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اإلمام علي بن أبي طالب
 )عليه السالم(

من اغرتَّ بالدنيا اغتصَّ بامُلنى العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 

علي الدراجي صحيفـة يـوميـة سيـاسيـة مستقـلـة

الصدر يشدد عىل ارجاع
 الثورة اىل انضباطها وينصح بمعاقبة 

من يعرقل دوام املدارس
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السوداين: واجبنا الوطني حيتم علينا تسهيل مهمة تشكيل احلكومة اجلديدة 
متظاهرون يف بغداد والبرصة يصعدون احتجاجاهتم ضد تكليف عالوي 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س األح�د، منع 
دخ�ول الوافدي�ن األجان�ب م�ن الص�ن اىل 
الع�راق، معتربة ان ق�رار املن�ع يأتي ضمن 
اج�راءات الوقاي�ة املتخ�ذة ملواجهة فريوس 

»كورونا«.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان تلق�ت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه انه »ضم�ن اإلجراءات 
الوقائي�ة التي اتخذته�ا دول العالم ملواجهة 
فريوس كورونا الجديد والتزاما منها بحماية 
مواطنيها م�ن تأثرياته الكارثي�ة وتداعياته 
الس�لبية ع�ى الصح�ة العامة وأم�ن البالد 
ق�ررت وزارة الداخلية من�ع دخول الوافدين 
األجانب م�ن جمهورية الصن الش�عبية إىل 

العراق«.
ويأت�ي إج�راء الداخلية بعد إعالن س�لطات 
إقلي�م كردس�تان، الس�بت إن مط�ار أربيل 
ال�دويل من�ع دخ�ول ثالث�ة صينين بس�بب 
مخاوف من ف�ريوس »كورونا« الجديد الذي 

تفىش يف الصن.
وأضافت س�لطات املطار يف بيان أن الركاب 
الثالث�ة أعيدوا إىل دب�ي التي كانوا اس�تقلوا 

منها طائرتهم إىل أربيل.
وفرضت عدة دول قيودا عى السفر، الجمعة، 
بعد ي�وم من إعالن منظم�ة الصحة العاملية 
حالة طوارئ صحية عاملية بسبب الفريوس. 
وق�ال مطار الب�رة الدويل إن�ه منع دخول 
الركاب القادمن من الصن إىل العراق مهما 

كانت جنسيتهم.
التفاصيل ص2

العراق يغلق األبواب بوجه كورونا
الداخلية متنع دخول القادمني من الصني إىل العراق.. والصحة تصدر تطمينات بشأن الطلبة العراقيني يف »ووهان« حمافظ البرصة خيصص يوم الثالثاء 

من كل اسبوع موعـدًا للقاء املواطنني 
بمسؤويل املحافظة 

حمافظ نينوى
 يـبـشـر شـبـاب الـمـوصـل

 بآالف الوظائف
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 الرشكات املتلكئة بتنفيذ املشاريع 

ستحاسب وفق القانون
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إيران وتركيا تشددان عىل رضورة معارضة العالـم اإلسالمي لـ »صفقة القرن«
عبطان: احلكومة اجلديدة بحاجة اىل )١٨( شهرا إلجراء انتخابات مبكرة

اجليش االمريكي ينفذ »عمليات توسعة« بقاعدة عني االسد يف االنبار
الداخلية توافق عىل منح املحامني رخص محل وحيـازة السـالح

أربيل تتهم »مافيات مسلحة« يف السليامنية بمنع إيصال
 غاز الطهي إليها
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النقل تعلن استمرار اجراءات
 السالمة الصحية عىل متن الناقل الوطني 

للحد من انتقال »كورونا«

حمطة كهرباء شط البرصة الغازية 
تسهم باستقرار الطاقة الكهربائيـة 

يف املحافظة

حمافظ كربالء 
يقوم بـزيـارة مشـروع مطار كربـالء 

ويعقد اجتامعًا مع الرشكة املنفذة

       بغداد / المستقبل العراقي

أك�دت طهران وأنق�رة، أمس األح�د، رضورة معارضة العالم 
اإلس�المي لخطة الواليات املتحدة للس�الم بن الفلس�طينين 
واإلرسائيلي�ن. وذك�ر بي�ان للخارجي�ة اإليراني�ة أن »وزيرا 
خارجية إيران وتركيا محمد جواد ظريف ومولود تش�اووش 
أوغل�و بحث�ا، خ�الل اتص�ال هاتف�ي، التط�ورات األخرية يف 
العال�م اإلس�المي، وخاص�ة قضي�ة فلس�طن املحتل�ة، وما 
س�مّي ب� »صفقة الق�رن«. وأعلن الرئي�س األمريكي دونالد 
ترامب، الثالثاء املايض، خطته تس�وية القضية الفلس�طينية 
اإلرسائيلية، املعروفة باس�م »صفقة القرن«، وس�ط حضور 

من كبار املس�ؤولن بإدارة ترام�ب، ورئيس حكومة تريف 
األعمال اإلرسائيلية بنيامن نتنياهو، وسفراء عمان واإلمارات 
والبحري�ن. وتن�ص »صفق�ة الق�رن« ع�ى تس�وية الراع 
الفلسطيني اإلرسائييل بناء عى صيغة حل الدولتن، مع بقاء 
الق�دس عاصمة »موح�دة« إلرسائيل وتخصي�ص أجزاء من 
الجان�ب الرشقي من املدين�ة للعاصمة الفلس�طينية، إضافة 
إىل س�يادة إرسائي�ل عى غور األردن واملس�توطنات يف الضفة 
الغربي�ة. ويف وقت س�ابق، رف�ض وزراء الخارجية العرب، يف 
ختام اجتماع طارئ ملجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس 
الفلس�طيني محمود عب�اس، الخطة األمريكي�ة باعتبارها ال 

تلبي الحد األدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.

      بغداد / المستقبل العراقي

ع�زا املتح�دث باس�م حكوم�ة اقلي�م 
كردس�تان جوتيار عادل، أمس االحد، 
ارتفاع اسعار غاز الطهي يف محافظتي 
اربيل ودهوك اىل منع اشخاص متنفذين 
يف الس�ليمانية وادارة منطقة كرميان 
من وص�ول هذه املادة عرب اس�تخدام 
الس�الح والرتهيب. وقال عادل يف بيان 
ان »موضوع نق�ل الغاز اىل محافظات 
االقليم كان حكرا لرشك�ة )دانا غاز(، 
واخض�ع مؤخرا للمناقص�ة لتفوز به 
احدى ال�رشكات، وكان م�ن املقرر ان 

تب�ارش الرشكة الفائ�زة عملها مطلع 
الع�ام الحايل لكن اش�خاصا متنفذون 
يف حدود منطقة كرميان والس�ليمانية 
منعوها واستخدموا ذلك كورقة ضغط 
يف من�ع ايصال ما يلزم من مادة النفط 
السائل اىل اربيل ودهوك االمر الذي ادى 
اىل ارتفاع اسعار الغاز يف املحافظتن«. 
واض�اف ان »االش�خاص املوم�أ اليهم 
وخ�الل اليوم�ن املاضي�ن، وعرب قوة 
مسلحة مارس�وا العنف تجاه الرشكة 
مم�ا ادى اىل تأزي�م الوض�ع، وفض�ال 
ع�ن احاط�ة املواطنن بهذه املش�كلة 
فإنن�ا نطمأنه�م ب�ان حكوم�ة اقليم 

كردس�تان ل�ن ترتاج�ع ع�ن خطوات 
االصالح، وستس�لك الس�بل القانونية 
كاف�ة إلخض�اع املحتكري�ن واملافيات 
للقانون«. وافصح قائممقام محافظة 
اربيل نب�ز عبد الحميد يف وقت س�ابق 
من اليوم عن اقدام مسلحن مجهولن 
يف قضاء جمجمال يف الس�ليمانية عى 
اختط�اف متعه�د يوف�ر غ�از الطهي 
لعاصم�ة اقلي�م كردس�تان.وقال عبد 
الحمي�د يف مؤتمر صحفي عقده اليوم 
ان مس�لحن يف جمجم�ال اختطف�وا 
أم�س صاح�ب رشك�ة يؤم�ن الغ�از 
ألربي�ل، مش�ريا اىل تع�رض املختطف 

للتعذيب من اج�ل منعه من نقل الغاز 
م�ن املصدر الوحي�د النتاج�ه يف اقليم 
كوردس�تان وه�و حق�ل »كورم�ور« 
اىل اربي�ل. واض�اف ان محافظة اربيل 
وجهت كتابا رسميا اىل رئاسة حكومة 
االقليم تناشدها بالتدخل باالفراج عن 
املختطف، وعودة وصول الغاز بش�كل 
طبيع�ي اىل اربي�ل. وتش�هد اربيل منذ 
ايام ش�حة يف غاز الطه�ي حيث وصل 
سعر االس�طوانة الواحدة اىل قرابة 18 
الف دينار عراقي بعد ان كانت ب�7500 

دينار وفق التسعرية الرسمية.
التفاصيل ص2
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حمافظ نينوى يبرش شباب املوصل بآالف الوظائف
     المستقبل العراقي / زهراء علي 

الجب�وري،  نج�م  نين�وى  محاف�ظ  ب�ر 
أمس األحد، ش�باب املحافظ�ة بتوفري اآلف 

الوظائف ملدينة املوصل.
وق�ال الجب�وري يف صفحت�ه ع�ى مواق�ع 
التواص�ل االجتماع�ي }فيس�بوك{ التقين�ا 
بممثلة االم�ني العام لالم�م املتحدة جينني 
بالس�خارت واتفقنا عى توف�ري 12 اىل 16 
الف فرصة عمل لشباب مدينة املوصل ملدة 

أقصاها عامني.
وب�ني ان هذه الوظائف من ش�أنها »تقليل 

نسب البطالة يف املحافظة«.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعلن�ت وزارة الداخلي�ة، أم�س األح�د، منع دخول 
الوافدي�ن األجانب م�ن الصني اىل الع�راق، معتربة 
ان قرار املنع يأتي ضمن اج�راءات الوقاية املتخذة 

ملواجهة فريوس »كورونا«.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت املستقبل العراقي نسخة 
منه انه »ضم�ن اإلجراءات الوقائي�ة التي اتخذتها 
دول العالم ملواجهة فريوس كورونا الجديد والتزاما 
منه�ا بحماي�ة مواطنيه�ا م�ن تأثريات�ه الكارثية 
وتداعياته الس�لبية عى الصحة العامة وأمن البالد 
قررت وزارة الداخلية منع دخول الوافدين األجانب 

من جمهورية الصني الشعبية إىل العراق«.
ويأت�ي إج�راء الداخلية بع�د إعالن س�لطات إقليم 
كردستان، السبت إن مطار أربيل الدويل منع دخول 
ثالثة صينيني بسبب مخاوف من فريوس »كورونا« 

الجديد الذي تفىش يف الصني.
وأضافت س�لطات املطار يف بيان أن الركاب الثالثة 
أعي�دوا إىل دبي التي كانوا اس�تقلوا منها طائرتهم 

إىل أربيل.
وفرضت عدة دول قيودا عى الس�فر، الجمعة، بعد 
يوم من إعالن منظمة الصحة العاملية حالة طوارئ 

صحية عاملية بسبب الفريوس.
وق�ال مطار البرصة الدويل إن�ه منع دخول الركاب 
الع�راق مهم�ا كان�ت  إىل  القادم�ني م�ن الص�ني 

جنسيتهم.
وأوقف�ت العديد م�ن رشكات الط�ريان رحالتها إىل 
الص�ني. بدوره، أك�د وزير الصح�ة والبيئة جعفر 
صادق عالوي س�المة الطلب�ة العراقيني وعوائلهم 
املوجودي�ن يف مدين�ة ووه�ان الصيني�ة متعه�داً 

بإرجاعهم اىل البالد بأقرب وقت.

وق�ال ع�الوي ل�واع، يف ترصيح صحف�ي إن »عدد 
الطلب�ة العراقي�ني املوج�ودون يف مدين�ة ووه�ان 
الصيني�ة 63 طالب�اً وعوائله�م معهم« مؤك�داً أن 
»الوزارة باتصال مس�تمر مع الس�لطات الصينية 

التي أكدت سالمتهم جميعاً من فريوس كورونا«.
وأضاف أن »اإلج�راءات الصينية يف منطقة ووهان 
منعت سكانها من مغادرة املدينة، لذلك فإن سفارة 
الع�راق تتاب�ع املوضوع ع�ن كثب إليج�اد طريقة 
إلع�ادة الطلب�ة اىل الب�الد«، متعه�داً ع�ى »توف�ري 
جميع اإلجراءات التي من ش�أنها أن تمكن الطلبة 

وعوائلهم من العودة اىل العراق«. 
من جانبه، أك�د الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم 
الجمييل ل�واع، أن »الوزارة وضعت آلية للوقاية من 
ف�ريوس كورونا واإلج�راءات الالزمة يف حال وجود 
إصاب�ات به�ذا الفريوس داخل العراق«، مش�رياً اىل 
إىل أنه »ت�م التعامل مع املنافذ الحدودية واملطارات 
وكذلك مع ال�ركات األجنبية الصيني�ة املتواجدة 
يف الع�راق، من خالل وض�ع آلي�ات للتعامل معهم 

واإلجراءات التي اتخذت للوقاية من الفريوس«.
وأضاف ان »اه�م االجراءات التي اتخ�ذت للتعامل 
مع الوافدين العراقيني هو تهيئة مستش�فى قرب 
املط�ارات لحجرهم فيه�ا ملدة 14 يوم�اً للتأكد من 
خلوهم من فريوس كورونا، وذلك ألن مدة الحضانة 
14 يوما«، مبينا أن »الوزارة خصصت ردهات عزل 
يف دوائ�ر الصحة مهيئة ومجه�زة بالكامل يف حال 

تسجيل إصابة بهذا الفريوس«.
وأعلن�ت حالة الط�وارئ يف عدة دول ح�ول العالم، 
حي�ث قام�ت دول بإج�الء مواطنيه�ا م�ن مدينة 
ووهان التي بدأ فيها انتش�ار الفريوس، كما بادرت 
دول أخ�رى بإج�راء فح�وص طبي�ة للمس�افرين 

القادمني من املدينة.

      بغداد / المستقبل العراقي

عزا املتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار 
ع�ادل، أمس االحد، ارتفاع اس�عار غ�از الطهي يف 
محافظتي اربيل ودهوك اىل منع اشخاص متنفذين 
يف الس�ليمانية وادارة منطق�ة كرميان من وصول 

هذه املادة عرب استخدام السالح والرتهيب.
وق�ال ع�ادل يف بي�ان ان »موض�وع نق�ل الغاز اىل 
محافظ�ات االقليم كان حكرا لرك�ة )دانا غاز(، 
واخضع مؤخرا للمناقصة لتفوز به احدى الركات، 

وكان م�ن املقرر ان تبارش الرك�ة الفائزة عملها 
مطلع العام الحايل لكن اشخاصا متنفذون يف حدود 
منطقة كرميان والس�ليمانية منعوها واستخدموا 
ذلك كورق�ة ضغط يف منع ايصال ما يلزم من مادة 
النفط الس�ائل اىل اربيل وده�وك االمر الذي ادى اىل 

ارتفاع اسعار الغاز يف املحافظتني«.
واضاف ان »االشخاص املومأ اليهم وخالل اليومني 
املاضيني، وعرب قوة مس�لحة مارسوا العنف تجاه 
الرك�ة مم�ا ادى اىل تأزي�م الوض�ع، وفضال عن 
احاطة املواطنني بهذه املشكلة فإننا نطمأنهم بان 

حكوم�ة اقليم كردس�تان لن ترتاج�ع عن خطوات 
االصالح، وستس�لك السبل القانونية كافة إلخضاع 

املحتكرين واملافيات للقانون«.
وافصح قائممقام محافظة اربيل نبز عبد الحميد يف 
وقت سابق من اليوم عن اقدام مسلحني مجهولني 
يف قض�اء جمجم�ال يف الس�ليمانية ع�ى اختطاف 
متعهد يوفر غاز الطهي لعاصمة اقليم كردس�تان.

وقال عبد الحميد يف مؤتمر صحفي عقده اليوم ان 
مسلحني يف جمجمال اختطفوا أمس صاحب رشكة 
يؤم�ن الغ�از ألربيل، مش�ريا اىل تع�رض املختطف 

للتعذي�ب من اجل منعه من نق�ل الغاز من املصدر 
الوحي�د النتاج�ه يف اقلي�م كوردس�تان وهو حقل 

»كورمور« اىل اربيل.
واضاف ان محافظة اربيل وجهت كتابا رس�ميا اىل 
رئاس�ة حكومة االقليم تناشدها بالتدخل باالفراج 
عن املختطف، وعودة وصول الغاز بش�كل طبيعي 
اىل اربيل. وتشهد اربيل منذ ايام شحة يف غاز الطهي 
حيث وصل س�عر االس�طوانة الواحدة اىل قرابة 18 
ال�ف دينار عراقي بعد ان كانت ب�7500 دينار وفق 

التسعرية الرسمية.

الداخلية متنع دخول القادمني من الصني إىل العراق.. والصحة تصدر تطمينات بشأن الطلبة العراقيني يف »ووهان«

العراق يغلق األبواب بوجه كورونا

العدد )2075(  3  شباط  2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االثنين

أربيل تتهم »مافيات مسلحة« يف السليامنية بمنع إيصال غاز الطهي إليها

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الخارجية، أمس األحد، 
البلجيك�ي،  الخارجي�ة  وزي�ر  ان 
}فيليب غوفان{ س�يزور العاصمة 

بغداد اليوم األثنني.
ل�وزارة  اإلعالم�ّي  املكت�ب  ودع�ا 

الخارجّي�ة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراقي نسخة منه وسائل االعالم 
»للُحُضور االثنني، الس�اعة 09:00 
صباح�اً إىل مق�رِّ ال�وزارة؛ لتغطية 
اللقاء الثنائي والترصيح الصحفي 
لوزير الخارجية محمد عيل الحكيم 

ونظريه البلجيكي«.

اليوم.. وزير اخلارجية البلجيكي
 يزور بغداد 

        بغداد / المستقبل العراقي

أكد عضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، أمس األحد، 
أن الواج�ب الوطني يحتم ع�ى الجميع دعم رئي�س الوزراء 
املكل�ف محم�د توفي�ق عالوي، وتس�هيل مهمته يف تش�كيل 

الحكومة.
وقال الس�وادني، يف بيان تلقت /موازين نيوز/ نس�خة منه، 
إنه »يف ضوء االنعطافة التأريخية الدقيقة التي يمر بها بلدنا 
العزيز وبعد مخاض ش�عبي وحراك جماهريي اس�تمر اكثر 
من أربعة اشهر ضحى خالله بكوكبة من الشهداء والجرحى 
وملا يحيط بالعراق من ظروف إقليمية ودولية شديدة التوتر، 
فانن�ا نجد أن واجبنا الوطني يحتم علينا العمل عى تس�هيل 

مهمة رئيس مجلس ال�وزراء املكلف ودعمه يف إنجاز مهمته 
وتنفي�ذ ما الزم به نفس�ه من تعهدات يف مج�ال إعادة هيبة 
الدول�ة والقان�ون ومحاربة الفس�اد أّيا كان�ت الجهات التي 

تقف وراءه«.
وأضاف: »وحفظ الس�يادة الوطنية وإبعاد القرار الس�يايس 
العراق�ي عن التأث�ريات الخارجية ناهيك ع�ن عدم الخضوع 
إىل ضغ�وط القوى السياس�ية وطالب املحاصص�ة وااللتزام 
بالذه�اب اىل انتخابات حرة نزيهة بعيدة عن حراب املجاميع 

املسلحة وتهديداتها الظاهرة واملبطنة«.
وتابع: »ويف الوق�ت الذي نحرتم فيه وجهة نظر ابناء الحراك 
الش�عبي وتحفظه�م عى طريق�ة التكليف وما س�بقها من 
معيق�ات بحجة ال�روط واملعايري يف اختي�ار رئيس الوزراء 

الجدي�د والت�ي رسعان م�ا تنصلت عنه�ا  الكتل السياس�ية 
والت�ي باتت مواقفها مكش�وفة للجميع فاننا ندعو ش�بابنا 
املنتف�ض املتطل�ع إىل مس�تقبل افضل ان يع�ض عى الجرح 
وان يدف�ع باتجاه فتح حوار مع رئيس الوزراء املكلف لبحث 
الس�بل الكفيل�ة بتحقيق التعهدات التي تعه�د بها يف خطاب 
التكلي�ف«. ودع�ا الس�وداني، املتظاهري�ن إىل »مراقبة مدى 
التزامه بها قوال وعمال، وأن يتوجه إىل رصِّ الصفوف وحش�د 
الطاقات لالنتخابات املقبلة لتقديم نخبة نزيهة تليق بتمثيل 
الش�عب العراقي وتعرب عن ارادته الحقيقية وحينها ستكون 
جهوده قد أثمرت يف ازاحة طبقة سياس�ية فاس�دة وفاشلة 
مس�لوبة اإلرادة«، مؤكداً ان »هذا هو سبيلنا الوحيد يف عراق 

حر ذي إرادة مستقلة ومستقبل مزدهر«.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا زعي�م التي�ار الصدري مقت�دى الصدر، 
أمس االحد، إىل تش�كيل لج�ان يف املحافظات 
إلع�ادة ال�دوام الرس�مي للم�دارس وفت�ح 
الطرق، فيما شدد عى رضورة ارجاع الثورة 

اىل انضباطها وسلميتها.
وق�ال الصدر يف تغريدة ل�ه عى موقع تويرت، 
ان�ه »حس�ب توجيه�ات املرجعي�ة، ووفق�ا 
للقواعد السماوية والعقلية.. البد من إرجاع 

الثورة إىل انضباطها وسلميتها«.
واضاف »أج�د لزاما تنس�يق القبعات الزرق 

مع القوات األمنية الوطنية البطلة ومديريات 
الرتبي�ة يف املحافظ�ات وعش�ائرنا الغيورة، 
إىل تش�كيل لج�ان يف املحافظ�ات م�ن أج�ل 
إرجاع الدوام الرس�مي يف املدارس الحكومية 
وغريه�ا، كم�ا وعليهم فتح الط�رق املغلقة، 
لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع 

للثورة سمعتها الطيبة«.
ودع�ا الصدر »املختص�ني اىل اإلرساع يف البدء 
بذلك«، الفتا اىل »انن�ي أنصح القوات األمنية 
بمنع كل م�ن يقطع الطرق�ات، وعى وزارة 
الرتبية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة 

وطالب وغريهم«.

        بغداد / المستقبل العراقي

للي�وم الثان�ي ع�ى الت�وايل ّصع�د متظاه�رون يف الع�راق 
احتجاجاته�م ض�د تكليف محم�د توفيق عالوي، لتش�كيل 
الحكوم�ة االنتقالية خلفا لحكومة رئيس الوزراء املس�تقيل 
م�ن منصب�ه ع�ادل عب�د امله�دي. وكلّ�ف الرئي�س العراقي 
برهم صالح، أمس األول الس�بت، عالوي بتش�كيل الحكومة 
االنتقالي�ة، خلفاً لعادل عبداملهدي املس�تقيل من�ذ األول من 

كانون األول املايض.
ورف�ع عدد كبري م�ن املتظاهرين يف س�احة التحرير وس�ط 
بغداد الفت�ات تعرب عن رفضهم لتكليف محمد توفيق عالوي 

بتش�كيل الحكوم�ة الجدي�دة. ووصف عدد م�ن املتظاهرين 
محم�د توفيق ع�الوي بأنه امت�داد للطبقة السياس�ية التي 
تحكم العراق منذ 17 عاماً، وأنه ال يلبي طموحاتهم باختيار 

مرشح مستقل وغري متحزب.
ويف الب�رصة، التح�ق املئات من طلب�ة الجامع�ات واملدارس 
بس�احات االعتص�ام معلنني رفضه�م لتويل عالوي رئاس�ة 
الحكومة. ويف وقت سابق، وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى 
الصدر، القبعات الزرق املنتمية لرسايا السالم، بالتنسيق مع 
القوات األمنية الستئناف الدوام يف املدارس والجامعات وفتح 
الطرق املغلقة، مضيفاً: »حس�ب توجيهات املرجعية الدينية 
ووفقاً للقواعد الس�ماوية والعقلية البد من إرجاع الثورة إىل 

انضباطها وسلميتها«.
ومحم�د ع�الوي س�يايس مس�تقل، لكن�ه ال يحظ�ى بدعم 
املحتجني، الذين يطالبون باختيار رئيس وزراء مستقل نزيه 

لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا. 
وت�م تكلي�ف ع�الوي بحقيبة االتص�االت لدورت�ني )2006-

2007( و)2010-2012(، لكنه اس�تقال يف املرتني؛ احتجاجا 
ع�ى م�ا قال إنه تدخ�ل يف ش�ؤون وزارته م�ن جانب رئيس 

الوزراء آنذاك، نوري املالكي.
كما يطالب املحتجون برحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية 
املتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط 

نظام صدام حسني عام 2003.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة الخارجية والتنمية الكندية 
عن تقديم مس�اعدة قدره�ا 20 مليون 
دوالر  ملي�ون   15 ح�وايل  كن�دي  دوالر 
امريك�ي لدع�م االس�تجابة اإلنس�انية 
لصندوق األمم املتحدة للسكان التي تركز 
عى املساعدة املنقذة للحياة التي تهدف 
إىل تخفي�ف معاناة النس�اء والفتيات يف 
جميع أنحاء الع�راق. وذكر موقع االمم 
املتحدة أن ”املس�اهمة التي تبلغ مدتها 
ث�الث س�نوات س�تدعم صن�دوق االمم 
املتحدة لتوفري خدمات التوليد يف حاالت 
الط�وارىء وخدم�ات الصحة واالنجاب 
وأدوات  واألدوي�ة  اإلم�دادات  وتوف�ري 
الصح�ة اإلنجابي�ة للنس�اء والفتي�ات 
املت�ررات من األزمة يف العراق”. وقال 
ممث�ل  س�وجونرو  الدكتورأولوريم�ي 
صندوق األمم املتحدة للسكان يف العراق 
”ال ت�زال احتياج�ات النس�اء والفتيات 
مخيم�ات  يف  وخاص�ة   ، املراهق�ات 
النازحني شديدة  وبهذا التمويل الجديد 
من كندا ، سيوس�ع الصن�دوق تدخالته 
الرامي�ة إىل تلبي�ة احتياج�ات الصح�ة 
اإلنجابية للنس�اء والفتيات وكذلك منع 
العن�ف االرسي والتص�دي له”. واضاف 
أن “وزارة الخارجي�ة والتنمية الكندية 
رشيًكا ثابًتا للتدخل اإلنساني لصندوق 
األمم املتحدة للس�كان منذ عام 2015، 
وباملساهمة الحالية، يبلغ إجمايل املبلغ 
املقدم للعراق ح�وايل 54.9 مليون دوالر 
كندي املخص�ص للمبادرات اإلنس�انية 

للصندوق يف هذا املجال”.

السوداين: واجبنا الوطني حيتم علينا تسهيل مهمة تشكيل احلكومة اجلديدة 

الصدر يشدد عىل ارجاع الثورة اىل انضباطها وينصح بمعاقبة من يعرقل دوام املدارس

متظاهرون يف بغداد والبرصة يصعدون احتجاجاهتم ضد تكليف عالوي 

كندا تقدم 
)15( مليون دوالر 
لدعم برنامج االمم 
املتحدة  يف العراق

        بغداد / المستقبل العراقي

بحث حس�ن كري�م الكعبي النائب االول لرئيس مجل�س النواب مع ممثيل 
اللجن�ة الدولية لش�ؤون املفقودين بنود مذكرة التفاهم املش�رتكة املزمع 

توقيعها بني العراق واللجنة خالل االسابيع القليلة املقبلة.
جاء ذلك خالل اس�تقباله رئيس�ة البعثة يف العراق راس�ا اوسرتاوسكايت، 

ونائب رئيس البعثة فواز عبد العباس .
واكد الكعبي عى ان البعثات الدولية س�اعدت العراق كثريا يف اغلب امللفات 
التي تتطلب خربات فنية، والجميع ممتن لحجم الجهد املتميز، مش�ريا اىل 
ان توقي�ع مذكرات التفاهم املش�رتكة مع دوائر املقاب�ر الجماعية ودائرة 
الطب العديل ووزارة العدل ما هي اال تمهيد النضمام العراق لهذه املنظمة 

باعتباره صاحب خربات طويلة بتخصصها. 
وج�رى خالل اللق�اء بحث بنود االتفاقي�ة التي من املؤم�ل التوقيع عليها 
خالل االس�ابيع القليلة القادمة للبدء بش�كل فعيل عى انج�از العديد من 
امللف�ات وخاصة املقاب�ر الجماعية بش�كل عام وتوثي�ق جرائم عصابات 

داعش بحق الشعب العراقي وتعريف العالم بها ».

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�ف مصدر أمن�ي يف محافظ�ة االنبار، أم�س االحد، عن قي�ام القوات 
االمريكي�ة بعملي�ات توس�عة جدي�دة بقاعدة عني االس�د الجوي�ة غربي 

االنبار.
وقال املصدر، يف ترصي�ح صحفي، ان “القوات االمريكية رشعت بعمليات 
توسيع ملس�احة قاعدة عني االس�د الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت 

غربي االنبار، لتشمل مساحات جديدة قريبة من مبنى القاعدة”.
واض�اف ان “الق�وات االمريكي�ة تق�وم بعمليات توس�يع ملس�احة مبنى 
القاع�دة الت�ي تتمركز فيها تل�ك القوات والقيام بوضع اس�الك ش�ائكة 
وتحصين�ات امني�ة مختلفة مع وضعها عالم�ات تحذيرية تمنع اي جهة 

امنية من االقرتاب باتجاهها”.
وتاب�ع ان “الق�وات االمنية العراقي�ة املتمركزة داخل القاع�دة ليس لديها 
اي معلوم�ات عن عمليات التوس�يع والتحركات داخل مبنى القاعدة كون 
حركة الق�وات االمريكية مرتب�ط تفاصيلها بمكتب القائ�د العام للقوات 

املسلحة”.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت دائرة اإلصالح العراقية التابعة لوزارة العدل عن إطالق رساح 
)583( نزي�ال بينه�م )537( م�ن الرجال و)46( من النس�اء خالل 

شهر كانون الثاني لعام 2020.
وقال بيان صادر عن الوزارة، تلقته »املستقبل العراقي«، إن »دائرة 
اإلصالح العراقية اتخذت كافة التدابري واإلجراءات التي من ش�أنها 

ترسيع وترية حركة التسفري وتأمني النزالء إمام املحاكم«.
وأض�اف، إن »م�الكات التس�فري ونقل الن�زالء واللج�ان القانونية 
واآلليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت 
ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات 
القضائي�ة والجهات ذات العالقة للترسي�ع بإجراءات إطالق رساح 

النزالء، وحرصا منها عى إتمام العمل بالشكل األمثل.
يش�ار إىل إن املطل�ق رساحهم بقان�ون العفو العام من ش�هر 11-

2016 ولغاية 31-1-2020 بلغ )8904( نزيالً.

الكعبي يبحث بنود مذكرة التفاهم املشرتكة 
مع اللجنة الدولية لشؤون املفقودين 

اجليش االمريكي ينفذ »عمليات توسعة« 
بقاعدة عني االسد يف االنبار

العدل تعلن اإلفراج عن )583( نزياًل 
خالل الشهر املايض

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د الوزير الس�ابق عبد الحس�ني 
عبط�ان، االح�د، ان حكومة محمد 
ع�ام  اىل  بحاج�ة  توفي�ق ع�الوي 
ونص�ف الع�ام الج�راء انتخاب�ات 
مبكرة، مبينا ان الحكومة الجديدة 
ستتعامل مع موازنة لسنتني 2020 
و 2021 التقل عن 260 مليار دوالر 
ما يجلعها ملزمة باجراء اصالحات 

شاملة.
ع�ى  مش�نور  يف  عبط�ان  وق�ال 
“اإلس�تحضارات  إن  “فيس�بوك” 
اإلنتخاب�ات  إلج�راء  املطلوب�ة 

الربملاني�ة التكتمل يف أقل من س�نة 
ونصف ) 18 شهرا(”.

واضاف ان “هذا يعني ان الحكومة 
الجدي�دة س�تتعامل م�ع موازن�ة 
لس�نتني 2020 و 2021 التق�ل عن 
260 مليار دوالر ، والش�عب ينتظر 
خط�وات جادة ملعالج�ة الكثري من 
املش�اكل الحالية ومنه�ا مكافحة 
البطال�ة  نس�بة  وتقلي�ل  الفس�اد 

وتحسني الخدمات” .
وتابع عبطان ان “الفريق الحكومي 
كف�وًء  يك�ون  ان  يج�ب  الجدي�د 
ومحرتف�ا يف التعامل م�ع األزمات 

التي تواجه العراق والشعب”.

عبطان: احلكومة اجلديدة بحاجة اىل )18( شهرًا 
إلجراء انتخابات مبكرة
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    المستقبل العراقي / رائد محمد 

تعترب محطة كهرباء ش�ط البرصة والشعيبة 
الغازي�ة، الس�بب الرئيس الس�تقرار الطاقة 
الكهربائي�ة يف املحافظ�ة، بع�د دخ�ول عرش 
وحدات إنتاجية للعمل بداية عام ٢٠١٦.وقال 
مدير املحطة املهندس عيل قاس�م جمري، إن 
العمل بإنش�اء هذه املحطة ب�دأ عام ٢٠١٢، 
واس�تمر لغاية ع�ام ٢٠١٥، حيث ت�م افتتاح 
أربع وحدات إنتاجية، فيما ش�هد عام ٢٠١٦ 
افتتاح ع�رش وح�دات إنتاجية، ما أس�هم يف 
اس�تقرار الطاق�ة الكهربائي�ة يف املحافظ�ة، 
وأدى ذل�ك اىل تجهيز املواط�ن البرصي ب٢٢ 

س�اعة يوميا من الطاقة الكهربائية. وبينّ ان 
املحطة تعمل بثالثة أنواع من الوقود، ) الغازي 
، والكازوئي�ل ، ووق�ود HFO الثقيل (، منوها 
إىل ان�ه نظرا لش�حة الوقود الغ�ازي وارتفاع 
 HFO أسعار الكازوئيل تم االعتماد عىل وقود
الثقيل ، الذي يصل بإنتاج الوحدات العرش اىل 
)٩٥٠ ميكا واط(، تجهز إىل الش�بكة الوطنية 
.ولفت إىل أن تش�غيل املحط�ة يف الفرتة األوىل 
الق�ى صعوبات فني�ة، نظرا لكثرة الش�وائب 
يف الوق�ود الثقيل ما اس�تدعى تدخل حكومة 
البرصة املحلية، وعىل رأسها رئيس الحكومة 
التنفيذي�ة املهندس أس�عد العيداني، حيث تم 
عقد اجتم�اع م�ع املس�ؤولي النفطيي وتم 

معالجة املش�كلة فنيا، من خالل اضافة مواد 
لتنقية الشوائب .

ون�ونّه إىل انه من املؤمل أن يت�م زيادة االنتاج 
نهاية العام الحايل، حيث سيتم اضافة اضافة 
وح�دات مركب�ة ) الكيما س�ايكل (، والعمل 
مس�تمر حالي�ا باملرشوع وص�وال اىل تحقيق 
زي�ادة انتاج بمق�دار )٦٥٠ مي�كا واط(. ويف 
نهاية اللق�اء طالب مدير املحط�ة، الحكومة 
املحلي�ة ان يت�م تجهي�ز املحط�ة بع�دد م�ن 
الكرفانات، الس�تيعاب املوظفي الجدد البالغ 
عدده�م ١٨٠٠ موظف ، مثمناً يف الوقت ذاته، 
جهود الحكوم�ة املحلية يف دعم قطاع اإلنتاج 

الكهربائي .

حمطة كهرباء شط البرصة الغازية تسهم باستقرار الطاقة الكهربائية يف املحافظة

الصناعات االنشائية تنتج انابيب بالستيكية بقياسات كبرية وألول مرة يف العراق
أبدت استعدادها لدعم املشاريع اخلدمية يف بغداد واحملافظات

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الرشكة العام�ة للصناعات االنش�ائية احدى رشكات 
االنابي�ب  م�ن  منتجاته�ا  ع�ن  واملع�ادن  الصناع�ة  وزارة 
البالس�تيكية مختلف�ة القياس�ات يف معميل بغداد وميس�ان 
التابعي لها«.واش�ار مدير عام الرشكة احمد حسي يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراقي«، اىل ان »معمل بالس�تك ميس�ان 
يق�وم حاليا بانت�اج انابيب بالس�تيكية باقط�ار ترتاوح من 
)٩٠٠ اىل ١٠٠٠( مل�م والول مرة يف العراق والتي تس�تخدم يف 

مش�اريع املاء واملجاري الخفيفة والثقيلة، مؤكدا ان الرشكة 
تنفرد بانتاجها من االنابيب البالس�تيكية مختلفة القياسات 
وامتالكها خطوط ومعامل مختصة بهذا املجال وانها مستعدة 
لتأمي حاج�ة دوائر البلدية وامانة بغ�داد ودعم الخدمات يف 
بغ�داد وعم�وم املحافظات«.م�ن جانبه اوض�ح مدير معمل 
بالس�تك بغداد رياض جعفر صادق ان »معمل بالستك بغداد 
يمتل�ك )7( خطوط انتاجي�ة النتاج انابي�ب )p.v.c( باقطار 
مختلف�ة منه�ا )٩٠ ملم ، ١١٠ ، ١٦٠ مل�م ، ٢٢٥ ملم ، ٢٠٠ 
مل�م ، ٢٥٠ ملم ، 3١٥ ملم ( وبمواصفات قياس�ية ».مش�را 

اىل ان »املعم�ل ينتج حس�ب الطلبات التي ت�رد اليه حيث قام 
بتجهي�ز دائرة مج�اري بغداد ب��)٢٠٠٠( انبوب بقياس�ات 
مختلفة وتجهي�ز معمل غاز التاجي ب��)٥٠٠( انبوب بقطر 
)3١٥( مل�م ويق�وم حاليا بتنفي�ذ طلب لالخر ب��)١٠٠٠( 
انبوب اخ�ر ».الفتا يف الوقت ذاته اىل وص�ول مكائن ومعدات 
الخط�ي الجديدين النت�اج انابيب البويل اثيلي ع�ايل الكثافة 
باقطار وقياس�ات كبرة تنتج الول مرة يف العراق ترتاوح من 
)4٠٠ ملم�رت لغاية ١٢٠٠ ملمرت( بطاقة )٢4( طن/يوم لكل 

خط سيتم نصبها يف املعمل وتشغيلها خالل الفرتة القادمة.

    بغداد / المستقبل العراقي

أصدرت وزارة الداخلية، امس االحد، كتابها باملوافقة 
ع�ىل منح املحامي إجازة حمل وحيازة الس�الح، بناًء 
عىل طلب النقابة بكاتبها املرقم )١٠٠٥3( واملؤرخ يف 

٦ ترشين األول ٢٠١٩.
وذك�رت نقاب�ة املحام�ي يف بي�ان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، ان »كت�اب النقابة املرس�ل ج�اء فيه، أن 
رشيح�ة املحامي هي من اكثر الرشائح التي تتعرض 
للخط�ر و التهدي�د املس�تمر، وه�م ي�ؤدون واجبهم 
القانوني، يف الدفاع عن حقوق موكليهم، مما يقتيض 
تمكينهم من الدفاع عن سالمتهم الشخصية و سالمة 

عوائلهم«.
بدوره، شكر نقيب املحامي العراقيي ضياء السعدي 
وزي�ر الداخلية ملوافقت�ه، داعياً إىل »التع�اون املتبادل 

الدائم خدمة للعدالة و سيادة القانون«.
وش�دد الس�عدي ع�ىل »رضورة أن يلت�زم املحام�ون 
بالتعليم�ات و القوان�ي التي تنظم حمل الس�الح، و 
ع�دم إدخال�ه يف األماكن التي ال يس�مح فيها بذلك، و 

خصوصاً يف املحاكم و دور القضاء«.
وأكد، أن »النقابة س�تتخذ اإلجراءات القانونية بإلغاء 
الرخصة و إحالة املخالف إىل لجنة الس�لوك املهني، يف 
حالة ع�دم االلت�زام بالقواني و األنظم�ة التي تنظم 

ذلك«.
أش�ارت النقابة إىل »فتح باب التقدي�م من أجل تلقي 
الطلب�ات الخاص�ة بإصدار الرنّخص، وف�ق اإلجراءات 

املعمول بها سابقاً«.
و كان�ت وزارة الداخلية قد أصدرت موافقتها يف وقت 
سابق عىل منح املحامي رخص حمل و حيازة السالح، 
فيم�ا فرضت يف تعليمات الحق�ة منح رخص الحيازة 
دون الحم�ل، ما دعا النقابة إلرس�ال كت�اب بوجوب 

استثناء املحامي وإعادة العمل باملوافقة السابقة .

الداخلية توافق عىل منح 
املحامني رخص محل 

وحيازة السالح

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

النقل تعلن استمرار اجراءات السالمة الصحية 
عىل متن الناقل الوطني للحد من انتقال »كورونا«

حمافظ البرصة خيصص يوم الثالثاء من كل اسبوع 
موعـدًا للقاء املواطنني بمسؤويل املحافظة 

    بغداد / المستقبل العراقي

الجوي�ة  للخط�وط  العام�ة  الرشك�ة  اك�دت 
العراقية عىل استمرارها باتخاذ كافة اجراءات 
الس�المة الصحية ع�ىل مت�ن الطائر االخرض 

للحد من انتقال عدوى فايروس كورونا.
وق�ال مدير عام الرشكة كفاح حس�ن يف بيان 
ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، ان�ه » بعد ايعاز 
وزي�ر النق�ل عبد الل�ه لعيبي بتش�كيل غرفة 
ط�وارئ ملنع الع�دوى قامت امل�الكات الفنية 
يف الرشك�ة تنفي�ذ ع�دة اج�راءات احرتازي�ة 
ع�ىل طائ�رات الناق�ل الوطن�ي القادم�ة من 
البلدان التي ُس�جلت فيه�ا اصابات بفايروس 

كورونا«.
واوضح حس�ن ان »ه�ذه االجراءات ش�ملت 
اخض�اع الطائ�رات اىل عملي�ة تعفر ش�املة 
لجمي�ع اجزاءها من الخ�ارج والداخل بما يف 
ذلك قم�رة القيادة ومقاعد ال�ركاب والجيوب 
وأنظمة الرتفي�ه بالطائرة ومنظومة التكييف 
والتهوي�ة للتنظي�ف العميق حي�ث تنفذ هذه 
العلمي�ة  والقواع�د  االس�س  وف�ق  العملي�ة 

الصحيح�ة املعتم�دة عاملي�اً وب�أرشاف كادر 
تخصيص لضمان سالمة الطائرة بالكامل من 

وجود اي فايروس او بكرتيا او فطريات«.
واشار حسن ان »هذه االجراءات تندرج ضمن 

تدابر الس�المة الت�ي تتبعه�ا ادارة الخطوط 
الجوية العراقية ملنع انتشار املرض والحفاظ 
عىل سالمة املس�افرين والطواقم التي تأتي يف 

اولويات اهداف الرشكة.

    البصرة / المستقبل العراقي

وج�ه محاف�ظ الب�رصة املهندس اس�عد عبد 
االم�ر العيداني كافة املعاوني واملستش�ارين 
بتخصيص يوم للقاء املواطني من كل اسبوع 

يف مبنى ديوان محافظة البرصة.
وقال العيداني يف بيان صحفي صدر عن مكتبه 
األعالم�ي الخاص وتلق�ت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه انه وجه بتحديد ي�وم الثالثاء من 
كل اس�بوع للقاء املواطني مع كافة املعاوني 
واملستشارين لغرض متابعة القضايا املختلفة 

التي تمس حياة املواطن البرصي.
وذك�ر محافظ الب�رصة ان لق�اءات املواطني 
س�تكون يف القاعة الكبرة املوج�ودة يف داخل 
مبن�ى الحكوم�ة املحلي�ة ، مبين�اً ان هن�اك 
دي�وان  اىل  التاب�ع  املواطن�ي  ش�ؤون  قس�م 
املحافظ�ة يس�تقبل يومي�اً كاف�ة املواطن�ي 
م�ن مختل�ف مناط�ق الب�رصة فض�اًل عن ان 
هن�اك هات�ف مجان�ي مخصص لدى ش�ؤون 
املواطني الس�تقبال ش�كاوى ابناء املحافظة 

 .)٠77٠٩١٩٢٠٥٨(

    المستقبل العراقي / علي ابراهيم

قام محافظ كربالء املقدس�ة نصيف جاسم 
الخطاب�ي بزي�ارة م�رشوع مط�ار كرب�الء 
ال�دويل لالط�الع عىل نس�ب انج�از املرشوع 
وع�ىل رسعة تقدم العمل في�ه حيث تم عقد 

اجتم�اع م�ع الرشك�ة املنفذة وه�ي رشكة 
طيب�ة كربالء التابعة لألمان�ة العامة للعتبة 
الحس�ينية املقدس�ة الذي�ن قدم�وا رشح�ا 
مفصال ع�ن مراح�ل العمل ومات�م انجازه 
من مرافق املرشوع وما سيتم انجازه خالل 
الفرتة القادمة وكما تم عرض ابرز املعوقات 

التي تواجه العمل يف املرشوع«.واكد املحافظ 
عىل »اهمية هذا املرشوع االسرتاتيجي املهم 
والذي س�ينقل املحافظة انتقاله نوعية عىل 
كافة املس�تويات، مشرا اىل »استمرار دعمه 
الكام�ل لهذا امل�رشوع كما دعم�ه يف الفرتة 
املاضية من اجل ان يكون مطارا لكربالء من 

خالل العمل الحثيث مع الحكومة االتحادية 
وهيئة االس�تثمار الوطني�ة ليحال املرشوع 
اىل االمانة العامة للعتبة الحس�ينية املقدسة 
كفرصة استثمارية«.الفتا اىل ان »ثقتنا عالية 
بكوادرنا الفنية الوطنية والتي ستخرج هذا 

املرشوع بافضل صورة معمارية.

    ذي قار / المستقبل العراقي

دعت مديرية مرور ذي قار، امس االحد، اصحاب املركبات 
والدراجات غر املسجلة إىل املديرية لغرض تسجيلها.

وق�ال مدير م�رور ذي ق�ار العميد فاض�ل عبدالعباس يف 
ترصيح صحف�ي إنه “عىل اصحاب املركب�ات والدراجات 

غر املسجلة اىل املراجعة”.
واضاف، ان ”عىل اصحاب املركب�ات غر املثبتة لوحاتهم 

ملراجعة اىل مجمع التس�جيل لتثبي�ت لوحاتهم بعد اكمال 
طبع جميع اللوحات«.ودعا عبد العباس اصحاب املركبات 
غر الحاصلي عىل اجازة الس�وق إىل “إكم�ال اجراءاتهم 

للحصول عىل االجازة .

حمافظ كربالء يقوم بزيارة مرشوع مطار كربالء ويعقد اجتامعًا 
مع الرشكة املنفذة

مرور ذي قار تستأنف اصدار اجازات السوق وتدعو أصحاب املركبات غري املسجلة ملراجعتها

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رشك�ة توزيع املنتج�ات النفطية، عن 
تجهي�ز املول�دات الس�كنية ومول�دات دوائ�ر 
الدول�ة والقط�اع الخاص بمنت�وج زيت الغاز 
لكافة املحافظات لشهر شباط.وقالت الرشكة 
يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراق�ي«، انه�ا 
»بارشت بتجهيز املولدات الس�كنية ومولدات 
دوائر الدول�ة والقطاع الخ�اص بمنتوج زيت 
الغاز لكافة املحافظات لش�هر شباط لضمان 
انها  التوزيع«.واضافت،  اس�تمرار إنس�يابية 
»جه�زت املول�دات الس�كنية يف محافظ�ات ) 
بغ�داد - النجف األرشف – كربالء املقدس�ة - 
البرصة – ميسان - ذي قار، املثنى - الديوانية 
- باب�ل - دياىل - واس�ط - كرك�وك( ب� )١٠( 
لرت لكل kva من زيت الغاز وبالس�عر الرسمي 
بمتابعة وكيل الوزارة لشؤون التوزيع وتوجيه 

معاون مدير عام رشكة التوزيع حسي طالب 
ويأتي ذلك ضمن سعي الرشكة لتوفر الطاقة 
الكهربائي�ة للمواطني«.واش�ارت الرشكة اىل 
انها »جهزت مولدات القطاع الخاص واملختلط 
لتل�ك املحافظات بكمي�ة )٥( لرت لكل kva من 
زي�ت الغاز بالس�عر التج�اري البال�غ )7٠٠( 
دينار / ل�رت فيما ُجهزت مولدات دوائر الدولة 
ب� )٥( لرت أيضاً لكل kva بالس�عر الرس�مي، 
أم�ا املحافظات األخرى فانها جهزت األقضية 
الغربي�ة  املنطق�ة  محافظ�ات  يف  والنواح�ي 
) نين�وى ، ص�الح الدي�ن واألنب�ار( ب�� )١٥( 
لرت ل�كل kva من م�ادة زيت الغ�از للمولدات 
الس�كنية يف املناط�ق التي التجه�ز بالكهرباء 
الوطني�ة ، و)١٠( ل�رت ل�كل kva للمول�دات 
الس�كنية يف املناطق التي تجه�ز بمعدل )١٥( 
ساعة فما دون كهرباء وطنية ، و)٥( لرت لكل 
kva  للمولدات السكنية  يف املناطق التي تجهز 

بمع�دل ) ١٦ فأعىل( س�اعة كهرب�اء وطنية 
وبالس�عر الرس�مي«.واوضحت، انه »س�يتم 
تجهي�ز مولدات دوائ�ر الدولة ب� )١٠( لرت من 
زي�ت الغ�از ل�كل بالس�عر الرس�مي للمواقع 
الت�ي ال يوج�د فيه�ا كهرباء وطنية وحس�ب 
الضوابط«� الفتا اىل ان »عملية التجهيز تكون 
حس�ب الضواب�ط والتعليم�ات وبع�د التأكد 
من عمل ه�ذه املولدات وتجهيزه�ا للمناطق 
املذكورة بالطاق�ة الكهربائية الالزمة فيما تم 
تجهيز مول�دات القطاع الخ�اص واملختلط يف 
هذه املحافظات ب� )٥( لرت لكل kva وبالسعر 
التج�اري ».وفيما يخ�ص املولدات الس�كنية 
الخاضع�ة اىل نظام الخصخص�ة يف محافظة 
بغ�داد اك�دت الرشك�ة عىل ان�ه »م�ن املقرر 
تجهيزها ب�  )٥( لرت لكل kva من منتوج زيت 
الغاز لشهر شباط وبالسعر الرسمي ألغراض 

تجهيز الطاقة الكهربائية يف املحافظة .

املنتجات النفطية جتهز املولدات بحصصها املخصصة من زيت الغاز لشهر شباط

    بغداد / المستقبل العراقي

تواصل وزارة االعمار واالس�كان والبلديات العامة تنفيذ مرشوع 
م�اء الدجي�ل يف محافظة صالح الدين بنس�بة انج�از بلغت نحو 
3٠% عن طريق رشكة الفاو العامة بارشاف املديرية العامة للماء 
التابعت�ي للوزارة، بكلفة 4٠ مليار دينار ضمن مش�اريع الخطة 

االستثمارية للوزارة.
وذك�ر املرك�ز االعالمي يف بي�ان تلقت�ه »املس�تقبل العراقي«، ان 
»الطاق�ة االنتاجي�ة للمرشوع تبل�غ 4٠٠٠م3بالس�اعة ويتكون 
م�ن محطة الدف�ع الواطئ ومحطة الدفع الع�ايل واربعة احواض 
ترسيب واحواض الغسيل العكيس والخزان االريض وبناية الفالتر 
والكيمياويات وبناية الورش�ة والطاقة واالدارة ودور املهندس�ي 
واملش�غلي فضال عن املرافق الخدمي�ة االخرى، مؤكداً ان االعمال 
تسر وفق التوقيتات الزمنية املحددة واملواصفات الفنية املطلوبة 

وحسب العقد املربم مع الرشكة املنفذة.

وزارة االعامر تعلن مواصلة تنفيذ 
مرشوع ماء الدجيل يف صالح الدين

    المستقبل العراقي / علياء حمود الكناني

أعلنت دائرة صحة كربالء املقدس�ة بان الرقابة الصحية يف قطاع 
الحر وبحمالت صحية ُمش�رتكة مع الجهات الحكومية الس�اندة 
له�ا قامت بضبط وأت�الف ) 4 ( أطن�ان و) ٢3٦ ( كغم من املواد 

الغذائية الصلبة ، و ) 47٠ ( لرت من املواد السائلة .
وقال الدكتور أحمد س�اجت العبودي ، إنه تم إتالف املواد الغذائية 
ويف موق�ع الطم�ر الصح�ي وبحضور أصح�اب العالق�ة ووفقاَ 
للتعليمات والضوابط الصحية ، عازياً سبب إتالفها اإىل ما أسماه 
بالغ�ش التجاري ، مؤك�داً إن الفرق الرقابي�ة الصحية والجهات 

الساندة لها .

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن م�رصف الرافدي�ن، ع�ن توزيع روات�ب املتقاعدي�ن املدني 
والعسكري لشهر شباط.

وقال املكتب االعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املستقبل العراقي« 
نس�خة منه، إنه »تم رصف رواتب املتقاعدين املدني والعس�كري 

لشهر شباط عن طريق أدوات الدفع االلكرتوني«.
وأضاف أنه »بإمكان املتقاعدين املدني والعسكري تسلم رواتبهم 

الشهرية من اي مكان يتواجدون فيه .

    بغداد / المستقبل العراقي

أستقبل رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان، السفر 
الربيطاني يف بغداد ستيفن هيكي.

وذكر بيان للمجلس، تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، إن 
»رئيس مجلس القضاء األعىل القايض فائق زيدان استقبل اليوم، 

يف مكتبه السفر الربيطاني يف بغداد ستيفن هيكي«.
وأض�اف البي�ان، أن »رئي�س مجل�س القضاء بحث مع الس�فر 
الربيطان�ي الدع�م املقدم م�ن اململكة املتح�دة يف تطوير القدرات 

االعالمية للمركز االعالمي يف مجلس القضاء االعىل.

ضبط وإتالف »4« أطنان من املواد الغذائية 
الصلبة والسائلة غري الصاحلة يف كربالء

الرافدين يعلن رصف رواتب 
املتقاعدين لشهر شباط

رئيس جملس القضاء األعىل يستقبل 
   النجف / المستقبل العراقيالسفري الربيطاين لدى بغداد

ل�ؤي  االرشف  النج�ف  محاف�ظ  تفق�د 
اليارسي مرشوع تعبيد واكس�اء شوارع 
ح�ي الزه�راء وامللح�ق بناءا ع�ىل بعض 
الش�كاوى الت�ي وصل�ت اىل مكتب�ه، وقد 
اطلع ميدانيا ع�ىل االعمال املنقذة. ووجه 
املحافظ بحس�ب بيان تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، »الرشكة املنف�ذة اعادة تعبيد 
الش�ارع ف�ورا وف�ق املواصف�ات الفنية 
».كما وجه املحافظ دائرة املهندس املقيم 
متابع�ة املوض�وع لح�ل املش�اكل ورفع 

االخط�اء والتجاوزات مؤك�دا انه » يجب 
عىل دائرة املهندس رضورة التحيل باملهنية 
والش�جاعة واالنتم�اء للمدين�ة ملتابع�ة 
تنفيذ املش�اريع وفق املواصفات املطلوبة 
اليارسي  وعدم املجامل�ة بالتنفيذ«.وقال 
بحس�ب البيان انه »وجهنا كوادر البلدية 
بعدم التهاون تجاه اي خطأ يف العمل النه 
س�يعرضهم للمس�ألة القانونية.وش�كر 
اليارسي املواطن النجفي الكريم لتعاونه 
املس�تمر يف رفدن�ا املعلوم�ات ومتابعت�ه 
يف كل صغ�رة وكبرة يف م�ا يخص تنفيذ 

املشاريع.

حمافظ النجف: الرشكات املتلكئة بتنفيذ املشاريع ستحاسب وفق القانون
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»ألف ليلة وليلة« يف مرسح البارييس عىل صوت أم كلثوم
           كاتيا الطويل

م�ن مّنا لم يغُف عىل قص�ص »ألف ليلة 
وليلة« وعىل حكاياتها السحرّية الغريبة 
العجيب�ة الت�ي ُعرفت يف الغ�رب بالليايل 
العربّية؟ لي�اٍل حافلة باألحالم والحكايا 
املتوّهج�ة التي تط�ر بنا نح�ن قرّاءها 
ع�ىل اختالف أعمارن�ا نحو عرص العرب 
الذهبّي. قصص حّب ومغامرة وتشويق 
تم�زج ما ب�ن الخراف�ة والواقع وتضع 
اإلنس والجّن يف عالم واحد من الشاعرّية 
والرتاجيديا والتشويق. قصص العمالقة 
والصعالي�ك  والعفاري�ت  والغي�الن 
العجيبة  الناطقة والدهاليز  والحيوانات 
الهائل�ة  والقص�ور  البعي�دة  والج�زر 
واألح�داث املتخّيلة. أس�اطر نس�جتها 
ش�هرزاد بن دمش�ق وبغ�داد والقاهرة 
لتنقذ نفس�ها من موت محّتم ينتظرها 
م�ع انب�الج كّل فج�ر يف ب�الط ملكه�ا 
وزوجها شهريار، ليتحّول فعل الروي إىل 
املنقذ والحليف. حكايا متداخلة مرتابطة 
منصه�رة روته�ا ش�هرزاد يف محاول�ة 
يائس�ة منها للهرب من العنف والغضب 
واالنتقام عرب اللجوء إىل الكلمة والقّصة 
والرواي�ة، لتتحّول »ألف ليل�ة وليلة« إىل 
أّول مجموعة قص�ص متداخلة يف نظام 
تبئر )mise en abyme( متماسك متقن 

فريد لم يعرف له األدب مثيالً.
تحم�ل قص�ص »أل�ف ليل�ة وليل�ة« يف 
طّياتها ما ال عّد له وال حرص من حوادث 
الدهر وحكاياته، قصص من غرب آسيا 
وأخرى من رشقه�ا أو جنوبها، قصص 
من إفريقيا، قصص من أماكن لم تطأها 
قدم برشّية، حضارات عربّية وفارس�ّية 
وهندّية وإفريقّي�ة، رواة من كّل مكان، 

عصور ذهبّي�ة غابرة، ع�ادات وتقاليد، 
بالط�ات، مل�وك، خلف�اء، وزراء، عاّمة 
شعب، قّطاع طرق، عصابات، قراصنة، 
وحكاياته�م  بقصصه�م  يجتمع�ون 
ومغامراتهم املش�ّوقة لرتويهم شهرزاد 
كّل ليل�ة إىل ملكه�ا الغاض�ب املخ�دوع 
ال�ذي يقتل ام�رأة مع كّل فج�ر انتقاماً 
م�ن امرأته التي خانت�ه. نقص يف الحّب 
ونق�ص يف الثق�ة ونق�ص يف اإلنس�انّية 
ح�ّول القص�ص إىل منق�ذ، وح�ّول فعل 

الرسد إىل السبيل الوحيد للنجاة.
منه�م  وعّش�اق  ومش�عوذون  س�حرة 
الخّر ومنه�م الرّشير انتقلوا من الرشق 
والخراف�ة  الخي�ال  منب�ع  األس�طورّي 
ولي�ايل األن�س إىل م�رسح األودي�ون يف 
 Théâtre de( الدائرة السادسة بباريس
l’Europe, Odéon(، انتقلوا مع شهرزاد 
ليقّدموا عرضاً من حواىل الثالث ساعات 
مشحوناً بالعش�ق واملغامرة والالمتوّقع 
املغرق يف الغريب واملتخّيل. ثالث ساعات 
إىل زم�ن بعي�د  ينتق�ل فيه�ا املش�اهد 
تحمل�ه إليه كلم�ات ش�هرزاد التي تبدأ 
دوماً بجملته�ا الرائعة »بلغني أّيها امللك 
السعيد«.  إذاً »ألف ليلة وليلة« يف باريس 
بعد مئات السنوات، وش�هرزاد فرنسّية 

عربّية جديدة تؤّدي دورها نفسه.

مرسحة حديثة
 Guillaume( فانس�ان  غّي�وم  يجي�ب 
Vincent(، مخرج ه�ذا العمل املرسحّي 
الجّب�ار، ع�ىل س�ؤال ُطرح علي�ه حول 
العم�ل ليقّدم�ه  س�بب اختي�اره ه�ذا 
للجمهور الباري�ّي إّنه بالعمل عىل هذا 
الن�ّص ح�اول أن يتح�ّول إىل حكوات�ّي 
ونمطه�ا  بأس�لوبها  ش�هرزاد  يش�به 

ولغتها، فهذا الن�ّص كان مفتاحاً ذهبّياً 
إىل عالم ال�رشق الزاخر بعجائب األمور، 
عال�م يجذب الح�واس كلّها ويس�تحوذ 
عليه�ا. ويضيف فانس�ان أّن الرّس وراء 
اختيار هذا النّص ه�و أّنه يمنح اإليمان 
بالحكاي�ا والقصص، فهي املنقذ وامللجأ 

يف عالم وحيّش يقتل وال يرحم.
اختار هذا املخرج الفرنّي األربعينّي أن 
يعمل عىل »ألف ليل�ة وليلة« بعد أن قّدم 
عروضاً مس�توحاة من نص�وص أوفيد 
شاعر الرومان العريق وأخرى لشكسبر 
الغن�ّي عن التعري�ف، ويتحّدث عن نّص 

»أل�ف ليلة وليلة« واصًفا إّياه بأّنه يعّزز 
إيمان�ه بالكلمة وفعل ال�رسد، فوحدها 
القّص�ة تق�ف يف وج�ه امل�وت والقت�ل 
والعنف والرببرّية، وهذه املعادلة بالذات 

هي ما جذبه إىل النّص يف بادئ األمر.
ويبدأ غّيوم فانسان عرضه بمشهد رائع 
قوّي منصهر تم�ام االنصهار مع أجواء 
نّص »ألف ليلة وليلة« املش�حونة بالقتل 
والعنف والغضب، أج�واء يفرضها امللك 
ش�هريار الناق�م. فتظه�ر عىل خش�بة 
امل�رسح فتيات مرتعش�ات مرعوبات يف 
فساتن زفاف بيض يؤّدين رقصة املوت 

األخ�رة قب�ل الدخ�ول إىل رسي�ر امللك. 
نس�اء خائفات يرسن نح�و املوت قرساً 
وال يملك�ن أّي س�الح يف أيديهّن ينجون 
ب�ه من املوت ومن غضب امللك. ثّم تظهر 
ش�هرزاد وس�ط ه�ذه البداي�ة الدموّية 
واألض�واء الحم�ر واألص�وات الصاخبة 
لتحّول املس�ار وتبدأ لعبة التبئر والرسد 
والحكايا. وتنقس�م أح�داث العرض إىل 
قس�من اثنن مختلفن تم�ام االختالف 
م�ن حي�ث الديك�ور والقّص�ة وطريقة 
التقديم والتمثيل، قسمان تفصل بينهما 
اس�رتاحة م�ن عرشي�ن دقيق�ة بالكاد 

تكفي ليستعيد فيها املتفّرج أنفاسه.
وتدور أحداث القس�م األّول من العرض 
يف م�رص، فيق�ّدم غّيوم فانس�ان يف هذا 
القس�م قّص�ة الحّم�ال والبن�ات الثالث 
الت�ي تدخ�ل ضمنها قص�ص الصعاليك 
الث�الث ثّم قص�ص الفتي�ات والكلبتن. 
ويعتمد الع�رض يف قس�مه األّول أجواء 
وفّي�ة لنّص »ألف ليل�ة وليلة« من حيث 
الحوار وأبيات الشعر والتمثيل واألحداث 
وال  واملوس�يقى.  واملالب�س  والديك�ور 
مش�اهد  إظه�ار  يف  فانس�ان  يتوان�ى 
عري يف قس�مه األّول هذا، مش�اهد هي 
بالفعل ثاقبة ومتماس�كة وأنيقة وتفي 
النّص األص�ّي حّقه، فال يخفى عىل أحد 
أّن قص�ص »أل�ف ليل�ة وليل�ة« فيها ما 
فيها من مش�اهد فاضح�ة وبعيدة عن 
الحش�مة والتابوه�ات تمام�اً. وينتهي 
هذا القس�م األّول بلفتة رائعة ألّم كلثوم 
)1898- 1975( وتاريخه�ا وارتباطه�ا 
الوثي�ق بالع�رص الذهبّي ال�ذي مرّت به 
م�رص واألغنية العربّي�ة منتصف القرن 
العرشين. أّما القسم الثاني من العرض، 
فت�دور أحداث�ه يف باري�س وينقل قّصة 
عزي�ز وعزيزة من نّص »ألف ليلة وليلة« 
إّنم�ا مطّعم�اً ب�يشء من عرصن�ا اليوم 
وتفاصي�ل حياة باريس الق�رن الحادي 
والعرشين. ويختلف ديكور هذا القس�م 
ومالب�س املمّثل�ن في�ه تم�ام االختالف 
ع�ن القس�م األّول يف رغبة م�ن املخرج 
يف إضاف�ة ملس�ة تحديث وإع�ادة قراءة 
للن�ّص. وبينما ابتعد هذا القس�م الثاني 
ع�ن جّو ال�دفء واإللفة وس�حر الرشق 
الغام�ض الذي تمّي�ز به القس�م األّول، 
تمّك�ن فانس�ان بع�ض التمّك�ن من أن 
يبقي عىل روح »ألف ليلة وليلة« والليايل 

العربّي�ة وعط�ر ذاك الزم�ن الغابر عىل 
الرغم من التغي�رات الواضحة يف النّص 
واإلط�ار الجغ�رايفّ والزمان�ّي املختل�ف، 
تغي�رات ل�م تك�ن متقن�ة دائًم�ا تمام 
اإلتق�ان. ال يمكن ملن يع�رف نّص »ألف 
ليلة وليلة« بالعربّية إالّ أن يش�عر بيشء 
من الحرسة النتق�ال الكلمات والقصائد 
رق�ّي  م�ن  الرغ�م  ع�ىل  الفرنس�ّية  إىل 
الرتجم�ة والتمثي�ل، وما أض�اف مزيداً 
من الش�جن الجميل والتوّه�ج عىل هذا 
العرض هو أغاني سعاد مايس والخالدة 
أم كلث�وم الت�ي صدحت ط�وال العرض 
بيشء من النوس�تالجيا والحنن إىل زمن 
ذهبّي بعيد، زمن األس�اطر والخرافات 

واملستحيل القريب املتناول.
يق�وم غّيوم فانس�ان بخي�ار رائع عند 
اختياره أغنية س�عاد م�ايس »يا راوي« 
لتؤّط�ر عرض�ه يف مرحلة م�ن املراحل، 
فتصدح األغنية بكلماته�ا املذهلة لتعيد 
املتف�ّرج إىل طفولت�ه ح�ن كان يلته�م 
الس�عيدة  النهاي�ات  الحكاي�ا وينتظ�ر 
بشغف وإيمان، فيعود فانسان بمتفرّجه 
إىل عمر الطفولة األّول حيث ال هموم وال 
مشاكل، حيث كّل يشء ممكن الحصول: 
»إحك�ي ي�ا راوي إحك�ي حكاي�ات،...، 
إحكي�ي عىل ن�اس زم�ان، إحكيي عىل 
أل�ف ليلة وليلة، وعىل لونجة بنت الغولة 
وعىل ولد السلطان، حانجيتك مانجيتك، 
وّدين�ا بعيد من هادي الدني�ا، حانجيتك 
مانجيتك، كّل واحد مّنا يف قلبه حكاية.«

يس�تمّر ع�رض ه�ذه املرسحّي�ة ع�ىل 
خش�بة مرسح األودي�ون بباريس حّتى 
الثامن من ش�هر كانون األّول، ثّم ينتقل 
إىل خش�بات مس�ارح أخ�رى يف باريس 

وخارجها.

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف بعقوبة 
العدد : 387 / ش4 / 2020 

التاريخ : 2 / 2 / 2020 
اىل / املدعى عليه ) عادل روضان عايد ( 

م / اعالن 
ملقتضيات حسم الدعوى الرشعية املرقمة اعاله 
واملقامة م�ن قبل املدعية ) برشى محمد رش�يد 
( والتي موضوعها ) تفري�ق للهجر ( وملجهولية 
محل اقامتك حسب اشعار مركز رشطة الهويدر 
يف دي�اىل املرق�م 211 يف 20 / 1 / 2020 ق�ررت 
املحكم�ة تبليغك بواس�طة صحيفت�ن يوميتن 
محليتن بالحضور يف موعد املرافعة يف 13 / 2 / 
2020 ويف حالة عدم حضورك س�تجري املرافعة 

بحقك غيابيا وفقا للقانون .
القايض 

عي غناوي صالح 
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل 
رئاسة محكمة استئناف دياىل االتحادية 

محكمة بداءة بعقوبة 
العدد : 1327 / ب3 / 2019 

التاريخ : 30 / 1 / 2020 
اعالن 

تنفيذا للقرار الصادر من هذه املحكمة يف الدعوى 
اع�اله والقايض بازالة ش�يوع العق�ار املوصوف 
ادن�اه بيعا والعائد للس�يد ) حس�ن طاهر قادر 
( ورشكائه والكتس�اب الق�رار الدرجة القطعية 
تق�رر االعالن عن بيع�ه يف الصح�ف املحلية ملدة 
ثالث�ون يوما اعتبارا من الي�وم التايل للنرش فعىل 
من له الرغبة مراجعة هذه املحكمة مس�تصحبا 
معه التامينات القانونية البالغة 10 % من القيمة 
املق�درة ل�ه البالغ�ة ) 000 ، 490 ، 118 ( مائ�ة 
وثماني�ة عرش ملي�ون واربعمائة وتس�عون الف 
دين�ار – بصك مصدق لحس�اب هذه املحكمة ان 
لم يكن رشيكا وستجري االحالة القطعية بعهدة 
الراغب االخر بعد الساعة الثانية عرش ظهرا من 
يوم املزايدة وان الداللية ورس�وم التس�جيل عىل 

املشرتي . 
القايض 

مهدي قدوري كريم 
االوصاف :

1 – ان العقار املرقم 154 / 90 رساي املساحة 1 
أولك و 65 ، 66 م 2 دار س�كن يف بعقوبة الرساي 
مقابل جامع الش�ابندر مش�يد طابوق مس�قف 
ش�يلمان الطابق االريض ه�ول غرفة نوم مطبخ 
صحيات صالة مبلط كايش قديم االبواب خش�ب 
الش�بابيك حديد الش�اغل يرغب بالبق�اء بصفة 
مستاجر ومفرز من العقار مشتمل بدرج خارجي 
وصحيات ومطبخ مس�قف شيلمان مبلط كايش 

الشاغل يرغب بالبقاء بصفة مستاجر .
2 – قيمة العقار ارضا ) 000 ، 990 ، 99 ( تسعة 
وتسعون مليون وتس�عمائة وتسعون الف دينار 

.
3 – قيمة املش�يدات : ) 000 ، 500 ، 18 ( ثمانية 

عرش مليون وخمسمائة الف دينار .
4 – القيم�ة الكلية للعق�ار : ) 000 ، 490 ، 118 
( مائة وثمانية عرش مليون واربعمائة وتسعون 

الف دينار .
������������������������������������������

فقدان 
فقد مني الس�ند – كشك ألمري رقم 
العقار 9 / 1318 بأسم / احمد عبد 
الغفور س�ليمان – فم�ن يعثر عليه 

تسليمه اىل جهة االصدار .

جمهورية العراق 
مجلس القضاء األعىل 

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 
دار القضاء يف سامراء

محكمة األحوال الشخصية يف سامراء
الع�دد:106/ش/2020            

التاريخ:2020/1/30
اعالن

اىل املدعى عليه / ستار فاضل محمود
اقامت املدعية )امل خضر خلف( الدعوى الرشعية 
املرقمة 106/ش/2020 والتي تطلب فيها تصديق 
الطالق وملجهولية محل اقامتك حس�ب تبليغ هذه 
املحكمة يف 2020/1/21 واش�عار املختار )حس�ن 
وهاب حس�ن( مختار منطقة الجبرية/س�امراء 
واملذي�ل بتوقي�ع الش�اهدين )فاروق س�تار فاضل 
ومصطفى س�تار فاضل( واملصدق من قبل املجلس 
البل�دي لقض�اء س�امراء ق�ررت املحكم�ة تبليغك 
بواس�طة صحيفت�ن محليتن يوميت�ن للحضور 
بموعد املرافعة املوافق 2020/2/19 ويف حالة عدم 
حضورك او من ينوب عنك قانونا فستجري املرافعة 

بحقك غيابا وعلنا وفق القانون.              
مع التقدير....

القايض
طالل خليل محمود

������������������������������������������
جمهورية العراق / مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف بلد 

العدد 51 / ش / 2020    
التاريخ 2 / 2 / 2020  

اعالن
اىل املدع�ى علي�ه  – محم�د عبد الس�ميع عايص - 

مجهول محل االقامة                  
اقامت املدعية ش�هد فاضل محم�د الدعوى املرقمة 
51 / ش / 2020 والتي تطلب فيها الحكم بتصديق 
الط�الق الخارجي الواقع بينك وب�ن املدعية الواقع 
بتاري�خ 19 /8 / 2017 وملجهولي�ة مح�ل اقامتك 
قررت ه�ذه املحكمة تبليغ�ك بصحيفتن محليتن 
رس�ميتن واسعة االنتشار وقد تم تحديد يوم 10 / 
2 / 2020 موع�داً للمرافع�ة بالدعوى اعاله وعليك 
الحض�ور باملوعد اعاله ويف حال�ة عدم حضورك او 
م�ن ينوب عنك قانوناً س�وف تجري املرافعة بحقك 

وفق االصول                                                    
القايض / يعرب عي جاسم

������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة بداءة النجف 

العدد 3391/ب2018/5
التاريخ : 2020/2/2

اعالن
اىل املدعى عليهما  ) 1 � احس�ان محمد عي حسون 

2 � مجيد هاشم مجيد( 
اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 3391/

ب2018/5 يف 2018/10/10 واملتضم�ن الحكم ب 
)الزام املدعى عليهم 1 � احسان محمد عي حسون 
2 � اس�عد رزاق عبد الكاظم 3 � مجيد هاشم مجيد 
4 � ياس�من جاس�م محم�د بتأديتهم�ا بالتكاف�ل 
والتضام�ن فيم�ا بينهم�ا للمدعي املدي�ر املفوض 
ملؤسسة االس�كان التعاونية اضافة لوظيفته مبلغ 
قدره ثمانية االف وثالثمائة وثالثون  دوالر امريكي 
وهو مجم�وع املبالغ املرتتبة بذمته�م للمدعي من 
مبلغ القرض والغرامات التاخرية بموجب اتفاقية 
لثب�وت  بتاري�خ 2017/9/17   املح�ررة  الق�رض 
مجهولية محل اقامتك حسب رشح املبلغ القضائي 
يف محكم�ة بداءة كربالء  واش�عار مختاري كل من 
حي العس�كري 19 مجيد عبد الس�ادة متعب وحي 
العام�ل /1 فاضل جياد عبد الرضا لذا تقرر تبليغك 
اعالنا بالقرار املذكور بصحيفتن محليتن يوميتن 
ولك حق الطعن عىل القرار املذكور خالل املدة املقررة 
بكافة طرق الطعن القانونية وبعكس�ه سيكتسب 

القرار املذكور درجة البتات وفق االصول
القايض

عي عبد الرضا حسن

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 748/ب2019/5

التاريخ : 2020/2/2
اعالن

اىل املدع�ى عليهم�ا  ) 1 � عب�اس محم�د كتاب 2 � 
حسن محمد كتاب( 

/748 املرق�م  قراره�ا  املحكم�ة  ه�ذه  اص�درت 
ب2019/5 يف 2019/2/18 واملتضم�ن الحك�م ب 
)الزام املدعى عليهما  عباس محمد كتاب وحس�ن 
محم�د كت�اب  بتأديتهم بالتكاف�ل والتضامن فيما 
بينه�م للمدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االس�كان 
التعاوني�ة اضاف�ة لوظيفت�ه مبلغ مق�داره الفان 
وتسعون دوالر امريكي  وهو مجموع املبالغ املرتتبة 
بذمته�م للمدع�ي م�ن مبل�غ الق�رض والغرامات 
التاخرية بموج�ب اتفاقية القرض املحررة بتاريخ 
2018/8/5  لثبوت مجهولية محل اقامتك حس�ب 
رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة الكوف�ة  
واش�عار مختار الرباكية حس�ن محس�ن الشكري  
لذا تقرر تبليغك اعالنا بالق�رار املذكور بصحيفتن 
محليت�ن يوميت�ن ول�ك ح�ق الطع�ن ع�ىل القرار 
املذك�ور خ�الل امل�دة املق�ررة بكافة ط�رق الطعن 
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عي عبد الرضا حسن
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة بداءة النجف 
العدد 1963/ب2018/5

التاريخ : 2020/2/2
اعالن

اىل املدع�ى عليهما  ) 1 � صادق بدر عناد 2 � حنان 
ناظم مطرش( 

اص�درت ه�ذه املحكم�ة قراره�ا املرق�م 1963/
ب2018/5 يف 2018/5/29 واملتضم�ن الحك�م ب 
)الزام املدعى عليهما صادق بدر عناد وحنان ناظم 
مطرش  بتأديتهما بالتكافل والتضامن فيما بينهما 
للمدعي املدير املفوض ملؤسس�ة االسكان التعاونية 
اضاف�ة لوظيفته مبل�غ مقداره الفان وتس�عمائة 
املرتتب�ة  املبال�غ  مجم�وع  وه�و  امريك�ي  دوالر  
بذمته�م للمدع�ي م�ن مبل�غ الق�رض والغرامات 
التاخرية بموج�ب اتفاقية القرض املحررة بتاريخ 
اقامت�ك  مح�ل  مجهولي�ة  لثب�وت    2017/5/28
حس�ب رشح املبل�غ القضائ�ي يف محكم�ة ب�داءة 
كربالء  واش�عار مختار حي العامل /1 فاضل جياد 
عب�د الرضا  لذا تقرر تبليغ�ك اعالنا بالقرار املذكور 
بصحيفتن محليت�ن يوميتن ولك حق الطعن عىل 
القرار املذكور خالل املدة املقررة بكافة طرق الطعن 
القانونية وبعكسه سيكتسب القرار املذكور درجة 

البتات وفق االصول
القايض

عي عبد الرضا حسن
������������������������������������������

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف العباسية 
العدد 633/ش/2020

التاريخ : 2020/1/29
اعالن

اىل املدعى عليه / حيدر جليل جهاد 
بناءا ع�ىل الدعوى املقامة املرقمة 633/ش/2019 
م�ن قب�ل املدعية )وس�ن صاح�ب عب�اس( ضدك 
وملجهولية محل اقامتك حسب رشح القائم بالتبليغ 
واش�عار املخت�ار املرف�ق بالدعوى ق�ررت املحكمة 
تبليغ�ك بالحكم الغيابي الص�ادر من هذه املحكمة 
بصحيفتن محليتن يوميتن بقرار الحكم الغيابي 
املرقم 633/ش/2019 الص�ادر يف 2019/12/29 
وعند عدم حضورك خالل مدة الطعن البالغة ثالثون 
يوما م�ن تاريخ صدور قرار الحك�م الغيابي يعترب 

القرار مكتسب الدرجة القطعية مع التقدير
القايض

جواد عبد الكاظم مجيد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : حجة فقدان  484

التاريخ 2020/1/30
اىل  /املدعو  / عبود خلف عيدان

اعالن
قدم طال�ب حجة الفقدان  دنيا عب�ود خلف طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار  حجة فقدان  بحق 
املدع�و   ) عبود خلف عي�دان(  كونك مفقود بتاريخ 
2008/3/2 ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف 
املحلي�ة فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاري�خ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب 

وفق القانون
القايض

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

مجلس القضاء األعىل 
رئاسة محكمة استئناف صالح الدين االتحادية 

دار القضاء يف االسحاقي
محكمة األحوال الشخصية يف االسحاقي

العدد: 162
التاريخ :2020/2/2 

م/ نرش فقدان
للطل�ب املقدم من قب�ل املدعوة )نضال س�الم عي( 
الت�ي ت�روم في�ه نصبها قيم�ة عىل زوجه�ا املفقود 
)صال�ح جه�اد عي حم�ادي( قررت ه�ذه املحكمة 
نرش فقدان املدع�و )صالح جهاد عي حمادي( الذي 
فقد يف محافظة صالح الدي�ن بتاريخ 2015/5/28 
ول�م يعرف مص�ره لح�د االن وعىل من يعث�ر عليه 
وتتوفر لديه معلومات عنه االتصال بذويه الساكنن 
يف محافظة صالح الدين- ناحية االسحاقي او مركز 
رشطة االس�حاقي خالل ش�هر من اليوم التايل لنرش 

اإلعالن. 
مع التقدير

القايض 
حازم محمد احمد

������������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 

العدد : فقدان  217
التاريخ 2020/1/30

اىل  /املدعو  / صبيحة هادي حمزة
اعالن

قدم طال�ب حجة الفقدان دنيا عب�ود خلف  طلبا اىل 
هذه املحكمة يروم فيه استصدار  حجة فقدان  بحق 
املدعو   ) صبيحة هادي حمزة(  كونك مفقود بتاريخ 
2008/3/2 ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف الصح�ف 
املحلي�ة فعليك الحضور امامها خالل عرشة ايام من 
تاري�خ نرش االعالن وبخالفه س�يتم النظ�ر بالطلب 

وفق القانون
القايض

حسن جواد حبيب
������������������������������������������

اعالن
تعل�ن نقابه امليكاني�ك والصاغه عن اج�راء مزايده 
علني�ه للمحالت التابعه له�ا يف الحي الصناعي خلف 
دائ�ره التج�اره وذل�ك يف ي�وم 2020/1/9 عىل من 

ترسو عليه املزايده اجور الدالليه واالعالن
�������������������

اعالن
اىل الرشيك سلوى كاني عبد الله

توجب علي�ك الحضور اىل مقر بلدي�ة النجف لغرض 
اص�دار اج�ازة بن�اء للعق�ار املرق�م 3/5078 ح�ي 

العروبة  بلدية النجف
طالب االجازة

حسن هادي محمد

مجلس القضاء االعىل
رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 

محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
العدد : 7293/ش2018/3

التاريخ 2020/2/2
اعالن

اىل  / املدعى عليه / احسان محمد عباس
اصدرت ه�ذه املحكمة قرارها بالدع�وى املرقمة 
غيابي�ا   2020/1/15 يف  7293/ش2018/3 
بحقك والقايض الحكم بين�ك وبن املدعية )رسى 
مه�دي احم�د(  وملجهولية محل اقامتك وحس�ب 
رشح القائم بالتبليغ واش�عار مختار حي القدس 
/ النجف قررت املحكمة تبليغك بالقرار بواس�طة 
صحيفت�ن محليتن يوميتن ول�ك حق االعرتاض 
عىل القرار الغيابي خالل املدة القانونية وبعكس�ه 

يكتسب القرار الدرجة القطعية 
القايض  حيدر طالب الطالقاني

�����������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية
محكمة االحوال الشخصية يف الحيدرية

العدد : 32/ش/2020
التاريخ 2020/1/27

اىل / املدعى عليه / عباس حسن منصور
تبليغ 

اقامت املدعية )سهام عبد زيد حميد (  امام هذه 
املحكم�ة  الدعوى املرقم�ة )32/ش/2020( تلب 
الحك�م بموجبه�ا تأييد الحضان�ة البنتها الطفلة 
)ظف�ر عباس حس�ن( وملجهولية مح�ل اقامتك  
حس�ب رشح القائ�م بالتبلي�غ واش�عار مخت�ار 
منطق�ة ابو غرك / حي الجوادين املختار ) حبيب 
خ�ر رسب�وت(  ق�ررت املحكمة تبليغ�ك اعالنا   
بصحيفت�ن يوميت�ن  محليت�ن بموع�د املرافعة 
املصادف 2020/2/9 الس�اعة التاس�عة صباحا 
وعن�د ع�دم حض�ورك او ارس�ال من ين�وب عنك 
قانونا س�وف تجري املرافعة بحق�ك غيابيا وعلنا 

وفقا لالصول
القايض ستار مالك الفتالوي

�������������������������������������
مجلس القضاء االعىل

رئاسة محكمة استئناف النجف االتحادية 
محكمة االحوال الشخصية يف النجف 
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اىل  /املدعو  / عي عبود خلف
اعالن

قدم طالب حجة الفقدان دنيا عبود خلف  طلبا اىل 
ه�ذه املحكمة يروم فيه اس�تصدار  حجة فقدان  
بح�ق املدع�و   ) عي عب�ود خلف(  كون�ك مفقود 
بتاري�خ 2008/3/2 ق�ررت املحكم�ة تبليغ�ك يف 
الصح�ف املحلي�ة فعلي�ك الحض�ور امامها خالل 
عرشة ايام من تاريخ نرش االعالن وبخالفه سيتم 

النظر بالطلب وفق القانون
القايض

��������������������������
اعالن

اىل الرشيك زينب ناجح حسن
توجب عليك الحضور اىل مقر بلدية النجف لغرض 
اصدار اج�ازة بناء للعقار املرق�م 3/56123 حي 

النداء بلدية النجف
طالب االجازة

نائل عبد الجبار وداعه
�����������������������������

اىل الرشكاء / زهور حس�وني محمد وكرار عدنان 
وحيد عداي واالء عدنان وحيد عداي

اقتىض حضورك اىل صندوق االسكان العراقي فرع 
النج�ف االرشف  وذل�ك لتثبيت اق�رارك باملوافقة 
ع�ىل  قيام رشيكك )رضغام مهدي صالح مهدي(  
بالبن�اء عىل حصته املش�اعة يف القطع�ة املرقمة 
3/74948 حي النرص رق�م املقاطعة )4( جزيرة 
النجف  لغرض تسليفه قرض االسكان خالل مدة 
اقصاها خمس�ة عرش ي�وم داخل العراق وش�هر 
خ�ارج العراق م�ن تاريخ نرش االعالن  وبعكس�ه 

سوف يسقط حقك يف االعرتاض مستقبال
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صفقة القرن تصفية ال تسوية

بايدن وساندرز.. وحماوالت تشويه السمعة

مراهنة أوربية عىل »احلياد املناخي«

           د.مصطفى الناجي

تمر القضية الفلس�طينية بمنعطف 
آخر ال يقل خطورة عن سايكس بيكو 
1917 ووع�د بلف�ور 1917 واع�ان 
الدولة العربية 1948 وحرب حزيران 
1967 مرورا بحرب 1973 واتفاقية 
واالتفاقي�ات   1979 ديفي�د  كام�ب 
والس�لطة  االردن  ب�ن  الثنائي�ة 
الصهيون�ي  والكي�ان  الفلس�طينية 
..ث�م االنتفاضات الفلس�طينية منذ 
70 عاما. وصوال اىل اتفاقية اوس�لو 
الق�رن(  اع�ان )صفق�ة  اىل   1993

2020. وباع�ان الصفق�ة األخ�رة 
يصب�ح »م�روع الس�ام« منتهي 
الصاحي�ة حس�ب بن�ود الصفق�ة، 
الت�ي تص�ادر كل م�ا يم�ت للصل�ة 
بفلسطن وتستعيض عنها بجسور 
وبرام�ج تنمي�ة واقتص�اد مفرتض 
...وس�يادة كاملة لي�س عىل القدس 
فق�ط، بل عىل كامل األرايض العربية 
ب�را وبحرا وج�وا . ويب�دو أن دونالد 
ترام�ب يجل�س وحي�دا عىل خش�بة 
املرسح ليتفاوض مع نتنياهو نيابة 
ع�ن الفلس�طينين.. تل�ك الصفق�ة 
التي صفقت لها علنا س�لطنة عمان 

أوفدت  الت�ي  والبحري�ن  واإلم�ارات 
س�فراءها اىل البي�ت االبيض إلعان 
دعمها لتلك الصفقة املشبوهة... مع 
صمت للعدد االكرب من الدول العربية 
باس�تثناء العراق واالردن وس�وريا. 
)صفق�ة الق�رن( الت�ي تص�ادر ما 
تبقى من عروبة فلس�طن، تلوح يف 
ذات الوقت باس�تثمارات ب50 مليار 
دوالر لتغطي�ة الدع�م امل�ايل، له�ذه 
الصفق�ة، واملفارق�ة أن ه�ذا املبلغ 
س�تدفع معظم�ه عواص�م الرياض 

وابو ظبي واملنامة ومسقط!!
وبينما ُيبر غاريد كوش�نر العرب 

تن�ازالت  قدم�ت  )إرسائي�ل(  »ب�أن 
كبرة بموجب الخطة األمركية حن 
وافقت عىل تجميد بناء املستوطنات 
مل�دة أرب�ع س�نوات »!!! ف�إن بعض 
القي�ادات األمركي�ة تع�ي خلفيات 
ش�جاعة  وتمتل�ك  الصفق�ة  ه�ذه 
أكث�ر ممن قبلها م�ن العرب .اذ علّق 
مارتن إنديك مساعد وزير الخارجية 
األمركية األس�بق ومبعوث الس�ام  
ع�ىل م�ا ح�دث بالق�ول »تصمي�م 
ترام�ب ع�ىل إع�ان صفق�ة القرن 
قبي�ل االنتخاب�ات  م�ن دون ط�رف 
فلس�طيني دلي�ل ع�ىل أنها ليس�ت 

خطة س�ام؛ ب�ل لعب�ة هزيل�ة من 
بدايته�ا لنهايته�ا«. ترامب ال يراهن 
ع�ىل االقتصاد والدع�م العربي لهذه 
الصفقة كعاملن حاسمن فقط، بل 
وعىل احال الس�ام يف عموم الرق 
األوسط، بروط تضمنتها الصفقة 
ترتك�ز جميعه�ا عىل عن�ر االمن 
الذي سيكون بسيادة صهيونية عىل 
كامل امللف، فنزع ساح حماس كليا، 
وتس�ير الطائ�رات واب�راج املراقبة 
واملناطي�د يف غ�زة والضف�ة وغ�ور 
اإلقليمي�ة  املي�اه  ومراقب�ة  االردن، 
وغرها تس�ر جنب�ا اىل جنب خطة 

تش�مل حت�ى مناه�ج التعلي�م التي 
تن�ص االتفاقي�ة عىل تش�ذيبها من 
التحريض عىل االستشهاد وتمجيده 
!! ب�ل واع�ادة النظ�ر ب�كل املوروث 
املتعل�ق بثقاف�ة العروب�ة والنظ�رة 
تج�اه الكيان الصهيون�ي. الصفقة 
تضمن�ت -ايضا- ان تك�ون القدس 
وام�ا  الغاص�ب،  للكي�ان  عاصم�ة 
عاصمة فلس�طن فبإم�كان العرب 
ان يختاروا مكانا آخر خارج القدس 
مع الس�ماح لهم بإطاق التس�مية 
نفسها عىل عاصمتهم!! وبينما تعقد 
الجامعة العربية عىل مستوى وزراء 

الخارجي�ة العرب بطل�ب من العراق 
اجتماع�ا اس�تثنائيا للنظ�ر بش�أن 
الرد عىل تلك الصفقة. يبقى املش�هد 
السيايس العربي وكأنه منفصل تماما 
عما يدور عىل األرض الفلس�طينية، 
فالشارع العربي ال ُيراهن  كثرا عىل 
قيادته السياس�ية، وي�درك  بألم أن 
الحوارض العربي�ة � القاهرة، بغداد، 
ودمش�ق � قد اس�ُتنزفت براعات 
والخلي�ج  وانقس�امات،  وح�روب 
خاضع للسيطرة واالبتزاز االمركي، 
وإن كان من فع�ل ُينتظر للمواجهة 

فهو فلسطيني بامتياز .

           بول كروجمان

إذا كانت وس�ائل اإلعام قد ركزت عىل »املشاحنة« 
بن إليزابيث وارن وبرني ساندرز، فإن شيئاً أكثر 
جدية حدث بن حملة س�اندرز وجو بايدن. وحتى 
أك�ون رصيحاً وأس�مي األش�ياء بأس�مائها، فإن 
حملة س�اندرز كذبت كذباً مكش�وفاً حول أش�ياء 
قاله�ا بايدن يف 2018 عن »الضم�ان االجتماعي«، 

ورفضت االعرتاف بخطئها. 
وه�ذا يشء س�يئ؛ بل يكاد يكون ش�بيهاً بس�لوك 
ترامب. والح�ال أن آخر ما نحتاجه هو رئيس آخر 
يش�يطن األش�خاص الذين يختلف معهم، ويقول 
عنهم الكذب وال يس�تطيع االع�رتاف أبداً بأنه عىل 
خط�أ. إن بايدن يس�تحق اعتذاراً، اآلن، وس�اندرز 

ربما يف حاجة ملساعدين أحسن. 
غر أنه باملقابل – وهذا ليس مربراً ملعسكر ساندرز 
– س�يكون من الجيد أن نس�مع من بايدن تفسراً 
بشأن سبب مجاراته، يف املايض، لإلجماع الذي كان 
سائداً يف واش�نطن عىل الحاجة لتقليص »الضمان 

االجتماعي«. 
ولكن لنبدأ بمحاولة تشويه سمعة بايدن أوالً: ففي 
2018، ألقى بايدن خطاباً هاجم فيه »بول ريان«، 

رئي�س مجل�س الن�واب آن�ذاك، ألنه يري�د خّفض 
رضائب األغنياء وتمويل ذاك الخفض الرضيبي عن 
طريق تقليص »الضمان االجتماعي« و»ميديكر«. 
خطاب بايدن ل�م يتضمن أي يشء يمكن أن يزعج 
التقدمين؛ غر أن أحد مستش�اري س�اندرز رّوج، 
مؤخ�راً، ملقط�ع قصر م�ن فيدي�و ذاك الخطاب، 
جع�ل بايدن يبدو كأنما يدع�م موقف ريان ويدعو 
إىل تقليص »الضمان االجتماعي«. وبعد بضعة أيام 
عىل ذلك، نس�بت نرة إخبارية من حملة ساندرز، 
إىل باي�دن كام�ًا م�ن دون س�ياق، وك�ررت نفس 

االدعاءات. 
وإذا كن�ت تري�د مثاالً، ف�إن ما حدث يش�به قويل: 
»إن بع�ض العنري�ن البيض يقول�ون إن اليهود 
فتق�وم حمل�ة  مس�ؤولون ع�ن كل مش�اكلنا«، 
سياس�ية بنر بيان مفاده: »أن كروجمان يقول 

إن اليهود مسؤولون عن كل مشاكلنا«. 
والواق�ع أن باي�دن ارتكب بالفعل زل�ة يف هجومه 
املضاد، حيث أساء وصف مقطع الفيديو حن قال 
إنه »مف�ربك«، ولكن ذل�ك ال يعني أنه ال يس�تحق 
اعتذاراً. غر أنه بدالً من ذلك، أمعنت حملة ساندرز 
يف الخطأ. وبدالً من أن تعرتف بتش�ويه سمعة أحد 
املنافسن، راحت تزعم أن لدى بايدن تاريخاً طوياً 

يف محاولة تقليص »الضمان االجتماعي« )لألسف 
هن�اك بعض الحقيقة يف ه�ذا االدعاء، ولكن ذلك ال 

يربر الكذبة األوىل وال رفض االعرتاف بالخطأ(. 
أما بخص�وص عن�ر الحقيقة يف انتق�اد بايدن، 
فف�ي يوم م�ن األي�ام كان ثمة إجم�اع غريب بن 
الشخصيات اإلعامية والسياسين الوسطين عىل 
أن كلف�ة الربامج االجتماعية، ع�ىل املدى الطويل، 
ه�ي أك�رب مش�كلة ل�دى أم�ركا، وأن »الضم�ان 
االجتماعي« بش�كل خاص يف أزم�ة، وأنه ال بد من 

فعل يشء ما، وأن الحل يشمل خفضاً للمزايا. 
هذا اإلجماع لم يكن يستند إىل تفكر عميق ورصن؛ 
وإنم�ا كان يتعل�ق باملوقف ال�ذي كان متوقعاً من 
السياسين إبداؤه. وكما كتبُت يف 2007، فإن القول 
بوجود أزمة ل�»الضم�ان االجتماعي«، وإن األزمة 
تتطلب تقليص�اً للربنامج كان ينظر إليه باعتباره 
»وس�ام جدية«، وطريقة ليظهر م�ن خالها املرء 

أنه رجل دولة مسؤول، ودلياً عىل الواقعية.
املرش�ح الذي كنت أنتقد، باملناس�بة، كان سياسياً 
ُيدعى باراك أوباما. ولكن ال ش�ك أن بايدن انجر إىل 
ذاك االعتقاد السائد أيضاً؛ وبالتايل، فربما ليس من 
الصعوب�ة إيجاد تريحات قديمة ل�ه يقرتح فيه 
تقليصاً ل�»الضمان االجتماعي« باس�م املسؤولية 

املالية. 
ولك�ن ذل�ك كان وقت�ذاك. أم�ا ه�ذه األي�ام، فإن 
»باي�دن«، وعىل غرار الكثر م�ن »الديمقراطين«، 
يدع�و إىل توس�يع مزاي�ا »الضم�ان االجتماعي«. 
صحيح أن ه�ذا ال يجعل من تريحاته الس�ابقة 
غ�ر ذات أهمية؛ إذ علي�ه أن يعرتف بأنه غّر رأيه، 
وتاريخه بخصوص هذا املوضوع هو أحد أس�باب 
قل�ق التقدمين الذين يخش�ون أن يبّدد رأس�ماله 
الس�يايس، يف ح�ال انتخابه، يف مح�اوالت ال طائل 

منها، للتوصل لتوافق بن الحزبن. 
غ�ر أن ال يشء من هذا يربّر كذب حملة س�اندرز، 
بش�أن التريحات األخ�رة لرجل هن�اك احتمال 
للح�زب  الرئ�ايس  املرش�ح  يصب�ح  أن  يف  ق�وي 
»الديمقراطي« – رجل س�يكون، أي�اً يكن تاريخه 
الس�يايس الوس�طي، أكث�ر تقدمي�ة من الس�اكن 
الحايل للبيت األبيض. ثم إن محاولة تشويه سمعة 
باي�دن، إنما تقّوي التخوفات الت�ي لدى بعض منا 

بشأن ساندرز. 
فق�د كانت هن�اك دائم�اً جان�ب يث�ر التحفظ يف 
بعض الدع�م الذي يحظى به س�اندرز، فصيل من 
األنصار يندد بأي ش�خص يطرح أسئلة بخصوص 
مواقف�ه – حتى وارن! -- باعتباره عمياً فاس�داً 

للرأس�مالية. غر أنه حتى اآلن، يمكن للمرء أن يرد 
عىل ذلك بالقول إن س�اندرز نفس�ه ليس مسؤوالً 

عن السلوك السيئ لبعض أنصاره. 
ولك�ن امل�رء ال يس�تطيع الدفع بذل�ك اآلن. ذلك أن 
مح�اوالت تش�ويه الس�معة بالباط�ل واإلمعان يف 
الخط�أ يأتي من قمة حملة س�اندرز؛ وحتى إن لم 
تصدر عن س�اندرز بش�كل مبارش، فإن س�اندرز 
كان يس�تطيع وكان ينبغ�ي علي�ه أن يوقفها. ثم 
إن حقيق�ة أن س�اندرز لم يعتذر لباي�دن ولم يغّر 
األشخاص املس�ؤولن عن ذلك، إنما يكشف أشياء 

غر مريحة عن شخصيته.
ال أري�د أن أتحمس كثراً يف هذا الب�اب. غر أنه إذا 
كان ثم�ة يشء يذّكر بس�لوك ترام�ب يف بعض مما 
نراه من حملة س�اندرز، فإن برني س�اندرز ليس 
هو دونال�د ترامب. ومثلما رأينا للتو، فهناك بعض 
املشاكل الحقيقية بخصوص األشخاص املحيطن 
ب�ه، ولكن هؤالء ال يش�بهون عصابة ترامب البتة. 
وعملي�اً، يمكن القول إن رئاس�ة لس�اندرز، وعىل 
غرار رئاس�ة لبايدن، س�تمّثل تحس�ناً كب�راً جداً، 

أخاقياً وجوهرياً، مقارنًة مع ما لدينا اآلن. 
ولك�ن يف الوق�ت الراهن يترف س�اندرز وفريقه 

بشكل سيئ، وينبغي تنبيههم إىل ذلك.

           إيفا كروكوفسكا

تريد أوروبا أن تجعل هدفها يف التحول إىل أول 
ق�ارة محاي�دة مناخياً، مس�اراً ال رجعة فيه، 
بموجب قانون تكشف عنه الشهر املقبل، يوفر 
للمس�تثمرين اليقن الذي طالبوا به قبل دعم 
مس�تويات غر مسبوقة من االستثمار. وذكر 
»فران�ز تيمرمان�ز« نائ�ب الرئي�س التنفيذي 
للمفوضي�ة األوروبي�ة، أن قان�ون املناخ يلزم 
كل أركان االقتصاد باتخ�اذ إجراءات، ويمنح 
املؤسسات التي تنسق عملية التحول السلطة 
القانوني�ة للتح�رك عند التقاعس ع�ن تنفيذ 
الوعود.ورصح »تيمرمانز« يف مؤتمر صحفي 
يف بروكس�ل يوم الثاث�اء، أن »هذا تمرين عىل 
الضبط له�ذا العر التح�ويل. تحول مجتمع 
يعتم�د كلية عىل الكرب�ون، إىل مجتمع لم يعد 

يحتاج إىل الكربون كأساس قاعدي لعمله، هو 
عمل ذو طبيعة هندس�ية بنائية«. والتريح 
يراد به تعزيز الدعم لاتفاق املقرر صدوره يف 
26 فرباي�ر، وإعطاء الجماع�ات ذات املصالح 
امل�روع.  بضخام�ة  إحساس�اً  القضي�ة  يف 
ورصح »ماركو مينس�نك« املدير العام التحاد 
الصناعات الكيماوية )س�يفيك( أن الصناعة 
تعم�ل بالفعل ع�ىل تكنولوجي�ات مثل جمع 
واملس�ألة  الهيدروج�ن،  وتخري�ن  الكرب�ون 
بالنس�بة لل�ركات لم تع�د تتعل�ق بأهداف 
املناخ، بل بكيفية التموي�ل الرضوري لعملية 

اإلصاح غر املسبوقة.
وتح�دث مينس�نك يف املؤتم�ر الصحف�ي عن 
قان�ون املن�اخ قائ�ًا: »إنني يف بروكس�ل منذ 
15 عاماً وأعتق�د أن الناس يف القاعة يتفقون 
مع�ي يف أننا لم نش�هد لحظة ش�يقة من قبل 

مث�ل هذه. إنه�ا تمثل فرصة للس�وق بحوايل 
تريلي�ون ي�ورو أو أكث�ر، وإذا قمن�ا بها عىل 
النح�و الصحي�ح، س�يتدفق اس�تثمار هائل 
س�تحمي  واإلج�راءات  أوروب�ا«.  إىل  أيض�اً 
قانوني�اً الصفق�ة الخ�رضاء، وه�ي عب�ارة 
ع�ن اس�رتاتيجية بعي�دة امل�دى للتخلص من 
االنبعاثات املسببة لاحتباس الحراري بحلول 
منتص�ف الق�رن الح�ايل. والتح�ول يمثل لب 
قائمة أولويات رئيس�ة املفوضي�ة األوروبية، 
أورس�وال ف�ون دير لي�ن، وس�يطال مجاالت 
تمت�د من إنت�اج الطاق�ة إىل النق�ل والزراعة.

وتستهدف الصفقة تلبية أوروبا أهداف اتفاق 
باريس بش�أن املناخ. وترس�خ الصفقة أيضاً 
مكان�ة القي�ادة األوروبي�ة يف حماي�ة البيئة، 
ليجعلها متقدمة عىل كبار املتسببن يف التلوث 
مثل الصن والهند واليابان، التي لم ترتجم بعد 

تعهدات باريس الطوعي�ة إىل إجراءات قومية 
ملزم�ة. أما الرئيس األمرك�ي دونالد ترامب، 
فق�د ل�وح باالنس�حاب م�ن اتف�اق باريس. 
وأعل�ن »تيمرمان�ز« أن »ه�ذا تح�ٍد ملحمي. 
ويمث�ل أيضاً فرصة هائلة ألوروبا كي تتصدر 
القيادة، وإذا قمنا باألمر عىل النحو الصحيح، 
بوسعي التأكيد لكم أنه سيكون هناك اهتمام 
هائ�ل عىل مس�توى العال�م بدراس�ة فكرتنا 
بش�أن قانون املناخ. فقد تلقيت أس�ئلة بهذا 
الش�أن من كل أنحاء العالم«.ويستلزم قانون 
املن�اخ دعماً من الدول األعض�اء ومن الربملان 
األوروبي. وسيجعل هدف املحايدة املناخية يف 
عام 2050 ملزماً، وربما يتضمن رس�م مسار 
يتبعه التكتل، ك�ي يصل باالنبعاثات الصافية 
إىل صفر. وأش�ارت »فون دير لين« أنها تريد 
رفع هدف تقلي�ص االنبعاثات لعام 2030 إىل 

50% أو حتى إىل 55%. والهدف الحايل يف تقليص 
االنبعاث�ات يبل�غ 40% عىل األق�ل. ويرجح أال 
تق�رتح املفوضي�ة هدف�اً جديداً لع�ام 2030 
يف ه�ذه املرحلة، انتظاراً ملزي�د من التفاصيل 
حتى النص�ف الثاني من ه�ذا العام، مع نر 
تحليل بش�أن أهداف أشد رصامة للمناخ. وقد 
يتس�بب هذا يف خ�اف مع الربمل�ان األوروبي 
ال�ذي ي�ر ع�ىل أن يح�دد القان�ون الجديد 
اس�تهداف تقلي�ص االنبعاث�ات بنس�بة %55 
يف ع�ام 2030.وم�ن املقرر أن يس�تمر العمل 
التريعي يف قانون املناخ الجديد عدة شهور. 
وتري�د كرواتي�ا التي ترأس اجتماع�ات الدول 
األعض�اء يف النص�ف األول من ع�ام 2020 أن 
توافق الحكومات القومية عىل موقف تفاويض 
مش�رتك يف يونيو. ورصح »باس�كال كانفن« 
رئيس لجن�ة البيئة يف الربمل�ان األوروبي، يوم 

الثاث�اء، أن اللجنة ربما تتفق عىل موقف من 
القان�ون يف يونيو، وأن ق�رار اللجنة قد يتبعه 
موافق�ة باإلجم�اع يف منتص�ف يولي�و. وقبل 
هذا ال تستطيع املؤسس�تان البدء يف مناقشة 
الش�كل النهائ�ي للقانون.صحي�ح أن أوروبا 
مس�تعدة للمراهنة بمس�تقبلها ع�ىل نظافة 
البيئة، لكن كلفة التحول مذهلة. فكي تحقق 
أوروب�ا األه�داف املناخية الحالية، س�تحتاج 
إىل اتف�اق إضايف يبلغ 260 ملي�ار يورو )286 
مليار دوالر( سنوياً وفقاً لتقديرات املفوضية. 
وكش�فت املفوضية، يف وق�ت مبكر من يناير، 
عن خطة اس�تثمارات مستدامة للمساعدة يف 
جمع م�ا ال يقل عن تريليون ي�ورو عىل مدار 
العق�د املقبل، للمس�اعدة يف تحقي�ق التحول 
األخ�رض. *صحفي�ة متخصص�ة يف قضاي�ا 

املناخ والطاقة.

أمهية القطاع اخلاص املنتظرة
           إبراهيم سبتي 

كل نظ�ام اقتصادي يجب أْن يكون مرتكزاً عىل تخطيط 
وسياس�ة مائمن إلنجاح عمله وزي�ادة فعاليته داخل 
نظ�ام الدولة الذي يك�ون عادة مازم�اً القتصاد الدولة 
لتحسن األداء وتعظيم املوارد وفك الضغط عىل اقتصاد 

الدولة نفسه.
م�ن هنا تأتي مش�اركة القط�اع الخاص مفي�دة دائماً 
ومس�اندة جوهرياً ملوارد الدولة التي ربما تكون عاجزة 
أحياناً عن س�ّد النفقات الهائلة، فتس�جل ركوداً وربما 

عجزاً يؤدي اىل عواقب ليست هّينة. 
يف الع�راق االقتصاد ريع�ي ويعتمد عىل النف�ط اعتماداً 
كلياً، ما يش�كل أمراً خطراً وذاً أبعاد سلبيَّة أحياناً حن 
تنخفض أسعاره يف السوق العامليَّة وهي أسعار متذبذبة 
أص�ًا ال يمكن الرك�ون إليه�ا. فاالعتماد ع�ىل عائدات 
صادرات النفط وحدها له عواقبه الس�لبيَّة ألنَّ الس�وق 
وخاصة النفطيَّة، تتع�رض أحياناً اىل هزات عنيفة وقد 
ُتفش�ل الخطط التنمويَّة وتؤثر يف البنى التحتيَّة واألهم 
التأثر املبارش يف موازنة الدولة العامة التي تحدد محاور 

الحياة اليوميَّة للبلد. 
فالقطاع الخاص قد يسند اقتصاد الدولة يف حالة هبوط 
ال�واردات األحاديَّ�ة الجان�ب وهو ما ق�د يصيب مرافق 
الدولة بإصابة مبارشة تؤدي اىل شلّها واىل إخفاق جميع 
الخط�ط التي أعدت لتنش�يط تل�ك املرافق الت�ي تعتمد 
عليها الدولة. تظهر مش�اركة القط�اع الخاص املدعوم 
من الدولة، يف إمكانيَّة تفاعله وإثبات وجوده يف السوق 
املحليَّة أو يف األسواق العامليَّة كما نراه يف الدول األخرى، 
إذ يش�كل نس�بة عالية يف رف�د املوازنة باإلي�رادات التي 
تس�اعد يف النمو والتطور وبالتايل يك�ون عاماً مبارشاً 
يف تقدم الس�وق وس�د الثغرات التي ترتكها املؤسس�ات 
الحكوميَّ�ة التي ال تقدر ع�ىل املواصلة ألس�باب عديدة 
أهمها عدم توفر الس�يولة الازم�ة أحياناً أو النقص يف 

املواد األوليَّة. 

فيسهم يف امتصاص العمالة املوجودة يف املجتمع والتي 
ل�م تجد لها فرص�ة عمل وقد تؤدي اىل تقليل مش�كات 

املجتمع وهو أمٌر مهم.
فضاً عن تشغيل العمالة املاهرة من أصحاب الشهادات 
والتخصص�ات والكوادر الوس�طى التي ترف�د املصانع 
وال�ركات بطاق�ات ال تق�در بثم�ن ب�دالً م�ن هدرها 
وجلوس�ها عاطل�ة. إنَّ االعتماد عىل فرص�ة التعين يف 
دوائ�ر الدولة، ليس هو الحل األمثل لتقليل زخم البطالة 
أو إيجاد فرصة عمل ما، ألنَّ الدولة ال يمكن لها أْن توفر 
فرصة التعين ملاين الخريجن وغر الخريجن فيشكل 
تره�ًا واضحاً ال يس�هم بالتط�ور بل اىل ضع�ف األداء 
وإره�اق املوازنة. ل�ذا كان وجود القط�اع الخاص الذي 
يرتب�ط بالقوانن التي تصدرها الدول�ة لحماية العمالة 
وضم�ان حقوقهم أس�وة بالعامل�ن يف القط�اع العام، 
فيكون اإلقبال واس�عاً طاملا الحق�وق مصانة والحماية 
موج�ودة. ل�ذا بالتأكيد انه س�يؤدي اىل نج�اح الخطط 
التنمويَّ�ة واالس�تثماريَّة ويعظم امل�وارد بوجود عمالة 
وطنيَّة تعمل يف الركات واملواقع واملصانع، فس�تكون 

الثمار واضحة جليَّة. 
وهذا ما تعتمد عليه اقتصاديات الدول عامة. لقد حدثت 
انتكاسات كثرة يف أسعار النفط وعانى العراق ما عاناه 
لتوف�ر الحياة اليوميَّ�ة التي يجب أال تؤث�ر يف نمطيتها 
لدى املواطن، فكانت أياماً قاسية شديدة الوطأة، فكيف 
إذا كانت األس�عار متدنية جداً والدول�ة تحارب التحدي 
اإلرهابي الذي اكتس�ح بع�ض املدن العراقيَّ�ة يف الوقت 

ذاته؟
إنَّ ذاك التحدي كان امتحاناً عسراً للعراق، عاوة عىل أنَّه 
كان وقفة تأمل كربى ب�رضورة إيجاد بدائل عن النفط 
لتذلي�ل تأثره وعدم االعتماد علي�ه كلياً. إنَّ ما حدث يف 
تلك الس�نوات العجاف كان درساً يجب أال يمرَّ بسهولة 
ونح�ن ندخل عقداً جدي�داً من نظري�ات االقتصاد التي 
تنظ�ر اىل التعدديَّة ركناً أساس�ياً لزيادة امل�وارد وتقليل 

االعتماد عىل جانٍب واحد.
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي برج الحمل، س�وف تقابل�ك التحديات 
بصورة متكررة بشكل غري عادي اليوم، مسببة 
ل�ك الكثري م�ن الضغوط. ربما يج�ب أن تبتعد 
عن الطريق أحياًنا بدالً من تحمل مسئولية كل 

يشء. 

التنظيمي�ة  مهارات�ك  الث�ور،  ب�رج  عزي�زي 
واالجتماعي�ة قوية عىل غري الع�ادة، فيجب أن 
تستغل ذلك للسيطرة عىل األمور، سوف تنجح 
يف العمل وخارجه، وحتى يف حياتك الشخصية، 
س�وف ينتج عن نظرتك الدافئ�ة لألمور الكثري 

من الفوائد. 

عزي�زي برج الج�وزاء، إن العراقيل التي تنبأت 
بقدومه�ا من�ذ ف�رة طويل�ة تظه�ر تدريجًيا 
وتتح�ول إىل واقع، وب�ات تفاديها مس�تحيالً. 
واج�ه تلك التحدي�ات يف أرسع وقت، حتى وإن 

كانت املهمة صعبة.

عزيزي برج الرسطان، تعيش فرة توازن بدني 
وذهني متناغم وال ظهور ألي عائق خارجي يف 
األف�ق أيًضا، بل عىل النقي�ض، غالبية محيطك 
ودي معك وخدوم وحياتك تس�ري بأفضل حال. 
لكون�ك تتمتع بالحيوية أكثر، فبإمكانك القيام 

بكل ما ترغب فعله.

عزي�زي ب�رج األس�د، يب�دو أن هدف�ك خارج 
الس�يطرة من جديد. ال يج�ب أن ينتابك اليأس 
واإلحباط؛ ابدأ بإعادة التفكري يف املوقف بتمعن. 
قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخس�ارة 

يف أضيق الحدود باتخاذ اإلجراءات املناسبة.

عزي�زي ب�رج الع�ذراء، األم�ور ال تس�ري كم�ا 
تش�تهيه األنف�س، فأنت ترهق نفس�ك بأعباء 
وأعم�ال كثرية مح�اوالً درء س�وء الحظ لديك، 
مم�ا يؤثر ع�ىل صحتك تأث�رًيا قوًي�ا. يجب أن 
تقتنع بأن األمور تتغري وال تدوم، وقد يستحيل 

حدوث اليشء يف بعض األحيان. 

عزيزي برج امليزان،هناك ما يعوقك عن التقدم 
يف اتج�اه أهداف�ك، ف�ال تي�أس أو تتوقع تلقي 
الكثري من املواساة من أي شخص. احشد قوتك 
واس�تمر يف تتبع أحالمك – حت�ى وإن كان البد 

من تغيريها بعض اليشء. 

عزي�زي ب�رج العق�رب، أن�ت مفع�م بالطاقة 
والتفاؤل، وال عجب أن كل يشء تواجهه ينجح 
برسعة وبكفاءة ويثم�ر نتيجة جيدة. إعجاب 
كل م�ن حول�ك ب�ك واضح ويع�زز م�ن ثقتك 

بذاتك.

عزي�زي برج القوس، اليوم يمكن�ك تحفيز من هم 
حول�ك، ولك�ن ال تهم�ل احتياجات�ك الخاص�ة ألن 
أهداف�ك اآلن أصبحت أوضح عن ذي قبل. أس�لوبك 
النش�ط معدي ملن هم حول�ك ويلحظه اآلخرون. ال 
يوجد س�بب يمن�ع االحتفال بأفكارك واالس�تمتاع 
بوقتك، لكن ال تدع هذا يتحول إىل الوضع الطبيعي.

عزيزي برج الجدي، س�وف تحص�ل اليوم عىل 
الكث�ري م�ن االهتم�ام يف العمل، كم�ا أن روح 
الفري�ق ملحوظ�ة. اعمل يف فري�ق كلما أمكن 
ذل�ك، ألن هذا يجعلك تش�عر براحتك. قم بعمل 

يشء غري عادي اليوم مع أصدقائك.

عزي�زي ب�رج الدلو،يمكنك اليوم تبن�ي موقًفا 
مؤيًدا لتقوية الروابط األرسية، وس�وف تتقبل 
عائلتك ذلك بس�عادة وس�وف تدعمك بشدة يف 
خططك. هذا التعزيز يف العالقات سوف يستمر 

أيًضا يف حياتك العاطفية. 

عزي�زي برج الحوت،اس�تجمع ش�جاعتك من 
أجل تحقيق املرشوعات املُعد لها منذ مدة ودافع 
ع�ن أف�كارك بالتأكيد الذاتي حت�ى تتغلب عىل 
املتشككني. سوف يتجاوب من حولك بإيجابية 

مع حماسك وسوف يحاولون تشجيعك أكثر.

العذراء

احلوت

فوائد لرشب املاء صباحًا قبل االكل
أبحاث ودراس�ات عدة أك�دت عىل أهمية 
رشب امل�اء بانتظ�ام، وأوضح�ت الفوائد 
الجم�ة الت�ي تعود بها عىل صحة جس�م 
اإلنسان، ومؤخرًا بينت مجلة »فرويندين« 
األملانية فوائد رشب املاء عىل معدة خاوية 
يف الصباح الباكر، وتتلخص هذه الفوائد 

بعدة جوانب، هي:
1/ إزالة السموم من الجسم:

فالجسم خالل الليل يتخلص من السموم 
واملواد الضارة به، وعندما يقوم الشخص 
ب�رشب املاء عىل مع�دة خاوية ف�إّن ذلك 
يساعد الجسم عىل التخلص من السموم، 

باإلضاف�ة إىل تعزيز إنتاج خاليا العضالت 
وخاليا الدم الجديدة.

2/ تحسني عملية األيض:

حيث أكدت املجل�ة األملانية أّن رشب املاء 
عىل معدة خاوي�ة يعمل عىل زيادة معدل 
األيض بنسبة تصل إىل 24%، وتزداد أهمية 
الس�وائل إذا كان املرء يتبع نظاًما غذائًيا 
خاًصا، إضافة إىل أّن ارتفاع معدل األيض 
يعني أّن الجه�از الهضمي يعمل بصورة 
أفضل، وهو ما يساعد عىل إنقاص الوزن 

بصورة أسهل.
3/ التخفيف من حرقة املعدة واضطرابات 

املعدة:
حيث تح�دث اضطرابات الهضم بس�بب 
زي�ادة الحموض�ة يف املع�دة، وإذا وص�ل 

السائل الحامض إىل املريء فسوف يشعر 
امل�رء بعدم االرتياح، ولكن عند رشب املاء 
بعد االستيقاظ من النوم فإنه يتم تخفيف 
الحمض وتجنب حرقة املعدة، كما تستعد 

املعدة بذلك لتناول وجبة اإلفطار.
4/ تعزيز نضارة البرشة:

إىل  الجس�م  يف  الس�وائل  نق�ص  ي�ؤدي 
ظه�ور البث�ور والتجاعيد بش�كل مبكر، 
وقد أظهرت الدراس�ات الحديثة أّن رشب 
500 م�ل من املاء عىل معدة خاوية يحفز 
ال�دورة الدموي�ة بصورة كب�رية ويجعل 

البرشة أكثر نضارة وليونة.

نصائح ذهبية قبل النوم
قد يواجه بعض األشخاص مشاكل 
يف الخلود للنوم لي�اًل، وتقدم مجلة 
فرويندين بعض النصائح للحصول 
عىل ن�وم هادئ ومريح الس�تعادة 
طاق�ة الجس�م والع�ودة للعمل يف 

كامل النشاط.
وتتمث�ل تل�ك النصائ�ح يف 3 نقاط 

بسيطة وثمينة
فهم مدى أهمية النوم للجسم

قد تبدو ه�ذه النصيحة غري هامة 
لك�ن يف الواقع قلة م�ن الناس هم 
م�ن يدركون أهمي�ة النوم للصحة 
البدنية والنفس�ية والعقلية، ودون 
أخذ القسط الكايف منه فإن الجسم 
لن يستطيع أداء مهامه عىل الوجه 

الصحيح.
ال تأخذ التوتر معك إىل الرسير

يفض�ل  الن�وم  إىل  الذه�اب  عن�د 
التخل�ص م�ن جميع األم�ور التي 
يف  التفك�ري  وع�دم  امل�رء،  تقل�ق 
امله�ام الت�ي يتعني فعله�ا يف اليوم 
التايل، واالبتع�اد عن أجهزة التلفاز 
اللوحي�ة  واألجه�زة  والهوات�ف 
والحاسوب بفرة كافية قبل النوم، 
وتعل�م تقنيات االس�رخاء وقراءة 

كتاب عن االسرخاء.
الحرص عىل القيلولة

عىل الرغم من اعتقاد بعض الناس 
يف أن القيلول�ة تؤثر عىل النوم ليال، 
إال أن القيلولة بالطريقة الصحيحة 
تنش�ط الجس�م وال تؤثر عىل النوم 
لي�ال، والقاع�دة الذهبي�ة للقيلولة 
بعدم النوم أكثر من 30 دقيقة وأال 

تكون بعد الساعة الثالثة عرصاً.

يعثر عىل صخرة أثمن من الذهب!
س�نوات،  قب�ل  اس�رايل،  رج�ل  عث�ر 
ع�ىل صخ�رة، يف ماريب�ورو بمنطق�ة 
غولدفيل�دز التي اش�تهرت خالل تزايد 
عمليات البحث عن الذهب يف أس�راليا 
بالق�رن التاس�ع ع�رش، واحتفظ بها 
لس�نوات معتق�داً أنه�ا تحت�وي ع�ىل 
ذه�ب بداخله�ا، وف�ق ما ذك�ر موقع 
»س�كاي ني�وز عربية«.وخ�الل ه�ذه 
الس�نوات، حاول الرجل بكل السبل أن 
يفتح الصخ�رة أو يكرسه�ا أو يحدث 

ش�قاً فيها، مستخدماً منش�اراً صخرياً 
ومثقاباً ومادة حمضية ومطرقة ثقيلة، 
لكنه لم ينجح يف ذلك.وعندما أيقن ديفيد 
هول أن الصخرة الصلبة ليست ذهباً وال 

تحتوي عىل الذهب، توجه للمتخصصني 
لفحصه�ا، فتب�ني الحق�اً أنه�ا ليس�ت 
صخ�رة عادية وأنها ليس�ت من األرض، 
الصخ�رة  الفضاء.وكان�ت  م�ن  وإنم�ا 
حمراء اللون، التي عثر عليها عام 2015، 

ثقيلة، فأخذها هول إىل متحف ملبورن 
للتعرف عليها، ليكتشف أنها عبارة عن 
ني�زك يحتوي ع�ىل يشء أكثر ندرة من 
الذه�ب، أي »قطرات مطر معدنية منذ 
تكون النظ�ام الش�ميس«، وفقاً ملوقع 
»س�اينس ألريت« املتخصص باألخبار 
العلمية.ويجل�ب الن�اس الصخ�ور إىل 
متحف ملبورن ط�وال الوقت، عىل أمل 
أن تك�ون نيازك، غ�ري أن مهمة علماء 
الجيولوجيا يف املتح�ف ديرموت هنري 
وبيل بريش أن يخذلوهم بلطف، فمن بني 
آالف الصخور التي درسها العاملان خالل 
37 عام�ا يف املتحف، لم يتم اكتش�اف إال 

نيزكني.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
ثلث كوب زيت زيتون

3 فصوص ثوم
2 ملعقة كبرية من البقدونس

500 غرام من اإلسباجيتي
ماء

ملح
12 حبة من القواقع

1 ملعقة كبرية من الجبنة البارميجان املبشورة
الطريقة:

يقطع الثوم رشائح خفيفة و يفرم البقدونس وتغسل القواقع جيدا ثم تسلق 
يف املاء ثم تصفى و تزال الحبات الفاسدة

يحم�ر الثوم يف الزيت ثم يض�اف البقدونس ويحرك ثم تضاف القواقع ويحرك 
جيدا إىل أن يصبح مزيج متجانس

تطه�ى املكرون�ة يف إناء كب�ري بإضافة املاء املغ�ي و امللح إىل أن تل�ني قليالً ثم 
تصفى

تضاف املكرونة إىل خليط الثوم و البقدونس و يحرك جيدا ثم يوضع يف صحن 
التقديم و يزين بالجبن البارميجان ثم يقدم

اسباجيتي بالقواقع

؟؟هل تعلم
�� الصواعق ترضب األرض 

6000 مرة كل دقيقة .
�� ع�ادة ما تتح�رك النار 
إىل أعىل بش�كل أرسع من 

تحركها ألسفل .
�� تمتلك القطة نحو 100 

حبل صوتي .
�� لبن الجمل ال يتخثر .

��� تنام األفيال من 4 إىل 5 
ساعات كل 24 ساعة .

�� هل تعلم أنه من السهل 
عليك قيادة بق�رة صعودا 

عىل السلم وليس نزوال .
��� ال تس�تطيع الضفادع 
البل�ع عندما تق�وم بفتح 

عينها .

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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جبار هاشم: آلية الدوري مريبة
             المستقبل العراقي/ متابعة

انتقد املدرب املس�اعد لنفط الوس�ط جبار هاشم آلية 
ال�دوري املمت�از الت�ي ت�م اعتمادها من قب�ل االتحاد 

املستقيل واصفها إياها باملريبة.

وقال هاش�م يف ترصيح�ات صحفي�ة إن االتحاد كان 
يراهن عىل استمراره لذلك تعمد تأجيل املسابقة.

وأض�اف: »لجنة املس�ابقات وبعد ف�رة طويلة أعلنت 
إقامة الدوري بآلية عجيبة وهي أش�به باملسلس�ات، 
وتضعن�ا أم�ام خيارين إم�ا أط�ول دوري يف العالم أو 

أقرص بطولة«.
وب�ن: »االتح�اد ره�ن إقام�ة 
فحاول  باس�تمراره،  ال�دوري 
م�رارا تأجي�ل املس�ابقة لعدة 
أسباب، وبالتايل ماتت املنافسة 

فيها قبل أن تبدأ«.
املس�ابقة  آلي�ة  أن  إىل  وأش�ار 
املباريات  إقامة  واختيار مكان 
يثر الريبة وأن�ه كان باإلمكان 
بغ�داد  يف  املواجه�ات  إقام�ة 
والبرصة وكرباء، الس�يما وأن 
إح�دى املجموع�ات تض�م كل 

أندية العاصمة.
وخت�م: »نفط الوس�ط تعرض 
لظلم من خال إقامة مبارياته 

يف آربيل«.

ديوكوفيتش بطاًل ألسرتاليا املفتوحة بعد مواجهة مثرية مع ثيم
             المستقبل العراقي/ متابعة

ج الرصب�ي نوف�اك ديوكوفيت�ش، بلق�ب  ُت�وِّ
بطولة أسراليا املفتوحة، بعد الفوز يف املباراة 
النهائي�ة ع�ىل النمس�اوي دوميني�ك ثيم ب�3 
مجموعات مقاب�ل مجموعتن. وجاءت نتائج 
املجموع�ات )4-6(، )6-4(، )6-2(، )3-6(، 
)6-4(، بع�د أكثر من 4 س�اعات م�ن اللعب. 
وهذه هي املرة الثامنة التي يفوز ديوكوفيتش 
فيها باللقب يف ماعب ملبون، فيما فش�ل ثيم 
يف الفوز بأول لقب له يف بطوالت الجراند سام.

وأح�رز ديوكوفيت�ش لقبه ال�17 يف مس�رته 
االحرافي�ة ببط�والت الجراند س�ام، ليقلص 
الف�ارق ل��3 بط�والت م�ع متص�در القائمة 
السويرسي روجيه فيدرر ب�20 لقًبا، ورافاييل 
ن�ادال الثان�ي، وال�ذي يمل�ك يف رصي�ده 19 
لقًبا.وضم�ن ديوكوفيتش، الع�ودة إىل صدارة 
التصنيف العاملي، الذي س�يصدر غ�ًدا اإلثنن، 
مس�تفيًدا من خروج نادال من رب�ع النهائي.

بدأ ديوكوفيتش املباراة بقوة بكرس إرسال ثيم 
يف الش�وط الثاني بعد تب�ادل طويل من الخط 

الخلفي، ليتقدم )2-0(.وعانى النمساوي، 
لحسم أول شوط له يف املباراة عىل إرساله، 
إال أن تألقه عىل الشبكة مكنه من تقليص 
الف�ارق إىل )3-1(.ورف�ع النمس�اوي من 
مس�تواه من الخ�ط الخلف�ي يف التبادالت 
الطويل�ة، وتمكن بعد تب�ادل طويل وصل 
ل��24 رضبة، م�ن التحصل ع�ىل نقطتن 
ل�رد الكرس، ونج�ح بالفع�ل يف ذلك بخطأ 
من الخط الخلف�ي لديوكوفيتش.وتحصل 
ديوكوفيتش عىل نقط�ة للكرس من جديد 
يف الش�وط التايل مبارشة، إال أن النمساوي 
أنقذها بصعود مميز عىل الش�بكة، ليعدل 

النتيجة )4-4(.وارتبك ثيم يف الش�وط العارش، 
وارتك�ب الكث�ر م�ن األخط�اء املب�ارشة من 
الخط الخلفي، ليحسم ديوكوفيتش املجموعة 
األوىل يف غض�ون 52 دقيق�ة بخط�أ م�زدوج 
الش�وط  النمس�اوي.ويف  ع�ىل اإلرس�ال م�ن 
الثال�ث يف املجموع�ة الثانية، تحص�ل ثيم عىل 
3 نق�اط للكرس، ترجم الثالث�ة منها بعد خطأ 
مزدوج عىل اإلرس�ال من ديوكوفيتش، ليتقدم 
)2-1(. ومع ضغط ديوكوفيتش، عىل إرس�ال 

ثي�م، تحصل عىل نقطة لرد الكرس يف الش�وط 
الس�ادس، إال أن النمس�اوي أنقذه�ا برضب�ة 
أمامي�ة قوي�ة م�ن الخ�ط الخلف�ي، ليواصل 
التقدم )4-2(.ومع ترسع ثيم يف محاولة إنهاء 
النقاط باألس�لوب الهجومي، رد ديوكوفيتش 
الكرس يف الش�وط الثامن بخطأ مبارش من ثيم 
عىل رضب�ة الباكهاند بمح�اذاة الخط، ليعدل 
النتيج�ة )4-4(.ويف الش�وط التاس�ع تحصل 
الوق�ت  لتخط�ي  ديوكوفيت�ش ع�ىل تحذي�ر 
املسموح بن النقاط، ويف نفس الشوط وأثناء 

تحصل ثي�م عىل نقطتن لكرس اإلرس�ال، 
تخط�ي الرصب�ي الوق�ت املس�موح م�ن 
جدي�د، ليحرم من إرس�اله األول، ويتمكن 
النمساوي من استغال ذلك وكرس إرسال 
الرصبي وحسم املجموعة بعدها يف غضون 
49 دقيقة.وانخفض مستوى ديوكوفيتش 
بعدها، وارتفع عدد األخطاء التي يرتكبها 
م�ن الخط الخلف�ي، ليكرس ثيم اإلرس�ال 
يف الش�وط األول م�ن املجموع�ة الثالث�ة 
ويتق�دم )1-0(وتحص�ل ديوكوفيت�ش يف 
الش�وط التايل ع�ىل فرصة ل�رد الكرس، إال 
أنه واص�ل ارتكاب األخطاء، ليحس�م ثيم 
الش�وط ويواصل التق�دم )2-0(.ازدادت ثقة 
النمس�اوي يف النف�س أكثر مع تق�دم املباراة 
وبخاصة رضباته من الخط الخلفي التي عاني 
ديوكوفيتش يف التعامل معها، ليتمكن ثيم من 
التحصل عىل كرس إرسال آخر والتقدم )0-3(.

ونجح ديوكوفيتش، يف تحقيق الشوط األول يف 
املجموع�ة، باالعتماد عىل األس�لوب الهجومي 
بالرضبات القوية من الخط الخلفي والصعود 

للشبكة، ليقلص الفارق إىل )1-4(.

نيدفيد غاضبًا: يوفنتوس 
يفوز ألنه يلعب بشكل جيد

رونالدو يفرض هيمنته 
عىل الكالتشيو

              المستقبل العراقي/ متابعة

انتق�د باف�ل نيدفيد، نائ�ب رئيس يوفنت�وس، ترصيحات 
رئي�س فيورنتينا التي انتقد فيها التحكيم عقب خس�ارة 
الفيوال بثاثي�ة نظيفة أمام البيانكون�ري، باملباراة التي 
جمع�ت الفريقن، الي�وم األحد، بالجول�ة 22 من الدوري 

اإليطايل.
وكان روكو كوميس�و، رئي�س فيورنتينا، قال إنه يش�عر 

باالشمئزاز من الحكم عقب منح يوفنتوس ركلتي جزاء.
وق�ال نيدفيد يف ترصيحات�ه لش�بكة »DAZN«: »الرئيس 
يحظ�ى بكام�ل احرام�ي، لكنن�ا ن�رى الكثر م�ن هذه 
الروايات ضد يوفنتوس، مما يوحي أن الفريق ال يس�تحق 

انتصاراته«.
وأضاف: »لقد سئمنا برصاحة من هذا النوع من القصص، 
لقد حان وقت توقف هؤالء عن إيجاد أعذار عندما يلعبون 
ض�د يوفنتوس، نحن نف�وز باملباريات ألننا نلعب بش�كل 

جيد«. 
يذكر أنه بهذا الفوز رف�ع يوفنتوس رصيده إىل 54 نقطة 
باملرك�ز األول، فيما تجمد رصي�د فيورنتينا عند 25 نقطة 

لوسيو: نيامر حيتاج لضبط بعض األمور خارج امللعبباملركز ال�14.
              المستقبل العراقي/ متابعة

أك�د الاع�ب الربازييل لوس�يو، الذي أعلن 
قب�ل أي�ام قليل�ة اعتزاله اللع�ب يف عامه 
ال��41، أن مواطنه نيمار دا س�يلفا العب 
متكام�ل لكن�ه يحت�اج لبع�ض الضبط، 

خاصة خارج امللعب.
وأب�رز أن مهاج�م باريس س�ان جرمان 
وصل ملرحلة عمرية يحتاج فيها للوصول 
للنضوج، معربا عن ثقته يف أنه س�يتمكن 

من تحقيق ذلك.
وتحدث الاعب السابق الذي احرف طوال 
مس�رته بن صف�وف العديد م�ن األندية 
مثل باي�ر ليفرك�وزن وباي�رن ميونخ يف 

أملاني�ا وإنر مي�ان ويوفنتوس يف إيطاليا 
وس�او باول�و وبامل�راس بالربازي�ل، عن 
رأي�ه يف نيمار واألرجنتين�ي ليونيل مييس 

والربتغايل كريستيانو رونالدو.
وع�ن مواطن�ه ال�ذي يلعب ب�ن صفوف 
ب�ي إس جي، قال لوس�يو بطل العالم مع 
الربازيل يف 2002: »يف الوقت الحايل، يجب 
أن يت�رصف الاعبون بش�كل أقل فردية، 
وهذا األمر نراه أيضا يف املنتخب الوطني. 
كل الع�ب يترصف عىل ه�واه ويف النهاية 

يدفع الفريق الثمن«.
وأب�رز الاع�ب ال�ذي أنهى مس�رته بن 
الدرج�ة  دوري  يف  برازيلين�يس  صف�وف 
الرابع�ة الربازييل: »فريقن�ا يمتلك العبن 

عظماء مثل ماركينيوس وفيليبي كوتينيو 
ونيمار نفس�ه وإيفرتون سيبولينيا، لكن 
أعتق�د أن هن�اك رضورة لتحوي�ل ه�ذه 
الق�وى الفردي�ة إىل قوة جماعي�ة. لو لم 
يحدث ذلك، سنضطر دائما لدفع الثمن«.

وتاب�ع: »لقد لعبت أم�ام نيمار حن كنت 
يف س�او باول�و وه�و يف س�انتوس. إن�ه 
يتمت�ع بجودة ال ج�دال عليها، هو رسيع 
جدا ويس�جل األهداف. هو العب متكامل 
لكنه يحتاج لبعض الضبط، خاصة خارج 
امللعب«.وأضاف أن الاعب صاحب ال�27 
عام�ا »وصل ملرحلة عمري�ة يحتاج فيها 
للوص�ول للنضوج، وأعتقد أنه يس�تطيع 
أن يحق�ق ذلك، هذا م�ا نتمنى أن يحدث، 

أعتقد أن مهاراته الكروية ستتطور كثرا 
حتى مع منتخب الربازيل«.

وعن نج�م برش�لونة ليونيل مي�يس، أكد 
الاعب الربازييل الس�ابق أن قائد الربس�ا 
»العب رسي�ع جدا وذك�ي وتضامني مع 
الفري�ق، إنه يركض كثرا وليس أنانيا وال 
مغرورا.. فاز بالعديد من الكرات الذهبية 
وه�و عبق�ري، تواضعه هو أبرز س�ماته 
بالنس�بة يل«.وردا عىل سؤاله عما إذا كان 
يفض�ل مييس أكث�ر أم كريس�تيانو، قال 
لوس�يو »بالنسبة يل كريس�تيانو رونالدو 
خل�ف مي�يس قلي�ا، ألن هذا األخ�ر ولد 
به�ذه املوهب�ة االس�تثنائية. لكن�ه أيضا 

العب أعشقه واحرمه كثرا«.

كوكي يسابق الزمن للتعايف قبل مواجهة غرناطة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اد أتلتيك�و مدري�د للتدري�ب مع انضم�ام كوكي 
ريسوركس�يون للج�زء الثاني من امل�ران الجماعي، 
لي�رسع من وت�رة تعافيه من إصابت�ه قبيل املباراة 
املقررة يوم الس�بت املقبل أم�ام غرناطة.ويأتي ذلك 
عق�ب هزيمة »الروخيبانكوس« يف ديربي العاصمة 

اإلس�بانية أمام ري�ال مدريد عىل ملعب س�انتياجو 
برنابيو )1-0( مس�اء أمس السبت.ولم يشارك قائد 
األتلتي يف الديربي، كما أنه لم يلعب سوى 25 دقيقة 
)يف لق�اء كأس الس�وبر اإلس�باني أمام برش�لونة( 
خال آخ�ر 8 مباريات لفريقه بس�بب اإلصابة.لكن 
كوك�ي بات يف املرحل�ة األخرة من تعافي�ه، وتدرب 
الي�وم األح�د يف البداية عىل هامش امل�ران الجماعي 

قبل أن ينضم له، ما يدل عىل أنه اقرب من استعادة 
جاهزيته للمش�اركة يف املباراة املقررة يوم الس�بت 
املقبل أمام غرناطة عىل ملع�ب واندا مروبوليتانو.

ولم يشارك يف املران الجماعي عىل العشب باقي العبي 
أتلتيك�و املصاب�ن الس�بعة، وهم هيكت�ور هريرا، 
ودييج�و كوس�تا، وكران تريبر، وج�واو فيليكس، 
وخوس�يه ماري�ا خيميني�ز، وس�انتياجو أري�اس.

وت�درب تحت إمرة املدير الفن�ي الفريق، األرجنتيني 
دييجو س�يميوني، 5 العبن فقط م�ن الفريق األول 
يف الجلس�ة بأكمله�ا، وه�م الح�ارس أنطونيو آدان 
واملدافع ماريو هرموسو والجناحان توماس ليمار 
ويانيك كاراسكو واملدافع إيفان شابونييتش، الذين 
انض�م لهم الحق�ا كوكي، نظ�را ألن األساس�ين يف 

مباراة أمس أجروا تدريبات للتعايف كاملعتاد.

لوف يفتح باب يورو 2020 أمام مولر وهوملز
              المستقبل العراقي/ متابعة

أمل�ح يواخيم لوف، املدي�ر الفني للمنتخ�ب األملاني، 
إىل إمكانية ع�ودة توماس مول�ر وماتس هوملز إىل 
صف�وف منتخب املانش�افت يف بطول�ة كأس األمم 

األوروبية يورو 2020.
دور  إط�ار  يف  الث�اث  مبارياته�ا  أملاني�ا  وتلع�ب 
املجموعات يف ميونخ، وضمت املجموعة السادس�ة 
إىل جانب أملانيا كل من فرنس�ا والربتغال، باإلضافة 

إىل فريق آخر س�يتحدد من امللحق األوروبي الش�هر 
املقبل.

ويف ترصيح�ات لصحيفة »بيل�د آم زونتاج« األملانية 
اليوم األحد، قال لوف، إنه يعرف أن بإمكانه االعتماد 
ع�ىل الاعبن الدولين الس�ابقن كخي�ار محتمل يف 
حال ظهرت مشاكل يف التشكيل األسايس للمنتخب.

وأضاف لوف: »من الس�ابق ألوان�ه اآلن اإلجابة عىل 
أس�ئلة لم تطرح نفس�ها بعد«، لكنه ق�ال إنه يتابع 

»األداء القوي ملولر وهوملز«.

كان كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي لنادي 
باي�رن، رصح بأنه يرى أن مول�ر، العب بايرن، لديه 
فرص�ة للمش�اركة يف البطولة األوروبي�ة بعد األداء 
القوي الذي ظهر به مؤخرا، وقال رومينيجه: »أقول 
دائما: عندما يلعب أحدهم بمستوى عال وأتمنى أن 
يظ�ل توماس يلعب ع�ىل هذا املس�توى العايل، فمن 

املحتمل عندئذ أن تكون هناك إعادة للتفكر«.
ويف س�ياق متصل، نال هوملز أيض�ا تأييد الكثرين 

لعودته إىل املنتخب بعد األداء القوي الذي ظهر به.

كان ل�وف قد أبع�د مولر وهوملز وج�روم بواتينج 
م�ن املنتخب، يف إط�ار التغير الذي ش�هده يف العام 

املايض.
ويعت�زم ل�وف التمس�ك بنهج�ه الجدي�د الرامي إىل 
»أرى  وق�ال:  املانش�افت،  يف  بش�باب  االس�تعانة 
يف املنتخ�ب الش�اب، ال�ذي يمث�ل تط�وره األولوية 
بالنس�بة يل، الكثر من اإلمكانيات، وهؤالء الاعبون 
الوق�ت وامل�كان  يس�تحقون ثقتن�ا، وس�نمنحهم 

لتطوير أنفسهم«.

ياري مينا: ال أفوت مباريات برشلونة

أرتيتا يدفع بكل أسلحة آرسنال 
ضد برينيل

              المستقبل العراقي/ متابعة

أكد الكولومبي ياري مينا مدافع إيفرتون 
ُيتاب�ع  أن�ه  الس�ابق،  برش�لونة  والع�ب 
مباريات البلوجران�ا بانتظام رغم رحيله 
ع�ن صف�وف الفريق.وق�ال مين�ا خال 
ترصيح�ات نقلته�ا صحيفة »س�بورت« 
اإلس�بانية: »لدي اتصال م�ع العبن مثل 
ج�وردي ألبا ونيلس�ون س�يميدو، وكرة 
القدم تعطيك العديد من األصدقاء«.وزاد: 
»ال أفوت مباريات برشلونة، ولدي الكثر 
من الحب للبارس�ا وم�ا قدمه يل، فهو ناد 
رائ�ع ومنحني فرص�ة لتعل�م الكثر من 

زمائي وأصدقائي املقربن«.
 وواص�ل: »أنا س�عيد للغاي�ة بالفوز عىل 
واتف�ورد، حي�ث أتين�ا من أس�بوع عمل 
شاق، بعدما ذقنا املرارة يف املباراة األخرة 
ول�م  نيوكاس�ل(،  م�ع   2�  2 )التع�ادل 

يستس�لم الفري�ق وحارب حت�ى اللحظة 
األخرة، ونجحنا يف حصد النقاط الثاث«.

وخت�م أفضل الع�ب يف املباراة بتس�جيله 
لهدفن: »املوسم املايض كان صعًبا بسبب 
اإلصابات، واآلن أستمتع وأعيش الحارض، 

وأعالج األخطاء الصغرة«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أعل�ن اإلس�باني ميكي�ل أرتيت�ا، م�درب 
آرس�نال، تش�كيل فريق�ه ملب�اراة برنيل 
املقرر لها، اليوم األحد، ضمن منافس�ات 
الجول�ة ال��25 م�ن ال�دوري اإلنجلي�زي 

املمتاز.
ودفع أرتيتا اليوم، بكل أوراقه الهجومية، 
حي�ث يش�ارك يف املقدم�ة بي�ر إيمريك 
أوباميانج وألكس�ندر الكازيت وجابرييل 

مارتينييل ومسعود أوزيل.
وجاء تشكيل آرسنال كامًا، كالتايل:

لينو – لويز – موس�تايف – بيلرين – 
تشاكا – جندوزي – ساكا – أوزيل – 

أوباميانج – الكازيت – مارتينييل.
وع�ىل الجانب اآلخر، يمث�ل برنيل يف 

املواجهة كل من:
بوب – لوتون - بن مي – تاركوفسكي 
 – – ويس�توود  – ك�ورك  تايل�ور   –
هندري�ك – رودريجيز - كريس�توفر 

وود – ماكنيل.
يذك�ر أن آرس�نال يف املرك�ز ال��12 
يف ج�دول ال�دوري اإلنجلي�زي ب�30 
نقطة، متساوًيا يف الرصيد مع برنيل 

الذي يحتل املركز ال�14.

               المستقبل العراقي/ متابعة

قاد كريس�تيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، فريقه للفوز 
بثاثي�ة نظيفة عىل فيورنتين�ا، اليوم األحد، بمنافس�ات 

الجولة 22 من الدوري اإليطايل.
وس�جل رونالدو هدفن يف الدقيقت�ن 39 و80 من ركلتي 

جزاء، فيما أحرز دي ليخت الهدف الثالث للبيانكونري.
وذكر الحساب الرسمي لنادي يوفنتوس عرب موقع التواصل 
االجتماعي »توير«، أن الدون بهدفيه يف شباك فيورنتينا، 
وصل إىل الهدف رقم 50 له بقميص البيانكونري يف جميع 

املسابقات منذ انضمامه للسيدة العجوز. 
وجاءت أهداف رونالدو ال�50 يف 70 مباراة مع اليويف.

فيما قالت ش�بكة »سكواكا«، إن كريستيانو هو أكثر من 
س�جل أهداًفا بالدوري اإليطايل )40 هدفا( منذ انضمامه 

ليوفنتوس، أكثر من أي العب آخر باملسابقة.
وانضم رونالدو لصفوف يوفنتوس يف صيف 2018، قادًما 
من ريال مدريد، يف صفق بلغت قيمتها 112 مليون يورو.

بايرن ميونخ يعود لصدارة البوندسليجا قبل موقعة احلسم
              المستقبل العراقي/ متابعة

ع�اد فريق بايرن ميون�خ إىل صدارة ال�دوري األملاني 
لك�رة الق�دم، الت�ي يعتقد أنه�ا مكان�ه الطبيعي، يف 
الوق�ت املناس�ب، وتحدي�دا قب�ل مواجه�ة ماحق�ه 
اليب�زج، يف مدينة ميونخ.وعاد باي�رن لقمة الرتيب، 
عق�ب فوزه عىل ماين�ز بنتيجة 3-1، أمس الس�بت، 
وس�قوط اليبزج يف ف�خ التعادل 2-2 أمام بوروس�يا 
مونش�نجادباخ، ليعت�يل الصدارة برصي�د 42 نقطة 

بفارق نقطة أمام اليبزج.
 وقال هانيس فليك، مدرب بايرن ميونخ، يف ترصيحات 
لشبكة قنوات »سكاي«: »سريد اليبزج الفوز، ونحن 
أيضا. نلعب عىل أرضنا. سنس�تعد جيدا وسنرى ماذا 

سيحدث يوم األحد«.
وأضاف: »إن�ه رصاع متكافئ عىل اللقب، حيث يحتل 
باي�رن الصدارة بف�ارق نقطة أمام اليب�زج، وبفارق 
ثاث نقاط أمام فريقي بوروسيا دورتموند وبوروسيا 

مونشنجادباخ«.
وقال ديفيد أالبا مدافع بايرن ميونخ: »مازال الطريق 
طوي�ا. نريد التفكر يف كل مب�اراة عىل حدة، والفوز 

بها. نريد أن نكون عىل القمة مع نهاية املوسم«.
ولك�ن يب�دو أن باي�رن ع�اد ملس�تواه بتحقيق�ه 6 
انتص�ارات متتالية، فيم�ا حقق دورتمون�د الفوز يف 
مبارياته الثاث عقب العطلة الش�توية، حيث س�جل 
إيرلين�ج هاالن�د، املنض�م حديث�ا للفري�ق، 7 أهداف 
يف املباري�ات الث�اث، بينم�ا حق�ق كل م�ن اليب�زج 

ومونشنجادباخ 4 نقاط بعد فرة الراحة.
وذكرت صحيفة »س�ود دويتش�ة تس�ايتونج«: »إذا 

حكمنا من االنطباع األول منذ بداية النصف الثاني من 
املوس�م، فإن انتقال الهيمنة عىل ك�رة القدم األملانية 
ربما س�يتأجل«.وأضافت الصحيف�ة: »احتاج بايرن 
ل�30 دقيقة فقط ليحقق انتصارا س�ها مثلما حدث 
يف ماين�ز. وعانى اليبزج من مش�كات، تقريبا، يف كل 
مبارياته أمام الفرق الكربى، وأدرك حاليا معنى لعب 

كرة القدم يف مستوى عال كمرشح لنيل اللقب«.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفه الثاني والعرشين 
هذا املوس�م يف املباراة التي حسمها بايرن أمام ماينز 
بتس�جيله ثاث�ة أه�داف يف النصف س�اعة األوىل من 
اللق�اء. ولك�ن بع�د ذلك توق�ف الاعبون ع�ن اللعب 

بشكل فعال وهو األمر الذي لم يعجب فليك.
وقال فليك: »س�عيد بتحقيق االنتصار الس�ادس عىل 
التوايل. كنت سعيدا باألداء يف أول 30 دقيقة. لم نقدم 

ما يكفي بعدها، رسعتنا هبطت كثرا«.
وأض�اف: »كنت اتمنى ان يتعام�ل فريقي مع املباراة 
بش�كل مختلف بعد الركلة الركنية قبل نهاية الشوط 
األول. حافظنا عىل تقدمنا مع بداية الش�وط الثاني. 
يج�ب أن نع�رف أن ال��60 دقيق�ة ل�م نكن نش�به 

بايرن«.

بيكهام يطارد نجاًم جديدًا من برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي فرنيس، عن رغب�ة ديفيد بيكهام، 
مال�ك ن�ادي إنر ميام�ي األمريك�ي، يف التعاق�د مع أحد 
العبي برشلونة.وبحس�ب صحيفة »ليكيب« الفرنس�ية، 
فإن بيكهام يس�عى لدعم فريقه للحص�ول عىل خدمات 

الفرن�يس أنط�وان جريزم�ان، مهاجم برش�لونة.وحاول 
بيكه�ام م�ن قبل إغراء ثاث�ة العبن من برش�لونة وهم 
ليوني�ل مييس ولويس س�واريز وس�رجيو بوس�كيتس.

ويعرف بيكهام شغف جريزمان بكل يشء يحيط بالدوري 
األمريك�ي، كما أن املهاجم الفرنيس يتواجد باس�تمرار يف 

ميامي خال اإلجازات.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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اكتشاف فريوسات عمرها 15 ألف سنة يف جليد التبت
أعلن علماء األحياء عن اكتشافهم فريوسات 
عمره�ا آالف الس�نني يف طبقة جلي�د، وأنهم 
ابتكروا طريقة للبحث عن بقايا الفريوسات 

يف عينات الجليد القديم.
ويفيد موقع biorXiv.org، بأن هذا االكتشاف 
حققه علماء من عدة مراكز علمية أمريكية. 
وتعترب الفريوس�ات يف طبق�ات الجليد عمليا 
كاألرض املجهولة )terra incognita( بالنسبة 
لإلنسان. وقد وجد الباحثون مصدرين فقط 
يف األدبيات العلمية واملؤلفات املنش�ورة فيها 
ذك�ر له�ذه الفريوس�ات. ففي ع�ام 1999 
أعل�ن الباحثون عن اكتش�اف آثار بيولوجية 
–كيميائية لفريوس فسيفس�اء الطماطم يف 
جلي�د غرينالن�د عمرها 140 ألف س�نة. كما 
عثروا عىل جزيئات ش�بيهة بالفريوس�ات يف 

طبق�ة جليد القطب الجنوب�ي عىل عمق 2.7 
كيلوم�ر. ولكن لم يذك�ر الباحثون أي يشء 
عن فك شيفرة جينوم هذه الفريوسات، لذلك 

قرر الباحثون تغطية هذا النقص اآلن.
فق�د درس الباحث�ون نموذج�ني من هضبة 

التب�ت أخ�ذا يف عام�ي 1992 و2015، دون 
لذل�ك  الالزم�ة.  التعقي�م  رشوط  مراع�اة 
اضط�روا إىل إجراء عملية تنظيف النموذجني 

من التلوث البيولوجي الالحق.
وم�ن أجل اختب�ار الطريق�ة الت�ي اتبعوها، 
أنشأوا أسطوانات صناعية من مياه معقمة 
ولوثوا سطحها بالبكترييا والفريوسات. بعد 
ذلك رفعوا طبقة الجليد الس�طحية، وغسلوا 
األس�طوانات بكحول اإليثان�ول إلذابة طبقة 
جليد س�مكها 0.5 سنتمر، وبعد ذلك غسلت 
األس�طوانات بماء معقم، إلذابة طبقة ثانية 
بس�مك مماثل. وبعد كافة ه�ذه االجراءات، 
حل�ل الباحث�ون دقائ�ق الجليد وتأك�دوا من 
عدم وج�ود أي أثر للتلوث. اس�تخدموا هذه 

الطريقة يف عينات جليد التبت.

كشفت دراس�ة جديدة أن األش�خاص الذين 
يصابون بالشلل الرعاش قبل سن الخمسني 
ربما ول�دوا بخالي�ا دماغية تالف�ة. ويحدث 
مرض الش�لل الرعاش عندم�ا تصبح الخاليا 
العصبي�ة يف الدماغ، التي تصن�ع الدوبامني، 
وه�ي م�ادة تس�اعد ع�ىل تنس�يق حرك�ة 
وتش�مل  تحت�ر.  أو  ضعيف�ة  العض�الت، 

أعراضه التي تزداد س�وءا م�ع مرور الوقت، 
بطء الحركة وجم�ود العضالت باإلضافة إىل 
الرع�اش وفق�دان الت�وازن، وال يوج�د عالج 
مع�روف حت�ى اآلن له�ذه الحال�ة. ووجدت 
Cedars- الدراسة الحديثة التي أجراها مركز

Sinai الطبي يف كاليفورنيا، أن الذين يصابون 
بامل�رض قبل بلوغ س�ن 50 عاما، ربما ولدوا 

بخالي�ا دماغية مضطربة. وقال�ت الدكتورة 
يف  املش�اركة  املؤلف�ة  تاغليات�ي،  ميش�يل 
الدراسة، ومديرة برنامج اضطرابات الحركة 
يف Cedars-Sinai: »ه�ذه الدراس�ة الحديثة 
املث�رية تعطي األمل يف أننا ي�وم ما قد نصبح 
قادرين عىل اكتشاف واتخاذ اجراءات مبكرة 
ملنع هذا املرض يف األفراد املعرضني للخطر«.

أعلنت رشكة رولز رويس الربيطانية، أنها ستنش�ئ خالل الس�نوات العرش 
املقبلة 10-15 محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام مفاعالت 
نووي�ة صغرية يمك�ن نقلها بواس�طة ش�احنة. ويذكر أنه عند التش�غيل 
الس�ليم ملحطات توليد الكهرباء الذرية، فإن نس�بة التلوث الذي تس�ببه يف 
الوسط املحيط تكون أقل من التلوث الذي تسببه املحطات الحرارية. عالوة 
عىل ذلك ال تنبعث من املحطات الذرية إىل الفضاء نواتج احراق الوقود مثل 
غاز ثاني أكس�يد الكربون املسبب لالحرار العاملي، وعند انشطار كيلوغرام 
واحد من يوراني�وم -235 نحصل عىل طاقة تعادل 2.5 مليون مرة الطاقة 
الت�ي نحصل عليها من اح�راق كيلوغرام واحد من الفح�م، وهذا يعني أن 
املحط�ات الذري�ة ال تحتاج إىل ام�دادات دورية منتظمة للوق�ود. وكما هو 
مع�روف، ف�إن املحطات الذري�ة التقليدي�ة لتوليد الطاق�ة الكهربائية هي 
منش�آت ضخمة فيها عدد من املفاعالت وتحتل مساحة تزيد عن 400 ألف 
م�ر مربع. وبالطبع بناء مثل هذه املنش�آت يتطلب وقت�ا طويال وكلفتها 

باهظة، ولكنها من جانب آخر توفر الطاقة الكهربائية ملناطق واسعة.

توصلت دراس�ة حديثة إىل أن األطفال الذين يعيش�ون بالقرب من الطرق 
املزدحم�ة، قد تكون لديه�م أدمغة مختلفة هيكليا مع بلوغهم س�ن 12 

عاما.
وأجرى الباحثون مس�حا ألدمغة 147 طفال مم�ن يبلغون من العمر 12 

عاما، وتم تتبعهم منذ أن كانت أعمارهم ستة أشهر.
ووجدت النتائج أن أولئك الذين تعرضوا ملس�توى عال من التلوث املروري 
قب�ل بلوغهم عامهم األول، كانت لديهم مادة رمادية أقل يف أدمغتهم عند 

بلوغ عمر 12 عاما، مقارنة بأقرانهم.
وق�ال الباحثون م�ن املركز الطبي بمستش�فى سينس�يناتي لألطفال يف 
والي�ة أوهاي�و األمريكية، إن حج�م الدماغ تقلص بنس�بة تصل إىل 4% يف 

بعض املناطق يف الدماغ.
وتعرف املادة الرمادية بأنها إحدى العنارص األساسية يف الجهاز العصبي 
املركزي، وتشارك يف التحكم يف حركات الجسم وأيضا التعامل مع الذاكرة 

والتحكم يف العضالت والحواس.

مرض باركينسون يبدأ قبل الوالدة

مفاعالت نووية صغرية يمكن 
نقلها بشاحنة

الطرق املزدمحة تغري أدمغة األطفال 
هيكليًا بمجرد بلوغهم 12 عامًا

كـاريكـاتـير

امـضـاءاتإصبع على الجرح

السيستاين وفقار احلكمةعىل ذمة العصفورة..

سيف اكثم المظفر منهل عبد األمير المرشدي

رغ�م كل م�ا قيل او يق�ال يف نظرية املؤام�رة، ف�أن الرئيس برهم 
صالح، وعىل ذمة العصفورة، قد ابتدأ تكليفه بخرق دستوري طوالً 
متمثالً بالتجاوز عن الكتلة الكربى عندما رش�ح عادل عبد املهدي، 
كما خرق الدس�تور عرض�اً عندما تجاهل النص الدس�توري الذي 
يلزم�ه بتعيني نائب لرئي�س الجمهورية او اكث�ر، كما خرق برهم 
صالح الدس�تور طوالً وعرضاً عندم�ا ركن اآلالف من ملفات حكم 

اإلعدام للدواعش واإلرهابيني ولم يوقع اي منها.
 بعي�دا عن ه�ذا وذاك، ف�إن برهم صالح ع�اد متعمداً عام�داً بعد 
اس�تقالة عبد املهدي إلرسال كتاب اىل الربملان يطلب تسمية الكتلة 
األك�رب عند نهاية املدة الدس�تورية ولي�س يف بدايته�ا. اليوم وبعد 
رفض�ه ترش�يح محمد الس�وداني وخالد العيداني م�ن قبل الكتلة 
األك�رب كتل�ة البناء فإنه يق�وم بتكليف محمد توفي�ق عالوي الذي 
ينتمي اىل كتلة ال هي اكرب وال اوسط وال هي اصغر.. انها كتلة أياد 

عالوي فماذا بدا مما عدا!
بداي�ة نحن م�ع من ينقذ الع�راق حالي�اً من ازمت�ه ويحافظ عىل 
وحدت�ه ويص�ل به اىل االنتخاب�ات الربملانية املبك�رة، وكما قالت يل 
العصفورة فإن الس�يد عالوي مش�مول بجميع محظورات الشعب 
واملرجعية من التوزير الس�ابق اىل كونه مزدوج الجنس�ية اىل كونه 
متهم بقضية فس�اد س�ابقة تربأ منها الحقاً، لكنه والله اعلم وفق 
ما قالت العصفورة فأن األمريكان اتفقوا عىل ثوابت ترشيح رئيس 
ال�وزراء واأله�م لديهم هو وضع تحالف الفت�ح يف الزاوية الحرجة 
توقيتا وترصفا حيث نفذ برهم صالح ذلك حرفيا برفضه مرشحي 
كتل�ة البناء ليجرب يف نهاية املطاف عىل خيار من الخيارات احالهما 

مر. 
لق�د عملت امري�كا والجوكر األمريكي وبره�م صالح عىل التلويح 
بمرش�ح فيما تم تهيئة اسم اخر أقل مرارة وأقل سوءاً امام الفتح 
متمثالً بمحمد توفيق عالوي ليختاره مرشحا بديال حيث تم تهيئته 
ودفعه بش�كل غري مبارش ليتوه�م الفتح ان اختياره للمنصب هو 
انتصارا كب�ري يف حني تثبت لنا مراجعة بس�يطة انه خيار أمريكي 
س�ابق وهو صديق مقرب ملجموعة مس�تقبل العراق واس�تضافه 
العراقي�ون العاملون يف إعداد تقرير مس�تقبل العراق يف واش�نطن 

الشهر املايض.
اخريا قالت يل العصفورة من اجل ابعاد الشبهة عن الخيط واملخاط 
فقد تم الرويج عرب السوش�يل ميديا انه مؤيد من ايران وتابع لها. 
ونح�ن نقول عىس الله ان نعرب م�ع االخ عالوي اىل ضفة األمان بال 
امريكان وال قوات تحالف وال تدخل اقليمي وان يحافظ عىل اتفاقية 

الصني كما يلبي بقية مطالب املتظاهرين وندعوا له بالتوفيق.

قارب التس�عني من العمر، يف ذاك الزق�اق العتيق، بني أجنحة الظالم، 
وتش�ابك األسالك، يرابط رجل عجوز، بيديه البيضاء، يرسم الحكمة، 
ويلون وطن يتصارع عليه الذئاب، يف غابة س�وداء من النفط والغاز، 
طري�ق طويل يخنق الصغ�ار، بلون الحرير، رصاع أك�رب من العقول، 
رصاع الكبار بأيدي صغرية جداً. تسلس�ل األحداث وتعاطي املرجعية 
معها بحنكة، ورس�م اس�راتيجيات موازية، ملجابهة الخطر القادم، 
طائفي�ة ممولة، وحرب إعالمية مغذية له�ا، ومتناغمة مع العاطفة 
العقائدي�ة، من قبل ق�وى الرش، أعطى مفعوله بع�ض اليشء، إال أن 
صاحب الفتوى، كان لهم باملرصاد، كلما اش�علوا فتيل، ألقى بعصاه 
املعتدلة، تطفئ نارها املستعرة، تفجري العسكريني كانت آخر محاولة 
لحرب ش�املة س�نة 2007، ورجعوا خائبني. انتقلوا إىل األكثر عنفا، 
وتفجريا، وتصفية عىل الهوية، وسيطرات وهمية، كلها لم تنجح لكنها 
حصدت الكثري، وبغداد الحلبة، خابت املشاريع وأقر الدستور، وبدأت 
العجلة تدور، بعيدا عن مس�ارهم الشيطاني، واتفاقية الخروج آلخر 
جن�دي أمريكي، أتمت س�نة 2011، وأصبح الع�راق خايل من التواجد 
العس�كري، وهذا بفضل عمق ومعرفة وحكمة الرجل السبعيني، وما 
يدركه من خططهم وش�يطانيتهم. س�بقهم بخط�وة، وأخذ املبادرة، 
وانت�زع من أيديه�م، أوراق اللعبة، فما كان منه�م إىل بخطة داعش، 
واألرض الخصب�ة لالنط�الق، س�وء إدارة البل�د عىل ي�د حديثي العهد 
بالسياسة، كانت السبب، اىل تقدم الدواعش عىل العراق، والفساد كان 
األثر الرئييس، يف سقوط ثالث فرق عسكرية بيد العصابات االجرامية، 
فع�اد الرجل الكبري، بفتوى عظيمة، عكس�ت وج�ه الكون، وقطعت 
صفح�ة مرشقة للعراقيني.. وعلقتها عىل مج�رة درب التبانة، لتتعلم 
الكواكب وساكنوها، كيف ينترص الشباب والشيبة والصغار والكبار، 
لوط�ن نادى ياحس�ني.. وللم�رة األلف، يق�ف هذا الرج�ل متكأ عىل 
عصاه، ليزيل الخطر، ويقدم النصح ويرس�م الطرق السليمة، فتأبى 
العقول الصغرية وااليادي الخبيثة ان تس�تمع لرشده، اخذتهم العزة 
باالثم، فأصبحوا ع�ىل فعلهم نادمني. عميق الرؤية.. والنظرة الثاقبة 
ملجري�ات األمور، أعط�ى املرجعية قراءات واقعية ع�ن خطط األعداء 
وما يرس�مون، وكيف يخططون، لكن هيه�ات، ال حياة ملن تنادي إال 
القليل، عندما يأس�ت املرجعية منهم، فاستش�عرت الخطر، وتعنتهم 
يزداد الوضع س�وءا، كل تلك األعمال االنس�انية املدعومة خارجيا، لم 
تكون بحس�ن نية، بل كانت برس�يخ يف العقل الالواع�ي، حتى تعلم 
إنك تعمل من ذاتك دون توجيه، رغم ان املس�ار لك مرس�وم، فأخذت 
الش�باب تندف�ع بكل قوة، نح�و مخططهم الوردي ظاهرا، واألس�ود 
باطن�ا، وهن�ا كان الخطر الحقيق�ي، هو أن تعم�ل دون ان تعلم إنك 

ضمن املسار املرسوم. 

ابتكار طالء بروتيني لوقاية األسنان من التسوس
أعلن علماء صينيون عن ابتكارهم 
ط�الء جدي�دا يق�ي األس�نان من 
التسوس وهو طالء دهني من مواد 
طبيعية، يمنع التس�وس ويساعد 

عىل استعادة صحة األسنان.
 ACS Applied مجل�ة  وتفي�د 
 ،Materials and Interfaces
بأنه وفقا لبيانات منظمة الصحة 
األس�نان ه�و  العاملي�ة، تس�وس 
املرض غري املعدي األكثر انتش�ارا 
يف جمي�ع أنح�اء العال�م. والعالج 
التقلي�دي له�ذا امل�رض يتضم�ن 
إزالة التسوس ومن ثم ملء الفراغ 

الناتج بمواد خاصة.
جامع�ة  م�ن  علم�اء  ق�رر  وق�د 

أنهوي الطبية الصينية برئاس�ة تشيوان يل يل، 
اس�تخدام آليات طبيعية ملنع تسوس األسنان. 
ألن طبق�ة مينا األس�نان ال تس�تعيد نفس�ها 
بنفس�ها، ولكن تتلف باملؤثرات امليكانيكية أو 
املكروبات. وقد أنتجت الطبيعة آلية غري سيئة 
لحماية األسنان، موجودة عىل شكل الببتيدات 
يف لع�اب الف�م. تغلف هذه الببتيدات األس�نان 

بغشاء يمنع وصل املكروبات إليها.

ولكن النظام الغذائ�ي الحايل الذي يحتوي عىل 
نسبة عالية من السكريات يسبب زيادة كبرية 
يف تكاثر املكروبات، ما يجعل الغشاء الطبيعي 
غ�ري ق�ادر ع�ىل حماي�ة األس�نان باملس�توى 
املطلوب. لذلك قرر العلماء ابتكار طالء أساسه 
الببتيد H5 املضاد للتسوس، الذي تنتجه الغدد 
اللعابية. ه�ذه املادة الجديدة تمن�ع البكترييا 
من اس�تيطان سطح األسنان، وتخفض نسبة 

ترر مينا األسنان وتعمل عىل وقايتها.

ع�ىل  ق�ادرة  األس�نان  ومين�ا 
امتصاص الببتيد H5، ما يس�اعد 
يف القض�اء ع�ىل أنواع كث�رية من 
البكتريي�ا والفطريات، ولتحفيزه 
أضاف العلم�اء يف إح�دى نهايات 
جزيئته مجموعة الفوسفورسين، 
التي وفقا للباحثني تجذب أيونات 
كالس�يوم أكث�ر الس�تعادة مين�ا 
 H5 األس�نان، أكث�ر م�ن الببتي�د
نفس�ه. وق�د أظه�ر اختب�ار هذا 
الطالء ع�ىل األرضاس، أنه يمتص 
من قبل األس�نان أفضل، ويكافح 
أط�ول ويحمي  املكروب�ات ف�رة 
األسنان من التسوس. وعند وضع 
طبقة سميكة وبصورة دورية فإن 

املكروبات تموت قبل وصولها إىل املينا.
وقد أطلق العلماء عىل ابتكارهم اس�م »الطالء 
الببتي�دي«. وهذا الطالء ال يعالج األس�نان وال 
يمأل فراغات التس�وس، ولكن�ه يقيض بنجاح 

عىل مسببيها.
ووفق�ا للعلم�اء، س�يصبح هذا الط�الء قريبا 
كمعاجني األسنان، من املستحرات االلزامية 

للحفاظ عىل صحة األسنان.

فيزيائيون يقدمون نظرية مثرية عن الزمن
تق�ول نظري�ة غريب�ة ومث�رية للحرية، 
أعدته�ا مجموعة من علم�اء الفيزياء، 
إن الوقت »لي�س حقيقيا«، وهو »بناء« 
إنس�اني للمس�اعدة ع�ىل التفريق بني 

الزمن الحايل وإدراكنا للمايض.
وكش�ف الخ�رباء أن معظ�م الن�اس ال 
يفك�رون حت�ى يف مفهوم الوق�ت، وال 
يوجد يف قوانني الفيزياء ما يشري إىل أنه 
يجب أن يتحرك يف االتجاه، الذي نعرفه. 
الفيزي�اء  قوان�ني  إن  الق�ول  ويمك�ن 
متماثل�ة يف النهاية، م�ا يعني أن الوقت 
ق�د يتحرك بس�هولة يف اتجاه معاكس، 
كما يح�دث األم�ر يف االتج�اه املعروف 
حاليا. ويف الواقع، يقول بعض امللتزمني 

بنظرية »األزمة الكبرية«، إن الوقت س�يتحرك 
إىل ال�وراء عندم�ا يتوقف الكون عن التوس�ع، 

ويبدأ يف الراجع.
ودفع ه�ذا اللغز حول تفس�ري حرك�ة الوقت، 
العلماء إىل التساؤل عن السبب. وخلص البعض 

إىل أن الوقت مجرد »بناء برشي«.
ويجادل العلماء بأن هناك »كتلة-الكون«، حيث 
يرتبط الزمان واملكان فيما يسمى »الزمكان«. 
وتن�ص ه�ذه النظري�ة، التي تدعمه�ا نظرية 

النس�بية ألينش�تاين، ع�ىل أن امل�كان والزمان 
جزء من هيكل رباعي األبعاد، حيث يكون لكل 

حدث إحداثياته الخاصة يف الزمكان. 
وهذا من ش�أنه أن يسمح لكل يشء بأن يكون 
»حقيقيا« بمعنى أن املايض، وحتى املس�تقبل، 
م�ا ي�زاالن موج�ودان يف الزم�كان، م�ا يجعل 
كل يشء ع�ىل الق�در نفس�ه م�ن األهمية مثل 

الحارض.
ويف حديث�ه م�ع space.com، ق�ال الفيزيائي 
للتكنولوجيا، ماكس  بمعهد ماساتشوس�تس 

تيغم�ارك: »يمكنن�ا تصوي�ر واقعنا إما 
ع�ىل أنه مكان ثالث�ي األبعاد تحدث فيه 
األش�ياء بمرور الوقت، أو مكان رباعي 
األبعاد ال يحدث فيه يشء ]كتلة الكون[، 
وإذا كان�ت ه�ذه ه�ي الص�ورة الثانية 
فع�ال، فالتغي�ري ه�و يف الحقيقة مجرد 
وه�م، ألنه ال يوجد يشء يتغري؛ كل يشء 
هن�اك - امل�ايض والحارض واملس�تقبل. 
لدينا الوهم، يف أي لحظة، بأن املايض قد 
حدث بالفعل وأن املس�تقبل غري موجود 
بعد، وأن األمور تتغري. لكن كل ما أعرفه 
هو حال�ة ذهني�ة اآلن. الس�بب الوحيد 
الذي يجعلني أشعر بأن لدي ماضيا هو 

أن ذهني يحتوي عىل ذكريات«.
ويص�ف جولي�ان برب�ور، وه�و عال�م فيزياء 
بريطاني ق�ام بتأليف العديد م�ن الكتب حول 
موض�وع الزمن، كل يشء عىل أنه سلس�لة من 

.)nows( »األحداث الحالية«
وأخرب الدكتور برب�ور، الفيزيائي آدم فرانك يف 
كت�اب »حول الزمن: علم الكونيات والثقافة يف 
ش�فق االنفجار الكبري«: »بينم�ا نعيش، يبدو 
 ،Nows أنن�ا نتحرك عرب سلس�لة متتالية م�ن

والسؤال هو، ما هي؟«.


