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      بغداد / المستقبل العراقي

استبعد مسؤولون إمكانية التوصل إىل تفاهمات 
بني بغ�داد وأربيل بش�أن امللف�ات العالقة بني 
الطرفني، والتي لم تتمكن الحكومات السابقة 

من إيجاد أي حلول لغالبيتها.
وتعد امللف�ات العالقة بني بغ�داد وأربيل إحدى 
أبرز املش�اكل التي تواجهها حكومة مصطفى 
الكاظم�ي، وأه�م تلك امللفات، الت�ي تحتاج إىل 
ح�وار وتفاهمات مش�ركة، مرتبات موظفي 
إقليم كردس�تان، والتنس�يق األمني يف املناطق 
املتنازع عليها، واالتفاق عىل آلية تصدير النفط 

من حقول اإلقليم.
وأج�رى وف�د ك�ردي برئاس�ة رئي�س إقلي�م 
كردس�تان نيجريف�ان بارزان�ي اجتماع�ات يف 
بغداد مع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، 
ورئي�س الربمل�ان محم�د الحلب�ويس، ورئيس 
الجمهورية برهم صالح، بحث خاللها امللفات 

العالقة بني الطرفني، من دون نتائج تذكر.
ووفق�اً ملصادر سياس�ية، ف�إن »االجتماع بني 
الكاظمي وبارزاني لم ينتج أي تفاهم، بش�أن 
غالبي�ة امللف�ات الت�ي ت�م بحثه�ا«، مبينة أن 
»الكاظم�ي أّكد أن األزمة املالي�ة، التي تعصف 
بالعراق نتيجة انخفاض أس�عار النفط عاملياً، 
انس�حبت ع�ىل كافة مفاص�ل الدول�ة، ومنها 
موازن�ة اإلقلي�م وروات�ب البيش�مركة ومل�ف 
تصدير النف�ط وغريها من امللفات املش�ركة، 

وأن أغلب امللفات تحتاج إىل مراجعة ووقت«.
وأك�د أن »الكاظمي يواجه أيض�اً ضغوطاً من 

الكتل السياسية .
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حمافظ نينوى
 يزور ناحية القريوان ويكشف 

عن 2٠ مرشوعًا قيد اإلنجاز

وزير النفط يعلن جتهيز مستشفى 
الطفل التخصيص لألمراض الرسطانية 

يف البرصة باألجهزة الطبية

العتبة احلسينية ترشع
 بإنشاء مركز لعالج املصابني بـ »كورونا« 

يف الديوانية بسعة »6٠« إىل »1٠٠« رسير

       بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت األمان�ة العامة لجام����عة الدول العربية، أمس 
األح�د، أنه تقرر عق�د اجتماع طارئ ع�رب الف����يديو 
ل�وزراء الخارجية الع�����رب لبحث ال���وضع يف ليبيا 

اليوم االثنني.
وج�اء ذلك بعد أن تلقت الجامع�ة العربية طلبا من وفد 

مرص لعقد اجتماع طارئ ملجلس الجامعة عىل مستوى 
وزراء الخارجية، وقد حصل الطلب عىل التأييد املنصوص 

عليه يف النظام الداخيل من عدة دول.
ويأت�ي قرار عق�د االجتماع بعد يوم م�ن إعالن الرئيس 
املرصي عبد الفتاح السييس أن أي تدخل مبارش ملرص يف 
ليبيا باتت له رشعية دولية، موجها الجيش باالس�تعداد 

ألي عمل عسكري داخل البالد أو خارجها.

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة والبيئ�ة، 
أمس األحد، عن تس�جيل 1646 
اصابات جديدة بفريوس كورونا 

يف العراق. 
وذك�رت ال�وزارة يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، 
انه »تم فحص )1٠٠٢٧( نموذج 
يف كاف�ة املخت�ربات املختص�ة يف 
الع�راق؛ وبذلك يك�ون املجموع 
ال�كيل للنم�اذج املفحوص�ة منذ 
بداية تس�جيل امل�رض يف العراق 

.»)44٥٢41(
الوزارة  أن »مخت�ربات  وأضافت 
يف  إصاب�ة   )1646  ( س�ّجلت 
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احلكومة والربملان ينسقان حلل قضية عقود املحارضين والكهرباء واملفوضية
     بغداد / المستقبل العراقي 

اك�دت اللجنة املالي�ة النيابية، أمس االحد، انها س�تبارش العمل م�ع وزارة املالية لحل 
مش�كلة عقود املحارضي�ن يف وزارة الرتبية وكذل�ك عقود وزارة الكهرب�اء ومفوضية 
االنتخاب�ات، مبين�ة ان االتفاق عىل تش�كيل لجنة لحل املش�كلة تم خ�ال اتفاق جرى 
ب�ن اللجن�ة ووزير املالي�ة محمد عاوي خال االجتماع املش�رتك. وق�ال عضو اللجنة 
النائ�ب حنن الق�دو يف ترصيح صحفي ان »لجنة مش�رتكة ب�ن وزارة املالية واللجنة 
املاملالية النيابية ستبارش خال أيام قليلة لوضع حلول ناجعة لحل مشكلة العقود من 
املحارضين يف وزارة الرتبية ووزارة الكهرباء ومفوضية االنتخابات”. وأضاف القدو ان 
»تشكيل اللجنة تم باالتفاق مع وزير املالية محمد عاوي خال االجتماع املشرتك بينه 
وبن اللجنة يوم امس الس�بت«. وأش�ار إىل أن »عدد املحارضي�ن يف وزارة الرتبية يبلغ 
مجموعه�م ما يقرب م�ن 90 الف محارض ويف وزارة الكهرب�اء بحدود 100 عقد وعدد 

قليل بالنسبة ملفوضية االنتخابات«.

      بغداد / المستقبل العراقي

اس�تبعد مس�ؤولون إمكاني�ة التوص�ل إىل تفاهمات 
بن بغداد وأربيل بش�أن امللفات العالقة بن الطرفن، 
والتي ل�م تتمكن الحكومات الس�ابقة م�ن إيجاد أي 

حلول لغالبيتها.
وتع�د امللف�ات العالقة بن بغ�داد وأربيل إح�دى أبرز 
املش�اكل التي تواجهها حكوم�ة مصطفى الكاظمي، 
وأه�م تلك امللف�ات، التي تحتاج إىل ح�وار وتفاهمات 
مشرتكة، مرتبات موظفي إقليم كردستان، والتنسيق 
األمن�ي يف املناطق املتن�ازع عليها، واالتف�اق عىل آلية 

تصدير النفط من حقول اإلقليم.
وأج�رى وفد ك�ردي برئاس�ة رئيس إقليم كردس�تان 
نيجريف�ان بارزان�ي اجتماع�ات يف بغداد م�ع رئيس 
الحكوم�ة مصطفى الكاظمي، ورئيس الربملان محمد 
الحلب�ويس، ورئي�س الجمهورية بره�م صالح، بحث 
خاله�ا امللفات العالقة ب�ن الطرفن، من دون نتائج 

تذكر.
ووفقاً ملصادر سياسية، فإن »االجتماع بن الكاظمي 
وبارزان�ي لم ينت�ج أي تفاهم، بش�أن غالبية امللفات 
الت�ي تم بحثه�ا«، مبينة أن »الكاظم�ي أّكد أن األزمة 
املالي�ة، التي تعصف بالعراق نتيجة انخفاض أس�عار 
النف�ط عاملياً، انس�حبت ع�ىل كافة مفاص�ل الدولة، 
ومنه�ا موازن�ة اإلقلي�م وروات�ب البيش�مركة وملف 
تصدير النفط وغريها من امللفات املشرتكة، وأن أغلب 

امللفات تحتاج إىل مراجعة ووقت«.
وأك�د أن »الكاظمي يواج�ه أيضاً ضغوط�اً من الكتل 
السياس�ية التي ال تقبل بأن تك�ون حصة اإلقليم من 
املوازن�ة أكرب من حصة املحافظات العراقية، كما أنها 
ترفض ع�ودة قوات البيش�مركة الكردي�ة إىل مناطق 
الن�زاع وتحدي�داً كرك�وك، وأن ملف الح�دود والنفط 
وغريها من امللفات الش�ائكة لم يتم التوصل بش�أنها 

إىل صيغ توافقية«.
وأشار إىل أن »فرص التوافق بن بغداد وأربيل أصبحت 
ضعيف�ة ج�داً، وأنه�ا تحت�اج إىل وقت طوي�ل، وقد ال 
ينجز منه�ا يشء خال حكومة الكاظم�ي«، مبينا أن 

»الكاظم�ي ال يريد أن يفتح جبه�ة خاف جديدة مع 
الق�وى السياس�ية يف بغداد بتقديم تن�ازالت لحكومة 
اإلقلي�م، ما يجع�ل من إمكاني�ة بق�اء الخافات بن 
بغداد وأربيل قائمة بالفرتة املقبلة، خاصة أن الجانب 

الكردي ال يقبل بمجرد الوعود«.
من جهته، اس�تبعد الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
التوص�ل إىل أي حل�ول للملف�ات العالق�ة، مؤك�داً أن 

حكومة الكاظمي غري مهيئة لذلك.
وأعرب النائب عن الحزب ماجد ش�نكايل عن اعتقاده 
أن�ه »يف ظل ه�ذه الظروف ال توجد حل�ول قريبة بن 

بغداد وأربيل، ال سيما أن بغداد تعاني وضعاً اقتصادياً 
صعباً جداً«. وقال إنه »ال يستبعد أن يتم ترحيل امللفات 
إىل م�ا بعد االنتخابات، ال س�يما أن حكومة الكاظمي 

غري مهيئة لحل امللفات، خاصة الكبرية منها«.
وأشار إىل أن »كل االتفاقات السابقة بن بغداد وأربيل 
كانت مصلحية آنية، لذلك ال نريد أن تكون هناك حلوالً 
كالحلول السابقة، فامللفات يجب أن تحل ضمن إطار 
الدستور والقانون. نحن بحاجة إىل حلول جذرية عىل 
املدى البعي�د، وأال تكون حلوالً وقتية وترقيعية تنتهي 

مع انتهاء عمر الحكومة«.

واعت�رب أن »جهات يف بغداد تريد أن تتعامل مع اإلقليم 
كأي محافظ�ة عراقي�ة أخ�رى، وه�ذا غ�ري ممك�ن، 
فاإلقليم الفدرايل نص عليه الدس�تور العراقي، وهناك 
حق�وق لإلقلي�م وواجبات علي�ه، يجب ع�ىل الجميع 

إدراك وفهم ذلك«.
»االتحاد الوطني الكردس�تاني«، ال�ذي كان قد أجرى 
خال األسابيع السابقة حوارات منفردة مع الحكومة 
العراقية، أك�د وجود عقبات تع�رتض طريق التفاهم 

بن بغداد وأربيل.
وقال النائب عن »االتحاد الوطني الكردس�تاني«، طه 
أم�ن، إن »العقب�ات التي تحول دون إب�رام تفاهمات 
بن الطرفن غري معلومة«، مبيناً يف ترصيح نقله عنه 
املوقع اإللكرتوني التابع لحزبه، أن »إبرام االتفاق بن 

الطرفن يحتاج إىل إجراء املباحثات املبارشة«.
وأش�ار إىل أن »العاق�ات ب�ن بغ�داد وأربي�ل جي�دة 
ووطيدة، وأن أي زيارة لوفد كردي إىل بغداد تؤرش عىل 
تلك العاق�ة الوطيدة، والتي تحتاج إىل تقوية بش�كل 

دائم«.
وتأخر وصول الوفد الكردي إىل بغداد ألكثر من ش�هر، 
حي�ث س�بق أن أعلن مس�ؤولون يف حكوم�ة اإلقليم، 
عّدة مرات، أن الوفد س�يصل خال أيام إىل بغداد، فيما 

تجنبوا الحديث عن أسباب التأخري.
من جهة ثانية، كش�ف رئي�س كتل�ة إرادة الربملانية، 
النائب حس�ن ع�رب، أن »هن�اك خافاً كردي�اً كردياً 
وح�وارات منف�ردة تجريها أطراف كردي�ة مع بغداد، 
وأن ه�ذا االنقس�ام ه�و إح�دى العقبات الت�ي تعقد 
الحل�ول«، مبين�اً ل�«العرب�ي الجدي�د« أن »املش�اكل 
الحالية بن بغداد وأربيل هي مشاكل مرتاكمة وكانت 
كل حكومة ترحلها للحكومة الاحقة، وهي تحتاج إىل 
حل�ول جدية وجذرية، حتى يتم التخلص من العقبات 

السابقة واملشاكل العالقة«.
وب�ن أن »الكاظمي أمام أزمة كب�رية، وأن امللف املايل 
خطري ج�داً، وأن الحلول تحتاج أيض�اً إىل تنازالت من 
قب�ل األط�راف الكردي�ة، أم�ا التمس�ك باملطالب فلن 
يوصلن�ا إىل حلول«، مرجحاً »ترحي�ل عدد من امللفات 

العالقة إىل ما بعد االنتخابات املقبلة«.
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        بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، 
أمس األح�د، لوفد الكرد الكاكائين 
عىل وج�وب التع�اون م�ع القوات 

األمنية ملواجهة االرهاب. 
وذكرت رئاس�ة الجمهورية يف بيان 
تلقت املستقبل العراقي نسخة منه، 
ان »رئيس الجمهورية برهم صالح 
اس�تقبل يف ق�رص الس�ام ببغداد، 

وفداً يمثل الكرد الكاكائين«.
وش�دد رئيس الجمهورية بحس�ب 
البيان، عىل »أهمية تعزيز التكاتف 
والتآزر بن جميع مكونات الشعب 
العراقي بما يسهم يف تحقيق السلم 
األهيل ويرسخ األمن واالستقرار يف 
الباد«، مؤكداً عىل »وجوب التعاون 
والتنس�يق ب�ن األه�ايل والق�وات 

األمنية من الجيش والبيش�مركة و 
الحشد ملواجهة اإلرهاب واستئصال 

جذوره«.
األمني�ة  »الق�وات  أن  إىل  ولف�ت 
مطالبة بتوفري األمن والحماية لكل 
مكونات الشعب العراقي، وأن تعمل 
عىل منع تكرار االعتداءات اإلرهابية 
التي تطال املواطنن وخاصة الكرد 
الكاكائين«، مشيداً ب� »التضحيات 
الت�ي قدمه�ا أبن�اء ه�ذا املكون يف 
مواجهة عصابات داعش ودفاعهم 

عن مدنهم وقراهم«.
أعض�اء  اس�تعرض  بدوره�م، 
الوف�د املش�اكل والتحدي�ات الت�ي 
يواجهونه�ا، وحرصهم عىل تعزيز 
اللحم�ة الوطني�ة وتقوية األوارص 
جمي�ع  ترب�ط  الت�ي  املجتمعي�ة 

املكونات.

رئيس اجلمهورية يشدد لوفد الكاكائيني
 عىل وجوب التعاون مع القوات األمنية 

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصح�ة والبيئة، أمس 
األح�د، عن تس�جيل 1646 اصابات 

جديدة بفريوس كورونا يف العراق. 
تلق�ت  بي�ان  يف  ال�وزارة  وذك�رت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه، انه 
»ت�م فح�ص )100٢٧( نم�وذج يف 
كافة املخت�ربات املختصة يف العراق؛ 
وبذلك يكون املجموع الكيل للنماذج 
املفحوصة منذ بداية تسجيل املرض 

يف العراق )44٥٢41(«.
ال�وزارة  »مخت�ربات  أن  وأضاف�ت 
س�ّجلت ) 1646( إصاب�ة يف العراق 

موزعة كالتايل: 
بغداد / الرصافة ٢٣6
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أربيل 19
دهوك ٢
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كركوك 49
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واسط ٢09
البرصة ٨٣

ميسان 106
بابل 11

الديوانية 114
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االنبار ٢٨
نينوى 11

صاح الدين 4
وأوضح�ت أن�ه »ت�م تس�جيل ٧٢4 

حالة شفاء وكما ييل:
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االنبار ٧
نينوى ٢

صاح الدين 16
وأك�دت ال�وزارة، أن »الوفيات بلغت 

٨٧ حالة وكما ييل :
بغداد الرصافة ٣1

بغداد الكرخ 10
النجف ٢

السليمانية ٨
اربيل 1
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واسط 6
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وبينت، أن »مجم�وع اإلصابات بلغ 
٣0٨6٨، ومجم�وع حاالت الش�فاء 
1٣9٣٥، والراقدي�ن ال�كيل 1٥٨٣٣، 
والراقدي�ن يف العناية املركزة ٢٢4«، 
الوفي�ات  »مجم�وع  أن  مؤك�دة 
بلغ�ت 1100«. إىل ذل�ك، ردت وزارة 
الصح�ة والبيئ�ة عىل دع�وات إقالة 
وزير الصحة حسن التميمي بسبب 
تفيش فريوس كورونا. وقال الناطق 
ان  الب�در،  س�يف  ال�وزارة،  باس�م 
»ه�ذه الدع�وات ال أس�اس لها من 
الصحة وم�ن جهات غ�ري مختصة 
باملج�ال الصح�ي ولي�س له�ا وزن 
حقيقي وأصح�اب االختصاص هم 
من يقيم�ون االس�تجابة والفعالية 
يف مج�ال معن«. وأض�اف، ان »كل 
أصحاب اإلختصاص وحتى الصحة 
العاملية يمكن س�ؤالها عن تقييمها 
حول استجابة وعمل وزارة الصحة 
حالي�اً وهي جهة عاملية ومس�تقلة 

وال ت�دار من عراقي�ن وتابعة لألمم 
املتح�دة كما ان لرأيه�ا وزن وقيمة 
محلي�ا وعاملي�ا كونه�ا جه�ة فنية 
مختصة ومس�تقلة فضا عن اآلراء 
واملختصن يف اس�تجابة العراق رغم 
أهمها  القاس�ية والصعبة  الظروف 
األزمة االقتصادي�ة والرتاكمات من 
عقود من ظروف الحروب والحصار 
واالحداث القاس�ية الت�ي مرت عىل 

العراق«.
ولفت اىل ان »خلية األزمة واملؤسسة 
الصحية تتعامل بكل مهنية مع كل 
ح�االت االصاب�ة بف�ريوس كورونا 
وبش�هادة منظمة الصح�ة العاملية 
ورغم إزدياد يف عدد الحاالت بالفرتة 
األخ�رية اس�توعبت وزارة الصح�ة 
اإلصاب�ات  ه�ذه  ومؤسس�اتها 
وهن�اك م�ؤرش مهم ضم�ن املوقف 
الوبائي اليومي هو أع�داد الراقدين 
يف رده�ات العناي�ة املركزية نس�بة 
للس�عة الرسيري�ة« مبين�ا انه »ويف 
بداي�ة األزم�ة كان هن�اك نحو ألف 

رسير للعناية املركزية وليس ملرىض 
كورون�ا وحت�ى أمس أق�ل من ٢٥% 
م�ن إش�غال الرسير وهي ق�د زادت 
مه�م  معي�ار  وه�ذا  األرسة  أع�داد 
الصح�ة  وزارة  اس�تجابة  لتقيي�م 

ومدى فعالية عمليها«.
وأك�د الب�در »الزال ابط�ال الصح�ة 
صام�دون  االبي�ض  والجي�ش 
الصحية وليس  الخدمات  ويقدمون 

ملرىض كورونا فقط«.
إج�راءات  »أي  ان  اىل  وأش�ار 
كحظر التج�وال يعود للجن�ة العليا 
للصح�ة والس�امة ووزارة الصحة 
تقي�م املوق�ف م�ن خ�ال الخ�رباء 
واملستش�ارين ويرف�ع املوق�ف من 
خ�ال عض�و اللجنة وزي�ر الصحة 
والبيئ�ة ويتخ�ذ القرار م�ن اللجنة 

حرصاً«.
وش�دد متح�دث وزارة الصحة عىل 
ان »الوض�ع مس�يطر علي�ه« رغ�م 
تزاي�د ح�االت الوفي�ات واالصابات 

بالجائحة يف الباد.

العراق يسجل )1646( اصابة بـ »كورونا« وشفاء )724( مصابًا
الصحة رفضت دعوات إقالة وزيرها.. وأكدت أن »الوباء« حتت السيطرة

        بغداد / المستقبل العراقي

وج�ه املتحدث باس�م املحكم�ة االتحادي�ة العليا اياس 
الساموك، رس�الة اىل رٔوساء مجلس القضاء والحكومة 

ومجلس النواب والرأي العام. 
وادناه نص الرسالة:

أن�ا إياس الس�اموك، قد وقع�ت يف تعرض�ت اىٕل مظلمة 
كبرية، حاولت حلها بش�تى الط�رق ولكنني عجزت عن 

ذلك.
أعمل متحدثاً باس�م املحكمة االتحادية العليا منذ ثاث 
سنوات، ومن قبلها موظفاً يف مجلس القضاء االٔعىل، وقد 

وقعت بحقي مظلمة كبرية أود طرحها للرأي العام.
قد يك�ون البع�ض مطلع�اً ع�ىل االختاف الدس�توري 
والقانوني بن مجلس القضاء االٔعىل واملحكمة االتحادية 

العليا وما لحقها من قرارات متتابعة.
يبدو أن هناك منتس�بن يف املحكم�ة االتحادية العليا قد 
عملوا مواقع عىل التواصل االجتماعي تتضمن االٕس�اءة 
اىٕل مجل�س القض�اء االٔع�ىل وذلك ظهر أيضاً يف وس�أيل 

االٕعام.
وقد تس�ببت تل�ك الحادثة بصدور أم�ر قبض بحق عدد 
من املنتسبن، ولكن الغريب يف االٔمر أن مذكرة قبض قد 
صدرت بحقي أيضاً وفق املادة ٢٢6 من قانون العقوبات 
)االهانة العلنية للمحاكم(، منذ بداية ش�هر آذار املايض 

ومع ظهور االٔزمة الصحية.
حاول�ت التواص�ل م�ع جمي�ع الجه�ات، ويف مقدمتها 
املحكم�ة االتحادي�ة العلي�ا، الت�ي وعدت بأنها س�تحل 
املوضوع ودياً، وأنني ابن لهذه املٔوسسة القضائية ولن 

تتخىل عني بأي ثمن، وأني بريء مما نسب ائل.
كما أنني بعثت برس�ائل اىٕل بعض املس�ٔوولن يف العراق، 
أماً بأن انتهي من هذه املشكلة واملظلمة التي انا بريء 

أمام الله منها، ولكن دون جدوى.
الي�وم، ويف قرار مفاج�ئ تم إباغي بأني س�وف افصل 
من الوظيفة الثاثاء املقبل إذا لم التحق بها ولم أس�وى 

وضعي القانوني.
أوجه رس�التي اىٕل رئيس مجلس القض�اء االٔعىل، وأقول 
له بأنن�ي قد عملت للمٔوسس�ة القضأيية بإخاص منذ 

كنت مدير الٕع�ام املجلس، وأنا بريء من هذه املظلمة، 
ومن املستحيل أن أنال من مٔوسسة عريقة مثل القضاء 
وأن مس�تقبيل الوظيفي عىل املحك بس�بب تلك الدعوى 
املقامة ضدي، وأن مستقبيل مرتبط بها، ولم تبق سوى 
س�اعات عىل إبعادي عن الوظيفي وأرج�و منه التدخل 
الٕنص�ايف، حيث أعيش أنا وعائلتي يف وضع مأس�اوي يف 
ه�ذه الظروف الصعبة، وأن كان االٔم�ر يتطلب االعتذار 
عن فعل لم أرتكبه، فأنا اعتذر عنه وليس عيباً أن يعتذر 
الش�خص ملٔوسس�ة عريقة مثل القضاء ومن أشخاص 

كبار مثل رموز القضاء فرشف يل أنني عملت معهم.
ورس�التي الثاني�ة اىٕل رئي�س مجلس ال�وزراء والنواب، 
أتمن�ى منه�م مس�اعدتي والتدخ�ل الٕنص�ايف فأنا رجل 
قان�ون وقد خدمت مٔوسس�ة العدالة ونرشت رس�التها 

بكل إنصاف وهي جزء من الدولة.
ورس�التي الثالث�ة اىٕل ال�رأي العام والس�يما الوس�طن 
االٕعام�ي والقانون�ي م�ن محامن وحقوقي�ن، وهذه 
الرشأيح تعرفني جيداً، أتمنى منهم مساندتي والوقوف 

اىٕل جانبي يف هذه املحنة وإنصايف.

        بغداد / المستقبل العراقي

وزارة  يف  االس�تخبارات  وكال�ة  اعلن�ت 
الداخلي�ة، أم�س االحد، عن اعتقال س�تة 
ارهابي�ن بنين�وى، عمل�وا باملعس�كرات 
وبفرقة مؤتة وقاط�ع املفقودين.  وقالت 
الوكال�ة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه ان »مفارز وكالة االستخبارات 
يف وزارة الداخلية القت القبض عىل س�تة 
إرهابي�ن بمناطق متفرق�ة من محافظة 
نين�وى مطلوب�ن وف�ق اح�كام امل�ادة 4 
داع�ش  لعصاب�ات  النتمائه�م  اره�اب 
اإلرهابي�ة«. واضاف�ت ان »ثاث�ة منه�م 
عملوا يف مايسمى املعسكرات العامة بكنى 
اب�و هاج�ر و ابوبك�ر و ابوعائش�ة فيما 
عمل االرهابي املكنى ابو انس يف مايسمى 
كتيبة مضادات ال�دروع واإلرهابي املكنى 

ابو عمر يف مايسمى فرقة مؤتة .

املتحدث باسم املحكمة االحتادية يوجه رسالة للقضاء واحلكومة: وقعت بحقي مظلمة كبرية  االستخبارات تعلن اعتقال 
)6( ارهابيني بنينوى

        بغداد / المستقبل العراقي

ح�ذرت النائبة عالية نصيف، أمس األحد، من »مؤامرة« الخراج اإلرهابين 
املحكوم�ن ع�رب قانون العفو الع�ام، مؤكدة أن أم�واال كثرية ترصف عىل 

هذه الفئات كان األوىل بالحكومة توفريها.
وقال�ت نصي�ف يف ترصي�ح صحف�ي إن “االف االرهابي�ن القابعي�ن ىف 
الس�جون  ياكلون ويرشبون من أموال الش�عب العراقي ويكلفون خزينة 
الدولة ماين الدوالرات”، مطالبة وزارة العدل ب� “اإلرساع بتنفيذ القرارات 
القضائية الصادرة بحق اإلرهابين املحكومن”. وأضافت، “أننا نس�تغرب 
س�كوت الحكومة ازاء عدم تنفيذ قرارات القضاء باعدام االرهابين الذين 
قتلوا ابناء الشعب العراقي”، محذرة من “مؤامرة إلخراج السجناء بقانون 
العف�و العام”، داعي�ة الحكومة اىل “توفري املبال�غ املالية التي ترصف عىل 

االرهابين يف مساعدة الفقراء ومواجهة األزمة املالية”.

        بغداد / المستقبل العراقي

دعا عض�و لجنة الطاق�ة الربملاني�ة، النائب جمال املحم�داوي، إىل 
إيق�اف تجهيز مصفي�ي )بازيان( و ) قي�وان( بالنفط الخام فورا، 

وإعادة التوازن لعقود االستثمار يف هذين املوقعن النفطين.
وقال املحمداوي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه »نظراً 
النخف�اض أس�عار النفط الخ�ام يف  كاف�ة األس�واق العاملية جراء 
جائح�ة كورونا وما رافقها من انخف�اض للطلب عىل النفط الخام 
عامليا ووصول أسعاره نسبة ٥0 % من سعره السابق إثر سلبا عىل 

االقتصاد الوطني ».
وتاب�ع » لكن مع كل ه�ذه الظروف ما تزال تكلف�ة تصفية برميل 
النف�ط من قبل املصايف االس�تثمارية يف )بازي�ان( و ) قيوان( ثابتة 
عن�د 10 دوالرات للربمي�ل وه�و يمث�ل 6 أضع�اف هوام�ش الربح 

لتصفية النفوط العاملية ».
واض�اف« فيما جودة منت�ج التصفية ليس بمواصفات املس�تورد، 

فإن هذا األمر أصبح بمثابة خسائر فادحة لوزارة النفط ».
ودع�ا املحم�داوي« إىل رضورة اتخاذ إجراءات رسيع�ة جدا إليقاف 
تجهيز هذه املصايف بالنفط الخام وإعادة التوازن لعقود االستثمار 
مع الرشكات املستثمرة وذلك بتقليل كلف التصفية إىل ما يقرب من 

الربع ».
يذك�ر أن مصفي�ي )بازي�ان( و)قي�وان( يف كردس�تان يقوم�ان 
بتوفرياملشتقات النفطية وبطاقة تكريرية تقدر ب� 1٢0 الف برميل. 
وت�م إبرام عقد مع رشك�ة كار يف مصفى بازي�ان وعقد مع رشكة 
قي�وان، بع�د س�طوة ارهابيي “داع�ش” عىل عدد م�ن املحافظات 
وتدمري مصفى بيجي الذي كان يوفر قرابة ٥0 باملئة من املش�تقات 
النفطي�ة لعموم الع�راق. والعق�دان يقضيان  بقي�ام وزارة النفط 
بتجهيز املصفين بالنفط الخام من حقول رشكة نفط الشمال عىل 
ان تتم تصفيته هناك وتس�تلم الحكومة االتحادية املنتجات عىل ان 
تمنح املصفين رسم واجور كلفة التصفية والتي تصل اىل حدود 10 

دوالرات لكل برميل واحد.

نائبة تدعو اىل تنفيذ اإلعدام بحق اإلرهابيني: 
يكلفون الدولة ماليني الدوالرات

نائب يطالب بإيقاف جتهيز )بازيان( و) قيوان( بالنفط: 
جيب إعادة التوازن لعقود االستثامر

        بغداد / المستقبل العراقي

اك�د عضو اللجن�ة املالي�ة النيابية 
النائب احمد الصف�ار، أنس االحد، 
ب�ان اس�تقطاع روات�ب موظف�ي 
الدولة لن يحل االزمة املالية يف الباد. 
وقال الصفار يف ترصيح صحفي ان 
”اللجنة املالية النياية متواصلة مع 
الحكومة حي�ال تامن ملف رواتب 
املوظف�ن وه�ي ضد املس�اس بها 
ب�اي حال من االح�وال لكنها تدعم 
وبقوة اعادة النظر بس�لم الرواتب 
االجتماعي�ة”.  العدال�ة  لتحقي�ق 
واضاف الصفار، ان ”اي استقطاع 
اللجن�ة  للروات�ب س�يعرض ع�ىل 

املالية النيابية وس�ريفض بالتاكيد 
الن باالساس كل مبالغ االستقطاع 
ليست كبرية من اجل ان تحل االزمة 
املالي�ة يف الباد مبين�ا ان اي هناك 
حل�ول اخ�رى ينبغي اللج�وء اليها 
بعيدا عن االس�تقطاعات خاصة يف 
الصعبة  االقتصادية  الظ�روف  ظل 
الت�ي تمر با اغلب الرشائح بس�بب 

تداعيات فريوس كورونا”.
ويعان�ي الع�راق م�ن ازم�ة مالية 
حادة بس�بب انهيار اس�عار النفط 
وتداعيات فريوس كورونا عىل نحو 
دفع�ت الحكوم�ة اىل التفكري جديا 
باستقطاع جزء من رواتب موظفي 

الدولة رغم الرفض الشعبي.

عضو يف املالية الربملانية: استقطاع رواتب 
موظفي الدولة لن حيل االزمة املالية
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    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د وزير النف�ط حرص ال�وزارة ع�ى أس�تمرار الدعم 
واملحافظ�ات  الب�رة  يف  الصح�ي  للقط�اع  واالس�ناد 

االخرى.
وق�ال وزير النفط أحس�ان عب�د الجبار يف بي�ان تلقخته 

»املس�تقبل العراقي«،أن »رشكة نفط البرة وبالتعاون 
مع مشغل حقل غرب القرنة /1 رشكة »أكسون موبيل« 
ومن خ�ال صندوق املناف�ع االجتماعي�ة قامت بتجهيز 
مستش�فى االطف�ال التخص�ي لام�راض الرسطانية 
يف محافظ�ة الب�رة باالجه�زة واملس�تلزمات الطبي�ة 
الرضوري�ة وبكلف�ة )811ال�ف دوالر (، وتضمن�ت هذه 

التجهي�زات جهاز) أيكو( متنقل للعناية املركزة ، وجهاز 
)سونار ( متنقل ، وجهاز بازما تعقيم منخفض الحرارة 
، وحاضن�ة أطف�ال لرده�ة الخ�دج، فض�ًا ع�ن أجهزة 

مختربية وغري ذلك ».
وأشار عبدالجبار اىل تقديم منحة مالية بقيمة )200 الف 
دوالر ( م�ن رشكة )BP( املش�غل الرئي�س لحقل الرميلة 

اىل القط�اع الصح�ي يف محافظ�ة البرة، وذل�ك لتوفري 
مستلزمات الوقاية الرضورية للفرق الطبية التي تتصدى 

لفايروس كورونا املستجد .
وكان�ت وزارة النف�ط قد س�اهمت بش�كل كب�ري يف دعم 
القط�اع الصح�ي وخلية االزمة يف املحافظ�ة للوقاية من 

كورونا ومعالجة املصابني.

وزير النفط يعلن جتهيز مستشفى الطفل التخصيص لألمراض الرسطانية يف البرصة باألجهزة الطبية
بكلفة »811« الف دوالر ومنحة بقيمة »200 الف دوالر« من »BP« لدعم القطاع الصحي 

    كربالء / المستقبل العراقي

رشع�ت العتبة الحس�ينية املقدس�ة، بأوىل 
خطواتها لتنفيذ مركز الش�فاء يف محافظة 
الديواني�ة والذي يهدف إىل دعم جهود وزارة 
الصح�ة لتقدي�م الخدم�ات الطبية ملرىض 
جائحة )كورونا(، كما س�يزيد من الس�عة 

الرسيرية يف املحافظة.
وقال املرشف الع�ام عى القطاع الصحي يف 
العتبة الحس�ينية املقدس�ة الدكتور س�تار 
الس�اعدي يف حدي�ث للموقع الرس�مي، إن 
»وفد العتبة الحس�ينية زاد مدينة الديوانية 
بهدف إنش�اء مركز متطور للش�فاء لدعم 
وزارة الصحة يف جهودها للحد من أنتش�ار 

جائحة )كورونا(«.
وأضاف أن »املرك�ز ضمن مرشوع متكامل 
تق�وم ب�ه العتبة الحس�ينية املقدس�ة منذ 
ظهور الجائحة، مبينا ان العتبة الحس�ينية 
انجزت�ز )4( مراكز وتعم�ل يف الوقت الحايل 
ع�ى تنفيذ )6( أخ�رى، الفت�ا اىل ان هنالك 

خطط اخرى لبقية املحافظات«.

من جانبها، قالت مدير عام صحة الديوانية 
الدكت�ورة ملي�اء الحس�ناوي، إن�ه »نظ�را 
للزيادة يف عدد اإلصابات بفريوس )كورونا( 
يف الفرتة األخرية بمدينة الديوانية، وتحويل 
مستش�فى الديواني�ة للع�زل مم�ا أثر عى 
تقديمن�ا للخدم�ات الصحي�ة للمواطن�ني، 
تم التنس�يق مع العتبة الحس�ينية املقدسة 

إلنشاء مركزا صحيا يف املحافظة«.
وأضاف�ت أن »املركز س�يكون بواقع )60- 
100( رسي�ر وذلك باإلعتماد عى املس�احة 
املخصص�ة التي تبلغ تقريب�ا )1500( مرت 
مرب�ع، حيث ت�م إكم�ال كافة اإلج�راءات 

املتعلقة بإنشاء املركز«.
إىل ذلك، قال مدير قسم املشاريع الهندسية 
املقدس�ة  الحس�ينية  العتب�ة  يف  والفني�ة 
املهندس حس�ني رضا مهدي، إن�ه »بعد أن 
اخذن�ا مواصفات ه�ذه املراكز م�ن وزارة 
 )W.H.O( الصحة ومنظمة الصحة العاملية
وكثري م�ن األعم�ال املماثلة الت�ي أنجزتها 
العتبة الحسينية املقدسة يف عدة محافظات 
س�وف يتم إكمال ه�ذا املرك�ز بمواصفات 

عالية وبرسعة كبرية«.
وأضاف أن »الس�قف الزمني األويل لإلنجاز 
س�وف يكون ش�هرا وإن ش�اء الل�ه نكمل 
العمل بم�دة أقل«، مبينا أن »املركز س�وف 
يخ�دم أبن�اء الديواني�ة حتى بع�د االنتهاء 
م�ن الجائحة من خال اس�تخدامه لتقديم 

خدمات طبية أخرى«.
يذكر أن العتبة الحسينية املقدسة وبتوجيه 
م�ن قب�ل ممث�ل املرجعي�ة الديني�ة العليا، 
واملت�ويل الرشع�ي لها الش�يخ عب�د املهدي 
الكربائ�ي، قام�ت بوض�ع م�دن الزائرين 
التابع�ة له�ا تح�ت ت�رف وزارة الصحة 
ومن�ذ ش�هر اذار/م�ارس امل�ايض، لتكون 
بخدم�ة املواطنني، ودعم�ا للقطاع الصحي 
يف مواجهة جائحة )كورون�ا(، كما أنجزت 
العتب�ة الحس�ينية )4( مراك�ز للش�فاء يف 
كرباء املقدس�ة، والنجف األرشف، وبغداد، 
باإلضاف�ة اىل ال�رشوع بتنفي�ذ )6( مراكز 
أخ�رى يف محافظ�ات البرة ودي�اىل وذي 
ق�ار وواس�ط والديوانية، وميس�ان لعاج 

املصابني بالفريوس.

سينجز مبواصفات عاملية خالل شهر

العتبة احلسينية ترشع بإنشاء مركز لعالج املصابني
    المستقبل العراقي / ابو الحسن السعد  بـ »كورونا« يف الديوانية بسعة »60« إىل »100« رسير

اعلن�ت خلية األزمة يف ميس�ان ، أمس إالحد، فرض حظر التجوال الش�امل والتام وتعطيل 
الدوام الرس�مي يف عموم املحافظة اعتباراً من اليوم االثنني. وقال محافظ ميس�ان ورئيس 
الخلية عيل دواي الزم ان الحظر سيكون االثنني لغاية يوم السبت القادم ، مبينا ان االستثناء 
يش�مل موظفي دوائر ديوان املحافظة بنسبة 25% واألجهزة األمنية ودوائر الصحة بنسبة 
100% فضا عن املؤسس�ات الخدمية )بلدية العمارة – بلديات ميس�ان – مجاري ميس�ان 
– م�اء ميس�ان – صيانة ش�بكات توزيع كهرباء ميس�ان – وصيانة محط�ات املنتوجات 
النفطي�ة – صيان�ة االتصاالت واالنرتنت – مصارف )الرافدين -الرش�يد - العراقي للتجارة 
- م�رف التنمية الدويل(. وأض�اف ان الخلية قررت غلق جميع مناف�ذ الدخول والخروج 
للمحافظة بش�كل كامل والس�ماح للمس�تثنني بش�كل رس�مي مع خضوعهم لإلجراءات 
الوقائية والصحية، استمرار عمل العيادات الطبية من الساعة الواحدة ظهراً ولغاية الرابعة 
عراً مع االلتزام بالتوجيهات واإلجراءات الوقائية. وأكد الزم بان الخلية شددت عى إلزام 
املواطنني بارت�داء الكمامات يف األماكن العامة ومحاس�بة املخالفني و منع إقامة مجالس 
العزاء وأي مراسيم ملناسبات أخرى توجب حدوث تجمعات برشية واخذ تعهد من أصحابها 
بعدم إقامتها ، موضحا ، بانه تم الس�ماح للصيدليات ومحات بيع املواد الغذائية والفواكه 
والخرضوات واألفران يف املناطق الس�كنية للمطاعم بتقديم خدمات التوصيل املنزيل فقط ، 

الفتاً إىل أنه سيتم إعادة تقييم القرارات حسب املوقف الوبائي لفريوس كورونا .

ميسان تفرض حظر التجوال التام بعد زيادة 
اإلصابات بكورونا

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    كربالء / علي ابراهيم

عق�د محاف�ظ كرب�اء املقدس�ة نصي�ف جاس�م 
الخطابي اجتماع�ا ومدير عام صحة كرباء صباح 
املوس�وي ومعاون املحافظ لش�ؤون االعمار محمد 
عري�ان ومدير مدينة االمام الحس�ني عليه الس�ام 
الطبي�ة الدكتور صباح الحس�يني والرشكة املنفذة 
ملنظوم�ة تربي�د ص�االت العمليات يف مدين�ة االمام 
الحسني عليه الس�ام الطبية واملهندسني املرشفني 

عى املرشوع
وجرى خ�ال االجتم�اع مناقش�ة اخر االج�راءات 
لتش�غيل صاالت العمليات والبالغ عددها 24 صالة 
والتي توقفت نتيجة عطل يف منظومة التربيد والذي 
يتوجب عى الرشكة املنفذة اصاحها خصوصا وانها 

استلمت ٩5 باملئة من املبالغ الخاصة باملرشوع
حيث اك�د املحافظ عى توقيع محظر مش�رتك بني 
اللجن�ة املرشف�ة والرشك�ة والوق�وف عى اس�باب 
امتناعها عن االستام النهائي وتذليل كافة املعوقات 
االخرى حيث ت�م الزام الرشكة ع�ى العمل الفوري 

الكمال املنظومة
ومم�ا تج�در االش�ارة الي�ه ان هذا امل�رشوع وهو 
مرشوع انش�اء ص�االت العمليات يف مدين�ة االمام 
الحس�ني عليه السام هو من ضمن مشاريع تنمية 

االقاليم لصالح مديرية صحة كرباء.

لبحث فتح صاالت العمليات يف مدينة 
االمام احلسني عليه السالم

حمافظ كربالء يعقد اجتامعًا 
يف مديرية الصحة ويوجه 

بالعمل الفوري لفتح الصاالت

    نينوى / زهراء علي

زار محافظ نينوى نجم الجبوري ناحية القريوان برفقة معاوني 
االعم�ار والخدم�ات ومدي�ر البلدي�ات , واطلع الجب�وري خال 
الزيارة ع�ى واقعها الخدمي حيث قدم مدراء الدوائر فيها رشحا 

وافيا الهم ما تحتاج اليه الناحية.
وأش�ار املحافظ املحافظة اىل وجود اكث�ر من 20 مرشوعا منجز 
وقيد اإلنجاز كتأهيل الدوائر والطرق والشوارع واملدارس ومداخل 

الناحية.
وداعا الجب�وري أهايل الناحية النازحني اىل الع�ودة اىل مناطقهم 
واملس�اهمة يف الجهود املبذولة النهوض بالناحية وارجاع الحياة 

بشكل كامل اىل القريوان.

حمافظ نينوى يزور ناحية القريوان 
ويكشف عن ٢٠ مرشوعًا قيد اإلنجاز

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت امان�ة بغ�داد، عن فتح ش�ارع مغلق منذ س�نة 2003 يف 
العاصمة.

وقال�ت االمان�ة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، 
إن »ماكاته�ا يف قس�م املعام�ل البلدي وبالتنس�يق م�ع القوات 
االمنية قامت بفتح ش�ارع الولداية ضمن قاط�ع املعامل البلدي 
املحلة 783 رشق بغداد )املس�مى ش�عبياً بالشارع الثاني( املغلق 
س�نة 2003 والذي يعترب احد مداخل املنطقة الرئيس�ية مع قيام 
املاكات الخدمية بحملة لتنظيف الش�ارع سيما وانه غري مطور 

بالكامل.

    بغداد / المستقبل العراقي

منع م�رف الرافدين، فروعه املنترشة يف الباد من أي تجمعات 
برشية للمراجعني لها.

وذك�ر بي�ان للمرف تلق�ت »املس�تقبل العراقي« نس�خة منه 
انه »وبمتابع�ة مدير عام املرف فان فروع املرف مس�تمرة 
يف عمله�ا وذلك إلنج�از العمل املريف يف تقدي�م الخدمات املالية 

للمواطنني«.
ووجه املرف فروعه »بعدم القيام بأي تجمعات تؤثر سلبا عى 
حياة الزبائن وحدوث انسيابية يف العمل املريف مع اتباع رشوط 

السامة والوقاية الصحية من فريوس كورونا.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الكهرباء، إعادة خط بسماية - جنوب بغداد 
K.V 400 اىل العمل.

وذكر بيان للوزارة تلقت »املستقبل العراقي« نسخة منه 
انه »يف الساعة الخامسة من صباح اليوم األحد تم تصليح 
خط الضغط الفائق )بس�ماية- جنوب بغداد( 400 ك.ف 
وإدخال�ه للعمل، بعد االس�تنفار الكامل للجهود من قبل 

ماكات نقل الطاقة الكهربائية املنطقة الوسطى«.
وكان الخط املذكور قد تعرض يوم مس�اء أمس الس�بت 
إلنفصال بس�بب تقطع األس�اك الطورية للخط بالقرب 
م�ن مجم�ع هان�وا الس�كني، وال�ذي أفق�د املنظوم�ة 
الكهربائي�ة طاق�ة ٩60 مي�كاواط اث�رت ع�ى تجهي�ز 
الكهرب�اء ملحافظ�ات بغداد وواس�ط املحافظات الفرات 

األوسط والشمالية.

امانة بغداد تعلن فتح شارع مغلق 
منذ سنة »17« عامًا

الرافدين يوجه مصارفه بمنع 
أي جتمعات للمراجعني

الكهرباء: إعادة خط بسامية - جنوب بغداد 
K.V 400 للعمل

    بغداد/ المستقبل العراقي

ع�ن  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزارة  كش�فت 
آلي�ة جديدة للتأك�د من الحاالت املش�تبه 
باصابته�ا بف�ريوس كورون�ا ع�ن طريق 
املراك�ز الصحي�ة، بدال من املستش�فيات، 
بينم�ا وصل�ت إىل املراحل النهائي�ة تهيئة 
املصاب�ني  وع�اج  لحج�ر  ة  َّ األرسرِ آالف 
بالف�ريوس. وق�ال وزير الصح�ة والبيئة 
حس�ن التميم�ي، يف تري�ح صحفي إن 
»ال�وزارة اكمل�ت االس�تعدادات النهائي�ة 
لتهيئة أماكن اضافي�ة للحجر الصحي يف 
مع�رض بغداد ال�دويل بس�عة 525 رسيرا 
لتكون جاهزة الستقبال املصابني بفريوس 

كورونا«.
واض�اف ان »هذه الخط�وة جاءت ضمن 
خطة س�رتاتيجية وضعتها الوزارة لزيادة 
يف  الحج�ر   واماك�ن  الرسيري�ة  الس�عة 
املٔوسسات الصحية، حيث سيتم افتتاحها 

خال االي�ام املقبل�ة«. وب�ني التميمي ان 
»ال�وزارة س�تتجه لتفريغ املستش�فيات 
وتقدي�م  ملعالج�ة  وتخصيصه�ا  العام�ة 
مؤك�دا  بكورون�ا،  للمصاب�ني  الخدم�ات 
ان�ه س�يتم افتت�اح مواقع خاص�ة اخرى 
الستقبال الحاالت قريبا منها بناية رسايا 
الس�ام »مستش�فى العطاء« بسعة 300 
رسير يف جانب الرصافة واالٔقسام الداخلية 
يف جامعت�ي بغداد واملس�تنرية بس�عة 
1000 رسير وقاعات وزارة الشباب بسعة 
600 رسير، فضا عن انجاز 22 مستشفى 
واط�ئ الكلفة بواق�ع 2000 رسير تنفذه 
العتب�ات املقدس�ة يف بغ�داد واملحافظات 
والذي سيتم اتمامه قريبا، وسيقلل الزخم 
الكبري ملرىض كورونا عى املستش�فيات«. 
وأش�ار اىل »تخصي�ص مرك�ز صحي بكل 
قط�اع الس�تقبال الح�االت املش�تبه بها، 
بدال م�ن ذهابهم اىٕل املستش�فيات الجراء 

الفحوصات ملصابي كورونا.

    بغداد/ المستقبل العراقي

تابعت وزارة النقل تنفيذ املرحلة األوىل من 
نفق الحرير الذي يربط ميناء الفاو الكبري 

بالطريق الدويل الرسيع
واوضح مدير عام الرشكة فرحان محيسن 
الفرطويس خال جولته األوىل للميناء بعد 
مبارشته وبحس�ب بيان وزارة النقل الذي 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه إنه 
»بن�اًء عى توجيه�ات وزي�ر النقل نارص 
حسني الشبيل برضورة متابعة سري العمل 
يف امليناء وعماً بتنفيذ الربنامج الحكومي 
تم االطاع عى مراحل ونسب انجاز امليناء 
وتنفيذ املرحلة األوىل من نفق الحرير الذي 
تنف�ذه رشكة دايو الكورية بطول 2.5 كم 

والذي سريبط ميناء الفاو الكبري بالطريق 
الدويل الرسيع«.

واس�تكمل قوله ان »مرشوع ميناء الفاو 
الكبري املرشوع االقتص�ادي األول بالعراق 
س�يوفر عوائ�د مالية ضخم�ة،وان انجاز 
املرحل�ة االوىل للميناء يعن�ي ادخال موارد 
مالية كبرية لرفد ميزانية الدوله وبنس�به 
ت�كاد تنافس املردودات املالي�ة من النفط 
كذل�ك إس�تيعاب إعداد كب�رية وهائلة من 
الب�رة  محافظ�ة  يف  العامل�ة  األي�ادي 
باالضاف�ة اىل ان�ه اول مين�اء عراقي يطل 
ع�ى الخلي�ج العربي مع تمتع�ه بغاطس 
يص�ل إىل 17 م مم�ا يتي�ح ل�ه اس�تقبال 
الس�فن الكبرية والعماقة الذي س�يجعله 

من موانئ الطراز األول« .

الصحة تكشف عن آلية جديدة بشأن احلاالت املشتبه إصابتها بـ »كورونا«

النقل: مرشوع ميناء الفاو الكبري سيوفر عوائد مالية ضخمة

أدوية سامراء: العقار الرويس 
سيقلص فرتة الشفاء إىل مخسة أيام

رشطة النجف ختصص رقاًم لإلبالغ عن قاعات إقامة املناسبات

    بغداد / المستقبل العراقي

أك�د مدي�ر معمل أدوية س�امراء  عب�د الحميد الس�الم، أن ال�دواء الرويس 
املزم�ع تصنيعه يف العراق قادرعى تقليص فرتة الش�فاء من خمس�ة عرش 
يوماً إىل خمس�ة أيام.وقال الس�الم بحسب الوكالة الرس�مية، إن »الرشكة 
الوطني�ة هي التي س�تتوىل عملية اس�ترياد امل�واد األولية للدواء وس�تقوم 
بإنتاج�ه وتوزيعه إىل املستش�فيات قريباً«، الفتاً إىل أن »امل�واد األولية لهذا 
ال�دواء تنت�ج يف مصانع خاص�ة يف بعض ال�دول وال�رشكات املحلية تقوم 
برشاء امل�ادة الفعالة ووضعها يف أجهزة متطورة وتق�وم بإنتاجها«.وتابع 
أن »رشك�ة األدوية التي س�ترشف عى عملية االس�ترياد مثله�ا مثل جميع 
الرشكات العاملة يف العراق، تخضع إلرشاف وزارة الصحة، وهي من تسمح 
باإلنتاج أو عدمه«، مبيناً أن »الرشكة العامة لصناعة األدوية واملس�تلزمات 
يف س�امراء تتباحث مع رشكات عاملية إلنتاج هذا الدواء«.ولفت إىل أن »هذا 
الدواء مهم جداً وحيوي، ولديه قدرة عى تقليص فرتة الش�فاء من خمس�ة 
عرش يوماً إىل خمسة أيام، حسب ما أشارت إليه الدراسات«، داعياً إىل »دعم 
الرشكة ومساعدتها لتجاوز العقبات البريوقراطية لتصنيع الدواء يف رشكة 

أدوية سامراء وتأمني الدواء للعراق بالكامل.

   النجف / المستقبل العراقي
النجف  خصصت رشط�ة محافظة 
االرشف، رقم�ًا لإلباغ ع�ن قاعات 
املحافظ�ة. يف  املناس�بات  إقام�ة 

وذك�رت الرشط�ة يف بي�ان تلتق�ه 
ان »رشطة  العراق�ي«،  »املس�تقبل 
النج�ف تهديك�م أطي�ب التحي�ات 
وتبلغك�م بتخصي�ص الرق�م التايل 

07806464120 لاباغ عن  قاعات 
إقامة املناسبات«.وأضافت أن »هذا 
الرق�م تم تخصيصه لغ�رض اتخاذ 
اإلج�راءات القانوني�ة ف�ورا بح�ق 
املخالف�ني وباق�ي التفاصي�ل ع�ى 
الرقم 115 ش�اكرين لك�م تعاونكم 
معن�ا متمن�ني لك�م دوام الصح�ة 

والعافية والسامة.

حمافظ البرصة: كل مناطق املحافظة بأقضيتها ونواحيها 
واملركز شملت باإلعامر

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أك�د محاف�ظ الب�رة املهن�دس أس�عد عب�د 
األمري العيدانّي، خاَل لقاٍء متلفز عرب شاش�ة 
قن�اة دجل�ة ويف برنام�ج »الق�رار لك�م«، إن 
املحافظة ش�هدت حملة عمرانّية ش�ملت كل 
مناطق املحافظة وظه�رت معاملها واضحة يف 
املركز وبع�ض األقضية، معت�رباً إن املحافظة 
أفضل محافظات العراق من ناحية املش�اريع 

العمرانّية.
واألقضي�ة  املناط�ق  »كل  العيدان�ّي  وق�ال 
والنواحي شملت باإلعمار ضمن خطة 201٩، 
ونحت�اج مزيداً م�ن الوقت لتظه�ر مامحها،  
وكثري منه�ا بانت عليها مراحل العمل س�يما 
يف مرك�ز املدينة«، مس�تذكراً إنه “اس�توقفني 
موقف ذكره أحد الناشطني يف التظاهرات عن 
حي ش�عبي يف ناحية أم قر أس�س يف س�نة 
1٩73 واآلن وضعن�ا ل�ه أعمال البن�ى التحتّية 

والعمرانّية، وساهمنا بإحيائه من جديد”.
ويف س�ياٍق متص�ل أك�د محافظ الب�رة، إن 

“الحكومة املحلية دعمت خ�روج املتظاهرين 
ووف�رت لهم الحماية الكاملة  والقوات األمنية 
تحملت الكثري من االعتداءات والتجاوزات سيما 
التظاهرات األخ�رية بالقرب من مبنى مجلس 
الن�واب العراق�ّي”، مؤك�داً إنه “باس�تطاعتي 
التضحي�ة بنف�ي من أجل الب�رة، وال أفكر 

أبداً بتقديم االس�تقالة عى حس�اب املحافظة 
وأهله�ا، وتصديت لكل الواق�ع املزري للمدينة 
ونقلن�ا الكثري من األحياء الس�كنية من حالها 
ال�يء إىل أفض�ل حال،  وجعلناه�ا من أفضل 
املناط�ق يف العراق وسنس�تمر بحركة العمران 

يف املدينة”.

حمافظ بغداد يعلن معاجلة الطمر يف ابو غريب 
ويكشف عن مشاريع خدمية جديدة

     المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

اعل�ن محافظ بغ�داد محمد جاب�ر العطا عن 
معالجة الطمر غري النظامي يف قضاء ابوغريب 

اضافة اىل تنفيذ مشاريع خدمية عدة.
واشار املحافظ خال زيارته اىل القضاء يرافقه 
قائمقام ابو غريب الس�يد عثم�ان املعاضيدي 
ومدير بلديات محافظة بغ�داد املهندس يارس 
القري�ي ومدير البلدية محس�ن ج�ري، ان » 
الطمر تقدر مس�احته ب 600 دونم ومستغل 
من�ذ الثماني�ات كموق�ع للطم�ر بش�كل غري 
نظام�ي وماص�ق للمناط�ق الس�كنية، حيث 
يعاني االهايل منه جراء حرق النفايات والتلوث 
وتراك�م االنق�اض«، مش�ريا اىل ان » معالج�ة 
الطم�ر ونقل�ه اىل مواق�ع بعيده ع�ن املحات 

السكنية«.
كم�ا اوعز العط�ا اىل » االجهزة االمنية بحماية 
االرض واعتق�ال اي ش�خص يح�اول التجاوز 
عليها اثناء وبعد اكم�ال رفع النفايات لغرض 
استغالها كارايض سكنية وخدمات وصناعية 

مما ي�در عى ابناء املنطقة م�ن منفعة مادية 
واقتصادي�ة واي�راد لصالح الدول�ة«، الفتا من 
جه�ة اخ�رى اىل ان » املحافظة تنف�ذ حاليا يف 
قض�اء اب�و غري�ب مش�اريع اكس�اء وتعديل 
اضاف�ة اىل بن�اء م�دارس ومش�اريع خدمي�ة 

اخرى«.
يذكر ان املحافظ س�بق ل�ه ان اعلن يف زيارات 
ميدانية عن معالجة الطمر يف قضاء الزهور /

الحس�ينية وكذلك التاجي/ سبع البور اضافة 
اىل ابوغريب والنهروان.
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غوص يف رواية صخب ونساء وكاتب مغمور
           اسعد عبدالله عبدعلي

كان يل صدي�ق ش�ديد الول�ع بمطالع�ة 
الروايات والقصص, ما بني االدب العاملي 
والعرب�ي, وكنت الحظ عليه عدم اهتمام 
بالنتاج العراقي! فس�ألته عن سبب هذا 
البع�د؟ فيجيبن�ي: »العراق�ي نتاجه غري 
مكتم�ل«, لكن ذات ي�وم تفاجئت عندما 
وجدت�ه يقرأ رواية لكاتب العراقي, كانت 
)صخب ونس�اء وكاتب مغمور( للروائي 
عيل ب�در, فحاولت ان اع�رف دوافع هذا 
التحول, فاخترص ما كان يمكن ان يقال: 
»ارجو ان تقرأها لتفه�م دوافعي«, كان 
كالمه دافعا لرشاء نس�خة م�ن الرواية, 
واالبح�ار مع ع�يل بدر يف تنق�الت زمنية 

عجيبة.
تعترب هذه الرواية هي الخامسة للكاتب 
ع�يل ب�در, حي�ث اص�در يف ع�ام 2001 
رواية بابا س�ارتر والت�ي عالجت الوعي 
الثق�ايف الزائ�ف وأث�ر التي�ار الوج�ودي 
ع�ى املثقف�ني العراقي�ني يف الس�تينات, 
ونال�ت جائ�زة الدول�ة ل�آداب يف بغ�داد 
لعام 2001 وجائزة أبي القاس�م الشابي 
وجائ�زة االب�داع الروائي يف نف�س العام, 
ثم اصدر رواية ش�تاء العائلة عام 2002 
والت�ي تص�دت اىل تهدم ونهاي�ة الطبقة 
االرس�تقراطية البغدادية يف الخمسينات 
وح�ازت ع�ى جائ�زة االب�داع الروائي يف 
االمارات العربية ع�ام 2002, ثم صدرت 
له رواية تل املطران عام 2003 يف بريوت, 
وتالها رواي�ة الوليمة العارية عام 2004 
يف اللمانيا, والتي تعالج موضوع انشقاق 
املثقفني ب�ني العلمانية والدول�ة الدينية 
يف الق�رن التاس�ع عرش وبداي�ات القرن 
العرشين يف بغداد العثمانية قبل احتاللها 

من االنكليز عام 1917.
ويف ع�ام 2005 جاء الوليد الخامس لعيل 
بدر )صخب ونساء وكاتب مغمور( وهي 
رواية س�اخرة ع�ن حياة اخ�ر جيل من 
املثقفني العراقيني يف التس�عينات, والتي 

هي مدار مقالنا.
لقد كان ابحارا جمي�ال ضمن عوالم عيل 
بدر, وتم اكتش�اف هذه الجوانب املهمة, 

التي دونتها يف مقايل:

حكاية كل يوم »الحلم وقسوة الحياة«
ت�دور اح�داث الرواي�ة بضم�ري املتكل�م 
وال�راوي ه�و )الكات�ب املغم�ور(, الذي 
يعيش يف استوديو صغري ورثه عن جده, 
يقع يف ش�ارع الراهب�ات يف الكرادة, هذا 
االس�توديو م�كان االنطالق لع�يل بدر يف 
رسد اح�داث روايت�ه, ش�اب حال�م م�ع 
عفون�ة الواق�ع وب�ؤس الحي�اة, الحل�م 
باملال والنس�اء والشهرة وان يكون نجما 
صحفي�ا وكاتب�ا عظيما, تل�ك االحالم ال 
تفارق »الكات�ب املغمور«, وهو يس�عى 
اليه�ا, لكن كان زمنا صعبا الطيبة تعترب 
فيه ضعف�ا, حيث تأكلت قي�م املجتمع, 
وتحول اىل مجتمع غاب�ة تحكمه قوانني 

مخيفة.
كان جندي�ا ق�د ذاق تل�ك املرحل�ة الت�ي 
كان�ت تضعها الس�لطة لس�حق ما بقي 
م�ن رجولة الرجال عرب االذالل املس�تمر, 
كي يتخرج للحي�اة كائنا ضعيفا منزوع 
االرادة, فبعد خروجه س�املا جس�ديا من 
محنة الحرب وجد نفس�ه داخال يف محنة 

اخ�رى وه�ي الحص�ار االقتص�ادي, يف 
ذلك االس�توديو الحقري واملتعفن مع كل 
احالمه, كان يعاني من الفقر والحرمان 
بش�كل دائم, الجوع ال يرتكه, لذلك انبثق 
حلم الهج�رة الذي كان يراه مخرجا لكل 
م�ا هو فيه, )اري�د ان اهاجر ب�أي ثمن, 
االب�د( – ص 14 –,  اىل  اغ�ادر  أن  اري�د 
ويمكن ان نحلل هذا باعتباره افكار عيل 
ب�در الخاصة التي كان يش�عر بها يف تلك 
الف�رتة, فجاءت عى لس�ان بطل الرواية 

»الكاتب املغمور«.
ويرس�م لنا الكاتب ج�ار الكاتب املغمور 
عب�اس وتم�ارى اوالد عاه�رة يف زم�ن 
امللكي�ة »س�عاد الرتكماني�ة« التي كانت 
ذات صي�ت يف بغداد, وكانت مرتفة الحال 
ألنه�ا عش�يقة ضابط كبري, لك�ن الحال 
تغري معها مع ظهور عبد الكريم قاس�م 
ع�ى الواقع الس�يايس, فتع�رت حالها 
وتزوجت سائق الضابط يف مدينة الثورة, 
ث�م الط�الق كح�ل اخ�ري لحي�اة زوجية 
بائس�ة, عباس ابن س�عاد صاحب محل 
لتصليح الس�اعات, وتم�ارى تتنقل بني 
العش�اق, وهنال�ك صداق�ة قديم�ة بني 
»الكات�ب املغم�ور« وعب�اس, حيث كان 
عب�اس يعود دوم�ا للكات�ب املغمور كي 
يرتجم له رسائل حبيبته املغربية املكتوبة 

باللغة الفرنسية.
تل�ك الحبيبة الت�ي تعرف عليه�ا عباس 
عندم�ا كان�ت متواجدة يف بغ�داد, ضمن 
وف�د ري�ايض مغرب�ي واتف�ق معها عى 

الزواج.
ف�كان يرى »الكات�ب املغم�ور« ان زواج 
عباس من املغربية يمكن ان يفتح له باب 
الهجرة والخالص من ازمة البلد الخانقة, 
الحص�ار الخانق لالمة حيث يقول : )هل 
أنا مسؤول عن غزو الكويت؟ هل انا من 
يس�تحق العفون�ة( – ص 129 –, لذل�ك 
كان مس�تعد لتقدي�م كل اش�كال الدعم 
لصديق�ه, كي ينج�ح يف تحقي�ق حلمه, 
فاألحالم اصبحت مش�رتكة ب�ني عباس 
والكاتب املغمور, ووس�ط هذه االحداث 
يتع�رف الكات�ب املغم�ور ع�ى )ولي�د( 
الشاعر املخادع والكاذب واملحتال, ليمكر 
بالجمي�ع, فيقن�ع عب�اس ليبي�ع محله 
ب 500 دوالر, ث�م يقنعه برشاء س�جادة 

ثمينة ب�ال 500 دوالر ك�ي يبيعها الحقا 
ب1000 دوالر, ويحص�ل ه�ذا بموافق�ة 
الكات�ب املغمور الذي انطل�ت عليه حيلة 
ولي�د, لك�ن س�ذاجته جعلت�ه يق�ع هو 
وعباس ضحية لوليد, فترق الس�جادة 

وتضيع معها الدوالرات.
وبعدها ل�م يجد »الكاتب املغمور« إلنقاذ 
املوق�ف اال ان يبيع االس�توديو ب 1500 
دوالر, فيعط�ي 1000 دوالر لعب�اس كي 
يط�ري اىل املغ�رب, وباتفاق ان يرس�ل له 
عب�اس املال بع�د ان يتزوج هن�اك, لكن 
انقطع�ت اخب�ار عب�اس, ثم بع�د ثالث 
اشهر وبعد ان كتب رسائل عديدة يتوسل 
عب�اس ان يرس�ل ل�ه االل�ف دوالر يأتيه 
الج�واب الصاع�ق ب�ان )عب�اس وقع يف 
مكي�دة لعصاب�ة مغربية, ثم الس�لطات 
املغربية تقبض عى عباس مع العصابة, 
وبعد ان ملم يثبت عليه يشء تم تس�فريه 

اىل بغداد.
هنا تتحطم احالم الكاتب كليا, فال رواية 
وال مال وال ش�هرة وال نس�اء وال هجرة, 
لك�ن حص�ل للكات�ب املغم�ور انعطافه 
كب�رية, حي�ث يق�رر ان يالح�ق حلمه يف 

بغداد, وهكذا ينجح اخريا.  

مهارات عيل بدر
اجد ع�يل ب�در يف ه�ذه الرواي�ة كعازف 
الغيتار او كرس�ام مح�رتف يجيد وضع 
االلوان وخلطه�ا, انها امله�ارة يف الخلط 
والتوزي�ع, فنالح�ظ اوال اجادت�ه لخلط 
انواع متعددة من اجن�اس الرواية ضمن 
قال�ب واح�د, وه�ذا اكث�ر ما ادهش�ني 
يف ه�ذه الرواي�ة, فجم�ع ب�ني الرواي�ة 
التاريخي�ة والرواي�ة الكوميدي�ة معه�ا 
الرواية السوداوية, والرواية الرومانسية 
وتخللها الرواية السياسية, ثم الفنتازيا, 
بل جاء حتى بالرواية االيروتيكية, ولو ان 
االتيان بااليروتيكية نعتربه من س�يئات 
عيل بدر, فمش�اهد الجنس املفصلة هي 
ال تناسب مجتمعنا وقيمنا, وتقف بالضد 

من املسؤولية االخالقية للكاتب.
ع�يل ب�در اب�دع يف قضي�ة رسد التاريخ, 
من زم�ن امللكية والتغيريات السياس�ية, 
بواسطة االشخاص, من الكاتب املغمور 
اىل س�عاد الرتكمانية وحتى وليد املحتال, 

فش�اهدنا رشيط�ا للع�راق امللك�ي, ث�م 
التح�ول للجمهوري�ة, ث�م ال�رصاع بني 
الش�يوعيني والقومي�ني, واخ�ريا ح�رب 

الكويت والحصار.
كل هذا وه�و يقوم بتحريكها بأس�لوب 
س�لس ومنس�جم مع ما يحب�ه املتلقي, 
كمحرتف  يفهم القارئ جيدا, كان القلق 
واللهف�ة والرتقب معنا س�طرا بس�طر, 
ونح�ن ننتظ�ر ما س�يقوله »ع�يل بدر«, 
اف�كار ورؤي�ة, حقائ�ق وخي�ال, فيأتي 
يف ه�ذه الرواي�ة عى مرحل�ة مهمة من 
حياة الش�عب العراق�ي, اال وهي مرحلة 
الحصار االقتصادي حي�ث الفقر والعوز 
واالضطهاد, مع انتشار مظاهر االحتيال 
واملك�ر يف عال�م غريب يعي�ش تحت قهر 
الس�لطة املس�تبدة, كل ه�ذا صوره عيل 
بدر يف روايته بأس�لوب رشيق ومتكامل, 
خصوصا انه من جيل التس�عينات والذي 
ادرك قس�وة تلك املرحلة, ذلك الجيل الذي 
طحنت�ه الحروب والحص�ار فيحمل معه 
ص�ور تل�ك املرحل�ة وعذاب�ات االنس�ان 

العراقي وهمومه ومخاوفه.

الحصار والسوداوية والكفاح
يرد لنا عيل ب�در احداث تحصل يف زمن 
الحصار, الذي سحق الشعب العراقي واثر 
يف قي�م املجتمع, حيث يتج�ول الكاتب يف 
بغداد ايام الحصار الذي انهك البغداديني, 
حيث س�ياط الجالدين املتسلطني تالحق 
ابن�اء البل�د, وظه�ور فئ�ة م�ن التج�ار 
الجش�عني تزيد من اذالل املساكني, وذلك 
الخبز العجيب الذي كنا نتناوله واملخلوط 
مع نش�ارة الخش�ب, والوجوه الشاحبة 
الت�ي نصادفه�ا يف كل م�كان, حي�ث بدأ 
ينترش الخراب االخالقي, نتيجة تراكمات 
ش�ديدة الضغط عى املجتمع من حروب 
وحص�ار, حي�ث اصبح حل�م كل عراقي 
ه�و الهجرة من ه�ذا الس�جن الكبري اىل 
اي م�كان بالعالم والذي حتما س�يكون 
افض�ل, واليك ص�ورة م�ن الرواية لزمن 
الحص�ار: » الطحني ش�حيح, الس�كر ال 
وجود ل�ه, واللحم يا اله�ي أكثر االطفال 
ال يعرفون�ه, النهم لم يروه مطلقا! كيف 
يمك�ن ان تنج�و بجوع�ك دون أن تؤذي 
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منطل�ق الرواي�ة ذل�ك الكات�ب املغم�ور 
الحالم, وذلك االستوديو الصغري الواقع يف 
الكرادة, ويف ش�ارع مستشفى الراهبات 
بالتحدي�د, حي�ث ورث االس�توديو ع�ن 
جده, فتحول االس�توديو لسكن ومكان 

للبحث عن الذات.
يمكنني الق�ول ان الروائي عيل بدر نجح 
بامتياز يف التعبري عن ذلك الزمن الحزين, 

وهذا ال يمكن التنصل عنه.
لق�د ب�رع الكاتب يف رس�م الش�خصيات 
واالماك�ن لتلك الفرتة, وع�رب بأمانة عن 
الواق�ع العراق�ي يف تلك الف�رتة, من يقرأ 
الرواية يستشعر ما كان عليه اهل العراق 
من اي�ام محنة, ويح�اول الكاتب اظهار 
كي�ف تغ�ريت اخ�الق املجتم�ع وانت�رش 
الك�ذب والخداع يف س�بيل لقم�ة العيش, 
لقد كنت متلهف جدا مع الكاتب املغمور 
ألع�رف اين س�يصل يف متابع�ة احالمه, 
وهو يس�ري يف طريق ملغوم باملخادعني, 
الحقيق�ة طريقة ال�رد كان�ت بتقنية 

عالية وباحرتافية نشيد بها.

فكرة االخفاق والخيبة
ي�رد لن�ا الكاتب عيل بدر قص�ة لجملة 
من الخيبات, لبطل الرواية وللشخصيات 
االخ�رى, حيث يخف�ق الكاتب املغمور يف 
العم�ل ويف كتابة رواية كم�ا كان يحلم, 
ويف الحب كما كان يشتهي, وكذلك يخفق 
عب�اس يف مالحقة حلمه ال�ذي تحول اىل 
كاب�وس, وتخفق تم�ارى يف ايجاد حياة 
كريم�ة, وحتى وليد املخ�ادع كان يعاني 

من االخفاقات املتالحقة, انها اسقاطات 
لجي�ل كام�ل كان يعان�ي م�ن االخفاق 

والخيبات التي ال تنتهي.
كأن الكات�ب يري�د ان يق�ول: انن�ا جيل 
منحوس, بس�بب القيادة السياسية للبلد 
والت�ي حملن�ا اخطاءه�ا لنج�رب الحق�ا 
بتحم�ل تبعات تهورها يف غ�زو الكويت, 
م�ن دون ان يك�ون لن�ا ذن�ب, وهك�ذا 
تتحط�م كل االح�الم يف بغ�داد, نع�م كنا 
نحل�م ب�كل يشء جميل, الحب والنس�اء 
والعم�ل والش�هرة والصحة وامل�ال, لكن 
تحطمه�ا يع�ود ألننا كنا نحل�م بطريقة 
خاطئ�ة, كان كل يشء يف املكان الخطاء, 
فيمكن ان نغري م�ن نمط تفكرينا لنصل 

لنجاح يف زمن الخيبة.

اعادة احياء الذاكرة العراقية
عندم�ا رشع�ت بق�راءة الرواي�ة ب�دأت 
اش�عر مع س�طورها انني يف ذلك الزمن 
الصع�ب, حي�ث ع�ادت للحي�اة ذاكرتي 
لتلك االيام الكالحة, زمن اسواق »البالة« 
والرف�اق البعثي�ون والزيتون�ي املخيف, 
زم�ن الباذنج�ان كوجب�ة متي�رة لكل 
العراقيني, وذل�ك الخبز العجيب الذي هو 
فقط باالسم خبزا, واملخلوط من الشعري 

ونشارة الخشب وبذور التمر.
زم�ن االحتي�ال والنص�ب ال�ذي يمارس 
يف كل م�كان م�ن دولة ص�دام, حتى ان 
االخ يحت�ال ع�ى اخيه, والصدي�ق يغدر 
بصديقه, زمن انتشار العاهرات يف سبيل 

العيش, كنتاج لواقع صنعته السلطة.

هك�ذا يبدأ عيل بدر رس�م مالم�ح روايته 
واالحتي�ال  الفق�ر  بغ�داد  يف  لينطل�ق 
والرع�ب, والجمي�ل الذي فعل�ه عيل بدر 
هو اتخاذه من الك�رادة مكانا لألحداث, 
باعتبارها منطق�ة للتعايش بني مختلف 
املذهبي�ة  العراق�ي  املجتم�ع  مكون�ات 
الكات�ب  وي�ربز  والقومي�ة,  والديني�ة 
الش�خصيات الس�لبية مثل وليد املخادع 
املحت�ال, والعاه�رة س�عاد الرتكماني�ة,  
وعب�اس الس�اذج التافه, وتم�ارى التي 
تمارس االغ�واء كعمل ورثت�ه عن امها, 
وقد اهتم الكاتب يف زرع االوهام يف عقول 
شخصياته, حيث يغيب األدراك للفرز ما 
بني الوهم وما بني الحلم املرشوع املمكن 
ان يتحقق, ويصبح وهم الهجرة هاجس 
للبطل »الكاتب املغمور« ول »عباس« ول 

»وليد«.
االف�كار  نالح�ق  ان  الكات�ب  ويدعون�ا 
املثم�رة, بدل االوه�ام والكوابيس التي ال 

تبني انساناً.

دواف�ع  ع�ن  مرشوع�ة  تس�اؤالت 
االيروتيكية

الجنس�ية  باملش�اهد  مليئ�ة  الرواي�ة 
والشخصيات العاهرة والشاذة واملحتالة, 
فما هي الدواف�ع لذلك, هل النتاج االدبي 
اصب�ح ال ينج�ح اال بمش�اهد الجن�س 
وااليح�اءات الجنس�ية؟ ام ان املجتم�ع 
اصب�ح كما رس�مه الكات�ب لذلك جاءت 
الرواي�ة انع�كاس للواقع, ام ه�ي فكرة 
الكات�ب الخاصة ع�ن املجتم�ع, فالبيئة 
املحيط�ة تأث�ري ش�ديد يف نت�اج الكاتب,  
لذلك ال شعوريا يرسم الكاتب عن بيئته, 
تعبريا عن حاالت نفسية محبطة وقلقه, 
لذلك جاءت شخصيات الرواية شخصيات 

مأزومة حياتيا وعاطفيا.
فالعم�ل الروائ�ي ليس مج�رد فضفضة 
النس�ائية  االجس�اد  وص�ف  يف  رسدي�ة 
ووص�ف  الداخلي�ة,  مالبس�هن  وش�كل 
دقيق للممارس�ات الجنسية واالهتزازات 
الالش�عورية, ان�ه رسد قبي�ح ال يضيف 

بقدر ما يحط من العمل االدبي,
فالكاتب عندما يقع فريس�ة االيروتيكية 
وه�ي:  معين�ة  لفئ�ة  خطاب�ه  يتح�ول 
للمراهق�ني والجائعني جنس�يا واملرىض 
نفس�يا فقط, حيث يتناغم مع خياالتهم 
عن الجنس واالس�تمناء ومشاهد الجسد 
حج�م  اىل  فانظ�ر  الجن�ي,  والج�وع 
الهبوط بالعم�ل االدبي عند االعتماد عى 

االيروتيكية.
وعندما نع�رتض عى اس�تخدام الجنس 
بكل تفاصيل�ه الدقيق�ة يف العمل االدبي 
يعرتض�ون, فيقول�وا هو نوع م�ن انواع 
الكتاب�ة الروائي�ة, وان�ا اج�ده انحراف 
يف العم�ل االدب�ي وبحث�ا عن زي�ادة عدد 
او  للمجل�ة  يضي�ف  كال�ذي  املبيع�ات! 
الجري�دة صور نس�اء عاري�ات وقصص 
جنس�ية بقصد رف�ع عدد الق�راء, كذلك 
»بع�ض االدب�اء« فه�م يقحم�ون النص 
االدب�ي بمش�اهد الجنس بحث�ا عن رفع 
عدد القراء, انها اشياء ال يجب ان تضاف 

اليه, ألنها ال ترفعه بل تحط منه.
يف النهاي�ة، علين�ا االعرتاف ب�ان الرواية 
وش�ديدة  متماس�كة  ج�اءت  كصنع�ة 
السبك يف محتوى أحداثها، وهذا من اهم 

مؤرشات نجاح الرواية.

قراءة يف قصيدة »ماذا لو...!« للشاعر الفلسطيني فراس حج حممد
           مادونا عسكر/ لبنان

- الّنّص:
ماذا لو...!

ماذا لو أّن الّشاعر كان يف تلك الليلة ِعّنيناً
كان عقيما واملرأة عاقْر

أو لم يرشب كأسا من خمْر
أو أّن املرأة كانت حائْض

أو كانت غري جاهزٍة لم تنتف إبطيها
وتفوح منها رائحة العرق البدنّي

أو أّن العانة نابتة الّشعِر
ّكْر ولم تحسن صنع السُّ

لتصقل فخذيها، ذراعيها ونهديها
ويكون لها كل ذاك املكُر املّكاْر

وترّبي األطي�ار يف حدائق صدرها املهووس بالش�اعر 
واألشعاْر؟

َهْب لو عى حني َغرّة فاجأته القصيدة مثل وحٍي ماج 
وهاْج

هل كان س�يأوي إىل عصفورها الوّهاْج
حيث الّسحُر، الّساحُر، واألبراْج

هْب لو أّن املرأة لم تكن ذات حسٍن
أو لم تتقن نصب األرشاْك

وُترعرع يف خّديها الورَد، تعرُّب أرساب األفالْك
ه�ل كان الّرّ س�ينبت يف رسير عابٍر ليول�د مثل هذا 

»االشتباْك«
ليطري من بني ش�فاه الّشاعر حيث أذن واعية تلتقط 

الَحّب والُحّبْ
وُتقرع آالف األجراْس؟

َهْب لو أّن الّشاعر كان نبّياً واملرأة محض مالْك
للجوع�ى ه�ذي  البح�ر س�يهذي ويق�ّدم  ه�ل كان 

األسماْك؟
- القراءة:

»وجع الّسؤال... تعب الحقيقة« )فراس حج محمد(

الحياة اإلنس�انّية سؤال موجع يتمّدد بني قلق املعرفة 
والحقيقة ووهم الحقيقة. فالّسؤال واحد وإن تشّعبت 

األسئلة، ومنفرد وإن تفّرع إىل تساؤالت عديدة. 

)م�اذا ل�و( الّس�ؤال العالمة، مفت�اح القصي�دة الّتي 
أرادها الّشاعر نّصاً نقدّياً يرّشع أبوابه عى عّدة أسئلة 
مراده�ا إحداث انقالب فكرّي يؤّدي إىل نتائج مختلفة 
ع�ن املعهود واملتع�ارف عليه. فيوّجه العق�ل باّتجاه 
معاك�س ومخالف ملا اعت�اد عليه به�دف االرتقاء به 
حّتى يّتزن، ويّتخذ لنفس�ه منهجاً عقلّياً خاّصاً يعّزز 

وجع الّسؤال يف سبيل الحقيقة املتعبة.
ال ري�ب يف أّن ه�ذا الّنّص ُكتب ع�ى خلفّية مقال طال 
الّشاعر الكبري محمود درويش، وال ريب يف أّن هذا الّنّص 
أت�ى بعد تأّمل خاّص يف ح�ال الواقفني عند الّتفاصيل 
الّسخيفة أو حال املعرتضني املدافعني. ويف هذه الحال 
يكون العقل الجمع�ّي متأّثراً بمنظومة فكرّية واحدة 
ت�ؤّدي إىل نتيجة واحدة ال غري. وأّما س�ؤال )ماذا لو( 
فيخرتق هذه املنظومة، ويبّدل مسارها ويخلق سؤاالً 

متمرّداً يصدم العقل ليقوده باّتجاه منحًى آخر.
يس�تخدم الّش�اعر )ماذا لو...!( مرّة واح�دة، ويرفق 
س�ؤاله بعالم�ة الح�ذف أو القط�ع وعالم�ة تعّجب. 
وم�ن املرّجح أّنه ينّب�ه القارئ إىل الرّتكي�ز عى الّنص 
واس�تجماع أفكاره لفهمه بحسب منهج عقيّل جديد 
والغ�وص يف األفكار الّتي طرحها الّش�اعر ثم الّتجاوز 
إىل بن�اء رأّي خ�اّص مفاده حذف األف�كار/ األحكام 
املس�بقة وقط�ع الجه�ل بالوع�ي، الوعي اإلنس�انّي. 
وغالب الّظّن أّن الّش�اعر اس�تتبع هذا الّسؤال العالمة 
بعب�ارات قد تك�ون منّفرة للق�ارئ، لكّنه�ا مناقضة 
تماماً للحالة األصلّية. وبذلك فصل الّتساؤل االفرتايّض 
بش�كل قاطع بني ما ُع�ّد حقيقة أو ض�الالً، وبني ما 
قد يك�ون الواقع الحقيقّي. ولعلّ�ه يدخل يف حوار مع 
القارئ باستخدامه ثالث مّرات حرف االستفهام )هل( 
بهدف طلب الّتصديق املوجب وليس بهدف االستفهام، 
فيستفزّه للبحث يف وسائل مغايرة حّتى يبلغ الّنتيجة 

املغايرة، فيعرض له تساؤالً افرتاضّياً مقابل استنتاج 
يح�ّدد من خالله مبدأ الّتس�اؤل الهادف إىل الّتخيّل عن 
وجهة الّنظ�ر األحادّية واالنتق�ال إىل رؤية األمور من 
زواي�ا مختلفة.  وباس�تخدام )هل( ث�الث مرّات يؤّكد 

الّشاعر هدفه من الّنص بشكل عاّم. 
يختتم الش�اعر نّصه ببيتني يبّينان تناقضاً قاسياً بني 
مشهد العلو ومشهد االنحطاط . الّشاعر الّنبّي واملرأة 
املح�ض مالك والبح�ر الهاذي غري املّت�زن الّذي يمنح 

للجوعى ما يش�بع بطونهم ال عقولهم. 
َهْب لو أّن الشاعر كان نبّياً واملرأة محض مالْك

للجوع�ى ه�ذي  البح�ر س�يهذي ويق�ّدم  ه�ل كان 
األسماْك؟

فيش�ّكل ه�ذا الّتناقض هّوة بني الّتس�اؤل اإلنس�انّي 
الواج�ب والّتس�اؤل الّس�طحّي الباحث ع�ن الّثرثرات 
والّس�خافات بعي�داً عن األصول. كما أّن�ه يبنّي الفرق 
بني الجوع�ى إىل املعرفة والجوع�ى إىل القوت الفاني. 
ويزيد حرف االس�تفهام )هل( من هذا الّتباين ليشّدد 
عى أّن س�ؤال العقل حرك�ة  باّتجاه اإلش�باع املعريفّ 
نافي�اً إمكانّية إش�باع العقول الهّش�ة الباحثة عّما ال 

أهّمّية له. 
إاّل أّن أهمّي�ة ه�ذا الّن�ّص الّش�عرّي الّنق�دّي يتجاوز 
خلفّيت�ه لريتق�ي إىل نّص نق�دّي يمّكننا من إس�قاط 
الّس�ؤال )ماذا لو...!( عى مفاهيم كربى فنعيد الّنظر 
فيها عى مبدأ تعّددّية األسئلة واآلراء واألفكار، وليس 
ع�ى مبدأ الحكم املس�ّبق أو القف�ز إىل الّنتيجة بمعزل 
ع�ن الّتحليل وإعم�ال العقل يف الخرب كم�ا يعلّمنا ابن 
خل�دون. كما أّن الّنّص إذا ما انُتزع من خلفّيته يصلح 
نقدّياً ألّي خلفّية أخرى تجيز لنا االنقالب عى مفاهيم 
ع�ّدة وحقائق عّدة نتش�ّبث به�ا عن�اداً، أو وهماً، أو 

انغالقاً وتقوقعاً.
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مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )57(
تعل�ن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق 
قان�ون )21( لس�نة )2013( فعىل الراغبني باالش�راك يف 
املزايدة العلنية مراجعة س�كرتري اللجن�ة يف بلدية املوصل 
خ�الل )30( يوم ثالث�ون يوما  تبدا من الي�وم التايل لنرش 
االعالن يف الصحف املحلية لالطالع عىل الرشوط مستصحبني 
معه�م هوية االح�وال املدنية وبطاقة الس�كن والتأمينات 
القانوني�ة البالغة )30 %( من القيمة املقدرة مع الترصيح 
االمني للمش�رك باملزايدة وتج�ري املزايدة يف مقر مديرية 
بلدي�ة املوص�ل الواق�ع يف حي املثن�ى يف الس�اعة العارشة 
صباحا للي�وم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترس�و 
بعهدته اجور نرش االعالن واجور خدمة بنس�بة )2%( من 

بدل االيجار 
• القط�ع املرقمة )87 و88 و90 و91 و95 و96 و97 و99 
و100 و101 و103 و105 و107 و109 و110 و111 و113 
و115 و119 و121( م40 نين�وى الرشقي�ة املش�يد عليها 
محل )وكي�ل ادوات احتياطية( وبمس�احة )50( م2 لكل 

قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

مديرية بلدية املوصل
جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل 

اعالن رقم )56(
تعلن اللجنة وللمرة االوىل عن ايجار العقارات التالية وفق قانون 
)21( لسنة )2013( فعىل الراغبني باالشراك يف املزايدة العلنية 
مراجعة سكرتري اللجنة يف بلدية املوصل خالل )30( يوم ثالثون 
يوما  تبدا من اليوم التايل لنرش االعالن يف الصحف املحلية لالطالع 
عىل الرشوط مس�تصحبني معهم هوية االحوال املدنية وبطاقة 
السكن والتأمينات القانونية البالغة )30 %( من القيمة املقدرة 
مع الترصيح االمني للمش�رك باملزايدة وتجري املزايدة يف مقر 
مديري�ة بلدية املوصل الواقع يف حي املثنى يف الس�اعة العارشة 
صباحا لليوم االخري من مدة االعالن ويتحمل من ترسو بعهدته 

اجور نرش االعالن واجور خدمة بنسبة )2%( من بدل االيجار 
1-القطع�ة املرقمة )11( م24 وادي عكاب املش�يد عليها محل 
)بيع ادوات احتياطية( وبمساحة )70( م2 لكل قطعة وحسب 

واقع الحال وملدة ثالث سنوات.
2-القطعة املرقمة )7/ 8( م37 بعويرة النش�اء اسواق تجارية 
عليها الواقعة يف حي الصحة وبمساحة )959,82( م2 وحسب 

واقع الحال وملدة خمسة عرش سنة.
3-القطع املرقمة )12و 13و 14و 15 و16 و17 و19 و20 و21 
و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30( م24 وادي عكاب 
املش�يد عليها محل )بيع ادوات احتياطية( وبمساحة )50( م2 

لكل قطعة وحسب واقع الحال وملدة ثالث سنوات.

وزارة النقل
الرشكة العامة إلدارة النقل اخلاص

القسم: االمالك والعقارات
اعالن رقم )4618(

بالنظر لعدم حصول راغب
تعل�ن الرشك�ة العامة الدارة النقل الخاص عن اجراء مزايدة علنية لتأجري املش�يدات ادناه يف محافظة )واس�ط( يف اليوم 

)الخامس عرش( تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن وفق قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 املعدل.
والرشوط التي يمكن الحصول عليها من قسم الرشكة اعاله لقاء مبلغ )5000( دينار غري قابل للرد.

فعىل الراغبني الحضور يف الساعة الحادية عرش يف قسم الرشكة يف محافظة )واسط( عىل ان يقدم املزايد كتاب يؤيد براءة 
ذمته من الرضيبة معنون اىل )الرشكة العامة الدارة النقل الخاص( وهوية االحوال املدنية وشهادة الجنيس هاو )البطاقة 
الوطنية املوحدة( وبطاقة السكن )النسخ االصلية( ويدفع التأمينات القانونية البالغة 20 % مرضوبا يف عدد سنني العقد 
بصك مصدق ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور خدمة بنسبة 2 % وكذلك يتحمل الناكل فرق البدلني يف عدد سنني العقد 

ويف حالة مصادفة موعد املزايدة عطلة رسمية تجري املزايدة يف اليوم التايل.

مدة االيجار سنتان عدا الفقرة 21 ملدة سنة واحدة.. يدفع بدل االيجار عىل شكل قسط واحد لكل سنة

مجهورية العراق/ وزارة النفط
رشكة احلفر العراقية )رشكة عامة(

اىل: السادة اصحاب الرشكات واملجهزيناهليأة:- التجارية
م/ )اعالن املناقصة 21/ جتهيز/ 2020/ تشغييل/ )4/ جتهيز/ 2019( سابقا/ للمرة الثالثة واالخرية

ي�ر )رشكة الحفر العراقية/ رشكة عامة( يدعوة مقدمي العطاءات املؤهلني وذوي الخربة لتقديم 
عطاءاتهم لتجهيز )ROTARY DRILING HOSE( مختلف املواصفات والكميات والقياس�ات ومن 
منشأ امريكي )USA( مع تقديم شهادة منشأ مصادق عليها اصوليا مع شهادة فحص من املصنع 
تتضمن اختبار الضغوط + االختبار الكيميائي للمعدات AISI4130 واملواد واصلة اىل مخازن الرشكة 

يف البرصة/ الربجسية بفرة تجهيز )90( تسعون يوم اعتبارا من تاريخ توقيع العقد.
مع مالحظة ما يأتي:-

13.ع�ىل مقدمي العط�اء واملؤهلني والراغبني يف الحص�ول عىل معلومات اضافي�ة االتصال )الهيئة 
التجارية/ قس�م العقود اللوجس�تية/ ش�عبة عق�ود التجهيز املحيل الطاب�ق االريض يف مقر رشكة 

الحفر العراقية يف البرصة – الربجسية( خالل ايام واوقات الدوام الرسمي.
14.متطلب�ات التأهيل املطلوبة: )هوية غرفة التجارة الصنف الرابع نافذة لس�نة 2020 او ش�هادة 
تأسيس الرشكة وعقد تأسيس الرشكة + كتاب عدم ممانعة صادر من الهيئة العامة للرضائب لعام 

2020 معنون اىل رشكة الحفر العراقية(.
15.بإم�كان مقدم�ي العط�اء املهتم�ني رشاء وقائق العط�اء بعد تقدي�م طلب تحري�ري اىل الهيئة 
التجارية/ قس�م العقود اللوجستية/ شعبة عقود التجهيز املحيل وبعد دفع قيمة البيع للوثائق غري 

املسرد البالغة )150.000( مائة وخمسون الف دينار.
16.اخر موعد لتس�ليم العطاءات اىل العنوان االتي )رشكة الحفر العراقية – البرصة – الربجس�ية – 
مق�ر لجنة فتح العط�اءات( يف املوعد املحدد )تغلق املناقصة الس�اعة الحادية عرش صباحا من يوم 
االثنني املصادف 27/ 7/ 2020 ويف حالة مصادفة يوم الغلق عطلة رس�مية يكون يوم الدوام التايل 
للعطل�ة موع�دا للغلق ويكون موعد فتح العط�اءات بنفس اليوم املحدد لغل�ق املناقصة( العطاءات 
املتأخرة س�وف ترفض وس�يتم فتح العط�اءات بحضور مقدم�ي العطاءات او ممثليه�م الراغبني 
بالحض�ور يف العن�وان االتي )مقر الرشك�ة/ لجنة فتح العطاءات/ البرصة/ الربجس�ية( يف الزمان 

والتاريخ )الساعة الحادية عرش صباحا من يوم االثنني املصادف 27/ 7/ 2020(
17.اخر موعد لبيع مستندات املناقصة يوم االثنني املصادف 12/ 7/ 2020

18.يتحمل من ترسو عليه املناقصة اجور لنرش االعالن
19.يت�م انعق�اد املؤتمر الخاص باالجابة عىل استفس�ارات املش�اركني يوم الثالث�اء املصادف 14/ 
7/ 2020 ويف حال�ة وجود أي استفس�ارات يجب ان تقدم قبل ع�رشة ايام من تاريخ غلق املناقصة 

اعاله
20.الكلف�ة التخميني�ة االجمالي�ة للمناقص�ة: )245916050( مائتان وخمس�ة واربع�ون مليون 

وتسعمائة وستة عرش الف وخمسون دينار عراقي فقط.
21.مدة نفاذ العطاءات )90 تسعون يوم( من تاريخ غلق املناقصة.

22.يقوم مقدم العطاء بدفع تأمينات اولية قدرها )7,400,000( سبعة ماليني واربعمائة الف دينار 
عراقي بموجب صك مصدق او خطاب ضمان او س�فتجة صادرة من مرصف معتمد يف العراق عىل 
ان يكون نافذ ملدة 28 يوم من انتهاء مدة نفاذ العطاء وسوف يهمل أي عطاء لم يرفق به التامينات 

االولية.
23.يت�م التقديم عىل املناقص�ة من قبل املجهز او املدير املفوض للرشكة او احد املؤسس�ني للرشكة 
او الوكي�ل القانوني وبموجب وكالة معتمدة وتقديم ما يثبت ذلك اىل القس�م املعني بيع مس�تندات 

املناقصة.
24.يف حالة الرشكات االجنبية الراغبة باالشراك باملناقصة تقديم اوراق تأسيسها اضافة اىل تخويل 

مصدق من الجهات العراقية يف بلد تأسيس الرشكة.
 WWW.IDC.GOV.IQ  :املوقع االلكروني للرشكة

contracts.south@idc.gov.iq  :الربيد االلكروني للهيأة التجارية

العدد : 113
التاريخ : 17/ 3/ 2020

العدد : 114
التاريخ : 17/ 3/ 2020

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل

املهندس
رضوان امحد سليامن

ر. جلنة بيع واجيار اموال الدولة االوىل
العدد: 4618 

التاريخ: 15/ 6/ 2020

كريم هاشم حسني اجلابري
املدير العام

رئيس جملس االدارة

المالحظاتالتأميناتاسم العقارت
لكل محل283.000 الف دينارمحالت رقم 3/ 4 في مرآب الكوت الداخلي1
280.600 الف دينارمحل رقم 9 في مرآب الكوت الداخلي2
302.600 الف دينارمحل رقم 13 في مرآب الكوت الداخلي3
170.600 الف دينارمحل رقم 15 في مرآب الكوت الداخلي4
248.600 الف دينارمحل رقم 19 في مرآب الكوت الداخلي5
253.000 الف دينارمحل رقم 21 في مرآب الكوت الداخلي6
250.800 الف دينارمحل رقم 22 في مرآب الكوت الداخلي7
لكل محل291.600 الف دينارمحل رقم 29/ 30 في مرآب الكوت الداخلي8
712.800 الف دينارمحل رقم 60 في مرآب الكوت الداخلي9
352.000 الف دينارمحل رقم 64 في مرآب الكوت الداخلي10
1.793.000 الف دينارمحل رقم 23-28 في مرآب الكوت الداخلي11
2.200.000 الف ديناردورة مياه في مرآب الكوت الداخلي12
174.400 الف ديناركشك رقم 1 في مرآب الصويرة الموحد13
129.200 الف دينارمحل رقم 3 في مرآب الصويرة الموحد14
لكل محل273.000 الف دينارمحالت رقم 5/ 9/ 10 في مرآب الصويرة الموحد15
357.600 الف دينارمحل رقم 4 في مرآب النعمانية16
130.000 الف دينارغرفة في ساحة الجماهير17
147.000 الف دينارمحل رقم 1 في شيخ سعد18
لكل محل141.800 الف دينارمحالت رقم 2/ 3 في شيخ سعد19
168.000 الف دينارمحل رقم ب في شيخ سعد20
114.400 الف دينارمحل رقم ج في شيخ سعد21

عـ. املدير العام
رئيس جملس االدارة

مدير اهليأة التجارية
عبد العزيز جبار كاظم
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي ب�رج الحمل،قد تجد نفس�ك يف مواقف 
حرجة وتشعر يف هذه األثناء بالضعف. طاقتك 
تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي غري متناغم 
�ال. توخ�ى الح�ذر اذا أردت أن تحرز  وغ�ري فعَّ
تقدًما عىل حس�اب اآلخرين، فذلك الترصف قد 

يخلق العديد من املنافسني واملعارضني

عزي�زي ب�رج الثور،يج�ب أن تس�تعد ملواجهة 
مشكالت جديدة، فاألمور ليست جيدة يف مكان 
العم�ل وأنت ال تس�تطيع إنجاز س�وى القليل. 
ال تجع�ل ذلك يخيفك، فه�ذه املراحل تجيء ثم 

تذهب. 

عزيزي برج الجوزاء،تغمرك الحيوية والنشاط 
ويغمرك حب االس�تطالع واالستكش�اف، وإن 
كان األمر بيدك لذهبت يف مغامرة استكشافية. 
استس�لم لهذا الدافع الداخيل واستقطع بعض 

األسابيع لتسافر عرب العالم. 

م�ن  أج�واء  الرسطان،س�تعم  ب�رج  عزي�زي 
االرتياب تس�توجب منك اتخاذ موقف، وستجد 
حالًي�ا صعوب�ة يف التخيل ع�ن طريقة تفكريك 
املعت�ادة، بالرغم من العواقب الس�لبية التي قد 
تك�ون نابع�ة من امل�ايض. مع ذلك، ح�اول أن 

تكون متفتح

عزي�زي برج األس�د، تج�د س�هولة يف التعامل 
اإليجابي مع األشخاص يف الوقت الحايل، فالكل 
يب�دو منجذًب�ا إليك، كم�ا أن الص�الت التي قد 
يكون له�ا تأثريًا إيجابًيا عىل مس�تقبلك تظهر 

يف كل مكان. 

عزي�زي ب�رج العذراء،يلعب الق�در لعبته معك 
وس�تجد نفس�ك أم�ام موقف لم تك�ن تتوقعه 
تماًما، لكن ال تبايل بذلك. إن كان باس�تطاعتنا 

توقع كل يشء، ستغيب عنا ملذات الحياة. 

عزيزي برج امليزان،يبدو أنه قد حان أخريًا وقت 
تنفيذ أحالمك؛ تحل بالش�جاعة وسوف تتمكن 
من تغيري ليس فقط حياتك الش�خصية، ولكن 
حيات�ك املهني�ة أيًضا. قد تكون أيًض�ا نموذًجا 

يحتذي به من حولك.

عزيزي برج العقرب،تشعر بالراحة التامة فيما 
يخ�ص ذاتك واألم�ور التي تقوم به�ا، ويظهر 
عليك هذا الجو وينتقل إىل من هم قريبني منك. 
اس�تغل الفرص�ة اآلن للتواصل مع أش�خاص 

بنفس العقلية. 

عزيزي برج القوس،صحتك الجسدية والعقلية 
يف أحس�ن أحواله�ا، فال تدع اللحظ�ة تمر دون 
أن تس�عى وراء أفكارك. سوف تكسب املؤيدين 
الذي�ن يش�اركوك يف األه�داف ويمكنهم امليض 
قدًم�ا كفري�ق. هك�ذا تس�تطيع العم�ل اليوم 

بطريقة جيدة وتتقدم بشكل كبي

عزيزي برج الجدي،مهاراتك التنظيمية مطلوبة 
يف العم�ل الي�وم، ويمكنك جمع أف�كار زمالئك 
وبالتايل تتف�وق. قد يكون لذلك تأث�رًيا إيجابًيا 
ع�ىل ثقتك بذاتك، كما س�وف يالحظ األصدقاء 
أيًضا النزع�ة املتناغمة فيك حيث أنك قادر عىل 

جمع الشخصيات املختلفة مًعا. 

عزيزي برج الدلو،األم�ور اليوم تقع يف مكانها 
الس�ليم، فم�ن حول�ك ال يس�تطيعون تجاهل 
حماس�ك وحيويتك. يف العم�ل أنت تنجز كل ما 
تحتاج إليه، ويكون باس�تطاعتك تمرير الكثري 

من األفكار الجديدة. 

عزي�زي ب�رج الح�وت،ال يمك�ن التغل�ب ع�ىل 
العقب�ات التي تراها أمام�ك يف الوقت الحايل إذا 
حاولت حلها بالط�رق القديمة املعروفة. يجب 
أن تغريرِّ مدخلك والتوصل إىل اسرتاتيجية جديدة 
وأن ال تس�مح لآلخرين بتغيري رأيك أو خططك 

كثريًا.

العذراء

احلوت

فوائد الطحينية لصحتك وجسمك
األس�ايس  املص�در  السمس�م  يعت�رب 
للطحيني�ة، وبهذا فهي مصدر للدهون 
املفي�دة للجس�م وع�دد م�ن املع�ادن 

والفيتامين�ات، دعن�ا نعرف�ك عىل 
فوائد الطحينية فيما ييل:

تكاد الطحينية تتوافر يف كل منزل، 
فه�ي تعترب من أهم امل�واد الغذائية 
الرضوري�ة يف كل مطب�خ، واملكون 
األسايس يف تحضريها هو السمسم 

املحمص املطحون.
ويعترب السمس�م مص�در غني جدا 
بالزيوت األحادية غري املشبعة وهي 

م�ن الزي�وت املفيدة ج�داً. تعرفوا عىل 
فوائد زيت السمسم!

تتكون بذور السمس�م من حوايل 50-

60% م�ن الزي�ت، ال�ذي يس�مى بزيت 
الس�ريج ويعترب من أغىل أنواع الزيوت 
الغذائي�ة  بقيمت�ه  ويمت�از  النباتي�ة، 
غني�اً  مص�دراً  ويعت�رب  العالي�ة 
 ،B3  ،B2  ،E، B1( بالفيتامين�ات 
B6 ،B5(، ويحت�وي كل 100 غ�رام 

سمسم عىل 585 سعر حراري.
التغذية،  وننصح، نحن، أخصائي�و 
دائم�اً بتن�اول كل م�ا ه�و طبيعي 
ومح�رض بطريقة صحي�ة لضمان 
الغذائي�ة  الفائ�دة  ع�ىل  الحص�ول 

بشكل أكرب.

فوائد الطحينية لصحتك
تعرف عىل أهم الفوائد املرتبطة بتناول 

الطحينية:
مضاد أكس�دة ممتاز للبرشة فالزيوت 
الت�ي تحتويها ب�ذور السمس�م تمنع 
ظه�ور التجاعيد وتعمل ع�ىل تصفية 

الوجه وزيادة رطوبته ونضارته.
تعال�ج التهاب اللث�ة وتقرح�ات الفم 
بوضع طبقة م�ن الطحينية عىل اللثة 
او مكان التقرح.تستعمل للتخلص من 
الدمامل عن طريق التدليك بقطنة عىل 

مكان وجود الخراج .

تعثر عىل مليون دوالر وتسلمها للرشطة
 عث�رت عائل�ة يف والي�ة فريجيني�ا 
األمريكي�ة يف عطلة نهاية األس�بوع 
املايض، ع�ىل إحدى الطرق�ات، عىل 
بريدي�ني يحوي�ان ح�واىل  كيس�ني 
ملي�ون دوالر نق�داً، وس�لمتهما إىل 
وكال�ة  نقل�ت  حس�بما  الرشط�ة، 

الصحافة الفرنسية أمس.
وروت إمييل ش�انتز ملحط�ة »دبليو 
ت�ي يف آر« املحلي�ة، أنه�ا كان�ت يف 
نزه�ة م�ع عائلتها الس�بت، عندما 
بمن�اورة  أمامه�م  س�يارة  قام�ت 
لتجنب غرض عىل الطريق.وتوقفت 
العائل�ة عندها إلزال�ة الغرض الذي 
ظنوا للوهلة األوىل أنه كيس نفايات 
كبري، وعث�رت عىل آخ�ر عىل جانب 
العائلة محتوى  الطريق. واكتشفت 
الكيسني اللذين وضعتهما يف مؤخر 

ش�احنتهما الصغرية، لدى انتهائها 
من النزهة والع�ودة إىل املنزل، وهي 
مجموعة من الظروف البالس�تيكية 

التي تحتوي األموال النقدية.
فم�ا كان م�ن العائلة إال أن س�لَّمت 
الكيس�ني إىل مكت�ب رشيف منطقة 
كاروالين شمال ريتشموند، عاصمة 

والية فريجينيا.
وأش�اد س�كوت موزر، أحد عنارص 
»الب�ادرة  به�ذه  الرشي�ف  مكت�ب 
االس�تثنائية. نح�ن فخ�ورون جداً 
به�م، وه�م يمثل�ون املنطق�ة خري 

تمثيل بنزاهتهم هذه«.
وأوضح�ت إمي�يل ش�انتز للمحطة 
تس�ليم  أن  املحلي�ة  التلفزيوني�ة 
الكيس�ني إىل الرشطة كان ببساطة 
»أفضل حل؛ ألنهما ليسا ملكاً لنا«. 

يعثر عىل والديه بعد 32 عامًا من اختطافهام
بع�د 32 عام�ا م�ن االنفص�ال عنهما 
عندم�ا كان طف�ال ، تمك�ن صيني من 
العثور ع�ىل والدي�ه البيولوجيني ببعد 
اس�تخدام الرشطة تقني�ة التعرف عىل 

الوجوه للمساعدة يف تعقبه.
وكان م�او ي�ن يف الثاني�ة م�ن العم�ر 
عندم�ا تع�رض لعملية خط�ف خارج 
فندق يف ش�يان يف مقاطعة ش�انيش يف 
عام 1988 وبي�ع لزوجني ليس لديهما 
أطفال يف مقاطعة سيتشوان املجاورة 

قام�ا برتبيته كاب�ن لهما، وف�ق ما قال 
مكتب األمن العام يف شيان يف بيان.

يف«  ت�ي  يس  »يس  محط�ة  وبحس�ب 
ت مالمحه  الحكومي�ة، فإن الرشطة غريرّ

لزي�ادة عمره مس�تخدمة إح�دى صور 
ماو عندما كان طفال واستخدم النموذج 
ملس�ح قاعدة البيان�ات الوطنية والعثور 

عىل تطابقات وثيقة.
والتق�ى م�او ال�ذي يبل�غ اآلن 34 عاما 

بوالدي�ه اللذي�ن ل�م يتوقف�ا يوما عن 
البحث عن طفلهما املفقود.

وقال�ت يل جينغيش والدة م�او أنه بعد 
اختطافه، تركت عملها وأرس�لت أكثر 
م�ن 100 أل�ف منش�ور إىل املس�ؤولني 
وظه�رت ع�ىل العدي�د م�ن القن�وات 

التلفزيونية للمطالبة بإعادته.
وع�ىل م�دى العق�ود الثالث�ة املاضية، 
تتبعت يل 300 معلومة زائفة عن ابنها 
املفقود. لكن يف أواخر أبريل، تم إخطار 
الرشطة يف ش�يان بأن رجال يف مقاطعة 
سيتش�وان اش�رتى طفال من شانيش يف 
أواخ�ر الثمانينات، وفق�ا للبيان الصادر 

عن مسؤولني يف شيان.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
»تكفي 6 أشخاص« - كوب ونصف دقيق أبيض - كوب إال ربع بطاطا مسلوقة 
ومهروس�ة - نصف كوب حليب س�ائل - 6 ملعقة كبرية »ملعقة طعام« زبدة 
باردة - 2 ملعقة كبرية »ملعقة طعام« س�كر أبيض - 1 ملعقة كبرية »ملعقة 

طعام« بيكينج باودر - 1 ملعقة صغرية »ملعقة شاي« ملح
خطوات التحضري:

نسخن الفرن عىل درجة حرارة 180 مئوية، ونبطن الصينية بورقة زبدة.
يف بولة كبرية، نخلط البطاطا مع الحليب، ونهرسها جيداً.

يف بولة أخرى، نخلط الدقيق والس�كر وامللح والبيكينج باودر، ثم نضيف إليهم 
الزبدة ونخلط مرة أخرى حتى نحصل عىل خليط رميل القوام.

نضي�ف البطاط�ا إىل خلي�ط الدقي�ق، ونقل�ب جمي�ع املكون�ات جي�داً حت�ى 
تتجانس.

عىل سطح صلب ومرشوش بقليل من الدقيق، نفرد العجني بالنشابة، ونقطعه 
بالقطاعة أو بكوب ليكون بمقاس واحد.

نرص بس�كويت البطاطا يف الصينية، وندخل�ه الفرن ملد 12 - 15 دقيقة حتى 
ينضج ويكتسب اللون الذهبي.

نخرج البسويت من الفرن، ونرتكه ليربد.
نقدم بسكويت البطاطا مع املرشوب املفضل.

بسكويت البطاطا احللوة

؟؟هل تعلم
هل تعلم أن املخ ال يشعر باأللم عىل 
الرغم من وجود مراكز اإلحس�اس 

باأللم ضمنه .
هل تعلم أن�ه إذا فق�د الدماغ الدم 
س�يفقد  ثوان�ي   10-8 لح�وايل 

اإلنسان الوعي.
هل تعلم أن 80% من الدماغ عبارة 
عن س�وائل، و من هنا تنبع أهمية 

رشب كمية مناسبة من املياه ..
األمراض -2910وجه انسان

هل تعل�م أن أعراض م�رض تآكل 
األذن هى خ�روج صديد من األذن 
ل�ه رائحة كريهة ج�دا, وضعف يف 

السمع, وألالم ىف األذن
هل تعلم أن الج�زء الوحيد الذي ال 
يصل إليه الدم يف جس�م االنس�ان 

هو قرنية العني
هل تعلم أن كتم العطس عن طريق 
إقف�ال الف�م واألنف مع�اً ترصف 
خط�ر وق�د ي�ؤدي إىل مضاعفات 
خط�رية ن�ادرة مث�ل ثق�ب بطبلة 
األذن أو ثق�ب بالبلع�وم أو تم�دد 
خطر باألوعية الدموية الدماغية ) 

أم الدم الدماغية(

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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»فيفا« ينعى اسطورة العراق.. ونادي فالنسيا االسباني يعزي بوفاته

رحيل أمحد رايض.. جدل كبري وتربؤ من املسؤولية
             المستقبل العراقي/ متابعة

لم يكن رحيل األس�طورة العراقية أحمد رايض خربا 
عابرا بل ترك صدمة كبرية لم تس�توعبها الجماهري 
والوس�ط الري�ايض ال�ذي راح يبحث ع�ن تفاصيل 

دقيقة ومعقدة لن تنتهي برثاء ونعي.
ك�ووورة أعد ه�ذا التقرير حول وف�اة النجم أحمد 

رايض وتداعيات رحيله:
إثارة الجدل

أث�ار الفيديو الذي نرشه مدير مستش�فى النعمان 
الدكتور صالح الع�زي، قبل يومني من رحيل النجم 

أحمد رايض جدال كبريا.
وانتق�د الع�زي بع�ض الفضائي�ات الت�ي اتهم�ت 
املستش�فى باإلهمال ورشح الكثري م�ن التفاصيل 
رغم الحالة النفسية املرتاجعة ألحمد رايض ووضعه 

الصحي املرتدي وهو عىل جهاز التنفس.
ومع إعالن خرب الوفاة ظهرت انتقادات واسعة عرب 

وس�ائل التواصل االجتماعي ملدير املستش�فى عىل 
اعتب�ار أن املريض كان بحاجة ماس�ة للراحة ال أن 
يستغل وجوده لتس�جيل فيديو يرد من خالله عىل 

ما طرح يف اإلعالم.
 تربير الوفاة

مدي�ر مستش�فى النعم�ان الدكتور ص�الح العزي 
أك�د أن أحمد رايض كان عىل جهاز التنفس بس�بب 
ش�عوره بضي�ق يف التنفس صباح الي�وم وأنه رفع 
الجهاز بعد ذهابه إىل دورة املياه ليتعرض بشكل 
مفاجئ إىل حالة إغماء حاول األطباء إسعافه 

دون جدوى ليفارق الحياة.
ولفت إىل أن الطاقم الطبي لم يدخر جهدا يف 
سبيل إنعاش النجم الكبري أحمد رايض لكن 

إرادة الله كانت فوق مساعيهم
ترشيح الجثة

 ادعى أح�د الصحفيني املقيمني 
يف خ�ارج الب�الد أنه حصل 

عىل توكيل من أهل الراحل ووفق وصية كتبها أحمد 
رايض بوقت سابق ذكر فيها أنه يف حالة وفاته يجب 

أن ترشح جثته.
وأثارت هذه األنباء جدال جديدا حول وفاة األسطورة 

أحمد رايض ورضورة البحث عن أسباب الوفاة.
موعد الطائرة

كان من املؤم�ل أن يغادر نجم الكرة العراقية أحمد 
رايض ظه�ر الي�وم إىل العاصم�ة األردني�ة عم�ان 
لاللتح�اق بعائلته التي تقيم هن�اك بطائرة خاصة 
بالتنس�يق ما ب�ني رئي�س االتحاد األردن�ي واتحاد 
غرب آسيا األمري عيل بن الحسني وبعض املسؤولني 

العراقيني.
قدم نادي فالنسيا االسباني، تعازيه بوفاة اسطورة 
كرة القدم العراقي�ة احمد رايض اليوم االحد. وتويف 
رايض صباح أمس االحد، بسبب مضاعفات اصابته 

ب فريوس كورونا »كوفيد 19«.
وذك�ر حس�اب الن�ادي االس�باني الناط�ق باللغة 

العربي�ة يف تغريدة ل�ه عىل »توي�رت«، »يتقدم نادي 
فالنس�يا، بأص�دق عب�ارات التع�ازي لعائلة العب 
منتخب العراق الس�ابق أحمد رايض الذي تويف اليوم 

بعد إصابته ب فريوس كورونا«.
ورح�ل رايض اليوم عن عمر ناه�ز 56 عاماً، بعدما 
اس�تطاع ان يخلد اس�مه يف مس�اء الك�رة العراقية 
ليلقب بالع�ب »القرن العرشي�ن« يف العراق. ونعى 
االتحاد الدويل لكرة القدم »فيفا« وفاة اسطورة كرة 

القدم العراقية احمد رايض.
وتويف احمد رايض صباح اليوم، بس�بب مضاعفات 

اصابته بفريوس كورونا.
 وذك�ر االتح�اد ال�دويل عرب حس�ابه الرس�مي عىل 
»توي�رت« أن » خال�ص تعازي االتح�اد الدويل ألرسة 
وأصدقاء أسطورة منتخب العراق أحمد رايض الذي 

تويف اليوم عن ُعمر 56 سنة«. 
وأضاف »رحم الله الالعب الكبري وس�نتذكره دائماً 

كواحد من أفضل الالعبني يف تاريخ كرة القدم«.

برشلونة خيطط لقلب 
الطاولة عىل نيامر

زيدان يرص عىل ضم شبيه 
كريم بنزيام

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقري�ر صحفي إس�باني، عن تطور جديد بش�أن 
الخ�الف الدائ�ر بني نيم�ار دا س�يلفا نجم باريس س�ان 
جريم�ان، وإدارة ناديه الس�ابق برش�لونة، ح�ول قضية 

مكافأة التجديد.
 وكانتاملحكم�ة االجتماعي�ة رقم 15 يف برش�لونة، قضت 
بعدم أحقية نيمار يف الحص�ول عىل مكافأة تجديد عقده 
األخري مع البارس�ا كاملة، ب�ل وألزمت الالعب بإعادة 6.7 

مليون يورو إىل النادي الكتالوني.
ووفًق�ا لصحيف�ة »مون�دو ديبورتيفو« اإلس�بانية، فإن 
برش�لونة لن ي�رىض فقط به�ذا املبلغ، ويخط�ط لتقديم 
طل�ب للمحكمة، األس�بوع املقبل، كي يحص�ل عىل فوائد 

لهذه األموال.
 وأش�ارت إىل أن�ه يف حال�ة موافق�ة املحكم�ة ع�ىل طلب 
برشلونة، فإن إجمايل املبلغ الذي يجب عىل نيمار تسديده 

سيبلغ 8.5 مليون يورو.
 يذكر أن برشلونة قد أعرب عن رضاه عىل حكم املحكمة، 

واستعداده ملتابعة الحفاظ عىل حقوقه.
 وكان نيم�ار ق�د رحل ع�ن صفوف برش�لونة، متجًها إىل 
باري�س يف صي�ف 2017، مقاب�ل 222 مليون ي�ورو، عن 

طريق سداد الرشط الجزائي يف عقده مع البارسا.

برينيل يرفض التجديد هلارت

خالف بني بيانيتش وساري يف تدريبات يوفنتوس

              المستقبل العراقي/ متابعة

ذك�ر تقري�ر إعالم�ي، أن فري�ق برينيل 
اإلنجلي�زي، لن يج�دد تعاق�ده مع جو 

هارت حارس مرمى الفريق.
وذكرت شبكة »سكاي سبورتس« اليوم 
األحد أن جو هارت، س�ريحل عن برينيل 
يوم 30 حزيران/يوني�و الجاري بعد أن 

رفض النادي تجديد تعاقده.
إس�رتليني  ملي�ون   3.5 برين�يل  ودف�ع 
ملانشسرت س�يتي من أجل الحصول عىل 
خدم�ات الح�ارس ال�دويل اإلنجليزي يف 

.2018
ولع�ب ه�ارت، 33 عام�ا، يف 3 مباريات 
فقط م�ع برينيل هذا املوس�م، واحدة يف 

كأس رابطة األندية املحرتفة، واثنتني يف 
كأس االتحاد اإلنجليزي.

وكان�ت آخ�ر مب�اراة ش�ارك فيه�ا مع 
ي�وم  اإلنجلي�زي  بال�دوري  الفري�ق 
»بوكس�ينج داي« يف 2018 عندما خرس 

الفريق )5-1(.
وأصب�ح ني�ك بوبي، الحارس األس�ايس 
لبرين�يل وبس�بب أدائ�ه الجي�د خ�اض 
املنتخ�ب  م�ع  دوليت�ني  مبارات�ني 

اإلنجليزي.
ولع�ب ه�ارت 75 مب�اراة دولي�ة م�ع 
املنتخب اإلنجلي�زي، وتوج مرتني بلقب 
الدوري اإلنجليزي، مع مانشسرت سيتي 

يف 2012، و2014.
وأش�ار ذات املصدر أيًضا أنه تأكد أمس 

السبت أن آرون لينون سريحل عن برينيل 
عندم�ا ينتهي تعاق�ده بنهاية الش�هر 

الجاري، كما ينتهي عقدي الثنائي جيف 
هندريك، وفيل باردسيل هذا الصيف.

              المستقبل العراقي/ متابعة

يب�دو أنَّ خس�ارة لق�ب كأس إيطالي�ا، األربع�اء امل�ايض، 
أم�ام ناب�ويل، ترك�ت آثارها ع�ىل يوفنتوس، بعدما نش�ب 
خالف يف التدريبات بني ماوريس�يو ساري، مدرب الفريق، 

والبوس�ني مريالي�م بيانيت�ش، العب وس�ط الفريق.وقال 
موقع »كالتشيو مريكاتو« اإليطايل، إنَّ العالقة بني ساري، 
وبيانيتش، ليس�ت جيدة، بعدما حدث خالف وتوتر بينهما 
د املوق�ع، أنَّ العالقة بني الطرفني، وصلت  يف التدريبات.وأكَّ
ألدنى مس�توى ممكن.وأشار »كالتش�يو مريكاتو«، إىل أنَّ 

العالقة السيئة بني الطرفني جعلت يوفنتوس يضع بيانيتش 
مؤخرًا يف املريكاتو الصيفي، لالس�تغناء عن خدماته.ُيذكر 
أنَّ يوفنت�وس، يرغب يف نقل بيانيتش إىل برش�لونة، مقابل 
التعاقد مع آرثر ميلو نجم البارس�ا، كما أن ساري مرشح 

هو اآلخر، للخروج من تورينو.

بريهوف يستبعد عودة هذا الثالثي إىل منتخب أملانيا
              المستقبل العراقي/ متابعة

أعرب أوليفر بريهوف مدير االتحاد األملاني، ونجم املانشافت 
الس�ابق، عن اعتقاده بعدم وجود فرص�ة يف الوقت الحايل، 
لع�ودة الثالثي توماس مولر مهاجم باي�رن ميونخ وزميله 
يف الفري�ق جريوم بواتين�ج، بجانب مات�س هوميلز مدافع 

بوروسيا دورتموند إىل صفوف املنتخب األملاني.

وقال بريهوف يف ترصيحات إىل قناة »شبورت 1« اليوم األحد: 
»بش�كل أسايس، أش�عر بالس�عادة ألنهم يقدمون عروضا 
جي�دة حالي�ا«.وكان يواخيم لوف املدير الفني للمانش�افت 
اتخ�ذ ق�رارا غ�ري س�هل حيث اس�تبعد ع�ددا م�ن النجوم 
األساس�يني الكبار بالفري�ق بعد البداية املتعث�رة والخروج 
امله�ني من رحلة الدفاع ع�ن اللقب العامل�ي يف بطولة كأس 
العالم 2018 بروس�يا.وعمد ل�وف إىل االعتماد عىل الالعبني 

الش�بان، وأوضح بريهوف : »ال أعتقد أن لوف س�يعدل عن 
رأي�ه اآلن«.وأوضح بريه�وف أن فك�رة األداء يتعني فهمها 
بش�كل مختلف أيضا مشريا إىل أن املدرب قد ال يلجأ فقط إىل 
االعتماد عىل أفضل الالعبني ولكن أيضا عىل »هؤالء الالعبني 
األكثر أهمية للفريق«.وأضاف أن تطور مستوى املانشافت 
أك�د صحة وجه�ة نظر لوف.وأكد بريه�وف أنه خالل كأس 
العالم 2018 كان هناك رصاع بالفعل بني الالعبني الش�بان 

الذين نجحوا من قبل يف بطولة كأس القارات 2017 بروسيا 
وبع�ض الالعب�ني الكب�ار األساس�يني الذي�ن ش�اركوا مع 

املانش�افت لفرتة طويلة.وأوض�ح: »يف ذلك الوقت، 
كنا نعل�م أيضا أنه يتعني ع�يل إدارة الفريق 

إفس�اح املج�ال للوج�وه الجدي�دة. ال 
يمكنك فعل ذلك إذا واصلت االعتماد 

عىل نفس الالعبني«.

ليفربول يأمن غدر ماين بورقة مبايب
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن تطور 
جديد بش�أن ارتب�اط ليفرب�ول بالتعاقد 
مع الفرن�ي كيليان مبابي، نجم باريس 

سان جريمان.
وكانت تقاري�ر صحفية أك�دت مخاوف 
ليفرب�ول م�ن ع�دم موافق�ة الس�نغايل 

ساديو ماني عىل تجديد عقده، وتفضيله 
الرحيل إىل باريس س�ان جريمان أو ريال 

مدريد.
ووفًقا لصحيفة »مريور« الربيطانية، فإن 
األملان�ي يورجن كلوب، م�درب ليفربول، 
سيحاول إقناع ماني بالبقاء يف »أنفيلد«.

ويف حال�ة فش�ل كل�وب يف إقن�اع مان�ي 
بالتجدي�د، س�يلجأ ليفرب�ول إىل محاولة 

عق�د صفقة تبادلية مع س�ان 
جريم�ان ينتقل خالله�ا الالعب 

األم�راء«،  إىل »حديق�ة  الس�نغايل 
مقابل ارتداء مبابي لقميص الريدز.

وس�بق أن زعمت تقاري�ر صحفية أن 
كل�وب اتصل هاتفًي�ا بمبابي، إلقناعه 
بالق�دوم إىل ليفرب�ول، إذا قرر مغادرة 

سان جريمان.

كوكي يستعني بسيدة عجوز جللب 
احلظ إىل أتلتيكو مدريد

              المستقبل العراقي/ متابعة

اتصل كوكي قائ�د أتلتيكو مدريد بواحدة 
من أش�هر مش�جعي فريقه، قبل مباراته 
أمس الس�بت، أمام ضيفه ريال بلد الوليد 
وطلب منها االس�تمرار يف ممارسة تقليد 
قدي�م، يتمث�ل يف وضع باقة م�ن الزهور 
يف أرض امللع�ب، كم�ا اعت�ادت أن تفع�ل 
منذ مدة طويلة قب�ل كل مباراة للنادي يف 
ملعبه ملنح الفريق التوفيق وهو ما حدث 
مارجاريت�ا  تض�ع   1996 بالفعل.ومن�ذ 
لوينجو )73 عام�ا( باقة من الزهور عند 
أحد أركان امللعب قبل كل مباراة للفريق يف 

ملعبه حتى يحالف الحظ النادي.
لكنها لم تتمكن من التوجه لالستاد أمس 
السبت يف ظل القيود املفروضة عىل تواجد 
الجمه�ور يف املالع�ب خوف�ا من انتش�ار 
املس�تجد.لكن  العدوى بف�ريوس كورونا 
كوكي حرص عىل اس�تمرار ه�ذا التقليد 

وتح�دث إىل لوينج�و عرب تقني�ة الفيديو 
قب�ل مباراة فريقه وخالل ذلك قام بوضع 
باق�ة الزه�ور يف الرك�ن ال�ذي طلبت�ه يف 
ملع�ب وان�دا مرتوبوليتان�و. ويف الفيديو 
الذي ن�رشه النادي عرب موقعه الرس�مي 
ع�ىل اإلنرتنت ق�ال العب الوس�ط كوكي 
للمشجعة »س�أضع الباقة هنا ونأمل أن 
يجلب هذا الحظ لنا ونحقق الفوز ونحرز 
هدفا م�ن ركلة ركنية«.وتحققت تمنيات 
كوكي عندما نف�ذ ركلة ركنية أحرز منها 
زميل�ه فيتولو هدفا كان الوحيد يف املباراة 
يف الدقيقة 81 لك�ن بفضله حقق أتلتيكو 
الف�وز الذي تقدم عىل إثره للمركز الثالث 
بني ف�رق البطولة.ووضع�ت لوينجو أول 
باقة من الزهور يف ملعب الفريق الس�ابق 
قب�ل مباراته أمام أتلتي�ك بيلباو يف 1996 
به�دف التعب�ري ع�ن إعجابه�ا بمهارات 
وقدرات العب الوس�ط الرصب�ي ميلينكو 

بانتيتش يف تنفيذ الركالت الثابتة.

               المستقبل العراقي/ متابعة

يضع زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، أحد أبرز نجوم 
الدوري اإلس�باني هذا املوس�م، ع�ىل قائم�ة اهتماماته، 

لضمه إىل النادي امللكي، هذا الصيف.
وقال موقع »ديفنس�ا س�نرتال« اإلس�باني، إنَّ زين الدين 
زيدان، مدرب ريال مدريد، ُيرصُّ عىل التعاقد مع األرجنتيني 

لوكاس أوكامبوس، نجم إشبيلية.
وأش�ار املوقع، إىل أنَّ زيدان يبحث عن العب آخر بالهجوم 
مث�ل كري�م بنزيما ُيس�اعد الفري�ق يف صناعة وتس�جيل 

األهداف، وهو ما يتوفر يف أوكامبوس.
وأوض�ح، أنَّ�ه قد يت�م التحرك نح�و أوكامب�وس يف حالة 
رحيل لوكا يوفيتش، أو ماريانو دياز عن ريال مدريد، هذا 

الصيف.
وس�بق أن رصح أوكامب�وس من قب�ل بأنَّ اهتم�ام ريال 
مدري�د، بالحصول ع�ىل خدماته، بمثاب�ة عامل محفز له 

هذا املوسم.
ُيذك�ر أنَّ أوكامبوس، ش�ارك مع إش�بيلية هذا املوس�م يف 
32 مب�اراة بمختلف البطوالت، وأح�رز 13 هدًفا، وقدم 4 

تمريرات حاسمة.

روين: صالح بات يشبه كريستيانو رونالدو
              المستقبل العراقي/ متابعة

قارن واين روني، أس�طورة مانشس�رت يونايتد، بني أسلوب 
لع�ب امل�رصي محم�د ص�الح نج�م ليفرب�ول، والربتغ�ايل 
كريس�تيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحايل، والشياطني 
الحمر الس�ابق.وقال روني، يف ترصيح�ات أبرزتها صحيفة 
»م�ريور« الربيطاني�ة، الي�وم األح�د: »بدأ ص�الح يفعل ما 

فعل�ه رونال�دو رفق�ة مانشس�رت يونايتد. إن�ه بات 
يظ�ل يف األماك�ن الهجومي�ة، وال يع�ود للدف�اع«.
وأضاف: »إذا كنت العب وسط أو مدافًعا يف الفريق 
املنافس لصالح ستش�عر بالتهدي�د دائًما، خاصة 
يف الهجم�ات املرت�دة ع�ىل مرماك«.وزامل روني، 
كريس�تيانو يف مانشس�رت يونايت�د م�ن 2004 
وحت�ى 2009، قبل أن ينتقل ص�اروخ ماديرا إىل 

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

نجم برشلونة يرد عىل عرض 
يوفنتوس اجلديد

            المستقبل العراقي/ متابعة

قدم ن�ادي يوفنتوس عرض�ا جدي�دا للربازييل آرثر 
ميلو، العب وسط برشلونة، لضمه خالل املريكاتو 
الصيفي املقب�ل.وكان يوفنت�وس توصل التفاق 
م�ع برش�لونة ح�ول عق�د صفق�ة تبادلي�ة، 
تتضمن آرث�ر باإلضاف�ة إىل البوس�ني مرياليم 
بيانيتش، العب وس�ط الس�يدة العجوز.ووفًقا 

لش�بكة »س�كاي س�بورت إيطاليا«، ف�إن يوفنتوس رفع 
عرضه املايل آلرثر إىل 5 ماليني يورو س�نوًيا، للموافقة عىل 
دخول الصفقة التبادلية.وأش�ارت الصحيفة وفًقا ملصادر 
قريب�ة من آرثر إىل أن الالعب غري مقتن�ع بالعرض الجديد 
ليوفنت�وس، وي�رص ع�ىل االس�تمرار مع برش�لونة خالل 
املوسم املقبل.يذكر أن تقارير صحفية عديدة، أكدت توصل 
برش�لونة التفاق نهائي مع بيانيت�ش، ويتوقف األمر عىل 

مفاوضات البارسا ويوفنتوس.
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ابت�داًء، وقب�ل ان ارشح ما اقصده بكلم�ة »الفخ«، اعيد ذك�ر املقدمات 
االساسية التي انطلق منها يف كتاباتي.

املقدم�ة االوىل، ان الب�اد تعان�ي من عيوب تأس�يس واخطاء ممارس�ة 
بدأت بالظهور والرتاكم منذ تأس�يس مجلس الحكم بعيد سقوط النظام 
الصدامي. ويتحمل مس�ؤوليَة هذه العيوب واالخط�اء الوالياُت املتحدة، 
والنخبُة السياسيُة، من االحزاب االسامية والعلمانية، الشيعية والسنية، 
الكردي�ة والعربية، الت�ي تصدت الدارة الباد منذ ذل�ك الحني. فقد التقت 
مصالح هذه االطراف مجتمعة، والتقت ضمن دائرة املحاصصة الفئوية، 
الحزبي�ة والقومي�ة والطائفي�ة، وهي الدائ�رة التي انتج�ت كل مظاهر 

الفساد املعروفة.
املقدم�ة الثاني�ة، ان الش�عب، وخاص�ة الطبق�ة الفق�رة املؤلف�ة م�ن 
العاطل�ني عن العمل وذوي الدخ�ل القليل، هو الذي دف�ع الثمن الكارثي 
له�ذه الصفقة ب�ني الواليات املتحدة والنخبة السياس�ية الحاكمة، حيث 
تجىل ذلك بالبطالة املتزايدة، واتس�اع مس�احة الفقر وم�ا دونه، وتردي 
الخدم�ات، وتش�ويه املحاول�ة الديمقراطي�ة، ب�ل اجهاضه�ا، واالنتهاء 
اىل نظ�ام حك�م اوليج�اريش، اي: نظ�ام تحكم�ه اقلية سياس�ية تخدم 
مصالحه�ا الذاتية بالضد من املصالح الش�عبية الوطنية العامة. املقدمة 
الثالثة، ان استمرار هذه الحالة اثبت بالدليل الحيس امللموس ان املجتمع 
العراق�ي يعان�ي من خلل حاد يف املرك�ب الحضاري، ولي�س فقط »ادارة 
امل�وارد« ادى اىل اصاب�ة عنارصه الخمس�ة )االنس�ان والطبيعة والزمن 
والعل�م والعم�ل( بالعط�ب، واىل انهي�ار النظ�ام القيم�ي الح�اف بهذه 
العنارص، بش�كل اع�اق قدرة املجتمع ع�ىل االنتاج والتح�رك والتقدم اىل 
ام�ام. وبناء ع�ىل هذه املقدمات، نصل اىل االس�تنتاج القائ�ل بان الباد، 
ومعه�ا الدولة وس�لطاتها الترشيعي�ة والتنفيذية ع�ىل وجه الخصوص، 
بحاجة اىل اص�اح جذري، يف الجانب الس�يايس واالقتصادي والترشيعي 
واالداري والرتبوي بنحو اخص، يس�تهدف اعادة بناء الدولة عىل اس�اس 
الهندس�ة السياس�ية العلمية الرش�يدة. وح�ني اصبحت ه�ذه الحقائق 
والنتيجة ظاهرة وملموس�ة، ظهرت حالتان من ردة الفعل تحت مسمى 
االصاح. الحالة االوىل ظهرت عىل يد النخبة السياس�ية الحاكمة نفس�ها 
حني تقدمت بمش�اريع »اصاحية« تميزت منذ الوهلة االوىل بالسطحية 
والرتقيعية واالجراءات الفوقية. ولم تنتج هذه الحالة س�وى ادامة عمر 
الخلل، ومفاقمة معاناة الشعب من الفقر والبطالة والحاجة اىل الكهرباء 
واملاء والخدم�ات الصحية. الحالة الثانية ظهرت عىل يد رشائح من ابناء 
الش�عب، حني خرج�ت التظاه�رات االحتجاجي�ة خاصة بع�د االول من 
ترشي�ن االول من العام امل�ايض، لكن رسعان ما انجرفت نحو ش�عارات 
وممارسات شعبوية، ومطالب خدمية بعضها غر واقعي، ومصطلحات 
سياس�ية بعضها غر ديمقراطي.  ولم تتمكن الحالتان من وضع العراق 
عىل طري�ق االصاح الحقيقي، الن فاقد اليشء ال يعطيه.  وبعد سلس�لة 
م�ن الطفرات، انتهت الدعوات االصاحية املنطلقة من دوائر مختلفة، اىل 
الوقوع يف مطب اسمه »رواتب رفحا«. ال يحدد هذا املقال موقفا من هذه 
املس�ألة، لكنه يق�ول ان اختصار »الربنامج االصاح�ي« املزعوم برواتب 
رفح�ا هو ف�خ مقصود او عفوي هدف�ه او نتيجته حرف مس�ار الدعوة 
االصاحي�ة ومش�اغلتها بهدف جانب�ي، واالبتعاد عن امله�ام االصاحية 
االساس�ية التي تعالج الخلل االس�ايس يف املركب الحض�اري، ومظاهره 
الخارجية التي كررُت ذكرها مثل الفساد والفقر وسوء الخدمات وغرها. 
ان »خط االصاح االقتصادي والعدالة االجتماعية«، حني يطرح بإخاص 
وصدق، يجب ان يتم عىل اس�اس ثاثة انواع من السرتاتيجيات: قصرة، 

ومتوسطة، وبعيدة املدى، تحقق مصفوفة من االهداف منها ما ييل:
اوال، اصاح املؤسسة الترشيعية باجراء انتخابات مبكرة، عادلة ونزيهة، 

عىل اساس االنتخاب الفردي. 
ثاني�ا، اصاح الحياة السياس�ية بترشي�ع قوانني تضب�ط العمل الحزبي 
وتحول دون ظهور احزاب مجهرية او صغرة مشتتة لاصوات، وتساعد 
عىل ظهور احزاب وطنية كبرة عابرة للخطوط القومية والعرقية وقادرة 

عىل تحقيق اغلبيات برملانية.
ثالث�ا، تش�كيل حكومة مهني�ة كفوءة، بع�د االنتخابات، تمث�ل املجتمع 

العراقي، ليست خاضعة الرقام حسابية عىل اساس املحاصصة.
رابع�ا، ال�رشوع بتغير طبيعة االقتص�اد العراقي، وتقلي�ل االعتماد عىل 
النف�ط، عىل اس�اس مبدأ »النف�ط للتنمية واالعمار«، وتش�جيع القطاع 
الخاص، وتنفيذ املشاريع الذكية الصغرة واملتوسطة، واالحتكام اىل مبدأ 

»وفرة االنتاج وعدالة التوزيع«.
خامس�ا، اعتماد نظام ترب�وي حضاري حديث ضم�ن خطة طويلة عىل 
مدى ١٢ س�نة دراسية يتكفل بتنش�ئة جيل جديد من املواطنني الفعالني 

الحضاريني.

الشعب يتلقى مس�ؤولياته وينهض بها ويشق طريقه إىل مستقبله 
ويصل إليه وهذه ليست أماني وأحام وإنما حقائق حني توفر إرادة 
الثق�ة واإليمان وكان بينن�ا وبني املمثلني الحقيقيني للش�عب نظام 
حزب�ي م�زق وحدة الب�اد وفرق ش�ملها ولم تكن املب�ادئ موضوع 
خاف وإنما الزعامات والفساد ورسقة قوت الشعب واإلرهاب وال بد 
أن يختفي هذا حتى نستطيع أن نقيم الديمقراطية السليمة واليأس 
املخيف بني الش�عب والربملان س�يطر ع�ىل القلوب والعق�ول نتيجة 
م�ا ذكرناه فأصبح الوط�ن أرضاً مفتوحة ويف ه�ذه الظروف ضاع 
اإليم�ان وفقدت الثقة وأصبح الفرد ال يؤمن بزعمائه وال يثق بغره 
م�ن املواطنني وبنفس�ه وينبغي لإليمان والثقة أن تعود إىل الش�عب 
حت�ى إقام�ة الديمقراطية الحق�ة وهذه ال تخلو م�ن معارك يتعني 
علين�ا أن نخوضها حتى أن يكون الش�عب حراً يفتح بيده آفاق عدة 
وهذه املعارك هي حرب االس�تقال فالقضاء عىل اإلرهاب والفس�اد 
ومقاوم�ة الي�أس والدع�وة إىل اإليم�ان وأن تعددت املواق�ع فالعدو 
نفسه وأش�د خطر عىل الوطن االس�تعمار فاإلمربيالية ترى خر ما 
يائ�م أهدافه�ا, أن تختفي وراء الس�تار وأن تظهر خلف املرسح وال 
تظه�ر عليه وتض�ع األقنعة عىل الوج�ه وتخدع الن�اس عن حقيقة 
النوايا وهي التي تقيم الدمى واألصنام وتضع فوق رؤوس�نا األمراء 
والزعم�اء وكانوا جباب�رة عىل الش�عب يس�تعرضون رضيبة ذلهم 
وضعفه�م أمام م�ن ينصبهم من الخارج والوطني من يس�تقر عىل 
األرض ليخ�ر عوده وتورق أغصان�ه فاألقوياء ال يمكن أن يكونوا 
فرائس س�هلة لتفت�ح أب�واب العمل من يري�د أن يعمل ومس�تقباً 
متحرراً من الخوف ومجتمعاً تس�وده الرفاهية وجيش وطني قوي 
وعدالة اجتماعية وحياة ديمقراطية س�ليمة وإرادة وعزم وتصميم 
لبناء وط�ن نموذجاً لغره من األوطان يمنح لنفس�ه القوة ويطلب 
الحرية الحقيقية وال نس�تطيع أن نميض يف البناء ونحن غافلني عن 
خطر اإلرهاب والفس�اد الذي يهدد م�ا نبنيه ويهدد وجودنا ومعركة 
احتكار الس�اح حلقة جديدة من سلس�لة التحديات حتى يثبتوا أننا 
ال نس�تطيع الدفاع عن أنفسنا ويف حاجة إىل حمايتهم نريد أن نكون 
أقوي�اء يف وطننا وضمرنا يقظاً يش�ارك يف الدفاع عن س�ام العالم 
ول�م تكن  ن�ران الفتنة أن تندلع يف األرض م�ن حولنا وتحرق غرنا 
وتحرقنا فالغلب�ة للعقل والحكمة لجئوا إىل التهدي�د والوعيد فلجأنا 
إىل الص�رب فاإلرهاب الغاش�م أراد أن يحطم وطنن�ا ويدك انتصاراتنا 
الت�ي حصلنا عليه�ا بأعمالنا وتضحياتنا خ�رسوا يف امليدان وبقى يف 
جعبته�م الكراهية واألحق�اد فاالحتال رحل وس�تلحق به األحزاب 
املتصارعة عىل املناصب والغنائم وذلك بوعي الش�عب ويقظته وهذا 

الوعي سيقيم الديمقراطية السليمة وإزالة اليأس من النفوس.

نجدة بغداد تلقي القبض عىل )137( خمالفًا 
حلظر وتنتشل جثة غريق 

بغداد / املستقبل العرقي

تمكنت مف�ارز رشط�ة نجدة 
س�اعة   ٢٤ ال  خ�ال  بغ�داد 
القب�ض  إلق�اء  املاضي�ة م�ن 
مخالف�ا  ش�خصا   )١٣٧(
حظ�ر  وأوق�ات  لتعليم�ات 
التجوال، وعرشة متسولني من 

خ�ال حمل�ة اعدته�ا مديرية 
نج�دة بغ�داد للح�د م�ن هذه 
الظاه�رة، وضب�ط ش�خصني 
يحمان أس�لحة غر مرخصة 
ضمن مناط�ق ح�ي القاهرة، 
الخ�ط الرسي�ع، والقبض عىل 

مخمور يعرتض سبيل املارة.
النج�دة  دوري�ات  وتمكن�ت   

جث�ة  انتش�ال  م�ن  النهري�ة 
ش�خص م�ن نهر دجل�ة قرب 
البروت�ي م�ن جه�ة  مقه�ى 
ش�ارع حيفا  لش�اب مجهول 
الهوي�ة يبلغ م�ن العمر حوايل 
٣٠ سنة تقريباً حيث تم تسليم 
الجث�ة اىل ضابط تحقيق مركز 

رشطة الجعيفر.

اطالق أول تطبيق للمناقصات العراقية
 يعت�رب قط�اع العم�ل مع 
ال�وزارات يف الع�راق م�ن 
الت�ي تش�هد  القطاع�ات 
نمواً كبراً خصوصاً مابعد 
٢٠٠٣ وذلك لكثرة العقود 
ال�وزارات  تطرحها  الت�ي 
العراق والدوائر الحكومية 
ملشاريع عديدة من شأنها 
تطوي�ر الُبني�ة التحتية يف 
الب�اد او تطوير الخدمات 
افضل،  بش�كل  وتقديمها 
وم�ع ه�ذه الحاج�ة من 
املشاريع و اِقبال الرشكات 
بمختل�ف الغايات بالعمل 

والتعاقد مع هذه الجهات كان البد من ايجاد منصة تقدم 
اخر املناقصات وعقود الوزارات والدوائر بمكان واحد.

أطلقت رشك�ة عراقية تعم�ل يف مجال تقني�ة املعلومات 
وتطوي�ر تطبيقات الهوات�ف الذكية يف الع�راق، تطبيقها 
الجدي�د ” مناقص�ات الع�راق ” ليك�ون املنص�ة املوحدة 
لجميع املناقص�ات/ مزايدات/ عقود ال�وزارات والدوائر 
يف العراق وتقديمها بش�كل س�هل و بس�يط اىل املقاولني 

واصحاب الرشكات.
تطبي�ق ” مناقصات العراق ” متوفر عىل اجهزة االندرويد 

و اجه�زة االيفون بنس�خة 
مميزة تقدم تقاصيل كاملة 
عن املناقصة وذلك من خال 
اش�رتاك يومي او اس�بوعي 
وف�رت  حي�ث  ش�هري،  او 
االشرتاك/ امكانية  الرشكة 

تجدي�د االش�رتاك من خال 
رصيد الهاتف لتكون اسهل 
طريق�ة للدف�ع والتجدي�د، 
رمزي�ة  باس�عار  وايض�اً 

ومناسبة حسب التايل:
االشرتاك اليومي: ٢٤٠ دينار 
عراقي يجدد يومياً ويسمح 
للمس�تخدم بتصفح جميع 
املحتوي�ات مل�دة ٢٤ س�اعة فق�ط و يتم التجديد بش�كل 

تلقائي.
ويس�مح  عراق�ي  دين�ار   ١8٠٠ االس�بوعي:  االش�رتاك 
للمس�تخدم الوصول اىل جميع محتوي�ات التطبيق ملدة ٧ 
اي�ام و تصفح كافة املناقصات والعق�ود واملزايدات ويتم 

تجديده بعدها بشكل تلقائي.
االشرتاك الشهري: ٣6٠٠ دينار عراقي يتم تجديده كل ٣٠ 
ي�وم وهي افضل باقة تعترب االكثر توفراً عىل املس�تخدم 

ملدة ٣٠ يوماً.

كشف ترسيب جديد بأن رشكة أبل ما تزال تعمل عىل تطوير قاعدة الشحن 
الاس�لكى التابعة لها »أير باور« AirPower التى س�تتيح للمس�تخدمني 
ش�حن أكثر من جهاز معاً، ففى التفاصيل، نرش حس�اب »جون برورس« 
Jon Prosser عرب موقع تويرت تغريدة تضمنت بعض الصورة لنموذج أوىل 

. C68 لقاعدة الشحن التى ُيطلق عليها حالًيا االسم الرمزى
وكان برورس قد قال س�ابًقا: إن أبل تواجه مش�كات ىف ش�حن س�اعتها 
الذكي�ة  باس�تخدام قاع�دة الش�حن، ولكن يب�دو أنها تغلب�ت عىل هذه 
 AirPods  املشكلة، حيث أظهرت الصور كًا من أبل ووتش وسماعة األذن
Pro ع�ىل قاعدة الش�حن. وقد كش�ف تقرير أمس لبلوم�ربج أن الرشكة 
األمريكية ايضا تطور جهازي الواق�ع املعزز والواقع االفرتايض، اللذين ال 
يزاالن عىل بعد سنوات من إصدارهما، حيث يحمل أحدهما االسم الرمزي 
N٤٢١، عبارة عن زوج خفيف الوزن من نظارات الواقع املعزز التي يمكن 
أن تواكب النص والصور عىل الشاش�ة، وN٣٠١، وهي س�ماعة رأس أكرب 

وأكثر قوة تمزج الواقع املعزز والواقع االفرتايض.

أبل تطور قاعدة شحن جديدة خمصصة 
ملجموعة من األجهزة

»قد تكون مميتة«.. أطعمة يمنع تناوهلا مع املوز
يحت�وي امل�وز ع�ىل العدي�د م�ن املغذيات 
املفيدة وله قيمة غذائي�ة عالية، ومع ذلك، 
ف�إن مزجه م�ع بع�ض األغذي�ة يمكن أن 
ير بالجس�م. وال ينصح بتناول املوز مع 
بطيخ “هامي”، ألن هذا سيزيد من أيونات 
البوتاسيوم يف الدم، مما قد يؤدي إىل ضعف 
عضل�ة القل�ب والفش�ل الكل�وي وأمراض 
املفاصل وانخفاض مع�دل رضبات القلب، 

بحسب ما نقله املوقع الصيني “سوهو”.
وأك�د الخب�ر، أن�ه “يمكن أن يتس�بب هذا 
يف رضر كب�ر للجس�م، ويف بع�ض الحاالت 

يمكن أن يؤدي إىل املوت”.
ويج�ب ع�ىل األش�خاص الذين يعان�ون من 
ضعف وظائ�ف الطحال واملع�دة أن يتجنبوا 
تناول املوز م�ع منتجات األلبان، فهذا يمكن 

أن يس�بب آالًما يف البطن واإلسهال ومشاكل 
أخرى يف الجهاز الهضمي.

وليس من املستحسن تناول املوز مع البطاطا 
الحل�وة. فهي غنية باأللياف ويمكن أن تعقد 
الهضم بشكل كبر، ما قد يؤدي إىل االنتفاخ.

ه�ذه  “تبق�ى  الصيني�ة  البواب�ة  وكتب�ت 
األطعم�ة يف املع�دة مل�دة طويل�ة يف ح�ال 
مزجه�ا. م�ا يمك�ن أن ي�ؤدي إىل ارتج�اع 
األحم�اض وأع�راض أخ�رى س�لبية، مثل 

التسمم املزمن”.
وإن كن�ت ترغ�ب يف تناول ه�ذه املنتجات 
فعلي�ك تناوله�ا مع ف�رق زمني ق�دره ٣٠ 
دقيقة. كما ياح�ظ مؤلف املقالة، من غر 
الجي�د تناول امل�وز عىل مع�دة فارغة، كما 
من األفضل التخيل ع�ن تناول الفواكه غر 
الناضج�ة. ويذك�ر أن�ه م�ن األفض�ل عدم 
تخزين املوز يف الثاجة. حيث جاء يف املنشور: 
“إن انخف�اض درجة حرارة الثاجة يؤدي إىل 
س�واد جلد الفاكهة وتحويل لبها إىل عصيدة، 

ويفقد املوز مذاقه وقيمته الغذائية”. 

 صمم فريق من الباحثني من معهد »الغرافني« 
الوطني بجامعة مانشسرت مابس ذكية قابلة 
للتكي�ف، يمكنه�ا خفض درجة حرارة جس�م 
مرتديه�ا يف املناخ�ات الح�ارة، وذلك من خال 
اس�تغال مرونة مادة »الغرافني« وخصائصها 
الحرارية. وقال قائد فريق البحث الربوفيس�ور 
كوسكون كوكاباس إن »القدرة عىل التحكم يف 

اإلشعاع الحراري عملية أساسية يف العديد من 
التطبيقات املهمة، مثل التحكم يف درجة حرارة 
الجس�م يف املناخ�ات الحارة ج�داً، والبطانيات 
الحرارية مثال ش�ائع يس�تخدم لهذا الغرض. 
ولك�ن التح�دي الحقيق�ي يأت�ي يف الحف�اظ 
عىل ه�ذه الوظائف أثناء ارتف�اع أو انخفاض 

الحرارة يف املناطق املحيطة«.

ويرى كوكاباس أن »الغرافني« استطاع التغلب 
بخصائص�ه املرن�ة عىل ه�ذه املعضل�ة، فهو 
يس�تطيع التكي�ف م�ع النق�ص أو الزيادة يف 
الحرارة املحيطة به. وتملك جامعة مانشس�رت 
تاريخ�اً طوي�ًا م�ع »الغراف�ني«، فف�ي العام 
٢٠٠٤ تم ع�زل الغرافني الس�ميك بذرة واحدة 

واستكشافه ألول مرة يف الجامعة. 

مالبس ذكية ختفض حرارة اجلسم

اعلن جاد القايض رئيس املعهد املرصي للبحوث الفلكية، إن العالم ش�هد 
اليوم، كس�وفا حلقيا للش�مس، وهو ثالث ظاهرة من ظواهر الخس�وف 

والكسوف خال عام ٢٠٢٠، وأول كسوف هذا العام.
وكش�ف الق�ايض، أن »الق�رن الح�ادي والعرشي�ن )بني عام�ي ٢٠٠١-

٢١٠٠( سيشهد ٢٢٤ كسوفا شمسيا، بما يف ذلك ٧٧ كسوفا جزئيا، و٧٢ 
كسوفا حلقيا، و68 كسوفا كاما، و٧ كسوفات مختلطة، وسيتم حدوث 

الكسوف الحلقي التايل يف ١٠ حزيران ٢٠٢١«. 
وتمت مشاهدة كسوف الش�مس اليوم األحد، ككسوف جزئي يف )جنوب 
رشق أوروبا و قارة آس�يا ما عدا ش�مال ورشق روسيا – شمال أسرتاليا 
– ق�ارة إفريقي�ا ما ع�دا الج�زء الجنوبي والغرب�ي منها – إندونيس�يا– 
ميكرونيزي�ا– املحيط الباس�فيكي – املحيط الهندي(، وش�وهد حلقيا يف 
مناط�ق مختلف�ة يف كل من )الكونغ�و– جمهورية إفريقيا الوس�طى – 
إثيوبيا – باكس�تان– الهند – الصني – جنوب السودان – إريرتيا – اليمن 
– عمان(، وعند ذروة الكس�وف الحلقي يغط�ي قرص القمر حوايل 99 % 
من كامل قرص الش�مس، ويستغرق الكس�وف منذ بدايته وحتى نهايته 

مدة قدرها خمس ساعات وثمان وأربعون دقيقة تقريبا.

القرن الـ 21 سيشهد 224 كسوفًا شمسيًا


