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احلشد الشعبي
 يشـن عمليـة عـسكـريـة 

يف صحراء اجلزيرة
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األزمـة الربملانيـة: »احلظـر أمنـي« واحلكـومـة قصـرت بتوفيـر حاجـات الفقـراء
نقيب الصحفيني: اتفقنا مع عمليات بغداد عىل استثناء العاملني بالقنوات واالذاعات من حظر التجوال 
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة اس�تكمال اس�تعداداته 
للحوار االس�راتيجي مع الوالي�ات املتحدة، فقد 
أكد انه يمث�ل محطة مهمة يف عالق�ات البلدين، 
فيما ش�دد تحالف س�ائرون ع�ى اولوية خروج 
القوات االجنبية بصورة عامة واالمريكية بصورة 

خاصة من البالد يف املفاوضات املرتقبة.
واجتمع وزير الخارجّية فؤاد حسني مع السفري 
األمريك�ي ل�دى بغ�داد ماثي�و تولر ال�ذي هنأه 
عى تس�لمه ملنصبه الجديد »ُمتطلّعاً ألن تش�هد 
العالقات الثنائّية ب�ني البلدين ارتقاًء نوعّياً وبما 

يحقق مصالح الشعبني الصديقني«.
وأك�د حس�ني، بحس�ب بي�ان للخارجي�ة تلقت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، ع�ى »عم�ق 
العالق�ات االس�راتيجّية ب�ني بغداد وواش�نطن 
وأهّمية تفعيل ُس�ُبل التع�اون الثنائّي ُوُصوالً إىل 
تحقي�ق مصالح كال البلدي�ن الصديقني«، معرباً 
وع الوزارة يف إكمال االستعدادات لخوض  »عن ُشُ

جولة الحوار االسراتيجّي مع أمريكا«.
واعت�ر أّن هذا الح�وار ُيمثل محط�ة ُمهّمة من 
ش�أنها تأطري األولوّيات لدى بغداد وواش�نطن، 
بالتطوي�ر  االس�تمرار  »رضورة  ع�ى  ُمش�ّدداً 

اإليجابّي ملُختلِف أوجه التعاون الثنائّي املُتمّيز«.
وكان حس�ني أكد لدى تسلمه ملنصبه الجديد عى 
امليض باتج�اه تعزيز عالق�ات خارجية ُمتوازنة 
مبنّي�ة ع�ى تحقي�ق مصال�ح الع�راق وتحقيق 
تطلّع�ات ش�عبه وتنفي�ذ م�ا يتعلق بالسياس�ة 
الخارجّية ضمن املنهاج الحكومّي الذي شدد عى 

انه ال يمكُن ضمان السيادة الوطنية .
التفاصيل ص2

بغداد تستعد للمفاوضات مع واشنطن: جدول حافل باملحاذير
اتهام بعدم تكافؤ »مفاوضي« العراق وأمريكا.. ومطالب بفرض »إخراج« القوات األجنبية من القواعد العسكرية رئيسا اجلمهورية والوزراء يستقبالن

 حمافظ البرصة ويبحثا معه األوضاع االقتصادية 
والصحية واألمنية يف املحافظة

حمافظ بغداد: 
سنوزع »800« قطعة أرض بعضها 

للكوادر الطبية

وزير النفط 
يزور كربالء املقدسة ويكشف نسبة 

إنجاز مصفى املحافظة
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نيوزيلندا تعلن االنتصار عىل »كورونا« وترفع القيود اخلاصة بالوباء
الربملان خياطب املالية لرصف رواتب املوظفني املتعينني عام 2019
الكعبي: حماولة استقطاع جزء من رواتب املوظفني والشهداء والسجناء السياسيني خمالفًا للقانون
أطباء البرصة ينجحون بمضاعفة كميات بالزما النقاهة

الصحة تعلن تسجيل )1115( إصابة جديدة بـ«كورونا« 
و)2٤( حالة وفاة
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ص2
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وزير الكهرباء يلتقي
 حمافظ ميسان لبحث واقع الطاقة 

الكهربائية يف املحافظة

وزير النقل: نسعى لرفع حظر 
دخول طائراتنا ألوربا ولدينـا 

اسطوالً من »31« طائرة

العمل تعلن إطالق
 راتب املعني املتفرغ للمستلمني 

سابقـًا لشهر أيار املايض

       بغداد / المستقبل العراقي

يف إش�ارة إىل انتصاره�ا ع�ى الوب�اء، أعلن�ت نيوزيلندا، 
أم�س االثنني، رفع كل القي�ود املتبقية والخاصة بالتباعد 
االجتماع�ي واالقتصاد باس�تثناء مراقبة الح�دود، وذلك 
بع�د س�اعات من إعالنها عدم تس�جيل أي حالة نش�طة 
لإلصاب�ة بف�ريوس كورونا الجديد. وقالت رئيس�ة وزراء 
نيوزيلندا، جاس�يندا أرديرن إنه س�يتم رف�ع كل التدابري 
املتعلقة بفريوس كورونا، املسبب لوباء كوفيد-19، ابتداء 
م�ن يوم الثالث�اء. وأوضح�ت أن رفع التداب�ري هذه، بعد 
القضاء عى فريوس كورونا يف البالد، ال يشمل قيود إغالق 

الحدود، وفقا مل�ا ذكرته وكالة رويرز. وأضافت رئيس�ة 
وزراء نيوزيلندا، يف مؤتمر صحفي، أن بالدها ستنتقل إىل 
املس�توى األول من حالة التأهب العام ابتداء من منتصف 

ليل االثنني.
وقالت إنه يمكن إقامة املناس�بات العامة والخاصة دون 
قي�ود كما يمك�ن لقطاع�ات تج�ارة التجزئ�ة والفندقة 
العم�ل بش�كل طبيعي كما يمكن اس�تئناف كل وس�ائل 
النقل العام. وكانت وزارة الصح�ة النيوزيلندية أعلنت يف 
بيان صدر عنها أنه لم يتم تس�جيل حاالت إصابة نشطة 
ب�فريوس كورون�ا الجديد يف نيوزيلن�دا ألول مرة منذ 28 

فراير املايض.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس االثنني، 
عن تسجيل 111٥ إصابة جديدة بفريوس 
كورون�ا يف البالد، فيما أك�دت تماثل ٣8٦ 

حالة للشفاء. 
وذك�رت ال�وزارة يف بيان تلقت املس�تقبل 
العراق�ي نس�خة من�ه، ان�ه »ت�م فحص 
املخت�رات  كاف�ة  يف  نم�وذج   )892٧(
املختصة يف العراق، وبذلك يكون املجموع 
ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة من�ذ بداي�ة 

تسجيل املرض يف العراق )٣1198٠(«. 
وأضاف�ت أن »مخت�رات الوزارة س�ّجلت 

)111٥( إصابة يف العراق موزعة كالتايل: 
بغداد/ الرصافة: 2٣2

بغداد/ الكرخ: 19٣
مدينة الطب: 11٠

النجف: ٥٠
البرصة: ٥٥

السليمانية: 8٥
اربيل: 1٥
دهوك: 2

كربالء: ٤٧
واسط: 1٠٧
كركوك: 1٣

دياىل: 18

بابل: ٣1
ميسان: 82
الديوانية: ٣
ذي قار: ٣8

املثنى: 1٣
صالح الدين: 1٧

نينوى: ٤
وأوضح�ت الوزارة، أنه »تم تس�جيل ٣8٦ 

حالة شفاء، وكما ييل:
بغداد/ الرصافة: 1٤٧

بغداد/ الكرخ: ٧٥
النجف: ٣

البرصة: ٥٦

السليمانية: ٥٠
كربالء: ٣٧

دياىل: 1
كركوك: ٤
ميسان: ٣

بابل: 2
الديوانية: 2

ذي قار: ٦
وأك�دت أنه »تم تس�جيل 2٤ حال�ة وفاة 

موزعة كالتايل:
بغداد/ الرصافة: 9

بغداد/ الكرخ: 2
التفاصيل ص2

ص7

درجال يوجه
بإكامل ملعب الزوراء

قبل هناية 2020

ص3
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التعليم تعلن تأجيل استيفاء أجور الدراسات األهلية إىل السنة املقبلة
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت وزارة التعلي�م الع�ايل والبحث العلمي، تأجيل اس�تيفاء أجور الدراس�ات 
األهلي�ة إىل الس�نة املقبلة، مؤكدة أن نس�بة تخفيضات األج�ور وصلت من %10 
إىل 100%. وق�ال مدير عام دائرة التعليم األهيل إحس�ان يحيى، بحس�ب الوكالة 
الرس�مية، إن »الكليات والجامعات األهلية املس�جلة لدى وزارة التعليم تبلغ 62 
جامع�ة وكلية، فضال عن معهد واحد للدراس�ات العليا«، الفت�ا إىل أن »جميعها 
ق�ررت تخفيض األجور الدراس�ية للطلبة م�ن 10% إىل 100%«. وأضاف، أنه »تم 
تأجيل اس�تيفاء أجور الدراس�ات األهلية إىل السنة املقبلة، أي أن الطالب الذي لم 
يدفع أجوره سيس�مح له بإج�راء االمتحانات النهائية«. وأش�ار إىل أن »الوزارة 
تعم�ل عىل تعديل قانون التعليم األهيل رقم )25( لس�نة 2015، والذي سيش�مل 
التدريس�يني يف الجامعات األهلي�ة بقانون الخدمة الجامعي�ة«، مبينا أن »هناك 

7196 تدريسيا و 7670 موظفا ومنتسبا يف الجامعات والكليات األهلية.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أعل�ن وزي�ر الخارجي�ة اس�تكمال اس�تعداداته للحوار 
االس�راتيجي م�ع الوالي�ات املتحدة، فقد أك�د انه يمثل 
محط�ة مهمة يف عالق�ات البلدي�ن، فيما ش�دد تحالف 
س�ائرون عىل اولوية خ�روج الق�وات االجنبية بصورة 
عامة واالمريكية بصورة خاصة من البالد يف املفاوضات 

املرتقبة.
واجتم�ع وزي�ر الخارجّي�ة ف�ؤاد حس�ني مع الس�فري 
األمريك�ي لدى بغداد ماثيو تولر الذي هنأه عىل تس�لمه 
ملنصبه الجدي�د »ُمتطلّعاً ألن تش�هد العالق�ات الثنائّية 
ب�ني البلدين ارتقاًء نوعّياً وبما يحقق مصالح الش�عبني 

الصديقني«.
وأكد حس�ني، بحس�ب بيان للخارجية تلقت املس�تقبل 
العراقي نس�خة منه، عىل »عمق العالقات االسراتيجّية 
بني بغداد وواشنطن وأهّمية تفعيل ُسُبل التعاون الثنائّي 
ُوُصوالً إىل تحقيق مصالح كال البلدين الصديقني«، معرباً 
وع الوزارة يف إكمال االستعدادات لخوض جولة  »عن ُشُ

الحوار االسراتيجّي مع أمريكا«.
واعت�ر أّن ه�ذا الحوار ُيمث�ل محطة ُمهّمة من ش�أنها 
تأط�ري األولوّي�ات ل�دى بغداد وواش�نطن، ُمش�ّدداً عىل 
»رضورة االس�تمرار بالتطوي�ر اإليجاب�ّي ملُختلِف أوجه 

التعاون الثنائّي املُتمّيز«.
وكان حسني أكد لدى تس�لمه ملنصبه الجديد عىل امليض 
باتج�اه تعزيز عالق�ات خارجي�ة ُمتوازن�ة مبنّية عىل 
تحقيق مصالح العراق وتحقيق تطلّعات ش�عبه وتنفيذ 
ما يتعلق بالسياس�ة الخارجّية ضمن املنهاج الحكومّي 
الذي ش�دد عىل انه ال يمكُن ضمان السيادة الوطنية من 
دوِن اعتم�اِد مبدأ الت�وازِن يف العالق�ات الخارجية الذي 
ينطلق م�ن عدم تبنيِه سياس�ة املحاوِر وع�دِم الدخول 
طرف�اً يف الص�راع�اِت واالنفت�اِح االيجاب�يِّ ع�ىل الدوِل 
الش�قيقِة الصديق�ِة يف نط�اِق عمِق�ِه العرب�ي وجواِرِه 

اإلسالمي والتزاماِتِه الدولية.
وعن الحوار بني واش�نطن وبغداد، أش�ار املنهاج إىل أنه 

يف م�ا يخص تنظي�م العالقة بني البلدي�ن وتواجد قوات 
التحال�ف الدويل يف الع�راق »س�ُتهّيُئ الحكومة بكل دقة 
ورصانة وبما يق�دم مصالح العراق العليا امللف الخاص 

باملفاوضات وبما يراعي تطلعات الشعب«.
بدورها، كش�فت مصادر عن تش�كيلة الوفدين العراقي 

واألمريكي.
وأش�ارت املص�ادر إىل أن »الفريق املف�اوض العراقي يف 
الح�وار مع الجان�ب األمريكي الذي س�يجري عر دائرة 
متلف�زة مغلق�ة بس�بب وب�اء كورون�ا يوم�ي االربعاء 
والخمي�س املقبلني يض�م اعضاء م�ن دون درجة وزير 
ويتك�ون م�ن 21 مفاوض�ا يف اختصاص�ات السياس�ة 

والعالقات الدولية والعسكرية واملالية والتعليم.
وأوض�ح أن الفري�ق العراق�ي يضم خمس ش�خصيات 
ماه�رة يف التفاوض هم: عبد الكريم هاش�م مستش�ار 

رئي�س الوزراء مصطفى الكاظم�ي للعالقات الخارجية 
رئيس�ا، وحارث حس�ن مس�اعدا له، اضاف�ة اىل لقمان 

الفييل وفريد ياسني وحامد خلف.
وأضاف�ت أن الفري�ق األمريكي املف�اوض يضم كال من 
ديڤد َهْيل نائب وزير الخارجية، وديڤد ش�نكر مس�اعد 
الوزير، وفرانس�س فانون مس�اعد الوزير، وجِوي هود 
نائب مساعد الوزير، وديڤد كوپيل نائب مساعد الوزير، 

وماثيو تولر السفري األمريكي يف العراق.
لكن وزير الخارجية العراقي االس�بق هوش�يار زيباري 
اعت�ر ان تش�كيلة الوفدي�ن املتفاوض�ني غ�ري متوازنة 
وتؤش غياب التكافؤ بينهما، وقال يف تغريدة عىل توير 
إن فري�ق التفاوض األمريكي أقوى بكث�ري وأكثر مهنية 
م�ن الفريق العراقي. وش�دد ع�ىل رضورة معالجة هذا 
التفاوت، وأن يكون هن�اك طرف عراقي مكافئ خاصة 

وان ه�ذه قضي�ة تفاوضي�ة خط�رية للغاية، بحس�ب 
وصفه.

ومن جانبه أشار مستشار رئيس الوزراء العراقي هشام 
داود خالل مؤتمر صحايف يف بغداد إىل أن الجانب العراقي 
يف املفاوضات سيؤكد عىل السيادة الوطنية دون التطرق 

بشكل مباش إىل انسحاب القوات األمريكية.
وم�ن املنتظ�ر أن يتن�اول الح�وار االس�راتيجي مصري 
اتفاقي�ة اإلطار االس�راتيجي املوقعة ب�ني البلدين عام 
2008 والت�ي مه�دت لخ�روج الق�وات األمريكي�ة م�ن 
العراق نهاية عام 2011 بعد ثماني سنوات من االحتالل 
كما رس�مت طبيع�ة العالقات بني البلدي�ن عىل مختلف 

األصعدة.
إىل ذلك، شدد تحالف سائرون عىل اولوية خروج القوات 
االجنبي�ة بص�ورة عام�ة واالمريكي�ة بص�ورة خاصة 
من الب�الد، يف مفاوضات الع�راق املرتقبة م�ع الواليات 

املتحدة.
وقال املتحدث باس�م الكتلة حم�د الله الركابي يف مؤتمر 
صحف�ي عقده يف مبن�ى الرمل�ان، إن »موضوع خروج 
القوات االجنبية بصورة عامة واالمريكية بصورة خاصة 

من العراق من االولويات الوطنية لتحالف سائرون«.
واش�ار اىل »قرار مجلس النواب امللزم للحكومة العراقية 
بانهاء تواجد القوات االجنبية يف العراق ورضورة احرام 
ارادة الش�عب العراق�ي الراف�ض للوج�ود االجنبي عىل 

اراضيه«.
وأض�اف أن »املوقف الثابت لتحالف س�ائرون مبني عىل 
قناعة راس�خة، بأن بق�اء القواعد العس�كرية والقوات 
االجنبي�ة ع�ىل االرايض العراقية يع�د انتهاكا للس�يادة 
العراقي�ة وخطرا عىل املس�تويني الداخ�يل والخارجي«، 
مؤكدا »رفض كتلته تحول العراق اىل س�احة رصاع دويل 

وتزاحم سيايس وتدافع مصالح دولية«. 
ودع�ا الركاب�ي، املف�اوض العراق�ي اىل ان »يضع نصب 
عيني�ه يف ه�ذه املرحل�ة املفصلية تضحي�ات العراقيني 
ودفاعه�م ع�ن س�يادة الع�راق واس�تقالله ورفضه�م 

لالحتالل بكل عناوينه«

        بغداد / المستقبل العراقي

والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  أعلن�ت 
أم�س االثنني، ع�ن تس�جيل 1115 
إصاب�ة جديدة بف�ريوس كورونا يف 
البالد، فيما أك�دت تماثل ٣86 حالة 

للشفاء. 
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
من�ه،  نس�خة  العراق�ي  املس�تقبل 
انه »ت�م فح�ص )8927( نموذج يف 
كافة املخت�رات املختصة يف العراق، 
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 

يف العراق )٣11980(«. 
ال�وزارة  »مخت�رات  أن  وأضاف�ت 
س�ّجلت )1115( إصاب�ة يف الع�راق 

موزعة كالتايل: 
بغداد/ الرصافة: 2٣2

بغداد/ الكرخ: 19٣

مدينة الطب: 110
النجف: 50

البرصة: 55
السليمانية: 85

اربيل: 15
دهوك: 2

كربالء: ٤7
واسط: 107
كركوك: 1٣

دياىل: 18
بابل: ٣1

ميسان: 82
الديوانية: ٣
ذي قار: ٣8

املثنى: 1٣
صالح الدين: 17

نينوى: ٤
وأوضحت الوزارة، أنه »تم تس�جيل 

٣86 حالة شفاء، وكما ييل:

بغداد/ الرصافة: 1٤7
بغداد/ الكرخ: 75

النجف: ٣
البرصة: 56

السليمانية: 50
كربالء: ٣7

دياىل: 1
كركوك: ٤
ميسان: ٣

بابل: 2
الديوانية: 2

ذي قار: 6
وأك�دت أنه »ت�م تس�جيل 2٤ حالة 

وفاة موزعة كالتايل:
بغداد/ الرصافة: 9

بغداد/ الكرخ: 2
السليمانية: 2

كركوك: 1
كربالء: ٣

واسط: 1
دياىل: ٣

البرصة: 1
بابل: 1

ذي قار: 1
»مجم�وع  أن  ال�وزارة،  وبين�ت 
االٕصاب�ات بل�غ 1٣٤81، ومجم�وع 
ح�االت الش�فاء 5572، فيم�ا بل�غ 
 ،75٣9 ال�كيل  الراقدي�ن  مجم�وع 
والراقدي�ن يف العناي�ة املركزة 75«، 
مؤك�دة أن »مجم�وع الوفي�ات بلغ 

٣70 حالة«.
وأعلن مجموعة من األطباء العراقيني 
تس�تهدف  مب�ادرة  إطالقه�م  ع�ن 
كورون�ا  ف�ريوس  م�ن  املتعاف�ني 
املس�تجد )كوفيد-19(، معربني عن 
أو  والع�الج  للكش�ف  اس�تعدادهم 
إج�راء العملي�ات للمتعاف�ني الذين 
يترع�ون ببالزم�ا دمه�م لفرة من 

الزمن، فيما أكد آخ�رون دفع قيمة 
البالزما ملن يقدمها مقابل مال.

)اختص�اص  رؤوف  بش�ار  وق�ال 
بطب األرسة ش�هادة البورد العربي 
الدكتوراه( يف حديث ل� الس�ومرية 
ني�وز، » أترع بالكش�ف عنه أو عن 
أي فرد من عائلته مجانا وملدة شهر 
كامل لكل ش�خص تعاىف من مرض 
كورون�ا وت�رع ببالزما م�ه ملصاب 

بالفريوس آخر«.
وأوض�ح، »يذه�ب الش�خص ال�ذي 
تع�اىف اىل م�رصف ال�دم يف النج�ف 
للترع ببالزما الدم وانقاذ ش�خص 

آخر، ويجلب ما يؤيد ذلك«.
اىل ذل�ك تعهد الدكت�ور غيث رعد ال 
ش�بع اختصاص اخصائ�ي العيون 
ب�� »اج�راء عمليات العي�ون مجانا 
ألي مترع ببالزما الدم من املشافني 
الطبي�ب  وأع�رب  كورون�ا«.  م�ن 

املختص بعمليات العي�ون ب� »دفع 
م�اكان  اذا  كامل�ة  املت�رع  كلف�ة 
ينوي الش�خص املشاىف ينوي الترع 

بمقابل«.
وع�ددا  الصح�ة  وزارة  وأطلق�ت 
م�ن دوائرها من�ذ أس�ابيع حمالت 
اعالمية تدعو م�ن خاللها املصابني 
ش�فائهم  وت�م  كورون�ا  ب ف�ريوس 
بالت�رع ببالزما دمه�م )عينة( منه 
الخذه�ا اىل مص�اب آخ�ر ممكن أن 
تكون عامال مهما لشفائه. وكشف 
ممث�ل منظم�ة الصح�ة العاملية يف 
العراق أدهم إسماعيل يف ترصيحات 
صحفي�ة أن نتائ�ج تج�ارب وزارة 
الصح�ة العراقية بأخ�ذ عينات من 
البالزما ملصاب�ني بالفريوس تماثلوا 
للش�فاء ونقلها إىل مصابني آخرين، 
كانت مبرشة وتظهر عالمات التعايف 

عىل املريض خالل ثالثة ايام.

اتهام بعدم تكافؤ »مفاوضي« العراق وأمريكا.. ومطالب بفرض »إخراج« القوات األجنبية من القواعد العسكرية

بغداد تستعد للمفاوضات مع واشنطن: جدول حافل باملحاذير

العدد )2152(   9     حزيران    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (الثالثاء

الصحة تعلن تسجيل )1115( إصابة جديدة بـ »كورونا« و)٢٤( حالة وفاة
أطباء يطلقون مبادرة للمتربعني بـ »بالزما الدم« لعالج املصابني.. ويعرضون »عمليات جراحية« جمانًا

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن نقي�ب الصحفي�ني رئي�س 
اتح�اد الصحفي�ني الع�رب مؤي�د 
الالم�ي، عن اتف�اق م�ع عمليات 
العامل�ني  اس�تثناء  ع�ىل  بغ�داد 
بالقن�وات واالذاع�ات ح�رصاً من 
حظ�ر التج�وال الش�امل املطب�ق 

حالياً.
وكان نقي�ب الصحفيني العراقيني 
قي�ادة  أبل�غ  ق�د  الآلم�ي  مؤي�د 
عملي�ات بغ�داد بتس�هيل مهم�ة 

الصحفي�ني الذي�ن يحملون هوية 
نقابة الصحفيني املجددة وهويات 
واالذاع�ات  الفضائي�ة  القن�وات 

املحلية .
وق�ال الالمي يف ترصي�ح صحفي 
ان الصحفيني العراقيني يقفون يف 
خ�ط الصد االول جنبا اىل جنب مع 

القوات االمنية والكوادر الصحية.
يش�ار اىل ان قي�ادة عمليات بغداد 
اعلنت مساء امس عن الغاء جميع 
االستثناءات من الساعة السادسة 

مساء ولغاية الخامسة فجرا.

نقيب الصحفيني: اتفقنا مع عمليات بغداد عىل استثناء 
العاملني بالقنوات واالذاعات من حظر التجوال 

        بغداد / المستقبل العراقي

اف�اد مص�در برملان�ي، أم�س 
االثن�ني، ب�ان رئاس�ة مجلس 
وج�������ه�ت،  الن�����واب 
بمخاطب�ة وزارة املالية لرصف 
رواتب املوظفني املتعينني ضمن 

حركة املالك لعام 2019. 
»رئاس�ة  إن  املص�در  وق�ال 
النواب وج�������هت  مجلس 
االمانة العامة للمجل������س 
بمخاطب�ة وزارة املالية لرصف 
املتعين�ني  املوظ�ف�ني  روات�ب 
ضمن حرك�ة املالك الدائم لعام 

.»2019
يش�ار اىل ان ع�دد كب�ري م�ن 
املوظف�ني الذي�ن ت�م تعيينهم 
الع�ام امل�ايض 2019 بعدد من 
دوائر الدولة ضمن حركة املالك 
والس�يما الربي�ة لم يس�تلموا 

رواتبهم حتى اآلن.

الربملان خياطب املالية 
لرصف رواتب املوظفني 

املتعينني عام ٢019

        بغداد / المستقبل العراقي

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، أمس اإلثنني 
يف قرص السالم ببغداد، محافظ البرصة أسعد العيداني.

وأكد الرئيس، خالل اللق�اء، أن ملحافظة البرصة أهمية كبرية 
ووضعاً خاص�اً يف العراق يتطلب من الجمي�ع العمل بجد عىل 
تطويرها وازدهارها بش�كل يتالءم م�ع مكانتها االقتصادية، 
مش�دداً عىل رضورة تخليص املدينة مما تعانيه من مش�اكل 

وعقبات تقف بوجه تقدمها ورفاهيتها.
وأش�ار رئي�س الجمهوري�ة إىل أهمية ترس�يخ االس�تقرار يف 
املحافظ�ة والتعام�ل بإنص�اف وعدالة يف تحس�ني املس�توى 
املعي�ي ألبناء البرصة، واالرتق�اء بالواقع الخدم�ي للمدينة، 
مبين�اً أن األوض�اع التي تمر بها البالد يف ظل س�عيها ملكافحة 
جائحة كورونا ومنع انتش�ارها تحتم عىل الحكومة املحلية يف 
املحافظة بذل الجهود والح�رص عىل توعية املواطنني وحثهم 
عىل االلتزام باإلرش�ادات الصحية وبما يحفظ صحة وسالمة 

الجمي�ع.  ب�دوره ق�دم العيداني شح�اً مس�تفيضاً لخطط 
الحكومة املحلية يف تذليل العقبات أمام عملها الرامي إىل توفري 
الخدمات ملواطنيها، مثمناً س�عي رئي�س الجمهورية لحماية 

مصالح سكان محافظة البرصة والبالد ككل.
إىل ذل�ك، التق�ى محاف�ظ الب�رصة برئيس ال�وزراء مصطفى 
الكاظم�ي ببغ�داد. وقال العيدان�ي بعد لق�اءه بالكاظمي إن 
رئي�س الوزراء وافق أن تك�ون أموال رواتب ال� ٣0  الف درجة 

وظيفية من أموال املنافذ املخصصة للمحافظة.

        بغداد / المستقبل العراقي

أك�د عض�و خلي�ة األزم�ة النيابي�ة، غال�ب 
العم�ريي، ان الحظر األمني الش�امل لن يحد 

من خطر انتشار فريوس كورونا يف العراق.
وقال العمريي يف ترصي�ح صحفي »لو قورن 
الحظر يف العراق مع بقية الدول لوجدنا هناك 

فرق كبري الن م�ا طبق هو حظر أمني وليس 
صحيا ولو كان صحيا ملا تزايدت االصابات.

وأض�اف »ل�و طب�ق الحظ�ر بش�كل صحيح 
وكان هن�اك الت�زام بالنصائ�ح واالرش�ادات 
الطبية والصحية ملا ش�هدنها هذه االصابات 
والوفيات ولكن هناك لألس�ف بعض التهاون 
باالجراءات الوقائية سواء من قبل املسؤول او 

املواطن العراقي«. ولفت العمريي اىل انه »ويف 
بداي�ة تطبيق الحظر وأزم�ة كورونا كان عىل 
الحكوم�ة ان تتخذ خط�وة ثنائي الجانب بان 
يكون هن�اك حظر مقابل توف�ري ما يحتاجه 
املواطن من رضوريات ولك�ن تطبيق الحظر 
دون توفري أبسط مقومات الحياة للمواطنني 
فانه س�يواجه برفض وخرق للحظر«. ونوه 

اىل ان »الكث�ري م�ن العراقيني يعيش�ون تحت 
خ�ط الفق�ر او بالق�وت اليوم�ي وكل ه�ذه 
األزم�ات مجتمع�ة جعل�ت بع�ض األجه�زة 
االمنية تتهاون مع أصحاب املجال وس�يارات 
األج�رة، واذا كانت هناك نية لدى الحكومة يف 
الح�د وتطويق كورونا عليه�ا ان تبدأ بتطبيق 
اجراءات ثنائية الجانب وليس إحادية فقط«.

رئيسا اجلمهورية والوزراء يستقبالن حمافظ البرصة ويبحثا معه األوضاع 
االقتصادية والصحية واألمنية يف املحافظة

العيداني حصل على موافقة الكاظمي لـتأمني رواتب الـ)30( الف درجة وظيفية

األزمة الربملانية: »احلظر أمني« واحلكومة قرصت بتوفري حاجات الفقراء

        بغداد / المستقبل العراقي

نف�ذت قوات الحش�د الش�عبي، أمس االثن�ني، عملية عس�كري يف 
صحراء الجزيرة بمحافظة نينوى.  وقالت هيئة الحش�د الشعبي يف 
بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نسخة منه،  إن »قوة من اللواء ٤٤ 
بالحش�د الشعبي املنضوي تحت قيادة عمليات غرب نينوى للحشد 
الش�عبي نفذت عملية بعمق الصحراء يف جزيرة نينوى للقضاء عىل 

فلول داعش وتطهري الرشيط الحدودي بني العراق وسوريا.

        بغداد / المستقبل العراقي

رد امل�رصف العراقي للتجارة، اإلثن�ني، عىل ترصيحات نائب رئيس الوزراء 
الس�ابق به�اء األعرجي والت�ي طالب فيه�ا بهيكلة املص�ارف الحكومية 
ب�«اعتباره�ا مص�ادر لتهري�ب العملي�ة«.  وذكر املرصف يف بي�ان، تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، أنه »إش�ارة إىل اللقاء التلفزيوني الذي 
تم مع نائب رئيس الوزراء االس�بق السيد بهاء األعرجي عىل قناة الرشقية 
اإلخبارية يف برنامج )الحصاد اإلخباري( يف الس�اعة )10:20( من مس�اء 
ي�وم الخمي�س املواف�ق 2020/6/٤ والذي تضمن طلب�ه هيكلة املصارف 
الحكومية ومنها املرصف العراقي للتجارة )TBI( واعتباره هذه املصارف 
مص�دراً لتهريب العملة، وأنها تقدم قروضاً لألس�تثمارات بدون مقابل أو 
ضم�ان«.   وأضاف البي�ان، »وملا كانت تلك الترصيح�ات اإلعالمية أقل ما 
يق�ال عنها أنها ادع�اءات ال تمت للواقع بصلة وال تس�تند إىل أي وثائق أو 
مستندات، عليه يؤكد املرصف العراقي للتجارة )TBI( بأنه يمتثل وبشكل 
ت�ام لكافة الضوابط والتعليمات الص�ادرة من البنك املركزي العراقي ومن 
الجه�ات الرقابية األخرى حرصاً من�ه عىل تقديم أفضل خدماته املرصفية 
للجميع«.   وأشار املرصف، إىل أن »إدارة املرصف عملت وبشكل دؤوب مع 
القضاء ومع الجهات الرقابية كافة عىل مالحقة كل من تسبب برضر مايل 
وتجاوزات عىل حقوقه وعملت عىل اس�ردادها ومحاس�بة املتسببني بتلك 
األرضار والتج�اوزات وتقديمه�م إىل العدالة«.  وتاب�ع املرصف، »ال بد من 
اإلشارة هنا إىل أن تلك الترصيحات لم تأخذ بنظر االعتبار ما تم إحداثه من 
تغي�ريات إيجابية كبرية وجوهرية يف منه�اج وإدارة املرصف والتي حدثت 
يف السنوات األخرية من أجل االرتقاء بسمعة املرصف محلياً وعاملياً، ومنها 
م�ا ت�م تحقيقه من منج�زات متميزة تمثل�ت يف الزيادة الكب�رية يف حجم 
التعام�الت املالية وكذلك الزيادة كبرية وامللحوظ�ة يف رأس املال واإليرادات 
واألرب�اح املتحققة وأيضاً التوس�ع الكبري يف ش�بكة العالق�ات مع البنوك 
العاملية املراسلة«.   وأوضح، أن »ذلك ما أدى إىل أن يحظى املرصف بسمعة 
مالي�ة رصين�ة يف تعامالت�ه وبمكانه مرموقة يف الوس�ط امل�ايل واملرصيف 
املح�يل وال�دويل، وقد ت�وج ذلك كل�ه بحصد امل�رصف للعديد م�ن الجوائز 
العاملي�ة وم�ن مؤسس�ات رصينة متع�ددة وحصوله ع�ىل تصنيف عاملي 
متقدم من مؤسس�ات مرصفية عاملي�ة مرموقة«.   وأكد مرصف التجارة، 
أن »الترصيحات اإلعالمية والصحفية التي تصدر عن مس�ؤولني تس�نموا 
مناص�ب رفيع�ة يف الدول�ة تحملهم مس�ؤوليتها ونتائجه�ا إذا كانت غري 
مستندة إىل وقائع حقيقية سيما وأن ذلك يضعهم أمام مسؤولية قانونية 
باعتب�ار أن لديه�م معلومات ع�ن حدوث جرائ�م يعاقب عليه�ا القانون 
ويك�ون عليهم إب�الغ االدعاء العام والقضاء به�ا وتقديم ما لديهم من أي 
أدل�ة ومعلومات بش�أنها«.   ولفت، إىل أنه »ملا كان�ت تلك الترصيحات من 
اتهام وادعاءات تمس سمعة املرصف وتشكل خطورة وإساءة فإن السيد 
بهاء االعرجي يعتر مس�ؤوالً مس�ؤولية قانونية بوج�وب قيامه بتقديم 
املستندات والوثائق والوقائع التي يستند عليها بحدوث هذه األعمال والتي 
ال يحق له قانوناً الس�كوت عنها أو حجبها عن القضاء«، مؤكداً »احتفاظ 
امل�رصف بكامل حقوقه القانونية التخاذ م�ا يراه من إجراءات قانونية يف 

حال عدم تقديم ما يثبت ادعاءات السيد األعرجي«.  

احلشد الشعبي يشن عمليـة عسكريـة 
يف صحراء اجلزيرة

مرصف التجارة يرد عىل اهتامات
 هباء األعرجي: أين الوثائق؟!

        بغداد / المستقبل العراقي

رفض حس�ن كريم الكعبي النائب 
الن�واب،  مجل�س  لرئي�س  االول 
محاولة الحكومة للمساس برواتب 
والعس�كريني  املدني�ني  املوظف�ني 
واملتقاعدين والش�هداء والس�جناء 
السياس�يني، معترا اياها امرآ غري 

قانوني وغري الئق .
ودعا الكعبي يف بيان تلقت املستقبل 

العراقي نس�خة من�ه الحكومة اىل 
متابعة العديد من امللفات التي من 
شأنها تأمني مردودات مالية كبرية 
اس�تعادة  للخزين�ة ومنه�ا مل�ف 
االم�وال املهربة واالم�وال املنهوبة 
من قبل الفاسدين واملرتبات العالية 
اف�راد االجه�زة  الت�ي يتقاضاه�ا 
وعائ�دات   , الصدامي�ة  القمعي�ة 
املنافذ الحدودية وغريها من املوارد 

االتحادية.

الكعبي: حماولة استقطاع 
جزء من رواتب املوظفني والشهداء والسجناء 

السياسيني خمالفًا للقانون 
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    بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير النفط إحس�ان عبد الجبار، عىل أهمية إنجاز 
مرشوع مصفى كربالء النفطي وفق الخطط والربنامج 
املتف�ق علي�ه« عاداً اياه »من املش�اريع االس�راتيجية 

املهمة يف قطاع التصفية«.
وذكر بيان للوزارة تلقته » املس�تقبل العراقي«ان وزير 
النف�ط »زار موق�ع م�رشوع مصفى كرب�الء النفطي 

بمحافظة كربالء وتفقده االعمال الجارية للمصفى«.
وقال وزير النفط أن »الرشكة املقاولة }إئتالف الرشكات 
الكورية بقيادة هونداي{ وبالتعاون مع الجهد الوطني 
ق�د حققت تقدماً كبرياً يف أنج�از االعمال املخطط لها ، 
التي تجاوزت أكثر من )88%( باملئة« معرباً عن أمله »يف 
انجاز العمل يف املرشوع قبل املوعد املقرر وتعويض فرة 

التوقفات التي حصلت يف وقت سابق بسبب الحرب عىل 
عصابات داعش االرهابية«.

وأكد »حرص الوزارة عىل أس�تمرار تنفيذ املرشوع رغم 
التحدي�ات االقتصادي�ة واملالية التي تواج�ه البالد بعد 
انخف�اض اس�عار النف�ط ، وذلك الهميت�ه االقتصادية 
بتوف�ري املش�تقات النفطي�ة بج�ودة عالية )ي�ورو5(، 
والتعويض عن املس�تورد منها ما يوفر العملة الصعبة 

لخزينة الدولة«.
وعىل هامش الزيارة التقى وزير النفط بممثل املرجعية 
الدينية العليا يف كربالء الش�يخ عبد امله�دي الكربالئي، 
مس�تعرضاً خطط الوزارة يف تطوي�ر القطاع النفطي، 
كم�ا ألتقى بمحاف�ظ كربالء نصيف جاس�م الخطابي 
الذي اش�اد بدور وزارة النفط يف دع�م القطاع الخدمي 
والصح�ي يف املحافظة ، فضالً ع�ن جهودها وحرصها 

الزمن�ي،  الج�دول  بتنفي�ذ وتش�غيل  املصف�ى وف�ق 
وال�ذي نأم�ل يف ان يس�هم بتطوير الواق�ع االقتصادي 

للمحافظة«.
فيما أكد وزير النفط اس�تعداد ال�وزارة لدعم املحافظة 
واالجتماعي�ة  الخدمي�ة  القطاع�ات  يف  وخصوص�اً 
والصحية وف�ق االمكانيات املتاحة« مؤكداً عىل »أهمية 
وجود املصفى يف هذه املحافظة املقدسة، ودوره املؤثر 

يف التنمية الوطنية واالقتصادية«.
فيم�ا أكد مدير ع�ام رشكة املش�اريع النفطية محمود 
عباس »عىل أهمية مرشوع بناء املصفى يف رفد منظومة 
الطاق�ة الكهربائية، عرب تزويد محطة كهرباء الخريات 
بالوق�ود واملزمع تنفيذه�ا من قبل ال�رشكات الكورية 

التي ترفد املنظومة بطاقة 1200 ميكاواط«.
فيما أكد مدير عام رشكة مصايف الوسط عائد جابر »عىل 

تنفي�ذ برنامج أعداد وتدريب امل�الكات الوطنية يف كافة 
االختصاصات الفنية والهندسية وغريها، بالتعاون مع 
ائتالف الرشكات الكورية، بهدف أناطة مسؤولية أدارة 

املصفى وأستالمه وفق الربنامج املخطط له«.
وقال املتحدث بإس�م الوزارة عاصم جهاد أن »املصفى 
ينت�ج البنزي�ن الع�ادي، واملحس�ن، ووق�ود الطائرات، 
والكاز، والنفط االبيض والكربيت الصلب والغاز السائل 
وق�ار التبليط الصناعي وغريها م�ن املنتجات النفطية 
وبمواصفات قياس�ية اوربية عاملية وح�ول االجراءات 

االحرازية للوزارة للوقاية من وباء كورونا«.
وأوض�ح جه�اد ان »ال�وزارة وبالتع�اون م�ع الرشكة 
املقاول�ة قد أتخذت اج�راءات صحية صارم�ة لحماية 
العاملني يف املرشوع  من وب�اء كورونا، مع التأكيد عىل 

أستمرار العمل وتنفيذه وفق الربنامج املخطط له.

وزير النفط يزور كربالء املقدسة ويكشف نسبة إنجاز مصفى املحافظة
التقى ممثل املرجعية واحملافظ

    بغداد/ المستقبل العراقي

أفصح�ت وزارة النق�ل، ع�ن مس�اٍع جدي�ة 
إلكمال متطلبات رف�ع الحظر عن الخطوط 
الجوي�ة العراقية املمنوعة من دخول األجواء 
االوروبية بس�بب وضعها يف القائمة السوداء 
لع�دم اس�تيفائها معاي�ري املنظم�ة الدولية 
أن  إىل  ال�وزارة  وأش�ارت  املدن�ي.  للط�ريان 
الخط�وط الجوي�ة تمتل�ك أس�طوالً من 31 

طائرة معظمها طائرات حديثة«.
وقال وزي�ر النقل نارص الش�بيل، يف ترصيح 
صحف�ي إن وزارته »ومن خ�الل لجان فنية 
تعمل عىل تطبيق وتنفيذ املتطلبات واملعايري 
الدولية لرفع الخط�وط الجوية العراقية من 
القائمة السوداء التي تشمل رشكات الطريان 

املمنوعة من دخول األجواء األوربية«.
وبنينّ أن »الوزارة تس�يري بخطى حثيثة لرفع 
الحظر عنها ليع�ود الطائر األخرض للتحليق 
من جديد يف جميع عواص�م الدول األوروبية 

والعاملية«.

وأش�ار إىل أن »الوكال�ة األوروبي�ة لس�المة 
الط�ريان )االياس�ا( كان�ت ق�د طلب�ت م�ن 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة يف حينها توفري 
معايري السالمة واألمان األوروبية يف طائراتها 
كم�ا يف رشكات الط�ريان األوروبي�ة األخرى 
م�ن خالل تطبي�ق اتفاقية البل�د الثالث )تي 
يس او(، أي أن الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة 
يجب أن تهبط يف بلد أوروبي ثالث للتأكد من 

معايري السالمة واألمان«.
ولفت وزير النقل، أن وزارته »جادة يف تفعيل 
االتفاقي�ات الثنائي�ة الس�ابقة بني س�لطة 
الطريان املدن�ي واالتح�اد األوروبي النطالق 
رحالت اىل معظم الدول األوروبية منها )أملانيا 
والدنمارك والس�ويد وبريطاني�ا( بعد وضع 
الخطوط الجوية العراقية يف القائمة السوداء 
بسبب عدم االلتزام باملعايري الدولية«، منوهاً 
ب�أن »الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة تمتل�ك 
أس�طوالً م�ن 31 طائ�رة معظمه�ا طائرات 

حديثة«.
وأردف أن »الطائ�رات املوجودة تس�د حاجة 

الخط�وط الجوي�ة العراقية، وهناك مس�اٍع 
لرفع الحظر عن دول أوروبا ودعم األسطول 
الج�وي العراق�ي بإدام�ة الطائ�رات وفت�ح 
يف  الجاثم�ة  الطائ�رات  لتش�غيل  خط�وط 
املط�ارات العراقية بس�بب الحظر املفروض 

عليها«.
وأوضح الشبيل، أن »الوزارة  تعمل عىل تفعيل 
عقد م�ع رشكة )بوين�غ( وقعت�ه الحكومة 
العراقي�ة به�دف تعزي�ز أس�طول الطائرات 
العراقي�ة ضم�ن العق�د امل�ربم م�ع الرشكة 
املذكورة، ويتضمن تجهيز العراق بالطائرات 
الحاج�ة  وحس�ب  مح�ددة  ف�رات  ضم�ن 

املستقبلية للخطوط الجوية العراقية«.
وكانت أوروب�ا قد حظرت الخطوط العراقية 
ع�دم  بس�بب   2015 ع�ام  أراضيه�ا  ف�وق 
اس�تيفائها معايري املنظمة الدولية للطريان 
املدن�ي، بعد أن طلبت وكالة س�المة الطريان 
األوروبي�ة »EASA« ع�ام 2014 منع طريان 
الخط�وط الجوي�ة العراقي�ة بش�كل مؤقت 

ملخالفتها رشوط ومعايري السالمة.

وزير النقل: نسعى لرفع حظر دخول طائراتنا ألوربا 
ولدينا اسطوالً من »31« طائرة

    بغداد / المستقبل العراقي

إس�تقبل وزي�ر الكهرب�اء ماج�د مه�دي 
دواي  ع�يل  ميس�ان  محاف�ظ  االم�ارة، 
الطاق�ة  واق�ع  لبح�ث  الفرط�ويس، 
بي�ان  املحافظة«.واف�اد  يف  الكهربائي�ة 
لل�وزارة ورد ل�«املس�تقبل العراق�ي«، انه 
»يف بداي�ة اللق�اء، ق�دم املحاف�ظ تهانيه 
لوزير الكهرباء بمناس�بة تسنم منصبه ، 
متمنياً له املوفقية والنجاح رغم التحديات 

الكبرية التي تواجه الوزارة«.
واض�اف البيان »كما بح�ث املحافظ ازمة 
فك االختناقات يف شبكات التوزيع والنقص 
ايف املحوالت الكهربائية، اىل جانب مناقشة 
إكمال بعض مش�اريع املحطات كمحطة 
الكح�الء الغازية، فضال عن مناقش�ةآلية 
االس�تثمار وإمكاني�ة تطوي�ر املش�اريع 
االستثمارية للرشكات التي تروم االستثمار 
يف قطاع الكهرباء باملحافظة، باإلضافة إىل 
ايصال التيار الكهربائي للمناطق الريفية 
التي هي خارج التصميم األسايس للمدن، 
ودرجه�ا  الكهربائي�ة  املقاي�س  ونص�ب 
م�ن ضمن قوائ�م الجباية بغي�ة الحد من 
الضياع�ات وتالئم�اً مع خطة ال�وزارة يف 

تعظيم م�وارد الجباية وجرى خالل اللقاء 
الخاص�ة  املعوق�ات واملش�اكل  مناقش�ة 
والجدي�دة  القديم�ة  العق�ود  بموظف�ي 
ومراع�اة الظروف الحياتي�ة التي تمر بها 

هذه الرشيحة وانصافهم مع اقرانهم«.
م�ن جهته اك�د الوزي�ر، إن باب ال�وزارة 
مفت�وح ل�كل املس�ؤولني ونحن ع�ىل اتم 
اإلستعداد للتعاون لتقديم افضل الخدمات 
للمواطن�ني، كما نوه أن ال�وزارة ويف ظل 
الظ�روف املالي�ة الصعب�ة التي يم�ر بها 
البل�د، واالزم�ة الصحي�ة وانتش�ار الوباء 
تواج�ه جملة من التحديات والتي تس�عى 
إىل تذليله�ا باملمكن وبما هو متاح لها من 
إمكانيات«.داعياً بنفس الوقت االبتعاد عن 
حاالت التجاوز عىل الشبكة الكهربائية ملا 
تس�ببه من عوارض فنية، وعىل املواطنني 
التع�اون م�ع م�الكات ال�وزارة بصيان�ة 
العوارض ورف�ع التجاوزات لتقديم افضل 
خدمة لتجهيز املواطنني بطاقة مستمرة.

ويف نهاي�ة اللق�اء ش�كر املحاف�ظ وزي�ر 
الكهرب�اء ع�ىل حف�اوة االس�تقبال وكرم 
بالتع�اون م�ع  اي�اه  واع�داً   ، الضياف�ة 
مالكات ال�وزارة لتقديم افض�ل الخدمات 

للمواطنني.

وزير الكهرباء يلتقي حمافظ ميسان لبحث واقع 
الطاقة الكهربائية يف املحافظة

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    البصرة / المستقبل العراقي

بع�د نجاحهم علمياً وعملياً واس�تناداً اىل بحث علمي 
رص�ني ونتائ�ج عالجي�ة رائدة، ق�دم الفري�ق الطبي 
املرشف عىل برنامج الع�الج ببالزما النقاهة للمرىض 
املصاب�ني بف�ريوس كورون�ا )كوفي�د 1٩( طريق�ة 
مبتك�رة ملضاعف�ة كمي�ات البالزما املس�تخلصة من 
املتربعني واس�تخدامها لع�الج عدد أك�رب من املرىض 
وبجرع متعددة.وس�بق لدائرة صح�ة البرصة التأكيد 
ب�أن نق�ل ال�دم املصف�ى )بالزما ال�دم(، م�ن التربع 
الس�ابق للمتش�افني ساهم بش�كل موثق بانخفاض 
عدد الوفيات للمصابني، كما جددت الدعوة للمتشافني 

بالتربع بالدم نظراً لوجود نقص بذلك.
وكان فري�ق بالزم�ا النقاهة يف دائ�رة صحة البرصة 
أعل�ن عن نقله تجربة نقل بالزما الدم التي تس�تخدم 
ملعالج�ة املرىض املصابني بفريوس كورونا املس�تجد، 
إىل أطباء محافظة ميس�ان وذلك بع�د نجاح التجربة 
يف البرصة.وقال رئيس الفريق الدكتور عيل س�الم، إن 
فريقه قام إجراء أول عملية استخراج بالزما النقاهة 
من متعايف فريوس كوفيد 1٩ بعد زيارته اىل محافظة 

ميسان، وتمت العملية بنجاح.
وأش�ار إىل انه ت�م اس�تخدام الطريق�ة الحديثة التي 
تس�مح باملتربع الواحد بمعالج�ة أكثر من 10 مرىض 

من خالله البالزما التي تستحصل من دمه.
وكان س�الم ق�د كش�ف للمرب�د يف وق�ت س�ابق بأن 
محافظة الب�رصة تعد املحافظ�ة الثالث�ة عامليا التي 
ستقدم بحثا علميا الستخدامها بالزما الدم باملساعدة 
ع�ىل عالج املرىض املصابني بفاي�روس كورونا واألوىل 

عربيا.

أطباء البرصة ينجحون 
بمضاعفة كميات بالزما 

النقاهة

    كربالء / المستقبل العراقي

أعلن قس�م املشاريع الهندس�ية والفنية التابع للعتبة الحس�ينية املقدسة، عن املبارشة 
باملرحلة األوىل النشاء مركز الشفاء يف محافظة دياىل، وذلك بعد أن أعلنت العتبة الحسينية 
عن تبنيها انش�اء )5( مراكز جديدة يف كل من ذي قار س�عة )75( رسيرا، وواسط سعة 
)60( رسي�را، والديوانية س�عة )60( رسيرا، ودياىل س�عة )70( رسيرا، والبرصة س�عة 

)80( رسيرا، ألجل دعم القطاع الصحي يف مواجهة جائحة )كورونا(«.
وق�ال رئيس القس�م املهندس حس�ني رضا مه�دي يف حدي�ث للموقع الرس�مي تابعته 
»املستقبل العراقي«، إنه »بتوجيه من قبل ممثل املرجعية الدينية العليا، واملتوىل الرشعي 
للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكربالئي بارشت الكوادر الهندسية والفنية 
باملرحلة األوىل من انشاء مركز الشفاء يف محافظة دياىل«، مبينا أن »هذه الخطوة جاءت 

لدعم جهود وزارة الصحة ملواجهة تفيش وانتشار فريوس )كورونا(«.
وأوضح أن »املركز يش�يد عىل ارض بمساحة )2500 م2( بواقع 3 ردهات نساء ورجال 
وأطف�ال، باإلضاف�ة اىل غ�رف للفح�ص ل�كل ردهة، و غ�رف خاصة للح�االت الحرجة 
والصعبة، فضال عن الحدائق الداخلية والخارجية«، مش�ريا اىل أن »الطاقة االس�تيعابية 
للمرك�ز )70( رسيرا«.إىل ذلك، قال مدير مركز اإلمام الحس�ني )عليه الس�الم( التبليغي 
يف دياىل التابع لقس�م الش�ؤون الدينية يف العتبة الحس�ينية املقدس�ة الش�يخ مصطفى 
الخزعيل، إن »وفدا من العتبة املقدس�ة زار مؤخرا مدين�ة بعقوبة مركز محافظة دياىل، 
حيث أس�تلم فعليا االرض املخصصة إلنش�اء مركز الش�فاء الخاص بدع�م جهود دائرة 
صح�ة دياىل ملواجهة جائحة )كورونا(«.وأضاف أن »املركز الذي س�يكون بس�عة )70( 

رسيرا، سيبنى يف األرض املخصصة والواقعة خلف مستشفى بعقوبة العام«.
يذك�ر أن االمان�ة العامة للعتبة الحس�ينية املقدس�ة انجزت مؤخراً وخ�الل فرة زمنية 
قياس�ية ال تتجاوز ال� 15 يوماً يف بعضها، اربعة مراكز متخصصة لعالج مرىض جائحة 
)كورون�ا( يف كربالء املقدس�ة، والنجف االرشف، فضالً عن مركزي�ن آخرين يف العاصمة 
بغ�داد، وبك�وادر فنية عراقية من منتس�بيها خالل فرة قياس�ية، ووفق�ا للمواصفات 

العمرانية الحديثة، كما تم تجهيزها بمستلزمات وادوات طبية متطورة.

مبواصفات عاملية وخالل فرتة زمنية قصرية

العتبة احلسينية ترشع ببناء مركز للشفاء 
يف حمافظة دياىل لعالج املصابني بـ »كورونا«

وزير التخطيط يستقبل السفري 
االملاين لبحث تطوير القطاع اخلاص 

وتوقيع اتفاقية بني البلدين

النجف متنع دخول اجلنائز 
اىل املدينة القديمة واالكتفاء بدفنها 

يف مقربة وادي السالم

    بغداد / المستقبل العراقي

اس�تقبل وزير التخطيط خالد بتال النجم، يف مكتبه بديوان الوزارة، ، س�فري 
جمهورية املانية االتحادية لدى العراق، »اوله ديل««.

واكد الطرفان بحس�ب بيان للوزارة ورد ل�«املستقبل العراقي«،عىل استمرار 
التع�اون من خ�الل زيادة حجم التب�ادل التجاري، واالس�تفادة من الخربات 
االملاني�ة، يف تطوير مختلف القطاع�ات التنموية يف العراق، وخصوصا قطاع 
الكهرباء، ودعم القطاع الخاص، والسعي اىل توقيع اتفاقية للتعاون املشرك 
ب�ني العراق واملانيا«.من جانبه، رحب الس�فري االملان�ي، بتوجهات الحكومة 
العراقية، لتعزيز التنمية واالقتصاد، معربا عن اس�تعداد بالده لتقديم املزيد 

من الدعم للعراق يف مختلف املجاالت.

    النجف / المستقبل العراقي

ق�ررت قي�ادة رشط�ة النج�ف منع 
دخ�ول الجنائز اىل املدينة القديمة يف 
النج�ف واالكتفاء بدفنه�ا يف مقربة 
وادي الس�الم. وذكر بي�ان مقتضب 

»املس�تقبل  تلقت  النج�ف  لرشط�ة 
العراق�ي« نس�خة من�ه ، ان�ه« بناًء 
عىل ق�رار خلية االزم�ة يمنع دخول 
الجنائ�ز إىل املدين�ة القديم�ة يف اي 
وق�ت ،واالكتف�اء بدفنه�ا يف مقربة 

وادي السالم فقط .

خلية أزمة البرصة تعلن قرارات مشددة 
وصحة املحافظة تقرتح حاًل وحيدًا

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلنت خلية األزمة يف البرصة، أمس االثنني، قرارات 
مشددة بعد تايد حاالت اإلصابة بفريوس كورونا يف 
املحافظة.وأعلنت الخلية خالل مؤتمر صحفي عقب 
اجتم�اع عقدته ان�ه »تقرر منع الخ�روج والدخول 
من واىل البرصة عدا الش�احنات والتشديد عىل حظر 
التج�وال، وتوس�يع الطاقة االس�تيعابية لألرسة يف 
فنادق املدين�ة الرياضية«.وأضافت »كما تقرر غلق 
العيادات الطبية واملحال يف البرصة باس�تثناء املواد 
الغذائي�ة واالفران«.من جانبها، ع�زت دائرة صحة 
البرصة زي�ادة االصابات اىل »عدم الت�زام املواطنني 
ولب�س الكمامات هو الحل«.وش�ددت ع�ىل »زيادة 
ع�دد الفحوص�ات وعىل الجمي�ع االلت�زام بالتباعد 
االجتماع�ي ولب�س الكمام�ات خ�الل االس�بوعني 

القادمني وذلك هو الحل الوحيد«.

حمافظ بغداد: سنوزع »800« قطعة أرض
 بعضها للكوادر الطبية

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

أعل�ن محافظ بغداد، محم�د العطا، قرب 
توزيع 800 قطع�ة أرض بعضها للكوادر 

الطبية.
وق�ال العط�ا يف لق�اء متلف�ز مس�اء ان 
الطبي�ة  للك�وادر  املخصص�ة  »القط�ع 

سيكون لخط الصد تحديداً«.
ولفت اىل ان »املحافظة لديها مليون طلب 

لتخصيص ارايض«.
وتتفاق�م أزم�ة كورون�ا يف الع�راق، كما 
ح�ذرت وزارة الصح�ة م�ن نش�وء ب�ؤر 
املواطن�ني  مطالب�ة  بغ�داد،  يف  وبائي�ة 
بااللت�زام بإج�راءات الحظ�ر للح�د م�ن 
تف�يش الفريوس يف ظ�ل تصاع�د حاالت 

اإلصابة والوفيات.

    البصرة / المستقبل العراقي

قال�ت مديرية ماء البرصة أن هن�اك محاوالت إليقاف ضخ املياه 
يف املحافظ�ة، داعية الحكومة املحلي�ة واملواطنني إىل أخذت العلم 

باملوضوع.
وهنا نص البيان:

بالنظر للظروف املالية الصعبة التي يمر بها البلد بس�بب انتشار 
فاي�روس كورونا تم إبالغنا بمنش�ور تم إرس�اله الين�ا من قبل 
ع�دد من العامل�ني يف مرشوع م�اء العباس ع بأنهم س�يتوقفوا 
ع�ن األعمال املكلف�ني بها ومعنى ه�ذا ايقاف تش�غيل املرشوع 
ال�ذي يغذي ثلث�ي مناطق البرصة بامل�اء العذب والس�بب يف ذلك 
مطالبتهم برصف الساعات اإلضافية لهم والتي لم تنقطع عنهم 
طيلة السنتني املاضيتني علما إن املديرية ترصف لهم مخصصات 
الخط�ورة والطعام ولم تنقطع ع�ن ذلك لحد هذه اللحظة ولكن 
بس�بب الظروف املالية الصعبة ت�م ايقافها لحني إق�رار املوازنة 
كونه�ا مبالغ تخصص م�ن قبل وزارة املالية وحي�ث إن املديرية 
واملحافظة مستمرين بالتنس�يق مع وزارة املالية حول املوضوع 
لك�ن اس�تغالل البعض م�ن ضعفاء النف�وس يحاول�ون اقحام 
املديرية واملحافظة يف مشكلة أال وهي قطع املاء عن املدينة علما 
إنه تم اس�تدعاء مجموعة من مش�غيل املرشوع األبطال إىل مقر 
املديرية وتوضيح األمر لهم والذين تفهموا املوضوع جيدا وإلبالغ 
العاملني الباقني بذلك لكن إرصار البعض منهم للعمل عىل إيقاف 
الضخ وعدم القيام بواجباتهم لذا تس�عى املديرية إىل إيصال هذه 
املعلوم�ة إىل الحكوم�ة املحلية وألعزاءنا ابن�اء املحافظة ليكونوا 

عىل علم بذلك .. والله ويل التوفيق .

ماء البرصة: هناك من حياول إيقاف الضخ

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك ، عن إتالف ارس�الية بروتني نباتي 
)28.6ط�ن( يف مركز كم�رك طريبيل الح�دودي منتهية الصالحية 
حس�ب كت�اب املحجر البيط�ري يف املنفذ .واضاف�ت الهيئة يف بيان 
تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه، أن »عملية االتالف تمت من 
قبل لجنة مختصة شكلت لهذا الغرض مع الجهات الساندة العاملة 
يف املنفذ«.وتابعت الهيئة يف »مركز كمرك ام قرص الشمايل تم ضبط 
ه�ذا اليوم ثالث حاويات تحتوي عىل مي�اه رشب معدنية ممنوعة 
من االس�ترياد لحماي�ة املنتج املحيل« .وأكدت الهيئ�ة انها »اتخذت 
اإلج�راءات القانونية بحق املخالفة وفق املادة 68 /ثانيا من قانون 

الكمارك النافذ رقم 23 لسنة 1٩84 املعدل والتعليمات النافذة.

وضعت الحكومة املحلية يف محافظة الديوانية حجر أساس لثالثة 
مشاريع خدمية يف قضاء السدير.

وق�ال املحافظ زهري الش�عالن يف بيان تلقى املربد نس�خة منه إن 
املرشوع األول يش�مل إكس�اء وتأهيل مدخل قضاء السدير خالل 
60 يوم�ا أما امل�رشوع الثاني هو تأهيل مغذي فرع الس�دير لفك 
الضغ�ط واألحم�ال التي يعان�ي منها املواطن�ون خاصة يف فصل 
الصي�ف عىل أن يتم إنجازه يف موعد أقص�اه 300 يوم من تاريخ 
املب�ارشة، فيما كان امل�رشوع الثالث هو تبليط الش�ارع الفرعي 

املجاور لحقول الدواجن بطول أكثر من 10كم.
وأض�اف الش�عالن أن املبال�غ املالي�ة للمش�اريع ت�م تأمينها من 
بالتنس�يق م�ع الجه�ات ذات العالقة يف بغ�داد بع�د الجولة التي 
ش�ملت لقاء قادة الكتل السياس�ية والحكومية األسبوع املايض، 
داعي�ا الرشكات املنف�ذة إىل االلتزام باملواصف�ات والفرة الزمنية 

املتفق عليها إلكمال املشاريع.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلنت وزارة العمل والشؤون االجتماعية، اطالق راتب املعني املتفرغ 
للمس�تلمني سابقاً لشهر أيار املايض.وقالت الوزارة، يف بيان تلقته 
»املستقبل العراقي«، ان “هيئة ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة، 
اطلقت راتب املعني املتفرغ لش�هر أيار من عام 2020 للمس�تلمني 
س�ابقا مس�اء يوم االثنني املواف�ق 8/6/2020 ع�ن طريق الدفع 
االلكرون�ي من خالل مرصيف )الرافدين، وآش�ور(، فيما س�يطلق 
الراتب عرب مرصف الرش�يد خالل اليومني املقبلني بسبب إجراءات 
فنية تتعلق باملرصف”.وأكد رئيس الهيئة عصام التميمي، بحسب 
البي�ان، عىل “املص�ارف تس�ليم الروات�ب للمس�تفيدين من دون 
اس�تقطاع يتجاوز النس�بة املحددة من قبل املص�ارف البالغة الف 
دين�ار، وبخالف ذلك يتوجب عىل املس�تفيدين اب�الغ الهيئة لتقوم 

بمطالبة املصارف باسرجاع املبالغ املستقطعة.

الكامرك تعلن عن ضبط خمالفات يف كمركي 
طريبيل وام قرص الشاميل

وضع حجر أساس لـ 3 مشاريع خدمية 
يف قضاء السدير بالديوانية

العمل تعلن إطالق راتب املعني املتفرغ 
للمستلمني سابقًا لشهر أيار املايض
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السينام األفرو أمريكية: متى يتوقف التاريخ عن تكرار نفسه؟
من أوسكار ميتشو إىل سبايك لي

           شفيق طبارة 

يف أواخ�ر الثمانيني�ات، كان املخ�رج 
األمريكي س�بايك يل غارق�ًا يف تصوير 
أح�د أه�م األف�ام يف مس�ريته: فيلم 
»افعل الص�واب« )1989( يف بيدفورد 
ه�ذا  يف  يل  أدخلن�ا  ستويفيس�انت. 
الرشي�ط إىل ه�ذا الح�ي يف بروكل�ن 
بعي�ون س�كانه. أظهر لن�ا بطريقته 
الخاصة ما كان يحصل يف ذلك الوقت: 
النزاع�ات العرقي�ة يمك�ن أن تنفجر 
يف أي لحظ�ة. بع�د عرش س�نوات من 
إىل  طريق�ه  الفيل�م  ش�ق  ص�دوره، 
»س�جل األف�ام الوطن�ي« يف مكتب�ة 
الكونغرس كونه »مهّم�اً من الناحية 
الثقافية أو التاريخي�ة أو الجمالية«. 
وبعد 31 عاماً، ال يزال فيلم س�بايك يل 

راهناً أكثر من أي وقت!
»األخوة الثاث�ة« )2020( هو عنوان 
الفيلم القصري الذي احتّج فيه سبايك 
يل ع�ى وف�اة إيري�ك غارن�ر )2014( 
كاهم�ا   .)2020( فلوي�د  وج�ورج 
ضحي�ة عن�ف الرشط�ة العنرصية يف 
الوالي�ات املتح�دة. يف الفيل�م القصري 
الذي ن�رشه أخرياً ع�ى صفحته عى 
تويرت، تداخٌل بن املش�اهد الحقيقية 
لهاتن الجريمتن، ومشهد قتل راديو 
رحي�م )بي�ل نان( عى ي�د الرشطة يف 
فيلم »افعل الص�واب«. لتكريم غارنر 
وفلويد وإثبات حجته، لم يحَتج املخرج 
سوى جملة واحدة يف أول الفيلم: »هل 
سيتوقف التاريخ عن تكرار نفسه؟«. 
لعل س�بايك يل، أحد أش�هر املخرجن 
األمريكين الس�ود املعارصي�ن، لكنه 
ليس الوحيد يف تاريخ الس�ينما الذين 
من�ح صوت�اً لألف�رو � أمريكي�ن يف 
أفامه، عرب إظه�ار نضاالتهم بهدف 
تحريرهم من االضطهاد والعنرصية، 
وتحقيق أحامهم وعكس نجاحاتهم 
وإخفاقاتهم. الشاش�ة الكبرية كانت 
وال تزال وس�يطاً قوي�اً لتحليل وفهم 
املفارق�ات التي تنت�ج عن العنرصية، 
الس�يايس  اليق�ن  ع�دم  ومش�اكل 
واالجتماعي. تقّدم لنا قصصاً للتفكري 
يف دور اإلنسان عى املستوى الجماعي 
والفردي. والس�ينما األفرو� أمريكية 
مرآة أمينة لواقع يّتسم بغياب املساواة 
والعنرصي�ة ع�رب قص�ص تركز عى 
ال�رصاع والنمو الش�خيص يف مجتمع 
يستمّر فيه لون البرشة يف التأثري عى 

جميع مفاصل الحياة واملوت.

بالرغ�م م�ن هيمن�ة »البي�اض« عى 
الس�ينما، كان�ت أول بداي�ات الرصاع 
العن�رصي يف هولي�وود ع�ام 1915 
عندم�ا ب�دأ املخرج�ون األمريكي�ون 
الس�ود يف إخراج أف�ام بطاقم مؤلّف 
من أصحاب البرشة السوداء، موّجهة 
بالتحدي�د إىل الجمه�ور األمريكي من 
أص�ل أفريقي. اس�تمّر م�ا يعرف ب�

Race film حت�ى ع�ام 1950. لذلك، 
ق�وة  يف  الفض�ل  إن  الق�ول  يمك�ن 
ومبادئ الس�ينما األمريكية األفريقية 
يعود إىل أعمال أوس�كار ميتشو، رائد 
الس�ينما األمريكي�ة األفريقي�ة ومن 
أكث�ر الش�خصيات املؤثرة يف س�ينما 
الس�ود، وأكث�ر املخرج�ن إنتاج�اً يف 
حقبة الس�ينما الصامتة. ظّل ميتشو 
يف صناع�ة األف�ام لف�رتة أط�ول من 
أي مخرج أس�ود آخر. أنتج 43 فيلماً 
إنجازات�ه  املهني�ة.  مس�ريته  خ�ال 
كبرية بالنظر إىل العقبات االقتصادية 
املخرج�ون  واجهه�ا  الت�ي  والفني�ة 
األمريكي�ون م�ن أصل أفريق�ي. منذ 
 The Homesteader األول  فيلم�ه 
ع�ام 1919، تن�اول قضايا حساس�ة 
تجّنبه�ا مخرج�ون آخ�رون بش�كل 
منهجي. لقد استخدم السينما لتحدّي 
تجلّيات الظل�م العنرصي الذي كابده 
الس�ود يف بداية القرن العرشين مثل: 
اإلع�دام، والتميي�ز الوظيفي، والعنف 

واالغتصاب واالستغال االقتصادي. 

عوامل كثرية أسهمت يف تراجع املوجة 
األوىل من السينما األمريكية األفريقية 
األزم�ة  أهمه�ا  ميتش�و،  بقي�ادة 
االقتصادي�ة ع�ام 1929، وسياس�ة 
هوليوود الجدي�دة يف اختيار الفنانن 
الس�ود م�ن الص�ف األول وإعطائهم 
أدواراً ضمن األفام، تنحرص أغلبها يف 
األدوار املوسيقية )أي املمثل العازف(. 
بق�ي الوضع ع�ى ما ه�و عليه حتى 
أواخر الس�تينيات. ويف خضم النضال 
م�ن أج�ل الحق�وق املدني�ة والنضال 
الثوري األس�ود، ش�هدت  الرادي�كايل 
الس�ينما األف�رو � أمريكي�ة ازده�اراً 
ثانياً، وهذه املرة م�ن بوابة هوليوود 
الت�ي فتحت األب�واب أم�ام املزيد من 
الفنان�ن امللون�ن، ما أس�هم يف بروز 
عدد من املشاهري مثل سيدني بواتييه 
وهاري بيافونتي. ولكّن الحقيقة أن 
األدوار التي لعبوها كانت مفّصلة من 
هوليوود وكانت عبارة عن شخصيات 
تعّزز منظوراً واحداً وال تعكس البيئة 
الس�وداء وال مش�اكلها أو مخاوفها. 
إذ كانت تجس�د شخصيات سوداء تم 
إقصاؤها م�ن بيئتها وُدمجت يف عالم 
البي�ض تماماً. ردة الفعل عى تجاهل 
البيئة األصلية للس�ود، أدت إىل ظهور 
ال��Blaxploitation ال�ذي ينتم�ي إىل 
 Exploitation( االس�تغال«  »سينما 
cinema(. كان�ت أف�ام ه�ذا الن�وع 
تقارب مواضيع »فاضحة« اجتماعياً 

مث�ل الجن�س والجريمة واملخ�ّدرات، 
وأبطاله�ا الس�ود )الذك�ور واإلناث( 
ش�خصيات قوية ونش�طة وغالباً ما 
تك�ون عدواني�ة. أول َم�ن أطلق هذا 
النوع ه�و املخرج ملفن ف�ان بيبلز، 
ال�ذي ب�دأ حيات�ه اإلبداعي�ة ككات�ب 
تماماً مثل ميتش�و. من أشهر أفامه 
 .1970 ع�ام   Water-melon man
يقدم الرشيط قصة فكاهية عن رجل 
أبيض عنرصي يستيقظ يف أحد األيام 
وق�د تح�ول ل�ون برشته إىل األس�ود، 
فيضطر ملواجه�ة التمييز الناجم عن 
 Sweet العنرصية. وهن�اك أيضاً فيلم
Sweetback’s Baadassss Song عام 
1971. باإلضاف�ة إىل النجاح التجاري 
املفاج�ئ ألفام�ه، حظي ف�ان بيبلز 
باهتمام كبري، وأثار الكثري من الجدل. 
أم�ا الفرضي�ة األساس�ية املتمّثلة يف 
ه�ذه األف�ام م�ن املوج�ة الجديدة، 
فه�ي نق�ل املركزية البيض�اء لصالح 
أبط�ال م�ن الع�رق األس�ود وعك�س 
املفاهي�م التقليدي�ة للش�خص الجيد 
والشخص الس�يئ تماماً.بحلول عام 
1974، بدأت هذه املوجة السينمائية 
تأت�ي  أن  قب�ل  بالرتاج�ع،  الس�وداء 
الثمانيني�ات املحافظة يف عهد ريغان، 
ويتم إسقاط هذه األفام. من جديد، 
هيمنت هوليوود عى السينما السوداء 
وقّدمت أفاماً كوميدية أبطالها سود 
أمثال ريتش�ارد بري�رو وإيدي موريف، 

لتثبيت صح�ة النظام وقي�م الهيمنة 
البيضاء. مع ذلك، قامت مجموعة من 
املخرجن السود الذين أتّموا دراستهم 
والذي�ن  كاليفورني�ا،  جامع�ات  يف 
س�يعرفون الحقاً باس�م »تمرّد لوس 
أنجل�وس«، بتقدي�م مش�اريع فني�ة 
وسياس�ية تعك�س الرؤي�ة األصلي�ة 
للس�ود يف أمريكا. كانت مش�اريعهم 
تجريبي�ة، وّجهوا فيه�ا خطابات عن 
»القومية السوداء«. لكن هذه األعمال 
واجهت الكثري من املصاعب من حيث 
الع�رض والتوزيع. عى س�بيل املثال، 
خم�س  بورني�ت  تش�ارلز  اس�تغرق 
س�نوات إلنهاء فيلمه »قاتل الخراف« 
)1978(، بس�بب البحث عن التمويل 

وس�جن أح�د ممثليه. ه�ذه الحركة 
الجدي�دة أسس�ت ملوجة جدي�دة من 
السينما السوداء بدأت يف الجزء الثاني 
من الثمانينيات وأبرز شخصياتها هو 

سبايك يل.
طور سبايك يل مهاراته السينمائية يف 
وقت مبك�ر. يف عام 1986، قدم عمله 
األول. كان ثورياً، س�ينمائياً وفكرياً. 
كامرياته تتميز بزاوي�ة غري تقليدية، 
التلميح�ات، م�ع  وأفام�ه واضح�ة 
إش�ارات إىل تاريخ الس�ينما، واللجوء 
إىل ف�ن الفكاه�ة ملعالج�ة القضاي�ا 
الحساس�ة، وإرشاك ممث�ات لتقديم 
ش�خصيات نس�ائية قوية، والتحّدث 
املب�ارش مع املش�اهدين )هدم الجدار 

الراب�ع(. م�ع فيلم�ه الثال�ث »افع�ل 
الص�واب«، ب�دأ س�بايك يل بمقارب�ة 
الت�ي  للمواضي�ع  ح�ادة  ن�ربة  ذات 
أكمل بها حيات�ه املهنية. موضوعات 
يمكن اختصاره�ا بالتوترات العرقية 

والعنرصية يف أمريكا. 
تأث�ري فيلمه الثالث كان واس�عاً جداً، 
لي�س ألنه أس�س مس�رية س�بايك يل 
ملوج�ة  ال�رشارة  كان  ب�ل  فحس�ب، 
جديدة من األفام األمريكية األفريقية 
انطلق�ت  موج�ة  املصداقي�ة.  ذات 
توقي�ع  التس�عينات وحمل�ت  أوائ�ل 
مخرجن جدد، عالجوا مشاكل السود 
 Boyz االجتماعي�ة. نذك�ر مثاً فيل�م
N The Hood )ع�ام 1991( لج�ون 
 Straight Out فيل�م  أو  س�نغلتون 
of Brooklyn ملات�ي ريت�ش أو فيل�م 
»مالكون اكس« )1992( لس�بايك يل، 
الذي يمكن اعتباره األكثر طموحاً من 
حيث البعد السيايس. من خال الرسد 
السياسية والوجودية  للحياة  املفّصل 
ووع�ي بطلها، أكد يل يف الفيلم العاقة 
بن املايض، وح�ارض الفيلم، بخاصة 
مش�اهد األرشيف الش�هرية لوحشية 
الرشطة التي عانى منها رودني كينغ.

ال يزال يل إىل اليوم حامل راية السينما 
األمريكي�ة األفريقي�ة. أفامه األخرية 
أصبح�ت أكث�ر هجومي�ة، ويف الوقت 
نفس�ه س�اخرة م�ن الواق�ع القديم 
 Blackkklansman والجدي�د. فيلم�ه
)الجائ�زة الك�ربى يف مهرج�ان كان 
وأوس�كار أفض�ل س�يناريو مقتبس 
امل�ايض،  إىل  يعيدن�ا   ،)2018  ����
 Ku��وبالتحدي�د إىل أي�ام جماع�ة ال
Klux Klan وكي�ف اس�تطاع رشطي 
أس�ود االنخ�راط يف الجماع�ة. فيلمه 
األخ�ري Bloods 5 Da الذي كان مقّرراً 
عرضه خارج املس�ابقة الرس�مية يف 
»مهرجان كان« )النسخة امللغاة عام 
2020( س�يتاح عى منصة نتفليكس 
ابت�داء من 12 من الش�هر الحايل، مع 
العل�م ب�أن س�بايك يل كان س�يكون 
رئيس لجنة تحكي�م »مهرجان كان« 
امللغى، وس�وف يرتأس لجنة التحكيم 
يف نس�خة املهرج�ان الع�ام املقبل. ال 
يزال يل يف حالة حذر. ينبهنا ويواجهنا 
دائم�اً بأفام�ه الواقعي�ة التي تتصل 
بص�دق بمعان�اة األمريكين الس�ود. 
يواصل ترسيخ نفسه كركيزة ال جدال 
فيه�ا للس�ينما األمريكي�ة األفريقية، 

ولسينما من جميع األلوان.

ديفيد هيلز.. رحيل عازف بيانو عشق القاهرة
           سعيد ياسين 

العامل�ي  البيانيس�ت  وف�اة  أحدث�ت 
اإلنجلي�زي ديفيد هيل�ز يف القاهرة عن 
عم�ر يناه�ز 63 عام�اً، صدم�ة كبرية 
لدى العدي�د من زمائ�ه وتاميذه من 
األوب�را  دار  يف  والعازف�ن  الدارس�ن 

املرصية واملعهد العايل للكونرسفتوار.
وقد أجم�ع عدد من زمائ�ه وتاميذه 
عى أن املوسيقى خرست برحيله إنساناً 
موهوب�اً ومثقف�اً، وأن�ه كان نموذجاً 

بديعاً للموسيقي املخلص ملهنته.
قال�ت الفنان�ة س�حر ن�وح: إن رحيل 
ديفيد هيلز أحزنها وكل زمائها بدرجة 
كبرية، وأضافت: لقد صاحبني بالعزف 
ع�ى البيانو يف كل امتحاناتي يف قس�م 
الغناء األوب�رايل، كما صاحبني بالعزف 
يف كل حفات�ي الت�ي كن�ا نح�ر لها 
بالساعات يف املذاكرة والربوفات، وأذكر 
أنه من كثرة عشقه ملرص بدأ تعلم طبخ 
األكل امل�رصي، وأصبح يفه�م العربية 
باللهج�ة املرصية، خصوصاً  ويتحدث 
وأن�ه عاش أكث�ر من نص�ف عمره يف 

القاهرة.
واتف�ق معه�ا يف الرأي محم�د ظريف، 
مدير مرسح معهد املوس�يقى العربية 
التاب�ع ل�دار األوب�را، وق�ال: الكثريون 
يدين�ون بالفضل وال�والء لديفيد هيلز 
ال�ذي كان يتمي�ز باله�دوء واالح�رتام 
الش�ديد ل�كل زمائ�ه وللدارس�ن من 
املس�اعدة  دائ�م  كان  وأن�ه  الطلب�ة، 
للش�باب خصوصاً م�ن داريس البيانو 
والذي�ن كان�وا يس�ألونه ع�ن أي يشء 
صع�ب يق�ف أمامه�م، وكان ال يبخل 
عليه�م بأي معلوم�ة، وأوضح أنه كان 
بمثابة امتداد لع�رشات األجانب الذين 
عمل�وا يف دار األوب�را املرصي�ة، ومنهم 
اإليط�ايل ألدوا مانياتو، ومدرب الكورال 
إلينا دازماشفييل، وأرمينيا كامل زوجة 
رئيس األوبرا األسبق الدكتور عبداملنعم 

كامل.
وقال املؤلف املوسيقي بسام حقة: كنت 
طالباً يف كلية الرتبية املوس�يقية، وكان 

أصع�ب يشء أقابله كمؤلف مبتدئ، أن 
أج�د من يس�مع ما كتبت�ه، وذات مرة 
تجرأت وطلبت من ديفيد أن يس�معني 
عما كنت كتبته للبيانو، وكنت بالنسبة 
له كائناً مجهول الهوية، ووجدته يأخذ 
املدونة املكتوب�ة بالقلم الرصاص مني 
وينظ�ر لها، ثم اصطحبني وجلس عى 
البيان�و وعزفه�ا يل م�ن أول م�رة، ثم 
طلب مني أن أطلعه عى أي جديد لدي، 
ثم بدأت دراس�ة التأليف املوس�يقي يف 
كونرسفتوار القاهرة، وعزف يل أعماالً 
كثرية، ولم يس�تهن بأي مرة بأي يشء 
كتبته، وهو كان يحرتم الكبري والصغري 
وكان محبوب�اً من كل من يعرفه، وأكد 

عى أنه عى املس�توى الش�خيص، كان 
خفي�ف الظ�ل وصاح�ب روح جميلة، 
وعى امل�رسح كان وحش�ًا متمكناً من 
أدوات�ه. وق�ال زميل�ه ع�ازف البيان�و 
املرصي محم�د صاح: ش�جرة اإلبداع 
الت�ي زرعها ديفيد يف م�رص أكرب كثرياً 
من كل ما فعله يف إنجلرتا قبل حضوره 
ملرص، وهو لم يكن من عامات املشهد 
املوس�يقي يف مرص، إنما م�ن عامات 
م�رص الت�ي تحت�وي كل الجنس�يات 
أن�ه  إىل  واألطي�اف واألع�راق، وأش�ار 
كان نموذج�اً رائعاً للموس�يقي املبدع، 
ويع�د م�ن أفض�ل امللتزم�ن باملواعيد 
والربوف�ات، وق�ال: لدي إحس�اس أنه 

برحيله تنتهي مرحلة مهمة يف املش�هد 
أح�د  كان  ألن�ه  امل�رصي،  املوس�يقي 
أعمدة املوسيقى املرصية، حيث تخرج 
ع�ى يديه العرشات من املوس�يقين يف 

مدرسة الكونرسفتوار.
يذك�ر أن هيلز تخرج يف مدرس�ة جيلد 
بلن�دن،  والدرام�ا  للموس�يقى  ه�ول 
وتخص�ص يف الع�زف عى آل�ة البيانو، 
وعمل كع�ازف مصاحب بكونرسفتوار 
القاه�رة ثم فرق�ة أوب�را القاهرة منذ 
1980 وحت�ى اآلن، وق�دم العدي�د من 
والريس�يتاالت  املنف�ردة  الحف�ات 
املشرتكة مع مغنن، إىل جانب مصاحبة 

حفات موسيقى الحجرة.

قبل الشكل األخري 
للغضب

           يوسف بزي

1

يف فمي

هذا الحّب الذي يتحّدث،

يف يدي

هذا الحجر الذي يموت،

يف قلبي

هذه املدينة التي تستيقظ.

2

األطفاُل

وراءك مع الّشعلة املرحة لنهار األحد

وهذا الخّط البحرّي إذ يرّطب شفاهك.

العيوُن

بعدك مع الّطبول الّصاخبة لعيد الدولة

وهذا األرق عى امتداد األرصفة، عنقك إذ ينبض.

الصيف

أمامك مع املباني الكبرية ألىس الّسكان

يبتلُع الخريف ويستمّر راكضاً عى الكورنيش.

لم يبَق أوراق لتبادِل األعمال

والعذوبُة اآلن ترادُف الشتيمة

العذوبُة بقّوة العدد، شهقة املشاغب املدمى.

وها نحُن نعوُد

كغيوٍم كبرية، هبطت كأعجوبٍة عى األرض.

ها نحُن نسّدد ديوننا ألقوياء املايض

وكّل واحد مّنا يبدأ من مسقط رأسه املنيّس،

غامضاً وبريئاً من أجلِك أّيتها املتفانية

يف نفخ نرياننا

قبل الّشكل األخري للغضب، قبل أن يكون فوهة،

قبل ارتباك الرّغبات تحت الجفون

قبل أن يوّزعوا تواريخنا يف رزٍم مجانّية

يترّسب منها نحيبِك كأعجوبٍة منطفئة.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )27(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايج�ار العقارات التالية 
وف�ق قان�ون )21( لس�نة )2013( فع�ى الراغب�ن 
باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة 
يف بلدية املوصل خالل ) 30( يوم ثالثون يوما  تبدا من 
الي�وم التايل لن�ر االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع 
عى الروط مستصحبن معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة 
وتج�ري املزاي�دة يف مقر مديرية بلدي�ة املوصل الواقع 
يف حي املثنى يف الس�اعة الع�ارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*الدكاكن املرقمة :

)415و413و479و477و481و483و511و512و50
7و509و508و514و510و520و518( الواقعة يف سوق 
الربكة يف منطقة البورصة عى جزء من القطعة املرقمة 

)179( محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )28(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايج�ار العقارات التالية 
وف�ق قان�ون )21( لس�نة )2013( فع�ى الراغب�ن 
باالش�راك يف املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجنة 
يف بلدية املوصل خالل ) 30( يوم ثالثون يوما  تبدا من 
الي�وم التايل لن�ر االعالن يف الصح�ف املحلية لالطالع 
عى الروط مستصحبن معهم هوية االحوال املدنية 
وبطاقة السكن والتأمينات القانونية البالغة )30%( من 
القيمة املقدرة مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة 
وتج�ري املزاي�دة يف مقر مديرية بلدي�ة املوصل الواقع 
يف حي املثنى يف الس�اعة الع�ارشة صباحا لليوم االخري 
من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته اجور نر 

االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
*الدكاكن املرقمة :

)517و515و513و569و492و490و488و452و57
4و576و578و577و533و531و503( الواقعة يف سوق 
الربكة يف منطقة البورصة عى جزء من القطعة املرقمة 

)179( محلة الشيخ فتحي وملدة ثالث سنوات.
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نوع املوازنة ) تشغيلية ( ـ نوع التبويب / مقاوالت وخدمات 
1 � ي�ر )رشك�ة الحفر العراقي�ة  / رشكة عامة( دعوة مقدم�ي العطاءات املؤهل�ن وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاته�م للعم�ل الخاص ب� ) تقديم خدمة االطعام وتنظيف ومس�تلزمات املعيش�ة االخرى يف مقر اقامة 
العاملن يف املخيمات ) مخيم الزبري الجديد � مخيم الطواقم االجنبية � بديل مخيم غرب الزبري( وملدة ) 365( 
يوم واالش�خاص املراد تقديم الخدمة اليهم بحدود ) 1800( شخص يعملون بنظام املناوبة لكل وجبة منهم 
بح�دود )900( ش�خص تواج�د فعيل قابل للزيادة والنقصان حس�ب طبيعة العم�ل ، موزعن عى املخيمات 

ومواقع عمل االجهزة.
2 � تتوفر لدى )رشكة الحفر العراقية � رشكة عامة ( التخصيصات املالية ضمن املوازنة التش�غيلية وتنوي 
اس�تخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات ) تقديم خدمة االطعام وتنظيف ومس�تلزمات املعيش�ة االخرى يف مقر 

اقامة العاملن يف املخيمات ) مخيم الزبري الجديد � مخيم الطواقم االجنبية � بديل مخيم غرب الزبري(
3 � بأمكان مقدمي العطاء الراغبن يف رشاء وثائق للعطاء باللغات ) اللغة العربية( بعد تقديم طلب تحريري 
اىل )رشك�ة الحف�ر العراقية � رشكة عامة يف محافظة البرصة � الزبري � الربجس�ية( وبع�د دفع قيمة البيع 
للوثائق غري املس�ردة البالغة ) 300,000( ثالثمائة الف دين�ار عراقي ، وبأمكان مقدمي العطاء الراغبن يف 

الحصول عى املزيد من املعلومات عى العنوان املبن يف اعاله 
4 � اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي : ) مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة � الزبري � الربجسية 
� مقرر لجنة فتح العطاءات( يف املوعد املحدد هو ) يوم الخميس املصادف 2020/7/2 الساعة الحادية عر 
صباحا ( وس�وف ترفض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم 
الراغبن بالحضور يف العنوان االتي : ) البرصة � الزبري � الربجس�ية � مقررشكة الحفر العراقية � لجنة فتح 
العطاءات ( يف الزمان والتاريخ )الساعة الحادية عر صباحا من يوم الخميس املصادف2020/7/2( يجب 
ان تتضم�ن العط�اءات ضمان ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة ( وبمبلغ ) 

59,130,000( تسعة وخمسون مليون ومائة وثالثون الف دينار عراقي 
5 � اخر موعد لراء وثائق املناقصة يوم )الثالثاء( املصادف 2020/6/30

6 � يف حال�ة مصادف�ة يوم الغلق عطلة رس�مية يك�ون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رس�مي 
ويكون موعد فتح العطاءات بنفس اليوم املحدد لغلق املناقصة

7 � الكلف�ة التخميني�ة لتنفيذ االعمال ملدة )365( يوم تبلغ ) 5,913,000,000( خمس�ة مليار وتس�عمائة 
وثالثة عر مليون دينار عراقي 

8 � يف حال�ة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياس�ية بكافة اقس�امها فانه س�يتم اس�تبعاد 
عطاءه

نموذج اعالن/ دعوة تقديم العطاء  
مجهورية العراق /وزارة النفط/ رشكة احلفر العراقية / رشكة عامة

اىل رشكات النقل املتخصصة
م /اعادة اعالن املناقصة املرقمة 8 ـ خدمات ـ 2020 

)32 ـ خدمات ـ 2019 /البرصة /سابقا( )معلنة للمرة الثانية( 
نوع املوازنة ) تشغيلية ( ـ نوع التبويب / استئجار االت ومعدات 

1 � ير )رشكة الحفر العراقية  / رشكة عامة( دعوة مقدمي العطاءات املؤهلن وذوي الخربة لتقديم عطاءاتهم 
للعمل الخاص ب� ) تقديم خدمة تاجري تريلر فالت حمولة 30 � 35 طن عدد /10 عرة وذلك السناد عمل قسم 
النقل للدعم اللوجستي الجهزة الحفر واالستصالح واالقسام الساندة ضمن حدود محافظة البرصة ومن ضمنها 

حقل صبة وحسب الحاجة الفعلية للعمل وبمعدل عمل 12 ساعة /باليوم خالل فرة العقد( 
2 � تتوف�ر ل�دى )رشكة الحفر العراقي�ة � رشكة عامة ( التخصيص�ات املالية ضمن املوازنة التش�غيلية وتنوي 
استخدام جزء منها لتنفيذ الخدمات ) تقديم خدمة تاجري تريلر فالت حمولة 30 � 35 طن عدد /10 عرة وذلك 
الس�ناد عمل قسم النقل للدعم اللوجستي الجهزة الحفر واالس�تصالح واالقسام الساندة ضمن حدود محافظة 
الب�رصة وم�ن ضمنها حقل صبة وحس�ب الحاجة الفعلية للعم�ل وبمعدل عمل 12 س�اعة /باليوم خالل فرة 

العقد(
3 � بأمكان مقدمي العطاء الراغبن يف رشاء وثائق للعطاء باللغات ) اللغة العربية( بعد تقديم طلب تحريري اىل 
)رشك�ة الحفر العراقية � رشكة عامة يف محافظة البرصة � الزبري � الربجس�ية( وبع�د دفع قيمة البيع للوثائق 
غري املسردة البالغة ) 300,000( ثالثمائة الف دينار عراقي ، وبأمكان مقدمي العطاء الراغبن يف الحصول عى 

املزيد من املعلومات عى العنوان املبن يف اعاله 
4 � اخر موعد لتسليم العطاءات اىل العنوان االتي : ) مقر رشكة الحفر العراقية يف البرصة � الزبري � الربجسية � 
مقرر لجنة فتح العطاءات( يف املوعد املحدد هو ) يوم االحد املصادف 2020/6/28 الساعة الحادية عر صباحا 
( وس�وف ترف�ض العطاءات املتأخرة وس�يتم فتح العطاءات بحض�ور مقدمي العط�اءات او ممثليهم الراغبن 
بالحض�ور يف العن�وان االتي : ) البرصة � الزبري � الربجس�ية � مقررشكة الحف�ر العراقية � لجنة فتح العطاءات 
( يف الزم�ان والتاري�خ )الس�اعة الحادية عر صباحا من ي�وم االحد املص�ادف 2020/6/28( يجب ان تتضمن 
العط�اءات ضم�ان ضمان للعطاء )خطاب ضمان مرصيف او صك مصدق او س�فتجة ( وبمبلغ ) 11,315,000( 

احدى عرة مليون وثالثمائة وخمسة عر الف دينار عراقي 
5 � اخر موعد لراء وثائق املناقصة يوم )الخميس( املصادف 2020/6/25

6 � يف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون اليوم التايل موعد الغلق الذي يكون فيه دوام رس�مي ويكون 
موعد فتح العطاءات بنفس اليوم املحدد لغلق املناقصة

7 � الكلف�ة التخمينية لتنفيذ االعمال ملدة )730( س�بعمائة وثالثون ي�وم تبلغ ) 1,131,500,000( مليار ومائة 
واحدى وثالثون مليون وخمسمائة الف دينار عراقي    

8 � يف حالة عدم التزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة اقسامها فانه سيتم استبعاد عطاءه

العدد : 69
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

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

بالفريق. 

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

فإنك تشعر برضا تام وراحة.

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

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

الطموحة.

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

التغلب عليها. 

عزي�زي ب�رج العذراء،س�وف تحصل عىل الس�كينة 
والصفاء الذهني اللذان طاملا بحثت عنهما. من خالل 
تل�ك القوة الداخلية، فأنك تنب�ع منك الثقة والنزاهة. 
سوف يطلب منك أصدقائك املقربن أو زمالئك بالعمل 
املساعدة والعون، فال تتأخر عن تقديم املساعدة قدر 

اإلمكان، دون االنشغال عن سعيك لتحقيق أهدافك.

عزي�زي ب�رج امليزان،بم�ا أن األم�ور تس�ري يف 
االتجاه الصحيح، وأنت تشعر بالراحة بالنسبة 
لألمور التي تقوم بها، يمكنك االستمتاع بالنجاح 
الق�ادم. لكن ال ترتبط بالكث�ري من املرشوعات 
وذل�ك ألن توازنك الداخيل س�وف يصبح مهدًدا 

وسوف تتعرض لخطر استنفاذ نفسك.

عزيزي برج العقرب،يبدو أن شكوك األمس قد 
تبخرت وأنت اآلن منشغل بالتقدم لألمام؛ حاول 
اس�تخدام ه�ذه الطاقة يف الب�دء يف مرشوعات 

جديدة واتخاذ قرارات هامة. 

عزي�زي ب�رج الق�وس،يف الوقت الح�ايل، يبدو 
أن حجم املش�كالت يف تزايد، ولك�ن يجب أن ال 
تطغ�ى املش�كالت علي�ك. فقط عندم�ا تواجه 
مشكلة واحدة تلو األخرى سوف تبدأ يف الشعور 
بالسعادة مرة أخرى. من الرضوري أن تترصف 

يف الحال، وإال فسوف تواجه تعقيدات أكثر.

عزي�زي ب�رج الج�دي، يج�ب أن تتعام�ل مع 
الفش�ل يف العم�ل. كن ش�جاًعا وانظر إىل هذه 
االنتكاسات عىل إنها فرص للتغيري إىل األحسن. 
إذا قمت بذلك، فسوف تخرج من أعماق اليأس 
يف حال�ة أفضل. س�وف تتخذ ق�رارات قريًبا يف 

حياتك الخاصة. التزم برأيك

عزيزي ب�رج الدلو،يف العمل، أن�ت دائًما تخبط 
يف�ي  ال  بالتأكي�د  وه�ذا  الحائ�ط،  يف  رأس�ك 
بالغ�رض. يالحظ زمالؤك أنت تعمل ضدهم. ال 
تنس أن كل عض�و من أعضاء الفريق له نفس 

األهمية.

عزيزي ب�رج الحوت،اليوم أنت ع�ىل وفاق مع 
الجمي�ع، وس�وف يظه�رون ل�ك اهتماًما بك، 
وأنت بدورك يجب أن تكون جاهزًا ملس�اعدتهم 
ودعمه�م. هن�ا يتحق�ق الت�وازن ب�ن األخ�ذ 

والعطاء ويقرب الجميع من أهدافهم.

العذراء

احلوت

دفن أمه املعاقة حية والرشطة تنقذها بعد 3 أيام
أقدم رجل صيني عىل دفن أمه املعاقة 
البالغ�ة 79عاما يف ق�ر مهجور، وتم 
انقاذه�ا وهي حية بمعجزة حقيقية 

بعد 3 أيام عىل دفنها.
وقامت الرشطة يف إقليم شانشاي 
يف ش�مال غرب الصن، بإنقاذ األم 
املشلولة واسمها وانغ يوم الثالثاء 
املايض بعد أن اتصلت جانغ زوجة 
االبن بالرشطة وأبلغت عن فقدان 
حماته�ا، وفق ماذك�رت صحيفة 

دييل ميل الريطانية.
وقالت جان�غ للرشطة إن العجوز 

وانغ ل�م تعد إىل البيت بعد أن وضعها 
ابنه�ا يف عرب�ة وأخرجها م�ن املنزل 
بحل�ول الس�اعة الثامن�ة مس�اء يف 

الثاني من مايو الجاري.
ويف الح�ال اس�تدعت الرشط�ة االبن 
للتحقي�ق مع�ه، حي�ث اع�رف بأنه 
ق�ر  يف  حي�ة  أم�ه  دف�ن  ح�اول 

مهجور.
تمكن�ت الرشط�ة يف الح�ال م�ن 
العثور عىل القر وبدأت الحفر فيه 
بع�د س�ماع ص�وت رصاخ يطلب 
النج�دة وكانت املفاج�أة أن املرأة 
املش�لولة كان�ت التزال حي�ة بعد 

نحو 3 أيام دون طعام أو ماء.
وأش�ارت تقاري�ر إعالمي�ة إىل أن 

االب�ن ع�اد وهو يج�ر عربت�ه فارغة 
بدون أم�ه يف 3 مايو وعندما س�ألته 
زوجته ع�ن أمه قال إنه أرس�لها مع 

سائق سيارة يف زيارة إىل أقاربها.
ولكن جانغ قدمت بالغا بفقدان والدة 
زوجه�ا عندم�ا عج�زت ع�ن العثور 
عليه�ا، وهي تدري أنها ال تس�تطيع 

امليش من دون مساعدة.
وتم حبس االب�ن البالغ 58 عاما عىل 
ذمة القتل العمد، والتزال األم يف حالة 
مس�تقرة وتتلق�ى العالج يف مش�فى 

محيل.

العالقة بني البدانة املفرطة و«كورونا«
كش�ف باحثون وفق�اً لصحيفة 
»داي�يل مي�ل« الريطاني�ة، ع�ن 
البدان�ة  ب�ن  املرتبط�ة  العالق�ة 
»كورون�ا«،  وف�ريوس  املفرط�ة 
مؤك�داً أن من يعان�ون من زيادة 
الدهون ق�د يكونون أكثر عرضة 
اإلصاب�ة  عن�د  الوف�اة  لخط�ر 
إن  الباحث�ون  بالفريوس.وق�ال 
السبب يعود للخاليا الدهنية التي 

تصن�ع كمي�ات كبرية م�ن الروتن 
ال�ذي تس�تخدمه الع�دوى الخراق 
الخاليا البرشي�ة، حيث تصنع إنزيم 
املع�روف ب��«  »لألنجيوتنس�ن 2« 
ACE-2« وه�و بروت�ن وصف بأنه 
»نقط�ة دخول« الفريوس املس�تجد 
إىل الجس�م.ويظهر ال�« ACE-2« يف 
الخاليا الدهنية لألشخاص املصابن 

بالنوع الثاني من مرض الس�كري، 
وه�ي حال�ة صحي�ة أخ�رى عالية 
البدانة.ووفق�اً  تس�ببها  الخط�ورة 
للبيان�ات الواردة من مستش�فيات 
دائرة الصح�ة الوطنية يف بريطانيا، 
ف�إن 75 يف املئة من م�رىض كورونا 
يف العناي�ة املركزة يعانون من زيادة 
ال�وزن، مقارن�ة بنس�بة 65 يف املئة 

بن عامة السكان.

»آيفون« يتيح خاصية جديدة للرسائل النصية
تعمل رشكة »آب�ل« األمريكية عىل إضافة 
مي�زة جدي�دة إىل هواتف »آيف�ون« التي 
تنتجه�ا، تهدف إىل ت�دارك بعض األلفاظ 
والكلم�ات والح�د من الرس�ائل املحرجة 
للش�خص أو املزعجة لألصدق�اء أو التي 
تتضم�ن م�ا ُيمكن أن يس�اء فهمه أو ما 
ال يقص�ده املرس�ل.وامليزة الجديدة التي 
تعك�ف »آبل« ع�ىل إضافتها ه�ي القدرة 
عىل الع�ودة للرس�ائل النصي�ة القصرية 
وتحريره�ا بع�د إرس�الها إىل الش�خص 

املتلقي، وهو ما يتيح للمستخدم ألول مرة 
أن يق�وم بمراجع�ة ما كتب وما أرس�ل يف 
املعلومات  رس�ائل نصية قصرية.وبحسب 
التي نرشته�ا جريدة »ذا صن« الريطانية، 

واطلعت عليه�ا »العربية.نت«، فإن رشكة 
»آبل« العمالقة قامت بالفعل بتسجيل براءة 
اخراع لدى الس�لطات املختصة يف الواليات 
املتحدة، وتبن من ب�راءة االخراع الجديدة 
أنه�ا أداة لتحري�ر النصوص بعد إرس�الها 

من خ�الل الهات�ف النقال.وحت�ى اآلن ال 
يس�تطيع مس�تخدمو هوات�ف »آيفون« 
الذين يقوم�ون بتداول الرس�ائل النصية 
 )iMessage( القصرية من خالل تطبي�ق
بالراج�ع عما تم إرس�اله، ال بإلغائه وال 
بتحري�ره، وذلك بمج�رد الضغط عىل زر 
»اإلرس�ال«، وهو ما ُيسبب بعض الحرج 
للمس�تخدمن خاصة املترسعن أو الذين 
ينش�غلون بإرسال عدد كبري من الرسائل 
النصي�ة يومي�اً لجه�ات مختلفة.ويقول 
تقرير »ذا صن« إن عدم القدرة عىل الراجع 
أو تحري�ر النص يمكن أن يس�بب اإلزعاج 
للكثريي�ن أو الحرج أو يس�بب مش�اكل أو 

سوء تفاهم بن الناس.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
1  عجينة بيتزا
رشائح مرشوم

جبن ريكوتا
جبن موزاريال مبشورة

1 بيضة
صلصة طماطم

أرسار نجاح عجينة البيتزا 
خطوات التحضري:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 180 درجة مئوية.
اخلطي الجبن الريكوتا و 2/1 كمية الجبن املوزاريال و البيضة و قلبي جيدا.

قومي بفرد الصلصة عىل عجينة البيتزا ثم مزيج الجبن الريكوتا.
ضعي املرشوم ثم باقي كمية مزيج الجبن عىل الوجه.

ضعي البيتزا يف الفرن ملدة من 10-15 دقيقة.
قدمي بيتزا املرشوم باملوزاريال مع البطاطس املحمرة و املايونيز.

بيتزا املرشوم باملوزاريال

؟؟هل تعلم
احم�ر  ان وض�ع  تعل�م  ه�ل 
الش�فاه بشكل مستمر يؤدي 
الرص�اص  م�ادة  تراك�م  اىل 
املوج�ودة يف االحم�ر وبالتايل 

تضعف من الذاكرة.
هل تعلم عن الصحة عن جسم 

االنسان
 عدد صمامات القلب يف جسم 

اإلنسان أربعة.
عدد نبضات القل�ب الطبيعي 

تقريباً 72 نبضة يف الدقيقة.
عدد مرات التنفس يف الدقيقة 

من 15: 18 مرة.
ه�ل تعلم ان الغ�دة التي تفرز 
الس�كر او االنسولن هي غدة 

البنكرياس.
ه�ل تعل�م ان الغ�دة الدرقية 
مس�ئولة ع�ن عملي�ة االيض 

والتمثيل الغذائي.
آخر حاسة يفقد اإلنسان قبل 

موته هي حاسة السمع.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2152( الثالثاء  9  حزيران  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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درجال يوجه بإكامل ملعب الزوراء قبل هناية 2020
             المستقبل العراقي/ متابعة

وج�ه وزي�ر الش�باب والرياض�ة، 
عدن�ان درج�ال، الرشك�ة اإليرانية 
ال�زوراء،  ن�ادي  مللع�ب  املنف�ذة 
ب�رورة اكمال امللع�ب قبل نهاية 

العام الحايل 2020.
وق�ال درج�ال، ان »مللعب�ا الزوراء 
الري�ايض وملع�ب التاجي�ات الذي 
تنف�ذه وزارة الش�باب والرياض�ة 
يف بغداد اولوي�ة خاصة لدينا ولدى 
جماهرين�ا الرياضية الت�ي تنتظر 

االفتت�اح حتماً خ�ال العام الح�ايل مللعب 
ال�زوراء س�عة 16 الف متف�رج واملبارشة 
بالعم�ل يف ملعب التاجيات س�عة 60 الف 
متفرج«.وأض�اف خ�ال لقائ�ه بالرشكة 
اإليرانية املرشفة عىل التنفيذ بحضور مدير 
ع�ام الدائرة الهندس�ية والفنية يف الوزارة، 
ان »الظروف الصعب�ة التي واجهت اكمال 
العم�ل يف ملعب ال�زوراء منذ اش�هر امنياً 
وصحيا بس�بب تفيش فريوس كورونا وما 
نتج عن�ه من تعقيدات يف تواصل العمل لن 

تمنعنا من اإلس�تمرار والوصول اىل مراحل 
متقدمة وإنهاء األعمال فيه«.

وتابع الوزير درجال بالقول ، »يجب إنجاز 
ملع�ب ال�زوراء قب�ل انتهاء الع�ام الحايل، 
كونه ُيع�د من أولوي�ات ال�وزارة يف إنجاز 
املشاريع هذا العام ، وامكانية توفري الدعم 
اللوجس�تي وجمي�ع التس�هيات الازم�ة 
وتذلي�ل العقبات التي تعيق إنجاز املرشوع 
وعمل الرشك�ة املنفذة س�تكون متاحة«، 
منوه�ا ع�ىل »الرتكي�ز ان تك�ون أعم�ال 
اإلنهاءات ضمن أحدث املواصفات ومواكبة 

للتطور العاملي أوالً بأول«.
م�ن جهته�ا أب�دت الرشك�ة املنفذة 
استعدادها ل�«اس�تئناف العمل عىل 
الرغ�م من االزم�ة املالي�ة والصحية 
الحالية واكدت انه س�يتم التنس�يق 
م�ع خلية االزم�ة وال�وزارات املعنية 
لضم�ان ذلك، من أج�ل انجاز وانهاء 

العمل خال العام الحايل«.
وفيم�ا يخ�ص ملعب التاجي�ات اكد 
الوزير عىل »أهميته ك� أكرب ملعب يف 
بغداد، وما يمثل�ه للرياضة العراقية 
اح�دث  وف�ق  انج�ازه  ورضورة 
املواصف�ات والرتكيز عىل امللع�ب الرئييس 
االس�تثمار  ورضورة  التدري�ب  وملع�ب 
ورضورة  للم�رشوع  املج�اورة  ل�أرايض 
استئناف العمل مع مراعاة االزمة املالية«.

وأب�دت الرشكة اس�تعدادها لذلك وس�يتم 
تقديم الجدول املايل الشهري الواجب توفره 
لغ�رض االنتهاء م�ن الهي�كل الكونكريتي 
وبرنامج تقدم العمل خال املرحلة الحالية 
وم�ا تتطلبه م�ن جهد مضاعف ملس�ابقة 
الزمن.وس�يثمر ذل�ك بالتأكي�د يف إنعاش 

منطقة شمال بغداد ذات الكثافة السكانية 
العالي�ة بمش�اريع أخرى 

إىل  طريقها  س�تجد 
التنفي�ذ من قبل 
القطاع الخاص 
من  مس�تفيدة 
الجديد  امللع�ب 
ب  س�تيعا ا و

االالف م�ن االيدي 
العاملة.

اهلالل يستفرس عن ميمي
             المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تفرس نادي الهال السعودي، 
عن وضع مهاجم املنتخب الوطني 
لكرة القدم مهند عيل »ميمي« مع 

فريقه بورتيمونينيس الربتغايل.
»ميم�ي« ينته�ي عقده خال 
املقبلة،  الصيفي�ة  االنتق�االت 
حيث من املقرر ان يتم حس�م 
مص�ريه بش�كل رس�مي بني 
إدارة فريق�ه الدحيل القطري 
بطاقت�ه  يمل�ك  ال�ذي 
وبني بورتيمونينيس 

الفريق املعار له.
وق���ال مص��در 
مق�رب م�ن إدارة 
الهال الس�عودي، 
إن »مدرب الفريق 
رازفان  الروماني 
لوشيس�ك���و، 
إدارة  اب�ل����غ 
برغبت��ه  ناديه 

جدي�د  مهاج�م  اس�تقطاب  يف 
للفريق«.

وأضاف ان »إدارة النادي السعودي 
استفرست عن وضع الاعب مهند 
اىل  إمكاني�ة ضم�ه  لبح�ث  ع�يل 
االنتقاالت  الفريق خ�ال  صفوف 

الصيفية«.
تجدر اإلشارة اىل ان بورتيمونينيس 
تعاقد مع ميمي عىل سبيل اإلعارة 
مع احقي�ة الرشاء، حي�ث ينتهي 
عق�د الاع�ب م�ه نهاية املوس�م 

الحايل.

4 أشهر من غموض 
موقف رويس

الكشف عن صاحب عرض 
ال100 مليون لضم فايت

              المستقبل العراقي/ متابعة

يتواصل غي�اب ماركو رويس، قائد بوروس�يا دورتموند، 
ع�ن تدريب�ات ومباريات فريق�ه منذ 4 أش�هر، وذلك بعد 
إصابت�ه يف فرباير/ ش�باط املايض خ�ال مواجهة فريدر 
بريمن ب�كأس أملانيا. فالدويل األملاني أمس�ك فخذه متأملًا 
يف آخ�ر دقائ�ق املب�اراة، التي أقيم�ت يف الرابع من ش�هر 
فرباير/ ش�باط املايض. وأشارت ش�بكة »سكاي سبورت 
أملانيا« إىل تش�خيص روي�س يف ذلك الوق�ت بمعاناته من 
مش�كلة يف العضلة الضامة، لُيعلن النادي حاجته للغياب 
ملدة 4 أس�ابيع. ومع ذل�ك، امتدت األس�ابيع األربعة إىل 4 
أش�هر، وما يث�ري الحرية هو ع�دم توضي�ح دورتموند أو 
رويس نفسه طبيعة اإلصابة طوال الفرتة املاضية. وغاب 
روي�س عما يزيد ع�ن 100 مباراة رس�مية منذ انضمامه 
إىل دورتموند عام 2012، بسبب كثرة إصاباته. وكان قائد 
دورتمون�د قد أش�ار قبل ش�هرين إىل اس�تفادته من فرتة 
التوقف بس�بب فريوس كورونا، لُيتاح له املزيد من الوقت 
للتعايف بشكل أفضل من إصاباته، إال أنه لم يعد رغم عودة 
البوندسليجا يف منتصف مايو/ أيار املايض. يذكر أن هناك 
تقارير صحفية قد أفادت مؤخرًا باحتمالية تواصل غياب 

رويس حتى نهاية املوسم.

امحد رايض للهيئة التطبيعية: هذه مهامكم.. سأجلأ لـ »فيفا« يف حال لـم تطبقوها

مييس يثبت جاهزيته ملواجهة مايوركا

              المستقبل العراقي/ متابعة

وجه النجم ال�دويل الس�ابق احمد رايض، 
لاتح�اد  التطبيعي�ة  الهيئ�ة  اىل  رس�الة 
العراق�ي لك�رة القدم يوض�ح من خالها 
مه�ام الهيئة خال الف�رتة املقبلة، مؤكداً 
أنه س�يلجأ اىل االتحاد الدويل للعبة »فيفا« 
يف حال عدم االس�تجابة لرسالته خال 7 

أيام.
وج�اءت ن�ص رس�الة رايض ع�ىل النجو 

التايل:
 »س�ادة رئيس واعضاء اللجنة التطبيعية 
لاتح�اد العراقي لكرة الق�دم بعد التحية 
والتقدير طبقا ملضمون قرار لجنة طوارئ 
الفيف�ا بتاري�خ 10 ش�باط 2020 والذي 

بموجبة ش�كلت اللجن�ة التطبيعية, 
حدد الفيفا واجبات اللجنة التطبيعية 

بالنقاط الثاث التالية:
اوال: ادارة الش�ؤون اليوم�ة لاتحاد 
)اي ترصي�ف اعم�ال(. ثانيا: تحديد 
النسخة النافذة للنظام االسايس واذا 
اقتض�ت الحاج�ة مراجعته�ا للتأكد 
االس�ايس  للنظ�ام  م�ن مطابقته�ا 
ولوائح االتحاد ال�دويل )فيفا(. ثالثا: 
انتخابي�ة  عملي�ة  واج�راء  تنظي�م 
النتخاب هيئة اداري�ة لاتحاد لفرتة 
اربع س�نوات. اخ�ذا بنظ�ر االعتبار 
الظ�روف التي بموجبها ق�رر الفيفا 

تش�كيل اللجن�ة التطبعي�ة وكما موضح 
بمس�تهل قرار لجنة ط�وارئ الفيفا انف 

الذكر والتي كانت بس�بب اوال: الش�كوى 
الت�ي حركها الس�يد عدنان درج�ال لدى 
املحاك�م الجنائي�ة العراقي�ة ض�د رئيس 

ونائ�ب رئي�س وام�ني رس االتحاد 
بتهمة عدم املصادق�ة عىل النظام 
االس�ايس لاتح�اد نس�خة 2017 
وثانيا اس�تقالة املكت�ب التنفيذي 
لاتح�اد كنتيج�ة لهذه الش�كوى 
النقط�ة  وبموج�ب  الفيف�ا  ف�ان 
الثاني�ة اع�اه ل�م يمن�ح اللجن�ة 
التطبيعي�ة بتات�ا صاحي�ة تعديل 
النظام االسايس او اعادة صياغته 
ولكنه عىل خاف ذلك حدد صاحية 
النسخة  بتحديد  التطبيعية  اللجنة 
الناف�ذة واملعمول بها م�ن النظام 
االس�ايس لاتحاد وفيم�ا ان كانت 
هذه النس�خة مطابقة للنظام االس�ايس 

للفيفا ولوائحه.

              المستقبل العراقي/ متابعة

أظهر ليونيل مييس نجم وقائد برش�لونة، اس�تعداده ملواجهة 
ريال مايوركا، السبت املقبل، يف عودة منافسات الليجا بالجولة 
28 من عمر املس�ابقة.وذكرت صحيفة »س�بورت« اإلسبانية، 

أن مي�يس عاد إىل تدريبات برش�لونة الجماعي�ة، اليوم االثنني، 
حيث عمل بدون أي مشاكل مع بقية زمائه بالحصة التدريبية 
التي قادها كيكي س�يتني، املدير الفني للبلوجرانا.وأضافت أن 
مييس الذي تدرب يوم الس�بت املايض بمفرده، بس�بب انزعاج 
يف عضات الفخذ، س�يكون الئًقا للمش�اركة م�ع فريقه أمام 

ماي�وركا، يف أوىل مباريات الفريق الكتالون�ي بعد عودة الليجا 
وبعد توقف دام لقرابة 3 ش�هور بسبب تفيش فريوس كورونا. 
وتابع�ت أن�ه باإلضاف�ة إىل مييس، تواج�د يف التدريب�ات أيًضا 
الربتغايل نيلس�ون س�يميدو، الظه�ري األيمن للبارس�ا، والذي 

خاض أيًضا تدريبات فردية محددة.

عودة الليجا.. ديمبيل وجواو فيليكس أبرز الغائبني
              المستقبل العراقي/ متابعة

بعد غياب دام ألكثر من ش�هرين بسبب تفيش وباء كورونا، 
ستعود منافس�ات الدوري اإلس�باني من جديد، يف نبأ سار 

لعشاق ومحبي كرة القدم حول العالم.
وس�تنطلق منافس�ات الجولة ال� 28 م�ن الليجا، الخميس 
املقب�ل، بمواجه�ة ديرب�ي األندل�س ب�ني إش�بيلية وري�ال 

بيتيس.
ويعتيل برش�لونة، ص�دارة ترتيب الليج�ا برصيد 58 نقطة، 

بفارق نقطتني عن الوصيف ريال مدريد.
ويسلط ، الضوء عىل أبرز الاعبني الغائبني عن املشاركة مع 

أنديتهم سواء لإلصابة أو اإليقاف، عىل النحو التايل:
 عثمان ديمبيل

تع�رض عثم�ان ديمب�يل إلصاب�ة بتم�زق يف الوت�ر القريب 

م�ن العضلة ذات الرأس�ني بالفخذ األيم�ن، وخضع لعملية 
جراحية يف فرباير/شباط املايض، وأعلن النادي وقتها غيابه 
ملدة 6 أشهر.واضطر برشلونة وقتها للتعاقد مع الدنماركي 
مارتن برايثوايت من ليجانيس يف صفقة طارئة، وأزال اسم 
ديمبيل من قائمته يف الليجا، حيث لن ُيشارك يف أي مباراة يف 
الدوري هذا املوس�م.ويواصل ديمبيل عمله للتعايف، من أجل 
اللحاق بمواجهة إي�اب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد 

نابويل يف أغسطس/آب املقبل. 
لوكا يوفيتش 

تع�رض الرصب�ي ل�وكا يوفيت�ش لإلصابة بك�رس يف القدم 
اليمنى، أثناء فرتة الحجر الصحي يف موطنه.

ول�م ُيعل�ن ريال مدريد عن م�دة غياب يوفيت�ش، والذي لم 
يشارك يف التدريبات الجماعية مع زمائه حتى اآلن، وال زال 

يؤدي تدريبات منفردة يف صالة األلعاب الرياضية.

كورتوا: لسنا أقل من برشلونة
              المستقبل العراقي/ متابعة

شدد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى مرمى 
ريال مدريد، عىل أن فريقه لم يكن أقل شأًنا من 
برشلونة، عندما تقابل الفريقان يف مارس/آذار 

املايض.
وحق�ق ري�ال مدري�د ف�وًزا ثميًنا ع�ىل غريمه 
برش�لونة بنتيجة )2-0(، يف إطار الجولة ال� 26 

من عمر الليجا.

وق�ال كورت�وا يف ترصيح�ات أبرزته�ا صحيفة 
موندو ديبورتيفو »سيكون أمرًا غريًبا أن نقول 
أنن�ا كنا أقل ش�أًنا من برش�لونة عندم�ا تغلبنا 

عليهم قبل فرتة التوقف مبارشة«.
وأضاف »وذلك بالرغم م�ن أننا خرسنا بعد ذلك 
م�ن ري�ال بيتي�س، أرى أنن�ا نقوم بعم�ل جيد 

للغاية«.
وع�ن الليج�ا، رصح كورتوا »نريد أن نس�تكمل 
الدوري مرة أخرى، ونكافح من أجل الفوز به«.

وتاب�ع »اللعب يف ملع�ب ألفريدو 
دي ستيفانو؟ إنه لرشف أن تلعب 
عىل ملعب أسطورة، أفضل العب 

يف تاريخ مدريد«.
وأتم »س�يكون من الرائ�ع لتاريخ 

الن�ادي أن تظف�ر بلقب الليج�ا عىل ملعب 
ألفري�دو دي س�تيفانو. التدريب�ات التي 
قمن�ا بها عىل ه�ذا امللعب كان�ت جيدة، 

ولن يؤذينا اللعب هناك«.

سيبايوس: مانشسرت سيتي ليس سيئًا.. 
وأريد الشعور باألمهية

              المستقبل العراقي/ متابعة

بعث داني سيبايوس، العب وسط آرسنال 
املعار من صفوف ريال مدريد، برسالة إىل 
زي�ن الدين زيدان، املدير الفني للمرينجي، 

بشأن مستقبله يف الفرتة املقبلة.
وانضم سيبايوس يف الصيف املايض معاًرا 
إىل آرس�نال، بينما يرتبط بعق�د مع ريال 

مدريد حتى صيف 2023.
وق�ال س�يبايوس يف ترصيح�ات أبرزتها 
صحيفة »موندو ديبورتيفو«: »ماذا كنت 
أفع�ل لو ل�م يكن هن�اك كورون�ا؟ أتمنى 
ل�و كان بإمكاني الرتكيز ع�ىل اللعب مع 

املنتخب اإلسباني يف بطولة اليورو«.
وأض�اف »لك�ن علين�ا اآلن الرتكي�ز ع�ىل 
أم�ام  س�نلعبها  الت�ي  املؤجل�ة  املب�اراة 
مانشس�رت سيتي، نحن نعمل للوصول إىل 

هناك بأفضل طريقة ممكنة«.
ومن املقرر أن تستأنف منافسات الدوري 

اإلنجلي�زي املمت�از بداية م�ن 17 يونيو/ 
حزي�ران الج�اري، بمبارات�ي مانشس�رت 
س�يتي وآرسنال، وأس�تون فيا وشيفيلد 
م�ن  الحج�ر؟  »ف�رتة  يونايتد.وأض�اف 
الناحي�ة البدنية أنا بخري، ل�م أتوقف عن 
التدريب�ات، كان وقًتا مناس�ًبا لكي أكون 
س�يتي  »مانشس�رت  جاهزًا«.وواص�ل 
لي�س س�يًئا، إنه وق�ت جي�د ملواجهتهم، 
أم�ا بالنس�بة للربيمريلي�ج فأعتق�د أن�ه 
واضح تماًما، أعتقد أن ليفربول س�يفوز 
بالدوري، الس�يتي أمامه فرصة يف دوري 
أبطال أوروبا وس�ريكز عىل ذل�ك، بالرغم 
م�ن أن�ه يمتلك ع�ددا كاٍفيا م�ن الاعبني 
للعب مسابقتني أو ثاث«.وعن مستقبله، 
رصح دان�ي »اله�دف ه�و لع�ب بطول�ة 
الي�ورو ثم األوليمبياد، لكن ذلك س�يعتمد 
عىل موس�مي، ع�ىل اإلصاب�ات، وقدرتي 
ع�ىل تقدي�م أداء جيد، ثم ما ي�راه املدرب 

مناسًبا«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�فت تقارير صحفية إس�بانية، عن هوية النادي الذي 
قدم عرضا لضم العب برشلونة الشاب أنسو فاتي، مقابل 

100 مليون يورو.
ووفق�ا مل�ا ذكرته صحيف�ة »س�بورت« الكتالوني�ة، فإن 
نادي مانشس�رت يونايتد، وجه أنظاره إىل العب برش�لونة 
الشاب الذي تألق يف املباريات التي شارك فيها هذا املوسم، 
علما بأنه يضع ضمن أولوياته التعاقد مع نجم بوروس�يا 

دورتموند واملنتخب اإلنجليزي جادون سانشو.
وأوضحت أنه يف ظل تردد سانشو الذي تقدر قيمته بحوايل 
100 ملي�ون جنيه إس�رتليني، أقدم يونايت�د عىل محاولة 
اس�تقطاب فاتي. لكن الصحيفة تابع�ت أن مجلس إدارة 
برش�لونة، رف�ض التخيل عن فات�ي البالغ م�ن العمر 17 
س�نة، يف وقت أكدت في�ه أن مجموعة أخ�رى من األندية 
تراقب وضع الاعب الذي لم يحظ بوقت طويل يف املباريات 
بعد قدوم املهاج�م الدنماركي مارت�ن برايثوايت. ويف ظل 
تعايف لويس سواريز واحتمالية عودة عثمان ديمبيل، فإن 
فاتي لن يتواجد عىل األرجح يف قائمة برشلونة فيما تبقى 
من مباريات املوس�م الحايل، ما دف�ع وكيل أعمال الاعب، 
الربتغايل خورخي مينديز ملطالبة برش�لونة بتحديد س�عر 

التخيل عن الاعب.

العب ليفربول يمدد إعارته إىل بورنموث
              المستقبل العراقي/ متابعة

مدد هاري ويلس�ون العب وس�ط ليفربول، 
إعارته إىل بورنموث ليبقى يف ستاد فيتاليتي 
حت�ى نهاي�ة املوس�م، كم�ا أعل�ن الناديان 
املمت�از  اإلنجلي�زي  ال�دوري  يف  املنافس�ان 

لكرة القدم، الي�وم اإلثنني.وكان العقد األول 
لويلس�ون يمتد حتى نهاية الشهر الجاري، 
لكن مع امتداد املوس�م بسبب االضطرابات 
الناجم�ة عن وباء كورونا، قال بورنموث إن 
الجناح الويلزي سيس�تمر يف صفوفه خال 
آخ�ر 9 مباريات باملوس�م.ولعب ويلس�ون 

)23 عام�ا( دورا مؤث�را يف تش�كيلة املدرب 
إي�دي هاو وس�جل 7 أه�داف يف 23 مباراة، 
خ�ال عامه األول ب�دوري األضواء.ويقبع 
بمنطق�ة  ال��18  املرك�ز  يف  بورنم�وث 
الهبوط، لكن�ه يتأخر بفارق األهداف عن 

واتفورد ووست هام يونايتد.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

صالح يثري قلق كلوب قبل عودة الربيمريليج
المستقبل العراقي/ متابعة            

ر  ث�ا الع�ب أ ص�اح  محم�د  امل�رصي  النج�م 
ليفربول، حالة من القلق لدى الجهاز الفني للريدز 
بقي�ادة يورج�ن كل�وب، وفق�ا لتقاري�ر صحفية 

إنجليزية.
وذك�رت صحيفة »ليفربول إيكو«، أن صاح تعرض 
لرب�ة غ�اب ع�ىل إثره�ا ع�ن الحص�ة التدريبية، 
اس�تعداًدا ملواجه�ة إيفرت�ون يف أوىل املباري�ات بع�د 

استئناف منافسات الدوري اإلنجليزي املمتاز.

وأضاف�ت أن »صاح لم يك�ن الاعب الوحي�د، بعدما 
غ�اب أيًضا الثنائ�ي أندي روبرتس�ون الظهري األيرس، 

وأدريان حارس املرمى«.
وم�ن املقرر، أن يع�ود الربيمريليج بعد غياب اس�تمر 
لح�وايل 3 أش�هر، كإج�راء اح�رتازي ملواجه�ة تفيش 

فريوس كورونا املستجد.
ومن املنتظر، أن يخ�وض ليفربول مباراته األوىل أمام 
إيفرتون بديربي املريسيسايد، يوم 21 يونيو/حزيران 
الج�اري، من أج�ل الف�وز واالقرتاب من حس�م لقب 

الربيمريليج األول يف تاريخه باملسمى الجديد.
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االمتناع عن اإلغاثة يف القانون ما قيل يف احلرامية وما يقال 

الحقوقي مصطفى سعيد الموسويمنهل عبد األمير المرشدي

يقال والعهدة عىل القائل يف زمن مىض إن لصا )حرامي( 
خرج م�ع جماعته الحرامية اىل محطة القطار املزدحمة 
ليمارس�وا عملهم اليوم�ي يف الرسقة وعند خروجهم من 
مخدعه�م ق�ال كبريهم )توكلن�ا عىل الل�ه( وانطلقوا اىل 
غايتهم وانت�روا ليرسق كل منهم ما يق�در عليه وقبل 
حلول الظالم ع�ادوا اىل وكرهم فأخرجوا )رزقهم( وكان 
من بني ما رسق أحده�م حقيبة صغرية. فتحها كبريهم 
فوجده�ا ممتلئ�ة باملال وفيها دعاء مكت�وب فيه )اللّهم 

أحفظ مايل... وال تجعله عرضة للرسقة(. 
فقال الل�ص لجماعته. ارجعوا هذا امل�ال وهذه الحقيبة 
لصاحبها فورا. من رسقه�ا عليه ان يذهب فورا ويبحث 

عن الرجل صاحب املال ويعيدها اليه فورا. 
فتعجب�وا أصحاب�ه الحرامية وس�ألوه مل�اذا؟ فأجابهم 
بح�دة وغضب قائال: ال أري�د أن تهتز ثقة صاحب املال يف 
اللّٰه. فنحن حرامية مال ولس�نا لص�وص عقائد وأديان. 
ويقال فيما يقال إن اهلنا يف األرياف سابقا كان يتحدون 
بعضه�م بأن ي�رسق بيت�ه )يحوف�ه( من ب�اب التحدي 
وعندما يدخ�ل الحرامي اىل بيت ليرسقه يف أنصاف الليايل 
ويجد نساء ذلك البيت نيام لكنهن مكشوف عن جسدهم 
الغطاء فإن�ه يقوم بتغطيتهم ليس�رهم ويكمل مهمته 

ويرسق ما يريد ويخرج.. 
اق�ول قويل هذا وان�ا اقارن بني حرمي�ة األمس وحرامية 
اليوم من اصح�اب الفخامة والس�يادة واملعايل فرغم ان 
اغلبهم جائوا الينا بإس�م الدين وبقس�م اإلسالم إال انهم 
حرامية من نوع آخر بال عفة وال خلق وال حياء يش�مئز 
م�ن اخالقهم حت�ى الش�يطان فقد رسقوا من�ا عقائدنا 
واديانن�ا واحالمنا كما رسق�وا وال زال�وا أموالنا وثروات 

بالدنا ومستقبل ابنائنا. 
إنه�م رسق�وا الب�الد والعباد والبي�در والحص�اد وظلموا 
األنقي�اء والرف�اء واملظلومني وخنعوا وذلّوا واس�تذلوا 

للعمالء وارباب الجالد.
 الله�م الي�ك املش�تكى فنحن لم نع�د ن�رى يف األفق أمال 
بالخ�الص من حرامية الع�راق اال انت يا الل�ه يا قادر يا 
جبار يا عظيم فقد شّحت الدنيا علينا بقائد رشيف غيور 

شجاع مخلص نزيه. انك سميع مجيب.

لقد ح�رص امل�رع العراقي يف قان�ون العقوب�ات النافذ رقم 
111 لسنة 1969 املعدل عىل رعاية القيم املجتمعية وقواعدها 
التنظيمي�ة وصياغته�ا بمواد امره رتب ج�زاء عىل مخالفتها 
لرس�يخها يف نف�وس املجتمع ومن ه�ذه القواعد اجابة طلب 
االف�راد باإلغاثة يف مواجهة املخاطر الت�ي تعرضهم، اذ نصت 
امل�ادة )370( ع�ىل ان: يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عىل س�تة 
أش�هر وبالغرامة أو بإحدى هات�ني العقوبتني كل من امتنع أو 
توان�ى بدون عذر عن تقدي�م معونة طلبه�ا موظف أو مكلف 
بخدم�ة عام�ة مختص عند حص�ول حريق أو غ�رق أو كارثة 

أخرى.
ويعاق�ب بالعقوب�ة ذاتها م�ن امتنع أو توانى ب�دون عذر عن 

إغاثة ملهوف يف كارثة أو مجني عليه يف جريمة.
ونحن نعي�ش اياما عصيبة يف ظل تفيش وباء كورنا املس�تجد 
الذي ل�م يحدد له عالج مناس�ب لغاية اآلن، وحس�ب االبحاث 
املطروح�ة ف�ان اللق�اح يس�تغرق وقت�ا طويال ك�ي يكون يف 
متناول الجميع قد يزيد عىل عام بينما يفتك املرض بالجميع اذ 
ان الوفيات التي س�جلت يف العراق نتيجته وحسب احصائيات 
وزارة الصح�ة لغاية كتابة هذا املقال بلغت )3٤6( حالة بينما 

االصابات )1٢366( .
لق�د اس�تخدمت العديد م�ن األنظم�ة الصحي�ة يف دول العالم 
ومنها العراق عالجا للمصابني وهو حقنهم بمادة )بالزما دم( 
املتعاف�ني من االصاب�ة بالفايروس معتربي�ن أن هذه الخطوة 
تجرب�ة ناجحة > وهذا ما اكدت�ه التقارير الطبية الصادرة من 
منظم�ة الصح�ة العاملية وكذل�ك املؤتمرات الصحفي�ة لوزارة 
الصحة العراقية، ل�ذا وجهت دعوات من قبل الوزارة ودوائرها 
يف املحافظ�ات اىل املتعاف�ني م�ن الفايروس للت�ربع ب� )بالزما 
الدم( إلنقاذ حياة املصابني وحسب راي ذكرته احدى مديريات 
الصح�ة يف املحافظ�ات فان الت�ربع ال يؤثر اطالق�ا عىل صحة 
املتربع. رغم ما تقدم فإننا نس�مع هن�ا وهناك من يمتنع عن 
تقديم املس�اعدة بهذا الخصوص أو من يطلب لقاء ذلك مبالغ 
مالي�ة كب�رية، وكوننا نمر بكارث�ة فعلية تنطبق م�ع ما جاء 
بأح�كام الفق�رة )1( من احكام امل�ادة )370( س�ابقة الذكر 
ولغ�رض انق�اذ حياة االفراد م�ن هذا املرض الب�د من االرساع 
بإعداد صيغة معين�ة لقرار يجرب بموجبه املتعافني من املرض 
بالتربع وحس�ب رأي الطبيب االختصاص رشط عدم التأثري او 
االرضار باملتربع، وبعكسه يتحمل املمتنع عن التربع املسؤولية 

القانونية الواردة يف املادة )370( كونه امتنع عن االغاثة.

العتبة احلسينية تتكفل بعالج مقاتل وتساهم برشاء منزل له وتساعده عىل الزواج
بعد ان لبى نداء املرجعية وتعرض إلصابة بالغة يف جرف النصر

كربالء / المستقبل العراقي

زار وف�د م�ن قس�م رعاي�ة ذوي 
التابع للعتبة  الش�هداء والجرحى 
الحس�ينية املقدسة منزل الجريح 
)جاس�م محمد عبد الرض�ا( أحد 
امللبني لفت�وى )الدف�اع الكفائي( 
لالطمئن�ان ع�ىل وضع�ه الصحي 
واملس�اهمة باس�تكمال مراس�يم 

زواجه.
وقال عماد الجشعمي إن »وفدا من 
القس�م زار من�زل املقاتل الجريح 
)جاس�م محمد عبد الرض�ا( أحد 
امللب�ني لفت�وى املرجعي�ة الدينية 
العلي�ا بالدف�اع الكفائ�ي وال�ذي 
اصي�ب يف مطل�ع ع�ام ٢016 يف 

قاطع عملي�ات جرف النرص بإصاب�ة بالغة افقدته 
الحرك�ة والنطق حيث تم�ت معالجته داخل وخارج 

العراق حتى تماثل للشفاء«.
وأوضح أن »إلدارة القس�م زيارات مستمرة ومتابعة 

خاصة له يف محل س�كناه يف قضاء املسيب يف منزل 
متهالك يقع يف محرم س�كة للقط�ار، مبينا ان إدارة 
القس�م وبالتعاون م�ع آمرية ل�واء الطفوف قامت 

براء دار متكاملة للجريح وتجهيزها«.
وأض�اف أن »الوف�د زود املقات�ل الجري�ح ببع�ض 

التجهي�زات الخاص�ة بالزواج من 
غرفة االخش�اب وبقي�ة االغراض 
االخ�رى، وذل�ك تثمين�اً لبطوالته 
الجس�يمة وتلبيته لنداء املرجعية 
الديني�ة العليا يف الدفاع عن الوطن 

واملقدسات«.
م�ن جهته، ق�دم املقات�ل الجريح 
الرض�ا(،  عب�د  محم�د  )جاس�م 
ش�كره وامتنان�ه للوف�د الق�ادم 
إدارة  وبالخص�وص  لحض�وره 
العتبة الحس�ينية املقدسة وآمرية 
ل�واء الطف�وف الذين لم ينس�وه 
منذ يوم س�قوطه جريحاً يف ارض 
املعركة ولهذا اليوم داعياً املوىل عز 
وجل ان يحفظ القائمني عىل هذه 

املبادرات االنسانية.
وترعى العتبة الحس�ينية املقدس�ة اعدادا كبرية من 
عائ�الت ذوي الش�هداء والجرحى عرب قس�م رعاية 
ذوي الش�هداء والجرح�ى الذي تش�كل بع�د انطالق 

فتوى الدفاع الكفائي عام ٢01٤.

نجدة بغداد: القبض عىل )٢٣٢( خمالفًا 
لتعليامت احلظر يف بغداد

بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة رشط�ة النجدة، أم�س االثنني، القب�ض عىل ٢3٢ 
مخالف�ا لتعليمات حظر التجوال بمناطق متفرقة يف بغداد. وقالت 
املديرية يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نس�خة من�ه ان »القوات 
االمنية تمكنت من القبض عىل ٢3٢ مخالفا لتعليمات حظر التجوال 
بمناط�ق متفرق�ة يف بغداد«. واضاف�ت، انها »تمكن�ت من ضبط 
س�يارات عليها اش�ارة حجز ضمن مناطق )اليوسفية. القاهرة(، 
والقبض عىل  مخمورين يعرضون سبيل املارة ». واشارت املديرية 
اىل انه�ا »تمكن�ت ايضا من القبض عىل 39 متس�وال، باالضافة اىل 

ضبطها ادوية غري مرخصة ضمن منطقة الكرادة ».

استخدم رجل فيتنامي هواتف آيفون القديمة لبناء سياج ملنزله.
قام صاح�ب املنزل، الذي يعمل يف مركز خدم�ة الهاتف )ربما رشكة 
أبل(، ببناء س�ياج من األجهزة، حيث زين الجدار واألعمدة باستخدام 

هواتف من ألوان مختلفة.
ونر املستخدم بن جيسكني، مقطع الفيديو عىل تطبيق “تيك توك”، 
وتبني أن األجهزة املس�تخدمة بالفعل حقيقي�ة، لكن عىل األرجح تم 
إخالؤه�ا م�ن مكوناتها. ويب�دو أن هن�اك املئات منها عىل الس�ياج 

وهناك العديد من طرازات “آيفون 6” بمختلف األلوان.
يف وقت س�ابق، قام املدّون واملوسيقي األمريكي كورت شنايدر، بأداء 

مقطع موسيقي لفيلم هاري بوتر عىل الغسالة.

استخدام غريب للغاية ألجهزة »آيفون«
 يف فيتنام

فيتامني موجود يف هذه األطعمة حيارب كورونا
كشفت دراسة علمية حديثة أن فيتامني »ك« 
يمك�ن أن يس�اعد بصورة كب�رية يف مكافحة 
فريوس كورونا املستجد املسبب ملرض »كوفيد 
19«. وأوضحت الدراس�ة املنشورة عىل موقع 
»تايم�ز ني�وز ن�او« أن تن�اول فيتامني »ك« 
ضمن نظام غذائي صحي، يمكنه أن يس�اعد 
بص�ورة كب�رية يف مكافحة ف�ريوس كورونا 
املستجد. ففي الوقت الذي تحاول فيه البلدان 
يف معظ�م أنح�اء العال�م تطوي�ر لق�اح ضد 
فريوس كورونا، أو اختبار طرق جديدة للعالج 
منه، يق�رح الخرباء البقاء بصحة جيدة قدر 
اإلمكان والحفاظ ع�ىل تعزيز الجهاز املناعي 
ملن�ع اإلصابة بمضاعف�ات ناجمة عن عدوى 
»كوفي�د 19«. ووج�د الباحث�ون أن معظ�م 
امل�رىض الذين لقوا حفته�م أو دخلوا وحدات 

العناية املركزة بسبب إصابتهم ب�«كوفيد 19« 
كانوا يعانون من نقص حاد يف فيتامني »ك«، 
ما يشري إىل أن تعزيز ذلك الفيتامني قد يحسن 
ف�رص النج�اة من اإلصاب�ة أو بع�د اإلصابة 
بعدوى كورون�ا. من املعروف أن »كوفيد 19« 

يس�بب الجلط�ات الدموي�ة، وفًقا لدراس�ات 
حديث�ة، كم�ا أن�ه ي�ؤدي إىل تده�ور األلياف 
املرن�ة يف الرئت�ني. فيتام�ني »ك« ه�و عنرص 
غذائي مهم، يساعد يف إنتاج الربوتينات، التي 
تنظ�م التخثر ويمكن أن يحمي الرئتني أيًضا. 
ويس�عى الباحثون الهولنديون اآلن إىل تمويل 
تجرب�ة رسيرية لتأكيد تلك الفرضية العلمية. 
قال الدكتور روب جانس�ني، وهو عالم ضمن 
الفري�ق البحث�ي، إن�ه م�ع األخ�ذ يف االعتبار 
النتائج األولية للدراسة، فإنه سيويص بتناول 
جانس�ني:  وتاب�ع  الصح�ي.  »ك«  فيتام�ني 
»نصيحت�ي ه�ي تن�اول مكم�الت فيتام�ني 
ك، حت�ى لو لم يس�اعد يف ع�الج الكوفيد 19 
الش�ديد، فهو جيد لألوعي�ة الدموية والعظام 

وربما أيًضا للرئتني«.

كش�فت تقاري�ر صحفي�ة عاملية ع�ن ثغرة 
جديدة يف واتساب، تجعل رقم هاتف املستخدم 
متاح�ا للجميع عىل مح�رك البحث “غوغل”. 
فقد أشار موقع “تايمز نيوز ناو” إىل أن بعض 
املربمجني رصدوا تلك الثغرة املوجودة يف ميزة 
“Click to Chat” املوج�ودة يف “واتس�اب”، 
إىل  التح�دث  للمس�تخدمني  تس�مح  والت�ي 

آخري�ن من دون طلب الرقم أو حفظه. وحذر 
خرباء األمن الس�يرباني من أن تلك امليزة عرب 
“واتس�اب” يمكنها أن تعرض أرقام الهواتف 
املحمول�ة لخطر بال�غ، حيث تصب�ح متاحة 
ع�رب مح�رك البحث “غوغل” م�ا يجعل كافة 
البيان�ات الش�خصية مه�ددة بالكش�ف ألي 
ش�خص. باملقاب�ل، قالت “واتس�اب” إن هذا 

األمر ليس بالكب�ري، ألن نتائج أرقام الهواتف 
تظهر فقط إذا اختار املستخدم جعلها عامة. 
ولك�ن الخ�رباء وجدوا أن تلك امليزة فهرس�ت 
أكث�ر م�ن 300 ألف رقم هاتف ش�خيص عرب 
حساب “واتس�اب”، والتي تمكن أي شخص 
من رؤية ملفاتهم الشخصية وكافة البيانات 

الخاصة بهم، حتى البنكية.

اكتشاف ثغرة جديدة يف واتساب
 أخمدت فرق الدفاع املدني حادث حريق يف مول الغريب الواقع يف منطقة 
كرادة خلف املرسح الوطني القريب من مرصف أش�ور وس�ط العاصمة 

بغداد.
 وذكر بيان العالم الدفاع املدني ان »فرقنا تمكنت من الس�يطرة وإخماد 
النريان التي اش�تعلت بس�بب انفجار واحراق محولة كهرباء مع مولدة 
وخزي�ن وقود الگاز دون تس�جيل اصابات برية مع تحجيم الخس�ائر 
املادي�ة«. وأضاف »تم إخماده النريان مع اس�تدعاء خبري األدلة الجنائية 

للتحقيق بأسباب الحادث«.

مشـاهـد هوليـوديـة يف إمخاد
 حريق الكرادة


