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الـعـلـم أفـضـل شـرف العراقي
رئيس جملس االدارة

رئيس التحرير 
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سيدنا  السيستاين ...
مقامك اسمى وارفع من نفوسهم املريضة وطائفيتهم 

 املقيتة  ومملكتهم املتهالكة...
ستبقى رمزًا انسانيًا ومنهجًا للعدالة االنسانية رغم انوفهم

 علي الدراجي
رئيس التحرير

اخلارجية النيابية: انسحاب القوات األمريكية سيتصدر مباحثات الكاظمي يف واشنطن
جملس املفوضني يتواصل مع رشكاء العملية االنتخابية عرب املنصات االلكرتونيـة
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      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أجرى رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي، أمس 
السبت، الجولة الثانية من التغيريات يف املؤسسات 
األمنية بتعيني قاس�م األعرجي مستش�اراً لألمن 
الوطن�ي، وعب�د الغني األس�دي، رئيس�اً لجهاز 
األم�ن الوطني. وبالتغيري األخري ج�ّرد الكاظمي 
فال�ح الفياض، القي�ادي يف تحالف »الفتح«، من 
منصب�ني دفع�ة واح�دة. وقالت املص�ادر إنه تم 
إنه�اء تكليف فالح الفياض من مهام مستش�ار 
األمن الوطني، وتعيني قاسم األعرجي، مستشاراً 
لألمن الوطني. وأش�ارت املص�ادر إىل إنهاء مهام 
فال�ح الفياض من تس�يري ش�ؤون جه�از األمن 
الوطني، وتكليف عبد الغني األسدي بإدارة جهاز 
األمن الوطني. وبحس�ب وثيقة رس�مية صادرة 
من مكت�ب رئيس ال�وزراء مصطف�ى الكاظمي 
وحصلت »املس�تقبل العراقي« علىل نسخة منها، 
فإنه بناًء عىل مقتضيات املصلحة العامة واستناداً 
إىل موافق�ة رئيس مجلس ال�وزراء، القائد العام 
للق�وات املس�لحة عىل وفق الصالحي�ات املخولة 
لسيادته بموجب الدس�تور والترشيعات النافذة 
تق�رر إنه�اء تكليف، فال�ح الفي�اض، من مهام 
تس�يري ش�ؤون جهاز االمن الوطن�ي، وتكليف، 
عب�د الغني األس�دي، بمهام إدارة رئاس�ة جهاز 
األمن الوطني. وترتبط مستشارية األمن الوطني 
مبارشة بالقائ�د العام للقوات املس�لحة، وتتوىل 
مهمة تقديم االستشارات األمنية والعسكرية، يف 
حني أن جهاز األمن الوطني مؤسسة مستقلة عن 
وزارتي الدف�اع والداخلية وتتوىل العمل إىل جانب 

قوات وزارة الداخلية لضبط األمن الداخيل.
التفاصيل ص2

جولة ثانية من »التغيريات األمنية« يف العراق
تعيني األعرجي مستشارًا لألمن الوطين.. واألسدي رئيسًا جلهاز األمن الوطين.. وقوى »سنية« تذكر الكاظمي بـ »التوازن الطائفي« اعتبارًا من اليوم..
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األزمة االقتصادية ترفع حاالت االنتحار يف لبنان
العمليات املشرتكة تطلق عملية من )٥( حماور ضد فلول »داعش«.. وتؤكد: بغداد مؤمنة 
رافع العيساوي يغادر العراق... وقوى سياسية: لن يعـود أبـدا
ختصيص 200 دونم يف النهروان لتنفيذ مشاريع صناعيـة

االقتصاد الربملانية تقدم مقرتحات لـ »ضبط« املنافذ: 
إيراداهتا )10( مليارات دوالر واملتحقق مليار 
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حمافظ نينوى:
 »20« رشكـة صريفـة ستعـاود 

العمل يف املحافظة

وزير الصحة 
يعـلـن افـتـتـاح 30 مـركـزًا 

للفحص يف الرصافة

الرتبية تتخذ قرارات ملعاجلة املواد
 التي لـم يمتحن هبا الطلبة يف اجلنوب.. 

وحتدد موعدًا المتحانات اخلارجي

       بغداد / المستقبل العراقي

ب�دأ اللبناني�ون يفقدون صربهم بس�بب األزم�ة االقتصادية 
التي تعيش�ها بالدهم، األمر ال�ذي أدى ببعضهم إىل وضع حد 
لحياتهم. وس�جل لبنان، أمس الس�بت، ثال�ث حالة انتحار يف 
أق�ل من يوم�ني، وذلك من ج�راء الظروف املعيش�ية الصعبة 
التي تم�ر بها الدولة. وقال�ت »الوكالة الوطني�ة لإلعالم« إنه 
ج�رى العثور ع�ىل مواط�ن متق�دم يف العمر جث�ة هامدة يف 
منزله الكائن بمنطقة حوش صور. وأوضحت أن املواطن من 
مواليده عام 1938، مش�رية إىل أن الس�لطات وجدت بجانبه 
مسدسا حربيا. وحرضت عنارص من القوى األمنية إىل مكان 

الحادث، حيث فتحت تحقيقا ملعرفة س�بب الوفاة. والجمعة، 
أق�دم لبناني ع�ىل االنتح�ار بطلق ن�اري يف الرأس يف ش�ارع 
الحم�را، تاركا ورقة رس�مية مكتوب عليه�ا »أنا مش كافر.. 
ب�س الجوع كافر«. ويف اليوم نفس�ه، عثر ع�ىل جثة مواطن، 
يعمل س�ائقا لحافلة ركاب، مش�نوقا داخل شقته يف الشوف 
بجبل لبنان. ويش�عر كثري من اللبنانيني بإحباط كبري بسبب 
م�ا وصلت إليه الب�الد، خصوصا مع ع�دم قدرتهم عىل تغيري 
واقعهم، وعدم اس�تجابة الطبقة السياسية ومن هم يف موقع 
املس�ؤولية لحاجات الناس ومطالبهم. وأثار ارتفاع األس�عار 
وفق�دان الوظائ�ف حالة من الي�أس بني اللبناني�ني، يف وقت 
حذرت فيه بعض منظمات اإلغاثة من تفيش الجوع يف البالد.

      بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت لجن�ة االقتص�اد واالس�تثمار 
النيابية، أمس السبت، عن إيرادات املنافذ 
والتي تبلغ 10 مليارات دوالر واملتحصل 
منها ملي�ار فقط، فيم�ا قدمت مقرتح 
لضبطها. وق�ال عضو لجن�ة االقتصاد 
واالس�تثمار النائب مازن الفييل يف بيان 
تلق�ت املس�تقبل العراقي نس�خة منه: 
»نش�دد عىل اتخ�اذ الحكوم�ة خطوات 
رسيع�ة واج�راءات فاعل�ة يف تحصي�ل 
اي�رادات املناف�ذ الت�ي يش�كل مقدارها 
الواقع�ي م�اال يقل عن ع�رشة مليارات 

دوالر ع�ىل األقل س�نويا ولكن املتحصل 
منها فعليا اليتجاوز مليار دوالر« .

واض�اف الفي�يل، ان »ايجاد حل�ول لهذا 
املرف�ق االقتصادي اليقت�ر عىل توفري 
اي�رادات كب�رية ومهمة تنع�ش املوازنة 
العامة فقط بل تسهم يف تنشيط القطاع 
الصناع�ي والزراع�ي وحماي�ة املنتوج 
الوطني ومايالزم ذل�ك من توفري فرص 
عمل إضافية للش�باب العراقي وإيقاف 
تدفق العملة الصعبة السترياد تلك املواد، 
ناهي�ك ع�ن ك�ون نج�اح الحكوم�ة يف 
فرض سلطة القانون عىل املنافذ سيعيد 
الثقة لبقية مؤسس�ات الدولة ودوائرها 

ويحفزها العتماد أنشطة رقابية حازمة 
يف مواجهة الفساد والفاسدين يف مواقع 

الدولة املختلفة« .
وق�دم الفييل مجموع�ة آليات وخطوات 

أبرزها:
- اعتماد الحوكم�ة )النظام اإللكرتوني 
إدارة  يف  الجمركي�ة(  الرس�وم  لجباي�ة 
ش�املة لجميع املنافذ لنضم�ن مراقبة 
دقيق�ة ومتابعة مس�ؤولة يف اس�تيفاء 

اإليرادات بشكل كامل.
- اخض�اع جميع املنافذ إلدارة الس�لطة 
اقلي�م  مناف�ذ  فيه�ا  بم�ا  االتحادي�ة 

كردستان.

- تعي�ني إدارة ميداني�ة نزيه�ة وكفوءة 
ل�كل منف�ذ وتدعم بن�رش ق�وات أمنية 
نخبوية تحمي قراراتها السليمة وتقطع 
الطريق عىل أية جماعات تتدخل يف عمل 

املنافذ وايراداتها.
- إغ�الق املناف�ذ واملعابر غ�ري املرخصة 
والتي تعمل خارج سيطرة سلطة الدولة 

والقانون
- اع�ادة النظ�ر يف منح اإلعف�اءات من 
الكمارك ، اذ تش�ري التقارير الرقابية اىل 
اس�تغاللها م�ن قبل أش�خاص وجهات 

غري مشمولة بها قانونا.
التفاصيل ص2
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املنتخب الوطني
 يعسكر يف أربيل ويواجه

 سوريا وديا
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الرتبية تتخذ قرارات ملعاجلة املواد التي لـم يمتحن هبا الطلبة يف اجلنوب.. وحتدد موعدا المتحانات اخلارجي
     بغداد / المستقبل العراقي 

أعلن�ت هيئ�ة ال�رأي يف وزارة الرتبي�ة ع�ن اتخ�اذ قراراً 
باإلجم�اع ملعالج�ة امل�واد الت�ي ل�م يمتحن به�ا الطلبة 
والتالميذ يف )املحافظ�ات الجنوبية( من مرحلة )الصف 
الخامس االبتدائ�ي اىل الصف الخامس اإلعدادي بفروعه 

كافة ومعاهد الفنون الجميلة(:
١- بعد اضافة درجة القرار )١٠ درجات( حس�ب القرار 

السابق.
2- تجمع درجات املواد الدراسية التي امتحن بها التلميذ 
او الطالب يف امتحانات نصف الس�نة مقسوماً عىل عدد 

املواد التي امتحن بها، يساوي الوسط الحسابي.
3- تك�ون درجة املعدل الحاصل عليها التلميذ او الطالب 

عوض�اً ع�ن امل�واد الدراس�ية التي ت�م تأجيلها بس�بب 
فايروس كورونا.

٤- إذا حص�ل التلمي�ذ او الطالب عىل درجة ٤٠ فما فوق 
تصبح ٥٠ )بإضافة درجات القرار ١٠(.

٥- إذا حصل التلميذ او الطالب عىل درجة 3٩ فانه يؤدي 
االمتحان يف الدور الثاني.

كما ق�ررت هيئة الراي ان تك�ون االمتحانات التمهيدية 
لطلبة الس�ادس االعدادي بفروعه كاف�ة )الخارجيون( 
بع�د االنتهاء من امتحانات الدور االول لطلبة الس�ادس 
االعدادي )النظاميني( بموعد يحدد الحقا من قبل اللجنة 
الدائم�ة لالمتحان�ات العام�ة، مؤك�دة ان االمتحان�ات 
العامة ملرحلة الس�ادس االعدادي بكافة فروعه ستجري 

يف موعدها املحدد.

      المستقبل العراقي / عادل الالمي

أج�رى رئيس الوزراء مصطف�ى الكاظمي، أمس 
السبت، الجولة الثانية من التغيريات يف املؤسسات 
األمنية بتعيني قاس�م األعرجي مستش�اراً لألمن 
الوطني، وعبد الغني األسدي، رئيساً لجهاز األمن 

الوطني.
وبالتغي�ري األخري جرّد الكاظم�ي فالح الفياض، 
القي�ادي يف تحالف »الفتح«، م�ن منصبني دفعة 

واحدة.
وقالت املصادر إنه تم إنهاء تكليف فالح الفياض 
من مهام مستش�ار األمن الوطني، وتعيني قاسم 

األعرجي، مستشاراً لألمن الوطني.
وأش�ارت املص�ادر إىل إنهاء مه�ام فالح الفياض 
من تسيري ش�ؤون جهاز األمن الوطني، وتكليف 

عبد الغني األسدي بإدارة جهاز األمن الوطني.
وبحسب وثيقة رسمية صادرة من مكتب رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي وحصلت »املس�تقبل 
العراق�ي« عل�ىل نس�خة منه�ا، فإن�ه بن�اًء عىل 
مقتضيات املصلحة العامة واس�تناداً إىل موافقة 
رئي�س مجل�س ال�وزراء، القائ�د الع�ام للقوات 
املس�لحة عىل وفق الصالحيات املخولة لس�يادته 
بموجب الدستور والترشيعات النافذة تقرر إنهاء 
تكليف، فالح الفياض، من مهام تس�يري ش�ؤون 
جهاز االمن الوطني، وتكليف، عبد الغني األسدي، 

بمهام إدارة رئاسة جهاز األمن الوطني.
وترتب�ط مستش�ارية األم�ن الوطن�ي مب�ارشة 

بالقائ�د الع�ام للقوات املس�لحة، وتت�وىل مهمة تقديم 
االستشارات األمنية والعسكرية، يف حني أن جهاز األمن 
الوطني مؤسسة مستقلة عن وزارتي الدفاع والداخلية 
وتت�وىل العمل إىل جان�ب ق�وات وزارة الداخلية لضبط 

األمن الداخيل.
وعبد الغني عجيل طاهر األسدي من محافظة ميسان 
)تول�د ١٩٥١( تخ�رج م�ن الكلية العس�كرية العراقية 

عام ١٩72، وخدم يف الجيش خالل حربي الخليج االوىل 
والثانية، وتوىل قيادة جهاز مكافحة اإلرهاب.

 أما قاسم األعرجي فهو تولد ١٩6٤ يف محافظة واسط، 
التح�ق باملعارضة العراقية ع�ام ١٩86، وعاد إىل بغداد 
قادم�اً م�ن الس�ليمانية 2٠٠3، وبعدها ت�رأس اللجنة 
األمني�ة بمجلس محافظة واس�ط 2٠٠٤، وكان عضواً 
يف الربملان بدورتيه الثانية والثالثة عن منظمة بدر، كما 

توىل حقيبة الداخلية يف حكومة حيدر العبادي.

بدورها، أش�ادت جبه�ة اإلنقاذ والتنمي�ة بقرار تعيني 
قاسم األعرجي، مستش�اراً لألمن الوطني، وعبد الغني 

األسدي، رئيساً لجهاز األمن الوطني.
وقال�ت الجبه�ة يف بي�ان، تلق�ى )عراقي 2٤( نس�خة 
من�ه إن الحكوم�ة تج�ري يف الوقت الح�ارض مراجعة 
للمناص�ب األمني�ة، وبع�ض الهيئات املس�تقلة ضمن 

برنامجها للتغيري واإلصالح.
وعربت عن ثقتها بالشخصيات التي تم اختيارها لهذه 

املناص�ب األمني�ة الحساس�ة، مش�يدًة بدورها 
الوطني خالل الفرتة السابقة.

ودع�ت الجبهة رئي�س مجلس ال�وزراء إىل عدم 
إغف�ال »الت�وازن الوطن�ي ورضورة املش�اركة 
الحقيقية ل�رشكاء الوطن يف صنع القرار وإدارة 
املؤسسات الحساس�ة، وهذا من شأنه ان يبعث 
رسائل طمأنة للجميع بأن هناك فرصة إلصالح 
حقيقي وان النسيج الوطني سيزداد تماسكه يف 

ظل الحكومة الجديدة«.
ب�دوره، علق النائب والقي�ادي يف تحالف القوى 
العراقية ظافر العاني عىل تكليف قاسم االعرجي 
بمستش�ارية االمن الوطني وعبدالغني االس�دي 

بادارة جهاز االمن الوطني.
وق�ال العان�ي يف تغري�دة ع�ىل توي�رت: »نب�ارك 
لالخوي�ن عبد الغني االس�دي وقاس�م االعرجي 
منصبيهما الجديدي�ن يف األمن الوطني فقد كان 
أداءهم�ا اثن�اء مس�ؤلياتهما ذو صبغ�ة مهنية 
ووطنية ولكن من حقنا ان نتس�اءل عن س�بب 
غي�اب التوازن يف امللف األمن�ي دون أدنى مراعاة 

ملبدأ الرشاكة«.
واض�اف، ان »منهج االس�تحواذ يزيد من فقدان 

الثقة ويهز ركائز املواطنة«.
وكان الكاظمي أعاد يف وقت سابق الفريق الركن 
عبد الوهاب الساعدي إىل دائرة مكافحة اإلرهاب 
وعينه رئيس�ا للجه�از بعد ترقيت�ه، بعد أن نقل 
بأمر من رئيس الوزراء السابق عادل عبد املهدي 

إىل اإلدارة، وهي خطوة تعني تجميده.
كم�ا اخت�ار الكاظم�ي يف وق�ت س�ابق ش�خصيتني 
عس�كريتني إلدارة وزارت�ي الداخلي�ة والدف�اع، وهما 
عثمان الغانمي وجمعة عن�اد، وهما من أبرز الضباط 
الكب�ار يف مرحلة الحرب ضد تنظيم الدولة اإلس�المية، 
كم�ا كلف اللواء الركن قاس�م محمد املحمدي بمنصب 
قائد القوات الربية، وسبقه بتعيني العميد يحيى رسول 

متحدثا رسميا باسم القائد العام للقوات املسلحة.

      بغداد / المستقبل العراقي

كشفت لجنة االقتصاد واالستثمار النيابية، 
أمس الس�بت، عن إي�رادات املناف�ذ والتي 
تبل�غ ١٠ ملي�ارات دوالر واملتحص�ل منها 
مليار فقط، فيما قدمت مقرتح لضبطها. 
وق�ال عضو لجن�ة االقتصاد واالس�تثمار 
النائب مازن الفييل يف بيان تلقت املستقبل 
العراقي نس�خة منه: »نش�دد ع�ىل اتخاذ 
واج�راءات  رسيع�ة  خط�وات  الحكوم�ة 
فاعل�ة يف تحصي�ل اي�رادات املناف�ذ الت�ي 
يش�كل مقداره�ا الواقع�ي م�اال يقل عن 
ع�رشة ملي�ارات دوالر ع�ىل األقل س�نويا 
ولكن املتحصل منها فعليا اليتجاوز مليار 

دوالر« .
واض�اف الفي�يل، ان »ايج�اد حل�ول له�ذا 
املرف�ق االقتص�ادي اليقت�ر ع�ىل توفري 
اي�رادات كب�رية ومهم�ة تنع�ش املوازن�ة 
العامة فقط بل تس�هم يف تنشيط القطاع 
املنت�وج  وحماي�ة  والزراع�ي  الصناع�ي 
الوطن�ي وماي�الزم ذلك م�ن توفري فرص 
عم�ل إضافية للش�باب العراق�ي وإيقاف 
تدف�ق العملة الصعبة الس�ترياد تلك املواد، 
يف  الحكوم�ة  نج�اح  ك�ون  ع�ن  ناهي�ك 
فرض س�لطة القانون عىل املنافذ س�يعيد 
الثق�ة لبقية مؤسس�ات الدول�ة ودوائرها 
ويحفزها العتماد أنش�طة رقابية حازمة 
يف مواجهة الفس�اد والفاس�دين يف مواقع 

الدولة املختلفة« .
وق�دم الفييل مجموع�ة آلي�ات وخطوات 

أبرزها:
- اعتم�اد الحوكم�ة )النظ�ام اإللكرتوني 
لجباية الرسوم الجمركية( يف إدارة شاملة 
لجمي�ع املناف�ذ لنضم�ن مراقب�ة دقيق�ة 
ومتابع�ة مس�ؤولة يف اس�تيفاء اإليرادات 

بشكل كامل.
- اخض�اع جمي�ع املناف�ذ إلدارة الس�لطة 
االتحادية بما فيها منافذ اقليم كردستان.

- تعي�ني إدارة ميدانية نزيهة وكفوءة لكل 
منف�ذ وتدعم بن�رش قوات أمني�ة نخبوية 
تحمي قراراتها الس�ليمة وتقطع الطريق 
ع�ىل أية جماع�ات تتدخل يف عم�ل املنافذ 

وايراداتها.
- إغ�الق املناف�ذ واملعاب�ر غ�ري املرخص�ة 
والتي تعمل خارج س�يطرة سلطة الدولة 

والقانون
- اع�ادة النظ�ر يف من�ح اإلعف�اءات م�ن 
الكم�ارك ، اذ تش�ري التقاري�ر الرقابية اىل 
اس�تغاللها من قبل أشخاص وجهات غري 
مش�مولة بها قانونا ، واملفروض ان تقلل 
اإلعف�اءات الق�ى ح�د ممك�ن ، وان يتم 
اس�تيفاء الرس�وم الجمركية من الجميع 
يف املناف�ذ وبعد التحقق يف املركز من صحة 
شمولهم باإلعفاء القانوني تعاد لهم نسبة 

الرسوم الجمركية املستقطعة .
الس�لع  تت�م عملي�ة دف�ع كم�ارك  ان   -

عن�د  ورضيبته�ا  ورس�ومها  املس�توردة 
عملية التعاقد أو حال رشاء التجار العملة 
الصعبة من مزاد العملة لتصل هذه السلع 

اىل املنفذ وهي مستوفية كافة رشوطها .
- تنظيم إجازات االسترياد ومطابقتها مع 
البضائع والس�لع الواردة لنمن�ع التالعب 
يف نوعي�ة الس�لع أو تبديله�ا يف معام�الت 
الرسم الكمركي مما يرتتب عىل ذلك تقليل 

الرسوم املفروضة عليها .
- رب�ط املناف�ذ جميعه�ا بمرك�ز مراقب�ة 
وطني يف بغداد بواسطة منظومة كامريات 
تغط�ي عمل ونش�اط املوظف�ني يف املنافذ 
للكش�ف ع�ن اي تالعب يحص�ل يف تمرير 

البضائع.

تعيني األعرجي مستشارًا لألمن الوطين.. واألسدي رئيسًا جلهاز األمن الوطين.. وقوى »سنية« تذكر الكاظمي بـ »التوازن الطائفي«

جولة ثانية من »التغيريات األمنية« يف العراق
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        بغداد / المستقبل العراقي

رجح�ت لجنة العالق�ات الخارجية 
النيابية , الس�بت , ان ينظم اىل وفد 
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
عدد من نواب الكتل الكبرية , مؤكدة 
ان موض�وع االنس�حاب األمريكي 
سيكون من ضمن أولويات ملفات 
اس�تكماال  باعتب�اره  املباحث�ات 
للحوار االويل الذي جرت وفق الدائرة 

االلكرتونية قبل أسابيع.
وق�ال عض�و اللجنة النائ�ب عامر 
الفاي�ز يف تريح ل�� / املعلومة / 
, ان “زي�ارة الكاظم�ي تأتي ضمن 
جدول ت�م اعداده لزيارت س�تأتي 
الحق�ا ل�دول الج�وار وبع�ض من 
دول االتح�اد األورب�ي الت�ي تهدف 
اىل توطيد العالق�ة بني العراق وتلك 
الدول لفتح تعاون اقتصادي وامني 

م�ع تلك الدول ال�دول ومن ضمنها 
واشنطن”.

الكاظم�ي  “زي�ارة  ان  وأض�اف 
لواش�نطن لها ابع�اد كبرية خاصة 
عىل املس�توى األمني وستكون من 
ضم�ن أولويات ملف�ات املباحثات 
باعتباره اس�تكمال للح�وار االويل 
الذي جرت وفق الدائرة االلكرتونية 
قبل أسابيع بشأن جدولة االنسحاب 
العراق”,  األمريكي من  العس�كري 
مرجح�ا “انضمام وفد نيابي للوفد 
الزائ�ر خاصة من الكتل الرئيس�ية 

ملرافقة الكاظمي لواشنطن”.
طال�ب  الفت�ح  تحال�ف  ان  يذك�ر 
رئيس ال�وزراء مصطفى الكاظمي 
باصطحاب شخصيات من تحالف 
الفت�ح ضمن الوفد الذي س�يذهب 
اىل واش�نطن وذل�ك لالط�الع ع�ىل 

مجريات املباحثات .

اخلارجية النيابية: انسحاب القوات األمريكية 
سيتصدر مباحثات الكاظمي يف واشنطن

        بغداد / المستقبل العراقي

كش�فت مص�ادر متطابقة ع�ن مغادرة رافع العيس�اوي، 
وزير املالية األس�بق املتهم بقضايا إرهاب وفس�اد، العراق 
مجدداً، وذلك بعد أيام من إس�قاط القض�اء التهم عن أحد 

القضايا التي تورط بها.
والثالثاء امل�ايض، قضت محكمة التحقيق بقضايا اإلرهاب 
باإلف�راج ع�ن وزير املالية الس�ابق رافع العيس�اوي وغلق 

الدعاوى ضده.
وأكدت مصادر أن العيساوي غادر العراق بعد تسوية ملف 

اإلرهاب.
وفّر العيساوي إىل إقليم كردستان ومن ثم إىل خارج العراق 
ع�ام 2٠١3، بعد أن واج�ه تهماً تتعلّق باإلرهاب والفس�اد 

املايل واإلداري.
وأك�دت مص�ادر أن ع�ودة العيس�اوي إىل الع�راق ج�اءت 

بضغوط من رئيس الجمهورية برهم صالح.
وأث�ارت ع�ودة العيس�اوي ردود أفعال من قوى سياس�ية 
اتهمت رئي�س الجمهورية بالضغط عىل القضاء لتس�وية 

ملفات خارج صالحياته.
وعلّق املتحدث باس�م ائتالف دولةل القان�ون، النائب بهاء 
الن�وري، ع�ىل قضية العيس�اوي بالقول »م�ن الواضح أن 
العيس�اوي اسُتقبل بصفقة سياس�ية، وهذا االستقبال تم 

برعاية رئيس الجمهورية برهم صالح«.
وأضاف »ل�وال موقف دول�ة القانون لع�اد كل املطلوبني«، 
الفتا إىل أن »صفقة إعادة العيس�اوي ومن معه تم إفشالها 

من قبل الوطنيني«.
وأوضح أن »قضايا رافع العيساوي فيها اعرتافات فيديوية 
وال يوج�د فيه�ا ضغط س�يايس«، مؤك�دا أن »العيس�اوي 
هو م�ن كان يقف خل�ف املفخخات التي كانت تس�تهدف 

األبرياء«.

ولف�ت إىل أن »لن نس�مح بعودة البعث مهم�ا كان الثمن«، 
محذرا من أن »هناك مؤامرة كبرية تحاك ضد العراق«.

ب�دوره، أكد النائب ع�ن كتلة صادقون أحم�د الكناني، أن 
املتهم رافع العيساوي لن يعود للعراق أبدا، فيما اتهم رئيس 

الجمهورية بالضغط عىل القضاء لتربئة العيساوي.
وقال يف تريحات متلفزة إن »رافع العيساوي تم استقباله 
اس�تقبال vip، وأن قضيت�ه وضع�ت القض�اء العراق�ي يف 

مأزق«.
وأضاف أن »براءة العيساوي آملت الكثري من ذوي الشهداء«، 
الفتا إىل أن »الس�ماح للعيساوي بالس�فر هو رضب لقلب 

القضاء العراقي«.
وأش�ار إىل أن »رافع العيس�اوي لن يعود للع�راق والقضاء 
مح�رج من قضيته«، مش�ريا إىل أن »رئيس الجمهورية هو 
م�ن ضغط عىل القضاء لتربئة العيس�اوي وقام بمجامالت 

كبرية عىل حساب القضاء«. عىل حّد قوله.

        بغداد / المستقبل العراقي

أكدت قيادة العمليات املش�رتكة، أمس السبت، 
أن العاصمة بغداد مؤمنة بالكامل، فيما اشارت 
اىل ان العمليات االمنية تستهدف خاليا ارهابية 
نائمة. وقال املتحدث باسم العمليات املشرتكة، 
»املعلوم�ات  إن  الخفاج�ي،  تحس�ني  الل�واء 
االستخبارية أكدت أنه نتيجة العمليات السابقة 
م�ن أبطال العراق املرحلة الثانية والثالثة، التي 
ب�دأت يف كرك�وك وش�مال دي�اىل ورشق صالح 
الدين وسامراء أدت اىل هروب بعض اإلرهابيني 

إىل مناطق ش�مال بغداد«. وأض�اف الخفاجي، 
أن »ه�ذه املناط�ق نوع�اً م�ا تك�ون جغرافياً 
صعبة لكثرة األشجار، لذلك يحاول اإلرهابيون 
االختب�اء وتحص�ني أنفس�هم ،ومن ث�م تنفيذ 
عمليات إرهابية«، مؤك�داً ان »العاصمة بغداد 
مؤمنة، ولدينا إمكانيات وقدرات وقوات كافية 
ولك�ن عندما يكون هن�اك تهدي�د إرهابّي من 
مجموعات بسيطة جداً تحاول أن تخرتق األمن 
وتقوم بعم�ل معني يؤثر يف األمن القومي وعىل 

املجتمع ، فالبد من القيام بعمل مهم جداً«.
وب�ني، أن »العملي�ة األمني�ة الت�ي قام�ت بها 

قي�ادة العمليات املش�رتكة وبخمس�ة محاور، 
مهمة جداً ألنها اس�تهدفت ع�دداً من األهداف 
امل�ؤرشة لدين�ا«، الفت�ًا إىل أن »الق�وات االمنية 
،وال  اس�تخبارية  بمعلوم�ات  إاّل  تتح�رك  ال 
يمك�ن ألي معركة وألي قطع�ات أن تتقدم ،إاّل 
بمعلومات استخبارية دقيقة ،وهذه املعلومات 
االس�تخبارية ُتق�دم للتحليل وُتبن�ى تقديرات 

املوقف وفقاً للمعلومات املتوفرة«.
تتح�رك  ال  األمني�ة  »الق�وات  أن  إىل  وأش�ار، 
باملجهول، وإنم�ا وفق املعلوم�ات والتقديرات 
واملعلومات االستخبارية التي تتوفر وعىل ضوء 

ذلك نبدأ بعملية تنشيط ما بني القوات واختيار 
نوع القوات ونوعية السالح وعملية استخدامها 
وألي األماكن«. ولفت، إىل أن »العمليات املشرتكة 
عقدت اجتماعاً مع قوات البيش�مركة من أجل 
غل�ق بع�ض املناط�ق والفراغات م�ع اإلقليم، 
وكذل�ك بع�ض الفراغ�ات الت�ي ه�ي موجودة 
عىل الح�دود ،التي هي بس�يطة ،ولكن بالرغم 
م�ن بس�اطتها حاول�ت العصاب�ات اإلرهابية 
اخرتاقها«، مؤك�داً أن«العملية حققت أهدافها 
،وأما االس�تمرار فيها من عدم�ه فيتوقف عىل 

املعلومات االستخبارية التي نحصل عليها.

        بغداد / المستقبل العراقي

ش�ارك رئي�س مجل�س املفوضني  
اإلدارة  ورئي�س  عدن�ان  جلي�ل 
االنتخابية الدكتورة أحالم الجابري  
ضم�ن برنام�ج رشاك�ة العملي�ة 
السياسية واالنتخابية عرب  املنصة 
االلكرتوني�ة  للمعه�د الجمهوري 

.IRI الدويل
وتم خالل اللقاء مناقش�ة مراحل 
وآلي�ة  االنتخ�����ابي�ة  العملي�ة 
بن�اء الهيكلية الجديدة للمفوضية  
الخ�����ط�ط  وض�ع  وأهمي�ة 
املش�رتك����ة  لتثقيف الجمهور  
بحقوقه�م كناخب�ني وحثهم عىل 
املشارك���ة  يف االنت������خابات 
املقبلة وتأتي هذه املشاركة  إيماناً 
من مجل�س املفوض�ني  برضورة 
التواص�ل مع ش����ركاء العملية 
االنتخابي�ة ومدى أهمي�ة دورهم 
الرقابي والتثقيفي لضمان نزاهة 
وش�فافية االنتخابات بالرغم من 
الظ�روف العصيبة الت�ي يمر بها 

البلد بسبب جائحة كورونا.

رافع العيساوي يغادر العراق... وقوى سياسية: لن يعود أبدًا

العمليات املشرتكة تطلق عملية من )٥( حماور ضد فلول »داعش«.. وتؤكد: بغداد مؤمنة 

جملس املفوضني 
يتواصل مع رشكاء 

العملية االنتخابية عرب 
املنصات االلكرتونية

        بغداد / المستقبل العراقي

طالب النائ�ب االول لرئيس مجلس النواب، أمس الس�بت، مجلس الوزراء 
ووزارة املالية وامانة بغداد للتحرك العاجل النقاذ مناطق مدينة الصدر من 

تراكم النفايات الكثر من شهر.
 وقال الكعبي يف بيان تلقت املس�تقبل العراقي نسخة منه ان »عىل مجلس 
ال�وزراء ووزارة املالية وامانة بغداد التحرك العاج�ل النقاذ مناطق مدينة 
الصدر من تراكم النفايات الكثر من شهر، وذلك لعدم تأمني التخصيصات 
املالي�ة من قبل وزارة املالي�ة اىل امانة بغداد باعتبار االخ�رية احدى دوائر 

التمويل الذاتي«.
وأض�اف الكعب�ي ان »اهايل مدينة الص�در بفضل كث�رة املخاطبات وعدم 
حس�م االمر بني املالي�ة وامانة بغداد بات�وا وكأنهم ينتظ�رون اجلهم اما 
بف�ريوس كورون�ا او تراكم النفايات«، داعيا ل� »الرساع بحس�م االمر واال 
س�تكون هناك وقفة جادة من قبل جميع نواب بغداد سيما مدينة الصدر 

ضد كل املُتسببني بهذا املوضوع«.

الكعبي: نقص اخلدمات يف مدينة الصدر
 هيدد االهايل بفريوس قاتل

        بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس 
الس�بت، عن تسجيل 233٤ إصابة 

جديدة بفريوس كورونا يف البالد.
تلق�ت  بي�ان  ال�وزارة يف  وذك�رت 
املس�تقبل العراق�ي نس�خة من�ه، 
انه »ت�م فح�ص )٩٥١6 ( نموذج 
يف  املختص�ة  املخت�ربات  كاف�ة  يف 
الع�راق؛ وبذل�ك يك�ون املجم�وع 
الكيل للنماذج املفحوصة منذ بداية 
تسجيل املرض يف العراق )٥8٩377 

.»)
وأضاف�ت أن »مخت�ربات ال�وزارة 
س�ّجلت ) 233٤( إصابة يف العراق 
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بغداد / الرصافة 3٥7

بغداد / الكرخ 3٩3
مدينة الطب ٤٤

النجف األرشف 2٤7
السليمانية ١٤3 

أربيل 3٩ 
دهوك ٥ 

كربالء ١١٤ 
كركوك 6١

دياىل 28
واسط 22١ 

بابل 78 
البرة ١١٠
ميسان ١٠٥ 

الديوانية ١27 
ذي قار ١32 

األنبار 7 
صالح الدين ٩8

املثنى 2٥ 
وأوضحت الوزارة، أنه »تم تسجيل 

١٤77 حالة شفاء وكما ييل:
بغداد الرصافة 33٩ 

بغداد الكرخ ٤١8 
النجف 6٤ 

السليمانية ٤7 
أربيل ٤١ 

كركوك 27
كربالء 3٥ 

دياىل 37 
البرة ٤6
ميسان ٥3 

بابل 2٠ 
ذي قار ١82

الديوانية ١١2
املثنى 2٤ 

نينوى 32 
وأشارت إىل أن »عدد الوفيات بلغت 

١٠6 حاالت وكما ييل:
بغداد الرصافة ١٤ 

بغداد الكرخ ١١
مدينة الطب ٥

النجف ٤
السليمانية 8 

كربالء 2
كركوك 7 

دياىل 3 
واسط ٤ 

البرة ١٠ 
ميسان 3

بابل ١ 
الديوانية 7 
ذي قار 22 

املثنى ١ 
صالح الدين ٤ 

وبين�ت أن »مجموع اإلصابات بلغ 
٥83٥٤، ومجموع حاالت الش�فاء 
3١٠77، والراقدي�ن الكيل 2٤٩٠٩، 
فيم�ا بل�غ مجم�وع الراقدي�ن يف 
العناي�ة املرك�زة 333، ومجم�وع 

الوفيات 2368 ». 

العراق يسجل )2334( إصابة جديدة 
بـ »كورونا« وشفاء )1477( مصابًا
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    بغداد / المستقبل العراقي

تفتت�ُح وزارة الصحة، 30 مرك�زا صحيا يف الرصافة 
لتسهيل اجراءات املواطنني الراغبني باجراء مسحات 

وفحوصات فايروس كورونا.
وقال وزير الصحة والبيئة، حسن التميمي يف ترصيح 
صحفي، إن »الوزارة ستفتتح اليوم 30 مركزا صحيا 
يف جانب الرصافة الس�تقبال املواطن�ني الذين تظهر 
عليهم اعراض االصابة بالفايروس ولتس�هيل عملية 
اجراء الفحوصات املختربية الرسيعة وعمل املسحات 

للمصابني بشكل اسهل«.
واض�اف التميم�ي، ان »املراكز الصحي�ة تابعة لعدد 

من قطاع�ات الرعاية الصحية االولي�ة لصحة بغداد 
الرصافة منها »الصدر ،الرصافة ،الشعب ،االعظمية 
،املدائ�ن ،النه�روان ، واالس�تقالل والبلدي�ات االول 
والثاني” مشريا اىل ان الوزارة رفعت عدد الفحوصات 
املختربي�ة اليومي�ة م�ا ب�ني 11 اىل 12 ألف فحص يف 
بغ�داد وباقي محافظات البالد م�ن خالل زيادة عدد 
مختربات الفحص لتوفري فرص الفحص والتشخيص 
طبقا العداد املالكات من املتدربني عىل هذه املختربات 
واالجهزة، فض�ال عن وجود برام�ج تدريبية لتدريب 

التقنيني واالطباء للعمل يف هذه املختربات«.
واردف التميم�ي، ان »ال�وزارة س�تفتتح اليوم ايضا 
مخت�ربا يف مستش�فى الكن�دي بطاق�ة اس�تيعابية 

الكث�ر م�ن الف فح�ص يوميا، عالوة ع�ىل مختربين 
يف مستش�فيي االمام عيل والش�يخ زايد«، الفتا اىل ان 
»هذه الخط�وات ج�اءت ضمن اجراءات الس�يطرة 
ع�ىل انتش�ار الجائح�ة وح�ث املواطنني ع�ىل عمل 
الفحوص�ات الالزم�ة واتب�اع االرش�ادات الصحي�ة 
س�واء بالحجر املن�زيل او مراكز الحج�ر وفقا ملا يتم 
اقراره من الطبي�ب املختص، مؤكدا ان الوزارة تقيم 
املوقف الوبائي بعدد االصابات املس�جلة  لزيادة عدد  

مختربات الفحص«.
ودعا التميمي املواطن�ني الذين تظهر عليهم اعراض 
االصاب�ة  اىل »مراجع�ة اق�رب مركز صح�ي الجراء 

الفحوصات املختربية .

وزير الصحة يعلن افتتاح 30 مركزًا للفحص يف الرصافة

    بغداد/ المستقبل العراقي

أم�س  الصناع�ة واملع�ادن،  كش�فت وزارة 
الس�بت، عن عدد املعامل املتوقف�ة يف البالد، 
فيما افصحت عن اس�باب ضع�ف الصناعة 
املحلية. وقال املتحدث باسم الوزارة مرتىض 
الصايف انه »بعد عام 2003 كانت الحكومات 
العراقي�ة تخصص مبالغ غ�ري كافية لوزارة 
الصناع�ة للنه�وض بالصناع�ة الوطني�ة«، 
مبين�اً ان »املبال�غ املخصص�ة كان�ت قليلة 
وترقيعية لذلك لم نشاهد اي تطور واي زيادة 

يف املصانع العراقية«.
وأضاف ان »الوزارة وخالل الس�نوات القليلة 
املاضية توجهت اىل االس�تثمار مع الرشكات 
العراقية والعربي�ة واالجنية ورشاكة القطاع 

الخاص لك�ي تكون هناك س�هولة يف عملية 
جل�ب الخط�وط االنتاجي�ة وتس�هيل االمور 

القانونية«.
وتابع ان »مصانع معجون الطماطم وغريها 
م�ن املعامل البس�يطة وس�هلة االس�تخدام 
تقع ع�ىل عاتق القطاع الخ�اص لكن االعالم 

بعيد عنها«، مش�رياً اىل »ع�دم وجود جدوى 
اقتصادي�ة ملعام�ل الطماط�م الن املعج�ون 
يدخل من الدول املجاورة بأبخس االثمان ما 

ادى اىل توقف هذه املعامل«.
وش�دد ع�ىل ان »القطاع الخ�اص يحتاج اىل 
اع�ادة ه�ذه الصناعات واعادتها اىل س�ابق 
عهدها لكن�ه يحتاج اىل ع�دة عوامل ابرزها 
اغ�الق الح�دود وتخفي�ض اس�عار الوق�ود 
والكهرباء للمعام�ل ودعم هذه املصانع من 

قبل الحكومة«.
وبني ان »وزارة الصناعة تمتك 280 معمالً من 
الش�مال اىل الجنوب منه�ا 80 معمالً متوقفاً 
و200 مازال�ت تعمل«، مؤك�داً ان »توقف 80 
معمالً جاء بس�بب قدمه�ا والحروب والنهب 

الذي مر بالبلد«.

وزارة الصناعة تكشف عدد املعامل املتوقفة عن العمل
    بغداد / المستقبل العراقي

عق�دت وزارة النقل، اجتماعا حول س�ري 
اعمال الرشكة العامة للمسافرين والوفود 
والخط�وات الت�ي ممك�ن اتخاذه�ا م�ع 
اقرتاب انتهاء فرتة العقد األصلية ملرشوع 

}تاكيس بغداد{.
ونق�ل بي�ان لل�وزارة تلقت�ه »املس�تقبل 
لل�وزارة  اإلداري  الوكي�ل  العراق�ي« ع�ن 
س�لمان البه�اديل قوله »تم عق�د اجتماع 
مع مدير عام الرشكة العامة للمس�افرين 
والوف�ود كري�م كاظم لبحث س�ري اعمال 
الرشكة وانحسار مواردها يف ظل االوضاع 
الراهن�ة والحظر الوقائي بس�بب جائحة 

كورونا«.

وأضاف »كما تم مناقش�ة الخطوات التي 
ممك�ن اتخاذها م�ع اق�رتاب انتهاء فرتة 
العق�د األصلي�ة مل�رشوع تاك�يس بغ�داد 
واالط�الع ع�ىل تقيي�م تجرب�ة امل�رشوع 
واالس�تفادة م�ن معطياته�ا يف املرحل�ة 
القادم�ة لتعظيم م�وارد الرشكة بش�كل 

أمثل«.
وأشار البيان اىل، ان »الرشكة العامة لنقل 
للمسافرين والوفود احدى تشكيالت وزارة 
النقل تعتمد ع�ىل التمويل الذاتي وتواصل 
تنفي�ذ الواجب�ات املوكل�ة له�ا ب�دون أي 
تلكؤ يذك�ر وال تذخر جهداً إال ووضعته يف 
خدمة املصلحة العام�ة حيث انها حققت 
نجاحات مش�هودة يف ملف نقل النازحني 

وملف الزيارات املليونية.

النقل تبحث بدياًل عن »تاكيس بغداد«

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

    بغداد / المستقبل العراقي

وجهت وزارة التجارة، أمس السبت، دعوة اىل الحكومة 
والربملان لرف�د الوزارة باملخصص�ات الكافية لتوزيع 
مف�ردات البطاق�ة التمويني�ة عىل املواطنني بش�كل 
منتظم بعد ان تس�بب ف�ريوس كورونا بإغراق الناس 

يف دوامة التفكري بالحصول عىل القوت اليومي.
وقال املتحدث باس�م الوزارة محمد حنون، »جهزنا 3 
حصص للمواد الغذائية، الس�كر وزيت الطعام والرز، 
و5 حصص من مادة الطحني، وذلك الن العراق اىل حد 
االن س�وق 4 ماليني و200 الف طن من مادة الحنطة 

املحلية ضمن الخطة التسويقية لعام 2020«. 
واض�اف ان »املخص�ص للبطاق�ة التموينية س�نوياً 
مليار و500 مليون دوالر تكفي الربعة مواد ومن 6 اىل 
8 وجب�ات من املواد الغذائية ونحن اىل االن لم نس�تلم 
س�وى فقط 162 ملي�ون دوالر ما نس�بته 10 اىل 20 
باملئة من املخص�ص لنا للبطاقة التموينية والس�بب 
هو االزم�ة االقتصادية وعدم توفر الس�يولة املالية«، 
مبين�اً أن »وزي�ر التج�ارة خاط�ب مجل�س ال�وزراء 
واملجل�س االقتصادي مطالباً بمبال�غ اضافية لغرض 
توزيع الوجبات االخرى يف النصف الثاني من العام«. 

وتاب�ع  حنون، »طموحنا الحصول عىل مبالغ للتعاقد 
مع مناش�ئ وطني�ة لتجهيز الس�كر وزي�ت الطعام 
وال�رز«، مش�رياً اىل انه »نح�ن نوزع 6 وجب�ات ملادة 
الرز و 8 وجبات للس�كر وزي�ت الطعام و 10 وجبات 
ملادة الطحني، واملخصص لنا يف التموينية يمس�ح لنا 

بتوزيع هذا فقط عىل مدار السنة«. 
ودعا حن�ون »الربمل�ان والحكومة لتخصي�ص اموال 
اضافية للبطاقة التموينية بسبب وجود عوائل كثرية 
تحت خط الفقر والحجر الصحي سبب مشاكل كبرية 
الن اغل�ب الناس تعتمد عىل العمال�ة اليومية والناس 

االن يف البيوت ويتطلب ان نوزع لهم ما يكفيهم«. 
واختتم قائ�اًل: »نتطلع خالل النصف الثاني من العام 
ان يتم النظر بش�كل ايجابي ملوض�وع التخصيصات 
وان يصل بش�كل منتظم لكي نستمر يف تزويد الناس 

بمفردات البطاقة التموينية«.

التجارة: خاطبنا احلكومة 
والربملان لتوفري خمصصات 

لتوزيع التموينية

    المستقبل العراقي / زهراء علي

اس�تحصلْت محافظة نينوى موافقة السلطات املختصة يف بغداد 
عىل استئناف عمل 20 رشكة صريفة يف املحافظة.

 وق�ال محاف�ظ نينوى نج�م الجب�وري إن »20 رشكة صريفة يف 
املحافظ�ة س�تبارش عملها يف عم�وم نينوى بعد توقف لخمس�ة 
اعوام بعد  استحصال املوافقة من السلطات املختصة يف بغداد«.

ونبه الجبوري إىل ان يتم استحصال املوافقة لعمل بقية الرشكات 
خ�الل الف�رتة القليل�ة املقبلة، مضيف�ا ان عمل ه�ذه الرشكات 
س�يكون خاضعا للرقاب�ة االمنية م�ن قبل اس�تخبارات رشطة 
املحافظ�ة لرصد التعامل والتعاون مع اي خلية من خاليا داعش 
االرهابي�ة يف تحوي�ل االم�وال او اس�تالمها من ع�دة جهات يتم 
التعاون معها وس�تتم محاسبة الجهات املتعاونة وسحب اجازة 

الرشكة والحكم عليهم بالحبس وفق القانون.

حمافظ نينوى: »20« رشكة صريفة 
ستعاود العمل يف املحافظة

    بغداد / المستقبل العراقي

اطلقت امانة بغداد امس الس�بت حملة خدمية كبرية وواسعة يف 
مدينة الصدر رشق العاصمة بدعم واسناد عدد من الدوائر البلدية 
املختلفة والحشد الخدمي الخاص بامانة بغداد وبمتابعة الكادر 

املتقدم ومكتب امني بغداد والزالت الحملة مستمرة لغاية االن
االمان�ة تبني ان مدين�ة الصدر تتميز بالكثافة الس�كانية العالية 
يقابله�ا صغر يف املس�احة م�ا ينتج عنه اف�رازاً كب�رياً للنفايات 
يتطل�ب جه�داً مضاعفاً تجاه�د االمانة من اجل توفريه س�يما 
يف ظ�ل الظروف الراهن�ة التي تتس�م بعدم توف�ر التخصيصات 
املالية وتوقف الجباية التي كانت تس�اعد االمانة يف اداء واجباتها 
الخدمي�ة باالضاف�ة اىل جائحة كورونا وم�ا يرافقها من ظروف 

استثنائية.

    بغداد / المستقبل العراقي

اعلن�ت الهيئة العام�ة للكمارك ع�ن قيام مركز كم�رك طريبيل 
الحدودي املحاذي للجانب األردني بأتالف أرسالية لعصري الفواكه 

املستورد كونها منتهية الصالحية .
واضاف�ت الهيئة يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي«نس�خة منه، 
ان »عملي�ة االت�الف تمت وف�ق ألح�كام  امل�ادة )68/ثانيا( من 
قانون الكمارك رقم 23لسنة 1٩84 وبحضور ممثل عن الجهات 

الساندة يف املنفذ.

    بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس الرابطة املرصفية يف ذي قار حسني العبادي، 
ان املصارف ستبارش بتوزيع املستحقات املالية ملسوقي 

محصول الحنطة اعتبارا من اليوم االحد.
وذكر العبادي يف ترصيح صحفي، ان »اليوم االحد سيتم 
املب�ارشة بتوزي�ع املس�تحقات املالي�ة للفالح�ني جراء 
عمليات التسويق، وحسب االشعار الواصل للمصارف«. 
واشار اىل انه »سيتم التوزيع حسب الكشوفات الواصلة 
للم�رصف من الرشك�ة العام�ة لتجارة الحب�وب يف ذي 

قار.

امانة بغداد تطلق محلة خدمية 
مكثفة يف مدينة الصدر

إتالف إرسالية عصري فواكه خمالفة 
يف مركز كمرك طريبيل احلدودي

اعتبارًا من اليوم.. رصف املستحقات املالية 
ملسوقي احلنطة يف ذي قار

    بغداد/ المستقبل العراقي

اك�دت محافظ�ة بغ�داد، توفري قطع�ة ارض بمس�احة 200 دون�م يف مدين�ة النهروان 
مخصصة لتنفيذ املش�اريع الصناعية.وقال مدير بلديات بغداد التابعة للمحافظة يارس 
القرييش، ان »املحافظة ويف اطار الجهود التي تبذلها الطالق مرشوع تش�غيل الشباب يف 
بغداد وفرت قطعة ارض بمساحة 200 دونم يف مدينة النهروان لتنفيذ مشاريع صناعية 
من قبل الشباب«.واضاف، ان »تخصيص ارض للنشاطات الصناعية يف هذه املدينة يعد 
مهما لتكون امتدادا للمدينة الصناعية املوجودة هناك«، مش�ريا اىل ان »املحافظة تسعى 
اىل تخصيص قطعة ارض اخرى للفعاليات الزراعية ضمن املرشوع، لكن وجود اشكالية 
التج�اوزات ع�ىل االرايض وعدم مقدرة مديري�ة البلديات عىل وضع يده�ا عىل اي ارض 
من دون تس�وية املوضوع مع مالكي االرايض س�واء كانوا اش�خاصا او وزارات كونهم 
يطالب�ون بمبالغ مالي�ة كتعويضات، االمر الذي يكلف املحافظ�ة مبالغ طائلة يف خضم 
االزمة املالية الحالية«.واكد القرييش، ان »املحافظة تسعى اىل حل جميع االشكاالت التي 

تواجه هذا املرشوع من اجل اطالقه بالوقت املناسب.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، 
إط�الق إس�تمارة الحص�ول ع�ىل خدم�ة 
G3 املجاني�ة لطلب�ة وأس�اتذة الجامعات 

والكليات يف العراق.
وذكر بيان لها تلقت »املس�تقبل العراقي« 
األع�زاء رضورة  »لطلبتن�ا  نس�خة من�ه 
االطالع ع�ىل املواقع الرس�مية و وس�ائل 
ملل�ئ  كلياته�م  و  يف جامعاته�م  االع�الم 
 3G استمارة الحصول عىل خدمة االنرتنت
بحزمة مجانية مقداره�ا 500MB يوميا 
طوال م�دة االمتحانات لطلبة الدراس�ات 

االولية خالل مدة االمتحانات«.
وأض�اف ان »وزارة التعلي�م العايل أطلقت 

اليوم )من خالل كافة الجامعات والكليات 
الحكومي�ة واالهلية( بالتع�اون مع هيئة 
االعالم واالتصاالت ورشكات االتصاالت من 
جانب آخر استمارة التسجيل للحصول عىل 
خدمة اإلنرتنت لدعم الوصول اىل املنصات 
خ�الل فرتة االمتحانات وذلك نظرًا لضعف 
خدمة االنرتنت يف عموم البلد ونظرًا للحالة 
االقتصادي�ة للطلب�ة بش�كل عام«.ولفت 
اىل انه »وإس�تنادا للمخاطبات الرس�مية 
ل�وزارة التعلي�م العايل حي�ث قامت هيئة 
االعالم واالتصاالت وبالتنس�يق والتعاون 
مع رشكات االتصاالت )رشكة اسياس�ل، 
رشكة زين العراق ورشكة كورك( لدعمهم 
لتعزي�ز خدمة االنرتنت لطلب�ة الجامعات 

خالل اّيام االمتحانات.

ختصيص 200 دونم يف النهروان 
لتنفيذ مشاريع صناعية

 »G3« إطالق استامرة احلصول عىل خدمة
املجانية لطلبة وأساتذة اجلامعات

مرصف الرافدين يبارش 
بتوزيع رواتب املوظفني 

لشهر حزيران

التعليم تعلن عن إجراءات 
بشأن مشاريع بحوث طلبة 

الدراسات العليا

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلن م�رصف الرافدين ع�ن مبارشته بتوزي�ع رواتب وزارات ومؤسس�ات 
الدولة املوطنة رواتبهم عىل املرصف لش�هر حزيران عن طريق أدوات الدفع 

اإللكرتوني.
وق�ال املكتب اإلعالمي للمرصف يف بيان تلقت »املس�تقبل العراقي« نس�خة 
من�ه، إنه »تمت املبارشة بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسس�ات الدولة 

من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص املايل لدى املرصف«.
وأش�ار اىل، ان »رصف الرواتب يكون عن طريق بطاقة املاس�رت كارد والدفع 

اليدوي«.
وكانت وزارة املالية، أعلنت اليوم الجمعة املبارشة بتمش�ية معامالت تمويل 

الرواتب« لشهر حزيران املايض.

    بغداد/ المستقبل العراقي

أصدرت وزارة التعليم العايل والبحث 
العلم�ي معالجات خول�ت بموجبها 
الجامعات اتخ�اذ اإلجراءات الالزمة 
بش�أن املتطلبات الخاصة بمشاريع 

بحوث طلبة الدراسات العليا. 
اإلج�راءات جمل�ة م�ن  وتضمن�ت 
يف  بالتواج�د  املتعلق�ة  املعالج�ات 

الجان�ب  واس�تضافة  املخت�ربات 
العم�يل لطلب�ة الدراس�ات العليا يف 
مخت�ربات الجامع�ات الت�ي تك�ون 
س�كناهم  محافظ�ات  خ�ارج 
اتخاذ  الجامعات  وتخويل مجال�س 
القرارات املناسبة بش�أن التوقفات 
االضطراري�ة التي تص�در عن خلية 
األزم�ة والنظ�ر باحتس�ابها خارج 

مدة الدراسة.

زار املستشفى »اجلمهوري« للقاء كوارده واالستماع إىل شكاواهم

اعتبارًا من اليوم.. حمافظ البرصة يعلن الرشوع 
بـ »احلظر اجلزئي«

خاطب املالية لصرف رواتب املتعينني اجلدد

حمافظ بغداد: نتجه لتثبيت »3« آالف من موظفي العقود

     المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن رئيس خلية األزمة يف محافظة البرصة 
املحافظ اس�عد العيداني، اليوم الس�بت عن 
تطبي�ق حظر التج�وال الجزئ�ي اعتبارا من 

يوم غد األحد.
وق�ال العيدان�ي للمرب�د ان غ�داً سيس�مح 
بالحرك�ة اعتب�ارا م�ن الس�اعة السادس�ة 

صباحاً وحتى السابعة مساًء.
ودع�ا العيدان�ي املواطن�ني يف املحافظ�ة إىل 
املس�اهمة بعدم تفيش فريوس كورونا وقال 
إن ما يهم الحكومة املحلية هي سالمة أهايل 

املحافظة.
وأش�ار إىل أن من حق خلية األزم�ة واللجنة 
العلي�ا فقط إصدار ق�رار حظ�ر التجوال او 
رفع�ه، مؤكداً يف الوقت ذاته أن أيام الخميس 
والجمع�ة والس�بت حظ�را ش�امال للتجوال 
يف املحافظ�ة، كم�ا ب�ني أن�ه من ح�ق خلية 
األزمة واللجنة العليا فقط إصدار قرار حظر 

التجوال أو رفعه.
إىل ذلك، زار محافظ البرصة املهندس اس�عد 
التعليم�ي  الب�رصة  مستش�فى  العيدان�ي 
)الجمهوري( الطالع عىل سري العمل يف داخل 

املستشفى.
والتقى املحاف�ظ الكوادر الصحية يف ردهات 
الوبائية واالس�تماع اىل بعض الش�كاوى من 

بعض الكوادر الطبية.

    المستقبل العراقي/ طالب ضاحي

تس�عى محافظُة بغداد بالتنس�يق م�ع الربملان 
ومجل�س الوزراء اىل تثبيت موظفي عقود تنمية 
االقالي�م، بينم�ا خاطب�ت وزارة املالية رس�ميا 

لرصف رواتب املتعينني الجدد.
وق�ال محاف�ظ بغ�داد محم�د جاب�ر العطا، يف 
ترصيح صحفي، إن »االزم�ة املالية التي تعاني 
منها البالد واملحافظ�ة ادت اىل ايقاف عمل اكثر 
من 3 االف من موظف�ي تنمية االقاليم التابعني 
اىل ديوان محافظة بغداد بسبب توقف املشاريع 

وعدم وجود سيولة مالية لدفع رواتبهم«.
وأش�ار إىل، أن »مجل�س الوزراء اص�در يف العام 
املايض قرارين هم�ا 315 و337 يخصان تثبيت 
موظف�ي العقود واألجراء اليوميني«، منوها بان 
»املحافظة ولتفعيل القرارين بارشت بالتنس�يق 
مع الربملان ومجلس الوزراء من اجل استحصال 
املوافقات الالزمة عىل ارسال اسمائهم اىل وزارة 
املالية و تثبيته�م عىل املالك الدائم نظرا للحاجة 
املاس�ة لهم ولخربتهم يف رفع املس�توى الخدمي 

باملحافظة«.
وتاب�ع املحاف�ظ، أن »املحافظ�ة دع�ت جمي�ع 
ال�رشكات واملقاول�ني ممن تلكأت مش�اريعهم 
بس�بب االزم�ة املالي�ة او تأخرت مس�تحقاتهم 

املالية اىل تثبيت اسمائهم لدى املحافظة من اجل 
اجراء الالزم بهذا املجال وضمان عودة املشاريع 
وعدم اندثارها، فضال عن تس�وية مستحقاتهم 
وعدم الدخول يف اشكاالت قانونية مع الرشكات 

املنفذة لها.
وأفص�ح العطا، عن ان »املحافظ�ة رفعت كتابا 
رس�ميا اىل وزارة املالي�ة يتضم�ن تمويل رواتب 
املتعين�ني الجدد البالغ عدده�م اكثر من 13 الفا 

ومل�دة 6 اش�هر اعتب�ارا م�ن تاري�خ مبارشتهم 
باعتباره�ا مس�تحقات واجب�ة الدف�ع«، منبها 
ع�ىل ان »املحافظ�ة طالب�ت يف عدة مناس�بات 
وزارة املالي�ة برصف رواتبه�م، اىل جانب تثبيت 

املحارضين املجانيني الجدد«.
وأكد، أن »هذا امللف تأخر كثريا ولم يحس�م عىل 
الرغ�م م�ن ان املحافظ�ة حرصت عىل حس�مه 

لرفع املظلومية عن هذه الرشيحة.
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جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثاين )99(  والصادر يف 2020/6/24 
تعل�ن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرج�ه تفاصيلها يف ادناه  
والعائ�دة ملكيتها اىل مديري�ة بلدية  تلكيف  وفق�ا الحكام القانون 
)21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة العلنية . فعىل الراغبني بااليجار 
مراجع�ة مديرية بلدية  تلكيف وخالل مدة )15(  يوم  تبدأ من اليوم 
التايل لنرش االعالن  مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة 
)50%( من القيمة املقدرة  وس�تجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة 
االع�الن يف مقر البلدية ويتحمل من ترس�و علي�ه املزايدة اجور نرش 
االع�الن واملصاريف االخرى عىل ان يقوم بتس�ديد باقي بدل االيجار 
والرس�وم االخرى واب�رام العقد خالل مدة )ثالث�ون يوم( من تاريخ  
تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املستاجر ناكال ويعاد االعالن عن 
تأجر امللك وعىل حساب الناكل وتحمله فرق البدلني وكافة املصاريف 
االخ�رى املرتتبة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح 
ل�ه بالدخول باملزايدة مجددا وس�تكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية 

تلكيف   
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط .

جلنة البيع واالجيار
الثانية يف حمافظة نينوى

اعالن ثالث )100(  والصادر يف 2020/6/24 
تعلن اللجنة اعاله عن تأجري العقارات املدرجه تفاصيلها يف ادناه  والعائدة ملكيتها 
اىل مديرية بلدية  تلكيف  وفقا الحكام القانون )21( لسنة )2013( وبطريقة املزايدة 
العلنية . فعىل الراغبني بااليجار مراجعة مديرية بلدية  تلكيف وخالل مدة )15(  يوم  
تبدأ من اليوم التايل لنرش االعالن  مس�تصحبني معه�م التامينات القانونية البالغة 
)50%( من القيمة املقدرة  وستجري املزايدة يف اليوم االخري من مدة االعالن يف مقر 
البلدية ويتحمل من ترس�و عليه املزايدة اجور نرش االعالن واملصاريف االخرى عىل 
ان يقوم بتسديد باقي بدل االيجار والرسوم االخرى وابرام العقد خالل مدة )ثالثون 
يوم( من تاريخ  تصديق قرار االحالة وبخالفه يعترب املس�تاجر ناكال ويعاد االعالن 
عن تأجر امللك وعىل حس�اب الناكل وتحمله ف�رق البدلني وكافة املصاريف االخرى 
املرتتب�ة عىل ذلك اضافة اىل مصادرة اماناته وعدم الس�ماح ل�ه بالدخول باملزايدة 

مجددا وستكون املزايدة يف مقر مديرية بلدية تلكيف   
مالحظة / علما ان مدة االيجار سنة واحدة فقط .

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباسية او اللجنة 
خالل )30( يوم تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ 
ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب 
محاف�ظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن 
البالغ�ة )30( يوم يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جل�ب ص�ورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية 

العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خ�الل مدة )30 يوما( م�ن تاريخ تصديق ق�رار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الح�رف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزاي�دة عىل االمالك التي تؤجر 

لهم

حمافظة النجف االرشف
جلنة البيع واالجيار الثانية 

اعالن
تعل�ن لجن�ة البيع وااليجار الثانية ملحافظة النجف االرشف عن اجراء املزاي�دة العلنية لتأجري االمالك   املدرجة تفاصيلها 
ادناه والعائدة اىل بلدية )العباس�ية ( وملدة  )حس�ب ما مؤرش ازاءها ( وفقا الحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 
21 لسنة 2013 فعىل من يرغب باالشرتاك باملزايدة ممن تتوفر فيه الرشوط املطلوبة  مراجعة بلدية العباسية او اللجنة 
خالل )30( يوم تبدء من اليوم التايل لنرش االعالن يف احدى الصحف املحلية مس�تصحبا معه التامينات القانونية البالغة 
200% من القيمة املقدرة بأس�تثناء املس�تأجرين الشاغلني للعقار الذين يرغبون بالدخول اىل املزايدة يحق لهم دفع مبلغ 
ال يقل عن 50% من القيمة املقدرة بموجب صك مصدق لحساب البلدية املذكورة استنادا اىل ما جاء بالقانون انفا وكتاب 
محاف�ظ النجف / مكتب الس�يد املحافظ املرقم )30( يف 2016/1/3 وس�تجري املزايدة يف الي�وم االخري من مدة االعالن 
البالغ�ة )30( يوم يف الس�اعة )الحادية عرشة صباحا( يف ديوان )بلدية العباس�ية( ويف حالة مصادفة يوم املزايدة عطلة 

رسمية ستكون املزايدة يف اليوم الذي يليه ويتحمل من ترسو عليه املزايدة اجور النرش واملصاريف املرتتبة عىل ذلك 

الرشوط املطلوبة :
1 � ع�ىل املس�تاجر جل�ب ص�ورة )هوية االحوال املدنية + بطاقة الس�كن او مضبطة تأييد س�كن + ش�هادة الجنس�ية 

العراقية( 
2 � ع�ىل املس�تأجر مراجع�ة البلدية خ�الل مدة )30 يوما( م�ن تاريخ تصديق ق�رار االحالة لغرض تس�ديد بدل االيجار 

والرسوم االخرى
3 � عىل املستأجر مراجعة البلدية لتنظيم عقد االيجار خالل املدة املقررة قانونا

4 � اس�تنادا اىل كت�اب محافظة النج�ف االرشف / مكتب الس�يد املحافظ املرق�م 10881 يف 2014/9/28 يلزم اصحاب 
الح�رف والصناعات بجلب الهوية النقابية وتأييد ش�هادة ممارس�ة املهنة عند الدخول باملزاي�دة عىل االمالك التي تؤجر 

لهم

مدة التأجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

ثالث سنوات
على جزء من 
القطعة المرقمة 

12/32 م23
1380م2 12/23 م 32 ساحة خماسية 1

سنة واحدة 
الشارع الفرعي 
/ مقابل كراج ال 

بدير
18م2 14/42 ـ 14/43  ـ14/41 حوانيت 2

سنة واحدة 
السوق العصري 
/ مقابل كراج 

الشرمان
18م2 11/4 ـ 11/17 حانوت 3

سنة واحدة  الحي الصناعي 137,5م2 4ـ5 كراجات حرفة صناعية 4

سنة واحدة 
السوق العصري 
/ مقابل ساحة بيع 
الفواكه والخضر 

10م2
13/14 ـ 13/18 ـ 13/19 ـ 13/20 ـ 
13/12 ـ 13/15 ـ 13/29 ـ 13/17 ـ 

13/18 ـ 13/19 
حوانيت 5

سنة واحدة  18م2 14 ـ 14 ساحة لبيع الفواكه 
والخضر 6

العدد /88
التاريخ 2020/6/28

العدد /89
التاريخ 2020/6/28

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

الدكتور 
محزة جواد كاظم العلياوي

قائممقام قضاء الكوفة املقدسة 
رئيس جلنة البيع واالجيار الثانية

مدة التأجير الموقع المساحة رقم الملك جنس الملك ت

ثالث سنوات على جزء من القطعة المرقمة )16/6(م 46قرب مدرسة 
االندلس مقابل دائرة احوال العباسية  )2*3(م بال مساحة من االرض 

النشاء كشك عليها 1

سنة واحدة السوق العصري / مقابل ساحة بيع الفواكه والخضر  10م2 13/4  ـ 13/22 حوانيت 2

سنة واحدة السوق العصري / مقابل كراج الشرمان 18م2 11/2 حانوت 3

سنة واحدة السوق العصري / مقابل كراج الشرمان 15م2 11/3 حانوت 4

سنة واحدة السوق العصري / مقابل كراج الشرمان 10م2 11/13 حانوت 5

سنة واحدة بداية سوق العباسية القديم 14م2 14/2 حانوت 6

سنة واحدة الشارع الفرعي / مقابل كراج ال بدير 18م2 14/35 حانوت 7

سنة واحدة مجاور مشروع الماء 247,25م2 14/50 معمل ثلج 8

سنة واحدة مجاور المجلس البلدي السابق 6,25م2 10/1 كشك 9

سنة واحدة مقابل محكمة العباسية 6,25م2 10/2 ـ 10/3 ـ 10/6 اكشاك 10

سنة واحدة مجاور دائرة احوال العباسية 9م2 12/ 14 كشك 11

ر. مهندسني
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيد على القطعة المرقمة  نوع الملك ورقمه ت
1/101 تلمثة تلكيف  الدكاكين 162و163و164و166و186 1

3/1519 تلكيف الدكان 130و132 2
جزء من 5/1527 تلكيف  اكشاك عدد )8( كل على حدة 3

جزء من 10 /1م3 سوق الغزل انشاء اكشاك عدد )9( كل على حدة 4
1/266م5 مركة تليلة  انشاء اكشاك عدد )4( كل على حدة 5

2/9م11 عربينات كندر ساوة ملعب خماسي بمساحة 2694/64 م2 6
33/26 م1 قبر مريم معرض سيارات 200 بمساحة 747/66م2 7
34/26 م1 قبر مريم معرض سيارات 201 بمساحة 744م2 8
1108/10 تلكيف ساحة وقوف السيارات 202 بمساحة 1850م2 9

1681 تلكيف ساحة وقوف السيارات 203 بمساحة 2047/50م2 10

129/26 م1 قبر مريم  ساحة غاز ونفط ابيض 204 بمساحة 1000م2 11
140/26 م1 قبر مريم  مشتل 205 بمساحة 1500م2 12

ر. مهندسني
رعد عيل نجم

مدير بلديات حمافظة نينوى

المشيد على القطعة المرقمة  نوع الملك ورقمه ت
1/101 تلمثة تلكيف الدكان/ 158 1

1/1519 تلكيف الدكان /146 2
20/1016 تلكيف الدكان /27 3
27/1016 تلكيف الدكان / 77و78 4

373/5 م 83 تلسقف كازينو شتوي 5
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»مقاومة«.. فيلم عن عبقري عن مارسيل مارسو
           طاهر علوان

ليس س�وى خف�ة الظ�ل والكوميديا تلك 
الت�ي تطب�ع مارس�يل مارس�و يف بواكري 
حيات�ه، لكن�ه وهو يعيش ش�غفه املبكر 
للتمثي�ل لم يك�ن يتوّق�ع أن يعيش حياة 
مختلفة عن وال�ده القّصاب وأيضا جده 
اللذين امتهنا بيع اللحوم. ليجد مارس�يل 
نفس�ه مس�اعدا لوال�ده يف دكان صغ�ري 
بفرنس�ا بع�د رحي�ل األرسة هارب�ة من 
بولندا بعدما بدأت حمالت مطاردة اليهود 

مع مجيء هتلر إىل الحكم.
لم يكن ذلك الش�اب يتوّقع أن يجد نفسه 
يف مواجه�ة الغ�زو الن�ازي الزاحف نحو 
باري�س وجها لوج�ه، وأن�ه ال يمتلك تلك 
األدوات الوحشية ملواجهة ذلك الغول الذي 
بدأ يغزو وُيسقط املدن األوروبية الواحدة 

بعد األخرى.
يس�بق ذل�ك، وقب�ل الذه�اب إىل تجرب�ة 
ورحلة مارس�يل مارس�و ينقلن�ا املخرج 
فيلم�ه  يف  جاكوبوفيت�ش  جوناث�ان 
“مقاومة” إىل أملانيا النازية ذاتها، وذلك يف 
بضعة مش�اهد مؤثرة يستهل بها الفيلم 
من خالل الحوار بني والدي طفلة يهودية 

تتساءل ملاذا يكرهوننا؟
وم�ا أن تتش�كل يف عقله�ا اإلجابة، حيث 
يخّف�ف الوالدان م�ن حّدة الس�ؤال حتى 
يداهم النازيون املنزل ويعتقلون األم واألب 
أمام أنظار الطفلة التي تش�هد إعدامهما 
فورا بالرصاص، ولندخ�ل يف إعدام كامل 
ث�م لننتقل إىل فرنس�ا وإىل باريس تحديدا 
حيث تنطلق سرية مارسيل مارسو )يقوم 

بالدور املمثل جييس إيزنبيغ(.

أيقونة حقيقية
ها هو وبتأثري من ش�قيقه ووالده يقّرر 
الس�تقبال  تط�وي  فري�ق  إىل  ينظ�م  أن 
األطف�ال اليه�ود الذي�ن فق�دوا ذويه�م 
الهتلري�ة  الس�لطات  أملاني�ا، وق�ّررت  يف 
التخلّص منهم برميه�م عىل حدود الدول 

األخرى، وبالفعل تحرض الدفعة األوىل من 
أولئك األطفال املرعوبني، حيث س�يتحّول 
مارس�و إىل أيقونة له�م ويخاطر بحياته 

من أجلهم.
باريس وقد انت�رت فيها األعالم النازية 
وال يكاد يوجد ش�ارع أو محطة قطار بال 
ثكنة للجنود األمل�ان، يتحّققون من املارة 
ويشتبهون بش�قيق مارسيل ويقبضون 
علي�ه بش�بهة االنتم�اء إىل املقاوم�ة ضد 
النازي�ني. لك�ن عملية رسيع�ة يقوم بها 
مارس�و تنقذ ش�قيقه واآلخري�ن بإلقاء 
وليتح�ّول  حارق�ة،  مولوت�وف  زجاج�ة 
أح�د ش�وارع باري�س إىل س�احة معارك 

ومطاردات.
يف موازاة ذلك، سوف تكون قصة األطفال 
اليهود ه�ي محور البن�اء الدرامي يف هذا 
الفيلم، فبعد االحتفاظ بهم يف أحد املباني 
القديم�ة وغ�ري املعروف�ة وم�ع وص�ول 
الجيوش األملانية إىل تخوم باريس، يصبح 
م�ن الحتم�ي إبع�اد أولئك األطف�ال عن 
الخط�ر، إذ أنهم والقائمني عليهم س�وف 

يعَدمون إذا علم النازيون بوجودهم.
األربعين�ات حي�ث  اآلن يف مطل�ع  نح�ن 
حياة الرعب التي يعيش�ها الفرنس�يون، 
والفرن�يس مروع مقاوم مع�اد للنازية 
حتى يثبت العكس بينما مارسيل مارسو 
وط�أة  م�ن  للتخفي�ف  جه�ده  يك�رّس 
الكاب�وس الذي يخّيم ع�ىل أولئك األطفال 
من هول ما شاهدوه، ثم يقوم بتعليمهم 
كيفية تسلق األش�جار، فيما إذا داهمهم 
النازيون واالختباء هناك، فضال عن أجواء 
التمثي�ل الصامت التي احرتفها مارس�يل 
وهو ال يزال شابا يافعا، لم يدخل مدرسة 

التمثيل بعد.

الوجه البشع للنازية
تحرض ش�خصية إيما )املمثلة كليمينس 
بوي�زي( صديقة مارس�يل وحبيبته التي 
تقف إىل جانب�ه حتى يت�م القبض عليها 
ه�ي وش�قيقتها، ويتم ترويعه�ا عىل يد 

الضاب�ط الن�ازي كالوس بارب�ي )املمثل 
ماتياس ش�فيغوفر( الذي يتحّول إىل رمز 
للرع�ب يف الجن�وب الفرنيس، فه�و الذي 
يعتق�ل ويقتل وهو ال�ذي يحّقق مع إيما 
وشقيقتها ملعرفة أين مقر املقاومة ومن 
ه�م املقاوم�ون يف مدين�ة لي�ون، معقل 
الثوار ضد النازية، وملا يفشل يف الحصول 

عىل املعلومات يقتل شقيقة إيما للضغط 
عليها.

إح�دى  يف  واإلع�دام  التحقي�ق  مش�اهد 
الصاالت الرياضية من املشاهد املصنوعة 
بعناي�ة يف فيل�م “مقاوم�ة”، فض�ال عن 
إظهار املشاعر املتناقضة للضابط النازي 
فه�و يتفاعل مع زوجته وطفله الرضيع، 

ويعج�ز ع�ن ترضي�ة الزوج�ة الرافضة 
لإلعدام�ات العش�وائية وخاص�ة للكهنة 
اليه�ود. لكّن الزوج يميض بوحش�يته إىل 
النهاية ليجّس�د باربي شخصية محورية 
لم تختلف كثريا عن صورة ضباط النازية 
الن�ازي  بالفك�ر  املش�بعني  املس�تبدين 

املتطرف.
يف املقاب�ل ثّم�ة حي�اة أخ�رى يصنعه�ا 
املقاومون املطاَردون والعائالت اليهودية 
كل  إىل  النازي�ني  وص�ول  م�ن  املرعوب�ة 
مكان، بعد سقوط لوكسمبورغ وبلجيكا 
وهولندا يف أيدي القوات النازية وبدأ الدور 

عىل فرنسا.
ويف تحّول درامي ومس�ار رسدي مختلف 
ع�ر  اليه�ود  باألطف�ال  االنتق�ال  يت�م 
الحدود الفرنس�ية – السويرسية لغرض 
النج�اة من النازيني. يقود مارس�يل عددا 
م�ن أولئ�ك األطف�ال م�ع إيما وش�قيقه 
ويرحل�ون بالقط�ار باتج�اه الحدود مع 
الضاب�ط  أن  متوقع�ني  غ�ري  س�ويرسا، 
الن�ازي بارب�ي س�يكون له�م باملرصاد. 
ها هو يعرتض مس�رية القط�ار ويصعد 
الوج�وه يف مش�هد حب�س  إىل  متطلع�ا 
أنفاس، ألن الجميع ارتدوا ثياب الكشافة 
وراحوا ينشدون أغاني فرنسية، ومع ذلك 
يتفرّس باربي يف الوجوه يف مشهد صامت 
مخي�ف ليرتكهم يذهبون إىل ش�أنهم، ثم 
يكتش�ف أن أولئك األطفال ل�م يكونوا إالّ 

يهودا يجري تهريبهم عر جبال األلب.

سرية انتقائية
لع�ل اإلش�كالية املرتبطة به�ذا النوع من 
الدرام�ا الفيلمي�ة الت�ي تجم�ع م�ا بني 
الس�رية الذاتية وب�ني الجان�ب التوثيقي 
والوف�اء للحقيق�ة، ه�ي أنه�ا ال تختلف 
كثريا عن العديد م�ن األفالم التي عرضت 
سلوك املقاومني يف حقبة الصعود الهتلري 

والتمّكن من أوروبا.
ولنق�ل هن�ا أنها س�رية انتقائي�ة، كانت 
املس�احة األوس�ع فيها لألحداث هي تلك 

التي وجد مارسو نفسه يف وسطها وليس 
أحداث�ا صنعها ه�و، والحاص�ل أنه وإن 
ق�اد حملة تهريب الع�رات من األطفال 
باتجاه س�ويرسا إلنق�اذ حياته�م إالّ أن 
ش�خصيته كمب�دع مرسحي كب�ري يف فن 
البانتومايم لم تتجّس�م بما فيه الكفاية، 
وكأن املخ�رج أراد تكري�س فكرة الرصاع 
اليهودي-الن�ازي كثيم�ة أساس�ية وم�ا 
مارس�يل وأرسته ومن معه إالّ مساندين 
لفك�رة الفيلم ومس�اره الدرام�ي، ليس 
أكث�ر. ويف املقاب�ل، فإن عالقت�ه مع إيما 
ل�م يتم التوق�ف عندها بما في�ه الكفاية 
وكانت معاناته�ا تبدو لوحدها ومرتبطة 
بها شخصيا، خاصة بعد مقتل شقيقتها 
ع�ىل ي�د املحّق�ق الن�ازي وبذلك ل�م يتم 
التعّمق يف العالقة بني الشخصيات ما عدا 
أجواء الحياة التي كان يعيش�ها مارسيل 
يف وس�ط أرست�ه، وحي�ث يب�دو أنه ليس 
متدينا بالش�كل املتعارف عليه يف املجتمع 
اليه�ودي املنتر يف باري�س، فهو يعيش 
حال�ة م�ن الهل�ع املتواص�ل إزاء املص�ري 
البش�ع الذي يمك�ن أن يواجهه عىل أيدي 

النازيني.
وأما إذا مضينا مع بناء شخصية مارسيل 
فه�ي ش�خصية منقذة ومضحّي�ة، وهذا 
ه�و الذي تم الرتكيز عليه من خالل فكرة 
تهريب األطفال إىل سويرسا، حيث شهدنا 
التوغل يف املهمة يف وس�ط أجواء ش�ديدة 
القسوة والرودة.. األطفال وهم يسريون 
يف الظ�الم وع�ر الثل�وج والغاب�ات ث�م 
ليفاج�أوا بمالحقة بارب�ي وجنوده لهم، 
وهنا سوف تحرض التدريبات التي تلّقاها 
األطف�ال يف تس�لق األش�جار واالختب�اء 
فيها حتى زوال الخط�ر وامليض يف املهمة 
الش�اقة التي تتكلّل أخريا بالنجاح ويصل 

األطفال بسالم إىل سويرسا.
ال ش�ك أن من يهتم بإبداع مارسو سوف 
يتوّصل إىل أن تلك املرحلة من الكفاح ضد 
النازية هي التي رسمت خطوطها الحادة 
ومس�اراتها يف ق�رارة ش�خصيته وع�ىل 

صعيد الفيلم، ورغم عدم التوّقف العميق 
عن�د التح�ّوالت الك�رى يف حيات�ه إالّ أن 
الفيلم رس�م له صورة عميقة اإلنس�انية 
وع�ىل درجة م�ن اإليثار وحب مس�اعدة 
اآلخرين، الس�يما وهو يش�اهد كم الظلم 
ال�ذي ن�ره النازي�ون م�ن حول�ه وهم 
يصطادون أصدقاءه ومعارفه واحدا بعد 
اآلخ�ر وحت�ى والده انتهى ب�ه املطاف يف 
معتقل أوشفيتز حيث أعدم هناك يف العام 
1943. عىل صعيد ال�رسد الفيلمي التقت 
جميع املسارات يف تقديم مغامرة إنسانية 
ش�ديدة الخط�ورة، خاصة وأن مارس�يل 
كان يتنق�ل يف حق�ل ألغ�ام وه�و طامل�ا 
وقف متس�ائال كيف يمكن ألدوات الفنان 
وحساس�يته املرهف�ة أن تواج�ه الغ�زاة 
وسالحهم الفتاك ودباباتهم، وهو ما رّدت 
عليه صديقته إيم�ا بقولها “من املهم أن 
تتقّدم خطوة وأن تصنع لنفس�ك حلما”. 
لكن األمر بالنسبة ملارسيل ليس كذلك وال 
هو بهذه البس�اطة الس�يما وهو يسمع 
عن جيوش هتل�ر التي تغزو أوروبا تباعا 
وتنهار أمامها قالع وترس�انات وجيوش 
دول، فما بالك بأفراد عزل وصدور عارية. 
ويبدو من خ�الل ذلك ال�رسد الفيلمي أن 
تأثريات مارسو عىل الجيل املرد واملُصاب 
بالهل�ع ق�د أنتج بش�كل ما اس�تجابات 
ملحوظة، ولهذا خ�اض الجميع املخاطر 
نفسها من أجل الخروج من املحنة، وكان 
كل واح�د م�ن أولئك الصغ�ار يحمل معه 
ثقل املايض والذكريات القاس�ية التي مّر 
بها. ولكنه اس�تطاع أن يكافح ويتعرّض 
للخط�ر ليعر إىل الضف�ة األخرى بنجاح. 
ويختتم فيل�م “مقاومة” كما بدأ بتتويج 
الجنرال األمريكي ج�ورج بالتون )املمثل 
إيد هاريس( ملارسيل مارسو أمام حشود 
من الجنود، وقد وضع�ت الحرب أوزارها 
ليقّدم مارسيل الجندي واملقاوم الشجاع، 
ولك�ن لي�س يف زي الجن�دي املح�ارب بل 
الفنان واإلنسان الذي ظل يرسم للبرية 

هيبتها.

سالينجر.. رحلة البقاء يف البيت!
           لولوة المنصوري 

أش�د ما لف�ت انتباه�ي يف الس�رية التي 
دونه�ا )دين�ي ديمونبيون(، ه�و فصٌل 
لغفلة النقاد عن رواية حارس الشوفان، 
خلوت�ه  يف  س�الينجر  يدخ�ل  أن  )قب�ل 
الحميمية(، وأّكده مؤلف السرية بقوله:  
)يف مجم�ل التحلي�الت، كان�ت التأثريات 
االجتماعية للرواية قد أُغِفلت، بل إن كل 

جمالية الرواية أُهِملت جانباً(.
ثم فصل آخ�ر من الكتاب، ي�ورد املؤلف 
املغريات األدبية التي تدفقت عىل سالينجر 
بش�كل أك�ر )بع�د اختي�اره العزل�ة(، 
املذهل�ة  النارشي�ن  ع�روض  وتدفق�ت 
الستقبال أعماله بكل فخر وحفاوة بعد 
س�نوات من الرفض، واقرتاحات بإدراج 
اس�مه تحت خانة الكّتاب األكثر شهرة. 
لقد أزعجه جداً ابتذال اس�مه يف الشهرة، 
فاضطر الستخدام أسماء مستعارة عند 
رضورة الخ�روج م�ن املعت�زل. وناهينا 
ع�ن تل�ك الدع�وة املرس�لة م�ن البي�ت 
األبيض، أرس�لها الرئيس األمريكي جون 
كينيدي تكريماً له وملجموعة من الكّتاب 
الذي�ن س�اهموا  األم�ريكان  والفنان�ني 
بش�هرة الواليات املتحدة يف العالم. وكان 
أن قابل س�الينجر تلك الدع�وة بتجاهل 

بارد!
كيف يمكن رؤيته دون إزعاجه؟

 تمنيُت وأنا أتخ�ذ قرار رشاء هذا البحث 
الّس�ريّي للمؤل�ف )دين�ي ديمونبيون(، 
أن يكون الباحث الذي أش�علته حماسة 
الفض�ول الجريء للتغلغل يف املخاطر قد 
تح�رّى الدقة يف االش�تغال ع�ىل الكتاب، 
بعي�داً عن الحماس�ة الزائ�دة واالختالق 
واالف�رتاض والتخّي�ل املُضلِ�ل. وهذا ما 
أظنه قد نجح فيه بتمّيز ش�ديد، إذ ليس 
من الس�هل الكتابة عن سرية سالينجر، 
لكن م�ا مّيز ديني ديمونبي�ون هو قرار 
احرتام جدار الصم�ت والرّحيل املفاجئ 
ال�ذي اتخ�ذه ف�ور وصول�ه إىل معق�ل 
س�الينجر عىل ُبعد خط�وات، حيث كان 
اآلخ�ر يف متن�اول النظ�ر، وهن�ا تحديداً 
توقف الباحث مفاجأ من سؤاله الداخيل 
دون  رؤيت�ه  يمك�ن  »كي�ف  الغري�ب: 
إزعاج�ه؟ عندم�ا يق�رتب امل�رء إىل هذا 
الح�د من الهدف، هل من املعقول التخيّل 
بع�د قط�ع كل ه�ذه الكيلوم�رتات عىل 
األرض، وبع�د اجتياز محي�ط؟ هل كان 
من األفضل قرع بابه، حتى لو كلّف ذلك 

اإلهانة والّطرد؟«.
 بني خش�ية إزعاج�ه، والتخ�ّوف املبهم 
م�ن الّط�رد كم�ا ُيط�رد اإلنس�ان الفّظ 
عديم الرتبية، ب�دا الهامش ضيقاً، فقرر 
الباحث أن تكون الزيارة القادمة مسبقة 

باستئذان.. عر مهاتفة أو مراسلة. 
غري أن ذل�ك لم يحدث أب�داً، إذ بمحاولة 
واحدة م�ن االتصال، تلق�ى ديمونبيون 
رّداً ُمحِبط�اً م�ن زوجته. ورغ�م لطافة 
ال�رد املقتضب املوح�ي بالرّفض املطلق، 
إال أنه شعر وكأنه كائن فضويل متطفل، 
عديم الّذوق وقد استحق الرّفض األشبه 

بالّطرد.
اس�تثمر ديمونبيون قواه يف البحث عن 
كل ش�اردة وواردة يف حياة سالينجر من 
ش�أنها أن تغ�ذّي كتاب�ه الس�ريّي، فزار 
أماكن�ه الخاص�ة والتق�ى بمعارفه، إما 
بص�ورة حميمية أو مصادف�ة، وتقّص 
أخباره يف املدارس والكليات ودور النر، 
وأبحر بعمق يف رس�ائله املتبادلة، وكلما 
ط�ال الزمن تراكم�ت امل�واد واملعطيات 
واملراج�ع الت�ي أجاب�ت ع�ىل الكثري من 

األسئلة املرتددة يف األذهان. 
بع�د قراءتن�ا لرواي�ة الح�ارس يف حقل 
الش�وفان، الرواية الوحيدة لسالينجر قد 
تبدو الش�خصية مس�تعارة لشخصيته 
الس�اخرة يف الحياة، امللتبسة مع النفور 
والرفض للتس�ّطح والتفاه�ة والنفاق، 
والطامحة للوحدة والخالص من التبعّية 
التق�اءات  هن�اك  واملجتم�ع،  للعائل�ة 
مفصلية يف مس�رية حياة سالينجر تبدو 
ثنائية التعالق مع الحارس يف الش�وفان، 
وكراهيت�ه  األكاديم�ي  فش�له  منه�ا: 
لقواعد التعلّ�م الجامدة، ثم تحكم والده 
بمس�اره التعليمي ومص�ريه الوظيفي 
كتاجر لحوم الحيوانات، وزّجه يف الحياة 
العس�كرية، ثم محاولة التنفس الجزئي 
ع�ر التحرير األدبي يف مجلة عس�كرية، 
وانعت�اق مواهب�ه يف امل�رسح والدرام�ا 
والرياض�ات املتنوع�ة، وأخ�رياً صدمات 
الحرب والت�ّرد، وفرص الحب املهدورة 

بني البلدان التي انتقل إليها ومنها. 
يع�رض الكت�اب أرساره الت�ي س�تقلب 
ربم�ا بع�ض التص�ّورات التي أش�يعت 
حوله عىل أنه حبي�س عصابي ومصاب 
بانعدام الثقة بالب�ر والقدر، فقد اتبع 
املؤلف وصفاً تحليلياً قائماً عىل االقرتاب 
الحساس والكثيف من كتابات سالينجر 
وم�ا تنّم عنه من حالة نفس�ية وخيبات 

أمل وعذابات.
ازرع بستانك

ما بني املراوحة بني بستان البيت وبستان 
الكتاب�ة، التف�ت س�الينجر إىل البوذي�ة 
يف مرحل�ة واكب�ت ن�ر الرواي�ة األوىل 
والوحيدة »الحارس يف حقل الش�وفان«، 
حي�ث ارتب�ط بصداق�ة مع الفيلس�وف 
الياباني »دايس�تز تاييتارو س�وزوكي« 
الّداع�ي إىل توس�يع انتش�ار البوذي�ة يف 
الغرب، وهنا طرح املؤلف س�ؤاالً مهماً: 

»هل س�عى الكاتب الحبي�س باختياره 
إىل التوازن عن طريق البوذية، وهو الذي 

فّكر يف وقت ما أن يصبح راهباً؟«.
لقد عكس�ت نصوصه املكتوبة يف الخلوة 
روح التأمل وإعادة التجّس�د والتقّدم يف 
املج�ال الّروح�ي، كانت تل�ك ثيمة عامة 
وجديدة لكتاباته. حرره الكوخ واملعتزل 
الغاب�ّي م�ن الس�وداوية الت�ي خلفتها 
ذكري�ات الح�رب والفق�د، ناهين�ا ع�ن 
إصابته البليغ�ة حني تلقى رضبة هاون 
أذهب�ت أذن�ه الي�رسى، ُمحدث�ة صمماً 
وعجزاً باقياً مدى الحياة. كرّس سالينجر 
حياته الكوخّية يف كتابة نصوص أش�به 
بمرافع�ة اتهامية ال ترحم ضد الحروب، 

محاوالً كشف زيف البطوالت. 
تتال�ت الس�نوات مع قس�وة الش�تاءات 
وهطوالت الثلج، وحده س�الينجر يمّجد 
البقاء ال�رس يف البيت، يواصل مراقبة 
العالم واملستجدات السياسية وكوميديا 
املواقف واملسلسالت الهزلية عر نافذته 
الوحيدة »التلفزيون«، تغمره الس�عادة 
بنج�اح البقاء ب�ني صعوب�ات الطبيعة، 
واجتي�ازه الفص�ول كم�ا األعجوبة، ها 
قد وجد ذات�ه أخرياً، وأب�دع يف فن بدائي 
يصع�ب عىل البرية إتقان�ه، فن البقاء 
يف البي�ت، أغلق باب العال�م عليه وعاش 

مرتاحاً مع فيض الغابة الحسّية.
 ألم يكن الفيلسوف الفرنيس بليز باسكال 
عىل حق عندما أكد أن: »تعاسة البر، ال 
تأت�ي إال من يشء واح�د: عدم معرفتهم 

كيف يبقون مرتاحني يف غرفة«؟!

• هامش: ديني ديمونبيون، سالينجر يف 
حياته الحميمية، ترجمة: زياد خاشوق، 

دار املدى، الطبعة األوىل 2020م.

شعر بدر شاكر السياب.. اسرتاتيجية اخللود
           بغداد / المستقبل العراقي

م�ا زال�ت تجرب�ة الش�اعر بدر ش�اكر الس�ّياب 
مقصدا للباحثني، وما زال ش�عره أش�به بمنجم 

لم يكشف بعُد عن كّل ُدَرره وجواهره.

ويؤّكد الناق�د محمد س�عدون يف كتابه، الصادر 
أخ�ريا ع�ن دار خيال للن�ر والرتجم�ة، بعنوان 
ش�اكر  ب�در  عن�د  الش�عرية  “االس�رتاتيجية 
السياب”، أّن قارئ السّياب يحسُّ أّن هذا الشاعر 
ال يكتب قصيدته دون أن يضع خطة محكمة أو 

اسرتاتيجية تضمن لفّنه القبول واالنتشار.
وي�رى الباح�ث أن ه�ذه املعال�م الت�ي تش�ّكل 
املحطات األساس�ية يف شعر الس�ياب، ذات صلة 
بم�ا يش�غل حياة اإلنس�ان وفكره ومش�اعره؛ 
فامل�رأة، مثالً، كانت حارضة يف كّل قصائده، بما 

تمتلك�ه م�ن جمال وإنس�انية؛ فهو يرس�م من 
خالله�ا كّل ما يجول بخاطر اإلنس�ان، بوصفها 

أّماً وحبيبة وصورة للجمال والحّب.
“اآللي�ات  األّول  فصل�ني،  الكت�اب  ويض�م 
االسرتاتيجية”؛ وفيه يتناوُل الباحث خصوصيات 

القصيدة لدى الس�ّياب، من حي�ث حضور املرأة، 
واللُّغة، وش�عرية األمكنة، والقن�اع، والغموض، 

واملوسيقى الخارجية، واإليقاع الداخيل.
أّم�ا الفص�ل الثان�ي فج�اء بعن�وان “األه�داف 
واألبعاد االسرتاتيجية”، ويتناول فيه الناقد البعد 

التاريخي والوطني والقومي يف ش�عر الس�ّياب، 
كما يحلل البع�د اإلنس�اني واالجتماعي، والبعد 
الحداثي الذي يتجىّل يف الجمل الشعرية والدفقات 
الش�عورية، والصور الش�عرية املكّثفة، والرمز، 

واملجاز.

مجلس القضاء االعىل
رئاس�ة محكم�ة اس�تئناف ص�الح الدي�ن 

االتحادية 
دار القضاء يف االسحاقي 

محكم االحوال الشخصية يف االسحاقي 
العدد / 492

التاريخ 2020/6/30
 اىل جريدة املستقبل العراقي

فقدان
للطلب املقدم من قبل املدعوه )ساره فيصل 
نج�م( الت�ي ت�روم في�ه نصبه�ا قيمة عىل 
زوجه�ا املفقود ) طه عب�اس نجم عبد الله( 

قررت هذه املحكمة نر فقدان املدعو )
ط�ه عب�اس نج�م عب�د الل�ه( ال�ذي فق�د 
بتاري�خ  الدي�ن  ص�الح  محافظ�ة  يف 
2015/10/15 ولم يعرف مصريه لحد االن 
وعىل من يعثر علي�ه وتتوفر لديه معلومات 
عنه االتصال بذويه الس�اكنني يف محافظة ) 
ص�الح الدين / ناحية االس�حاقي( او مركز 
رشطة االسحاقي خالل شهر من اليوم التايل 

لنر االعالن
القايض 

يعرب عيل جاسم
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احلمل

امليزان

الثور

العقرب

اجلوزاء

القوس

السرطان

اجلدي

االسد

الدلو

عزيزي ب�رج الحمل،أنت عىل وفاق وانس�جام 
تام مع محيطك، سواء عىل املستوى الشخيص 
أو املهن�ي. انتف�ع م�ن ه�ذا التناغ�م يف تقوية 
عالقاتك والرواب�ط القائمة بينك وبني اآلخرين 
للتس�لح يف األوقات العصيبة الت�ي تكون فيها 

مجموعة األبراج الكونية غري مبرشة

عزيزي برج الثور،من املحتمل ظهور أزمات عن 
قريب، فحاول أن ال تفقد مزاجك وأعصابك. اذا 
حافظت عىل رابطة جأش�ك، وواجهت األحداث 
غري الس�ارة والقالق�ل التي تثريه�ا، فلن تدوم 

كثريًا ولن تسبب خسائر مهمة. 

عزي�زي برج الجوزاء،س�تجني ثم�ار مواقفك 
الج�ادة واإليجابي�ة م�ع اآلخرين، مم�ا يجلب 
ل�ك دع�م ومس�اندة من مص�ادر ل�م تتوقعها 
ولم تفك�ر فيها من قبل. اغتن�م هذه الفرصة 
إلخبارهم بتوقعاتك وتطلعاتك الش�خصية عن 

أهم القضايا التي تشغلك

عزي�زي ب�رج الرسطان،األش�خاص يف محيط 
العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع 
م�ن هذه الفرتة ملواجهة املش�اكل الصعبة مع 
فريقك وبالتايل االقرتاب أكثر من هدفك. سوف 
تس�اعد الديناميكي�ة الت�ي تنمو ب�ني الفريق 
عىل الوق�وف بصالبة أم�ام أصع�ب التحديات 

عزيزي برج األس�د،بما أنك ش�خص اجتماعي 
بحق، وبما أن�ك ربما قد تكون قد أهملت واحد 
أو اثنني م�ن معارفك مؤخرًا، يج�ب عليك اآلن 
إص�الح ه�ذه العالقات م�رة أخ�رى ومعاودة 
التواص�ل. ترتفع فرص حل نزاع ما بني األرسة 

أو األصدقاء لألبد. 

عزيزي برج العذراء،بم�ا أنك اآلن تنضح بهالة 
خاصة من القوة واالستقرار، فإن الناس سوف 
يلجئون إليك من أجل املس�اعدة والدعم. حاول 
اس�تخدام طاقت�ك يف مس�اعدة اآلخرين، حيث 
أنهم س�وف ي�ردون الجمي�ل بالتأكي�د يف املرة 

القادمة التي تحتاج فيها إىل مساعدة. 

عزي�زي ب�رج امليزان،حت�ى ل�و ج�اء النج�اح 
بطريق�ة طبيعية يف العمل، يجب أن تس�تمر يف 
االحتفاظ بسالمك الداخيل وأسلوبك املتواضع. 
بهذه الطريقة، تس�تطيع االحتفاظ بصداقات 
العم�ل. اس�مح ألحبائ�ك باإلحس�اس ب�دفء 

عاطفتك.

عزي�زي ب�رج العقرب،األم�ر ي�زداد صعوبة يف 
العم�ل، لذل�ك يجب أن تقبل عروض املس�اعدة 
م�ن زمالئك حت�ى يقل جبل العم�ل الذي يقبع 
أمام�ك تدريجًي�ا إىل أن يصب�ح مهاًم�ا يمك�ن 
التعامل معها. تتس�م حياتك الخاصة بعدد من 

النزاعات.

عزي�زي برج الق�وس، يأت�ي الي�وم مصحوًبا 
ببع�ض املش�كالت، فس�وف تقاب�ل مواقف ال 
يمكن التغلب عليه�ا إال من خالل تغيري رؤيتك 
لألم�ور. افص�ل نفس�ك ع�ن كل ما ه�و قديم 

ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. 

عزي�زي برج الجدي،ال تصاب بخيبة أمل كبرية 
مع س�ري مجريات األم�ور اليوم، فع�ىل الرغم 
من خططك، فإنك لن تتمكن من إنجاز الكثري. 
ق�اوم الرغبة يف لوم اآلخرين إذا س�ارت األمور 
ض�د رغبتك. توقعاتك غ�ري الواقعية قد تصيبك 

بخيبة األمل. 

عزي�زي ب�رج الدلو،أن�ت اليوم غ�ري متفق مع 
ذاتك، وه�ذا واضح يف عدم الرضا العميق وكذلك 
يف التقلب�ات املزاجي�ة الت�ي تري�د فرضه�ا عىل 
اآلخرين. يج�ب أن تتقبل الهزائم أيُضا يف الوقت 
الحايل. انظر لألمر عىل أنه مس�اعدة للمستقبل 
وحاول استخراج بعض اإليجابيات من املوقف. 

عزي�زي ب�رج الحوت،أن�ت مفع�م بالحيوي�ة 
والش�جاعة، ول�ن تج�د ظروًفا أفض�ل لتنفيذ 
طموحات�ك. لك�ن تق�دم بحذر، ألن�ه يمكن أن 
تفق�د الرتكيز بس�هولة م�ن خ�الل التفاصيل 

املعقدة التي قد تبدو شيقة للغاية.

العذراء

احلوت

فاكهة ختلصك من الدهون وتكافح الفريوسات
تع�د التغذي�ة الجيدة خ�ط الدف�اع األول 
لإلنس�ان ض�د األم�راض ع�ىل مختل�ف 
الزائ�دة  الس�منة  وتعت�ر  أس�باباها، 
والفريوس�ات ضم�ن أبرز أس�باب الكثري 
م�ن األم�راض الت�ي يعاني منه�ا املاليني 

حول العالم.
نقل�ت بواب�ة »الجمهورية« ع�ن الدكتور 
الع�الج  استش�اري  القب�الوي  محم�د 
التف�اح  أن فاكه�ة  الطبيع�ي والس�منة 
لها فوائ�د كثرية يف الوقاي�ة من األمراض 
والتخلص من الدهون والحاية من العدوي 
الفريوس�ية، وأضاف الطبيب أن هناك 11 

فائدة عالجية للتفاح، عرضها كما ييل.
- تقليل معدالت الكوليس�رتول يف جس�م 
اإلنس�ان حي�ث أكل ثمرت�ي تف�اح يومياً 

يقلل من نسب الكوليسرتول يف الدم حتى 
.%10

- تخل�ص جس�م اإلنس�ان من الس�موم، 
وثم�رة التفاح له�ا خاصي�ة يف مهاجمة 

الفريوسات.
-الوقاي�ة م�ن اإلصاب�ة باإلمس�اك ألن�ه 

يساعد عىل الهضم.
- تحت�وي ثمرة التف�اح الكبرية عىل %30 
م�ن إجم�ايل األلياف، وه�و الح�د األدنى 
من النس�بة اليومية التي يحتاجها جسم 

اإلنسان.
الت�ي  األش�خاص  ح�االت  يف  -مس�اعداً 

تعاني م�ن النقرس أو الروماتيزم، عليهم 
باملداوم�ة عىل تن�اول ثمار التف�اح ألنها 

تساعد يف عالج حاالتهم املرضية.
- رشب عص�ري التفاح ثالث م�رات يومياً 
يمن�ع الفريوس�ات م�ن دخولها لجس�م 

اإلنسان.
بالرسط�ان،  اإلصاب�ة  م�ن  الحماي�ة   -

وخاصة رسطان الثدي
- املس�اعدة يف فقدان الوزن والحماية من 

السمنة.
- تعزي�ز صح�ة القل�ب وحمايت�ه م�ن 

اإلصابة باألمراض املختلفة.

عالقة أدوية ارتفاع ضغط الدم 
بانخفاض وفيات كورونا

أظه�رت دراس�ة جدي�دة أن أدوي�ة 
املس�تخدمة  ال�دم  ضغ�ط  ارتف�اع 
ع�ىل نط�اق واس�ع ربما تس�اعد يف 
الحماي�ة من األعراض الحادة ملرض 
كوفي�د-19، فيم�ا يه�دئ املخاوف 
من أنها يمكن أن تتس�بب يف تفاقم 
املرض الناجم عن اإلصابة بفريوس 

كورونا.
وقال باحثون يوم الخميس يف دورية 
يوروبيان هارت إنه بوجه عام، فإن 
مخاط�ر الوفاة عند م�رىض ارتفاع 
ضغ�ط الدم كانت أعىل بواقع املثلني 
مقارنة مع غريهم، كم�ا زاد لديهم 
احتم�ال االحتي�اج إىل أجهزة تنفس 

صناعي.
لكن مخاطر الوفاة بس�بب كوفيد-
19 ب�ني أولئ�ك الذي�ن يتناولون أي 
ن�وع م�ن األدوي�ة للس�يطرة ع�ىل 
ارتفاع ضغط ال�دم كانت أقل بكثري 
من الذي�ن ل�م يعالجوا م�ن ارتفاع 
ضغط الدم يف الدراس�ة التي شملت 
حوايل 2900 مريض دخلوا يف فراير 
مستش�فى  آذار  وم�ارس  ش�باط 
)هو ش�ني ش�ان( يف مدينة ووهان 

الصينية، املركز األصيل للجائحة.
كان العدي�د م�ن األبحاث قد أش�ار 
إىل أن األدوي�ة ربما تزيد حدة مرض 

كوفيد-19.

العالـم منقسم حول استخدام »هيدروكيس كلوروكني«
ينقس�م العالم إىل حد غري مسبوق حول 
اس�تخدام م�ادة الهيدروكيس كلوروكني 
ملعالج�ة املصاب�ني بف�ريوس »كورونا« 
املستجد، منذ صدور دراسة موضع جدل 
اعت�رت ه�ذا العق�ار غري مفي�د ملرىض 
»كوفيد - 19«، ال بل قد يكون ضاّراً لهم، 
بحس�ب تقرير نرشته وكال�ة الصحافة 
الفرنس�ية أمس.وأش�ارت الوكالة إىل أن 
الدراسة التي نرشتها مجلة »ذي النسيت« 
الطبي�ة يف 22 ماي�و )أي�ار(، خلصت إىل 

أن الهيدروك�يس كلوروك�ني املش�تقة من 
الكلوروكني املس�تخدمة ملعالج�ة املالريا، 
غري مفيدة ملعالج�ة مرض »كوفيد - 19« 
وأنه�ا تزي�د من خط�ر الوفاة وم�ن عدم 

انتظ�ام رضب�ات القلب.لك�ن رسعان ما 
انتقد قسم من األوساط العلمية املنهجية 
التي اتبعها واضعو الدراسة، عىل غرار ما 
حصل عند صدور دراسات سابقة أشادت 
العديد  الدراس�ة  بفاعلي�ة العقار.دفع�ت 

من ال�دول ويف طليعتها فرنس�ا إىل وقف 
اس�تخدام العقار. وبعدم�ا كان الطبيب 
والباح�ث الفرن�يس ديديي�ه راؤول م�ن 
كب�ار املروجني الس�تخدام الهيدروكيس 
كلوروك�ني، ألغ�ت فرنس�ا يف 27 ماي�و 
اإلعف�اء ال�ذي كان يس�مح من�ذ نهاية 
بوص�ف  للمستش�فيات  )آذار(  م�ارس 
الذي�ن   »19  - »كوفي�د  مل�رىض  ال�دواء 
تعت�ر حالتهم خطرية.كم�ا علقت دول 
أخ�رى وص�ف الهيدروك�يس كلوروكني 
للمصاب�ني ب�»كورونا« املس�تجد، ومنها 
إيطاليا ومرص وتونس وكولومبيا وتشييل 
والس�لفادور وال�رأس األخ�ر وألباني�ا 

والبوسنة والهرسك.

سودوكو

المتاهات

كلمات متقاطعة

الكلمة المفقودة

طبق اليوم

املقادير:
كوس�ة ، حلقات - جزر ، رشائح - فاصوليا خراء - 1 ثمرة باذنجان 
مكعب�ات - 1 ثمرة فلفل أصفر مقطع�ة - 1 ثمرة فلفل أحمر مقطعة 
- 1 ثمرة بصل أخر مقطع - 4/1 ملعقة صغرية ملح - 4/1 ملعقة 
صغرية فلفل اسود مطحون - 1 ملعقة كبرية زيت زيتون - 3 فص ثوم 

مهروس - ليمون معصور
خطوات التحضري:

سخني زيت الزيتون يف مقالة عىل نار متوسطة.
ضعي الثوم يف املقالة وقلبي ملدة 5 دقائق حتى يذبل.

أضيف�ي الباذنج�ان و الفلف�ل األصف�ر واألحم�ر و البص�ل األخر و 
الفاصوليا و الجزر و الكوسة اىل مزيج الثوم و الفلفل و قلبي.

تب�يل الخروات بامللح و الفلفل و قلبي برفق ثم اتركي املزيج عىل نار 
هادئة حتى ينضج.

قدمي السوتيه مع الدجاج املشوي و التوست السن.

اخلضار السوتية بالليمون

؟؟هل تعلم
هل تعل�م إن محل بصمة الكلب 

يتواجد يف أنفه.
تنظ�م  الغرب�ان  إن  تعل�م  ه�ل 
مجتم�ع خ�اص به�ا يحكم�ه 
القانون ومن يخرج عن النظام 
يت�م معاقبته وُتف�رض األحكام 

عليه.
ه�ل تعل�م أن كتم العطس�ة قد 
يؤدي إىل ح�دوث انفجار بالعني 

واملخ.
ه�ل تعلم إن الذباب�ة هي أخطر 
الحيوانات املوجودة عىل س�طح 
بنق�ل  لقيامه�ا  نظ�ًرا  األرض 
إىل  امللوث�ة  وامل�واد  النفاي�ات 

اإلنسان واألطعمة.
هل تعلم أن عدد النجوم املوجودة 
يف الس�ماء يضاهي ع�دد حبات 

الرمل املوجودة عىل األرض.
هل تعلم عن العلم والتعليم

ت�زداد محصل�ة اإلنس�ان م�ن 
التعليم من خالل اكتساب العلم 
العلمي�ة  واألف�رع  املج�االت  يف 

املختلفة.

حرك عود الثقاب

جد الفرق بين الصورتين
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درجال يكشف آخر املستجدات الصحية 
لشخصيتني رياضيتني مصابتني بفايروس كورونا

             المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف وزير الش�باب والرياض�ة عدنان 
درجال، اليوم السبت، عن آخر املستجدات 
الصحية لشخصيتني رياضيتني مصابتني 

بفايروس كورونا.
وق�ال درج�ال يف تدوين�ة ع�ر صفحت�ه 
الرسمية عىل »فيس�بوك«، »تابعنا الحالة 
الصحي�ة لنج�م الك�رة الس�ابق ومدرب 
الفئ�ات العمرية بس�ام رؤوف الذي يرقد 
حالياً يف مستش�فى الك�رخ عقب إصابته 
بفاي�روس كورونا، وتواصلنا مع املالكات 
الطبي�ة املرشف�ة عىل الع�الج الذين أكدوا 
بدورهم اس�تقرار الحالة الصحية للالعب 
الدويل الس�ابق بس�ام رؤوف، وتحس�نها 

تدريجياً«.
وأضاف، »كما تابعن�ا عر اتصال هاتفي 

الحال�ة الصحي�ة لرئي�س إتح�اد الك�رة 
الفرع�ي وعض�و الهيئ�ة االداري�ة لنادي 
النج�ف رحيم لفتة الذي تعرض هو اآلخر 

بالفايروس،  لالصاب�ة 
وأن وضع�ه الصحي يف 

تحسن مستمر«.

املنتخب الوطني يعسكر يف أربيل 
ويواجه سوريا وديا

             المستقبل العراقي/ متابعة

التطبيعي�ة  الهي�أة  تلق�ت 
لالتحاد العراقي لكرة القدم 
السوري  االتحاد  موافقة 
للعب�ة عىل إقام�ة لقاء 
ودي ب�ني املنتخب�ني يف 
الثامن م�ن أيلول املقبل 
تحضرياً للتصفيات اآلسيوية 
املزدوج�ة واملؤهلة ملونديال كأس العالم 
2022 يف قط�ر ونهائي�ات كأس آس�يا 

2023 يف الصني.
وقال الناطق اإلعالمي للهيأة التطبيعية، 
هشام محمد، إن »االتحاد السوري وافق 
عىل مواجه�ة منتخبنا الوطن�ي ودياً«، 
مؤك�داً ان »املب�اراة س�تقام عىل ملعب 
فرانس�و حري�ري يف محافظ�ة أربيل«. 

وأض�اف محم�د ان »املنتخ�ب الوطني 
س�يالعب منتخ�ب ُعم�ان بالثال�ث من 
ايل�ول املقبل، وبعدها س�يعود إىل أربيل 
للدخول بمعسكر تدريبي داخيل يستمر 
عدة أيام قبل مواجهة نسور قاسيون«. 
وأوض�ح ان »هناك اتص�االت تجري مع 

عدد من املنتخبات لتأم�ني مباراة ثالثة 
ل أس�ود الرافدين تقام أيضاً يف محافظة 
أربيل ضم�ن املنهاج ال�ذي أعده املدرب 
الس�لوفيني سرتيش�كو كاتانيتش قبل 
التوج�ه لخ�وض مب�اراة هون�غ كونغ 

بالثالث عرش من ترشين األول املقبل«.

3 نجوم وراء إقناع آرثر 
بالرحيل إىل يوفنتوس

مانشسرت سيتي جيهض 
حلم برشلونة يف املريكاتو

              المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحفي، عن رس اقتن�اع الرازييل آرثر ميلو 
الع�ب وس�ط برش�لونة، باالنضمام لصف�وف يوفنتوس، 

بداية من املوسم الجديد.
وانض�م آرثر ميل�و لصفوف الس�يدة العج�وز، يف صفقة 

تبادلية انتقل بمقتضاها مريالم بيانيتش إىل برشلونة.
وبحسب ش�بكة »ESPN«، فإن هناك 3 العبني كانوا وراء 
إقناع آرثر، بالرحيل عن برش�لونة، واتخاذ خطوة املوافقة 

عىل ارتداء قميص يوفنتوس.
وأضافت أن داني ألفيس )املعروف بقربه من ليونيل مييس( 
ظهري برش�لونة ويوفنتوس السابق، كان من مفاتيح تلك 
الخطوة، بعدما أجرى سلس�لة م�ن املكاملات الهاتفية مع 

ميلو، وأوضح له دوره الكبري املنتظر يف اليويف.
وتابع�ت الش�بكة أنَّ الثنائي أليكس س�اندرو، ودوجالس 
كوس�تا، كان�ا ع�ىل نف�س الق�در م�ن األهمي�ة، يف إقناع 

مواطنهما بقبول عرض السيدة العجوز.

سيتني: هذه ليست مهمتي مع مييس.. وما حيدث من التحكيم يلفت االنتباه

القوة اجلوية يستقر عىل الطاقم املساعد ألوديشو

              المستقبل العراقي/ متابعة

رف�ض كيكي س�يتني م�درب برش�لونة، 
التعليق ع�ىل األنباء ح�ول إمكانية رحيل 
ليوني�ل مي�يس، مهاج�م الفري�ق، يف ظل 

أزمات البارسا.
وق�ال س�يتني، خ�الل املؤتم�ر التقديمي 
ملواجه�ة فياري�ال بالليجا، وال�ذي نقلته 
صحيف�ة »م�اركا«: »الخصم م�ن أفضل 
الف�رق الت�ي قدم�ت أداء قوًي�ا بعد فرتة 

التوقف«.
وتاب�ع »الالعب�ون يف لحظة رائع�ة، لعبنا 
مواجه�ة جيدة ضد أتلتيكو مدريد، أتمنى 

تقديم مباراة قوية غًدا«.
وأضاف »مييس؟ لن أتكهن بمستقبله، لم 

أسمع أي يشء منه وهذه ليست مهمتي، 
ب�ل أراه يتدرب جيًدا وهو ع�ىل دراية بما 
يجب عليه القيام به يف املباريات، وال يتأثر 

بعمره«.
ون�وه »هناك أوقات تعتق�د فيها أنه كان 
بإمكانك القيام باألش�ياء بشكل مختلف، 
وأن كل الق�رارات ليس�ت صحيح�ة، ويف 
النهاي�ة هناك أش�ياء لن تكتش�فها أبًدا، 
ويف بعض األحي�ان تتغري، وال أفكر يف ذلك 

كثريًا«.
وأردف »املخرضم�ون يف غرف�ة املالبس؟ 
أتفه�م وج�ود تسلس�ل هرم�ي لالعبني، 
وهذا يتم اكتس�ابه بم�رور الوقت واألداء 
املذه�ل، لكن ه�ؤالء لم يمنعون�ي من أي 
قرار بل س�اعدوني. أحاول دائًما النقاش 

والتحدث«.
وعن أزم�ة النتائج خ�ارج األرض، أجاب 
»الفريق خرس بع�ض النقاط لكن ظهرنا 
بش�كل جي�د. أحياًن�ا لم نس�تحق فقدان 
نق�اط. ضد س�يلتا فيجو هدف أس�باس 
أض�اع علين�ا نقطت�ني، هناك ظ�روف ال 
يمك�ن الس�يطرة عليها لكننا س�نواصل 
القتال«.وح�ول مش�كلة جريزمان، علق 
»لق�د تحدث�ت مع�ه، وهو مح�رتف رائع 
ويتفهم الوضع، ل�ن يتأثر بما حدث حني 
يعود للعب، فهو إيجابي ويمكننا االعتماد 
علي�ه، وحني أرشكه تس�ألوني ما س�بب 
غياب فاتي«.وزاد »ال يمكن للجميع اللعب 
خاصة يف فريق كبري مثل برش�لونة. أقرر 
البناء عىل معايري. أعلم أن البعض يغضب 

لكنه قراري وأتحمل املسؤولية«.
يف  دقيق�ة  ول�و  أفك�ر  »ال  واس�تكمل 
مس�تقبيل. أرك�ز فقط ع�ىل املطلوب من 
الفريق. ال أتعب من القراءة أو االس�تماع 
رغم وجود ضوضاء. أركز عىل عميل وهذا 
ليس الوضع األول يل حني ال تكون النتائج 

يف صالحي«.
وع�ن أومتيتي، كش�ف »هو يش�عر بعدم 
الراح�ة يف ركبته، ويف وضع ال يس�مح له 
باملش�اركة. يتوجب أن ننتظر ونرى كيف 
سيتطور«.وأردف »سواريز ال غنى عنه يف 
امللعب، وسجل الكثري من األهداف للفريق. 
أعتقد أنه يمكنه االس�تمرار يف ذلك، ونثق 
ب�ه، ويمك�ن أن نمنحه الراح�ة لكن ذلك 

يعتمد عىل الظروف«.

              المستقبل العراقي/ متابعة

اس�تقر ن�ادي الق�وة الجوي�ة العراقي، ع�ىل الطاقم 
املس�اعد للم�درب أي�وب أوديش�و، يف قي�ادة الفريق 

بمنافسات املوسم املقبل.

وقال مصدر بالنادي، يف ترصيحات لكووورة: »القوة 
الجوية اق�رتب من حس�م كادره التدريبي املس�اعد 
ألوديشو، والذي يتألف من جاسم غالم وحمزة هادي 

وهاشم خميس«.
ويف وق�ت س�ابق، قّدم مس�اعد املدرب الس�ابق لؤي 

ص�الح اعت�ذاره ع�ن ع�دم مواصل�ة املش�وار، بعد 
انضمامه للمالك الفني لفريق نفط الوسط يف املوسم 

املقبل.
ومن املرجح أن يعلن القوة الجوية عن طاقمه الجديد 

بشكل رسمي، مطلع األسبوع املقبل.

فريون: غدًا قد نرى مييس يف ناٍد آخر
              المستقبل العراقي/ متابعة

اعتر األرجنتيني خوان سيباستيان فريون، الالعب السابق 
والرئيس الحايل لنادي إس�توديانتس دي ال بالتا، أن مواطنه 
ليوني�ل مي�يس، نجم برش�لونة يواج�ه »مرحل�ة انتقالية« 

بالفريق الكتالوني.
وق�ال يف ترصي�ح لوكال�ة األنباء اإلس�بانية: »إنها ليس�ت 

ف�رتة جي�دة للفريق، فه�و يواجه عملية اس�تبداالت وهذه 
االس�تبداالت معق�دة؛ م�ن الصع�ب العثور ع�ىل العب مثل 

تشايف )هرينانديز( أو )أندريس( إنييستا«.
وأضاف ضاحكا: »هؤالء املوجودين يتقدمون يف العمر«.

وزاد: »إنها لحظة انتقالية ومعقدة سيتعني عليهم العمل يف 
نهاية املطاف إليجاد حل لكل ذلك«.

وح�ول إمكانية عودة مييس لألرجنتني وما إذا كان ذلك عر 

االنتقال إلس�توديانتس دي بالتا، عل�ق: »إذا أراد املجيء إىل 
هنا، فإن القميص رقم 10 محجوز له«.

وتاب�ع: »أبعد من ذلك، ال أتخيله حقا خارج برش�لونة، لكن 
كله�ا أم�ور نقولها اليوم وغ�دا قد نراه يذه�ب إىل ناٍد آخر. 
يف الواق�ع هو س�يد قراره وه�و أدرى برغبات�ه ويعلم ماذا 

يريد«.
وردا ع�ىل س�ؤاله حول مواطن�ه أيضا، دييجو س�يميوني، 

مدرب أتلتيكو مدريد، أردف: »بالنسبة يل، دييجو هو مدرب 
برجماتي. لقد رأيته يقدم مباريات قدم فيها ش�يئا 

وأخرى ل�م يفعل ذلك«.واس�تطرد: »هذا ينم عن 
ذكاء، ويعكس قدرة عىل تش�كيل الفريق حسب 
املباراة والخصم«.وخت�م: »يعجبني املدرب الذي 

يتعام�ل وفق�ا للمنافس ال�ذي أمام�ه. من هذه 
الناحية، يبدو يل دييجو مدربا ذكيا«.

كلوب: ال أعرف من وضع هذا القانون!
              المستقبل العراقي/ متابعة

طال�ب يورج�ن كلوب م�درب ليفرب�ول، بأن 
يحصل كل العب يف قائمة فريقه عىل ميدالية 

التتويج بلقب الريمريليج.
وتن�ص قوان�ني ال�دوري اإلنجلي�زي، عىل أال 
يحص�ل الالعب ع�ىل امليدالية إال إذا ش�ارك يف 
5 مباريات.وق�ال كل�وب، بحس�ب م�ا نقلت 
صحيفة »دي�يل ميل« الريطاني�ة: »ال أعرف 

من وضع هذا القانون، فحتى إذا لعبت مباراة 
واحدة فقط، يج�ب أن تحصل عىل ميدالية«.
وأضاف: »لو أن البعض ال يفهم أهمية قائمة 
الفري�ق ككل للف�وز بلق�ب بطول�ة، فأن�ا ال 
أستطيع مس�اعدتهم يف حقيقة األمر«.وزاد: 
»إذا كنت ح�ارس املرمى الثاني وخضت عددا 
أقل من املباريات، يجب أن تحصل عىل ميدالية 
فأنت تدربت آالف املرات عىل مدار العام، وإذا 
لم تتدرب يف أعىل املس�تويات، فلن تكون لديك 

فرصة الف�وز ببطولة«.وتاب�ع: »هناك 
ش�خص ما قرر أنه يجب عليك خوض 
5 مباري�ات للحص�ول ع�ىل ميدالية؟ 
هؤالء األوالد سيحصلون عىل ميدالية 
بنسبة 100%، س�أصنعها بنفيس، 
أو يمكنهم الحص�ول عىل امليدالية 
»يج�ب  بي«.وخت�م:  الخاص�ة 
ع�ىل الريمريلي�ج التفكري يف هذا 

القانون من جديد«.

زيدان حيدد موقف هازارد.. 
ويصف العبه بالساحر

              المستقبل العراقي/ متابعة

حدَّد زي�ن الدين زيدان، املدير الفني لريال 
مدري�د، موق�ف نجمه إيدين ه�ازارد من 
مواجهة مضيفه أتلتيك بيلباو، غًدا األحد، 
عىل ملعب س�ان ماميس، يف إطار الجولة 

ال�34 من الليجا.
وأوضح زي�دان، خالل املؤتم�ر الصحفي 
الذي ُعقد بتقني�ة »الفيديو كونفرانس«، 
بحض�ور مراس�ل »ك�ووورة«: »ه�ازارد 
يش�عر بانزع�اج، وال نري�د املخاطرة به، 
فهو تعرض لرضبة قوية أمام إسبانيول، 
وغاب لثالث�ة أو أربعة أيام.. لكن نأمل أن 

يتعاىف رسيًعا«.
وأض�اف: »هي رضبة قوية، ونحن نعرف 
ذلك، ال يوجد يشء آخر، إنها مسألة أيام.. 
حني ُيص�اب الالعب�ون نح�اول أن نكون 
معهم لنساعدهم، وهازارد يريد أن يلعب 

طاملا بخري، وال أعتقد أنه يخىش اللعب«.

وعم�ا إذا كان يعت�ر تيب�و كورتوا أفضل 
حارس يف العال�م، أجاب: »كورتوا حارس 
مرم�ى عظي�م، ول�ن أخ�وض يف مس�ألة 
األفض�ل يف العال�م، ألن كل ش�خص لديه 

رأيه«.
واس�تكمل: »أس�تمتع كل يوم مع هؤالء 
الالعب�ني، تدربنا باألم�س واليوم يف نفس 
الوق�ت ال�ذي س�نلعب في�ه املب�اراة غًدا، 
والالعب�ون املهمون ه�م الذي�ن يقاتلون 

ويتدربون«.
وعن إيدير ميليتاو، قال زيدان: »هو يعمل 
للوصول إىل مستوى راموس وفاران، وغًدا 
س�يتوجب عليه املش�اركة.. أنا سعيد به، 

فهو العب للحارض واملستقبل«.
وواص�ل: »يعل�م الالعب�ون أن املنافس�ة 
صعبة وطويلة، وبعد فرتة التوقف أظهروا 
أنهم يري�دون الفوز بكل يشء.. رودريجو 
يتطور ش�يئا فش�يئا، وهو فتى س�احر، 

ونسعى لالستفادة من قدراته«.

               المستقبل العراقي/ متابعة

كش�ف تقرير صحف�ي بريطاني، عن تطور جديد بش�أن 
املريكاتو الصيفي الخاص برشلونة.

وقالت صحيفة »ذا صن«، إن حلم برش�لونة يف اس�تعادة 
إريك جارسيا العب مانشسرت سيتي بات مهدًدا بالضياع.

كان برشلونة، تواصل مؤخرًا مع مانشسرت سيتي ووكيل 
جارس�يا، الس�تعادة الالعب الذي ينته�ي عقده يف صيف 

.2022
وأشارت الصحيفة إىل أن سيتي أغرى جارسيا برفع راتبه 
من 12 إىل 40 ألف إس�رتليني أسبوعًيا، والالعب وافق عىل 

عقده الجديد الذي يمتد إىل 5 مواسم.
وأوضحت أن تكيف جارسيا مؤخرًا مع خطط املدرب بيب 
جواردي�وال، وراء جذب أنظار برش�لونة الس�تعادة العبه 

السابق.
وتح�دث جارس�يا م�ع جواردي�وال، بأن�ه يري�د البقاء يف 

مانشسرت سيتي، وسعيد بخطط النادي للمستقبل.

ليفربول عىل بعد خطوات من الصفقة املرتقبة
              المستقبل العراقي/ متابعة

ب�ات ليفربول قريًبا من حس�م صفقته األوىل 
هذا الصي�ف، يف إطار س�عيه لتقوية صفوفه 
من أجل اس�تعداداته للموسم املقبل، للحفاظ 
عىل لقب الريمريليج، الذي فاز به هذا املوسم 

بعد 30 عاًما من الغياب.
كان�ت تقاري�ر صحيفة، قد ربطت اإلس�باني 
تياج�و ألكانت�ارا باالنتق�ال إىل ليفربول، هذا 
الصيف عقب فش�ل مفاوض�ات تجديد عقده 

مع بايرن ميونخ.
وقال�ت صحيف�ة »ذا ص�ن« الريطاني�ة، إن 

ليفرب�ول أبرم اتفاًقا م�ع تياجو عىل الرشوط 
الخاص�ة بعقده.وأش�ارت إىل أن املفاوض�ات 
بني ليفربول وباي�رن وصلت ملرحلة متقدمة؛ 
حيث م�ن املتوقع أن يدفع الري�دز 27 مليون 

إس�رتليني، باإلضافة ل�4 ماليني إس�رتليني 
أخرى كمكافآت الحقة.

النفط: ارتفاع معدل انتاج البنزين وزيت الغاز

الكشـف عـن بنـود عقـد سانشـو 
مـع مانشستـر يونايتـد

            المستقبل العراقي/ متابعة

أكد تقرير صحفي بريطاني، أن نادي مانشسرت يونايتد توصل 
التفاق ش�خيص مع اإلنجليزي جادون سانشو، نجم بوروسيا 
دورتموند.ووفق�ا لصحيفة »ذا ص�ن« الريطانية، فإن يونايتد 
توصل التفاق مع سانشو حول الرشوط الشخصية للعقد، رغم 
اخت�الف الش�ياطني الحمر م�ع دورتموند حت�ى اآلن حول قيمة 

الصفقة.وأش�ارت إىل أن سانش�و وافق عىل تقايض راتب أسبوعي 
يبلغ 140 ألف إسرتليني، يرتفع إىل 200 ألف إسرتليني خالل العقد 
الذي مدته 5 سنوات.وأوضحت الصحيفة الريطانية، أن دورتموند 
يقدر صفقة سانش�و ب�115 مليون إس�رتليني.يذكر أن سانش�و 
ارتبط باالنتقال إىل مانشسرت سيتي وليفربول وتشيليس، إىل جانب 
الش�ياطني الحمر.وس�بق أن زعمت تقارير بريطاني�ة، أن يونايتد 

عرض عىل دورتموند 50 مليون إسرتليني فقط لحسم الصفقة.
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املرجعية العليا رمز عراقيالسيد السيستاين.. الرمز والدولة

مازن صاحب منهل عبد األمير المرشدي

م�رة اخرى يتطاول عبيد الجهل والتمل�ق والدوالر والرذيلة والذل 
والهزيم�ة واإلذعان عىل اس�يادهم يف الحكم�ة واملوقف والكرامة 
والكربياء والعز واالنتصار، فتطل علينا صحيفة الرشق األوس�ط 
بكاريكات�ر ميسء لش�خص س�ماحة املرجع األعىل الس�يد عيل 

الحسيني السيستاني.
لم يكن السيد السيستاني يمثل نفسه او شخص ذاته وهو اليوم 
عىل املس�توى الفقهي والرشع�ي إمام يقتديه ويقل�ده ويفتديه 
الغالبية العظمى من ابناء مذهب ال البيت عليهم السالم يف العراق 
ولبنان والبحرين والكويت وايران والهند وبكس�تان وافغانستان 
وافريقي�ا وامري�كا واورب�ا وهم رهن اش�ارة الطاع�ة واإلجالل 
واإلكب�ار ملا يقول وينط�ق ويفتي وما فتوى الجه�اد الكفائي اال 
مصداق ما نقول ملن ال يفهم او ال يريد ان يفهم. اما عىل مستوى 
العراق كدولة فالس�يد السيس�تاني كان ولم يزل الس�بب اإللهي 
وامل�دد الروحاني والرس األعظم والحكمة األحكم والقبس املنر يف 
ارض الرافدين لتبقى لدينا دولة اسمها العراق رغم تكالب األعداء 
من األعراب واألغراب ودواعش الفكر يف محيطنا الوهابي القذر يف 

عىل تمزيقنا وتقسيمنا.
جميع م�ن يوصف بالعاقل والبرص والبص�رة والرأي مدان مالم 
مس�ؤول عن الس�كوت إزاء ما قامت ب�ه الصحيفة الس�عودية. 
صحيح جدا ان مفهوم العرب اذا أساء العبد إنه ال يستحق العتب 
وقد يعاتب س�يده فينظرون عند م�ن يعمل فاذا كان كفؤ عوتب 
واذا عك�س ذلك قالوا ال فرق بني العبد وس�يده الصعلوك. رس�ام 
الكاريكاتر املأبون األردني أمجد رسمي القادم من قوم لوط رغم 
عبوديت�ه اال انه عديم االخ�الق تافه اىل حد تفاه�ة القائمني عىل 
الجريدة ادارة وس�لطة ودولة. من هنا البد ان يكون لدولة العراق 
ومنظم�ات املجتمع املدني موقف حازم يلجم افواه الس�وء يف ال 
س�عود ويعلم من ال يعلم انهم تجازوا حدودهم وكل ما يمكن ان 

يسكت عنه رسميا وشعبيا ودينيا.
وأن�ا اتابع ردود األفعال الجماهرية الغاضب�ة يف العراق عىل هذا 
الفعل املشني تأملت كثرا حني لم أجد صوت يشاركنا االستنكار من 
أهلنا وأنفس�نا يف األنبار واملوصل وصالح الدين.. ملاذا؟ اال تعلموا 
انكم عدتم اىل منازلكم وعاد اليكم اعراضكم واهلكم بفضل فتوى 
السيد السيس�تاني العظيم ودماء ابنائه االبرار.. ملاذا؟ اما انت يا 
رئي�س الوزراء فمن املعيب أن تبقى صامتا، أما انت يا س�يدي ابا 
محم�د الرضا فأقولها عن قناعة واقتناع والله والله والله فخصل 
نعلك س�يدي أطهر وأرشف وأنبل من كل عقاالت آل س�عود ومن 

يتملق لهم.

ما بني آيات شيطانية وبني رسوم كاريكاتورية يبقى املعنى واحدا يف التعرض 
للرمز الديني، احد اخطر تحش�يد الراي العام الجمعي يف منطقة اعتادت عىل 
تقديم الرمز مس�توحى من الدين اإلس�المي الحنيف يف معاير سياسية لكن 
الحقيق�ة الت�ي ال يريد كل من تعامل مع املرجعية الدينية للطائفة الش�يعية 
أنه�ا م�ا زالت رافض�ة لالنغماس يف الحياة السياس�ية املتصدية للس�لطة يف 
عراق اليوم.. فيما مارست بقدرة تفوق التصور ذلك الحشد الشعبي الكفائي 
للدف�اع ع�ن كل الع�راق واملنطقة وربم�ا العالم أجمع ض�د عصابات داعش 
االرهابية.. نعم أي مراجعة ملواقف املرجع األعىل الس�يد عيل السيستاني يعد 
رمزا وطني�ا عراقيا ضد مفاس�د املحاصصة وحكومتها العميقة وس�الحها 
املنفلت واالجندات االقليمية والدولية لألحزاب املهيمنة عىل السلطة من زاخو 
حتى الفاو.. فقد بح صوت املرجعية يف خطب الجمعة للنصح واإلرشاد، لكن 
محاول�ة  صحيفة الرشق األوس�ط االعتذار عن فعلة ش�نعاء يف ذلك الرس�م 
الكاريكات�وري ي�وم الجمعة املاضي�ة ولد ردود أفعال غاضب�ة اتفق معها يف 
املب�دأ العام، فعىل كل مثقفي عراق اليوم اس�تنكار مثل هذا الفعل الش�نيع.. 
اما من يروج باعتبار أن الرد عىل هذا املوضوع يفتح ابواب تصفية الخالفات 
االيراني�ة الس�عودية ع�ىل أرض الع�راق فه�ذا أم�ر مرفوض.. كم�ا تصفية 
حس�ابات الخالف�ات االيراني�ة األمريكية ع�ىل أرض العراق أم�ر مرفوض.. 
وهذا داللة واضحة ومبارشة أخرى إلظهار حقيقة وعاظ ش�ياطني مفاس�د 
املحاصص�ة يف اغتنام الفرص لإلكثار من التحدي�ات التي تواجه وطننا وهو 
يمر بأزمات متوال�دة، وبائية واقتصادية، جعلت الحكوم�ة االتحادية تتعثر 
يف توزي�ع الرواتب.. وتوفد من يدعو دول العالم املختلفة ومنها دوال خليجية 
لالس�تثمار يف العراق. واالغرب يف كل ردود االفعال عن واقعة مرفوضة جاءت 
بها صحيفة الرشق األوسط هو غياب الراي الحكومي الرسمي الذي كان البد 
وان يحسم جدال القوم.. والتعامل الدبلومايس الرصيح الذي ال بد وان يطلب 
اعتذاراً رسميا من وزارة اإلعالم السعودية. هذا الغياب منح فراغا تم التعامل 
معه بصورة تعظيم مدخالت تصفية الخالفات مع السعودية بكونها مصدرة 
االرهاب إىل العراق فيما اتهمت الحكومة العراقية بترصيحات رسمية سورية 
بش�ار االس�د بتصديره ارهابي القاعدة للعراق واليوم ال يحتاج اإلنس�ان إىل 
أي غربال لرؤية ش�مس العالقات االسرتاتيجية بني بغداد ودمشق!!  التخبط 
اآلخ�ر والذي يعد مثلبة عىل حكومة الس�يد الكاظمي تتمثل يف زيارة وفد من 
وزي�ري النف�ط والزراعة لتب�ادل املنتج�ات النفطية بالخ�روات والفواكه 
اللبناني�ة.. فيما ترم�ى املحاصيل الزراعية من الفالح�ني العراقيني يف االزبال 
بس�بب انخفاض أس�عار الخروات القادمة من وراء الحدود حني لم تنقل 
الطماطة من منطقة الزبر مقابل اس�تراد الطماطة من منفذ الش�المجة!  
اك�رر القول الفصي�ح بأهمية ادانة رس�مية عراقي�ة للفعلة الش�نعاء التي 
اقرتفتها صحيفة س�عودية والحد االدنى املقبول اعتذاراً رس�ميا باسم وزارة 

االعالم السعودية.. ولله يف خلقه شؤون!!؟

ق�ال خ�رباء أكاديمية والي�ة نيوي�ورك للتغذية وعل�م التغذي�ة »جونتان 
فالدي�س«، إن الوجب�ة الخفيف�ة األكث�ر فائ�دة يف اللي�ل ه�ي مزيج من 

املكرسات.
باإلضاف�ة إىل ذل�ك، وفًق�ا للخرباء، يمك�ن تناول بعض الخب�ز مع ملعقة 
صغ�رة أو كبرة من زبدة الفول الس�وداني، باإلضاف�ة إىل الجبن والكرز 

الحلو واللوز والكاجو والجوز، حسب »هوف بوست«.
ينص�ح خرباء التغذية بتجنب األطعمة التي تحت�وي عىل الكافيني، بما يف 

ذلك الشاي واملرشوبات الغازية والشوكوالتة، قبل النوم.
يذك�ر الخ�رباء أن التمثي�ل الغذائي يتباط�أ يف الليل، لذلك قب�ل الذهاب إىل 
الف�راش، يجب اختي�ار وجبة خفيف�ة، بحيث يكون لدى الجس�م الوقت 
لهضمه�ا. يعتق�د خرباء التغذية أن الش�عور بالج�وع يف وقت متأخر من 
املساء يمكن أن يكون إشارة عىل نقص التغذية أثناء النهار. أيضا، يمكن 
أن يك�ون تناول الوجبة الخفيفة الليلية رد فعل من الجس�م عىل اإلجهاد، 

التجارب العاطفية، عادة أو حتى امللل.
ي�ويص الخرباء بتن�اول الطعام كل 3-5 س�اعات خالل الي�وم وأن يكون 

الفطور عايل السعرات الحرارية مع ما يكفي من األلياف والربوتني.

أفضل ما يمكن تناوله قبل النوم اكتشاف مادة جليل جديد من املضادات احليوية
موس�كو  بجامع�ة  األحي�اء  علم�اء  اكتش�ف 
بالتعاون مع علماء من أملانيا والواليات املتحدة، 
يف  الترتاسينومايس�ني  جزيئ�ات  تأث�ر  آلي�ة 
الريبوس�ومات، املنتجة للربوتني عند البكتريا. 
وتفيد مجلة Nature Сhemical Biology، بأن 
هذا االكتش�اف، ق�د يصبح األس�اس يف ابتكار 
مض�ادات حيوي�ة جدي�دة. وكما ه�و معروف 
أصبح�ت مقاومة البكتريا للمضادات الحيوية 
إحدى املش�كالت األساس�ية يف الط�ب املعارص 
والرعاية الصحية، التي تتفاقم سنة بعد أخرى. 
وهذا ناتج ع�ن الطفرات الحاصلة يف البكتريا، 
أو بسبب عدم استخدام هذه املضادات بصورة 
صحيح�ة. ووفق�ا لبيان�ات منظم�ة الصح�ة 
العاملية يزداد انتش�ار أمراض الس�ل وااللتهاب 
الرئوي وتس�مم الدم وغرها، ويصبح عالجها 

أكثر صعوبة، نتيجة انخفاض فعالية املضادات 
الحيوية التقليدية. ويذكر أن املضادات الحيوية 
من نوع الترتاسينومايسني، اكتشفت يف أواسط 
القرن املايض، وكان الخرباء يعتقدون خالل فرتة 
طويلة أنها تؤث�ر يف الحمض النووي للبكتريا. 

ولك�ن الباحثني اكتش�فوا  اآلن، أنه�ا ال تؤثر يف 
امل�ادة الوراثية للخاليا، بل يف  الوحدات الفرعية 
الكبرة للريبوس�ومات واتضح له�م أن جزيئة 
الترتاسينومايس�ني تمنع انتق�ال الربوتني كما 
يف ريبوس�ومات البكتريا كذلك يف ريبوسومات 
اإلنس�ان، م�ا يجعله خطرا عىل اإلنس�ان. لذلك 
يعتقد الباحثون، أن تعديله سيقلل من خطورته 
وسميته. ويقول إيليا أوسرتمان، كبر الباحثني 
يف كلية الكيمياء بجامعة موسكو، “إن النقطة 
األكثر إثارة لالهتمام، هي أننا عثرنا عىل موقع 
جديد الرتباط املضاد الحيوي بالريبوسوم، الذي 
يخل�ق مقاومة للمض�ادات الحيوي�ة األخرى، 
ولكن�ه ال يؤث�ر يف ارتباط الترتاسينومايس�ني. 
وه�ذا االكتش�اف يفت�ح الطري�ق إىل تحدي�ث 

وتحسني فعالية املضادات الحيوية”.

نج�ح العلم�اء، تجريبي�ا، يف تأكي�د فرضية هطول 
أمطار م�ن األملاس عىل كوكبي أوران�وس ونبتون، 
حيث قاموا بإنش�اء ظروف مشابهة لتلك املوجودة 
عىل الكوكبني يف املخترب. وافرتض العلماء، س�ابقا، 
الغ�الف الج�وي  الهائ�ل يف  أن�ه بس�بب الضغ�ط 
للكوكب�ني، يمك�ن أن تح�دث أمط�ار م�ن األملاس. 
وإلثبات صحة هذه النظرية، أجرى موظفو املخترب 

الوطن�ي يف جامع�ة س�تانفورد » SLAC« تجرب�ة 
علمية، واس�تخدموا معدات فري�دة ملحاكاة ضغط 
الغالف الجوي للكواكب العمالقة باإلضافة إىل املادة 
الكيميائي�ة الس�تايرين )C8H8(، والتي تش�به إىل 
ح�د كبر خصائص امل�ادة التي يت�م تحويل امليثان 
فيه�ا )CH4( عندما يتعرض لضغط ودرجة حرارة 
عالي�ة. وت�م اس�تخدام ليزر لتس�خني الس�تايرين 

إىل درج�ة ح�رارة 5000 كلف�ن، ث�م زاد العلم�اء 
 Nature« الضغ�ط إىل 1.5 ملي�ون بار، وفق مجل�ة
ه�ذا  ف�إن  للعلم�اء،  ووفق�ا   »Communications
الضغط يعادل وضع جسم بوزن 250 فياًل أفريقًيا 
ع�ىل ظفر األصب�ع. ونتيج�ة لذلك، ش�اهد العلماء 
تحول الكربون املوجود يف الستايرين إىل أملاس، وتم 

إطالق املادة املتبقية يف شكل هيدروجني نقي.

هطول أمطار من األملاس عىل هذه الكواكب
بغداد / املستقبل العراقي

اعلن�ت مديري�ة النجدة اهم نش�اطاتها خ�الل ال24 س�اعة املاضية يف 
عموم العاصمة بغداد.

حي�ث القت دوريات نج�دة الرش�اد القبض عىل اش�خاص وبحوزتهم 
اس�لحة غ�ر مرخصة ضمن منطق�ة العبي�دي قاموا باط�الق النار يف 

الفضاء مما ادى لرتويع املواطنني اثر نشوب مشاجرة.
كم�ا انتش�لت مفارز غ�وايص النج�دة جثت�ي غريقني م�ن داخل نهر 
دجلة )اس�فل الجرس املعلق، وجرس الس�نك(، فيما القت دوريات نجدة 
االعظمية القبض عىل اشخاص يحملون مواد مخدرة )كرستال وحبوب 
متنوعة وجهاز تعاطي( وكذلك القبض عىل مخمور يعرتض سبيل املارة 

ليتم تسليم جميع الحاالت اىل مراكز الرشطة أصولياً.

النجدة تلقي القبض عىل عدد مـن املتهمني
 يف مناطق متفرقة من العاصمة 

يطي�ب ملركزن�ا الع�راق االخب�اري ان يرف�ع ص�ادق التهان�ي 
والتربي�كات للمهن�دس االس�تاذ )رعد عيل 
نجم الحديدي( بمناس�بة تسنمه منصب 
مدير بلدي�ات محافظة نين�وى متمنني 
لش�خصكم الكريم التوفيق والنجاح يف 
القيام باملهام املسندة اليكم والتي انتم 
اهل لها.. ودمتم محروسني بعني الله.

زهراء عيل احمد
مديرة مركز العراق االخباري

هتنئة
بمزيد من الحزن واألىس تنعي هيئة املستشارين يف رئاسة مجلس الوزراء 
رحيل  العالم العراقي النووي الكبر ومفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
الدكتور عبدالواحد الس�اجي الذي وافاه اإلجل إثر نوبة قلبية قدم الفقيد  
خدمات جليلة للشعب العراقي بتس�خرالطاقة الذرية إلغراض السلمية 
يف العال�م .. وهو كبر  مفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية  .. وبرحيله 
فقد العراق قامة  كبرة واحد أعم��دته العلمية يف مجال املفاعل النووي 
.. نس�أل العيل القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.. 

ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصرب والسلوان.

تـعـزيـة


