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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

كن يف املأل وقورًا ويف اخلالء ذكورًا العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

رئيس الوزراء 
يوافق عىل دخول »1500« زائر

 ألداء زيارة األربعني
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعترب رئي�س الوزراء مصطف�ى الكاظمي خالل 
لق�اء مع س�فراء دول عربية واجنبي�ة يف بغداد، 
أم�س األربع�اء، ان مرتكب�ي االعت�داءات ع�ى 
البعث�ات الدبلوماس�ية يف ب�الده ه�م اناس غري 
وطني�ن ويس�عون اىل تخري�ب عالق�ات العراق 
االقليمية والدولية، فيما ش�دد السفراء عى دعم 
بلدانه�م لحكومت�ه يف مواجهة ه�ذه التحديات 
األمني�ة، باملقاب�ل ح�ذر وزير الخارجي�ة من ان 
ف�وىض الس�الح س�تحرق املنطق�ة. واس�تقبل 
الكاظم�ي س�فراء 25 دول�ة ش�قيقة وصديقة 
بناًء عى طلبهم ملناقش�ة التطورات األخرية يف ما 
يتعلق بأمن البعثات الدبلوماسية يف العراق. واكد 
رئيس الوزراء »حرص العراق عى فرض س�يادة 
القان�ون وح�ر الس�الح بي�د الدول�ة وحماية 
البعثات واملقرات الدبلوماس�ية«، مشدداً عى أن 
مرتكبي االعتداءات عى أمن البعثات الدبلوماسية 
يس�عون اىل زعزع�ة اس�تقرار الع�راق وتخريب 
عالقات�ه اإلقليمية والدولية«، وفق�ًا لبيان صدر 
عن مكتبه اإلعالمي وتلقت »املس�تقبل العراقي« 

نسخة منه.
ال  الهجم�ات  ه�ذه  أن  اىل  الكاظم�ي  وأش�ار 
تس�تهدف البعث�ات الدولي�ة فقط وإنم�ا طالت 
األبري�اء من املواطن�ن، بما فيما ذل�ك األطفال، 
وأن مؤسس�ات الدولة األمني�ة عازمة عى وضع 
ح�ّد لها وقد رشعت باتخاذ اإلجراءات الرضورية 
لتحقيق هذا الهدف.وأكد الكاظمي أن الخارجن 
عى القانون الذين يحاولون اإلس�اءة اىل س�معة 

العراق والتزاماته الدولية .
التفاصيل ص2

سفراء )25( دولة: ندعم العراق بمواجهة التحديات
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حمافظ بغداد يستقبل 
وفـدًا من املحـارضيـن باملجـان

 لبحث مطالبهم

قائد رشطة البرصة:
 القاء القبض عىل عصابة خمتصة بالنصب 

واالحتيال يف قضاء الزبري

املنافذ احلدودية 
تتخذ توصيات عدة لتعزيز 

وتنظيم العمل يف املنافذ

       بغداد / المستقبل العراقي

أبدت روسيا اس�تعدادها الس�تضافة اجتماع بن وزيري 
خارجي�ة كل م�ن أرمينيا وأذربيجان، يف مس�عى إىل وقف 

املعارك املستمرة يف إقليم ناغورنو كراباخ.
ونقل بيان لوزارة الخارجية الروس�ية عن الوزير سريغي 
الف�روف، قول�ه، إن موس�كو عى اس�تعداد الس�تضافة 

وزيري الخارجية إلجراء محادثات.
وق�ال الفروف إن روس�يا س�تواصل العمل م�ع الجانبن 
بش�كل مس�تقل، إىل جانب ممثلن آخري�ن من مجموعة 
»مينس�ك« التابع�ة ملنظم�ة األم�ن والتع�اون يف أوروب�ا 

للوس�اطة يف الراع بن قوات أذربيجان وقوات أرمينية، 
هو األعنف منذ منتصف التسعينيات.

ويأت�ي املوق�ف ال�رويس الداع�ي إىل الحوار فيم�ا أعلنت 
أذربيج�ان عزمه�ا مواصل�ة حملته�ا العس�كرية الت�ي 
وصفته�ا ب�«الرشعي�ة« يف ناغورن�ي كراب�اخ، وذلك بعد 
أن دارت اش�تباكات جديدة يف املنطقة م�ع أرمينيا، أمس 

األربعاء.
وقال�ت أذربيجان، وجيب ناغورني كراب�اخ، الذي تقطنه 
أغلبي�ة أرمينية، إن هناك هجمات من الجانبن عى طول 
خط التماس الذي يفصل بينهما، حس�ب ما ذكرت وكالة 

»رويرتز«.

      بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس وأعضاء مجلس املفوضن 
يف مق�ر املفوضي�ة، أمس األربع�اء، نائب 
س�فري االتحاد االورب�ي يف العراق الس�يد 
)جان برنارد دولفان( واملستشار االول يف 
السفارة السيدة )انجيال مارتيني( وجرى 
االتح�اد  دور  اس�تعراض  اللق�اء  خ�الل 
االورب�ي يف االنتخاب�ات القادم�ة وآلي�ات 
املس�اعدة االنتخابي�ة يف ظ�ل التحدي�ات 
التي تواج�ه عمل املفوضية ويف مس�تهل 
الحدي�ث أكد رئيس مجلس املفوضن عى 
عزم املفوضية الجديدة عى استعادة ثقة 

الناخب�ن بالعملية االنتخابي�ة من خالل 
وضع اج�راءات رصينة أهمه�ا ان تكون 
بايومرتي�ة  الكرتوني�ة  الناخ�ب  بطاق�ة 
رصينة ال يمكن استغاللها خالفاً للقانون؛ 
ألج�ل التوصل اىل انتخابات نزيهة تخضع 
للمعايري الدولية وتحظ�ى بتأييد املجتمع 
الدويل.كم�ا وأش�ار اىل أن ع�دم اكتم�ال 
القان�ون االنتخابي وعدم تحدي�د الدوأير 
االنتخابي�ة م�ن قب�ل الربمل�ان إضافة اىل 
قب�ل  م�ن  املالي�ة  التخصيص�ات  تأخ�ر 
الحكوم�ة ومحدودية الدعم من قبل بعثة 
االمم املتح�دة ))UNAMI( وع�دم وجود 
الع�دد الكايف م�ن الخرباء بس�بب جأيحة 

كورونا هو من أهم التحديات التي تواجة 
عمل املفوضية.. برغم ذلك فأن املفوضية 
قد قامت بخطوات حثيثة لتسيري اعمالها 
الت�ي ال تتطل�ب اىل ترشي�ع قان�ون منها 
تهي�أة الجه�از االداري الذي تم�ت إعادة 
هيكلته عى إث�ر تغيري قان�ون املفوضية 
إضافة اىل إعداد نظامها الداخيل.من جهته 
أوضح الس�يد )دولفان( بأن زيارته تأتي 
يف إطار االطالع عى مجريات العمل داخل 
أروقة املفوضية  يف ظل التحديات القائمة 
الفني�ة واالداري�ة  ومعرف�ة االمكاني�ات 
للعامل�ن فيه�ا لتعزي�ز ال�دور الرقاب�ي 
لالتح�اد االورب�ي إضاف�ة اىل كون�ه جهة 

داعمة لالنتخابات تعمل بجهود منس�قة  
م�ع جه�ات دولية أُخ�رى تقوده�ا بعثة  
االمم املتحدة لتقديم الدعم الالزم يف املجال 
االنتخابي  مش�يداً بالجه�ود املبذولة من 
قبل مجلس املفوضن رغم وجود مشاكل 
جوهري�ة خلفه�ا ع�دم اكتم�ال القانون 
االنتخاب�ي، ووع�د ب�أن االتحاد س�يقوم 
بكل ما بوس�عة لدعم املفوضية من خالل 
بعث�ة االمم املتحدة.ويف ختام اللقاء أعرب 
الس�ادة رئيس وأعضاء مجلس املفوضن 
عن س�عادتهم بهذه الزيارة آملن بتجدد 

مثل هذه اللقاءات مستقبالً.
التفاصيل ص2
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وزير الداخلية يوعز بفتح باب التنقالت لذوي الشهداء وأصحاب نسب العجز
     بغداد / المستقبل العراقي 

أوع�ز وزير الداخلي�ة، عثمان الغانمي، أمس األربع�اء، بفتح باب 
التنقالت لذوي الشهداء وأصحاب نسب العجز.

 وذكر بيان ملكتبه تلقت املستقبل العراقي نسخة منه انه »وإكراماً 
لدماء الش�هداء وتضحيات رجاالت الداخلي�ة، أوعز وزير الداخلية 
اىل الجهات املختصة يف الوزارة إىل ترويج معامالت الراغبني بالنقل 
بني صنوف الوزارة من ذوي الش�هداء، والضباط واملنتسبني الذين 

لديهم نسب عجز حسب ما حددته ضوابط الوزارة«.
وأش�ار اىل ان »املديري�ة العام�ة إلدارة املوارد البرشي�ة يف الوزارة 
أص�درت أوام�ر إدارية خاصة بتنق�الت ذوي الش�هداء« مبينة ان 
»ذلك يأتي ضمن سلسلة أوامر سيتم نرشها حني إنهاء اإلجراءات 

الخاصة بها تباعا«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعترب رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي خالل لقاء مع 
س�فراء دول عربية واجنبية يف بغداد، أمس األربعاء، ان 
مرتكب�ي االعتداءات عىل البعثات الدبلوماس�ية يف بالده 
ه�م اناس غ�ر وطنيني ويس�عون اىل تخري�ب عالقات 
العراق االقليمية والدولية، فيما ش�دد السفراء عىل دعم 
بلدانه�م لحكومت�ه يف مواجهة ه�ذه التحديات األمنية، 
باملقاب�ل حذر وزي�ر الخارجي�ة من ان فوىض الس�الح 
س�تحرق املنطقة. واس�تقبل الكاظمي سفراء 25 دولة 
ش�قيقة وصديقة بن�اًء عىل طلبهم ملناقش�ة التطورات 
األخ�رة يف م�ا يتعل�ق بأم�ن البعث�ات الدبلوماس�ية يف 
الع�راق. واكد رئيس الوزراء »ح�رص العراق عىل فرض 
س�يادة القان�ون وحرص الس�الح بي�د الدول�ة وحماية 
البعثات واملقرات الدبلوماسية«، مشدداً عىل أن مرتكبي 
االعت�داءات عىل أمن البعثات الدبلوماس�ية يس�عون اىل 
زعزعة اس�تقرار الع�راق وتخري�ب عالقات�ه اإلقليمية 
والدولي�ة«، وفقاً لبيان صدر عن مكتبه اإلعالمي وتلقت 

»املستقبل العراقي« نسخة منه.
وأش�ار الكاظم�ي اىل أن ه�ذه الهجم�ات ال تس�تهدف 
البعثات الدولية فقط وإنما طالت األبرياء من املواطنني، 
بم�ا فيم�ا ذلك األطفال، وأن مؤسس�ات الدول�ة األمنية 
عازمة عىل وضع ح�ّد لها وقد رشعت باتخاذ اإلجراءات 

الرضورية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد الكاظمي أن الخارجني عىل القانون الذين يحاولون 
اإلس�اءة اىل س�معة العراق والتزاماته الدولية يتحركون 
بوح�ي م�ن دوافع غر وطني�ة ويزدرون إرادة الش�عب 
العراقي ومرجعياته الدينية والسياس�ية والثقافية التي 

أجمعت عىل خطورة ما يقومون به.
وأض�اف أن الع�راق ش�عباً وحكومة س�يتصدى لهؤالء 
وس�يعمل ع�ىل حماي�ة ضيوفه، كم�ا تتطلب�ه األعراف 
الدبلوماس�ية ع�رب التاري�خ وم�ن أج�ل ط�ي صفح�ة 
الرصاعات واإلرهاب واالنرصاف اىل التحديات االقتصادية 

واالجتماعية ومتطلبات التنمية.
من جانبهم، أكد السفراء يف مداخالت متفرقة دعم العراق 
وش�عبه واحرتام سيادته والس�عي عرب الحوار لتحقيق 
االستقرار والس�لم وضمان الصداقة والتعاون، وأعربوا 
عن قلقهم من تزايد الهجمات ضد املنشآت الدبلوماسية 
بالصواري�خ والعب�وات ضد االرتال العس�كرية للتحالف 

الدويل ض�د داعش وما تحمله تلك الهجمات من مخاطر 
عىل حي�اة الدبلوماس�يني واملدنيني العراقي�ني مؤكدين 
ترحيبه�م بالخط�وات التي اتخذتها الحكوم�ة العراقية 
لوضع حد له�ذه االعتداءات، ومالحق�ة املتورطني بها، 

وتشديد اإلجراءات األمنية.
وأش�ار الس�فراء اىل دعمهم اتخاذ املزيد م�ن الخطوات 
لتأم�ني بغداد وتعزي�ز أمن املنطقة الدولي�ة من أجل أن 
يكون بوس�ع بلدانه�م واملجتم�ع ال�دويل مواصلة دعم 
واالقتصادي�ة  السياس�ية  العالق�ات  الع�راق وتطوي�ر 
والثقافية معه. ويف ختام االجتماع، أصدر السفراء بيانا 
اك�دوا فيه دع�م بلدانهم للحكوم�ة العراقية يف مواجهة 

التحديات االمنية التي تواجهها.
وقال الس�فراء يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه انهم اكدوا خ�الل االجتماع عن دعم بلدانهم للعراق 
وش�عبه واحرتامها للس�يادة العراقي�ة ورغبتها برؤية 

عراق آمن مستقر.
والس�فراء والقائم�ون باالعمال الذين التق�وا الكاظمي 
يمثلون كال من اسرتاليا وكندا وكرواتيا ومرص واالتحاد 
االوروب�ي وفنلن�دا واملانيا واليون�ان وايطالي�ا واليابان 
واالردن والبحرين والسعودية والكويت وهولندا والنرويج 
وبولن�دا وك�ورا الجنوبية ورصبيا واس�بانيا والس�ويد 
وتركي�ا واململك�ة املتح�دة والواليات املتح�دة االمركية 
واليمن. واش�ار الس�فراء يف بيانهم اىل انه�م اعربوا عن 
قلقه�م البال�غ ازاء ارتفاع اعداد وتط�ور الهجمات ضد 
املؤسس�ات الدبلوماس�ية يف العراق بما يف ذلك الهجمات 
الصاروخي�ة والعب�وات الناس�فة حيث »تبين�ا ان هذه 
الحوادث ال تعرض فقط الس�فارات االجنبية اىل املخاطر 
ب�ل العراقيني ايض�ا والدليل عىل ذلك الحادث املأس�اوي 
ال�ذي ذهب�ت ضحيت�ه عائلة بالق�رب من مط�ار بغداد 

الدويل عقب الهجوم الصاروخي يوم االثنني«.

واضاف�وا بالقول »لق�د رحبنا باالج�راءات التي اتخذها 
رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته ملعالجة هذه املخاوف 
بم�ا يف ذل�ك التحقيقات والعمليات االمني�ة وتعزيز امن 
املط�ار«. وقالوا ايض�ا »لقد اعربنا ع�ن دعمنا ملزيد من 
االج�راءات لتعزيز االم�ن يف بغداد بم�ا يف ذلك من خالل 

دعم وتوزيع القوات املوجودة يف املنطقة الخرضاء«.
وبني الس�فراء بالقول »وكأصدقاء للع�راق اعربنا ايضا 
عن رغبتنا بمس�اعدة العراق يف مواجهة هذه التحديات 
االمني�ة«. من جهت�ه، دعا وزير الخارجية فؤاد حس�ني 
االدارة االمركية اىل اعادة النظر بقرارها إلغالق سفارتها 
يف بغداد. وقال حسني يف مؤتمر صحايف ان الحكومة غر 
س�عيدة بقرار انس�حاب الس�فارة األمركية وواهم من 
يتص�ور ان االنتص�ار هو بهذا االنس�حاب، منوها اىل ان 

انسحاب سفارة واشنطن سيؤدي النسحابات اخرى. 
واش�ار اىل ان الهجم�ات ع�ىل الس�فارات هج�وم ع�ىل 
البعث�ات  اس�تهداف  ان  كم�ا  العراقي�ة،  الحكوم�ة 

الدبلوماسية هو استهداف مبارش للعراق.
وق�ال حس�ني إن »اغ�الق الس�فارة االمركي�ة يف بغداد 
يعطي اش�ارات خاطئة س�واء للمتطرفني فهم س�وف 
يتصورون ان هناك انتصارا وهميا لسياس�تهم ويعطي 
اش�ارات خاطئة للش�عب العراقي بأنه سيكون معزوال 

عن العالم وهذا ال يساعد العراق حكومًة وشعباً«.
واضاف ان »الحكومة اتخذت االجراءات لحماية البعثات 
الدبلوماس�ية«، داعيا »االدارة االمركية إىل اعادة النظر 

بقرار اغالق السفارة«.
واوضح ان »الكاظمي تواصل مع العديد من قادة الدول 
بش�أن قرار االنسحاب االمركي« محذرا من ان »فوىض 

السالح يف العراق ستؤدي إىل حرق املنطقة«.
واش�ار اىل ان »التوت�ر اإليران�ي األمرك�ي ينعكس عىل 
الواقع العراقي«.. مضيفا ان »الحكومة جادة بالتحقيق 
يف استهداف البعثات الدبلوماسية الن ذلك غر مقبول«.

وعن زيارته االخرة اىل طهران، اش�ار حسني اىل انا »كنا 
رصيح�ني خالل زيارتن�ا اىل اي�ران بأن ه�ذه العمليات 
س�تؤدي اىل فوىض الس�الح يف العراق وستؤدي اىل كارثة 

امنية وسياسية يف العراق ويف املنطقة«.
وقال »يف مناقش�تنا مع اعىل املستويات يف ايران ناقشنا 
هذه املس�ألة واالخ�وة يف طهران وعدون�ا يف بذل الجهد 
واكدوا بأن ليست لديهم عالقات مع هذه الفصائل وهم 

يبذولون جهدهم يف سبيل استقرار وامن العراق«.

      بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس وأعضاء مجلس املفوضني يف 
مقر املفوضية، أمس األربعاء، نائب س�فر 
االتحاد االوربي يف العراق السيد )جان برنارد 
دولفان( واملستشار االول يف السفارة السيدة 
)انجي�ال مارتين�ي( وج�رى خ�الل اللق�اء 
استعراض دور االتحاد االوربي يف االنتخابات 
القادمة وآليات املس�اعدة االنتخابية يف ظل 

التحديات التي تواجه عمل املفوضية 

ويف مس�تهل الحدي�ث أك�د رئي�س مجل�س 
املفوض�ني عىل عزم املفوضي�ة الجديدة عىل 
اس�تعادة ثقة الناخبني بالعملية االنتخابية 
من خالل وضع اج�راءات رصينة أهمها ان 
تك�ون بطاقة الناخ�ب الكرتونية بايومرتية 
رصينة ال يمكن اس�تغاللها خالفاً للقانون؛ 
ألج�ل التوص�ل اىل انتخاب�ات نزيهة تخضع 
للمعاي�ر الدولي�ة وتحظى بتأيي�د املجتمع 

الدويل.
كم�ا وأش�ار اىل أن ع�دم اكتم�ال القان�ون 

االنتخابي وعدم تحديد الدوأير االنتخابية من 
قب�ل الربملان إضاف�ة اىل تأخر التخصيصات 
املالي�ة من قبل الحكوم�ة ومحدودية الدعم 
 )UNAMI(( من قب�ل بعثة االم�م املتح�دة
وعدم وجود العدد الكايف من الخرباء بس�بب 
جأيحة كورونا هو م�ن أهم التحديات التي 
تواج�ة عم�ل املفوضي�ة.. برغ�م ذل�ك فأن 
املفوضية قد قامت بخطوات حثيثة لتسير 
اعماله�ا الت�ي ال تتطلب اىل ترشي�ع قانون 
منه�ا تهيأة الجهاز االداري الذي تمت إعادة 

هيكلت�ه عىل إث�ر تغي�ر قان�ون املفوضية 
إضافة اىل إعداد نظامها الداخيل.

من جهته أوضح السيد )دولفان( بأن زيارته 
تأت�ي يف إط�ار االطالع عىل مجري�ات العمل 
داخ�ل أروق�ة املفوضي�ة  يف ظ�ل التحديات 
القائمة ومعرفة االمكانيات الفنية واالدارية 
للعاملني فيها لتعزيز الدور الرقابي لالتحاد 
داعم�ة  جه�ة  كون�ه  اىل  إضاف�ة  االورب�ي 
لالنتخابات تعمل بجهود منسقة  مع جهات 
دولي�ة أُخ�رى تقوده�ا بعثة  االم�م املتحدة 

لتقدي�م الدع�م ال�الزم يف املج�ال االنتخابي  
مش�يداً بالجه�ود املبذولة م�ن قبل مجلس 
املفوض�ني رغ�م وج�ود مش�اكل جوهرية 
خلفها عدم اكتمال القانون االنتخابي، ووعد 
ب�أن االتحاد س�يقوم بكل ما بوس�عة لدعم 

املفوضية من خالل بعثة االمم املتحدة.
ويف ختام اللقاء أعرب السادة رئيس وأعضاء 
مجل�س املفوض�ني ع�ن س�عادتهم به�ذه 
الزي�ارة آمل�ني بتجدد مث�ل ه�ذه اللقاءات 

مستقبالً.

بغداد »غري سعيدة« وتدعو واشنطن إىل إعادة النظر بقرار »إغالق السفارة«... والكاظمي: حنرص على فرض القانون

سفراء )25( دولة: ندعم العراق بمواجهة التحديات

العدد )2228(   1     تشرين االول    2020                السنة السادسة                 معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الخميس

مفوضية االنتخابات حتدد مخس عقبات تعرقل عملها وتؤكد: نسعى الستعادة الناخبني

        بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل رئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أم�س األربع�اء، وف�دا 
م�ن عش�ائر عم�وم محافظة ذي 
واق�ع  الوف�د  واس�تعرض  ق�ار، 
واملعي�ي  الخدم�ي  املحافظ�ة 
تعي�ق  الت�ي  واملش�اكل  واألمن�ي، 
تقديم الخدم�ات اىل أبنائها يف املدن 

والقصبات.  
وبحس�ب بي�ان للمكت�ب االعالمي 
لرئي�س ال�وزراء تلق�ت املس�تقبل 
»رح�ب  من�ه،  نس�خة  العراق�ي 
الكاظمي بالوفد واستمع اىل جميع 
مطالبهم، ووعد بزي�ارة املحافظة 
قريبا، للوقوف عىل املش�اكل وسبل 
معالجته�ا«، مؤك�دا أن »ذي ق�ار 
تس�تحق كل الدعم واإلسناد، ولدى 

الحكومة مش�اريع كب�رة لخدمة 
أبنائها«.  

وأكد الكاظمي أن »عش�ائر ذي قار 
األصيلة هي امتداد للعمق التاريخي 
الذي تتمي�ز يه املحافظة، مش�يدا 
بتضحياتها يف الحرب ضد عصابات 
داع�ش اإلرهابية، م�ن أجل وحدة 
واس�تقرار الع�راق«، ومؤك�دا عىل 
»دور العش�ائر يف عموم العراق، يف 
أن تكون داعمة للنظام االجتماعي 
ومساندة للدولة يف تطبيق القانون 

وسيادته عىل الجميع«.  
م�ن جانبه�م أش�اد وفد العش�ائر 
ال�وزراء،  رئي�س مجل�س  »ب�دور 
وقيادت�ه يف هذه املرحلة املهمة من 
مس�رة البلد، وأك�دوا أن العراقيني 
جميعا يتطلعون اىل مستقبل أفضل 

للعراق وألبنائه«.  

الكاظمي لوفد من عشائر ذي قار: 
أعدكم بزيارة

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د النائب عن كتلة النه�ج الوطني حس�ني العقابي، أمس 
االربع�اء، ان هن�اك تبيان�ا يف االرقام التي تعطيه�ا الحكومة 
حول تأمني رواتب املوظفني، مش�را اىل انها قادرة عىل تأمني 

الرواتب حتى نهاية العام 2020. 
وق�ال العقاب�ي يف ترصيح صحف�ي »وفقا الرق�ام الواردات 
الش�هرية النفطي�ة وغ�ر النفطي�ة م�ع املبل�غ املقرتض يف 
حزي�ران املايض ف�ان عجز الحكومة يف تس�ديد الرواتب كان 
من املفرتض ان يكون يف نهاية كانون االول املقبل وليس االن 
وان تكون الرواتب مؤمنة حتى ش�هر ترشين الثاني املقبل«، 
مش�را اىل ان »التباين باالرق�ام واضح ويؤرش خلل كبر جدا 
وبحاج�ة اىل موق�ف ح�ازم وحاد م�ن الربمل�ان وواضح من 

الحكومة لتوضيح هذه املالبسات«.

وتاب�ع انن�ا »نس�تغرب ارصار الحكومة ع�ىل االقرتاض مرة 
اخرى، والنعلم ماهو الرقم املوجود يف قانون االقرتاض الجديد 
ال�ذي تريد ارس�اله الحكوم�ة اىل مجلس الن�اوب للتصويت 
عليه«، مبينا ان »االقرتاض الداخيل الذي تم يف نهاية حزيران 
كان يف�رتض ب�ه تغطية العجز يف الرواتب حتى نهاية ش�هر 
كان�ون االول املقبل ويفرتض ان الرواتب مؤمنة لهذا الش�هر 
والش�هر املقبل والذي يليه«. واض�اف العقابي، ان »املفرتض 
ان يك�ون حجم العجز بالرواتب ش�هريا هو ثالثة تريليونات 
فقط وفق معدل االيرادات النفطية وغر النفطية والتي تصل 
اىل اربعة تريليون شهريا وعىل اعتبار ان الرواتب شهريا لكل 
الفئ�ات هي س�بعة تريليون دين�ار فهذا معن�اه الحاجة اىل 

ثالثة تريليون فقط لتغطية النفقات الشهرية للرواتب«.
وتاب�ع، ان »مايجري ه�و امر مؤس�ف بالحقيقة وتخبط يف 
اداء الحكوم�ة ناهي�ك عن عدم وجود ش�فافية وحس�ابات 

ختامية يف هذا املجال م�ن قبل الحكومة، اضافة اىل ان ورقة 
االصالح االقتصادي لم تصل حتى اللحظة اىل الربملان رغم ان 
املدة تجاوزت الفرتة املحددة للحكومة بغية ارسالها ارسالها 

ب100 يوم”.
واش�ار اىل ان »هنالك تخب�ط بالقضايا املالي�ة واالقتصادية 
وعدم وضوح وليس�ت هنالك رؤية اسرتاتيجية لالدارة املالية 
يف الدول�ة العراقية«، داعيا الحكومة اىل »جدية ووضوح اكرب 
يف هك�ذا ملف�ات وقضاي�ا ترتب�ط بق�وت وارزاق املواطنني، 
خاص�ة ان التباين باالرقام واضح ويؤرش خلل كبر جدا عىل 
اعتب�ار ان االق�رتاض الداخ�يل كان من املفرتض ب�ه تغطية 
النفق�ات الرضورية للدولة حتى كان�ون االول ويتبقى لدينا 
عجز بشهر واحد فقط وليس عجز منذ االن ورواتب متأخرة 
يف سياسة مالية غر سلمية«. وتابع »نحتاج اىل موقف حازم 

من الربملان وواضح من الحكومة لتويض«.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت النائب الس�ابقة باس�مة الس�اعدي، 
موافق�ة وزير الدفاع جمعة عن�اد الجبوري 
ع�ىل اق�رتاح تش�كيل لجن�ة يف وزارة الدفاع 
لحس�م ملف منتس�بي الجيش الس�ابق من 
الذين ال يمتلكون قاعدة بيانات تؤهلهم لنيل 

حقوقهم التقاعدية.  
وقالت األم�ني العام لحزب اليق�ني الوطني، 
النائب الس�ابق، باس�مة الس�اعدي يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه، إنه 
»بن�اًء ع�ىل املب�ادرة الت�ي تقدم�ت به�ا إىل 

وزي�ر الدف�اع املرقم�ة 157 يف 20 م�ن آي�ار 
املايض املتضمنة مناش�دًة له بتش�كيل لجنة 
ال�وزارة لحس�م  الدوائ�ر املختص�ة يف  م�ن 
مل�ف منتس�بي الجيش الس�ابق م�ن الذين 
ال يمتلك�ون قاع�دة بيان�ات، حي�ث حصلت 
موافقت�ه يف 9\7\2020 واملتمثلة بتش�كيل 
اللجنة إلعتماد القرارات )117 لسنة 2000( 
و )120 لسنة 1920(، ملعالجة الحاالت التي 
تحول دون حصول منتسبي الجيش السابق 
ع�ىل حقوقهم التقاعدية بس�بب عدم وجود 
قاع�دة بيان�ات يف وزارة الدف�اع - املديري�ة 

العامة لشؤون املحاربني«.  

وأوضح�ت الس�اعدي أن »الح�االت الخاصة 
باعتم�اد الوثائ�ق واملستمس�كات القانونية 
املعتمدة، وهي: قرار 127 لسنة 2000 وقرار 
120 لسنة 1980، أما الذين ليس لديهم هذين 
القرارين ولكن لديهم أوراق ومستمس�كات 
ثبوتي�ة أصلي�ة، فتم مفاتح�ة مكتب رئيس 
ال�وزراء - الدائرة القانوني�ة - رئيس اللجنة 
املرشفة ع�ىل تنفيذ االم�ر الديوان�ي )107( 

بالعدد 200 يف 13\8\2020«.  
وبين�ت »حصل�ت موافقة وزي�ر الدفاع عىل 
مق�رتح تش�كيل لجنة بكت�اب أمان�ة الرس 
العام املعنون إىل مكتب األمني العام واملديرية 

العامة لشؤون املحاربني بالعدد )37460( يف 
19\9\2020، لرتوي�ج املعامالت التقاعدية 
ورصف املستحقات املالية للعسكريني الذين 
لم تظهر اس�مائهم يف قاعدة بيانات الجيش 
السابق ممن يحملون املستمسكات الثبوتية 
وترك�وا الخدم�ة ألس�باب مختلف�ة ولديهم 

خدمة تقاعدية )15( سنة صعوداً«.  
وأكدت أنه »بهذه الخطوة نكون قد ش�ارفنا 
ع�ىل إنهاء هذا امللف اإلنس�اني الوطني الذي 
يؤس�س لتعزي�ز أوارص وارتب�اط املواط�ن 
بوطن�ه وتعزيز ثقته بالنظام الس�يايس بعد 

أن كان هذا امللف وملدة )15( سنة دون«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألق�ت مف�ارز مديرية االس�تخبارات يف 
وزارة الداخلي�ة، القب�ض ع�ىل 3 م�ن 
وضب�ط  داع�ش  عصاب�ات  ارهابي�ي 
معم�ل لتصني�ع األحزم�ة الناس�فة يف 
محافظة نينوى.  وذك�ر بيان للمديرية 
تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه انه 
»من خ�الل املتابعة املس�تمرة لقواطع 
املسؤولية وتسخر الجهد االستخباري، 
القت مفارز وكالة االستخبارات املتمثلة 
بمديري�ة أس�تخبارات نين�وى يف وزارة 
الداخلي�ة القب�ض عىل ثالث�ة ارهابيني 
مطلوب�ني وف�ق احكام امل�ادة 4 ارهاب 
النتمائه�م لعصابات داع�ش اإلرهابية، 
عملوا بما يس�مى وحده اإلس�ناد العام 
بكنى }ابوبراء و ابوجنات و ابوفارق{«. 
وأض�اف ان�ه »وبدالل�ة االرهابي�ني تم 
ضبط معمل لتصنيع األحزمة الناس�فة 
يف منطقة املوصل القديمة من مخلفات 
داع�ش اإلرهابية، احت�وى بداخلة عىل 
)8( أحزمة ناسفة معدة للتفجر ومواد 
أخرى تستخدم يف صناعة تلك األحزمة«. 
وتابع البي�ان انه »تم إي�داع اإلرهابيني 
التوقيف ورفع األحزمة واملواد املتفجرة 

بدون حادث يذكر«.

برملاين يؤرش »مالبسات« »وخلل« بتأمني احلكومة للرواتب

جلنة يف الدفاع حلسم ملف منتسبي اجليش السابق و »رواتب تقاعدية« عىل الطريق

االستخبارات تلقي القبض 
عىل )3( دواعش وتضبط 

معمل لتصنيع األحزمة 
الناسفة يف نينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث مستش�ار األمن القومي قاس�م األعرجي مع املمثلة الخاصة لألمني 
العام لألمم املتحدة يف العراق جينني بالسخارت، أمس االربعاء، عدة ملفات 

بينها ملف مخيم »الهول« الحدودي مع سوريا.  
وذك�ر املكتب االعالمي ملستش�ار االم�ن القومي، يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة من�ه أن »االعرجي ناق�ش مع بالس�خارت الدعم األممي 
املقّدم للعراق، والتعاون لحسم ملف مخيم الهول الحدودي مع سوريا«.  

وبح�ث الجانبان بحس�ب البي�ان، »ملف النازح�ني ومايمثله م�ن أولوية 
بالنسبة للحكومة العراقية، مؤكدا أن الحكومة تسعى بشكل حثيث إلنهاء 

معاناة النازحني وإعادتهم اىل مناطقهم بصورة آمنة«.  

األعرجي وبالسخارت يناقشان )3( ملفات 
بينها »خميم اهلول«

        بغداد / المستقبل العراقي

وادي  يف  أمني�ة  عملي�ة  انطلق�ت 
الثرثار.

وذك�ر بي�ان لخلية اإلع�الم األمني 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة 
منه »بتخطي�ط وارشاف من قيادة 
العمليات املش�رتكة، رشعت صباح 
ام�س قي�ادة الق�وات الربي�ة م�ن 
خ�الل قي�ادات عملي�ات )ص�الح 
الدي�ن وغ�رب نين�وى والجزي�رة( 

الحش�د  تش�كيالت  وبمش�اركة 
الش�عبي يف القواطع ذاتها، وافواج 
م�ن رشط�ة ص�الح الدي�ن بتنفيذ 
وادي  يف  وتفتي�ش  بح�ث  عملي�ة 
الثرث�ار ملالحقة عن�ارص عصابات 

داعش اإلرهابية«.
وأش�ار البيان اىل ان »هذه العملية 
تأتي وفق�اً ملعلومات اس�تخبارية 
دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من 
قبل طران الق�وة الجوية وطران 

الجيش وطران التحالف الدويل«.

اإلعالم األمني يطلق عملية أمنية يف »الثرثار« 
بمشاركة التحالف واحلشد الشعبي

        بغداد / المستقبل العراقي

رشع جهاز ُمكافحة اإلرهاب بعمليات عس�كرية واسعة تستهدف 
معسكرات عصابات داع�ش الرسية والتي بعضها قيد األنشاء.

 وقال الناطق باسم القائد العام للقوات املسلحة ان »قوات الجهاز دمرت 
عدداً من الكهوف واالوكار وعجلة تستخدم لحفر األنفاق، فضال عن 
 تدمر عدد من املخازن التي تحتوي مواد متفجرة شديدة الخطورة«.

وأض�اف »كما وتمكنت من إلقاء القبض ع�ىل قيادي من عصابات 
داع��ش اإلرهابية خالل ُمحاولته الهرب من موقع العمليات، حيث 
تم�ت محارصت�ه بعملية إن�زال جوي ُمتقن�ة، وقد ج�رت العملية 

بالُقرب من نهر نارين يف محافظة دياىل«.

جهاز مكافحة اإلرهاب يستهداف معسكرات 
 داعش الرسية واعتقال قيادي فيها

        البصرة / محمد الجابري

اعلن قائ�د رشطة الب�رصة اللواء 
القب�ض  الق�اء  ناج�ي  عب�اس 
ع�ىل عصاب�ة مختص�ة بالنصب 
واالحتي�ال يف قض�اء الزب�ر غرب 
 4 م�ن  تتك�ون  والت�ي  الب�رصة 
اش�خاص بينه�م امرأت�ني حي�ث 

بالنص�ب واالحتيال عىل  يقومون 
املواطنني من خالل سحب السلف 
املالي�ة امل�زورة من خ�الل بطاقة 
ك�ي كارد م�ن مكات�ب الصرفة 
حي�ث اج�ري القب�ض عليهم من 
قبل مف�ارز رشطة قض�اء الزبر 
وت�م احالتهم للجه�ات القضائية 

املختصة.

قائد رشطة البرصة: القاء القبض عىل عصابة 
خمتصة بالنصب واالحتيال يف قضاء الزبري
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    بغداد / المستقبل العراقي

تلرأس الللواء الدكتور عمر عدنلان الوائلي رئيس هيأة 
املنافذ الحدوديلة االجتماع الثامن ملجللس الهيأة والذي 
عقد بمقر الهيأة بحضور السلادة األعضاء من الوزارات 
والهيئلات املمثللة يف املنافلذ الحدودية وكذللك التواصل 
ملع السلادة أعضلاء املحافظلات املعنيلة علر الدائرة 

التلفزيونية.
ونوقلش يف االجتملاع جدول األعمال واللذي تضمن عدة 
محاور مهمة لتنظيم العمل وتنسليق التعاون املشلرك 
ملع  الدوائر العاملة يف املنافذ الحدودية وتناول االجتماع 
موضوعلة املوازيلن الجرسيلة والسلونارات يف املوانلئ 
والجهلات املعنيلة بأسلتيفاء أجور هلذه الخدمة، وأكد 
السليد رئيلس املجلس الدكتلور الوائي على رفض مبدأ 
الجبايلة من جهتلن يف أن واحد ولنفلس الخدمة والذي 
يخللق حالة من عزوف التجلار والبحث عن بدائل أخرى 
لدخلول تجارتهم بسلبب ارتفاع    نسلبة جباية األجور 
مقارنة بمنافذ اإلقليم، واضلاف ان مجلس الهيأة يعول 
عليه ملن  أصحلاب القلرار ألتخلاذ قراراتهلم املتعلقة 
باملنافلذ والحركلة التجاريلة ودعم املنتلج املحي ودعم 
االقتصاد الوطني وتعظيم اإليرادات الحكومية فعليه البد 

أن تكون صفة الرصانلة وقانونية القرارات املنبثقة من 
املجلس واملعززة بتصويت أعضاؤها.

كملا اسلتعرض رئيلس املجللس دور املنافلذ الحدودية 
ودورهلا الداعلم ملوضوع ممارسلة كل جهلة عاملة يف 
املنافلذ عملها وفق الضوابلط والتعليمات وعدم التداخل 
يف اختصاصاتهلا الفنية، ومن هلذا املنطلق بادرت هيأة 
املنافذ بأهداء املوازين الجرسية يف منفذي منديل والشيب 
الحدودين إىل الهيئة العامة للكمارك إيماناً منها بأهمية 
تغليلب املصلحة العاملة ولعائدية ممارسلة العمل وفق 

اختصاصها ومسؤولياتها.
ونوقلش كذللك طللب وزارة الصحلة والبيئلة للقيلام 
بواجباتهلا يف فحلص البضائلع املسلتوردة والتأكد من 
خلوهلا ملن التللوث االشلعاعي والبيئي واللذي صوت 
أعضلاء املجللس على تخصيلص قطلع أرايض للوزارة 
الصحة يف املنافذ الحدودية ملمارسلة عملها يف هذا املجال 
وان تكلون كوادرهلا هلي الجهلة املعنية ملمارسلة هذا 
العمل باالسلتعانة باألجهزة الكاشفة )M16( املتواجدة 
اصال يف املنافذ الحدوديلة والتي تفي بالغرض املعلن مع 
األخذ بنظر االعتبار اسلتيفاء أجلور رمزية مقابل هذه 

الخدمة لكي ال تثقل كاهل التاجر العراقي.
ومن ضملن جدول أعملال املجلس األتمتلة اإللكرونية 

لالجلراءات الكمركيلة والخطلوات املتخلذة ملن الهيئة 
العاملة للكمارك ونسلب االنجلاز املتحققلة بعد تكليف 
وزارة املاليلة ملن قبل مجلس اللوزراء بإنجاز هذا امللف 
املهلم والحيوي واللذي حدد فرة اسلتكماله خالل فرة 
)6( اشلهر بدءاً من االول من شلهر تملوز املايض والذي 
سليكون له األثر الكبلر واملهم لتنظيم العملل يف املنافذ 
الحدوديلة والقضاء عى الفسلاد اإلداري وامللايل والهدر 
باملال العام بأسلتخدام تقنيات الكرونية جديدة تواكب 
التطلور العلمي لتنظم هلذا العمل املهم ، على أن تقدم 
الهيئلة العامة للكمارك نسلب االنجلاز املتحققة يف هذا 

املجال يف االجتماعات القادمة.
وأوضح السيد رئيس مجلس الهيأة الدكتور عمر الوائي 
االنجاز املتحقق من قبل كوادر الهيأة االلكروني بأنشاء 
نظلام ملراقبلة العملل بالوصلوالت الرضيبيلة يف املنافذ 
الحدودية وأحكام السليطرة عليها وقطلع الطريق عى 
ضعلاف النفوس الذيلن يسلعون إىل التزويلر والتالعب 
بتداولهلا، وشلدد أعضلاء املجلس على الهيئلة العامة 
للكملارك إىل إيلالء االهميلة القصلوى لهلذا املللف وان 
مخرجات نجاحه سليكون إنجازا وطنياً يحسب ملجلس 

الهيأة وأعضائه.
ويف السلياق ذاتله، تنلاول املجللس دور الهيئلة العامة 

للكمارك إلنجاز إصدار هويلات تعريفية لوكالء االخراج 
الكمركلي العاملن يف املنافلذ الحدودية لتوفلر الغطاء 
القانوني الرسمي ملزاولة أعمالهم واعتماد مبدأ التدقيق 
األمنلي لكافة الوكالء واملخلصلن الكمركين والحصول 
عى حلرم كمركلي نموذجلي وخللق بيئة آمنلة لكافة 
العامللن يف املنفلذ الحلدودي وكذللك لضملان سلالمة 

وانسيابية التبادل التجاري .
وأختتلم املجللس جلدول أعماله بملروع بنلاء منفذ 
سلفوان الحدودي ملع الجلارة دولة الكويت الشلقيقة 
واملنحة املقدمة ملن قبلهم واإلرساع باتخلاذ اإلجراءات 
لالسلتفادة من هذه املنحلة لبناء منفلذ نموذجي وفق 
مخططات أعدت من قبل مكاتب تصميم متخصصة، اذ 
كان للدوائر العاملة يف منفذ سفوان الحدودي مالحظاتها 
يف التصاميلم الرئيسلة للملروع وفق طبيعلة عملهم  
والتلي دونلت وسليأخذ بها ملن قبل الركلة املصممة 
لتأخذ مسلارها عند الروع وانطلالق عملية بناء املنفذ 

الحدودي.
واتخلذ املجللس علدة توصيات مهملة بعد إجملاع اراء 
أعضاؤهلا والتصويت عليها والتي سلرفع بمحرض إىل 
األمانلة العامة ملجللس الوزراء لغلرض املصادقة عليها 

وتأخد مجراها حيز اإللزام والتطبيق  .

املنافذ احلدودية تتخذ توصيات عدة لتعزيز وتنظيم العمل يف املنافذ

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلنلت وزارة النقلل / الخطلوط الجويلة 
العراقيلة، أمس االربعلاء، عودة اسلتئناف 
الرحلالت املبارشة من محطة مطار البرصة 
الدويل اىل محطة مطار اسطنبول بعد توقف 

استمر أكثر من سبعة اشهر.
واوضلح مدير عام االسلتاذ كفاح حسلن، 
استناداً اىل توجيه وزير النقل الكابتن نارص 
حسن الشبي انطلقت الرحلة االوىل املرقمة 
IA221 يف موعدهلا املحلدد ضملن جلدول 
رحلالت الركة الذي سليتضمن تخصيص 
رحللة اسلبوعياًمن البلرصة اىل اسلطنبول 
وبالعكلس عى امل زيادة عدد الرحالت لهذا 
القطاع املهم قريباً وج الذي سيوفر خدمات 

مميلزة للمسلافرين الكلرام يف املحافظات 
الجنوبية.

يذكر ان وزير النقل اعلن مؤخراً االتفاق مع 
الجانب الركي عى عودة اسلتئناف رحالت 
الناقل الوطني املجدولة من املطارات املحلية 

بشلكٍل  وبالعكلس  الركيلة  املطلارات  اىل 
طبيعي مع اهمية االلتزام بكافة التعليمات 
الصلادرة من قبل سللطتي الطلران املدني 
العراقية والركية للوقاية من خطر االصابة 

بجائحة كورونا.

استئناف الرحالت اجلوية املبارشة من البرصة اىل إسطنبول
بارشاف وزير النقل

الرتبية توجه باعتامد معدل البقاء يف ثانوية 
املتفوقني واملتفوقات »70%« بدالً من »%75«

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنلت وزارة الربيلة، أملس االربعاء، اعتملاد معدل البقلاء يف ثانوية 
املتفوقن واملتفوقات 70 باملئة بدال من 75 باملئة.  

وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املسلتقبل العراقي نسخة منه أنه مراعاًة 
لظلروف أبنائنلا الطلبة وحرصاً عى مسلتقبلهم اللدرايس ، وجه وزير 
الربية عي حميد الدليمي، املديريات العامة للربية يف املحافظات كافة، 
باعتملاد معدل البقلاء يف ثانوية املتفوقن واملتفوقلات )70%( بدالً من 

  .»)%75(
بدورها، كشلفت وزارة الصحة عن تشكيل لجان متخصصة ومشركة 
بالتنسليق مع وزارة الربية لدراسلة وتطبيق آليات استئناف الدوام يف 

املدراس.   
وذكلر مدير علام الصحلة العاملة يف وزارة الصحة ريلاض عبد االمر 
للوكالة الرسمية، وتابعه »ناس« )30 ايلول 2020(، أن »لجاناً مختصة 
قد تشلكلت يف الوزارة، تبحث يف قضية دوام امللدارس، منها آلية الدوام 
وكيفيلة بدايته بالتنسليق مع وزارة الربية وتشلكيل لجنة مشلركة 

ملناقشة هذا الغرض«.    
ولفلت إىل أن »وزارة الصحلة تضع  املبادئ والضوابلط الصحية، بينما 

الربية ترسم الخطة التي تتواكب مع هذه الضوابط«.    
 وأضاف، أنه »البد من استئناف دوام املدارس حسب التعليمات الصحية 
األخلرة وليس هنلاك تأجيل أو رجعة ولكن تؤخذ يف الحسلبان ظروف 
املدارس يف اسلتخدام أكثر من أسللوب، وتبيان أهمية اإللتزام بالتباعد 
االجتماعي والظرف الذي يحدد االسلتخدام االلكروني والجزئي فضالً 

عن التلفزيون الربوي«.    
وأكلد مديلر عام الصحلة »نتنلاول بالنقلاش والتحليلل مجموعة من 
االسلاليب واسلتخدامها حسلب ظرفية املدارس واوضاعها«، الفتا اىل 
»علدم وجود اسللوب محلدد، فالتعليم االلكروني عى سلبيل املثال لم 
يجلد نفعلا للصفوف الثالثلة االوىل االبتدائية ومن املمكلن أن نعد بديالً 

مناسباً«.

    بغداد / المستقبل العراقي

رواتلب  رصف  الرافديلن  ملرصف  قلرر 
املتقاعدين املدني والعسكري لشهر  ترين 
االول . وقلال املكتب االعالمي للمرصف يف 
بيان انله »وبتوجيه من وزيلر املالية قرر 
مرصف الرافدين رصف رواتب املتقاعدين 
املدني والعسلكري لشلهر ترين االول«. 
مشلرا اىل ان »اللرصف يكلون عن طريق 

ادوات الدفع االلكروني«.

قائد رشطلة البرصة الللواء عباس ناجي 
يعللن القاء القبض على عصابة مختصة 
بالنصلب واالحتيال يف قضلاء الزبر غرب 
البرصة والتي تتكون من ٤ اشخاص بينهم 
امرأتن حيث يقومون بالنصب واالحتيال 
على املواطنن من خالل سلحب السللف 
املاليلة املزورة من خلالل بطاقة كي كارد 
من مكاتب الصرفلة حيث اجري القبض 
عليهم من قبل مفارز رشطة قضاء الزبر 
وتم احالتهم للجهات القضائية املختصة.

مرصف الرافدين يقرر توزيع رواتب املتقاعدين 
لترشين االول

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أرتفعلت أسلعار رصف اللدوالر يف أسلواق البورصلة 
الرئيسلة، واألسلواق املحليلة يف العراق بشلكل كبر 

ومتسارع، أمس األربعاء.
 وسجلت بورصة الكفاح 123.500 دينار مقابل 100 
دوالر أمركلي، فيما كانت األسلعار أملس 122.300 

دينار.
أسلعار البيع يف محالت الصرفة باألسلواق املحلية يف 

بغداد:
سعر البيع: 12٤.000 دينار لكل 100 دوالر.

سعر الراء: 123.000 دينار لكل 100 دوالر.
ويف محافظلة البلرصة فلكان سلعر رصف اللدوالر 

1235.3 ديناراً أي 123 ألفاً و550 ديناراً.
أما يف أربيل فقد شلهدت أسلعار الدوالر ارتفاعاً أيضاً 
حيلث بللغ سلعر البيلع 123500 للكل مائلة دوالر، 

والراء وبواقع 123300 لكل مائة دوالر امريكي.

األسواق املحلية تشهد 
ارتفاعا متسارعا للدوالر

    بغداد / المستقبل العراقي

وافلق رئيس اللوزراء مصطفلى الكاظمي، أملس األربعاء، عى 
دخلول 1500 زائر ملن ككل اللدول ألداء زيلارة أربعينية االمام 
الحسن }عليه السالم{. وقال املتحدث باسم رئيس الوزراء احمد 
ملال طالل يف تغريدة على »توير« إن »الكاظملي وجه باملوافقة 
على دخلول 1500 زائر ألداء زيارة األربعن، ملن كل دولة يرغب 
مواطينيهلا بلأداء الزيلارة املقدسلة«. واضلاف »على أن يكون 
دخولهلم إىل العراق علر املنافذ الجوية حلرصا، وأن تلتزم الدول 

برامج توعية مواطنيها القادمن، بإجراءات الوقاية الصحية«.

رئيس الوزراء يوافق عىل دخول 
»1500« زائر ألداء زيارة األربعني

من كل دولة يرغب مواطينيها باداء الزيارة

    بغداد / المستقبل العراقي

قرر ديوان الوقف السني عدم إقامة صالة الجمعة أو صالة الظهر 
ليوم الجمعة املقبل. وجاء يف توجيه للوقف اىل مديرياته وحصلت 
املستقبل العراقي نسخة منه اعى نسخة منه »تنسب تبليغ كافة 
الجوامع واملسلاجد بعدم اقامة اي صالة جمعة او فتح الجوامع 
لصالة الظهلر ليوم الجمعلة 2020/10/2 لحن البت بموضوع 
اقاملة صالة الجمعة ملن قبل اللجنلة العليا للصحة والسلالمة 
الوطنيلة وتتحملل املديرية املسلؤولية الكاملة يف حلال مخالفة 
التوجيهات«.وكان ديوان الوقف السلني أعاد فتح املسلاجد أمام 

املصلن يف العرين من الشهر الجاري.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنلت أمانة بغداد املبارشة بمروع سلكني اسلتثماري جديد 
يف موقع متميز وسلط العاصمة. وذكر بيان لها تلقت املسلتقبل 
العراقي نسلخة منه، ان »قسم االسلتثمار التابع لألمانة يرف 
عى تنفيذ مروع سلكني اسلتثماري جديد يف منطقة عرصات 
الهنديلة يضم )5( عمارات تحلوي )150( شلقة بارتفاع )16( 
طبقة«.وأضلاف البيان ان »املروع يطلل عى نهر دجلة ويضم 

ايضاً موالً تجارياً ومسبح وخدمات متكاملة«.

    بغداد / المستقبل العراقي

بتوجيله من وزير الداخليلة بان تكون العالقة بلن رجل االمن 
واالعالميلن عالقلة النموذجية بأحسلن حاالتها، بلدأت دائرة 
العالقات واالعلالم يف وزارة الداخلية بسلسللة من االجتماعات 
وورش العمل بالتعلاون الفعال مع جميع الجهات ذات العالقة 
ومن بينها منظمة اليونسلكو حيلث كان هناك مروع« كرس 
حاجز الصمت« وقد نتج عن هذه الورش واالجتماعات انطالق 
دليل اسرشلادي وهو عبارة عن كتيب يوزع عى جميع القوات 
االمنيلة يف وزارة الداخليلة خاصة من الذيلن عى تماس مبارش 
مع الصحفين واالعالمين بشلكل ميداني، وهذا الدليل يتضمن 
كلملة لوزير الداخليلة ومعلومات وافية لرجلل االمن يف كيفية 
التعاملل اثنلاء واجبه وعملله وكيفية الحمايلة وحق الحصول 
عى املعلوملة وغرها من التفاصيل، وياتي هذا الدليل مع قرب 
الخطلوة الثانيلة وسلوف يوزع ايضلا منه على االعالمين من 
بلاب التوعية والتثقيف ومن ضملن جهود الحكومة العراقية يف 
تعزيلز العالقة الحقيقية املثى بلن وزارة الداخلية والصحفين 

واالعالمين.

الوقف السني يقرر عدم إقامة صالة اجلمعة

أمانة بغداد تعلن املبارشة بمرشوع سكني 
استثامري يف العرصات

إعالم وزارة الداخلية يطلق الدليل 
االسرتشادي حلامية الصحفيني

    بغداد/ المستقبل العراقي

عقلدت وزارة التجلارة أجتماعهلا الثاني مع وزارة االتصاالت ملناقشلة تنفيذ 
أتفاقية التعاون املشرك ملروع التحول اإللكروني )االقتصاد الرقمي( وذلك 

لربط كافة دوائر ورشكات الوزارة بمركز بيانات موحد يف مقر الوزارة .
 أكد ذلك محمد حنون كريم مدير عام دائرة الرقابة التجارية واملالية يف الوزارة، 
حيلث اشلار اىل  أنه »جرى خلالل االجتماع مناقشلة أهم املحاور األساسلية 
مللروع التحول اإللكرونلي وكذلك مراحل أنجاز امللروع حيث يتطلب ذلك 
أنشلاء البنى التحتية التي تناسلب ظروف العمل الرقمي يف جميع مؤسسات 

الوزارة«. 
وبلن أن »ملن خالل هذا املروع سليتم ربط مقرات تشلكيالت الوزارة فيما 
بينها وكذلك ربط كل تشلكيل مع مواقعه املنتلرة يف بغداد واملحافظات مما 
سيسلهل انجاز العمل بصورة شفافة وسيوفر كذلك الكثر من الوقت والجهد 

بالنسبة للموظف واملراجع لدوائر ورشكات الوزارة يف نفس الوقت« . 
وأكد عى »اهمية اإلرساع بإنجاز املروع كونه يسلهل عمل اغلب مؤسسلات 
اللوزارة وكذللك تبسليط االجراءات يف نظلام إدارة املعامالت يف دائرة مسلجل 
الركات وكذلك كل ما يتعلق بنظام إدارة ملف البطاقة التموينية ونظام إدارة 
العمليلات يف دائرة العالقات االقتصادية الخارجية تحديداً ما يخص امللحقيات 

التجارية يف الخارج« . 
وملن جانبله، قال يارس عامر مديلر خدمات االتصلال يف وزارة االتصاالت انه 
»تلم االتفاق ملع وزارة التجارة عى بدء العمل بنظلام التحول الرقمي يف مقر 
اللوزارة وتم االتفاق أيضاً عى تحديد لجان مشلركة بلن الجانبن وصوالً إىل 
مسلودة العقد الخاص باملروع حيث سليتم وضع خطلة عمل لوضع ورقة 

عمل وبصيغة نهائية بن الجانبن«. 
وأضاف أن »هذه الخطوة تأتي ضمن املنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس 
النلواب يف الحكوملة العراقية وكما جاء بالبند الثالث )الفقرة 7 و 10( منها و 
التي نصت عى رضورة التحلول الرقمي واالتمتة لوزارات الدولة باإلضافة إىل 

الدعم املقدم من قبل اللجنة 22 يف األمانة العامة لرئاسة الوزراء«. 
وملن الجديلر بالذكر أن »هناك أتفاق تعاون مشلرك تلم توقيعه بن وزيري 
التجارة واالتصاالت للتعاون بن الوزارتن فيما يخص أتمتة كل أعمال الوزارة 
باإلضافة إىل أن املوازنة العامة البند 1٩ منها قد خولت السلادة الوزراء إلنشاء 

مشاريع أستثمارية لزيادة األيرادات«.

ربط كافة دوائر ورشكات الوزارة.. التجارة واالتصاالت 
تبحثان تنفيذ مرشوع االقتصاد الرقمي

زار القنصلية الكويتية لتقديم العزاء بوفاة امري الكويت

حمافظ البرصة يعلن تنفيذ »15« مرشوعًا لرياض 
األطفال يف عدد من مناطق املحافظة

    المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلنلت محافظلة البلرصة علن حاللة 15 
مروعلا لريلاض لالطفلال ضملن خطلة 

مشاريع البرصة 201٩.
وقلال محافلظ البلرصة اسلعد العيداني يف 
بيان تلقت املسلتقبل العراقي نسخة منه ان 
الحكومة املحليلة يف البرصة اعطت اهتماما 
خاصلا، لقطلاع الطفولة يف خطة مشلاريع 
البلرصة 201٩، اذ تم املصادقلة واحالة 15 
مروعا النشلاء ريلاض اطفلال يف مناطق 
مختلفلة من املحافظة، الفتاً اىل ان هذا األمر 

يحدث ألول مرة يف العراق.
وتابع ان محافظة البرصة اهتمت بان تكون 
مشلاريع ريلاض االطفلال موزعلة عى كل 
مناطلق املحافظة، مؤكلدا يف الوقت ذاته ان 
اعادة بناء العراق يبلدأ من مرحلة الطفولة، 

عر االهتمام بها وصناعة مستقبل العراق.
إىل ذلك، زار محافظ البرصة اسلعد العيداني 
وبرفقتله قائممقلام قضلاء الزبلر عباس 
يف  الكويتيلة  القنصليلة  السلعيدي  ماهلر 

البلرصة.  وألتقلى العيدانلي القنصلل العام 
ابداح الدورسي لتقديلم العزاء أثر وفاة امر 

الكويت صباح االحمد الصباح.
وعلر العيداني عن تعازيه لشلعب وحكومة 
الكويلت واالشلادة بمواقلف االملر الراحل 

اتجاه تعزيز العالقات الثنائية بن الشلعبن 
املبلادرات  وتقديلم  الشلقيقن وتطويرهلا 
املتعلددة ملدينلة البرصة وقدملا تعازيهما يف 
سجل التعازي الذي افتتحته قنصلية الكويت 

يف البرصة.

حمافظ بغداد يستقبل وفدًا من املحارضين باملجان 
لبحث مطالبهم

احملافظة حددت سعر االمبري للمولدات لشهر تشرين االول

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اسلتقبل محافظ بغداد املهندس محمدجابرالعطا 
يف مكتبله، أملس االربعلاء، وفدا ضلم ممثلن عن 
املحارضيلن باملجان.وجلرى خلالل اللقلاء اللذي 
حلرضه معاون املحافظ لشلؤون الخدمات اركان 
البياتي بحث مطالب املحارضين التي تركزت بشكل 
رئيلس عى اصدار االملر االداري الخاص بمبارشة 
املحارضيلن لعام2020.ووجله املحافلظ بإصدار 
كتاب تأكيد عى مخاطبة املحافظة السابق لالمانة 
العامة ملجلس الوزراء املتضمن منح تخويل للسيد 
املحافلظ بأصدار املر اداري ملبلارشة املحارضين 
لعلام 2020 وانصلاف هذه الريحلة املهمة التي 
بذلت جهودا كبرة بالعمل باملجان وسلاهمت بسد 
النقلص الحاصلل يف الكلوادر التدريسلية.إىل ذلك، 
حددت محافظة بغداد تسلعرة األمبر وسلاعات 
التشلغيل باالضافة اىل آلية متابعة املخالفن لشهر 
تريلن االول املقبلل. واشلارت املحافظلة يف بيان 
تلقت املسلتقبل العراقي نسلخة منه اىل، ان »سعر 
األمبلر للتشلغيل العلادي ملن السلاعة 12 ظهرا 
وحتى السلاعة 5 صباحا يكون بل )٨( االف دينار، 

اما التشلغيل الذهبي ملدة )2٤( سلاعة وبالتناوب 
مع الكهرباء الوطنية فان سلعر االمبر )12( الف 
دينلار«، الفتة اىل »منح صالحية رؤسلاء الوحدات 
االدارية باملوافقة عى زيادة )1000( دينار بالنسبة 
للموللدات التي ليس لديها حصلة وقودية«.وفيما 
يخص آلية متابعة عمل املولدات، اشارت املحافظة 
اىل »التنسيق مع الجهات القضائية والقوات االمنية 
ضملن الرقعة الجغرافية من قبلل لجان الطاقة يف 

الوحدات االدارية واملختارين ورفع اسماء املولدات 
املخالفن فضال عن ارسلال تقرير اىل لجنة الطاقة 
يف محافظلة بغلداد خلالل اسلبوعن على االكثر 
يتضملن عدد املولدات العاملة والتي تسلتلم حصة 
وقودية وعدد املولدات التلي تم تجهيزها بتأييدات 
العمل باالضافلة اىل وضع الكهرباء الوطنية ضمن 
الرقعلة الجغرافيلة موقع من قبل رئيلس الوحدة 

االدارية حرصا«.



www.almustakbalpaper.net العدد )2228( الخميس  1  تشرين االول  2020 ثقافة4

قلق الروائي من قارئه… كالفينو وأوسرت ودوستويفسكي
           سليم البيك

يس�مع الكات�ب عب�ارات تأت�ي كتعليقات 
عىل نص�وٍص كتبها، روائية تحديداً، تتعلق 
بتفس�ر أصحابها للمكت�وب، بتوقعاتهم 
أو  يكون�ا مكتوب�اً،  أن  ُيتف�رض  مل�ا كان 
بعالقة هذا املكت�وب بمعارفهم وأمزجتهم 

وواقعهم.
لنتف�ق بداية عىل إمكاني�ة أن يكون النص 
الروائ�ي مفصوالً ع�ن مؤلف�ه، فهو عمٌل 
مكتم�ل بذاته متى ُن�ر. وكاتبه ال مكان 
ل�ه، إزاء الن�ص، س�وى كع�ارف � ربما � 
أكثر م�ن غره بمعاني النص وس�ياقاته، 
يقدمها خ�ارج إطاره، وبدون أن تكون له 
س�طوة عىل قراءات آخرين للنص املكتمل. 
لك�ن كذلك بدون حاجة القارئ الس�تفراد 
الّناقم/املنتقم بالنص بعدما أعلن الفرنيس 
كتاب�ه  يف  املؤل�ف«  »م�وت  ب�ارت  روالن 

»هسهسة اللغة«.
من ذلك نأتي إىل موقع القارئ كباعث لقلق 
الكات�ب )وم�ا يزال حي�اً َيكت�ب( يف تناول 
األول لن�ص األخر. يح�اور الروائي قارَئه 
م�ن خالل النص الواص�ل بينهما، أو للدقة 
أقول الن�صَّ املنفصل، بفع�ل القراءة، عن 
األول املتصل بذل�ك، باألخر. ولدى الكاتب، 
مهما كرب قلق يحوم حول القارئ املاس�ك 
بالكت�اب، املس�تفرد ب�ه، املتأم�ل املَُتمت�م 
أحيان�اً، عاق�د الحاجبني غالب�اً، تركيزاً أو 
استياء، أو حتى استمتاعاً، متوقعاً ومؤّوالً، 

وحاكماً كما يحلو له.
يف روايت�ه »لو أن مس�افراً يف ليلة ش�تاء«، 
يكتب اإليط�ايل إيتالو كالڤين�و، أن قارئته 
قرأت كتبه »فقط لتجد فيها ما هي مقتنعة 
به قبل قراءتها«، فكتبه »من خالل نظرتها 
صارت بالنس�بة يل غربية عني«، يحاورها 
كالڤين�و � الراوي – قائ�اًل: »أنا أنتظر من 
قرائ�ي أن يقرأوا يف كتبي ش�يئاً ما لم أكن 
أعرفه، ولكن يمكنن�ي أن أنتظر ذلك فقط 
من أولئ�ك الذين ينتظرون ق�راءة يشء لم 

يكونوا هم يعرفونه«.
يف س�ياق الن�ص ن�درك أكث�ر القل�َق الذي 
تس�ببه لكالڤينو، الكيفيُة الت�ي يمكن أن 
تتلقى بها القارئة روايته، متخوفاً من أّنها 
تق�رأ بمعرف�ة افرتاضية مس�بقة. ال يبدو 
هن�ا كالڤين�و منفص�اًل تماماً ع�ن نّصه، 
واستياؤه من أن تصر كتبه »غريبه عنه« 
بقراءات اآلخرين ي�ُ�ظهر قلَقه من قراءات 
مسبقة، إسقاطات جاهزة، يمكن أن ينفي 
بها القارئ النصَّ كما خرج عن صانعه، أو 
كما انفصل ع�ن مؤلفه، فالقراءة هنا هي 
اس�تخدام للنص وليس استكشافاً له، هو 
تكّيف النص مع القارئ وليس العكس، هو 

ابتالع القارئ للنص وليس العكس.
قلٌق آخر من القارئ يطرحه األمريكي بول 
أوسرت عىل شكل استياء، يف سرته »اخرتاع 
العزل�ة«، اس�تياء من احتم�االت قراءة ما 
للنص هي – كذلك- »ابتالعية«. يقول: »لو 
أن كاتب�اً روائي�اً، وصف هات�ني الحادثتني 

املتعلقتني بمفتاَحي البيانو املعطلني، كان 
الق�ارئ لُيجرب عىل لحظ ذلك، عىل افرتاض 
الروائ�ي يح�اول ق�ول يشء م�ا ع�ن  أن 
شخصياته، أو عن العالم«. هنا َيقلق أوسرت 
كما قل�ق كالڤينو من الق�راءة االحتوائية 
للمنف�رد بنّصهم�ا، القراءة االس�تمالكية 
املقوِّلة للنص ما تتوقعه، واملْش�ِبكة، لذلك، 
بني ه�ذه وتلك يف نص ال يق�دم هذه وتلك 

بالرضورة كما اتخذتهما القراءة.
ُتكَت�ب الرواي�ة لُتق�رأ، وانفص�ال صاحب 
الكتاب�ة ع�ن املكتوب/املق�روء ال يكف�ي 
إلزالة القلق من انفراد صاحب القراءة به، 
وال م�ن المحدودية مجاالت التأويل يف فعل 
القراءة، فهي ممارسة شخصية تفاعلية، 
مع خليط أمزجة القارئ ومعارفه، بحرية 
تام�ة ل�ه يف اف�رتاض م�ا قص�ده الروائي 
من ه�ذه وتل�ك، بانياً عىل ه�ذا االفرتاض 

تشابكاته.
يكمل أوسرت: »يف عمل تخييل، يفرتض املرء 
)القارئ( أن ثمة عقالً واعياً وراء الكلمات 
عىل الصفح�ات. يف حض�ور املصادفات يف 
ما يس�مى بالعال�م الحقيق�ي، ال يفرتض 
املرء ش�يئاً. القص�ة املختلقة تتك�ون كلياً 
م�ن املعاني. يف حني أن القص�ة التي تخرب 
عن وقائع، خالية من أي داللة تتخطاها«. 
م�ا يعني أن قلقاً لدى املؤل�ف بأن قارئاً ما 
س�ينمح تفس�رات وأبعادا للنص، شابكاً 
املصادف�ات في�ه بعضها ببع�ض، بعملية 
عقلي�ة واعي�ة، إّن�ه بذلك س�يجعل النص 

»غريباً عني« كم�ا كتب كالڤينو، ما ينفي 
حقيقة أن النص منفصل تماماً عن مؤلفه 
بالنس�بة للمؤل�ف، وأن العملي�ة النقدي�ة 
الب�اردة يف تلق�ي الن�ص الروائ�ي، كوحدة 
مكتمل�ة بذاته�ا، بمعزل ع�ن صانعها، ال 
مكان له�ا يف الحرارة الناجم�ة عن عملية 
يف  لس�نوات،  املمت�دة  الكتابة/الصناع�ة 
الحميمية شديدة الذاتية التي خرجت أخراً 

بهذا النص.
يف روايت�ه »األبله« يقول دوستويفس�كي 
عىل لس�ان إحدى ش�خصياته: »فلو كتب 
هذه القصة روائ�ي لخرجت من بني يديه 
ترهات باطلة، وأموراً ال يصدق العقل أنها 

يمكن أن تطابق الواقع«.
فنحن هنا أمام ادعاءين متقابلني: املؤلف 
القلق عىل »إس�اءة« فهم النص، والقارئ 

الالمبايل يف مدى »حسن« فهم النص.
قد تحول القدرة املطلقة للقارئ يف التأويل 
دون أن يكت�ب املؤل�ف القلِ�ق م�ا يرغ�ب 
بكتابت�ه، وكيف يرغب، وقد يلغي أوس�رت 
صدف�ًة هن�ا أو هن�اك يف الن�ص، تفادي�اً 
الحتم�ال تفس�ٍر أو تش�بيٍك ما م�ن قبل 
الق�ارئ، ما قد يغّر يف الن�ص اإلبداعي، يف 
فعل الَخل�ق. ل�دى كالڤينو نلم�س القلق 
ذاته، كأن الّنص س�يصر مكتوباً بحسب 
االحتماالت النافي�ة لتوقعات القارئ منه، 
وبالتايل الالغي�ة الحتمال »خطف« القارئ 
لألحقي�ة يف النص، الذي سيس�عى مؤلفه 
لئ�ال يكون يوم�اً »غريب�اً عن�ه«، فتكون 

لعب�ة  تك�ون  تراجع�اً،  تفادي�اً،  الكتاب�ة 
شطرنج.

حت�ى ال�رويس دوستويفس�كي يقلق من 
قرائ�ه، لكن�ه يذه�ب أبع�د م�ن رفيقي�ه 
كالڤينو وأوسرت، فهو ال يقلق من توقعات 
مس�بقة، كم�ا يفع�ل كالڤين�و، وال م�ن 

تفس�رات تش�بيكية كما يفعل أوس�رت، 
بل م�ن مطالب�ات َشطية ق�د يفرضها 
الق�ارئ ع�ىل النص وه�ذا س�ابق حتى 
عىل فعل الق�راءة. فالق�ارئ املقلق لدى 
دوستويفس�كي ليس مف�ّ� النص بما 
يحل�و ل�ه، رابطاً »خب�ط عش�واء« بني 
عب�ارات في�ه، ب�ل ه�و الراف�ض للنص 

أساساً، لعدم مطابقته الواقع.
يف روايته »األبله« يقول دوستويفس�كي 
عىل لس�ان إحدى شخصياته: »فلو كتب 
ه�ذه القص�ة روائ�ي لخرج�ت من بني 
يديه تره�ات باطل�ة، وأم�وراً ال يصدق 
العق�ل أنه�ا يمك�ن أن تطاب�ق الواقع«. 
الق�ارئ هنا يش�رتط أن يطاب�ق الخيال 
الواق�ع، واقعه ه�و تحديداً، فلس�نا هنا 
يف حدي�ث ذات�ي يتعلق بمع�ارف القارئ 
وأمزجت�ه، توقعات�ه وتفس�راته، بل يف 
حديث موضوعي يصل إىل أساس الكتابة 
الروائية، أس�اس العمل الخي�ايل املعرَّف 
بموقع�ه املقابل مل�ا هو واقع�ي. يكمل: 
»وقد تحدث�ت الجرائد عن هذه الجريمة 
منذ وقع�ت، فل�و أن روائي�اً تخيل هذه 
الجريم�ة، النربى الن�اس الذين يعرفون 

حياة الش�عب يصيحون قائلني مع النقاد: 
هذا ال يمكن أن يكون واقعياً«.

ق�د يك�ون ل�كل كات�ب ع�ره، وبالتايل 
مس�توى قلق�ه، فقرابة مئة ع�ام تفصل 
بني »األبله« والكتاب�ني اآلخرين، ولذلك قد 
يبدو سؤال دوستويفسكي أبعد من سؤايَل 

رفيقيه، أبعد إىل أساس العملية الكتابية/
القرائي�ة لألدب، أو لنقل إن س�ؤايَل كل من 
كالڤينو وأوس�رت هما التطور الطبيعي يف 
عالق�ة الكاتب بقارئه، العالقة املتوجس�ة 
املتوت�رة، العالقة األق�رب للنّدية يف أليهما 

األحقية يف تفسر املقروء.

مجلس القضاء االعىل 
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف بغ�داد 

الكرخ االتحادية 
محكمة االحوال الش�خصية يف ذات 

السالسل 
العدد : 589 / 2020 

التاريخ : 28 / 9 / 2020 
م / اعالن 

اىل املدع�ى علي�ه / ج�ون باتري�ك 
ديكس

اق�ام املدع�ي تغري�د عب�د الحمي�د 
سعدون الدعوى املرقمة اعاله امام 
ه�ذه املحكمة تطالب�ك فيها دعوى 
التفري�ق للهج�ر وملجهولي�ة محل 
اقامتك وحسب شح القائم بالتبليغ 
وتاييد املجلس املحيل لذا قرر تبليغك 
اعالنا بصحيفتني محليتني يوميتني 
للحض�ور ام�ام ه�ذه املحكمة يوم 
البح�ث االجتماعي املصادف  اجراء 
12 / 10 / 2020 الس�اعة التاسعة 
صباح�ا ويف حال�ة ع�دم حض�ورك 
او من ين�وب عنك قانونا س�تجري 
البح�ث االجتماع�ي بحق�ك غيابيا 

ووفق االصول .
القايض 

�����������������������������
جمهورية العراق

مجلس القضاءاألعىل
رئاس�ة محكمة اس�تئناف واسط ا 

التحادية
محكمة بداءة الكوت

العدد:811 /ب/ 2020
التاريخ :2020/9/24

فال�ح  حس�ني  علي�ه/  املدع�ي  اىل 
حسن

أع����������الن
اقام املدعي )املدير املفوض ملرف 
االقتص�ادي لالس�تثمار و التموي�ل  
اضاف�ة لوضيفته ( الدعوى املرقمة 
اعاله يطلب دعوتك للمرافعة والحكم  
بتس�ديد مبلغ القرض البالغ ثمانية 
واربعون مليون وتسعمائة و اربعة 
وع�رون ال�ف دين�ار و ملجهولية 
محل اقامتك حس�ب اشعار مختار 
منطق�ة العزيزي�ة واملرف�ق  بكتاب 
شط�ة العزيزي�ة بالع�دد 7333 يف 
2020/9/1 تقرر تبليغك بمضمون 
/811 املرقم�ة  الدع�وه  عريض�ة 

بصحيفت�ني  الن�ر   و  ب/2020 
محليتني  لذا اقتىض حضورك يف يوم 

 2020/10/13
القايض

محمد حران ال�اي

م/انذار
اىل /ورث�ه املتوفي�ة )حاله�ن محمد 

صرب ووريثها عيل ايدايم  خليفه(
نظ�ر الرتحالكم ع�ن االرض املوزعة 
عليك�م و البالغ�ه  )17( دونم ضمن 
الس�لف 1\1 مقاطعة 28 / شظيف 
الرقيه  بموجب قرار التوزيع املرقم 
6203 يف 28\3\1981 وامل�ربم وفق 
القانون 117 لس�نه  1970 لذا ننذرك 
بوجوب العودة والس�كن واالستغالل 
وخالل فرتة 30 يوم من التاريخ نر 
هذا االنذار وبخالفه يتم الغاء التوزيع 
عليك اس�رتداد األرض وتأجرها وفق 

الضوابط والتعليمات
م ر 0 مهندسني زراعيني

اركان مريوش حسني
مدير زراعه محافظه  واسط

�����������������������������
تنويه 

ن�ر يف صحيف�ة املس�تقبل بالع�دد 
بتنفي�ذ  الخ�اص  االع�الن   )2225  (
النجف رقم االضبارة 2020/12 ذكر 
القيمة املقدرة سبعة وثمانون مليون 
وخمسمائة وخمس�ة وعرون الف 
دين�ار خط�أ والصحي�ح هو س�بعة 
وثمان�ون ملي�ون وخمس�مائة الف 

دينار لذا اقتىض التنويه 
�����������������������������

مديرية تنفيذ املناذرة
العدد / 1/خ2/ 2020

اعالن
اس�تنادا اىل امل�ادة 71  م�ن قان�ون 
التنفي�ذ وبن�اءا ع�ىل طل�ب الدائ�ن 
املوظ�ف الحقوقي زيد موىس ش�اكر 
تبيع مديرية تنفيذ املناذرة  الس�يارة 
مؤق�ت  )50718/فح�ص  املرقم�ة 
بغ�داد(  )ش�وفرليت افي�و تك�يس( 
  )2009( مودي�ل  اصف�ر(  )الل�ون 
للمدين  احمد عبد الستار نعمة  فعىل 
الراغبني بال�راء الحضور يف الزمان 
واملكان خ�الل عرة ايام اعتبارا من 
اليوم الت�ايل للنر مس�تصحبا معه 
 %10 البالغ�ة  القانوني�ة  التامين�ات 
م�ن القيم�ة املقدرة م�ع جلب هوية 
االح�وال املدني�ة ويتحم�ل املش�رتي 

اجور التسجيل وداللة 
االوصاف :

1 / السيارة ذات لون اصفر وان حالة 
السيارة مرتوكة وهي صالحة للعمل

2 / الزمان الساعة الرابعة عرا من 
اليوم االخر لالعالن 

3 / امل�كان ك�راج الرحم�ن الواقع يف 
قضاء املناذرة 

4 / القيم�ة املق�درة / 6,000,000 
ستة ماليني دينار 

5 � تقدم التامين�ات القانونية بصك 
مصدق

مالحظ�ة / اذا ص�ادف ي�وم املزايدة 
عطلة رسمية تكون املزايدة يف الدوام 

الرسمي الذي ييل العطلة 
املنفذ العدل

كرار عماد كايت

مجلس القضاء االعىل
النج�ف  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية 
محكمة بداءة النجف

العدد : 4040/ب2019/3
التاريخ  :2020/9/28

اعالن
بن�اءا ع�ىل الق�رار الص�ادر م�ن ه�ذه 
املحكم�ة بازال�ة ش�يوع العق�ار املرقم 
)6/1505 ح�ي الس�عد يف الكوفة  عليه 
تعل�ن ه�ذه املحكمة ع�ن بي�ع العقار  
املذكور اعاله واملبين�ه اوصافه وقيمته 
ادناه فع�ىل الراغبني بال�راء مراجعة 
هذه املحكمة خ�الل )ثالثون( يوما من 
الي�وم التايل لن�ر االعالن مس�تصحبا 
مع�ه التامينات القانوني�ة البالغة %10 
من القيمة املقدرة  بموجب صك مصدق 
المر  هذه املحكمة بداءة النجف وصادر 
من مرف الرافدين  رقم )7( يف النجف  
وس�تجري املزايدة واالحالة يف الس�اعة 
الثانية عر من اليوم االخر من االعالن 
يف قاع�ة املحكم�ة وعىل املش�رتي جلب 
هوية االحوال املدنية وش�هادة الجنسية 

العراقية 
القايض االول

عبد الرضا عبد نور الجنابي
االوصاف : العق�ار املرقم 6/1505 حي 
الس�عد يف النجف عبارة عن دار )خربة( 
ركن ش�ارعني بع�رض 15 م�رت مقابل 
مرق�د الصحاب�ي كمي�ل بن زي�اد عليه 
الس�الم ويحتوي عىل مدخل واس�تقبال 
وغرف نوم ع�دد )4( ومطبخ وصحيات 
وكل�دور وحديق�ة امامي�ة كب�رة ولم 
تتمك�ن املحكمة من الدخ�ول اىل بعض 
اجزاءها كونها أيلة للسقوط وهو مرتوك 
وغر مشغول من احد بناءه قديم مبلط 
بال�كايش وه�و خرب�ة املس�احة الكلية 
للعق�ار 650 مرت مربع ان القيمة الكلية 
للعقار مبلغ )837,500,000( ثمانمائة 
وسبعة وثالثون مليون وخمسمائة الف 

دينار فقط ال غرها 

�����������������������������
اىل الريك ايمان نور عمران

 توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلديه 
النج�ف لغرض اص�دار اج�ازه بناء 
للعقار املرق�م 49993 /3 حي النداء 
خالل ع�ره اي�ام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه

 نداء كاظم جواد
�����������������������������

اعالن
تبلي�غ بالحض�ور اىل مديري�ة بلدي�ة 

الكوفة
اىل / الري�ك / رزاق كام�ل حس�ن 

عيل
 توجب عليك الحضور اىل مقر مديرية 
بلدي�ة  الكوفة لغ�رض اصدار اجازه 
 5168/  19( املرق�م  للعق�ار  بن�اء 
مقاطع�ة 18 علوة الفح�ل( والواقع 
يف الكوفة حي س�يد ابراهيم ولكونك 
ان�ي  بالعق�ار اع�اله وبم�ا  شي�ك 
اجه�ل محل اقامتك ل�ذا تقرر تبليغك 
بالحض�ور اىل مق�ر بلدي�ة الكوف�ة 
ع�ن طري�ق االع ن بصحيف�ة يومية 

رسمية 
الريكة

انمار محمد كاظم

نقابة اطباء العراق 
فرع النجف االشف

اىل / الزمالء اطباء محافظة النجف 
االشف الكرام

انتخابات
نود اعالمكم بانه ستجري انتخابات 
نقاب�ة اطباء الع�راق � فرع النجف 
املواف�ق  الجمع�ة  ي�وم  يف  االشف 
ع�دم  ح�ال  ويف   2020/10/16
اكتمال النصاب تؤجل االنتخابات اىل 
يوم الجمعة املوافق 2020/10/30 
وعىل قاعة الش�هيد الدكتور حس�ن 
هل�وس الحاتم�ي يف دائ�رة صح�ة 

النجف االشف مع التقدير
اللجن�ة التحضري�ة املرف�ة ع�ىل 

انتخابات 
نقابة اطباء النجف االشف

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

دائرة التنفيذ
مديرية تنفيذ املشخاب

رقم االضبارة / 2020/302
التاريخ 2020/9/29

اعالن
املش�خاب  تنفي�ذ  مديري�ة  تبي�ع 
العقار تسلس�ل 4/46 م3 الواقع يف 
املشخاب سهام العائد للمدين حيدر 
عباس ع�وده  املحج�وز لقاء طلب 
الدائن محمد عيل عادل غافل البالغ 
ملي�ون  ثمان�ون   )80,000,000(
دينار فعىل الراغب بالراء مراجعة 
ه�ذه املديري�ة خ�الل م�دة ثالثني  
يوم�ا تب�دا من الي�وم الت�ايل للنر 
مستصحبا معه التامينات القانونية 
عرة من املائ�ة من القيمة املقدرة 
وشهادة الجنسية العراقية وان رسم 

التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

ثائر كناوي حمود
املواصفات :

م3   4/46  : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
املشخاب

2 � جنسه ونوعه : زراعية
بلدي�ة   : واوصاف�ه  ح�دوده   �  3

املشخاب
4 � مش�تمالته : مخزن ودار سكن 

املشيدات تعود للدائن وحديقة 
5 � مساحته 1300م2

6 � درجة العمران 
7 � الشاغل : املدين محمد عيل عادل 

غافل
8 � القيم�ة املق�درة 50,000,000 

خمسون مليون دينار

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ املشخاب
رقم االضبارة / 2020/329

التاريخ 2020/9/29
اعالن

تبيع مديرية تنفيذ املشخاب العقار 
تسلسل 2/57 م3  الدبينية الواقع يف 
املشخاب سهام العائد للمدين جمال 
مش�ر مزه�ر املحجوز لق�اء طلب 
الدائ�ن زمان غ�ازي اكري�م  البالغ 
)60,000,000( ستون مليون دينار 
فعىل الراغب بالراء مراجعة هذه 
املديري�ة خالل مدة ثالثني  يوما تبدا 
من الي�وم التايل للنر مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية عرة من 
املائة م�ن القيمة املقدرة وش�هادة 
رس�م  وان  العراقي�ة  الجنس�ية 

التسجيل والداللية عىل املشرتي 
املنفذ العدل

ثائر كناوي حمود
املواصفات :

م3   2/57  : ورقم�ه  موقع�ه   �  1
املشخاب

2 � جنسه ونوعه : زراعية
بلدي�ة   : واوصاف�ه  ح�دوده   �  3

املشخاب
4 � مش�تمالته : ع�دد م�ن ال�دور 
السكنية مشغولة  من قبل الركاء 
ومس�احة فارغة ومح�الت تجارية 
واس�واق تجاري�ة مقفله م�ن قبل 

الدائن   
5 � مساحته 15 سهم حصة املدين 

3سهم ما يعادل 1280م2
6 � درجة العمران 

7 � الشاغل : 
8 � القيم�ة املق�درة 75,000,000 

خمسة وسبعون  مليون دينار
�����������������������������

اعالن
اىل الريك / ليىل قاسم كريم

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان 
الكائن يف النجف وذلك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ة عىل قيام شيكك الس�يد 
)حسني عبد الله حميد( بالبناء عىل 
حصته املش�اعة يف القطعة املرقمة 
52152 حي الن�داء يف النجف حدود 
تس�ليفه  ولغ�رض  النج�ف  بلدي�ة 
قرض االسكان وخالل مده اقصاها 
خمس�ة ع�ر يوم�ا داخ�ل العراق 
وش�هر واح�د خ�ارج الع�راق  من 
تاريخ نر االعالن وبعكس�ه سوف 
يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال

وزارة التجارة 
الرشكة العامة لتجارة املواد الغذائية 

مكتب السيد املدير العام
شعبة االعالم والعالقات العامة

تنويه اعالن مزايدة
رقم 2020/11

تحية طيبة ...
ن�ود اعالمكم ان صحيفة املس�تقبل العراقي نرت 
بعدده�ا الص�ادر 2224 يف 2020/9/27 وقد ذكرت 
جدول اس�عار الكلفة التخميني�ة يف االعالن املذكور 
اعاله مع العرض اليوجد اس�عار كلفة تخمينية لذا 

اقتىض التنويه
املهندس

قاسم محود منصور
املدير العام وكالة
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تنويه

فعىل الراغبني باالش�راك باملناقص�ة الحضور اىل مقر الرشكة الكائن يف منطقة الش�عيبة / محافظة البرصة للحصول عىل وثائق 
املناقصة وحسب املبلغ املؤرش ازائها وغري قابلة للرد وفقا للرشوط املدرجة ادناه :

1 � س�يتم تنفيذ العطاء من خالل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية التي حددتها تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم )2( 
لسنة 2014 والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تسليم العطاءات وبظروف مغلقة ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واسم ورقم 
املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � 
الشعيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 10/12 /2020 الساعة الثانية عرش ظهرا حسب توقيت مدينة 
البرصة املحيل( ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رسمية يستمر االعالن اىل ما بعد العطلة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم 
لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة سوف ترفض  وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االستعالمات الرئيسية / رشكة مصايف الجنوب / رشكة عامة � الشعيبة 
� محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/10/12 الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل او اليوم 

الذي يليه .
3 � مبلغ التخمني للمناقصة كما مؤرش ازائها اعاله 

4 � تقدي�م كاف�ة الوثائق املطلوبة واملذكورة يف القس�م الثاني من الوثيقة القياس�ية ) ورقة بيانات مقدم�ي العطاءات( بما فيها 
معايري التاهيل املطلوبة ابتداء مع العطاء مصادقة من قبل الجهات املختصة ذات العالقة ويف حال عدم توفر اي من املستمسكات 

املذكورة سوف  يستبعد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك
5 � يجب عىل مقدم العطاء االلتزام بكافة الرشوط واملواصفات املذكورة يف الوثيقة القياسية املرفقة بكافة اقسامها 

6 � يجب مىلء القس�م الثالث من الوثيقة القياس�ية )استمارة تقديم العطاء واس�تمارة متطلبات التاهيل( وتقديم املقرح الفني 
ومىلء جداول االسعار وحسب ما موضح يف الوثيقة ويجب ان تكون موقعة ومختومة 

7 � يجب عىل مقدم العطاء تقديم سعر الوحدة الكهربائية 
 )KWH( باالضافة اىل السعر الكيل للعطاء 

8 � تحدي�د م�دة نفاذي�ة العطاء بفرة ال تقل عن )90( يوما م�ن تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العط�اء التجاري املقدم بالدوالر 
االمريكي او اليورو او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة

9 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( والمر رشكتنا ويتضمن االشارة فيها اىل رقم واسم املناقصة 
ع�ىل ان ال تق�ل مدة نفاذيت�ه عن )28( يوما من تاري�خ انتهاء نفاذ العطاء ع�ن طريق مرصف عراقي معتمد ل�دى البنك املركزي 

العراقي وبمبلغ قدره )946,000( فقط تسعمائة وستة واربعون الف دوالر امريكي 
10 � ش�مول العمال العراقيني العاملني لدى الرشكات االمنية املتعاقدة مع الرشكات املقاولة بقانون التقاعد والضمان االجتماعي 

والزام تلك الرشكات بذلك وتتحمل التبعات القانونية املرتبة عن عدم التطبيق
11 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن

12 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 
13 � لجهة التعاقد الحق يف الغاء املناقصة يف اي مرحلة من مراحلها قبل صدور كتاب االحالة بناء عىل اسباب مربرة دون تعويض 

مقدمي العطاءات 
14 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة 

www.SRC.GOV.IQ
15 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل : 

contracts@src.gov.iq
16 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

وزارة النفط / رشكة احلفر العراقية )رشكة عامة(
اهليأة : التجارية

القسم : العقود اللوجستية
العدد : ق.ع.ل

اىل / السادة اصحاب الرشكات و املجهزين 
)اعالن املناقصة 25/جتهيز /2020 / تشغييل/ خمزنية( / للمرة الثانية 

 ي�ر )رشك�ة الحف�ر العراقية � رشكة عامة( بدع�وة مقدمي العطاءات املؤهل�ني وذوي الخربة لتقدي�م عطاءاتهم لتجهيز 
)كفوف عمل(  مختلفة املواصفات والكميات والقياس�ات وحس�ب املناىشء املؤرشه ازاء كل فقرة مع تقديم ش�هادة منش�أ 
مصدقة وحس�ب الضوابط واملواد واصلة اىل مخازن الرشكة يف البرصة / الربجس�ية  بف�رة تجهيز )30( ثالثون يوم اعتبارا 

من تاريخ توقيع العقد
مع مالحظة ما ياتي  

1 � ع�ىل مقدم�ي العطاء املؤهل�ني والراغبني يف الحصول ع�ىل معلومات اضافية االتص�ال )الهيئة التجارية / قس�م العقود 
اللوجس�تية / ش�عبة عقود التجهيز املحيل الطابق االريض يف مقر رشكة الحفر العراقية  يف البرصة � الربجس�ية ( خالل ايام 

واوقات الدوام الرسمي
2 � متطلب�ات التأهي�ل املطلوب�ة : ) هوية غرفة التجارة الصنف الثاني نافذة لعام 2020 او ش�هادة تأس�يس الرشكة وعقد 
تأسيس الرشكة + كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام 2020 معنون اىل رشكة الحفر العراقية +اجازة 

ممارسة املهنة( 
3 � بامكان مقدمي العطاء املهتمني رشاء وثائق العطاء بعد تقديم طلب تحريري اىل الهيئة التجارية / قسم العقود اللوجستية  

/شعبة عقود التجهيز املحيل وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري املسردة البالغة   )100,000( مائة الف دينار 
4 � اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي ) رشكة الحفر العراقية � البرصة � الربجسية � مقرر لجنة  فتح العطاءات( 
يف املوعد املحدد )  تغلق املناقصة الساعة الحادية عرشصباحا  من يوم الخميس املصادف  2020/10/29 ويف حالة مصادفة 
ي�وم الغلق عطلة رس�مية يكون يوم الدوام التايل للعطلة موعدا للغل�ق ويكون موعد فتح العطاءات بنفس  اليوم املحدد لغلق 
املناقصة ( العطاءات املتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور 
يف العن�وان االت�ي ) مقر الرشكة / لجنة فتح العطاءات / البرصة أ/الربجس�ية( يف الزمان والتاريخ ) الس�اعة الحادية عرش 

صباحا  من يوم الخميس املصادف 2020/10/29( 
5 � اخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم االثنني املصادف ) 2020/10/26( 

6 �  يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نرش االعالن
7 � يتم انعقاد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم االربعاء املصادف ) 2020/10/21( ويف حالة وجود 

اي استفسارات يجب ان تقدم قبل عرشة ايام من تاريخ غلق املناقصة اعاله
8 �  الكلفة التخمينية االجمالية للمناقصة ) 138,000,000( مائة وثمانية وثالثون مليون دينار عراقي فقط

9 � مدة نفاذ العطاءات )90 تسعون يوم( من تاريخ غلق املناقصة 
10 � يقوم مقدم العطاء بدفع تامينات اولية قدرها )4140000( اربعة ماليني ومائة واربعون الف دينار عراقي  بموجب صك 
مصدق او خطاب ضمان او سفتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق عىل ان يكون نافذ ملدة 28 يوم من انتهاء مدة نفاذ 

العطاء وسوف يهمل اي عطاء لم يرفق به التأمينات االولية 
11 � يت�م التقدي�م ع�ىل املناقصة من قب�ل املجهز او املدير املف�وض للرشكة او احد املؤسس�ني للرشك�ة او الوكيل القانوني 

وبموجب وكالة معتمدة وتقديم ما يثبت ذلك اىل القسم املعني ببيع مستندات املناقصة 
12 � يف حالة الرشكات االجنبية الراغبة باالش�راك باملناقصة تقديم اوراق تأسيس�ها اضاف�ة اىل تخويل مصدق من الجهات 

العراقية يف بلد تأسيس الرشكة 
املوقع االلكروني للرشكة :

WWW.IDC.gov.iq
الربيد االلكروني للهياة التجارية :

contracts.south@idc.gov.iq

وزارة النقل
الرشكة العامة ملوانىء العراق

القسم : االمالك واالرايض / مساكن 
اىل وزارة النقل / قسم االعالم / االتصال احلكومي

نرشاعالن مزايدة 2020/2 لبيع عقارات واقعة يف القطعة 5/ الداودية 
تعل�ن الرشكة العام�ة ملوانىء العراق احدى تش�كيالت 
وزارة النق�ل  ع�ن اجراء املزايدة العلني�ة لبيع العقارات 
البال�غ عدده�ا )20( عقار واملبين�ه ارقامها واوصافها 
ادناه بص�ورة اصولية   وفق قانون بي�ع وايجار اموال 
الدولة رقم )21( لس�نة 2013 املعد وخالل ثالثون يوما 
تبدأ من الي�وم التايل لنرش االعالن يف الجريدة الرس�مية 
التي س�تجري يف تمام الساعة العارشة صباحا يف قسم 
االم�الك واالرايض فع�ىل الراغبني باالش�راك  يف املزايدة 
العلنية تقديم طلباتهم اىل قس�م االمالك واالرايض بهذه 
الرشكة واالطالع عىل رشوط املزايدة مستصحبني معهم 
املستمس�كات التالية هوية االح�وال املدنية ) مصورة( 
وشهادة الجنسية )مصورة ( بطاقة السكن ) مصورة( 
ودفع تأمينات بنس�بة 20% ع�رشون باملائة من القيمة 
املقدرة للعقار بصك مصدق المر الرشكة العامة ملوانىء 
الع�راق  او نقدا ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور 

نرش االعالن %2
 املرفقات

جدول عدد )1(

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعلن لجنة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزايدة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة 
تفاصيلها ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها ( فعىل من يرغب باالشراك 
باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباسية او اللجنة خالل )30( يوما تبدء من اليوم 
التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 200% من القيمة 
املقدرة بأستثناء املستأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ ال يقل 
عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحس�اب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا 
وكتاب محافظ النجف / مكتب السيد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وستجري املزايدة يف اليوم االخري 
من مدة االعالن البالغة )30( يوما يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباسية( ويف حالة 
مصادفة يوم املزايدة عطلة رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور 

النرش واملصاريف املرتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � عىل املس�تاجر جلب صورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة 

الجنسية العراقية( 
2 � عىل املس�تأجر مراجعة البلدية خالل مدة )30 يوما( من تاريخ تصديق قرار االحالة لغرض تس�ديد بدل 

االيجار والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � استنادا اىل كتاب محافظة النجف االرشف / مكتب السيد املحافظ املرقم 10881 يف 2014/9/28 يلزم 
اصحاب الحرف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارسة املهنة عند الدخول باملزايدة عىل 

االمالك التي تؤجر لهم

العدد /156
التاريخ 2020/9/29

مدة االيجار الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

سنة واحدة السوق العصري/مقابل
محكمة العباسية 12م2

70/1ـ70/2ـ70/3ـ70/4ـ
70/8ـ70/9ـ70/10ـ70/11ـ70/12ـ

70/13ـ70/14ـ70/15ـ70/16ـ70/19ـ
70/20ـ70/21ـ70/23ـ70/24ـ70/25ـ70/26ـ
70/28ـ70/29ـ70/30ـ70/33ـ70/34ـ70/39

ـ70/40ـ70/41ـ
70/42ـ70/43ـ70/44ـ70/45ـ70/46

ـ70/47ـ70/48ـ70/49ـ
70/50ـ70/27

حوانيت  1

سنة واحدة السوق العصري /مقابل 
ساحة بيع الفواكة 10م2 13/2 حانوت 2

سنة واحدة الشارع العام/قرب الحي 
الصناعي 6م2 10/11ـذ10/15 اكشاك 3

سنة واحدة الشارع العام/قرب الحي 
الصناعي )2,5*3(م 10/14ـ10/16 اكشاك 4

سنة واحدة الشارع العام / مجاور 
المجلس البلدي السابق 9م2 12/2ـ12/6ـ12/9ـ12/10 اكشاك 5

ثالث سنوات الشارع العام/مجاور شعبة 
زراعة العباسية 10,5م2 12/13 كشك 6

سنة واحدة على جزء من القطعة 
121/12م33 2000م2 121/12م33 ساحة 

ملعب 7

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

ء.املدير العام
رئيس جملس االدارة 
مدير اهليأة التجارية

عبد العزيز جبار كاظم

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1  E/2019/ 551
للمرة الثانية

)توفير طاقة كهربائية بديلة بطريقة التأجير( 
المبلغ التخميني للمناقصة ) 47,304,000( $ فقط سبعة  واربعون مليون  وثالثمائة واربعة الف 

دوالر امريكي
 500.000

IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

العدد : 13718/39/5/1
التاريخ : 2020/9/16

فرحان حميسن غضيب
املدير العام /وكالة

للرشكة العامة ملوانىء العراق 
رئيس جملس االدارة
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل،توقفت األش�ياء 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.

عزي�زي ب�رج الثور،يبدو أن ش�كوك األمس قد 
تبخرت وأنت اآلن منشغل بالتقدم لألمام؛ حاول 
اس�تخدام ه�ذه الطاقة يف الب�دء يف مرشوعات 
جدي�دة واتخ�اذ ق�رارات هامة. بم�ا أن األمور 
تسري يف االتجاه الصحيح، وأنت تشعر بالراحة 

بالنسبة لألمور التي تقوم بها

عزي�زي ب�رج الجوزاء،خص�ص الف�رة القادمة 
فانغماس�ك  عائلت�ك،  بأف�راد  االتص�ال  إلع�ادة 
ومش�اركتك يف حوارات مع أفراد العائلة س�يلقى 
استحس�ان وترح�اب حار م�ن الجمي�ع. اذا كان 
هناك أي خالفات عائلية لم تُ�حل بعد، فهناك تنبؤ 
بأن اآلن هو الوقت األمثل للتوفيق وحسم األمور.

عزي�زي ب�رج الرسطان،س�وف تحص�ل ع�ىل 
الس�كينة والصفاء الذهني الل�ذان طاملا بحثت 
عنهم�ا. م�ن خالل تل�ك القوة الداخلي�ة، فأنك 
تنب�ع منك الثق�ة والنزاهة. س�وف يطلب منك 
أصدقائك املقربني أو زمالئك بالعمل املس�اعدة 

والعون

عزي�زي برج األس�د،حان الوقت أخ�رًيا لوضع 
مخططاتك التي تضمرها منذ فرة طويلة قيد 
التنفي�ذ والبدء يف تحقي�ق يشء جديد وجاري. 
أن�ت تبع�ث الثقة والحم�اس جاذًب�ا بذلك من 
بإمكانه�م مس�اعدتك يف تحقي�ق مخططات�ك 

الطموحة.

عزي�زي ب�رج العذراء،يتب�ني حالًي�ا أن جميع 
ال�ة ألن أهداف�ك تتواف�ق  أش�كال التع�اون فعَّ
وتتزامن م�ع أهداف من حول�ك. اغتنم فرصة 
كون�ك مفعم بالصحة والحيوي�ة وخلو ذهنك، 
وق�م يف املرتب�ة األوىل بإنجاز األعم�ال الخاصة 

بالفريق.

عزي�زي ب�رج امليزان،الي�وم تس�تطيع إظهار 
معدنك، ونظ�رًا للجاذبية التي تتمتع بها، فإنك 
مجهز للعمل من خالل فريق. ماذا تنتظر؟ أنت 
ال تعلم إىل متى يستمر ذلك. من ناحية الصحة، 

فإنك تشعر برضا تام وراحة.

عزي�زي ب�رج العقرب،يتب�ني حالًي�ا أن جميع 
ال�ة ألن أهداف�ك تتواف�ق  أش�كال التع�اون فعَّ
وتتزامن م�ع أهداف من حول�ك. اغتنم فرصة 
كون�ك مفعم بالصحة والحيوي�ة وخلو ذهنك، 
وق�م يف املرتب�ة األوىل بإنجاز األعم�ال الخاصة 

بالفريق.

عزي�زي برج القوس، الي�وم أنت عىل وفاق مع 
الجمي�ع، وس�وف يظه�رون ل�ك اهتماًما بك، 
وأنت بدورك يجب أن تكون جاهزًا ملس�اعدتهم 
ودعمه�م. هن�ا يتحق�ق الت�وازن ب�ني األخ�ذ 
والعط�اء ويقرب الجميع م�ن أهدافهم. إال أن 

هذه املرحلة لن تستمر إىل األبد.

عزي�زي برج الجدي،أنت دائًما تخبط رأس�ك يف 
الحائط، وهذا بالتأكيد ال يفي بالغرض. يالحظ 
زمالؤك أنت تعمل ضدهم. ال تنس أن كل عضو 
من أعض�اء الفريق له نفس األهمية! يف حياتك 

الخاصة، يجب أن تحدد أهدافك الحقيقية.

عزيزي ب�رج الدلو،يبدو أن حجم املش�كالت 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 الحوت،س�وف تواجه اليوم بعض 
املواقف التي ستختربك إىل أقىص حد، ومن املهم 
أن ال تفق�د الثقة يف قدراتك. أن�ت تملك القدرة 
ع�ىل تغي�ري ه�ذه الظ�روف. إذا كن�ت تواجه 

مشكالت يف العمل كذلك،.

العذراء

احلوت

أمازون : أساليب احتيال مبتكرة لزيادة الربح
إذا تلقي�ت يوم�اً م�ا طرداً م�ن موقع 
تس�وق الكروني لم تطلب�ه، وال يبدو 
أن أح�داً تعرفه قد اش�راه ل�ك، فربما 
تكون قد وقعت ضحية عملية »تلميع« 
م�ن قبل أحد الباعة عىل موقع آمازون 

العمالق.
وق�د تصدر هذا الخرب عناوين الصحف 
بع�د أن تلق�ى آالف األمريكيني عبوات 
ب�ذور غ�ري مرغ�وب فيها ع�رب الربيد، 

لكنها لم تكن جديدة.
إنه�ا طريق�ة غ�ري مرشوع�ة للباع�ة 
للحصول عىل تقييم ايجابي ملنتجاتهم. 

ت�م  ق�د  أن حس�ابك  يعن�ي  ال  وه�ذا 
اخراقه.

إليك مث�األ عىل هذه العملية: لنفرض 
أنن�ي قمت بإع�داد نف�ي كبائع عىل 
أم�ازون، ملنتجي )ش�موع كلينمان«، 
الت�ي كلف�ة الواح�دة منه�ا 2 جني�ه 

اسرليني.
م�ن  كب�ري  ع�دد  بإنش�اء  أق�وم  ث�م 
الحس�ابات املزيف�ة، أعثر عىل أس�ماء 
وعناوين عش�وائية إما م�ن املعلومات 
املتاح�ة للجمهور أو من قاعدة بيانات 

مرسوقة عرب قرصنة البيانات.

واش�ري ش�موع كلينم�ان بواس�طة 
حساباتي املزيفة وأرسلها إىل العناوين 
التي وجدته�ا، دون أي معلومات حول 

املكان الذي تم إرسالها منه.
ث�م أكتب تقييم�ات إيجابي�ة عن بائع 
»ش�موع كلينم�ان« م�ن كل حس�اب 
رشاء  بعملي�ة  فع�ال  ق�ام  مزي�ف، 

للشموع.
مراجعات المعة

به�ذه الطريقة تمتل�ئ صفحة متجر 
بمراجع�ات  ب�ي  الخ�اص  الش�موع 
أرق�ام  وتمنحن�ي  كث�رية،  إيجابي�ة 

الخاص�ة بي  املبيع�ات  وخوارزمي�ات 
شعبية ونجوماً كتاجر موثوق، وال أحد 
يعرف أن الشخص الوحيد الذي يشري 
ويرك التعليق�ات اإليجابية عىل متجر 

الشموع الخاص بي هو أنا بنفي.
املنتج�ات  م�ع  ع�ادًة  ه�ذا  ويح�دث 
ذل�ك  يف  بم�ا  التكلف�ة،  منخفض�ة 

اإللكرونيات الرخيصة.
إنه�ا حال�ة تس�ويق مزي�ف أكثر من 
لك�ن  إلكروني�ة،  جريم�ة  كونه�ا 
»التلميع« والتعليقات الزائفة تتعارض 

مع سياسات رشكة أمازون.

أكرب جليد يف إيطاليا مهدد باالنقراض
وفقا لنتائج دراس�ة جديدة أجراها 
علم�اء جامع�ة بادوف�ا اإليطالية ، 
ق�د ينقرض جلي�د مام�والد، األكرب 
واألش�هر يف إيطالي�ا يف غض�ون 15 

سنة.
ويفي�د Lonely Planet أكرب مرجع 
ودلي�ل للس�فر ح�ول العال�م، ب�أن 
ه�ذا الجليد يقع ع�ىل ارتفاع 3342 
مرا، وهو أك�رب جليد يف جبال األلب 
اإليطالي�ة ويس�تخدم للتزل�ج ع�ىل 

مدار السنة.
ووفق�ا لنتائ�ج الدراس�ة األخ�رية، 
التي أجراها علم�اء جامعة بادوفا، 
ي�ذوب ه�ذا الجلي�د برسع�ة مثرية 
للقل�ق. ويقول الربوفيس�ور  ألدينو 
بونديس�انو، »فقد هذا الجليد خالل 
70 س�نة األخرية أكث�ر من 80% من 

حجم�ه، ال�ذي كان 95 ملي�ون مر 
مكع�ب ع�ام 1954 وأصبح اآلن 14 
ملي�ون مر مكعب حاليا«. وأضاف، 
أي ق�د يس�تمر وج�وده م�دة 15 
س�نة أخ�رى ويزول.ويخضع جليد 
ماكوالد إىل دراس�ات مس�تمرة منذ 
ع�ام 1902. ويرب�ط العلماء رسعة 
ذوبان هذا الجليد بالزيادة املضطردة 
النبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 
خالل العق�ود األخ�رية. وكان جليد 
مورمي�الد يفقد قبل عرش س�نوات 
خمسة هكتارات من الجليد سنويا، 
واآلن أصبح يفقد تسعة هكتارات يف 
الربوفيسور ماورو  الس�نة. ويقول 
فاروتو، »إذا اس�تمرت هذه الوترية 
فسوف يختفي الجزء األكرب من هذا 

الجليد بحلول عام 2031«.

هوندا تزيح الستار عن CR-V اجلديدة
أصبح�ت س�يارات CR-V م�ن هوندا 
من ب�ني أكثر س�يارات الك�روس أوفر 
مبيعا يف العالم يف السنوات املاضية، لذا 
تسعى الرشكة لتطوير هذه السيارات 
بتعدي�الت  وتزويده�ا  باس�تمرار 
ومواصفات جديدة.وتبعا لوكالء رشكة 
هون�دا ف�إن الرشك�ة س�تطرح قريبا 
نماذجها الجديدة من هذه الس�يارات 
يف الس�وق الروس�ية وعدد من أس�واق 
العالم.وس�تأتي نماذج CR-V الحديثة 

بهي�اكل معدل�ة م�ن حي�ث التصمي�م، 
طولها 4 أمتار و58 س�نتيمرا، عرضها 
185 س�م، وارتفاعها 168 سم، ويرتفع 
أس�فلها عن األرض بمقدار 20 سم، أما 

املس�افة بني محوري العج�الت فيها ف� 
266 س�م.وتزن هذه الس�يارات 2130 
كل�غ، أم�ا م�ن الداخل ف�زودت بصفني 
م�ن املقاعد الجلدي�ة املريحة املخصصة 
ل�� 5 ركاب، وبصندوق لألمتعة بس�عة 

522 ليرا، وواجه�ة قيادة فيها أحدث 
أنظم�ة املولتيميديا التي يمكن التحكم 
بها عرب شاش�ة تعمل باللمس بمقاس 
7 بوص�ات. كما حصل�ت املركبات عىل 
عج�الت بمقاس 17 و19 إنش�ا، وعىل 
أنظمة كهربائية للتحكم بحرارة املقاعد 
ووضعياته�ا، وأنظمة ملنع االنزالق عىل 
وحساس�ات  واملنحدرات،  املنعطف�ات 
لقي�اس املس�افات وكام�ريات أمامية 
وخلفي�ة، إضاف�ة لحساس�ات للمطر 
والضوء.ونماذجه�ا املخصصة للس�وق 
الروس�ية وبع�ض األس�واق األوروبي�ة 
س�تحصل عىل محركات بنزين توربينية 

بسعة 1.5 لير وعزم 193 حصانا.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
6 ثمرة بطاطا مقطعة نصفني طوليا ، مشوية

2/1 كيلو فاصوليا بيضاء مسلوقة
1 كوب جبن شيدر مبشور

4/3 كوب ساور كريم
3 ثمرة بصل اخرض مقطعة رشائح

خطوات التحضري:
سخني الفرن عىل درجة حرارة 200 درجة مئوية.
قومي بإزالة الحشو الداخىل للبطاطا و ليس كله.

ضعي البطاطا يف صينية قابلة لإلستخدام يف الفرن.
قومي بتقس�يم الفاصوليا عىل البطاطس ثم ضعي 1 ملعقة كبرية من الجبن 

فوق كل نصف من ثمرة البطاطس.
ضعي الصينية يف الفرن ملدة 10 دقائق.

زيني البطاطا بالساور كريم و البصل األخرض ثم قدميها.

البطاطا املحشية بالفاصوليا

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن أول م�ن ح�ول 
الكس�ور العادي�ة إىل كس�ور 
الدي�ن  غي�اث  ه�و  عرشي�ة 
جمشيد الكايش  قبل عام 480 

هجرية/1436 م. 
العالم الفرني بليز باس�كال 
أول من اخرع اآللة الحاس�بة 

عام 1642م. 
العالم الخوارزمي هو أول من 

استخدم الجذر الربيعي. 
الصينيون هم أول من إكتشفوا 
مع�داد يدوي وذلك عام 1000 

قبل امليالد وُسمَي إبوكس. 
املرصي�ون القدم�اء أول م�ن 

وضعوا نظام العد العرشي. 
أول حاس�وب إلكروني يعمل 
بالكهرباء كان يف عام 1946 م 
يف الواليات املتحدة األمريكية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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كويف يصل بغداد لالنضامم إىل احلدود
             المستقبل العراقي/ متابعة

إىل  األربع�اء  صب�اح  وص�ل 
العاصم�ة بغ�داد مهاجم نادي 
الحدود اإليفواري عبدالله كويف 
لاللتحاق بالفريق الذي يستعد 

النطالق الدوري.
الن�ادي  رس  أم�ن  وق�ال   
ترصيح�ات  يف  تيم�وز  ح�ازم 
»وص�ل  لك�ووورة:  خاص�ة 
ك�ويف وس�يلتحق مس�اء اليوم 
بتدريبات الفريق تحت إرشاف 
حي�ث  جب�ار  مظف�ر  امل�درب 
يف  للفري�ق  إضاف�ة  سيش�كل 

املوسم املقبل«.
 وبن أن الفريق سيغادر خالل 
نهاية األسبوع الحايل إىل مدينة 

أربيل للدخول بمعسكر تدريبي يقام 
هناك تحضريا للدوري ويستمر ملدة 

12 يوما.
 وأوضح أن املعسكر سيكون محطة 

يف غاية األهمية للجهاز الفني لرفع 
جاهزي�ة الالعب�ن خصوص�ا بع�د 
انقط�اع جميع األندي�ة عن خوض 
التدريبات لفرتة قاربت الستة أشهر 

بسبب جائحة كورونا.

 يش�ار إىل أن معس�كر 
أربي�ل  يف  الح�دود 
سيش�هد إقام�ة ثالث 
مباري�ات  أرب�ع  إىل 

تجريبية.

صالح سدير يقرتب من الديوانية
             المستقبل العراقي/ متابعة

فتح�ت إدارة الديواني�ة العراق�ي، 
خط املفاوضات مع الالعب الدويل 

صال�ح  الس�ابق، 
س�دير، لضم�ه إىل 

الفريق.
مص����در  وق�ال 
مق�رب م�ن إدارة 
»س���دير  النادي: 
أب�دى تجاوب���ا يف 
املفاوضات، وهن�اك 
اتفاق أويل، ال س�يما 
الن���ادي  أن رئي�س 
العنك�ويش،  حس�ن 
بع���ض  ع�ى  يع�ول 
عن�ارص الخ�رة لدعم 
املوس����م  يف  الفريق 

املقبل«.
صفق�ة  أن  وأوض�ح 
انتقال صالح س���دير 

ليس�ت معق�دة، طامل�ا أن الالع�ب حر 
وغري مرتب�ط بناٍد، بع�د انتهاء عقده 

مع النجف.
يذكر أن س�دير مثل العديد من األندية 

العراقي�ة، م�ن بينها النج�ف والطلبة 
والقوة الجوية ونفط الوس�ط ودهوك، 
امل�رصي  الزمال�ك  أيض�ا يف  واح�رتف 

واألنصار اللبناني.

الديوانية يعسكر 
يف بغداد

إصابة جديدة هلازارد.. 
واحتاملية غيابه عن الكالسيكو

              المستقبل العراقي/ متابعة

يدخل الديوانية العراقي معسكرا قصريا يف العاصمة بغداد، 
بداية األس�بوع املقبل، ملدة 8 أي�ام، بعد انضمام املحرتفن 

األربعة وعدد من الالعبن املغرتبن.
وق�ال رئي�س الهيئ�ة اإلداري�ة للن�ادي، الس�يد حس�ن 
العنكويش، يف بيان رس�مي: »سيتم اس�تثمار غلق الطرق 
يف الديواني�ة بس�بب الزي�ارة األربعينية، من خ�الل إقامة 
املعس�كر الداخيل يف بغ�داد، لرفع وترية اإلع�داد وتحقيق 

االنسجام بن الالعبن«.
 وتاب�ع العنكويش: »املعس�كر مه�م جدا للب�دء يف اإلعداد 
الحقيق�ي للفري�ق، خاصة بعد اكتم�ال تواجد املحرتفن، 

مع وصول البلجيكي ناثان كابيسيل«.
وأضاف: »هذا مع اس�تمرار العمل ع�ى إكمال اإلجراءات 
اإلداري�ة، للدخ�ول يف معس�كر خارج�ي بمدين�ة أنطاليا 
الرتكية، يبدأ يف التاسع من الشهر املقبل، والذي يعول عليه 
كثريا يف تجهيز األحمر، للدخول بقوة يف منافسات الدوري 

املمتاز الشهر املقبل«.

عمالق إنجليزي يتفاوض مع برشلونة لضم ديمبيل

كريستيانو يتخطى الظاهرة برقم فريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

أفاد تقري�ر صحفي إنجليزي، بأن عمالق 
إنجلي�زي ب�دأ محادثات�ه مع برش�لونة، 
لضم الجناح الفرنيس عثمان ديمبيل، قبل 

إغالق املريكاتو الصيفي الحايل.
س�بورتس«  »س�كاي  ش�بكة  وبحس�ب 
اإلنجليزية، فإن مانشس�رت يونايتد يرغب 
يف التعاق�د مع ديمبيل عى س�بيل اإلعارة 
النهائ�ي ه�ذا الصي�ف،  ولي�س ال�راء 
لتدعيم هجوم الفريق الذي يقوده املدرب 

النرويجي أويل جونار سولسكاير.
ورغم أن التعاقد مع جادون سانشو، يعد 
خياًرا أولًيا لليونايت�د، إال أن ديمبيل يمثل 

بدياًل قوًيا، لنجم بوروسيا دورتموند.
وانض�م ديمب�يل )23 عاًما( إىل برش�لونة 
يف صي�ف 2017، قادًم�ا م�ن بوروس�يا 

دورتموند، مقابل 105 مالين يورو
ووفًق�ا للتقري�ر، فإن مانشس�رت يونايتد 
قدم عرًضا لراء جادون سانش�و، أمس 
الثالث�اء، بقيم�ة تص�ل إىل 91.3 ملي�ون 
جنيه إس�رتليني )100 ملي�ون يورو( إال 
أنه قوب�ل بالرفض م�ن قب�ل دورتموند، 
والذي يش�رتط الحصول عى 108 مالين 

جنيه إسرتليني.
ولذلك تطرق مانشسرت يونايتد الستعارة 
ديمب�يل، ع�ى أمل ض�م سانش�و الصيف 

املقبل.

              المستقبل العراقي/ متابعة

رئيس نابويل يتعاىف من كورونا
أعل�ن نابويل املناف�س يف دوري الدرج�ة األوىل اإليطايل، يف 
بيان، تعايف رئيسه ومالكه أوريليو دي لورينتيس الكامل 

من كوفيد-19.
وق�ال ناب�ويل »خض�ع الرئي�س أوريلي�و دي لورينتيس 

لفحصن األسبوع املايض، وظهرت النتائج سلبية«.
وأضاف »يسعدنا اإلعالن أن رئيس النادي تعاىف تماما«.

وظه�رت نتيج�ة فحص ف�ريوس كورونا املس�تجد لدي 

لورينتي�س إيجابية، يف العارش من س�بتمر أيلول، عقب 
حض�ور اجتم�اع لرابط�ة دوري الدرج�ة األوىل، بجانب 

مسؤولن من أندية كبرية أخرى.
وبدأ نابويل املوسم الجديد بشكل مبهر، وفاز بسهولة عى 

بارما وجنوى.

مورينيو يمني النفس بصفقة هجومية
              المستقبل العراقي/ متابعة

قال جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتس�بري، إنه ما زال 
يأم�ل أن ينجح ناديه يف ضم مهاج�م بديل لهاري كن، قبل 
نهاي�ة املريكات�و الصيفي الجاري.وجلس ك�ن، الذي واجه 
صعوبات بس�بب إصابة يف عضالت الفخذ الخلفية املوس�م 
املايض، عى مقاعد البدالء، وشارك يف الدقائق األخرية خالل 

الف�وز بركالت الرتجيح عى تش�يليس، ليتأه�ل توتنهام إىل 
دور الثمانية يف كأس رابطة املحرتفن.

ويفق�د توتنه�ام بالفع�ل، الجناح س�ون هيون�ج من بعد 
إصابة الالعب الكوري الجنوبي يف عضالت الفخذ الخلفية، يف 
التعادل 1-1 مع نيوكاسل يف الريمريليج، ولن يكون الوافد 
الجديد جاري�ث بيل جاهزًا للمباري�ات إال بعد فرتة التوقف 
الدولي�ة القادمة.وأبلغ مورينيو، الصحفي�ن قبل مواجهة 

مكاب�ي حيفا يف الجولة الفاصلة باألدوار التمهيدية للدوري 
األوروب�ي غ�دا الخمي�س »متفائل إزاء ض�م مهاجم جديد، 
واألكث�ر من ذلك أنني أش�عر بأننا نفعل كل ما يف وس�عنا«.

وتابع »إدارة النادي تحاول فعل كل يشء بوسعها. إذا نجحنا 
فهذا رائع، وإذا لم ننجح فهذه هي كرة القدم«.وأضاف »لن 
يلعب س�ون بالطبع غدا. هناك ش�كوك حول مشاركته يوم 
األح�د ضد مانشس�رت يونايتد، ال أريد أن أق�ول إنه لن يلعب 

ثم يشارك، ألن موقفي هو أن مشاركته محل شك«.وأثارت 
عودة بيل إىل توتنهام قادما من ريال مدريد، بعض الشكوك 
حول مس�تقبل العب الوس�ط دييل آيل، الذي فق�د مكانه يف 
تشكيلة مورينيو.وقال املدرب الرتغايل »ال يمكنني تأكيد أن 
دييل سيلعب أو ال. اليشء الوحيد الذي أستطيع قوله هو أنه 
يف قمة االحرتافية«.وأتم »أحرتمه كثريا. حتى باألمس تدرب 

جيدا وبقوة. ينال احرتام الفريق بأكمله«.

نادال يمر بسهولة إىل الدور الثالث يف روالن جاروس
              المستقبل العراقي/ متابعة

واصل رفائيل نادال، الساعي لتحقيق اللقب 
13 يف روالن ج�اروس ليمدد رقمه القيايس، 
تقدم�ه يف فرنس�ا املفتوح�ة للتن�س بفوز 
س�احق )6-1 و6-0 و6-3( ع�ى األمريكي 

مكينزي مكدونالد ليبلغ الدور الثالث.
ولم يواجه الالعب اإلسباني املصنف الثاني، 

الساعي أيضا ملعادلة الرقم القيايس لروجر 
فيدرر بالفوز بلقب فردي الرجال يف البطوالت 
األربع الكرى 20 مرة، أي مقاومة تذكر من 

منافسه عى ملعب فيليب شاترييه.
واستفاد »ملك املالعب الرملية« من رضباته 
األمامي�ة القوية ليرضب موع�دا مع الفائز 
من مباراة الياباني كي نيشيكوري واإليطايل 

ستيفانو ترافاليا.

وبع�د ف�وز مكدونال�د املصن�ف 236 عامليا 
بالشوط الثاني، هيمن نادال عى 11 شوطا 

متتاليا ليتقدم بمجموعتن.
ورغ�م بع�ض املقاوم�ة م�ن منافس�ه يف 
بداي�ة املجموع�ة الثالثة، ل�م يواجه نادال 
أي مش�كلة تذك�ر ليعزز س�جله يف روالن 
ج�اروس إىل 95 انتصارا، مقابل هزيمتن 

فقط.

وزارة الصحة اإليطالية تضع إيقاف 
الكالتشيو عىل الطاولة

              المستقبل العراقي/ متابعة

طالبت وكيلة وزارة الصحة اإليطالية، 
س�اندرا زامبا، رابطة الدوري واتحاد 
الك�رة باتخاذ ق�رار، بش�أن إمكانية 
اإلعالن ع�ن عطلة يف املس�ابقة، بعد 
تس�جيل زي�ادة يف أع�داد املصاب�ن 
بفريوس كورونا املس�تجد يف جنوى، 
ل�وزارة  مذك�رة  األس�بوع.ويف  ه�ذا 
الصح�ة، تراجعت زامب�ا بعدما قالت 

ملحط�ة »راديو كابيتال« إن�ه »عندما ترتفع 
أعداد اإلصابة بشكل كبري، فال يمكن فعل أي 
يشء س�وى تعليق الدوري«.وذكرت زامبا يف 
هذه املذكرة، أن�ه وفقا للروتوكول الصحي 
ف�إن ال يمك�ن لالعب�ي ك�رة الق�دم، الذين 
أصيب�وا بف�ريوس كورونا املس�تجد، خوض 
املباري�ات لح�ن تح�ول نتيج�ة اختباراتهم 
لس�لبية، وأن س�لطات اللعب�ة س�تفصل يف 

كيفية اس�تكمال املوسم.لكن البيان لم ير 
إىل أحقي�ة الحكومة يف فرض تعليق الدوري، 
مثلم�ا حدث عندم�ا دخلت إيطالي�ا يف حالة 
إغالق كيل، مطلع آذار/مارس املايض.والتقى 
جنوى مع مضيفه نابويل، األحد املايض، بعد 
يوم واح�د من ظهور حالتي إصابة بكورونا 
يف الفريق، قبل تس�جيل 12 حالة أخرى من 
خالل االختبارات، الت�ي خضع لها الالعبون 

وأعضاء الجهاز الفني.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن ريال مدريد، تعرض نجم�ه البلجيكي إيدين هازارد، 
إلصابة جديدة قبل ساعات قليلة من مواجهة بلد الوليد يف 

الجولة الرابعة من الدوري اإلسباني
وكان هازارد ضمن القائمة املس�تدعاة ملواجهة بلد الوليد 
ألول مرة هذا املوس�م، بع�د غيابه يف املبارات�ن املاضيتن 

أمام ريال سوسييداد وريال بيتيس.
وأصدر ريال مدريد بياًنا رسمًيا، قال فيه: »بعد الفحوصات 
التي أجريت اليوم عى إيدين هازارد من قبل الجهاز الطبي 
لري�ال مدريد، تبن أنه يعاني من إصابة عضلية يف س�اقه 

اليمنى، وسيتم تقييم تطور حالته«.
وبحس�ب صحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن غياب هازارد 
س�يرتاوح ما بن 3 : 4 أس�ابيع، وهو م�ا يعني احتمالية 
غيابه عن لقاء الكالسيكو أمام برشلونة يوم 25 أكتوبر/ 

ترين األول املقبل.
وبات من املؤكد استبعاد هازارد من قائمة منتخب بلجيكا 
يف أكتوبر/ ترين أول املقبل، حيث سيلعب منتخب بالده 
ضد ك�وت ديفوار ودًيا، وإنجلرتا وأيس�لندا يف دوري األمم 

األوروبية.

إسبانيا تكشف عن ديون ضخمة عىل نيامر
              المستقبل العراقي/ متابعة

أُدرج العب كرة القدم الرازييل، نيمار، مهاجم 
برش�لونة الس�ابق وباري�س س�ان جريم�ان 
الح�ايل، املدين ب�34.6 ملي�ون يورو، يف قائمة 
املتخلفن عن س�داد الرضائب لوزارة الخزانة 
اإلس�بانية.ونرت وكال�ة الرضائ�ب قائم�ة 

املتعثرين التي تشمل الديون والغرامات، التي 
لم تسدد حتى 31 ديسمر/كانون أول 2019، 

بأكثر من مليون يورو.
وكان نيم�ار قريب�ا من العودة إىل إس�بانيا، يف 
بداية املوس�م املايض عر بوابة برشلونة، لكن 
الصفقة تعثرت بس�بب املطالب املالية الكبرية 
للن�ادي البارييس.وق�اد النجم الرازييل س�ان 

جريمان إىل نهائي النس�خة األخرية من دوري 
أبطال أوروبا، قبل الهزيمة أمام بايرن ميونخ 
)1-0(.وضم�ت قائمة املتخلفن أيضا الالعب 
األرجنتيني الس�ابق، جابرييل ميليتو، مدافع 
ريال رسقس�طة )2007-2003( وبرش�لونة 
ملي�ون   1.8 بمبل�غ  وذل�ك   ،)2007-2011(

يورو.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

فايت يغلق باب العودة يف وجه نيامر
            المستقبل العراقي/ متابعة

أنهى تألق أنس�و فاتي، العب برش�لونة الشاب، 
فكرة ع�ودة الرازييل 
نيم�������ار 
س�يلفا،  دا 
نج����م 
ي�س  ر با
ن  س���ا
جريمان، 

إىل كام�ب نو م�رة أخرى.فقد ذك�رت صحيفة 
»موندو ديبورتيف�و« الكتالونية، اليوم األربعاء، 
أن مل�ف نيم�ار ت�م غلق�ه تماًما، بع�د التوهج 
امللحوظ ألنسو فاتي صاحب ال�17 عاًما، خاصًة 

مع تفعيل عقده كالعب يف الفريق األول.
ويلعب الدويل اإلسباني عى الجانب األيرس، وهو 

نفس مركز النجم الرازييل.
ويف أوىل مباريات�ه الرس�مية كالع�ب بالفري�ق 
األول، ق�اد فاتي البلوجرانا للف�وز عى فياريال 

برباعية نظيفة، سجل منها هدفن.

وكان برش�لونة قد حاول الصي�ف املايض بقوة 
اس�تعادة نيمار، لكن س�ان جريمان طلب 120 
مليون يورو، بجانب ضم الثالثي عثمان ديمبيل، 
وإيف�ان راكيتيتش، وجان كلري توديبو، وهو ما 
صع�ب مهمة الن�ادي الكتالوني.وتدخل الثنائي 
ليوني�ل مييس وجريارد بيكي�ه، لتحمل جزء من 
قيم�ة صفق�ة اس�تعادة نيم�ار، وإتمامها هذا 
الصيف.لك�ن األزم�ة االقتصادية الت�ي أحدثها 
ف�ريوس كورون�ا حالت دون ذلك، قب�ل أن يأتي 

تألق فاتي ليغلق باب عودة الرازييل.
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الطريق اىل كربالء الشهادةاستغالل النفوذ الوظيفي

كاظم عوفي البديري

ُيعترب العمل الوظيفي عمالً انسانياً الغاية منه خدمة املواطن، 
وبأنه تكليف وليس ترشيف، وهدفه األسايس املصلحة العامة، 
ومن ثم فإن اس�تغالله ألغراض ش�خصية من شأنه أن يعطل 
الغاي�ة األساس�ية منه، كم�ا أن من ش�أنه أن يفق�د الجهات 
املس�تفيدة ثقتهم بمؤسس�ات الدول�ة ويجعل اعم�ال اإلدارة 
محل ش�ك، السيما اذا كان هناك اس�تغالل واضح يف استعمال 
الس�لطة التي خوله�ا القانون للموظف ملقاص�د اخرى الغاية 
منه�ا تحقيق مصالح خاص�ة او فئوية او حزبي�ة او طائفية 
او عش�ائرية، وذلك من خالل التحايل ع�ى القوانني الوظيفية 
والتعليمات الحكومية والقيود التي تضعها اإلدارة والتي الُتعد 
قي�وًدا أخالقي�ة وإنم�ا قي�وًدا ق�����انونية يمك�ن أن لإلدارة  
ف�رض رقابته�ا عليها من اج�ل تقويم األخ�الق الوظيفية ألن 
نش�اط اإلدارة يخض�ع لقي�ود مس�تمدة من اخ�الق الوظيفة 
العام�ة، وتنفي�ذاً للمبادئ العامة يف دم�ج موجهات األخالق يف 
املرشوعي�ة. فمن وجهة النظ�ر القانونية إن اس�تغالل النفوذ 
الوظيف�ي ماهو إال ن�وع من الالمرشوعي�ة القانونية يف تنفيذ 

األعمال الوظيفية.
لذلك ف�أن الرقابة عى العمل الوظيف�ي يف حقيقتها ما هي اال 
رقابة مب�ارشة وضمنية عى األخالق اإلدارية التي من ش�أنها 
أن ُتح�ي ضمري املوظف وتش�جعه عى انج�از اعماله اإلدارية 
بكل مهنية وعدالة وانصاف من جهة، ودعوة للس�لطة اإلدارية 
لتقويم سلوكها يف العمل وأن ال ُتخفي غاياتها الحقيقة بذريعة 
تطبيق القوانني والتعليم�ات من جهة اخرى، والتي يف نهايتها 

تولد شعوراً بأن املصلحة العامة هي الغاية األساسية.
وقد أسس�ت الدولة دوائراً متخصصه ملراقبة السلوك الوظيفي 
وم�ن ه�ذه الدوائر ه�ي مديري�������ة امن االف�راد يف وزارة 
الداخلي�ة والذي ُيعترب عملها اليوم اس�تثنائياً بعد الغاء مكتب 
املفت�ش العام واصبح�ت الرقابة ع�ى األداء الوظيفي يف هذه 
يف  ال�����ج�اد  الحكوم�ي  والس�عي  األس�تثنائية  ال�روف 
مكافح�ة كل مواط�ن الفس�اد اإلداري واملايل ماه�ي اال اعمال 
تتطلب تكافل الجهود من اجل دعم عمل هذه املديرية لتحقيق 

مهامها.
ولعل التوجه الحكومي الحديث يف خلق حالة من الرقابة الذاتية 
عى األعمال الوظيفي�ة والتأكيد عى ان تغليب مصلحة الوطن 
ع�ى املصالح الش�خصية للموظ�ف وان يضع ه�ذه املصلحة 
نص�ب عيني�ه بعيداً عن املصال�ح الجانبية واألحقاد النفس�ية 

املريضة وان يكون العمل اإلداري بمهنية وتجرد تام.

ب�دأت الجم�وع الزاحفة نحو كرب�الء الطف، لتجدي�د البيعة 
والوالء لسيد الشهداء سبط الرسول الكريم )ع( وابو االحرار 
وقائد الفرس�ان امليامني عى قلة عددهم… ملواجهة جحافل 

جيوش الكفر بقيادة )ابن زياد (… 
فقد وقف�وا وقفه اس�طورية… يتح�دون فق�رروا وصمدوا 
وضح�وا جميعاً متس�ابقني لنيل الش�هادة وانترصوا كونهم 
يحملون عقيدة وال زالت الجموع كل س�نة تتزايد وتتس�ابق 
للوصول اىل األرضحة الرشيفة… واستبسلوا بمواجهة باطل 

الكفر كله.
فمن�ذ )1376( س�نة وجم�وع الزائري�ن واملعزي�ن يجددون 
املسري جيالً بعد جيل ويف كل عام تأتي الزحوف لتجدد البيعة 
والعه�د… اف�واج تتبعها اف�واج تمتد عى ط�ول الطريق من 
الفاو اىل كربالء تلك هي جموع الزاحفني… تغذي السري وهي 

قادمة من جميع اقايص الدنيا… 
ومن جميع القارات تنادي لبيك يا حسني وقد انتظم الطريق 
واشتد الزحام وفتحت املدن ابواب دورها ومرافقها الستقبال 
الزائري�ن ونصب�ت الرسادق�ات عى ط�ول الطري�ق واقيمت 
مراكز العالج الصحية ووفرت املواد الغذائية كل ذلك من اجل 

التقرب لوجه الله والل بيت النبوه )عليهم السالم(… 
اذن الحس�ني لم يكن ش�خص كما اجمع الكث�ري وانما يعترب 
الحس�ني قضي�ه ارتبط�ت بالعدالة االنس�انية وض�د الظلم 
وبالحرية والتحرر… ولذلك يعترب الكثري ان تضحية الحس�ني 
واصحاب�ه يف كرب�الء لم تكن م�ن اجل طائف�ة او مذهب او 

دين… 
وانما استش�هد ابى عبد الله من اجل قيم تهم جميع االديان 
وترتب�ط بمعتقداته�ا التي تنش�د الخري للب�رش… ومن اجل 
حرية االنس�ان… فلك املجد يا ابا عبد الله وللشهداء املضحني 
م�ن حولك… ولكل الفقراء واملس�اكني واملس�تضعفني اولئك 

املطالبني بحياة كريمة… 
فلتتجه القلوب اىل الله واىل كربالء الشهادة…. ولتفتح جميع 
ال�دور وامل�دن والق�رى والقصب�ات ولتقدم كل م�ا تجود به 
االنفس وكل م�ا يمكن من مواد غذائية وم�اء ومأوى ودواء 
من اجل تعظيم ذكرى واقعة الطف وش�عبنا بحاجة ماس�ه 
لها لتقوية العزائم ومواجهة االخطار املحدقة… ويا ليتنا كنا 

معكم لنفوز بالزيارة…
 والتم�اس طلب الرحم�ة والغفران ورفع الب�الء عن االمة…

ومن اجل حياة كريمة واستتباب االمن.

مساحة للرأي امـضـاءات

ملحاربة آالم التهاب املفاصل اليكم هذا املكون الغذائي!
كشفت دراسة علمية حديثة، ُنرشت يف دورية 
Annals of Internal Medicine ، أن التواب�ل 
الصفراء، ال س�ّيما الكركم، قد تكون مس�كًنا 
فع�ااًل اللته�اب املفاص�ل، وم�ن دون أي آثار 

جانبية.
وخلص�ت تجربة رسيري�ة إىل أن مس�تخلص 
الكركم كان أكثر فاعلية من العالج »الوهمي« 
)Placebo( يف مكافح�ة آالم الركبة والتخلّص 
منه�ا. ومن املعروف أّن الكركم ُيس�تخدم عى 
نط�اق واس�ع كبه�ارات يف املطب�خ الجن�وب 
آس�يوي، كما ت�م اس�تخدامه ك�دواء تقليدي 
محيل منذ قرون عدة. وخالل السنوات األخرية 
فحس�ب، بدأ العلم الحديث يسلط الضوء عليه 
كدواء. وقد تم اختبار الكركم، الذي يتم طحنه 
م�ن الج�ذر املجفف لنب�ات يس�مى »وركوما 
لونغ�ا«، يف الس�نوات األخرية كع�الج ألمراض 
القل�ب  وأم�راض  الزهايم�ر  وم�رض  الرئ�ة 
واالكتئاب. كما تشري بعض الدالئل الجديدة أن 
له أيًض�ا تأثريًا عى بعض أن�واع الرسطان، إذ 

يوقف انقسام الخاليا الرسطانية وانتشارها.
ويف الّتفاصيل، قام الخرباء يف جامعة تسمانيا 
بأس�راليا بدراس�ة 70 مريض�اً يعان�ون من 
الته�اب مفاص�ل الركبة املصح�وب بأعراض 

وت�ورم، وذل�ك ع�رب إجباره�م عى تلق�ي إما 
كبس�ولتني يومياً من الكرك�م، أو دواء وهمي 
مل�دة 12 أسبوعاً.وكش�فت النتائج، أّن املرىض 
الذين تناول�وا مكمالت الكرك�م أبلغوا عن ألم 
أق�ل من أولئك الذي�ن تناولوا ال�دواء الوهمي. 
كم�ا لج�أ أولئ�ك الذي�ن يتناول�ون الكركم إىل 
تن�اول أدوية أخرى لأللم أقل م�ن أولئك الذين 

يتناولون العالج الوهمي.
وقال الباحثون، إنه نظراً لعدم وجود عالجات 
فعال�ة لهشاش�ة العظ�ام، وبال�كاد تتمك�ن 
املس�كنات م�ن محارب�ة األوجاع، ف�إن األمر 
يس�تحق أخذ النتائج عى محمل الجد. ودعوا 
إىل إجراء تجارب أكرب عى نطاق واسع لتقييم 

النتائج بشكٍل أدق.

النقل تبحث مع اهليئة الوطنية لالستثامر 
تطوير قطاع النقل يف البالد

بغداد/ املستقبل العراقي

بحث�ت وزارة النق�ل العراقية متمثلة 
س�لمان  الدكت�ور  االداري  بالوكي�ل 
البهاديل ، االربعاء ، مع الهيئة الوطنية 
لالستثمار تطوير قطاع النقل يف البالد 
واالرتقاء ب�ه ليضاهي نظريه يف دول 

العالم . 
واوض�ح البه�اديل خ�الل لقائ�ه عدد 
من املدراء والس�ادة املختصني يف مقر 
الهيئ�ة : ت�م التباحث ح�ول مواضيع 
عدة من ش�أنها النهوض بواقع النقل 
يف البالد ودعم املش�اريع االستثمارية 

يف هذا القطاع الحيوي  املهم . 
واكد الس�يد الوكيل : ت�م االتفاق عى 
تشكيل لجنة مش�ركة دائمة للركيز 
تش�جيع  ابرزه�ا  نق�اط ع�دة  ع�ى 
والخط�ط  االس�تثمارية  املش�اريع 
املس�تقبلية ودع�م البن�ى التحتية يف 

قطاعي النقل الخاص والعام .

تعمل رشكة “آبل” لصناعة األجهزة اإللكرونية عى خفض التكاليف خالل 
تجميع الهواتف الذكية، وذلك من خالل سحب الشاحن من األكسيسوارات 
املرفق�ة بالهاتف. يف اإلصدار التجريبي من iOS 14.2، يف قس�م املعلومات 
القانونية، أزالت الرشكة األجهزة الس�لكية املجمعة مع أجهزة” آيفون”، 
وهذا يش�ري إىل أن iPhone 12 الجديد وجميع املوديالت األخرى من لحظة 

اإلعالن عن املنتجات الجديدة سيتم بيعها بدون سماعات يف الصندوق.
وأوضحت الرشكة يف عرضها لش�هر س�بتمرب/أيلول الجاري رفض وحدة 
تزويد الطاقة يف مجموعة الس�اعات الذكية إضافة الش�احن، وذلك راجع 
للمخ�اوف البيئية، حيث وفقا لفكرتهم، يجب أن يكون لدى كل ش�خص 
يف املنزل بالفعل عدة أجهزة ش�حن من معدات أخرى، لذلك يف عام 2020، 
ال فائ�دة من إضافة ش�حنة أخرى. يف غضون ذلك، تزايدت ش�كاوى عدد 
واس�ع من أصحاب هواتف “آيفون”، خالل األيام املاضية، من نفاد شحن 
بطارية هواتفهم بشكل أرسع من املعتاد بعد تثبيت نظام iOS 14 الجديد 

الذي طرحته آبل يف وقت سابق من هذا الشهر.

هواتف آيفون اجلديدة دون 
شاحن وسامعات

العلامء يثبتون قدرة الغربان عىل التفكري الواعي ألول مرة!
أثب�ت علم�اء أن الغرب�ان تمتل�ك ش�كال من 
أش�كال الوعي وتعترب أكث�ر ذكاء مما ُيعتقد 

حقا.
ووج�د فري�ق البح�ث أن Corvids، أو عائلة 
طي�ور الغراب، ت�درك بوعي بيئاته�ا واملرور 
الزمن�ي قص�ري امل�دى، وال�ذي ب�دوره يولد 

تجارب ذاتية.
وأجرى الفري�ق يف جامعة توبنغ�ن األملانية، 
سلس�لة من التج�ارب عى اثنني م�ن غربان 
Corvus corone، حي�ث ُعرض نحو 20000 
إش�ارة ضوئية لكل منهما عى مدار عرشات 
الجلس�ات، بينما كانت األقط�اب الكهربائية 

تراقب نشاط الدماغ.
وُدّرب�ت الطيور ع�ى التعرف ع�ى املحفزات 
البرصية، عن طريق اإليماء إلظهارها عندما 

تسجل ضوءا وميضا.
وكانت بعض األضواء أكثر خفوتا وقرصا، ما 
يجعل من الصعب رؤيتها. ومع ذلك، تس�بب 
ه�ذا يف تباي�ن يف ال�ردود الت�ي ق�����دمها 
الزوج�ان، ما أدى إىل اخت�����الفات يف الرأي 

أو التجربة الذاتية.
وق�ال عال�م فيزيولوجيا الحي�وان، أندرياس 
ني�در، من جامع�ة توبنغن: “م�ن املتوقع أن 
تستجيب الخاليا العصبية التي تمثل مدخالت 
برصي�ة ب�دون مكون�ات ذاتي�ة، بالطريق�ة 
نفس�ها ملحفز برصي ذي كثافة ثابتة. ومع 
ذل�ك، تظهر نتائجنا بش�كل قاطع أن الخاليا 
العصبية يف مس�تويات املعالجة األعى لدماغ 
الغ�راب، تتأثر بالتجرب�ة الذاتية، أو بش�كل 

أكثر دقة تنتج تجارب ذاتية”.
وُيطل�ق ع�ى الوع�ي املعن�ي وعي�ا أولي�ا أو 
حس�يا، وكان ُيعتقد سابقا أنه موجود فقط 
يف الرئيس�يات. وقد يجربنا هذا البحث األخري 
عى إع�ادة النظر يف تعريفن�ا للوعي، وكذلك 

مدى تعقيد أدمغة الطيور.

أثب�ت العلماء أن الزواج يس�اعد ع�ى إنقاص 
ال�وزن، حيث أن الرجال والنس�اء بع�د الزواج 
يفق�دون برسعة الوزن الزائد، وال يكتس�بونه 
مرة ثاني�ة. وتفيد صحيف�ة Daily Mail، بأن 
الباحث�ني تابعوا حالة 300 ش�خص أعمارهم 
20 س�نة فما فوق ومعظمهم من الذين فقدوا 
الوزن الزائد بعد الزواج وحافظوا عى رشاقتهم 

حتى بعد ميض 8 س�نوات ع�ى زواجهم. ومن 
كان وزنه�م طبيعي�ا وجس�مهم رش�يقا قبل 
ال�زواج بقوا ع�ى حالتهم بعد ال�زواج، يف حني 
بقي البدناء والع�زاب كما هم دون تغيري. وقد 
اكتش�ف الباحثون أن الزواج يلعب دور املحفز 
للحفاظ عى نمط حياة صحي. وطبعا يف هذه 
الحالة يلعب الرشيك دورا مهما يف هذه املسألة. 

وهذا ما الحظه الباحثون من متابعتهم ألزواج 
يعيش�ون س�وية م�ن دون تس�جيل زواجهم 
رس�ميا.وتجدر اإلش�ارة إىل أن رج�ال فقد من 
وزنه 77 كيلوغراما خالل خمسة أسابيع، بعد 
أن تخى نهائي�ا عن تناول الس�كر والحلويات 
والكربوهيدرات، وممارسة التمارين البدنية يف 

الصباح يوميا.

هل يلعب الزواج دورًا يف ختفيض الوزن؟
النجف االرشف/ املستقبل العراقي

أعل�ن الفريق االعالمي الطبي، عن انجاز عراقي حققه مركز جراحة 
القلب يف النجف الذي دخل موس�وعة غينيس من بني 20 مركز طبي 

عاملي.
 اكد الدكتور خالد عنرب والفريق الطبي املساعد له ان »مشاركة مركز 
النج�ف لجراحة القلب والتداخل القس�طاري يف ورش�ه عمل من بني 
20 مرك�ز قل�ب يف العالم تم خالل�ه إجراء عملي�ة زرع صمام االبهر 
ع�ن طريق التداخل القس�طاري ال TAVI جميعه�ا يف نفس التوقيت 
ألول م�رة يف العال�م حيث تم تس�جيلها يف موس�وعة غينيس لالرقام 

القياسية«.

مركز جراحة القلب يف النجف يدخل 
موسوعة غينيس

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا

اللواء الدكتور عدي سمير حليم الحساني


