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جريمة بشعة يف شهربان ..وبني كعب للحكومة« :دمنا مو رخيص»
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

بعد عام عىل اغالقه..
عمليات بغـداد :فتح نفق ساحة
ص3
التحرير

البنك املركزي يتيح
عملية التحويل املباشـر لألمـوال
ص3
بني البطاقات اإللكرتونية

حمّلت عشيرة بني كعب يف دياىل القوات األمنية
والحكومة املحلية يف املحافظة مسيؤولية مقتل
الشييخ عيي فضالة وابنيه وثالثة مين احفاده
يف شيهربان بقضاء املقداديية بعد تفخيخ جثته
لتنفجير عليهم ،فيما اسيتنفرت ابنياء قبيلتها
للتصيدي لهيذه الجريمية يف حيال عيدم تدخل
الحكومة.
وظهير ذوو الشيهيد وأبناء عمومتيه يف مقطع
فيديو يحملون فيه قيادة عمليات دياىل والقوات
األمنية املسيؤولية استشيهاد أفراد عشيرتهم،
موضحين أنيه ليم يصيل اليهيم احيد ،وكأنما
املحافظة قد سقطت.
وناشيد ذوو الشييخ مجليس اليوزراء والنيواب
للتدخيل بصيورة مبيارشة يف هذه «املجيزرة»،
مؤكديين أن دماءهم ليسيت رخيصة حتى تراق
بهيذه الصورة.وطالب أبناء العشيرة الحكومة
بفسيح املجال لعشيرة بنيي كعب للدفياع عن
نفسيها واخيذ حقها ،وذليك يف حال ليم تتحرك
الحكومة والقوات األمنية لحمايتهم والقبض عىل
الجناة .وناشيد أبناء عمومة القتيل أيضا النائب
األول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي كونه
من العشرة بالوقوف «وقفة مرشفة» ،مطالبن
أبناء عشيرتهم يف عموم العراق باستنكار هذه
«املجزرة» بضجة إعالمية ،كما حصل يف مجزرة
الفرحاتيية .التي حصلت قبل اسيبوعن .وأكدوا
أنهم سييضحون للوطن والدين أكثر ،لكن «نريد
من يثمن هيذه الدماء والتعب ،فنحن لن نتنازل
عن كالمنا وموقفنا».

التفاصيل ص2

رئيسا الوزراء وجملس املفوضني يعقدان «اجتامع مهم» بعد إقرار الدوائر االنتخابية

الــعـامـري مـن املـقـداديـة :االنـتـقـام مـن املجـرميـن سـيكـون قـريـبـا

ص2

ص2

الرئاسات تستغل مولد الرسول االعظم ( ) إلدانة «التطرف»
والتأكيد عىل «اإلصالح السيايس»
بغداد  /المستقبل العراقي

اكد رئييس الوزراء مصطفيى الكاظمي،
أميس األربعياء ،ان العيراق لين يخضيع
للمتطرفين مين داعيش أو العصابيات
اإلجرامية من أي دين أو مذهب أو قومية،
بينما دعا الرئيس صالح اىل عقد سييايس
جدييد يؤسيس لحكيم رشييد يف البيالد،
باملقابيل فيميا دعيا الحليويس ماكيرون
لتصويب موقفه من االسالم.
وخاطب الكاظمي املشاركن يف االحتفال
املركزي الذي اقامه الوقف السني يف بغداد
ملناسيبة ذكرى مولد النبيي محمد (ص)

حتذير امريكي بشأن استهداف الرياض بصواريخ و «درونز»
بغداد  /المستقبل العراقي
وجهت السفارة األمريكية يف السعودية ،أمس األربعاء ،تحذيرا
ملواطنيهيا بالرياض من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو
بطائيرات «درونز» ،مع تصاعد هجمات الحوثين من اليمن
خيالل األيام األخيرة .وقالت السيفارة يف تحذيير أمني عىل
موقعها ،إنها «تتابع تقارير عين صواريخ أو طائرات بدون
طييار محتملة قد تكون متجهية إىل الرياض يوم  28ترشين
االول» .وحثيت السيفارة املواطنن األمريكيين عىل «البقاء
يف حالية تأهيب ،واملراجعية الفوريية ،واتخياذ االحتياطات
الالزمة» .وأوضحت السفارة أن «اإلجراءات الواجب اتخاذها

وزير املوارد املائية
عن ملـف الـمـيـاه مع تركيا:
سيحسم قريبـ ًا
ص3

ّ
أترشف باملشياركة
بقوليه «أهي الكرام..
يف هذه االحتفالية الكريمة رافعا لشيعبنا
وأمتنيا واإلنسيانية أسيمى التربييكات،
بموليد مبعيث الهيدى ورحمية العاملين
ومنيار املؤمنن ،سييد الخلق رسيول الله
محمد ،صىل الله عليه وعىل آله وأصحابه
وسلم».
واضياف الكاظميي ،يف كلمية أن رسيول
اإلنسيانية كان مشعل نور يف وسط ظالم
دام دهيورا ً طويلية ،عقيل وحكمة وصرب
وإرادة نقليت ماليين البيرش مين الجهل
اىل النيور ،ومن القسيوة اىل الرحمة ،ومن
الظليم اىل العدل ،ومن الفيوىض وطغيان

أصحياب املصاليح والعصبييات الضيّقة
اىل النظيام املتمحور حول قيمة اإلنسيان
وحريته .وشدد بالقول «نحن اليوم أحوج
ميا نكيون اىل تلك القييم اإلنسيانية التي
أرسياها رسيول اإلسيالم ،القييم البعيدة
كل البعيد عين التطيرف اليذي ال ينتميي
اىل اإلسيالم ،بيل حاول أصحياب النفوس
الضعيفة األغراض إقحامه عليه».
واكيد حاجية العيراق اىل التحيي بقييم
النبيي محميد (ص) «لنتمكين معيا ً من
عبور األزميات االجتماعيية واالقتصادية
والسياسيية ،وأن ننترص لتليك القيم بدل
العودة اىل جهل التطرف وتغوّل من يريد أن

يفيرض مصالحه وطغيانه عىل العراقين
بأسيماء متعددة ولن يحيدث ذلك ما دمنا
نعمل عىل بناء دولة قوية وعادلة ال تفرّق
بن أبنائها بسبب دين أو مذهب أو قومية،
كلنا عراقيون ،وال تخضع للمتطرفن من
داعش أو العصابات اإلجرامية من أي دين
أو مذهب أو قومية».
وختيم الكاظميي بالقول «معا سينضمد
الجيراح ونعتميد عيىل إمكانيات العيراق
وطاقيات شيعبنا الكبرة ،لنصنيع األمل
ونصنع املستقبل».

التفاصيل ص2

القانونية الربملانية تناقش مرشوع قانون جملس الوزراء والوزارات

هي البحث فورا عن ساتر يف حال سماع صوت انفجار قوي
أو صيوت صفيارات اإلنذار ،أميا إذا كنت يف منيزل أو مبنى،
فانتقل إىل أدنى مسيتوى مع أقل عدد من الجدران الخارجية
والنوافيذ والفتحات ،واغليق أي أبواب واجليس بالقرب من
جيدار داخي بعيدا عين أي نوافذ أو فتحيات» .وأضافت «إذا
كنت يف الخارج ،فابحث فورا عن سياتر يف هيكل صلب ،وإذا
لم يكن ذلك ممكنا ،اسيتلق عىل األرض وقم بتغطية رأسيك
بيديك» ،مشيرة اىل أنيه «حتى لو تم اعيراض الصاروخ أو
الطائرة بدون طيار ،فإن سيقوط الحطام يمثل خطرا كبرا
بعد الهجيوم ،ابتعد عن أي حطام ،وراقيب املنافذ اإلخبارية
الرئيسية للحصول عىل إرشادات رسمية».

املتحدث باسم الكاظمي :اإليرادات غري كافية لدفع الرواتب

الثقافـة تنفـي اغـالق متحـف الزعيـم عبد الكـريم قاسـم

العيداين يعلن وصول حموالت
لرفد منظومة الطاقة الكهربائية
يف مناطق شامل البرصة
ص3

التعليم :الطموح العلمي
والتنافس الشفاف حيـددان
معادلة القبول املركزي
ص3

مدرب القاسم:
فقـدنـا نقطتيـن لقلـة
خربة الالعبني
ص7
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ص2

ص3

النفط الربملانية :خفض سعر البنزين املحسن بداية الشهر املقبل اىل ( )650دينارا
بغداد  /المستقبل العراقي

العراقي

تعت�زم وزارة النف�ط تخفي�ض س�عر البنزي�ن املحس�ن يف
محطات ،مطلع شهر ترشين الثاني املقبل.
وق���ال رئ�ي��س لجنة النف�ط وال�ط�اق��ة النيابية هيبت
الحلب�ويس ،يف ترصيح صحف�ي ،إن «ال�وزارة اتخذت مؤخرا
قرار تخفيض سعر البنزين املحسن عايل االوكتان من  850اىل
 650دينارا للرت الواحد» ،مش�را ال�ى ان «ال���وزارة ك�ان�ت
ق�د اع��دت دراس���ة تحس�ن نوعية املنتجات بشكل ع�ام
وتحسن ط�رق التسويق».
واض���اف ان «ق���رار ال���وزارة س�ينفذ مطل�ع الش�هر
امل�ق�ب�ل ،ب�ه��دف زي��ادة ال�ت�وج�ه نحو البنزين املمتاز،
والتخفيف عن كاهل أصحاب املركبات».
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جريمة بشعة يف شهربان ..وبني كعب للحكومة« :دمنا مو رخيص»

العشرية تعهدت بعدم ترك أراضيها وطالبت القوات األمنية بالقصاص أو فسح املجال أمامها السرتداد حق قتالها
المستقبل العراقي  /عادل الالمي

حمّل�ت عش�رة بن�ي كع�ب يف دي�اىل الق�وات األمني�ة
والحكومة املحلية يف املحافظة مس�ؤولية مقتل الشيخ
ع�ي فضال�ة وابن�ه وثالث�ة من احف�اده يف ش�هربان
بقضاء املقدادية بعد تفخيخ جثته لتنفجر عليهم ،فيما
اس�تنفرت ابناء قبيلتها للتصدي لهذه الجريمة يف حال
عدم تدخل الحكومة.
وظه�ر ذوو الش�هيد وأبن�اء عمومته يف مقط�ع فيديو
يحمل�ون في�ه قيادة عملي�ات دي�اىل والق�وات األمنية
املسؤولية استش�هاد أفراد عشرتهم ،موضحن أنه لم
يصل اليهم احد ،وكأنما املحافظة قد سقطت.
وناش�د ذوو الش�يخ مجلس ال�وزراء والن�واب للتدخل
بصورة مبارشة يف هذه «املجزرة» ،مؤكدين أن دماءهم
ليست رخيصة حتى تراق بهذه الصورة.
وطالب أبناء العش�رة الحكومة بفس�ح املجال لعشرة
بن�ي كع�ب للدفاع عن نفس�ها واخ�ذ حقه�ا ،وذلك يف
حال ل�م تتحرك الحكوم�ة والقوات األمني�ة لحمايتهم
والقبض عىل الجناة .وناش�د أبناء عمومة القتيل أيضا
النائب األول لرئيس مجلس النواب حس�ن الكعبي كونه
من العش�رة بالوقوف «وقفة مرشفة» ،مطالبن أبناء
عش�رتهم يف عموم العراق باس�تنكار ه�ذه «املجزرة»
بضجة إعالمية ،كما حص�ل يف مجزرة الفرحاتية .التي
حصلت قبل اس�بوعن .وأكدوا أنهم س�يضحون للوطن
والدين أكثر ،لك�ن «نريد من يثمن هذه الدماء والتعب،
فنحن لن نتنازل عن كالمنا وموقفنا».
وتوجه�وا بالعت�ب ع�ىل قائ�د عمليات دي�اىل ومحافظ
املدين�ة مثن�ى التميمي ،مؤكدين أنه لم ي�أتِ إليهم أحد
ليحقق يف الحادثة أو من يواسيهم.
وتق�ول مص�ادر إن داع�ش اختطف ش�خصا ثم فخخ
جثت�ه التي فجره�ا بن املدني�ن ،واملختط�ف هو أحد
أبناء الش�يخ فضالة الكعبي ،شيخ عشائر البو همام يف
محافظة دياىل ،وأن الجثة انفجرت حينما جاءت عائلته
لرفعه�ا وقتل خمس�ة منهم ،لكن بيان رئاس�ة الربملان
ومحاف�ظ دي�اىل ق�اال إن املختطف هو الش�يخ فضاله
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العامري من املقدادية :االنتقام من املجرمني
سيكون قريب ًا
بغداد  /المستقبل العراقي
أكد رئي�س تحالف الفتح هادي
العام�ري ،أم�س االربع�اء ،أن
دم�اء املغدوري�ن يف «مج�زرة
الخيالني�ة» ل�ن تذه�ب س�دى،
معتربا ً أن االنتقام من املجرمن
سيكون قريباً.
وقال العامري من مجلس عزاء
ش�هداء مج�زرة الخيالني�ة يف
املقدادي�ة إن «دم�اء املغدورين
ل�ن تذه�ب س�دى واالنتق�ام
م�ن ه�ؤالء املجرمن س�يكون
قريبا» ،معتربا ً أن «دياىل خرجت

م�ن الطائفي�ة ولن اس�مح لها
بالع�ودة اىل طائفي�ة اب�دا».
وأض�اف «يج�ب ان نتع�اون
جميع�ا كي�د واح�دة للحف�اظ
عىل االمن يف دياىل» ،موضحا ً أن
«هذا حادث ارهابي وكل السنة
والش�يعة ضد االره�اب ويجب
عدم تضعيف االجهزة االمنية يف
الجيش والرشطة والحشد الذين
يقاتلون س�وية» .وتابع «يجب
الح�ذر لع�دم تكرار مث�ل هذه
الحادث�ة االليمة وع�ىل االجهزة
االمني�ة ع�دم الغفل�ة والقي�ام
بعمليات تفتيش دائما».

وثيقة..
حمافظة البرصة تطالب املالية بتحويل رواتب
أجور ( )٣0موظف أجر يومي
نفسه.ويف وقت الحق ،نعى النائب األول لرئيس مجلس
النواب حس�ن الكعبي الشيخ فضاله و 5من بني كعب،
عقب مقتله�م عىل اي�دي «داعش» باملقدادية ،حس�ب
بيان للمكتب االعالمي للكعبي.
واعت�رب الكعبي أن داعش «يص�ول ويجول» يف عدد من
املناطق دون رادع قوي.
وطالب النائ�ب األول الجهات والقي�ادات االمنية العليا
ل�إرساع بإجراء تحقيق للحادثة «الغادرة» والبحث عن
القتلة لتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.
ودع�ا اىل وجوب وضع خط�ة مُ حكمة لتأم�ن املناطق
املس�تهدفة من قب�ل االره�اب ،والبدء بتنفي�ذ حمالت
نوعية حازمة ملالحقة بقايا «داعش».
ب�دوره ،أكد محاف�ظ دياىل مثنى التميم�ي أن الجريمة
محاول�ة لزعزعة األمن يف املحافظة ،مؤك�دا أن القوات
األمنية ستقتص من الجناة.
ونقلت وكالة االنباء الرس�مية عن التميمي طلبه بعقد
اجتماع م�ع القادة األمنين إللق�اء القبض عىل الجناة
واالقتصاص منهم وإعادة األمن للمحافظة.

إىل ذلك ،حمل نواب ع�ن محافظة دياىل الجهات األمنية
مسؤولية الجريمة البشعة يف منطقة الخيالنية.
ودع�ا ن�واب من دي�اىل ،القائد الع�ام للقوات املس�لحة
مصطفى الكاظمي ،اىل متابعة امللف األمني يف محافظة
دياىل ومحاسبة املقرصين ،مشرين اىل ان بعض مناطق
محافظة دياىل غر مستقرة أمنيا ،وعىل الجهات األمنية
س�د تلك املناطق عسكريا وعدم الس�ماح لخاليا داعش
اإلرهابي من التمركز بها وإعادة نش�اطها الس�تهداف
املواطنن األبرياء.
م�ن جانب�ه ،أكد رئي�س لجنة األم�ن والدف�اع النيابية
محم�د رضا آل حي�در أن الجريمة املرتكبة بحق ش�يخ
أحد العش�ائر بقض�اء املقدادية بدياىل تع�د خرقا ً أمنيا ً
واضح�اً ،مبين�ا أن «هنالك خاليا نائم�ة يف تلك املناطق
يجب معالجتها برسعة».
وش�يع أه�ايل املقدادي�ة ،أم�س األربع�اء ،جثام�ن
املغدورين.
يف غض�ون ذل�ك ،وص�ل رئي�س تحال�ف الفت�ح هادي
العام�ري إىل قض�اء املقدادية والتقى القي�ادات االمنية

يف القض�اء ،وذوي الضحاي�ا الذين س�قطوا يف الحادث
االرهابي.
وقبيل ذلك أعلن املتحدث باسم قيادة العمليات املشرتكة
الل�واء تحس�ن الخفاجي إرس�ال لجنة علي�ا للتحقيق
يف أس�باب وقوع الجريمة بقض�اء املقدادية التي أودت
بحياة ستة أشخاص.
وق�ال الخفاج�ي يف ترصيح لوكال�ة األنباء الرس�مية،
إن «عصاب�ات داع�ش تعتم�د ع�ىل أس�لوب الرتهي�ب
ً
مبينا أن «الجريمة التي
والتخويف وإرعاب املواطنن»،
وقعت بحق الشيخ فضاله و 5من بني كعب يف املقدادية
محاولة يائسة لعصابات داعش إلثبات وجودها ،بانها
تستطيع إرعاب املواطنن».
وأعلن الخفاجي« ،إرس�ال لجنة عليا من قبل العمليات
املش�رتكة ملعرفة األس�باب التي حدثت فيه�ا الجريمة
البش�عة بحق الش�يخ فضاله يف قضاء املقدادية» ،الفتا ً
إىل أن «الق�وات األمنية رشعت بحمل�ة تعقب بحثا ً عن
منفذي الجريمة وإحاطة املنطقة بطوق أمني من أجل
القضاء عىل الخاليا النائمة لداعش».

الرئاسات تستغل مولد الرسول االعظم ( ) إلدانة «التطرف» والتأكيد عىل «اإلصالح السيايس»
بغداد  /المستقبل العراقي
بغداد  /املستقبل العراقي
اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ،أمس
األربع�اء ،ان العراق لن يخض�ع للمتطرفن
من داع�ش أو العصاب�ات اإلجرامية من أي
دين أو مذه�ب أو قومية ،بينما دعا الرئيس
صالح اىل عقد س�يايس جديد يؤسس لحكم
رش�يد يف البالد ،باملقاب�ل فيما دعا الحلويس
ماكرون لتصويب موقفه من االسالم.
وخاطب الكاظم�ي املش�اركن يف االحتفال
املرك�زي الذي اقامه الوقف الس�ني يف بغداد
ملناس�بة ذك�رى مول�د النبي محم�د (ص)
ّ
أترشف باملش�اركة
بقول�ه «أه�ي الك�رام..
يف ه�ذه االحتفالية الكريمة رافعا لش�عبنا
وأمتنا واإلنسانية أس�مى التربيكات ،بمولد
مبعث الهدى ورحمة العاملن ومنار املؤمنن،
سيد الخلق رسول الله محمد ،صىل الله عليه
وعىل آله وأصحابه وسلم».

املتحدث باسم الكاظمي:
اإليرادات غري كافية لدفع
الرواتب
بغداد  /المستقبل العراقي
اوض�ح احمد مال ط�الل املتحدث باس�م
رئي�س مجلس ال�وزراء ،أم�س االربعاء،
ان انخف�اض إي�رادات الدولة يف األش�هر
كاف لس�داد رواتبها
العديدة املاضية غر ٍ
والتزاماته�ا امللح�ة األخ�رى ،وع�ىل هذا
االساس طلبت االقرتاض .وذكر مال طالل
يف تدوين�ة ،ان «انخفاض إي�رادات الدولة
كاف
يف األش�هر العدي�دة املاضي�ة غ�ر ٍ
لسداد رواتبها والتزاماتها امللحة األخرى.
وع�ىل ه�ذا األس�اس  ،طلب�ت الحكوم�ة
م�ن الربمل�ان س�لطة اق�رتاض إضافي�ة
لس�د فجوة التمويل حت�ى عرض موازنة
 .»2021واض�اف ان «موازن�ة 2021
ستكون موازنة إصالحية بامتياز ومبنية
ع�ىل متطلبات الورقة البيضاء وس�تتخذ
إجراءات تهدف بش�كل مبارش إىل تحسن
إيرادات الدولة والسيطرة عىل النفقات».

واض�اف الكاظم�ي ،يف كلم�ة أن رس�ول
اإلنسانية كان مشعل نور يف وسط ظالم دام
ده�ورا ً طويلة ،عقل وحكم�ة وصرب وإرادة
نقلت مالين البرش من الجهل اىل النور ،ومن
القس�وة اىل الرحمة ،ومن الظل�م اىل العدل،
ومن الف�وىض وطغي�ان أصح�اب املصالح
والعصبي�ات الضيّق�ة اىل النظ�ام املتمحور
حول قيمة اإلنسان وحريته.
وش�دد بالقول «نحن الي�وم أحوج ما نكون
اىل تلك القيم اإلنس�انية التي أرساها رسول
اإلسالم ،القيم البعيدة كل البعد عن التطرف
الذي ال ينتمي اىل اإلسالم ،بل حاول أصحاب
النفوس الضعيفة األغراض إقحامه عليه».
واك�د حاجة الع�راق اىل التحي بقي�م النبي
محمد (ص) «لنتمكن معا ً من عبور األزمات
االجتماعي�ة واالقتصادية والسياس�ية ،وأن
ننت�رص لتل�ك القي�م ب�دل الع�ودة اىل جهل
التطرف وتغوّل من يريد أن يفرض مصالحه
وطغيانه عىل العراقين بأسماء متعددة ولن

يح�دث ذلك م�ا دمن�ا نعمل عىل بن�اء دولة
قوي�ة وعادل�ة ال تف�رّق بن أبنائها بس�بب
دي�ن أو مذهب أو قومية ،كلنا عراقيون ،وال
تخضع للمتطرفن من داعش أو العصابات
اإلجرامية من أي دين أو مذهب أو قومية».
وختم الكاظمي بالقول «معا سنضمد الجراح
ونعتمد عىل إمكانات العراق وطاقات شعبنا
الكب�رة ،لنصنع األمل ونصنع املس�تقبل».
وم�ن جانبه ،ش� ّدد الرئيس بره�م صالح يف
كلمة باملناس�بة ع�ىل أن التكفر والتش�دد
يعمالن عىل تشويه اإلس�الم ،وان تنظيمات
القاع�دة وداع�ش وغرها ،قتلت املس�لمن
وغر املسلمن وهناك مسؤولية تضامنية يف
مواجهة الفكر اإلرهابي التكفري.
واك�د أن العراق يواجه الي�وم مرحلة مهمة
يف بن�اء الدولة ،تلتقي فيها اإلرادة الش�عبية
من أجل اإلصالح وتقويم املسارات ،الفتا ً اىل
أن تصحيح هذه املس�ارات لن يتم من دون
مكافح�ة الفس�اد بمختل�ف أش�كاله ،املايل

واإلداري والس�يايس ،مش�را ً إىل أن الفس�اد
واإلرهاب متالزمان ومرتابطان ،وأن الفساد
هو الوجه اآلخر لإرهاب.
ودعا الرئيس صالح اىل تهيئة كل مستلزمات
النج�اح إلج�راء انتخاب�ات مبك�رة عادل�ة
ونزيهة تس�اعد ع�ىل تحقيق إص�الح نظام
الدولة ومؤسس�اتها والتخلص من الفساد،
باعتباره�ا قواع�د أساس�ية للقض�اء ع�ىل
اإلرهاب والعنف ،وهذا يتطلب عقدا ً سياسيا ً
جدي�دا ً يؤس�س لحك�م رش�يد ال يس�مح
باستمرار كبوات الوضع الحايل.
ِ
وق�ال إن تصحيح املس�ارات مرتب�ط ايضا ً
تعزيز هيبة الدولة وسيادتها
بشكل وثيق مع
ِ
وتكري�س ق�وة القان�ون ،منوّه�ا ً اىل أن ما
َ
حصل خالل األيام القليلة املاضية من جرائم
وترويع يف الفرحاتية وخانقن وكركوك
قتل
ٍ
يش�كالن
يؤك�د أن اإلره�اب والعنف ما زاال
ِ
تهديدا ً لألمن والس�لم املجتمع�ي يف العراق.
ومن جهت�ه ،أع�رب رئيس مجل�س النواب

محم�د الحلب�ويس ع�ن أس�فه لترصيحات
الرئي�س الفرن�ي املس�يئة لنبي اإلس�الم،
منوه�ا اىل ان جرائم االنتق�ام والقتل بحجة
الدفاع عن اإلس�الم بأنها ال ُّ
تقل يف إس�اءتها
لصورة اإلسالم.
وقال الحلبويس يف بيان بمناسبة ذكرى املولد
النب�وي إن «رس�الة اإلس�الم التي ج�اء بها
الرس�ول الكريم واملتمثلة بالعدل والتسامح
والس�الم واإلنس�انية ،تحم ُ
ِّ�ل املس�لمن
قبل غره�م مس�ؤولية حمايته�ا وصونها
وااللت�زام بمبادئها العظيم�ة ،وتفرض عىل
ِّ
كل املنصفن احرتامها وتقديرها».
وأش�ار إىل أن «ما حدث قبل أيام من إس�اءة
بالغة وتجاوز من قبل الرئاس�ة الفرنس�ية
ُّ
محل أسف
بحق نبي الرحمة واإلنسانية هو
بال�غ ويس�تلزم التصويب وإع�ادة النظر»،
الفت�ا إىل أن «جرائم االنتق�ام والقتل بحجة
الدفاع عن اإلسالم ال ُّ
تقل يف إساءتها لصورة
اإلسالم ونبيّه ومبادئه السمحة».

رئيسا الوزراء وجملس املفوضني يعقدان «اجتامع مهم» بعد إقرار الدوائر االنتخابية
بغداد  /المستقبل العراقي
بح�ث رئي�س مجل�س ال�وزراء مصطفى الكاظم�ي ،أمس
االربعاء ،م�ع رئيس مجلس املفوضن جلي�ل عدنان خلف،
استعدادات اجراء االنتخابات املبكرة.
وذكر بيان لرئاسة الوزراء ،تلقت «املستقبل العراقي» نسخة
من�ه ،إن «رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،التقى
رئي�س مجلس املفوّض�ن جليل عدنان خل�ف يف مق ّر عمله
عىل خلفية إقرار الدوائ�ر االنتخابية ،للتباحث يف العديد من
القضايا الفنية واللوجستية املتعلّقة باستعدادات املفوّضية

لالستحقاق االنتخابي املقبل».
واض�اف« ،وجرى خ�الل اللقاء مناقش�ة مس�ألة رضورة
تموي�ل االنتخابات ،وإقرار ميزانيتها التي ما زالت لم ُتطلق
إىل اآلن عرب التنس�يق مع وزارة املالية ،كما جرت مناقش�ة
مس�ألة حماي�ة أم�ن العملي�ة االنتخابية ونزاهته�ا ،ودور
اإلعالم يف تثقيف الناخب�ن بالعملية االنتخابية ،وموضوعة
ّ
الخاص�ة بطباع�ة بطاق�ة الناخ�ب البايومرتية
ال�رشكات
ّ
واملصنعة ألجهزة التسجيل البايومرتي ،وأجهزة الع ّد والفرز
اإللكرتون�ي ،وقضيّ�ة الرشك�ة الفاحص�ة له�ذه األجهزة
اإللكرتوني�ة ،وكذلك أهمّية تعزيز قدرات موظفي املفوّضية

يف هذا املجال ،ووضع االٓليّات املناسبة التي من شأنها تعزيز
مشاركة الناخبن يف االنتخابات املقبلة».
وأش�اد رئيس مجلس الوزراء وفقا للبي�ان« ،بالجهود التي
تبذله�ا املفوّضية يف اس�تعدادها إلج�راء االنتخاب�ات ،كما
استمع إىل اآلراء واملقرتحات التي ُطرحت من أجل استكمال
االس�تعدادات املطلوب�ة ،وأب�دى اس�تعداده التا ّم لتس�هيل
اإلج�راءات ّ
كاف�ة املتعلّق�ة بالعملي�ة االنتخابي�ة ،وتوف�ر
مس�تلزماتها» ،م ٔو ّك�دا ً ب�ا ٔ ّن «الحكوم�ة عازم�ة ع�ىل دعم
املفوّضي�ة إلج�راء انتخاب�ات عادلة ونزيهة تحظ�ى بتأييد
الشعب العراقي».

االستخبارات تلقي القبض عىل ناقلني للمواد اللوجيستية والغذائية لـ «داعش»
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت ق�وة أمني�ة م�ن اس�تخبارات الرشطة
االتحادي�ة ،أم�س االربع�اء ،م�ن القب�ض ع�ىل
إرهابي�ن ناقلن للم�واد اللوجيس�تية والغذائية
لداعش يف محافظة كركوك.
وذك�رت وزارة الداخلي�ة يف بيان تلقت املس�تقبل
العراق�ي نس�خة من�ه ،تمكن�ت مف�ارز وكال�ة

االس�تخبارات املتمثل�ة بمنظوم�ة اس�تخبارات
الرشط�ة االتحادي�ة يف وزارة الداخلي�ة من القاء
القبض عىل إرهابين اثنن يف ناحية الرشاد ضمن
محافظة كركوك .وأش�ار البي�ان ان اإلرهابين
مطلوبن وفق احكام امل�ادة  ٤ارهاب النتمائهما
لعصابات داعش اإلرهابية والذي يقومان بتقديم
الدع�م اللوجس�تي ونقل امل�واد الغذائية لعنارص
داعش يف مايس�مى والية كركوك .وأضاف ،خالل

التحقيقات األولية معهما اعرتفا بأنتمائهما لتلك
العصاب�ات اإلجرامية وتقديم الدعم اللوجس�تي
ونق�ل املواد الغذائي�ة والكثر من م�ره ،حيث تم
ايداعهما التوقيف إلس�تكمال التحقيق ولألتخاذ
اإلج�راءات القانونية بحقهم�ا .إىل ذلك ،تمكنت
استخبارات رشطة الطاقة من ضبط ( )7صهاريج
محمله بمنتوج نفطي مخالفة للضوابط و القاء
القبض عىل س�ائقيها يف محافظات مختلفة من

البالد .وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت املستقبل
العراقي نس�خة منه ،إن�ه « تمكنت مفارز وكالة
االستخبارات املتمثلة بأستخبارات رشطة الطاقة
م�ن ضب�ط ( )7عج�الت و الق�اء القب�ض ع�ىل
س�ائقيها يف محافظات (بغداد والبرصة وصالح
الدي�ن ونينوى وكرك�وك) وكانت ن�وع املخالفة
عدم وجود اوراق رس�مية بحمولة املنتوج وتغر
خط سر الحركة».

بغداد  /المستقبل العراقي
حصل�ت املس�تقبل العراقي عىل وثيق�ة تظهر مطالب�ة محافظة البرصة
وزارة املالي�ة بإط�الق رواتب األجور لعرشة أش�هر مض�ت ،وأجور أعمال
التنظيف لشهر ترشين األول.
وبحسب الوثيقة ،طالب مدير حسابات محافظة البرصة أسامة عبد العزيز
يوسف تمويل حساب املحافظة بمبلغ يق ّدر بنحو  8.6مليار دينار لتسديد
رواتب  ٣0ألف موظف من العقود ،فضالً عن تسديد أموال التنظيف.

القانونية الربملانية تناقش مرشوع قانون
جملس الوزراء والوزارات
بغداد  /المستقبل العراقي
ناقش�ت اللجنة القانونية النيابية،
أم�س االربع�اء ،م�رشوع قان�ون
مجلس الوزراء والوزارات.
وذكر بيان للدائرة االعالمية للربملان
وتلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ان «اللجن�ة القانونية عقدت
اجتماع�ا برئاس�ة النائ�ب محم�د
الغزي نائب رئيس اللجنة وحضور
اعضائها ملناقش�ة مرشوع قانون
مجلس الوزراء والوزارات».
وأض�اف البي�ان ان�ه «يف مس�تهل
االجتم�اع ال�ذي عق�د يف مق�ر
اللجن�ة بحضور مدير ع�ام الدائرة
القانونية يف االمان�ة العامة ملجس
ال�وزراء نجيب الحديث�ي باالضافة
اىل املستش�ار القانون�ي ملجل�س
الن�واب اش�ارت اللجن�ة القانونية
اىل وج�ود العدي�د م�ن املالحظ�ات
واالستفسارات واملقرتحات من قبل

اللجنة بشأن مرشوع القانون».
واضافت اللجنة بحس�ب البيان ان
«ترشيع هذا القانون من اولوياتها
خ�الل ه�ذه املرحل�ة ولتلبي�ة
متطلب�ات املرحل�ة السياس�ية
الحالية والعمل عىل س�د الفراغات
والصالحي�ات الت�ي تواج�ه عم�ل
الحكوم�ة باالضافة اىل وضع اطار
عام لعمل مجلس الوزراء».
من جانب�ه قدم مدير ع�ام الدائرة
القانوني�ة ملجلس ال�وزراء «وجهة
نظر الحكومة يف مرشوع القانون»،
مؤكدا «االخذ بنظر االعتبار جميع
املقرتح�ات املقدمة من قبل اللجنة
القانونية النيابية فضال عن تقديمه
ايضاحا لبعض مواد القانون».
وبين�ت اللجن�ة القانوني�ة انه�ا
«ماضي�ة بترشي�ع القان�ون»،
مؤكدة عىل رضورة «االخذ بجميع
املقرتحات املقدم�ة من قبل النواب
والجهات ذات العالقة».

عداد «كورونا» :االصابات ضعف الشفاء
بغداد  /المستقبل العراقي
اعلن�ت وزارة الصحة ،أمس األربعاء ،عن املوق�ف الوبائي اليومي لجائحة
كورونا يف العراق.
وسجلت وزارة الصحة  ٤0٤٣إصابة جديدة بفروس كورونا.
وأكدت ال�وزارة تماث�ل  2929مصابا ً بالفايروس للش�فاء ،فيما س�جلت
الوزارة وفاة  ٤6حالة جديدة بكورونا.
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وزارة النقل :مليون طن مواد متنوعة
نقلها االسطول الربي خالل ثالثة اشهر
بغداد  /المستقبل العراقي
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وزير املوارد املائية عن ملف املياه مع تركيا:
سيحسم قريب ًا
بغداد  /المستقبل العراقي

نف�ذت وزارة النق�ل  /الرشك�ة العامة
للنق�ل الربي نقل اكثر من (مليون) طن
م�واد متنوع�ة وبواق�ع ( )20٥1٨نقله
لصالح وزارات الدولة املختلفة والقطاع
الخاص خالل الثالثة اشهر املاضية.
يأتي ذلك تنفي�ذا ً لتوجيهات وزير النقل
الكابتن نارص حس�ني الش�بيل برضورة
زيادة فعالية نش�اط تش�كيالت الوزارة
م�ع بقي�ة وزارات ومؤسس�ات الدول�ة
املختلف�ة للنه�وض بواقعه�ا وزي�ادة
موارده�ا .وكش�ف مدير ع�ام الرشكة
الس�يد مرت�ى كري�م الش�حماني عن
تحقي�ق منج�ز نوع�ي خ�الل االش�هر
الثالث�ة املاضي�ة ع�رب زي�ادة الحموالت
املنقولة من الس�لع والبضائع واالسمدة
واملع�دات الثقيل�ة باألضاف�ة اىل نقالت

الش�حن الجوي لصال�ح وزارات الدولة
املختلفة والقطاع الخاص التي تم نقلها
م�ن محافظ�ة الب�رصة اىل محافظ�ات

الوس�ط والجنوب تنفيذا ً لبن�ود العقود
املربمة معها للنه�وض بواقعها وزيادة
ً
خدمة للصالح العام .
مواردها

أك�د وزير املوارد املائية مهدي رش�يد الحمداني،
أمس األربعاء ،حسم ملف املياه مع تركيا يف املدة
القريبة  ،مبينا ً أن وزارته يف طور اعداد مس�ودة
بروتوك�ول لغ�رض تحديد حصصن�ا املائية عىل
نهر دجلة.
وق�ال الحمداني ،يف ترصي�ح صحفي ،إن “ملف
التفاوض مع دول الجوار بشأن حصص العراق،
م�ى عليه أكثر من  3٥س�نة ولدينا ثقة بقرب
حسم موضوع ملف املياه مع تركيا.
وأَضاف أن “هناك رغبة سياس�ية بني الدولتني،
ورغبة حقيقية لحسم ملف املياه ،وهذا ما أعلن
عن�ه الرئيس الركي رجب طي�ب اردوغان ،فقد
أرس�ل ممثله الخاص إىل العراق ،لغرض حس�م
هذا املوض�وع ،ونحن اآلن يف مجل�س الوزراء يف
طور اع�داد مس�ودة بروتوكول لغ�رض تحديد
حصصنا املائية من نهر دجلة.

واش�ار إىل أن “س�د مكحول من الس�دود املهمة
التي تزي�د الطاقة الخزنية لخزان�ات الوزارة ،إذ
أن الخزي�ن األقىص يف س�د مكح�ول يصل اىل 3
مليارات مر مكعب”.

«زين العراق» حتدث باقات «رواد النت» وتقدم باقات جديدة مع حجم بيانات أكرب
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلن�ت رشكة زي�ن العراق لالتصال ،أم�س األربعاء ،عن
قيامه�ا بتحدي�ث باق�ات «رواد النت» من خ�الل زيادة
حج�م البيان�ات املمنوحة للمش�ركني وإط�الق باقات
جديدة يومية وأسبوعية وشهرية بأسعار مناسبة.
وذكر بيان ص�ادر عن الرشكة تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة من�ه إن�ه «يف إط�ار مواكبتها ملس�رها يف ريادة
قطاع االتصاالت واالستعداد لالنطالقة املرتقبة لخدمات
الجيل الرابع يف العراق ،قامت زين العراق بتحديث باقات
«رواد الن�ت» من خالل زي�ادة حجم البيان�ات املمنوحة
للمش�ركني وإط�الق باقات جدي�دة يومية وأس�بوعية
وش�هرية بأس�عار مناس�بة ،بهدف تفعيل التواصل بني
رشائ�ح املجتم�ع وتمك�ني الش�باب العراق�ي للتواصل
م�ع العالم ومش�اركة أفكارهم وأحالمه�م كما يريدون
ويطمحون عىل مدار الساعة.
وفقا للبيان ،فان باقات االنرنت الجديدة تتميز بتوفرها

رسعة انرنت فائق�ة وقيمة عالية
الج�ودة ،وتتي�ح ه�ذه الباق�ات
تحقي�ق أفضل تجربة للمش�ركني
خ�الل اس�تخدامهم االنرن�ت
لالس�تفادة من خدمات التطبيقات
مثل التحميل واأللعاب واملوس�يقى
والفيديوهات وغرها.
واكدت الرشكة انه يمكن ملستخدمي
زين العراق االش�راك بسهولة عرب
ارس�ال رمز اشراك الباقة املفضلة
لديهم برس�الة نصي�ة قصرة عىل
 ،21777كم�ا يمك�ن إلغ�اء ه�ذه
الخدم�ة أو تجديدها بالطريقة نفس�ها .ويمكن معرفة
تفاصي�ل عروض االنرنت واالش�راك عرب ارس�ال 100
برسالة اىل  21777او االتصال بالرقم املجاني .*321#
ولعرص جديد
وذك�رت ،انها تعمل عىل التأس�يس ملرحلة
ٍ
من خالل تقدي�م خدمات حرصية ومبتكرة ملش�ركيها

تواك�ب انطالق�ة الجي�ل الراب�ع يف العراق ،وتس�اهم يف
تكريس خربات كوادرها لتحقيق أفضل تجربة مشركني
يف عموم العراق.
الجدي�ر بالذك�ر أن تحديث باق�ات «رواد الن�ت» بحجم
البيانات املضاعفة والرسعة االكرب وبأسعار مناسبة جاء
ذلك تماشيا مع اعالن وزارة االتصاالت واملتمثلة بالرشكة

التعليم :الطموح العلمي والتنافس الشفاف حيددان
معادلة القبول املركزي
بغداد /المستقبل العراقي
أبدى وزير التعليم العايل والبحث العلمي نبيل
كاظم عب�د الصاحب ،أمس األربعاء ،حرص
الوزارة عىل قبول الطلب�ة يف الجامعات عىل
وفق متطلبات «طموحهم العلمي والتنافس
الشفاف».
وق�ال عبد الصاح�ب لدى اس�تقباله إحدى
الطالب�ات املتفوق�ات من محافظ�ة املثنى،

بحسب بيان للوزارة تلقت املستقبل العراقي
نسخة منه ،إن «نتائج القبول املركزي تمثل
ثمرة جهود الطلبة وعوائلهم».
وأض�اف ،أن «ال�وزارة ودوائره�ا املختصة
تبذل جه�ودا ً حثيثة ملراعاة طم�وح الطلبة
ورغبته�م يف االلتح�اق يف التخصص�ات
املختلف�ة يف ض�وء التنافس الش�فاف الذي
يحدد معادلة اختيار الجامعات والكليات يف
القبول املركزي».

الثقافة تنفي اغالق متحف
الزعيم عبد الكريم قاسم
بغداد  /المستقبل العراقي
نف�ت وزارة الثقاف�ة ،أم�س االربعاء ،م�ا تناقلت�ه بعض مواق�ع التواصل
االجتماع�ي بش�أن نية ال�وزارة إغالق متح�ف الرئيس الراح�ل عبد الكريم
قاسم.
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ،أن” بعض
وس�ائل التواص�ل االجتماع�ي تناقلت أقواالً م�ن مصادر مجهول�ة ،ا َّدعت
فيه�ا نية ال�وزارة إغالق متحف الزعي�م الراحل عبد الكريم قاس�م”،مبينة
أن” الوزارة تنفي تلك األقوال غر الدقيقة ،وتؤكد س�عيها إىل تعزيز املتحف
املذكور وتطويره ملا يمثله من رمزي ٍة تاريخي ٍة يف حياة الشعب العراقي”.
وأضافت أن” وزير الثقافة والس�ياحة واآلثار حس�ن ناظم س�بق أن وجّ ه
بإص�دار دلي ٍل ملقتنيات املتحف ،وتاريخها ،ومناس�باتها ل�دى زيارته للبيت
كمتح�ف للرئيس الراحل عبد الكريم قاس�م يف
الراث�ي يف بغداد املخصص
ٍ
الرابع والعرشين من ش�هر آب املايض ،مش�جعا ً إدارته عىل فتح أبوابه أمام
املواطنني وتطويره”.

البنك املركزي يتيح عملية التحويل املبارش
لألموال بني البطاقات اإللكرتونية
بغداد /المستقبل العراقي
أعلن البنك املركزي العراقي ،أمس
األربعاء ،عن إتاحة عملية التحويل
املب�ارش لألم�وال ب�ني البطاق�ات
اإللكرونية.
وذكر بيان صادر عن البنك املركزي
تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة
من�ه ،إن�ه «س�عيا ً من�ه لتطبيق
اسراتيجيته يف التحول نحو الدفع
االلكرون�ي ،يؤكد البن�ك املركزي
العراقي اعتماد املصارف املصدرة

للبطاق�ات االلكروني�ة ومزودي
خدمات الدف�ع اإللكروني خدمة
التحوي�الت املالية ب�ني البطاقات
اإللكروني�ة (م�ن بطاق�ة اىل
أخرى)
وأك�د البي�ان ان س�قف التحويل
للمرة الواح�دة ال يتجاوز ال�400
الف دينار او م�ا يعادلها بالدوالر
األمريك�ي فيم�ا س�تصل ح�دود
املبالغ املحولة خالل الشهر الواحد
اىل ( )2مليون دينار أو ما يعادلها
بالدوالر األمريكي.

وأش�ار إىل أن «ثم�ة حاج�ة يف ع�دد م�ن
املحافظ�ات العراقي�ة إىل تعزي�ز مس�احة
التخصصات العلمية فيها والس�يما الطبية
والهندس�ية لتحقي�ق م�ا تص�وب اليه�ا
املؤسسات الجامعية يف خدمة املجتمع».
وكانت وزارة التعليم الع�ايل أعلنت ،الثالثاء
( 20ترشي�ن األول  ،)2020ع�ن اط�الق
دلي�ل الطالب للقبول املرك�زي يف الجامعات
العراقية للسنة الدراسية .2020/2021

إجرام بغداد تلقي القبض
عىل « »23متهام بينهم
رساق حقائب نسائية
بغداد  /المستقبل العراقي
تمكن�ت مف�ارز مكافح�ة اجرام بغ�داد ،م�ن القاء
القب�ض ع�ىل  23متهم�ا بتهم جنائي�ة مختلفة من
بينه�م رساق حقائ�ب نس�ائية خالل ال� 24س�اعة
املاضية.
وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت املس�تقبل العراقي
نس�خة منه ،ان مفارز مكافحة اجرام بغداد تمكنت
من الق�اء القبض عىل عدد م�ن املتهمني واملطلوبني
خ�الل ال 24س�اعة املاضية يف مناط�ق متفرقة من
العاصمة .
حي�ث أش�ار البي�ان ،إىل تمك�ن مكافح�ة اج�رام
املحمودي�ة م�ن الق�اء القب�ض عىل مته�م بجريمة
خطف وفق امل�ادة  421ق.ع ،بينما اس�تطاع مكتب
مكافح�ة اجرام املنصور من القاء القبض عىل متهم
بجريمة قتل وفق املادة  411ق.ع،
هذا وألقى مكتب مكافحة اجرام الشعب القبض عىل
متهم ضبط بحوزته مواد مخ�درة وتم توقيفه وفق
املادة  32مخدرات ق.ع.
ومن جانب آخر  ،نفذت مفارز مكافحة اجرام بغداد
 13أم�ر قبض بحق متهمني لقيامهم (برسقة مبالغ
مالي�ة وحقائ�ب نس�ائية ومحالت تجاري�ة وتزوير
هويات وصك�وك ومطلوبني) ضم�ن أعمال مكاتب
مكافح�ة اج�رام (الكاظمي�ة والحري�ة واالعظمية
والغزالي�ة والكرادة وبغ�داد الجدي�دة واملدائن وباب
الشيخ والزهور والخرضاء وابي غريب وحي العامل)
وف�ق امل�واد ، 2٨٩ ، 2٩2 ، 23٨ ، 443 ، 444 ، 44٦
 2٩٨ق.ع.
وأض�اف ،تم الق�اء القبض ع�ىل  4متهمني لقيامهم
برسق�ة دراج�ات ناري�ة ودراج�ات التك ت�ك ضمن
مكاتب مكافحة اجرام (القدس والحبيبية وحسينية
املعام�ل والتاج�ي) وف�ق امل�ادة  44٦ق.ع ،هذا وتم
ضبط  3عج�الت والقاء القبض عىل حائزيها لوجود
إش�ارة ضبط عليها يف قاع�دة البيانات ضمن أعمال
مكتب مكافح�ة اجرام النه�روان ومكتبي مكافحة
رسقة سيارات الكرخ والرصافة.

العام�ة لالتص�االت واملعلوماتي�ة
مؤخرا ً عن زيادة الس�عات املمنوحة
وتخفيض أس�عارها للرشكات الذي
ّ
مكن زي�ن الع�راق بتقدي�م وتوفر
مي�زات إضافي�ة وباق�ات انرن�ت
مختلف�ة ومتنوعة تلب�ي احتياجات
املشركني ومس�تخدمي االنرنت يف
العراق عىل صعيد االستخدام الفردي
وللقطاعات اإلنتاجية املتنوعة”.
كم�ا تأت�ي ه�ذه الخط�وة ايض�ا
بالتنس�يق وحس�ب توجيه�ات
وتوصي�ات الجهة التنظيمية لقطاع
االتصاالت يف الع�راق املتمثلة بهيئة االع�الم واالتصاالت
ودوره�ا الرقاب�ي والتنفي�ذي لتطوي�ر ومراقب�ة قطاع
االتص�االت بما يخ�دم املرحل�ة الحالية من اج�ل تقديم
أفض�ل الخدم�ات والع�روض املميزة الت�ي تلبي طموح
املشركني.

بعد عام عىل اغالقه ..عمليات بغداد:
فتح نفق ساحة التحرير
بغداد  /المستقبل العراقي
أعلنت قيادة عمليات بغداد ،أمس األربعاء،
فت�ح طري�ق تقاط�ع الس�عدون باتجاه
تقاطع الخالني عرب نفق التحرير.
وق�ال قائد عملي�ات بغ�داد الفريق الركن
قيس املحم�داوي ،يف ترصيح صحفي إنه
«تم فتح طريق تقاطع الس�عدون باتجاه
تقاط�ع الخالن�ي ذهاب�ا وإياب�ا عرب نفق
التحري�ر» .وبارش الجه�د الهنديس التابع
لعملي�ات بغداد برفع الكت�ل الكونكريتية

يف منطق�ة الس�عدون ،باالتجاه املؤدي إىل
ساحة التحرير وسط بغداد.
وأعلنت مفوضية حقوق اإلنسان ،الثالثاء،
انحس�ار التظاه�رات يف بغ�داد وعدد من
املحافظ�ات ،وانخف�اض اعدادها بصورة
كبرة ،فضال عن رف�ع مجموعة من خيم
املتظاهرين.
وش�هدت العاصمة بغداد وم�دن أخرى يف
الوس�ط والجن�وب تظاهرات ع�ىل امتداد
األي�ام الثالث�ة املاضي�ة ،إلحي�اء ذك�رى
تظاهرات أكتوبر

املنافذ :ضبط حاويتني بداخلهام عجالت معدة للتهريب
ومادة يمنع استريادها يف أم قرص االوسط
بغداد /المستقبل العراقي

أعلن�ت هيئة املنافذ الحدودية ،األربعاء ،ضبط حاويتني بداخلهما عجالت معدة للتهريب
ومادة يمنع استرادها يف منفذ ميناء أم قرص االوسط.
وذك�ر بي�ان للهيئة ،ان «كوادره�ا يف منفذ ميناء أم قرص االوس�ط يف محافظة البرصة
واس�تنادا ً ملعلومات ش�عبة الراخيص واس�تخبارات امليناء تمكنت م�ن ضبط حاويتني
بداخلهما  4عجالت دون املوديل ال يسمح باسترادها ودخولها العراق وكذلك وجودمادة
معسل اركيلة معدتان للتهريب».
وأش�ار البي�ان ،إىل انه «تم ضب�ط الحاويتني داخل الحرم الجمركي والكش�ف عليها من
قبل لجنة ش�كلت لهذا الغرض من الجهات ذات العالقة وتم ضبط املواد املمنوعة وختم
الحاويتني بالختم الجمركي لغرض عرضهما أمام أنظار قايض التحقيق املختص التخاذ
اإلجراءات القانونية الالزمة بحقها».

االنبار :رشكات اجنبية تفاوض لتشغيل معمل
زجاج الرمادي
بغداد /المستقبل العراقي
كشف مستشار محافظ االنبار للشؤون
الطاق�ة عزي�ز خل�ف الطرم�وز ،أمس
االربعاء ،عن وجود مفاوضات بني وزارة
الصناع�ة ووف�ود من رشكات روس�ية
وصينية وعربية الس�تثمار معمل زجاج
الرمادي إلعادة تشغيله .
وقال الطرم�وز يف ترصي�ح صحفي إن
“وفودا من رشكات استثمارية مختصة
يف مج�ال صناع�ة الزج�اج من روس�يا
والصني ودول عربية تتفاوض مع وزارة
الصناع�ة لغ�رض اعادة تش�غيل معمل
زج�اج الرمادي املتوقف ع�ن العمل منذ
اكثر من  17عام بس�بب االح�داث التي

شهدتها املحافظة”.
واضاف ان” وزارة الصناعة عرقلت منذ
اعوام عملية تش�غيل املعم�ل الذي ينتج
الواح زجاجية تعد االفضل عىل املستوى
العاملي وتسد حاجة البالد من هذه املادة
فض�ال عىل انها توفر عمل�ة صعبة للبلد
وتساهم يف تشغيل االيدي العاملة”.
وأوض�ح الطرم�وز ،ان “املعمل تعرض
للتدم�ر والرسقة من قب�ل داعش ابان
س�يطرتهم ع�ىل مدين�ة الرم�ادي”،
موضح�ا ان “حكوم�ة االنب�ار املحلي�ة
بانتظار نتائج املفاوضات تمهيدا العادة
تشغيل املعمل الذي يعد من اهم املعامل
الحيوي�ة ويض�م  7معامل كال حس�ب
اختصاصه “.

وأوض�ح أن “التولي�د الكهربائي يص�ل اىل 2٦0
مي�گا واط ،م�ن الطاق�ة النظيف�ة” ،مبين�ا ً أن
“امل�رشوع يف املراحل النهائية لغ�رض اقراره يف
وزارة التخطيط و مجلس الوزراء”.

تعيني املهندس عالء
معن أمين ًا لبغداد
بغداد  /المستقبل العراقي

عني رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي ،أمس األربعاء ،املهندس
{عالء معن} أمينا ً جديدا ً لبغداد.
وجاء تعيني معن خلفا ً ألمني بغداد املستقيل منهل الحبوبي.
وكان أمني بغداد ،منهل الحبوبي أعلن تقديم استقالته اىل رئيس
مجل�س ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي عازي�ا ً طلب�ه اىل تعرضه
«لع�ارض صحي ج�دي يتطلب عالجا ً طويل األم�د خارج العراق
أضطره اىل تقديم استقالته من املنصب اىل رئيس مجلس الوزراء
الذي «منحه كل الثقة والدعم وش�اركه الحماس�ة لخدمة بغداد
وأه�ل بغ�داد» .وكان منهل الحبوب�ي ،قد ب�ارش يف  20من أيلول
امل�ايض ،مه�ام عمله أمين�ا ً لبغداد .بتعي�ني من رئي�س الوزراء،
مصطفى الكاظمي ،خلفا ً عن األمينة السابقة ذكرى علوش.

العيداين يعلن وصول حموالت لرفد منظومة
الطاقة الكهربائية يف مناطق شامل البرصة

البصرة  /صفاء الفريجي
أعل�ن محاف�ظ البرصة املهندس اس�عد عبد األم�ر العيداني عن
تجهي�ز مديرية توزيع كهرباء ش�مال املحافظة بأربعة محوالت
كهربائية نوع (  ) mba 31,٥والتي ستس�هم يف تحس�ني الطاقة
الكهربائية يف مناطق شمال البرصة.
وذكر «العيداني يف بيان صحفي صدر عن املكتب األعالمي الخاص
أن املح�والت التي جهزت هي مختصة بالضغط العايل من منش�أ
( اي�ران ترانس�فور) مع قطع غي�ار متكاملة لتل�ك املحوالت .
وب�ني» محافظ الب�رصة أن انج�از العقد املربم ت�م أنجازه قبل
الفرة املحددة للتسليم ضمن مناقصة كهرباء ( )13لعام ،201٩
مبينا ً ان هناك مش�اريع اخرى يتم متابعته�ا ألنجازها بالكامل
خالل األيام القليلة املقبلة تتعلق بقطاع الكهرباء يف املحافظة.

اهلجرة :لـم يبق سوى « »37خمي ًام
للنازحني يف عموم العراق
بغداد  /المستقبل العراقي

أعلن�ت وزيرة الهجرة واملهجرين إيفان فائق ،أمس األربعاء ،خلو
محافظت�ي بغ�داد وكربالء من مخيم�ات النازح�ني ،فيما أكدت
«ق�رب» إغ�الق  ٥مخيم�ات يف محافظ�ات أخرى ،م�ن أصل 37
مخيما ً متبقيا ً يف عموم العراق.
وقال�ت فائ�ق يف مؤتمر صحايف مش�رك مع رئي�س لجنة العمل
والهج�رة النيابية رع�د الدهلكي يف بغ�داد ،إن وزارته�ا «اغلقت
ودمجت ،ضم�ن خطة ،عرشة مخيمات يف بغ�داد ودياىل وكربالء
املقدس�ة ونين�وى خالل الش�هر املنرصم ،وس�يتم غلق خمس�ة
ً
مبينة أن «بغداد
مخيمات يف محافظات أخ�رى يف األيام املقبلة»،
وكربالء خاليتان اآلن من املخيمات».
وأضاف�ت أن «الخطة الت�ي تعتمدها وزارة الهج�رة تمثل رؤيتنا
وقناعتنا لترسيع ع�ودة النازحني اآلمنة إىل ديارهم ملا يف ذلك من
منفعة وطني�ة عامة للبالد وللنازحني الذي�ن يعيش غالبيتهم يف
ظروف صعبة عىل كافة املستويات « ،فيما قدمت عرضا مفصال
ع�ن خطة ال�وزارة الرامية اىل اغ�الق جميع مخيم�ات النازحني
وإعادتهم اىل مناطق سكناهم األصلية وانهاء ملف النزوح.
وأكدت وزيرة الهجرة عىل أن «ملف النازحني يش�كل أولوية لدى
الحكوم�ة مل�ا ينط�وي عليه من جوانب إنس�انية ،فض�ال عن أن
حسمه يس�هم يف تعزيز السلم األهيل يف جسد املجتمع العراقي»،
ً
موضحة ان «املخيمات املتبقية بلغت  37مخيما وس�يتم اغالقها
وف�ق الجدول الزمني املحدد ،آخذي�ن بنظر االعتبار كل التحديات
واملعوقات التي تقف حائال يف طريق عملية الغلق».
ودع�ت «جمي�ع ال�رشكاء» من املؤسس�ات الحكومي�ة واالمنية
والس�لطات املحلية واملنظمات الدولية اىل «االس�تمرار بالتعاون
مع وزارة الهجرة النهاء معاناة العوائل القاطنة يف املخيمات عن
طري�ق توجيه كل برامجها ونش�اطاتها ص�وب املناطق املحررة
للمساهمة يف دعم االستقرار واالندماج املجتمعي «.
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فيلم « :»1982عالـم مظلم بعيون أطفال
دارين حوماني

املكان :مدرسة ،الزمن :يوم واحدّ ،
املؤثرات
الصوتي�ة :هدي�ر الطائ�رات االرسائيلية
والسورية ،هدير الدبابات تعرب الطرقات
املحاذية للمدرس�ة ،أص�وات االنفجارات
ّ
املتقطع�ة ،أصوات األطف�ال يلعبون كرة
الق�دم يف ملعب املدرس�ة الرم�ي ،راديو
مفت�وح ع�ى ع�دد القت�ى والجرح�ى
واملعاب�ر التي ُتغلق ً
تباعا ،حفيف الحمام
ع�ى النوافذ ..وال موس�يقى أخرى ..هو
فيلم « »1982الذي أراده املخرج اللبناني
وليد ّ
مونس سرية ذاتية عن آخر يوم له يف
املدرسة عندما كان يف العارشة من عمره
قب�ل أن يهاجر من لبنان مع أهله ،فكتب
قصت�ه وأخرجه�ا لن�ا يف أول فيلم روائي
طوي�ل له يحكي في�ه عن كيمي�اء األلم
الذي يرافق بريوت كيفما أدارت ظهرها.
فيلم « »1982س�يحمله لنا عى أكتافهم
أطفال ل�م يجرّب�وا االجتي�اح االرسائيي
لبريوت يف ش�هر حزيران /يونيو من عام
 1982لكنهم س�ينقلون لنا رعبنا يف ذلك
الي�وم .إن�ه قلقن�ا يف عيونهم ه�م ،إنها
حكايتن�ا نح�ن بأقل كلم�ات وبكثري من
الصدق والرباءة التي قد ال نستحقها.
الحب أقوى من الحرب
أطل�ق ولي�د ّ
مون�س الفيل�م يف أيل�ول/
س�بتمرب  2019وه�و من إنت�اج «أباوت
برودكش�ن»  About Productionوف�ور
إطالقه ش�ارك الفيلم يف مهرجان تورنتو
الس�ينمائي ال�دويل يف كندا وف�از بجائزة
ش�بكة الرتويج لس�ينما آس�يا واملحيط
اله�ادي ،وذك�رت لجنة تحكيم الش�بكة
س�بب اختياره�ا الفيل�م« :ألس�لوبه
املغام�ر واملبدع ،وإخراجه الواثق الدقيق،
وإب�راز براءة األطفال وس�حرهم برباعة
وش�جاعة رغم ما يجري من حولهم من
خ�وف وعنف» ،وكانت كلم�ة ّ
ملونس قال
فيه�ا« :الفيل�م يري�د أن يق�ول إن الحب

أقوى من الحرب» .كما فاز الفيلم بعدها
مب�ارشة بجائزة لجنة تحكي�م مهرجان
الجون�ة الس�ينمائي لألف�الم الروائي�ة
الطويل�ة يف م�ر .وفيل�م « »1982هو
الفيل�م الطوي�ل األول ل�ه ،فق�د اش�تغل
ً
س�ابقا عى أفالم وثائقية وأفالم قصرية
منها «الذئب والصبي» الذي تم ترش�يحه
لجائزة األوسكار يف عام  .2017ويشارك
يف فيل�م « :»1982نادين لبك�ي ،رودريغ
س�ليمان ،محم�د دليّ ،
غس�ان معلوف،
علية الخالدي ،غيا مايض ،ليى حرقوص،
س�عيد رسحان ،جوزيف ع�ازوري وعدد
م�ن األطف�ال .وق�د ّ
تأخر ع�رض الفيلم
يف ب�ريوت بس�بب جائحة كورون�ا ،وبدأ
عرضه يف بداية الش�هر الحايل يف الصاالت
اللبنانية.
«ج�ورج ما تفوّت الح�رب ع بيتنا ..مني
بدك تح�ارب؟ الجريان؟» ،تق�ول املعلمة
ياس�مني (املمثلة واملخرجة نادين لبكي)
ألخيه�ا من�ذ البداي�ة وه�و يوصله�ا إىل
املدرس�ة الت�ي تص�ل إليه�ا ع�رب طريق
جبي مُ ش�جر ،يعلّق جورج الصليب عى
مرآة الس�يارة ويرحل ليشارك اإلرسائيي
يف حرب�ه ضد «الج�ريان» ..يعلو النش�يد
الوطني اللبناني من أفواه أطفال يقفون
ّ
مصطف�ني يف امللع�ب ال يدرك�ون م�اذا
ّ
ينتظرهم ..تنتقل كامريا مونس إىل داخل
الصفوف حيث ُيجري األطفال امتحانات
آخر السنة تحت أصوات هدير الطائرات.
«هي�دا مش جدار ص�وت ،هيدي قذيفة»
ّ
التوت�ر وج�ه ياس�مني ،تناديه�ا
يعل�و
ّ
الناظ�رة إىل غرفته�ا لتكلم ع�رب الهاتف
أمها القلقة عى جورج وعى والد ياسمني
يف املستشفى .تتشاجر ياسمني أمام باب
الصف م�ع زميله�ا يف التعلي�م وحبيبها
جوزي�ف (رودريغ س�ليمان)« :أول مرة
بتف�وت ع بيتنا وبتحكي سياس�ة ،ش�و
ِفكرَك ّ
تغريو لجورج» ،ير ّد عليها جوزيف:
«إذا منكمّل هيك بروح البلد ،إنتِ ساكتة

وعارف�ة خيّ�ك غلطان ..ن�اس متل خيّك
ّ
هن�ي لي ّ
قس�موا البل�د» ،تر ّد ياس�مني:
«ومتل�ك َ
إنت ..أنا بالن�ص جوزيف ..كلنا
خرسان�ني» ..إنه�ا الخس�ارة املؤك� ّدة يف

الكل سبب األذى

بغداد  /المستقبل العراقي
املذياع يكرّر وصول الق�وات االرسائيلية إىل صيدا..
يق�رر مدير املدرس�ة أن
إىل الناعم�ة ..إىل ب�ريوت..
ّ
يرس�ل األطف�ال إىل بيوته�م .يق�ف مجي�د صديق
وسام أمام سيارة والدته يف باحة املدرسة ،ينظران
إىل الس�ماء ص�وب ص�وت االنفج�ارات ..طائرات
إرسائيلي�ة وس�ورية تتحاربان يف األج�واء ..يقول
مجي�د ألم�ه« :الطيارات عم يقصف�وا عى بعض..
ماما مني معنا؟» ..تر ّد األم بصوت غاضب وحزين:
«وال واحد منن» ..هي إحدى اإلشارات التي يقولها
الفيلم ،يريد ّ
ً
إحساس�ا
مونس أن يحكي ببس�اطة
ً
كام�ال من التعب يش�عر ب�ه الكث�ريون عى أرض
ً
ً
لبنان تجاه كل أح�د جاء إليه ،مغتصبا أم صديقا،
ّ
فالكل سبّب لهم األذى ..الكل يجتهد لصالح املوت..
بالنهاي�ة ثم�ة أم خائفة عى ابنه�ا موجودة يف كل
بي�ت يف لبنان ،ال تش�عر بح�ب أحد لوطنه�ا ،تريد
العي�ش به�دوء فقط ،ونح�ن نعيش معه�ا يف تلك

اللحظ�ة وهي تلع�ن الجميع دون أن تق�ول إال ما
يتيحه لها وجود األطفال معها.
تعرب كامريا ّ
ُ
مون�س عى براءة األطفال مرة أخرى،
عندما ي�ر ّدد املذياع أن كل املعابر مغلقة ،س�يقول
أح�د األطف�ال ً
فرح�ا« :املعاب�ر مس�كرة ،بكرة ما
يف مدرس�ة» ..ه�ذا هو ّ
كل ما يه� ّم األطفال فهم ال
يعرف�ون ماذا يحصل بني الكب�ار ..إنها فقط رؤية
عالم مظلم بعيون أطفال.
يف الباص سيتش�اجر وس�ام مع أخيه يف مشهدية
رمزي�ة أخ�رى يق ّدمه�ا ّ
مونس لن�ا؛ تص�ل جوانا
متأخرة إىل الباص بعد أن يناديها وس�ام لحمايتها
م�ن البقاء وحي�دة .يريد وس�ام أن تجلس بجانبه
لك�ن أخ�اه يريد أن يض�ع حقيبته قرب�ه وال يرتك
ً
ً
مكان�ا فقد أعط�ى مكانه
مج�اال لوس�ام ليأخ�ذ
لجوانا ..يتشاجر األخوان ويتشارك أطفال آخرون
يف القتال ،فيرخ س�ائق الباص« :م�ا ّ
بكفينا لي
عم يصري برّا ،حتى لو الباص صغري منساع كلنا»..
هو لبنان الصغري الذي يتش�اجر في�ه أبناؤه ألخذ

عبثية ح�روب حوّلت ب�ريوت إىل أنقاض
مدين�ة .ح�ب آخر ب�ني جدران املدرس�ة
يقي�م يف قل�وب الصغ�ار ،الطفل وس�ام
(املس�يحي)( ،محم�د دل�ي) ،البالغ أحد

أكرب مكان ممكن.
الكامريا ل�ن ترتك املدرس�ة حني يرتكه�ا األطفال،
ّ
يتمش عى
س�تعود إىل الصفوف وحيدة مع َحمَام
األرض وعى الطاوالت ،إنه الحلم واألمل بالس�الم..
س�ينتهي الفيلم عند آخر نافذة يف الباص ،ستضع
جوانا يدها عى يد وسام وينظران إىل الخارج حيث
دخان االنفجارات من بعيد ..لكن ثمة مش�هد آخر
س�رياه الطفالن وس�نراه معهما ،سيجنج ّ
مونس
نحو الخيال يف نهاية فيلم واقعي طويل ،وس�يضع
ً
واقفا يف
«تيغ�رون» م�كان الطائ�رات والب�وارج،
ً
منق�ذا لهذا البلد الذي يحتاج إىل بطل خارق
البحر،
ّ
النتش�اله م�ن دخانه الذي يس�تبدل مون�س لونه
بسماء ملوّنة بألوان قوس قزح.
« »1982سلس�لة من املش�اهد الرمزي�ة الصادقة
التي رسدت بنفسها حكاية الحرب دون كليشيهات
ومش�اهد قصف وعن�ف ..أطفال نج�ح ّ
مونس يف
اختياره�مّ ،
نفذوا ه�ذه املهمة برباعة وببس�اطة
وبأداء رائع ،فشاهدنا رصاعاتنا يف عيونهم الربيئة،

عرش عامً ا يح�ب رفيقته يف الصف جوانا
(املس�لمة)( ،غي�ا مايض) ،الت�ي تعيش
يف غ�رب بريوت حي�ث األغلبية املس�لمة
فيما يعيش ه�و يف رشقها حيث األغلبية
املسيحية .عى جوانا أن تقطع املعابر التي
فصلت بني بريوت الرشقية والغربية أثناء
الح�رب األهلية اللبنانية كل يوم للوصول
إىل املدرس�ة .يقول وس�ام ألخي�ه« :بس
تخلص املدرس�ة بتس�اعدني روح شوفا
بالغربية» ،يس�أله أخوه« :مس�لمة!؟»،
فيجيب بفطرة اإلنس�ان الحقيقي املقيم
فينا« :م�ا بعرف ،ما بهمّ» ..يريد وس�ام
البوح لها عن حبّه لكنه ال يجرؤ فريس�م
ً
ً
خارقا سيس�مّيه «تيغرون» ويقول
كائنا
إنه «أق�وى من غريندايزر» ،ثم سريس�م
قل ًب�ا ع�ى نفس الورق�ة ويكت�ب عليها:
«بدي بوس�ك» ،ويضعها يف خزانة جوانا
يف الص�ف« .تيغرون» ه�و البطل الخارق
بنظر وس�ام ،لكنه يش�ري إىل ما يحتاجه
هذا البلد بطائفيت�ه املغروزة يف الصميم.
سيجلس وسام عى مقاعد ملعب املدرسة
الرمي وحي ًدا بعد كل مرة يحاول فيها أن
ُيخرب جوانا عن حبه ويفش�ل ،وسريى يف
كل م�رة نجم�ة تيضء الس�ماء من بعيد
وكأن�ه يعمّر األمل مرة أخرى .يلقي وليد
ّ
َ
قصت ْي حب قلقتني بني
مونس بني أيدينا
جوزيف وياسمني وبني وسام وجوانا
ً
احتم�اال واح ًدا
داخل ح�رب ال تض�ع
للنهاي�ة ،هن�اك احتم�االت متع� ّددة
يؤلّفه�ا دخ�ان القذائ�ف املتالحق�ة
والرعب وتساؤالت األطفال الوجودية
عن الح�رب والدين الت�ي ال يقولونها
بل نقرأها يف عيونهم .األطفال يلعبون
كرة القدم يف ملعب املدرسة ،يف الوقت
ال�ذي يمارس الكب�ار لعبتهم األخرى،
ّ
ويرشد
لعب من نوع آخ�ر ،لعب يقتل
ويشوّه ويسمّي األشياء بغري أحزانها،
ً
مباحا تح�ت عناوين
يص�ري كل ذل�ك
ّ
محق�ة ،لكننا ل�ن نش�اهد كل ذلك يف

لقد اس�تبدلوا أنقاضنا برس�ومات ملوّنة وبرسائل
ح�ب بريئ�ة ب�ني مس�يحي ومس�لمة «ما به�مّ»،
وس�يضيف وجه نادين لبكي واقعية أعمق للفيلم،
ُ
س�تفرغ عيونها فينا وس�يخرتقنا وجهها الخائف
عى ج�ورج واألطفال وعى أمها وأبيها وعى حبها
لجوزيف.
لقد ّ
تمكن ّ
مونس من تأسيس وعي معريف لكل العالم
عن االجتي�اح اإلرسائي�ي لبريوت ،نقل إحساس�ه
ً
ّ
طفال ،من داخل االنقس�ام
للكل بنجاح عندما كان
الس�يايس واملناطقي ،ومن مكانني مختلفني حيث
يقف الكبار وحيث يقف الصغار ،س�ينتهي الفيلم
لكن وجع تل�ك األيام س�ريافقنا إىل الخارج .ما آلم
ّ
مونس هو أن وس�ام يف الحقيقة لم ي� َر جوانا بعد
ذلك ،وال يعرف ماذا حصل بني ياس�مني وجوزيف،
هو يع�رف فقط أن بلده اح�رتق بالكامل وال يزال
دخانه يتصاع�د إىل اآلن ،والبطل الكرتوني تيغرون
الذي أدخل�ه ّ
مونس يف نهاية الفيلم س�يبقى املنقذ
ّ
املتخيّل الذي لن يتحقق.

دور األوركسرتا األمريكية تكافح للبقاء ..افتتاح معرض اإلسكندرية للكتاب
معرض «األرزة التي تقطع»
فاطمة عطفة
بغداد  /املستقبل العراقي
تغي�ب األض�واء حت�ى حزي�ران/
يوني�و املقب�ل ع�ن قاع�ات ب�رودواي
و»مرتوبوليت�ان أوب�را» وأوركس�رتا
نيوي�ورك الفلهرمونية ،وس�تبقى هذه
ال�روح فارغ�ة إذ أن قط�اع العروض
الفني�ة والثقافي�ة يف الوالي�ات املتح�دة
استس�لم لفك�رة االس�تمرار يف من�ع
حضور الجمهور الحفالت طوال املوسم
املقب�ل بأكمله ،ويعمل عى إيجاد س�بل
للصم�ود مال ًي�ا ولتمك�ني الجمهور من
مشاهدة الفنانني.
وق�ال رئيس مجل�س إدارة «أوركس�رتا
فيالدلفي�ا» ومديره�ا الع�ام ماتي�اس
تارنوبولس�كي« :ال يزال لدي أمل ،ولكن
أعتقد أنه من املستبعد ج ًدا ،قبل أن يمر
بع�ض الوق�ت ،أن نفع�ل أي يشء أمام
جمهور ،بسبب جائحة كوفيد.»19-
رس�م ًيا ،أبق�ى معظم دور األوركس�رتا
واألوب�را األمريكي�ة الك�ربى األب�واب
مفتوح�ة أم�ام احتم�ال مع�اودة
إقام�ة حف�الت بحض�ور الجمه�ور يف
كان�ون الثان�ي /يناي�ر ،باس�تثناء دار
«مرتوبوليت�ان أوب�را» يف نيوي�ورك
وأوركسرتا نيويورك الفلهرمونية اللتني
ألغتا كامل برنامجيهما ملوس�م -2020
 .2021أم�ا يف الواق�ع ،فإن مؤسس�ات
كثرية كأوبرا س�ياتل ،وضعت موازناتها
للموس�م املقبل برمّ ته عى أس�اس عدم
وجود حفالت بجمهور ،يف وقت يس�تمر
منذ أش�هر تس�جيل نح�و أربع�ني ألف
إصابة يوم ًيا بفريوس كورونا املس�تجد
يف الواليات املتح�دة .ويعني ذلك حرمان
أوبرا س�ياتل إيرادات قدرها ستة ماليني
دوالر ،فيما ستفوّت أوركسرتا نيويورك

ً
مليونا ،وأوركسرتا فيالدلفيا أكثر من
20
ً
مليونا.ولم يرتدد بعض املؤسس�ات
25
الثقافية يف املس�ارعة إىل اتخاذ إجراءات
قاسية ،منها خفض الرواتب واالستغناء
ع�ن خدمات بع�ض املوظف�ني ،يف حني
لج�أ عدد منه�ا ،كأوركس�رتا نيويورك،
إىل التف�اوض م�ع املوس�يقيني ع�ى
عق�د جماعي جدي�د يتناس�ب أكثر مع
الصعوب�ات املالية يف املرحلة الراهنة .إال
أن بعض ف�رق األوركس�رتا املوجودة يف
واليات اتخذت تدابري صحية أقل رصامة،
ً
خصوصا ،وكذلك الفرق
كم�ا يف الجنوب
الصغ�رية ،تقي�م حفالت م�ع جمهور،
ولكن بأعداد مح�دودة للغاية ،مما يح ّد
كث ً
ريا من عائداتها.
تش�كل مبيعات التذاك�ر ً
ّ
أصال ،حتى
وال
يف األوق�ات العادي�ة ،املص�در الرئي�ي
ملداخي�ل ف�رق األوركس�رتا واألوب�را
األمريكية الك�ربى ،بل تعوّل هذه الفرق
قب�ل كل يشء ع�ى التربع�ات والرعاية
ً
وخصوص�ا أنه�ا ال تحظ�ى غال ًب�ا بأي
دع�م م�ن الحكومة أو م�ن الكونغرس.
وقال�ت مدي�رة التس�ويق والتواص�ل يف
أوبرا س�ياتل ،كريس�تينا مورت�ي« :إذا
س�ارت عملية جم�ع التربع�ات عى ما
ي�رام ،يفرتض أن تتيح لنا الصمود حتى
الصي�ف»ّ .
لكنه�ا أقرّت ب�أن املبلغ الذي
تأمل األوركس�رتا يف جمعه من التربعات
ً
ً
وخصوصا يف
«طموحا للغاية»
قد يكون
ظل وضع اقتصادي متدهور.
إالّ أن ف�رق األوركس�رتا املحروم�ة م�ن
الجمه�ور وغ�ري القادرة ع�ى االجتماع
بكامل أفرادها بسبب الظروف الصحية،
لم تتخل عن تقديم املحتوى لجمهورها،
ب�ل ع�ى العك�س ،إذ تتناف�س يف ابتداع
األفكار لوضع برنامج زمني للنشاطات
يتناس�ب م�ع الوضع ،وغال ًب�ا ما يكون

افرتاض ًيا بالكامل ،مزي ًّنا ببعض األفكار
الذكية.
وم�ن االبتكارات ً
مثال بث حي ملش�اهدة
أعض�اء أوب�را ل�وس أنجل�وس يغن�ون
التهوي�دات ألطفاله�م ك�ي ينام�وا ،أو
ع�ازف بوق أوركس�رتا فيالدلفيا يرشح
بواسطة الراب كيفية متابعة األوركسرتا
بواس�طة البث التدفقي .ورأى ماتياس
تارنوبولس�كي أن ه�ذه التغي�ريات
«ستس�تمر إىل م�ا بعد الجائح�ة بكثري
وستكون جز ًءا مما تق ّدمه األوركسرتا»،
إىل جان�ب العروض يف القاع�ات ،عندما
ُيسمَح مجد ًدا بإقامتها.
وتس�تعد أوبرا أتالنتا لع�رض يقام بعد
بضعة أيام تحت خيمة يف ملعب بيسبول،
أم�ام ما يزي�د ً
قليال عن  200ش�خص.
وباإلضاف�ة إىل املحت�وى االف�رتايض
املدفوع أو املخصص للمش�رتكني ،تقدم
العدي�د م�ن ف�رق األوركس�رتا خدمات
ً
مجانا .وقالت كريستينا مورتي:
معينة
«نعتقد أن الوق�ت حان لجذب الناس إىل
األوبرا».
يف ظ�ل ه�ذا الواقع ،وبس�بب قل�ة عدد
العروض والحفالت ،ه�ذا إن وجدت ،لم
تعد تتوافر لكثري من املوس�يقيني فرص
تقديم أعمال عى الخشبة ،وفقدوا معها
املداخي�ل املتأتية منها .وقال س�ايمون
وودز ،الرئي�س التنفي�ذي لرابط�ة فرق
األوركس�رتا األمريكي�ة الت�ي تمثل نحو
 700فرق�ة ،إن�ه «قل�ق للغاي�ة لرؤي�ة
موس�يقيني يرتكون املهنة ألن وضعهم
أصبح صع ًبا للغاية».
أم�ا عازف الكمان املنتظ�م يف برودواي،
ماكس�يم موس�تون ،فالحظ أن البعض
«ال يس�تطيع دف�ع إيج�ارات نيوي�ورك
أثناء انتظارهم للتأكد من أنهم قادرون
عى ممارسة مهنتهم مجد ًدا».

الفيلم ،سنش�عر به من ص�وت املذيع يف
الراديو ،م�ن الطائرات يف الس�ماء ،ومن
القلق املقي�م يف وجوه الكبار والصغار يف
الفيلم ..سيسمع األطفال هدير الدبابات
الت�ي تم ّر ق�رب املدرس�ة ،يتوقفون عن
اللع�ب ويراقبونه�ا؛ يق� ّدم لن�ا ّ
مون�س
يف ّ
كفي�ه مقارن�ة ب�ني وجه�ني للّع�ب،
ب�راءة لع�ب األطف�ال أم�ام ق�ذارة لعب
الكب�ار ..يراق�ب جوزيف وياس�مني من
عى س�طح املدرس�ة الدبابات تمر قرب
املدرس�ة والبوارج مستقرة يف البحر أمام
الشواطئ والدخان يتصاعد من بني بيوت
ب�ريوت الغربي�ة ..ثم س�يارات تم ّر قرب
املدرس�ة تنقل املواطنني من مكان قريب
من الخطر إىل مكان أقل خطرًا.
يحاول مدير املدرس�ة الربيطاني مس�رت
ً
ش�يئا ط�وال اليوم لكنه
ب�راون أن يفعل
ضائ�ع ،ال يع�رف م�اذا يفع�ل ب�األوالد
وبه�ذه األص�وات املُفزع�ة الت�ي ت�رت ّدد
يف س�ماء العاصم�ة ،يف إش�ارة إىل ضياع
الغرب من أولئك الذين يريدون حقيقة أن
يساعدوننا لكنهم ال يعرفون كيف يمكن
إيجاد ّ
حل ملش�اكلنا الداخلية .مس�ؤولة
الصفوف ليى تس�تمع قلقة طوال الوقت
إىل األخب�ار ع�رب مذي�اع الرتانزس�تور،
واليشء نفس�ه ينطبق عى جوزيف الذي

ال يف�ارق الراديو الصغري يده ،إنه القلق،
وهو ً
أيضا عالقة اللبناني باإلذاعة يف تلك
الحقبة املأهولة باملوت يوم كانت اإلذاعة
املص�در األول للحص�ول ع�ى األخب�ار.
س�يعيدنا ّ
مون�س إىل حقب�ة الثمانينيات
م�ن داخ�ل األدوات واإلكسس�وارات
البري�ة والس�معية الت�ي يس�تخدمها
ً
أيضا ..املذياع ،الهاتف ،الثياب ،السيارات
 ..ودون بذخ واستعراض.
األطف�ال يف الصف من جدي�د فيما تتزايد
االنفج�ارات ..الرع�ب يك�رب ..يرك�ض
األطفال إىل النوافذ ملشاهدة اآلالم تتصاعد
من بني س�طوح بريوت ،ترخ ياسمني
ّ
متوت�رة« :اقع�دوا محالتك�ن ..عيونن�ا
بورقة االمتح�ان ..لي عم يصري برّا مش
ش�غلتنا» ،يف إشارة إىل وجود أشخاص يف
هذا الوط�ن املرشذم ال يري�دون الحروب
بعنفه�ا وفزعه�ا ووجوهه�ا املنكوبة..
ّ
يخف صوت
تغل�ق ياس�مني النوافذ ك�ي
القذائف فيقول أحد التالمذة« :بابا بقول
ّ
نسكر الشباك ،إذا وقعت قذيفة
مش الزم
ّ
بيتكرس» ،فتفتح ياسمني النوافذ ونتأمل
معه�ا نض�ج ه�ؤالء األطف�ال النف�ي
والفكري؛ يريد ّ
مونس أن يدلّنا عى أطفال
ذلك الزمن ،عى وعيهم اإلضايف ،عن وعي
أجيال لم تعش تلك الحروب املؤذية..
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بغداد  /المستقبل العراقي
اس�تأنفت م�ر أنش�طة مع�ارض
الكت�اب بع�د توق�ف نحو س�تة أش�هر
بس�بب جائحة كورونا بافتتاح معرض
اإلسكندرية الذي تنظمه الهيئة املرية
العام�ة للكت�اب بمش�اركة  95ن�ارشا
محليا.وتش�ارك الهيئة ،التي تعد النارش
الرس�مي للدول�ة ،بنح�و  500عن�وان
كت�اب من إصداراتها تتنوع بني الش�عر
والقصة والرواية وكتب األطفال .يستمر
املع�رض املقام عى مس�احة  4200مرت
مربع بأرض كوت�ه يف منطقة األزاريطة
بمحافظ�ة اإلس�كندرية ،حت�ى العارش
من أكتوبر /ترشين األول وتش�ارك فيه
كربى دور الن�رش املرية مثل املرية
اللبنانية والرشوق ودار املعارف ونهضة
مر ومدب�ويل إضافة للمرك�ز القومي
للرتجمة وصحيفة األهرام.وكان مجلس
الوزراء املري أصدر ق�رارا يف مارس/
آذار بوق�ف األنش�طة ذات الطبيع�ة
الجماهريية يف إطار إجراءات كبح تفيش
فريوس كورونا .وعاد املجلس يف يوليو/
تموز للسماح بفتح جزئي لدور السينما
واملس�ارح واس�تئناف األنش�طة وف�ق
ضواب�ط صارمة منها فرض اس�تخدام

الكمام�ات واملحافظ�ة ع�ى التباع�د
االجتماعي.وق�ال س�عيد عب�ده ،رئيس
اتح�اد النارشي�ن املري�ني ،لروي�رتز:
«أثرت جائحة كورونا عى صناعة النرش
يف مر والدول العربية بشكل يسء جدا
وتس�ببت يف إلغ�اء املع�ارض باملنطقة،
نتمن�ى أن يك�ون معرض اإلس�كندرية
للكتاب بداية لسلس�لة معارض تعوض
ه�ذه األرضار».وأضاف« :مع انخفاض
مع�دالت اإلصاب�ة بكورون�ا يف م�ر
وبداي�ة عودة الحي�اة الطبيعية ،نخطط
يف الف�رتة القادم�ة إلقام�ة مع�رض
القاه�رة ث�م سلس�لة مع�ارض محلية
يف مراك�ز الش�باب بالتعاون م�ع وزارة
الش�باب والرياضة ،مع اتب�اع إجراءات
السالمة التي تويص بها وزارة الصحة».
وتابع« :نجاحنا يف معرض اإلس�كندرية
وغ�ريه س�يكون م�ؤرشا مهم�ا ع�ى
االستعداد إلقامة معرض القاهرة الدويل
للكتاب بداية الع�ام القادم وهو الحدث
ال�ذي ينتظ�ره الق�راء س�نويا يف مر
وخارجها» .وتنظم وزارة الثقافة ممثلة
يف الهيئة املرية العامة للكتاب معرض
القاهرة الدويل للكتاب يف إجازة منتصف
العام الدرايس بني شهري يناير /كانون
األول وفرباير /شباط من كل عام.
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رشكة نفط ذي قار  /رشكة عامة اعالن دعوة عامة

يسر وزارة النفط  /رشكة نفط ذي قار ان تعلن عن وجود املناقصة املرقمة ( )9012/20/46الخاصة بتجهيز (
معدة توليد البخار املتنقلة ) (اعالن اول)
 1س عسى املجهزين الراغبني واملؤهلني من ذوي الخربة واالختصاص باالشسراك يف املناقصة بتقديم املستمسسكات
املطلوبة ( شسهادة تأسسيس للركة املجهزة مصدقة ونافذة لعام  2020من مسسجل السركات يف وزارة التجارة
وعقد التأسيس ومحرض التأسيس والنظام الداخيل وهوية غرفة التجارة واجازة ممارسة املهنة او هوية تصنيف
املقاولسني لركات املقاولة عى ان ال يقل رأسسمالها عن ملياري دينار عراقسي او ما يعادلها كتاب عدم ممانعة يف
االشراك باملناقصات من الهيئة العامة للرضائب معنون اىل رشكة نفط ذي قار للمجهزين العراقيني  ،رقم الهوية
الرضيبية للركات املسجلة يف العراق  ،حجب البطاقة التموينية ملن يشمله قرار الحجب حسب تعليمات االمانة
العامة ملجلس الوزراء  ،الحسسابات الختامية واملوقف املايل (الكفاءة املالية ) مصادق عليها اصوليا من محاسسب
قانوني للسسنتني املاليتني االخريتني  ،االعمال املماثلة مؤيدة من الجهات املسستفيدة للسنوات الخمسة االخرية مع
االيراد السسنوي  ،شسهادة التأسيس لفرع الركة االجنبية املسجلة يف وزارة التجارة يف العراق مع اوراقها الثبوتية
املصدقة من الجهات املعنية يف الخارج ويلتزم املجهزين من املكاتب التجارية بتقديم الوثائق اعاله ما عدا الوثائق
الخاصة بتسجيل الركات  ،جميع املواد املجهزة يجب ان تكون كما مثبتة يف القسم السادس  ،جميع املناقصني
يجسب ان ال يكونوا ضمن القائمة السسوداء) اىل القسسم التجاري يف مقر الركة  /املجمسع النفطي للحصول عى
وثائق ورشوط املناقصة وحسب ما جاء يف وثائق العطاءات القياسية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية :
 2س تقدم التأمينات عى شكل خطاب ضمان او صك مصدق او سفتجة مثبتا فيها اسم ورقم املناقصة صادرة من
مرصف عراقي متعمد حسب النرة الصادرة من البنك املركزي العراقي
 3س يتسم تسسليم العطاءات اىل العنوان االتي  :عسى ان تودع يف صندوق اللجنة الدائميسة لفتح العطاءات (صندوق
الفتح الخاص باللجنة) الكائن يف (املوقع الرئييس) لركة نفط ذي قار  /املجمع النفطي عى ان تكون بنسختني
مسع قسرص مدمج ابتداء من اليوم التايل لنر االعالن ولغاية موعد غلق الصندوق املحدد للمناقصة وسسيتم رفض
العطاءات املتأخرة عن موعد الغلق املحدد
 4س املوعد النهائي لغلق املناقصة الوقت (الساعة الثانية عر ظهرا من يوم الخميس )2020/11/12
 5س مكان وزمان عقد املؤتمر للرد عى استفسسارات املجهزين كاالتي  :سسيتم عقد املؤتمر يف (مقر رشكة نفط ذي
قار /املجمع النفطي /هيأة العمليات يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الخميس )2020/11/5
 6س زمان ومكان يوم الفتح العلني للعطاءات  :سيتم فتح العطاءات العلني بنفس يوم الغلق وفق املوعد املحدد لغلق
املناقصسة بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم قانونسا للراغبني بالحضور يف مكان الفتح الكائن يف مقر رشكة
نفسط ذي قسار  /املجمع النفطسي  /مقر لجنة فتح العطاءات اذا صادف يوم الغلق او يوم الرد عى االستفسسارات
عطلة رسمية يعترب اليوم الذي يليه هو املوعد لذلك
 7س الركة غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات ويتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور نر االعالن او اي مصاريف
اخرى ترتب من جراء املناقصة
 8س يمكن االطالع عى تفاصيل االعالن عى املوقع االلكروني
()tender@oil.gov.iq
 9س املستمسكات املطلوبة  :حسب ما جاء يف الوثائق القياسية للمناقصة اعاله محل البحث
ت اسم المناقصة

رقمها

الكلفة التخمينية

التامينات االولية

ثمن الوثائق

نوع
نفاذية
العطاء الموازنة

 17400000سبعة عشر  000,200مائتان
 870ثمان مائة
120
(معدة توليد
التشغيلية
مليون واربعمائة الف دينار الف دينار عراقي
( )9012/20/46وسبعون مليون
1
يوم
البخارالمتنقلة)
الغير
عراقي ال غير
دينار عراقي ال غير

عيل خضري عباس
املدير العام
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كلمات متقاطعة

حرك عود الثقاب

استخدام الكالب الكتشاف املصابني بكورونا

طبق اليوم

الكفتة باملوزاريال

قال�ت الس�لطات الفنلندي�ة إن كاب�ا
مدربة عىل رصد فريوس كورونا املستجد
بدأت يف ش�م عينات من ال�ركاب بمطار
هلس�نكي-فانتا ه�ذا األس�بوع يف إطار
مرشوع تجريبي�ي بالتزامن م�ع إجراء
الفحوص العادية األخرى باملطار.
ول�م تثب�ت أي دراس�ة علمي�ة مقارنة
كف�اءة ال�كاب يف اكتش�اف اإلصاب�ة
بكورون�ا ،ل�ذا يت�م توجيه م�ن يتطوع
من الركاب للخضوع للفحص ويش�تبه
بإصابت�ه بالف�ريوس إلج�راء مس�حة
لتأكيد النتيجة.
ودرب متطوع�ون فريق�ا م�ن  15كلب�ا
وع�رشة مدرب�ني ألداء املهم�ة يف فنلندا

هل تعلم

املقادير:
 1كيلو لحم مفروم  1 -كوب جبن بارميزان
 2ثمرة بصل مفرومة  1 -بيضة
 1كوب بقسماط مطحون  2 -ملعقة صغرية ملح
 2ملعقة صغرية فلفل أسود مطحون  2 -ملعقة صغرية شطة
 2ملعقة كبرية لبن
خطوات التحضري:
اخلطي اللحم و التوابل جيدا ثم ضعي البيض و البقسماط و اللبن و املوزاريا
و قلبي بيديكي حتى تمام االختاط.
ضعي اللحم يف الثاجة ملدة  30دقيقة.
سخني الفرن عىل درجة حرارة  180درجة مئوية.
قومي بتش�كيل مزيج اللحم اىل اصابع متوس�طة الحجم ثم ضعيها يف صينية
مدهونة بالزيت.
ضع�ي الصيني�ة يف الفرن مل�دة  20دقيقة او اكثر حس�ب س�مك الكفتة حتى
تنضج.
و تقدم ساخنة.

المتاهات

تحت رعاية عيادة بيطرية خاصة.
ومن بني الفريق كويش ،وهو كلب إنقاذ
إسباني تدرب عىل استخدام حاسة الشم
يف فنلندا وكان يعمل من قبل يف اكتشاف
األورام الرسطانية.
وقالت آنا هيلم-بيوركمان ،وهي أستاذة
مساعدة بجامعة هلسنكي متخصصة يف
األبحاث الرسيري�ة الخاصة بالحيوانات
األليف�ة ،لرويرز ”م�ا رأين�اه يف بحثنا
ه�و أن ال�كاب ستكتش�ف (امل�رض)
قبل خمس�ة أي�ام من ظه�ور األعراض
الرسيرية (عىل املرىض)“.
وأضاف�ت ”إنها بارعة ج�دا .اقربنا من
نس�بة حساسية  100يف املئة“ ،يف إشارة

؟؟

هل تعلم أن اس�تخدام املجاهي�ل والرموز يف
علم الرياضيات قد ب�دأ يف زمن العرب؟ حيث
كان الع�رب هم أول من ابتك�ر هذه الرموز،
فكان الرم�ز “س” يعرب ع�ن املجهول األول،
بينم�ا كان يع�رب الرمز “ص” ع�ن املجهول
الثاني ،وبينما يعرب الرمز “ج” عن الجذر”.
هل تعلم أنه قد تم اكتش�اف الدائرة يف س�نة
خمس�ة آالف قبل املياد ،واملرصيون القدماء
هم الذين قاموا باكتشافها
هل تعلم أنه قد تم إنشاء علم حساب املثلثات
أيض�ا ً م�ن قبل قدم�اء املرصي�ني ،وبعد ذلك
قام الع�رب بتطوير هذا العل�م ،واآلن أصبح
م�ادة متخصصة يت�م تدريس�ها يف املدارس
والجامعات؟ وقد استخدم املرصيون القدماء
ه�ذا العل�م يف بن�اء األهرام�ات الفرعوني�ة
الضخمة ،وكان أش�هر العلم�اء العرب الذين
تفوق�وا يف ه�ذا العل�م ،العال�م نص�ري الدين
الطويس ،والعالم أبو عبد الله البتاني ،والعالم
العربي الزركيل.
هل تعل�م أن قدماء املرصي�ون أيضا ً هم أول
من قاموا باس�تخدام النظ�ام العرشي يف عد
األرقام؟
ه�ل تعل�م أن عل�م الج�رب ق�د تم تأسيس�ه
بواسطة العالم الشهري أبو الحسن محمد بن
موىس الخوارزمي ،وقد قام هذا العالم بتأليف
كتابا ً هاما ً يسمى “الجرب واملقابلة” ،يحتوي
عىل أهم أساسيات ومبادئ علم الجرب
ه�ل تعل�م غي�اث الدي�ن ال�كايش ه�و عالم
الرياضيات الذي قد أضاف الكس�ور العرشية
إىل علم الرياضيات.

إىل قدرة الكاب عىل رصد حاالت اإلصابة
بالفريوس.
ويف اختبار الكاب ،يمسح الراكب عنقه
بقطع�ة من الش�اش ويضعه�ا يف علبة
من الصفيح ُتس�لم إىل غرفة أخرى حتى
يشمها الكلب ويعطي نتيجة فورية.
وكانت الس�لطات يف اإلمارات قد عمدت
إىل إج�راء فح�وص مماثلة باالس�تعانة
بالكاب البوليسية يف مطار دبي الدويل.
وقال تيمو أرونكيت�و نائب رئيس بلدية
فانتا ”من املمكن أيضا يف املستقبل ...أن
تدور هذه الكاب حول الركاب بطريقة
تش�به ما تفعله كاب (فحص البضائع
يف) الجمارك“.

اخطاء جتنبها عند استعامل مسكنات األلـم

نعان�ي أحيان�ا ً م�ن بع�ض اآلالم
املزعج�ة التي ال نس�تطيع تحملها
فنلج�أ للمس�كنات ،س�واء كان�ت
اآلالم يف الظهر ،أو صداعا يف الرأس،
أو آالم�ا يف البطن ،ولك�ن قد نقع يف
بع�ض األخط�اء بتناول مس�كنات
األلم بطريقة غري صحيحة.
 تن�اول جرع�ة عالي�ة لرسع�ةتخفيف األلم
عندم�ا يص�ف الطبي�ب مس�كنا ً
لألل�م ،فإن�ه يائ�م الجرع�ة الت�ي
تكفي للتخفيف األق�ى لأللم ،ألن

مضاعف�ة الجرعة ال تضم�ن املزيد
من تخفيف األل�م أو التأثري األرسع
للق�رص ،ب�ل ق�د يك�ون له�ا آثار
جانبية سلبية.
 تناول نوعني من مسكنات األلمكل دواء مس�كن مك�ون م�ن مادة
فعال�ة تعمل بش�كل مختل�ف ،وإذا
كان لديك عدة أنواع من املسكنات يف
املنزل واعتقدت أن تناول «كوكتيل»
أو مزي�ج منها قد يضم�ن تخفيف
األل�م برسعة ،فهذا غري صحيح ،بل
ربما يكون خطريا عىل حياتك.

دراسة :السبب اخلفي وراء ارتفاع وفيات «كورونا»

كشفت دراسة حديثة أن نسبة كبرية
من األشخاص الذين يصابون بفريوس
«كورونا» ،يعانون من عيوب وراثية أو
مناعية تضعف قدراتهم عىل مكافحة
الف�ريوس .وأوضحت الدراس�ة التي
ُن�رشت يف مجل�ة  ،Scienceأن أكث�ر
م�ن  % 10م�ن املصاب�ني بالف�ريوس
الح�اد لديهم أجس�ام مضادة مضللة
تهاج�م جه�از املناع�ة ب�دالً م�ن
ً
مبينة أن
الفريوس املس�بب للمرض،
 %3.5من هؤالء األش�خاص يحملون
نوع�ا ً م�ن الجين�ات الت�ي تؤث�ر عىل
املناع�ة .وقال املخت�ص بعلم املناعة
جان كازانوفا م�ن جامعة روكفلر يف
مدينة نيوي�ورك إن الطفرات الجينية
تعيق إنت�اج اإلنرف�ريون ووظيفته،
مبين�ا ً أن األش�خاص املصابني بهذه

 عدم قراءة التعليمات املرفقةكث�ريا م�ا نش�ري املس�كنات دون
وصفة طبية ودون قراءة التعليمات
املرفق�ة ،أي إنن�ا ال نعرف م�ا الذي
نتناول�ه ،وقد يرتب عىل ذلك تعاطي
دواء آخ�ر ُيمنع تناوله يف نفس وقت
تناول املسكن ،وقد يرض بصحتك.
 دمج املسكنات مع أدوية أخرىكث�ريون يتناول�ون مس�كنات األلم
دون االنتب�اه إىل األدوي�ة ،مث�ل
األعشاب الطبية ،واملكمات الغذائية
الت�ي يتناولونه�ا بانتظ�ام ،م�ا قد

يعطل فعالية الدواء ،فاألسربين يؤثر
عىل أدوية السكري ،بينما الكودائني
أو األوكس�يكودون يمك�ن أن يعطل
مفعول بعض مضادات االكتئاب.
 القيادة تحت تأثري املسكنيمك�ن أن تس�بب بعض املس�كنات
تشويش�ا ع�ىل املري�ض ،وبع�ض
األش�خاص يصيبه�م تش�ويش
شديد وتعب من املس�كنات ،وهؤالء
ُينصح�ون باالمتن�اع ع�ن قي�ادة
الس�يارة ،حت�ى ل�و تناول�وا قرصا
واحدا فقط.

الكلمة المفقودة

الطف�رات ه�م أكث�ر عرض�ة لبعض
مس�ببات األم�راض .وأوض�ح أن
العثور عىل هذه الطفرات يف املصابني
ب�»كورونا» ،يمكن أن يساعد األطباء
يف تحدي�د امل�رىض األكث�ر عرض�ة
لخطر اإلصابة الخط�رية بالفريوس،
مبين�ا ً أن�ه يمك�ن أن ُيش�ري أيضا ً إىل
اتجاه�ات جديدة يف الع�اج منه .من
جانبها ،قالت عض�و االتحاد وطبيبة
األمراض املعدية فانيسا سيميزو من
لن�دن ،إن  % 95من امل�رىض الحاملني
لألجسام املضادة الذاتية لإلنرفريون
كان�وا م�ن الذك�ور وتزي�د أعمارهم
ً
مش�رية إىل أن اكتشاف
عىل  50عاماً،
األجس�ام املضادة الذاتية مثري بشكل
خاص ويقدم تفس�ريا ً لتباين اإلصابة
بالفريوس بني الجنسني.

جد الفرق بين الصورتين

احلمل
عزيزي برج الحمل،أنت ذو تأثري مهدئ ،ويلجأ
إليك الزم�اء لطلب النصيحة واملس�اعدة ،وما
أحس�ن هذا بالنس�بة لثقت�ك وإيمان�ك بذاتك.
تس�تطيع مواجه�ة أي يشء بس�هولة .لكن ال
تنىس أق�رب األمور إىل قلبك ألنك عندئذ س�وف
تمر بتجربة التناغم الكامل مع أحبائك.

امليزان
عزيزي ب�رج امليزان،كل ما تق�وم بعمله حال ًيا
يت�م عىل الف�ور وعىل أكمل وجه .كل ش�خص
تتعامل مع�ه من أصدقاء أو مع�ارف أو زماء
بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك يف التعامل
م�ع األمور من الجانب الجي�د وقدرتك عىل أداء
كل يشء بكفاءة

الثور
عزيزي ب�رج الث�ور،ألول مرة خانت�ك األنماط
الس�لوكية االعتيادي�ة الخاص�ة ب�ك ووضعتك
يف مواق�ف حرج�ة .اس�راتيجية الحل�ول التي
تنتهجها يف املعتاد ال تحس�ن من األمور ،مهما
حاولت مرارًا وتكرارًا.

العقرب
عزيزي برج العقرب،ستعم أجواء من االرتياب
تس�توجب منك اتخ�اذ موقف ،وس�تجد حال ًيا
صعوب�ة يف التخيل عن طريقة تفكريك املعتادة،
بالرغ�م م�ن العواقب الس�لبية الت�ي قد تكون
نابع�ة م�ن املايض .م�ع ذلك ،ح�اول أن تكون
متفتح

اجلوزاء
عزيزي ب�رج الجوزاء،اليوم ال تب�دو قادرًا عىل
إنج�از أي يشء ،ولكن ال تدع ذلك يرجعك كث ً
ريا
للخل�ف ،إذا اس�تمريت يف العمل بثبات ،س�وف
تكتش�ف النجاح مرة أخرى .الوضع مشابه يف
ً
وأيضا مع
حيات�ك الخاصة ،مع رشيك حيات�ك
األصدقاء.

القوس
عزيزي برج القوس،عىل الرغم من أن كل يشء
كان يس�ري بساس�ة م�ن قبل ،يق�ف يشء أو
ش�خص ما يف طريقك اآلن .ح�دد مقدار القوة
الت�ي تحتاجها للتغلب عىل هذه العقبات أو ما
إذا كان من األفضل تجاهلها ببساطة.

السرطان
عزيزي برج الرسطان،قد يكون اليوم مضطر ًبا،
فمن ناحية ،الكثري من األش�ياء لن تس�ري عىل
رغبت�ك ،ومن ناحية أخرى ،س�تجد نفس�ك يف
مواقف صعبة بس�بب من هم حول�ك .ال تبالغ
يف ردة فعل�ك ،ولكن ح�اول اس�تعادة هدوئك،
وحاول فرض ذلك عىل اآلخرين

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

االسد
عزيزي برج األسد،حال ًيا أنت ممزق بني الرغبة
يف إنج�از األم�ور وخيب�ة األم�ل لوج�ود حدود
لذلك ،ال تس�تخدم إرصار غري املرشوط يف كرس
الحواجز ،ألن املحيطني بك قد يفقدون صربهم
ويهجروك.

الدلو
ً
ش�جاعا واقتس�م آمالك
عزيزي برج الدلو،كن
ورغبات�ك مع اآلخرين ،وس�وف تتلق�ى الكثري
من ردود األفعال اإليجابية التي س�وف تعطيك
الحاف�ز اإلضايف لتحقيق أحامك ،كما س�تقوم
باجتذاب املزيد من املؤيدين.

العذراء
عزيزي برج العذراء،ال يبدو أن األش�ياء تس�ري
بص�ورة جي�دة الي�وم ،فلديك ً
أيضا مش�كلة يف
الركي�ز ع�ىل امله�ام اليومي�ة .ع�ىل الرغم من
صعوبة تحفيز ذاتك ،ال تخفض رأسك يف يأس.
إذا قم�ت بأفضل ما عندك فس�وف تحصل عىل
بعض النجاحات املحدودة

احلوت
عزي�زي ب�رج الحوت،أن�ت مفع�م بالحيوي�ة
والنشاط البدني والذهني؛ استخدم إمكاناتك يف
اتخاذ القرار السليم لتنفيذ مخططاتك والتقدم
إىل األم�ام يف مرشوعات�ك .لن يفي�دك االكتفاء
باألمجاد املاضية والسلبية.
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الثنائي األجنبي يعزز صفوف الطلبة

مدرب القاسم :فقدنا نقطتني لقلة
خربة الالعبني

المستقبل العراقي /متابعة
وص�ل اىل العاصم�ة بغداد ،العب خط وس�ط
الطلبة ،البوركيني موىس داو ،فجر األربعاء،
لاللتح�اق بالفري�ق
والدخول يف التدريبات
الجماعي�ة ،تحضريا
ملواجه�ة الصناعات
يف
الكهربائي�ة
الجول�ة الثانية من
الدوري.
كم�ا التح�ق أم�س
بصف�وف الطلب�ة،
املح�رف التون�ي
حم�زة ب�ن عبدة،
وخ�اض تدريبات
الفري�ق ،حي�ث
ع�ى
أرص
االنضمام رسيعا
للمجموعة ،بعد
ً
مبارشة
وصوله

المستقبل العراقي /متابعة
أوض�ح مدرب القاس�م ،جاس�م
ج�ر أن فريقه قدم مباراة كبرية
أمام نفط ميسان يف ختام الجولة
األوىل من ال�دوري العراقي وكان
يستحق النقاط الثالث.
وق�ال ج�ر يف ترصيحات خاصة
لكووورة« :العب�و فريقي قدموا
مباراة كبرية وكنا الطرف األفضل
وعدن�ا يف النتيج�ة عندما تأخرنا
يف بداية املب�اراة وتقدمنا مرتني،
وشخصية الفريق كانت حارضة
يف مب�اراة االفتتاح وكن�ا قريبني جدا من
النقاط الثالث».
وب�ني« :الفري�ق تطغ�ى علي�ه الصبغة
الش�بابية لذلك كنا نحت�اج فقط للخرة

للتحكم بإيق�اع املباراة بعد أن تقدمنا يف
النتيجة وسحبها للنهاية ،لكن قلة الخرة
كان لها دور يف عودة فريق نفط ميسان».
وأش�ار« :نتيجة التعادل ليس�ت س�يئة
رغ�م أننا كنا قريبني م�ن النقاط الثالث

البورتا :أخريا فتح الطريق
إلعادة بناء برشلونة

و كنا
نستحقها،
وعلين�ا أن نب�دأ
بالتحضري للجولة املقبلة وأن
نس�تفاد من سيناريو مباراة
نفط ميسان».
يذكر أن مباراة القاس�م ونفط ميس�ان
انتهت بالتعادل اإليجاب�ي بثالثة أهداف
لكل فريق.

إنرت ويوفنتوس يستعدان
لالنقضاض عىل نجم بايرن

مبايب يشرتط رحيل توخيل لبدء مفاوضات
المستقبل العراقي /متابعة
كش�ف تقري�ر صحفي فرن�ي ،عن ال�رشط الذي
وضعه كيليان مبابي ،لبدء مفاوضات تجديد عقده
مع باريس س�ان جريمان.ويرتب�ط مبابي بعقد مع
س�ان جريم�ان حت�ى صي�ف  ،2022يف الوق�ت الذي
يستعد فيه ريال مدريد وليفربول لضمه الصيف املقبل.
وبحس�ب موق�ع « »le10sportالفرن�ي ،ف�إن مبابي
اش�رط رحيل املدرب األملان�ي توماس توخي�ل ً
أوال قبل
التفاوض حول تجديد عقده ،وهي الرغبة التي تتفق مع

المستقبل العراقي /متابعة
كشف خوان البورتا ،رئيس برشلونة السابق ،عن انطباعه
األول بعد إعالن جوس�يب ماريا بارتوميو ،اس�تقالته من
رئاسة النادي الكتالوني.
وأعلن بارتومي�و من خالل مؤتمر صحفي ،أمس الثالثاء،
استقالته ومجلس إدارته بالكامل من قيادة برشلونة.
وكتب البورتا عر حسابه عى «توير» بعد إعالن استقالة
بارتومي�و« :لقد حان الوق�تُ ،فتح الطري�ق أخ ً
ريا إلعادة
بناء برشلونة ،يحيا البارسا».
وم�ن املق�رر أن يكون هناك مجلس مؤقت إلدارة ش�ؤون
برش�لونة برئاس�ة كارلي�س توس�كيتس ،رئي�س اللجنة
االقتصادي�ة القانوني�ة ،والذي س�يقوم ب�دوره بالدعوة
لالنتخابات يف مدة أقصاها  3أشهر.

المستقبل العراقي /متابعة

أكد تقرير صحفي إيطايل ،س�عي إن�ر ميالن ويوفنتوس،
للتعاقد مع النمس�اوي ديفيد أالبا ،ظهري بايرن ميونخ ،يف
املريكاتو الصيفي املقبل.
وينته�ي عق�د أالبا ( 28عامً �ا) مع بايرن بنهاية املوس�م
الج�اري ،ولم يتوصل التفاق م�ع ناديه عى التجديد حتى
اآلن.
وبحسب موقع «كالتش�يو مريكاتو» اإليطايل ،فإن بايرن
فش�ل يف جميع محاوالته لتجديد عق�د أالبا ،وكان آخرها
خالل جلسة تم عقدها يوم الجمعة املايض بحضور والده
ووكيله بيني زهايف ،حيث رفض الالعب العرض.
ً
عرضا قيمته  11مليون يورو سنو ًيا ،باإلضافة
وقدم بايرن
إىل  6ماليني إضافية كمكافآت حتى عام  ،2026إال أن أالبا
كرر طلبه بالحصول عى  15مليون يورو سنو ًيا.
ويراق�ب إنر ويوفنت�وس موقف الالعب ع�ن كثب ،حيث
تلقيا أنباء سارة بتعثر مفاوضاته مع بايرن.
لكن اليويف واإلنر س�يواجهان منافسة رشسة للغاية من
األندية اإلس�بانية واإلنجليزية الطامحة لضم أالبا ،وكذلك
باريس سان جريمان.

يقرب ثنائ�ي توتنهام هاري كني وس�ون هيونج مني ،من
الوصول إىل رقم قيايس مذهل يف الدوري اإلنجليزي املمتاز.
وأس�هم الالعب�ان يف ف�وز توتنه�ام عى برينيل  0-1مس�اء
اإلثن�ني بخت�ام الجول�ة  ،6بعدما صن�ع كني ه�دف الفوز
الوحي�د لزميله س�ون متصدر ترتيب الهدافني يف املس�ابقة

زامربوتا :مييس أفضل
من رونالدو

المستقبل العراقي /متابعة

تح�دث اإليط�ايل جيانل�وكا زامروت�ا،
نج�م يوفنتوس وبرش�لونة الس�ابق ،عن
املواجهة املرتقبة التي ستجمع الفريقني،
الي�وم األربعاء ،ضمن الجولة الثانية لدور
املجموع�ات ب�دوري أبط�ال أوروبا ،عى
ملعب أليانز ستاديوم.
وق�ال زامروت�ا ،يف ترصيح�ات نقلته�ا
صحيف�ة «س�بورت» الكتالوني�ة« :دائمًا
ما تك�ون مباريات يوفنتوس وبرش�لونة
رائع�ة ،بني فريقني كتب�ا تاريخ بالدهما،
وكذلك تاريخ كرة القدم األوروبية».
وأضاف« :أتذكر مواجهت�ني تحدي ًدا ،ربع
نهائ�ي دوري األبط�ال يف موس�م -2002
 ،2003ونهائي برلني يف .»2015
وتابع« :يف املرة األوىل ،تمكنت مع زمالئي
من الفوز عى برش�لونة ( ،)1-2يف كامب
ن�و ،خ�الل الوق�ت اإلض�ايف ،بع�د تكرار

التع�ادل ( ..)1-1لقد كان�ت نتيجة رائعة
بالنس�بة لنا ،ألنن�ا بعد ذل�ك هزمنا ريال
مدريد يف نصف النهائي ،ووصلنا إىل نهائي
أولد ترافورد ضد ميالن».
وأكم�ل« :يف امل�رة الثاني�ة ،أتذك�ر جي� ًدا
النتيجة املذهلة التي حققها برش�لونة يف
املباراة النهائية ،وفوزه ( ،)1-3وتحقيق
ثاني ثالثية يف تاريخ النادي».
وأش�اد زامروتا بالثنائ�ي ،ليونيل ميي
وكريس�تيانو رونال�دو ،حيث أك�د أنهما
«العبان من خارج كوكب األرض ،يفعالن
كل يشء يف الك�رة من�ذ أكث�ر م�ن 10
سنوات».
وبس�ؤاله عن األفضل بينهم�ا ،قال الدويل
اإليط�ايل الس�ابق« :س�أختار ميي ،ألنه
كان زمي�يل يف برش�لونة وأعرف�ه جي� ًدا،
وأع�رف م�ا يمكن�ه فعل�ه ..إن�ه موهبة
رائع�ة ،عبق�ري ك�رة القدم ال�ذي أقارنه
دائمًا بمارادونا».

أعض�اء اللجن�ة اإلداري�ة املكون�ة م�ن
شخصيات من اللجنة االقتصادية ولجنة
االنضباط».
وفيم�ا يى أس�ماء أعض�اء اللجن�ة التي
ستدير النادي بشكل مؤقت:
ً
رئيسا ،خوان رامون
كارليس توسكيتس
راموس نائب الرئيس ،خوان لويز جارسيا
أمني الصندوق ،وجوسيب مارريا بادولس
سكرتري.
ه�ذا بجان�ب األعض�اء :ميكي�ل الدو
كاساديفال ،جوسيب ماريا يوش ،سونيا
كانو ،واملتح�ث اإلعالمي أليكس تينتوري
وإسبوني.
وأش�ار البي�ان ،إىل أن�ه بحس�ب النظام

األسايس للنادي ،س�تتوىل اللجنة اإلدارية
مهام إدارة النادي وتمثيله ،ومش�اركتهم
س�تقترص ع�ى اإلج�راءات الرضوري�ة
للحفاظ عى األنش�طة العادي�ة وحماية
مصالح برش�لونة ،مع الدعوة النتخابات
لتش�كيل مجلس إدارة جديد يف غضون 3
أشهر.
وس�تعقد لجن�ة اإلدارة اجتماع�ا غ� ًدا يف
ً
صباح�ا بتوقيت وس�ط
الس�اعة 11:30
أوروب�ا ،وس� ُيصدر الرئي�س كارلي�س
توس�كيتس ً
بيانا رس�م ًيا مع نائبه جوان
مانويل.
وس�تكون اللجن�ة املؤقتة إلدارة ش�ؤون
برش�لونة الرابع�ة يف تاري�خ الن�ادي

الكتالون�ي خ�الل الحقب�ة الديمقراطية
يف إس�بانيا ،بع�د تل�ك التي قاده�ا جوان
تراير (عام  )2003وخابري س�اال مارتني
( )2006ورامون أديل (.)2015
وقب�ل هذه الحقبة ،ش�كلت لجان مؤقتة
إلدارة شئون النادي برئاسة أنتوني جوليا
دي كامبان�ي ( )1961وجوزي�ب في�دال
ريباس ( )1942و ( )1953وجوان سولري
(.)1939
وج�اء قرار تش�كيل لجنة رام�ون أديل يف
 2015بعد أن دعا رئيس النادي املس�تقيل
جوزيب ماريا بارتوميو إىل إجراء انتخابات
مبكرة يف صيف ذلك العام نفس�ه واضطر
إىل االستقالة مع مجلس إدارته.

برشلونة يفكر يف استعادة جوهرته من سان جريمان

المستقبل العراقي /متابعة

أكد تقرير صحفي فرني ،أن برشلونة يفكر يف استعادة
العب�ه الهولندي تش�ايف س�يمونز ،والذي يلع�ب حال ًيا يف
صفوف باريس سان جريمان.
وغ�ادر س�يمونز ( 17عامً ا) برش�لونة ً
بحث�ا عن دقائق

كني وسون هيددان عرش أسطوريت تشيليس

المستقبل العراقي /متابعة

رغبة الرازييل ليوناردو ،املدير الريايض لس�ان جريمان.
وتوترت العالقة ب�ني ليوناردو وتوخيل يف الفرة األخرية،
بعدما خرج امل�درب األملاني وهاجم إدارة النادي عى املأل
بسبب عدم تدعيم الفريق بما يحتاج من صفقات.وأشار
التقري�ر ،إىل أن ليوناردو كان س�يطلب من اإلدارة رحيل
توخي�ل والذي ينته�ي عقده بنهاية املوس�م الجاري ،إال
أن التح�دي األكر حال ًيا هو تجديد عق�د مبابي.وأضاف
التقرير ،أن مبابي يواجه بعض املتاعب مع أسلوب توخيل
يف إدارة املباريات ،حيث لم يعد املهاجم الش�اب متحمسً ا
ألسلوب املدرب األملاني ،ولذلك يرغب يف التغيري.

برشلونة يعلن عن رئيسه املؤقت وجملسه

أصدر نادي برش�لونةً ،
بيانا رسم ًيا بشأن
الهي�كل الجدي�د ملجل�س اإلدارة املؤق�ت
عقب اس�تقالة جوس�يب ماريا بارتوميو
ومجلسه أمس الثالثاء.
وق�ال النادي خ�الل البيان الرس�مي عى
موقع�ه اإللكرون�ي« :بع�د اس�تقالة
مجل�س اإلدارة باألمس ،توىل رئيس لجنة
اإلسراتيجية االقتصادية بالنادي كارليس
توس�كيتس منصب رئيس اللجنة اإلدارية
بالنادي».
وأض�اف« :يف اجتم�اع م�ع عضو مجلس
األمن�اء جوان مانوي�ل تراير ،ت�م تعيني

المستقبل العراقي /متابعة

حتى هذه اللحظة.
ويتفاهم كني وسون بشكل جيد ،واألول عى وجه التحديد،
ق�دم أداء مميزا يف املوس�م الج�اري ،بعدما صن�ع وحده 7
أهداف من أصل  8سجلها سون منذ بداية املسابقة.
ورد الالعب الك�وري الجنوبي الجميل لكني بصناعة هدفني
له ،مما يعني أن عدد األهداف التي أسهم فيها الالعبان معا
منذ بداية املوسم  9أهداف.

إىل بغداد.
جدير بالذكر أن الطلبة ،خاض أوىل مبارياته يف الدوري
العراقي املمتاز ،التي انتهت بالتعادل السلبي مع نفط
البرصة ،دون محرفني أجانب.

ووفقا ملا ذكرته صحيفة «ذا صن» عر موقعها اإللكروني،
فإن كني وسون بهذا الرقم تقدما إىل املركز الثاني عى الئحة
أكثر الثنائيات إسهاما يف تسجيل األهداف بالتبادل.
وبلغ عدد األهداف التي أس�هم كني وسون معا يف تسجيلها
خالل مشوارهما بالريمريليج 29 ،هدفا ،وهو العدد نفسه
الذي يحمله ثنائي مانشسر سيتي ديفيد سيلفا وسريجيو
أجويرو ،وثنائي آرسنال روبريت برييز وتيريي هنري.

للمش�اركة ،لكن تجربة باريس س�ان جريمان لم ترضه
حتى اآلن.
وبحس�ب موق�ع « »le10sportالفرني ،فإن برش�لونة
يفكر يف استعادة سيمونز ،إذا لم يجدد الالعب عقده مع
باريس سان جريمان.
ويرتب�ط س�يمونز بعقد مع س�ان جريم�ان حتى صيف

 ،2022لكنه لم يتفاوض عى التجديد حتى اآلن.
وعى الرغم من رغبة باريس سان جريمان يف اإلبقاء عى
تشايف ،إال أن الالعب يفكر يف خوض تجربة أخرى.
وأك�د التقري�ر أن هناك أكث�ر من نا ٍد إنجلي�زي إىل جانب
برشلونة ،يرغب يف ضم سيمونز يف الصيف املقبل.

وأصب�ح كني وس�ون ،عى بعد  7أهداف م�ن معادلة الرقم
القيايس الذي يحمله ثنائي تش�يلي فرانك المبارد وديدييه
دروجب�ا اللذين أس�هما معا بالتبادل صناعة وتس�جيل 36
هدفا.
وأمام كني وس�ون فرص�ة لالنفراد باملرك�ز الثاني ،عندما
يلع�ب توتنه�ام أم�ام برايتون مس�اء األحد ضم�ن الجولة
السابعة.

رونالدو يتحدى اختبار كورونا
المستقبل العراقي /متابعة
عر الرتغايل كريستيانو رونالدو ،نجم وهداف
يوفنتوس ،عن غضبه تجاه اختبارات فريوس
كورونا ،بعدما جاءت نتيجة املس�حة الجديدة
لف�ريوس كورون�ا إيجابية.وأصي�ب ال�دون

بفريوس كورون�ا يف  13أكتوبر /ترشين األول
الج�اري خالل تواجده م�ع منتخب الرتغال،
ورغم عدم ش�عوره بأي أعراض للفريوس إال
أن�ه لم يتعاف من�ه حتى اآلن.ون�رش رونالدو
ص�ورة ع�ر حس�ابه يف إنس�تجرام ،وعل�ق
مبتس�ما« :أش�عر بس�عادة وصح�ة جيدة»،

مش�ريا عر الرموز التعبريية إىل دهش�ته من
نتيج�ة االختب�ارات ،مؤك�دا أنه لن يستس�لم
حتى يتع�اىف تماما.جدير بالذك�ر أن رونالدو
س�يغيب عن مب�اراة فريق�ه أمام برش�لونة،
املق�رر لها مس�اء اليوم األربعاء ،بمنافس�ات
دور املجموعات لدوري أبطال أوروبا.

هازارد :التعادل مع مونشنجالدباخ بمثابة االنتصار
المستقبل العراقي /متابعة
علق البلجيكي إيدين هازارد ،نجم ريال مدريد،
ع�ى تع�ادل فريق�ه م�ع مضيفه بوروس�يا
مونش�نجالدباخ  ،2-2مس�اء الثالثاء ،ضمن
مباري�ات الجولة الثانية م�ن دور املجموعات
لدوري أبطال أوروبا.
وش�ارك ه�ازارد يف الدقيق�ة  70عى حس�اب
الرازييل فينيس�يوس جونيور ،وهي مباراته

األوىل بقميص الريال هذا املوسم.
وق�ال ه�ازارد يف ترصيح�ات نقلتها صحيفة
«م�اركا» اإلس�بانية« :لق�د أظه�ر الفري�ق
شخصية عظيمة ،كان بإمكاننا تسجيل املزيد
من األه�داف ،لكننا لم ننجح بذل�ك ،أنا كذلك
أضعت فرصة هدف».
وأض�اف« :صحيح لم نحصل عى ال� 3نقاط،
لكن التعادل بمثابة االنتصار بس�بب ما قمنا
به ،أنا س�عيد بالعودة بعد غياب  3أش�هر عن

املالع�ب ،كل ما أري�ده هو االس�تمرار يف
لع�ب كرة القدم ،وهذا هو س�بب وجودي
هنا».
وتاب�ع« :ل�م نب�دأ بش�كل مث�ايل يف دوري
األبطال ،مازالت أمامنا  4مباريات وسنقدم
كل ما لدينا فيها».
وختم« :املباراة القادمة أمام إنر ميالن ليست
سهلة ،لكننا ريال مدريد ،وأنا واثق من قدرتنا
عى الذهاب بعي ًدا يف املسابقة األوروبية».

العراقـي

صحيفة يومية سياسية
مستقلة

األخيـرة
العدد  2246الخميس  29تشرين االول 2020

مساحة للرأي

امـضـاءات

الحقوقي ماجد الحسناوي

أبو الخير الناصري

كيفية حتديد اهلدف وبلوغه

الحياة س�عي وجه�ود فما ان تبلغ هدفا ً حتى تس�عى اىل
آخ�ر وما ان تص�ل اىل محطة حتى تس�تعد اىل الرحيل اىل
اخرى ومن�ذ البداي������ة ان تح�دد هدفك بحيث يمكن
الوصول اليه وتجد نفسك يف سعي دائم وكلما ازداد الوعي
والنم�و والتخطي�ط لرتس�م اهدافك بنفس�ك وأن اهمية
التخطيط ولكن ال ياتي النجاح ونحن جالسون أي العمل
الج�اد واجب ومن الطبيعي ان تختلف خططنا من س�نة
اىل اخ�رى أي يل�زم النظر اىل االمام ولك�ن من الصعب ان
تنظ�ر اىل ابعد مما ترى ،وال تك������ون الخطط يف اكثر
م�ن مجال خط�ط لتكون اعمال�ك بالتدريج ال بواس�طة
قف�زات مرسحي�ة فاملواه�ب تتح�دد والعاطف�ة توج�د
بالتدري�ج فالعمل ه�و الهدف الذي نس�عى للوصول إليه
وأن نح�دد اله�دف ونصنف�ه طبقا ً للوقت ،هن�اك اهداف
بعيدة املدى مث�ل اذا اردت ال������زواج نوع االرسة التي
تطم�ح تكوينها يل�زم ان تكون هناك خطة ترس�م فيها
اس�لوب حيات�ك اما االه�داف املتوس�طة ملدى الت�ي تريد
تحقيقه�ا خالل الس�نوات القادم�ة كالخم�س القادمة
مثل االهتمام بالتدريب والتعليم كن�������وع الدراس�ة
والتعليم الجامعي الذي ترغب الحصول عليه ونوع املهنة
وهل تس�تطيع تحقيق اله�دف ام يجب ان تعدل خططك،
وتعي�د تحديد اهدافك ،ام�ا االهداف القص�رة وهي التي
يمكن تحقيقها خالل ش�هر او س�نة من حياتك أي يجب
ان تحاول جاهدا ً لتحقيقه�ا ،وتكون هذه بداية لتحقيق
برامج كبرة بالرغم من اهداف متواضع�������ة إال أنها
هام�ة جدا ً فإذا وضعت لنفس�ك هدافا ً كب�را ً كأن تكون
عال�م مش�هور او مخرتعا ً ناجحا ً أي أن�ك وضعت خطوة
ع�ى الطري�ق وأن رس التخطي�ط الناج��������ح ه�و
كي�ف تربط بني ع�دة اهداف صغرة بحي�ث تزداد فرصة
نجاحك يف تحقيق اهداف كب�رة ،كلما كان الهداف قريبا ً
من حارض اإلنس�ان كان باستطاعة اإلنس�ان أن يتحكم
يف امكانية تحقيقه بش�كل اكرب وكلما كان الهدف يرتجم
إىل مظاهر س�لوكية مح������ددة من املمكن التوصل اىل
اساليب تتحقق بوسطتها هذه املظاهر السلوكي������ة
وبالت�ايل يتحق�ق اله�دف وليس عيب�ا ً أن نحل�م بأهداف
كب�رة وبعيدة وإنما العي�ب أن نظ�����ل نحملق يف فراغ
هذه االهداف الك����برة البعيدة دون أن نكش�ف طريق
الوصول إليها.

نجاح بال مهارات
تق�ول النكتة إن رج�ال رزقه الله س�بعة أبناء لم ُيدخ�ل أحدا منهم
ً
مدرس�ة م�ن املدارس ،ث�م إنه خالف عادت�ه ،بعد ذل�ك ،فألحق ابنه
الثامن باملدرس�ة ،فكانت مفاجأة لكل الذين علموا باألمر ..وجاءت
قناة إعالمية لتحاوره يف املوضوع.
قال�ت الصحافي�ة :علمنا أن لك س�بعة أبن�اء لم ُتدخل أح�دا منهم
مدرسة ،وأنك فعلت عكس ذلك مع ابنك الثامن ،فما الرس يف ذلك؟
أجاب الرجل :ال يشء يا س�يدتي ،فقد أكرمني الله بسبعة أبناء ليس
ٌ
عي�ب َخلْقي .أما االب�ن الثامن فوُلد أص�م أبكم؛ لذلك
يف أح�د منه�م
ُ
فكرت أن أدخله املدرسة ل ُيحمّق األستاذة بدال من أن ُيحمّق أمه!
ً
تن�ادرت بهذه النكتة زمن�ا مع عدد من األصدق�اء ،خصوصا الذين
اكت�ووا بنار التدري�س يف ظروف بالغة الصعوبة ..ث�م ق ّدر الله يل أن
ْ
أعلم بأمر غريب هذا العام :طفل يف الثالثة عرشة من عمره ،يسكن
يف م�درش تابع إلحدى القرى ،أصم ،أبكم ،يدرس يف الس�نة األوىل من
التعليم اإلعدادي.
يف حصة التعارف بني األس�تاذ والتالميذ َ
طلب إىل مَ ن ُينادى باس�مه
أن يرف�ع يده ليعرف�ه .وحينما نادى أح� َد التالميذ ق�ال أصدقاؤه:
«حارض».
س�ألهم األس�تاذ« :أين ه�و؟» وتوق�ع أن يرفع يده ،ف�إذا بالتالميذ
يشرون إليه.
سأله األستاذ :لم ال ترفع يدك؟
قالوا :إنه ال يسمع وال يتكلم.
«ال يس�مع وال يتكلم» !!...سكت األستاذ مفكرا يف األمر ...ترى كيف
نج�ح؟ كيف يتواصل مع زمالئه ومع األس�اتذة؟ كي�ف يتعامل مع
ورقة االمتحان؟ كيف ..وكيف ..وكيف؟
قال األس�تاذ ملدير املؤسس�ة :لو أن والد التلميذ نقل ابنه إىل مدرسة
خاص�ة بالصم والبك�م لكان خرا ل�ه ولولده؛ ألنه لن يتعلم ش�يئا
هنا.
وبعد أيام قال املدير لألستاذ :جاء والد التلميذ وقال إني أعرف أنه لن
يتعلم شيئا .فقط اتركوه عندكم يف املدرسة.
ُ
وتذك�رت النكت�ة ،وضحكت...ث�م التمس�ت الع�ذر ل�ألب ورددت يف
أعماقي :لعل إمكاناته املالية ضعيفة ،ولعل الله تعاىل يس�خر له من
يساعده عى نقل ابنه إىل مدارس الصم والبكم.
أفكر أحيانا كثرة يف ش�عور هذا الولد الربيء وهو ينظر إىل التفاعل
ب�ني زمالئه وبني األس�تاذ يف لحظ ِة قراءة ن�ص ،أو رشح كلماته ،أو
مناقشة فكرة من أفكاره ،وهو ال يفهم شيئا من ذلك...
وأتساءل أحيانا عن إحساسه وهو ينقل إىل دفرته ما هو مُ دوَّن عى
السبورة دون أن يدرك معاني ما ينقله من كلمات وعبارات..

كـاريكـاتـير

هذه األطعمة تطيل عمر الكبد وتنظف اجلسم من السموم!
يعد مرض الكبد أحد أكثر أس�باب
الوف�اة ش�يوعا يف جمي�ع أنح�اء
العال�م ،وفق�ا ملنظم�ة الصح�ة
العاملية وللعديد من الدراسات.
وكما هو معروف ،ف�إن الوظيفة
الرئيس�ية للكبد ه�ي إزالة جميع
الفضالت من الجس�م ،مما يجعل
م�ن امله�م للغاي�ة أن ن�ويل أقىص
درج�ات الرعاي�ة واالهتم�ام لهذا
العض�و ،وذل�ك بحس�ب موق�ع
«تايمز أوف إينديا».
كم�ا يس�اعد الكب�د يف تحطي�م
وتنظيم الده�ون ،والكربوهيدرات
يف ال�دم ،ويزيل الس�موم من الدم
أيضا ،وينشط اإلنزيمات.
وذكر املوقع بع�ض األطعمة التي
تساعد يف التخلص من سموم الكبد ،وتشمل:
األطعمة الغنية باأللياف :يعترب تضمني املزيد
م�ن األلي�اف يف نظام�ك الغذائ�ي أم�را رائعا
لصحة الكبد ،فهي تس�اعد من خالل خفض
مستوى السكر املرتسب يف الكبد ،لذا تأكد من
تضمني الحبوب الكاملة مثل الش�عر ودقيق
الش�وفان والقمح الكام�ل يف نظامك الغذائي

اليومي ،وكذل�ك الخ�رضاوات والفواكه التي
تساعد يف إزالة السموم الضارة من الجسم.
الش�اي األخ�رض :الش�اي األخرض ل�ه فوائد
ً
خاصة لفقدان الوزن ،ويساعد
صحية عديدة،
أيضا يف التخلص من الدهون املرتاكمة يف الكبد
لكونه غني بمضادات األكس�دة ،كما يحسن
أداء الكبد ،لذا تناول كوبا منه يوميا.
الحمضي�ات :هن�اك الكثر م�ن الفواكه التي

آيفون حيتوي عىل زر ال يعلم
املستخدمون بوجوده

تمتل�ك هواتف آيف�ون “زرا” رسيا يجعل التحكم يف الجهاز أس�هل بكثر
وربما لم يعرف املستخدمون أبدا بوجوده .
ويف تحديث برنامج  14 iOSالجديد ،كشفت آبل عن زر مخفي كان تحت
أطراف أصابع املستخدمني طوال الوقت.
ويطل�ق ع�ى ال�زر اس�م “ ”Back Tapيس�مح لألش�خاص بالتحك�م يف
هواتفهم عن طريق النقر عى الجزء الخلفي من الجهاز.
ويمكن تفعيل هذه امليزة عن طريق اإلعدادات الخاصة بالهاتف ،وستوفر
العديد من امليزات الجديدة التي يمكن التحكم فيها إما بضغطة مزدوجة
أو ثالثية.
وس�واء اخت�ار املس�تخدمون نق�رة مزدوج�ة ( )Double Tapأو ثالثية
( ،)Triple Tapفإن الخيارات تتضمن اس�تخدام الحيلة اللتقاط لقطات
شاشة ( )screenshotsورفع صوت املوسيقى وخفضه.
وسيتمكن األشخاص أيضا من اس�تخدام امليزة املفيدة لتضخيم األغاني
وتمريرها وتبديلها.

العراقـي

علامء األحياء يكتشفون خاصية سيئة لفريوس كورونا

يمك�ن أن تس�اعد يف التطه�ر
الطبيع�ي للكبد ،إذ تحتوي ثمار
الحمضيات عى كمية جيدة من
فيتامني يس الذي يعزز إنزيمات
إزال�ة الس�موم ،لذل�ك اح�رص
عى تناول بع�ض أنواع الفاكهة
الحمضية كالتف�اح واألفوكادو
والعنب والربتقال.
الج�وز :الجوز م�يء بأحماض
أوميغا  3الدهنية التي تساعد يف
إزالة السموم مما يجعلها مفيدة
للكب�د ،واألحم�اض األميني�ة،
وكذل�ك األرجن�ني ال�ذي يطه�ر
الكبد ويزيل السموم منه.
الخ�رضاوات الخ�رضاء :يعترب
االس�تهالك اليومي للخرضوات
الخ�رضاء أمرا رائع�ا لصحتن�ا العامة ،فهي
تحت�وي عى مركبات تطهر تس�اعد يف إزالة
السموم من الكبد.
كما يس�اعد رشب العص�ر األخرض أو تناول
السلطة الخرضاء يف طرد السموم من الجسم،
وتشمل بعض الخرضوات الخرضاء الشائعة
القرنبيط وامللفوف والربوكي والسبانخ.

اكتش�ف العلم�اء ال�روس أن الف�روس
التاجي املس�تجد  2-SARS-CoVقادر عى
إصابة الخالي�ا الجذعية ،م�ا يجعله خطرا
ج�دا ومتمي�زا ع�ن “أخواته” التي تس�بب
أمراض الربد فقط .وتفيد مجلة Scientific
 ،Reportsب�أن ف�روس 2-SARS-CoV
ليس الفروس التاج�ي الوحيد الذي يصيب
اإلنس�ان ،ألن حوايل  %15م�ن جميع حاالت
التهابات الجهاز التنفيس الفروسية تسببها
الفروسات التاجية املختلفة .فما الذي يميز
 2-SARS-CoVعن البقية؟
يقول يفغيني ش�يفال رئي�س فريق البحث
من جامعة موس�كو“ ،من املثر لالهتمام ويف
الوقت نفسه من الرضوري فهم ،ما الذي يميز
فروس�ات كورونا التي ال تس�بب نزالت الربد
الخفيف�ة  ،بل األمراض الخط�رة .ألنه يمكن
أن يكون لهذا ً
أيضا أهمية عملية ،وليس فقط
ً
فيما يتعلق بالوباء الحايل ،ولكن أيضا للعدوى
التي قد تظهر يف املستقبل”.
ومن أجل فهم أرضار فروس 2-SARS-CoV
يجب أن نحدد جميع أنواع الخاليا التي يمكنه
التوغل فيها .ولكن هذه مس�ألة واس�عة جدا
ألن يف جس�م اإلنسان أنواعا عديدة من الخاليا

املختلفة .لذلك قرر الباحثون معرفة هل يمكن
للف�روس التاج�ي  2-SARS-CoVالتوغل يف
الخاليا الجذعية للجهاز التنفيس؟
ويوضح الباحثون س�بب هذا االختيار ،هو أن
القصبة والشعب والحويصالت الهوائية مبطنة
بنسيج الظهارة الذي تتجدد خالياه املترضرة
باس�تمرار نتيجة وجود الخاليا الجذعية ،التي
يمكن أن تتح�ول إىل أنواع مختلفة من الخاليا
بما فيها خاليا نسيج الظهارة.
وكم�ا ه�و مع�روف يمكن لف�روس SARS-
 2-CoVأن يصي�ب خالي�ا نس�يج الظهارة يف
الجه�از التنف�يس والرئتني (مس�ببا االلتهاب

هلذه األسباب عليك تعقيم املجوهرات ّ
بظل كورونا!
مع انتشار فروس كوفيد  19يف
العالم تطرح الكثر من األسئلة.
أم�ا محب�ات املوض�ة واألناق�ة
فلهن ش�أن آخر .فالكثر منهن
يرغب�ن يف معرف�ة م�ا إذا كان
هذا الف�روس يبقى ملدة طويلة
عى املالبس وقط�ع املجوهرات.
ويف هذا الس�ياق تش�ر منظمة
الصح�ة العاملي�ة إىل أن�ه م�ن
الصع�ب حت�ى اآلن معرفة املدة
املتوس�طة لبقاء الف�روس حيا ً
عى األسطح املختلفة.
ّ
ش�ك يف أن�ه م�ن
ورغ�م ه�ذا ال
الرضوري اعتم�اد طرق التنظي�ف املعروفة
م�ن أجل قتل�ه .وال بد إذا ً م�ن تعقيم القطع

الثمينة أيضا ً بعد استخدامها .ويف هذا الصدد
نصحت الطبيبة الفرنس�ية آن كريستني ديال
ف�ايل يف حدي�ث إىل موق�ع  e-santeالفرنيس

بالتخ�ي قدر اإلم�كان عن قطع
املجوه�رات قب�ل الخ�روج م�ن
املن�زل ألنه�ا يمك�ن أن تش�كل
مصدرا ً للعدوى.
أما لألش�خاص الذي�ن يضعون
خاتم ال�زواج فقال�ت إن عليهم
ان يقوم�وا بتنظيفه باس�تمرار
بواس�طة صاب�ون مض�اد
للبكتري�ا .كم�ا أش�ارت إىل أنه
يمك�ن للغاي�ة نفس�ها نقعه يف
ج�ل التعقيم لبض�ع دقائق .ويف
املقابل نبهت إىل أنه ال يمكن هذا
أن يغني عن غس�ل اليدين مرارا ً
بالصابون واملاء مع اتب�اع إجراءات الحماية
الالزمة من خطر العدوى.

تيك توك تدخل عالـم التجارة اإللكرتونية االجتامعية
تعتزم منصة تيك توك للفيديو الرتفيهي التوسع
أكث�ر يف مج�ال التس�وق اإللكرتوني والس�ماح
للمس�تخدمني بإجراء عمليات التسوق بصبغة
اجتماعية أكثر بعيدا ً عن الطريقة التقليدية عرب
املتاجر اإللكرتونية.
وأعلن�ت تيك توك عن إتفاقية رشاكة مع منصة
التجارة اإللكرتونية العريقة ش�وبيفاي ستتيح

جريــدة المســتقبل العراقــي

تصدر عــن مؤسســة المســتقبل العراقيــة
للصحافــة والطباعــة والنشــر

م�ن خاللها ألكثر من ملي�ون متجر عى منصة
ش�وبيف�����اي الوص��ول إىل جمهور ش�بكة
الفيديو اليافع.
وس�يمكن املتاج�ر التابعة لش�وبيفاي إنش�اء
وتنفي�ذ وإدارة حمالته�م التس�ويقية عى تيك
توك من خالل لوحة تحكم ش�وبيفاي نفس�ها
عرب تنصيب تطبيق قناة تيك توك.

هـاتـف رئاسة التحريـر
لالشتراك واإلعالن

تتيح األدوات اإلعالنية الجديدة للمتاجر إنش�اء
محتوى أصي قابل للمشاركة يعرض منتجاتهم
ضمن إعالنات الفيديو بتيك توك.
كما ستوفر الش�بكة إمكانية استهداف املتاجر
للجمه�ور وفق ع�دة معاير كالجن�س والعمر
والس�لوك وتصنيف الفيديوهات املفضلة وتتبع
أداء حمالتهم التسويقية.

07801969233
07901463050
07709670606

الرئ�وي)  .ولكن هل يمكن�ه إصابة الخاليا
الجذعي�ة ،الت�ي مهمته�ا إص�الح الرضر؟
ف�إذا كان األمر كذلك ف�إن الفروس يف هذه
الحال�ة يوج�ه رضبة مزدوجة للجس�م .أي
إضاف�ة إىل إتالف�ه لنس�يج الظه�ارة ،يمنع
إصالحه أيضا .وقد حلل الباحثون املعلومات
املرتاكمة يف قواعد بيانات مجموعات علمية
مختلف�ة ،ورك�زوا اهتمامهم عى مس�ألة،
هل تنتج الخالي�ا الجذعية بروتينات ACE2
و TMPRSS2و ،FURINالت�ي يس�تخدمها
الفروس يف اخرتاق الخاليا البرشية.
وكان�ت النتيجة الت�ي حصل عليه�ا علماء
األحياء مقلق�ة ،ألن الخاليا الجذعية التي هي
احتياطي طبيعي للجس�م ،فعال ضعيفة أمام
عدوى الفروس التاجي املستجد.
وتق�ول الباحث�ة آن�ا فاليايف�ا ،م�ن جامع�ة
موس�كو“ ،قد تكون الخاليا الجذعية يف أحيان
كث�رة أكثر ضعفا من الخاليا األخرى املحيطة
بها ،أمام العدوى الفروسية ،ويمكن أن تسبب
الخالي�ا الجذعي�ة املصاب�ة اضط�راب عملية
تجدد الخالي�ا الظهارية ،وهذا كما نفرتض قد
يكون أحد األسباب الرئيسية املرضية الشديدة
لفروس .”2-SARS-CoV

هكذا حتتال عىل هاتفك حلذف
رسائل واتساب القديمة

توفر خاصية» إرس�ال الرسائل»  68دقيقة فقط لحذف الرسالة املرسلة.
وم�ع ذل�ك ،ال يزال م�ن املمكن القيام بذل�ك بعد انقضاء الوق�ت املحدد -
لذلك س�يتعني علي�ك تغير التاري�خ والوقت عى الهاتف ،كم�ا قال بافيل
مياسويدوف ،الرشيك واملدير التنفيذي ،لوكالة «.»Prime
وي�رشح الخبر الطريقة لذلك قائال« :أوال ،تحتاج إىل ضبط وضع الطائرة
ع�ى هاتفك الذكي حتى ال يتلقى الجهاز رس�ائل جدي�دة ،ثم يجب عليك
تعيني التاريخ والوقت األقرب للوقت الذي تم إرس�ال الرس�الة فيه (يجب
أال يزي�د الفرق عن  68دقيقة محددة) ،بعد ذلك يمكنك حذف الرس�الة يف
برنامج املراسلة وإعادة اإلعدادات والتاريخ الحايل».
وقال الخبر بافيل مياسويدوف ،يمكن قراءة الرسالة املحذوفة بطريقتني.
األوىل ع�ن طريق اس�تخدام تطبيقات متاحة بكثرة عى ش�بكة اإلنرتنيت
وهي مخصصة لقراءة الرس�ائل التي تم حذفها بعد إرسالها ،ولكن هناك
«خطر» أن تكون جميع مراس�التك متاحة للمهاجم�ني .الطريقة الثانية
هي استخدام وظيفة املزامنة ،وهي متوفرة فقط يف نظام .»Android
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