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كن بالبالء حمبورًا وباملكاره مسرورًا العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 
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مكافحة االرهاب
 يفكك شبكة كبرية لـ »داعش«

 يف ساعتني 
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وزير املاليـة عـن »الورقـة البيضـاء«: شخصـت تراكمـات عقـود من األخطـاء
الـحـشـد الـشـعــبــي: »داعــش« وراء »مـجـزرة الـفـرحــاتـيــة«
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

توجه رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
األح�د، إىل باري�س، مبتدئا بذلك جول�ة اوروبية 
عىل رأس وفد رسمي رفيع تقوده ايضا اىل برلني 
ولندن تس�تمر اربعة اي�ام يبحث خاللها تطوير 
واالمني�ة  واالقتصادي�ة  السياس�ية  العالق�ات 
ومحارب�ة االره�اب وتوقي�ع اتفاقات لتنش�يط 

عالقات بالده مع هذه الدول.
وق�ال املكتب االعالمي للكاظم�ي، يف بيان تلقت 
املستقبل العراقي نس�خة منه إن رئيس الوزراء 
س�يجري مباحثات مع كبار املسؤولني يف الدول 
الث�الث والتباحث معهم بش�أن تطوير العالقات 
الثنائية وسبل تعزيز التعاون املشرتك بني العراق 
وبلدانهم يف مختلف املجاالت السيما االقتصادية 
آخ�ر  بح�ث  ع�ن  فض�ال  والصحي�ة  واألمني�ة 

املستجدات عىل الساحتني اإلقليمية والدولية.
وقال�ت الس�فارة االملانية يف بغ�داد إن الكاظمي 
م�ع  مباحث�ات  الثالث�اء  برل�ني  يف  س�يجري 
املستش�ارة أنجي�ال م�ركل »ع�ىل الرغ�م م�ن 
تحدي�ات وض�ع كورونا الصع�ب يف برلني إال أن 
مثل هذه االجتماع�ات الهامة ممكنة أيضا مع 

اتباع سياسة وقاية جيدة«. 
واوضح�ت ان اللقاء س�يتناول تعزي�ز العالقات 
االقتصادي�ة  املج�االت  يف  االملاني�ة  العراقي�ة 
ومكافح�ة وب�اء كورون�ا والحرب ض�د تنظيم 
»داع�ش« وكذلك املواضي�ع الدولي�ة واالقليمية 
ذات االهتمام املش�رتك. وكان الكاظمي قد تلقى 
نهاي�ة أي�ار املايض مكامل�ة هاتفية م�ن مركل 

بمناسبة تسنمه مهام منصبه .
التفاصيل ص2

الكاظمي يف جولة أوربية: ثالث دول ومخسة ملفات
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وزيـر النقـل 
يتـحـدث عــن إجـراءات دعـم 

قطاع الطريان

بيان طمأنة
 من البنك املركزي خيفض أسعار 

الدوالر يف األسواق
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ترامب لألمريكيني: إذا خرست االنتخابات سأغادر أمريكا
قائد عمليات البرصة: انطالق  املرحلة الثانية من الوعد الصادق و)28( مطلوبًا بقبضة العدالة

بالتفاصيل..الداخلية تكشف عدد جرائم انتحال الصفة والتزوير 
رشطة بغداد تقبض عىل عصابة متارس اإلبتزاز بـ »طريقة شيطانية«

رئيس الوزراء يطلق اعامل جلنة التحقيق يف أحداث ترشين: 
)5( قضاة وحمققني وخرباء
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حمافظ بغداد
 حيرض مارثون ابو غريب السالم 

للدراجات اهلوائية

اسبانيا تبدي
 رغبــة شديـدة باالستثامر 

يف العراق

وزير التعليم يعلن 
االلتزام بخطة القبول للدراسات 

العليا بـ »11« ألف مقعد

       بغداد / المستقبل العراقي

ق�ال الرئيس األمركي دونال�د ترامب، إنه ق�د يضطر إىل 
»مغادرة البالد« إذا خرس االنتخابات الرئاسية لعام 2020 
أمام املرش�ح الديمقراطي جو بايدن. وجاءت ترصيحات 
الرئيس ترامب أمام مؤيده أثناء تجمع انتخابي يف مدينة 
ماكون بوالية جورجيا يف الواليات املتحدة. وأضاف ترامب 
أنه سيكون »تحت ضغط كبر إذا خرس أمام أسوأ مرشح 
لالنتخاب�ات يف تاري�خ انتخابات الرئاس�ة«، يف إش�ارة إىل 
منافسه الديمقراطي جو بايدن. وأشار إىل أنه »قد يضطر 
إىل مغ�ادرة البالد«، يف خض�م توجيه انتق�ادات إىل بايدن 

باعتباره »أسوأ مرشح يف التاريخ السيايس« للبالد عىل حد 
تعبره. وال يتوقف ترامب وباي�دن عن توجيه االتهامات 
إىل بعضهم�ا البعض يف قضاي�ا عدة، خصوصا مع اقرتاب 
موعد االنتخابات الرئاس�ية األمركية املقررة يف 3 ترشين 
الثان�ي املقب�ل املقب�ل. واعترب كث�رون ترصي�ح ترامب 
»مج�رد نكت�ة«، وقالوا إن�ه ال يخرج عن س�ياق الدعاية 
االنتخابي�ة التي اش�تدت مع قرب موع�د االنتخابات. من 
جانب�ه، حذر بايدن من أنه يف حالة بقاء الرئيس ترامب يف 
منصب�ه، فإن إصابات ووفيات كورونا يف الواليات املتحدة 
ستظل مرتفعة، وستغلق الرشكات الصغرة بشكل دائم، 

وستستمر معاناة العائالت العاملة.

      بغداد / المستقبل العراقي

أطل�ق رئيس مجلس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي، أم�س األح�د، أعم�ال لجنة 
التحقي�ق يف أحداث ترشين، مش�دداً أن 
»عىل املس�تهرتين ب�أرواح العراقيني أن 

يتقوا غضبة الحليم«.  
وذكر املكت�ب االعالم�ي لرئيس مجلس 
»املس�تقبل  تلق�ت  بي�ان،  يف  ال�وزراء، 
»رئي�س  ان  من�ه،  نس�خة  العراق�ي« 
مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي 
التق�ى، أعض�اء لجنة تق�ي الحقائق 
املش�ّكلة للتحقيق يف أحداث ترشين من 

الع�ام املايض وم�ا رافقها من س�قوط 
ضحايا«.  

وقال الكاظمي إن »تشكيل هذه اللجنة 
يمث�ل إعادة لوالدة قيم الدولة الس�اعية 
اىل الع�دل واإلنص�اف، والت�ي تتعام�ل 

بمسؤولية مع حقوق شعبها«.  
اللجن�ة،  أعض�اء  مخاطب�اً  وأض�اف 
وعربه�م اىل عوائل الش�هداء والضحايا 
بأن »تش�كيل هذه اللجن�ة ال يهدف اىل 
الث�أر أو االنتق�ام بقدر م�ا يمثل موقفاً 
مس�ؤوالً من الدولة أمام دماء ش�عبها، 
وإن م�ن تورط ب�دم العراقي�ني البد أن 

يمثل للعدالة، وال كبر أمام القانون«.  

وبنّي الكاظمي ألعض�اء اللجنة أنه »قد 
زار صب�اح قضاء بلد يف محافظة صالح 
الدي�ن واطلع ع�ىل جريمة نك�راء، أراد 
مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن 
العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقيني 
مهم�ا اختلف�ت أطيافه�م إنم�ا تحمل 

فصيلة واحدة وهي العراق«.  
وش�دد الكاظم�ي أن عىل »املس�تهرتين 
بأرواح العراقيني أن يتقوا غضبة الحليم 

إذا غضب«.  
وأك�د أن�ه »ق�د ت�رّشف بحم�ل أمان�ة 
املس�ؤولية وهي حفظ العراق وسالمته 
لس�معة  يتع�رّض  وأن م�ن  ووحدت�ه، 

العراق وعالقاته الدولية عليه أن يراجع 
نفسه«.  

واش�ار رئيس مجل�س ال�وزراء والقائد 
العام للقوات املسلحة خالل اللقاء اىل ان 
»الثق�ة باألجهزة األمنية قد اس�تعيدت، 
لتس�تعيد دوره�ا حس�ب االختص�اص 
القانون�ي، وس�نالحق كل متجاوز عىل 
أم�ن العراق«.   ولف�ت اىل أن »الحكومة 
طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري 
خالل خمس�ة أشهر فقط، واليوم نطلق 
لجن�ة تق�ي الحقائق كج�زء من هذا 

املنهاج«.  
التفاصيل ص2
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نفط الوسط 
يعلن قائمته النهائية 

للدوري املمتاز

ص2
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الرشيد يمنح سلفة للتدريسني يف اجلامعات واملعاهد احلكومية تصل اىل )٢٥( مليون
     بغداد / المستقبل العراقي 

الرش�يد، أم�س األح�د،  أعل�ن م�رف 
ع�ن من�ح س�لفة تص�ل اىل )٢٥( مليون 
الجامع�ات  يف  والتدريس�ن  لالس�اتذة 

واملعاهد الحكومية.
واوضح املكت�ب االعالم�ي ان التعليمات 
الت�ي وض������عها امل�رف حددت ان 
يك�ون مبل�غ )١٥( ملي�ون ب�دون كفيل 
موظ�ف  بكفي�ل  ملي�ون   )٢٥( ومبل�غ 
حكومي علما ان مدة السلفة )٥( سنوات 
عىل ان ال تقل خدمة املس�تلف عن )سنة 

واحدة(.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

توجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
األح�د، إىل باريس، مبتدئا بذلك جولة اوروبية 
عىل رأس وفد رس�مي رفيع تق�وده ايضا اىل 
برلن ولندن تس�تمر اربعة ايام يبحث خاللها 
تطوي�ر العالق�ات السياس�ية واالقتصادي�ة 
واالمنية ومحاربة االره�اب وتوقيع اتفاقات 

لتنشيط عالقات بالده مع هذه الدول.
وق�ال املكت�ب االعالم�ي للكاظم�ي، يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه إن 
رئي�س الوزراء س�يجري مباحث�ات مع كبار 
املس�ؤولن يف ال�دول الث�الث والتباحث معهم 
بش�أن تطوير العالقات الثنائية وسبل تعزيز 
التع�اون املش�رك ب�ن الع�راق وبلدانه�م يف 
مختلف املجاالت السيما االقتصادية واألمنية 
والصحي�ة فضال ع�ن بحث آخر املس�تجدات 

عىل الساحتن اإلقليمية والدولية.
وقالت السفارة االملانية يف بغداد إن الكاظمي 
س�يجري يف برل�ن الثالث�اء مباحث�ات م�ع 
املستش�ارة أنجي�ال م�ركل »ع�ىل الرغم من 
تحدي�ات وضع كورونا الصعب يف برلن إال أن 
مثل ه�ذه االجتماعات الهام�ة ممكنة أيضا 

مع اتباع سياسة وقاية جيدة«. 
واوضحت ان اللقاء سيتناول تعزيز العالقات 
العراقي�ة االملاني�ة يف املج�االت االقتصادي�ة 
ومكافحة وب�اء كورونا والح�رب ضد تنظيم 

»داع�ش« وكذل�ك املواضي�ع الدولي�ة واالقليمي�ة ذات 
االهتمام املش�رك. وكان الكاظمي ق�د تلقى نهاية أيار 
املايض مكاملة هاتفية من مركل بمناسبة تسنمه مهام 
منصب�ه موضحة أنها تقّدر الصعوبات والتحديات التي 
تواجه فريق عمله ووصفت برنامجه الحكومي باملتميز، 
حي�ث اتفقا عىل تطوير التع�اون االقتصادي واملايل بن 
بلديهما. وأبدت املستش�ارة األملانية استعدادها لتقديم 

الدعم املمكن يف هذه املجاالت فضالً عن استمرار أملانيا 
يف تدريب القوات العراقية ضمن إطار التحالف الدويل.

وم�ن جهته، أك�د الكاظمي ح�رص العراق ع�ىل إدامة 
أفض�ل العالقات اإلقليمية والدولي�ة ومن ضمنها أملانيا 
مش�را اىل ح�رص حكومت�ه ع�ىل تعزي�ز الرشاكة مع 
االتح�اد األوربي مثنيا عىل الجه�ود التي تبذلها أملانيا يف 
مجال التعاون العس�كري مع الع�راق والوقوف معه يف 

محاربة اإلرهاب.

ومن جانبه، اوضح وزير الخارجية فؤاد حسن أن هذه 
الجولة األوروبية ستتضمن الطلب من الربملان األوروبي 
إرس�ال مراقبن لالنتخاب�ات النيابية الت�ي ُيفرض أن 
تج�رى يف الع�راق يف حزي�ران املقبل. وق�ال يف تريح 
صح�ايف إن »رئيس الوزراء، س�يطلب خ�الل زيارته إىل 
أوروب�ا، م�ن االتحاد رفع اس�م بالده م�ن الئحة الدول 

التي تمول اإلرهاب أو تتيح تبييض األموال«.
وحول زيارة الكاظمي اىل فرنس�ا، اش�ار الوزير حسن 

اىل انها س�تتضمن طلبا عراقيا لرشاء أسلحة 
فرنسية وفق حاجات الجيش العراقي وكذلك 
بح�ث افاق التعاون املش�رك ب�ن البلدين يف 
املجاالت االقتصادية واالستثمارية والتجارية 

وسبل تطويرها.
واش�ار اىل ان مباحث�ات الوف�د العراق�ي يف 
باري�س ستش�مل كذل�ك تنفيذ م�رو بغداد 
وإع�ادة تأهي�ل مط�ار املوص�ل ال�دويل م�ن 
خالل مش�اركة الرشكات الفرنسية يف تنفيذ 
املرشوعن، ومشاريع أخرى، من بينها إنشاء 
مستش�فى ع�ام يف قضاء س�نجار الش�مايل 
واالس�تثمار يف حقول عكاز فضال عن إنشاء 
وتأهيل عدد م�ن املحطات الكهربائية يف عدد 

من املحافظات العراقية.
ولف�ت الوزير اىل أن »هناك رغبًة فرنس�يًة يف 
تعزي�ز العالق�ات مع الع�راق تقابله�ا رغبة 
عراقية يف تقوية العالقات مع فرنسا من أجل 
مس�اعدة العراق وتنفيذها ملش�اريع تتناول 
البن�ى التحتي�ة وأخ�رى خدمي�ة ويف قط�اع 
الطاق�ة والنف�ط، إضافة إىل املس�ائل األمنية 

والعسكرية«.
وخالل زيارته اىل لندن، سيبحث الكاظمي مع 
املس�ؤولن فيها تعزيز العالقات االقتصادية 
والثقافية وتدريب الجيش الربيطاني للقوات 
العراقية ودعمها يف الحرب ضد تنظيم داعش. 
ويضم الوفد املرافق للكاظمي يف جولته هذه 
كال من وزراء الخارجية فؤاد حسن، واملالية 
عيل عبد االمر عالوي، والدفاع جمعة الجبوري، والنفط 
احسان عبد الجبار، والنقل نارص الشبيل، ومحافظ البنك 
املركزي غالب مخيف، ومستش�ار االمن الوطني قاسم 
االعرجي، وف�وزي حريري ممثل عن اقليم كردس�تان، 
اضاف�ة اىل رئيس هيئة االس�تثمار س�هى داوود الياس 

النجار، وعدد من مستشاري رئيس الوزراء.

      بغداد / المستقبل العراقي

أطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
األحد، أعمال لجنة التحقيق يف أحداث ترشين، مش�دداً 
أن »عىل املستهرين بأرواح العراقين أن يتقوا غضبة 

الحليم«.  
وذكر املكتب االعالمي لرئيس مجلس الوزراء، يف بيان، 
تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة من�ه، ان »رئيس 
مجلس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي التق�ى، أعضاء 
لجن�ة تق�ي الحقائق املش�ّكلة للتحقي�ق يف أحداث 
ترشي�ن م�ن العام امل�ايض وم�ا رافقها من س�قوط 

ضحايا«.  

وقال الكاظمي إن »تش�كيل ه�ذه اللجنة يمثل إعادة 
لوالدة قيم الدولة الس�اعية اىل العدل واإلنصاف، والتي 

تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها«.  
وأض�اف مخاطباً أعض�اء اللجنة، وعربه�م اىل عوائل 
الشهداء والضحايا بأن »تشكيل هذه اللجنة ال يهدف 
اىل الثأر أو االنتقام بقدر ما يمثل موقفاً مس�ؤوالً من 
الدولة أمام دماء شعبها، وإن من تورط بدم العراقين 

البد أن يمثل للعدالة، وال كبر أمام القانون«.  
وب�ّن الكاظم�ي ألعضاء اللجن�ة أنه »ق�د زار صباح 
قضاء بلد يف محافظة صالح الدين واطلع عىل جريمة 
نك�راء، أراد مرتكبوها أن يكونوا ف�وق القانون، لكن 
العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقين مهما اختلفت 

أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق«.  
وشدد الكاظمي أن عىل »املستهرين بأرواح العراقين 

أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب«.  
وأكد أنه »قد ترّشف بحمل أمانة املسؤولية وهي حفظ 
الع�راق وس�المته ووحدته، وأن من يتعرّض لس�معة 

العراق وعالقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه«.  
واش�ار رئيس مجلس ال�وزراء والقائد الع�ام للقوات 
املس�لحة خالل اللقاء اىل ان »الثق�ة باألجهزة األمنية 
ق�د اس�تعيدت، لتس�تعيد دورها حس�ب االختصاص 

القانوني، وسنالحق كل متجاوز عىل أمن العراق«.  
ولفت اىل أن »الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها 
الوزاري خالل خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة 

تقي الحقائق كجزء من هذا املنهاج«.  
وبن »اطلقن�ا الورقة البيضاء اإلصالحية لنوقف هدر 
مال العراق والتضحية بمس�تقبله، حتى يكون العراق 
بل�دا تدعمه الصناع�ة والزراعة«، داعي�اً »كل عراقية 
وعراق�ي اىل الوقوف مع الدولة وإس�نادها لتس�تعيد 

عافيتها«.  
وتضم لجنة تقي الحقائق بحس�ب البيان »خمس�ة 
من القضاة املتقاعدي�ن املدعومن بعدد من املحققن 

والخرباء«.  
من جهتهم عرّب القضاة أعضاء اللجنة بحس�ب البيان 
عن »تقديرهم لهذه الخط�وة، مؤكدين حرصهم عىل 

الوصول اىل الحقيقة وفرض سيادة القانون«. 

سيبحث التسليح و«مرتو بغداد« يف فرنسا.. وجلب مراقبني أوربيني لالنتخابات باملانيا.. والتدريب العسكري والتبادل الثقايف يف بريطانيا

الكاظمي يف جولة أوربية: ثالث دول ومخسة ملفات
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رئيس الوزراء يطلق اعامل جلنة التحقيق يف أحداث ترشين: )٥( قضاة وحمققني وخرباء

        بغداد / المستقبل العراقي

ع�الوي  ع�يل  املالي�ة  وزي�ر  ب�ن 
}الورق�ة  االص�الح  ورق�ة  ان 
البيضاء{ »ش�خصت برؤية علمية 
وموضوعية املش�كالت االقتصادية 
واملالية التي تراكمت عرب عقود من 
الزمن والت�ي لم تكن وليدة املرحلة 
الراهن�ة بفع�ل سياس�ات خاطئة 

اتعبت يف السابق«.
تلق�ت  بي�ان  يف  ع�الوي  وق�ال   
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
ان »ه�ذه املش�كالت والتصدع�ات 
تحدي حقيق�ي يمكن التغلب عليه 
التخطي�ط  باس�لوب  تج�اوزه  او 
االس�راتيجي املبن�ي ع�ىل التحليل 
واس�تخالص  للواق�ع  املوضوع�ي 

االه�داف االس�راتيجية كأولويات 
ملحة ملعالجة هذه املشكالت«.

وأض�اف ان »ورقة االصالح حددت 
القطاع�ات  اه�م  عالي�ة  بج�رأة 
واملالي�ة  واالقتصادي�ة  االنتاجي�ة 
وتوسيع مجال االستثمار واالرتقاء 
بالقطاع الخاص عىل املدى القريب 
للنهوض بها برسعة دعما لتحسن 
الدخل وخلق ف�رص عمل الئقة ما 
سيقلل من معدالت البطالة والفقر 

يف املجتمع«.
واكد عىل ان »الوزارة ستعمل ايضاً 
ع�ىل تفعيل املؤسس�ات الرس�مية 
ومنظم�ات املجتم�ع املدن�ي لدعم 
مس�توى  ورف�ع  االنت�اج  عجل�ة 
االنتاجي�ة التي يع�ول عليها كثراً 

وخفض معدالت االستهالك«.

وزير املالية عن »الورقة البيضاء«: شخصت 
تراكامت عقود من األخطاء

        بغداد / المستقبل العراقي

رص�دت مديرية مكافحة إج�رام بغداد ٢١ حال�ة انتحال 
صف�ة رت�ب عس�كرية و٥33 حالة تزوير، خالل األش�هر 

التسعة املاضية من هذا العام.
وقال الناطق باس�م وزارة الداخلية الل�واء خالد املحنا، يف 
تريح صحفي »لقد ب�رزت مؤخراً ظاهرة انتحال صفة 
ق�ادة عس�كرين، وتم اإلمس�اك ببع�ض املتهم�ن الذين 
انتحلوا صفة ضباط كبار من مؤسس�ات الدولة املختلفة، 
وحاولوا ابتزاز املواطنن واالحتيال عليهم من خالل انتحال 

الصفة العسكرية«.
ويبن اللواء املحنا، أن »الغاية الرئيس�ة من انتحال الرتب 
العس�كرية؛ هي االحتي�ال وابت�زاز املواطن�ن وإيهامهم 

بإمكانية إجراء عمليات تعين ونقل يتقاضون من خاللها 
مبالغ مالية«.

ونوه »ملس�نا تعاونا كبرا م�ن قبل املواطنن يف االبالغ عن 
هذه الحاالت وكيفية استغاللهم، فضالً عن يقظة القوات 
األمني�ة يف االس�تعالم عن هؤالء واالمس�اك به�م، والكثر 

منهم اآلن تحت طائلة القضاء«.
فيم�ا قال مدي�ر مكافحة إجرام بغ�داد الل�واء وليد خالد 
البياتي يف تريح صحفي، إن »عدد حاالت انتحال الصفة 
لعام ٢0٢0 بلغ ٢١ حالة لصفة عس�كرية برتب مختلفة، 

وعدد حاالت التزوير ٥33 حالة«.
ونب�ه البياتي، إىل أن »عملية ارتكاب جرائم انتحال الصفة 
الت�ي يقوم به�ا بعض الجن�اة، تكون باس�تخدام الغطاء 
الرسمي والقانوني ليسهل عملية ارتكاب الجريمة، حيث 

قامت عصابة مؤلفة من 3 إىل 4 أشخاص بارتكاب جرائم 
التس�ليب والس�طو املس�لح عىل الدور عن طري�ق تزوير 
باج�ات وهويات ألجهزة أمنية حتى تس�هل عملية دخول 
دار مح�ددة من قبلهم مس�بقاً، وعندم�ا تمكن هؤالء من 
الدخول، ارتكبوا جريمتهم بحق أهل الدار، ولقد تمكنا من 

إلقاء القبض عليهم واعرفوا بجرائمهم«.
يشار اىل جرائم انتحال الصفة يف العاصمة بغداد ومناطق 
أخ�رى من الب�الد تتزايد يوماً بعد آخ�ر، وتتفاوت الحاالت 
بن انتح�ال صفة موظ�ف حكومي أو ضاب�ط يف القوات 
األمني�ة، ليجري النص�ب واالحتيال عىل املواطنن وس�لب 
أموالهم تح�ت مظلة »التعي�ن« أو »تس�هيل« اإلجراءات 
الروتيني�ة يف دوائ�ر الدولة املختلفة، وربم�ا يصل األمر إىل 

»السطو املسلح«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت وكال�ة االس�تخبارات، أم�س األحد، 
إلقاء القبض عىل ثمانية إرهابين عملوا بما 

يسمى ديوان الجند يف محافظة نينوى.
 وذكر بيان للوكالة تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، أنه »بمتابعته مستمرة لعنارص 
عصابات داع�ش اإلرهابي�ة، تمكنت مفارز 
وكال�ة االس�تخبارات من الق�اء القبض عىل 
إرهابي�ن بمناط�ق متفرق�ة م�ن  ثماني�ة 

محافظ�ة نين�وى، مطلوب�ن وف�ق اح�كام 
امل�ادة 4 ارهاب النتمائه�م لعصابات داعش 
اإلرهابي�ة«، مبيناً انهم »عملوا يف مايس�مى 
دي�وان الجند ضمن واليت�ي دجلة ونينوى يف 
داع�ش اإلرهاب�ي بصفة مقاتل�ن ووحدات 

اإلسناد تحت كنى وأسماء مختلفة«.
وأض�اف البي�ان، ان »اإلرهابين ق�د اعرفوا 
من خالل التحقيق�ات معهم بأنتمائهم لتلك 
العصاب�ات اإلجرامي�ة ونفذو ع�دة عمليات 
إرهابية أثناء س�يطرة داعش عىل املحافظة 

قبل عمليات التحرير«.
وبن، أن�ه »ت�م تدوي�ن أقواله�م وإحالتهم 
للقض�اء إلكمال أوراقه�م التحقيقية لينالوا 

جزاءهم العادل«.
إىل ذل�ك، أعلن�ت وكالة االس�تخبارات، أمس 
االحد، القاء القبض عىل متهم هارب محكوم 
بالحبس م�دى الحياة وفق املادة )40٦( قتل 

العمد يف بغداد.
 وذك�رت الوكال�ة يف بيان صحف�ي، انه«من 
خالل التوجيهات العليا بصدد تنفيذ مذكرات 

القب�ض بحق املتهم�ن الهاربن من القضاء 
الق�ت  اس�تخبارية،  ملعلوم�ات  واس�تنادا 
مفارز وكالة االس�تخبارات املتمثلة بمديرية 
اس�تخبارات بغداد القبض عىل أحد املتهمن 
يف منطق�ة الزعفرانية ببغداد واملحوم غيابياً 
بالحب�س م�دى الحي�اة وف�ق أح�كام املادة 
)40٦ ق. ع(. حس�ب ق�رار محكمة جنايات 

ذي قار«.
واضاف�ت، انه »تم تس�ليمه بوصل اس�تالم 

اصويل اىل جهة الطلب«.

        بغداد / المستقبل العراقي

ألقت ق�وة أمنية، القبض عىل عصابة 
العاصم�ة  وس�ط  اإلبت�زاز  تم�ارس 

بغداد.
وذكر بيان ملديرية رشطة بغداد تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ان 
»مركز رشطة الجعيفر/ قسم رشطة 
الصالحية ألقت القبض عىل عصابة يف 
شارع حيفا حيث تقوم هذه العصابة 
بابتزاز س�واق العج�الت وذلك بإلقاء 

أنفسهم أمام أحد العجالت املارة«.
وأضاف ان »أحد املتهمن يقوم برمي 
نفس�ه قرب العجلة ومعه متهم آخر 
يقوم برضب امل�رآة الجانبية اليرسى 
للس�ائق ومتهم آخر يق�وم بمضايقة 
الس�ائق بواس�طة س�يارته علم�ا ان 
املتهم الذي يرمي نفس�ه عىل العجلة 
س�بق وان تم كرس ي�ده اليرسى من 
قب�ل املتهم�ن أنفس�هم وكل ش�هر 
يقوم�ون بكرس يد أحده�م وبعد ذلك 
يتم أخ�ذ املتهم الذي أدعى انه تعرض 
للدهس مع املتهم اآلخر للمستش�فى 

وهناك تبدأ املساومة«.
وأش�ار البيان اىل ان »املتهمن اعرفوا 
بقيامه�م بأكث�ر م�ن ٢3 عملي�ة يف 
عم�وم محافظ�ة بغ�داد، وت�م اتخاذ 
كاف�ة االجراءات القانوني�ة األصولية 
بحقه�م وإحالة أوراقه�م اىل القضاء 

لينالوا جزائهم العادل«.

بالتفاصيل.. الداخلية تكشف عدد جرائم انتحال الصفة والتزوير 

االستخبارات تلقي القبض عىل )8( عنارص من »داعش« عملوا
 بـ »ديوان اجلند« يف نينوى

أطاحت بإرهابي حمكوم باحلبس مدى احلياة يف بغداد

رشطة بغداد تقبض
 عىل عصابة متارس اإلبتزاز 

بـ »طريقة شيطانية«

        البصرة  / محمد الجابري

رشع�ت قيادة عملي�ات البرة، أمس األحد، باملرحل�ة الثانية من العملية 
األمنية }الوعد الصادق{ يف املحافظة والقبض عىل ٢8 مطلوباً.

وذك�ر بيان لخلية اإلعالم األمني تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة منه، ان 
»قي�ادة عمليات البرة والقطعات امللحقة، رشعت بعملية الوعد الصادق 
املرحل�ة الثاني�ة الصفحة األوىل وع�ىل محورين الش�مايل الدي�ر والقرنة، 

والجنوبي الزبر وسفوان«.
وأضاف، ان »القوة املنفذة للواجب تمكنت من إلقاء القبض عىل ٢8 مطلوباً 
وفق مواد قانونية مختلفة، فيما ضبطت بندقية نوع كالشنكوف ومخزنن 
بندقية دون اطالق�ات، حيث اتخذت االج�راءات القانونية بحق املطلوبن 

وتعاملت مع املواد املضبوطة أصوليا، ومازالت العملية مستمرة«.

        بغداد / المستقبل العراقي

قالت هيئة الحش�د الشعبي، أمس األحد، إن تنظيم داعش، هو من ارتكب 
’مج�زرة الفرحاتي�ة’، وذلك عقب س�اعات م�ن وصول رئي�س الحكومة 

مصطفى الكاظمي إىل املنطقة وإعالنه بدء تحقيقات يف الحادثة.   
وذك�ر بيان ص�در عن مديرية اإلع�الم يف الهيئة، تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، أن »اللواء 4١ بالحش�د الش�عبي، كش�ف مالبس�ات مجزرة 
منطق�ة الفرحاتي�ة يف قض�اء بل�د بمحافظ�ة ص�الح الدي�ن، وأك�د أن 
التحقيقات س�تظهر تورط عنارص داعش بارتكابها، ودعا وسأيل االعالم 
اىل توخ�ي الدقة حفاظا عىل الس�لم املجتمعي الذي تحق�ق بفضل الدماء 

والتضحيات«.  
وأش�ار البيان إىل أن »مسٔوول العمليات يف اللواء 4١ قاسم الكريطي، قال، 
إن إحدى نقاط الحش�د الش�عبي يف قضاء بلد تعرضت قبل يومن لهجوم 
ومحارصة من قبل تنظيم داعش ما أدى اىل استشهاد أحد املقاتلن وجرح 

3 اخرين، قبل أن تقع الجريمة املروعة يف الفرحاتية«.  
وأوض�ح الكريطي أن »االٕرهابي�ن وبعد تنفيذ هجومهم انس�حبوا تجاه 
االٔه�ايل واقت�ادوا مجموع�ة مواطن�ن بينهم افراد يف الحش�د العش�أيري 

متعاونن مع القوات االٔمنية والحشد الشعبي«.  
وبن أن »الجريمة املستنكرة ليست املرة االوىل التي يعتمد فيها االرهابيون 
التصفية الجسدية للمدنين فقد شهدت ناحية يثرب عدة عمليات مشابهة 

تم تثبيت دعاوى قضأيية فيها ضد عنارص التنظيم«.   

قائد عمليات البرصة:
 انطالق  املرحلة الثانـيـة من الوعد الصادق 

و)٢8( مطلوبًا بقبضة العدالة

احلشد الشعبي: »داعش« وراء 
»جمزرة الفرحاتية«

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن الناطق باس�م القائ�د العام 
يحي�ى  الل�واء  املس�لحة  للق�وات 
رس�ول، أمس األحد، تفكيك شبكة 
داعشية كبرة خالل ساعتن فقط 

من قبل جهاز مكافحة الغرهاب.
تلق�ت  بي�ان  يف  رس�ول  وق�ال   
املس�تقبل العراقي نس�خة منه انه 
»وفقاً ملعلومات استخبارية دقيقة 
جه�از  تمك�ن  مكثف�ة،  وجه�ود 

ُمكافحة اإلرهاب من تفكيك شبكة 
إرهابي�ة كامل�ة مكونة م�ن )١١( 

ُعنرا من عصابات داع�ش«.
وأض�اف أن »ق�وة كب�رة انطلقت 
وُقس�مت واجباته�ا ع�ىل األهداف 
رضب  م�ن  وتمكن�ت  املُتفرق�ة 
الشبكة اإلرهابية بأكلمها بغضون 
س�اعتن فق�ط«، مبين�اً ان »هذه 
العملي�ة نفذت، فجر الي�وم األحد، 
يف قض�اء بيج�ي ش�مايل ُمحافظة 

صالح الدين«.

مكافحة االرهاب يفكك شبكة كبرية
 لـ »داعش« يف ساعتني 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الس�فارة العراقية يف اس�بانيا عن 
تنظيمه�ا املؤتم�ر االقتص�ادي الدويل بني 
العراق واسبانيا بالتعاون مع غرفة تجارة 
مدري�د، مبين�ة أن املؤتم�ر يأت�ي تعزي�زا 

للدبلوماسية االقتصادية.
 وذك�ر بي�ان للس�فارة تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، أن “املؤتمر شارك فيه 
السفري العراقي يف اسبانيا عادل مصطفى 
كامل ، و السيد انخل اسنسيو رئيس غرفة 
تجارة مدريد، والسيدة ايفا مارتينث مدير 
عام دائرة املغرب و الرشق االوسط والبحر 
املتوس�ط يف وزارة الخارجي�ة االس�بانية، 
 INV والسيد بابلو برييث رئيس مجموعة
،والس�يد مانوي�ل مورا ممثل س�كرتارية 

الدولة للتجارة، وس�عادة الس�يد هانيس اسكوبار سفري 
اس�بانيا يف العراق،وش�ارك م�ن الجان�ب العراقي كل د. 
عبد الحس�ني العنبكي املستش�ار االقتص�ادي يف مجلس 
ال�وزراء ، وحي�در امليايل املدير العام يف دائرة االس�كان يف 
وزارة االعمار واالسكان، و السيد عادل خضري مدير عام 
العالق�ات االقتصادية الخارجي�ة يف وزارة التجارة ، و د. 
حس�ني باس�م عليوي مدير قس�م االتحادات والرشكات 
واملنظم�ات يف وزارة الصناع�ة واملع�ادن. بحضور 102 

رشكة اسبانية بمختلف االختصاصات”.
 وأض�اف البي�ان أن “رئي�س غرف�ة تجارة مدري�د انخل 
اسنس�يو افتت�ح الجلس�ة مؤك�دا ان يف الع�راق ف�رص 
اس�تثمارية واعدة تنس�جم م�ع توجه اس�بانيا لتدويل 
رشكاتها، كما ان العراق غني بموارده وطاقاته الش�ابة 
وباملقابل فان القطاعات التي يحتاجها العراق من بينها 
االسكان والتعمري والرقمنة وتأهيل الكوادر العاملة كلها 
متوف�رة لدى ال�رشكات بم�ا يحقق تطلع�ات الجانبني، 
مشيدا بدور السفارة وسعي السيد السفري الحثيث لخلق 

هذا التعاون الّبناء”.
 من جانبه أشار السفري العراقي يف اسبانيا 
إىل أن “املس�اعي الحثيث�ة الت�ي بذل�ت يف 
االونة االخرية بني السفارة وغرفة التجارة 
لتحقي�ق ه�ذا االجتم�اع وخل�ق وع�رض 
الفرص االس�تثمارية املتاح�ة”، مؤكدا ان 
“ الع�راق يمتل�ك مؤهالت مهم�ة وجاذبة 
م�ن بينها املوق�ع الجغرايف ووف�رة املوارد 
والطاق�ة البرشي�ة الفتي�ة يات�ي بعده�ا 
 200٦ لع�ام   1٣ رق�م  اس�تثمار  قان�ون 
وتعديالت�ه وه�و االفضل م�ن نوعه لجهة 
حجم االمتيازات والتسهيالت التي يضعها 

امام املستثمر”.
وأشار الس�فري ب�”العالقة الثنائية املتينة 
عىل املس�توى الس�يايس عىل مدى س�بعة 
عقود ومش�اركة اس�بانيا ضمن التحالف 
ال�دويل يف الح�رب ع�ىل داع�ش وبعده�ا زي�ارة جالل�ة 
امللك فليب الس�ادس للع�راق ولقائه م�ع فخامة رئيس 
الجمهوري�ة د. بره�م صالح، وبالتايل ف�ان تلك االرضية 
الخصبة عىل مس�توى العالقة الثنائية السياسية البد ان 

تنعكس ايجابا عىل العالقة االقتصادية”.
 من جانبه اس�تعرضت ايفا مارتينت مديرة قسم املغرب 
والرشق االوس�ط والبح�ر املتوس�ط يف وزارة الخارجية 
االس�بانية “عمق العالقة الثنائية من�ذ عام 194٦ حتى 

اليوم”، مشرية اىل “اهمية العراق الرمزية كونه بلد يضم 
تنوعا واس�عا من االديان والقوميات وتطلع اسبانيا بان 
تعيش تلك املكونات بس�الم ضمن اطار البلد الواحد وان 
العراق بلد ذا س�يادة واس�تقاللية يتمتع ش�عبه  بإرادة 
وشجاعة وتطلع صوب ارس�اء نظام ديمقراطي، وانها 

تتوقع مستقبال زاهرا للعراق”.
 إىل ذل�ك عرض املستش�ار االقتصادي يف رئاس�ة مجلس 
الوزراء عبد الحس�ني العنبكي “االمتي�ازات التي يحظى 
بها املستثمر يف العراق منها مساع البلد يف التحول باتجاه 
اقتصاد السوق وفرض التعرفة الكمركية لحماية املنتج 
املح�ي، فضال عن وفرة اليد العاملة والقاعدة الترشيعية 
التي تحمي املس�تثمرين و روؤس االموال عىل مس�توى 

قانون االستثمار والدستور العراقي”.
 من ناحية اخرى “اس�تعرض الس�يد مانويل مورا ممثل 
س�كرتارية الدولة للتجارة امليزان التج�اري بني البلدين 
وطبيع�ة الص�ادرات واالس�تريادات بينهم�ا، مش�ريا اىل 
اهمي�ة التنوي�ع يف املنتج�ات فضال عن اهمي�ة ترشيع 

قانون حماية املستثمر”.
واكد سفري اسبانيا يف بغداد هانيس اسكوبار  ان “الوضع 
يف الع�راق يتج�ه نحو االس�تقرار التام وهو ما يش�جع 
العم�ل االس�تثماري وان حكوم�ة مصطف�ى الكاظمي 
ماضية قدما باتجاه تحقيق اصالحات ش�املة يف البالد 
، ش�اكرا “الس�فارة العراقية يف مدريد ع�ىل مبادرتها و 

جهدها التنظيمي يف انجاح املؤتمر”.

اسبانيا تبدي رغبة شديدة باالستثامر يف العراق

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن�ت الرشكة العامة لكربيت املرشاق إحدى 
رشكات وزارة الصناعة واملعادن، أمس االحد، 
عن قدرتها عىل س�د الحاجة املحلية من مادة 

الشب وإمكانية التصدير اىل الخارج.
وق�ال مدي�ر ع�ام الرشك�ة عبداملنع�م نائف 
عب�وش الجب�وري يف بي�ان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه، إن رشكته “تمتلك املعمل 
الوحي�د يف الع�راق إلنتاج الش�ب بمواصفات 
قياس�ية عاملية منافسة للمس�تورد وبطاقة 
إنتاجية )48( الف طن/س�نويا”، مش�ريا اىل 
“تنفيذ أعمال تأهي�ل وتطوير للمعمل ورفع 
طاقته االنتاجية لتصل يف مطلع العام القادم 
اىل اكثر من )80( الف طن/سنويا بما يغطي 
كام�ل الحاجة املحلية والت�ي تقدر بأكثر من 

الجب�وري،  طن/س�نويا”.وأكد  ال�ف   )٦0(
“إس�تعداد الرشك�ة لتلبية احتياج�ات أمانة 
بغداد باعتبارها املس�وق واملستهلك الرئييس 
ملادة الش�ب وحاجة قطاعات الدولة االخرى 
والقط�اع الخاص م�ن هذه امل�ادة وبنوعية 
عالية ومواصفات قياسية وأسعار تنافسية”، 
الفت�ا يف الوقت نفس�ه اىل أن “الرشكة بصدد 
توقي�ع عق�د م�ع أمان�ة بغ�داد لتجهيزه�ا 
ب�)1500( ط�ن لهذا الع�ام اىل جانب تفعيل 
عق�د أخر موقع بني الطرف�ني لغرض تجهيز 
الكمي�ة املتبقية من العق�د والبالغة )٣٣50( 
ط�ن فضال عن أن هناك تنس�يق ع�ايل ودائم 
بني الرشك�ة وأمانة بغداد لتلبي�ة احتياجات 
االمانة من مادة الش�ب للعام املقبل وجدولة 
الديون املرتتبة بذمة االمانة لغرض تسديدها 

اىل الرشكة وعىل دفعات”.

ودعا املدير العام اىل “رضورة دعم منتج الشب 
خصوص�ا وان الرشكة حصلت عىل قرار بهذا 
الش�أن من خالل الزام رشكات القطاع العام 
بعدم رشاء مادة الشب اال بعد اعتذار الرشكة 
فضال ع�ن ان هناك مس�اع للرشك�ة وبدعم 
وتدخ�ل ال�وزارة والوزي�ر باس�تحصال قرار 
بمنع اس�ترياد الش�ب يف ظل توف�ر االمكانية 
ل�دى الرشكة بس�د االحتياج املح�ي”، مؤكدا 
أن “الرشكة تس�تخدم مواد نقية بمواصفات 
عالية الدقة والنوعية يف إنتاج الش�ب بخالف 

الشب املستورد غري املطابق للمواصفات”.
وافصح الجبوري عن “توجه وخطط الرشكة 
إلنش�اء معم�ل إلنت�اج حام�ض الكربيتي�ك 
ومعمل إلنتاج الش�ب من خام�ات الكاؤولني 
للنهوض بصناعة الشب وتقليل كلف اإلنتاج 

وتحقيق أعىل الطاقات”.

كربيت املرشاق: نعتزم تصدير مادة الشب اىل اخلارج

أمانة بغداد تعلن املبارشة بصيانة 
ثالثة جمرسات وشارعني مهمني

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد املبارشة باعمال صيانة ثالثة مجرسات وشارعني مهمني 
وسط العاصمة لتأمني انسيابية حركة السري واملرور.

وذكر بيان لالمانة تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، ان »دائرة املشاريع 
بارشت باعمال صيانة مفاصل التمدد ملجرس س�احة بريوت جانب الذهاب 
من حي املهندسني باتجاه املستنرصية ومجرس الشارقة اتجاه الذهاب اىل 

ساحة الدرويش ومجرس حي العدل«.
وأض�اف، ان »العمل يتم بأس�لوب التنفيذ املبارش وحس�ب توصيات املكتب 
االستش�اري للجامعة التكنولوجية باستخدام االسمنت املعالج بااليبوكيس 

مع اعادة تنفيذ املفصل الحديدي املترضر«.
وأش�ار البي�ان اىل ان »الدائ�رة املذكورة بارشت ايضاً اعم�ال صيانة املواقع 
املترضرة يف شارعي الكرادة خارج والجوازات لتأمني انسيابية حركة السري 

واملرور«.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

سجل سعر رصف الدينار العراقي مقابل 
الدوالر، أمس االح�د، تفاوتاً رغم تطمني 
للبنك املركزي العراقي عن سعر الرصف.
ويف بورص�ة الكف�اح ببغ�داد بلغ س�عر 
رصف ال�دوالر 125٦ دين�اراً ويف بورصة 

الحارثية 125٦.5 ديناراً.
أما يف مكاتب الصريفة ببغداد يكون سعر 
ال�رشاء }تقريب�ي{ 1250 دين�ار والبيع 

12٦0 دينارا.
ويف املحافظات: 

البرصة       125,800
النجف       125,700
كربالء      125,700
بابل         125,750
ديوانية    125,700
ميسان     125,850

واسط        125,800
املثنى      125,900

ذي قار     125,900
أربيل        125,700

السليمانية   125,750
نينوى        ٦50,125
كركوك      ٦00,125

وكان البنك املركزي العراقي أعلن »ثبات 
س�عر رصف الدينار مقاب�ل الدوالر ثابت 
ولم يتغري وإن الترصيحات التي انترشت 
مؤخراً بخصوص )تخفيض سعر رصف 
الدين�ار العراق�ي مقاب�ل ال�دوالر{ تمثل 
وجه�ة نظ�ر م�ن رصح به�ا وال تمث�ل 
املوقف الرسمي للبنك املركزي، وقد رافق 
ذلك ع�دد م�ن اإلش�اعات الت�ي أطلقها 
املضارب�ون وه�و م�ا أث�ر ع�ىل الس�عر 

)مؤقتاً(«.
وأكد البنك، ان »سياسته النقدية واضحة 
وشفافة« منوها اىل أن »احتياطياته من 
العملة األجنبية جيدة ج�داً وفقاً لجميع 
املؤرشات الدولية وبما يمكنه من تجاوز 

األزمة الحالية التي تمر بها البالد«.

بيان طمأنة من البنك املركزي خيفض 
أسعار الدوالر يف األسواق

    بغداد / المستقبل العراقي

تفق�د وزير التعليم الع�ايل والبحث العلم�ي نبيل كاظم 
عب�د الصاحب مجريات االمتح�ان التنافيس للمتقدمني 
اىل الدراس�ات العليا بالجامعة التكنولوجية.وأكد الوزير 
ل�دى تجواله يف ع�دد من األقس�ام العلمي�ة يف الجامعة 
التكنولوجية »الت�زام وزارة التعليم العايل بخطة القبول 
للدراس�ات العلي�ا يف الجامعات العراقي�ة للعام الدرايس 
2020/2021 الت�ي ح�ددت بأح�د ع�رش أل�ف مقع�د 
لشهادات الدبلوم العايل واملاجستري والدكتوراه بمختلف 
االختصاصات«.وأوضح أن توقيتات التقديم واالمتحان 
والتدقيق مدروس�ة بش�كل يراعي انطالقة وبداية العام 
ال�درايس الجدي�د للدراس�ات العلي�ا املق�رر يف األول من 
ترشي�ن الثان�ي املقبل.وأضاف أن »خارط�ة العمل التي 
تنه�ض به�ا املؤسس�ات الجامعي�ة ته�دف اىل ترصني 
املقدمات واملتطلبات التي تتيح للمتقدمني تنافسا عادال 
وشفافا وتوفر لهم فرص القبول عىل أساس االستحقاق 
العلمي«.وثمن وزير التعليم جهود الجامعة وطاقمها يف 
اس�تقبال املتقدمني وتطبيق إجراءات الصحة والسالمة 
داعيا يف الوقت نفسه اىل تمكني الجامعات من استقاللها 
والحفاظ ع�ىل معايري العمل املناس�ب ضمن متطلبات 

الجودة واالعتماد األكاديمي.

وزير التعليم يعلن االلتزام 
بخطة القبول للدراسات 

العليا بـ »11« ألف مقعد

    بغداد/ المستقبل العراقي

كش�ف وزير النقل نارص حس�ني الش�بي ع�ن إج�راءات وزارته يف دعم قط�اع الطريان 
العراقي.وقال الشبي يف ترصيح صحفي إن »وزارة النقل اتخذت مجموعة من اإلجراءات 
لدعم قطاع النقل منها التواصل مع منظمة الطريان الدولية واملكتب اإلقليمي يف القاهرة 
وإع�ادة إصالح االتصاالت يف الجهة الغربية ،الت�ي كانت مقطوعة من العام 2014 األمر 
ال�ذي يعزز الثقة بمرور الطائ�رات يف األجواء العراقية، ومن ضم�ن اإلجراءات االهتمام 
باملراقب�ني من ذي الكف�اءات العالية ملراقب�ة األجواء ،خاصة يف الطائ�رات باالرتفاعات 
العالي�ة والتح�دث باللغ�ة االنكليزية »، الفت�اً إىل أن »هذه اإلجراءات س�تعطي رشكات 

الطريان ثقة يف املرور باألجواء العراقية«.
وأضاف الشبي أن »رشكة املالحة هي من تدير األجواء العراقية بمساعدة رشكة رسكيو 
الربيطاني�ة الت�ي تقدم الخدمات ،وأن األجواء العراقية آمن�ة ،ما انعكس عىل زيادة عدد 
الطائ�رات التي تمر عرب األج�واء العراقية«، مبيناً أن »عدد الطائ�رات التي تعرب األجواء 

العراقية تجاوزت ال� 270 طائرة يومياً«.
وتاب�ع أن »أجور م�رور الطائرات عرب األج�واء العراقية بلغ�ت 450 دوالراً عىل الطائرة 
الواحدة«، مشرياً إىل أن »هذه املردودات كبرية مليزانية الدولة إاّل أن هذه املبالغ تستخدم 
يف س�د الروات�ب للموظفني يف هذه الرشكات ،ألنها تمويل ذات�ي واملتبقي منها يذهب إىل 

ميزانية الدولة«.
وأوض�ح أن »وزارة النقل وجهت رشكة املالحة بتقديم رقابة آمنة ،والرشكة بدأت تعمل 
ع�ىل العقود الخاصة بالرادارات الخاصة باالتصاالت واس�تطاعت يف األيام األخرية إعادة 

االتصاالت املقطوعة يف الجهة الغربية منذ العام 2014«.

وزير النقل يتحدث عن إجراءات دعم قطاع الطريان

وّجه بتجديد عمل األجراء ضمن الـ »30« ألف درجة وظيفية لثالثة أشهر قابلة للتمديد

العيداين: حق التظاهر السلمي مكفول مهام كانت املطالب رشيطة احلفاظ عىل السلم
     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن محاف�ظ البرصة ورئيس اللجنة االمنية 
العليا، املهندس اسعد العيداني ان حق التظاهر 
السلمي مكفول للجميع، مهما كانت املطالب 
التي ين�ادي بها املتظاه�ر، رشيطة الحفاظ 
ع�ىل الس�لم الع�ام، جاء ذل�ك خ�الل املؤتمر 
الصحفي ال�ذي عقده عقب انته�اء اجتماع 
اللجن�ة االمنية العليا يف البرصة بحضور قائد 
عملي�ات الب�رصة الل�واء الركن اك�رم صدام 
مدنف، ومدي�ر رشطة الب�رصة اللواء عباس 
ناج�ي الالم�ي، ومدير مرور الب�رصة العميد 
الحقوقي عادل فياض السوادني وممثي عدد 

من الدوائر االمنية العاملة يف املحافظة.
وق�ال العيدان�ي، ان اجتم�اع خلي�ة االزم�ة 
االمنية يف محافظ�ة البرصة، ناقش عددا من 
امللفات االمنية املطروحة عىل جدول اعمالها 
يف مقدمته�ا، مراجعة نتائ�ج عمليات الوعد 
الصادق، من اجل ضمان االستقرار االمني يف 
املحافظة، يف ظل التنس�يق العايل بني االجهزة 

االمنية العاملة.
وتابع: إن »هذا التنسيق العايل ظهر جليا لدى 
املواطن خالل الفرتة السابقة وخصوصا فرتة 
التجمع�ات الدينية كزي�ارة االربع�ني ووفاة 
الرس�ول الكريم، اذ مارس املواطن طقوس�ه 

بانس�يابية عالية وبعد ان ش�عر ان االجهزة 
االمنية وفرت الحماية املطلوبة«.

واوضح ان »االس�تقرار االمن�ي يف اي مدينة، 
يب�دء من حرص املواط�ن، وعمله عىل ايصال 
املعلوم�ة االمنية الصحيح�ة لالجهزة االمنية 
وتعاونه معها، كي تكون هذه االجهزة قادرة 

عىل العمل بشكل صحيح ومثايل 
ولف�ت اىل ان ايق�اف عملي�ة الوع�د الصادق 
كان�ت الس�باب ديني�ة، لكنه�ا اعي�دت االن 
لجمع كل االس�لحة غ�ري املرخصة وبمختلف 
احجامه�ا، فض�ال ع�ن متابع�ة العصاب�ات 
املنفلتة والقاء القبض عليها، وسط مشاركة 
قوات الح�دود والتي تعمل عىل ضبط الحدود 
ومالحقة املتس�للني من املتاجرين باالسلحة 
واملخ�درات فيما تقوم مديري�ة املرور بتنفيذ 
ال�دور املطل�وب منها بعد الس�ماح بس�رياي 
عجلة ال تحم�ل لوحات مرورية او مضللة او 

غريها من االمور غري القانونية«.
25 ترشي�ن  يف  القادم�ة  التظاه�رات  وع�ن 
االول، اك�د ان »حق التظاهر مكفول للجميع 
يف الع�راق والب�رصة، ويمك�ن للمواط�ن ان 
يتظاهر ويطالب بكافة الحقوق التي يريدها 
او يس�عى اليه�ا مهم�ا كان�ت س�واء كانت 
اقالة محافظ او محاس�بة موظف اوغريها، 
رشيطة ان تحافظ عىل االمن الس�لمي وتؤثر 

عىل حياة االخرين«.
ون�وه اىل ان »اجتم�اع خلي�ة االزم�ة ناقش 
موض�وع التظاه�رات واتف�ق ع�ىل رضورة 
ان تحاف�ظ التظاه�رات ع�ىل ع�دم االعتداء 
عىل الق�وات االمني�ة نهائيا، وعدم املس�اس 
بمؤسس�ات الدول�ة او محاولة غل�ق الدوائر 
الحكومية، النها مرفوضة بشكل نهائي، كما 
تم االتفاق عىل عدم الس�ماح بحرق الشوارع 

او قطعه�ا او غل�ق املناف�ذ ومن�ع املوظفني 
من الوص�ول لدوائره�م او غلق املؤسس�ات 
التعليمية  النها اعمال تخريبية وغري مسموح 

بها من اي شخص«.  
بدوره اوضح قائد عمليات محافظة البرصة 
الل�واء الركن اكرم صدام مدن�ف، ان »الهدف 
الع�ام لالجه�زة االمني�ة العامل�ة يف البرصة، 
ه�و حماي�ة املحافظ�ة، بكاف�ة مواطنيه�ا 

ودوائره�ا  التحتي�ة  وبناه�ا  ومكوناته�ا 
كل  حماي�ة  او  االقتصادي�ة  ومش�اريعها 
البعثات الدبلوماس�ية املتواجدة فيها، منوها 
اىل ان هذه االجهزة لن تس�مح بالتجاوز عىل 
هذه االمور ف�كل مواطن له حقوق يمكن له 
املطالبة بها وفق االط�ر القانونية والرشعية 
املتمثل�ة بالتظاه�ر الس�لمي وواجبنا توفري 

جماية له«.
وتاب�ع ان »ح�ق التظاه�ر مكف�ول للجميع 
كما اوضح الس�يد املحافظ، لكن هناك دوائر 
وموظف�ني  واهلي�ة  حكومي�ة  ومؤسس�ات 
يجب ان يس�تمروا بالعمل، ومدارس يجب ان 
يستمر التعليم واالمتحانات فيها ولن نسمح 
بايقافه�ا مهما كانت االس�باب ولن نس�مح 

بالتاثري عىل الحياة الطبيعية للناس«.
ان  اوض�ح  الص�ادق،  الوع�د  عملي�ة  وع�ن 
»القضاي�ا االمني�ة والخطط العس�كرية لها 
قواع�د وتعليمات والتزام�ات يجب ان تطبق 
ويف عملية الوعد الصادق عملنا بخطني االول، 
كان بخطط خطط مباغتة والثاني كان وفق 

خطط امنية معلنة«. 
واضاف ان »محافظة البرصة وضعها االمني، 
ولله الحمد ال يشهد اي اعمال ارهابية، فقط 
اعم�ال جنائي�ة كالجرائم املنظ�م واملخدرات 
العصاب�ات  وبع�ض  العش�ائرية  واملش�اكل 

املنفلتة والذي وعمل عىل محاربتها والقضاء 
عليها بمساعدة اهايل البرصة«.

واش�ار اىل ان »عملية الوعد الصادق تضمنت 
الق�اء القبض ع�ىل اكثر م�ن 25٣8 مطلوب 
للقض�اء، وت�م احالته�م ملفاته�م للمحاكم 
الس�يطرة  اىل جان�ب  التحقيق�ات،  الكم�ال 
ع�ىل الكثريم�ن االس�لحة وبمختل�ف االنواع 
واالحجام، فضال عن تمكنا من تفكيك والقاء 

القبض عىل 1٣ شبكة مخدرات يف البرصة«.
إىل ذلك، وجه محافظ البرصة املهندس اس�عد 
العيداني تجديد عقود موظفي األجور اليومية 

ضمن ال٣0 الف لثالثة اشهر قادمة.
وقال مدير اعالم محافظة البرصة عي يوسف 
في�اض القطران�ي، ان الس�يد املحافظ وافق 
ع�ىل تجديد عم�ل موظفي األج�راء اليوميني 
ضمن ال� ٣0 ألف درجة وظيفية ملدة ٣ أشهر 

قابلة للتمديد.
وصدر عن ديوان محافظة البرصة أمر إداري، 
جاء فيه: إنه تم تمديد عمل األجراء ضمن ال� 
٣0 أل�ف درجة وظيفة والعاملني ضمن دوائر 

املحافظة ملدة ٣ أشهر قابلة للتجديد.
لتعليم�ات  التجدي�د ج�اء وفق�ا  ان  وتاب�ع 
القراري�ن ٣10 و٣٣7 ملجل�س ال�وزراء لعام 
2019 والذي يسمح للحكومات املحلية تجديد 

عقود االجراء اليوميني.

   المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

ح�رض محافظ بغ�داد املهندس محم�د جابرالعط�ا مارثون ابو 
غريب السالم لسباق الدراجات الهوائية بمشاركة العبي منتخبنا 

الوطني واالندية.
واش�ار املحافظ اىل ان »اقام�ة هذا املارثون تأت�ي لدعم رشيحة 
الش�باب والرياضيني وهو ايضا رسالة س�الم ومحبة واستقرار 
يبعثه�ا اه�ايل القض�اء اىل الجميع بع�د ان عان�ت مناطقهم من 
االرهاب واليوم تحولت اىل مناطق امنة تشهد استقطابا لفعاليات 
ثقافية وانشطة رياضية مختلفة بفضل الدور الكبري وتضحيات 
االجهزة االمنية والقوات املش�رتكة ووعي اهلها وحبهم ملدينتهم 
وبلدهم«، مشيدا »بكل من ساهم وشارك يف انجاح هذه الفعالية 

الريايض«.
هذا وش�هد املارث�ون حضور اعضاء مجلس النواب الس�يد كريم 
ابو س�ودة وطالل الزوبعي وقائممقام ابو غريب الس�يد عثمان 
عادل املعاضيدي واالجهزة االمنية وشيوخ عشائر واهايل املنطقة 

وشخصيات رياضية.

حمافظ بغداد حيرض مارثون ابو غريب 
السالم للدراجات اهلوائية

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديرية زراعة كربالء، أمس االحد، انتاج 11 مليون بيضة 
خالل الشهر املايض.

وق�ال معاون املدي�ر مجيد الخزع�ي إن “كربالء وم�ن خالل 14 
مرشوع حقل مختص بانتاج البيض تمكنت من انتاج 11 مليون 
بيض�ة خ�الل الفرتة م�ن 15 ايل�ول امل�ايض اىل 15 ترشين االول 

الجاري، لسد حاجة السوق املحلية”.
واض�اف الخزعي ان “املب�ادرة الزراعية املتمثل�ة بمنح القروض 
ودع�م املنتج�ني بالعالج�ات البيطري�ة واالعالف واملس�تلزمات 

ساهمت بزيادة االنتاج ووفرته يف السوق”.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مرصف الرافدين ع�ن رصف املس�تحقات املالية ألصحاب 
مكاتب املنافذ الخاصة.

وذكر املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه أن »املرصف بارش برصف املستحقات املالية ألصحاب 

املنافذ يف فروعه املنترشة«.
وأش�ار إىل أن »العدي�د م�ن اصحاب املناف�ذ وبعد نفاذ الس�يولة 
املالي�ة لديه�م نتيج�ة إقب�ال املوظف�ني والرشائح االخ�رى عىل 
س�حب رواتبهم خالل أيام العطل الحالية قدموا اىل بعض فروعنا 
الس�تالم اموالهم ومواصلة تقديمهم الخدمات املالية للموظفني 

واملواطنني واملتقاعدين«.

زراعة كربالء تعلن انتاج »11« مليون 
بيضة الشهر املنرصم

الرافدين يرصف املستحقات 
املالية ألصحاب املنافذ
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قراءة وليام فوكنر اليوم.. إخفاقات األبيض حيال مسألة العرق
           دريو ِجلبن فوست 

يف حزي�ران/ يونيو 2005 أعلنت أوبرا 
وينفري ع�ن خيار مفاج�ئ لالنتقاء 
الخامس والخمس�ن يف نادي القراءة 
واس�ع التأثري ال�ذي تديره. األش�هر 
التالي�ة، كما أعلنت، س�تكون بمثابة 
»صي�ف )ولي�ام( فوكن�ر«، وس�يتم 
الرتكيز ع�ى ثالٍث من رواياته: »بينما 
أرقد محت�رة«، »الصخب والعنف«، 
و«ن�ور يف آب«، املتوف�رة يف مجموعة 
خاصة مكونة من 1100 صفحة وتزن 
2 باوند. يف ذلك الصيف، عرض موقع 
أوب�را مح�ارضات مص�ورة قص�رية 
ألقاها ثالثة من أساتذة األدب من أجل 
مساعدة القراء يف فهم نثر هذا الكاتب 
املع�روف بصعوبت�ه. ارتفع�ت ثالثية 
فوكنر يومها برسعة كبرية إىل املرتبة 
الثانية يف قائمة أمازون للكتب األكثر 
مبيًع�ا. وأثن�ى بعض النق�اد األدبين 
عى وينفري إلعادتها فوكنر إىل الوعي 
الش�عبي؛ بينما اع�رتض آخرون عى 
فكرة اإلحياء أو االستعادة، متسائلن 

إن كان فوكنر قد غاب أساًسا.

املسألة العرقية
خ�الل الخم�س ع�رة س�نة التالية 
لذلك الصيف، أصبحت مس�ائل العرق 
والتاري�خ املحوري�ة يف أعم�ال فوكنر 
أكثر إلحاًح�ا. وبات من الروري أن 
نتساءل: كيف يجب أن ننظر اليوم إىل 
د، الحائز عى جائزة  هذا املؤلف املُج�دِّ
نوبل، والذي تصدّى للمأس�اة العرقية 
بطرق تيضء وتثري القلق يف اآلن ذاته؛ 
ط�رق تعكس حقائ�ق برية مذهلة 
بقدر ما تعكس املُقّيدات التي يخضع 
له�ا جنوبّي أبيض مول�ود عام 1897 
يف الهواء الخانق ملجتمع املسيس�يبي 

املنغلق واملعزول؟
ومع عودة املسألة العرقية إىل الحسبان 
يف الوقت الحايل، يغدو فوكنر من دون 

شك مؤاتًيا للتدقيق الصارم.
يعتقد مايكل غورا، أستاذ األدب واللغة 
اإلنكليزية يف كلية س�ميث، أن فوكنر 
ه�و الروائ�ي األكثر أهمي�ة يف القرن 
العري�ن. يف كتاب�ه الجديد الدِس�م، 
املعقد، والبليغ »أكث�ر الكلمات حزًنا: 
حرب وليام فوكنر األهلية« )2020(، 
يبّن غورا أهمية وكيفية قراءة فوكنر 
يف الق�رن الواحد والعرين عرب إعادة 
النظ�ر يف أدب�ه م�ن منظ�ور الحرب 
األهلي�ة؛ »الن�زاع الرئي�ي يف تاري�خ 
أمتنا«. الحرب األهلية، التي قلما كانت 
موضوًعا مطروًحا بش�كل رصيح، أو 
موضوًع�ا »درامًيا بقدر ما يس�تدعي 
األمر«، هي يف اآلن ذاته »يف كل مكان« 
أعم�ال  يف  م�كان«  أي  يف  و«ليس�ت 
فوكن�ر. ال يس�تطيع فوكنر أن يهرب 
م�ن الح�رب، م�ن تبعات الح�رب، أو 
معناها، تماًما كما ال نس�تطيع نحن، 
يؤك�د غورا. وكما يق�ول رينغو العبد 
ر يف رواية »الذي�ن ال ُيقهرون«  املح�رَّ
)1938( أثن�اء الن�زاع ح�ول حق�وق 
التصوي�ت يف مرحل�ة إع�ادة اإلعمار: 
»ه�ذه الح�رب ل�م تنت�ِه. لق�د بدأت 
للتو«. لهذا السبب، بالنسبة إلينا، كما 
بالنس�بة إىل جاسن وكوينتن ُكمبسن 
يف »الصخب والعنف« )1929(، كلماُت 
»كان« و«م�رة أخ�رى« ه�ي »أكث�ر 
الكلمات حزًنا«. و«ما حدَث ال ينقيض 
ق�ط«، كما يوضح غ�ورا. يف محاولته 
استكش�اف م�ا يمك�ن أن يخربنا به 
فوكنر عن الح�رب األهلية وما يمكن 

للحرب األهلي�ة أن تخربنا عن فوكنر، 
ينخ�رط غورا باملهمة كم�ؤرخ وناقد 
أدب�ي يف اآلن ذاته. لكن�ه يكتب أيًضا، 
»فع�ل  األم�ر  بوص�ف  وباعرتاف�ه، 
مواطنة«. يمّثل كتابه تأمالته الخاصة 
حول معنى »الح�رب األبدية« للعرق، 
لي�س يف التاري�خ واألدب األمريكي�ن 
وحس�ب، بل يف زمننا العصيب كذلك. 
رأُين�ا اليوم بالح�رب األهلي�ة، يقول 
غورا، »ينف�ع قبل كل يشء يف إخبارنا 
عن رأين�ا بأنفس�نا، ورأين�ا بطبيعة 

نظامنا السيايس وشكل تاريخنا«.
جوهر كت�اب غورا هو حكاية الحرب 
األهلية التي صاغها بتفكيك ظهورات 
الحرب عرب أدب فوكنر، وإعادة ترتيبها 
»إىل ما يشبه خطّية مستقيمة«. فمن 
الطبق�ات واالس�تدارات والتك�رارات 
والقلب�ات الزمني�ة يف رواي�ات فوكنر 
التس�ع عرة وقصصه التي تتجاوز 
املئ�ة، قام غورا ببناء رسد متسلس�ل 
زمنًيا لح�رب مقاطع�ة يوكناباتاوفا 
)املقاطع�ة املتخيَّل�ة الت�ي ابتكره�ا 
والش�خصيات  ولألح�داث  فوكن�ر(، 
الت�ي تظه�ر يف تأريخ فوكن�ر املطّول 
لعامل�ه املختلَ�ق صغ�ري الحج�م. لقد 
أعط�ى فوكنر لنفس�ه حرية التالعب 
بالرتتي�ب التاريخي لألح�داث؛ ما أراد 

ه�و  تصوي�ره 
»الواق�ع النف�ي 
الداخلية  للجبه�ة 
لي�ة«،  الكونفدرا
إىل  باإلضاف�ة 
الح�رب.  تبع�ات 
عم�ل  وه�و 
ع�ى  س�يصعب 
الحقيقية  الوثائق 
لتلك الفرتة القيام 
حس�ب  بمثل�ه، 
رأي غ�ورا. تماًما 
كم�ا كان من غري 
اس�تنباط  املمكن 
الواق�ع  ذل�ك 
أي  م�ن  النف�ي 
التأريخ  يف  دراسة 
لع�ر  العرق�ي 
ما  وهي  فوكن�ر، 
ي�ّر فوكنر عى 

أنه لم يقرأ مثلها قط. هذه اإلحاطة، 
بداًل من ذلك، هي نتاج ما أسمته توني 
موريس�ون طريق�ة فوكن�ر املتمثلة 
ب�«رفض إش�احة النظ�ر« عن عبء 

املايض األليم ملنطقته.
ع�رب  الرف�ض  ه�ذا  فوكن�ر  رّشع 
ممارس�ته النظ�ر مرة أخ�رى؛ إعادة 
النظر يف الشخصيات والقصص ذاتها، 
عرب تتبع ب�وادئ وتتم�ات وملحقات 
الش�خصيات والقص�ص الت�ي رواها 
الحقائ�ق  يف  بعم�ق  منّقًب�ا  س�ابًقا، 
الخفي�ة والصادمة يف أغل�ب األحيان 
للجنوب الذي يقوم بتصويره. يحاول 
غ�ورا أن يح�ّل عق�د أعم�ال فوكن�ر 
ويرحها بإعادة بنائها بنفسه، مما 
يجعل فعل التفسري األدبي الذي يقوم 
به فعل مش�اركة أيًضا؛ فعل انخراط 
يف العملي�ة الكتابي�ة الفوكنرية. يعيد 
غ�ورا رواية قص�ص الح�رب األهلية 
املوروث�ات  م�ع  التصال�ح  مح�اواًل 
األمريكية العنرية املؤملة ومع وليام 

فوكنر ذاته.

الحرب األهلية
ربما تكون رواية »أبشالوم، أبشالوم!« 
)1936( ه�ي أعظم حكاي�ات فوكنر 

ع�ن قص�ة الح�رب األهلي�ة؛ رواي�ة 
تتمحور حول رفض كوينتن ُكمبسن 
أيًضا اإلش�احة بب�ره. وعى الرغم 
م�ن إرصار فوكنر ع�ى أن كوينتن ال 
باس�مه،  يتحدث 
إال أن غ�ورا »ل�م 
ق�ط«.  يصدق�ه 
كوينتن  محاول�ة 
وراء  السبب  فهم 
تش�ارلز  مقت�ل 
بون خ�الل األيام 
م�ن  األخ�رية 
تتكش�ف  الحرب 
من خالل إسهابه 
حكاي�ات  يف 
بأسلوب  متعاقبة 
ع�ن  يختل�ف  ال 
فوكن�ر.  أس�لوب 
ع�دم  وبس�بب 
كل  ع�ن  رض�اه 
صيغة من القصة 
يميط اللثام عنها، 
كوينت�ن  يعي�د 
النظر مرة أخرى، 
إىل أن يتوص�ل، عرب أكثر التكش�فات 
إقالًق�ا، إىل خطيئة الجن�وب األصلية: 
س�لطة العرق وما تنط�وي عليه من 
تشويه ونزع إلنسانية اإلنسان. العرق 
هو من يضغط ع�ى الزناد: »اختالط 
األعراق إًذا، وليس سفاح القربى، هو 
م�ا ال تس�تطيع تحّمل�ه«، يقول بون 
قبل أن يطلق هنري، شقيقه وشقيق 

خطيبته يف اآلن ذاته، النار عليه.
التفكري ب�أن هذه الرواي�ة صدرت يف 
نفس عام صدور »ذهب مع الريح« هو 
أمر يبعث عى الدهش�ة. الرومانسية 
الوردية)1(، ولي�س التصوير القايس 
الس�تمرار موروثات العبودية، هي ما 
اس�تحوذت عى استحسان الجمهور: 
مارغري�ت ميتش�ل، ولي�س فوكن�ر، 
هي م�ن ربح جائزة بوليت�زر للرواية 
فوكن�ر  مس�رية  أن  إال   .1937 ع�ام 
ذات »اإلنتاجي�ة املتأجج�ة« - ثالث�ة 
عر كتاًب�ا يف ثالثة ع�ر عاًما بدًءا 
من ع�ام 1929- جذبت نوًعا مختلًفا 
م�ن االهتم�ام، بس�بب ابتكاراته من 
ناحي�ة الش�كل وتجريبيت�ه األدبي�ة، 
قة  وليس فق�ط توصيفاته غ�ري املنمَّ
للعرق. يف مقالة ص�درت عام 1939، 
ق�ارن ج�ان بول س�ارتر ب�ن فوكنر 

وبروس�ت، وأصب�ح فوكن�ر معب�ود 
املفكرين الفرنس�ين والنقاد األدبين 
ح�ول العال�م. صحي�ح أن فوكنر لم 
يرب�ح بوليتزر، إال أن�ه كان يف طريقه 

إىل جائزة نوبل عام 1949.
يشري غورا إىل »أهمية العرق املتزايدة 
باط�راد« يف أدب فوكن�ر. م�ع ه�ذا، 
كان�ت مواق�ف املجتمع وممارس�اته 
العنري�ة تتط�ور برسع�ة أكرب من 
رسع�ة تط�ور مواق�ف فوكن�ر. مع 
ازدياد زخم حركة الحقوق املدنية بعد 
نهاية الح�رب العاملية الثانية، انخرط 
فوكنر يف تقديم رشوحات علنية أكثر 
التقسيمات والتحيزات  رصاحة حول 
يف أمريكا. وكان من الصعب عى غورا، 
كما النق�اد اآلخرين يف تلك الس�نوات 
وما تالها، تقبُّل اآلراء املؤملة التي عرّب 
عنها فوكنر مراًرا حول مسائل التطور 
العرقي والعدالة العرقية. غورا أيًضا ال 
يش�يح ببره عن تريحات فوكنر 
العلني�ة املقلقة أو ع�ن بعض الصور 
يف  املزعج�ة  واالفرتاض�ات  النمطي�ة 
أعماله األدبية والتي أصبحت ناش�زة 

مؤخرًا مع تبّدل املواقف االجتماعية.
الكث�ري م�ن الجهد ال�ذي بذل�ه غورا 
هو ع�ى املحك اليوم. فنح�ن اليوم يف 
زمن تنقلب فيه س�معة الكّتاب، ُتزال 
أعمالهم من قوائم القراءة، وُتخفَّض 
قيمة إنجازاتهم بس�بب تعاميهم عن 

مس�ائل بتنا نراها برؤية مختلفة. يف 
مقدمة كتابه، يذّكرنا غورا بالجداالت 

املستمرة حول جوزيف كونراد، والتي 
أثارتها أول األمر مقالة تشينوا أتشيبي 
ع�ام 1977 واس�مًة كون�راد باملدافع 
عن اإلمربيالي�ة. فوكنر الي�وم، وفًقا 

غ�ورا،  العتق�اد 
»يمثل أمامنا مثل 
كونراد«، يف حاجة 
النظ�ر  إع�ادة  إىل 
ُمج�دَّد  وفه�م 
ملثالب�ه  يتص�دى 

العنرية.
»ظّل فوكنر رجاًل 
جنوب  من  أبيض 
ك�رو)2(،  جي�م 
ول�م يس�تطع أن 
يف  ذل�ك  يتج�اوز 
كل األوقات«، يقّر 
بعض  »يف  غ�ورا. 
كلماته  األحي�ان، 
وحرّي  تستطيع، 
تجعلن�ا  أن  به�ا، 
بع�دم  نش�عر 
وأدبه  االرتي�اح«. 
»تصوي�رًا  يق�دم 

متس�امًحا أكث�ر مم�ا يج�ب ألبوي�ة 
مال�ك العبيد«. تفش�ل روايات فوكنر 
وقصصه يف تصوير قساوات العبودية 
الجسدية؛ إنها ال تتضمن أي توصيف 
ملزادات بيع العبي�د، ألّي عائلة فرقها 
بي�ع أفراده�ا، أو أي جلْد بالس�ياط. 
العديد من الشخصيات السوداء عنده 
تب�دو غ�ري مكتمل�ة، ع�ى الرغم من 
أنها بالتأكيد ليس�ت خاضعة للصور 
النمطية الكاريكاتريية املوجودة عادًة 
يف كثري من كتابات الجنوبين البيض يف 
زمن فوكنر. تحّدث فوكنر عن الرجال 
البيض الذين كانت لديهم »الش�جاعة 
والجلَ�د ملقاوم�ة... إع�ادة اإلعمار«. 
وتق�دم روايت�ه »الذي�ن ال ُيقهرون« 
قائد  ش�خصية ج�ون س�ارتوريس؛ 
لجماع�ة كالن املحلي�ة يح�اول بعزم 
مثري لإلعجاب أن يمن�ع »االنتهازين 
من تنظيم الزن�وج يف تمرد«، وهو ما 
كان ي�راه س�ارتوريس يف مطالب�ات 
الس�ود بحق االنتخاب. وفًقا ملالحظة 
غورا، إن »تصوي�ر فوكنر للمقرتعن 
الس�ود عى أنهم جاهلون بالرورة 
وقابلون لإلفساد يردد ببغائية وجهة 
نظر إعادة اإلعمار التي كانت س�ائدة 
يف طفول�ة فوكن�ر ولبضع�ة عق�ود 

بعدها«. تقدم القص�ة القصرية التي 
 The كتبه�ا فوكنر ع�ام 1943 ملجلة
Saturday Evening Post  ش�خصية 
سمس�ار العبيد والجنرال الكونفدرايل 
ناث�ان بيدف�ورد فورس�ت بأس�لوب 
َس�مح يجده غورا »غري مستس�اغ« 
ع�ى وج�ه التحدي�د. يف الوق�ت ذاته، 
يش�ري غورا إىل أن تصوير هرب العبيد 
إىل الحرية وضم�ان انعتاقهم يتجاوز 
تأري�خ زم�ن فوكن�ر ويتنب�أ بتأريخ 
زمنن�ا الي�وم. لي�س فوكن�ر مدافًع�ا 
ع�ن »الجن�وب القدي�م« )جن�وب ما 
قب�ل الح�رب األهلية(، وه�و يعارض 
تمجيد الحرب بأية طريقة كانت، عى 
العكس م�ن معظم الجنوبين البيض 

اآلخرين يف عره.
عى الرغم من املثالب التي مّيزها غورا 
يف أدبه، تبقى التريحات العلنية التي 
أدىل به�ا فوكن�ر فيما يخص مس�ألة 
الع�رق م�ع ظه�ور حرك�ة الحقوق 
املدنية أكثر إثارة للقلق من عدة نواٍح. 
يف مقابل�ة مروعة وغ�ري متوازنة مع 
صحيف�ة صان�دي تايم�ز الربيطانية 
عام 1956، اس�تحر فوكنر ش�بح 
الح�رب العرقية يف حال أُكرِه الجنوب 
عى االندماج، ثم ع�اد وأنكر ما قاله، 
عندما شتمت كلماته عى نحو واسع. 
ع�رّب فوكنر مراًرا 
معارضت�ه  ع�ن 
م�ن  اإلع�دام 
محاكم�ة  دون 
قت�ل  واس�تهجن 
إيمي�ت تي�ل عام 
قائ�اًل   ،1955
مجتم�ع  أي  إن 
»ال  األطفال  يقتل 
يستحق أن ينجو، 
وع�ى األرجح لن 
أن�ه  إال  يفع�ل«. 
اق�رتح ذات م�رة 
أن الغوغ�اء »مثل 
املحلف�ن  هيئ�ة 
لديه�م  عندن�ا... 
طريقتهم يف إثبات 
أنه�م ع�ى حق«. 
يرّك�ز غ�ورا عى 
االتس�اق«  »عدم 
يف موقف فوكن�ر كناقد وكمدافع عن 

مقاومة الجنوب األبيض للتغيري.
كان فوكن�ر، بط�رق عدي�دة، مث�ال 
الجنوب�ي األبي�ض »املعت�دل«، وه�ي 
هوية خضعت للكث�ري من التمحيص 
مع ازدياد زخم حركة الحقوق املدنية. 
لقد شجب العنف وأدرك رضورة إنهاء 
التفرق�ة العنري�ة، لكن�ه رفض ما 
وصفه مارتن لوث�ر كينغ االبن الحًقا 
يف  الح�ارض«.  إلح�اح  »ش�دة  بِ���� 
واق�ع األمر، اإلخفاقات األخالقية ملثل 
ه�ؤالء املعتدلن هي ما يهاجمه كينغ 
بصورة مبارشة يف »رسالة من سجن 
برمنغه�ام« 1963. كان فوكنر يحّث 
عى التأن�ي والتأجي�ل، وأعلن وقوفه 
ضد اإللزام الفيدرايل للجنوب األبيض. 
ويف ه�ذا كان يج�ب أن يك�ون أفضل 
إدراًكا، كم�ا يعتق�د منتق�دوه. ع�ام 
1956، رشح جيمس بالدوين يف مقالة 
ل�ه تدي�ن آراء فوكنر ح�ول موضوع 
إزالة التمييز العنري، أن فوكنر إنما 
أراد إعط�اء الجنوبي�ن البيض الوقت 
والفرصة إلنقاذ أنفس�هم، واستعادة 
هويتهم األخالقي�ة. إال أن هذا اإلنقاذ 
كان يمك�ن أن يأتي فقط، إذا أتى عى 
اإلط�الق، عى حس�اب تأجيل تحقيق 

العدالة لألمريكين السود، وهو تأجيل 
يوض�ح بالدوي�ن أن�ه كان غ�ري وارد 

ألكثر من ذلك.
إخفاقات فوكنر

م�ن  كب�رية  قائم�ة  غ�ورا  يحش�د 
اإلخفاق�ات الفوكنري�ة، ال س�يما إذا 
نظرن�ا إىل فوكن�ر باعتب�ارات زماننا 
ومكاننا وليس زمان�ه ومكانه. إال أن 
غورا، وبعد اإلقرار بدقة متناهية بكل 
هذا، يع�ود ويدافع عن فوكنر الكاتب 
عرب إدانة فوكنر اإلنسان. »عند كتابة 
األدب« كان فوكنر »يصبح أفضل مما 
هو علي�ه«. كانت لديه، يق�ول غورا، 
قدرة عجيبة ع�ى أن »يفكر بطريقة 
الن�اس اآلخرين«، أن يس�كن كيانهم 
بحي�ث يمح�و التص�ورات الس�ابقة 
والتحي�زات من خ�الل فع�ل تصوير 
عقوله�م وأراوحهم يف ح�د ذاته. عرب 
»يخط�و  أن  فوكن�ر  اس�تطاع  األدب 
خ�ارج مدينت�ه أوكس�فورد، مدينته 
جيفرس�ون، ويفه�م الس�لوك ال�ذي 
يعتربه ش�عبه من املسلمات، األشياء 
الت�ي ال يقوم�ون حت�ى بالتش�كيك 
به�ا«. األم�ر كم�ا عرضه غ�ورا، هو 
أن فع�ل الكتاب�ة منح فوكن�ر صفاء 
بص�رية يكاد يكون صوفًيا. إال أن ذلك 
الصف�اء كان دوًم�ا عرض�ة للتحدي 
يف هواء املسيس�يبي النت�ن الذي كان 
فوكنر، كما كل شخصياته، مرغًما أن 
يتنفسه. هذا التوتر بالذات، هذا املزيج 
من املثالب واألملعية، هو، بالنس�بة إىل 

غورا، ما يربّر لفوكنر.
الس�ؤال الذي يمكن طرح�ه هنا: هل 
ه�ذا التحوي�ل ملواط�ن الضع�ف عند 
فوكنر إىل نقاط قوة هو مجرد رضب 
م�ن التأوي�ل الش�بيه برياض�ة الجو 
جيتس�و)3(؟ هل هو ارتداد إىل تصور 
رومان�ي عن العبق�ري املخلّص؟ أو 
أن غ�ورا متأثر بما ح�ّث عليه فوكنر 
ذات�ه األجيال القادم�ة: »إلغاء حياته 
ومحوه�ا م�ن التاريخ« ك�ي ال يبقى 
س�وى »الكت�ب املطبوع�ة«؟ يف آخ�ر 
األمر، فوكن�ر رّصح ذات مرة أنه أراد 
لشاهدة قربه أن تقول: »صنع الكتب 

ومات«.
بي�َد أن غورا يّر ع�ى أهمية الراوي 
والحكاي�ة، كم�ا ع�ى أهمي�ة القوة 
الخاّلق�ة الت�ي اس�تمّدها فوكنر من 
وط�أة العرق التي لم يس�تطع الهرب 
منها. ولهذا يجب علينا، بسبب مثالب 
فوكن�ر، وليس ع�ى الرغ�م منها، أن 
نستمّر باالنش�غال بأعماله: إن هذه 
اإلخفاقات هي نت�اج ورمز ملوروثات 
االضطه�اد العن�ري الت�ي تدخل يف 

تكويننا جميًعا.
يف خط�اب حصوله عى جائ�زة نوبل 
1950، رّصح فوكنر أن اليشء الوحيد 
الذي يستحق الكتابة عنه هو »رصاع 
قلب اإلنس�ان م�ع ذات�ه«. لقد عاش 
فوكن�ر ذلك الراع حت�ى عندما كان 
يكت�ب عن�ه. وأرغمت�ه نزاعات�ه عى 
أن يج�رّب ويبتك�ر، مطوًّع�ا مداركه 
الجمالية واألخالقية. هذه الصعوبات 
يف حد ذاتها - »الدراما و...قوة محاولته 
التعام�ل مع تاريخن�ا؛ التصارع معه 
أو إنق�اذه وصواًل إىل املعنى«- هي ما 
تجعل فوكنر جديرًا باالهتمام إىل هذا 
الح�د. نحن نق�رأه ألن�ه يأخذنا معه 
إىل قلب الظ�الم املحيل الخاص بنا، إىل 
التاريخ املش�ن ال�ذي ال زلنا نخفق يف 
مواجهته أو فهمه. ماضينا، وعى هذا 
يتفق غورا وفوكنر، »ال ينقيض قط«، 

أو أنه عى األكيد لم ينقِض بعد.
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اعالن
اىل املدعى عليه / عامر كاطع 

لفته 
 ( الس�يدة  املدعي�ة  اقام�ت 
انتصار رسيد حميد وجماعتها 
(   الدع�وى البدائي�ة  املرقم�ة 
اعاله والتي تطلب فيها الحكم 
ابط�ال القيد الالح�ق والقيود 
االخ�رى ع�ى العق�ار املرق�م 
النداء واعتبار  3/50677 حي 
الحك�م  ثاب�ت  مورثه�ا  قي�د 
مح�ل  مجهولي�ة  ولثب�وت   )
املبل�غ  اقامت�ك حس�ب رشح 
القضائي واش�عار مختار حي 
الوحدة 1 قضاء القاسم املدعو 
جلي�ل رحي�م عبود ل�ذا قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتن  محليتن يوميتن 
املرافع�ة  يف موع�د  للحض�ور 
املصادف يف يوم 2020/11/8 
وعند عدم حضورك او ارس�ال 
من ين�وب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

عيل عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعى
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

النجف االتحادية
محكمة جنح النجف

العدد : 198/ج2020/2
التاريخ 2020/9/24

اعالن
ريس�ان  اله�ارب/  املته�م  اىل 

سعدون كاظم 
حي�ث ان�ك مته�م يف ادلع�وى 
)198/ج2020/2(  املرقم�ة 
االء   ( باملش�تكي  والخاص�ة 
ري�اض حات�م  ( وف�ق احكام 
امل�ادة )1/413 ( م�ن قانون 
العقوب�ات وملجهولي�ة مح�ل 
اقامتك حسب االشعار املرفق يف 
ثنايا هذه الدعوى عليه قررت 
املحكمة تبليغك اعالنا بوجوب 
الحض�ور يف موع�د املحاكم�ة 
 2020/11/4 ي�وم  املصاف�د 
وعن�د ع�دم حضورك س�وف 
تجري محاكمتك غيابيا وعلنا 

حسب االصول
القايض

عدنان كريم عبد عيل

مجلس القضاء االعى
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

النجف االتحادية
محكمة بداءة املناذرة

اعالن 
العدد : 131/ب/2020

التاريخ : 2020/10/13
اىل املدعى عليه / )سعود جبار 

جثعان (
اعالن

اقام املدعي ) حمزة شاكر عبد 
الرضا( الدعوى البدائية املرقمة 
املتضمن�ة  131/ب/2020 
بتأديتك  الزامك حكم�ا  طلب�ه 
مبلغ قدره )3000,000( ثالثة 
مالين دين�ار عراقي وبالنظر 
ملجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح القائ�م بالتبلي�غ وتاييد 
مخت�ار املنطق�ة علي�ه قررت 
ه�ذه املحكمة تبليغ�ك اعالنا 
بصحيفتن رسميتن يوميتن 
محليتن للحض�ور امام هذه 
املرافع�ة  موع�د  يف  املحكم�ة 
 2020/10/26 املص�ادف  
الس�اعة الثامن�ة صباح�ا ويف 
حال عدم حضورك او ارس�ال 
من ين�وب عنك قانونا س�وف 
تج�ري املرافعة بحق�ك غيابيا 

وعلنا وفق االصول
القايض

ظاهر عباس الفتالوي

وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ النجف
رقم االضبارة : 2020/674

التاريخ  2020/10/18 
اىل  /املنفذ عليه / عيل احمد عبد 

الحسن
لق�د تحق�ق له�ذه املديرية من 
خالل رشح املبلغ القضائي لهذه 
املديري�ة ومخت�ار الجزائر نارص 

عيل ال عريعر  
االقام�ة  مح�ل  مجه�ول  ان�ك 
وليس لك موط�ن دائم او مؤقت 
او مخت�ار يمكن اج�راء التبليغ  
علي�ه واس�تنادا للم�ادة 27 من 
تبليغ�ك  تق�رر  التنفي�ذ  قان�ون 
اعالنا بالحضور يف مديرية تنفيذ 
النجف خالل خمس�ة عر يوما 
تبدأ من اليوم التايل للنر ملبارشة 
التنفيذي�ة بحضورك  املعام�الت 
ويف حالة عدم حضورك ستبارش 
ه�ذه املديري�ة باج�راء التنفي�ذ 

الجربي وفق القانون
املنفذ العدل

الحس�ن  عب�د  مس�افر  احم�د 
الخالدي

اوصاف املحرر
قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 
534/ب2020/5 يف 2020/3/1 
واملتضم�ن الزامك بتادي�ة مبلغ 
اثنا عر مليون دينار اىل الدائنة 

نادية عذاب رشاع

مجلس القضاء االعى 
اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

القادسية االتحادية
محكمة جنح غماس 

العدد / 131/ج/2020
التاريخ 2020/10/4

اعالن
اىل املدان الهارب / اكرم هادي 

كريم 
املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
املرقم�ة  الجزائي�ة  بالدع�وى 
131/ج/2020 املشتكي فيها 
عدن�ان جحيل ش�دود قرارها 
 2020/9/27 يف  امل�ؤرخ 
املتضمن تجريمك وفق احكام 
قان�ون  م�ن   1/459 امل�ادة 
علي�ك  وحكم�ت  العقوب�ات 
غيابي�ا بالحبس الش�ديد ملدة 
سنتن ولك حق االعرتاض عى 
الحك�م الغيابي الصادر بحقك 
اع�اله خالل مدة ثالثة اش�هر 
م�ن تاري�خ اليوم الت�ايل لنر 
ه�ذا االعالن وبعكس�ه يصبح 
الحكم الغياب�ي بمنزلة الحكم 

الوجاهي
القايض

محمد صالح حمزة

املعنى احلريف هو »ضوء 
القمر واملغنوليا«، 

لكنه يستخدم ليشري 
إىل رومانسية اجلنوب 
قبل احلرب األهلية، 

ويعود ابتكاره أول مرة 
إىل رواية »ذهب مع 

الريح«

جيم كرو: يستخدم االسم 
يف هذا السياق للداللة على 

قوانني جيم كرو )1954-1877( 
وهي قوانني شّرعت التمييز 
العنصري يف اجلنوب األمريكي 

بني نهاية إعادة اإلعمار 
وبداية حركة احلقوق املدنية. 

يعود أصل االسم إىل أغنية 
ورقصة »اقفز يا جيم كرو« 

الكاريكاتريية اليت تسخر من 
السود، والحًقا بات االسم مبثابة 

تعبري حتقري يقابل »زجني«

اجلو جيتسو: »فن 
املرونة«، فن قتالي 
انتقل من اليابان 
إىل الربازيل. ميتاز 

بإمكانية فوز الطرف 
األضعف يف القتال ألنه 
يعتمد على توظيف 

نقاط قوة اخلصم ضده، 
بداًل من مقاومتها
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نرش  مناقصة خارجية للمرة االوىل

تعلن رشكة مصايف الجنوب رشكة عامة عن اعالن املناقصة التالية :

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

1 � س�يتم تنفي�ذ العطاء من خ�الل اجراءات العطاءات التنافس�ية الوطنية الت�ي حددتها تعليمات تنفي�ذ العقود الحكومية رقم )2( لس�نة 2014 
والصادرة من وزارة التخطيط

2 � يتم تسليم العطاءات الفنية والتجارية باللغة العربية واالنكليزية مع قرص 
CD وان تكون موقعة ومختومة 

ومثبت عليها اس�م مقدم العطاء وعنوانه االلكروني ورقم الهاتف واس�م ورقم املناقصة اىل العنوان االتي  ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / 
االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب ،رشكة عامة  � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق ( يف املوعد املحدد 11/30 /2020 
الس�اعة الثانية عرش ظهرا حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل( بدال من 2020/4/26 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يس�تمر االعالن 
اىل م�ا بع�د العطل�ة ويعترب اليوم الذي ييل العطلة اخر يوم لغلق املناقصة العطاءات املتأخرة س�وف ترفض  وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي 
العطاءات او ممثليهم الراغبني بالحضور يف العنوان االتي ) قاعة لجنة فتح العطاءات الخارجية / االس�تعالمات الرئيس�ية / رشكة مصايف الجنوب 
/ رشكة عامة � الش�عيبة � محافظة البرصة / جمهورية العراق يف 2020/11/30 الس�اعة الواحدة بعد الظهر حس�ب توقيت مدينة البرصة املحيل 

او اليوم الذي يليه .
3 � املبلغ التخميني للمناقصة ) 80,000( $ ثمانون الف دوالر امريكي 

4 � تقديم الوثائق التالية )شهادة تأسيس وعقد تأسيس الرشكة مع محظر االجتماع االول التأسييس ، براءة ذمة من الهيئة العامة للرضائب معنون 
اىل رشكة مصايف الجنوب للمجهزين املحليني ، ش�هادة تاس�يس الرشكة االجنبية ، مصادقة من الس�فارة العراقية ش�هادة تأسيس للرشكة الرئيسة 
بالنس�بة للرشكات التي لديها فرع او مكتب اقليمي يف العراق ، هوية غرفة تجارة للمجهزين املحليني فقط تكون نافذة وقت تقديم العطاء ، ايصال 
رشاء املناقصة بنس�خته االصلية ، ان يقدم مقدم العطاء الفائز االجنبي تعهدا بعدم وجود مطالبة مالية غري محس�ومة تجاه املؤسس�ات العراقية 
خالل  مدة ال تزيد عن )30( يوما من تاريخ التبلغ بقرار االحالة وبخالف ذلك يتم يتم استبعاد العطاء ( ويف حالة عدم توفر اي من الوثائق او البيانات 

املذكورة سيتم استبعاد العطاء وال تتحمل رشكتنا اي مسؤولية بذلك 
5 � متطلبات التأهيل : عىل مقدم العطاء ان يقدم ادلة موثقة تثبت قدرته عىل القيام باملتطلبات التالية س�يولة نقدية  تعادل )16000( فقط س�تة 

عرش الف دوالر امريكي
 6 � تحدي�د م�دة نفاذية العطاء بفرة ال تقل عن )120( يوما من تاريخ الغلق عىل ان يكون مبلغ العطاء التجاري املقدم بالدوالر االمريكي او اليورو 

او الدينار العراقي ويكون املبلغ االجمايل للعطاء رقما وكتابة
7 � تقديم تأمينات اولية )صك مصدق او خطاب ضمان او سفتجة ( )بالنسخة االصلية ابتداء مع العطاء( صادرعن مرصف عراقي معتمد لدى البنك 
املركزي العراقي وبمبلغ قدره )1,600( $ فقط الف وس�تمائة دوالر والمر رشكتنا ويتضمن االش�ارة فيها اىل رقم واسم املناقصة عىل ان ال تقل مدة 

نفاذيته عن )28( يوما من تاريخ انتهاء نفاذ العطاء
8 � يكون الدفع عرب حوالة مرصفية وصك مصدق 95% بعد اس�تالم ومطابقة املواد يف مقر رشكتنا و5% بعد انتهاء فرة الضمان  والبالغة 360 يوم 

من تاريخ استالم ومطابقة املواد يف رشكتنا 
10 � سيكون املجهز مسؤول عن دفع اجور رسم الطابع والبالغة )0,003( ثالثة بااللف من قيمة العقد الكلية ورسم الطابع للحملة الوطنية لبناء 

املدارس ورياض االطفال مقطوع مقدما البالغة )1000( دينار اضافة اىل اي رضائب او رسوم مقره قانونا وفق القوانني العراقية النافذة 
11 � الغرامات التاخريية ستكون لكل يوم يتحمل الطرف الثاني غرامة تاخريية وفق املعادلة التالية 

)مبل�غ ام�ر ال�رشاء + - اي تغي�ري يف املبل�غ / مدة امر ال�رشاء + - اي تغيري يف املدة( %10 × عن كل ي�وم تأخري عىل ان ال تتج�اوز مجموع الغرامات 
التاخريية نس�بة 10% وقبل بلوغ الغرامات التاخريية حد 10% من قيمة امر الرشاء وبعد بلوغ املدة التأخريية 25% من مدة امر الرشاء مضاف اليها 
اي مدة اضافية ممنوحة يحق للطرف االول فسخ العقد واكماله عىل حساب الطرف الثاني مع تحميله كافة التبعات املالية املرتبة عىل ذلك من ون 

الحاجة اىل انذار او حكم قضائي 
12 �  شمول 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 
13 � العقد خاضع لكافة القوانني والترشيعات الرضيبية النافذة 

14 � املبالغ املستحقة للطرف االول يتم استحصالها وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية املرقم 56 لسنة 1977 او قانون اخر يحل محله 
15 � يكون القانون العراقي هو القانون الحاكم

16 � يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور النرش واالعالن
17 � جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات 

18 � لجه�ة التعاق�د الح�ق يف الغ�اء املناقص�ة يف اي مرحلة من مراحله�ا قبل صدور كت�اب االحالة بناء عىل اس�باب م�ربرة دون تعويض مقدمي 
العطاءات 

www.SRC.GOV.IQ 19 � لالطالع عىل تفاصيل الطلبية والرشوط االخرى يمكنكم زيارة موقع الرشكة
contracts@src.gov.iq : 20 � لالستفسار عن اي معلومات يمكنكم مراسلة رشكتنا وعىل العنوان التايل

16 � عىل مقدمي العطاءات االلتزام بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )152(  والصادر يف 2020/9/29 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأج�ري العقارات املدرج�ة تفاصيلها 
يف ادن�اه  وفق�ا الحكام القانون )21( لس�نة )2013( املعدل 
وبطريقة املزاي�دة العلنية . فعىل الراغب�ني بااليجار مراجعة 
مديري�ة بلدية  تلعفر  وخالل مدة )خمس�ة عرش(  يوم  تبدأ 
من الي�وم التايل لنرش االعالن  بالصحف مس�تصحبني معهم 
التامين�ات القانوني�ة ع�ىل ان ال تقل ع�ن )50%( من القيمة 
املقدرة  وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن يف 
مقر البلدية ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور نرش االعالن 
واملصاري�ف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باق�ي بدل االيجار 
والرس�وم االخرى وابرام العقد خالل م�دة )ثالثون يوم( من 
تاريخ  تصدي�ق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال 
ويعاد االعالن عن تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق 
البدل�ني وكافة املصاريف االخرى املرتب�ة عىل ذلك اضافة اىل 
مصادرة اماناته وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول باملزايدة مجددا 

وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلعفر  .   
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط

تنويه 
ورد س�هوا يف إعالن دائرة التس�جيل العقاري يف حديثة 
واملنش�ور يف جري�دة املس�تقبل العراق�ي بالعدد2236 
يف 2020/10/15  إع�الن بي�ع عق�ار  التسلس�ل رقم 

املقاطعة 178/3230
28 ك3

الشاغل/ انوار عبد الباقي مهدي
لق�اء طل�ب الدائن املرته�ن الرشكة العراقي�ة لتصنيع 
وتس�ويق  التم�ور / مس�اهمة مختلطة املبل�غ البالغ 

)108800000( دينار   
القيمة املقدرة للمبيع هو)     ( دينار 

لذا اقتىض التنويه

حس�ن  كاظ�م  الرشي�ك  إىل 
عبود

 اقتىض حضورك إىل صندوق 
االسكان العراقي فرع النجف 
وذلك لتثبيت اقرارك باملوافقة 
عىل قي�ام رشي�كك س�ليمه 
ش�الش عطي�ه بالبن�اء عىل 
القطع�ه املش�اعه يف العق�ار 
املرق�م 3/46882 حي  النداء 
خالل ع�رشه اي�ام وبخالفه 
دون  اإلج�راءات  س�تتم 

حضورك
������������������������

حلي�م  حس�ن  الرشي�ك  اىل 
مزعل 

توجب عليك الحضور إىل مقر 
بلدي�ه النجف لغ�رض اصدار 
املرقم  للعق�ار  اج�ازه بن�اء 
3/57336 ح�ي النداء خالل 
ع�رشه ايام وبخالفه س�تتم 

اإلجراءات دون حضورك 
طالب االجازه 

تحسني عالوي حسن

اعالن 
اىل الرشي�ك / محمد ياس�ني 

عيل 
اقتىض حض�ورك اىل صندوق 
/ف�رع  العراق�ي  االس�كان 
الك�رخ – يف الع�الوي وذل�ك 
لتثبي�ت اقرارك باملوافقة عىل 
قيام الرشيك الس�يد )وجدان 
عدن�ان جاس�م ( بالبناء عىل 
حصت�ه املش�اعة يف القطعة 
 )1  /13044( املرقم�ة 
مقاطعة )سبع البور( لغرض 

تسليفه قرض االسكان . 
وخالل مدة اقصاها خمس�ة 
عرش يوم داخل العراق وشهر 
خ�ارج الع�راق م�ن تاري�خ 
العراق وش�هر خارج العراق 
االع�الن  ن�رش  تاري�خ  م�ن 
وبعكسه سوف يسقط حقك 

يف االعراض مستقبال . 
وزارة االعمار واالسكان 

صندوق االسكان العراقي 

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة من 
وزارة النف�ط / رشكة مصايف 
الجنوب باس�م / حيدر نارص 
عليه�ا  يعث�ر  فم�ن  حس�ن، 

يسلمها اىل جهة اإلصدار.
������������������������
إىل الرشيك نعيم عبد عبد الله

 اقتىض حض�ورك إىل صندوق 
االسكان العراقي فرع النجف 
االرشف وذل�ك لتثبيت اقرارك 
باملوافق�ة عىل قي�ام رشيكك 
وفاء عوده خلف  بالبناء عىل 
حصته�ا املش�اعه يف القطعة  
املرقمة 1366/116 الحيدرية 
رقم املقاطعة 6 اسم املقاطعة 
خان الحماد لغرض تس�ليفه 
ق�رض االس�كان خ�الل مدة 
اقصاه�ا خمس�ة ع�رش يوم 
داخ�ل الع�راق وش�هر خارج 
العراق من تاريخ نرش االعالن 
وبعكس�ه سوف يسقط حقك 

يف االعراض مستقبال 
������������������������

فقدان وصل امانات
املرق�م  الوص�ل  من�ي  فق�د 
 2018/7/17 يف   1203455
س�تمائة   605,000 املبل�غ 
وخمس�ة االف دينار ال غريها 
امان�ات محل رقم 10 س�وق 
القدس بأس�م / ع�ادل رحيم 
عب�د الله الص�ادر م�ن بلدية 
علي�ه  يعث�ر  م�ن  الس�ماوة 

تسليمه لجهة االصدار

فقدان 
فق�دت الهوي�ة الص�ادرة م�ن وزارة التجارة / 
الرشك�ة العام�ة لتج�ارة الحبوب بإس�م / وعد 
عبدالرحمن عطوان، فمن يعثر عليها يسلمها اىل 

جهة اإلصدار.
�������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف القادسية االتحادية

محكمة جنح غماس 
العدد / 89/ج/2020
التاريخ 2020/10/4

اعالن
اىل املدان الهارب / اكرم هادي كريم 

اصدرت هذه املحكمة بالدعوى الجزائية املرقمة 
89/ج/2020 املش�تكي فيه�ا عدن�ان جحي�ل 
ش�دود قرارها املؤرخ يف 2020/9/27 املتضمن 
تجريمك وف�ق احكام امل�ادة 1/459 من قانون 
العقوبات وحكمت عليك غيابيا بالحبس الشديد 
ملدة سنتني ولك حق االعراض عىل الحكم الغيابي 
الصادر بحقك اعاله خالل مدة ثالثة اش�هر من 
تاري�خ اليوم الت�ايل لنرش هذا االعالن وبعكس�ه 

يصبح الحكم الغيابي بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض

محمد صالح حمزة
�������������������������������������

اىل الرشيك حيدر ذياب عبود
 اقت�ىض حضورك اىل صندوق االس�كان العراقي 
ف�رع التجف وذلك لتثبيت اق�رارك باملوافقة عىل 
قيام رشيكك  عيل عبد الحسن عيدان بالبناء عىل 
القطعه املشاعه يف العقار املرقم 3/51997 حي 
النداء خالل عرشه ايام وبخالفه ستتم اإلجراءات 

دون حضورك
�������������������������������������

اعالن 
اىل الرشيك / محمد ياسني عيل 

اقت�ىض حضورك اىل بلدية التاجي – س�بع البور 
لغرض اس�تخراج اج�ازة بناء للقطع�ة املرقمة 

13044 / 1 سبع البور .
الرشيك 

وجدان عدنان جاسم

مجلس القضاء االعىل 
القادس�ية  اس�تئناف  محكم�ة  رئاس�ة 

االتحادية
محكمة جنح غماس 

العدد / 448/ج/2019
التاريخ 2020/10/4

اعالن
اىل املدان الهارب / اكرم هادي كريم 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة بالدع�وى الجزائية 
املرقمة 448/ج/2019 املشتكي فيها محمد 
جحيل ش�دود قرارها املؤرخ يف 2020/9/27 
املتضمن تجريمك وف�ق احكام املادة 1/459 
من قان�ون العقوبات وحكم�ت عليك غيابيا 
بالحبس الشديد ملدة سنتني ولك حق االعراض 
عىل الحكم الغيابي الصادر بحقك اعاله خالل 
مدة ثالثة اش�هر من تاريخ اليوم التايل لنرش 
هذا االعالن وبعكس�ه يصب�ح الحكم الغيابي 

بمنزلة الحكم الوجاهي
القايض

محمد صالح حمزة
�������������������������������������

محكمة بداءة ابي الخصيب
العدد: 92/ب/2020

التاريخ: 2020/10/15 
اعالن

اىل / حسني زيد معال
اق�ام املدعي )راغ�ب احمد خض�ري( الدعوى 
البدائي�ة املرقمة 92/ب/2020 امام محكمة 
ب�داءة ابي الخصيب والتي يطلب فيها الحكم 
بتسجي�ل ملكية العق�ار املرقم 107 مقاطعة 
8 أبو مغرية بأس�مة، ولثبوت مجهولية محل 
اقامتك�م تق�رر تبليغكم اعالن�اً بصحيفتني 
محليتني يوميتني بالحضور اىل هذه املحكمة 
 2020/10/29 املواف�ق  املرافع�ة  موع�د  يف 
الس�اعة التاس�عة صباح�اً ويف حال�ة ع�دم 
حضورك�م او حض�ور او م�ن ين�وب عنكم 
قانوناً س�وف تجري املرافع�ة بحقكم غيابياً 

وعلناً وفق القانون.
القايض / مصطفى شاكر عيل

ITEM REQ NO DESCRIPTION PRICE

1 557/2020/ E 
للمرة االولى

مواد احتياطية الجهزة السيطرة في المفتية 
SPARE PARTS TO ALMOFTIYA CONTROL SYSTEM 100.000 IQD

حسام حسني ويل
مدير عام رشكة مصايف اجلنوب

ر. مهندسني اقدم
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
رئيس اللجنة

المشيد على القطعة المرقمة نوع الملك ورقمه
98و99 /440 حسنكوي  الدكاكين 23و24و33و34

157/3 القلعة  الدكاكين من )8( الى )12( 
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

الت�ي  املش�اكل  الحمل،تتزاي�د  ب�رج  عزي�زي 
تصادفها يف مس�ارك، ولذلك اح�رص عىل عدم 
نف�اذ مواردك البدنية والنفس�ية. تأَن يف تحديد 
املش�اكل الت�ي تمث�ل حًق�ا إعاقة يف مس�ارك 
وتس�تحق التفك�ر فيه�ا وتكري�س طاقتك يف 

مواجهتها.

عزي�زي ب�رج الث�ور،كل يشء س�هل يف الوقت 
الحايل وأنت تس�تمتع حًقا باألم�ور التي تقوم 
بها. س�وف ترتك أيًضا ورائ�ك أثر من الجاذبية 
اإليجابية. ال تتعجب عندما يقرتب منك من هم 

حولك ويبوحون لك بأفكارهم. 

عزي�زي برج الجوزاء،يمكنك إح�راز التقُدم إذا 
قمت بالتحول من األس�اليب القديمة املعروفة 
إىل أخ�رى جدي�دة، وس�وف يس�اعدك ذلك عىل 
النج�اح يف مس�تقبلك املهن�ي. ق�د تج�د دعًما 
غر متوقع من الزم�اء املتفتحني فيما يخص 

أسلوب جديد.

عزيزي ب�رج الرسط�ان،كل ما أنت ج�زء منه 
ينته�ي عىل أكم�ل وجه وال أهمية للمش�كات 
الت�ي تواجهها. احرص يف هذه الفرتة عىل عدم 
اس�تئناف األمور منذ البداية. بالعكس، تخلص 

مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن.

ُتنبأ باق�رتاب وق�وع  عزي�زي ب�رج األس�د،ي�
مش�اكل غ�ر متوقع�ة وتحفي�زك ع�ىل حلها 
أصعب م�ن املعتاد، فا تيأس وأعثر عىل بدائل. 
تس�اءل أيًضا إىل أي درجة س�تأثر تلك املشاكل 

سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج العذراء،الوقت مناسب جًدا لجميع 
العاقات الش�خصية، س�واء كان�ت جديدة أو 
قديم�ة. س�وف تجد عملي�ات التواصل مع من 
حول�ك ملهمة وغني�ة ألف�كارك الخاصة. لكن 
يج�ب أال تفكر فق�ط يف املزايا الت�ي يجلبها لك 

هؤالء املعارف

عزيزي برج امليزان،ال تندهش اذا شعرت اليوم 
بأن�ك متوعك الصح�ة، يسء املزاج ومش�وش. 
يفض�ل أن ت�رى ما الخط�ب واالعتن�اء ببدنك. 
س�تعيش فرتات تملؤه�ا الحيوي�ة واالرتخاء. 
ال تس�مح بانعكاس عدم رض�اك أمام اآلخرين 

خاصة يف العاملني باملصالح العامة

عزيزي برج العقرب،أنت تحمل حماً ثقياً من 
املشكات؛ 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�ر من 

الطاقة يف نفس الوقت.

عزي�زي برج القوس،اليوم أنت متفق أخرًا مع 
ذاتك، وهذا يتضح لآلخرين من خال س�لوكك. 
يف العمل، س�وف يطلب منك الزماء 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.

عزي�زي برج الجدي،س�وف يكون لديك س�بًبا 
جيًدا لكي تفرح، وتكون مس�رتيًحا مع العالم 
م�ن حول�ك ويف مزاج مناس�ب لاحتف�ال بهذا 
اإلحس�اس. جميع املقابات، س�واء مع زماء 

العمل أو العائلة، سوف تكون مجدية للغاية.

عزي�زي ب�رج الدلو،أن�ت اآلن متفق م�ع ذاتك 
بش�كل كامل، وتش�عر بالتناغم التام يف عملك 
ويف حيات�ك الش�خصية أيًض�ا. يؤث�ر ذلك عىل 
اآلخري�ن مل�ا لك من عاق�ات قوي�ة مع رشيك 
حيات�ك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي 

بني األخذ والعطاء.

عزيزي برج الحوت،ال يبدو أن جبال املش�كات 
واالضطراب�ات اليومي�ة يف طريقها إىل التايش. 
كن حازًما وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم، 
وإال قد تعاني من انتكاسات دائمة. وازن األمور 
بعناي�ة، وفكر يف األهداف الت�ي تريد تحقيقها 

عن جد وتلك التي يجب التغايض عنها.

العذراء

احلوت

وصفات غذائية حتسن مزاجك وتعزز طاقتك
يتس�بب النظام الغذائ�ي غر الصحي يف 
العديد من املش�اكل الصحية لألشخاص 
من بينها زيادة شعورهم باإلرهاق وعدم 
حصولهم عىل نوم كاف، األمر الذي يؤثر 

عىل مزاجهم وقد يصيبهم باالكتئاب.
ويف هذا الس�ياق، نقل�ت صحيفة »دييل 
مي�ل« الربيطاني�ة، عن مايكل موس�يل، 
الطبيب الربيطاني وخبر التغذية العاملي 
قوله إن هن�اك بعض الوصفات الغذائية 
التي قد تس�اعد يف تحسني املزاج وتعزيز 

الطاقة.
وهذه الوصفات هي:

- الزبادي بالتفاح والكمثرى والبندق:
ق�م بإضافة 10 غرام م�ن البندق وثمرة 
كمثرى وتفاحة، بع�د تقطيعهما لقطع 
صغرة ج�دا، إىل كوب من الزبادي كامل 

الدسم.
ويق�ول موس�يل إن هذه الوجب�ة غنية 
س�عرا   287 ع�ىل  وتحت�وي  بالطاق�ة 

حراريا.
- البيض بالخرضاوات الخرضاء:

ض�ع مق�اة كبرة ع�ىل نار متوس�طة 
وأض�ف إليه�ا زي�ت الزيتون والكوس�ة 
والفط�ر  الس�بانخ  وأوراق  املفروم�ة، 

املقطع واألف�وكادو امله�روس، واتركها 
ع�ىل النار مل�دة 7 دقائق ثم اض�ف إليها 
بيضت�ان مس�لوقتان وملعق�ة بابريكا 

مطحونة، وتناولها ساخنة.
وتحتوي ه�ذه الوجبة عىل 343 س�عرا 

حراريا.
- الزبادي اليوناني والدجاج بالشبت مع 

الخضار:
يف وعاء كبر، قم بمزج الزبادي اليوناني 
)وه�و نوع من الزب�ادي أكثر كثافة من 
العادي( مع الش�بت املفروم وفصني من 
الث�وم املقرش وامله�روس وعصر نصف 

ليمون�ة ومعلقت�ني صغرت�ني من زيت 
الزيتون.

اخف�ق جمي�ع املكون�ات جي�دا ث�م قم 
بتغطيتها ووضعها يف الثاجة.

وبع�د ذل�ك ق�م بق�يل ص�دور الدج�اج 
منزوعة الجلد يف مقاه تحتوي عىل زيت 

الزيتون حتى تنضج تماماً.
عق�ب االنته�اء م�ن طهي الدج�اج، قم 
الفاصولي�ا  بتس�وية 150 غرام�ا م�ن 
الخرضاء املغس�ولة واملقطع�ة، وحفنة 
من ال�ربوكيل الناع�م عىل البخ�ار حتى 

تنضج.

ينقذون رضيعًا من أنياب ذئب!
مواق�ع  ع�ىل  انت�رشت 
يف  االجتماع�ي  التواص�ل 
سوريا صور شبان طالتهم 
أني�اب ذئ�ب ب�ري بجروح 
دامية  إث�ر معرك�ة  بالغ�ة 

أنقذوا فيها رضيعا.
فق�د خط�ف الذئ�ب يف أحد 
الرق�ة  محافظ�ة  أري�اف 
الس�ورية رضيع�اً، وتدخل 

ش�ابان م�ن أه�ل قريت�ه لتحص�ل 
معرك�ة بينهم�ا وب�ني الذئ�ب أدت 
إىل تحري�ر الطف�ل وإصاب�ة الثاثة 
بج�روح، وذلك يف حادثة تعترب األوىل 

من نوعها يف سوريا.
وهاج�م ذئ�ب من�زل الطف�ل، الذي 
يبلغ من العمر 8 أش�هر ويدعى عبد 
السام غس�ان الحسني، وحمله من 

رأسه وهرب به.
فيما لحق ش�ابان من القرية وهما 
خ�زام حم�ادي يبلغ م�ن العمر 33 
عاماً، وأنس ياسني مرعي الذي يبلغ 
21 عام�اً، الذئب وأنق�ذا الطفل من 
ب�ني أنياب�ه.وأدت املعركة الرشس�ة 
إىل إصابة الش�ابني ببعض الجروح، 
وكذل�ك أصيب الطف�ل بجرح قاطع 

ونازف عىل خده.

عالمة تؤكد أن االيفون خيضع للتجسس
أك�د عدد م�ن مس�تخدمي هوات�ف آيفون 
الذكي�ة مؤخ�راً أنهم الحظوا وج�ود نقطة 
برتقالي�ة تظهر م�ن وقت آلخ�ر يف الزاوية 
اليمنى العليا من شاش�ات هواتفهم؛ حيث 
إنه�م يقومون بقصد أو ب�دون قصد بمنح 
صاحي�ة الولوج إىل الكام�را أو امليكرفون 
الس�تخدام العديد م�ن التطبيقات.   وقالت 
وفق�اً  آيف�ون  لهوات�ف  املنتج�ة  الرشك�ة 
النقط�ة  إن  األمريكي�ة،  ل�«فورش�ن« 
الربتقالي�ة تع�د ج�زءاً م�ن آخ�ر تحدي�ث 
لربنامج iOS من آبل، مبينًة أن ظهورها عىل 
الشاش�ة يؤكد أن أحد التطبيقات يتجسس 
عىل بيانات أو كامرا الهاتف.   وأوضحت أن 
بعض مطوري التطبيقات يتسلل إىل الهاتف 

أو الكامرا دون إذن للحصول عىل البيانات، 
ويق�وم بتثبي�ت تطبيق�ات تع�رف باس�م 
»برامج التجسس« أو »برامج املاحقة« عىل 
هواتف الضحاي�ا لتتبعهم رساً، وهنا تكمن 
الخط�ورة، الفت�ًة إىل أن خاصي�ة »أوران�ج 

دوت« أو النقط�ة الربتقالية الجديدة تحذر 
املستخدمني من هذه املمارسات.   وأضافت 
أن خاصي�ة »أورانج دوت« ال تظهر تلقائياً 
ب�ل الب�د من تثبي�ت الربام�ج الجدي�دة 14 
iOS، مبين�ًة أنها تحتوي عىل أدوات لتنظيم 
شاش�ة الهاتف وميزة بدء تشغيل السيارة 
من خ�ال هاتف آيف�ون.   ونصح الخرباء، 
القلق�ني م�ن برام�ج التجس�س، برضورة 
مراقب�ة التطبيقات من خال عرضها تحت 
رمز »اإلع�دادات« يف آيفون، ويمكنهم أيضاً 
معرفة التطبيقات التي يمكنها الوصول إىل 
الكامرا أو امليكروفون من خال النقر عىل 
قائم�ة »الخصوصي�ة« املتاح�ة ضمن رمز 

»اإلعدادات«.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
نصف كيلو لحمة مفرومة - 2 معلقة كبرة بصل مفروم

2 معلقة كبرة صلصة طماطم
1 معلقة صغرة نعناع مجفف

1 معلقة صغرة نعناع طازج مفروم
1 معلقة صغرة ثوم مفروم

عصر ليمونة – ملح
فلفل أسود – بهارات - بقدونس مفروم للتزيني

خطوات التحضر:
توضع اللحم�ة يف بولة، ويضاف إليها النعناع الطازج والنعناع املجفف والثوم 

والبصل والصلصلة، وتخلط جيداً.
تتبل بامللح والفلفل االسود والبهارات وعصر الليمون، وتخلط مرة أخرى.

يشكل الخليط عىل هيئة كرات متوسطة الحجم.
توضع مقاة غر قابلة لالتصاق عىل النار حتى تسخن.
توضع كرات اللحم يف املقاة، وتقلب حتى تحمر وتنضج.

توضع يف الطبق، ثم تزين بالبقدونس وتقدم ساخنة.

كفتة حممرة بدون زيت

؟؟هل تعلم
ل�و ترك�ت الس�مكة الذهبي�ة يف غرف�ة 
الل�ون  إىل  لونه�ا  س�يتحول  مظلم�ة، 

الرمادي.
األبق�ار تن�ام واقفة ولك�ن ال يمكنها أن 

تحلم إال وهي مستلقية فقط.
التماس�يح يمكنه�ا أن تعيش حتى 100 

سنة.
يمكن أن يزن س�ن الفيل الواحد حوايل 9 

باوند.
يف الحرب العاملية الثانية حاول األمريكيون 

تدريب الخفافيش عىل إسقاط القنابل.
أفضل طريقة للهروب من فك التمس�اح، 
ه�ي بضغط إصبعك يف عينيه وس�يرتكك 

عىل الفور.
يمكن تدري�ب الكاب بش�كل أفضل، إذا 
اقرتن�ت األوامر املنطوق�ة بأوامر حركية 

كحركة اليدين.
إذا وضع�ت كمية بس�يطة م�ن الكحول 
عىل العقرب، فإنها س�تترصف بجنون و 

تلدغ نفسها حتى املوت.
تنتج الحيوانات مخلفات أكثر ب� 30 مرة 
من مخلفات الب�رش التي تبلغ 1.4 مليار 

طن سنوياً.
النم�ل ال ين�ام أب�دا، وكذلك ليس�ت لديه 

رئتني.
هل تعل�م أنه يوجد ح�وايل 260 نوع من 

القرود.
الق�رود تفضل أكل الخ�رضوات أكثر من 

املوز إذا كان لها الخيار يف ذلك.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد هان�ز يواكيم فاتس�كه، الرئي�س التنفيذي لبوروس�يا 
دورتموند، أن مانشس�ر يونايتد أس�اء التقدير يف محاولته 

لضم الجناح اإلنجليزي جادون سانشو. 
وح�دد بوروس�يا دورتمون�د، 109 ماليني جنيه إس�رليني 
للموافق�ة عىل رحيل سانش�و إىل مانشس�ر يونايتد، إال أن 

األخري أوقف عرضه عند 90 مليونا فقط.
وق�ال فاتس�كه، يف ترصيح�ات نقلتها صحيف�ة »مريور« 
الربيطاني�ة: »لق�د أس�اؤوا تقدي�ر املوق�ف، س�نكون أكثر 
اس�تعداًدا لتقديم تنازالت، كان لدينا خط واضح وسنواصل 
القي�ام بذلك الصيف املقبل، يف ه�ذه الصناعة ال يمكنك أبًدا 

القول إن الالعب غري قابل للبيع تماًما«.
وعلق فاتس�كه ع�ىل إمكانية رحيل سانش�و بق�رار فردي 

من جانبه، قائاًل: »س�معت وقرأت يف كل مكان أن سانش�و 
ق�د رح�ل، لكنه م�ا زال هن�ا يف دورتموند، ولدي�ه عقد هنا 
ملدة موس�مني جديدين«.وبس�ؤاله عن كيفية فشل انتقاله 
ملانشس�ر يونايت�د هذا الصي�ف، أج�اب: »لدين�ا اتفاقات 
واضحة معه )سانش�و( بأنه يمكن�ه الرحيل يف ظل ظروف 
معينة وحتى وقت معني، ثم أُغلقنا الباب«.وس�جل سانشو 

هدًفا وصنع هدفني آخرين خالل 4 مباريات هذا املوسم.

رياضة7
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نفط الوسط يعلن قائمته النهائية 
للدوري املمتاز

             المستقبل العراقي/ متابعة

أعلن نادي نفط الوس�ط، قائمته النهائية ملنافس�ات الدوري 
املمتاز، الذي سينطلق يف 25 أكتوبر/ترشين أول الجاري.

وقال نبيل عباس مدير الفريق، أن قائمة فريق نفط الوس�ط 
اكتملت بش�كل نهائ�ي والجهاز الفني اس�تقر عىل 28 العبا 

سيمثلون نفط الوسط يف املوسم الجديد.
وتضم قائمة نفط الوسط كاًل من:-

حراس�ة املرم�ى: ع�ي كاظ�م ه�ادي وع�ي كاظ�م كطفان 
ومصطفى زهري ومقتدى قاسم.

خط الدفاع: فيصل جاس�م وزيد تحسني وعبد الله عبد األمري 
ورس�الن حنون وحيدر أحمد وإبراهيم خلف ومصطفى عبد 

الجليل.
خط الوسط: فلورنت ديدر وس�جاد جاسم وخلدون إبراهيم 

ومرتىض جمال وحس�ني عبد الواحد ومحمد حس�ن ونبيل صباح 
وس�جاد رع�د واملنت�رص بالل�ه ومحمد م�ر وعبد الله س�عدون 
وس�جاد حسن.خط الهجوم: عمر املنصوري وشيكا فوفونا وكرار 

جاسم وسيف جبري وزيد نجاح.
وأشار إىل أن معسكر الفريق يف أربيل كان له األثر الواضح 
يف االس�تقرار عىل قائمة الفري�ق وتكونت لدى الجهاز 

الفني الفكرة الكاملة عن مستويات الالعبني.

التطبيعية توجه إنذارًا هنائيًا إلبراهيم بايش
             المستقبل العراقي/ متابعة

وجه�ت الهيئ�ة التطبيعي�ة إن�ذاراَ نهائياَ 
لالعب املنتخ�ب الوطن�ي، إبراهيم بايش، 
الف�رق  مباري�ات  يف  تواج�ده  بس�بب 
الش�عبية، وعدم التزامه بتعليمات 
العراق�ي  االتح�اد  وضواب�ط 
الفني  الجه�از  وتوجيهات 

للمنتخب.
وقال إي�اد بني�ان رئيس 
»إبراهي�م  التطبيعي�ة 
باي�ش العب مه�م ومؤثر 
الوطن�ي،  املنتخ�ب  يف 
مش�اركته  وموض�وع 
أث�ار  الش�عبية  الف�رق  يف 

اس�تغرابنا، النه خطأ كبري جاء يف توقيت 
غري مناسب«. 

حريص�ة  »التطبيعي�ة  بني�ان  وأض�اَف 
للحفاظ ع�ىل جميع الالعب�ني، خصوصا 
العبي املنتخ�ب الوطني، ألنهم قيمة فنية 

كبرية، واملنتخب بحاجة لخدماتهم«. 

وأك�َد »وجهن�ا إن�ذارا نهائيا لباي�ش، ومن�ه لجميع العبي 
املنتخ�ب الوطن�ي، بع�دم تكرار ه�ذه املواق�ف، ورضورة 

االلتزام بالتعليمات«. 
من جانبه، قدم إبراهيم بايش اعتذاره عن اللعب مع الفرق 
الش�عبية وظه�وره ببعض الص�ور، وتعهد بع�دم تكراره 
مس�تقبال، وأك�د التزام�ه الت�ام بالتعليمات الص�ادرة من 

التطبيعية والجهاز الفني للمنتخب الوطني.

الديوانية خيرس خدمات 
باديال يف افتتاح الدوري

ديباال غاضب 
من جتاهل بريلو

              المستقبل العراقي/ متابعة

تعرض محرف الديوانية اإلس�باني إي�زاك باديال، إلصابة 
عىل مس�توى الكاحل، س�تغيبه عن مباراة افتتاح الدوري 

أمام النجف. 
ويس�تضيف الديوانية مبارات�ه األوىل يف ال�دوري العراقي 

املمتاز، األحد املقبل، أمام النجف.
وقال حسني العنكويش رئيس الديوانية، يف ترصيح خاص 
لكووورة، إن الالعب اإلسباني إيزاك باديال تعرض إلصابة 
أثن�اء مباراة الفريق التجريبية أمام منتخب ش�باب مرص 
والت�ي أقيم�ت ضمن املعس�كر التدريبي للفري�ق الجاري 

هناك.
وأضاف أن الفحوصات األولية، أكدت إصابة باديال بالتواء 
يف مفصل الكاحل والتش�خيص األويل يش�ري إىل غيابه عن 

مباراة افتتاح الدوري أمام النجف. 
وأكد مح�رف الديوانية، أن الجه�از اإلداري ينتظر نتائج 
الفحوص�ات النهائية، ملعرفة مدة غي�اب الالعب الفعلية، 
حيث سيخضع لفحوصات دقيقة يف القاهرة ملعرفة عمق 

اإلصابة.

روبرتسون: بيكفورد لـم يتعمد إصابة فان دايك

اليونايتد خيطط ملبادلة بوجبا بنجم ريال مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

اعرف األس�كتلندي آندي روبرتس�ون، ظهري 
ليفرب�ول، ب�أن العبي الريدز يخش�ون املصري 
األس�وأ لزميلهم الهولندي فريجي�ل فان دايك، 

بعد تعرضه إلصابة خطرية أمام إيفرتون.
وغادر فان دايك مباراة فريقه أمام إيفرتون يف 
ديربي املريسيس�ايد، أمس الس�بت، وتوجه إىل 
املستشفى عىل عكازين، بعد إجراء فحوصات 

أثبتت إصابته إصابة قوية يف الركبة.
وينتظر ليفرب�ول نتائج الفحوصات النهائية، 
للتأك�د من م�دى إصاب�ة مدافع�ه الهولندي، 
علًما بأن هناك تقارير خرجت وأكدت إصابته 

بقطع يف الرباط الصليبي.

وقال روبرتس�ون يف ترصيحات للموقع 
الرسمي لليفربول: “برصاحة، ال أتمنى 
إصابة فان دايك بأي مكروه، لقد رأيته 
يس�قط، لك�ن يف نهاي�ة الش�وط األول 

قالوا إنه اصطدام عادي”.
وأضاف: “ال يمكنني التعليق عىل ما إذا 
كان بيكف�ورد يقصد ذل�ك أم ال، أعتقد 

أنه فتى نزيه، وال أعتقد أنه متعمد”.
وتابع: “لكن ال يبدو األمر جيًدا بالنسبة 
لفان دايك، وآمل أن يعود يف أرسع وقت 
ممك�ن، وآم�ل أن ال يظه�ر الفحص ما 

يعتق�ده الالعب�ون، خس�ارة الع�ب مثله أمر 
صع�ب دائًما”.وأكمل: “لألس�ف، هذا جزء من 
ك�رة الق�دم، وج�زء م�ن الديربي، وج�زء من 

الحياة، س�نتعامل معها جميًعا، س�ندعم فان 
داي�ك طوال ف�رة غياب�ه، وآم�ل أال يمر وقت 
طوياًل”.أم�ا عن املب�اراة، فقال روبرتس�ون: 
“من الواضح أن النتيجة )2-2( مخيبة لآلمال، 

وأعتقد أنن�ا الفريق األكثر خيبة أمل، كنا 
أقرب لتحقيق الفوز، صنعنا ما يكفي من 
الف�رص، س�جلنا هدًفا قات�اًل يف النهاية، 

لكنهم رأوا أنه ليس صحيًحا”.
وواص�ل: “م�ن الصعب دائًم�ا أن تتحمل 
ق�راًرا مثل ه�ذا، عندما تعتق�د أنك فزت 
وفج�أة يتم إلغ�اء الهدف، لكنن�ا حصلنا 
عىل نقطة وسنميض قدًما”.وأكد: “زيارة 
ملعب جوديسون بارك ليست سهلة، لقد 
تحس�ن إيفرتون كثريًا، وقد قاموا ببعض 
الصفقات الجيدة، ومن الواضح أن لديهم 
مدرًب�ا رائًعا”.وخت�م: “س�يكونون هناك هذا 
املوس�م بالتأكيد يف النصف العلوي من الجدول 

عكس ما كانوا عليه يف آخر موسمني”.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يض�ع مس�ؤولو مانشس�ر يونايت�د أنظارهم عىل 
أح�د الالعبني املميزي�ن يف صفوف ري�ال مدريد هذا 

املوسم.
ووفًق�ا لصحيفة »ذا ص�ن« الربيطانية، ف�إن إدارة 

مانشس�ر يونايت�د تس�تعد لرحي�ل الفرن�ي بول 
بوجبا، العب وسط الفريق، خالل الصيف املقبل.

وينته�ي عقد بوجبا م�ع يونايت�د يف الصيف املقبل، 
لكن النادي اإلنجليزي قرر تفعيل بند التمديد ملوسم 
آخ�ر، إال أن بق�اء الالع�ب غ�ري مؤك�د بعدما رصح 

مؤخرًا بأنه يحلم باالنتقال إىل ريال مدريد.

وأش�ارت الصحيف�ة، إىل أن إدارة الش�ياطني الحمر 
تخط�ط لطلب فيدي فالفريدي م�ن املرينجي، خالل 
مبادلة ينتقل خاللها بوجبا إىل »سانتياجو برنابيو«.

وأوضحت أن فالفريدي يثري إعجاب مسؤويل يونايتد، 
بسبب األداء الذي يقدمه مؤخرًا مع النادي امللكي.

دورمتوند: مستعدون للتنازل يف صفقة سانشو

مبايب يتوعد كافاين يف قمة 
باريس ومانشسرت

              المستقبل العراقي/ متابعة

تح�دى كيلي�ان مباب�ي مهاج�م باري�س س�ان 
جريم�ان زميله الس�ابق إدينس�ون كافاني قبل 
مب�اراة الفريقني، يف الجول�ة األوىل لدوري أبطال 
أوروبا.ورصح مبابي عرب قناة »TF1« الفرنسية: 

»مواجهة كافاني ل�ن تكون غريبة عىل اإلطالق، 
لقد بات العبا يف فريق آخر، وأتمنى له األفضل«.

كافان�ي،  ملواجه�ة  »نس�تعد  كيلي�ان  وأض�اف 
وسنحاول الفوز عليه«.أما املهاجم األوروجوياني 
فقال بش�أن نف�س املواجه�ة: »مواجهة بي إس 
جي س�تكون تجربة اس�تثنائية بالنس�بة يل، لم 

يك�ن يتوقعها أحد«.وأتم كافاني ترصيحاته 
»ستكون مباراة مثرية بأحاسيس رائعة«.
وانتقل إدينسون كافاني لصفوف املانيو يف 
صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع 
الن�ادي الباريي يف 30 يوني�و/ حزيران 

املايض.

رابيو: لـم أندم عىل أزمتي 
مع ديشامب

              المستقبل العراقي/ متابعة

وس�ط  الع�ب  رابي�و  أدري�ان  يش�عر  ال 
يوفنت�وس بالندم بش�أن ابتع�اده لفرة 
طويل�ة ع�ن صف�وف املنتخ�ب الفرني 
نتيج�ة اعراض�ه عىل قرار امل�درب ديديه 

االنضمام  ورفضه  ديشامب، 
للقائم�ة االحتياطي�ة للديوك 
)روس�يا  العال�م  قب�ل كأس 
ع�رب  رابي�و  2018(.ورصح 
قناة »تيليفوت«: »شعر بثقة 
ديش�امب بي، عندم�ا أبلغته 
بأنني لن أنضم للمعس�كر يف 
نف�س املوع�د م�ع زمالئي«، 
حي�ث تأخر الع�ب يوفنتوس 
أيام بسبب الربوتوكول  ثالثة 
املتبع لتجنب اإلصابة بفريوس 
كورونا.وأضاف العب باريس 
س�ان جريمان السابق: »لقد 

رد ديشامب عي بأنه ال توجد مشكلة، لذا 
شكرته«.وتابع: »لس�ت نادما عىل كل ما 
حدث، لقد تجاوزت األمر، واآلن حان وقت 
الحارض واملس�تقبل«.وأتم أدري�ان رابيو 
ترصيحاته: »هديف ه�و االنضمام ملنتخب 
فرنس�ا يف كل توقف دويل، ولعب أكرب عدد 

ممكن من املباريات«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي إيطايل، أن األرجنتيني باولو ديباال نجم 
يوفنتوس، نقل شعوره بالغضب عن عدم مشاركته أمام 
كروتوني، لفابيو باراتيت�ي املدير الريايض للبيانكونريي 

يف نهاية املباراة.
وتع�ادل يوفنتوس م�ع مضيفه كروتوني، أمس الس�بت، 
بهدف ملثله، يف مباراة جلس فيها ديباال بدياًل حتى النهاية، 
رغم غياب كريستيانو رونالدو، املصاب بفريوس كورونا.

ووفًق�ا ملوقع »كالتش�يو مريكات�و« اإليطايل، ف�إن ديباال 
عرب عن عدم رضاه من تجاهل مش�اركته ضد كروتوني، 
لفابيو باراتيتي، يف النفق الخاص بامللعب واملؤدي لغرف 
خل�ع املالبس.وأوض�ح التقري�ر، أن ه�ذا األمر س�يطرح 
سيناريوهات مختلفة تتعلق بعالقة الالعب بمدربه أندريا 
بريل�و، وكذل�ك احتمالية رحيل�ه يف كان�ون الثانى/يناير 
املقبل.وج�اءت تل�ك األزم�ة يف التوقيت الذي يس�عى فيه 
يوفنت�وس لتجديد تعاقد ديباال، بينما لم يتوصل الطرفان 
التفاق، بس�بب رغبة املهاجم األرجنتيني يف الحصول عىل 
راتب ضخم.وعانى ديباال من مش�اكل يف الجهاز الهضمي 
تس�ببت يف عدم مشاركته بمباراتي األرجنتني يف تصفيات 
كأس العال�م، إال أن بريلو اس�تدعاه ملباراة كروتوني لكنه 

لم يرشكه.

ليفربول يطالب بالتحقيق يف قرارات الفار
              المستقبل العراقي/ متابعة

الربيمريلي�ج  رابط�ة  ليفرب�ول  طال�ب 
بالتحقيق يف تطبي�ق تقنية الفار يف حالتني 
مثريت�ني للج�دل، يف تعادل�ه أم�س أم�ام 
إيفرتون بنتيجة 2-2 ضمن لقاءات الجولة 

الخامسة من الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وحرم بطل الربيمريلي�ج من االنتصار، بعد 
إلغاء هدف ج�وردان هندرس�ون يف الوقت 
ب�دل الضائع بس�بب احتس�اب تس�لل عىل 
زميله س�اديو ماني الذي م�رر كرة الهدف 

له.
كما أع�رب ليفربول أيًضا ع�ن عدم رضاه 
بعدما ل�م يتم اتخاذ أي ق�رار ضد جوردان 

بيكفورد، حارس إيفرت�ون، بعد تدخله 
العنيف عىل املدافع فريجيل فان دايك.

ويطال�ب ليفربول بالتحقيق يف الس�بب 
ع�دم وراء النظ�ر يف تدخ�ل بيكف�ورد 
بتقنية الفار، إىل جانب معرفة عند أي 
نقطة توقف الفار لتحديد تسلل ماني 

يف الهدف امللغي لهندرسون.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

ريال مدريد يتلقى أنباء سعيدة قبل الكالسيكو
                 المستقبل العراقي/ متابعة

تلق�ى فري�ق ري�ال مدري�د، أنباء س�عيدة بش�أن أحد 
الالعبني املصابني، قبل مواجهة برشلونة، السبت املقبل، 

يف الجولة السابعة من الدوري اإلسباني.
وكان س�ريجيو رام�وس، قائد املرينج�ي، تعرض إلصابة 
باألمس يف خس�ارة املرينج�ي أمام قادش به�دف دون رد، 
وش�وهد يضع الثلج عىل ركبته الي�رى أثناء الجلوس عىل 

مقاعد البدالء.
ووفًقا لصحيفة »ماركا« اإلس�بانية، فإن الفحوصات الطبية، 

الي�وم، أثبتت أن راموس ليس لدي�ه أي إصابة خطرية، وأكدت 
النتيجة تعرضه لربة ش�ديدة »يف مؤخ�رة ركبته اليرى«، 

لكنه يستطيع املشاركة يف الكالسيكو.
وأشارت إىل أن راموس لم يتدرب مع زمالئه اليوم، كما أنه من 
املحتمل اس�تمرار غيابه للغد، لكنه سيتواجد يف مران الثالثاء، 
قب�ل مواجهة ش�اختار يف الجول�ة األوىل م�ن دور املجموعات 

بدوري أبطال أوروبا.
وس�يتدرب راموس بمفرده لعالج املنطق�ة املصابة وتقويتها 
م�ن خ�الل تمرينات مح�ددة لتعزيز فرصه يف خ�وض الجولة 

األوىل من التشامبيونزليج األربعاء.
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تفاح )الزمن اجلميل(!املرجعية الصاحلة 

علي جبار عطيةاسعد عبد الله عبد علي

منذ ان ظهرت مرجعية الس�يد السيستاني وهي تتعرض للهجمات، 
ولم تتوقف اىل يومنا هذا! واملهاجمون عىل اختالف مش�اربهم لكنهم 
اتفقوا عىل حرب الس�يد السيستاني، يف سعي حثيث ألبعاد االمة عن 
قيادته�ا االصيلة، وقد بدأ الحرب حزب البعث يف مطلع التس�عينات! 
ع�رب بث االش�اعات مرة، واخرى عرب مح�اوالت االغتيال، وثالثة عرب 
محارصة املرجعية، وكل وس�ائلهم فشلت يف منع املرجعية الصالحة 
م�ن اداء دوره�ا، وكان الدور االش�د خبثاً هو حرب االش�اعات التي 
تصن�ع يف معام�ل مختص�ة، بحيث يكون له�ا قبول عن�د الفئة غري 
الواعية، ونجد لليوم هناك من غري الواعني ممن يتمس�ك بإش�اعات 

البعث! معتربها يف مصاف اليقينيات التي ال تقبل النقاش.
وبعد انقالب امريكا عىل خادمها الذليل صدام يف عام 2003، اصبحت 

الحرب ضد املرجعية الصالحة اشد اخطر.
حيث جاءت امريكا للعراق بمرشوع خطري جدا، وهو تدمري املجتمع 
وتفتي�ت االرض واش�عال الح�روب، لك�ن وقفة املرجعي�ة الصالحة 
افش�لت تلك املش�اريع، فدفعت بالصعاليك واح�زاب النفاق ملحاولة 
الني�ل م�ن املرجعي�ة، عرب بيان�ات وترصيح�ات وكتاب�ات إعالمية، 
لك�ن ثبت لكل العال�م الحق واندحر اهل الباط�ل، وصمدت املرجعية 
الصالحة بوجه عاصفة اه�ل النفاق، من امريكا وادواتها واملنافقني 
املحلي�ني وبعض االع�الم العربي. وازداد حنق امري�كا وذيولها واهل 
النفاق عىل الس�يد السيس�تاني، بعد نجاح فتوى املرجعية يف الجهاد 
الكفائ�ي، ورد العاصف�ة التكفريي�ة البعثي�ة الت�ي كان مخطط لها 
ان تبتل�ع العراق، فنش�اهد بني فرتة واخرى مق�االت لعواهر االعالم 
املحيل والعربي تس�عى للتس�قيط عرب التشبث بالكذب، او تخرصات 
لس�فلة وصعالي�ك السياس�ة ممن مات�ت ضمائره�م، وكلها تهدف 
الني�ل من املرجعية الصالحة، فم�ع ان بعضهم ضاع رشفه وافتضح 
امره، نجده ال يس�تحي من كيل االتهامات للمرجعية الصالحة عرب 
اكاذيب يختلقها ويس�وقها للجمهور. وقد تخصص جيش الكرتوني 
منحرف الغايات، من اهم مهام�ه الطعن باملرجعية ووكالئها بهدف 
التسقيط، وال يمر شهر اال ومنشور او صورة او ترصيح هدفه الحط 
م�ن مكانة املرجعية الصالحة، واتفقت جيوش الس�فارة االمريكية، 
وجي�وش بقاي�ا البعث، وجي�وش املنافقني والرع�اع: يف هدفها وهو 
محاربة الس�يد السيستاني، لكن وعي االمة يف ارتفاع، وهي تمحص 
ما يجري وتفهم اس�اليب االعداء املنحط�ة، وتدرك حجم الحقد الذي 
يملئ قلوب بقايا البعث واهل النفاق من نجاحات املرجعية الصالحة 
واس�تمرارها يف العطاء. نسأل الله عز وجل ان يحفظ مرجعنا السيد 
السيس�تاني ويمد يف عمره، وان يرد كيد االعداء واملنافقني والرعاع، 

وان يفضحهم يف الدنيا قبل االخر.

دوخني قول الشاعر أبي العالء املعري: 
َقد ُكنَت يف َدهرَِك ُتّفاَحًة 

َوكاَن ُتّفاُحَك ذا آِكلَك! 
فهل يقصد أنَّ هناك آكل ومأكول باستمراٍر؟  ومناسبة توقفي عند هذا 
البيت الشعري هو السؤال امللح الذي راودني حني قضمُت تفاحًة خاليًة 
من الرائحة العطرية لها، فهل تغريْت رائحة التفاح عّما كانت يف )الزمن 
الجميل(؟ وهل هناك تخريٌب طرأ عىل حياتنا يف السنوات األخرية؟ أقول: 
لقد ملس�ته باليد واللس�ان واألنف من خ�الل رائحة التف�اح! وذلك ألنَّي 
افتق�دُت يف التفاح ال�ذي أتناوله يف هذه األيام تل�ك الرائحة الزكية التي 
كنُت أش�مها يف وقٍت كان الحرمان والخوف وفقدان األمان يطبق علينا 
من كل مكاٍن، ومع ذلك فقد كان تناول التفاح األحمر حدثاً استثنائياً ال 
ُيمكن أن يغادر الذاكرة أبداً! لم أكن س�ابقاً مهتماً بما تؤكد عليه مراكز 
األبح�اث أنَّ تن�اول تفاحٍة واحدٍة يومياً يبعدك ع�ن أمراض القلب، فقد 
كن�ُت آكل التفاح لذات�ه، ولكونه تفاحاً يس�تحق األكل، وكّنا عىل موعٍد 
سنويٍّ مع التفاح هو ليلة رأس السنة امليالدية، فالدخل الشهري محدوٌد 
ال يس�مح اال برشاء الربتقال يف الشهر مرًة واحدًة، أّما املوز فكّنا ننتظر 
حلول شهر رمضان؛ لنستمتع برؤية املوز موضوعاً عىل مائدة الخليفة 
العادل أو امللك السعيد يف أحد املسلسالت التاريخية! ولو استثنينا التفاح 
األخرض الصغ�ري رفيق الطفولة والفقر والحصار فإنَّ التفاح الحقيقي 
كان تف�اح مناس�باٍت، وال يوض�ع اال ع�ىل موائد األثرياء! م�ع كل هذا 
الحرم�ان فقد كانت للتفاح رائحٌة مميزٌة تش�مها عىل بعد أمتاٍر، فضالً 
عن هشاشة قرشته وطعمه اللذيذ، فما الذي حصل ليفقد التفاح الحايل 
رائحته وطعمه؟ هل تغريت ظروف زراعته وجنيه وتسويقه؟ قد يقول 
قائل: إنَّ التفاح املعارص مس�تورٌد ومعالٌج كيمياوياً. وأقول: ومتى كان 
التفاح الجيد غري مس�تورد؟ وأعود إىل شبهة املعري التي كررها الكاتب 
محمد عفيف�ي يف روايته الفكاهية )التفاحة والجمجمة( الصادرة عام 
١٩٦٥ م فهو يتس�اءل بعد نجاة ركاب الس�فينة م�ن الغرق إثر تحطم 
س�فينتهم: )فماذا يمكن أن يحدث لنا؟ ينقلب املركب فيأكلنا الس�مك؟ 
أكلن�اه كثرياً فلماذا ال يأكلنا مرًة من ِنفس�ه؟ وماذا لو تحولُت من آكل 
للربوت�ني إىل جزيء بروتني يف خلية س�مكة؟ ما الفرق يف النهاية بني أن 
أعي�ش يف خلية أو يف الغالف الجوي لكوك�ٍب؟( إنَّ الحقيقة املريرة التي 
ال يري�د الكثريون االع�رتاف به�ا، ومواجهتها ه�ي أنَّ تخريباً حصل يف 
عرصنا التكنولوجي املس�لفن واملعلب، وقد يك�ون هذا التخريب أصاب 
قيم�ًة كب�ريًة كنا نلوذ به�ا يف حياتنا املغلفة بالخ�وف والرجاء اال وهي 
القناع�ة.. تلك القناعة التي تجعلنا نفرح بما نحصل عليه حتى لو كان 
ش�يئاً بس�يطاً، ونزهد باألش�ياء التي ال تتس�ع لها أحالمنا التي كّنا ال 

نمدها اال عىل قدر أغطيتنا!

كم يومًا يستطيع اجلسم البرشي حتمل عدم النوم؟
النوم، كالتنفس، رشط أسايس لعيش اإلنسان 
وليستمر يف العمل واإلبداع بشكل أفضل، لذا ال 
يمكننا تجاهل أهمية النوم، وهذا األمر يطرح 
س�ؤاال هاما، كم م�ن الوقت نس�تطيع البقاء 

دون نوم؟
أج�ري العدي�د م�ن األبح�اث يف ه�ذا الصدد، 
وذكرت إحدى الدراس�ات الت�ي تناولت اختبار 
قدرة الفرئان عىل تحمل حرمانها من النوم، أن 
حيوانات التج�ارب ماتت يف غضون ١١ إىل 32 
يوم�ا. ولكن ما يزال هنال�ك الكثري من األمور 
غ�ري املعللة يف األبحاث ح�ول أهمية النوم، فال 
يمك�ن أن يكون الحرمان من النوم هو س�بب 
وف�اة ف�رئان التجارب. يمك�ن تحديد عدد من 
األس�اليب املُس�تخدمة يف البح�وث كأس�باب 
محتمل�ة للموت، كمثل القول ب�أن الحيوانات 
كانت ُتوقظ باس�تخدام الصدمات الكهربائية 
يف كل م�رة ترغب فيه�ا بالنوم، طبق�اً ملا ورد 

بموقع “روسيا اليوم”.
ولم يس�تطع البحث اإلجابة عن س�ؤال يتعلق 
باملدة التي يس�تطيع فيها اإلنسان البقاء دون 
نوم، وهنالك إدراك فعيل خارج حاالت الدراسة 
العلمي�ة لحتمية موت األش�خاص بعد إمضاء 

فرتات من عدم النوم عىل اإلطالق.

وتجدر اإلش�ارة هن�ا إىل م�رض األرق الوراثي 
املميت، وهو م�رض نادر من أمراض الربايون 
يصيب الدماغ وينتقل وراثيا، وبمجرد أن تظهر 
ل�دى األفراد أع��راض املرض ب�دءا من األرق، 
يبدأ هذا بالتط�ور رسي����عا لتظهر أعراض 
أخرى تش�مل الهلوس�ة وفقدان الوزن وأخريا 
الخ�رف قب�ل املوت. ويذك�ر أن الحال�ة األكثر 
ش�يوعا لهذا امل�رض النادر، هي وف�اة مايكل 
ك�ورك بع�د ٦ أش�هر م�ن فق����دان�ه ملكة 

الن�وم. وكما هي الحال مع التجارب الرسيرية 
عىل الحيوانات، م�ن الصعب جدا تحديد ما إذا 
كان الحرم�ان م�ن النوم هو الس�بب النهائي 
للموت بالنسبة لألش�خاص الذين يعانون من 
 Fatal familial( مرض األرق الوراثي املمي�ت
insomnia-FFI(، لذا ال يمك���ننا اعتبار مدة 
ال�� ٦ أش�هر م�����ثابة الرق�م الفعيل للمدة 
الت�ي يس�تطيع اإلنس�ان ب������قاءها دون 

نوم قبل أن يموت.

أهيام أكثر فائدة اخلرضاوات أم الفواكه؟ 
كث�ري م�ن الناس يعتق�دون أن 
تناول كميات كبرية من الفواكه 
يعترب أمرا مفي�دا للصحة، لكن 
علم�اء بريطاني�ني أك�دوا عدم 
صح�ة تل�ك الش�ائعات.  فق�د 
م�ن  التغذي�ة  خ�رباء  أوض�ح 
كلي�ة أمربي�ال يف لن�دن وجهة 
نظرهم بالقول: “معظم الناس 
يعتق�دون أن تن�اول املزيد من 
الخ�رضوات والفواكه يقلل من 
مس�توى الكوليس�رتول يف الدم 
... نع�م إن تناولها  قد يخفض 
من نس�بة الكوليس�رتول، لكن 
الدراس�ات الحديث�ة أظهرت أن 
هناك صل�ة بني تن�اول كميات 

كب�رية م�ن الفواك�ه وب�ني ارتف�اع مع�دالت 
الش�حوم الثالثي�ة، ومن املعروف أن الش�حوم 
الثالثية كالكوليس�رتول تزيد من خطر تصلب 
الرشايني واإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات 
الدماغية”. وأضافوا “من الصعب عىل اإلنسان 
أن يتناول الفواكه ويحس بالش�بع، فالفواكه 
تحفز الشهية فقط، وبالرغم من احتوائها عىل 
)الفروكتوز( الذي يعد أقل سعرات حرارية من 

)الغلوك�وز(، لكن الغلوكوز بخالف الفروكتوز 
يحف�ز إنت�اج األنس�ولني يف الجس�م، وظهور 
األنس�ولني يف الدم يعطي الدماغ إشارات بعدم 
حاجة الجس�م للمزيد من الطعام”. كما أشار 
أن  الن�اس يعتق�دون  أن معظ�م  إىل  العلم�اء 
بإمكانه�م تن�اول أي كميات مهم�ا كربت من 
الفواكه كون نس�بة الس�عرات الحرارية فيها 
تعد صغرية وغري ملحوظة، لكن الواقع هو غري 
ذلك، فكوبان من عصري املوز مثال يحتويان عىل 

٥00 س�عرة حراري�ة. وبينت 
دراسات شملت 4٥00 مريض 
أجراه�ا علم�اء م�ن جامعة 
كولورادو أن األشخاص الذين 
يتناولون أكث�ر من 74 غراما 
م�ن الفروكت�وز يف الي�وم أي 
ما يع�ادل )١0 تفاح�ات( أو 
)3 كؤوس كب�رية من عصري 
التف�اح( ازداد عنده�م خطر 
ضغ�ط  بارتف�اع  اإلصاب�ة 
وم�ن   .%87 بنس�بة  ال�دم 
جانبه�م قال أطباء األس�نان 
أن تن�اول التف�اح والكمثرى 
والحمضي�ات بش�كل خاص 
يمك�ن أن يتس�بب بتس�وس 
الفواك�ه  قط�ع  بقاي�ا  أن  حي�ث  األس�نان، 
والفروكتوز التي تبقى عىل األس�نان بعد األكل 
تعد بيئة خصب�ة ممتازة للبكترييا. وبحس�ب 
خ�رباء التغذي�ة “تع�د الفواك�ه ج�زءا مهم�ا 
م�ن النظ�ام الغذائ�ي الصحي، لك�ن من املهم 
مراقبة الكميات التي يجب تناولها، وخصوصا 
األش�خاص الذي�ن يعانون من زي�ادة يف الوزن 

ومشاكل يف القلب واألوعية الدموية”.

ق�ال علماء أمريكيون م�ن معهد “باك” أنهم اكتش�فوا اكتش�اف خصائص 
جدي�دة لفيتامني »دي« .وبحس�ب العلماء إن فيتام�ني دي مع جينات “طول 
العمر” يزيد من متوسط العمر بنسبة 33%، كما يبطئ تكون البنية الفراغية 
ملئ�ات الربوتين�ات املرتبطة بالش�يخوخة عن�د الديدان تكونا غ�ري طبيعي”.

والفيتامني “دي 3” الذي يتحول إىل ش�كل نش�ط من أشكال الفيتامني “دي” 
عن�د الدي�دان الخيطية يكب�ح عملية “عدم ذوب�ان الربوتين�ات”، وباألخص 
“نش�وانيات بيتا” التي يعترب تراكمها أحد العوامل املس�ببة ملرض ألزهايمر، 
طبق�اً مل�ا ورد بموقع “روس�يا اليوم”.وأش�ار الخرباء إىل أنه ع�ىل الرغم من 
إجراء تلك التجارب عىل الدي�دان الخيطية )Caenorhabditis elegans(، فإن 
استنتاجاتهم تبقى صحيحة بالنسبة لإلنسان أيضا، كون عملية الشيخوخة 
عند الديدان الخيطية والثدييات تخضع لقوانني متش�ابهة.وأكدوا أن فيتامني 
“دي” يلعب دورا رئيسيا يف عملية امتصاص الكالسيوم يف الجسم ويحفز نمو 
النس�يج العظمي، باإلضافة إىل فعاليته املثبتة يف مجال الوقاية من رسطانات 

الغدد الحليبية واألمعاء الغليظة ورسطان الربوستات.

اكتشاف خصائص جديدة
 »D« لفيتامني 

عالج الكسور  باملوجات فوق الصوتية أمر غري جمد 
وجد باحث�ون يف املجال الطبي أن اس�تخدام 
املوجات فوق الصوتية يف عالج كسور الساق 
عن�د اإلنس�ان ليس ل�ه أي تأث�ري عىل رسعة 
الش�فاء.وقام الخرباء خالل أبحاثهم بتقييم  
 LIPUS )low intensity تقني�ات  عم�ل 
يف  الصي�ت  الذائع�ة   )pulsed ultrasound
مجال التكنولوجيا الطبي�ة الحديثة بأمريكا 
 LIPUS الشمالية.وكان من املعتقد أن أجهزة
التي تقوم بإرس�ال أمواج فوق صوتية قليلة 
الشدة ترّسع شفاء كسور العظام عن طريق 

تحفيز نمو أنسجة جديدة فيها.
وبحس�ب الخ�رباء “رغ�م أن حج�م مبيعات 
أجه�زة LIPUS يف الوالي�ات املتح�دة وص�ل 
إىل 2٥0 ملي�ون دوالر يف الس�نة، إال أنه ليس 
هناك أية دالئل علمية تثبت فائدة اس�تخدام 

تل�ك األجهزة”، طبقاً ملا ورد بموقع “روس�يا 
اليوم”.

وأكد “جيسون بيوسيه” رئيس لجنة الخرباء 
الذين قاموا بتلك التجارب أنه وزمالءه راجعوا 
بيانات أكثر من ٥00 مريض عانوا من كسور 

يف الساق تم عالجهم يف مستشفيات أمريكية 
ب�ني عام�ي 2008 و 20١2.وخ�الل ع�الج 
املرىض تم تقسيمهم إىل مجموعتني، األوىل تم 
إخضاعها لجلسات عالجية مدتها 20 دقيقة 
بواس�طة أجهزة LIPUS، واملجموعة الثانية 

تمت معالجتها بأجهزة “شبيهة” بها.
ولوح�ظ أثناء تل�ك الفرتة أنه ل�م تكن هناك 
فروقات يف رسعة نمو النس�يج العظمي بني 
املرىض الذي�ن تم تعريضه�م للموجات فوق 
الصوتي�ة، وبني امل�رىض الذين تلق�وا العالج 

بواسطة األجهزة األخرى.
كم�ا لم تالحظ أية فروق�ات بني املجموعتني 
ال يف نوعي�ة الحياة بع�د الكرس، وال يف رسعة 
عودته�م للعم�ل وممارس�ة الرياض�ة بع�د 

الشفاء.

تمك�ن العلماء من معرف�ة كيفية تحويل ثاني 
أكس�يد الكرب�ون يف الغ�الف الج�وي إىل وقود، 
وربم�ا يكون هذا اإلنجاز بداية حقيقية لتغيري 
العالم ب�كل ما للكلمة من معنى.ففي الش�هر 
املايض، وصلت نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون 
يف الغالف الجوي إىل أعىل مس�تويات لها خالل 
4 س�نوات، وه�ذا يعني أننا لن نك�ون قادرين 

عىل تخفيض هذه النسبة إىل املستويات اآلمنة 
م�رة أخرى.ولكن طور الباحثون تقنية جديدة 
يمكن أن تسهم يف تحويل ثاني أكسيد الكربون 
إىل مصدر للوقود، وقال آدام روندينون، الباحث 
املش�ارك من مخترب أوك ريدج الوطني للطاقة 
يف الوالي�ات املتحدة :”لقد اكتش�فنا عن طريق 
الصدف�ة فعالي�ة اس�تخدام امل�ادة املحفزة أو 

املرسعة للتفاع�ل الكيميائي، ونحن نعمل عىل 
دراس�ة الخط�وة األوىل حاليا يف ه�ذا املجال”.
ويعمل آدام وزمالؤه عىل تجميع مادة محفزة 
باس�تخدام الكرب�ون والنح�اس والنيرتوجني، 
وتطبيق تيار كهربائ�ي بقوة ١.2 فولت بحيث 
تح�ول امل�ادة املحف�زة محل�ول ثاني أكس�يد 

الكربون يف املاء إىل مادة اإليثانول.

العلامء يبتكرون طريقة لالستفادة من تلوث اهلواء

ُولدت الطفلة لني يل “مرتني” بعد أن أُخرجت من رحم أمها ملدة 20 دقيقة 
سابقا من أجل إجراء عملية جراحية إلنقاذ حياتهما.

ففي األس�بوع ال� ١٦ من الحمل اكتش�ف األطباء عرب فحوص باملوجات 
ف�وق الصوتي�ة عن إصابة جن�ني مارغريت لين�يل بورم ن�ادر يف العمود 
الفق�ري، وكان�ت تلك الكتل�ة معروفة باس�م “مرض مس�خي العجزية 
العصعصي�ة”)sacrococcygeal teratoma(، وه�و ورم حميد ينش�أ يف 
نهاي�ة العم�ود الفقري، ويس�بب هذا ال�ورم قصورا يف القلب وفش�ال يف 
ال�دورة الدموي�ة للجن�ني، ينجم عنها موت�ه داخل رح�م األم، والطريقة 
العالجي�ة الوحي�دة لهذا املرض هي إزالة الورم قب�ل والدة الجنني بإجراء 
عملي�ة جراحية له داخل رح�م األم.ويف األصل كانت األم مارغريت حامال 
بتوأم لكنه�ا فقدت أحدهما قبل املرحلة الثانية م�ن الحمل، وكان حجم 
ال�ورم متس�اويا مع حج�م الجنني يف أثناء إج�راء العملية الت�ي قام بها 

األطباء يف مستشفى تكساس بالواليات املتحدة.

طفلة أمريكية تولد مرتني! 

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة 
للصحافــة والطباعــة والنشــر

قــي  جريــدة المســتقبل العرا


