضائب ف�رع النجف االرشف ذي
الع�دد  11108بتاري�خ 2015 / 6 / 14
واملعنونة إىل الهيئ�ة العامة للرضائب فرع
القادس�ية بأس�م ( كاظم جابر عبد عيل)
فع�ى م�ن يعثر عليه�ا تس�ليمها إىل جهة
اإلصدار
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اعالن
اىل الرشيك  /سلمان طالب بانيش
اقت�ىض حضورك اىل مديري�ة بلدية النجف
وذلك القرارك باملوافقة ع�ى اصدار اجازة
البن�اء الخاصة بالعق�ار املرقم 85708/3
حي الن�داء مناصفة مع رشي�كك بالعقار
املواطن�ة ام�ل جب�ار عل�وان وعن�د ع�دم
حض�ورك س�وف تص�در االج�ازة وفق�ا
للضوابط الالزمة
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1404 :ب2020/2
التاريخ 2020/9/7 :
اعالن
اىل املدعى عليه ( /عيل فخري سلمان)
اق�ام املدعي (باس�م نزار ج�واد ) الدعوى
البدائي�ة املرقمة اعاله والت�ي يطلب فيها
الحك�م ب�� ( بتاديك له مبل�غ ثالثة ماليني
وس�بعمائة وخمس�ون الف دينار بموجب
وص�ل االمان�ة املس�تحق االداء بتاري�خ
 ) 2014/6/6ولثب�وت مجهولي�ة مح�ل
اقامتك حس�ب رشح املبلغ القضائي ثامر
موىس عباس واش�عار مختار حي العدالة
(عبد الحس�ن خلف العك�راوي) لذا قررت
ه�ذه املحكم�ة تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة
املص�ادف يف ي�وم  2020/9/28وعند عدم
حضورك او ارس�ال من ين�وب عنك قانونا
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا
وفق االصول
القايض
حربي طارش لفته

السياس�ية واالجتماعية والنفسية ،التي
نخ�رت املجتم�ع العراقي كنت�اج طبيعي
للح�روب واألزم�ات الت�ي الزم�ت تاريخ
الع�راق الحدي�ث ،وقيام�ه باس�ترشاف
املس�تقبل عرب نب�وءة سياس�ية خطرية،
كانت تحتاج للبوح بها إىل شجاعة كبرية
من قبل الروائ�ي .فقد كانت داللة الطائر
األس�ود يف الرواية ،تش�ري إىل ن�ذر الحرب
التي كان�ت تل�وح يف أفق الع�راق وبداية
النهاي�ة للرئي�س ،والعم نوح إش�ارة إىل
القوى الوطنية التي س�حقها النظام ،إذا
ما أخذن�ا بنظر االعتبار أن ه�ذه الرواية
كتبت ب�ني عام�ي ( )2000 � 1995كان
فيه�ا الع�راق ع�ى ش�فا ح�رب مدمرة،
وحصول تداع كب�ري يف البنية االجتماعية
والسياس�ية له ،حتى أطل�ق الروائي عى
هذه الفرتة (زمن الحيوانات) يف حوار بني
االبن وصديقه «لقد عشت معه زمن يليق
بالحيوان�ات» ويف موضع آخر «س�تكون
ش�اهدا عى زم�ن الحيوانات» إش�ارة إىل
حالة التدجني القرسي التي مورست عى
الش�عب العراقي آنذاك.أخ�ذت الرسديات
الرئيس�ية الك�ربى (الدي�ن واألس�طورة
وال�رتاث) حي�زا كب�ريا م�ن أدب أحم�د
خلف ،من خالل (األس�ماء ،االس�تعارات
اللفظي�ة ،املقارب�ات القصصية ،التناص
املعريف للش�خصيات) وهذا أم�ر طبيعي،
إذ ال يمك�ن تجري�د الكاتب م�ن محيطه
البيئ�ي والدين�ي ال�ذي يف�رض نفس�ه
علي�ه ،فقد قام باس�تحضارها برمزيتها
التاريخية وإسقاطها عى الواقع املعاش
بطريقة بنيوية تفكيكية ،تتغلغل إىل أدق
تفاصيل حياة اإلنس�ان املعارص ،ليشكل
منه�ا رسديات صغ�رى تعنى باإلنس�ان
ووجوده.

مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1405 :ب2020/1
التاريخ 2020/9/9 :
اعالن
اىل املدعى عليه ( /امري احمد محمد حسني)
اق�ام املدعي (نبيل عبد الزه�رة عبيد) الدعوى
البدائية املرقمة اعاله والتي يطلب فيها الحكم
ب�� ( بتادي�ك للمدع�ي اع�اله مبلغ�ا مقداره
مليونان وتسعمائة الف دينار بموجب وصوالت
االمان�ة املس�تحقة بتاري�خ )2019/6/24
ولثب�وت مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح
املبلغ القضائي واشعار مختار حي الزهراء1/
ميث�م عب�د االم�ري الخزع�يل ل�ذا ق�ررت هذه
املحكم�ة تبليغ�ك اعالنا بصحيفت�ني محليتني
يوميتني للحض�ور يف موع�د املرافعة املصادف
يف ي�وم  2020/9/17وعن�د ع�دم حضورك او
ارس�ال من ين�وب عن�ك قانونا س�وف تجري
املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
عيل حميد الحيدري
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مجلس القضاء االعى
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الكوفة
العدد /169 :بحث2020/
التاريخ 2020/2/23
اعالن
اىل املدعى عليه  /مهدي عبد االمري هادي
اقام�ت املدعي�ة ( فاطمة جبار عب�د) الدعوى
املرقم�ة اعاله امام ه�ذه املحكمة تطلبفيها
تايي�د حضانة الطفلني القارصي�ن (رقية تولد
 2010وزي�د تول�د  ) 2013وملجهولي�ة مح�ل
اقامت�ك فق�د ق�رر تبليغك اعالن�ا بصحيفتني
محليت�ني بيوميت�ني للحض�ور ام�ام ه�ذه
املحكم�ة يف موعد املرافعة الق�ادم املوافق يوم
 2020/10/26الس�اعة التاس�عة صباحا ويف
حالة عدم حض�ورك او من ين�وب عنك قانونا
س�وف تجري املرافعة بحقك غيابيا وعلنا وفق
القانون
القايض
حميد جخم علوان

5

اعالنات

العدد ( )2213الخميس  10أيلول 2020

وزارة النفط
رشكة مصايف الشامل (ش.ع)  /مصفى الصمود
اهليئة الفنية
قسم املشرتيات والعقود
شعبة العقود املحلية

العدد 15016 :
التاريخ 2019/9/7 :

نرش مناقصة عامة حملية

تعلن رشكة مصايف الش�مال (مصفى الصمود) أحدى تش�كيالت وزارة النفط عن اعالن (مناقصة عامة محلية) وحسب
التفاصي�ل املبين�ة يف الجدول ادناه وجدول الكميات واملواصفات الفنية واملنايشء فعىل الراغبني باالش�راك من الرشكات
او املكات�ب املتخصصة مم�ن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املذكورة يف ادناه مراجع�ة موقع رشكتنا يف بيجي � مصفى
الصمود  ،اعتبارا من تاريخ نرش االعالن الس�تالم نس�خة من جدول املواصفات والكميات ووثائق املناقصة مقابل مبلغ
قدره (  ) 100,000فقط مائة ألف دينار عراقي غري قابلة للرد اال يف حال الغاء املناقصة او تغيري اس�لوب تنفيذها عىل
ان يتم تس�ليم العطاء بظرف مغلق يف او قبل الس�اعة الواحدة ظهرا ليوم االحد املوافق  2020/10/11ويف حالة مصادفة
يوم الغلق عطلة رسمية او حظرا للتجوال من قبل الجهات الرسمية فيكون تاريخ الغلق يف اول يوم دوام رسمي ييل تاريخ
العطلة او الحظر ويتحمل من تحال بعهدته املناقصة اجور نرش االعالن والرس�وم القانونية علما انه س�يتم عقد املؤتمر
الخاص باالجابة عىل االستفسارات يف تمام الساعة العارشة صباحا من صباح يوم االحد املوافق  2020/10/4يف نفس
مكان القطع
ت

رقم المناقصة

موضوع
المناقصة

عدد مرات
االعالن

1

2020/43
ميزانية
تشغيلية

تجهيز
مضخات مع
محركات
كهربائية لقسم
طاقة الدهون

للمرة االولى

2

2020/44
ميزانية
تشغيلية

تصنيع مادة
صواني البراج
وحدة التكرير
في مصفى
صالح الدين1/

للمرة االولى

www.almustakbalpaper.net

الكلفة التخمينية

مدة
التجهيز

()190,000,000
فقط مائة وتسعون
مليون دينار عراقي

/150
يوم

()180,000,000
فقط مائة وثمانون
مليون دينار عراقي

/60يوم

الهوية
المطلوبة

مبلغ التاامينات
االولية

هوية شركة
او مكتب
متخصص
نافذة لعام
2020

()3,800,000
ثالثة ماليين
وثمانمائة الف
دينار عراقي

هوية شركة
او مكتب
متخصص
نافذة لعام
2020

()3,600,000
ثالثة ماليين
وستمائة الف دينار
عراقي

اوال  :املستمسكات املطلوب إرفاقها مع العطاء :
 � 1هوية الرشكة او مكتب (متخصص) نافذة لعام  2020مع ارفاق (ش�هادة تأس�يس � اجازة ممارس�ة مهنة � عقد
التأسيس � النظام الداخيل للرشكة)
 � 2التامين�ات االولية حس�ب املبل�غ املبني يف الجدول اعاله عىل ش�كل صك مصدق ممغنط او خط�اب ضمان صادر من
م�رصف حكومي او مرصف اه�يل معتمد من قبل البنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الش�مال عىل اال يكون ضمن
املص�ارف املحظور التعامل معه�ا واملبينة يف القائمة املرفقة ضمن وثائق املناقصة ويتم مص�ادرة التامينات عند النكول
عن توقيع العقد بعد التبليغ بكتاب االحالة او عند س�حي مقدم العطاء لعطائه خالل فرة نفاذه وبعد غلق املناقصة او
رفض التصحيح عىل اخطاءه الحسابية يف العطاء وتتخذ بحقه االجراءات القانونية
 � 3جلب كتاب عدم ممانعة من االشراك باملناقصة صادر من الهيئة العامة للرضائب نافذة لعام ( 2020تصوير ملون)
باسم الرشكة مقدمة العطاء ( حرصا)
 � 4اعمال مماثلة بالتجهيز عىل ان يتم تقديم العطاء مع املستمسكات اعاله (بظرف مغلق)
 � 5وصل رشاء وثائق املناقصة (االصيل)
 � 6تقديم ما يثبت حجب البطاقة التموينية او عدم شموله باجراءات الحجب
ثانيا  :تعترب الرشوط املطلوبة واملدرجة ادناه جزءا ال يتجزء من العقد :
 � 1يتم يوقيع العقد بعد االحالة من قبل املدير املفوض حرصا
 � 2يكون التجهيز حسب ما محدد من كميات ومواصفات ومنايشء ورشوط يف جدول املواصفات او الكميات
 � 3يعترب العطاء نافذ ملدة ( )120يوم من تاريخ غلق املناقصة ويهمل اي تحفظ يرد عىل فرة نفاذية العطاء
 � 4رشكتنا غري ملزمة بقبول اوطا االسعار
 � 5يك�ون التس�عري بالدينار العراقي حرصا ويتم تثبيت االس�عار رقما وكتابة (طباعة الكروني�ة او باملداد) عىل جدول
الكمي�ات املرفقة طي هذه املناقصة خالية من الحك والش�طب وختمها ومصادقتها ع�ىل جميع الصفحات ويعول عىل
السعر املدون كتابة يف حال اختالفه مع السعر املدون رقما كما يعول عىل سعر الوحدة يف حالة عدم صحة مبلغ الفقرة
 � 6ال يجوز ملقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق املناقصة او اجراء تعديل عليها
 � 7ال يجوز ملنتس�بي دوائر الدولة او القطاع العام االش�راك يف املناقصة بصورة مبارشة او غري مبارشة ويتحمل املخالف

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية

التبعات القانونية
 � 8ال يجوز للمدير املفوض يف اكثر من رشكة تقديم اكثر من عطاء واحد يف نفس املناقصة الواحدة
 � 9تقديم الحسابات الختامية للسنتني االخريتني كحد ادنى
 � 10ال يج�وز مطلقا بيع العقد او التنازل عنه اىل ش�خص اخر ويف حال ثبوت ذلك يع�د ناكال وتتخذ االجراءات القانونية
بحقه
 � 11يتحمل من تحال بعدته املناقصة كافة الرضائب والرسوم املفروضة بموجب القوانني النافذة
 � 12العقد خاضع للرضيبة وكافة الرس�وم القانونية وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم  56لس�نة  1977والقوانني
العراقية النافذة
 � 13يخض�ع العقد لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم  2لس�نة  2014املعدلة والضوابط امللحقة بها املعدلة والوثائق
القياسية
 � 14يلتزم من تحال بعهدته املناقصة تقديم كفالة حس�ن التنفيذ بنس�بة ( )%5من مبلغ االحالة تغطي كامل مدة العقد
وفرة الضمان للمناقصة قبل توقيع العقد عىل شكل خطاب ضمان او صك مصدق صادر من مرصف حكومي او مرصف
اهيل معتمد لدى وزارة النفط والبنك املركزي العراقي المر رشكة مصايف الشمال (ش.ع)
 � 15عىل املتقدم تثبيت اسمه وعنوانه وارقام هواتفه والربيد االلكروني وبشكل دقيق وواضح
 � 16يعترب مبلغ االحالة قطعيا وال يجوز التفاوض عليه
 � 17املفاضلة واالحالة س�تكون وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ( )2لس�نة  2014املعدلة والوثائق القياس�ية
ومعاي�ري الرجي�ح املرفقة طيا والتي يجب ختمها وتقديمها مع وثائق املناقصة مع مراعاة االس�تثناء املمنوح لرشكتنا
بخص�وص قبول العطاء الذي يقل بنس�بة اكثر من ( )%20عن الكلف�ة التخمينية اذا كانت العطاءات مقبولة من الناحية
الفنية حسب قرار املجلس الوزاري للطاقة رقم ( )1لسنة 2019
 � 18لرشكتن�ا الح�ق يف تمدي�د موعد غلق املناقص�ة او الغاءها يف اي مرحلة من مراحلها دون تحم�ل اي تبعات مالية او
قانونية
 � 19يتم رصف املستحقات للرشكة املحال بعهدتها املناقصة عىل حساب ( )IBANحسب نظام املدفوعات العراقي
 � 20يلتزم املتقدم بكافة الرشوط املطلوبة باالعالن
 � 21للجنة دراس�ة وتحليل العطاءات اهمال اي عطاء يف حالة وجود اخطاء يف االس�عار او حك او ش�طب او تصحيح او
تعديل حتى وان كان املتقدم اوطأ العطاءات
 � 22يكون القطع واالش�راك باملناقصة يف كافة ايام االس�بوع (ايام الدوام الرسمي) من الساعة التاسعة صباحا ولغاية
الساعة الواحدة ظهرا واعتبارا من تاريخ نرش اعالن
 � 23بامكان كافة املش�ركني باملناقصة او ممثليهم حضور اجتماع فتح العطاءات يف تمام الس�اعة التاسعة صباح من
يوم االثنني املوافق  2020/10/12يف مقر رشكتنا يف بيجي � مصفى الصمود
 � 24ال ترصف املستحقات النهائية اال بعد تقديم براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب
 � 25تدف�ع املس�تحقات بعد التجهيز بالكامل ومطابقتها من قبل رشكتنا حس�ب املواصف�ات والكميات الواردة بجدول
الكميات
 � 26لرشكات القطاع العام افضلية بالس�عر بنس�بة ال تزيد عن (  )%10عن تحقق القيمة املضافة البالغة (  )%20للمواد
املصنعة من قبلها مع مراعاة املواصفة والنوعية وحسب الدليل السنوي املعد من قبل وزارة التخطيط الخاص بالرشكات
العامة املصنعة استنادا اىل املادة ( )3من تعليمات تنفيذ املوازنة العامة االتحادية
 � 27وجوب قيام ممثيل الرشكات واملكاتب بمراجعة مكتب التصاريح االمنية  /فرع صالح الدين الس�تحصال املوافقات
االمنية قبل االشراك يف املناقصة وسيتم رفض استالم اي عطاء غري مرفق معه الترصيح االمني
� 28الزام رشكات القطاع املختلط بتقديم التامينات االولية اس�تنادا اىل كتاب وزارة التخطيط  /دائرة العقود الحكومية
العامة � قسم االستشارات والتدريب املرقم ع 19006/7/يف 2019/8/6
 � 29لالط�الع عىل الرشوط الخاص�ة بالتقديم وجدول املواصفات الخاص باملناقصة اع�اله يمكن تصفح موقع رشكتنا
عىل الشبكة العاملية
))WWW.NRC.OIL.GOV.IQ
 � 30يجب االطالع عىل الوثائق القياسية وختمها وتوقيعها
 � 31لالستفسار عن املناقصة يرجى مراسلتنا عىل الربيد االلكروني
()nrclocalcontract@nrc.oil.gov.iq

قاسم عبد الرمحن حسني
املدير العام
رئيس جملس االدارة

العدد 135/
التاريخ 2020/9/6

اعالن

تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية (كرس قرار) لتأجري االمالك املدرجة تفاصيلها ادناه والعائدة
اىل بلدية (الكوفة ) وملدة (حس�ب ما مؤرش ازاءها ) وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم  21لس�نة  2013فعىل من يرغب باالش�راك
باملزاي�دة مم�ن تتوف�ر فيه الرشوط املطلوبة مراجعة بلدية الكوف�ة او اللجنة خالل ( )7ايام تبدء من اليوم الت�ايل لنرش االعالن يف احدى الصحف
املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة  %200من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الش�اغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل
املزاي�دة يح�ق له�م دفع مبلغ ال يقل عن  %50من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة اس�تنادا اىل م�ا جاء بالقانون انفا
وكت�اب محافظ النجف  /مكتب الس�يد املحافظ املرقم ( )30يف  2016/1/3وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من م�دة االعالن البالغة ( )7ايام يف
الساعة (الحادية عرشة صباحا) يف ديوان (بلدية الكوفة) ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل
من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك
الدكتور
محزة جواد كاظم العلياوي
قائممقام قضاء الكوفة املقدسة
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية
الرشوط املطلوبة :
 � 1عىل املستاجر جلب صورة (هوية االحوال املدنية  +بطاقة السكن او مضبطة تأييد سكن  +شهادة الجنسية العراقية)
 � 2عىل املستأجر مراجعة البلدية خالل مدة ( 30يوما) من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تسديد بدل االيجار والرسوم االخرى
 � 3عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا
 � 4اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النجف االرشف  /مكتب الس�يد املحاف�ظ املرقم  10881يف  2014/9/28يلزم اصح�اب الحرف والصناعات بجلب
الهوية النقابية وتأييد شهادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل االمالك التي تؤجر لهم
ت

جنس الملك

رقم الملك (القديم/الجديد)

المساحة

الموقع

مدة التاجير

1

حانوت الستعماله كصيدلية

بال1113/

()6*4م

مقابل مستشفى الفرات

ثالث سنوات

2

حانوت الستعماله كصيدلية

بال1114/

()4*6م

مقابل مستشفى الفرات

ثالث سنوات

3

حانوت لبيع اللوازم الطبية

بال1115/

()6*4م

مقابل مستشفى الفرات

ثالث سنوات

4

اعالن يقع على جسر المشاة

بال

()2*25م

الصوب الصغير جهة الكوفة

سنة واحدة

5

اعالن يقع على جسر المشاة

بال

()2*15م

الصوب الصغير جهة الكوفة

سنة واحدة

6

اعالن يقع على جسر المشاة

بال

()1,5*27م

قرب فلكة المختار

سنة واحدة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ الكوت
رقم االضبارة |2020|380
التاريخ2020/9/9/
أعالن
تبيع مديرية تنفيذ الكوت حصة املدين
يف العق�ار املرق�م  51/2م  37ام هلي�ل
الواق�ع يف ألكوت العائ�دة اىل املدين(عيل
عرم�وط حس�ني) املحجوز لق�اء طلب
الدائن�ة (حس�ني جف�ان حيذور)البالغ
()7,000,000ملي�ون دين�ار فع�ىل
الراغب بالرشاء مراجع�ة هذه املديرية
خ�الل م�دة (30يوم�ا ) تبدأ م�ن اليوم
التايل للنرش مس�تصحبا معه التأمينات
القانوني�ة عرشة من املائ�ة من القيمة
املقدرة وش�هادة الجنسية العراقية وان
رسم التسجيل والداللية عىل املشري .
املنفذ العدل
فائد عبد الكريم احمد
املواصفات
-1موقع�ة ورقمه  -:ك�وت /ام هليل/
طريق بغداد /كوت
-2جنس�ه ونوع�ه  :ارض زراعي�ة
تسقى بالواسطة مملوكه للدولة وحق
الترصف
-3ح�دوده واوصاف�ه  :القطعه خاليه
من الشواغل و املشيدات وقت الكشف
-4مشتمالته -:
-5مس�احته  -:املس�احه الكلية للعقار
100دون�م والحص�ة املباع�ة تبل�غ
1097سهم
-6درجة العمران :
 –7الشاغل  -:الرشكاء
8القيم�ة املق�درة  13,164,000 :ثالثة
عرش ملي�ون و مائة و اربعه و س�تون
الف دينار عن حصة املدين البالغ 1097
سهم

�����������������������������
فقدان
فقدت مني البطاقة املوحدة باس�م
املواط�ن ( كاظ�م فاض�ل صب�ار )
والصادرة من دائرة احوال املهناوية
الفق�دان حصل بتاري�خ  10محرم
– فم�ن يعث�ر عليه�ا تس�ليمها
اىل جه�ة االص�دار او االتص�ال (
 ) 07826232060ول�ه االج�ر
والثواب .

مديرية جنسية البرصة
اعالن
بن�اء ع�ىل الطلب املقدم من الس�يد
(باس�ل محم�ود غضب�ان) ال�ذي
يطل�ب تبديل اللق�ب من(جنع�ان)
اىل (التميم��ي) .فمن لديه اعراض
مراجع�ة ه�ذه املديرية خ�الل مدة
اقصاها خمسة عرش يوم وبعكسه
س�وف تنظر هذه املديرية يف الطلب
وف�ق أحكام امل�ادة  22م�ن قانون
البطاق�ة الوطني�ة رق�م  3لس�نة
.2016
اللواء رياض جندي عبدالكاظم
مدي�ر األح�وال املدنية والج�وازات
واالقامة العامة
�����������������������������
مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف النجف
االتحادية
محكمة بداءة النجف
العدد /1034 :ب2020/3
التاريخ 2020/9/8 :
اعالن
اىل املدع�ى علي�ه ( /اس�عد عم�اد
هاشم)
اقام املدعي ( خالد مجبل عبد يارس
) الدع�وى البدائي�ة املرقم�ة اعاله
والتي يطلب فيها الحكم ب� ( اعادة
الحال اىل م�ا كان عليه قبل التعاقد
بخصوص الس�يارة املرقمة 10124
الب�رصة تاك�ي ن�وع ش�وفر ليت
مودي�ل  )2009ولثبوت وملجهولية
مح�ل اقامت�ك حس�ب رشح املبلغ
القضائ�ي يف محكمة ب�داءة كربالء
واشعار مختار حي العسكري قطاع
 18املخت�ار نرص فاض�ل عيدان لذا
قررت هذه املحكم�ة تبليغك اعالنا
بصحيفت�ني محليت�ني يوميت�ني
للحضور يف موعد املرافعة املصادف
يف ي�وم  2020/10/4وعن�د ع�دم
حضورك او ارس�ال م�ن ينوب عنك
قانونا س�وف تجري املرافعة بحقك
غيابيا وعلنا وفق االصول
القايض
خالد جابر عبيد

6

استراحة

العدد ( )2213الخميس  10أيلول 2020

سودوكو

اعداد :ايهاب فاضل

www.almustakbalpaper.net

كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

 300ألف دوالر لرقم هاتف

طبق اليوم

فريتاتا السبانخ بشوربة املرشوم

ِبيع رقم هات�ف ،يعتقد صينيون أنه
جال�ب للح�ظ ،يف مزاد علني ش�ارك
في�ه أكثر من  5000ش�خص ،يومي
السبت واألحد ،بمبلغ  300ألف دوالر
( 2.25مليون يوان صيني).
ويع�ود رس اعتق�اد الصيني�ن ب�أن
الرقم جالب للحظ ،النتهائه بالعدد 8
مكررًا خمس مرات ،وهو العدد الذي
ينظر إلي�ه الصينيون ع�ىل أنه «فأل
خ�ري»؛ ألن لف�ظ «ثماني�ة» باللغ�ة
املندري�ة يعن�ي ً
أيض�ا «االزده�ار»،
ويرمز العدد ً
أيضا إىل حس�ن الطالع
والنجاح.
يذك�ر أن أغ�ىل األرق�ام املبيع�ة يف

هل تعلم

املقادير:
 10بيضات
 1علبة
شوربة مرشوم كريمي
 2/1كيلو سبانخ
 2/1 1كوب جبن موزاريا مبشور
 2/1ملعقة صغرية فلفل اسود مطحون
خطوات التحضري:
سخني الفرن عىل درجة حرارة  180درجة مئوية.
يف بولة كبرية الحجم ضعي البيض و اخفقية جيدا.
ضعي الشوربة و السبانخ و  1كوب جبن و الفلفل األسود و قلبي.
ضعي مزيج السبانخ و البيض يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة  35دقيقة.
زيني الفريتاتا بباقي كمية الجبن و قدميها.

المتاهات

الصن ،خ�ال مزاد علني ،كان لخط
وبيع
ينتهي بالعدد  7مكررًا  8مراتِ ،

؟؟

لفه�م الرياضيات يجب اإلمل�ام بعمليات
الجمع والطرح والرب والقسمة وحفظ
ج�دول ال�رب ومراجعتها باس�تمرار
يجب حل كثري م�ن التمارين والتدريبات
والتطبيق العميل للرياضيات.
هل تعلم أن الرق�م  7هو الرقم الوحيد يف
مجموعة “ ”10-1ال يقبل القس�مة عىل
آي رق�م وال يمك�ن مضاعفت�ه وه�و ما
يجعله من األرقام الفريدة.
هل تعل�م أن دولة تاياند تتخذ من الرقم
 5رم ًزا للتعبري عن الضحك واملرح وتتخذة
عىل مواقع السوشيال ميديا ألنه مشابه
للرمز  haاملعرب عن الفرح والسعادة.
هل تعلم أن املرصين القدماء استخدموا
نظام حس�ابي متكام�ل أساس�ه الرقم
 10و اس�تخدموا هذا النظ�ام يف الزراعة
وحساب مواسم الزراعة.
عرب ع�ن التش�اؤم والحظ
الرق�م  4ق�د ُي رٍ
الس�ئ يف بعض البل�دان خاص�ة للبلدان
التي تنتمي لقارة أس�يا ألنه يتش�ابه مع
كلمة موت .
املل�ك أحم�س أول م�ن وض�ع حس�اب
مس�احة الدائرة وذل�ك يف عام  2000قبل
املياد.
العلم�اء الع�رب ه�م أول م�ن اس�تعمل
الرموز أو املجاهيل يف علم الرياضيات.

ب� 563ألف دوالر ،ويعترب الصينيون
الرقم  7رم ًزا للرفعة وجوهر الحياة.

 .1الزنجبيل
هناك فوائ�د متع�ددة للزنجبيل يمكن
أن يس�اعد الزنجبي�ل يف التخفيف من
املشاكل الصحية التالية:
•يس�اعد يف تخفي�ف الغثي�ان س�وا ًء
الصباحي وخاصة الغثيان عند الحامل
أو الغثي�ان النات�ج م�ن أدوي�ة العاج
الكيميائي ملرىض الرسطان.
•يمك�ن أن يس�اعد يف تخفي�ف االم
العضات.
•يمتلك خصائص مض�ادة لالتهابات
والعدوى فبالتايل قد يساعد يف تخفيف

فوائد األعشاب الطبيعية للجسم

التهابات املفاصل.
•املساعدة يف تنظيم سكر الدم.
•يس�اعد يف تخفي�ف ع�رس الهض�م
املزمن.

افضل األطعمة لوجبة اإلفطار

أكدت خبرية التغذية الروسية ،يوليا
تش�يخونينا ،أن أفض�ل األطعم�ة
لوجبة اإلفطار هي تلك التي تحتوي
ع�ىل مأك�والت غني�ة بالربوتينات،
والكربوهيدرات.
وحذرت من تناول نوع واحد فقط من
الطعام أو تن�اول األطعمة املحتوية
ع�ىل الكربوهي�درات فقط ،مضيفة
أن الجس�م يحت�اج للربوتين�ات
مث�ل البي�ض والجب�ن وغريهما.
وأضاف�ت أنه يف ح�ال عدم إعطاء
الجس�م ما يحتاجه م�ن الربوتن
خ�ال اليوم ،فس�وف يحصل عىل
املزيد من الدهون والكربوهيدرات
الت�ي لها عاق�ة مب�ارشة بزيادة
الوزن.ويف نفس الس�ياق ،نصحت
األخصائي�ة بم�رض رسط�ان

•يمك�ن أن يخف�ف م�ن االم ال�دورة
الشهرية.
•يمك�ن أن يس�اعد يف تخفي�ض
الكوليسرتول يف الدم.
•ق�د يمتل�ك خصائ�ص مض�ادة
للرسطان.
•املس�اعدة يف تحس�ن وظائف الدماغ
والوقاية من مرض الزهايمر.
وم�ع ذل�ك ما زال�ت الدراس�ات قائمة
إليج�اد املزي�د م�ن اإلثبات�ات العلمية
حول فوائد الزنجبيل العتمادها بشكل
مثبت.

 .2إكليل الجبل
إليك بعض فوائد إكليل الجبل:
•غن�ي بمض�ادات األكس�دة وبالت�ايل
يساعد يف حماية الخايا من التحطم.
•قد يساعد يف تحسن وظائف الدماغ.
•يحت�وي إكلي�ل الجب�ل ع�ىل حم�ض
الروزمارينيك الذي يس�اعد يف تخفيف
الحساسية واحتقان األنف.
•يمك�ن أن يس�اعد يف تعزي�ز الجه�از
املناعي ومقاومة البكترييا.
•يعم�ل عىل تحس�ن امل�زاج وتخفيف
التوتر.

الكلمة المفقودة

األمع�اء ،يلين�ا س�مرينوفا ،وفق�ا
ل�»روس�يا الي�وم» ،ب�أن تحت�وي
وجب�ة الفط�ور ع�ىل الخ�راوات
والربوتينات مثل القريش�ة والبيض
املس�لوق أو الكربوهي�درات بطيئة
الهضم مث�ل العصائ�د ،الفتة إىل أن
تناول الخراوات يف وجبة الفطور
يساعد يف تسهيل عملية الهضم.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزي�زي برج الحم�ل ،يلعب الق�در لعبته معك
وس�تجد نفس�ك أم�ام موقف لم تك�ن تتوقعه
تمامً ا ،لكن ال تبايل بذلك .إن كان باس�تطاعتنا
توقع كل يشء ،ستغيب عنا ملذات الحياة .إذن،
ال تنعي حظك وال تش�عر باألس�ف ملصريك :بل
عىل العكس ،كن ً
يقظا

امليزان
عزي�زي ب�رج املي�زان،يف الغال�ب ل�ن تصادفك
أي�ة عقبات م�ن اآلخرين ،وس�وف تتعرف عىل
أش�خاص ج�دد برسع�ة وبأق�ل مجه�ود .إذا
اس�تخدمت ه�ذه املعرف�ة ،فس�وف تتحق�ق
الصداقات املجدية عىل املدى البعيد.

الثور
عزي�زي برج الثور،تس�تعجب حال ًي�ا من مدى
س�هولة األمور؛ استخدم هذه الفرصة املحببة
ملواجه�ة أو إنه�اء الكث�ري من األم�ور وعندها
س�وف تصب�ح مس�تع ًدا ملواجهة أوق�ات أكثر
توت�رًا عندما تصع�ب األمور ،يمكن�ك االعتماد
عىل تأييد من هم حولك

العقرب
عزيزي برج العقرب،اليوم تمتلك الثقة لتجربة
يشء جدي�د ،ونتيج�ة لذلك ،قد تم�ر بتغيريات
ً
وأيضا
يف الحي�اة املهني�ة ويف الحالة الصحي�ة،
يف الحي�اة العاطفي�ة .لذلك ،اب�دأ بالتعامل مع
املرشوعات املُعد لها منذ مدة وارسع يف العمل.

اجلوزاء
عزي�زي ب�رج الجوزاء،طريقك ي�زداد صعوبة
أكث�ر مما تصورت يف بادئ األم�ر ،وربما هناك
ش�خص يح�اول إثنائ�ك ع�ن خطت�ك أو حتى
إحباطك .ال تيأس – انظ�ر إىل األمر كأنه عقبة
واخترب إرادتك.

القوس
عزيزي برج القوس،،ستعم أجواء من االرتياب
تس�توجب منك اتخ�اذ موقف ،وس�تجد حال ًيا
صعوب�ة يف التخيل عن طريقة تفكريك املعتادة،
بالرغ�م م�ن العواقب الس�لبية الت�ي قد تكون
نابعة من املايض.

السرطان
عزي�زي ب�رج الرسط�ان ،س�وف تتع�رض يف
العمل لس�يل من التحديات والخطط الجديدة،
إذا أبدي�ت بع�ض االهتم�ام به�ذه التحدي�ات
والخطط ،فس�وف َ
تك�وِّن أصدقا ًء ج�دد ،يلجأ
إليك الناس ً
أيضا يف حياتك الخاصة.

اجلدي
عزيزي ب�رج الجدي،يجب أن تس�تعد ملواجهة
مشكات جديدة ،فاألمور ليست جيدة يف مكان
العم�ل وأنت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل،
ال تجع�ل ذلك يخيفك ،فه�ذه املراحل تجيء ثم
تذهب.

االسد
عزيزي برج األس�د،يمكنك اليوم العمل بش�كل
ّ
بناء من خ�ال الفريق ،وهذا يعني أنك س�وف
تس�تطيع تطبيق أصعب األفكار اليوم .س�وف
تتلق�ى دعمًا بش�كل خ�اص من خ�ال العمل
وكذلك حياتك الش�خصية ،أظهر حبك لآلخرين
بهدف تقوية العاقات.

الدلو
عزي�زي ب�رج الدلو،يتزاي�د طموح�ك إىل ما ال
يمك�ن تحقيق�ه ،ويف بع�ض األحي�ان ينتاب�ك
التس�اؤل عن النتاج التي ق�د تحدث إذا تنازلت
ع�ن مبادئ�ك ومثل�ك العلي�ا من أج�ل تحقيق
أحام�ك .ال تنج�رف وراء تل�ك األف�كار ،يجب
عليك أن تكبح طموحاتك بعض اليشء.

العذراء
عزي�زي ب�رج العذراء،مهارات�ك التنظيمي�ة
مطلوب�ة يف العمل الي�وم ،ويمكنك جمع أفكار
زمائ�ك وبالت�ايل تتفوق ،قد يك�ون لذلك تأث ً
ريا
إيجاب ًي�ا ع�ىل ثقت�ك بذاتك ،كما س�وف ياحظ
األصدق�اء ً
أيضا النزعة املتناغمة فيك حيث أنك
قادر عىل جمع الشخصيات املختلفة م ًعا.

احلوت
عزي�زي ب�رج الحوت،تش�عر اآلن بأنك س�ليم
البني�ة والذهن وأخ ً
ريا بإمكانك أن تترصف عىل
طبيعتك وس�جيتكً .ك�م الطاقة الت�ي بداخلك
حال ًي�ا تمكن�ك م�ن تطوي�ر األش�ياء يف العمل
والقيام بأنشطة من شأنها أن تكون مرضية.
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إعالن آلية ومواعيد املسابقات املحلية بالعراق
المستقبل العراقي /متابعة
حددت الهيئ�ة التطبيعية لالتحاد العراقي لكرة القدم مواعيد
مس�ابقات موس�م  ،2020/2021وذل�ك بع�د اإلع�الن ع�ن
موافقة اللجنة العليا للصحة والس�المة عىل انطالق األنشطة
والفعاليات الش�بابية والرياضية يف مختل�ف املجاالت (بدون
جمه�ور) ،مع االلتزام باإلج�راءات الوقائية الصحية بدءا ً من
الس�بت املقبل .وأنهت الهيئة التطبيعية روزنامة املس�ابقات
للموس�م  ،2020/2021الذي س�يتم تزويد األندية ووس�ائل
اإلعالم به من تعليمات ورشوط الصحة والسالمة للوقاية من
فريوس كورونا خالل انطالق التدريبات واملباريات الرس�مية.
وس�يكون موع�د انط�الق ال�دوري العراق�ي املمت�از ملوس�م
 2020/2021بالخامس والعرشين من أكتوبر /ترشين األول
املقب�ل بنظام الدوري العام ،وبمش�اركة  20فريقا ً تلعب عىل
مرحلتن ذهابا ً وإياباً.وس�يهبط فريق�ن يف ختام الدوري إىل
دوري الدرج�ة األوىل ،فيما س�يلعب الفريق صاحب املركز 18
مب�اراة ملحق مع صاحب املركز الثال�ث بدوري الدرجة األوىل
ليتأه�ل الفائز منهما لدوري الكرة املمتاز .وس�ينطلق دوري
الش�باب باملوعد نفس�ه املحدد النطالق دوري الكبار للممتاز،
وبمش�اركة  20فريقا ً تلعب بنظام املرحلة الواحدة .وس�يتم
س�حب قرعة املوس�م الجديد بالتاس�ع والعرشين من الشهر

اليويفا يتخذ قرارا بشأن
دوري أبطال أوربا

الج�اري يف مقر االتحاد العراقي لكرة القدم ،فيما ستس�حب
قرعة بطولة الكأس يف اليوم التايل .وحددت لجنة املس�ابقات
للهيئ�ة التطبيعي�ة األول م�ن نوفمرب /ترشي�ن الثاني املقبل
موع�دا ً النطالق تصفيات املحافظات ،ع�ىل أن تنطلق املرحلة
الثاني�ة لل�دوري وتحديدا تصفي�ات املناط�ق بالثالثن من
يناي�ر /كانون الثاني لع�ام  ،2021فيما س�يكون موعد
انط�الق الدوري العام ل�دوري الدرج�ة األوىل بالخامس
والعرشي�ن من مارس /أذار العام املقبل ،بمش�اركة 24
فريقا ً تلعب بنظام املجموعتن ملرحلة واحدة فقط.
ً
ويتأهل صاحب املركز األول من كل مجموعة مبارشة إىل

احلدود يعلن موعد عودته
للتدريبات

الدوري املمتاز ،فيما س�يلعب صاحب املركزين الثاني من كل
مجموعة مباراة فاصلة لتحديد الفريق املتأهل والذي سيلعب
مباراة فاصلة مع صاحب املركز الثامن عرش بالدوري املمتاز.
ا ملش�ا ر كة
وق�ررت لجنة املس�ابقات فتح باب
والت�ي
يف بطول�ة كأس الع�راق
س�تكون اختيارية ألندية
الدرج�ة األوىل والثاني�ة،
لغاي�ة الس�ابع والعرشين
من الشهر الجاري ملعرفة
عدد األندية املشاركة قبل
اإلع�الن عن س�حب
القرعة.

المستقبل العراقي /متابعة
أعل�ن ن�ادي الح�دود العراقي عن موع�د إقام�ة تدريباته
الجماعية تحضريا للموسم املقبل.
وق�ال مدرب الحدود مظف�ر جبار يف ترصيحات
لكووورة« :تم االتفاق بن اإلدارة والجهاز الفني
عىل أن تنطلق التدريبات الجماعية يوم الس�بت
املقب�ل مثلما نوه�ت خلية األزمة ،م�ع االلتزام
برشوط الوقاية والسالمة الصحية».
وأك�د« :الفريق مكتمل الصف�وف ،فقد حافظنا
عىل أغلب العبينا باس�تثناء حس�ام جاد الذى
رح�ل للرشط�ة فيم�ا انتق�ل ع�يل فن�دي إىل
الصناعات الكهربائية».
وأشار إىل أن الحدود عوض انتقال الالعبن من
خ�الل عدد من التعاق�دات الجديدة ،من بينهم
العب�ن أفريقي�ن وآخري�ن محلي�ن ،مردفا:
«نأم�ل أن يش�كلوا إضاف�ة مهم�ة للفري�ق يف

رد قاطع من جريزمان
بشأن مستقبله

مورينيو :هلذا السبب لـم نفكر يف ضم مييس
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف الربتغايل جوزي�ه موريني�و ،املدير الفني
لتوتنه�ام ،ع�ن حقيقة تفكريه يف ض�م ليونيل
مييس ،قائد برشلونة ،خالل أزمته األخرية مع
ناديه وطلبه الرحيل عن كامب نو.
وكان مييس قد أبلغ إدراة برش�لونة برغبته
يف الرحي�ل ،قب�ل الراج�ع عن ذل�ك الطلب
وعودته للتدريب�ات الجماعية ،صباح اليوم
األربعاء.

المستقبل العراقي /متابعة
أعل�ن االتحاد األوروب�ي لكرة القدم (اليويف�ا) اليوم األربعاء
أنه قرر نقل قرعتي دور املجموعات بدوري األبطال والدوري
األوروبي للعبة الش�عبية من العاصم�ة اليونانية أثينا خوفا
من مخالفة القواعد الصحية املحلية فيما يتعلق بالتجمعات
يف األماكن املغلقة يف ظل اس�تمرار جائح�ة كوفيد.19-وقال
االتح�اد األوروبي للعب�ة إن قرعة دوري األبطال س�تتم دون
حض�ور أي ضي�وف كممثيل األندية يف مق�ره يف مدينة نيون
الس�ويرسية يف أول أكتوب�ر /ترشي�ن األول املقب�ل ع�ىل أن
تس�حب قرعة الدوري األوروبي يف نفس املكان يف اليوم التايل.
وأكد اليويفا أنه اتخذ هذا القرار بعد مشاورات مع السلطات
اليونانية.وأض�اف اليويف�ا يف بي�ان «اتفقت جم�ع األطراف
ع�ىل أن الصحة العامة البد أن تبقى ع�ىل رأس األلويات وأنه
ل�ن يكون من املمكن يف الوقت الح�ايل تنظيم حدث بمثل هذا
الحجم وعدد الضيوف يف أثينا ألنه سيعني مخالفة اإلجراءات
والقيود الوقائية املتعلقة باألماكن املغلقة».وستبدأ منافسات
دور املجموع�ات يف دوري األبط�ال ه�ذا املوس�م متأخرة عن
موعدها املعتاد يف  20أكتوبر /ترشين األول املقبل عقب تأخر
املوسم املايض الذي انتهى يف أغسطس /آب فقط بعد تأجيله
بسبب األزمة الصحية العاملية للفريوس رسيع العدوى.

المستقبل العراقي /متابعة
حس�م نادي بايرن ميون�خ موقفه من
التعاق�د م�ع الجن�اح الكروات�ي إيفان
برييس�يتش بعق�د دائ�م ،بع�د انته�اء
إعارت�ه من إن�ر ميالن بنهاية املوس�م
املنرصم.
ونرش النادي البافاري ً
بيانا رسم ًيا عرب
موقعه اإللكروني ،اليوم األربعاء ،يودع
في�ه ال�دويل الكرواتي بع�د انتهاء فرة
إعارته إىل صفوف الفريق.
وأك�د بايرن يف بيانه عودة برييس�يتش
إلنر ،الذي يرتب�ط معه بعقد حتى عام

المستقبل العراقي /متابعة
رد املهاجم الفرنيس أنطوان جريزمان نجم برشلونة ،عىل
أنباء رحيله عن صفوف بلوجرانا ،خالل س�وق االنتقاالت
الصيفية الحالية.
وأف�ادت تقارير صحفي�ة عدة بأن جريزم�ان دخل دائرة
ً
خاصة بعد قرار
اهتمامات العديد من كب�ار أندية أوروبا،
األرجنتيني ليونيل مييس بالبقاء ضمن صفوف البارسا.
وق�ال جريزمان ،لقناة « »M6الفرنس�ية ،ر ًدا عىل س�ؤال
(هل مستقبلك يف برشلونة؟)« :نعم ،وال أعرف ملاذا يتحدث
الناس عن وجهات أخرى».
وأض�اف نج�م أتلتيك�و مدري�د الس�ابق« :أن�ا س�عيد يف
برش�لونة ،وأعلم أنني أملك ثقة الن�ادي واملدرب ،لذا أنا يف
وضع جيد».
وأتم« :املوس�م املايض كان صع ًبا عىل الجميع ،ونحن اآلن
عىل استعداد للبدء من جديد».

المستقبل العراقي /متابعة
أج�اب املغربي أرشف حكيمي ،نجم إن�ر ميالن ،عىل بعض
األسئلة التي تلقاها من جمهور النرياتزوري.وقال حكيمي
يف ترصيحات أبرزها موقع فوتبول إيطاليا «اخرت إنر ألنني
أعتقد أن أسلوب املدرب يناسب لطريقة لعبي ،ويمكنني أن
أقدم مساعدة حقيقية لهذا الفريق .سنحاول تحقيق نتائج

كريستيانو :الرقم القيايس
هديف التايل

المستقبل العراقي /متابعة

يضع كريستيانو رونالدو نصب عينيه رقم
عيل دائي القيايس يف األهداف الدولية البالغ
 109أه�داف بعد ثنائيته يف ف�وز الربتغال
 0-2عىل الس�ويد يف دوري األمم األوروبية
لكرة الق�دم أمس الثالث�اء ليصل إىل 101
ه�دف مع منتخب بالده.وبع�د غيابه عن
مباراة الربتغ�ال االفتتاحية يف دوري األمم
ضد كرواتيا يوم الس�بت بس�بب إصابة يف
أحد أصابع القدم ،لم يهدر رونالدو الكثري
م�ن الوقت بع�د عودته وس�جل من ركلة
حرة يف الش�وط األول وأض�اف هدفا ثانيا
يف الدقيق�ة  72ليق�رب من رق�م اإليراني
دائ�ي القيايس.وق�ال رونال�دو «نجح�ت
يف تج�اوز  100ه�دف واآلن أس�عى للرقم
القي�ايس .إنه�ا خط�وة بخط�وة .لس�ت
مهووس�ا بهذا األمر لكن األرقام القياسية
تأت�ي بطريق�ة طبيعية».وتاب�ع «عندما

تعرضت له�ذه املش�كلة يف أصب�ع القدم
كنت أدرك أن بوسعي التعايف للمشاركة يف
املباراة الثانية .أحب أن أكون هنا مع هذه
املجموعة م�ن الالعبن وامل�درب والجهاز
الفني وكنت أعرف أنهم سيلعبون جيدا يف
املباراة األوىل ألن تشكيلتنا جيدة وال يوجد
أي العب ال يمكن تعويضه».وبعد أن سجل
خمس�ة أهداف يف مبارياته الس�ابقة ضد
السويد ،كان من املتوقع أن يصنع رونالدو
التاريخ يف العاصمة السويدية.وقال برونو
فرناندي�ز الع�ب وس�ط الربتغال «س�جل
أمس س�تة أو س�بعة أه�داف (من ركالت
ح�رة) يف املران والي�وم فعله�ا بالطريقة
نفسها .وجود كريستيانو يف الفريق يشء
جي�د جدا».وتصدى روبن أولس�ن حارس
الس�ويد ملحاولة أخرى م�ن رونالدو الذي
ت�رك امللع�ب يف الدقيق�ة  81ليح�ل محله
ديوج�و جوت�ا ،وحول مهاج�م يوفنتوس
تفكريه رسيعا إىل املهمة التالية.

وق�ال موريني�و يف ترصيح�ات لصحيف�ة «م�رو»
الربيطانية ،ر ًدا عىل سؤال حول تفكريه يف ضم مييس:
«ربم�ا يف تش�كييل املث�ايل ،ولكن لي�س يف توتنهام».
وأضاف« :نح�ن نحرم قواعد اللعب امل�ايل النظيف،
يمك�ن أن يذه�ب مي�يس إىل أي فريق آخ�ر ال يحرم
ه�ذا القانون ،ولذلك فهو لي�س يف توتنهام».وارتبط
اسم مييس باالنتقال إىل مانشسر سيتي طوال فرة
خالف�ه مع برش�لونة ،إال أن النادي الكتالوني رفض
التفري�ط يف خدماته دون دفع قيمة الرشط الجزائي
البالغ  700مليون يورو.

بايرن ميونخ حيسم مصري برييسيتش
 ،2022يف إشارة لعدم عزمه عىل تفعيل
بند خيار الرشاء.
ج�اء ذلك بعد ال�دور الب�ارز الذي لعبه
صاحب ال�� 31عامً �ا يف تتوي�ج بايرن
بالثالثي�ة التاريخي�ة للم�رة الثاني�ة،
بف�وزه بألق�اب البوندس�ليجا ،كأس
أملانيا ودوري أبطال أوروبا.
م�ن جانبه ،ق�ال امل�درب األملاني هانز
فلي�ك« :أود أن أش�كر إيفان ع�ىل أدائه
ومش�اركته يف التتوي�ج بالثالثية ،ولقد
استمتعنا بالعمل معه ،خاصة يف األدوار
اإلقصائية التي أقيمت يف لش�بونة ،التي
أظهرت مدى جودته».

وخ�الل ظه�وره يف  35مب�اراة بكافة
املس�ابقات مع الفريق البافاري ،سجل
برييس�يتش  8أهداف وصنع  10أخرى
خالل رحلته القصرية مع البايرن.
أم�ا حس�ن صال�ح حميديت�ش ،املدير
الري�ايض للن�ادي ،فق�ال« :إيفان تحىل
باحرافية ش�ديدة معنا طوال املوس�م،
ً
عن�رصا مهمً�ا يف فريقن�ا ،ولعب
وكان
دورًا يف التتوي�ج ب�  3ألقاب ،ونتمنى له
األفضل يف مستقبله».
وفيم�ا يخ�ص اإلس�باني تياج�و
والنمساوي ديفيد أالبا ،اللذين يتبقى يف
عقدهما عام ،أش�ار فليك إىل أنه «طاملا

كنت موجودا مع الفري�ق فإنني اعتمد
عليهما».
ويعتق�د أن أالب�ا س�يجدد عق�ده م�ع
العم�الق الباف�اري ،بينم�ا تش�ري كل
األم�ور إىل أن تياج�و يفك�ر يف مغادرة
ميونخ ال س�يما أن الالعب نفسه كشف
عقب مب�اراة أملانيا وإس�بانيا يف دوري
األم�م األوروبي�ة أنه لم يبل�غ أحدا بأنه
سيستمر مع أبناء الجنوب األملاني.
واعرف فلي�ك «الوضع ليس س�هال .ال
نعلم من س�ريحل ومن سيأتي» ،مؤكدا
أن الفري�ق بحاج�ة لصفقات عىل األقل
لتعويض الراحلن.

مانشسرت يونايتد يتعاقد مع بطلة كأس العالـم للسيدات

المستقبل العراقي /متابعة

أعل�ن نادي مانشس�ر يونايتد اإلنجليزي للس�يدات ،عن
تعاقده رس�ميا ً مع العبة وسط منتخب أمريكا للسيدات
توبن هيث ،من فريق بورتالند ثورنز األمريكي.
ول�م يكش�ف اليونايت�د عن التفاصي�ل املادي�ة ،مكتفيا ً

حكيمي :كونتي سبب انضاممي إلنرت

رائعة».وأضاف «كونتي مدرب رائع ويتمتع بروح تنافسية
ولديه ش�غف غري ع�ادي بكرة الق�دم ،وينقل ه�ذا لالعبن
والجماه�ري وكل من حوله ،كما أن دوافعه تس�مح للفريق
بالتألق يف كل مباراة».وتابع «لقد لعبت يف خطة  2-5-3مع
بوروس�يا دورتمون�د ،وعندما جاء عرض إن�ر ،أعتقدت أن
هذه فرص�ة رائعة كي أتطور ،حيث تعي�ش الجماهري هنا
ك�رة القدم بطريقته�ا الخاصة .لقد انضمم�ت لناد كبري».

الدوري».
وتوق�ف النش�اط الري�ايض يف الع�راق منذ م�ارس /أذار
املايض ،بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد.

وواصل «اللعب يف أملانيا س�مح يل بالنضوج كالعب ومنحني
خربة وثقة .لقد كانت تجربة رائعة واآلن سأتواجد يف دوري
أقوى عىل مس�توى األمور التكتيكية».وأكمل «هدفنا الفوز
بال�دوري وإس�عاد الجماهري ،ث�م الظهور بش�كل مميز يف
دوري أبطال أوروبا ،وتقديم أداء أفضل من املوسم املايض».
واستمر «أنا هنا ألبذل قصارى جهدي وتحقيق أشياء رائعة
م ًعا ،ومحاولة الف�وز ببعض األلقاب».وأردف «املقارنة مع

بالقول عرب موقعه الرس�مي أن الالعبة األمريكية وقعت
عىل عقد يمتد لنهاية موس�م الدوري اإلنجليزي للسيدات
( ،)2021/2020ب�رشط حصولها عىل ترصيح للعمل يف
بريطاني�ا .وعربت الالعبة الجديدة عن س�عادتها باللعب
يف ال�دوري اإلنجلي�زي ،حيث قالت صاحب�ة ال� 32عاما:
«مانشس�ر يونايتد نا ٍد اس�تثنائي ،ويسعدني االنضمام

مايك�ون؟ إنه ظه�ري مذهل ولديه قوة بدني�ة كبرية ،وأحب
الس�ري عىل خطاه يف إنر ،لكني أتمنى االس�تمرار بأسلوبي
الخاص».واس�تطرد «قل�ت دائمًا أن مارس�يلو مثيل األعىل،
ألنني أحب ش�خصيته يف امللعب .تعرفت عليه ً
أيضا يف مدريد
ً
وأقدر البهجة الت�ي يمنحها للفريق».وأت�م «إيتو أيضا من
الالعبن امللهمن يل ،حتى لو إننا ال نلعب يف نفس املركز.
لقد صنع التاريخ وهو رمز لكرة القدم يف أفريقيا».

أريوال يضع قدم ًا يف الدوري اإلنجليزي
المستقبل العراقي /متابعة
تحددت بنسبة كبرية الوجهة القادمة لحارس
مرمى باريس سان جريمان ،ومنتخب فرنسا،
ألفونس آريوال.
وقىض حارس املرمى الفرنيس املوس�م املايض

معارا لفريق ريال مدريد اإلسباني.
ذكرت شبكة راديو مونت كارلو الفرنسية ،أن
أري�وال تجاوز الفحوص�ات الطبية بنجاح مع
نادي فولهام اإلنجليزي.
من جانبه ،أش�ارت صحيفة ليكيب الفرنسية
إىل أن ألفونس يف طريقه لالنتقال معارا للفريق

اللندني ملدة موسم.
ويرى ألفونس أريوال أن فرص عودته إىل بي
إس جي غري مفيدة فنيا ،لرغبته يف املش�اركة
أساس�يا ليلحق بقائمة منتخب فرنس�ا التي
ستخوض منافسات يورو  2020التي ستقام
العام املقبل.

أوزيل يسخر من توتنهام ..وخيتار تشكيلته املثالية
المستقبل العراقي /متابعة
أجاب نجم آرسنال ،مسعود أوزيل ،عىل مجموعة من
أس�ئلة متابعي حسابه الشخيص عىل موقع التواصل
توير.
ولم يس�تطع أوزيل ،تجنب الس�خرية م�ن توتنهام،
القط�ب اآلخ�ر يف ش�مال لن�دن ،عندم�ا س�أله أحد
املتابعن عما يختاره ب�ن االعتزال أو اللعب ملصلحة
السبريز.

وق�ال العب الجانرز «إذا أردت ع�دم الفوز بأي لقب،
يتوجب عيل الذهاب إىل توتنهام».
وم�ن بن األس�ئلة األخ�رى ،اختار أوزيل ،تش�كيلته
املثالية من الالعبن الذين س�بق وأن زاملهم ،وجاءت
التشيكلة عىل النحو التايل:
كاس�ياس ،الم ،راموس ،بواتينج ،مارس�يلو ،تشابي
ألونس�و ،كازورال ،دي ماري�ا ،كاكا ،كريس�تيانو
رونالدو ،بنزيما.
وعند س�ؤاله ع�ن أفضل العب زامله يف مس�ريته مع

آرس�نال ،اخت�ار أوزي�ل ،صديق�ه
الفرنيس ماثيو فالميني ،أما أصعب
مداف�ع واجه�ه ،كان كارلي�س
بويول.كما أوض�ح أوزيل ،أنه إذا
توج�ب عليه اختي�ار العب واحد
م�ن تش�كيلة آرس�نال الفائزة
بلق�ب ال�دوري موس�م -2003
 2004دون تلقي خسارة وحيدة،
فإنه سيختار روبري برييس.

إليه ،أتطلع إىل خوض تحدي اللعب يف إنجلرا ،واللعب ضد
أفضل الالعبات يف العالم» .وساهمت هيث بشكل كبري يف
فوز منتخب أمريكا بلقب كأس العالم للسيدات  2019يف
فرنس�ا ،لصناعتها أكثر من هدف مليجان رابينو وأليكس
مورج�ان ،مع فوزها بنس�خة  2015يف كن�دا ،ووصافة
 2011يف أملانيا.

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2213الخميس  10أيلول 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

الحقوقي ماجد الحسناوي

باقر مهدي

عاشوراء لتجفيف منابع الفساد

اسمي عيل رشم!

وصلت مناسيب الفساد اىل درجة خطرية ،وينظر الناس
اىل أجه�زة الدولة بأنها فاس�دة؛ ومن الحلول الناجحة
ملكافحة فايروس الف������ساد الهالك ترسيخ الوازع
الديني وتنمية الوعي الثقايف واألخالق ،وعاشوراء تنظر
اىل س�لوكنا بع�د تفيش ه�ذا الوباء وأصب�ح كالبحرية
تصب فيها منابيع الفساد املختلف��������ة مما حطم
هيبة الدولة وغياب روح املواطنة ومن أثار عاش�وراء
خلق انس�ان نوع�ي وإصالح النف�س ورصخة مدوية
بوج�ه الطغي�ان وث������ورة عىل الفاس�دين ودرس
للمظلومني ينبغي ان نبادر جميعا ً كل من مس�ؤوليته
وتخصصه لفهم هذه الث�ورة بامعان وتبرص لتطوير
إمكان����ياتنا واس�تثمار املواكب الحسينية لإلصالح
ومواجهة الشيطان لخلق وعي إنساني وتط������بيع
الش�باب ع�ىل النهج الحس�يني وترس�يخ دروس�ه يف
النف�وس قوالً وفعالً ،ال لالزدواجية يف الترصف البعض
يتباكى عىل الحس�ني ويتس�ر عىل الفساد ويعمل فيه
وهناك شخصيات تستغل الشعائر الحسينية لتحقيق
أغراض دنيوية.
عاش�وراء س�لوك وإصالح فك�ري وثقافة ومناس�بة
للوقوف والتأمل والرجوع اىل الله يف أعمالنا وتمس�كنا
بالنزاهة والج������هاد ملحاربة كل فاس�د ومرتيش،
ونح�ن نذهب من موكب اىل اخر ونس�تمع اىل الخطباء
ه�ل راجعنا أنفس�نا ونظرنا بداخلنا وم�ا الذي أختلف
فين�ا ،إلعط�اء الضم�ري االنس�اني دفع�ه م�ن الوعي
اإليماني.
إن االموي�ني املعارصي�ن ال يس�تطيعون العم�ل م�ع
امة واعي�ة ويقظة ومبرصه بل يتفش�ون مع الجهل
والتخلف لتثبيت عروش�هم ..فضيلة عاشوراء تحقري
الصف�ات املذموم�ة كالط����م�ع والرىش والفس�اد
الوظيف�ي وم�ن دروس عاش�وراء بناء جي�ل ركيزته
النزاهة والحصان�ة الفكرية والداع�م لتجفيف منابع
الفس�اد والقض�اء عليه لبن�اء أمة قوية ومتماس�كة
يسودها العدل والوئام.

جلس�نا يف مكتبت�ي الصغ�رية نتح�دث ع�ن مواضيع
تناث�ر ش�تاتها ،حتى وصلن�ا قارعة الش�عر ،هدوء ال
اع�رف فحواه! هب نس�يم الذكري�ات مصحوبا ً بنربة
يعريها ُح�زن جنوبي ،ك������ان تمام�ا ً ُحزن املرأة
التي فق�دت ابنائها االربعة وبقيت (ش�يلتها) ترس�م
مالمح الوجع والفقدان ،س�معنا اس�م #عيل_رشم ،يف
مق�����طع ش�عري ،بعد ذلك ش�اهدنا عرب اليوتيوب
قصة بعنوان عيل رش�م ،تابعنا حت�ى ال������نهاية،
احد عرش دقيقة ،نتابع بصمت! ننتظر ماذا سيحدث،
وكأن روحا ً اخرى كانت تجلس لتش����اهد معنا تلك
الدقائ�����ق املعدودة ،لم نكن نشاهد لح�����ظات،
ش�اهدنا اي�ام يف ه�ذه الدقائ�قَ ،ن َم�ت ب�ني خوارص
االجفان اش�ياء ال اعرف اي تفسري لها ،سأله االستاذ
يف املشهد ما هو اسمك؟ اجابه وهو عىل كريس الصف:
(عيل رشم).
يف تلك اللحظة نزل يشء عىل خدي صديقي ،يشء اشبه
بقطرات املطر الغزيرة ،وهي تتس�اقط فوق الجام ،لم
استطع البكاء ولكن قلبي صار ينبض برسعة مخيفة
ح�ني ق�ال له ع�يل رش�م ،اطف�أت الحاس�وب ،وكان
صديقي مازال يمس�ح املط�ر من ذلك الج�ام بردنيه،
جلس جانبي وكان قد سألني عن لقائي بعيل رشم.
اجبته بأنن�ي التقيت به مرتني ولم اعرف كيف اس�لم
عليه م�ن حجم الخجل الذي كان يعري ذلك الش�اعر
الشاب ،هل تعلم انا االن بنفس سنه وهو ميت ،الفرق
بيننا انه مازال حياً ،واش�عر بأنني اكرب بالعمر ومازال
هو محافظا ً عىل تلك السنوات التي لم تتجاوز الخمسة
والعرشون جماالً وعطاء!
كل يشء معق�د ومؤلم هذا كل م�ا يف األمر ،ما زال هو
الش�خص الذي يعرف كيف يتس�لل من خ�الل كلماته
لألذه�ان ،ومازال يعرف قول األش�ياء الت�ي تدخل إىل
أعماق القلب ،والغريب هو تحت الراب.
ما كان اسمه؟
عيل رشم.

كـاريكـاتـير

ماذا تبحث احلكومة يف «الطني» ؟

أظه�رت ص�ور صباح ه�ذا ام�س األربعاء،
قي�ام ع�دد م�ن األش�خاص بحف�ر االطيان
واستطالعها يف محافظتي ذي قار واملثنى.
حي�ث بينت وزارة الصناع�ة واملعادن يف بيان
تس�لمته وكال�ة {الف�رات ني�وز} ان ه�ؤالء
األش�خاص هم ضمن فرق عمل هي�أة املسح

الجيولوج�ي العراقية إحدى تشكيالت وزارة
الصناع�ة واملع�ادن قام�وا بإج�راء ج�والت
اس�تطالعي�ة لألطي�ان يف محافظتي ذي قار
واملثنى لتعزي��ز إحتياطيات الثروة املعدني�ة
يف البالد.
وذكرت ال�وزارة ،أن فرق العمل قامت بتنفيذ

اخلـبـراء يـكـشـفـون األطـعـمـة
املسببة لإلدمان!

قامت جامعة ميتش�غان األمريكية بدراس�ة األطعمة التي يصبح تناولها
شكال من أش�كال االدمان املشابه إلدمان املخدرات والتي ترتبط مبارشة
بمراكز املكافأة يف الدماغ.
ويوص�ف ه�ذا اإلدمان بأن�ه حال�ة "فقدان الس�يطرة عىل االس�تهالك،
وعدم القدرة عىل خفض الرغبة يف القيام بذلك" ،وتمكنت هذه الدراس�ة
األمريكية من تحديد األطعمة املسببة لإلدمان باالعتماد عىل عدة تجارب
شارك فيها  504أشخاص.
فقد طلب الباحثون من املش�اركني يف الدراس�ة اإلجابة عن أسئلة بشأن
املش�اكل التي يواجهونه�ا مع أنواع محددة من الطع�ام ،كتناول كميات
أكثر منها ،أو عدم القدرة عىل التوقف عن تناولها ،كما طلب منهم تقييم
تلك األطعمة وفق مقياس محدد ما بني  1و 7عالمات.
وتضمنت الدراس�ة  35نوعا م�ن األطعمة التي تحوي مس�تويات عالية
من الدهون والس�كريات ،والتي ترتبط أكثر من غريها بسلوكيات إدمان
تناولها.

العراقـي

رائحة الفم الكرهية حتذرك من مرض مزمن

عمليات نمذج�ة االٔطيان يف بعض املواقع من
أجل تقييمها وتحدي�د مدى مالئمتها ملختلف
الصناع�ات وتطوي�ر إحتياطي�ات الث�روة
املعدني�ة ويأتي هذا العم�ل والجهود املبذولة
م�ن أجل دع�م الصناعة الوطنية وإكتش�اف
مصادر الثروة املعدنية يف العراق .

قد تشمل أعراض مرض السكري
م�ن الن�وع الثان�ي الش�عور
بالتعب ،والتبول أكثر من املعتاد،
والج�روح الت�ي تس�تغرق وقتا
أطول للشفاء مما هو متوقع.
ولك�ن ق�د تك�ون أيض�ا عرضة
لخط�ر ارتفاع نس�بة الس�كر يف
ال�دم إذا ظه�رت لدي�ك رائح�ة
كريهة يف الفم.
ويمكن أن يحدث مرض السكري
من النوع الثاني بسبب عدم إنتاج
الجس�م م�ا يكفي م�ن هرمون
اإلنسولني ،أو عدم تفاعل الجسم
مع اإلنسولني.
وقد تكون معرضا لخطر اإلصابة بهذه الحالة
إذا الحظ�ت تغريا يف رائحة أنفاس�ك ،فمرىض
الس�كري أكثر عرض�ة لإلصاب�ة برائحة الفم
الكريهة ،وفقا ملوقع  Healthlineالطبي.
وعندم�ا يكاف�ح الجس�م إلنت�اج اإلنس�ولني،
يتح�ول تلقائي�ا إىل ح�رق الده�ون (تحوي�ل
الس�كر يف ال�دم إىل طاقة قابلة لالس�تخدام).
وتنتج هذه العملي�ة الكيتونات ،والتي تراكم
يف ال�دم والب�ول .وه�ذه الكيتونات ه�ي التي

تسبب رائحة الفم الكريهة لدى بعض املرىض،
وترك رائحة أنفاسهم إما مثل طالء األظافر أو
الفاكهة املتعفنة .ويق�ول موقع Healthline
الطبي“ :رائحة الفم الكريهة ،يمكن أن تكون
مؤث�رة لدرجة أن األطباء ق�د يكونون قادرين
عىل استخدامها لتحديد مرض السكري”.
وأض�اف“ :رائح�ة الف�م الكريه�ة املرتبط�ة
بمرض السكري لها سببان رئيسيان :أمراض
اللث�ة وارتفاع مس�تويات الكيتون�ات يف الدم.
وإذا كنت مصابا بداء الس�كري ،فمن املهم أن

هاتف ببطارية خارقة من سامسونغ ...يعمل لثالثة أيام!
ويمتل�ك  4كام�ريات بدق�ة 64
و 12و 5و 5ميغابكس�ل .كم�ا
يدع�م خاصية الدفع الالس�لكي
« .»NFCأم�ا املي�زة الرئيس�ية
للهات�ف ه�ي البطاري�ة الهائلة
الت�ي تص�ل س�عتها إىل  7آالف
مل�يل أمبري ،والت�ي ال يملكها أي
هاتف آخر ،حيث يمكن أن يعمل
الهاتف مل�دة تصل إىل  3أيام دون
أن تفرغ بطاريت�ه .باإلضافة إىل
دع�م الهات�ف الش�حن الرسي�ع
بقوة تصل إىل  25واط.
ويبدأ سعر الهاتف ،حسب البلد،
م�ن  400دوالر ،حي�ث ب�دأت
الرشكة ببيعه يف روسيا.

كش�فت رشك�ة «سامس�ونغ»
النقاب عن هاتفها الذكي الجديد
ببطارية هائلة تصل سعتها إىل 7
آالف مليل أمبري يف الساعة.
وحص�ل الهات�ف الذك�ي ع�ىل
شاش�ة بحجم  6.7بوصة وبدقة
«  ،»+FullHDبينم�ا حص�ل
ع�ىل معال�ج «س�ناب دراغ�ون
 ،»730كما تصل ذاكرة الوصول
العش�وائي إىل  6جيغاباي�ت
والذاك�رة الدائم�ة إىل 128
غيغابايت ،كما يمكن توس�يعها
بإضافة كرت ذاكرة.
وحصل الهات�ف الذكي الجديدي
ع�ىل اس�م « ،»Galaxy M51

هذا ما يفعله نقص فيتامني «د» لدى الرجال
ُيعد انخفاض مس�تويات فيتامني (د) يف الدم،
س�ببا يف ارتف�اع نس�بة اإلصاب�ة باألم�راض
الخط�رية باإلضاف�ة إىل الوف�اة املبك�رة ل�دى
الرج�ال .أج�رى علم�اء م�ن جامع�ة لوف�ان
الكاثوليكي�ة البلجيكي�ة دراس�ة ع�ىل 1970
رجالً تراوح أعمارهم ب�ني  ،79-40ثم قارنوا
مس�تويات فيتامني (د) للمرىض مع درجاتهم

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

الصحية الحالية بنا ًء ع�ىل العمر ومؤرش كتلة
الجس�م والتدخني ودرجات الرفاهية .واتضح
أن املس�توى املنخفض من فيتامني (د) مرتبط
بزيادة مخاطر اإلصاب�ة بأمراض مثل أمراض
القلب واألوعية الدموية والرسطان وهشاش�ة
العظام ،فضالً عن الوفاة املبكرة.
ومع ذلك ،لم يتمكن العلماء ،إىل اآلن ،من تحديد

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

الس�بب الرئييس وراء نقص ه�ذا الفيتامني يف
ال�دم ،حس�ب موق�ع “ .”EurekAlertويعترب
نقص فيتامني (د) ش�ائ ًعا يف أوروبا ،وخاصة
عند كبار السن.
وق�د ت�م رب�ط ه�ذا بزي�ادة مخاط�ر اإلصابة
بالعديد م�ن األمراض املرتبطة بالش�يخوخة،
مثل أمراض القلب والرسطان.

07801969233
07901463050
07709670606

تكون عىل دراي�ة بما قد تخربك به
أنفاسك.
وتاب�ع“ :فهم�ك ق�د يخلص�ك من
أم�راض اللثة املتقدم�ة أو مخاطر
الحم�اض الكيتون�ي الس�كري”.
ولك�ن ملجرد أنك تعان�ي من رائحة
الف�م الكريه�ة ،فه�ذا ال يعن�ي
بالرضورة أنك مصاب بالس�كري،
حيث أن رائحة الفم الكريهة شائعة
ً
ع�ادة معالجتها يف
ج� ًدا ،ويمكنك
املنزل بنفسك.
وأفض�ل طريق�ة لتجن�ب اإلصابة
برائحة الف�م الكريهة ه�ي التأكد
من نظافة أسنانك ولسانك وفمك.
وق�د ي�ؤدي التدخ�ني أو تن�اول الكث�ري م�ن
املرشوبات الس�كرية إىل زي�ادة فرص إصابتك
برائح�ة الفم الكريهة ،وق�د يصاب الكثري من
األش�خاص بداء السكري دون أن يعرفوا ذلك،
ألن العالم�ات واألع�راض ال تجعلك بالرضورة
تشعر بتوعك .ويجب عليك التحدث إىل الطبيب
إذا كن�ت قلق�ا بش�أن العالم�ات أو األعراض
التحذيري�ة ملرض الس�كري ،أو إذا كنت تعتقد
أنك قد تكون يف خطر.

جفاف العني قد يعيق القراءة

أش�ار تقري�ر طبي حديث إىل وج�ود رابط بني بطء الق�راءة وجفاف عني
اإلنس�ان ،وأكد أطباء العيون أن الجفاف يؤثر س�لبا يف القدرة عىل القراءة
حت�ى لو كان الش�خص س�ليم البرص.وأوضح التقرير الحدي�ث العهد أن
األش�خاص الذين يعانون م�ن جفاف العني يقرؤون بش�كل أبطأ بالرغم
م�ن حدة أبصارهم .ويضيف املرشفون عىل ه�ذا البحث إنه ربما أصبحت
رسعة القراءة وسيلة لقياس اإلعاقة الوظيفية التي يسببها جفاف العني.
وقالت الطبيبة إيس�ن كي�ه أكبيك املديرة يف مستش�فى أمراض العيون يف
معه�د ويلمر بوالية ماريالند األمريكية" :ع�ىل الرغم من أن حدة اإلبصار
جيدة ،إال أن مدة القراءة لدى املرىض املصابني بجفاف العني خالل اختبار
الق�راءة بلغت  30دقيقة ،وهذا يعن�ي أن القراءة تمت أبطأ منها يف املعدل
الطبيعي س�واء أكان هذا جه�را أو صمتا".وقالت كيه لرويرز هيلث عرب
بريدها االلكروني " :يتم االس�تخفاف بجفاف العني وعدم عالجه مع أنه
يسبب عدم راحة ويؤثر عىل الرؤية وتحديدا خالل قيادة السيارات والعمل
أمام الكمبيوتر والقراءة".
العنوان  :بغداد  -الكرادة داخل
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املوقع االلكتروني www.almustakbalpaper.net
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