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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء، أمس الثالثاء، 
ع�ن قرب البدء بإج�راءات حازمة للدولة لفرض 
هيبتها ع�ى املنافذ الحدودية، فيم�ا أكد اإلفراج 
ع�ن 13 ش�خصاً ممن الق�ي القب�ض عليهم يف 
عملية الدورة مؤكداً أن الشخص املطلوب ما زال 

يف عهدة القضاء.  
وواضح ان »رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
وبالطاق�ة  املس�تمر  بالعم�ل  الصناع�ة  وّج�ه 
القصوى إلنتاج األوكس�جني كما وّجه الصناعة 
بالعم�ل املس�تمر وبالطاق�ة القص�وى إلنت�اج 

األوكسجني«.  
واض�اف ان »ال�دول الصديقة والج�ارة ما زالت 
مس�تمرة بتقديم املس�اعدات للعراق«، مبيناً ان 
»األم�وال املخصصة من موازنة الطوارئ ترصف 

حرصا ملواجهة كورونا«.  
واش�ار اىل ان »رئيس الوزراء يج�ري اجتماعات 
متواصل�ة م�ع الجه�ات املعنية بش�أن املنافذ«، 
مؤكداً ان »قريبا س�تكون هناك إجراءات حازمة 
للدول�ة لف�رض هيبتها ع�ى املناف�ذ الحدودية، 
فغالبي�ة إي�رادات املناف�ذ كانت تذه�ب لجيوب 

الفاسدين«.  
وب�ني ان »وزير الرتبية س�لم الكاظم�ي نموذجاً 
عن متع�ددي الروات�ب يتقاضون ثالث�ة وأربعة 
روات�ب«.  وكش�ف ان »األس�بوع امل�ايض وردت 
معلومات اس�تخباراتية عن محاولة الس�تهداف 
مناطق حساسة وممثليات دولية«، موضحاً انه 
»تم اإلفراج عن 13 شخصاً فقط من الذين القي 

القبض عليهم يف عملية الدورة.
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       بغداد / المستقبل العراقي

خرج�ت يف العاصم�ة الس�ودانية الخرط�وم، أم�س الثالثاء، 
تظاهرات حاش�دة يف الذكرى األوىل ملليونية 30 حزيران، التي 
أعقب�ت فض اعتص�ام القي�ادة العامة العام املايض، وس�ط 
إجراءات أمنية مش�ددة وإغالق ألبرز شوارع العاصمة، ونذر 
مواجهة بني الرشطة واملتظاهرين. وقالت وسائل إن الرشطة 
الس�ودانية أطلقت بش�كل كثيف مس�يالت الدموع عى آالف 
املتظاهرين أم�ام الربملان. ويطالب املتظاهرون بما أس�موه 
تصحيح مس�ار الثورة، وتحقيق أهدافها، واس�تكمال أجهزة 
ومؤسسات الحكم االنتقايل، ويعتربون أن الحكومة االنتقالية 
تل�كأت يف تحقي�ق مطالب الث�ورة. وجرت املظاهرات وس�ط 

إج�راءات أمنية مش�ددة بعد إغالق الجس�ور التي تربط مدن 
الخرطوم الثالث، وانتشار وحدات كثيفة من الجيش السوداني 
وقوات الدع�م الرسيع والرشطة يف مختلف الطرق الرئيس�ية 
بالعاصمة، فضال عن إغالق الطرق املؤدية ملقر قيادة الجيش 
بالخرطوم، وقرارات بإخالء منطقة وس�ط الخرطوم. وبينما 
واصل املتظاهرون التدفق عى الشوارع، تزايدت نذر مواجهة 
ب�ني املتظاهرين وق�وات مش�رتكة من الجي�ش والرشطة يف 
مدخل ش�ارع املط�ار من الناحية الش�مالية؛ حي�ث تحركت 
ناقالت تحمل بعض جنود الرشطة، وكثفت القوات املس�لحة 
تواجده�ا، بالتوازي مع تجم�ع أعداد م�ن املتظاهرين الذين 
قدموا من اتجاهات مختلفة صوب ش�ارع املطار بالقرب من 

رئاسة بنك الخليج.

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجلس الوزراء جلسته االعتيادية، 
امس الثالثاء، برئاس�ة رئيس مجلس 
الوزراء مصطفى الكاظمي، خصصت 
ملناقشة جملة من املوضوعات املدرجة 

ضمن جدول أعماله.
يف  والبيئ�ة،  الصح�ة  وزي�ر  وق�ّدم   
مستهل الجلس�ة، تقريراً مفّصالً عن 
مستجدات عمل لجنة تعزيز اإلجراءات 
الوقاي�ة،  مج�االت  يف  الحكومي�ة، 
والس�يطرة والصحة، والتوعية بشأن 
الح�ّد م�ن انتش�ار ف�روس كورونا، 
املؤلف�ة بموج�ب األم�ر الديواني رقم 

217 لسنة  2020.
وناقش املجلس اإلجراءات املتخذة من 

قب�ل وزارة الصح�ة، والتخصيص�ات 
املرص�ودة ملواجه�ة جائح�ة  املالي�ة 
اإلمكاني�ات  كّل  وتوف�ر  كورون�ا، 
الالزمة لتطويق املرض وتقليل نس�بة 

اإلصابات.
وأص�در مجل�س ال�وزراء جمل�ة من 

القرارات والتوصيات:
املالي�ة  وزارة  ق�������ي�ام  أوال/ 
بمبل�غ  الصح�ة  وزارة  بتموي�ل 
مق�داره، خم��س�ون ملي�ار دينار، 
ال��ط��وارئ  احت������ياط�ي  م�ن 
املاض��ي�ة،  للم�رصوف للس�����نة 
ب�����سبب جائحة فروس كورونا، 
ع�ى أن تق�وم وزارة الصحة برصفها 

ملواجهة الجائحة حرصا.
ثاني�ا/ املوافقة عى تمديد االس�تثناء 

املمن�وح اىل وزارة الصح�ة بموج�ب 
ق�رار اللجنة العليا للصحة والس�المة 
الوطني�ة رق�م )9( لس�نة 2020 ملدة 
ثالثة أش�هر، ب�دءاً من تأري�خ انتهاء 
املدة املش�ار اليه�ا يف الفقرة )ط( من 

القرار آنفاً.
ثالثا/ إقرار توصيات محرض االجتماع 
الخدم�ات  مديري�ة  م�ع  التش�اوري 
الطبي�ة العس�كرية يف وزارة الدف�اع 
وطباب�ة الحش�د الش�عبي ومديري�ة 
الخدم�ات الطبي�ة يف وزارة الداخلية، 
بتأري�خ  الصح�ة  وزارة  يف  املنعق�د 
2020/6/26، بشأن مواجهة جائحة 

فروس كورونا.
رابع�ا/ التصوي�ت ع�ى تعدي�ل قرار 
ال�وزراء رق�م )358 لس�نة  مجل�س 

2018(، بشأن مرشوع اتفاقية تجّنب 
االزدواج الرضيبي ومن�ع التهرّب من 
دف�ع الرضائب املفروض�ة عى الدخل 
ورأس امل�ال، بني حكوم�ة جمهورية 

العراق وحكومة جمهورية أرمينيا.
التصوي�ت ع�ى م�رشوع  خامس�ا/ 
قان�ون تصدي�ق اتف�اق ب�ني حكومة 
جمهورية العراق وحكومة الجمهورية 

التونسية، بشأن الخدمات الجوية.
التصوي�ت ع�ى م�رشوع  سادس�ا/ 
اتفاقية التع�اون القانوني والقضائي 
يف املس�ائل املدنية والجزائية، وتسليم 
جمهوري�ة  حكوم�ة  ب�ني  املجرم�ني 

العراق وحكومة اوكرانيا.
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البنك املركزي خيفض فائدة القروض لدعم القطاعات االقتصادية واإلنتاجية
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعل�ن البن�ك املركزي العراق�ي، أمس الثالثاء، ع�ن تخفيض فائدة الق�روض لدعم القطاعات 
االقتصادية واإلنتاجية. وذكر البنك يف بيان تلقته »املستقبل العراقي«، انه »قرر ومع استمرار 
التداعي�ات االقتصادي�ة التي س�ببتها جائح�ة كورونا وما فرضت�ه من قيود كّبلت النش�اط 
االقتص�ادي يف أغل�ب القطاعات اإلنتاجية والخدمي�ة وهبوط إيرادات النفط ، تعزيز س�يولة 
)املرشوع�ات القائمة( التي تم تمويلها من مبادرة )الواحد ترلي�ون( بمبلغ )5( مليون دينار 
للراغب�ن بذل�ك، بضمانات املرشوع ذاته لق�اء عموالت إدارية ودون فوائ�د«. ووجه املصارف 
وال�رشكات الضامنة تخفيض الفائدة م�ن )4.8%( اىل )3.5%( للمقرتضن ضمن رشيحة 1 – 
20 ملي�ون دينار وتخفيض فائدة القروض املرصفية م�ن رشيحة 21 مليون – 1 مليار دينار 

بعد أن كانت )6.3%( لتصبح )%4( .
ومراعاة املرشوعات ذات العالقة بقطاعات السياحة والفنادق واملطاعم التي قد يطول تعافيها 

بدراسة تأجيل اقساطها لفرتة أطول حتى التعايف من أزمة الجائحة.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

اعل�ن مكت�ب رئي�س مجلس ال�وزراء، 
أمس الثالثاء، عن قرب البدء بإجراءات 
حازم�ة للدول�ة لف�رض هيبته�ا ع�ى 
املنافذ الحدودية، فيم�ا أكد اإلفراج عن 
13 ش�خصاً ممن الق�ي القبض عليهم 
يف عملي�ة ال�دورة مؤك�داً أن الش�خص 

املطلوب ما زال يف عهدة القضاء.  
وواض�ح ان »رئيس ال�وزراء مصطفى 
بالعم�ل  الصناع�ة  وّج�ه  الكاظم�ي 
املس�تمر وبالطاق�ة القص�وى إلنت�اج 
األوكس�جن كما وّجه الصناعة بالعمل 
املس�تمر وبالطاق�ة القص�وى إلنت�اج 

األوكسجن«.  
واضاف ان »ال�دول الصديق�ة والجارة 
م�ا زالت مس�تمرة بتقديم املس�اعدات 
للع�راق«، مبيناً ان »األم�وال املخصصة 
م�ن موازن�ة الط�وارئ ت�رصف حرصا 

ملواجهة كورونا«.  
واش�ار اىل ان »رئي�س ال�وزراء يج�ري 
اجتماعات متواصلة مع الجهات املعنية 
بشأن املنافذ«، مؤكداً ان »قريبا ستكون 
هناك إج�راءات حازم�ة للدولة لفرض 
هيبته�ا عى املناف�ذ الحدودية، فغالبية 
إي�رادات املناف�ذ كان�ت تذه�ب لجيوب 

الفاسدين«.  
وب�ن ان »وزي�ر الرتبية س�لم الكاظمي 

نموذج�اً عن متع�ددي الروات�ب يتقاض�ون ثالثة 
وأربعة رواتب«.  

وكش�ف ان »األس�بوع امل�ايض وردت معلوم�ات 
اس�تخباراتية ع�ن محاول�ة الس�تهداف مناط�ق 
حساسة وممثليات دولية«، موضحاً انه »تم اإلفراج 
عن 13 شخصاً فقط من الذين القي القبض عليهم 
يف عملي�ة الدورة واملطلوب ما زال يف عهدة القضاء، 
فاملطلوب س�لم للقضاء والقضاء هو من س�يتخذ 

اإلجراءات املناسبة بحقه«.  
واوض�ح ان »مس�ؤولية الحكوم�ة ف�رض هيب�ة 
الدول�ة، وليس لرئي�س الوزراء أي تدخ�ل باألوامر 

القضائية«.  
وتعت�ر املنافذ الحدودي�ة واحدة من أكث�ر امللفات 
الش�ائكة التي تواجه الكاظمي، وس�بق وأن فشل 

س�لفيه حيدر العبادي وعادل عبد املهدي يف إحداث 
أي إصالح فيها.

وتتوزّع الس�يطرة عى املناف�ذ الحدودية بن قوى 
سياس�ية وعش�ائر كب�رة؛ وتقوم ه�ذه الجهات 
بتهري�ب بضائع عره�ا، إضافة إىل ف�رض اتاوات 

عى التجار.
ويمتل�ك العراق حوايل 22 منفذاً بري�اً وبحرياً، غر 
أن املنافذ العاملة التي تشهد نشاطاً اآلن ال تتجاوز 
الس�بعة. وترم�ي هيئ�ة املناف�ذ الحدودي�ة باللوم 
ع�ى الوضع األمني لتعّطل الكث�ر من املنافذ، لكن 
مصادر تتحدث عن أن أس�باباً سياسّية تقف أيضاً 

حائالً أمام تشغيل الكثر من املنافذ.
وتعّط�ل  للبضائ�ع،  الع�راق  اس�تراد  وي�ؤدي 
اإلج����راءات  بس�بب  امل�دن  إىل  دخ�����وله�ا 
الروتينية، إىل قيام جهات سياسية بفتح منافذ غر 

رسمية إلدخال البضائع.
ويس�تورد العراق س�لعاً مختلفة وأطعمة وأرشبة 
ومعدات وخضاراً، وكل ما تحتاجه الس�وق، يف ّظل 
تعّطل الصناعة العراق بش�كل شبه كامل منذ غزو 

العراق عام 2003.
وتبلغ نس�بة املواد الغذائية األجنبية املستورد التي 
يستهلكها العراقيون نحو 95 باملئة، مقابل 5 باملئة 

من البضائع التي صناعتها داخل البالد.
ويس�تورد الع�راق من ح�وايل 130 دول�ة، وتدخل 
جمي�ع االس�ترادات من املناف�ذ الحدودي�ة الرية 
والبحرية.ويمتل�ك الع�راق 9 مناف�ذ حدودية برية 
مع دول الجوار باس�تثناء املنافذ يف إقليم كردستان 
يف الش�مال، وه�ي زرباطية والش�المجة واملنذرية 
والش�يب مع إيران، وس�فوان مع الكويت، ومنفذ 
طريبيل مع األردن، ومع س�وريا منفذ الوليد، ومع 

السعودية منفذا عرعر وجديدة عرعر.
كم�ا يمتل�ك منافذ بحري�ة يف محافظة 

البرصة جنوبي البالد.
ويقول مق�رر اللجنة املالي�ة الرملانية، 
أحمد الصفار، إن 10 إىل 20 باملئة فقط 
من إي�رادات املنافذ الحدودي�ة تعود إىل 

خزينة الدولة.
وم�ن املف�رتض أن يحصل الع�راق عى 
عائدات من املنافذ الحدودية تقّدر بحوايل 
10 مليار دوالر س�نوياً، إال أن العراق ال 
يحصل س�وى عى مبال�غ ضعيفة جّداً 
ترتاوح سنوّياً بن 500 مليون دوالر إىل 
2.5 ملي�ار دوالر، بحس�ب اإلحصاءات 

السنوية لوزارة املالية.
وبعد أس�ابيع من تسلم الكاظمي ملهام 
عمله، أعلن عن وضع خطة للس�يطرة 
الدول�ة ع�ى جمي�ع املناف�ذ الحدودية 

الرية والبحرية لوقف هدر املال.
لكن خطة الكاظمي بقيت طي الكتمان، 

ولم يتم اإلعالن عن خطواتها العملية.
وبرزت لدى هيئة املنافذ الحدودية أيضاً 
خّطة للس�يطرة عى الفساد، إذ طالبت 
ب�«تدخل عس�كري« رس�مي، وخاصة 

من جهاز مكافحة اإلرهاب.
وقال رئي�س هيئة املناف�ذ عمر الوائيل 
يف وق�ت س�ابق »ننتظر انتش�ار جهاز 
مكافحة اإلرهاب يف املنافذ العامة، بعد 
تقديم طلب إىل رئيس الوزراء بخصوص 
إرس�ال قوات أمنية معززة ألم�ن املنافذ«. وأضاف 
أن طلبه يأتي »لغرض ضمان عمل الكوادر العاملة 
داخ�ل املنفذ الحدودي وإش�عارهم بالعمل يف بيئة 
آمن�ة، ومواجهة أي تدخ�ل خارجي من قبل بعض 
العصاب�ات الخارجة عن القان�ون«. وترّددت أنباء 
ع�ن إرس�ال جه�از مكافح�ة اإلرهاب لق�ّوات إىل 
املنافذ، لكن هيئة املناف������ذ رسعان ما نفت يف 
) 22 / 6 / 2020( املايض وصول أي قّوات. وقالت 
الهيئ�ة يف بيان تلق�ت »املس������تقبل العراقي« 
نس�خة من�ه، »لغاي�ة اللحظة لم تب�ارش اي جهة 
امني�ة يف تعزيز الواقع االمن�ي ملنافذنا االتحادية«. 
رغم ذل�ك، ف�������إن الهيئة س�ّجلت ارتفاعاً يف 
مداخيله�ا املالي�����ة بنح�و 6 مليار دينار خالل 

ثالثة أيام.

      بغداد / المستقبل العراقي

استذكرت الرئاس�ات الثالث، أمس الثالثاء، 
ذكرى ثورة العرشين عى االحتالل الريطاني، 
فيما شّددت عى رضورة التكاتف والحفاظ 
ع�ى منج�ز الثورة.وأص�در كل م�ن رئيس 
الجمهوري�ة برهم صالح، ورئي�س الرملان 

محمد الحلبويس، ورئيس الوزراء مصطفى 
الكاظم�ي بيان�ات منفصلة يف ذك�رى ثورة 
العرشين.وقال صالح »نحتفل اليوم بمئوية 
الث�ورة ونس�تعيد يف هذه اللحظ�ة باعتزاز 
تضحيات الشهداء األبرار، وبما قدمه الُبناة 
املؤسس�ون، وبما رس�خته النخ�ب العلمية 
والثقافي�ة والديني�ة واالجتماعي�ة من قيم 

وأدوار م�ا زال�ت حي�ة يف وج�دان ش�عبهم 
وتاريخه�م الوطني العريق«، مش�راً إىل أن 
»االحتفال بالذكرى املئوية هو احتفال بمئة 
ع�ام من العراق الحدي�ث بتاريخه الحافل و 
املتشابك، بإنجازاته و دوره املؤثر يف الداخل 
و ع�ى صعي�د املنطق�ة، وإخفاقات�ه معاً، 
فهناك مع األس�ف أيضاً االس�تبداد و العنف 

و اإلب�ادة والتميي�ز والفس�اد والح�روب«.
ب�دوره، ق�ال الحلب�ويس ان االحف�اد اليوم 
يتحملون مس�ؤولية الحف�اظ عى منجزات 
ثورة العرشين بتعزيز هيبة الدولة وس�يادة 
الوطن، فيم�ا قال الكاظمي »أهنئ ش�عبنا 
العراق�ي األبي بذكرى م�رور مائة عام عى 
ثورة العرشين الوطني�ة الخالدة التي تحتل 

مكانة عزيزة يف وجدان أبناء ش�عبنا، كأول 
ثورة تحرري�ة يف تأريخه�م الحديث، كونها 
أنفس�هم  العراقي�ون  يحك�م  ك�ي  ج�اءت 
بأنفسهم، وهذا ما نطمح بعزم اىل تحقيقه 
اليوم عر الس�عي لرتس�ي�خ ِقَي�ِم املواطنة 
االنس�ان  الدس�تورية وحق�وِق  والحق�وق 

ورفض أّي َمساس بسيادِتنا الوطنية«.

أكد ضياع مواردها يف »جيوب الفاسدين« وكشف عن »إجراءات« للسيطرة عليها.. الكاظمي يتكتم على خطته 

احلكومة تعد لـ »صولة« عىل املنافذ احلدودية

العدد )2168(   1     متوز    2020                   السنة السادسة                      معتمدة يف نقابة الصحفيني بالرقم ) 967 (االربعاء

الرئاسات تستذكر ثورة العرشين وتدعو إىل استخالص العرب منها

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الصح�ة، أم�س الثالثاء، تس�جيل 1958 
إصابة جديدة بفايروس كورونا، و1786 حالة ش�فاء، 
و104 وفي�ات يف عم�وم الع�راق خ�الل ال��24 س�اعة 

املاضية.
وذكرت الوزارة يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة 
منه، ان » مخترات الوزارة س�جلت ) 1958( اإصابة يف 

العراق موزعة كالتايل: 
بغ�داد / الرصافة 307 / بغ�داد / الكرخ 194/ مدينة 
الطب 38/النجف االرٔشف 84/السليمانية 164 /أربيل 
85 /ده�وك 1 /كرب�الء 119/كرك�وك 53 /دياىل 75/ 
واس�ط 39 /باب�ل 30 /البرصة 248/ميس�ان 102 /

الديوانية 65 /ذي قار 340 
االٔنب�ار 4 /نين�وى 9 / صالح الدي�ن 14 /واضافت ان 

»حاالت الشفاء بلغت 1786 حالة، وكما ييل:
بغ�داد الرصافة 241 / بغداد الكرخ 494 /مدينة الطب 

 23
النج�ف 32/الس�ليمانية 23 /أربي�ل 63 /ده�وك 6 /

كركوك 25/كربالء 42 /دياىل 12 /واسط 17 /البرصة 
145/ميسان 138 /بابل 90 /ذي قار 382 / الديوانية 

21 / االٔنبار 22 
صالح الدين 10 

واوضحت الوزارة، ان »حاالت الوفيات بلغت 104 حالة 
وكما ييل :

بغداد الرصاف�ة 27 / بغداد الكرخ 4/مدينة الطب 3 /
النجف 1/السليمانية 13/ اربيل 1 / كربالء 3/كركوك 

6 / دياىل 4 
واس�ط 2 /البرصة 5 / ميسان 11/ بابل 5 / الديوانية 

6 / ذي قار 7 / املثنى 5 / صالح الدين 1

واش�ارت ال�م ان »مجم�وع االصابات بلغ�ت 49109، 
ومجموع حاالت الشفاء 24760، اما مجموع الراقدين 
الكيل 22406، والراقدين يف العناية املركزة 29، ومجموع 

الوفيات 1943«.
إىل ذلك، اعلنت وزارة الصحة أن لديها تقييم بشأن مدى 
النتائ�ج املتحققة من الحظر، مؤكدة تقديمه إىل اللجنة 

العليا للصحة والسالمة. 
وقال�ت ال�وزارة، بحس�ب وكال�ة االنب�اء العراقية، إن 
»اللجن�ة العليا يف اجتماعها األخ�ر أوصت بدعم وزارة 
الصح�ة وتوف�ر املس�تلزمات األساس�ية للمواطن�ن 

ومعالجة أي نقوصات قد تحصل«.
 وأضافت أن »لديها تقييم بشأن مدى النتائج املتحققة 
م�ن الحظر وقدمن�اه إىل اللجن�ة العليا«، كاش�فة عن 
»توج�ه لوض�ع آلية الس�تيعاب الخريج�ن يف املجاالت 

الصحية والطبية«.

        بغداد / المستقبل العراقي

اعل�ن رئيس تيار الحكم�ة عمار الحكيم، 
تشكيل تحالف جديد باس�م »عراقيون«، 
يض�م جمًع�ا م�ن الرملاني�ن. وأك�د أن 
التحالف يعمل عى تمكن منهج االعتدال 
واض�اف  الس�يايس.  االس�تقرار  لدع�م 
الحكي�م يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نسخة منه، ان »تحالف عراقيون سيايس 

برملان�ي جماه�ري ينطل�ق م�ن الدول�ة 
ويتحرك يف فض�اء الدول�ة ويعود حاصل 
جه�ده اىل الدول�ة«، مؤك�دا ان »التحالف 
يدعم الدولَة املُقتدرَة القوّيَة، ذاَت السيادِة 
الوطني�ِة واإلرادة الجماهري�ِة بعيًدا عن 
املحاصصات وخارَج الصفقات املشبوهة 
املجدي�ة«.  غ�ر  املؤقت�ة  والتفاهم�ات 
واضاف ان »تحالف )عراقيون( يعمل عى 
تمك�ن منهج االعت�دال لدعم االس�تقرار 

الس�يايس، وإبعاد الع�راق عن التخندقات 
اإلقليمي�ة والرصاع�ات الدولي�ة«، مبين�ا 
ان »التحال�ف ُيعض�د مس�ار االصالحات 
الج�ادة وتلبية مطالب املتظاهرين الحقة 
ودعمه�ا«. واوض�ح الحكي�م ان »تحالف 
)عراقي�ون( يؤك�د ع�ى املطل�ب الرئيس 
بإجراء انتخاب�ات ُمبكرة نزيه�ة وعادلة 
تضمن حقوق الجميع بال تمايز او تضليل 
وتهيئة متطلباتها«، موضحا ان »التحالف 

يتمي�ز بعدد كب�ر من الرملاني�ن لكنه ال 
يتوق�ف عن�د لغ�ة األرقام، ب�ل يعمل عى 
تقدي�م نموذج جديد يف اإلدارة السياس�ية 
الواعية واملسؤولة«. ولفت اىل ان »تحالف 
)عراقيون( يمدُّ يدُه للتحالفاِت السياسيِة 
واالجتماعية والش�عبية القائمة للتعاون 
والت�آزر وتكام�ل االدوار، وباب االنضمام 
له�ذا التحالف س�يبقى مفتوًح�ا لكل من 

يرغب بذلك«.

        بغداد / المستقبل العراقي

إقلي�م  حكوم�ة  رئي�س  اجتم�ع 
كردس�تان مرسور بارزان�ي، أمس 
م�ع  املباحث�ات  بوف�د  الثالث�اء، 
الحكومة االتحادية، وذلك عر دائرة 
تلفزيوني�ة مغلقة بنظ�ام )الفيديو 

كونفرانس(.
بحس�ب  االجتم�اع،  مس�تهل  ويف 
بي�ان حكوم�ة االقليم ال�ذي تلقت 
»املس�تقبل العراقي« نس�خة منه، ، 
»س�لط نائب رئيس الحكومة قوباد 
طالبان�ي، الضوء عى الزي�ارة التي 
أجراها وفد إقليم كردستان إىل بغداد 
األس�بوع املايض، ونتائج املباحثات 
مع الحكومة االتحادية واملقرتحات 
املطروحة يف س�بيل حس�م املشاكل 

العالقة بن الجانبن«. 
وأشار رئيس الحكومة إىل أن »إقليم 
كردس�تان س�يواصل مباحثاته مع 
بغداد بهدف التوصل إىل اتفاق يضمن 
حقوقه ومس�تحقاته الدستورية«، 
مبيناً أن »إقليم كردستان مصمم يف 
الدفاع عن حقوقه املرشوعة يف إطار 
الدس�تور العراقي، ولن يتنازل عنها 

عى اإلطالق«.

العراق يسجل نحو ألفي إصابة جديدة بـ »كورونا« و)١٠٤( وفيات.. وأرقام الشفاء بارتفاع

احلكيم يعلن تشكيل حتالف عراقيون ويفح الباب للقوى السياسية لالنضام

الصحة كشف إجراء تقييم لنتائج »احلظر« بارزاين: 
إقليم كردستان سيواصل 

مباحثاته مع بغداد
 لـ »ضامن مستحقاته«

        بغداد / المستقبل العراقي

عقد مجل�س الوزراء جلس�ته االعتيادي�ة، امس الثالثاء، برئاس�ة 
رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خصصت ملناقشة جملة 

من املوضوعات املدرجة ضمن جدول أعماله.
 وق�ّدم وزير الصحة والبيئة، يف مس�تهل الجلس�ة، تقري�راً مفّصالً 
عن مس�تجدات عمل لجنة تعزيز اإلج�راءات الحكومية، يف مجاالت 
الوقاي�ة، والس�يطرة والصح�ة، والتوعية بش�أن الحّد من انتش�ار 
ف�روس كورون�ا، املؤلفة بموجب األم�ر الديواني رقم 217 لس�نة  

.2020
وناق�ش املجل�س اإلج�راءات املتخ�ذة م�ن قب�ل وزارة الصح�ة، 
والتخصيصات املالية املرصودة ملواجهة جائحة كورونا، وتوفر كّل 

اإلمكانيات الالزمة لتطويق املرض وتقليل نسبة اإلصابات.
وأصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات والتوصيات:

أوال/ قي�ام وزارة املالي�ة بتموي�ل وزارة الصح�ة بمبل�غ مقداره، 
خمس�ون ملي�ار دينار، م�ن احتياطي الطوارئ للمرصوف للس�نة 
املاضية، بسبب جائحة فروس كورونا، عى أن تقوم وزارة الصحة 

برصفها ملواجهة الجائحة حرصا.
ثاني�ا/ املوافق�ة عى تمدي�د االس�تثناء املمن�وح اىل وزارة الصحة 
بموجب ق�رار اللجن�ة العليا للصحة والس�المة الوطني�ة رقم )9( 
لسنة 2020 ملدة ثالثة أشهر، بدءاً من تأريخ انتهاء املدة املشار اليها 

يف الفقرة )ط( من القرار آنفاً.
ثالث�ا/ إق�رار توصيات مح�ر االجتماع التش�اوري م�ع مديرية 
الخدمات الطبية العسكرية يف وزارة الدفاع وطبابة الحشد الشعبي 
ومديرية الخدمات الطبية يف وزارة الداخلية، املنعقد يف وزارة الصحة 

بتأريخ 2020/6/26، بشأن مواجهة جائحة فروس كورونا.
رابع�ا/ التصويت عى تعديل قرار مجلس الوزراء رقم )358 لس�نة 
2018(، بش�أن م�رشوع اتفاقي�ة تجّن�ب االزدواج الريبي ومنع 
الته�رّب من دفع الرائ�ب املفروضة عى الدخ�ل ورأس املال، بن 

حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أرمينيا.
خامس�ا/ التصويت عى مرشوع قانون تصديق اتفاق بن حكومة 
جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونس�ية، بشأن الخدمات 

الجوية.
سادس�ا/ التصوي�ت ع�ى م�رشوع اتفاقي�ة التع�اون القانون�ي 
والقضائ�ي يف املس�ائل املدني�ة والجزائي�ة، وتس�ليم املجرمن بن 

حكومة جمهورية العراق وحكومة اوكرانيا.

        بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن مجل�س القض�اء األعى، 
أمس الثالثاء، ترئة نائب رئيس 
ال�وزراء وزير املالية الس�ابق يف 
حكومة ن�وري املالكي املحكوم 
العيس�اوي  رافع  اره�اب  بتهم 
من هذه التهم التي نس�بت له، 
فيما ت�م تحديد موعد ملحاكمته 
بقضايا فساد ادراي حكم عليه 
بموجبها غيابيا بالس�جن سبع 

سنوات.
وقال املرك�ز االعالمي للمجلس 
االع�ى للقض�اء يف بي�ان تلقت 
املس�تقبل العراقي نس�خة منه 
إن محكم�ة التحقي�ق املختصة 
بغ�داد  يف  االره�اب  بقضاي�ا 
التحقي�ق  اكمل�ت  الرصاف�ة 
مع وزي�ر املالية الس�ابق رافع 
العيساوي بعد ان سلم نفسه إىل 
جهات التحقيق املختصة وانكر 
ما نس�ب اليه يف قضية االرهاب 
املحكوم وفقه�ا وبالنظر لكون 
الدلي�ل الوحي�د املتحصل ضده 
يف تل�ك القضايا هو اف�ادة احد 
املتهمن ال�ذي غ�ر اقواله عند 
تدوين افادته كش�اهد يف قضية 
العيس�اوي بع�د تفريقه�ا عن 
الدع�وى االص�ل عم�ال باحكام 
املادة )125( م�ن قانون اصول 
املحاكم�ات الجزائي�ة وبالت�ايل 

انتف�ت االدل�ة يف تل�ك القضايا 
املته�م بها وفق قانون مكافحة 
االره�اب لذا صدر قرار باالفراج 
عنه وغلق الدعاوى بحقه موقتا 
عمال باحكام امل�ادة )130 / ب 
( من قانون اص�ول املحاكمات 

الجزائية.
ان�ه بخصوص  املركز  واض�اف 
االحكام الغيابية الصادرة بحقه 
يف الدع�اوى الخاصة بالفس�اد 
االدراي وبالنظر لتس�ليم نفسه 
واعرتاضه عى االحكام الغيابية 
يف تلك الدعاوى حس�ب القانون 
فقد تم قب�ول اعرتاضه وإطالق 
رساحه بكفالة ش�خص ضامن 

يتكفل باحضاره.
وأشار مجلس القضاء االعى إىل 
أّنه ق�د تم تحدي�د موعد إلجراء 
العيس�اوي  محاكم������ة 
عنها مج�ددا )دعوى الفس�اد( 
عمال باح�كام املادة )247( من 
قانون اص�ول املحاكم�����ات 
الجزائي�ة حي�ث س�وف تدق�ق 
املحكم�ة وقائع وادل�ة الدعوى 
وتناقش�ها مع الجهات االدارية 
املته�م  بحض�ور  والتحقيقي�ة 
ومحام�ي عن�ه والجه�ات التي 
بموج�ب  الش�كوى  قدم�ت 
محاكمة حضوري�ة علنية وفق 
القان�ون لكن املجل�س لم يذكر 

موعد املحاكمة.

        بغداد / المستقبل العراقي

استش�هد أربعة مقاتلن بالحش�د الش�عبي، أمس الثالثاء، بانفجار عبوة 
ناس�فة اس�تهدفت دورية للواء 51 بالحش�د الش�عبي غرب قضاء بيجي 

بمحافظة صالح الدين.
وقال اعالم الحش�د الش�عبي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه، 
إن »دورية تابعة للواء 51 يف الحش�د الش�عبي تعرض�ت إىل تفجر ارهابي 
بعبوة ناس�فة مزروعة حديثا يف منطقة الس�كرية غرب بيجي، ما اس�فر 
عن استش�هاد أربعة مقاتلن من اللواء 51 بالحش�د الشعبي وفوج شيخ 
ش�عالن، فضال عن إصابة الشيخ شعالن العويد مسؤول قوة شيخ شعالن 

الذي تم نقله اىل املستشفى لتلقي العالج«.
وأضاف، أن«قوة من اللواء 51 بالحشد الشعبي خرجت عى اثر ذلك للبحث 

عن اإلرهابين املنفذين للجريمة الغادرة«

جملس الوزراء يقرر متويل الصحة
 بـ)٥٠( مليار دينار

احلشد الشعبي يعلن
 استشهاد ٤ من مقاتليه واصابة الشيخ شعالن العويد 

بتفجري إرهايب غريب بيجي

القضاء العراقي يربأ رافع العيساوي من »اإلرهاب« 
وحيدد موعدًا ملحاكمته بقضايا فساد
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    كربالء / المستقبل العراقي

الصناع�ة  وزي�ر  لتوجيه�ات  تنفي��ذاً 
واملع�ادن منه��ل عزي�ز الخب��از بوضع 
خط�ط فاعل�ة لتأهيل وتش�غيل املصانع 
وتعزيز اإلنتاج الوطني، كش�ف مدير عام 

الرشكة العامة للصناعات اإلنشائية احدى 
رشكات وزارة الصناع�ة واملعادن أحم�د 
حس�ي�ن عب�د  عن »املبارشة بالتش�غيل 
التجريب�ي ملعمل طاب�وق املحاويل التابع 
للرشك�ة والواق�ع يف محافظ�ة باب��ل« . 
وبي�ن يف بيان ورد ل�«املستقبل العراقي«، 

بأن »الرشك�ة وتنفيذاً لتوجيهات الس�يد 
الوزير أعدت خطة قصرية األمد لتش�غيل 
معامله�ا وش�كلت لج�ان مختص�ة من 
املهندسني والفنيني لهذا الغرض ، مفصحاً 
ع�ن االنتهاء من نصب خط إنتاجي جديد 
يف معم�ل طاب�وق املحاوي�ل بتكنولوجيا 

حديثة ومواصف�ات املانية بطاقة ) ٣٠ ( 
مليون طابوقة س�نوياً والبدء بالتش�غيل 
التجريب�ي تمهي�داً إلفتت�اح املعمل خالل 
ان املعم�ل  األس�ابيع القادم�ة ، مؤك�داً 
س�يطرح إنتاجه للبيع املبارش ملؤسسات 
الدول�ة واملواطن�ني وبأس�عار مناس�ب�ة 

.وأض�اف املدي�ر العام بأن الرشكة أعدت 
دراس�ات ووضع�ت خط�ة طويل�ة األمد 
لتأهيل وتش�غيل معامل الطابوق األخرى 
التابعة لها وفق عقود رشاكة وإس�تثمار 
م�ع رشكات رصين�ة ومتخصص�ة بهذا 

املج�ال .

    بغداد / المستقبل العراقي

بحثت وزارت�ي املوارد والخارجية ملف املياه 
املشرتكة مع تركيا وايران.

وذك�ر بيان ل�وزارة املوارد تلقته »املس�تقبل 
العراق�ي«، إن »وزي�ر امل�وارد املائي�ة مهدي 

رش�يد الحمدان�ي زاد مق�ر وزارة الخارجية 
وعق�د لقاء مع وزير الخارجية فؤاد حس�ني 
حرضه عدد من املختصني من كل من وزارة 
امل�وارد املائي�ة ووزارة الخارجية وكان هدف 
الزي�ارة توضي�ح الجوان�ب االساس�ية مللف 
املياه املش�رتكة مع تركيا وكذلك ملف املياه 

اامشرتكة مع ايران«.
واض�اف البي�ان: »تحدث خ�الل اللقاء وزير 
امل�وارد املائي�ة ع�ن طبيع�ة العالق�ة املائية 
بني الع�راق وتركيا وموق�ف الجانب الرتكي 
يف اللق�اءات واملباحث�ات التي جرت س�ابقا 
والقضاي�ا العالقة التي س�ببت تاخر حس�م 

ه�ذا امللف يف تحقيق هدف العراق يف الوصول 
اىل اتف�اق ح�ول الحصص املائي�ة من نهري 

دجلة والفرات«.
كما تحدث ع�ن »طبيعة العالق�ة املائية مع 
الج�ارة اي�ران واملش�اكل الت�ي تعي�ق تقدم 
املفاوضات بني البلدين حول املياه وموضوع 

وزي�ر  ق�دم  جانب�ه  وم�ن  الع�رب«.  ش�ط 
الخارجية »الش�كر لوزير امل�وارد واوضح ان 
وزارة الخارجية س�تعمل بجهد مش�رتك بني 
الوزارت�ني للنهوض بهذا امللف الحيوي والذي 
يه�م حياه املاليني م�ن العراقيني وحل كافة 

امللفات العالقة بني الدول املتشاطئة.

الصناعـات اإلنشائيـة تعلـن املباشـرة بالتشغيـل التجريبـي ملعمـل طابـوق املحاويـل

وزيرا املوارد واخلارجية يبحثان ملف املياه املشرتكة مع تركيا وايران

بطاقـة )٣٠( مليـون طابوقـة سنويـًا

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

ح�دد محاف�ظ كرب�الء املقدس�ة، نصي�ف الخطابي، 
االثنني، نسبة الدوام الرسمي يف كافة دوائر املحافظة 

ب�%5٠.
وق�ال الخطابي، يف بي�ان تلقت »املس�تقبل العراقي« 
نس�خة منه ، انه »اعتبارا من الثالثاء س�يكون الدوام 

يف املحافظة بنسبة 5٠% لكافة الدوائر«.
واض�اف، ان »الحظ�ر الجزئ�ي يف املحافظ�ة من يوم 
واج�راءات  للتباع�د  وبإج�راءات صارم�ة  الثالث�اء، 
السالمة وفقا لقرارات اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطنية.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعل�ن وزير امل�وارد املائية، مهدي رش�يد، عزم وزارته 
تنفيذ سدود جديدة لزيادة الطاقة الخزنية.

وق�ال الوزي�ر، إن وزارت�ه »وضع�ت اولوي�ات ضمن 
منهاج عملها، يف مقدمتها تنفيذ بعض السدود لزيادة 
الطاقة الخزنية من املياه, ومنها مكحول يف محافظة 
ص�الح الدين، وهو م�رشوع يحظ�ى باهتمام رئيس 
ال�وزراء مصطف�ى الكاظم�ي, لكونه يدخ�ل يف اطار 

رضوريات خطط زيادة الطاقة الخزنية من املياه«.
ون�وه بأن »س�د مكحول س�يعمل عىل خ�زن كميات 
كب�رية من املي�اه بطاقة ق�د تصل اىل ثالث�ة مليارات 
مرت مكعب, اضافة اىل االستخدامات االخرى يف مجال 
توليد الطاقة الكهربائية, وس�يكون عامال مساعدا يف 
حماية العاصمة بغداد من تعرضها ملوجة الفيضانات 

التي تأتي من الزاب االعىل واالسفل وسد املوصل.

حمافظ كربالء حيدد نسبة الدوام 
الرسمي بكافة دوائر املحافظة

لزيادة الطاقة اخلزنية.. املوارد املائية 
تدرس تنفيذ سدود جديدة

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

افتت�ح محافظ بغ�داد املهندس محمد جاب�ر العطا قاعات 
وصفوف اضافية يف 5 مدارس بمدينة الكاظمية املقدسة.

وشملت جولة املحافظ يرافقه مدير عام تربية الكرخ الثالثة 
س�عد صابر الربيعي، افتتاحه ملشاريع التوسعة واالضافة 
للقاعات والصفوف وبقية الخدمات ملدارس )ثانوية الكوثر 
للمتمي�زات، والب�الذري االبتدائية، وش�هداء ج�ر االئمة، 

والشهيد عبد الرسول عودة، والهدى االبتدائية(.
واش�ار املحاف�ظ إىل ان »افتتاح هذه االعم�ال ياتي ضمن 
دعم املحافظة لقطاع الرتبية«، داعيا يف الوقت ذاته »جميع 
الرشكات واملقاولني ممن لديهم نقص يف انجاز املشاريع او 
تاخر يف رصف مس�تحقاتهم اىل مراجعة املحافظة لتسوية 

سلفهم املالية«.

حمافظ بغداد يفتتح قاعات 
وصفوف اضافية خلمس مدارس 

يف الكاظمية املقدسة

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن�ت وزارة الداخلية، عن تخصيص أف�واج أمنية لتوفري 
الحماية للمؤسسات الصحية«.

وقال مدير العالقات واإلعالم يف وزارة الداخلية اللواء س�عد 
مع�ن : إن«وزي�ر الداخلية عثمان الغانمي يتابع ش�خصياً 
قضي�ة توف�ري الحماي�ة الكامل�ة للمؤسس�ات الصحي�ة 

وباتصال يومي بقيادات الرشطة«.
وأض�اف أن«ال�وزارة خصصت رساي�ا من األف�واج لتوفري 

الحماية للمستشفيات وحماية املالكات الصحية«.
وأشار إىل أن«عملية التنس�يق مستمرة بني وزارة الداخلية 
والصحة لخلق بيئة صحية وأمنية تمكن املالكات الصحية 

القيام بأداء واجباتها بشكل أفضل.

    بغداد / المستقبل العراقي

تواص�ل املالكات الهندس�ية والفنية يف ش�بكة نق�ل كهرباء بابل 
التابعة للرشكة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ الفرات االوسط، 
اعم�ال نص�ب املتنقل�ة اللبناني�ة ١٣٢ ك.ف يف قض�اء املس�يب 

بمحافظة بابل«.
واف�اد بي�ان لل�وزارة ورد أل«املس�تقبل العراق�ي«، ان » االعمال 
تضمن�ت ، نصب الفاصل�ة الخاصة باملتنقلة، ورب�ط القابلوات، 
وم�د وتس�ليك الكون�رتول، اىل جان�ب معالج�ة الع�ارض الفني 
الحاصل عىل املحولة الرئيسية رقم)١( جهة ١٣٢ ك.ف/ ٣٣ك.ف 

يف محطة إذاعة بابل«.
واض�اف »كما انجزت املالكات الفنية والهندس�ية يف ش�بكة نقل 
كهرباء كربالء املقدس�ة، اعمال الصيانة السنوية ملتنقلة النضال 
جه�ة ١١/١٣٢ ك.ف يف محافظ�ة كرب�الء، م�ن خ�الل فح�ص 
من�اوالت الحماية ملحول�ة الق�درة ومحولة الخدم�ة، اضافة اىل 

فحص مناوالت التفاضل واالرث فولت،
كم�ا جرى فحص العازلية واجه�زة الحماية امليكانيكية مع نقل 

جميع االشارات اىل غرفة السيطرة والتاكد من دقة عملها.
وتاتي هذه االعمال من ضمن سلس�لة م�ن االعمال التي تنفذها 
م�الكات الرشك�ة الغرض منه�ا ديموم�ة عمل املتنق�الت ورفد 

املنظومة بالطاقة الكهربائية.

ختصيص أفواج أمنية حلامية
 املؤسسات الصحية

الكهرباء: 
مالكات لنقل الطاقة للفرات االوسط تواصل 

اعامهلا بنصب »املتنقلة اللبنانية« يف بابل

    بغداد/ المستقبل العراقي

دعْت وزارة العمل والش�ؤون االجتماعية الجهات ذات العالقة اىل االرساع بتطبيق السلم 
الجديد لرواتب االعانات، إسهاماً يف رفع الواقع املعييش لألرس الفقرية.

وق�ال وزير العمل عادل الركابي، يف ترصيح صحفي، إن »الس�لم الجديد لرواتب ش�بكة 
الحماية، وجد لتحس�ني الوضع املعييش للرشائح املستفيدة منها، السيما االرس الفقرية 
الت�ي لي�س لديها موظ�ف أو راتب من الدولة س�وى رات�ب االعانات«. وذك�ر انه »عقد 
اجتماع�ا موس�عاً مع مس�ؤويل هيئة الحماي�ة االجتماعية بالوزارة، من أجل مناقش�ة 
إنصاف الطبقة الفقرية من مستفيدي الحماية االجتماعية، وباقي الرشائح االخرى التي 
ُتعن�ى بها ال�وزارة، بما يضمن تحقي�ق العدالة االجتماعية«. وطال�ب الركابي، الجهات 
ذات العالقة، ب�«رضورة مساندة الوزارة لتحسني الوضع املعييش للمستفيدين، وخاصة 
بعد املطالبات املس�تمرة برفع س�قف اإلعانة االجتماعية للحد االدنى، من خالل تطبيق 
س�لم س�قف اإلعانة وفق قانون الحماية االجتماعية رقم ١١ لس�نة ٢٠١4«، مؤكدا ان 
»رواتب الحماية االجتماعية، بحس�ب السلم املعمول به حاليا، مؤمنة لهذا العام، وهناك 
جهود حثيثة من اجل توزيع الرواتب شهرياً بدال من كل شهرين«. وبني انه »تم التعاون 
مع رئيس�ة اللجنة العليا للحماية االجتماعية يف بغ�داد، القاضية افراح فاروق، لإلرساع 
يف حس�م قضية من هم مس�تحقون للرواتب، من اجل ابعاد غري املس�تحقني منهم، بما 
يضم�ن انصاف االرس الفق�رية، عادا بعض فق�رات قانون الحماي�ة االجتماعية، ظاملة 
لكث�ري من االرس املس�تحقة لراتب االعانة، مؤكدا ان وزارته تعم�ل عىل تعديلها لتحقيق 
العدالة االجتماعية، السيما انه تم رفع عدد من التعديالت اىل الجهات املعنية، التي دعاها 

اىل االرساع يف تعديلها من اجل التصويت عليها من قبل مجلس النواب.

العمل تدعو لإلرساع بتطبيق السلم اجلديد 
لرواتب اإلعانات

النقل تبحث مع االحتاد الدويل للنقل اجلوي 
رفع احلظر األورويب عن الناقل الوطني

    بغداد / المستقبل العراقي

بحث�ت الرشكة العامة للخطوط الجوية العراقي�ة، مع فريق خرباء االتحاد 
الدويل للنقل الجوي )IATA( ملف رفع الحظر األوروبي عن الناقل الوطني.
وق�ال مدير عام الرشكة مناف عبد املنعم بحس�ب بي�ان إلعالم وزارة النقل 
تلقته »املس�تقبل العراقي«، انه »بتوجيه وزير النقل نارص حس�ني الشبيل 
تم عقد اجتماع موس�ع مع الفريق عرب الدائ�رة التلفزيونية بحضور مدراء 

االقسام والشعب املعنية يف الرشكة«.
وأضاف انه تمت مناقش�ة ملف رفع الحظر األوربي عن الناقل الوطني وتم 
االط�الع عىل تقرير الخرباء الخاص باملرحلة االوىل من اجراءات رفع الحظر 
واالتف�اق عىل ال�رشوع باملرحلة الثاني�ة من االج�راءات واملتضمنة تطوير 

جميع مفاصل الخطوط الجوية العراقية«.
وأضاف عبد املنع�م ان »هذا امللف يحىض بأهتمام كبري من قبل وزير النقل 
وخط�ط العمل الت�ي تهدف اىل تطوي�ر امكانات الرشكة يف قط�اع الطريان 
املدن�ي وضمان ع�ودة الخطوط الجوية العراقي�ة اىل عضوية اتحاد النواقل 
الجوية العاملي ما يمكنها الخروج من قائمة السالمة االوربية التي حظرت 
الرشكة من الطريان يف االجواء االوربية فضالً عن اتاحة املنافس�ة يف س�وق 

الطريان اقليمياً ودولياً.

مرصف الرشيد يطلق وجبة 
من السلف للموظفني

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلن مرصف الرشيد عن إطالقه وجبة 
جديدة من س�لف نخيل ماس�رت كارد 
ملوظفي دوائر الدولة املوطنة رواتبهم 
لدى امل�رصف. وبني امل�رصف يف بيان 
العراقي« نس�خة  تلق�ت »املس�تقبل 
منه انه بارش بدفع الس�لف الكرتونيا 

بتاري�خ ٢٠٢٠/6/٢٢ لعدد كبري من 
املوظف�ني املنجزة معام�الت منحهم 
الس�لف أع�اله. وأضاف ان�ه بإمكان 
املوظف�ني اس�تالم الس�لف م�ن احد 
فروعنا املنترشة يف بغداد واملحافظات 
، أو م�ن اح�د مكات�ب نخيل ماس�رت 
كارد املعتمدة ، حال استالمهم رسالة 

أشعار تحميل مبلغ السلفة.

اإلعامر تعلن إنجاز تصاميم األرايض التي ستوزع بني املواطنني

التجارة: كميات احلنطة املسوقة للسايلوات واملخازن جتاوزت االربعة ماليني طن

    بغداد/ المستقبل العراقي

أكمل�ت وزارة االعمار واالس�كان والبلديات 
تعت�زم  الت�ي  االرايض  تصامي�م  العام�ة، 
توزيعها ب�ني مواطني بغ�داد واملحافظات، 
مؤكدة رفعه�ا اىل مجلس الوزراء للمصادقة 
عليها. وقال مدير البلديات العامة يف الوزارة 
عيل حس�ني عبد االمري، يف ترصيح صحفي، 
إن »مديريت�ه كان�ت قد اطلقت خالل ش�هر 

كان�ون االول امل�ايض، اس�تمارة الكرتوني�ة 
للتقديم عىل قطع االرايض السكنية، بموجب 
القرار رقم 7٠ لسنة ٢٠١9، الخاص بتوزيع 
االرايض بني الفئات كافة بدون استثناء، ويف 
جمي�ع مراكز املدن واالقضية والنواحي، مع 

تحديد املساحة والسعر لكل فئة«.
واردف أن »ع�دد املتقدم�ني االجم�ايل ع�ن 
طري�ق هذه االس�تمارة خالل ثالثة اش�هر، 
بل�غ مليون�ني و١48 الف�اً و448، موزع�ني 

بني بغداد واملحافظ�ات، مفصحاً عن انجاز 
املديري�ة، ومن خالل فروعه�ا باملحافظات، 
مجل�س  اىل  وس�لمتها  االرايض،  تصامي�م 
ال�وزراء للمصادقة عليها، وس�يتم البت بها 

قريبا.
يف السياق نفسه، ذكر عبد االمري ان مديريته 
س�لمت اس�ماء املتقدمني اىل الدوائر البلدية 
باملحافظ�ات كافة، اذ تعك�ف االخرية حاليا 
واالداري�ة  الفني�ة  االج�راءات  تنفي�ذ  ع�ىل 

لالع�الن ع�ن تل�ك االرايض، ليج�ري بعدها 
فرزها وتخصيصها للمتقدمني كّل بحس�ب 
محافظت�ه، مؤكدا انج�از كامل ملف توزيع 

االرايض قريبا«.
اىل ذلك افاد مدير مديرية بلديات بغداد يارس 
القري�يش يف ترصيح صحفي بأن التنس�يق 
مس�تمر بني محافظة بغداد ووزارة االعمار 
إلنجاز توزي�ع االرايض، بموجب القرار رقم 
7٠، مبين�ا ان عملي�ة االعالن ع�ن االرايض، 

س�تليها احالتها ع�ىل التنفيذ باالس�تثمار، 
نظرا لعدم وج�ود تخصيصات كافية لتنفيذ 
الوح�دات. واض�اف ان املس�تثمر ل�ن يكلف 
الدولة اي مبالغ، كما ان املبالغ التي ستسدد 
اىل املستثمر، ستكون من سعر رشاء االرض 
الذي س�يدفعه املواط�ن، وبالت�ايل لن تكون 
هن�اك اي زيادة بس�عر االرض ال�ذي حدده 
القان�ون، ومن خالل اتفاق مع املس�تثمرين 

بذلك.

    بغداد/ المستقبل العراقي

اعلن�ت وزارة التج�ارة عن تج�اوز الكميات 
ملخ�ازن  املحلي�ة  الحنط�ة  م�ن  املس�وقة 
وس�ايلوات الرشكة العامة لتج�ارة الحبوب 

االربعة ماليني للموسم التسويق الحايل«.
وقال�ت ال�وزارة يف بي�ان ورد ل�«املس�تقبل 
العراقي«، انه »حسب اخر احصائية للموقف 

التس�ويقي ملحص�ول الحنط�ة كان اجمايل 
ماتم استالمه يف الس�ايلوات ومواقع الخزن 
حت�ى ي�وم ام�س االح�د كان )٠٠5,9٠5,4 
( اربع�ة ماليني وخمس�ة االف ط�ن حنطة 

بانواعها .
توزع�ت  املس�وقة  الكمي�ات  ان  وأش�ارت 
)٣,6٢٠,١5٣( ملي�ون ط�ن حنط�ة ناعمة 
درج�ة اوىل ، و ) ٣46,١٠7( الف طن حنطة 

ناعم�ة درجة ثانية ، اضاف�ة اىل ) ٣9,645( 
الف طن حنطة درجة ثالثة .

واس�تعرضت »الكمي�ات التي تم تس�ويقها 
يف خم�س محافظ�ات مع تواصل االس�تالم 
اضافة اىل محافظات اقليم كوردستان كانت 
يف ص�الح الدين ) 557( ال�ف طن و نينوى ) 
4٢7( ال�ف طن و كرك�وك ) ٣٠8( الف طن 
و االنب�ار ) ٢٣9( ال�ف ط�ن ودي�اىل ) ١5٣( 

ال�ف طن اىل جانب ) 96( الف طن يف س�ايلو 
خ�ان بني س�عد و )47( الف طن يف س�ايلو 
الط�وز . ودهوك بلغ�ت ) 49،6١5( الف طن 
و اربي�ل ) ٣5،١4٠( ال�ف طن والس�ليمانية 
س�وقت )64،٣٠8( ال�ف ط�ن . وبين�ت« ان 
اللجن�ة املركزي�ة تابع�ت واقع التس�ويق يف 
ثالث محافظات واتخذت االجراءات الخاصة 
بتحدي�د مواعي�د االغ�الق لعدد م�ن املراكز 

التس�ويقة يف ثالث محافظ�ات هي االنبار و 
صالح الدين ودياىل .

وأش�ارت »مالكات رشكة الحبوب يف املواقع 
كافة يواصلون عملهم وبصورة اس�تثنائية 
يف ظ�ل انتش�ار ف�ريوس كورون�ا وتصاع�د 
درجات الحرارة ، حيث توزع عمل السايلوات 
واملواق�ع مابني اس�تالم حنطة من الفالحني 

واملسوقني وتجهيز مطاحن و مناقلة رز .

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت أمانة بغداد، تزيني أحد أبرز شوارع العاصمة. وذكر بيان لألمانة تلقت »املستقبل 
العراقي« نسخة منه ان »أحد أبرز شوارع الصالحية وسط بغداد والذي يمتد من ساحة 
املتحف العراقي وحتى س�احة امللك فيصل األول )املس�مى شعبياً بشارع مستشفى ابن 

البيطار( بعد تأهيله وتزيينه من قبل مالكات أمانة بغداد.

امانة بغداد تعلن تزيني أحد 
أبرز شوارع العاصمة

       البصرة/ صفاء الفريجي      

أعل�ن محافظ البرصة رئي�س خلية األزمة 
املحلية أس�عد العيداني، عن تحديد قاعات 
معرض البرصة الدويل كمستشفى ميداني 
الس�تقبال املصاب�ني، بع�د الحص�ول عىل 
موافقات رسمية.وقال العيداني يف ترصيح 
صحفي » بعد تفقده موقع قاعات املعرض 
يف ميناء املعقل، برفقة مدير الرشكة العامة 
ملوانئ العراق فرحان الفرطويس »ان صدور 
موافق�ات من وزارة النق�ل وإدارة الرشكة 

بتحويل املعرض لقاعات تستقبل املصابني 
يف ح�ال طلبت خلية األزمة ذلك. وأش�ار إىل 
ه�ذا األمر يعد اس�تجابة لتوصي�ات خلية 
األزمة لتطويق الوباء احتياطاً، إذ سيصار 
إىل تهيئة املع�رض باالحتياج�ات الخاصة 
بمعالجة املصابني من أرسة ومس�تلزمات 
طبي�ة وصحي�ة إىل جانب تحض�ري أجهزة 
التنفس الصناعي )األوكس�جني(فضال عن 
قي�ام دائرة الصح�ة بتحض�ري كادر طبي 
للموق�ع. مش�ددا ع�ىل رضورة  وصح�ي 
التزام املواطنني يف املحافظة بالحظر الكيل 

وتطبي�ق تعليم�ات الوقاي�ة الصحية وهو 
األم�ر الذي سيس�اهم يف الحد م�ن ارتفاع 
أع�داد اإلصاب�ات. إىل ذلك، تفق�د محافظ 
البرصة املهندس أس�عد عبداالمري العيداني 
يف  الوبائي�ة  الوح�دات  يف  الع�زل  رده�ات 
مستش�فى البرصة التعليمي )الجمهوري 
الخدم�ات  واق�ع  لالط�الع ع�ىل  س�ابقاً( 
املقدمة للمصاب�ني بفريوس كورونا. وقال 
العيداني للمرك�ز اإلعالمي: تفقدنا ردهات 
العزل يف مستشفى البرصة العام، والتقينا 
ال�كادر الطبي والصح�ي العامل هناك من 

ابطال الجيش االبي�ض يف البرصة، الفتا إىل 
أن الفري�ق الطبي قدم رشح�اً مفصالً عن 
الح�االت املرضية املوج�ودة وآليات العالج 
املتبع�ة م�ن قب�ل وزارة الصح�ة، فض�ال 
ع�ن تقديم ملح�ات عن أب�رز مراحل العمل 
الحالي�ة. واش�ار إىل أن�ه اطلع ع�ىل واقع 
جمي�ع الرده�ات يف املستش�فى، إىل جانب 
متابع�ة عمل فريق ش�بابي مهمته إيصال 
قناني األوكس�جني إىل داخل ردهات العزل 
والقي�ام بأعم�ال التنظيف وإيص�ال املواد 
للمصاب�ني املعزول�ني، منوه�ا إىل أن�ه دعا 

دائ�رة الصحة ب�رضورة االهتم�ام بهوالء 
إىل  مرتباته�م  بزي�ادة  موجه�ا  االبط�ال، 
الضعف بدءاً من اليوم. وذكر أنه اس�تبرش 
خريا بالواقع الطبي املوجود وقدرة الجميع 
ملحارب�ة جائح�ة كورونا. ولف�ت محافظ 
الب�رصة إىل أن�ه تح�دث م�ع املصابني عرب 
دائ�رة تلفزيوني�ة لالط�الع ع�ىل وضعهم 
الصح�ي وطبيعة الخدمات املقدمة لهم، إذ 
أشادوا بالخدمات الطبية املقدمة ورغبتهم 
بالتربع ببالزما الدم بعد شفائهم ملساعدة 

اخوتهم املصابني.

حمافظ البرصة: استحصلنا موافقات لتحويل معرض البرصة إىل مستشفى ميداين 
تفقد ردهات العزل الوبائية يف املستشفى التعليمي
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»حطب رساييفو«.. الوجع الذي تسببه احلروب
           عبد الكريم قادري

تعك�س رواي�ة »حط�ب رساييف�و« الص�ادرة 
ع�ن منش�ورات ضف�اف بلبن�ان، واالخت�اف 
بالجزائ�ر، 2019، املرجعي�ة الثقافي�ة املتنوعة 
ملؤلفه�ا الروائ�ي الجزائ�ري س�عيد خطيب�ي، 
ويمك�ن الوقوف ع�ى هذا يف كل ج�زء أو فصل 
من هذا العمل الرسدي، حيث نجد الش�خصيات 
الساردة يف الرواية تستأنس بذكر أسماء عديدة 
ومنوع�ة، عاملي�ة ومحلي�ة، يف األدب والس�ينما 
واملرسح والغن�اء والرياضة وغريها من الفنون 
والنش�اطات األخ�رى، ويأتي هذا االستش�هاد 
حسب س�ياق الحدث الذي يأتي يف متن الرواية، 
خدمة لغ�رض درامي وفني، أو له�دف ما يريد 
الكاتب أن يوصله إىل القارئ، ليحرضه عى تتبع 
مس�اراتها ومنجزاتها الفنية واألدبية املختلفة، 
حتى يكّون فكرة ش�املة عنه�ا، وهي محاولة 
ذكي�ة م�ن الكات�ب لنق�ل ش�غفه يف املطالع�ة 
والس�ماع واملش�اهدة للقارئ، ويمكن أن نطلق 
يف ه�ذه الحالة ع�ى رواية »حط�ب رساييفو« 
مصطل�ح »الرواي�ة املثقف�ة«، ألنه�ا ال تكتفي 
بإدخال الق�ارئ إىل عوالم املتعة والرتفيه واللذة 
الت�ي م�ن املف�رتض أن يقدمها أي عم�ل أدبي 
أو فن�ي، بل تتج�اوز هذا املس�توى لتجعل هذا 
الق�ارئ أكثر فاعلي�ة، تزرع فيه ب�ذور االطاع 
واالكتش�اف ومعرف�ة بعض األش�ياء التي كان 
يجهله�ا، لتصب�ح الرواي�ة أكث�ر وظيفية مما 

ُخطط لها.
»حط�ب رساييفو« رواية إنس�انية تنقل الوجع 
ال�ذي تنتجه الح�روب، وتحرض الق�ارئ ليلعن 
الس�يايس الذي أمر بها، ويف نفس الوقت تجعله 
يبكي ع�ى األزمن�ة التي تش�ّكلت فيه�ا، ألنها 
قاسية عى اإلنسان الذي يعيش متونها وُيعايش 
نهر حزنه�ا املمتد عرب الزمن،  لترشب من مائه 
أجي�ال عدة، تت�وارث الحزن والوج�ع والدموع 
الت�ي س�الت م�ن عي�ون عائاته�م وأقاربه�م 
ومجتمعهم وبلدانهم، وكأّن هذه الرواية جاءت 
لتعيد اكتش�اف األل�م الذي عاش�ه الجزائريون 
خال عرشية من الزمن، ويف نفس الوقت ووراء 
الضفة األخرى عاش�ه اليوغسافيون بشكل ما 
ومختلف، جعلت هذا البلد الكبري يتفتت ويتحول 

إىل دوي�ات صغرية بس�بب الرصاع�ات الدينية 
واملذهبية والعرقية التي نخرت خرائطه.

ترتك�ز الرواي�ة ع�ى ش�خصيتني رئيس�يتني، 
وهما »س�ليم دبكي« الصح�ايف الجزائري الذي 
يعمل يف جري�دة »الحر«، بعد فرتة وجد نفس�ه 
ب�ا عمل بعدما أغلقت الجري�دة أبوابها، يعيش 
حي�اة غامض�ة يف العاصم�ة بس�بب األح�داث 
الدامي�ة الت�ي تم�ر به�ا الب�اد، تربط�ه عاقة 
غرامي�ة بمليكة الت�ي تدرس اللغ�ة االنكليزية، 
لك�ن مكاملة واحدة م�ن أخيه فاروق تكرس هذا 
الروت�ني الذي يعيش�ه، حيث يخ�ربه بأن عمه 
أحم�د الذي يعيش يف س�لوفينيا يدعوه لزيارته 
هن�اك، وهي الفرصة املواتية لس�ليم حتى يغري 
األج�واء التي باتت تخنق أنفاس�ه يف العاصمة، 
ويف نف�س الوق�ت ليهرب من أخب�ار املوت التي 

أصبح يسمعها كل يوم يف باده.
أم�ا الش�خصية الثاني�ة فه�ي الت�ي تعكس�ها 
»إفان�ا« التي تعي�ش يف أرسة مضطربة، بني أم 

صامت�ة أغلب وقتها، ال تهت�م لها وال ملصريها، 
وأخت مريضة نفس�يا، وأخ هاجر إىل سلوفينيا 
يبح�ث ع�ن فرصته هن�اك، وهي ش�ابة تعمل 
كنادلة يف فندق لتنتقل بعدها إىل العمل يف مقهى 
بليوبليان�ا عاصمة س�لوفينيا، ويف نفس الوقت 
يرافقه�ا حلم كب�ري يف أن تكون كاتبة مرسحية 

يف يوم ما.
تأتي أحداث الرواية عن طريق عملية الرسد التي 
تقوم بها الشخصيتان املذكورتان، ومن خالهما 
تتش�ظى األح�داث زمانيا ومكانيا، يس�تعملها 
الكاتب يف روايته بالتناوب، حتى يضمن ساسة 
يف طرح األفكار واملواقف، ومن خال هذا البناء 
الهيكيل يس�افر الروائي ب�كل حرية بني األزمنة 
املختلف�ة للجانبني، ويف نف�س الوقت يتحرك يف 
كل الفضاءات بدون أي صعوبة، وتتفرع من كل 
ص�وت رئييس العديد من األصوات األخرى، التي 
يتم من خالها إبراز أحداثها ووقائعها املتعددة، 
وكل هذا يأتي من خال صوت منخفض ال يكاد 

الق�ارئ ينتب�ه ل�ه 
وساس�ة  لخفوته 
مروره عليه، حتى 
يخفف الضغط من 
الرئي�يس  الس�ارد 
ويعينه ع�ى طرح 
وإعادة  التفاصي�ل 
تش�كيلها يف سياق 
معني لخدمة الرؤيا 

العامة للرواية.

شخصية املثقف يف 
الرواية

»س�ليم« صح�ايف ويملك مرجعي�ة أدبية وفنية 
كبرية، »إفان�ا« كاتبة مرسحية وإن كان عملها 
نادل�ة، »فتح�ي« ه�و اآلخ�ر صح�ايف، مليك�ة 
أستاذة لغة انكليزية، صنعت هذه الشخصيات 
»املثقفة« معظم أحداث الرواية وكانت محركها 

الرئييس، لهذا ال يتعجب القارئ حني يجد أسماء 
مث�ل املخ�رج الس�ينمائي أمري كوستوريتس�ا، 
املخ�رج املرسح�ي عب�د الق�ادر علول�ة، املغني 
الشاب حسني أو خالد، الصحايف جيايل اليابس، 
الروائي رشيد ميموني أو مولود معمري، الناقد 
بخت�ي بن ع�ودة، وغريها من األس�ماء األخرى 
الت�ي يتكرر بعضها باس�تمرار يف املتن الروائي، 

لكن هذا الذكر جاء يف س�ياق ورضورة درامية، 
يخدم بش�كل م�ا الثيم�ة الرئيس�ية، ويف نفس 
الوقت يربز مرجعية ومنبت الشخصية الساردة، 
حتى يتسنى للقارئ فهمها أكثر، والوقوف عى 
الفضاء الزمكاني الذي نمت وكربت فيه، ليفهم 
حنينها له أو هروبها منه، أو االثنني معا، وأكثر 
من هذا يقوم الروائي بنقل سلسلة من التواريخ 
واألحداث املهمة التي مر بها كل طرف، مع جعل 
جحي�م الحرب ومآس�يها هو الرابط األس�ايس 
ال�ذي يجمعه�ا، وكأن الح�رب تحول�ت يف هذه 
الرواي�ة إىل لغ�ة واح�دة يجيده�ا ويتكلمها كل 
البرش،  لكن ما هو املقابل الذي يمكن أن نحارب 
ب�ه هذه املآيس التي تصنعها، فلن يكون هذا إال 
من خال الفنون واآلداب، فهي الس�بيل الوحيد 
للوق�وف يف وجهها ومجابهة جربوتها، ومداواة 
األحزان بها، مثل ما فعلت »إفانا« مثا، التي لم 
تجد منفذا ألحزانه�ا املتنوعة التي أملت بها، من 
خال املايض الذي عاش�ه والده�ا وتحملت هي 
مسؤوليته، أو الحارض الذي عاكسها من خال 
ابتزازه�ا يف موهبته�ا، أو الحبي�ب الذي لم تجد 
فيها ما يمكن أن تستعني به عى الزمن، لتكون 
الكتابة هي البلس�م ال�ذي تعالج ب�ه جراحها، 
كتاب�ة امل�رسح ال�ذي تق�ول عن�ه يف الصفحة 
206 و207 »أع�رف أن امل�رسح ل�ن يمأل بطون 
الجوعى، ولن يكسو أجساد العراة، لكنه يخفف 
عنهم عزلتهم، ُينسيهم يأسهم، املرسح يعلمهم 
كي�ف ينصت�ون لبعضهم بعضا، يس�اعدهم يف 
امل�ي بقام�ات منتصب�ة، وأن ال يخجل�وا من 
تحمل خطاياه�م«. ولقد اختار الكاتب س�عيد 
خطيبي هذا الفن لعلمه بأنه املعادل املوضوعي 
للحي�اة، أو كما يطلق عليه »أب�و الفنون«، ألنه 
يجمعها كله�ا ويف نفس الوق�ت يعكس الحياة 

بكل أشكالها.
رواي�ة »حطب رساييفو«، ه�ي رصخة يف وجه 
املآيس، مصافحة إنس�انية بني الرشق والغرب، 
هي املزاوجة بني الثقافات والجرس الذي توصل 
بينه�ا، هي رواي�ة تع�رف كيف ت�ربز مفاتنها 
للقارئ، من خ�ال االعتماد عى الجمل الفعلية 
القص�رية واألح�داث املتنوعة والحبك�ة القوية 
الت�ي تجع�ل الق�ارئ يح�س بنش�وة االنتصار 

عندما ينهي قراءتها.

فاروق حسني: اكتشفت أول خطوطي التجريدية عرب املوسيقى

وفاة فنان الغرافيك األمريكي ميلتون غليزر
           بغداد / المستقبل العراقي

ت�ويف فن�ان الغرافيك األمريك�ي ميلتون 
غليزر، أح�د الوجوه الب�ارزة يف الثقافة 
الشعبية األمريكية يف عيد مياده الحادي 
 I« والتسعني. ويقف غايرس وراء شعار

love NY« )أحب نيويورك( الشهري.
ولد غليزر يف 26 يونيو 1929 يف برونكس 
يف عائل�ة يهودي�ة مجري�ة، وس�اعد يف 
رس�م الهوية البرصية للثقافة الشعبية 

األمريكية يف الستينيات والسبعينيات.
وإىل جانب شعار »I love NY« مع القلب 
األحمر عى خلفية بيضاء املعروف لزوار 
عاصمة الوالي�ات املتح�دة االقتصادية، 

طب�ع غلي�زر األذه�ان اعتب�اراً من عام 
1967 م�ع ملصق ترويج�ي يظهر بوب 
ديان بصورة جانبية يف الظل مع ش�عر 
أش�عث.وأعاد أيضا رسم شعار دار »دي 
املص�ورة،  للقص�ص  كوميك�س«  يس 
وحانة »بروكلني برويري« الرائجة جداً.

ويف الفرتة األخرية رس�م ملصق املوس�م 
األخري ملسلسل »ماد من« الناجح.

وعل�ق حاكم والية نيويورك اندرو كومو 
ع�ى وف�اة الفن�ان بقول�ه »م�ا قدم�ه 
ميلتون غليزر لنيويورك س�يبقى طويا 
بعد رحيله ش�عاره للمدينة. كان مثاليا 
يف تلك الفرتة واليزال. لقد فقدنا مصمما 

المعا وأحد أبناء نيويورك الكبار«.

وكان غليزر صمم شعار »أحب نيويورك« 
يف الس�بعينيات بطلب من البلدية عندما 
كان صي�ت املدينة س�يئا ج�دا. وقال يف 
مقابلة صحافية عام 2019 إن ش�عبية 
الش�عار تجاوزت »كل توقعاتي ولم أعد 

اعترب نفيس مصمما له«.
ونال عام 2009 امليدالية الوطنية للفنون 
من الرئيس السابق باراك اوباما، ليصبح 
أول فن�ان غرافي�ك يحص�ل ع�ى ه�ذا 
الوس�ام األرف�ع الذي تمنح�ه الحكومة 
األمريكية لفنانني.وقد عرضت أعماله يف 
أكرب متاحف الف�ن الحديث ومنها موما 
)متح�ف الف�ن الحدي�ث( يف نيوي�ورك، 

ومركز بومبيدو يف باريس.

           نوف الموسى

كان الفتاً جداً االستماع إىل وزير الثقافة 
املرصي األس�بق، الفنان فاروق حسني، 
ع�رب جلس�ة افرتاضي�ة نوعي�ة نظمها 
مجل�س دب�ي الثقايف، وه�و يتحدث عن 
أول استش�فافاته للخط�وط التجريدية 
يف أعمال�ه، التي اكتش�فها عرب لحظات 
يف  الكاس�يكية  للموس�يقى  اس�تماعه 
جنوب فرنس�ا، وتحدي�داً يف مدينة نيس 
الفرنس�ية، قائ�ًا: »كن�ت أش�عر قب�ل 
الدخ�ول إىل التجريد، بأن هناك ش�يئاً يف 
داخيل يش�به اإللحاح، أحّس  به، ولكني 
ال أعرفه تماماً، وغري قادر عى إظهاره، 
وخ�ال رحلة بالقط�ار م�ن باريس إىل 
ني�س، أعطتني املناظ�ر الطبيعية حالة 
م�ن الوجد، خاص�ة األل�وان وتدرجاتها 
كاألخرض، وعند وصويل حاولت أن أرسم 
مش�اهداتي مب�ارشة، إال أن�ي الحظ�ت 
أن�ي رس�مت مج�دداً م�ا يش�به )الن�د 
س�كيب(، ومررت بتجرب�ة ضيق، وقلت 
لنفيس بأني رسام ولست فناناً، وقررت 

الرجوع إىل البحث وقراءة الفلس�فة، إىل 
أن جاء ي�وم باملصادفة كعادتي أس�مع 
للموس�يقى الكاس�يكية، ع�رب الراديو، 
وانتابني انفعال وتفاعل مع املوس�يقى، 
وب�دأت أرس�م ومنها تول�دت خطوطي 
التجريدي�ة، ورحلة اكتش�ايف للفنانني يف 

عالم الفن الحديث«.
ورسد الفن�ان د. ف�اروق حس�ني، دور 
والدت�ه يف دعمه الس�تكمال دراس�ته يف 
كلية الفنون الجميلة، إليمانها بموهبته، 

وعارضت رغبته يف االلتحاق بكلية الطب 
أو الحق�وق، معت�رباً أن ف�رتة دراس�ته 
تمث�ل أجمل أيام حياته، تعرف فيها عى 
أس�ماء كبرية، وشكل عاقة متصلة مع 
الفنان جمال الس�جيني، والفنان حامد 
ندا، الذي ركز عى ماهية اإلبداع وكيفية 
التقاط الفكرة واالش�تغال عى التقنية، 
إىل جانب اهتمام�ه بالزيارات التاريخية 
ع�رب الرحات الدراس�ية من مث�ل زيارة 
مدين�ة األق�رص، متحدث�اً ع�ن التماثيل 

الفرعون�ي، وكيف  بالتاري�خ  املرتبط�ة 
أن تل�ك األعم�ال تكش�ف م�دى ضآلتنا 

وقدرتها عى أن تجعلنا مرتبطني بها. 
وحول مس�ريته الحافلة يف إثراء الحراك 
الثق�ايف العرب�ي، أش�ار الفن�ان فاروق 
حس�ني إىل أن مرشوع تطوي�ر القاهرة 
التاريخي�ة، يمث�ل م�ن أه�م املحط�ات 
الثقافي�ة الت�ي عم�ل عليها م�ن خال 
دراس�ات وبحوث فني�ة وعلمية وأثرية، 
ت�م عربها االش�تغال عى ترمي�م دقيق، 
واهتم�ام بحساس�ية امل�كان وكيف أنه 
يفت�ح أفق�اً جديداً للممارس�ني يف حقل 

الثقافة. 
وجاءت زيارة املغفور له الشيخ زايد بن 
س�لطان آل نهي�ان، طيب الل�ه ثراه، إىل 
جمهوري�ة مرص العربي�ة والتقاء وزير 
الثقافة املرصي األس�بق الدكتور فاروق 
حس�ني ب�ه يف ع�ام 1990، جانب�اً م�ن 
الحوار ح�ول تعرفه من ق�رب باملغفور 
له الش�يخ زايد، وكيف أن�ه حكيم يقول 

بجمل قليلة ما ترتجمه أفعاله الكثرية.
وشهدت الجلس�ة تباحثاً أكثر حول أهم 

املع�ارض الت�ي قدمه�ا الفن�ان فاروق 
حسني، من بينها معرض أقيم يف متحف 
بمش�اركة  للفن�ون،  »مرتوبوليت�ان« 
الفن�ان القدي�ر الراحل آدم حن�ني الذي 
يعت�ربه الفنان فاروق حس�ني، صديقاً 
نادراً جداً، كونه قادراً عى أن يكون معك 

بكل وجدانه وتعاطفه بشكل تكاميل.

كارول منصور: ال يشء تغري يف عاملنا بعد أزمة »كورونا«
           بغداد / المستقبل العراقي

كارول  اللبناني�ة  املخرج�ة  تب�دي 
يشء  »ال  أّن�ه  اعتقاده�ا  منص�ور 
تغرّي« يف عاملنا بع�د أزمة تفي وباء 
»كوفيد-19« رغ�م إتاحتها الفرصة 
لذلك، إذ كانت أشبه بالضغط عى زر 

التوقف للعالم أجمع.
وبينما تلف�ت يف مقابلة صحافية إىل 
أّن العي�ش يف ظل القي�ود املفروضة 
ملكافح�ة الوب�اء أخذه�ا يف أعمالها 
إىل »البعد الش�خيص«، وإىل النظر اىل 
مدينتها بريوت الت�ي »صارت مدينة 
قط�ط« بعي�ون أخرى، تبق�ي الباب 

مفتوحاً أمام األسئلة حول مستقبل 
»الكام�ريا« واإلنتاج الس�ينمائي بعد 

هذه األزمة.
وتق�ول منص�ور املقيم�ة يف بريوت، 
إّن م�ا ج�رى منذ تف�ي كوفيد-19 
عاملياً يش�به »قيامن�ا بالضغط عى 
زر التوّقف«، مضيفة »لكنني خائفة 
جداً مما سيحصل بعدما تعود الحياة 
إىل طبيعته�ا«، اّن األزم�ة »لم تعلّمنا 

شيئاً عى ما يبدو«.
وتعترب املخرجة اللبنانية التي فقدت 
والده�ا نتيج�ة إصابت�ه بالفريوس، 
وكان يعي�ش يف كن�دا، أّن ع�دم تعلّم 
يشء هو »أكثر م�ا يخيف«، مضيفة 

بلهج�ة س�اخرة »ربم�ا أّن الس�ماء 
نظفت قلي�ًا وكذلك األنهر، ولكن إذا 
ل�م تغرّينا أزمة كورونا، فا أعرف ما 

قد يؤدي إىل ذلك«.
وأنتجت منصور بالتعاون مع موقع 
»درج« اللبناني، الذي يعطي مساحة 
لقضاي�ا النس�اء واألقلي�ات والبيئة 
والتغ�رّي املناخ�ي، رشيط�ي فيدي�و 
قصريي�ن ع�ن الوب�اء، أحدهما عن 
والده�ا. وتق�ول يف فيلم »أب�ي الذي 
قتله كوفي�د-19«، »كل يوم نس�مع 
عن أعداد اإلصابات وعن أناس ماتوا 
جراء اإلصاب�ة بكورونا، لكن لم أكن 
أتخي�ل يف حياتي أن يكون والدي أحد 

هذه األرقام«.
)كوفيد-ي�و(،  الثان�ي  الفيدي�و  ويف 
تلقي الضوء عى تضارب »مشاعرها 
مدينته�ا  يف  وهواجس�ها«  وآماله�ا 
ب�ريوت، يف ظ�ل القي�ود التي فرضت 

الحتواء فريوس كورونا.
وعّما تغرّي فيه�ا يف ظل األزمة، تؤكد 
األص�ول  ذات  اللبناني�ة  املخرج�ة 
الفلسطينية، التي اشتهرت بأفامها 
الوثائقية الحائزة جوائز دولية عّدة، 
آخرها جائ�زة أفضل فيلم وثائقي يف 
مهرجان دلهي السينمائي الدويل عن 
فيلمه�ا »خيوط الرسد«، »اكتش�فت 
أم�وراً عن نفيس لم أك�ن أعرفها من 

قبل«.
أحادي�ث  ح�ول  الفيل�م  ويتمح�ور 
خ�ال  فلس�طني«  »ع�ن  والدته�ا 
معاناتها م�ن مرض الزهايمر »كنت 
أصّوره�ا م�ن دون أن أقصد يف حينه 

أن أجمع املقاطع يف فيلم«.
وع�ن األث�ر ال�ذي ق�د تخلّف�ه أزمة 
الس�ينمائي  اإلنت�اج  ع�ى  الوب�اء 
و«الكامريا« عموماً، تقول كارول »ال 
أعرف املس�ألة مطروح�ة منذ أصبح 
التصوي�ر س�هاً مع ب�روز الهواتف 
الذكي�ة والكام�ريات الصغ�رية، لكّن 
األصل يف القصة والحبكة ال يف مجرد 

التصوير«.

حني تدمهني كآبتي
           ناهض الخياط

حني تدهمني كآبتي 
أخرج للهواء املنطلق عى هواه 

وأفتُح ذراعّي فيه 
كريشة ٍ يف مهّب ريح 

لكن ماك شعري 
يلحق بي 
ويمسكني
ليأخذني..

إىل البساتني السومرية
عند ضفاف الفرات

حيث مولدي
ومهد قصائدي..

بإيقاعاتها التي كنت أسمعها
يف صوت أمي..

وهي تهدهدني..
بأطوار أنغامنا
وهديل اليمام!

هنا..
حيث أرى الشمس خرضاء يف بساتيننا

وحمراء يف النهر بعد األصيل
وها هي اآلن تنزل يف أفقها

وتغيب النوارس عنا
فيمسكني املاك ثانية ًويطري بي

إىل صومعتي
ويظل معي لينادمني

عند منضدتي..
بما هّيأه لنا املساء !

اعان
املوضوع اجازة بناء

اىل الرشيك / خديجة فاضل 
طالب

اقت�ى حض�ورك اىل بلدية 
التاجي س�بع البور لغرض 
البن�اء  اج�ازة  اس�تخاراج 
 11626 املرقم�ة  للقطع�ة 

سبع البور 
الرشيكة /مروة عيل جواد



www.almustakbalpaper.net العدد )2168( االربعاء  1  تموز  2020 اعالنات5

اس�تناداً ألح�كام املواد 87،88 م�ن قانون الرشكات )النافذ( رقم 21 لس�نة 
1997 وتنفيذا لقرار مجلس اإلدارة املتخذ بجلس�ته االس�تثنائية السادس�ة 

املنعقدة يف 2020/5/10.
يرسن�ا دعوتكم لحضور اجتم�اع الهيئة العامة الذي س�ينعقد يف فندق بابل 

وذلك يف تمام الساعة العارشة من صباح يوم الثالثاء 2020/7/21.
للنظر يف فقرات جدول األعمال الخاص باالجتماع وكما ييل :-

1. االس�تماع اىل تقرير مجل اإلدارة عن نش�اط الرشكة خالل الس�نة املالية 
املنتهية يف 2019/12/31 واملصادقة عليه.

2. االس�تماع اىل تقري�ر مراقب الحس�ابات وامليزانية والحس�ابات الختامية 
للسنة املالية املنتهية بتاريخ 2019/12/31 واملصادقة عليها.

3. مناقش�ة مقس�وم األرباح املتحققة مع مقرتح بتوزيع نسبة من األرباح 
املتحققة واتخاذ القرار املناسب.

4. تعيني مراقب حسابات لسنة / 2020 وتحديد أجوره وفق التعليمات
5. انتخاب تسعة أعضاء أصليني وتسعة أعضاء احتياط ملجلس اإلدارة

6. تحديد مكافئة السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.
7. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة.

راج�ني حضوركم أو من ينوب عنكم من املس�اهمني )بموجب صك إنابة أو 
وكال�ة مصدقة م�ن كاتب عدل عىل أن ت�ودع اإلنابات وال�وكاالت لدى هيئة 
األوراق املالي�ة قب�ل ثالثة أي�ام عىل األقل م�ن املوعد املحدد لالجتم�اع وفقاً 

ألحكام املادة )91( من قانون الرشكات مع إبراز استشهاد من سوق العراق 
لألوراق املالية باألسهم التي تحملونها أصالة أو أنابه، ويف حال عدم حصول 
النصاب القانوني لالجتماع فس�وف يؤجل االجتماع اىل يوم الثالثاء املصادف 

2020/7/28 يف نفس الزمان واملكان للنظر يف فقرات جدول األعمال.
مالحظة :- 

1. س�يتم إي�داع ك�راس يتضم�ن الحس�ابات الختامية لس�نة / 2019 لدى 
املرصف الصناعي قبل املوعد تسهيالً لحصول السادة املساهمني عىل أولويات 
االجتماع كما سيتم توفري نسخ كافية من الكراريس أعاله يف مقر الرشكات 

واملجمعات التسويقية
2. يت�م إي�داع الوكاالت وانابات لدى هيئ�ة األوراق املالية قبل مدة ال تقل عن 
ثالث�ة أيام من تاري�خ انعقاد اجتماع الهيئة العامة واس�تنادا ألحكام تعديل 

قانون الرشكات رقم )21( لسنة 1997 املعدل.
3. كما نهيب باملس�اهمني الكرام ممن لم يستلموا شهادات األسهم أو أرباح 
السنوات الس�ابقة ))التي لم يراجع أصحابها الستالمها(( مراجعة الرشكة 

الستالمها.
يرسنا ان نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكركم مع فائق التقدير

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثالث )96( والصادر يف 24/ 6/ 2020
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العق�ارات املدرجة تفاصيلها يف ادناه 
والعائدة ملكيتها اىل مديرية بلدية ربيعة وفقا الحكام القانون )21( 
لسنة )2013( املعدل وبطريقة املزايدة العلنية. فعىل الراغبني بااليجار 
مراجع�ة مديرية بلدي�ة ربيعة وخالل مدة )15( ي�وم تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغة )50 %( من القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري 
م�ن مدة االعالن ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن 
واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار والرسوم 
االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون يوم( من تاريخ تصديق قرار 
االحالة وبخالفه يعترب املس�تأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك 
وعىل حس�اب الناكل وتحمله فرق البدل�ني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم السماح له بالدخول 

باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلديات نينوى.
مالحظة/ مدة االيجار س�نة واحدة ماعدا االرايض الزراعي للموسم 

الزراعي 2020// 2021 فقط
العقارات

1/ س�احة وقوف الس�يارات الكبرية املش�يدة عىل جزء من القطعة 
املرقمة 5/ 2966 م66 السعدة بمساحة 61177 م2

2/ متن�زه عىل القطعة املرقمة 5/ 2217 م66 الس�عدة بمس�احة 
1168 م2

3/ انشاء ملعب خمايس وفقا للرشوط عىل جزء من القطعة املرقمة 
5/ 2966 م66 السعدة بمساحة 1269 م2

4/ ارب�ع قطع زراعي�ة باملس�احات )5 و 15 و 50 و 52( دونم من 
املقاطعة 66 السعدة

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )95( والصادر يف 24/ 6/ 2020
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجة تفاصيلها 
يف ادن�اه والعائ�دة ملكيتها اىل مديرية بلدي�ة ربيعة وفقا 
الح�كام القانون )21( لس�نة )2013( املع�دل وبطريقة 
املزاي�دة العلنية. فعىل الراغبني بااليج�ار مراجعة مديرية 
بلدية ربيعة وخالل مدة )15( يوم تبدأ من اليوم التايل لنرش 
االعالن بالصحف مستصحبني معهم التأمينات القانونية 
البالغ�ة )50 %( م�ن القيمة املقدرة وس�تجري املزايدة يف 
الي�وم االخري م�ن مدة االع�الن ويتحمل من ترس�و عليه 
املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم 
بتس�ديد باقي بدل االيجار والرس�وم االخرى وابرام العقد 
خ�الل مدة )ثالثون يوم( من تاري�خ تصديق قرار االحالة 
وبخالفه يعترب املستأجر ناكال ويعاد االعالن عن تأجري امللك 
وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخرى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم 
الس�ماح له بالدخول باملزايدة مجددا وستكون املزايدة يف 

مقر مديرية بلديات نينوى.
مالحظة/ مدة االيجار ثالث سنوات

1/ محطة تعبئة وقود املش�يدة ع�ىل القطعة املرقمة 5/ 
1552 م66 السعدة بمساحة 9000 م2

رشكة بغداد للمرشوبات الغازية
رأسامهلا )177,333,333,333( مليار دينارمسامهة خاصة

دعوة اىل / السادة املسامهني الكرام يف رشكة بغداد للمرشوبات الغازية
مسامهة خاصة

م / اجتامع اهليئة العامة

احلاج عصام كريم االسدي
رئيس جملس اإلدارة

ر. مهندسني اقدم
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى

ر. مهندسني اقدم
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

العمل: »الش�مس« و»عطارد« معاكس�ان وقد 
يضعان�ك تحت ضغ�ط عصبي، وم�ع ذلك من 
اإلثنني ظه�راً لألربعاء تحصل عىل دعم زمالئك 
ورؤس�ائك بس�هولة، وتتمتع ب�إرصار وإرادة 
قوية وتبدو مب�ادراً وواثق الخطى. حافظ عىل 

الكتمان.

العمل: »الش�مس« يف وضع داعم تمنحك طاقة 
إيجابية وقوًة وحماساً. تعمل بفاعلية وتحقق 
تقدم�اً. من اإلثنني لألربع�اء: اعتمد اللباقة وال 
تثر األجواء ضدك بعنادك، وطوال األسبوع: كن 

متحفظاً وال تعلن عن خططك.

العم�ل: »املري�خ« بمن�زل املرشوع�ات يمنحك 
نش�اطاً وحيوي�ة ويجعل�ك ق�ادراً أن تتح�رك 
بحم�اس وتق�وم بأعم�ال عدي�دة خاصة من 
اإلثنني لألربعاء، إذ تتمتع بعقل ساطع ومخيلة 
خصبة وتبدو ملهماً، أما يف أول وآخر األس�بوع 

فال تغامر.

العم�ل: من اإلثنني القادم، تتحرر من الضغوط 
وتع�دك األف�الك بالرب�ح وبتحقيق مكاس�ب. 
تتمت�ع بيقظ�ة ذهني�ة كب�رة وتعط�ي مثاالً 
للش�جاعة واإلق�دام، ويتبع خط�اك الكثرون، 
فق�ط ادرس األمور وت�أّن يف أحكامك وقراراتك 

يومي السبت واألحد.

العمل: هذا األس�بوع ينصحك الفلك بمضاعفة 
الح�ذر، وحاول أن تك�ون أهدافك أقل مخاطرة 
وال تب�دد طاقت�ك. يوم�ي الخمي�س والجمعة: 
لديك طموح كبر يدفعك لوضع أهداف واقعية 

أمامك وتحسن إدارة أعمالك وأموالك.

العمل: من السبت لألربعاء: تنظر لألمور نظرة 
ش�املة، وتتميز برسع�ة اإلنج�از وبالواقعية 
وقد تتحمل مسؤولية مرشوع جديد. يساعدك 
»املري�خ« ع�ىل التخطيط ملس�تقبلك وقد تقوم 
بتنمية مدخرات. انتبه لحقوقك يومي الخميس 

والجمعة.

العمل: »الش�مس« و»عط�ارد« يثقالن كاهلك 
بالضغوط واملسؤوليات. قد تتعطل أمور وعليك 
أال تتذمر. كما أن »املريخ« بمواجهتك، وعليك أن 
تتعامل بحرص يف توقيع األوراق، ومع ذلك من 

اإلثنني القادم تتيرس أمور وتترصف بنضج.
الحب: »فينوس« ما زال يدعمك.

العمل: الس�بت واألحد والخميس والجمعة: كل 
يشء يصبح أسهل. قد تتوافر لك فرص النجاح 
وتتحس�ن األمور وتظهر حلول ملشاكل عالقة. 
من اإلثنني لألربع�اء: راجع كل يشء أنت مقدم 

عليه كي ال تندم.
الحب: تسعد عاطفياً واجتماعياً وعائليا

العمل: م�ن اإلثنني لألربعاء: تب�دو أكثر تركيزاً 
وإقناع�اً وتجعل اآلخرين يتبع�ون مقرتحاتك، 
وحينئ�ذ تدفع�ك األف�الك لتنمية مدخ�رات أو 
أمالك. السبت واألحد والخميس والجمعة: تأكد 
م�ن كل خطوة ومعلومة تِصُل�ك تفادياً للخطأ 

والخسارة.

العمل: »الش�مس« و»عطارد« بمواجهة برجك 
وق�د يصيب�ك ذل�ك بالتش�وش. م�ن امله�م أن 
تتأنى يف قرارات�ك وخطواتك، ومع ذلك يحالفك 
الحظ يوم الس�بت والخميس والجمعة. حينئذ 
تفكر بص�ورة إيجابية وتس�تفيد من الظروف 

ومعطيات الحياة.

العمل: »الش�مس« بمنزل العمل تدعم طاقتك. 
تنظم وقتك وأفكارك، وتفرض رغباتك وتحسن 
توظيف جهودك، وتب�دو مقنعاً. قد تصادف يف 
طريقك فرص ذهبية. السبت واألحد والخميس 

والجمعة: اهتم بصحتك وابتعد عن الثرثرة.

العمل: من أول األس�بوع، تبدو يف قمة عطائك. 
تدعمك »الش�مس« وتمنحك روح مبادرة. ترى 
األم�ور بص�ورة أوضح وق�د تحق�ق نجاحات 
ومكاس�ب. من اإلثنني لألربعاء: اعمل يف صمت 

وبدقة وحافظ عىل ما تملك.

العذراء

احلوت

»5« طرازات من السيارات تم إنتاجها
منذ بداي�ة تصنيع الس�يارات يف القرن 
التاسع عرش وحتى اآلن، حظت العديد 
من الطرازات بش�هرة كبرة، من بينها 
ط�راز »ف�ورد موديل ت�ي« م�ن إنتاج 
رشك�ة »فورد«، والذي يعد أول س�يارة 

ُتنتج بكميات كبرة.
ورغ�م أن طراز »فورد موديل تي« أُنتج 
من�ه 15 مليون س�يارة، إال أنه ال يأتي 
ضمن أكثر 5 سيارات إنتاًجا يف العالم.

»2101 VAZ« 2101 5- فاز
 اس�تمر إنتاج هذه الس�يارة الروسية 
ط�وال الف�رتة م�ا ب�ني عام�ي 1970 

و2012، وق�د أُنت�ج منه�ا أكثر من 19 
مليون سيارة، وُعرفت بأسماء مختلفة 
بم�ا يف ذل�ك »الدا 1200« و«الدا ريفا«، 
ويبدو شكل هذه السيارة مألوًفا نظرًا 
لكونها إع�ادة تصميم لس�يارة »فيات 
124«، ول�م يتغر ش�كلها منذ 1980، 
ورغ�م أنها ل�م تكن س�يارة فاخرة، إال 
أنها كان�ت ذات موثوقي�ة عالية، لذلك 

أُنتج وبيع هذا العدد الضخم منها.
 Volkswagen« 4- فولكس فاجن بيتل

»Beetle
 ُصممت س�يارة »فولكس فاجن تايب 

1« املعروف�ة باس�م »فولك�س فاج�ن 
بيت�ل« بتكليف من أدول�ف هتلر، الذي 
أراد تصنيع سيارة للناس العاديني، وتم 
التعاقد مع املهندس فرديناند بورش�ه 
ع�ام 1934 لتصمي�م الس�يارة، وق�د 
أُنتجت أول س�يارة »بيتل« عام 1938، 
وأُنتج منها نحو 600 س�يارة فقط بني 
عام�ي 1938 و1945 بس�بب الح�رب 

العاملية الثانية.
وع�ىل الرغم م�ن أن »فولك�س فاجن« 
أوقف�ت إنت�اج الس�يارة يف أملاني�ا عام 
1978، إال أن آخر سيارة »بيتل« أُنتجت 

يف مصن�ع باملكس�يك ع�ام 2003، وقد 
أنتج�ت الرشك�ة 21.5 مليون س�يارة 
»بيتل« أصلية، ومنذ عام 1997 أنتجت 

1.5 مليون سيارة »بيتل« جديدة.
 Volkswagen« 3- فولكس فاجن جولف

»Golf
 ت�م إنت�اج س�بعة أجي�ال من س�يارة 
»فولكس فاجن جولف«، وقد أُنتج منها 
أكثر من 30 مليون سيارة، لتحتل بذلك 
املركز الثالث يف القائم�ة، ويف الحقيقة 
لم تك�ن الرشك�ة تع�رف ما يج�ب أن 

تفعله بعد مرحلة سيارة ال� »بيتل«.

بعض طرق إقناع صغار السن بالتدخني
العاملي�ة  الصح�ة  منظم�ة  قال�ت 
إن رشكات التب�غ تس�تخدم عم�داً 
طرق�اً »قاتل�ة« الس�تهداف صغار 
الس�ن وإقناعهم بالتدخني، وتنفق 
مليون دوالر يف الساعة عىل تسويق 
منتج�ات التبغ.وبمناس�بة »اليوم 
العاملي لالمتناع عن التدخني« الذي 
يصادف اليوم األحد، قالت منظمة 
ملي�ون   44 إن  العاملي�ة  الصح�ة 
مراهق ت�رتاوح أعماره�م بني 13 

و15 عام�اً يدخن�ون، ويزي�د عددهم 
يف س�ن ما قبل املراهقة.وأوضحت أن 
هناك طرق�ا لدفع األطف�ال للتدخني، 
مثل بيع منتجات التبغ قرب السكاكر 
يف البقاالت، وأحيانا يذهب مرشدون إىل 
املدارس لتعليم األوالد طريقة استخدام 
الس�جائر اإللكرتوني�ة، كما ُس�جلت 

مجاني�ة  لس�جائر  توزي�ع  عملي�ات 
فيناي�اك  النامية.وأش�ار  البل�دان  يف 
براساد، منس�ق وحدة مكافحة التبغ 
يف املنظم�ة، إىل أن رشكات التبغ تنفق 
مليون دوالر يف الس�اعة عىل تس�ويق 
منتج�ات التبغ، إليج�اد مدخنني جدد 
ليحلوا مكان 8 ماليني يذهبون ضحية 

موت مبكر سنوياً.

ملاذا يتساقط الشعر وما أنواعه؟
 عادة ال يك�ون فقدان الش�عر مصدرا 
للقل�ق، ولكن�ه غالب�ا مزع�ج ومحرج 

ويؤدي إىل الرتدد يف احرتام الذات.
ويفق�د البرش ما بني 50 و100 ش�عرة 
يف اليوم، ويس�تبدل الشعر الجديد بها. 
وم�ع ذل�ك، يف بع�ض األحي�ان يك�ون 

فقدان الشعر ملحوظا ودائما.
موق�ع  يكش�ف  الص�دد،  وبه�ذا 

»إكسربيس« أسباب تساقط الشعر.
قد يفقد اإلنس�ان شعره عىل نحو غر 

طبيع�ي، خاصة عند العث�ور عىل الكثر 
من الش�عر املتساقط بعد غسله، أو كتال 

من الشعر يف مشط الترسيح.
ويف ح�ني أن بعض تس�اقط الش�عر أمر 

طبيعي، يجب عليك مناقشة املشكلة مع 
طبيبك إذا كانت شديدة أو تزعجك.

- ملاذا يتساقط الشعر؟
وفقا إلدارة الصحة الوطنية الربيطانية، 
NHS، ال يكون تساقط الشعر عادة أمرا 

يدع�و للقل�ق، ولكن يف بع�ض األحيان 
يمكن أن يكون عالمة عىل حالة طبية.
ومع ذلك، بعض أنواع تس�اقط الشعر 
دائمة، مثل الصلع عند الذكور واإلناث. 
وعادة ما يكون هذا النوع من تس�اقط 

الشعر وراثيا.
- تساقط الشعر الدائم

السبب األكثر ش�يوعا لتساقط الشعر 
هو الصلع الوراثي الذكوري أو األنثوي. 
ويصيب زه�اء 50% م�ن الرجال فوق 
س�ن الخمس�ني، ونحو 50% من النساء 

فوق سن 65.
وتتمثل األس�باب الرئيسية الثالثة لصلع 

النمط الوراثي.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
2 ثم�رة بطاط�س مكعب�ات - 2 ثمرة ج�زر مكعب�ات - 2 ثمرة بصل 
مكعب�ات - 3 ثمرة كوس�ة مكعبات - 2/1 ملعق�ة صغرة فلفل احمر 
ح�ار - 2/1 ملعق�ة صغ�رة مل�ح - 2/1 ملعقة صغرة فلفل اس�ود 
مطحون - 1 ملعقة صغرة كركم - 7 فص ثوم - 2 ملعقة كبرة زيت 

زيتون
خطوات التحضر:

سخني الفرن عىل درجة حرارة 180 درجة مئوية.
يف بولة متوسطة الحجم ضعي الفلفل و امللح و الفلفل األسود والكركم 

و قلبي جيدا.
 ضعي البطاطس و الجزر و البصل و الثوم والكوسة يف صينية فرن ثم 

ضعي عليها زيت الزيتون و قلبي برفق.
ريش مزي�ج التوابل عىل الخرضوات ثم ضعي الصينية يف الفرن ملدة 35 

دقيقة.
و تقدم.

اخلضار املشوي احلار يف الفرن

؟؟هل تعلم
ه�ل تعل�م أن حاس�ة التذوق 
تتفوق مئات املرات لدى املرأة 

عن الرجل.
تزي�د األج�واء الب�اردة والغر 
دافئة احتمالية إصابة اإلنسان 

بكوابيس أثناء النوم.
يب�دأ الجه�ل عند اإلنس�ان يف 
اللحظ�ة التي ي�درك فيها إنه 
يعلم، ألنه حينه�ا يتوقف عن 

البحث واملعرفة.
هل تعل�م إن الجهل هو العدو 

األكرب لإلنسان.
ه�ل تعل�م أن العلم ه�و رأس 
املال الحقيقي لإلنسان والذي 
م�ن خالله يس�تطيع تحقيق 

طموحاته وأهدافه.
إىل  العال�م  اإلنس�ان  يحت�اج 
حت�ى  واألخ�الق  الضم�ر 
يستطيع توظيف علمه بشكل 

نافع يجلب الخر للبرشية.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين

العدد )2168( االربعاء  1  تموز  2020

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز
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رسميًا.. عالء عبد الزهرة وزاهر ميداين وعيل ياسني 
يوقعون للزوراء 

             المستقبل العراقي/ متابعة

اعلن نادي الزوراء الريايض، تعاقده بش�كل رسمي 
م�ع الالعب الس�وري لتمثيل فريق ك�رة النوارس يف 
املوس�م املقبل.وقال عض�و الهيئ�ة االدارية يف نادي 
الزوراء عبد الرحمن رش�يد، إن »إدارة نادي الزوراء، 
تعاقدت بش�كل رس�مي م�ع الالعب زاه�ر ميداني 
لتمثيل الفريق يف املوسم املقبل«.وأضاف ان »ميداني 
م�ن الالعب�ن املميزين يف خ�ط الوس�ط واي مدرب 
يتمنى ان يمتلك العب بإمكانياته وس�يكون إضافة 
مهمة للزوراء«، معرب�اً عن امله بان »ينجح الالعب 
يف مهمت�ه«.وكان ميدان�ي مث�ل الزوراء يف مواس�م 
2012/ 2013 و2013/ 2014 و2015/ 2016.من 
جان�ب آخر اعلن نادي الزوراء الريايض، تعاقده مع 

الحارس عيل ياس�ن لحماية عرين فريقه الكروي يف املوسم 
املقبل.وذكر النادي يف بيان مقتضب أن »نادي الزوراء، تعاقد 
مع الحارس عيل ياس�ن، قادماً م�ن الطلبة لتعزيز صفوف 

الفريق يف املوس�م املقبل«.تجدر اإلشارة اىل ان نادي الزوراء، 
قد تعاقد مع الالعب رضغام إس�ماعيل وعمار عبد الحسن 
وع�الء عبد الزهرة ومحمد صالح، لتمثيل الفريق يف املوس�م 
املقبل.اعلن نادي الزوراء الريايض، تعاقده بش�كل رس�مي 

م�ع الالعب لتمثيل ك�رة النوارس يف املوس�م املقبل.
وذكر النادي يف بيان مقتضب ان »نادي الزوراء، يعلن 
تعاقده مع العب املنتخب الوطني، عالء عبد الزهرة 
لتعزيز صفوفه املوسم املقبل«.عبد الزهرة سبق وان 

لعب لل�زوراء يف بداية 
الكروية  مس�رته 
الفري�ق  وغ�ادر 
ليبدأ  ع�ام 2006 
مشواره االحرتايف 
يع�ود  ان  قب�ل 

النوارس  لصفوف 
ملوس�مي  ويمثل�ه 

و   2016  /2015
.2017  /2016
بعدها انتقل عبد الزهرة 
اىل الرشطة، ليعود اليوم 

الو النوارس مجدداً.

سولسكاير يضيع جوهرة مانشسرت يونايتد
             المستقبل العراقي/ متابعة

أصبح مانشسرت يونايتد عىل وشك 
أن يفق�د جوه�رة ناش�ئيه، العب 

الوسط املهاجم أنخيل جوميز.
وينته�ي عقد الالعب الش�اب )19 
عام�ا( مع الش�ياطن الحمر هذه 
األي�ام ول�ن يقوم بتجدي�ده، وفقا 
ملا أكده م�درب الفريق أويل جونار 

سولسكاير.
ولع�ب جومي�ز مبارات�ه األوىل مع 
يونايتد يف مايو/آيار 2017 ليصبح 
أصغر العب ش�اب يفع�ل ذلك منذ 
األسطورة دونكان إدواردز، أحد من 
توفوا يف مأساة ميونخ عام 1958، 
عندما تحطمت طائرة مانش�ترس 

يونايتد يف أملانيا.
وكان جوميز أساس�يا هذا املوس�م يف 
3 مباريات بالدوري األوروبي وش�ارك 

مرتن بديال يف الربيمرليج.
ويف ظل قلة مشاركته ووصول برونو 

فرناندي�ز الذي يلع�ب يف نفس مكانه، 
يب�دو أن الالع�ب الش�اب ق�رر تغير 

دفته.
وتحدثت تقارير عن اهتمام تش�يليس 
بالتعاق�د مع�ه، ولكن م�درب الفريق 

اللندني فرانك المبارد نفى ذلك.
وقال المبارد: »لم يتم ذكر اس�مه أبدا. 
س�أظل أقول لك�م ذلك ع�ن كل العب 

تسألوني عنه حتى نهاية املوسم«.

روسيل يرد بلهجة صارمة 
عىل أنباء إقالة سيتني

صالح: حققت ما أريد 
مع ليفربول

              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف س�اندرو روس�يل، رئيس نادي برش�لونة السابق، 
حقيق�ة ما يدور ح�ول إمكانية إقالة كيكي س�يتن، من 

تدريب الفريق الكتالوني.
وأملح�ت بعض التقارير اإلخبارية خالل الس�اعات القليلة 
املاضي�ة، إىل وج�ود اتجاه داخل برش�لونة إلقالة س�يتن 
حال الخس�ارة أمام أتلتيكو مدريد أو فياريال، أو الخروج 

من املوسم الحايل بدون أي بطولة.
وق�ال روس�يل يف ترصيح�ات إلذاع�ة »رادي�و كتالونيا«، 
تعليًقا عىل ه�ذه التقارير: »أعتقد أن كل ما يقال بش�أن 
إقالة س�يتن غر صحيح، بحس�ب علمي ملا ي�دور داخل 

النادي«.
وأض�اف: »ال أع�رف من أين خرجت تل�ك املعلومات، ومن 
حصل عليها، وال أعلم ما هو الغرض من نرش هذه األخبار 

يف هذا التوقيت«.
وتاب�ع روس�يل: »من يق�وم بكتاب�ة هذه األخب�ار يمنح 
ملنافسينا دافًعا كبرًا الستغالل ما يحدث يف برشلونة دون 

التأكد من صحتها«.
وأتم: »ملاذا نرض أنفسنا بمثل هذه الشائعات؟ ال أعتقد أن 

بارتوميو يفكر يف هذا االتجاه بالوقت الحايل«.

المبارد يتغنى بصالبة تشيليس

مويس: رصاع البقاء مستمر حتى هناية الربيمريليج

              المستقبل العراقي/ متابعة

يعتق�د فران�ك المب�ارد م�درب تش�يليس، 
أن العبي�ه أظه�روا صالبة رائع�ة لتحقيق 
نتائج جيدة، وتطورت مهاراتهم يف تحويل 
الف�رص إىل أهداف بعد اس�تئناف موس�م 
2019-2020 بصورة مثالية.وقاد المبارد، 
الذي بلغ فريقه قب�ل نهائي كأس االتحاد 
اإلنجليزي بفوزه 1-0 عىل ليس�رت يف بداية 
األس�بوع الحايل، تش�يليس إىل التغلب عىل 
أستون فيال ومانشسرت س�يتي يف الدوري 
اإلنجليزي املمت�از.ويف حن واجهت بعض 
األندي�ة اإلنجليزي�ة صعوب�ات يف الع�ودة 
ملس�تواها بعد اس�تئناف املنافسات، أحرز 
تشيليس 5 أهداف يف ثالث مباريات ليواصل 

طريق�ه نح�و إنه�اء املوس�م بقوة.وأبلغ 
المبارد مؤتمرا صحفيا قبل لقاء وست هام 
»أنا سعيد بالفوز باملباريات، وخاصة أول 
مباراتن«.وأض�اف »أظهرن�ا صالبة أمام 
مانشسرت سيتي، إنه يشء علينا تحسينه، 
وينبغ�ي أن نصبح أفضل يف ه�ذا الصدد«.
وتاب�ع »هناك العديد م�ن املباريات أتيحت 
لنا فيها الفرص لكن لم نس�تغلها. أظهرنا 
تط�ورا جيدا يف هذا الجانب منذ اس�تئناف 
املوسم«.وسينضم الوافدان الجديدان تيمو 
فرنر وحكيم زياش رس�ميا إىل تش�يليس 
غ�دا األربعاء، ويعم�ل المب�ارد حاليا عىل 
وضع خط�ة إلدخ�ال الثنائي إىل تش�كيلة 
الفري�ق األول.ويأت�ي زي�اش وفرن�ر من 
أياكس أمس�رتدام واليبزيج ع�ىل الرتتيب، 

لك�ن ال يحق لهم�ا اللعب مع تش�يليس يف 
املوس�م الحايل.وقال المبارد »حكيم زياش 

ل�م يلع�ب منذ ف�رتة طويلة، وتيم�و أنهى 
موسمه يف بداية األسبوع الحايل«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

قال دافيد مويس املدير الفني لوست هام إنه يتوقع استمرار 
ال�رصاع م�ن أجل البقاء يف ال�دوري اإلنجلي�زي، حتى اليوم 
األخر من منافس�ات املوس�م.ويتفوق وس�ت ه�ام بفارق 

األهداف فقط أمام مراكز الهبوط بجدول الدوري، وذلك قبل 
مباراته أمام تش�يليس، صاح�ب املركز الراب�ع، املقررة غدا 
األربع�اء يف املرحل�ة الثانية والثالثن من املس�ابقة.وأوضح 
موي�س يف ترصيحاته للصحفين: »دائما أتوقع أن تس�تمر 
املنافسة يف املوسم حتى اليوم األخر، وهو ما يبدو بالنظر إىل 

ترتيب الجدول«.وأبدى مويس تمسكا باألمل رغم أن فريقه 
سيخوض مباريات صعبة يف الفرتة املتبقية من املوسم منها 
مب�اراة الغد أمام تش�يليس.ورصح: »أح�اول تحقيق الفوز 
ونحن عىل اس�تعداد للتنافس عىل الف�وز بجميع املباريات. 

عيل التمسك باألمل يف تحقيق يشء.

سيناريو فرنيس يمهد انتقال سانشو لليونايتد
              المستقبل العراقي/ متابعة

كشف تقرير صحفي بريطاني، عن آخر مستجدات اهتمام 
مانشس�رت يونايت�د بالتعاق�د م�ع ج�ادون سانش�و، نجم 

بوروسيا دورتموند، هذا الصيف.
وارتبط اس�م سانش�و )20 عاًما( بالرحيل عن دورتموند يف 
املركاتو الصيفي، مع اهتم�ام العديد من األندية األوروبية 

الكربى للفوز بخدماته عىل رأسها مانشسرت يونايتد.
وبحس�ب صحيف�ة »ذا ص�ن« الربيطانية، فإن مانشس�رت 
يونايتد ال يريد دفع أكثر من 50 مليون جنيه إسرتليني فقط 
للتعاقد مع الالعب، يف الوقت الذي يطلب دورتموند أكثر من 
ضعف هذا املبلغ.وأش�ارت الصحيف�ة إىل أن إدارة اليونايتد 
ح�ددت مبلغ�ا ق�دره 50 مليون�ا لضمه، وهي ليس�ت عىل 
اس�تعداد لدفع أكثر من ذلك، وال تريد تلبية السعر املطلوب 

لدورتموند.وش�دد إد وودوارد، املدي�ر التنفي�ذي ملانشس�رت 
يونايتد، عىل أنه لن يعمل كاملعتاد هذا الصيف، يف ظل األزمة 
االقتصادية التي أحدثها فروس كورونا.وينوي مانشس�رت 
يونايت�د أن يع�رض ع�ىل دورتمون�د دفع مبل�غ 50 مليون 
إس�رتليني وتس�ديد جزء آخ�ر يف وقت الح�ق، خصوصا إذا 
أدرجوا بنوًدا يف عقد سانشو يسهل عىل املهاجم الوفاء بها.

وسبق لليونايتد أن فعل ذلك عام 2015، بعدما وافق موناكو 

عىل رحيل مارس�يال مقابل 58 مليون جنيه إسرتليني، مع 
دف�ع إدارة الش�ياطن 36 مليون�ا مقدًما.وانتهى بهم األمر 
إىل دف�ع مبلغ إض�ايف قدره 10 مالين جنيه إس�رتليني بعد 
تس�جيل مارس�يال 25 هدًف�ا للنادي يف جميع املس�ابقات.
ويمك�ن أن يفع�ل اليونايتد نف�س اليشء، بالنظ�ر إىل مدى 
نجاح سانش�و يف أملانيا هذا املوس�م، فلن تكون مفاجأة إذا 

حاول الشياطن الحمر التوصل إىل اتفاقية مماثلة.

بيانيتش: برشلونة أعىل سقف أحالم ألي العب
              المستقبل العراقي/ متابعة

رصح العب الوس�ط الدويل البوسني مراليم بيانيتش 
املح�رتف حالي�ا يف صف�وف يوفنتوس، بأنه »يش�عر 
بالسعادة والفخر« بعدما حقق حلمه املتمثل يف اللعب 
لصفوف برش�لونة، وذلك بع�د التوقيع معه عىل عقد 

يمتد ألربعة مواسم.
وقال بيانيتش يف ترصيحات ملوقع االتحاد البوس�ني: 
»برش�لونة ه�و أحد أك�رب األندي�ة يف العال�م، واللعب 

بصفوفه هو أعىل سقف يتمناه أي العب كرة قدم«.
وأض�اف: »بالنس�بة يل فق�د حققت حلما، أنا س�عيد 
للغاي�ة وفخور، لي�س فقط من أج�يل ولكن من أجل 
والدي وكل أبناء البوس�نة، فل�ن أنىس أبدا املكان الذي 
ولدت فيه«.وتابع الالعب صاحب ال�30 عاما: »النجاح 
ال يأتي من تلقاء نفس�ه، ولك�ن مع الكثر من الجهد 
املبذول والعم�ل والثقة يف إمكاني�ة تحقيق ما تريد«.
وس�يختتم بيانيتش املوس�م مع البيانكون�ري الذي 
ينتهي عقده معه وبعدها سرحل إىل برشلونة، حيث 

أكد الالعب »ل�دي رغبة كبرة يف الذهاب إىل 
كامب نو«.

وكان برش�لونة ق�د أعل�ن ع�ن التعاقد مع 
بيانيت�ش، الالع�ب الس�ابق مليت�ز ولي�ون 
الفرنس�ين وروما اإليطايل، ألربعة مواسم 
 60 مقاب�ل   2024 يونيو/حزي�ران  حت�ى 
مالي�ن  لخمس�ة  إضاف�ة  ي�ورو  ملي�ون 

كمتغرات، مع وض�ع رشط جزائي يف عقده 
يصل إىل 400 مليون يورو.

أرتيتا: ال جمال للخطأ من أجل 
التأهل األوريب

              المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال ماي�كل أرتيت�ا م�درب آرس�نال، إن 
فريق�ه لن يكون لديه أي هامش الرتكاب 
األخطاء، إذا أراد التأهل ملس�ابقة أوروبية 
املوس�م املقب�ل، وس�يعول عىل مس�توى 

العبيه يف ملعبهم للتقدم يف الرتتيب.
املرك�ز  يحت�ل  ال�ذي  آرس�نال،  وخ�اض 
الع�ارش، 3 مباريات متتالية خارج ملعبه 
منذ اس�تئناف املوس�م ه�ذا الش�هر بعد 
توقف طويل بسبب جائحة كورونا، بينما 
تحق�ق االنتص�ار يف دور الثماني�ة لكأس 

االتحاد االنجليزي عىل شيفيلد.
وسيالقي نوريتش سيتي متذيل الرتتيب، 
غًدا األربعاء، وستكون أول مباراة آلرسنال 
عىل ملعب االمارات منذ استئناف املوسم.

وجم�ع الفريق املنتمي لش�مال لندن، 13 
نقط�ة يف آخر 5 مباري�ات عىل ملعبه قبل 
توق�ف النش�اط.وقال أرتيت�ا للصحفين 

»من اآلن فصاعًدا كل مباراة س�نخوضها 
يجب الفوز بها، ألن هناك الكثر من الفرق 

تسبقنا وال يوجد أي هامش للخطأ«.
وش�دد »يجب أن نكون يف غاية القوة عىل 
ملعبن�ا، إذا أردن�ا احتالل املراك�ز املؤهلة 

للعب يف أوروبا«.
وتاب�ع »نتطلع بالفعل للع�ب عىل ملعبنا 
حيث نستمتع أكثر باملباريات، لكن غياب 

الجماهر يحرمنا من أفضلية كبرة«.
وأك�د أرتيتا أن قلب الدفاع وليام س�اليبا، 
وال�ذي تعاقد معه آرس�نال الع�ام املايض 
قب�ل أن يع�ره لس�انت إيتيان، س�يكمل 
املوس�م مع النادي الفرنيس، حتى يشارك 
يف نهائي كأس فرنس�ا أمام باريس سان 
جرمان.وق�ال أرتيتا »ق�ى معهم العام 
بأكمل�ه ويس�تحق املش�اركة يف نهائ�ي 
أن  ذل�ك. يج�ب  امل�درب  أراد  إذا  ال�كأس 
نمنح�ه الفرص�ة لخ�وض التجرب�ة قبل 

العودة لصفوفنا«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

علق امل�رصي محمد صالح، نجم ليفرب�ول، عىل فوز فريقه 
بلق�ب ال�دوري اإلنجليزي للم�رة 19، واألوىل من�ذ 30 عاًما.
وقال صالح، يف ترصيحات أبرزها املوقع الرس�مي لليفربول: 
»إنه ش�عور ال يصدق أن تحصد بطولة به�ذا الحجم. الفوز 
بالدوري اإلنجليزي املمتاز بعد سنوات طويلة أمر رائع للنادي 
واملدينة«.وأض�اف: »ال يمكنن�ي وصف ش�عوري بالكلمات، 
عندما جئت هنا قلت إنني أريد الفوز بالدوري اإلنجليزي. إنه 
أول يشء ح�رض إىل عقيل«.وتابع: »أردت الفوز بالربيمرليج 
ودوري األبطال، وقال الناس إذا كنت تستطيع اختيار بطولة 
واحدة فقط ما هي؟ لكن اآلن يمكنني القول إنني س�أختار 
البطولتن«.وأوض�ح: »عقب الفوز بالربيمرليج، أس�تطيع 
القول اآلن إنه يمثل ش�يًئا مختلًفا للمدينة. الجميع مجنون 
بهذا التتويج«.وواصل: »إنه شعور رائع للجميع، ولكننا دون 
دع�م كل جماهرنا حول العالم لم نكن لنفوز بالربيمرليج. 
لقد قاموا بعمل رائع، وقام الالعبون بنفس اليشء«.وأردف: 
»م�ن الرائع تس�جيل األهداف ملس�اعدة الفريق ع�ىل الفوز 
باملباريات، لذا أش�عر أنني سعيد هنا وكل يشء يسر بشكل 
جيد مع الفريق. أنا مستمتع بهذا الوضع«. وأتم: »لقد بذلنا 
كل م�ا يف وس�عنا لجعل الجماهر س�عداء. م�ن املؤكد أنهم 

قاموا بعمل رائع يف أنفيلد وخالل املباريات الخارجية«.

ريال مدريد يرفض خيانة برشلونة يف صفقة الوتارو
              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي إس�باني، أن ريال مدريد 
رف�ض عرًض�ا م�ن إنت�ر مي�الن للتعاق�د م�ع 
مهاجم�ه األرجنتين�ي الوت�ارو مارتيني�ز هذا 
الصيف.ويستعد إنتر ميالن لإلعالن عن تعاقده 

مع المغربي أش�رف حكيم�ي، ظهير أيمن ريال 
مدري�د ه�ذا الصي�ف، بعد ق�رار الالع�ب بعدم 
العودة ل�”س�انتياجو برنابيو”.وبحسب موقع 
“ديفينسا س�ينترال” اإلسباني، فإن إنتر ميالن 
ح�اول إغراء ري�ال مدريد للتعاقد م�ع الوتارو 
مارتيني�ز هذا الصيف مقاب�ل الحصول على 70 

مليون يورو وأش�رف حكيم�ي ضمن الصفقة.
ويعل�م مس�ؤولو النيرات�زوري، أن ريال مدريد 
كان مهتًم�ا بض�م المهاج�م األرجنتين�ي، إلى 
جان�ب غريمه برش�لونة، لكن إنت�ر كان يفضل 
حسم الصفقة مع الريال، وبهذه الطريقة، سيتم 

ضمان توطيد عالقات جيدة بين الناديين.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

بيويل: إبراهيموفيتش أسد جائع دائاًم
            المستقبل العراقي/ متابعة

ق�ال س�تيفانو بي�ويل م�درب مي�الن، إن زالت�ان 
إبراهيموفيتش سيعود لصفوف الفريق، بعد تعافيه 
م�ن إصاب�ة يف ربل�ة الس�اق أبعدت�ه منذ اس�تئناف 

املوسم.
وأضاف بيويل أن إبرا سينضم عىل األرجح إىل التشكيلة 
الت�ي س�تواجه س�بال املتعث�ر خ�ارج ملعبه�ا غ�ًدا 

األربعاء.
وأبلغ بيويل محطة ميالن التلفزيونية »إبراهيموفيتش 

ع�ىل ما ي�رام. إنه أس�د جائ�ع دائًم�ا. أدى املران بش�كل 
رائ�ع أم�س، وإذا ك�رر األداء ذاته اليوم فانه س�ينضم إىل 

التشكيلة«.
وأوضح »استغرق األمر بعض الوقت لبناء فريق وتطويره 
وفرض طريقة اللعب التي أراها مناس�بة. يتعن مواصلة 

الرتكيز واللعب بقوة«.
وأتم »هن�اك 30 نقطة متاحة ويتعن أن نس�عى لتحقيق 
أهدافنا. متوس�طنا الح�ايل بالحصول عىل نقطتن من كل 
مب�اراة حصيلة رائعة. نرغب يف مواصلة هذا األداء وأتمنى 

أن يكون كافيا للتأهل إىل أوروبا«.
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املعركة األخرى يف العراق!دبلوماسية الفايروسات

رائد عمر العيدروسيعدنان أبوزيد

لي�س وباء كورونا، الس�باّق اىل إعادة صياغ�ة العالم، والعالقات 
بني الدول، وفْتح منافذ دبلوماس�ية بني الش�عوب، فقْبله الكثري 
م�ن األزم�ات واملصائب، والظ�روف الخاصة الت�ي اتاحت فرص 
فْتح ملفات سياس�ية واقتصادية حساس�ة، حتى باتت الفرصة 
للدبلوماسية يف أوقات الشدائد ُيعّول عليها لفّك عقد مستحكمة، 

ومعضالت تاريخية.
س�ّخن تس�ونامي، العالقات الباردة بني الدول يف منطقة املحيط 

الهادئ، وأبرقت موسكو اىل طوكيو، بإصدار األوامر
لفرق متخصصة يف البحث واإلنقاذ، حتى يف جزر الكوريل املتنازع 

عليها بني البلدين.

ب الزلزال تركيا، يف تسعينيات القرن املايض، فانربت اليونان،  َضَ
تسابق الزمن ملساعدتها عىل رغم الخصومة التاريخية، وقد َفَتح 

ذلك باب الحوار املغلق لسنوات طوال.
ودفعت االزمة االقتصادية التي ضبت الصني ابان حكم ماوتيس 
تون�غ، الواليات املتح�دة اىل عرض املس�اعدات، األم�ر الذي فتح 
نافذة اس�ترشاف مس�تقبل العالق�ة بني البلدي�ن يف خضم حرب 
باردة، جعلت من بكني، ثاني أخطر عدو لواش�نطن بعد موسكو، 
كما استثمرت الدبلوماسية االمريكية يف مرشوع تقويم االقتصاد 
الصيني، لتعزيز التعاون، الذي أثمر يف النهاية عن اتفاقية لخفض 

األسلحة النووية.
واستدرجت »دبلوماس�ية التعازي« بموت زعماء، الحميمية بني 
ال�دول، حيث الزعم�اء يتحّدثون تحت س�قف واح�د يخّيم عليه 

الحزن، ويذّكرهم بالفناء، ما يخّفف كثريا من جدل الخالفات.
أزمات الفقر يف كش�مري، اتاحت تخفيف الشّد املتصاعد بني الهند 

وباكستان، بعد حمالت مشرتكة بني البلدين ملساعدة الناس.
كورون�ا، يفع�ل الي�وم ما عج�زت عن�ه املفاوض�ات املاراثونية، 
يف ابت�كار نواف�ذ جدي�دة يف التجارة العاملية لم تك�ن معهودة من 
قبل، س�يما بني الدول التي تتصدى للحصار مثل كوريا الشمالية 

وإيران.
صحيفة »نيوي�ورك تايمز« تعترب يف معالجة تحليلية، ان الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب، فش�ل يف اس�تغالل ازم�ة كورونا، إلذابة 
جليد العالقة مع ايران، وكان يمكن له استثمارها بطريقة افضل 

مّما فعل، عرب االستعداد الجدي لفك الحصار عنها.
أزم�ات النفط، له�ا دورها يف ترتيب العالقات ب�ني الدول، فما اْن 
تتصاعد، حتى تس�ارع ال�دول اىل الحوار والتفاهم�ات، من اجل 
دراس�ة أس�واق النفط، وقد أّثر ذل�ك كثريا، عىل س�بيل املثال، يف 

تحسني العالقات الباردة بني موسكو والرياض.
وتس�ّببت أزمة الفقر يف افريقيا، يف أزمة دبلوماس�ية بني ايطاليا 
وفرنس�ا، بع�د اْن اّتهمت روم�ا، باريس، بتعّمد إش�اعة الفقر يف 
افريقي�ا، األمر الذي تس�ّبب يف اآلالف من املهاجرين بأعداد كبرية 

إىل أوروبا.
ع�ودة اىل الفريوس�ات التاجية الصينية، بحس�ب وصف الرئيس 
األمريك�ي ترام�ب، وهو وْصف اث�ار غضب بك�ني، واعُترب إهانة 
أمريكي�ة له�ا، ف�اّن ال مفّر أمام حقيق�ة، ان الوباء يع�ّزز تبادل 
الخ�ربات واملع�دات م�ع ال�دول حت�ى املتصارع�ة ع�ىل النف�وذ 

االقتصادي والسيايس.
ت�درك الصني كيف أّثر الوباء عىل ِصيتها كدولة واقتصاد، ويقول 
الفريد وو، األس�تاذ املساعد يف مدرسة Lee Kuan Yew ان الصني 
تعيد صياغة نس�ختها الت�ي ترّضرت من تفيش امل�رض بعناية، 
وكان األم�ر عىل وش�ك اْن يتحول اىل أزمة دولية بس�بب الدعاية 
اإلعالمي�ة التي اّتهمتها بعدم التعام�ل املبكر مع الفريوس، وهو 

اتهام ال يخلو من الغرض السيايس.
تمّيز الص�ني ذلك، لرتّد ع�ىل الواليات املتحدة بانه�ا تتقّصد نرش 
الفزع بش�أن الفريوس، لتحريف صورة الصني، التي سارعت اىل 
معالجات حاسمة النتشار الوباء، وانتقلت اىل خارج البالد ملساعدة 

الدول األخرى، األمر الذي أعاد الثقة بالقيادات الصينية.
ويف خط�وة ال تخل�و من الغمز م�ن قناة أمريكا، أرس�لت الصني 
فريقا طبيا إىل إيران مع مئات االالف من األقنعة وأجهزة الوقاية، 
ُكتب عليها بيت ش�عر للشاعر الفاريس سعدي شريازي: »أطفال 

آدم هم أطراف جسد واحد، يشرتكون يف أصل واحد يف الخلق«.
بل وتحولت الصني من الدفاع اىل الهجوم باستثمار االزمة يف إبراز 
الحاج�ة اىل »طريق حرير للرعاية الصحية« الذي ُينظر إليه بعني 

الشك يف واشنطن.

يف رص�ٍد ومتابعٍة مكّثفة »عن كثٍب وعن ُبع�د«، ويف الليِل ويف النهار، 
وعرَب األثرِي وميدانياً , ملالحقة مس�ارات مجريات املعارك التي اندلعت 
مؤخ�راً ” ج�رّاء الكاتيوش�ات واإلعتق�االت ” و ردود األفعال , عىل و 
ب�ني جحافل الجيوش األلكرتونية املصطّفة واملتحّش�دة يف الس�احة 
العراقية املشتعلة , فقد كانت وما انفّكت هذه املعارك التي تتخذ من 
وسائل اإلعالم والسوشيال ميديا ميدانها إلستعراض العضالت والقوة 
, والقصف اإلعالمي الش�ديد واملحتقن , ويصاحب ذلك أفتقاد اإلدراك 
والحّس يف مزج او خلط ارس�ال ” الرسالة اإلعالمية ” اىل كال الخصم 
واىل الجمه�ور املتلقي مع�ًا .! لوِحَظ أّن هذه املعارك او اإلش�تباكات 
الت�ي تجمع بني الجيوش األلكرتوني�ة , فأنها لم تخضع اطالقاً حتى 
اىل املب�ادئ األولي�ة والتقليدية لرشوط ومتطلبات الحرب النفس�ية , 
وب�دت اْن ال عالق�َة لها به�ا .! , كما لوحظ عدم التكافؤ يف األس�لحة 
اإلعالمية ب�ني هؤالء > الكوادر املتخصصة يف اإلعالم < , باإلضافة اىل 
عدم مهنية وحرفية معظم قادة هذه الجيوش وربما رؤساء اركانها 
” .! واىل ذل�َك كذل�ْك , فمَن املثرِي للتنّدر أّن ح�االت اإلنفعال والتعّصب 
تجاه اّي موقف او حتى ترصيٍح سيايس أليٍّ من الزعماء السياسيني 
يك�ون بتض�اٍد من سياس�ة ه�ؤالء , فأنه رسع�اَن ما ُيش�عل جبهة 
املواجهة بس�يٍل من صواري�خ وقذائف الكلمات والعب�ارات , ودونما 

حساٍب ألوزانها وإّتزانها ومدياتها , وحتى دقة اصابة الهدف .!
م�ن املالحظ�ات األخ�رى األكثر لحاظ�ًا ع�رب النهج اإلعالم�ي الذي 
تس�تخدمه تلك الجيوش الفتاكة , هو اس�لوب التس�قيط السيايس , 
وليس ضّد خصومهم فحسب وانما ضّد كّل َمن يتقاطع معهم ودونما 
اّي اعتباٍر لحرية التعبري والرأي , وبلَغ التمادي يف هذا التس�قيط عرب 
الص�اق اإلتهامات بالعمالة واإلرتباط باألجنبي , حتى او رغم أّن تلك 
الجيوش ُمَمّولة اجنبياً او من خاج الحدود .! ايضاً , من اكرب األخطاء 
الس�رتاتيجية التي ترّص عىل اقرتافها معظ�م الجيوش األلكرتونية ” 
ودونما تراجع ! ” , هو اطالق األخبار املنس�وجة واملضللة ومن النوع 
الذي رسعان ما يتكّش�ف زيفها باألدلّة وبالصوت والصورة , ودونما 
اعتباٍر لخّط الرجعة او التسويغ وال التصحيح .! األكثر واألشد اهمية 
يف ذلك , أّن الجيش األلكرتوني او مش�تّقاته , فكأنه يطلق صواريخه 
وقذائف�ه يف الهواء الطل�ق , حيث غالبية العراقي�ني ال يمنحوهم أُذناً 
صاغي�ة ويجدونه�ا فاق�دة للمصداقية مس�بقا وضمني�اً , حتى لو 
كان�ت بعض اطالقاته�ا فعلية .! , أّما انتش�ار وتب�ادل بعض اخبار 
هذه الجيوش بني اوس�اط الجمهور عرب وس�ائط وآليات السوشيال 
ميديا , فيأتي من خالل الفضول االجتماعي والرغبة بتبادل املسجات 
واملواضيع مهما وكيفما تغدو مضامينها , فضالً عن حّب االستطالع 

وقضاء الوقت , يف ظّل الحجر او الحجز الكوروني .

أربع عادات جيب التخيل عنها فورًا لتعزيز متوسط العمر املتوقع
إن العي�ش حي�اة أط�ول وأكثر صح�ة هو ما 
نحلم به جميعا. ويدرك الكثريون جيدا العادات 
الصحية التي يجب أن نلتزم بها لتحقيق ذلك، 

والعادات التي ينبغي التخيل عنها
وعندم�ا يتعل�ق األم�ر بزيادة متوس�ط العمر 
املتوقع، فهناك ع�ادات محددة يحتاج املرء إىل 
تقليله�ا أو حتى التوقف عنه�ا، لضمان حياة 

صحية وبالتايل زيادة معدل العمر املتوقع.
ووجدت دراس�ة حديث�ة أن أربع عادات يمكن 
أن تزي�د من خطر الوفاة املبك�رة، ويف الواقع، 
تزيد من ش�يخوخة الش�خص لنحو 12 عاما.

ولحسن الحظ، يمكن للشخص أن يفعل شيئا 
لتصحيح هذه السلوكيات غري الصحية، حيث 
ينصح خرباء الصحة بأن إيقاف هذه العادات 
األربع س�يعزز متوس�ط العمر املتوقع بشكل 

كبري.
-التدخ�ني: من املع�روف أن تدخني الس�جائر 
يقلل م�ن متوس�ط العمر املتوقع للش�خص. 
وقال�ت مراك�ز مكافح�ة األم�راض والوقاية 
منه�ا )CDC(: “يتس�بب تدخني الس�جائر يف 
الوف�اة املبك�رة حيث يك�ون متوس�ط العمر 
املتوق�ع للمدخن�ني أقرص بعرش س�نوات عىل 
األقل من غري املدخنني”. وأضافت: “أن اإلقالع 

عن التدخني قبل س�ن األربعني يقلل من خطر 
الوف�اة بس�بب األم�راض املرتبط�ة بالتدخني 

بنحو %90”. 
-عدم تناول ما يكفي من الفواكه والخرضوات: 
تس�اهم الفاكه�ة والخ�رضوات يف مجموع�ة 
املفي�دة واملكون�ات  الغذائي�ة  العن�ارص  م�ن 
الغذائية األخرى مثل املواد الكيميائية النباتية 
واأللياف. وعىل الرغم من أن الش�خص يمكنه 
اس�تبدال بعضها بمكمالت غذائي�ة ، إال أنه ال 
يمك�ن ألي مكمل غذائ�ي أن يحل محل جميع 
املركبات املوجودة يف الفواكه والخرضوات، وال 
يمكنه مح�اكاة التفاع�الت الغذائية املحتملة 

املوج�ودة يف تل�ك األطعمة التي قد تس�اهم يف 
آثارها الصحية.

-اس�تهالك الكثري من امللح: وجدت دراسة أن 
النس�اء يف ناغانو يف اليابان، عشن يف املتوسط 
87.2 عاما والرج�ال 80.9 عاما، وفقا لوزارة 
الصحة والعمل والرعاية االجتماعية اليابانية. 
وهذا هو واحد من أعىل معدالت العمر املتوقع 
يف العالم. ويمكن أن يؤدي استهالك الكثري من 
الصوديوم يف النظام الغذائي للمرء إىل مشاكل 
صحي�ة كبرية ويعرض الش�خص لخطر أعىل 

من األزمات القلبية والسكتات الدماغية.
وينص�ح بق�راءة ملصق�ات الطع�ام بعناي�ة 

ملحتوى امللح.
تكش�ف  الكح�ول:  اس�تهالك  يف  -اإلف�راط 
الدراس�ات الحديثة أن اس�تهالك الربيطانيني 
للكح�ول قد زاد بش�كل ملحوظ من�ذ اإلغالق 
وه�ذا يمك�ن أن يخل�ق تأث�ريات وخيمة عىل 
جسم املرء. إن رشب كميات كبرية من الكحول 
س�يؤثر بش�كل كبري عىل أعضاء الجس�م وقد 

يتسبب يف تلف بعض األعضاء.
وتش�مل األعضاء املعروفة بتلفها بسبب سوء 
اس�تخدام الكحول: الدم�اغ والجهاز العصبي 

والقلب والكبد والبنكرياس.

بالتفاصيل.. نتائج املامرسات االمنية 
لنجدة بغداد خالل 24 ساعة 

بغداد / املستقبل العراقي

أعلنت مديرية نجدة بغداد، أمس السبت، عن نتائج ممارساتها االمنية 
خالل 24 س�اعة املاضي�ة. واوضحت يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي 
نس�خة منه، إنه »تم القبض عىل 222 مخالفاً لتعليمات حظر التجوال 
كما تم ضبط عجلتني عليهما اش�ارة حجز ضمن مناطق )اليوس�فية. 
سيطرة ام الطبول(«. واضافت انه »تم القبض عىل 7 اشخاص يحملون 
هوي�ات لنقابة الصحفي�ني مزورة ضم�ن منطقة )ح�ي الجامعة(«، 
مشرية اىل انه تم »القبض عىل مهربني اثنني للموايش وبحوزتهما  )49 

رأس غنم و٣ ابقار( ضمن منطقة الحسينية«.
وتابعت: تم »القبض ش�خص يحمل س�الح غري مرخص ضمن رسيع 

محمد القاسم«.

أعلن�ت الدكت�ورة مارينا ماكيش�ا، أخصائي�ة التغذية الروس�ية، أن عدم 
اإلف�راط بتناول اللحوم املش�وية، وخاص�ة غري الدهنية منه�ا، لن يلحق 
بالجس�م أي ضر. ووفق�ا لها، يج�ب أال تزيد كمية اللحم املش�وي التي 
يتناولها الش�خص عن 200-250 غراما يف األسبوع. ألنه عند تناول اللحم 
املش�وي أكثر من ذلك، قد يش�كل خطرا عىل الصح�ة. وأضافت موضحة، 
يؤدي تحضري اللحم املش�وي عىل نار مكشوفة، إىل التصاق السخام، الذي 
يعترب مادة مرسطنة، بقطع اللحم، ما يس�اعد ع�ىل اإلصابة بالرسطان. 
وتقول الخبرية، “إذا كان اللحم املش�وي دهنيا، فإن مواد دهنية متحولة، 
تنتج عن احرتاق الدهون، التي تؤثر س�لبا يف الكبد. وعند تناولها بكميات 
كبرية، يمكن أن تس�بب تطور الرسطان”. وتش�ري الخب�رية إىل أنه ، يجب 
عدم الس�ماح بتكون قرشة عىل قطع اللحم املش�وي، ألنه يف هذه الحالة 
“تج�ري عملية الغلكزة )االرتب�اط بالغليكوزيل( glycation. وهذا املركب 
يرسع عملية الش�يخوخة. كما يمكن أن يس�بب تكون الج�ذور الحرة يف 

الجسم، وهذه من عوامل تطور الرسطان”.

ما العالقة بني اللحم املشوي 
والرسطان؟

هزم كورونا بسّن الـ 114 عامًا هبذا الدواء!
شفي راهب إثيوبي، ُيعتقد أّنه 
يبلغ م�ن العمر 114 عاماً، من 

فريوس »كورونا« املستجد.
وكال�ة  ذك�رت  م�ا  وبحس�ب 
»أسوش�يتد ب�رس«، فقد خرج 
ولدماي�كل  تياله�ون  الراه�ب 
من املستش�فى ي�وم الخميس 
املايض، بعد قضاء ما يقرب من 

٣ أسابيع هناك.
وقد تلّقى الراهب خالل تواجده 
األوكس�جني  املستش�فى  يف 
وهو  »ديكساميثازون«،  ودواء 
»س�تريويد« رخي�ص ومتوف�ر 

عىل نطاق واس�ع قال باحث�ون يف إنكلرتا إنه 
يقل�ص الوفيات بنس�بة تص�ل إىل الثلث بني 

املصاب�ني بالف�ريوس الذين يعان�ون أمراضاً 
ش�ديدة. وق�ال وزي�ر الصح�ة اإلثيوب�ي إّن 
ال�وزارة ت�ويص باالس�تخدام الط�ارئ له�ذا 

ال�دواء لعالج م�رىض »كوفيد-
19« الذي�ن يحتاجون إىل تنفس 

اصطناعي أو أوكسجني.
وذك�ر حفي�د تياله�ون، بني�ام 
لولسغيد، أّنه ليس لديه شهادة 
ميالد تثبت عم�ر الراهب، لكّنه 
عرض ص�ورة له وه�و يحتفل 

بعيد ميالده ال�100.
وق�ال بنيام لوكالة »أسوش�يتد 
ب�رس« ي�وم الس�بت إّن ج�ده 
»كان يب�دو ش�اباً يف ذلك الوقت 

أيضاً«.
وذكر أنه تأّث�ر عندما ُنقل جده 
إىل املستش�فى، مضيفاً: »لكن أنا سعيد جداً 

ألننا معا مرة أخرى«.

أف�ادت دراس�ة بأن فريوس�ا جديدا من فريوس�ات 
اإلنفلون�زا اكُتش�ف يف خنازير بالص�ني أصبح أكثر 
ع�دوى للبرش ويج�ب مراقبته عن كثب خش�ية أن 
يتح�ول إىل »فريوس وبائي« محتم�ل، وفقاً لوكالة 
»روي�رتز«. وأظه�رت الورق�ة املنش�ورة يف دوري�ة 
أمريكي�ة أن فريق�ا م�ن الباحث�ني الصينيني درس 
فريوس�ات اإلنفلون�زا املكتش�فة يف الخنازي�ر ب�ني 

عامي 2011 و2018 ورص�د فريوس »جي4« وهو 
من س�اللة فريوس »إتش1إن1«، »وبه كل السمات 

املميزة الرضورية لفريوس وبائي مرشح«.
وقال الباحثون يف دورية وقائع األكاديمية الوطنية 
للعلوم إن مس�تويات مرتفعة من الفريوس ُرصدت 
يف دم�اء العامل�ني يف م�زارع الخنازي�ر، مضيف�ني 
أن�ه يتعني إج�راء مراقب�ة وثيقة عىل نح�و عاجل 

للتجمع�ات البرشية خاصة العاملني يف قطاع تربية 
الخنازي�ر. وتس�لط الدراس�ة الضوء ع�ىل مخاطر 
الفريوس�ات التي تكرس الحاجز بني األنواع وتنتقل 
إىل اإلنسان خاصة يف املناطق ذات الكثافة السكانية 
العالي�ة يف الص�ني حيث يعيش املالي�ني عىل مقربة 
من امل�زارع ومنش�آت تربي�ة الحيوان�ات واملجازر 

واألسواق الرطبة.

اكتشاف فريوس جديد يف اخلنازير قد يتحول إىل جائحة

كش�فت الدكتورة تامارا برونتس�يفا، خبرية التغذية يف املركز االستش�اري 
 FIC Nutrition and يف  والرياضي�ة«  الصحي�ة  »التغذي�ة  والتش�خييص 
Biotechnology، املواد الغذائية التي ترسع الش�يخوخة. وأش�ارت الخبرية 
يف مقابل�ة مع صحيفة »أرغومينت�ي إي فاكتي«، إىل أن أكثر املواد خطورة، 
ه�ي املواد الغذائية التي خضعت لعمليات معالج�ة وتحتوي عىل ما ال يقل 
عن خمس مواد مضافة-الصبغات، محس�نات النكهة، مواد حافظة، مواد 
مكثف�ة وغريها. وتش�مل ه�ذه املواد النقان�ق واألطعمة نص�ف املصنعة، 
واملعجن�ات واملرشوب�ات الغازية وغريه�ا. ويعتقد الخ�رباء، أن اتباع نظام 
غذائي غري متوازن، يؤدي إىل تقليص طول األجزاء النهائية للكروموسومات- 
التيلومريات، املسؤولة عن الشيخوخة. وتفيد نظرية أخرى، بأن شيخوخة 
الجلد والجس�م تتس�ارع عند زيادة الجذور الح�رة يف الخاليا. والتي تتكون 
أيض�ا عند املعالج�ة الحراري�ة للم�واد الغذائية.وتق�ول الخب�رية، »يمكن 
للكربوهي�درات املعقدة، أن تحيد تأثري امل�واد الغذائية املصنعة، ألنها قادرة 

عىل ربط الغلوكوز الزائد، وبالتايل تطبيع مستوى السكر يف الدم«.

أطعمة ترّسع الشيخوخة
 تعرفوا اليها!


