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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتخذت الرئاس�ات الثالث، أمس الس�بت، املؤتمر 
الدويل الثاني عرش ملناهضة العنف ضد املرأة الذي 
عقد يف بغداد للغمز لبعضها بعضاً بشأن امللفات 
املعطل�ة يف دوائره�ا، فيما هيمن مل�ف محاربة 
الفس�اد واالنتخابات الربملانية املبكرة عىل جميع 

الكلمات التي أُلقيت يف املؤتمر.
وح�ّذر رئي�س الجمهوري�ة بره�م صال�ح م�ن 
»الرتاخ�ي« يف محاس�بة املس�ؤولني الفاس�دين 

واملعرقلني لبناء الدولة. 
وق�ال صالح يف كلمت�ه إن »هناك تاريخاً أس�ود 
ومخزي�اً م�ن املعان�اة الت�ي واجهاتها النس�اء، 
ويجب ضمان حقوق املرأة«، داعياً يف الوقت ذاته 
إىل »إقرار م�رشوع قانون الناجي�ات االيزيديات 

املُرسل من رئاسة الجمهورية«.
أن  صال�ح  ذك�ر  الس�يايس،  الصعي�د  وع�ىل 
»االصالحات تتطلب توفري مناخ سيايس مناسب 
ع�رب ارادة جدية إلجراء االنتخابات املبكرة تكون 

حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السالح«.
وأكد صالح أنه »يجب عدم الرتاخي يف محاس�بة 
الفاس�دين واملعرقل�ني لبن�اء دولة ذات س�يادة 
كامل�ة«. ب�دوره، انتق�د رئيس مجل�س الوزراء 
مصطفى الكاظمي ما س�ّماه »الش�د والجذب« 
إزاء م�رشوع قانون العن�ف األرسي الذي قدمته 
حكومت�ه.  وقال الكاظمي يف كلمته إن »مرشوع 
قان�ون العن�ف األرسي الذي قدمت�ه الحكومة ال 
يزال يف اطار الش�د والج�ذب«، مضيفاً: »نترشف 
بأن نكون يف موقع انصاف املرأة، وس�نعمل عىل 

تنشيط املجلس األعىل للمرأة«. 
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       بغداد / المستقبل العراقي

أك�د قائد الحرس الثوري اإليراني اللواء حس�ني س�المي، 
أم�س الس�بت، أن ث�أر طه�ران الغتي�ال الجنرال قاس�م 
س�ليماني س�يطال »املتورط�ني« في�ه. وقال س�المي يف 
ترصيح�ات نقله�ا موقع »س�باه ني�وز« التاب�ع لحرس 
الثورة اإلس�المية »س�يد ترامب، ثأرنا الستش�هاد قائدنا 
العظي�م هو مؤكد، ج�دي، وواقعي، لكنن�ا رشفاء ونأخذ 

مسألة الثأر بإنصاف وعدالة«.
وتابع »تعتقد أننا سنس�تهدف س�فرية يف جنوب إفريقيا 
)ث�أرا( لدم�اء أخينا الش�هيد. نح�ن نرضب أولئ�ك الذين 

كانوا بش�كل مبارش أو غري مبارش متورطني يف استشهاد 
ه�ذا الرجل العظيم، وعليك أن تعرف أننا سنس�تهدف من 

تورط، كائنا من كان )...( وهذه رسالة جدية«.
واغتيل س�ليماني، أحد أبرز القادة العسكريني اإليرانيني، 
يف رضبة جوية نفذتها طائرة أمريكية مسرية قرب مطار 
بغ�داد فجر الثالث م�ن كانون الثاني. وق�ى معه نائب 
رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي املهندس الذي كان 
برفقت�ه. وأك�دت وزارة الدفاع األمريكي�ة »البنتاغون« يف 
حينه، ان ترامب هو من أمر باستهداف الجنرال اإليراني.

وبع�د أيام، ردت إيران باس�تهداف صاروخي لقاعدة عني 
األسد يف غرب العراق، حيث يتواجد جنود أمريكيون.

      بغداد / المستقبل العراقي

دعا رئيس مؤسسة المستقبل للصحافة 
والنش�ر عل�ي الدراجي، أمس الس�بت، 
وزي�ر النف�ط إل�ى محاس�بة مكات�ب 
اعالمي�ة في ش�ركات نفطي�ة تتحكم 
المس�تقلة،  اليومية  بمصائر الصح�ف 
فيما أكد على أن هناك ش�ركات تتحكم 
باإلعالن�ات وتض�ع ش�روطاً مخالفة 
للقان�ون ف�ي توزي�ع اإلعالن�ات على 

الصحف اليومية. 
المس�تقبل للصحافة  وتمتلك مؤسسة 
والنش�ر صحيف�ة المس�تقبل العراقي 
اليومية واسعة االنتشار، ووكالة انبار 

المستقبل، ودار للطباعة والنشر.
والمس�تقبل ه�ي مؤسس�ة مس�تقلة 

تعتم�د لالس�تمرار ف�ي عمله�ا عل�ى 
اإلعالنات واالشتراكات.

وقال الدراجي، الذي يرأس أيضاً تحرير 
صحيفة المستقبل العراقي، ان شركات 
»الجه�د االجنب�ي« ومنه�ا الش�ركات 
التابع�ة  والش�ركات  الصيني�������ة 
لوزارة النفط في محافظة ميسان منذ 
تأسيس�ها ول�كثر من ٦ س�نوات تقوم 
بتوزي�ع االعالن�����ات الخاص�ة به�ا 
حصريا على بعض الصحف، فيما أشار 
إلى أن شركة نفط البصرة تقوم باألمر 

ذاته.
وأض�اف الدراج�ي أن هذه الش�ركات 
مناقص����اته�ا  تن�در  ف�ي  تش�ترط 
لإلعالن�ات عل�ى الش�ركة التي ترس�و 
االع����النات  المناقصة نش�ر  عليه�ا 

في هذه الصحف فقط.
وش�ّدد الدراجي بالقول »إن هذه اآللية 
مخالفة للقانون والشفافية«، الفتاً إلى 
أن »هناك كتاب صادر من وزارة النفط 
يلزم بنش�ر االعالنات في أكثر من )7( 

صحف وباألسماء«.
وناشد رئيس تحرير صحيفة المستقبل 
العراقي وزير النفط إحسان عبد الجبار 
م�ن  الش�خصي  »التدخ�ل  إس�ماعيل 
أجل ش�مول عدد آخر م�ن الصحف في 
اإلعالنات«، ملتمساً منه »توزيعاً عادالً 

لإلعالنات«.
وتاب�ع الدراج�ي »يج�ب فت�ح التقديم 
الش�روط  ووف�ق  االخ�رى  للصح�ف 
القانونية وقرار االمانة العامة لمجلس 
الوزراء وف�ي المقدمة منه�ا ان تكون 

واسعة االنتش�ار وتصدر بشكل يومي 
وت�وزع ف�ي جميع المحافظ�ات وذات 
توجهات وطني�ة داعمة للنهج الوطني 
وم�ن الصح�ف المعتم�دة ف�ي نقاب�ة 

الصحفيين«.
وأردف الدراجي »يجب ابالغ الش�ركات 
المذك�ورة اعاله بالعم�ل وفق القانون 
العراقي«، عاداً أن »هذا واجب ش�ركتي 

نفط ميسان والبصرة«.
»جمي�ع  إن  قائ�اًل  الدراج�ي  وأنه�ى 
الش�ركات النفطية تلت�زم بالتعليمات، 
ش�ركتي  تلت��������زم  أن  ويج�ب 
بالتع���ليمات  نفط ميس�ان والبصرة 
والضواب�ط للحف�اظ عل�ى الش�فافية 
ولدعم الصحف المس�تقلة التي تواجه 

معاناة مالية كبيرة«.
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الرتبية حتدد )12( ترشين األول موعدا جديدا المتحانات الدور الثاين
     بغداد / المستقبل العراقي 

اعلنت وزارة الرتبية، أمس السبت، تحديد الـ12 من ترشين 
االول املقبل موعـداً جديدا المتحانات الدور الثاني للمراحل 
غري املنتهية، بضمنها السادس االبتدائي والثالث املتوسط.

وقالت الوزارة يف بيان تلقت املسـتقبل العراقي نسخة منه 
»حصلـت موافقـة وزيـر الرتبية عـي حميـد الدليمي عىل 
تحديـد يوم األثنـن املوافق الـ12 من ترشيـن األول القادم 
موعـداً جديـداً ألداء امتحانـات الدور الثانـي للمراحل غري 

املنتهية«.
وأضافـت انه »بما فيها مرحلة السـادس االبتدائي والثالث 

املتوسط للعام الدرايس 2020-2019«.
وبينت، أن »املوعد الجديدد جاء بسبب زيارة االربعينية«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اتخذت الرئاسـات الثالث، أمس السـبت، املؤتمر 
الـدويل الثانـي عـرش ملناهضة العنف ضـد املرأة 
الـذي عقد يف بغداد للغمز لبعضها بعضاً بشـأن 
امللفـات املعطلـة يف دوائرها، فيمـا هيمن ملف 
محاربة الفسـاد واالنتخابـات الربملانية املبكرة 

عىل جميع الكلمات التي أُلقيت يف املؤتمر.
وحـّذر رئيـس الجمهوريـة برهـم صالـح مـن 
»الرتاخـي« يف محاسـبة املسـؤولن الفاسـدين 

واملعرقلن لبناء الدولة. 
وقـال صالح يف كلمتـه إن »هناك تاريخاً أسـود 
ومخزيـاً من املعانـاة التـي واجهاتها النسـاء، 
ويجب ضمان حقوق املرأة«، داعياً يف الوقت ذاته 
إىل »إقـرار مرشوع قانون الناجيـات االيزيديات 

املُرسل من رئاسة الجمهورية«.
أن  صالـح  ذكـر  السـيايس،  الصعيـد  وعـىل 
»االصالحات تتطلب توفري مناخ سيايس مناسب 
عـرب ارادة جدية إلجراء االنتخابات املبكرة تكون 

حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السالح«.
وأكد صالح أنه »يجب عدم الرتاخي يف محاسـبة 
الفاسـدين واملعرقلـن لبنـاء دولة ذات سـيادة 
كاملة«. بـدوره، انتقـد رئيس مجلـس الوزراء 
مصطفى الكاظمي ما سـّماه »الشـد والجذب« 
إزاء مـرشوع قانون العنـف األرسي الذي قدمته 

حكومته.  وقال الكاظمـي يف كلمته إن »مرشوع 
قانـون العنـف األرسي الذي قدمتـه الحكومة ال يزال يف 
اطار الشـد والجـذب«، مضيفاً: »نترشف بـأن نكون يف 
موقـع انصـاف املـرأة، وسـنعمل عىل تنشـيط املجلس 
األعىل للمرأة«. ويف سياق منفصل، دعا الكاظمي، رئييس 

الجمهوريـة والربملـان، إىل »اإلرساع باسـتكمال قانون 
االنتخابات تمهيداً إلجراء االنتخابات املبكرة«.

من جانبه، انتقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبويس 
»إهمـال« ملف »املفقوديـن« وذوي الضحايا، عاداً إياه 
»عنفـاً رسـمياً«. وقال الحلبـويس يف كلمتـه »يجب أن 

تكون هنـاك خطط جديدة وفاعلـة وواقعية تتالءم مع 
املرحلة وتدفع عجلة االقتصاد والتنمية واألمن والسـالم 
واالسـتقرار والتعايـش إىل األمـام وتوقـف حمـام الدم 
لالغتياالت خصوصاً ما تتعرض له الناشـطات املدنيات 
مـن جرائم وحشـية بشـعة يندى لها جبـن كل رشيف 

يحمل هم الوطن واملواطن«.
وأضـاف الحلبـويس أنـه »ألجـل ذلك 
يف  الفاعلـن  كل  عـىل  لزامـاً  صـار 
قطاعات الدولة والشعب االتحاد بشل 
تأريخي لعبور هذا املنعطف من خالل 
القادريـن واألخذ  تمكـن املخلصـن 
بيدهـم لرضب الفاسـدين واملجرمن 
وفـق سـياق وطنـي عـادل ومنصف 
وشـجاع يتجـاوز كل حـدود املـايض 
ويؤسـس ملرحلـة واعـدة وطامحـة 
تبـدأ بانتخابات نزيهـة مبّكرة تزامناً 
مع حملة معاقبة الفاسـدين وحرص 

السالح بيد الدولة«.
وحـّذر الحلبويس مـن »إهمال امهات 
قدمـوا  الذيـن  الشـهداء  وزوجـات 
»عـدم  أن  معتـرباً  تضحياتهـم«، 
إنصافهـن عنف رسـمي بحـق املرأة 

نتحمل مسؤوليته جميعاً«.
ذوي  »إهمـال  الحلبـويس  انتقـد 
املفقوديـن الذيـن يتطلعـون ملعرفـة 
مصـري ذويهم وهـذا تقصـري وعنف 

ممنهج ضد املرأة«.
القـوى  »عـىل  أن  الحلبـويس  وأكـد 
السياسـية ان تتحمـل مسـؤولياتها 
إلكمال قانون االنتخابات، ونشـد عىل 
يـد الحكومة يف اجراء انتخابات نزيهة 
ومالحقـة الفاسـدين، ويجـب توفـري االجـواء املالئمة 
إلجرائهـا«. وتابـع الحلبويس »نشـد عىل يـد الحكومة 
ملطـاردة الخارجـن عـن القانـون والسـالح املنفلـت 

واستعادة هيبة الدولة«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اعلنـت وزارة الصحـة والبيئـة، أمـس 
السبت، املوقف الوبائي لفريوس كورونا 

املستجد. 
وقالت الوزارة يف بيان تلقت »املسـتقبل 
العراقي« نسـخة منه، إنه »تم تسـجيل 
3907 إصابة جديدة بالفريوس، وتماثل 
4234 حالة إىل الشفاء، قابلها 83 حالة 

وفاة، خالل الـ24 ساعة املاضية«.  
بدورها، أعربت وزارة الصحة عن قلقها 
إزاء تكرار إرضابات واعتصامات الكوادر 
الطبيـة، محـّذرة إياهـم مـن »مخالفة 
القانون«، فيمـا أكدت مضيها يف تفعيل 
قانون حماية األطباء.  وقال بيان للوزارة 

تلقـت املسـتقبل العراقي نسـخة منه، 
»لقد حرصـت وزارة الصحة عىل القيام 
بواجباتهـا الوطنية للحفـاظ عىل حياة 
املواطنن يف اصعب الظروف والتحديات 
كمـا يف جأيحـة كورونا مع االسـتمرار 
يف املطالبـة بالحقـوق لكافـة مالكاتنا 
الطبية والصحية واالدارية وبالتنسـيق 
مع كافة الجهات الرسـمية من مجلس 
ومجلـس  النـواب  ومجلـس  الـوزراء 
القضاء االعىل، واستقبلت الوزارة ممثي 
كافـة الفٔيات من قبل مسـٔوويل الوزارة 
و  واملقرتحـات  املطالـب  اىل  لالسـتماع 
متابعتهـا بالتنسـيق معهـم«. وأضاف 
البيـان »لقد تابعـت وزارتنا بقلق تكرار 
االرضابات واالعتصامات من قبل بعض 

اللجان التنسـيقية اليقاف العمل يف عدد 
مـن املستشـفيات«، مبينـة أن »دأيـرة 
التخطيـط يف وزارة الصحة اسـتكملت 
اطالق االستمارة االلكرتونية ملنح وثأيق 
التخرج وبالتنسـيق مـع وزارة التعليم 
العايل والبحـث العلمي الطـالق الوثأيق 
الطبيـة  الكليـات  الدراسـية لخريجـي 
واملعاهد الصحية خالل االسبوع القادم 
وكما هو موضح يف الكتاب املرفق املوجه 
اىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي«. 
وتابـع أنه »تم االتفاق مع لجنة الصحة 
والبئيـة النيابيـة عـىل ترشيـع مقرتح 
قانـون يتضمـن التعديالت عـىل قانون 
الصحـة العامـة لتضمـن فقـرة البدل 
النقدي للخفراء يف املؤسسـات الصحية 

والذي سـبق ارسـاله اىل مجلس الوزراء 
القراره وارساله اىل مجلس النواب وكما 

هو مبن يف الكتب الرسمية املرفقة«.
غرفـة  »تشـكيل  إىل  البيـان  وأشـار 
عمليات من قبل املؤسسـات االمنية مع 
تخصيـص قـايض متخصـص بقضايا 
ومنتسـبي  االطبـاء  عـىل  االعتـداءات 
مـالكات املٔوسسـات الصحيـة لتفعيل 

قانون حماية االٔطباء«.
ولفـت إىل »تكليف الشـعب القانونية يف 
دوأيـر الصحـة يف اقامة الدعـوى بحق 
كل مـن يعتدي عىل مالكاتنـا العاملة يف 
املؤسسـات الصحيـة وكذلك مـن يثبت 
تقصـريه بحـق املرىض ويسـبب توقف 
الخدمات العالجية يف ظل جأيحة خطرية 

تهدد حياة وصحة العراقين«.
وأكد البيان »تشكيل لجنة عليا يف الوزارة 
برٔياسة مدير عام الدأيرة االدارية واملالية 
والقانونيـة تضم ممثي نقابـة االطباء 
وعـدد مـن الخـرباء ملتابعـة التعديالت 
الترشيعيـة املقرتحة عـىل قانون تدرج 
ذوي املهـن الطبيـة والقوانـن االخرى 
ذات الصلة لتحسن بئية العمل ملالكاتنا 

الطبية والصحية«.
وذكـر أن »الوزارة تهيب بكافـة ابنأيها 
االبطـال االسـتمرار بتقديـم الخدمـات 
الصحيـة ملرضانـا وعـدم االصغـاء اىل 
االصـوات التي تدعـو اىل ايقـاف تقديم 
الخدمات بما يخالـف القوانن العراقية 

النافذة«.

الرئاسات الثالث »تغمز« لبعضها.. صاحل حذر من »الرتاخي«.. والكاظمي طالب بقانون االنتخابات.. واحللبوسي انتقد »إهمال« ملف »املفقودين«

الربملان للحكومة: ارضبوا الفاسدين بشجاعة
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عداد »كورونا«: انخفاض طفيف باإلصابات وارتفاع بحاالت الشفاء 
الصحة أبدت قلقها من اإلضرابات الطبية وحذرت كوادرها من »خمالفة القانون«

        بغداد / المستقبل العراقي

عد وزيـر الخارجّية فؤاد حسـن، 
العالقـات  تنميـة  السـبت،  أمـس 
الثنائّية مع فرنسـا بأنهـا »بوّابة« 
أبـدت  فيمـا  األوروبـّي،  لالتحـاد 
باريـس اسـتعدادها لدعـم العراق 

ألداء »دور محورّي« يف املنطقة. 
تلقـت  للخارجيـة  بيـان  وقـال 
املسـتقبل العراقي، نسخة منه، ان 
»الوزير فؤاد حسن التقى مع جان 
جاك بريدي رئيـس لجنة الصداقة 
الجمعّيـة  يف  العراقّية-الفرنسـّية 

الوطنّية الفرنسّية«.
وأعـرب الوزير بحسـب البيان عن 
شـكره لـ«فرنسـا لدورها الفاعل 
يف ُمحاربة اإلرهاب، ُمشيداً بالتقّدم 
الثنائّيـة«،  العالقـات  يف  الحاصـل 

مشـرياً إىل أّنها »ُتَعدُّ بّوابة لعالقات 
متينة مع االتحاد األوروبّي«.

وفقـا  الجانبـان  بحـث  كمـا 
للبيـان »أهّميـة تعزيـز الرشاكـة 
البلديـن عـىل  بـن  االسـرتاتيجّية 
املُسـتوى االقتصادّي، والسـيايّس، 
والثقايفّ«. مـن جهته عدَّ بريدي أّن 
املُسـتوى  الزيـارات رفيعة  »تبادل 
يعكـس التقدُّم الرسيع يف العالقات 
وفرنسـا«،  العـراق  بـن  الثنائّيـة 
ُمؤّكـداً أّن بـالده »تتطلّـع إلقامة 
عالقـات قوّيـة واسـرتاتيجّية مع 

العراق عىل املُستويات كافة«.
عـن  الفرنـيس  املسـؤول  وأعـرب 
العسكرّية  »لالنتهاكات  استنكاره 
إىل  الفتـًا  العـراق«،  يف  الرتكّيـة 
»استعداد فرنسا لدعم العراق ألداء 

دور محورّي باملنطقة«.

العراق عن عالقته بفرنسا: »بوابة« 
لالحتاد األوريب

        بغداد / المستقبل العراقي

أنهى مجلس النواب بجلسته الخامسة من الدورة النيابية 
الرابعة للسـنة الترشيعية  الثالثة  مـن  الفصل  الترشيعي 
االول التي عقدت  برئاسة  محمد  الحلبويس  رئيس  املجلس 
 وبحضـور 182 نائبـا،  القـراءة االوىل لثمانية مرشوعات 
قوانـن. وذكر مجلـس النـواب يف بيان تلقت املسـتقبل 
العراقي نسخة منه انه »يف مستهل الجلسة، أرجا املجلس 
النظـر بالطعـون املقدمـة حـول صحة عضويـة بعض 
السيدات  والسادة االعضاء لحن تحقق النصاب القانوني 
البالغ ثلثـي اعضاء املجلس.  وأتم املجلـس القراءة االوىل 
ملرشوع قانون تعديل قانـون املحكمة الجنائية العراقية 
العليا رقم )10( لسنة 2005 واملقدم من اللجنة القانونية 

نظرا للخطورة االجرامية الذي يشكلها التنظيم االرهابي 
مـا يسـمى ب))الدولـة االسـالمية يف العـراق والشـام 
)داعش(( عىل العراق واملجتمع الدويل وبشـاعة الجرائم 
التي ارتكبت وما تمخض عنها من مجازر وحشية ارتقت 
اىل مصـاف الجرائم الدولية. واضـاف البيان ان »املجلس 
أنجز القراءة االوىل ملرشوع قانون  الهيئة الوطنية للرقابة 
النووية واالشـعاعية والكيمياويـة والبايلوجية واملقدم 
من لجنتي التعليم العايل والبحث العلمي والصحة والبيئة 
لالسـتفادة من االسـتخدامات السـلمية للطاقـة الذرية 
يف املجـاالت الطبيـة والزراعيـة والصناعيـة والتعليمية 
واجـراء البحـوث التطبيقيـة املتعددة ولـرضورة تجنب 
املخاطر الكامنة لالشـعاع املؤين عىل العاملن واملجتمع 
والبيئـة وبضمنها الترصف غري املـرشوع باملواد النووية 

والكيمائية والبايولوجية واملصادر املشـعة ولوضع اطار 
قانوني للسيطرة عليها«. وتابع انه »انهى خالل الجلسة 
التي ترأس جانبا منها حسن الكعبي النائب االول لرئيس 
مجلـس النـواب القـراءة االوىل ملرشوع قانـون  انضمام 
العـراق اىل االتفاقيـة الدوليـة لخطـوط التحميـل لعام 
1966 والربوتوكول املعدل لهـا لعام 1988 املعدل يف عام 
2003 واملقـدم من لجنتي العالقات الخارجية والخدمات 
واالعمـار بغيـة االلتزام بمبادئ وقواعد موحدة يف شـأن 
حدود تحميل السفن العاملة يف الرحالت الدولية ولحماية 
االرواح واملمتلكات يف البحار ولغرض انضمام جمهورية 
العراق اىل االتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 
التـي دخلـت حيـز النفـاذ يف 1968/7/21 والربوتكول 

املعدل لها لعام 1988 املعدل يف عام 2003«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أمـس  األمريكيـة،  العـدل  وزارة  قالـت 
رشـوة  تهمـة  وجهـت  إنهـا  السـبت، 
موظف حكومـي لشـخصن يقيمان يف 
أربيـل بإقليم كردسـتان العراق، يف إطار 
مسـاعيهما للحصـول عـىل عقـود من 

وزارة الدفاع )البنتاغون(.  
وذكر بيان نرش عىل موقـع وزارة العدل 
عىل اإلنرتنـت إن الشـخصن هما مارك 

آالن فريـداي )37 عامـا(، والرا جمعـة 
محمـد )30 عامـا(، وكالهمـا يمتلكان 

رشكة يف أربيل.  
وأضـاف البيـان أن فريـداي والرا عرضا 
رشـاوى عىل مسؤول بالجيش األمريكي 
يف قاعـدة أربيـل الجوية يف العـراق، من 
أجـل الحصول عـىل عقود لتوريد سـلع 
وخدمات للقـوات العسـكرية األمريكية 

هناك.  
وتشـري الئحة االتهام إىل أن الشـخصن 

عرضـا يف أوائل عام 2020، دفع رشـوة 
ملسـؤول متعاقد مع الجيـش تعادل 20 
يف املئـة مـن قيمـة أي عقـد يتـم منحه 

لرشكتيهما.  
وكذلك عرض املتهمان منح دفعة نقدية 
مقدمـا مقابـل اعطاءهـم عقـد لتوريد 

معدات يف أواخر مارس 2020.  
وقال القائم بأعمال مساعد املدعي العام 
بريان رابيت إن هذه الخطوة )الرشـوة( 
كانت تهدف لتقويض جهود وزارة الدفاع 

للتعاقد بشكل قانوني يف الخارج«.  
وأضاف أن »وزارة العدل ستواصل العمل 
لحمايـة الجيـش األمريكي من السـلوك 
الفاسد واالحتيايل يف جميع أنحاء العالم«.  
يشـار إىل أن قسـم االحتيـال ومكافحة 
الفسـاد يف وزارة العـدل تمكـن يف وقت 
سـابق من منع محاوالت مشابهة جرت 
إحداهـا يف الكويـت يف ديسـمرب املايض، 
والــــــثانيـة يف كوريـا الجنوبيـة يف 

مايو 2020.  

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنـت عضـو مجلـس النـواب علية 
نصيـف، أمـس السـبت، جمـع 100 
توقيع إلقرار توصيات »ُتلغي« اتفاقية 

خور عبد الله مع الجانب الكويتي.
صحـايف  مؤتمـر  يف  نصيـف  وقالـت 
عقدتـه يف مجلس النواب إن »رئاسـة 
الجمهورية ورئاسـة الوزراء خلصت 
اىل عدة نتائج امللخص منها من خالل 
التوصيـات التـي ناقشـتها هـو دفع 
الحكومـة اىل الغـاء اتفاقية خور عبد 
اللـه وهناك بنـد يف االتفاقية يسـمح 
للعراق باشعار الجانب الكويتي خالل 
ستة اشهر يتم اعالمنا ان البلد متوجه 
اىل الغـاء االتفاقيـة«. واوضحـت، أن 
»هـذه التوصيـات لم يتـم قرائتها يف 
مجلس النواب وحصل تعتيم سـيايس 
عليهـا النهـا توصيـات تهم الشـعب 
العراقـي ليعـرف ماذا حصـل يف ملف 
قضيـة خور عبد اللـه«، مبينة أن »يف 
الدورة الحالية تـم جمع تواقيع 100 
نائب لتفعيـل التوصيات وتم التوقيع 
عليهـا من قبـل النائـب االول لرئيس 
الربملان واحالهـا اىل اللجنة القانونية 
ولجنة الخدمات ألجل إقرار التوصيات 
ومصادقتها يف مجلس النواب لتذهب 
اىل الحكومة وتصبح واجبة التنفيذ«.

بينها قانون املحكمة اجلنائية والرقابة النووية.. الربملان ينهي قراءة مشاريع )٨( قوانني

العدل األمريكية تصدر مذكرة اعتقال بحق شخصني يف أربيل حاوال احلصول
 عىل عقود من »البنتاغون«

نائبة: مجعنا )100( توقيع 
إلقـرار توصيـات »ُتلغـي« 

اتفاقية خور عبد اهلل

        بغداد / المستقبل العراقي

اكدت اللجنة املالية يف مجلس النواب، أمس السـبت، ان مجلس الوزراء لم 
يرسـل املوازنة التي صوت عليها خالل جلسة اسـتثنائية إىل الربملان حتى 
اآلن.  وقالـت اللجنة خالل وثيقة حصلت عليها »املسـتقبل العراقي« أنها 
»تؤكد عدم ارسـال مجلـس الوزراء للموازنة لغايـة اآلن، وتحث الحكومة 
لـإرساع يف ارسـالها لغـرض التصويت عليها ملـا فيها من فقـرات تخدم 

رشائح الشعب كافة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعـا رئيس تحالف »عراقيـون« عمار الحكيم، إىل إجـراء انتخابات نزيهة 
وعادلة »بعيدة عن سـطوة السـالح«، فيما طالب بتفعيـل املجلس االعىل 

للمرأة وإنشاء »بنك النساء«. 
وقـال الحيكـم يف كلمة ألقاها خـالل املؤتمر الدويل الثانـي عرش ملناهضة 
العنف ضد املرأة، »ندعو اىل تفعيل املجلس االعىل للمرأة الذي تمت املوافقُة 
عىل إنشـائه يف العام املايض بعضوية ممثي الوزارات والهيآت املعنيَّة كما 
لة،  ندعو اىل تحصينه من الروتن والبريوقراطية والسياقات املعرِقلَة واملعطِّ
وان يكـون أعضاؤه ممن لهم تجربٌة يف الشـؤون ذات الصلة بهموم املرأة 
وتطلعاتهـا ومـن املختصن وحَملَِة مـرشوع مناهضة الظواهر السـلبية 
ضدها«.وجـدد الحكيم دعوته لـ«إنشـاء بنك النسـاء، لتقديـم القروض 
لصاحبـاِت املشـاريع القادراِت عـىل إثبـاِت قدراتهن واهليتهـن، لتفعيل 
املسـاهمات الخاّلقـة ال لرصف اإلقـراض وإيجاد معامـالت مالية جديدة 

ترهق كاهل الدولة واملرأة معا«.

        بغداد / المستقبل العراقي

كشـف عضو مجلس مكافحة الفساد سابقاً الخبري سعيد ياسن موىس، 
أمس السـبت، عـن وجود 400 موظف ينتظرون الحسـاب والعقاب، وفق 

أوامر القبض واالستقدام.
 وقـال موىس، يف ترصيح صحفـي إن »عمليات االعتقـال جاءت بناء عىل 

تنفيذ أوامر القبض واالستقدام وبأمر قضائي، اليمكن الطعن به«.
وبـن موىس، أن »هناك ملفات يف مجلس مكافحة الفسـاد السـابق وفق 
وجبات، شملت االوىل 1000 موظف مع توصية للحكومة بسحب يد هؤالء 
املوظفـن، أضيف لها يف الوجبـة الثانية بحـدود 140 موظفا من مختلف 
الـوزارات، لـذا أصبحـت بحدود 1200 ملـف تمت تصفيـة 800 منها بن 
االدعـاء العام وهيئة النزاهـة والقضاء، وكذلك يوجـد 400 ملف كان من 
املفـرتض تنفيـذ تحـركات قضائية بشـأنها نهايـة 2019 وبداية 2020، 
إال أنهـا تعطلت«.حملـة االعتقاالت الجديدة، تأتي بعد تشـكيل لجنة عليا 
للتحقيق بملفات الفساد الكربى، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي مؤخراً، وبحسـب الجهة التنفيذية ألوامر االعتقال رئيس جهاز 
مكافحة اإلرهاب عبد الوهاب السـاعدي، فإن رئيس الوزراء »شدد عىل أن 
تكون حملة االعتقاالت التي تطال املسـؤولن الفاسـدين رسية، وبخطط 

غري معلنة«.

املالية الربملانية: جملس الوزراء لـم يرسل 
املوازنة إىل الربملان 

احلكيم يدعو إىل إجراء انتخابات عادلة 
»بعيدة عن سطوة السالح«

جملس خمتص: ستصدر أوامر القبض بحق 
)400( موظف متهم بالفساد

        بغداد / المستقبل العراقي

حـّذرت ممثلـة األمن العـام لألمم 
املتحدة يف العراق جينن بالسخارت، 
أمس السبت، العراقين، من تفاقم 
التدابـري  جـراء  املنـزيل«  »العنـف 
الوقائيـة املتبعـة ملواجهـة تفـي 

فريوس كورونا املستجد. 
وقالـت بالسـخارت يف كلمة ألقتها 
خـالل املؤتمـر الـدويل الثاني عرش 

ملناهضـة العنـف ضد املـرأة، الذي 
عقد يف بغـداد، إن »التدابري التي تم 
وضعها للتصدي لالنتشـار الرسيع 
ل فـريوس كورونا، أدت لألسـف إىل 

تفاقم اللجوء للعنف يف املنازل«.
وأضافت أنه »لألسـف فـإن العنف 
ضد النسـاء والفتيـات واقع يومي 
العـراق  يف  املحـزن  ومـن  قـايس، 
وأماكن أخرى أن يكون العنف ضد 

املرأة أمر شائع الحدوث«.

»يونامي« حتذر العراقيني من تفاقم »العنف 
املنزيل« جراء تدابري مواجهة »كورونا«
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة، أمس الس�بت، ع�ن منح وثائق 
خريجي الكلي�ات الطبية واملعاهد الصحية االس�بوع 

املقبل.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه »لقد حرصت وزارة الصحة عىل القيام بواجباتها 
الوطنية للحفاظ عىل حياة املواطنني يف اصعب الظروف 
والتحدي�ات كم�ا يف جأيحة كورونا مع االس�تمرار يف 
املطالب�ة بالحقوق لكافة مالكاتن�ا الطبية والصحية 
واالدارية وبالتنس�يق مع كافة الجهات الرس�مية من 
مجل�س ال�وزراء و مجل�س النواب ومجل�س القضاء 
االعىل، واستقبلت الوزارة ممثيل كافة الفٔيات من قبل 

مس�ٔوويل الوزارة لالس�تماع اىل املطالب واملقرتحات و 
متابعتها بالتنسيق معهم«. 

واضاف�ت: »لقد تابعت وزارتنا بقلق تكرار االرضابات 
واالعتصام�ات م�ن قب�ل بعض اللج�ان التنس�يقية 
اليق�اف العم�ل يف ع�دد م�ن املستش�فيات، ولغرض 
ايض�اح الصورة امام الجمي�ع و تفويت الفرصة عىل 
ذوي االغ�راض غ�ر النبيلة و غ�ر املرشوعة، نعرض 

الحقأيق التالية: 
١- اس�تكملت دأيرة التخطيط يف وزارة الصحة اطالق 
االستمارة االلكرتونية ملنح وثأيق التخرج وبالتنسيق 
مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الطالق الوثأيق 
الدراس�ية لخريجي الكليات الطبية واملعاهد الصحية 
خ�الل االس�بوع القادم وكم�ا هو موض�ح يف الكتاب 

املرفق املوجه اىل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي. 
٢- ت�م االتفاق مع لجنة الصح�ة والبئية النيابية عىل 
ترشي�ع مقرتح قانون يتضم�ن التعديالت عىل قانون 
الصح�ة العامة لتضمني فقرة الب�دل النقدي للخفراء 
يف املٔوسس�ات الصحية والذي سبق ارساله اىل مجلس 
ال�وزراء القراره وارس�اله اىل مجلس النواب وكما هو 

مبني يف الكتب الرسمية املرفقة. 
٣- تش�كيل غرفة عمليات من قبل املٔوسسات االمنية 
مع تخصي�ص قايض متخصص بقضاي�ا االعتداءات 
ع�ىل االطباء ومنتس�بي مالكات املؤسس�ات الصحية 

لتفعيل قانون حماية االٔطباء. 
٤- تكليف الش�عب القانونية يف دوأير الصحة يف اقامة 
الدع�وى بحق كل من يعتدي ع�ىل مالكاتنا العاملة يف 

املٔوسس�ات الصحية وكذلك من يثب�ت تقصره بحق 
امل�رىض ويس�بب توق�ف الخدم�ات العالجي�ة يف ظل 

جأيحة خطرة تهدد حياة وصحة العراقيني. 
٥- تش�كيل لجنة علي�ا يف الوزارة برٔياس�ة مدير عام 
الدأيرة االداري�ة واملالية والقانونية تضم ممثيل نقابة 
االطباء وعدد من الخرباء ملتابعة التعديالت الترشيعية 
املقرتحة عىل قانون تدرج ذوي املهن الطبية والقوانني 
االخ�رى ذات الصل�ة لتحس�ني بئي�ة العم�ل ملالكاتنا 

الطبية والصحية«. 
واهاب�ت ال�وزارة »بكاف�ة ابنأيها االبطال االس�تمرار 
بتقدي�م الخدمات الصحية ملرضان�ا وعدم االصغاء اىل 
االص�وات التي تدع�و اىل ايقاف تقدي�م الخدمات بما 

يخالف القوانني العراقية النافذة«.

الصحة حتدد األسبوع املقبل موعدًا ملنح وثائق خرجيي الكليات الطبية واملعاهد الصحية

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�د النائ�ب م�ر الك�روي ان انع�اش 
قطاع الزراعة س�يدف اىل تقلص البطالة 

يف العراق بنسبة ١0%.
وق�ال الك�روي يف ترصي�ح صحف�ي ان 
»الع�راق يمل�ك مس�احات شاس�عة من 
االرايض الزراعي�ة الخصبة وثروة برشية 
كبرة قادرة ع�ىل تحقيق االكتفاء الذاتي 

خ�الل ف�رتة وجيزة ل�و توف�رت خارطة 
طريق حقيقي�ة يف دعم االنت�اج الوطني 
واالنتباه لخطورة االس�تراد العش�وائي 

والتهريب الذي ير بالقطاع املحيل”.
واض�اف الكروي، ان »انع�اش الزراعة يف 
العراق ودعمها س�يقلص البطالة بنسبة 
١0% وربما اكثر بكثر النه القطاع االكرب 
من ناحية قدرته ع�ىل توفر فرص عمل 
كب�رة ج�دا الفت�ا اىل ان الزراع�ة تمث�ل 

ح�ل مهم ج�دا ملل�ف البطال�ة والفقر يف 
جميع املحافظات ويمكن ان يس�اهم يف 
خلق حركة اس�تقرار يف املناطق الريفية 
وخف�ض مع�دالت الهج�رة نح�و امل�دن 

الرئيسية«.
ويتمي�ز العراق بوف�رة االرايض الزراعية 
الخصب�ة وتنوعه انتاج�ه الزراعي اال ان 
االهمال الحكومي أسهم يف خلق مصاعب 

جمة للفالحني يف السنوات املاضية.

نائب: انعاش الزراعة سيدفع اىل تقلص البطالة يف العراق 
بنسبة »10« باملئة

    بغداد / المستقبل العراقي

اكد وزير الزراع�ة كريم محمد الخفاجي، 
أمس السبت، استمرار الفوىض واالنفالت 
يف املناف�ذ الحدودية تتس�بب يف رضر كبر 
باالقتصاد العراقي، مبينا ان مافيات فوق 
القان�ون هي م�ن تحويل قط�ع االرايض 

الزراعية اىل سكنية دون العودة للقانون.
إن  صحف�ي  ح�وار  يف  الخفاج�ي  وق�ال 
“االنف�الت الح�دودي تس�بب بالفوىض يف 

االس�واق العراقي�ة وه�و مازال مس�تمرا 
ان  الخفاج�ي،  االن”.واض�اف  لغاي�ة 
“عصاب�ات متنفذة تس�يطر ع�ىل املنافذ 
وتستورد الخروات باس�عار منخفضة 
يك�ون فيه�ا الف�الح العراق�ي غ�ر قادر 
ع�ىل املنافس�ة”.وتابع ان “مافي�ات فوق 
القانون هي من وزع�ت االرايض الزراعية 
وقس�متها اىل مناط�ق س�كنية وال يمكن 
الي ش�خص او دائرة منعه�ا دون تطبيق 

القانون بحذافره “.

وزير الزراعة يتحدث عن عصابات 
تستورد اخلرضوات بأسعار منخفضة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

املوافق�ات  الس�تحصال  الصح�ة،  وزارة  تتف�اوض 
الرس�مية والتموي�ل الكايف م�ن أجل اس�تراد اللقاح 
الصين�ي ال�ذي انتجته رشكة »س�ينو ف�ارم« وجرى 
اإلعالن عنه منتصف آب املايض، إضافة إىل استمرارها 

بالتفاوض مع دول أخرى انتجت لقاحات أخرى.
وأكدت مق�ررة لجنة الصحة والبيئ�ة النيابية، صفاء 
مس�لم التميم�ي، يف ترصيح صحفي أن »اس�تضافة 
اللجن�ة وزير الصحة حس�ن التميم�ي أمس الجمعة، 
تناول�ت قضي�ة اللق�اح الصيني والتواص�ل مع بكني 
بش�أنه، وان هناك مس�اعي جادة م�ن وزارة الصحة 
ملفاتح�ة رئاس�ة الوزراء م�ن أجل توف�ر غطاء مايل 

للتعاقد من أجل هذا اللقاح«.
وأضافت التميمي، أن »اللقاح الصيني اس�تخدم وفق 
تجارب ودراسة طويلة، كون الوباء انطلق من الصني 
ومن بعدها روس�يا وأمركا«، ولم تغفل املتحدثة عن 
جنبة الرصاعات السياس�ية املالزمة إلنتاج اللقاحات 
يف العال�م، وآخره�ا م�ا أعل�ن عنه الرئي�س األمركي 
دونالد ترامب بأن األيام املقبلة ستشهد تجهيز اللقاح 

الخاص بكورونا.
وكان رئيس رشكة الصني الوطنية للصناعات الدوائية 
»س�ينو فارم« ليو جينغ تشن، رصح لصحيفة تابعة 
للح�زب الش�يوعي الصين�ي منتصف آب امل�ايض، أن 
اللقاح س�يكلف أقل م�ن ١000 ي�وان )١٤0 دوالراً(، 
وس�يتم إعط�اؤه يف جرعتني كل ٢8 يوم�اً، وقال ليو: 
إن »رشك�ة )س�ينوفارم(، الت�ي لديه�ا لقاح�ان قيد 
التجرب�ة، تمتل�ك طاق�ة تصنيع س�نوية تبل�غ ٢٢0 

مليون جرعة«.

العراق يفاوض الصني 
السترياد اللقاح املضاد 

لـ »كورونا«

    بغداد/ المستقبل العراقي

نفت وزارة النفط ما تناقلته بعض وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي عن وجود 
اعفاءات   يف بعض املناصب او االدارات القيادية لبعض الرشكات النفطية.

 واك�دت يف بي�ان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه أن التغ�رات واملناقلة يف بعض 
املناصب واملواقع الوظيفية هي مس�ألة روتينية ادارية طبيعة  وفق ماتقتضيه مصلحة 
العم�ل ، واذا ماوج�دت الوزارة بإن بع�ض املواقع القيادية او االداري�ة بحاجة اىل التغر 
فإنه�ا لن ترتدد يف ذلك خدمة للصالح العام، وس�وف تق�وم باإلعالن عنها كالعادة يف كل 
مرة عرب وس�ائل االعالم واملوقع االلكرتوني للوزارة، ويف الوقت الذي ترفض فيه الوزارة 
االس�اءة املتعمدة الت�ي تصدر من بعض الجه�ات  للقطاع النفطي ع�ن قصد او غره، 
فإنها تناش�د جميع وس�ائل االعالم واالفراد بتوخي الدقة واملوضوعية عند نرش وتداول 

املعلومات املتعلقة بالشأن النفطي.

    بغداد/ المستقبل العراقي

انجزت السكك الحديد استعدادتها للزيارة 
االربعينية.وذكر بيان ل�وزارة النقل تلقت 
املستقبل العراقي نسخة منه ان »الرشكة 
العامة لسكك حديد العراق حملة موسعة 
ألنج�از تأهيل وصيان�ة  ٥  مكائن آلليات 
لتحكي�م  منه�ا   ٣ التخصصي�ة  الس�كة 
لرف�ع  الحج�ر  جامع�ات  و٢  الخط�وط 
كف�اءة الخط و رفع اوامر الحذر للس�كة 
م�ن محطة قط�ار املحمودي�ة اىل محطة 

قطار املس�يب وص�وال اىل محط�ة كربالء 
املقدس�ة اس�تعداداً لتفوي�ج الزائرين من 
كافة املحطات الرئيسية اىل محطة كربالء 
املقدس�ة.وقال مدير ع�ام الرشكة طالب 
جواد كاظ�م الحس�يني »نف�ذت كوادرنا 
الهندس�ية والفنية حملة موسعة  لتأهيل 
مكائ�ن آليات الس�كة التخصصي�ة لرفع 
كف�اءة الخطوط لتأم�ني رسعة القطارت 
الصاع�دة والنازلة وتوفر  الراحة واالمان 
لل�زوار الك�رام ، من خالل قطاع الس�كك 

الحيوي واالسرتاتيجي«.

وزارة النفط تنفي وجود إعفاءات يف بعض املناصب 
أو االدارات القيادية للرشكات النفطية

السكك تنهي استعداداهتا للزيارة االربعينية

التجارة: األسبوع املقبل سيتم 
توزيع السكر ضمن مفردات 

البطاقة التموينية

دياىل تطلق محلة لكشف 
»الرتددات املميتة« يف املحافظة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التجارة انها س�تقوم األس�بوع املقبل بتوزيع مادة السكر بني 
املواطنني يف بغداد واملحافظات ضمن مفردات البطاقة التموينية.

وكان�ت وزارة التج�ارة ع�زت تأخ�ر توزي�ع مف�ردات البطاق�ة التموينية 
من�ذ أش�هر اىل تحدي�ات جائح�ة كورون�ا واألزم�ة االقتصادي�ة ونقص يف 
التخصيص�ات املالية املرصودة للوزارة« مؤكدة انها »ال تتعمد تقليل تجهيز 

املواطنني باملفردات كما يدعي البعض«.
وكش�ف وزير التجارة، عالء الجبوري، عن خط�ة جديدة يف توزيع مفردات 

البطاقة التموينية وتقسيمها.
ونق�ل بيان للوزارة عن تأكيد الجبوري خالل ترؤس�ه اجتماع هيأة الرأي يف 
ال�وزارة أمس عىل »أهمي�ة تفعيل البطاقة االلكرتونية بما يس�هم االرتقاء 
بالعمل وخاصة يف موض�وع البطاقة التموينية واملراكز التموينية، وان تتم 
رصف نوع�ني م�ن البطاقة االلكرتوني�ة احدها مخص�ص للعوائل الفقرة 
والثاني�ة للعوائل التي لها مصدر مايل ومعييش ويمكن ان توفر مواد غذائية 

من خالل مرتباتها«.

    ديالى / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة بيئ�ة دي�اىل، أمس 
لكش�ف  حمل�ة  انط�الق  الس�بت، 
الرتددات املميتة يف ابراج االتصاالت 

داخل املحافظة.
وق�ال مدي�ر بيئ�ة دي�اىل عبدالل�ه 
ان  الش�مري يف ترصي�ح صحف�ي 
“كوادر مديري�ة بيئة دياىل انطلقت 
يف حمل�ة واس�عة وممنهج�ة وفق 
ع�ن  للكش�ف  مح�ددة  س�ياقات 
الرتددات العالية التي تطلقها ابراج 
االتص�االت يف بعقوب�ة وبقية مدن 
املواطنني  دياىل استجابة لش�كاوي 
بش�أن ب�ث ت�رددات عالي�ة ت�ؤدي 

رسطاني�ة  بام�راض  االصاب�ة  اىل 
مميتة”.

واض�اف ان “الحمل�ة تج�ري م�ن 
خ�الل اجهزة متخصص�ة يف قياس 
الرتددات ومدى تطابقها مع الوضع 
االمن«، مؤكدا انه حتى االن لم يرصد 
اي تردد خارج االطار غر املسموح 
والحمل�ة مس�تمرة ول�ن تتوقف يف 
منطق�ة او مدين�ة وس�تكون ع�ىل 

مدار الساعة”.
وكانت العديد من مناطق عانت من 
انتش�ار مرض الرسط�ان بمعدالت 
عالية وس�ط قلق شعبي من وجود 
ابراج تبث ترددات عالية كانت سبب 
مبارش يف ارتفاع معدالت الرسطان.

حمافظ البرصة يبحث مع قائممقام الزبري توزيع 
قطع االرايض عىل املستحقني

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

بح�ث محاف�ظ البرصة اس�عد عبد االم�ر العيداني م�ع قائم مقام 
قض�اء الزبر عباس ماهر عدة مواضيع تتعلق بالقضاء من ضمنها 
موض�وع معمل االوكس�جني ملستش�فى الزبر وع�دة قضايا اخرى 

تتعلق بالجانب الخدمي ألهايل القضاء.
وق�ال العيداني يف بيان تلقت “املس�تقبل العراقي”، نس�خة منه إن 
“اللق�اء مع قائم مق�ام قضاء الزبر تط�رق اىل مواضيع مهمة من 
بينها قضية تخصيص معمل لألوكسجني يف مستشفى قضاء الزبر، 
اضاف�ة اىل موض�وع توزي�ع قطع االرايض للمس�تحقني م�ن ابناء 
املحافظة يف القضاء”.من جهته، قال قائم مقام قضاء الزبر عباس 
ماهر ان »اللقاء مع محافظ البرصة اس�عد العيداني جرى بحضور 
مدير بلدي�ة قضاء الزبر املهندس عيل حبي�ب حيث تناول موضوع 
رضورة حسم املرحلة الثانية ملرشوع البنى التحتية املتكامل يف قضاء 

الزبر”، الفتاً اىل ان “املوضوع سيتم عرضه عىل مجلس الوزراء«.
وبني ان »محافظ البرصة لديه اتصال ومتابعة باملوضوع مع وزيرة 

البلدي�ات واالش�غال العام�ة الت�ي اكدت ان االس�بوع املقبل س�يتم 
عرض االمر عىل اللجنة الوزارية للخدمات لغرض البت باملوضوع او 

مصادقته خالل خطة موازنة عام ٢0٢0 وتحويله اىل املحافظة«.

حمافظة بغداد توضح حقيقة ختصيص »1000« مليار 
دينار لتطوير مداخل العاصمة

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اص�درت محافظ�ة بغ�داد توضيح�اً بش�أن ما 
يف  اع�الم وصفح�ات  بع�ض وس�ائل  تناقلت�ه 
مواق�ع التواص�ل االجتماعي ترصيح نس�ب اىل 
محاف�ظ بغداد محمد جابر العطا، عن “الحاجة 
لتخصي�ص ١000 مليار دين�ار لتطوير مداخل 

العاصمة”.
وقال�ت املحافظ�ة يف بي�ان تلق�ت “املس�تقبل 
العراق�ي”، نس�خة من�ه، إن “م�ا ورد يف لق�اء 
املحاف�ظ م�ع اح�دى القن�وات الفضائي�ة عن 
م�رشوع تطوير مداخ�ل بغ�داد وادراجه ضمن 
ميزانية املحافظة لع�ام ٢0١٩، تم ايقاف العمل 
ب�ه مع تس�نم املحاف�ظ مهامه، لكونه�ا مبالغ 
عالية وفقا لكلف تخمينية ودراسات استشارية 
ولم يتم الرشوع به، وارتاى املحافظ باحالة هذا 

امللف اىل مجلس النواب واللجان املعنية لطرحه اىل 
االس�تثمار بدال من تحميل ميزانية الدولة امواال 

طائلة، لتطوير مسافات تصل اىل نحو ٣00 كيلو 
موزعة عىل جميع مداخل العاصمة”.

    المستقبل العراقي / زهراء علي

افتتح محافظ نينوى نجم الجبوري، أمس الس�بت، ثالثة معامل 
انتاجية يف املحافظة.

وق�ال الجبوري يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»محافظة نين�وى افتتحت اليوم معمل س�منت تلكيف يف قضاء 
تلكي�ف، ومعمل الس�كر يف قضاء الحمداني�ة، ومعمل البيبيس يف 
مدينة املوصل مركز محافظة نينوى بعد توقف هذه املعامل عن 
الخدمة منذ اربعة اعوام خ�الل تفجرها ورسقة الياتها من قبل 

عصابات داعش االرهابية”.
ولفت الجبوري اىل ان هذه املعامل تم اس�تئنافها بالكامل والتي 
س�يتم من خالله�ا القضاء عىل نس�بة كبرة م�ن البطالة داخل 

محافظة نينوى.

بعد إعادة تأهيلها.. حمافظ نينوى 
يعلن إعادة فتح ثالثة معامل انتاجية

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، أمس الس�بت، موعد رصف رواتب االجور 
والعقود.

وقال�ت ال�وزارة يف بيان تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
إن »ي�وم األح�د رصف رواتب األج�ور والعقود لغاية ش�هر اذار 

املايض«. 
واضافت ان »االشهر املتبقية يتم رصفها بعد ترشيع املوازنة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرافدين، أمس الس�بت، أن نسبة فائدة قروض ٥0 
مليون للبناء يف قطعة ارض تصل اىل ٥ باملئة.

 وذكر املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة من�ه، أن »م�دة تس�ديد قروض البن�اء تك�ون بفرتة ١0 

سنوات«.
وأض�اف البي�ان أن »التقديم ع�ىل القرض يكون حس�ب الرقعة 

الجغرافية لسكن املقرتض«.

الكهرباء حتدد موعد رصف 
رواتب االجور والعقود

مرصف الرافدين: نسبة فائدة 
قروض البناء تصل اىل »٥« باملئة
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أمني الرحياين.. خطاب طويل يف سبيل اإلنسانية
           مولود بن زادي

تصادف ي�وَم 13 س�بتمرب/أيلول ذك�رى رحيل 
األديب واملؤرخ واملفكر أمني الريحاني، أحد أعمدة 
األدب املهج�ري يف القارت�ني األمريكيتني، أواخر 

القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين.
ولد أمني فارس أنطون يوسف بن املطران باسيل 
البجان�ي ��� وهو اس�مه الحقيقي ��� يوم 24 
نوفمرب/ترشي�ن الثاني 1876 يف بلدة الفريكة يف 
جبل لبنان، من أرسة مارونية، وُلقب بالريحاني 

لكثرة شجر الريحان املحيط بمنزله.
يف عام 1888 رحل إىل الواليات املتحدة األمريكية، 
وعم�ره لم يتج�اوز 12 س�نة. ع�اش يف بيئتني 
مختلفت�ني، امل�رشق وأمري�كا، وكان لذل�ك بالغ 
األثر يف تكوين شخصيته، وإثراء معارفه وصقل 
رؤاه األدبية والنقدي�ة. ففي عام 1998، عاد إىل 
لبنان حيث اش�تغل مدّرساً لإلنكليزية يف مدرسة 
أكلرييكي�ة. وكان لل�رشق أث�ر ب�ارز يف بل�ورة 
ش�خصيته. ففي ال�رشق تعل�م اللغ�ة العربية، 
الت�ي اس�تفاد منه�ا يف الكتاب�ة الصحافي�ة يف 
بداية املش�وار، حيث استخدم جريدة »اإلصالح« 
منرباً للهج�وم عىل الدولة العثماني�ة التي كانت 
آن�ذاك تحتل بالد الش�ام. ويف عام 1902، قفل إىل 
نيوي�ورك حيث اس�تهل مش�واره األدبي بكتاب 
»نب�ذة عن الثورة الفرنس�ية« 1902. تاله كتاب 
»املحالفة الثالثية يف اململك�ة الحيوانية« 1903، 
ث�م »امل�كاري والكاه�ن« 1904. ل�م يكتب أمني 
الريحاني باللغة العربية وحس�ب، بل أيضا بلغة 
شكس�بري الت�ي كان يتقنها، عىل من�وال ديوان 

»املر واللبان« عام 1905.

سخط رجال الدين
كان للبيئة الجديدة املتمثل�ة يف أمريكا وقع أكرب 
يف بل�ورة فك�ر الريحان�ي وتوجه�ه. فالحياة يف 
أمري�كا فتحت عينيه عىل واق�ع جديد، وحقائق 
مختلفة، وغرست يف نفسه أسمى معاني املحبة 
واإلنس�انية، فتج�ىل ذل�ك يف كتابات�ه، ال س�يما 
كتاب »الريحانيات«، صفوة مؤلفاته، الذي حمل 
رؤاه الفلس�فية، ومواقفه اإلنس�انية، ومبادئه 
االجتماعي�ة، وآراءه اإلصالحية، وكان له منصة 
لقص�ف التعص�ب والتمييز والطائفي�ة الدينية، 
الت�ي كان يتخبط يف أوحاله�ا الرشق. يتجىل ذلك 
يف فصل )مناهج الحي�اة( حيث يقول: »أليس يف 
وسع املرء أن يعيش يف هذا العالم بدون أن ُتطبع 
ُروُحه بطابع املل�ة، وُتصبغ بصبغة الطائفة، أال 
يقدر أن يكتس�ب ثق�َة إخوانه الب�رش، بدون أن 
ُيعلن َتَش�يَُّعُه وُيفاخر بتعصب�ه، ويكابر بغريته 

الدينية مثاًل، أو السياسية، أال يقدر أن يحب فئة 
م�ن الناس ب�دون أن يبغض س�واها«. ورسعان 
ما أث�ارت دعوته اإلنس�انية ه�ذه غضب رجال 
الدين، السيما اليسوعيني الذين نظروا إىل أفكاره 
عىل أنها انحراف عن الرصاط املس�تقيم وزندقة 
وإلح�اد. من ه�ؤالء الراهب اليس�وعي الكلداني 
لويس ش�يخو اليس�وعي )1859 � 1927( الذي 
انتق�د الريحاني وجربان وف�رح أنطون يف مجلة 
»امل�رشق« يف تموز/يولي�و 1923 قائ�ال عنه�م: 
»وق�د تحامل ه�ؤالء الكتاب عىل الدي�ن، وبلغوا 
يف تحاملهم ع�ىل الدين الكف�ر والزندقة، فهم يف 
هذا امليدان أيضاً كخيل الرهان، يتس�ابقون فيه، 
فريون يف الدين وأهله مجموع اآلثام، فينس�بون 
إليه قبائحهم وفظائع قلوبهم«. ويفّجر ش�يخو 
غضبه يف الريحاني نفسه قائالً: »الريحاني، »ذو 
الرائحة النتنة«، ال يتوقف يف كل كتاباته عن نفث 

سمومه يف الدين وممثليه«.

ثورة عىل التعصب الديني
إذا تأملنا ما خلّفه لنا الريحاني، أدركنا أن خصمه 
اللدود كان باألحرى التعص�ب الديني. إذ نراه يف 
أكثر من موضع يدعو املؤمنني يف ش�تى الديانات 
إىل التواضع والتساهل والتعايش بعيدا عن دنس 
الطائفي�ة: »أال يق�در أن يك�ون رشي�ف ال�روح 
نزيهه�ا عفيف النفس أبيَّها، بدون أن يحفر عىل 
صفحات قلب�ه أو عىل جبينه بأحرف كبرية: »أنا 

يهودي« أو »أنا مسلم« أو »أنا مسيحي«؟«.
ونلمح�ه يف أكثر من مقام يدعو املؤمن إىل املحبة 
واإلحسان إىل اآلخر، حتى إن لم يكن مؤمنا مثله: 
»أال يس�تطيع أن يرفأ ثوبه ب�دون ن يمزق ثوب 
ج�اره، أليس يف ُمْكَنِتِه أن يصيل بدون أن يس�ب 
ويلعن ويتمنى ملن ال يص�يل مثله االصطالء بنار 

األبدية، هل تقوم محبة الله بغري محبة اإلنسان، 
هل يس�تحق أن يكون يف ظل األبوة اإللهية َمْن ال 

يساعد عىل تعزيز اإلخاء البرشي يف األرض؟«.

ديانات أحادية التفكري
الريحان�ي يس�تغرب ظاهرة »أحادي�ة التفكري« 
يف هذه األدي�ان املتصارعة م�ن حوله، وتعصب 
املؤم�ن، ال�ذي ال يرى س�بيال غري س�بيله للفوز 
بالث�واب، فمن يتبع غري دينه دين�ا ال ُيقبل منه، 
وهو يف اآلخرة من الخارسين: »هذا يصيح قائال: 
طريق�ي طريق الخالص. وذاك يرصخ مناديا: إيلّ 
إيلّ إن طريقي سهلة رحبة. ُشعب كثرية وحراس 
وأدالء كث�ريون. كل يمج�د طريقه ويس�هلها يف 

وجهنا«.

خرافات

يعرّب الريحاني عن حريته من أمر هؤالء املؤمنني، 
الذي�ن يراهم يتبعون معتقدات بش�كل آيل بدون 
س�ؤال: »وبينما هم يف فوىض الكالم وأنا غائص 
يف بحر مضط�رب من األحالم، وصل جمهور من 
املس�افرين، فاتخذ كل منه�م طريقا من الطرق 
العديدة بدون س�ؤال أو تردد«. ُيقِبلون عىل هذه 
املعتقدات، وَيقبلونها كما هي، ويؤمنون بكل ما 
تدعو إليه، حتى إذا كان مخالفا للعقل واملنطق.

الحق يف النقد الديني
الريحان�ي يع�ّد م�ن أتباع حرك�ة التنوي�ر التي 
انطلق�ت يف أوروب�ا قب�ل انتش�ارها يف أمري�كا 
الش�مالية، ودافع�ت عن العقل واملنه�ج العلمي 
والحرية والرقي، والتس�امح واإلخاء، وش�ككت 
يف الدي�ن. تأثر الريحاني بهذه الفلس�فة، جيل يف 
كتاباته بما يف ذلك التشكيك يف الدين: »أرى يف كل 
التعاليم والعقائد ش�يًئا من الحقيقة، وكثريًا من 
الخرافات، ملاذا نشرتي إذن بدون انتقاء واختيار؟ 
نا الجوهري بحليٍة ذات  أنقبل عىل أنفسنا أن يغشَّ
ط�الء وبهرج، أَِمَن العدل أن ُنتاجر بربميل ُتفاح، 
نصفه فاس�د ونصفه صحيح، ونوهم الناس أن 
ما س�وى التفاح من الثمار س�امٌّ َقتَّال؟ أعطني 
�اص والدَّرَّاق  م�ا هو صحي�ح من التف�اح واإلِجَّ
والرم�ان وَخلِّ لك الفاس�َد منه�ا، جئني بما هو 
صحيح من املب�ادئ فأقبله وأُحافظ عليه، ولكن 
ال تعطن�ي مذق لبن نصفه م�اء وأنت تقول هذا 
من نهر الجنة، التي ُتِدرُّ لبًنا وعس�الً فأرشبه وال 
ترشب س�واه، ال تسقني س�ائاًل مصبوًغا وتقل 
يل ه�و الخم�ر، ال تجئني بماء عك�ر وتقل يل هذا 
مقدس هذا من نه�ر األردن، فتبارك وبارك أهلك 
وأصحابك، وإي�اك أن ترشب من برئ زمزم أو من 

نهر القنج فتموت ملعوًنا«.

التحرر
يتأمل الريحاني هؤالء البرش وهم يتبعون س�بال 
متنازع�ة، فيخت�ار االنح�راف عنه�م ليس�ري يف 
سبيله، س�بيل الحرية واإلنس�انية والحياة، غري 
آب�ه بما كان يلقاه من تكف�ري وتهديد، إذ يقول: 
»َم�ن منه�م أتب�ُع وأيا منه�م أراف�ق؟ كل منهم 
عرف طريقه فسار فيها، أما أنا فرتددت وسألت 
وبحث�ت وقابل�ت؛ فوج�دت أن طري�ق الحي�اة 
األصلي�ة واس�عة منرية رحب�ة جميلة وُش�َعبها 
العدي�دة ضيقة وع�رة مخوفة مظلم�ة. فحدت 
عنه�ا كلها غ�ري مك�رتث لتهدي�د األدالء، ووعيد 
الح�راس، وتنديد املس�افرين. وظللت س�ائرا يف 
الطري�ق التي أوجدتني بها العناي�ة الربانية منذ 
الب�دء، فال يعرتض أحد مس�ريي وال أحتاج فيها 

إىل ح�ارس يحرس�ني، أو قائد يقودن�ي، أو دليل 
يدلني«.

هك�ذا أعل�ن أم�ني الريحان�ي رفض�ه االنصياع 
املتع�ددة  املذاه�ب  م�ن  مذه�ب  ألي  األعم�ى 
املتناح�رة، املقي�دة لعقل اإلنس�ان وحريته: »أي 
أحس�ن؟ أن يبق�ي امل�رء عقله ونفس�ه مطلقي 
الحرية واإلرادة، أو يقيدهما بقيود امللل والش�يع 
والطوائف، ويشوههما بصبغة التحزب األعمى؟ 
أي أحس�ن؟ أن تبقي هذه النف�س ذخرية لك أو 
أن تخاط�ر بها عىل طري�ق من الط�رق العديدة 
التي يجب أن تس�ري فيها صامًتا مطيًعا؟ العاقل 
ال يخاط�ر باس�تقالله، الح�ر ال يتاج�ر بروحه، 
الحكي�م ال يره�ن عقل�ه لش�يعة م�ا وال يتقيد 

بسالسل التقليد«.

كن نفسك ال سواك
من هذا املنطلق، نرى أمني الريحاني يدعو البرش 
إىل عال�م متحرر من الطائفي�ة، والخلفيات التي 
م�ا فتئت تفّرق الب�رش منذ فجر اإلنس�انية: »ال 
ي�ا صديقي، ليس�ت ه�ذه النفس قطع�َة أرٍض 
أو س�لعًة لرتهنه�ا أو َتِبيَعه�ا، ليس ه�ذا العقل 
برمياًل من التفاح تتاجر به. رس يف طريق الحياة 
األصلية الرحبة، واترك – إن اس�تطعت – الُشعب 
املتع�ددة ألدالئها. إنزع عنك العالمات الصناعية، 
إرفع عن رأس�ك اإلعالن�ات الطائفي�ة، امح عن 
�ُه أجداُدك من كالم الَغرْيَة  صفحات قلبك ما َخطَّ
�ف �� يا أخ�ي �� ل�وح النفس،  والتعص�ب، نظِّ
نظف�ه جي�ًدا، وكن أن�ت الكاتب عليه ال س�واك، 
أنق�ش علي�ه ه�ذه الكلم�ات الجميل�ة العذبة: 
الحرية، الحقيقة، املحبة، االستقالل؛ كن إنساًنا 

رصًفا، كن لإلنسانية عىل اإلطالق«.

رائد اإلصالح االجتماعي
أمني الريحاني لم يكن ش�اعرا وروائيا ومرتجما 
ع�رصه  يف  الفك�ر  عمالق�ة  وأح�د  وإعالمي�ا، 
فحس�ب، بل أيضا طبيبا اجتماعي�ا أفنى عمره 
يف معالج�ة أم�راض الرشق وعق�ده املتجذرة يف 
الخلفي�ات الهدامة والتقالي�د العمياء، والقومية 
البغيض�ة واملواقف املتصلبة، واألفكار املتعصبة. 
واليوم، بعد مرور ثمانني سنة عىل رحيله، يبقى 
أح�د أبرز رج�ال اإلص�الح االجتماع�ي يف القرن 
العرشين، وأحد رواد التقارب والتواصل والتفاعل 
ب�ني الثقاف�ات والحض�ارات، تجس�ده كتاباته 
الداعية إىل التس�امح والتعاي�ش مع اآلخر، وهو 
ما يلخصه شعاره الشهري الذي استهل به كتاب 
»الريحاني�ات« ورافقه يف كتاباته، إىل آخر لحظة 

يف حياته: »قْل كلمتك وامِش«.

الشاهدة والزنجي: امرأة حاملة يف زمن متوحش

عواطف نعيم.. حياة من أجل اخلشبة

           زهير إسماعيل عبد الواحد

يعد القاص مهدي عيىس الصقر من قصايص جيل 
الخمسينيات املجددين يف العراق، فهو من القاصني 
الذي�ن تمكن�وا من امل�زج ب�ني الواقعية لتس�جيل 
أحداث اجتماعية مهمة وب�ني الفنية املعتمدة عىل 
املخيل�ة املحلقة يف مناطق ش�عبية تس�تمد وعيها 
م�ن امليثولوجي والغرائبي. فهو اب�ن بيئة جنوبية 
مش�بعة بالعمال والعمل، باألجنب�ي املحتل وبأبن 
البل�د، ولق�د مه�دت ه�ذه البيئ�ة للق�اص مهدي 
عيىس الصقر ألن يجد يف معسكرات )الشعيبة( ويف 
مح�الت البرصة القديمة مكاناً وثيمة يس�تل منها 
قصص�ه وأحداثه. ولعل روايته القصرية الش�اهدة 
والزنج�ي خ�ري دليل عىل ه�ذا التزاوج بني س�كان 
املدين�ة وأحداثها، فه�ي رواية تتحدث ع�ن املدينة 
املحتل�ة من قبل األجنبي وكي�ف يولد هذا االحتالل 
خل�اًل يف العالق�ات بني الن�اس تصل إىل ح�د الزنى 
والقتل لألجنبي.. فمن خالل امرأة ش�عبية تدفعها 
الظروف ملمارس�ة الجنس يف البساتني يكشف عن 
بقعة غنية بالداللة عندما تك�ون املرأة رمزا ملدينة 

محتلة من قبل األنكليز.
تبدو الرواية رواية مواق�ف واصطفاف أفراد، رغم 
بساطة الشخصيات ومحدودية أشكال الوعي التي 
تمّيزها، فمن املالحظ ب�أن الرواية ال تتضمن وعياً 
اس�تثنائياً، وإنما هناك وعي يف حالة الصريورة هو 

وعي »نجاة« الساذج ومداركها املحدودة.
»يف اح�دى امل�رات مات�ت له�ا قطة.. قط�ة بيضاء 

صغرية كانت تحبه�ا كثرياً. 
بق�ت بعده�ا ثالث�ة أي�ام ال 
ومرض�ت  الطع�ام.  ت�ذوق 
مرضاً ش�ديداً حزناً عليها.. 

عىل القطة!!«.
تلك الفتاة الحامل�ة التي تبدأ 
بالتغ�ري من ام�رأة حاملة اىل 

امرأة مرتابة.
مه�ذب  رفي�ق  ه�و  »ه�ل 
)املرتج�م( كم�ا يب�دو م�ن 
يتظاه�ر  ان�ه  ام  س�لوكه، 
بذلك امامها فقط لغرض يف 
نفسه!؟ لم تعد تثق باحد... 
الكلم�ات  تع�د تص�دق  ل�م 
واملظاهر... الكلمات املنمقة 
العذب�ة الت�ي تخ�در العق�ل 
والح�س، وتجع�ل اإلنس�ان 
اإلرادة،  فاق�د  مش�لوال، 

يترصف كما يريد من�ه اآلخرون. املهم النوايا... ما 
يخفي�ه الناس يف تالفيف أدمغته�م املظلمة... وراء 
أقنع�ة وجوههم الخادعة، ولكن كيف يتس�نى لها 
ه�ي أن تعرف ما يضمره اآلخ�رون من نوايا؟ هل 
تعلم الغيب؟ لو كانت تعلم الغيب ملا تورطت هكذا«.

ومن ثم تصبح الش�اهدة »نج�اة« يف النهاية مجرَد 
فكرة وموق�ف ومصري، بينما يمث�ل الزنجي فكرًة 
أخ�رى تتصادم أو تتصارع معها بيأس ورشاس�ة. 
إنهم�ا يرمزان إىل األرض واألق�دام الزاحفة، الوطن 

واملحتل، وقد خ�ر الفوهرر الحرب أمام الحلفاء، 
بينم�ا تك�ون »نج�اة« قد ف�رّت هاربة بجس�دها 

وروحها نحو البحر.
»حان الوقت لتضع حداً لكل هذا التعب. تعبها هي 
وتع�ب اآلخرين من حولها. س�وف يجن الكولونيل 

عندما يسمع النبأ!«.
اما ع�ن الزمن املتوحش فأن م�ا يرويه أحد أبطال 
الرواية عن طريقة تعذيبه واهانته صورة واضحة 

عن ذلك الزمن.
»وتذكر يوم طردوه من مس�تودعهم الكبري خارج 

املدينة.. حني اكتشف احد رجال 
البي�ض  العس�كري  البولي�س 
مق�داراً قلي�اًل من الس�كر كان 
يخفيه بني طيات ثيابه، فجعله 
يبتلع الس�كر امل�روق كله. ثم 
أمره بخل�ع ثيابه ويقف عارياً. 
السائل  بالزفت  وصبغ جس�ده 
بفرش�اة كب�رية.. حت�ى وجهه 
صبغ�ه.. بعد ذل�ك أوقفه داخل 
برميل فارغ، عند باب املستودع، 
لكي يتف�رج عليه كل من يدخل 
الربميل س�اخناً  ويخرج. وكان 
ومعدته تضطرب، والزفت الذي 
يلتص�ق بلحم�ه يلس�عه مث�ل 

النار... ».
 اخ�رياً ف�ال بد م�ن اش�ارة هي 
القص�ة والرواية  لكت�اب  دعوة 
لإلفادة من هذه الرواية ملا فيها 
من ظروف تاريخية وسياس�ية تماثل ظروف البلد 
الحالي�ة والكتابة عن االحتالل من زواياه املتعددة، 
مربرات وجوده، أهدافه، غاياته، نتائجه لتأس�يس 
ادب يمكن تس�ميته ب�)أدب االحتالل(، كما س�بق 
وأطلقن�ا ع�ىل األدب ال�ذي يتن�اول ن�زوح األه�ايل 
ع�ن املدن جرّاء الح�روب واملحن األخ�رى ب�« أدب 

النزوح« وكتبنا فيه قصصاً ومقاالت كثرية.
• الرواية صادرة ع�ن دار املكتبة االهلية / البرصة 

2019، بعد )30( عاماً من طبعتها االوىل.

           بغداد / المستقبل العراقي

تستعيد هذه الزاوية شخصية ثقافية 
ذك�رى  بمناس�بة  عاملي�ة  أو  عربي�ة 
ميالده�ا يف محاول�ة إلض�اءة جوانب 
أخ�رى من ش�خصيتها أو من عواملها 
اإلبداعية. يصادف الي�وم، الثامن من 
أيلول/ س�بتمرب، ذك�رى ميالد املمثلة 
واملخرجة املرحية العراقية عواطف 

نعيم )1946(.
بعد مشوار طويل يف التمثيل واإلخراج 
وتدري�س امل�رح، قّدم�ت عواط�ف 
املرحي�ة،  نصوصه�ا  أول  نعي�م 
والذي كتبته ع�ام 1988 بعنوان »لو« 
وأخرجه زوجه�ا ورفيق دربها الفنان 
عزيز خيون، وه�ي مونودراما بطلها 
ش�خصية بغدادية مهنته سائق عربة 
كان ينقل الرّكاب يف املدينة قبل ظهور 

الس�يارات، حيث ي�روي جانباً من مش�اكل العمل 
والحياة االجتماعية.

نالت املمثلة واملخرجة املرحية )1946( جائزة عن 
ذلك النص يف السنة نفسها، ما دفعها إىل االستمرار 
يف تأليف مجموعة من املرحيات، أو إعدادها عن 
نصوص عربية وأجنبي�ة، حّققت نجاحات جديدة 

لها، مثل »مطر يمه«، و«تقاسيم عىل نغم النوى«، 
و«يا أهل الس�طوح«، و«ابحر يف العينني«، و«بيت 
األح�زان«، و«الس�حب ترنو إيل«، و«مس�افر زاده 
الخي�ال«، و«كنز من املل�ح«، و«ترانيم للعش�ق«، 
و«أعتذر أستاذي لم أقصد ذلك«، و«حلم مسعود«، 
و«أنا يف الظلمة أبحث«، و«نس�اء لوركا«، و«دائرة 
العش�ق البغدادي�ة«، و«جن�ون الحمائ�م«، و«أنا 

و«برمل�ان  وه�واك«،  والع�ذاب 
النساء«. 

يف محل�ة ب�اب الش�يخ/ فض�وة 
ع�رب ببغداد حيث نش�أت نعيم، 
ب�دأت يف طفولتها تقلّ�د أقربائها 
وجريانها بطريقة س�اخرة، كما 
ش�اركت يف العديد من األنش�طة 
الفنية املدرس�ية، وش�ّكلت فرقة 
مرحي�ة م�ع زميالته�ا خ�الل 
املرحل�ة املتوس�طة كان�ت تكتب 
وُتخرج وتمّث�ل يف جميع األعمال 
أن�ذاك، لتعم�ل ممثل�ة  املقّدم�ة 
مرحية بمجرّد إنهائها الدراسة 

الثانوية.
تمثي�ل  دبل�وم  نال�ت  وق�د 
وبكالوري�وس إخ�راج مرح�ي 
من »كلية الفن�ون الجميلة«، ثم 
درجتي املاجس�تري والدكتوراه يف 
اإلخراج من »جامعة بغداد«، وش�اركت يف التمثيل 
منذ الس�بعينيات يف العديد م�ن األعمال املرحية 
إىل جان�ب عدد من األفالم الس�ينمائية، منها »يوم 
آخر« )1977(، و«إنهم يقتلون الطيور« )1978(، 
امللتهب�ة«  و«الح�دود   ،)1980( و«الحج�ارو« 

.)1984(

أخ�رج خيون ع�دداً من نصوصه�ا املرحية مثل 
»مرحي�ة انظر وجه املاء« )1989(، و«تقاس�يم 
عىل نغ�م النوى« )1993(، وكاظ�م النصار نّصها 
ال�ذي يحمل عنوان »الس�حب ترن�و إيل« )2000(، 
كم�ا أخرج�ت له�ا الفنانة إقب�ال نعيم ع�دداً من 

نصوص مرح الطفل.
كانت تجربتها األه�ّم يف اإلخراج بحكم تخّصصها 
األكاديم�ي، حي�ث قّدم�ت العديد م�ن املرحيات 
خالل نحو نصف قرن خالل عملها ضمن »الفرقة 
القومي�ة للتمثي�ل«، ومنه�ا: »ي�ا طي�ور«، و بيت 
الت�ي  الس�جيل«  و«حج�ر  و«ف�وك«،  األح�زان«، 
كتبت أيض�اً نصها حول االنتفاضة الفلس�طينية، 
و«نهنهة«، و«أنا وجدي والدمى«، و«مفتاح واحد 

للجنة«.
وقد حازت نعيم »جائزة أبو القاسم الّشابي لإلبداع 
األدبي« الع�ام املايض عن تأليفها مرحية »اثنان 
يف العتمة، واحد يف…«، وفيه تبني ش�خصيات من 
بل�دان مختلفة ح�ول العالم تخوض ع�راكاً عبثياً 
وتتب�ادل اتهام�ات مجاني�ة مصدرها ش�كوك كل 
واحدة منها تجاه اآلخر بكونه »إرهابياً« محتمالً.
باإلضاف�ة إىل اش�تغاالتها عىل الخش�بة ووراءها، 
نرشت العديد من املقاالت والدراسات املتخصصة، 
ووضعت كتاباً بعنوان »النق�د الفّني والثقايف.. أنا 

واملرح والتلفاز«.

برتراند راسل.. داعية 
من أجل عالـم أفضل

           محمد عبد السميع

واجه الفيلس�وف الربيطاني برتراند راس�ل تحديات كث�رية، وتعرّض للكثري من 
املصاعب بسبب أفكاره الداعية لحرّية اإلنسان واحرتام النشء، ورفض الحروب، 
فقد طرح هذا الفيلسوف أفكاره يف خضم الحرب العاملية األوىل، كمفّكر منطقي 
ري�ايض يحذر م�ن تحميل األجي�ال املقبل�ة مغّبة تحدي�ات املس�تقبل، املتمثلة 
يف الحروب وانغالق اآلفاق وغريها.ولكن الفيلس�وف اس�تمر يف س�عيه للس�الم 
ودعوته الواس�عة إلي�ه، فحظيت أفكاره بقبول يف منّظم�ات عاملية مهّمة، مثل 
مجلس األمن الذي تأسس عىل كثري من هذه األفكار، كما كانت له أيضاً شهرته 
يف روسيا وأمريكا والّصني، وكذلك دخوله الربملان اإلنجليزي يف عرشينيات القرن 
املايض. وقد ناقش راسل أفكاراً رائجة، ووقف دائماً ضّد التعقيد والتعصب الديني 
واملذهبي والس�يايس لخطورة ذلك عىل التعايش الس�لمي والطمأنينة اإلنسانّية 
وحرّي�ة الفرد والس�عي لتحقيق أحالمه البس�يطة أمام هذا الخض�ّم املعّقد من 
التحدي�ات التي يواجهها يف األزمنة املعارصة.ويقرتح راس�ل فلس�فة سياس�ّية 
تنطلق من أّن أس�مى أنواع الحياة، هي تلك التي تقوم عىل ما أس�ماه »النزعات 
اإلنش�ائّية«، وأس�وأها ما يقوم عىل حب التملّك، كما أّن األنظمة السياسّية ذات 
أثر عظيم يف ميول الناس، ولهذا وجب تكييفها بحيث ترتقي بالنزعات اإلنشائّية 
عىل حس�اب النزعات االقتنائّية، فالدولة والحرب واملِلكية هي الرموز السياسّية 
الك�ربى التي تتمّثل فيها النزعات االقتنائّية. أّم�ا التعليم والزواج والدين فيجب 
أن تتمّثل فيها النزعات اإلنش�ائّية، معرّفاً »اإلنش�ائّية« بأّنها النزعة التي ترمي 
إىل خلق يشء ثمني من معرفة أو فن أو خري مثالً، وجميعها أش�ياء ليس�ت فيها 
ملكي�ة خاّصة.ويجد املهتمون باألفكار التنويرية وقراءة االنس�جام اإلنس�اني 
متع�ًة كب�ريًة يف كتابه »نحو عال�م أفضل«، ال�ذي ترجمه الباحث�ان املرصيان: 
دريني خشبة وعبدالكريم أحمد، باعتباره أحد اإلصدارات املهّمة للمركز القومي 
للرتجم�ة بم�رص، وفيه ومض�ات ثرية ت�يء طريق البرشية وترس�م خريطة 
لتحقيق سالم اإلنسانية، يقول: »إّن التعليم يجب أن يغذّي الرغبة يف الوصول إىل 
الحقيق�ة، ال اإليمان بأّن فكرة معينة هي الحقيقة«، و»إّن الفكر عظيٌم ورسيٌع 
وحر، وهو نور الدنيا والدعامة األوىل يف مجد اإلنس�ان«، و»إن الذين ولجوا يوماً 
يف عالم الفكر لَيؤمنون بأّن الس�عادة والس�الم ال يمك�ن أن يعودا إىل هذه الدنيا 
إال ع�ن طري�ق الروح«.ويف حديثه عن الدول، يرى أّنه�ا »قد تصبح بالغة الرضر 
بكث�رة ما تقيمه من الحواجز بينها وبني غريه�ا من الدول األخرى.. ولذلك كان 
أول واج�ب علينا ه�و أن نحدد يف أذهانن�ا تحديداً جلياً نوع الحي�اة التي نعتقد 
أّنه�ا خرٌي للبرش، ونوع التغيري الذي نري�د إحداثه يف هذا العالم«.ويقع الكتاب يف 
مئتي صفحة، ويش�تمل عىل ثمانية مواضيع، هي: أساس الّنمو، الدولة، الحرب 
بوصفه�ا نظام�اً، املِلكّية، الرتبية، الزواج ومش�كلة الس�ّكان، الدي�ن واملذاهب 
الدينّية، و»ما نستطيع عمله«، باإلضافة إىل مقّدمة شاملة وقراءة يف إرهاصات 

الكتاب ونشأة الفيلسوف.
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محكمة بداءة السماوة

العدد / 1183/ب/2020
اعالن

اىل املدعى عليه / حسني طه نور
اقام املدعي اس�عد تركي منص�ور الدعوى 
املرقم�ة اع�اله والت�ي طل�ب فيه�ا الحكم 
بالزامك بتس�ديد مبلغ ق�دره 4700 اربعة 
االف وس�بعمائة دوالر امريك�ي وملجهولية 
مح�ل اقامتك حس�ب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار مخت�ار منطق�ة حي الحس�ني يف 
الرميث�ة امل�ؤرخ 2020/8/18 ل�ذا تق�رر 
تبليغك اعالنا بواس�طة صحيفتني محليتني 
يوميت�ني بموع�د املرافعة املوافق الس�اعة 
التاسعة من صباح يوم 2020/9/28 وعند 
ع�دم حض�ورك او من ين�وب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

ووفقا لالصول
القايض

فليح حسن جاسم 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 3526/ب2019/5

التاريخ  :2020/9/17
اعالن

بن�اء عىل القرار الصادر م�ن هذه املحكمة 
بازالة شيوع العقار املرقم )3/21822 حي 
الن�ر يف النجف عليه تعل�ن هذه املحكمة 
ع�ن بي�ع العق�ار  املذك�ور اع�اله واملبينه 
فع�ىل  ادن�اه  املق�دره  وقيمت�ه  اوصاف�ه 
الراغب�ني بال�راء مراجعة ه�ذه املحكمة 
خ�الل )ثالثون( يوما من اليوم الثاني لنر 
االعالن مستصحبا معه التامينات القانونية 
البالغ�ة 10% م�ن القيمة املق�درة  بموجب 
ص�ك مص�دق الم�ر  ه�ذه املحكم�ة بداءة 
النجف وص�ادر من م�رف الرافدين رقم 
)7(   يف النجف  وس�تجري املزايدة واالحالة 
يف الساعة الثانية عر من اليوم االخري من 
االعالن يف هذه املحكمة وعىل املشرتي جلب 
هوية االح�وال املدنية وش�هادة الجنس�ية 

العراقية 
القايض االول 

عبد الرضا عبد نور الجنابي
 3/21822 املرق�م  العق�ار   : االوص�اف 
ح�ي الن�ر يف النج�ف عبارة ع�ن عرصة 
فارغة تم وضع س�ياج عىل واجهتها فقط 
وبواجه�ة 10 مرت ومس�احة اجمالية 210 
مرت غري مش�غولة من احد لحظة الكش�ف 
وان القيم�ة املق�درة للعقار مبل�غ مقداره 
) 72,980,000( اثن�ان وس�بعون ملي�ون 

وتسعمائة وثمانون الف دينار ال غريها 
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف
العدد : 505/ب2020/4

التاريخ  :2020/9/17
اىل املدعى عليه / ) صفاء عباس جعفر( 

اقام املدعي ) رسن مظلوم حمزة ( الدعوى 
البدائي�ة املرقم�ة اعاله والت�ي يطلب فيها 
الحك�م الحكم ) بابطال القي�د بالعدد 65/ 
شباط /2002( مجلد 936 والخاص بالعقار 
املرق�م 80652 /3 ح�ي العروب�ة واعتب�ار 
قي�د املدع�ي اعاله ثاب�ت الحك�م( ولثبوت 
مجهولية محل اقامتك حس�ب رشح املبلغ 
القضائي واش�عار مختار الشهيد الصدر / 
الريط حسني ريس�ان السالمي لذا قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالن�ا بصحيفتني 
محليتني يوميتني للحضور يف موعد املرافعة 
املص�ادف يف ي�وم 2020/9/30 وعند  عدم 
حضورك او ارس�ال من ينوب عن�ك قانونا 
س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفق االصول
القايض

 عبد الرضا عبد نور الجنابي
�����������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية

محكمة جنح النجف
العدد 2828/ج2019/2

التاريخ 2020/9/8
اعالن

اىل املتهم�ني الهارب�ني / ع�الء س�ليم جرب 
وانتصار عباس نغيمش

حي�ث انك�م متهم�ني يف الدع�وى املرقم�ة 
باملش�تكي  )2828/ج2019/2( والخاصة 
)محم�د عبد اللطي�ف عبد الحس�ني( وفق 
اح�كام املادة 435 م�ن  قان�ون العقوبات  
وملجهولية محل اقامتكم حس�ب االش�عار 
علي�ه  الدع�وى  ه�ذه  ثناي�ا  يف  املرف�ق 
ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك اعالن�ا بوج�وب 
الحض�ور يف موعد املحاكم�ة املصادف يوم 
2020/10/20  وعند عدم حضوركم سوف 
تج�ري محاكمتك�م غيابي�ا وعلنا حس�ب 

االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل 
�����������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

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

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد:8819 
التاريخ :2020/9/15

نر اعالن
قدم املس�تدعي )محمود جاس�م حس�ني ( 
طل�ب اىل ه�ذه املحكمة يطل�ب فيه اصدار 
حج�ر وقيموم�ة البن�ه املفق�ود )س�فيان 
بتاري�خ  فق�د  وال�ذي  جاس�م(  محم�ود 
لقان�ون  واس�تنادا  علي�ه   2014/6/22
رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت املحكمة نره 
بصحيفتني محليتني يوميتني لغرض التثبت 

من حياة املفقود
م������������ع 

الت��ق��������دي�������ر...
القايض 

كاظم متعب داود
�����������������������������������

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

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

دار القضاء يف سامراء 
محكمة األحوال الشخصية يف سامراء

العدد:8894 
التاريخ :2020/9/16

نر اعالن
قدم املس�تدعي )عبد الجبار رش�يد ياسني 
( طلب اىل ه�ذه املحكمة يطلب فيه اصدار 
حج�ر وقيمومة لول�ده املفق�ود )صفوت 
عب�د الجب�ار رش�يد( وال�ذي فق�د بتاريخ 
لقان�ون  واس�تنادا  علي�ه   2017/5/27
رعاي�ة القارصي�ن ق�ررت املحكمة نره 
بصحيفتني محليتني يوميتني لغرض التثبت 

من حياة املفقود
م������������ع 

الت��ق��������دي�������ر...
القايض 

كاظم متعب داود

وزارة النقل
الرشكة العامة الدارة النقل اخلاص

القسم : االمالك والعقارات
اعالن رقم )6158(

بالنظر لعدم حصول راغب
تعل�ن الركة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزاي�دة علنية لتأجري الخطوط ادناه يف 
محافظ�ة )ذي ق�ار( يف اليوم )الخامس عر( تبدأ من اليوم الت�ايل لنر االعالن وفق قانون 
بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املعدل والروط التي يمكن الحصول عليها 
من قس�م الركة اع�اله لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابلة لل�رد فعىل الراغبني الحضور يف 
الس�اعة الحادية عر يف قس�م الركة يف محافظة )ذي قار( عىل  ان يقدم املزايد كتاب يؤيد 
ب�راءة ذمت�ه من الرضيبة معن�ون اىل )الركة العامة الدارة النقل الخ�اص( وهوية االحوال 
املدنية وش�هادة الجنس�ية او )البطاقة الوطنية املوحدة(  وبطاقة السكن )النسخ االصلية( 
ويدف�ع التأمينات القانونية البالغة 20% مرضوبا يف عدد س�نني العقد بصك مصدق ويتحمل 
من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% كذلك ويتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني 

العقد  ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل 

مدة االيجار سنة واحدة ... يدفع بدل االيجار  قسط واحد لكل سنه

جامعة املثنى
اعالن للمرة الثالثة

تعل�ن جامع�ة املثنى / االقس�ام الداخلية ع�ن اجراء مزاي�دة علنية لبيع املواد املش�طوبة يف 
مخازنها الواقعة خلف بناية كلية طب االس�نان الواقعة يف القشلة واملدرجة يف القائمة ادناه 
وف�ق قانون بي�ع وايجار اموال الدولة رقم 21 لس�نة 2013 وتعديالته فعىل الرغبني بالراء 
مراجع�ة رئاس�ة الجامعة ودف�ع تأمينات ال تقل ع�ن 20% من القيمة املقدرة للس�عر الكيل 
والبالغ ) 2979000( مليونان وتس�عمائة وتسع وس�بعون الف دينار بعد 30  يوم من اليوم 
التايل للنرويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النر واالعالن واملصاريف القانونية االخرى 

علما ان املزايدة ستجري يف تمام الساعة الثانية عر ظهرا  يف املخازن اعاله

اعالن
تعلن ادارة وقف  عبد النبي فخر الدين الخريي يف النجف االرشف  عن اجراء املزايدة العلنية لالمالك  املدرجة اوصافها يف ادناه فعىل 
الراغبني يف االشرتاك باملزايدة مراجعة ادارة الوقف يف موقع الوقف لدفع التأمينات  القانونية البالغة 20% وتكون املزايدة يف مديرية 
الوقف الش�يعي يف النجف  ش�ارع كوفة  يف تمام الس�اعة العارشة صباحا بعد عرة ايام من تاريخ نره يف الجريدة  واذا صادف 
يوم املزايدة عطلة رس�مية فاليوم الذي يليه يكون موعدا للمزايدة  وكذلك اذا صادف تعطيل رس�مي وحظر من قبل خلية االزمة 
يف النجف بس�بب ظروف جائحة كورونا فيكون يوم املزايدة بعد رفع الحظر مبارشة وعىل املزايد تقديم براءة الذمة  من الرضيبة  
واملستمس�كات الثبوتي�ة كافة االصلية واملصورة مع مضبطة تاييد س�كن حديث�ة وان يجلب املتقدم )الجدي�د( يف املزايدة  هوية 
ممارس�ة املهنة صادرة من جهة حكومية او نقابية تس�مح له ممارس�ة نفس املهنة التي يستغلها يف امللك وكذلك جلب املوافقات 
االمني�ة للراغب�ني يف الدخ�ول للمزايدات لالوقاف الكائن�ة يف املدينة حرا بناء عىل التعليمات الناف�ذة   وال يجوز ملوظفي االوقاف 
واقاربهم حتى الدرجة الرابعة من دخول املزايدة ويتحمل من ترس�و عليه االحالة اجور النر والداللية  واملصاريف االخرى علما 

ان تسديد بدل االيجار يكون صفقة واحدة وخالل ثالثني يوما من تاريخ  نر االحالة وبعكسه يعترب ناكال

اعالن 
تعلن اللجن�ة التحضريية املرفة عىل انتخابات 
نقاب�ة اطباء العراق عن اج�راء انتخابات نقابة 
االطب�اء يف بغ�داد وفروع املحافظ�ات وذلك يوم 
الجمعة املصادف 16 / 10 / 2020 ويف حال عدم 
اكتم�ال النصاب القانوني تؤجل اىل يوم الجمعة 

املصادف 30 / 10 / 2020 .

مجهورية العراق 
وزارة الكهرباء 

الرشكة العامة النتاج الطاقة الكهربائية 
املنطقة اجلنوبية 

قسم الشؤون القانونية 
م / اعالن ) مزايدة علنية ( 

تعل�ن وزارة الكهرب�اء / الركة العامة النت�اج الطاقة الكهربائي�ة يف املنطقة الجنوبية عن 
تاج�ري قطع�ة ارض فارغ�ة بمس�احة ) 4 م2 ( عن طري�ق املزايدة العلنية وف�ق قانون بيع 
وايج�ار ام�وال الدولة رقم ) 21 ( لس�نة 2013 املع�دل والواقعة ضمن العق�ار املرقم ) 156 
/ 64 ك�وت الحجاج ( واملش�يد علي�ه بناية الفحص والتدريب التابع�ة لركتنا الكائنة قرب 
مدارس الفراهيدي الستغاللها بنصب شاشة عرض اعالنات تجارية عليها وتخصيص نسبة 
من االعالنات لنر نشاطات وزارتنا والبالغة ) 25 % ( ببدل ايجار سنوي قدره ) 1500000 
( فقط مليون وخمس�مائة الف دينار – فعىل الراغبني باالش�رتاك باملزاي�دة العلنية الحضور 
اىل القس�م القانوني يف مقر الركة اعاله لالطالع عىل كافة التفاصيل مع جلب صك مصدق 
بالتامينات البالغة ) 20 % ( من بدل االيجار الس�نوي اعاله مع املستمس�كات القانونية مع 
اج�ازة ممارس�ة مهنة صادرة من هيئة االعالم واالرس�ال وس�يكون موعد املزايدة الس�اعة 
الع�ارشة صباح�ا يف مقر رشكتنا بعد مرور مدة ) 30 يوما ( تبدأ من اليوم الذي ينر االعالن 
يف الصحيفة الرس�مية واذا صادف اليوم االخري عطلة رس�مية فتك�ون املزايدة يف اليوم الذي 

يليه مبارشة .
مع التقدير

وزارة االعامر واالسكان والبلديات العامة
مديرية البلديات العامة

مديرية بلديات حمافظة دياىل
جلنة البيع واالجيار لبلديات االقضية والنواحي

mmpwdiyala@yahoo.com/ ايميل ديوان مديرية بلديات دياىل

اعالن
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن تأجري قطعة االرض التجارية املبينة اوصافها ادناه والعائدة اىل مديرية بلدية 
الخالص ملدة )10( سنة بطريقة املزايدة العلنية وفق الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة 21 لسنة 2013 
املع�دل امل�ادة )16( منه ع�ىل ان يتم البناء بموجب الخرائط والكش�وفات املعدة لهذا العم�ل من قبل البلدية 
وب�رط ايلول�ة االرض مع كافة املش�يدات اىل البلدية بعد انتهاء مدة التاجري وب�دون اي تعويضات ويكون 
التاج�ري بطريق�ة املزايدة العلنية فعىل من يرغب االش�رتاك يف املزايدة مراجعة مديري�ة بلدية الخالص خالل 
مدة )30( ثالثون يوم تبدا من اليوم التايل لنر االعالن مس�تصحبني معهم التامينات القانونية البالغة %20 
م�ن القيمة التقديرية ولكامل مدة التاجري بموجب صك مصدق او نقدا وتبقى قائمة املزايدة مفتوحة طيلة 
هذه املدة وستجري املزايدة يف اليوم التايل النتهاء املدة القانونية اعاله تمام الساعة العارشة صباحا يف ديوان 
مديرية بلدية الخالص ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2% واجور االعالن واملناداة وكافة 

املصاريف االخري .

وزارة الداخلية
وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية

والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 
واالقامة 

يف النجف االرشف
قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات

العدد / ج/ش/3472
التاريخ 2020/9/17

بناء عىل الدعوة املقامة من قبل املستدعي 
)وس�ام س�لمان حس�ني (  طلب�ا لغرض 
تبديل لقب�ه وجعله )الش�مري( بدل من ) 
الصائغ(  فمن لديه اعرتاض مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة اقصاها خمس�ة عر 
يوم وبعكس�ه سوف تنظر هذه املديرية يف 
الدعوى وفق احكام املادة )22( من قانون 
البطاقة الوطنية رقم 2 لسنة 2016 واالمر 

االداري املرقم 24195 يف 2016/6/12
اللواء

رياض جندي عبد الكاظم 
مدير الجنسية العام وكالة

تنويه 
نر يف صحيفة املستقبل بالعدد  2214 
اإلع�الن الخ�اص بتنفي�ذ النج�ف رقم 
االضباره 2490 /2017 حيث لم يذكر 
اس�م املختار ناجح العبودي لذا اقتىض 

التنويه

تنويه 
نر يف صحيفه املستقبل العراقي  بالعدد 
2215 اعالن تنفي�ذ النجف رقم االضباره 
2020/370 حي�ث ذك�ر اس�م املدين عيل 
عبد الحس�ني جليل خط�ا والصحيح عيل 

عبد الحسني عزيز لذا اقتىض التنويه

وكالة الوزارة للشؤون االدارية واملالية
والج�وازات  املدني�ة  االح�وال  مديري�ة 

واالقامة 
يف النجف االرشف

قسم شؤون االحوال املدنية /الواقعات
العدد / 3500

التاريخ 2020/4/10
بناء ع�ىل الدعوة املقامة م�ن قبل املواطن 
)جمي�ل كاظ�م فتنان (  الذي ي�روم تبديل 
 ( م�ن  ب�دل  )الش�بالوي(  وجعل�ه  لقب�ه 
الش�يالوي(  فم�ن لديه اع�رتاض مراجعة 
ه�ذه املديرية خالل مدة اقصاها خمس�ة 
ع�ر ي�وم وبعكس�ه س�وف تنظ�ر هذه 
املديرية يف الدعوى وفق احكام املادة )22( 
م�ن قانون البطاقة الوطنية رقم 2 لس�نة 
يف   24195 املرق�م  االداري  واالم�ر   2016

2016/6/12
اللواء

هيثم فاضل الغرباوي
مدير الجنسية العام وكالة

اىل الركاء 
1 � امري حسن مهدي 

2 � خالدة حسن مهدي 
3 � محمد عيل حسن مهدي 

4 � برى حسن مهدي 
5 � رضا اسكندر حسن
6 � رعد اسكندر حسن

7 � رشاد اسكندر حسن 
8 � زينب اسكندر حسن

اقت�ىض حضورك�م اىل صندوق االس�كان 
العراقي/ فرع النجف االرشف وذلك لتثبيت 
اقرارك�م باملوافق�ة ع�ىل قي�ام رشيككم) 
نغ�م رشيدة جوي�ف( بالبن�اء عىل حصته 
املشاعة يف القطعة املرقمة)4092/2( حي 
الكرامة  لغرض تس�ليفه قرض اإلسكان. 
خالل مدة أقصاها خمسة عر يوم داخل 
العراق وشهر خارج العراق من تاريخ نر 
اإلعالن وبعكس�ه س�وف يس�قط حقك يف 

االعرتاض مستقبال

العدد : 6158
التاريخ : 2020/8/31 م

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام 

رئيس جملس االدارة

المالحظات التأمينات اسم العقار ت
1,100,000 مليون دينار خطوط مراب سيد دخيل /خط واحد 1

4,781,500  مليون دينار  خطوط الداخلية في سوق الشيوخ / 4 خطوط  2

العدد : 9094

املهندس 
موفق يوسف عزيز 

املدير العام / وكالة 
رئيس جملس االدارة

م.ر  / مهندسني
عبد النارص مظفر نرص اهلل

مدير بلديات حمافظة دياىل 
ر. اللجنة

العدد : 942
التاريخ : 2020/9/13

الغرض من التأجير مدة التاجير المساحة رقم القطعة والمقاطعة 

لغرض انشاء عليها فرن صمون حجري 10 سنة  100م2 4360/1 م57 عليبات

اللجنة التحضريية املرشفة
عىل انتخابات نقابة اطباء العراق

م.م عبد اجلبار علوان جرب
مدير قسم شؤون االقسام الداخلية

السعر الكلي سعر المفرد العدد اسم المادة ت
207000 9000 23 مجمدة 1
30000 10000 3 مكيف هواء 2
75000 3000 25 سخان 3
364000 2000 182 طباخ منضدي 4
126000 9000 14 تلفزيون 5
28000 2000 14 ستاليت 6
160000 1250 128 مروحة سقفية  7
28000 1000 28 مروحة جدارية 8
832000 6500 128 مدفئة زيتية 9
248000 8000 31 غسالة  10
36000 9000 4 مكنسة كهربائية 11
10000 1000 10 ماطور ماء 12
10000 500 20 مفرغة هواء 13
20000 2000 10 جهاز امنية  14
702000 9000 78 ثالجة 15
4000 1000 4 ميز مكتب 140 سم 16
5000 1000 5 ميز مكتب 120 سم 17
6000 1000 6 كرسي مداولة 18
9000 1000 9 كرسي دوار 19
70000 2000 35 سرير مفرد 20
9000 1000 9 ميز طعام 21

المجموع الكلي ) 2979000( مليونان وتسعمائة وتسع وسبعون الف دينار 

بدل التقدير الموقع المساحة  اسم ورقم المبنى ت
4,200,000 اربعة ماليين ومائتان الف 

دينار براق / شارع الصادق 4 متر ربع  محل رقم 1 جزء من العقار 1/615 1

8,000,000 ثمانية ماليين دينار فقط براق / شارع الصادق 20 متر مربع محل رقم 2 جزء من العقار 1/615 2

6,250,000 ستة ماليين ومائتان وخمسون 
الف دينار  براق / شارع الصادق 9 متر مربع محل رقم 3 جزء من العقار 1/615 3

4,400,000 اربعة ماليين واربعمائة الف 
دينار براق / شارع الصادق 27 متر مربع  سرداب رقم 4 جزء من العقار 

1/615 4

4,750,000 اربعة ماليين وسبعمائة 
وخمسون الف دينار براق / شارع الصادق 3 متر مربع محل  رقم 5 جزء من العقار 1/615 5

4,750,000 اربعة ماليين وسبعمائة 
وخمسون الف دينار براق / شارع الصادق 3 متر مربع سرداب رقم 5/أ  جزء من العقار 

1/615 6

8,750,000 ثمانية ماليين وسبعمائة 
وخمسون الف دينار براق / شارع الصادق 10 متر مربع سرداب رقم 5/ب جزء من العقار 

1/615 7

5,000,000 خمسة ماليين دينار فقط براق / شارع الصادق 3 متر مربع  سرداب رقم 5/ج جزء من العقار 
1/615 8

750,000 سبعمائة وخمسون الف دينار براق / شارع الصادق 4 متر مربع  غرفة رقم /6 جزء من العقار 1/615 9

1,100,000 مليون ومائة الف دينار براق / شارع الصادق 7 متر مربع  غرفة رقم /7 جزء من العقار 1/615 10

1,000,000  مليون دينار فقط براق / شارع الصادق 9 متر مربع  غرفة رقم /9 جزء من العقار 1/615 11

1,100,000 مليون ومائة الف دينار براق / شارع الصادق 10 متر مربع  غرفة رقم /10 جزء من العقار 
1/615 12

1,000,000  مليون دينار فقط براق / شارع الصادق 7 متر مربع غرفة رقم /11 جزء من العقار 
1/615 13
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،العديد من األش�ياء ال تسري 
كم�ا ينبغ�ي، فتواج�ه عراقيل أينم�ا توجهت 
ويبدو أن الجميع يعمل ضدك. حاول أن ترتيث 
أمام تلك الظروف التي يبدو أنها مناوئة وتعامل 

معها كونها تحديات.

عزي�زي ب�رج الثور،إن�ك تالح�ق أهداف�ك بطاقة 
هائل�ة، فحاول كب�ح رغبتك العارم�ة يف النجاح. 
تاب�ع أهداف�ك بوعي وبإرصار، لك�ن ال تغفل عن 
األشياء األهم. تباطأ قليالً وتمالك نفسك من وقت 
آلخ�ر وامن�ح بدنك ف�رتة راحة حت�ى يتمكن من 

إعادة شحن طاقته واالستعداد للمهام القادمة.

عزيزي برج الجوزاء،تشعر بقوة بدنية وذهنية 
أك�ر م�ن ذي قب�ل، وقد ح�ان الوق�ت التخاذ 
الق�رارات الصعب�ة الت�ي طامل�ا أجلته�ا. اتخذ 
الوق�ت ال�الزم وقم بإع�ادة النظر م�رة أخرى 
جلًي�ا يف تفاصيل األمور قب�ل البت فيها واتخاذ 

القرار.

عزي�زي ب�رج الرسط�ان، س�يتم إع�ادة بحث 
وتقييم أراءك أو أعمالك بش�كل من األش�كال. 
اذا لم تكن األمور تس�ري عىل م�ا يرام، قد تميل 
إىل إرجاع الس�بب إىل خطأ صدر من اآلخرين أو 

كنتيجة للظروف الحالية.

عزيزي برج األس�د، أنت تحمل حمالً ثقيالً من 
املشكالت؛ ابدأ بتخفيف األثقال عن كاهلك، وإال 
فس�وف تس�تمر املصاعب يف الزيادة. يجب أن 
تصل إىل اس�رتاتيجية يف التعامل مع التحديات 
املهني�ة والخاص�ة ب�دون إضاع�ة الكث�ري من 

الطاقة يف نفس الوقت.

عزيزي برج العذراء،يبدو أن حجم املشكالت يف 
تزايد، ولكن يجب أن ال تطغى املش�كالت عليك. 
فقط عندما تواجه مش�كلة واحدة تلو األخرى 

سوف تبدأ يف الشعور بالسعادة مرة أخرى. 

عزيزي برج امليزان، حماسك يمكنك من العمل 
بنجاح من خالل فريق، كما يمكنك ترك عالمتك 
بهدوء إذا قمت بإنجاز املهام مع اآلخرين. لكن 
تذكر أن نجاح املجموعة هو األهم – وليس األنا 

الخاصة بك. 

عزي�زي ب�رج العقرب،الوقت اآلن مناس�ب لبداية 
جدي�دة؛ اس�تخدم طاقتك يف اطالق الخط�ة املَُعدة 
خارج تكتالت البداية. إذا ائتمنت من حولك فسوف 
يساعدونك يف اتخاذ الخطوات األوىل. اإليجابية التي 
تشع منك تجذب اآلخرين، ويمكنك تأسيس روابط 

مع معارف جديدة والتأكد من دعم اآلخرين.

عزيزي برج القوس،يف بعض األحيان، يجب أن 
تتعامل مع الفشل يف العمل. كن شجاًعا وانظر 
إىل ه�ذه االنتكاس�ات عىل إنها ف�رص للتغيري 
إىل األحس�ن. إذا قمت بذلك، فس�وف تخرج من 

أعماق اليأس يف حالة أفضل. 

عزيزي برج الجدي،توقفت األشياء دون سبب 
واض�ح، وعىل الرغم من أن�ك لم ترغب يف تغيري 
املسار وأردت أن تلتزم بالجدول املوضوع، يجب 
اآلن أن تأخ�ذ مس�ار تحوييل مختل�ف لتجنب 
العقب�ات وحتى ال ته�در كل طاقتك يف محاولة 

التغلب عليها.

عزيزي برج الدلو،يبدو أن شكوك األمس قد تبخرت 
وأنت اآلن منشغل بالتقدم لألمام؛ حاول استخدام 
هذه الطاقة يف الب�دء يف مرشوعات جديدة واتخاذ 
ق�رارات هام�ة. بم�ا أن األم�ور تس�ري يف االتجاه 
الصحي�ح، وأنت تش�عر بالراحة بالنس�بة لألمور 
التي تقوم بها، يمكنك االستمتاع بالنجاح القادم.

عزيزي ب�رج الحوت،اليوم أنت متفق أخريًا مع 
ذاتك، وهذا يتضح لآلخرين من خالل س�لوكك. 
يف العمل، س�وف يطلب منك الزمالء النصيحة، 
وكذل�ك الح�ال يف حيات�ك الخاص�ة. تأك�د من 
االحتف�اظ بالت�وازن بني األخ�ذ والعطاء حتى 

تتمكن من االستفادة من الصداقات.

العذراء

احلوت

مكونات ملكافحة التجاعيد
يؤك�د خراء العناي�ة بالبرشة أن أفضل 
األس�اليب ملكافح�ة التجاعي�د وتأخري 
ظهورها تعتم�د عىل اجتماع 3مكونات 
مفيدة ج�داً يف هذا املج�ال. تعرفوا عىل 
خصائصها وأساليب إدراجها يف الروتني 
التجمييل اليومي.تتنّوع أساليب العناية 
بالب�رشة والحفاظ عىل ش�بابها بتنّوع 
املكوّن�ات التي يتم إدراجها يف األمصال، 
والكريمات، واألقنعة املس�تعملة يف هذا 
املجال. وتفّضل بعض النس�اء أس�لوب 
وضع ع�دة طبقات من املس�تحرضات 
ف�وق بعضه�ا البع�ض ع�ىل الطريقة 

اآلس�يوية التي يع�ود إليه�ا رس جمال 
ب�رشة نس�اء ال�رشق األق�ى، فيم�ا 
تمي�ل فئ�ة أخ�رى منه�ن إىل االكتف�اء 
باألساس�ّيات فقط يف مج�ال التنظيف، 
هات�ني  وب�ني  والتغذي�ة.  والرتطي�ب، 
املدرس�تني ي�ويص الخراء باس�تعمال 
الروتني الذي يناس�ب كل شخص رشط 
أن يقوم عىل اجتم�اع 3 مكونات تعتر 

األقوى يف مجال مكافحة التجاعيد. 
- يف االتحاد قوة

تش�ري الدراسات أنه يف سن الثالثني تبدأ 
البرشة بفقدان ما يوازي مقدار ملعقة 

كب�رية من ده�ون الوجه مما يتس�بب 
بظه�ور ظ�الل تؤّث�ر ع�ىل نضارته�ا 
وإرشاقه�ا. وم�ع م�رور األي�ام تفق�د 
الب�رشة تدريجي�اً اكتنازه�ا كما تظهر 
عليها عالمات الرته�ل والهبوط نتيجة 
انخفاض يف إنتاج الكوالجني واإللستني 
اللذي�ن يحافظان عىل املظهر الش�اب. 
ملواجهة هذا الواقع والوقاية منه، ينصح 
الخ�راء برضورة العناي�ة بالبرشة عر 
3 مكّونات: فيلرتات مضادة للش�مس، 
لألكس�دة. ومض�ادات  ريتينوي�دات، 
تعمل مضادات األكس�دة ع�ىل محاربة 

الجذيرات الحرة الناتجة عن االعتداءات 
الخارجي�ة وأبرزه�ا التع�رض للتل�وث 
 Cوألش�عة الش�مس. وُيعتر الفيتامني
من مضادات األكس�دة األكثر فعالية يف 
هذا املجال كونه يساهم يف تفتيح البرشة 
والوقاي�ة من ظهور البقع البنية.تتوفر 
مض�ادات األكس�دة أيض�اً يف الفاكه�ة 
والخض�ار. وهي تؤخ�ر تلف الكوالجني 
واإللس�تني اللذين يساهمان يف الحفاظ 
عىل ش�باب البرشة ألطول فرتة ممكنة 
كما تزيد من فعالي�ة كريمات الحماية 

من الشمس.

نقص إبر احلقن 
قد هيدد العالـم

»الغاردي�ان«  صحيف�ة  أف�ادت 
الريطانية بأن دول العالم قد تشكو 
نقًصا يف اإلبر، التي تحتاجها عملية 
التلقيح ض�د عدوى فريوس كورونا 
املستجد، خاصة يف الواليات املتحدة 
األمريكية، بعدما عانت بعض الدول 
م�ن نق�ص يف الكمام�ات، واملعدات 

الطبية.
وأش�ار خراء إىل إن ه�ذا النقص قد 
ال يك�ون كب�ريا ج�دا خ�الل مرحلة 
التلقي�ح األوىل، ب�ل ق�د يتفاقم عىل 
األرج�ح يف موج�ة ثاني�ة أو ثالث�ة 
خالل س�نة 2021، ويف ح�ال تفاقم 
اإلصاب�ات، س�يضطر مصنعو اإلبر 

غض�ون  يف  اإلنت�اج،  مضاعف�ة  إىل 
أشهر قليلة.

وكانت حكوم�ة الواليات املتحدة قد 
أنفق�ت مئات املاليني م�ن الدوالرات 
ملعالج�ة ه�ذا النقص يف اإلب�ر، قبل 
االنته�اء م�ن تطوي�ر لق�اح ض�د 
 »BD« رشك�ة  »كورونا«.وأك�دت 
صناع�ة  يف  املختص�ة  األمريكي�ة، 
املع�دات الطبية، أنه�ا تنصح الدول 
التي تريد تلقي�ح مواطنيها، حينما 
يصبح اللقاح جاه�زا، بأن تبادر إىل 
رشاء اإلب�ر يف الوق�ت الح�ايل، فيما 
يقل�ل بعض الخ�راء األمريكيني من 

شأن هذه العقبة.

معدالت النوم الطبيعية لكل فئة عمرية
أوضح�ت وزارة الصح�ة، عدد 
س�اعات الن�وم الطبيع�ة التي 
يتوج�ب ع�ىل كل فئ�ة عمرية 
من فئ�ات املجتم�ع املحافظة 

عليها. 
وأش�ارت الوزارة عر منش�ور 
الطائف،  توعوي نرشته صحة 
إىل األرضار الناتج�ة ع�ن قل�ة 
النوم، ومن أبرزها زيادة الوزن، 
بالس�كري  اإلصابة  واحتم�ال 
الن�وع الثان�ي، وارتفاع ضغط 

الدم، واضطرابات املزاج. 
ع�دد  أن  الصح�ة  وأوضح�ت 

ساعات النوم الطبيعية لحديثي الوالدة 
ت�رتاوح بني 14- 17 س�اعة يومًيا، أما 
األطف�ال الرّضع فت�رتاوح بني 12- 16 

ساعة، واألطفال من عمر عام 
لعام�ني ب�ني 11- 14 س�اعة، 
واألطفال ما قبل املدرسة )10- 

13( ساعة. 
وأضاف�ت أن األطف�ال يف س�ن 
املدرس�ة )6- 13( س�نة معدل 
الن�وم الطبيعي له�م )9- 11( 
س�اعة يومًيا، وأم�ا املراهقني 
في�رتاوح املعدل ب�ني )8- 10( 
الذي�ن  والبالغ�ون  س�اعات، 
ترتاوح أعماره�م بني 25- 64 
سنة فيرتاوح معدل نومهم بني 
)7- 9( س�اعات، وكبار السن 

بني )7- 8( ساعات يومًيا.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 حزمة سبانخ

3 كوب شوربة »مرقة« دجاج
1 كوب كريمة لباني
1 حبة بصل مقطع
1 معلقة كبرية نشا
2 معلقة كبرية زبدة

رشة جوزة الطيب
1 معلقة صغرية ملح

رشة فلفل أسود
خطوات التحضري:

توضع الزبدة يف مقالة عىل النار حتى تذوب، ويوضع فيها البصل والسبانخ.
تقلب حتى تتشوح، ثم يضاف إليها الشوربة، وتقلب جيداً.

تذاب النشا يف الكريمة، وتضاف إىل الشوربة، وتقلب.
تتبل بامللح والفلفل االسود وجوزة الطيب، وترتك عىل النار حتى تغيل.

ترضب يف الخالط الكهربائي جيداً حتى يصبح قوامها سائل.
ترفع عىل النار مرة أخرى حتى تسخن.

توضع يف األطباق، وتقدم.

شوربة السبانخ الكريمي

؟؟هل تعلم
هل تعلم ان: املرصيني القدماء هم 
الذين اكتشفوا الدائره عام 5000 

ق.م ؟
هل تعلم ان: املرصيني القدماء هم 
اول م�ن ابتدعوا النظ�ام العرشي 

للعد ؟
هل تعلم ان: العالم الريايض)غياث 
الدين الكايش (هو مخرتع الكسور 

العرشيه؟
ه�ل تعل�م ان: العال�م االغريق�ي 
) ارخمي�دس( ه�و ال�ذي وض�ع 
االع�داد  ملجموع�ه  االع�داد  خ�ط 

الحقيقيه؟
ه�ل تعل�م ان: او من ب�ني طريقة 
ايج�اد الج�ذر التكعيبي ه�و ) ابو 

الحسن عيل بن احمد النسوي(؟
ه�ل تعلم ان: اول م�ن اخرتع االله 
)بلي�ز  الفرن�ي  ه�و  الحاس�به 
( ع�ام 1642م الج�راء  باس�كال 
عمليتا الرضب و القسمه بواسطة 

عجالت تحمل الرقمني 1-0 ؟
ه�ل تعل�م ان: اول م�ن اس�تعمل 
عل�م  يف  املجاهي�ل  و  الرم�وز 
الرياضيات هم  العرب املسلمون ؟

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2219( االحد  20  أيلول  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز



رياضة7
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الطلبة يدشن تدريباته للموسم اجلديد
             المستقبل العراقي/ متابعة

مس�اء  العراق�ي،  الطلب�ة  يخ�وض 
السبت، مرانه األول، عىل ملعب الربج 
بجامع�ة بغ�داد، تحض�ًرا للموس�م 

الجديد.
وقال م�درب الطلبة، أحم�د خلف، يف 
ترصيح�ات لكووورة »نب�ارش اليوم، 
الوح�دة التدريبية األوىل بع�د انقطاع 
دام أكث�ر م�ن 6 أش�هر، وه�ي ف�رة 
أن  علين�ا  »يج�ب  طويلة«.وأض�اف 
نجته�د لتعوي�ض تل�ك الف�رة، م�ن 
خالل االلتزام الكامل واستثمار عامل 
الزمن«.وأوض�ح أن جمي�ع الالعب�ن 
س�يلتحقون اليوم، باستثناء الالعبن 
فحوص�ات  وأجري�ت  املحرف�ن، 
والجه�از  الالعب�ن  لجمي�ع  طبي�ة 
الفن�ي واإلداري.وأش�ار إىل أن الفريق 
سيكتمل بش�كل تام، بانتهاء صفقة 
الالعب اللبناني حس�ن شعيتو، حيث 

ت�م االتفاق بش�كل رس�مي م�ع الالعب.  
يشار إىل أن الطلبة آخر الفرق الجماهرية 
ع�ودة إىل التدريب�ات، بع�د ق�رار الجهات 

الصحي�ة بفتح التدريبات 
الجماعية.

رحياوي: تيتا يصل البرصة األسبوع املقبل
             المستقبل العراقي/ متابعة

أكد املدرب املساعد لفريق امليناء، 
عم�ار ريح�اوي، أن املدي�ر الفني 
الرومان�ي تيت�ا فيالنوف�ا، ينتظ�ر 
تأش�رة الدخول إىل العراق، لاللتحاق 
بالفري�ق يف البرصة، معربا عن أمله يف 

أن يصل )تيتا( األسبوع املقبل.
أنتظ�ر  »أن�ا كذل�ك  وق�ال ريح�اوي: 
تأشرة الدخول )من سوريا(، للسفر 
ع�ىل  واإلرشاف  الب�رصة  إىل 
التدريبات اليومية، التي 
تنطلق يوم اإلثنن 
بإرشاف  املقبل، 
حراس  مدرب 

املرمى«.
وأض����اف: 
لصف��وف  ا «
اكتمل���ت إىل 
حد ما، وهناك 
مع  مفاوضات 

العبن محرفن لتدعيم الفريق«.
وتابع: »املوس�م املقبل سيكون بمثابة 
تح�ٍد ل�كل األندي�ة، بعد إلغاء املوس�م 
املايض، وامليناء من الفرق الجماهرية 
الكب�رة، وهن�اك طموح كب�ر لنكون 

ضمن املنافسن عىل املركز األول«.
يش�ار إىل أن ريح�اوي راف�ق تيت�ا يف 
تجربت�ه الس�ابقة م�ع املين�اء، قب�ل 
عدة مواس�م وكذلك عندم�ا قاد فريق 

الطلبة.

كومان حيث العب برشلونة 
عىل الرحيل

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�رر الهولن�دي رونال�د كوم�ان، املدي�ر الفن�ي الجدي�د 
لربش�لونة، االس�تغناء عن العب آخر من صفوف الفريق 

الكتالوني، هذا الصيف.
وكان كوم�ان ق�د أبل�غ لوي�س س�واريز وأرت�ورو فيدال 
بنفس�ه، برضورة البحث عن فري�ق جديد خالل املركاتو 

الصيفي الجاري.
ووفًق�ا لرادي�و كتالوني�ا، ف�إن كومان تحدث م�ع ريكي 
بويج، أمس الجمعة، وأبلغه بأن يبحث عن فريق آخر قبل 

نهاية املركاتو.
وقال كومان لبويج، إن خطة اللعب الجديدة )1-3-2-4( 
ال تناس�به، وأنه يفض�ل االعتماد عىل فرينك�ي دي يونج 
وسرجيو بوس�كيتس ومراليم بيانيتش وكارليس ألينيا 

يف خط الوسط.
كما رشح رونالد كومان، لريكي بويج، بأنه غر مناس�ب 
ألداء دور صان�ع األلعاب أيًضا، يف الخطة الجديدة للفريق 
الكتالوني.وذك�رت الصحيف�ة اإلس�بانية أن بوي�ج لديه 
عقد مع برش�لونة حتى صيف املوسم املقبل، مع إمكانية 

التجديد لعامن آخرين.

نيامر: أحب باريس منذ كنت يف برشلونة

راكيتيتش يرفض عرضًا خياليًا من النرص السعودي

              المستقبل العراقي/ متابعة

يرتبط نيمار جونيور، نجم باريس س�ان 
جرمان، كثرًا بالعاصمة الفرنس�ية قبل 
انضمام�ه لفريقه الحايل يف صيف 2017، 
قادما من برشلونة اإلسباني، مقابل 222 
ملي�ون يورو.وقال نيم�ار، يف حوار ملجلة 
ناديه: »لطاملا أحببت باريس، عندما كنت 
ألعب يف برش�لونة، اعت�دت القدوم إىل هنا 
لقضاء أوقات اإلجازة، أحببت باريس، وما 
زلت أحبها كثرًا، وأتمنى أن يكون الفريق 
قادرا عىل تحقيق أهدافه، واالس�تمرار يف 
كتابة التاريخ«.وكش�ف النج�م الربازييل 
عن أفضل لحظاته مع العمالق البارييس، 
مضيف�ا: »لدي ذكري�ات رائعة، أولها عند 

التوقي�ع لباري�س واس�تقبايل يف الن�ادي، 
وثاني�ا الف�وز ع�ىل بوروس�يا دورتموند، 
رغم عدم حض�ور الجماهر، لكنها كانت 

مواجهة مهمة للغاية«.
مسؤولية نجم الفريق

واس�تطرد: »تصنيفي نجم�ا للفريق يعد 
س�الحا ذا حدين، فإذا خ�ر الفريق فإن 
املس�ؤولية األكرب تق�ع علي�ك، ولكن من 
جانب آخر يمكن مساعدة الفريق بفضل 
إمكان�ات تصنع الف�ارق، ويس�عدني أن 
أكون عىل مس�توى عال، وأب�ذل قصارى 
جه�دي ملس�اعدة فريقي«.وش�دد نيمار: 
»ال أخ�اف الضغ�وط. اعت�دت عليه�ا، بل 
أحبها وأعشق املباريات الصعبة واألوقات 
الحرجة، أش�عر بالراحة معه�ا، لذا ليس 

لدي طقوس معينة قبل املباريات الكبرة، 
وال أفعل شيئا استثنائيا، وال أغر عاداتي، 
بل أكتفي بمش�اهدة املسلسالت واألفالم 
واالستماع للموسيقى«.وتابع: »يف املنزل، 
أنا مثل أي شخص عادي، أقاربي ال يروني 
بالصورة التي يراني بها الناس يف الشارع 
أو وس�ائل اإلع�الم، ب�ل مج�رد اب�ن وأب 
وصديق، نعم أنا ش�خص مش�هور كوني 
العبا يف باريس س�ان جرم�ان ومنتخب 
الربازيل، ولك�ن أمارس حيات�ي الخاصة 
بشكل طبيعي«.وأوضح »أقيض الوقت يف 
لعب ألعاب الفيديو، فهي تش�غلني كثرا 
ع�ن التفك�ر يف أم�ور أخرى، ألنه لس�وء 
الح�ظ ال يمك�ن الذه�اب لألماك�ن الت�ي 
نحبه�ا يف الوق�ت الذي نري�ده، لذا أقيض 

الوق�ت م�ع زمالئ�ي يف املنزل ونس�تمتع 
سويا بهذه اللحظات«.

رونالدينيو حّول كرة القدم إىل فن
وأك�د نيمار اعتزازه كثرا بنجوم الربازيل 
الذين س�بق له�م ارتداء قمي�ص باريس، 
مث�ل »راي ونيني وأليك�س وزميله الحايل 
ماركيني�وس«، قائ�ال: »أم�ا رونالدينيو، 
فهو مصدر الفرح والسعادة، معه تحولت 
ك�رة القدم إىل فن، إنه أح�د أكثر الالعبن 
مهارة يف التاري�خ، وُيصنف دائما عىل أنه 
س�احر«.وأتم: »العبو الربازيل يتشابهون 
كثرا م�ع العبي بي إس جي، ولكن هناك 
فارق، فالشعب الربازييل يلعب كرة القدم 
يف الشوارع للتخلص من املشاكل ويمارس 

اللعبة يف ظروف استثنائية.

              المستقبل العراقي/ متابعة

رفض الدويل الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم برشلونة 
الس�ابق، عرضا خياليا من النرص الس�عودي، مفضال 
االنتق�ال إلش�بيليه اإلس�باني يف املركات�و الصيف�ي 

الحايل.
ووفقا للصحفي أندريا لوس�ابيو، رئيس تحرير موقع 
»TuttoMercatoWeb« اإليطايل، فقد كشف عن عرض 
رس�مي من النرص، بتاريخ 29 أغس�طس/آب املايض، 
بقيم�ة 7.5 مليون يورو يف املوس�م الواحد، إال أن نجم 

برشلونة فضل االنتقال إىل إشبيلية.
وقال لوس�ابيو، عرب حس�ابه ع�ىل »توي�ر«: »قبل أن 
يفاوض الالعب بابو جوميز، قّدم النرص عرضا رسميا 
لراكيتيش، ملدة ثالثة مواس�م بقيم�ة 7.5 مليون يورو 

عن املوسم الواحد«.

المبارد يقود ثورة التصحيح لوقف سطوة كلوب
              المستقبل العراقي/ متابعة

يحتض�ن ملعب س�تامفورد بريدج، مس�اء غ�د األحد، قمة 
مباريات الجولة الثانية من الدوري اإلنجليزي املمتاز، عندما 

يستقبل تشيليس نظره ليفربول حامل اللقب.
وتمك�ن الفريقان م�ن تحقي�ق االنتصار يف الجول�ة األوىل، 
بتغلب تشيليس عىل برايتون 3-1، وتفوق ليفربول عىل ليدز 

يونايتد 4-3.ومع سعي الفريقن لتحقيق االنتصار ملواصلة 
البداية الجيدة نحو املنافسة عىل الفوز باللقب، هناك هدف 
آخر يس�عى إليه فرانك المبارد، مدرب تشيليس، وهو إنهاء 
تفوق ليفربول ومدربه يورجن كلوب عىل البلوز يف السنوات 

األخرة، كما يستعرض كووورة يف السطورة التالية.
سجل المبارد أمام كلوب

تواج�ه املدرب�ان يف 4 مباري�ات يف كل املس�ابقات من قبل، 

وجميعهم املوسم املايض، تفوق كلوب يف املواجهات املبارشة 
ب�3 انتصارات مقابل هزيمة واحدة.

وكان�ت البداية بفوز ليفرب�ول بالس�وبر األوروبي بركالت 
الرجي�ح، ومن ث�م حقق الريدز االنتص�ار مرتن يف الدوري 
األوىل عىل ملعب س�تامفورد بريدج بنتيجة 2-1 والثانية يف 
األنفيل�د بنتيجة 5-3.وحقق المبارد انتص�اره الوحيد عىل 
كلوب يف كأس االتحاد اإلنجليزي، بالتغلب عليه بهدفن دون 

رد.وبش�كل عام وبالنظر إىل املدربن الذين واجههم المبارد 
4 م�رات ع�ىل األقل يف مس�رته التدريبية، نج�د أن هناك 4 
مدرب�ن يتفوقون علي�ه يف املواجه�ات املب�ارشة، هم: أويل 
جونار سولسكاير ومارسيلو بيلسا وكلوب وكريس وايلدر، 

بينما يتفوق المبارد عىل رال�ف هازنهوتل ودانيل فاركي 
وجراه�ام بوتر، ويتعادل يف املواجه�ات املبارشة مع 

دين سميث.

توخيل يزف نبأ سارًا عن مبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن توماس توخيل مدرب باريس سان جرمان نبأ 
سار عن كيليان مبابي نجم هجوم الفريق.

وأك�د توخي�ل يف مؤتمر صحف�ي اليوم الس�بت أن 
مبابي جاهز للمش�اركة يف مباراة نيس غدا األحد يف 
الجول�ة الرابعة من ال�دوري الفرنيس، مضيفا »لقد 
حصلنا عىل ترخيص من الرابطة بإمكانية انضمامه 
لقائم�ة اللقاء«.وغ�اب كيليان ع�ن أول 3 مباريات 

لفريقه هذا املوسم بسبب إصابته بفروس كورونا 
خالل معسكر املنتخب الفرنيس قبل أسبوعن.

وأضاف املدرب األملاني يف سياق متصل »نعم غاضب 
لرحي�ل املهاج�م الكامروني تش�وبو موتينج، ألنه 
كان عن�رصا مهما بالفري�ق، وأدى دوره عىل أكمل 
وجه، واآلن علينا إيجاد حلول«.وكشف املدير الفني 
لس�ان جرم�ان أن�ه يحت�اج لتدعيم بع�ض مراكز 
الفريق مثل قلب الدفاع والعب الوسط ورأس حربة، 
مش�را يف الوقت ذاته إىل أن�ه ال يحتاج لظهر أير 

بعد إصابة اإلسباني خوان برنات 
الصليبي.وع�ن  الرب�اط  يف  بقط�ع 

برن�ات، واصل توماس توخيل »لس�ت 
طبيبا، ولكن أعتقد أنه س�يغيب 6 أشهر 

عن املالعب«.ويعاني الفري�ق البارييس من 
أزم�ة يف الجبه�ة الي�رى بعد إصاب�ة برنات، 
وإيق�اف ليف�ن ك�ورزاوا 6 مباري�ات بس�بب 
تورطه يف مش�اجرات بمباراة الكالس�يكو ضد 

أوملبيك مارسيليا.

زيدان: ال مشاكل مع بيل
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د زين الدين زيدان، املدي�ر الفني لريال 
مدريد، جاهزية فريقه لبدء مشوار الدفاع 
عن لقبه يف الليجا، بمواجهة سوس�ييداد، 

غًدا األحد، بالجولة الثانية من البطولة.
وقال زي�دان خالل املؤتمر الصحفي اليوم 
الس�بت »الفريق يف حالة جيدة، الالعبون 
اس�تعدوا بش�كل جيد وحماس، ُس�عداء 

باللعب مرة أخرى«.
وأض�اف »أوديج�ارد؟ لقد ش�عر ببعض 
االنزعاج، لكنه بخر وعاد، س�يلعب دوًرا 
مثل أي العب آخر، س�أعتمد عىل الجميع 
مس�تعدين،  يكون�وا  أن  امله�م  وال�يء 
ومارتن تغر ألن مسرته كانت استثنائية 

ومتطورة«.
وتابع »أوديجارد العب لريال مدريد ولديه 
الكف�اءة وله�ذا الس�بب عاد، وهن�ا أملك 
األفضل وهو يمكن أن يك�ون العًبا مهًما 

يف الفريق«.
وع�ن رحيل بي�ل، عل�ق »ال يزعجني أنهم 
يقول�ون إنه رحل بس�ببي، ألن األمر ليس 

كذلك، والقضية أكث�ر تعقيًدا، ما يمكنني 
قول�ه ه�و أنن�ا ل�م يك�ن بيننا مش�اكل، 

وأتمنى له التوفيق«.
وزاد »لم أتحدث مع بيل، ما فعله هنا كان 
اس�تثنائًيا، وه�ذا ال يجب مناقش�ته ألنه 
حقق الكثر م�ن األلقاب، وأظهر قدراته، 
وه�ذه هي الحياة، ويف الوق�ت الحايل بيل 
ه�و العبنا، ويج�ب إغالق ه�ذا امللف ولن 

نتحدث عن أشياء ال معنى لها اآلن«.
وبس�ؤاله عن إصابة ه�ازارد، أوضح »ال 
يمكنن�ي إخبارك�م متى س�يعود، اليء 
الوحي�د الذي يمكن قوله إنه أفضل، وأهم 
يشء أن يش�عر بأنه جاهز بنسبة %100، 

ولدينا الوقت ألن املوسم بدأ«.
وحول مستقبل يوفيتش، أجاب »أي يشء 
يمكن أن يحدث حتى ُيغلق السوق، جميع 
الالعبن جاهزون. رحيله؟ ال أعتقد ذلك«.
واستكمل »أسينس�يو؟ هو بحالة جيدة، 
لق�د كان مرعوًبا من اإلصابة لكنه أصبح 
أفض�ل بكث�ر، وكم�ا ه�و الح�ال دائًما 
س�نكون حذري�ن، وحن يكون مس�تعًدا 

سيعود إلينا«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكمل وولفرهامبتون التعاقد مع الهولندي كي-يانا هوفر 
م�ن ليفربول، يف صفقة ذك�رت تقارير إعالمية أنها بلغت 
م�ا يقرب من 13 ملي�ون جنيه إس�رليني )8ر16 مليون 

دوالر(.
ووق�ع هوف�ر، 18 عاما، ال�ذي يمكنه اللع�ب كقلب دفاع 

وظهر كامل، عىل عقد مدته خمس سنوات.
ورصح نونو إس�ربيتو مدرب وولفرهامبتون بقوله :«إنه 
العب أعتقد أن لديه إمكانيات فعلية، ولديه موهبة. واألمر 

متوقف علينا لجعله يقدم أفضل ما لديه«.
وقال هوفر إنه سعيد للغاية لكونه سيلعب.

وأضاف: »أعتقد أن جماهر وولفرهامبتون يمكنها توقع 
عودة الهولندي الطائر يف الجانب األيمن«.

وأردف: »أح�ب الهج�وم، ولكني أقوم بواجب�ي الدفاعي، 
ظه�ر أيمن، قلب دف�اع، أي مركز تريدني، س�ألعب فيه، 
س�ألعب ك�رات عرضي�ة، سأس�جل، س�أهاجم، ولكنني 

سأقوم بواجبي الدفاعي، هذا ما يمكنهم توقعه«.
وذكرت تقارير أيضا أن ليفربول بصدد التعاقد مع ديوجو 
جوت�ا، العب وولفرهامبتون، ولكن لم يؤكد الناديان هذه 

الصفقة.

لوين يتخطى صالح ويتصدر هدايف الربيمريليج
              المستقبل العراقي/ متابعة

تخط�ى دومينيك كالف�رت لوين مهاجم 
إيفرت�ون، امل�رصي محم�د ص�الح نج�م 
ليفربول، يف قائمة هدايف الدوري اإلنجليزي 

املمتاز هذا املوسم.

ونج�ح لوي�ن يف تس�جيل ثالث�ة أه�داف 
)هاتريك( خالل مباراة فريقه أمام وست 
بروميتش ألبيون، ضمن منافسات الجولة 

الثانية من الربيمرليج.
وب�ات لوين متصدًرا لقائمة هدايف الدوري 
اإلنجليزي هذا املوس�م برصي�د 4 أهداف، 

متفوًق�ا ع�ىل ص�الح صاح�ب املركز 
الثاني ب�3 أهداف فقط.

وتنتظ�ر صالح مب�اراة قوي�ة، غًدا 
األحد، أمام فريقه السابق تشيليس 
ضمن منافس�ات الجول�ة الثانية 

باملسابقة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

 المستقبل العراقي/ متابعة

حجز الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيتش، املصن�ف األول عىل 
العال�م، مقع�ده يف املرب�ع الذهب�ي لبطولة روم�ا لتنس 
األس�اتذة، بفوزه الصعب عىل االملان�ي دومينيك كوبيفر 
3/6 و6/4 و3/6، ب�دور الثمانية.وتلق�ى ديوكوفيتش 

تحذي�را بش�أن ترصفات�ه يف املجموع�ة الثاني�ة، عندما 
حطم مرضبه بعد كر إرس�اله، حينما كان متعادال مع 
منافس�ه األملاني 3/3.واحتاج ديوكوفيتش، الفائز ب�17 
لقبا يف بطوالت الجراند س�الم األربع الكربى، إىل ساعتن 
وعرش دقائق للفوز عىل كوبيفر، املصنف 97 عىل العالم.

ويلتق�ي ديوكوفيت�ش يف املرب�ع الذهبي م�ع النرويجي 
كاس�رب رود، الذي تغلب عىل اإليطايل ماتيو بريتيني 6/4 
و3/6 و6/7 )5/7(.كما تأهلت الرومانية سيمونا هاليب 
إىل املربع الذهبي، بعد انسحاب منافستها الكازاخية يوليا 

بوتينتسيفا، من مباراتهما بدور الثمانية.

ديوكوفيتش يبلغ نصف هنائي روما بعد حتذيره وولفرهامبتون يستقطب 
موهبة من ليفربول
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مساحة للرأي امـضـاءات

هيبة الدولة تتعاىفاحلامية القانونية للموظف العام

حسن شنكالياللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني

تلعب الوظيفة العامة دوراً مهما يف حياة املجتمعات 
اإلنس�انية، كما أنها يف الدول املختلفة أخذت تكسب 
أهمية واعتب�اراً متزايدين؛ لخصوصية هذا املجتمع 
وتمي�ز أهداف�ه ومقاصده التي يس�عى لتحقيقها، 
والي�وم تزداد أهمية الوظيف�ة العامة يف دول العالم 
املع�ارصة، وترتفع مكانتها عن األوقات الس�ابقة، 
حيث عرفت املادة الثالثة من قانون انضباط موظفي 
الدول�ة والقطاع الع�ام رقم 14 لس�نة1991 املعدل  
الوظيف�ة  بأنها  تكليف  وطني وخدمة املواطنني يف 
ضوء القواع�د القانونية النافذة، وم�ن هنا نجد ان 
للوظيف�ة العامة معنيني هم�ا: معنى وصفي وآخر 
تحلي�ي. فاملعن�ى الوصفي ُيع�رف الوظيفة العامة 
بكل األش�خاص القائم�ني بالعم�ل يف خدمة املرفق 

العام.
واملعن�ى التحلي�ي ُيعرفه�ا بمجموع�ة م�ن املهام 
واالختصاصات يقوم بها شخص تتوفر فيه رشوط 
معين�ة بهدف املصلح�ة العامة وه�و املوظف العام 
والذي ُيعترب أحد الوس�ائل التي تس�تخدمها اإلدارة 
يف ممارس�ة نش�اطها، والقيام بواجباتها، حيث إن 
هذه الوسيلة نش�أت منذ مولد الدولة، فهي قديمة 
بقدمه�ا، ل�ذا ُتعت�رب العالقة ب�ني املوظ�ف واإلدارة 
متصلة وقائمة وتفرض التزامات وواجبات متبادلة 
بينهم�ا، فقد حددت املادة )4( م�ن قانون انضباط 
موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لس�نة1991 
املعدل اهم الواجبات عىل املوظف العام والتي جاءت 
يف الفق�رة ثان�ي عرش: القي�ام بواجب�ات الوظيفة 

حسبما تقرره القوانني واالنظمة والتعليمات.
وباملقابل ال�زم املرشع الدولة بحماي�ة هذا املوظف 
لتنفيذ تل�ك الواجبات البل الزمها ي�أن تكون الدرع 
الواق�ي ل�ه ولهذا نجد امل�رشع ق�د اورد يف القوانني 
حماية جنائية وه�ي ما اوردها يف قانون العقوبات 
العراق�ي رق�م 111 لس�نة 1969 املع�دل يف مواده 

)229-230-231-232-406/ه-4/414-410(.
وكذلك اورد املرشع حماية مدنية للموظف يف املادتني 
)2/215-219( من القانون املدني العراقي رقم 40 

لسنة 1951.
وامل�واد )41-42-60-63-65( م�ن قانون الخدمة 

املدنية رقم 24 لسنة 1960 املعدل.
مم�ا تق�دم نج�د ان املصلح�ة العام�ة ه�ي مهمة 
تضامنية اطرافها االساس�ية الدولة واملجتمع وبما 
ان املوظ�ف ُيمث�ل املجتم�ع كونه جزء من�ه وُيمثل 
الدول�ة باعتب�اره اداتها  ووس�يلة تنفي�ذ قراراتها 

وقوانينها. 
اذن حماي�ة املوظ�ف العام هي حماي�ة تكاملية ما 
ب�ني الدول�ة واملجتم������������ع وان اي اعتداء 
ع�ىل املوظف اثن�اء تأدي�ة واجبه ماه�ي اال عملية 
خرق للقوانني وتجاوزاً عىل الدولة واملجتمع، ولعلها 
التفاتة كبرية من لدن القائد العام للقوات املس�لحة 
عندما شكر احد ضباط وزارة الداخلي�����������ة 
االبط�ال/ مديري�ة النج�دة عىل انضباط�ه العايل يف 
مواجه�ة بعض الذي�ن تعرض����������وا له اثناء 
تأدي�ة واجبه، ووجدنا الرد حاس�م من قبل الس�يد 
وزي�ر الداخلية عندما امر وبش�كل ف�وري اعتقال 
ه�ؤالء واصبح�ت قضية رأي ع�ام رفضها املجتمع 
الب�ل جعل التفاف�ه حول تلك األجهزة بش�كل اقوى 
والت�ي ترجمتها اليوم عمليات ف�رض القانون التي 

تقوم بها اجهزتنا الحكومية.

يطرق مس�امعنا بني فرتة وأخرى مصطلح هيب�ة الدولة من خالل 
القن�وات الفضائية ووس�ائل االعالم املرئية واملس�موعة وحتى من 
بع�ض من يمثل الحكومة، وهو مبدأ س�يادة القانون وتطبيقه عىل 
الجمي�ع بدون اس�تثناء بحزم وعدال�ة وال أحد ف�وق القانون الذي 
يستمد قوته من السلطة الترشيعية التي رشعت القوانني الوضعية 
لتكون  الس�لطة التنفيذية يدها الضارب�ة يف تنفيذ فقرات القانون، 
ونقصد بس�يادة القان�ون احرتامه م�ن قبل املواطن�ني والخضوع 
ألوامره لتس�ود العدالة يف املجتمع، ومبدأ س�يادة القانون رضورية 
للحاك�م واملحك�وم عىل حد س�واء  فالحاكم يج�ب أن ال تغيب عنه 
دائم�اً حقيق�ة ان�ه حاك�م الي�وم ومحكوم الغ�د، ألن الف�رتة التي 
يقضيها محكوماً اكث�ر بكثري من أن يكون حاكما، والحاكم عندما 
يصب�ح محكوماً يكون بحاجة ماس�ة اىل حماية القانون ال س�يما 
الذين يعيشون يف معرتك الحياة.                                                                 

يف الوق�ت ال�ذي كان لزام�ا ع�ىل املش�اركني يف العملية السياس�ية 
بصفة االحزاب املتنفذة أن يس�اندوا الدولة يف عملية سيادة القانون 
وحمايتها من العبث من قبل بعض ضعاف النفوس واستغاللها من 
اجل مصالحه الخاصة، وينبغي ان تكون مس�اعيها باتجاه تعزيز 
هيب�ة الدول�ة ال االس�اءة اليها واالنتق�اص من قيمته�ا حتى باتت 
ظاهرة بني متنفذي الس�لطة اس�تغالل املال العام واالستحواذ عىل 

املمتلكات العامة لتكون لها حصة يف تقويض الدولة واضعافها.  
حتى س�اد الهرج واملرج يف ظل غياب السلطة وعدم احرتام القانون 
لتتج�رأ العش�ائر عىل حي�ازة االس�لحة الثقيلة منها الس�تخدامها 
يف نزاعاتها العش�ائرية وتصفية الحس�ابات، وام�ا ما نالحظه من 
س�لوكيات البعض من الش�باب بخرق القوانني عمدا وعدم االمتثال 
ألوام�ر الدولة افق�د الدولة هيبتها وخري مثال عىل ذلك س�د الطرق 
الرئيسية واالعتداء عىل بعض منتسبي القوات االمنية وغريها..                              
لكن االيام املاضية كشفت عن نية الحكومة العراقية املتمثلة برئيس 
الوزراء السيد الكاظم����ي من تشكيل لجنة عليا ملكافحة الفساد 
والبدء بتنفيذ الربنامج الحكومي يف محاربة رؤوس الفس�اد بدأ من 
اعتق�ال بعض املس�ؤولني يف دوائر الدولة ممن كانوا يف س�لم الهرم 
الوظيف�ي والتي لها عالق������ة مب�ارشة مع حياة املواطن����ني 
لتب�دأ مرحلة تع�ايف ال�����دولة واع�ادة هيبتها اىل س�ابق عهدها 
بفضل دعم ومس�اندة السلطة التنفيذية والخريين من ابناء العراق 
ليستبرش العراقيني خريا ويشاهدوا حكام االمس سجناء اليوم وراء 
القضبان وينالوا جزاءهم العادل امام محكمة الشعب، فمرحا لكل 
من يخدم العراق ويس�هر ع�ىل راحة مواطنيه ليدخ�ل التأريخ من 

أوسع ابوابه ويحمل وبرشف لقب خادم الشعب.

ما أسباب اعتالل شبكية العني ملرضى الـسكري؟
إن إرتفاع نس�بة الس�كر يف الدم له تأثري ضار 
ع�ىل الش�عريات الدموي�ة املوج�ودة يف كاف�ة 
أعضاء الجس�م خاصة ش�بكية العني.و يزداد 
معدل اإلصابة بمرض الش�بكية الس�كري مع 
طول فرتة املرض إذ يبلغ معدل اإلصابة تقريباً 
80% بع�د مرور 15 عاماً م�ن اإلصابة بمرض 
الس�كري. وت�ؤدي اإلصابة بمرض الش�بكية 
الس�كري إىل فق�دان البرص يف ح�وايل 35% من 
املصابني خالل 5 س�نوات من إعتالل الشبكية 
خاص�ة مع ع�دم اإلهتم�ام بتنظيم مس�توى 

السكر يف الدم..
 مراحل إعتالل الشبكية السكري..

 •إنس�داد الش�عريات الدموية مؤدياً إىل نقص 
التغذي�ة الدموية و األوكس�جني اللذان يصالن 

إىل الشبكية.
•تورم الش�بكية و ظهور تجمع�ات دموية و 
زاللية. •تكاثر شعريات دموية جديدة ضعيفة 
الجدار س�هلة الن�زف. •تكرار ح�دوث النزف 

داخل الشبكية و الجسم الزجاجي للعني.
•تليف الشبكية و الجسم الزجاجي.

•إنفصال الشبكية.   نزيف يف الجسم الزجاجي 
للعني   

شعريات دموية جديدة   

مرض الش�بكية الس�كري ...البق�ع البيضاء 
عبارة عن زالل و الحمراء نزيف

أعراض  إعتالل الشبكية السكري.....
و ه�ي ع�ادة تظه�ر يف املراح�ل املتأخ�رة من 
م�ن  العظم�ى  الغالبي�ة  أن  حي�ث  اإلصاب�ة 
املصابني ليست لديهم أعراض يف املراحل األوىل 

من املرض.
•ضعف النظر )املفاجئ أو التدريجي(.

•ظهور )مش�اهدة( أجسام متحركة يف مجال 
البرص.

•مش�اهدة وميض مفاج�ئ. •ظهور عتمة يف 
مجال البرص. •ألم بداخل العني.

عوامل تزيد من شدة إعتالل الشبكية السكري. 

•إرتف�اع ضغ�ط ال�دم. •التدخ�ني. •إرتف�اع 
الدهون يف الجسم. •الحمل.

يج�ب مراجع�ة طبي�ب العي�ون عن�د بداي�ة 
تش�خيص م�رض الس�كري و بش�كل دوري 
حتى و إن لم يكن هناك أعراض و ذلك لتجنب 

إصابة الشبكية و فقدان البرص.
عالج إعتالل الشبكية السكري .. 

و يهدف إىل وقف التطور يف اإلصابة و املحافظة 
ع�ىل ما تبقى م�ن اإلبصار لذل�ك كانت أهمية 
دور العناية بمس�توى الس�كر يف الدم لتجنب 

اإلصابة و التطور يف إعتالل الشبكية.
1- العالج بالليزر و فوائده...

و يهدف إىل...
•السيطرة عىل زيادة الش�عريات الدموية غري 

الطبيعية.
و  الش�بكية  يف  الت�ورم  و  الرتش�يح  •إزال�ة 

خصوصاً يف مركز اإلبصار.
2- العالج بالتربيد...

و يستخدم بدالً من الليزر يف حال تعذر إستخدام 
الليزر و يؤدي إىل نفس أهداف الليزر.

3- العالج الجراحي...
إلزالة النزيف املزمن يف الجسم الزجاجي للعني 

و إنفصال الشبكية.

لن تصدق.. بكرتيا الطحالب منظف
 قوي للمالبس!

جامع�ة  م�ن  باحث�ون  عث�ر 
نيوكاس�ل الربيطانية عىل أنزيم 
يعمل كمنظف قوي للمالبس عىل 
درج�ة حرارة منخفضة يش�كل 
بديالً للفوس�فات امل�رة وحالً 
آمناً للبيئة. وتس�تخدم البكترييا 
أنزيم الفوسفوديس�رتاز لتفكيك 
الجزيئ�ات »الدبق�ة« املوج�ودة 
ع�ىل س�طح الطحال�ب البحرية 
ويس�اعد البكترييا عىل االنسالخ 
ع�ن تلك الطحال�ب.  وقام فريق 
من الجامعة بقيادة الربوفس�ور 
غران�ت بورغيس وماي�كل هال 
م�ع  بالتع�اون  عم�ال  اللذي�ن 
وغامب�ل«  »بروكت�ور  رشك�ة 
األنزي�م وإظه�ار فعاليته  لعزل 
كمنظ�ف. األنزي�م املع�زول من 
بكترييا بحري�ة تعرف بجرثومة 
ليكنيفورمي�س«  »باس�يلوس 
اكتشفه الفريق أصالً عام 2010 
فيما كان يبحث عن وسائل لعزل 

اللزوجة والفطريات املفسدة من 
هياكل السفن. واكتشفوا بالفعل 
مغط�اة  الطحال�ب  بع�ض  أن 
بالبكتريي�ا الت�ي ال تنت�ج م�واد 
الصقة قوية وحس�ب لاللتصاق 
باألسطح بل مضاداً لالصق كذلك 
يقوم بتفتيت الجزيئات الالصقة 
اللواص�ق  وفصله�ا. مث�ل تل�ك 
تك�ون موج�ودة ع�ىل املالب�س 
املتس�خة حي�ث يمك�ن لألنزيم 
البكت�ريي أن يفككه�ا ويمك�ن 
اس�تخدامها بالتايل للحفاظ عىل 
ألبس�ة نظيفة. ويعل�ق الدكتور 
بورغي�ش قائالً: » إنه مثال رائع 
ع�ىل اس�تعارة فك�رة التنظيف 
م�ن الطبيع�ة األم. ويمكننا من 
خ�الل دراس�ة كيفي�ة حف�اظ 
طحال�ب البحر ع�ن نظافتها أن 
نبقي جواربنا نظيفة ومنعش�ة 
مع الحف�اظ يف الوقت عينه عىل 

البيئة من حولنا.

يف الواقع، يجب أن ُتكرس بعض العادات الّسّيئة التي يّتبعها معظم الناس بعد 
تناول وجبات الطعام. إليكم بعض هذه العادات، وتأثريها عىل الّصّحة.

الّنوم: إّن أخذ اسرتاحة بعد األكل يجعل املعدة تحرق بشكل مفرط، ما يؤّدي 
اىل عدم الرّاحة والنوم بشكل غري منتظم. لذا، حاول أن تقاوم الّنعاس لحوايل 

الساعة عىل االقّل لتفادي هذه املشاكل.
الّتدخ�ني: مهما كنت تحتاج للتدخني بعد الّطعام، عليك الس�يطرة عىل هذه 
الرّغبة. وذلك، ألّن الجسم بحاجة للهضم بشكل صحيح بعد تناول الوجبات. 
فإذا دّخنت س�وف تتمّس�ك م�اّدة النيكوت�ني بكمية االوكس�يجني املطلوبة 

للهضم، ما يسمح للجسم امتصاص مزيداً من املواد املرسطنة.
اإلس�تحمام: ال تعتقد أّن االستحمام سيكون مفيداً بعد الطعام. ألّن جسمك 
يضبط تدفق الدم ليص�ل إىل برشتك برسعة أكرب، وذلك للتعويض عن التغري 
يف درجة الحرارة. ويف حال االس�تحمام س�تتوّفر كمية أق�ّل من الدم املتاحة 
للمس�اعدة عىل هضم الطعام، ما يمكنه أن يبطئ عملية الهضم أو يجعلها 

غري فعالة.

عادات سيئة جيب جتنبها 
بعد تناول الطعام

مركب طبيعي يف البصل يعمل عىل كبح انتشار اخلاليا الرسطانية
كش�فت األبح�اث الحديث�ة احتواء 
“البصل” عىل مركب طبيعي له تأثري 
كب�ري ع�ىل مكافح�ة أورام املبيض 
الرسطانية, حيث يعد “البصل” من 
للس�عرات  املنخفضة  الخ�راوات 
الحرارية ويحتوي عىل نس�بة عالية 
من الفيتامينات واملعادن ومضادات 
األكس�دة وكانت عدد من الدراسات 
الس�ابقة قد أش�ارت إىل فاعليته يف 
مكافح�ة بع�ض أن�واع الرسط�ان 
ومساعدة مرىض االكتئاب.يأتي ذلك 

يف الوق�ت ال�ذي أكدت في�ه “منظمة الصحة 
العاملي�ة” يف أح�دث تقاريره�ا أن رسط�ان 
املبي�ض الظه�اري , أكثر األنواع ش�يوعا من 
رسطان املبيض واألكثر فتكا، حيث ال يتعدى 

معدل البقاء عىل قيد الحياة س�وى 5 سنوات 
بني نحو 40% من املرىض, وهو ما يؤكد وجود 
حاجة ملحة وفعال�ة إليجاد عالجات جذرية 
له�ذا امل�رض اللعني.وعىل الرغم م�ن ظهور 
حاالت جدي�دة, يحتل رسطان املبيض املرتبة 

العارشة من بني أشد أنواع الرسطان 
الفري�ق  ويق�ول  بالنس�اء،  فت�كا 
البحث�ي إن ع�دد الوفي�ات الناجمة 
عن هذا النوع م�ن رسطان املبيض 
يجعل�ه يحت�ل املرتبة الخامس�ة يف 
ورد  مل�ا  املتح�دة، طبق�ا  الوالي�ات 
بوكال�ة “أنب�اء ال�رشق األوس�ط”.
وتشري البيانات إىل أن نحو 80% من 
امل�رىض الذين يعان�ون من رسطان 
املبي�ض الظه�اري يقعون فريس�ة 
للمضاعفات االنتكاسية بعد العالج 
الكيميائي األول.وأشارت األبحاث الحديثة إىل 
احتواء البصل ع�ىل مركب “أونا” الذي يعمل 
ع�ىل قتل الخاليا الرسطانية باملبيض, بل بلغ 

تأثريها لعقاقري مكافحة الرسطان.

أثبت�ت دراس�ة أمريكي�ة حديث�ة أن تناول 
الدهني�ة  باألحم�اض  الغني�ة  األطعم�ة 
»األوميغا 3« من ش�أنها ان تقلل من خطر 
الوفاة الناجمة عن مرض رسطان األمعاء.

وتش�ري النتائ�ج إىل أن األس�ماك الدهني�ة 
الغني�ة باألوميغ�ا 3 تحس�ن ف�رص بقاء 
مرىض رسط�ان األمع�اء عىل قي�د الحياة 

حي�ث أن األش�خاص املصاب�ني برسطان 
األمعاء والذي�ن يتناولون حصصا أكرب من 
زيت السمك بعد إصابتهم برسطان األمعاء 
كان�وا أقل عرض�ة للوفاة بس�بب املرض. 
وقال الباحث�ون إن األوميغ�ا 3 املوجود يف 
زيت الس�مك س�اهم بمنع انتش�ار ونمو 
الرسطان والحد من تدف�ق الدم إىل الخاليا 

الخبيثة.وشارك يف الدراسة 1659 شخصا 
مصابا برسطان األمعاء.

يذك�ر ان�ه يمك�ن الحصول ع�ىل أحماض 
»أوميغ�ا 3« الدهني�ة م�ن خ�الل تن�اول 
والتون�ة  الس�لمون  الدهني�ة:  األس�ماك 
والرسدي�ن وزي�ت الس�مك باإلضاف�ة إىل 

املكمالت الغذائية »أوميغا 3«.

السمك يقلل من الوفاة النامجة عن رسطان األمعاء

أثبتت دراسة علمية جديدة أنَّ دواء لعالج الزكام أو نزالت الربد بمقدوره 
منع انتش�ار الرسطان لدى الفرئان. فهل بمقدور هذا العالج البسيط أن 

يمنع الرسطان من االنتشار لدى اإلنسان؟
إن نتائج الدراسة التي نرشت يف مجلة التقرير العلمي تدعم تلك الفرضية. 
فق�د أجرى الباحثون يف جامعة كوكاي�دو يف اليابانتجربة عىل نماذج من 
الفرئان ت�مَّ حقنها بخاليا رسطان املثانة. وه�ذا الرسطان يصّنف ضمن 
فئت�ني: منترش، وغري منترش مع نس�بة بقاء أكثر من 90 يف املئة لفرتة 5 

سنوات. 
وأصبح�ت األورام الرسطانية لدى الفرئان التي تمت معالجتها بمضادات 
األورام مث�ل السيس�بالتني Cisplatin ، تق�اوم الع�الج الكيميائ�ي بع�د 
استخدام هذه األدوية.األنزيمات تمنع تأثري مضادات الرسطان انترشت 
الخاليا الرسطانية يف القوارض إىل الرئتني والعظام والكبد بعد 45 يوماً، يف 
 Aldo-keto reductaseوقت الحظ العلماء زيادة يف أنزيم التمثيل الغذائي

يف تطّور يشبه الخاليا الرسطانية يف املثانة لدى اإلنسان.  

اكتشاف دواء رخيص جدًا 
حيارب الرسطان!


